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تعالى الذي أعاننا على إنجاز هذا  و   هلل تبارك  والفضل  الشكرالحمد و   بعد

 التحصى.و  ما أسداه لنا من نعم التعد  سر لنا أمورنا و يو  ،العمل

على  "سالمي سمير"تقدم بجزيل الشكر والعرف ان إلى األستاذ المشرف  ن

 مساعدته لنا بنصائحه القيمة.دعمه و 

ان إلى كل من أسهم في  عظيم اإلمتنيطيب لنا أن نتقدم بجزيل الشكر و و 

 توجيهنا من قريب أو بعيد إلنجاز هذا العمل.مساعدتنا و 

الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بالموافقة    تقدم بخالصنكما  

 على مناقشة هذه المذكرة.
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 الملخص



   ملخص:
 ،المتسارع للسياحة وتزايد أهميتها برزت ظواهر سلبية على البيئة والموارد السياحيةنتيجة النمو  

وتزداد أهمية السياحة بتطبيقها  ،م ومواقف وسياسات أبرزها مفهوم االستدامةوتبلورت عن هذه التأثيرات مفاهي
تحمي وتعزز مستقبل نمو القطاع وتخفف  وفي نفس الوقت ،من خاللها حاجة السياحتحقق  بشكل مستدام 

 اآلثار السلبية على البيئة إلى حدودها الدنيا.
مرتبط بمدى  وجهة سياحيةأي حة هو قطاع ذو بعد دولي فإن تطور وباعتبار أن قطاع السيا   

ويبرز ذلك من خالل مؤشرات األداء التي ُتمكنها من  ،إمكانية تنافسية قطاعها مع بقية قطاعات دول العالم
عن  ةالسفر الصادر و  حسب ما ورد في تقارير تنافسية قطاع السياحةو  ي،قطاع السياحالمعرفة واقع تنافسية 

ل دول يتسجبنافسية السياحية لدول إقليم المتوسط، الت العالمي هناك تفاوت في مؤشرات االقتصاديالمنتدى 
تونس، الجزائر( تأخرات كبيرة في مؤشرات االستدامة خاصة البيئية، على عكس دول  الجنوب)المغرب،

نعكس على تحسين تنافسية ا تتقدم من حيث هذه المؤشرات وهو ماالتي شمال)اسبانيا، فرنسا، ايطاليا( ال
 قطاعها.

 .، التنافسية السياحيةالتنمية المستدامة، السياحة المستدامة، القطاع السياحي: الكلمات المفتاحية
 



Abstract: 

    The rapid growth in tourism industry and the big increase of its importance leads 

to the emergence of some negative phenomena which affects its environment as 

well as its resources. Those negative effects give birth to new concepts and policies 

among which the concept of sustainability. The importance of tourism will 

increase only if it becomes sustainable in order to satisfy the tourists’ needs, and at 

the same time it protects and increases the development of this sector, and it 

reduces the negative effects on the environment.  

    Given that tourism sector is a sector with an international dimension, the 

economic growth of each country depends on the competitiveness of its tourism 

industry in comparison with other countries, and this curled be assessed based on 

some performance indicators by which it is possible to know the competitiveness 

of this sector. And according to what is stated in the competitiveness’ reports of 

tourism and travel industry given by the world economic  forum, there is difference 

in competitiveness indicators (Morocco, Tunisia, Algeria) are facing problems in 

improving the sustainability indicator of this tourism industry, unlike the northern 

countries ( Spain, France, Italy) with are making full steps concerning those 

indicators, and this leads to a great competitiveness and improvement.          

Key words : sustainable development, Sustainable Tourism, Tourism Sector, 

Competitive tourism. 
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 أ
 

 ،االقتصادية ،التنمية المستدامة بأبعاده الرئيسية البيئية ظل المتغيرات المعاصرة جاء مفهومفي 
بداية اصطدام و التدهور البيئي  لوذلك مع تفاقم مشك كبديل موسع لمفاهيم تنموية سابقة، االجتماعية

 .لبيئة بمطالب التنمية االقتصاديةمطالب حماية ا
القطاعات الموجودة في المجتمع بما فيها قطاع تمام ليشمل العديد من المجاالت و وقد اتسع هذا االه    

طات التنموية التي ار من النشبالقطاع باالهتمام الكبير ذلك كون السياحة تعت السياحة، حيث حظي هذا
مبادئ السياحة المستدامة ضمن  إدخالالذي جعل من الضروري  ، األمربها تعتمد على البيئة تؤثر وتتأثر

 لحيوي.لموارد الطبيعية بما في ذلك مصادر التنوع المتطلبات تنمية القطاع، بما يضمن االستخدام األمثل 
في أي دولة مرتبط بمدى طور هذا القطاع توباعتبار أن قطاع السياحة هو قطاع ذو بعد دولي فإن 

تنافسية قطاعها مع بقية الدول، وعلى أساس هذه المنافسة تتحدد مكانة القطاع انطالقا من مؤشرات تقيس 
 مستوى األداء.

دول المنطقة  البحر األبيض المتوسط فيي لحوض خالغنى التاريلقد أسهمت الخصوصيات الفريدة و 
ن تتقاسم أيضا نفس المخاطر فيما يتعلق بقضايا البيئة اعن دول المناطق العالمية األخرى، غير أن هذه البلد

تسعى  هاإلقليم، وعلي جاذبيةوذلك مع تزايد الطلب على الخدمات السياحية الذي من شأنه التأثير سلبا على 
ؤشرات تنافسيتها السياحية، إال أن تقرير التنافسية السياحية الصادرة عن المنتدى دول المتوسط إلى تحسين م

ايطاليا(  االقتصادي العالمي يظهر التفاوت الواضح في أداء هذه المؤشرات بين دول الشمال)اسبانيا، فرنسا،
تونس، والمتحصلة على أولى المراتب من حيث التنافسية السياحية على عكس دول الجنوب )المغرب، 

 ( والتي تتخلف في الترتيب نتيجة التأخر في أداء هذه المؤشرات.الجزائر
 الدراسة: إشكالية -1

هذا القطاع من في  باالستدامة االهتمامإن تزايد المنافسة السياحية لدول حوض المتوسط أدى إلى 
، وهو ما المتوسطحوض خالل تبني مبادئ السياحة المستدامة، والتي من شأنها ترقية القطاع في دول 

مختلف دول حوض المتوسط بوضع إستراتيجيات لتنمية القطاع السياحي وفق  اهتمامتكرس من خالل 
 متطلبات التنمية المستدامة.

 نطرح اإلشكالية التالية: ما تقدمضوء وعلى 
  كيف يساهم تبني مبادئ السياحة المستدامة في تحسين تنافسية القطاع السياحي لدول حوض

   ؟المتوسط
    



 مقدمة
 

ب  
 

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا بطرح التساؤالت الفرعية التالية:
 فيما تكمن أهمية القطاع السياحي ؟ -
 مستدامة؟التنمية الهو واقع قطاع السياحة في ظل متطلبات  ما -
 وطنية للسياحة؟ال ستراتيجيةاإل نجاحكيف تساهم مبادئ السياحة المستدامة في  -
 القطاع السياحي لدول حوض البحر األبيض الموسط؟هو واقع تنافسية  ما -
 :الدراسةفرضيات  -2

 لإلجابة على اإلشكالية والتساؤالت الفرعية ننطلق من الفرضيات التالية:
 ت بدليل المؤشرات غير صناعة السياحة ال تتأثر بمختلف األحداث واألزما: الفرضية األولى

 التي يسجلها هذا القطاع على المستوى الدولي واإلقليمي؛المسبوقة 
 يتميز القطاع السياحي لدول حوض البحر األبيض المتوسط بتنافسية عالية؛ :الفرضية الثانية 
 يختلف إدماج مبادئ السياحة المستدامة في القطاع السياحي بين دول المتوسط  :الفرضية الثالثة

 ة فيما بينها.بشكل جعل مؤشرات التنافسية متباين
 الموضوع: اختيارأسباب  -3

 يلي: هذا الموضوع ما اختيارمن أهم األسباب التي دفعت بنا إلى 
، ودورها في حة المستدامة على القطاع السياحيالدراسات التي تناولت إدخال مبادئ السياقلة البحوث و  -

 تحسين تنافسيتها؛
القطاع السياحي وارتباطه بالظروف السائدة في  التغيرات المستمرة التي يتصف بها موضوع التنافسية في -

 الدول؛
رزته العديد من الدول المتقدمة الدولي وما أحالسياحي على المستوى اإلقليمي و  األهمية البالغة للقطاع -
 ؛االقتصاديالنامية من نتائج هامة على المستوى و 
السياحية بين دول الشمال ودول جنوب الواضحة في مؤشرات التنافسية معرفة أسباب الفجوة الكبيرة و  -

 المتوسط، رغم امتالكها لنفس المقومات الطبيعية.
 أهداف الدراسة: -4

 نهدف من خالل هذه الدراسة إلى:
 نشر المفاهيم األساسية والمستخدمة لموضوعي تنافسية القطاع السياحي والتنمية المستدامة؛ -
 توسط والتعرف على نقاط القوة والضعف؛تحليل مؤشرات تنافسية القطاع السياحي في دول الم -
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 أهمية مبادئ التنمية المستدامة في قطاع السياحة وأثارها على تنافسية القطاع في دول حوض المتوسط؛ -
 تحديد أهم استراتيجيات النهوض بالقطاع السياحي في دول المتوسط للوصول إلى تنمية مستدامة؛ -
 مة.اقطاع السياحي و مبادئ السياحة المستدتحديد طبيعة العالقة بين مؤشرات تنافسية ال -
 أهمية الدراسة: -5

تبني مبادئ  تنبثق أهمية الدراسة من حيوية الموضوع الذي نتناوله من خالل وعي دول المتوسط بأهمية
 االعتباراتدورها في تحسين تنافسية القطاع السياحي، كما تنبع أهمية البحث من السياحة المستدامة و 

 التالية:
القطاع السياحي بادئ السياحة المستدامة في تطوير الفاعلة بأهمية العمل بمالجهات المعنية و تحسيس  -

 ورفع مستوى التنافسية؛
 الوعي بضرورة وجود قطاع سياحي مستدام. -
 الدراسات السابقة: -6
 بين الدراسات التي تناولت موضوع السياحة تمكنا من اإلطالع على مجموعة منها ومن بينها: من

 سارة لوجين دراسة(Sarah Lejeune) :من مبادئ التنمية المستدامة في قطاع السياحة إدماج (
 L’integration des principes de développement durable dans le)منظور المنهج الفرنسي(

tourisme ) ، معهد البحوث والدراسات  رضي،لأليط السياحي التخطة ماستر، تخصص التنمية و مذكر
انطلقت الباحثة من اإلشكالية التالية: كيف ينمك  ، حيث 2010ريس،االسياحية، جامعة بالعليا 

المستدامة ال توصلت إلى أن التنمية ، و ؟إدماج مبادئ التنمية المستدامة في القطاع السياحي الفرنسي
نما ال بد من اعتماد استراتيجيات وطنية للتنمية عتتوقف  المستدامة، لى تعزيز المجال البيئي فقط، وا 

ع المدني وفي المجال حيث يتطلب تنفيذ هذه االستراتيجيات مشاركة جميع الفاعلين في المجتم
المواطنين، كما تؤكد على ضرورة احترام مبادئ التنمية االقتصادي والسياسي والجمعيات و 

 المستدامة.
  :المستدامة في الدول  تنافسية القطاع السياحي وانعكاساته على التنميةدراسة أوريسي هيبة اهلل

التجارية وعلوم ، كلية العلوم االقتصادي و ماجيستر رسالةمصر(، ر و العربية) دراسة مقارنة بين الجزائ
هي السبل الكفيلة  التالية: ما اإلشكاليةانطلقت الباحثة من  ، حيث 2012التسيير، جامعة سطيف،

التنمية المستدامة؟ وما هو انعكاس ذلك على لترقية تنافسية القطاع السياحي للدول العربية في إطار 
بالنقل  والبني  إلى أن القطاعات ذات الصلة تتوصل ؟أبعاد التنمية المستدامة في دول المقارنة
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البلد الذي أضعف ي الذي عانت منه الجزائر سابقا و خاصة الوضع األمنالتحتية واالتصاالت و 
نتها ألهم المؤشرات التي تحدد مدى نمو النشاط كوجهة سياحية، كما توصلت الباحثة من خالل مقار 

ى في القطاع، ويعود سبب ذلك إل ةالسياحي في مصر والجزائر إلى أن مصر حققت نتائج إيجابي
االستغالل األمثل إلمكانياتها السياحية وتطوير المنتج السياحي بما يرقى الحتياجات السياح، في 

  حققه صناعة السياحة في مصر.حين تبقى الجزائر بعيدة كل البعد عن ما ت
  :األهمية االقتصادية لتنمية السياحية المستدامة ) حالة الجزائر(، أطروحة دراسة عيساني عامر

جامعة الحاج لخضر،  ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، شعبة تسيير المؤسسة،دكتوراه
ت االمتغيرات العالمية و التحدي في ظل التالية: اإلشكاليةانطلق الباحث من  ، حيث2010سطيف 

االستفادة  ماهي األهمية االقتصادية للتنمية السياحية المستدامة في الجزائر؟ وكيف يمكن ،اصرةالمع
االهتمام المتأخر بقطاع السياحة في الجزائر األمر  إلى أنتوصل التونسية؟ من التجربة المصرية و 

مساهمته في التنمية  إلى عدم إضافةوتونس،  الذي جعله يسجل مؤشرات جد ضعيفة مقارنة بمصر
تونس اللتين كانتا محل كل من مصر و هو مسجل في  االجتماعية، على عكس مااالقتصادية و 

 مقارنة.
 حدود الدراسة: -7

 تمثلت حدود الدراسة في ما يلي:
 اإلطار المكاني: - أ

أثر تبني مبادئ  إبرازسنحاول  إذيمثل اإلطار المكاني لهذه الدراسة في الدول المنتمية لحوض المتوسط، 
السياحة المستدامة على تنافسية القطاع السياحي لدول حوض المتوسط، ونظرا للعدد الكبير لهذه الدول 

جنوب شمال و وضيق الوقت الذي ال يسمح لنا بتناول و تحليل كل هده الدول فقد تم اختيار عينة من دول 
أول ثالث وجهات سياحية رائدة من حيث تنافسية قطاعها السياحي وهي كل  اختيارالمتوسط، من خالل 

 من: اسبانيا، فرنسا، ايطاليا.
على هذه الدول  اختيارناحيث جاء  ،ثالث دول: المغرب، تونس، الجزائر اختياروعلى الجانب اآلخر تم 

 ل الشمال التي اخترناها كعينة.وقريبة جغرافيا من دو  ،كونها تتشابه من حيث خصائصها الجغرافية والطبيعية
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 :نيااإلطار الزم- ب
ودول البحر  ،ني في دراسة المؤشرات االقتصادية ألداء القطاع السياحي لدول العالماالزم يتمثل اإلطار

باإلضافة إلى دراسة مؤشرات تنافسية  ،2014إلى  2000خالل السنوات مناألبيض المتوسط كمجموعة 
 .2015خالل سنة القطاع السياحي لدول المتوسط 

 منهج الدراسة - ت
  المنهجعلى  اعتمدناالمطروحة  اإلشكاليةعلى  بالنظر إلى طبيعة الموضوع محل الدراسة ومن اجل اإلجابة

التاريخي لعرض تطور مفهوم التنمية والتنمية المستدامة تاريخيا، والمنهج الوصفي في إعطاء شرح لمختلف 
 اإلحصاءات والمؤشرات التي تم جمعا حول الموضوع.مفاهيم الموضوع، والتحليلي في تحليل 

 الدراسة:تقسيم -8
 ثالثة فصول كما يلي: إلى دراستنابكل جوانب الموضوع قمنا بتقسيم  لإللماممحاولة منا 

 إلىالتطرق  األولحيث حاولنا من خالل المبحث  ،ثالثة مباحث الفصل األولاستعرضنا في 
 اآلثار إلىلكل من السياحة والسائح، والتطرق المفاهيم  أهمحول السياحة من خالل تقديم  أساسيات

االقتصادية، االجتماعية والبيئية الناجمة عن النشاط السياحي، واستعراض مؤشرات أداء السياحة الدولية، كما 
وفي ختام هذا الفصل  ماهية التنمية المستدامة، أبعادها ومؤشرات قياسها، إلىتطرقنا في المبحث الثاني 

 مبادئها ومؤشرات قياسها. استعرضنا مختلف مفاهيم التنمية السياحية المستدامة،
تنافسية القطاع السياحي من خالل ثالث مباحث، حيث تطرقنا في المبحث  الفصل الثانيوتناولنا في 

بإعطاء مفاهيم للتنافسية وأنواعها وأهم محدداتها، واالستراتيجيات العامة لها،  مدخل للتنافسية إلىاألول 
أما في المبحث النماذج، ل إعطاء أهم التعاريف و في المبحث الثاني التنافسية السياحية من خال استعرضناو 

كما تطرقنا إلى  ،الثالث قمنا باستعراض مؤشرات قياس التنافسية السياحية حسب المنتدى االقتصادي العالمي
 واقع التنافسية السياحية على المستوى الدولي.

 األبيضة لدول حوض البحر يتنافسية السياحال ه الدراسةمن هذ الفصل الثالثفي حين استعرضنا في 
حر األبيض المتوسط المتوسط من خالل ثالث مباحث، فمن خالل المبحث األول قمنا بتقديم حوض الب

باعتباره وجهة سياحية مع طرح أهم التحديات التي تواجهه، وتحديد واقع السياحة لدول هذا اإلقليم، وتطرقنا 
في المبحث الثاني إلى استعراض اتفاقية برشلونة من أجل التنمية المستدامة في إقليم المتوسط ، مع عرض 

ا ذ( وك ي كل من دول شمال المتوسط )اسبانيا، فرنسا، ايطالياأهم االستراتيجيات المتبعة لتنمية السياحة ف
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دول الجنوب )المغرب، تونس، الجزائر(، كما قمنا باستعراض وتحليل مؤشرات التنافسية السياحية لهذه الدول، 
 وفي ختام هذا الفصل قمنا بتحليل أثر مؤشرات االستدامة  السياحية على تنافسية دول المتوسط.

 الدراسة: صعوبات -9
حيث يتميز موضوع تنافسية القطاع السياحي  ،هذه الدراسة إعدادواجهتنا بعض الصعوبات في 
أثرها على تبني مبادئ السياحة المستدامة و بين تناولت الربط  كثيرةالحداثة، كما أنه ال توجد دراسات 

  دول المتوسط كنموذج. األخذالتنافسية السياحية مع 
 



 

 التنمية المستدامةالسياحة و   الفصل األول:
 أساسيات حول السياحة وواقعهاالمبحث األول:  
 التنمية المستدامة  المبحث الثاني:
 التنمية السياحية المستدامة  المبحث الثالث:
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 :تمهيد
ومحاوالت إلقاء الضوء على مختلف المشكالت  بالقضايا البيئة والتنمية المستدامة، االهتمامفي ظل         

قد اتسع ليشمل العديد  االهتمام، نجد بأن هذا االجتماعيةالطبيعية، و  ،واألضرار التي تصيب الموارد البيئية
كبير من  باهتمامحيث حظي هذا القطاع  ،السياحيمن بينها القطاع  االقتصاديةمن المجاالت والقطاعات 

قبل المشتغلين بقضايا البيئية كون السياحة تعتبر من النشاطات التنموية التي تعتمد على البيئة بمختلف 
السياحة المستدامة التي  عن السياحة التقليدية وتبني نمط التخلي  اصرها، األمر الذي أدي إلى عنو  مكوناتها

ضارية والحفاظ على ثقافة والحوارد البيئية مالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وتثمين ى لتحقيق العتس
أي عند اعداد  االعتبارعلى أهمية أخد السياحة في  منظمة السياحة العالميةحيث شددت  المجتمع،
 وطنية للتنمية المستدامة. استراتيجية

وواقعها، ثم نستعرض التنمية المستدامة،  وسنحاول من خالل هذا الفصل تقديم أساسيات حول السياحة
 وختاما للفصل سنتطرق إلى التنمية السياحية المستدامة.
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 أساسيات حول السياحة وواقعهاالمبحث األول:  
معظم  باهتماموحظيت حديثا دى معظم الدول ـــور القديمة أهمية لــــرفت السياحة مند العصــــع
ونشاطا حركيا  االقتصاديا أصبحت تشكل قاطرة للتنمية وعامال من عوامل التطور خاصة وأنه ين،ـــالباحث

 والبيئية.االجتماعية،  االقتصادية،يكمل بقية األنشطة 
 مفهوم السياحة والسائح األول: المطلب

 ئح.اسنحاول من خالل هذا المطلب تقديم مختلف التعاريف المتعلقة بالسياحة والس
 السياحة -أوال
 المستخدمة في اللغة الالتينية، إال أنه كان معروفا في اللغة العربية في األلفاظعتبر لفظ السياحة من ي      

ذهب وسار على وجه  أنه يعني التجول، وعبارة ساح في األرض تعني: المفهوم اللغوي للفظ السياحة نجد
 .األرض
أي السياحة فمعناها  tourismeأما كلمة تعني يجول أو يدور  tourأما في اللغة اإلنجليزية نجد أن       

 .(1)و الدوران االنتقال
حيث  قلة لها مقوماتها الخاصة إلى أواخر القرن التاسع عشرأوائل التعريفات للسياحة كظاهرة مست تعود      

ثق من الحاجة المتزايدة للراحة : ظاهرة عصرية تنبعلى أنها guyer froullerعرفها األلماني )فرولر( 

ستجمام وتغيير الجو واإلحسا  بجمال الطبيعة، والشعور بالبهجة والمتعة في اإلقامة في مناطق ذات االو
 .(2) نطاق الصناعة والتجارة اتساعطبيعة خاصة، وهي ثمرة تقدم وسائل النقل وكذا 

ر وعلى مجموعة العالقات والظواهر التي تنتج وتترتب على السف كما يمكن تعريف السياحة على أنها:     
إقامة مؤقتة لشخص ما، في مكان ما، طالما أن هذه اإلقامة المؤقتة ال تتحول إلى إقامة دائمة وطالما لم 

  .(3)ترتبط هذه اإلقامة بنشاط يعود بربح على هذا الشخص

السياحة على أنها: ظاهرة  1963وعرف مؤتمر األمم المتحدة للسياحة والسفر الدولي في روما سنة      
نسانية، تقوم على  يةاجتماع ساعة وال  24خر، لفترة ال تقل عن الفرد من مكان إقامته إلى مكان آ انتقالوا 

                                                           
 . 169، ص2007، الطبعة األولي، كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، فن إدارة الفنادق والنشاط السياحيزيد منير عبوي، (1)
 .20، ص2005يير، جامعة باتنة، ، مذكرة ماجيستر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التساألثار التنموية  للسياحةصليحة عشي،  (2)

دارية، العدد السابع ،مجلة  ،السياحة وأثرها على التنمية في المناطق الريفيةصورية،  زاويحنان أحالم،  (3) ، 2010أبحاث اقتصادية وا 
 .226علوم التسيير، ص االقتصادية والتجارية و  مجامعة محمد خيضر، بسكرة ، كلية العلو 
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شهرا، بهدف السياحة الترفيهية أو العالجية أو التاريخية، وهي تنقسم إلى نوعين سياحة داخلية  12تزيد عن 
 .(1) وسياحة خارجية

 عن تزيد ال لمدة المعتادة، بيئتهم خارج أماكن إلى رينالمساف االشخاص أنشطة: أنها على كذلك رفتوع      
 الاالنتق ال يكون أن بشرط وغيرها تجارية أعمال بهدف أو فراغ، وقت لقضاء التوالي، على واحدة سنة

 .(2)المزار البلد داخل من أجر مقابل  نشاط بممارسة عالقة لها ألغراض
نسانية، اجتماعية ظاهرة هي السياحة أن نستخلص السابقة التعاريف خالل من      األفراد انتقال في تتمثل وا 
 باإلقامة االنتقال هذا يرتبط ال أن بشرط سنة، عن تزيد وال ساعة 24 عن تقل ال لفترة مكان إلى مكان من

  .للفرد الدائمة

  السائح تعريف -ثانيا
 :  ما يلي نذكر بينها ومن السائح حولالمقدمة  التعاريف تعددت
 ساعة 24 يزوره الذي البلد في يقيم مؤقت زائر كل: على أنه السائح للسياحة العالمية لمنظمةا عرفت    
 الدراسة العطل، قضاء الصحة، الراحة، الترفيه، أجل من السفر أو الزيارة أسباب تكون ثيبح األقل، على

 . (3)وسياسية ثقافية علمية، ندوات مؤتمرات، حضور عائلية، بأعمال القيام أجل أومن الرياضة، الديانة،
 أخرى دولة يزور شخص أي :أنه على( م1963 روما) الدوليين والسياحة للسفر المتحدة األمم مؤتمر وعرفه
 التي الدولة فيأجر يتلقى منه  عمل وراء السعي غير سبب يأل فيها، اإلقامة اعتادا التي الدولة غير

 .(4)يزورها
ي يقضي ليلة واحدة على األقل، في مسكن خاص أو جماعي على أنه ذلك الشخص الذ أيضا:عرف وي     

 .(5)في المكان الذي يزوره
 

                                                           
 . 61، المكتب العربي الحديث، مصر، دون سنة النشر، ص ار القانوني لنشاط السياحي والفندقياإلطمحي محمد مسعد،  (1)

(2)
Lewis carroll, Concept of tourisme and hospitality, Medlik , 2003, p 2 

المؤتمر العلمي حول: مداخلة مقدمة ضمن  ، السياحة وأهميتها في النشاط  االقتصادية، حالة الجزائر،  وآخرونحمون ر دهالل  (3)
 25-24كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، السياحة ورهان التنمية المستدامة)دراسة تجارب بعض الدول(، 

  2، ص2012أفريل 
يطاش للنشر والتوزيع، ، الطبعة األولى، البالسلوك االستهالكي للسائح في ضوء واقع الدول المتقدمة والناميةيسرى دعي ،  (4)

  4، ص2002مصر،
مركز المملكة العربية  السياحة في المنطقة الشرقية)الواقع و المأمول(،عبد الرحمن بن أحمد الفروج، الشيخ الطاهر حسين،  (5)

 .28، ص2007السعودية،
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قر ـــويست عمله،ه، و ـــالشخص الذي ينتقل إلى أماكن خارج مكان إقامت :على أنه أيضاعرف السائح ي  و  
 .(1)ألغراض شخصية أو تجارية اعة،ــــــس 24أقل من 
سائح هو كل شخص يترك مكان إقامته المعتادة وينتقل إلى أماكن تتفق التعاريف السابقة في أن ال       

ع  معارفه، يأخرى طلبا إلشباع حاجات نفسية وروحية من أجل تجديد نشاطه، أو ألغراض أخرى كتوس
بالرحلة السياحية سواء عن النف ، وغيرها من الحاجات التي يسعى السائح إلشباعها من خالل قيامه  الترفيهو 

 و خارجها .داخل بالده أ

 والبيئية للسياحة االجتماعية، االقتصادية الثاني: األثارالمطلب 
يرى كثير من المهتمين بقطاع السياحة بأن السياحة لها دورا هاما في تنمية وتطوير الجوانب      

من  في المجتمعات اإلنسانية بصفة عامة، كما أن هدا القطاع ال يخلو ،والبيئية االجتماعية، ةـاالقتصادي
 لمام باألثار المتعلقة بها وفي هذا الشأن يمكن رصد ثالثة أنواع من األثار:الجوانب السلبية لذلك البد من اإل

 االقتصاديةاألثار  -أوال
 من خالل النقاط التالية: االقتصاديةيمكن ابراز األثار 

عات األخرى وهذا إن القطاع السياحي كثيف التشابك ويرتبط مع العديد من القطا عمل:خلق مناصب  -1
وتمتد لتصل حدود القطاعات  السياحي،يعني قدرة السياحة على توليد فرص عمل، بحيث تفوق حدود القطاع 

 .ى التي تجهزها بمستلزمات اإلنتاجاألخر 
فهي توظف  الكالسيكية،من أغلب األنشطة الصناعية فالسياحة لها القدرة على توليد مناصب عمل أكثر 

 .(2)مرات قطاع البناء 10نسبة لصناعة السيارات ومرات بال 4أكثر من 
االجنبية: تساهم السياحة في توفير جزئ من العملة الصعبة لتمويل خطط التنمية  االستثماراتتدفق  -2

 :(3)عبة الناتجة عن السياحة في النقاط التاليةصويمكن تلخيص بعض أنواع التدفقات للعملة الالشاملة، 
 الخاصة بقطاع السياحة؛ االستثماراتبية في مساهمة رؤو  األموال األجن 
 المدفوعات السيادية التي تحصل عليها الدولة مقابل منح تأشيرات الدخول للبلد؛ 
  العملة؛فروق تحويل 

                                                           
.3،ص2001لو المصرية، القاهرة،، الطبعة الثانية، مكتبة األنججغرافية السياحةعبد الحكيم محمد صبحي، أحمد الديب حمدي،   (1)

 
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج التنمية السياحية المستدامة في الجزائرعيسى مرزاقة، محمد الشريف شخشاخ، (2) 

4، ص 2009/2010لخضر باتنة   
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ، مجلة البحوث والدراسات العلمية، ، الدور االقتصادي للسياحةشبوطي حكيم( 3) 

. 6،7المدية، ص ص   
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  مقابل الخدمات السياحية، باإلضافة إلى اإلنفاق على السلع اإلنتاجية اإلنفاق اليومي للسائحين   
 .أخرى اقتصاديةوالخدمات لقطاعات 

يزان المدفوعات الخاص تحسين ميزان المدفوعات: السياحة تساهم كصناعة تصديرية في تحسين م -3
رؤو  األموال األجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، اإلرادات يتحقق هذا نتيجة تدفق بالدولة، و 

وارد ــــــــجديدة للم استخداماتق ــــــــ، وخلنــــــــالسائحين جمهور ـــــــــــوم الدولة بتحصيلها مــالسيادية التي تق
 .(1)بين قطاع السياحة والقطاعات األخرى اقتصاديةوالمنافع الممكن تحقيقها نتيجة خلق عالقات  الطبيعية،

أثر الساحة على إجمالي الناتج القومي: يعتبر نشاط السياحة من أنشطة الخدمات اإلنتاجية بمعنى أنه  -4
بوقت  االستمتاعات ـــــــــــــــين في خدمـــشكل خدمة سياحية للمواطنين أو األجانب الراغبيقدم منتج في ال

 .(2)ويساهم في توليد الدخل القومي للدول المتقدمة والنامية على حد السواء راغ،ــــــــــالف
 بعض أن كما رولية،البت غير الدول من كثير في المحلي للناتج مكون قطاع أكبر السياحة قطاع ويعتبر     
 .(3)االقتصاد في رئيسي كقطاع كبرى أهمية للسياحة أعطت للبترول المصدرة الدول
 لسياسية.االثقافية و  االجتماعيةاألثار  -ثانيا

اللغات  بالسائحين دويالسكان  اختالطوالتقدم التكنولوجي واحتكاك و  االقتصاديقد يؤدي التطور       
 ، كما تكون لها أثار سلبية وهي كالتالي: ايجابية انعكاساتانات المختلفة إلى والعادات والدي والثقافات 

 :(4):  تتمثل أهم األثار اإليجابية للسياحة فيما يلياألثار اإليجابية -1
           مع بعضها البعض نتيجة لدخول األفراد االجتماعيةويحدث بتقارب الطبقات  االجتماعيالتوازن  -

 السياحي؛ع والعاملين في القطا
    بالمقومات السياحية األثرية  االهتمامتعتبر السياحة سببا رئيسيا من أسباب الرقي الحضاري من حيث  -

 والطبيعية؛
يعد الوعي بالتبادل الثقافي أحد أهم التأثيرات اإليجابية للسياحة حيث يعمل على تنمية التفاهم بين  -

 الشعوب؛

                                                           
 ،العدد الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد مجلة  ، ، مساهمة قطاع السياحة في تحقيق التنمية اإلقتصاديةالعمراوي سليم يحي سعيدي، (1)

 . 102ة، ص ـــمسيلوالتجارية وعلوم التسيير، جامعة  كلية العلوم اإلقتصادية ، 36
 .198، ص2009، الدار الجامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات السياحة والفندقةمحمد البنا،  (2)
دورها الدولي حول اقتصاديات السياحة و  : حالة الجزائر، الملتقىاألهمية واألثر االقتصادي لتنمية قطاع السياحةأحمد قايد نور الدين،  (3)

 .3ة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص في التنمية المستدامة، كلي
 .28،29، ص ص 2002، الطبعة األولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، اإلعالم السياحيمحمد منير حجاب،  (4)
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 ل المستقبلة للسياحة.يم الجمالية و المعالم الفنية في الدو بالق االهتمامتؤدي السياحة إلى  -
والثقافية، إال أنها تخلف  االجتماعيةإيجابية للسياحة من الناحية  وجود آثاربالرغم من  األثار السلبية: -2

 من بينها:و آثار سلبية على البلد المضيف 
 واعدادهاوتنميتها  المختلفة السياحية ناطقبالم االهتمام يتطلب السياحي النشاط إن: االجتماعيةالتحوالت  - 

 وتقاليد قيم ذلك عن ويتولد (إلخ...فنادقسياحية  قرى) المختلفة اإلقامة أماكن ذلك في بما السياح الستقبال
 الحضارية موروثاتهم عن تختلف المناطق هذه لسكان بالنسبة ومفاجئة سريعة بصورة ألوفةم غيرو  جديدة

 .(1)المجتمعات هذه في جدرية تاوتغير  تحوالت إلى يؤدي مما عليها تربوا التي واالجتماعية
والثقافية: تسبب السياحة أضرار ثقافية من خالل تجاهل  االجتماعيةانتشار عوامل الفساد والتدهور  -

ت وتقاليد البلد االعادات والتقاليد وكذا الوقوع في التقليد كما يواجه السياح صعوبات في التكيف مع عاد
ضيف كصعوبة التوقف عن المشروبات الكحولية كما أن سكان البلد المضيف يواجهون بعنف بعض الم

 .الصاخيةوالسهرات  كالموسيقيالنشاطات المزعجة للسياح  
 .(2)والتسول وزيادة معدالت الجريمة االجتماعية اآلفاتباإلضافة إلى أن السياحة تؤدي إلى زيادة      

    لتصادم الثقافي نتيجة تعارض واختالف األفكار واألساليب الغالبة في المجتمعالتصادم الثقافي: يحدث ا -
والقادمة من الخارج نتيجة سلوك بعض السياح وتصرفاتهم التي ال تعبر بالضرورة عن أسلوب حياتهم اليومية 

نما راجع ألسباب منها الميل إلى حب المغامرة وحب      إلى إثارةاألمر الذي يؤدي  االستطالعفي بلدهم وا 
 .(3)ضيق أفراد البلد المضيف ورفضهم للسياحةو 

  : للسياحة ةئيياألثار الب -ثالثا
 :وفيما يلي نستعرض أهمها البيئةن واحد على للسياحة آثار إيجابية وسلبية في آيمكن أن يكون 

 
 
 

                                                           
ماجيستير،  رسالةدراسة حالة الجزائر،  ،الوطني لتحقيق التنمية المستدامة االقتصاددور القطاع السياحي في تمويل حميدة بوعموشة، (1)

 39، ص 2011سطيف،  جامعةوم التسيير، ـــــــتخصص إقتصاد دولي والتنمية المستدامة، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعل
(2)

Matouk  Belattaf, évolution, formes et impacts de l’activité touristique : pour un tourisme durable, colloque 

international "Economie du tourisme et développement durable", université de Biskra , 9 , 10 mars 2010, p5. 
ع، ـــــــــ، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزيأسس تسويق الخدمات السياحية العالجية )مدخل مفاهمي(ياد عبد الفتاح النسور، إ( 3) 

  .  31،32ص ص  2007األردن، 



 السياحة والتنمية المستدامة          الفصل األول                                                      

 

14 
 

 األثار اإليجابية:  -1
 :(1)واإليجابيات كثيرة ومتاحة منها سليم،وتخطيط  للسياحة إيجابيات هامة تجاه البيئة إذا كانت تدار وفق نظم

 تحسين وتطوير المزارات السياحية وصيانتها وترميمها؛ -
عادة توزيع السكان بشكل أفضل؛ السياحي، االستثمارالتوسع و  جديدة نتيجةإيجاد مجتمعات  -  وا 
ذا التصميمات المعمارية ــــــوك السياحية التي تتناسب وطبيعة المجتمع، لألنماطاألفضل  االختيار -
 أصالته؛ئمة، والتي تعك  ثقافة المجتمع و الـــــالم
إقبال السياح على تلك  ازديادالحفاظ على التقاليد والعادات الموروثة في المجتمعات والتي تؤدي إلى  -

 المجتمعات .
 األثار السلبية:  -2

 :(2)تتمثل األثار السلبية للسياحة على البيئة فيما يلي     
نتيجة غياب الرقابة، مما يؤدي إلى ظهور الممارسات الضارة بهذه  األثريةاإلضرار بالمواقع التاريخية و  -

 المواقع؛
فالتوسع في تشيد البنى التحتية والبنى الفوقية لألنشطة السياحية أدى  ،الغير عقالني لألراضي االستعمال -
لىو لى األراضي الزراعية إ متداد هذه المشاريعال  حيواني نادرة؛و مناطق ذات تنوع نباتي  ا 
 ؛بادة الكثير من الحيوانات البريةإ -
 تلوث الهواء، تلوث مصادر المياه، التلوث الضوضائي وتركيز السائحين داخل المدن الكبرى. -

 المطلب الثالث: مؤشرات أداء السياحة الدولية 
  ارتفاع، التي تزداد أهميتها مع االقتصاديةز ركيزة أساسية من الركائتعد السياحة بأشكالها المختلفة   

الوطني، تستفيد منه الدولة ذات  االقتصاديشكل مصدر من مصادر تمويل  تالتي باتمردودها المادي و 
جنبية، كما يلعب دورا هاما في خلق السياحية كونه يساهم في زيادة الدخل القومي بالعمالت األ اإلمكانيات

داء السياحة الدولية ويمكن قيا  هذه األخيرة أاعات المرتبطة به مما يرفع من فرص العمل للعديد من القط
اإليرادات السياحية، اإلنفاق السياحي، الناتج المحلي  ،الدوليينعدد السياح من مؤشرات متمثلة في:  انطالقا

 اإلجمالي والتوظيف.
                                                           

، www.iraqnlaiq.com/fp/journal57/24htm. 20، 27، مجلة الموروث، العدد السياحة البيئيةرؤوف محمد علي األنصاري،  (1)

 .15/01/2016تاريخ التصفح: 
، تخصص تسير التسييرفي علوم  ها، حالة الجزائر، أطروحة  دكتور ية السياحية المستدامةاألهمية اإلقتصادية لتنمعيساني، عامر  (2)

 . 41،42، ص ص2009/2010جامعة الحاج لخضر، باتنة،  ،المؤسسة

http://www.iraqnlaiq.com/fp/journal57/24htm
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 عدد السياح الدوليين:  -أوال
مليون سائح سنة  677، فقد ارتفع من وظا خالل السنوات األخيرةملح ارتفاعاعرف عدد السياح الدوليين 

مليون سائح  46 ـارتفاع ب 2014، هذا وشهدت سنة 2014مليون سائح سنة  133إلى مليار و 2000
 مليون سائح. 87التي كان عدد السياح خاللها مليار و 2013عن سنة  6.8%بمعدل نمو قدره 

 .2014إلى  2000السياح على المستوى الدولي خالل الفترة من عدد  مؤشروالشكل التالي يوضح تطور 
 .2014إلى  2000عدد السياح على المستوى الدولي  من ( تطور مؤشر 1الشكل رقم)

 
 على : االمصدر: من إعداد الطالبتين اعتماد

United Nations World Tourism Organization, World Tourism Barometer, volume 14,  advance 

release, January 2015, p1 

تطور كبير في عدد السياح على المستوى الدولي من سنة إلى  كان هناك هنأنالحظ من خالل الشكل      
 انخفض، فقد اقتصاديةوقد شهدت بعض السنوات تراجعا في عدد السياح نتيجة أحداث سياسية و  أخرى،
سبتمبر  في  11، وذلك تبعا لتأثيرات أحداث 2000سنة ارنة بمق 2001سنة  %0.15 ـالسياح ب نسبة

في  االقتصاديمعدل النمو  انخفاضالواليات المتحدة األمريكية على السياحة العالمية، والتي صاحبها 
 %09ب  انخفاضاكذلك  2003الواليات  المتحدة األمريكية، أمريكا الشمالية وأوروبا، بعد ذلك شهدت سنة 

را ومتواصال في قيمة ــــــارتفاعا مستم 2003فت السنوات التي تلت حين عر  ، في2002مقارنة بسنة 
عن سنة  %2 ـنقطة و بمعدل زيادة قدر ب 136.9 ـب 2008قيمة للمؤشر سنة  ىر، حيث سجلت أعلـــالمؤش
 .2000مقارنة بسنة  %36.9مليون سائح، أي بزيادة قدرها  927، حيث بلغ عدد السياح 2007
      2008 ـمقارنة ب %5.3 ـحيث سجل المؤشر انخفاضا ب  ،تراجع لعدد السياح ءو أس 2009وشهدت سنة     

مليون سائح، ويعود هذا االنخفاض إلى األزمة المالية العالمية التي أعاقت بشدة  891وبلغ عدد السياح 

سنة 
األساس 
2000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

677  قيمة مليون 676 696 690 762 807 853 908 927 891 949 995 1035 1087 1133

100  المؤشر 99,85 102,8 101,9 112,6 119,2 126 134,1 136,9 131,6 140,2 147 152,9 160,6 167,4
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اضافة إلى من انخفاض في أسعار النفط   ما صاحبهاتدفق السياح الدوليين في جميع أنحاء العالم تقريبا، و 
 انتشار فيرو  انفلونزا الخنازير.

