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 توطئة
 

ن نقدم بين يدي القارئ تقرير سيسرك حول السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي: يسعدنا أ

هذا التقرير تقييما شامال ألداء السياحة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي يقدم . 2020اآلفاق والتحديات لعام 

لى جانب السياسات واألطر من خالل تحليل أحدث البيانات املتاحة حول مؤشرات السياحة الرئيسية إ

السياحة اإلسالمية والسياحة ة، أي املتخصصسوقين من األسواق التنظيمية القائمة. كما يناقش التقرير 

للغاية من أجل تطوير قطاع السياحة املستدامة في  من القطاعات الفرعية الواعدةالصحية، اللتان تعتبران 

 بلدان املنظمة.

ا التقرير على الطبيعة الديناميكية لقطاع السياحة في بلدان منظمة التعاون وتؤكد النتائج الرئيسية لهذ

مليار دوالر أمريكي في  157,1، زادت بلدان املنظمة عائداتها السياحية من 2018-2013اإلسالمي. فخالل فترة 

عاملية بشكل ؛ ومع ذلك، انخفضت حصتها في عائدات السياحة ال2018مليار دوالر أمريكي في  181,9إلى  2013

. وباملثل، فإن حصة بلدان املنظمة في أعداد السياح الوافدين 2018% في 12,4إلى  2013% في 12,7من  طفيف

. وعلى الجانب 2018% في 10,7إلى  2013% في 17,8من حيث انخفضت  -العامليين أظهرت أيضا اتجاها تنازليا 

ياحي البيني في منظمة التعاون اإلسالمي حيث اإليجابي، يكشف التقرير عن بعض التحسن في النشاط الس

ارتفعت نسبة السياح الوافدين على املستوى البيني في املنظمة من إجمالي السياح الوافدين على املنظمة من 

 .2018% في عام 37,6إلى  2013% في 34,4

ظمة التعاون اإلسالمي بحكم تبعا ملا جاء في التقرير، تعتبر السياحة اإلسالمية أمرا يتناسب مع طبيعة بلدان من

األنظمة البيئية الحالل القائمة واملرافق والخدمات املالئمة للمسلمين. إذ يقدر الحجم الحالي لسوق السياحة 

من  وجهات سياحية إسالمية في العالم 10ل فض، وأ2018مليار دوالر أمريكي في  175اإلسالمية العاملية بحوالي 

تعاون اإلسالمي باستثناء سنغافورة. وبالرغم من ذلك، ال تزال بلدان املنظمة عضاء في منظمة الاأل  البلدان

بحاجة إلى تطوير سياسات وإجراءات استباقية أكثر لالستفادة من ميزتها النسبية الحالية، ومن بين أمور أخرى، 

 تطوير نظام معايير وإصدار شهادات دولية موحدة للحالل لقطاع السياحة اإلسالمية.

 متعلقة بالسياسات وأخرى س السياق، تحتاج دول منظمة التعاون اإلسالمي أيضا إلى إجراء إصالحات وفي نف

مليار دوالر أمريكي.  100تنظيمية شاملة لالستفادة من سوق السياحة الصحية العاملية التي تقدر قيمتها بـ

لة املتمتعة باملهارات الالزمة، فإن وبفضل أسعارها التنافسية ومرافقها املتطورة للرعاية الصحية وقواها العام

على خريطة السياحة الصحية العاملية. ومع مرموقا بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تشغل بالفعل مكانا 

ذلك، فإن البيانات املتعلقة باملنتجات والخدمات والبنية التحتية واألطر التنظيمية ذات الصلة بالسياحة 
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عظم بلدان املنظمة، مما يعيق التحليل والتقييم املوضوعي إلمكانات السياحة الصحية غير متاحة بالنسبة مل

 .هذه البلدانالصحية في 

 

بموارد طبيعية وتاريخية وثقافية  زخروكما يوضح التقرير، على الرغم من أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ت

ب محدودية القدرة التنافسية غنية جدا، فهي كمجموعة استمرت في األداء بمستوى ضعيف أساسا بسب

للسياحة والسفر، وعدم كفاية االستثمارات في البنية التحتية املتعلقة بالسياحة ونقص التنوع في املنتجات 

ملؤتمر اإلسالمي منصة ا في االستفادة من فعاليةالوالخدمات السياحية. ويتطلب هذا الوضع من بلدان املنظمة 

 النهوض، لتعزيز الحوار السياس ي و 2018و  2000د عشر دورات ما بين عامي ، الذي عق(ICTM)لوزراء السياحة 

التعاون البيني في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال السياحة. وعالوة على ذلك، توفر بعض البرامج واملبادرات ب

لتعاون مثل فريق عمل الكومسيك املعني بالسياحة، وبرنامج سيسرك لبناء القدرات السياحية في منظمة ا

( وخارطة الطريق االستراتيجية ملنظمة التعاون اإلسالمي من أجل تنمية السياحة اإلسالمية Tr-CaBاإلسالمي )

 فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعلم بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

ي مقترنا بالشروط املتغيرة على مستوى الطلب وتغير ومما ال شك فيه أن التطور السريع القتصاد السياحة العامل

سوق السياحة أمام املناخ والعوملة والرقمنة وتفش ي األمراض والصراعات، يطرح فرصا وتحديات جديدة 

الوطنية  اتالعاملية. ونحن نؤمن بشدة ونأمل أن تسهم نتائج هذا التقرير في تعزيز اإلصالحات الفعالة للسياس

 لبينية في منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تنمية قطاع سياحة قوي في دول املنظمة.وتوطيد الجهود ا
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 شكر وتقدير
 

أعد التقرير فريق من الباحثين العاملين في سيسرك برئاسة الدكتور جيم تن تن ويضم السيد جهاد بطال أوغلو. 

العام للسيد مزهر حسين، مدير دائرة األبحاث، وبقيادة سعادة السيد نبيل دبور،  وأجري العمل تحت اإلشراف

 املدير العام لسيسرك.

والفصل الثالث حول السياحة الدولية  ،الفصل الثاني حول السياحة الدولية على الصعيد العاملي: نظرة عامة

والفصل األول حول املقدمة، والفصل في دول منظمة التعاون اإلسالمي من إعداد السيد جهاد بطال أوغلو. 

الرابع حول تعزيز السياحة الصحية في دول منظمة التعاون اإلسالمي، والفصل الخامس حول املالحظات 

 الختامية وآثار السياسات من إعداد الدكتور جيم تن تن.
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 ملخص 
 

ا لعائدات النقد األجنبي والنمو تحولت السياحة الدولية إلى إحدى األنشطة االقتصادية الرئيسية ومصدرا مهم

% من الناتج املحلي اإلجمالي 10االقتصادي والعمالة في عدد من البلدان بحيث  يساهم هذا القطاع بحوالي 

استراتيجيات التنمية الوطنية  على مستوى تنمية السياحة باهتمام كبير مسألة العاملي. وفي هذا الصدد، حظيت 

دول منظمة التعاون اإلسالمي. ونظرا ألهمية هذا القطاع، يقدم التقرير ملحة  للعديد من البلدان بما في ذلك

 عامة عن وضع السياحة الدولية في دول املنظمة من منظور مقارن.

 السياحة الدولية على الصعيد العاملي: نظرة شاملة

 1.407إلى  2013في عام مليون مسجلة  1.087ارتفع عدد الوافدين من السياح الدوليين على الصعيد العاملي من 

%. وفي هذه الفترة، ارتفعت عائدات السياحة 4,4، أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2018مليون في عام 

مليار دوالر أمريكي، أي بمعدل  1.462مليار دوالر أمريكي إلى  1.240الدولية، بالسعر الحالي للدوالر األمريكي، من 

لسياح خالل ل وجهات استقباالال كثرطق أوروبا وآسيا واملحيط الهادئ أ%. وتعتبر منا2.8نمو سنوي مركب قدره 

( من CAGR. وعلى املستوى اإلقليمي، سجل الشرق األوسط أعلى معدل نمو سنوي مركب )2018-2013فترة 

. فيما لم ترق بعد أفريقيا ملستوى إمكانياتها من حيث 2018-2013%( خالل فترة 7,7حيث اإليرادات السياحية )

عداد السياح الوافدين والعائدات معا بسبب محدودية وصول املستثمرين إلى التمويل، والضرائب على قطاع أ

السياحة، وعدد محدود من املهنيين في مجال السياحة، وقضايا األمن والسالمة، ومتطلبات التأشيرات، 

 والبيروقراطية.

 السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

إلى  2013مليون سائح في عام  193,1عدد السياح الوافدين على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من تراجع 

 157,1. وسجلت عائدات السياحة الدولية في دول املنظمة اتجاها تصاعديا ارتفع من 2018مليون في  149,9

لت دول املنظمة نسبة 2018مليار دوالر أمريكي بنهاية عام  181,9إلى  2013مليار دوالر أمريكي في عام 
ّ
. كما مث

. 2018% في عائدات السياحة العاملية في 12,4% في عدد السياح الوافدين الدوليين على الصعيد العاملي و 10,7

دوالر أمريكي  900حوالي  2018وبلغ متوسط إيرادات السياحة ملنظمة التعاون اإلسالمي لكل سائح وافد في عام 

 دوالرا أمريكيا. 1.039ملي البالغ وهو أقل من املتوسط العا

وتشير األرقام الخاصة بالسياحة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي إلى وجود تقدم محدود في مجموعة املنظمة 

مع مرور الوقت، ويتمثل ذلك في ارتفاع حصة الوافدين البينيين في املنظمة من إجمالي الوافدين لهذه املجموعة 

. ونفس النمط يالحظ على مستوى إيرادات السياحة البينية 2018% في 37,6إلى  2013م % املسجلة عا34,4من 

دوليين بأعداد كبيرة من دول املنظمة  زوارافي املنظمة. ومع ذلك، استضافت بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي 



 ملخص

 

vii اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في الدولية السياحة | سيسرك 
 2020 والتحديات اآلفاق

% في 97ذين بلغت نسبتهم األخرى كما هو الحال بالنسبة للسياح الوافدين البينيين في املنظمة إلى البحرين ال

 .2018عام 

 189إلى  2017مليار دوالر أمريكي في عام  177ارتفع حجم سوق السياحة اإلسالمية على الصعيد العاملي من و 

بمعدل نمو  2024مليار دوالر أمريكي بحلول عام  274. ومن املتوقع أن يصل إلى 2018مليار دوالر أمريكي في عام 

في هذا الصدد، إذا تم التخطيط لسوق السياحة اإلسالمية وإدارته بشكل صحيح، %. و6,4سنوي مركب قدره 

فإن دول منظمة التعاون اإلسالمي من شأنها االستئثار بحصة كبيرة في هذا السوق املتخصص في املستقبل 

 القريب.

سالمي متنوعة بتنوع إن املشاكل املتعلقة بتنمية قطاع السياحة الدولية املستدامة في دول منظمة التعاون اإل و 

 الخصائص السياحية لكل بلد ومستوى التنمية فيه فضال عن أولوياته وسياساته اإلنمائية الوطنية.

 تعزيز السياحة الصحية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

وفي ثمة ارتفاع في مستوى االهتمام بأنماط الحياة الصحية والطلب عليها في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

أماكن أخرى. وقد مهد انخفاض تكاليف النقل، وتحسن مستوى الربط بشبكات النقل، وخدمات الرعاية 

الصحية املخصصة للسياح الدوليين الطريق لنمو قطاع السياحة الصحية. وقدر حجم السوق العاملي للقطاع 

بدأ عدد من بلدان منظمة التعاون . كما 2017مليار دوالر أمريكي في عام  100و مليار  45,5 بمبلغ يتراوح بين

حصة متزايدة من سوق السياحة املتخصصة هذه بفضل أسعارها التنافسية ومرافقها  تسجيلاإلسالمي في 

املتطورة للرعاية الصحية وقواها العاملة ذات املهارات الالزمة. وقد كشف استعراض لتجارب أذربيجان 

وتركيا واإلمارات العربية املتحدة أن العديد من دول املنظمة هذه  وإندونيسيا وإيران واألردن وماليزيا واملغرب

 بدأت في تطوير مبادرات وسياسات على املستوى الوطني ملواصلة تطوير قطاع السياحة الصحية فيها.

آثار السياسات  مالحظات ختامية و

مجال واسع لتنمية أنشطة باعتبار أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تمثل حوالي ربع سكان العالم، فهناك 

السياحة الدولية. ولكنها ال تزال بحاجة إلى التصدي لعدد من التحديات من أجل تعزيز تنمية قطاع السياحة 

املستدامة. وفي هذا الصدد، ُينصح على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي بتنويع املنتجات والخدمات السياحية، 

وتحسين خدمات السالمة والصحة لصالح السياح، وتحسين االنفتاح  وزيادة االستثمار في البنية التحتية،

والتنافسية السياحية، ورفع مستوى الوعي استرشادا باستراتيجية لتنمية السياحة. وعلى مستوى التعاون في 

منظمة التعاون اإلسالمي، ستساعد املبادرات والسياسات مثل تنظيم حمالت ترويجية مشتركة ترمي إلى تطوير 

ات النقل اإلقليمية على تعزيز عدد السياح الوافدين على بلدان املنظمة فضال عن تعزيز التعاون السياحي شبك

 البيني في املنظمة.
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، تشمل السياحة الدولية أنشطة (UNWTO)العاملية التابعة لألمم املتحدة حسب تعريف منظمة السياحة 

شهرا  12املتمثلة في السفر إلى مواقع خارج أماكن إقامتهم املعتادة والدائمة واملكوث بها ملدة ال تتجاوز األفراد 

ألغراض الترفيه واألعمال وغيرها. وبناء على هذا التعريف العام، يشمل قطاع السياحة جميع األنشطة 

السلع والخدمات للسياح. وفي هذا  االجتماعية واالقتصادية التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتوفير

نشاطا متعلقا بجانب العرض لها روابط مهمة للغاية بقطاع  185الصدد، حددت منظمة السياحة العاملية 

السياحة. وتشمل هذه األنشطة خدمات مختلف القطاعات مثل النقل واالتصاالت والفنادق والسكن 

ة والخدمات املصرفية واملالية وخدمات الترويج والدعاية. واألغذية واملشروبات والخدمات الثقافية والترفيهي

وبهذه الشبكة الهائلة من األنشطة االجتماعية واالقتصادية والبنية التحتية الالزمة لدعم السياحة، تعتبر 

 هذه األخيرة من أكبر القطاعات في العالم فضال عن كونها عنصرا مهما من عناصر التجارة الدولية.

ود القليلة املاضية، شهد النشاط السياحي الدولي نموا كبيرا ومتواصال سواء من حيث وعلى مدى العق

اإليرادات السياحية أو عدد السياح الوافدين، وهذا ما نتج عنه آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية 

ئد اقتصادية جّمة واسعة النطاق لتشمل كل بقاع املعمورة تقريبا. إذ أن النشاط السياحي الدولي يولد فوا

 تعود بالنفع على البلدان املستضيفة للسياح وبلدان إقامتهم على حد سواء.

ويتميز النشاط السياحي الدولي أيضا باتساع رقعته الجغرافية وتنويع الوجهات واملنتجات السياحية بشكل 

كزا في املناطق املتقدمة في متواصل. وعلى الرغم من أن الجزء األكبر من النشاط السياحي الدولي ما يزال مرت

 أوروبا واألمريكتان، إال أنه تم أيضا تسجيل انتشار مهم ألسواق مستقبلة للسياح في املناطق النامية.

بتوفر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي على تنوع وغنى على مستوى املعالم الطبيعية والجغرافية والتاريخية و 

ات هائلة تسمح لها بتنمية قطاع السياحة الدولية بشكل مستدام. والثقافية، فهي كمجموعة تزخر بإمكاني

ولكن نظرا للحصة املتواضعة ملنطقة املنظمة في سوق السياحة العاملية وانحصار النشاط السياحي فيها في 

عدد قليل من بلدانها فقط دون غيرها، يبدو أن جزءا مهما من هذه اإلمكانيات تبقى خارج نطاق االستثمار 

 تفادة منها.واالس

وكمجموعة، تتوفر بلدان املنظمة على عدد من امليزات الفريدة في بعض األسواق املتخصصة لقطاع السياحة 

مثل السياحة اإلسالمية. فعدد متزايد من سكان هذه الدول يفضلون االستفادة من املرافق والخدمات 

هذا التوجه اإليجابي امللحوظ في السياحة  السياحية املصممة وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية. وليس من شأن

اإلسالمية أن يعزز القطاع السياحي بشكل عام في بلدان املنظمة فحسب، بل يدفع أيضا بالزيادة في األنشطة 

 السياحية البينية في املنظمة ما دامت تتوفر جّل مرافق وخدمات السياحة اإلسالمية في هذه البلدان.

تبر قطاعا بالغ األهمية يمكنه أن يلعب دورا هاما في التنمية االجتماعية وبشكل عام، فإن السياحة تع

واالقتصادية للعديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إذا ما وضعت لها خطط مالئمة وأديرت بشكل 
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رون سليم، وهذا ال يرجع فقط ملواردها السياحية الغنية القائمة واملمكن توفرها، بل أيضا ألن مواطنيها يساف

بأعداد كبيرة لجميع أنحاء العالم سواء بغرض العمل أو الترفيه أو ألغراض أخرى. وفي هذا السياق، تم تعريف 

السياحة باعتبارها إحدى املجاالت العشر ذات األولوية للتعاون في خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي 

 .1994تي اعتمدت في عام لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري فيما بين الدول األعضاء ال

كما أدرجت السياحة ضمن املجاالت الست ذات األولوية للتعاون في استراتيجية الكومسيك املعتمدة ذات 

الهدف االستراتيجي املتمثل في تنمية قطاع سياحة مستدام وتنافس ي في منطقة املنظمة. وفي هذا الصدد، من 

حظيت أنشطة التعاون السياحي باهتمام أكبر على قائمة  الجدير بالذكر أيضا أنه على مدى العقد املاض ي

جدول أعمال منظمة التعاون اإلسالمي، بحيث عقدت عشر مؤتمرات إسالمية لوزراء السياحة وعدد من 

اجتماعات فريق الخبراء وحلقات دراسية بشأن تنمية السياحة خالل الفترة التي انقضت منذ انعقاد املؤتمر 

. وفي هذه املؤتمرات 2000ء السياحة في أصفهان بجمهورية إيران اإلسالمية، في أكتوبر اإلسالمي األول لوزرا

واالجتماعات تم اعتماد مجموعة واسعة من اإلجراءات بهدف تنمية قطاع السياحة في دول املنظمة وتعزيز 

ي. وفي اآلونة األخيرة، تعاونها في هذا املجال الحيوي ومتعدد األبعاد من النشاط االقتصادي واالجتماعي والثقاف

، خمسة 2016"، الذي تم اعتماده في إسطنبول عام 2025حدد "برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي لعام 

أهداف ذات صلة بتنمية السياحة في بلدان املنظمة. ومع ذلك، لم تتحقق حتى اآلن املستويات املرغوبة من 

 ي منطقة املنظمة ككل.التنمية السياحية في العديد من دول املنظمة وف

في هذا السياق، يحاول هذا التقرير تقييم أداء قطاع السياحة الدولية ودورها االقتصادي في بلدان منظمة 

التعاون اإلسالمي في فترة الخمس سنوات األخيرة التي تتوفر عنها البيانات. كما يحلل أيضا معطيات املؤشرين 

دولية، أي الوافدين من السياح الدوليين وعائدات السياحة املعتاد استخدامهما في قياس السياحة ال

الدولية. وقد تم إجراء التحليل على املستوى القطري وعلى املستوى اإلقليمي ملنظمة التعاون اإلسالمي. 

ويخصص التقرير القسم الرابع ملوضوع السياحة الصحية، التي تشكل عنصرا ذا إمكانيات كبيرة لتنمية 

دول املنظمة، فيما يقدم القسم الخامس منه مالحظات ختامية ويقترح بعض اآلثار املترتبة  قطاع السياحة في

على السياسات لتكون بمثابة مبادئ توجيهية للسياسة العامة التي يتعين على هذه البلدان أخذها بعين 

 االعتبار.
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شهد سوق السياحة الدولية توسعا على امتداد السنوات األخيرة من حيث عدد السياح الوافدين وعائدات 

مليون مسجلة في  1.087السياحة معا. ارتفع عدد الوافدين من السياح الدوليين على الصعيد العاملي من 

%. كما ارتفعت في الفترة 4,4مركب قدره ، أي بمعدل نمو سنوي 2018مليون في عام  1.407إلى  2013عام 

مليار دوالر، بالسعر الجاري للدوالر األمريكي، أي  1.220إلى  1.073نفسها عائدات السياحة الدولية من 

، ُسجل أعلى معدل نمو على 2018-2013(. وخالل فترة 1.2% )الشكل 2,8بمعدل نمو سنوي مركب قدره 

%. وفي نفس 8حيث بلغ معدل النمو السنوي أكثر من  2018و  2016مستوى الوافدين من السياح بين عامي 

 2018بيانات فيه تشير  الوقت الذي%. وفي 5الفترة، ظل معدل نمو عائدات السياحة الدولية أعلى بكثير من 

يرة النمو، فإنه من املتوقع لكل من حالة عدم اليقين املصاحبة تإلى استمرار  و  2019والبيانات األولية لعام 

لعملية خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، واملخاطر الجيوسياسية والحروب التجارية، والتباطئ 

 االقتصادي العاملي وتفش ي جائحة فيروس كورونا في اآلونة األخيرة أن يؤثر سلبا على قطاع السياحة.

