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  أهمية إدارة األزمات في صناعة السياحة و تحقيق التنمية االقتصادية 
  تجارب الدول العربية

  جامعة مستغامن  ،مالحي رقية . أ                              
  جامعة سيدي بلعباسالدكتوراه ،باحث يف مرحلة   ،نايت ابراهيم بوسعد . أ

  جامعة سيدي بلعباس ،داين الكبري معاشو  .د.أ
  :الملخص

املنظمة السياحية تعمل مبناخ يتسم باحلركة والتغري والتنوع احلضاري والتكنولوجي و قطاع   
أكثر القطاعات تأثراً باالستقرار والسالم العاملي، ولذلك يتعرض إىل العديد من املخاطر  السياحة

ا ونتائجها اليت ختتلف من بلد إىل آخر ومن منطقة  واألزمات املعقدة داخليًا وخارجيًا وهلا أسبا
باختالف طبيعة وخصوصية عمل هذه املنظمة سواء كانت  أخرى إىلإىل أخرى ومن منظمة 

وعليها أن تواجه كل أنواع ) اخل.. ق أو شركة سفر وسياحة، شركات طريان، منشآت ترفيهفند(
املخاطر سواء كانت خماطر سياحية أو خماطر اقتصادية و سياسية، أمنية واجتماعية وخماطر بيئة 
وصحية خبطة علمية مدروسة إلدارة املخاطر واألزمات وتكون يف حاجة دائمة للتطور مع مستوى 

ت اليت تواجهها للحفاظ على عناصر الطلب والعرض السياحي املتاح واملستقبلي يف املشكال
الدول املختلفة وأن تساهم اجيابيًا يف حل هذه املشكالت بفكر إداري يتناسب مع نوع املشكلة 

لصناعة  أو األزمة من خالل توفر وأعداد كل عناصر التعامل الناجح مع هذه املخاطر واألزمات
  .السياحة

  .االقتصادية، التنمية إدارة األزمات،  إدارة املخاطر، صناعة السياحة: لكلمات المفتاحيةا
Abstract: 
Organization tourist work climate characterized by movement and change 
and cultural diversity , technological and tourism sectors most affected by 
the stability and world peace , and therefore subject to many risks and 
complex crises internally and externally and its causes and consequences , 
which vary from one country to another and from one area to another and 
from organization to another, depending on the nature and specificity the 
work of this organization , whether ( a hotel or travel and tourism , airlines , 
installations entertainment , etc. ..) and to face all types of risk , whether the 
risk of a tourist or risk economic and political , security , social and risk 
environment and the health plan of scientific thought for risk and crisis 
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management and be in is a constant need for the development of the level of 
the problems faced to preserve the elements of demand and supply of 
tourism available and future in different countries and to contribute 
positively in solving these problems, thinking administrative commensurate 
with the type of problem or crisis, through the availability and the number 
of all the elements of successful handling of these risks and crises of the 
tourism industry . 
Keywords: crisis management, risk management, tourism industry, 
economic development. 
 

  :المقدمـة
يتميز عاملنا اليوم بتداخل وتسارع حضاري كبري ويف خمتلف العلوم واملهن واملعارف، وأصبحنا نتكلم  

عن عصر االقتصاد املعريف والذي نتناول فيه املعلومات كسلع، فتارة نسميه عصر املعلومات 
تحكم واالتصاالت وتارة نسميه عصر العوملة، وبالتايل هو عصر تطورت فيه وسائل االتصاالت وال

  ... ومعاجلة املعلومات وتقارب العامل
واملنظمة السياحية تعمل مبناخ يتسم باحلركة والتغري والتنوع احلضاري والتكنولوجي والقطاع    

السياحي أكثر القطاعات تأثرًا باالستقرار والسالم العاملي، ولذلك يتعرض إىل العديد من املخاطر 
ا ونتائجها اليت ختتلف من بلد إىل آخر ومن منطقة إىل واألزمات املعقدة داخليًا وخارجيًا و  هلا أسبا

فندق أو (أخرى ومن منظمة إىل أخرى باختالف طبيعة وخصوصية عمل هذه املنظمة سواء كانت 
وعليها أن تواجه كل أنواع املخاطر سواء  ) اخل.. شركة سفر وسياحة، شركات طريان، منشآت ترفيه

اقتصادية و سياسية، أمنية واجتماعية وخماطر بيئة وصحية خبطة كانت خماطر سياحية أو خماطر 
علمية مدروسة إلدارة املخاطر واألزمات وتكون يف حاجة دائمة للتطور مع مستوى املشكالت اليت 
تواجهها للحفاظ على عناصر الطلب والعرض السياحي املتاح واملستقبلي يف الدول املختلفة وأن 

املشكالت بفكر إداري يتناسب مع نوع املشكلة أو األزمة من خالل تساهم اجيابيًا يف حل هذه 
  .توفر وأعداد كل عناصر التعامل الناجح مع هذه املخاطر واألزمات

من هنا تأيت أمهية موضوع حبثنا وخاصة تطبيقاتنا على املستوى السياحي العريب وسيتم دراسة 
   - :املوضوع من خالل ثالث حماور

  . إدارة املخاطر وإدارة األزماتمفهوم  :األول المحور
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أنواع املخاطر واألزمات اليت تواجه املنظمة السياحية مع التطبيقات على املستوى :المحور الثاني
  . السياحي العريب

  مقرتحات وقواعد إلدارة املخاطر واألزمات يف املنظمة السياحية العربية :المحور الثالث
  -:مشكلة البحث

هل تبين أسلوب إدارة غري سليم ملواجهة خماطر أو أزمة من األزمات يؤدي إىل تداعيات سلبية  -1
 . تضاف إىل نتائج اخلطر أو األزمة نفسها

هل قيادات منظمات اإلعمال السياحية على املستوى العريب تتوفر لديها مقومات ثقافة إدارة  -2
  . جهة أي أزمة طارئة أو متوقعةاملخاطر وإدارة األزمات باملستوى الذي يؤهلها ملوا

