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ملخــص:
تعد السياحة الدامجة مفهوم حديث نسبياً في قطاع السياحة ،ولقد حقق انتشا اًر كبي اًر في الفترة األخيرة خاصة في الدول

األوروبية ،في حين تحاول الدول العربية اللحاق بهذا التوجه ،ويهتم هذا النمط السياحي بذوي االحتياجات الخاصة والنساء وكبار
السن ،حيث يوفر لهم خدمات خاصة في المقاصد السياحية.

في هذا اإلطار تهدف هذه الدراسة إلى التطرق إلى مفهوم السياحة الميسرة ومعرفة مختلف مبادئها،أسسها ودعائمها،

تحليل مؤشرات السياحة في الوطن العربي ومقارنتها ،وتصنيفها  ،وكذا التعرف على مبادرات الدول العربية في سبيل إقامة سياحة
دامجة ميسرة ،ومدى قدرة هذه األخيرة على تقديم أشكال جديدة من الخدمات السياحية التي تالئم هذا النوع الجديد من السياحة ،

و قد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها أن فئة ذوي االحتياجات الخاصة تشكل ما نسبته ( )%15 -%10من حجم
السياح حول العالم ،أي ما يمثل  98مليون سائح ،هم من ذوي اإلعاقة  ،لذا قدمت العديد من المبادرات لتجسيد وتشجيع السياحة
الدامجة خاصة بالوطن العربي.

الكلمات المفتاحية :السياحة ،السياحة الميسرة  ،ذوي االحتياجات الخاصة ،الدول العربية.

ترميزZ3, N3, H7 : JEL

Abstract:
Inclusive tourism is a relatively recent concept in the tourism sector, but it has achieved a
great spread in the recent period, especially in European countries, while Arab countries are trying
to catch up with this trend, and this tourist style is concerned with people with special needs,
women and the elderly, as it provides them with special services in tourist destinations.
In this context, this study aims to address the concept of soft tourism and learn about its
various principles, foundations and pillars, analyze and compare tourism indicators in the Arab
world, as well as identify the initiatives of Arab countries in order to establish inclusive and
accessible tourism, and the extent of the latter's ability to present new forms Among the tourism
services that suit this new type of soft tourism, the study reached a set of results and
recommendations.
Keywords: Tourism, inclusive tourism, people with special needs, Arab countries.
JEL Classification Codes: Z3, N3, H7.
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السياحة الميسرة أسلوب جديد للنهوض بالسياحة في الوطن العربي ،مبادرات وجهود بعض الدول العربية (مصر  ،لبنان،
المغرب ،دبي)

 .1مقدمة:

لم تعد السياحة مجرد نشاطا ترفيهيا لإلنسان،الذي ينحصر بين المأكل والمشرب والتنزهه فقط،بزل أصزبحت

تعتب ززر عمالق ززا لق ززرن الواح ززد والعش ززرون،حيث احتل ززت مكان ززا متميز زهة بالنس ززبة لمعك ززم دول الع ززالم و ذلز ز ل همي ززة

االقتصادية التي تحققها لهزذه الزدول ،وكّلمزا كانزت المنزاطق السزياحية والمرّكبزات تحتزوي علزى م ارفزق تسزهر علزى
ٌّ
أن توفير احتياجات السائح من أكبر مبادئ التسويق في السياحة
راحة السائح ورفاهته كّلما زاد تعلقه بها،بمعنى ّ
حيزث إن
اليوم،وباعتبزار ذوي االحتياجزات الخاصزة – مزن أصزحاب اإلعاقزة الدائمزة أو المؤّقتزة والمسزنين،
هذه الفئة من المجتمع الدولي تشكل حسبما أفادت منكمة السياحة العالمية  %15من إجمالي عدد السزياح حزول

العالم ،في حين أن منكمة العمل الدولية قد أصدرت في تقرير لها أن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة بلغ أكثر من
مليززار شززخ

 ،مززنهم تقريبززا  98مليززون سززائح مززن ذوي اإلعاقززة يسززافرون حززول العززالم ،و يبحثززون عززن الوجهززات

السززياحية الميس زرة ،وهززي نسززبة مهمززة ج ز ادا ويج ز

التعامززل معهززا بجديززة واحترافيززة وتلبيززة ر باتهززا وو ززعها عل ززى

خريطززة السززياحة بالشززكل الززذي يززدفع بحركززة السززياحة الميسزرة أو الدامجززة إلززى األمززام ،خاصززة أنهززا تسززاهم بصززورة
ير مباشرة في تنشيط ما يسمى بالسياحة العائلية؛ و رافدا مهما لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية.

في هذا اإلطار تحاول الدول العربية اللحاق بهذا التوجه وتشجيع هذا النوع من السزياحة مزن خزالل إطزالق

عززدة مشززاريع و مبززادرات وعقززد العديززد مززن المززؤتمرات والنززدوات التززي تززدعو إلززى االهتمززام وتشززجيع هززذا النززوع مززن

السياحة في الوطن العربي.
 1.1اإلشكالية:

في ظل هذه التطورات الهائلة في مجال السـياحة ،مـا هـو موقـس السـياحة الميسـرة كأسـلوب جديـد مـن

السياحة في الوطن العربي ؟

ولمعالجة هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيمها لمجموعة من األسئلة الفرعية التالية:
➢ ما المقصود بالسياحة الميسرة أو الدامجة؟

➢ كيف هو واقع السياحة عالمياً ؟ وكيف هي مؤشراتها في الوطن العربي بصفة خاصة؟

➢ مززاهي جهززود الززدول العربيززة فززي سززبيل تبنززي السززياحة الميس زرة وتشززجيعها ؟ ومززا هززي العوائززق التززي
تواجهها؟
 2.1أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى الوقوف على تحليل مفهوم السياحة الميسرة ومعرفة مختلزف مبادئهزا ،أسسزها ودعائمهزا،

تحليل مؤشرات السياحة في الوطن العربي ومقارنتها ،وتصنيفها  ،كما تسزعى إلزى إبزراز الجهزود الدوليزة المبذولزة

وكززذا مبززادرات الززدول العربيززة فززي سززبيل إقامززة سززياحة دامجززة ميسزرة ،والكشززف عززن اسززالي
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ومدى قدرة هذه األخيرة على تقديم أشكال جديدة من الخدمات السياحية التي تالئم هذا النوع الجديد من السياحة
الميسرة.
 3.1منهجية الدراسة:

هززذه الد ارسززة علززى المززنهج الوصززفي لعززرا مفهززوم السززياحة عامززة مززع التركيززه

اعتمززدنا فززي عززرا جوانز

علزى هززذا النززوع مزن السززياحة والمسززمى بالسززياحة الدامجزة -الميسزرة  ،أو  ،فضزالً عزن اسززتخدام المززنهج التحليلززي
لتحليل للمؤشرات المستخرجة من التقارير الدولية  ،والمواقع الرسمية لتغطية البيانات الخاصة بالدراسة بما يتالءم

مع طبيعة المشكلة.
 4.1تقسيمات الدراسة:

للوصول ل هداف المرجوة من البحث ومعالجة اإلشكالية قسمت هذه الدراسة إلى المحاور التالية:

➢ المحور األول :اإلطار النكري لسياحة الميسرة ( الدامجة).

➢ المحور الثاني :تحليل مؤشرات السياحة في الوطن العربي.