 

األكثر لهادئ مقدمة املناطق من حيث التوزيع اإلقليمي على الصعيد العاملي، احتلت أوروبا وآسيا واملحيط او 

. وتمثل هاتان املنطقتان معا حوالي ثالثة أرباع الوافدين من السياح 2018و  2013للسياح في عامي  استقطابا

أوروبا وآسيا واملحيط  منطقتي (. وعلى الرغم من أن2.2وعائدات السياحة في سوق السياحة العاملية )الشكل 

بحصة األسد، إال أن انتشار  جائحة فيروس كورونا  باستأثارهماالسياحي الهادئ هما أهم مناطق االستقطاب 

 والتباطؤ االقتصادي بسبب الحروب التجارية قد يكسر هيمنة آسيا واملحيط الهادئ في السنوات القادمة.

  (UNWTO) منظمة السياحة العامليةر: املصد

 السياحة الدولية على الصعيد العاملي: 1.2 الشكل
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 وقد يؤثر انهيار شركة توماس كوك السياحية والعديد من شركات الطيران األخرى ذات التكلفة املنخفضة في

أوروبا إلى جانب حالة عدم اليقين املصاحبة لفترة ما بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي على معاقل قوة 

 أوروبا خلف آسيا واملحيط الهادئ.

 

، لم تتمكن سوى منطقة آسيا واملحيط الهادئ من تحقيق زيادة 2018و  2013خالل الفترة املمتدة بين عامي 

د السياح الوافدين. فقد سجلت حصة منطقة آسيا االعاملية من حيث أعدفي حصتها في سوق السياحة 

(. وبينما شهدت 2.2)الشكل  2018% عام 24,7إلى  2013% املسجلة عام 30واملحيط الهادئ ارتفاعا من 

املناطق األربع األخرى اتجاهات تنازلية في حصتها من سوق السياحة العاملية، ارتفع العدد اإلجمالي للوافدين 

 من السياح الدوليين في جميع املناطق.

، اتبع معدل السياح الوافدين الدوليين في جميع املناطق نمط نمو سنوي إيجابي 2018و  2013وبين عامي 

( في جميع املناطق أعلى CAGR(. وفي نفس الفترة، ظل معدل النمو السنوي املركب )3.2ومستقر )الشكل 

الذي شهد صراعات كبيرة واضطرابات ما بعد الربيع العربي والحروب  % باستثناء الشرق األوسط،4بكثير من 

 األهلية في اليمن وسوريا.

على غرار منطقة الشرق األوسط، تستضيف منطقة أفريقيا عددا أقل نسبيا من السياح الدوليين مقارنة و 

السياح قد وصل إلى باملناطق األخرى. وعلى الرغم من أن معدل النمو السنوي املركب في أفريقيا من حيث 
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  (UNWTO) منظمة السياحة العاملية :املصدر
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، إال أن 2018مليون في  68وعدد الوافدين منهم وصل إلى  2018و  2013% خالل الفترة املمتدة بين عامي 4,1

% على مستوى الوافدين من السياح العامليين. وبالتالي، تحتاج البلدان األفريقية 5حصة أفريقيا تظل أقل من 

 سياح الدوليين.الالوافدين من إلى التركيز على زيادة عدد 

كما يتعين عليها محاولة إيجاد سبل لتعزيز العائدات من مجال السياحة من خالل تنويع أنشطتها السياحية 

)مثل السياحة اإلسالمية والسياحة املتعلقة بالصحة والعافية( وتطوير أنواع سياحة بديلة )مثل رحالت 

 اإلضافة إلى تنفيذ استراتيجيات استهداف السوق السفاري بالبالون واملش ي ملسافات طويلة في الجبال( ب

 بلدان ذات نزعات استهالكية أعلى(.)محاولة الستقطاب سياح أكثر من 
 

بمجرد اقتراب البلدان من بلوغ معدالتها الطبيعية في النمو االقتصادي أعقاب تعافي االقتصاد العاملي، 

. وبالنظر إلى تقلبات أسعار 2010استقرارا منذ عام سرعان ما بدأت أعداد السياح الوافدين باتباع نمط أكثر 

الصرف، التي تظهر في الغالب في االقتصادات النامية، أظهرت عائدات السياحة على الصعيد العاملي بعض 

حاالت االزدهار والكساد. إذ يحمل تقلب أسعار الصرف حالة من عدم اليقين بالنسبة لعدد من البلدان 

ا مهما من عائدات العمالت األجنبية وبالتالي النهوض بالنمو االقتصادي من خالل النامية، التي تولد قدر 

، اتسمت عائدات السياحة الدولية بالتقلب لكنها اتبعت نمطا من النمو. وبعد عام 2013السياحة. ومنذ عام 

ك، ارتفعت ، تميز االنتعاش االقتصادي بحالة من القوة خاصة في االقتصادات الناشئة. وكنتيجة لذل2015

مليار دوالر أمريكي  1.462إلى  2013مليار دوالر أمريكي عام  1.240% من 18عائدات السياحة العاملية بنسبة 
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افدون من السياح الدوليين حسب كل منطقة )باملاليين(3.2الشكل   : الو

 (UNWTOاملصدر: منظمة السياحة العاملية )



 : نظرة شاملةالسياحة الدولية على الصعيد العاملي 
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( من CAGRمن حيث التوزيع اإلقليمي حول العالم، سجل الشرق األوسط أعلى معدل نمو سنوي مركب )و 

وبلغ إجمالي إيراداته السياحية ما  ،2018و  2013خالل الفترة ما بين  %(7,7حيث إيرادات السياحة )

كل من أوروبا وآسيا واملحيط الهادئ  ت(. وقد واصل4.2)الشكل  2018مليار دوالر أمريكي في  73مجموعة 

، سجلت أوروبا 2018واألمريكتان، على التوالي، الحصول على نصيب األسد من عائدات السياحة. وفي عام 

% من عائدات السياحة 39مليار دوالر أمريكي، وهو ما يعادل  571ة بمبلغ أكبر حصة من عائدات السياح

(. ومع ذلك، تم تسجيل أدنى مبلغ من إجمالي عائدات السياحة في أفريقيا التي بقيت 4.2العاملية )الشكل 

مليار دوالر أمريكي. كما تم تسجيل أدنى معدل نمو سنوي مركب من حيث إيرادات  39حصتها أقل من 

. وقد يكون وضع أفريقيا ناتجا 2018-2013فترة % فقط خالل 1,3حة في أفريقيا، والذي سجل نسبة السيا

الضرائب على قطاع السياحة، ارتفاع عن عدد من العوامل مثل محدودية وصول املستثمرين إلى التمويل، و 

 شيرات، والبيروقراطية.وعدد محدود من املهنيين في مجال السياحة، وقضايا األمن والسالمة، ومتطلبات التأ

 

، 2018و  2013في حين اتبعت أعداد الوافدين من السياح وعائدات السياحة اتجاها إيجابيا بين عامي 

دوالر  1.039إلى  2013دوالر أمريكي مسجلة في  1.140انخفضت عائدات السياحة العاملية لكل سائح وافد من 

من لبلدان في منطقة الشرق األوسط من تحقيق املزيد . وعلى املستوى اإلقليمي، نجحت ا2018أمريكي في 

. وبالتالي، زادت العائدات السياحية لكل سائح وافد فقط 2018-2013فترة العائدات لكل سائح دولي خالل 

. ومع ذلك، انخفضت عائدات السياحة الدولية 2018دوالرا أمريكيا في  1.224في الشرق األوسط ووصلت إلى 

 (.5.2نفس الفترة، وظلت أقل من املتوسط العاملي في أوروبا وأفريقيا )الشكل لكل سائح وافد، في 

36 38

26
9 33

8 39
6 44

2 49
2

57
1

47 73

0%

2%

4%

6%

8%

10%

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

أفريقيا األمريكتان آسيا واملحيط الهادئ أوروبا الشرق األوسط

0

100

200

300

400

500

600

700

، املحور األيمن(2018-2013)معدل النمو السنوي املركب 

 : عائدات السياحة الدولية حسب كل منطقة )مليار دوالر(4.2الشكل 

 (UNWTO) العاملية السياحة منظمةاملصدر: 



 نظرة شاملةالسياحة الدولية على الصعيد العاملي: 
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يؤثر عدد من العوامل على عائدات السياحة لكل سائح وافد مثل سعر صرف الدوالر األمريكي، ومدة و 

ت اإلقامة، واملوقع الجغرافي للبلد. ومن بين أمور أخرى، تعتبر مجموعة املنتجات والخدمات السياحية ذا

القيمة املضافة عامال مهما في تحديد أنماط إنفاق السياح. وفي هذا الصدد، ال يتعين على الدول على الصعيد 

العاملي التركيز فقط على زيادة أعداد السياح الوافدين، وإنما أيضا وضع سياسات فعالة لتوفير منتجات 

 وخدمات سياحية ذات قيمة مضافة أكبر لصالح الزوار الدوليين.
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افد، : 5.2 الشكل  )الدوالر األمريكي( 2018مقابل  2013عائدات السياحة الدولية لكل و

  (UNWTO) نظمة السياحة العاملية: ماملصدر



 نظرة شاملةالسياحة الدولية على الصعيد العاملي: 
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يقّيم هذا القسم من التقرير األداء السياحي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي على مدى السنوات األخيرة، بناء 

عدد الوافدين من السياح ب لقةاملتععلى البيانات املتاحة، في أربعة أبعاد رئيسية. أوال، يتناول التطورات 

والعائدات السياحية. ثانيا، يستعرض الدور االقتصادي لقطاع السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون 

اإلسالمي. ثالثا، يقدم تحليال لألنشطة السياحية البينية في منظمة التعاون اإلسالمي. وأخيرا، يعرض القسم 

 في دول منظمة التعاون اإلسالمي.مناقشة حول وضع السياحة اإلسالمية 

 السياح الوافدون وعائدات السياحة 1.3

، 2013مليون سائح في عام  193,1الوافدين من السياح الدوليين إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي  بلغ عدد

توليد في  السياح الدوليون  ساهم(. و 1.3)الشكل  على الصعيد العاملي% من إجمالي السياح 17,8أي ما يعادل 

% 12,7عائدات السياحة في دول منظمة التعاون اإلسالمي، أي ما يعادل  منمليار دوالر أمريكي  157,1 مبلغ

، بلغ عدد السياح الوافدين على بلدان 2014من إجمالي عائدات السياحة العاملية في نفس العام. وفي عام 

 ت، استأثر 2018مليون. وفي عام  200قل من مليون سائح، ليظل فيها منذ ذلك الحين أ 200نظمة أكثر من امل

% من إجمالي السياح الدوليين على الصعيد العاملي. وخالل فترة  10,7مليون، وهو ما يمثل نسبة  149,9بـ

، سجلت عائدات السياحة الدولية في دول منظمة التعاون اإلسالمي اتجاها تصاعديا ووصلت 2017-2018

 .يالعامل من اإلجمالي% 12,4ممثلة حصة  2018هاية عام مليار دوالر أمريكي بن 181.9إلى 

 

 

  (UNWTO) نظمة السياحة العاملية: ماملصدر

 بلدان منظمة التعاون اإلسالميفي  الدوليةالسياحة : 1.3 الشكل
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اإليجابي في  زخمهايرة النمو في عدد السياح الوافدين الدوليين ملجموعة منظمة التعاون اإلسالمي تفقدت و 

عندما أثرت األزمات السياسية اإلقليمية املستمرة عبر مناطق جغرافية مختلفة في العالم سلبا  2015عام 

السياحة. ولم تكن العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي استثناء من هذه التغييرات، بحيث  على قطاع

تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين وعائدات السياحة وحصة مجموعة املنظمة في قطاع السياحة العاملية 

 كنتيجة لذلك. ولكنها تأثرت بمقاييس ومستويات شدة مختلفة.

منظمة التعاون اإلسالمي أكثر وضوحا من حيث عائدات السياحة لكل سائح وافد. يعد التفاوت بين دول و 

وتنبع هذه االختالفات من عدد من العوامل مثل مدة إقامة السياح والغرض من زيارتهم واملسافة الجغرافية 

سعار الصرف وميوالتهم االستهالكية التي تؤثر على إجمالي اإلنفاق لكل مسافر. وعالوة على ذلك، فإن تقلب أ

يمثل عامال آخر من شأنه أن يؤثر على متوسط عائدات السياحة حسب الوافدين من السياح الذي يتم 

 قياسه بالدوالر األمريكي.

دوالر  900حوالي  2018بلغ متوسط عائدات السياحة ملنظمة التعاون اإلسالمي لكل سائح وافد في عام و 

دوالرا أمريكيا. وفي نفس العام، تم تسجيل أعلى حصيلة  1.039 أمريكي وهو أقل من املتوسط العاملي البالغ

دوالر أمريكي( ثم جزر املالديف  4.355دوالر أمريكي( تلتها لبنان ) 8.378للعائدات لكل سائح وافد في قطر )

 (. وال يوجد تركيز إقليمي للدول الخمس ذات أفضل أداء في منظمة التعاون 2.3دوالر أمريكي( )الشكل  2.058)

اإلسالمي من حيث عائدات السياحة لكل سائح وافد بحيث تقع في الشرق األوسط )قطر ولبنان( وآسيا 

، تم تسجيل أدنى حصيلة لعائدات السياحة لكل 2018)املالديف( وأفريقيا )سيراليون والسودان(. وفي عام 

 بلدان( ضمن 105يرغيزستان )دوالرا أمريكيا( وق 79دوالرا أمريكيا( وفلسطين ) 70سائح وافد في الجزائر )

 البيانات.التي تتوفر حولها نظمة امل
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افد على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي: 2.3الشكل   (*2018)الدوالر األمريكي في  عائدات السياحة لكل سائح و

  (.OICStat) وقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي (UNWTO) منظمة السياحة العاملية املصدر: 

 . 2016متاحة منذأحدث سنة  *
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على املستوى القطري، يبقى النشاط السياحي الدولي سواء من حيث عدد السياح الوافدين أو عائدات 

اليزيا ، تربعت كل من تركيا وم2018السياحة متركزا في عدد قليل من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. ففي 

دول أداء في بلدان املنظمة من حيث الوافدين من السياح الواململكة العربية السعودية على قائمة أفضل 

% 41مليون من السياح الدوليين، وهو ما مثل حصة  89,5الدول الثالث مجتمعة هذه ستقطبت واالدوليين. 

وبلغت عائدات السياحة في هذه البلدان من إجمالي السياح الدوليين الوافدين على املنظمة في نفس السنة. 

% من إجمالي عائدات السياحة ملنظمة التعاون اإلسالمي في 42مليار دوالر أمريكي، أي ما يعادل حصة  75,9

 (.3.3)الشكل  2018
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 السياح الوافدون )ماليين(
 

 عائدات السياحة )مليار دوالر(

 (*2018)نظمة وأكثر بلدانها تحقيقا للدخل من السياحة املالوجهات السياحية في بلدان : 3.3 الشكل

 . (OICStat)اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالميوقاعدة البيانات  (UNWTO) نظمة السياحة العاملية: ماملصدر

 . 2016أحدث سنة متاحة منذ *
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، ومن تؤدي عدة أسباب إلى تركيز النشاط السياحي الدولي في عدد قليل من بلدان منظمة التعاون اإلسالميو 

دية الربط ومشاغل تتعلق بالسالمة. كما تعد القدرة التنافسية للسفر والسياحة من بين األسباب محدو  ذلك

 املهمة التي تعكس مدى القدرة على امتالك بيئات تمكينية وتحسين البنى التحتية لتنمية قطاع السياحة.

أعده املنتدى ، الذي 2019( لعام TTCIفي هذا السياق، يقيس مؤشر القدرة التنافسية للسفر والسياحة )

، العوامل والسياسات التي تجعل البلد مكانا قابال لالستثمار والسفر في إطار قطاع (WEF)االقتصادي العاملي 

 شملتهادولة في منظمة التعاون اإلسالمي ) 38أنه من بين  2019السياحة. وتظهر نتائج هذا املؤشر لعام 

رتبط تسجيل درجات عليا بزيادة القدرة يسين درجاتها، حيث منها متن تح 34(، تمكنت 2019و  2015نسختي 

طفيفة في متوسط درجاتها بين عامي تراجع التنافسية. وقد سجلت األردن والكاميرون واليمن ومالي مستويات 

 .2019و  2015

( 4,22كيا )( وتر 4,27( وإندونيسيا )4,43( واإلمارات العربية املتحدة )4,51، استأثرت ماليزيا )2019في عام و

. وتجاوز متوسط 3,9توسط العاملي البالغ امل( بدرجات أعلى من 3,91( والبحرين )3,98( وُعمان )4,13وقطر )

. وفي املتوسط، 2019( بقليل املتوسط العاملي في عام 4,0البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )

 3,4إلى  2015في عام  3,3حة ملجموعة بلدان املنظمة من في حين ارتفع مؤشر القدرة التنافسية للسفر والسيا

 (.4.3)الشكل  3,9، فإنه ال يزال أقل من املتوسط العاملي البالغ 2019في عام 
 

يمكن أن تعزى القدرة التنافسية املحدودة نسبيا للسفر والسياحة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى عدد و 

يق غير السليم للموارد للسياحة، واملشاغل املتعلقة بالسالمة، واالنفتاح من العوامل مثل االستخدام والتسو 

الدولي املحدود. وعلى الرغم من أن بلدان املنظمة تتمتع بمواقع تراثية تاريخية  وموارد طبيعية غنية توفر 

قوة في قطاع األنشطة السياحية، إال أن العديد من دولها غير قادرة على التنافس بعدد من فرصا كبيرة أمام 

السياحة العاملية بسبب ضعف التخطيط السياحي وسياسات التسويق. كما أن بعض دول منظمة التعاون 

اإلسالمي أغفلت إيالء ما يكفي من االهتمام لحماية مواقع التراث واملواقع السياحية الجذابة، األمر الذي من 

 شأنه أن يضر أيضا بقدرتها التنافسية في املستقبل القريب.

3.3
3.9 3.7

3.4
4.0 3.9

بلدان املنظمة البلدان غير األعضاء في املنظمة العالم

2015 2019

 (WEF) العاملي االقتصادي املنتدىاملصدر: 

 : مؤشر القدرة التنافسية للسفر والسياحة4.3الشكل 
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 الدور االقتصادي للسياحة الدولية  في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 2.3

يجسد هذا القسم الفرعي محاولة لتقييم الدور االقتصادي لقطاع السياحة الدولية في اقتصادات بلدان 

 منظمة التعاون اإلسالمي. وفي هذا الصدد، سيتم فيما يلي تحليل األرقام املتعلقة بمساهمة السياحة في

العمالة والناتج املحلي اإلجمالي والصادرات. وعالوة على ذلك، سيتم حساب البيانات ذات الصلة بموازنة 

السياحة الدولية واإلبالغ عنها، وذلك من خالل خصم نفقات السياحة الدولية من عائداتها لكل بلد من بلدان 

سة صافي مساهمة قطاع السياحة الدولية في املنظمة التي تتوفر عنها البيانات ذات الصلة. ثم بعدها يتم درا

اقتصادات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي عن طريق ربط موزانة السياحة الدولية كنسبة مئوية بالناتج 

املحلي اإلجمالي لكل بلد. وأخيرا، يتم تقييم قطاع السياحة كمصدر لعائدات النقد األجنبي من خالل ربط 

 بلد، كنسبة مئوية، بإجمالي صادراته في نفس الفترة. عائدات السياحة الدولية في كل

مساهمة السياحة الدولية في اقتصادات دول منظمة التعاون اإلسالمي مقارنة باملتوسط  5.3يوضح الشكل 

العاملي. فقد ارتفع إجمالي مساهمة السياحة الدولية في مجال العمالة في بلدان املنظمة، في املتوسط، من 

. 2018% في 10,0إلى  2013% في 9.2. وعلى الصعيد العاملي، ارتفع أيضا من 2018% في 7,4لى إ 2013% في 6.5

وبعبارة أخرى، يمكن القول بأن إسهام قطاع السياحة في  مجال العمالة لم يرق بعد ملستوى ما تتيحه لها 

وقد سجلت نسبة إجمالي  اإلمكانيات التي تزخر بها في مجموعة دول املنظمة باملقارنة مع املتوسط العاملي.