 949انتعش نشاط السياحة الدولية بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ليصل إلى  2010وابتداء من سنة     
، 2000مقارنة مع سنة  %40.02بنسبة ارتفاع قدرها ، و 2009عن سنة  %8.6مليون سائح و بزيادة 

ليحقق بعد ذلك عدد السياح رقما ، 2013و، 2012، 2011سنوات العدد في االرتفاع خالل  استمر هذاو 
أن  ما يعني، وهو 2013مقارنة بسنة  %6.8 ـب ليون سائح و زيادة م 133مليار و  ـب 2014قياسيا سنة 

 .2000مقارنة بسنة % 67.4عدد السياح قد ارتفع بنسبة 
 دات السياحة الدوليةايرا -ثانيا
ة ألي بلد على مدى قدرته على تلبية احتياجات السائح، ومقابل ذلك يقوم تعبر االيرادات السياحي      

على مختلف السلع والخدمات فهي ترتبط بشكل كبير بحجم الوافديين، فقد عرفت االيرادات السياحية  باإلنفاق
 ارتفاعا نتيجة زيادة عدد السياح.

 .2014لى إ 2000الفترة الممتدة من  السياحة الدولية خالل إليراداتمؤشر اتطور والشكل التالي يوضح 
 2014الى  2000السياحة على المستوى الدولي من  إليراداتا مؤشر(: تطور 2الشكل رقم )

 
 :على من اعداد الطالبتين اعتمادا المصدر:

United Nations World Tourism Organization, World Tourism Barometer, volume 14,  advance 
release, January 2015, p2 

ن تطور مؤشر االيرادات السياحية صاحب تطور مؤشر عدد السياح خالل أنالحظ من خالل الشكل         
لتنخفض  2000والر سنة مليار د 477، حيث بلغت االيرادات السياحية 2014الى 2000الفترة الممتدة من 

في  2001سبتمبر 11ألحداث  ، وذلك نتيجة2000مقارنة بسنة %2.73 ـب 2001سنة  اتااليراد نسبة

سنة 
األساس 
2000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

477  القيمة مليار دوالر 464 480 524 633 676 741,2 858 970 885 966 1081 1116 1197 1245

100  المؤشر 97,27 100,6 109,9 132,7 141,7 155,4 179,9 203,4 185,5 202,5 226,6 234 250,9 261
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 2008رقما قياسيا سنة  سجلتحيث  االرتفاعالواليات المتحدة األمريكية. واستمرت اإليرادات السياحية في 
 .2000في سنة  جلما س  مليار دوالر وهو ما يمثل ضعف  970بقيمة 

، حيث بلغت 2009نة معاك  س باتجاهزمة المالية العالمية انقلب مسار االيرادات السياحية ونتيجة لأل
عودة االرتفاع على  2010سنة ، وشهدت 2008عن سنة  %17.9 نسبةـب وانخفاض  مليار دوالر 852

 .2000مقارنة بسنة  %102.5مليار دوالر ما يمثل زيادة بنسبة  966مستوى االيرادات بتسجيل 
مليار  1245لى إالدولية  بنسب متزايدة لتصل قيمة ايرادات السياحة االرتفاعواستمرت قيمة المؤشر في 

التي بلغت االيرادات  2000أضعاف مقارنة بسنة  3، وهي تعبر عن زيادة بمقدار 2014دوالر في سنة 
 .مليار دوالر 477يها قيمة ف

 االنفاق السياحي الدولي -ثالثا
ابي على فإنه من المالحظ أن ارتفاع عدد السياح الدوليين له أثر إج ،سياحةلحسب المنظمة العالمية ل 

سنوات  يزداد بوتيرة متسارعة وذلك خاللتشير اإلحصائيات إلى أن اإلنفاق ذ إزيادة معدل اإلنفاق السياحي، 
 . 2014إلى  2000الدراسة من 

 .2014 الى 2000 من الدولي المستوى على السياحي إلنفاقا تطور :(3الشكل رقم)

 
 .www.wttc.orgعلى الموقع االلكتروني المجل  العالمي للسياحة و السفر: اعتماد من إعداد الطالبتين :المصدر

المتزايد في  من خالل الشكل نالحظ االرتفاع المستمر والمتزايد لإلنفاق السياحي الكلي، هذا االرتفاع      
ى الخدمات راجع باألسا  إلى زيادة الطلب عل 2014إلى  2000حجم اإلنفاق السياحي انطالقا من سنة 

    السياحية، وكذا زيادة الطلب على األنشطة المتمثلة في الرحالت الترفيهية، اإلجازات، األعمال التجارية 
 انتشار الثقافة السياحية.ضف إلى ذلك 

سنة 
االساس 
2000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

( ملياردوالر)اإلنفاق   943 943,5 943,6 925,2 1010,31034,81079,51136,71155,91096,31157,61222,31272,6 1329 1383,8

100 المؤشر 100 100 98 107 110 114 121 123 116 123 130 135 141 147
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مليار  1156ليصل إلى حوالي  ،2000مليار دوالر سنة  943نفاق السياحي من حيث نالحظ ارتفاع اإل
شهدت انخفاض في قيمة االنفاق السياحي  2009، أما سنة  %23بة زيادة تقدر بـأي بنس 2008سنة  دوالر

زادت قيمة االنفاق  2010مع حلول سنة  و، 2008مقارنة بسنة % 7بنسبة  مليار دوالر 60قدر بحوالي 
سنة % 47، حيث قدر حجم الزيادة بـمليار دوالر 1384إلى  2014واستمرت في االرتفاع لتصل سنة 

 .2000نة بسنة األسا  مقار  2014

 التوظيفقطاع السياحة في مساهمة  -رابعا
متشعب النشاطات والفروع وله عالقات عديدة مع القطاعات عتبار قطاع السياحة قطاع متعدد و با     

خرى فهو يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في خلق العديد من االقتصادية واالجتماعية والثقافية األ
 والشكل التالي يوضح ذلك: مناصب العمل 

 .2014إلى  2000على المستوى الدولي من  التوظيف( : مساهمة قطاع السياحة في 4الشكل رقم )

 
 .www.wttc.org:السفر و للسياحة العالمي المجل  االلكتروني الموقع على اعتماد الطالبتين إعداد من المصدر:

قطاع السياحة ما يقارب  وفر، حيث فيالتوظ نالحظ من خالل الشكل مساهمة قطاع السياحة في  
في تزايد مستمر ما  قطاعهذا ال، ونالحظ أن المناصب التي يوفرها 2000وظيفة عمل سنة مليون  91.548
 مليون وظيفة  89.110ي المساهمة بقيمتين على التواليالتي سجلت انخفاض ف 2009و 2001عدا سنتي 

باألسا  الى تراجع عدد السياح .هذا التراجع لم يدم طويال حيث وظيفة عمل ، وهذا راجع مليون  97.821و

سنة 
االساس 
2000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

( مليون) التوظيف  91,54889,1191,28292,93597,09797,934101,33100,2 100,197,82198,19199,558101,49103,3105,41

100 المؤشر 97 100 102 106 107 111 109 109 107 107 109 111 113 115
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 2014وظيفة عمل سنة  مليون 10.548تم تسجيل زيادة مستمرة خالل السنوات المقبلة لتسجل ما يقارب  
 .2000مقارنة بسنة األسا  % 15أي بنسبة زيادة تقدر بـ

 مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي -خامسا
يبينه  عتبر قطاع السياحة من أكبر القطاعات المكونة للناتج المحلي في كثير من الدول وهذا ماي 

  :الشكل التالي
 .2014إلى  2000ى الدولي من و اإلجمالي على المست المحلي الناتج في السياحة قطاع (: مساهمة 5الشكل رقم )

 
 .www.wttc.org:السفرو  للسياحة العالمي المجل  ونيااللكتر  الموقع على اعتماد الطالبتين إعداد من :المصدر

الي، بحيث ـــــــــالل الشكل المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمــــــــــن خــــــنالحظ م
 لتبلغ قيمة المساهمة %2لتتراجع بنسبة 2000مليار دوالر سنة  1217.65بلغت قيمة المساهمة حوالي 

تراجع عدد السياح الدوليين في تلك الفترة بسبب يعود إلى ، وهذا 2001مليار دوالر سنة  1188.76
مليار  1948.41طويال بحيث تم تسجيل ما قيمته  يدملم  االنخفاضلكن هذا  2001سبتمبر  11انفجارات 

 ،2009خر سنة آ، لتسجل انخفاض 2007مقارنة بسنة  %12أي بنسبة زيادة قدرها  2008سنة دوالر 
مليار دوالر بسبب األزمة المالية واالقتصادية التي شهدها العالم في تلك  1816.24ويصل إلى ما قيمته 
مقارنة  %94أي بنسبة زيادة تقدر بمليار دوالر  236477تم تسجيل ما يقارب  2014الفترة، وبحلول سنة 

 .2000بسنة األسا  

 

 

سنة 
االساس 
2000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

( ملياردوالر)الناتج المحلي اإلجمالي   1217,6 1188,8 1196,1 1313,1 1486,7 1553,2 1664,2 1835,2 1984,4 1816,2 1926,3 2138,8 2192,2 2283,9 2364,8

100 المؤشر 98 98 108 122 128 137 151 163 149 158 176 180 188 194
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 المبحث الثاني: ماهية التنمية المستدامة 

المخاطر نتيجة حدث العديد من األضرار و لتقدم الحاصل في العالم والذي من شأنه أن ي  لنظرا  
استخدامات الموارد المتاحة، واستنزافها كان ال بد من التفكير الجدي في ايجاد الحلول التي من شأنها تحقيق 

تراعى فيها المساواة بين  ، ومتطلبات البيئة ومواردها،االجتماعيةو  االقتصاديةبين متطلبات التنمية  انسجام
 األجيال الحالية، وتضمن العدالة لألجيال القادمة.

 المطلب األول : تطور مفهوم التنمية المستدامة 
يجب أن تكون ضمن  االجتماعيةو  االقتصاديةتقوم التنمية المستدامة على المبدأ القائل بأن التنمية      

مكانات العناصر البيئية تجنبا لدما  ر البيئة.         حدود  وا 
 السياق التاريخي لظهور التنمية المستدامة  -أوال

 االقتصاديالحالية في النمو الديموغرافي و  االتجاهاتاستمرت توقعات البيئة العالمية أنه إذا  توضح   
قد تضيع ، و االستيعابيةيزداد الضغط بصورة كبيرة على البيئة الطبيعية تفوق قدراتها س، االستهالكيةواألنماط 

المكاسب البيئية والتحسينات الظاهرة نتيجة ازدياد سرعة التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، لذلك فقد ظهرت 
 تيارات عديد متعلقة بمفهوم التنمية المستدامة وقد مرت هذه األخيرة بعدة محطات من أهمها:

ن حالة البيئة في العالم، ليكون نشر االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أول تقرير ع 1951في عام  
نشئ نادي روما والذي يدعو إلى أ   1968، وفي سنة االقتصادبذلك أول تقرير يشير للعالقة بين البيئة و 

 .(1)تخص مجاالت التطور العلمي لتحديد حدود النمو بالدول المتقدمةضرورة إجراء أبحاث 
الل ــــــــتمع البشري وعالقة ذلك باستغتقرير مفصل حول تطور المج نادي روما شرن 1972في سنة 
 ه سيحدث خلال خاللأن، ولعل من أهم  نتائجه هو 2100ادية، وتوقعات ذلك حتى سنة ــــــالموارد االقتص
والعشريين، بسبب التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية وتعرية التربة وغيرها، كما تم نشر دراسة  القرن الواحد

رياضي لدراسة خم  متغيرات بارزة وهي: استنزاف  نموذجد النمو" والتي تضمن جاي فورشر بعنوان "حدو 
 اتجاهاتالموارد الطبيعية، النمو السكاني، التصنيع، سوء التغذية، تدهور البيئة، حيث أبرزت هذه الدراسة 

 .(2)عاما 30ذلك لمدة ألرض و اهذه المتغيرات الخمسة وأثارها على 

                                                           
(1)

Mathieu Baudin, Le développement durable, nouvelle idéologie, du 21
em

 siècle, l’harmattan, paris, 2009, p21. 
، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول التنمية المستدامة و الكفاءة االستخدامية  إشكالية التنمية المستدامة و أبعادهاعماري،  عمار (2)

  .3، ص  2008أفريل  8و 7علوم التسيير ، جامعة سطيف،  للموارد المتاحة، كلية العلوم االقتصادية و
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قرير حول االستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة أين تم االشارة إلى صدر ت 1980في عام 
صدر قرار الميثاق العالمي للطبيعة من قبل الجمعية العامة  1982مصطلح التنمية المستدامة وفي عام 

 .(1)لألمم المتحدة
بعنوان " مستقبلنا قدمت االجنة الدولية للبيئة و التنمية التابعة لألمم المتحدة تقرير  1987في سنة 

" حيث أظهر التقرير فصال كامال عن التنمية المستدامة  Brunthandرف كذلك بتقرير براتالند "عالمشترك" و 
لها وقد كانت رسالة هذا التقرير دعوة إلى مراعاة الموارد البيئية وتلبية الحاجات  دقيقتعريف وتم بلورة 
 .(2)المستقبلية
التنمية الصحية شرط ضروري لتنمية أن لعالمية قرار أوضحت فيه جمعية الصحة ا اتخذت 1989في 

أهمية قصوى لتحقيق الصحة للجميع ولحل  لهاالعقالني لموارد األرض  االستخداماجتماعية واقتصادية، وأن 
الحالية والقادمة جيال الصحة لألالمحدق بتبرت التنمية العشوائية من الخطر المشاكل االيكولوجية، واع

 .(3)ر العملية اإلنمائيةواستمرا
استراتيجية باألرض":  اهتمامتقرير بعنوان"  (UNEP) نشر برنامج األمم المتحدة للبيئة 1991في 

لسبل عيش مستدام، وعرف التنمية المستدامة بأنها: تحسين نوعية حياة البشر ضمن قدرة األنظمة البيئية 
 .(4)على االستيعاب والتحمل

مؤتمر األمم المتحدة  ـ)لريو دي جانيرو بالبرازيل(، أو ما يعرف بة األرضمؤتمر قم انعقاد 1992في 
         ، أضافة إلى وضع مخطط أعمال خاص بالقرن الحادي فيه أهم الدول اجتمعت(UNUED)والتنمية للبيئة 

 . 1Agenda2"(5)"  21والعشريين أو ما يعرف ب األجندة 
، حيث أضافت لمفهوم التنمية المستدامة جوهانسبورغبقمة األرض الثانية    انعقدت 2002في عام 
 منالقمة على الجمعية العامة لألمم المتحدة جعل الفترة  اقترحتومحاربة الفقر، و  االجتماعيةفكرة العدالة 

 .(6)لتكون عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة  2014إلى  2005

                                                           
(1)

 Robert W et al, science and Policy for sustainable development , volume 47, number3,paris ,2005, p10. 
(2)

 Luis Guay, Les enjeux et les défis du développement durable: connaitre, décider, agir, Les presses de 

l’université Laval, Saint-Nicolas, Québec, Canada, 2004, p 5. 
ر، ـــــ، دراسة مقارنة بين الجزائر ومصالعربية الدولالقطاع السياحي وانعكاساته على التنمية المستدامة في ، تنافسية هبة اهلل أوريسي (3)

 . 92، ص 2001ير، جامعة سطيف، يوالتجارية وعلوم التس  االقتصاديةأطروحة دكتوراه، كلية العلوم 
(4)

Philip Solan et al, Sustainability in the Hospitality Industry (Principles of Sustainable Operations), First 

edition, Butterworth –Heinemann, Elsevier, Oxford, United Kingdom, 2009,p :03. 
(5)

Robert W et al, Op .Cit, p 10. 
(6)

Sara Lejeune, l’intégration des principes de développement durable dans le tourisme (approche systémique 

et territoriale des logiques d’action françaises), mémoire  de master, spécialité développement et Aménégment 

touristique des territoires, université de paris1, 2010, pp13,14.  
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 .(1)وقعت روسيا على هذا البرتوكول، حيث عودة برتوكول كيوتو للواجهة بقوة  2005في 
(، تطرح تحدي التنمية الشاملة المستدامة للسنوات أند ونسياالمنعقدة بجاكارتا ) 15قمة ريو + 2007في سنة 

 .(2)اقتصادية عالمية في ظل احترام التنوع الثقافيو الثالثيين المقبلة، وتقدم إجراءات إصالح شاملة بيئية 
أين اجتمعت الدول  (Nagoya)لعالمي بشأن التنوع البيولوجي في ناغوياانعقاد المؤتمر ا 2010في 

القرارات لمكافحة ظاهرة  اتخاذاألمم المتحدة بشأن تغيير المناخ لتحديد األهداف و  اتفاقيةالموقعة على 
 .(3)الحراري االحتبا 
قبل الذي جوان بعنوان " المست 22إلى  20( من 20قمة األرض في ريو )ريو + انعقدت 2012في 

طعت بالفعل في ق   التي االلتزاماتالتوقيع على دمج مبادئ التنمية المستدامة، وتجديد و  االتفاقنريده" حيث تم 
ذات األولوية للقضاء على الفقر وحماية البيئة، وتم تشكيل فريق بحث إلنشاء أهداف التنمية  السابقةالقمم 

 .(4)المستدامة استجابة لألهداف اإلنمائية لأللفية 
 تنمية المستدامة مفهوم ال -ثانيا

، حيت يعود كنقطة مبدئية االستدامةقبل التطرق إلى مفهوم التنمية المستدامة يجب التطرق إلى مفهوم 
للتعبير عن شكل وتطور النظم الديناميكية التي  االستدامةإلى علم اإليكولوجي، واستخدمت  االستدامةأصل 

تغير في خصائص وعناصرها، وعالقات هذه العناصر لى حدوث تعرضت إلى تغيرات هيكلية تؤدي إ
ببعضها البعض وفي المفهوم التنموي أستخدم مصطلح االستدامة للتعبير عن طبيعة العالقة بين علم 

تعين يوعلم اإليكولوجي، مما أضفى على مفهوم التنمية المستدامة نوع من الغموض، وإلزالة ذلك  االقتصاد
 ووجهات النظر الحديثة والسابقة.عرض مختلف التعاريف 

 احتياجات: تنمية تسمح بتلبية على أنها عرف برنامج األمم المتحدة للتنمية والبيئة التنمية المستدامة
 .(5)احتياجاتهميال المقبلة على تلبية ومتطلبات األجيال الحاضرة دون اإلخالل بقدرة األج

 
 

                                                           
رسالة )دراسة مقارنة بين الجزائر و كندا(، ية المستدامة المياه كخيار استراتيجي لتحقيق أهداف التنم حوكمةصدراتي ،  عدالن (1)

 .59، ص 2013ماجيستر، تخصص اقتصاد دولي والتنمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية  وعلوم التسيير، جامعة سطيف، 
(2)

Yvette Lazzeri, Le développement durable ; Du concept à la mesure ,L’harmattan, Paris,2008 , p19. 
(3)

L’historique du développement durable, p 5. 

 www.seine-et-marne.gouv.fr/content/.../FIC_20120800_Histo_DD.pdf   ,  04/01/2015. 
(4)

Ibid. p 6. 
 ، الملتقى الدولي الثانيالسياحة أحد محركات التنمية المستدامة ) نحو تنمية سياحية مستدامة (عبد الكريم و هراني، دليلة طالب،  (5)

 .573، ص 2011نوفمبر  22،23،، جامعة ورقلة، حول األداء المتميز للحكومات  والمنظمات

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/.../FIC_20120800_Histo_DD.pdf
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 تلبي احتياجات الحاضر بدءا من أشد النا  فقرا دون  التنمية التي بأنهاالتنمية المستدامة عرف وت  
 .(1)ة األجيال المقبلة على تلبية رغباتهم المسا  بقدر 
رفت التنمية المستدامة على أنها عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات وكذلك األعمال كما ع  

في الوقت ، احتياجاتهمتلبية جيال على الحاضر دون المسا  بقدرة األ احتياجاتالتجارية بشرط أن تلبي 
العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية فيه يواجه الذي 

 .(2)االجتماعيوالعدل  كذلك المساواةو  االقتصادية
وهناك من عرف التنمية المستدامة على أنها: ضمان متطلبات العيش الكريم فيما يتعلق بحقوق 

بمبدأ  األخذنسان مع الحفاظ على أوسع نطاق من الخيارات الممكنة لتحديد خطط الحياة بحرية، مع اإل
في إطار حماية  االجتماعيةو  االقتصاديةالموارد البيئية و  استخداماإلنصاف بين حاضر ومستقبل األجيال في 

 .(3)التنوع الحيوي والنظم اإليكولوجية
لقول أن التنمية المستدامة تسعى لتحقيق نوعية أفضل لحياة من خالل كل هذه التعاريف أمكننا ا

الموارد الطبيعية بطريقة عقالنية ومحاولة إبقائها لمدة زمنية بعيدة مع ضمان متطلبات  واستغاللاإلنسان 
رد غير اللموارد الخاصة في حالة المو  االستخدامو  االستغاللاألجيال المقبلة، بحيث أنه ال يمكن تجاوز هذا 

مع محالة وجود بدائل لهذه الموارد ت ستغل لفترة  استخدامهايجب ترشيد ارد المتجددة و جدد، وفي حالة المـــــتالم
إلى عجز بيئي  ال تؤديزمنية طويلة األجل ويجب أن ت ستخدم هذه الموارد في كلتا الحالتين بطريقة مناسبة 

 وذلك للعالقة الوطيدة بين التنمية المستدامة والبيئة.
 طلب الثاني: أبعاد و ومبادئ التنمية المستدامة الم

الموارد  استنزافال تؤدي إلى ن حتى تكون التنمية مستدامة يجب أن ال تتجاهل العامل البيئية وأ  
السائدة، ومن هذا المنطلق تتحدد أبعاد  ولوجيةالطبيعية كما يجب إحداث تحوالت في القاعدة الصناعية والتكن

 التنمية المستدامة.
 أبعاد التنمية المستدامة  -أوال

في مجملها األبعاد تقوم التنمية المستدامة على ثالثة أبعاد ثالثة مترابطة ومتداخلة فيما بينها ت شكل 
  الرئيسية التي تقوم عليها هذه التنمية وذلك كما هو موضح في الشكل التالي: 

 
                                                           

(1)
Rapport, Baundthand –nations unise- 1987, www.midipyrenees,fr /le développement durable- une définition-

commune .26/01/2016.  
(2)

Sara Lejeune , Op, Cit, p17. 
(3)

M. Madhavi joshi, sustainable development, centr for environement, education,  paris, 2007, p 9. 
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 ( ترابط أبعاد التنمية المستدامة6الشكل رقم :)

 

 5 4 

         6 3 

 2 

1 

 

Source : Motouk Lattaf, économie du tourisme et développement durable, colloque, 

international, Biskra, le 9 et 10 mars 2010, p7 . 

 رقام الوضحة لها:بعاد واألوفيما يلي توضيح العالقات القائمة بين مختلف األ     

 ؛( ...استخدام الموارد تصريف الملوثات والنفايات )مثل:لي البيئة أثار النشاط االقتصادي ع -1
 ؛( ...من خالل البيئة )مثل: الموارد الطبيعية االقتصادالخدمات المقدمة في   -2
ق، ــــــالوصول إلى الموارد والمراف المثال:الخدمات المقدمة للمؤسسة من قبل البيئة )على سبيل  -3

 ؛.(.العمل.اة و المساهمات في الصحة وظروف الحي
 ؛.(..على البيئة )مثل: التغيرات الديموغرافية، أنماط االستهالك  االجتماعيةأثار المتغيرات  -4
، مستويات التدريب)مثل: هيكل القوة العاملة، التعليم،  االقتصادعلى  االجتماعيةأثار المتغيرات  -5

 ؛، المؤسسات واألطر القانونية...(االستهالك
 المساواة، العمالة...(.   الدخل، على المجتمع )مثل: مستويات ادياالقتصتأثير النشاط  -6

 من خالل الشكل نميز ثالث أبعاد رئيسية يقوم عليها مفهوم التنمية المستدامة وتتمثل فيما يلي: 
البعد االقتصادي: النظام االقتصادي المستدام هو النظام الذي يسمح بإنتاج سلع وخدمات تساهم في  -1

بشكل مستمر دون أن يؤدي ذلك إلى اإلضرار بالبيئة الطبيعية، وهذا بغرض تغيير أنماط  تحقيق الرفاهية
للحد من الموارد الطبيعية، والبحث من األساليب الفعالة لتلبية الحاجات االقتصادية  االستهالكاإلنتاج و 

 .(1)مثل التلوث بمختلف أنواعه االقتصاديةعن األنشطة  الناتجةدون اإلضرار بالبيئة 

                                                           
، 2009، 1، العدد  25مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد  المستدامة، التخطيط من أجل التنميةيدة ديب، سليمان مهنا، ز (1)

 .491ص

 إجتماعي

 إقتصادي بيئي 
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البعد االجتماعي: االستدامة في بعدها االجتماعي تعني العدالة في توزيع الثروة بين أفراد المجتمع       -2
القضاء على الفوارق وايصال الخدمات الضرورية كالصحة، التعليم والسكن إلى الفئات الفقيرة، و 

جتماعي، وتضمن االستدامة االجتماعية بين سكان األرياف والمدن، والمساواة في النوع االاالقتصادية و 
 .(1)بمختلف األطراف المكونة للمجتمعة االجتماعية والسياسية كاالجتماعية مبدأ المشار 

من الموارد  ثابتةالبعد البيئي: تفرض التنمية المستدامة في بعدها البيئي ضرورة المحافظة على قاعدة  -3
       نب االستنزاف الزائد للموارد المتجددةهذه بشكل عقالني لتج استغاللالطبيعية بأتباع أنماط إنتاج و 

والغير متجددة، لضمان التنوع الحيوي، والمحافظة عل التنوع البيولوجي، ويركز المختصون في مجال 
البيئة في مقاربتهم للتنمية المستدامة على مفهوم " الحدود البيئية" التي تعني أن لكل نظام طبيعي حدود 

هده الموارد يعني تدهور النظام البيئي، والسبيل  استغاللوأن افراط  االستغاللال يمكن تجاوزها من 
 . (2)البيئة االستهالكالوحيد لحماية هذا النظام هو الحد من اتباع أنماط اإلنتاج و 

 تتكامل وتتداخل األبعاد الثالثة لتجسيد مفهوم التنمية المستدامة وهو ما يوضحه الشكل التالي : 
 تداخل أبعاد التنمية المستدامة  (:7الشكل رقم :)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية العايب عبد الرحمن،  المصدر:
 .26، ص 2011دكتوراه في علوم االقتصاد ،جامعة سطيف،  أطروحة ةــــالمستدام

                                                           
، جامعة السياسية، أطروحة دكتوا ره، كلية الحقوق والعلوم الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامةعبد الغني حسونة،  (1)

 .35ص  2013بسكرة، 
، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الوادي، علية بين السياحة البيئية والتنمية المستدامةالعالقة التفا، هودي عبد الجليل (2)

 .220، ص 2014، 09العدد

 البعد االقتصادي 

 البعد البيئي البعد االجتماعي 

النمو-  
المساواة-  
الكفاءة-  

المشاركة الشعبية -  
االجتماعية الحركة-  

الهوية الثقافية-  
.التطور المؤسسي-  

 التنمية المستدامة 

النظم البيئية-  
الطاقة-  
التنوع البيئي-  
القضايا البيئية-  
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تكون في حالة تداخل، حيث أن التداخل بين البعد مية المستدامة يوضح الشكل أن أبعاد التن 
درجة من  فيهفالنشاط االقتصادي البد من أن تتوفر  االجتماعي والبعد االقتصادي يولد فكرة قابلة للعيش،

ئي البيءة. أما التداخل بين البعد االجتماعي والبعد الرفاهية داخل المجتمع من خالل النمو، المساواة، والكفا
الهوية الثقافية والتطور المؤسسي في  االجتماعية،فكرة العدالة فال بد من المشاركة الشعبية، الحركة  فيخلق

التداخل بين البعد البيئي والبعد االقتصادي فينتج عنه ضرورة تهيئة األنشطة  االجتماعي. أماالنشاط 
الطاقة التنوع  البيئية،ي البيئة اعتماد على النظم االقتصادية لتتوافق مع االستغالل العقالني للموارد المتاحة ف

 التداخل بين األبعاد الثالثة فيشكل مفهوم التنمية المستدامة. البيئية. أماوالقضايا  البيئي،

 مبادئ التنمية المستدامة -ثانيا 
 القتصاداو  ،، البيئةوهي المجتمع لالستدامةامة بين ثالثة مجاالت دتجمع برامج تحقيق التنمية المست 
ن األجيال، المساواة، السالم نصاف بيالتنمية المستدامة أشكاال عديدة عبر العالم في إطار اإل تتخذبحيث 

   التسامح، مكافحة الفقر، الحفاظ على الموارد والعدالة االجتماعية. وقد تضمن إعالن ريودي جانيرو سبعة و 
 : (1)وعشرون مبدئ لالستدامة منها

 تنمية بطريقة منصفة الحتياجات الحاضر والمستقيل؛ تحقيق الوفاء في ال -1
عنه لتحقيق  ال غنىالقضاء على الفقر والحد من التفاوت في مستويات المعيشة في العالم شرط  -2

 التنمية المستدامة؛
بمعزل عن يجب أن تكون حماية البيئة جزئ من عملية التنمية وال يمكن النظر الى هذه األخيرة   -3

 البيئة؛
   لتنمية المستدامة، ونوعية أفضل للحياة لجميع النا  والدول يجب الحد من أنماط االنتاجلتحقيق ا  -4

 واالستهالك الغير مستدام وتعزيز السياسات الديموغرافية المناسبة؛
 للمرأة دور حيوي في إدارة البيئة ومشاركتها الكاملة أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة؛ -5
السلم والتنمية وحماية البيئة مترابطة وغير قابلة  التنمية المستدامة، الحرب بحكم طبيعتها تدمر -6

 للتجزئة؛
 فهم أن العلم والتكنولوجيا ال يمكن وحدها أن تحل جميع المشاكل؛ -7
 التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية والحكومة في عمليات صنع القرار؛  -8

                                                           
(1)

L’éducation pour Le développement durable, organisation des nations unies pour l’éducation la science et la 

cultures, France , 2012. 
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 .لة الخضوع للمسأقرارات بشفافية أكثر في إطار  ال تخادومات كتشجيع الح -9
 االستدامةرفاق أهداف إالمحلية والمنظمات  المجتمعاتويمكن لهذه المبادئ أن تساعد جهود الحكومات و 

 وخلق برامج لتحقيق هذه األهداف.
 مؤشرات قياس التنمية المستدامة  المطلب الثالث:

بقيت الحاجة الماسة إلى مفهوم التنمية المستدامة إال أن المعضلة الرئيسية فيه  انتشاربالرغم من 
دى تقدم الدول ــــــــــتحديد مؤشرات يمكن قيا  مدى التقدم نحو التنمية المستدامة والتي تساهم في تقييم م

 ه المؤشرات فيما يلي: ذات، وتتمثل هـــــوالمؤسس
 :(1)ل ومنهاوتشمل قضايا البيئة االقتصادية وأنماط االنتاج واالستهالك في الدو المؤشرات االقتصادية:  -1
عدل نصيب الفرد من الناتج ــــــــــــمن خالل: ـــــــــــالبيئة االقتصادية حيث تقيم أداء الدول االقتصادي م -

ي، الميزان التجاري للدولة، نسبة المديونية الخارجية و المحلية في الدخل القومي للدول الفقيرة، ومدى ـــالمحل
 نية.الغالمساعدات التي تقدمها الدول 

وأنماط االنتاج غير  االستهالكيةاالستهالك: حيث تحولت معظم الدول إلى األنماط أنماط االنتاج و  -
مدى كثافة استخدام الموارد في االنتاج، معدل المستدامة، وتقا  مؤشرات اإلنتاج واالستهالك بمؤشرات: 

 الت.استهالك الفرد للطاقة، كميات النفايات وتدويرها، ومدى توفير المواص
  :(2)وتشمل القضايا ذات البعد االجتماعي ويمكن ايجازها في ما يلي المؤشرات االجتماعية: -2
مؤشر المساواة االجتماعية وتحقيق عدالة توزيع الثروة ومكافحة الفقر من خالل تحديد نسبة عدد السكان  -

 تحت خط الفقر، ومقدار التفاوت بين الفئة األغنى في المجتمع واألفقر فيه؛
مؤشر الرعاية الصحية المناسبة لجميع أفراد المجتمع ويعبر عنها بالعمر المتوقع عند الوالدة معدالت  -

 وفيات األمهات واألطفال والرعاية الصحية األولية؛
طلب في مسيرة التعليم، ونسبة إنفاق الدولة مدى استمرار الاألمية، مؤشر التعليم بقيا  من خالل نسبة  -

 لبحث العلمي؛ا على التعليم و
 مؤشر السكن والسكان يقا  بمعدل النمو السكاني ونصيب الفرد من األبنية العمرانية؛ -
 مؤشر األمن االجتماعي ويتم قياسه بمعدل نسبة مرتكبي الجرائم في المجتمع. -
 

                                                           
 (1

.50عامر عيساني، مرجع سبق ذكره، ص (   
.50،51المرجع السابق، ص ص   (
2( 
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 :(1)منهافي القضايا البيئية المعاصرة و  : تتمثلالبيئية المؤشرات -3
 ؛األوزون ازي لألرض، يقا  باالحتبا  الحراري وثقبمؤشر التغير في الغالف الغ -
 يقا  بنسبة األرض المأثرة بالتصحر؛ األرض،مؤشر استخدامات  -
 مؤشر المسطحات البحرية؛ -
 العذبةونصيب الفرد من المياه  المتوفرة،يتم قياسه بتحديد نوعية المياه وكميتها  العذبة،مؤشر المياه  -

 النظيفة.
 السياحية المستدامة المبحث الثالث: التنمية 

وع من السلع والخدمـــــــات والمعارف ترتبط بالحقائق الجغرافية ـــــتعد السياحة مزيجا لمنتج متن 
الطبيعيــــة، االقتصادية، والبشرية، إضافة إلى حقائق التاريخ الحضاري والثقافي واإلنجــــــــازات المعاصرة ألي 

مشكالت وتحديات عديدة في معظم دول العالم، وتتراوح هذه المشكالت بين بلد، كما أن السياحة اليوم تواجه 
الوعي العام الشعبي، وعدم كفاية البنية التحتية األساسية ضعف األنشطة التطويرية و و  لفنيةنقص المعرفة ا

السياحية  التنمية استراتيجية هللسياحة واالستثمارات فيها، وتحديات األمن والسالمة السياحية، هذا ما تعالج
المحلي، مواكبة للتوجه نحو خلق طط وبرامج على المستوى الوطني و وصوال لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لخ

 بيئة داعمة للتعاون في خلق سياحة مستدامة تراعي البيئة وتحافظ عليها.
 المطلب األول: مفهوم التنمية السياحية المستدامة 

نمية السياحية المستدامة البد أوال من تعريف السياحة المستدامة والتنمية قبل التطرق إلى مفهوم الت         
 السياحية .

 السياحة المستدامة -أوال
عرفت المنظمة العالمية للسياحة السياحة المستدامة على أنها: تلبية احتياجات السياح والمواقع       

لرشادة في إدارة الموارد، بطريقة تتحقق فيها المضيفة إلى جانب حماية وتوفير الفرص للمستقبل مع اعتماد ا
والتنوع الحيوي ودعم نظم  متطلبات المسائل االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتكامل للعوامل البيئية،

 .(2)الحياة

                                                           
 ،إستراتيجية ترقية القطاع السياحي لتحقيق التنمية المحلية المستدامة_دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لوالية جيجل ،سمير سالمي(1) 

، جامعة فرحات عبا  ،للتنمية المستدامة, كلية العلوم االقتصادية التجارية و علوم التسييرتخصص إدارة األعمال اإلستراتيجية  ،رسالة ماجستير
 .57،صسطيف

(2)
Michael Dodds, Hervé Lapraire, tourisme durable, petit guide pratique à l’usage des hébergeurs pour un 

tourisme littoral durable, 2009 , P7 
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كما ورد في الدليل اإلرشادي للسياحة المستدامة في الوطن العربي تعريف السياحة المستدامة على 
احتياجات الزوار والمنطقة المضيفة لهم، مما يؤدي إلى حماية ودعم التطوير  نقي ما بيأنها: نقطة التال

المستقبلي بحيث يتم إدارة جميع المصادر بطريقة توفير االحتياجات االقتصادية، االجتماعية والروحية ولكنها 
وجميع مستلزمات الحياة  في الوقت ذاته تحافظ على الواقع الحضاري والنمط البيئي الضروري والتنوع الحيوي

  .(1)وأنظمتها
االستدامة تشمل بالضرورة على االستمرارية، وعليه فإن السياحة المستدامة تتضمن االستخدام األمثل 
للموارد الطبيعية بما في ذلك مصادر التنوع الحيوي وتخفيف أثار السياحة على البيئة وتعظيم الفوائد من 

 ة.حماية البيئة والمجتمعات المحلي
 التنمية السياحية  -ثانيا

تعني التنمية السياحية تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى الزيادة المستمرة في الموارد السياحية 
 .(2)وفي نف  الوقت ترشيد اإلنتاجية في القطاع السياحي

نواعه أته و ها في القطاع السياحي بمجاالت عرف أيضا على أنها: مجموعة العمليات التي يتم إحداث  
إلى أقصى حاالت تطوير الخدمات والفعاليات السياحية بهدف إيصال السائح جميعا للمساهمة في عملية و 

 .(3)اإلسهام في تدعيم االقتصاد القومي، وأثار ذلك على أبناء البلدالرضا والقناعة و 
ي المشروعات التالبرامج و احية تتضمن كل الخطط و يمكن القول أن التنمية السي ممن خالل ما تقد

 وتحسين القطاع السياحي فيها. ،متوازنة في الموارد السياحية للدولتهدف إلى إحداث زيادة مستمرة و 
 التنمية السياحية المستدامة -ثالثا

التي ت لبي احتياجات  التنميةعرفت المنظمة العالمية للسياحة التنمية السياحية المستدامة على أنها 
 .(4)فة إلى جانب حماية وتوفير فرص المستقبلوالمواقع المضي السياح

                                                           
حالة دراسية لبيت ، في القطاع الفندقي لضمان االستهالك الرشيد للمياه ،تعزيز مفهوم الممارسات الخضراء، خرونإينا  بنورة وا (1)

 .2ص ،القد  ،معهد األبحاث التطبيقية ،لحم

 ..5ص، 2001 ،القاهرة ،معهد التخطيط القومي أبعادها( ،محدداتها ،التنمية السياحية)مفهومها، سلوى محمد مرسي( 2) 
 ،10دد عال ،جامعة تلمسان ،مجلة علوم اإلنسان والمجتمع ،وهيبة بوربعين, التنمية السياحية المستدامة في الجزائر ،يصل خضريف( 3) 

.145 ص، 2014جوان   

 .25، دار الرضا للنشر، الطبعة األولى، سوريا، صالسياحة المستدامةصالح الدين خربوطلي،  (4)
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المواقع المضيفة إلى احة التي تلبي احتياجات السياح و وت عرف التنمية السياحية المستدامة بأنها السي
ها جانب حماية وتوفير الفرص للمستقبل، وأنها القواعد المرشدة في مجال إدارة الموارد بطريقة تتحقق في

، ويتحقق معها التكامل الثقافي والعوامل البيئية، التنوع ةالثقافيدية واالجتماعية و متطلبات المسائل االقتصا
 .(1)الحيوي ودعم نظم الحياة

من خالل التعاريف المقدمة يمكن القول أن التنمية السياحية المستدامة تركز على تلبية احتياجات  
فة، مع ضمان السالمة الثقافية والعمليات السياح دون اإلضرار بالمحيط البيئي واالجتماعي للمنطقة المضي

 اإليكولوجية األساسية.
 وي قارن بين التنمية السياحية التقليدية والتنمية السياحية المستدامة من خالل الجدول التالي: 

 (: مقارنة بين التنمية السياحية التقليدية والتنمية السياحية المستدامة 1جدول رقم:) 
 التنمية السياحية التقليدية دامةالتنمية السياحية المست

 مفاهيم عامة
 تنمية تتم على مراحل؛

 معينة؛ ةاستيعابي ةلها حدود وطاق
 طويلة األجل؛
 سياحة النوع؛

 إدارة عمليات التنمية عن طريق السكان المحليين.