  - :فرضية البحث
عدم فاعلية اإلدارة السياحية والفندقية أثناء تعرضها للمخاطر واألزمات يؤدي : الفرضية األساسية

  .إىل سوء اختاذ القرار مما خيلق تداعيات سلبية على املنظمة السياحية
حة العربية غري مؤهلة تقنيًا ونفسياً أغلب القيادات اإلدارية يف منظمات السيا :الفرضية الفرعية

  .ومهنياً للتعامل مع املخاطر واألزمات سواء املتوقعة أو املفاجئة
  - :هدف البحث

 .التعريف مبفاهيم إدارة املخاطر وإدارة األزمات -1
ا ونتائجها -2  .دراسة أنواع املخاطر واألزمات اليت تواجه املنظمة السياحية وأسبا
ات اإلدارية يف املنظمة السياحية العربية إىل االهتمام بأعداد برنامج الدعوة إىل توعية القياد -3

ا  متكامل إلدارة املخاطر وإدارة األزمات وتوفري املهارات البشرية املتخصصة وتطوير نظم معلوما
 .مبا يتناسب مع نوع اخلطر أو نوع األزمة

  -:أسلوب البحث
نا من خالل ما متاح من كتب ودراسات اعتمدنا األسلوب الوصفي التحليلي يف كتابة حبث 

متخصصة لتغطية اجلانب النظري وعلى حتليل البيانات اخلاصة باملتغريات السياحية واالقتصادية يف 
  . حالة الدول العربية لتغطية اجلانب التطبيقي من البحث
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  مفهوم إدارة المخاطر ولدارة األزمات:المحور األول
  :مفهوم ادارة المخاطر: 1ـ  1
هناك من .. )1(للخطر مدلوالت حمددة وخمتلفة باختالف الزاوية اليت ينظر إليها أبتداءا ميكن القول  

ينظر للخطر من الزاوية السيكولوجية على املستوى الفردي، ويتمثل باملفاجئات واخلسائر اليت ميكن 
آثار هذه أن يتعرض هلا سواء أكان ذلك يف نتائج أعماله أو شخصه، ويتفاوت ختمني وتقومي 

  ). باخلطر الذايت(املخاطر من شخص آلخر وهذا ما يسمى 
)Subjective Risk( الرتكيبة النفسية ملتخذ القرار من جانب : والذي حيكمه عامالن أساسيان

  .وجتربته واملعلومات املتاحة له عن النتائج ومؤديات االحنراف عنها من جانب آخر
الفلسفية واليت تقرتن باألخطار على مستوى األفراد واملنشآت وهناك من ينظر للخطر من الزاوية  

ا مثل حوادث الطبيعة   باحلوادث التصادفية اليت يتكبدون من جرائها خسائر فتتفاوت يف شد
كالزالزل والرباكني والعواصف والفيضانات وتنعت بظواهر قوى الطبيعة العفوية، بينما وكذلك 

سرقة واالحتيال والغش والتخريب، وغريها من أسباب سلوكية حوادث تنعت بظواهر احملتم مثل ال
  .فردية

وميكن ان نذكر هنا بعض املفاهيم املتقاربة واملتداخلة مع مفهوم املخاطر مثل كلمة طارئ  
)emergency   .(  

تعين حدثًا أو موقفًا غري متوقع يتطلب تصرفًا فوريًا والكلمة باالنكليزية مشتقة من أصل التيين هو 
لفعل مبعىن ينبثق عن أو يتفجر عن لذلك يتضمن احلادث واملسبب للخسارة ويتطلب تصرفًا فورياً ا

) اخلطر البحري(مثل العاصفة البحرية وجنوح السفينة وغرقها بسبب ظروف البحر فتدخل ضمن 
  ... وكذلك حوادث السيارات كاالصطدام أو السرقة أو احلريق وغريها

وتعين أموراً يصعب ترتيبها ) problema( هي ابيضا من أصل يوناين ) problem(أما كلمة مشكلة 
أو يصعب حتديد أفضل مسار هلا أو أفضل أجراء حياهلا، وهنا نرى مفهوم املشكلة مفهوم نسيب من 
حيث الزمان واملكان واألطر املعنية لقد جرت العادة على تسمية املشكلة اليت ختص دولة أو عدة 

  . اخل...ة البطالة، الالزمة االجتماعية، حازمة الشرق الوسطفيقال أزم) أزمة(دول 

                                                
  . 10 -7، ص1999أدارة اخلطر والتأمني، مكتب الرمي للطبع، بغداد،  -سليم علي الوردي  - 1
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) crisis(كلمة يف اللغة االنكليزية كلمة مشتقة ابيضا من أصل يوناين هو كلمة ) crisis(فالالزمة 

وهي تعين النقطة أو اللحظة اليت توجب اختاذ القرار مبعىن اللحظة  )krinein(وهي االسم من الفعل 
  .  )1(لتحولاحلامسة أو نقطة ا

ا ويف حال الفشل  واحلازمة هي مشكلة من نوع آخر غالبًا ما يتطلب جهود أكرب ملعاجلتها أو أدار
يف حلها تكون نتائجها أكثر خطورة مثل اندالع حرب أو ثورة واليت أصبحت تدرس يف اجلامعات 

مع املشكالت اليت تعرتض العاملية مثل الغدارة االسرتاتيجي أو معاجلة الدارة األزمات وكيف نتعامل 
وتتخذ اإلجراءات الوقائية ملنع حدوثها أو التخطيط ملعاجلتها ... حياتنا كأفراد أو مؤسسات أو دول 

والبعض . )2(يف حال وقوعها وننتقل يف تعاملنا مع املشكالت من العقلية االنفعالية إىل العقلية الفاعلة
لة تتحول إىل كارثة ألسباب طبيعية أو بشرية أو يرى أن املشكلة اليت تبقى بدون حسم لفرتة طوي