مساهمة السياحة في الناتج املحلي اإلجمالي )بما في ذلك مساهماتها املباشرة وغير املباشرة( ارتفاعا في مجموعة 

هذه النسبة في  متوسط . بحيث ارتفع2018و  2013املنظمة وفي العالم ككل خالل الفترة املمتدة بين عامي 

% 9,7، بينما شهد املتوسط العاملي أيضا زيادة من 2018% في 8,8لى إ 2013% املسجل عام 8,1من  املنظمة

 خالل الفترة ذاتها. %10,4إلى 

 

8.1 8.3 8.7 8.7 8.6 8.8
9.7 9.9 10.1 10.2 10.2 10.4

2013 2014 2015 2016 2017 2018

جمالي إجمالي مساهمة السياحة في الناتج املحلي اإل 

(من الناتج املحلي اإلجمالي)% 

بلدان املنظمة العالم

6.5 6.6 6.5 6.4 6.4
7.4

9.2 9.4 9.6 9.6 9.7 10.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

إجمالي مساهمة السياحة في العمالة

(من إجمالي العمالة)% 

بلدان املنظمة العالم

 (WTTC) والسياحة للسفر العاملي املجلساملصدر:  

 االقتصاد في الدولية السياحة مساهمة: 5.3الشكل 
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 .(OICStat) اإلسالمي التعاون  ملنظمة اإلحصائية البيانات وقاعدة( UNWTO) العاملية السياحة املصدر: منظمة

 . 2016أحدث سنة متاحة منذ *

 

 *(2018: ميزان السياحة في بلدان املنظمة )ماليين الدوالرات األمريكية بأسعار 6.3الشكل 
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. فقد تجاوزت 2018ميزان السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي خالل  6.3يعكس الشكل 

حصة اإلنفاق على هذا القطاع حيث تم تسجيل معدل إيجابي دولة من دول املنظمة  26عائدات السياحة في 

لصافي األرباح. وكانت كل من تركيا ومصر وماليزيا الدول األعضاء التي سجلت أعلى نسبة فائض بهذا الصدد. 

. باملقابل، كانت الكويت وإيران 2018مليار دوالر أمريكي في  32الفائض السياحي لتركيا أكثر من بلغ بحيث 

الدول الثالث املسجلة ألكبر مستويات العجز. ويبدو أن عددا كبيرا من بلدان املنظمة بحاجة إلى  والعراق

 تطوير سياسات سياحية فعالة لتوليد فائض من أنشطة السياحة الدولية بدال من العجز.

من حيث  عند تناول الدور االقتصادي لقطاع السياحة الدولية في اقتصادات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

، يسار(، 7.3صافي مساهماتها في الناتج املحلي اإلجمالي لكل بلد، تعكس الصورة وضعا مختلفا  تماما )الشكل 

% من الناتج 49,2فهذا الدور االقتصادي ال يعد نتيجة لحجم أو مستوى ثراء االقتصاد. وبمتوسط قدره 

الرئيس ي في جزر املالديف ذات أكبر حصة املحلي اإلجمالي، تعتبر السياحة الدولية النشاط االقتصادي 

كذلك أن النشاط السياحي الدولي يلعب دورا هاما نسبيا  7.3. ويبين الشكل 2018مسجلة في املنظمة عام 

التي يبلغ متوسط موازنة السياحة الدولية الخاصة بها أكثر  11مقارنة مع حجم االقتصاد في بلدان املنظمة الـ

إلجمالي. وتشمل هذه املجموعة بعض الدول الرئيسية التي تمثل وجهات سياحية % من ناتجها املحلي ا3من 

وتلك األكثر تحقيقا للربح من السياحة في منظمة التعاون اإلسالمي )مثل: األردن والبحرين واملغرب(. وفي 

اون دولة عضو في منظمة التع 25املقابل، تبين أن صافي مساهمة النشاط السياحي الدولي في اقتصادات 

 .2018اإلسالمي كان سلبيا في 

عندما يتم تقييم قطاع السياحة الدولية كمصدر لعائدات النقد األجنبي من خالل ربط عائدات السياحة 

الدولية في كل بلد، كنسبة مئوية من إجمالي صادراتها، يصبح من الواضح أن النشاط السياحي الدولي يلعب 

، 7.3ة التعاون اإلسالمي كمصدر لعائدات النقد األجنبي )الشكل دورا أكثر أهمية في اقتصادات دول منظم

في جزر املالديف  2018عام يمين(. وسجلت أعلى نسبة من عائدات السياحة الدولية كنسبة من الصادرات 

دولة عضو في  19. لكن عائدات السياحة الدولية في %(63,5%( ثم لبنان )75,6%( تلتها السودان )84,5)

. ومجددا، تكشف البيانات عن وجود 2018% من إجمالي صادراتها في 5نسبة تقل عن  املنظمة سجلت

نظمة فيما يتعلق باألهمية االقتصادية النسبية لقطاع السياحة سواء تم املتفاوتات واسعة النطاق عبر دول 

 قياسها من حيث مساهمته في الناتج املحلي اإلجمالي أو الصادرات.
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ميزان السياحة الدولية

كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي

 (*2018)اد دور السياحة الدولية في االقتص: 7.3 الشكل

   .(OICStat) وقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي (UNWTO) منظمة السياحة العاملية :املصدر

 . 2016أحدث سنة متاحة منذ *
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 ية في منظمة التعاون اإلسالميالسياحة البين 3.3

كما هو الحال بالنسبة لألبعاد األخرى للتكامل االقتصادي )مثل التجارة واالستثمار(، تعتبر اتجاهات 

السياحة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي مفيدة لتقييم مستوى التكامل االقتصادي بين دولها. وتشير 

بينية في املنظمة سواء من حيث عدد السياح الوافدين أو العائدات املستويات العالية في أرقام السياحة ال

 إلى وجود تحسن في التعاون االقتصادي بين بلدانها األعضاء.

االتجاهات الخاصة بالسياح الوافدين فيما بين هذه الدول وعائدات السياحة البينية  8.3ويعرض الشكل 

والنمو  2013عاش االقتصادي في السوق العاملية في عام . وبفضل االنت2018و  2013خالل الفترة بين عامي 

% من 34.4مليون، وهو ما يمثل  64.7القوي في قطاع السياحة، بلغ عدد السياح الوافدين داخل املنظمة 

، وصل عدد السياح 2018إجمالي الوافدين من السياح الدوليين في دول منظمة التعاون اإلسالمي. وفي عام 

% من إجمالي عدد الوافدين من السياح الدوليين 37,6مليون، وهو ما يمثل  80,6نظمة إلى الوافدين داخل امل

إلى منظمة التعاون اإلسالمي. وعلى مستوى عائدات السياحة البينية في بلدان املنظمة، تم تسجيل اتجاه 

مليار  48,4قلت من نموا كبيرا، بحيث انت 2018-2013إيجابي مماثل خالل الفترة قيد النظر، فقد عرفت فترة 

. وفي نفس الفترة، سجلت حصة عائدات السياحة 2018مليار دوالر في  67,3إلى  2013دوالر املسجلة في 

% 34,4البينية في منظمة التعاون اإلسالمي في إجمالي عائدات مجموعة املنظمة زيادة مهمة، حيث ارتفعت من 

 %.37,6إلى 

 

 

السياحة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي: 8.3الشكل 

(OICStat)وقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي  (UNWTO)نظمة السياحة العامليةم:املصدر
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لسياح البينيين الوافدين على دول املنظمة في عدد قليل من البلدان وعلى املستوى القطري، تتمركز وجهات ا

فقط. ومثلت اململكة العربية السعودية وتركيا والبحرين أول ثالث وجهات سياحية  بينية في منظمة التعاون 

(. فقد استضافت 9.3)الشكل  2018اإلسالمي وأكثر البلدان تحقيقا للدخل من السياحة البينية في عام 

 مليار دوالر أمريكي كعائدات سياحية. 23الي وحققت حو  نظمةاململيون سائح من دول  32معة مجت

 

مثل الجزء األكبر من نيين في منظمة التعاون اإلسالمي وتم أيضا مالحظة أن عدد السياح الوافدين البي

%( 97حرين )، مثل الب2018مجموع الوافدين من السياح الدوليين في بعض بلدان املنظمة خالل عام 

% في 20. ومع ذلك، ال تزال هذه النسبة أدنى من مستوى (10.3%( )الشكل 91%( وإيران )92)وأوزبكستان 
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 )ماليين(نظمة املالوافدون من السياح بين بلدان 
 

 
 )مليار دوالر(نظمة املبين بلدان  ةالسياح عائدات

 

 (2018)نظمة وأكثرها تحقيقا للدخل من السياحة البينية املهات السياحية بين بلدان الوج: 9.3 الشكل

 (OICStat) وقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي (UNWTO) نظمة السياحة العاملية: ماملصدر
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وتشير األرقام املتعلقة بالسياحة البينية في املنظمة إلى أن مجموعة كبيرة من الناس تسافر عبر الدول املجاورة 

في منظمة التعاون اإلسالمي في مناطقها ألسباب سياحية. ويبدو جليا أن عدد السياح الوافدين البينيين في 

املنظمة على الدول الواقعة في منطقتي الشرق األوسط وآسيا الوسطى يمثل نسبيا حصة أكبر من إجمالي 

لغاية من السياح الوافدين فيما السياح الوافدين على بلدان املنظمة. ومع ذلك، فإن حيازة حصة مرتفعة ل

بين دول منظمة التعاون اإلسالمي )من إجمالي السياح الوافدين( قد يعني أن البالد تعتمد بدرجة كبيرة على 
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 . 2016أحدث سنة متاحة منذ*

افدين بين بلدان  :10.3 الشكل افدين املحصة السياح من الو  (*2018)نظمة من إجمالي السياح الو
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وجود أي  من شأنالسياح القادمين من عدد قليل من البلدان التي تقع معظمها في املنطقة نفسها. لذلك، 

دي( في بلد معين أو بين بلدين أعضاء في املنظمة من نفس املنطقة اضطراب )اجتماعي أو سياس ي أو اقتصا

تأثيرا سلبيا قويا على قطاع السياحة. وفي هذا السياق، من أجل التقليص من إمكانية حصول مثل  خلفأن ي

هذا األمر الخطر، فإنه من املهم لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي التي تعتمد بشكل كبير على عدد قليل من 

بلدان في قطاع السياحة وضع استراتيجيات للتنويع السياحي الستضافة املزيد من السياح من مختلف ال

 املناطق الجغرافية في املنظمة.

 وضع السياحة اإلسالمية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 4.3

املنتجات على مدى العقدين املاضيين، شهد سوق نمط الحياة اإلسالمية نموا متسارعا بحيث أصبحت 

والخدمات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية )مثل األغذية الحالل والسياحة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي( 

عنصرا مهما في االقتصاد العاملي. وبتزايد مستوى الوعي وتعاظم أعداد السياح املسلمين، بدأ العديد من 

وضعت وصممت وفقا ملبادئ الشريعة املستثمرين في مجال السياحة بتقديم منتجات وخدمات خاصة 

اإلسالمية، وذلك لتلبية حاجيات ومتطلبات هؤالء السياح. وإزاء هذه الخلفية، يهدف هذا القسم الفرعي إلى 

تقديم ملحة عامة عن وضع السياحة اإلسالمية في دول منظمة التعاون اإلسالمي باستخدام أحدث البيانات 

 املتاحة.

ية توسعا سريعا على مر السنين وبرز كأحد أسرع القطاعات نموا في سوق شهد سوق السياحة اإلسالمو 

 140إلى  2010مليون املسجلة في عام  98السوق من  هذه السياحة العاملية،  بحيث ارتفع عدد السياح في

در حجم Mastercard and Crescent Rating, 2019% )43، وهذا ما يمثل زيادة قدرها 2018مليون في 
ُ
(. وق

 Dinar. وحسب دينار ستاندارد )2018مليار دوالر في  151السياحة اإلسالمية العاملية بحوالي  سوق 

Standard, 2019) مليار دوالر أمريكي في  177، ارتفع حجم سوق السياحة اإلسالمية على الصعيد العاملي من

مليار دوالر أمريكي بحلول  274. ومن املتوقع أن يصل إلى 2018مليار دوالر أمريكي عام  189إلى  2017عام 

 %.6,4بمعدل نمو سنوي مركب قدره  2024عام 

 Mastercard and Crescentتشير التقديرات املأخوذة من دراسة حديثة ملاستركارد وكريسينت رايتنغ )كما 

Rating, 2019 230( إلى مسار النمو الطموح لهذا القطاع املتخصص. وتتوقع الدراسة إمكانية سفر أكثر من 

 300، ومن املتوقع أن تضخ هذه األنشطة السياحية 2026مليون سائح مسلم محليا وخارجيا بحلول عام 

مليار دوالر أمريكي إلى االقتصاد العاملي. وسيكون االستخدام الواسع للمنصات على اإلنترنت ووسائل 

ايد على منتجات وخدمات التواصل االجتماعي، وزيادة عدد املسافرين من النساء املسلمات، والطلب املتز 

السياحة اإلسالمية املخصصة من بين املحركات الرئيسية للنمو في سوق السياحة اإلسالمية. وفي هذا 

الصدد، يتعين على بلدان املنظمة عدم التقليل من شأن األهمية االقتصادية لقطاع السياحة اإلسالمية 

 باعتبارها عامال من عوامل التمكين للنمو االقتصادي.
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وعلى مر السنين، أطلقت العديد من املؤسسات مبادرات رامية إلى وضع معايير خاصة لتقييم أداء الوجهات 

السياحية فيما يتعلق باالمتثال ملتطلبات السياحة اإلسالمية وتصنيفها وفقا لذلك. وتتمثل إحدى أكثر 

من قبل ماستركارد وكريسنت رايتينغ. ( الذي طور GMTIاملبادرات املعروفة في مؤشر السفر اإلسالمي العاملي )

فهذا املؤشر  يتكون من العديد من العوامل التي تعكس التجربة الكلية للسياحة اإلسالمية في وجهة سياحية 

معيارا لوجهة سياحية معينة ضمن أربع مجاالت  13، يتناول هذا املؤشر 11.3معينة. وكما هو مبين في الشكل 

دولة في هذا املؤشر لعام  130ت، والبيئة، والخدمات(. وبشكل عام، تم تصنيف )إمكانية الوصول، واالتصاال 

 دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي. 50بما في ذلك  2019

 

بالنسبة لدول منظمة  50، بلغ متوسط الدرجات 2019وفقا لنتائج مؤشر السفر العاملي للمسلمين لعام 

(. 12.3يا إلى بيئة وتجربة أفضل للسياحة اإلسالمية )الشكل التعاون اإلسالمي بحيث تشير الدرجة العل

( واململكة العربية 75، تلتهما تركيا )78وتصدرت ماليزيا وإندونيسيا ترتيب املؤشر بدرجة تراكمية بلغت 

دولة في منظمة التعاون  26(. وقد حصلت 68( ثم قطر )71( واإلمارات العربية املتحدة )72السعودية )

. 2019( على مؤشر السفر العاملي للمسلمين لعام 50ى درجة أعلى من متوسط املنظمة نفسها )اإلسالمي عل

 24وحصلت دول املنظمة الواقعة في الشرق األوسط وجنوب آسيا في األغلب على درجات أعلى. أما درجات 

)الغابون( و  28(. إذ تراوحت بين 50دولة في منظمة التعاون اإلسالمي فقد ظلت أقل من متوسط املنظمة )

، كانت دول منظمة التعاون اإلسالمي ذات الدرجات 2019. وعلى هذا املؤشر لعام 2019)السنغال( عام  50

 2019لعام  (GMTI) مؤشر السفر العاملي للمسلمين :11.3ل الشك 

 2019ماستر كارد وكرسنت ريتنغ، : املصدر
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األدنى تقع في منطقتي أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء. وهي تحتاج إلى بذل املزيد من الجهود ملواءمة 

 سياحة إسالمية أو مالئمة للمسلمين.يبحثون عن خدمات بيئتها السياحية مع احتياجات املسافرين الذين 

 2019لعام  (GMTI) نظمة على مؤشر السفر العاملي للمسلميناملدان درجات بل: 12.3كل الش

 2019ماستر كارد وكرسنت ريتنغ،  :املصدر
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في الواقع، تعتبر الوجهات السياحية اإلسالمية العشر األولى على الصعيد العاملي أعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي باستثناء سنغافورة. وبالنظر إلى كون دول املنظمة تتمتع بميزة نسبية ترجع أساسا إلى توفر بيئة 

ملفهوم الحالل بما في ذلك املرافق والخدمات املالئمة للمسلمين فإن األمر ليس مفاجئا. وفي مؤشر مناسبة 

، كانت الوجهات الثالث األولى غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 2019السفر العاملي للمسلمين لعام 

(، واململكة املتحدة 57في العالم بدرجة  18(، وتايالند )املرتبة 65في العالم بدرجة  10هي سنغافورة )املرتبة 

(. ووفقا لهذه النتائج، فإن مثل هذه الدول غير األعضاء في املنظمة الرائدة في 53في العالم بدرجة  53)املرتبة 

مؤشر السفر العاملي للمسلمين تقدم تجربة سياحة إسالمية أفضل بشكل عام من تلك املتاحة في عدد من 

البية الوجهات غير األعضاء في املنظمة ذات األداء الجيد في مؤشر السفر العاملي نظمة. وتتميز غاملدول 

للمسلمين ببنية تحتية سياحية قوية ومنتجات تنافسية. وتحتاج في بعض األحيان فقط إلى إجراء بعض 

 Master Card and Crescentالتغييرات الطفيفة في استراتيجياتها لتلبية احتياجات السياح املسلمين )

Rating, 2015.) 

على العموم، هناك حاجة ماسة إلى وضع سياسات وتدابير استباقية في هذه الدول لالستفادة من البيئة و 

السياحية املتماشية مع تعاليم اإلسالم املتوفرة وتحويل ميزتها النسبية إلى ميزة تنافسية. وفي الواقع، ال يزال 

تياجات األساسية واستراتيجيات متسقة للرفع من جاذبيتها إلى عدد من دول املنظمة يعاني من نقص في االح

(. فعلى سبيل املثال، توصلت Master Card and Crescent Rating, 2017أقص ى حد للسياح املسلمين )

(، إلى أن الطعام الحالل، والسعر اإلجمالي، والتجربة 2015دراسة استطالعية عاملية أجرتها دينار ستاندارد )

للمسلمين أمور مصنفة من بين أهم ثالثة عوامل رئيسية تؤثر على قرار السياح املسلمين عند السفر املالئمة 

ألغراض الترفيه. وعلى مستوى هذه األبعاد املهمة لقطاع السياحة اإلسالمية، تحتاج العديد من دول منظمة 

 التعاون اإلسالمي إلى تحسين قدراتها وتنافسيتها.

د من دول منظمة التعاون اإلسالمي مثل اململكة العربية السعودية وإندونيسيا في هذا السياق، طور عدو

وماليزيا وتركيا بالفعل مجموعة من املبادرات والسياسات لتصبح أكثر تنافسية في سوق السياحة اإلسالمية 

عي في (. فعلى سبيل املثال، أنشأت وزارة السياحة واالقتصاد اإلبداDinar Standard, 2019العاملية )

فريق التنمية ’إندونيسيا لجنة لتنمية السياحة اإلسالمية/ الحالل وترويجها في إندونيسيا. وتسمى اللجنة 

( في أواخر IMTIكما أطلقت إندونيسيا أيضا مؤشر إندونيسيا لسفر املسلمين )‘. السريعة للسياحة الحالل

. ويهدف هذا املؤشر إلى خلق منافسة والذي يصنف محافظاتها حسب مستوى مالئمتها للمسلمين 2018عام 

املحتملين  وارسليمة بين املحافظات في تقديم الطعام للمسافرين املسلمين وتوفير معلومات أفضل للز 

(Dinar Standard, 2019.) 