 تنمية سريعة؛
 لي  لها حدود؛
 قصيرة األجل؛
 سياحة الكم؛

 إدارة عمليات التنمية من الخارج.
 استراتيجيات التنمية

 تخطيط أوال ثم تنمية بعد ذلك؛
 تخطيط شامل ومتكامل؛

 مراعاة الشروط البيئية في بناء وتخطيط األرض؛
 أنماط معمارية محلية؛

 .ج خطط مبنية على مفهوم االستدامةبرام

 تنمية بدون تخطيط؛
 تخطيط جزئي لقطعات منفصلة؛

 التركيز على إنشاء وحدات لقضاء اإلجازات؛
 مباني حضرية تقليدية؛
 .برامج خطط لمشروعات

 مواصفات السائح
 حركة أفراد ومجموعات صغيرة؛

 فترات إقامة طويلة؛
 هدوء في األداء؛

 احتمال تكرار الزيارة مرة أخرى؛
 مستوى عالي من الثقافة والتعليم.

 أعداد كثيفة من السياح؛
 فترات اإلقامة قصيرة؛

 ضوضاء وأصوات مزعجة؛
 تكون الزيارة مرة واحدة؛ في الغالب

 مستويات ثقافية مختلفة.
 .5، ص 2007، ورشة عمل السياحة اإلسكندرية ، التنمية السياحية المستدامة في جمهورية مصر العربية: محمد إبراهيم عراقي، فاروق عبد النبي عطاء اهللالمصدر

                                                           

، ورشة عمل السياحة التنمية السياحية المستدامة في جمهورية مصر العربيةد النبي عطاء اهلل، محمد إبراهيم عراقي، فاروق عب (1) 
  .5، ص 2007اإلسكندرية 
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 المطلب الثاني: مبادئ التنمية السياحية المستدامة
والعلماء والخبراء السياحيين لمحاولة وضع مجموعة  نت والجهود المختلفة من الباحثيتعددت المحاوال

من األس  والمبادئ التي تساهم في توصيف أبعاد التنمية السياحية المستدامة، والتي ع رفت فيما بعد بمبادئ 
 اوالت التقرير الذي ع رفالتنمية السياحية المستدامة لكي ت عد دليال ي عمل من خالله، وكان من أهم هذه المح

والمعروف باسم  (goble 90)العلمية للتنمية السياحية والذي تم التوصل إليه في مؤتمر  االستراتيجيةباسم 
tourisme Stream   هي السياسة السياحية الرسمية للحكومة الكندية التي  االستراتيجيةوقد أصبحت هذه

كما أصبحت مرجعا هاًما للعديد من الدول األخرى وبناًء على هذه ، (1)تعمل بها وفق مبادئ التنمية المستدامة
 : (2)تم وضع سبعة مبادئ رئيسية االستراتيجية

المبدأ األول: العمل على حد التأثير البشري الواقع على كوكب األرض )التأثير العالمي( والتأثير الواقع  -
للكوكب أو المنطقة المحلية  ةالطاقة االستيعابي على المنطقة )التأثير المحلي( إلى المستوى الذي يتناسب مع

 على حد سواء.
المبدأ الثاني: الحفاظ والتمسك بمخزون الثروة الحيوية في المنطقة وهناك مجموعة من األنشطة التي  -

 تساعد صناعة السياحة على الحد من التأثير السيئ و الضار بالثروة الحيوية، ومن هذه األنشطة نجد: 
لى الخدمات التي تدعم الحياة، وتشمل هذه الخدمات كل العمليات الحيوية التي تسمح لألراضي الحفاظ غ -

 والهواء والماء بأن تكون عناصر منتجة تتوافق مع عدد السائحين باإلضافة إلى إمكانية أن تجدد نفسها.
ات التي تحمي الحفاظ على التنوع الطبيعي وذلك عن طريق فرض الضرائب أو سن القوانين والتشريع -

 في المنطقة السياحية. ةالبيئة الطبيعي
 التأكيد على كل التأثيرات السياحية الواقعة على المصادر الطبيعية يجب أن تكون تأثيرات غير مدمرة. -
المبدأ الثالث: العمل على تقليل استنفاذ الموارد غير المتجددة، حيث أنه من المعروف أن صناعة السياحة  -

تها تعتمد بشكل رئيسي على الموارد الطبيعية غير المتجددة، مثل بعض المعادن والوقود، لذلك وأثناء تنمي
فالعمل وفق هذا المبدأ فإنه ينبغي أثناء عمليات تشغيل المشروعات السياحية الحرص على التقليل من 

 دويرها.استخدام هذه الموارد، باإلضافة إلى إطالة عمر استخدام بعضها وذلك عن طريق إعادة ت

                                                           
 .57، ص سبق ذكرهعامر عيساني، مرجع (1)
 .57،58، ص ص المرجع السابق (2)
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المبدأ الرابع: الترويج للتنمية االقتصادية طويلة األجل التي تعمل على تعظيم الفوائد من مخزون معين من  -
حين تعمل على الحفاظ على الثروة الحيوية الموجودة بالمنطقة، ولتطبيق هذا المبدأ على السياحة  يالموارد، ف

 هناك مجموعة من الممارسات التي يمكن األخذ بها:
 الترويج للتكنولوجيا القائمة على استخدامات الطاقة الشمسية؛ -
التأكيد على أن السائحين سيدفعون كامل التكاليف للمجتمع في حالة استنفادهم لمصدر معين من  -

 المصادر وذلك بعدة طرق منها ضرائب الحفاظ على البيئة؛
كاليف عند تسببها في أي إضرار بالبيئة أو التأكيد على صناعة السياحة تكون مسؤولة عن تحمل كامل الت -

 تغيير في المصادر الطبيعية؛ 
توسيع القيمة المضافة للسياحة خاصة في المناطق السياحية التي تتمتع ببيئة ثقافية أو طبيعية على درجة  -

مكانات المنطقة . عالية من التفرد والندرة،  وذلك عن طريق تطوير المنتج السياحي بما يتناسب وا 
المبدأ الخام : المساهمة الفّعالة للمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات خاصة المؤثرة عليهم، وهذا المبدأ  -

يقوم على تفعيل دور ومشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات، ويعتبر هذا المبدأ أحد أهم محاور التنمية 
 المستدامة.

التكاليف المترتبة عن استخدام الموارد البيئية، ويهدف هذا التوزيع العادل لكل من الفوائد و المبدأ الساد :  -
والسلبيات الناتجة عن استخدام الموارد المتاحة  تالمبدأ إلى الحصول على التوزيع العادل لكل من اإليجابيا

 بين مختلف الفئات ذات العالقة بصناعة السياحة.
نجاز وتنفيذ مفهوم االستدامة، ويقوم هذا المبدأ على المبدأ السابع: الترويج للقيم التي ت شجع اآلخرين على إ -

أسا  أن صناعة السياحة تعتبر الصناعة القائدة لعملية التنمية المستدامة في المجتمع وذلك لدورها الرئيسي 
والقيادي المميز الذي يقوم على حماية البيئة كأحد أهم مقومات استمرار هذه الصناعة، لذلك فغن من 

 أي ممارسة أو نشاط ال يساعد في مفهوم االستدامة. اعلى التنمية السياحية أن يتجنبو  مصلحة القائمين
 المطلب الثالث: مؤشرات قياس التنمية السياحية المستدامة 

و ضعت مجموعة من مؤشرات االستدامة الخاصة بالسياحة واخت برت في عدد من البلدان في إطار 
ش رع في استخدام هذه المؤشرات في بعض الوجهات السياحية الغرض مبادرة المنظمة العالمية للسياحة، وقد 

 منها رصد اآلثار االجتماعية، االقتصادية، والبيئية للسياحة، وتم تقسيمها إلى ثالث مجموعات أساسية هي: 
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 المؤشرات االقتصادية -أوال
ط السياحي على الوسط تتعلق المؤشرات االقتصادية للتنمية السياحية المستدامة بقيا  تأثير النشا

المحلي وأهم هذه المؤشرات: مؤشر العمالة، العملة الصعبة، مؤشر الدخل واالستثمار، نسبة المساهمة في 
 الناتج المحلي، وميزان المدفوعات وهي موضحة في الجدول التالي: 

 (: مؤشرات االستدامة االقتصادية للسياحة2الجدول رقم )
 الهدف شرالمؤ  القيمة المرجعية التقييم

  
من إجمالي الناتج  يحصة القيمة المضافة للقطاع السياح
 الداخلي الخام

 المساهمة بشكل
 مستدام في االقتصاد

 الوطني
 تطور نسبة النمو السنوي للقيمة المضافة للقطاع السياحي  
 تطور معدالت االستثمار السنوية في القطاع السياحي  
 الخدماتو  ادرات السلعيرادات السياحية من صحصة اإل  

 ضمان مورد
 مهم للعملة
 الصعبة

 تطور نمو العائدات السياحية  
 اإليرادات السياحية لكل ليلة  
 اإليرادات السياحية لكل سائح  

  
حصة اإلستثمارات األجنبية المباشرة في القطاع السياحي من 

 جذب اإلستثمارات إجمالي اإلستثمارات األجنبية المباشرة
 ألجنبية المباشرةا

  
التطور السنوي لنمو اإلستثمارات األجنبية المباشرة في القطاع 

 السياحي
 تقديم منتجات حجم الطاقة الفندقية حسب تصنيفها  

 هيكل توزيع الليالي السياحية للسياح حسب جنسياتهم   سياحية  متنوعة

 : من إعداد الطالبتين باالعتماد على:المصدر

-Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, Tunisie, Guide pour un tourisme durable, 

Le Tourisme Durable en Tunisie, édition 2010.p 13, sur le site : 

www.environnement.gov.tn/.../rapport_tourisme-durable_fr.pdf, consulté le :13/02/2016. 
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 المؤشرات االجتماعية والثقافية للسياحة -اثاني
ترتكز المؤشرات االجتماعية للتنمية السياحية المستدامة على واقع االنعكا  المتعاظم للنشاط السياحي 

 على الوسط االجتماعي، ويوضح الجدول أهم المؤشرات لقيا  االستدامة االجتماعية والثقافية للسياحة:
 دامة االجتماعية والثقافية للسياحة(: مؤشرات االست3الجدول رقم)

 الهدف المؤشر القيمة المرجعية التقييم

  
حصة التشغيل في القطاع السياحي من إجمالي المشتغلين في 

 القطاع
خلق مناصب شغل 

 مستدامة
 موسمية مناصب الشغل  

  
عدد السياح المتوافدين على الموقع السياحي)اليوم، الموسم 

 رنة بعدد السكان المحليينالسياحي، السنة( مقا
تقليل الضغط على 
 السكان المحليين

 كثافة استخدام المواقع السياحية  
 نسبة استغالل هياكل اإلطعام من طرف السكان المحليين  

توفير فرص الترفيه 
   للسكان المحليين

نسبة استغالل الهياكل الرياضية و الثقافية ذات العالقة 
 ن المحليينبالسياحة من طرف السكا

المساهمة في ترقية  الثقافية المواقع على المتوافدين عدد  
 اإلستثمارات الموجهة لتثمين المواقع الثقافيةالحصة من    الثقافة المحلية

 : من إعداد الطالبتين باالعتماد على:المصدر
- Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, Tunisie, Guide pour un tourisme durable, Le 

Tourisme Durable en Tunisie, édition 2010.p 13, sur le site : 

www.environnement.gov.tn/.../rapport_tourisme-durable_fr.pdf, consulté le :13/02/2016. 

 

 مؤشرات االستدامة  البيئية للسياحة -ثالثا
ذا تجاوزت يبنى هذا المؤشر على مدى ضغط النش اط البشري على البيئة في المقصد السياحي وا 

لها فإنها تفرز عادة مجموعة من التأثيرات ولقيا  هذه األخيرة وضعت مجموعة  االستيعابيةالسياحة الطاقة 
 من المؤشرات نورد أهمها في الجدول التالي:
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 (:مؤشرات االستدامة البيئية للسياحة4الجدول رقم)
 الهدف المؤشر المرجعية القيمة التقييم
 حجم إستهالك المياه لكل سائح في الليلة الواحدة  

 استخدام
 الموارد
 بكفاءة
 

 معدل إستخدام الطاقة المتجددة في األنشطة السياحية  
 حجم إستهالك الطاقة لكل سائح في الليلة الواحد  

  
معدل إستهالك المياه لكل سائح مقارنة بمعدل االستهالك 

 ردي للسكان المحليينالف
 معدل تدهور الساحل  

 الحفاظ على
 الساحل

 معدل تصليح الساحل  
 تكلفة تصليح الساحل  
 عدد المتوافدين على المحميات الوطنية  

 تثمين الموارد
 ومكافحة التلوث

 حصة اإلستثمارات لتثمين المواقع الطبيعية  
 حيةنسبة التلوث الناتجة عن األنشطة السيا  

 من إعداد الطالبتين باالعتماد على:  المصدر:
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, Tunisie, Guide pour un tourisme durable, Le Tourisme 

Durable en Tunisie, édition 2010.p p :13-14, sur le site : 

www.environnement.gov.tn/.../rapport_tourisme-durable_fr.pdf, consulté le :13/02/2016 
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 خالصة الفصل: 
أصبحت السياحة من أكبر الصناعات وأسرعها نموا في العالم، مما زاد من أهميتها االقتصادية              

على مستوى العالم، فضال  جتماعية لما تدره من عمالت أجنبية، حيث مثلت أهم بند من بنود الصادراتالوا
، ولالستفادة تشابكات قوية مع القطاعات االقتصادية األخرى تعن كون السياحة قطاعا كثيف العمالة وذا

من هذا القطاع ال بد من اصدار جملة من القوانين الخاصة بالتنمية المستدامة بصفة عامة ومبادئ التنمية 
 االستغالل العقالني للموارد السياحية المتاحة.السياحية المستدامة بصفة خاصة، بهدف تحقيق 

، فيما ضغطا كبيرا على الوجهات السياحية شكل إن التوسع الكبير الذي يعرفه القطاع السياحي  
الثقافية واالجتماعية نتيجة اإلفراط في استهالك الموارد، التلوث، والنفايات الناتجة يتعلق بالجوانب البيئية و 

إلى التفكير الجدي في طرح موضوع التنمية  ىحتية والمرافق السياحية، هذا ما أدعن تطوير البنية الت
رساء مبادئها كوسيلة لتخفيض نسبة الفقر والحفاظ على الثروات الطبيعية والثقافية في إطار رؤية  السياحية وا 

ل يقدت في سبطويلة األمد تراعي مبادئ االستدامة، وظهر ذلك جليا من خالل القمم والمؤتمرات التي ع  
 إرساء قواعد عالمية لتحقيقها.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 تنافسية القطاع السياحي:الثاني الفصل
 مدخل للتنافسية المبحث األول:

 التنافسية السياحية  الثاني:  المبحث
 فسية السياحة الدولية  واتجهاتهاتنا المبحث الثالث:  
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 تمهيد:
ومنن الصنناعا   ،يعتبر قطاع السياحة واحد من األنشطة االقتصادية األكثر أهمية على الصعيد الدولي     

وفانا  ،الرئيسية في العديد من البلدان وكذلك األسرع نموا منن حينع عائندا  الناند األ نبني ورلنا فنر  العمن 
هننذا مننا أد   ،لمنظمننة السننياحة العالميننة يعتبننر قطنناع السننياحة دافعننا هامننا للنمننو وااللدهننار فنني البلنندان الناميننة

قننندرتيا التنافسنننية فننني ظننن  قواعننند  بمرتلنننو دو  العنننالا علنننى العمننن  علنننى النينننول باطاعينننا السنننياحي لتعلينننل
 اس ومعرفننة منند  تنافسننيتيا السننياحية باينن ا الو يننولننذلك مننن الميننا قينناا النندو  و  ،مةضننوابط التنميننة المسننتداو 

 في الم ا  السياحي  انطالقا من مؤشرا  عالمية تحدد المكانة التي تحتليا الدو  في الاطاع.
نسنتعرل مندر  للتنافسنية، ثنا  ،لضنوء علنى تنافسنية الاطناع السنياحيوسنحاو  في هذا الفص  علااء ا       

  وفي رتاا هذا الفص  سنتطرا على تنافسية السياحة الدولية وات اهاتيا. ،والتنافسية السياحية
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 المبحث األول: مدخل للتنافسية
لتننني تمثننن  تحنننديا للننندو  المتادمنننة والنامينننة علنننى حننند سنننواء ا أصنننبح  التنافسنننية منننن أهنننا المواضننني    

راصننة تلننك التنني تسننعى علننى عتبنناع عسننتراتي ية مننن شننحنيا توسنني  نطنناا الحصننة فنني السننوا وتحايننا النمننو و 
 المستداا.  

 المطلب األول: مفهوم التنافسية 
 .على تعريو التنافسية عضافة على أهميتيا وأنواعيا فيما يلي سوو نتطرا  

 تعريف التنافسية  -أوال
يو ننننند تعرينننننو موحننننند لمصنننننطلل التنافسنننننية كمنننننا أن الاننننندر  التنافسنننننية ترتلنننننو بنننننارتالو مسنننننتويا   ال

 دولة(. ،قطاع ،التحلي )مؤسسة
 تعريف التنافسية على مستوى المؤسسة -1
"الانندر  علننى عنتنننا  الصنننناعة التنافسننية بالنسننبة للمؤسسننة علنننى أنيننا  رفنن  الييئننة البريطانيننة للت ننار  و ع      

  المسنتيلكين بشنك  أكثنر كفناء  منن السعر المناسب وهذا يعني تلبية حا ابالنوعية ال يد  و  السل  والردما 
 .(1)"المؤسسا  األرر 

 ،كمنا تععننرو التنافسنية علننى مسنتو  المؤسسننة بحنينا  "الانندر  علنى الحصننو  علنى نصننيب منن السننوا   
يصنناليا للمسننتيلك و  تننوفير منت ننا أي الانندر  علننى الفننول برضننا المسننتيلكي وهننذا لننن يتحاننا عال بالانندر  علننى  ا 

 .(2)بكفاء  وفعالية تسمل بالتغلب على المنافسين اآلررين في السوا"
حيننع  ،ت نندر ااشننار  علننى أن ن نناة تنافسننية عحنند  المؤسسننا  ال يعتبننر ماينناس للانندر  التنافسننية للدولننة

  يمكن أن يكون ن احيا متوقو على عوام  استثنائية ال تتوفر بباقي المؤسسا .
  ريف التنافسية على مستوى القطاعتع -2

تعنني التنافسنية لاطنناع منا قنندر  المؤسسنا  المنتمينة لنننفس الاطناع الصننناعي فني دولنة مننا علنى تحايننا  
وهذا منا ينؤدي علنى تمينل تلنك  ،الحماية الحكوميةلدولية دون االعتماد على الدعا و ن اة مستمر في األسواا ا
وي ننب تحدينند الاطنناع بدقننة فمننثال قطنناع صننناعة المواصننال  ال يمكننن رلطنن  منن   ،الدولننة فنني هننذا الصننناعة

 .(3)ظروو اانتا  ترتلوألن م اال  و  ،قطاع االكترونيا 
                                                           

.28،   2011 رير للنشر والتولي ، ، الطبعة األولى، دار -التنافسية والبدائل اإلستراتيجية -أحمد لغدار، المنافسة  (1) 
المر   السابا، نفس الصفحة.  (2) 

ما ستير في العلوا االقتصادية،  رسالة، حالة ال لائر،  براءة االختراع مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات والدولدويس محمد العايب،  (3) 
.4،  2005كلية الحاوا والعلوا االقتصادية،  امعة ورقلة،   
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 ريف التنافسية على مستوى الدولةتع -3
اة لدولنة تعمنن  فنني التنافسننية علنى أنيننا  "العنرل المتنن (OCDE) تعنرو منظمننة التعناون والتنميننة     

لياد  الندر  يير السوا الدولية م  المحافظة و الردما  التي تلبي معاونليية انتا  السل  و ظروو سوا حر  
 .(1)الحاياي في وق  واحد لشعبيا على المد  الطوي "

أكثر كفاء  نسبيا الدولة على اانتا  بشك  أكبر و    " قدر على أنيا ويعرفيا معيد التنافسية الدولية     
مية وتحايا در  قومي أعلى للفرد     التصني  ذا  الايمة المضافة العالالسل  عالية التاانة و يعاتيا من ولياد  مب

ذلنك أن االسنتثمارا   ،التني تنرتبط بمند  تنوفير الدولنة لبيئنة مناسنبةاالستثمارا  األ نبية المباشر  و استاطاب و 
 .(2)و ود "األ نبية المباشر  تعو د ملايا تنافسية تضاو على الملايا النسبية الم

 أهمية التنافسية-ثانيا
  (3)تتمث  أهمية التنافسية في ما يلي         
تكننناليو منننن رنننال  النينننول وهنننو منننا يسنننمل بالمنافسنننة بنننالرغا منننن ارتفننناع ال ،التمينننلترسنننيب مبننندأ ال نننود  و  -

بننداع أشننكا  التميننلية تسننتطي  السننيطر  علننى التكلفننة و النوعيننة انطالقننا مننن مننوارد بشننر بننال ود  و  وااتاننان فنني  ا 
 المنافسة؛

االنفتنناة علننى العننالا ضننمن منظومننة االقتصنناد مننن الفننر  التنني يوفرهننا االننندما  و عسننتفاذ  النندو  الناميننة  -
 الرفاا؛و الداعا و العالمي لتحايا النم

 استمرارية النمو في ظ  التحديا  التي تطرحيا البيئة العالمية ال ديد ؛ تعليل الادر  على توليد الدر  و  -
كذا التحثير في األما التني ترغنب مية فضال عن م رد توفير البااء و التحثير في الشركا  التي تحتا  على تن -

وترسننيب الاناعننة بحهميننة  التنننافسمسننتويا  معيشننة أفرادهننا وليادتينناي وهننذا مننن شننحن  تعليننل منننا   اسننتدامةفنني 
 التنافسية.

 
 
 

                                                           
(1)

Pierre  Bradel, compétitivité définitions fondements, laboratoire lorrain de sciences sociales – université du 

Québec Montréal, p 4. 
، 2015، ال لائر، 2ر، العددي، م لة المنا واقع وأفاق تنافسية الصناعة السياحية بالجزائرمحمد حتماوي، سليمان لاوب فرحا ، (2)

 5. 
، أطروحة دكتوراا في االقتصاد األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل االنفتاح االقتصاديعبد الحكيا عبد اهلل،  (3)

 .19،   2009والترطيط،  امعة تشرين، سوريا، 
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 أنواع التنافسية  -ثالثا
  (1)عد  أنواع كما يلي تبرل التنافسية على   
تنافسننية التكلفننة أو السننعر  البلنند ذو التكنناليو األررنن  يننتمكن مننن تصنندير سننلعة علننى األسننواا الرار يننة  -1

 .وكذا يليد من ااقبا  على ردمات  بصور  أفض 
 التنافسية غير السعرية  وتشم   -2

تسنييال  التاندياي عنصنر اابتكارينة فالبلند وعية  وتشم  عضافة على النوعية والمالئمنة و التنافسية الن - أ
األكثر مالئمة للمستيلك بو ود المؤسسا  المصدر  ذا  السنمعة  تكونذو المنت ا  المبتكر  و ذا  النوعيةي 

 ؛أعلى سعرا من السل  المنافسةمكن من تصدير سلعة حتى ولو كان  الحسنة في السواي يت
صنناعا  تتمينل بارتفناع المسنتو   من رنال  النوعينة فنيالتنافسية التانية  حيع تنافس المشروعا   - ب

 لو ي.و التطور التكنو 
 المطلب الثاني: محددات التنافسية 

تضنمن   (Diamand model)توص  بنورتر علنى طنرة نمنوذ  رائند للتنافسنية المسنمى بنمنوذ  الماسنة   
تحكننا عمليننة تحايننا عسننتراتي ية م موعننة مننن المحننددا  التنني تؤلننو البيئننة التنافسننية الكليننة للصننناعا  التنني 

الملايننننا التنافسننننية للدولننننة وتناسننننا علننننى أربنننن  محننننددا  رئيسننننية تتمثنننن  فنننني  عوامنننن  اانتننننا ي ظننننروو الطلننننبي 
سننننتراتي ية المؤسسننننةي ومحننننددين ثننننانويين همننننا  دور الدولننننة الصننننناعا  ذا  الصننننلةي و ة و الصننننناعا  الداعمنننن ا 

 .(2)الداعمة وأحداع الصدفة
  (3)ويمكن حصر هذا المحددا  في اآلتي     

 الرئيسية  اتدالمحد-أوال
موارد  ،الموارد المائية ،عوام  اانتا   يصنفيا بورتر على رمس م موعا  أساسية  الموارد البشرية -1
اعتيا يكننون عننند رلننا منننت  متميننل البنيننة التحتيننةي فيننو يعتبننر أن ن نناة النندو  فنني صنننو  ،رأس المننا  ،المعرفننة

 ؛أهمية من رال  االستغال  األمث  لتلك العوام أكثر و 

                                                           
، ملتاى دولي حو  تنافسية العالميةتحديات قطاع السياحة في الجزائر من خالل قراءة حول رافع بودرد  ، مسعود ،  بودرد كريا   (1)

 .2012أفري   25، 24السياحة رهان للتنمية المستدامة، كلية العلوا االقتصادية وعلوا التسيير،  امعة البليد ي 
.20هبة اهلل وريسيي مر   سبا ذكرا،   (2)   

.21،20المر   السابا ،   ،  (3)
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الطلنننب  يشنننير هنننذا العنصنننر علنننى أهمينننة تنننحثير الطلنننب المحلننني علنننى ن ننناة منت نننا  أو رننندما   -2
وهنذا يععند  ،صناعية معينةي فتحايا الملايا التنافسية يتطلب االنطالا من الطلب المحلي المعتمند علنى ال نود 

 ؛رطو  أساسية في تحايا الادر  على تلبية الطلب العالمي والمنافسة دوليا
الصننناعا  المدعمننة وذا  الصننلة  عن ن نناة صننناعة معينننة دوليننا يننوفر فننر  تنندفا المعلومننا   -3

 تننيوتبناد  التانينا  التني ترفن  مسنتو  اانتا ينة وتسننمل بليناد  الطلنب علنى المنت نا  أو الرندما  المكملنة ال
عليننن  تتحانننا الملاينننا التنافسنننية دولينننا بالتفاعننن  والتكامننن  بنننين الاطاعنننا  تعرضنننيا الصنننناعا  ذا  الصنننلةي و 

 ؛المرتلفة ذا  الصلة وبين فروع الصناعة الواحد 
عند هنذا الراصنية أهنا محنددا  التنافسنية الوطنينة التني تعستراتي ية المؤسسا ي هيكليا والمنافسة   -4

كتسناب مينل  تنافسنية دولينة عال افنال يمكنن لصنناعة منا  ،ارتراا األسنواا الدولينةتتمكن من رالليا المؤسسا  
عذا كننننان لمؤسسنننناتيا الكفنننناء  الكاملننننة السننننتراتي ياتيا وهياكليننننا التنظيميننننة والانننندر  العاليننننة لسياسنننناتيا وأسنننناليبيا 

 اادارية على أن تتالءا م  البيئة المحلية.
 المحددات الثانوية-ثانيا

غننا االرتالفننا  المتعنندد  الاائمننة حننو  دور الدولننة فنني دفنن  ع لننة التنافسننيةي عال أننن  دور الدولننة  ر  -1
علننى  ،يمكننن التحكينند علننى تحننو  هننذا النندور مننن التنندر  المباشننر للحكومننة بالنندعا و الحمايننة ل عمننا  الت اريننة

ؤسسننا  كتالنني  دور المسنناند  غيننر المباشننر  التنني تتمثنن  فنني ع ننراءا  التييئننة لبيئننة األعمننا  المحيطننة بالم
 ؛العوائا الت ارية والضريبية ورلا بيئة تساعد على اكتساب الملايا التنافسية

ل مرغنا أن هنذا العامن  يعند ثانويننا بالنسنبة للنمنوذ  عال أنن  علنى الحكومننة أن تلعنب دورا ب ندار  ممنا يسنن      
 بتش ي  المؤسسا  على المنافسة و يدفعا لتحسين عنتا يت .

تعنند هني األرننر  ركننا ثانويننا فني النمننوذ  وتتمثن  فنني الظنروو التنني تطنرأ بشننك  أحنداع الصندفة   -2
والتنني ال يمكنن الننتحكا فيينا كحنندوع تحننوال   ،مفنا   وتكننون رنار  نطنناا المؤسسننا  والدولنة علننى حند سننواء

الانننرارا  السياسنننية  ،اناطننناع مفنننا   فننني التكنولو ينننا ،هامنننة فننني األسنننواا المالينننة العالمينننة أو أسنننعار الصنننرو
 للحكوما  األ نبية و الحروب.

مث  هذا األحداع تعد هامة لكونيا ترلنا ظنروو  ديند  قند تلغني ملاينا تنافسنية لصنناعا  معيننةي ممنا 
 ي ع  موالين التنافسية تتولع أحيانا بشك  عشوائي أو غير عاد .
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 المطلب الثالث: اإلستراتيجيات العامة للتنافسية
م موعنننة متكاملنننة منننن التصنننرفا  التننني تنننؤدي علنننى تحاينننا مينننل  متواصنننلة عسنننتراتي ية التننننافس تعتبنننر  

رلينة  يومستمر  عن المنافسين وهذا ااستراتي ية تتحدد من رال  ثالع مكوننا  رئيسنية هني  طريانة التننافس
 وأساس التنافس. التنافس

وذلك بغرل تحايا أداء أفض  عن باية المنافسين كما يوضح   ،يو د ثالع عستراتي يا  عامة للتنافس
 الشك  التالي 

 (: اإلستراتيجية العامة للتنافسية8الشكل رقم)
 

 النطاا         سوا مستيدو واس    
 سوا مستيدو ضياالتنافسي       

 
Source : Robert de sermeaux, gestion du marketing, 2

e
édition, édition :gaetanmovin , Canada, 

1995, p12.                                                

 يادة في التكلفةإستراتيجية الر  -أوال
وتتطلننب أسنناليب  ،هنني عسننتراتي ية تعتمنند علننى التكلفننة المنرفضننة ومو يننة علننى أسننواا مسننتيدفة كبيننر  

 رقابة صارمةومالحاة مستمر  ومحكمة للتكلفة و وأدوا  محكمة تتعلا بالتسييال  البيعية ذا  الكفاء  العالية 
 .(1)وتنطوي على االبتكار والتطوير في المنت ا 

  (2)ملايا تتمث  فيهذا ااستراتي ية على وتتوفر        
 المؤسسة المنت ة بتكلفة أق  في موق  أفض  من منافسييا بالنسبة للسعر؛ نتكو  -
 تتمت  بحصانة قوية ضد العمالء األقوياءي عذ ال يمكن المساومة على ترفيل األسعار؛  -
 تتمت  بحصانة ضد الموردين األقوياء؛ -
 موقعا تنافسيا ممتالا يمكنيا من ترفيل السعر وموا ية أي ه وا من المنافسين ال دد. تحت  -
 
 
 

                                                           
، الدار ال امعية، ااسكندرية، اإلدارة اإلستراتيجية )مفاهيم ونماذج تطبيقية(عبد الرحمان عدريس،  ما  الدين محمد المرسى،  ثاب  (1)

2002  255. 
 .234،   1996، الدار ال امعية،  لبنان، ، الميزة التنافسية في مجال األعمالنبي  رلي  مرسى (2)

عستراتي ية الرياد  
 في التكلفة

 عستراتي ية التميل

 عستراتي ية التركيل
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 إستراتيجية التميز -ثانيا
هننني عسنننتراتي ية مو ينننة لسنننوا كبينننر  الح نننا وتعتمننند علنننى تانننديا سنننل  ورننندما  متمينننل  وبرصنننائ  

وطبيعننة  ،كمننا ترتكننل هننذا ااسننتراتي ية علننى االبتكننار والتطننوير وال ننود  ،ومواصننفا  مرتلفننة عننن المنافسننين
 .(1)المستردمة في ردمة اللبائن االتكنولو ي
  (2)ستراتي ية م موعة من الملايا تتمث  فيما يليااوتتحاا 
 التميل يحمي المؤسسة من منافسييا لدر ة قد تص  على مبدأ الوالء للعالمة من قب  العمالء؛ -
الننوالء للعالمننة عوائننا النندرو  فنني و ن  المؤسسننا  األرننر  السنناعية للنندرو  فنني نفننس التميننل و  يشنك  -

 الاطاع؛
تمكنننن المؤسسنننة منننن فنننرل لينننادا  علنننى األسنننعار وذلنننك كنننون العمنننالء لننندييا اسنننتعداد لننندف  أسنننعار  -

 استثنائية.

 إستراتيجية التركيز-ثالثا
وصو  على موق  أفض  في السوا من رال  عشباع تيدو عستراتي ية التركيل على بناء ميل  تنافسية وال

أو التركينل  ،حا ا  راصة لم موعة معيننة منن المسنتيلكيني أو بواسنطة التركينل علنى سنوا  غرافني محندود
وتعتمنند هننذا ااسننتراتي ية علننى افتننرال أساسنني وهننو قينناا المؤسسننة بردمننة  ،علننى اسننترداما  معينننة للمنننت 

 .(3)سوا مستيدو وضيا بشك  أكثر كفاء  وفعالية كما هو علي  الحا  عند قياميا بردمة السوا كك 
  (4)وتحرذ هذا ااستراتي ية في التطبيا العلمي شكلين هما      
تي ية على رفل التكلفة وذلنك منن رنال  التركينل علنى التركيل م  رفل التكلفة  تعتمد هذا ااسترا -1

 ؛كك أو م موعة معينة من السوا  ،قطاع معين من السوا
التركيل م  التمايل  تعتمند هنذا ااسنتراتي ية علنى التمنايل فني المننت  من  التركينل علنى قطناع محندود  -2

 مستيدو من السوا وليس السوا كك .
 

                                                           
، الطبعة الثانية، دار وائ  للنشر، عمان، (اإلستراتيجية )مفاهيمها، مدا خيلها، عملياتها المعاصرةاإلدارة فالة حسن عدادي الحسيني،  (1)

2006  193. 
سماعي  علي بسيوني، دار س، تر مة  محمد أحمد اإلدارة اإلستراتيجية، مدخل متكاملشار  هيي ،  اري   ونل،  (2) يد عبد المتعا  وا 

 .317،  2008المريب  الريال
 .240نبي  رلي  مرسي، مر   سبا ذكرا،    (3)
 .257  عبد الرحمان،  ما  الذين محمد المرسي، مر   سبا ذكرا،  باث (4)
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   (1)ومن ملايا هذا ااستراتي ية ن د
التمتنن  بالحماينننة مننن المنافسنننين علننى المننند  النننذي تسننتطي  منننن راللنن  تانننديا منننت  أو ردمنننة ال يسنننتطي   -

 منافسوها تاديميا؛
 اكتساب الملايا التنافسية المالية نتي ة لياد  الكفاءا  في العمليا  والمنت ا ؛ -
 السوا؛ تحايا للمؤسسة قدرا  عالية في تو ي  عمكاناتيا التروي ية على  لئ محدود من -
 .منل للمؤسسة قو  ضغط على منت ات تالادر  على تاديا منت ا  متميل   -

 : التنافسية السياحية المبحث الثاني
األريننر  أصننبح  التنافسننية أمننرا حتميننا لننيس علننى مسننتو   اآلونننةفنني نحننو العولمننة  بسننبب تلاينند االت نناا

 السياحة فحسب ب  أصبح  ضرور  ملحة تثير اهتماا الدو  النامية والمتادمة على حد سواء. ةصناع
 األول: مفهوم التنافسية السياحيةالمطلب 

نتنا  والتحسنين فني نوعينة في اا اللياد " ة السياحية على أنيا يللسياحة التنافس تعرو المنظمة العالمية
 .(2)"المستيلكينبما يرضي أذواا السل  والردما  

عنننرو التنافسنننية السنننياحية علنننى أنينننا  قننندر  المؤسسنننا  المنتمينننة لاطننناع السنننياحة فننني دولنننة منننا، علنننى وتع 
لننى عهننذا مننا يننؤدي والحمايننة الحكوميننة، و  اتحايننا ن نناة مسننتمر فنني األسننواا الدوليننة دون االعتمنناد علننى النندع

الننذي تكننون مؤسسننات  قننادر  علننى التصنندي  ذا الاطنناع، والاطنناع التنافسنني هننو الاطنناعتميننل تلننك النندو  فنني هنن
للمنافسة سواء المحلينة الدارلينة أو األ نبينة الرار ينة، منن رنال  المحافظنة علنى حصنتيا منن السنوا والعمن  

 .(3)على تنميتيا وتحايا األرباة
بمعرفنة م  الدو  والمااصد السنياحية لسنوا  الاليلة الماضية، فاد اهتحد  المنافسة في ا ونظرا الشتداد

 .مكانتيا في السوا العالمي
من رال  عدد السياة الوافدين  وتااس التنافسية السياحية كما ونوعا من رال  م موعة من المؤشرا ،

فيكننون علننى أسنناس در ننة رضننا السننياة،  ح ننا اايننرادا  النا مننة عننن السننياحة، أمننا قياسننيا نوعنناو كنن  سنننة، 
 لردما  والتسييال  المادمة.على نوعية اودر ة الردمة المادمة بااضافة 

                                                           

.327  شار  هي ،  اري   ون، مر   سبا ذكرا،   (1) 
، الم لد االقتصاديةلة التنمية والسياسا  ، م السياحة في الدول العربية: مقوماتها ومكامن تنافسيتهاررون، آو  ،ريال بن  ليلي(2)

 .26  ،  2008المعيد العربي للترطيط، الكوي ،  انفي العدد األو ،10
.2،   2002  حالة مصر، المعيد العربي للترطيط ، الكوي  ،  دور الحكومة الداعم للتنافسية ،طارا نوير  (3)
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ووفانننا لتعرينننو منظمنننة السنننياحة العالمينننة فنننمن هنننذا المؤشنننرا  تسنننمل بتنننوفير المعلومنننا  والبياننننا  عنننن 
قنرارا  راطئنة، كمنا  اترناذالارارا ، لت نينبيا  لمترذيبالنسبة  ةشاط السياحي، كما تعم  على لياد  المعرفنال
ل النروابط الاائمنة بنين النشناط السنياحي واألنشنطة المتعلانة بن  توضنيهذا المؤشرا  دورا هامنا فني فينا و عب لت

مؤشننر أطلننا علييننا اسننا "هيكنن  المؤشننر"، و يتكننون هننذا  35تننا اقتننراة  األوروبنني فعلننى مسننتو  دو  ااتحنناد
ال اننننننب ، ااصنننننالة الناننننندي و االبتكنننننارالنننننة، عمالييكننننن  منننننن م موعنننننة مؤشنننننرا  تنننننربط الاطننننناع السنننننياحي بال

 .(1)اال تماعي
 السياحية ج التنافسيةذالمطلب الثاني :نما

 بون. نموذ ، كال اري نموذ النظرية التي تناول  التنافسية  النماذ أها  من     
  Galgary Modelكالجاري  نموذج -أوال

العمنن  مسننتو  قطنناع السننياحة ، و تحلينن  التنافسننية علننى مننن الدراسننا  التنني تناولنن  تاننيا و  هننناك العدينند
تحليلينا  عطنارا، حينع قندا 1993سننة (Ritchie and Grouch)الرائند فني هنذا الم نا  كنان لريتشني وكروشني 

سية الوطنية لبوتر، أين يتا كال اري، انطالقا من نظاا التناف نموذ تا بناء و لشرة التنافسية السياحية الدولية  
ا المركبنا  ذمركبنا  أساسنية للتنافسنية السنياحية، هنتحلي  التنافسية على مستو  الاطاع، وذلنك بطنرة رمنس 

 .(2)بدورها تتضمن عدد من العوام  التي ترتبط بالو ية السياحية
 وال دو  التالي يوضل ذلك 

 "Galgary model"كالجاري نموذج(: 5جدول رقم )
 ال اذبية اادار  المؤسسا  المعلوما  الكفاء 

الكفاء  اانتا ية 
ة ت ربكفاء  الو 

 السياحية

النظاا الدارلي ادار  
 المعلوما  والبحوع

الادرا  وااستراتي يا  
 اادارية

ال يود اادارية 
 والتسوياية

عوام  ال ذب للو ية 
السياحية وقو  الردع 

 واألمن
 يستر ام رسالة، تنافسية القطاع السياحي و انعكاساته على التنمية المستدامة في الدول العربيةهيبة اهلل أوريسي،  المصدر:

تسننيير،  امعننة الت اريننة وعلننوا الا االقتصننادية و التنميننة المسننتدامة،  كليننة العلننو تصنناد النندولي و فنني علننوا التسننيير، ترصنن  االق
 .51،  2012-2011سطيو،

با  رئيسية للتنافسنية السنياحية وهني  عوامن  يتضمن رمس مرك النموذ أن  أعالا يتبين من ال دو   
 اادار ، استراتي يا  المؤسسا  المعلوما  والبحوع، وعام  الكفاء  .العرل، ال ذب و 

                                                           

.26ررون ، مر   السابا ،  آريال بن  لي  و  (1)
 

(2)
Marica mazurek , competitiveness in tourism models of tourism competitiveness and their applicability : case 

study Austria and Switzerland, university of matej bel, Slovakia, 2014 ,p35. 
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 "Poon"بون نموذج -ثانيا
يعننند بنننون أيضنننا أحننند رواد البحنننع فننني قضنننايا التنافسنننية لاطننناع السنننياحة حينننع يشنننير علنننى أربننن  مبنننادئ 

  (1)أساسية من شحنيا تنشيط تنافسية السياحة وهي
 وض  العمالء في المااا األو ؛ -
 تكون السياحة الاطاع الرائد من حيع ال ود ؛ أن -
 ؛تطوير ابتكارا   ذرية -
 تعليل الموقو االستراتي ي من رال  سلسلة الايمة. -

 والموضحة في الشك  التالي  "بون"وتمث  هذا المبادئ األربعة التنافسية السياحية النا حة حسب 
 السفرالنجاح في تنافسية السياحة و مبادئ  :(9شكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 

ر ا يسنتم رسنالة، انعكاساته على التنمية المستدامة فيي اليدول العربييةتنافسية القطاع السياحي و سي، ريهيبة اهلل أو  المصدر:
الت اريننة وعلننوا التسننيير،  امعننة ،  كليننة العلننوا االقتصننادية و قتصنناد النندولي والتنميننة المسننتدامةالتسننيير، ترصنن  االفنني علننوا 
 53،  2012-2011سطيو،

بعنين االعتبنار أربعنة رصنائ  رئيسنية  يحرنذبنورتر و  نمنوذ مرتلنو نوعنا منا عنن  النمنوذ عد هنذا يع    
 السياحة وهي   بياأصبح  تتميل 

التو نن  بالردمننة السننياحية والتركيننل علننى  ننود  الردمننة والتسننليا والتنني تعتمنند بالدر ننة األولننى علننى تنميننة  -
 الموارد البشرية؛

 ؛التطور المتلايد للسفر -
 ؛المعلوما  لتكنولو ياالواس   االنتشار-

                                                           

.53 با ذكراي  هبة اهلل أوريسي، مر   س (1)
 

وض  العمالء في المااا 
 األو 

 الليارد في ال ود 
 

تعليل الموقو  تطوير ابتكارا   ديد 
 االستراتي ي

البحع عن موقو  -
اي ابي داعا ضمن 

 سلسلة الايمة
 التكام  الفطري. -
التحطير في البيئة  -

 .التنافسية
 

روو من األفكار  ال -
 ال ديد  .