➢ المحــور الثال ـ  :مبززادرات الززدول العربيززة إلقامززة سززياحة ميسزرة (دامجززة) فززي الززوطن العربززي والتحززديات
التي تواجهها

 .2اإلطار النظري للسياحة الميسرة (الدامجة):
 .1.2مفهوم السياحة :

على رار كل العلوم الحديثة تأثر علم السياحة بالنمط الجديزد ل بحزا

التزي تقزوم علزى معطيزات أكثزر

تطو اًر وشمولية من المعطيات الكالسيكية السابقة ،ولذل ارتأينا التعرا آلخر التوجهات في هذا الميدان قصد
الكشف عن طبيعة الكاهرة السياحية .وقد حاولنا إعطاء تعريف للسياحة يكون جامعا وشامالً.
كانززت كلمززة السززياحة تعنززي مززن بززدايتها الحركززة والسززفر وقطززع المسززافات والعززودة بمكززان السززكن األصززلي
والس ززائح ه ززو ذلز ز

الش ززخ

ال ززذي يق ززيم بر بت ززه خ ززارن مك ززان س ززكنه األص ززلي دون أن يه ززدف إل ززى مكتس ززبات

اقتصادية وعليه أن يصرف أمزواال وفرها في مكان آخززر (العكيم ،1997 ،صفحة .)12
وفززي اجتمززاع عقدتززه هيئززة األمززم المتحززدة فززي رومززا سززنة  1963وتحززت عنزوان يالسززياحة الدوليززةي ،جززاء تعريززف
السائح الدولي على أنه :ي كل شخ

يكون موجودا بشكل مؤقت في دولة أجنبية ويعيش خارن مكان سكنه

األصلي خالل أربع وعش زرين ( ) 24سززاعة أو أكث ززري.

أخي اًر عرفتها المنكمزة العالميزة للسزياحة تعريفزا؛ مركزهة فيزه علزى إعطزاء النشزا السزياحي صزفة النشزا

الصناعي ،على أنها " :تعبير يطلق على الرحالت الترفيهيزة ،وهزي مجمزوع األنشزطة اإلنسزانية الموجهزة لتحقيزق
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هذا النوع من الرحالت ،وهي صناعة تساعد على سد حاجزات السزائحي ،وبالتزالي يمكزن القزول أن مفهزوم السزياحة
ال يخرن عن اإلطار اآلتي:

• تقوم العملية السياحية على عنصرين أساسيين وهما التنقل واإلقامة· .
• السزياحة تفاعزل ينزتج عزن سزفر وإقامزة

األشزخاص فزي مجتمزع آخزر يزر مجزتمعهم ويقزع هزذا

التفاعل على مستويين ،مستوى  :سائح -سائح ،سائح -مضيف ،أو سائح -مؤطر للسياحة وهذا ما
يولزد عالقزات تسزمح بتناقزل الثقافزات والحضزارات وهزذا مبزدأ أساسزي فزي السزياحة حيزث تحزرص

المجتمعات المضيفة على نقل ثقافتها وإرثها الحضاري.
• السياحة تستهدف سد حاجيات طال

االستجمام والترفيه من خالل تمكينزه مزن كافزة الوسزائل الضزرورية

لذل من هياكل استقبال ،نقل وترفيه (باللطة ،2002-2001 ،صفحة .)17
 .2.2السياحة الميسرة:

تعددت المصطلحات التي تصف السياحة الدامجة أو ما يسمى أيضاً بالسياحة الميسرة وهو نمط سزياحي
ّ
جديد ،لكن معناها ومحتواها يص ّ في اتجزاه واحزد وهزو االهتمزام بفئزة كبيزرة وهامزة مزن الس ّزياح وهزي

صزة ،هزذه الفئزة بزالتعريف تحتزوي أيضزا علزى المس ّزنين وأصزحاب اإلعاقزة المؤّقتزة،
فئزة ذوي االحتياجزات الخا ّ
حي ززث بات ززت المجتمع ززات المعاص زرة عل ززى وع ززي مت اهي ززد لمفه ززوم إدم ززان ه زؤالء األش ززخاص ف ززي المجتم ززع
النكري لهذا النوع من السياحة.
ونحاول في هذا المحور تقديم التأصيل ّ

الميسرة كما يلي" :السياحة المتاحة،السياحة العالمية،
تعرفها ( )ENATالشبكة ألوروبية للسياحة
تعريفّ :1
ّ
السياحة الشاملة " وفي بعض الدول مثل اليابان" السياحة الخالية من الحواجه"؛ هي السياحة التي تكون في
متناول جميع الناس ،سواء من األصحاء أو من ذوي االحتياجات الخاصة ( اإلعاقة) ،بما في ذل

اإلعاقات الحركية،السمعية ،البصرية ،المعرفية  ،أو اإلعاقة الذهنية والنفسية واالجتماعية وكذا المسنين
وذوي اإلعاقات المؤقتة" (الميسرة.)2013 ،

كمة  Tourism Australiaعلى ّأنها عملية تمكين الناس ذوي اإلعاقة وكبار السن
تعريف :2
وتعرفها من ّ
ّ
من االستمتاع بشكل مستقل وعلى أساس اإلنصاف والكرامة من خالل تقديم المنتجات السياحية والخدمات
الجو المالئم لهم؛ بما في ذل التنقل ،والرؤية ،والسمع والبعد المعرفي ( ،2008 ،Smithصفحة .)8
و ّ
 .3.2أهمية السياحة الميسرة

• إن السياحة الميسرة كانت داخلية أم خارجيزة ،تنزدرن

زمن عزدة أطزر إنسزانية – تنمويزة  :األول هزو نهزج

اش ززتمال كاف ززة فئ ززات المجتم ززع اقتص ززادياً واجتماعي ززا .الث ززاني ه ززو بع ززد التنمي ززة المس ززتدامة ال ززذي ت ززن
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علي ززه
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أهداف األمم المتحدة لعام ، 2030الثالث هو روحية النهاهة اإلنسانية التي تصون نسيج المجتمعات
وتحفظ التنوع وتركه على قدسية الكرامة اإلنسانية والعدالة.

• تعززهز السززياحة الميس زرة مبززادئ التنميززة البشزرية والمسززؤولية االجتماعيززة وحسززن المواطنززة ،التززي تص ز
جميعها في تكوين الرأسمال البشري واالجتماعي الضروريين في سبيل بناء مجتمع إنتاجي ومعرفي.

• تشزكل هززذه السززياحة مجززاالً حيويزاً للتعززاون والشزراكة والتكامزل مززا بززين القطززاع العززام والخززاص والمجتمعززين
المدني والمنكمات الدولية المعنية.

• تعتبزر حقزالً خصزباً لمزا يسزمى النمزو الزذكي للبحززث والتطزوير فزي مجزاالت التأهيزل وإعزادة التأهيزل والقيززام
بالدراسات اإلحصائية والتخص

واإلبداعات التقنية واالختراعات.

تعتبر السياحة الميسرة دافعاً لتحديث عناصر الحياة المدنية ،عن طريق تطوير المرافق العامة والبنية التحتية
وإنشززاء المززدن والمجتمع ززات الذكيززة الت ززي تحززاكي الحداثززة العص زرية والتجززدد الحض ززاري (الززدين ،2017 ،ص ززفحة

.)02
 .4.2متطلبات السياحة الميسرة

أقززرت منكمززة السززياحة العالميززة علززى جملززة مززن الشززرو التززي يج ز

توفيرهززا لتبنززي السززياحة الميس زرة ،سززنة

 2005ودعمتها بق اررات في دورتها التاسعة عشر بكوريا في أكتزوبر  ،2011جزاءت هزذه الشزرو مقسزمة حسز

مكونات العمل السياحي لذوي االحتياجات الخاصة والذي يمكن تمثيله من خالل الشكل الموالي:
الشكل رقم (: )01مكونات العمل السياحي

المصدر :حمهة رملي ،نسرين عروس ،ي تسويق السياحة الميسرة كنمط جديد لترقية الوجهات السياحية -التجربة
الفرنسيةي ،مجلة رؤى اقتصادية ،ع  ،07ديسمبر  ،2017ص.191

• شـرو اإلعــوم واإلشــهار :ينبغزي أن ترمززي الجهزود الترويجيززة والتسزويقية إلززى التعريزف بهززذه السززياحة،

كما ينبغزي أن تكزون الرمزوز واإلشزارات فزي اإلعالنزات و اإلشزهارات وكزذا المنزاطق السزياحية موحزدة
على نحو عالمي ومفهومة لكل أصحاب اإلعاقات ،كما يج

أن تحتوي مناطق االسزتقبال علزى قزوائم مزن

خدمات الزدعم لزذوي االحتياجزات الخاصزة ،كخزدمات إصزالح واسزتبدال األطزراف االصزطناعية ،الخزدمات
46
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الطبية :كما يج

لهذه الفئة.