هناك أيضا عدد من املبادرات على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي لتقديم التوجيه إلى دولها بخصوص و 

ذلها لتنمية قطاع السياحة اإلسالمية. وفي هذا السياق، تم اعتماد "خارطة الطريق الجهود التي تب

االستراتيجية لتنمية السياحة اإلسالمية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في املؤتمر اإلسالمي 

ن بين دول املنظمة في دكا، بنغالديش. وهي تمهد الطريق للتعاو  2018( عام ICTMالعاشر لوزراء السياحة )



 لية في بلدان منظمة التعاون اإلسالميالسياحة الدو 

 

26 
 اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في الدولية ةالسياح | سيسرك

 2020 والتحديات اآلفاق

ومؤسساتها واملنظمات الدولية ذات الصلة في مجال السياحة اإلسالمية ضمن خمسة مجاالت مواضيعية 

رئيسية محددة للتعاون وهي البيانات والرصد، تطوير السياسات واللوائح التنظيمية، والتسويق والترويج، 

فعال لهذه الوثيقة االستراتيجية سيساعد دول وتنمية الوجهات والقطاع، وتنمية القدرات. واالستخدام ال

 منظمة التعاون اإلسالمي على تحسين قطاع السياحة اإلسالمية.

من الجهات الفاعلة في مجال السياحة في دول منظمة التعاون اإلسالمي بأنه ال توجد معايير  ديعدال تشيركما 

المية. وعدم وجود مثل هذه املعايير وإجراءات إصدار شهادات حالل دولية موحدة لقطاع السياحة اإلس

يجعل من الصعب تلبية احتياجات املسافرين املسلمين بطريقة موحدة. كما تفتقر عدد من دول منظمة 

التعاون اإلسالمي إلى هيئة رسمية متاحة على املستوى الوطني ملنح الشهادات للفنادق والوجهات وفقا 

( SMIICد، قام معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )ملتطلبات السياحة اإلسالمية. وفي هذا الصد

. وأصبحت الوثيقة متاحة 2019( التي تم اعتمادها في ديسمبر HTSبتطوير معايير خدمات السياحة الحالل )

لالستخدام من قبل الجهات الفاعلة املهتمة في قطاع السياحة اإلسالمية. وهي تهدف إلى ضمان توحيد 

 (.1.3مات املقدمة للمسافرين املسلمين وفقا للقواعد اإلسالمية )راجع اإلطار املنتجات والخد

في السنوات األخيرة، استفادت العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي مثل غامبيا وسورينام وعدد من و

لتعزيز  مؤسسات املنظمة مثل سيسرك واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة من آلية الكومسيك لتمويل املشاريع

قدرات املؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة في دول املنظمة في مجال السياحة اإلسالمية. وفي هذا الصدد، 

استفاد العشرات من املسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة في القطاع من سلسلة من البرامج التدريبية 

 زيد عن قطاع السياحة اإلسالمية.الشاملة املمولة من الكومسيك لرفع مستوى مهاراتهم ومعرفة امل

في إطار هذا التصور، تقض ي النزاهة القول أنه توجد العديد من اآلليات واألدوات املتاحة رهن استخدام و

دول منظمة التعاون اإلسالمي. ولكن توص ى دول املنظمة ببذل املزيد من الجهود لالستفادة من هذه اآلليات 

السياحة اإلسالمية. وستساعد هذه الجهود أيضا على تعزيز األنشطة  واألدوات إلى حد كبير لتنمية قطاع

السياحية للتعاون البيني في منظمة التعاون اإلسالمي، مثل توفير سبل للتعاون والتآزر في املستقبل بين 

 الجهات الفاعلة في السياحة في دول املنظمة.
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 ( لخدمات السياحة الحاللSMIIC: معايير معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )1.3اإلطار 

في مجال السياحة والقضايا ذات الصلة ( جهودا هائلة SMIICاإلسالمية ) دول واملقاييس لل واصفاتبذل معهد امل

(TC 5إلعداد معيار "منظمة التعاون اإلسالمي/معهد املعايير واملقاييس لل ) خدمات 2019: 9اإلسالمية  دول ،

متطلبات عامة" الذي يهدف إلى ضمان توافق املنتجات و الخدمات املقدمة للمسافرين  -السياحة الحالل 

. ومن املتوقع استخدام هذا املعيار على نطاق واسع من قبل الجهات الفاعلة في املسلمين مع القواعد اإلسالمية

 ( في جميع أنحاء العالم.HTSقطاع السياحة التي تقدم خدمات السياحة الحالل )

ويتم تعريف خدمات السياحة الحالل بأنها "جميع املنتجات أو الخدمات في قطاع السفر والسياحة التي تسترشد 

سالمية والتي تلبي أو توفر مرافق مناسبة للمسافرين املسلمين". وتندرج أهداف معيار منظمة التعاون بالقواعد اإل 

 على النحو التالي: (OIC/SMIIC 9) 9اإلسالمي/ معهد املعايير واملقاييس للبلدان اإلسالمية 

 لتي تتوافق مع ا تعزيز قدرات منظمة/ فرد ما على إنتاج و/أو إدارة منتجات وخدمات السياحة الحالل

 القواعد اإلسالمية؛

 من خالل التطبيق الفعال للمعايير؛ االحفاظ على تكامل منتجات وخدمات السياحة الحالل وحمايته 

 .تحسين مستوى رضا العمالء من خالل تلبية متطلباتهم 

ياحة الحالل لصالح ويوفر هذا املعيار املبادئ التوجيهية واملتطلبات الالزمة إلدارة مرافق ومنتجات وخدمات الس

املسافرين على مستوى أماكن اإلقامة وحزم الرحالت واملرشدين السياحيين وغيرها من الخدمات واملرافق مثل 

تقديم الطعام واملطاعم ... الخ(. يتم تصنيف خدمات السياحة الحالل في املعيار وفقا للخدمات التي تقدمها 

 على النحو التالي:فئات  3املنظمات وتنقسم أماكن اإلقامة إلى 

 الفئة أ: أماكن اإلقامة ذات خدمات السياحة الحالل املتقدمة 

 الفئة ب: أماكن اإلقامة ذات خدمات السياحة الحالل املتوسطة 

 الفئة ج: أماكن اإلقامة ذات خدمات السياحة الحالل األساسية 

اإلقامة التي تقع في منطقة  ينطبق على مجموعة واسعة من أماكن OIC/SMIIC 9ويجعل هذا التصنيف معيار 

منظمة التعاون اإلسالمي أو خارجها. لذلك، يحدد املعيار بشكل أساس ي املتطلبات املتعلقة بشواغل الحالل 

والطعام واإلقامة وغيرها من املرافق مثل غرف الصالة واملناطق الترفيهية. وتشكل القواعد الخاصة بمنظمي 

ن أيضا جزءا من املعيار. كما أنه يوفر إرشادات توجيهية للمنظمات فيما الرحالت السياحية واملرشدينالسياحيي

يتعلق بمسؤولية اإلدارة ومتطلبات املوظفين املنخرطين في خدمات السياحة الحالل. وباختصار، جميع املتطلبات 

يساهمون في إدارة  املحددة في املعيار عامة وتهدف إلى أن تكون قابلة للتطبيق على جميع املنظمات واألفراد الذين

 خدمات السياحة الحالل.

 www.smiic.orgاملصدر: 

http://www.smiic.org/
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 على السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 19-آثار الكوفيد 5.3

تعتبر السياحة الدولية أحد أهم األنشطة االقتصادية ومصدرا هاما إليرادات العمالت األجنبية وتحقيق 

% من الناتج املحلي 10النمو االقتصادي وخلق فرص الشغل في العديد من البلدان.  إذ يتم توليد حوالي 

وظائف جديدة في جميع  4لم في هذا القطاع. كما يخلق قطاع السياحة وظيفة من بين كل اإلجمالي في العا

% من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة 8، شكلت السياحة الدولية 2019أنحاء العالم. وفي عام 

 (.WTTC, 2020مليون شخص ) 45التعاون اإلسالمي ووفرت فرص عمل ألكثر من 

نشاطا على جانب العرض في االقتصاد،  185ع السياحة روابط مباشرة وغير مباشرة مع وبما أنه لدى قطا

فإن صدمة مثل تفش ي وباء يمكن أن تؤثر على سلسلة من األنشطة االقتصادية بدءا بالنقل ووصوال إلى 

 % من جميع80، فإن حوالي (2020a(. ووفقا ملنظمة السياحة العاملية )OECD, 2020cأصحاب الفنادق )

شركات السياحة على مستوى العالم  عبارة عن مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم تتوفر على مصادر محدودة 

. كما أن قطاع 19-للبقاء في حالة حدوث صدمة اقتصادية مثل الصدمة الحالية بسبب تفش ي كوفيد

ضعيفة مثل السياحة ال يخلق املاليين من الوظائف فقط، بل هو يوفر أيضا فرص عمل لبعض الفئات ال

(. وفي هذا UNWTO, 2020bالنساء والشباب واملجتمعات الريفية في العديد من البلدان النامية واملتقدمة )

السياق، يمكن أن ُيترجم الركود أو األزمة في القطاع إلى خسارة ماليين الوظائف جراء هذه الجائحة. ونتيجة 

حاب املصلحة املعنيين بالسياحة على نطاق لذلك، يمكن أن يؤثر تعطيل أنشطة القطاع على جميع أص

 واسع، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة معدالت البطالة والفقر.

من قبل منظمة الصحة العاملية إلى موجة تدابير  2020مارس  11يوم  19-أدى اإلعالن عن جائحة كوفيد

قا ملنظمة السياحة فرض قيود على السفر بأشكال وكثافة مختلفة وضعت هذا القطاع في موقف صعب. ووف

 وجهة حول العالم: 217، من بين 2020أبريل  28، واعتبارا من (2020cالعاملية )

  ال ُيسمح للركاب بالدخول"؛ -% حدودها كليا أو جزئيا في وجه السياح 45أغلقت" 

  30علقت 
ً
 أو جزئيا

ً
 "تم تعليق جميع الرحالت الجوية"؛ -% الرحالت الدولية كليا

  افرين من دول محددة أو الركاب الذين عبروا من خالل وجهات معينة؛% دخول مس18منعت 

  يوما وإجراءات التأشيرة. 14% إجراءات مختلفة، مثل الحجر الصحي أو العزل الذاتي ملدة 7طبقت 

ونتيجة للقيود املذكورة أعاله املفروضة على السفر والسياحة، تقدر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

. فيما قدمت منظمة السياحة 2020% في أنشطة السياحة الدولية عام 70-%45فاضا بنسبة ( انخ2020)

( تقديرات أكثر اعتداال حول تأثير الجائحة في مراحلها األولى. بحيث توقعت انخفاض عدد 2020aالعاملية )

هذا االنخفاض  . ويمكن أن ُيترجم2019باملقارنة مع عام  2020% عام 30% إلى 20السياح الدوليين بنسبة 

 450إلى  300املتوقع في عدد السياح الدوليين إلى انخفاض في عائدات )صادرات( السياحة الدولية بمقدار 

، سيخسر 19-( إلى أنه بسبب جائحة كوفيد2020aمليار دوالر أمريكي. وأشارت منظمة السياحة العاملية )
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وتكشف تقديرات منظمة السياحة  نمو.قطاع السياحة العاملي ما يعادل خمس حتى سبع سنوات من ال

العاملية هذه عن شدة وعمق األزمة التي سيكون لها بالتأكيد آثارا خطيرة على قطاعي السياحة والنقل في بلدان 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

توقعات تخص دول منظمة التعاون اإلسالمي حول عدد الوافدين من  13.3في هذا السياق، يعرض الشكل 

 13.3لدوليين وعائدات السياحة بناء على سيناريوهات منظمة السياحة العاملية. كما يوضح الشكل السياح ا

. ويعكس السيناريو 2020التوقعات بشأن األنشطة السياحية فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي لعام 

مع  2019-2013خالل الفترة  األساس ي مسار النمو املعتاد لقطاع السياحة في الدول األعضاء بناًء على أدائها

. وتماشيا مع توقعات منظمة السياحة العاملية، يفترض 2020في عام  19-افتراض عدم وجود تفش ي كوفيد

% في قطاع السياحة مقارنة بالسيناريو 20السيناريو األول أن تفش ي هذا الفيروس سيؤدي إلى تقلص بنسبة 

مليون سائح دولي  123.3ف دول منظمة التعاون اإلسالمي األساس ي. وبناًء على ذلك، من املتوقع أن تستضي

 من 
ً
مليار دوالر أمريكي  38.6. ويترجم هذا إلى خسارة محتملة بقيمة 2020مليون املتوقعة في عام  154.2بدال

% في السياحة مقارنة مع 30في عائدات السياحة. أما االفتراض الرئيس ي للسيناريو الثاني فهو انكماش بنسبة 

. فاألرقام الواردة في السيناريو الثاني صادمة حيث يتوقع أن تستقطب دول 2020اريو األساس ي لعام السين

مليون سائح  46.3مليون سائح دولي فقط، ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة  107.9منظمة التعاون اإلسالمي 

ر أمريكي من العمالت األجنبية مليار دوال  135مقارنة بالسيناريو األساس ي. ومن املتوقع أن يدر هؤالء السياح 

 .2020مليار دوالر من توقعات السيناريو األساس ي لعام  192.8لدول منظمة التعاون اإلسالمي مقارنة بـ 

كذلك األنشطة السياحية البينية في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي في  19-يتوقع أن ُيضعف تفش ي كوفيد

 59.7و  1مليون في السيناريو  68.2فيما بين دول املنظمة إلى  ، وأن يصل عدد السياح الوافدين2020عام 

مليون  85.3مليون في السيناريو الثاني. فهذه األرقام أقل بكثير مقارنة بأرقام التوقعات األساسية التي بلغت 

 ، من2020(. ومقارنة بسيناريو خط األساس لعام 13.3)الشكل  2020سائح وافد فيما بين دول املنظمة عام 

 21.4مليار دوالر أمريكي و  14.3املتوقع أيضا أن تسجل إيرادات السياحة البينية للمنظمة خسائر بقيمة 

 في السيناريو األول والثاني على التوالي. 19-مليار دوالر أمريكي بسبب كوفيد

ة أيضا مع ( متماشيICAO, 2020في الواقع، تعتبر التقديرات التي وضعتها منظمة الطيران املدني الدولي )

التوقعات التي وضعتها منظمة السياحة العاملية بشأن شدة األزمة في قطاعي السياحة والنقل العامليين 

ومع استمرار تفش ي  مخلفة آثارا عويصة على دول منظمة التعاون اإلسالمي. 19-الناجمة عن وباء كوفيد

. 2020ع في الربع األخير من عام الوباء، لم يتم استئناف أنشطة السياحة الدولية بعد كما هو متوق

فالتوقعات في قطاع السياحة تحفوها حالة شديدة من عدم اليقين والتقلب بحيث يستمر اإلبالغ عن حاالت 

في جميع أنحاء العالم. ولذلك، ال يمكن حساب تأثيرات الوباء على السياحة الدولية  19-جديدة من الكوفيد
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دراسة التأثيرات غير إال بعد سنوات قليلة من انتهاء الوباء من خالل  في دول منظمة التعاون اإلسالمي بدقة

 املباشرة واملباشرة على مختلف القطاعات.

نظرا للقيود املفروضة على السفر وإجراءات اإلغالق الشامل وحظر التجول، ألغت شركات الطيران في العديد 

. وارتفع عدد حاالت اإللغاء هذه بشكل 2020س من دول منظمة التعاون اإلسالمي رحالتها الدولية في مار 

بسرعة في جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل املثال، في  19-ملحوظ في مارس وأبريل مع استفحال تفش ي كوفيد

% فقط في سعة مقاعد الركاب الدولية 2بينما سجلت اإلمارات العربية املتحدة انخفاضا بنسبة  2020فبراير 

(. وعلى نفس 1.3)الجدول  2020% في أبريل 84سبق، بلغ معدل االنخفاض نسبة باملقارنة مع املخطط امل

املنوال، شهدت تركيا وماليزيا واململكة العربية السعودية وإندونيسيا وقطر واملغرب، وهي جميعها وجهات 

 سياحية رئيسية في مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي وتستضيف مراكز سفر دولية مهمة، تقلصات كبيرة

، تراوح حجم التراجع في 2020. فخالل شهر أبريل 2020في سعة مقاعد الركاب الدولية من فبراير إلى أبريل 

% )تركيا(. وبعد أبريل 89% )اململكة العربية السعودية( و 64سعة املقاعد بالنسبة لهذه الدول األعضاء بين 

ظل الجائحة املستمرة. ونتيجة لذلك، ، استمر االنكماش في حركة املسافرين عبر النقل الجوي في 2020

وفقا  2020% في الفترة ما بين يناير وأغسطس 70انخفض الطلب الدولي على الطيران في العالم بنسبة 

 .(UNWTO, 2020d) (IATA)لبيانات االتحاد الدولي للنقل الجوي 

بسبب  2020في عام  وباملثل، من املتوقع أن تسجل حركة الشحن الجوي انخفاضا كبيرا مكونا من رقمين

(. وتدني أعداد مقاعد الركاب الدوليين أو سعة IATA, 2020الركود في التجارة الدولية وأنشطة السياحة )

 2020على السياحة الدولية في دول منظمة التعاون اإلسالمي عام  19-: اآلثار املحتملة لـكوفيد13.3الشكل 

 سياحة العاملية.املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات منظمة ال
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الشحن ال يعني فقط إلغاء عدد من الرحالت الجوية، بل يترتب عنه تداعيات مالية خطيرة وكبيرة. ومن املتوقع 

اون اإلسالمي، بما في ذلك بعض شركات الطيران الكبرى أن يسجل قطاع النقل الجوي في دول منظمة التع

مثل الخطوط الجوية التركية واإلماراتية والسعودية وكذلك املطارات الدولية مثل مطارات دبي وإسطنبول 

وكواالملبور وغيرها من شركات تقديم الخدمات، خسائر مالية كبيرة. وفي الوقت نفسه، ستواجه الحكومات 

(. كما سيفقد العاملون في قطاع النقل وظائفهم أو ICAO, 2020يرادات الضريبية )خسائر كبيرة في اإل 

 سيحصلون على دخل مخفض.

. 19-وعلى شاكلة النقل الجوي، تمر شركات النقل البحري أيضا بأوقات صعبة بسبب جائحة كوفيد

ط واملواد الخام. وقد ظلت فانخفاض حجم التجارة الدولية وحجم اإلنتاج قد قلل من الطلب العاملي على النف

، في انتظار ركاب وشحن 2020العديد من الناقالت وسفن الرحالت البحرية وشحن البضائع عاطلة عام 

(. كما أثر الوباء أيضا على قطاع النقل Bloomberg, 2020جديدة باإلضافة إلى إزالة القيود املفروضة )

يرجع ذلك أساسا إلى انخفاض حجم التجارة الدولية. بالسكك الحديدية في دول منظمة التعاون اإلسالمي و 

فقد توقفت العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي مؤقتا عن توفير خدمات النقل بالسكك الحديدية 

 .التجول وحاالت اإلغالق الشاملللركاب بسبب تدابير االحتواء مثل حظر 

ن اإلسالمي بصورة حادة عام ل منظمة التعاو على السياحة الدولية في دو  19-بشكل عام، أثر تفش ي كوفيد

ومع ذلك، تختلف التأثيرات عبر دول املنظمة، وذلك اعتمادا على املستوى العام لتنمية قطاع  .2020

السياحة ودرجة تدابير االحتواء ومدتها. فالتنوع املحدود للصادرات واالعتماد الشديد على األنشطة 

بعض دول املنظمة مثل غامبيا وجزر املالديف. إذ يمكن أن تتأثر مثل السياحية يحد من مجال املناورة في 

 (.Oguz et al., 2020هذه الدول األعضاء في املنظمة إلى حد كبير نتيجة انخفاض عائدات النقد األجنبي )

 : تغير سعة مقاعد الركاب الدوليين عن السعة املخطط لها في األصل )%(1.3الجدول 

 غ.م" تعني غير متاح."  .(2020املصدر: تحليل موظفي سيسرك بناء على مجموعة بيانات منظمة الطيران املدني الدولي )

 2020أبريل  2020مارس  2020فبراير  

 -84 -43 -2 ملتحدةاإلمارات العربية ا

 -89 -34 -21 تركيا

 -75 -41 -8 ماليزيا

 -64 -31 -21 اململكة العربية السعودية

 -78 -32 -10 إندونيسيا

 -74 -22 -2 قطر

 -82 غ.م غ.م املغرب
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 وستتأثر بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي التي تتوفر على قطاعات سياحية نسبيا أكثر تطورا مثل اإلمارات

العربية املتحدة وتركيا واملغرب بالقيود الدولية املفروضة على السفر والنقل. ومع ذلك، تتمتع هذه البلدان 

بقدرة كبيرة على توليد أرباح من العمالت األجنبية من خالل قنوات بديلة مثل التجارة واالستثمار بفضل 

تحتية قوية في مجال السياحة والنقل وتوافر  هياكلها االقتصادية املتنوعة. وعالوة على ذلك، فإن توفر بنية

مجموعة أوسع من األنشطة السياحية من شأنه أن يساعدها على تعويض خسائرها بسرعة بمجرد رفع 

 تدابير االحتواء تماما.