 ال توقو لتعليا -
 والتكوين .

بناء الادرا  من  -
أ   االبتكار 

 المتواص  
 

ربط التسويا م  -
 تطوير المنت .

 العمي . عرضاء-
تطوير منيا  كلي  - 

للت ربة السياحية 
 )سفر،عطلة(

تطوير الموارد  -
 البشرية  

 التحسين المستمر -
 للعمليا .

االسترداا الرالا  -
 للتكنولو يا.
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 المنافسة . ىوالتحسين لضمان الادر  عل االبتكارالتحو  ال دري في قطاع السياحة وبالتالي ضرور  -
 المبحث الثالث: تنافسية السياحة الدولية
بمنا فيينا األلمنة  االستارارالعالمي، واألحداع التي تلعلع  االقتصادعلى الرغا من التالبا  السائد  في 

 اال تماعيننة، االقتصنناديةالماليننة االقتصننادية العالميننة، أظيننر  السننياحة مرونننة اي ابيننة فنني موا يننة التغيننرا  
 تاارير تنافسية السياحة والسفر. ما تبين  رال من وذلك  والبيئية

 ول: المؤشرات العالمية لقياس التنافسية السياحية المطلب األ 
تغطنني عنندد  ميننة التنني تناولنن  قينناس التنافسننية السننياحية مننن رننال  المؤشننرا  التننيتعنندد  التاننارير العال

ية الدولينة لاطناع فيما يلي أها هذا المؤشرا  التي اهتم  بشك  مسنتا  بايناس التنافسنكبير من دو  العالا، و 
 .السياحة والسفر

 (T C M) مرصد التنافسية السياحية -أوال

حيوية تسمل باياس ورصد التنافسية السياحية للدو ، وهو عبار  عن  يعد مرصد التنافسية السياحية أدا 
دييننان لبحننوع السننياحة والسننفر، يغطنني  السننفر، ومعينند كرسننيت رك بننين الم لننس العننالمي للسننياحة و عمنن  مشننت

دولننة، والمعلومننا  والبيانننا  المسننتعملة فينن  تتنناة مننن قبنن  مصننادر موثوقننة كالبنننك العننالمي  200مننن  أكثننر
فنناهيا التنني م موعننة واسننعة مننن الم باسننتردااذلننك مننن رالليننا الماارنننة بننين النندو ، و  تحنند ، كمننا تننتاواألمننا الم

 ، تنميننة البنيننة التحتيننة،  ننود  البيئننة، التكنولو ينناهنني   تنافسننية السننعرلتنافسننية بشننك  عنناا و اا مؤشننرا  تعممينن
 .(1)البشرية السياحية، والتنمية اال تماعية، التنمية االنفتاة مستو  الموارد البشرية،

 (TT C I ) السفرشر التنافسية العالمية للسياحة و ثانيا:مؤ 
، ضنمن تارينر ينندعى  (WEF)العنالمي  االقتصنناديهنو عبنار  عنن دراسنة رئيسنية تصندر عنن المنتند  

بينندو تاريننر  2007السننفر، وكننان أو  تاريننر صننادر عننن المنتنند  سنننة ريننر التنافسننية العننالمي للسننياحة و بتا
عوام  وسياسا  السفر وتنافسية السنياحية لندو  فني  مين  أنحناء العنالا  الستكشاوالسياحة التنافسية للسفر و 

 االقتصنننناديةبنننين التنمينننة  فكنننر  الموالنننننة علنننى باالسنننتنادالتننني ت علينننا  ذابنننة لتطننننوير قطننناع السنننياحة والسننننفر 
المؤشنر المسنتردا لايناس تنافسنية قطناع  لبيئني فنياوذلنك منن رنال  تعلينل أهمينة المعينار البيئية،  االستدامةو 

قينناس التنافسننية علننى م موعننة مننن الركننائل تنننظا فنني ثننالع فئننا   السننياحة والسننفر، وقنند اعتمنند المنتنند  فنني
العنننالمي لايننناس  االقتصننناديدولنننة والشنننك  التنننالي يوضنننل الركنننائل التننني يعتمننندها المنتننند   124تعنننرل علنننى 

 السفر.و  تنافسية السياحة 
                                                           

.54،   كراذهبة اهلل أوريسي، مر   سبا  (1)
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 2007 فرالسمؤشرات تنافسية السياحة و  (:10الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Jennifer Blank, Thea Chiesa, the travel and tourism competitiveness, report, world 

economic forum, Geneva, Switzerland, 2007, p5. 

 

 مؤشرات تنافسية القطاع السياحي حسب تقرير تنافسية السياحة -ثانيا
 تاريرا حو  تنافسية السياحة والسنفر حالينا علنى أربعنة مؤشنرا  رئيسنية في العالمي االقتصادي المنتد يعتمد 

 تتحدد من رالليا تنافسية الاطاع، وتتمث  هدا المؤشرا  فيما يلي   على رالو التاارير الساباة، حيع
 مؤشر البيئة التمكينية؛ -
 مؤشر سياسا  السياحة والسفر وشروط التمكين؛ -
 مؤشر البنية التحتية ؛ -
 مؤشر الموارد الطبيعية والثاافية . -

 حيع أن ك  مؤشر رئيسي تنبثا من  م موعة من المؤشرا  الفرعية كما هو موضل في الشك  التالي  

 مؤشرات تنافسية السياحة والسفر

 التنظيا البيئي

المؤشر الفرعي  بيئة األعما  
 والبنية التحتية

 الموارد البشرية البنية التحتية للنا  ال وي

المؤشر الفرعي  الموارد 
 البشرية،الثاافية والموارد الطبيعية

والنظافةالصحة   

األمنالسالمة و   

المؤشر الفرعي ااطار 
 التنظيمي للسياحة والسفر

البنية التحتية لتكنولو يا المعلوما  
 واالتصا 

تنافسية األسعار في صناعة 
 السياحة والسفر

 تصور السياحة الوطنية

 الاواعد واللوائل السياحية

 البنية التحتية للسياحة

التحتية للنا  البريالبنية   

 أولويا  السياحة والسفر

 الموارد الطبيعية والثاافية



 الفصل الثاني                                                                                    تنافسية القطاع السياحي

 

50 
 

 .2015السفر: مؤشرات تنافسية قطاع السياحة و (11الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Roberto Crotti, Tiffany Misrahi, the travel and tourism competitiveness, report, world 

economic fourm , geneva, Switzerland.2015,  p4 
  (1)هيرا  الرئيسية على مؤشرا  فرعية و تتفرع المؤش

  يشير هذا المؤشر على قدر  الدولنة علنى عي ناد بيئنة مؤشرات ثانوية(  12)يتكون من العمل بيئة مؤشر -1
فنني الاطنناع السننياحي وبنناقي الاطاعننا ، كوضنن   االسننتثمارتشنن ي  لشننركا  للاينناا باألعمننا  ت اريننة و مواليننة ل

در  تنافسننية بيئننة العمنن  فنني تننؤدي علننى قننيتنن  و لننوائل ونظننا وأطننر قانونيننة تحمنني المسننتثمر وتحفننظ حاننوا ملك
 الدو ؛

أساسنية وعامنن  حاسننا لتحدينند   ركيننل يعتبننر ك  مؤشييرات ثانوييية( 5)يتكييون ميين  مؤشيير األميين و السييالمة -2
أثننر هننذا كيننو فنني دو  عربيننة ر وكمننا تشننيد عنند  دو  فنني العننالا و لسننياحة والسننفالانندر  التنافسننية فنني قطنناع ا

                                                           
(1)

Roberto Crotti, Tiffany Misrahi, the travel and tourism competitiveness, report, world economic forum, 

Geneva, Switzerland.2015,  pp6,7. 

  الموارد الطبيعية
 والثاافية

 مؤشرات تنافسية السياحة والسفر

السفر  السياحة سياسا  البنية التحتية
التمكينيةشروط الو   

 البيئة التمكينية

 السالمة واألمن

      الموارد البشرية
العم  اوسو   

 بيئة األعما 

   الصحة والنظافة

 اانفتاة الدولي

 تكنولو يال اهلية ال
          المعلوما 
 واالتصاال 

 تنافسية األسعار

تحديد أولويا  السياحة 
 والسفر

استدامة البيئيةا  

البنية التحتية للنا  
 ال وي

البنية التحتيةألرل و ا  
 البرية

البنية التحتية للردما  
 السياحة

 الموارد الطبيعية 

    الموارد الثاافية 
 وسفر األعما 
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كننان فييننا  السننياة فييننا بننالماليين ماارنننة بسنننوا  سنناباة أعننداد  المؤشننر علننى السننياحة، فيننناك دو  انرفضنن
 ؛االستثمارة في البلد للسياحة أو مالسالاألمن مستار فالسائل والمستثمر يريدان أوال األمن و 

وثيانا  ارتبناط  الاطاع الصحي فني البلند منرتبط مؤشرات ثانوية( 6)يتكون من  مؤشر الصحة و النظافة -3
أساسنية لاندر  التنافسنية فني البلند بالسياحة كما هو الحنا  فني الاطاعنا  األرنر  لنذا فنمن الصنحة تعتبنر ركينل  

متننوفر  بمننا فنني ذلننك امكانيننا  الاذي سننيتحثر بالصننحة العامننة للبلنند و ومننا يننحتي مننن أهميننة ذلننك علننى السننائل النن
 ؛، عدد األسر  في المستشفيا كثافة األطباء

  يانيس هنذا المؤشنر  نود  الانو  مؤشيرات ثانويية( 9)يتكيون مين مؤشر الميوارد البشيرية وسيوق العميل -4
أن أفض  نوعينة منن العمن   اعتبارعلى وتطوير الميارا  في سوا العم  و  العاملة في البلد من حيع التعليا

 ؛أفض  نوعية من الردما  السياحية توفر أنيمكن 
  يشير هذا المؤشر علنى مؤشرات ثانوية( 8 )يتكون مناالتصاللتكنولوجيا المعلومات و جاهزية المؤشر  -5

الرطننوط و  االنترنينن اسننترداا  ، والمتمثلننة أساسننا فننياالتصننا تكنولو يننا المعلومننا  و  اسننتردااتانندا الدولننة فنني 
 ؛الياتفية

يشننير علننى أي منند  تعطنني   و مؤشييرات ثانوييية( 6)يتكون ميين السييفرمؤشيير تحديييد أولويييات السييياحة و  -6
 ؛الموارد الاللمة لتطويرهاك بالتنسيا بين ال يا  الفاعلة و الحكومة األولوية لاطاع السياحة وذل

الدولنة علنى األعمنا  والت نار  الدولينة  انفتناة  عن مؤشيرات ثانويية( 3)يتكون من  الدولي االنفتاحمؤشر -7
  ة الدولة على الت ار  العالمية؛يعد محددا ميما لنموها، حيع يعبر هذا المؤشر عن در ة انفتا

لرئيسننية   يعبننر هننذا المؤشننر عننن أسننعار السننل  امؤشييرات ثانوييية( 4)يتكون ميين مؤشيير سييعر التنافسييية -8
 ؛المستيلكة من قب  السياة

  يعبر هنذا المؤشنر عنن أهمينة البيئنة الطبيعينة مؤشرات ثانوية( 10)يتكون من البيئية االستدامةمؤشر  -9
  البلد كو ية في المستاب ؛البيئية لضمان  اذبية  االستدامةموقعا  ذابا للسياحة وتعليل  في توفير

التحتية للنا     يشير على  ود  البنيةمؤشرات ثانوية( 6)يتكون من مؤشر البنية التحتية للنقل الجوي -10
 ؛ال وي
  ينرتبط هنذا المؤشنر بمند  تنوافر مؤشيرات ثانويية( 7)يتكون مين البرية البنية التحتيةمؤشر األرض و  -11

 ؛ مناطا ال ذب السياحيلرئيسية، و وسائ  النا  الفعالة للوصو  على المراكل الت ارية ا
  يبنين هنذا المؤشنر مسنتو  ثانويية(مؤشيرات  4)يتكيون مين  مؤشر البنية التحتية للخدمات السيياحية -12

 ؛البنية التحتية للردما  السياحية
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 على  ود  البيئة الطبيعية للبلد؛   يشيرمؤشرات ثانوية(5)يتكون من مؤشر الموارد الطبيعية -13
  ياناس منن رنال  المواقن  الثاافينة مؤشرات ثانوية( 5)يتكون من مؤشر الموارد الثقافية وسفر األعمال-14

 .لعالميللتراع ا
 : واقع التنافسية السياحية على المستوى الدوليالثانيالمطلب 
تنافسننية السننفر والسننياحة، فنني تحلينن  تنافسننية قطنناع السننياحة لالعننالمي  االقتصنناديد تاريننر منتنند  منناعت

 مؤشر تظا معظا العوام  التي تؤثر في تنافسية الاطاع . 14على 
 2015حسب المؤشر اإلجمالي لتنافسية السياحة والسفر  األوائلترتيب الدول العشر  -أوال

هذا دلي  على دولة و 141 على 2015ارتف  عدد الدو  التي شمليا تارير تنافسية السياحة العالمي سنة 
 .السياحي على المستو  العالمي كك تلايد بالاطاع مال االهتماا
ال دو  الموالي يوضل ترتيب الدو  العشر األوائ  في تارير تنافسنية الاطناع السنياحي حسنب المؤشنر و 

 .ا مالي لتنافسية السياحة والسفرا
 2015السفر ؤشر اإلجمالي لتنافسية السياحة و (: ترتيب الدول العشر األوائل حسب الم6الجدول رقم )

 الدولة اسبانيا فرنسا ألمانيا األمريكية الو.ا. المملكة المتحد  سويسرا استراليا ايطاليا اليابان كندا

 الترتيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 .2015السفر صادي العالمي لتنافسية السياحة و الطالبتين اعتماد على تارير المنتد  االقت ععدادمن  :المصدر

دولننة وهنني المننر  األولننى التنني  141يبننين ال نندو  حصننو  اسننبانيا علننى المرتبننة األولننى عالميننا مننن بننين 
السنياحة  ع مناليمنن  %7حيع تستاطب بنسنبة تتصدر فييا التصنيو العالمي فيي ثالع بلد ليار  في العالا 

، كمنا سناعد دا  سنياحية مرتفعنةالمحاانة اينرا في العالا أكثر من أمريكا وايطالينا، كمنا تعتبنر منن بنين البلندان
 علننىالثاافيننة الرئيسننية فني اسننبانيا، وكننذلك النظنناا المتبنن  فني تصنننيو الفنننادا  فييننا والمعننالا التاريريننة و المننا  

 البنية التحتية.و األولوية لاطاع السياحة والسفر،  ععطاء ع  الفنادا االسبانية ذا  قيمة أعلى، فضال عن 
التننوع   باعتبارها و ية سياحية تاليدية ساعدها في ذلك الثانيةنسا للمرتبة كما كشو التارير احتال  فر 

ذلننك المننوارد  علننىالسننواح  ضننو منت عننا  التننلل  علننى ال لينند و  ال ننذب السننياحي،، ي الغنننيالتنناريري الثانناف
تطوير البنية التحتية من  علىتسعى يا تركل على االستدامة البيئية و الطبيعية التي تلرر بيا المنطاة مما  عل

 ني  مستداا لتطوير صناعتيا .  عتباعرال  
األوائ  من حيع  دو  من نصيب ايطاليا بحيع تصنو ألو  مر  من بين العشر الثامنةوكان  المرتبة 

مواقنن  العدينند  للتننراع ومننناظر طبيعيننة وكننذا  أثريننةالتنافسننية السننياحية  بمننا تتمتنن  بنن  مننن منندن رالبننة ومعننالا 
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والصنحية  افنا ممتنال  للرندما  السنياحيةر كما تادا م نااط قو  في البالد تكمن في الثاافة وتاريريا،المي و الع
 والنظافة.موثوقة ال

فسننننية السننننياحة فينننني دو  ال تنتمنننني  لحننننول أمننننا بايننننة النننندو  ضننننمن العشننننر األوائنننن  فيمننننا يرنننن  تنا
، ، المملكننة المتحنند األمريكيننةمتبوعننة بكنن  مننن الواليننا  المتحنند   الثالثننةحيننع احتلنن  ألمانيننا المرتبننة  المتوسننط،

 كندا.نصيب ك  من اليابان و كان  من  10 ،9 ، على التوالي والمرتبة6،7 ،5 ،4سويسرا، استراليا بالمراتب 
ضننمن  28البرالينن  المركننل و  17وعلننى صننعيد األسننواا الصنناعد  الكبننر ، فانند احتلنن  الصننين المركننل 

ومن   ،علنى التنوالي 52، 48، 45المراكنل ، اليند، فني عفرياياي حين  اء  روسيا،  نوب دولة ف 30أفض  
األفض  تصنيو ضمن منطاتيمان في حين  اء  سنغافور  في المركل  عفرياياتحايا ك  من البرالي  و نوب 

عالمينا  24العربية المتحد  المركل  اامارا وحل  دولة واألفض  على مستو  منطاة  نوب شرا أسيا،  11
 .عفرياياشما  على مستو  منطاة الشرا األوسط و  واألفض 

دولنة حنو  العنالا فني تنافسنية السنفر والسنياحة، أنن   30يظينر التننوع الكبينر النذي شنيدت  قائمنة أفضن  
ى العديد من على الدو  أن تكون غنية لكي تتمت  باطاع سياحي ملدهر ولكن يتو ب علليس من الضروري 

 عصننندار، بمنننا فيينننا سياسنننا  لمتنامينننة فننني قطننناع السنننفر والسنننياحة يودهنننا لموا ينننة التحنننديا  ا الننندو  توحيننند
لية الكاملة لتانيا  تحشيرا  السفر، وتش ي  نشر التراع الثاافي على نحو أفض ، وحماية البيئة وتحمين ال اه

ي نناددفنن  ع لننة النمننو االقتصنناديا   التنني تسنناها كننذلك فنني األمننوراالتصنناال . وهنني المعلومننا  و  فننر   وا 
 .(1)العم 
 ل حسب مؤشرات التنافسية السياحيةترتيب الدو -ثانيا

أداء الاطناع السنياحي يتحندد منن رنال  قيناس ومعرفنة الندور النذي يلعبن  هنذا عن الحكا على مند  قنو  و 
والبيئيننة، كمننا يننتا هننذا الحكننا مننن رننال  تحدينند مكانننة الاطنناع  ،تماعيننة اال ،االقتصنناديةالاطنناع فنني التنميننة 

 امااربا  تبنى على م موعة من المؤشرا ، وبناء ع راءااقليمي من رال  المستو  العالمي و السياحي على 
بمعرفة مد  التادا أو  السنويتنافسية الاطاع السياحي، ويسمل التحديد هذا المااربا  يتا تحديد مكانة و على 

حرر الذي يس ل  الاطاع بين مرتلو الدو  وذلك اعتماد على المؤشرا  العالمية لاياس التنافسية السنياحية الت
 الصادر  عن المنتد  االقتصادي العالمي.

 
 

                                                           
(1)

 World Economic Forum, http://www.weforum.org, consulté le:06/l04/2016 

http://www.weforum.org/
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 مؤشر البنية التمكينية -1

 حسب مؤشر البيئة التمكينية العشر األوئل : ترتيب الدول(7)جدول رقم
 تكنولو يا ل اهلية ال

 تصا االو المعلوما  
موارد البشرية 
 وسوا العم 

الصحة 
 والنظافة

 السالمة واألمن
بيئة 
 األعما 

 األساسيالمؤشر 
 لبيئة التمكينيةا

 الدو 

 اسبانيا 35 100 31 33 34 31
 فرنسا 30 62 62 10 31 22
 ألمانيا 12 17 20 2 17 23
 المتحد الو.  24 19 73 56 11 14

6 10 49 63 7 17 
 المملكة
 المتحد 

 سويسرا 3 5 11 11 1 8
 استراليا 22 28 13 1 49 17
 ايطاليا 55 127 48 20 75 35
 اليابان 13 27 22 13 15 9
 كندا 23 16 21 58 7 27

 .2015السفر صادي العالمي لتنافسية السياحة و الطالبتين اعتماد على تارير المنتد  االقت ععدادمن  :المصدر

العشنننر دو  التننني تحتننن  المراتنننب األولنننى حسنننب تنافسنننية الاطننناع السنننياحي مرفوقنننة  علنننىيشنننير ال ننندو  
مؤشنرا  فرعينة، فمنن حينع المؤشنر  الرامسنة علنىالذي بدورا يناسنا حسب مؤشرا  البيئة التمكينية، و  بترتيبيا

رتبنة األولنى حسب هذا المؤشر على الرغا منن احتاللينا الم 35لبيئة التمكينية تحت  اسبانيا المرتبة األساسي ا
في بيئة األعمنا  وهني مرتبنة متنحرر   100تنافسية الاطاع السياحي، وتحت  المرتبة ل اا مالي مؤشرالحسب 

طننار اا فنناء  فننيكعنندا اللنشنناط السننياحي، وو ننود تعاينندا  و ارتفنناع تكنناليو بدايننة ا علننىوهننذا را نن  باألسنناس 
  االسنتثمارا  ارتفاع في قيمة الضرائب هذا ما يعرق على عضافةالاانوني، وطو  الوق  لمنل تراري  البناء، 

 .في الم ا  السياحي
فنني  10المرتبننة لبيئننة التمكينيننة، و ا األساسنني لمؤشننر مننن حيننع ا30أمننا بالنسننبة لفرنسننا فاحتلنن  المرتبننة 

منن حينع النظافنة وكثافنة  األولنىير ن  ذلنك الحتاللينا المراتنب المؤشر الفرعي المعبر عن الصنحة والنظافنة و 
المتعلاة  األرر بينما في المؤشرا  الفرعية  وأيضا من حيع التحسينا  في قنوا  الصرو الصحي. األطباء

مراتنب  علنى عضنافة، األمننوالسنالمة و  األعمنا   من مؤشر بيئنة كفي  62بالبيئة التمكينية فاد احتل  المرتبة 
 .22تصا  المرتبة االتكنولو يا و ل اهلية الو  31متادمة في مؤشر الموارد البشرية وسوا العم  المرتبة 
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 127لبيئة التمكينية، واحتال  المرتبة ا ألساسيامن نصيب ايطاليا بالنسبة للمؤشر  55وكان  المرتبة 
 سوا العم في مؤشر موارد البشرية و  75رتبة وهي مرتبة متحرر ، كذلك الم في المؤشر الفرعي بيئة األعما 
كاليو النشناط النات نة عنن العننو ذلك من رال  تو  48حتل   المرتبة األمن فاأما من حيع مؤشر السالمة و 

 حساس باألحداع التي تمس باألمن والنظاا العاا .هذا ما يد  على أن قطاع السياحة  د وال رائا، و 
المعلومنا  تكنولو ا ل اهلية المؤشر ، و  20ضا مراتب متادمة في مؤشر الصحة والنظافة المرتبة س ل  أيو 
 األبيل المتوسط .البحر هذا فيما ير  دو  حول ي 35المرتبة التصا وا

تحتن  سويسنرا  عذكما يوضل ال دو  أيضا المراتب المتادمة التي تحتليا بعل الدو  غير المتوسطية، 
المؤشننر الفرعنني للمننوارد البشننرية لبيئننة التمكينيننة بحيننع تحننرل تانندما فنني األساسنني افنني المؤشننر  الثالثننة ةالمرتبنن

لبشننرية منن رننال  تنندريب اهتماميننا بنالموارد ا علنىهننذا را ن  باألسنناس ولنى، حتاللينا المرتبننة األاالعمنن  ب سنواو 
أنيا س ل  مراتب  على عضافة، واانتا ية، وكذلك ارتفاع نسبة األ ور طرياة المعاملة م  العمالءالموظفين و 

  د متادمة لباية المؤشرا  الفرعية األرر .
حسننب المؤشننر هننذا  23كننندا بالمرتيننة و  13تلييننا اليابننان بالمرتبننة  12فنني حننين تحتنن  ألمانيننا المرتبننة 

 ،أما من حيع المؤشرا  الفرعية فس ل  ك  منن هنذا الندو  األرينر  مراتنب متادمنة ،لبيئة التمكينيةاألساسي ا
لليابنان حسنب  التاسنعةألمانينا حسنب مؤشنر الصنحة والنظافنة، والمرتبنة  الثانية منن نصنيبحيع كان  المرتبة 

منن نصنيب كنندا فني مؤشنر المنوارد السنابعة ، وكانن  المرتبنة االتصنا و المعلوما  تكنولو يا ل اهلية المؤشر 
 البشرية وسوا العم .
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 احة والسفر والشروط التمكينية سياسات السي-2
 حسب مؤشر سياسات السياحة والسفر والشروط التمكينية العشر األوائل : ترتيب الدول(8)جدول رقم

االستدامة 
 البيئية

تنافسية 
 األسعار

 االنفتاة الدولي
 ةتحديد أولويا  السياح

 والسفر
سياسا  األساسي االمؤشر 

 والشروط التمكينية السياحة والسفر
 الدولة

 اسبانيا 8 6 41 105 29
 فرنسا 53 31 13 139 23
 ألمانيا 31 49 12 126 14
 الواليا  المتحد  38 17 32 102 111
 المملكة المتحد  63 38 11 140 17
 سويسرا 20 12 21 141 1
 استراليا 70 52 31 138 25
 ايطاليا 71 65 24 133 47
 اليابان 26 20 16 119 53
 كندا 75 36 66 124 26

 .2015الطالبتين اعتماد على تارير المنتد  االقتصادي العالمي لتنافسية السياحة والسفر ععدادمن   المصدر

شنروط التمكينينة حينع احتلن  اسنبانيا  الالسنفر و األساسني سياسنا  السنياحة و المؤشنر  علنىيشير ال دو  
أولوينا  السنياحة لمتعلنا بتحديند حسنب المؤشنر الفرعني ا السادسنةالمرتبنة و المؤشنر  هنذا حسنب الثامنةالمرتبة 

طائينا األولوينة لصنناعة ال يود المبذولة من طنرو الحكومنة بمعذا بسبب انتشار الوعي السياحي، و هو السفر و 
ذلنننك مؤشننننر األداء  لننننىع، ضنننو السننننفرمتعلاننننة بالسنننياحة و كننننذلك تنننوفر البيانننننا  الشننناملة الالسنننياحة والسنننفر و 

الندولي وهنذا  االنفتناةلمؤشنر  بالنسنبة 41المرتبنة  كمنا احتلن  مد  اهتماا الحكومة بينذا الم نا .التسوياي، و 
كننذلك مؤشننر تسننيي  ؤشننر اتفاقيننا  الت ننار  النافننذ ، و را نن  باألسنناس للمراتننب األولننى المتحصنن  علييننا فنني م

هني مرتبنة و  29المرتبنة احتل   البيئية فاد االستدامةأما بالنسبة لمؤشر  متطلبا  التحشير   والتعامال  الثنائية
األسنننعار فاننند كانننن  المراتنننب  ننند متنننحرر  لكافنننة هنننذا الننندو   لتنافسنننيةفيمنننا يرننن  المؤشنننر الفرعننني متادمنننة. و 
هني مرتبنة و  105في المرتبة ، حيع كان  اسبانيا وائ  في تنافسية الاطاع السياحيضمن العشر األ المصنفة

السفر، تنافسية السياحة و لالفرعية و األساسية   علييا في المؤشرا   ذ متحرر  ماارنة بالمراتب األولى المتحص
علنى مؤشنر مسنتويا  أسنعار الوقنود ، وأيضنا مؤشنر تعناد  الانو  الشنرائية ماارننة بالندو   وهذا را ن  باألسناس

 األرر  ضو على ذلك مؤشر الضرائب على التذاكر ورسوا المطار، وأيضا مؤشر أسعار الفنادا .



 الفصل الثاني                                                                                    تنافسية القطاع السياحي

 

57 
 

األساسنني سياسننا  السنننفر حيننع المؤشننر  مننن 38ة المرتبنن األمريكيننةفنني حننين تحتنن  الواليننا  المتحنند  
هنني مرتبننة  ينند  ماارنننة و  102سننية األسننعار فتحتنن  المرتبننة حسننب المؤشننر الفرعنني تناف، و والشننروط التمكينيننة

لبايننة حسننوء مؤشننر بالنسننبة ك، ولكننن طنناع السننياحيببايننة النندو  المصنننفة ضننمن العشننر األوائنن  فنني تنافسننية الا
 الوقود .مستويا  أسعار الفنادا و  ارتفاعهذا را   باألساس على و  ،المؤشرا  الفرعية األرر 

 االنفتنناةفنني المؤشننر الفرعنني  12مرتبننة األساسنني والمننن حيننع المؤشننر  31حتلنن  المرتبننة اأمننا ألمانيننا ف
نفتننناة علنننى هنننذا بسنننبب االالمؤشنننر بعننند المملكننة المتحننند ، و  النندولي حينننع كانننن  منننن أفضننن  المراتننب فننني هنننذا

 اتفاقيا  الت ار  ااقليمية . من عددااستفاد  من ذلك  لى، ضو علثنائيةاالردما  ال وية 
مننن حيننع المؤشننر  األولننىالمرتبننة يب سويسننرا حسننب المؤشننر األساسنني و مننن نصنن 20كاننن  المرتبننة و 
االسننتدامة فنني تنميننة قطنناع مؤشننر البيئيننة و  األنظمننةالبيئيننة فننمن أفضننليا هننو مؤشننر صننرامة  االسننتدامةالفرعنني 

ماارنننة بكافننة النندو  141لمؤشننر تنافسننية األسننعار فينني تحتنن  المرتبننة األريننر   بالنسننبة، لكننن السننفرالسننياحة و 
 .2015السفر لسنة االقتصادي العالمي لتنافسية السياحة و المصنفة حسب تارير المنتد  

شنروط التمكينيننة منن نصننيب اسننتراليا السياسننا  السنياحة والسننفر و  األساسنيوكنان أسننوء ترتينب للمؤشننر 
منننن حينننع  25المرتبنننة المؤشنننر الفرعننني تنافسنننية األسنننعار و منننن حينننع  138المرتبنننة و  70مرتبنننة ال احتالليننناب

 البيئية. لالستدامةالمؤشر الفرعي 
 :البنية التحتية -3

 حسب مؤشر البنية التحتية العشر األوائل : ترتيب الدول(9)جدول رقم
البنية التحتية للردما  

 السياحية
األرل والبنية التحتية 

 البرية
البنية التحتية للنا  

 ال وي
البنية  ساسيألالمؤشر ا

 التحتية
 الدو 

 اسبانيا 2 12 10 4
 فرنسا 4 10 7 9
 ألمانيا 7 11 5 23
 الواليا  المتحد  3 2 31 7
 المملكة المتحد  12 7 13 37
 سويسرا 1 8 4 5
 استراليا 20 4 57 29
 عيطاليا 13 26 32 3
 اليابان 31 19 17 75
 كندا 6 1 46 14

 .2015السفراالقتصادي العالمي لتنافسية السياحة و الطالبتين اعتمادا على تارير المنتد   ععدادالمصدر   من 
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 ولنىالتحتينة حينع تحتن  سويسنرا المرتبنة األ البنية األساسييوضل ال دو  ترتيب الدو  حسب المؤشر 
احتلن  ، على التوالي و الثالثة، الثانية، الرابعةبالمراتب  ، فرنساالواليا  المتحد  األمريكية تلييا ك  من اسبانيا،

، تلييننا الواليننا  مننن نصننيب كننندا ولننىاألكاننن  المرتبننة و ، األساسننيهننذا حسننب المؤشننر  السادسننةكننندا المرتبننة 
 للنانن التحتيننة  البنيننةهننذا حسننب المؤشننر الفرعنني  الرابعننةاسننتراليا بالمرتبننة و  الثانيننةة مريكيننة بالمرتبننالمتحنند  األ

فض  المؤشرا  الفرعية المعبنر  أكان و  ،ذا المرافاتيا الدولة لمث  ه يالتي و  لالستثمارا هذا نتي ة و ، ال وي
  عنندد كبيننر مننن التننناال  تسنن يضننو علننى ذلنك كثافننة المطننارا  و  ،شننر البنيننة التحتيننة لاطنناع السننياحةعنن مؤ 

كاننن  مننن نصننيب ألمانيننا حسننب المؤشننر  السننابعةالمرتبننة و  رار يننا.دد المااعنند دارليننا و ال ويننة ومنند  تننوفر عنن
البنيننة  ، هننذا بسننبب كثافننةرعنني األرل وميننناء البنيننة التحتيننةحسننب المؤشننر الف الرامسننةمرتبننة الو  ،األساسنني
 نوعية شبكا  النا  ال وي .سكك الحديدية و لالتحتية ل

هو فعال لسياحية فكان  من نصيب اسبانيا و للمؤشر الفرعي البنية التحتية للردما  ا الرابعةأما المرتبة 
 ننود الطاقننة ااسننتعابية للفنننادا منن  و  سنن ل  المؤشننرا  الفرعيننة نتننائ   ينند  بسننببيعكننس حالننة اسننبانيا، و  مننا

 الدف  االكتروني . ببطاقا التعامال  لي و أ يل  الصراو اآل
 12التحتية حيع كان  المرتبتين للبنية  األساسيب متادمة حسب المؤشر بينما باية الدو  س ل  مرات

فكاننن  لليابننان، أمننا مننن حيننع المؤشننرا   31المرتبننة ة المتحنند  وايطاليننا علننى التننوالي و لكننلكنن  مننن المم 13و
الفرعيننة فكاننن  النندو  العشننر المصنننفة ضننمن تنافسنننية الاطنناع السننياحي تحتنن  مراتننب متادمننة بالنسننبة لكافنننة 

، والبنية التحتية للردما  البرية البنية التحتيةرل و ،  األالبنية التحتية للنا  ال ويالمؤشرا  الفرعية لك  من 
 السياحية.
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 الثقافية الموارد الطبيعية و  4
 حسب مؤشر الموارد الطبيعية والثقافيةالعشر األوائل : ترتيب الدول (10)جدول رقم

 الموارد الطبيعية سفر األعما الموارد الثاافية و 
الموارد  ساسياألالمؤشر 

 الطبيعية والثاافية
 الدو 

 اسبانيا 4 14 1
 فرنسا 2 8 2
 ألمانيا 8 18 5
 الواليا  المتحد  10 3 13
 المملكة المتحد  6 9 7
 سويسرا 20 21 28
 استراليا 7 2 9
 ايطاليا 5 13 3
 اليابان 11 30 6
 كندا 13 10 15

 .2015العالمي لتنافسية السياحة والسفر االقتصاديالطالبتين اعتماد على تارير المنتد   ععدادمن المصدر:

ر األوائننن  الثاافينننة للننندو  المصننننفة ضنننمن العشنننللمنننوارد الطبيعينننة و  األساسنننييوضنننل ال ننندو  المؤشنننر 
عالمينا منن بنين  الثانينةفحسب هنذا المؤشنر تحتن  فرنسنا المرتبنة   2015السفر لسنة حسب تنافسية السياحة و 

 بالنسنبة للمؤشنر الفرعني المنواردباين  محافظنة علنى نفنس الترتينب رنال  المؤشنر اا منالي، و  دولة منن 141
للتننراع العننالمي،  مننن المواقنن  الثاافيننة علينن  تعتبننر رتبننة  نند متادمننة بسننبب مننا تتننوفروسننفر األعمننا  و  الثاافيننة

 االسنتفاد علنى ذلنك   عضنافةكذلك و ود الثاافة الترفييينة، والمعنامال  الرقمينة المادي و  والتراع الشفاهي وغير
 .الدولية  اال تماعا من انعااد عدد من 
وألمانيا علنى ، فكان  لك  من اسبانيا، ايطاليا، المملكة المتحد ، استراليا، 8، 7، 6، 5، 4أما المراتب 

عينة نسبة للمؤشر الفرعي المتعلنا بنالموارد الطبيالباألساسي للموارد الطبيعية والثاافية، و التوالي حسب المؤشر 
، مننن 10، 9، 8المراتننب كاننن  و  الثالثننة  المتحنند  األمريكيننة المرتبننة الوالينناو  الثانيننةفاحتلنن  اسننتراليا المرتبننة 

حسننب المؤشننر الفرعنني تننب  نند متادمننة ماارنننة ببايننة النندو . و وهنني ر  ،وكننندا نصننيب فرنسننا، المملكننة المتحنند  
في  ولي المتحص  عليياسفر األعما  حافظة  اسبانيا على المرتبة األولى ماارنة بالمرتبة األية و رد الثاافاالمو 

منن  الثامننةالمرتبنة المؤشنر رغنا احتاللينا هنذا  ايطالينا حسنب الثالثنةكانن  المرتبنة ، و السفرتنافسية السياحة و 
أمننا بايننة النندو  فاحتلنن  مراتننب متادمننة بالنسننبة للمؤشننر  حيننع المؤشننر اا مننالي لتنافسننية الاطنناع السننياحي.
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، ومننا تملكنن  مننن مننؤهال  تتميننل بيننا هنندا النندو سننفر األعمننا  هننذا كنتي ننة للمسنناحا  التنني و  المننوارد الثاافيننة
 .كذا نوعية المحيط الطبيعياق  مصنفة ضمن التراع العالمي، و طبيعية ومو 
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 خالصة الفصل:

ء كاننن  صننناعية دو  العننالا سننوا اقتصنناديا تعتبننر السننياحة مننن أهننا األنشننطة التنني تاننوا علييننا معظننا 
 عصننالةفانند ن حنن  السننياحة فنني االقتصننادية التنني تحاايننا ليننذا النندو ، هميننة ذلننك ل كبننر  أو دو  ناميننة، و 

أصنبح  منن أكبنر الصنناعا  فنني  أنيننا  ممنا ال شنك فينالعديند منن الندو  مثن   اسننبانيا وفرنسنا، و  اقتصناديا 
يا تفسنننيبتعلينننل تنا ينننتاوهنننذا منننا  عننن  هنننذا األرينننر  تالعنننالا بننن  وتعتبنننر قننناطر  التنمينننة فننني العديننند منننن الننندو ، 

العنالمي انطالقنا  االقتصناديمن رال  العم  على تحسين مرتلنو المؤشنرا  الصنادر  عنن المنتند  السياحية 
 .من قناعتيا أن التنافسية وسيلة رئيسية لتطوير قدرتيا على التعايش في ظ  بيئة دولية تتسا بحد  التنافس 
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 على ضوء مبادئ السياحة المستدامة المتوسط

 بحر األبيض المتوسط كوجهة سياحيةحوض الالمبحث األول:
 ياحية المستدامة في دول المتوسطالتنمية الس  المبحث الثاني:
 المتوسطتحليل تنافسية السياحة لدول   المبحث الثالث:
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 : تمهيد
 ،االعتصههها  اعت هههابط عطاعههها ييويههها ح هههو يههه ع  يبييههه  ال شهههاط  و  قطهههال الحهههياية يبييههه  ي يهههب اليشههه   

 .الم احح   ين مختلف  ول العال يخضع لليثيب من  وهو االعتصا ي يغيبط من القطاعات و 
 اليهتلل ول يوض المتوحط من  ين ال ول التة تيوز على ع بات ي يهب  حهة ملهال الحهياي  تاهل ها و 

احههتباتيليات متوحههطي  الملههال  اههبا لموعع هها ايحههتباتيلة، وهههعا مهها يحههت عة ولههو  حياحههات و الصهه اب  حههة 
الت مي  المحت ام   ايضاح  إلى تقيي  تط يق ا ل عط الم ا ئ  وضوا طلل  وض  ت اححي  عطاع ا حة ال عواع  

 الحيايي  ال ولي  .حة خلل ماشبات عالمي  تي   موضع ا من 
، واحهههتعباض يول ههه  حهههيايي  تقههه ي  يههوض ال يهههب ات هههيض المتوحههط حهه ياول مهههن خهههلل هههعا ال صهههل

تحهليط الضهوع علهى ميا ه  عطهال الحهياي  له ول المتوحهط عالميها و  الت مي  الحيايي  المحت ام  ل ول المتوحهط،
القطهال الحهياية اححهي  مع وضع تقيي  لل لوات  ين  ول الشهمال و ول الل هوب  احهتعباض  تهاؤش ماشهبات ت 

 .ل عط ال ول
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 المبحث األول: حوض البحر األبيض المتوسط كوجهة سياحية
يع  القطال الحياية عطاعا بؤيحيا حة ال شاط االعتصا   للع ي  مهن  ول المتوحهط والمصه ب البؤيحهة 

لألهميه  خاص  لل ول غيب ال  طي  يما يمين االعتمها  علهى ههعا القطهال يمصه ب  خهل محهت ا   اهبا  ،لل خل
  المتزاي   ل عا القطال.