  . اخل، فاألزمة هي نتائج الكوارث... تكنولوجية
من الناحية النظرية تنتمي إدارة املخاطر باىل علم الغدارة وعلى  :مفهوم إدارة المخاطرإذن ما هو 

مهام اإلدارة العليا املستوى التطبيقي تنتمي الزى اسرتاتيجيات العمل ولذلك إدارة املخاطر تقع ضمن 
للمنظمة وهي تعترب جزءًا عضويًا من وظائف اإلدارة آذ ال ميكن حتقيق االستخدام األمثل ملوارد 

  . املنظمة بغياب الدارة ناهجة لألخطار اليت تواجهها
هكذا يعرب استاد اإلدارة الفرنسي لويس هنري ) حجر الزاوية لإلدارة الكفء(فاإلدارة اآلمنة هي   

عن أهداف اإلدارة اآلمنة وتتمثل يف محاية األموال واألشخاص من السرقة واحلريق  1916نة فيول س
دد  والفيضانات واجلرائم، وعلى وجه العموم كافة، االضطرابات االجتماعية والكوارث الطبيعية اليت 

شروع والطمأنينة كافة التدابري الكفيلة بتوفري أالمان للم( تقدم املنظمة ومصري اعمالها وبتعبري آخر 
  .)3()للفرد

أطار واسع وشامل ملعاجلة املخاطر اليت تواجهها املنظمة أو  -:آذن أدارة املخاطر مبفهومها املعاصر 
أية وحدة اقتصادية لذلك فأن إدارة املخاطر يف إطارها املعاصر متثل ظاهرة نوعية جديدة ال ميكن 

                                                
ا يف قطاع السياحة، الكتاب السنوي للسياحة والفنادق، منشأة املعارف باإلسكندرية،   -  1 ، 1998سيد موسى، إدارة األزمات وتطبيقا

  . 80ص
  . 5، ص2001حسني علي، اإلبداع يف حل املشكالت، دار الرضا للنشر، سوريا، دمشق،  - 2
   .40سليم علي الوردي، مصدر سابق، ص   - 3
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طوير ذهنية مشولية إزاء اإلخطار وتتعامل مع كافة هلذه الظاهرة أن تأخذ أبعادها التطبيقية اال بت
جوانبها وترسم السبل العقالنية ملعاجلتها ضمن برنامج تكاملي ويستلزم ذلك توفر مهارات جيدة 

  . )1(ومعلومات أدق ونظم اتصاالت وتنسيق متقدمة بني اجلهات املعنية داخل املنظمة
املخاطر، وهي عبارة عن العملية اليت متكن من معرفة ومن املهم إن نوضح أمهية التحليل يف إدارة 

املخاطر وحتليل تلك املخاطر باستخدام الطريقة املناسبة ومن مث وضع احلل املناسب الذي يزيل ذلك 
اخلطر أو يقلل من آثاره فهذه العملية تزيد من جناح املنظمة وحيقق أهدافها بأقل ما ميكن من 

  .)2(...املشاكل واملخاطر
  -:ليل املخاطر ينقسم إىل مرحلتنيوان حت

 .مرحلة حتليل نوعي والذي يركز على التقدير التعريفي واملوضوعي للمخاطر  -1
 . مرحلة التحليل الكمي والذي يركز على املنظور واملردود التقديري واإلحصائي للمخاطر  -2

سسات وشركات هناك تقسيمات خمتلفة ألنواع املخاطر اليت تتعرض هلا املؤ أما أنواع المخاطر 
االعتمال اليت تؤثر بشكل أو بآخر على حتقيق أهدافها ومسار أعماهلا وتعرضها إىل مشاكل 

  ...وخسائر نوعية وكمية متعددة كل حسب طبيعة كل مؤسسة
هناك تقسيم شامل ألنواع املخاطر حسب طبيعتها حيث تقسم غاىل أخطار ديناميكية وأخطار 

  -:وكاآليتساكنة وهذا التقسيم ستعتمده 
  Dynamic Riskis األخطار الديناميكية  -1

ا إذ تتفاوت سعتها وآثارها من حالة ألخرى، لذا تسمى  وهي اإلخطار اليت يصعب التكهن 
وتدخل من ) Business Risks( بالديناميكية أي سريعة التغري أو تسمى بأخطار األعمال

  ضمنها، 
  أخطار االدارة حيث يتعرض صانعوا السياسات اإلدارية غاىل اختاذ قرارات غري صائبة

بسبب قلة املعلومات املتاحة هلم أو افتقارهم الزى التجربة وبالتايل فالقرار الصائب حيقق 

                                                
  .38املصدر نفسه، ص - 1
 www.Me3ady.com،  معلومات عامة عن إدارة املخاطر عرب املوقع - 2
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الربح والقرار اخلاطيء يقود باىل اخلسارة وعدم الثقة بصحة القرار ميثل مصدر اخلطر 
 :سم غاىل عدة جماميع وهيالديناميكي وينق

 .خماطر السوق  - أ 
 . خماطر اإلنتاج  - ب 
 . خماطر مالية   - ج 
 .خماطر سياسية  - د 
 .خماطر االبتكار  -ه 

 Static Risks االخطار الساكنة  -2
هي تلك اإلخطار اليت ميكن إخضاعها للقياس من خالل التجارب السابقة مما يساعد على 

  :تقوميها واحتساب نتائجها احملتملة وتتضمن
 اخل...طبيعية كالزالزل والرباكني واألعاصري والفيضاناتأخطار  .1
مثل متاس كهربائي، انفجار املراجل، عطب وعطل املكائن واألجهزة (أخطار تكنولوجيا  .2

 ).وغريها
 اخل...أخطار شخصية مثل اخلسائر البدنية ، الوفاة، إصابات العمل، األمراض .3
 اخل...حتيال واإلمهالاألخطار االجتماعية مثل السرقة والسطو والغش واال .4