في النهاية، فاألمر عبارة عن مزيج من العوامل مثل توفر آليات عامة فعالة، وموارد مالية والتأهب لالستجابة 

مات، وهي عناصر تحدد كيف وإلى أي مدى يمكن لكل دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي االستجابة لألز 

بنجاح والتعافي من األزمة غير املسبوقة في قطاعي السياحة والنقل. وتظل استعادة الثقة في هذا القطاع أمرا 

وفي هذا السياق، يقوم عدد بالغ األهمية، وسيستغرق إقناع األشخاص ببدء السفر دوليا بعض الوقت. 

متزايد من الوجهات بوضع تدابير مختلفة بما في ذلك بروتوكوالت السالمة والنظافة، والترويج للسياحة 

الداخلية وإنشاء ممرات أو فقاعات سفر لضمان استئناف آمن للسياحة. وعليه، توص ى دول منظمة التعاون 

"ختم السفر اآلمن" الصادرة عن املجلس العاملي للسفر  اإلسالمي بمتابعة التطورات الدولية مثل مبادرة

 ( وحملة "إعادة فتح السياحة" التابعة ملنظمة السياحة العاملية.WTTCوالسياحة )

وستلعب جودة البنية التحتية واملوارد البشرية ووجود إرادة سياسية قوية دورا جوهريا في االستجابة 

لتعاون اإلسالمي. وعلى وجه الخصوص، يعتبر االعتماد املبكر الحتياجات قطاع السياحة في دول منظمة ا

لبعض اللقاحات من أجل التغلب على الوباء أمرا مشجعا. وإذا كان من املمكن إعطاء مثل هذه اللقاحات 

ملجموعة كبيرة من السكان في دول منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تنفيذ  19-املعتمدة ضد كوفيد

فعالة، فمن املرجح أن يتم استئناف أنشطة السياحة الدولية لفعالياتها وأن تتعافى استراتيجيات تحصين 

كما أن تعزيز األنشطة السياحية بين دول املنظمة عن طريق تخفيف سياسات التأشيرات  .2021ببطء عام 

االت السفر الثنائية، وتوفير الحوافز )مثل التخفيضات الضريبية املؤقتة، واإلعانات( لشركات الطيران ووك 

سيساعد أيضا على تقليل الخسائر املالية املحتملة وتوفير العديد من الوظائف في دول منظمة التعاون 

 .19-اإلسالمي املتأثرة بجائحة كوفيد
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هناك زيادة في الطلب العاملي على أنماط الحياة الصحية. ونظرا لزيادة  تاضية، كانعلى مدى العقود القليلة امل

إمكانيات الربط بين البلدان وانخفاض تكاليف النقل، يسافر عدد متزايد من األشخاص إلى الخارج ألسباب 

وأنشطة  العمليات الطبية، والجراحة التجميلية، والعناية باألسنان، وزراعة الشعر،إجراء صحية مثل 

املنتجعات الصحية. وقد باتت هذه الخدمات الطبية املتعلقة بالعافية املقدمة للمسافرين الدوليين في مجال 

 السياحة مكونا مهما في االقتصاد العاملي.

العديد من الجهات الفاعلة في قطاع  تومع ارتفاع مستوى الوعي وزيادة أعداد السياح في هذا املجال، بدأ

اون مع املستشفيات والعيادات والفنادق في تقديم خدمات خاصة لتلبية احتياجات السياحة بالتع

 االسياحة الصحية مفهوم تبقىومتطلبات هؤالء السياح في عدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي. ومع ذلك، 

لى أن نسبيا لعدد من دول املنظمة. وتشير بعض التقديرات املتعلقة بحجم سوق السياحة الصحية إ اجديد

السوق سيسجل معدالت نمو عالية في السنوات القادمة في البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء. لذلك، 

يمكن للسياحة الصحية أن تساعد العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي على تطوير خدمات سياحية 

ستوى عائدات السياحة، إذا تم أكثر تنوعا، واستضافة املزيد من الزوار الدوليين وتسجيل زيادة على م

 التخطيط لها بشكل صحيح.

حول أهمية السياحة الصحية. أوال،  موضوعيةوإزاء هذه الخلفية، يهدف هذا القسم إلى تقديم مناقشة 

املفاهيم الرئيسية للسياحة الصحية من خالل البحث في األدبيات املتعلقة بالسياحة. ثانيا، القسم يعرض 

سياحة الصحية في العالم بشكل عام وفي دول منظمة التعاون اإلسالمي بشكل خاص يستعرض وضع قطاع ال

من خالل االطالع على أحدث املعلومات واإلحصاءات املتاحة. وأخيرا، يقدم القسم تحليال لنقاط القوة 

 والضعف والفرص واملخاطر لتنمية السياحة الصحية في دول منظمة التعاون اإلسالمي.

 الرئيسية للسياحة الصحية املفاهيم    1.4

(. ومع ذلك، تقدم منظمة Persic and Vlasic, 2018) تزخر األدبيات ذات الصلة بتعريفات السياحة الصحية

( تعريفا شامال يساعد على معالجة التناقضات بين مختلف التعاريف. UNWTOالسياحة العاملية )

ون دافعها األساس ي هو املساهمة في الصحة فالسياحة الصحية تشمل تلك األنواع من السياحة التي يك

البدنية والعقلية و/أو الروحية من خالل األنشطة الطبية واألنشطة الصحية التي تزيد من قدرة األفراد على 

 UNWTO and European Travelتلبية احتياجاتهم والعمل بشكل أفضل كأفراد في بيئتهم ومجتمعهم )

Commission, 2018.) 

(، فإن السياحة الصحية مصطلح شامل. وهي 2018السياحة العاملية ولجنة السفر األوروبية )وفقا ملنظمة 

(. فالسياحة الطبية هي نوع من النشاط 1.4تتألف من السياحة الطبية والسياحة املتعلقة بالعافية )الشكل 

ألدلة. وقد يشمل ذلك السياحي الذي ينطوي على استخدام املوارد والخدمات العالجية الطبية القائمة على ا
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التشخيص والعالج والتداوي والوقاية وإعادة التأهيل. أما السياحة املتعلقة بالعافية فهي نوع من النشاط 

السياحي الذي يهدف إلى تحسين وتوازن جميع املجاالت الرئيسية للحياة البشرية بما في ذلك الجسدية 

هذا النوع من في إطار سائح لويكون الدافع األساس ي ل والعقلية والعاطفية واملهنية والفكرية والروحية.

السياحة هو االنخراط في أنشطة وقائية واستباقية لتعزيز نمط الحياة مثل اللياقة البدنية واألكل الصحي 

 واالسترخاء والتدليل وعالجات الشفاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

حاالت طبية، بينما يسافر من ي تداو الألنهم يريدون  ألغراض التطبيببعبارات بسيطة، يسافر السياح 

(. وفي هذا Voigt et al., 2010السياح ألغراض العافية ألنهم يريدون الحفاظ على صحتهم أو تحسينها )

وفقا للعوامل املحفزة لهم. وهذا سيؤثر  ألغراض صحيةالصدد، قد تختلف احتياجات وتوقعات السياح 

 نشطة السياحية أثناء سفرهم.بالتأكيد على أنماط اإلنفاق، ومدة اإلقامة واأل

 الطلب والعرض  1.1.4 

تتأثر قرارات السياح لألغراض الصحية بعدد من العوامل مثل التكنولوجيا املتقدمة والتكاليف الطبية 

(، تفكر نسبة 2018املنخفضة نسبيا والعالج ذو جودة أفضل في بلدان املقصد. فوفقا لبيرسيك وفالسيك )

ج من مجتمعهم أو مناطقهم املحلية للحصول على رعاية/ عالج لحالة معينة إذا % من السياح في الخرو 88

كانت النتائج أفضل ولم تكن التكاليف أعلى. وتعد فترة االنتظار الطويلة ونقص مرافق وتقنيات العالج 

على املناسبة في الوطن من بين العوامل الرئيسية التي تحفز السياح على زيارة بلد آخر ألسباب صحية. و 

املستوى العاملي، يعد عامل شيخوخة السكان والطلب املتزايد على الرفاه من بين األسباب التي تزيد من الطلب 

 (.Garcia-Altes, 2005على خدمات السياحة الصحية )

كما تلعب التقاليد الثقافية واألصول الطبيعية والتراث دورا في تحديد الطلب والدوافع للسياح الصحيين 

. فهم يبحثون عن خدمات صحية ويفضلون العالجات القائمة على أنماط الحياة. ويتم ممارسة الدوليين

السياحة الصحية املحلية في العديد من البلدان. بحيث تكون أكثر شيوعا في البلدان التي تدعم فيها الحكومة 

السياحة 

الصحية

ةالسياحة الطبي
السياحة املتعلقة 

بالعافية

 سياحة الصحية: أنواع ال1.4الشكل  

 2018املصدر: منظمة السياحة العاملية ولجنة السفر األوروبية، 
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 UNWTO and Europeanالسياحة الصحية الوطنية أو املحلية )مثل عالجات الحمامات الطبية الحرارية( )

Travel Commission, 2018) 

وعلى جانب العرض للسياحة الصحية، هناك العديد من الفاعلين من عدد من القطاعات مثل الفنادق التي 

بها مرافق املنتجعات الصحية، والفنادق الصحية، والحمامات الحرارية، واملستشفيات والعيادات 

ومنظمي الرحالت السياحية. وطاملا أنه ليس هناك تصنيف مقبول  املتخصصة، وشركات التأمين، والوسطاء

عامليا ملقدمي الخدمة، فإن حجم جانب العرض الفعلي ليس من السهل تقديره بدقة. ومع ذلك، فقد اعترفت 

صناعة الضيافة بالفعل بالطلب واالهتمام املتزايدين بالصحة أو الرفاهية. وكنتيجة لذلك، قام عدد متزايد 

املين في القطاع إما بإعادة تشكيل خدماتهم أو إطالق عالمات تجارية جديدة تتكيف مع اتجاه الطلب من الع

 الجديد )على سبيل املثال في شكل خيارات صحية(.

 حجم السوق   2.1.4 

إن عدم وجود تعريف موحد للسياحة الصحية يجعل من الصعب إدراجها في إحصاءات السياحة الوطنية 

( ال تحدد أو تميز السياحة TSAحصاءات السياحة مثل حسابات السياحة الفرعية )الرسمية. وحتى إ

الصحية. وهذا يجعل من الصعب تقييم أهمية السياحة الصحية ومدى نموها وآثارها بشكل صحيح 

(Eurostat, 2011 ومع ذلك، هناك مجموعة من التقديرات التي أجرتها مؤسسات مختلفة من شأنها أن .)

 تعطي فكرة عن حجم السوق.

( أن حجم سوق السياحة الصحية 2018فقد أفادت منظمة السياحة العاملية ولجنة السفر األوروبية )

 Grandؤسسة أو شركة . ووفقا مل2017مليار دوالر أمريكي في عام  100مليار و  45,5 يناهز مابالعاملية قدر  

View Research (2019 زاد حجم سوق السياحة الطبية العاملية من ،)مليار دوالر أمريكي مسجلة في  24.3

( أن 2019. وقدر املجلس العاملي للسفر والسياحة )2018مليار دوالر أمريكي في عام  36.9إلى  2016عام 

و  2000% بالقيمة اإلسمية بين عامي 358ياحة الطبية نما بنسبة اإلنفاق الدولي على منتجات وخدمات الس

در متوسط معدل  مليار دوالر أمريكي. 11مليار دوالر أمريكي إلى  2.4التي ارتفعت من  2017
ُ
وفي هذه الفترة، ق

 %.9النمو السنوي بحوالي 

 مع مرورالصعيد العاملي وتظهر العديد من الدراسات أن السياحة الصحية من املتوقع أن تنمو أكثر على 

بفضل توفر التكنولوجيا الصحية املحسنة، وانخفاض تكاليف السفر والترويج لها من قبل  واتالسن

 Grandمؤسسة أو شركة قدر ت(. وتماشيا مع ذلك، Ruggeri et al., 2015الشركات الراغبة في جذب املرض ى )

View Research (2019) مليار دوالر  36,9ملية من املتوقع أن يزيد من أن حجم سوق السياحة الطبية العا

. كما تقدم بعض الدراسات أيضا منظورا 2026مليار دوالر أمريكي في  179,6إلى  2018أمريكي املسجلة في 

در عدد 28إقليميا لحجم سوق قطاع السياحة الصحية. فعلى سبيل املثال، في دول االتحاد األوروبي الـ
ُ
، ق

مليار يورو،  46,9مليونا وبلغ إجمالي عائدات السياحة الصحية  61,1حة الصحية بـالوافدين من أجل السيا
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التحاد األوروبي ا% من الناتج املحلي اإلجمالي لدول 0,3% من جميع عائدات السياحة و 4,6وهو ما يمثل 

 (.Mainil et al., 2017) 2014عام  28البالغ عددها 

تقديرات، إال أن النتائج تكشف أن حجم السوق يتوسع بسرعة على وعلى الرغم من وجود تباينات كبيرة في ال

املستوى العاملي. وإن توافر الطلب على رعاية صحية أفضل، وتقنيات جديدة، وأدوية مبتكرة، وأجهزة 

العوامل الرئيسية التي من  من بينحديثة، وحسن الضيافة، وزيادة التركيز على الرعاية الشخصية والصحية 

 السوق.هذه النمو في بعجلة تدفع املتوقع أن 

 املزايا  3.1.4 

باعتبار السياحة الصحية نشاطا سياحيا دوليا، فهي تولد دخال مباشرا للعمالت األجنبية وتساهم في التنمية 

الشاملة ألي اقتصاد من خالل خلق فرص للعمل وإقامة األعمال لصالح املقيمين. وعالوة على ذلك، فهي تعزز 

لتجارية املرتبطة بها مثل األدوية واألجهزة الطبية والوسطاء ومنظمي الرحالت السياحية. ووفقا نمو األعمال ا

% 53الرعاية الصحية  فرد واحد من السياح الدوليين ألغراض(، أنفق 2018ملعهد الرعاية الصحية العاملية )

 خالل رحلة واحدة. 2017أكثر من متوسط السائح الدولي في عام 

حة الصحية إلى زيادة املرافق الطبية الحديثة في العديد من البلدان النامية لجذب األجانب، وقد أدت السيا

 ,Grand View Researchمما أدى إلى النمو السريع في البنية التحتية للرعاية الصحية في هذه البلدان )

لصحية لتطوير وتقديم (. كما مهدت اإلمكانات االقتصادية للسياحة الصحية الطريق ملقدمي الرعاية ا2019

حزم السياحة الصحية الشاملة التي تشمل خدمات تتراوح بين حجز التذاكر واإلقامة في الفنادق والتأمين 

الطبي. وفي هذا السياق، يمكن للسياحة الصحية أن تؤدي إلى نمو قطاعات أخرى مثل النقل والتأمين من 

 خالل روابطها الخلفية واألمامية.

فوائد االقتصادية املباشرة، قد يكون للسياحة الصحية آثار إيجابية على سوق العمل مثل وباإلضافة إلى ال

تشجيع التعليم املنهي والتدريب بين القوى العاملة املحلية حيث يحتاج مقدمو السياحة الصحية إلى موظفين 

 .اتاللغاإلملام بيتمتعون بمهارات متطورة مثل تقنيات االتصال و 

ة الصحية املرض ى املحليين على مستوى تحسين جودة الرعاية والخدمات في العيادات وسوف تساعد السياح

واملستشفيات املحلية حيث يضطلع معظمها بخدمة السكان املحليين والزوار الدوليين على حد سواء. ففي 

لح الهند، على سبيل املثال، أدى اتباع نهج ذي مستويين في بعض املستشفيات إلى تحسين الخدمات لصا

وقد طورت بنما وتايلند أيضا خدمات  املرض ى املحليين وخدمات مصممة خصيصا للمسافرين ألغراض طبية.

كان الهدف منها مبدئيا جذب املرض ى األجانب ولكنها أدت في نفس الوقت إلى تسهيالت جديدة متاحة للسكان 

 (.Ruggeri et al., 2015املحليين )

تأثرا بالطقس أو املواسم على عكس السياحة البحرية أو الشتوية، ويعتبر السياح لألغراض الصحية أقل 

وبالتالي قد تساعد السياحة الصحية في تقليل موسمية السياحة. وهذا من شأنه أن يساهم في استدامة 

األنشطة السياحية على مدار العام بغض النظر عن املوسم وكذلك في التدفق املستمر للعمالت األجنبية. 

 الديناميكية على زيادة االستثمارات في قطاع السياحة.وستشجع هذه 
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 عوامل الخطر  4.1.4

هناك العديد من عوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر على اتخاذ املسافرين لقرار السياحة الصحية. وإن ضمان 

ل مهمة جودة العالج والخدمات بمستوى عال ألمر بالغ األهمية لتنمية السياحة الصحية. وتعتبر هذه العوام

أيضا من أجل صحة ورفاهية املسافر ألغراض صحية. بحيث أن الفشل في تقديم مثل هذه الخدمات وفق 

املعايير العاملية قد يهدد الحياة. وعلى وجه الخصوص، من الصعب للغاية على املسافرين مواجهة مشاكل 

اكن أو ثقافات غير مألوفة صحية إضافية مثل سوء املعاملة أو اإلصابة بالعدوى في املستشفيات في أم

(Ruggeri et al., 2015 وعالوة على ذلك، قد تؤدي املضاعفات أو النتائج السلبية نتيجة للممارسات السيئة .)

أو رداءة الخدمات الصحية إلى استياء السياح الصحيين. ووفقا للبلد املضيف، قد ال يتمكن السياح ألغراض 

ة معنية بتلقي الشكاوى لإلبالغ عن عدم رضاهم. وبالنسبة لهؤالء صحية دائما من الوصول إلى آلية/ هيئ

 السياح، قد ال تكون عملية املتابعة بعد العالج سهلة بسبب املسافة بين مقدم الخدمة وبلد السائح األصلي.

بة وقد يتم أيضا اعتبار حواجز اللغة واالختالفات الثقافية من بين عوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر على تجر 

السائح ألغراض صحية. كما أن النفقات اإلضافية غير املتوقعة أثناء العالج أو العملية الطبية تكون دائما 

مصدر قلق بالنسبة لهذه الشريحة من السياح سواء كانت نفقاتهم مغطاة بإمكاناتهم الشخصية أو  من طرف 

 شركتهم التأمينية.