 المطلب األول: تقديم حوض البحر األبيض المتوسط
ة له ا ط و ي هاميييتعت ب الحياي  حة ال يب ات يض المتوحط  شاط م تا  وحة   س الوعت عطال  ش 

الثهههباع وبههههان علهههى مههه ل الت يؤههه  والتهههوازن حهههة ايعلهههي ، ضهههف إلهههى علههه  اليمايههه  يمههها يعت هههب مصههه با للعمالههه  و 
 واالحتخ ا  العقل ة للمواب  الط يعي . 

 الخصائص المشتركة لدول حوض المتوسط  -أوال 
، أ  أ ههي يمثههل ملتقههى طههبت القههابات ي يههب  اخلههة يتوحههط  العههال  القهه ي عههبف ال ضههاع المتوحههطة ي      
. يشيل حيي الما ب الط يعة ع صب تشا ي  ال ح   للم طق  من ييث التشها ي حهة إحبيقيا، أحيا،  اوبو الثلث أ

. وعههه  تههه  تي يههه  ال يهههب لههه  يتمثهههل حهههة شهههلب  الزيتهههونيشهههت ب  معلههه  ع   الو التضهههابيس والم هههاو المتوحهههطة، 
تابيخيههه  والت هههول ت حهههة العهههال  لمعالمهههي الات هههيض المتوحهههط مهههن ع هههل الصههه  وت العهههالمة للط يعههه  يههه ه  الم هههاط

 .  (1) اعت ابط م  ا لليضاباتال يولولة و 
ثقاحيهها مشههتبيا م ههع العصههوب اليلبيهه ، حههاه  تعاعههب ف ال ضههاع المتوحههطة عمقهها يضههابيا و ييههث عههب 

 يضابات م  ي . إلىاال تقال من يضابات بي ي  زباعي  حة الم طق  حة الت ول الثقاحة وال ي ة و  اليضابات
لههههه  طهههههول الحهههههايل للميهههههع الههههه ول ي و  2مليهههههون يلههههه  2.5المتوحهههههط محهههههاي  يغطهههههة ال يهههههب ات هههههيض 

 .)2(ي  46000يوالة
ع هها  الحههويس : مضههيت ل ههل طهابت غب هها و مغلههت لههوال ولهو  م  ههعين بؤيحههيين همها شه ي يههب يمها يعت ههب  

شبعة   عل الخ ات المولو   ين لزيب  صهقلي  ات يض المتوحط إلى يوضين غب ة و شبعا، يما ي قح  ال يب 
 .)3(وتو س

 

 

                                                           
(1)
 Programme des nations unies pour l’environnement, le tourisme et le développement durable en 

méditerranée, plan d’action pour la méditerranée, technical report science no:159, p2.  
(2)

 United nations environment programme ,méditerranéen regional report, Switzerland, 

december,2002,p6. 
(3)

 Idem. 
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 ومههن 2005عهها  مليههون  حههم   500وعلههى الصههعي  الحههيا ة  لهه  عهه   حههيان ال يههب المتوحههط يههوالة 
 . (1) 2025مليون  حم   يلول ح   600المتوعع أن يصل إلى 

 :(2) ول  وهة 22 ول المطل  على يوض المتوحط الي ل  ع   
 ؛احبيقيا: المغبب ، اللزاؤب، تو س، لي يا، مصب -1
 ؛حلحطين، حلحطين الميتل ، ل  ان، حوبي حيا: آ  -2
مو هايو  ،ال بحه ، يبواتيها، حهلوحي يا، ايطاليها، ال وحه   و ل اتحهو  هالل  ا يها،، ألأوبو ا: تبييها، اليو هان -3

 حب حا، اح ا يا.
  جنوب المتوسطو بين دول شمال  االختالفجوانب  -ثانيا

 :(3)تتمثل حةلوا ب ع    عض ا حة محتويات و  تختلف  ول المتوحط عن 
المحههتول إلههى محههتويات لزؤيهه   يميههن تقحههي  هههعالمحههتول الهه يموغباحة وااللتمههاعة: االختلحههات علههى ا

 مع هى ولهو   مها  هين  ول الشهمال و ول الل هوب المتوحهطة، متعلق  أوال  ع   ت احت اليتله  ال يمغباحيه  ثلث
  مو حيا ة غيب متياحئ.

      احهههات مهههها  هههين  ول الضهههه تين ييههههث يغلهههب الهههه ين المحههههييةايخهههتلف الثهههها ة ييمهههن حههههة اخههههتلف الثق
ضف إلى عل  تع   الل لات وهو  ،مقا ل الطا ع ايحلمة ل ول الل وب ،الثقاح  اتبو ي  على  ول الشمالو 

  .يو  ا متشا      ل حة تع  ها ليس حة ،عامل مشتب   ين الض تين
 يي ا.المتوحطة, وهعا التمايز يما و  عيشي  لل ب حة المحتويات الم يتمثل ثالث اختلفو 

       االلتمهههههاعة لل ضهههههاع ه ههههها  ت هههههاوت حهههههة الوضهههههع االعتصههههها   و االختلحهههههات علهههههى المحهههههتول االعتصههههها  :    
لخهها  خصوصهها حههة ي يههبا حههة ال ههاتش الهه اخلة ا ابت اعههاوعمومهها تحههلل  لهه ان الشههمال المتوحههطة  ،المتوحههطة

ح ا ياو  ،إيطاليا ،حب حا حة ل     ضف إلى عل  الت اوت ، ي ما ي خ ض هعا الماشب حة  ول ل وب المتوحط ،ا 
المههواب  تتيههون   يهه  صهها بات ا مههن الهه  ط و  الههواب ات لطبحههة المتوحههط، ح لهه  مههثل أن  ول الل ههوبالصهها بات و 

 اتولهى ل بله أمها عهن الطهبف الشهمالة حصها باتي تيتهو   ا  يما هو اليال  ال حه   للمغهبب وتهو س، و الزباعي
 ا الحلع ال حيلي .عيو ، ل قلالتل يزات الص اعي  الخاص   ا ،الحلع ايليتبو ي  على

                                                           

 07/05/2016 ,www.kenanaolin.com/users/MedSea/ )  ،الموعع:-بحر المفارقات–المتوسط  حوضأما ة احماعيل ، 
1(
 

(2)
Raphael Bille, Hubert Kieken, tourisme et changement climatique en méditerranée: enjeux et prospectives 

centre, d’activités régionales ,juillet 2008 ,p1. 

 
العلعات ال ولي  ، يلي  العلو  و حبل العلو  الحياحي   بحال  ماليحتب،، 5+5الحوار األورومتوسطي من برشلونة إلى منتدى ،  ب  بتي  (3)

  .62،64، ص ص 2009-2008واالعل ، لامع   ن يوحف  ن خ  ،   الحياحي 
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ومههن زاويهه  أخههبل ه هها  ت ههاوت شاحههع حههة  حهه   محههاهم  ضهه تة المتوحههط حههة التلههاب  العالميهه ، ح ههة         
محاهم   ول الل وب ضعاحا من أيين يحاه  لزع من شمال المتوحط )اح ا يا، حب حا، ايطاليا(   ح   تحاو  

تعها ة مهن مشهايل  حة التلاب  العالمي ،  ون أن   حى ال وابت المتعلق   محتول التطوب التق ة، حه ول الل هوب
 ايميا يات.للمواب  و  لحال االتطوب التق ة ويي ي  التوايف اليحن و 

 المطلب الثاني: التحديات التي تواجه دول بحر المتوسط
 تيقيههت االحههت ام  حههة مختلههف مههو  و ع يهه   مههن شهه   ا عبعلهه  محههابها الت توالههي  ول المتوحههط تيهه يات

 :(1)مختلف التي يات حة ما يلة إيلازويمين  ، ما حي ا عطال الحياي القطاعات 
 : التحدي البيئي -أوال

و  عهههل ال يؤههه  المتههه هوب  حههه ن  ،يعت هههب التيههه   ال يؤهههة  صههه   عامههه  مهههن  هههين أهههه  التيههه يات المطبويههه 
ييث اشهت  الته هوب  ،المتوحط يعا ة من خطب  ال  حة حق  اتصول اتحاحي  التة يبيز علي ا طا ع ا ال بي 

 ال يؤة على م ل العقو  اتخيب  مما أ ل إلى تحليل آثاب حل ي  م  ا:
 ل العمبان؛ضيال اتباضة الزباعي    ع -
وب اع   ،والضوضههاع ،ضههبي    عههل ايتاههاا يبيهه  المههبوبي  اليالصههيمحههتويات المعيشههي  و التهه هوب  -

 ؛الزيا   الحبيع  حة تولي  ال  ايات وعي  ال واع و 
العمبا يه  علهى الخطهوط الحهايلي   ات شهط يهعل  تواله  تعا ة الم اطت الحايلي  وال يب من التلهوث و  -

 احت  ا  المواب  الحميي ؛ إلى إضاح 
ال ههاتش عههن الحههوايل  ،ايعلههي الت ههول ال يولههولة حههة للم ههااب الط يعيهه  و حههمات ال بيهه   التغيههبات حههة ال -

 حههة الع يهه  مههن اليهههاالت    حههه ب حههبط االحههتغلل لحههيان ومههن الم ههاطت ال اخليهه  الم مشههالميتاهه   ا
إضهههههاح  إلهههههى أن إعلهههههي  المتوحهههههط معهههههبض لليثيهههههب مهههههن التغيهههههبات  ،ابت هههههال تيهههههاليف التههههه هوب ال يؤهههههةو 

 اختلالت إييولولي ...(. ،زالزل ،الط يعي )حيضا ات
ومن المتوعع أيضا أن تز ا  الضغوطات ال يؤي   وتيب  حبيع  خاص  على الم اطت الحايلي  على م ل 

 وال حيما حة ملال الحياي . ،الح وات العشبين القا م 
 
 
 

                                                           
(1)
 United nations environment programme, Mediterranean strategy for sustainable development a framework 

,for environmental sustainability and shared prosperity, Greece, 27 juine 2005, pp 3,5. 
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 الثقافيةو  ،االجتماعية ،االقتصادية ،افيةالتحديات الديموغر  -ثانيا
حال لهه ان  ،ل و ههي لهه ان الواععهه  حههة شههمال المتوحههط و  ههين اليالهه  ال يموغباحيهه  حههة اله هها  ت ههاعض واضههح      

الشهبعي  حه ن ال مهو حة ال ل ان المتوحطي  الل و يه  و أما  ،المتوحطي  الشمالي  توالي مشيلت شيخوخ  الحيان
 الحيا ة ما يزال يشيل عضي  ي بل.

ح  ي علهيل مها  لهح حهة إ ه اع ع بتهي الت اححهي  حهة  ،الع وبليما للتلاب  و ومع أن يوض المتوحط يعت ب إع
الغالههب يمهها أن  عههض الشههبيات المتوحههطي  تتحهه  حههة  ، لههاب  عههض اتعطههاب حههة علهه بغهه   ،اتحههوات ال وليهه 

 تعا ة من االحتقهاب إلهى القه ب  الت اححهي  خاصه  تله  المتواله   حهة ل هوب ايعلهي و  ، اليل  المتوحط والصغيب
لشبيات ال تتميز  اال تياب إع أ  ا احت  ت ول تب  طويل  للغاي  إلى "االعتصا  البيعهة" و ص   عام  ح ن هعط ا

 .مواب ط الط يعي ل الموعع ايعليمة اللغباحة و المعزز  احتغل
حههة صهه وف  حههيماالتتعلههت  اال هه ما  حههة حههوت العمههل و  وعلههى الصههعي  االلتمههاعة ه هها  مشههيل  يهها  

امتصاص ضغط ال لب  الش ي   من ال ل ان المتوحطي  الل و ي  والشهبعي  ليس  مق وب  ول الشمال و  ،الش اب
إلههى ابت ههال  إضههاح  ،2025مليههون حبصهه  عمههل ل يهه    يلههول عهها   30التههة هههة  يالهه  إلههى خلههت أيثههب مههن 

 مع الت ال طال .
ل قب إع يعت ب ا ،ول الشمال والل وبحة ملال التعلي  والمحاوا   ين الل حين ه ا  ت اوت واضح  ين  
يمهها أن حههيان اليثيههب مههن ال لهه ان  ،وخاصهه  حههة الم ههاطت البي يهه  مشههيل  ي يههب  حههة الع يهه  مههن ال لهه ان الل و يهه 

 مباحت صيي .إلى ما يي ة من مياط شبب  قي  و  المتوحطي  يعا ون من االحتقاب
ولهو أن ههعا ميلهوب  ،حة الملال الثقاحة تت اين أوضال ال له ان مهن ييهث عه بات ا الثقاحيه  ت اي ها شه ي ا

  مهع   هيمها ههو واضهح  المقاب  ،عن ات ااب لزؤيا  ح ب االحتقاب إلى الماشبات الثقاحيه  التهة يصهعب وضهع ا
الل هو  الم عوله  عيهاس المعوعهات وع اصهب الت هول التهة تتحه   ه وبها  االتحهال  أتايهتوعه   ،اتخهبلالماشبات 

ت ييهه  الت ههول الط يعههة حههة حههيات العولمهه  وتههبويش الثقاحهه   وتهه عوا اليالهه  إلههى ايتبام هها  مهها ي ههبز العههز  علههى
 .اتحاحي االلتماعي  االعتصا ي  و  اتصولمن  أصلالمتوحطي  ال بي    اعت ابها 

 المتوسط حوضالمطلب الثالث: واقع السياحة في 
 ييهههث تشهههيب أبعههها   ،تعههه  الحهههياي  مهههن أهههه  القطاعهههات التهههة تقهههو  علي ههها اعتصههها يات  ول المتوحهههط         

وحيما يلة ح حتعبض أه  ماشبات  ،هعا القطال حة ايعلي إلى ال مو المتواصل الع  يحللي  الحياي  العالمي 
 القطال الحياية يعلي  المتوحط.
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 (2013_2000المتوسط) لحوضعدد السياح الوافدين  -أوال
 ابت هعحقه   ،خهلل الحه وات اتخيهب  ابت اعها مليواهايه علي  المتوحط  ليوضعبف ع   الحياب الواح ين 

 96 زيها   عه بها  2013مليهون حهاؤح حه    330ليصهل إلهى  2000مليون حاؤح ح    234ع   الحياب من 
 .2000مقاب    ح    %41مليون حاؤح أ  ما  ح تي 

 . 2013إلى 2000المتوحط خلل الح وات من  ليوضالشيل التالة يوضح تطوب ع   الحياب و 
 2013إلى  2000المتوسط خالل السنوات من  لحوضعدد السياح مؤشر تطور  (:12الشكل رقم)

 
 .UNWTO)) ا  الطال تين اعتما  على  ابومتب الحياي  العالمي : من اع المصدر

ييهث  ،2013لهى إ2000الشيل أعلط يوضح تطوب ع   الحياب يعلي  المتوحط  خلل الح وات من  
 . 2013لى إ 2000 ين ح وات  حة العال  ع   الحيابيمثل ع   الحياب الواح ين إلى إعلي  المتوحط ثلث 

مليون حاؤح, و قهة ايعلهي  مياحاها علهى   هس عه   الحهياب  234يوالة  2000 ل  ع   الحياب ح   و 
 حهة  2001 حه تم ب  11ي  حة إعلي  المتوحط   يه اث ي ل على ع   ت ثب الحيا وهعا ما ،2001خلل ح   

 ،الواليههات المتيهه   اتمبيييهه  علههى الههبغ  مههن ا خ ههاض عهه   الحههياب علههى المحههتول الهه ولة خههلل   ههس الحهه  
التههة شهه  ت ا خ ههاض مههن ييههث  2009واحههتمب تزايهه  عهه   الحههياب خههلل الحهه وات المواليهه  إلههى غايهه  حهه   

مقاب ههه   حههه    %3.4وعلههه   ا خ هههاض   حههه  مليهههون حهههاؤح   293ياب إلهههى ليصهههل عههه   الحههه ليبيههه  الحهههيايي ا
 صايب اال خ اض حة ع   الحياب حة العال .وهو ما  ،2008

 مليون حاؤح 305لي ل  ع   الحياب حة هعط الح    2010وت  تحليل عو   االبت ال ا ت عا من ح     
واحهتمب العهه   حههة  2009مقاب هه   حهه    %5.1مليههون حههاؤح أ    حه   زيهها   تقه ب ب 12 زيها   عهه بها يهوالة 
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مليون حاؤح،  وع  ابت ع ع   الحهياب المتواحه ين علهى  ول يهوض  330 ما يقابب 2013االبت ال لي ل  ح   
  .  2000مقاب    ح     الماؤ  41  ح    2013المتوحط ح   

 (2013_2000المتوسط ) لحوضاإليرادات السياحية  -ثانيا
ييهههان وتتهههباوب مههها ين علهههى اعت هههاب أن التههه حقات ال ق يههه  تتماشهههى مهههع التههه حقات ال شهههبي  حهههة معاههه  ات  
 حق  ش   إعلي  المتوحط زيا ات مختل   حهة اييهبا ات الحهيايي   ،اال خ اض  تيل  للابوف العالمي االبت ال و 
 .2013إلى ح    2000من ح  

 .2013_ 2000خلل الح وات  المتوحط ليوضالشيل التالة يوضح تطوب اييبا ات الحيايي  و  
 2013إلى  2000السنوات المتوسط خالل  لحوضاإليرادات السياحية  مؤشر تطور:(13الشكل رقم)

 
 .(UNWTO)  ابومتب الحياي  العالمي : من اع ا  الطال تين اعتما  على المصدر

 ليا من خلل الشيل تطوب اييبا ات الحيايي  الع  صايب تطوب ع   الحياب خلل الح وات مهن 
يهههوالة  2000إعلههي  المتوحههط حهه   ة ييههث  لغههت اييههبا ات الحهههيايي  الميققهه  حهه ،2013إلههى غايهه   2000
بغه  ث هات عه   الحهياب  مليهاب  والب 155زيها   لي له  يله  اييهبا ات  2001وش  ت ح    ،ملياب  والب150

مهههع العلههه  أن اييهههبا ات  ،الحهههياية علهههى الم تلهههات الحهههيايي وههههعا مههها ي حهههب زيههها   اي  هههات  ،حهههة ههههعط الحههه  
 .الحيايي  الميقق  حة العل  ع  ا خ ضت خلل هعط الح  

مليهاب 11شه  ت ا خ هاض ط يهف  مها يقهابب  أيهن 2009ة الزيها   إلهى غايه  حه   احتمبت اييبا ات ح
   حهههب وعلههه  ال خ هههاض عههه   الحهههياب حهههة تلههه  ال تهههب  ،2008مقاب ههه   حههه    %7  حههه    أ   ا خ هههاض  والب 

 . 2008ح    التة ضب ت العال  اتزم  االعتصا ي  المالي 
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150 االيرادات مليار دوالر 155 156 154 162 169 177 187 191 180 189 194 204 209

100 المؤشر 103 104 103 108 113 118 125 127 120 126 129 136 139

0

50

100

150

200

250



على ضوء مبادئ السياحة المستدامة تنافسية السياحة لدول حوض المتوسط الدراسة     الفصل الثالث    
 

70 
 

يمثل  ما ملياب  والب 189عو   االبت ال على محتول اييبا ات الميقق   تحليل  2010وش  ت ح   
مليهاب  والب  209 إلهى، واحهتمبت اييهبا ات الحهيايي  حهة الزيها   لتصهل 2009اب    حه   مق %6زيا     ح  

 .2000 اتحاسمقاب    ح    %39أ   زيا   ع بها  2013ح   
 (2014_2000المتوسط ) لحوضمساهمة قطاع السياحة في التوظيف  -ثالثا

تهه   إعحههبص عمههل،  تههوحيبغيههب م اشههب حههة  أوالمتوحههط  شههيل م اشههب  إعلههي يحههاه  عطههال الحههياي  حههة 
  .2014 لىإ 2000تحليل تطوبات واضي  خلل الح وات من 

المتوحهههط خهههلل الحههه وات  ليهههوضحهههبص عمهههل  تهههوحيبالشهههيل التهههالة يوضهههح محهههاهم  عطهههال الحهههياي  حهههة و 
2000_2014. 

 2014إلى  2000المتوسط خالل السنوات  لحوض(: تطور مساهمة قطاع السياحة في التوظيف 14)الشكل رقم

 

 .www.wttc.orgمن اع ا  الطال تين اعتما  على  المص ب:

ييهث ته  تهوحيب مها  ،المتوحهط يعلهي خلل الشيل ع   الوااؤف التة يوحبها عطهال الحهياي    ليا من
 له   إع خهلل الحه وات المواليه   ش   تطوب المحاهم  ت    اتو ، 2000واي   عمل ح    ألف 7121قابب ي

مقاب ه    %9.5 تقه ب  هه   حه   يزيها  واي ه  عمهل  ألهف 7795يهوالة  2014عه   الواهاؤف المحهلل  حه   
 .2000 ح   
 (2014_2000المتوسط ) لحوضمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي -رابعا

عل  مهن خهلل محهاهمت ا  الت مي  االعتصا ي ، و  لل  وض تلعب الحياي  حة إعلي  المتوحط  وبا حعاال  
الشهيل التهالة يوضهح محهاهم  عطهال الحهياي  حهة ال هاتش وللهب العمله  الصهع  ، و حة ال اتش الميلة ايلمالة 

 2014_2000المتوحط خلل الح وات  ليوضالميلة ايلمالة 
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100 المؤشر 100,5 100,2 103,5 109,5 112,2 116,6 119,3 116,6 111,9 114,5 109,9 110,3 108,5 109,5
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إلى  2000المتوسط خالل السنوات  لحوض اإلجماليفي الناتج المحلي  ةالسياحتطور مساهمة قطاع  :(15الشكل رقم)
2014 

 
 .www.wttc.org الموعع االليتبو ة للمللس العالمة للحياي  والح ب: من اع ا  الطال تين اعتما ا على :المصدر

المتوحط، ييث  لغت عيم   يعلي  ايلمالةمحاهم  عطال الحياي  حة ال اتش الميلة  إلىيشيب الشيل 
وهو ما يقابب الحه س مهن محهاهم  عطهال الحهياي  حهة ال هاتش ملياب  والب 202يوالة  2000المحاهم  ح   

  حه   أ  مليهاب  والب  200إلهى مها عيمتهي  2001الميلة ايلمالة حة العال ، لت خ ض عيم  المحاهم  ح   
التهة  2009غايه   إلى 2002االبت ال ا طلعا من ح    إلى، لتعو  عيم  المحاهم  2000مقاب    ح    1%

مليهههاب  والب  410التهههة  لغهههت عيمههه  المحهههاهم  حي ههها  2008مقاب ههه   حههه    %21.8  حههه   شههه  ت ا خ هههاض 
 2014غايه  حه    إلهىملياب  والب، وش  ت  ح   المحاهم  زيها ات محهتمب  368يوالة  2009لتص ح ح   

 .2000 اتحاس  ح  مقاب     %99ثل هو ما يمملياب  والب، و  402لت ل  
 المبحث الثاني: التنمية المستدامة في حوض المتوسط

 إن ال  ههوض  القطههال الحههياية يتطلههب بايهه  إحههتباتيلي  واضههي  يههت  مههن خلل هها توضههيح اتههه اف  
التخطهيط ال يمين الوصول إلى وضع باي  إحتباتيلي  إال من خهلل عمليه  و  ،المبلو  من تطويب هعا القطال
تعهه يل ا يلمهها  عههت الضههبوب  إلههى غ  خطهه  إحههتباتيلي  يههت  ت  يههعها ومتا عت هها و ايحههتباتيلة التههة تحههمح  صههيا

 تماشيا مع اته اف المحطب  .عل  و 
وحوف  تطبت من خلل هعا الم يث إلى احتعباض أه  ايحهتباتيليات التهة ت ع هى  الت ميه  المحهت ام  

خههلل إ ههباز أههه  ات اعيهه  مشههتبي  حههة هههعا الملههال  ههين  ول المتوحههط  علههى محههتول يههوض المتوحههط وهههعا مههن
  ول الل وب.  المحت ام  ليل من  ول الشمال و  ع ها حوف  حتعبض إحتباتيليات الت مي ،)ات اعي   بشلو  (
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  المطلب األول: اتفاقية برشلونة من أجل التنمية المستدامة في حوض المتوسط
ممها يعيهس  ،ضمان التوازن  ين ال ا الماح  ليماي  القطال الحياية و   اعتبحت  ول المتوحط  اليال

 وليه  أحاحهي  و اف متعاعه   حهة ات اعيهات إعليميه   شيل واضح اهتما  غال يه  اله ول حهة يهوض المتوحهط يه طب 
 .من ألل موال   التغيبات الياصل     ف تيقيت ت مي  حيايي  محت ام 

 اتفاقية برشلونة  -أوال
 ولهههه  متوحههههطي  بحقهههه  ايتيهههها  اتوبو ههههة خطهههه  عمههههل ال يههههب ات ههههيض  16اعتمهههه ت  1975حههههة عهههها  

اعتما ها ي ب امش لل ياب ايعليمي  تيت مال   ب هامش اتمه  ويا ت هعط الخط  هة اتولى التة يت   المتوحط
 .(1)المتي   لل يؤ 

ث حة ماتمب ا ع ق  حة التلو أعبت اتطباف المعيوب  ات اعي  يماي  ال يب المتوحط من  1976وحة عا  
  حهتعبض االت اعيه  ال بوتويهوالت الحهت  المع يه   لوا هب متعلقه   محه ل  يمايه   يؤه  ال يهب المتوحهط و  ، بشلو  

 ايطاب القا و ة للخط  .و 
الع  ي ع   مثا   تة ت ولت أعمالي   يان  بشلو   و الا ع ق  ماتمب  بشلو   و  1995م ب  وح 28_27ح ة 
ييث ت  تي ي  الخطوط العبيض  للشباي  ما ين  ول االتيها  اتوبو هة  ،متوحطي و   للشباي  اتوب ش ا   ميل

الت ميههه  و يمههها اعتمههه ت اتطهههباف المتعاعههه   خطههه  عمهههل ليمايههه  ال يؤههه  ال يبيههه   ،الشهههبياع المتوحهههطينو  25الهههه
لتيههل ميههل  ،ال يههب المتوحههط(المحههت ام  للم ههاطت الحههايلي  حههة ال يههب المتوحههط )المبيلهه  الثا يهه  لخطهه  عمههل 

 .1975خط  عمل ال يب ات يض المتوحط لعا  
التهههة  1976وحهههة الوعهههت عاتهههي اعتمههه ت اتطهههباف المتعاعههه    حهههخ  مع لههه  مهههن ات اعيههه   بشهههلو   لعههها  

 الم اطت الحايلي  لل يب ات يض المتوحط"."ات اعي  يماي  ال يؤ  ال يبي  و أص يت ت حمى 
      طبحهها وهههة مصههمم  علههى يمايهه  ال يؤهه  ال يبيهه   22   حههة االت اعيهه  إلههى وصههل عهه   اتطههباف المتعاعهه

ويبلهع  ،الق طبيه  حهة الوعهت عاتهي لتيقيهت الت ميه  المحهت ام طي  مهع تعزيهز الخطه  ايعليميه  و الحايلي  المتوحهو 
             التهههه ثيب ايعليمههههة للخطهههه  حههههة لا ههههب ي يههههب م ههههي إلههههى الت اعههههل الوثيههههت مههههع مختلههههف ويههههاالت اتمهههه  المتيهههه

 .(2)الم امات الييومي  ال ولي  اتخبل التة تقاحم ا  بخاع إعلي  المتوحط وشعو يو 
 
 

                                                           
(1)
 Programme des nations unies pour l’environnement , plan d’action pour la méditerranée ,  convention  

sur la protection du milieu marin et du littoral de la méditerranée et ses protocoles, Athènes, 

2007  pp 10,11.           
(2)
 Idem. 
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 :(1)وت  ف ات اعي   بشلو   ليماي  يوض ال يب المتوحط إلى
 تقيي  التلوث ال يب  ومياحيتي؛ -
 الحايلي ؛  ام  للمواب  الط يعي  ال يبي  و ضمان اي اب  المحت -
 االلتماعي ؛ال يؤ  حة الت مي  االعتصا ي  و  ع صب إ ما  -
التخ يض لي ع ب ايميان حهواع أيهان ت الحايلي  من خلل م ع التلوث و الم اطيماي  ال يؤ  ال يبي  و  -

  الما عن مصا ب  بي  أو  يبي ؛ 
 تعزيز التضامن  ين ال ول الحايلي  المتوحطي ؛ -
 المحاهم  حة ال  وض  اتوضال اليياتي ؛  -
 التعاون  ين  ول ال يب ات يض المتوحط حة يل مشايل مشتبي  ويماي  ال يؤ  ال يبي ؛ -
عن طبيت تعزيهز اليهواب الحياحهة  هعاحة يوض المتوحط و  واالحتقباب شاع م اطت مشتبي  للحل  إ -

 ايعليمة.واتم ة على المحتويين الث اؤة و 
 استراتيجيات التنمية المستدامة في المتوسط -ثانيا 

التهههة أ بلهههت الحهههياي  ، و (CMDD)تههه  إ شهههاع لل ههه  ال يهههب المتوحهههط للت ميههه  المحهههت ام   1996ا  عههه
يهها )تبييهها( حههة لا حههة وبشهه  العمههل ايعليميهه     طايموضههول عو أولويهه  ييههث تمههت م اعشهه  عضههايا مبت طهه    هه

 .1998ح تم ب 
اعتمهها ا علههى اعتههباب مههن شههبي  مصههب للمقاصهه  المشههابي  حههة ملموعهه  العمههل، اتطههبف حههة ات اعيهه  و 

المتوحط للت مي  المحت ام  على ولهي الخصهوص مهع التبييهز علهى ال يب  إحتباتيلي  2005 بشلو   حة عا  
 .(2)، واي   م  ا تتعلت  تشليع الحياي  المحت ام ملاالت عات أولوي ح ع  

 :(3)ةيما يل وعل  2015إلى  2005اتخيب  حة اته اف البؤيحي  الثلث  الم  ع  من  تتلح  هعطو 
 ال يؤي  للحياي :الحل ي  ايعليمي  و  اآلثابال  ف اتول: الي  من 

تي يههه  ، و 1999تطهههباف المتعاعههه   حهههة عههها  تعزيهههز ت  يهههع التوصهههيات علهههى الحهههياي  التهههة اعتمههه ت ا ا -1
 احتعباضا شامل للتق ي ؛ 2008الممابحات اللي    يلول عا  

                                                           
 ، تابيخ التص ح:   www.sviva.gov.ilالموعع:  ،المناطق الساحلية للبحر المتوسطبرشلونة لحماية البيئة البحرية و اتفاقية  (2)

07/ 04/ 2016. 
(2)
 Mediterranean Action Plan (MAP) , promoting sustainable tourism in the Mediterranean: providing 

of the regional workshop Sophia antipolice, France, 2-3 july,2008, p 8. 
(3)

  Jylien le Telier et al, Tourisme et développement durable, atelier, régional Marseille, 23-24 mai , 

2016, pp 3,4. 

http://www.sviva.gov.il/
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 تعزيز التوزيع اتحضل لت حت الحياب  اخل ال ل ان على أحاس  باحات ع بات التيمل؛ -2
زيههها   القيمههه  المضهههاح  للحهههياي  للملتمعهههات ل ههه ف الثههها ة: التهههبويش للم تلهههات ومياتهههب الحهههياي  المحهههت ام  و ا

 الميلي :
عله  الحهياي  المحهت ام  والمهبولين و  2010 وز حه  حة موع  ال يتلهاتطويب حة أعبب وعت ممين و  -3

تعزيهز ال ب هامش ايطهاب  لل يهب ات هيض و  مع الوزابات المع ي  والقطهال الخهاص، والم  يهين   التشاوب
والم هاطت الثقاحيه     غة أن يبيهز علهى أصهول التهباث،ح وات الع  ي 10المتوحط حة ألل ال يتع ل 

ال يهههب المتوحهههط"، تعزيهههز العمهههل التلبي هههة علهههى المحهههتول  شهههاع "علمههه  اللهههو   للحهههياي  ال يؤيههه  يو 
 ؛الميلي مة ل ع  ت  يع ال بامش الوط ي  و ايعلي

 يؤههه  والتهههباث الثقهههاحة الحهههياية"  ييهههث يحهههاه  الحهههياب حهههة الي هههاا علهههى ال االحهههتب ا زيههها   خيهههابات " -4
 ؛تعزيز الت مي  المحت ام  من ل  المتوحطة و 

ال قهههل إلهههى للويهه  و اعلههى أحهههاس ال قههل وخاصههه  ال يبيههه  و  ت  يههع الههه ا  الضهههبي ي  إميا يهههاتاحتيشههاف  -5
 ؛اللزب للمحاهم  حة الت مي  المحت ام  حة هعط الم اطت

الخصهوص  وعلهى ولهي ،يي ا الم اطت الط يعي  الميمي  والحهيايي ال بص التة تتالتييف مع القيو  و  -6
ميميهات، الميهيط  ،الثقاحة حهة اليه اؤت ايعليميه و  ة الي اا على الت ول ال يولولة والتباث الط يعةح
 ؛الم اطت الحايلي  الميمي لييو  و ا

المياحا  على ت هيل المباحت ال   عي  وال  ي  التيتي  للحياي  و  إعا  تشليع ال ل ان على تعزيز  بامش  -7
 ؛المواعع التابيخي 

 ال  ف الثالث: تيحين  اا  اي اب  العام  للحياي  المحت ام :
 ؛شتغلين البؤيحين على المحتول ايعليمة لت حيت أشيال الت اي المتيحين الت حيت  ين ال ول و  -8
يلي  على إ اب  ع ب  الحلطات المو  التعاون  ين الحلطات المحاول  عن الحياي  وال يؤي  آلياتتيحين  -9

  .تعزيز الحياي  المحت ام ت مي  الحيايي  و 
 :(1)وتتمثل حة 2025إلى  2016احتباتيليات مقتبي  لل تب  من  إضاح  إلى هعط اته اف الم  ع  ه ا 

            تطههههويب الحههههياي  البي يهههه  والتههههة حههههوف تقلههههل مههههن الضههههغط علههههى المهههه نو  إعهههه ا  خطهههه  عمههههل لهههه ع  -1
 الم تلعات الحايلي , وتي يز احتغلل الم تلعات الميلي  وتولي  حبص عمل ميلي ؛و 

                                                           
(1)
 Idem.  
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االلتمهاعة للم تلهات ال واؤه  ال يؤيه  واالحهت ل  االعتصها   و   الهوعة  خصهوص اتخاع م ا بات لزيا  -2
 الميلي   ما حة عل  عطال الحياي ؛ 

مهن خهلل اتخاع إلباعات لتيحين وصول صغاب المزابعين إلى اتحهوات  مها حهة عله  حهوت الحهياي   -3
 تص يف بامش الخطط التحويت،  ،أ وات الحوت يات و بامش التعاون،عمل ،احتخ ا  م تلات م تيب 

 ضمان ت  يع القوا ين الملزم  للت مي  الحايلي  حة أماين الضغوط الحايلي ؛ -4
يليه  اللاع يه  الم الخصهاؤص الميليه  حهواع حهة تخطهيط وتطهويب مشهابيع لتعزيهزخلهت حهبص لتعزيهز  -5

 تعزيز ميز  عا ب  على الم احح ؛ي  ا  للت مي  االعتصا ي  و 
ن التابيخيه  حهة م طقه  ال يهب ات هيض المتوحهط  مشهابي  تطويب أو تعزيز الش يات القاؤم  على المه  -6

 تمثيل الص اع  التقلي ي ؛صا ي   ما حة عل  عطال الحياي  و لميع ال عاليات االعت
ى اتخهاع ته ا يب حهة ملهال الطاعه  ايصهباب علهتغيب الم او حة التشبيعات والحياحات الوط ي  و  إ ما  -7

الم هاطت المعبضه  للخطهب مثهل: حهة يهل القطاعهات و ييف مهن  ون  ه   ال قل حضل عن محاهم  التو 
 الحياي .إ اب  المياط، الزباع ، الصي ، و ال اطت الحايلي ، الم اطت اليضبي ، 

 المطلب الثاني: استراتيجيات التنمية السياحية لدول شمال المتوسط
يطاليها مهن أهه  اله ول حهة و  ،حب حا ،وحط ومن  ي  ا اح ا ياتعت ب  ول شمال المت   ايعلهي  ح هة تلهعب ا 

حيمها و  ،التيتي  ومقومات ا الط يعي  واليضابي   ال  يلو   ما حاع ها حة عل   ،ح ويا أع ا  هاؤل  من الحياب
ت ميه  عطاع ها الحهياية  ألهليلة ح ياول احتعباض أه  االحتباتيليات التهة ت  ت ها ييومهات ههعط اله ول مهن 

 حة إطاب محت ا .
  سياحية السبانياإستراتيجية التنمية ال -أوال

وعليهي يهان  ،اتخعت اح ا يا الع ي  مهن ايلهباعات له ع  وتطهويب الحهياي  المحهت ام  1990م   ح     
  تبلمت ا من خلل مخطط ي عهبف  ال اها  االحه ا ة للماشهبات ال يؤيه    من ولو   اب  إحتباتيلي  عام  تال 

يمها يعهبض أيضها ال تهاؤش اتوليه   ,تقييم هاال يا هات و ى م  ليه  لمهع يقهو  عله، و  2003للحياي  المقبب ح   
 .(1)التقييماتو  االتلاهاتماشب ويحمح هعا ال اا   قياس  27المتيصل علي ا   اعا على 

أو الميلة يميهن ايشهاب   ،الل و  ،ومن م اوب  ع  المخطط الحياية المحت ا  على الصعي  الوط ة
      أيضها  اتهه اف التعبيهفإلهى ال اها  و إلى إضاح  ملموعات أوحع مهن الماشهبات الخاصه   احهت ام  الحهياي  

                                                           
(1)

 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), examens environnementaux 

de l’OCDE, Espagne, 2004, p168. 
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وتل ب ايشاب  إلى أن ت مي  الحياي  حة احه ا يا ت طلهت   ايه  مهن ال له يات  ،لضمان إت ال حياحات لتيقيق او 
ولق  أعل ت الحلطات االح ا ي  عهن مشهبول  ،عزيز الحياي  المحت ام ييث  ص ال اا  على أهمي  التعاون لت

يحههمح  تقهه ي  إعا ههات تق يهه  للم ههاطت الحههيايي  وعلهه  لتشههليع ال لهه يات لت خههع  عههين االعت ههاب المشههايل ال يؤيهه  
ويعت هههب ههههعا  وعههها مهههن التههه عيت ال يؤهههة حهههة الم هههاطت  ،عا يلهههباع عمليههه  تيليهههل ثههه  تيضهههيب مخطهههط عمهههليهههو 

  .الحيايي
 ،2003م طقهه   يلههول حههه    200م طقهه  ثهه   16م هههاطت ثهه   6حههة ال  ايهه  ط  ههت هههعا المشههبول علههى 
ت حههة لهه  تمههول تط يههت المخطههط  ييههث يههان االعتمهها  علههى ال لهه يا وتلهه ب ايشههاب  إلههى أن الييومهه  االحهه ا ي 

علهههى مشهههاوبات  هههين القطهههال العههها   تههه  ا لهههاز المخطهههط   هههاعاو  ،الماليههه  الضهههبوبي التمويهههل  هههالمواب  ال شهههبي  و 
 هالتواز  ، م تلهات الحهيايي  وتيحهين ال وعيه القطال الخاص  غي  تيقيهت أهه اف أحاحهي  تتمثهل حهة ت ويهع الو 

وتطههويب  ،حههة القطههال الحههياية االعت ههابمههع م هها بات عامهه  أخههبل يمهها يحههاه  حههة أخهه  المحههاؤل ال يؤيهه   عههين 
وتيحههين تحههيب المههواب   ،لتشههليع الحههياي  البي يهه  ةمههن االتيهها  اتوبو ههال  يهه  التيتيهه  لل قههل وعلهه   هه ع  مههالة 

ول ههت اي ابات الخاصهه    ههعا الملههال  شههاط ا التحههويقة إلههى تطههويب وتيحههين أ ههوال وعهه   ،الثقاحيهه الط يعيهه  و 
 .(1)ل ي   من الحياي 

 إستراتيجية التنمية السياحية لفرنسا-ثانيا
 إحهتباتيلي على اعت اب أن حب حا ياليا ول   حيايي  باؤ   حة العهال ، عهببت الييومه  ال ب حهي  اعتمها  

طلهت عليههي احه " مللهس التههبويش وط يه  لتعزيهز الحهياي  ييههث ته  وضهع مللههس ي ه ف إلهى التههبويش للحهياي  ي  
 100حا للوصول إلى ت  ف من خلل ا حب  2020ييث ت  وضع خطط عبيض  إحتباتيلي  لباي   "الحياية

 .2020مليون حاؤح  يلول
العلمهات التلابيه  الول هات و  ، صه اع  الخمهوب،ن الط هةواعتم  المللس حهت  ملهاالت متمثله  حهة: حه

 .(2)التحويت، االحتق ال، االتصال والت بيبو الملال البعمة، ح  ت لبلال اتعمال وحياي  اتعمال، 
 :(3)يلة و تشمل ما ايحتباتيلي من خلل  و عل  ت  وضع ع   مقتبيات

)تح يل اليصول  التة يلب أن تص ح أولوي  وط ي  مع ضمان إع ا  ح ب لي  االحتق التيحين مباحت  -1
 ميتول الحياي  من خلل وحاؤل ايعل  العالمي (؛ إثباع، على ت شيبات  خول

 تلابي  المش وب ؛تبويش متماحي  تحت   على ع   مي و  من العلمات ال إحتباتيلي اعتما   -2
                                                           

(1)
Ibid, pp168,171. 

