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 وانعرفاننشكر ا
حًاو ْزا َحًذ هللا َٔشكشِ ػهى إػطائّ نُا انصبش ٔاإلسادة ػهى إ       

ُْٛكْى َيْؼُشٔفبً فََكبفئُُِٕ فَِئرَا نقٕل انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ٔانؼًم انًخٕاضغ،  ٍْ َصََُغ إِنَ َي

ا أََُكْى  ْٔ  "((كبفأحًِٕنَْى حَِجْذ َيب حَُكبفئُِٕ فَبْدُػٕا نَُّ دخٗ حََش

 

بجٓذْا ٔٔقخٓا، ٔأيذحًُ بغضٌش ػهًٓا  انخً حفضهج ػهًفانشكش كم انشكش 

ٔانًخابؼت انؼهًٍت ػهى ْزِ انشعانت ٔححًهٓا ػُاء  حٕجٍٓٓا َٔصحٓا ٔصذق

االششاف ٔيا بزنخّ يٍ اسشاداث ٔحٕجٍٓاث فكاٌ نزنك اثش كبٍش فً اغُاء 

نبهٕؽ انشعانت بًالحظخٓا انقًٍت انخً كاَج حجش االعاط نٓزِ انشعانت 

 هللا فً يٍضاٌ حغُاحٓا . ّيغخٕاْا انحانً ، جؼه

  

كًا احقذو بانشكش ٔااليخُاٌ انى انغٍذة ػًٍذة كهٍت االداسة ٔاالقخصاد 

انذكخٕسة )عٕعٍ كشٌى ْٕداٌ ( ٔانى سئٍظ قغى االقخصاد االعخار االعخارة 

ٔانى االعخار انًغاػذ انذكخٕس انًغاػذ انذكخٕس )يُٓذ فائض انغؼذٌٔ ( 

قخصاد كهٍت ٔإنى كم أعاحزحً األفاضم أعاحزة قغى اال)يُاف يشصة َؼًت ( 

االداسة ٔاالقخصاد فال َغخطٍغ أٌ َقذو شًء أسٔع ٔال أجًم يٍ كهًت شكش 

 ٔاػخشاف ٔدػاء، حخشج يٍ صًٍى قهبُا بكم صذق ٔإخالص.

ٔكم انشكش ٔانخقذٌش نهجُت انًُاقشت نقبٕنٓى يُاقشت سعانخً ٔيا عٍبذَّٔ   

ش ٔانخقذٌش يٍ أساء عذٌذة حغٓى فً حقٌٕى انبحث ٔحشصٍُّ كًا احقذو بانشك

ٔاشكش ػائهخً انزي كاٌ نٓى دٔس كبٍش انؼهٍا ،  اثانى صيالئً فً انذساع

ٔاػخزس يًٍ نى اركش فً احًاو ْزا انؼًم يٍ خالل دػًٓى ٔيغاَذحٓى نً 

اعًّ فً ْزِ االعطش انقهٍهت ، ٔاعأل هللا اٌ ٌشحًُا ٌٕٔفقُا جًٍؼاً ، ٔانحًذ 

            هللا سب انؼانًٍٍ .                     
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 املستخهص     

علىا كبٌرا تعدالسٌاحةمنالمطاعاتااللتصادٌةالمهمةالتًمنالممكنأنتترناثر

تأثٌرهافًاالداءااللتصاديللعدٌدمنبلدانالعالم،وذلنلالنمووالتنمٌةااللتصادٌةأليبلد

غٌرمباشرةوذلنبسببالعاللةالتًأممنلطاعاتااللتصادالوطنًسواءبصورةمباشرة

باالستثمارالسٌاحً مناالهتمام البد المطاع بتلنالمطاعات،وعلٌهولتطوٌرهذا تربطها

تحسٌنمكوناتالمنتجٌوجهنحواإلنفاقوالتموٌلاالستثماريالذيمنخاللزٌادةالذيٌتم

لٌالئمالسٌاحً االطلبالمتولععلٌهحجم وبالتالًممكنانوٌخدم هدافالتنمٌةالمستدامة.

زٌادةفًمساهمتهمنخاللالعراقوالجزائروخاصةفًدولالعٌنةفعاال ٌصبحبدٌالتنموٌا 

الدخلالمومًوتحسٌنمٌزانالمدفوعاتمنخاللاضافةالمزٌدمنالعمالتالصعبة.

بو تربط التً العاللة على الضوء تسلٌط الى البحث وبعضهدف السٌاحً االستثمار ٌن

 المختارة فًالدول  علىمؤشراتمؤشراتالتنمٌة التًٌتركها االنعكاساتواآلثار وماهٌة

المستدامة.وبٌاناهمالتحدٌاتوالمعولاتالتًتمفأماماالستثمارالسٌاحًفًالعراقالتنمٌة

الكفٌلةبتفعٌلهوالسبل

الوصفًالتحلٌلًلتوضٌحاثاراالستثمارالسٌاحًعلىبعضولداستخدمتالباحثةاالسلوب

 فً المستدامة مؤشراتالتنمٌة البٌاناتالمتحصلةدولالعٌنة منالمصادرمنخاللتحلٌل

ذاتالعاللةبموضوعالبحثالمتعددة

 النوعمنالنوعتضمنتالدراسةمشكلة لهذا والعاالستثمارالسٌاحًفًالعراقوهلٌوجد

تعترضاال التً والعمبات المشاكل وماهً المستدامة التنمٌة مؤشرات على تأثٌر ستثمار

التنمٌة تحمٌك مجال فً به للنهوض الالزمة الحلول واهم العراق فً السٌاحً االستثمار

المستدامة.

وافترضالبحثاناالستثمارفًالعراقٌعانًمنالضعفواالهمالالذيانعكسفًتأثٌره

شراتالتنمٌةالمستدامة،نتجهذاعنوجودالعدٌدمنالمعولاتوالتحدٌاتالتًتساهمعلىمؤ

فًاضعافدوره.

 المطاعاالستنتاجاتوأهم مؤشرات وتحلٌل دراسة خالل من  ، الباحثة إلٌها توصلت التً

من كل وبٌن السٌاحً المجال فً االستثمار بٌن طردٌة عاللة وجود تبٌن فمد  السٌاحً

وتطور) االجمالً المحلً الناتج و الفندلة خاصة التحتٌة البنى وتطور السٌاحٌة االٌرادات

منكلوبٌنالسٌاحًالمجالفًاالستثماربٌنعكسٌة(وعاللةالسٌاحًوالتوظٌفالمٌزان

تفاوتفًوالبطالةالفمرمعدالت فٌالحظوجود علىمستوىالدولالمختارة أما بشكلعام،

كافة وفً االنجاز من األكبر النصٌب لها كان مالٌزٌا  فأن العموم وعلى االنجاز نسب

المؤشراتالتًتمدراستها،اذتعدمنالدولذاتالترتٌبالمتمدمفًهذاالمجال،امابالنسبة

 وبسببما والجزائر واهذانبهٌمرللعراق ظروفسٌاسٌة من وضعفالبلدان  لتصادٌة،

التخصٌصاتاالستثمارٌةالموجهةلمطاعالسٌاحة،فضالعنضعفومحدودٌةالبنىالتحتٌة

لذلنفمطلوحظوجودتذبذبفًالعدٌدمنالمؤشراتالتًتمدراستهاوبالتالًعدموصولها

فًا وخاصةفًنسبمساهمته والتشغٌلوكذلنللمستوىالمطلوب، فًلناتج فًمساهمته



 د
 

الرغممنامتالكهماالكثٌرمنالمموماتالسٌاحٌةالتًلوتماستثمارهامٌزانالمدفوعاتعلى

همفًتحمٌكالتنمٌةالمستدامة.فإنهاستترناثارااٌجابٌهعلىااللتصادوتس

أهمالتوصٌاتفمدكانتاعادةتصنٌفلطاعاتااللتصادالوطنًالعرالً،والتعاملمع اما

كذلن سٌاساتتنوٌعمصادرالدخل، ،واعتماد لطاعمستملمنفرد المطاعالسٌاحًعلىانه

 ضمن الالزمة التخصٌصات وتوفٌر وتطوٌره السٌاحً االستثمار والع الموازناتاصالح

اعط مع ، انواعالسنوٌة جمٌع وتعزٌز السٌاحٌة االنشطة الخاصفًتطوٌر للمطاع دور اء

، والخاصة والمختلطة العامة التخطٌطالسٌاحًاالستثماراتالسٌاحٌة مبدأ اخذ معضرورة

لتحمٌكالتكاملفًالتنمٌةبٌنكافةالمطاعات.
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 الدراسبث السببقت :

 اوال ً : الدراسات العراقية .

دراسة )رجاء عبدهللا عيسى ، خولة رشيج حسن (عن بحثهم الموسوم )اثر االستثمار السياحي في  -1

 (.0212 -0222تنويع مصادر الدخل في العراق للسنوات )

١ّ٘زـٗ فؼـال ػـٓ ِؼشفـخ ِمِٛـبد ااالعـزضّبس اٌغ١بؽٟ ٚ ٚرٙذف اٌذساعخ اٌٝ اٌزؼـشف ػٍـٝ ِب١٘خ

اٌذخً)إٌبرظ اٌّؾٍٟ ( فٟ  ص٠بدحاٌغ١بؽخ فٟ  ئ٠شاداداصش  ٚث١بْٚػٛائـك االعـزضّبس اٌغ١بؽٟ فٟ اٌؼشاق 

 ٌٍم١بَاٌذٌٟٚ ؽذ ِٓ رٛعٗ اٌؾىِٛخ  ٌإلس٘بة، ٌىٓ ثغجت ظشٚف اٌؼشاق ِٓ اٌؾشٚة ٚرؼشع  .اٌؼشاق

 اٌغ١بؽخوً شٟء ثم١ذ ِٓ شغُ اٌػٍٝ ، ٌىٓ  إٌفط١خ اإل٠شادادمطبع ٚاػزّذد فمؾ ػٍٝ ثبال٘زّبَ ثٙزا اٌ

ٚإٌبرظ  اٌغ١بؽخ ئ٠شاداد ث١ٓ ا٠غبثٟاٌذ١ٕ٠خ سائغخ خالي ِذح اٌذساعخ ٚاػزّذد اٌذساعخ ػٍٝ ٚعٛد اصش 

ٚلذ رٛطٍذ اٌذساعخ اٌٝ اْ ٕ٘بن  model koyck إٌفطٟ ثبعزخذاَ ّٔٛرط و٠ٛه غ١شاٌّؾٍٟ االعّبٌٟ 

اػطبء دٚس ثبسص ٚا١ّ٘خ  ٚاٚطذ اٌجبؽضز١ٓ ٚإٌبرظ اٌّؾٍٟ االعّبٌٟ  اٌغ١بؽ١خ اإل٠شاداد ث١ٓ ؽشد٠خػاللخ 

ٚوزٌه سثؾ اٌؼشاق  ف١ٙبٚالؾبَ اٌمطبع اٌخبص  اٌزأش١شح رغ١ٙالدفٟ ر١ٌٛذ اٌذخً ِٓ خالي  ٌٍغ١بؽخوج١شح 

فٟ  اٌزؾز١خاٌجٕٝ  ٚر١ّٕخ اٌجؾش٠خ ٚاٌطشق ؽذ٠ذ٠خٚخطٛؽ عىه  ٠ؼخٚعش ؽذ٠ضخ ثذٚي اٌغٛاس ثخطٛؽ ٔمً 

 .اٌؼشاق

سعد ( بعنوان ) االستثمار السياحي ودوره في تعزيز التنمية السياحية )دراسة  فرج دراسة )فاطمة -0

 (.0212حالة الدول العربية مع اشارة خاصة للعراق (( )

ما ٌحممه من اٌرادات ، فً تحمٌك التنمٌة السٌاحٌة لتهدف الدراسة الى بٌان دور االستثمار السٌاحً  

نسبة للٌلة جدا فً االلتصاد العرالً وخاصة فً مجال الدخل المومً واالٌدي العاملة ولد  تم وتساهم فً 

توصل البحث الى ان العراق ٌزخر بالعدٌد من الممومات  إذ( 0202 - 0222استخدام السلسة الزمنٌة )

مر الى االن ، وكذلن ضعف مساهمة السٌاحة فً الدخل المومً والتشغٌل بسبب السٌاحٌة التً لم تستث

والتً تعتبر طارد لالستثمار السٌاحً والسٌاح  0222تدهور االوضاع االمنٌة والسٌاسٌة التً اعمبت سنة 

ً اضف الى ذلن ان المطاع السٌاحً فً العراق ٌعانً من عدم توفر البٌانات واالحصائٌات السٌاحٌة والت

تؤثر سلبا على تفعٌل دور المطاع السٌاحً فً وضع الخطط االنمائٌة ، وبالتالً فان السٌاحة ٌمكن ان 

 تكون مصدرا رئٌسٌا لتموٌل مٌزانٌة الدولة وخاصة عند توفٌر مستلزماتها ومموماتها الضرورٌة 

حكومي في تغيير دراسة )منى يونس حسين ، اسراء سعد فهد( بعنوان ) دور االستثمار السياحي ال -3

 ( 0212الدخل واالستهالك واالدخار في العراق( )
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فً تغٌٌر الدخل واالستهالن  الحكومً  مدى إمكانٌة ولدرة االستثمار السٌاحًتهدف الدراسة الى معرفة   

( وتم  االستعانة بالمضاعف كأداة للتحلٌل ولٌاس  0202- 0222باستخدام السلسة الزمنٌة )  واالدخار

 لتغٌر االستثمار السٌاحً الحكومً.  نتٌجةٌر فً الدخل واالستهالن واالدخار مدى التغ

االستثمار فً المطاع السٌاحً واحدا من المطاعات المهمة واألساسٌة لرفد االلتصاد  ولد بٌنت الدراسة أن

و االلتصادي ٌشٌر الوالع إلى أن العراق ٌمتلن إمكانات سٌاحٌة هائلة لها تأثٌر اٌجابً فً النم إذالوطنً 

والمساهمة فً دعم االلتصاد الوطنً من خالل اإلٌرادات التً ٌمكن تحمٌمها عن طرٌك االستثمار فً هذا 

المطاع الحٌوي المهم والمعول علٌه لدعم االلتصاد العرالً من خالل لدرته فً إحداث تغٌٌر الدخل المومً 

ولد  احً عبر زٌادة التخصٌصات االستثمارٌة لهواالستهالن واالدخار لذلن ٌحب االهتمام باالستثمار السٌ

الموازنة العامة فً لعمل على زٌادة التخصٌصات االستثمارٌة للمطاع السٌاحً توصلت الدراسة الى ان ا

مشاركة الخبرات الوطنٌة مع ضرورة  فً العراق وتطوٌرها هوض بوالع السٌاحة ضروري للن أمرللدولة 

إصدار و العمل على   تحسٌن والع الخدمات السٌاحٌة وتوسٌع حجمها ، فً واألجنبٌة المختصة 

من  فً المشارٌع السٌاحٌةلالستثمار االستثمارات األجنبٌة والمحلٌة  فً جذبالتً تساعد  التشرٌعات 

خالل منح اإلعفاءات الضرٌبٌة لشركات االستثمار السٌاحً فً بداٌة افتتاح المشارٌع وتمدٌم المروض 

األجل وتفعٌل الشراكة مع المطاع الخاص والتً لها األثر فً زٌادة الدخل المومً لاللتصاد الطوٌلة 

 العرالً.

 الدراسبث العزبٍت .ثبًٍب : 

دراست )احود بزادي، حٌبى شتىاى( عي بحثهن الوىسىم )االستثوبر فً القطبع السٍبحً واثزة على  -1

 (.8112االستداهت البٍئٍت ()

ئٌٝ رى٠ٛٓ سؤ٠خ ٚاػؾخ ؽٛي االعزضّبس فٟ لطبع اٌغ١بؽخ فٟ اٌغضائش، ِٚؾبٌٚخ رؾم١مٗ فٟ اٌذساعخ ٙذف ر 

ؽش٠ك اٌزخط١ؾ ٌالعزضّبس فٟ اٌّغبي اٌغ١بؽٟ غ١ش ػبس  ػّٕٓغغّخ ِغ ِزطٍجبد اٌج١ئخ اٌ اٌز١ّٕخئؽبس 

ِخ، رغؼً وً ؽشف شاثط١خ ث١ٓ وً ِٓ االعزضّبس فٟ اٌغ١بؽخ ٚاٌج١ئخ اٌّغزذاراللخ ٚلذ ث١ٓ ٚعٛد ػ ثبٌج١ئخ، 

ٌزؼشف ػٍٝ أ١ّ٘خ االعزضّبس فٟ ا ِٓرّىٕذ ٚاعزٕبدا ئٌٝ ٘زٖ اٌؼاللخ ، ِّٕٙب ٠إصش ٠ٚزأصش ثبٌطشف ا٢خش 

ْ االعزضّبس فٟ ، ٚلذ رٛطٍذ اٌذساعخ اٌٝ ألطبع اٌغ١بؽخ ٚػٍٝ اٌزؾٛالد اٌج١ئ١خ ٚطٛال ئٌٝ ث١ئخ ِغزذاِخ

٠زٙب، ِٚشاػبح اعزذاِزٙب ٌألع١بي اٌّمجٍخ، فٟ ؽبٌخ ِب ئرا فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚؽّب ٠غُٙ اٌّغبي اٌغ١بؽٟ 

، ب  ع١بؽ١ ب  ِٕزغرؼذ  ج١ئخ فٟ رارٙب ثبػزجبس اْ اٌ ؽى١ّخ ٚع١بعخ سش١ذح ٚاعزشار١غ١خِذسٚط  ثٕٟ ػٍٝ رخط١ؾ 

 .ٍج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٙبٌؽّب٠خ  رٛف١شظٕبػخ اٌغ١بؽخ ٌزا ٠غت ػٍٝ اٌمبئ١ّٓ ث
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) سبعد بىراوي ، علً رحبل ( عي بحثهن الوىسىم )تأثٍز االستثوبر على تٌوٍت القطبع دراست  -8

 (.8112السٍبحً فً بلداى الوغزة العزبً ، الجزائز ، تىًس ، الوغزة( )

ٚرٛصػٙب ػٍٝ لطبع اٌغ١بؽخ ( )اٌٛؽ١ٕخ ٚاألعٕج١خ  اٌغ١بؽ١خِفَٙٛ االعزضّبساد  رٛػ١ؼ ٙذف اٌذساعخ ئٌٝر

رؾذ٠ذ ِفَٙٛ ٚ ٌٍمطبع اٌغ١بؽٟاٌج١ئ١ــخ رؾذ٠ذ ا٢صبس االلزظبد٠خ ٚ االعزّبػ١خ ٚ ٚ اٌؼشثٟاٌّغشة  فٟ ثٍذاْ

ثٍذاْ اٌّغشة  أزٙغزٙباٌغ١بؽ١خ اٌزٟ  االعزشار١غ١بدِؼشفخ ٚدساعخ ِؾبٚس ٚ اٌز١ّٕخ اٌغ١بؽ١خ ِٚىٛٔبرٙب

 ّخ فٟ رؾغ١ٓ اٌّإششادل١بط ا٢صبس االلزظبد٠خ ٌمطبع اٌغ١بؽخ صُ رؾذ٠ذ دٚس اٌمطبع فٟ اٌّغب٘ٚ اٌؼشثٟ

أْ   وّب ث١ٕذ اٌذساعخ،رم١١ُ اٌزغبسة اٌغ١بؽ١خ فٟ ثٍذاْ اٌّغشة اٌؼشثٟ ِٚٓ صُ رُ  االلزظبد٠خ اٌّذسٚعخ

ػ١ٍّخ رط٠ٛش اٌغ١بؽخ ٚر١ّٕزٙب ال ٠ٕجغٟ أْ ٠ًّٙ اٌجؼذ اٌج١ئٟ ٚاالعزّبػٟ ِغ اٌجؼذ االلزظبدٞ، ٚرٌه ؽفبظب 

اٌؾبػشح ٚاٌمبئّخ ِٓ ؽك االعزفبدح  ٚاالٔذصبس ؽزٝ رزّىٓ األع١بيػٍٝ رٍه اٌّٛاسد ٚط١بٔزٙب ِٓ اٌزذ٘ٛس 

رغش٠غ ٚر١شح أغبص اٌّشبس٠غ اٌغ١بؽ١خ اٌّزٛلفخ ، ٚرطج١ك ػمٛثبد ػٍٝ ، ٚلذ رٛطٍذ اٌذساعخ اٌٝ  ِٕٙب.

 اٌّغزضّش٠ٓ اٌّزأخش٠ٓ، أٚ ئٌغبء سخض ِمشساد إٌّؼ فٟ ؽبٌخ اٌزأخش غ١ش اٌّجشس ِٓ عبٔت اٌّغزضّش٠ٓ

 بدح ِٓ رغبسة اٌغ١بؽ١خ ٌٍذٚي اٌّغبٚسح، ٚاٌذٚي اٌزٟ رزشبثٗ ظشٚفٙب االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ِغ االعزفٚ

رشغ١غ اٌغ١بؽخ اٌذاخ١ٍخ ثبػزجبس٘ب ِؾشوب ٌٍز١ّٕخ اٌغ١بؽ١خ ،ِٚؾبٌٚخ رضج١ذ اٌغ١بػ اٌغضائش١٠ٓ ٔؾٛ اٌذاخً 

ٔظ(، ٚرٌه ٌٍزم١ًٍ ِٓ اصش ثزٛف١ش ٔفظ اإلِىبٔبد اٌّزٛاعذح فٟ ِٕبؽك اٌغزة اٌغ١بؽٟ اٌخبسعٟ )رٛ

ؽً ثؼغ ِشبوً اٌؼمبس اٌغ١بؽٟ اٌؼبٌمخ ٚال ع١ّب فٟ ِٕبؽك ٚاٌغ١بؽخ اٌؼىغ١خ ػٍٝ ا١ٌّضاْ اٌغ١بؽٟ. 

 . اٌزٛعغ اٌغ١بؽٟ ٚ ر١ٙئزٙب ثّغزٍضِبد اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ، ؽزٝ رظجؼ ِإٍ٘خ ٌالعزغالي ِٓ ؽشف اٌّغزضّش٠ٓ

(بعٌىاى )اثز االستثوبر االجٌبً الوببشز على العوبلت فً قطبع دراست )هٍلىد بى عبٍد ، دمحم بي الببر  -٣

 (.8181السٍبحت فً الدول الوغبربٍت )الجزائز ، تىًس ، الوغزة(( )

ئثشاص ٚالغ االعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبشش فٟ رٍه اٌذٚي ٚػاللزٗ ثخٍك ِٕبطت اٌؼًّ فٟ رٙذف اٌذساعخ اٌٝ 

ٟ ٚإٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ ٌزؾ١ًٍ أٚػبع االعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبشش رُ اعزخذاَ إٌّٙظ اٌٛطف،  اٌغ١بؽٟ اٌمطبع

رؾ١ًٍ اثؼبد اٌّشىٍخ اٌجؾض١خ ثٙذف ٚرُ ٚوزا اٌغ١بؽخ فٟ اٌذٚي اٌّغبسث١خ )اٌغضائش، رٛٔظ، اٌّغشة( ، 

، رٛطٍذ اٌذساعخ اٌٝ  اعزىشبف ِغبّ٘خ االعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبشش فٟ خٍك ِٕبطت شغً فٟ رٍه اٌذٚي

اٌزؾف١ضاد  ٌهإٌّبؿ اٌّالئُ ٌالعزضّبس فٟ اٌغضائش ٚخبطخ إٌّبؿ االعزضّبسٞ اٌغ١بؽٟ، ٚوز رٛف١ش ٚرؾغ١ٓ

اعزّشاس ٚ ٚاٌزغ١ٙالد ٚاإلػفبءاد اٌغّشو١خ اٌزٟ رمذِٙب اٌذٌٚخ ِٓ أعً عزة االعزضّبساد اٌغ١بؽ١خ

غضائش ػٓ اٌ -ػشٚسح اٌزش٠ٚظ ٌالعزضّبس ٚ اٌششوبد ع١بعبد رجغ١ؾ ئعشاءاد ئلبِخ األػّبي ٚرأع١ظ

 خشائؾ االعزضّبس، ثٙذف اٌزؼش٠ف ثبٌفشص االعزضّبس٠خ اٌّزبؽخ فٟ لطبع اٌغ١بؽخ ؽش٠ك ئٔشبء ِب ٠غّٝ

ِؼزجشح ٔز١غخ  ِٕبطتاٌؼًّ ػٍٝ االعزفبدح ِٓ رغبسة اٌذٚي اٌشائذح فٟ اٌمطبع اٌغ١بؽٟ ٚاٌزٟ اعزؾذصذ ٚ

 االعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبشش.
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 ثبلثبً: الدراسبث االجٌبٍت .

1- study( Bryna Meivitawanli) , (Foreign Direct Investment in Tourism and 

Economic Growth: Panel Data of OECD Countries),  

فٟ ثٍذاْ  رأص١ش االعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبشش فٟ اٌغ١بؽخ ػٍٝ إٌّٛ االلزظبدٞ رٙذف اٌذساعخ اٌٝ ِؼشفخ

اٌزٞ ٠ٍجٟ ِشىٍخ اٌزغبٔظ  GMM ٔظبَ اعزخذِذ ٘زٖ اٌذساعخ  ٚلذ ِٕظّخ اٌزؼبْٚ  ٚاٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ،

ٌزأو١ذ أْ االعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبشش فٟ طٕبػخ اٌغ١بؽخ ال ٠إصش ثشىً وج١ش ػٍٝ إٌّٛ االلزظبدٞ ثً ٠إصش 

عٍج ب ػٍٝ ِغبّ٘خ اٌغ١بؽخ فٟ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ. ٚ٘زا ٠ش١ش ئٌٝ أْ اٌؾىِٛخ ، ٚرؾذ٠ذا  ٚصاسح اٌغ١بؽخ 

ِغ فٟ طٕبػخ اٌغ١بؽخ.  لشاس رشغ١غ االعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبشش  ٚػغ  ، ال ٠ٕجغٟ أْ رزغشع أٚ رمفض ئٌٝ

ئ٠الء ا٘زّبَ دل١ك ٌٍفٛائذ اٌفؼ١ٍخ ٌالعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبشش فٟ اٌظٕبػبد اٌّخزٍفخ ، ٚال ع١ّب ػشٚسح 

ئعشاء ِض٠ذ ِٓ اٌجؾش ٌّؼشفخ اٌمذساد االعز١ؼبث١خ إٌّبعجخ  ، ٚرٛطٍذ اٌذساعخ اٌٝ طٕبػخ اٌخذِبد

اٌمذساد االعز١ؼبث١خ ِضً سأط اٌّبي اٌجششٞ ٚاالٔفزبػ ٚ عزضّبس األعٕجٟ اٌّجبشش فٟ طٕبػخ اٌغ١بؽخٌال

ال رظٍؼ ٌالعزضّبس األعٕجٟ ٚاٌزغبسٞ اٌزٟ صجذ أٔٙب رؼًّ ِٓ أعً االعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبشش اٌىٍٟ 

اٌخبطخ ثبالعزضّبس األعٕجٟ اوزشبف اٌمذساد االعز١ؼبث١خ  ٌزٌه ، ِٓ األ١ّ٘خ  اٌّجبشش اٌّزظً ثبٌغ١بؽخ

صاسح اٌغ١بؽخ ٚاٌغٍطبد اٌّؾ١ٍخ ػٍٝ رشو١ض ِٛاسد٘ب ٚرٛص٠ؼٙب و اٌّجبشش اٌغ١بؽٟ. ٘زا ع١غبػذ ثبٌزأو١ذ

ثشىً طؾ١ؼ ػٍٝ رٍه اٌؼٛاًِ اٌزٟ صجذ أٔٙب رغبػذ فٟ رؾم١ك فٛائذ االعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبشش اٌغ١بؽٟ 

  ػٍٝ إٌّٛ االلزظبدٞ ٌٍجٍذ اٌّؼ١ف.

0- Study (Martín Cicowiez and Romina Ordoñez), (The economic impacts 

of tourism-related private investment in Jamaica (0201 )  

ا٢صبس االلزظبد٠خ اٌشبٍِخ ٌالعزضّبس اٌخبص فٟ طٕبػخ اٌفٕبدق فٟ  اٌٝ  ِؼشفخ  ٘زٖ اٌذساعخرٙذف          

ّٚٔٛرط  (SAM) ِظفٛفخ اعزّبػ١خ ِٛعؼخ ٌٍغ١بؽخ اٌذساعخ دؽٛس ٚلذعبِب٠ىب. ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذ 

ب ٌاللزظبد اٌغبِب٠ىٟ. ٌزؾ١ًٍ اٌزأص١شاد ِٓ  (CGE) رٛاصْ ػبَ د٠ٕب١ِىٟ لبثً ٌٍؾغبة ِظُّ خظ١ظ 

رظٙش إٌزبئظ أْ اٌجغ١ؾ ٚثّٕٛرط اٌّؾبوبح  CGE رشرجؾ ٔزبئظ ّٔٛرطٚؽ١ش اٌفمش ٚػذَ اٌّغبٚاح ، 

٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٙب آصبس ٚزٟ رإدٞ ئٌٝ ص٠بدح اٌطٍت األعٕجٟ ػٍٝ اٌغ١بؽخ اعزضّبساد اٌغ١بؽخ اٌخبطخ اٌ

ئ٠غبث١خ ػٍٝ االلزظبداد اٌٛؽ١ٕخ ِٓ ؽ١ش إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ ٚاٌؼّبٌخ ٚدخً األعشح ٚاٌؾذ ِٓ اٌفمش. 

ط ث١ٓ ِٚغ رٌه ، فاْ رٛص٠غ إٌّبفغ ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌؼٛاًِ االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ِضً رٛص٠غ ػٛاًِ اإلٔزب

لذ ؽممذ اٌمطبػبد اٌزٟ رمذَ خذِبد ِجبششح ٌٍغ١بؽخ اْ  اٌذساعخوّب ث١ٕذ األعش. ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌمطبػٟ ، 

السرفبع  االعؼبس ٚعؼش اٌظشف  ٔز١غخاٌزظذ٠ش اٌمطبػبد األوضش رٛعٙب  ٔؾٛ ِٓ  ّٛ ٔ ذالدِؼػٍٝ أ

اٌّض٠ذ ِٓ االعزضّبس اٌخبص فٟ ٪ ئٌٝ عبٔت ( 02 ) ثٕغجخاٌؾم١مٟ إٌبرظ ػٓ اسرفبع االٔفبق اٌغ١بؽٟ 
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٠ٚؼضٜ رٌه ،   0200ثؾٍٛي ػبَ %  (2.0 )٠ّىٓ أْ رمًٍ ِٓ اٌفمش فٟ اٌجالد ثّمذاس اٌزٟ طٕبػخ اٌفٕبدق

 أعبع ب ئٌٝ أخفبع اٌجطبٌخ ٚاسرفبع ِزٛعؾ  األعٛس. 

ئّٔبئ١خ وج١شح ػٍٝ أْ االعزضّبساد فٟ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌفٕذل١خ ٠ّىٓ أْ رؾذس رأص١شاد اٌٝ  إٌزبئظ ٚرٛطٍذ 

االلزظبداد اٌّؾ١ٍخ فٟ اٌجٍذاْ إٌب١ِخ. ِغ اعزّشاس ّٔٛ اٌطٍت اٌؼبٌّٟ ػٍٝ اٌغ١بؽخ ٚرى١ف ػشع 

رٍؼت ثٕٛن اٌز١ّٕخ ِزؼذدح األؽشاف ٚاٌّغزضّش٠ٓ اٌّإصش٠ٓ ٚاٌخذِبد اٌغ١بؽ١خ ِغ اٌزفؼ١الد اٌّزغ١شح ، 

ا سئ١غ١ ب فٟ رشغ١غ االع زضّبساد اٌغ١بؽ١خ اٌزٟ رإدٞ ئٌٝ رأص١شاد ئّٔبئ١خ اٌؼب١ٍِٓ ِغ اٌمطبع اٌخبص دٚس 

 أٚعغ.

 3- Study (Caroline Mahmood Khan) , (Analyzing Impact of Saudi Tourism 

Investment on Employment and Overall Economy Using Structure Equation 

Modeling Approach)(2022). 

 ٔبَدساعخ اٌؼاللخ ث١ٓ االعزضّبس اٌغ١بؽٟ ٚخٍك فشص اٌؼًّ فٟ الزظبد : أٚال   رٙذف ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ 

ا عٛاء وبٔذ رٌٛذ ٚظبئف فٟ االلزظبد 02ٌّمبسٔخ أٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ : ٚصب١ٔ ب  خبطخ فٟ لطبع  ، اعزضّبس 

 ّٔٛرطاٌذساعخ ِٓ خالي اعزخذاَ رُ رم١١ُ  ٚلذفٟ أٞ لطبع آخش ثشىً غ١ش ِجبشش.  أَاٌغ١بؽخ ٚاٌزشف١ٗ 

٠جؾش فٟ رأص١ش ئعّبٌٟ االعزضّبس فٟ ِخزٍف اٌفئبد ٚرأص١شٖ ػٍٝ اٌزٞ االلزظبدٞ.  اٌجغ١ؾأؾذاس بعٟ ل١

ثؼذ ٚ اٌزٛظ١ف ِٚغزٜٛ اٌّؼ١شخ  فٟ طٕبػبد اٌغ١بؽخ ٚاٌزشف١ٗ ٚاٌؼ١بفخ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

فٟ ِخزٍف ًٚ االلزظبد رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ، رج١ٓ أْ االعزضّبس فٟ ِخزٍف اٌفئبد ٠ض٠ذ اٌزٛظ١ف فٟ ِغّ

٠ؼزّذ اٌجؾش ػٍٝ ، ٚ اٌمطبػبد ِضً اٌغ١بؽخ ٚاٌزشف١ٗ ٚطٕبػبد اٌؼ١بفخ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

اٞ ػٕذ االعزضّبس فٟ اٌغ١بؽخ عٛف ٠إدٞ اٌٝ ص٠بدح االلزشاؽبد اٌشئ١غ١خ اٌزٟ ؽشؽزٙب ٔظش٠خ إٌّٛ ، 

االلزظبد٠خ راد اٌظٍخ  اٌّجبششح ثبٌز١ّٕخ ، ٌزا إٌّبفغ فٟ ِخزٍف اٌّغبالد ٚوزٌه فٟ ع١ّغ اٌمطبػبد 

ّغز٠ٛبد ٌٚٙب آصبس ػٍٝ إٌّٛ فٟ ِخزٍف اٌث١ٓ االعزضّبس ٚاٌزٛظ١ف  رٛطً اٌجؾش اٌٝ اْ ٕ٘بن ػاللخ

 .  االلزظبدٞ اٌىٍٟ

 -وأهن هب ٌوٍز دراستٌب هذٍ عي الدراسبث السببقت هى االتً :

 رٕبٌٚذ صالس دٚي ٟ٘ اٌؼشاق ِٚب١ٌض٠ب ٚاٌغضائش.  فمذاخزالف اٌؾ١ض اٌّىبٟٔ ٌذساعزٕب  -2

 ( ٠٢٠٢-٠٢٢٢االخزالف فٟ اٌّذح اٌض١ِٕخ اٌزٟ رغط١ٙب اٌذساعخ، ئر رٕبٌٚذ اٌّذح اٌّّزذح ث١ٓ )  -0

ئْ ٘زٖ اٌذساعخ رٕبٌٚذ دساعخ رأص١ش االعزضّبس اٌغ١بؽٟ ػٍٝ ػذد ِٓ اٌّإششاد اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ     -3

اٌغبثمخ ػٍٝ  دااللزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاصش٘ب فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ فٟ ؽ١ٓ الزظشد  اٌذاسعب

ػاللزٙب  دساعخ ػاللخ االعزضّبس اٌغ١بؽٟ اِب ثجؼغ اٌّإششاد االلزظبد٠خ اٚ  االعزّبػ١خ اٚ

 ثزؾم١ك االعزذاِخ اٌج١ئ١خ. 



 
  

 

 

  

 

  

 

 ةـــملقدما

 
                     



  المقدمة ....................................
 

 

1 

 املقدمة:
تعتبر السٌاحة أحد الظواهر المدٌمة التً مارستها بعض الشعوب ولد التصرت على اماكن            

محددة والتصر اداإها على المستكشفٌن والرحالة فضال عن طبمة االغنٌاء والحكام والتجار ، لكن منذ 

تطورا واتساعا كبٌرا اذ شملت جمٌع مناطك العالم ولم ترتبط بفئة السٌاحة  تدمنتصف المرن العشرٌن شه

بل اصبحت ظاهرة حضارٌة وانسانٌة وحاجة اجتماعٌة اساسٌة فً ضوء تعدد ظروف معٌنة من الناس 

ة الحٌاة , كونها وسٌلة لنشر الثمافة الوطنٌة وتبادل الثمافات بٌن الشعوب كما تعد موردا هاما للعملة  الصعب

 . لتحسٌن وضع مٌزان المدفوعات وزٌادة الدخل المومً وتوسٌع الماعدة اإلنتاجٌة

 واالجتماعً االلتصادي ألثرها نظرا التنمٌة تحمٌك كما أنه ٌعد من المطاعات المهمة التً تسهم فً      

االلتصادٌة،  تالعدٌد من المطاعا والبٌئً، أضف إلى ذلن الدور المحوري الذي تموم به فً تنشٌط والثمافً

    .التملٌدٌة الصناعات، و العمومٌة االشغال،و النمل لطاع السٌما

 بلد ألي وبشرٌة وطبٌعٌة تارٌخٌة مكونات من السٌاحً العرض وجود مموماتوٌمكن المول بؤن      

 هذه التً ٌمكن عن طرٌمها ان ٌتم استغالل السٌاحً االستثمارب تتمثل فعالة اداة بوجود اال لها المعنى

 منها.  المرجوةمنها وبالتالً تحمٌك  الفائدة  اشباع الصى لتحمٌك كلفة وبؤلل امثل بشكل  السٌاحٌة الموارد

اصبحت الخدمة فً هذا العصر اهم المنتجات المحركة لنمو االلتصادي ، وعلٌه فؤن الرلً بالمطاع 

حتٌاجات السائحٌن لجذب الصى عدد السٌاحً ٌحتاج المزٌد من تنوٌع واالبتكار فً الخدمات بما ٌالئم ا

منهم ، اذ تعمل الخطط التنموٌة المبنٌة على اساس تسوٌمً صحٌح هً انطالق ونجاح اي جهد سٌاحً ، 

 الموجه والنابض للحركة السٌاحٌة الحدٌثة .فالتسوٌك السٌاحً هو 

 من لكثٌر المستدامة التنمٌة تحمٌك فً تسهم  متكاملة صناعة الحالً العصر فً وبما ان السٌاحة     

 هذا فً االستثماراال أن ، العراق والجزائر مالٌزٌا  ومنها لذا  اهتمت العدٌد من الدول بتنمٌتها البلدان

، االخرى فً كل دولة  فً هذه الدول  وال مع بمٌة المطاعات   االهتمام من المدر بنفس ٌحظ لم المطاع

احً ، فً حٌن الجزائر والعراق لد مجال االستثمار السٌت متمدمة فً َاجازنلذلن نجد ان مالٌزٌا حممت ا

لعدة أسباب التً من أبرزها  ذلن بضعف ومحدودٌة االستثمارات الموجهة نحو هذا المطاع وٌعود تمٌزت

  الرغمعلى , البترولٌة الصناعة على االعتماد فً والمتمثل الدولتان هاتانالذي انتهجته   النموذج طبٌعة

 من الكثٌر تملكه ما تتمثل بوجود العدٌد من الممومات السٌاحٌة التً تفوق  واعدة سٌاحٌة ةمن امتالكها بٌئ

،  السٌاحة صناعة فً وتوظٌفها استخدامها احسن ما اذا ٌماوم ال سٌاحً جذب عناصر تشكل و, الدول

 ...الخ .وضعف البنٌة التحتٌة لمطاع السٌاحً ومحدودٌة دور المطاع الخاص فً االستثمار السٌاحً 
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 اهمية البحث :

 لطاع هذه األهمٌة فً كون تتركزه ، ولد ٌتناول الذي المطاع اهمٌة من البحث هذا اهمٌة تكمن       

الدول ومنها العراق  وذلن  من كثٌر فً فعال تنموٌا بدٌال تصبح السٌاحة من المطاعات التً من الممكن ان

 توفٌر عن وتنوٌع مصادره، فضال المومً الناتج المحلً اإلجمالً وفً زٌادة الدخل  لدوره المهم فً

، فضال عن  البلد داخل الى الصعبة العملة تدفك وزٌادة المدفوعات مٌزان وتحسٌن جدٌدة عمل فرص

 مٌةفً تحمٌك التن  المساهمة مساهمته فً رفع مستوى األداء االلتصادي للمطاعات المرتبطة به، وبالتالً

 .المستدامة

 :اهداف البحث 

 ٌسعى البحث لتحمٌك االهداف االتٌة :

التعرف على معنى السٌاحة وماهٌة مفهوم االستثمار فً المطاع السٌاحً وأهمٌته وأهم الممومات  -1

 الخاص به.

 التطرق إلى مفهوم التنمٌة المستدامة وأهم أبعادها ومإشراتها  -2

 ة المستدامة بشكل عام توضٌح اثار وانعكاسات االستثمار السٌاحً فً بعض مإشرات التنمٌ  -3

 التعرف على التطور فً مإشرات المطاع السٌاحً فً العراق والدول المختارة -4

دراسة وتحلٌل اثر االستثمار السٌاحً فً العراق على بعض مإشرات التنمٌة المستدامة خالل مدة  -5

 الدراسة

التحدٌات والمعولات التً تواجه مشارٌع االستثمار فً لطاع السٌاحة  بالعراق مع اهم تحدٌد اهم  -6
 السبل الكفٌلة فً معالجتها 

 

 مشكلة البحث :

المطاع الخاص  أمن لطاع السٌاحة فً العراق ٌعانً من ضعف االهتمام سواء كان من لبل الحكومة إ  

مما انعكس على حجم االستثمارات المخصصة لهذا المطاع والتً تمٌزت بضآلتها نتٌجة  للعدٌد من 

التحدٌات والمعولات التً تواجهه مما لد ٌإدي إلى محدودٌة تؤثٌره  على مإشرات التنمٌة المستدامة لٌد 

 الدراسة. 

  بة على التساإالت األتٌة :البحث تكمن فً اإلجا وبناًء على ما تمدم فؤن  مشكلة

مإشرات  . ما هو والع االستثمار السٌاحً فً العراق؟ وهل ٌوجد لهذا النوع من االستثمار تؤثٌر على1

 التنمٌة المستدامة؟ 

 الالزمة الحلول اهم هً وما االستثمار السٌاحً فً العراق ؟ تعترض التً والعمبات المشاكل ماهً.2

   المستدامة؟ تحمٌك التنمٌة فً منه به واالستفادة للنهوض
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ان لالستثمار السٌاحً  فً العراق ٌعانً من الضعف  )مفادها  ٌنطلك البحث من فرضٌة:  فرضية البحث

واإلهمال االمر الذي انعكس على تؤثٌره مإشرات التنمٌة المستدامة لٌد البحث، وهذا ناتج عن وجود العدٌد 

دور  السٌاحة ومحدودٌة لطاع فً االستثمار لتشجٌع المالئمة البٌئة توفٌر من التحدٌات والمعولات مثل عدم

 . (والسٌاسً التً اسهمت فً أضعاف دوره المطاع الخاص ،. وعدم االستمرار االلتصادي

 

 منهجية البحث:-

من البحث من خالل تحلٌل  إلى النتائج المرجوة للوصول والتحلٌلً الوصفً االسلوب على البحث اعتمد

ذات  والتمارٌر الصادرة من جهات رسمٌة وغٌر رسمٌة والمحلٌة العربٌة البٌانات المتحصلة من  المصادر

 العاللة بموضوع البحث. 

 

 نطاق البحث :-

  (0202 - 0222) انىطاق انزماوً : 

  ( مانٍزٌا،انجزائز ،انعزاق  انىطاق انمكاوً : دَل انعٍىت )

 

  -البحث: هيكلية 

انفصم  ثالثت فصُل تىاَل عهىَنغزض تحمٍك األٌذاف انمتُخاة مه انبحث  َانتحمك مه فزظٍتً فمذ لسم  

االَل مفاٌٍم اساسٍت َمذاخم وظزٌت حُل االستثمار انسٍاحً َانتىمٍت َانمستذامت ، َلذ شمم ٌذا انفصم 

مباحث اٌتم انمبحث االَل بانسٍاحت َاالستثمار انسٍاحً فً اغار وظزي بأوُاعً َاٌذافً َمحذداتً  تثالث

 ما انمبحث انثاوً فمذ اٌتم بانتىمٍت انمستذامت فً اغار وظزي َاٌمٍتٍا َاٌذافٍا َابعادٌااَمتطهباتً 

زتبت عهى بعط مؤشزاث مؤشزاتٍا َفٍما ٌخص انمبحث انثانث فمذ كان اثار االستثمار انسٍاحً انمتَ

انفصم انثاوً تعمه تحهٍم َالع االستثمار انسٍاحً َاثزي عهى بعط مؤشزاث انتىمٍت أما انتىمٍت انمستذامت 

انجزائزٌت أما َانمبحث انثاوً انتجزبت  انمانٍزٌتانمستذامت فً دَل مختارة َلذ شمم مبحثٍه االَل انتجزبت 

ق فً االستثمار انسٍاحً َاثزي عهى بعط مؤشزاث انتىمٍت انفصم انثانث تعمه تجزبت انعزافٍما ٌخص 

مباحث اٌتم انمبحث  تثالث عهىلذ لسم اٌعا َانمعُلاث انتً تُاجًٍ َسبم معانجتٍا َ َانتحذٌاث انمستذامت

َانمبحث انثاوً َظح االثار انمتزتبت نالستثمار  االَل فً تحهٍم َالع االستثمار انسٍاحً فً انعزاق

َانمبحث انثانث شمم انتحذٌاث َانمعُلاث  انتً  ط مؤشزاث انتىمٍت انمستذامت فً انعزاقانسٍاحً عهى بع

  تُاجً االستثمار انسٍاحً فً انعزاق َسبم معانجتٍا   َختم انبحث بمجمُعت مه االستىتاجاث َانتُصٍاث. 
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االستثمار السياحي والتنمية  االطار النظري ملفاهيم
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 انفصم االٔل

 االطتخًبر انظٛبدٙ ٔانتًُٛخ انًظتذايخ االغبر انُظز٘ نًفبْٛى

  

 تًٓٛذ :

 
السٌاحة من أكثر الصناعات نموا فً  للسٌاحة أهمٌة كبٌرة فً إحداث التنمٌة المستدامة اذ تعد        

العالم، ولد أصبحت الٌوم من أهم المطاعات فً التجارة الدولٌة، فالسٌاحة من منظور التصادي هً لطاع 

وتحسٌن مٌزان المدفوعات ومصدرا للعمالت األجنبٌة  ، دورا مهما فً زٌادة الدخل المومًمارس إنتاجً ٌ

وفرصة لتشغٌل األٌدي العاملة وهدفا لتحمٌك برامج التنمٌة. ومن منظور اجتماعً وحضاري فإن السٌاحة 

حركة دٌنامٌكٌة ترتبط بالجوانب الثمافٌة والحضارٌة لإلنسان، بمعنً أنها رسالة حضارٌة وجسر للتواصل 

ر المجتمعات السٌاحٌة وارتفاع ٌف اإلنسانٌة لألمم والشعوب ومحصلة طبٌعٌة لتطوبٌن الثمافات والمعار

وعلى الصعٌد البٌئً تعتبر السٌاحة عامال جاذبا للسٌاح وإشباع رغباتهم من حٌث ،  مستوي معٌشة الفرد

ٌة المحلزٌارة المجتمعات فضال عن زٌارة األماكن الطبٌعٌة المختلفة والتعرف على تضارٌسها الجغرافٌة، 

 ، لذلن سوف ٌتم التطرق فً هذا الفصل الى ......للتعرف على عاداتها وتمالٌدها

 

 المبحث االول : السٌاحة واالستثمار السٌاحً فً اطار نظري .

 

 المبحث الثانً : التنمٌة المستدامة فً اطار نظري .

 

 المبحث الثالث : اثار االستثمار السٌاحً المترتبة على بعض مؤشرات التنمٌة المستدامة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مداخلىنظروةىحولىاالدتثمارىالدواحيىوالتنموةىالمدتدامةمفاهومىادادوةىوىالفصلىاالولىى............

ى
ى

 

10 

 

 انًجذج االٔل

 اغبر َظز٘ فٙ ٙانظٛبد ٔاالطتخًبر انظٛبدخ

 انًطهت االٔل : انظٛبدخ فٙ يفبْٛى َظزٚخ.

 .أالً ـ يفٕٓو انظٛبدخ ٔاًْٛتٓب 

ٚجؾطّحع١س ٚقٟح٠ٌس ، ضطٌٛش عرٍ جٌُِٓ ٚجَوجوش ج١ّ٘طٙح ٔط١ؿس ضعى ج١ٌٓحقس ظحٍ٘ز جلطٛحو٠س       

ٌٍططٌٛ جٌعٍّٟ ٚجٌطمٕٟ جٌكى٠ع ٚنٛٛٚح ـٟ ِؿحي ْٚحتً جالضٛحي ٚجٌّٛجٚالش ، ٚوحٔص ْررح ـٟ ضمحٌخ 

جٌرٍىجْ  جٌّهطٍفس ٠َٚحوز جالضٛحي جٌكٟحٌٞ ـ١ّح ذ١ٕٙح ، ـٟال عٓ جٌٗعٌٛ جٌّطُج٠ى ِٓ لرً جٌٕحِ ذحٌكحؾس 

 حقس ٠ٍرح ٌٍٍجقس ٚجٌّطعس ٠ٌُٚحوز جٌّعٍـس .جٌٝ ج١ٌٓ

عحَ  ـ٠ٍٍٍٍٚ رٌمى وحٔص جٌّكحٚالش جالٌٚٝ ٌٛٞع ضع٠ٍؿ عٓ ظحٍ٘ز ج١ٌٓحقس ٟ٘ ٌٍعحٌُ جالٌّحٟٔ ؾ٠ٛ

جًٌٞ ٚٚفٙح ذحٔٙح ظحٍ٘ز ع٠ٍٛس ضٕرػك ِٓ جٌكحؾس جٌّطُج٠ىز ٌٍكٛٛي عٍٝ جٌٍجقس ٚجالْطؿّحَ  1905

ٚس ٚضؽ١١ٍ جٌؿٛ ٚجالقٓحِ ذؿّحي جٌطر١عس ٚجٌٗعٌٛ ذحٌرٙؿس ٚجٌّطعس ذحإللحِس ـٟ ِٕح٠ك ٌٙح ٠ر١عطٙح جٌهح

)،ٟٚ٘ غٍّز ضمىَ ْٚحتً جٌٕمً 
1
) . 

ٛي ج١ٌٓحقس ذطعىو ِؿحالضٙح ٚجٔعىحْحضٙح عٍٝ ؾٛجٔد جٌك١حز جاللطٛحو٠س ٚذعى يٌه ضعىوش جٌّفح١ُ٘ جٌٛجٌوز ق

ضٕحٚي جٌطع٠ٍؿ ِٓ  ـرعٝ جٌرحقػ١ٓٚجالؾطّحع١س ٚجٌػمحـ١س ًٌٌه ضعىوش جٌٍؤٜ جٌٛجٌوز ذٗأٔٙح ضرعح ًٌٌه ، 

جٌؿٛجٔد جٌػمحـ١س  ذعُٟٙجٌٕحق١س جاللطٛحو٠س ، ـٟ ق١ٓ ٌوُ جالنٍْٚ عٍٝ جٌؿٛجٔد جالؾطّحع١س ٚضٕحٚي 

  ٚج١ٌٓح١ْس ًٌج ـحْ جُ٘ جٌطعح٠ٌؿ جٌطٟ ٌٚوش ـٟ ً٘ج جٌّؿحي :

ذحٔٙح جٚطالـ ٠طٍك عٍٝ "ِؿّٛعس جٌع١ٍّحش يجش جٌطحذع  1910ٟ عحَ ـ ـ١ٌٍْٛٗٚ ١ٍِ٘حْعٍـٙح 

 جاللطٛحوٞ جٌطٟ ضٍضر١ ذىنٛي جٌّٓحـ٠ٍٓ جٌٝ ِٕطمس جٚ وٌٚس ِع١ٕس ٚجلحِطُٙ ـ١ٙح ٌٚق١ٍُٙ عٕٙح "

ذحْ ج١ٌٓحقس ٟ٘ "ِؿّٛعس جٌظٛجٍ٘ ٚجٌعاللحش  ٠ٚ1942إوى جاللطٛحو٠حْ ج٠ٍٓ٠ٌٛٓحْ ٠ُٔٛ٘ىٍ ٚ وٍج٠ؿ 

جٌٕحٖثس عٓ جٌٓفٍ ٚضؽ١ٍ جٌّىحْ ضؽ١١ٍج ِإلطح ذحٌى١ف١س جٌطٟ ال ضمٛو جٌٝ جلحِس وجتّس جٚ جالٌضرح٠  ذأٞ ٔٗح٠ 

)ٌىٓد ِحوٞ" 
2
) . 

 ٓج٠ًٌ جٌّٓحـ٠ٍٓٛحو جٌمِٟٛ ٚعٍـٙح ذحٔٙح جْطٟحـس ـٟ ق١ٓ عٍـٙح ١ٌى١ٌٕٔٛ جْ ج١ٌٓحقس ؾُء ِٓ جاللط

)جِحوٓ جلحِطُٙ جٌطٟ ٠عٍّْٛ ـ١ٙح ج١ٌٓحقٟ نحٌؼ  ى٠ٌُْٚٚ ِىحْ جٌمٛ
3

.) 

                                                           
(

1
 .72,ص 7002، دار المسٌرة , االردن ، ثانٌة طبعة( نعٌم الظاهر ،سراي الٌاس ،مبادئ السٌاحة  ،  

) 
2

  www.kau.edu.sa.متاح على المولع 6عبلة عبد الحمٌد ، التصادٌات السٌاحة ، ص(
(

3
, 72 العدد, الجامعة االلتصادٌة للعلوم بغداد كلٌة مجلة,  العرالٌة االلتصادٌة التنمٌة فً السٌاحً النشاط اثر, عباس خضٌر عباس(  

 .772،ص7006

http://www.kau.edu.sa/
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ٚضعٍؾ ج٠ٟح ذحٔٙح ِؿّٛعس ِٓ جالٔٗطس ٚجٌهىِحش ٚجٌٕٛحعحش جٌطٟ ضطىْٛ ـ١ٙح نرٍز جٌٓفٍ ، جٌٕمً ، 

جٚ  ٌألـٍجوجٌّٛجٚالش ِٚإْٓحش جٌطعحَ ٚجٌٍٗجخ ْٚٚحتً جٌط١ٍٓس ، ٚنىِحش ج١ٌٟحـس جالنٍٜ جٌّطحقس 

)ٟ ضٓحـٍ ذع١ىج عٓ ٠ِٕٛٙح جالٍٟٚ جٌّؿّٛعحش جٌط
1
). 

وٌجْس جٌعٍٜ ٚجٌطٍد عٍٝ جِحوٓ جاللحِس ٚجٌهىِحش جٌىجعّس ٌٍّم١ّ١ٓ ذع١ىج وّح عٍـٙح جنٍْٚ عٍٝ جٔٙح 

)ؿس عٓ جالٔفحق ٚجٌىنً ٚجٌعّحٌس عٓ ٠ُِٕٛٙ جالٍٟٚ ٚجالّٔح٠ جٌٕحض
2

 ). 

جِح ِٕظّس ج١ٌٓحقس جٌعح١ٌّس ـمى عٍـطٙح ذحٔٙح جٔٗطس جٌّٓحـٍ جٌطٟ ٠ّحٌْٙح ـٟ ِىحْ نحٌؼ ذ١ثطٗ جٌّأٌٛـس ٌّىز 

 . ض٠ُى عٓ ْٕس ذؽ١ٍ جٔمطح  ٌٍٍجقس جٚ جالؼٍجٜ جالنٍٜ ِع١ٕس ِٓ جٌٛلص ال

)ج١ٌٓحقس ضطّٟٓ جالٌِٛ جالض١س  ْٚذٕحء عٍٝ ِح ْرك ـا
3
): 

 .طٍـ١ٗ عٓ جٌٕفّ جٌط٠ٍٚف جٚ جٌ -1

 .جٔٙح ال ضىْٛ ٌؽٍٜ جاللحِس جٌىجتّس   -2

(ْحعس ٚال ض٠ُى عٓ  24جالٔطمحي ِٓ وٌٚس جٌٝ وٌٚس جنٍٜ ٟ٘ ع١ٍّس جالٔطمحي ِإلطس ال ضمً عٓ ) أْ  -3

 .ْٕس ٚجقىز  ٟ٘ ع١ٍّس جضٛحي غمحـٟ ٚقٟحٌٞ ذ١ٓ جٌٗعٛخ  

ٌّٙح ١ٌّٚ  ٗٔـٟ جٌّىحْ جًٌٞ ٠ٌُٚ ُِٓ ِىنٍجضٙ ٠ْٕٛفم ُجْ ج١ٌٓحـ  ِٓطٍٙى١ٓ ١ٌّٚ ِٕطؿ١ٓ ألٔٙ -4

  . ـٟ ضٍه جٌىٌٚس عًّ  جٞ

ِكحٚالش جٌّهط١ٛٓ ٌٍٛٚٛي جٌٝ ضع٠ٍؿ ول١ك ١ٌٍٓحقس ، ِٚٓ نالي جٌطعح٠ٌؿ جٌٓحذمس جٌطٟ ضعرٍ عٓ    

ِىز جاللحِس ٚ عٕحٍٚ ٌت١ٓ١س ٟ٘ : جالٔطمحي ، سِفَٙٛ ج١ٌٓحقس ٠طأٌؿ ِٓ غالغ جْ  ٔؿى جُٔٙ لى ضٍٛٚٛج جٌٝ

)ٚجٌؽح٠س 
4
). 

ٔٙح ِٓ جالٔٗطس يجش جال١ّ٘س جٌىرٍٜ ألٔٙح ضكطً ِىحٔس ِط١ُّز ـٟ ج١ٌٓحْحش اجِح جٌكى٠ع عٓ ج١ّ٘س ج١ٌٓحقس ـ

5) جالض١س  ذحٌؿٛجٔدًٌٌه ٠ّىٓ جذٍجَ ًٖ٘ جال١ّ٘س جٌط٠ّٕٛس ٌٍىٚي جٌّطمىِس ٚجٌٕح١ِس عٍٝ قى ْٛجء ، 
): 

٠ٚعٛو جال٘طّحَ ذح١ٌٓحقس جٌٝ عحًِ ٌت١ّ ٚ٘ٛ جٔٙح ضعى جقى جٌطٍق جٌٍٓٙس االًْٛخ االلتصبدٚخ :  -1

ٚج٠ٌٍٓعس ٌٍكٛٛي عٍٝ جٌٕمى جالؾٕرٟ ِمحذً جٌهىِحش جٌطٟ ضعٍٜ عٍٝ جٌٓٛجـ جالؾحٔد ، وّح ضعًّ عٍٝ 

ش ضٛـ١ٍ جٌٕمى جٌّكٍٟ ٌٍه٠ُٕس جٌع١ِّٛس ألٔفحلٙح ـٟ ِؿحالش يجش جٌٕفع جٌعحَ ، ٚضٓحُ٘ ـٟ ضط٠ٍٛ جٌمطحعح

ضٛـ١ٍ ـٍ٘ عًّ ٌأل٠ىٞ ـٟال عٓ جالٔطحؾ١س ٚجٌهى١ِس وحٌٕٛحعس ٚجٌٕمً ٚجٌّٛجٚالش ٚجالضٛحالش ، 

                                                           
(

1
 .072،ص3607003(نبٌل فٌصل موسى ،اثر االستثمار على التواصل الحضاري للمجتمع ،مجلة كلٌة بغداد للعلوم االلتصادٌة ، العدد  

(
2
 .70،ص 7002(ماهر عبد العزٌز ، صناعة السٌاحة ، دار نهران للنشر ، عمان ، 

(
3
 .  72,ص 7002مصفى ٌوسف كافً ,مدخل الى العلوم السٌاحٌة والفندلٌة ,دار حامد للنشر والتوزٌع , االردن ,(   

(
4
,مداخلة ممدمة -دراسة تحلٌلٌة لاللتصاد الجزائري –حمالوي حمٌد وصاولً مراد , دور المطاع السٌاحً فً تحمٌك افاق التنمٌة االلتصادٌة ( 

 .  3,ص 7002نوفمبر  2-2ل المماوالتٌة ودورها فً تطوٌر المطاع السٌاحً فً الجزائر , ٌومً ضمن الملتمى الدولً االول حو

(
5

، المجلد  عبد الكرٌم مسعودي ,االستثمار السٌاحً كألٌة لتحمٌك التنمٌة المحلٌة بالجماعات المحلٌة فً الجزائر , مجلة االلتصاد وادارة االعمال (

 . 037( ،ص0( ، العدد )0)
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جٌعحٍِس ٚجالضٛحالش . 
(1)

ٚضُٓٙ ـٟ جعحوز ض٠َٛع جٌىنً عٍٝ وحـس جٌّٕح٠ك ذىال ِٓ ضٍو١ُٖ ـٟ جٌّٕح٠ك  

(2)جٌك٠ٍٟس جٌٍت١ٓ١س . 
 

جْ جٌططٌٛ جاللطٛحوٞ ـٟ جٞ ذٍى ِٓ ذٍىجْ جٌعحٌُ ١ْإوٞ قطّح جٌٝ جقىجظ ضطٌٛ االًْٛخ االجتًبػٛخ :-2

ِّحغً ـٟ جٌؿحٔد جالؾطّحعٟ ، ذّعٕٝ جْ جٌعاللس ذ١ٓ جٌؿحٔر١ٓ عاللس ٠ٍو٠س ، ٠ٚفطٍٜ جْ ٠ٓحُ٘ جٌمطح  

ٌّعحٖٟ ج١ٌٓحقٟ ـٟ ضٛـ١ٍ جٌٕمى جالؾٕرٟ ٌٍرٍى ٠ٚٓحُ٘ ـٟ ضهف١ؿ قىز جٌفمٍ ٚ جٌرطحٌس ٚضك١ٓٓ جٌّٓطٜٛ ج

ٌٍّٛج١ٕ٠ٓ ، ٠ٕٚرػك ً٘ج ِٓ وْٛ ج١ٌٓحقس ضعطّى عٍٝ ج١ٌى جٌعحٍِس جٌىػ١فس ـٟ ِهطٍؿ نىِحضٙح جٌّطعٍمس ذحٌٕمً 

 ٚجالْىحْ ٚجال٠عحَ ٚجالضٛحي ٚجٌر١ع ٚٔكٛ٘ح . 

ِٓ  جيج وحٔص ج١ٌٓحقس جٌٕحؾكس ضفعً ـعٍطٙح ـٟ ج١ٌّىج١ٔٓ جالؾطّحعٟ ٚجاللطٛحوٞ ـحٔٙحاالًْٛخ انظٛبطٛخ :-3

١ْح١ْس جيج ِح ٌؼد ٚحٔعٛ جٌمٍجٌ ج١ٌٓحْٟ ذًٌه . جْ ضٕمً جالـٍجو ٠فٓف ِؿحال  ح  ٔحق١س جنٍٜ ضكمك ج٘ىجـ

ٚجْعح ٌٍطعحٌؾ ٚجٌطكحٌٚ ٚذٌٍٛز جٌطٌٛٛجش جال١ٔس ٚجٌّٓطمر١ٍس ـٟ ِهطٍؿ جٌّؿحالش ، ـٟال عٓ يٌه ـحْ 

ُٙ ٚجالوٌجن ٚجٌٛلٛؾ عٍٝ عحوجش جالقطىحن ذ١ٓ جٖهح٘ ِٓ ؾ١ٕٓحش ِهطٍفس ١ْىٓرُٙ لىٌج ور١ٍج ِٓ جٌف

ٚغمحـحش جالن٠ٍٓ ١ّٔٚ ق١حضُٙ . ًٖٚ٘ وٍٙح ال ضعًّ ـم١ عٍٝ ِى ؾٌٓٛ ذ١ٓ ٖعٛخ ٚغمحـحش ِطرح٠ٕس  ٚجّٔح 

، جِح عٓ ج١ّ٘س ج١ٌٓحقس ذٗىً عحَ ـ١ّىٓ جذٍجَ٘ح ـٟ جالٌِٛ ظ١ّحش جٌّهطٍفس ٚجٌكىِٛحش ج٠ٟح ذ١ٓ جٌطٕ

جالض١س 
(3)

: 

ٔٙح ضُٓٙ ـٟ نفٝ جٌرطحٌس عرٍ ج٠ؿحو ـٍ٘ عًّ قم١م١س ٚٚجـٍز ٌٍّٛج١ٕ٠ٓ ذحعطرحٌ٘ح ِٓ جٌمطحعحش ا -1

وػ١فس جالْطهىجَ ٌال٠ىٞ جٌعحٍِس ، ـٟٙ ضعًّ عٍٝ ضٛـ١ٍ عًّ ِرحٍٖ ٚؼ١ٍ ِرحٍٖ ٚـٍ٘ جٌعًّ جٌٕحضؿس عٓ 

جالٔفحق ج١ٌٓحقٟ )جٌعّحٌس جٌّكفُز (
*
. 

 .محعىز جاللطٛحو٠س ج١ٕ٠ٌٛس ٚض٠ٕٛعٙح ضع٠ُُ جٌّٕٛ جاللطٛحوٞ , ٚض١ْٛع جٌ -2

 .ضك١ٓٓ جٌٛٞع جٌّع١ٟٗ ٌٍّٛج١ٕ٠ٓ ِٓ نالي ضكف١ُ ل١حَ جٌٍّٗٚعحش جٌٛؽ١ٍز ٚجٌّطْٛطس  -3

 .ضكى ِٓ ضُج٠ى جٌٙؿٍز ٔكٛ جٌّىْ جٌىرٍٜ  -4

 .جالضٛحالش ( ٚ جٌىٍٙذحء ،ٚ ضع٠ُُ لطحعحش جٌهىِحش جٌّٓحٔىز )جٌٕمً ، -5

ٕحت١س ٚجاللً ّٔٛج ِٓ نالي ؾًخ جٌر١ٕس جٌطكط١س ٚجالْطػّحٌجش ٚجٌٍّٗٚعحش ضُٓٙ ـٟ ضط٠ٍٛ جٌّٕح٠ك جٌ -6

،جْ جال٠ٍجوجش ج١ٌٓحق١س ضّػً ِٛىٌج ِٓ  سجٌط١ّٕس جٌم١ِٛس جٌّّٙ ـٟجٌط٠ّٕٛس ِّح ٠كمك لىٌج ِٓ جٌطٛجَْ 

 .ـٟ ضكم١ك ١ْحْحش ض٠ٕٛع جٌىنً  ِٛحوٌ جٌىنً ِٓ جٌعّالش جٌٛعرس جٌطٟ ضىعُ ١ُِجْ جٌّىـٛعحش ، ٚضُٓٙ

                                                           
(

1
 . 706, ص0222ؤسسة العربٌة لضمان االستثمار , تمرٌر مناخ االستثمار فً الدول العربٌة , الكوٌت , الم( 

(
2
 . 030، ص 7007(علً احمد هارون ، اسس الجغرافٌة االلتصادٌة ، دار الفكر العربً ، الماهرة ،  

(
3
الداخلٌة :دراسة تجربة محمٌة وادي رم "االردن", كتاب اعمال  امال بن ناصر ,واخرون ,صناعة السٌاحة البٌئٌة كوسٌلة لدفع عجلة السٌاحة( 

الجزء االول منشورات مخبر  –الملتمى الدولً الثانً حول : السٌاحة الداخلٌة والجماعات المحلٌة : بٌن حتمٌة التنوٌع االلتصادي وصناعة التمٌز 

 .6المحاسبة ,المالٌة , الجباٌة والتأمٌن , ص

 ت مختلفة وٌستبعدون من صناعة السٌاحة وتشمل العاملون فً مجال البناء والتشٌٌد وغٌرها .*هم العاملون فً لطاعا
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ضعًّ عٍٝ ضكف١ُ جْطػّحٌجش جٌمطح  جٌهح٘ ِٓ نالي جْطمطحخ جٌّىنٍجش جٌّك١ٍس ٌالْطػّحٌجش  -7

 .ج١ٌٓحق١س ، ٚؾًخ جالْطػّحٌجش جالؾٕر١س جٌّرحٍٖز  

 .جٌعٕح٠س ذحٌطٍجظ ج٠ٌٕٟٛ ٚجذٍجَ جٌػمحـحش جٌّك١ٍس جٌّطٕٛعس جٌىٚي عٍٝ ضُٓٙ ـٟ ضكف١ُ  -8

٠ُُ جالٔطّحء ج٠ٌٕٟٛ نحٚس ٌىٜ جٌٗرحخ ٚجٌٕحٖثس ِٓ نالي ذٍجِؽ جٌٍقالش ج١ٌٓحق١س ٚجٌطٕمً ذ١ٓ ضع -9

 .جٌّك١ٍسجٌّٕح٠ك 

 إَاع ٔاشكبل انظٛبدخ . -حبَٛبً 

ضعىوش جٔٛج  ٚجٖىحي ج١ٌٓحقس ضرعح ٌٍىٚجـع ٚجٌٍؼرحش ٚجالقط١حؾحش جٌّهطٍفس ، ـٕٙحن ج١ٌٓحقس جٌطٍـ١ٙ١س         

ؾ١س ، ـٟال عٓ جٔٛج  جنٍٜ ْحعى عٍٝ ظٌٙٛ٘ح جٌطمىَ ٚجٌططٌٛ جٌعٍّٟ ٚجالْطمٍجٌ ٚج٠ٌٍح١ٞس ٚجٌعال

ج١ٌٓحْٟ ٚضمىَ جٌك١حز جاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحع١س ِٚح ٌجـك يٌه ِٓ ضطٍعحش ِٚططٍرحش يجش ٍٚس ذحٌٛجلع  ٌُ 

ضىٓ ِعٍٚـس ِٓ لرً و١ٓحقس  جٌّإضٍّجش ٚجٌّعحٌٜ ، جالٍِ جًٌٞ ضطٍد ضٛـ١ٍ نىِحش ٚض١ٙٓالش 

ّىٓ ٠ٚ،ضؿ١ُٙجش ٚعٕحٍٚ ؾًخ ضهطٍؿ جٌٝ قى ِح ـٟ نٛحتٛٙح ِٚٛجٚفحضٙح عّح وحٔص ع١ٍٗ ْحذمح ٚ

)ضٕحٚي ًٖ٘ جالٔٛج  ٚوحالضٟ 
1
) : 

:٠عى ً٘ج جٌٕٛ  ِٓ ج١ٌٓحقس ِٓ جلىَ جّٔح٠ جٌٕٗح٠ ج١ٌٓحقٟ ـٟ جٌعحٌُ ٠ٍٚوُ ً٘ج جٌٕٛ   انتزفٛٓٛخ انظٛبدخ-أ

جٌطٍـ١ٗ ٚجالْطّطح   ٚضٓطكٛي عٍٝ  ألؼٍجِٜٓ ج١ٌٓحقس عٍٝ ضؽ١ٍ ِىحْ جاللحِس ٌفطٍز ٠َٛ ٚجقى جٚ جوػٍ ، 

ىجش عٍٝ جٔٛج  ج١ٌٓحقس ج١ّ٘س ٔٓر١س ورٍٜ ـٟ ج١ٌٓحقس جٌعح١ٌّس ، جي ضكطً جٌٍّضرس جالٌٚٝ ـٟ ضٍض١د جٌطعحل

 جٌّهطٍفس ـٟ جٌعحٌُ .

ذعٝ جٌٛفمحش  إلضّحَٟٚ٘ ج١ٌٓحقس جٌطٟ ضّػً ٔٗح٠ ٌؾحي جالعّحي انظٛبدخ االلتصبدٚخ )انتجبرٚخ ( :-ة

جٌطؿح٠ٌس ٚجالٖطٍجن ذحٌّعحٌٜ جٌطؿح٠ٌس ، ٠ٚالقع جْ ً٘ج جٌٕٛ  ِٓ ج١ٌٓحقس لى جَوجوش ج١ّ٘طٗ ٚجٚرف 

طحلٙح ١ْحقس جٌعًّ جٌّإلص ٚضٕطٍٗ ًٖ٘ ج١ٌٓحقس وػ١ٍج ـٟ ظٍٚؾ جٌٍوٛو ٠ّػً ١ْحقس و١ٌٚس ٠ٚىنً ـٟ ٔ

 ٚجٌىٓحو جٌىٌٚٞ جًٌٞ ١ٛ٠د ذعٝ جالٔٗطس ٚجالِحوٓ .

ضعى ِٓ جلىَ جٔٛج  ج١ٌٓحقس ـٟ جٌعحٌُ ٚضطّػً ـٟ ٠َحٌز جٌّٛجلع جٌى١ٕ٠س ـٟ جٌعحٌُ ِػً انظٛبدخ انذُٚٛخ : -د

ِىس جٌّىٍِس ٚجٌّى٠ٕس جٌٌّٕٛز ـٟ جٌٍّّىس جٌعٍذ١س جٌٓعٛو٠س ٚجٌٕؿؿ ٚوٍذالء جٌّمىْس ْٚحٍِجء ٚذؽىجو ـٟ 

ٓ ٚوًٌه جٌفحض١ىحْ ـٟ ضكٛٞ ًٖ٘ جٌّىْ عٍٝ ٍِجلى ِٚمحِحش ٚجٍٞقس و١ٕ٠س ًٖٚ٘ ذحٌٕٓرس ١ٌٍٍّّٓجي جٌعٍجق 

، جٌطٟ ٟ٘ ٠ُِؽ ِٓ جٌطأًِ جٌى٠ٕٟ ٚجٌػمحـٟ  ٌإلٔٓحٌِْٚح ذحٌٕٓرس ٌٍى٠حٔس ج١ٌّٓك١س ، ٚضٙطُ ذحٌؿحٔد جٌٍٚقٟ 

(2). 

                                                           
(

1
 .60،ص7000(عادل سعٌد الراوي ،مبادئ السٌاحة ، الطبعة االولى ، عمان ، 

(
2
 20،ص7000(امنه ابو حجر ، الجغرافٌة السٌاحٌة ، الطبعة االولى ،عمان ، االردن ، 
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:٠ٚطّػً ً٘ج جٌٕٛ  ِٓ ج١ٌٓحقس  جٌطعٍؾ ٚجال٠ال  عٍٝ جغحٌ  انظٛبدخ انخمبفٛخ )انتبرٚخٛخ ٔانتزاحٛخ (-د

ٌٟٛ ٚيٌه ِٓ نالي ٠َحٌز جالِحوٓ جالغ٠ٍس ٚجٌّطحقؿ ٚجالْٛجق ٚق ٚقٟحٌجش جٌٗعٛخ جٌمى٠ّس ٚجٌكى٠ػس

جٌٍّٙؾحش ٚجٌّعحٌٜ جٌّطٕٛعس 
(1  ).

                                                                                          

: ٟٚ٘ جقى جٔٛج  ج١ٌٓحقس جٌطٟ عٍـٙح جالٔٓحْ ًِٕ جٌمىَ ٚجٌؽٍٜ ِٕٙح ٌعالؼ ذعٝ انظٛبدخ انؼالجٛخ -ث

جالٍِجٜ ٚجالٔطمحي جٌٝ جِحوٓ ِع١ٕس ضطّطع ذّٕحل نح٘ ٚجْطهىجَ جٌهٛج٘ جٌعالؾ١س ١ٌٍٕحذ١ع جٌّعى١ٔس , ٚضعى 

ٌٕمح٘س ، ٚضىْٛ ِٓ جالّٔح٠ ج١ٌٓحق١س جٌطٟ ضٓطمطد ج١ٌٓحـ ٚضىْٛ ج٠ٌُحٌز الؼٍجٜ جٌعالؼ جٚ لٟحء ـطٍز ج

ـٟ جالِحوٓ جٌطٟ ضكطٛٞ عٍٝ ِٓطٗف١حش يجش ٠حذع نح٘ جٚ ِٛكحش ،ٚعٍؾ ً٘ج جٌٕٛ  ِٓ ج١ٌٓحقس ًِٕ 

 لحِٛج ذرٕحء جٌكّحِحش جٌهحٚس  ٌالْطٗفحء. ئيجٌمىَ عٕى جٌٍِٚحْ 

: ٚضعى ِٓ جالّٔح٠ ج١ٌٓحق١س جٌكى٠ػس جٌطٟ ضٓطمطد ج١ٌٓحـ جٌّٙط١ّٓ ذكٌٟٛ طٛبدخ انًؤتًزاد -د

جٌّإضٍّجش ٚجٌٕىٚجش ٚجالؾطّحعحش جٌع١ٍّس ٚج١ٌّٕٙس ٚج١ٌٓح١ْس ،ٚوحْ ظٌٙٛ ً٘ج جٌٕٛ  ِٓ ج١ٌٓحقس ٔحضؽ عٓ 

طّحع١س جٌّٕٛ جٌكٟحٌٞ ٚجاللطٛحوٞ جًٌٞ ٖٙىٖ جٌعحٌُ ِٚح ضرعٗ ِٓ ضطٌٛجش ـٟ جٌعاللحش جاللطٛحو٠س ٚجالؾ

ٚجٌػمحـ١س ذ١ٓ وٚي جٌعحٌُ .٠ٚعطّى جٌٕٜٙٛ ج١ٌٓحقٟ ـٟ ً٘ج جٌٕٛ  ِٓ نالي ضٛجـٍ عىز عٛجًِ ِٕٙح جعطىجي 

جٌّٕحل ٚضٛـٍ ْٚحتً جالضٛحي ٚجٌفٕحوق ٚجٌمحعحش جٌّؿُٙز ٌعمى جالؾطّحعحش ٚوًٌه جٌّطحٌجش جٌى١ٌٚس ِٚٛلع 

ًٖ جٌّإضٍّجش ٕحنح ِالتّح ٌّػً ٘وّٕطؽ ١ْحقٟ ٠ٛـٍ ِذحعطرحٌ٘ح جٌّى٠ٕس 
(2 ).

 

:ٚلى عٍـص ذحٔٙح جٌٓفٍ جٌٝ ِٕح٠ك ٠ر١ع١س ٌُ ٠ٍكك ذٙح ضٍٛظ ٌُٚ ٠طعٍٜ ضٛجَٔٙح انظٛبدخ انجٛئٛخ -د

جٌطر١عٟ جٌٝ نًٍ ٚيٌه ٌالْطّطح  ذّٕحظٍ٘ح ٚٔرحضحضٙح ٚق١ٛجٔحضٙح جٌر٠ٍس ٚقٟحٌضٙح ـٟ جٌّحٟٞ ٚجٌكحٍٞ , 

ج١ٌٛى جٌرٍٞ ٚجٌركٍٞ ٚضٍٓك جٌؿرحي ٚج٠ٌٍحٞس جٌّحت١س ٠ٍٚضر١ ذح١ٌٓحقس جٌر١ث١س عىز جٔٗطس ١ْحق١س ِػً 

ٚجٌطأًِ ـٟ جٌطر١عس  ، ِٚٓ جُ٘ ِططٍرحش ً٘ج جٌٕٛ  ِٓ ج١ٌٓحقس  ٘ٛ عىَ جالنالي ذحٌطٛجَْ جٌر١ثٟ جٌٕحضؽ عٓ 

ذ١ٓ جالٔٗطس ج١ٌٓحق١س جٌر١ث١س ِٓ  ح  ْٛء ٍْٛن جالٔٓحْ ِٚح لى ٠كىغٗ ِٓ ضٍٛظ ٚجٍٞجٌ ًٚ٘ج ٠ططٍد ضٛجَٔ

ٍٜ جٌّٛحٌف جاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحع١س ِٓ ؾٙس جنؾٙس ٚذ١ٓ 
(3).

 

:ٟٚ٘ ِح ضّٓٝ جق١حٔح ج١ٌٓحقس جٌركػ١س ٚضًّٗ جٌىٌجْحش جٌر١ث١س جٌٕرحض١س ٚجٌك١ٛج١ٔس انظٛبدخ انؼهًٛخ  -٘ـ

ٚوًٌه وٌجْس قٍوس جٌط١ٌٛ ٚ٘ؿٍضٙح جٌعح١ٌّس ، وّح ضًّٗ ج١ٌٓحقس جٌع١ٍّس جٌم١حَ ذٍقالش ٌىٌجْس جالق١حء 

ٌركحٌ ٚجٌّك١طحش ٚجالٔٙحٌ، ٚوًٌه وٌجْس جٖىحي ْطف جالٌٜ ٚجٌطى٠ٕٛحش جٌؿ١ٌٛٛؾ١س جٌّحت١س ـٟ ج

ٚجٌظٛجٍ٘ جٌطر١ع١س جٌّٕفٍوز ـٟ جٌعحٌُ ِٓ نالي ضٕظ١ُ ٌقالش ع١ٍّس ِٓ يٚٞ جالنطٛح٘ ٚجٌّٙط١ّٓ ذًٙج 

                                                           
(

1
 .76, ص 0223احمد ٌونس , الجغرافٌة السٌاحٌة , لبنان , دار النهضة للنشر ,  فضل( 

(
2

 .0220دمحم عبد الرزاق البغدادي ,جغرافٌة العراق السٌاحٌة , دار الكتب للطباعة والنشر  , جامعة الموصل , (

(
3
 .66عادل سعٌد الراوي , مصدر سابك , ص( 
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ٍِٚجوُ  ٔٗحء جٌؿحِعحش ٚجٌى١ٍحش ٚجٌّعح٘ى جٌع١ٍّساس ، وًٌه لحِص جٌعى٠ى ِٓ جٌىٚي ذجٌٕٛ  ِٓ ج١ٌٓحق

 ـك ج١ٌٓحقٟ ٚجٌطعحلىجش ج١ٌٓحق١سجٌطى ج  جٌطى٠ٌد ٚذٍجِؽ ضع١ٍُ جٌٍؽحش ِّح ٠ٌٛى ٌِٛو ٘حَ ِٓ ِٛجٌو
(1)

: 

عحًِ ٚ عٍٝ عىز عٛجًِ ِٕٙح قٍوس ج١ٌٓحـ ٠عطّى ٠ّٚٚىٓ جْ ٠إنً جٌٕٗح٠ ج١ٌٓحقٟ ٚـمح ٌٍّٛلع جٌؿؽٍجـٟ  

 ج١ٌٓح١ْس ٌٍرٍى ج١ٌّٟؿ .جٌرعى جٚ جٌمٍخ ِٓ جٌرٍى ج١ٌٓحقٟ ٚوًٌه عحًِ جٌكىٚو 

٠ ج١ٌٓحقٟ جٌٝ  ٚٚـمح ًٌٌه ٠مُٓ جٌٕٗح
(2)

: 

: ٠ٚمٛى ذٙح قٍوس ج١ٌٓحـ ٚضٕمٍُٙ وجنً جٌكىٚو ج١ٌٓح١ْس ٌٍىٌٚس ، ٌٚىٟ ٠عى جٌٕٗح٠ ذحٔٗ انظٛبدخ انذاخهٛخ-1

ي عٍٝ ( ْحعس، ٚجال جعطرٍش ٔٗح٠ح ضٍـ١ٙ١ح ٕٚ٘حن عىز ِعح١٠ٍ ٌالْطىال24ٔٗح٠ح ١ْحق١ح الذى جْ ٠مً عٓ )

  جٌٓحتف جٌّكٍٟ ضهطٍؿ ِٓ وٌٚس جٌٝ جنٍٜ .

،ضٛٚؿ ج١ٌٓحقس  س ٚضٕمً ج١ٌٓحـ نحٌؼ قىٚو جٌىٌٚس٠ٚمٛى ذٙح قٍوانظٛبدخ انخبرجٛخ أ انذٔنٛخ : -2

ذحٔٙح جالٍْ  ٚجالْٚع ّٔٛج ذحٌّمحٌٔس ِع جٌٕٛحعحش جالنٍٜ جٞحـس جٌٝ وٛٔٙح جٌّٛىٌ جٌٍت١ٟٓ ٚجالْحْٟ 

 ٌٍعّالش جٌٛعرس ٌٍىػ١ٍ ِٓ وٚي جٌعحٌُ  . 

 اطجبة ٔدٔافغ اَتشبر ٔتٕطغ انظٛبدخ.   -حبنخبً 

 اطجبة اَتشبر انظٛبدخ -أ

جْرحخ ِٕٙح  ج١ٌٓحقس جٌٝ ِؿّٛعس٠عٛو جٔطٗحٌ ٚضْٛع 
(3)

: 

ِّح جوٜ ٚجالؾُٙز جٌكى٠ػس، جوٜ جٌٝ ٠َحوز جٚلحش جٌفٍجغ   ج٢الشضم١ًٍ ْحعحش جٌعًّ ٔط١ؿس ٌىنٛي  -١

 ـٍٚس ٌٍٓفٍ .  طٛـ١ٍجٌ

جالٔطمحي ِٓ ج٠ٌٍؿ جٌٝ جٌّى٠ٕس ، جوٜ جٌٝ ٠َحوز جٌطٍد عٍٝ جٌهىِحش ـٟ جٌّى٠ٕس ٚجٔهٍج٠ جٌٕحِ ـٟ  -2

جالعّحي جٌّىطر١س جٌهحٞعس ٌٍٍٚض١ٓ ، ٚجْطعّحي جٌفىٍ ٚجٌعمً ذىال ِٓ جٌمٛز جٌؿ١ّٓس ، وً ً٘ج جوٜ جٌٝ 

 ٠ْٕٛس ٌٍٍٙٚخ ِٓ جٌٍٚض١ٓ ٚجٌعًّ ـٟ َقحَ جٌّى٠ٕس . ذاؾحَزٌٍٞٚز جٌطّطع 

 ضٍٛظ جٌر١ثس ٚنحٚس ؾٛ جٌّىْ جٌٕٛحع١س جوٜ جٌٝ ٍ٘ٚخ جٌٕحِ جٌٝ ِٕح٠ك جنٍٜ .  -3

 ضطٌٛ ْٚحتً ٠ٍٚق جٌٕمً نحٚس ضطٌٛ جٌطحتٍجش جٌّى١ٔس جٌّٓطهىِس ٌٕمً جٌٍوحخ . -4

                                                           
(

1
 62عادل سعٌد الراوي , مصدر سابك , ص( 

(
2
 .727, ص 7006, 72عباس خضٌر عباس,اثر النشاط السٌاحً فً التنمٌة االلتصادٌة , مجلة كلٌة بغداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة , العدد ( 

(
3
هادة زٌر رٌان , مساهمة التسوٌك السٌاحً فً تطوٌر السٌاحة فً الوطن العربً دراسة ممارنة الجزائر تونس االمارات , اطروحة ممدمة لنٌل ش( 

 7002-7002كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر, سنة –بسكرة –الدكتوراه الطور الثالث فً العلوم التجارٌة , جامعة دمحم خٌضر 

 . 33,ص
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٠َحوز ٚقىجش جالٔطحؼ جوٜ جٌٝ قٛٛي ـحتٝ ـٟ جالٔطحؼ ٚذىء جٌطؿحٌ ٚجٌٕٛحع١١ٓ ـٟ جٌركع عٓ جْٛجق  -5

 ٠ؿ ِٕطؿحضُٙ ًٚ٘ج ٠كطحؼ ٌٍٓفٍ .ؾى٠ىز ٌطٍٛ

جٌطمىَ جٌعٍّٟ ـٟ ِؿحالش جٌطد ٚجالو٠ٚس ِٚعحٌؿس جالٍِجٜ ٚجٌمٟحء عٍٝ جالٚذثس ْحعى عٍٝ ٠َحوز  -6

 ج١ٌٓحقس ألؼٍجٜ عالؾ١س  . 

جٚرف  ـمى ألنٍجٔطٗحٌ جٌكٍٚخ جوٜ ذط٠ٍمس جٚ ذأنٍٜ جٌٝ جٔطمحي جالـٍجو ٚجٌمٛجش جٌٍّٓكس ِٓ ِىحْ  -7

جٚ ٌؼرس جٌؿٕٛو ـٟ ٠َحٌز  ـٟ جٌرٍىذ١ٓ ٘إالء جالـٍجو ٚجٌّٛج١ٕ٠ٓ  ح  َٚٚجؾ ح  ٚجؾطّحع١ ح  غمحـ١ ٕ٘حٌه ضرحوال  

 جٚ ٌى٠ُٙ يو٠ٍحش ـ١ٙح . ـ١ٙحجالِحوٓ جٌطٟ قحٌذٛج 

جٌٍؼرس ٌىٜ  ـ٠َٟحوز جٌٛعٟ جٌػمحـٟ ٚجالؾطّحعٟ ٚجٌػمحـس جٌعحِس ٚجٔطٗحٌ جٌّعٍِٛحش جوش ًٖ٘ ج٠ٌُحوز  -8

 عٍٝ غمحـحضُٙ ٚجٌِٛ ِع١ٗطُٙ . جال٠ال ٠َحٌز جٌرٍىجْ جالنٍٜ ٌؽٍٜ جٌىػ١ٍ ِٓ جٌٕحِ جٌٝ 

 جٚرف جٌٗهٙ ئيضطٌٛ ٚضمىَ ْٚحتً جالضٛحالش جٌكى٠ػس جٌطٟ ْحّ٘ص ذٗىً ـحعً ـٟ ج١ٌٓحقس ٚجٌٓفٍ  -9

)٠ٓحـٍ جٌٝ جذعى وٌٚس ـٟ جٌعحٌُ 
1
). 

جٌٕحِ ٌٍم١حَ ذٍقٍس ِع١ٕس جٌٝ ِىحْ ِح ـٟ جٌعٛجًِ جٌطٟ ضىـع ٚضكفُ ٌطٕٛ    ضرعح ضطٕٛ جِح وٚجـع ج١ٌٓحقس ـٟٙ 

١ٌمٌٍ جالٖهح٘ ٠القع أْ ذعٝ جٚ ِعظُ ًٖ٘ جٌعٛجًِ ضٕىِؽ ٚضطىجنً ِع ذعٟٙح  أي ،جٌؾحء جٌعحٌُ جٌٛجْع

 ضأنًجْ جضهحي لٍجٌ جٌم١حَ  ذٍقٍس ِح ٠ىْٛ ٔط١ؿس جٌعٛجًِ جٌٕف١ٓس ٚجالؾطّحع١س ٚجاللطٛحو٠س  ٚجٌطٟ ٚ، جٌٓفٍ

ِطكٍن ِٚطؽ١ٍ ٠رىج ذحٌٍكظس جٌطٟ ضظٍٙ ـ١ٙح ًٖ٘ جٌعٛجًِ ٚضٕطٟٙ ذحٌٍكظس جٌطٟ ٠ًٛ ـٟ جٌطرٌٍٛ ّٞٓ ٔظحَ 

)حي لٍجٌٖ جٌٕٙحتٟ ٌٍم١حَ ذحٌٓفٍ ـ١ٙح جٌٗهٙ جٌٝ جضه
2
 ٚجُ٘ ًٖ٘ جٌىٚجـع :  . (

 انًجًٕػخ االٔنٗ : دٔافغ حمبفٛخ ، تبرٚخٛخ ، تؼهًٛٛخ .

 جالٍ٘جِحش ،ِٚٗح٘ىز جالغحٌ ٚضح٠ٌم جٌكٟحٌجش جٌمى٠ّس ٚجٌّٛجلع جالغ٠ٍس ِػً ٠َحٌز جٌرطٍجء ،  -1

 ضىٍِ ..... جٌم .ِٚى٠ٕس ذحذً ، ٚؾٍٔ ، ٚ

 جٌعحٌُ جٚ قٌٟٛ ٍِٙؾحٔحش جٚ قفالش غمحـ١س جٚ ِعحٌٜ. ـٟ ِٗح٘ىز ذعٝ جالقىجظ جٌّّٙس  -2

عٍٝ ق١حضُٙ ٚجعّحٌُٙ ٚغمحـحضُٙ ١ّٔٚ ق١حضُٙ جال٠ال  عٍٝ ق١حز جٌٕحِ ـٟ جٌرٍىجْ جالنٍٜ ٚجٌطعٍؾ  -3

 جالؾطّحع١س ٚجٌػمحـ١س ٚجٌكٟح٠ٌس ٚجوطٗحؾ ج١ٖحء ؾى٠ىز ٌؽٍٜ جٌعٍُ ٚجٌػمحـس ٚجٌّعٍـس .