أن تشمل نكم الحجه على بيانات وا حة تشير إلى المرافق والخدمات المتاحة فعالً

• شــرو المــوظفين والمرشــدين الســياحيين :يج ز

أن يكززون مو فززو المنشززات السززياجية علززى اسززتعداد

للتعامل مزع المشزاكل التزي تواجزه العمزالء المسزنين وذوي اإلعاقزة ،بحيزث يجز

أن يتلقزى هزؤالء المو فزون

تكوينا جيداً تدمج فيه القدرة على السيطرة على المرافق السياحة المخصصة لذي االحتياجزات الخاصزة مزع
قدرتهم على سرعة التواصل مع هذه الفئة.

• متطلبات المرافق الجماعية :يج

ان تتوفر المرافق السياحية على الشرو التالية

 مواقف السيارات والمركبات التي يشترك فيها ذوو االحتياجات الخاصة مع باقي السياح ؛ -المصاعد يج

أن تكون واسعة بما يكفي لتساعد كل الفئات؛

 -الهواتززف العموميززة يج ز

تصززميمها بطززرق تسززمح باسززتخدامها السززهل مثززل ارتفاعززه علززى األرا،

دليل االستخدام ،ومستوى الصوت.

• متطلبات اإلقامة :البد من توفير رف تسمح بإيواء األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

النقزل لمشزاهدة المعزالم األثريزة واألمزاكن السزياحية علزى مترجمزي لغزة
• النزهـات :يجز أن تتزوّفر حزافالت ّ
اإلشزارة للسزياح الصزم و زعاف السزمع و  /أو مزواد وصزفية كالمطبوعزات اإلرشزادية أو دليزل البزراي فزي
جميع مواقع الهيارة .كما يج

أن تكون قادرة على استيعاب السياح ذوي اإلعاقزات الجسزدية ويجز

تقزديم

كزل المعلومزات السزمعية والبصزرية و يرهزا مزن المسزاعدات إلزى المكفزوفين والصزم (رملزي و عزروس،
.)2017
 .3تحليل مؤشرات السياحة في الوطن العربي:

إن السزياحة فزي الزدول العربيزة ال تقزل أهميزة عزن تلز فزي الزدول السزياحية الكبزرى ،و هزذا بزالنكر إلزى

المزورو الحضزاري و الثقزافي و التزاريخي و الموقزع الجغ ارفزي و التنزوع الطبيعزي ،و هزي تلبزي الزدوافع المختلفزة

للسزياح إال أن السزياحة العربيزة تواجزه تحزديات حالزت دون بروزهزا كمنطقزة سزياحية إسزتراتيجية فزي العزالم ،وقبزل
التطرق لواقع السياحة في الوطن العربي نقوم بتحليل مؤشرات السياحة في العالم .
 .1.3مؤشرات السياحة العالمية:

حققزت السزياحة العالميزة معزدالت ت اهيزد مزن النمزو المسزتمر نتيجزة لالهتمزام المت اهيزد مزن طزرف الزدول

بمقوماتها السياحية و عناصر الجذب السياحي بهزا و اسزتخدام األسزالي

الحديثزة فزي التسزويق السزياحي ،سزواء

مزن حيزث عزدد الوافزدين أو مزن حيزث اإليزرادات السزياحية  ،ووفقزا لمنكمزة السزياحة العالميزة ،فقزد ارتفزع عزدد

الوافدين من السياح الدوليين من 982مليون سائح في عام  2011إلى  1322مليون في  ، 2017أي بمتوسط

معدل نمو سنوي قدره  ،%4.4كما ا رتفعت خالل الفترة ذاتها العائدات الناجمة عنهم ،أي عائدات السياحة
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الدولية ،من  1073مليار دوالر إلى  1220مليار ،باألسعار الجارية للدوالر األمريكي ،أي بمتوسط معزدل نمزو

سنوي قدره  %2.6وبلغت عائدات السياحة العالمية في  2016ما يناهه 3.34مليار دوالر  ،و تتوقع المنكمة

العالميزة للسزياحة أن يصزبح العزدد  1.600مليزون سزنة 2020أي بنسزبة زيزادة تقزدر ب ز %4سزنوياً (مسزعود،
 ،2018صفحة .)376

• تطور عدد السياح الوافدين في العالم

الجدول رقم ( :)01إحصائيات السياحة الدولية بحسب السياح الوافدين للفترة  2017-2010الوحدة(مليون)
السنة

2010

2011

2013

2012

2015

2014

2017

2016

المنطقة

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

افريقيا

49

5

50

5

52

5

56

5.2

56

5

53

4.4

58

5

62

5

امريكا

150

16

156

1

163

16

169

15

182

16

191

16

200

16

207

16

آسيا

204

22

217

أوروبا

477

51

504

الشـــــــر

60

6

55

6
2

234

22

248

23

263

23

278

2
5

5
534

56

563

52

584

1
6

23.

309

25

324

24

51.

609

5
52

5

52

4.8

50

4.5

51.

615

50

671

51

5
4.6

54

54

4

58

4

األوسط
االجمــالي

940

نســــــــــــبة

-

بالمليون

10

982

0

1

1.03

10

1.08

10

1.13

10

1.18

10

1.23

10

0

5

0

7

0

5

0

4

0

5

0

1.322

100

0
4.27

5.39

5.02

4.41

4.31

4.30

7

التطـــــــور

%

المصدر :من أعداد الباحثة باالعتماد على
- UN-World Tourism Organization, Annual Reports, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
- UN-World Tourism Organization, Tourism Highlights, 2014, 2015, 2016, 2017.

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن عدد الوافدين أو الهائرين قد عرف خالل الفترة  2010 - 2017تطو ار

ملحو اً حيث انتقل من  940مليون سائح سنة  2010إلى أكثير من  1.322مليون أي أكثر من مليار سزائح
وافد سنة  2017وقد كانت سنة  2012هي أول سزنة تزم تخطزي فيهزا الزرقم مليزار مزن الوافزدين ،وبنسزبة زيزادة

سنوية خالل الفترة قدرت بالمتوسط بأكثر مزن  4%سزنويا )واسزتثناء  7%سزنة  (2017لكزن نصزي

األسزد

في تل الهيادة مصدره منطقة أوروبا التي يتجاوز عدد السزائحين نحوهزا أكثزر مزن  50%خزالل الفتزرة ،حيزث
انتقل من  477مليون سزائح سزنة  2010لينقزل إلزى أكثزر مزن  671مليزون سزائح سزنة  ، 2017كمزا تجزاوز
عددهم سنة  2015حاجه  600مليون .بينما احتلت آسيا والباسزيف

المرتبزة الثانيزة بنسزبة

زيزادة سزنوية

قزدرت ب  22%فزي المتوسزط ،وبعزدد سزياح انتقزل مزن  204سزائح سزنة  2010حتزى  324سزنة 2017 .

ولتتبعها منطقة األمريكيتين بنسبة زيادة سنوية بالمتوسط بلغت تقريبا ، 16%وبعدد سياح انتقل مزن  150حتزى
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207مليون سائح بين  2010-2017لتليها منطقة الشرق األوسط بعدد سياح بلغ  60مليون سنة  ، 2010و

58مليون سنة  2017 .واحتلت افريقيا المرتبة األخيرة ،إفريقيا سنة  201بعدد  49مليون ،ولكن العدد ارتفع
األخيزرة لمنطقزة الشزرق األوسزط ،خاصزة وأن نسزبة

سزنة  ، 2017بعزدد سزياح بلزغ  62مليزون ،تاركزة المرتز

الهيادة السنوية ألفريقيا تكاد تكون مقتربة مع منطقة الشرق

األوسط ،فيما بين 5%و  6%سنويا .