(2)
 Laurant Fabious, tourism development strategy , 12 June 2015. www.gouvernement.fr/en/a-tourisme-

development-strategy, 22/04/2016. 
(3)  Idem.  

http://www.gouvernement.fr/en/a-tourisme-development-strategy
http://www.gouvernement.fr/en/a-tourisme-development-strategy
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 اال تب يههتتطههويب التق يههات البعميهه  مههن خههلل ت شههيط التههبويش الحههياية وتغطيهه   طههات عههبيض لتهه حقات  -3
 اعتما  على التعاملت ايليتبو ي ، عالة الحبع  خاص  حة الم اطت الحيايي  البؤيحي ،

 الملال البعمة؛الم تمين حة ين ال اعلين حة القطال الحياية و توضيح العلعات التعاع ي    -4
لههو  التبييههز علههى م ههابات اللغهه  اتل  يهه  و تيحههين تهه بيب الم  يههين و لحههياي  و تعزيههز الم ههن حههة صهه اع  ا -5

 الثقاحي  العام ؛الخ مات والخ بات البعمي  و 
مبايههز أ يههاث ميبحهه   مش الت بي يهه  وا  شههاعيههعل  ت اههي  مههاتمبات ضههبوبي  للماححههات لتيحههين بايهه  ال ههبا -6

 الم  ي  حة القطال؛حضل تويي  للملاالت اتيا يمي  و أن تحاع  على أللحياي  من ش   ا 
 االحههتثمابالحههياية مههن خههلل إ شههاع صهه  وت احههتثماب  خههاص) صهه  وت  االحههتثماب إحههتباتيلي  إ خههال -7

 الحياية( يشمل أيضا خ م  لتمويل الم  يين حة ص اع  الحياي ؛
التههباث غيههب المهها  ) حههن  ا  با التههباث اتوبو ههة و  لعههبض الت ويههع ايعليمههة والم ههتش وأيهها   عهه  الم هها بات -8

 على الخصوص(. ةالط 
 إليطاليا السياحية التنمية إستراتيجية -ثالثا

 2013حههة ايطاليهها حههة لهها  ة لت ميهه  هههعا القطههال  إحههتباتيلي  اههبا تهميهه  القطههال الحههياية تهه  وضههع 
عا   ت  البيا   حة الحوت. ايتلل  ف إلى تيحين الق ب  الت اححي  حة ص اع  الحياي  وا 

 ههوب"، بيههزت علههى : القيهها  ، الواههاؤف، الل2020ايحههتباتيلي  يا ههت تيههت ع ههوان" الحههياي  اييطاليهه 
 هة: ثلث  أه اف بؤيحي  و 

 ؛إعا   البيا   ييطاليا حة عطال الحياي  -
 ؛خلت حبص عمل ل ي   -
 الوطن. احتغلل ال بص المتاي  حة ل وب ايطاليا لتعو   ال اؤ   على يل -

 القو  حهة القطهال الحهياية، ويشهيب إلهى خطهواتاتيلي  تيليل  عيت ل قاط الضعف و تعت ب الخط  ايحتب 
حه وات مق له ، وي  غهة  5إلهى  3ها مهن عمي    لل ول أعمال الييومه ، ووضهع ايحهتباتيلي  التهة يميهن ت  يه

علهههى  و عتمههه  ههههعط ايحهههتباتيلي يهههل حهههت  أشههه ب علهههى اتعهههل، أن يهههت  البصههه  المحهههتمب للتقههه   حهههة ايلهههباعات 
الصههه اع ، احهههتباتيليات الت ميههه  تيليهههل وت قحههه  إلهههى ثلثههه  أعحههها :  ،(BCG) للحتشهههاباتملموعههه   وحهههطن 

 ايلباعات على الم ل القصيب.و 
م  ، زيهها   محههاهيصههص الحههوتوحقهها لتقهه يبات حهه ن ت  يههع الخطهه  يحههمح ييطاليهها يول هه  مههن احههتعا   

 زيا   حبص العمل.ايلمالة و الحياي  حة ال اتش 
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إلهباع ملمهوس ثه   61واحت ا ا إلى   ش شامل تتضمن الخط  تيلهيل للقضهايا البؤيحهي  حهة القطهال حهة 
 م ا ئ تولي ي  مي    ل ا، وتحيب الخط  ايحتباتيلي  لإلبشا ات التالي : 7حة  تلمع هعط ايلباعات

 ؛  حة ص اع  الحياي الت حيت المبيز ال ع  و  تيحين اليي  من خلل تعزيز -
الماليهه  وعلهه  تماشههيا مههع ا  مهها يي ههة مههن المههواب  ال شههبي  و تزويهه هت اههي  عمههل الويههاالت الحههيايي  و   -

 أحضل الوياالت الحيايي  ال ولي ؛
 الحاؤح؛ ايتيالاتل ي    ما تخ   ت اي  عبوض  -
 تي ي  مباحت ايعام  من خلل التشليع على تطويب هيايل الضياح ؛  -
 الحياي ؛ ايتيالاتال  ي  التيتي ، من خلل تيقيت التطوب  ما يت ت مع ال قل و تي يث  -
 العمل حة القطال الحياية؛ احتيشافو  زيا   الت بيب والم اباتالتة ت  ف إلى تطويب المعبح ، و  -
 .(1)ال يبوعباطي اتل  ي   واحط  مباحت خاص   إلغاع  تاالحتثمابا تعزيز ل و  -

 إستراتيجيات التنمية السياحية لدول جنوب المتوسط: الثالثالمطلب 
، تههو س واللزاؤههب إلههى ت ميهه  عطاع هها الحههياية حههة إطههاب بايهه  تحههعى  ول ل ههوب المتوحههط المغههبب  
الل هههو   احهههتعباضمهههن ي  هههة إحهههتباتيليات وط يههه  خاصههه   يهههل  ولههه ، وحههه ياول حيمههها يلهههة  ا طلعهههامحهههت ام  

 مههها يتماشههى مهههع م ههها ئ الت ميههه  ل ا هههعط الههه ول حهههة ملهههال تطههوب عطاع ههها الحهههياية عوايحههتباتيليات التهههة ت ههه
 المحت ام .

  إستراتيجية التنمية السياحية في المغرب -أوال
تبيز  "2020"باي   اح طلت علي ا بب خط  إحتباتيلي  تتعلت  تطويب القطال الحياية أ  المغ توضع

البؤيحهههي  حهههة الت ميههه  االعتصههها ي  وااللتماعيههه  والثقاحيههه  الميبيهههات حهههة لعهههل الحهههياي  أيههه   االحهههتمبابعلهههى 
ض ب وحه 2020 المغبب ويتمثل طموي ا حة أن تيون ال ل  من  ين أي ب عشبين ول ه  عالميه   يلهول حه   

   ح ا يمبلع حة ملال الت مي  المحت ام  حة م طق  ال يب ات يض المتوحط.
مضهههاع   عههه   الحهههياب الواحههه ين  ،عتهههي ايحهههتعا ي ههههو مضهههاع   يلههه  القطهههال وطا 2020هههه ف بايههه        

واههاؤف عمههل م اشههب  ل يهه    ايضههاح  إلههى  مقبطهه  الحههياي  حههة الهه ل  ومضههاع   بيههلت والعاؤهه ات، خلههت 
 الحيان الميليين ثلث مبات.

، ييهث أن ههعا ب: مهباي  وأغها ياث تهينحهة ول تهين بؤيحهيتين  تتبيز الحهياي  حهة المغهبب إلهى يه  ي يهب     
تبييههز اللغباحههة يزيهه  مههن الضههغط علههى هههاتين الم طقتههين وال يحههمح  هه  باز ياحهه  إميا ههات المغههبب لههعل  تهه  ال

                                                           
(1)
 Silvia Argeloni, the strategic plan for tourism development in Italy, economia, seria management, university 

of Molise, Italy, volume16, 2013, pp 109,111. 
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م ههاطت م حههلم ، ويتمثههل ال هه ف مههن علهه  حههة والت ميهه ، ييههث ثهه  إ شههاع ثما يهه    يؤهه تإطههلت حياحهه  ل يهه   لل
 هعات ا، وعه  ته  تي يه  م طقتهة لعل ا تت وأ ميا    ولي  مبموع  ومحاع ت ا حهة أن تيهون ول ه  حهيايي  عاؤمه  

الميههيط اتطلحههة وحههوايل ال يههب ات ههيض المتوحههط. يمهها أ بلههت أب ههع م ههاطت أخههبل ضههمن عههبض مخههتلط 
    .(1)، وأخيبا م طقتان حتص يان وال تين للت مي  المحت ام  حة المغببثقاحة وحايلة حة آن واي 

وعهه  تهه  إ شههاع الع يهه  مههن ال يا ههات لضههمان ايشههباف الم حههل  علههى االعتصهها  الحههياية الل يهه  مهههن   
وتتمثههل م مهه  هههعط  ،القطههال الخههاصاب ماححههة ل يهه  يلمههع  ههين ال ولهه  و طههبف ال يؤهه  العليهها للحههياي  حههة إطهه

ويهههاالت الت ميههه  يمههها تههه  إ شهههاع  ،وتعزيهههز الشهههبعي  الماححهههي  للحهههياي  2020ال يؤههه  حهههة ضهههمان ت  يهههع بايههه  
امش م ييلهه  ييههث تهه  تي يهه   ههب ، ت الميليهه  والحياحههي  الحههيايي  الل ويهه  لههاب ايحههتباتيليا انضههمالحههيايي  ل

 :(2)الط يع  وتتبيز هعط ال بامش علىتتميوب يول الثقاح  والشواطئ و 
الهههههع  يتميهههههوب يهههههول  2020تيقيهههههت عيمههههه  مضهههههاح  عاليههههه  للمخطهههههط اتزبت  الحهههههياي  المحهههههت ام  و  -

 الشواطئ؛
 ؛الي اا علي اتعزيز المواب  الط يعي  و    ف  ،الت مي  المحت ام يؤ  و ال  -
 الموبوث التابيخة الع  ي  ف إلى تعزيز ال وي  الثقاحي  للمغبب؛التباث و  -
 الع  يطمح إلى خلت تبحي ة مت ول ي يمل ال  ي  التيتي  للحياي ؛و  ،الت شيط والبياض  والتبحيي -
 الصي ؛م  مضاح  عالي  تيون ل ا صل   حياي  اتعمال و عات عيمواعع تلابي  صغيب   -
تطلعههات المغاب هه  مههن خههلل  ب ههامش الحههياي  ال اخليهه  " ههل  " الههع  مههن شهه  ي أن يحههاع  علههى تل يهه   -

 تق ي  م تو  م احب.
الت اححهي  الحهيايي  حهة إطهاب   هش متيامهل ل اؤه   لل تيهاب و  ب املا وط يها  2020يما تضم ت باي    

تههوحب المغههبب علههى حبصهه  حبيهه   العتمهها   مههوع  مغب ههة توحههة حههيات ت ميهه  الحههياي  حيههي  ،لحههياي  المحههت ام ا
حهيت   2020وله ع  ع صهب الت ميه  المحهت ام  لبايه   ،للحياي  المحت ام  حهييون  مثا ه  ميهز  ت اححهي  بؤيحهي 

 التت ع.ا ماشبات للتقيي  و عوات مي    ويوضع  اا  متيامل يشمل أ 
وضههع آليههات ت ام  ضههمن المواصهه ات الت ايميهه  و االحههوحيحههمح هههعا ال اهها   تط يههت أحضههل لمعههاييب  

ت حتيمل هعط ايلباعات  احهتباتيليي للتحهويت تشهبف علي ها  ،مالي  ل ع  الت مي  ايييولولي  للم اطت الحيايي 
ل اليصول على المواب  الماليه  لتح ي ،وهة وي   ت  ب  ضمن ال يؤ  العليا للحياي  ،لل   الحياي  المحت ام 

                                                           
(1)
 Nada Roudies , vision 2020 for tourism in morocco” focus on sustainability and ecotourism”, export group 

meeting on ecotourism, ministry of tourism , Moroccan 2013,pp 16,20.    
(2)
 Idem. 
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لصه  وت حهة   هاع ثقه  ومن خلل   ش مقاب ه  م مله  حيحهاع  ههعا ا ،أ ش ت ال ول  الص  وت المغب ة للت مي 
عطاع  حع  عوي  للمشبوعات الي بل التة ت  ب  حة إطاب باي  المحتثمبين و   .2020ا 

 إستراتيجية التنمية السياحية في تونس -ثانيا
 هع ال  ايه  علهى الحهياي  إع باه ت م ،من أواؤل ال ول ايحبيقي  حة ملال الت مي  الحيايي ت ع  تو س    
 اشبت أعمال الت مي  حة م تصف الحتي ات  وضع مشبول طموب ويققت  لايا ي يبا تاي ط الزيا   و  ال ولي  

 المليوا  حة يل  اليبي  الحيايي  مع ابت ال حة ال خل الحياية.
تطويبههها حههة عطههال الحههياي  عمهه ت الييومهه  التو حههي  إلههى لههى الميتحهه ات الميققهه  و عو غيهه  الي ههاا   

تتضهمن  ،2016وت ت هة حه    2001و ه أ ت  يهعها حه   ،ح   15إحتباتيلي  للت مي  الحيايي  تمت  على م ل 
  تعليل المعوعات وتحمح  تيقيت أه اف الخط .لمل  من ات شط  الحيايي  الي يل  

       و يهالمب  ، اف بؤيحي  ضمن المخطط الوط ة للت يؤ  الحيايي  تتمثهل حهة: الت اححهي وع  ت  اعتما  أه
 .SWOT ت ام  وعل   االعتما  على مص وح االحو 

اتخعت الييوم  التو حي  المخطط الوط ة لت مي  الحياي  ه حا من الحياح  الت مويه  للحهياي  التو حهي  
 االحهتغلل اتمثهل  ون إيه اث أ   ،ال يهث حهة إميا يه  احهت امت او  اليفع للمواب ي    إلماال حة االحتخ ا  

 ت ثيبات حل ي  تا   إلى اال خ اض ال اؤ  حة ع بات ا.
حهههة ملهههال تحهههييب المهههواب  الماليههه  والعمالههه  الماهلههه  والمزايههها ال يؤيههه  تبتيهههز ايحهههتباتيلي  علهههى الي هههاعات 

 ال يموم  على الم ل الطويل.لتواصل و ب  تع  الضما   لتيقيت االثقاحي  يو  ا مواب   ا و 
ومهههن ألهههل تيقيهههت هههه ف االحهههت ام  تطلهههب القيههها   ملموعههه  مهههن ات شهههط  المبت طههه   ال يؤههه  الط يعيههه   

ال ضههاعات  ،ويههعا الم ههاطت ال اخليهه  مثههل المهه ن الق يمهه  ،المتوالهه   حههة الم طقهه  الحههايلي  التههة تمههت ت يؤت هها
يمهها تولهه  م ههاطت مطلههوب تبعيت هها تتطلههب تحههييب  ،ل ههوب التو حههةال القايلهه , وال ييههبات الماليهه  حههة أعصههى

 .(1)مواب ط من ع ل ال يؤات الوصي 
 السياحة في الجزائرتنمية لاإستراتيجية  -ثالثا

والضهههعف المحهههلل حهههة  ، وبط الت مهههو  مهههن ل ههه ميههه  االعتصههها ي  للقطهههال الحهههياية و  اهههبا لتزايههه  اته  
ح ن اللزاؤب ومياول  م  ا لل  هوض  القطهال الحهياية عمه ت إلهى  ،ؤب  من ل   أخبلالقطال الحياية اللزا

التههولي ة  للت يؤهه  الحههيايي  المخطههط  احهه أطلقههت علي هها  2008صههياغ  إحههتباتيلي  حههيايي   هه عا مههن حهه   
إال أن الته خب المحهلل علهى محهتول تط يهت ههعط ايحهتباتيلي  لعهل الل هات  ،(SDAT2025)  2025آلحهات 

                                                           

183،185ص ص  ،, مبلع ح ت عيبط،عامب عيحا ة  (1)  
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تيت م حمى المخطط التولي ة   ايحتباتيليلتص ح  2030تم   آلال ت  يعها إل ح    الوصي  على إطلع ا
 .(1) 2030للت يؤ  الحيايي  آلحات 

إع  ،ايطهاب ايحهتباتيلة للحهياي  حهة اللزاؤهب 2030ويعت ب المخطط الوط ة للت يؤ  الحيايي  آحهات   
الطويهههل حهههة إطهههاب الت ميههه  المههه يين المتوحهههط و   الحهههياي  علهههى يوضهههح ههههعا المخطهههط ال اهههب  الوط يههه  للت ميههه
الهه ع  و  ،ال عاليهه  االعتصهها ي  ،الع الهه  االلتماعيهه  ؛ازن الثلثههةالمحههت ام  مههن خههلل العمههل علههى ضههمان التههو 

 .(2)وط ة للح وات القا م ايييولولة على المحتول ال
يلهب ضهع ماشهبات لتقيهي  يله   ثيبات الحل ي  التة ع  ت هتش عهن الت ميه  الحهيايي  تمن ألل ت ا   ال  

وعهه  اعتههبب المخطههط التههولي ة للت يؤهه  الحههيايي   ،االعتصهها ي عط اتضههباب حههة لوا   هها ال يؤيهه  وااللتماعيهه  و ههه
أطلهت علي ها احهه   ،ات عها  الثلثه  للت ميهه  المحهت ام العلعه   ههين الت ميه  الحهيايي  و  ملموعه  الماشهبات لقيهاس

 (17.16.15) أ اب المليت"ل ول تقيي  الت مي  المحت ام "
مههن خههلل لهه ول الت ميهه  المحههت ام  الموضههح حههة المليههت المشههاب إلي هها حهها قا يميههن القههول أن هههعط  

يمههها أن أغلهههب ههههعط  ،التهههة يميهههن أن تمهههس يهههل لوا   هههاعههها  الثلثههه  للت ميههه  المحهههت ام  و الماشهههبات تغطهههة ات 
ب وحهههة مقا هههل علههه  ي حهههلل غيههها ، ا موضهههوعياالماشهههبات يميهههن عياحههه ا يميههها وههههة تعطهههة لعمليههه  القيهههاس  عههه

إضهههاح  إلهههى غيهههاب غيهههاب ماشهههبات معيابيههه  يهههت  الييههه  علهههى أحاحههه ا ماشهههبات تشهههخص الوضهههعي  الياليههه  و 
حههههالمخطط  ،وهههههعا ي صههههعب  وبط مههههن الييهههه  علههههى أ اع الماشههههبات ،اتههههه اف المحههههطب  يميهههها لل تههههب  المحههههتق لي 

ات القيههاس علههى يحههاب احههتغلل تلهه  الماشههبات يميهها  شههيل التههولي ة للت يؤهه  الحههيايي  اهههت   تعبيههف ماشههب 
 .(3)حن أو الت خبيي مي ي من إلباع عملي  التقيي  وتي ي  مق اب الت

 المبحث الثالث: تحليل التنافسية السياحية لدول المتوسط
ياليهههه  لقطههههال الحههههياي  يحهههمح احههههتخ ا  ماشههههبات ت اححههههي  القطههههال الحههههياية للهههه ول  تقيههههي  الوضههههعي  ال

مقاب تههي علههى المحههتول الهه ولة، ومههن ثهه  معبحهه  لوا ههب التيحههين و تعزيزها،يمهها تشههيل هههعط الماشههبات يههاحزا و 
مقاب هه  اعت ابههها أ وات بؤيحههي  لمتا عهه  و يشههلع الييومههات علههى ا ت هها  حياحههات إصههليي  حههة هههعا الملههال،  

مقاب ههه  مهههن خهههلل تيليهههل التطهههوبات الياصهههل  مهههع اتهههه اف المحهههطب . وحههه تطبت إلهههى تقيهههي  ت اححهههي   ول ال

                                                           
 .117ص ، مبلع ح ت عيبط ،حميب حالمة (2) 

(2)
 Ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement et du tourisme , Schéma Directeur 

d’Aménagement Touristique « SDAT 2025 » , janvier , 2008, p 4. 
 

 .138ص ،مبلع ح ت عيبط ،حميب حالمة (3)
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ل هوب المتوحهط يحهب ماشهبات حه ب، مهع مقاب ه   هين  ول الشهمال و البات اتحاحي  لت اححهي  الحهياي  و الماش
  يؤي .و  ،، التماعي ثلث  اعتصا ي ا الاالحت ام     عا ه

 مؤشرات التنافسية السياحية لدول شمال المتوسط المطلب األول:
اعتمه ها تقبيهب  ياول حيما يلة إ باز ت اححي  القطال الحياية له ول الشهمال مهن خهلل الماشهبات التهة 

 الصا ب عن الم ت ل االعتصا   العالمة. (WTTC)الح ب العالمة ت اححي  الحياي  و 
 السفر في اسبانياليل مؤشر تنافسية قطاع السياحة و تح -أوال

 2015يوضههح تقبيههب ت اححههي  عطههال الحههياي  والحهه ب الصهها ب عههن الم تهه ل االعتصهها   العههالمة لحهه   
، إع تيتههل احهه ا يا المبت هه  اتولههى عالميهها مههن حههة احهه ا يا مقاب هه  مههع  قيهه  الهه ولوضههعي  ت اححههي  هههعا القطههال 

ات ت اححهههي  القطهههال ، وههههو مههها يعيحهههي التقههه   المحهههلل حهههة ماشهههب الت اححهههي  الحهههيايي  ايلمهههالةييهههث ماشهههب 
 الحياية.

لتا عههه  لماشهههب الت اححهههي  ييهههث ايتلهههت احههه ا يا مبايهههز لههه  متق مههه  حيمههها يخهههص الماشهههبات اتحاحهههي  ا
 حيما يلة  حتعبض ت اححي  هعط الماشبات اتحاحي  اتب ع  مثل ما توضيي الل اول التالي :و  ايلمالة

 مؤشر البيئة التمكينية: -1
 يوضح الل ول التالة ت اححي  ماشب ال يؤ  التميي ي  لت اححي  عطال الحياي  حة إح ا يا.

 .في إسبانيالبيئة التمكينية لقطاع السياحة :تنافسية ا(11)جدول رقم
 عالميا(1)البت    ال يؤ  التميي ي  :الماشب اتحاحة اتول

 وال ااح الصي   الحلم  واتمن  يؤ  اتعمال الماشب ال بعة
المواب  ال شبي  
 وحوت العمل

تي ولوليا للاهزي  ال
 تصالايالمعلومات و 

 31 34 33 31 100 البت  
 .2015الح ب لح   صا   العالمة لت اححي  الحياي  و : من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتالمصدر

إع  ،ماشبات ت اححي   يؤت ا التميي يه  ييث عالميا منيشيب الل ول إلى ايتلل إح ا يا للمبت   اتولى  
، يتيههون هههعا الماشههب مههن ماشههبات حبعيهه  ايتلههت إحهه ا يا حههة أغل يت هها مباتههب متق مهه  علههى المحههتول الههه ولة

ي حب عل  يحب التقبيب  ح ب طول ع   و ، 100إع تيتل المبت    يؤ  اتعمالالمتعلت    وتت خب حة الماشب
 ت ثيب الضباؤب على يواحز العمل ويعا على االحتثماب. ،تباخيص ال  اع، ابت ال التياليف أيا  التعامل مع

علهى عله  موثوعيه  وههة مبت ه  متق مه  حهاع   31اتمن حتيتل المبت   أما حيما يتعلت  ماشب الحلم  و 
 أيضا مع ل لباؤ  القتل المت  ة.، و اتمنخ مات 
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وهههة مبت ههه  متق مهه  علهههى الصههعي  الههه ولة 33  حتيتههل المبت ههه  ال ااحهههويحههب الماشههب ال بعهههة الصههي  و      
لههى تههوحيب الميههاط الصههالي  للشههبب وي حههب التقبيههب هههعا التقهه    لههو   خهه مات الصههبف الصههية وأيضهها القهه ب  ع

 توحب الع   الياحة من اتط اع.و 
 ،متق مههه وههههة مبت ههه   34حهههوت العمهههل حتيتهههل إحههه ا يا المبت ههه  مهههن خهههلل ماشهههب المهههواب  ال شهههبي  و  أمههها

ضهف إلهى عله  ابت هال  ،ويحب التقبيب يمين إبلهال عله  إلهى لهو   المهواب  ال شهبي  المتميهز   الت هيهل العلمهة
أمها مهن ييهث حهوت العمهل حتتميهز  حه ول  اليصهول علهى  ،الثها و تيات  محتو  التعلهي  اال ته اؤة و مع ل االل

ميا ي  توايف الموا ين الماهبين.  متعاملين ألا ب وا 
االتصهال تي ولوليها المعلومهات و ليه  لاهز اليحهب الماشهب ال بعهة المتعلهت   31تيتهل المبت ه  يين  حة

لابي  إضاح  إلى ال وعي  هعا التق   بالع  اتحاس إلى احتخ ا  اال تب يت حة اتعمال الت ،وهة مبت   متق م 
 .والتغطي  الي يب  لل اتف وش ي  اال تب يت العالي  
 الشروط التمكينيةالسفر و و  السياحة مؤشر سياسات -2

 قطال الحياي  حة إح ا يا.ل  الشبوط التميي ي الح ب و و  الحياي  حياحاتيوضح الل ول التالة ت اححي  ماشب 
 .قطاع السياحة في إسبانيالالسفر و الشروط التمكينية و  السياحة : تنافسية سياسات(12)جدول رقم

 عالميا( 8الشبوط التميي ي )البت  و  الح بالحياي  و اتحاحة الثا ة: حياحات  الماشب
 ال يؤي  االحت ام  ت اححي  اتحعاب اي  تاب ال ولة الحياي  و الح ب أولوي  عطال  الماشبات ال بعي 

 29 105 41 6 البت  
 .2015الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  الحياي  و الح ب لح    إع ا : من المصدر

ب اتحاحهههة المتعلهههت عالميههها يحهههب الماشههه 8يتضهههح مهههن خهههلل اللههه ول ايهههتلل إحههه ا يا للمبت ههه      
مههن ييههث  6 وهههة مبت هه  متق مهه  ييههث ايتلههت أيضهها المبت هه  ،الشههبوط التميي يهه و الحهه ب  الحههياي  و  حياحههات 

معلومهات عات  تيل  لتهوحب ال وله  علهى  يا هات و الح ب هعا لمتعلت  تي ي  أولويات الحياي  و الماشب ال بعة ا
شههمولي  متعلقهه   قطههال الحههياي  والحهه ب ، ضههف إلههى علهه   لاعهه  احههتباتيليات العلمهه  التلابيهه  ويههعا اهتمهها  

 ال ول    عا القطال.
 اع ههعا  تيله  الحهت ا   إحه ا يا مهن، وله41اب اله ولة حتيتهل المبت ه  ال  تهأما  ال حه   للماشهب ال بعهة ا

 ويعا ح ول  اليصول على متطل ات الت شيب . الع ي  من االت اعيات التلابي  ايعليمي  ،
 خب  وهههة مبت هه  متهه105ومههن ييههث الماشههب ال بعههة لت اححههي  اتحههعاب حتيصههلت إحهه ا يا علههى المبت هه  

 أيضا تبالع القول الشباؤي .و  ح ب ابت ال أحعاب الوعو  
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 حه ب  29حة يين تحلل تق   ليه ا حهة الماشهب ال بعهة المتعلهت  االحهت ام  ال يؤيه   ايتلل ها المبت ه  
صهبام  ات امه  يه ، ويهعا  وعيه  الميهيط الط يعهة و المعاه ات  شه ن االحهت ام  ال يؤاحت ا ت ا من االت اعيات و 

 ال يؤي  التة تتوحب علي ا إح ا يا.
 :مؤشر البنية التحتية -3

 لت اححي  عطال الحياي  حة إح ا يا. ال  ي  التيتي ماشب  يوضح الل ول التالة ت اححي 
 .في إسبانياحة اي: تنافسية البنية التحتية لقطاع الس(13)جدول رقم

 عالميا( 2الماشب اتحاحة الثالث: ال  ي  التيتي )البت   
 ال  ي  التيتي  للخ مات الحيايي  ال بي ال  ي  التيتي  اتبض و  لل قل اللو ال  ي  التيي   الماشبات ال بعي 

 4 10 12 البت  
 .2015الح ب لح   ا   العالمة لت اححي  الحياي  و الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتص إع ا : من المصدر

المحههلل  حههة  لل  يهه  التيتيهه  إلههى التقهه  حههاس التههة تيتل هها إحهه ا يا حههة الماشههب ات الثا يهه تشههيب المبت هه  
 ال حهه   للماشههب ال بعههة المتعلههت  ال  يهه  التيتيهه  لل قههل  12 ييههث تيههل المبت هه   ،الماشههبات ال بعيهه  التا عهه  لههي

اللهو ، إع تتضههمن خه مات ا اللويهه  تههوحيب عه   يههاحة مهن مقاعهه  الحهه ب إلهى ياحهه  الول هات الحههيايي  و لههو   
 عالي ، خاص  على البيلت ال ولي .

وهة مبت   متق م  ههعا  تيله   10ل المبت   حتيت ال بي ال  ي  التيتي  اتبض و و ال ح   للماشب ال بعة 
 الطبت ال بي  .لا ب ش ي  ال قل و ، إلى لحي  الي ي ي  ويثاحت اللو   ووحب  ش ي  ال قل ل

هة مبت ه  و  البا ع يايي  حتيتل أح ا يا المبت   أما من ييث الماشب ال بعة لل  ي  التيتي  للخ مات الح
أل ههز  حهه ول  التعههاملت   طاعههات الصههبف و  ىال  هها ت إضههاح  إلههلهه  متق مهه  وهههة تعيههس لههو   الخهه مات حههة 

 الصباف اآللة.
 :الثقافيةمؤشر الموارد الطبيعية و  -4

 قطال الحياي  حة إح ا يا.ل المواب  الط يعي  والثقاحي ماشب  يوضح الل ول التالة ت اححي 
 إسبانيافي : تنافسية الموارد الطبيعية والثقافية لقطاع السياحة (14)م جدول رق

 عالميا( 4الماشب اتحاحة البا ع: المواب  الط يعي  والثقاحي ) البت   
 المواب  الثقاحي  و ح ب اتعمال المواب  الط يعي  الماشبات ال بعي 

 1 14 البت  
 .2015الح ب لح   صا   العالمة لت اححي  الحياي  و : من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتالمصدر
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ايهتلل إحه ا يا  إلهىالثقاحيه  يعي  و يشيب التقبيب المتيصل عليي والمتعلت  الماشب اتحاحة المواب  الط 
لهى يحهب حمن ييث الماشهبات ال بعيه  تيتهل الصه اب   المبت ه  اتو  ،عالميا يحب هعا الماشب البا ع المبت   

ايليتبو ههة  اليلههزلههى حههة يههل مههن الطلههب و ليل مباتههب أو حهه ب اتعمههال وعلهه   تحههماشههب  المههواب  الثقاحيهه  و 
 تع   المواعع الثقاحي  المص    عالميا.للخ مات الحيايي ، و 

، هههعا وهههة مبت هه  متق مهه  14اب  الط يعيهه  حتيتههل المبت هه  حيمهها يخههص الماشههب ال بعههة المتعلههت  ههالمو و 
 لي   الحياي  الط يعي .، وأيضا التميز ال اتحاس إلى المواعع الثقاحي  والتباثي  المتوحب علي ا بالع

 السفر في فرنسا.تحليل مؤشرات قطاع السياحة و -يا ثان
وضهعي   2015الحه ب الصها ب عهن الم ته ل االعتصها   العهالمة لحه   يوضح تقبيب ت اححي  الحياي  و 

ب عالميهها مههن ييههث ماشهه 30، إع تيتههل حب حهها المبت هه  حههة حب حهها، مقاب هه  مههع  قيهه  الهه ول ت اححههي  هههعا القطههال
هو ما يعيهس التقه   المحهلل حهة الماشهبات اتحاحهي  التا عه  لماشهب الت اححهي  و  اتحاحة،الت اححي  الحيايي  

 حيما يلة  حتعبض ت اححي  ه ط الماشبات اتحاحي  اتب ع  مثل ما توضيي الل اول التالي : و ايلمالة 
 :مؤشر البيئة التمكينية -1

 قطال الحياي  حة حب حا: ليوضح الل ول التالة تبتيب ماشبات ال يؤ  التميي ي  
 في فرنسالبيئة التمكينية لقطاع السياحة : تنافسية ا(15)جدول رقم

 عالميا( 30الماشب اتحاحة اتول: ال يؤ  التميي ي ) البت   

 الحلم  واتمن  يؤ  اتعمال الماشبات ال بعي 
الصي  
 وال ااح 

المواب  ال شبي  
 وحوت العمل

لتي ولوليا لاهزي  ال
 االتصالالمعلومات و 

 22 31 10 62 62 البت  
 .2015الح ب لح   صا   العالمة لت اححي  الحياي  و : من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتالمصدر

المتعلههت ماشههب اتحاحههة لت اححههي  الحههياي  عالميهها مههن ييههث ال30لمبت هه  ليشههيب اللهه ول ايههتلل حب حهها 
ييهث  ،هعا بالع  اتحاس اليتلل ا مباتب متق م  حة الماشبات ال بعي   ال يؤ  التميي ي  وهة مبت   متق م ،

من ييث الماشب ال بعة الخاص   يؤ  اتعمال وهة مبت   مت خب  ي حب هعا الت خب يحب  62تيتل المبت   
عل  ال اتش المتيصل عليي من االحتثماب اتل  هة الم اشهب يهعل  ب يقوت المليي  و  اال خ اض حة  حالتقبيب 

 ، وابت ال التياليف المخصص  ل  ئ ال شاط التلاب .لقا و ة لتحوي  الم ازعاتع   ي اع  ايطاب ا
أعمهال اللهباؤ ، اتمهن ههعا  تيله  البت هال  حه    ال حه   لماشهب الحهلم  و  62بت ه  يما ايتلت   هس الم

يهههان ه ههها   عههه  التبالهههع حهههة ماشهههب تيهههاليف اتعمهههال  يمههها، ، وعلههه  موثوعيههه  خههه مات الشهههبط الع هههف والقتهههل
 ايبها ي .
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هة مبت   ل  متق م  حيحهب مها يشهيب و  10ل ااح  ححللت حب حا المبت   اأما  ال ح   لماشب الصي  و 
ول  اليصههول علههى ميههاط حهه و  للههو   وي ههاع  خهه مات الصههبف الصههية،  إليههي التقبيههب هههعا التقهه   يههان  تيلهه 

 .ولو  ع   ياحة من اتط اعحتش يات و ، يعل  من ييث الق ب  على توحيب اتحب  حة المصالي  للشبب
، هههعا هههة مبت هه  متق مهه و  31الماشههب ال بعههة للمههواب  ال شههبي  وحههوت العمههل ايتلههت المبت هه  مهن ييههث و 

 هيهل القهو  العامله  مهن خهلل ابت هال معه الت بالع  اتحاس يحب التقبيب إلى االهتما   شهيل ي يهب  ملهال ت
ت اؤة والثها و ، ومه ل ته بيب المهوا ين، ويي يه  التعامهل مهع الز هاؤن، ويهعل  اال  ةااللتيات  المحتول التعليم

، ومها يميهز عله  عههو  ل  العثهوب علهى المهوا ين المهاهبينال يم ه  علهى الحهوت مهن خهلل حهه و الحهعة للحهيطب  و 
، إال أ  ها توالهي  عهض الصهعو ات حهة اي تاليه و ، وابت ال  ح   اتلوب حة اتعمال مشابي  الع صب ال حو 
 توايف العمال اتلا ب.