  ).Pure Risks(ويطلق على األخطار الساكنة أحيانا باألخطار الصرف 
  مفهوم إدارة األزمات : 2ـ  1

إدارة األزمات هي جمموع املمارسات اليت ميكن تطبيقها عندما ينشأ موقف أو وضع ميثل   
تغيريًا جذريًا يف أوضاع مستقرة تقليدية وان هذه املمارسات يتم صياغتها يف هيئة خطة تعتمد يف 
ا  أعدادها على توافر عدد من اخلربات وتبدأ بتحليل وتشخيص أو تشريح األزمة وصوًال ملكونا

ا وما يتوقع من آثارها وان هذا التحليل البد وان يتسم بالدقة حىت يكون كل ما بين عليه و  مسا
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، وهذا يتطلب توعية وثقافة على كل املستويات يف كيفية أدارة الالزمات  )1(سليمًا ودقيقًا ومنتجاً 
ا واالستفادة من اجياب اوالتغلب عليها باألدوات العلمية واإلدارية وجتنب سلبيا   .)2(يا

يذهب خرباء إدارة األزمات إىل انه توجد أربعة نوعيات أو جمموعات رئيسية لألزمات إذا   
  : أمكن التعرف عليها أمكن احليلولة دون وقوعها أو التخفيف من عواقبها أو االستفادة منها وهي

 .البشر عندما خيطئون   - أ 
 .  اآلالت عندما خيتل أداؤها  - ب 
 .وظائفهااالليكرتونيات عندما تضطرب   - ج 
 .الطبيعة عندما تغضب علينا وعندما نعتدي عليها  - د 

يرى بعض خرباء األزمات إن أخطاء البشر هي القاسم املشرتك إن مل يكن يف أسباب األزمات 
ا اليت . فهي دائمًا موجودة يف النتائج وميكن أن نذكر هنا أهم نتائج األزمات باختالف أسبا

عن أسلوب االدارة غري السليم ملواجهة عازمة من تتعرض هلا دول العامل والذي يرتتب 
  - :)3(الالزمات

 . حدوث العزلة أو النقد أو اللوم أو التعرض لعقوبات دولية كما حدث يف العراق  - 1
 . اهتزاز االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي والذي يتباين من دولة إىل أخرى  - 2
 .خطر املوت الذي يهدد حياة البشر  - 3
مثل تلوث البيئة أو أعمال (لصورة العامة  للدولة آو املنظمة وحىت الفرد تشوهات ا  - 4

 ).العنف وعدم االستقرار وتشويه صورة الغري لصاحل اخلصوم أو املنافسني
فقدان الوالء ملنتج معني أو االنصراف عنه كليًا وآثاره االقتصادية الضارة كما يف أزمة   - 5

حة اليت أصابت اقتصاديات دول أوروبية مثل انتشار مرض جنون البقر واخلسائر الفاد
ا من آثار بيئية على عالقات بريطانيا بشركائها يف  بريطانيا وما كان ألسلوب إدار

موعة األوروبية وكذلك أزمة مرض أنفلونزا الطيور  . ا
  

                                                
  . 81سيد موسى، مصدر سابق، ص - 1
 www.attakwa.net  ، عرب موقع االنرتنيت 2003، 129حسني الرفاعي، إدارة أالزمات، صحيفة التقوى، العدد - 2
  . 95سيد موسى، مصدر سابق، ص - 3
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  أنواع المخاطر واألزمات التي تواجه المنظمة السياحية:المحور الثاني
من املهم قبل الولوج بأنواع املخاطر واألزمات اليت تواجه املنظمات السياحية والفندقية علينا أن 
نوضح مفهوم البيئة السياحية اليت تؤثر يف أداء املنظمة السياحية مهما كانت طبيعة وخصوصية 

  ... عملها
  البيئة السياحية: 1ـ  2

ة أدى إىل ظهور مفهوم النظم حيث ان اهتمام الباحثون بعناصر أو كيانات تلك البيئ
ا  أمكن النظر إىل املنظمة السياحية كنظام تستمد مواردها يف صورة مدخالت من البيئة احمليطة 

وكذلك قد تتوفر فرص . لتقدمها من ناحية أخرى كمخرجات يف صورة خدمات سياحية وفندقية
ا والتهدي دات أو املعوقات اليت ميكن تتعرض هلا اليت ميكن تقتنصها املنظمة من البيئة اليت تعمل 

وهذا يتطلب ضرورة االستعداد الراداري املسبق هلا وأعداد االسرتاتيجيات والسياسات اإلدارية 
  . املالئمة للتعامل معها

ا كافة القوى ذات الصلة اليت تقع خارج حدود املنظمة  مفهوم البيئة بصورة شاملة بأ
ا هنا القوى  ذات الصلة جلميع املتغريات أو الكيانات اليت تؤثر على أداء السياحية، ويقصد 

  .)1(املنظمة السياحية
وعادة ما تتصف البيئة اليت تعمل فيها منظمات من أعمال السياحة بأربعة خصائص أساسية 

  -:وهي  Four Dsيشار إليها باللغة األجنليزية
 Difficultsاملصاعب  -1
  Dangerousاخلطر  -2
 Dynamicسرعة احلركة  -3
 Diversالتنوع  -4

                                                
  . 133، ص2000، منشأة املعارف باإلسكندرية، سنة )مدخل معاصر(طارق  طه، إدارة الفنادق  - 1
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فالبيئة اليت حتمل هذه الصفات هي بيئة دائمة التغري فاملصاعب متجددة واخلطر غري حمدد 
ا تغيري إىل األمام والتنوع يعين عدم وجود حدود ساكنة ومن مث فأن املنظمات  واحلركة يف حد ذا

ويتبني لنا البيئة السياحية تتأثر . )1(اليت يبقى ساكنة يف بيئة ديناميكية سوف تفشل ال حمالة
وكيانات بيئية خمتلفة مثل البيئة التنافسية، البيئة االقتصادية، البيئة السياسية و األمنية، البيئة 