                                                           
(

1
 36-32مصطفى ٌوسف كافً , مصدر سابك , ص( 

(
2
 27( المصدر السابك نفسه , ص 
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ِعٍـس ِح ٠ىٌٚ ِٓ قٛجوظ جٌٓحعس ٚجٌطمىَ جٌعٍّٟ جٞ جٌطعٍؾ عٍٝ قم١مس ِح ٠ىٌٚ ـٟ جنرحٌ  -4

 ئي،  ٍ ً٘ج جٌىجـع ِٓ جُ٘ ِٛحوٌ جٌىعح٠س ِٗح٘ىز جٔطالق جٌٍّورحش جٌفٟحت١س ، ٠ٚعطر ٚقٛجوظ ِػً

 (.1جْ جؼٍد جٌّٛج١ٕ٠ٓ ٠طؿْٙٛ جٌٝ ِٕطمس ِع١ٕس ٌّٗح٘ىز قىظ عٍّٟ ؾى٠ى ) ٔؿى 

 نًجًٕػخ انخبَٛخ : دٔافغ انزادخ ٔاالطتجًبو ٔانتزفّٛ .ج

جٌّىْ  ِٓجٌٍٙٚخ جٌّإلص ِٓ جٌؿٛ جٌٍٚض١ٕٟ ج١ٌِٟٛ ٌٍعًّ ٚجالذطعحو عٓ ٞؿس جٌّى٠ٕس ٠ٚكىظ ً٘ج  -1

 .جٌىر١ٍز جٌٕٛحع١س ٚجٌطؿح٠ٌس ٚجٌُّوقّس ذحٌٓىحْ 

 .جٌفٍجغ ـٟ جالِحوٓ جٌٙحوتس جٚ عٍٝ ْٛجقً جٌٗٛج٠ة جٚ ـٟ جٌّٕح٠ك جٌؿر١ٍس  ذأٚلحشقد جالْطّطح   -2

 .جٌطٍـ١ٗ عٓ جٌٕفّ عٕى ضٛـٍ جٌٛلص ٚجٌّحي  -3

 انًجًٕػخ انخبنخخ : دٔافغ دُٚٛخ  .

 ِحوٓ ٚجٌٍَِٛ جٌى١ٕ٠س جٌّمىْس . جٌٓفٍ ذىجـع جٌكؽ جٌٝ ضطّػً ذ٠ُحٌز جال -1

 ٌقالش جٌعٍّز جٌٝ ِىس جٌّىٍِس ٚنحٚس ـٟ ٌِٟحْ . -2

 انًجًٕػخ انزاثؼخ : دٔافغ ػزلٛخ .

٠َحٌز جٌرٍى جالَ ذطؿى٠ى جٌٍٚجذ١ جال٠ٍْس و٠ُحٌز جِحوٓ ج١ٌّالو جٚ جِحوٓ لٟحء جٌطفٌٛس جٚ جِحوٓ  -1

ذحٌٕٓرس ٌٍّؽطٍذ١ٓ عٓ ذٍىُ٘ ٠ٌٚٛى ٌى٠ُٙ جاللٍذحء ٚ جالٚىلحء ، ًٚ٘ج جٌىجـع ٠ىرٍ ْٚىٓ جالً٘ ، 

 ٠ُحٌز ذٍىُ٘ جالَ .ٌ ح  ل٠ٛ ج  قحـُ

 . (2جٌٍؼرس ـٟ ٠َحٌز جِحوٓ ْرك ٚجْ َجٌ٘ح جالٚىلحء ـٟ جٌرٍى جالَ ٚضٍوص جٔطرحعح ِع١ٓ ٌى٠ُٙ ) -2

 انًجًٕػخ انخبيظخ : دٔافغ صذٛخ.

جالذطعحو عٓ جٌؿٛ جٌكحٌ ٚجٌطٛؾٗ جٌٝ جالذطعحو عٓ جٌؿٛ جٌرحٌو ٚجٌػٍٛؼ ٚجٌطٛؾٗ جٌٝ جِحوٓ وجـثس جٚ  -1

 جِحوٓ ذحٌوز ٚنحٚس ذحٌٕٓرس ٌىرحٌ جٌٓٓ ٚجٌٍّٞٝ .

 جٌٓفٍ ألؼٍجٜ جٌعالؼ ٚجٌّىجٚجز . -2

جٌٓفٍ ٌؽٍٜ جٌٕمح٘س ٚجالْطٍنحء ذعى جٌٗفحء ِٓ ٍِٜ ِع١ٓ جٚ ٌؽٍٜ جٌٍجقس جٌٕف١ٓس جٚ جٌطّطع  -3

 . ذحٌؿٛ جٌٛحـٟ ٚجٌٙٛجء جٌٕمٟ 

 تصبدٚخانًجًٕػخ انظبدطخ :دٔافغ ال

جٔهفحٜ جالْعحٌ ـٟ ذٍى ِح ٠إوٞ جٌٝ ضىـك ج١ٌٓحـ ٌٍطّطع ذحٌهىِحش جٌّمىِس ٚجٌكٛٛي عٍٝ جٌٍٓع  -1

 .ل١ٍٍس  ذأْعحٌٚجٌهىِحش 

                                                           
(

1
 .   32, ص 7006بدر حمٌد عساف , الجغرافٌة السٌاحٌة , دار الراٌة للنشر والتوزٌع , االردن , سنة ( 

(
2
 32-37,ص 7002( احمد محمود ممابلة , صناعة السٌاحة , كنوز المعرفة , االردن ,سنة  
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ـٍق جٌعٍّس ـٟ جٌطك٠ًٛ ٠إوٞ جٌٝ ضىـك ج١ٌٓحـ جٌٝ ذٍى ِح جٔهفٟص عٍّطٗ ٌؽٍٜ جٌطّطع ذحٌهىِحش  -2

 .جلً  ذأْعحٌٚجٌٍٓع 

 جٌطؿح٠ٌس ذحٌٕٓرس ٌٍؾحي جالعّحي ٝ جٌٛفمحشجٌٓفٍ ٌؽٍٜ جالعّحي ٚجٌكٛٛي عٍ -3
(1). 

 انًجًٕػخ انظبثؼخ : دٔافغ رٚبظٛخ 

 .جٌٓفٍ ٌؽٍٜ ِٗح٘ىز ِرحٌجز ٠ٌح١ٞس جٚ ضٗؿ١ع ـ٠ٍك ِع١ٓ  -1

جٌّٗحٌوس ـٟ وٌٚز ٠ٌح١ٞس جٚ جٌٓفٍ ٌؽٍٜ ِّحٌْس جٌعحخ ِع١ٕٗ ِػً جٌطٌُؽ عٍٝ جٌؿ١ٍى جٚ جٌطٌُؽ  -2

 .عٍٝ ج١ٌّحٖ جٚ جٞ ٠ٌحٞس جنٍٜ 

 انًجًٕػخ انخبيُخ : دٔافغ اخزٖ 

 .جٌّهح٠ٍز جٚ جٌّؽحٍِز )١ْحقس ٖرحخ ( ِّىٓ جْ ضىنً ِٓ ّٕٞٙح ج١ٌٓحقس جٌٛكٍج٠ٚس  -1

  .جٌطفحنٍ ٚجٌّرح٘حز ٚنحٚس ٌرعٝ جٌّٕح٠ك ـٟ جٌعحٌُ ِػً ؾٌُ جٌىح٠ٌرٟ جٚ ِٛٔطٟ وحٌٌٛ -2

ضم١ٕس ِػً ٍٖجء ١ْحٌز ؾى٠ىز ٚجٌٍؼرس ـٟ جٌٓفٍ ذٙح جٌٝ ِىحْ ِح جٚ ضؿٍذس ١ٍْٚس ٔمً ؾى٠ىز  -3

 .ِٚططٌٛز 

 .جٌطًٚق ، وطًٚق جٕٚحؾ جٌطعحَ جٌعح١ٌّس  -4

 (.2ع١ٍّس ،ِػً وٌجْس ٔٛ  ِع١ٓ ِٓ جٌٛهٌٛ جٚ ٔٛ  ِع١ٓ ِٓ جٌطٍذس ) -5

 

 .راثؼبً : اطض صُبػخ انظٛبدخ 

ضعطرٍ ٕٚحعس ج١ٌٓحقس جٌّكٍن جٌٍت١ٟٓ ٚجٌى٠ٕح١ِى١س جٌك٠ٛ١س ٌططٌٛ جلطٛحو جٌرالو جًٌٞ ٠ٛـٍ ـٍ٘ جٌعًّ 

١ٌّ ـٟ ِؿحي ج١ٌٓحقس ٚجٌٕٛحعس ـم١ ٚجّٔح ـٟ ِؿحي جٌّمحٚالش جٌطٟ ضٓحعى ـٟ ضٗى١ً وعُ وجتُ ِٚٓطىجَ 

)ًٌٖٙ جٌٕٛحعس 
3
). 

ه١ٙ جّْ ٕٚحعس ج١ٌٓحقس ذّح ٠أضٟ ٠ّىٓ ضٍٚ
(4)

: 

ذحٔٗ جٌى١ّحش جٌّطٕٛعس ِٓ جٌٍٓع ٚجٌهىِحش ج١ٌٓحق١س جٌطٟ ٠ٍؼد  ذعٝ جٌرحقػ٠ٓ١عٍـٗ انطهت انظٛبدٙ :  -1

 ذٙح جٌفٍو ٠ٚٓطط١ع ٍٖجتٙح ذػّٓ ِع١ٓ ـٟ ِىحْ َِٚحْ ِع١ٕ١ٓ .

                                                           
(

1
 . 22,ص 7007ة والنشر ,الطبعة الثانٌة , مصر , سنة منال شولً عبد المعطى احمد ,دراسة فً مدخل علم السٌاحة , دار الوفاء لدنٌا الطباع( 

(
2
 . 32بدر حمٌد عساف , مصدر سابك , ص( 

(
3
 (mawdoo3.com(زبٌدة الشٌشانً ، الصناعة السٌاحٌة ، متاح على المولع ) 

(
4
راق , مركز العراق للدراسات نور عبد الرزاق عبد الوهاب , صناعة السٌاحة فً ظل رؤٌة تنموٌة مستدامة تجارب دول مع اشارة خاصة للع( 

 72-32,ص 7002,الطبعة االولى ,
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٠ٚر١ٓ جٌطع٠ٍؿ جٌٓحذك جٔٗ ٠طّٟٓ ع٠ٍٕٛٓ جْح١١ْٓ ّ٘ح جٌٍؼرس جًٌجض١س ـٟ جٌٓفٍ جٌٝ ِىحْ ِح ٚجٌمىٌز 

 طٟ ضٗرع ضٍه جٌٍؼرس ، ٠ٚطأغٍ جٌطٍد عٍٝ جٌّٕطؽ ج١ٌٓحقٟ ذٕٛع١ٓ ِٓ جٌعٛجًِ ٟ٘ :جٌّح١ٌس جٌ

عٛجًِ جٌىـع : ٚضًّٗ جٌٍٙخ ِٓ جٌٍٚض١ٓ ج١ٌِٟٛ جًٌٞ ٠ع١ٗٗ جٌفٍو ِػً ٠ر١عس جٌعًّ ٚجٌكحؾس جٌٕف١ٓس  -أ

 ٌٍطؿى٠ى ٚجٌطؽ١١ٍ. 

٠ٚؽ جٌّٕطؽ ج١ٌٓحقٟ ـٟ جالْٛجق عٛجًِ جٌؿًخ : ٚضًّٗ جٌؿًخ ـٟ جٌّٛجلع ج١ٌٓحق١س ٕٚ٘ح ٠رٍَ وٌٚ ضٍ -خ

 جٌعح١ٌّس .

٠طّٟٓ جٌعٍٜ ج١ٌٓحقٟ ؾ١ّع ِح ضمىِٗ ٚضعٍٞٗ جٌّٕطمس ج١ٌٓحق١س عٍٝ ْٛجقٙح انؼزض انظٛبدٙ : - -2

جٌٕٛحع١س ٚج٠ٟح جٌٍٓع ٚجٌهىِحش جٌطٟ ٚ جٌطح٠ٌه١س ،ٚجٌفع١١ٍٓ ٚجٌّطٛلع١ٓ ٠ّٟٚٓ عٛجًِ جٌؿًخ جٌطر١ع١س ، 

 ى ِع١ٓ ٚضف١ٍٟٗ عٓ جٌرٍىجْ جالنٍٜ .لى ضإغٍ ـٟ جالـٍجو ٠ٌُحٌز ذٍ

 ١ٓحقٟ ذعىو ِٓ جٌهٛحتٙ ـٟ جّ٘ٙح٠ٚطٛؿ جٌعٍٜ جٌ
(1 )

: 

٠ٕطمٍْٛ جٌٝ جٌّٕح٠ك ٚجٌىٚي جٌطٟ ضٛؾى ذٙح جٌّٕطؿحش ج١ٌٓحق١س  جٌٓحتك٠ٓ١ط١ُّ جٌعٍٜ ج١ٌٓحقٟ ذحْ  -1

 .جٌّٕحْرس ٌُٙ 

ٌأليٚجق ٚجٌٍؼرحش ذعىّ ِح ٘ٛ ذحٌٕٓرس ٌٍٍٓع عىَ ٍِٚٔس جٌعٍٜ ج١ٌٓحقٟ جٞ عىَ جٌمحذ١ٍس ٌٍطؽ١١ٍ ٠رمح  -2

 جٌّحو٠س جالنٍٜ .

٠عطّى ذٗىً ور١ٍ عٍٝ عٍٕٛ جٌعًّ ٚذٕٓد ضفٛق عٍٜٚ جالٔٗطس جاللطٛحو٠س جالنٍٜ وحٌٌُجعس  -3

 ٚجٌٕٛحعس .

جٌعٍٜ ج١ٌٓحقٟ ٘ٛ عٍٜ نىِٟ ـال ٠ّىٓ نُْ جٌهىِحش ٚذًٌه ٠ىْٛ عٍٞح ج١ٔح ِٚرحٍٖج ٠ٕٚٛع  -4

 ١ِٛ٠ح .

جٌعٍٜ ج١ٌٓحقٟ ٠هٟع ٌٍّٕحـٓس ـٕٙحن ضٕحـّ ذ١ٓ جٌرٍىجْ عٍٝ ض٠ٛٓك جٌعٍٜ ج١ٌٓحقٟ ٚوًٌه ٕ٘حن  -5

 ضٕحـّ عٍٝ ٚع١ى جٌّٛجلع ج١ٌٓحق١س وجنً جٌرٍى جٌٛجقى .

جٌّٕطؽ ج١ٌٓحقٟ عرحٌز عٓ ٠ُِؽ ٍِود ِٚعمى ٠طىْٛ ِٓ جٌعى٠ى ِٓ جٌٍٓع ٚجٌهىِحش ٚضطىجنً ًٖ٘   -6

 جًٌٞ ٠طىْٛ ِٓ نىِحش جال٠ٛجء ٚجال٠عحَ ٚجٌٍٙٛ، ٝ ٌطٗىً ذّؿّٛعٙح جٌعٍٜ ج١ٌٓحقٟ جٌعٕحٍٚ ِع ذع

ِؿّٛعس ِٓ جٌهىِحش ضٗىً ِح  ٠ٗطٌٍٍٞهىِحش ـحٌٓحتف  ح  ٠عطرٍ جٌعٍٜ ج١ٌٓحقٟ ذحٌىٌؾس جالْحِ عٍٞٚ

 . ٠ّٓٝ ذحٌّٕطٛؼ ج١ٌٓحقٟ ِػً جٌطعحَ ٚجال٠ٛجء ٚجٌٍٙٛ ....جٌم

                                                           
(

1
 ،  متاح على   22(المؤسسة العامة للتعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً، المملكة العربٌة السعودٌة ، سفر وسٌاحة  تسوٌك سٌاحً،ص 

www.aliahmedali.com/pdf/library/064:pdf. 
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جٌعٍٜ ج١ٌٓحقٟ ُِٕٙ ِٓ ٠ىْٛ وجنً جٌمطح  ج١ٌٓحقٟ ِػً جٚكحخ ـٟ  ضعىو جٌّٕطؿ١ٓ ج٠ًٌٓ ٠ٗحٌوْٛ -7

جٌفٕحوق ٚجٌّىحضد ج١ٌٓحق١س ، ُِٕٚٙ ِٓ ٠ىْٛ نحٌؼ قىٚو جٌمطح  ج١ٌٓحقٟ ِػً ِكطحش ض١ٌٛى جٌىٍٙذحء 

 ِٚٗح٠ٌع جٌرٕٝ جٌطكط١س ....جٌم .

 

 خصبئص انظٛبدخ . -خبيظب ً

)١ُّز العطرحٌجش ِطعىوز جّ٘ٙح ضعطرٍ ج١ٌٓحقس ٕٚحعس ِط
1
): 

 جالؾطّحع١س ،ٚوٛٔٙح ٠ُِؽ ٍِود ِٚعمى ٠طىْٛ ِٓ ِؿّٛعس ِٓ جٌظٛجٍ٘ ٚجٌعاللحش جاللطٛحو٠س ،  -١

 .جٌكٟح٠ٌس ٚجالعال١ِس ٚ جٌػمحـ١س ،ٚ

جٔٙح ٔٗح٠ ٠طٌٛى ِٓ قٍوس جٌٓىحْ جٌٝ ِٕح٠ك ؼ١ٍ ِٛلع جلحِطُٙ جٌىجتّس ٚذًٌه ضكطٛٞ عٍٝ عٍٕٛ  -2

 .قٍوٟ ٚ٘ٛ جٌٍقٍس ، ٚعٍٕٛ غحذص ٘ٛ جاللحِس جٌّإلطس 

 .جالٔٗطس جٌطٟ ٠ّحٌْٙح جٌٓحتف ـٟ جِحوٓ جٌمٛى ج١ٌٓحقٟ ضهطٍؿ عٓ جالٔٗطس جٌطٟ ٠ّحٌْٙح ـٟ ٠ِٕٛٗ  -3

( ْحعس ٚجاللٛٝ ٘ٛ ْٕس ، جِح جالٔٗطس جٌطٟ ضطٍضد عٍٝ جلحِس 24جالؤٝ ٌٙح ٘ٛ ) جاللحِس ٚلط١س جٌكى -4

 .( ْحعس ٠عى ٔٗح٠ح ض٠ٍٚك١ح ١ٌّٚ ١ْحق١ح 24ضمً عٓ ) ٌّىزجالـٍجو 

ضعطرٍ ج١ٌٓحقس ٚحوٌجش ؼ١ٍ ِٕظٌٛز ، ـٟٙ ٚجقىز ِٓ جٌٕٛحعحش جٌم١ٍٍس جٌطٟ ٠مَٛ ـ١ٙح جٌّٓطٍٙه  -5

ِىحْ جٔطحؾٗ ، ٚع١ٍٗ ـحْ جٌىٌٚس جٌّٛىٌز ٌٍّٕطؽ ج١ٌٓحقٟ ) جٌىٌٚس ذحٌكٛٛي عٍٝ جٌّٕطؽ ذٕفٓٗ ِٓ 

ئٞحـس رس ٌٍّٕطؿحش جالنٍٜ جٌطٟ ضططٍد ج١ٌّٟفس( ال ضطكًّ ٔفمحش جٌٕمً نحٌؼ قىٚو٘ح، وّح ٘ٛ جٌكحي ذحٌٕٓ

 .جٌٝ ضىح١ٌؿ جٔطحؾٙح ضىح١ٌؿ ٔمٍٙح ج٠ٟح 

جالغ٠ٍس " ال ضرح  ٚجٌطح٠ٌه١س ٚجٌو جٌطر١ع١س جْ جٌّٕطؽ ج١ٌٓحقٟ جٌّطّػً ـٟ عٛجًِ جٌؿًخ ج١ٌٓحقٟ "جٌّٛ -6

 .جال جيج ذ١عص ـٟ ٖىً ِٕطؽ ١ْحقٟ جال ِٓ نالي ج١ٌٓحقس ، ـًٖٙ جٌّٛجٌو ال ضىٌ عحتىج ذطر١عطٙح 

جٌعٍٜ ج١ٌٓحقٟ ال ٠طٛلؿ عٍٝ ِىٜ ضٛـٍ ٚضٕٛ  جٌّٛجٌو ٚجٌّمِٛحش ٚجٌهىِحش ٚجٌطؿ١ُٙجش ج١ٌٓحق١س  -7

 .الْح١ْس جٚ جٌّىٍّس ٚعٍٝ ؼ١ٍ٘ح ِٓ جٌعٛجًِ وأْعحٌ جٌهىِحش ج١ٌٓحق١س ج ـم١ ٚجّٔح

جْ جٌطٍد ج١ٌٓحقٟ ٠طٛلؿ عٍٝ جٌمىٌز جٌّح١ٌس ٌٍٓحتف ، نحٚس جْ جٌطٍد ج١ٌٓحقٟ ـٟ ؾٍّطٗ ال ٠ٍضر١  -8

 .ذاٖرح  جٌكحؾحش ج٠ٌٌٍٟٚس ذً ٠ٍضر١ ؼحٌرح ذاٖرح  جٌكحؾحش جٌطى١ٍ١ّس 

                                                           
(

1
 .23-27زٌر رٌان , مصدر سابك ,ص( 
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٠طُ جٔطحؼ ٚجْطهىجَ جٚ جْطٙالن جٌّٕطؽ ج١ٌٓحقٟ ـٟ جٌّٛلع  ئيج١ٌٓحقٟ ِٓرمح  عىَ جِىح١ٔس جٔطحؼ جٌّٕطؽ -9

 .جًٌٞ ٠طٛجؾى ـ١ٗ جٌٓحتف 

جْ ١ٌٍٓحقس ٌٚجذ١ نٍف١س ل٠ٛس ض١ٕٗط١س ذحٌٌُجعس ) جٔطحؼ جٌؽًجء ( ٕٚٚحعحش جٌرٕحء ٚجالغحظ ) جٔٗحء  -10

ٍٝ جٌهىِحش جٌكى١ِٛس وح٠ٌٍٗس جٌفٕحوق ٚجٌّطحعُ ( ـٟال عٓ جٌٕٛحعحش جٌٛؽ١ٍز ،وّح ٠ُ٠ى جٌطٍد ع

 .ٚجالِٓ ٚجٌّطحـة ٚقطٝ عّحي جٌٕظحـس ٟٚ٘ ـٟ ؾٍّطٙح نىِحش وػ١فس جٌعّحٌس 

جْ عٛجتى ج١ٌٓحقس جٌى١ٌٚس ضعى قال ؾحُ٘ج ٠ٛٚؿ ٌعالؼ ِٗىالش ١ُِجْ جٌّىـٛعحش ـٟ جٌرٍىجْ جٌفم١ٍز  -11

. 

طمٍجٌ ٌطعٍمٗ ذرعٝ جٌطأغ١ٍجش جْ ج١ٌٓحقس ِٕطؽ ضٛى٠ٍٞ ٠طعٍٜ ـٟ ذعٝ جالقٛجي جٌٝ عىَ جالْ -12

ضؽ١ٍجش جْعحٌ جٌٍٛؾ ٚؼ١ٍ٘ح ( ٚوًٌه ضأغٍٖ ذٍّٚٔس عح١ٌس ذحٌٕٓرس ٚجٌهحٌؾ١س ) جالٞطٍجذحش ج١ٌٓح١ْس ، 

 ٌٍٓعٍ ٚجٌىنً ٚعٍٕٛ ج١ٌّّْٛس .

ٌألذىج  جٌػمحـٟ ٚجالؾطّحعٟ ِٚؿحي جْطهىجَ جٌطىٍٕٛؾ١س جٌّططٌٛز ًٌج ٟ٘  ج  ضّػً ٕٚحعس ج١ٌٓحقس قحـُ-13

 ضططٍد ِٓطٜٛ جورٍ ِٓ جٌطأ١ً٘ ٚجٌىفحءز ـٟ ظً جٌّٕحـٓس جٌى١ٌٚس.

 ػُبصز انجذة انظٛبدٙ .-طبدطبً  

1) جٌعٕحٍٚ جٌطٟ ضُٓٙ ـٟ ؾًخ ج١ٌٓحـ ٟٚ٘ وحالضٟ ِٕٓ٘حن عىو 
): 

جٌطر١ع١س ِػً جٖىحي جٌٓطف ٚجٌّٕحل ٚجٌؽحذحش ٚعٕحٍٚ ِٓ ٕٚع  ٚضًّٗ جٌعٕحٍٚانًٕالغ انظٛبدٛخ :  -١

 جالٔٓحْ وحٌّطُٕ٘حش ٚجٌّطحقؿ ٚجٌّٛجلع جالغ٠ٍس جٌطح٠ٌه١س .

 جٌرك٠ٍس ...ٚجٌم (ٚجٌؿ٠ٛس ، ٚذأٔٛجعٗ جٌّهطٍفس ٚجٌطٍق ٚجٌّٓحٌه ْٚٚحتً جٌٕمً )جٌر٠ٍس ، انُمم : -2

 ِحوٓ جٌَٕٛ جٌهحٚس ِػً ذ١ٛش ج١ٌٟحـس .ْٛجء ضؿحٌٞ ِٕٙح وحٌفٕحوق جٚ جايبكٍ االٕٚاء : -3

 ذؿ١ّع جٔٛجعٙح وحإلعالْ ج١ٌٓحقٟ ٚجالوجٌز ج١ٌٓحق١س ٚجٌرٕٛن .انتظٓٛالد انًظبَذح : -4

 وح١ٌّحٖ ٚجٌىٍٙذحء ٚجالضٛحالش ٚجالْٛجق ٚجعّحي جٌطٍؾّس .خذيبد انجُٛخ انتذتٛخ : -5

١س ج١ٌٓحقس عحوز ِح ضىْٛ ِٕفًز ِٓ لرً ٠ٟحؾ جٌٝ ًٖ٘ جٌعٕحٍٚ جٌؿٙحش جٌّٕفًز ٌٕٛحعس ج١ٌٓحقس , ـطّٕ

 جٌعحَ جٚ جٌهح٘ جٚ جالغ١ٕٓ ِعح .جٌمطح  

                                                           
(

1
 .72, ص7002احمد فوزي ملوخٌة ,التنمٌة السٌاحٌة , دار الفكر الجامعً ,الطبعة االولى ,مصر ,( 
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 انًطهت انخبَٙ : االطتخًبر انظٛبدٙ يفبْٛى اطبطٛخ .

 أال: يفٕٓو االطتخًبر انظٛبدٙ.

٠عى جالْطػّحٌ جقى ِىٛٔحش جاللطٛحو جٌىٍٟ جًٌٞ ٠عًّ عٍٝ ضٛظ١ؿ جالِٛجي جٌّطحقس ـٟ جٌفٍ٘          

ػّح٠ٌس جٌطٟ ٠طٛلع جٌّٓطػٍّْٚ ضكم١ك جعٍٝ عحتى ذحلً ِٓطٜٛ ِٓ جٌّهح٠ٍز ،ٕٚ٘حن جٌعى٠ى ِٓ جٌعٛجًِ جالْط

 جٌطٟ ضإغٍ ـ١ٗ ٟ٘ جٌعٍٜ ٚجٌطٍد ِٚعىالش جٌطٟهُ ٚجْعحٌ جٌفحتىز ٚجْعحٌ جٌٍٛؾ  .

جٚ  جي ٠عٍؾ ذحٔٗ ع١ٍّس ضٛظ١ؿ جالِٛجي جٌفحتٟس ـٟ ِؿحالش جْطػّح٠ٌس ِطٕٛعس ذٙىؾ نٍك جٔطحؼ ؾى٠ى

ٓ ٌجِ جٌّحي عٍٝ ِٓطٜٛ جاللطٛحو ض١ْٛع جالٔطحؼ جٌكحٌٟ ٠َٚحوز ضى٠ٛ
(1).

 

جِح ذحٌٕٓرس ٌالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ ـٙٛ ؾُء ِٓ جالْطػّحٌجش جالؾّح١ٌس ٌٍىٚي ٠ٚطّػً ذٍؤِٚ جالِٛجي   

جْطػّح٠ٌس جٌّهٛٛس  ٌط٠ًّٛ ِٗح٠ٌع جٌمطح  ج١ٌٓحقٟ. جي جٔٗ ٠عى ِٓ جالٔٗطس جٌٛجعىز جٌطٟ ضط١ف ـٍٚح 

ّٕحـٓس ـٟ ْٛق ج١ٌٓحقس جٌعح١ٌّس لحوٌز عٍٝ جٌ
(2).

 

جالٔطحؾ١س جٌّٛؾٙس جٌٝ ضى٠ٛٓ ٌجِ جٌّحي ج١ٌٓحقٟ  جٌمىٌز٠ٚعٍؾ جالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ ذحٔٗ يٌه جٌؿُء ِٓ 

جٌّحوٞ ٚجٌرٍٗٞ ذؽ١س ٠َحوز ٠حلس جٌرٍى ج١ٌٓحق١س ، ٠ٚطّػً ـٟ ذٕحء جٌفٕحوق ٚجٌّىْ ج١ٌٓحق١س ٚجٌؿحِعحش 

 ٝ جالٌضىح٠َس جٌطٟ ضىعُ ج١ٌٓحقس٘ى ج١ٌٓحق١س ٚجٌرٕٚجٌّعح
(3).

 

ّحٌجش جؾٕر١س ِٛؾٙس ًٌٙج وّح عٍؾ ذحٔٗ ِؿّٛ  ِح ٠ٕفك ـٟ لطح  ج١ٌٓحقس ، ِٚح ضٓطمطرٗ جٌىٌٚس ِٓ جْطػ

جٌمطح  
(4).

 

جٌّؿحالش ًٌٌه ٔؿى جْ جٌىػ١ٍ ِٓ جٌرٍىجْ ضٙطُ ذحالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ ٔظٍج ٌُّج٠حٖ جال٠ؿحذ١س جٌّطعىوز ـٟ 

 جاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحع١س ٚجٌػمحـ١س ٚجٌر١ث١س .

ٚلى عٍـطٗ ِٕظّس ج١ٌٓحقس جٌعح١ٌّس  ذحٔٗ ضٍه جٌّٕظِٛس جٌّطىحٍِس ِٓ جٌعاللحش ٚجٌٕٗح٠حش جالْطػّح٠ٌس 

ِٓ ع١ٍّس جٌكؿُ ٚجٌكٛٛي عٍٝ ذ١حٔحش جٌرٍى ِكً  ح  تحش ج١ٌٓحق١س جٌّطٕٛعس ذىج١ٌٓحق١س جٌٍّضرطس ذطمى٠ُ جٌهىِ

                                                           
(

1
صاد (منى ٌونس حسٌن ، اسراء سعد حسن ،دور االستثمار السٌاحً فً تفعٌل الشركة بٌن المطاع العام والخاص فً العراق ، مجلة االدارة وااللت 

 .02،ص 7002(، 007(،العدد )70،السنه )

(
2
 7072 حاوشٌن ابتسام وبن باٌرة رٌمة ,استراتٌجٌة التنمٌة السٌاحة المستدامة فً الجرائر :دراسة تحلٌلٌة للمخطط التوجٌهً للتهٌئة السٌاحٌة( 

 .302,ص 7070,

(
3
 7003لى ،عمان ،(اسماعٌل الدباغ ،الهام خضٌر شبر ،مدخل متكامل فً االستثمار السٌاحً والتموٌل ، اثراء للنشر والتوزٌع ،طبعة او 

 .036-037،ص

(
4
 (فرٌحة لٌنده واخرون ، االستثمار السٌاحً فً الجزائر بٌن الممومات والمعولات ، الملتمى الدولً الرابع حول االلتصاد السٌاحً وتدبٌر 

 .7،ص 7002المماوالت السٌاحٌة ،المملكة المغربٌة جامعة سٌري دمحم بن عبدهللا ،
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ز ٚجٌٕمً ِٓ ٚجٌٝ ِىحْ جلحِس جٌٓحتف ـٟال عٓ جٌكٛٛي عٍٝ نىِحش جٌطعحَ ٚجٌٍٗجخ ٚجٌّطعس ج٠ٌُحٌ

 ٙحء  ذحٌهىِحش جٌطى١ٍ١ّس جالنٍٜٚجٌط١ٍٓس ٚجٌطٍـ١ٗ ٚجٔط
(1 ).

 

ٕ٘حن ِٓ ٠ٍٜ جْ جالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ ٘ٛ لىٌز جٔطحؾ١س ٘حوـس جٌٝ ضى٠ٛٓ ٌجِ جٌّحي جٌّحوٞ ٚجٌرٍٗٞ ـٟ 

جٌّؿحالش  ٠حوز ضك١ٓٓ ٠حلحضٗ جالٔطحؾ١س ٚجٌطٗؽ١ٍ١س ٚضمى٠ُ جـًٟ جٌهىِحش ـِٟؿحي ٕٚحعس ج١ٌٓحقس َٚ

جٌّهطٍفس ًٌٙج جٌٕٗح٠ 
(2).

 

س ِطىجنٍس ِٓ جٌع١ٍّحش جٌٍّورس جٌطٟ ضكىو جٚؾٗ ٍِٓ يٌه جٌٝ جْ جالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ ٘ٛ ٍْٓ ٚٔهٍٙ

جٌّٕطؽ ج١ٌٓحقٟ ١ٌالتُ جٌطٍد ِٚؿحالش جالٔفحق ٚجٌط٠ًّٛ جالْطػّحٌٞ جٌٙحوـس جٌٝ ضط٠ٍٛ ٚضك١ٓٓ ِىٛٔحش 

جٌّطٛلع ع١ٍٗ ذّح ٠هىَ ج٘ىجؾ جٌط١ّٕس ج١ٌٓحق١س جٌّٓطىجِس جٌّٓإٌٚس ـٟ ظً ظٍٚؾ ذ١ث١س يجش جذعحو جؾطّحع١س 

س جٌى١ٍس عٍٝ ٚضٍجغ١س ٚغمحـ١س ٚجلطٛحو٠س ٚقٟح٠ٌس ِٚحو٠س ٖى٠ىز جٌطعم١ى ذّح ٠ّٟٓ ضع٠ُُ جٌم١ّس جٌّٟحـ

جٌّٓطٜٛ جاللطٛحوٞ 
(3(. 

جٌمٛي جْ جالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ ٘ٛ جٌمىٌز جالٔطحؾ١س  جٌّإو٠س جٌٝ ٠َحوز ٚنٍك ٌأِ ِحي ِحوٞ ٚذٍٗٞ وّح ٠ّىٓ 

 ذؽ١س ٠َحوز ٠حلس جٌرٍى ج١ٌٓحق١س .

 حبَٛبً : خصبئص االطتخًبر انظٛبدٙ ٔاْذافّ .

١ٌٓحق١س ذؿٍّس ِٓ جٌهٛحتٙ جّ٘ٙح ضط١ُّ جالْطػّحٌجش ج 
(4)

: 

عىز  ع١ٍٙح( ْٕس ِّح ٠طٍضد  25-20جالْطػّحٌجش ج١ٌٓحق١س ضىْٛ ـٟ جٚٛي غحذطس ٌّٚىز ٠ٛ٠ٍس ِٓ)  -1

 ضؽ١ٍجش ١ْح١ْس ٚجؾطّحع١س يجش ِهح٠ٍ ِطفحٚضس .

 ٔظٍج ٌطٛي ِىز جالْطػّحٌجش . ح  جٌعحتى ِٓ جالْطػّحٌجش ج١ٌٓحق١س ١ٌّ ٠ٍْع -2

ّى عٍٝ جٌعٍٕٛ جٌرٍٗٞ ز وحٌطىٍٕٛؾ١ح ِػال , ـٟٙ ضعطجالْطػّحٌجش ج١ٌٓحق١س ال ضكطحؼ جٌٝ عٕحٍٚ ِعمى  -3

 ِٓ جٌطٗؽ١ً ٚعّحٌس ِىٌذس ِٚإٍ٘س ًٌٌه . جٌٝ ِٓطٜٛ عحي  ٔٙح ضكطحؼ ًٌٌه ـاذٗىً ور١ٍ 

ضٓحُ٘ جالْطػّحٌجش ج١ٌٓحق١س ـٟ وعُ جلطٛحو جٌىٚي ِٓ نالي ِح ضٛـٍٖ ِٓ ـٍ٘ عًّ ؾى٠ىز ضٓحُ٘ ـٟ  -4

 جٌىنً ج١ٌٓحقٟ .

                                                           
)

1
( WTO,tourism investment ,available at:www2.unwto.org. 

الثالث ،  ( كاظم احمد البطاط ، دمحم حسن علً الزوٌنً ، تحلٌل دالة االستثمار السٌاحً فً محافظه كربالء ، جامعة اهل البٌت ، المؤتمر العالم7ً)

 .302، ص 7007( ، 7العدد )

(
3
ربٌة االهمٌة والتحدٌات ورؤٌة التطوٌر ,مركز االمارات للدراسات مصطفى احمد السٌد مكاوي ,االستثمار السٌاحً فً مصر والدول الع( 

 .06,ص 023والبحوث االستراتٌجٌة ,العدد 

(
4
-7002كلٌة العلوم االلتصادٌة وعلوم التسٌٌر والعلوم التجارٌة ،  ك التنمٌة المستدامة فً الجزائر ،(بلماسم سهام، دور االستثمار السٌاحً فً تحمٌ 

 .72،ص 7002
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 ّٕظٌٛز , ٚال ٠ّىٓ ٔمٍٙح ِٓ ِىحْ جٌٝ جنٍ .جٌؼ١ٍ ْطػّحٌجش ج١ٌٓحق١س ِٓ جٌٛحوٌجش ضعى جال -5

 حبنخب : اْذاف االطتخًبر انظٛبدٙ .

ػّحٌ ـٟ لطح  ج١ٌٓحقس ٟٚ٘ جالضٟ جٌٝ ضكم١مٙح ِٓ جالْط ِٓ جال٘ىجؾ جٌطٟ ضٓعٝ جٌىٚي سّٛعٕ٘حن ِؿ
(1)

: 

 :ضطؿٍٝ جال٘ىجؾ جاللطٛحو٠س ٌالْطػّحٌجش ج١ٌٓحق١س ذحالضٟ : االْذاف االلتصبدٚخ -1

 .ضٛـ١ٍ ٌجِ جٌّحي جٌالََ ٌىـع عؿٍس جٌّٕٛ جاللطٛحوٞ ٠َٚحوز جٌطحلس جالٔطحؾ١س ـٟ جٞ وٌٚس ِٓ وٚي جٌعحٌُ  -أ

 .نٍك ٍِٗٚعحش ض٠ّٕٛس ضإِٓ عٛجتى جلطٛحو٠س ٌٍرٍى ٚض١ٕٗ جٌىٌٚز جاللطٛحو٠س  -خ

جٌؿًخ ج١ٌٓحقٟ ذٙىؾ ٠َحوز جٌعحتىجش ج١ٌٓحق١س جٌطٟ ضٓحُ٘ ـٟ ٠َحوز جٌىنً جٌمِٟٛ ِٕح٠ك  ٚضأ١ً٘ض١ّٕس  -ؼ

 .ٚضك١ٓٓ ١ُِجْ جٌّىـٛعحش 

 ٚضطّػً ذحالضٟ : االْذاف انظٛبطٛخ :-2

 .ٌـع ِىحٔس جٌىٌٚس ١ْح١ْح ِٓ نالي ٠َحوز جٌمىٌز جال١ِٕس ٚجوجء جٌٕظحَ ج١ٌٓحْٟ ذٗىً لٛٞ  -أ

 .ضع٠ُُ جٌمىٌجش جٌطفح١ٞٚس ٌٍىٌٚس ِع جٌىٚي ٚجٌّٕظّحش جالنٍٜ  -خ

 .ضؽ١ٍ ٍْٛن جالـٍجو ٚجٔطظحُِٙ ـٟ جٌّٕظّحش ٚجٌّٗح٠ٌع ضؿعً ُِٕٙ لٛز ـحعٍس ـٟ جٌّؿطّع  -ؼ

 :ٚضٙىؾ جٌٝ : االْذاف االجتًبػٛخ-3

 ٌـع ِٓطٜٛ جٌّع١ٗس . -أ

جٌّططٌٛز ٚؼ١ٍ جٌّططٌٛز ِٓ نالي جٌكى ِٓ جٌٙؿٍز ْى جٌفؿٛز جٌط٠ّٕٛس جاللطٛحو٠س ذ١ٓ جلح١ٌُ جٌىٌٚس  -خ

 .جٌىجن١ٍس 

 .جٌمٟحء عٍٝ ؾ١ّع جٖىحي جٌفٓحو جالؾطّحعٟ ٚجالٍِجٜ جالؾطّحع١س جٌهط١ٍز جٌطٟ ضفٍَ٘ح جٌرطحٌس  -ؼ

 

 

 

                                                           
(

1
 .76،صمصدر سابك بلماسم سهام ،( 
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 ٠أنً جالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ جالٔٛج  جالض١س : :ثؼب ً: إَاع االطتخًبر انظٛبدٙ را

 االطتخًبر انظٛبدٙ انًجبشز. : 1

ٚـك عٍٝ ١ٗ٠ٍ جالْطػّحٌ  جٌٝ ع١ٍّس ضٛظ١ؿ جِٛجي ؼ١ٍ ١ٕ٠ٚس ٠ٍّىٙح جـٍجو ِٓ ؾ١ٕٓحش عٍذ١س جٚ جؾٕر١س 

كٓد جالضفحل١حش جٌطٟ ضؿٍٞ ذ١ٓ ٠ٍـٟ جالضفحق ٌٚذّح ضّٓف ٌٗ ًٖ٘ جالضفحل١حش ذلٛج١ٔٓ جالْطػّحٌ جٌٓحتىز ٚ

طحٌُ٘ ذٕفٓٗ . جِح عٓ وْٛ جالْطػّحٌ ١ْحق١ح ـٙٛ جْ ٠ىْٛ ضٛظ١ؿ ذحوجٌز جْطػّحٌٖ جٚ ذٛجْطس ِى٠ٍ٠ٓ ٠ه

جْطػّحٌ ـٟ  ألٔٗجالِٛجي ـٟ لطح  ج١ٌٓحقس ٌٚطحٌّح ٘ٛ جْطػّحٌ ـٙٛ ٠ٕطٛٞ عٍٝ جـك َِٕٟ ٠ٛ٠ً 

ٟ٘ جالضٟ  سٌٚالْطػّحٌ جالؾٕرٟ ِىٛٔحش غالغ سِٛؾٛوجش غحذط
(1)

: 

: ٚ٘ٛ ِرٍػ ِٓ ٌجِ جٌّحي جًٌٞ ٠ٓطػٍّٖ جٌّٓطػٍّ جالؾٕرٟ جٌّرحٍٖ ٌٍٗجء  راص انًبل انًًتهك - أ

قٛس ـٟ ٍِٗٚ  ـٟ وٌٚس جنٍٜ ؼ١ٍ وٌٚطٗ جال١ٍٚس .ٚلى عٍـٗ ٕٚىٚق جٌٕمى جٌىٌٟٚ ذحٔٗ ِرحٍٖ 

%( جٚ جوػٍ ِٓ ٌجِ ِحي جٌٍٗوس جٌّٓحّ٘س جٚ ِح ٠ٓحٚٞ جٌٕٓرس ـٟ 10عٕىِح ٠ّطٍه ِٓطػٍّ ِح )

 س جٌٍٗوس ؼ١ٍ جٌّٓحّ٘

ِٕٙح عٍٝ جٌّٓح١ّ٘ٓ عٍٝ عىو  ج  :جٞ جْ جالٌذحـ جٌطٟ ضطكمك ٠طُ ض٠َٛع ؾُء اػبدح اطتخًبر االرثبح - خ

 جالُْٙ ـ١كًٛ وً ِٓحُ٘ عٍٝ ِمَٓٛ جٌذحـ ذعىو جالُْٙ جٌطٟ ٠ٍّىٙح  .

:ٚ٘ٛ ِح ضمَٛ ذٗ جٌٍٗوس ِٓ جْطىجٔس جٞ جٌكٛٛي عٍٝ جٌط٠ًّٛ ِٓ ِٛحوٌ نحٌؾ١س ِٓ ؼ١ٍ  انًذَٕٚٛخ-ؼ

 جٌىٌٚس ج١ٌّٟفس ٚوًٌه جاللٍجٜ جًٌٞ ٠ؿٍٞ ذ١ٓ جٌٍٗوس جالَ ٚـٍٚعٙح  .

 ًجبشز  .انغٛز االطتخًبر انظٛبدٙ  -2

ْ ٠ىْٛ ـٟ جالٌٚجق جٌّح١ٌس )جُْٙ أضٛظ١ؿ جِٛجٌٗ ـٟ جٌرٍى ج١ٌّٟؿ و ٠ّىٓ ٌٍّٓطػٍّ أ٠ح وحْ جْ ٠ٗحٌن ـٟ

وس ٠ّٚٓٝ ً٘ج جٌٕٛ  جٌكك ـٟ جوجٌز ِٛؾٛوجش جٌٌٍٗٗ ْٕٚىجش (جٚ لٍٜٚ ٌٍٗوحش وْٚ جْ ٠ىْٛ 

ّكفظٟ جٌْطػّحٌ الّرحٍٖ جٚ ججٌؼ١ٍ ذحالْطػّحٌ 
(2.)

 

ِٓ نالي ضأ١ّْ ٍٖوحش ١ْحق١س ضطٌٛٝ جلحِس جٌّٕٗأز ج١ٌٓحق١س ـٟ جٌّٛجلع جالغ٠ٍس ٚجٌطح٠ٌه١س  ٠ٚطُ يٌه

ٚنحٌؾٗ ٚذحٌطحٌٟ  ٚجٌى١ٕ٠س ِٓ لرً جٌمطح  جٌهح٘ ٠ٍٚـ جُْٙ ْٕٚىجش ـٟ ْٛق جالٌٚجق جٌّح١ٌس وجنً جٌرٍى

الْطػّحٌ ذحٔٗ ل١ٍٛ جالؾً جالؾٕرٟ جٌّٓحّ٘س ـٟ جْطػّحٌجش ًٖ٘ جٌٍٗوس . ٠ٚٗحٌ جٌٝ ً٘ج ج ضّى١ٓ جٌّٓطػٍّ

ذ١ع ِح ٠ٍّه نالي ج٠حَ جٚ جْحذ١عالْ جٌّٓطػٍّ ذحْططحعطٗ 
 (3).

 

                                                           
(

1
 .77، ص  7007هناء عبد الغفار السامرائً  ,االستثمار االجنبً المباشر والتجارة الدولٌة الصٌن انموذجا ، دار الحكمة , بغداد ,( 

(
2

 .7007ة والنشر والترجمة ,سرمد كوكب ,التموٌل الدولً ,مدخل فً الهٌاكل والعملٌات واالدوات , جامعة الموصل ,الدار الجامعٌة للطباع (

(
3
 .76هناء عبد الغفار السامرائً , مصدر سابك  ، ص ( 
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 .خبيظبً : يجبالد االطتخًبر انظٛبدٙ 

ٍٚ جٌطح١ٌس ضطّػً ِؿحالش جالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ ـٟ جٌعٕح
(1)

: 

: ٚضٍضر١ ذع١ٍّحش جالْطػّحٌ ـٟ جٌفٕحوق ٚجٌّرحٟٔ ج١ٌٓحق١س ٚوٌٚ جالْطٍجقس ٚجٌّؿّعحش  االٕٚاء انظٛبدٙ -أ

 ٚجٌمٍٜ ٚجٌّىْ ٚجٌٗمك ٚؼ١ٍ٘ح ِٓ جِحوٓ جال٠ٛجء جٌطى١ٍ١ّس. 

: ٚضٍضر١ ذع١ٍّحش جالْطػّحٌ ـٟ جٌّمحٟ٘ ٚجٌّطحعُ ،جٌّٓحذف ،جٌىح٠َٕٛ٘حش  ايبكٍ انتزفّٛ ٔلعبء انفزاؽ-ة

 ١ٓحق١س ٚقّحِحش ج١ٌّحٖ جٌّعى١ٔس جٌعالؾ١س. ،ِكطحش جالْطٍجقس جٌ

 : ضعطرٍ ِٓ جُ٘ ِؿحالش جالْطػّحٌ ج١ٌٓحق١س ٟٚ٘ :انُمم ٔانًٕاصالد  ٔاالتصبالد-د

جْطػّحٌجش قى١ِٛس ضطعٍك ذالحِس جٌّطحٌجش جٌّى١ٔس ،جٌّٛجٔة ، ِكطحش جٌُٚجٌق ج٠ٌٍٕٙس ٚجِحوٓ ضٛلؿ  -1

 جٌعرحٌجش ٚجٌٍّجود. 

 ـٟ جٌطٍق جٌر٠ٍس جٌّهٛٛس ألؼٍجٜ ١ْحق١س.  جْطػّحٌجش -2

 جْطػّحٌجش ـٟ ٔمح٠ جٌر٠ٍى ٚجالضٛحالش جٌهى١ِس ّٞٓ جٌٍّجـك ج١ٌٓحق١س.  -3

٠طُ جالْطػّحٌ ـٟ جٌى١ٍحش ٚجٌّعح٘ى ٍِٚجوُ جٌىٌجْحش ج١ٌّٕٙس ألعىجو وٛجوٌ  ئي ٌطع١ٍُ ٚجٌركع جٌعٍّٟ :ج -4

 ٠ىز ضُٓٙ ـٟ جٌٍـع ِٓ ل١ّس جٌمطح . ١ْحق١س لحوٌز عٍٝ ضط٠ٍٛ ٚنٍك ِٕطؿحش ١ْحق١س ؾى

ضطعٍك جْحْح ذأٔٗحء جٌعّحٌجش ٚجٌىٚجتٍ جٌّع١ٕس ذحٌٍّجـك ج١ٌٓحق١س ١ٚٚحٔطٙح  جالوجٌز ج١ٌٓحق١س جٌطى١ٍ١ّس : -5

 ٚضؿ١ُٙ٘ح ذحٌّعىجش ٚجٌٍٛجََ جالنٍٜ. 

ضًّٗ جالْطػّحٌجش جٌّٛؾٙس ٌٍّجوُ جالْطعالِحش ٚجٌهىِحش ج١ٌٓحق١س  جٌط٠ٍٚؽ ٚجالعالَ ج١ٌٓحقٟ :-6

ِٚىحضد ٌكؿُ ج١ٌٓحقٟ ٚوً جٌٕفمحش جٌّهٛٛس ٌٍكّالش جٌط٠ٍٚؿ١س ٠ٚرع جٌرْٛطٍجش ٚنىِحش جالعالَ 

 ٚجٌطػم١ؿ ج١ٌٓحقٟ  .

 طبدطب ً : يمٕيبد االطتخًبر انظٛبدٙ :

ِؿًّ جالٚٞح  ٚجٌظٍٚؾ جٌّىٛٔس "٠ٚمٛى ذٗ  ح  جْطػّح٠ٌ ح  ٠ططٍد ِٕحن ٌىعُ ٚجْٕحو جالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ

ٌٍّك١١ جًٌٞ ضطُ ذٗ جٌع١ٍّحش جالْطػّح٠ٌس ٚضطأغٍ ذحألٚٞح  جاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحع١س ٚج١ٌٓح١ْس ٚجال١ِٕس 

2)"ٚجالوج٠ٌس ٚجٌمح١ٔٛٔس 
) 

                                                           
(

1
للعلوم فاطمة فرج سعد ,االستثمار السٌاحً ودوره فً تعزٌز التنمٌة السٌاحٌة , دراسة حالة الدول العربٌة مع اشارة خاصة للعراق ,مجلة الكوت ( 

 . 72,ص7002, 02االلتصادٌة واالدارٌة ,جامعة واسط ,العدد

(
2
مجلة جامعة –عدنان غانم ,لبنى حسٌن صالح المسٌبلً , دور االستثمارات االجنبٌة المباشرة فً التنمٌة االلتصادٌة )فً الجمهورٌة الٌمنٌة ( ( 

 . 067، ص  7003, العدد الثانً ,دمشك , 02دمشك للعلوم االلتصادٌة والمانونٌة , المجلد 
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جٌطٟ ضكىو ٖىً ِؿّٛعس ِٓ جٌعٛجًِ جٌهحٚس "جٌٝ ضع٠ٍفٗ ذأٔٗ  2005عحَ س ٌٚلى ي٘د و١ًٌ جٌط١ّٕس جٌر٠ٍٗ

جٌفٍ٘ ٚجٌكٛجـُ جالْطػّح٠ٌس جٌطٟ ضطحـ ٌٍّإْٓحش جالْطػّح٠ٌس ذط٠ٍمس ِٕطؿس ٚضكمك ـٍ٘ جٌعًّ ٚضهفٝ 

 "ضىح١ٌؿ ُِجٌٚس جالعّحي
(1)

 ىٛٔحش جٌّٕحل جالْطػّحٌٞ وحالضٟ، ٠ّىٓ جٌطعٍؾ عٍٝ ِ 
(2)

: 

ـٟ ؾًخ جٌّٓطػ٠ٍّٓ ، ًٚ٘ج  ج  ِٚإغٍ ح  جْح١ْ ج  جْ ٚؾٛو ٔظحَ ١ْحْٟ ِٓطمٍ ٠إوٞ وٌٚ:  انجٛئخ انظٛبطٛخ -١

عٍمس ذطٕٛ  جٌكىِٛس  ضىحو ضهطٍؿ ِٓ ذٍى جٌٝ ألنٍ ، ِٚطج١ٌٓح١ْس جٌطٟ  زجالْطمٍجٌ ٠عطّى عٍٝ وٌؾس جٌّهح٠ٍ

٠ٍ٠ٚمس ضٗى١ٍٙح ٚجٌطىجٚي جٌٍّٟٓ ٌٍٍٓطس ، ـٟال عٓ جٌٍٛجعحش ٚجٌُٕجعحش جٌىجن١ٍس ٠ٚر١عس جٌعاللحش 

ٚضىـمٙح ـٟ عٍٝ قؿُ جالْطػّحٌجش طحٌٟ ـأْ ًٖ٘ جٌعٛجًِ ضإغٍ ٍْرح  ٌؾٟ ، ٚذحٌجٌى١ٌٚس جالل١ّ١ٍس ٚجٌعحٌُ جٌهح

وش وٍّح لٍص جٌّهح٠ٍ ج١ٌٓح١ْس ـٟ ذٍىج  ِح وٍّح َج س ج١ٌٓح١ْس ؼ١ٍ ِٓطمٍز ذّعٕٝ جنٍقحي أيج وحٔص جٌر١ث

ؾحيذ١س جالْطػّحٌجش جٌهحٌؾ١س 
(3)

. 

: ٠كطحؼ جٌّٓطػٍّ جٌٝ ذ١ثس جِٕس ِٚٓطمٍز ج١ِٕح ٚذعىٓٗ ـحْ جٔعىجَ جالْطمٍجٌ ٠عى جقى  االطتمزار االيُٙ -2

 . ج  عٛجًِ ٍ٘ٚخ ٌجِ جٌّحي جٌٝ وٚي جنٍٜ ٚجٌركع عٓ ذ١ثس جوػٍ جْطمٍجٌ

 جْطػّحٌجشؾًخ  وٌٚ ُِٙ ـٟ: ذحٌٕظٍ ٌّح ضٗىٍٗ جٌط٠ٍٗعحش ج٠ٌٍٟر١س ِٓ  انجٛئخ انعزٚجٛخ انًُبطجخ-3

نالي ِىز ٠ٍٞر١س ِكىوز  عفحءجشِٓ نالي ِٕف ئّحٌجش ػطٗؿ١ع جالْطٚجٌطٟ ضطّػً ذِالتّس س ٠ٍٞر١س ١ذ١ث

ِّح ٠ٗؿع عٍٝ ؾًخ جالْطػّحٌجش جالؾٕر١س  ضم١ًٍ ٔٓرس ج٠ٌٍٟرس جٌطٟ ضٓطٛـٟ جٌعًّ عٍٝ جٚ ِع١ٕس  ١س َِٕ

 . ٚجٌّك١ٍس  

٠ٚمحِ ذكؿُ جٌّهح٠ٍ : ٚضعٕٟ ٚؾٛو جلطٛحو ِٓطمٍ ال ضٛؾى ذٗ ِٗىالش جلطٛحو٠س  انجٛئخ االلتصبدٚخ-4

جٌّٕٛ ِٚعىي جٌرطحٌس ٚجٌطٟهُ ٚج١ٌٓحْحش جٌّح١ٌس ٚجٌٕمى٠س  ِعىيجاللطٛحو٠س جٌطٟ ٠طعٍٜ ٌٙح جالْطػّحٌ ِػً 

ع جٌىٚي جالنٍٜ ذٓرد ٠ر١عس جٌعاللحش جاللطٛحو٠س ٌٍِىٌٚس ٚقؿُ جالْطػّحٌجش جٌّكٌٛس وجن١ٍح  جٚ نحٌؾ١ح  

)٠ٍٖٚٚ جٌطرحوي جٌطؿحٌٞ ٚؼ١ٍ٘ح ِٓ جٌّهح٠ٍ جٌطٟ ضإغٍ ـٟ لٍجٌجش جالْطػّحٌجش جٚ جٌّٓطػ٠ٍّٓ 
4
). 

                                                           
(

1
 .02ص 7002,واشنطن ,منشورات برنامج االمم المتحدة االنمائً , 7002التنمٌة البشرٌة للعام (االمم المتحدة , تمرٌر  

(
2
,  حاكم محسن دمحم ,دور االستثمار السٌاحً العربً واالجنبً فً دعم االلتصاد العرالً دراس تطبٌمٌة فً محافظة كربالء , جامعة اهل البٌت( 

 . 2-6,ص 7070

(
3
مد اللهٌبً ، دور التشرٌع فً تسهٌل بٌئة االستثمار العراق نموذجاً ، مجلة العلوم المانونٌة ، كلٌة المانون جامعة بغداد ( عمر حمد صالح ، علً اح 

 .067، ص 7070، العدد االول ، 
(

4
 .067( عمر حماد صالح ، علً صمد ، مصدر سابك ، ص  
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ٌّٓطهىِس ضّحٌِ جالْٛجق جٌّح١ٌس وٌٚج  ور١ٍج  ـٟ ؾًخ جالْطػّحٌجش ٚجُ٘ جٌّعح١٠ٍ ج :  االطٕاق انًبنٛخ-5

ٌٚس ِٓ جٌٓٛق ٚٔٓد ٔٗح٠ٙح ٚضػ١ٍ٘ح عٍٝ ّحي ٚقؿُ جٌٍٗوحش جٌّطىجـٟ ؾًخ جالْطػّحٌجش ـٟ ْٛق جٌ

 (1).جٌٓٛق جٌّكٍٟ ٚجٌٓٛق جٌىٌٟٚ 

 ً ٠طُ ض٠ًّٛ جالْطػّحٌجش ج١ٌٓحق١س ِٓ جٌّٛحوٌ جالض١س :ٚ: : تًٕٚم االطتخًبراد انظٛبدٛخ  طبثؼب
(2)  

ٚضُٟ جالْطػّحٌ جٌّكٍٟ ِٚح ضٍٚىٖ جٌكىِٛس ِٓ ضه١ٛٛحش ِح١ٌس جٞحـس جٌٝ انًجًٕػخ االٔنٗ : 

جالؾطّحع١س ٚؾّع١حش جٌعّحي ٚجٌؿّع١حش جٌطعح١ٔٚس ٚجٌٕمحذحش ج١ٌّٕٙس ٚعٍٝ جْطػّحٌجش  ج١ٌٙأشجْطػّحٌجش 

 جٌمطح  جٌهح٘ ج١ٌٓحق١س. 

 .ط٠ًّٛ جٌى١ٌٚس جٌ ١٘ٚأشٟٚ٘ جٌّٛحوٌ جٌّطعىوز جال٠ٍجؾ وحٌرٕه جٌىٌٟٚ انًجًٕػخ انخبَٛخ :

ضطّػً ذحالضفحل١حش جٌػٕحت١س ٚضىْٛ عٍٝ ٖىً لٍٜٚ ٠ٛ٠ٍس جالؾً ٚذفحتىز ِٕهفٟس  انًجًٕػخ انخبنخخ:

 .ٚضٍضر١ ذ٠ٍٗ جْطهىجَ جٌمٍٜ ٌٍٗجء ذٟحعس ذم١ّس جٌمٍٜ ِٓ جٌرٍى جٌّمٍٜ 

ِح ٠ٓحُ٘ ـٟ ٌجِ  ُٚ٘ جٌّٓطػٍّْٚ جالؾحٔد ِٚٓ جِػٍطُٙ ٍٖوحش جٌفٕحوق جٌعح١ٌّس ـّٕٙح انًجًٕػخ انزاثؼخ:

 . جٌّحي جٚ ـٟ جالوجٌز جٚ ـٟ جٌطٗؽ١ً 

 انؼٕائك انتٙ تٕاجّ االطتخًبر انظٛبدٙ.انذٕافش ٔحبيُب ً: 

 انذٕافش انتٙ تٕاجّ انًشبرٚغ انظٛبدٛخ . -1

ؾًخ ج٠ٌُّى ِٓ جٌٓحتك١ٓ ش ٚجٌؽح٠س ِٓ يٌه ٘ٛ ضكظٝ ج١ٌٓحقس ـٟ وٚي جٌعحٌُ ذح٘طّحَ ور١ٍ ِٓ لرً جٌكىِٛح

ـٍ٘ عًّ  ٌألـٍجو ، ًٌٌٚه عٍّص عٍٝ ٚٞع لٛج١ٔٓ ضعًّ عٍٝ ضكف١ُ جالْطػّحٌ ٚ ضٗؿع  ٚ ضٛـ١ٍ

جالْطػّحٌ ـٟ ِؿحالش ج١ٌٓحقس وًٌه ـحْ جٌكىِٛس ضٛـٍ قٛجـُ جنٍٜ ٌٍّٓطػ٠ٍّٓ ـٟ ِؿحالش ج١ٌٓحقس 

حش ـٟ ٚجٌفٕىلس ِٓ نالي ضٛـ١ٍ جالٌجٟٞ ـٟ جٌّٕح٠ك ج١ٌٓحق١س ٌٍرالو ذأْعحٌ ِٕهفٟس ، ٔح١٘ه عٓ جٌهىِ

، ٚال ٖه جْ ًٖ٘ جٌكٛجـُ ضٗىً عرثح عٍٝ جٌىٌٚس ٌىٕٙح عحًِ ِٗؿع  ح  ج٠ؿحذ١ ج  جٌٍّجـك جٌعحِس جٌطٟ ضّػً قحـُ

ٌالْطػّحٌ)
3

 (، ِٕٚٙح :

ٚذعى٘ح ضمٌٍ  س:ضمىَ ذعٝ جٌىٚي جعفحءجش ٠ٍٞر١س ذٗىً وحًِ ٌّىز ِع١ٕ االػفبءاد انعزٚجٛخ - أ

 جعفحءجش ٠ٍٞر١س ؾُت١س ـٟ جٌٕٓٛجش جٌّمرٍس. 

                                                           
(

1
راسة حالة بورصة لطر ، مجلة ادارة االعمال والدراسات االلتصادٌة ، مجلد د –( حمٌدة المختار ، دور االسواق المالً فً جذب االستثمارات  

 .72، ص7070( ، 0( ، عدد )6)
(

2
 .7كاظم احمد البطاط ,دمحم حسن علً الزوٌنً ,مصدر سابك ,ص( 

(
3

 .077,ص0222دمحم  البناء ,التصادٌات السٌاحة ,الماهرة ,الطبعة االولى , (
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ٔٗحء ٚضؿ١ُٙ جٌّٕٗحز  فحءجش ؾٍّو١س ٌٍّٛجو جٌّٓطٌٛوز إل:ضمَٛ ذعٝ جٌىٚي ذاع الػفبءاد انجًزكٛخا - خ

 ج١ٌٓحق١س ٚجٌفٕىل١س . 

:ضكحٚي جٌىٚي جؾطًجخ ٌؤِٚ جالِٛجي جالؾٕر١س  تمذو يشاٚب نالطتخًبر فٙ انمطبع انظٛبدٙ - ش

ٚجوػٍ ِح ٠كٍن ٌؤِٚ ٌالْطػّحٌ ـٟ ِؿحي ج١ٌٓحقس ـطمَٛ ذطمى٠ُ قٛجـُ ِطٕٛعس ٌٍّٓطػ٠ٍّٓ 

ج١ٌٌٓٛس ٚجٌعحتى .ٚضإغٍ جالؾٍجءجش جٌمح١ٔٛٔس ٚجٌمٛجعى جٌّٕظّس ٌعًّ ٚ جالِٛجي جالؾٕر١س ٘ٛ جالِحْ ،

جٌمطح  ج١ٌٓحقٟ ـٟ لٍجٌ جٌّٓطػٍّ ذٗىً ور١ٍ ، وًٌه ٠عى ٚؾٛو جٌرٕٝ جٌطكط١س جٌؿ١ىز ِٓ جٌعٛجًِ 

 جٌّٓحعىز ـٟ ؾًخ جالْطػّحٌجش .

 . انؼٕائك انتٙ تٕاجّ االطتخًبر انظٛبدٙ  -2

ٕ٘حٌه جٌعى٠ى ِٓ جٌّعٛلحش جًٌٞ ضٛجؾس جالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ )أالً( : انؼٕائك االلتصبدٚخ نالطتخًبر انظٛبدٙ .

 ٚضأغٍ ٍْرح  ع١ٍٗ ِٕٚح ِح ٠ٍٟ:           

 (. 1انُمص فٙ انجُٗ انتذتٛخ انًبدٚخ ٔاالجتًبػٛخ) -1

ٚضًّٗ جٌر١ٕس جٌطكط١س جٌّحو٠س ٚجالؾطّحع١س ٌىٌٚس ِح ، جٌّٛجٔة ٚجٌطٍق ٚجٌؿٌٓٛ جٌطٟ ضٍٓ  ـٟ ع١ٍّس ٔمً 

جٌّىنالش ٚجْطىجِس جالٔطحؼ  جٞحـس جٌٝ جٌطع١ٍُ ٚجٌطى٠ٌد جًٌٞ ٠ٓحُ٘ ـٟ ضع٠ُُ جالْطػّحٌ جالؾٕرٟ ـٟ 

طٍق ج١ٌٓثس جٌٝ ِٕع جٌّٕطؿ١ٓ ضك١ٓٓ ِع١ٗس جٌفمٍجء ٚضّى١ٓ ّٔٛ جٌٍٗوحش ٚضْٛعٙح ، ـٟ ق١ٓ ضإوٞ جٌ

 جٌٛؽحٌ ِٓ ونٛي جالْٛجق جالل١ّ١ٍس ٚجٌٝ جغمحي وحٍُ٘ٙ ذّٗحوً جٌٕمٙ ـٟ جٌّىنالش جالْح١ْس .   

 يذذٔدٚخ انًٕارد انجشزٚخ  . -2

جْ ضٛـ١ٍ جٌعّحٌس جٌّىٌذس ٚجٌّإٍ٘س ٌّّحٌْس جٌٕٗح٠ ج١ٌٓحقٟ ضّػً ٔمطس يجش ج١ّ٘س ور١ٍز , ـال ٠ىفٟ جلحِس 

ٛـٍ ِٓ ٠مَٛ ذاوجٌضٙح ٚضٗؽ١ٍٙح ، ضهّس ٚضه١ٛٙ ٌؤِٚ جِٛجي ورٍٜ ٚال ١ْحق١س ور١ٍز ٍِٚٞٗٚعحش 

ط١حؾحش جٌمطح  ٚض١ّٕطٗ جْ جٌعًّ ـٟ جٌمطح  ج١ٌٓحقٟ ٠ططٍد لىٌجش ـ١ٕس ٚجوج٠ٌس نحٚس ٌّٛجؾٙس جق جي

ٟٙ ضططٍد جي جْ ضٗؽ١ً جٖهح٘ ٠ٕمُٛٙ جٌطأ١ً٘ ٚجٌطى٠ٌد ٠إوٞ جٌٝ ـًٗ جٌّٗح٠ٌع ج١ٌٓحق١س ـ، ذحْطٍّجٌ 

جٌهىِحش جٌّطٍٛس ذٙح  أٌَّرحٍٖز ٕٚحعس نىِحش عٍٝ ِٓطٜٛ عحٌٟ ِٓ جٌّٙحٌجش ْٛجء جٌهىِحش ج١ٌٓحق١س ج

٠إغٍ ٍْٛن  ئيٚذٛفس عحِس ـحْ جٌهىِحش ج١ٌٓحق١س ٠ؿد جْ ضىْٛ ٌجل١س ِّٙح وحٔص جٌطرمس جٌّٛؾٙس ج١ٌٙح ، 

جٌعح١ٍِٓ ـٟ وفحءز جٌهىِس ٚجوجتٙح وّح ٠طٍن جٔطرحعح ٘حِح ٌىٜ جٌّٓطٍٙى١ٓ، ِٚٓ جٌّعٍٚؾ جْ جٌّٓطٍٙه 

 ٠عطرٍ جـًٟ جٔٛج  جالعالْ ٚجٌط٠ٍٚؽ ٌٍّٕطؿحش .

 ػذو االطتمزار االلتصبد٘ -3

                                                           
(

1
 .72صبلماسم سهام ,مصدر سابك ، ( 
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ٕع ٍ٘ٚخ جالِٛجي جٌٝ ٠عطرٍ جالْطمٍجٌ جاللطٛحوٞ عحِال قحّْح ِّٚٙح الْطمطحخ جٌّٓطػٍّ جالؾٕرٟ ِٚ      

ٌٚجء جْطؽالي جِٛجٌٗ جٌٝ ضكم١ك عٛجتى ِؿ٠ُس ٚال ٠طٕٓٝ ٌٗ ًٌٌه  ِٓ جْ جٌّٓطػٍّ ٠ٓعٝ جْحْح ئيجٌهحٌؼ 

1) جال جيج وحْ جلطٛحو جٌىٌٚس ِٓطمٍج ٚال ضعٛؿ ذٗ جالَِحش ، ِٚٓ جُ٘ قحالش عىَ جالْطمٍجٌ جاللطٛحوٞ
 ): 

: ٠عطرٍ جٌطٟهُ ِٓ جُ٘ ِظحٍ٘ عىَ جالْطمٍجٌ جاللطٛحوٞ جي جٔٗ ٠رعع عٍٝ عىَ جٌطّأ١ٕٔس  انتعخى  -أ 

 :  ـحٌطٟهُ ٠إوٞٚجٌػمس ٌٍّٓطػٍّ ، ًٌٌٚه ٔر١ٕٗ وّح ٠ٍٟ 

  ٓجعٍجٜ ٌجِ جٌّحي جالؾٕرٟ ٚضٗؿ١ع جالـٍجو عٍٝ ضك٠ًٛ جِٛجٌُٙ جٌٝ جٌهحٌؼ ، ـٟال ع

 جالٍٞجٌ ذًٚٞ جٌىنٛي جٌػحذطس .

 ُضأغ١ٍج ٚجٞكح عٍٝ جالْطػّحٌ ؼ١ٍ جٌّرحٍٖ وحٌمٍٜٚ جي ٠ٍكك ذحٌىجتٓ نٓحتٍ ـحوقس  ٠إغٍ جٌطٟه

 ،يٌه جٔٗ ٠ٓطٍو ٔمٛوج ضّػً و١ّس ِٓ جٌٍٓع ٚجٌهىِحش ضمً وػ١ٍج عّح وحٔص ضّػٍٗ ـٟ جٌٓحذك. 

  ٙ٠ّحٌِ جٌطٟهُ ضأغ١ٍج ١ْثح عٍٝ ١ُِجْ جٌّىـٛعحش جي جٔٗ ٠إوٞ جٌٝ ٠َحوز جٌٛجٌوجش ٚضم١ٍ

جٌٍٓع ٚجٌهىِحش ٠حٌّح جٔٗ ٠إوٞ جٌٝ جٌضفح  ضىح١ٌؿ جالٔطحؼ ِٚٓ غُ جٌضفح  جْعحٌ  جٌٛحوٌجش ِٓ

 جٌٍٓع ٚجٌهىِحش. 

 ٌٗؤِٚ جالِٛجي جٌٝ ـٍٚ  جٌٕٗح٠ جاللطٛحوٞ جاللً جٔطحؾ١س ٚجٌطٟ ال ضهىَ  ٠عًّ جٌطٟهُ عٍٝ ضٛؾ١

 جٌط١ّٕس  جاللطٛحو٠س جٞ جٔٗ ٠إوٞ جٌٝ ْٛء ضٛؾ١ٗ جالْطػّحٌجش. 

: ٠مٛى ذًٌه جْ ضهف١ٝ ل١ّس جٌعٍّس جٌٕمى٠س ج١ٕ٠ٌٛس ِمحٌٔس ذحٌٛقىجش جالؾٕر١س  هخ انٕغُٛختخفٛط انؼً -ة

 جي ضٍؿأ جٌىٚي جٌٝ ضهف١ٝ عٍّطٙح ٌألْرحخ جالض١س :

   ِعحٌؿس جالنطالي ـٟ ١ُِجْ جٌّىـٛعحش ٚيٌه ذطم١١ى جٌٛجٌوجش ٚضٗؿ١ع جٌٛحوٌجش ـطهف١ٝ جٌعٍّس

 ٠إوٞ جٌٝ ٠َحوز جٌطٍد عٍٝ جٌٍٓع ج١ٕ٠ٌٛس ِٓ لرً جالؾحٔد ٔظٍج ٌّالتّس جْعحٌ٘ح. 

  ٌٝضٙىؾ جٌىٌٚس ِٓ نالي ضهف١ٝ عٍّطٙح جٌٝ عالؼ ِٗىٍس جٌرطحٌس ٚيٌه جْ ضهف١ٟٙح ٠إوٞ ج

 .ٌطْٛع ـٟ ضٗؽ١ً ٚضٛـ١ٍ ـٍ٘ عًٌّٕٛحعحش ج١ٕ٠ٌٛس ذٙىؾ ٠َحوز جٌطٛى٠ٍ ِٚٓ غُ ججٌطْٛع ـٟ ج

  ٍٝجٌٍؼُ ِٓ جالغحٌ جال٠ؿحذ١س ٌطهف١ٝ جٌعٍّس جال جٔٗ لى ٠إوٞ جٌٝ ضك١ًّ جٌّٓطػٍّ ذعٝ جٌهٓحتٍ ع

 جاللطٛحو٠س ، يٌه جْ ضهف١ٝ جٌعٍّس ٠ٕعىّ جغٍٖ عٍٝ جغّحْ جٌٍٓع جٌّٓطٌٛوز ٚجٌّٛىٌز .

 .انًؼٕلبد انظٛبطٛخ  :( حبَٛب )

ٚ٘ٛ ِٓ جٌّعٛلحش ج١ٌٓح١ْس جٌطٟ ضٛجؾٗ جالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ جًٌٞ ٠ٕطؽ ِٓ : ػذو االطتمزار االيُٙ  -1 

جالٞطٍجذحش جالؾطّحع١س ٚج١ٌٓح١ْس ٚجٌهالـحش جٌكىٚو٠س ذ١ٓ جٌرٍىجْ ٚجٌطٟ ضٕعىّ ٍْر١ح عٍٝ ضٛؾ١ٗ جٌٍأٞ 

                                                           
(

1
 سمٌر سعٌدي ٌحٌى ، سلٌم العمراوي ، مساهمة لطاع السٌاحة فً تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة حالة الجزائر ، كلٌة بغداد للعلوم االلتصادٌة  ( 

 .  70،ص  7003الجامعة ، 
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٠إوٞ جٌٝ  ٚؼ١حخ جٌػمس ذ١ٓ جٌّٓطػٍّ جالؾٕرٟ ٚجٌىٌٚس ِّحجٌعحَ جٌٝ ِٙحؾّس ٚؾٛو جالْطػّحٌجش ج١ٌٓحق١س 

٘ؿٍز ضٍه جالْطػّحٌجش 
(1)

. 

ضطّػً ـٟ عىو ِٓ جٌٛعٛذحش جٌطٟ ضإغٍ ٍْر١ح ـٟ جٌطٛؾٗ جالْطػّحٌٞ :انًؼٕلبد االجزائٛخ  ٔانتُظًٛٛخ   -2

جالؾٍجءجش   ٌٍّٗح٠ٌع ٚجٌٍٗوحش ج١ٌٓحق١س ، ٚضإوٞ جٌٝ ٚعٛذس ضٓؿ١ً ٚضٍن١ٙ جٌّٗح٠ٌع ِٕٚٙح : ذطة

جالوج٠ٌس ٚجٌكى١ِٛس ،ضعىو جٌؿٙحش  جٌّٓإٌٚس عٓ جالْطػّحٌ ،جٌم١ٛو جٌر١ٍٚلٍج١٠س ،ضعمى ِططٍرحش جٌكٛٛي 

ـٟ جٌّٓحـ ذحٌطٍـ جالٌٟٚ ٌٍٍٗوحش جالؾٕر١س  ٚجٌطأنٍعٍٝ ضأ١ٍٖز جٌىنٛي ٌٍىٌٚس ذحٌٕٓرس ٌٍّٓطػٍّ جالؾٕرٟ 

 م١ىجش ٌٍّٓطػ٠ٍّٓ . ح ٠ٓرد جٌىػ١ٍ ِٓ جٌطعّجٌّٓحّ٘س ـٟ جٌٓٛق جٌّحٌٟ ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)

1
( World travel and tourism council (WTTC), global travel &tourism in 2011: A year of challenge ,London :2011, 

,p2-4. 
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 انًجذج انخبَٙ                                       

 فٙ اغبر َظز٘ خـــــخ انًظتذايـــانتًُٛ                       

 .أال: يفٕٓو َٔشأح انتًُٛخ انًظتذايخ

قٛي جٌر١ثس جالٔٓح١ٔس  1972ٍِز نالي ِإضٍّ ْطٛوٌُٙٛ ْٕس  ألٚيظٍٙ ِفَٙٛ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ٌمى          

ٔحلٕ جٌّإضٍّ جٌمٟح٠ح  ئيذّػحذس نطٛز ٔكٛ جال٘طّحَ جٌعحٌّٟ ذحٌر١ثس ،ٚجٌطٟ ضعى جًٌٞ ٔظّطٗ جالُِ جٌّطكىز 

س ّ٘ح ْ جٌفمٍ ٚؼ١حخ جٌط١ّٕذأجٌعحٌمس ذحٌر١ثس ٚعاللطٙح ذٛجلع جٌفمٍ ٚؼ١حخ جٌط١ّٕس ـٟ جٌعحٌُ . ٚلى ضُ جالعالْ 

ٚجٔطمى جٌّإضٍّ جٌىٚي ٚجٌكىِٛحش جٌطٟ ال ضُجي ضطؿحً٘ جٌر١ثس عٕى جٌطهط١١ ٌٍط١ّٕس ٚلى ،  جٖى جعىجء جٌر١ثس 

وحـس جٌكىِٛحش الضهحي ضىجذ١ٍ  حوع ٚلى ٚىٌش عٓ ً٘ج جٌٍّطمٝ جٚي ٚغ١مس و١ٌٚس ضطّٟٓ ِرحوب جٌعاللحش 

جٌّطكىز ذٍٔحِؽ جالُِ جٌّطكىز ٌٍر١ثس ٚجًٌٞ  ٌألُِس جٔٗأش جٌؿّع١س جٌعحِ جٌطح١ٌس سٚـٟ جٌٕٓ،  ٌكّح٠س جٌر١ثس 

جٚىٌش  ٠1987ٕٙ عٍٝ ٌٍٞٚز جٌطعحْٚ ذ١ٓ جٌىٚي ـٟ ِؿحي جٌر١ثس ِٚطحذعس جٌرٍجِؽ جٌر١ث١س ، ٚـٟ عحَ 

ؾّع١س جالُِ جٌّطكىز لٍجٌ جٌّٕظٌٛ جٌر١ثٟ ٚجًٌٞ ٠ٙىؾ جٌٝ ضكم١ك جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس جٌر١ث١س ذٛٚؿ يٌه ٘ىـح 

ٍِز ضع٠ٍؿ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ـٟ ِإضٍّ لّس  ألٚيٍّؿطّع جٌىٌٟٚ ـٟ ً٘ج جٌطم٠ٍٍ، ٚٚٞع عحِح ِٕٗٛوج ٌ

وحْ جٌٙىؾ ِٓ جٌّإضٍّ ٚٞع جّْ ذ١ث١س عح١ٌّس ٌٍطعحْٚ ٚ 1992جالٌٜ ـٟ ٠ٌٛ ؾح١ٍٔٚ ذحٌرٍج٠ًَ عحَ 

ٟ ِٓ ٍِقٍس ذ١ٓ جٌىٚي جٌّهطٍفس جٌّطهٍفس ٚجٌّطمىِس ٌكّح٠س ِٓطمرً جالٌٜ ،ٚلى ٔمٍص جٌمّس جٌٛعٟ جٌر١ث

ٚج١ٌٓح١ْس جٌّٓإٌٚس  سجٌطٍو١ُ عٍٝ جٌظٛجٍ٘ جٌر١ث١س جٌٝ ٍِقٍس جٌركع عٓ جٌعٛجًِ جاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحع١

ٚلى ضّهٝ عٕٗ ؾىٚي ، عٓ نٍك جالَِحش جٌر١ث١س ٚجْطٍّجٌ جٌطٍٛظ ٚجالْطُٕجؾ جًٌٞ ضطعٍٜ ٌٗ جٌر١ثس 

نٟ ،ٚجضفحل١س جٌطٕٛ  جٌرح٠ٌٛٛؾٟ ٌّٕح(،ِٚرحوب قّح٠س جٌؽحذحش ،ٚجضفحل١س جٌطؽ١١ٍ ج21جعّحي جٌمٍْ )
(1)

. 

جِح ـ١ّح ٠هٙ جٌطعح٠ٌؿ جٌطٟ ضٕحٌٚص جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ـمى ٌٚوش جٌعى٠ى ِٓ جٌطعح٠ٌؿ ًٌٙج جٌّفَٙٛ ِٕٚٙح 

( جًٌٞ ٠ٕٙ عٍٝ جٔٙح جٌط١ّٕس جٌطٟ ضٍرٟ جقط١حؾحش جٌكحٍٞ 1987ضع٠ٍؿ ٌؿٕس جالُِ جٌّطكىز ٌٍر١ثس ٚجٌط١ّٕس )

وْٚ جٌطٟك١س ذمىٌز جالؾ١حي جٌّٓطمر١ٍس ذطٍر١س جقط١حؾحضُٙ 
(2)

جٔٙح ٔط١ؿس ضفحعً  عٍٝ،٠عٍـٙح جنٍْٚ ، 

ـٟ جعّحي جٌٍٓطحش جٌع١ِّٛس ٚجٌهحٚس ذحٌّؿطّع ِٓ جؾً ضٍر١س جٌكحؾحش جالْح١ْس ٚجٌٛك١س  سِؿّٛع

ٚجٌٓعٟ جٌٝ ضكم١ك جٔٓؿحَ جؾطّحعٟ ـٟ جٌّؿطّع ذؽٝ جٌٕظٍ عٓ  ُ ض١ّٕس جلطٛحو٠س١، ٚضٕظ ٌإلٔٓحْ

 حي جٌمحوِس عٍٝ ضٍر١س جقط١حؾحضٙحٚوْٚ ٌ٘ٓ ِٓطمرً جالؾ١ ٌألٖهح٘جالنطالـحش جٌػمحـ١س جٌٍؽ٠ٛس ٚجٌى١ٕ٠س 
(3)

. 

ٚضعٍؾ ج٠ٟح عٍٝ جٔٙح ٚٞع ؾٍّس ِٓ جال٘ىجؾ ٠طُ ِٓ نالٌٙح جٌطٍو١ُ عٍٝ جالِى جٌرع١ى ذىي ِٓ جالِى 

جٌم١ٍٛ ٚعٍٝ جالؾ١حي جٌّمرٍس ذىي جالؾ١حي جٌكح١ٌس ٚعٍٝ وٛود جالٌٜ ذىحٍِٗ ذىي ِٓ وٚي ٚجلح١ٌُ ِٕمّٓس 
                                                           

 7002، األردنعثمان دمحم غنٌم، ماجد أبو زٌطة، التنمٌة المستدامة: فلسفتها و أسالٌب تخطٌطها و أدوات لٌاسها، دار الصفاء للنشر والتوزٌع، ( 0)

 .70ص

(
2
 20، ص  7002اشارة لحالة الجزائر ،–مسعود ،دور السٌاحة فً تعزٌز اهداف التنمٌة المستدامة وفما لتمارٌر منظمة السٌاحة العالمٌة  (بن موٌزة 

(
3
 .3ص 7207007كمال رزٌك ,التنمٌة المستدامة فً الوطن العربً من خالل الحكم الصالح والدٌممراطٌة ,مجلة العلوم االنسانٌة , السنه الثالثة ,( 
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عٍٝ ضٍر١س جٌكحؾحش جالْح١ْس ٚوًٌه جالـٍجو ٚجٌّٕح٠ك ٚجٌٗعٛخ جٌّٕعىِس جٌّٛجٌو ٚجٌطٟ ضعحٟٔ ِٓ ٚ

 جٌط١ّٕٙ
(1)

جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ١ٌٓص ج٠حٌج ـى٠ٍح ـكٓد ٚجّٔح ٟ٘ ع١ٍّس قٍو١س أْ ، جالٍِ جًٌٞ ٠ىي عٍٝ 

جالٔٓح١ٔس ٚجٌّؿطّع١س ِطؿىوز ضركع عٓ ِٛجٌو ؾى٠ىز ٚذىجتً ؾى٠ىز ٖٚحٍِس ٌّٕحقٟ جٌك١حز ٚجٌكحؾحش 

ٟٚ٘ ٠ٛ٠ٍس جالِى ضٓطهىَ جٌّٛجٌو وْٚ جالٍٞجٌ ذحٌر١ثس ٟٚ٘ ضعطّى  )جاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحع١س ٚجٌر١ث١س (

جٌّٗحٌوس جٌٗعر١س ـٟ ٚٞع ج١ٌٓحْحش جٌط٠ّٕٛس ٚضٕف١ً٘ح ٚضمٛو جٌٝ جالْطمٍجٌ جاللطٛحوٞ ـٟ جٌكحٍٞ 

ٚوفحءز ٌّٛجٌو جٌّطحقس ذفحع١ٍس ٚجٌّٓطمرً ٚيٌه ذحْطهىجَ ج
(2)

. 

وّح ٠ّىٓ جٌمٛي جْ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ِحٟ٘ جال جالْطهىجَ جالِػً ٌٍّٛجٌو ذؽٍٜ ضكم١ك جٌط١ّٕس جٌكح١ٌس ٚوًج 

ضٛـ١ٍ قحؾحش جالؾ١حي جٌمحوِس ٚيٌه ذحالعطّحو جْحْح عٍٝ عىز ِؿحالش ِٕٙح جاللطٛحو٠س ٚجٌطر١ع١س ,نحٚس 

ٔؿى جٌط١ّٕس ج١ٌٓحق١س جٌطٟ ضىنً ّٞٓ عٕحٍٚ جٌط١ّٕس ِٚٓ ذ١ٓ ِؿحالش جٌط١ّٕس جٌىػ١ٍز ، قّح٠س جٌر١ثس 

ح ِٓ جٌعٕحٍٚ جٌّطكممس ٌٍعٛجتى جاللطٛحو٠س ٚجٌطٟ ضّػً عٍٕٛج ٌت١ٓ١
(3)

. 

 ٚعٕى ضك١ٍٍٕح ِهطٍؿ جٌطعح٠ٌؿ جٌٓحذمس , ٠طر١ٓ ٌٕح جْ ِح ضًّٗ ع١ٍٗ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ٘ٛ :

جٌّطحقس ٌٍكفحظ عٍٝ قك جالؾ١حي  جٌّٛجٌو جٌطر١ع١س ضك١ٓٓ ِع١ٗس جالـٍجو ذحٌعىي ٚجٌّٓحٚجز ِع قّح٠س ٚجوجٌز

  ِع جالنً ذٕظٍ جالعطرحٌ ِكىٚو٠س جٌّٛجٌو جٌمحذٍس ٌٍطؿىو ٚجٌّكحـظس عٍٝ جالٔظّس جٌر١ث١س . جٌمحوِس

 : خصبئص انتًُٛخ انًظتذايخحبَٛب : ً

 ٟٚ٘ط١ّٕس جٌّٓطىجِس ٌٍنٛحتٙ  ِؿّٛعس ِٓ ٕ٘حن      
(4)

: 

ضهطٍؿ عٓ جٌط١ّٕس ذٗىً عحَ ـٟ وٛٔٙح جٖى ضىنال ٚجوػٍج ضعم١ىج ـ١ّح ٠طعٍك ذّح ٘ٛ ٠ر١عٟ ِٚح ٘ٛ أٔٙح  -1

عٍٝ جٌه١ٚٛٛس جٌكٟح٠ٌس  ذحإلذمحءجؾطّحعٟ ـٟ جٌط١ّٕس جٞحـس جٌٝ جْ ٌٙح ذعىج ٌٚق١ح ٚغمحـ١ح ٠ٍضر١ 

 ٌٍّؿطّعحش .

وػٍ جٌٍٗجتف ـمٍج ٚضٓعٝ جٌٝ جٌكى ِٓ ضطٛؾٗ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس جْحْح جٌٝ ضٍر١س ِططٍرحش ٚجقط١حؾحش ج -2

ضفحلُ جٌفمٍ ـٟ جٌعحٌُ ِٓ نالي ضكم١ك جٌطٛجَْ ذ١ٓ جٌٕظحَ جٌر١ثٟ ٚجاللطٛحوٞ ٚجالؾطّحعٟ ٚضكم١ك جٌٍـح١٘س 

 جالؾطّحع١س .

 ال ٠ّىٓ ـًٛ عٕحٍٚ٘ح ٚل١حِ ِإٍٖجضٙح ٔط١ؿس ٌطىجنً جالذعحو جٌى١ّس ٚجٌٕٛع١س جٌطٟ ضطّٟٕٙح .-3

                                                           
(

1
  ) Marie claude smouts ,le developpmant durabie , editions armand colin ,france , 2005 ,p4. 

(
2
(اهمٌة االستثمار االجنبً المباشر فً تعزٌز التنمٌة المستدامة )البعد االلتصادي ( مع اشارة خاصة للعراق .مجلة كلٌة 7002(عدنان مناتً  .) 

  6-2( ,27لجامعة ,)بغداد للعلوم االلتصادٌة ا

(
3
 .702(,ص7007,)0لة علمٌة محكمة (لسم (عائشة شرفاوي  .السٌاحة والتنمٌة المستدامة .معارف )مج  

 (
4

 7002مؤشراتها ,المجموعة العربٌة للتدرٌب والنشر ، الماهرة ,–ابعادها –مدحت ابو النصر وٌاسمٌن مدحت دمحم ,التنمٌة المستدامة مفهومها  (

 .23,ص
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ىجٌس ذ١ٓ جالـٍجو ٚجالؾ١حي ٚذ١ٓ جٌٗعٛخ جٌٝ ؾحٔد ج٘طّحَ وٌٚ جٌّؿطّع جٌّىٟٔ ضمَٛ عٍٝ ـىٍز جٌع-4

حالٔٗطس جٌط٠ّٕٛس ذّح ٠ُٓٙ ـٟ ٌـع ِٓطٜٛ ِع١ٗس ذ ِٕٚظّحضٗ ٚؾ١ّع ـثحش جٌّؿطّع نحٚس جٌٕٓحء ٚجال٠فحي 

 جـٍجو جٌّؿطّع .

ي جٔٗططٙح عٍٝ جٌطٛع١س ِؿطّع١س ٚضعًّ ؾح٘ىز ِٓ نال أَضٙطُ ذحٌّٛجٌو ْٛجء وحٔص ذ٠ٍٗس جٚ ذ١ث١س  -5

جْ جْطٍّجٌ٘ح ٠طٛلؿ ٚ ،حٌط١ّٕس جٌر٠ٍٗس ذ ضٍضر١ ٚال١ّْح جْ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ذحٌّكحـظس ع١ٍٙح ٚجْطػّحٌ٘ح 

جٌؽح٠س جالٌٚٝ ٌٍط١ّٕس ٠عى عٍٝ لٍجٌجش جالٔٓحْ ًٌج ـحْ جٌعًّ عٍٝ ضّى١ٓ جٌرٍٗ ٚضع١ٍُّٙ ٚضٕظ١ُّٙ 

 .جٌّٓطىجِس

جٔٙح ض١ّٕس ٠ٛ٠ٍس جالؾً ضعطّى عٍٝ ضمى٠ٍ جِىحٔحش جٌكحٍٞ ِع  ئي، ذعىج جْح١ْح  ٠عى جٌرعى جٌُِٕٟ أْ -6

ل١حِٙح عٍٝ  ـٟال عٍِٓجعحز قك جالؾ١حي جٌمحوِس ـٟ جٌّٛجٌو جٌّؿطّع١س جٌّطحقس جٚ جٌطٟ ٠ّىٓ جضحقطٙح 

 جٌط١ٕٓك ٚجٌطىحًِ ذ١ٓ جْطهىجِحش جٌّٛجٌو ٚجضؿح٘حش جالْطػّحٌ ٚجٌٗىً جٌّإْٟٓ .

 .  انتًُٛخ انًظتذايخ اطضحبنخبً :

٠ٓطٕى ِفَٙٛ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس جٌٝ ِؿّٛعس ِٓ جالّْ جٚ جٌّٟحٔحش جٌٍج١ِس جٌٝ ضكم١ك ج٘ىجـٙح ٚوحٔص      

 جّ٘ٙح
(1)

: 

جْ ضأنً جٌط١ّٕس ـٟ جالعطرحٌ جٌكفحظ عٍٝ نٛحتٙ ِٚٓطٜٛ جوجء جٌّٛجٌو جٌطر١ع١س جٌكحٌٟ ٚجٌّٓطمرٍٟ  -1

 وأْحِ ٌٍٗجوس جالؾ١حي جٌّمرٍس ـٟ جٌّطحـ ِٓ ضٍه جٌّٛجٌو.    