وههة  22االتصهال ايتلهت حب حها المبت ه  المعلومهات و  اتي ولوليهللاهزي  العة وحيما يخص الماشب ال ب 
أيضها  تب يهت حهة المعهاملت، و تخ ا  االمبت ه  متق مه  حيحهب التقبيهب ههعا بالهع  اتحهاس إلهى مه ل ي هاع  احه

شهه ي  و  تضههف إلههى علهه  ال وعيهه  العاليهه  والتغطيهه  الي يههب   ات تب يهه ،امعبحهه  يي يهه  اتحههبا  مههع هههعط التي ولوليهه
 ال اتف.
 :الشروط التمكينيةالسفر و و  السياحة مؤشر سياسات-2

 .حب حاقطال الحياي  حة ل الشبوط التميي ي حياحات الح ب و يوضح الل ول التالة ت اححي  ماشب 
 قطاع السياحة في فرنسالالشروط التمكينية : تنافسية سياسات السياحة والسفر و (16)جدول رقم

 عالميا( 53الماشب اتحاحة الثا ة: حياحات الحياي  والح ب والشبوط التميي ي )البت   
 االحت ام  ال يؤي  ت اححي  اتحعاب اي  تاب ال ولة الح بتي ي  أولويات الحياي  و  الماشبات ال بعي 

 23 139 13 31 البت  

 .2015: من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  الحياي  و الح ب لح   المصدر
ييههث تيتههل حب حهها  الشههبوط التميي يهه الحههياي  والحهه ب و يشههيب اللهه ول إلههى الماشههب اتحاحههة حياحههات 

عالميا وهة مبت   مت خب  ييث ي حهبها التقبيهب علهى أحهاس تحهليل  عهض التع هع ات حهة المباتهب  53المبت   
الحهه ب حههة ماشههب تي يهه  أولويههات الحههياي  و  31المتعلقهه   الماشههبات ال بعيهه  التا عهه  ل ا،ييههث حههللت المبت هه  

ل اي  ههات الييههومة علههى ، أيضهها ابت هها    ههعا القطههال  علههى إلمهها  الييومههوهههة مبت هه  متق مهه  هههعا  تيلهه  القهه ب 
، ضف إلى عله  تهوحب ال وله  علهى  يا هات ومعلومهات عات شهمولي  الحياي  وحعالي  التحويت حة لعب الحياب

 متعلق    عا القطال.
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، ولهاع ههعا  تيله  االحهت ا   وهة مبت ه  متق مه  13للت المبت   أما  ال ح   لماشب اال  تاب ال ولة حح
حههه ول  اليصهههول علهههى متطل هههات االت اعيهههات التلابيههه  ايعليميههه  ويهههعا اال  تهههاب الههه ولة و عههه   يهههاحة مهههن  مهههن

 الت شيبات.
 ال حه   للماشهب ال بعهة االحهت ام  ال يؤيه  وههة مبت ه  متق مه ، ههعا  تيله   23حهة يهين ايتلهت المبت ه  

 الح ب و وعي  المييط ال يؤة.و  ويب االحت ام  حة ملال الحياي لصبام  وا   اع ات ام  ال يؤي  و تط
بغهه  هههعط المباتههب المتق مهه  إلههى أ  هها تحههلل مبت هه  متهه خب  حههة الماشههب ال بعههة لت اححههي  اتحههعاب ييههث 

ي حب التقبيب ههعا علهى أحهاس ابت هال الضهباؤب، أحهعاب الوعهو ، ال  ها ت، وتبالهع القهول و  139المبت    تايتل
 الشباؤي .

 :مؤشر البنية التحتية-3
 .حب حاقطال الحياي  حة ل ال  ي  التيتي ماشب  الل ول التالة ت اححي يوضح 

 : تنافسية البنية التحتية لقطاع الساحة في فرنسا(17)جدول رقم
 عالميا( 4الماشب اتحاحة الثالث: ال  ي  التيتي )البت   

 ال ي   التيتي  للخ مات الحيايي   ال  ي  التيتي  ال بياتبض و  ال  ي  التيتي  لل قل اللو  الماشب ال بعة
 9 7 10 البت  

 .2015الح ب لح   العالمة لت اححي  الحياي  و  : من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا  المصدر

مههن خههلل اللهه ول يتضههح تبتيههب الماشههب اتحاحههة لل  يهه  التيتيهه  الخههاص   ب حهها،ييث تيتههل حب حهها 
تعت هب مبت ه  له  متق مه  علهى المحهتول اله ولة ، وههعا واضهح مهن عالميها يحهب ههعا الماشهب و مبت   البا عه  ال

مههن ييههث  10، ييههث ايتلههت المبت هه  ماشههبات ال بعيهه  التا عهه  ل ههاخههلل المباتههب اتولههى التههة تيتل هها حههة ال
تهوحب ت ا اللويه  و عا  تيله  لضهمان خه ماي حهب التقبيهب هه ،علت  ال  ي  التيتي  لل قل اللو الماشب ال بعة المت

  لو   عالي  خاص  البيلت ال ولي .مقاع  الح ب إلى ياح  الول ات و  الع   الياحة من
هة مبت ه  متق مه  ههعا و  الحا ع حايتلت المبت     ال بي ال  ي  التيتي  اتبض ومن ييث الماشب ال بعة

 الطبت ال بي .قل و الي ي ي  إلى لا ب ش ي  ال  بالع  اتحاس إلى لو   ووحب  ش ي  الحي 
وهههة  التاحههع أمهها حيمهها يخههص الماشههب ال بعههة ال  يهه  التيتيهه  للخهه مات الحههيايي  تيتههل حب حهها المبت هه  

، إضاح  إلهى تم ي  حة البيلتحاس إلى لو   الخ مات ال   عي  و مبت   متق م  حيحب التقبيب هعا بالع  ات
   ل ز  الصباف اآللة.التوحب على شبيات ت ليب الحيابات وح ول  التعامل 
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 :الثقافيةمؤشر الموارد الطبيعية و -4
 .حب حاقطال الحياي  حة لالثقاحي  المواب  الط يعي  و ت اححي  ماشب  يوضح الل ول التالة

 في فرنسايعية و الثقافية لقطاع السياحة : تنافسية الموارد الطب(18)جدول رقم 
 عالميا( 2اتحاحة البا ع: المواب  الط يعي  والثقاحي  )البت    الماشب

 ح ب اتعمالالمواب  الثقاحي  و  المواب  الط يعي  الماشبات ال بعي 
 2 8 البت  

 .2015الح ب لح   صا   العالمة لت اححي  الحياي  و : من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتالمصدر        

حاحههة المتعلههت  ههالمواب  عالميهها مههن ييههث الماشههب ات الثا يهه يشههيب اللهه ول إلههى ايههتلل حب حهها المبت هه  
باتهب متق مه  علهى المحهتول إع يتيون هعا الماشب من ماشهبات حبعيه  ايتلهت حب حها حي ها م ،الثقاحي و  الط يعي 
حهه ب اتعمههال، يعههوع علهه  الثقاحيهه  و بعههة المتعلههت  ههالمواب  حههة الماشههب ال  الثا يهه ييههث تيتههل المبت هه  الهه ولة 

 غيب الما  .مواعع الثقاحي  للتباث العالمة والتع يب الثقاحة الش  ة و وحب  ال إلىيحب التقبيب 
ا ، هههعوهههة مبت هه  متق مهه  الثام هه واب  الط يعيهه  حتيتههل المبت هه  أمهها  ال حهه   للماشههب ال بعههة المتعلههت  ههالم

 الحيايي .  الط يعي  و يؤبالع للو   ال 
 السفر في ايطالياتحليل مؤشرات تنافسية السياحة و  -ثالثا

وضهعي   2015الحه ب الصها ب عهن الم ته ل االعتصها   العهالمة لحه   يوضح تقبيب ت اححي  الحياي  و 
ب عالميها مهن ييهث ماشه 55، إع تيتهل ايطاليها المبت ه  مقاب ه  مهع  قيه  اله ول ت اححي  هعا القطال حة ايطاليا،

ا عهه  لماشهههب الت اححهههي  حههة الماشهههبات اتحاحهههي  الت مههها تعيحههي التحهههليلتههههو الحهههيايي  ايلمههالة و الت اححههي  
 حيما يلة  حتعبض ت اححي  ه ط الماشبات اتحاحي  اتب ع  مثل ما توضيي الل اول التالي : ايلمالة و 

 مؤشر البيئة التمكينية: -1
 .ايطالياقطال الحياي  حة ليوضح الل ول التالة تبتيب ماشبات ال يؤ  التميي ي  

 في ايطاليالبيئة التمكينية لقطاع السياحة : تنافسية ا(19)جدول رقم 
 عالميا( 55الماشب اتحاحة اتول: ال يؤ  التميي ي )البت   

 الحلم  واتمن  يؤ  اتعمال الماشبات ال بعي 
الصي  
 وال ااح 

المواب  ال شبي  
 وحوت العمل

لتي ولوليا لاهزي  ال
 ايتصالالمعلومات و 

 35 75 20 48 127 البت  
 .2015الح ب لح   ي  و : من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  الحياالمصدر
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، إع يتيهون ههعا مهن ييهث ت اححهي   يؤت ها التميي يه عالميها  55يشيب الل ول إلى ايتلل ايطاليا للمبت   
حة الماشهب ال بعهة  127الماشب من ماشبات حبعي  ايتلت ايطاليا حي ا مباتب مختل  ، ييث ايتلت المبت   

طاب القا و ة حة المتعلت   يؤ  اتعمال، وهة مبت   ل  مت خب  ي حب عل  يحب التقبيب  ح ب ع   ي اع  اي
 ل أحعاب الضباؤب.طول ع   أيا  التعامل مع تباخيص ال  اع، وابت ا، و تحوي  الم ازعات

وهة مبت   متق م  هعا بالع  اتحاس  48اتمن حتيتل المبت   من ييث الماشب ال بعة الحلم  و  أما
 .اتم ي لباؤ  القتل، إضاح  إلى لو   الخ مات  ا خ اضإلى 

وهههة مبت هه  متق مهه  حيحههب التقبيههب 20ال ااحهه  تيتههل ايطاليهها المبت هه  و  ويحههب الماشههب ال بعههة الصههي 
، ويههعا تهوحيب الميههاط الصهالح وللشههبب، ضهف إلههى عله  وحههب  التقه    لههو   خه مات الصههبف الصهية هههعاي حهب 

 ع   ياحة من اتط اع.
وههعا  مته خب وههة مبت ه   ،الماشب ال بعة المواب  ال شبي  وحوت العمليحب  75وتيتل أيضا المبت   
حيا ههت توالههي   ، أمهها مههن ييههث حههوت العمههلالثهها و ل االلتيههات  ههالتعلي  اال تهه اؤة و بالههع  اتحههاس تبالههع محههتو 

 اي تالي .صعو ات حة اتلوب و 
االتصههال ت  لاهزيهه  تي ولوليهها المعلومههات و  ال حهه   للماشههب ال بعههة المتعلهه 35حههة يههين تيتههل المبت هه  

 .واال تب يتالتغطي  الي يب  لش ي  ال اتف  وهة مبت   متق م  حاع  على هعا التق  
 :الشروط التمكينيةالسفر و و  السياحة مؤشر سياسات -2

 .ايطالياقطال الحياي  حة ل الشبوط التميي ي الح ب و الحياي  و حياحات ماشب  يوضح الل ول التالة ت اححي 
 قطاع السياحة في ايطاليالالشروط التمكينية السياحة والسفر و : تنافسية سياسات (20)جدول رقم

 عالميا( 71الماشب اتحاحة الثا ة: حياحات الحياي  والح ب والشبوط التميي ي )البت   
 االحت ام  ال يؤي  ت اححي  اتحعاب اال  تاب ال ولة الح بتي ي  أولويات الحياي  و  الماشبات ال بعي 

 47 133 24 65 البت  
 .2015الح ب لح   صا   العالمة لت اححي  الحياي  و االعت: من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل المصدر

 الحهه ب والشههبوط التميي يهه  ييطاليهها،الحههياي  و اتحاحههة لت اححههي  حياحههات يشههيب اللهه ول إلههى الماشههب 
، وهة مبت   مت خب  ههعا مها تعيحهي المباتهب المحهلل  عالميا   ال ح   للماشب اتحاحة71ييث تيتل المبت   

مههن ييههث الماشههب ال بعههة  65حيحههب الماشههبات ال بعيهه  تيتههل المبت هه   ال بعيهه  التا عهه  ل هها،حههة الماشههبات 
، هههههعا التهههه خب بالههههع  اتحههههاس إلههههة ضههههعف الحهههه ب وهههههة مبت هههه  متهههه خب لمتعلههههت  تي يهههه  أولويههههات الحههههياي  و ا

الحه ب حهياي  و ، وأيضها عله  المعلومهات وال يا هات الخاصه   قطهال اللتلابيه ايحتباتيليات المتعلق   العلمهات ا
 ضف إلى عل  ا خ اض مع ل اي  ات الييومة على الحياي .
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وههههة مبت هه  متق مهه  ي حهههب  24أمهها مههن ييههث الماشهههب ال بعههة اال  تههاب الههه ولة حتيتههل ايطاليهها المبت هه  
 ، ويعا اال  تاب الث اؤة.ن االت اعيات التلابي  ايعليمي التقبيب هعا على أحاس احت ا ت ا م

وهههة مبت هه  لهه   133اشههب ال بعههة المتعلههت  ت اححههي  اتحههعاب حتحههلل ايطاليهها المبت هه  ليههن  ال حهه   للم
 تبالع القو  الشباؤي . خب   ح ب ابت ال أحعاب الوعو  و مت

المبت ه   تيصهلت علهىمتق م  من ييث الماشب ال بعهة للحهت ام  ال يؤيه ، ييهث  مبت   حللتإال أ  ا 
المعاههه ات و  يعههوع إلههى صههبام  ات امهه  ال يؤيهه ، وا  ههبا  ات اعيههاتوهههة مبت هه  متق مهه  ويحههب التقبيههب هههعا  47

 ال يؤي  لتطويب االحت ام  خاص  معالل  مياط الصبف الصية.
 مؤشر البنية التحتية: -3

 .ايطالياقطال الحياي  حة ليوضح الل ول التالة ت اححي  ماشب ال  ي  التيتي  
 في ايطالياة البنية التحتية لقطاع الساحة : تنافسي(21)جدول رقم

 عالميا( 13الماشب اتحاحة الثالث: ال  ي  التيتي  )البت   
 ال  ي  التيتي  للخ مات الحيايي   ال  ي  التيتي  ال بياتبض و  ال  ي  التيتي  لل قل اللو  الماشبات ال بعي 

 3 32 26 البت  
 .2015الح ب لح   صا   العالمة لت اححي  الحياي  و على تقبيب الم ت ل االعت: من إع ا  الطال تين اعتما ا المصدر

التهههة تيتل ههها ايطاليههها حهههة الماشهههب اتحاحهههة لل  يههه  التيتيههه  إلهههى التقههه   المحهههلل حهههة 13تشهههيب المبت ههه  
لل قهههل لماشههب ال بعهههة المتعلهههت  ال  يهه  التيتيههه  ا حهههة 26 ييهههث تيتههل المبت ههه   ،عيههه  التا عهه  ل هههاالماشههبات ال ب 

ح ب إلهى ياحه  الول هات الحهيايي  ضمان توحيب ع   ياحة من مقاع  ال إلى يبلع هعا التق    اتحاس ،اللو 
  لو   عالي  خاص  على البيلت ال ولي .و 

وهههة مبت هه   32حتيتههل المبت هه    ال  يهه  التيتيهه  ال بيهه ههاتبض و أمهها مههن ييههث الماشههب ال بعههة المتعلههت 
 الطبت ال بي  إضاح  إلى وحب  الحي  الي ي ي .ي  ال قل و م  هعا  تيل  للو   ش متق 

وهههة مبت هه  متق مهه ، هههعا  الثالثهه التيتيهه  للخهه مات الحههيايي  حتيتههل ايطاليهها المبت هه    ال  يهه علههت توحيمهها ي
 أل ز  الصباف اآللة.ب الحيابات الي بل، ولو   الخ مات حة ال  ا ت و بالع  اتحاس إلى وحب  شبيات ت لي
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 الثقافية:مؤشر الموارد الطبيعية و  -4
 .ايطالياقطال الحياي  حة لالثقاحي  المواب  الط يعي  و ماشب   اححي يوضح الل ول التالة ت

 في ايطالياالسياحة  الثقافية لقطاع: تنافسية الموارد الطبيعية و (22)م جدول رق
 عالميا( 5اتحاحة البا ع: المواب  الط يعي  والثقاحي )البت    الماشب

 المواب  الثقاحي  وح ب اتعمال المواب  الط يعي  الماشبات ال بعي 
 3 13 البت  

 .2015الح ب لح   لحياي  و : من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  االمصدر

علهت  هالمواب  عالميها مهن ييهث الماشهب اتحاحهة المت الخامح يشيب الل ول إلى ايتلل ايطاليا المبت   
، إع يتيهون ههعا الماشهب مهن ماشهبات حبعيه  ايتلهت ايطاليها حي ها مباتهب مختل ه  لي  ها يا ههت الط يعيه  والثقاحيه 

شهههب المتعلههت  هههالمواب  الثقاحيهه  وحههه ب ا  ال حهه   للم الثالثهه متق مهه  علههى المحهههتول الهه ولة ييهههث ايتلههت المبت ههه  
االحهت ا   مهن عه   مواعع الثقاحي  للتباث العالمة و هة مبت   متق م  هعا بالع إلى وحب  ال ول  على الاتعمال و 

 التماعات  ولي .
 حه ب مها  ، ههعاوههة مبت ه  متق مه  13ليها المبت ه  يحب الماشب ال بعة المواب  الط يعيه  حتيتهل ايطاو 

التهباث ضف إلى عل  وحب  المواعع الط يعي   ،اليلز االليتبو ة للخ مات الحيايي من الطلب و  يتتيصل علي
 الم اطت الميمي .العالمة، و 
إن المليا من خلل عبض وتيليل ماشبات الت اححي  الحيايي  ل ول شمال المتوحط الصا ب  عهن   

أغلهههب  تقههه   ههههعط الههه ول حهههة تبتيهههب الماشهههبات اتحاحهههي  ويههه ا ،2015ة لحههه   الم تههه ل االعتصههها   العهههالم
لمتق مههه  المتيصهههل علي ههها حهههة تبتيهههب المباتهههب ا ط حهههب ت وههههو مههها ،الماشهههبات ال بعيههه  لت اححهههي  الحهههياي  والحههه ب

 الح ب. اشب االلمالة لت اححي  الحياي  و الم
 .المطلب الثاني:مؤشرات التنافسية السياحية لدول جنوب المتوسط

تي يهه  وضههعي  ت اححههي  القطههال الحههياية لهه ول الل ههوب مههن خههلل الماشههبات التههة يلههة  يمههاح  يههاول  
 .2015 قطال الحياي  والح ب لح    اعتم ها الم ت ل االعتصا   العالمة حة التقابيب الخاص 

 تحليل مؤشرات تنافسية قطاع السياحة والسفر في المغرب-أوال
تعمل المغبب على م احح  ال ل ان الحيايي   الم طق  خاص  وأن ل ي ا مميزات حيايي , م  ها الموعهع   

اللغباحههة وعب  هها مههن  لهه ان أوبو هها وط يعت هها الل ليهه  الخل هه  وامتهه ا  شههواطؤ ا علههى ال يههب المتوحههط والميههيط 
عالميهها  62 ها علهى ايهتلل المبت ه  وههو مها حههاع ، ايضهاح  إلهى الهزخ  التباثههة وايحهلمة الي يهب ،اتطلحهة
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متق مه   ،حة الماشب ايلمالة لت اححي  الحياي  والح ب يحب ما لاع حة تقبيهب الم ته ل االعتصها   العهالمة
وههههو مهها يعيههس التقهه   المحهههلل حههة الماشههبات اتحاحهههي   ،حههة علهه  عههن  ول ل هههوب المتوحههط ميههل ال باحهه 

يلهههة  حهههتعبض ت اححهههي  هههه ط الماشهههبات اتحاحهههي  اتب عههه  مثهههل مههها التا عههه  لماشهههب الت اححهههي  ايلمهههالة وحيمههها 
 توضيي الل اول التالي :

 :مؤشر البنية التمكينية -1
 قطال الحياي  حة المغبب.ليوضح الل ول التالة ت اححي  ماشب ال يؤ  التميي ي  

 .: تنافسية البيئة التمكينية لقطاع السياحة في المغرب(23)جدول رقم
 عالميا( 71الماشب اتحاحة اتول: ال يؤ  التميي ي )البت   

 الحلم  واتمن  يؤ  اتعمال الماشبات ال بعي 
الصي  
 وال ااح 

المواب  ال شبي  
 وحوت العمل

لتي ولوليا لاهزي  ال
 االتصالالمعلومات و 

 75 107 98 37 42 البت  
 .2015من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  الحياي  و الح ب لح    المصدر:

يشيب الل ول إلى ايهتلل المغهبب لمبت ه  مته خب  حهة الماشهب اتحاحهة المتعلهت  ال يؤه  التميي يه   بت ه  
حهههة  42، ييهههث تيتهههل المبت ههه  حهههةال بعيههه  التا عههه  للماشهههب اتحا لتحهههلل مباتهههب مختل ههه  حهههة الماشهههبات 71

، وهة مبت   متق م  ي حب عل  يحب التقبيب  ح ب عصب الوعت اللز     يؤ  اتعمالالماشب ال بعة المتعلت 
 للتعامل مع تباخيص ال  اع مما يشلع على االحتثماب حة القطال.

  ا خ ههاض وعلهه   تيلههوهههة مبت هه  متق مهه   37اتمههن حتيتههل المبت هه  أمهها حيمهها يتعلههت ماشههب الحههلم  و 
 .المحلل  لباؤ  القتلبت ع تياليف اتعمال ايبها ي  و حة يين ت ،الع فتياليف أعمال اللباؤ  و 

 هه  متهه خب  علههى الصههعي  وهههة مبت 98ويحههب الماشههب ال بعههة الصههي  وال ااحهه  تيتههل المغههبب المبت هه  
  حههة المحتشهه يات ضههف إلههى علهه  اتحههب خب  ولههو   قههص حههة عهه   اتط ههاع و ي حههب التقبيههب هههعا التهه ، و الهه ولة

 ع وات الصبف الصيي .و  الصالي  للشببليصول على المياط غياب حبص ا
وهههة مبت هه  متهه خب    107المبت هه  حههوت العمههل حتيتههل المغههبب مههن خههلل ماشههب المههواب  ال شههبي  و  أمهها

ا و  م ي، إضاح  يحب التقبيب يمين إبلال عل  إلى ا خ اض مع الت االلتيات  التعلي  خاص  المحتول الثو 
 إلى صعو   توايف الي  العامل  اتل  ي .

االتصههال وهههة أيضهها ت  لاهزيهه  تي ولوليهها المعلومههات و حههة الماشههب ال بعههة المتعلهه 75تيتههل المبت هه  و 
أيضها حهة اتعمهال التلابيه  و  اال تب يهتي اع  حة احهتخ ا  الا الت خب بالع  اتحاس إلى ع   عمبت   مت خب  ه

 . اال تب يتضعف حة  وعي  ايم ا  ال
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 الشروط التمكينيةمؤشر سياسات السياحة والسفر و  -2
  .قطال الحياي  حة المغببلالشبوط التميي ي   والح ب  الحياي  يوضح الل ول التالة ت اححي  حياحات

 لقطاع السياحة في المغرب. الشروط التمكينيةالسياحة والسفر و : تنافسية سياسات (24)جدول رقم
 عالميا( 62الماشب اتحاحة الثا ة: حياحات الحياي  والح ب والشبوط التميي ي  )البت   

 االحت ام  ال يؤي  ت اححي  اتحعاب اال  تاب ال ولة الح بو تي ي  أولويات الحياي   الماشبات ال بعي 
 70 47 94 26 البت  

 .2015اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  الحياي  و الح ب لح   : من إع ا  الطال تين المصدر

الح ب والشبوط الحياي  و ب الماشب اتحاحة حياحات يح 62يوضح الل ول ايتلل المغبب المبت   
ال بعهة يحهب الماشهب  26، ييث تيتهل المبت ه  تب الماشبات ال بعي  التا ع  ليهو ما تعيحي مباالتميي ي ، و 

متق مه ، يبلهع عله  إلهى اهتمها  الييومه   قطهال الحهياي    الح ب وهة مبت ه  أولويات الحياي  و المتعلت  تي ي
 معلومات عات شمولي   القطال الحياية.تواحب  يا ات و حعالي  التحويت حة لعب الحياب و  إضاح  إلى

ي حههب تهه خب  و ة وهههة مبت هه  محههة الماشههب ال بعههة الخههاص  اال  تههاب الهه ول 94حههة يههين تحههلل المبت هه  
التقبيههب هههعا علههى أحههاس صههعو ات اليصههول علههى ت شههيبات الهه خول، وعهه   االحههت ا   مههن ات اعيههات الخهه مات 

 اللوي  الث اؤي  وات اعيات التلاب  ايعليمي .
، وههة مبت ه  متق مه  47ومن ييث الماشهب ال بعهة لت اححهي  اتحهعاب حتيصهلت المغهبب علهى المبت ه  

 تعا ل القو  الشباؤي .و  اتحاس إلى ا خ اض أحعاب الوعو ،هعا بالع  
، وههة مبت ه  مته خب   حه ب عه   70ويحب الماشب ال بعهة المتعلهت  االحهت ام  ال يؤيه  حتيتهل المبت ه  

 صبام  ات ام  ال يؤي . ع   الح ب،   احت ام  ت مي  عطال الحياي  و االهتما
 :مؤشر البنية التحتية -3

  .لقطال الحياي  حة المغببال  ي  التيتي  يوضح الل ول التالة ت اححي  
 : تنافسية البنية التحتية لقطاع السياحة في المغرب(25)جدول رقم

 عالميا( 68الماشب اتحاحة الثالث: ال  ي  التيتي  )البت   
 ال  ي  التيتي  للخ مات الحيايي  ال بي ال  ي  التيتي  اتبض و  ال  ي  التيتي  لل قل اللو  الماشبات ال بعي 

 65 69 64 البت  
 .2015من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  الحياي  و الح ب لح    المصدر:

ههو مها ، و حاحهة الخهاص  ال  يه  التيتيه يحهب الماشهب ات 68يوضح الله ول ايهتلل المغهبب المبت ه  
يحههب الماشههب  64تعيحههي المباتههب المتيصههل علي هها حههة الماشههبات ال بعيهه  التا عهه  لههي، ييههث تيتههل المبت هه  
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ال بعة ال  يه  التيتيه  لل قهل اللهو ، وههة مبت ه  مته خب  ييهث ي حهب التقبيهب ههعا علهى أحهاس اله قص المحهلل 
 لى عل  المطابات.إضاح  إ ،لو   الخ مات وع   ،  مقاع  الح ب خاص  ال ولي  م  احة ع 

، وهههة مبت هه  69حتحههلل المبت هه    التيتيهه  ال بيهه وال  يهه   ههاتبضومههن ييههث الماشههب ال بعههة المتعلههت 
  قص حة ش ي  الطبت ال بي .الالموا ئ إضاح  إلى اتحاس إلى عل  ع   الحي  الي ي ي  و مت خب  هعا بالع  

، 65مات الحههيايي  حتيتههل المغههبب المبت هه  أمهها مههن ييههث الماشههب ال بعههة المتعلههت  ال  يهه  التيتيهه  للخهه 
   يخههص حههي التهه خبلههو   الخهه مات حههة ال  هها ت إلههى لا ههب عهه    هههعا بالههع أحاحهها إلههىو  ،وهههة مبت هه  متهه خب 

 التعامل   ل ز  الصباف اآللة.
 :الثقافيةمؤشر الموارد الطبيعية و  -4

 لقطال الحياي  حة المغبب  الثقاحي المواب  الط يعي  و يوضح الل ول التالة ت اححي  
 الثقافية لقطاع السياحة في المغربنافسية الموارد الطبيعية و : ت(26)جدول رقم

 عالميا(45الماشب اتحاحة البا ع: المواب  الط يعي  والثقاحي  )البت   
 المواب  الثقاحي  وح ب اتعمال المواب  الط يعي  الماشبات ال بعي 

 39 59 البت  
 .2015من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  الحياي  و الح ب لح    المصدر:

 59ييهث تيتهل المبت ه   ،يحهب الماشهب اتحاحهة المهواب  الط يعيه  والثقاحيه  45تيتل المغبب المبت   
 ال حهه   للماشههب ال بعههة الخههاص  ههالمواب  الط يعيهه  وهههة مبت هه  متهه خب   تيلهه  ت مههي   عههض المواعههع التباثيهه  

 والط يعي  المتوحب  علي ا إضاح  إلى  عض الم اطت الحيايي  الط يعي .
وههة مبت ه  متق مهه  إع  39وحيمها يخهص الماشهب ال بعهة المههواب  الثقاحيه  وحه ب اتعمهال حتيتههل المبت ه  

ي حب التقبيب هعا التق    تيل  للتطوبات الياصل  على محتول الطلب واليلز ايليتبو ة للخه مات الحهيايي  
 إضاح  إلى توحبها على  عض المواعع الثقاحي .

 تحليل مؤشرات تنافسية قطاع السياحة والسفر في تونس -ثانيا
ب عها   أ هوال عح هة تله ،يهوض ال يهب ات هيض المتوحهط تعت ب تو س من أهه  ال له ان الحهيايي  حهة  

مها حهاع ها حهة عله  ههو تمتع ها  مقومهات ط يعيه  ويضهابي  مهن  ،مختل   من الحهياب مهن لميهع أ يهاع العهال 
تيتههل تههو س  2015ويحههب مهها لههاع  ههي تقبيههب الت اححههي  الحههيايي  لحهه    ،شهه   ا الزيهها   حههة عهه بت ا الت اححههي 

والله اول التاليه  ت هين  ،ولق  ت اين تبتي  ا يحب مختلف الماشهبات اتحاحهي  ، ول  141من  ين  79المبت   
 المباتب التة تيتل ا تو س يحب الماشبات اتحاحي  لت اححي  عطال الحياي .
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 :مؤشر البيئة التمكينية -1
 قطال الحياي  حة تو س.ليوضح الل ول التالة ت اححي  ماشب ال يؤ  التميي ي  

 (: تنافسية البيئة التمكينية لقطاع السياحة في تونس27جدول رقم)
 عالميا( 75الماشب اتحاحة اتول: ال يؤ  التميي ي  ) البت   

  يؤ  اتعمال الماشبات ال بعي 
الحلم  
 واتمن

الصي  
 وال ااح 

المواب  ال شبي  وحوت 
 العمل

لتي ولوليا لاهزي  ال
 االتصالالمعلومات و 

 76 87 76 98 71 البت  
 .2015من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  الحياي  و الح ب لح    المصدر:

تيهون ههعا عالميها مهن ييهث ت اححهي   يؤت ها التميي يه ، إع ي 75يشيب الل ول إلى ايتلل  تو س للمبت   
 71  ، ييهث تيتهل المبت هعلهى المحهتول اله ولة مباتب مته خب ، ايتلت تو س حي ا الماشب من ماشبات حبعي 
، تيهاليف العمهل، ويهعا   علهى أحهاس ابت هال أحهعاب الضهباؤبوي حهب التقبيهب عله ، ال ح   لماشب  يؤ  اتعمال

 عواع  االحتثماب اتل  ة، مما يقلص من االحتثماب حة هعا القطال. تعقي 
ي حهب التقبيهب ههعا وههة أيضها مبت ه  مته خب  و  98بت   اتمن حتيتل المأما حيما يتعلت  ماشب الحلم  و 

 اتعمال ايبها ي ، ضف إلى عل  ابت ال مع الت لباؤ  القتل.ب ابت ال تياليف أعمال اللبيم  والع ف و  ح 
ما ي حب ههعا الته خب ههو اله قص حهة عه   و  76ال ااح  حتيتل المبت   ي  و ويحب الماشب ال بعة الص

 خ مات الصبف الصية.  اع ب اتط اع على محتول ال ول ، و 
، وهههعا بالههع  اتحههاس إلههى  87حههوت العمههل حتيتههل تههو س المبت هه  ن خههلل ماشههب المههواب  ال شههبي  و مهو 

 ضهف إلهى عله   ،مال اتلا ب ويهعا مشهايل اتلهوب واي تاليه الصعو ات التة توال  ا ال ول  حة توايف الع
 المحتول التعليمة لألحبا .تبالع 

، وهههة مبت هه  معلومههات واالتصههال ال حهه   للماشههب المتعلههت  لاهزيهه  تي ولوليهها ال 76يمهها تيتههل المبت هه  
 وعيههه  التغطيههه   ال هههاتف  ب اع  ، إضهههاح  إلهههىاال تب يهههت  حهههة اتعمهههال التلابيههه متههه خب   حههه ب علههه  احهههتخ ا  

 .واال تب يت
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 :الشروط التمكينيةمؤشر سياسات السياحة السفر و  -2
 .ة تو سلقطال الحياي  ح الشبوط التميي ي الح ب و الحياي  و  حياحات يوضح الل ول التالة ت اححي  ماشب 

 الشروط التمكينية لقطاع السياحة والسفر في تونسسياسات السفر و (: تنافسية 28جدول رقم)
 عالميا( 50) البت   الماشب اتحاحة الثا ة: حياحات الح ب الحياي   والشبوط التميي ي 

 االحت ام  ال يؤي  ت اححي  اتحعاب اي  تاب ال ولة تي ي  أولويات الحياي  والح ب الماشبات ال بعي 
 59 77 103 44 البت  

 .2015من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  الحياي  و الح ب لح    المصدر:

الشهبوط الحهياي  والحه ب و يمثل الل ول المباتهب التهة ايتلت ها تهو س يحهب الماشهب اتحاحهة حياحهات 
،  ا الماشههبات ال بعيهه  التا عهه  ل ههاعالميهها وهههعا  تيلهه  للمباتههب التههة تحههلل 50التميي يهه ، ييههث تيتههل المبت هه  

ا علهى هبت ه  متق مه  حهاع وههة م 44الحه ب ايتلهت المبت ه  ال بعة تي يه  أولويهات الحهياي  و  حيحب الماشب
اي  هات علهى ههعا القطهال ويهعا التهوحب علهى  يا هات عات الحه ب، و قطهال الحهياي  و  لييومه  ا هتما هعا التق   ا

 شمولي  متعلق   القطال .
وهة مبت   ل  مت خب  يبلع هعا الت خب  103الماشب ال بعة اال  تاب ال ولة حتيتل المبت    يحب أما

الصهههعو ات حهههة متطل هههات ضهههف إلهههى علههه  المشهههايل و  ،  الث اؤيههه اعيهههات الخههه مات اللويهههإلهههى عههه   ا  تهههاب ات 
 الت شيب .اليصول على 

يحب الماشب ال بعة المتعلت  ت اححي  اتحعاب وهة مبت   له  متق مه   الحا ع حة يين تيتل المبت   
ابت هال محهتويات أحهعاب و ال  ها ت، تطهوب القهو  الشهباؤي ، ييث ي حب التقبيب ههعا علهى أحهاس ا خ هاض أحهعاب 

 الوعو .
صهبام   عه  التهه خب إلهى  ههعاويبلهع  59ويحب الماشب ال بعة االحت ام  ال يؤي  تيتل تهو س المبت ه  

 معاه ات االحت ام  ال يؤي .وع   االحت ا   من االت اعيات و  ات ام  ال يؤي ،
 :مؤشر البنية التحتية -3

 لت اححي  عطال الحياي  حة تو س. التيتي ال  ي  يوضح الل ول التالة ت اححي  ماشب 
 (: تنافسية البنية التحتية لقطاع السياحة في تونس29جدول رقم)

 عالميا( 76الماشب اتحاحة الثالث: ال  ي  التيتي  )البت  
 الحيايي ال  ي  التيتي  للخ مات  ال بي ال  ي  التيتي  اتبض و  ال  ي  التيتي  لل قل اللو  الماشبات ال بعي 

 61 94 77 البت  

 .2015من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  الحياي  و الح ب لح    المصدر:
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، وههة مبت ه  متهه خب  ب اتحاحهة لل  يه  التيتيه حههة الماشه 76المبت ه   تهو س يشهيب الله ول إلهى ايهتلل
يحههب الماشههب ال بعههة  77ييههث تيتههل المبت هه   ،المحههلل  حههة الماشههبات ال بعيهه  التا عهه  ل هها تهه خبتل تيلهه  ل

غطيه  عه   يهاحة المتعلت  ال  ي  التيتيه  لل قهل اللهو  ههعا الته خب بالهع  اتحهاس إلهى عه   عه ب  ال وله  علهى ت
ضف  ،البيلت ال ولي خاص  ، وأيضا  لو   عالي  و الحيايي  الح ب إلى ياح  الول اتمن المقاع  اللوي ، و 

 إلى عل  عل  المطابات.
، وههة مبت ه  مته خب  ههعا 94ال بي  حتيتهل المبت ه  ل  ي  التيتي  اتبض واأما من ييث الماشب ال بعة 
 ش يات ال قل ال ب .وال  ي  التيتي  للموا ئ و الت خب يعو  إلى ع   لو   الطبت 

وهة مبت   مت خب   61، حتيتل تو س المبت   الحيايي   ي  التيتي  للخ مات ال ال ح   للماشب ال بعة و 
 قهص حهة لهبيلت و ، مهع عه   ولهو  تم يه  حهة ايحب عل  لو   الخ مات حة ال  ا تييث ي حب التقبيب هعا 

 شبيات ت ليب الحيابات الي بل إضاح  إلى مشايل التعامل  ال طاعات االليتبو ي .
 :الثقافيةمؤشر الموارد الطبيعية و  -4

 لقطال الحياي  حة تو س. الثقاحي المواب  الط يعي  و يوضح الل ول التالة ت اححي  ماشب 
 (: تنافسية الموارد الثقافية لقطاع السياحة في تونس30جدول رقم)

 عالميا( 99الماشب اتحاحة البا ع: المواب  الط يعي  والثقاحي )البت   
 الثقاحي  وح ب اتعمال المواب  المواب  الط يعي  الماشبات ال بعي 

 70 105 البت  
 .2015: من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  الحياي  و الح ب لح   المصدر

احهة المتعلهت  هالمواب  الط يعيه  عالميا يحب الماشب اتح 99يشيب الل ول إلى ايتلل تو س للمبت   
ههعا الماشهب مهن ماشهبات حبعيه ، ايتلهت تهو س حي ها مباتهب مته خب  علهى المحهتول اله ولة  الثقاحي ، إع يتيونو 

تيله  ت مهي  اللا هب الط يعهة حهة الماشهب ال بعهة المتعلهت  هالمواب  الط يعيه  ههعا   105ييث تيتهل المبت ه  
 الم اطت الحيايي .خاص  حة 

، وههة مبت ه  70ل حتيتهل تهو س المبت ه  حه ب اتعمهابعة المتعلت  هالمواب  الثقاحيه  و الماشب ال أما حة 
 المواعع الثقاحي .ب الثقاحة خاص  التباث العالمة و  ح ب إهمال ال ول  لللا  مت خب 

 تحليل مؤشرات تنافسية قطاع السياحة في الجزائر -ثالثا
 2015يوضههح تقبيههب ت اححههي  عطههال الحههياي  والحهه ب الصهها ب عههن الم تهه ل االعتصهها   العههالمة لحهه   

 ولهه    141مههن  هين  123 ييههث تيتهل المبت ه   ،ت اححهي  هههعا القطهال حههة اللزاؤهب مهع  قيهه   ول العهال  ميا ه 
يعيههس التهه خب حههة الماشههبات اتحاحههي  لت اححههي   وهههو مهها ،لت اححههي  عطههال الحههياي  يحههب الماشههب ايلمههالة
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اتب عه  مثهل مها توضهيي  وحيما يلة  حتعبض ت اححي  الماشبات اتحاحهي  ،عطال الحياي  والح ب حة اللزاؤب
 :الل اول التالي 

 :التمكينية البيئة مؤشر -1
 قطال الحياي  حة اللزاؤب.لالتميي ي   ال يؤ يوضح الل ول التالة ت اححي  ماشب 

 التمكينية لقطاع السياحة في الجزائر البيئة(: تنافسية 31جدول رقم)
 عالميا( 99) البت    الماشب اتحاحة اتول: ال يؤ  التميي ي 

 الحلم  واتمن  يؤ  اتعمال الماشبات ال بعي 
الصي  
 وال ااح 

المواب  ال شبي  
 وحوت العمل

تي ولوليا للاهزي  ال
 المعلومات وايتصال

 105 109 84 95 121 البت  
 .2015الحياي  و الح ب لح   : من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  المصدر

عالميها مهن ييهث ت اححهي   يؤت ها التميي يه ، إع يتيهون ههعا  99يشيب الل ول إلى ايتلل اللزاؤهب للمبت ه 
الماشههب مههن ماشههبات حبعيهه  تا عهه  لههي حههللت حي هها اللزاؤههب مباتههب لهه  متهه خب  علههى المحههتول الهه ولة، ييههث 

ت   يؤ  اتعمال هعا  تيل  لت ثيب عواعه  االحهتثماب اتل  هة  ال ح   للماشب ال بعة المتعل 121ايتلت المبت  
عهه   ي ههاع  ايطههاب القهها و ة حههة تحههوي  ال زاعههات، ضههف إلههى علهه  تعقيهه  اللههواؤح القا و يهه  وطههول و الم اشههب، 

 الوعت اللز  لل  ع حة مشبول احتثماب  مع ابت ال التيل  .
حيحههب التقبيههب ي حههب هههعا التهه خب  95ويحههب الماشههب ال بعههة الخههاص  الحههلم  واتمههن تيتههل المبت هه  

  تيل  ابت ال تياليف أعمال اللبيم  والع ف واتعمال ايبها ي . 
يبلع هعا أحاحا إلى  قص اتط اع  84أما حيما يتعلت  الماشب ال بعة الصي  وال ااح  حتيتل المبت   

  .المحتش يات، صعو   الوصول إلى خ مات الصبف الصيةوع   اتحب  حة 
يحهب الماشههب ال بعههة الخهاص  ههالمواب  ال شهبي  وحههوت العمهل هههعا بالههع  109حهة يههين تيتهل المبت هه  

  اتحاس إلى الصعو ات التة توال  ا ال ول  حة إيلا  الموا ين الماهبين والعمال  اتل  ي .
 ولاع هعا 105ليا المعلومات واالتصال تيتل اللزاؤب المبت   تي ولو للاهزي  الويحب الماشب ال بعة 

حههة احههتخ ا  اال تب يههت حهههة  التهه خبايعههل  واالتصههال، و  عهه   الي ههاع  حههة احههتخ ا  تي ولوليههها  تيلهه  التهه خب
 اتعمال التلابي .
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 :السفر والشروط التمكينيةو  السياحة مؤشر سياسات -2
 قطال الحياي  حة اللزاؤب.ل الح ب والشبوط التميي ي و  الحياي  حياحاتيوضح الل ول التالة ت اححي  ماشب 

 السفر والشروط التمكينية لقطاع السياحة في الجزائرو  السياحة (: تنافسية سياسات32جدول رقم)
 عالميا( 135الماشب االحاحة الثا ة: حياحات الحياي  والح ب والشبوط التميي ي  )البت   

 االحت ام  ال يؤي  ت اححي  اتحعاب اال  تاب ال ولة تي ي  أوليات الحياي  والح ب الماشبات ال بعي 
 113 10 137 139 البت  

 .2015من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  الحياي  و الح ب لح    المصدر:

الحهههيال  ب الماشهههب اتحاحهههة حياحهههات يحههه 135يتضهههح مهههن خهههلل اللههه ول ايهههتلل اللزاؤهههب للمبت ههه  
، ييههث تههب الماشههبات ال بعيهه  التا عهه  ل ههاهههو مهها تعيحههي مباالشههبوط التميي يهه ، وهههة مبت هه  متهه خب  و الحهه ب و و 

ههعا الته خب ي حهب  غيهاب  ،الحه بال بعهة تي يه  أولويهات الحهياي  و  يحب الماشهب 139تيتل اللزاؤب المبت   
 يا ههات متعلقهه   قطههال الحههياي ،   ايضههاح  إلههى غيههاب ،  حعاليهه  التحههويتعلههى الحههياي ، عهه الييههومة  اي  ههات

 القطال.  االهتما ع   و 
حهة الماشهب ال بعهة اال  تهاب اله ولة ههعا الته خب  تيله  لصهعو ات اليصهول علهى  137تيتهل المبت ه  و 

 الت شيب ، وعل  ات اعيات الخ مات اللوي  الث اؤي .
متق مهه  وهههة مبت هه   10ؤههب المبت هه   اححههي  اتحههعاب حههللت اللزاومههن ييههث الماشههب ال بعههة المتعلههت  ت

أحهههعاب و ، أحهههعاب الوعهههو علهههى أحهههاس ا خ هههاض  التقههه   ييهههث ي حهههب التقبيهههب ههههعا ، حضهههل تبتيهههب ل هههاي ولهههاعت
 الضباؤب.ال  ا ت و 

المتمثهل حهة االحهت ام  ال يؤيه  وههة مبت ه  مته خب ، يحب الماشب ال بعة و  113المبت   حة يين تيتل 
 ت حيب هعا الت خب  ع   صبام  ات ام  ال يؤي   ايضاح  إلى غياب االحت ام  حة عطال الحياي . يمين
 .مؤشر البنية التحتية -3

 قطال الحياي  حة اللزاؤب.ل  ال  ي  التيتي يوضح الل ول التالة ت اححي  ماشب 
 (: تنافسية سياسات البنية التحتية لقطاع السياحة في الجزائر33جدول رقم)

 عالميا(133الماشب اتحاحة الثالث : ال  ي  التيتي  ) البت   
 ال  ي  التيتي  للخ مات الحيايي   ال  ي  التيتي  ال بياتبض و  ال  ي  التيتي  لل قل اللو  الماشبات ال بعي 

 138 121 113 البت  
 .2015من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  الحياي  و الح ب لح    المصدر:
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ي حهبط  ال  يه  التيتيه ، وههو مها اتحاحهة يحهب الماشهب 133يشيب الل ول إلى ايتلل اللزاؤب المبت   
ماشهههب ال  يههه  يحهههب  113مبت ههه  ييهههث تيتهههل اللزاؤهههب ال ،ال بعيههه  التا عههه  لهههيالتههه خب المحهههلل حهههة الماشهههبات 

،  ويهعا  اع  ال  يه  التيتيه  لل قهل اللهو  هب  ههعا ، وههة مبت ه  مته خب  حيحهب التقبيهب ي حهبالتيتي  لل قل اللهو 
 عل  المطابات ال ولي .