الشكل رقم ( :)02الوافدون السياحيين الدوليون خول الفترة 2018-2010
1329

1241

1404

1500

951
680

500

شمال افريقيا
3310.2

7519.7

7418.9

7921.7

8723.9

2000

2010

2016

2017

2018

العالم

0

مليون سافر

الشرق األوسط

1000

المصدر :من أعداد الباحثة باالعتماد على

-World Tourism Organization (UNWTO) Data as collected by UNWTO, February 2019
• تطور إيرادات السياحة العالمية 2017-2010
إن تدفق اإليرادات بهذه النس

اثبت أن قطاع السياحة حتى و أن أصابته ههات فسيبقى يزدر

إيزرادات ا تثبزت انزه قطزاع واعزد لتنميزة اقتصزادية حقيقيزة  ،حيزث أن نسزبة التطزور فزي اإليزرادات
السزياحية  ،قزد شزهدت

تحسزنا

خزالل الفتزرة  ، 2010 - 2016متناسزبة مزع ت اهيزد السزياح فزي كزل

منطقزة  .ولقزد سزجلت اإليزرادات السزياحية دوليزا919

بليزون دوالر سزنة  ، 2010لتتجزاوز عتبزة

 1.100بليزون دوالر سزنة  ، 2013وتسزتمر باالرتفزاع لتتخطزى عتبزة  1.200بليزون دوالر مزا بزين
 ، 2014 - 2016وكمزا أشزرنا سزابقا  ،تأخزذ منطقزة أوروبزا حصزة األسزد مزن تلز اإليزرادات بنسزبة

سزنوية فزي المتوسزط تعزادل  44%مزا بزين  2014 - 2010إال أنهزا تخلزت علزى جزهء مزن تلز

اإليزرادات لصزالح منطقتزي أسزيا والباسزيفي  ،ومنطقزة األمزريكيتين حيزث انخفزض المتوسزط الخاصزة
بالمنطقة األوروبية إلى  ، 36 %تل المنطقتين حققتا نس

تطور سنوية بلغت 20%ل مريكيتين و

 29%آلسيا والباسيفي ؛ وبمبالغ إيرادات سزياحية تزدرجت مزن  249بليزون دوالر سزنة  2010إلزى
 367بليزون دوالر سزنة2016

لمنطقزة آسزيا والباسزيفي ؛ ومزا بزين  182إلزى 313بليزون دوالر

لمنطقزة األمزريكيتين .بينمزا بقيزت منطقتزي أفريقيزا

والشزرق

األوسزط بزالمرتبتين

سجلت افريقيا  34بليون دوالر بين  2010 - 2016؛ في حين كانت إيرادات

األخيزرتين حيزث

الشرق األوسزط

سياحيا في المتوسط  50بليون دوالر خالل نفس الفترة .وكانتا قد سجلت أ عف نسبة نمو ب : 4%و
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3%كمتوسزط علزى الترتيز

مالحكزة أن االتجزاه العزام للسزياح يرتكزه فزي منطقتزي

 .يزر أنزه يجز

أوروبزا وآسزيا والباسزيفي واألمزريكيتين بدرجزة أقزل .كمزا أن الشزرق األوسزط وإفريقيزا األقزل جلبزا
مشاكلهما االقتصادية والسياسية واألمنية ،وعلزى الزر م مزن

للسياح بسب

نزى المنطقتزين سزياحيا .

وهزو أمزر انعكزس بشزكل وا زح علزى اإليزرادات السزياحية حيزث تعزد آسزيا والباسزيفي و األمزريكيتين.

األكثزر نمزوا مقارنزة بمنطقزة الجزذب التقليديزة

وهزي أوروبزا والشزكل المزوالي يو زح تطزور اإليزرادات

السياحية العالمية (مسعود ،2018 ،صفحة  )377خالل الفترة .2016 -2010

الشكل رقم ( : )03تطور إيرادات السياحة العالمية للفترة 2016-2010

المصدر :قاعدة البيانات اإللكترونية لبوابة بيانات األمم المتحدة وبارومتر السياحة العالمية لمنكمة السياحة
العالمية) عدة قضايا(.

 .2.3تحليل مؤشرات السياحة في الوطن العربي

إن تحليزل األداء السزياحي فزي الزوطن العربزي يتطلز

التطزرق لد ارسزة إحصزائيات الطلز

السزياحي مزن

خالل دراسة عدد الهوار للبلدان العربية وكذا دراسة ايرادت السياحة العربية.
• تطور عدد السياح الوافدين للدول العربية
نسبة

تشزير إحصزائيات المنكمزة العالميزة للسزياحة إلزى أن عزدد السزياح الوافزدين إلزى الزدول العربيزة

يمثزل

ئيلة من إجمالي السياح على مستوى العالم ،بحيث بلغ نحو  84مليون سائح في عام 2014أي ما

يمثل نحو  8.30 %من عدد السياح في العالم ،فيما يعتبر هذا العدد اقل من عدد السياح الوافدين إلى دولة

فرنسا لوحدها ،كما كشفت منكمة السياحة العالمية عن تقرير لها تضمن اإلحصائيات المتعلقة بالحركة السياحية

في الوطن العربي حيث خالل عزام  2018بلزغ إجمزالي عزدد السزائحين علزى مسزتوى العزالم العربزي  89,4مليزون

سائح  ،موزعة من خالل الجدول التالي:
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الجدول رقم ( :)02تطور عدد السياح الزائرين للوطن العربي خول الفترة ( 2018-2000مليون سائح)
الدولة

2000

2010

2016

2017

2018

البحرين

0.8

1

4

4.04

12

مصر

5.1

14.1

5.3

8.2

11.3

الع ار

0.1

1.5

-

-

االردن

1.6

4.2

3.6

3.8

4.2

الكويت

0.1

0.2

0.2

-

-

لبنان

0.7

2.2

1.7

1.9

-

عمان

0.6

1.4

2.3

2.4

3.1

فلسطين

0.3

0.5

0.4

0.5

-

قطر

0.4

1.7

2.9

2.3

1.8

سعودية

6.6

10.9

18.0

16.1

21

سوريا

2.1

-

-

-

-

االمارات

3.1

7.4

14.9

15.8

15.9

اليمن

0.1

1.0

-

-

-

الجزائر

0.9

2.1

2.0

2.5

2.5

المغرب

4.3

9.3

10.3

11.3

12.3

السودان

0.0

0.5

0.8

0.5

0

تونس

5.1

7.8

5.7

7.1

8.3

المصدر :من أعداد الباحثة باالعتماد على
: World Tourism Organization (UNWTO) Data as collected by UNWTO, February 2019

نالحظ من الجدول أعاله أن عدد السياح الوافدين لدول العالم العربي تقارب  100مليزون سزائح فزي

سنة  2018أي ما يمثل  % 10من إجمالي عدد السياح في العالم ،و هذا يعكس المستوى المنخفض للطل

السزياحي لزدول العزالم العربزي ر زم مزا تتزوفر عليزه هزذه الزدول مزن إمكانيزات و مقومزات سزياحية  ،كمزا يبزين

الجزدول أن نسزبة تغيزر التوافزد السزياحي علزى هزذه الزدول فزي الفتزرة الممتزدة مزا بزين 2018-2000تسزاوي
 ، % 12.2و عند تتبع تطور السياحة الوافدة لدول العالم العربي في الفترة التي يشملها الجدول نجد أن الطل

السياحي بين سنة 2010و 2016شهد انخفا ا وا ح مقارنة بالسنة التي قبلها ،و تقدر نسزبة الت ارجزع فزي
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الطلز

ب ز  % -16.19و الزذي مزرده هزو ت ارجزع اإلقبزال السزياحي علزى كزل مزن دولزة تزونس و مصزر نتيجزة مزا

عرفتاه هاتين الدولتين من حراك سياسي و ما اصطلح عليه إعالميا بثورات الربيع العربي.
أما بالنسبة لترتي

الطل

السياحي العربي في سنة  ، 2018نجد أن المملكة العربية السعودية تحتل

المرتبة األولى من حيث عدد السياح بز 21مليون سائح  ،تليها اإلمارات العربية المتحدة بز 15مليزون سزائح،
ثزم المغزرب  12,3مليزون سزائح بعزدما كانزت هزذه األخيزرة تحتزل م ارتز

أفضزل فزي السزنوات السزابقة ل حزدا

السياسية التي شهدتها و أيضا األعمال اإلرهابية و عدم االستقرار األمني التي انعكست سزلبا علزى حصزتها

الس ززوقية ث ززم تليه ززا ت ززونس  8,3ملي ززون س ززائح واألردن  4,2ملي ززون س ززائح فس ززلطنة عم ززان  3,1ملي ززون س ززائح وأخي ز ار

الجهائر بز  2,5مليون سائح.