ال ضٍضىُ جٌط١ّٕس جَجء ً٘ج جٌّفَٙٛ عٍٝ ل١ّس عحتىجش جٌّٕٛ جاللطٛحوٞ ذمىٌ جٌضىحَ٘ح عٍٝ ٔٛع١س ٚو١ف١س  -2

قحي جٌٍذ١ ذ١ٓ ـٟ ضٍه جٌعحتىجش ، ِٚح ٠طٍضد عٍٝ يٌه ِٓ ضك١ٓٓ ٌٍظٍٚؾ جٌّع١ٗ١س ٌٍّٛج١ٕ٠ٓ  ض٠َٛع

 ١ْحْحش جٌط١ّٕس ٚجٌكفحظ عٍٝ جٌر١ثس . 

٠طع١ٓ جعحوز جٌٕظٍ ـٟ جّٔح٠ جالْطػّحٌ جٌكح١ٌس ، ِع ضع٠ُُ جْطهىجَ ْٚحتً ضم١ٕس جوػٍ ضٛجـمح ِع جٌر١ثس  -3

 ٚجالنطالي ذحٌطٛجَْ جٌر١ثٟ ٚجٌكفحظ عٍٝ جْطٍّج٠ٌس جٌّٛجٌو جٌطر١ع١س .ضٓطٙىؾ جٌكى ِٓ ِظحٍ٘ جٌٌٍٟ 

ال ٠ٕرؽٟ جالوطفحء ذطعى٠ً جّٔح٠ جالْطػّحٌ ١٘ٚحوً جالٔطحؼ ، ٚجّٔح ٠ٓطٍَُ جالٍِ ج٠ٟح ضعى٠ً جّٔح٠  -4

 جالْطٙالن جٌٓحتىز جؾطٕحذح ٌإلٍْجؾ ٚضرى٠ى جٌّٛجٌو ٚضٍٛظ جٌر١ثس .

ال ٠مطٍٛ يٌه جٌّفَٙٛ عٍٝ جي س  وً ِح ٠عٛو عٍٝ جٌّؿطّع ذٕفع جٌعحتى ِٓ جٌط١ّٕالذى جْ ٠ٗطًّ ِفَٙٛ  -5

ّرحٍٖز ِٚح ٠طٍضد ع١ٍٙح ِٓ وٍفس جؾطّحع١س ضؿٓى جٌؼ١ٍ و جالغحٌ جٌر١ث١س جٌعحتى ٚجٌطىٍفس ، جْطٕحوج جٌٝ ٍِوٚ

 جٚؾٗ جٌمٌٛٛ ـٟ جٌّٛجٌو جٌطر١ع١س .

                                                           
(

1
تنمٌة عبد الرحمن دمحم الحسن ,التنمٌة المستدامة ومتطلبات تحمٌمها ,بحث ممدم لملتمى استراتٌجٌة الحكومة فً المضاء على البطالة وتحمٌك ال( 

 .2,ص 7000المستدامة , السودان ، 
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 .  اثؼبد انتًُٛخ انًظتذايخ راثؼبً :

 .: االثؼبد االطبطٛخ نهتًُٛخ انًظتذايخ  1

غالغس ِطٍجذطس ِٚطىحٍِس ـٟ ج٠حٌ ضفحعٍٟ ٠طُٓ ذحٌٟر١  ذأذعحوٕ٘حن ِٓ ٠ٍٜ جْ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس  ض١ّٕس      

1) ٞ ذ١ٓ جاللطٛحو ٚجٌر١ثس ٚجٌّؿطّعٚضعطّى عٍٝ جٌٍذ١ جٌعٟٛٚجٌطٕظ١ُ ٚجٌط١ٍٖى ٌٍّٛجٌو 
ـٟ ق١ٓ ٠ٍٜ ( 

جْ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس يجش جذعحو ِهطٍفس ـٟٙ ال ضٍضىُ عٍٝ جٌؿحٔد جٌر١ثٟ ، ذً ضًّٗ ج٠ٟح ؾٛجٔد  جنٍْٚ 

َ جٌطعحًِ ِعٙح ذّعُي عٓ جلطٛحو٠س ٚجؾطّحع١س ٚجْ ًٖ٘ جالذعحو ِطٍجذطس ِٚطىجنٍس ِٚطىحٍِس ٚال ٠ؿٛ

٠ر١ٓ ًٖ٘ جالذعحو ( 1ٚجٌؿىٚي ) ألٔٙح ؾ١ّعح ضىٍِ ِرحوب ٚجْح١ٌد جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ح  ذعٟذعٟٙح 

 . ٚعٕحٍٚ٘ح ذٗىً ٚجٞف  

 (1جذٔل )

 ٕٚظخ اثؼبد انتًُٛخ انًظتذايخ

 انجؼذ االلتصبد٘  انجؼذ االجتًبػٙ  انجؼذ انجٛئٙ 

 جٌّٕٛ جاللطٛحوٞ  جٌّٓحٚجز ـٟ جٌط٠َٛع  جٌٕظُ جال٠ىٌٛٛؾ١س 

 وفحءز ٌجِ جٌّحي  جٌكٍجن جالؾطّحعٟ  جٌطحلس 

 جٖرح  جٌكحؾحش جالْح١ْس  جٌٗعر١س  جٌّٗحٌوس جٌطٕٛ  جٌر١ٌٛٛؾٟ

 جٌعىجٌس جالؾطّحع١س  جٌط٠َٛع جٌػمحـٟ  جالٔطحؾ١س جٌر١ٌٛٛؾ١س 

  جْطىجِس جٌّإْٓحش  جٌمىٌز عٍٝ جٌطى١١ؿ

, جٖىح١ٌس جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ـٟ ظً جٌػمحـس جاللطٛحو٠س جٌٓحتىز , وٌجْحش , ِؿٍس ع١ٍّس ِكىّس  : عػّحْ دمحم ِٚحؾىز جذ١َٔٛ ّٛىٌجٌ 

 .177, 2008٘,ؾحٔفٟ )وحْٔٛ جٌػحٟٔ(  1, جٌعىو35جٌؿحِعس جالٌو١ٔس , عّحْ ,جالٌوْ , جٌّؿٍى –ضٛىٌ عٓ عّحوز جٌركع جٌعٍّٟ 

 

 : االثؼبد انخبَٕٚخ نهتًُٛخ انًظتذايخ  2

جالذعحو جٌػالغس جٌٓحذمس ٕ٘حن ِٓ ١ٟ٠ؿ ذعىج جنٍ ٚ٘ٛ جٌرعى جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٕ٘حن ِٓ ١ّٓ٠ٗ  عٓ ـٟال       

جْ ً٘ج جٌرعى ٘ٛ جًٌٞ ٠ٙطُ ذحٌطكٛي جٌٝ ضىٌٕٛٛؾ١حش جٔظؿ ٚجوفأ ضٕمً جٌّؿطّع جٌٝ  ، ذحٌرعى جالوجٌٞ ٚجٌطمٕٟ

ؾ جالُ٘ ِٓ ًٖ٘ جٌٕظُ جٌطىٌٕٛٛؾ١س ٘ٛ جٔطحؼ قى جؤٝ ىعٍٛ ٠ٓطهىَ جلً لىٌ ِٓ جٌطحلس ٚجٌّٛجٌو ٚجْ جٌٙ

                                                           
(

1
للنشر والتوزٌع ، الطبعة االولى ,عمان ,االردن ,  باتر دمحم علً وردم , العالم لٌس للبٌع : مخاطر العولمة على التنمٌة المستدامة , دار االهلٌة( 

 .022,ص 7003
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جٌٕفح٠حش وجن١ٍح .  ٚضى٠ٍِٚٓ جٌؽحَجش ٚجٌٍّٛغحش ٚجْطهىجَ ِعح١٠ٍ ِع١ٕس ضإوٞ جٌٝ جٌكى ِٓ ضىـك جٌٕفح٠حش 

ـحٌرعى جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٘ٛ عٍٕٛ ُِٙ ـٟ ضكم١ك جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس . يٌه جٔٗ "ِٓ جؾً ضكم١ك ض١ّٕس ِٓطىجِس ـحٔٗ 

جٌطكٛي ِٓ ضىٍٕٛؾ١ح ضىػ١ؿ جٌّٛجو جٌٝ ضىػ١ؿ ضىٍٕٛؾ١ح جٌّعٍِٛحش ًٚ٘ج ٠عٕٟ جٌطكٛي ِٓ جالعطّحو  الذى ِٓ

عٍٝ ٌجِ جٌّحي جالٔطحؾٟ جٌٝ جالعطّحو عٍٝ ٌجِ جٌّحي جٌرٍٗٞ ٌٚجِ جٌّحي جالؾطّحعٟ ٚذحٌطحٌٟ ـحْ جٌط١ّٕس 

ٔس ٠َٚحوز جٌّهُْٚ ِٓ ٌجِ جٌّٓطىجِس ٠ّىٓ جْ ضكىظ ـم١ جيج ضُ جالٔطحؼ ذطٍق ْٚٚحتً ضعًّ عٍٝ ١ٚح

جٌهّٓس ٚع١ٍٗ ـحْ جٌع١ٍّحش جاللطٛحو٠س جالْح١ْس جٌّطّػٍس ـٟ جالٔطحؼ ٚجٌط٠َٛع ٚجالْطٙالن  ذأٔٛجعٗجٌّحي 

١ٍس ٌجذعس ٟ٘ ١ٚحٔس جٌّٛجٌوالذى جْ ٠ٟحؾ ج١ٌٙح عّ
(1)

ِٓ جؾً ضكم١ك جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ٠ؿد ٍِجعحز  ، ًٌج 

 :عىز جٌِٛ جّ٘ٙح

 .ؾ١ح جٔظؿ جْطهىجَ ضىٍٕٛ -1

 .جٌكى ِٓ جٔرعحظ جٌؽحَجش  -2

 .جْطهىجَ لٛج١ٔٓ جٌر١ثس ٌٍكى ِٓ جٌطىٌ٘ٛ جٌر١ثٟ  -3

  .جٌك١ٌٍٛس وْٚ ضىٌ٘ٛ ٠رمس جالَْٚٚ -4

 .ج٠ؿحو ْٚحتً ذى٠ٍس جٚ ٠حلس ذى٠ٍس ٌٍّكٍٚلحش ِػً جٌطحلس ج١ٌّٓٗس ٚؼ١ٍ٘ح   -5

 .انًظتذايخ نهتًُٛخ االطبطٛخ االثؼبد ثٍٛ انتزاثػ: 3

 ٠ٍٟ ـ١ّح جٌّهط١ٛٓ جٌرحقػ١ٓ ٚـك عٍٝ ذ١ٕٙح ـ١ّح جٌػالغس جٌّٓطىجِس جٌط١ّٕس جذعحو ضٍجذ١ ٠طّػً
(2)

: 

 ٚجْ ِٓطٍّ ذٗىً ٚجٌهىِحش جٌٍٓع جٔطحؼ ِٓ ٠طّىٓ جًٌٞ جٌٕظحَ ٘ٛ جلطٛحو٠ح جٌّٓطىجَ جٌٕظحَ:  جلطٛحو٠ح   -أ

 ٠ّٕع ٚجْ ، جٌعحَ ٚجٌى٠ٓ جٌعحَ جٌٕحضؽ ذ١ٓ ِح  جاللطٛحوٞ جٌطٛجَْ ِٓ ٌالوجٌز لحذً ِع١ٓ ِٓطٜٛ عٍٝ ٠كحـع

 .  جاللطٛحو٠س ج١ٌٓحْحش عٓ جٌٕحضؿس جالؾطّحع١س جالنطالالش قىٚظ

 جالْطُٕجؾ ضؿٕد ، جٌطر١ع١س جٌّٛجٌو ِٓ غحذطس لحعىز عٍٝ ٠كحـع جْ ٠ؿد ذ١ث١ح جٌّٓطىجَ جٌٕظحَ:  ذ١ث١ح   -خ

 ٚجٔطحؾ١س جٌؿٛٞ ٚجالضُجْ جٌك١ٛٞ جٌطٕٛ  قّح٠س يٌه ٠ٚطّٟٓ ، جٌّطؿىوز ٚؼ١ٍ جٌّطؿىوز ٌٍّٛجٌو جٌُجتى

ٓط عحوز  ضٕٛؿ ال جٌطٟ جالنٍٜ جٌطر١ع١س جٌر١ث١س ٚجالٔظّس جٌطٍذس  . جلطٛحو٠ح   ٌٛوج  ِِ

 جالؾطّحع١س جٌهىِحش ج٠ٛحي ، جٌط٠َٛع عٕى جٌعىجٌس ضكم١ك ـٟ جؾطّحع١ح ِٓطىجِح جٌٕظحَ ٠ىْٛ:  جؾطّحع١ح  -ش

 . جٌٗعر١س ٚجٌّٗحٌوس ج١ٌٓح١ْس ٚجٌّكحْرس جالؾطّحعٟ جٌٕٛ  ـٟ ٚجٌّٓحٚجز ِكطحؾ١ٙح جٌٝ ٚجٌطع١ٍُ وحٌٛكس

 

                                                           
( 

1
 ،الدراسات و للبحوث المنارة. . التنمٌة المستدٌمة : دراسة نظرٌة فً المفهوم و المحتوى2002بو زنط، ماجدة أحمد وغنٌم، عثمان دمحم. ( 

 .172-141ص ص.  (1).العدد، 21. المجلد

(
2
 .022دمحم علً وردم ، مصدر سابك ، ص (باتر 
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 .  أًْٛخ انتًُٛخ انًظتذايخ خبيظبً : 

ضعطرٍ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس قٍمس ًٚٚ ذ١ٓ جٌؿ١ً جٌكحٌٟ ٚجٌؿ١ً جٌمحوَ ضّٟٓ جْطٍّجٌ جٌك١حز جالٔٓح١ٔس         

طٍفس ٚضّٟٓ ٌٍؿ١ً جٌمحوَ جٌع١ٕ جٌى٠ٍُ ٚجٌط٠َٛع جٌعحوي ٌٍّٛجٌو وجنً جٌىٌٚس جٌٛجقىز ٚقطٝ ذ١ٓ جٌىٚي جٌّه

وٌٚج ور١ٍج  ٚضّحٌِز ذ١ٓ جٌىٚي جٌّطمىِس ٚجٌٕح١ِس ٚضىّٓ ج١ّ٘س جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس وٛٔٙح ١ٍْٚس ٌطم١ٍٙ جٌفؿٛ

ضك١ٓٓ ِٓطٜٛ ٚ جٌعىجٌس جالؾطّحع١س ،ٚ قّح٠س جٌر١ثس ،ٚض٠َٛع جالٔطحؼ ، ٚـٟ ضم١ٍٙ جٌطرع١س جاللطٛحو٠س ،

ٌـع ِٓطٜٛ جٌىنً ٚ ضٛـ١ٍ ٌؤِٚ جالِٛجي ،ٚ ضم١ٍٙ ٔٓرس جال١ِس ،ٚ ٌـع ِٓطٜٛ جٌطع١ٍُ ،ٚجٌّع١ٗس ، 

ٌٚطم١ٍٙ ًٖ٘ جٌفؿٛجش ٚضكم١ك جال٠ٌٛٚحش ال ذى ِٓ ٌؤ٠س جْطٍجض١ؿ١س ِىٌْٚس ، جٌمِٟٛ ٚجٌعىجٌس جالؾطّحع١س 

ٚٚجٞكس ٌٕطّىٓ ِٓ ضٍن جٌظ ٌٍؿ١ً جٌمحوَ .وّح جْ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ضعطرٍ قٍمس ًٚٚ ذ١ٓ جٌّٗحي 

ىِس جٌطٟ جْطُٕـص ِٛجٌو جٌىٚي جٌّطهٍفس جذحْ ٚجٌؿٕٛخ ٚضىحًِ ٌٍّٛحٌف ذ١ّٕٙح ْٚىجو ٌى٠ٓ جٌىٚي جٌّطم

جالْطعّحٌ 
(1)

. 

 .يجبدئ انتًُٛخ انًظتذايخ طبدطبً : 

  ـٟ ضكم١ك جْطٍجض١ؿ١حضٙح  ع١ٍٙحضمَٛ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس عٍٝ ِؿّٛعس ِرحوب ضٗىً جٌٍوحتُ جٌطٟ ضٓطٕى       

 جالؾ١حي جٌمحوِس ـٟ ضٍر١س قحؾحضُٙ ِٕٙح :طكم١ك ض١ّٕس ٌٚـحٖ جالؾ١حي جٌكح١ٌس، وْٚ جٌّٓحِ ذمىٌز ٚقمٛق ٌ

ـٟ جْطهىجَ جٌّٛجٌو ٚيٌه ذٍـع ِٓط٠ٛحش جٌّع١ٗس ، ٠عٕٟ جٌطُجَ ٚحٔعٟ جٌمٍجٌجش : ِرىأ جٌىفحءز  -1

١ٌحش جٌط٠َٛع ٚجٌٍّجلرس جٌّح١ٌس وحالْعحٌ ٚجٌٍٟجتد ٌطٕظ١ُ جْطهىجَ جٌّٛجٌو جٞ أؿّٛعس ِٓ ذحْطهىجَ ِ

 س .جْطهىجِح وفإج ٌٍّٛجٌو جٌطر١ع١

ِعٕحٖ لىٌز جٌٕظحَ عٍٝ جٌطى١ؿ ٚجٌّكحـظس عٍٝ ذ١ٕطٗ ّٚٔحيؼ ٍْٛوٗ ضؿحٖ ِٛجؾٙس  :ِرىأ جٌٍّٚٔس -2

 جالٞطٍجذحش جٌهحٌؾ١س ، الٔٗ جيج نٍٓش ًٖ٘ جٌٕظُ ٍِٚٔطٙح ضٛرف جوػٍ عٍٞس ٌٍطٙى٠ىجش جالنٍٜ .

ٌعىجٌس جٌٝ جٔهفحٜ ٚضىٌ٘ٛ لحعىز جٌّٛجٌو جٌر١ث١س جٌطٟ ٠ٕؿُ عٕٙح عىَ جـٟ ً٘ج جٌّرىأ ض١ٍٗ : ِرىأ جٌعىجٌس -3

ى٠ُٙ جٌٞحء جقط١حؾحش جٌٍٗجتف جالوػٍ ـمٍج ، ًٌج ـحْ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ضططٍد ِٓحعىز ًٖ٘ جٌفثحش الٔٗ ١ٌّ ٌ

ن١حٌ ذى٠ً عٓ ضى١ٍِ ذ١ثطُٙ 
(2)

. 

الَِس الْطىٌجن ضىٌ٘ٛ جٌر١ثس ، قطٝ ـٟ قحٌس ً٘ج جٌّرىأ ٠ٛؾد جٌىٚي جضهحي جٌطىجذ١ٍ جٌ: ِرىأ جالقط١ح٠ -4

ؼ١حخ ج١ٌم١ٓ جٌعٍّٟ جٌمح٠ع قٛي جالغحٌ جٌٕحؾّس عٓ جالٔٗطس جٌُّعُ جٌم١حَ ذٙح . ٚجٌفىٍز جٌعحِس ًٌٙج جٌّرىأ 

 ج  جٞ ٔٗح٠ جٚ ِٕطؽ لى ٠ٓرد جٍٞجٌ ذأْ ٟ٘ )٠ؿد جضهحي ضىجذ١ٍ عٕىِح ٠ىْٛ ٕ٘حن ْرد وحـٟ ٌالعطمحو

                                                           
(

1
 .20مدحت ابو النصر وٌاسمٌن مدحت دمحم ,مصدر سابك , ص( 

)
2
( Bruno cohen,(1998),bache,communquer effacement sur le developpement durable ,op-cit ,p43-44. 
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ـ١ٙح عٍٝ جٌٛكس جٚ جٌر١ثس . لى ضىْٛ ًٖ٘ جٌطىجذ١ٍ ٌهفٝ جٚ ٚلؿ ٔٗح٠ جٚ ِٕع ِٕطؽ ؾ١ّٓس ٚجٌطٟ ال ٌؾعس 

ٗح٠ جٚ جٌّٕطؽ ٚجٌعٛجلد ِع١ٓ وْٚ جٌكحؾس جٌٝ جٌركع عٓ و١ًٌ لح٠ع ٌّْٟٚ جٌٝ ٚؾٛو عاللس ْرر١س ذ١ٓ جٌٕ

جٌٛن١ّس 
(1).

 

وط١ٚٛس ِٓ ِٕظّس جٌطعحْٚ ٚجٌط١ّٕس  1972ٍِز ْٕس  ضُ جٌٕٙ عٍٝ ً٘ج جٌّرىأ الٚي: ِرىأ جٌٍّٛظ جٌىجـع -5

جاللطٛحو٠س ، ٠ٚمٛى ذٗ ؾعً جٌطىح١ٌؿ جٌهحٚس ذحٌٛلح٠س ِٚىحـكس جٌطٍٛظ ضكٍّٙح جٌٍٓطس جٌعحِس عٍٝ عحضك 

جٌٍّٛظ 
(2)

 ٠طُٓ ً٘ج جٌّرىأ ذحٌٍّٚٔس ٠ّٚىٓ ضٕف١ًٖ ض٠ٍٗع١ح ذْٛحتً ؾُجت١س جٚ ِى١ٔس جٚ جوج٠ٌس جٚ قطٝ ِح١ٌسٚ. 

(3)
ٌه ِٓ نالي ـٍٜ جٌعمٛذحش جٌؿُجت١س ٚجٌّح١ٌس عٍٝ جٌٍّٛظ ، ٚٚٞع لٛجعى ـعحٌس ٌٍّٓإ١ٌٚس جٌّى١ٔس ٚي،  

 عٓ جالٍٞجٌ جٌر١ث١س ضالتُ ن١ٚٛٛحش جٌٌٍٟ جٌر١ثٟ ٚجٌّٓحتً جٌف١ٕس ٚجالوج٠ٌس ٚجٌمح١ٔٛٔس جٌٍّضرطس ذٗ . 

جضهحي لٍجٌجش ؾّحع١س ِٓ نالي  س ـٟلأ ذّٗحٌوس ؾ١ّع جٌؿٙحش يجش جٌعال٠مٍ ً٘ج جٌّرى: ِرىأ جٌّٗحٌوس  -6

جٌكٛجٌ نٛٛٚح ـٟ ِؿحي جٌطهط١١ ٚٚٞع ج١ٌٓحْحش ٚضٕف١ً٘ح . ـحٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ضرىأ ـٟ جٌّٓطٜٛ 

ج١ٌٍّْس ٚجٌٗعر١س ذٛؾٗ عحَ ِٓ جٌّٗحٌوس ـٟ  ج١ٌٙأشْفً جٌطٟ ضّىٓ الجٌّكٍٟ ٠ٚعٕٟ جٔٙح ض١ّٕس ِٓ ج

ىجو ٚضٕف١ً ِٚطحذعس نط١ جٌط١ّٕس نطٛجش جع
(4)

. 

ـٟ جٌّططٍرحش جٌٍت١ٓ١س جٌالَِس ٌىِؽ جالذعحو  21ظٍٙ ً٘ج جٌّرىأ ـٟ ؾىٚي جعّحي جٌمٍْ :ِرىأ جالوِحؼ  -7

جٌر١ث١س عٕى ٚٞع جٌمٍجٌ ذّح ـٟ يٌه جٌّٓحتً جٌّطعٍمس ذىِؽ جٌر١ثس ٚجٌط١ّٕس عٍٝ ِٓط٠ٛحش ج١ٌٓحْس ٚجٌطهط١١ 

ٛجٞف ذحْ ٚٞع جالعطرحٌجش جٌر١ث١س ـٟ ٚجالوجٌز ٚجال٠حٌ جٌمحٟٔٛٔ ٚجٌطٕظ١ّٟ يٞ جٌٍٛس . جٚرف ِٓ جٌ

قٓحذحش جٌّهططحش جالّٔحت١س ذّح ـٟ يٌه ضم١١ُ جالغحٌ جٌر١ث١س ٌٍٍّٗٚ  لرً جٌرىء ـٟ ضٕف١ًٖ ٠عطٟ جذعحوج ؾى٠ىز 

ٌم١ّس جٌّٛجٌو ٚجْطهىجِٙح عٍٝ جْحِ ضك١ًٍ جٌطىٍفس ٚجٌفحتىز ، ٚو١ؿ ٠ّىٓ جٌّكحـظس ع١ٍٙح ـٟال عّح ١ْعٛو 

 ٞحـس ٠رعح ٌطكم١ك ٘ىؾ جٌّكحـظسلطٛحو٠س ذحالعٍٝ يٌه ِٓ ـٛجتى ج
(5)

. 

 ٚٚجٌهالٚس جٔٗ عٕىِح ٠طعٍك جالٍِ ذكّح٠س جٌر١ثس ـحْ جٌٛلح٠س ضىْٛ جٌنٙ وػ١ٍج ٚجوػٍ ـعح١ٌس ِٓ جٌعالؼ ، 

ضٓعٝ جؼٍد جٌىٚي جٌٝ ضم١١ُ ضهف١ؿ جٌٌٍٟ جٌّكطًّ ِٓ جالْطػّحٌجش جٌؿى٠ىز ـٟ جٌرٕٝ جٌطكط١س . عٓ ٠ٍ٠ك 

ٍٖحو ـٟ جٌطفى١ٍ ٚجنط١حٌ جٌكٍٛي . ٚذحضص ضٟع ـٟ جٌكٓرحْ جٌطىح١ٌؿ ٚجٌّٕحـع جٌر١ث١س عٕى جالْطٍٗجؾ ٚجٌ

ض١ُّٛ جْطٍجض١ؿ١حضٙح جٌّطعٍمس ذحٌطحلس ، وّح جٔٙح ضؿعً ِٓ جٌر١ثس عٍٕٛج ـعحال ـٟ ج٠حٌ ج١ٌٓحْحش 

 جاللطٛحو٠س ٚجٌّح١ٌس ٚجالؾطّحع١س ٚجٌطؿح٠ٌس .

                                                           
(

1
 60، ص 7002ار المانون الدولً . دار النهضة العربٌة , الماهرة  ، دمحم صافً ٌونس ,مبدأ االحتٌاط لولوع االضرار البٌئٌة , دراسة فً اط( 

)
2
( Martin bidou, (1999).le principe de precaution en droit international de lenvironnement ,rgdip,octobre-de-

cembre,n03,p633.  
(

3
التشرٌعات البٌئٌة , المانون البٌئً ,دار الثمافة للنشر والتوزٌع ,عمان  عبد الناصر زٌاد هٌاجنة ,النظرٌة العامة للمانون البٌئً مع شرح ( 

 .20,ص7007,

(
4
   .03، ص  7007فً سبٌل تخطٌط مكانً شامل ومتكامل، دار صفاء، عمان،  –عثمان دمحم غنٌم وبنٌتا سعد، التخطٌط السٌاحً (  

(
5

 .76دمحم غناٌم ,مصدر سابك ,ص (
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 . اْذاف انتًُٛخ انًظتذايخطبثؼبً : 

ِٓ ٠ٍؾ جٌكىِٛحش جالعٟحء ـٟ جالُِ  2030ضرٕٟ نطس جٚ جؾٕىز جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس  2015ٖٙىش ْٕس 

ضعى ج٠حٌ عًّ عحٌّٟ ٌٍمٟحء عٍٝ جٌفمٍ جٌٗى٠ى ،ِٚكحٌذس عىَ جٌعىجٌس جاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحع١س  جي جٌّطكىز 

 25جٌّإٌل ـٟ  1\70ُ .ضُ جعطّحو جٌهطس ذّٛؾد جٌمٍجٌ ٌل 2030ٚجٌطؽ١ٍجش جٌّٕحن١س قطٝ جـحق ْٕس 

"ٚضعطّى جٌهطس عٍٝ نّّ  2030جٌّعْٕٛ خ :"ضك٠ًٛ عحٌّٕح :نطس جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ٌعحَ  2015ْرطّرٍ 

ٍجوس ـٟ ِؿحي جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس جٌٓالَ ٚجٌٗٚ ٘حٌ ،وجالَ جٌىٛود ،ٚ ٌوحتُ جْح١ْس : جٌٕحِ ،
(1)

. 

 ضُٟ ضٍه جال٘ىجؾ ئيعٕٙح  ح  ـٍع١ ح  ٘ىـ169ٌٍط١ّٕس جٌّٓطىجِس ِفٍٛس جٌٝ  ح  ٘ىـ 17لحِص جٌهطس ذطكى٠ى ٚ
(2)

: 

 .جٌمٟحء عٍٝ جٌفمٍ ذىً جٖىحٌٗ  -1

 .ضك١ٓٓ جٌطؽ٠ًس ٚضٍل١س جالْطىجِس جٌٌُجع١س ٚضكم١ك جالِٓ جٌؽًجتٟ ، ٚ جٔٙحء جٌّؿحعس ، -2

 .ّٞحْ جٌك١حز جٌٛك١س ٚضٍل١س جٌٍـحٖ ٌٍىً ٌٚىً جالعّحٌ  -3

 .ّٞحْ ؾٛوز عحوٌس ٖٚحٍِس ـٟ جٌطع١ٍُ ٚضك١ٓٓ ـٍ٘ جٌطعٍُ ِىٜ جٌك١حز ٌٍىً  -4

 .ضكم١ك جٌّٓحٚجز ذ١ٓ جٌؿ١ٕٓٓ ٚضّى١ٓ وً جٌٕٓحء ٚجٌرٕحش  -5

 .ّٞحْ جٌٛـٍز ٚجالوجٌز جٌّٓطىجِس ١ٌٍّحٖ ٚجٌٍٛؾ جٌٛكٟ ٌٍؿ١ّع  -6

 .ذّٛغٛل١س ٚجْطىجِس ٌٍىً ّٚٞحْ جٌكٛٛي عٍٝ جٌطحلس جٌكى٠ػس ذٛـٍز ،  -7

 .ضٍل١س جٌّٕٛ جاللطٛحوٞ جٌٗحًِ ،جٌّٓطىجَ ٚجٌىحًِ ٚجٌعّحٌس جٌّٕطؿس ٚجٌالتمس ٌٍىً  -8

 .ضٍل١س ض١ٕٛع ٖحًِ ِٚٓطىجَ ٚضع٠ُُ جالذىج  ٚ ، سٔذٕحء ١٘حوً ٍِ -9

 .ضم١ٍٙ عىَ جٌّٓحٚجز وجنً ٚذ١ٓ جٌىٚي  -10

 .ٍِٔس ِٚٓطىجِس ٚؾعً جٌّىْ ٚجٌّٓط٠ٕٛحش جٌر٠ٍٗس ٖحٍِس ،  -11

 .ّٞحْ جْطىجِس جّٔح٠ جالٔطحؼ ٚجالْطٙالن  -12

 .جضهحي جؾٍجءجش عحؾٍس ٌّكحٌذس جٌطؽ١ٍ جٌّٕحنٟ ٚجغٍٖ  -13

 .جٌركحٌ ٚجٌّٛجٌو جٌرك٠ٍس ِٓ جؾً جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ٚ جٌّكحـظس عٍٝ جالْطهىجَ جٌّٓطىجَ ٌٍّك١طحش ، -14

 جالوجٌز جٌفعحٌس ٌٍؽحذحش ،ٚ جٌر١ث١س جٌطر١ع١س ، ٌألٔظّسجٌكّح٠س ٚجٌّكحـظس ٚضٍل١س جالْطعّحي جٌّٓطىجَ  -15

 .لؿ ضىٌ٘ٛ جالٌجٟٞ جٌّك١ّس ٚجٌّكحـظس ع١ٍٙح ٚجٌطٕٛ  جٌر١ٌٛٛؾٟ ٚٚ ِكحٌذس جٌطٛكٍ ،ٚ

 .ضم٠ٛس ْٚحتً جلحِس ٚض١١ٕٗ جٌٍٗجوس ِٓ جؾً جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس  -16

                                                           
(

1
من جدول االعمال  006002,البندان 7030تحوٌل عالمنا :خطة التنمٌة المستدامة لعام – 0\20.المرار 7002تحدة . (الجمعٌة العامة لالمم الم

 . 7اكتوبر, ص 02,الجمعٌة العامة لالمم المتحدة ,20,الدورة A\RES \20\0,الوثٌمة رلم 
) 

2
( World tourism organization (UNWTO).2015 .tourism &the sustainable development goals ,UNWTO ,Madrid , 

spain ,p1-4 
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ذٕحء ٚ ٛٛي عٍٝ جٌعىجٌس ٌٍؿ١ّع ،ضٛـ١ٍ جٌكٚضٍل١س ِؿطّعحش ٖحٍِس ٚجِٕس الؾً جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ،  -17

 .ِإْٓحش ـعحٌس ِٓإٌٚس ٖٚحٍِس عٍٝ وً جٌّٓط٠ٛحش 

 

 ً  خ .  يؼٕلبد انتًُٛخ انًظتذاي:  حبيُب

ٔرٙص ؾ١ّع ِإضٍّجش لّس جالٌٜ جٌٝ ِكىٚو٠س ٚٔىٌز جٌّٛجٌو جٌطر١ع١س ٚجاللطٛحو٠س عٍٝ ِٓطٜٛ       

٠عٍٞٙح ٌٍطٍؿ ٚجالْطُٕجؾ ، ٚذحٌطحٌٟ جٌٝ عىَ جٌمىٌز جٌعحٌُ ٚجْ جالْطٍّجٌ ـٟ جْطهىجِٙح ؼ١ٍ جٌٍّٖى لى 

عٍٝ جٌٛـحء ذحقط١حؾحش جالؾ١حي جٌّمرٍس ، ِٚٓ ً٘ج جٌّٕطٍك جوىش جٌّإضٍّجش عٍٝ ٌٍٞٚز نٍك عاللس 

جنالل١س ضٍذ١ ذ١ٓ جالٔٓحْ ٚجٌر١ثس ٠طكمك عٕٙح ْٚٛ جٌر١ثس ، جٞحـس جٌٝ ٌٍٞٚز جٌطعحًِ ِع جٌّٛجٌو 

حءز عح١ٌس ، ٚضكم١ك جٌعىجٌس جالؾطّحع١س ذ١ٓ جٌٕحِ ِٓ نالي ّٞحْ جٌفٍ٘ جٌطر١ع١س ٚجاللطٛحو٠س ذىف

 جٌّطىحـثس ـٟ ِؿحالش جٌطع١ٍُ ٚجٌٛكس ٚجٌط١ّٕس ذّح ـٟ يٌه جؾطػحظ جٌفمٍ .

جٌؿٙٛو ٚجٌّكحٚالش جٌعح١ٌّس جٌؿحوز ٌطكم١ك جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ـٟ ؾ١ّع جٌىٚي ِٚؿطّعحش  ٚعٍٝ جٌٍؼُ ِٓ

 ضٍه جٌّكحٚالش لحٍٚز جٌٝ قى ور١ٍ، ٚيٌه ٌعىز جْرحخ ٌعً ِٓ جذٍَ٘ح :  جٌعحٌُ ،جال جٔٗ ال ضُجي

: جي ض١ٍٗ جالقٛحت١حش جٌٝ جْ ِح ٠ُ٠ى عٍٝ ْطس ١ٍِحٌجش  جٌضفح  ِعىالش جٌّٕٛ جٌٓىحٟٔ ـٟ جٌعحٌُ  -1

عحِح جٌّح١ٞس وّح  50ـٟ جٌّحتس نالي  140ٖهٙ ٠ٓىْٕٛ ًٖ٘ جالٌٜ ، جٚ ِح ٠ّػً ٔكٛ ٔٓرس 

ضٓعس ١ٍِحٌجش ّٔٓس ِّح ١ْٟحعؿ ِٓ ضعم١ىجش  2050و ْىحْ جٌعحٌُ ذكٍٛي ٠طٛلع جْ ٠رٍػ عى

 جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس .

ض١ٍٗ جالقٛحت١حش جٌٝ جْ نّّ ْىحْ جٌعحٌُ ِٟطٍْٚ ٌٍع١ٕ  ئيجٔطٗحٌ جٌفمٍ جٌّىلع ـٟ جٌعحٌُ :  -2

ٌى٠ُٙ ١ِحٖ ١ٍِحٌ ٖهٙ ال ضطٛجـٍ (  1.1)عٍٝ جلً ِٓ وٚالٌ ٚجقى ـٟ ج١ٌَٛ ً٘ج جٞحـس  جٌٝ جْ ٔكٛ 

 10)ٌّحء ٠طٓررحْ ـٟ ٔكٛ جٌٍٗخ جٌّأِٛٔس ، ٚجْ ١ِحٖ جٌٍٗخ جٌٍّٛغس ٚعىَ وفح٠س جالِىجوجش ِٓ ج

١ِس جأل قىز  يٌه ـأٔٙح جوش جٌٝ ٠َحوزـٟال عٓ   ،ِٓ ؾ١ّع جالٍِجٜ ـٟ جٌرٍىجْ جٌٕح١ِس  %(

 ى ٌٍّٛجٌو جٌطر١ع١س .ٚجٌضفح  عىو جٌٓىحْ ٚجٌرطحٌس ٚضٍجوُ جٌى٠ْٛ ٚـٛجتى٘ح ٚجالْطهىجَ ؼ١ٍ ج١ٌٍٖ

 عىَ جالْطمٍجٌ ـٟ جٌىػ١ٍ ِٓ ِٕح٠ك جٌعحٌُ ٚجٌٕحضؿس عٓ ؼ١حخ جٌٓالَ ٚجالِٓ .  -3

جْطٍّجٌ جٌٙؿٍز ِٓ جال٠ٌحؾ جٌٝ جٌّىْ ٚجٔطٗحٌ ظحٍ٘ز جٌّٕح٠ك جٌعٗٛجت١س ، ٚضفحلُ جٌٟؽ٠ٛ عٍٝ  -4

 جٌٕفح٠حش .جٌٕظُ جال٠ىٌٛٛؾ١س  ٚعٍٝ جٌٍّجـك ٚجٌهىِحش جٌك٠ٍٟس ٚضٍٛظ جٌٙٛجء ٚضٍجوُ 

ضعٍٜ ِٕح٠ك ِٓ جٌعحٌُ ٌٍظٍٚؾ جٌّٕحن١س جٌمح١ْس ،ٚنحٚس جٔهفحٜ ِعىالش جالِطحٌ عٓ جٌّعىي  -5

ِّح جوٜ جٌٝ ضىٍجٌ  جٌطرهٍِعىالش  ٠َٚحوز جٌعحَ جٌٕٓٛٞ ٚجٌضفح  وٌؾحش جٌكٍجٌز ـٟ ـًٛ ج١ٌٛؿ

 ظحٍ٘ز جٌؿفحؾ ٠َٚحوز جٌطٛكٍ .
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ـ١ٙح جٌٕمٙ جٌكحو ـٟ جٌّٛجٌو جٌّحت١س ٚضٍٛغٙح ٚٔىٌز ِكىٚو٠س جٌّٛجٌو جٌطر١ع١س ْٚٛء جْطؽالٌٙح ذّح  -6

جالٌجٟٞ جٌٛحٌكس ٌالْطؽالي ـٟ جٌٕٗح٠حش جٌٌُجع١س جٌّهطٍفس ٚضىٌ٘ٛ ٔٛع١طٙح ، ٚٔمٙ جٌطحلس 

 ؼ١ٍ جٌّطؿىوز ـٟ ذعٝ جلطحٌ جٌعحٌُ .

عىَ ِٛجتّس ذعٝ جٌطم١ٕحش ٚجٌطؿحٌخ جٌّٓطٌٛوز ِٓ جٌىٚي جٌّطمىِس ِع جٌظٍٚؾ جاللطٛحو٠س  -7

ؾطّحع١س ٚجٌر١ث١س ـٟ ذعٝ وٚي جٌعحٌُ جٌٕحِٟ ، ٚٔمٙ جٌىفحءجش ج١ٕ٠ٌٛس جٌمحوٌز عٍٝ جٌطعحًِ ٚجال

 ِعٙح . 

ّع١ٕس جٌى١ٌٚس جٌطمح٠ٌٍ جٌٚـك عٍٝ جٌطعحًِ ِع ضكى٠حش ِٚعٛلحش ضكم١ك ِططٍرحش جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ٠ططٍد 

ألنٙ ـٟ ٍ ـٟ ذٍىجْ جٌعحٌُ ٚذحذٗإْٚ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ، ٚوًٌه جٌجء جٌّهط١ٛٓ جٌطهف١ؿ ِٓ قىز جٌفم

ٌٍٞٚز ضك١ٓٓ لىٌز ؾ١ّع جٌرٍىجْ ٚذحًٌجش جٌرٍىجْ ٚفمٍجء ، ع١ٕ ـ١ٙح ِعظُ ج٠ٌجٌّؿطّعحش ج٠ٌٍف١س جٌطٟ 

جٌٕح١ِس جٌٍّضرطس ذحٌطٛىٞ ٌطكى٠حش جٌعٌّٛس ٚجالعطّحو عٍٝ ذٕحء جٌمىٌجش جًٌجض١س ذّح ـٟ يٌه جٌطٗؿ١ع عٍٝ 

ِٓ جالـٍج٠ ـٟ جْطهىجَ جٌّٛجٌو جٌطر١ع١س ٚجاللطٛحو٠س ، وًٌه جٌمٟحء جّٔح٠ جْطٙالن ٚجٔطحؼ ِٓإٚي ٌٍكى 

جٌى١ٌٍٛج جًٌٞ عحوز ِح  ٍِٜ عٍٝ جٌّٗىالش جٌٛك١س ٚذحًٌجش جالٍِجٜ ٚجالٚذثس جٌّٓطع١ٛس ، ِػحي يٌه

ٗحٌ ج١ٌّحٖ جٌٍّٛغس ٠ٕطٍٗ ـٟ جٌرٍىجْ جٌفم١ٍز ذٓرد ْٛء جٌٍعح٠س جٌٛك١س جٌّطٛجـٍز ٌى٠ُٙ جٞحـس جٌٝ جٔط

 ٌّٓطٕمعحشٚج
(1)

. 

 ً  .يظٕغبد انتًُٛخ انًظتذايخ :  تبطؼب

جٌط٠ّٕٛس ذطأغ١ٍ جٌعٛجًِ جالض١س جٔرػمص جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ـٟ جالوذ١حش 
(2)

: 

نطٌٛز جالْطؽالي جٌّف٠ٍ ٌٍػٍٚجش جٌطر١ع١س جٌٕظٍ جٌٝ جوش جَِس جٌٕف١ ـٟ جٌٓرع١ٕ١حش جٌٝ ٌفص  -1

جٌٛعٟ ِٚٓ غُ ٠ٕؿُ عٓ يٌه وٛجٌظ ٠ر١ع١س ٚجنطحٌ عىَ ٚضٍٛظ جٌر١ثس ٚجٌٝ ٠َحوز  ؼ١ٍ جٌّطؿىوز ،

 ذ١ث١س . 

جٌفًٗ جٌفحٞف ١ٌٓحْحش جٌط١ّٕس جٌطٟ جضرعطٙح جؼٍر١س ذٍىجْ جٌعحٌُ جٌػحٌع جي جوش جٌٝ ٠َحوز ٘حتٍس ـٟ  -2

جٌى٠ٓ جٌهحٌؾٟ ٚضٍجؾع جالٔطحؾ١س ٚذهحٚس ـٟ ج١ٌّىجْ جٌٕٛحعٟ ٚضٕحِٟ جٌٙٛز جٌفحٍٚس ذ١ٓ ِهطٍؿ 

 جٌطٟ جوش جٌٝ ظٌٙٛ ْٛء جٌطؽ٠ًس ٚجٌّؿحعحش .جٌطرمحش جالؾطّحع١س 

جٔٗ ِٓ جٌّٓطك١ً جلحِس جٚٞف ٚٔٙح٠س ج١ٌٗٛع١س ـٟ ذٍىجْ جٌٚٚذح جٌٍٗل١س  جٌٓٛـ١طٟ جالضكحوْم٠ٛ   -3

ذحٌكٓرحْ قحؾحضٙح جٌكم١م١س ٚضٓهٍ  ضأنً جعّحيض١ّٕس ِٓ وْٚ جالٍٖجن جٌطٛعٟ ٌٍؿّح١ٍ٘ ـٟ 

 ٠حلطٙح ٚضكٓٓ ٚٞعٙح .

                                                           
(

1
 .2عبد الرحمن دمحم الحسن ,مصدر سابك , ص( 

(
2
حالة البلدان العربٌة , اللجنة االلتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اسٌا –نبٌلة حمزة ,التنمٌة البشرٌة المستدامة ودور المنظمات غٌر الحكومٌة ( 

 2, ص0222,)االسكوا( :االمم المتحدة ,نٌوٌورن 
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جالغٍ ـٟ ضع١ّك جٌفٍٚلحش ـٟ وجنً جٌّؿطّع  أٚجٌطٕحِٟ جٌّطٍو ١ٌٍرٍج١ٌس جْٛو وحْ ٌعٌّٛس جاللطٛح -4

جٌٛجقى ٚـٟ جٌّؿطّعحش جٌى١ٌٚس ،ٚـٟ جٞعحؾ ٍْطس جٌىٌٚس عٍٝ قٓحخ ِٛحٌف جٌفثحش جٌفم١ٍز ٚـٟ 

ضٗؿ١ع ظٌٙٛ ُٔجعحش عٍل١س ٚع٠ٍٕٛس ٚجن١ٍج ـٟ ضعط١ً ج١ٌحش ٍِجلرس جٌٍٗوحش جٌهحٚس جٌطٟ 

 ع جلٛٝ ِح ٠ّىٓ ِٓ جالٌذحـ عٍٝ قٓحخ جٌؿّحعحش جٌر٠ٍٗس .٠ٙىؾ ٔٗح٠ٙح جٌٝ ؾّ

ظٌٙٛ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس عٍٝ ٔكٛ ِؿًّ ،جِح عٓ جُ٘ جٌّٓٛؼحش ـٟ  ضعى ًٖ٘ جٌّٓٛؼحش جٌطٟ ْحعىش ٚ

طٟ ْحعىش ـٟ ظٌٙٛ٘ح ذٕكٛ نح٘ ٟ٘ جٌ
(1)

: 

ٚجالؾطّحع١س ٚجٌر١ث١س ـٟ ضؿٕد جالغحٌ جٌٍٓر١س جٌٕحؾّس عٓ وِؽ جالعطرحٌجش جٚ جٌعٛجًِ جاللطٛحو٠س  -1

 ٍِقٍس جٌطهط١١ جالّٔحتٟ .

ـٟ  ح  لطح  وْٚ جنٍ ًٚ٘ج ِح ٠القع ؾ١ٍ جٌكحؾس جٌٝ ع١ٍّس جٌط٠ٕٛع جاللطٛحوٞ ذىال ِٓ جٌطٍو١ُ عٍٝ -2

جٌرٍىجْ جٌٕفط١س ، ٚ٘ٛ ٠عٕٟ جْ جْطٍجض١ؿ١حش جٌط١ّٕس ٠ٕرؽٟ جْ ضطكٛي ِٓ جعطّحو٘ح جٌىر١ٍ عٍٝ جٌٕف١ 

ٚجٌطىٍٕٛؾ١ح جٌّطعٍمس ذٗ جٌٝ ق١ع جِىح١ٔس جالعطّحو عٍٝ جٌّٛجٌو جٌطر١ع١س جالنٍٜ ًٚ٘ج ٠إوٞ جٌٝ ِح 

ٍٝ جْطعّحي عحًِ وْٚ ٠ّٓٝ ذحٌطٛجَْ ـٟ جالْطعّحالش ِٚٓ غُ ضكًٛ ض١ّٕس ِطٛجٍٚس ال ضإغٍ ع

 ذاِىح١ٔسجنٍ ٚال ضعطّى ـٟ عٍّٙح عٍٝ جْطهىجَ ِىػؿ ٌٍّٛجٌو جٌر١ث١س ِع عىَ جالوطٍجظ ج٠اللح 

 جْطٕفحي٘ح .

جٌعٕح٠س جٌّف٠ٍس ِٓ جٌكىِٛحش ذحٌّٕٛ جًٌٞ وحْ ٚال ٠ُجي ٌٗ جالغٍ ـٟ جْطُٕجؾ جٌّٛجٌو جٌطر١ع١س ،  -3

 ـأونٍص ٚجٌُٕجعحشذٓرد جالقطالي ٚجٌكٍٚخ  ـٟال عٓ جْ جؼٍد جٌىٚي جنًش ضطٓحذك عٍٝ جٌطٍٓف

جٌطم١ٍى٠س ٚج٠ٌٕٚٛس ٚجٌر١ٌٛٛؾ١س ٚجٌى١ّ١حت١س ذىال ِٓ  ٌألٍْكسِح ٠ّٓٝ ذحٌطىٌٕٛٛؾ١ح ج٠ٌٍٓعس جٌطؽ١ٍ 

ضع٠ُُ لىٌز جٌٗعٛخ عٍٝ جٌع١ٕ ـٟ ٚتحَ ِع جٌطر١عس ٚجٌر١ثس ًٚ٘ج ِح ٠ؿعٍٙح ِطٛجٍٚس ِع جالؾ١حي 

 جٌمحوِس .

ٌٍر١ثس ٚجٌضفح  جٌطٍٛظ جٌر١ثٟ جي جوش ع١ٍّس جٌطْٛع جالٔطحؾٟ ٚال ١ّْح ضىحغٍ جالقىجظ ج١ٌّٓثس  -4

،  ذأٔٛجعٙحجٌٕٛحعٟ جٌٝ ٠َحوز جٌطٍد عٍٝ جٌّٛجٌو جٌطر١ع١س ٚجٌضفح  و١ّس جٌٍّٛغحش جٌّطٍٚقس 

ٚ٘ٛ  ١ٍِ1996ْٛ ٠ٓ عحَ  (23900)ذٍؽص جٌى١ّحش جٌّطٍٚقس عح١ٌّح ِٓ غحٟٔ جٚو١ٓى جٌىحٌذْٛ 

١ٍِْٛ (  5,35) ، وّح جوٜ جْطهىجَ جٌّر١ىجش جٌٝ جٚحذس  1995ْٛ ٠ٓ عحَ ١ٍِ (400)جوػٍ ذٕكٛ 

ـٟال عٓ ِهح٠ٍ٘ح جٌر١ث١س جالنٍٜ ّٔٓس قٛي جٌعحٌُ ذكحالش جٌطُّٓ وً عحَ 
(2). 

 5,4 ) جْ جٔطحؼ جٌىٚي جٌٕح١ِس ١ٍْضفع ذٕٓرس 1992ضٛلعحش ٠َحوز جالٔطحؼ جي نّٓ جٌرٕه جٌىٌٟٚ عحَ  -5

ٚـٟ جٌٕٙح٠س ٠ىْٛ قٛجٌٟ نّٓس جٞعحؾ ِح ع١ٍٗ جالْ ، جِح  2030-٠ْٕٛ1990ح ـٟ جغٕحء ( % 

                                                           
(

1
الخلفٌة المفاهٌمٌة والنظرٌة والتملٌدٌة –(اللجنة االلتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اسٌا )االسكوا( :دراسة عن ادماج البعد البٌئً فً الخطط االنمائٌة 

 .70,ص 0222,الجزء االول , االمم المتحدة ,نٌوٌورن ,

(
2
ٌد بٌن نظرٌات التنمٌة الحدٌثة , المجلة العرالٌة للعلوم االدارٌة  ، جامعة كربالء  ,العدد كاظم احمد حمادة البطاط , التنمٌة المستدامة مسار جد( 

 .27,ص 7002,   02
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جٔطحؼ جٌىٚي جٌٕٛحع١س ١ٍْضفع ذر١ء جوػٍ ٌىٕٗ ١ْطٟحعؿ غالظ ٍِجش ـٟ ٔفّ جٌفطٍز ،١ْٚىْٛ 

 (69)ٍِز ِح ٘ٛ ع١ٍٗ ج١ٌَٛ ٚذم١ّس ضم٠ٍر١س ضًٛ جٌٝ (  3,5 ) قٛجٌٟ 2030جالٔطحؼ جٌعحٌّٟ عحَ 

،ٚذًٌه ْطٍضفع جٌكحؾس ٌٍّٛجٌو جٌطر١ع١س ِع جَو٠حو جالٔطحؼ ٚضىْٛ  (1990) وٚالٌ ٚذحْعحٌ ض١ٍ٠ٍْٛ

جٌٕط١ؿس ٍِعرس ذٗحْ جٌطٍٛظ جٌر١ثٟ ٚضٍؿ جٌّٛجٌو ـعٍٗجش جٌّال١٠ٓ ِٓ جٌٓىحْ ١ْٛركْٛ ٍِٞٝ 

ٕرحضحش جٚ ٠ّٛضْٛ ٔط١ؿس جٌعٛجًِ جٌر١ث١س ، وّح جْ ٔمٙ ج١ٌّحٖ ١ْىْٛ ِف٠ٍح ٚجٌؽحذحش جالْطٛجت١س ٚجٌ

 ططٕحلٙ جٌٝ ؾُء ِٓ قؿّٙح جٌؿحٌٞ جٌطر١ع١س جالنٍٜ ْ
(1). 

 

 .يؤشزاد انتًُٛخ انًظتذايخ :  ػبشزاً    

ضٓطٙىؾ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ِؿّٛعس ور١ٍز ِٓ جٌمٟح٠ح جاللطٛحو٠س ، جالؾطّحع١س ، جٌر١ث١س ٚجٌّإ١ْٓس           

ـٕٙح ٠ططٍد جالٍِ ضٛـ١ٍ ِإٍٖجش ضٟع ٚضكحٚي جوجٌضٙح ِٓ نالي ذٍجِؽ ٚجْعس ضُٟ ؾٛجٔد ِطعىوز 

ٟ جٌٌٛٛز جٌكم١م١س ٌّعٍـس ـ١ّح جيج وحٔٛج ١ٓ٠ٍْٚ ـٟ جالضؿحٖ جٌٛك١ف ِٓ ؾحٔد ٚضٓحعىُ٘ ـ ِطهًٞ جٌمٍجٌ

 جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ِٓ ؾحٔد جنٍ عٍٝ ضٓؿ١ً ضمىَ ِٕحْد ذحضؿحٖ ضكم١ك
(2)

. 

جلٓحَ ) جلطٛحو٠س ٚجؾطّحع١س  أٌذعسلّٓص ِإٍٖجش جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس عٍٝ قٓد جذعحو جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس 

  (2وّح ِٛٞف ـٟ  ؾىٚي ) ٚذ١ث١س ِٚإ١ْٓس (

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
 . 707,ص 7007دمحم حسٌن ابو العال ,دكتاتورٌة العولمة , مكتبة مدبولً , الماهرة ,( 

(
2
 7002, 00, العدد  07, مجلة جامعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة و المجلد  علً عبدهللا احمد ,والع التنمٌة المستدامة وتاثٌرها فً الوطن العربً( 

 . 726,ص
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 (2جذٔل )

 يؤشزاد انتًُٛخ انًظتذايخ ػهٗ دظت اثؼبد انتًُٛخ انًظتذايخ
 جٌفثس جٌمٛز جٌىجـعس ِإٍٖجش ِإٍٖجش جٌكحٌس ِإٍٖجش جالْطؿحذس

  

 

 

 

 

 جٌى٠ٓ /جٌٕحضؽ جٌّكٍٟ جالؾّحٌٟ

١ٛٔد جٌفٍو ِٓ جٌٕحضؽ جٌّكٍٟ  -

 جالؾّحٌٟ

قٛس جالْطػّحٌ جالؾّحٌٟ ـٟ  -

 جٌٕحضؽ جٌّكٍٟ جالؾّحٌٟ

ٔٓرس ٚحوٌجش جٌٍٓع ٚجٌهىِحش  -

 جٌٝ ٚجٌوجش جٌٍٓع ٚجٌهىِحش

١ٛٔد جٌفٍو جٌٕٓٛٞ ِٓ  -

 جْطٙالن جٌطحلس

جٌؿحٌٞ وٕٓرس ١ٌٚى جٌكٓحخ  -

 ِث٠ٛس ِٓ جٌٕحضؽ جٌّكٍٟ جالؾّحٌٟ

ِؿّٛ  جٌّٓحعىز جالّٔحت١س -

ج١ٌٍّْس وٕٓرس ِث٠ٛس ِٓ جٌٕحضؽ 

 جٌمِٟٛ جالؾّحٌٟ

 

 

 

جٌّإٍٖجش 

 جاللطٛحو٠س

 

 ِإٍٖ جٌفمٍ جٌرٍٗٞ  - 

 جٌٓىحْ ج٠ًٌٓ ٠ع١ْٗٛ ضكص ن١ جٌفمٍ -

 ِط١ْٛ جٌعٍّ جٌّطٛلع عٕى جٌٛالوز -

ٌُٛٚٛٙ جٌٝ ج١ٌّحٖ جٌٓىحْ ج٠ًٌٓ ال ْر١ً ٌ-

 جٌّأِٛٔس 

جٌٓىحْ ج٠ًٌٓ ال ضطٛـٍ ٌى٠ُٙ جِىح١ٔس جالٔطفح  -

 ذحٌهىِحش جٌٛك١س 

جٌٓىحْ ج٠ًٌٓ ال ضطٛـٍ ٌى٠ُٙ جِىح١ٔس جالٔطفح  -

 ذحٌٍّجـك جٌٛك١س 

 ٔٓرس جٌٓىحْ ـٟ جٌّٕح٠ك جٌك٠ٍٟس -

 

 

 ِعىي جٌرطحٌس  -

 ِعىي جٌّٕٛ جٌٓىحٟٔ  -

 جٌٛكس -

ِعىي جٌٍجٖى٠ٓ ج٠ًٌٓ ٠ٍّْٛ  -

 ذحٌمٍجءز ٚجٌىطحذس 

 ٔٓرس جالٌطكحق ذحٌّىجٌِ جٌػح٠ٛٔس  -

جٌّإٍٖجش 

 جالؾطّحع١س

 

 ١ٛٔد جٌفٍو ِٓ جالٌجٟٞ جٌٌُجع١س- 

  ١ٛٔد جٌفٍو ِٓ جٌّٛجٌو جٌّحت١س -

 ١ٛٔد جٌفٍو ِٓ جٌجٟٞ جٌّكح١ًٚ جٌىجتّس -

 جٌطٛكٍ-

 ٔٓرس جالٌجٟٞ جٌّطٌٍٟز ذحٌطٛكٍ -

 جٌطؽ١ٍ ـٟ ِٓحقحش جٌؽحذحش -

 

 

 جٌّٛجٌو جٌّطؿىوز /جٌٓىحْ  -

جْطعّحي ج١ٌّحٖ جالقط١ح٠حش  -

 جٌّطؿىوز 

 جْطعّحي جالّْىز -

 

جٌّإٍٖجش 

 جٌر١ث١س 

 

 

ضطر١ك جالضفحل١حش جٌعح١ٌّس -

 جٌّٛحوق ع١ٍٙح 

جالٔفحق عٍٝ جٌركع ٚجٌطط٠ٍٛ -

 وٕٓرس ِٓ جٌٕحضؽ جٌمِٟٛ جالؾّحٌٟ 

ٕٙى١ْٓ جٌعح١ٍِٓ عىو جٌعٍّحء ٚجٌّ -

ـٟ ِؿحي جٌركع ٚجٌطط٠ٍٛ ٌىً 

 ١ٍِْٛ ّٔٓس 

جٌهٓحتٍ جٌر٠ٍٗس ٚجاللطٛحو٠س -

 ذٓرد جٌىٛجٌظ جٌطر١ع١س 

 

 عىو جؾُٙز جٌطٍفحَ ٚجٌٍجو٠ٛ ٌىً  -

 ّٔٓس ( 1000)

 ّٔٓس ( 1000)عىو جٌٛكؿ ٌىً  -

 ّٔٓس (  1000)عىو نط٠ٛ جٌٙحضؿ ٌىً  -

 عىو جٌكٛج١ْد جٌٗه١ٛس ٌىً  -

 ّٔٓس (  1000)

عىو ِٗطٍوٟ / ِٓطعٍّٟ جالٔط١ٍٔص ٌىً  -

 ّٔٓس (  1000)

  

 

جٌّإٍٖجش 

 جٌّإ١ْٓس 

Source: E.S.C.W.A: Economic and social commission for western Application of sustainable 

development indicators in the escowa membercountries-analysis of results, united nations , new 

York,2000,p.4. 
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ٚعٍٝ جٌٍؼُ ِٓ جْ ِٕحلٗس عح١ٌّس ٚجْعس لى جؾ٠ٍص ذهٛٛ٘ ِعح١٠ٍ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس نالي جالعٛجَ 

جٌٓحذمس ٌطؿ١ُٙ لٛجعى ١ٍّْس ٌٕٛع جٌمٍجٌ عٍٝ وً جٌّٓط٠ٛحش جال جٔٗ جٌٝ جالْ ال ضطٛـٍ ِؿّٛعس ِعح١٠ٍ 

ل١ح١ْس ٌالْطىجِس 
(1)

. 

 انًجذج انخبنج

االطتخًبر انظٛبدٙ انًتزتجخ ػهٗ ثؼط يؤشزاد انتًُٛخ انًظتذايخ احبر  

جٌٝ ؾحٔد جٌمطحعحش جاللطٛحو٠س جالنٍٜ ٌاللطٛحو ج٠ٌٕٟٛ جٌىجعّس ش جٌمطح  ج١ٌٓحقٟ جقى جٌمطحعح ٠عى       

ٌٗ ِٓ ْعص جٌعى٠ى ِٓ وٚي جٌعحٌُ جٌٝ ض١١ٕٗ ً٘ج جٌمطح  ٌّح  ٚلىض١ّٕس جٌرٍى جلطٛحو٠ح ٚجؾطّحع١ح ،  ٠ُٚٓٙ ـٟ

ٚجّٔح ج٠ٟح  ٚجلطٛحو٠س١ْحْحش ج١ٌٓحقس ال ضرٕٝ ـم١ عٍٝ جعطرحٌجش ١ْح١ْس  ٚذّح أْضأغ١ٍ عٍٝ جٌط١ّٕس ،

عٍٝ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ٠عطرٍ  ح  جْ جال٘طّحَ ذح١ٌٓحقس ورحعػ، ر١ثس ٚجقط١حؾحش جٌٓىحْ ج١ٌّٟف١ٓ جٌكفحظ عٍٝ جٌ

ض١ّٕس ج١ٌٓحقس ٚجوجٌضٙح  ذأ١ّ٘سجٌطٛع١س  ، ٚوّح جْ ١س ِطٍرح جلطٛحو٠ح ِّٙح ٌكفُ جالْطػّحٌ ـٟ جٌّٕح٠ك ج١ٌٓحق

ذحعطرحٌٖ ٌمطح  ج١ٌٓحقس ٠عى جٍِج  ِّٙح  جٌطٟ ضإوى عٍٝ جٌؿٛجٔد جاللطٛحو٠س ٚجٌر١ث١س ٚجٌػمحـ١س ٚجالؾطّحع١س 

١ْس ـٟ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ٌٍرٍى جٌىعحِحش جالْح ٌىٛٔٗ ٚجقى ُِِٓٙ ٌٍىنً  ج  ِٛىٌ
(2)

. 

    .نهتًُٛخ انًظتذايخ خااللتصبدٚ انًؤشزاد ػهٗ االطتخًبر انظٛبدٙ أحبر أال: 

جالْطػّحٌ  ئي ٠عىؽ١ٍجش جاللطٛحو٠س جالْح١ْس ، ضعٛو ج١ّ٘س جالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ جٌٝ ضأغ١ٍٖ عٍٝ جٌعى٠ى ِٓ جٌّط

ـٟ لطح  ج١ٌٓحقس ِٛىٌج ِّٙح ٌٍىنً ٌِٚٛوج ِٓ ِٛجٌو جٌٕمى جالؾٕرٟ ٚنٍك ـٍ٘ عًّ ؾى٠ىز ٚضكم١ك 

 ض١ّٕس جل١ّ١ٍس ِطٛجَٔس.

 ذحالض٠ّٟٚىٓ ض١ٞٛف جالغحٌ جاللطٛحو٠س ٌالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ 
(3)

: 

 .احز االطتخًبر انظٛبدٙ ػهٗ يٛشاٌ انًذفٕػبد  -1

٠طكىو ً٘ج جالغٍ ذحٌم١ّس جٌٛحـ١س ١ٌٍُّجْ ج١ٌٓحقٟ ٚٔٓرطٙح جٌٝ جٌٕط١ؿس جٌٛحـ١س ١ٌٍُّجْ جٌطؿحٌٞ ،ـحيج         

١ٌٍُّجْ ج١ٌٓحقٟ ـحْ يٌه ٠كى ِٓ و١ّس  ح  ٚوحْ جالغٍ ج٠ؿحذ١، وحٔص جٌم١ّس جٌٛحـ١س ١ٌٍُّجْ جٌطؿحٌٞ ٍْر١س 

حٌٞ ج٠ؿحذ١س ْحعىش ـٟ ٠َحوز ج٠ؿحذ١طٙح جٌعؿُ ـٟ ج١ٌُّجْ جٌطؿحٌٞ . ٚـٟ قحٌس وْٛ ٔط١ؿس ج١ٌُّجْ جٌطؿ

                                                           
(

1
 . 722,ص 7002,العدد االول , 72رٌدة دٌب وسلٌمان مهنا , التخطٌط من اجل التنمٌة المستدامة , مجلة جامعة دمشك للعلوم الهندسٌة, المجلد (

(
2
 االلتصادٌة ،ورلة دراسة موجزة  ، متاح على المولع :(رؤوف دمحم علً االنصاري ، السٌاحة والتنمٌة  

https://annabaa.org/arabic/development/18046 

(
3
 .60،ص7000والتوزٌع، الطبعة األولى، عمان،  للنشر، الحامد والفندلًاسعد حماد أبو رمان، أبً سعٌد الربوة، التسوٌك السٌاحً  ( 

https://annabaa.org/arabic/development/18046
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٠ّٚىٓ جٌمٛي جْ ج١ٌٓحقس ضإغٍ ذٗى١ٍٓ عٍٝ ، ج٠ؿحذ١ح عٍٝ ١ُِجْ جٌّىـٛعحش ٌٍىٌٚس  جٌطأغ١ٍٚذحٌطحٌٟ ٠ّىٓ 

ٌّىـٛعحش ٚوّح ٠أضٟ ج١ُِجْ 
(1)

: 

   ِٓ ٠ٕٚٗأ:  االحز االٚجبثٙ -ا

ج١ٌٓحق١س ًٚ٘ج ٠عٕٟ ضٛى٠ٍ ؼ١ٍ ِٕظٌٛ ونٛي ١ْحـ جؾحٔد جٌٝ وجنً جٌرٍى ٍٖٚجتُٙ جٌٍٓع ٚجٌهىِحش ( 1)

 ٌطٍه جٌٍٓع ٚجٌهىِحش ،ٚذًٌه ٠إوٞ جٌٝ ونٛي ٌؤِٚ جالِٛجي ٚجَو٠حو ١ٌٚى جٌىٌٚس ِٓ جٌعٍّس جالؾٕر١س .

 ح  جْطعحٔس جٌّٕطؽ ج١ٌٓحقٟ جالؾٕرٟ ذحٌٍٓع ٚجٌهىِحش جٌّك١ٍس ٚيٌه ذطٛى٠ٍ٘ح ٚجٌطٟ لى ضىْٛ ٍْع( 2)

.جٌم (جٚ لى ضىْٛ ؼ١ٍ ِٕظٌٛز ِػً )جٌهىِحش جٌطٟ ضمىِٙح جٌمٜٛ ِٕظٌٛز ِػً )جالؼى٠س ٚجٌٍّٗٚذحش ..

 جٌعحٍِس جٌّك١ٍس (ٚذحٌطحٌٟ ونٛي ٌأِ جٌّحي ٠َٚحوز ١ٌٚى جٌىٌٚس ِٓ جٌعّالش جالؾٕر١س .

٠ٕٚٗأ ِٓ االحز انظهجٙ : -ة  

و ؼ١ٍ نٍٚؼ ج١ٌٓحـ جٌّك١١ٍٓ جٌٝ نحٌؼ جٌرٍى ٍٖٚجتُٙ جٌٍٓع ٚجٌهىِحش ج١ٌٓحق١س ًٚ٘ج ٠عٕٟ جْط١ٍج( 1)

ِٕظٌٛ ٌطٍه جٌٍٓع ٚجٌهىِحش ،ٚذًٌه ٠إوٞ جٌٝ نٍٚؼ ٌؤِٚ جالِٛجي ٚجٔهفحٜ ١ٌٚى جٌىٌٚس ِٓ جٌعٍّس 

 جالؾٕر١س .

جْطعحٔس جٌّٕطؽ ج١ٌٓحقٟ جٌّكٍٟ ذحٌٍٓع ٚجٌهىِحش جالؾٕر١س ٚيٌه ذحْط١ٍجو٘ح ٠ٚطٍضد ع١ٍٗ نٍٚؼ ٌأِ ( 2)

 جٌّحي ٚجٔهفحٜ ١ٌٚى جٌىٌٚس ِٓ جٌعّالش جالؾٕر١س .  

  . احز االطتخًبر انظٛبدٙ ػهٗ االَفبق -2

جالٔفحق ج١ٌٓحقٟ ٘ٛ جٌطم٠ُٛ جاللطٛحوٞ ٌّؿّٛ  جٌهىِحش جٌّمىِس جٌٝ جٌٓحتك١ٓ ،ذّعٕٝ جْ وً جٔفحق ِٓ 

عٍٝ جال٠ٛجء ٚجٌطعحَ ٚ٘ٛ ٠ّػً جٔطمحي جالِٛجي ِٓ  ٔفحقوحإلؾحٔد جٌٓحتف جّٔح ٘ٛ ـٟ ِمحذً نىِس ١ْحق١س 

ج١ٌٓحق١س . ٠ٚطفٍ  ً٘ج جالٔفحق ١ًٌّٗ جٚكحخ جٌفٕحوق ٚجٚكحخ جٌٍٓع  جٌٓحتك١ٓ جٌٝ جٚكحخ جٌّٗح٠ٌع

هىِحش ٌِٚٛوٞ جال٠عّس جٌّهطٍفس ٚجٌ
(2)

. 

عىو  جوػٍٚضؿىٌ جالٖحٌز جٌٝ جْ قؿُ جٌٕٗح٠ ج١ٌٓحقٟ ٠طٛلؿ عٍٝ ِمىجٌ ِح ضرًٌٗ جٌىٌٚس ِٓ جؾً جؾطًجخ 

ج١ٌٓحـ ِٚٓ جذٍَ ضٍه جٌّؿٙٛوجش ٘ٛ جظٙحٌ جالِىحٔحش ج١ٌٓحق١س ٌطٍه جٌىٌٚس عٓ ٠ٍ٠ك جٌكّالش ِٓ  ِّىٓ 

 ٌط٠ٛٓم١س ٚجالعال١ٔس .ج

                                                           
(

1
( روبرت ماكنتوش واخرون ،بانوراما الحٌاة السٌاحٌة ، ترجمة عطٌة دمحم شحاته ، طبعة المجلس االعلى للثمافة ،طبعة اولى ،الماهرة  

 .322-326،ص7007،

(
2
 7000لٌة , دار النشر دالً ابراهٌم ، الطبعة االولى ، الجزائر ,نوال دماد ,االستراتٌجٌة التروٌجٌة واسهاماتها فً تسوٌك السٌاحة الداخ  ( 

 .77,ص
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  .احز االطتخًبر انظٛبدٙ ػهٗ اػبدح تٕسٚغ انذخم -3

 ضٛؾى جٌّٕح٠ك ج١ٌٓحق١س عِّٛح عٍٝ جٌٗٛج٠ة ٚجٌؿرحي ٚجِحوٓ جالغحٌ ٟٚ٘ ؼحٌرح ِح ضىْٛ ذع١ىز عٓ جٌّىْ ، 

ًٖ٘ جٌّٕح٠ك عٍٝ ٔظحَ جٔطحؼ ذ١١ٓ ِّح ٠إوٞ جٌٝ ضىٟٔ جٌّٓطٜٛ جاللطٛحوٞ ٚجٌّع١ٟٗ  ْىح٠ْع١ٕ جؼٍد ٚ

ضٍه  ألًٌٍ٘ٓىحْ .ـٟ ًٖ٘ جٌظٍٚؾ ٠ّىٓ ٌالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ ـٟ ضٍه جٌّٕح٠ك جْ ٠ٛرف ٌِٛوج ِّٙح 

ّٕح٠ك ذىال ِٓ جٌهٍك ـٍ٘ عًّ ؾى٠ىز ـٟٙ ضعًّ عٍٝ ض٠َٛع جٌىنً عٍٝ وحـس ذِٓ نالي ل١حِس جٌّٕح٠ك 

ضٍو١ُٖ عٍٝ جٌّىْ 
(1)

ج١ٌٓحق١س ٚجالٌذحـ جٌّطكممس ِٕٚطؿٟ جٌٍٓع  جٌّٕٗحزجٌّىـٛعس ٌٍعح١ٍِٓ ـٟ   ـحألؾٌٛ .

ٚجٌهىِحش جٌطٟ ضكطحؾٙح جٌكٍوس ج١ٌٓحق١س ضإوٞ جٌٝ ٠َحوز جٌىنٛي ـ١ٙح ٚذحٌطحٌٟ جعحوز ض٠َٛعٗ ذ١ٓ جٌّىْ 

 . عٓ عىَ ضٛـٍ ـٍ٘ عًّ ـٟ ج٠ٌٍؿ .٠ٌٍفٟ جٌٕحضؽ ًٖٚ٘ جٌّٕح٠ك وّح ٠ٕطؽ عٕٙح جٌكى ِٓ جٌُٕٚـ ج

ْ ج١ٌٓحقس ضٓحعى عٍٝ ضط٠ٍٛ ٚض١ّٕس ج٠ٌٍؿ ٚجٌّٕح٠ك جٌٕحت١س جٌطٟ ال ضكظٝ ذ١ٕٛد ِٓ جٌط١ّٕس ٚع١ٍٗ ـا

ٍِّٛوس ٌٙح  أَجٌّٗح٠ٌع ج١ٌٓحق١س ْٛجء وحٔص نحٚس  أٔٗحءذ جٌم١حَ جاللطٛحو٠س ،ًٌج ضٛؾد عٍٝ جٌىٌٚس
(2)

: 

 .ؾى٠ىز نٍك ـٍ٘ عًّ  -أ

.ضك١ٓٓ ِٓطٜٛ جٌّع١ٗس  -خ  

.ض١ّٕس ٚنٍك ِؿطّعحش قٟح٠ٌس ؾى٠ىز  -ؼ  

.جْطؽالي جٌُّج٠ح جٌّطٛـٍز ـٟ ضٍه جٌّٕح٠ك -و  

.جعحوز ض٠َٛع جٌىنٛي ذ١ٓ جٌّٕح٠ك جٌكٟح٠ٌس ٚج٠ٌٍف١س  -٘ـ  

.احز االطتخًبر انظٛبدٙ ػهٗ لطبع انتشغٛم -4  

نٍٜ وحٌٕٛحعس ٚجٌٌُجعس ٚجٌطح١ِٓ ٚجٌٕمً ٟٚ٘ ذًٌه جْ ج١ٌٓحقس لطح  ٍِود ٍِٚضر١ ِع جٌمطحعحش جال 

٠ّٚىٓ ، ذط٠ٍمس ِرحٍٖز ٚؼ١ٍ ِرحٍٖز ـٟ نٍك ـٍ٘ عًّ ؾى٠ىز ٚجِطٛح٘ ؾُء ِٓ جٌرطحٌس  ضُٓٙ

 ض١ٕٛؿ جٌمٜٛ جٌعحٍِس جٌٍّضرطس ذحالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ جٌٝ جٌؿٙحش جالض١س :

حوق ٍِٚجوُ جٌطٍـ١ٗ ٚجٌّطحعُ ٚٚوالء جٌعحٍِْٛ جٌىجتّْٛ ذٌٛٛز ِرحٍٖز ُٚ٘ ج٠ًٌٓ ٠عٍّْٛ ـٟ جٌفٕ -أ

 .ج١ٌٓحقس ٚجٌٓفٍ ِٕٚظّٛج جٌٍقالش ج١ٌٓحق١س 

ج١ٌٓحق١س وحٌرٕحء  ذحألٔٗطسجٌعحٍِْٛ ـٟ ج١ٌٓحقس ذٌٛٛز ؼ١ٍ ِرحٍٖز ُٚ٘ جٌعحٍِْٛ ـٟ ِؿحالش ٍِضرطس  -خ

 .ٚجٌطأغ١ع ٚجٌطؿ١ُٙ 

                                                           
(

1
 . 030, ص7000علً احمد هارون ,اسس الجغرافٌة االلتصادٌة , دار الفكر العربً ,الماهرة , ( 

(
2
خطٌط االستراتٌجً ، المكتب ( عبد السالم ابو لحف ، صناعة السٌاحة فً مصر االثار االلتصادٌة واالجتماعٌة والمشكالت والمعولات والت 

 . 30،ص 0226العربً الحدٌث ،
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لٜٛ جٞحـ١س ِإلطس ٔط١ؿس ٌطر١عطٙح جٌّطُج٠ىز ُٚ٘ ؼحٌرح ْىحْ ذحعطرحٌ٘ح جٌعحٍِْٛ جٌّٕؿًذْٛ جٌٝ ج١ٌٓحقس  -خ

 .جٌّٕطمس ج١ٌٓحق١س ٠ٚعٍّْٛ نالي ـطٍز جًٌٌٚز ـٟ جٌّٛجُْ ج١ٌٓحق١س 

جٌعًّ ج١ٌٓحقٟ جٌّكٍٜ ٚ٘ٛ ِٓ ِٕحٚد جٌعًّ ؼ١ٍ ج١ٌٓحق١س ٌىٕٙح ضٕطؽ ٍْع ٚنىِحش ضٓطٍٙه ِٓ  -ش

 .لرً جٌٓحتف وحٌٌُجعس ٚجٌٛكس ٚجٌكٍؾ ٚجٌطؽ٠ًس 

  . احز االطتخًبر انظٛبدٙ فٙ انذخم انمٕيٙ-5

  ٠طٌٛى عٓ جالْطػّحٌ ـٟ جٌمطح  ج١ٌٓحقٟ ونً ذحٌٕٓرس ٌٍّٕطؿ١ٓ ٠ّٚٓٝ ذحٌىنً ج١ٌٓحقٟ ٚجًٌٞ ٠مٛى ذٗ : 

)جٌم١ّس جٌّٟحـس جٌطٟ ضٌٛى٘ح ؾ١ّع جٌمطحعحش ِٓ نالي ع١ٍّس ضٛـ١ٍ جٌٍٓع ٚجٌهىِحش ١ٌٍٓحـ 
1

جٚ ٘ٛ ، ( 

ٚذًٌه ـحْ ، جٌم١ّس جٌّٟحـس ـٟ ج١ٌٓحقس جٌطٟ ضم١ّ جٌّىنالش جٌّٓطهىِس ـٟ ض١ٕٛع جٌّٕطٛؼ ج١ٌٓحقٟ 

ُٙ ـٟ ضى٠ٛٓ جٌىنً جٌمِٟٛ ِٓ نالي ِح ضكممٗ ِٓ ل١ّس ضٓ جٌطٟج١ٌٓحقس ضعطرٍ ِٓ جُ٘ جالٔٗطس جاللطٛحو٠س 

جٌكى١ِٛس جٌطٟ ضٓحُ٘ ـٟ ٌـى  جشٌإل٠ٍجو٠ّىٓ ١ٌٍٓحقس جْ ضىْٛ ِٛىٌج ِّٙح ، ِٟٚحـس عٍٝ جٌّىنالش 

ذحٌطٍق جالض١س  ذحألِٛجي١ُِج١ٔس جٌكىِٛس 
(2)

: 

جال٠ٍجوجش جٌّطكممس ِٓ جٌٕٗح٠ ج١ٌٓحقٟ جٌطحذعس ٌٍمطح  جٌعحَ :ـٟ جٌرٍىجْ جٌٕح١ِس ضىْٛ جٌكىِٛس ٟ٘  - أ

 جٌّحٌىس ٌٍّٗح٠ٌع ج١ٌٓحق١س ًٌٌه ـحْ جال٠ٍجوجش جٌّطكممس ْٛؾ ضىْٛ ِٓ ١ٛٔد ج٠ٍجوجش جٌكىِٛس .

ج١ٌٓحق١س جٌطحذعس ٌٍمطح  جٌّهط١ٍ ضىْٛ  جٌّٕٗحزجال٠ٍجوجش جٌّطكممس ِٓ جٌٕٗح٠ ج١ٌٓحقٟ جٌّهط١ٍ :  - خ

 ِٓ ضٍه جال٠ٍجوجش.  ج  ٍِّٛوس ِٓ لرً جٌكىِٛس ٚجالـٍجو ِعح ، ٚذًٙج ـحْ ٌٍكىِٛس ؾُء

ٓ ٚجًٌٞ ٠ىْٛ ِ ِٓ نالي جٌٍٟجتد ٚجٌٍَْٛ جٌّفٍٚٞس عٍٝ جٌٕٗح٠ ج١ٌٓحقٟ جال٠ٍجوجش جٌّطكممس - ش

 . ١ٛٔد جٌكىِٛس 

 .  احز االطتخًبر انظٛبدٙ فٙ انمعبء ػهٗ انفمز  -6

 ِٛلعٚضّػً  جالْطػّحٌ ـٟ لطح  ج١ٌٓحقس جقى جورٍ جٌمطحعحش جاللطٛحو٠س ٚجٍْعٙح ّٔٛج ـٟ جٌعحٌُ  ٠عى

ٚلى ال ضىْٛ ٟ٘ جٌكً جٌىف١ً ذحٌمٟحء عٍٝ  ،  ٠إٍ٘ٙح ٌطع٠ُُ جٌّٕٛ جاللطٛحوٞ ٚجٌط١ّٕس عٍٝ وحـس جٌّٓط٠ٛحش

ذًٙج جٌمطح   ى جٌىنٛي عرٍ نٍك جٌٛظحتؿ ١ضٌٛعٓ ٠ٍ٠ك ضُٓٙ ـٟ يٌه ذٗىً ور١ٍ  ّىٓ جْجال جٔٙح ٠جٌفمٍ 

ٔٙح ضإوٞ جٌٝ ذحضؿحٖ نفٟٙح ، ٚـٟ ً٘ج ج١ٌٓحق ـاٚجٌمطحعحش جالنٍٜ ًٚ٘ج ْٛؾ ٠ٕعىّ عٍٝ ٔٓرس جٌفمٍ 

، ٚيٌه الْ ِٓ نالي جٔطحؼ ٚجْطهىجَ ٚذ١ع جٌّٕطؿحش جٌٌُجع١س جٌّك١ٍس  ضّى١ٓ ـثحش جٌٗرحخ ٚجٌٕٓحء

                                                           
)

1
 (world tourism re commended my thological ,united nations frame work , paris , 2008 ,p 49. 

)
2
 (united nations ,world tourism organization ,economic review world tourism ,avdeidel generalism 95, spain 

,Madrid ,1978,p16. 
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ٍ   عىو  ٌعُ جالِىجو جٌٌُجعٟ ِح ٠ى  جالْطػّحٌجش ـٟ جٌمطح  ج١ٌٓحقٟ ؼحٌرح   ِٓ جالٍْ جٌفم١ٍز  ٚوًٌه  ور١

العّحي ٚضٗؿ١ع جٌّإْٓحش جٌٛؽ١ٍز جٌٕٜٙٛ ذ٠ٍحوز ج
(1 )

. 

  .االجتًبػٙ ًؤشزبَٛب :االحبر انًتزتجخ ػهٗ انح

ِٓ جٌّعٍٚؾ جْ جٌؿحٔد جاللطٛحوٞ ٚجالؾطّحعٟ ضٍذطّٙح عاللس ٠ٍو٠س ،ـحٌططٌٛ جًٌٞ ٠كىظ ـٟ جٌؿحٔد 

جاللطٛحوٞ قطّح ١ٍْجـمٗ ضطٌٛ ـٟ جٌؿحٔد جالؾطّحعٟ ،ـًٙج جٌططٌٛ ٚجقطىحن ٚجنطال٠ جٌٓىحْ ِع جٌٓحتك١ٓ 

  ضهٍٛ ِٓ جالغحٌ جٌٍٓر١س .ٚجٌطمىَ جٌطىٍٕٛؾٟ جوٜ جٌٝ جٔعىحْحش ج٠ؿحذ١س ٌٚىٕٙح ج٠ٟح ال

 : ٔيٍ ْذِ االحبر االتٙ:االحبر االٚجبثٛخ  -1

ٔط١ؿس ٠َحوز  ح  جٌطٛجَْ جالؾطّحعٟ : ضطمحٌخ جالـٍجو يجش جٌطرمحش جالؾطّحع١س ِٓ ذعٟٙح جٌرعٟ - أ

 ونٛي جالـٍجو ٚجٌٓرد ٘ٛ جٌعًّ ـٟ  جالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ ذٗىً ِرحٍٖ جٚ ؼ١ٍ ِرحٍٖ. 

ذحٌم١ُ ٚجٌّعحٌُ جٌف١ٕس ـٟ جٌىٚي ج١ٌٓحق١س ِٓ نالي جٌفْٕٛ ٚجال٘طّحَ ذحٌطٍجظ :ج٘طّحَ ج١ٌٓحقس  - خ

جٞحـس جٌٝ جٌعحوجش جٌى١ٕ٠س ٚجٔٗطس ،ٚقفالش جٌُـحؾ ، ذحألع١حوٚجالقطفحالش  ،وحٌٍلٙ جٌهح٘ ذُٙ

 ٠ٕطمً جٌطٍجظ جالؾطّحعٟ جًٌٞ ٠ٌٛظ ِٓ جْالـُٙ . ٚذًٌهجٚلحش جٌفٍجغ 

ِٓ نالي ٠عًّ عٍٝ ض١ّٕس جٌطفحُ٘ ذ١ٓ جٌٗعٛخ  ألٔٗجال٠ؿحذ١س  جٌطأغ١ٍجشجٌطرحوي جٌػمحـٟ : ٘ٛ جُ٘  - ش

ٚذًٌه ضطمحٌخ جٌّٓحـحش جالؾطّحع١س  ٚجًٌٞ ذىٌٖٚ ٠عًّ ،ٌطرحوي جالـىحٌ ٚجٌّعٍـس  فٍٚس جٌ جضحقس

ٚجّٔح ضعًّ ـم١   ٌفٟٛيجٖرح  ال ٌُ ضعى ج١ٌٓحقس ًٌْج ـاعٍٝ وعُ جٌطٍجظ ٚجضٓح  جٌكٍمس جٌكٟح٠ٌس 

ٓحخ جٌّعٍـس ٚجالقطٍجَ ٚجٌطعحْٚ عٍٝ جوط
(2). 

جٌّٕٛ جٌكٟحٌٞ :ضعطرٍ جالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ ْررح ٌت١ٓ١ح ِٓ جْرحخ جٌٍلٟ جٌكٟحٌٞ ِٓ ق١ع  - ظ

ضّػً ١ٍْٚس قٟح٠ٌس ٌٕمً ٚضرحوي جٌػمحـحش ذ١ٓ جٌرٍىجْ ـعٓ جٔٙح جال٘طّحَ ذحٌّمِٛحش ج١ٌٓحق١س ، وّح 

ج١ٌٓحـ  ِٓ نالي قٍوسٚجٌفْٕٛ  ٚج٢وجخ٠ٍ٠مٙح ضطكمك جٌطرحوي جٌكٟحٌٞ ٚجٔطمحي جٌّعطمىجش ٚجٌٍؽس 

 ج  ٚضطأغٍ ـ١ٙح غمحـ١ح ، ٚذًٌه ٠طكمك جٌطأغ١ٍ جٌػمحـٟ ١ٌٍٓحقس جًٌٞ ٠ّػً ِكٌٛ ِٓ ِكحٌٚ ٚذحٌطحٌٟ ضإغٍ

جٌط١ّٕس 
(3). 

:ٕٚ٘حن جغحٌ ٍْر١س ٌٍٕٗح٠ ج١ٌٓحقٟ عٍٝ جٌؿحٔد جالؾطّحعٟ ٚجٌػمحـٟ ٟٚ٘ وحالضٟ  االحبر انظهجٛخ   -2
(4)

: 

                                                           
(

1
، مذكرة (السٌاحة المستدامة : المساهمة فً النمو االلتصادي والتنمٌة المستدامة ،اجتماع الخبراء بشأن مساهمة السٌاحة فً التنمٌة المستدامة  

 .07،ص 7003مارس  02-07لضاٌا من اعداد امانة االونكتاد ،جنٌف ،

(
2
 .027,ص  7006نمٌة  االجتماعٌة دراسة تموٌمٌة للمرى السٌاحٌة ,مصر ,وفاء زكً ابراهٌم , دور السٌاحة فً الت( 

(
3
 .72,ص 7007دمحم منٌر حجاب ,االعالم السٌاحً ,طبعة االولى ,دار الفجر للنشر والتوزٌع ,( 

(
4

 .22-22،ص 7002نعٌم الظاهر ،سراب الٌاس ،مبادئ السٌاحة ، طبعة ثانٌة ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع ، االردن ، (
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س ضططٍد جال٘طّحَ ذحٌّٕح٠ك ج١ٌٓحق١س ٚض١ّٕطٙح ٚجعىجو٘ح ١جٌطكٛالش جالؾطّحع١س :جٌكٍوس ج١ٌٓحق - أ

٠طٌٛى عٓ يٌه عحوجش ٚضمح١ٌى ؾى٠ىز ٚؼ١ٍ ِأٌٛـس ٠ٍْٚعس ذحٌٕٓرس ٌٓىحْ جٌرٍى ِّح الْطمرحي جٌٓحتك١ٓ 

ِّح ٠إوٞ جٌٝ  ع١ٍٙحٚضٍذٛج  ٔٗإٚجج١ٌّٟؿ ٚجٌطٟ ضهطٍؿ عٓ عحوجضُٙ جالؾطّحع١س ٚجٌػمحـ١س جٌطٟ 

 .ضؽ١ٍجش ـٟ ضٍه جٌّؿطّعحش 

هفحٜ ِٓط٠ٛحش جٔطٗحٌ عٛجًِ جٌفٓحو ٚجٌطىٌ٘ٛ جالؾطّحعٟ ٚجٌػمحـٟ :ضعحٟٔ ذعٝ ِٓ جٌىٚي جٔ - خ

جٌّع١ٗس ٚٔمٙ جالِىحٔحش جٌّطٛـٍز ، ٠ٚطٛجـى جٌٝ ًٖ٘ جٌّٕح٠ك جٕٚحؾ ِهطٍفس ِٓ جٌٓحتك١ٓ 

ذمىٌجضُٙ جٌّح١ٌس ِّح ٠إوٞ جٌٝ جضؿحٖ ٔٓرس ِٓ جذٕحء ًٖ٘ جٌىٚي جٌٝ ضكم١ك ِىحْد ِحو٠س ٚجْ وحٔص 

 ذْٛحتً ؼ١ٍ ٍِٗٚعس ٚجٔطٗحٌ ذعٝ ِٓ ٌٚٛ جالٔكٍجؾ . 

ىظ جٔٛج  ِٓ جٌطٛحوَ جٌػمحـٟ جٚ جٌّٛجؾٙس جٌٍٓر١س ذ١ٓ جٌػمحـحش جٌّهطٍفس ذٓرد جٌطٛحوَ جٌػمحـٟ : ضك - ش

 جالنطالؾ جٌىر١ٍ ذ١ٓ عٕحٍٚ ٚجْح١ٌد جٌك١حز ٚجٌّعطمىجش ٚجالـىحٌ .