  . الطبيعية، البيئة التكنولوجيا وحتليل الفرص والتهديدات والبيئة االجتماعية والثقافية
  - :غاىل نوعني أساسني مها )2(ياحيةالذي يوضح تصنيف البيئة الس) 1(والشكل رقم 

وتتمثل بالدوائر املتجانسة مع املنظمة تظهر :  Specific Environmentالبيئة اخلاصة  -1
العمالء، واملنافسني، واحلكومة مجاعات الضغط، (منط التأثري املباشر عليها وتشمل 

 ).املوردين، العوملة
االقتصادية والظروف السياسية  وتشمل الظروف: General Environmentالبيئة العامة  -2

 .واالجتماعية والظروف الثقافية والتقنية والظروف الطبيعية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .61، ص1998حممد البنا، اقتصاديات السياحة ووقت الفراغ، جامعة املنوفية، مصر العربية،   - 1
  . 135، ص2000، منشأة املعارف باإلسكندرية، )مدخل معاصر(طارق طه، إدارة الفنادق   - 2



  داين الكبري معاشو  .د.أ ،نايت ابراهيم بوسعد . أ،مالحي رقية . أ                                 جملة املالية واألسواق                        

92 
 

  
 البيئة السياحية الخاصة والعامة: )1(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

، 2000، منشأة املعارف باإلسكندرية، )مدخل معاصر(طارق طه، دارة الفنادق   :المصدر
  . 135ص

  :السياحية واألزماتأنواع المخاطر  : 2ـ 2
ا ونتائجها   ا وأسبا السياحة كأي نشاط من أنشطة احلياة، تتعرض ملخاطر وأزمات ختتلف بشد

مما يؤثر يف السياحة على كافة املستويات عامليًا وإقليميا وكلياً، وان السياحة تتسم باحلساسية 
عناصر الطلب أو العرض السياحي وسرعة التأثر باملخاطر اخلارجية واحلازمات اليت يتعرض هلا 

للدولة، مما يعين أن على املنظمة السياحية والفندقية أن تواجه خماطر وهازمات سياسية واجتماعية 
م  واقتصادية و أمنية وبيئية معقدة باإلضافة الزى سعيها الدائم غاىل خدمة السياح وإشباع رغبا

  .وحتقيق الرحبية يف آن واحد

 الظروف االقتصادیة

ف سیاسیة
ظرو

 
یة 

اع
تم

اج
ف 

رو
ظ

یة
بیع

وط
ة 

افی
وثق

 

  المنظمة السیاحیة
  فندق

  شركة سفر
  شركة طیران

 مطاعم وأخرى

 المنافسین

 الحكومة

 جماعات الضغط

  العمالء
 السائح -الزبون 

 العولمـة

 الموردین

 و التكنولوجیة یةتقنالظروف ال
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وهذا يتطلب من املنظمات السياحية املختلفة إن تضع خطة متكاملة إلدارة هذه املخاطر 
واألزمات وان تعمل جاهدة أن جتد احللول املناسبة للتخفيف من حدة آثار هذه املخاطر 
ا ونتائجها ووضع البدائل املناسبة الحتواء ما تركته هذه املخاطر من  واألزمات بعد دراسة أسبا

جتماعية وبيئية واقتصادية، وألن السائح هو احملور الذي تدور حوله العملية السياحية مشكالت ا
وألنه يبحث باألساس عن األمن والطمأنينة إضافة إىل حبثه عن املتعة والراحة وإذا افتقد عامل عدم 

اليت االستقرار السياسي أو األمين أو االقتصادي وحىت الصحي تربز مشكلة عدم الثقة بكل اجلهود 
ا جملة   Corporate(تبذل جلذبه اىل املنطقة أو الدولة السياحية، وقد أظهرت دراسة قامت 

Travel(  حول املشكالت اليت يتعرض هلا السائح تتمثل يف 1993يف عام:)1(   
م تعرضوا % 64,7سرقات األمتعة يف الفنادق حيث ذكر   - 1 من مشلتهم الدراسة أ

 .األقل مرة واحدة أثناء سفرهم بغرض العملللسرقة يف أماكن أقامتهم على 
من العينة إن املسافرين من العاملني قد تعرضوا % 37,3السرقة يف املطارات حيث ذكر   - 2

 . للسرقة أو عمليات النصب يف املطار
من املسافرين لغرض العمل قد مرضوا على % 1, 43التسمم الغذائي حيث ذكر   - 3

 . الناقل مرة واحدة لتناوهلم طعام الفنادق
  :ومن املخاطر واألزمات اليت من املمكن أن تتعرض هلا صناعة السياحة والفنادق

 .احلرائق والفيضانات واألعاصري والزالزل - 1
 .لوث الكيميائيالكوارث الصناعية، تسرب الغاز أو الت - 2
جرائم القتل واالغتصاب واجلرائم اليت ترتكب ضد النزالء أو السياح أو العاملني على حد  - 3

 .سواء
 .التلوث البكتريي أو اجلرثومي للغذاء - 4
 .احلروب واحلوادث اإلرهابية واإلتالف املتعمد - 5
 .خماطر اإلعالم وتدهور وتشويه مسعة البلد أو املنظمة السياحية - 6

                                                
، الكتاب السنوي للسياحة والفنادق، 1994اىل  1990مىن عمر بركات، أداء القطاع السياحي املصري يف ظل أالزمات يف الفرتة من   - 1

  . 122، ص1998منشأة املعارف باإلسكندرية، 
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لسياحي جزء من نظام كبري يؤثر ويتأثر به مباشرة أو بشكل غري مباشر لذلك وألن النظام ا
نرى أن كثري من القضايا الرئيسية اليت تشغل بال واهتمام النظام العاملي وعلى كافة املستويات 
ا النظام السياحي والذي يتطلب مواجهة املخاطر واألزمات  السياسية واالقتصادية والعلمية يتأثر 