• تطور اإليرادات السياحية لدول الوطن العربي

تعتمد العديد من الدول على السياحة كمصدر مهم من مصادر الدخل الوطني ،واستطاعت هذه الدول

الحصول على إيرادات سنوية كبيرة من القطاع السياحي ،كما يحد

في الواليات المتحدة األمريكية واسبانيا

وايطاليا والنمسا وفرنسا وتركيا و يرها من بلدان العالم ،ور م اإلمكانيات الهائلة التي تمتلكها الدول العربية ،لكن

أرقام العائدات السياحية تشير الى فجوة كبيرة بين إجمالي عائدات السياحة العالمية وما تحصده الدول العربية
من هذا القطاع الهام.
الشكل رقم ( : )04ترتيب الدول العربية حسب إيرادات السياحة العربية لعام ( 2018الوحدة مليار دوالر)
االيرادات السياحية بمليار دوالر
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أفضل  7دول الوطن العربي

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على (أحمد ،2019 ،صفحة ص.)01

من خالل الشكل أعاله ووفقاً للبيانات الرسمية ،فإن إجمالي عائدات أول  7دول عربية من السياحة بلغت

خالل عام  2018بلغت  58.91مليار دوالر من  79.8مليار دوالر إجمالي عائدات الدول العربية مجتمعة
مقابل عائدات عالمية بلغت نحو  1322مليار دوالر ،ما يشير إلى أن حصة هذه الدول من العائدات العالمية

للسياحة ال تتجاوز  %5فقط.

وتشير اإلحصائيات أن اإلمارات العربية المتحدة في المقدمة بالر م من التحديات التي تواجه صناعة

السياحة عالمياً حيث سجل قطاع السياحة في اإلمارات حيث سجل قطاع السياحة ما يقارب  19.5مليار
دوالر تليها السعودية ب  15.9مليار دوالر  ،كما يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يسهم قطاع
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السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية بأكثر من  250مليار ريال سعودي أي ما يعادل  81بليون دوالر

في الناتج المحلي اإلجمالي للبلد بحلول ( .2026أحمد ،2019 ،صفحة )01

أما مصر فعلى الر م من الصعوبات الكثيرة التي تواجه قطاع السياحة المصرية اال أنها احتلت المركه

الثالث من حيث اإليرادات السياحية على مستوى الشرق األوسط ب 7.6مليار دوالر ما يمثل  %12.9من
عائدات دول الشرق األوسط ،فحين تحتل المغرب المركه الرابع ب 7.2مليار دوالر ما يمثل بنسبة عائدات
تقدر ب ، %12.2أما لبنان فقد أشارات األرقام اإلحصائية الرسمية أن عائدات السياحة بلغت نحو 6.857

مليار دوالر ما نسبته  %11.63من أجمالي عائدات الشرق األوسط .

وتأتي تونس في المركه السادس بعائدات سياحية يقدر بز1.354مليار دوالر حيث زار تونس أكثر من8

ماليين سائح وشكل الروس واالروبيون القسم األكبر من الوافدين إلى تونس ب أكثر من  %44.9أما في
المركه السابع فتأتي القطر والكويت بإجمالي عائدات تقدر بنحو  499مليون دوالر تمثل ما نسبته  %0.84من

إجمالي عائدات الشرق األوسط السياحية.

 .4مبادرات الدول العربية إلقامة سياحة ميسرة (دامجة) في الوطن العربي والتحديات التي تواجهها:

تعد السزياحة الميسزرة مفهزوم حزديث نسزبياً فزي قطزاع السزياحة ،ولكنزه حقزق انتشزا اًر كبيز اًر فزي الفتزرة األخيزرة
خاصة في الدول األوروبية ،في حين تحاول الدول العربية للحاق بهذا التوجه ،ويهتم هذا النمط السزياحي بزذوي
االحتياجات الخاصة والنساء وكبار السن ،هذه الفئة التي تشكل ما نسبته( )%15-%10حيث أن منكمة العمل

الدولية قد أصدرت في تقرير لهزا أن عزدد األشزخاص ذوي اإلعاقزة بلزغ أكثزر مزن مليزار شزخ
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مليون سائح من ذوي اإلعاقة يسافرون حول العالم ،و يبحثون عن الوجهات السياحية الميسرة ،وهي نسبة مهمة
ج ز ادا ويج ز

التعامززل معهززا بجديززة واحترافيززة وتلبيززة ر باتهززا وو ززعها علززى خريطززة السززياحة بالشززكل الززذي يززدفع

بحركززة السززياحة الميسزرة أو الدامجززة إلززى األمززام ،خاصززة أنهززا تسززاهم بصززورة يززر مباشزرة فززي تنشززيط مززا يسززمى

بالسياحة العائلية؛ و رافدا مهما لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية.
 .1.4مباردات الدول العربية إلقامة سياحة دامجة

• مصر

ركهت الدراسة التي قامت بها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على التجهيهات التي يج

توافرها في العرا السياحي ليكون مناسبا لسياحة ذوي االحتياجات الخاصة منها وجوب تخصي

مواقف

لسيارات ذوي االحتياجات الخاصة (المعاقين) في أماكن مناسبة يسهل الوصول منها واليها وال تقل نسبتها
عن  %5من المواقف العامة ،وبحد أدنى موقفين  ،يج

أال تقل المساحة المخصصة لسيارة المعاق عن

 17متر مربع ،ويشتر أن تكون ممرات المشاة خالية من العوائق والبروزات وأر يتها من مواد خشنة لمنع

التهحلق  ،مع تهويد األرصفة بإشارات صوتية إ افة إلى اإلشارات العادية ،كما يراعى عند تصميم دورات
المياه تخصي

جهء منها لخدمة المعاقين بواقع دورة مياه واحدة للرجال وأخرى للنساء وأن ال يقل عرا
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الباب عن  82سم ويرتفع عن سطح األرا مسافة  20سم ،وفيما يتعلق باللوحات اإلرشادية ،يج

يراعى في تصميمها واختيار أماكنها البساطة والو وح وأن تكون بلون مميه  ،وبالنسبة للساللم يج
تصمم بشكل مالئم وإ افة منحدر لتسهيل الحركة ،وبالنسبة لصاالت الطعام يج

ف ار ات كافة لحركة الكراسي.

اشتملت الدراسة على أهم األنما

أن
أن

أن يراعي فيها تواجد

السياحية التي تالءم ذوي االحتياجات الخاصة  ،يمكن لذوي

االحتياجات الخاصة زيارة األماكن األثرية وهذا يتطل

عمل منهلقات من الخش

بمنحدرات مناسبة في

أماكن تواجد الساللم حتى ال يتم تشويه األثر بعمل منهلقات ثابتة ،كما ترتبط السياحة العالجية بسياحة

ذوي االحتياجات الخاصة وكذل األمراا المرتبطة بكبار السن وال يلهم لجذب ذوي االحتياجات الخاصة
إلى هذه المناطق سوى إعداد وسائل النقل المناسبة بوسائل مساعدة المعوقين مع توافر الطرق الممهدة

والمنحدرات للصعود والهبو بما يسهل حركة الكراسي المتحركة  ،ويمكن تنشيط سياحة ذوي االحتياجات

الخاصة لممارسة األلعاب التي تالئمهم كتنس الطاولة والعاب القوى ومسابقات الجري بالكراسي المتحركة
وكرة الجرس للمكفوفين (البربري ،2013 ،صفحة .)02

في االخير أوصت الدراسة بإحالة المو وع إلى قطاع الرقابة على المنشات الفندقية بالو ازرة لموافاة هيئة
التنشيط بالمنشات التي تتوافر بها خدمات المعاقين حتى يتسنى إدراجها بالمواد الدعائية ،ومطالبة كافزة

المنشززات السززياحية تحززت اإلنشززاء بم ارعززاة تززوفير تل ز الخززدمات ،وو ززع خطززة زمنيززة للمنشززات القائمززة
بالفعل لتوفير تل الخدمات.
• لبنان :مشروع السياحة للجميس