.انجٛئٙ  ًؤشزنخب : االحبر انًتزتجخ ػهٗ انحب  

 .االحبر االٚجبثٛخ نالطتخًبر انظٛبدٙ  -1

ضطّػً عٕحٍٚ جٌطٍجظ جٌكٟحٌٞ ذحٌّٛجلع ، جغٍ جالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ ـٟ ضط٠ٍٛ جالِحوٓ جالغ٠ٍس ٚجٌطح٠ٌه١س  -أ

ٚجْ جٌّكحـظس ع١ٍٙح  جٌطح٠ٌه١س ٚجالغ٠ٍس ٚجٌّٛجلع جٌى١ٕ٠س ٚجٌٍّجلى جٌّمىْس ِٓ جُ٘ عٕحٍٚ جٌؿًخ ج١ٌٓحقٟ ،

٘ح ٚضك١ٕٓٙح ِٓ ج٠ٌٛٚحش ج١ٌٓحقس ٚضط٠ٍٛ
(1)

ً قحـُ ٌٍّكحـظس عٍٝ عٕحٍٚ جٌطٍجظ جْ ج١ٌٓحقس ضٗى ئي، 

جٌػمحـٟ ٚجٌكٟحٌٞ ـٟ جٌّٕح٠ك ج١ٌٓحق١س وٛٔٙح ضعى ِٓ عٕحٍٚ جٌؿًخ ج١ٌٓحقٟ جٌٙحِس ٚضًّٗ ع١ٍّحش 

 ٌّكحـظس عٍٝ ًٖ٘ جٌعٕحٍٚ وحالضٟج
(2)

: 

.جٌّكحـظس عٍٝ جٌّٛجلع جالغ٠ٍس ٚجٌطح٠ٌه١س ٚجالّٔح٠ جٌّعّح٠ٌس ج١ٌُّّز  -1  

 .جق١حء جٌٕٛحعحش ج١ٌى٠ٚس جٌفْٕٛ ٚجٌّٕحْرحش جٌطم١ٍى٠س ٚذعٝ ِظحٍ٘ جٌك١حز جال١ٍ٘س  -2

جٌىعُ جٌّحٌٟ ١ٌٛحٔس جٌّطحقؿ ٚجٌٍّجـك جٌػمحـ١س وحٌّٓحٌـ جالغ٠ٍس ، وًٌه ضٕظ١ُ جٌّٕحْرحش جٌػمحـ١س   -3

ـحْ ضك١ٓٓ ًٌٌه ،  ٚجٌٍّٙؾحٔحش ضّػً عٕحٍٚ ؾًخ ١ْحقٟ ٌٍُٚجٌ ِٓ جٌهحٌؼ وًٌه ٌٍٓىحْ جٌّك١١ٍٓ 

ْح١ْحش جٌطٟ ال ؼٕٝ عٕٙح ـٟ ٕٚحعس ج١ٌٓحقس .الضعى ِٓ ج جٌر١ثس ٚضط٠ٍٛ جٌّٛجلع جٌطح٠ٌه١س ٚجٌطٍجغ١س   

 .احز االطتخًبر انظٛبدٙ فٙ انجٛئخ انطجٛؼٛخ  -ة

جٌّكفُ جالْحِ ٌٍىػ١ٍ ِٓ ج١ٌٓحـ ـٟ  ضعى ـٟٙضعطرٍ جٌر١ثس جٌطر١ع١س ِٓ جُ٘ عٕحٍٚ جٌؿًخ ج١ٌٓحقٟ 

 جٌّٕحل ،ٚجٌؿرحي ، ٚجٌّمحٚى ج١ٌٓحق١س ، ٚضطّػً جٌر١ثس جٌطر١ع١س ذحٌعٍٜ جٌطر١عٟ ِػً )جٌؽحذحش ، 

جٌك١ٛجٔحش ٚجٌٕرحضحش (ٟٚ٘ ن١ٍجش ٠ر١ع١س ٌٚىٓ ـٟ ظً جٌططٌٛ جٌكحًٚ ٌٍعحٌُ ٔؿى جْ ٕ٘حن ٌّٓحش ِٓ ٚ

جْ ٕٚحعس ٚض١ّٕس ج١ٌٓحقس ٌٙح ضأغ١ٍ ج٠ؿحذٟ ،  ٍجش جالٚطٕحع١س (ٕٚع جالٔٓحْ ِػً )ضٕظ١ُ جٌكىجتك ٚجٌرك١
                                                           

(
1
 .002,ص 7003( رؤوف دمحم علً االنصاري ,السٌاحة فً العراق ودورها فً التنمٌة واالعمار , طبعة ثانٌة ,بغداد , 

(
2

 .022, ص0222( عثمان دمحم غنٌم  ، بنٌتا نبٌل سعد  ,التخطٌط السٌاحً فً سبٌل تخطٌط مكانً شامل ومتكامل , طبعة اولى ,عمان , 
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ذكّح٠س جٌّٛجٌو جٌطر١ع١س ٚجٌكفحظ ع١ٍٙح ِٓ جٌطٍؿ ِٓ نالي جلحِس جٌّك١ّحش  ٚضطّػًعٍٝ جٌر١ثس جٌطر١ع١س 

جْ ٕٚحعس ج١ٌٓحقس ال ضهٍؿ ـٟالش ع١ٍٞس وحٌىنحْ وّح ، ٚجٌك١ٛج١ٔس ٚجٌٕرحض١س جٌطٟ جْطؽٍص ٌؿًخ ج١ٌٓحـ 

ٚ )جٌٕٛحعس جٌٕظ١فس ( ذحلٟ جٌٕٛحعحش جالنٍٜ ًٌٌه ـمى ١ّْص خ)جٌٕٛحعس جٌٛى٠مس ٌٍر١ثس (ـٟ 
(1)

. 

 .االحبر انظهجٛخ نالطتخًبر انظٛبدٙ -2

 ٠طىجنً ِع جٌك١حز  جغٍ جالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ عٍٝ جٌٕظُ جال٠ىٌٛٛؾ١س : جْ جالْطػّحٌ ـٟ لطح  ج١ٌٓحقس

وّح ٠ّىٓ جْ ٠إوٞ ، الْط١عحخ ً٘ج جٌٕٗح٠  ؾ١ّٓس عٍٝ جٌٕظُ جال٠ىٌٛٛؾ١س أٍٞجٌذ جٌر٠ٍس ٠ٚطٓرد

جي جوٜ جٌططٌٛ ؼ١ٍ ج١ٌٍُٓ ٌٍرٕٝ جٌطكط١س ِػً جٌٍٚؿ جٌّىػؿ  جٞطٍجخ ـٟ جٌك١حز جٌر٠ٍس جٌٝ 

ٚجٌرٕحء ؼ١ٍ جٌّهط١ ٌٗ ٌٍّٕطؿحش ٚجٌفٕحوق ٚجٌطٍق ذٗىً ضعىٜ عٍٝ جٌطر١عس ٌألٔٛج  جٌٕرحض١س 

جٌّٕح٠ك  ر١ٍ عٍٝ جالٔٛج  جٌّٙىوز ذحالٔمٍجٜ ـٟال  عٓ جٌطٙى٠ىجش جٌطٟ ضٛجؾٗٚجٌك١ٛج١ٔس ٚنطٍ و

ش جالٌجٜ  ج٠ٌٍرس ٚجٌٗعحخ جٌٍّؾح١ٔس ٚجٌٕظُ جال٠ىٌٛٛؾ١س جٌرك٠ٍس ٔط١ؿس ٠ٌُحوز جٌٕفح٠ح جٌٙٗس ِػً 

ى جٌّٕح٠ك جٌؿر١ٍس ِٓ نالي جٌّٟٗ ِّٚحٌْس جٌطٌُؽ ٠ٚوًٌه ضٙى، ّعحٌؿس جٌؼ١ٍ ٚجٌّٛجو جٌى١ّ١حت١س 

ِٗىٍس جَجٌس جٌؽحذحش جٌٕحؾّس عٓ ٠َحوز جْطٙالن جٌهٗد ـًٙج لى ال ٠إوٞ ـٟال عٓ  عٍٝ جٌؿ١ٍى ،

١س جٌطع٠ٍس ٚجال١ٙٔحٌجش جال١ٌٞس جٌٝ ضى١ٍِ جٌٕظُ جال٠ىٌٛٛؾ١س ـكٓد ٚجّٔح ض٠ٍٓع عٍّ
(2). 

  ِّحجٌطٍٛظ جٌّف٠ٍ : لى ٠إوٞ جالْطػّحٌ ج١ٌٓحقٟ جٌٝ جْطٙالن جٌىػ١ٍ ِٓ جٌّٛجو جٌّك١ٍس جٌطر١ع١س 

ٌعىَ  ٌطٟ ضعحٟٔ ِٕٙح جٌعى٠ى ِٓ جٌرٍىجْجقى جٌّٗحوً ج جٌطٟ جٚركص٠ٌٚٛى ٔفح٠حش ْحتٍس ٍٚٚرس 

ْٚحتً  َ  ضٍٛظ جٌٙٛجء جٌٕحؾُ عٓ جْطهىج ـٟجٌٕٗح٠ ج١ٌٓحقٟ وّح ٠ُٓٙ ، عٍٝ ِعحٌؿطٙح  حلىٌضٙ

ضمىٌ جٔرعحغحش ؼحَ غحٟٔ جٚو١ٓى جٌىحٌذْٛ ِٓ ْٚحتً جٌٕمً ـٟ جٌمطح  ج١ٌٓحقٟ  ئيج١ٌٓحقٟ جٌٕمً 

%( ِٓ جؾّحٌٟ جالٔرعحغحش جٌعح١ٌّس  6-4ٚجٌٓىٓ ٚؼ١ٍ٘ح ِٓ جالٔٗطس قٛجٌٟ )
(3)

. 

  ٌٛ٘جالْطؽالي جٌّف٠ٍ ٌٍّٛجٌو جٌطر١ع١س :جْ ضط٠ٍٛ ج١ٌٓحقس ٚجٌرٕٝ جٌطك١س ؼحٌرح ِح ٠إوٞ جٌٝ ضى

،  جٌىػرحْ ج١ٌٍٍِس ٚضأوً جٌطٍذس ٚضىٌ٘ٛ جٌطر١عس ذٓرد جٌطْٛع جٌعٍّجٟٔظٌٙٛ جٌطٍذس ِػً 

   ذٗىً ؼ١ٍ عمالٟٔ ِٓ لرً جٌٓٛجـ جٞؿ جٌٝ يٌه  ِكىٚو٠س ِٛجٌو ج١ٌّحٖ جٌعًذس ٚجْطؽالٌٙحٚ

١ٍس ِػً جٌّٛجو جال١ٌٚس ٚجٌطحلس جالـٍج٠ ـٟ جْطؽالي جٌّٛجٌو جٌّك
(4). 

 
                                                           

)
1
 (david son ,rob ,tourism ,pitman publishing ,2ed ,coreat Britain ,1993,p23. 

)
2
( Frederico neto ,sustainable  tourism ,environmental protection and natural resource manafement : paradise 

on earth ? international colloquium on regional governance and sustainable development in tourism –driven 
economic ,mexico, 20-22 february 2002 ,p8. 

(
3
 .62، ص  0220( صباح محمود دمحم واخرون ، ممدمة فً الجغرافٌة السٌاحٌة مع دراسة تطبٌمٌة عن المطر العرالً ، بغداد ،  

)
4
( Jeane cherles ,briquet- laugier ,le tourism durable dans les pays mediterraneens ;etat des lieux et nouveaux 

cadre d analyse ,communication pour le cinquieme colloque international <energies ,changement climatiques et 
development durable hammamet (tunisie) ,15-17 juin 2009 ,p9 . 



 
 

 

  

 

  

 الثاني الفصل
حتليل واقع االستثمار السياحي واثرة على بعض مؤشرات 

 التنمية املستدامة
 يف دول خمتارة  

 
 

                     

.



 تحليل واقع االدتثمار الدياحي واثرة رلى بعض مؤذرات التنمية المدتدامة  في دول مختارة  : الفصل الثاني
 
 

 

52 

 الفصــل الثانــً 
 تحلٌل واقع االستثمار السٌاحً واثرة على بعض مؤشرات التنمٌة المستدامة

 فً دول مختارة  
 
 

 تمهٌد :
 

 ا  تعد السٌاحة من االنشطة االلتصادٌة االساسٌة للعدٌد من الدول النامٌة والمتمدمة ، وتمارس دور         

من فرص عمل ، وما توفره من عمالت اجنبٌة ،  تنتجهفً تحمٌك التنمٌة وتنوٌع االلتصاد بما  ا  مهم

من المطاعات اصبح لطاع السٌاحة ٌعنى بالتنمٌة  هاولدرتها على جذب االستثمارات االجنبٌة ، وكغٌر

ظواهر سلبٌة  عدة صناعة السٌاحة ، والذي لد نتج عنه شهدتهالمستدامة ، خاصة بعد التطور السرٌع الذي 

ن ذلن كان مراعاة السٌاحة فً المحافظة على البٌبة وخاصة المناطك الحساسة سٌاحٌا  على البٌبة ، لذا فإ

المادمة  لألجٌالتها وخصابصها وترشٌد استخدام الموارد السٌاحٌة لتبمى صالحة مكونا ىوالمحافظة عل

سوف نستعرض فً هذا الفصل تجربتٌن مهمتٌن فً هذا المجال والتً تتمثل بتجربة مالٌزٌا التً  وعلٌه

 نالتجربتٌ هاتٌنوتجربة الجزابر مع مالحظة اننا اخترنا كانت من التجارب الرابدة على مستوى العالم 

لالستفادة من عوامل النجاح والفشل التً رافمت االستثمار السٌاحً وانعكاساته على بعض مإشرات 

 .سواء كان ذلن بالسلب ام االٌجاب  البحثالتنمٌة المستدامة لٌد 

كتجربة مالٌزٌا ،  ن هذا الفصل سوف ٌتناول بعض التجارب الناجحة فً مجال االستثمار السٌاحً ،لذ فإ

  وتجربة الجزابر .
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 االوللمبحث ا
 فً بعض مؤشرات التنمٌة المستدامة ٌزٌا فً االستثمار السٌاحً واثرهتجربة مال

 
 المطلب االول : مقومات الجذب السٌاحً فً مالٌزٌا .

االنظار السٌاحً وٌمكن تناول تتمٌز مالٌزٌا بالعدٌد من ممومات الجذب السٌاحً التً تجعل منها محط 

 ابرزها وكاالتً :

 اوالً: مقومات الجذب السٌاحً فً مالٌزٌا .

تعد مالٌزٌا من البلدان الغنٌة بتراثها الذي ٌجمع بٌن الحضارات المختلفة ، وٌشكل مزٌجا من        

احتلت المرتبة  إذالحضارات الشرلٌة والغربٌة ، لذا اصبحت من افضل الوجهات السٌاحٌة للمسلمٌن ، 

حسب المإشر العالمً للسٌاحة الحالل الصادر عن شركتً  ب( 3128-3122االولى عالمٌا خالل المدة )

"ماستر كارد" و"كرسنت وٌتنج " ، كما انها تعد ثانً افضل وجهة سٌاحٌة للتسوق عالمٌا للسابح المسلم ، 

نها تعد من البلدان المتمدمة فً هذا لذا فإالمً حسب الترتٌب العباحتلت المرتبة التاسعة  ولد بعد مدٌنة دبً

 :(1)باالتً  هذه الممومات%( من الدخل المومً وٌمكن اجمال 26، وتوفر للبلد نحو )المجال 

وتحتل المركز االثنً االنظمة البٌبٌة ، حٌث تعد من البلدان المتنوعة من  فهً:  المقومات الطبٌعٌة -أ

ٌتركز فً وهذا التنوع ٌتمثل بوجود تنوع نباتً م من حٌث التنوع التكنولوجً لعشر على مستوى العا

والمسطحات المابٌة والجبال ، اضف الى ذلن وجود  الحٌواناتوالمساحات الخضراء والغابات االستوابٌة 

%( من اجمالً 31الغابات المطٌرة التً تحتل حوالً نحو ثلثً مساحة مالٌزٌا ، وتمثل موطنا لنحو )

( دولة االكثر تنوعا فً 28النباتات والحٌوانات جعلها من بٌن ) فًوهذا التنوع ، حٌوانات فً العالم ال

( دولة من دول العالم 49كما جعلها من بٌن ) العالم ، االمر الذي جعلها ممصدا لمحبً الرحالت البرٌة

  كؤفضل الوجهات المرشحة من لبل منظمة السٌاحة العالمٌة . 

مولعها الجغرافً المتمٌز اذ تمع جنوب شرق اسٌا وتشارن الحدود البرٌة مع تاٌالند اضف الى ذلن 

واندونٌسٌا وبروناي اما الحدود البحرٌة فتشاركها مع سنغافورة وفٌتنام والفلبٌن وتتكون مالٌزٌا من لسمٌن 

ى شبه ربٌسٌٌن على جانبً بحر الصٌن الجنوبً وهما غرب مالٌزٌا ، وشرق مالٌزٌا ، وتحتوي عل

بٌنما 3( كم43:869%( من اراضً البالد التً تبلغ مساحتها )51الجزٌرة المالٌزٌة التً تشكل حوالً )

                                                           
(

1
 .92،ص3129(، 2( ، عدد )5( عرلوب خدٌجة ، ممومات نجاح السٌاحة الحالل فً مالٌزٌا ، مجلة البشابر االلتصادٌة ، مجلد )
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، لذا فهً تتمٌز بمولع جغرافً رابع ومناخ معتدل فً اغلب  ( ملٌون نسمة 6:.42ٌبلغ عدد سكانها )

 .(1)امة التصادٌة وروحٌة االمر الذي ٌجعلها تمتلن فرصة لتطوٌر السٌاحة وتحمٌك استد اولات السنة 

ٌعٌش ذوو اذ والدٌانات المختلفة ،  : اذ تتمٌز بمزٌج فرٌد من االعراق المقومات الثقافٌة والحضارٌة -ب

 .(  2)المالوٌة والهندٌة والصٌنٌة وغٌرهم فً سالم وتناغم فٌما بٌنهم المسلمة و االصول

 .(3)كوااللمبور العاصمة فً والرابعة الممٌزة والمعالم الضخمة المبانً من العدٌد وجود ذلن الى أضف

 بربري،و مونجولً، لمزٌج عجٌب خلٌط بفن بنً معمد صرح وهو الصمد عبد سلطان مبنى ٌوجد

 المعمارٌٌن نورمان المهندسٌن لبل من صمم الكالسٌكً، ولد  البرٌطانً المعماري والطراز عربً،و

مالٌزٌا  فً البرٌطانٌة االستعمارٌة لإلدارة ا  مركز واستخدم  و تم انجازه فً  عامٌن29:8وبٌدوٌل فً عام 

  المالٌزٌة.  للمحاكم ا  مجمع أصبح آنذان ،وفً الولت الحاضر

 فً الحدابك التً تعد من كبرى بكوااللمبور، الطٌور حدٌمة مالٌزٌا  بهاومن المعالم الحضارٌة التً تتمٌز 

 تمثل تمرٌبا كل نوع ربٌسً من الطٌور فً العالم .شرلً اسٌا ،وتحتوي على آالف من الطٌور  جنوب

 التراثٌة بعض المعالم اذ ٌوجد ، التملٌدي اإلسالمً بالتراث غنٌة مالٌزٌا ومن جانب اخر ٌالحظ ان  

  المنطمة، هذه فً شٌدت التً والمساجد بالبناٌات وتتمثل لمالٌزٌا الشرلً الساحل مناطك فً والتارٌخٌة

 كوتا مدٌنة فً والمصر الدولة، ومتحف الملكً، والمتحف الٌدوٌة للحرف المرٌة متحف بٌنها التً من

 من والكثٌر,  باهانن والٌة فً والثمافة الفنون ومركز الملكٌة بٌكان مدٌنة فً المتنوعة والمبانً بهارو

 ولد,  اإلسالمٌة للسٌاحة مالبمة وجهة تمثل التً الضخمة والمساجد الممدسة واألماكن اإلسالمً التراث

 والمسٌحٌة االسالم جانب الى االدٌان لجمٌع الدٌنٌة الشعابر ممارسة فً كاملة حرٌة المالٌزي الدستور منح

 مادة تمثل والتً المالٌزي الشعب وتمالٌد عادات على انعكس العرلً التلون وهذا,  والهندوسٌة والبوذٌة

 والتجارٌة التً  الثمافٌة اضف الى ذلن الامة المعارض ، والمنتجعات المدن خاصة للسٌاح جاذبة فلكلورٌة

 الفنٌة والعروض والفاعلٌات الطبٌعٌة بالمناظر التمتع عن الباحثٌن السٌاح من كثٌرا   عددا   تجذب

 .  (4)المتنوعة

المالٌزٌة الوالعة على الصى الشمال لشبة الجزٌرة  ومن المدن البارزة فً مالٌزٌا ،مدٌنة جوهور       

ق ومعارض الفنون اكز تسوالمالٌزٌة  والتً تتمٌز بكونها احد  المدن التجارٌة والسٌاحٌة وتحتوي على مر

                                                           
 )

1
   ( Malaysia map ,www.mapsofworld.com,12/7/2017retrieved,4/6/2018.edited.  

(
2
( 3، عدد ):2الوالع والمتطلبات تجربة مالٌزٌا وتركٌا ، مجلة دفاتر بوادكس ،مجلد –( نعٌمً حكمة ، السٌاحة الحالل كتوجه حدٌث للسٌاح  
 . 41-:3، ص3131،

(
3
 .27، ص3125،الماهرة ، العربً للنشر والتوزٌع ، 2ٌة ، مهاتٌر دمحم والصحوة االلتصادٌة ،ط( دمحم صادق اسماعٌل ، التجربة المالٌز 

 
4
   ( department of Islamic development Malaysia Islamic toursm centre , ministry of tourism and culture 

Malaysia ,2015 ,p11. 
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ربطهما جسر طوله جمهورٌة سنغافورة وٌ حدودوالثمافة ، ٌتوسطها مسجد السلطان ابو بكر وهً تمع على 

كم ( 261)اغفال مدٌنة ماالكا التً تعد من المدن االثرٌة التارٌخٌة وتمع على بعد  كم . وال ٌمكن( 2.16)

انها كانت فً المرن  إذ،  ذة من كلمة عربٌة وهً ملتمىجنوب كواالمبور وٌمال ان اسمها مااللا مؤخو

دن الخامس عشر المٌالدي مٌناء ٌلتمً فٌها تجار العرب والهنود والصٌنٌون وهً االن من ابهى الم

 .( ٌوضح اهم المعالم الحضارٌة والوجهات السٌاحٌة فً مالٌزٌا4التارٌخٌة فً مالٌزٌا . والجدول )
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(3جدول  )  

 اهم المعالم الحضارٌة والوجهات السٌاحٌة فً مالٌزٌا
المعلم  ممٌزاته

 الحضاري
 اكتشاف تم ولد عشر، التاسع المرن نهاٌة منذ مالٌزٌا فً السٌاحٌ ة األماكن أفضل من الكامٌرون مرتفعات تعد  

ً   المساح لبل من م2996 سنة المنطمة  مناطك أشهر من أصبحت الحٌن ذلن ومنذ كامٌرون، ولٌام البرٌطان

، الجذب  ً ا م،20911 إلى ( م2211وٌبلغ ارتفاعها حوالً ) السٌاح  ومنعشا ، باردا   مناخا   للزوار ٌوفر مم 

 وغٌرها . األخضر الشاي مزارع الكامٌرون مرتفعات على الحاضر الولت فً وتهٌمن

مرتفعات 
 الكامٌرون

مالٌزٌا تتربع على ثالث والٌات فً شبه الجزٌرة  فً وطنٌ ة واكبر حدٌمة ألدم    نٌجارا تامان حدٌمة تعد

 من واحدةوتعد  ،3( كم4545بمساحه تبلغ) 2:36فً عام  المالٌزٌة وهً باهانج وتٌرٌنمانو وكٌالنتان وانشبت 

ً   الطمس ٌسودها التً مناطك الغابات ألدم  للسٌ اح. مثالٌ ة فرصة تُوف  ر فهً العال م، فً المطٌر االستواب

حدٌمة تامان 
 نٌجارا

عال م أبرز من وتُع د   المالٌزٌ ة، كوااللمبور  مدٌنة مركز من الشمال إلى كم24 نحو بُعد على باتو كهوف تمع  م 

ً   الجذب د و البالد، فً السٌاح جر من تل ة على تُوج   واألضرحة، الكهوف، من العدٌد ٌضم   الذي الجٌري   الح 
  الهندوسٌ ة. والمعابد

 كهوف باتو

نُ  وهً أندامان، بحر   فً لنكاوي ُجزر تمعُ  لُ  أرخبٌل من تتكو  ه عددُ  ٌص   جزٌرة   وتسعٌن تسع حوالً إلى ُجُزر 
بة بطبٌعتها تتمٌ ز بها الرابعة، الخال  من المتنزهات  مجموعة   الُجزرُ  تضم   كما األبٌض، اللون ذات   الُممتدَّة وشواط 

ٌة بالحٌاة تشتهر أن هافضال عن   والبُحٌرات، والحدابك، كما  تتمٌَُّز بوجود انواع متعدده من الحٌوانات، التً البر 
الشاطا .ومن المعالم السٌاحٌة  طول على المشً رٌاضة وممارسة   الٌخت، ركوب فرصة   للسٌ اح انها تُوف  ر

 البارزة فٌها شالالت االبار السبعة ومحمٌة كٌلٌم كارست وشاطىء سٌنانج لنكاوي.
ٌ ا ؛ جٌولوجٌ ا   مركزا   الجزٌرة   منظمة الٌونسكو هذه منحت ولد حمٌ ة، األماكن أهم   تحتوي لكونها عال م : وهً الم 

ه ه كارست، كٌلٌم ُمتنزَّ ه ماشنٌكانج، وُمتنزَّ   ماربل. بٌوتنغ داٌانغ وُمتنز 

 جزر لنكاوي

 أكثر على ٌشتمل و ،3(كم 639075) نحو مساحتها وتبلغ المالٌزٌة، ساراوان والٌة فً تمع هذه الحدٌمة الوطنٌة

التً تتكون من  الجبلٌة الممم من النباتات، وٌتضمن الجانب الشرلً منها  على العدٌد من نوع (40611) من

(م وجبل 20861آبً) (م ،وجبل30487) الذي ٌبلغ ارتفاعه  مولو جبل مثل ، والحجر الرملًالحجر الجٌري 

بالحجر الجٌري هً كهف الغزالن  هممراتها منحوتت (م ، وتحتوي على ثالث كهوف بارزه20969بنارات )

 وكهف المٌاه النمٌه وكهف الحظ السعٌد 

حدٌمة جبل 
 مولو الوطنٌة

 31تمتعهما بمركز متمٌز على لابمه افضل فضال عن  العالم، فً توأمٌن برجٌن أطول البرجان هذان ٌعد
 عام بنابهما من االنتهاء تم ولد طابما ، 99 من مكونان وهما متر، (563ارتفاعها ) ناطحة سحاب عالمٌه ،وٌبلغ

 سٌنمابٌة وأدوار والمطاعم التسوق ومراكز والنافورات الحدابك بهما وتحٌط كوااللمبور فً ومولعهما م،8::2

 الجذب عوامل من ٌجعلهما مما العالم، فً برجٌن أعلى ثانً .وهما ٌعدانوالثمافٌة  الفنٌة للعروض ومنصات
 هو الذي المعلك الجسر أو السٌاح. الى جانب ذلن الجسر الذي ٌربط بٌنهما وٌعرف بجسر السماء فبات لكل

 الطابك وٌحتوي بٌنهما، ٌربط األرض سطح عن م(281) ارتفاع على زجاجٌة بجدران محاط ممر عن  عبارة

 .م (481) إلى ٌصل ارتفاع من المدٌنة رإٌة خاللها من ٌمكن للمرالبة منصة على منهما 97

برجا بتروناس 
 التوأم

 الطابع ذات بعمارته ٌتمٌ ز إذ ، كوااللمبور مدٌنةوسط  فً ناناس بوكٌت غابة محمٌة فً البرج هذا ٌوجد
،  ً  االتصاالت أبراج أعلى من واحدا   ٌُعتبر كما والزخارف، التملٌدٌة والزهور اإلسالمً البالط مثل اإلسالم

 فً الفنٌة للعروض ومنصة التذكارٌة الهداٌا لبٌع ومحالت متحرن مطعم ٌوجد لمته وفً العالم، مستوى على
 األطعمة تناول للزوار ٌُمكن كما األعلى، من المدٌنة لمشاهدة الفرصة للزوار ٌُتٌح بذلن  األرضٌة الطبمة
 وٌرتاده كامل بشكل المدٌنة معالم الى النظر للسابحٌن وٌتٌح األعلى فً الموجود الدوار المطعم فً الشهٌة

 ( مترا.532لجماله وٌبلغ ارتفاعه ) العالم دول جمٌع من السابحٌن

برج 
 كوااللمبور

 ٌشتمل ممٌ ز، فنً متحف وهو كوااللمبور، بمدٌنة المصغرة الهند حً أو برٌكفٌلدس حً فً المتحف هذا ٌمع
 نماذجفضال عن  العالم، أنحاء مختلف من المؤخوذة اإلسالمٌ ة الزخرفٌ ة الفنون من العدٌد على داخله فً

 والسٌرامٌن، والمجوهرات، والسجاد، المنسوجات، من ومجموعات المهمة، اإلسالمٌ ة المبانً من مصغرة
  المٌالدي. عشر التاسع للمرن تعود التً الداخلٌة دمشك غرفة هً المتحف فً الممٌزة الممتنٌات أهم ومن

متحف الفنون 
 االسالمٌة

Sorce: 

-Francesca DiPiazza, Malaysia in pictures, twenty-first century books, 2006,p18. 
-Swee-Hock Saw, -Bibliography of Malaysian demography, Institute of southeast Asian studies, 2015, 
p97. 
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ً :المقومات   من سالسل تشمل  التً السٌاحٌة المرافك و التحتٌة والبنى الهٌاكل وتتضمن:  المادٌة ثالثا

 مما الطٌران وشركات النمل ووسابل التجارٌة والمحال الترفٌهٌة والمدن السٌاحٌة والمنتجعات الفنادق

 على حصولها بعد مالٌزٌا سعت ولد ، السٌاحً الجذب فً االولى بالمراتب تؤتً سٌاحٌة دولة جعلها

 العامة والخدمات التحتٌة البنى وتطوٌر التنمٌة مشارٌع ومنها متكاملة اساسٌة بنٌة تجد ان االستمالل

 الصحٌة والخدمات الصحً والصرف والكهرباء الماء ومشارٌع الحدٌدٌة السكن وخطوط والمطارات

 السٌاح حاجة ٌلبً بما الشواطا على السٌاحٌة المنتجعات وتهٌبة وغٌرها االتصاالت وشبكة والتعلٌمٌة

(كم ، 2550514فً اسٌا وتغطً مساحة) شبكة طرق من اكثر الشبكات شمولٌة اذ تمتلن  ، الترفٌهٌة

الحدٌدٌة  السرٌع فً المناطك الحضرٌة و السكن النمل نظام من مالٌزٌا فً الحدٌدٌة وٌتؤلف النمل بالسكن

حسب ب( كم ٣٨٧٢( فً شبه الجزٌرة المالٌزٌة  بمساحه تبلغ )22الوالٌات ال ) معظم الجبلٌة  وتغطً

( مطار ٌعد 229) بمسار مزدوج وكهربابٌة، وٌوجد (كم منها سكن حدٌدٌة878و) ٣١٠٧ام احصاءات  ع

( على 24الترتٌب)  من اكثر المطارات زخما  فً حركة الركاب الدولٌة وصنف فًمطار كوااللمبور 

اثنان منهما مدرجان ( موانا ربٌسٌة ، ٨المرور ، ولدٌها) ( من حٌث حركة31مستوى العالم والمرتبة )

 . (2) 3124حسب احصاءات  عام ب( مٌناء فً العالم 31ضمن لابمة ازخم )

 االستثمارات خالل من المشارٌع هذه كانت سواء المختلفة السٌاحٌة المشارٌع الامة على شجع لد كله وهذا

 تشجع لانونٌة بٌبة وجود ظل فً السٌما ، الحكومٌة المشارٌع ام المحلٌة االستثمارات ام المباشرة االجنبٌة

 والخدمات التحتٌة البنى وكفاءة جودة تحسٌن ضرورة على ركزت انها كما ، االستثمارات تلن وتحمً

 والمعلومات واالتصاالت والنمل العامة والمرافك والطرق الفنادق مثل بالسٌاحة الصلة ذات االساسٌة

 بحٌث والسٌاح للزوار خدمات لتمدٌم الدولٌة المعاٌٌر الى استنادا البلدان دخول تؤشٌرة وانظمة ، السٌاحٌة

 من المزٌد استضافة فً فمط ٌساعد لن الخدمات هذه فً االستثمار وان.  الدولٌة المعاٌٌر لمستوى ترلى

 السٌاحٌة الصورة تعزٌز شؤنها من التً الخدمات جودة عن رضاهم تحمٌك من اٌضا سٌزٌد بل السٌاح

 للبالد .
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 المطلب الثانً : تحلٌل مؤشرات القطاع السٌاحً فً مالٌزٌا .

( 0209-0222احٌة فً مالٌزٌا خالل المدة )اوال : تحلٌل التطور فً حجم االستثمارات السٌ  

 السٌاحة لطاع على االستثماري االنفاق بحجم العالم دول مستوى على (39المرتبة ) مالٌزٌا تحتل        

 حجم ان (5) الجدول وٌالحظ من , مما ٌشٌر الى االهتمام المتزاٌد بهذا المطاع الحٌوي  :312 لعام

وارتفع من  ام كان متزاٌدا  خالل مدة البحثبشكل عالمالٌزي  السٌاحة لطاع على االستثماري اإلنفاق

تراوح بٌن  اال انه،  :312( ملٌار دوالر فً عام 7لٌصل الى ) 3111( ملٌار دوالر فً عام 6.3)

, العالم دول بمٌة مثل االلتصادي بالوضع وهذا ناتج عن تؤثرهاالبحث  سنواتاالرتفاع واالنخفاض خالل 

 ملٌار (4.6 الى ) 3111 عام ملٌار (6.3 فً مالٌزٌا من) االستثمار على لطاع السٌاحة حجم انخفض اذ

التً تتمثل بتباطإ النمو  الدولٌة بالظروف التؤثر ومنها  االسباب من للعدٌد ذلن وٌرجع, 3116 عام

 واالضطرابات ٌةاالرهابالجماعات  وظهور العالم بعض دول التً تنشؤ بٌن االلتصادي العالمً والحرب

 ملٌار (5.1 بلغ) السٌاحً االستثمار حجم فً ا  نمو مالٌزٌا حممت فمد 3121 عام اما, المختلفة العالمٌة

 الى عاد ثمملٌار دوالر ( :.4) الى 3122 عام انخفض انه اال, 3116 عام (عن% 43.7- ) وبنسبة دوالر

 العام عن %(21.5نمو لدرها ) وبنسبة 3125عام  دوالر ملٌار (6.4 بلغ) حتى التالٌة االعوام فً التحسن

(  :312و  3128وكان اعلى لٌمة لحجم االستثمارات فً هذا المطاع تركزت فً عامً ), له السابك

%(  على التوالً وذلن بسبب السٌاسات 2.8و ) %(6.4( ملٌار وبنسبة نمو لدرها )7.0وبلغت نحو )

فً لٌام الوطنٌة التً اتبعتها مالٌزٌا فً جذب االستثمارات المحلٌة واالجنبٌة فً لطاع السٌاحة التً تتمثل 

الحكومة بتشجٌع انشاء مناطك االستثمار السٌاحً وتنمٌة السٌاحة الذكٌة والتروٌج للسٌاحة المستدامة فً 

%( وذلن بسبب ظهور 2.8-لد سجلت نموا سالبا بلغ ) 3129حٌن كان نسبة نمو االستثمار فً عام 

 م واندونٌسٌا ومٌانمار.وجهات سٌاحٌة منافسة تمثلت فً العدٌد من دول جنوب شرق اسٌا مثل فٌتنا
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(4جدول )  

/ملٌار دوالر (0209-0222فً مالٌزٌا لسنوات متفرقة ) االجمالٌة حجم االستثمارات السٌاحٌة  

 السنة حجم االستثمار السٌاحً )ملٌار دوالر ( معدل النمو
- 6.3 3111 
-43.7  4.6 3116 

25.4 5.1 3121 
-3.6  4.: 3122 

26.5 5.6 3123 

7.8 5.9 3124 
21.5 6.4 3125 

2.9 6.5 3126 
6.7 6.8 3127 

6.4 7.1 3128 
-2.8  6.: 3129 

2.8 7.1 312: 
Source: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators 

  ( y2-y1/y1*100)   االتٌةالباحثة باالعتماد على الصٌغة  معدل النمو من عمل-

 

رادات السٌاحٌة خالل مدة البحثثانٌا : تحلٌل التطور فً عدد السواح الوافدٌن وحجم االٌ  

 األخر المهم العامل عن فضال  , ذكرها سابما مر التً الكبٌرة السٌاحٌة المإهالت تمتلن مالٌزٌا ان بما     

, لهم ٌوفرونها التً الخدمة مع االبتسامة وٌمدم له للزابرٌن ومحب ودود شعب المالٌزي الشعب ان وهو

 عن أهمٌة ٌمل ال الحسن التعامل ان اذ لمالٌزٌا، كبٌر سٌاحً جذب عامل ذاته بحد العامل هذا فٌعد

المحصورة البحث  مدة طوال مستمر بتزاٌد السابحٌن اعداد ان نجد لذلن, الموجودة السٌاحٌة المإهالت

 الممٌزات هذه ان اذ(، 2والشكل ) (6) جدولال خالل من ٌمكن مالحظته والذي, ( :312- 3111 )بٌن

 الزدهار وطرٌك السٌاحٌة للموارد جذب منطمة وجعلتها مالٌزٌا فً السٌاح عدد زٌادة على ساعدت

الف سابح   (31913.76نحو ) ً ألعداد السٌاح خالل مدة البحثبلغ المتوسط الحساب مالٌزٌا اذ فً السٌاحة

 سابح الف (27542 ) الى 3111 عام سابح الف (21333 ) من مالٌزٌا الى المادمٌن السٌاح عدد ارتفاع، 

 بشكل بالنمو السابحٌن اعداد استمرت ولد, له السابك العام (عن%  64.62 بلغ ) نمو بمعدل, 3116 عام

 بشكل العالمٌة االلتصادٌة لألوضاع نتٌجة واخرى سنة فً معدالت النمو السنوي بٌن تذبذب مع مستمر

السنوي  النمو معدل وكان :311 عام سابح الف (34757 ) الى السابحٌن عدد ارتفع فمد اساس

استمرار زٌادة عدد السابحٌن فً مالٌزٌا اال ان نسب الرغم من وعلى , له السابك العام عن (8.33%)

العالمٌة والتً  المالٌة زمةاأل نتٌجة لتعرض دول العالم الى 3125النمو كانت فً انخفاض مستمر لغاٌة 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators
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 الى) السابحٌن عدد الرغم من تزاٌدوالمطاعات االلتصادٌة المختلفة وعلى اثرت على معظم النشاطات 

%( ، فً حٌن حممت :7.7، فً حٌن كان معدل النمو السنوي نحو ) 3125 سابح عام ( الف 38548

 %( 7.36-بلغت ) 3128و  3126امً مالٌزٌا انخفاضا فً عدد السابحٌن ومعدالت النمو السنوي خالل ع

%( وذلن بسبب انخفاض اسعار النفط وكون الكثٌر من السواح هم من الدول االسالمٌة وخاصة 4.13-)و

%( وذلن بسبب ظهور محطات سٌاحٌة ناشبة فً 1.55-بلغ معدل النمو ) 3129وفً عام النفطٌة منها ، 

جنوب شرق اسٌا مثل فٌتنام  واندونٌسٌا التً اخذت تستمطب اعدادا متزاٌدة من السٌاح على حساب مالٌزٌا 

اح مما ، وكما ان انتشار االوببة مثل انفالونزا الخنازٌر وغٌرها ساهمت كثٌرا فً تغٌٌر وجهات السو

واعتماد التكنلوجٌا الحدٌثة ووسابل التواصل االجتماعً  النظر فً اسالٌب التروٌج السٌاحًٌستدعً اعادة 

 واعتماد مٌزانٌات اضافٌة للتسوٌك السٌاحً .

(5جدول )  

(0209-0222التطور فً عدد السواح الوافدٌن واالٌرادات السٌاحٌة فً مالٌزٌا للمدة )  

النمو السنوي  معدل
        %  

حجم االٌرادات 
 السٌاحٌة

 ملٌون دوالر

معدل النمو السنوي 
         %  

عدد السواح       
)الف(       

 السنة

- 1155 - 51111 3111 
50.11 8686 19.40 51001 3112 
5.89 0556 9.19 55141 3113 

-50.14  1415 -11.91  51100 3114 
54.19 6111 5.54 51015 3115 
0.65 6698 15.15 58955 3116 
50.60 51910 8.04 50190 3117 
59.00 59115 54.11 11405 3118 
6.61 51145 1.59 11111 3119 
1.84 51911 0.11 15898 311: 
51.16 50151 5.45 19100 3121 
51.50 54894 1.11 19059 3122 
5.18 11115 5.14 11155 3123 
5.61 15118 1.01 11051 3124 
0.96 11811 8.84 10950 3125 

-51.10  54549 -8.11  11015 3126 
1.19 54861 9.11 18010 3127 
5.54 11555 -5.11  11496 3128 
0.11 32886 -1.99  11651 3129 

-4.66  32111 2.15 18515 312: 
 Source: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators
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 (0شكل )

 ( 0209 - 0222التطور فً عدد السواح الوافدٌن الى مالٌزٌا للمدة )

 

(6باالعتماد على بٌانات الجدول )المصدر : من اعداد الباحث   

 

 المطاع بهذا الهتمامها نتٌجة كبٌرة مالٌة اٌرادات مالٌزٌا وبصدد الحدٌث عن االٌرادات السٌاحٌة فمد حممت

 ان( 6) الجدول نحو التنوٌع االلتصادي اذ ٌبٌن المستمبلٌة وخططها الدولة توجه وفكعلى  عام بشكل

، نتٌجة البحث (ملٌون دوالر خالل مدة 93:.25المتوسط الحسابً لإلٌرادات السٌاحٌة لد بلغ نحو )

(  7979 الى ) لٌصل 3111 عام دوالر ملٌون (6122 من) السٌاحٌة المالٌة اإلٌرادات الرتفاع حجم

 ملٌون (8229 الى) متواضع بشكل ارتفع ( ثم% 48.16 لدره) نمو وبمعدل, 3112 عام ملٌون دوالر

 االلتصادي االستمرار وعدم السٌاسٌة لالضطرابات نتٌجة,  3113 عام  %(4.75لدره ) نمو وبمعدل

 عام ملٌون (6:12 الى ) كبٌر بشكل انخفض السٌاحٌة المالٌة اإلٌرادات حجم ان نجد لذلن, العالمً

 فً تمثلت الصعوبات من المزٌد الدولٌة السٌاحة واجهت اذ%( :28.1-) بلغ سالب نمو وبمعدل, 3114

 بعد العالمً اإلرهاب من والخوف العربٌة الدول بعض على االرهابٌة والهجمات العراق على الحرب

, السارس مرض انتشار عن فضال  ,  االمرٌكً والبنتاغون العالمٌة التجارة ابراج فً ( اٌلول22 احداث)

 تراجع الى ادى و( , االلتصادي الركود) العالمً االلتصاد اداء ضعف فً الكبٌر األثر له كان مما آسٌا فً

 السٌاحٌة اإلٌرادات تراجعت فمد ثم ومن( 6)الجدول فً تفصٌله تمدم كما 3114 عام الدولٌٌن السٌاح اعداد

 مرة السٌاحٌة اإلٌرادات ارتفعت فمد 3115 عام فً اما, مالٌزٌا ومنها العالم دول اغلب فً كبٌر بشكل

 الى 3116 المدة فً اما, (%15.:4 لدره ) نمو معدل حممت ولد, دوالر ملٌون ( 9316 بلغت ) فمد ثانٌة

 ٌواجه بما سٌاحتها تؤثر على الرغم من االٌرادات حجم نمو اٌجابٌة فً معدالت مالٌزٌا حممت فمد 3121

للسٌاحة  المالٌة االٌرادات حجم اال ان 3119نتٌجة االزمة العالمٌة فً  صعبة التصادٌة اوضاع من العالم

اال ان نسبة النمو السنوي انخفضت عن العام  ,دوالر ملٌون (26511 لدره ) مبلغ حممت اذ, لم ٌتؤثر 

 الى ) ارتفع حجم االٌرادات السٌاحٌة ما سرعان انه اال ، :311%(  فً عام :1.7السابك وبلغت نحو )

 فً السٌاحً االٌراد استمر حجم ثم, ( %21.69 لدره ) نمو معدل لتحمك, 3121 عام ملٌون (28141

 دوالر ملٌون ( 33711) من السٌاحً االٌراد حجم لٌصل, 3126 عام حتى موجبة نمو معدالت تحمٌك

 المالٌة األزمة آلثار نتٌجة%( 26.18-) بلغ نحو سالب نمو معدل  3126  اذ شهد عام, 3125 عام

0

10000

20000

30000

 عدد السواح الوافدٌن الى مالٌزٌا  
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 فمد 3128وعام   3127 ًعام فً اما, 3126 عام حتى آثارها واستمرار 3125 عام حدثت التً العالمٌة

 نتٌجةعلى التوالً  %(:4.2) (% 3.65 بلغت ) جدا   متواضعة بنسبة موجب نمو معدل االٌرادات حممت

 ولد, 3128 عام فً دوالر ملٌون (31422 ) 3127 عام دوالر ملٌون (2:793 الى ) االٌرادات الرتفاع

 نمو وبمعدل دوالر ملٌون ( 32886 المالٌة نحو ) االٌرادات بلغت اذ 3129 عام فً نسبٌا   الوضع تحسن

 بداٌةولظهور وجهات سٌاحٌة جدٌدة   نتٌجة :312 عام االٌرادات انخفضت حٌن ( فً% 8.31 لدره )

الى  لتتراجع السٌاحٌة االٌرادات تحمٌك على سلبً بشكل أثرت التً :312 عام نهاٌة كورونا جابحة تؤثٌر

%( كما هو موضح فً 4.66-وبنسبة نمو سالب ممداره ), سبمه الذي العام عن دوالر ملٌون (32111 )

(الذي ٌبٌن ان حجم االٌرادات المالٌة المتؤتٌة من السٌاحة تزداد اهمٌتها سنوٌا ، كما 3( والشكل)6الجدول)

لتصادٌة انها تتؤثر فً الظروف االلتصادٌة الخارجٌة نتٌجة لتعرض بلدان السابحٌن الى االزمات اال

 وتؤثرها باألزمات العالمٌة .

(0شكل )  

(0209 – 0222التطور فً حجم االٌرادات المالٌة السٌاحٌة فً مالٌزٌا للمدة )  

 

(6المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات جدول  )  
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 حجم األٌرادات المالٌة السٌاحٌة فً مالٌزٌا  
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البحث مدة خالل مالٌزٌا فً السٌاحً االٌواء طاقة فً التطور تحلٌل:  ثالثا  

 االٌواء طالة لتطوٌر سعت فمد لذلن ونتٌجة متنوع سٌاحً جذب بمناطك تتمتع مالٌزٌا ان سبك فٌما بٌنا

 البنٌة توفٌر استطاعت ولد الالزمة التسهٌالت وتمدٌم ستثمارالباب لال فتح خالل من لدٌها السٌاحً

 لالستثمار واالجنبٌة المحلٌة االستثمارات تشجع التً الموانٌن بإصدار ولامت الصناعة هذه لمٌام االساسٌة

 تنوٌع بهدف السٌاحة من مختلفة انواع بتطوٌر فمامت, السٌاحً المطاع ومنها المطاعات مختلف فً

 من جعلها مما المباشر االجنبً لالستثمار جٌدة حوافز ولدمت علٌها الطلب وزٌادة فٌها السٌاحً العرض

 متعددة والشركات المباشر االجنبً االستثمار وتوجٌه لجذب الحوافز استخدام فً نجاحا   النامٌة الدول اكثر

 والسماح ضرٌبٌة اعفاءات تمدٌم خالل من, (1) السٌاحة لطاع ومنها معٌنة وصناعات لمطاعات الجنسٌات

 لحماٌة الدول مختلف مع االستثمار لضمان اتفالٌات تولٌع عن فضال   كامل بشكل شركات بامتالن لألجانب

 المنازعات فض لنظام الجنسٌات متعددة الشركات لجوء وامكانٌة االجباري التؤمٌم من االجنبٌة الشركات

,  (2) للخارج المال وراس وعوابدها ارباحهم تحوٌل وحرٌة المانونٌة  التعوٌضات على والحصول الدولٌة

 فً السٌاحً االٌواء طالة وتطوٌر تحسٌن على ربٌس بشكل ساعدت الممنوحة التسهٌالت هذه جمٌع

فً مالٌزٌا  السٌاحً االٌواء طالة الذي ٌبٌن ان( 7) الجدول وٌمكن مالحظة ذلن من خالل متابعة  مالٌزٌا

 سنوي بشكل الغرف عدد وٌتضح ذلن من خالل تزاٌد,  ارتفاعا مستمرا خالل مدة البحث لد شهدت

, 3116 عام الف (266467 الى) 3111 عام غرفة الف (235524 من) ارتفعت فمد موجب نمو وبمعدل

 عدد اما, 3116 (عام% 85.9 الى ) 3111 (عام% 72.3 من) الغرف اشغال هذه معدل ارتفع كما

 ) ، اذ ارتفع عددها من(4ه فً شكل )توٌمكن مالحظالبحث خالل مدة  ا  فمد شهد بشكل عام تزاٌد الفنادق

 بشكل متزاٌدة المعدالت هذه وظلت 3116 عام ( الف فندق :337 الى) 3111 عام الف فندق (25:3

 فً الزٌادة هذه واستمرت, الخارجٌة االلتصادٌة الظروف بسبب منها السنوات بعض فً تولف مع مستمر

 طالة اما (%:21.5 لدره ) نمو وبمعدل :312 عام غرفة ( الف 451658 )بلغت حتى االٌوابٌة الطالة

 الفنادق لعدد النمو السنوي معدل ارتفع حٌن فً ( %:.:6 نحو) ت انخفاضا  بلغدالسٌاحً فمد شه االٌواء

 وزارة نتٌجة لحرص ذلن وٌؤتً,  3129 ( عام% 1.53- كان ) ان بعد, :312 عام (%9.83 الى )

مالٌزٌا الستٌعاب  فً السٌاحً االٌواء وطالة التحتٌة البنى تطوٌر فً االستمرار على المالٌزٌة السٌاحة

    . (3)ن السٌاح والوافدٌن الى مالٌزٌا االعداد المتزاٌدة م

                                                           
)1) Abd Alkhuja Mohamed Saleh    , European jouenal of business and management , A Review of tourism 
development in Malaysia ,Aissa mosbah ,vol.6 ,no.5, 2014 ,p6.  

(
2
 . :، ص3122تجربة مالٌزٌا ، المعهد العربً للتخطٌط ، الكوٌت ، بحث منشور ،–( عادل عبد العظٌم ، تجارب دولٌة  

 )
3
(  )Mastura jaafar ,azizan marzuki , shardy Abdullah ,rural tourism in Malaysia (penerbit USM ) ,penerbit USM 

,2019 , p49. 



 تحليل واقع االدتثمار الدياحي واثرة رلى بعض مؤذرات التنمية المدتدامة  في دول مختارة  : الفصل الثاني
 
 

 

64 

 (6جدول )

( 0209-0222ا فً مالٌزٌا للمدة )اعداد الفنادق والغرف ومعدل اشغاله  

معدل اشغال 
 الغرف %

معدل التغٌر فً 
 عدد الغرف %

 عدد الغرف
 الف 

معدل التغٌر فً 
 عدد الفنادق %

 عدد الفنادق
 الف

 السنة

72.3 - 235524 - 25:3 3111 

71.: 1.48 242949 54.58 2889 3112 

72.3 9.19 24827: 1.81 2989 3113 

71.6 1.18 255223 1.48 2::1 3114 

78.5 9.60 262246 55.01 3335 3115 

85.9 1.04 266467 1.11 337: 3116 

81.6 5.15 268362 1.41 3447 3117 

88.3 5.41 271438 5.11 3471 3118 

77.9 5.50 27684: 1.11 3483 3119 

73.8 5.60 279955 1.19 3484 311: 

77.: -1.11  2798:8 -1.11  3478 3121 

79.7 59.15 2:4451 59.58 3818 3122 

7:.4 5.16 2:6556 1.81 3835 3123 

7:.6 0.11 31:638 55.16 41:5 3124 

7:.8 11.11 373132 55.81 5183 3125 

78.2 58.14 415832 50.61 58:: 3126 

77.2 1.16 415:83 5.50 5:72 3127 

77.2 1.19 416213 1.11 5:82 3128 

74.4 5.15 419318 -1.91  5:61 3129 

6:.: 51.94 451658 6.01 6493 312: 

Source: http://mytourismdata.tourism.gov.my/?page_id=348#!from=2000&to=2020 

 ( من عمل الباحثة 5،3النسب فً العمودٌن ) -

(3الشكل )  

 (0209 -0222اعداد الفنادق فً مالٌزٌا للمدة )

 

(7حث باالعتماد على بٌانات جدول )المصدر : من عمل البا  
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 المطلب الثالث 

االثار المرتبة للقطاع السٌاحً على بعض مؤشرات التنمٌة المستدامة فً مالٌزٌا   

لمد كان لالستثمار فً لطاع السٌاحة انعكاسات على بعض المإشرات االلتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة فً 

-مالٌزٌا وٌمكن ان نستعرض اهمها :  

فرد منه فً مالٌزٌا.اوال : اثر السٌاحة فً الناتج المحلً االجمالً ونصٌب ال  

 من اذ ٌالحظ, البحث مدة طوال بها البؤس بنسب اإلجمالً المحلً الناتج فً السٌاحة تساهم       

ان مساهمة لطاع السٌاحة فً الناتج المحلً االجمالً لد شهدت بشكل عام ارتفاعا  (5والشكل ) (8)الجدول

لتصل   3119( ملٌار دوالر فً عام 41.4من  ) ا، اذ ارتفعت لٌمة  مساهمته البحثخالل مدة 

، ولد تخلل تلن المدة  :312فً عام  %(4.71) نمو سنوي بلغت نحو ونسبة ملٌار دوالر(:.59)الى

( ملٌار دوالر بنسبة نمو سنوي 38.9، اذ بلغ نحو )3126و :311انخفاضا  فً هذا المإشر خالل عامً 

االجمالً  المحلً الناتج فً السٌاحة مساهمة فً لٌمة الدنىا كانت هً :311%( فً عام 9.36-ممدارها )

ولد نتج ذلن عن  3126عام فً%( 8:.27-)ملٌار دوالر وبنسبة نمو سنوي ( 51.2) ،والبحث خالل مدة 

التً انعكست تؤثٌراتها على جمٌع التصادات العالم وكافة األنشطة  3119االزمه المالٌة العالمٌة فً عام 

 وانخفاض العالم دول بعض فً التً حدثت األمنٌة واالضطرابات ومنها النشاط السٌاحًااللتصادٌة 

السٌاحٌة ،والسٌما  الناتجة عن الوافدٌن من الدول النفطٌة  فً عام  االٌرادات على اثرت التً النفط اسعار

لذي طرأ على نتٌجة للتحسن ا  3126. ولكنها عادت الى االرتفاع من جدٌد بنسبة جٌدة بعد عام  3125

 رفع الى تسعى مالٌزٌا ان ونالحظ   :312االلتصاد العالمً لتصل الى اعلى لٌمة ٌصل الٌها فً عام 

 هو واضح كما دابم بشكل له موازي بشكل او الناتج نمو معدالت من اعلى بمستوى السٌاحة نمو معدالت

 لتطوٌرها.  االستراتٌجٌة الخطط ووضع السٌاحٌة االٌرادات لرفع السعً فً

 بشكل عام  لد ارتفعت االخرىها هً اما بخصوص مساهمة هذا المطاع فً الناتج المحلً االجمالً فنجد

%(  فً حٌن كانت الل نسبه 3205وكانت نحو ):312، وبلغت اعلى نسبة لها فً عام   البحثخالل مدة 

مٌة  النسبٌة التً ٌحتلها  األه  ىوهذه النسب المرتفعة تشٌر إل :311%( فً عام  2303بلغت نحو ) 

لطاع السٌاحة فً تكوٌن الناتج االجمالً المحلً المالٌزي اذ ٌؤتً فً المرتبة الثانٌة بعد لطاع الصناعة 

التحوٌلٌة  من حٌث نسب المساهمة، وبالتالً فان ارتفاع نسب االستثمارات المخصصة لهذا المطاع لد 

  بالناتج المحلً االجمالً.  كست بشكل اٌجابً  فً نسب مساهمتهانع



 تحليل واقع االدتثمار الدياحي واثرة رلى بعض مؤذرات التنمية المدتدامة  في دول مختارة  : الفصل الثاني
 
 

 

66 

وكذلن الحال بالنسبة  لنصٌب الفرد من الناتج المحلً االجمالً فً مالٌزٌا اذ تؤثر بشكل اٌجابً بارتفاع 

لٌصل الى   3119( دوالر عام 9585السٌاحة فً الناتج المحلً االجمالً اذ ارتفع من ) مساهمة نسبة

، وكما هو البحث لمالٌزي خالل مدة حصل علٌها الفرد اهً اعلى لٌمة   :312( دوالر فً عام 22543)

.(5( والشكل البٌانً )8واضح من الجدول )  

(7جدول )  

 (0209-0228مساهمة السٌاحة فً الناتج المحلً االجمالً باألسعار الجارٌة فً مالٌزٌا للمدة )

معدل النمو فً  
 نصٌب الفرد

نصٌب الفرد من 
 الناتج

 المحلً االجمالً
دوالر   

المساهمة 
المباشرة 

للسٌاحة فً 
 الناتج المحلً %

معدل النمو فً 
مساهمة السٌاحة 

 فً الناتج
% 

مساهمة قطاع 
السٌاحة فً الناتج 

 )ملٌار $(

 السنة

58.44 6909 55.1 - 51.5 3119 
-55.49  0141 51.1 -6.11  10.6 311: 

15.40 4191 59.8 11.11 55.1 3121 
51.15 51544 58.0 55.05 56.5 3122 
9.11 51650 50.8 8.61 91.0 3123 
5.95 51401 54.5 4.16 99.8 3124 
5.56 55554 11.4 6.14 96.5 3125 

-51.11  4411 50.5 -58.40  91.5 3126 
-5.56  4650 50.6 1.09 95.1 3127 

9.11 51114 56.1 5.89 91.0 3128 
51.41 55561 11.1 51.15 90.1 3129 
1.91 55951 15.9 5.81 96.4 312: 

  -الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على :
 -  بٌانات البنن الدولً متاح على الرابط            

https://albankaldawli.org  
اطلس بٌانات العالم، السٌاحة احصابٌات دولٌه وبٌانات اللٌمٌه وخرابط، متاح على الرابط-  

https://ar.knoema.com  

 

 

(4الشكل )  

فً مالٌزٌا مساهمة القطاع  السٌاحة فً الناتج المحلً االجمالً   

 

 

 

 

 

 

 

 

(8المصدر من عمل الباحث باالعتماد على جدول )                      
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العاملة وتأثٌره على معدالت البطالة فً ثانٌا : اثر السٌاحة فً التوظٌف وتشغٌل االٌدي 

 مالٌزٌا

, السٌاحة فً العاملة االٌدي توظٌف مجال فً العالم مستوى على (36 المرتبة ) مالٌزٌا تحتل        

 ومالحظة ذلن , الدولة حدود داخل مكان كل وفً السابحٌن الى  الخدمات تمدٌم كافة  فً التوظٌف وٌشمل

 المجال فًبمسؤلة التوظٌف   تهتم مالٌزٌا ان الذي ٌتبٌن من خالله (9) الجدولمتابعة البٌانات  خالل من

 فً موظف الف (682.5من )  فً التوظٌفلسٌاحة المباشرة ل مساهمةالارتفعت  فمد كبٌر بشكلالسٌاحً 

 تحمٌك نحو الثابت الحكومة لتوجه نتٌجة التحسن هذا وٌؤتً, 3125 عام الف (8:1.6الى )  3119 عام

انخفضت مساهمة  فمد  3126اما فً عام ,مالٌزٌا  فً المستدامة التنمٌة ركابز وتدعٌم االلتصادي التنوع

ى مالٌزٌا بسبب ونتج ذلن عن انخفاض عدد الوافدٌن ال موظف الف ( 885.1الى ) فً التوظٌف  ةالسٌاح

البلدان النفطٌة نتٌجة النخفاض اسعار النفط ، وانخفاض اعداد  الوافدٌن من ظهور وجهات سٌاحٌة جدٌدة 

-3127فً حٌن ٌالحظ ان المدة المحصورة ما بٌن ),  مما انعكس سلبٌا على التوظٌف فً لطاع السٌاحة 

لتصل  3127 عام الف ( 4.:91السٌاحة فً التوظٌف لترتفع من ) ة( لد شهدت ارتفاعا فً مساهم:312

  اما بخصوص نسب التوظٌف المباشرة واإلجمالٌة فً هذا المطاع  , :312 عام موظف الف ( 959.7الى )

االمر الذي ٌعنً  البحثخالل مدة  %(608 - %603تراوحت ما بٌن ) فنجد ان نسب مساهمته المباشرة لد

، اما بخصوص نسبة المساهمة اإلجمالٌة  البحثخالل مدة  السٌاحة حافظ على نسب توظٌف ثابتةان لطاع 

مع المطاعات  االخرى كالزراعة  ظٌف  ونظر الرتباطه بروابط امامٌة وخلفٌةفً التولمطاع السٌاحة 

االمر البحث خالل مدة  %(2305 - %2204والصناعة والنمل نجد ان هذه  النسبة لد تراوحت ما بٌن )

 دلٌل ,  وهو ةالذي ٌعكس الدور االٌجابً الذي  مارسه لطاع السٌاحة فً رفع نسب التوظٌف  اإلجمالٌ

،  (1) االفراد مهارات وتنمٌة المتنوعة العمل فرص توفٌر فً المالٌزٌة الحكومة اهتمام مدى ٌعكس كبٌر

وكما هو موضح فً الجدول  فً مالٌزٌا ً المحافظة على نسب بطالة منخفضة ولد انعكس ذلن  اٌجابا  ف

 .(6( والشكل )9)

من خالل توفٌر فرص  مالٌزٌا فً  البطالة فً خفض معدل بارزا   دورا   للسٌاحة  ان فٌه شن ال ومما 

 الحكومة فً تنوٌع االلتصاد،  توجهات ضمن المطاع هذا ألهمٌة العمل والدخول لألفراد ، وبالنظر 

 ومنها الفمر والبطالة لذا ٌمكن, واالجتماعٌة االلتصادٌة مشاكلها معالجة فً كبٌر بشكل علٌه ولكونها تعول

معرفة التغٌرات فً معدالت البطالة انعكاسا للتغٌٌرات التً حدثت فً نسب  (9) الجدول خالل متابعة  من

تمع ضمن حدود  مالٌزٌا فً البطالة  معدالت ، اذ ٌالحظ ان البحثالتوظٌف فً لطاع السٌاحة خالل مدة 

 ترن فً االفراد  رغبة بسبب تكون ولد بسٌطة عشرٌة بنسب اال (%4 تتجاوز ) ولم المعاٌٌر الدولٌة

                                                           
(

1
  )Merete lie ,Ragnhild lund ,Renegotiating local values : Working women and foreign industry in Malaysia 

,Routledge ,2013 ,p129.  
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 تلتزم التً المستدامة التنمٌة متطلبات مع انسجاما   ذلن وكما ٌؤتً ,آلخر عمل من االنتمال بسبب او العمل

 عام طفٌف بشكل وارتفعت, 3119 عام (%4.4 البطالة كانت نحو ) نسبة ان فنالحظ, بتنفٌذها مالٌزٌا

 (%4 الى ) خفضتان ثم ، 3121 عام %( 4.5( لتنخفض مرة اخرى الى )% 4.8 الى ) لتصل :311

 تزاٌدت فمد االخرى وااللتصادٌة االجتماعٌة والتغٌرات فً الظروف السكان عدد تزاٌد ومع, 3123 عام

 3129 عام %(4.4 الى ) فً حٌن انخفضت, 3128 ( عام% 4.6 الى ) عشري وبمستوى طفٌف بشكل

 االٌرادات حجم تحسن عن فضال   االجمالً المحلً الناتج حجم ونمو المالٌزي االلتصاد تحسن نتٌجة

 االجمالً المحلً الناتج حجم انخفض فمد :312 عام اما,  (%8 وبنسبة ) ذكره تمدم كما السٌاحٌة

 ومع, (%4.8 لتصبح ) البطالة نسبة على ذلن انعكس وبالتالً السٌاحٌة االٌرادات نمو معدل وانخفض

االٌجابً الرتفاع مساهمة المطاع السٌاحً  اآلمنة .مما ٌإشر االثر الحدود ضمن النسبة هذه ظلت فمد ذلن

فً التوظٌف  نتٌجة لزٌادة االستثمارات الموجهة نحو هذا المطاع مما انعكس بشكل اٌجابً على المحافظة 

 على النسب المنخفضة من معدالت البطالة فً مالٌزٌا.

 (8جدول )

 /الف (0209-0228)مساهمة السٌاحة فً التوظٌف ومعدل البطالة فً مالٌزٌا نسبة 

 معدل البطالة
% 

نسبة المساهمة 
 اإلجمالٌه
 فً التوظٌف

% 

نسبة المساهمة 
 المباشرة فً التوظٌف

% 

المساهمة المباشرة 
 للسٌاحة فً التوظٌف

 آالف

 السنة

4.4 2205 6.3 682.5 3119 

4.8 2302 6.7 739.2 311: 

4.5 220: 6.6 75:.7 3121 

4.2 2204 6.4 767.3 3122 

4 2205 6.4 784.4 3123 

4.3 2303 6.7 878.7 3124 

4.2 2305 6.8 8:1.6 3125 

4.3 2301 6.6 885.1 3126 

4.5 2305 6.8 91:.4 3127 

4.6 2302 6.7 924.1 3128 

4.4 220: 6.6 932.1 3129 

4.8 2301 6.7 959.7 312: 

Sorce: https://knoema.com 

 

 

 

https://knoema.com/
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(5شكل )  

(0209-0228فً مالٌزٌا )مساهمة السٌاحة فً التوظٌف   

 

 (9المصدر من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات جدول )                            

، بمعنى ان انخفاض معدالت البطالة  ٌن الفمر والبطالة هً عاللة طردٌةجدر اإلشارة الى أن العاللة  بوت

استطاعت  ان مالٌزٌاالرغم من نجد انه وعلى صدد هذا السوف ٌإدي الى انخفاض معدالت الفمر ، وفً 

فرص العمل التً وفرها المطاع السٌاحً   وذلن ألسباب منها منخفض على معدل بطالة ان تحافظ

لد شهدت ارتفاعا  واضحا  خاصة  فً  معدل الفمرفرد من الناتج اال ان واالرتفاع الملحوظ لنصٌب ال

%( ، وتراوحت 905) وكانت نسبته :312اذ بلغ اعلى معدل له فً عام  البحثالسنوات األخٌرة من مدة 

االمر الذي ٌشٌر الى  (:وكما هو واضح فً الجدول )%( 807-%106بٌن)البحث ه  فً بمٌة السنوات تنسب

 البحثفً الكثٌر من سنوات  لفمرله دور اٌجابً فً خفض معدالت ا كانان لطاع السٌاحً فً مالٌزٌا 

منخفضة طٌلة السنوات  ت بطالةوٌتضح هذا الدور من ارتفاع نصٌب الفرد من الناتج والحفاظ على معدال

 .    البحثلٌد 
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 (9جدول )

 (0209-0220ٌبٌن معدالت الفقر فً مالٌزٌا للمدة )

% معدل الفمر  السنة 
7.1 3113 
6.2 3114 

6.8 3115 
5.6 3116 

4.7 3117 

4.7 3118 
4.7 3119 

4.9 311: 
4.9 3121 

3.8 3122 
2.8 3123 

2.4 3124 

1.7 3125 
1.6 3126 

1.7 3127 
8.7 3128 

6.7 3129 

905 312: 
          المصدر من اعداد الباحثة باالعتماد على:

اطلس بٌانات العالم، نسبة الفمر عند خط الفمر الوطنً، متاح  على الرابط-          

https://knoema.com 

المصري بالل دمحم، ابو مد هللا سمٌر مصطفى، الهندسة  االلتصادٌة  المالٌزٌة فً المضاء على الفمر   -       

 . .229،ص3128(، 4( ،العدد )4اللتصادٌة المجلد)،مجلة بشابر ا‘‘ دروس مستفاده لاللتصاد الفلسطٌن’’والبطالة

 

 المدفوعات المالٌزي . مٌزان فً السٌاحة اثر:  ثالثا 

ٌجب مراعاة  إذتعد السٌاحة مصدرا مهما لكسب العمالت االجنبٌة التً تدعم مٌزان المدفوعات ،        

وافدٌن للسٌاحة من جهة ، ومن جهة ما ٌنفك موازنة العابد من العمالت االجنبٌة بواسطة السٌاح االجانب ال

من جهة السٌاحٌة . المنشآتالعمالت االجنبٌة على استٌراد مستلزمات االنتاج المستخدمة من لبل من 

( ان االٌرادات السٌاحٌة  فً مالٌزٌا لد شهدت ارتفاعا   طوال مدة 21جدول )ٌالحظ من خالل الاذ اخرى 

( 6:12)  ت فٌها لٌمة االٌرادات السٌاحٌة الى نحوالتً انخفض 3126و  3114ما عدا السنوات ، البحث 

( ملٌون 33711بمٌمة ) 3125، وبلغت اعلى لٌمة لها فً عام ملٌون دوالر على التوالً ( 2:2:5و )

انخفاضا عن السنة التً  :312شهد عام  وذلن ناتج عن زٌادة اعداد السٌاح الوافدٌن الٌها ، كما دوالر 

، 3129 ( ملٌون دوالر فً عام32886( ملٌون دوالر بعد ان كانت )32111) بلغت لٌمته نحواذ  سبمتها
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االخرى لد تنامت اٌضا بشكل متذبذب بٌن االرتفاع واالنخفاض و بلغت  فهًاما بالنسبة للنفمات السٌاحٌة  

 بلغتو 3125لها فً عام  لٌمة( ملٌون دوالر ، واعلى 3654) 3111ادنى لٌمة لها فً عام 

اما بالنسبة  للمٌزان ( ملٌون دوالر ، 247:5بلغت ) :312عام  اما فً( ملٌون دوالر ، 249:4)نحو

وكانت نحو  3129اعلى لٌمة له بلغت فً عام البحث انه لد سجل خالل مدة  السٌاحً فً مالٌزٌا ٌالحظ 

ارتفاع لٌمة تج عن وهذا نا  3111( ملٌون دوالر فً عام 3579( ملٌون دوالر وادنى لٌمة بلغت )9679)

جعل المٌزان السٌاحً ٌظهر فابضا متتالٌا خالل االعوام  ممااالٌرادات بشكل اكبر من لٌمة النفمات 

ٌظهر التؤثٌر االٌجابً للمطاع السٌاحً  ( الذي7وٌمكن مالحظة ذلن من خالل الشكل )( :312 – 3111)

 لحكومة المالٌزٌة فً تنوٌع االٌرادات  . على مٌزان المدفوعات والذي ٌعكس السٌاسة المتبعة من لبل ا

(02جدول )  

)ملٌون دوالر( (0209-0222تطور المٌزان السٌاحً فً مالٌزٌا للمدة )  

 السنة االٌرادات السٌاحٌة النفقات السٌاحٌة المٌزان السٌاحً

3579 3654 1155 3111 

4588 44:2 8686 3112 

4899 4441 0556 3113 

3611 4512 1415 3114 

5494 4933 6111 3115 

5618 544: 6698 3116 

6453 6196 51910 3117 

8564 7711 59115 3118 

867: 8835 51145 3119 

9315 82:7 51911 311: 

8883 :369 50151 3121 

9624 22247 54894 3122 

8197 24276 11115 3123 

875: 24488 15118 3124 

9818 249:4 11811 3125 

86:6 226:: 54549 3126 

9454 2244: 54861 3127 

9277 23256 11555 3128 

9679 24318 32886 3129 

8417 247:5 32111 312: 

 الدولً. البنن من عمل الباحثة باالعتماد على بٌانات:  المصدر
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 (6الشكل )

(0209-0222تطور المٌزان السٌاحً فً مالٌزٌا للمدة )  

 

 (21باالعتماد على بٌانات جدول )من عمل الباحثة :  المصدر

 رابعاً : اثر السٌاحة على البٌئة فً مالٌزٌا.

 واستعادته البٌولوجً التنوع على والحفاظ البٌبة حماٌة فً كبٌرة مساهمة تساهم أن للسٌاحة ٌمكن         

ا. الطبٌعٌة للموارد المستدام واالستخدام  على الطبٌعٌة والمناطك البكر الموالع تحدٌد تم إذلجاذبٌتها،  نظر 

 للحٌاة  وطنٌة حدابك إنشاء المناطك من خالل جاذبٌة على الحفاظ إلى تإدي أن وٌمكن لٌمة ذات أنها

من , بٌبٌا   الحساسة والمواطن المناطك على الحفاظ فً مباشر السٌاحة بشكل تساهم أن كما ٌمكن, البرٌة

 لدفع محدد بشكل المماثلة والمصادر المتنزهات دخول رسوم المتؤتٌة من اإلٌرادات تخصٌص خالل

 ٌمكن الفنادق وخاصة السٌاحٌة للمرافك السلٌمة البٌبٌة اإلدارة ان ، كما المناطكهذه  وإدارة حماٌة تكالٌف

 الخاضعة للتنمٌة دلٌم ا تخطٌط ا ٌتطلب هذا لكن.  (1) الطبٌعٌة المناطك على تعود التً الفوابد تزٌد أن

 التنوع لها على والسلبٌة اإلٌجابٌة اآلثار للسٌاحٌة وتحدٌد للمنطمة البٌبٌة الموارد تحلٌل على بناء   ، للرلابة

ا األكثر األخرى التنمٌة أشكال من المناطك لحماٌة وسٌلة ٌكون أن ٌمكن. البٌولوجً  أساس ولتوفٌر ضرر 

 ٌوجد التً المناطك فً محلٌة عمل فرص ولخلك ، البٌبً النظام واستعادة حفظ فً لالستثمارات التصادي

 على خطٌرة فان لها اثارا  سلبٌةا  اٌجابٌة آثار للسٌاحة ان وكما,  األخرى العمل خٌارات من للٌل عدد فٌها

 المفرط واالستغالل ، والنفاٌات والتلوث للسٌاحة، المناسبة غٌر والموالع األراضً تحوٌل عن ناتجة البٌبة

ا تحدث أن ٌمكن كما. البرٌة الحٌاة واضطراب الطبٌعٌة، للموارد  بالصراعات مرتبطة سلبٌة اجتماعٌة آثار 

 المرتبطة أو ، الثمافٌة والمٌم الناتج عن اختالف األعراف السٌاح بٌن واالشتباكات الموارد، استخدام على

 . السٌاحٌة التجارٌة األعمال فً للعمل المحلٌٌن للسكان المتاحة والفرص العمل بظروف

                                                           
 
1
  (Kornelia Marshall, conservation tourism, scitus Academics LLC, 2016, p219.  
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ٌام الحكومة المالٌزٌة من خالل ل, السلبٌة اآلثار وتملٌص للسٌاحة اإلٌجابٌة اآلثار تعظٌم على مالٌزٌا وتعمل

لانونٌة ومإسسٌة لحماٌة البٌبة وتشجٌع المستثمرٌن على مراعاة العوامل البٌبٌة فً تخطٌط  بوضع أطر  

حراز التمدم االلتصادي واالجتماعً والثمافً لمالٌزٌا إمشارٌعهم ، وتسعى كذلن السٌاسة المومٌة للبٌبة الى 

 :(1)وتحسٌن نوعٌة حٌاة المواطنٌن من خالل التنمٌة المستدامة وتهدف هذه السٌاسة الى تحمٌك 

المحافظة على التراث الطبٌعً والثمافً للبالد والذي ٌمٌزه التفرد والتنوع من خالل مشاركة جمٌع  -2

 لطاعات المجتمع 

 ونظٌفة وصحٌة ومنتجة لألجٌال الحالٌة واجٌال المستمبل بٌبة امنة   -3

 اسلوب حٌاة مستدام ونمط استهالن وانتاج محدد  -4

 المحافظة على النظام الطبٌعً البٌبً لسالمة التنوع البٌبً ودعم انظمة الحٌاة     -5

 ً تملٌل استغالل الموارد الطبٌعٌة والحفاظ على لاعدة الموارد ومنعها من التدهور البٌب  -6

 تعزٌز دور المطاع الخاص فً حماٌة البٌبة وادارتها   -7

 المشاركة بجد وفاعلٌة للحفاظ على البٌبة وتدعٌمها فً الجهود االللٌمٌة والعالمٌة   -8

 وفك اعلى المعاٌٌر االدبٌة واالخاللٌة على رعاٌة البٌبة واحترامها   -9

 البٌبة  والسعً لتحمٌك اهداف التنمٌة البشرٌة . ةضمان جودة والتحسٌن المستمر لإلنتاجٌ  -:

دمج االبعاد البٌبٌة فً تطبٌك وتخطٌط السٌاسات واالهداف الخاصة بجمٌع المطاعات لحماٌة  -21

 البٌبة 

ضمان اعلى درجة من االلتزام باستمرارٌة وحماٌة البٌبة من لبل صناع المرار فً المطاعٌن  -22

 .العام والخاص 

ما خاصا  بالحدابك الوطنٌة والمحمٌات الطبٌعة مثل حدٌمة كٌنابالو وغابة كواال كما انها اولت اهتما 

 2311سبٌتانج الترفٌهٌة وحدٌمة اورانج اوتان ومحمٌة الفٌلة كواال جانده بوالٌة بهانج والتً تحتوي 

و ة باكالذي تم انشاإه إلعادة توطٌن الفٌلة المشردة، وحدٌم دفٌل  ، وتعد هذه المحمٌة المركز الوحٌ

 ءمن الممرات الخضرا والٌة ساروان وتمدم لزوارها شبكة شاملة فً التً تعد من اكثر الحدابك شعبٌة

مما من نباتات ومساحا خضراء ساحرة  هللمشً والتنزه بٌن ادغالها، والمناظر الممتعة بما تحتوٌ

تضمن سلسله متنوعة ف الى ذلن مرتفعات كامٌرون الذي تاضمن اكثر الحدابك جذبا للسواح.  ٌجعلها

رع النحل ،ومزارع الشاي الشاسعة من المماصد السٌاحٌة كحدابك الفراشات وحمول الفراولة ومزا

هذه   ، اذ ان بعضالمنتشرة فً هذه االماكن السٌاحٌة مختلفة من الطٌور انواع  فضال عن وجود 

                                                           
 )

1
 ( beytna.wordpress.com/2011.  
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 الحدٌمة الوطنٌة فً غونونغ مولو وجزر مثلدخلت ضمن لابمة موالع التراث العالمً  الموالع

 لٌنكاوي التً تم ذكر خصابصهما سابما   ومنتزه كٌنابالو ومولع مٌالكا وجورج تاون. 

%( عام 2.2جدٌر بالذكر ان  نسبة المناطك البحرٌة المحمٌة من المٌاه االللٌمٌة المالٌزٌة لد ارتفعت)لوا

%( من 2.:2ٌات البرٌة فمد حافظت على نسبة )، اما المحم :312%( عام 2.6لتصل الى  ) 3111

مما ٌدل على ان  (22،وكما موضح فً جدول ) :312لبرٌة المالٌزٌة لغاٌة عام مجموع االراضً ا

 .على البٌبة ا كان له اثار اٌجابٌةاالستثمار السٌاحً فً مالٌزٌ

(00جدول )  

  نسبة المحمٌات البحرٌة والبرٌة فً مالٌزٌا لسنوات متفرقة 

نسبة المناطك البرٌة المحمٌة من 
 االراضً االجمالٌة %

نسبة المناطك البحرٌة المحمٌة 
 من المٌاه االللٌمٌة %

 السنة

2:.2 2.2 3111 
2:.2 2.4 3116 

2:.2 2.5 3121 
2:.2 2.6 3126 

2:.2 2.6 312: 
Sorce: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators   

وخالصة لما تمدم نجد ان مالٌزٌا من البلدان التً تحتل مراتب متمدمة فً مجال االستثمار السٌاحً وذلن  

نتٌجة السٌاسات االلتصادٌة التً اتبعتها فً تشجٌع االستثمار بشكل عام واالستثمار السٌاحً بشكل خاص 

كها مما اسهم فً تطوٌر المطاع السٌاحً فٌها ، االخر الذي ادى الى واالستفادة من الممومات التً تمتل

  انعكاس اثاره بشكل اٌجابً على مإشرات التنمٌة المستدامة التً تم دراستها .
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 المبحث الثانً 

 تجربة الجزائر فً االستثمار السٌاحً وأثره فً بعض مؤشرات التنمٌة المستدامة

 . المطلب األول: مقومات الجذب السٌاحً فً الجزائر

الركابز والحضارٌة التً ٌمتلكها اي بلد و تمثل الممومات السٌاحٌة االمكانات الطبٌعٌة والمادٌة       

حد العوامل المحددة للطلب الممومات ٌعد شرطا ضرورٌا وأاالساسٌة للعرض السٌاحً ، وان توفر هذه 

ت مما ٌجعلها بلدا ان ، وتعد الجزابر احد الدول التً تزخر بالعدٌد من المموماالسٌاحً فً اغلب االحٌ

 :(1) الم ومن بٌن هذه الممومات االتًمن جمٌع انحاء الع مستمطبا للسٌاح

 : وتتمثل هذه الممومات باالتً : اوال : المقومات الطبٌعٌة

(  2311ٌمتد على طول ) ا  ساحلٌ ا  وتمتلن شرٌطانها من البلدان التً تطل على البحر االبٌض المتوسط  -ا

معتدل ومن اهم شواطبها ) وهران و الجزابر و جٌجل و عنابة  كم من السواحل ، وتتمٌز بمناخ متوسطً

 . بنً صاف (وسكٌكدة و المالة و 

ٌمكن التً  االشكال بمختلف وطٌور وحٌوانات مابٌة ومنابع شعابا  احتوابها على سالسل جبلٌة تتخللها -ب

استغاللها فً تطوٌر السٌاحة الجبلٌة وما ٌنطوي  هذا النمط من متعة وترفٌه وممارسة بعض الرٌاضات ، 

 تلبٌة لهواة السٌاحة الترفٌهٌة الجبلٌة ، مثل جبال شٌلٌا بالشرق ولمة الال  خدٌجة بمنطمة المبابل الكبرى .

الللٌم الجغرافً االكبر مساحة فً المغرب اراتٌجً للجزابر فً شمال افرٌمٌا إذ تعد المولع االست -ج

( 54.16بٌنما ٌبلغ عدد سكانها ) 3( كم3492.852العربً بعد السودان وتمتلن مساحة شاسعة تبلغ نحو )

 .مجاورة لسبع دول افرٌمٌة ( كم  و 7111ا حدود طوٌلة تمدر ب)ولهملٌون نسمة 

% من المساحة الكلٌة للبالد 91ل اكثر من الصحراء الكبرى ،التً تمتد على مساحات شاسعة ،اذ تشك -د

ناثرة عبرها ، وغابات النخٌل ذات ر من الواحات المتجنوب الجزابر وتحتوي على عدد كثٌ ،وتمع فً

اب صخرٌة ومن هذه المناطك )ادرار و وادي سوف و بسكرة و عٌن وكثبان رملٌة وهض، خصبة التربة ال

 .رداٌة (صالح و تمنراست و جانت و غ

                                                           
 للتفاصٌل انظر (1)

 .4، ص3128(، السنة التاسعة ، 37الهندبة مناجلٌة ، االمكانٌات والممومات السٌاحٌة فً الجزابر ، مجلة دراسات وابحاث ، العدد ) -
، متاح على الرابط  6رحمة كمال ، واخرون ، السٌاحة فً الجزابر ما بٌن تنوع الممومات وضعف التسوٌك ، ص بلهادف -

mosta.dz-univ-biblio-http://e  
–ماجستٌر ، جامعة دمحم الصدٌك بن ٌحٌى بو سفٌرة سفٌان ، الجغرافٌا السٌاحٌة فً تحمٌك الجذب السٌاحً فً الجزابر ، رسالة  - 

 . 28،ص 3131-:312جٌجل ، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ، السنة الجامعٌة 

ابٌة ، الجمعٌة العربٌة للبحوث و السٌاسات رإٌة استكشافٌة و إحص المإهالتبداش ، صناعة السٌاحة فً الجزابر ، بٌن  بوبكرا  -
 .:2، ص 3125، 33، الماهرة ، العدد ،  االلتصادٌة

( جامعة 3126-3111لاضً نجاة ، حنان بالل ، المطاع السٌاحً فً الجزابر من خالل مإشري الطالة الفندلٌة والتدفمات السٌاحٌة ) -

 .273( ،ص13)44زٌان عاشور ، مجلة الحموق للعلوم االنسانٌة ، العدد االلتصادي 

http://e-biblio-univ-mosta.dz/
http://e-biblio-univ-mosta.dz/
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ذات طبٌعة مختلفة تمثل )السواحل و السهول والجبال والواحات و تحتوي على خمس انظمة بٌبٌة  -و

ُ بٌبٌ ا  لصحراء (مما ٌخلك تنوعا  فضال عن ح ، ات نوعٌة عالٌة تسهم فً جذب السٌاوتوفٌر مناظر ذ ا

 . ( نمطة للحمامات المعدنٌة311امتالكها اكثر من )

 حضارٌة .ثانٌا :المقومات  التارٌخٌة وال

تزخر الجزابر بمعالم تارٌخٌة وثمافٌة متنوعة نتٌجة لتعالب الحضارات العدٌدة منها الحضارة          

التً امتدت الى  شمال المارة االفرٌمٌة بؤكملها ،والحضارة الفٌنٌمٌة التً تمركزت فً المدن  النومٌدٌة

الساحلٌة والحضارة االغرٌمٌة والحضارة الرومانٌة التً استمرت فً الجزابر لرابة خمس لرون 

اسٌلً " والحضارة االسالمٌة ولد تركت هذه الحضارات اثارا وموالع تارٌخٌة وحضارٌة مثل مولع "الط

(سنة 7111الذي ٌعتبر من اهم الموالع العالمٌة من حٌث الطبٌعة الجٌولوجٌة ،وٌعود تارٌخه الى اكثر من)

وتمثل اجمل المعالم السٌاحٌة  يالمٌالد( 27معلم المصبة التً شٌدها العثمانٌون فً المرن )لبل المٌالد . و

موالع فضال عن ،  3::2مة الٌونسكو فً فً المنطمة وتم تسجٌلها ضمن التراث العالمً من لبل منظ

 اخرى كملعة بن حماد ومولع تٌمماد  والكثٌر من الموالع االخرى التً سٌتم ذكرها الحما .

 ثالثا :المقومات المادٌة والمالٌة .

وتكمن االمكانٌات المادٌة فً هٌاكل االستمبال ووسابل النمل والمطارات والموانا والسكن الحدٌدٌة         

( كم وشبكة 2229417ووسابل االتصال والمإسسات المالٌة ، اذ تمتلن الجزابر شبكة نمل بري بطول )

ومإسسة مالٌة  ا  ( بنك:3، ) ( مٌناء بحري24، و) ا  جوٌ ا  ( مطار64(كم ،و)5311نمل سكة حدٌدٌة بطول )

 .(1) ا  ( سرٌر3848:بطالة استٌعابٌة ) ا  ( فندل2295موزعة على شكل فروع ، و)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
ر ،خالد بورصل ، متطلبات تنمٌة المطاع السٌاحً فً االلتصاد الجزابري ،المجلة الجزابرٌة للتنمٌة ، جامعة لاصدي ( عبد الرزاق موالي الخض 

 .87، ص3127( ،65مرباح ،العدد )
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 الثانً المطلب

 الجزائر. فً السٌاحً القطاع مؤشرات تحلٌل

 .البحث اوال : تحلٌل واقع االستثمار السٌاحً فً الجزائر خالل مدة 

الحجر االساس فً بناء سٌاحة متمدمة متطورة وٌتطلب بذل الكثٌر من سٌاحً الٌعد االستثمار        

عدد من السٌاح ورفع لٌمة اٌراداته ورفع  مٌك االهداف المنشودة ، وجذب اكثرالجهود لدعمه وتنظٌمه لتح

مكانته فً االلتصاد الوطنً .وان تطوٌر البنى التحتٌة وتؤهٌل المرشدٌن السٌاحٌن اضافة الى الدعاٌة 

وٌج ، تمثل المفاتٌح االساسٌة التً ممكن من خاللها  تطوٌر المطاع السٌاحً فً الجزابر، فؤعداد والتر

اهمٌة المطاع  نزابر الحمٌمة . لذا ادرن المسإولوالسٌاح الوافدٌن ال ٌمثل انجازا اذا ما لورن بإمكانٌات الج

موارد مهمة وٌوفر مناصب عمل وٌدر  ٌدعم التنمٌة المستدامة بدٌال   ا  لتصادالسٌاحً الكبٌرة باعتباره ا

 .(1) ا  التصادٌ ا  تنموٌ ا  لطاع 3111لتحمٌك مداخٌل ، ولهذا اصبحت السٌاحٌة منذ عام 

الى غاٌة  3112ولد عملت السلطات العمومٌة الى وضع منظومة من النصوص والتشرٌعات بدءا من سنة 

 :(2)وهو تارٌخ صدور اخر لانون متعلك بترلٌة االستثمار ومنها هذه التشرٌعات  3127

: وتسري احكام هذا المانون على المستثمرٌن المحلٌٌن و  3112لانون تطوٌر االستثمار لسنة  -2

ب على حد سواء ، ولد رسخ هذا المانون المبادئ والضمانات المانونٌة منها المساواة بٌن االجان

المستثمرٌن المحلٌٌن واالجانب ، والغاء التمٌٌز فً االستثمار بٌن المطاع العام والخاص . وتم 

انشاء صندوق لدعم االستثمار بتخصٌص حساب  ٌوجه لتموٌل مساهمة الدولة فً كلفة المزاٌا 

 منوحة لالستثمار .الم

: وهو ٌهدف الى احداث محٌط مالبم محفز 3114لسنة  المستدامةالسٌاحٌة لانون متعلك بالتنمٌة  -3

لترلٌة االستثمار وتطوٌر الشراكة ، وتنوٌع العرض السٌاحً وتطوٌر اشكال جدٌدة لألنشطة 

لسٌاحٌة والتطوٌر السٌاحٌة المساهمة فً حماٌة البٌبة وتحسٌن اطار المعٌشة ونوعٌة الخدمات ا

 المتوازن للنشاطات السٌاحٌة .