  :رزها كل قضية من هذه القضايا وأمهمهااليت تف
 .قضايا خماطر البيئة واختالل التوازن البيئي .1
 .قضايا الفروق بني الدول املتقدمة والدول النامية وخاصة يف جمال اإلنتاج والتكنولوجيا .2
 .قضايا االستثمار األجنيب وفق شروط جمحفة حبق الدول النامية .3
 .تدامةقضايا التنمية الشاملة والتنمية املس .4
 .قضايا املنافسة ومفهوم اجلودة الشاملة .5
ائها .6  .قضايا الصراعات اإلقليمية وكيفية إ
 .قضايا الصراعات العرقية والدينية .7
 .قضايا اإلرهاب والتطرف .8
 .احلروب .9
دد االنفراد  .10 خماطر انتشار األوبئة واألمراض وآثارها على مستوى الصحة العامة واليت 

 . واملؤسسات والدول
ولكل قضية من هذه القضايا ميكن إن تنجم عنها خماطر وأزمات يواجهها القطاع السياحي 
واليت يتطلب الدراسة الدقيقة ملعرفة السباب والنتائج وسبل معاجلة اآلثار النامجة عنها على املستوى 

ا تشكل خطرًا رهيبًا ينذر السياحة بالدم.. العاملي واإلقليمي وعلى املستوى العريب ار آن مل أل
  . تتخذ اإلجراءات املناسبة واخلطط السليمة إلدارة هذه املخاطر واألزمات
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  تطبيقات في إدارة األزمات على  صناعة الضيافة في الدول العربية: المحور الثالث
  أثر األزمات األمنية على صناعة الضيافة :  1ـ  3
درجات عالية من االنكماش أو االحنسار، مما ينجم تتعرض السياحة سواء العاملية أو اإلقليمية إىل  

نتيجة االضطرابات األمنية  1عن ذلك تراجعا كبريا يف الدخل املادي الذي حتصل عليه الدول
ذه الظاهرة سواء داخل حدودها أو  املتوالية على هذا النشاط فقد تأثرت كثريا من الدول العربية 

براز مدى تأثر قطاع السياحة حبالة االضطرابات األمنية لكل و سنركز يف إ. يف دول العامل املختلفة
  .من مصر تونس واجلزائر

  :أثر االضطرابات األمنية على عدد السياح: 1ـ  1ـ  3

يعترب مؤشر عدد السياح من بني املؤشرات الرئيسية اليت يعتمد عليها يف قياس القدرات 
  .2دمات املختلفة للسياحاالستيعابية للدول يف جمال اجلذب السياحي و توفري اخل

  الجزائر –تونس  -تطور عدد السياح بكل من مصر :  2الشكل رقم 

  
  2و 1معد انطالقا من امللحق رقم  :لمصدر ا

                                                
البحوث، حممد العطا عمر، الصناعة السياحية و أمهيتها االقتصادية، الندوة العملية حول أثر األعمال اإلرهابية على السياحة، مركز الدراسات و  1

 .29: ص  ،2010جويلية  6و  4دمشق، يومي 

ب، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة احلاج خلضر صليحة عشي، األداء و األثر االقتصادي و االجتماعي للسياحة يف اجلزائر و تونس و املغر  -2
  91: ،  ص2010-2011باتنة، 
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سائح يف سنة  133000 3يتضح من الشكل أعاله الزيادة يف عدد السياح مبصر من 
سجل عدد السياح اخنفاضاً  1998، إالَّ أنه يف سنة 1997سنة  000 961 3إىل  1995
سائح و يعود ذلك االخنفاض إىل  000 500 3 حىت وصل عددهم إىل 11,64 %بنسبة 

 000 500 5 إىل 2000و يصل سنة  1998ليعاود االرتفاع بعد سنة 1.حادثة األقصر
و ذلك بسبب أحداث  16,36%بنسبة  2001سائح، مث يسجل اخنفاضًا من جديد سنة 

ا سائح 351 835 12مث بدأ عدد السياح يف االرتفاع ليصل إىل. احلادي عشر سبتمرب و تداعيا
 2,33 %ُسجل اخنفاض من جديد لكن بنسبة أقل تقدر بـ  2009و يف سنة  2008سنة 

ليبلغ أوجه، و  17,50 %ارتفع عدد السياح بنسبة  2010و يف سنة . مقارنة بالسنة السابقة
عود إىل عدم و اليت ت 31,43 %سجل أكرب اخنفاض و الذي بلغت نسبته  2011يف سنة 

ا مصر منذ ثورة االستقرار السياسي و    .2011جانفي25االضطرابات األمنية اليت شهد
 5,71 %بنسبة  1996و فيما يتعلق بتونس شهدت اخنفاضا يف إمجايل عدد السياح سنة 

، مث عرفت 2001سنة  300 387 5ايدًا إىل أن وصل إىل مقارنة بالسنة السابقة، لتسجل تز 
و الذي يعود إىل عدم االستقرار السياسي يف املنطقة العربية  6 %بنسبة  2002اخنفاضا سنة 

، بدأ االرتفاع 2003و انطالقا من سنة . بسبب التهديدات املستمرة خلوض حرب ضد العراق
 2009سائح، لينخفض يف سنة 999 048 7إىل  2008يف عدد السياح إىل أن وصل سنة 

مقارنة بالسنة السابقة و يعود ذلك إىل تداعيات األزمة االقتصادية العاملية و  2,09 %بنسبة 
بسبب . 2010سنة  0,11 %ليعاود االرتفاع بنسبة طفيفة بـ ) AH1N1(انتشار فريوس 

اخنفاض يف عدد الثورة اليت حدثت و عدم االستقرار السياسي و األمين، سجلت تونس أكرب 
 .2010مقارنة بسنة  01 ,31 %بنسبة  2011سياجها يف سنة 

                                                
سائح، كان هلذه احلادثة تأثري سليب على  58يف الدير البحري مبحافظة األقصر مبصر، أسفر عن مصرع  1997نوفمرب  17وقع هجوم ارهيب يف  1