ق ززدمت لبن ززان مب ززادرة مش ززروع س كس ززر الحز زواجه أم ززام تص ززديق لبن ززان عل ززى اتفاقي ززة حق ززوق األش ززخاص ذوي

اإلعاقة” المنفذ من قبزل جمعيزة  fe-male.orgبالشزراكة مزع مرصزد االسزتعراا الزدوري الشزامل لحقزوق اإلنسزان

في لبنان  upr-lebanon.orgوالممول عبر برنامج دعم لبنان في تنفيذ توصيات االستعراا الدوري الشامل الزذي
تنّفزذه مفو زية األمزم المتحزدة السزامية لحقزوق اإلنسزان ) (OHCHRبزدعم مزن اإلتحززاد األوروبزي (European

).Union

يقتصر تطبيق الدمج الهندسي الخاص بالمعوقين فزي لبنزان علزى الم ارفزق السزياحية الخاصزة ،والتزي تبتغزي

الربح المادي كالمراكه التجارية والمالع  ،في حين ينتكر هزؤالء إقزرار الم ارسزيم التنفيذيزة الخاصزة بهزم علزى
مدار  16عاما ،على الر م من تجزاوز نسزبة المعزوقين 15فزي المائزة مزن اللبنزانيين ،بحسز

إحصزاءات البنز

الدولي ، .وعلى الر م من هذا الواقع الصع  ،يواصل ياتحاد المقعدين اللبنزانييني إطزالق المبزادرات الداعيزة إلزى
الدمج ،بالتعاون مع مؤسسات دولية و لبنانومن بين المبادرات مشروع السياحة للجميع:

ي السياحة للجميسي هو عنوان المشزروع الجديزد الزذي يسزعى االتحزاد إلطالقزه فزي بعزض المنزاطق السزياحية فزي

لبنان مثل بيروت ،وجبيل ،وبعلب  ،وصور ،ومحمية أرز الشوف ،بهدف توفير نمزاذن سزياحية دامجزة للمعزوقين،
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وتززرويج البيئززة السززياحية الدامجززة فززي الززبالد .ويززتم ذلز مززن خززالل تعززاون اإلدارات المحليززة والمركهيززة ،كمززا يعززهز

المشروع المرتق

من مفهوم المساواة بين الجنسين كهدف إ افي.

انطلقززت فكزرة المشززروع مززن

ززمن برنززامج يأفكززار 3ي الخززاص بتمويززل المشززاريع ،وهززو برنززامج يشززرف عليززه

االتحاد األوروبي .وبلغت قيمة التغطية المالية لز  12مشروعاً التي قدمها المجتمزع المزدني فزي الزدورة األخيزرة مزن
البرنامج مليونين و 800ألف يورو (.)2018 ،/https://crpd.upr-lebanon.org
•

المغرب :المصادقة على االتفاقية الدولية لحقو األشخاص ذوي اإلعاقة

قززام المغززرب بتبنززي شزراكة مززع مؤسسززة أجنبيززة فززي سززبيل تشززجيع السززياحة الميسزرة  ،وتماشز ًزيا مززع الت اهمززات
المغرب بعد المصادقة على االتفاقية الدوليزة لحقزوق األشزخاص ذوي اإلعاقزة وعملزه المتواصزل مزن أجزل تكييزف
القوانين الوطنية ،وإدران بعد اإلعاقة في مختلف البرامج والمخططات التنمويزة؛ تنفيز ًذا لمخطزط السياسزة العموميزة

المندمجة ،وطبقاً للمادة  30من االتفاقية الدولية التي تحث الدول على تذليل الصعاب وتكييف األماكن من أجزل
تس ززهيل حري ززة التنق ززل والس ززفر والتمت ززع ب ززدخول أم ززاكن الع ززروا واألنش ززطة الثقافي ززة والفني ززة والوص ززول إل ززى األم ززاكن

السياحية واألثرية دون وجود عائق أو تمييه.

أبرمززت و ازرة التضززامن و التنميززة االجتماعيززة و األسزرة و المسززاواة احتفززاال بززاليوم العززالمي ل شززخاص فززي

و عية إعاقة دجنبر  ،2019اتفاقية شزراكة إسزتراتيجية  ،إلطزالق البرنزامج الزوطني للسزياحة الدامجزة ل شزخاص

فززي و ززعية إعاقززة ،لمناص زرة حززق الوصززول الشززامل للمرفززق السززياحي و المؤسسززات األثريززة و الثقافيززة ،و العمززل
على حزث المتزدخلين علزى القيزام بجميزع األمزور التيسزيرية وتزوفير الوصزول وتكزوين العزاملين و المهنيزين وتنكزيم

ورشززات مو ززوعاتية ،ة وإعززداد وإصززدار دالئززل معياريززة لجعززل المرفززق السززياحي دامززج و ميسززر للجميززع ،وإحززدا

جائهة وطنية بوصفها عالمة تميه لمقدمي الخدمات للسياح ذوي اإلعاقة ،من نقل سياحي إلى أمزاكن اإليزواء أو
أصززحاب المبززادرات التززي تشززجع سززياحة األشززخاص ذوي اإلحتياجززات الخاصززة بززالمغرب ،بال ززافة إلززى أن هنززاك
جهززود كبي زرة تنتكززر المغززرب لتحقيززق الريززادة فززي هززذا المجززال وتكثيززف المشززاركة الواسززعة بإش زراك جمعيززات مهتمززة

القتحام عدة أسواق عبر العالم للتعريف بالوجهزة السزياحية ال ارئزدة للمغزرب ،والمشزاركة المكثفزة فزي جزل المعزارا

واللقززاءات للتعريززف أكثززر بكززل مززا يهخززر بززه المغززرب مززن تنززوع يغززري السززائح ،واعتمززاد مقاربززة بعززد اإلعاقززة

ززمن

اإلستراتيجية الوطنية لتحقيق رؤية  2020حيزث بمجزرد تهمزيش هزذا النزوع مزن السزياحة ،يزتم تضزييع فزرص كبيزرة
لتحقيق الرؤية؛ ومن ثم خسارة ماليين الدراهم سزنوياا بزدال مزن مضزاعفة الزربح؛ فيجز

إعزداد مخطزط مزواز للتوجزه

لسياحة األشخاص ذوي اإلعاقة ،وإشراك كل الفاعلين في هذا المخطط مزن أجزل تحسزين خزدمات االسزتقبال بزدءا
من المطارات والنقزل والفنزادق التزي يجز

إشزراكهم لتعزديل زرف خاصزة وتزوفير الولزون واإلشزارات عبزر الممزرات

والمصاعد ،حتى يتمكن األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها من لمس هذا االهتمزام والشزعور
باالس ززتقاللية ،فت ززوفير مث ززل ه ززذه الخ ززدمات س ززيكون إ ززافة حقيقي ززة للس ززياحة ب ززالمغرب م ززن أج ززل رف ززع ع ززدد ال ززهوار

بمختلف الفئزات ،وكزذل سزتكون نجمزة إ زافية للفنزادق عبزر تسزويق هزذه الخزدمات بوصزفه منت ًجزا بزدأ يكثزر عليزه
خالل السنوات األخيرة (هداني ،2020 ،صفحة .)01
الطل
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• دبي :وجهة عالمية لسياحة ذوي االحتياجات الخاصة

حكيززت دبززي خززالل السززنوات الما ززية بشززهرة واسززعة وكبيزرة ،كونهززا إحززدى أفضززل الوجهززات السززياحية علززى

مسززتوى العززالم ،التززي تتمتززع بخيززارات ترفيهيززة تجعززل زوارهززا يحصززلون علززى تجربززة متمي زهة ،وانطالق زاً مززن األرقززام

والمراكه المتقدمة التي عكستها التقارير الصادرة عن منكمات عالمية كثيرة ،والتي تعكس تميه اإلمارة فزي كافزة