عد العامة : هذا المانون ٌحدد الموا 3114لانون متعلك باستغالل واستعمال الشواطا السٌاحٌة سنة  -4

اح للشواطا وٌهدف الى حماٌة وتثمٌن الشواطا لكً ٌستفاد المصطافٌن المتعلمة باستغالل السٌ

شروط تنمٌة منسجمة ومتوازنة للشواطا كذلن لتحسٌن باالستجمام والخدمات االخرى ، توفٌر 

 . خدمة الامة المصطافٌن ، وتحدٌد نظام تسلٌة مدمج ومتناسب مع نشاطات السٌاحة الشاطبٌة

: وهو ٌحدد مبادئ حماٌة المناطك 3114لانون متعلك بمناطك التوسع والموالع السٌاحٌة سنة  -5

ستغالل وتشوٌه الطابع السٌاحً وٌهدف هذا المانون الموالع السٌاحٌة لتشجٌع تنمٌتها كما تمنع او

الى االستعمال العمالنً للموارد السٌاحٌة وادراج المناطك السٌاحٌة فً المخطط الوطنً لتهٌبة 

االللٌم ، وانشاء عمران مهٌؤ مناسب مع تنمٌة النشاطات السٌاحٌة ، وحماٌة الجمال الطبٌعً 

                                                           
(

1
والدراسات  (عٌسى خلٌفً ، فرحات سمٌرة ، اثر االستثمار السٌاحً على السٌاحة الداخلٌة فً الجزابر ، مجلة جامعة المدس المفتوحة لألبحاث 

 .244، ص 3127( ، 7، العدد )3االدارٌة وااللتصادٌة ، المجلد 
(

2
مدمة ( ساعد بوراوي ، تؤثٌر االستثمار االجنبً على تنمٌة المطاع السٌاحً فً بلدان المغرب العربً )الجزابر ، تونس ، المغرب ( ، اطروحة م 

 . 219-215ص ،3128-3127لنٌل شهادة الدكتوراه فً العلوم االلتصادٌة ، 
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من شؤنها تنمٌة  اسٌا لجذب السٌاح ، وانجاز استثمارات محددةوالمعالم الثمافٌة التً تشكل عامال اس

 تزخر بها مناطك التوسع والموالع السٌاحٌة . اشكال متاحة

: جاء هذا المانون استجابة لتغٌرات الحاصلة فً البٌبة 3127لانون ترلٌة االستثمار لسنة  -6

من الضمانات الممنوحة لالستثمارات منها مبدأ  جزابر ولد لدم هذا المانون مجموعةااللتصادٌة لل

التعوٌض العادل و المعاملة المنصفة والعادلة بما ٌخص الحموق والواجبات المرتبطة باستثماراتها ،

حك وضمان تحوٌل رأس مال المستثمر واالرباح والعوابد ، ووالمنصف فً حالة نزع الملكٌة ، 

 لدولة الحٌوٌة المهمة وخاصة وبوصفه احد المطاعاتالتحكٌم والمصالحة عند نشوب نزاع لضانً 

 من كغٌرها االخٌرة هذه اولت لذلن ، الجزابر مثل ممومات من المطاع هذا ٌحتاجه ما كل تمتلن

 خالل من ٌمكن ، اذ االستثمارات بعض تخصٌص خالل من المطاع لهذا بعض االهتمام  الدول

حجم االستثمارات الموجهة نحو  التطور الحاصل فًمالحظة ( 8والشكل ) ( 23) للجدول متابعتنا

المحصورة  المدة خالل متزاٌدا السٌاحً  فً الجزابر نموا االستثمار هذا المطاع، إذ شهد حجم

 ملٌار( 3019) الى لٌصل 3111 عام فً دوالر ملٌار( 104) من ارتفع اذ( 3119-3111)ب

 تبنً الى ذلن فً السبب وٌعود ، دوالر ملٌار( 209) ممداره وبمتوسط 3119 عام نهاٌة فً دوالر

 بشكل اسهم مما التمنٌة، االجراءات من جملة وتنفٌذ هذا المطاع لتنمٌة واعدة ةاستراتٌجٌ الجزابر

فمد شهد حجم  (3121-:311) السنوات فً اما وازدهاره، السٌاحً المطاع تشجٌع فً كبٌر

ثرت على جمٌع االزمة المالٌة العالمٌة التً ااالستثمار فً المطاع السٌاحً انخفاضا بسبب 

-%(و)2405-سجلت االستثمارات فً هذا المطاع نموا سالبا بلغ نحو ) التصادات العالم اذ

( 3125-3122االرتفاع خالل المدة )والً ،ولد عاود حجم االستثمارات الى %( على الت22022

الرغم من ان نسب االرتفاع المٌة  على ة وتجاوز اثار االزمة العوذلن لتحسن الظروف االلتصادٌ

لتطوٌر لطاع السٌاحة الجزابري اذ ارتفع حجم  كانت طفٌفة جدا وال تنسجم مع الحاجة الفعلٌة 

،  3125( ملٌار دوالر فً عام 3لتصل الى ) 3122( ملٌار دوالر فً عام 2.8االستثمار من )

نخفض حجم االستثمارات فمد ا 3126 اما عام%( 22.22 -% 7.46وبنسب تراوحت بٌن )

وانخفاض فً حجم التخصٌصات  عالمٌا   النفط اسعار النخفاض الموجهة نحو هذا المطاع نتٌجة

- )كانت نحو ا  سالبة، ولد بلغ النمو السنوي نسباالستثمارٌة الموجهة لهذا المطاع من لبل الدولة 

معدل النمو  ارتفع فمد :312 عام ، اما3128 فً عام%(   6066-و) ،3126فً عام %(  31

نتٌجة لتحسن الوضع االلتصادي فً الجزابر والعمل على وضع مخطط %( 6.99) السنوي الى

 . توجٌهً لتطوٌر هذا المطاع 

من المطاعات االلتصادٌة التً تاللً اهتماما  الجزابر فً السٌاحة لطاع ان ذلن من ونستدل

المخصصة لالستثمار فً مشارٌع المطاع  ضعٌفا من لبل الدولة والدلٌل على ذلن ان نسب المبالغ

عض المطاعات االلتصادٌة  %( وممارنة  مع ب9.6( لد بلغت نحو )3128-3113السٌاحً للمدة )

ضبٌلة ، كما ان عدد المشارٌع االستثمارٌة فً هذا المطاع خالل المدة نفسها لد بلغت  فهً نسبة

%( من اجمالً المشارٌع االستثمارٌة ، مما ٌعكس عدم 3وبنسبة تبلغ ) ا  ( مشروع2377نحو )

االلبال على االستثمار السٌاحً من لبل المستثمرٌن .اما بالنسبة للمشارٌع االجنبٌة المستثمرة فً 

اعات االلتصادٌة المطاع السٌاحً فهً اٌضا للٌلة من حٌث العدد والمٌمة اذا ما لورنت ببعض المط

( مشروع وبنسبة اسهام من اجمالً :2الخدمات ( اذ بلغت نحو )البناء و )الصناعة و 
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 رصد الى ماسة بحاجة لذلن فهو (1)%( من اجمالً المٌمة :6.1%( و)3.22االستثمارات )

 بالكثٌر ٌتمتع سٌاحً بلد الجزابر كون له االجنبً االستثمار باب وفتح تؤهٌله إلعادة طابلة أموال

 تغنً مالٌة اٌرادات تحمك ان لها وٌمكن ، كافة العالم دول من السابحٌن تجذب التً المإهالت من

 . موازنتها تموٌل فً علٌه تعتمد الذي الخام النفط إٌرادات عن

ان عدد  رٌع االستثمارٌة السٌاحٌة فٌالحظأما بخصوص نمط االنجاز المتبع فً تنفٌذ المشا 

المشارٌع المنجزة كما ان  داذا ما لورن بعدالمشارٌع غٌر المنطلمة والمتولفة ٌزداد كل  سنة 

األخٌرة تشكل النسبة االلل من عدد المشارٌع المبرمجة ، اما المشارٌع فً طور االنجاز فهً لم 

وكما هو  تصل الى نصف المفروض من المنجز وهذا ٌعكس الفرق بٌن ما خطط له وما تم تنفٌذه 

 .(24واضح فً الجدول )

 

 (00) الجدول

  /ملٌار ( 0209-0222)للمدة  الجزائر فً االجمالٌة السٌاحٌة االستثمارات حجمالتطور فً 

 حجم االستثمارات السنة
 دوالر ملٌار

 معدل النمو السنوي
% 

3111 1.4 - 

3112 1.5 44.4 

3113 1.7 61 

3114 1.: 61 

3115 2.9 211 

3116 2.7 -22.22 

3117 209 23.6 

3118 3.4 38.8 

3119 3.19 -:.6 

311: 2.9 -24.5 

3121 2.7 -22.22 

3122 2.8 7.46 

3123 2.9 6.99 

3124 2.9 1 

3125 3.1 22.22 

3126 2.7 -31 

3127 2.9 23.6 

3128 2.8 -6.66 

3129 208 1 

312: 209 6.99 
 المجلة ، الجزابري االلتصاد فً السٌاحً المطاع تنمٌة متطلبات ، بورصلً خالد ، الخضر موالي الرزاق عبد:  المصدر

 .:8ص ،3127،( 5) العدد ، االلتصادٌة للتنمٌة الجزابرٌة

 النسب اعاله من عمل الباحثة -

 

                                                           
(

1
، ص 3132( ، 2(، العدد )27حلٌمة عماري ، واخرون ، دراسة تمٌٌمٌة لوالع االستثمار السٌاحً فً الجزابر ، مجلة جدٌد االلتصاد ، مج ) ) 

91-92 . 
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 (7الشكل )

 (0209-0222)للمدة  الجزائر فً السٌاحٌة االستثمارات التطور فً حجم
  

 (23المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات جدول )               

اجل النهوض بمطاع السٌاحة فمد لامت الحكومة باعتماد مخططا  توجٌهٌا للتنمٌة السٌاحٌة افاق لذلن ومن 

3141 (SDAT  الذي ٌعد مرجعا لسٌاسة جدٌدة تبنتها الدولة الجزابرٌة لتطوٌر المطاع السٌاحً وٌرتكز )

لسٌاحً وهً المخطط على خمس دٌنامٌكٌات تخص السٌاحة وتعمل على تشجٌع االستثمار فً المطاع ا

 كاآلتً :

 تثمٌن الوجهة الجزابرٌة لزٌادة جاذبٌة وتنافس الجزابر. -2

 تطوٌر االلطاب والمرى السٌاحٌة المتمٌزة عن طرٌك توجٌه االستثمار والتنمٌة . -3

( لتطوٌر التمٌز فً العروض السٌاحٌة الوطنٌة من خالل االرتماء PQTنشر المخطط جودة السٌاحة )  -4

 علٌمً واالنفتاح على تكنولوجٌا االتصاالت.المهنً والت

 مخطط الشراكة بٌن المطاع العام والخاص . -5

 مخطط تموٌل السٌاحة. -7

 (03جدول )

 ( 0202- 0205وضعٌة المشارٌع االستثمارٌة السٌاحٌة للسنوات )

 3126 3127 3128 3129 312: 3131 

عدد 
 المشارٌع

عدد 
 المشارٌع

عدد 
 المشارٌع

عدد 
 المشارٌع

عدد 
 المشارٌع

عدد 
 المشارٌع

 98 218 78 218 217 69 المنجزة

 915 :99 ::8 875 695 615 طور االنجاز

 419 :34 292 258 :22 212 المتولفة

 2491 3312 2742 39: 8:4 718 غٌر المنطلمة

، اسٌا سعدون ، دراسة تمٌٌمٌة لوالع االستثمار السٌاحً فً الجزابر ،مجلة جدٌد  المصدر : صلٌحة عماري ، سعاد شعابنٌة

 .93،ص 3132( ،2( ، العدد )27االلتصاد ، المجلد )
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 -معدل نمو حجم االستثمارات  

معدل نمو 
االستثمارات  

- 
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 البحث ثانٌاً : تحلٌل التطور فً عدد السواح الوافدٌن وحجم االٌرادات السٌاحٌة خالل مدة 

 فً أي وازدهارها السٌاحة تطور على الدالة المإشرات أهم بٌن من الوافدٌن السٌاح عدد تطور ٌعد        

 السٌاح الوافدٌن عدد تزاٌد اذ ،البحث خالل مدة  إٌجابً بشكل تطور المإشر هذا فإن الجزابر وفً. بلد

أجانب وٌزورون البلد فً مدة معٌنة او لد   السٌاح ان ٌكون ٌمكن إذ ، (1) طبٌعتهم عن النظر بغض إلٌها

ٌكونوا جزابرٌٌن لكنهم ممٌمون خارج البلد وٌؤتون لمدة لصٌرة للبلد ، ولد بلغ الوسط الحسابً ألعداد 

( والشكل 25من خالل البٌانات الواردة فً الجدول )و( الف سابح 2958.26)البحث السٌاح خالل مدة 

( الف سابح عام 2277الى ) 3111( الف سابح عام  977ن من )عدد السٌاح الوافدٌ وٌالحظ ان( 9)

( الف سابح عام 2554ارتفع من ) كل طردي طٌلة السنوات الالحمة اذبش ثم استمر باالرتفاع 3114

وهو نتٌجة طبٌعٌة لما تبذله الحكومة من جهود فً النهوض  3124( الف سابح عام 3844الى ) 3116

الن السٌاح  التمدم فً المجال االمنً  وما ٌعكسه من أمن واستمرار تعٌشه الدولةبهذا المطاع، باإلضافة  

ٌبحثون عن االماكن االمنة مع وجود ممومات الجذب السٌاحً فً حٌن تراوحت معدالت النمو السنوي 

لهذا المإشر بٌن االرتفاع واالنخفاض وبلغت معدالت سالبة فً بعض السنوات ، والجدٌر بالمالحظة ان 

لد شهدا تراجعا  واضحا  فً عدد السٌاح الوافدٌن الى الجزابر ، وهذا ناتج عن ( 3126،  3125) امًع

ة كتركٌا وتونس ، وتدهور االوضاع االمنٌة فً ٌة منافسة للجزابر خالل هذه المدبروز وجهات سٌاح

فً ظل وجود  المناطك الساحلٌة ، وارتفاع اسعار الخدمات السٌاحٌة وضعف نوعٌة المعروض السٌاحً

( الف سابح وبمعدالت نمو سنوٌة سالبة بلغت نحو 2821( و)3412اسواق تنافسٌة جذابة ، اذ بلغ نحو )

( ارتفاعا  فً 3129-3127%( على التوالً فً حٌن شهدت المدة ما بٌن عام )36.79-%( و)26.91-)

( الف سابح فً 36:1ل الى )لٌص 3127( الف سابح فً عام 2:87ح الوافدٌن ، اذ ارتفع من )اعداد السٌا

( ، فً حٌن انخفض اعداد  3141بسبب تبنً الجزابر مخططا توجٌهٌا للتنمٌة السٌاحٌة )افاق 3129عام 

وجود ب ح ، وٌمكن تفسٌر هذا االنخفاض( الف ساب3482الى نحو ) :312الوافدٌن الى الجزابر فً عام 

والتسهٌالت فً السفر والحصول على التؤشٌرات اسواق تنافسٌة جذابة السٌما اذ تعلك االمر باألسعار 

تمٌزت بانخفاض  :312للسٌاح االجانب ، فضال عن نوعٌة الخدمة الممدمة ، وبشكل عام ٌالحظ ان سنة 

%( وكذلن السٌاح 42061بلغت نحو ) دخول السواح السٌما الجزابرٌٌن الممٌمٌن فً الخارج بنسبة

 .(2)%( 5032االجانب بنسبة انخفاض بلغت )

                                                           

 – 8002مقومات وآفاق النهوض بقطاع السياحة في الجزائر بناًء على مؤشرات الفترة الممتدة من  ،وآخرون  ،سيليني جمال الدين  (1)
ص  ،8003سنة  (، 4)العدد  ،8المجلد  ،الجزائر ، االقتصاديةبحث منشور في مجلة المنتدى للدراسات واألبحاث  ،8002

10. 
(

2
 . 95، ص3132( ،2( ، عدد )7السٌاحً فً الجزابر ، مجلة جدٌد االلتصاد ، مجلد )( ملٌحة عماري ، واخرون ، دراسة تمٌٌمٌة لوالع االستثمار  
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 (04جدول)

 (0209-0222الجزائر خالل المدة ) واالٌرادات السٌاحٌة فً السواح الوافدٌن التطور فً عدد

 السنة
 /  الف اعداد السٌاح
 سابح

معدل نمو اعداد 
 % السٌاح

حجم االٌرادات 
السٌاحٌة /  ملٌون 

 دوالر

معدل نمو االٌرادات 
 السٌاحٌة %

1111 866 - 96 - 

1115 901 9.19 100 9.58 

1111 988 4.81 111 55 

1115 1166 56.15 112 1.41 

1119 1234 1.65 178 16.41 

1111 1443 58.45 569 5.50 

1118 1638 55.15 215 58.69 

1110 1743 8.95 219 5.68 

1116 1772 5.88 300 58.46 

1114 1912 0.41 381 10 

1151 2070 6.18 323 -51.11 

1155 2395 51.01 302 -8.11 

1151 2634 4.40 295 -1.55 

1155 2733 5.01 326 51.11 

1159 2301 -51.61 348 8.09 

1151 1710 -11.86 357 1.16 

1158 5408 51.11 584 5.58 

1150 1111 18.15 508 5.64 

1156 1141 5.8 569 1.51 

1154 1505 -6.91 545 1.59 

 -من عمل الباحث باالعتماد على :المصدر 

السٌاحة الدولٌة فً البلدان مركز االبحاث االحصابٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والتدرٌب للدول االسالمٌة،  -

 .،ابحاث متعددة ، صفحات متعددة االعضاء بمنظمة المإتمر االسالمً )االفاق والتحدٌات (،

 . :312-3111فة للمدة دٌوان االحصاء الجزابري ، التمرٌر االحصابً السنوي لسنوات مختل  -          

 .النسب اعاله من عمل الباحثة  -          
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 (8الشكل )

 (0209-0222الجزائر خالل المدة ) فً   السواح الوافدٌن التطور فً عدد
 

 

 (59المصدر : باالعتماد على بياوات الجدول )              

اما فٌما ٌخص االٌرادات المتحممة من المطاع السٌاحً فً الجزابر، وبحسب اإلحصاءات الرسمٌة المعلنة 

من دٌوان اإلحصاء الجزابري ، ووزارة السٌاحة الجزابرٌة ،فمد حممت الجزابر إٌرادات مالٌة متزاٌدة فً 

لت بشكل عام فمد ظ ، الٌه لكنها ال ترتمً لمستوى الطموح الذي ترغب الجزابر فً الوصولالبحث مدة 

إٌرادات مالٌة متواضعة ال تبنً الحكومة علٌها طموحاتها وخططها المستمبلٌة اال ما ندر، اذ بلغ الوسط 

وٌتضح ذلن من خالل  متابعة   ملٌون دوالر (379.56)نحو البحثالحسابً لإلٌرادات السٌاحٌة خالل مدة 

اإلٌرادات المالٌة السٌاحٌة المتحممة فً الجزابر فمد بلغت حجم ان  ( الذي ٌبٌن :والشكل ) (25الجدول)

لٌواصل  3116( ملٌون عام  295، ثم ارتفع المبلغ الى )3111( ملٌون دوالر أمرٌكً فً عام 7:نحو )

التحدٌات  من رغمال علىوهً إٌرادات مالٌة جٌدة  :311( ملٌون دوالر فً عام 492التصاعد الى )

 -3121طوٌر السٌاحة فً الجزابر، فً حٌن شهدت المدة المحصورة بٌن )والمعولات التً تمف ضد ت

، وبنسبة 3123( ملٌون دوالر عام 3:6-434(  انخفاضا  فً حجم االٌرادات السٌاحٌة تراوح بٌن )3123

%( نتٌجة آثار األزمة المالٌة العالمٌة التً انعكست سلبا  على 3042-%( و)26،33-سالبة تراوحت بٌن)

العالم وبالتالً أثرت بشكل كبٌر على لطاع السٌاحة، فضال  عن عدم وجود المدرة اإلستٌعابٌة جمٌع دول 

الى ذلن  اضفوالبنى التحتٌة المالبمة للسٌاحة والتً تتطلب استثمارات وتوفٌر أماكن لراحة السابح.  

لتراجع فً حجم الظروف السٌاسٌة واالضطرابات التً حدثت فً الجزابر آنذان ، مما ادى الى ادامة ا

اإلطمبنان وتحذٌر سفارات الدول لرعاٌاها بتجنب السفر الى  م اإلٌرادات السٌاحٌة نتٌجة للشعور بعد

( فمد شهدت ارتفاعا   ملحوظا  فً حجم :312-3124الجزابر فً تلن الظروف،  اما المدة ما بٌن )
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 الف سائح/  اعداد السٌاح 
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ت نمو سنوي تراوحت بٌن محمما  معدال :312( ملٌون دوالر فً عام 4:4االٌرادات ، بلغ نحو )

 %( خالل تلن المدة، ولد نتج ذلن عن تحسن االوضاع االمنٌة واالستمرار السٌاسً. 3.45 -%  21.61)

 (9الشكل )

 (0209-0222الجزائر خالل المدة ) التطور االٌرادات السٌاحٌة فً

 

الى تمارٌر دٌوان اإلحصاء الجزابري، التمرٌر ( والمستند 25المصدر: الشكل من عمل الباحثة اعتماد  على بٌانات الجدول )

 .:312 -3111اإلحصابً السنوي لسنوات مختلفة للمدة 

 

 ً   البحث : تحلٌل التطور فً طاقة اإلٌواء السٌاحً فً الجزائر خالل مدة  ثالثا

عد من ٌمصد بطالة االٌواء بانها لدرة استٌعاب المإسسات الفندلٌة الموزعة فً كافة انحاء البالد ، وت      

حد المإشرات المهمة لمٌاس مدى تطوره وتمدمه ومن الخدمات االساسٌة التً اسس لٌام النشاط السٌاحً وأ

كالفنادق السٌاحٌة التً توفر الخدمة  ال ٌستغنى عنها السابح ، لكً ٌشعر بالراحة واالمان واالستمرار ،

 .(1)كن االخرى الجاذبة للسٌاح سنوٌا الفندلٌة الصحٌة للسٌاح او اماكن الس

وفً صدد الحدٌث عن الجزابر فان اإلٌواء السٌاحً ٌتمركز بشكل اساس  فً منطمتٌن هما  )المناطك 

الحضرٌة والمناطك الشاطبٌة ( والتً استحوذت على النسبة الكبٌرة من حجم اإلٌواء الفندلً كون اغلب 

تضمن المناطك الفنادق تتركز فً تلن المناطك شمال البالد،  وبعضها فً المناطك األخرى التً ت

                                                           
(

1
 .:29، ص3127( بدر حمٌد عساف ، تنمٌة الموارد السٌاحٌة ، دار الراعٌة للنشر والتوزٌع ، عمان ، 
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 ملٌون دوالر/  حجم االٌرادات السٌاحٌة 
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الصحراوٌة والمناطك المعدنٌة وغٌرها، وذلن لما توفره من خدمات جٌدة وطعام وترفٌه وغٌرها من 

 الخدمات ، فضال  عن تواجد االسواق الشعبٌة  فً تلن المناطك.

ٌمكن تتبع بٌانات البحث ولمعرفة التطور الحاصل فً طالة االٌواء السٌاحً فً الجزابر خالل مدة  

خالل  واالسرة الفنادق لعدد المستمر التزاٌد من الرغمعلى  انه ٌمكن مالحظةومن خالله  (26)الجدول 

 الن وذلن ، اللٌمٌا ام دولٌا سواء بالمنافسة لها ٌسمح مستوى الى ترق   لم انها اال (:312-3111) المدة 

 تتجاوز ال المرتفع الدخل وذوي لألثرٌاء مخصصة هً والتً نجوم( 6) صورة فً المصنفة الفنادق

 بلغ عدد الفنادق  ، ولد  مصنفة غٌر فنادق تمثل%( 84) ان حٌن فً الفنادق اجمالً من%( 2.5) نسبتها

 شهد الذي 3123 عام ماعدا 3111 عام فً ا  فندل( 938) كان ان بعد :312 عام فً ا  فندل( 2528) نحو

عن انخفاض االستثمارات الموجهة نحو بناء ناتج  وذلن ا  فندل( 2266) الى الفنادق عدد فً انخفاضا

 فً ا  سرٌر( 88596) ،اذ ارتفع عدد األسرة من البحثخالل مدة  ا  فمد شهد تزاٌد االسرة عدد اما ،الفنادق 

 بلغ اذ عددها شهد انخفاض فمد 3112 عام ، ماعدا 3127سرٌرا عام  (218511الى ) 3111 عام

اآلسرة اال انها هً االخرى مركزة فً  الملحوظ فً عدد الرغم من التطوروعلى  ، ا  سرٌر( 83611)

 التً االمكانات من الرغمعلى  انه االذلن  مالحظة ٌمكن( 26) الجدول خالل ومن المصنفةغٌر الفنادق 

 عن ناتج وهذا بطٌبا نموا كان انه اال االسرة عدد مإشر فً الحاصل والتطور ، الجزابر بها تتمتع

 معالجة على السلطات وتركٌز السٌاسً االستمرار عدم فً المتمثلة الجزابر بها مرت التً االحداث

 مختلف فً التنمٌة وتٌرة انخفاض فً واضح اثر له كان مما الجزابري االلتصاد واجهت التً االزمات

 . السٌاحً المطاع ومنها المطاعات

 متوسط ان االالبحث  مدة خالل اعدادها تزاٌد من الرغمعلى  انه فٌالحظ المبٌت لٌالً عدد ٌخص فٌما اما

 مصنفة غٌر فنادق فً ومعظمها االجمالً العدد من%( :9) حوالً ٌشكل للممٌمٌٌن السٌاحٌة اللٌالً عدد

  االلامة على تنفك السٌاح نفمات من%( 51) حوالً الن وذلن السٌاحٌة االٌرادات ضعف علٌه ٌترتب مما

 . الدخل والمنخفضة المتوسطة الدخول ذوي الطبمات تستمطب الفنادق هذه معظم ان السٌما
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 (05جدول )

 ( 0209-0222ٌبٌن عدد الفنادق وعدد االسرة ولٌالً المبٌت فً الجزائر خالل المدة )

معدل النمو  عدد الفنادق السنة
 السنوي %

 عدد لٌالً المبٌت عدد االسرة

3111 938 - 88596 4859246 

3112 :38 23.12 83611 5139397 

3113 :46 1.97 84611 5239678 

3114 2153 22.55 88611 5435349 

3115 2168 2.54 93611 5654168 

3116 2216 5.65 94:11 5816748 

3117 2245 3.73 9597: 5:16327 

3118 2251 1.63 96111 622::51 

3119 2258 1.72 96987 6457645 

311: 2262 1.45 97494 6756939 

3121 2263 1.19 :3488 6:4:445 

3122 2295 3.88 :3848 743:583 

3123 2266 -3.55 :79:9 7715292 

3124 2287 2.92 :9915 7:32345 

3125 2296 1.87 ::716 7:32345 

3126 22:6 1.95 213355 8297365 

3127 2342 4.12 218511 7276521 

3128 239: 5.82 - 7406470 

3129 2479 7.23 - 7565733 

312: 2528 4.69 - 7926984 

 المصدر : باالعتماد على بٌانات وزارة السٌاحة والصناعات التملٌدٌة .     

www.mtatf.gov.dz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtatf.gov.dz/
http://www.mtatf.gov.dz/
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 المطلب الثالث 

 .المستدامة فً الجزائراالثار المترتبة للقطاع السٌاحً على بعض مؤشرات التنمٌة 

التنمٌة المستدامة من تراكم  ةبلسٌاحة فً أعماب التوجه البٌبً وما تتطلباداد االهتمام العالمً لد از        

كمً ونوعً فً إنجاز البنٌة التحتٌة التً توافك أبعادها الثالث ، مما دفع معظم الدول لتخصٌص مبالغ 

علٌه سوف نستعرض اهم االثار  .مالٌة طابلة لتحمٌك أهداف التنمٌة السٌاحٌة ومتطلبات التنمٌة المستدامة

 المستدامة وكما ٌلً    التنمٌة مإشرات بعض على الجزابر ٌاحً فًالس تركها االستثمارٌواالنعكاسات التً 

  الجزائر ونصٌب الفرد منه فً  إلجمالً المحلً الناتج فً السٌاحة أوالً : اثر

 المساهمة فً دور له كان ، الحدٌثة االلتصاد لطاعات من حٌوٌا التصادٌا لطاعا بصفته السٌاحة لطاع ان

وما ٌخصص له من  المطاع هذا واهمٌة حجم بحسب الدور هذا ،وٌختلف المحلً االجمالً الناتج فً

 مدى على ٌتولف ال الوطنً الناتج فً السٌاحً المطاع مساهمة نسبة ان كما ، ألخرى دولة استثمارات من

 كالزراعة االخرى االنتاجٌة المطاعات بتطور ٌتؤثر اٌضا وانما فمط البلد فً السٌاحً النشاط تطور

 . (1)  والصناعة

اذ  الجزابري ، االلتصاد فً السٌاحة لطاع اهمٌة مدى تحدٌد فً الربٌسٌة المإشرات من المإشر هذا وٌعد

 التدرٌجً االرتفاع من الرغمعلى ( انه 21والشكل )( 27 ) الجدول فً الواردة البٌانات خالل من ٌالحظ

الذي شهد فٌه انخفاضا بسبب   3127و 3126ماعدا عامً  البحث مدة طوال مساهمة هذا المطاع لحجم 

 فًحجم  االستثمارات الموجهة له فً هذٌن العامٌن وكما هو واضح  ضانخفاض اسعار النفط وانخفا

 مالٌة اٌرادات تحمٌك فً علٌها الحكومة تعول وال ضبٌلة و هذه النسبة بمٌت محدودة ان ( اال27جدول)

خرى، اذ ٌالحظ من الجدول  ان لٌمة مساهمة هذا األ الدول تجاه والتزاماتها متطلباتها لتمشٌة للدولة

( 8.54اذ بلغت نحو ) 3124المطاع لد تراوحت بٌن االرتفاع واالنخفاض وبلغت اعلى لٌمة لها فً عام 

وٌعود هذا التدنً فً اداء  3111( ملٌار دوالر فً عام 2.8الر وادنى لٌمة فمد بلغت نحو )ملٌار دو

تشكل نسبة  ى لطاع المحرولات بنسبة كبٌرة اذااللتصاد الجزابري علالمطاع السٌاحً الى اعتماد 

االزمات االلتصادٌة العالمٌة التً انعكست تؤثٌراتها على ذلن الى  اضف%( ،1:مساهمته نحو اكثر من )

%( 4099-%4022وتراوحت  نسبة مساهمته  فً الناتج المحلً االجمالً بٌن ) التصادات العالم كافه ،

 ألسباب حمٌمٌة دراسة الى بحاجة أمر %( وهو4.46بلغ نحو )  البحثام اجمالً خالل مدة وبمتوسط اسه

ولذلن  ، ٌنضب وال ا  ومستدام ا  متجدد ا  مورد تعد السٌاحة ان الجزابر، السٌما فً هذا المطاع نمو انخفاض

                                                           
(

1
  .510، ص1158( مصطفى يوسف كافي ، فلسفة اقتصاد السياحة والسفر ، دار حامد للىشر والتوزيع ، عمان ، االردن ،  
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 والتسهٌالت التخفٌضات وتمدم المالٌة اإلٌرادات من النوع هذا فً زٌادة تحمٌك الى العالم دول جمٌع تسعى

 تحمٌك الى تصل لم انها اال الجزابر فً المختصة الجهات تمدمه مامن  رغمعلى الالسابحٌن، و الستمدام

 من الفرد وتبعا  لذلن ٌالحظ ان نصٌب السٌاحة، لطاع وخصوصا   االٌرادات مصادر تنوٌع فً اهدافها

للمطاع المحدود  وهذا ٌإشر التؤثٌر  البحثواالنخفاض خالل سنوات  االرتفاع بٌن تتراوح لد الناتج

 نصٌب الفرد منه. والسٌاحً فً الناتج االجمالً المحلً 

 متواضعة بنسب كان اإلجمالً المحلً الناتج حجم فً السٌاحة لطاع مساهمة ان ونخلص من ذلن كله  

الموجهة نحو هذا المطاع الجزابر وللة االستثمارات  بها مرت التً الظروف فً كبٌر بشكل بسبب تؤثرها

      .الحٌوي سواء كانت المحلٌة ام األجنبٌة

 (06) الجدول

 (  0209-0222)للمدة  الجزائر فً الجارٌة باألسعار اإلجمالً المحلً الناتج فً السٌاحة مساهمة

مساهمة السٌاحة  السنة
فً الناتج)ملٌار 

)$ 

معدل النمو 
 السنوي %

نسبة المساهمة 
 المباشرة

الفرد من نصٌب 
الناتج )ملٌون 

 دوالر (

معدل النمو 
 السنوي %

3111 2.8 - 4.25 2876.11 - 

3112 2.9 6.99 4.35 2851.71 1.38- 

3113 2.: 6.66 4.44 2892.91 2.36 

3114 3.42 32.68 4.51 3214.51 18.04 

3115 4.22 45.74 4.75 3721.31 24.094 

3116 5.11 39.72 4.99 4224.21 19.26 

3117 4.97 -4.6 4.41 4589.81 11.74 

3118 5.46 23.7: 4.34 4:61.61 13.56 

3119 6.43 33.3: 4.22 5:34.71 24.63 

311: 6.13 -6.74 4.77 4994.41 21.12- 

3121 6.6 :.67 4.4: 5591.91 15.38 

3122 7.7 31 4.39 6566.81 21.75 

3123 7.9 4.14 4.39 66:3.31 2.50 

3124 8.54 :.37 4.65 65::.71 1.65- 

3125 8 -6.89 4.3: 65:4.21 0.11- 

3126 6.9 -28.25 4.59 5288.:1 23.94- 

3127 6.4 -9.73 4.41 4:57.61 5.53- 

3128 6.6 4.88 4.36 521:.81 4.13 

3129 6.6 1 4.31 5253.11 0.78 

312: 6.9 6.56 4.36 4:9:.81 3.67- 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على  المصدر :

 http://www.wttc.orgبٌانات مجلس السفر والسٌاحة العالمً متاح على -

 بٌانات البنن الدولً، متاح على الرابط-

https:// data.albankaldawli.org 

 

 

http://www.wttc.org/
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 (02الشكل )

االجمالً ملٌار دوالرمساهمة السٌاحة فً الناتج المحلً   

 

 

 

 

 

 

 

  

 (27باالعتماد على بٌانات جدول ) ةالمصدر : من عمل الباحث

 

فً  على معدالت البطالة كاساتهوانعثانٌاً : اثر السٌاحة فً التوظٌف وتشغٌل االٌدي العاملة 

 الجزائر

 من% (  22) نحو تستوعب فهً العمل لفرص توفٌرا االلتصادٌة المطاعات أكبر من السٌاحة تعد     

 أنه كما البشري، المورد على األولى بالدرجة تعتمد لكونها وذلن العالم، مستوى على العاملة الموى إجمالً

 ركثٌ عدد متزاٌد وبشكل السٌاحة تستوعب أن العالمً والسٌاحة السفر مجلس إلحصابٌات طبما المتولع من

 كثٌفة والمركبة المتكاملة الخدمات من عدد تنمٌة فً السٌاحة تساهم كما ، المجال هذا فً الموظفٌن من

 وعمالة ومإلتة، دابمة مباشرة، وغٌر مباشرة عمالة تولٌد على تعمل فهً مستوٌاتها، بمختلف العمالة

 السفر وكاالت و السٌاحٌة والمطاعم كالفنادق أنشطة عدة إلى وتمتد السٌاحً، اإلنفاق من ناتجة محفزة

 آخر، صعٌد وعلى. وغٌرها والزراعٌة التملٌدٌة كالصناعات السٌاحً المطاع علٌها ٌعتمد التً والمطاعات

 والمحلً، الدولً السٌاحً الطلب من مختلطا نتاجا السٌاحٌة األنشطة معظم تخلمها التً العمل فرص تشكل

وتوفٌر  المختلفة العمل فرص توفٌر خالل من البطالة نسب خفض فً مهما دورا تإدي المطاع هذا فتنمٌة

 .الفمٌرة للطبمات دخل

 بدٌال لطاعا السٌاحة لطاع من تجعل تمتلكها التً السٌاحٌة االمكانٌات فان الجزابر عن الحدٌث صدد وفً

 (22والشكل )( 28وتشٌر البٌانات الواردة فً الجدول ) وموسمٌة دابمة عمل فرص وتوفٌر الثروة لخلك

ي العاملة خالل مدة فً توظٌف وتشغٌل االٌد ملحوظا تطورالد شهد  ان المطاع السٌاحً فً الجزابر 

 وموظف عام الف عامل(  616.:41)نحو  عدد االٌدي العاملة الموظفة فً هذا المطاع بلغ ، اذ البحث

 ،% 211 بحوالً ا  نمو بذلن محمما 3111 عام فً وموظف عاملالف ( 265.849) كان ان بعد :312

 نظرا%( 3.82)بلغ نحو  ضبٌال متوسطا حممت التشغٌل اجمالً فً المباشرة المساهمة نسبة ان الإ

وه الجزابر الناتج عن للة االستثمارات الموجهة نح فً االلتصادي ادابه وضعف المطاع لمحدودٌة
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 ($ملٌار )مساهمة السٌاحة فً الناتج
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 فً ساهم فانه االخرى المطاعات مع بتشابكه ٌتصف السٌاحً النشاط والن ،والسٌاسات المتبعة فً الجزابر

 مدة خالل(  %7.58 -  %5.78) نسبتها ما بٌن  تراوحت المطاعات هذه فً  اجمالٌة عمل فرص تولٌد

 (22ٌالحظ ومن خالل متابعة الجدول نفسة والشكل )اما بصدد دورها فً خفض معدل البطالة ف،  البحث

 3111 فً عام% (  :39.9)، اذ انخفض من البحث ان معدل البطالة لد انخفض بشكل كبٌر خالل مدة 

 االصالح الهٌكلً،  برامج للظروف األمنٌة التً مرت بها البالد وتطبٌك كانت نتٌجة جدا   عالٌة نسبة وهً

وكانت اعلى نسبه لها  االلتصادٌة، االوضاع استمرار بعد ،:312 عام%(  ..22) الى نسبٌا   تراجعت ولد

 %( وهو09:وبلغت ) 3124التً ورد ذكرها سابما  فً حٌن ادنى نسبه لها كانت فً عام  3111فً عام 

 التً التنوٌع برامج وأثر السٌاحً المطاع ضمنها ومن,  االلتصادٌة المطاعات لمساهمة طبٌعٌة نتٌجة

 ما، حد الى البطالة انتشار من الحد فً ساهمت انها اال محدود بشكل ولو الحكومة اتبعتها

 (07الجدول )

     (0209-0222) البطالة فً الجزائر توظٌف ومعدالتمساهمة السٌاحة فً ال

عدد العاملٌن فً  السنة
لطاع السٌاحة 
 )االف( 

النسبة 
المباشرة فً 
 التشغٌل %

نسبة التشغٌل 
 %الكلٌة 

 %معدل البطالة

3111 265.849 3.58 5.78 39.9: 

3112 277.41: 3.61 6.1: 38.4 

3113 291.5:7 3.71 6.58 36.8 

3114 291.4:2 3.57 6.74 34.8 

3115 338.5:: 3.92 7.58 28.8 

3116 369.964 4.15 7.38 26.4 

3117 34:.135 3.77 7.54 23.4 

3118 336.4:4 3.61 7.24 24.9 

3119 338.753 3.52 6.5: 22.4 

311: 37:.226 3.87 7.23 21.3 

3121 365.123 3.64 6.53 21.1 

3122 377.733 3.72 6.42 :.: 

3123 39:.382 3.91 6.:: 22.1 

3124 432.992 3.:7 7.35 :.9 

3125 3:9.::8 3.98 7.19 21.7 

3126 416.564 3.:3 7.23 22.3 

3127 3::.128 3.8: 6.:2 21.6 

3128 413.123 3.89 6.94 22.8 

3129 411.834 3.87 6.89 22.8 

312: 41:.616 3.94 6.:5 22.4 
indicators-development-https://datacatalog.worldbank.org/dataset/worldSorce:   

  http://www.wttc.orgالمصدر : مجلس السفر والسٌاحة العالمً ، متاح على الرابط             

 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators
http://www.wttc.org/
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 (00الشكل )

  ( 0209-0222) فً الجزائر ومعدالت البطالة توظٌفمساهمة السٌاحة فً ال

 

 (28لمصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات جدول )ا

الرغم من زٌادة ت الفمر فً الجزابر ٌالحظ انه وعلى ثر الذي ٌتركه لطاع السٌاحة على معدالبالنسبة لأل

ٌالحظ  همعدالت التوظٌف فً هذا المطاع وارتفاع متوسط نصٌب الفرد من الناتج االجمالً المحلً اال ان

( 29فً جدول )وكما هو واضح  ان معدالت الفمر فً الجزابر لد تراوحت بٌن االرتفاع واالنخفاض 

و  3111له فً عامً  تملحوظا  اذ بلغ اعلى معدال ارتفاعاعلى العموم  شهد اال انه البحث خالل سنوات 

األمنٌة التً شهدتها البالد  التوالً وكان السبب فً ذلن االزمة%( على 26%(  و)23وبلغت نحو )3112

وما نتج عنها  من حالة عدم االستمرار االلتصادي   ، فً حٌن شهدت معدالت الفمر انخفاضا فً العدٌد 

%( على التوالً  6.14%( و )6.3وهو) 3124و  3123وبلغ ادنى معدل لها فً عامً البحث سنوات  من

بسبب السٌاسات التً اتبعتها الجزابر لتنوٌع االلتصاد والعمل على خفض معدالت الفمر فٌها من خالل 

 برامج دعم النمواللتصادٌة ومن البرامج ا تحسٌن معٌشة الفمراء عن طرٌك جملةسٌاساتها التً تهدف الى 

فً خفض  ا  كان تؤثٌره محدودلمطاع السٌاحة فً الجزابر الى ان االنسب المذكورة فً اعاله  ونخلص من. 

 .معدالت الفمر 

 الفمر معدالت  ان اذ الرٌفً الطابع ٌؤخذ الجزابر ومنها العربٌة الدول اغلب فً الفمر ان بالذكر والجدٌر

 .  الحضرٌة المناطك فً الفمر معدالت من اعلى الرٌفٌة  المناطك فً
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 (08جدول )

 (0205-0222معدالت الفقر فً الجزائر للمدة )ٌبٌن 

 معدل الفمر % السنة 

3111 23 

3112 26 

3113 : 

3114 8.: 

3115 7.9 

3116 6.8 

3117 6.7 

3118 9.4 

3119 22.2 

311: :.9 

3121 7.3 

3122 6.6 

3123 6.3 

3124 6.14 

3125 6.: 

3126 7.9 
براهم اسماعٌل / دمحم مدٌانً ، والع ظاهرة الفمر فً الجزابر والسٌاسات المتبعة لمكافحتها دراسة تحلٌلٌه  -2المصدر : 

 272،ص3131(،2(، عدد)5(، مجلة االلتصاد وادارة االعمال ، مجلد )3127-3111المدة )

والعالم العربً : لراءه فً بعض المإشرات ، جامعة زٌان بن عاشور ، مجلة عبد المالن مهلل، والع الفمر فً الجزابر  -3

 228(،ص3_33-الحموق والعلوم اإلنسانٌة ،دراسات التصادٌه 

عٌاد هشام، بن لشهب حمزه ، اثر النمو االلتصادي وعدم الالمساواة على معدالت الفمر دراسة حالة الجزابر للمدة  -4

 244/ص3127(، 7ٌة لاللتصاد والمالٌة ، العدد)(، المجلة الجزابر2:81-3124)

بشٌر عبد الكرٌم ، سراج وهٌبه، تحلٌل العاللة بٌن توزٌع الدخل، النمو والفمر فً الدول العربٌة، مجلة التصادٌات شمال  -5

 .26(،بال سنه ، ص22افرٌمٌا، العدد)
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 ثالثاً : اثر السٌاحة فً مٌزان المدفوعات الجزائري . 

االول : دابن وٌضم كافة العملٌات التً  نٌعتبر مٌزان المدفوعات سجل منظم ٌتكون من جزبٌٌ      

تحصل منها الدولة على النمد االجنبً والثانً : جانب مدٌن ٌضم كافة العملٌات التً تدفع فٌها الدولة ممابل 

الت مٌزان المدفوعات وٌمثل ما تستورده من الخدمات من العالم الخارجً ، وتمثل السٌاحة احدى معام

الى تحمٌك فابض او تسعى الدول  لذلن نجد ان فوعاتهادومٌزان السٌاحة الفرق بٌن متحصالت السٌاحة 

 . (1)ن االٌرادات والنفمات السٌاحٌة التوصل الى التوازن بٌ

الموجهة لشركات تتكون اٌرادات السٌاحة الدولٌة من نفمات الزوار المادمٌن الٌها اضافة الى المدفوعات و

مات ٌتم الحصول النمل الوطنٌة لغرض النمل الدولً ، وهً تشمل اي مدفوعات ممدمة نظٌر سلع او خد

 اح فً البلد المضٌف .علٌها من لبل السٌ

وفً صدد الحدٌث عن نسبة مساهمة اٌرادات السٌاحة فً الجزابر ٌالحظ انها منخفضة وذات درجة 

فً مطاعات الوهً سمة تعانً منها اغلب  (23والشكل ) (:2) جدولالفً  وكما هو واضح ضعٌفة 

إذ ازدادت من  البحثالجزابر باستثناء لطاع النفط ، ولد تراوحت بٌن االرتفاع واالنخفاض خالل سنوات 

ولد نتج ذلن عن تزاٌد  3119( ملٌون دوالر فً عام 411لتصل الى ) 3111( ملٌون دوالر فً عام 7:)

 3122،  :311خالل المدة فً حٌن سجلت االٌرادات السٌاحٌة انخفاضا  فً االعوام  عدد السٌاح الوافدٌن

( وكان ذلن لعدة اسباب من االزمات االلتصادٌة العالمٌة كاألزمة 3128 - 3125والمدة الممتدة بٌن )

حً مما انعكس على المطاع السٌا 3125وانخفاض اسعار النفط العالمٌة فً عام ( 3119المالٌة فً عام )

إذ تراوحت بٌن االرتفاع واالنخفاض خالل سنوات بشكل سلبً ، كذلن الحال بالنسبة للنفمات السٌاحٌة 

( ملٌون دوالر ، ومن خالل بٌانات الجدول 827وكانت نحو ) 3121وبلغت اعلى لٌمة لها فً عام  البحث

لتفوق النفمات على االٌرادات ، المذكور لوحظ ان المٌزان السٌاحً فً الجزابر لد سجل خالل المدة نتٌجة 

مما ٌإثر التؤثٌر السلبً للمٌزان السٌاحً على مٌزان المدفوعات الجزابري والذي ٌعكس السٌاسة التجارٌة 

 المتجهة نحو التركٌز على لطاع المحرولات على حساب بمٌة المطاعات 

 

 

 

 

                                                           
(

1
 .24دراسة ممارنة بٌن الجزابر والمغرب ،ص –مخناش فتٌحة ، لطاع السٌاحة ما بٌن الممومات واالثار التنموٌة  (
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 (09دول )ج

 (0209-0222تطور المٌزان السٌاحً فً الجزائر خالل المدة  )
 االٌرادات السٌاحٌة السنة

 ملٌون دوالر
 النفقات السٌاحٌة

 ملٌون دوالر
 المٌزان السٌاحً

3111 :7 2:4 -:8 

3112 211 2:5 -:5 

3113 222 359 -248 

3114 223 366 -254 

3115 289 452 -274 

3116 295 481 -297 

3117 326 492 -277 

3118 32: 511 -292 

3119 411 511 -211 

311: 102 581 -479 

3121 246 827 -581 

3122 209 6:6 -497 

3123 217 6:9 -492 

3124 367 643 -276 

3125 458 796 -449 

3126 304 677 -484 

3127 209 475 -377 

3128 141 580 -54: 

3129 169 494 -436 

312: 165 500 -446 

واالجتماعٌة والتدرٌب للدول االسالمٌة ،  السٌاحة الدولٌة فً البلدان مركز االبحاث االحصابٌة وااللتصادٌة -المصدر :

 االعضاء بمنظمة المإتمر االسالمً )االفاق والتحدٌات ( ، ابحاث متعددة ، صفحات متنوعة .

 (.mta.gov.dzاحصابٌات وزارة السٌاحة والصناعة والتملٌدٌة  متاح على المولع )-

 

 (00شكل )

(0209-0222فً الجزائر خالل المدة  ) تطور المٌزان السٌاحً

 

 (:2المصدر من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات جدول )
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 رابعاً : اثر السٌاحة فً الحفاظ فً البٌئة . 

حد اهم عناصر البٌبة فً حد ذاتها منتج سٌاحً وأتعد العاللة بٌن السٌاحة والبٌبة عاللة تكاملٌة ، ف        

االمر حماٌتها والحفاظ على مواردها الطبٌعٌة والنباتٌة والحٌوانٌة وكذلن الجذب السٌاحً ٌمتضً 

 (.1) العمرانٌة التً ٌنبغً ان ٌراعى فٌها عدة ابعاد والسٌما البعد البٌبً والثمافً

ولد تجلى مفهوم حماٌة البٌبة والحفاظ على الطبٌعة ألول مرة فً الجزابر ضمن مضامٌن نصوص المٌثاق 

( حول الصٌد والمحمٌات الصٌدٌة وجاء 21-93حول الصٌد ولد صدر لانون رلم ) 2:87الوطنً عام 

 .(2)الوطنٌة نشاء المحمٌات الطبٌعٌة الذي اعطى الضوء االخضر إل 2:94م ( فً عا14-94بعده لانون )

تمتلن الجزابر محمٌات وحظابر وطنٌة كثٌرة ومتنوعة تمثل االساس فً السٌاحة البٌبٌة ممارنة ببالً دول 

العالم ، ولكثرة تعدد هذه الموالع فمد صنفت منظمة الٌونسكو عشر محمٌات طبٌعٌة وضمتها الى التراث 

وتبمى مجموعة كبٌرة من الحظابر االخرى ،(31هو موجود فً الجدول ) ومنها ماالعالمً المحمً دولٌا 

من  جٌد فٌه عددتواجد تتمتلن خصابص مثل توفر نظام بٌبً ممٌز ،  ألنهامرشحة لتصبح محمٌات عالمٌة 

 .الكابنات الحٌة النادرة وتنوع الغطاء النباتً والمناخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(
1

نماذج عالمٌة  –حلمة وصل بٌن االستثمار السٌاحً والمجال البٌبً لتحمٌك التنمٌة المستدامة  –، السٌاحة البٌبٌة  ( صباح بلمٌدوم ، حٌاة مامن

 . 844، ص 3129( ، :وعربٌة متمٌزة من عالم السٌاحة البٌبٌة ، مجلة الدراسات المالٌة والمحاسبٌة و االدارٌة ، العدد)
(

2
، 3119( ، 3ٌات الطبٌعٌة فً التربٌة البٌبٌة الجزابرٌة ، مجلة حولٌات التارٌخ والجغرافٌة ، عدد )(حلٌمً عبد المادر واخرون ، دور المحم

 . 362ص
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 (02جدول )

 فً الجزائر  المحمٌات الطبٌعٌة 

 الخصابص المولع والمساحة المحمٌة

 محمٌة المالة 
 )والٌة الطارف (

فً الشمال الشرلً للجزابر ،صنفت باعتبارها تمع 

 1::2وحظٌرة عالمٌة عام  2:94حظٌرة وطنٌة عام 

 هكتار  87549وتغطً مساحة لدرها 

تعتبر من اكبر الحدابك الوطنٌة واالكثر 
ثروة فً شمال البالد ، تحتوي على اكبر 
 المجموعات الحٌوانٌة والنباتٌة فً الجزابر 

 محمٌة تازا 
 )والٌة جٌجل (

تمع شمال شرق الجزابر فً غابة الكروش لرب 

هكتار وصنفت  4918جٌجٌل ، تغطً مساحة لدرها 

ارها محمٌة باعتب3115من طرف الٌونٌسكو عام 

 للمحٌط العالمً 

تتمٌز بتنوع نباتاتها وهً عبارة عن 
 تضارٌس جبلٌة منخفضة العلو 

 محمٌة لوراٌا 
 )والٌة بجاٌة (

 3191درها تمع فً والٌة بجاٌة ،تغطً مساحة ل

محمٌة عالمٌة من طرف  3115هكتار وصنفت عام 

 الٌونسكو

تتمتع بثروة اثرٌة وطبٌعٌة عالٌة الجمال 
حٌوانات المردة المنتشرة بها ، لى اضافة ا

حصن لوراٌا ، كاب كربون مع المنحدرات 
 الرابعة

 محمٌة جرجرة 
 )والٌة تٌزي وزو(

تمع فً الشمال الشرلً للجزابر فً منطمة جبلٌة عالٌة 
االنحدار بٌن والٌتً تٌزي وزو والبوٌرة ، تتربع على 

 هكتار  29611مساحة 

وسط الماري تتمٌز بمناخ البحر االبٌض المت
وهذا ما ٌجعلها من اغنى البٌبات الجبلٌة ، 

نوع من  711تحتوي على ما ال ٌمل عن 

 النباتات 

 محمٌة تلمسان 
 )والٌة تلمسان (

 9336مساحة لدرها  تمع شمال غرب الجزابر ،تغطً

  4::2حدٌمة وطنٌة عام هكتار واعلنت 

البٌولوجً بمجموعة استثنابٌة  بتنوعهاتتمٌز
من النباتات والحٌوانات ، تعتبر مولع 
لموالع تارٌخٌة كؤنماض المنصورة 

 والشالالت الطبٌعٌة مثل االسطورٌة 

 محمٌة بلزمة 
 )والٌة باتنة (

هكتار  37361تمع فً والٌة باتنة ،تمتد على مساحة 

 2:95وصنفت سنة 

تمثل مجموعة جبلٌة وعرة مزٌنة بغطاء 
نباتً متنوع وثري كما تمثل بوابة لسلسلة 

 تضارٌس االوراس 

 محمٌة ثنٌة الحد 
 )والٌة تسمسٌلت(

تمع فً الشمال الغربً من الجزابر فً والٌة 

 3:79هكتار منها  4536تسمسٌلت ،تغطً مساحة 

 مغطاة بالنباتات 

البلوط لنباتات من اطلس السندٌان ،تتؤلف ا
 االخضر و البلوط الفلٌنً 

 مٌة الشرٌعة مح
 )والٌة البلٌدة (

هكتار ، تمع جنوب غرب 37111تمتد على مساحة 

مة فً وسط االطلس البلٌدي ،صنفت الجزابر العاص

حظٌرة عالمٌة من لبل و 2:94حظٌرة وطنٌة عام 

 3113الٌونسكو عام 

نوع  2311تحوي الحظٌرة على اكثر من 

نباتً وحٌوانً ابرزها االرز ، البلوط 
 وبر حلب الفلٌنً وصن

 محمٌة الهمار 
 )والٌة تمنراست (

تمع بوالٌة تمنراست بجبال االهمار ،صنفت كحظٌرة 

 ا  عالمٌ ا  تراثوصنفها الٌونسكو  2:98وطنٌة عام 

 3كم  561111امتدت على مدى  2:99لإلنسانٌة سنة 

تحوي تراثا ثمافٌا وطبٌعٌا فرٌدا من نوعه 
 تعود حمبته الى ملٌون سنة 

 الطاسٌلً محمٌة 
 )والٌة الٌزي (

تمع فً الجنوب الشرلً من الجزابر بجبال تاسٌلً 
حدٌمة وطنٌة جانت والٌة الٌزي ، صنفت  ناجر فً

وصنفت عالمٌا من طرف الٌونسكو عام  2:83عام 

وصنفت ضمن المحٌط الحٌوي لإلنسان عام  2:93

2:97 

ثروة كبٌرة بما تمتلكه من النموش تتمتع ب
 ت الصخرٌةالشهٌرة واللوحا

المصدر : مبطوش العلجة ، استراتٌجٌة تنمٌة السٌاحة البٌبٌة فً الجزابر )دراسة حالة :المحمٌات الطبٌعٌة ( المجلة العربٌة 

 .249-248( ،ص5لعلوم السٌاحة والضٌافة واالثار ،المإسسة العربٌة للتربٌة والعلوم واآلداب ، عدد )
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والمٌاه الفولٌة وما  مناطك المد والجزر أو تحت المد والجزر تمثلالتً لمناطك البحرٌة المحمٌة اما ا

تم حجزها بموجب المانون أو بؤي وسٌلة فعالة  ٌرتبط بها من نباتات وحٌوانات وخصابص تارٌخٌة وثمافٌة

مما ٌدل البحث . وان هذه المحمٌات لم تزداد طوال مدة  (1) أخرى لحماٌة جزء من البٌبة المغلمة أو كلها

ضعف االستثمار السٌاحً فً هذه المناطك مع انها عامل جذب مهم فً السٌاحة البٌبٌة فً الجزابر ،  على

 ( . 32وكما هو واضح فً الجدول )البحث %( خالل مدة 1.2اال انها لم تتجاوز نسبة) 

ا من لبل هً تلن التً تم توثٌمها رسمٌ  فالمناطك البرٌة المحمٌة اما المحمٌات األرضٌة والتً ٌمصد بها 

والتً تعد عامل جذب سٌاحً مهم فً الجزابر  .الجزابرٌة وتم حماٌتها بموجب المانون السلطات الوطنٌة

( دولة  2:4( من مجموع )  254وذلن لما تمتلكه من ممومات بٌبٌة متنوعة ، وتؤتً الجزابر بالمرتبة ) 

% ( من 8.6حول العالم مسجلة بٌاناتها فً هذا الخصوص ،اذ بلغت نسبة المحمٌات األرضٌة لدٌها) 

 االمتدادبؤس بها وتحتاج الى تكثٌف االستثمار وتوسٌع ذلن أجمالً األراضً الوطنٌة وهً نسبة ال

 لولت كونها عامل جذب مهم للسٌاح.الطبٌعً لتحافظ على النظام البٌبً والسٌاحً فً نفس ا

الجزابر بدأت تؤخذ بزمام المبادرة و تتدخل فً حل المشكالت التً تواجه هذه من هذا السٌاق نجد ان 

تنمٌتها بشكل ٌتالبم مع االحتٌاج لها خصوصا  ان التوجه العالمً نحو تعمل على المحمٌات الطبٌعٌة و

العدٌد من الموانٌن لتحمٌك هذا الغرض وتم  بوضع شرعت ولذلنع البٌبً لسٌاحة البٌبٌة وحماٌة التنوا

 تاضف الى ذلن لٌام السلطا  ذكرها من الفمرة الخاصة بتحلٌل والع االستثمار السٌاحً فً الجزابر.

 ومن النتابج لتمٌٌم خاضعة وغٌر منتظمة غٌر انها اال البٌبة حماٌة فً بعض التدخالت فً نطاق الجزابرٌة

  : التدخل مجاالت اهم

 التطهٌر وشبكات للشرب الصالح الماء تموٌل شبكات تؤهٌل اعادة ، المابً التلوث مجال فً .2

 . المابٌة الموارد لتحسٌن االوربٌة الدول مع الشراكة ومبادرات التصفٌة محطات تؤهٌل واعادة

 الممبولة التمنٌة اختٌارات تفضٌل الى االستراتٌجٌة هذه وترمً ، لسهوب وحماٌة الغابات مجال فً .3

 الخماسً البرنامج خصص ولد اخرى جهة من البٌبة احترام ومراعاة جهة من الفالحٌن لبل من

 .جزابري دٌنار ملٌار(  36)لدره  مبلغ الى الغابات وتوسٌع االراضً لحماٌة

 فً تجري زالت ال انها اال ما نوعا ممبولة ظروف فً العملٌة هذه ،تتم الحضرٌة النفاٌات مجال .4

 . النفاٌات ونمل بجمع سوى تسمح ال المالٌة الموارد كون للبٌبة حماٌة اٌة تإمن ال ظروف

                                                           

بووووك ير ر وووار و مىوووام بسووومة ، متاووووة المتميوووات  ووومه مموموووات السوووياحة المسوووتدامة موووع ا  وووار  الوووى حالوووة الجسا ووور،  (1)

  .551، ص  1156، سىة  5العدد،  1بتث مىشور في مجلة اقتصاد المال واالعمال ، المجلد 
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 تنمٌة وتحاول السٌاحً المطاع فً اإلهتمام الى تسعى التً الدول من الجزابر ان سبك ما كل من ونخلص

 السٌاحً الجانب فً االستثمارات من مزٌد الى بحاجة انها اال أفضل بشكل السٌاحٌة اإلٌرادات وزٌادة

 اإلستثمار باب فتح وضرورة ، فٌها العامة الخدمات وتوفٌر السٌاحٌة لألماكن االستٌعابٌة الطالة وزٌادة

 للمطاع المالٌة التخصٌصات حجم  زٌادة على والعمل والمحلٌٌن االجانب المستثمرٌن وتحفٌز السٌاحً

 من السابحٌن تجذب التً الكافٌة السٌاحٌة المإهالت تملن التً البلدان من الجزابر لكون وذلن ، السٌاحً

 الدول مع وخصوصا   منها االستفادة ٌمكن واسعة دولٌة عاللات لدٌها ذلن عن فضال   العالم، دول مختلف

 سٌاحٌا  . تطوٌرها فً تساهم ان ٌمكن التً المتمدمة

 

 ( 00جدول)

 (0209-0222نسبة المحمٌات البحرٌة والبرٌة فً الجزائر لسنوات متفرقة )

نسبة المناطك البحرٌة المحمٌة  السنة
 من المٌاه االللٌمٌة %

نسبة المناطك البرٌة المحمٌة 
 من االراضً االجمالٌة %

3111 1.2 8.6 

3116 1.2 8.6 

3121 1.2 8.6 

312: 1.2 8.6 
  indicators-development-https://datacatalog.worldbank.org/dataset/worldSorce:  

  

 

 

 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators


 
 

 

  

 

  

 الثالث  الفصل
جتربة العراق يف االستثمار السياحي واثرها يف بعض 

 مؤشرات التنمية املستدامة.

 

 
                     

.



تجربةىالعراقىفيىاالستثمارىالسواحيىواثرهاىفيىبعضىمؤشراتىالتنموةىالمستدامةى:ىالفصلىالثالثى  

ى
ى

 

99 

 انفصم انثبنث 

 تجشثخ انؼشاق فٙ االستثًبس انسٛبحٙ ٔاثشْب فٙ ثؼط يؤششاد انتًُٛخ انًستذايخ.

 

 تًٓٛذ :

ٍَٖب  فٜ رَْٞخ اىلٗه ،  االقزٖبكٝخ ٗاالعزَبػٞخ فٜ اىؼبىٌ ، رئكٛ كٗها   رؼل اىَٞبؽخ اؽل إٌ اىقطبػبد        

ٍٖلها  ٍِ ٍٖبكه اىلفو فٜ االقزٖبك اىْٜ٘ٛ ىلٗه ٍزؼلكح ،ٗرَضو ٍنّ٘ب  هئَٞٞب  ٍِ ٍنّ٘بد  فٖٜ رؼل

ؽٖخ  اىٖبكهاد اىقلٍٞخ ، اىزٜ رئصو فٜ ٍٞياُ اىَلف٘ػبد مَب اّٖب ريٝل ٍِ اىْبرظ اىَؾيٜ االعَبىٜ ٗروفغ

 ٗاىضقو . عْجٜ ، ٗرٌَٖ فٜ فض٘ ؽلح اىجطبىخاىلٗىخ ٍِ اٝواكاد اىْقل اال

ٗٝؼزقل اىنضٞو ٍِ االقزٖبكِٝٞ ثؤُ ثيلا  ٍضو اىؼواق ال ٝغ٘ى اُ ٝجقٚ اقزٖبكٓ ٍؼزَلا  ػيٚ اىْضٜ فقٜ ، ثو 

،   ٖبك اىؼواقٜاىزٜ رْنو ٍواكفب  ىيْضٜ فٜ اٍْبك االقز ش ػِ اىٍ٘بئو ٗاىَجو ٗاىَٖبكه االفوٙٝغت اىجؾ

ٗثَب اُ اىؼواق َٝزيل ٍ٘اهك ٛجٞؼٞخ ٗفٖبئٔ ٍٞبؽٞخ ػلٝلح ٍٗزْ٘ػخ رْنو ثَغَ٘ػٖب ٍْزغؼب  ٍٞبؽٞب  فٜ 

ام ٍب  غبٝخ االَٕٞخ ، ٗػْٖو عنة قبثيخ ىالٍزضَبه ٗفٜ ٍغبالد ٍزؼلكح ٗاىزٜ رؼل ٍ٘هكا اقزٖبكٝب ٍَٖب  ،

 اال  ٛبئيخ ، فٚال  ػِ ر٘فٞو فوٓ ػَو مضٞوح .ّٖب ٍزله ػيٚ اىجالك اٍ٘اٍزغيذ ثْنو ٕؾٞؼ ٍٗقطٜ فب

ٗثٖلف رؼظٌٞ ٍ٘اهك اىؼواق اىَبىٞخ ػجو رضؼٞو اىٞبد ٕنا اىقطبع ىإلٍٖبً فٜ ػَيٞخ اىزَْٞخ ٗرؼيٝي االقزٖبك 

زْبٗه فٜ ٍْٖٔ فٜ اىَوؽيخ اىوإْخ  ٗرْ٘ٝغ ٍٖبكه اىلفو اىقٍٜ٘ ثغٞخ اىزقضٞف ٍِ اىٖؼ٘ثبد اىزٜ ر٘اع

 ٍجبؽش ٕٜ :  خٍِ فاله صالص فٜ اىؼواقاىَٞبؽٜ ٍزضَبه االٕنا اىضٖو ٗاقغ 

 

 فٙ انؼشاق ٔاثشِ فٙ ثؼط يؤششاد انتًُٛخ انًستذايخ.ٔالغ االستثًبس انسٛبحٙ تحهٛم انًجحث االٔل : 

 

 انًجحث انثبَٙ : االثبس انًتشتجخ نالستثًبس انسٛبحٙ ػهٗ ثؼط يؤششاد انتًُٛخ انًستذايخ فٙ انؼشاق .

 

 : تحذٚبد ٔيؼٕلبد االستثًبس انسٛبحٙ فٙ انؼشاق ٔسجم يؼبنجتٓب . انًجحث انثبنث
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 انًجحث االٔل

 .تحهٛم ٔالغ االستثًبس انسٛبحٙ ٔاثشح فٙ ثؼط يؤششاد انتًُٛخ انًستذايخ

 انًطهت األٔل : يمٕيبد انجزة انسٛبحٙ فٙ انؼشاق.

ألصوٝخ ااىجْوٝخ ٗاىطجٞؼٞخ ٗ( ىَزْ٘ػخا ٍقٍ٘بد اىغنة اىَٞبؽٜ ٝؼل اىؼواق ٍِ اىلٗه اىزٜ رَزيل        

ٍب رز٘افو فٜ ثيل افو ؽزٚ َٝنِ اُ ّق٘ه اّٖب غٞو ٍ٘ع٘كح فٜ ثؼ٘ اىلٗه  اىزٜ ّبكها  ) ٗاىلْٝٞخ ٗاىضقبفٞخ 

ٗثبىزبىٜ فٖٜ رْنو اىقبػلح االٍبً ثبىَْجخ ىالٍزضَبه اىَٞبؽٜ ّٗقطخ ىغنة ،اىْبٍٞخ اىَزط٘هح ٍٞبؽٞب 

اىطيت اىَٞبؽٜ ٗىٝبكرٔ اما رٌ رط٘ٝوٕب ثْنو فبػو ٍٗيًَ٘ . ٍَٗب َٝٞي اىَ٘اػ ، ٗفٜ ٙ٘ئٖب ٝزؾلك 

اىؼواق، ٕ٘ رْ٘ع ٍؼبىَٔ اىَٞبؽٞخ ٗإبىزٖب ، فقل ّنيذ األَٕٞخ اىَْجٞخ ىيَقٍ٘بد اىلْٝٞخ فٜ اعَبىٜ 

أٗ  ٍزلاٍخ ٗػلً اىزؤصو ثَ٘اٌٍالا ٍٞيح%( ٕٗنا ٍب َْٝؼ اىَٞبؽخ فٜ اىؼواق 42اىَقٍ٘بد اىَٞبؽٞخ ؽ٘اىٜ ) 

فزواد ٍؾلكح، ثو ٕٜ ٍز٘إيخ ػيٚ ٍلاه اىَْخ، صٌ رؤرٜ اىَقٍ٘بد األصوٝخ ٗاىزواصٞخ ث٘ىُ َّجٜ ٝقزوة ٍِ 

ّٖب رزَٞي باىٚ مىل ف فٚال ػِ%(  16.4اقغ )%( ٗأفٞوا  ٍقٍ٘بد اىغنة اىطجٞؼٜ ثؤّ٘اػٖب ث41.5٘)

ىَْبه اىْوقٜ ٍوٗها  ثبىَْبٛق ثبىز٘ىٝغ اىْبٍو اىنٛ ٝغطٜ ٍَبؽبد اىؼواق اىَقزيضخ ٍِ اقٖٚ اىَْبه ٗا

اىغجيٞخ ّٗجٔ اىغجيٞخ ٗاىَٖو اىوٍ٘ثٜ اىٚ اىغْ٘ة ٗاىٖٚجخ اىٖؾواٗٝخ غوثب 
(1 )

ٗ اىَقزيف ، فْنو األه

ٗىنٜ ّزَنِ ٍِ ٍؼوفخ اىْْبٛ  ،  َوامي اىغنة اىَٞبؽٜ ر٘ىػذ ػيٚ مبفخ ٍلُ اىؼواقثٞئخ ٍزْ٘ػخ ىٝقيق 

ٕٜٗ  فٞٔٞبػ ال ثل ٍِ اٍزؼواٗ إٌ ٍقٍ٘بد اىغنة اىَٞبؽٜ اىَٞبؽٜ فٜ اىؼواق ٗكٗهٓ فٜ اٍزقطبة اىَ

 : مبالرٜ

:   أال : انًمٕيبد انطجٛؼٛخ  

اؽل ٍقٍ٘بد اىغنة ىيْْبٛ اىَٞبؽٜ ٗرزَضو ثبىَغوٝبد اىطجٞؼٞخ اىزٜ رْضوك ثٖب ٕٜ اىجٞئخ اىطجٞؼٞخ  اُ 

به اىَٞبؽٞخ اىزٜ َٝنِ اقبٍزٖب اىَْطقخ ٗرَٞيٕب ػِ غٞوٕب ٍِ اىَْبٛق ٗاىزٜ ٍِ فالىٖب َٝنِ رؾلٝل االّن

ّٖب رلػٌ ػَيٞخ ّْ٘ء ٗرط٘ه اىَٞبؽخ فٖٞب ٗفٜ اٛبه ٕنا اىَٞبق َٝنِ اٍزؼواٗ بريل اىَْبٛق ٍِٗ صٌ ففٜ 

 إٌ اىَقٍ٘بد اىطجٞؼٞخ اىزٜ َٝزينٖب اىؼواق ٗمبالرٜ :

لك اىؼالقخ ثِٞ اإلقيٌٞ رجوى إَٔٞخ اىَ٘قغ اىغغوافٜ ٍِ اىْبؽٞخ اىَٞبؽٞخ فٜ مّ٘ٔ ٝؾ : انًٕلغ انجغشافٙ -1

ؽومخ اىَٞبؽخ اىلٗىٞخ فٜ األقبىٌٞ األفوٙ ، ٗٝؼل اىَ٘قغ اىغغوافٜ اؽل ىزَْٞخ اىَٞبؽٞخ ٗاىَقٖ٘ك ثب

 اىَقٍ٘بد اىطجٞؼٞخ اىوئَٞٞخ اىزٜ رئصو فٜ ّْ٘ء ٗرط٘ه االٍزضَبه اىَٞبؽٜ .

                                                           
1
السٌاحة فً استدامت التنمٌة وتدعٌم التشابن االلتصادي فً العراق  , مجلة العلوم االلتصادٌة , المجلد الثالث عشر , (علً مجٌد الحمادي , دور (

 .  3, ص 8104العراق ,  –العدد الخمسون,  جامعة البصرة 
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اىؼواق ّغل أّ ٝقغ  ثِٞ كائورٜ ػوٗ )ػِ ٗثٖلك اىؾلٝش 
0
37 ـ   29

0
48َبال  ،ٗفطٜ ٛ٘ه )( ّ  

0
ـ   

0
( م438317ٌام رجيغ ٍَبؽزٔ )( ّوقب  ،38

2 
أٍب ٍ٘قؼٔ  ( ٍيُٞ٘ ََّخ ،39.31ثَْٞب ٝجيغ ػلك ٍنبّٔ )

اىومِ  ثبىَْجخ ىيِ٘ٛ اىؼوثٜ فٖ٘ ٝقغ فٜ اىغيء اىَْبىٜ اىْوقٜ ٗٝطو ػيٚ اىؾلٗك اىْوقٞخ ىٔ ،مَب ٝؾزو

ل ٍ٘قؼب  ٍٗٞطب  ثِٞ كٗه اىقيٞظ اىؼوثٜ ٍِ عٖخ ٗاىلٗه فبُ ٍ٘قغ اىؼواق ٝؼ ٔاىغوثٜ ٍِ قبهح أٍٞب ٗػيٞ

اىَطيخ ػيٚ اىجؾو اىَزٍٜ٘ ٍِ عٖخ أفوٙ ،ٗٝؼل ؽيقخ اىٕ٘و ثِٞ اىقبهاد اىضالس أٍٞب ٗأٗهثب ٗأفوٝقٞب  ) 

اىَؼ٘كٝخ ٗاىن٘ٝذ( ٗكٗىزبُ غٞو ٍٗ٘هٝب، ٗاىؼبىٌ اىقلٌٝ ( ، ٗرؾٜٞ ثبىؼواق أهثغ كٗه ػوثٞخ ٕٜ )األهكُ، 

َب اٝواُ ٗرومٞب ٗٝورجٜ ٍغ ٕنٓ اىلٗه ثؼالقبد ربهٝقٞخ ٗ ؽٚبهٝخ ٗاقزٖبكٝخ ٗمبُ ى٘ع٘ك ػوثٞزبُ ٕ

اىؼالقبد ػيٚ ٍو األىٍْخ ٍَب عؼو ٕنٓ  رؼيٝي ىٖنٓٛوق اىْقو اىَقزيضخ )اىجوٝخ ٗاىجؾوٝخ ٗاىغ٘ٝخ( قل 

َٞبػ ٗفبٕخ  كٗه اىقيٞظ اىؼوثٜ ىي ب  ٍَٖٗ ب  اىلٗه ٍٖلها أٍبٍٞ
(1)

ئٕئ الُ ٝنُ٘ ٕلفب  ، مَب اُ اىَ٘قغ ٝ

 ىيَٞبػ ٍِ عَٞغ اهعبء اىؼبىٌ .

:ٝؼل اىَْبؿ اؽل اىَقٍ٘بد اىغغوافٞخ اىطجٞؼٞخ ٗػبٍال  ٍَٖب  ٍِ اىؼ٘اٍو اىَئصوح فٜ  انًُبخ ٔانتعبسٚس -2

 ّْ٘ء ٗرط٘ه اىَٞبؽخ ٗرجوى إَٔٞخ ٕنا اىؼبٍو فٜ مّ٘ٔ ٝؾلك اٍنبّٞخ االٍزضبكح ٍِ اىَٖبكه اىَٞبؽٞخ ٍ٘اء

اىوغٌ ٍِ ػلً ٗع٘ك ٍْبؿ ٍؾلك ىألّْطخ اىَٞبؽٞخ الُ ىنو ّْبٛ ػيٚ ؼٞخ أً ٍِ ْٕغ اإلَّبُ مبّذ ٛجٞ

ٍْبفٔ اىَضٚو ٗفٜ اىغبىت ٕٝ٘ف اىَْبؿ اىَالئٌ ثؤّٔ اىَْبؿ اىَؼزله اىنٛ ال ٝزٖف ثبىزقيجبد اىؾواهٝخ 

اىغ٘ٝخ اىَْبٍجخ فقٜ اىنجٞوح فاله اىيٞو ٗاىْٖبه ٗٗع٘ك اٝبً ٍََْخ فٜ اغيت االٗقبد ،فضٜ ظو األؽ٘اه 

َٝنِ اٍزغاله اىَٖبكه اىطجٞؼٞخ ٗاالٕطْبػٞخ ٍِ قجو اىَٞبػ )مبىغجبه ٗاىجؾٞواد ٗاىجؾبه ٗاىْ٘اٛئ 

ٗاىَْبظو اىطجٞؼٞخ ٗاىغبثبد ٗاىَ٘اقغ االصوٝخ ٗاىضقبفٞخ ٗاىؼَواّٞخ (ٕنا ٍِ عٖخ ٍِٗ عٖخ أفوٙ رؼل 

ىؼ٘اٍو ىٖ٘اء اىْقٜ ٗكهعبد اىؾواهح اىَؼزلىخ ٍِ ااألؽ٘اه اىغ٘ٝخ ٗاىَْبفٞخ ّضَٖب ٍِ اىٌَْ اىَْوقخ ٗا

ٗفٜ ٕلك اىؾلٝش ػِ اىَْبؿ فٜ اىؼواق ّغل أّ ٝقغ َِٙ كائورٜ ػوٗ ) ، َٞخ اىَٞبؽٞخاىَضٚيخ ىيزْ
0
29

 

- 
0
( َّبال  رقوٝجب  , ٕٗ٘ ثٖنا ٝقغ َِٙ اىقٌَ اىغْ٘ثٜ ٍِ اىَْطقخ اىَؼزلىخ اىَْبىٞخ ، ٗرقزيف فٖبئٔ 37

٘ه االهثؼخ فْٖبك فٖالُ هئَٞٞبُ َٕب اىٖٞف ٗاىْزبء ٗفٖالُ قٖٞواُ َٕب اىوثٞغ ؾَت اىضٖثاىَْبؿ 

ٗاىقوٝف ٗٝزٖضبُ ثبىؾواهح اىَؼزلىخ 
(2)

. 

ٗرؾزو اىَْطقخ اىغجيٞخ اىَنبّخ األٗىٚ فٜ اىؼواق ألغواٗ اىَٞبؽخ اىْز٘ٝخ اىَزَضيخ ثبىضؼبىٞبد اىَورنيح 

ب اىؾبىخ اىضوٝلح ىَْبؿ اىؼواق ،الُ ٍضو ٕنا اىَظٖو ػيٚ رَبقٜ اىضيظ ٕٗنٓ اىضؼبىٞبد رْنو فٜ ٍظٖوٕ

ٗاىْْبٛ فٜ كٗه أٗهثب ٗأٍوٝنب ٗهٍٗٞب ٍضال  اٍوا  اػزٞبكٝب  ىَ٘اقغ ثالكٌٕ فٜ ٍْبٛق ٍورضؼخ رََؼ ثزَبقٜ 

                                                           
(

1
،الجامعة 3ارة وااللتصاد،العددلٌس رؤوف عبد هللا،مثنى طه الحوري،دور المصادر الطبٌعٌة فً نشوء وتطور السٌاحة ،مجلة اإلد (

 .011،  ص0548المستنصرٌة،بغداد،
(

2
(لؤي عدنان حسون ، التوزٌع المكانً لممومات السٌاحة الصحراوٌة فً منطمة الهضبٌة الغربٌة فً العراق عرض التجارب الدول المجاورة  

 .180- 181، ص8181(، 031للهضبة الغربٌة فً مجال السٌاحة الصحراوٌة ، مجلة االدب ، العدد )
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ػبٍو ٍْبٍت ىيْْبٛ اىَٞبؽٜ ٕنا اىضي٘ط فزوح ىٍْٞخ ٛ٘ٝيخ قل ٝنُ٘ 
(1)

.
  

اىَْبٛق اىَْبىٞخ ٍِ  ٗرز٘اعل فٜ

 ٍـــِ ٗاىؼلٝل ىافو َٝنِ اُ ّؼجو ػْٔ ثبىضوٝل ٍِ ّ٘ػٔ   ٗرَزبى ث٘ع٘ك اىغبثبد ماد غطبء ّجبرٜاىؼواق 

 ٍِ اىزٜ  اىطجٞؼخ ٗاىؼُٞ٘ اىْــالالد اىزٜ رَزبى ثطجٞؼزٖب اىوائؼخ ٗٗعــ٘ك  اىَٞبؽٞخ ٗاىَْــبٛق اىَٖبٝف

 ّبّٞلاه، مٖـفٗ ؽوٝو، ٍـٖوٗ هُ، ٍـوح ٍٖـٞفٗ اىـلِٝ، ٕـالػ ٍٖـٞفٗ ثٞقبه، ّـالالد) إَٖب

ٗرزَٞي ٕنٓ اىَْبٛق ثبػزلاه اىَْـبؿ ، (ٗغٞوٕب موم٘ك قيؼخٗ ، ٍوٍْلٗ ثل، ػيٜ ميٜ ّٗاله ٍٚٞق

ٍِ اىََبؽخ  %(21) ٗرْنو ٍَبؽزٖب ؽ٘اىٜ االٍو اىنٛ عؼـو ٍْٖـب إـٌ ٍـ٘هك ٛجٞؼٜ ٍٞبؽٜ فٜ اىؼواق

ٗٗعـ٘ك  ٕبىزٜ رزَٞي ثوٗػـخ ٍْـبظوا االٕ٘اه رز٘اعلاىؼواق  ٍِ اىَْبٛق اىغْ٘ثٞخ أٍب فٜ، اىنيٞخ ىيؼواق

عؼو ٍْٖب ٍْطقخ  االٍو اىنٛ ،اٙف اىٚ مىل ٛجٞؼخ ٗفٖٕ٘ٞخ ٕنٓ اىَْبٛق فٖٞب، صـوٗاد ّجبرٞخ ٗؽٞ٘اّٞخ 

قٞبً ٍٞبؽٞخ ٍَٖخ ٗػيٚ االفٔ ٍـغ رـ٘افو ػْٖـو االٍـبُ فـٜ اىَْـبٛق اىغْ٘ثٞخ ، ٍَٗـب ىاك ٍـِ إَٔٞزٖب 

، ٗرْـنو ٍْــبٛق اىجؾٞواد  اىَؾَٜ كٗىٞب  ٙـَِ الئؾـخ اىزـواس اىؼـبىَٜ  اعٖبٍْظَخ اىَّٞ٘ن٘ ثؤكه

ْٞو اىــٚ صقــو ٕــنٓ اىَْطقـخ ٍَب ٝ%( ٍــِ اىََــبؽخ اىنيٞخ ىيؼــواق  30ٗاالٕــ٘اه ٍب َّجزٔ رقوٝجب )

ٍـ٘اء ، ٗثبىزبىٜ ّـت ػيـٚ ؽـل عؼيٖب ٍؾـٜ اّظـبه اىؼلٝل ٍـِ اىَٞبػ اىَؾيِٞٞ ٗاالعبٕٗنا قل  ٍٗـؼزٖب 

ّٖب رجْو ثََـزقجو ٗاػل ىقطـبع اىَٞبؽخ فـٜ ٕـنٓ اىَْـبٛق، فٜ ؽِٞ رْنو اىَْبٛق اىٖؾواٗٝخ َّجخ بف

اىؼلٝل ٍِ  ( ٗرزَٞي ث٘ع٘ك 22ٗمَب ٕ٘ ٗاٙؼ فٜ اىغلٗه  ) ٍِ اىََبؽخ االعَبىٞخ ىيؼواق%( 38.09)

ْغغ ػيٚ ٍَبهٍخ اىنضٞو ٍِ ربمثب  ىيَٞبػ ٗػُٞ٘ اىَٞبٓ اىغ٘فٞخ ٗاى٘اؽبد اىزٜ َٝنِ اُ رنُ٘ ٍٖلها  ع

( ػِٞ ىيَٞبٓ  12)جيغ ّؾ٘ رٗاىزٜ اىؼُٞ٘ اىَؼلّٞخ فٖٞب مىل ى٘ع٘ك ٗ ٍْٖباّنبه اىَٞبؽخ الٍَٞب اىؼالعٞخ 
)2)

. 

 (22جذٔل )

 انًُبغك انطجٛؼٛخ فٙ انؼشاق َٔسجتٓب
 انُسجخ % 2انًسبحخ كى َٕع انًُطمخ

 20.99 92000 اىغجيٞخ

 9.69 42500 اىَزَ٘عخ

 38.09 167000 اىٖؾواٗٝخ

 30.22 123000 اىجؾٞواد ٗاالٕ٘اه

 0.80 3522 ٍْطقخ اىؾٞبك

 0.21 924 اىَٞبح االقيَٞٞخ

 %100 436446 ٍغَ٘ع اىََبؽخ اىنيٞخ

 .2017اىَٖله : ٕٞئخ اىَٞبؽخ ٗاالصبه ، كائوح اىزقٌٞٞ ٗاالؽٖبء ، 

 

                                                           
(

1
 . 33، ص 8101(رؤوف دمحم علً االنصاري ، السٌاحة فً العراق ودورها فً التنمٌة واالعمار الطبعة االولى ، مطبعة هدي برس ، بٌروت ، 

(
2
 .183(للتفاصٌل انظر : لؤي عدنان حسون ، مصدر سابك ، ص 
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 خ  . ثبَٛب : انًمٕيبد انحعبسٚخ ٔاالثشٚخ ٔانثمبفٛ

اٗ ر٘اهصٔ ٍِ رواس ؽٚبهٛ ، ٍ٘اء مبُ  ٔاالَّبُ ْٕٗؼ ٍٓب فيل ثبىَقٍ٘بد اىؾٚبهٝخ ٕ٘ٗٝقٖل         

ٍؼبىٌ ؽٚبهٝخ ، فٚال ػِ االٍبمِ  أًفُْ٘ ّؼجٞخ  أًرْنٞيٞخ  إًٔنا اىزواس ػيٚ ّنو فُْ٘ ٍؼَبهٝخ 

اىـاىزواصٞخ ٗاىْٖت اىزنمبهٝخ ٗاالٍ٘اق اىزواصٞخ ٗاىَؼبهٗ ٗاىَزبؽف ....
(1)

. 

َٗٝزيل اىؼواق ربهٝقب  ػوٝقب  ىافوا  ثبىَقٍ٘بد اىؾٚبهٝخ ٗاالصوٝخ اىزٜ عؼيذ ٍْٔ ٍٖلا  ىيؾٚبهح االَّبّٞخ 

ثلءا ٍِ اىؾٚبهح اىٍَ٘وٝخ ٗاىجبثيٞخ ٗاالّ٘هٝخ ٗاّزٖبء ثبىؾٚبهح اىؼوثٞخ االٍالٍٞخ ، فَؼبىٌ االصبه 

خ ٗػظَخ اىؾٚبهاد اىَزؼبقجخ فٞٔ ٍَب ٝٚضٜ عبّجب  ٗاىَزبؽف ٗاى٘صبئق اىزبهٝقٞخ اىَ٘ع٘كح رْٖل ػيٚ ػواق

فٜ رْْٜٞ اىَٞبؽخ اما ٍب رٌ اٍزضَبهٕب ثبىْنو اىٖؾٞؼ  ب  اٝغبثٞ ا  ٍْوقب  ال ٍَٞب ىيَٞبػ االعبّت ٗرَبهً كٗه

االف ٍ٘قغ آصوٛ ٍ٘ىػخ ػيٚ ػًَ٘ أّؾبء اىجالك ،  (10رْٞو اىلالئو األصوٝخ اىٚ ٗع٘ك ٍب ٝقبهة ّؾ٘ )ٗ، 

ىٕب اٟصبه اىجبثيٞخ ٗاىٍَ٘وٝخ ٗاّٟ٘هٝخ فٜ ثبثو ّٗضو ٗأٗه ٗاهٝلٗ اى٘همبء ٗاىَْوٗك ،ٗمنىل ىؼو ٍِ أثو

آصبه اىَلائِ ٗػقوق٘ف ٗرو ؽوٍو فٜ ثغلاك 
(2)

( ٝجِٞ ثؼ٘ ٍِ ٕنٓ اىَقٍ٘بد اىَ٘ع٘كح 23ٗاىغلٗه )،  

 فٜ ٍؾبفظبد اىؼواق .

 (23ذٔل )ج

 اق .انًمٕيبد انحعبسٚخ ٔاالثشٚخ ٔانثمبفٛخ فٙ انؼش

 انًمٕيبد انثمبفٛخ  انًمٕيبد انحعبسٚخ ٔانتشاثٛخ  اسى انًحبفظخ

خ اىََزْٖوٝخ ، ّٖت اىْٖٞل ، ّٖت َلهٍٖاى  ثغلاك 

ّٖوىاك ّٖٗوٝبه فٜ ؽلائق اث٘ ّئاً ، قً٘ اىْٔ ، 

ىق٘هح ػنوم٘ف ، فبُ ٍوعبُ ، ٍ٘ق اىٖضبفٞو ، 

يه ، ٍلهٍخ االٍبً اثٜ ٍٝ٘ف ٍ٘ق اىَواٛ ، ٍ٘ق اىغ

اىَزْجٜ ، ثوط ثغلاك ، ٛبق مَوٙ ، فبُ عغبُ  هب، رَض

 .,فبُ ٍوعبُ

اىَزؾف اىْٜ٘ٛ , ٍؼوٗ ثغلاك اىلٗىٜ 

,ٍزؾف اىَؤص٘هاد اىْؼجٞخ , ٍزؾف اىزبهٝـ 

اىطجٞؼٜ , اىَزؾف اىجغلاكٛ , اىَزؾف 

 اىؼواقٜ ،ٍزؾف ػجل اىنوٌٝ قبٌٍ .

عبٍغ اىْجٜ  ،ٍ٘قغ َّوٗك االصوٛ ، ٍَينخ اىؾٚو  اىَٕ٘و 

ىَْبهح اىؾلثبء ، ٍ٘ه اىَٕ٘و ، رو قْ٘ٝغق ، ا، ٌّٝ٘

قيؼذ ثبّطبثٞب ، اىغبٍغ اىنجٞو ، عبٍغ االٍ٘ٛ ، مَْٞخ 

 ٍبه رٍ٘ب ،.

 ٍزؾف اىزواس اىْؼجٜ اىَٕ٘يٜ 

                                                           
       (

1
 . 811، ص0550سٌاحٌة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، ( دمحم عبد الرزاق موسى البغدادي ، جغرافٌة العراق ال 
رٌةة وااللتصةادٌة , كرٌم سالم حسٌن , لاسم جبار خلف , تنمٌة المطاع السٌاحً فً العراق الممومات ..التحدٌات ...المتطلبات , مجلةة المادسةٌة للعلةوم االدا( 8)

 .013, ص8102المجلد الثامن عشر , العدد واحد , 

متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوفرة علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى المولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن وٌكٌبٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٌا، الموسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعة الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة (3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8
%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%

8%B1%D8%A7%D9%82#%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%8A7%D9%84%D8%B9%D
6%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82#%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82#%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82#%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82#%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89


تجربةىالعراقىفيىاالستثمارىالسواحيىواثرهاىفيىبعضىمؤشراتىالتنموةىالمستدامةى:ىالفصلىالثالثى  

ى
ى

 

104 

 ٍْبهح اىؾلثبء ، ،  اىجبهٗك فبُ ، 

ٍ٘ه عوٝجخ ، قيؼخ عيٝوح ، قٖو اى٘ىح ، قٖو ػِٞ  االّجبه

ٍغبهاد ٍغ٘ه ، ٍي٘اػ ، ٍ٘قغ ٍؼلح ، قيؼخ اهربعٜ ، 

قٖو اىجْذ فٜ عجو اىؼوٍٜ ، قٖو اىقجبى ، عبٍغ 

 اىوٍبكٛ اىنجٞو .

 

ث٘اثخ ٍوكٗؿ ، ٍ٘ه اىَلْٝخ اىلافيٜ ٗاىقبهعٜ ، ث٘اثخ  ثبثو 

ػْزبه ، ّبهع اىَ٘مت ، اىقٖو اىَْبىٜ ، اٍل ثبثو ، 

اىقٖو اىغْ٘ثٜ ، اىَياهاد اىٖغٞوح ، ثوط اىَْوٗك ، 

ٍْبهح اىنضو االصوٝخ ،  ٍوقلاىٌَْ ، رو االؽَٞو ،

 عْبئِ ثبثو اىَؼيقخ. ٍبهاد ٍلْٝخ ٍٍ٘وٝخ ،

 ٍٖوعبُ ثبثو اىلٗىٜ .

قٖو اىؼطْبُ ، ٍْبهح اىَ٘علح ، قٖو َّؼُ٘  موثالء 

ٗاالٍبهح ، فبُ اىْقٞيخ ، قيؼخ موثالء ، ؽِٖ 

 االفٞٚو ،فبُ اىوثغ . 

ٍزؾف االٍبً اىؾَِٞ )ع( ، ٍزؾف اث٘ 

 اىَبىٌاىضٚو )ع( , ٍزؾف ماموح 

 ٍٖوعبُ اىغلٝو اىلٗىٜ  فبُ ّٞالُ ، ٍ٘قغ اصيخ ، ٍ٘قغ اىؾٞوح . اىْغف 

ؽَيح، ػَ٘ك اىقْيٝواد ، اِْٝ  ثِقجو اىَْٖ٘ه،  ّٞج٘ اىقبكٍٞخ 

اىجؾٞوٝبد ، ّضو ، ٍقجوح اث٘ ٕقٞو ، قٖو االثٞ٘ ، 

 قيؼخ اىقياػو ، مؾٜٞ ،.

 

، ىاثبال رو اث٘ ّٖوِٝ )اهٝلٗ( ٍلْٝٔ ٍٍ٘وٝخ قلَٝخ  مٛ قبه 

ٍلْٝخ ٍٍ٘وٝخ قلَٝخ ، راله الهٍب ،ىق٘هح اى٘همبء ، 

 قٖو اىَيل ّ٘ىنٜ ، ٍلْٝخ اٗه .

 

ٍلْٝخ اى٘همبء ، اٍ٘اه اٗهَّ٘ ، اىٖٞنو ٗىق٘هرخ ،  اىَضْٚ 

 ٍَيخ ٕٞل االٍ٘ك ، ثؾٞوح ٍبٗٓ .

 

اىيثٞو)رو اىْقيخ ، اىَؤمّخ اىقلَٝخ ، قيؼخ اىؼيٞخ، ثقبٝب  اىجٖوح 

ىقلَٝخ  ، قْيخ اىجٖوح( ، ٍبػخ ٍ٘هِٝ، ٍلْٝخ اىٖوح ا

 عَو ثبة ٍيَٞبُ اىقْجٜ ، ٍيؼت اىَْٞبء .

ٍٖوعبُ اىَوثل اىْؼوٛ ، ٍؼوٗ ٍٗئرَو 

اىجٖوح اىلٗىٜ ىيْضٜ ٗاىغبى ،ٍزؾف اىجٖوح 

 اىؾٚبهٛ.

فٜ اىؼواق ػوٗ اىزغبهة  ىئٛ ػلّبُ ؽَُ٘ ، اىز٘ىٝغ اىَنبّٜ ىَقٍ٘بد اىَٞبؽخ اىٖؾواٗٝخ فٜ ٍْطقخ اىٖٚجٞخ اىغوثٞخ -1اىَٖله : 

 .525، 2020ٓ(، 135اىلٗه اىَغبٗهح ىيٖٚجخ اىغوثٞخ فٜ ٍغبه اىَٞبؽخ اىٖؾواٗٝخ ، ٍغيخ االكة ، اىؼلك )

 ٍِ ٗٝنٞجٞلٝب، اىٍَ٘٘ػخ اىؾوح ٍز٘فوح ػيٚ اىَ٘قغ :-2

%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%Dhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8

8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A9_%D9%

81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82#%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%8

1%D8%B8%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89 
 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82#%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82#%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82#%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82#%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
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 انذُٚٛخ.  انسٛبحخ ثبنثبً: انًمٕيبد

  اىؼرواق ، اال اّرٔ فٜ اٛبه اىز٘ظٞف االقزٖبكٛ اىوٍَٜ  ػيٚ اىوغٌ ٍِ ؽلاصخ ٍٖطيؼ اىَٞبؽخ اىلْٝٞخ فٜ  

غَل ٗاقؼب  ٍْن اىٍْخ ثؼٞرلح ػيرٚ اهٗ ٕرنا اىجيرل ، ام ٝؼرل اىؼرواق ٍرِ اىرلٗه اىوائرلح ٍرٞبؽٞب  ٗفقرب  ٍٖٝطيؼ 

ثَقٍ٘ربد  ٔٗاىنٛ َٝزل ألمضو ٍرِ ٍرجؼخ االف ػربً ، ٗرَزربى أهاٙرٞٔ ٍٗؾبفظبررىيَْظ٘ه اىلْٜٝ ٗاىؾٚبهٛ 

اىغنة اىَٞبؽٜ ثٖ٘هٓ ػبٍخ ٗاىغنة اىَٞبؽٜ اىلْٜٝ ثٖ٘هح فبٕخ 
(1)

    . 

