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 المستخمص
ة المستدامة لمبمدان ستراتيجيات التنمياأن السياحة تحتل في عالمنا المعاصر مكانًا بارزًا في العديد من 

،وتشكل السياحة احد  جتماعية وثقافيةاقتصادية و اآثار إيجابية  ذا اً قتصاديا اً عتبارىا نشاطالنامية ، با
لمعديد من دول العالم  رة في الناتج المحميفي االقتصاد العالمي نظرا لمساىمتيا الكبيالركائز االساسية 

ودورىا في رفد الخزينة بحجم كبير من المالت االجنبية مما يساعد في دفع عجمة التنمية لمدولة عمى     
                                                            . مستوى االقتصاد الكمي والجزئي      

في منطقة الشرق األوسط بسبب  سياحيا رائدالعراق يمكن أن يصبح مركزًا وتؤكد المؤشرات إلى أن ا
ال أن قطاع السياحة فيو شأنو شأن مكانتو التاريخية والحضارية والدينية ، وموقعو الجغرافي المتميز ، إ

سب قتصادية األخرى يواجو العديد من التحديات التي تقف عائقًا في تطوره وأخذ مكانو المناالقطاعات اال
                                                                     0قتصاديةفي التنمية اال

نما ولمنيوض بيذا القطاع الحيوي ينبغي التفكير في المستقبل ليس لمجرد التكيف  مع أحداثو ، وا 
 لممساىمة في صياغتو بالقدر الممكن ووفق اإلمكانات المتاحة ، 

باستخدام الطريقة الحديثة الوصفي التحميمي و  لمنيجستخدام األدوات التقميدية في اتطمبت الدراسة ا
السياحة في ، المعزز بالبيانات والمتغيرات المختارة التي تمثل مسار تطور )االستقرائية واالستنباطية (

 العراقي .  قطاع السياحة العراق والوطن العربي واىمية السياحة العربية البينية تنشيطيا واثرىا في
مفهوم منو عمى  المبحث األولثالثة مباحث ، ركز   الفصل األولجاءت الدراسة بأربعة فصول : تناول 
، بينما   االقتصادية واالجتماعية والسياسية ياوأىميت  البينيةالعربية السياحة البينية  ومفهوم السياحة 

، وتضمن  والحضارية والبشرية ( –جتماعية اال–مقومات السياحة العربية )طبيعية  المبحث الثانيناقش 
 0مؤشرات تطور الحركة السياحية العربية  المبحث الثالث
المبحث من خالل مبحثين خصص اتها ومؤشراتها قومالعراقية مو  السياحة الثانيالفصل في حين ناقش 

مراحل التاريخية التي لمقومات السياحة العراقية وتضمن نبذة تاريخية عن العراق واصل التسمية وال األول
منو تناول المبحث الثاني و لمعراق،مربيا ولمحات عن تطور القطاع السياحي العراق والمقومات السياحية 

تطور الطمب  راق )مؤشرات تطور العرض الفندقي ومؤشراتمؤشرات تطور الحركة السياحية في الع
 .ق والخدمات التكميمية االخرى تطور السياحة في العرا ومؤشراتالسياحي والفندقي في العراق 

المبحث االول معوقات السياحة العربية البينية وتضمن المبحث  الفصل الثالثبينما ُسمط الضوء في 
 الثاني معوقات السياحة العراقية 

تضمن ممقترحات مستقبمية لمنيوض بواقع السياحة العربية وتنشيط الحركة السياحية فقد الفصل الرابع أما 
وناقش تطوير البنى التحتية وبنية النقل الجوي  األول المحور : تناول  لعراق في ست محاور في ا

أما التشريعات السياحية واالجراءات الخاصة بالسفر والتنقل )التاشيرات وسعر الصرف  الثاني المحور 
 اما المحور 0لعربي وضمان حركة رؤوس االموال ا ياالستثمار السياحفقد تضمن تشجيع  الثالث رالمحو 

 
 



اما المحور الخامس  كان محور 0الرابع تضمن نطم المعمومات او مركز المعمومات السياحية في العراق 
 وتضمن المحور السادس  الموارد البشرية السياحية وتطويرىا التسويق والترويج السياحي 

 
 -منيا:نذكر ستنتاجات االبعدد من واختتمت الدراسة 

ويبقى  واربافالجزء االكبر من السياح يتجو نحو  0العالم  يالسياحية فالماكن ىناك تمركزا حادا في ا-1
الدول العربية في اخر الترتيب في الجذب السياحي وعمى الرغم من  تأتينصيب الدول العربية ضعيفا اذ 

ذبا لمسياح توافر الكثير من المقومات السياحية لمدول العربية التي تؤىميا لتكون مركزا عالميا مستقطبا وجا
 -(%5)ال تتجاوز فان حصتيا في سوق السياحة العالمية 

 

يتباين متوسط مدة اقامتيم  كمااعداد السياح العرب القادمين لمسياحة في بعض الدول العربية  تتباين- 2
عمى التوالي  لعام (3,1و3,3و13,1 )يوميا  عدا مصر وسوريا  واليمن(1,1و3,3 )والذي يتراوح ما بين

مميون سائح (1,3و 1,1 )من السائحين العرب بمغ حققتا اكبر من اعداداليمن ان  مصر و  ومع2005
يالي معمى التوالي اال ان االىمية النسبية لمسياحة العربية البينية كانت االعمى من حيث عدد السياح وال

 0اليمن  (11,1 )لمسعودية(%  12,7 )السياحية في كل من السعودية واليمن حيث بمغت

إلى العراق ٌتذبذب بٌن الدول العربٌة ولم نالحظ إن هناك زائرٌن إلى السائحٌن الدولٌٌن إعداد  نإ-4

دأ بالتزاٌد بٌن األعوام ب نتٌجة للظروف التهدٌدات االمنٌة و .5112-5115العراق فً األعوام 

 1 .االمنً النسبً نبعد التحس 5131-5112-  5112التالٌة

كل االسيويين الحصة أو العدد االكبر من الزوار االجانب في العراق ثم لمزوار االجانب ش بالنسبة-5

 كستان ثم أفغانستان ثمثم تلٌها الهند وبا5131-5115شكلت دولة إٌران أعلى نسبة منذ عام 

نالحظ أن إعداد السٌاح الوافدٌن من جمهورٌة إٌران اإلسالمٌة و 5131-5115لألعوامأذربٌجان.

لب على السٌاحة الدٌنٌة فً العراق, ونستنتج من ذلك أن السٌاحة الدٌنٌة فً استحوذت على غالبٌة الط

العراق تعتمد اعتمادا كلٌا على السٌاح الوافدٌن من جمهورٌة إٌران اإلسالمٌة, وأن عموم السٌاحة فً 

لب السٌاحة الخارجٌة فً العراق قائمة ومعتمدة كلٌا على الطسٌاحة الدٌنٌة. إذن العراق تعتمد على ال

اإلسالمٌة, ومن ذلك نفهم أن هناك حاله من تبعٌة اقتصادٌة  السٌاحً القادم من جمهورٌة إٌران

اإلسالمٌة تولدت بسبب عدم تطبٌق شروط تحسٌن التبادل السٌاحً عموما والسٌاحة  لجمهورٌة إٌران

 الدٌنٌة بشكل خاص. 

 