المجززاالت ،فقززد كززان ل اهمزاً علززى المسززؤولين فززي دبززي ،البحززث عززن رقززم قياسززي آخززر لتحطيمززه ،وهززو مززا تبززدى مززن
خزالل الرؤيززة اإلسززتراتيجية لجعززل دبززي مدينززة صززديقة ل شززخاص ذوي اإلعاقززة بحلززول 2020وتجلززت جهززود دبززي
لتشجيع هذا النوع من السياحة من خالل مايلي:

وزرة السياحة في دبي أنها تولي ذوي االحتياجات الخاصة أهميزة كبيزرة مزن خزالل
الطر والمواصوت :أو حت ا

توفير خدمات مالئمة وبمستوى عالمي والتي تشمل خدمات المترو من خالل توفر التصميمات المناسبة من حيزث
س ززهولة دخ ززول المحط ززات و توزي ززع المصز ززاعد الكهربائي ززة ف ززي ال ززدور األر ززي بشز ززكل يس ززهل اس ززتخدامها م ززن قبز ززل

مستخدمي الكراسي المتحركة.
كما تم تهويد األر يات بمسارات مخصصة لفاقدي البصر تسهل وصولهم إلى المصاعد الكهربائية ،وبزاقي
الم ارفززق الخاصززة بالمحطززات ،فضزالً عززن تهويززد المصززاعد والسززاللم الكهربائيززة بأنكمززة صززوتية و ززوئية مخصصززة

لز زذوي االحتياج ززات الخاص ززة م ززن فاق ززدي البص ززر والس ززمع ،مش ززي اًر أن هن ززاك بواب ززات مخصص ززة ل ززذوي االحتياج ززات

الخاص ززة تس ززمح بم ززرور العرب ززات لق ززاطرات المت ززرو ،ومقاع ززد خاص ززة داخ ززل العرب ززات م ززع ت ززوفير أم ززاكن مخصص ززة
لوقوفهززا .وذكززر أنززه توجززد مفززاتيح خاصززة بارتفاعززات منخفضززة لطلز

المسززاعدة فززي حززاالت الطزوارئ داخززل عربززات

المت ززرو وف ززي أرج ززاء المحط ززة ،باإل ززافة إل ززى ت ززوفير خدم ززة اله ززاتف العم ززومي بارتفاع ززات منخفض ززة ل ززذوي العرب ززات،
وأجهزهة بيززع البطاقززات والتززذاكر مصززممة بارتفززاع مززنخفض كززي تسززمح باسززتخدام هززذه األجهزهة لشزراء وإعززادة تعبئززة

البطاقات.
كززذل تززم تهويززد أجهزهة بيززع التززذاكر بشاشززة لمززس مخصصززة لفاقززدي البصززر لتمكززنهم مززن ش زراء وإعززادة تعبئززة

البطاقات ،باإل افة إلى جهاز صوتي مخص
ومكات

لفاقدي السمع في أجههة بيع التذاكر ليمكنهم من استخدام الجهاز

بيع تذاكر بارتفاع منخفض.
وأشار إلى أن الحافالت التي تغطي كافة مناطق اإلمارت ،مزهود البزاب األوسزط فيهزا بلزوح يشزكل جسز اًر بزين

الرص ززيف وأر ز ززية الحافلز ززة لتمكز ززين الكرسز ززي المتحز ززرك مز ززن الز ززدخول بسز ززهولة دون رفعز ززه ،كمز ززا أنهز ززا مجهز زهة بنكز ززام
هيدروليكي يمكن السائق من إمالة الحافلة لتقلي

االرتفاع مع الرصيف مما يمكن الراك

المسن أو المزريض ،أو

الذي به عرن من صعود الحافلة بسهولة ،كما توجد كر ٍ
اس متحركة في صالة خدمة العمالء (يحي.)2016 ،
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✓ سيارات األجرة :وفرت مؤسسزة تاكسزي دبزي  7مركبزات مجهزهة لخدمزة ذوي االحتياجزات الخاصزة بأفضزل

وأجود المعدات التي تسهل عملية تنقلهم ،فضالً عن أنها مجههة برافعة هيدروليكية تتحمل األوزان العالية

وسززائقين مززؤهلين ومززدربين علززى التعامززل مززع فئززة األشززخاص ذوي اإلعاقززة  ،و ارعززت المؤسسززة فززي وسززائل

النقل البحري ،إمكانية الوصول السهل لذوي االحتياجات الخاصة مزن خزالل تجهيزه المحطزات بمزدرجات
مسززاعدة للكرسززي المتحززرك ،علززى مززتن البززاص المززائي والتاكسززي المززائي  ،باإل ززافة إلززى تززدري

مززو في

خدم ززة العم ززالء بمحط ززات النق ززل البح ززري عل ززى خ ززدمتهم .وأو ززح أن هيئ ززة الط ززرق والمواص ززالت ممثل ززة
بمؤسسززة التززرخي

الجهززة المسززؤولة عززن إصززدار تصززاريح المواقززف الخاصززة ،أصززدرت تصزريحاً لمواقززف

ذوي االحتياج ززات الخاص ززة أوالً بن ززاء عل ززى تقري ززر طب ززي معتم ززد أو بطاق ززة المع ززاق الص ززادرة م ززن الش ززؤون
االجتماعية ،وميهة هذه البطاقة إعفاء المعاق من دفع الرسوم سواء في مواقف المعاق أو المواقزف العامزة

في حال انشغال موقف.

وأكززد أنه ززم يخطط ززون لتحويززل  %50م ززن س ززيارات األج زرة إلززى مركب ززات مناس ززبة الس ززتخدامات ذوي

اإلعاقززة ،مضززيفاً أن المدينززة تركززه كززذل علززى تحويززل البنززى التحتيززة بحيززث تكززون مناسززبة ،مثززل قطززارات

األنفاق والشوارع الرئيسة التي بدأت في المرحلة األولى من
ثمانية ماليزين شزخ

من ثال

مراحل ،مضيفاً أن نيويورك فيها

 %11 ،مزنهم مزن األشزخاص ذوي اإلعاقزة ،وينبغزي تطزوير المدينزة بحيزث تصزبح

مناسبة لهم.

وأو ح أن هيئة الطرق والمواصالت بدبي أعفت ذوي االحتياجات الخاصة من رسوم نكزام سزال

المززروري الخززاص بمززرور السززيارات ،مشززي اًر أن معكززم المواقززع الثقافيززة والمعززالم السززياحية الشززهيرة فززي دبززي

تتمي ززه بم ززداخل واس ززعة ودورات مي ززاه تس ززهل حرك ززة ك ارس ززي المقع ززدين ومواق ززف للس ززيارات مخصص ززة ل ززذوي
اإلعاقات الحركية ،بما في ذل متحف دبي وقرية الت ار وقرية الغوص (يحي.)2016 ،

 .2.4تحديات إقامة سياحة ميسرة-دامجة في الوطن العربي

ر ززم الجه ززود المتوا ززعة ف ززي ال ززوطن العرب ززي الت ززي تب ززذل م ززن خ ززالل الم ززؤتمرات والن ززدوات الت ززي ت ززدعو إل ززى

االهتمام بهذا النوع من السياحة و المفهزوم الحزديث للسزياحة الميسزرة إال أن األمزر أكبزر مزن ذلز  ،فزال تكفزي نزدوة

أو مؤتمر للنهوا بالسزياحة الميسزرة  ،ولكنهزا تحتزان إلزى نقلزة نوعيزة كبيزرة علزى أرا الواقزع مزن حيزث البنزى
التحتية والتجهيهات مما يتطل

تكاثف جميع الشركاء المعنيين بالسياحة ،وتبادل التجارب وتقوية قدرات الفاعلين

وتشجيع االستثمار في هذا المجال من السياحة ،وخلق فرص جزذب واعزدة  ،ولعزل مزن أهزم التحزديات التزي تواجزه

هذا النوع من السياحة في قسمين عوائق وحلول كما يلي:

• العوائق:
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✓ عززدم تززوفر البنززى التحتيززة والخززدمات والتسززهيالت والمعلومززات التززي يحتاجهززا السززياح مززن ذوي االحتياجززات
الخاصة؛

✓

إن ال ززوعي به ززذا ال ززنمط الس ززياحي مح ززدود ج ززداً ويع ززاني م ززن التهم ززيش ،وال توج ززد وك ززاالت س ززفر وس ززياحة

✓

عف الترويج واإلشهار لهذا النوع من السياحة.