ٍ٘اء مبّرذ اٍرالٍٞخ ٍِ اىَواقل  ا  اىكٕود فٜ اىؼواق ّظوا ى٘ع٘ك ػلكُ اىَٞبؽخ اىلْٝٞخ  بف ٔٗثْبء ػيٞ      

افرروٙ ٗرْررَو األٙرروؽخ ٗاألٍرربمِ اىلْٝٞررخ ٍٗقبٍرربد األٗىٞرربء ٗاىٖرربىؾِٞ ٗأٛ ّررٜء كٝبّرربد  أًٍَررٞؾٞخ  أً

خ ٝزؼيررق ثرربىزواس اىررلْٜٝ ، مَررب رْررَو األكٝرروح ٗاىنْرربئٌ ام رؼررل أٍرربمِ إلّررجبع اىؾبعرربد اىْضَررٞخ ٗاىوٗؽٞرر

 ُ ٕنٓ اىَقٍ٘بد رَضو ٍومي اىٖلاهح فٜ عنة اىَٞبػ اىٚ اىؼواق .بٗاالعزَبػٞخ ىيَٞبػ ٗثبىزبىٜ ف

رؼل اىَرٞبؽخ اىلْٝٞرخ ثٕ٘رضٖب َّطرب  ٍرِ أَّربٛ اىَرٞبؽخ اىزرٜ رَربهً اىرٚ عبّرت مّٖ٘رب ٍَبهٍرخ ىيْْربٛبد ٗ

ٗاىطقً٘ اىلْٝٞخ َٗٝزبى ٕنا اىَْٜ ثبٍرزَواهٝزٔ ٗػرلً ررؤصوٓ ثربىؼ٘اهٗ اىَْبفٞرخ اٗ ٍَرز٘ٙ اىَؼْٞرخ ػيرٚ 

ٗع٘ك اىزضبٗد فٜ ؽغٌ اىطيرت ٍرغ  ّؾ٘ مجٞو ، اال أُ  مضبفخ اىطيت رزومي فٜ اىَْبٍجبد اىلْٝٞخ اىََٖخ ،أٛ 

ُ اىَٞبؽخ اىلْٝٞخ فٜ اىؼرواق رؼرل اؽرل بىٔ ىْوائؼ اىَغزَغ مبفخ  ، ىنا فؽقٞقخ اٍزَواهٝزٔ ٛ٘اه اىؼبً ، َّٗ٘

إٔررٌ األَّرربٛ اىَررٞبؽٞخ ٍرر٘اء مرربُ ػيررٚ ٍَررز٘ٙ اىَررٞبؽخ اىلافيٞررخ اً اىقبهعٞررخ  ،ٗمىررل ثَررجت رؼررلك ٍوامرري 

َبٗٝخ ٗاىط٘ائف، ام َٝزؾ٘م اىؼواق ػيٚ اىَْجخ االمجو ٍِ اىَياهاد اىلْٝٞخ اىيٝبهح اىََٖخ ىنبفخ األكٝبُ اىَ

%( ٍِ ق٘اػل ٍياهاد االّجٞربء ٗاالٗىٞربء فرٜ اىؼربىٌ اىؼوثرٜ ٙرَِ 90اىَقلٍخ ىيََيَِٞ ٗرْنو ٍب ٝقبهة )

( ٍ٘قغ اصوٛ ٗكْٜٝ ٗروف6500ٜٖٞامضو ٍِ ) رٌٚفوٝطخ 
(2)

  . 

ك ثغرلارؾزرو مَْٞخ فٜ اىؼواق رز٘ىع ػيٚ اصْرٜ ػْرو ٍؾبفظرخ ،  (150أٍب اىَياهاد اىََٞؾٞخ فٞ٘عل ّؾ٘ )

ز٘افرق ٍرغ ( مَْٞرخ ، ٕٗرنا 13ٝ( مَْٞرخ صرٌ اىجٖروح )30ٗريٖٞرب ّْٞر٘ٙ ة) خ( م75َْٞاىَورجخ االٗىٚ ثْؾ٘ )

ٍرِ اىَرياهاد ٗاالٙروؽخ اىقبٕرخ ثبىلٝبّرخ  مضٞرواىؼواق ، فٜ ؽرِٞ ٝ٘عرل ػرلك فٜ ٛجٞؼخ اىز٘اعل اىََٞؾٜ 

ٙوٝؼ مٛ اىنضو ثِٞ اىْغف ٗثغلاك ، ٗاٙوؽخ االّجٞبء كاّٞبه ٗػيٝي فٜ قيؼخ موم٘ك ٍٗؼجل  اىٖٞ٘كٝخ ٍْٖب

اىْ٘اهح فٜ ٍْطقخ اىؼْبه فٜ اىجٖوح 
(3)

( ٝجِٞ إرٌ اىَقٍ٘ربد اىلْٝٞرخ اىَْزْروح فرٜ ٍؾبفظربد 24ٗاىغلٗه ).

 اىؼواق .

  

                                                           
(

1
 2، ص 8104دراسة وصفٌة ، مركز البٌان للدراسات والتخطٌط ، بغداد ،  –(محسن حسن ، السٌاحة الدٌنٌة فً العراق : الوالع والمأمول 

(
2

مطاع السٌاحً فً العراق الممومات والتحدٌات والمتطلبات ، مجلة المادسٌة للعلوم االدارٌة ( لاسم جبار خلف ، كرٌم سالم حسٌن ، تنمٌة ال

 . 12، ص 8102( ,0( ، عدد )04وااللتصادٌة ، مجلد )
(

3
، االكادٌمٌة العربٌة (رفاه لاسم االمامً ، التنمٌة السٌاحٌة فً العراق وارتباطاتها بالتنمٌة االلتصادٌة ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة االدارة وااللتصاد 

 ، متاحة على الرابط : 33، ص  8103فً الدنمارن ، 

http//www.rooat.net/news-604.html  
 



تجربةىالعراقىفيىاالستثمارىالسواحيىواثرهاىفيىبعضىمؤشراتىالتنموةىالمستدامةى:ىالفصلىالثالثى  

ى
ى

 

106 

 (24جذٔل )

 انًمٕيبد انذُٚٛخ فٙ انؼشاق 

 خ االيبكٍ انذُٚٛ اسى انًحبفظخ

اىوٗٙخ اىنبظَٞخ ، عبٍغ ثواصب ، عبٍغ االٍبً االػظٌ ، مَْٞخ ٍوٌٝ اىؼنهاء ، عبٍغ اً اىطج٘ه ، عبٍغ  ثغلاك

 اىقيضبء ، عبٍغ اىَواٛ ، عبٍغ ؽَِٞ ثبّب    . 

اىغبٍغ االٍ٘ٛ ، اىغبٍغ اىنجٞو ، مَْٞخ اىَبػخ ، مَْٞخ ٍبهرٍ٘ب، عبٍغ اىْجٜ ٌّٝ٘ ،عبٍغ اىْجٜ عوعٌٞ  اىَٕ٘و

 عبٍغ اىْجٜ ّٞذ .، 

 عبٍغ اىْٞـ هعت ، عبٍغ اىوٍبكٛ ، عبٍغ اىضبهٗق . االّجبه

قلً االٍبً ٍٞل ٍٍ٘ٚ ، ٍوقل ػيٜ اثِ اىؾَِٞ )ع( ، ٍوقل االٍبً اىؾَيٓ اىغوثٜ)ع(، ٍوقل االٍبً اىقبٌٍ  ثبثو

  ع(.ٍوقل ّوٝضخ ثْذ اىؾَِ ))ع( ، ٍوقل اىْجٜ مٛ اىنضو)ع( ، )ع(، ٍوقل االٍبً ىٝل ثِ ػيٜ

ٍوقل االٍبً اىؾَِٞ )ع(، ٍوقل االٍبً اىؼجبً)ع(، ٍوقل ؽجٞت ثِ ٍظبٕو ع ، اىزو اىيْٝجٜ ، قجو اىَٞل  موثالء

اؽَل ثِ ٕبٌّ ،  ٍوقل اىؾو ثِ ٝيٝل اىوٝبؽٜ ، ٍوقل اىَٞل اثوإٌٞ اىَغبة , ٍوقل ػجلهللا اىوٙٞغ , ٍقبً 

 . ظ(ػ)اىؾغخ 

اىغبٍغ ٌٗٝٚ قجو االٍبً ػيٜ )ع( ، ٍوقل ٍَيٌ ثِ ػقٞو)ع( ، ٍوقل  ٗرٌٚ اىوٗٙخ اىؾٞلهٝخ ، اىََغل اىْغف

ٕبّٜ ثِ ػوٗٓ ٍٗٞضٌ اىزَبه ، ٍَغل اىْجٜ ٌّٝ٘  , ٍوقل ّجٜ هللا ٕ٘ك ، ٍوقل مَٞو ثِ ىٝبك ، ٍوقل 

 ، ٍَغل اىَٖيخ  .  )ػظ(اىَقزبه اىضقضٜ ، ٍقبً ىِٝ اىؼبثلِٝ ، ٍقبً االٍبً اىَٖلٛ

ثِ اإلٍبً اىنبظٌ)ع(، ٍوقل اىَٞل أؽَل اىغوٝضٜ)اىؾَيح اىْوقٜ(، ٕٗ٘ أؽل أؽضبك اإلٍبً  ىٝل اىْبهٍوقل  اىقبكٍٞخ

اىنبظٌ)ع( ، ٍقبً اىْجٜ اٝ٘ة ، ٍقبً اىْجٜ ّؼٞت ، ٍقبً اىْجٜ اٍؾبق ، ٍوقل اىْجٜ ٍلِٝ ،ٍقبً اىْجٜ ٌّٝ٘ 

 ، ٍقبً اىْجٜ ػَواُ.

 ٍقجوح اىْٞـ ، ٍوقل ٍْٖ٘ه اث٘ اىؾَِ . مٛ قبه

 عبٍغ فط٘ح االٍبً ػيٜ )ع( ،عبٍغ االٍبً اىوٙب )ع( ، عبٍغ اىن٘اى فٜ اىَْواق . اىجٖوح

اىَٖررله : ىٕٞررو ػجرربً اىقوْٝررٜ ، ػررالء مرروٌٝ ٍطيررل ، كهاٍررخ ٍقٍ٘رربد اىغررنة اىَررٞبؽٜ ٗاىررلْٜٝ ٗاالٍررالٍٜ فررٜ ٍررلْٝزٜ اىْغررف االّرروف ٗمرروثالء  

 . 244- 237، ٓ  2008( ، 71اىَقلٍخ ، ٍغيخ االكاهح ٗاالقزٖبك ، اىؼلك )

 

ثؼبً :انًمٕيبد انًبدٚخ ٔانًبنٛخ .سا  

ال رقزٖو اىَقٍ٘بد اىَٞبؽٞخ ػيٚ اإلٍنبّٞبد اىطجٞؼٞخ ٗاىؾٚبهٝخ ٗاىزبهٝقٞخ ٍْٖب فؾَت، ثو رلػٌ        

ٕنٓ اإلٍنبّٞبد ثؤفوٙ ٍبكٝخ، ىزَٖٞو اٍزضبكح اىَبئؾِٞ. ٗرزَضو اإلٍنبّٞبد اىَٞبؽٞخ اىَبكٝخ فٜ ر٘فٞو ٛبقخ 

بفزالف رْٖٞف ٗؽلارٖب ىززْبٍت ٍغ ٍقزيف اىََز٘ٝبد االقزٖبكٝخ ىيَبئؾِٞ، اٙبفخ اىٚ اىجْٞخ فْلقٞخ ث

اىَ٘اّئ ّٗجنخ االرٖبالد، ٗاىزٜ رَبٌٕ فٜ رلػٌٞ مو اىقطبػبد ٍْٖٗب ٗاىَطبهاد، ٗاىزؾزٞخ مبىطوقبد، 

زٌٖ ثبىجيل اىَٞبؽٜ قطبع اىَٞبؽخ، ٍٗب ٝزورت ػيٚ مىل ٍِ اٍزقطبة اىَيٝل ٍِ اىَٞبػ، ٗاٛبىخ ٍلح اقبٍ

 اىَٚٞف .
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َٗٝنِ اىق٘ه اُ ْٕبك ٍقٍ٘بد رلفو فٜ ٌَٕٞ ػَو اىقطبع اىَٞبؽٜ ٗرؼل ٍِ ػْبٕو اىغنة اىَٞبؽٜ      

اىََٖخ ٗافوٙ رَضو فلٍبد رنَٞيٞخ رئصو ثْنو مجٞو فٜ اىَٞبؽخ ٗعنة اىَٞبػ فزط٘ٝوٕب ٗاالٕزَبً ثٖب 

ٍِ رط٘ٝو ٕنا اىقطبع ٝؾزبط اىٚ ر٘فٞو ثْٚ رؾزٞخ عٞلح ُ بنىل فىٍِ اىَٞبػ ،  امضوَٝبٌٕ فٜ عنة ػلك 

اىالىٍخ ىجقبئٔ ٗاٍزَواهٓ ، فٚال ػِ   ) ٍضو اىَبء ٗاىنٖوثبء ٗٛـوق اىْقو ٗاالرٖبالد . . اىـ ( فلٍبد 

ر٘فٞو ثْٜ ف٘قٞخ ٍَزبىح ) مبىضْبكق ٗاىَطبػٌ ٗاىََْٞبد ٗاىَقبٕٜ ٗأٍبمِ اىزوفٞٔ ٗاىزَيٞخ .. اىـ ( ٍِ 

 ىَٞبؽٜ .اىقلٍبد ا

رئكٛ ٍٗبئو اىْقو عَٞؼب كٗها ٍَٖب فٜ هثٜ ٍْبٛق اىجيل اىَقزيضخ ٗرَٖٞو اىٕ٘٘ه اىـٚ عَٞغ        

اىَْبٛق فٞٔ ث٘قذ  ٗعٖل أقو ٗهاؽخ مجٞوح ، فبىَبئؼ كائَب ٝجؾش ػِ اىواؽـخ ٗاألٍـبُ ٗاىٖلٗء ، ٗر٘فٞو 

ؽٞخ ث٘قـذ قيٞو ٗهاؽخ ربٍخ ٗرؼطٜ ىيَبئؼ ٌَٖٝ فٜ ٕٗ٘ه اىَبئؼ اىٚ األٍبمِ اىَٞباىزٜ اىٍ٘بئو اىؾلٝضخ 

 2018 ( ؽبفـيخ ىَْخ1934) ّؾ٘، ٗػيٞٔ فقل ثيغذ ٍٗبئو ّقو اىََبفوِٝ ٗاى٘ف٘ك  ٓضوٕخ اىزَزغ ٗاىوفباى

فقل ثيغذ  2019 فٜ ػبً   ؽبفيخ  ،اٍب  ( 1656مبّذ ) ام 2017ػِ ٍْخ %(  8.16ثيٝبكح ثيغذ َّجزٖب )

( 1891ػلك اىؾبفالد ؽ٘اىٜ )
(1)

 ( ٍطبهاد اٍبٍٞخ7ٝ٘عل ) ّٔفؤ فٜ اىؼواق . اٍب فَٞب ٝقٔ اىْقو اىغ٘ٛ  

اىَيَٞبّٞخ ، ٗأهثٞو ، ٕٜٗ )ثغلاك،  2019فٜ ػبً اىٖبكهح ٍِ ٗىاهح اىزقطٜٞ   ؽٖبءادؾَت  االث

ػلك اىطبئواد اىؼبٍيخ فٜ اىَطبهاد اىؼواقٞخ ىيْومخ ، اٍب اىَٕ٘و( ٗاىْبٕوٝخ ، ٗ ،اىْغف ٗاىجٖوح ، ٗ

 .( ٛـبئوح  32)فقل ثيغذ ّؾ٘ ىيقط٘ٛ اىغ٘ٝخ اىــؼواقــٞخ اىؼبٍخ 

أٍب فَٞب ٝقٔ اىَنل اىؾلٝلٝخ فقل كفيذ اىَنل اىؾلٝلٝخ ىيؼواق ثبػبكح رغلٝل ٗرط٘ٝو ٗاٍزؾلاس اىؼلٝل ٍِ 

، مٌ (  2893فط٘ٛ اىْجنخ ٗقبٛواد اىومبة ٗاىجٚبئغ ٗٝجيغ ٛ٘ه ّجنخ اىَنل اىؾلٝلٝخ فٜ اىؼواق) 

مٌ( ، اٍب ٛ٘ه اىقط٘ٛ اىضوػٞخ فقل ثيغذ  1697اىَنل اىؾلٝلٝخ اىوئَٞٞخ  ؽ٘اىٜ ) ٛ٘ه فط٘ٛ ٗٝجيغ

 2019ؾَت اؽٖبءاد ػبً ثٗمىل  مٌ( ٍِ ٍغَ٘ع فط٘ٛ اىَنل اىنيٞخ 676ؽ٘اىٜ )
)2(

. 

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
 .1, ص  8105( وزارة التخطٌط , الجهاز المركزي لالحصاء,مسح الفنادق ومجمعات االٌواء السٌاحً , العراق ,  

(
2

 .3، ص 8105احصاء نشاط سكن الحدٌد ، ( وزارة التخطٌط , المجموعة االحصائٌة السنوٌة ، 
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 تحهٛم انتطٕس فٙ يؤششاد انمطبع انسٛبحٙ فٙ انؼشاق:  طهت انثبَٙنًا

 . سٛبحٙ فٙ انؼشاق نأال : تحهٛم انتطٕس فٙ حجى االستثًبس ا

ٖطيؼ ٝؼْٜ ر٘ظٞف االٍ٘اه اٗ رقٖٖٞرٖب فرٜ اىَغربالد اٗ اىضروٓ ٍظْب ٍَب ٍجق اُ االٍزضَبه الؽ      

االٍزضَبهٝخ  اىزٜ ٝؼزقل اىََزضَو ثبّٖب فوٓ ماد علٗٙ رؾقق أفٚو ػبئرل فرٜ اقرو ٍَرز٘ٙ ٍرِ اىَقربٛو، 

اىزَْٞخ فٜ اىلٗه اىْبٍٞخ ظ اؽل كػبئٌ االقزٖبك اىزٜ رئكٛ كٗها  فٜ رَ٘ٝو ثواٍ ٗٝؼل
(1)

. 

ٗىيؾلٝش ػِ االٍزضَبه اىَٞبؽٜ فرٜ اىؼرواق  ٝز٘عرت ػيْٞرب ٍؼوفرخ اىجٞئرخ االٍرزضَبهٝخ اىؼواقٞرخ ثْرنو ػربً  

االٍرزضَبهٝخ فرٜ  ٍِ االٍزضَبه ٗٝقٚغ ىْوٗٛٔ ٗىٌٞ ثَؼريه ػْرٔ ، ٗاىجٞئرخ فبالٍزضَبه اىَٞبؽٜ ٕ٘ عيءا  

فبهعٞرخ اىرٚ عبّرت االٍرزضَبه اىَؾيرٜ ّظروا ىؾبعرخ اىؼرواق  هٝخاٍرزضَب اٗػٞرخ رَرز٘ػت اُ َٝنرِ اىؼرواق

ىالٍزضَبه فٜ اػبكح االػَبه ٗاىْٖ٘ٗ ثبقزٖبكٓ ٗىٝبكح َّ٘ٓ ىَب ىرٔ ٍرِ اصرو فرٜ رْظرٌٞ اىؼَيٞرخ االٍرزضَبهٝخ 

اٍرو ٕربً عرلا  فرٜ ٍغربالد االٍرزضَبه علٝرلح قر٘اِّٞ إلاه االٍو اىنٛ عؼو ٍِىٖب ،ٗر٘فٞو اىَْبؿ  اىَالئٌ 

 ٗاػربكح ٞربءؽا فٚرال ػرِ  ،اىزؾزٞرخ ٗاىجْرٚ االقزٖربكٝخ اىق٘اػرل ثْربء إلػربكح اىنجٞروح اىجيرل ٗؽبعرخ ّرٚىٞزَب

 ىَرْخ ( 13 ) هقرٌ االٍرزضَبه قربُّ٘ اىَؼطيخ ثَجت االؽلاس اىزرٜ ٍرو ثٖرب اىؼرواق ٗعربء االّزبعٞخ اىَْبهٝغ

 ٍٗرِ 2002 ىَرْخ  ( 62 ) هقرٌ االٍرزضَبه قربُّ٘ ٍَرَٚ رؾرذ اىٖربكه اىَربثق اىقربُّ٘ ٍؾرو ىٞؾرو 2006

 رْرغٞغ اىرٚ ٖٝرلف اىرنٛ اىقربُّ٘ اىؼواقرٜ  اىْر٘اة ٍغيرٌ اقرو اىؼواق فٜ االعْجٜ االٍزضَبه رْغٞغ ٍْطيق

 االّزبعٞرخ قبػلررٔ فرٜ اىؼرواق ٗرٍ٘رٞغ ػَيٞرخ اىزَْٞرخ فرٜ ٗاىََربَٕخ  اىؾلٝضرخ اىزقْٞربد ّٗقرو االٍرزضَبهاد 

 ّٖذاىزٜ َٝؼٚ ىزؾقٞقٖب ٕنا اىقبُّ٘ ٗاىزٜ  االٍبٍٞخ   ََ٘غبداىٗ ٕلافاال إٌ ٍِ ٗ. ٗرْ٘ٝؼٖب ٗاىقلٍٞخ

 ٕٜ ٍْٔ (2) ٓاىَبك ػيٖٞب
(

 
2)

: 

 .اىؼواق ػَيٞخ اىزَْٞخ االقزٖبكٝخ فٜ فٜ ىإلٍٖبً اىؾلٝضخ اىزقْٞبد ّٗقو االٍزضَبهاد رْغٞغ -1

 اىزَٖٞالدر٘فٞو  فاله ٍِ اىؼواق فٜ ىالٍزضَبه ٗاالعْجٜ اىؼواقٜ اىقبٓ اىقطبع رْغٞغ فٜ اىََبَٕخ 2-

 .ىيَْبهٝغ اىزْبفَٞخ اىقلهح ٗرؼيٝي االٍزضَبهٝخ اىَْبهٝغ ىزؤٌٍٞ اىالىٍخ

 .ؼواقِٞٞىي ػَو فوٓ ٗر٘فٞو اىَ٘ق ٍزطيجبد ؾَتث اىجْوٝخ اىَ٘اهك رَْٞخ 3-

 .اىََزضَوِٝ ٍَٗزينبد ؽق٘ق ؽَبٝخ ػيٚ اىؼَو 4-

 واق.ىيؼ اىزغبهٛ ٗاىَٞياُ اىَلف٘ػبد ٍٞياُ ٗرؼيٝي اىٖبكهاد رٍ٘ٞغ 5-

 اىجٞئخ فٜ رؼيٝي اىضقخ ّبّٔ ٍِ ٍب مو اػزَبك اىزبٍؼخ ٍبكرٔ فاله ٍِ اىقبُّ٘ اىٚ عبّت ٍب رقلً َْٝو

 اىَ٘افقبد ىيَْبهٝغ االٍزضَبهٝخ ٗاٍزؾٖبه ٗاالعبىح اىزَغٞو ٗرجَٜٞ اعواءاد اىؼواقٞخ االٍزضَبهٝخ

 اىَؼْٞخ االٍزضَبه ٕٞؤد قٞبً أٛ ) لحاىْبفنح اى٘اؽ ثوّبٍظ) ػِ ٛوٝق ٍب ََٝٚ ٗاىَْوٗع ىيََزضَو اىالىٍخ

                                                           
(

1
 لاللتصاد الكوت مجلة ،( 8103  0551 ) للمدة العراق فً الصادرات تنمٌة فً المباشر االجنبً االستثمار عودة ،أثر جبار المرسومً وسوسن حسٌن محمود(  

 083، ص 8181، 31: اإلدارٌة، العدد والعلوم

(
2
االستثمار األجنبً وأثره فً البٌئة االلتصادٌة نظرة تموٌمٌة لمانون االستثمار العرالً ,مجلة االدارة  موفك احمد السٌدٌة وحال سامً خضٌر,(  

  015،ص8101، ( 4) ،العدد وااللتصاد
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 اىَؼيٍ٘بد ٗر٘فٞو اىَْ٘هح ٗرقلٌٝ اىََزضَو ثلٝال ػِ ٍ٘ٙ٘ع االٍزضَبه ٝزطيجٖب اىزٜ االعواءاد ثنبفخ

 اىَْبهٝغ إلقبٍخ ٗرؤعٞوٕب اىالىٍخ االهاٜٙ رقٖٞٔ ثبىَْبهٝغ ىيََزضَوِٝ ٗرَٖٞو اىَزؼيقخ ٗاىجٞبّبد

اىََزضَوِٝ اىؼواقِٞٞ  رْغٞغ فٚال ػِ ، اى٘ىهاء ٍغيٌ ثَ٘افقخ اٍْخ خٍْبٛق اٍزضَبهٝ اقبٍخ ػيٚ ٗاىؼَو

 ثبٍزقلاً اىََزضَو قٞبً اىَبىٞخ ّوٛ ٗىاهح ٍغ ثبىزَْٞق ٍبىٞخ ٗرَٖٞالد ٍَٞوح قوٗٗ فاله ر٘فٞو ٍِ

اػالٓ  اىقبُّ٘ اىقوٗ مَب ََٝؼ ٗؽغٌ اىؼَو ٝزْبٍت ػِ اىؼبٛيِٞ اىؼواقِٞٞ ٍِ ػلك ثزْغٞو اىقوٗ

 ٍْٖب اىَؾظ٘هح ػلا ٗاىقلٍٞخ اىْٖبػٞخ ٗاىزغبهٝخ االّْطخ مبفخ ثََبهٍخ اىؾوح اىَْبٛق فٜ هثبالٍزضَب

 اىٚ ر٘هٝلٕب رٌ اما اال ٗاىوًٍ٘ اىٚوائت مبفخ ٍِ اىؾوح اىٚ اىَْبٛق ٗاىَٖلهح اىََز٘هكح اىجٚبئغ ٗرؼضٚ

ٍِ  اىَْبهٝغ فٜ االٍزضَبه ػِ اىْبعٌ ٗاىلفو ٗاالهثبػ االٍ٘اه هإًٗ رؼضٚ مَب،  اىنَومٞخ  اىَْطقخ كافو

ٗاىجْبء اىزؤٌٍٞ ٍواؽو ٗثَْٖٚب اىَْوٗع ؽٞبح ٛٞيخ ٗاىوًٍ٘ اىٚوائت مبفخ
(1 )

.   

بىغ٘اّررت ث( مرربُ الثررل ٍررِ  االٕزَرربً 2003ٍٗررغ اىزطرر٘هاد االقزٖرربكٝخ ٗاالعزَبػٞررخ ٗاىَٞبٍررٞخ ٍررب ثؼررل ) 

اى٘افرلِٝ اىرٚ اىؼرواق  اػرلاك اىَربئؾِٞ ٍٗرغ  ىٝربكح ٖرب ْنو قطبع اىقرلٍبد كٗها ثربهىا فٞاالقزٖبكٝخ ٗاىزٜ ٝ

فٜ ٍغبه االٍزضَبه رٌ إرلاه  قربُّ٘ رؤٍرٌٞ ٗىاهح اىَرٞبؽخ  جوٞؤفن كٗها امىٗثغٞخ رْظٌٞ اىقطبع اىَٞبؽٜ 

ٍررِ اعررو اكاهح ٗر٘عٞررٔ  ٗرطرر٘ٝو اىْْرربٛ  اىَررٞبؽٜ فررٜ اىؼررواق، ٗرؾقٞررق  ۲۱۳۲ىَررْخ  (۳۱)ٗاٟصرربه هقررٌ 

اىَؾبفظخ ػيَٖٞب ثبػزجبهَٕرب ٍرِ اىضروٗاد اىْ٘ٛٞرخ اىضَْٞرخ مّٖ٘رب اٍزرلاك االٕزَبً اىَْبٍت ثبٟصبه ٗاىزواس ٗ

مَب رقً٘ اى٘ىاهح ثبألّرواف ٗاىوقبثرخ ػيرٚ اىَوافرق ٗاالٍربمِ اىَرٞبؽٞخ  ،ىؾٚبهح اىؼواق االَّبّٞخ اىؼوٝقخ 

عْجٞرخ ٗاالصبهٝخ اىََي٘مخ ىيلٗىخ ٗىيقطبع اىقربٓ ثَرب َْٝرغٌ ٗاالغرواٗ اىَرٞبؽٞخ ٗرؾضٞري االٍرزضَبهاد األ

٘ىاهح  ٕررنٓ اىررٗاىَؾيٞررخ ٗاىؼَررو ػيررٚ ؽَبٝررخ ريررل اىَ٘اقررغ ٍررِ فطررو اىََرربً ثَؼبىَٖررب،  ٗرررٌ فَٞررب ثؼررل اىغرربء 

ٗكٍغٖرب ثر٘ىاهح اىضقبفرخ اىزرٜ مبّرذ رْروف ػيرٚ اكاهح  ۲۱۳٥ىَرْخ  (۱۳۲ ) ثَ٘عت االٍو اىلٝ٘اّٜ اىَروقٌ

ٍ٘قغ اصوٛ ٍٗٞبؽٜ فٜ ػًَ٘ اىجالك ۳۲۱۱امضو ٍِ 
(2)

. 

ؽبه ر٘فو فٜ  ع اىَٞبؽٜ ٍِ اىقطبػبد اىزٜ رَزبى ثبىَْ٘ اىَوٝغ ّظوا ىيضوٓ اىنٛ ٝ٘فوٕب اىقطباُ ٗثَب  

ىنا  ،اىجٞئخ اىَالئَخ ىزٖٞئخ ٍْبؿ االٍزضَبه فٜ ٕنا اىقطبع ٗفبٕخ فٜ ؽبىخ االٍزقواه اىَٞبٍٜ ٗاالٍْٜ

ٗاالقبٍـخ ٗاىَ٘إـالد  بالٍزضَبه اىَٞبؽٜ ثٕ٘ضٔ ٕـْبػخ ػبىَٞخ ٍزنبٍيـخ ىيَـضوثإزَذ اىؼلٝل ٍِ اىلٗه 

ٍٗـبئو اىَنّ٘ـبد االفـوٙ اىزٜ رقـلً ٗرْـجغ اؽزٞبعبد ٗهغجـبد اىََبفوِٝ ،ام رؼـل ٕـْبػخ اىَٞبؽخ 

ٍْظٍ٘ـخ ٍزنبٍيـخ ٍـِ اىؼالقـبد اىزٜ رؾزبط اىٚ هإٝخ ٍٞبٍخ ٗاقزٖبكٝخ ٗاعزَبػٞخ ٗقبّّ٘ٞخ رَـٌٖ فـٜ 

ٝؤفن ثْظو االػزجبه ثؤُ ػيٚ اُ ٗهٓ فٜ ىٝبكح ٍٖبكه اىلفو رضؼٞو ٕـنا اىقطـبع اىؾٞ٘ٛ ٗاىَٖـٌ ٗاثـواى ك

 رؤصو، ىنا ّغل اُ ٕنا اىقطبع قل ٕنا اىقطبع َٝزبى  ثؾَبٍٞزٔ ٗرؤصوٓ ثبألىٍبد االقزٖبكٝخ ٗاىَٞبٍٞخ 

                                                           
(

1
راء،الهٌئةة اكرام عبد العزٌز عبةد الوهاب،الةدور االلتصةادي للمنةاطك االسةتثمارٌة وافالهةا بةالعراق ، رئاسةة مجلةس الوز ،بسام عبد الهادي حسن (  

 01،ص8115الوطنٌة لالستثمار،بغداد،

(
2
 335،ص 3808188حاتم غائب سعٌد، صناعة وانتاج السٌاحة فً العراق دراسة لانونٌة ،مجلة كلٌة التراث الجامعة ، العدد (  
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ٗاىزٜ رزَضو ثبىؾوٗة ٗاالهٕبة اىلٗىٜ  ٗاػزَبكٓ   ثبىظوٗف االقزٖبكٝخ ٗ اىَٞبٍٞخ اىزٜ ٍو ثٖب اىؼواق 

ػلً االٍزقواه االٍْٜ  ٗمىل الُ ٔ،ٍيجب  ػيٚ ٗاقغ اىقطبع اىَٞبؽٜ فٞ واكاد اىْضطٞخ ٍَب اصو ػيٚ االٝ

ٗاىَٞبٍٜ ٍِ امضو اىَؾلكاد اىوئَٞخ اىزٜ رقف ػبئقب  اٍبً رَْٞخ ٕنا اىقطبع.
(1)

 اػطبء ٝزطيت  اىنٛ االٍو 

 ٗمنىل اىقبٓ اىقطبع ٗاقؾبً وحاىزؤّٞ رَٖٞالد فاله ٍِ اىلفو ر٘ىٞل فٜ ىيَٞبؽخ  مجٞوح ٗإَٞخ ثبهى كٗه

ٗاىطوق  ؾلٝلٝخاى ٍنل ٍِ فاله فط٘ٛ ٍٗوػخ ؽلاصخ امضو  ّقو ثقط٘ٛ اىغ٘اه ثلٗه اىؼواق هثٜ

صوٗح ٍٞبؽٞخ  ،  اىزٜ رؼل ٍقٍ٘بد اىَٞبؽخ اىزٜ رٌ رْبٗىٖب  ٍبثقب   اىزؾزٞخ، ٗاٍزضَبه  اىجْٚ ،ٗرَْٞخ اىجؾوٝخ

ىؾٚبهاد اىزٜ رومذ اصبهٕب ػيٚ اىزواس االَّبّٜ ٗرَٞيٓ ٍٖل ا اىؼواق  نُ٘رزَضو ثٍزْ٘ػخ ٗفوٝلح  

ٗاىزٜ  ثغغوافٞب غْٞخ ثبىزْ٘ع اىؾٞ٘ٛ ٗاىَْبفٜ، ٗٗع٘ك اىنضٞو ٍِ اىؼزجبد اىَقلٍخ ٗاألكٝوح ٗاىنْبئٌ 

اىوغٌ ٍِ إَٞخ ٕنا اىقطبع  فٜ اىزَْٞخ ٗػيٚ ، ػ٘اٍو عنة ىيَٞبؽخ اىزوفٖٞٞخ ٗاىلْٝٞخ ٍَنِ اُ رْنو 

اال اُ ْٕبك ٙؼضب  فٜ ؽغٌ االٍزضَبهاد اىَ٘عٖخ ّؾ٘ ٕنا اىقطبع مَب ٕ٘  زٖبك اىؼواقٜ، اىَْْ٘كح ىالق

 .  (13ٗاىْنو )( 25ٗاٙؼ فٜ اىغلٗه)

 (25انجذٔل )

 ( 2019 – 2000نهًذح )فٙ انؼشاق  االجًبنٙ انتطٕس فٙ حجى االستثًبس انسٛبحٙ

 ٍؼله اىَْ٘ اىَْ٘ٛ %  / ٍيٞبهؽغٌ االٍزضَبه اىَْخ 

2000 0.3 - 

2005 0.3 0 

2008 0.8 166.7 

2009 0.5 37.5 

2010 0.9 80 

2011 1.0 11.11 

2012 1.3 30 

2013 1.9 46.15 

2014 1.9 0 

2015 1.5 -12.05 

2016 1.5 0 

2017 1.8 20 

2018 1.9 5.55 

2019 2.1 10.52 
 https://ar.knoema.comيَٞٞخ ٗفوائٜ ، ٍزبػ ػيٚ اىواثٜ: اىَٖله :اٛيٌ ثٞبّبد اىؼبىٌ ، اىَٞبؽخ ، اؽٖبئٞبد كٗىٞخ ٗثٞبّبد اق

 

 

 

 

                                                           
1
 مركز مجلة ،(انموذجا   النجف محافظة) والتحدٌات الممومات العراق فً السٌاحً االستثمارالنجم،  الكرٌم عبد األسدي ، أحمد سامً دمحم بشرى (  

 381، ص ٩١٠٢، ٤٥،  العدد الكوفة دراسات

https://ar.knoema.com/
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 (13انشكم )

 سُٕاد يتفشلخ نفٙ انؼشاق  انتطٕس فٙ حجى االستثًبس انسٛبحٙ

 

 (25اىَٖله : ٍِ ػَو اىجبؽش ثبالػزَبك ػيٚ ثٞبّبد علٗه )    

اىوغٌ ٍِ اُ ؽغٌ االٍزضَبهاد فٜ اىقطبع اىَٞبؽٜ اىؼواقٜ قل ّٖل ثْنو ػيٚ  ّٔا  ٔفالىؽع ٍِ اىنٛ ٝال

، اال أّ  2019( ٍيٞبه كٗاله فٜ ػبً 2.1ىٖٞو اىٚ ) 2000( ٍيٞبه كٗاله فٜ ػب0.3ًػبً اهرضبػب ٍِ )

( 0.5ىٞجيغ ّؾ٘ ) 2009اّقض٘ ؽغٌ االٍزضَبهاد فٜ ػبً  ام،  اىجؾشّٖل اّقضبٙب فٜ اىؼلٝل ٍِ اىَْ٘اد 

ٗقل ّزظ  2008فٜ ػبً  ( ٍيٞبه كٗاله0.8مبُ ّؾ٘ ) ثؼل اُ%(  37.5ٍيٞبه كٗاله ٗثَؼله َّ٘ ٍْ٘ٛ )

مىل ػِ االىٍخ اىَبىٞخ اىؼبىَٞخ اىزٜ اصود ػيٚ اقزٖبكاد اىؼبىٌ ، اٙف اىٚ مىل اىظوٗف االٍْٞخ ٗػلً 

( فقل  2013 – 2010اٍب اىَلح اىَؾٖ٘هح ثِٞ ) االٍزقواه اىَٞبٍٜ اىنٛ ٍو ثٖب اىؼواق فٜ ريل اىضزوح ،

( ىٖٞو اىٚ ّؾ٘ %80( ٍيٞبه كٗاله ٗثَْجخ َّ٘ ثيغذ ّؾ٘ )0.9ّٖلد اهرضبػب فٜ ؽغٌ االٍزضَبهاد ٍِ )

ػِ رؾَِ اىظوٗف االقزٖبكٝخ ٗاالٍْٞخ فٜ  ٕنا قل ّزظ  %( 46.15( ٍيٞبه كٗاله ٗثَْجخ َّ٘ ثيغذ )1.9)

 اّقضبٙب  فٜ ؽغٌ 2015، ٗقل ّٖل ػبً ٍزضَبهٝخ اىَ٘عٖخ ّؾ٘ ٕنا اىقطبعٗىٝبكح اىزقٖٖٞبد االاىؼواق 

%( ّزٞغخ اىؾوة ٍغ 12.05-( ٍيٞبه كٗاله ٗثَْجخ َّ٘ ٍبىجخ ثيغذ  )1.5االٍزضَبهاد ثيغ ّؾ٘ )

ٗاّقضبٗ اٍؼبه اىْضٜ  عيء مجٞو ٍِ االّضبق اىؼبً ّؾ٘ االّضبق اىؼَنوٛ ٗر٘عٞٔاىؼٖبثبد االهٕبثٞخ 

( فقل ّٖلد ؽغٌ االٍزضَبهاد فٜ اىقطبع اىَٞبؽٜ  2019- 2017) ب اىَلح اىَؾٖ٘هح ثِٞ .أٍ اىؼبىَٞخ

ّزٞغخ ىيٝبكح اٍؼبه اىْضٜ %( 10.52 -% 20( ٍيٞبه كٗاله ٗثَْجخ َّ٘ رزواٗػ ثِٞ )1.8اهرضبػب  ٍِ )

 ٗاهرضبع َّجخ اىزقٖٖٞبد االٍزضَبهٝخ ىٔ.

ٝقٞخ ٗاىلْٝٞخ ٗاىطجٞؼٞخ فٜ ٍْبٛق ٍقزيضخ ٍِ اىؼواق ّظوا ى٘ع٘ك اىَقٍ٘بد ٗاىَ٘اهك اىَٞبؽٞخ اىزبهٗ  

٘اه فٜ اىؼواق ٍِ ٍقٍ٘بد ٛجٞؼٞخ ٍؾٖ٘هح فٜ ٍْطقخ كُٗ افوٙ ّٗظوا ىَب رزَزغ ثٔ ٍْبٛق االٕ ٗىَٞذ

غؼو اىَْزظ اىَٞبؽٜ ٍزْ٘ػب ْٗٝغغ ػيٚ رْْٜٞ اىؼلٝل ٍِ اّ٘اع اىَٞبؽخ اىَبئٞخ ٗاىجٞئٞخ فٜ ؽبه رٌ ر

،ىنىل ٍؼذ اىؾنٍ٘خ اىٚ رط٘ٝو ٕنٓ ٝبكح االٍزضَبهاد فٜ اىجْٚ اىزؾزٞخ ٗاىض٘قٞخ ى فٌَٜٖٝ ٗاٍزغالىٖب  
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ٗمَب  2016الٍزضَبهٝخ ىؼبً ااّؼبُ االٕ٘اه فٜ ٍ٘اىّزٖب  ىَْبهٝغ ٍجيغ  ٔٞقٖاىَْبٛق ٍِ فاله ر

ٝؤرٜ
(1)

: 

اّؼبُ  اّْبء ٗؽلاد ٍنْٞخ هٝضٞخ فٜ ٍْبٛق إ٘اه ٍؾبفظبد )اىجٖوح, ٍَٞبُ, مٛ قبه َِٙ ثوّبٍظ 1-

ٍيُٞ٘ كْٝبه ىؼبً  (100000ٗثزقٖٞٔ )( ٍيُٞ٘ كْٝبه 232000.000االٕ٘اه ثنيضخ ميٞخ ثيغذ ّؾ٘ )

 ., ٗاىغٖخ اىَْضنح ٗىاهح اإلٍنبُ ٗاىجيلٝبد اىؼبٍخ/كائوح اىَجبّٜ 2016

( ٍيٞرُ٘  10220.000( مٌ ٛوق فٜ ٍْبٛق إ٘اه ٍؾبفظخ مٛ قبه ثنيضخ ميٞخ رجيغ ثْؾ٘ ) 38.5رجيٜٞ ) -2

, ٗاىغٖرررخ اىَْضرررنح ٗىاهح االٍرررنبُ ٗاىجيرررلٝبد  2016( ٍيٞرررُ٘ كْٝررربه ىؼررربً  100000ْٝررربه ٗثزقٖرررٞٔ )ك

 .اىؼبٍخ/كائوح اىطوق ٗاىغَ٘ه

 ) ( ٍرروٝو اىَوؽيرخ اىضبّٞررخ ثنيضررخ ميٞررخ 100امَربه ثْرربء ٍَزْررضٚ اىغجربِٝ اىؼرربً فررٜ ٍؾبفظرخ مٛ قرربه)  - 3

ٗامَبه اىَْبهٝغ اىٖؾٞخ  2016كْٝبه ىؼبً  ( ٍيُٞ٘ 1500.000ٍيُٞ٘ كْٝبه ٗثزقٖٞٔ)  (12000.000

( ٍيُٞ٘ كْٝبه 150.000( ٍيُٞ٘ كْٝبه ٗثزقٖٞٔ ) 5120.000فٜ ٍْبٛق االٕ٘اه ىيَؾبفظخ ثنيضخ ميٞخ ) 

 .َِٙ ثوّبٍظ اّؼبُ االٕ٘اه اىغٖخ اىَْضنح ٗىاهح اىٖؾخ/ٕؾخ ٍؾبفظخ مٛ قبه 2016ىؼبً 

( ٍيٞرُ٘ كْٝربه  12000.000ّبؽٞرخ اىضٖر٘ك ثنيضرخ ميٞرخ )رْضٞن ٍقبهط ٕ٘ه أث٘ ىهك فٜ ٍؾبفظخ مٛ قبه  -4

, اىغٖرررخ اىَْضرررنح ٗىاهح اىَررر٘اهك اىَبئٞرررخ/ٍومي اّؼررربُ  2016( ٍيٞرررُ٘ كْٝررربه ىؼررربً 50.000ٗثزقٖرررٞٔ) 

 االٕ٘اه ٗاالهاٜٙ اىوٛجخ اىؼواقٞخ .

(  1360.000)  اىجٖوح  ثنيضخ ميٞرخٍَٗٞبُ, ٗاػلاك اٍزوارٞغٞخ رَْٞخ االٕ٘اه فٜ اىَؾبفظبد مٛ قبه,   -5 

, اىغٖرخ اىَْضرنح  ٗىاهح اىَر٘اهك اىَبئٞرخ/ ٍومري  2016( ٍيُٞ٘ كْٝبه ىؼبً  5000ٍيُٞ٘ كْٝبه ٗثزقٖٞٔ) 

 اّؼبُ االٕ٘اه ٗاالهاٜٙ اىوٛجخ اىؼواقٞخ

( ٍيٞرُ٘ كْٝربه ٗثزقٖرٞٔ  8500.000ّٖت ٍْظٍ٘خ ٕبرف الٍينٜ ىَْوٗع اّؼبُ االٕ٘اه ثنيضرخ )  -6

 .اىغٖخ اىَْضنح ٗىاهح االرٖبالد/اىْومخ اىؼبٍخ ىالرٖبالد ٗاىجوٝل 2016ىؼبً ( ٍيُٞ٘ كْٝبه  10.000)

مٛ قبه( َِٙ ثوّبٍظ اّؼبُ االٕ٘اه ٍَٗٞبُ, ٍٗلهٍخ اثزلائٞخ فٜ ٍْبٛق إ٘اه )اىجٖوح,  130اّْبء  -7

 2016( ٍيٞرُ٘ كْٝربه ىؼربً  1000000(  ٍيُٞ٘ كْٝربه ٗثزقٖرٞٔ )  50000.000ثنيضخ ميٞخ ثيغذ ّؾ٘ )

 ىغٖخ اىَْضنح االٍبّخ اىؼبٍخ ىَغيٌ اى٘ىهاءا

                                                           
(

1
، مجلةةة االدارة وااللتصةةاد ، العةةدد مختةةارة موالةةع المتنوعةةة السةةٌاحٌة الموالةةع فةةً السةةٌاحٌة المةةرى إنشةةاء فةةً االسةةتثمار دور، مشةةفً ضةةٌاء غنٌةةة(  

 301،ص082
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 قرل  اىزرٜ ررٌ مموٕرب  ىيَْربهٝغ  اىَقٖٖخ َجبىغ اىَْ٘ٝخاىٍقلاه  فٜ اػالٓ اُ  ٗٝزٚؼ ىْب ٍِ فاله ٍب ٗهك 

اىنيررف اىنيٞررخ ىزيررل اىَْرربهٝغ ٗاىجبىغررخ  ٍررغرْبٍررت ال  2016( ٍيٞررُ٘ كْٝرربه ىؼرربً  3815.000ثيغررذ ّؾرر٘ )

ؽزٚ اُ مبّذ اىَْبهٝغ قل ؽققذ َّجخ اّغبى ٍؼْٞرخ ٍَرب ٝزوررت ػيٞرٔ ررؤفٞو ٍيُٞ٘ كْٝبه  ( 320400000)

ػَيٞخ االٍواع فٜ رَْٞخ االٕ٘اه فٜ اّغبىٕب ٗثبىزبىٜ ٍْٞؼنٌ رؤصٞوٓ فٜ
(1 )

. 

وذلك لتستعها بالعديد من  تشوع الفرص االستثسارية فيها ب ت جشوب العراقوالى جانب االهوار تحظى محافظا
اهن  السذناري   الذي يبني  ( 62ية والترفيهية والتاريخية ويتزح لشا م  خالل جدول )  مقومات الدياحة الديش

 االستثسارية في محافظتي البررة وذي قار.

 ( 62)  جدول
 / الدونم  الفرص االستثمارية المتاحة في محافظتي البصرة وذي قار

االسض انًخصصخ  انًٕلغ اسى انًششٔع د

 نهًششٔع

 انًحبفظخ

جٕو ٔيذُٚخ تشفٛٓٛخَ ٥-٤فُذق   .1  انجصشح دَٔى ٦ يشكض انجصشح انؼشبس 

 انجصشح دَٔى ٨٣٣ يشكض انجصشح يذُٚخ تشفٛٓٛخ  .2

 انجصشح دَٔى ٧ يشكض انجصشح / يُبٔ٘ ثبشب فُذق َٕفٛتٛم انًشثذ  .3

 انجصشح دَٔى ٠١ يشكض انجصشح / لشة انًذُٚخ انشٚبظٛخ يذُٚخ انؼبة ٔيذُٚخ يبئٛخ  .4

بٔلعبء انف يذُٚخ انؼبة  .5  انجصشح دَٔى ٨٥ 

 انجصشح دَٔى ٠١١ لعبء انمشَّ يُطمخ سٛبحٛخ خعشاء  .6

 انجصشح دَٔى ٤٠ لعبء انمشَخ يذُٚخ تشفٛٓٛخ ٔيذُٚخ انؼبة  .7

ػهٗ ظفبف َٓش انفشاد –يشكض انًذُٚخ  فُذق سٛبحٙ  .8  ر٘ لبس دَٔى ٦ 

ر٘ لبس –سٛفٌٕ  –يشكض انًذُٚخ  يذُٚخ سٛبحٛخ  .9  ر٘ لبس دَٔى ٠١ 

 6102 لمعنننراق االسنننتثسارية لخارطنننة ، لالسنننتثسار الوطشينننة الهيئنننة بياننننات عمنننى باالعتسنننا  - الباحثنننة عسننن  مننن : السرننندر    
 6102،  العراق ،جسهورية

 /http://investpromo.gov.iq/ar/references-materials الرابط عمى االعتسا  -

منر النذي يعايهنا خروانية اكبنر  ونهنا العديد م  السعنال  التاريخينة والديشينة االب كسا تحظى محافظة بغدا 
( اهن  السذناري  السخانط 62العااسة الدياسية والتجارية لمعراق عمى مر العرور ويتزح لشا من  الجندول )

 استثسارها في مديشة بغدا .

                                                           
(

1
 301، مصدر سابك، صمختارة موالع المتنوعة السٌاحٌة الموالع فً السٌاحٌة المرى شاءإن فً االستثمار دور مشفً، ضٌاء غنٌة(  
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 ( 62) جدول
 / الدونم  بغداد في المتاحة االستثمارية الفرص

االسض  انًٕلغ اسى انًششٔع د

انًخصصخ 

 نهًششٔع

بفظخانًح  

 ثغلاك كٌّٗ ٦٤۳ اىنوؿ رط٘ٝو عيٝوح االػواً فٜ اىنوؿ 1

 ثغلاك كٌّٗ ۲۱ اىوٕبفخ ٍلْٝخ اىؼبة فٜ عيٝوح ثغلاك اىَٞبؽٞخ ۲

رؤٕٞو اىقٖ٘ه اىوئبٍٞخ )اىقٖو اىوئبٍٜ  ۱

قٖو  –اىغؼٞضو  –ٍ٘ق ػبٍخ  –

قٖو  –قٖ٘ه ّبكٛ اىضبهً  –االػظَٞخ 

قٖو اىضبٗ –قٖو اىَالً  –اىوٙ٘اّٞخ   

٘اقغ ٍقزيضخ فٜ ٍ

 ثغلاك

 ثغلاك ٍَبؽبد ٍقزيضخ

رؤٕٞو ٗرط٘ٝو اىَغَغ اىَٞبؽٜ فٜ  ٤

 اىَلائِ ٗاىَْبٛق اىَؾٞطخ ثٖب

 ثغلاك  اٛواف ثغلاك

 ثغلاك  اىوٕبفخ/ اىجيلٝبد رؤٕٞو ٍؼٖل اىَٞبؽخ ٗاىضْلقخ اىؾبىٜ ٥

ّغً٘ ٦فْلق  ٦ ػيٚ ٛوٝق ٍطبه  

 ثغلاك

 ثغلاك 

 6102 لمعنننراق االسنننتثسارية لخارطنننة ، لالسنننتثسار الوطشينننة الهيئنننة بياننننات عمنننى باالعتسنننا  - الباحثنننة عسننن  مننن : السرننندر    
 6102،  العراق ،جسهورية
       /http://investpromo.gov.iq/ar/references-materials اىواثٜ ػيٚ االػزَبك -            

 

 

اىَٞبؽٜ  فرٜ اىؼرواق َٝنرِ ٍالؽظرخ  اىزٜ رقٔ اىقطبعٗ لٝش ػِ اىضوٓ االٍزضَبهٝخ اىَزبؽخٗثٖلك اىؾ 

 فرٜ ٗاػرلح ر٘عرل فٖٞرب فروٓ اٍرزضَبهٝخ اىؼرواق  ٍؾبفظربد اغيرت اىرنٛ ٝزجرِٞ ٍرِ فالىرٔ اُ  (28اىغلٗه )

 فٚرال, ٍَٖرخ اقزٖربكٝخ قطبػبدث٘ع٘ك   رَزبى  مّٖ٘ب اىؼواقٜ  االقزٖبك اىْضطٜ فٜ االؽزنبه مَو ٍْوٗع

 اىَرٞبؽخ ٕرٜ فٖٞرب اى٘اػرلح االقزٖربكٝخ االّْرطخ ٍرِ ٗىؼو,  ٍٗؾيٞخ كٗىٞخ ىطوق ٍ٘إالد ػقلح مّٖ٘ب ػِ

 اىَقلٍرخ ٗاىَواقرل االٍربمِ ٍرِ اىؼلٝرل ػيرٚ الؽز٘ائٖرب ّظروا روفٖٞرٔ ٍرٞبؽخ أً كْٝٞرخ أً ربهٝقٞرخ مبّرذ ٍ٘اء

 ٗمَب ٕ٘ ٗاٙؼ فٜ اىغلٗه اىَنم٘ه. ٗاالكٝبُ اىط٘ائف ٗىنبفخ
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(   28جذٔل )  

يٍ انًحبفظبد انؼشاقانفشص االستثًبسٚخ انًتبحخ فٙ ػذد   

االسض انًخصصخ  انًٕلغ اسى انًششٔع د

 نهًششٔع

 انًحبفظخ

اػبكح رؤٕٞو ٍبؽخ اؽزضبالد ثبثو  1

 االصوٝخ

ٍَوػ ثبثو ، قبػخ اىؼوُ ، االٍبمِ 

 اىَنْٞخ

 ثبثو -

 ثبثو ٍَبؽبد ٍقزيضخ ثبثو رغلٝل ٍزبؽف ثبثو 2

ٍلْٝخ ٍٞبؽٞخ ػيٚ ٙضبف ثؾٞوح  3

 ؽَوِٝ

 كٝبىٚ كٌّٗ ۲۱۱ وِٝٙضبف ثؾٞوح ؽَ

ٍلْٝخ ٍٞبؽٞخ ػيٚ ٙضبف ثؾٞوح  4

 ؽَوِٝ اىَٞوٙ

 ۳٤۱/۳فبّقِٞ ) ٍؼلٝخ(/ 

 كّزبُ ٩

 كٝبىٚ كٌّٗ ۱۱۱

 كٝبىٚ كٌّٗ ۳۱ فبّقِٞ فْلق ٍٞبؽٜ ٍْٗطقخ روفٖٞٞخ ٗاىؼبة 5

ّغً٘ ۱ّغً٘ ٗفْلق  ٥فْلق  6  ٕالػ اىلِٝ ٍَبؽبد ٍقزيضخ ٍبٍواء 

 ٗاٍٜ كٌّٗ ۱,٦ ؼيٝيٝخٗاٍٜ /اى فْلق ٍٗطؼٌ ٗمبىْٝ٘ 7

 ّْٞ٘ٙ كٌّٗ ٨٨ مٌ ۱۱َّبه اىَٕ٘و ثـ  ٍلْٝخ ٍٞبؽٞخ فٜ ٍْطقخ ٍل اىَٕ٘و 8

 ّْٞ٘ٙ كٌّٗ ۲٥۱ مٌ ٦َّبه اىَٕ٘و ثََبفخ  رؤٕٞو ٍْزغغ اىْالالد اىَٞبؽٜ 9

 ّْٞ٘ٙ كٌّٗ ۲۱۱۱ عجو ثؼْٞقخ ٍغَغ ٍٞبؽٜ 10

ٍْزغغ ٍٞبؽٜ ٕؾٜ فٜ ٍْطقخ ؽَبً  11

 اىؼيٞو

قوة رو اىَجذ ػيٚ  ؽَبً اىؼيٞو

 ّٖو كعيخ

 ّْٞ٘ٙ كٌّٗ ٤

اىن٘هِّٞ ٍطو ػيٚ  –اىَٕ٘و  اػبكح رؤٕٞو فْلق أّ٘ه 12

 ّٖو كعيخ

 ّْٞ٘ٙ كٌّٗ ۳

 ّْٞ٘ٙ كٌّٗ ٦۱ ث٘ػٞيح ؽٜ اىؼوثٜ ۱١ً  ۳١/٤۱۲ غبثخ ٍٗلْٝخ ٍٞبؽٞخ 13

ّغً٘ ٥فْلق  14  االّجبه كٌّٗ ۳۱ اىضي٘عخ 

اٝبه اىَٞبؽٜ ۳فْلق  15  االّجبه كٌّٗ ٦ قٚبء ؽلٝضخ 

 االّجبه كٌّٗ ۳۳ قٚبء اىقبئٌ ٍلْٝخ اىؼبة اىقبئٌ 16

 موثالء اىَقلٍخ كٌّٗ ۲ اىؼجبٍٞخ –موثالء  فْلق ٍٗ٘ه 17

 ّقق فْلقٞخ ٍطيخ ػيٚ ّٖو اىضواد 18

 

 موثالء اىَقلٍخ كٌّٗ ٨ قٚبء اىْٖلٝخ –موثالء 

  ،عَٖ٘هٝخ اىؼواق 2019اىْ٘ٛٞخ ىالٍزضَبه ، ىقبهٛخ االٍزضَبهٝخ ىيؼواق  اىٖٞئخثبالػزَبك ػيٚ ثٞبّبد  -اىَٖله: ٍِ ػَو اىجبؽضخ     

 /http://investpromo.gov.iq/ar/references-materialsاالػزَبك ػيٚ اىواثٜ  - 2019،

ّوامخ ثِٞ اىقطربػِٞ ؾنٍٜ٘ فؾَت ام مبّذ ْٕبك  ػق٘ك ٗىٌ ٝقزٖو االٍزضَبه اىَٞبؽٜ فٜ اىقطبع اى       

ِ أعو اقبٍرخ اىؼلٝرل ٍرِ اىَْربهٝغ اىَرٞبؽٞخ الٍرَٞب فرٜ اىَْربٛق اىزرٜ رؾزر٘ٛ ػيرٚ اىَؼربىٌ اىؼبً ٗاىقبٓ ٍ



تجربةىالعراقىفيىاالستثمارىالسواحيىواثرهاىفيىبعضىمؤشراتىالتنموةىالمستدامةى:ىالفصلىالثالثى  

ى
ى

 

116 

ٗاقبٍخ اىَْزيٕربد  اىطوقاىَٞبؽٞخ ، فٚال ػِ اٍنبّبد االٍزضَبه فٜ ٍْبهٝغ اىجْبء ٗاىزْغٞو ٗاىَطبهاد ٗ

 اىَٞبؽٞخ ٍٗلُ االىؼبة اىنجٞوح ٗاىَ٘الد اىَزط٘هح
(1)

. 

رغررله االّرربهح اىررٚ ٗعرر٘ك اىؼلٝررل ٍررِ ػقرر٘ك اىْرروامخ  ٍررغ اىْررومبد اىَؾيٞررخ  ٗفررٜ اٛرربه ٕررنا اىَررٞبق      

ٗاألعْجٞخ  رزَِٚ  اكاهح ٗرْغٞو ٗاٍزضَبه اىَْربهٝغ اىَرٞبؽٞخ اىؼبئرلح ٍينٞزٖرب اىرٚ ٗىاهح اىَرٞبؽخ ٗاٟصربه 

بكح ( ٍيٞررُ٘ كْٝربه ٗرررٌ ىٝرر 45ٍضرو ػقررل اىْروامخ فررٜ فْررلق ثـبثرـو ،ثؼررل اُ رؤٍَرذ اىْررومخ ثوأٍررَبه ثربىغ ) 

ٗمرربُ ٕررلف اىْررومخ رْررغٞغ اٍررزضَبه ٍررلفواد اىَرر٘اِْٛٞ  2015/7/2( ٍيٞرربه ثزرربهٝـ 2اىررٚ ) ٖبهأٍررَبى

ٗاٍٖبٌٍٖ ٍغ اىقطبع اىؼبً فٜ اىَغبه اىَٞبؽٜ ىزط٘ٝو اىَٞبؽخ ٗاىضْلقخ ثَرب َٝربٌٕ فرٜ ثْربء اقزٖربك ػواقرٜ 

ٙ اىَررٞبؽٜ اىَزقررلً ٗرقررلٌٝ فررٜ رطرر٘ٝو اىؾومررخ اىَررٞبؽٞخ فررٜ اىجيررل ٍررِ فرراله اىََررز٘ مىررل اٍررٌٖ  ام،ٍزْرر٘ع 

ْرريالء اىضْررلق ٍررِ االعبّررت ٗاىؼرروة ٗرؾَررِٞ ظرروٗف ٗاٍرربىٞت اىؼَررو ّٗقررو اىزنْ٘ى٘عٞررب ىاىقررلٍبد اىغٞررلح  

ضْررلق ثبىزؼبقررل ٍررغ ّررومخ اٟثرربء ىيقررلٍبد اىَررٞبؽٞخ ٗاىضْلقٞررخ / اىكاهح اٗقبٍررذ  ،ٗاىٍ٘رربئو اىؾلٝضررخ اىَزطرر٘هح

( ٍرْخ ٍرِ  25َرٞخ اىغَْرٞخ الٍرزضَبه اىضْرلق ىَرلح ) ( فوWARWICKّأهكّٞخ اىغَْٞخ ّٗوٝنٖب ّرومخ )

اىٚ عبّت فْلق ثغلاك اىنٛ رؤٍرٌ ،( كٗاله ٍْ٘ٝب  4250ثَجيغ قلهح ) 2014/10/1ربهٝـ اٍزالً اىضْلق فٜ 

 ٜػقل ٍِ قجو ّضٌ اىْومخ  ثٖلف رط٘ٝو اىْْبٛ اىَٞبؽٜ فٞٔ  ٗرؼيٝي اىْْبٛ اىضْلقٗرٌ اثواً ( 1989ػبً )

اد اىزرٜ رؾرلس ػيرٚ ضْلق ثبٍزقلاً اىؾبٍ٘ة ٗاالّزوّٞذ ثبألػَربه ىَزبثؼرخ مبفرخ اىزطر٘ه، ٗاٍَٖذ اكاهح اى

اىَبؽخ اىلٗىٞخ
(2)

 االٍرزضَبه قربُّ٘ ألؽنربً ٗفقرب اىقربٓ اىقطربع  اىؼقل اىنٛ رٌ اثواٍرٔ ٍرغ اٙف اىٚ مىل .   

 ثزررربهٝـ  اىَرررٞبؽٞخ ثغرررلاك عيٝررروح ٗرؤٕٞرررو اىرررنٛ ٖٝرررلف اىرررٚ رطررر٘ٝو 2006 ىَرررـْخ(  13)  هقرررـٌ اىؼواقرررٜ

رؼل ٍِ اىَوافرق اىَرٞبؽٞخ اىََٖرخ ٗاىزرٜ ام  .اىؼقبهٝخ ٗاالٍزضَبهاد ىيَقبٗالد اىٍ٘بً ّومخ ٍغ 2014/9/2

ٕ٘ضٖب اؽرل اىَوافرق اىَرٞبؽٞخ اىزرٜ َٝنرِ اُ رؾربمٜ اىَوافرـق اىَرٞبؽٞخ ث، َٝنِ ٍِ فالىٖب عنة اىَبئؾِٞ 

 .َٞبؽٞخ ٗاالقزٖــبكٝخ ٗاالعزَبػٞـخ اىؼبىَٞـخ  ٗاػلاكٕب ىزنُ٘ عبمثخ ىيْْبٛبد ٗاىضؼبىٞـبد اى

ٍلٙ ٍَبَٕخ اىقطبع اىقبٓ ٗاىقطربع اىؼربً فرٜ قطربع اىَرٞبؽخ ىرجؼ٘  َٝنِ اىزؼوف ػيٚ  ٗفٜ ٕنا اىٖلك

ٗاىنٛ ٝجِٞ اُ ؽٖخ اىقطبع اىقبٓ فرٜ  (29اىغلٗه ) ٍِ فاله اىجٞبّبد اى٘اهك فٜ ٍِ اىْومبد اىَٞبؽٞخ 

ُ اىقطربع اىقربٓ االمجو ٍِ ؽٖخ اىقطربع اىؼربً ٗػيٞرٔ فربٖخ هاً ٍبه ٍؼظٌ ٕنٓ اىْومبد مبّذ ٕٜ اىؾ

كٗهٕب فرٜ رطر٘ٝو اىقطربع اىَرٞبؽٜ فرٜ اىؼرواق ٍرِ فراله رر٘فٞو ثٞئرخ  رؤفنٍِ اىقطبػبد اىََٖخ اىزٜ ٝغت 

 .اٍزضَبهٝخ ٍالئَخ 

 

 

                                                           
(

1
فً المطاع السٌاحً ) دول مختارة ( مع غنٌة ضٌاء مشفً ، عبد الحسٌن دمحم العنبكً ، نماذج عمود الشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص  (  

 .051، ص8181،  21، العدد 04صادٌة، المجلد إشارة خاصة للعراق ، المجلة العرالٌة للعلوم االلت
(

2
 .054، صنفسة  مصدر سابك ( ال 
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 (29جذٔل )

 انمطبع انؼبو ٔانخبص يٍ انششكبد االستثًبسٚخ انسٛبحٛخيسبًْخ َسجخ   

 %انؼبو َسجخ حصخ انمطبع 
َسجخ حصخ 

 انمطبع انخبص

% 

سأسًبل 

انششكخ 

ثبنًهٌٕٛ 

 دُٚبس

 

 اسى انششكخ انسٛبحٛخ

 

 د

 َسجخ حصخ

انذٔائش األخشٖ 

% 

 َسجخ حصخ ْٛئخ

 %انسٛبحخ 

َسجخ حصخ 

 انمطبع

 %انؼبو 

  .1 فُذق ثبثم 1,350 54,92 45,42 38,42 6.0

  .2 فُذق انًُصٕس 2,923,2 54,37 45,635 38,135 7,5

  .3 فُذق فهسطٍٛ 4,470 50,951 49,049 0,049 49

  .4 فُذق ػشتبس 1,500 51,56 48,44 48,44 --------

  .5 فُذق ثغذاد 3,844,8 52,65 47,35 37,35 10

  .6 فُذق انسذٚش 1,239 51,593 48,407 38,407 10

  .7 انًٕصم /فُذق اشٕس  376 57,164 24,836 41,7 1,136

  .8 شحششكخ فُذق انجص 84 51,2 48,8 38,8 10

  .9 ششكخ االستثًبساد انسٛبحٛخ 5,437 27,4 72,6 6,6 66

  .10 انششكخ انسٛبحٛخ فٙ سذ انًٕصم 240 58,45 41,55 36,55 5

  .11 ششكخ انسُذثبد فٙ انجصشح 800 55 45 45 ------

  .12 ششكخ يصٛف اَشكٙ 1800 29,8 70,2 70,2 04

، ٍغيررخ االكاهح بؽٜ فررٜ رضؼٞررو اىْرروامخ ثررِٞ اىقطرربع اىؼرربً ٗاىقرربٓ فررٜ اىؼررواق ، كٗه االٍررزضَبه اىَررٞ ٍْررٚ ٝررٌّ٘ ؽَررِٞ ٗاٍررواء ٍررؼل فٖررل  :اىَٖررله

 . 25، ٓ 2018اىؼلك ٍئخ ٗاهثؼخ ػْو ،  –ٗاالهثؼُ٘ ٗاالقزٖبك ،اىَغيل اى٘اؽل 

اصود ٍيجب  ػيٚ االٍزضَبه فٜ ٕنا اىقطبع اىؾٞ٘ٛ ٍ٘اء مبُ مىرل  قلٗاىزؾلٝبد  ام اُ ٗع٘ك ػلك ٍِ اىؼقجبد

ْبّرخ اى٘ٙرغ االٍْرٜ ٗػرلً االٍرزقواه اىَٞبٍرٜ ٗرقيرف اىجْرٚ ٕ ٍْٖٗب  اعْجٞب   أًػوثٞب   أً االٍزضَبه ٍؾيٞب  

اىزٜ اىؾقرذ ثربىَوافق اىَرٞبؽٞخ ّزٞغرخ االَٕربه ٗاىٖغَربد االهٕبثٞرخ اىزرٜ   اىزؾزٞخ ٗػلً رْبٍقٖب ٗاالٙواه

 عؼيرذ  ػٌ اىؾنٍٜ٘ ، ػ٘اٍوٕب ٍغ قيخ اىلٛبىذ اىَزبؽف ٗاىَ٘اقغ االصوٝخ ٗاىضْبكق ٍٗٗبئو اىزوفٖٞٞخ ٗغٞو

لً أٙف  اىٚ مىل ػراى٘ى٘ط ثجؼ٘ اىضوٓ االٍزضَبهٝخ ٍورضؼخ اىزنبىٞف  فٜ اىََزضَو اىؼواقٜ ٍزوككا  ٍِ 

، فٚرال ػرِ ر٘فو م٘اكه ٍزقٖٖخ فرٜ ٕرنا اىْْربٛ اىرنٛ ٝزرؤصو مضٞروا ثَؼطٞربد اىزقرلً اىؼيَرٜ ٗاىزنْير٘عٜ

االٍررزضَبه اىقرربٓ ُ . ٗثْربء  ػيٞررٔ فربٜ فررٜ اىؼررواقاىٚرؼف اى٘اٙررؼ فرٜ مررو ٍررِ االػرالُ ٗاالػررالً اىَرٞبؽ

ّٗزٞغرخ ىرنىل مبّرذ  ٍْربهمزٔ فرٜ االٍرزضَبه ثٖرنا اىقطربع  ٕرنٓ اىزؾرلٝبد ػيٚ رغربٗى اىَٞبؽٜ ىٌ ٝنِ قبكها 

ٙئٞيخ ٍٗؾلٗكح
(1)

. 

                                                           
(

1
 انموذجا   العراق(  الحر وااللتصاد الشمولً االلتصاد فلسفة بٌن السٌاحً المطاع فً الخاص االستثمار، عواد روكان خالد،  عساف ذٌاب نزار(   

 013، ص 8101،عشر حاديال العدد ،الثالث المجلد ، وااللتصاد اإلدارة مجلة ،
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انٕافااذٍٚ ٔحجااى االٚااشاداد انسااٛبحٛخ فااٙ انؼااشاق خااالل يااذح  انسااٛب ثبَٛاابً : انتطاإس فااٙ ػااذد 

 . انجحث

ٝؼل اىقطبع اىَٞبؽٜ ٍِ امضو اىقطبػبد االقزٖبكٝخ ؽَبٍرٞخ ىالىٍربد اىَٞبٍرٞخ ٗاالقزٖربكٝخ ، ٗػيرٚ        

اىْقٞ٘ ٍِ ٕنا فٖر٘ ٍرِ امضرو اىقطبػربد ٍروػخ فرٜ اىَْر٘ فرٜ اٗقربد االٍرِ ٗاالٍرزقواه ، ٗثَرب اُ اىؼرواق 

ٍرِ عَٞرغ اّؾربء اىؼربىٌ ىرنىل  ٝزَٞي ثزْ٘ع ٍقٍ٘برٔ اىَٞبؽٞخ اىزٜ رغؼئ علٝوا  ثبٍرزقجبه اىَالٝرِٞ ٍرِ اىَرٞبػ

 اىََٖخ يَٞبؽخ اىلْٝٞخ اىزٜ رؼل اؽل اّ٘اع اىَٞبؽخ ىّالؽع اىكٝبك اػلاك اىَٞبػ اىٚ اىؼواق ٗفبٕخ اى٘افلِٝ  

%( ٗريٖٞرب اىَرٞبؽخ اىضقبفٞرخ 80)رجيرغ ّؾر٘اىَورجخ االٗىرٚ ثَْرجخ  ٕنا اىْ٘ع ٍِ اىَٞبؽخ ؾزو ٝفٜ اىؼواق ،ام 

%(  5ىَٞبؽخ االػَبه َّٗجزٖب ) ب اىَورجخ اىضبىضخ فٖٜ%( ، أ15ٍٗاالصوٝخ ثَْجخ )
(1 )

ٗاىَجت ٍرِ اؽرزاله ،  

زرؤصو ٝ ال،ىرنىل فبّرٔ ثبألَٝربُ ٗاىؼقٞرلح  َرورجٜاىَّٜ ٕنٓ اىَرٞبؽخ  ٝزَضو فٜاىَٞبؽخ اىلْٝٞخ اىَورجخ االٗىٚ  ، 

ماد ٛيرت  ٕٗرنا ٝغؼيٖرب( اىٍَ٘رَٞخ ...اىرـ ٗاالٍؼبه ، ٗثبىؼ٘اٍو اىَؾلكح ىيطيت اىَٞبؽٜ )اىؼبٍو االٍْٜ ، 

، ىنا ّغل اُ قطربع اىَرٞبؽخ قرل  اىٞٔاُ رنُ٘ اىَٖله اى٘ؽٞل ىيَٞبؽخ اى٘افلح   نبكرفؼبه ٍٗورضغ فٜ اىؼواق ٗ

اػرلاك اى٘افرلِٝ ىيَرٞبؽخ   اىكٕو ثْنو مجٞو ٗالٍَٞب ّْبٛ اىَٞبؽخ اىلْٝٞخ ٍَب اصو ثْنو اٝغبثٜ ػيٚ اهرضبع 

 .  اىجؾشفاله ٍلح فٜ اىؼواق 

( ثزنثنة اػلاك اىَٞبػ اىقبكٍِٞ اىٚ اىؼواق اال اّٖب ثْرنو ػربً 2019 - 2000ارََذ اىَلح اىََزلح ٍِ )ٗقل 

ام اهرضرغ اػرلاك اى٘افرلِٝ ( 14ٗاىْرنو )   ( 30ٍِ فاله اىغلٗه )  َٗٝنِ ٍالؽظخ مىل قل ّٖلد اهرضبػب ، 

، ٗقرل ٍرغو 2019ػربً  ( اىرف ٍربئؼ فر6548ٜىٖٞرو اىرٚ ) 2000( اىف ٍبئؼ فٜ ػربً 3465ىيؼواق ٍِ )

ػرلك اكّرٚ ، فرٜ ؽرِٞ  ٍربئؼ   اىرف  (7749) ّؾر٘ ثيرغ ٗقرل 2016ػربً فرٜ  اىٞرٔ  يَرٞبػ اى٘افرلِٝ اػيٚ ػرلك ى

ثَرجت ػرلً االٍرزقواه اىَٞبٍرٜ اىف ٍبئؼ ٗقرل ّرزظ مىرل ( 1434)ّؾ٘  ٗقل ثيغ 2006ىي٘افلِٝ مبُ فٜ ػبً 

-2002) ِاىَرلح  اىََزرلح  ٍرب ثرٞاك اى٘افلِٝ فاله ٗٝالؽع اُ اػل.  اىنٛ ّٖلٓ اىؼواق فٜ ريل اىَلح ٗاالٍْٜ

رنثرنثب  ٗاٙرؾب ٝزَضرو ثبالهرضربع رربهح ٗاالّقضربٗ رربهح افروٙ ٕٗرنا ّربرظ ػرِ اىظروٗف قل ّٖلد   (2009

ََزقوح اىزٜ ٍو ثٖب اىؼواق فٜ ريل اىَلح ،اٙف اىرٚ مىرل ررؤصٞو االىٍرٔ اىَبىٞرخ اىغٞو بكٝخ ٗاىَٞبٍٞخ االقزٖ

اىٚ ٍْغ  مىل  اكٙ يٚ عَٞغ األّْطخ االقزٖبكٝخ فٜ اىؼبىٌ ثَب فٖٞب اىْْبٛ اىَٞبؽٜ ٗقلاىؼبىَٞخ اىزٜ اصود ػ

فرٜ ٍَربَٕزٔ  خلٕ٘ه اىْْبٛ اىَرٞبؽٜ ٗقيرر ٍَب رَجت فٍٜؼظٌ كٗه اىؼبىٌ ىوػبٝبٕب ٍِ اىَضو اىٚ اىؼواق ، 

ٗاٍرزَو  ( اىف ٍربئؼ  3050ؽٖيذ ىٝبكح فٜ اػلاك اىَٞبػ فقل ثيغ ) 2010ال أّ ثؼل ػبً ااالقزٖبك اىْٜ٘ٛ .

ٗمىرل ىزؾَرِ اىظروٗف االقزٖربكٝخ  ٗاألٍْٞرخ فرٜ  2013(اىرف ٍربئؼ  ػربً 6321ثبىيٝبكح ؽزٚ ٕٗو اىرٚ )

رضبقٞخ اىزٚبٍِ ثِٞ اىؼرواق ٗاٝرواُ  ٍرِ ٗاىْبرظ ػِ ا اىلْٝٞخ ىيَٞبؽخ اىجيل ٍَب اكٙ اىٚ اىكٝبك اػلاك اى٘افلِٝ

اىَؾٖر٘هح ثرِٞ  اٍرب ثبىَْرجخ  ىيَرلحاىَقلٍخ ٍِ عٖخ صبّٞرخ .  عٖخ ٗفزؼ اىَغبه اٍبً اىَبئؾِٞ ىيٝبهح اىؼزجبد
                                                           

، بحث  ( خالدة اسماعٌل ، السٌاحة الدٌنٌة واثرها االلتصادي فً دعم التنمٌة فً المحافظات المصد الدٌنً )النجف االشرف ، وكربالء الممدسة (8)

.3، ص 8101منشور من هٌئة السٌاحة العرالٌة ، 
1
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فرٜ اػرلاك  اى٘افرلِٝ ىيؼرواق ثرِٞ االهرضربع رربهح ٗاالّقضربٗ رربهح افروٙ  ب  ( فقل ّٖلد رنثرنث2015-2019)

ٕٗررنا ّرربرظ ػررِ اىظرروٗف األٍْٞررخ اىزررٜ رؼرروٗ ىٖررب اىؼررواق ٗاىزررٜ رَضيررذ  ثؾرروة اىؼٖرربثبد اإلهٕبثٞررخ  

 ٍِ اىلٗه اىْضطٞخ .ٗفبٕخ اىؼبىَٞخ ٗاىزٜ رَججذ ٍِ اّقضبٗ اػلاك اى٘فلِٝ ٗاّقضبٗ اٍؼبه اىْضٜ 

 ا  رطر٘هقرل ّرٖلد  ٝالؽع اّٖب  اىجؾشاىزٜ ؽققٖب اىؼواق فاله ٍلح  اٍب ثبىَْجخ اىٚ ؽغٌ االٝواكاد اىَٞبؽٞخ 

مبّرذ اد االٝرواكٕرنٓ بُ ثرَٝنرِ اىقر٘ه (  ٍٗغ مىل   15 ( ٗاىْنو )30ٗمَب ٕ٘ ٗاٙؼ فٜ اىغلٗه )  ا  مجٞو

( 4076)ٗ ثيغرذ ّؾر٘  2015ىٖرب فرٜ ػربً  قَٞرخاػيرٚ ٍرغيذ  ام، اىجؾرشفراله ٍرْ٘اد  ةزنثرنرؼبّٜ ٍرِ اى

 2000ٍرغيذ فرٜ ػربً  ىٖب  قَٞخ اكّٚ فٜ ؽِٞ مبّذ %(،  62.8)ثيغ ّؾ٘ٗثَؼله َّ٘ ٍْ٘ٛ ٍيُٞ٘ كٗاله 

ٗغٞربة  اّرناكاىؼواق يٚ اىَضوٗٗ ػ خقزٖبكٝاىؼق٘ثبد االثَجت مىل ( ٍيُٞ٘ كٗاله   ٗمبُ 2) ٗثيغذ ّؾ٘

اىزررٜ ٍرربَٕذ فررٜ رؼَٞررق اىٍررخ اىقطرربع آّررناك ٗاالٕزَرربً اىؾنررٍٜ٘ ثٖررنا اىقطرربع ٗاالٗٙرربع االٍْٞررخ اىَرربئلح 

األٍْٞخ ٗاالقزٖبكٝخ فٜ اىؼواق ٗىٝبكح اػلاك اى٘افرلِٝ ٍَرب  االٗٙبع رؾَِٗىنِ ٍغ  اىَٞبؽٜ فٜ اىؼواق ، 

 (2015-2007ٍغيذ اهرضبػب  فاله اىَرلح اىَؾٖر٘هح ثرِٞ ) اماالٝواكاد اىَٞبؽٞخ اّؼنٌ اٝغبثب  ػيٚ ؽغٌ 

ؽغرٌ االٝرواكاد ، ٗثؼل مىل ٍوػبُ ٍرب اّقضر٘ ( ٍيُٞ٘ كٗاله4076( ٍيُٞ٘ كٗاله  ىٖٞو اىٚ )555ٍِ )

( ػيررٚ اىزرر٘اىٜ 2018- 2017- 2016( ٍيٞررُ٘ كٗاله فررٜ االػرر٘اً )  1986 - 2959- 2479)ىٖٞررجؼ ّؾرر٘

بثبد االهٕبثٞخ اىزٜ ٛبىذ ػلك ٍِ ٍْبٛق غوة َّٗبه اىؼرواق  ، ثؼرل ثَجت االؽلاس االٍْٞخ ٕٗغً٘ اىؼٖ

 ّرزظ قرل%( 80.9ٗ(  ٗثَؼله َّ٘ ٍرْ٘ٛ ثيرغ )3593ام ثيغذ ) 2019مىل اهرضؼذ االٝواكاد اىَٞبؽٞخ ػبً 

 .ػِ رؾَِ اىظوٗف االٍْٞخ ٗاهرضبع اػلاك اى٘افلِٝ ألغواٗ اىَٞبؽخ اىلْٝٞخ ، مىل 

ؼ٘ك اىٚ رؾَِ اىْْبٛ اىَٞبؽٜ ٗاٍزقلاً ٍٗربئو ٝاىزٜ ؽٖيذ فٜ ػلك اىَٞبػ ال ٗاىغلٝو ثبىنمو اُ اىيٝبكح 

ثِٞ اىؼرواق ٗاٝرواُ  اىَٞبػٗاَّب ٝؼ٘ك اىٚ ىٝبكح ؽومخ  ىٖنا اىقطبع ، رط٘ٝوٝخ اىزوٗٝظ ٗارقبم فطٜ رَْ٘ٝخ

 ىيٝبهح اىؼزجبد اىَقلٍخ فٜ موثالء ٗاىْغف ٗثغلاك .  اىَٞبػٗفزؼ اىَغبه اٍبً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تجربةىالعراقىفيىاالستثمارىالسواحيىواثرهاىفيىبعضىمؤشراتىالتنموةىالمستدامةى:ىالفصلىالثالثى  

ى
ى

 

120 

 (30ل )جذٔ

 (2019 -2000ػذد انسبئحٍٛ انٕافذٍٚ ٔاالٚشاداد انسٛبحٛخ فٙ انؼشاق خالل انًذح )

ٍؼله اىَْ٘ اػلاك  / اىف  اػلاك اىَٞبػ اىَْخ

 اىَٞبػ %

ؽغٌ االٝواكاد 

اىَٞبؽٞخ ٍيُٞ٘ 

 كٗاله

ٍؼله َّ٘ 

االٝواكاد اىَٞبؽٞخ 

% 

2000 3465 - 2 - 

2001 5102 47.2 15 650 

2002 3295 -35.4 45 200 

2003 2656 -19.3 75 66.6 

2004 1878 -29.2 110 15.7 

2005 2003 6.6 186 69.1 

2006 1434 -28.4 170 -8.6 

2007 2490 73.6 555 226.5 

2008 3447 38.43 867 56.2 

2009 2270 -34.14 1432 65.2 

2010 3050 34.3 1736 21.2 

2011 3874 27.1 1557 -10.3 

2012 4474 15.4 1640 5.3 

2013 6321 41.2 2188 33.4 

2015 4922 -22.1 4076 62.8 

2016 7749 57.4 2479 -39.9 

2017 6152 -20.6 2959 19.4 

2018 6097 -0.8 1986 -32.9 

2019 6548 7.4 3593 80.9 
 فٜ ثيلاُ اىزؼبُٗ االٍالٍٜ ، مزبة اؽٖبئٞبد كٗه االػٚبء ، ٍْ٘اد ٍزضوقخ . خؼبُٗ االٍالٍٞخ ، اىَٞبؽخ اىلٗىٞاىَٖله :ٍْظَخ اىز

 

 (14انشكم )

 (2019 -2000انؼشاق خالل انًذح ) انٗانٕافذٍٚ  ػذد انسبئحٍٛ

 

 (30بالػزَبك ػيٚ ثٞبّبد علٗه )اىَٖله : ٍِ ػَو اىجبؽش ث                                        
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 ( 15نشكم )ا

 (2019 -2000ٔاالٚشاداد انسٛبحٛخ فٙ انؼشاق خالل انًذح )

 

 (30اىَٖله : ٍِ ػَو اىجبؽش ثبالػزَبك ػيٚ ثٞبّبد علٗه )

 ً  . انجحث يذح خالل انؼشاق فٙ انسٛبحٙ االٕٚاء غبلّ فٙ انتطٕس تحهٛم: ثبنثب

 ، اىَٞبؽٜ اىؼوٗ اٍنبّٞبد ػِ اىزؼجٞو فالىٖب ٍِ اىزٜ اىََٖخ َقبٌٝٞاى ٍِ االٝ٘اء ٛبقخ رؼزجو       

 ٍِٗ . اىجيل اٛ فٜ  اىَٞبؽٜ االٍزضَبه ٗرط٘ٝو قٞبً فٜ اىَؼزَلح ٕٜٗ( االٍزٞؼبثٞخ اىطبقخ) اٝٚب   ٗرََٚ

 ٞذاىَج ىٞبىٜ ٗػلك اىضْبكق ّْٗبٛ اىَٞبؽٜ االٝ٘اء ثَغَؼبد اىَزَضيخ االعَبىٞخ ٍئّوارٔ اٍزؼواٗ فاله

  قل ػبً ثْنو اىَئّواد ٕنٓ اُ ٝالؽع( 16ٗاىْنو )  (31) اىغلٗهفٜ اىؼواق ٍِ فاله  االٍوح ٗػلك

 فاله افوٙ ربهح ٗاالّقضبٗ ربهح االهرضبع ثِٞ اىزنثنة ٍِ ػبّذ اال اّٖب ،اىجؾش ٍلح فاله اهرضبػب   ّٖلد

 2004 ثِٞ) اىَؾٖ٘هح اىَلح الهف رواعؼب   اىَٞبؽٜ اإلٝ٘اء ٍٗغَؼبد اىضْبكق ػلك ٍغو ام ،اىجؾش ٍْ٘اد

 ػِ مىل ّزظ ٗقل 2007 ػبً( 492) اىٚ ىٖٞو 2004 ػبً فٜ (838) ٍِ ػلكٕب اّقض٘ ام( 2007 -

 ّٖل ٗاالٍوح اىغوف ػلك اُ ٝالؽع ؽِٞ فٜ ،اىَلح  ريل فٜ اىََزقوح غٞو ٗاالقزٖبكٝخ اىَٞبٍخ األٗٙبع

 ثِٞ اىَؾٖ٘هح اىَلح اٍبافوٙ  هح ٗاالّقضبٗ ربهحرضبع ربفٜ االه.  ّضَٖب اىَنم٘هح اىَلح فاله رنثنثب  

 اٝ٘اء ٍٗغَغ ب  فْلق( 662) ٍِ اهرضبػب   اىَٞبؽٜ االٝ٘اء ٍٗغَؼبد اىضْبكق ػلك ّٖل فقل( 2009-2019)

 ّٖل اىنٛ  ٗاألٍوح اىغوف ىؼلك ثبىَْجخ اىؾبه ٗمنىل ٍٞبؽٜ، اٝ٘اء ٍٗغَغ ب  فْلق( 2282)  اىٚ ىٖٞو

 فٜ االٗىٚ اىَوارت ٗاهثٞو موثالء  ٍِ مو اؽزيذ ٗقل ، اّقضبٙب   فٞٔ ٍغو اىنٛ 2018  ػبً ٍبػلا اهرضبػب  

 ٍٞبؽٜ اٝ٘اء ٍٗغَغ ب  فْلق( 477)،( 663) ّؾ٘ ػلكٕب ثيغ ام  اىَٞبؽٜ االٝ٘اء ٍٗغَؼبد اىضْبكق اػلاك

 ٍْ٘اد الهف اهرضبػب ّٖل فقل اىَجٞذ ىٞبىٜ ػلك اٍبٗمىل القجبه اى٘افلِٝ ػيٚ ريل اىَؾبفظبد  اىز٘اىٜ ػيٚ

 آّناك اىؼواق ثٖب ٍو اىزٜ األٍْٞخ االىٍخ ثَجت  اّقضبٙب ٍغيذ اىزٜ 2018 ،2017 ػبٍٜ ٍبػلا اىجؾش

ىٝبكح  ػِ ٗاىْبرظ اىؼواق فٜ اىَٞبؽٜ االٝ٘اء ٛبقخ ؽغٌ اهرضبع ٍِ اىوغٌػيٚ  أّ اىٚ مىل ٍِ ّقئ.