وهههة مبت هه  متهه خب  هههعا  121حتيتههل المبت هه    ال  يهه  التيتيهه  ال بيههو  اتبض ومههن ييههث الماشههب ال بعههة
 ش ي  الطبت ال بي .ش ي  ال قل للحي  الي ي ي ،  ايضاح  إلى ب اع  لو    عل  وع   تيل  

وههة ،  138ويحب الماشب ال بعة الخاص  ال  ي  التيتي  للخه مات الحهيايي  حتيتهل اللزاؤهب المبت ه  
ضهههعف الخههه مات ال   عيههه  إضهههاح  إلهههى علههه  المعهههاملت   طاعهههات الصهههبف وأل هههز   يعيحهههيمبت ههه  متههه خب  مههها 

 اآللة.الصباف 
 الثقافية.مؤشر الموارد الطبيعية و   -4

 لقطال الحياي  حة اللزاؤب.الثقاحي  المواب  الط يعي  و يوضح الل ول التالة ت اححي  
 الثقافية لقطاع السياحة في الجزائرالموارد الطبيعية و (: تنافسية 34جدول رقم)

 عالميا( 90اتحاحة البا ع: المواب  الط يعي  والثقاحي ) البت   الماشب
 المواب  الثقاحي  وح ب اتعمال المواب  الط يعي  الماشبات ال بعي 

 50 127 البت  
 .2015الح ب لح   صا   العالمة لت اححي  الحياي  و : من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتالمصدر

الثقاحي   ب  الط يعي  و عالميا يحب الماشب اتحاحة الموا 90الل ول إلى ايتلل اللزاؤب للمبت   يشيب 
لماشههب ال بعههة المههواب  يحههب ا 127يتيههون هههعا الماشههب مههن ماشههبات حبعيهه  ، ييههث تيتههل اللزاؤههب المبت هه  و 

التهههباث العهههالمة الط يعيههه  و س إلهههى إهمهههال المواعهههع  ههههة مبت ههه  متههه خب ، وههههعا التههه خب بالهههع  اتحهههاالط يعيههه  و 
 الط يعي  وع   ولو  م اطت ميمي  ياحي .يؤ   ايضاح  إلى ت مي  ال 

وههههة مبت ههه   50أمههها يحهههب الماشهههب ال بعهههة الخهههاص  هههالمواب  الثقاحيههه  وحههه ب اتعمهههال حتيتهههل المبت ههه  
 لملعب البياضي .ع   من المواعع الثقاحي  للتباث العالمة وع   من الاللزاؤب امتل  متق م  وهعا  ح ب 

 ليهها مههن خههلل احتعباضهه ا لمختلههف ماشههبات الت اححههي  الحههيايي  تهه خب  ول ل ههوب المتوحههط حههة أغلههب   
مههع ولههو  ت اوتههات  ي  هها  ،ايلمههالةعيههس التهه خب حههة التبتيههب يحههب الماشههب  وهههو مهها اتحاحههي  الماشههبات 

 حالمغبب ت تة متق م  ويعيس هعا اهتمام ا  قطال الحياي .
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دول المقارنةاالستدامة السياحية على تنافسية المطلب الثالث: تقييم أثر مؤشرات   
تحمح ل ا ماشبات االحت ام  الحيايي  الواب   حة تقبيب ت اححي  القطال الحياية الصا ب  عن           

،  ييث يعت ب الم ت ل االعتصا   العالمة  قياس م ل ت ثيبها على ت اححي  القطال الحياية ل ول المقاب  
يماشبات ت اححي   ي ما تعت ب الماشبات  50إلى  1الم ت ل االعتصا   العالمة الماشبات عات البتب من 

يماشبات غيب ت اححي . 50عات البتب أيثب من   
وحيما يلة حيت  مقاب   ت اححي   ول ل وب وشمال المتوحط ) ميل ال باح ( يحب مختلف ماشبات  

 .  2015االحت ام   يحب ما لاع حة تقبيب ت اححي  الحياي  والح ب لح   
 مقارنة بين تنافسية دول جنوب وشمال المتوسط حسب مؤشرات االستدامة االقتصادية ال -أوال

 ترتيب تنافسية الدول حسب المؤشرات االقتصادية(: 35الجدول رقم )
 الدول                   

 المؤشرات
 دول الجنوب دول الشمال

 اللزاؤب تو س المغبب إيطاليا حب حا إح ا يا
 130 20 63 64 78 25 اال  ات الييومة

الحياي   الييوم  لص اع  أولويات
 والح ب

10 82 87 7 23 130 

 81 11 49 76 39 34 ال  ا ت حعابماشب أ
 24 20 35 120 134 117 تعا ل القو  الشباؤي 

 .2015العالمة لت اححي  عطال الحياي  والح ب لح    االعتصا  على تقبيب الم ت ل  اعتما ا: من إع ا  الطال تين المصدر

يشيب الل ول إلى وضعي  ت اححي   ول المقاب   يحب الماشبات االعتصا ي  للحياي  المحت ام  الواب   
يحهب ماشهب  20تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  الحياي  والح ب، ييث تيتهل تهو س المبت ه  حة 
يطاليها   ات الييومة متق م  حة عله  عهن يهل  ول المقاب ه ، حهة يهين تتقه   إحه ا ياي ا علهى يهل مهن حب حها وا 

 .130يحب   س الماشب  ي ما تحلل اللزاؤب أحوع تبتيب يحب هعا الماشب  ايتلل ا المبت   
متق مهه  عههن  الحهها ع الحهه ب تيتههل المغههبب المبت هه  ولويههات الييومهه  لصهه اع  الحههياي  و ويحههب ماشههب أ

، أما  اعة  ول المقاب   حلاعت ماشبات ا غيب 23وتو س  المبت    10يل  ول المقاب   تلي ا إح ا يا  المبت   
 (.130ت اححي ، واللحت لل ت اط المبت   المت خب  ل ا لللزاؤب يحب هعا الماشب ) المبت   

 اعة  ول المقاب  ، تلي ا المغهبب  عن  يحب ماشب أحعاب ال  ا ت متق م 11يما تيتل تو س المبت   
يحب هعا الماشب والع  يعتب غيب ت اححهة، أمها يحهب  ول  81حة يين تيتل اللزاؤب المبت    49 المبت   
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علهه   ماشههبات ت اححههي ، حههة يههين تيتههل إيطاليهها  39تلي هها حب حهها  تبتيههب  34الشههمال حتتقهه   إحهه ا يا  تبتيههب 
 وهو ماشب غيب ت اححة. 76المبت   

وههة مبت ه  متق مه  عهن  هاعة  ول المقاب ه ،  20ماشب تعا ل القو  الشباؤي  تيتل تو س المبت    يحب
التههة عههن  ول الشههمال  ايمهها تحههلل يههل مههن المغههبب واللزاؤههب ماشههبات غيههب ت اححههي ، حههة يههين تتقهه   إحهه ا ي

 .حللت يل ا ماشبات غيب ت اححي 
اشبات الت اححي  حة  ول ل وب المتوحط يملموع  وما يثيب اي ت اط من خلل هعط المقاب   أحضلي  م 

مقاب ههه    ايبت ههها حهههة  ول الشهههمال يملموعههه ، وههههعا يع هههة ت هههوت  ول الل هههوب مهههن ييهههث ت اححهههي  ماشهههبات 
 االحت ام  االعتصا ي .

 حسب مؤشرات االستدامة االجتماعي مقارنة بين تنافسية دول شمال وجنوب المتوسطال -ثانيا
 تنافسية الدول حسب المؤشرات االجتماعية(: ترتيب 36رقم )جدول 

 الدول                          
 المؤشرات

 دول الجنوب دول الشمال
 اللزاؤب تو س المغبب إيطاليا حب حا إح ا يا

 9 53 53 18 38 13 مع ل لباؤ  القتل
 75 74 95 7 1 13 يثاح  اتط اع

 44 65 103 32 14 2 مع ل االلتيات  التعلي  الثا و 
 141 131 134 92 12 56 مشابي  القو  العامل  ال حاؤي 

 .2015من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  عطال الحياي  والح ب لح    المصدر:

يمثل الله ول تبتيهب  ول المقاب ه  يحهب ت اححهي  الماشهبات االلتماعيه  للحهياي  المحهت ام  الهواب   حهة 
تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  الحياي  والح ب، حيحهب  ماشهب معه ل لهباؤ  القتهل تتقه   اللزاؤهب 

ال خ ههاض لههباؤ  القتههل حي هها،  ي مهها وهههو ماشههب ت اححههة علهه  التاحههع  عههن يههل  ول المقاب هه   ايتلل هها المبت هه  
 يعت ب هعا الماشب غيب ت اححة  ال ح   ل ول الل وب اتخبل.

 7و 13مقاب    اح ا يا وايطاليا التهة تيتهل المباتهب  تل حب حا الص اب  ويحب ماشب يثاح  اتط اع تي
الل هوب ماشهبات غيهب على التوالة وهة ماشبات ت اححي  هعا حيما يتعلت   ول الشمال، حة يين تحلل  ول 

 ت اححي .
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مبت هه  لهه  متق مهه  مقاب هه   ةالمبت هه  الثا يهه  وههه اتيههات  ههالتعلي  الثهها و  تيتههل احهه ا يلمهن ييههث ماشههب اال
علهى  ول  44  ول المقاب  ، يما تحلل  اعة  ول الشمال ماشبات ت اححي ، حة يين تتقه   اللزاؤهب  المبت ه  

 ل الل وب والتة تحلل ماشبات غيب ت اححي .الل وب وهو ماشب ت اححة على عيس  اعة  و 
متق مهه  عههن  ههاعة  ول الشههمال  12مشههابي  القههو  العاملهه  ال حههاؤي  تيتههل حب حهها المبت هه  ماشههب ويحههب 

التة تحلل ماشبات غيب ت اححي ، يما تحلل  ول الل وب ماشبات غيب ت اححي  وعله   ايتلل ها مباتهب له  
 مت خب  يحب   س الماشب.

مههن خههلل المقاب هه  يتضههح ل هها ت اححههي  أغلههب ماشههبات االحههت ام  االلتماعيهه  حههة  ول شههمال المتوحههط 
ت اححي  ايلمالة الخهاص  قطهال الحهياي  والحه ب  ي مها الوهعا ما ي حب ايتلل ا لمباتب متق م  يحب ماشب 

ل هههوب يملموعههه ، ماعههه ا يا هههت ماشهههبات االحهههت ام  االلتماعيههه  غيهههب ت اححهههي  حهههة أغل يت ههها  ال حههه   لههه ول ال
حهههي  اللزاؤهههب التهههة حهههللت ماشهههبين ت اححهههيين، وههههو مههها يشهههيل أحضهههلي  لههه ول شهههمال المتوحهههط مهههن ييهههث ت اح

 .ماشبات االحت ام  االلتماعي 
 مقارنة بين تنافسية دول شمال وجنوب المتوسط حسب مؤشرات االستدامة البيئية -ثالثا

 شرات البيئية(: ترتيب تنافسية الدول حسب المؤ 37جدول رقم)
 الدول                             

 المؤشرات
 دول الجنوب دول الشمال

 اللزاؤب تو س المغبب إيطاليا حب حا إح ا يا
 132 85 86 49 3 47 صبام  ات ام  ال يؤي 

 87 73 28 28 11 1 ع   التص يقات على معاه ات ال يؤ 
 97 59 41 2 53 14 الميمي ملمول الم اطت 

 128 107 87 66 1 49 لو   ال يؤ  الط يعي 
 .2015: من إع ا  الطال تين اعتما ا على تقبيب الم ت ل االعتصا   العالمة لت اححي  عطال الحياي  والح ب لح   المصدر

يشههيب اللهه ول إلههى تبتيههب  ول المقاب هه  يحههب ت اححههي  ماشههبات االحههت ام  ال يؤيهه  للحههياي  الههواب   حههة 
تقبيب ت اححي  الحياي  والحه ب، ييهث تتقه    ول شهمال المتوحهط يحهب ماشهب صهبام  ات امه  ال يؤيه  لتيتهل 

يطاليههها وعلههه   ماشهههبات ت  الثالثههه ،حب حههها المبت ههه   اححهههي ، أمههها حيمههها يخهههص  ول متق مههه  عهههن يهههل مهههن إحههه ا يا وا 
 تحلل  عل  ماشبات غيب ت اححي . لين 85لمغبب واللزاؤب  تبتيب الل وب حتتق   تو س عن يل من ا
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اتولهى متق مه  حهة عله  عهن  يه تب مليحب ماشب ع   التصه يقات علهى معاهه ات ال يؤه  تيتهل إحه ا يا ا
يطاليهها  و ال حهه   لهه ول ل ههوب المتوحههط حتتقهه   المغههبب  ،والتههة  هه وبها تيتههل مباتههب ت اححههي يههل مههن حب حهها وا 

 عن يل من تو س واللزاؤب التة حللت ماشبات غيب ت اححي . 28 ايتلل ا المبت   
المبت ههه  الثا يههه  يحهههب ماشهههب ملمهههول الم هههاطت الميميههه    ايتلل هههايمههها تحهههلل إيطاليههها ماشهههب ت اححهههة 

 ماشههب غيههب  53ب ت اححههة وحب حهها المبت هه  محههلل  ماشهه 14متق مهه  حههة علهه  عههن إحهه ا يا التههة تيتههل المبت هه  
يحهب   هس الماشهب  41ت اححة، حهة يهين تتقه   المغهبب عهن  هاعة  ول الل هوب المتوحهط  ايتلل ها المبت ه  

 وهو ماشب ت اححة لتحلل  اعة  ول الل وب ماشبات غيب ت اححي .
ن  ول المقاب   وتحلل ويحب ماشب لو   ال يؤ  الط يعي  تتص ب حب حا المبت   اتولى متق م  ل ا ع

 ، على عيس  اعة ال ول التة تحلل ماشبات غيب ت اححي .49إح ا يا ماشب ت اححة  تبتيب 
ويمقاب هه  إلماليهه   ههين ت اححههي  ماشههبات االحههت ام  ال يؤيهه  للحههياي   ليهها التقهه   الواضههح لهه ول شههمال 

  ماشهبات االحهت ام  ال يؤيه  حهة  ول المتوحط يملموعه  مقاب ه   ه ول الل هوب، إع أشهابت ال تهاؤش إلهى ت اححهي

،  ي مها يا هت ههعط الماشهبات ت اححهي  حهة  ول الل هوب مهبتين *)  3x4مب  ) 12مبات من أصل  10الشمال 
   (1).ل ول الشمال مب ، وهو ما يشيل ع ب  ت اححي  12حقط من أصل 

إن المليههها مهههن خهههلل المقاب ههه   هههين ماشهههبات االحهههت ام  الحهههيايي  لههه ول إعلهههي  المتوحهههط تقههه    ول   
مه حوعا  حه ب حياحه  اي  هات ، الل وب من ييث ماشبات االحت ام  االعتصا ي  يماشب تعا ل القهو  الشهباؤي 

حهة يهين ا الييومه ، الييومة على القطهال الحهياية،  مع هى أن أغلهب   قهات القطهال الحهياية يهان مصه به
 ايلمهالةعيس الت خب المحلل حة الماشب  االلتماعي  وال يؤي ، وهو ما االحت ام تت خب حة أغلب ماشبات 
 لت اححي  عطال الحياي .

يحههب تقبيههب الت اححههي  العالميهه   ي مهها تتهه خب  ول الشههمال حههة تبتيههب ماشههبات االحههت ام  االعتصهها ي ، 
ييهث أ  ها تغطهة لا هب ضهيت حقهط ويعوع عل  لط يعه  الماشهبات المعتمه   حهة عيهاس االحهت ام  االعتصها ي ، 

ل ههعا ال عهه ، حاي  ههات العهها  علههى القطههال الحههياية المميههز لهه ول شههمال المتوحههط يقا لههي االحههتثمابات الخاصهه  
متوحط، وهعا الماشب حة ي  عاتي غيب معتم  حة القياس  يحب الضعي   حة القطال الحياية ل ول ل وب ال

 التقبيب.
صهبام  ات امه   ا ال يؤي  حة أغل  ا يماشبعتحلل تق   واضح حة ماشبات االحت ام  االلتماعي  ويو 
وا عيس عل  على المباتب المتق مه  التهة تيتل ها ههعط اله ول حهة الماشهب  ،وماشب لو   ال يؤ  الط يعي  ال يؤي 

                                                           
  أب ع ماشبات ليل  ول  مع ولو  ثلث   ول. *



على ضوء مبادئ السياحة المستدامة تنافسية السياحة لدول حوض المتوسط الدراسة     الفصل الثالث    
 

105 
 

و التالة تعزيز  ماشبات اهعا القطال  احت ام   ت اححي لمالة لت اححي  عطال الحياي ، وهو ما ي حب ابت اط اي
 مبايز الت اححي .
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 خالصة الفصل:

تيتو   ول المتوحط على ماهلت حيايي  مختل  ، على غهباب الوال ه  ال يبيه  ال بيه   مهن  وع ها حهة 
 الضه  الشهمالي  أو  الضه  العال ، والتة من ش   ا أن تلعل هعط ال ول أي ب الم هاطت لهع ا للحهياب حهواع مهن 
ب هههعط ت ههاين الي يههب حههة تبتيههالل و يهه ، ليههن الواعههع ومههن خههلل تيليههل ماشههبات الت اححههي  الحههيايي  يتضههح ال

يهههه  االحههههت ام  االلتماعمهههها يخههههص التههههة حههههللت ماشههههبات عات ت اححههههي  حههههة الماشههههبات  ههههين  ول الشههههمال و 
ع ها علههى تيحههين ت اححههيت ا الحههيايي ، علههى عيههس  ول الل ههوب التههة حههللت االحههت ام  ال يؤيهه ، وهههو مهها حههو 

تماعيههه  ماشهههبات غيهههب ت اححهههي  حهههة االحهههت ام  االلت اححهههي  حهههة االحهههت ام  االعتصههها ي  مهههع تحهههليل ماشهههبات 
 وهو ما أثب على وضعي  ت اححيت ا الحيايي . االحت ام  ال يؤي  خاص ،و 

تحههعى الهه ول إلههى تيحهههين  الحههيايةماشههبات االحههت ام  الحههيايي   ت اححهههي  القطههال وا طلعهها مههن ابت ههاط     
و التهههالة  ال الحههياية،تيقيهههت االحههت ام  للقطههه اماشههبات ا الحههيايي  ا طلعههها مههن ت  هههة احههتباتيليات مهههن شهه   

تعزيز مبايز ت اححيت ا، إال أن  بل  ت  هة م ها ئ الحهياي  المحهت ام  حهة االحهتباتيليات الحهيايي  ل هعط اله ول 
 يا ت مت اي   حيما  ي  ا.
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نظرر للتطورررل للت فيررللطرر للتيرررفوللتيرردف  للحررفلدكرررة لحررال  ودررملوددرر  ل  ررلللتررة للل ررحالةل رر  ل
حراللت حرللللنرال رففطيدملأح لل وحدفلعطىلةللللت فتم،لد دثلوير ىلورللةلترمل ترىلو يردالونفطيردمل رفعررفللتون

لدحدفةئللتيدف مللتحيوةلحملنظ للتال ودفرللتلثدقلددالهذ للأل د  لللتونفطيدم.
لحررال ررالللة ليررونفلتح وطررهل للنررضلهررذلللتحل ررلولوحونررفلحرراللتليررللل تررىلح حلعررملحرراللتنوررف  لللتورر ل  لل

لوكحلللتة ليمل
 نتائح الدراسة -أوال
عطررىللتض  رردفلللتحر ل ررم،ليررح للتنررفلهررذ للتة ليررملدفيررو النلح حلعررملحرراللتنوررف  لحونونررفلحررالل  فدررمللل

ل.ثدللي ورفلحالعةحرف  للتو لو للطدحفلدط لنيو  ضلهذ للتض  دفللل حطمللتنوف
   :للتحيردل ملةلثلللألزحرفللدرةتدلللتحركر للل در ليرنفعمللتيردف ملتلوور ث لدح وطرهللأل رالفرضية األولى

لل  طدح ؛هذلللتيرفولعطىللتحيولىللتةلت للللتو لدي طرفل
 ترىلح حلعرملحرالو طيملدو طدللحرك لللأةلءللتيرفوللتيردف  لوليرطنفلححال اللللتد ثلط لهذ للتض  دملللت

للتنوف  :
حطدرلاليرف سليرنملل677ع هلعةةللتيدفحللتةلتددالل وضفعفلحط لظفل اللللتينلللللأل در  ،لطيرةلل وضرنلحرالل-

ل؛2014ينمللحطدلاليف سل133 تىلحطدف للل2000
لهرللحرفليرف ضللت وضرفولل%ل161دنيردملل2014 ترىل2000لتيرنللللحراللل وضفولل د لةللللتيدف دمل الل-

لط لعةةللتيدفح؛
 ترىل2000لتيردف  لحراليرنمللل نضفقلتح طسللت فتح لتطيدف ملللتيض ل تىلل وضفول  ملل  يفءللأكف للل-

ل؛%47دنيدملل2014ينمل
ل؛2014 تىل2000لتينللللحاللحوزلدة ل اللت ةدةلحالط نللت حلللذتكلدنيضللدلط ل رفوللتيدف مل-
وزدرفة لل%94 رفوللتيدف  لحالأود للتيرفعفلللتحولنملتطنفو للتح ط لل  حفت ،ل دثلورملوير دلللد  ود ل-

ل؛2014 تىل فدمل2000ط لنيدمللتحيفهحملحالينمل
ل2001يرردوحد لل11نود ررملأل ررةلثلل2001ع طررلللتيرردف مللتةلتدررملو ل  ررفلحط لظررفلطرر لعررةةللتيرردفحليررنملل-

لرفوللتيدف  لعطىللتحيولىللت فتح ؛ليف دهللتو ل نلط لح وطهلحرك لللأةلءللتي
زحمللتحفتدمللت فتح للألأيلءلو ل نلتح وطهلحرك لللأةلءللتيرفوللتيدف  للذتكلديدضلل2009ي طللينملل-

للتو ل  دلللت فتم،ل  فطمل تىللنوكف لطد لسلأنضطلنزلللت نفزد .
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لهلللرك للل د لحيدل م،عطىل لءللتنوف  للتحوليلل تدرفلأحوننفللتيلللد اللتيرفوللتيدف  لدي للح
حررالهررذ للتض  رردملدرررةتدللللألللحررفلد ثدررلليرر مللت ررزءللتثررفن لحرراللتض  رردمللأللتررى،لطرر ل رردالنرر طضللت ررزءل

لهرللحرفلدرةللعطرىل يفيردملل2009،2000ي للط لحرك لللأةلءللتيرفوللتيدف  ل اللللتيرنلللحلتو ل نللت
ةملرلدالللهللحفلدضي لح لنمللتيرفوللتيدف  لط للتيرفوللتيدف  لتح وطهللألزحفل،ل تلأالهذلللتو ل نلتملد

للحلل رملح وطهللألزحفل.لل
  ل؛لعفتدملوحدزللتيرفوللتيدف  لتةللللتحوليرلدونفطيدمدل:الثانيةالفرضية

حال الللة ليونفلهذ لللتحو طيملدو طدللحرك للللتونفطيدمللتيدف دملطر ل  طردمللتحوليررلل ضنرفلعنرةل حطرمل
لحاللتنوف  :

لتيفة لعاللتحنوةىللت ويفةيللت فتح لو يقلةلللكحفلللحفل فءلط لوي د للتونفطيدمللتيدف دم يضلل-لللل
لتحوليرل)ليدفندف،لط نيف،للدرفتدف(لح لوضل ةلحويةحملط لح وطهللتحركر لل،للوويرة لهرذ للترةللل ف حرمللترةللل

ل؛ةلتمل141لت ك للأللل للحال دثللتونفطيدملحالددال
ررنضلل-لللل لتحركرر لل  حرررفت لطرر لح لورررضلحورر    ل يرررضلةللل نررلضللتحوليرررر)لتحت ض،لوررلنس،للت زل ررر (للي 

ةلتررمل141عطررىللتوررللت لحررالدرردالل123،ل79،ل62لتحترر ض،لوررلنس،لللت زل رر للتح لوررضلل دررثلل وطررلل،تطونفطيرردم
ل؛2015 يضلوي د للتونفطيدملتينم

ملنفتح لتونفطيررردمللتيررردف ملللتيرررض لتيررر يرررضللتحركررر للللأليفيررردمللتيرررفة  لعررراللتحنورررةىللت ويرررفةيللت رررل-لل
،للويرر للةلللكررحفلللتحوليرررلح لوررضل ررةلحويةحررملطرر للتحركرر للأليفيرر للألللللتدد ررمللتوحودندررملنود ررمل2015

ط لهذلللتحرك للورةللح وطرهللتويةملط لح وطهللتحرك للللتض عدملترذلللتحرك ،للوو   لةللل نلضللتحوليرل
للتحرك للللتض عدمللتوفد ملته؛

ةملةلللكحفلللتحوليرلط لثفن لحرك لأيفير لللتحو طرقلديدفيرفلللتيردف ملللتيرض لللتكر لرللتوحودندرملوويل-ل
لدح لوضلحوضفلوم،لهذلللتويةملنفو لعاللتويةملط لح وطهللتحرك للللتض عدمللتوفد رملتررذلللتحركر ،للوير للةللل

لته؛ نلضللتحوليرلح لوضلحو    ل يضلنضسللتحرك لللتحرك للللتض عدمللتوفد مل
ويرر للةلللكررحفلللتحوليرررلح لوررضل ررةلحويةحررمل يررضللتحركرر للأليفيرر للتثفتررثللتدندررمللتو ودررمللح وطررهلل-ل

طر للتو ودرضل يرضلنضرسللتحركر للهرللحرفلللتحرك للللتض عدمللتوفد ملتره،لطر ل ردالوور   لةللل نرلضللتحوليرر
لدضي للتح لوضللتحو    للتحي طملط لح وطهللتحرك للللتض عدمللتوفد ملترذلللتحرك ؛
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و  ود للتحلل ةللتردد دملللتثيفطدملحالأهمللتحرك للللتو ليفعةللةلللكرحفلللتحوليررلطر لو زدرزلونفطيردورفلل-ل
 يرضلهرذلللتحركر للح وطرهللتحركر للللتض عدرمللتوفد ررمللتيردف دم،ل درثلوير للهرذ للترةلللح لورضل رةلحويةحررمل

لته،لددنحفلوي للةللل نلضللتحوليرلح لوضلحو    ل يضلنضسللتحرك .
ةلللكررحفللو طررقللألحرر لدررلأ ررذللد ررداللتعودررف لتطنوررف  للتحوليررلل تدرررفلنيدررلللتض  رردمللأللتررىل ذللحررفلللل

حررالكرر نرفلو زدرزلح وزهررفللتونفطيرر ،لطرر ل ررداللتحوليررللذترركلتحررفلويرر طهلهرذ للتررةلللحررالح لوررضلحويةحرملللتورر ل
تطورر   للتحيرر للطرر للتو ودررض،للهررللحررفلعطررىلةللل نررلضللتحوليرررللذترركلل يرريفررفنرر طضللتض  رردمل ذللحررفلوررمل

د ضيرر لل ررلةلوضررفلللدررداللت ررضودالحررال دررثللتونفطيرردملعطررىللترر  ملحرراللحوالورررفلتررنضسلل حوفنررفللللتحرررهاللل
ديررة لحررفلو وحررةلعطررىللطيرررلحررةلعطررىللتحررلل ةللتحل لثررمدمللتيرردف دملتلو ودم،لوحررفلأاللتونفطيررللت  ررف للتردد دررمل

لنىللتو ودم.للتدووف للأيفتدضللتو لد للورلد للتد لللتحوويدفلللل دةلو
 حدررفةئللتيرردف مللتحيرروةلحملطرر للتيرررفوللتيرردف  لدرردالةللللتحوليرررللودنرر د وطررهل:لةلثىىالفرضىىية الثا

ل.حودفدنملطدحفلددنرفلدكولل  للحرك للللتونفطيدم
للنرال فلحاللتد ثلط لهذ للتض  دملي طنفلح حلعملحاللتنوف  :

،لوفنرررلل2015 يرررضلحرررفل رررفءلطررر لوي دررر للتحنورررةىللت ويرررفةيللت رررفتح لتونفطيررردمللتيررردف ملللتيرررض لتيرررنملل- 
سلحرك للللتيوةلحمللت ويفةدملتطيردف ملطر لأ طددوررفلحركر لللونفطيردملطر لةللل نرلضللتحوليرر،لعطرىلعور

 ةللللتكحفلللتو لوفنللط لأ طددورفلحرك للل د لونفطيدم؛
ونفطيرردملأ طررضلحركرر للللتيرروةلحمللت وحفعدررملطرر لةلللكررحفلللتحوليرررللهررذللحررفلدضيرر لل رروالللهررذ للتررةلللل- 

تح لوضلحويةحمل يضلحرك للتونفطيدملل  حفت لتيرفوللتيدف م،لددنحفلوفنلل د لونفطيدملط لأ طددورفلدفتنيدمل
 لت نلض،للهللحفلد كوللأط طدملةلللكحفلللتحوليرلحال دثلحرك للللتيوةلحمللت وحفعدم؛تةللل

 ترررىلونفطيررردملهرررذ لأكررف لللتنورررف  للتحو يرررللعطدررررفلحرررال رررالللو طدرررللحركررر للللتيررروةلحمللتدد درررملتطيررردف ملل- 
للل نرلضلةيردملترلتحرك لللط لةلللكحفلللتحولير،لددنحفلوفنللهذ للتحرك للل د لونفطيدملطر لأ طددوررفلدفتن

للللللتحولير.
لتنوف  للتحوليلل تدرفلحال اللللتد ثلطر لهرذ للتض  ردمللو يدرلللتض  ردم،ل درثلأالةلللكرحفلل يضل

حدررفةئللتيرردف مللتحيرروةلحملطرر للتيرررفوللتيرردف  للنرال ررفلحررالليررو لود دفلللرندررملل نررودلتحوليرررلن  ررللطرر ل
لوي دطرفلتحرك لللونفطيدم.لد ضي للهللحفورةهل تىل  يفءلحدفةئللتيدف مللتحيوةلحملط للتيرفو،ل

ف مللتحيروةلحملطر للتيررفوللتيردف  لدحدرفةئللتيرل ةحرف طر لط ل ردالترملو لطرقلةللللت نرلضل ترىل رةلحرفل
عطىللت  ملحالل لةلليو لود دفلللرندملورةهل ترىلذترك،للهرللحرفلدو رسلحرال رالللوير دطرفلتحركر للل در ل
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حررةىلونفطيردم،للعطدرهلطرااللتوضررفلللطر لحركر للللتيرروةلحمللتيردف دملدردالةلللكرحفللل نررلضللتحوليررلد ورسل
طورر لدرلدررداللتض فتدررملطرر لودنرر لحدررفةئللتيرردف مللتحيرروةلحملللتورر لحررالكرر نرفلو يررداللتونفطيرردمللتيرردف دملتطررةلللت

لحدفةئللتيدف مللتحيوةلحملللتونفطيدم.
 االقتراحات  -ثانيا

للتوفتدم:للت و ل فللتحضي  لتطض  دفللدحوالويةدملنوف  للتيفديملللعطىل لءللت
 نررلضللحوررالحرراللألةلءللتيرردف  لتررةللو زدررزلحدررفةئللتونحدررمللتحيرروةلحمللنرال ررفلحررالو ةدررةلحركرر لللو ل -

 ؛ ردملرلدطمللألحةلو لع لحدفةئللتيوةلحمل رف ط لللتحولير
لترفحررملتطيرررفوللتيرردف  لطرر للتحوليررر،للحررةىلد رر للدفعودررف  لأ ررةللتح ررةةللللتو ودررزلعطررىللت فنررضللتد -

 ؛و ثد  لعطىللتل  دمللتونفطيدملل فذددمللأل فتدم
 ؛لتحوليرل  طدم  ل  للتح فطظملعطىللتدد مللحلل رملللتو ةدفلللتو لويهلعف قلأحفمللتونحدملط ل -
للعوحررررفةلحركرررر للللتيرررروةلحمللتيرررردف دملطرررر لو يرررردالونفطيرررردمللتيرررررفوللتيرررردف  ،للنرال ررررفلحررررالودنرررر  -

 ؛ليو لود دفللحالك نرفلو يدقللتيوةلحملتطيرفولط ل  طدمللتحوليرللو زدزلح وزهفللتونفطي 
أيسلت حفدمللتيردف مللتدد درم،للورذللل رنلحالك نرفلونظدمل للعةلللللتو لح فهةلللتوضف دفللللوض دلللت -

 ؛ليو لود دفللتو يدقلونحدمليدف دملحيوةلحملحنلح لعف لحدفةئللتيوةلحم
لتورررر لووررررلط لعطدرررررفلةللل نررررلضللتحوليرررررلدكرررروللحيرررروةلم،لألحثررررللتنحوفندررررفلللتيرررردف دملالللللتيرررروت -

أنررررفلوورررلط لعطرررىلنضرررسللتحيلحرررفللللتحررررهالللو رررف ضلةللللتكرررحفلللتنف  رررمل فيرررملللللتيررروضفة لحرررال
 ؛لتردد دم

 يالحاللتل  دمللتونفطيدملتةللل نلضللتحوليرلليو لود دفللو ل لزحفمللتحدفة  لط لل نل للندالللودن -
 ؛حضرلمللتيدف مللتدد دمل ة فلحنل  ل  ل

لتو ودزلدكوللودد لعطرىلزدرفة لح ةلةدرمللتيررفوللتيردف  للو ظردمللتحنرفطنللتنفو رملعرالأنكررمل رحال -
 .لدةتلحاللتهوحفملدزدفة لعةةللتيدفحللتحيوةلحمللتونحدمللتيدف دمل يو لود دم

 لدراسة أفاق ا -ثالثا
 الة ليرررملونفطيررردمللتيررررفوللتيررردف  لل درررررفلدحدرررفةئللتيررروةلحملو ودررر لح رررفتل رررةدثفلل يررردفلتطد رررثل

لهرذللد نر لأال حوفندرمللتد رثللدم،لتونفطيرلل درلدردالحدرفةئللتيردف مللتحيروةلحملطرللتة ليمللور و لهرذ للتح فلترملت
لد ضللتحلل نللتو لن لهفلحوحطملترذ للتة ليم:لتة ليملط لهذلللتح فللتلوزلللحوف ملدكوللودد ،لتذتكلنيو حللل

 ؛و طدللأث لحرك لللونفطيدمللتيدف ملعطىللتيرفوللتيدف  ل)لة ليملحيف نملتةللللتحولير( -
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 ؛أهحدمللتيوةلحمللتدد دملعطىل فذددملل  طدم -
 ؛لتيوةلحمللتدد دملوح ةةلتونفطيدمللتيدف دم -
لتردد دم؛لتحيوةلحملعطىللتح حدفلللو ثد لحدفةئللتيدف مل -
لةل للتح حدفلللتردد دملط لو يدقلونحدمليدف دملحيوةلحم. -

لل
ل
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