متخصصة بتقديم رحالت خاصة بهؤالء السياح.

✓ عدم توّفر الخدمات واألسعار المواتية ،وتعقيد إجراءات دخول هذا النوع من السياح .
✓ عززدم وجززود ط زواقم وعمززالء مززؤهلين لخدمززة هززذه الفئززة بحيززث يج ز

أن يكززون مو فززو المنشززات السززياحية

على استعداد للتعامل مع المشاكل التي تواجه العمالء المسنين وذوي اإلعاقة.

✓ التوترات السياسية في أقطار الوطن العربي من عوائق الزسزيزاحزة الزبزيزن ّزيزة الزعزربزيزة (مرمش.)2004 ،
• الحلول :إن تجسيد السياحة الدامجة في الوطن العربي يتطل
✓

ما يلي

تأهيزل ورفزع القزدرات للكزوادر البشزرية العاملزة فزي مجزال السزياحة الميسزرة مزن خزالل الزدورات التدريبيزة

النوعية لرفع الوعي ،واالستفادة من برامج الجودة السياحية في هذا الشأن والتي تقدمها المنكمة العربية

للسياحة واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

✓ قيام كافة وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية بالمشاركة في رفع الوعي بمفهوم السياحة
الميسرة  ،وبيان دور المواطن العربي في التعاطي مع هذا النمط من السياحة.

✓ االسزتفادة مزن الد ارسزات والبزرامج التزي تعزدها المنكمزات العالميزة واإلقليميزة والجامعزات العربيزة ،والتزي
تهدف إلى تنمية وتطوير السياحة الميسرة في الدول العربية.

✓ االسزتفادة مزن البزرامج التمويليزة التزي تقزدمها مجموعزة البنز اإلسزالمي للتنميزة بالتعزاون مزع المنكمزة
العربية للسياحة لتنمية وتطوير السياحة الميسرة في الدول العربية.

✓ تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية ال ار بة والمنكمزات
واالتحادات ذات الصلة لتنكيم المهيد من المؤتمرات والندوات لرفع الوعي بمفهوم السياحة الميسرة.

✓ الترحي

بتوجه المنكمة العربية للسياحة نحو إنشاء مجلس استشاري يضم عدد من الخبراء واألكاديميين

المتخصصزين فزي السزياحة الميسزرة (األمانزة الفنيزة للمجلزس الزوزاري العربزي للسزياحة ،2019 ،صزفحة
.)03

.5خاتمة:
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ت اهيزد دور القطزاع السزياحي كقطزاع منزتج للقيمزة المضزافة فزي االقتصزاد العزالمي ،واتجهزت الكثيزر مزن

تقارير منكمة السياحة العالمية إلى إبراز دوره في االقتصاديات النامية على وجه الخصوص؛ بل وأصزبح يلعز

دو اًر كبيز اًر فزي تحقيزق التنميزة المسزتدامة ،وبزرز علزى المسزتوى العزالمي مفهزوم جديزد للسزياحة هزو السزياحة

الدامجة أو الميسزرة .وهزو نمزط سزياحي جديزد لكزن معناهزا ومحتواهزا يصز ّ فزي اتجزاه واحزد وهزو االهتمزام بفئزة
صزة ،التزي تشزمل أيضزاً كبزار السزن أصزحاب اإلعاقزة
كبيزرة وهامزة مزن الس ّزياح وهزي فئزة ذوي االحتياجزات الخا ّ
المؤقتة ،هذه الفئة التي يتطلز االهتمزام بهزا تزوفير كزل المقومزات والخزدمات الالزمزة لهزا زرورة ومسزألة مهمزة
على الصعيد العالمي والعربي على وجه الخصوص.

حيث حاولت هذه الدراسة إلقاء نكرة شاملة حول واقع السياحة في الوطن العربي ومؤشراتها ومقارنتها،

وتصزنيفها  ،وكزذا التطزرق لمختلزف المبزادرات والمشزاريع التزي قامززت بهزا الزدول العربيزة فزي سزبيل سزعيها إلقامززة

سياحة دامجة ميسرة ،تقدم أشكال جديدة وميسرة من الخدمات السياحية تالئم فئة ذوي االحتياجزات الخاصزة
والنساء وكبار السن ، ،وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كما يلي:
النتائج:

إن السزياحة الميسزرة نمزط سزياحي جديزد فزي سزوق السزياحة العالميزة والز ّذي يأخزذ بعزدا إنسزانيا اجتماعيزاً ،
➢ ّ
يخز فئزة حساسزة فزي المجتمزع هزي فئزة ذوي االحتياجزات الخاصزة ،لكّنزه فزي نفزس الوقزت يزوّفر مزداخيل
هامة لكونه يتوّفر على سوق كبير تهمله العديد من االستراتيجيات السياحية في العالم.
ّ
➢ تشكل فئة ذوي االحتياجات الخاصزة والنسزاء وكبزار السزن مزا نسزبته( )%15 -%10مزن حجزم السزياح حزول

العالم ،حيث أن منكمة العمل الدولية قد أصدرت في تقرير لها أن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة بلغ أكثر من
مليار شخ

 ،منهم تقريبا  98مليون سائح من ذوي اإلعاقة يسافرون حول العالم.

➢ حققت السياحة العالمية معدالت تهايد من النمو المستمر نتيجة الهتمام كثير من الزدول بمقوماتهزا السزياحية

و عناصر الجذب السياحي و تتوقع المنكمة العالمية للسياحة أن يصبح العدد  1.600مليون سزنة 2020

أي بنسبة زيادة تقدر ب% 4سنوياً.

➢ تحتل دول الخليج العربي المرتبة األولى في المجال السياحي ثزم تتبعهزا كزل مزن مصزر و المغزرب مزؤخ اًر،
التي تعتبر السياحة عندها من القطاعات التي تدر موارد مستديمة و ذات أهمية بالغة في اقتصادها.

➢ إن دولة اإلمارات تصدرت قائمة الدول العربية في إجمزالي العائزدات السزياحية خزالل عزام  2015عكزس مزا
في ترتي

الدول من حيث السياحة الوافدة و الذي تصدرته المملكة العربية السعودية.

➢ قام ززت ال ززدول العربي ززة بالعدي ززد م ززن المب ززادرات لتجس ززيد وتش ززجيع الس ززياحة الدامج ززة ،حي ززث قام ززت مص ززر ب ز زربط

السززياحة العالجيززة بسززياحة ذوي االحتياجززات الخاصززة وكززذل األمزراا المرتبطززة بكبززار السززن وال يلززهم لجززذب
ذوي االحتياجات الخاصة إلى هذه المناطق سوى إعداد وسائل النقل المناسبة بوسائل مساعدة المعوقين.

➢ أمززا لبنززان فصززادقت علززى مشززروع يالسززياحة للجميززعي فززي بعززض المنززاطق السززياحية فززي لبنززان مثززل بيززروت،
وجبيل ،وبعلب  ،وصور ،ومحمية أرز الشوف ،بهدف توفير نماذن سياحية دامجة للمعوقين .
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➢ اتفاقية شزراكة اسزتراتيجية مزع مؤسسزة هانزدي مغزرب ،إلطزالق البرنزامج الزوطني للسزياحة الدامجزة ل شزخاص
في و عية إعاقة ،لمناصرة حق الوصول الشامل للمرفق السياحي و المؤسسات األثرية و الثقافية.
التوصيات:

➢ تحز ززديث البنيز ززة التحتيز ززة والخز ززدمات والتسز ززهيالت والمعلومز ززات التز ززي يحتاجهز ززا السز ززياح مز ززن ذوي االحتياجز ززات
الخاصة.

➢ قيام كافة وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئيزة بالمشزاركة فزي رفزع الزوعى بمفهزوم السزياحة الميسزرة،
وبيان دور المواطن العربي في التعاطي مع هذا النمط من السياحة.

➢ االستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال السياحة الدامجة أو الميسرة مثل التجربة الفرنسية،
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