 اى٘افلِٝ ٗثقبٕخ اى٘فلِٝ، ٗاػلاك قطبعاى ٕنا إَٞخ ٍغ تال رزْبٍ اّٖب اال ، اىَغبه ٕنا فٜ االٍزضَبه
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 حجم االيرادات السياحية مليون دوالر
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 كٗهٓ ىٞؤفن اىقطبع ٕنا ىزَْٞخ اىالىٍخ االعواءاد ٗارقبم ٍ٘ٙ٘ػٞخ ٍواعؼخ ٝزطيت ٍَب اىلْٝٞخ ىيَٞبؽخ

 (31)جذٔل                         اىؼواقٜ. االقزٖبك فٜ اىَْْ٘ك

  ( 2019 – 2000) نهًذح ؼشاقان فٙ انسٛبحٙ االٕٚاء ٔيجًؼبد انفُبدق نُشبغ االجًبنٛخ انًؤششاد
 عدد الغرف  عدد ليالي المبيت عدد االسرة عدد الفنادق السنة

 

8111 836 1548 1830 05410 

8110 860 2180 2013 80381 

8118 942 2453 6892 84153 

8113 894 4031 6173 80881 

8111 838 1815 1815 83803 

8111 715 3453 3453 81035 

8112 505 3584 3584 01114 

8113 158 1132 1132 03155 

8114 - - - - 

8115 228 54273 2832 23348 

8101 310 68693 4513 35427 

8100 585 72647 01182 37567 

8108 0141 82351 08032 40547 

8103 0823 53121 01115 10818 

8101 - - - - 

8101 0852 013012 01851 13412 

8102 0141 001511 02332 15331 

8103 0204 012413 00504 23855 

8104 0222 032431 01252 13544 

8105  8848 040341 18939 35503 
 اىَوميٛ اىغٖبى اىَْ٘ٛ، االقزٖبكٛ اىزقوٝو االَّبئٜ، ٗاىزؼبُٗ اىزقطٜٞ ٗىاهح ثٞبّبد ػيٚ ثبالػزَبك  اىجبؽضخ ػَو ٍِ: اىَٖله    

 .ٍزضوقخ ،ٍْ٘اد  اىَؼيٍ٘بد ٗرنْي٘عٞب ىإلؽٖبء

 اىجيل ىٖب رؼوٗ اىزٜ االىٍٔ يٞخٗف االٗىٚ اىَْٔ فٜ اىزؼلاك ثؤػَبه االؽٖبء عٖبى اّْغبه ثَجت 2014 ،2008 ىالػً٘ ثٞبّبد وال رز٘ف-

 اىضبّٞخ. اىَْٔ فٜ

( 2019 – 2000)   نهًذح انسٛبحٙ االٕٚاء ٔيجًؼبد انفُبدق نُشبغ االجًبنٛخ انًؤششاد(16) انشكم

 
(31ثبالػزَبك ػيٚ اىغلٗه ) اىجبؽش ػَو ٍِ:  اىَٖله  
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نًجحث انثبَٙا  

شاق.ؼًُٛخ انًستذايخ فٙ اناالثبس انًتشتجخ نالستثًبس انسٛبحٙ ػهٗ ثؼط يؤششاد انت  

رْغٞغ االٍزضَبه اُ  ام، أُ االٕزَبً اىَزياٝل ثبىَٞبؽخ  كفغ اىٚ رؼبظٌ كٗهٕب فٜ اىزَْٞخ  اىََزلاٍخ         

فٜ اّْبء اىَْوٗػبد اىَٞبؽٞخ فٜ اٛبه االػضبءاد اىٚوٝجٞخ ػيٚ ٗاهكاد اىَٞبؽخ ٍٞ٘فو فوٕب  ٍَٖخ 

ٗر٘ىٞل فوٓ ػَو ٗاػبكح ر٘ىٝغ اىلفو ٗاىزقضٞف  ٚ اىزؾزٞخ فٜ اىجالكىََبَٕخ اىلٗه فٜ اّْبء ٍْبهٝغ اىجْ

مَب . اىَلف٘ػبد ٍٞياٍُِ ؽلح اىضقو ٗاىجطبىخ ٗرؾَِ اىََز٘ٙ اىَؼْٜٞ ىيَ٘اِْٛٞ  ٗاىقلهح ػيٚ رؾَِٞ 

اىقطبػبد اىوائلح فٜ فيق اىزْبثنبد ٍغ ثقٞخ اىضوٗع ٗاالّْطخ االقزٖبكٝخ  االفوٙ،  اُ ٕنا اىقطبع ٍِ

ىيَ٘اهك  ْبهٝغ اىَٞبؽٞخ ٗاالٍزقلاً اىغٞلٍِ فاله رلفق هإًٗ األٍ٘اه االعْجٞخ ىالٍزضَبه فٜ اىَ ٗمىل

اىطجٞؼٞخ ٍٗب ٍزؾققٔ اىَٞبؽخ ٍِ ٍ٘اهك ّزٞغخ اٝغبك ػالقبد اقزٖبكٝخ ثْٖٞب ٗثِٞ اىقطبػبد األفوٙ فٜ 

فٜ رؾَِٞ أٍي٘ة ر٘فٞو فوٓ ػَو ٗفيق فوٓ ٍلهح ىيلفو، فٚال ػِ اىََبَٕخ فٜ  اىلٗىخ  رٌَٖ 

َّٜٗ اىؾٞبح االعزَبػٞخ ٗاىضقبفٞخ ىؼًَ٘ افواك اىَغزَغ ٍزياٍْب ٍغ ٍب رؾٖو ػيٞٔ اىلٗىخ ٍِ ٍْبفغ اقزٖبكٝخ  

ٍِ االٝواكاد اىَزؾققخ ٍِ اىؼَالد اىٖؼجخ اىْبعَخ ػِ اىطيت اىَٞبؽٜ ىيَٞبؽخ اىقبهعٞخ ٗمنىل اىلافيٞخ 

نو ٍجبّو ٗغٞو ٍجبّو ٗثبىزبىٜ اىََبَٕخ فٜ ػَيٞخ اىجْبء ٍَب ٌَٖٝ فٜ ىٝبكح اىْبرظ اىقٍٜ٘ ىيلٗىخ ثْ

االقزٖبكٛ ، ٗاىؼَو ػيٚ اىَؾبفظخ ػيٚ اىجٞئخ ٍِ فاله اىَؾبفظخ ػيٚ اىزْ٘ع اىجٞ٘ى٘عٜ ىنا ٍ٘ف 

 ٍئّواد اىزَْٞخ اىََزلاٍخ فٜ اىؼواق ٗمَب ٝيٜ :   ثؼ٘ رؤصٞو االٍزضَبه اىَٞبؽٜ ػيٚ  َّزؼوٗ 

انُبتج انًحهٙ إلجًبنٙ فٙ انؼشاق. ًَٕ اثش انسٛبحخ فٙ  أٔالً :  

ٗٝؼل ٕنا اىَئّو ٍِ اىَئّواد اىوئَٞٞخ فٜ رؾلٝل ٍلٙ إَٞخ اىقطبع اىَٞبؽٜ فٜ االقزٖبك اىؼواقٜ ، ام 

اُ قَٞخ ٍَبَٕخ اىَٞبؽخ فٜ اىْبرظ ( 18 ) ٗاىْنو (32ٝالؽع ٍِ فاله اىجٞبّبد اى٘اهكح فٜ اىغلٗه )

( 5.8ّؾ٘ )ٗثيغذ  2019ػبً  ىٖباػيٚ قَٞخ  ٗمبّذالهرضبع ٗاالّقضبٗ اىَؾيٜ االعَبىٜ قل رواٗؽذ ثِٞ ا

 2005( ٍيٞبه كٗاله ػبً 0.9ثيغذ  ّؾ٘ ) ىٖب%( ٗاكّٚ قَٞخ  4.01ٍيٞبه كٗاله ٗثَؼله َّ٘ ٍْ٘ٛ ثيغ )

 امٗٝؼ٘ك ٕنا اىزلّٜ فٜ اكاء اىقطبع اىَٞبؽٜ اىٚ اػزَبك االقزٖبك اىؼواقٜ ػيٚ قطبع اىْضٜ ثْنو مجٞو 

، اٙف اىٚ مىل قيخ  2019ػبً  ؾَت اؽٖبءاد ث%( 44.97ّؾ٘ امضو ٍِ ) َّجخ ٍَبَٕزٔ ّنيذ

الٍو اىنٛ اّؼنٌ ػيٚ َّجخ ٍَبَٕزٔ فٜ ، اثزط٘ٝوٓ ٗػلً االٕزَبً االٍزضَبهاد اىَ٘عٖخ ّؾ٘ ٕنا اىقطبع 

فٜ اىْبرظ  قطبعاٍٖبً ٕنا اىَّجخ  ٍزٍٜ٘  ام ثيغخ ٙئٞيخ ، م رْنو َّجخ ٍَبَٕ ااىْبرظ اىَؾيٜ االعَبىٜ ،

ْب ٝغت ػيٚ %( 2.47ّٕٗؾ٘ ) فقل ثيغ  ٍبػلا اىَْ٘اد اىزٜ ىٌ رز٘فو فٖٞب اىجٞبّبد اىجؾشفاله ٍلح  اىَؾيٜ 

اىْبرظ  ٕنا اىقطبع فٜ زَّٔجخ ٍَبَّٕقضبٗ اىزٜ رئكٛ اىٚ اٍزَواه ا ٍجبة اٍؼوفخ اال اىلٗىخ اىؼَو ػيٚ 

 اىجؾشفاله ٍْ٘اد اىَجبّوح ََبَٕخ اىٖ٘ٓ َّجخ اٍب ثق، ٍٗؼبىغزٖب  اىؼواق فٜ  اىَؾيٜ االعَبىٜ
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%( 2.08) ّؾ٘  2000زٔ فٜ ػبً ثيغذ َّجٔ ٍَبَٕ  امرواٗؽذ ثِٞ االهرضبع ٗاالّقضبٗ ٝالؽع  اّٖب 

فٜ ٍِ قجو االٌٍ اىَزؾلح ػيٚ اىجيل  بٖفوٙرٌ   اىزٜ اىؼق٘ثبد االقزٖبكٝخ  ذ ػِّزغقل َّجخ ٙئٞيخ رؼل ٗ

%( 2.02ثيغذ ) ؽزٚ ه اىَٞبػ اىٚ اىؼواق ,ٗاٍزَود ٕنٓ اىَْجخ ثبالّقضبٗ ٍْغ كف٘كٙ اىٚ اريل اىَلح ٗ

ٍب فاله أ، ٗاىَجت فٜ مىل مَب اٍيضْب ٍبثقب  اىظوٗف اىَٞبٍٞخ ٗاالقزٖبكٝخ اىزٜ ٍو ثٖب اىؼواق  2008ػبً 

فوٙ اّقضبٗ ربهح ربهح ٗاال االهرضبع ثبىزواٗػ ثِٞ  قل افند ٕنٓ اىَْتٝالؽع اُ ( 2019-2009اىَلح )

 2011%( اٍب اكّٚ َّجخ ٍَبَٕخ مبّذ فٜ ػبً 3,31ٗمبّذ ّؾ٘ ) 2015ىٖب فٜ ػبً  ٗثيغذ اػيٚ َّجخ

اىجيل ٗقل اّؼنٌ مىل  ثٖب ٍو اىزٜ االٍْٜ االٍزقواه ػلً ؽبىخ  ػِ مىل ّزظ  ٗقل  %(1,73ٗثيغذ ّؾ٘ )

 ، فٚال  ػِ اّقضبٗ ؽغٌ .ْ٘اد اىٞٔ ٗاالٝواكاد اىَٞبؽٞخ اىَزؾققخ فٜ ثؼ٘ اىَ اى٘افلِٝ اىَٞبػ اػلاك ػيٚ

   اىقطبع فٜ اىَ٘اىّخ اىؼبٍخ ىيلٗىخ. ٕنا ّؾ٘ اىَ٘عٔ االٍزضَبهٝخ اىزقٖٖٞبد

اٍب ثبىَْجخ اىٚ ٍزٍٜ٘ ّٖٞت اىضوك ٍِ اىْبرظ اىَؾيٜ االعَبىٜ فؤّٔ ثْنو ػبً ّٖل اهرضبػب  فاله ٍلح 

 2000( كٗاله ػبً 2058.30) ام اهرضغ ٍِ( 19( ٗاىْنو ) 32ٗمَب ٕ٘ ٗاٙؼ فٜ اىغلٗه )  اىجؾش

ثِٞ االهرضبع ٗاالّقضبٗ  رواٗػىٔ قل  اىَْ٘ اىَْ٘ٛ فٜ ؽِٞ اُ 2019( كٗاله ػبً  5943.50ىٖٞو اىٚ )

فٜ ٍؼله اىَْ٘ اىَْ٘ٛ  ٍبىجب  ثؼ٘ اىَْ٘اد َّ٘ا   ٗقل ٍغيذ فٜ،رجؼب  ىيزغٞواد فٜ ّٖٞت اىضوك ٍِ اىْبرظ 

 % 29.3-% ،  6.2 -% ،   16.8- ثيغذ ّؾ٘ ) ام( 2016،  2015،  2014،  2009ىْٖٞت اىضوك ٍْٖب )

 2008( ػيٚ اىز٘اىٜ ٗمىل ألٍجبة ػلٝلح، ٍْٖب رؤصٞواد االىٍخ االقزٖبكٝخ اىؼبىَٞخ ىؼبً % 2.9-، 

ه ٗاّؼنبٍبرٖب ػيٚ االّْطخ االقزٖبكٝخ فٜ كٗه اىؼبىٌ ٗاىؾوة ٍغ اىؼٖبثبد االهٕبثٞخ ٗاّقضبٗ اٍؼب

ىٖب مبُ  اىوغٌ ٍِ مىل ّغل اُ اىَْجخ اىٚئٞيخ فٜ ٍَبَٕخ اىَٞبؽخ ػيٚ ، ٗ 2014اىْضٜ اىؼبىٌ فٜ ػبً  

 رؤصٞو اٝغبثٜ ػيٚ ّٖٞت اىضوك ٍِ اىْبرظ  .
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 (32ذٔل) ج

 َسجخ يسبًْخ انسٛبحخ فٙ اجًبنٙ انُبتج انمٕيٙ  َٔصٛت انفشد يٍ انُبتج انًحهٙ االجًبنٙ فٙ انؼشاق 

 سُٕاد يتفشلخ 
خ فٜ اىْبرظ ٍَبَٕخ اىَٞبؽ اىَْخ

 اىَؾيٜ االعَبىٜ )ٍيٞبه $(

ٍؼله اىَْ٘ 

 اىَْ٘ٛ %

َّجخ اىََبَٕخ 

 اىَجبّوح

ٍزٍٜ٘ ّٖٞت اىضوك 

ثبألٍؼبه  ٍِ اىْبرظ 

 اىغبهٝخ )ٍيٞبهكٗاله(

ٍؼله اىَْ٘ 

 اىَْ٘ٛ %

2000 3.2 - 2.08 2058.30 - 

2005 0.9 -71.87  2.40 1855.50 -9.8  

2008 2.2 144.44 2.02 4636.60 149.8 

2009 2.3 5.54 2.46 3853.80 - 16.8  

2010 2.6 13.04 2.25 4657.30 20.8 

2011 2.7 3.84 1.73 6045.50 29.8 

2012 3.5 29.62 1.86 6836.10 13.0 

2013 4.6 31.42 2.23 7076.60 3.5 

2014 4.7 2.17 2.35 6637.70 - 6.2  

2015 5.5 17.02 3.31 4688.30 - 29.3  

2016 4.8 -12.72  2.98 4550.70 - 2.9  

2017 5.4 12.5 3.06 4985.50 9.5 

2018 5.6 3.70 3.00 5915.90 18.6 

2019 5.8 3.57 2.93 5943.50 0.4 

ٜ: اىَٖله : ٍِ اػلاك اىجبؽضخ ثبالػزَبك ػيٚ اٛيٌ ثٞبّبد اىؼبىٌ ، اىَٞبؽخ ، اؽٖبئٞبد كٗىٞخ ٗثٞبّبد اقيَٞٞخ ٗفوائٜ ، ٍزبػ ػيٚ اىواث  

https://ar.knoema.com 

(17انشكم )  

َسجخ يسبًْخ انسٛبحخ فٙ اجًبنٙ انُبتج انمٕيٙ  َٔصٛت انفشد يٍ انُبتج انًحهٙ االجًبنٙ فٙ انؼشاق 

 
(32اىَٖله : ٍِ ػَو اىجبؽش ثبالػزَبك ػيٚ ثٞبّبد علٗه )  
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(18انشكم )  

ٙ االجًبنٙ فٙ انؼشاقيتٕسػ َصٛت انفشد يٍ انُبتج انًحه  

 

(32اىَٖله : ٍِ ػَو اىجبؽش ثبالػزَبك ػيٚ ثٞبّبد علٗه )  

 

ٔانفمش بَٛب: اثش انسٛبحخ فٙ انتٕظٛف ٔتشغٛم االٚذ٘ انؼبيهخ ٔتأثٛشْب ػهٗ يؼذالد انجطبنخ ث

 فٙ انؼشاق .

فاله اىقطبع  َٝبهً اىقطبع اىَٞبؽٜ كٗها  ٍَٖب  فٜ فيق فوٓ اىؼَو ٍ٘اء مبُ مىل ثْنو ٍجبّو اٛ ٍِ

، اىَٞبؽٜ مارٔ  مبىؼَبىخ اىَقٖٖخ ىيْقو اىَٞبؽٜ ٗاالهّبك ٗؽَبٝخ اىَٞبػ ٗاىؼبٍيِٞ فٜ اىَطبػٌ ٗاىضْبكق

ىقطبػبد اىزٜ رَل اىَٞبؽخ ثبؽزٞبعبرٖب ٍِ فٜ افيق فوٓ ػَو  ٍِ فالهثْنو غٞو ٍجبّو ثبىََبَٕخ ٗ

اىزٜ اىزغبهح ٗاىوػبٝخ اىٖؾٞخ ، ٗٗفقب  ىيلهاٍبد اىَيغ ٗاىقلٍبد مبىؼبٍيِٞ فٜ اىجْٞخ االٍبٍٞخ ٗاىيهاػخ ٗ

( 1.2 – 0.5ُ ٍؼله فيق ٗظبئف ٍجبّوح فٜ قطبع اىضْبكق فقٜ ٝزواٗػ ثِٞ )باعوإب ٍنزت اىؼَو اىلٗىٜ ف

فوٕخ ػَو ىنو غوفخ علٝلح فٜ فْلق 
(1)

. 

ٍِ  ع اىَٞبؽٜفٜ اىقطب اىزط٘ه اىؾبٕو فٜ اػلاك اىؼبٍيِٞ ٗفٜ ٕلك اىؾلٝش ػِ اىؼواق َٝنِ ٍزبثؼخ 

اىنٛ ٝجِٞ اُ اىقطبع اىَٞبؽٜ قل ّٖل رط٘ها  (19ٗاىْنو )  (33اىغلٗه ) اىجٞبّبد اى٘اهكح فٜ  فاله 

ثؼل اُ  2019( اىف ػبٍو ػبً 165فٜ ٕنا اىقطبع ام ثيغ ّؾ٘ ) فٜ ر٘ظٞف ٗرْغٞو االٝلٛ اىؼبٍيخ ٍيؾ٘ظب  

َبَٕخ اىَجبّوح فٜ اعَبىٜ اىزْغٞو ؽققذ اُ َّجخ اىَفٜ ؽِٞ ,  2000ػبً  اىف ػبٍو  (82.8مبُ ثْؾ٘ )

، ٕٗنا ّبرظ ػِ ٙؼف االٍزضَبهاد اىَ٘عٖخ ّؾ٘  اىجؾشَْ٘اد قٞل ى%( 2.5)  ّؾ٘  ٍزٍ٘طب  ٙئٞال ثيغ

ٌٖ فٜ ر٘ىٞل فوٓ ػَو غٞو ٍجبّوح فٜ  االقزٖبكٛ ، ٗثَب اُ اىْْبٛ اىَٞبؽٜ َٝ ئٕٔنا اىقطبع ٗٙؼف اكا

 –% 4.2أُ َّجزٖب رزواٗػ ثِٞ ) اىَنم٘ه ٍبثقب  غلٗه اىٍزبثؼخ  فوٙ ، فٞالؽع ٍِٗ فالهاىقطبػبد اال

                                                           
(

1
السٌاحٌة )دراسة حالة الدول العربٌة مع اشارة خاصة للعراق ، جامعة واسط كلٌة  ( فرج سعد ، االستثمار السٌاحً ودورة فً تعزٌز التنمٌة 

.00، ص 8101(، 5االدارة وااللتصاد ، مجلة الكوت للعلوم االلتصادٌة واالدارٌة ، العدد )
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، ٕٗنا ٝؼْٜ إَٞخ ٕنا اىقطبع فٜ ر٘فٞو فوٓ ػَو ىيقطبػبد االفوٙ  اىجؾش%( فاله ٍْ٘اد قٞل 7.8

 اىوغٌ ٍِ ٙؤىخ ٕنٓ اىَْجخ .ػيٚ ؽخ ، ّزٞغخ ىيؼالقبد اىزْبثنٞخ فَٞب ثْٖٞب ٗثِٞ قطبع اىَٞب

فٜ اىؼواق َٝنِ اىوع٘ع اىٚ ّضٌ اىغلٗه ، ٜ قطبع اىَٞبؽخ ػيٚ ٍؼلالد اىجطبىخ ٗىَؼوفخ اصو اىزْغٞو ف

َْ٘اد قٞل اىفاله  ب  ْنو ػبً  اّقضبٙاُ ٍؼلالد اىجطبىخ فٜ اىؼواق ّٖلد ث َٗٝنِ اُ ّالؽع ٍِ فالىٔ

ّزٞغخ ػبىٞخ علا عبءد  %(  ٕٜٗ َّجخ22ٗثيغ ) 2000ػبً  ، ٗمبُ اػيٚ ٍؼله ىيجطبىخ فٜ اىجؾش

ػيٚ اىؼواق ، فٜ ؽِٞ اّقضٚذ ٍؼلالد اىجطبىخ فاله اىَلح  خاىَضوٗٙ خاالقزٖبكٝ ٗاىؼق٘ثبدٗف ىيظو

ٕٗنا ّبرظ ػِ  2012%( فٜ ػبً 8اىٚ ) 2008%( ػبً 15( ٍِ ) 2012 – 2008اىَؾٖ٘هح ثِٞ )

فٜ %( 12,9االهرضبع  ؽزٚ ثيغذ )اىَْت اىٚ  اىَٞبٍبد اىزٜ ارجؼٖب اىؼواق ىقض٘ اىجطبىخ ، صٌ ػبٗكد 

اىَٞبٍبد اىَ٘عٖخ ّؾ٘ ىٝبكح االّضبق اىؼَنوٛ ىَ٘اعٖخ اىؼٖبثبد االهٕبثٞخ  ٗمىل ثَجت  2019ػبً 

 .ٗاّقضبٗ اٍؼبه اىْضٜ 

اال اّٖب رَٞيد ثٚبىزٖب اىز٘ظٞف فٜ ٗاالعَبىٞخ اىَجبّوح اىوغٌ ٍِ ٍَبَٕخ اىَٞبؽخ ٗػيٚ ُ بف ٔٗثْبء ػيٞ

ٗقل اّؼنٌ ٕنا اىقطبع ٍ٘اء مبّذ اىَؾيٞخ اً االعْجٞخ خ ّؾ٘ ٖاىَ٘ع اد، ٗمىل ثَجت اّقضبٗ االٍزضَبه

ػيٚ ٍؼلالد اىجطبىخ فٜ اىؼواق اىزٜ رواٗؽذ ثِٞ االهرضبع ٗاالّقضبٗ ، ٍَب ْٝٞو اىٚ ٙآىخ ٍَبَٕخ  مىل 

 اىقطبع اىَٞبؽٜ فٜ اىؾل ٍِ ٍؼلالد اىجطبىخ فٜ اىؼواق. 

اإلعَبىٞخ فٜ  أًٍ٘اء مبّذ اىَجبّو فٜ اىز٘ظٞف قطبع اىَٞبؽخ َّت ٍَبَٕخ اُ  قئ ٍِ مىل مئ ّٗ

فٜ اىجطبىخ  ٗاىضقو ٍؾلٗكا فٜ فض٘ ٍؼلالد  ب مبُ رؤصٞوٕ اىز٘ظٞف  مبّذ رزٌَ ثبىٚؤىٔ  ٗثبىزبىٜ فبُ 

 . ٕنا اىقطبع  اىؼواق ٕٗنا ّبرظ ػِ ٙؼف االٍزضَبهاد اىَ٘عٖخ ّؾ٘
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 (33انجذٔل )

 ػهٗ يؼذالد انجطبنخ فٙ انؼشاق نسُٕاد يتفشلخ  اثش انسٛبحخ  فٙ انتٕظٛف ٔتشغٛم انٛذ انؼبيهخ ٔتأثٛشْب
 ؼبٍيِٞ فٜ قطبع اىَٞبؽخاى  اىَْخ

 (1اىف )

َّجخ اىَجبّوح فٜ 

 (2اىز٘ظٞف % )

َّجخ اىزْغٞو 

 (   3اىنيٞخ )

 ٍؼله اىجطبىخ

(4   ) 

 ٍؼله اىزغٞو %

2000 82.8 1.8 4.2 22  - 

2005 128.1 2.4 6.5 17  22.7- 

2008 139.4 2.3 6.3 15  11.7- 

2009 160.8 2.6 6.7 14 6.6- 

2010 171.2 2.7 7.2 12 14.2- 

2011 147.1 2.2 6.1 8 33.3- 

2012 166.7 2.4 6.5 8 0 

2013 201.2 2.8 7.8 9 12.5 

2014 202.9 2.7 7.7 10 11.1 

2015 191.8 2.5 7.2 10 0 

2016 173.1 2.2 6.8 10 0 

2017 175.7 2.2 7.0 13 30 

2018 170.3 2.1 6.8 12 7.6- 

2019 165 2.0 6.6 12 0 

( ٍِ اٛيٌ ثٞبّبد اىؼبىٌ ، اىَٞبؽخ ، اؽٖبئٞبد كٗىٞخ ٗثٞبّبد اقيَٞٞخ ٗفوائٜ ، ٍزبػ ػيٚ اىواثٜ: 1،2،3ثٞبّبد اىؼَ٘ك ) -1اىَٖله : 

https://ar.knoema.com 

( ٍِ اٍواء ٍؼل فٖل ، رؤصٞو رقيجبد 2011،  2010،  2009،  2008،  2005، 2000له اىَْ٘اد  ) ثٞبّبد اىؼَ٘ك اىواثغ  : ٍٖ -2

ميٞخ اىؼيً٘  –( ، اىغبٍؼخ اىََزْٖوٝخ  2020 – 1970اٍؼبه اىْضٜ اىقبً فٜ اىَ٘ق اىؼبىَٜ ػيٚ ٍؼلالد اىجطبىخ فٜ اىؼواق ىيَلح )

 .380،ٓ 2021( ،129اىَٞبؽٞخ ، ٍغيخ االكاهح ٗاالقزٖبك ، اىؼلك )

https://ar.tradingeconomics.com/iraq/unemployment-(ٍزبؽٔ ػيٚ اىَ٘قغ :   2019 – 2012ثٞبّبد اىَْ٘اد ٍِ ) -

rate 

 

(20انشكم )  

(2019 – 2000شاق نهًذح )نخ فٙ انؼَست يؼذالد انتشغٛم انكهٛخ ٔيؼذل انجطب  

 
 (33اىَٖله : ٍِ ػَو اىجبؽش ثبالػزَبك ػيٚ ثٞبّبد علٗه )
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فنَب اٍيضْب ٍبثقب  اُ اىضقو ٝورجٜ ثؼالقخ  ٍب ثبىَْجخ اىٚ االصو اىنٛ ٝزومٔ اىقطبع اىَٞبؽٜ ػيٚ ٍؼلالد اىضقوأ

ظٞف فٜ ٕنا اىقطبع ٗاهرضبع اىوغٌ ٍِ ىٝبكح ٍؼلالد اىز٘ػيٚ ىجطبىخ فينىل ّغل أّ  ٗٛوكٝخ ٍغ ٍؼلالد ا

ّٖٞت اىضوك ٍِ اىْبرظ اىَؾيٜ االعَبىٜ ،اال اُ ٍؼلالد اىضقو فٜ اىؼواق ٍب ىاىذ رزواٗػ ثِٞ االهرضبع 

، ام ثيغ اػيٚ ٍؼله ىٔ فٜ ػبٍٜ   (34فٜ علٗه ) ( مَب ٕ٘ ٗاٙؼ 2019 - 2003ٗاالّقضبٗ فاله اىَلح )

ٍب رؼوٗ ىٔ اىؼواق ( ػيٚ اىز٘اىٜ ٗمبُ ٍجت مىل % 31.7%( ، )  36.1( ٗثيغ ّؾ٘ )2019 - 2003)

ٗمنىل ظٖ٘ه عبئؾخ  2014ٗ 2003ٍِ ظوٗف اقزٖبكٝخ ٍٗٞبٍٞخ ٗػلً االٍزقواه االٍْٜ فٜ ػبً 

ٗثيغ  اىجؾش، فٜ ؽِٞ ّٖلد ٍؼلالد اىضقو اّقضبٙب فٜ اىؼلٝل ٍِ ٍْ٘اد 2019م٘هّٗب فٜ اٗافو ػبً 

%(، صٌ اهرضغ  16ام ثيغ ) ه اىؼٖبثبد اإلهٕبثٞخ ىيؼواق ٗمبُ مىل قجو كف٘  2014اكّٚ ٍؼله ىٖب ػبً 

ّزٞغخ اىٖلٍبد اىَبىٞخ  اىزٜ رؼوٗ ىٖب االقزٖبك اىؼواقٜ ّزٞغخ الّقضبٗ اٍؼبه %( 22.5) ىٖٞو اىٚ 

نجٞو ٍِ االّضبق اىؼبً ّؾ٘ االّضبق اىاىؼٖبثبد االهٕبثٞخ اىنٛ اكٙ اىٚ ر٘عٞٔ اىغيء  ٗكف٘هاىْضٜ اىؼبىَٜ ،

أٍب اىَلح ٍَب اكٙ اىٚ عؼو اى٘ٙغ امضو ٍ٘ءا . ٗر٘قف اىنضٞو ٍِ االّْطخ االقزٖبكٝخ  اىؼَنوٛ  ،

اىوغٌ ػيٚ د اىضقو ثِٞ االهرضبع ٗاالّقضبٗ ( فقل رواٗؽذ ٍؼلال2019 - 2017اىَؾٖ٘هح ثِٞ ػبٍٜ )

 .ٍِ رطجٞق اىؼلٝل ٍِ اىَٞبٍبد ٗاىجواٍظ اىَ٘عٖخ ىزقضٞف ٍؼلالد اىضقو فٜ اىؼواق 

 (34جذٔل )

 ( سُٕاد يتفشلخ2019- 2003يؼذالد انفمش فٙ انؼشاق نهًذح )

 ٍؼله اىضقو % اىَْخ 

2003 36.1 

2005 22.8 

2006 22.4 

2007 22.9 

2012 18.9 

 16 قجو كف٘ه اىؼٖبثبد اإلهٕبثٞخ 2014

 22.5 ثؼل كف٘ه اىؼٖبثبد االهٕبث2014ٔٞ

2015 22.5 

2017 22.5  

2018 20.5 

2019 31.7 
ؼ٘كح ٗىاهح اىزقطٜٞ ، اىيغْخ اىْ٘ٛٞخ ىيزَْٞخ اىََزلاٍخ ، رقوٝو اىط٘ػٜ اىْٜ٘ٛ اىضبّٜ ىيَزؾقق ٍِ إلاف اىزَْٞخ اىََزلاٍخ ، اىؼواق ٗاى -1ىَٖله : ا

  -.38، ٓ 2021اىٚ ٍَبه اىزَْ٘ٛ ، 

، ٍغيخ اىطوٝق ىيزوثٞخ ٗاىؼيً٘  2030ىزَْٞخ اىََزلاٍخ ّلٗٓ إاله ع٘كح ، ٍْزظو فبٙو ، اىضقو فٜ اىؼواق ثِٞ اٍزوارٞغٞخ اىزقضٞف ٗاعْلح ا -2 

 .514،ٓ 2019( ، 6( ، اىؼلك ) 6االعزَبػٞخ ، اىَغيل )
  or/SI.POV.NAHC?locations=IQhttps://data.albankaldawli.org/indicatاىجْل اىلٗىٜ ٍزبػ ػيٚ اىَ٘قغ : -3

 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=IQ
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 ساثؼبً: اثش انسٛبحخ فٙ يٛضاٌ انًذفٕػبد.

رظٖو ٍَبَٕخ اىَرٞبؽخ فرٜ ٍٞرياُ اىَرلف٘ػبد ٙرَِ ثْر٘ك ٍٞرياُ اىقرلٍبد، ام ٝزٚرؼ ؽغرٌ ٍَربَٕخ        

  اىَٞبؽخ فٜ ٍٞياُ اىَلف٘ػبد مّٖ٘ب ٍٖلها  ٍَٖب  ىنَت اىؼَالد األعْجٞخ ّزٞغخ اٍزٚربفخ اىَرٞبػ اىقربكٍِٞ

ٍٗررِ اىََنررِ  ٍؼوفررخ كٗه اىَررٞبؽخ فررٜ ٍٞررياُ اىَررلف٘ػبد  ػررِ ٛوٝررق اعررواء ٍ٘اىّررخ ٍررب ثررِٞ اىؼبئررل ٍررِ 

  اىؼَررالد األعْجٞررخ ٍررِ اىَررٞبؽٞخ  اىَْْررآداىؼَررالد األعْجٞررخ ث٘اٍررطخ اىَررٞبػ اى٘افررلِٝ ىيَررٞبؽخ ، ٍٗررب رْضقررٔ 

إلٝرواكاد اىَرٞبؽٞخ ، ٝنرُ٘ ْٕربك فضٜ ؽبىخ رض٘ق اىؼبئرل ٍرِ فراله ا ،ٍزٞواك ٍَزييٍبد اإلّزبط اىََزقلٍخال

فبئ٘ فٜ اىؼَالد ْْٗٝؤ اىلٗه االٝغبثٜ، ٗفٜ ؽبىخ رضر٘ق اإلّضربق ٝنرُ٘ ْٕربك ػغري ْْٗٝرؤ اىرلٗه اىَريجٜ،   

أُ اىْْربٛ اىَرٞبؽٜ ال ٝقزٖرو ػيرٚ ؽومرخ اّزقربه اىَرٞبػ كٗىٞرب ٍٗرب ٝوافقٖرب ٍرِ اّضربق اىٚ  ٗرغله اإلّبهح 

لٍبد اىَٞبؽٞخ، ثو ٝزؼلٙ مىل اىٚ ّْبٛ اىَْزغِٞ إٔؾبة اىَْبهٝغ ٍجبّو ث٘اٍطخ اىَٞبػ ػيٚ اىَيغ ٗاىق

اّزقرربه  اىَررٞبؽٞخ ٍٗررب ٝزطيررت ّْرربٌٖٛ ٍررِ اّزقرربه ىيَرريغ االٍررزٖالمٞخ ٗاإلّزبعٞررخ ٗاىقرر٘ٙ اىؼبٍيررخ فٚررال ػررِ

 هإًٗ األٍ٘اه ػجو اىؾلٗك
(1)

 . 

ام ٝزٚؼ ( 20ٗاىْنو )  (35ٍِ فاله علٗه ) ٜاىؼواق اىَٞياُ اىَٞبؽٍٜزبثؼخ اىزط٘ه فٜ َٗٝنِ ر٘ٙٞؼ 

ٗٝوك ٕنا اىؼغي اىٚ  اىجؾشٍِ فالىٔ اُ اىَٞياُ اىَٞبؽٜ فٜ اىؼواق قل ٍغو ػغيا  كائَب  فٜ ٍؼظٌ ٍْ٘اد 

ػِ االَٕبه اى٘اٙؼ ىيقطبع االٗٙبع االقزٖبكٝخ ٗاىَٞبٍٞخ غٞو اىََزقوح اىزٜ ٍو ثٖب اىؼواق ، فٚال  

ْطقخ ٍقٍ٘بد ٍٞبؽٞخ امضو ٍِ اىلٗه االفوٙ فٜ ٍ اٍزالمٔ ٍِاىَٞبؽٜ ٗاىجْٚ اىزؾزٞخ اىَلٍوح ػيٚ اىوغٌ 

عبكح ثٖنا اىقٖ٘ٓ  ، ام ّٖل اىؼغي فٜ اىَٞياُ اىَٞبؽٜ اهرضبػب ٗاٙؾب  خاىْوق االٍٜٗ ٍَب ٝزطيت ٗقض

( 150-)  اىٚ، 2000ػبً  ٍيُٞ٘ كٗاله(  7-) اهرضغ ٍِ ام( 2007 -2000) اىَؾٖ٘هح ثِٞ  فاله اىَلح

ّزٞغخ اىؾوٗة اىزٜ فبٖٙب ٗاىظوٗف اىَٞبٍٞخ ٗاالقزٖبكٝخ ٗاالٍْٞخ غٞو  2007ػبً ٍيُٞ٘ كٗاله 

اىََزقوح ٗاىزٜ اصود ثْنو ٍجبّو ػيٚ عَٞغ االّْطخ االقزٖبكٝخ ٍِٗ َْٖٙب اىقطبع اىَٞبؽٜ ، أٍب فٜ 

فٜ االٝواكاد ٍَب اّؼنٌ ثْنو اٝغبثٜ ػيٚ ٍٞياُ اىَلف٘ػبد  ب  ( ّٖلد اهرضبػ2010- 2008اىَلح )

( ٍيُٞ٘ كٗاله ػيٚ اىز٘اىٜ ،ّزٞغخ رؾَِ اى٘ٙغ االٍْٜ ٗاىَٞبٍٜ  61،  211، 54) ثيغ ب  بئٚٗاؽلس ف

ٗىٝبكح اػلاك اىَٞبػ اى٘افلِٝ ٗفبٕخ اىقبكٍِٞ ىيَٞبؽخ اىلْٝٞخ فٜ ريل اىَلح ، أٍب اىَلح اىَؾٖ٘هح ثِٞ 

 اىزَٜبد االهٕبثٞخ ( ٍيُٞ٘ كٗاله ػيٚ اىز٘اىٜ ّزٞغخ اىٖغ 7332-( ، )322-( ام ثيغذ )2019 - 2011)

ٕٗؼ٘ثخ ر٘افل اىَبئؾِٞ ىيلافو ّزٞغخ ػلً االٍزقواه االٍْٜ ٗاىَٞبٍٜ اىنٛ  2014فٜ ػبً  ّٖلٕب اىؼواق

روك اصوا ٍيجٞب ػيٚ كف٘ه اىَٞبػ ىيؼواق ٗإلاه اىؼلٝل ٍِ اىلٗه ق٘ائٌ رؾنٝواد ىوػبٝبٕب ىيلف٘ه ٗاىَضو 

اهرجبٛب ٗصٞقب  َّ٘ اىَٞبؽخ فٜ اىؼواق ٍورجٜاُ  اىٚ اىؼواق رؾذ اٛ ظوف مبُ ، ٗٝزٚؼ ٍِ ٕنا

                                                           
(

1
عمال العربٌة , جامعة الحسٌن بن , مجلة االلتصاد واال8100-0551فؤاد كرٌشان , التصادٌات السٌاحة فً االردن : دراسة احصائٌة للفترة ) 

 .18, ص 8101طالل , االردن , 



تجربةىالعراقىفيىاالستثمارىالسواحيىواثرهاىفيىبعضىمؤشراتىالتنموةىالمستدامةى:ىالفصلىالثالثى  

ى
ى

 

131 

ثبىَٞبٍبد اىزٜ رٚؼٖب اىلٗىخ ٗثبألٗٙبع االٍْٞخ اىَبئلح اىزٜ ٍبَٕذ فٜ رؼَٞق أىٍخ اىقطبع اىَٞبؽٜ فٜ 

ٍَب مبُ ىٔ اصو ٍيجٜ ػيٚ ؽغٌ االٝواكاد ٗػيٚ ٗمنىل اىظوٗف اىزٜ رَو ثبالقزٖبك اىؼبىَٜ  اىؼواق 

 .رْؼنٌ ٍيجب  ػيٚ ٍٞياُ اىَلف٘ػبد اىَٞياُ اىَٞبؽٜ  ٗثبىزبىٜ 

 (35نجذٔل )ا

 تطٕس انًٛضاٌ انسٛبحٙ فٙ انؼشاق سُٕاد يتفشلخ يهٌٕٛ دٔالس

 اىَٞياُ اىَٞبؽٜ اىْضقبد اىَٞبؽٞخ االٝواكاد اىَٞبؽٞخ اىَْخ

2000 2 9 -7 

2001 15 31 -16 

2002 45 26 -19 

2005 186 627 -441 

2006 170 526 -356 

2007 555 705 -150 

2008 867 813 54 

2009 1432 1221 211 

2010 1736 1675 61 

2011 1557 1879 -322 

2012 1640 2363 -723 

2013 2188 3416 -1228 

2014 2504 4394 -1890 

2015 4076 7934 -3858 

2016 2479 7647 -5168 

2017 2959 8093 -5134 

2018 1986 7855 -5869 

2019 3593 10925 -7332 
 فٜ ثيلاُ اىزؼبُٗ االٍالٍٜ ، مزبة اؽٖبئٞبد كٗه االػٚبء ، ٍْ٘اد ٍزضوقخ .خ بُٗ االٍالٍٞخ ، اىَٞبؽخ اىلٗىٞاىَٖله :ٍْظَخ اىزؼ

 (20انشكم )

 (2019 -2000تطٕس االٚشاداد ٔانُفمبد فٙ انؼشاق نهًذح )

 

 (35لٗه )اىَٖله : ٍِ ػَو اىجبؽش ثبالػزَبك ػيٚ ثٞبّبد ع             
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.  انؼشالٛخ  اثؼب: اثش انسٛبحخ فٙ انحفبظ ػهٗ انجٛئخس  

ٕٜٗ اؽل إٌ اّ٘اع اىَٞبؽخ ىَب ىٖب ٍِ رؤصٞو فٜ  ؼل اىَٞبؽخ اىجٞئٞخ أكاح فؼبىخ ىزؾقٞق االٍزلاٍخ اىجٞئٞخر        

ٍِ اىومبئي اىََٖخ اىطجٞؼٞخ ، ٗ ٔٛ ىيجيل ٗاىَؾبفظخ ػيٚ ٍؼبىَىٝبكح اىلفو اىْٜ٘ٛ ٗاثواى اىزواس اىؾٚبه

اىزٜ رَزْل ػيٖٞب اىزَْٞخ اىََزلاٍخ 
(1)

،مَب أُ اكهاك األَٕٞخ االقزٖبكٝخ ىيَٞبؽخ ٗاصبهٕب االٝغبثٞخ ػيٚ 

األفواك ٗاىَغزَؼبد قل ٝيٝل ٍِ اى٘ػٜ ثقَٞخ اىَ٘اهك اىجٞئٞخ ٗاىضقبفٞخ فبٕخ فٜ اىَْبٛق اىغْٞخ ثبىَْبٛـق 

ؼٞـخ اىزٜ رْنو إٔ٘ال  ٕبٍـب  ٗػْبٕو أٍبٍٞخ فٜ رَْـٞخ اىَٞبؽخ اىَؾَٞـخ ٗاىَـ٘اقغ اىزوفٖٞٞـخ ٗاىطجٞ
(2)

 .

ٗرَبػل اىَٞبؽخ اٝٚب  فٜ ىٝبكح ٗػٜ اىَنبُ اىَؾيُٞ٘ ثبىقَٞخ االقزٖبكٝخ ىيَ٘اقغ اىطجٞؼٞخ ٍَب ٝغؼيٌٖ 

فق٘هِٝ ثزواصٌٖ ٗؽوِٖٝٞ ػيٚ ؽضظٔ ٗرزطيت اىَٞبؽخ اىََزلاٍخ ٍيٝلا  ٍِ اىلقخ فٜ ؽَبثبد اىَْبفغ 

ىزنبىٞف اىْبعَخ ػِ األّْطخ اىَٞبؽٞخ. ىنا فقل رياٝل إزَبً اىلهاٍبد اىؼيَٞخ اىزٜ هميد ػيٚ إَٔٞخ ٗا

اىَٞبؽخ اىجٞئٞخ  ٗاىزٜ أملد عَٞؼٖب ػيٚ ٙوٗهح االٕزَبً ثبىقطبع اىَٞبؽٜ ٗاىؾضبظ ػيٚ اىَ٘اهك اىطجٞؼٞخ 

 ٞخ اىََزلاٍخ َنِ رؾقٞق اىزَْٞخ اىَٞبؽٝٗاّْبء ٗرط٘ٝو اىَ٘اقغ اىَٞبؽٞخ اىٖلٝقخ ىيجٞئخ ٗاىزٜ ٍِ فالىٖب 

ٗٝظٖو ٕنا اىزؤصٞو ٍِ فاله إَٔٞزٔ فٜ ،  رؤصٞو فٜ اىَٞبؽخ اىجٞئٞخىٔ ثَقزيف ٍٖبكهٓ ٗٝالؽع اُ االٍزضَبه 

رضؼٞو اىَقٍ٘بد اىَٞبؽٞخ ىزٖو اىٚ ؽغٌ ٝزْبٍت ٍغ ٍوكٗكٕب اىطجٞؼٜ ٗاىقبئٌ فؼال ، فبإلٍنبّبد اىطجٞؼٞخ 

اىغ٘ اىَؼزله ٗاىٌََْ ، ٍغ ٗع٘ك ثؼ٘  ىغنة اىَٞبؽٜ مبىقٖبئٔ اىَْبفٞخ خ اىٖب رؤصٞوٕب ٍِ ّبؽٞ

اىَ٘اهك مبىَٞبٓ اىَطؾٞخ ) األّٖبه( أٗ ٍٞبٓ ع٘فٞخ أٗ ٍؼلّٞخ ٗاىَطؼ اىَجَٜ ، ٍٗ٘قغ ؽٞ٘ٛ فبػو ) 

 .٘ اٟفو فٜ هفل اىْْبٛ اىَٞبؽٜ ربهٝقٜ أٗ كْٜٝ أٗ صقبفٜ ( ٌَٖٝ ٕ

اىزٜ رَضو ػلح ؽقت ربهٝقٞخ  جٞؼٞخاىط االصبهاىؼواقٞخ ثٖ٘هح ػبٍخ رَزيل  اىَلُٗفَٞب ٝقٔ اىؼواق ّغل اُ 

ٗفٖبئٔ ٛجٞؼٞخ ٍب رَزينٔ ٍـِ ٍـ٘اهك أٙبفذ ثٞئخ عَبىٞخ  اٙف اىٚ مىلرئمل ػواقزٖب ٗإٔبىزٖب 

ػيٚ رَْٞخ اىَٞبؽخ  ثْنو اٝغبثٜؼنٌ ٞفبُ اٍزضَبه ريل اإلٍنبّبد ٍ ٗػيٞٔ.  مبىغجبه ٗاالّٖبه ٗاىجؾٞواد

اُ رٚغ اىؾنٍ٘بد اىَؾيٞخ فٜ مو ٍؾبفظخ ٍِ ٍؾبفظبد اىؼواق ٍِ  ٝزطيت ٗىزؾقٞق ٕنا االٍوب فٖٞ

األعْجٞخ ٗروميٕب فٜ  أًاىؼوثٞخ  أًٍٞبٍبد رقطٞطٞخ ٗاٙؾخ إلكفبه االٍزضَبهاد ٍ٘اء اىَؾيٞخ ٍْٖب 

ـلاك اىجواٍظ ر٘فٞو اىقلٍبد اىَٞبؽٞخ  )اىقلٍبد اىزٜ رقلٍٖب اىْومبد اىَٞبؽٞخ ٍضو عيت اىَٞبػ ٗاػ

اىَٞبؽٞخ ٗفلٍبد اىَٖبهف ٗرجلٝو اىؼَيخ ٗفلٍبد اىْوٛخ ٗاألٍِ اىَٞبؽٜ ٗفلٍبد اىغ٘اىاد 

ٗاىغَبهك ٗاإلهّبك اىَٞبؽٜ(
(3)

  . 

                                                           
(

1
 https://mahwar.org(سوسن شاكر مجٌد ، دافع السٌاحة البٌئٌة فً بعض المحافظات العراق والمعالجات ، متاح على المولع  
(

2
(، 0( ، العدد )01جده  مجلة جامعة الملن عبد العزٌز  ،  مجلد ) ة المستدامة فً الدول العربٌة ،(سٌد فتحً احمد الخوالً ، تخطٌط وتنمٌة السٌاح 

 .81، ص8111
(

3
 .81،ص8108( دمحم توفٌك عبد ، حسن كامل كرٌم ، حٌدر سامً جبر, اهوار العراق , مطابع شركة نورس بغداد للطباعة , بغداد ،  

https://mahwar.org/
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اٍزضَبه اإلٍنبّبد اىجٞئٞخ فٜ اىؼواق إلقبٍخ اىَْبهٝغ اىَٞبؽٞخ ٌٍَٖٞ فٜ عيت االٍزضَبهاد  ُٗثْبء ػيٞٔ فب

ع اىَٞبؽخ ، ألّٖـب ٕـْبػخ ٍومجخ رْزَو ػيٚ فلٍبد اىضْلقخ ٗاىقلٍبد ٗر٘ظٞف هإًٗ األٍ٘اه فٜ قطب

اىؾضبظ ػيٚ اىجٞئخ ٗعَبىٞزٖب  ػيٚاىزوفٖٞٞخ ٗاىوٝبٙٞخ ٗاىَطبػٌ ٍٗالػت األٛضبه، األٍو اىنٛ ْٝؼنٌ 

ْضَٜ. ٗاكاٍزٖب ٗرَْٞخ اإلٍنبّبد اىطجٞؼٞخ ىزقيق ىْب أٍبمِ ثٞئٞخ رَزيل اىقلهح ػيٚ عنة اىَبئؼ ٗاٍزقواهٓ اى

ٍيُٞ٘ كْٝبه   (431519ثيغذ ؽ٘اىٜ) ٗاىزٜ  اىٚ ٍب ر٘فوٓ اىَٞبؽخ اىجٞئٞخ ٍِ ٍوكٗكاد اقزٖبكٝخ  فٚال ػِ

ٕٗـنا ٝلىو ػيٚ أُ ْٕبػخ اىَٞبؽخ ٕـٜ ٕـْبػخ ٍوثؾخ ماد ٍوكٗكاد اقزٖبكٝخ رْؼنٌ  2019فٜ ػبً 

 ػيٚ هفبٕٞخ اىَنبُ.

( ٗاىزٜ رزَضو ثبىؼلٝل ٍِ اىَؾَٞبد 36اى٘اهكح فٜ اىغلٗه )ٍِ إٌ االٍبمِ اىَٞبؽٞخ اىجٞئٞخ فٜ اىؼواق ريل 

 اىطجٞؼٞخ اىزٜ رؼل افٚو االٍبمِ ىََبهٍخ اىَٞبؽخ اىجٞئٞخ  .

 (36ذٔل )ج

 انًحًٛبد انطجٛؼٛخ فٙ انؼشاق

 ٍَٞياد اىَؾَٞبد  اىََبؽخ اىَ٘قغ اٌٍ اىَؾَٞخ  د

رقغ فٜ قٚبء  ٍؾَٞخ مٖٞجٔ 1

اىَلائِ فٜ أٛواف 

 اىؼبَٕخ ثغلاك

فٚال ٗرزَِٚ اىَؾَٞخ أّغبه ّٗجبربد ػواقٞخ،  ( ك157ٌّٗ)

غياه اىوٌٝ، ٗرٌ ػَيٖب ىؾضع األّ٘اع  ػِ

 ٗاألْٕبف اىؼواقٞخ ٍِ فطو االّقواٗ.

رقغ غوثٜ ٍؾبفظخ  ٍؾَٞخ اىْغف  2

 اىْغف

ٗرؼل ٍِ أمجو ٍؾَٞبد اىؼواق ثبّود ٗىاهح  كٌّٗ 3000

ىؾَبٝخ اىطٞ٘ه  ،2013اىيهاػخ ثؤّْبئٖب ػبً 

ىؾٞ٘اّبد اىْبكهح ٗاىْجبربد اىجوٝخ اىَٖلكح ٗا

مَب أّٖب ٍزٌَٖ ثبىؾل ٍِ اىزٖؾو  ثبالّقواٗ،

ٗرؾز٘ٛ اىَؾَٞخ  ٍٗقبٍٗخ اىؼ٘إف اىزواثٞخ.

غياه ٍِ ّ٘ع اىوٌٝ  (50)ّؼبٍخ ٗ (30)ػيٚ 

ّ٘ع ٍِ األّغبه ٗاىْجبربد،  (16.000)اىؼواقٜ ٗ

 7فٚال  ػِ اّْبء ثؾٞوح فٜ اىَؾَٞخ ثََبؽخ 

نة اىطٞ٘ه اىَٖبعوح ٗفيق ثٞئخ ٍْبٍجخ كٌّٗ ىغ

 ىٖب ىيزنبصو

اى٘اقؼخ فٜ  ٍؾَٞخ االٕ٘اه  3

اىَٖو  عْ٘ثٜ

 اىؼواقٜ اىوٍ٘ثٜ

اىف مٞي٘   40–35

 ٍزو ٍوثغ

ػيٚ  2016ٝ٘ىٞ٘ رَ٘ى  17ٗافق اىَّٞ٘ن٘ فٜ 

ٍؾَٞخ ٕ٘اه َِٙ الئؾخ اىزواس اىؼبىَٜ ٗٙغ األ

اىَلُ األصوٝخ اىقلَٝخ فٚال ػِ ٛجٞؼٞخ كٗىٞخ 

اىَ٘ع٘كح ثبىقوة ٍْٖب ٍضو أٗه ٗ اهٝلٗ ٗ 

ٕٜ ػجبهح ػِ ٍغَ٘ػخ اىََطؾبد ٗ اى٘همبء،
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اىَبئٞخ اىزٜ رغطٜ االهاٜٙ اىَْقضٚخ اى٘اقؼخ 

فٜ عْ٘ثٜ اىَٖو اىوٍ٘ثٜ اىؼواقٜ، ٗرنُ٘ ػيٚ 

ّنو ٍضيش رقغ َِٙ ٍلُ اىؼَبهح ٗاىْبٕوٝخ 

 ٗاىجٖوح  

رقغ قٚبء ػيٜ  ٍؾَٞخ اىوٌٝ  4

اىغوثٜ فٜ 

ٍَٞبُ  ٍؾبفظخ

 عْ٘ة اىؼواق

( كَّٗب  500)

ٍَٞغخ، ٍٗزٚبف 

( كَّٗب  2000ىٖب )

 افوٙ

رؼل اىَؾَٞخ ٍِ اىَْبهٝغ اىََٖخ اىزٜ رٖلف اىٚ 

ىٝبكح أػلاك اىغيالُ ٗؽَبٝزٖب ٍِ اإلّقواٗ، 

 ٕٜٗ ٍِ أمجو اىَؾَٞبد فٜ اىؼواق

رقغ ٍؾبفظخ   ٍؾَٞخ ثؾٞوح ٍبٗح 5

اىَضْٚ قوة ّٖو 

 اىضواد

 4.74ٛ٘ىٖب  

مٌ
2
 1.77ٗػوٗ  

مٌ
2 

رؼل ثؾٞوح ٍبٗٓ ٍ٘قؼب  ٍٞبؽٞب  ٗؽٞ٘ٝب  فؼّبال  

ٍْٗوٗػب  اقزٖبكٝب  ٍَٖب ، ْٝلهط َِٙ ٍب رجقٚ 

ػيٚ قٞل اىؾٞبح ٍِ اىَْبهٝغ، ٍب ٝغؼئ ٍئٕال  ألُ 

ٝنُ٘ ّقطخ عنة اٍزضَبهٝخ ىَغَ٘ػخ ٍِ 

اىْومبد اىَؼْٞخ ىيؼَو فٜ ٕنا اىَغبه اىؾٞ٘ٛ 

ٍٗ٘إب اىٚ هافل عٞل  )اىَٞبؽخ(، ىززؾ٘ه اىجؾٞوح

 ىالقزٖبك اىْٜ٘ٛ ٗفيْٝخ اىلٗىخ.

رؼل اىجؾٞوح ٗاؽلح ٍِ أمضو اىجؾٞواد اىضوٝلح 

ٗاىطجٞؼٞخ فٜ اىؼواق ألٍجبة أمضو ٍِ فٖبئٖٖب 

اىؼالعٞخ اىَيػٍ٘خ، رؾز٘ٛ ػيٚ أّ٘اع ثٞ٘ى٘عٞخ 

 ٍٖلكح ثبالّقواٗ ػيٚ ٍَز٘ٙ ػبىَٜ.

ً فٚال ػيٚ اؽز٘ائٖب ػيٚ اىٖ٘كًٝ٘ ٗاىج٘ربٍٞ٘

ٗاىنبىًَٞ٘ ٗاىَغًَْٞٞ٘ ٗاىنجوٝذ ٗاىني٘ه 

ٗاىنوثّ٘بد، ٕٜٗ اىؼْبٕو األٍبٍٞخ اىزٜ رزنُ٘ 

 ٍْٖب ٍٞبٓ ثؾٞوح ٍبٗٓ .

   اىَٖله : ٍِ ػَو اىجبؽش ثبالػزَبك ػيٚ اىَ٘قغ :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%

D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 

٘اّت االرٞخ ٗىنٜ ٝؾقق اىؼواق ٍٞبؽخ ثٞئٞخ ٍَزلاٍخ فٞغت اُ ٝومي ػيٚ اىغ
(1 )

 : 

اهح اىَيَٞخ اىََزلاٍخ ىَ٘اهك اىَٞبٓ اىٖؾواٗٝخ ػِ ٛوٝق ٕٞبّزٖب مَب فٜ كٗه اىقيٞظ ػٍَ٘ب اإلك -1

ٗاٍزقلاً رنْ٘ى٘عٞبد علٝلح إلّزبط اىَٞبٓ ثزؾيٞخ ٍٞبٓ اىجؾو ٗاٍزقلاً اىطبقبد اىَزغلكح فٜ مىل 

فٜ  مبىطبقخ اىََْٞخ، ٗرلٗٝو ٍٞبٓ اىٖوف ثبػزجبه اُ ثبإلٍنبُ ر٘ظٞف اىََبؽبد اىٖؾواٗٝخ

                                                           
(

1
 .883، ص 8112ة السٌاحٌة ، دار الكتب الوطنٌة ، لٌبٌا ، (سعد خلٌل المرٌزي ،التخطٌط للتنمٌ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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اىؼواق اىٚ ٍْبٛق ٍٞبؽٞخ مبّْبء اىَؾَٞبد ٗرقٖٞٔ ٍْبٛق ٍْٖب ىَياٗىخ اىٖٞل ىيطٞ٘ه اىجوٝخ 

 ٍِ قجو اىَٞبػ. 

اىَٞبؽخ اىجٞئٞخ اىٖؾواٗٝخ اىزٜ َٝنِ رط٘ٝوٕب ػِ ٛوٝق االٍزضبكح ٍِ اىقلهاد اىطجٞؼٞخ اىَزؼلكح  -2

ـخ ٍـِ قجـو ػيـٚ هؽالد ىيٖؾواء فٜ ثؼ٘ األّ٘اع ٍِ اىَٞبؽخ اىٖؾواٗٝخ اىزٜ مبّذ ٍز٘قض

اىٖٞل فقٜ، ٗاُٟ رْ٘ػذ اىٚ )هؽالد ٕٞل ٍٗٞبؽخ ػالعٞخ  ٗهم٘ة اىقٞو ٗاىزقٌٞٞ ٍٗواقجخ 

ٗاالٍزضبكح ٍْٖب فٜ اىلهاٍبد اىؼيَٞخ اىقبٕخ ثؾٞبح اىؾٞ٘اّبد اىؾٞ٘اّبد ٗاىطٞ٘ه ّٗجبربد ٛجٞؼٞخ 

فٜ ّْو  ٗرٌّ٘ ٗكٗه اىقيٞظ  األهكُ ٍٖٗو ( ٗقل ّغؾذ اىؼلٝل ٍِ اىلٗه فٜ مىل ٍضو ٗاىْجبربد

 ٍضو ٕننا أّ٘اع ٍِ اىَٞبؽخ.

اىْوٗع ث٘ٙغ فطٜ رَْ٘ٝخ ىيَٞبؽخ اىجٞئٞخ ٍِ فاله ٍب َٝزينٔ اىؼواق ٍِ إٔ٘اه ماد ٍْبظو  -3

فالثخ رَنْٔ ٍِ اقبٍخ ٗاّْبء قوٙ ٍٞبؽٞخ رٌٚ ٛـواى ثْـبء اىجٞذ اىوٝضٜ ىَبمْٜ ٍْبٛق األٕ٘اه ، 

بىٞل ٍنبُ األٕ٘اه ٗاىزْيٓ فٜ ٕنٓ اىَْبٛق ، ٗاىزْغٞغ ػيٚ اقبٍخ ٗمنىل رؼوف اىَبئؼ ىؼبكاد ٗرق

اىْْبٛبد اىضيني٘هٝخ اىزٜ رؾنٜ قٖخ ؽٞبح ٍنبُ اىوٝف ، مَٖوعبّبد اىْؼو اىْؼجٜ، األٍـو اىـنٛ 

ٝجؼش فٜ ّضً٘ اىَٞبػ االٍزَزبع ٗاىزؼوف ػيٚ رواس ٗرقبىٞل اىَغزَغ اىوٝضٜ ، ٗٝزطيت ٕنا إزَبً 

 خ فٜ رقلٌٝ اىلػٌ اىنبٍو ٗرقٖٞٔ ٍقواد ىيقبئَِٞ ثٖنٓ اىْْبٛبد. ٍِ ٗىاهح اىضقبف

رجْٜ اٍزوارٞغٞخ ػَو ٗرقٖٞٔ اىزَ٘ٝو اىَبىٜ ىز٘فٞو فلٍبد اىجْٚ اىزؾزٞخ ىيَْبٛق اىَْبٍجخ   -4

طٖب مبىطوق اىَؼجلح ٗاىنٖوثبء ٗاالرٖبالد ٗر٘فٞو اىَبء اىٖبفٜ فٜ اىَوافق ٞىيَٞبؽخ اىجٞئٞخ ٗرْْ

 بمِ اىَٞبؽٞخ.اىقلٍٞخ فٜ األٍ
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 انًجحث انثبنث

 فٙ انؼشاق ٔسجم يؼبنجتٓب . حذٚبد ٔيؼٕلبد االستثًبس انسٛبحٙت

 : انتحذٚبد ٔانًؼٕلبد انتٙ تٕاجّ االستثًبس انسٛبحٙ فٙ انؼشاق . أالً 

زٖبكٝبد رؼل اىَٞبؽخ اؽل االّْطخ االقزٖبكٝخ اىزٜ رزَزغ ثؤَٕٞخ مجٞوح فٜ اىؼبىٌ ، ام رقً٘ ػيٖٞب اق      

ْٕبػخ قبئَخ ثنارٖب ىٖب ثبػزجبهٕب ىَنبّخ اىزٜ ٕٗيذ اىٖٞب اىَٞبؽخ اىنضٞو ٍِ اىلٗه ٗاىزٜ رْطيق ٍِ ا

َوافق اى ٍِ ٍوكٗكاد ٓ ػِ غٞو ٝزَٞيْٖبػخ ٖنٓ اىاىَوكٗك اىَبكٛ ى اٍُلفالد ٍٗقوعبد ، مَب 

أً قزيف االّْطخ ٍ٘اء اقزٖبكٝخ ، ٍوكٗك ٍزضوع ٍٗزْؼت ٝزٌ االٍزضبكح ٍْٔ فٜ ٍ ، ثؤّٔ االفوٙ  االّزبعٞخ

صقبفٞخ أً ٍٞبٍٞخ ، أً اعزَبػٞخ ، 
(1)

 . 

اىوغٌ ٍِ اٍزالمٔ اىؼلٝل ٍِ االٍنبّبد ٗاىَقٍ٘بد ػيٚ ٕلك اىؾلٝش ػِ اىؼواق ٝالؽع أّ ٗفٜ      

إٌ  اىزٜ رَزطٞغ عؼئ ٍِٗ اىَٞبؽٞخ ٍْٖب اىطجٞؼٞخ ٗاىؾٚبهٝخ ٗاىلْٝٞخ ٗاىضقبفٞخ ٗغٞوٕب  ىقٞبً اىَٞبؽخ

ِ ٍواق رؼبّٜ ٍِ االَٕبه اىؾنٍٜ٘ ،ٗاال اُ اىَٞبؽخ فٜ اىؼ ، اىلٗه اىَٞبؽٞخ ػيٚ ٍَز٘ٙ اىلٗه اىْبٍٞخ

خ ىالٍزضَبهاد اىَٞبؽٞخ ٗمىل ثَجت اىظوٗف االٍْٞخ ٗاالقزٖبكٝخ اىزٜ ٍو مثػلً ر٘فو اىظوٗف اىجٞئٞخ اىغب

ىقطبع اىَٞبؽٜ فٜ ٍغبالد اىزَْٞخ االٍو اىنٛ اكٙ اىٚ رقيٞٔ كٗه ا،   2003ثٖب اىؼواق ثؼل ػبً 

 .االقزٖبكٝخ 

مبُ اثوى ٕنٓ اىزٜ اصود ٍيجب فٞٔ ٗ ٗاىؼقجبد  ٗٝ٘اعٔ االٍزضَبه اىَٞبؽٜ فٜ اىؼواق اىؼلٝل ٍِ اىزؾلٝبد 

ػلً ٗع٘ك اٍ٘اق  ٗاىجْٞخ اىزؾزٞخ ٗاىزْوٝؼبد اىقبٕخ  ثزؾضٞي االٍزضَبهاد االعْجٞخ  ٙؼف اىزؾلٝبد 

رَبػل ػيٚ رلاٗه األٗهاق اىَبىٞخ ٗاالٍزضَبه فٖٞب ٗاىزٜ رؼل ٍِ إٌ اىؼ٘اٍو اىزٜ  ٍبىٞخ ٍزط٘هح َٝنِ اُ

رط٘ه اىؼَو اىَٞبؽٜ ّظوا ىزْبثل اىؼالقبد ثْٖٞب ، ٗرنُ٘ ٕنٓ االٍزضَبهاد أٍب ثْـنو ٍجبّـو ٍـِ فـاله 

د اىَٞبؽٞخ، أٗ رنـُ٘ االٍـزضَبه فـٜ اىضْـبكق اىََزـبىح، اٗ اىَـلُ األصوٝخ ٗاىقـوٙ ٗاىَطـبػٌ ٗاىَغَؼـب

ثْـنو غٞو ٍجبّـو ٍـِ فـاله االٍـزضَبه فـٜ اىقطبػـبد اىَنَيـخ ىيقطـبع اىَٞبؽٜ ٍضـو قطـبع اىٖـْبػخ، 

اىوغٌ ٍِ اُ ٕنٓ ػيٚ بع اىقلٍبد اىؼبٍخ فٜ اىلٗىخ ، ٗاٗ اىقطـبع اىيهاػـٜ اٗ اىقطبع اىٖؾٜ اٗ قط

اىٚ افوٙ ىنْٖب اكد ىزواعغ ْٕبػخ ٗاّزبط اىَٞبؽخ فٜ اىزؾلٝبد ٗاىَؼ٘قبد ٍزْ٘ػخ ٍٗزجبْٝخ ٍِ ٍؾبفظخ 

اٝغبىٕب ثبىْقبٛ اٟرٞخ َٝنِ اىؼواق ٗاىزٜ
 (2)

: 

                                                           
(

1
 http://baytalhikma.iq(ابتهال فاجٌن تكالن ، افاق النشاط السٌاحً فً العراق للنهوض بااللتصاد العرالً ، متاح على الرابط  
 
(

2
 341،ص 8100العراق دراسة لانونٌة، مجلة كلٌة التراث الجامعة، العدد الثانً والثالثون،  ، صناعة وانتاج السٌاحة فًسعٌد غائب حاتم( 

http://baytalhikma.iq/
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: اُ رؼلك اىَؼ٘قبد االقزٖبكٝخ ٗمضورٖب ىاك ٍِ روكك اىََزضَوِٝ اىَؾيِٞٞ لتصبدٚخ الًؼٕلبد اان - 1  

اىَقلٍخ ٍِ ٛوف  اىَؾضيادٝض٘ق ٗاألعبّت فٜ اقزؾبً اىَ٘ق اىؼواقٜ ػيٚ اػزجبه أُ ؽغٌ ٕنٓ اىَؼ٘قبد 

أصو قطبع اىَؾوٗقبد ػيٚ عَٞغ اىقطبػبد ٗثبألفٔ اىقطبع اىَٞبؽٜ، ام أُ  فقلاىَْوع فٜ ٕنا اىَغبه ، 

اهرضبع ٍؼو اىْضٜ ٗاٍزالك اىؼواق االؽزٞبٜٛ ٍِ اىؼَيخ اىٖؼجخ عؼو ٍِ اىؼواق اُ َٝيل ٍْٖغب ْٕبػٞب 

ٗاُ  ، ٗاىقطبػبد االفوٙ  ٍَْٖب ثنىل اىقطبع اىَٞبؽٜضطٜ ثبىقطبع اىْثبىلهعخ األٗىٚ ٌَٖٝ ٗرغبهٝب 

ر٘فٞو األٍِ ىيَْبٛق اىَٞبؽٞخ ٗاىَٞبػ فٜ غلٛ اىالٕزَبً اٗاىؼَو ػيٚ رْغٞغ ٗعيت االٍزضَبهاد اىَٞبؽٞخ 

 اثوى اىَؼ٘قبد االقزٖبكٝخ ٍِٗٝؼل اٍوا  ٍَٖب  ىزؾقٞق اىزَْٞخ اىََزلاٍخ اىَٞبؽٜ أٗ اىََزضَوِٝ فٜ اىَغبه 

 -بالرٜ :م زٜ ر٘اعٔ االٍزضَبه اىَٞبؽٜ ٕٜاى

 اىزٜ ٗاىزؾلٝبد اىَؼ٘قبد ٍِ ٍغَ٘ػخ ْٕبك: انًهكٛخ ٔحمٕق انخبص ثبنمطبع تتؼهك انتٙ انًؼٕلبد -ا

 ىالٍزضَبه اىَؾيٜ اىقبٓ اىََزضَو ٗعنة اىَٞبؽٜ اىقبٓ اىقطبع ػَو ٗرط٘ٝو رْظٌٞ كُٗ رؾ٘ه

 ٍِٗ اٍزضَبهٝخ ىضوٓ عبمثب رغؼئ ٍزْ٘ػخ ٍٞبؽٞخ ٍٗ٘اهك ىضوٗاد اىؼواق اٍزالك ٍِ اىوغٌ ػيٚ اىَٞبؽٜ

 مو ٍِ اىوغٌ ػيٚ اىؼواق فٜ اىَٞبؽٞخ ىيزَْٞخ ٗٗاٙؾخ ٗاقؼٞخ اٍزوارٞغٞخ اىٚ االفزقبه اىَؼ٘قبد ٕنٓ

 ٗػيه ٍلهٍٗخ ٗٗاقؼٞخ ػيَٞخ اٌٍ ػيٚ ىَٞذ ٗىنْٖب اىَٞبؽخ ٗىاهح رجْٖٞب ػيٚ ػَيذ اىزٜ اىَؾبٗالد

فٖٞب ) همخىيَْب اىقبٓ اىقطبع
1

 رؾل ٗاىزٜ االٍبٍٞخ اىزؾزٞخ اىجْٞخ فٜ ٗاىَٖبػت اىَْبمو اىٚ اٙبفخ ،( 

 اىغنة ٍْبٛق فٜ االٍزضَبه ّؾ٘ اٍ٘اىٔ ٗهإًٗ ٍلفوارٔ ثز٘عٞٔ ٗهغجزٔ اىقبٓ اىََزضَو قلهاد ٍِ

 فطٜ فٜ اىَٞبؽٜ ىالٍزضَبه اىَقٖٖخ اىَبىٞخ اىزقٖٖٞبد ٗٙؼف رَْٞزٖب، ٗاىَواك اىغلٝلح اىَٞبؽٜ

 االئزَبّٞخ اىزَٖٞالد ٗرقلٌٝ اىزَ٘ٝو فٜ اىَٖوفٜ اىغٖبى كٗه ٙؼف اىٚ اٙبفخ ، اىْ٘ٛٞخ اىزَْٞخ

 االٍزضَبهاد ٍؼظٌ ػيٚقل َِٕٞ  اىؼبً اىقطبع اُمَب  اىَٞبؽٞخ اىَْبهٝغ فٜ اىقبٓ اىقطبع ٍِ ىيََزضَوِٝ

 االّغبى ٍَز٘ٙ اىٚ ثبىَْبهٝغ رورقٜ ّومخ ؽقٞقٞخ  إلٝغبك االٍزضَبه فٜ اىقبٓ ىيقطبع ََٝؼ ٗىٌ اىنجٞوح

ؽل اىزؾلٝبد اىزٜ ر٘اعٔ اىقطبع ٕنا أٗٝؼل  ، ػيٖٞب االّواف اكٗاه ىزؼلك اىَطي٘ثخ ٗثبىغ٘كح اىَْبٍت

 ٗٙ٘ػ ىؼلً ّزٞغخ ػَئ فٜ اىضقخ ٗاَٙؾاله اىَٞبؽٞخ اىزَْٞخ فٜ ٓكٗه رَِٖٞاىقبٓ ، اٙف اىٚ مىل 

 . اىقطبع ٕنا ػَو ثزْظٌٞ اىقبٕخ اىق٘اِّٞ

                                                           
(

1
، ص  8101األولى،  عمان الطبعة  األردن، دار الحامد للنشر والتوزٌع ،  االلتصادٌةفً التنمٌة  األجنبً االستثمارعبدالرزاق حمد حسٌن ، دور (

031 . 
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 اٍزقطبة فٜعلا   ٌٍٖ اىؼواق فٜ االقزٖبكٛ االٍزقواه ػبٍو ٝؼزجو :االلتصبد٘ االستمشاس وػذ-ة

 ٍِ فٖٞب االٍزضَبه اىَوغ٘ة اىلٗىخ اقزٖبك مبُ اما اال مىل ىٔ ٝزَْٚ ٗال األعْجٞخ اىَٞبؽٞخ االٍزضَبهاد

) االرٞخ اىؾبالد فٜ االقزٖبكٛ االٍزقواه ػلً ٗٝظٖو ٍَزقوا، اىََزضَوِٝ ٛوف
1
): 

 االٍزضَبهٝخ اىؼَيٞخ ػيٚ ٍيجب   ٝئصو مّ٘ٔ االقزٖبكٛ االٍزقواه م٘اثؼ أؽل اىزٚقٌ ٝؼزجو :(اىزٚق1ٌ)

 :  فاله ٍِ اىَٞبؽٞخ

 .ىيقبهط األٍ٘اه هإًٗ ٗرؾ٘ٝو األعْجٜ اىََزضَو ّض٘ه اىٚ اىزٚقٌ ٝئكٛ •

 .ٗاىقلٍبد اىَيغ ٍِ اى٘اهكاد ىٝبكح اىٚ ٗٝئكٛ اىْٜ٘ٛ، اىَلف٘ػبد ٍٞياُ ػيٚ ٍيجب اىزٚقٌ ٝئصو •

 أٍؼبه اهرضبع صٌ ٍِٗ اإلّزبط رنبىٞف اهرضبع اىٚ ٝئكٛ أّ الٍَٞب اىٖبكهاد رقيٞٔ اىٚ اىزٚقٌ ٝئكٛ •

 .اىْ٘ٛٞخ ٗاىقلٍبد اىَيغ

 ٍب ٕٗنا األعْجٞخ، ثبى٘ؽلاد  اىَقوهح اىْقلٝخ اى٘ؽلح قَٞخ رقضٞ٘ ثَؼْٚ ٗمىل: اىْ٘ٛٞخ اىؼَيخ رقضٞ٘ (2)

 ق٘رٖب ٗاّقضبٗ األفوٙ اىؼَالد ٍ٘اعٖخ فٜ اىْ٘ٛٞخ اىؼَيخ ٕوف ٍؼو رقضٞ٘ اىٚ ثبىٚوٗهح ٍٞئكٛ

 :ٝيٜ ٍب اىْ٘ٛٞخ ػَيزٖب قَٞخ ىزقضٞ٘ اىلٗىخ ىغ٘ء أٍجبة ٍِٗ اىقبهط، فٜ اىْوائٞخ

 . اىٖبكهاد ٗرْغٞغ اى٘اهكاد ثزقٞٞل اىْٜ٘ٛ اىَلف٘ػبد ٍٞياُ افزالالد ٍؼبىغخ •

 فٜ اىيٝبكح ثٖلف اىْ٘ٛٞخ اىْٖبػبد فٜ اىزٍ٘ٞغ فاله ٍِ اىْٜ٘ٛ االقزٖبك فٜ اىجطبىخ خٍْني ٍؼبىغخ •

 .علٝلح ّغو ٍْبٕت ر٘فٞو فٜ اىزٍ٘غ فٜ اىيٝبكح صٌ ٍِٗ اىزٖلٝو

 اىَوافق اّْبء ثؼَيٞخ ٝقً٘ ؽزٚ ٙقَخ ٍبىٞخ ٍ٘اهك ٝزطيت اىَٞبؽٜ االٍزضَبه اُ:  يبنٛخ يؼٕلبد -2

 ٍِ ٍْ٘اد 3  ٍلح اىٚ األقو ػيٚ ٝؾزبط اىَٞبؽٜ زضَبهاالٍ ٍْوٗع أُ مَب األٍبٍٞخ، اىَٞبؽٞخ ٗاىَئٍَبد

 ثؼل اال اى٘اقغ أهٗ ػيٚ رؾقٞقٖب اىٚ ٖٝو ال أّٔ ؽزٚ اىَوكٗكٝخ؛ رؾقٞق ٍِ ٝزَنِ ؽزٚ االٍزغاله ربهٝـ

 ٛوٝق ػِ اىقٖٕ٘ٞخ ٕنٓ ٍغ اىَٖوفٜ االٍزضَبه رنٞف ٝزطيت ٍب ٕٗنا ٍْ٘اد،( 8) اىٚ رٖو قل ٍلح

 .اىلفغ رؤعٞو ٗاٍنبّٞخ اىضبئلح ٍؼلالد فٜ اىَٞبؽٜ ثبىقطبع ٕخفب ٍبىٞخ ثَْزغبد اىقٞبً

 اىَٖبهف ٍٗٞطوح اىؼواق فٜ اىَبىٜ اىَ٘ق فؼبىٞخ ٗػلً اىؼواقٞخ اىَبىٞخ اىَئٍَبد ٍَز٘ٙ رلّٜ ٗثَجت 

 ػبكٝخ قوٗٗ ثَْؼ رقً٘ رغبهٝخ ٛجٞؼخ ماد  رنُ٘ ػبكح   ٕٜ ٗاىزٜ اىؼواق فٜ اىَبىٜ اىقطبع ػيٚ اىؾنٍ٘ٞخ

 فٜ االٍزضَبه ٍَز٘ٙ ػيٚ اّؼنٌ ٍَب اىَٞبؽٜ اىقطبع فٖٕ٘ٞخ االػزجبه ثؼِٞ رؤفن ٗال طبػبداىق ىنو

 رنُ٘ رَْؼ اىزٜ اىقوٗٗ أُ مَب ،اىََزضَوِٝ ػِ االٍزضَبه فٜ ٕنا اىقطبع  ػيٗف اىٚ ٗاكٙ اىقطبع ٕنا

  ٝؼل اىَٞبؽٜ بٛاىْْ اُ مىل اىٚ اٙف ، اىَٞبؽٜ االٍزضَبه ٗٛجٞؼخ رزَبّٚ ال األعو ٍزٍ٘طخ أٗ قٖٞوح
                                                           

(
1
 8104(، 1السٌاحً فً تحمٌك التنمٌة المستدامة التحدٌات والمعولات ، مجلة البحوث والدراسات التجارٌة ، العدد ) ( هالة عبدلً ، دور االستثمار 

 . 813، ص
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 ٍٖٗوفٞخ ٍبىٞخ ثٞئخ ر٘فٞو ٝزطيت ىنا،  ألفو  ٌٍٍ٘ ٍِ رقزيف فٞٔ اىَقبٛوح كهعخ ٗ ٍٍَ٘ٞب   ّْبٛب

 ٍ٘ق ٗٗع٘ك ، ٍٗئصو فؼبه كٗه اىقبٓ ىيقطبع ٝنُ٘ ب  ٍؾيٞ اً ب  اعْجٞ مبُ ٍ٘اء اىَٞبؽٜ ىالٍزضَبه ٍالئَخ

 فٖٞب ْٝزوك ٗاىَقبٛوح اىَٞبؽٞخ اىَئٍَبد ٘اهأٍ ثوإًٗ ٗاىَْبهمخ االمززبة ٍِ ريٝل فؼبىٞخ ماد ٍبىٞخ

 .ّومبء ػلح

ٝزقجٜ االٍزضَبه اىَٞبؽٜ فٜ اىؼلٝل ٍِ اىَؼ٘قبد اىَزؼيقخ ثبّزْبه اىجٞوٗقواٛٞخ  انتُظًٛٛخ :ًؼٕلبد ان -3

ٗافزقبه اىلٗىخ اىٚ اٍزوارٞغٞخ   ٗاٙؾخ اىَؼبىٌ  اىضَبك اإلكاهٛ،فٚال ػِ ٗمضوح االعواءاد االكاهٝخ ، ٗ

ٍغ ؽغٌ  ئٌاىزط٘ه فٜ ٕنا اىقطبع ٗثَب ٝزالاىَٞبؽخ ٗافبق رط٘هٕب ثَب ٝؾلك اىطوٝق ّؾ٘ رؾقٞق ؽ٘ه 

 االٍنبّبد اىَ٘ع٘كح. 

: رؤفن ػَيٞخ اىزَْٞخ اىَٞبؽٞخ ثؼِٞ االػزجبه رَْٞخ مبفخ اىقطبػبد األفوٙ ىيََبَٕخ ظؼف انجُٛخ انتحتٛخ -4

ػيٚ ٗف اىجْٞخ اىزؾزٞخ أصو ٍيجب ػيٚ اىقطبع اىَٞبؽٜ ٙؼ أُ امفٜ اّغبػ اىؼَيٞخ االٍزضَبهٝخ اىَٞبؽٞخ، 

ال ٍغبه ىيَقبهّخ ثِٞ االٍزضَبه فٜ ٛوقبد ٍيَٞخ ٍٗطبهاد ٍغٖيح ٗ ََزضَوِٝ ػِ ٛوٝق ىٝبكح اىزنبىٞفاى

 اٍو اىَْغؼخ ىالٍزضَبه اىَٞبؽٜ، ثؤؽلس اىزقْٞبد ٗاعواءاد ٍوٝؼخ ٍغ ثٞئخ اٍزضَبهٝخ رضزقو ىيؼلٝل ٍِ اىؼ٘

 ً ٍغ ؽغٌءػلً ٗع٘ك ثْٞخ رؾزٞخ ٍْبٍجخ رزالىٌ رنزَو رٖٞئزٖب ثَجت  ْبٛق اىزٍ٘غ اىَٞبؽٍٜٝالؽع اُ ٗ

ٙؼف اىقلٍبد ٗفبٕخ فٜ اىَوافق االٍبٍٞخ مبىطوق ٗاىنٖوثبء ٗاالرٖبالد اىَز٘فوح ثَجت االٍنبّبد 

ٗاىٖوف اىٖؾٜ 
(1)

ىغ٘اه ، ، اٙف اىٚ مىل اهرضبع رنيضخ اىْقو ، ٗػوٗٗ اىَضو ٍؼلٗكح ٍقبهّخ ثلٗه ا

اىقط٘ٛ اىَجبّوح اىواثطخ ثِٞ اىلٗه  ٕٜ كُٗ اىََز٘ٙ اىَطي٘ة، ٍغ ّقٔ ّٗ٘ػٞخ اىقلٍبد اىزٜ

 ػيٚ قواهاد اىَبئؼ فٜ رؾلٝل اى٘عٖخ اىَٞبؽٞخ . رئصواىَٖلهح ىيَٞبػ ميٖب اٍ٘ه 

ٍَبد ٍِ اػبكح ثْبء اىَئ ، ٍٗب رجؼٔ 2003اُ رغٞو ّظبً اىؾنٌ ثؼل ػبً   :يؼٕلبد سٛبسٛخ ٔأيُٛخ - 5

اىَٞبٍٞخ فٜ اىَلح اىزٜ ريذ مىل اىؼبً ، رؼل ٍِ اىؼ٘اٍو اىزٜ رئصو فٜ فوٓ عنة ٗاىزغبمثبد االٍْٞخ 

ٗرِ٘ٛٞ االٍزضَبه اىَٞبؽٜ 
(2 )

ألٛ ّْبٛ اٍزضَبهٛ ،  اٍزقواه اى٘ٙغ اىَٞبٍٜ  ّوٛ الىًالُ ، ٗمىل  

ِ ٍِ ٍَبهٍخ اىْْبٛ اىََزضَوٝ ثؼ٘ قل ٝئكٛ اىٚ ػيٗفٗغٞبة االٍِ ٗاالٍزقواه  ٗػيٞٔ ٝنُ٘

ل ر٘فو االٍبُ ىيَٞبػ ٕنا ٍِ عٖخ، ٍِٗ عٖخ افوٙ ٝؼاالٍزضَبهٛ ٍَب ٝئصو ػيٚ رلفق االٍزضَبهاد ، 

فٚال ػِ  ػْل قٖل ٗعٖخ ٍٞبؽٞخ ٍؼْٞخؽل اىَقٍ٘بد اىٚوٗهٝخ  اىزٜ رٌَٖ فٜ عنة اىَٞبػ اى٘افلِٝ ٗأ

قل ٝيغٜ فٜ اى٘عٖخ اىَٞبؽٞخ اىَقٖ٘كح  الٍبُػْٖو ااّؼلاً  ُىنا فب،  اىَقٍ٘بد االفوٙ اىزٜ ٍجق مموٕب 

 ٗاىظوٗف االٙطواثبد ٍِ ٍ٘عخ ّٖل قل  اىؼواق فؤُ ٍؼوٗف ٕ٘ ٗمَب، االفوٙ اىؼلٝل ٍِ اىَقٍ٘بد 
                                                           

(
1
 ( ، 5 العدد)، 8، مجلدواإلدارٌة االلتصادٌةمجلة الغري للعلوم  ، : الوالع والتحدٌات راقالمباشر فً الع األجنبً االستثمار التمٌمً، ( احمد جاسم  

 .803، ص  8114
(

2
بغداد  (علً عباس فاضل ، سرمد عباس جواد ، االستثمار فً المناطك الحرة فً العراق الفرص والتحدٌات ، وزارة المالٌة ، الدائرة االلتصادٌة ، 

 .31، ص8100، 
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ٗػلً اٍززجبة االٍِ ثْنو  خاإلهٕبثّٞزٞغخ ىزؼوٙٔ ىيؼلٝل ٍِ اىؼَيٞبد  اىجؾش ٍلح فاله اىٖؼجخ اىَٞبٍٞخ

اىقبهعٞخ مَلْٝخ اىَٕ٘و  أًٍٞبؽٞٔ ٍ٘اء ىيَٞبؽخ اىلافيٞخ  ٗعٖبد ق فٜ ثؼ٘ اىَْبٛق  اىزٜ رؼلٍطي

  ٍئّواد ػيٚ اى٘افلِٝ اىٖٞب ٍَب اّؼنٌ ٗاىَٞبػرؼضو كف٘ه االٍزضَبهاد  اىنٛ اكٙ اىٚ ٗاالّجبه االٍو

 . اىَٞبؽٜ االٍزضَبه ٕلاهرٖب فٜ اىَٞبؽٜ اىقطبع

زٜ كفؼذ ثبىَٞبػ فبٕخ األعبّت ثبىْض٘ه ٍِ :ٝؼزجو اىزلٕ٘ه اىجٞئٜ أؽل اىؼ٘اٍو اى يؼٕلبد ثٛئٛخ - 6

غٞبة كٗه ٗاالٍزضَبه فٜ اىؼواق ٗاٍزْبػٌٖ ػِ ىٝبهرٖب، ٗمىل ّزٞغخ ىْ٘ػٞخ اىقلٍبد غٞو اىغٞلح اىَقلٍخ 

اىوقبثخ اىقبئَخ ػيٚ ٕنا اىقطبع ٗإَبه اىَْبٛق االصوٝخ ٗاىلْٝٞخ ٍِ فاله اىزقٖٞو فٜ اػَبه اىٖٞبّخ 

 ٗاعواء اىَيٝل ٍِ أػَبه اىزْقٞت.ػبكح اىجْبء اٗاىزوٌٍٞ ٗ

ْٗٛٞخ  صقبفخػيٚ غواه ثبقٜ اىَؼ٘قبد ر٘عل اىؼلٝل ٍِ اىَْبمو اىزٜ رَججذ فٜ اّزبط  يؼٕلبد ثمبفٛخ : - 7

بؽٞخ فٜ اىؼواق ٍِٗ إَٖٔب ٍب ٝيٍٜيجٞخ ثبىَْجخ ىََبهٍخ األّْطخ اىَٞ
(1)

: 

ٍِ إٌ اٗعٔ االٍزضَبه ، الُ  ا  وٛ ٝؼل ٗاؽلٙؼف ٍَز٘ٙ االؽزوافٞخ:  اُ االٍزضَبه فٜ هاً اىَبه اىجْ -ا

ىزٍ٘ٞغ االٍزضَبه اىَؾيٜ ٗاالعْجٜ ، ٗٝالؽع اُ  اىقطبع  ب  اّزبط اىن٘اكه اىَزؼيَخ ٗاىَزلهثخ ٝؼزجو اٍبٍ

ٗمىل اىََز٘ٙ االؽزوافٜ ىيَ٘ظضِٞ،  ىيٕ٘٘ه اىٚاىزلهٝت ٗاىزؤٕٞو ٍِ ٙؼف اىَٞبؽٜ  فٜ اىؼواق ٝؼبّٜ 

 اىَئٍَبد اىزؼيَٞٞخ اىَٞبؽٞخ .فٜ  ٗاىجواٍظ اىزلهٝجٞخؤٕٞو اىَٞبؽٜ ، ثَجت ّقٔ فٜ ٍئٍَبد اىز

اىَٞبٍبد اىََئٗىخ ػِ رَْٞخ قطبع اىَٞبؽخ  ُاإَبه كٗه اىْٖبػخ اىزقيٞلٝخ فٜ رَْٞخ قطبع اىَٞبؽخ :  -ة 

ٍِ اىلٗه كٗه اىْٖبػخ اىزقيٞلٝخ فٜ رَْٞخ اىْٖبػخ  اىَٞبؽٞخ فٜ اىؼواق ، ػيٚ ػنٌ اىنضٞو إَٔٞخ  رز٘هىٌ 

رَ٘ٝقٞخ  اىزٜ اػزجود اىَْزظ اىزقيٞلٛ أثوى اىؼْبٕو اىَنّ٘خ ىيَْزظ اىَٞبؽٜ ، اٙبفخ اىٚ ٗع٘ك ٍْبمو

ّقٔ اإلٍنبّٞبد اىَبكٝخ ىيقٞبً ثؼَيٞخ  مىلفٚال ػِ ، فٜ اى٘ػٜ اىزَ٘ٝقٜ  ٔػلٝلح ػْل اىؾوفِٞٞ ّٗق

رْْٜٞ اىَجٞؼبد
(2)

. 

: ٗٝقٖل ثٖب اٍزالك اىضوك اىقله اىنبفٜ ٍِ اىَؼبهف ٗ ٙؼف اى٘ػٜ اىَٞبؽٜ ٗ اىضقبفخ اىَٞبؽٞخ -ط 

اىزْظٌٞ ٗ اىزؼبٍو  اىَٖبهاد ٗ اىَضبٌٕٞ اىزٜ رَنْٔ ٍِ اىَضبٌٕٞ اىَٞبؽٞخ، ٗمنىل اىؼَيٞبد اىالىٍخ ىيزقطٜٞ ٗ

ٍِ فاله ٙؼف االرٖبه اىلافيٜ  ٜ رَ٘ٝق ٗعٖخ اىَٞبؽخ فٜ اىؼواق ٝظٖوؼغي ف،ام اُ اى ٍغ اىَئٍَبد

فٜ اىزؼبٍو ثِٞ ٍقزيف اىقطبػبد ٗاىْومبد فٜ ٍغبه اىَٞبؽخ ، ٗاّقضبٗ ٗرلّٜ  ٙؼف  ٗاىقبهعٜ، ٗ

ٍَز٘ٙ اىْظبفخ اىؼبٍخ فٜ اىَلُ ٗاىَْبٛق اىَٞبؽٞخ ٗاالصوٝخ ٗػلً مضبٝخ اىَوافق اىؼبٍخ ّٗظٌ ٍؼبىغخ 

                                                           
(

1
 ،كلٌة العلوم  12 ، العددااللتصاد،"معولات عملٌة النهوض بالمطاع السٌاحً فً الجزائر"، مجلة جدٌد مجٌطنةمسعود  ( 

 .21،ص:  8100،الجزائر، 13، التجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة الجزائر االلتصادٌة
(

2
ة واالدارٌة ( سالم عبد الحسن رسن ، البٌئة المناسبة لتفعٌل االستثمارات المحلٌة واستوطان االستثمارات االجنبٌة ، مجلة الغري للعلوم االلتصادٌ 

 . 021، ص 8113( ، 4، العدد )
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ظبً اىغٞل اىْضبٝبد فٜ اٛبه اّقضبٗ اى٘ػٜ اىَٞبؽٜ ، ٗػلً ٗع٘ك ثٞبّبد ٍٗؼيٍ٘بد مبفٞخ ثَجت غٞبة اىْ

 .ىيَؼيٍ٘بد ٗاالؽٖبء اىَٞبؽٜ 

ٍِ اػَبه اىْٖت افزضبء ثؼ٘ االصبه اىَٞبؽٞخ  : اُ اىقطبع اىَٞبؽٜ فٜ اىؼواق ٝ٘اعٔ رؾلٝبد مجٞوح   -ػ

زضبء ٗرٖلٝل ٍْبهح اىؾلثبء فٜ اىَٕ٘و ٗٛبق مَوٙ فٜ اىَلائِ ٍٗي٘ٝخ ٗاىَوقخ ٗاىزقوٝت اثوىٕب اف

ىََزَو ىيَ٘اقغ اىَٞبؽٞخ اىلْٝٞخ ٗٙٞبع ٗفقلاُ اىؼلٝل ٍِ اىقطغ األصوٝخ ٍبٍواء فٚال ػِ اىزٖلٝل األٍْٜ ا

( اىف قطؼخ اصوٝخ ٗاىَقط٘ٛبد ٗاى٘صبئق اىََٖخ ٍِ اىَزؾف اىؼواقٜ ثؼل  15ٍب ٝقبهة ) خٍوقٗ اىََٖخ 

 .  2003ػبً 

ىَْبهمخ فٜ ٗٝظٖو مىل ٍِ فاله غٞبة األّْطخ اإلػالٍٞخ ا ٙؼف كٗه االػالً ٗاىزوٗٝظ اىَٞبؽٜ : ؿ.  

اىَئرَواد ٗاىَؼبهٗ فٜ اىقبهط ٗػلً اىزومٞي ػيٚ ٗٙغ فطخ ػَو ٍْزومخ ثِٞ األعٖيح اىقبٕخ ثْْو 

 .اىَنز٘ثخ  ًأ اىَوئٞخأً اىضقبفخ اىَٞبؽٞخ ٗاألعٖيح األفوٙ ٍِ ٍٗبئو اإلػالً ٍ٘اء اىَََ٘ػخ، 

ٗاىَؼيٍ٘بد اىَٞبؽٞخ  ٗع٘ك رنْ٘ى٘عٞب اإلػالً ٗاالرٖبه اُ اىؼواق ٝؼبّٜ ٍِ ٙؼف اٙف اىٚ مىل

ٗاىْقٔ فٜ اىَؼطٞبد ٗاالؽٖبئٞبد اىَزؼيقخ ثبىَٞبؽخ ٕٗؼ٘ثخ اىزنٞف ٍغ رنْ٘ى٘عٞب اإلػالً ٗاالرٖبه 

ىيَ٘اقغ اإلىنزوّٗٞخ ٍضو ٍ٘قغ ٗىاهح اىَٞبؽخ ٗاالصبه اىؼواقٞخ  اٍزالمٔ ػيٚ اىوغٌ ٍِفٜ قطبع اىَٞبؽخ 

 اىزبثؼخ ىٖب ٗاىَ٘قغ اىزغبهٛ.  داىٖٞئب ٍٗ٘قغ 

طبقخ االٝ٘اء فٗرؼل ٍِ إٌ اىَؼ٘قبد اىزٜ ر٘اعٔ اىقطبع اىَٞبؽٜ فٜ اىؼواق   ظؼف غبلبد اإلٕٚاء : -8

 ر٘اعٔ اىؼلٝل ٍِ اىَْبمو ٍْٖٗب :

 ا. اىؼغي فٜ ٛبقبد االٍزقجبه.

 ة ّقٔ اىٖٞبمو اىضْلقٞخ ماد اىغ٘كح ٗاىطؼبً.