  :السياحة مبصر، أنظر املوقعني
 http://ar.wikipedia.org/wiki: 11 :25على2012/11/14تاريخ االضطالعموقع ويكيبيديا املوسوعة احلرة، - 

 :11:42لىع2012/11/14موقع األهرام املسائي، تاريخ اإلطالع -
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=471686&eid=712 
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، يتضح أن إمجايل عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر كان يف تزايد 2و انطالقا من الشكل رقم 
 ، حيث وصل عدد السياح الوافدين إىل1998إىل غاية سنة  1996متباطئ و ذلك من سنة 

  ت يف السنوات األوىل من التسعينات سائح بعد أن شهد تقلبا448 678
عرف عدد السياح ارتفاعاً مبعدل متسارع نوعا ما، حيث  2000، ومنذ سنة )1أنظر امللحق رقم(

يعود ذلك إىل استتباب االستقرار السياسي و و  1999مقارنة بسنة  15,69 %بلغت نسبته 
سائح 506 911 1األمين خاصة بعد ميثاق السلم و املصاحلة الوطنية ليصل عدد السياح إىل 

 20,77 % شهدت اجلزائر اخنفاضا يف عدد السياح بنسبة  2010، أما يف سنة 2009سنة 
. ادية اليت أثرت على انفالق السياحمقارنة بالسنة السابقة و يعود ذلك إىل تداعيات األزمة االقتص

مقارنة بالسنة السابقة،  58,48 %فقد عرفت ارتفاعا يف عدد السياح بنسبة  2011أما يف سنة 
سائح و يعود ذلك إىل االستقرار السياسي  000 400 2حيث سجلت أكرب عدد للسياح بلغ 

اليت عرفتها بعض الدول  و األمين و إىل جهود الدولة للنهوض بقطاع السياحة و إىل الثورات
فحسب تصريح وزير السياحة، اخنفض خروج اجلزائريني . العربية يف ِظل ما يسمى بالربيع العريب

 714 1، حيث بلغ عددهم 2010مقارنة بسنة  2,5 %إىل  2011للسياحة يف اخلارج سنة 
    .1سائح654

ا تبقى بعيدة عن ما  و لإلشارة بالرغم من التزايد الذي تعرفه اجلزائر يف عدد السياح إال أ
وصل عدد إمجايل السياح  2012و حسب إحصائيات سنة . تستقطبه كل من مصر و تونس

سائح على التوايل خالل الفرتة 945 673 4 مليون و 8,3الوافدين إىل كل من مصر و تونس

                                                
 : Leconews موقع جريدة 1
-de-dinars-de-milliards-http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/services/53

296.php157038_-2012-03-01-2011-en-recettes 
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ر سائح خالل الست أشه000 498 1 ، أما يف اجلزائر فبلغ 1املمتدة من جانفي إىل سبتمرب
  2.األوىل من نفس السنة

  :أثر االضطرابات األمنية على عدد الليالي السياحية : 2ـ  1ـ  3

متثل عدد الليايل مدة اإلقامة اليت يقضيها السياح يف الفنادق للبلد السياحي املضيف طيلة 
م السياحية ،وميكن توضيح تطور الليايل السياحية يف كل من مصر و تونس خالل الفرتة 3رحال

  :يف الشكل التايل 2011- 1995
 2011- 1995تطور عدد الليالي في مصر و تونس خالل الفترة : 3الشكل رقم 

 
  .2معد انطالقا من امللحق رقم :المصدر

، أن معدل تغري الليايل السياحية متناسب طرديا مع معدل تغري 3يتضح من الشكل رقم 
إىل سنة  1995ليايل السياحية من سنة عدد السائحني يف مصر، حبيث شهدت ارتفاعا يف عدد ال

  . ليلة 000 587 26ليصل عدد الليايل إىل 30 %مبعدل  1997

                                                
  :أنظر املواقع التالية  1
 :، على املوقع التايل2012، "السياحة يف أرقام"وزارة السياحة التونسية، الديوان التونسي للسياحة، إدارة الدراسات،  -

http://www.tourisme.gov.tn/index.php?id=54&L=1consultéle: 21/10/2012 11 :36. 
  :على املوقع التايل  أشهر 9مليار دوالر عائدات مصر من السياحة يف  9.6أخبار النادي، نقال عن العربية نت،  -

 : 27.  : 11/11/2012 à 17 /article, consulté lehttp://news.alnaddy.com 
2 Sid Ahmed Mahmoud, "Prés de 1,5 million de touriste depuis janvier", 
http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/services/pres-de-1-5-million-de-touristes-
depuis-janvier,consulté le : 12 /11/2012 à 12 : 02. 

 100: صليحة عشي، مرجع سابق، ص  3
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مقارنة بالسنـــة السابقـــة، ليعـــاود  24,78 %سجلت اخنفاضا مبعدل  1998و يف سنة 
سجلت مصر  2001ويف سنة . 2000ليلــة سنــة  000 000 33االرتفـــاع حىت يصــل إىل

مقارنة بالسنة املاضية، ليستمر يف االرتفاع إىل أن يصل  9,09 %عدد الليايل بنسبة تراجعا يف 
و مع تداعيات األزمة االقتصادية العاملية، عرفت مصر  2008ليلة يف سنة  930 233 129إىل

ارتفع عدد الليايل السياحية  2010مقارنة بالسنة املاضية، و يف سنة  2,09 %اخنفاضا مبعدل 
ا سنة   154 846 153إىل اخنفض عدد الليايل  2011ليلة لكن مع األحداث اليت شهد

  . ليلة 000 000 120مقارنة بالسنة السابقة ليصل إىل  22%مبعدل 
مقارنة بالسنة املاضية،  10,18 %اخنفاضا بنسبة  1996أما تونس فقد سجلت سنة      