ذات الدخل املنخفض إلى البلدان ذات الدخل املرتفع، التي  ولطاملا كانت السياحة الصحية تتم من البلدان

تتوفر على مرافق طبية أفضل ومهنيين أكثر كفاءة وتأهيال. ومع ذلك، تغير هذا االتجاه خالل العقود األخيرة 

حيث يشارك عدد متزايد من البلدان في السياحة الصحية كمستوردين أو مصدرين أو كليهما. وفي هذا 

على مستوى تقديم الخدمات الصحية في بلدان املقصد  انمو السياحة الصحية آثار على  تنطوي الصدد، 

سواء كانت متطورة أو نامية. وعلى وجه الخصوص، قد تتأثر فرص وصول السكان املحليين إلى الرعاية 

الصحية بشكل سلبي إذا خصص املهنيون الصحيون املحليون وقتهم لعالج األجانب بدال من املجتمعات 

(. ونظرا للتوافر املحدود للمهنيين الصحيين والقدرات املادية في بعض البلدان Ruggeri et al., 2015املحلية )

حية في العيادات أو املنتجعات الصحية صالنامية، قد يرتفع سعر السوق للعالجات الطبية أو العالجات ال

 السياح الدوليين لألغراض الصحية. اململوكة للقطاع الخاص لصالح السكان املحليين عندما يزيد عدد

 وضع السياحة الصحية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي      2.4 

عد العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي مصدرة ومستوردة في مجال السياحة الصحية نظرا لتوفر 
ُ
ت

ستحيل التوصل إلى صورة مجموعة واسعة من الخدمات املتعلقة بهذه السياحة. ومع ذلك، يكاد يكون من امل

شاملة قابلة للمقارنة عن أداء دول املنظمة بسبب عدم وجود مجموعات بيانات قابلة للمقارنة وموثوقة في 

مجال السياحة الصحية. ويرجع السبب الرئيس ي لذلك إلى أن معظم البيانات املتاحة عن السياحة الصحية 

الوصول جزئيا أو ال تتوفر على شرح لكيفية حساب األرقام  ةمتاحذات نوعية رديئة، وغالبا ما تكون املصادر 

 (.UNWTO and European Travel Commission, 2018التقديرية )
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وعلى الرغم من وجود هذه القيود، هناك عدد قليل من الدراسات الشاملة لعدة بلدان التي تقدم بعض 

البيانات املتاحة  2.4الصحية. ويعرض الشكل التقديرات حول حجم اإليرادات والنفقات املتعلقة بالسياحة 

التي تم اإلبالغ عنها في منظمة السياحة العاملية ولجنة السفر  2015لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي لعام 

(. وكانت تركيا الدولة الرائدة في املنظمة من حيث عائدات السياحة بقيمة تقديرية بلغت 2018األوروبية )

مليون دوالر أمريكي(. وكانت تونس وألبانيا وأفغانستان البلدان  630يكي تلتها األردن )مليون دوالر أمر  904

ماليين الدوالرات من األنشطة املتعلقة بالسياحة سجلت مداخيل بالثالثة األخرى األعضاء في املنظمة التي 

يون دوالر أمريكي( مل 1.569. وفيما يتعلق بنفقات السياحة الصحية، كانت الكويت )2015الصحية في عام 

مليون دوالر أمريكي( هي الدول الثالثة الرائدة في املنظمة بناء  382مليون دوالر أمريكي( وُعمان ) 829ونيجيريا )

 .2015على البيانات املتاحة في عام 

 وتكشف هذه األرقام أن العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي تولد املاليين من الدخل اإلضافي من خالل

األنشطة املتعلقة بالسياحة الصحية من ناحية. ومن ناحية أخرى، أنفق سكان دول املنظمة في الخارج ماليين 

الدوالرات لالستفادة من الخدمات املتعلقة بالسياحة الصحية. وفي هذا الصدد، يمكن للسياحة الصحية أن 

نظمة التعاون اإلسالمي. وعلى وجه م بين بلدانتكون من بين مجاالت التعاون املحتملة لتعزيز التعاون 

الخصوص، فإن وجود بيئة شاملة للسياحة اإلسالمية في دول منظمة التعاون اإلسالمي يجعل العديد من 

الوجهات في منطقة املنظمة ذات خدمات السياحة الصحية املتقدمة أكثر جاذبية في نظر املسافرين 

 ها منألنشطة السياحية البينية في املنظمة إذا تمكنت دولاملسلمين. لذلك، من املحتمل جدا أن يتم تعزيز ا

إعداد استراتيجيات مركزة للتسويق وتحديد العالمات التجارية في مجال السياحة الصحية نحو وجهات 

 منظمة التعاون اإلسالمي.
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 )مليون دوالر( 2015السياحة الصحية،  في مجال : أداء بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي2.4الشكل 

 2018منظمة السياحة العاملية ولجنة السفر األوروبية، : املصدر
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 مؤشر السياحة الطبية  1.2.4

ملستخدمة في الدراسات الشاملة لعدة في قطاع السياحة الصحية العاملية، تسمى إحدى األدوات املعروفة ا

( الذي يقيس ويقارن تصورات املستهلك في السياحة الطبية باستخدام MTIبلدان مؤشر السياحة الطبية )

مريض محتمل لغرض السياحة  4000مؤشرا. وقد تم جمع البيانات من خالل إجراء مسح عاملي بمشاركة  34

وجهة حول  41(. ويصنف مؤشر السياحة الطبية MTAبية )عضوا من جمعية السياحة الط 394الطبية، و 

 العالم بما في ذلك العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي.

يحتوي املؤشر على ثالثة مؤشرات فرعية رئيسية: بيئة الوجهة، وقطاع السياحة الطبية، واملرافق والخدمات. 

تصاد الكلي للوجهة، وسالمتها وصورتها، ومواتاة سعر يقوم املؤشر الفرعي املتمثل في بيئة الوجهة بتقييم االق

الصرف وكذلك الجوانب الثقافية مثل أوجه التشابه الثقافية أو اللغوية. ويقوم املؤشر الفرعي املتمثل في 

قطاع السياحة الطبية بتقييم جاذبية الوجهة كوجهة سياحية من حيث شعبيتها أو الظروف الجوية أو 

قافية والطبيعية وكذلك التكاليف املرتبطة بالسياحة الطبية مثل تكلفة العالج وتكاليف املعالم/ املواقع الث

اإلقامة أو تكاليف السفر. ويبحث املؤشر الفرعي املتمثل في جودة املرافق والخدمات في جودة الرعاية مثل 

سمعة األطباء/ خبرة الطبيب أو معايير الرعاية الصحية أو املعدات الطبية. كما يأخذ في االعتبار 

 املستشفيات، وتدويل املوظفين، واعتماد املرفق وتجارب املريض الشاملة.

، كانت اإلمارات العربية املتحدة، من بين دول منظمة التعاون 2017-2016وفقا ملؤشر السياحة الطبية لفترة 

عامليا( وأبو ظبي )املرتبة  16 دبي )املرتبة أي ،اإلسالمي ذات البيانات املتاحة، الوجهة الرائدة بفضل مدينتين

( وُعمان 33( واألردن )32( وتركيا )31( واملغرب )30( وقطر )28كل من مصر ) تها(. وتل3.4 عامليا( )الشكل 25

(. ويكشف مؤشر السياحة الطبية أن هناك عدد من الوجهات التنافسية 37( ثم الكويت )36( وتونس )35)

منظمة التعاون اإلسالمي من أفريقيا إلى آسيا حيث يمكن للسياحة العاملية في أجزاء مختلفة من منطقة 

الصحية أن تلعب دورا حاسما في تنمية دول املنظمة من خالل توليد الدخل، وخلق فرص العمل وتحسين 

 قيمة العالمات التجارية السياحية الدولية.

 2016-2017، (MTI) ة على مؤشر السياحة الطبيةنظماملتصنيف بلدان : 3.4 الشكل

 2017-2016تقرير مؤشر السياحة الطبية ر: املصد

تركيا. 32

األردن. 33

عمان. 35

تونس. 36

الكويت. 37

دبي. 16

أبو ظبي. 25

مصر. 28

قطر. 30

املغرب. 31
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 تجارب دول مختارة من منظمة التعاون اإلسالمي  2.2.4

منظمة التعاون اإلسالمي )أذربيجان وإندونيسيا وإيران مختارة من الفرعي تجارب دول يعرض هذا القسم 

واألردن وماليزيا واملغرب وتركيا واإلمارات العربية املتحدة( في مجال السياحة الصحية في مجاالت مثل األطر 

الوطني. وتكشف املؤسسية املتاحة ووضع السياحة الصحية، واالستراتيجيات واملبادرات على املستوى 

اللمحة املوجزة عن تجارب هذه البلدان املختارة عن وجود مجموعة من املبادرات والسياسات الناجحة التي 

 يمكن أن تشكل أساسا لتعزيز التعاون البيني في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال السياحة الصحية.

 أذربيجان

السياحة الصحية سوقا متخصصة لتطوير مجال  أذربيجان غنية باملوارد الطبيعية والصحية وتعتبر

السياحة الطبية. وقد شهدت السياحة الصحية في أذربيجان تحسنا تدريجيا بعد اعتماد برنامج الدولة 

. كما وضعت وزارة الثقافة والسياحة مشروع "خطة عمل لتطوير 2018-2009لتنمية املنتجعات خالل فترة 

ناخشيفان والنكاران. و  غاباالو غااللتي و استثمارات جديدة في نفتاالن أذربيجان  أطلقتالسياحة الصحية". و 

من بين العروض الفريدة في أذربيجان في نفتاالن في وعلى وجه الخصوص، يعد العالج بزيت وبراكين الطين 

 (.AITF, 2018مجال السياحة الصحية )

 إندونيسيا

صحية ولكنها تتوفر على طموحات لتطوير قطاع ال تعد إندونيسيا بعد فاعال أساسيا في مجال السياحة ال

سياحة صحية يتميز بالتنافسية. وهي تقدم عالجات طبية وجراحية معترف بها عامليا وفقا للمعايير الدولية. 

كما تتوفر على عدد من املستشفيات املعتمدة دوليا والتي تقدم خدمات للسياح القادمين إليها ألغراض 

عديد من "املمارسات الطبية التقليدية" التي يمكن أن تجذب الزوار، خاصة من صحية. وتقدم إندونيسيا ال

آسيا. وتعتبر السياحة الصحية مفهوما جديدا نسبيا في إندونيسيا، كما تركز التطورات بشكل أساس ي على 

ك، وفقا الترويج لقطاع منتجعاتها الصحية الكبير لصالح السياح الدوليين )في املقام األول ببالي(. ومع ذل

مليون رحلة  3,8(، قام سياح الرعاية الصحية في إندونيسيا بـ2018لتقرير معهد الرعاية الصحية العاملية )

 .2017مليار دوالر أمريكي في عام  9,6نتج عنها عائدات بلغت 

في  2017تعمل وزارة السياحة واالقتصاد اإلبداعي ووزارة الصحة على مفهوم السياحة الصحية منذ عام 

للسياحة  دليالندونيسيا للترويج للبلد كوجهة للسياحة الصحية. وفي هذا السياق، أطلقت إندونيسيا مؤخرا إ

كجزء من جهد جديد مبذول الستهداف  2019الصحية وكتابا عن السفر ألغراض اللياقة البدنية في نوفمبر 

 (.Jakarta Globe, 2019سوق السياحة الصحية )

 إيران

ة بالنسبة للسياح لألغراض الصحية حيث تقدم العديد من املستشفيات والعيادات تعد إيران وجهة هام

فقا ملجلة السفر الطبية الدولية صعيد الدولي. وو الخدمات للمسافرين الدوليين بأسعار تنافسية على 

(2017a) ي عام دوالرا أمريكيا )لكل زيارة( في إيران. وف 5.600، ينفق السائح لألغراض الطبية في املتوسط
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مليون  590ألف سائح لألغراض الطبية ساهموا في تحقيق أكثر من  100، استضافت إيران أكثر من 2016

 دوالر أمريكي.

ممثلين عن  يضملتنظيم وضمان التنسيق في مجال السياحة الطبية في إيران، تم تشكيل مجلس استراتيجي و 

، ومنظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية وزارتي الصحة والشؤون الخارجية، واملجلس الطبي اإليراني

شركة سفر تتوفر على تصاريح ملزاولة  14مستشفى وعيادة، و  100(. وحوالي ICHHTOوالسياحة اإليرانية )

السياحة الصحية على صعيد البالد والتي من شأنها خدمة املسافرين الدوليين من أجل الرعاية الصحية في 

 (.IMTJ, 2017b) 2017عام 

 دناألر 

األوسط توفر األردن عروضا في كل من السياحة الطبية والصحية نظرا ملوقعها الجغرافي االستراتيجي في الشرق 

وتتمتع البالد بتاريخ طويل نسبيا على مستوى املرافق والخدمات والعالجات  رموقة.ومستشفياتها وعياداتها امل

ية التنافس ي فيها بعروض منخفضة التكلفة نسبيا عالية الجودة في منطقتها. كما يتوفر قطاع السياحة الصح

وأطباء مؤهلين تأهيال عاليا )معظمهم مدربون في البلدان املتقدمة ومعتمدون(. وعلى وجه الخصوص، تتمتع 

 القوى العاملة بمهارات جيدة في اللغة اإلنجليزية ولغات أخرى.

امليت منطقة التنمية الرئيسية في األردن  لقد تم تطوير السياحة الصحية في األردن، وأصبحت منطقة البحر

للسياحة الصحية، ويتم وصفها أحيانا على أنها "أكبر منتجع طبيعي في العالم". ونظرا ألن البحر امليت يحتوي 

على بعض الخصائص العالجية، فحتى املنتجعات الصحية في هذه املنطقة بإمكانها تعزيز العالجات الطبية 

 ج ألمراض الجلد(.)على سبيل املثال، عال 

-2011و  2010-2004وقد أطلقت وزارة السياحة واآلثار األردنية استراتيجيتين وطنيتين بشأن السياحة )

كلتاهما تركزان على تطوير عدد من األسواق املتخصصة. وإحدى هذه األسواق املتخصصة هي  ،(2015

ة الصحية في االستراتيجية الوطنية أمرا مهما "السياحة املتعلقة بالصحة والعافية". ويعتبر االعتراف بالسياح

 لتطوير القطاع كتشجيع املستثمرين ومعالجة التحديات الرئيسية.

 ماليزيا

ألفا في عام  643تلتزم ماليزيا بأن تصبح وجهة سياحية رائدة في آسيا، حيث ارتفع عدد املسافرين إليها من 

افرين الذين يزورون ماليزيا بحثا عن عالجات صحية من . ويأتي معظم املس2018مليون في عام  2,1إلى  2011

إندونيسيا والهند والصين واليابان واململكة املتحدة وأستراليا ودول الشرق األوسط. وبشكل عام، ينمو 

( MYRمليار رينغيت ماليزي ) 1.5% كل عام، مما أدى إلى تحقيق 14% حتى 12القطاع بمتوسط معدل يبلغ 

انب العائدات املباشرة من املسافرين لألغراض الصحية، يساهم اإلنفاق على السفر  في . وإلى ج2018في عام 

خلق تأثيرات مضاعفة كبيرة من النفقات غير الطبية مثل خدمات الضيافة واألنشطة السياحية والخدمات 

سسة رعاية مؤ  70(. كما تمتلك ماليزيا أكثر من Malaysia Healthcare Travel Council, 2018اللوجستية )

 صحية خاصة مكرسة لتقديم فرصة االستفادة من تجارب سياحة صحية عالية الجودة.
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(، قام املسافرون لألغراض 2018في مجال السياحة الصحية، وفقا لتقرير معهد الرعاية الصحية العاملية )

ضل هذا األداء، تم . وبف2017مليارات دوالر أمريكي في عام  5مليون رحلة حققت  8.3الصحية في ماليزيا بـ

 وجهة في العالم. 20إدراج ماليزيا ضمن أفضل 

وتتمثل إحدى عوامل النجاح الرئيسية ملاليزيا في قطاع السياحة الصحية في إنشاء مجلس ماليزيا للرعاية 

من قبل وزارة الصحة املاليزية لتعزيز السياحة الصحية. وأصبح كيانا منفصال  2005( عام MHTCالصحية )

 مما أتاح له مرونة أكبر للعمل كوكالة تنسيق للسياحة الصحية في ماليزيا. 2011 في عام

لسياح املحتملين لألغراض ا بات بوسع( mhtc.org.myإنشاء بوابة مخصصة على شبكة اإلنترنت ) معو 

الصحية الحصول على معلومات مناسبة عن املرافق والعالجات الصحية في ماليزيا. وفقا ملاينيل وآخرون 

(Mainil et al., 2017 تتميز تجربة السياحة الصحية في ماليزيا بالعديد من العناصر الناجحة التي يمكن ،)

 لدول االتحاد األوروبي اإلحاطة بها وتعلمها.

 املغرب

تعتبر السياحة الصحية في املغرب قطاعا متناما وتتضمن في املقام األول الجراحة التجميلية. ويتوفر املغرب 

ء مرموقون ومدربون جيدا )معظمهم تلقوا التدريب في أوروبا أو الواليات املتحدة(، واملرافق الطبية على أطبا

حديثة وذات مستوى عال من الجودة. كما يقوم البلد بالترويج للعروض املتعلقة بالصحة لصالح السياح منذ 

ما في ذلك املنتجعات، عدة عقود، وينصب التركيز بشكل رئيس ي على العروض القائمة على املياه، ب

والحمامات، والعالج باملياه املعدنية، والعالج بمياه البحر، والحمامات الرملية. وتعتبر املنتجعات املغربية 

عناصرا مهمة في السياحة الصحية وكإحدى أشهر العروض وأكثرها أهمية في البالد. وإن السلطات املغربية 

في ذلك املشاركة في املعارض والفعاليات واملؤتمرات الدولية تطبق بعض االستراتيجيات الترويجية بما 

للمنتجعات الصحية والسياحة، خاصة في أوروبا والواليات املتحدة. ويتم إيالء اهتمام خاص لتسويق املغرب 

باعتباره "وجهة أصيلة للمنتجعات الصحية" من خالل تقديم خدمات املنتجعات الصحية لالستفادة من 

ية ومياه البحر املتاحة واملنتجات املحلية والنباتات الطبية والعطرية واملمارسات التقليدية املياه الحرار 

 األخرى.

ومن أجل تعزيز السياحة الصحية في املغرب، أطلقت وزارة السياحة املغربية "الخطة الوطنية للصحة 

لخطة إلى إنشاء منتجات منظمات عامة وخاصة. وتهدف اية السياحة الطبية" بالشراكة مع والعافية وتنم

سياحة صحية متكاملة جديدة تتوافق مع احتياجات مختلف قطاعات السوق املحلية والدولية وترسيخ 

ن السياحة الصحية مدرجة أيضا في الوثيقة كما أاملغرب كوجهة للزوار الدوليين ألغراض الرعاية الصحية. 

 عتبارها مجاال ذي أولوية." لوزارة السياحة املغربية با2020االستراتيجية "رؤية 

 تركيا

أصبحت تركيا إحدى الوجهات الرائدة للسياحة الصحية في العالم بفضل املوارد البشرية املؤهلة واألسعار 

ألف مريض خدمات صحية في  550، تلقى 2018التنافسية والتكنولوجيا املتقدمة املستخدمة.  ففي عام 

 وهو األمر الذي ساهملزوار ل أكثر بلدين مصدرينبيجان والعراق نطاق السياحة الصحية في تركيا. وكانت أذر 

تعزيز التعاون السياحي البيني في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي نفس العام، حققت عائدات السياحة  فيأيضا 

 (.USHAS, 2020مليار دوالر أمريكي ) 1,1من الزوار األجانب ألغراض صحية دخال يقدر بـ
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لصحية، تعد تركيا إحدى أفضل سبع دول في العالم تتوفر على الينابيع الحرارية، بحوالي وفي مجال السياحة ا

( أن املسافرين 2018من موارد املياه الحارة الطبيعية. وقد أفاد معهد الرعاية الصحية العاملية ) 1500

الر أمريكي في عام مليار دو  4,4مليون رحلة حققت تركيا من خاللها  1,9 هألغراض الصحة قاموا بـما مجموع

2017. 

ة حديثومع ذلك، تعتبر األطر القانونية واملؤسسية التي تنظم وتشرف على سوق السياحة الصحية في تركيا 

وتم تشكيل  2010نسبيا. فقد تم إنشاء وحدة السياحة الصحية في البلد تحت إشراف وزارة الصحة في عام 

لتحسين مستوى التنسيق بين مختلف الجهات  1520( في عام SATURKمجلس تنسيق السياحة الصحية )

، تم إنشاء كيان آخر داخل وزارة الصحة )أي الشركة 2019الفاعلة في مجال السياحة الصحية. وفي عام 

(( لتعزيز الخدمات املقدمة في مجال الخدمات الصحية USHASالدولية للخدمات الصحية املساهمة )

العام والخاص املوجهة ملجال السياحة الصحية. كما تروج تركيا الدولية ولدعم وتنسيق أنشطة القطاعين 

 .(healthtourism.gov.tr)ة من خالل بوابة إلكترونية عامة لخدماتها وسوقها للسياحة الصحي

 اإلمارات العربية املتحدة

املجاالت السياحية ذات األولوية لتنويع ضمن  بية املتحدةفي دولة اإلمارات العر تصنف السياحة الصحية 

الخدمات السياحية. وعلى وجه الخصوص، تبرز دبي وأبوظبي كوجهتين رائدتين للمسافرين ألغراض الرعاية 

 الصحية على الصعيد اإلقليمي والعاملي.

فيما يتعلق بالعالجات  ، تم تشكيل مجلس السياحة الصحية لجعل دبي وجهة معترف بها عامليا2014في عام 

( العالمة التجارية للسياحة الصحية في دبي DXHالصحية والطبية االختيارية. وتعد تجربة دبي الصحية )

 500، التي تهدف إلى جذب أكثر من (DHA)ياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي تحت إشراف مجلس الس

خصوص، تهدف هيئة الصحة بدبي إلى . وعلى وجه ال2021ألف سائح دولي ألغراض الصحة بحلول عام 

ضمان وصول املرض ى وأسرهم إلى مقدمي الرعاية الصحية ذوي الخبرة الجيدة في دبي للحصول على رعاية 

( حتى يتمكن الزوار املحتملون dxh.aeعالية الجودة. وفي هذا الصدد، تم إطالق بوابة إلكترونية مخصصة )

 2019لوصول إلى املعلومات الصحيحة. وعالوة على ذلك، تم نشر "دليل دبي للسياحة الصحية" في عام من ا

 والذي يقدم ملحة شاملة عن العيادات الصحية واملستشفيات واملراكز الصحية في دبي.