 اىضَِ ثبىَْجخ ىيَٞبػ اىَؾيِٞٞ. ثبٕٚٔط. ٕٞبمو اإلٝ٘اء 

 فجلُٗ ٗع٘كرْنو اىْومبد اىَٞبؽٞخ ػٖت اىؼَو اىَٞبؽٜ تذَٙ ٔظؼف أداء انششكبد انسٛبحٛخ :  -9

ّٖٚخ ؽقٞقٞخ ىيَٞبؽخ فٜ  اُ ٝؾققّومبد مجٞوح رَزيل اىقجواد اىنبفٞخ فٜ ٍٞلاُ اىؼَو اىَٞبؽٜ ال َٝنِ 

ثٔ ٍِ ٍقٍ٘بد ٍزؼلكح ،  زَٞيرٍٗب ٗرْ٘ػٖب اىَقبٕل اىَٞبؽٞخ فٞٔ  ٗع٘ك اىؼلٝل ٍِاىوغٌ ٍِ فؼيٚ  ،اىؼواق

ٙؼف مضبءح ثَجت ػِ ٍ٘ق اىَٞبؽخ ٗاىَضو اىؼبىَٜ ٗمىل  ْزظ اىَٞبؽٜ اىؼواقٜ ٍبىاه ثؼٞلااىَ اال أُ

غواء اىَبئؼ ىيقلًٗ اىٚ اىؼواق ، مَب اُ َٞبؽٞخ  ٍِ رقلٌٝ ػوٗٗ رْبفَٞخ إلاكاهح اىْومبد ٗاى٘مبالد اى

فٜ رْظٌٞ  ثٕٔٞل ػِ اىلٗه اىنالٍٞنٜ اىنٛ رقً٘ ػَيٖب اقزٖو ػيٚ رقلٌٝ ػوٗٗ ٍٞبؽٞخ ثَٞطخ ، ّب
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ػلً اىزنٞف ٍغ اىطوق اىؼٖوٝخ ىيْْو اإلىنزوّٜٗ ٗػلً ٗع٘ك ثواٍظ ٍٞبؽٞخ ٍزَٞيح فٚال  ػِ اىوؽالد  

 .ػلً قلًٗ اىَٞبػ اى٘افلِٝ اىٚ اىؼواقأُ ٝئكٛ اىٚ  مئ رٌَٖ فٜ اٛبىخ اقبٍخ اىَٞبػ فٜ اىجيل ٍِٗ ّبُ مىل

ً ث  االستثًبس انسٛبحٙ فٙ انؼشاق . تفؼٛمسجم  :بَٛب

فٜ ظو االٗٙبع ٗاىَْبمو اىزٜ ٝؼبّٜ ٍْٖب قطبع اىَٞبؽخ فٜ اىؼواق الثل ٍِ ٗٙغ ثؼ٘        

ٕٗنا ٍب ٍٞئكٛ اىٚ اىََبَٕخ فٜ رَْٞخ االقزٖبك ٍقٍ٘برٔ  ٗاٍزضَبهاىقطبع ٕنا اىَقزوؽبد ىيْٖ٘ٗ ث٘اقغ 

َّجخ اىََبَٕخ فٜ اىْبرظ اىَؾيٜ اإلعَبىٜ اىَٞبؽٜ،  هفغاىْٜ٘ٛ ٍِ فاله ىٝبكح عيت اىؼَيخ اىٖؼجخ ٗ

 ٕٜ مبالرٜ ىزَْٞخ اىَٞبؽخ فٜ اىؼواق ٌ األىٞبد أٗ اىَٞبٍبد اىَقزوؽخ ٍِٗ إٔ
(1)

: 

اىؼَو ػيٚ فَؼ اىَغبه اٍبً اىقطبع اىقبٓ مٜ ٝؤفن  تؼضٚض دٔس انمطبع انخبص فٙ انتًُٛخ انسٛبحٛخ : -1

زٍ٘غ فٜ اقبٍخ ٗثْبء ٍْْآد اىقلٍبد اى ػيٚاىقطبع ٕنا فاله رْغٞغ كٗهٓ فٜ رؾقٞق اىزَْٞخ اىَٞبؽٞخ ٍِ 

ىيَْْآد اىَٞبؽٞخ اىضْلقٞخ ٗثَب ٝزْبٍت ٗاىطيت اىَٞبؽٜ ، ٗاػطبء اىقطبع  اىَٞبؽٞخ ىيٝبكح اىطبقخ االٝ٘ائٞخ

اىقبٓ اىضوٕخ فٜ اّغبى ثؼ٘ ٍْبهٝغ اىجْٞخ االٍبٍٞخ ىيجيل مبىَطبهاد ٗاىطوق ٗاقبٍخ اىَالػت 

فٜ ٗٙغ فطخ اىزوٗٝظ ٗاىزْْٜٞ اىَٞبؽٜ ٍٗزبثؼخ رْضٞنٕب  ب  بٛق اىقٚواء ، ٗاظٖبه كٗهٓ مْوٝنٗاىَْ

اىٚ اهٗ اى٘اقغ  ٗاالٍٖبً فٜ رؾ٘ٝيٖب
)
 

2(
رقلٌٝ اىقوٗٗ اىَوٝؾخ ٗثض٘ائل ٍْقضٚخ ٗاىؼَو ػيٚ . 

كح ٍِ ىيََزضَوِٝ فٜ اىقطبع اىقبٓ ٍِ أعو اىْٖ٘ٗ ثََز٘ٙ اىؼوٗ اىَٞبؽٜ فٜ اىؼواق ، ٗاالٍزضب

رغبهة اىقطبع اىقبٓ فٜ اىلٗه اىَٞبؽٞخ فٜ اٛبه رَْٞخ اىَ٘اهك اىجْوٝخ اىَٞبؽٞخ ىَٚبُ ٍقوعبد 

ٕنا ٍِ عبّت ، ٍطبثقخ ىيَؼبٝٞو اىلٗىٞخ ٗفبٕخ فٜ ٍغبه اٍزضَبه اىطبقبد اىجْوٝخ اىَزقٖٖخ ٍٞبؽٞب 

ٍٞبؽٞخ ٍقزوؽخ فٜ  ٍِٗ عبّت افو اىزْغٞغ ػيٚ اقبٍخ ّوامخ ٍغ اىقطبع اىقبٓ ٗٛوػ اٌٍٖ ٍْبهٝغ

ٍ٘ق اىؼواق ىألٗهاق اىَبىٞخ ، الٍَٞب اُ اىؾنٍ٘خ رَزيل ٍَبؽبد مجٞوح ٍِ االهاٜٙ اىقبثيخ ىالٍزضَبه 

اىَٞبؽٜ 
(3)

اػزَبك كهاٍبد علٗٙ اقزٖبكٝخ قجو اىْوٗع ثقٞبً اٛ ٍْوٗع ٍٞبؽٜ كُٗ روك  ٍغ ٙوٗهح.  

٘ط اىَٞبؽٜ فٜ اىؼواق ثَب ٝزالئٌ ٍغ ٍزطيجبد اىَغبه ىيََزضَو ثبفزٞبه ّ٘ع اىَْوٗع ثٖلف رْ٘ٝغ اىَْز

اىَٞبؽخ اىؾبىٞخ ٗاىََزقجيٞخ ٍْٗبهمخ ٗىاهح اىَٞبؽخ ٗاالصبه ثزؾلٝل ٗرؼِٞٞ اىضوٓ االٍزضَبهٝخ ىلػٌ 

اىَٞبؽخ ٗرؾضٞي اىََزضَوِٝ العزناة هإًٗ االٍ٘اه ثبرغبٓ ٍْؼ اىضوٓ اىَوٝؾخ ٍِ فاله ر٘افو ّظٌ 

، مَب  ف ثضوٓ االٍزضَبه اىَزبؽخ فٜ اىؼواق ٗر٘ٙٞؼ ٍياٝب مو فوٕخٍؼيٍ٘بد كقٞقخ ٍْٗزظَخ ىيزؼوٝ

                                                           
(

1
لعرالٌة ، (موفك حمٌد البناء ، المولف السٌاحً فً العراق وافاق التعاون مع الدول المجاورة العربٌة واالسالمٌة ، بحث ممدم الى هٌئة السٌاحة ا 

 .04، ص 8114
(

2
،  8103ٌن العرالٌٌن ، بغداد ، ( رؤوف دمحم علً االنصاري ،السٌاحة فً العراق ودورها فً التنمٌة  ،الجامعة المستنصرٌة ،  اتحاد الناشر 

 011ص
(

3
 ( بٌت الحكمة ، افاق النشاط السٌاحً للنهوض بااللتصاد العرالً ، متاح على الرابط : 

Details.php?lD=s2-http://baytalhikma.a/News 
 

http://baytalhikma.a/News-Details.php?lD=s2
http://baytalhikma.a/News-Details.php?lD=s2
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اىزٜ اىقطبع اىقبٓ ّؾ٘ االٍزضَبه فٜ اىَْبهٝغ اىٖغٞوح ٗاىَزٍ٘طخ ٗاىغلٝلح  ؾضٞيزْغٞغ ٗرٝضٚو اىقٞبً ث

ٗٙغ آىٞخ ػَو ٗرْظٌٞ ٗرَ٘ٝو  بىْْبٛ اىَٞبؽٜ فٜ مبفخ ٍْبٛق ٍٗؾبفظبد اىؼواق ٍِ فالهث رزؼيق 

ىيَلُ ٗاىَْبٛق اىزٜ ىٌ رٖو ٗاىْ٘ع ٍِ اىَْبهٝغ اىَضٞلح اقزٖبكٝب ٗاعزَبػٞب ىالقزٖبك اىَؾيٜ ثٖنا  فبٓ

  اىَٞبؽٞخ اىَْزغؼبد ٗاقبٍخ اىزوفٖٞٞخ، اىَوامي ٗاّْبء ، ٗاىضْبكق اىَطبػٌ ثْبء ٍضواىزَْٞخ ثْنو فبٓ  اىٖٞب

 ٗر٘فٞو ىٖب اىَْبٍجخ اىؾي٘ه ٗٗٙغ اىَْوٗػبد ٕنٓ ٍْبهمخ كُٗ رؾ٘ه اىزٜ اىَؼ٘قبد مبفخ اىاىخ فاله ٍِ

  ػَيٞخ فٜ اّوامٌٖ أعو ٍِ ٗاألعبّت اىَؾيِٞٞ ىيََزضَوِٝ ٗاىَالئَخ اىالىٍخ اىزَٖٞالد ٗرقلٌٝ اىلػٌ

 ٕنا فٜ ارضبقٞبد ػقل ٛوق ػِ  ٍزقٖٖخ ٍٞبؽٞخ ّومبد اّْبء ػيٚ ٗاىؼَو اىَٞبؽٜ، اىقطبع رط٘ٝو

اىَغبه
 

فزؼ ٍِ فاله فٜ َّبه ٍٜٗٗ ٗعْ٘ة اىؼواق ، ٗ رط٘ٝوٕب رٖٞئخ ٍْبٛق ٍٞبؽٞخ ٍَزقوح ٗآٍْخ ٗ، 

ىالٍزضَبه فٖٞب ٗرقلٌٝ اىزَٖٞالد اىالىٍخ ىٌٖ  ٗاالعبّت االث٘اة اٍبً اىََزضَوِٝ اىؼواقِٞٞ 
 (1)

. 

: رَضو اىقط٘ح األٗىٚ ىزٖٞئخ اىَْبؿ  تٓٛئخ انجٛئخ انمبََٕٛخ ٔانتششٚؼٛخ انًالئًخ نالستثًبس انسٛبحٙ   -2 

ٍزضَبه فٜ رْوٝغ اىق٘اِّٞ ماد االفزٖبٓ، ٗٗٙغ اٟىٞبد اىْبعؾخ اىزٜ رؾ٘ه اىَْبؿ اىْبعؼ ىال

اىؼواقٜ اىٚ اىزؼلٝو ىغنة ٍْوٗػبد  َبهٛ ٍِ ٛبهك اىٚ عبمة. ٗٝؾزبط قبُّ٘ االٍزضَبهاالٍزض

فٜ اىقبُّ٘ اىَٖوٛ اىنٛ ٍْؼ األهٗ ثبىَغبُ ٍغ رقضٞ٘ فٜ أٍؼبه اىطبقخ ،  اىؾبهاالٍزضَبه، مَب ٕ٘ 

ؽ٘افي فبٕخ ىيَْوٗػبد االٍزضَبهٝخ فٜ قطبع  ( ٍْ٘اد ْٗٝجغٜ رقل10ًت ىَلح   )ػضبء ٍِ  اىٚوائٗا

 اىَٞبؽخ  رزَضو فٜ فٌٖ  ثَْجخ ٍب ٍِ اىزنبىٞف االٍزضَبهٝخ فٜ اىَْبٛق اىَٞبؽٞخ األمضو اؽزٞبعب  ىيزَْٞخ . 

  

ُٕوة :  اٍزَواه اىغٖ٘ك إلػبكح اىَ٘هٗ انمطغ االثشٚخ انًسشٔلخ حاػبد -3 س اىؾٚبهٛ ٗاالصوٛ ىيجيل اىنٛ 

، ٗثبىضؼو فقل مبّذ ْٕبك ٍؾبٗالد عبكح ٍِ قجو اىغٖبد اىََئٗىخ ػِ اىقطبع اىَٞبؽٜ فٜ  2003ػبً 

 اىَوقخاىف قطؼخ اصوٝخ فوعذ ٍِ فاله (  117)رٌ اػبكح امضو ٍِ ٗاىؼواق ثبىزَْٞق ٍغ اىلٗه اىَقزيضخ 

 إلػبكحخ ٍوقذ ٍِ اىَزؾف اىؼواقٜ ٍٗبىاىذ اىغٖ٘ك ٍَزَوح ، ٗمنىل فََخ االف قطؼخ أصوٝ خ اىؼْ٘ائٞ

بفو اىغٖ٘ك اىَجنٗىخ ٍِ قجو ٗىاهح اىَٞبؽخ ٗاالصبه ٗاىؾنٍ٘خ ٚرٌ ٍوقزٔ ، ٕٗنا ىٌ ٝؾٖو ى٘ال ر مو ٍب

ػيٚ ؽل ٍ٘اء 
(2)

 . 

ٗمىل ٍِ فاله رْنٞو عٖخ هقبثٞخ ٕلفٖب رْقٞٔ اىضَبك اىَبىٜ اػبدح ْٛكهخ انمطبع انسٛبحٙ :  - 4

ٍَب َٝبػل ػيٚ ر٘فٞو ٍْبؿ ٍالئٌ  ،ٗاالكاهٛ ىَؼبىغخ ٗرضبكٛ اىوٗرِٞ فٜ ٍئٍَبد اىقطبع اىَٞبؽٜ اىؼبً

                                                           
(

1
 .018، ص ( نسرٌن لاسم غالً ، مصدر سابك  
(

2
 010رؤوف دمحم علً االنصاري ،السٌاحة فً العراق دورها فً التنمٌة واالعمار ،مصدر سابك ، ص ( 
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ٍٗؾضي ىالٍزضَبه اىَٞبؽٜ ٗاىزقٌٞٞ اىََزَو إلكاء اىَْبهٝغ اىَٞبؽٞخ ٍِ قجو اىغٖبد اىَزقٖٖخ فٜ ٗىاهح 

به فطٜ اىزَْٞخ اىْ٘ٛٞخاىَٞبؽخ ىجٞبُ ٍلٙ علٗإب اقزٖبكٝب ٗاعزَبػٞب ٗاىزياٍٖب ثبىؼَو ثبٛ
 (1)

  . 

 اىؼواق  ٗقل رزطيت اىٖٞنيٞخ االٍزضبكح ٍِ اىقجواد اىلٗىٞخ اىَزوامَخ فٜ اىقطبع اىَٞبؽٜ ٗاىزٜ إجؼ

ػْٖب ىؼلح قوُٗ ثَجت اىؼيىخ اىلٗىٞخ ػِ اىؼبىٌ اىقبهعٜ ّزٞغخ اىَٞبٍبد اىقبٛئخ اىَزجؼخ فٜ اغيت  ب  ٍزقيض

ه ىط اىن٘اكه اىَٞبؽٞخ اىَزقٖٖخ ىيؼَو فٜ اىقطبع اىَٞبؽٜ ٍغ اىقطبػبد االٍزضَبهٝخ ٗمىل ٍِ فال

رَوٝؼ اىن٘اكه اىقلَٝخ غٞو اىَزقٖٖخ فٜ اىؼَو اىَٞبؽٜ ٗمىل ثبؽزٚبُ اىن٘اكه اىَزقٖٖخ ثَِٖ 

 .اىَؼبٕل اىَٞبؽٞخ مٜ ّورقٜ ثبىؼَو اىَٞبؽٜ أًاىَٞبؽخ ٗاىضْلقخ ٍِ اىقوٝغِٞ ٍ٘اء ٍِ اىنيٞبد 

مَب ّؼوف ثبّٔ ال فبئلح ٍِ رط٘ٝو ػْبٕو اىغنة اىَٞبؽٜ  انصحٙ ٔانجٛئٙ : االْتًبو ثبنٕظغ  -5

ٗاىَوافق اىَٞبؽٞخ مبفخ ٗاى٘ٙغ اىٖؾٜ ىيجيل ٍزقيف ٍٗظبٕو اىْظبفخ غٞو ٍز٘فوح ، فبىَبئؼ ْٝضو ٍِ ٕنٓ 

اىؾبىخ ؽزٚ ٗاُ مبّذ اىَوافق اىَٞبؽٞخ عَٞيخ ٗماد ٍَز٘ٙ ٍوٍ٘ق ، ٗػيٞٔ ٍِ اعو اىْٖ٘ٗ ثبى٘اقغ 

ىَٞبؽٜ ىيجيل الثل ٍِ رط٘ٝو اىْظبً اىٖؾٜ ٍِ فاله ّظبً كقٞق ٕٗبهً ىيوقبثخ اىٖؾٞخ ػيٚ عَٞغ ا

اىَوافق اىٖؾٞخ ٗاىَٞبؽٞخ ٗاىَطبػٌ ٗاىضْبكق ٗمو ٍب ىٔ ػالقخ ثبىْْبٛ اىَٞبؽٜ ٗاالٕزَبً ثْجنبد ٍٞبٓ 

د اىزٜ رقلً فٜ اىْوة ٗاىٖوف اىٖؾٜ ٗاالٕزَبً ثْظبفخ اىجٞئخ ثْنو ػبً ، ٗهفغ ٍَز٘ٙ اىقلٍب

رؾلٝل ٗنو اىنٛ ْٝؼوٓ ثبالَٛئْبُ ٕؾٞب ً ٗهغجخ اىَبئؼ ٗثبىْءَئٍَبد اىٖؾٞخ ٗرط٘ٝوٕب ثَب ٝزالاى

ٗىاهرٜ اىجٞئخ ٗاىَٞبؽخ  ثِٞاىغٖبد اىََئٗىخ ػِ ؽَبٝخ اىجٞئخ اىطجٞؼٞخ ٗرَْٞخ ٍ٘اهكٕب ٍِ فاله اىزَْٞق 

ٞخ ثبػزجبهٕب اؽل ػْبٕو اىجٞئخ ٗٗع٘ة ؽَبٝزٖب ىيؾضبظ ػيٚ اىَ٘هٗس اىؾٚبهٛ ىَب رْنئ اىطجٞؼخ ٍِ إَ

 ٗرَْٞزٖب . 

ٝزٌ ػِ ٛوٝق اىؼَو ػيٚ اىزقيٞو ٍِ اىغوائٌ ٗر٘فٞو االٍِ فٜ اىَغزَغ  تطٕٚش ٔسبئم  االيٍ انسٛبحٙ: -6

ثٖ٘هح ػبٍخ ال ٝضٚيُ٘ اىنٕبة اىٚ ثيل ٍب ال رز٘فو فٞٔ اعواءاد ٍالٍخ اٗ ال ٝز٘فو فٞٔ االٍِ  اىَٞبػالُ 

ُ اىجيل فٜ رضجٞذ االٍِ اىؼَو ػيٚ رط٘ٝو ٗرؾلٝش اعٖيح االٍِ اىَٞبؽٜ ٗاّواك ٍنبٍِ فاله يٜ ، اىلاف

 اىَٞبؽٜ 
(2)

. 

: ػِ ٛوٝق  رَٖٞالد فلٍبد اىَؼيٍ٘بد اىَٞبؽٞخ  ظًبٌ تٕفٛش ٔتمذٚى انتسٓٛالد نهخذيبد انسٛبحٛخ -7

 .ه ػيٚ ٍَخ اىلف٘ه )اىضٞيا(رَٖٞو اعواءاد اىؾٖ٘ فٚال ػِ ، ٗرَٖٞو فلٍبد اى٘مبالد اىَٞبؽٞخ 

ٗمىل ٍِ فاله رقيٞو اىقٞ٘ك ٗاالعواءاد ٗرَٖٞيٖب ىغوٗ اىؾٖ٘ه ػيٚ اىضٞيا اىَٞبؽٞخ ٗفبٕخ ثبىَْجخ 

)ىيَضواد اىَٞبؽٞخ اىَْظَخ 
3
، ٗاٍنبّٞخ إلاه اىضٞيا اىَٞبؽٞخ ػِ ٛوٝق اىَوامي اىؾلٗكٝخ اىجوٝخ (

                                                           
(

1
جغرافٌة (حسن عبد هللا حسن ، الخدمات السٌاحٌة فً العراق واثرها على التنوع االلتصاد العرالً ،جامعة الكوفة كلٌة االداب ،  مجلة البحوث ال 

 .840ص ، 8103( ،84، العدد )
(

2
 .811، ص 8103ماهر عبد العزٌز , صناعة السٌاحة , زهران للنشر والتوزٌع , عمان , ( 
(

3
 . 206اىَٖله ٍبثق ّضَخ ،  ٓ  ( 
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اىٚ اىجؾش ػِ ثيل ثلٝو  اىَٞبػؾٖ٘ه ػيٚ اىضٞيا رئكٛ ٗاىغ٘ٝخ ٗاىجؾوٝخ الُ رؼقٞل ٕٗؼ٘ثخ اعواءاد اى

 ٘عل ىلٝٔ قٞ٘ك اٗ اعواءاد ٕؼجخ ىيؾٖ٘ه ػيٚ اىضٞيا . رافو ال 

ٝغت اىق٘ه اُ اىَٞياّٞخ اىَقٖٖخ  انؼًم ػهٗ صٚبدح انًٕاصَخ انًخصصخ نٕصاسح انسٛبحخ ٔاالثبس : -8

ذ رْن٘ ٍِ اىؼغي اىنجٞو ، ٗمَب ّؼوف اُ ىي٘ىاهح فٜ اىَْ٘اد اىَبٙٞخ ىٌ رنِ ثبىََز٘ٙ اىَطي٘ة ٗمبّ

اىَٞبؽخ ٕٜ اىوكٝف اىضبّٜ ىالقزٖبك اىؼواقٜ ثؼل اىْضٜ ، في٘ أُػطٜ اىَغبه اىنبفٜ ىٖنا اىقطبع ىؾقق 

اىَطي٘ة ٍْٔ ، ٗػيٞٔ الثل ىيؾنٍ٘خ ٍِ اػبكح اىْظو ثبىَٞياّٞخ اىَقٖٖخ ىٖنا اىقطبع اىؾٞ٘ٛ
(1)

. 

: ٗمىل ٍِ فاله روٌٍٞ ٕٗٞبّخ ثؼ٘ اىَ٘اقغ االصوٝخ ٗاىَؼبىٌ  اػبدح تأْٛم انًشبسٚغ انسٛبحٛخ -9

اىزبهٝقٞخ ٗاىَلُ اىقلَٝخ ٗاىؼَو ػيٚ اّْبء ثؼ٘ اىَْبهٝغ اىَٞبؽٞخ فٖٞب إلقبٍخ اىؼوٗٗ اىضْٞخ ٗاىْلٗاد 

ٗاىَئرَواد اىضقبفٞخ ، ٗاالٕزَبً ثََز٘ٙ اىْظبفخ اىؼبٍخ فٜ اىَلُ ٗاىَْبٛق اىَٞبؽٞخ ٗاالصوٝخ ٗمضبٝخ 

الٕزَبً ثبىَٖبٝف فٜ اىَْبه مب اى٘ػٜ اىَٞبؽٜ  حٌ ٍؼبىغخ اىْضبٝبد ٍِ فاله ىٝبكوافق اىؼبٍخ ّٗظاىَ

 ٍغٗمنىل اؽٞبء ٍْطقخ االٕ٘اه فٜ اىغْ٘ة ، ، ٗأػبكٓ رؤٕٞو اىَلُ ٗاىَغَؼبد ٗاىَْزيٕبد اىَٞبؽٞخ 

ٜ رقي٘ ٍِ االّْطخ االٍزضَبهٝخاالٕزَبً ثبالٍزضَبه فٜ اىَْبٛق اىغلٝلح اىز
(2)

. 

ٗرط٘ٝوٓ ثَب ٝزالءً  ٍغ اىزط٘هاد اىؾلٝضخ اىزٜ ْٖٝلٕب اىقطبع اىَٖوفٜ  إصال  انمطبع انًصشفٙ -10

ػيٚ ٍَز٘ٙ اىؼبىٌ، ٗاّْبء اىَٖبهف اىَٞبؽٞخ اىَزقٖٖخ ػيٚ غواه اىَٖبهف اىْٖبػٞخ ٗاىزغبهٝخ 

 ٗاىيهاػٞخ ٗغٞوٕب .

فٜ ْٕبػخ اىَٞبؽخ ىٖب فٖٕ٘ٞخ ٍؼْٞخ الُ  اُ رَْٞخ اىَ٘اهك اىجْوٝخ انتؼهٛى ٔانتذسٚت انسٛبحٙ : -11

اىؼَو فٜ اىَغبه اىَٞبؽٜ ٗاىضْلقٜ ٝؾزبط اىٚ ٍٖبهح ٗمضبءح ػبىٞخ ، ٍِٗ ْٕب رجوى إَٔٞخ اىزؼيٌٞ اىَٞبؽٜ 

ىزؤٍِٞ م٘اكه ٍْٖٞخ ٍزقٖٖخ ريجٜ ؽبعخ اىَ٘ق اىَٞبؽٜ ىغَٞغ االفزٖبٕبد اىَزْ٘ػخ ٍِ فاله  اىؼَو 

فبهعٔ  أًد ٍٖٗبهاد اىؼبٍيِٞ فٜ اىقطبع اىَٞبؽٜ ٍ٘اء مبُ كافو اىؼواق ػيٚ اقبٍخ كٗهاد ىزط٘ٝو قلها

، ٗرط٘ٝو ٍْبٕظ اىزؼيٌٞ ٗاىزلهٝت اىَٞبؽٜ ثَب ٝ٘امت ٍزطيجبد اىَٞبؽخ اىؾبىٞخ ٗاىؼَو ػيٚ اّْبء اىؼلٝل 

 ٍِ اىنيٞبد ٗاىَؼبٕل اىَٞبؽٞخ اىَزقٖٖخ ىغوٗ ريجٞخ ؽبعخ اىجيل ٍِ اىن٘اكه اىَْٖٞخ فبٕخ ثبىقطبع

 اىَٞبؽٜ .

ػجو اىَْبٛق اىَٞبؽٞخ اىَقزيضخ ثَب ٝئٍِ اقبٍخ ْٕبػخ ٍٞبؽٞخ  تُٕٚغ انًُتج انسٛبحٙ انًؼشٔض -12

، ٕٗنا ٝؼزَل  ػيٚ رط٘ٝو .اىجطبىخٍزط٘هح رقً٘ ثلٗهٕب ثزؤٍِٞ ّ فوٓ ػَو رْبهك ثَؾبهثخ اىضقو ٗرؾل ٍِ 

                                                           
(

1
 المجلد (كاظم احمد البطاط ، دمحم حسن علً ، تحلٌل دالة االستثمار السٌاحً فً محافظه كربالء ، المؤتمر العالمً الثالث ، جامعة اهل البٌت ، 

 .380، ص 8112( ، 1( ، العدد )0)
(

2
 .12، ص 8111،  0رعد العانً ، الوجٌزة فً الجغرافٌا السٌاحٌة وسٌاحة المخٌمات ، دار الحامد ، عمان ،ط ( 
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رضٞو اىوغجخ ثبىَضو  ٞبؽٞخ علٝلحاىَٞبؽخ ٗاكاٍخ اىَْزغبد اىَٞبؽٞخ اىَ٘ع٘كح ٗاثزنبه ٍْزغبد ٍ
)1(

, ٗمىل 

االٍو  اىَٞبؽخ اىلْٝٞخ  فٚال ػِ اىزوٗٝظ ىالٍزضَبه فٜ اىَٞبؽخ اىجٞئٞخ ٗاىٖؾواٗٝخ ٗغٞوٕب ،  ػِ ٛوٝق

اىٚوائت  ػَو ٗاٝواكادفوٓ ر٘فٞو ٍِ  اىنٛ ٌَٖٝ فٜ عنة اى٘افلِٝ ىٖنٓ االّ٘اع ٍِ اىَٞبؽخ ٌَٖٗٝ

 .اٝواكاد اىَ٘اىّخ اىؼبٍخ ىيلٗىخ اىؼواقٞخٌ مىل اٝغبثٞب  ػيٚ ْٝؼنٍَب ٗاىزؼوٝضبد اىنَومٞخ 

اىْبعؾخ فٜ ٕنا  ٗاالٍزضبكح ٍِ اىزغبهة اىلٗىٞخ انتؼبٌٔ يغ انًُظًبد ٔانًؤسسبد انذٔنٛخ انسٛبحٛخ -13

اىزؼبُٗ ٍغ اىلٗه فزؼ ثبة ، ٍِ أعو رط٘ٝو  اىقطبع اىَٞبؽٜ  ٗاىَغبه فٜ ّقو اىقجواد ٗاىَؼبهف 

رؾقٞق رَْٞخ ٍٞبؽٞخ فٜ  ىغوٗرَْٞق اىَٞبٍبد اىَٞبؽٞخ ٍغ ٕنٓ اىلٗه ٍِ اعو اىؼوثٞخ ٗ  اإلٍالٍٞخ 

االرضبقبد ٍغ اىلٗه اىوائلح فٜ ٍغبه اٟصبه ٗاىزواس ٗاالٍزضبكح ٍِ رغبهثٖب ٍِ ٍغ ػقل اىؼلٝل ٍِ اىؼواق  

 أعو رط٘ٝو اىَٞبؽخ األصوٝخ ٗاىضقبفٞخ ٗرَْٞزٖب.

ٍِ فاله اىَْبهمخ فٜ اىَئرَواد ٗاىْلٗاد ٗػقل ٍنمواد اىزضبٌٕ  نسٛبحٙانؼًم ػهٗ تطٕٚش اإلػالو ا -14

ٗاىزؼبُٗ، ٗاالٍزضبكح ٍِ اىقجواد اىلٗىٞخ ٗاىؼبىَٞخ فٜ ٍغبه اإلػالً اىَٞبؽٜ، األٍو اىنٛ َٝبٌٕ فٜ هفغ 

وثٞخ مضبءح اىؼبٍيِٞ فٜ ٍغبه اإلػالً اىَٞبؽٜ ّْٗو اإلػالّبد فٜ ٍقزيف اىٖؾف ٗاىَغالد اىؼواقٞخ ٗاىؼ

إلثواى اىَْزظ اىَٞبؽٜ ٗرؾضٞي اىَٞبػ ػيٚ ىٝبهح اىؼواق ، ٗاىؼَو ػيٚ ّْو ٗاىَ٘اقغ االىنزوّٗٞخ  ٗاىلٗىٞخ 

ٗاٍزقلاً االػالً اىَٞبؽٜ مؤؽل اىَٖبكه اىََبػلح فٜ ،  اى٘ػٜ اىضقبفٜ ىلٙ اىَ٘اِْٛٞ ثؤَٕٞخ اىَٞبؽخ 

كافو اىؼواق ٗفبهعٔ ٗفبٕخ فٜ اىَضبهاد  فزؼ ٍنبرت ٍٞبؽٞخ ىيزوٗٝظ االػالٍٜ ٗاىَٞبؽٜمىل ٍِ فاله 

( ػِ اىَؼبىٌ اىَٞبؽٞخ ٗاالصوٝخ ٗاىلْٝٞخ CDاىؼواقٞخ ٗإلاه مواهٌٝ ّْٗواد ٍٞبؽٞخ ٗاّوٛخ فٞلٝ٘ ٗ )

فٜ اىؼواق ٗثيغبد ػلح ، اٙبفخ اىٚ إلاه ٍغيخ ٍٞبؽٞخ ثبىيغزِٞ اىؼوثٞخ ٗاالّنيٞيٝخ ٗىغبد افوٙ 
(2)

. 
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 االستنتاجات والتوصيات :

 اوالً : االستنتاجات .
ن االستثمار السٌاحً ٌتكون من سلسلة متداخلة من العملٌات المركبة التً تحدد اوجه ومجاالت إ -1

الطلب  لٌالئماالنفاق والتموٌل االستثماري التً تهدف الى تطوٌر وتحسٌن مكونات المنتج السٌاحً 

 المتوقع علٌه .

  ان االستثمار بشكل عام وفً قطاع السٌاحة بشكل خاص ٌتسم بالحساسٌة اتجاه االحداث العالمٌة  -2

 االقتصادٌة والسٌاسٌة واالمنٌة كما انها تعد من اهم محدداته .

ان التً تجعل منها بلد السٌاحٌة ان كل من الجزائر ومالٌزٌا والعراق تزخر بالعدٌد من المقومات -3

نجهذاٌ ْزِ انًمٕيبد فٙ اشغى يٍ رٕفش انٔػهٗ اال اَّ  من جمٌع انحاء العالم ، للسٌاحمستقطبة 

ْزا انًغبل  يُٓب فٙانغضائشٚخ  ٔانؼشالٛخ  نى رؾمك انكفبءح انًزٕلؼخ انزغشثزٍٛ  ، ٚالؽع اٌانًزكٕسح 

غٛبؽٙ اٌ رغزة ػهٗ ػكظ انزغشثخ انًبنٛضٚخ انزٙ اعزطبػذ ثبنزخطٛؾ ٔانزغٕٚك ٔاالػالو ان

 انغٛبػ انٛٓب ثمٕح  

 من خالل تحلٌل التطور فً مؤشرات القطاع السٌاحً فً البلدان المختارة اتضح ان : -4

ان مؤشر حجم االستثمار السٌاحً فً الجزائر قد تراوح بٌن االرتفاع تارة  واالنخفاض تارة   - أ

االجنبٌة كانت  أماخرى ، وبشكل  عام ٌمكن القول ان حجم هذه االستثمارات سواء المحلٌة منها 

 ، وبشكل عام ٌمكن القول بأنٌها ضئٌلة وال تتناسب مع حجم االمكانات والمقومات المتوفرة ف

انغٛبعبد ػٍ تفوق حجم االستثمارات المخصصة لقطاع السٌاحة الجزائري ، وقد نتج ذلك   قٌامها

انٕؽُٛخ انزٙ ارجؼزٓب يبنٛضٚب فٙ عزة االعزضًبساد انًؾهٛخ ٔاالعُجٛخ فٙ لطبع انغٛبؽخ يٍ خالل  

 .غزذايخ  رشغٛغ اَشبء يُبؽك االعزضًبس انغٛبؽٙ ٔرًُٛخ انغٛبؽخ انزكٛخ ٔانزشٔٚظ نهغٛبؽخ انً

انٕافذٍٚ انٗ انغضائش ْٕ االخش لذ رشأػ ثٍٛ االسرفبع ٔاالَخفبع ٔٚؼٕد  انغٛبػاٌ يؤشش ػذد   - ب

انشغى يٍ ًب ٚخض االٚشاداد انغٛبؽٛخ فئَّ ػهٗ رنك انٗ ظٕٓس ٔعٓبد عٛبؽٛخ رُبفغٛخ ايب فٛ

 . رضاٚذْب خالل يذح انذساعخ نكُٓب ال رشرمٙ نًغزٕٖ انطًٕػ انز٘ رشغت ثّ انغضائش

فٙ ؽٍٛ ٚالؽع اٌ يؤشش ػذد انغٛبػ انٕافذٍٚ فٙ يبنٛضٚب لذ ارغى ثبالسرفبع ثشكم ػبو ٔرنك ثغجت 

 .عزاثخ نهغبئؾٍٛ  انًؤْالد انغٛبؽٛخ انكجٛشح انزٙ رًزهكٓب ٔانزؼبيم انؾغٍ يًب عؼهٓب ٔعٓخ عٛبؽٛخ

انؼشع انغٛبؽٙ العزٛؼبة انٕافذٍٚ  ب ثبنُغجخ نًؤشش انطبلخ االٕٚائٛخ انز٘ ٚؼجش ػٍ لذسحأي  - ت

فُبدق  انشغى يٍ آَب لذ عغهذ  رضاٚذا يغزًشاَ فٙ ػذد انٚالؽع اٌ  انغضائش ػهٗ نهغٛبؽخ ، ٔ

ايب فًٛب  دٔنٛب ، أو ببنًُبفغخ عٕاء يؾهٛثانٗ انًغزٕٖ انز٘ ٚغًؼ نٓب ٔاالعشح اال آَب نى رشرمٙ 

ضاٚذ اػذادْب خالل يذح انذساعخ ، اال اٌ انشغى يٍ رٖ ٔػهٗ الخشٚخض نٛبنٙ انًجٛذ فٓٙ ا

يؼظًٓب فٙ فُبدق غٛش يظُفخ يًب ٚزشرت ػهّٛ ػؼف االٚشاداد انغٛبؽٛخ ثغجت اعزمطبثٓب نزٔ٘ 

 انذخٕل انًزٕعطخ ٔانًخفؼخ .

خالل عُٕاد انذساعخ فٙ يبنٛضٚب يٍ خالل  ا  فٙ ؽٍٛ َغذ اٌ ْزا انًؤشش لذ عغم اسرفبع يغزًش

انغشف ٔلذ َزظ رنك ػٍ صٚبدح االعزضًبساد انًٕعٓخ َؾٕ ْزا انمطبع رضاٚذ اػذاد انفُبدق ٔ

 العزٛؼبة االػذاد انًزضاٚذح يٍ انغٛبػ انٕافذٍٚ انٗ يبنٛضٚب .

 

 أيب ثبنُغجخ نزأصٛش االعزضًبس انغٛبؽٙ ػهٗ يؤششاد انزًُٛخ انًغزذايخ انزٙ رى  دساعزٓب ٚالؽع : -5
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عًبنٙ رخزهف ثؾغت ؽغى ٔاًْٛخ ْزا انمطبع ٔيب اٌ يغبًْخ لطبع انغٛبؽخ فٙ انُبرظ انًؾهٙ اال - أ

انشغى يٍ االسرفبع انزذسٚغٙ إر َغذ اَّ ػهٗ  يخظض نّ يٍ اعزضًبساد  يٍ دٔنخ انٗ اخشٖ ،

شكهذ  َغت  ػئٛهخ ًؾهٙ اإلعًبنٙ  فٙ انغضائش  اال آَب  نؾغى يغبًْخ  ْزا انمطبع فٙ انُبرظ ان

رظ لذ رشأػ ثٍٛ االسرفبع ٔاالَخفبع يًب ٚذل ػهٗ ٔيؾذٔدح ، فٙ ؽٍٛ  اٌ َظٛت انفشد يٍ انُب

 .  ٙ َٔظٛت انفشد يٍ انُبرظانزأصٛش انًؾذٔد نهمطبع انغٛبؽٙ فٙ انُبرظ االعًبن

أيب فٙ يبنٛضٚب فٛالؽع اٌ ْزا انًؤشش لذ عغم اسرفبػب  فٙ لًٛزّ َٔغجخ انًغبًْخ انًجبششح نهغٛبؽخ 

اَؼكظ رنك ػهٗ َظٛت انفشد يٍ انُبرظ ار عغم ْٕ االخش ٔلذ ٚؾزم يشرجخ يزمذيخ فٙ ركٍٕٚ انُبرظ 

اسرفبػب  يًب ٚذل ػهٗ ٔعٕد ػاللخ ؽشدٚخ ثٍٛ االٚشاداد انغٛبؽٛخ ٔانُبرظ انًؾهٙ االعًبنٙ ٔانزٙ 

 رظت فٙ  صٚبدح َظٛت انفشد يٍ انُبرظ .

فٙ ْزا انمطبع  ثبنُغجخ نزأصٛش االعزضًبساد فٙ انمطبع انغٛبؽٙ ػهٗ رٕظٛف ٔرشغٛم االٚذ٘ انؼبيهخ  - ة

، فٛالؽع اٌ ْزا انمطبع لذ شٓذ رطٕسا  يهؾٕظب  فٙ رٕظٛف االٚذ٘ انؼبيهخ خالل يذح انذساعخ فٙ 

نشغى ب  ػئٛهخ ٔ ػهٗ اانغضائش، اال اٌ َغجخ انًغبًْخ انًجبششح ٔاالعًبنٛخ فٙ انزٕظٛف ؽممذ َغج

ْزا انًؤشش لذ عغم يٍ رنك فمذ اعًٓذ فٙ خفغ يؼذالد انجطبنخ ٔانفمش ، فٙ ؽٍٛ َغذ اٌ 

( فٙ انؼبنى فٙ يغبل انزٕظٛف فٙ انغٛبؽخ ٔ اعًٓذ 25اسرفبػب  فٙ يبنٛضٚب ثؾٛش اؽزهذ انًشرجخ )

فٙ انؾفبظ ػهٗ يؼذالد فمش ٔثطبنخ يُخفؼخ فٛٓب االيش انز٘ ٚذل ػهٗ ٔعٕد ػاللخ ػكغٛخ ثٍٛ 

 انزٕظٛف فٙ انغٛبؽخ ٔيؼذالد انفمش ٔانجطبنخ .

ًٛضاٌ انغٛبؽٙ ٔاَؼكبعبرّ ػهٗ يٛضاٌ انًذفٕػبد ، اٌ انغضائش لذ ٚالؽع يٍ خالل يؤشش ان - د

االٚشاداد انغٛبؽٛخ  فٙ ْزا انًؤشش ْٔزا َبرظ ػٍ اسرفبع َغجخ انُفمبد انغٛبؽٛخ ػهٗ عغهذ ػغضا  

يًب ٚؼكظ انغٛبعخ انزغبسٚخ نهغضائش َؾٕ انزشكٛض ػهٗ انمطبع انًؾشٔلبد ػهٗ ؽغبة ثمٛخ 

ٛضٚب فبئؼب  فٙ انًٛضاٌ انغٛبؽٙ االيش انز٘ اَؼكظ ثشكم اٚغبثٙ ػهٗ انمطبػبد فٙ ؽٍٛ عغهذ يبن

 يٛضاٌ انًذفٕػبد يًب ٚؼكظ انغٛبعخ انًزجؼخ يٍ لجم انؾكٕيخ انًبنٛضٚخ فٙ رُٕٚغ االٚشاداد .

ٌ رارٓب يُزظ عٛبؽٙ ، نزنك فئاٌ انؼاللخ يب ثٍٛ انغٛبؽخ ٔانجٛئخ ْٙ ػاللخ ركبيهٛخ ، فبنجٛئخ ثؾذ  - س

غٛبؽٙ ٚغٓى فٙ ؽًبٚخ انجٛئخ ٔانًؾبفظخ ػهٛٓب ، ٔيٍ خالل رغشثخ انغضائش ٚالؽع آَب االعزضًبس ان

رًزهك انؼذٚذ يٍ انًؾًٛبد ٔانؾظبئش انٕؽُٛخ انًزُٕػخ ٔانزٙ رًضم االعبط فٙ انغٛبؽخ انجٛئٛخ ، ٔلذ 

فّٛ  رٕعذعغهذ انؼذٚذ يُٓب ػًٍ انزشاس انؼبنًٙ انًؾًٙ دٔنٛب  نًب  رًهكّ يٍ َظبو ثٛئٙ يًٛض 

فٙ انؼبنى  حػشش أيب يبنٛضٚب فزؼذ يٍ انذٔل االصُزٙٔرُٕع فٙ انغطبء انُجبرٙ ٔانًُبؿ ،  كبئُبد ؽٛخ

ثٕٛنٕعٛب ، ٔرؼزجش يٍ انذٔل انًزُٕػخ يٍ ؽٛش االَظًخ انجٛئٛخ يًب عؼهٓب رششؼ يٍ لجم  انًزُٕػخ

 . ُبشئخ فٙ انؼبنىثهذا  كأفؼم انٕعٓبد انغٛبؽخ ان(  33 ) يُظًخ انغٛبؽخ انؼبنًٛخ يٍ ثٍٛ

يٍ انزغبسة انشائذح فٙ رطٕٚش انمطبع انغٛبؽٙ،  ٔثشـكم ػبو ًٚكٍ انمٕل اٌ رغشثخ يبنٛضٚب ٔاؽذح

 ٔكبٌ نالعزضًبس انغٛبؽٙ دٔس ٔرأصٛش كجٛش ػهٗ يؤششاد انزًُٛخ انًغزذايخ يمبسَخ ثزغشثخ انغضائش 

فٙ انمطبع انغٛبؽٙ ثشكم ػبو  عزضًبسانشغى يٍ اسرفبع ؽغى االفٛالؽع اَّ ػهٗ أيب فًٛب ٚخض انؼشاق  -6

فٙ انؼذٚذ يٍ عُٕاد انذساعخ اال آَب ال رشلٗ انٗ رؾمٛك انطًٕػ فٙ رًُٛخ االلزظبد انٕؽُٙ، أيب اػذاد 

انشغى يٍ رغغٛهٓب اسرفبػب  فٙ انغُٕاد لٛذ انٗ انؼشاق ٔاالٚشاداد انغٛبؽٛخ ػهٗ انغٛبػ انٕافذٍٚ 

ٕد نهزؾغٍ فٙ يغزٕٖ انُشبؽ انغٛبؽٙ ٔاًَب َزٛغخ انضٚبدح فٙ ػذد انذساعخ، اال اٌ ْزِ انضٚبدح ال رؼ

يالئًزٓب نضٚبدح انٕافذٍٚ نهغٛبؽخ انذُٚٛخ ، كًب ٚالؽع اٌ ػؼف ؽبلخ االٕٚاء انغٛبؽٙ فٙ انؼشاق ٔػذو 

 نشغى يٍ آَب لذ عغهذ ثشكم ػبو اسرفبػب فٙ يؤششارٓب خالل انًذح لٛذ انذساعخ .انطهت انغٛبؽٙ ػهٗ ا

انُبرظ انًؾهٙ االعًبنٙ ٔثبنزبنٙ فٙ َظٛت  فخ فٙنمطبع انغٛبؽٙ فٙ انؼشاق َغجخ يغبًْخ ػؼٛعغم ا -7

انشغى يٍ رضاٚذْب خالل يذح انذساعخ ؽع اٌ َغت يغبًْزّ  فٙ انزٕظٛف ػهٗ انفشد يُّ، فٙ ؽٍٛ ٚال
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ٛخ انذٔل ، ٔاعٓبيّ  فٙ خفغ َغت انفمش ٔانجطبنخ ، اال آَب ال رشلٗ انٗ انًغزٕٖ انًطهٕة اعٕح ثجم

أيب فًٛب  انًٛضاٌ انغٛبؽٙ  فمذ عغم ثشكم ػبو ػغضا  فٙ يؼظى عُٕاد انذساعخ ٔلذ َزظ رنك ػٍ صٚبدح 

انُفمبد ػٍ االٚشاداد انغٛبؽٛخ يًب اَؼكظ عهجب ػهٗ يٛضاٌ انًذفٕػبد يًب ٚذل ػهٗ انزأصٛش انًؾذٔد  

 نالعزضًبس انغٛبؽٙ فٙ ْزِ انًؤششاد .

االعزضًبس فهٕ ٔعّ  يٍ انغٛبؽخ،خشٖ ألَٕاع أٚؼكظ َشبؽ انغٛبؽخ انذُٚٛخ فمؾ انزغبْم انؾبطم  -3

يٍ انغٛبػ انٕافذٍٚ يٍ يالٍٚٛ فئَّ يًكٍ اٌ ٚغزة  انغٛبؽخانؾكٕيٙ ٔانخبص فٙ األَٕاع األخشٖ يٍ 

خ انؼشالٛخ. ٔغُٙ انؼبيخ نهذٔن نهًٕاصَخٚشاداد اإل يٍغجخ عٛذح ٔٚغٓى فٙ رؾمٛك َ داخم انؼشاق ٔخبسعّ

انؼشائت، ٔصٚبدح فٙ اٚشاداد  ػٍ انمٕل يب عٕٛفشِ ْزا انمطبع يٍ فشص ػًم ٔؽشكخ الزظبدٚخ 

 ٔانزؼشٚفبد انغًشكٛخ.
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 ثانياً :  التوصيات

اػبفخ انٗ يب ٔسد يٍ يؼبنغبد ٔيمزشؽبد فٙ انًجؾش انضبنش يٍ انفظم انضبنش خشعذ انشعبنخ ثؼذح 

 شأَٓب اٌ رغٓى  ثبنُٕٓع ثٕالغ انمطبع انغٛبؽٙ فٙ انؼشاق ْٔٙ كبالرٙ :رٕطٛبد يٍ 

اْى رٕطٛخ ٚغت اٌ رزظذس لبئًخ انزٕطٛبد ْٙ إػبدح رظُٛف لطبػبد االلزظبد انٕؽُٙ    -1

نهمطبع انشئٛظ انخذيٙ،  غ انمطبع انغٛبؽٙ ػهٗ اَّ لطبٌع يغزمٌم يُفشٌد ربثغٌ انؼشالٙ ، ٔانزؼبيم ي

انزخطٛؾ ٔانزؼبٌٔ االًَبئٙ ثأعٓضرٓب  انًخزهفخ ثزطجٛك رؼهًٛبد االيى انًزؾذح ٔػشٔسح لٛبو ٔصاسح 

ثؼشٔسح ادساط اَشطخ ٔكبالد انغفش ٔانغٛبؽخ ػًٍ اَشطخ انمطبع   2002( نغُخ 4سلى )

انغٛبؽٙ االخشٖ ألَٓب رؼذ عضءا  ال ٚزغضأ يٍ انُشبؽ انغٛبؽٙ ٔرغبْى فٙ ركٍٕٚ انذخم انغٛبؽٙ 

 رغٕٚك انخذيبد انغٛبؽٛخ . ٔنٓب دٔس فؼبل فٙ 

 اطالػ ٔالغ االعزضًبس فٙ االلزظبد انؼشالٙ ٔاػزًبد عـٛبعـبد رُٕٚغ  يظبدس انذخم ٔانضشٔح ْٕ  -2

يٍ ْزا  عضءٌ ْٙ االعــزضًبساد ٔانًشــبسٚغ انغــٛبؽٛخ  ٔرنك الٌانغــجٛم االيضم نهزًُٛخ انًُشٕدح 

بنى انؾؼبسٚخ ٔاألصشٚخ ٔ انغــبؽبد ٔانًُبؽك انجُٗ انزؾزٛخ ٔرأْٛم انًؼ ٔػشٔسح نزطٕٚشاإلطالػ 

ؽبلزٓب االعزٛؼبثٛخ  يٍ خالل سفغانخؼشاء ٔرطٕٚش ؽبلبد االٕٚاء ٔانؼشع انفُذلٙ نكم يذُٚخ 

 .  انًخزهفخ ثؼذد انغشف ٔاالعشح ٔانخذيبد انزٙ رمذيٓب 

ُٕٚخ نهذٔنخ رطٕٚش انمطبع انغــٛبؽٙ ٔرٕفٛش انزخظٛظبد انًبنٛخ انالصيخ ػًٍ انًٕاصَبد انغــ -3

ح انغــٛبؽخ نهُٕٓع ثٕالغ انمطبع انغــٛبؽٙ أصاسح انغــٛبؽخ ٔاٜصبس ٔكزنك ْٛٔرفؼٛم دٔس ٔ

ٔاػًبس ٔرأْٛم  انًٕالغ انغــٛبؽٛخ فٙ يؾبفظبد ٔيُبؽك انؼشاق انًخزهفخ , فؼال  ػٍ رؼضٚض 

زهف األؽشاف االعــزمالنٛخ انًُٓٛخ نهمطبع انغــٛبؽٙ ٔإصانخ انزؼبسع فٙ انظالؽٛبد ثٍٛ يخ

 . ٔانغٓبد راد انؼاللخ ثبنشــأٌ انغــٛبؽٙ

فٙ ْزا انًغبل دٔس نهذٔنخ اػطبء دٔس نهمطبع انخبص فٙ رطٕٚش األَشــطخ انغــٛبؽٛخ يغ ٔعٕد  -4

يٍ خالل االعزفبدح يٍ  ًٛغ إَٔاع االعــزضًبساد انغــٛبؽٛخ انؼبيخ ٔانًخزهطخ ٔانخبطخنزؼضٚض ع

ؽال  رًُٕٚب نالعــزفبدح يٍ  ثبػزجبسْب انمطبع انؼبو ٔانمطبع انخبص أعــبنٛت ٔآنٛبد انشـشاكخ ثٍٛ

ِّ فٙ انًشــبسٚغ انغــٛبؽٛخ  ٔاَشبء   ،إيكبَبد انذٔنخ ٔإيكبَبد انمطبع انخبص فٙ صٚبدح اعــزضًبسار

يغهظ أػهٗ نهغــٛبؽخ يٍ انغٓبد انؾكٕيٛخ انًؼُّٛخ ثشــؤٌٔ انغــٛبؽخ ٔانمطبع انخبص ٚأخز ػهٗ 

نزخطٛؾ ٔسعـى انغــٛبعـبد نألَشــطخ انغــٛبؽٛخ فٙ اؽبس عــٛبعـبد الزظبدٚخ عذٚذح يٍ ػبرمّ ا

شــأَٓب أٌ رؼطٙ نالعــزضًبساد انغــٛبؽٛخ األًْٛخ انزٙ رغــزؾمٓب فٙ ػٕء يب ًٚزهكُّ انؼشاق يٍ 

يبد عــٛبؽٛخ . ّٕ  يٕاسد ٔيم

رشغٛغ رغشثخ انمطبع انًخزهؾ فٙ عٕق انؼشاق نألٔساق انًبنٛخ يٍ خالل يجبدسح انذٔنخ نهششاكخ يغ   -5

انمطبع انخبص فٙ ؽشػ اعٓى ٔيشبسٚغ عٛبؽٛخ يمزشؽخ فٙ عٕق انؼشاق نألٔساق انًبنٛخ ، 

ٕيخ ، ب انؾكخ نالعزضًبس انغٛبؽٙ انزٙ رًزهكٓٔاالعزفبدح يٍ  انًغبؽبد انكجٛشح يٍ االساػٙ انمبثه

ثبإلػبفخ انٗ رشغٛغ رغشثخ انششكبد انًغبًْخ انشٔاد فٙ يغبل االعزضًبس انغٛبؽٙ نطشػ اعٓى 

 .ْزِ انششكبد فٙ عٕق انؼشاق نألٔساق 

األخز ثًجذأ انزخطٛؾ انغٛبؽٙ نزؾمك انزكبيم فٙ انزًُٛخ ثٍٛ كبفخ انمطبػبد، ٔانزطبثك  ػشٔسح   -6

ؽٙ انًمذو، ٔأٚؼب  رؾمٛك أكجش لذس يًكٍ يٍ انًكبعت ٔانزٕافك ثٍٛ انطهت انغٛبؽٙ ٔانًُزظ انغٛب

االلزظبدٚخ انًجبششح ٔغٛش انًجبششح، ٔرأيٍٛ ػًهٛبد انزؾذٚش ٔانزطٕٚش نهًُبؽك انغٛبؽٛخ، 

انغٛبؽٛخ، إنٗ عبَت يغ رغٛش ٔرطٕس ػًهٛبد انزًُٛخ  رزالئىٔانزٕعغ ٔإٚغبد يُبؽك عٛبؽٛخ عذٚذح 

انمطبع  ال  اعٓضح انًغؤٔنخ ػٍ انغٛبؽخ ، كٌٕ رطٕٚش ْزرنك انؼًم ػهٗ انزُغٛك ثٍٛ يخزهف اال

ٚمغ ػهٗ ػبرك ٔصاسح انغٛبؽخ فمؾ ثم ٚزى  يٍ خالل دػى ػذح ٔصاساد كبنذاخهٛخ ٔانُمم ٔانظُبػخ 
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ٔانًبنٛخ ٔغٛشْب يٍ انٕصاساد انزٙ نٓب انذٔس انكجٛش فٙ رُشٛؾ ؽشكخ انغٛبؽخ فٙ انجهذ ، نزا الثذ يٍ 

 نٕصاساد ٔٚؼذ يٍ انؼشٔساد انالصيخ نزُفٛز اعزشارٛغٛخ انزًُٛخ انغٛبؽٛخ . ٔعٕد رُغٛك ثٍٛ ْزِ ا

   انمطبع انغٛبؽٙ انُٕٓع ٔرطٕٚش ػشٔسح االؽالع ٔانزؼشف ػهٗ انزغبسة انؼبنًٛخ انُبعؾخ فٙ -7

ٔيٕاكجخ انزطٕس انؾبطم فٙ انذٔل انغٛبؽٛخ نالعزفبدح يٍ  ب ٔااللزذاء ثٓ ٔخبطخ انزغشثخ انًبنٛضٚخ 

 . انُزبئظ انًزؾممخ ثًب ٚخذو انمطبع انغٛبؽٙ

رأيٍٛ انًالكبد انًذسثخ عٛبؽٛب يٍ خالل اَشبء انؼذٚذ يٍ انكهٛبد انغٛبؽٛخ انًزخظظخ فٙ  -3

يؤْهخ كٙ  انغبيؼبد ٔدػى انًؼبْذ ٔانًذاسط انغٛبؽٛخ انًٕعٕدح نغشع رخشٚظ يٕاسد ثششٚخ فُٛخ

رغزطٛغ يُبفغخ انذٔل االلهًٛٛخ انًغبٔسح انزٙ نٓب ؽظخ فٙ انغٕق انغٛبؽٙ فٙ يُطمخ انششق 

يغ ػشٔسح رفؼٛم دٔس انغٛبؽخ فٙ اعزٛؼبة انًضٚذ يٍ انؼبيهٍٛ يٍ خالل رفؼٛم االعزضًبس  االٔعؾ 

 . انغٛبؽٙ ٔخهك فشص ػًم ٔانمؼبء ػهٗ انجطبنخ 

 رمف ايبو االعزضًبس انغٛبؽٙ فٙ انؼشاق ٔيُٓب : انؼًم ػهٗ اصانخ انؼشالٛم انزٙ -2

 .االْزًبو ثًُظٕيخ انجُٗ انزؾزٛخ ثظٕسح ػبيخ يغ انزشكٛض ػهٗ رهك انزٙ رخذو لطبع انغٛبؽخ - أ

انؼًم ػهٗ رغٓٛم ٔرشغٛغ اَشبء يظبسف ؽكٕيٛخ أ اْهٛخ لبدسح ػهٗ رهجٛخ يزطهجبد انًغزضًشٍٚ  - ة

 .فٙ انمطبع انغٛبؽٙ

ؽبػش انؼًم ػهٗ رًُٛخ انظُبػبد انزمهٛذٚخ ٔانؾشفٛخ فٓٙ رًضم انزشاس ٔرؼكظ طٕسح ؽمٛمٛخ ػٍ   - د

انغٛبؽخ ٔانظُبػخ انزمهٛذٚخ رشكالٌ َشبؽب يزكبيال، ثبإلػبفخ إنٗ انمٛبو اٌ ثأػزجبس  انجهذ ٔصمبفزّ

صيخ انالٔٚغٛخ ثزمذًٚٓب نهضثبئٍ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٙ ٔانؼبنًٙ يٍ خالل األَشطخ انزغٕٚمٛخ ٔانزش

  .دٔسا يًٓب فٙ رطٕٚش ْزا انمطبعًًكٍ اٌ رًبسط يٍ انٔانزٙ 

انؼًم ػهٗ إَشبء لبػذح يؼهٕيبد ٔثٛبَبد ٔإؽظبئٛبد يزطٕسح ػٍ االعزضًبساد انغٛبؽٛخ فٙ  - س

انؼشاق ،ٔركٌٕ ػهٗ دسعخ ػبنٛخ يٍ انؾذاصخ ٔ رُذسط ػًُٓب كبفخ األَشطخ انغٛبؽٛخ نزظجؼ ثزنك 

 .ك ٔعٓخ انؼشاق انغٛبؽٛخدػبيخ أخشٖ نزغٕٚ

انخبص ثًُؼ انزشاخٛض نهًغزضًشٍٚ رفبدٚب  نغمٕؽ  انُبفزح انٕاؽذح(ٚؾزبط انؼشاق إنٗ رطجٛك َظبو ) - ط

انًغزضًش فٙ دٔايخ انجٛشٔلشاؽٛخ ٔانًغبٔاح ثٍٛ انًغزضًشٍٚ ٔيُؼ ؽٕافض االعزضًبس نهًُبؽك 

ػٍ كم يؤعغخ،  ٕظف  ثٕػغ ينخ يؤعغبد انذٔيٍ خالل لٛبو  ٔٚكٌٕ ػًم ْزا انُظبو   .انفمٛشح

ٔٚكٌٕ يٕعٕدا  ثًمش يشكض االعزضًبس نٛؤد٘ ػًهٛخ انزُغٛك ثٍٛ يؤعغخ االعزضًبس ٔيؤعغزّ انزٙ 

نؾغبثٓب، ٔانغبٚخ يٍ رأعٛظ رنك انًشكض انمؼبء ػهٗ لؼٛزٙ انجٛشٔلشاؽٛخ ٔانفغبد اإلداس٘  ٚؼًم

 انهزٍٛ رشكالٌ أْى ػٕائك االعزضًبس.

ّٛ االعزضًبساد ثٍٛ األَٕاع انًخزهفخ يٍ انغٛبؽخ ٔشزٗ انًغبالد ػشٔسح انؼًم ػهٗ رٕع -10

 .انغٛبؽٛخ ؽبنًب ٚكٌٕ نٓب عذٖٔ الزظبدٚخ . ٔنٛظ فمؾ انزشكٛض ػهٗ رًُٛخ انغٛبؽخ انذُٚٛخ 

اػزًبد كبفخ انغجم انكفٛهخ ثزفؼٛم دٔس انغٛبؽخ فٙ يٛضاٌ انًذفٕػبد ٔثشكم ؽشد٘ ، ْٔزا ٚزطهت  -11

: 

 .خ ، ٔٚزى رنك يٍ خالل  انًغٕق انغٛبؽٙ رفؼٛم عٛبؽخ االعزؼبف - أ

 رطٕٚش انغٛبؽخ انذاخهٛخ نهؾذ يٍ عفش انًٕاؽٍ انؼشالٙ انٗ انخبسط . - ة

ش انًُزغبد انٕؽُٛخ يٍ عهغ َٓبئٛخ ٔعهغ ٔعٛطخ ٔيٕاد أنٛخ نهؾذ يٍ اعزٛشادْب يٍ انخبسط رطٕٚ - د

 ٔثبنزبنٙ رخفٛغ انًٛم انؾذ٘ نالعزٛشاد انغٛبؽٙ .

رطٕس انًُزٕط انغٛبؽٙ ٔكغت سػب انغٛبػ االعبَت يٍ اعم اؽبنخ يذح ثمبئٓى فٙ انؼشاق ٔصٚبدح  - س

 يؼذالد اَفبلٓى انٕٛيٙ . 
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انزشكٛض ػهٗ انؼبيم االيُٙ نًب نّ يٍ رأصٛش كجٛش فٙ انزًُٛخ انغٛبؽٛخ ، ٔرٕفٛش االيٍ ٔااليبٌ عٕاء  - ط

 عبَت .انغٛبػ انًؾهٍٛٛ ٔاال أو انؼبيهٍٛ أوكبٌ نهًغزضًشٍٚ 

العزضًبس انغٛبؽٙ  َٔمم انًؼهٕيبد نفٙ انزشٔٚظ  ب  أعبعٛ ا  انؼًم ػهٗ إػطبء ٔعبئم اإلػالو دٔس -12

إلبيخ انًؤرًشاد  يٍ خالل ،  انكبفٛخ نهًغزضًشٍٚ نزغٓٛم فشص االعزضًبس انغٛبؽٙ فٙ انؼشاق

ٔاد٘ انشافذٍٚ ٔانًؼبسع انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ نهزؼشٚف ثبنًُبؽك انغٛبؽٛخ ٔانؼًك انزبسٚخٙ نؾؼبسح 

رؼضٚض انزُبفغٛخ نكَّٕ ٚغٓى فٙ فٙ غبٚخ االًْٛخ  يغبل انزغٕٚك ٔانذػبٚخ ٔاالػالٌ  ، إر ٚؼذ

ٚجؾش ػٍ اطجؼ  انغبئؼ انٕٛو  ٔرنك الٌ ٔرطٕٚش انمذساد ثؼذ صٕسح االرظبالد ٔانًؼهٕيبد، 

دُٚٙ خظٕطٛخ فهكم يشلذ ، بنغٛبؽخ انذُٚٛخ ٔانزبسٚخٛخٔخبطخ انزٙ رزؼهك ثخظٕطٛخ كم يذُٚخ 

 ٔانًمٕيبد ٔانفؼبءاد ٔانُغٛظ انؼًشاَٙ نهًذُٚخ.     انغغشافٛخ ٔانًُبؿ لغ ثبإلػبفخ إنٗ انًٕ
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:رابعاً : الدراسات واالبحاث   
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بٌضح ، اٌـ١بدخ اٌض١ٕ٠خ ٚاصغ٘ب االلزصبصٞ فٟ صػُ اٌز١ّٕخ فٟ اٌّذبفظبد اٌمصض ) إٌجف س، اؿّبػ١ً  -3

 .2010وغثالء اٌّمضؿخ (  ، ثذش ِٕشٛع ِٓ ١٘ئخ اٌـ١بدخ اٌؼغال١خ ،ٚاالشغف 

عؤٚف دمحم ػٍٟ ، اٌـ١بدخ فٟ اٌؼغاق ٚصٚع٘ب فٟ اٌز١ّٕخ ، اٌجبِؼخ اٌّـزٕصغ٠خ ، ارذبص ،االٔصبعٞ  -4

 .2013ال١١ٓ ، ثغضاص ،إٌبشغ٠ٓ اٌؼغ

والسٌاسات رؤٌة استكشافٌة واحصائٌة  تبداش، ابو بكر ، صناعة السٌاحة فً الجزائر بٌن المؤهال -5

 .  2102( ، الماهرة ، 22، الجمعٌة العربٌة للبحوث االلتصادٌة ، العدد )

دمحم حسن علً ،تحلٌل دالة االستثمار السٌاحً فً محافظة كربالء   البطاط ، كاظم احمد ، الزوٌنً -6

 ( .2جامعة اهل البٌت ، المؤتمر العلمً الثالث ، العدد )

البطاط ، كاظم احمد ، دمحم حسن علً ، تحلٌل دالة االستثمار السٌاحً فً محافظة كربالء ، المؤتمر  -7

 .2116، 2دد ، الع0العالمً الثالث ، جامعة اهل البٌت ، المجلد 

صجبح ، د١بح ِبِٓ ،اٌـ١بدخ اٌج١ئ١خ دٍمخ ٚصً ث١ٓ االؿزضّبع اٌـ١بدٟ ٚاٌّجبي اٌج١ئٟ ، ثٍم١ضَٚ  -8

ّٔبطط ػب١ٌّخ ٚػغث١خ ِز١ّؼح ِٓ ػبٌُ اٌـ١بدخ اٌج١ئ١خ ، ِجٍخ اٌضعاؿبد –ٌزذم١ك اٌز١ّٕخ اٌّـزضاِخ 

 .2018( ،9اٌّب١ٌخ ٚاٌّذبؿج١خ ٚاالصاع٠خ ، اٌؼضص )
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حمٌد ، المولف السٌاحً فً العراق وافاق التعاون مع الدول المجاورة العربٌة  البناء ، موفك -9

 2118واالسالمٌة ، بحث ممدم الى هٌئة السٌاحة العرالٌة ،

عف١ك ، ٚػجٛص ػعل١ٓ ، صٚع اٌمطبع اٌـ١بدٟ فٟ اٌز١ّٕخ االلزصبص٠خ صعاؿخ رذ١ٍ١ٍخ  ، ثٛ صعثبٌخ -10

 .2017ِجٍخ جبِؼخ اَ اٌجٛالٟ ، اٌجؼائغ ، ِمبعٔخ ث١ٓ اٌجؼائغ ٚاالعصْ ، ثذش ِٕشٛع فٟ

ججبع ِٕٚبر ثـّخ ، ِىبٔخ اٌّذ١ّبد ظّٓ ِمِٛبد اٌـ١بدخ اٌّـزضاِخ ِغ االشبعح اٌٝ  ،ثٛ وض١غ -11

 .2018(،1(، اٌؼضص )2دبٌخ اٌجؼائغ ، ثذش ِٕشٛع فٟ ِجٍخ الزصبص اٌّبي ٚاالػّبي ، اٌّجٍض )

 التنمٌة واجندة التخفٌف استراتٌجٌة بٌن العراق فً الفمر ، فاضل منتظر ، اهالل ، ندوه جودة -02

 .2109 ،( 6) العدد ،(  6) المجلد ، االجتماعٌة والعلوم للتربٌة الطرٌك مجلة ، 2101 المستدامة

ػجضهللا دـٓ ، اٌشضِبد اٌـ١بد١خ فٟ اٌؼغاق ٚاصغ٘ب ػٍٝ اٌزٕٛع االلزصبص اٌؼغالٟ ، جبِؼخ ، دـٓ  -13

 .2017، 28س اٌجغغاف١خ ، اٌؼضص اٌىٛفخ و١ٍخ االصاة ، ِجٍخ اٌجذٛ

اوغاَ ػجض اٌؼؼ٠ؼ ػجض اٌٛ٘بة ، اٌضٚع االلزصبصٞ ٌٍّٕبغك االؿزضّبع٠خ ،ثـبَ ػجض اٌٙبصٞ ،دـٓ  -14

 .2009ٚافبلٙب ثبٌؼغاق ، عئبؿخ ِجٍؾ اٌٛػعاء ْ ا١ٌٙئخ اٌٛغ١ٕخ ٌالؿزضّبع ، ثغضاص ، 

 الغربٌة الهضبة منطمة فً الصحراوٌة السٌاحة لممومات المكانً التوزٌع ، عدنان ، لؤي حسون -05

 مجلة ، الصحراوٌة السٌاحة مجال فً الغربٌة للهضبة المجاورة الدول التجارب عرض العراق فً

 .2121،( 005) العدد ، االدب

كرٌم سالم ، لاسم جبار خلف ، تنمٌة المطاع السٌاحً فً العراق الممومات ..التحدٌات  حسٌن ، -06

 . 2106المتطلبات ، مجلة المادسٌة للعلوم االدارٌة وااللتصادٌة ، المجلد الثامن عشر ،العدد واحد ،

 العام المطاع بٌن الشركة تفعٌل فً السٌاحً االستثمار ،دور فهد سعد اسراء ، ٌونس ، منى حسٌن -07

 .2108 ،(002) ،العدد(20) ،المجلد وااللتصاد االدارة مجلة ، العراق فً والخاص

ػجض اٌمبصع ٚاسغْٚ ، صٚع اٌّذ١ّبد اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌزغث١خ اٌج١ئ١خ اٌجؼائغ٠خ ، ِجٍخ د١ٌٛبد .د١ٍّٟ  -18

 .2008( ، 2اٌزبع٠ز ٚاٌجغغاف١خ ، ػضص )

اٌز١ّٕخ ٚرضػ١ُ اٌزشبثه االلزصبصٞ فٟ اٌؼغاق ، ػٍٟ ِج١ض ، صٚع اٌـ١بدخ فٟ اؿزضاِخ ، اٌذّبصٞ  -19

  .2018ِجٍخ اٌؼٍَٛ االلزصبص٠خ ، اٌّجٍض اٌضبٌش ػشغ ، اٌؼضص اٌشّـْٛ ، جبِؼخ اٌجصغح ، اٌؼغاق ،

صعاؿخ –ِغاص صبٌٟٚ, صٚع اٌمطبع اٌـ١بدٟ فٟ رذم١ك افبق اٌز١ّٕخ االلزصبص٠خ ، د١ّض ، دّالٚٞ  -20

خ ِمضِخ ظّٓ اٌٍّزمٝ اٌضٌٟٚ االٚي دٛي اٌّمبٚالر١خ ٚصٚع٘ب فٟ ,ِضاسٍ-رذ١ٍ١ٍخ ٌاللزصبص اٌجؼائغٞ 

 .2015ٔٛفّجغ  9-8رط٠ٛغ اٌمطبع اٌـ١بدٟ فٟ اٌجؼائغ , ٠ِٟٛ 

ر١ّٕخ اٌمطبع اٌـ١بدٟ فٟ االلزصبص  –ػجض اٌغػاق ِٛالٞ ، سبٌض ثٛعصً ،ِزطٍجبد ، اٌشعغ  -21

 .2016( ،54ضص )اٌجؼائغٞ ، اٌّجٍخ اٌجؼائغ٠خ ٌٍز١ّٕخ ،جبِؼخ لبصضٞ ِغثبح ،اٌؼ

ػ١ـٝ ، فغدبد ؿ١ّغح ، اصغ االؿزضّبع اٌـ١بدٟ ػٍٝ اٌـبدخ اٌضاس١ٍخ فٟ اٌجؼائغ ، ِجٍخ ، س١ٍفٟ  -22

 .2016(، 6،اٌؼضص )2جبِؼخ اٌمضؽ اٌّفزٛدخ ٌألثذبس ٚاٌضعاؿبد االصاع٠خ ٚااللزصبص٠خ ، اٌّجٍض 

اٌضٚي اٌؼغث١خ ، ِجٍخ جبِؼخ اٌٍّه ؿ١ض فزذٟ ادّض ، رشط١ػ ٚر١ّٕخ اٌـ١بدخ اٌّـزضاِخ فٟ ، اٌشٛاٌٟ  -23

 .2000، جضح ، 1، اٌؼضص 14ػجض اٌؼؼ٠ؼ ، ِجٍض 
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ؿ١ٍ١ٕٟ جّبي ، ٚاسغْٚ ، ِمِٛبد ٚافبق إٌٙٛض ثمطبع اٌـ١بدخ فٟ اٌجؼائغ ثٕبءا ػٍٝ ، اٌض٠ٓ  -24

( ،ثذش ِٕشٛع فٟ ِجٍخ إٌّزضٜ ٌٍضعاؿبد ٚاالثذبس 2018-2008ِإشغاد اٌفزغح اٌّّزضح )

 .2019(، 4( ،اٌؼضص )2جؼائغ ، اٌّجٍض )االلزصبص٠خ ، اٌ

االؿزضّبعاد  ٚاؿزمطبةؿبٌُ ػجض اٌذـٓ ، اٌج١ئخ إٌّبؿجخ ٌزفؼ١ً االؿزضّبعاد اٌّذ١ٍخ ، عؿٓ  -25

 .2007، 8االجٕج١خ ، ِجٍخ اٌغغٞ ٌٍؼٍَٛ االلزصبص٠خ ٚاالصاع٠خ ، اٌؼضص 

اسة حالة الدول العربٌة مع سعد ، فرج ، االستثمار السٌاحً ودوره فً تعزٌز التنمٌة السٌاحٌة )در -26

اشارة خاصة للعراق ( ، جامعة واسط ، كلٌة االدارة وااللتصاد ، مجلة الكوت للعلوم االلتصادٌة 

 .2105، 9واالدارٌة ، العدد 

 الدول حالة دراسة ، السٌاحٌة التنمٌة تعزٌز فً ودوره السٌاحً فرج، االستثمار ،فاطمة سعد -27

 09العدد  واسط ،جامعة واالدارٌة االلتصادٌة للعلوم الكوت ،مجلة للعراق خاصة اشارة مع العربٌة

،2105. 

دبرُ غبئت ، صٕبػخ ٚأزبط اٌـ١بدخ فٟ اٌؼغاق صعاؿخ لب١ٔٛٔخ ، ِجٍخ و١ٍخ اٌزغاس اٌجبِؼخ ، ؿؼ١ض  -28

 .2022(، 32اٌؼضص )

ض٠بد اٌـ١ض ِىبٚٞ ، ِصطفٝ ادّض، االؿزضّبع اٌـ١بدٟ فٟ ِصغ ٚاٌضٚي اٌؼغث١خ اال١ّ٘خ ٚاٌزذ -29

 .2011، 19ٚعؤ٠خ اٌزط٠ٛغ ، ِغوؼ االِبعاد ٌٍضعاؿبد ٚاٌجذٛس االؿزغار١ج١خ ،اٌؼضص 

السٌدٌة ، موفك احمد ، وحال سامً خضٌر ، االستثمار االجنبً واثره فً البٌئة االلتصادٌة نظرة  -01

 2101، 8تموٌمٌة لمانون االستثمار العرالً ، مجلة االدارة وااللتصاد ، العدد 

ػجبؽ , اصغ إٌشبغ اٌـ١بدٟ فٟ اٌز١ّٕخ االلزصبص٠خ اٌؼغال١خ , ِجٍخ و١ٍخ ثغضاص ٌٍؼٍَٛ  سع١غ، ػجبؽ  -31

 .2016, 47االلزصبص٠خ اٌجبِؼخ , اٌؼضص 

رجغثخ ِب١ٌؼ٠ب اٌّؼٙض اٌؼغثٟ ٌٍزشط١ػ ، اٌى٠ٛذ ، ثذش –ػبصي ، رجبعة ص١ٌٚخ ، ػجض اٌؼظ١ُ  -32

 .2011ِٕشٛٚع ، 

 ،اٌؼغث١خفٟ اٌضٚي  ث١ٓ رٛػ٠غ اٌضسً، إٌّٛ ٚاٌفمغ اٌؼاللخً رذ١ٍ ، ثش١غ ، ؿغاط ١٘ٚجٗ، ػجض اٌىغ٠ُ  -33

 .(،ثال ؿ11ِٕٗجٍخ الزصبص٠بد شّبي افغ٠م١ب، اٌؼضص)

عبدهللا ، لٌس رؤوف ، مثنى طه الحوري ، دور المصادر الطبٌعٌة فً نشوء وتطور السٌاحة ،  -02

 .0982، الجامعة المستنصرٌة ، بغداد ، 7مجلة االدارة وااللتصاد ، العدد 

ٌجٕٝ دـ١ٓ صبٌخ صٚع االؿزضّبعاد االجٕج١خ اٌّجبشغح فٟ اٌز١ّٕخ ،  اٌّـ١جٍٟ ،غبُٔ ، ػضٔبْ  -35

,  19ِجٍخ جبِؼخ صِشك ٌٍؼٍَٛ االلزصبص٠خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ , اٌّجٍض –االلزصبص٠خ )فٟ اٌجّٙٛع٠خ ا١ّٕ١ٌخ ( 

 .2003اٌؼضص اٌضبٟٔ ,صِشك ,

  . 2018ب١ٌؼ٠ب ، ِجٍخ اٌجشبئغ االلزصبص٠خ ،سض٠جخ ، ِمِٛبد ٔجبح اٌـ١بدخ اٌذالي فٟ ِ ، ػغلٛة -36

عساف ، نزار ذٌاب ، خالد روكان عواد ، االستثمار الخاص فً المطاع السٌاحً بٌن فلسفة  -07

االلتصاد الشمولً وااللتصاد الحر العراق انموذجا ، مجلة االدارة وااللتصاد ، المجلد الثالث ، العدد 

00 ،2102. 
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 الطبٌعٌة المحمٌات: حالة دراسة) الجزائر فً البٌئٌة السٌاحة تنمٌة استراتٌجٌة ، ، مبطوش العلجة -08

 عدد ، واالداب والعلوم للتربٌة العربٌة ،المؤسسة واالثار والضٌافة السٌاحة لعلوم العربٌة المجلة( 

(2) 

د١ٍّخ ،ٚاسغْٚ ، صعاؿخ رم١ّ١١خ ٌٛالغ االؿزضّبع اٌـ١بدٟ  فٟ اٌجؼائغ ، ِجٍخ جض٠ض ، ػّبعٞ  -39

 .2021( ،1، اٌؼضص )16بص ،ِجٍض االلزص

، اؿ١ب ؿؼضْٚ ، صعاؿخ رم١ّ١١خ ٌٛالغ االؿزضّبع اٌـ١بدٟ فٟ  شؼبث١خص١ٍذخ ، ؿؼبص ، ػّبعٞ  -40

 .2021( ،1( ، اٌؼضص )16اٌجؼائغ ،ِجٍخ جض٠ض االلزصبص ، اٌّجٍض )

جدٌد عماري ، ملٌحة ، واخرون ، دراسة تمٌٌمٌة لوالع االستثمار السٌاحً فً الجزائر ، مجلة  -20

 .2120(، 0( ، العدد )6االلتصاد ، مجلد )

٘شبَ، ثٓ ٌشٙت دّؼٖ ،  اصغ إٌّٛ االلزصبصٞ ٚػضَ اٌالِـبٚاح ػٍٝ ِؼضالد اٌفمغ صعاؿخ ،ػ١بص  -42

 .2016(، 6(، اٌّجٍخ اٌجؼائغ٠خ ٌاللزصبص ٚاٌّب١ٌخ ، اٌؼضص)2013-1970دبٌخ اٌجؼائغ ٌٍّضح )

مار فً المناطك الحرة فً العراق الفرص فاضل ،علً عباس ، سرمد عباس جواد ، االستث -20

 .2100والتحدٌات ، وزارة المالٌة ، الدائرة االلتصادٌة ، بغداد ،

فٙض ، اؿغاء ؿؼض ، رأص١غ رمٍجبد اؿؼبع إٌفػ اٌشبَ فٟ اٌـٛق اٌؼبٌّٟ ػٍٝ ِؼضالد اٌجطبٌخ فٟ  -44

١خ ، ِجٍخ االصاعح و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌـ١بد –( ، اٌجبِؼخ اٌّـزٕصغ٠خ  2020 – 1970اٌؼغاق ٌٍّضح )

 .2021( ،129ٚااللزصبص ، اٌؼضص )

لاضً، نجاة ، حنان بالل ، المطاع السٌاحً فً الجزائر من خالل مؤشري الطالة الفندلٌة  -25

( ، جامعة زبان عاشور ، مجلة الحموق للعلوم االنسانٌة ، العدد 2105-2111والتدفمات السٌاحٌة )

00  ،2105. 

وغ٠ُ ِطٍه ، صعاؿخ ِمِٛبد اٌجظة اٌـ١بدٟ ٚاٌض٠ٕٟ ٚاالؿالِٟ  ػ١٘غ ػجبؽ ، ػالء، اٌمغ٠شٟ  -46

 .2008( ، 71فٟ ِض٠ٕزٟ إٌجف االشغف ٚوغثالء اٌّمضؿخ ، ِجٍخ االصاعح ٚااللزصبص ، اٌؼضص )

، مجلة  2100- 0991كرٌشان ، فؤاد ، التصادٌات السٌاحة فً االردن ، دراسة احصائٌة ، للفترة  -27

 .2102، جامعة الحسٌن بن طالل ، االردن ، االلتصاد واالعمال العربٌة 

مرسومً ، محمود حسٌن ، عودة ، سوسن جبار ، اثر االستثمار االجنبً المباشر فً تنمٌة  -28

  20( ،مجلة الكوت لاللتصاد والعلوم االدارٌة ، العدد 2107-0991الصادرات فً العراق للمدة )

2121. 

اف اٌز١ّٕخ اٌّـزضاِخ فمب ٌزمبع٠غ ِٕظّخ اٌـ١بدخ ثٓ ٠ِٛؼح ، صٚع اٌـ١بدخ فٟ رؼؼ٠ؼ ا٘ض، ِـؼٛص  -49
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 .2017(،1اٌجؼائغ ،ِجٍخ االلزصبص ٚاصاعح االػّبي ،اٌؼضص )

غ١ٕخ ظ١بء ، صٚع االؿزضّبع فٟ أشبء اٌمغٜ اٌـ١بد١خ فٟ اٌّٛالغ اٌـ١بد١خ اٌّزٕٛػخ ِٛالغ ، ِشفٝ  -52

 . 12االصاعح ٚااللزصبص ، اٌؼضص ِشزبعح ، ِجٍخ 



  .................................... المصادر
 

 

159 
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(، 3( ،اٌؼضص )3اٌفمغ  ٚاٌجطبٌخ صعٚؽ ِـزفبصٖ ٌاللزصبص اٌفٍـط١ٓ ،ِجٍخ ثشبئغ االلزصبص٠خ اٌّجٍض)

2017. 

ذبس ، اٌؼضص ٚاث–ِٕبج١ٍخ إٌٙضثخ ، االِىب١ٔبد ٚاٌّمِٛبد اٌـ١بد١خ فٟ اٌجؼائغ ، ِجٍخ صعاؿبد  -55
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 .  2115، االنمائً

بٌانات وزارة التخطٌط والتعاون االنمائً، التمرٌر االلتصادي السنوي، الجهاز المركزي لالحصاء  -2

 .2109وتكنلوجٌا المعلومات  ،

 .2109-2111لمدة دٌوان االحصاء الجزائري ، التمرٌر االحصائً السنوي لسنوات مختلفة ل -0

 بشأن الخبراء ،اجتماع المستدامة والتنمٌة االلتصادي النمو فً المساهمة:  المستدامة السٌاحة  -2

 05-02، ،جنٌف االونكتاد امانة اعداد من لضاٌا مذكرة ، المستدامة التنمٌة فً السٌاحة مساهمة

 .2100 مارس

 الدولً الملتمى ، والمعولات الممومات بٌن الجزائر فً السٌاحً االستثمار ، واخرون لٌنده فرٌحة -5

 بن دمحم سٌري جامعة المغربٌة ،المملكة السٌاحٌة المماوالت وتدبٌر السٌاحً االلتصاد حول الرابع

 2108، عبدهللا

 دراس العرالً االلتصاد دعم فً واالجنبً العربً السٌاحً االستثمار محسن، دور ، حاكم دمحم -6

 البٌت اهل لجامعة الثالث السنوي العلمً المؤتمر ، البٌت اهل جامعة ، كربالء محافظة فً تطبٌمٌة

 .2121 ،( ع)

 فً الدولٌة السٌاحة االسالمٌة، للدول والتدرٌب واالجتماعٌة وااللتصادٌة االحصائٌة االبحاث مركز -7

 ، متعددة ،ابحاث ،( والتحدٌات االفاق) االسالمً المؤتمر بمنظمة االعضاء البلدان

 .0977، الكوٌت ، العربٌة الدول فً االستثمار مناخ تمرٌر ، االستثمار لضمان العربٌة المؤسسة -8

، مسح الفنادق ومجمعات االٌواء السٌاحً ، العراق ،  لإلحصاءوزارة التخطٌط ، الجهاز المركزي  -9

2109. 



  .................................... المصادر
 

 

160 

للمتحمك من وزارة التخطٌط ، اللجنة الوطنٌة للتنمٌة المستدامة ، تمرٌر الطوعً الوطنً الثانً  -01

 .2120اهداف التنمٌة المستدامة ، العراق والعودة الى مسار التنموي ، 

وزارة السٌاحة واآلثار ،هٌئة السٌاحة ، لسم التخطٌط والمتابعة والدراسات ومدٌرٌة المرافك  -00

 .2106السٌاحٌة ، لسم الشركات السٌاحٌة المختلطة ، بغداد ،

.سادسا ً : المواقع االلكترونية  

ابتهال فاجٌن ، افاق النشاط السٌاحً فً العراق للنهوض بااللتصاد العرالً ، متاح على ، تكالن  -0

 .http://baytalhikma.iqالرابط 

اطلس بٌانات العالم ، السٌاحة ، احصائٌات دولٌة وبٌانات اللٌمٌة وخرائط ، متاح على الرابط  -2

https://ar.knoema.com. 

رحمة كمال ، واخرون ، السٌاحة فً الجزائر ما بٌن تنوع الممومات وضعف التسوٌك ، ، بلهادف  -0

 .http://e-biblio-univ-mosta.dzمتاح على الرابط  

 www.mtatf.gov.dzبٌانات وزارة السٌاحة والصناعات التملٌدٌة :  -2

بٌت الحكمة ، افاق النشاط السٌاحً للنهوض بااللتصاد العرالً ، متاح على الرابط   -5

http://baytalhikma.a/news-details.php?ID=s                               

سوسن شاكر ، دافع السٌاحة البٌئٌة فً بعض المحافظات العراق والمعالجات ، متاح على ، مجٌد  -6

 http://mahwar.orgالمولع 

 .  2100.   2107السٌاحة واالثار ، دائرة التمٌٌس واالحصاء ،  -7

                                                    http://www.wttc.orgمجلس السفر والسٌاحة العالمً ، متاح على الرابط: -8

ر وسٌاحة ) تسوٌك المؤسسة العامة للتعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً، المملكة العربٌة السعودٌة ، سف -9

  www.aliahmedali.com/pdf/library/064سٌاحً، على المولع     

 هٌئة وٌكٌبٌدٌا، الموسوعة الحرة متوفرة على المولع  -01

00- .NAHC?locations=IQhttps://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV  

02- http://mytourismdata.tourism.gov.my/?page_id=348#!from=2000&to=202

0 

00-   rate15-://ar.tradingeconomics.com/iraq/unemploymenthttps  

02- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85

%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%

D8%B1%D8%A7%D9%82 

05- indicator-development-/worldhttps://datacatalog.worldbank.org/dataset 

.سابعاً: المصادر االجنبية  

1- Bhuiyan,M.A.H,siwar,C,ismail,S.M,isiam,R.&ehsan,d.(2011).potentials of 

Islamic tourism :Acase study of Malaysia on east coast economic region. 

Australian journal of basic and applied sciences 561333-1340 

2-  briquet- laugier ,le tourism durable dans les pays mediterraneens ;etat des 

lieux et nouveaux cadre d analyse ,communication pour le cinquieme 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=IQ
http://mytourismdata.tourism.gov.my/?page_id=348#!from=2000&to=2020
http://mytourismdata.tourism.gov.my/?page_id=348#!from=2000&to=2020
https://ar.tradingeconomics.com/iraq/unemployment-rate15
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicator
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicator


  .................................... المصادر
 

 

161 

colloque international <energies ,changement climatiques et development 

durable hammamet (tunisie) ,15-17 juin 2009 2 

3- david son ,rob ,tourism ,pitman publishing ,2ed ,coreat Britain ,1993 

4- Department of Islamic development Malaysia Islamic toursm centre, 

ministry of tourism and culture Malaysia ,2015 

5- European jouwnal of business and management , A review of tourism 

development in Malaysia ,aissa mosbah ,vol.6, no.5 ,2014 ,abd alkhuja 

Mohamed saleh 

6- Francesca DiPiazza, Malaysia in pictures, twenty-first century books, 

2006,p18.Swee-Hock Saw, -Bibliography of Malaysian demography, 

Institute of southeast Asian studies, 2015 

7- Frederico neto ,sustainable  tourism ,environmental protection and natural 

resource manafement : paradise on earth ? international colloquium on 

regional governance and sustainable development in tourism –driven 

economic ,mexico, 20-22 february 200 Jeane cherles  

8- Kornelia marshall ,conservation tourism ,scitus Academics LLC, 2016 

9- Mastura jaafar ,azizan marzuki ,shardy Abdullah ,rural tourism in Malaysia 

(penerbit USM) , penerbit USM, 2019 

10- Merete lie ,ragnhild lund ,renegotiating local values :working women and 

foreign industry in Malaysia ,routledge ,2013  

11- united nations ,world tourism organization ,economic review world 

tourism ,avdeidel generalism 95, spain ,Madrid , 0978  

12- world tourism re commended my thological ,united nations frame work , 

paris , 2008 

13- World travel and tourism council (WTTC), global travel &tourism in 2011: 

A year of challenge (London :2011  



 
 

 

 

  

  

 

 صلخاملست

 
                     

.



  .................................... الملخص
 

 

163 

 Abstract: 
 

 

Tourism is one of the important economic sectors that can have a significant impact on the 

growth and economic development of any country in the world, and this results from its 

impact on the economic performance of many sectors of the national economy, whether 

directly or indirectly, because of the relationship it has with those sectors, and Therefore, in 

order to develop this sector, attention must be paid to tourism investment, which is 

represented in spending and investment financing, which seeks to improve the components of 

the tourism product to suit the expected demand for it in a manner that serves the goals of 

sustainable development through its economic, social and environmental effects. Thus, it can 

become an effective development alternative in the sample countries through its contribution 

to increasing national income and improving the balance of payments by adding more hard 

currencies. 

The research aims to shed light on the relationship between tourism investment and some 

development indicators in the selected countries and what are the repercussions and effects it 

has on these sustainable indicators. 

 And a statement of the most important challenges and obstacles that stand in the way of 

tourism investment in Iraq and ways to activate it. 

The most important results reached by the researcher, through the study and analysis of the 

indicators of the tourism sector, it was found that there is a direct relationship between 

investment in the tourism field and between (tourist revenues and the development of 

infrastructure, especially hotel and GDP, the development of the tourism balance, 

employment and manpower) and an inverse relationship between Investment in the tourism 

field and between poverty and unemployment rates in general. At the level of the selected 

countries, it is noted that there is a discrepancy in the percentages of achievement. In general, 

Malaysia had the largest share of achievement and in all the indicators that were studied, as it 

is one of the countries with advanced ranking in this As for Iraq and Algeria, and because of 

the political and economic conditions that these two countries are going through, The 

weakness of investment allocations directed to the tourism sector, as well as the weakness 

and limited infrastructure, so it was only observed that there was fluctuation in many of the 

indicators that were studied and thus not reaching the required level, especially in the 

percentages of its contribution to output and employment, as well as its contribution to the 

balance of payments despite their possession of many ingredients Tourism, which, if invested, 

will leave positive effects on the economy and contribute to achieving sustainable 

development.  
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