غراض وعلى غرار دبي، هناك العديد من املرافق الصحية الحديثة التي تلبي احتياجات الزوار الدوليين أل 

 خضعت لالستقصاء ضمنوجهة  41من أصل  25الرعاية الصحية في أبوظبي. بحيث تحتل أبوظبي املرتبة 

ونية مركزية حول . وكما هو الحال في دبي، تتوفر أبوظبي على بوابة إلكتر2017-2016مؤشر السياحة الطبية 

 همتوسطما  وكنتيجة لهذه املبادرات الناجحة، يسافر كل عام .(th.abudhabi.aeheal) السياحة الصحية

 ألف سائح ألغراض طبية إلى أبوظبي سعيا وراء خدماتها الصحية. 16

 

 

 

 

http://www.healthtourism.gov.tr/
http://www.dxh.ae/
http://www.health.abudhabi.ae/
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 تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر لتنمية السياحة الصحية    3.4 

تزايدة على املستوى العاملي. وتمتلك العديد تعد السياحة الصحية سوقا سياحية متخصصة تكتسب أهمية م

من دول منظمة التعاون اإلسالمي بنية تحتية أساسية وتوفر بيئية مناسبة لتلبية احتياجات املسافرين 

ألغراض الرعاية الصحية. وفي هذه البلدان األعضاء في املنظمة، بدأت األنشطة املتعلقة بالسياحة الصحية 

وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو االقتصادي. ومع ذلك، فإنه من الصعب  في تعزيز عائدات السياحة،

االدعاء بأن العديد من هذه البلدان وصلت إلى كامل إمكاناتها. وهنا، سيساعد تحليل لنقاط الضعف والقوة 

بعض نقاط القوة  4.4والفرص واملخاطر على فهم األسباب الكامنة وراء هذا الواقع. ويلخص الشكل 

 والفرص واملخاطر الرئيسية.والضعف 

 نقاط القوة

تعتبر العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي غنية من حيث عدد املوظفين ذوي التعليم الجيد واملرافق 

الصحية ذات الجودة. وعالوة على ذلك، تتوفر على العديد من املوارد الطبيعية التي تتناسب وأغراض 

ه املوارد في ظل تنسيق فعال لم تقم العديد من دول املنظمة بتطويره السياحة الصحية. ولكن يجب إدارة هذ

بعد. ومع املزيد من االستثمار في هذا القطاع وتنويع الخدمات، يمكن لدول منظمة التعاون اإلسالمي 

االستئثار بحصة أعلى من سوق السياحة الصحية العاملية. ومع تحقيق زيادة في مساهمة السياحة الصحية 

ادات دول املنظمة، من املرجح أن يرتفع مستوى االزدهار في هذه البلدان بفضل الروابط الخلفية في اقتص

 واألمامية للسياحة الصحية مع مختلف القطاعات االقتصادية.   

 الفرص

  تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر بخصوص تنمية السياحة الصحية: 4.4ل الشك 

 حليل موظفي سيسرك: تاملصدر

نقاط القوة

دموظفين ذوي تعليم جي•

عدد املستشفيات •

واملصحات

وفرة في املنتجعات •

الصحية ومراكز الرعاية

الصحية

نقاط الضعف

نقص في التنسيق•

ضعف التسويق •

واالستثمار

محدودية عدد املنتجات •

والخدمات

الفرص

زيادة االهتمام بالرعاية•
الصحية والعافية

لارتفاع مستويات الدخ•

االهتمام بالسياحة •

اإلسالمية

املخاطر

تزايد املنافسة•

نقص في اإلرشاد على •

مستوى منظمة التعاون 

اإلسالمي

نظم الضمان االجتماعي•
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(. وهذه فرصة سانحة SESRIC, 2019aمتوسط دخل الفرد في دول منظمة التعاون اإلسالمي آخذ في االرتفاع )

السياحة الصحية في دول املنظمة حيث يولي الناس اهتماما أكبر بصحتهم ويفكرون في االستفادة  لنمو قطاع

من خدمات السياحة الصحية املتاحة في بلدان أخرى مع ارتفاع مستويات دخلهم. وعالوة على ذلك، ارتفع 

(. وفي هذا السياق، من SESRIC, 2019bمتوسط العمر املتوقع عند الوالدة في دول منظمة التعاون اإلسالمي )

املتوقع أن تشهد بلدان املنظمة طلبا متزايدا على الخدمات السياحية الطبية والصحية، التي يمكن تقديم 

معظمها داخل منطقة املنظمة نفسها. ومن شأن االستخدام الفعال للمصادر املتاحة لنمو قطاع السياحة 

التعليم الجيد أن يكون أمرا مهما الستضافة املزيد  الصحية مثل مؤسسات الرعاية الصحية واملوظفين ذوي 

من املسافرين الدوليين ألغراض الرعاية الصحية في دول منظمة التعاون اإلسالمي. ولذلك، يرجح أن تعزز 

 السياحة الصحية األنشطة السياحية البينية في املنظمة، إذا تم التخطيط لها وإدارتها بشكل صحيح.

حة الطبية أو الصحية في الخارج، ينصب اهتمام العديد من السياح املسلمين على حينما يتم السفر للسيا

ما إذا كانت الخدمات األساسية املقدمة لهم يتم توفيرها بما يتماش ى مع احتياجاتهم وحساسياتهم بما في ذلك 

دول منظمة  (. وفي هذا الصدد، تتمتعDinar Standard, 2012 and 2015توافر األطعمة الحالل املعتمدة )

التعاون اإلسالمي بميزة فريدة من نوعها حيث يقدم الكثير منها تجربة سياحة إسالمية متطورة بشكل جيد 

. إذ ستساعد هذه البيئة دول املنظمة على استضافة املزيد القائمة املالئمة للمسلمين بفضل البيئة السياحية

ات السياحة اإلسالمية من قبل دول منظمة من املسافرين ألغراض الرعاية الصحية مع مراعاة خصوصي

 التعاون اإلسالمي وخارجها.

 نقاط الضعف

كشفت مراجعة تجربة دول منظمة التعاون اإلسالمي أن العديد من دول املنظمة بدأت في تطوير آليات 

 ال تزالمؤسسية واستراتيجيات على املستوى الوطني لتعزيز تنمية قطاع السياحة الصحية. ومع ذلك، 

 ثل هذه اآلليات.مل تفتقرلعديد من دول املنظمة ا

في قطاع السياحة العاملية، فهي لم تتلق استثمارات كافية  حديث النشأةوباعتبار السياحة الصحية قطاعا 

في بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي. لذلك، لم تستطع هذه البلدان تلبية احتياجات املسافرين الدوليين 

ية وفقا للمعايير املعترف بها عامليا. ولكن يمكن للمستثمرين إيالء االهتمام الواجب ألغراض الرعاية الصح

لهذا القطاع املتخصص من خالل األخذ بعين االعتبار كال من حجم سوقه الكامن واملتنامي. و من شأن العدد 

ن إليالء املزيد من املتزايد من قصص النجاح في دول منظمة التعاون اإلسالمي والحوافز أن تشجع املستثمري

 االهتمام لهذا القطاع الهام.

الرغم من جميع التطورات والدراسات التي أجريت، فإن سوق السياحة الصحية يعتبر سوقا متخصصا بو 

ناشئا. وهناك عدد من العوامل التي تعوق تنمية السوق والتي تحتاج دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

حساس بالعافية. فكل بلد صحية والطبية وألغراض اإل للسياحة ال شاملعريف تكما أنه ال وجود لمعالجتها. 

يستخدم هذه املصطلحات في إطار فهمه الخاص كما هو الحال في جمع بيانات خدمات السياحة الصحية أو 

دراسة حالة قطرية متعمقة  12(، استنادا إلى Johnston et al., 2011تسويقها. ووفقا لجونستون وآخرون )

ت ثالث دول من منظمة التعاون اإلسالمي )إندونيسيا واألردن واملغرب( كشف أن التعريفات غير املتسقة شمل

 في القطاع تسبب ارتباكا للمستهلكين.
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وهناك تحديات كبيرة أمام الحصول على بيانات وإحصاءات جيدة وقابلة للمقارنة عن قطاع السياحة 

من قبل شركات التأمين ولكنها غير متاحة على اإلطالق. وبدون  الصحية. بحيث يتم االحتفاظ ببعض البيانات

مجموعات البيانات الدولية املنسقة والرسمية، فإنه ال يمكن إجراء بحث بشكل فعال. وعالوة على ذلك، 

 UNWTO and Europeanيمكن ملجموعات البيانات ذات الجودة الرديئة أن تضلل صناع السياسات )

18Travel Commission, 20.) 

الهياكل التنظيمية في بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي للتخطيط السليم مما يتطلب التنسيق  تفتقرو 

الفعال على املستوى الوطني. كما إن عدم وجود هيئة تنسيق على املستوى الوطني لقطاع السياحة الطبية 

رين املحتملين في بعض دول املنظمة. والسياحة الصحية يثني الجهات الفاعلة في السياحة بما في ذلك املستثم

وإن اإلجراءات القانونية والتنظيمية األساسية لقطاع السياحة الصحية ليست أيضا متاحة بالكامل في بعض 

، قد ال يحصل املسافر الدولي ألغراض الرعاية الصحية على معلومات املعطياتدول املنظمة. وفي إطار هذه 

 هة املعنية لتلقي الشكاوى في حال حدوث أي ممارسات سيئة.كاملة حول حقوقه أو ال يعرف الج

ويعتبر نقص رأس املال البشري في بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي أيضا من بين التحديات التي تقيد نمو 

هذا القطاع. إذ يمكن للموظفين الذين يعانون من نقص في املعارف والتدريب الجيد أن يضروا بصورة 

لصحية والبلد على حد سواء. وغالبا ما يحتاج املوظفون في قطاع السياحة الصحية إلى مؤسسة الرعاية ا

تدريب إضافي في اللغات والثقافة ومهارات االتصال لتقديم خدمات فعالة للمسافرين الدوليين. وهذا يتطلب 

 يم ورابطات السياحة.التنسيق الفعال بين الجهات الفاعلة الوطنية مثل وزارة السياحة ووزارة التربية والتعل

 املخاطر

هناك منافسة متزايدة في مجال السياحة الصحية على الصعيد العاملي. وستجبر هذه املنافسة عددا من دول 

منظمة التعاون اإلسالمي على تقديم خدمات ذات جودة أفضل وبأسعار تنافسية من أجل الحصول على 

استراتيجياتها الوطنية لتعزيز السياحة الصحية حيث  حصة سوقية أعلى. فبلدان املنظمة تحتاج إلى تطوير

ال توجد وثيقة أو استراتيجية توجيهية على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي من شأنها أن تكون بمثابة مرجع. 

ومع زيادة نفقات الرعاية الصحية في دول املنظمة بسبب ارتفاع متوسط العمر املتوقع، يزداد الضغط على 

 تاالجتماعي. وفي هذا الصدد، توقفت خدمات الضمان االجتماعي لبعض البلدان )أو وضعأنظمة الضمان 

لها حدا أعلى( في حين توفير تغطية لتكاليف بعض العمليات الطبية أو الخدمات الصحية التي يتم إجراؤها 

ملة املغطاة في الخارج. وعالوة على ذلك، تميل بعض شركات التأمين الخاصة إلى تقليل عدد الخدمات الشا

بالكامل للمسافرين الدوليين ألغراض الرعاية الصحية. وكنتيجة لذلك، يحتاج عدد متزايد من املسافرين 

 الدوليين ألغراض الرعاية الصحية إلى الدفع من أموالهم الخاصة أو دفع أقساط تأمين مرتفعة.
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تتمتع دول منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة بإمكانيات هائلة تخول لها تنمية قطاع مستدام للسياحة 

الدولية، وذلك بفضل ما تزخر به من إرث طبيعي وجغرافي وتاريخي وثقافي يتسم بالغنى والتنوع. وبوسع قطاع 

ن خالل تحفيز النمو االقتصادي وخلق فرص السياحة الدولية أن يلعب دورا هاما في تنمية هذه البلدان م

العمل إذا تم التخطيط له وإدارته على نحو سليم. ومع ذلك، بالنظر إلى حصتها املتواضعة في سوق السياحة 

العاملية وتمركز النشاط السياحي في عدد قليل منها، يبدو أن مستويات التنمية السياحية والتعاون املرغوب 

املنظمة، وفي منطقة املنظمة ككل، لم يتم تحقيقها بعد. فمتوسط مستوى التنمية في فيها في العديد من دول 

قطاع السياحة في بلدان املنظمة لم يرق بعد ملستوى إمكانيات هذه البلدان مقارنة باملتوسط العاملي، وذلك 

التنافسية لقطاع  سواء من حيث مساهمة قطاع السياحة في العمالة أو الناتج املحلي اإلجمالي. وتعد القدرة

 السياحة والسفر في دول منظمة التعاون اإلسالمي، في املتوسط، أيضا متخلفة عن املتوسط العاملي.

في واقع األمر، تعتبر التحديات التي تقف عقبة في وجه السياحة وتنمية قطاع السياحة الدولية املستدامة في 

ومستوى التنمية فيه فضال عن أولوياته وسياساته  دول املنظمة متنوعة بتنوع الخصائص السياحية لكل بلد

اإلنمائية الوطنية. وفي حالة العديد من دول املنظمة، ما تزال هذه التحديات متمثلة في نقص الدراية التقنية 

وضعف النشاط الترويجي. وعلى الرغم من وجود وعي وإدراك أساسيين بمدى األهمية االقتصادية للسياحة 

وتأثيرها اإليجابي كمصدر محتمل لعائدات النقد األجنبي وكمحفز للعمالة، إال أنه في كثير باعتبارها صناعة 

من الحاالت هناك نقص في املعرفة املهنية حول قطاع السياحة ورأس املال البشري. وغالبا ما يكون هذا 

ير الفعال ملنصات مصحوبا بغياب أو ضعف استراتيجيات التسويق والترويج املستهدفة. كما أن االستخدام غ

وتكنولوجيا وسائل التواصل االجتماعي تعتبر أيضا من بين األسباب التي تجعل مجموعة دول منظمة التعاون 

اإلسالمي غير قادرة على تحقيق إمكاناتها الكاملة. علما أن عددا متزايدا من البلدان على الصعيد العاملي 

عي( للوصول إلى مجموعاتها املستهدفة. ومع ذلك، فإن تستخدم جهات مؤثرة على وسائل التواصل )االجتما

 ستفيد من طرق التسويق الجديدة هذه.هي التي تعددا محدودا فقط من دول املنظمة 

كما يفتقر عدد من بلدان املنظمة للبنى التحتية الفعالة الالزمة لتنمية قطاع سياحي مستدام. ومن أهمها 

تواصل وخدمات توفير املعلومات السياحية. وهذا يجعل من الخدمات الفندقية والسكنية والنقل وال

الصعب توفير املرافق والخدمات السياحية ذات املعايير الدولية للسياح. وعالوة على ذلك، يمكن أن تؤدي 

املمارسات السيئة أو التجارب السيئة الناشئة عن مشكلة تتعلق بالبنية التحتية إلى إلحاق الضرر بالصورة 

لبلد وتتطلب جهودا إضافية )مثل حمالت التسويق والترويج الجديدة، وحوافز ملنظمي الرحالت السياحية ل

 ملة إلى حد كبير.و السياحية( الستعادتها في عالم يتسم بالع

ويعد مستوى االستثمارات املتعلقة بالسياحة عامال هاما يلعب دورا حاسما في تنمية قطاع السياحة في أي 

يعد فيه االستثمار في الخدمات نشاطا اقتصاديا قائما في البلدان املتقدمة، فإنه ال بلد. ففي الوقت الذي 

يزال متخلفا في كثير من البلدان النامية. وغالبا ما يعتبر االستثمار في املشاريع الخدمية في معظم البلدان 

. ووفقا لذلك، فإن بعض أقل ربحايكون النامية، وخاصة في مجال السياحة، استثمارا تحوم حوله املخاطر أو 
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بلدان املنظمة ال تزال تواجه صعوبات جمة في سعيها للوصول إلى تمويل معقول ملشاريعها السياحية حتى ولو 

 تم التعامل بنجاح مع مشاكل تحديد املشاريع والتخطيط لها.

وهي التخطيط ل السياحة وهناك مشكلة أخرى شائعة تظهر في عدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي في مجا

ستراتيجيات في مجال السياحة. فبعض البلدان األعضاء في املنظمة ال تتوفر على استراتيجيات وتطوير اال 

تطوير استراتيجيات  تمكنت بعضها منوسياسات مدروسة جيدا وقائمة على األدلة في مجال السياحة. وقد 

ياسات بين اإلدارات العامة والوكاالت راسخة ولكنها واجهت صعوبات في مرحلة التنفيذ بسبب تضارب الس

السياحية الخاصة. وتقترن هذه املشكلة أحيانا بنقص األطر الفعالة لإلدارة والتنظيم واألطر املؤسسية التي 

 .سليمال يتم فيها تحديد مسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة الوطنية بشكل 

ذين مصدرهم دول منظمة التعاون اإلسالمي وعلى الرغم من أن املسافرين الدوليين بمن فيهم أولئك ال

يبحثون بشكل متزايد عن خدمات سياحية جديدة ومبتكرة، إال أن التنويع املحدود للخدمات السياحية 

مشترك في عدد من دول املنظمة. وهذا يجعل من الصعب على الكثير من بلدان املنظمة مواكبة التغيير 

ليين، بما فيها تلك التي تتوفر على قطاع سياحي متقدم نسبيا. وال السريع واملتطلبات املعقدة للسياح الدو 

يعتبر تحسين الظروف التي تعزز التنمية السياحية الحديثة عملية سهلة في إطار سوق السياحة الدولية ذي 

 املستوى العالي من التنافسية وبالنظر أيضا إلى ظهور وجهات سياحية جديدة.

ل متعلقة بالسياحة الصحية واألمن السياحي في بعض بلدان املنظمة. وفي وأخيرا، وليس آخرا، هناك مشاغ

هذا السياق، يجدر بالذكر أن سالمة السياح وصحتهم هي العامل األساس ي ألي وجهة سياحية ناجحة، 

وبالتالي يجب أن تكون إحدى األهداف األساسية الواجب مراعاتها في تخطيط وإدارة السياحة. فمشاكل 

تعلقة بعنصر األمن أو الصحة، سواء كانت حقيقية أو متصورة، تفرض أثرا سلبيا للغاية على السياحة امل

سمعة البلدان املضيفة. وفي هذا السياق، يبدو أن املفاهيم املغلوطة التي تحوم حول النظافة أو الصحة 

ول منظمة التعاون العامة أو عدم االستقرار السياس ي تلعب دورا سلبيا في آفاق السياحة في العديد من د

في الصين بشكل سلبي على  2020عام اإلسالمي. فعلى سبيل املثال، من املتوقع أن يؤثر تفش ي فيروس كورونا 

اح الوافدين في عدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي التي تقع بشكل خاص في آسيا. ولذلك، ينبغي يعدد الس

ل كيفية االستجابة ملثل هذه املواقف غير املتوقعة في أن يكون لدى بلدان املنظمة استراتيجيات وخطط حو 

 قطاع السياحة وضمان سالمة وصحة السياح الدوليين في حالة األزمات بهدف تقليل اآلثار السلبية املحتملة.

لكن بالرغم من كل هذه التحديات وتواضع حصة بلدان املنظمة في سوق السياحة العاملية، مازال هناك 

قطاع السياحة الدولية املستدامة في هذه البلدان. فضمن القطاعات الفرعية املتخصصة  مجال كبير لتنمية

للسياحة، تتمتع السياحة اإلسالمية بما يكفي من اإلمكانيات لتنمية قطاع السياحة في الدول األعضاء في 

الثقافية للسياحة املنظمة. كما أن هناك مستوى متزايد من الوعي حول اإلمكانات االجتماعية واالقتصادية و 

اإلسالمية على مستوى قمة هرم صنع السياسات. كما اكتسبت تنمية السياحة اإلسالمية أهمية أكبر في 

جدول أعمال منظمة التعاون اإلسالمي مثل "خارطة الطريق االستراتيجية لتنمية السياحة اإلسالمية في 

في دكا، بنغالديش. والوسيلة األخرى  2018في  الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" التي تم تبنيها
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البديلة للنمو في املجال السياحي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي هي السياحة الصحية التي من شأنها أن 

تساعد في تنويع املنتجات والخدمات السياحية مثل السياحة الطبية أو السياحة الصحية أو السياحة 

 (.العالجية )املنتجعات الصحية

ونظرا ألن مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تمثل حوالي ربع سكان العالم، فهناك مجال واسع لتنمية 

أنشطة السياحة البينية فيها. وكما تشير األرقام املتعلقة بالسياحة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي الواردة 

لى مستوى التعاون فيما بين دول املنظمة في هذا في القسم الثالث، فإن هناك تقدما إيجابيا رغم بطئه ع

املجال. ومع ذلك، ال تزال هناك إمكانيات لم يطلق لها العنان والتي يمكن تفعيلها من خالل اإلجراءات 

السياسات. وبشكل خاص، من شأن مثل هذه اإلجراءات والتدخالت السياساتية أن املتعلقة بوالتدخالت 

مة لالستفادة من العديد من الفرص االجتماعية واالقتصادية الكامنة في أنشطة تفسح املجال أمام دول املنظ

 السياحة البينية في املنظمة.

وبشكل عام، يتطلب تطوير صناعة سياحية دولية مستدامة اعتماد استراتيجيات بعيدة املدى وكذلك خطط 

من املمكن أن تكون مصحوبة  وبرامج متوسطة وقصيرة املدى تتسم باالتساق على املستوى الوطني والتي

بعملية خلق بيئة تعاون داعمة في منظمة التعاون اإلسالمي على املستوى اإلقليمي. وفي هذا السياق، يمكن 

اقتراح مجموعة آثار السياسات التالية على املستوى الوطني وأيضا على مستوى التعاون في منظمة التعاون 

 اسات التي يجب على الدول األعضاء  تسليط الضوء عليها.اإلسالمي لتكون بمثابة خطوط عريضة للسي

 على املستوى الوطني

في ظل احتدام املنافسة فيما بين الوجهات السياحية، ينبغي  التنويع في املنتجات والخدمات السياحية:

تطوير منتجات وخدمات سياحية جديدة ومتنوعة والترويج لها من خالل مراعاة القيم املحلية وإشراك 

ملجتمعات املحلية. وعلى سبيل املثال، ينبغي بذل الجهود لتحسين قطاعات السياحة املتخصصة مثل ا

لتنمية االقتصادية. ووفقا ملعهد الرعاية تخقيق اإمكانات كبيرة لب زخرالسياحة اإلسالمية والصحية التي ت

بلدان فقط من منظمة التعاون (، تتناول االستراتيجية الوطنية للسياحة في ثمانية 2018الصحية العاملية )

مجال السياحة الصحية. وفي هذا الصدد، يجب إيالء املزيد من االهتمام للسياحة بلدا  19اإلسالمي من أصل 

الطبية والصحية والسياحة العالجية )املنتجعات الصحية( التي من شأنها أن تنتج املزيد من خدمات السياحة 

 ذات القيمة املضافة.

ينبغي إقحام عملية اإلعداد وتعزيز التنمية السياحية املستدامة  ستدامة لتنمية السياحة:تطوير مشاريع م

كجزء ال يتجزأ من خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية. كما يتعين أن تركز األهداف وبرامج العمل لتنمية 

كما يجب أن تحدد  السياحة على تعزيز الحوافز االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للسياحة.

استراتيجيات تنمية السياحة املستدامة بشكل دقيق وأن يتم وضعها بالتشاور مع القطاع الخاص والجهات 

املعنية األخرى في قطاع السياحة. كما ينبغي ملشاريع واستراتيجيات التنمية السياحية مراعاة  قضايا 

مثل هذه املشاريع السياحية من  شأنها أن تساعد االستدامة البيئية والتخفيف من حدة الفقر واحتوائها. ف
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دول منظمة التعاون اإلسالمي ليس فقط على تطوير قطاعها السياحي، بل ستساعد أيضا في تحقيق العديد 

 .2025من أهداف التنمية املستدامة واألهداف املحددة في برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي لعام 

إنه ملن الضروري تحسين جودة وكفاءة البنى  األساسية ذات الصلة بالسياحة: االستثمار في البنية التحتية

التحتية والخدمات األساسية ذات الصلة بالسياحة مثل الفنادق والطرق واملرافق العامة والنقل واالتصاالت 

للزوار  واملعلومات السياحية وأنظمة تأشيرة دخول البلدان استنادا إلى املعايير الدولية لتقديم خدمات

والسياح ترقى ملستوى املعايير الدولية. وإن االستثمار في هذه الخدمات لن يساعد فقط في استضافة املزيد 

من السياح بل سيزيد أيضا من تحقيق رضاهم عن جودة الخدمات التي من شأنها تعزيز الصورة السياحية 

 للبالد.

ال بد من بذل جهود إضافية لخلق بيئة  تحسين مستوى األمان والخدمات الصحية في قطاع السياحة:

مواتية تضمن سفر السياح في جو من األمن والصحة عن طريق توفير تدابير متينة لألمن الحدودي 

ومستشفيات مجهزة بوحدات من أجل املرض ى الدوليين. ويمكن استخدام شرطة السياحة ووحدات خدمات 

في مواقع الجذب السياحي في دول منظمة التعاون الطوارئ الصحية لتحسين السالمة وضمان صحة الزوار 

 اإلسالمي.

انين والتنظيمات الخاصة بالحدود والجمارك: يرغب السياح الدوليون أن يمروا بتجارب  مراجعة القو

لطيفة وسلسة خالل زياراتهم خاصة عند نقاط التفتيش الحدودية والجمركية. وفي هذا السياق، توص ى 

راجعة شاملة لقوانينها  وأنظمتها القائمة إللغاء الخطوات غير الضرورية وتبسيط بلدان املنظمة بالقيام بم

اإلجراءات التي يتم تنفيذها في نقاط التفتيش الحدودية والجمركية للسائحين الدوليين دون املساس باألمن 

يرات عند الوطني. وقد شرعت فعليا بعض بلدان املنظمة في تنفيذ خطط التأشيرات اإللكترونية، والتأش

 الوصول وبوابات مراقبة جوازات السفر اآللية لتحسين تجربة الزوار الدوليين.

إن السياحة نوع من األعمال التجارية ومجال لنشاط  تقوية التعاون فيما بين القطاعين العام والخاص: 

في تطوير  القطاع الخاص باألساس. وبالتالي ينبغي بذل الجهود لتشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

السياحة من خالل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف وضع السياسات واالستراتيجيات 

والقوانين املتعلقة بتنمية السياحة املستدامة. وعالوة على ذلك، يجب إشراك العديد من ممثلي القطاع 

يمكن أن يلعب التعاون بين الجهات الخاص في هذه الجهود. فعلى سبيل املثال، في مجال السياحة الصحية، 

املقدمة للرعاية الصحية وأماكن اإلقامة ومقدمي الخدمات الترفيهية دورا هاما في فهم احتياجات وتوقعات 

 مختلف أصحاب املصلحة.

من أجل املساعدة في تغيير تصورات الناس حول السياحة وزيادة وعيهم بشأن الفرص  إذكاء الوعي:

فيها، ينبغي تعزيز التعليم املوجه للسياحة وتطويره. ويجب أن يكون هذا مصحوبا  والتحديات التي تكمن

باالستخدام الفعال لوسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي. كما يمكن أن يكون استخدام التسهيالت 
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جتماعي أو الترويجية األخرى مثل املحتويات التي تنتجها الجهات املؤثرة املعروفة على وسائل التواصل اال 

 الرياضيون البارزون فعالة بهدف الترويج ملعالم الجذب القائمة واملوارد السياحية املتاحة.

تحتاج العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى زيادة عدد وجودة  االستثمار في رأس املال البشري:

لسياحة من قبل با املتعلقةلجوانب ا بشأن مختلفالعاملين في مجال السياحة. وينبغي توفير برامج للتدريب 

السلطات الوطنية املعنية بالسياحة، ال سيما لألشخاص واملوظفين املنخرطين بشكل مباشر في األنشطة 

السياحية. كما يجب أن تغطي هذه البرامج مجموعة واسعة من املواضيع مثل اللغات األجنبية، والسياحة 

واآلثار البيئية والسوسيوثقافية للسياحة. ولتسهيل هذه البرامج، املسؤولة، وتقنيات السياحة اإللكترونية، 

يجب اتخاذ إجراءات لتزويد املجتمعات املحلية بالدعم املالي والفني وتنمية القدرات الريادية واملهارات 

اإلدارية، خاصة في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم في قطاع السياحة. وستساعد هذه الجهود على 

 جودة املنتجات والخدمات السياحية والرفع من قدرتها التنافسية.تحسين 

تتطلب تنمية السياحة تنسيقا فعاال بين مختلف السلطات  تطوير استراتيجيات وطنية وآليات توجيهية:

 العامة مثل وزارة السياحة والنقل والطيران املدني في إطار استراتيجية وطنية شاملة. وعلى وجه الخصوص،

سع ملختلف الجهات الفاعلة أمرا ضروريا بالنسبة لقطاعات السياحة املتخصصة مثل انخراط الو يعتبر اال 

السياحة اإلسالمية والسياحة الصحية. وعلى سبيل املثال، يجب أن تكون وزارة الشؤون الدينية واملعايير 

احة اإلسالمية. وعلى الوطنية ومؤسسة االعتماد جزءا من لجنة توجيهية على املستوى الوطني لتنمية السي

نفس املنوال، من الضروري ضم ممثلين عن وزارة الصحة واملؤسسة الوطنية للمعايير واالعتماد إلى اللجنة 

التوجيهية الوطنية لتنمية السياحة الصحية. وبشكل خاص، تقدم منظمة السياحة العاملية ولجنة السفر 

تراتيجية وطنية تتضمن الخطوات التالية: تشكيل ( مجموعة أدوات حول كيفية تطوير اس2018األوروبية )

فريق للتنمية؛ وإجراء تحليل للمخزون؛ وضع معيار دولي وإجراء تحليل للمنافسين؛ والنظر في بيانات 

املستهلك وتقسيمه؛ والتخطيط والتنمية والحضانة؛ وتحديد املواقع والعالمات التجارية؛ والتنفيذ والرصد. 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي االستفادة من مجموعة األدوات الشاملة املقترحة وفي هذا السياق، يمكن ل

 من قبل منظمة السياحة العاملية أثناء تنمية قطاعات السياحة املتخصصة.

 على مستوى التعاون في منظمة التعاون اإلسالمي

خاصة بالسياحة في بلدان  ينبغي وضع برامج مشتركة ومواد ترويجية تنظيم برامج وحمالت ترويجية مشتركة:

منظمة التعاون اإلسالمي، مثل البرامج التلفزية واملطويات وامللصقات والكتيبات اإلرشادية وجعلها في متناول 

الدول األعضاء والبلدان األخرى في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز التراث الثقافي والتنوع وأسواق السياحة 

هذا السياق، ال بد من صياغة أساليب علمية في التسويق واإلعالن السياحي  املتخصصة لوجهات املنظمة. وفي

املشترك بدعم من األدوات التي يكون لها تأثير كبير على املستهلكين مثل املبادئ التوجيهية أو الكتالوجات على 

 اإلنترنت.
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افر وجودة البيانات عن السياحة:  يعد توافر وجودة البيانات واإلحصاء  تحسين تو
ً
ات السياحية مجاال

تحتاج فيه العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى بذل املزيد من الجهود. وال يزال هناك عدد من 

وفقا للمعايير التي اعتمدتها  هاواإلبالغ عنبلدان املنظمة التي تواجه صعوبات في جمع إحصاءاتها السياحية 

ندما يتعلق األمر بقطاعات السياحة املحددة مثل السياحة منظمة السياحة العاملية. واألسوأ من ذلك، ع

اإلسالمية أو السياحة الصحية، فإن العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي تقدم بيانات جودة مختلفة 

تحول دون إجراء تحليل مقارن شامل لعدة بلدان. وفي هذا الصدد، تحتاج بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

(. TSA( كما هو الحال في مجال حسابات السياحة الفرعية )NSOمكاتب اإلحصاء الوطنية ) إلى تطوير قدرات

وفي هذا السياق، يقدم سيسرك، وهو جهاز فرعي ملنظمة التعاون اإلسالمي، برامج تدريبية وبرامج بناء قدرات 

 لصالح مكاتب اإلحصاء الوطنية لدول املنظمة. و 
ُ
هذه البرامج التي يقدمها نصح بلدان املنظمة باالستفادة من ت

واإلبالغ عنها وفقا للمعايير حول السياحة سيسرك والتي يمكن أن تساعدها في جمع بيانات ذات جودة أفضل 

 الدولية.

كما نوقش  إدراج السياحة الصحية في جدول أعمال التنمية السياحية ملنظمة التعاون اإلسالمي:

حية تتوفر على القدرة على تقديم مساهمة كبيرة في تنمية ، فإن قطاع السياحة الص4بالتفصيل في القسم 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي وتعزيز التعاون البيني فيها. وفي هذا الصدد، على مستوى التعاون في املنظمة، 

يجب إيالء اهتمام خاص لهذا القطاع الفرعي الهام من قطاع السياحة من أجل التوصل إلى وثيقة خارطة 

يمكن أن توفر مثل هذه الوثيقة إرشادات لدول منظمة التعاون اإلسالمي حول كيفية تنمية قطاع طريق. إذ 

السياحة الصحية من خالل االستفادة من تجارب بلدان املنظمة األخرى. وفي الواقع، اتخذت الكومسيك 

ملنظمة القطاع الخاص في بعض الخطوات األولية في هذا االتجاه. وقد ُعقد االجتماع السابع ملنتدى السياحة 

في إسطنبول، تركيا تحت شعار "آفاق تنمية السياحة  2018مارس  6التعاون اإلسالمي والكومسيك في 

 15الصحية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". وعالوة على ذلك، سيتم عقد االجتماع الـ

حول موضوع "السياحة الصحية: تنمية  2020 أبريل 9ملجموعة عمل الكومسيك للسياحة في أنقرة، تركيا في 

السياحة الطبية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". وفي هذا السياق، من املتوقع أن توفر نتائج 

مثل هذه االجتماعات املهمة على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي بعض األدلة املهمة والتوصيات العملية 

 نمية السياحة الصحية في بلدان املنظمة.املتعلقة بالسياسات لت

يتعين وضع وتنظيم برامج  تنظيم برامج لبناء القدرات والتدريب على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي:

مشتركة لبناء القدرات في مختلف جوانب قطاع السياحة بما في ذلك القطاعات املتخصصة ذات اإلمكانات 

مية من قبل مؤسسات التدريب ذات الصلة في دول منظمة التعاون العالية مثل السياحة الصحية واإلسال 

اإلسالمي. وهذا بدوره يتطلب إنشاء روابط أو شبكات فيما بين مؤسسات التدريب في مجال السياحة في 

 البلدان األعضاء لتسهيل تبادل الخبراء واألبحاث حول التنمية السياحية.

إن من شأن إقامة تحالفات بين مختلف الفاعلين  السياحة:تشكيل تحالفات فيما بين الفاعلين في قطاع 

في مجال السياحة املعنيين في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي أن تلعب دورا جوهريا في تنمية قطاع السياحة. 
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وعلى وجه الخصوص، ينبغي تشجيع الهيئات الرسمية العاملة في مجال تعزيز السياحة في بلدان املنظمة على 

بهدف تقوية التسويق والترويج السياحيين على مستوى منطقة املنظمة. ومن املمكن أيضا تشكيل التعاون 

مثل هذه التحالفات في قطاعات سياحية محددة مثل تحالف منظمة التعاون اإلسالمي للسياحة حول 

 السياحة اإلسالمية أو تحالف منظمة التعاون اإلسالمي للسياحة بشأن السياحة الصحية.

هناك حاجة إلعادة النظر في السياسات  السياسات الخاصة بالتأشيرات وتطوير حلول إقليمية:تسهيل 

والنظم الخاصة بالتأشيرات القائمة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بهدف تخفيف القيود املفروضة على 

ة أعداد السياح الدوليين حركة األفراد. فتوفير تسهيالت في الحصول على تأشيرات الدخول قد ال يؤدي إلى زياد

فحسب، بل سيجعل البلدان واملناطق أكثر جذبا بالنسبة للمستثمرين املحتملين. كما أن تطوير نظم 

تأشيرات موحدة بين مجموعة من بلدان املنظمة الواقعة في نفس املنطقة قد يعزز من تنمية السياحة داخل 

بغي بذل الجهود لوضع إطار قانوني في اتجاه إبرام اتفاق املنطقة الواحدة ويعمق التكامل. وفي هذا الصدد، ين

 بشأن ترتيبات التأشيرات بين دول املنظمة بما في ذلك إمكانية إصدار تأشيرة إلكترونية أو مشتركة.

إن شبكات النقل القائمة بين دول منظمة التعاون اإلسالمي ليست  االستثمار في شبكات النقل اإلقليمية:

ع بالتنافسية الكافية في كثير من األحيان لتلبية الطلب املتزايد. وحتى على املستوى دون بالقوية وال تتمت

اإلقليمي للمنظمة، هناك نقص مهول في الطرقات واملطارات والسكك الحديدية. فهناك من األفراد الراغبين 

ث للوصول لوجهتهم في زيارة بلد معين من بلدان املنظمة من يجدون أنفسهم مضطرين للمرور عبر بلد ثال

املقصودة، وقد يكون بلدا مجاورا لبلد إقامتهم، وذلك بسبب عدم وجود مسار أو ربط مباشر بين البلدين. 

وفي هذا السياق، تعتبر السياسات الرامية إلى تحسين شبكات النقل أمرا حيويا لتطوير السياحة البينية في 

 املنظمة.

ال يتمتع غالبية سكان دول منظمة التعاون اإلسالمي بوعي تام  تنظيم معارض ومهرجانات خاصة بالسياحة:

بمدى الجمال الذي تنعم فيه بلدانهم وأماكن ومنتجات الجذب السياحي املتوفرة في مناطقهم وكذلك في 

الدول املجاورة. وعلى سبيل املثال، في مجال السياحة الصحية، يوجد العديد من السياح املحتملين ألغراض 

وعي كاف باملنتجات والخدمات التي تقدمها دول منظمة التعاون اإلسالمي والتي تكون في الغالب الصحة دون 

أسعار تنافسية. وفي هذا الصدد، تعتبر األنشطة مثل املعارض القطاعية واملهرجانات بباملعايير الدولية و 

ذات دور فعال في الترويج  مهمة للنهوض بمستوى الوعي بين السياح واملستثمرين املحتملين، فضال عن كونها

، وهو (ICDT)املركز اإلسالمي لتنمية التجارة والتسويق. وفي مجال املعارض والفعاليات السياحية، يسهر 

جهاز فرعي ملنظمة التعاون اإلسالمي، بشكل نشط جدا وبانتظام على تنظيم املعارض السياحية في مختلف 

بلدان املنظمة على املشاركة الفعالة في املعارض التي ينظمها  تشجيع تعينمناطق املنظمة. وفي هذا السياق، ي

املركز اإلسالمي لتنمية التجارة. ومن املهم أيضا تنظيم مثل هذه األنشطة في جميع املناطق الجغرافية 

للمنظمة وذلك لتمكينها جميعا من االستفادة من مثل هذه الفعاليات. كما أن هناك حاجة إلى فعاليات 

معين )معارض ومهرجانات ومنتديات( لطرح منتجات وخدمات فئات السياحة املتخصصة  مخصصة لغرض

 مثل السياحة الصحية أو اإلسالمية أمام دول املنظمة والترويج لها.



 اساتمالحظات ختامية وآثار السي

56 
 اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في الدولية ةالسياح | سيسرك

 2020 والتحديات اآلفاق

من أجل تحسين األنشطة  تحديد الفاعلين الرئيسيين والتعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية:

لی بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تحدید أصحاب املصلحة الرئیسیين السیاحیة وتعمیق التعاون، ینبغي ع

ومن شأن ذلك  .واستعراض خبرات املجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة القائمة واملنظمات اإلقلیمیة والدولیة

أن يتيح لها تجنب إمكانية تكرار نفس األخطاء عند وضع سياسات سياحية إقليمية أو قطاعية فضال عن 

من الوقت والتكلفة املطلوبين لتصميم السياسات التي من شأنها اإلسهام في تعزيز التعاون السياحي  التقليص

 البيني في منظمة التعاون اإلسالمي.

لم تتمكن عدة مبادرات ملختلف التكتالت والجماعات اإلقليمية في  ضمان وجود إرادة والتزام سياسيين:

ب ضعف اإلرادة السياسية وااللتزام الطويل األجل. لذلك، يجب جميع أنحاء العالم من بلوغ أهدافها بسب

على دول منظمة التعاون اإلسالمي أن تولي أقص ى قدر من االهتمام لضمان أعلى مستوى من االلتزام 

 السياس ي لنجاح سياسات ومبادرات التنمية السياحية على مستوى مناطق املنظمة.
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