شهد ارتفاعا متزايدا  1997ليلة، و منذ سنة   864 124 23حيث بلغ عدد الليايل السياحية 
االخنفاض  2ليلة، كما يتضح من الشكل رقم  940 333 35إىل  2001إىل أن وصل سنة 

مقارنة بالسنة املاضية ليستمر عدد الليايل يف  19,29 %و البالغ  2002الذي عرفته تونس سنة 
لك االخنفاض إىل خماوف ويعود ذ 2003ليلة يف سنة  684 110 28االخنفاض و يصل إىل

األوروبيني من تواجدهم يف املنطقة العربية بعد اهلزات العنيفة اليت تعرضت هلا املنطقة خصوصا يف 
و بعد ذلك أخذ االجتاه العام لتطور الليايل السياحية يف االرتفاع ليصل عددها . الشرق األوسط

صادية العاملية اخنفض عدد ، و مع تداعيات األزمة االقت2008ليلة سنة  352 112 38إىل
مقارنة بالسنة السابقة، ليعاود االرتفاع يف سنة  9,15%بنسبة 2009الليايل السياحية سنة 

ليلة و مع األحداث السياسية غري املستقرة، اخنفض إمجايل  335 496 35و يصل إىل2010
  .2011يف سنة  067 236 21الليايل إىل 

  :تطور عدد الليايل السياحية يف الشكل التايل و فيما يتعلق باجلزائر، ميكن توضيح 
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 2011- 1990تطور عدد الليالي في الجزائر خالل الفترة : 4الشكل رقم 

  
  .1معد انطالقا من امللحق رقم:المصدر

 1990يتضــح من الشكـــل أعـــاله، أن عــدد الليــايل السياحيــة خــالل الفتــرة املمتـــدة من سنة 
إىل  1995ليلة سنة  632 648 3، عرفت تذبذبـات و شهدت تراجع من 1995إىل سنة 

. و يعود ذلك إىل الشك األمين الذي اتسمت به هذه الفرتة 1998ليلة يف سنة  183 003 3
ليلة سنة  928 438 3سُّن الظروف األمنية بدأ التزايد يف عدد الليايل السياحية من و مع حت
فشهدت  2010، أما يف سنة %64,17بنسبة  2009ليلة سنة  828 645 5إىل  1999

 2011و يف سنة . مقارنة بالسنة السابقة% 11,28اجلزائر اخنفاضا يف عدد الليايل بنسبة 
ليلة أي  000 003 6سجلت اجلزائر أكرب عدد إلمجايل الليايل السياحية، حيث وصل إىل 

مقارنة بالسنة السابقة و يعود ذلك إىل انتعاش السياحة داخل 19,84% بنسبة ارتفاع قدرها 
تدين عدد اجلزائريني املتوجِّهني إىل  الوطن و إىل التوترات اليت عرفتها ليبيا و تونس، مما أدى إىل

  .هاتني األخريتني
  :أثر االضطراب األمني على اإليرادات السياحية : 3ـ  1ـ  3

تتأثر االيرادات السياحية من خالل تأثُّرها بالتغريات يف احلركة السياحية و عدد الليايل 
االقتصادية السائدة يف البلدان  السياحية، و اللذان يتأثران بدورمها بالظروف األمنية و السياسية و

و عليه سنحاول إبراز أثر االضطرابات األمنية على االيرادات السياحية لكل من . السياحية املضيفة
  .مصر، تونس و اجلزائر
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  االيرادات السياحية في مصر:  

  تطور االيرادات السياحية في مصر:  5الشكل رقم 

  
  .2معد انطالقا من امللحق رقم :المصدر

مليار دوالر سنة  2,6تزايد االيرادات السياحية يف مصر من  5يتضح من الشكل رقم 
و  32,43 %مبعدل  1998، لتسجل اخنفاضا سنة 1997مليار دوالر سنة 3,7 إىل  1995

إىل  1999مليار دوالر سنة  3,8يعود ذلك إىل حادثة األقصر، بعدها ارتفعت االيرادات من 
مقارنة بالسنة  11,90 %بنسبة  2001مث اخنفضت سنة  ،2000مليار دوالر سنة  4,2

مليار دوالر سنة  3,6إىل  2001مليار دوالر سنة  3,7السابقة، لتستمر يف االخنفاض من 
و يرجع سبب ذلك إىل ختوف السياح من منطقة الشرق األوسط بعد أحداث احلادي  2002

تزايدًا يف االيرادات  شهدت مصر 2003و ابتداًء من سنة  2001عشر سبتمرب من سنة 
مليار  10,8 ، لتنخفض إىل2008مليار دوالر سنة  11مليار دوالر إىل  4,4السياحية من 

و يف سنة . و ذلك للتأثري السليب لألزمة املالية العاملية على قطاع السياحة 2009دوالر سنة 
ققته، غري أن مليار دوالر و هو أقصى مبلغ ح 14,5ارتفعت االيرادات السياحية إىل  2010

ا مصر بسبب ثورة  واستمرار االحتجاجات 2011جانفي سنة 25االضطرابات األمنية اليت شهد
كان هلا تأثري سليب على النشاط االقتصادي نتيجة حظر التجول، حيث سجلت يف هذه السنة 

  .مليار دوالر 9وبذلك وصلت إىل  37,93 %أكرب نسبة اخنفاض يف اإليرادات السياحية أي 
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  االيرادات السياحية في تونس: 
  تطور االيرادات السياحية في تونس: 6الشكل رقم 

  
  2معد انطالقا من امللحق رقم :المصدر
أن االيرادات السياحية يف تونس، كانت يف تزايد مستمر  6نالحظ من خالل الشكل رقم 

 سنة دينار تونسي، لكنها سجلت تراجع يف 600 340 2حيث حققت  2001إىل غاية سنة 
استمرت  2003و يف سنة  13,65 %دينار تونسي أي بنسبة  000 021 2إىل  2002

دينار تونسي أي بنسبة  900 902 1االيرادات السياحية يف االخنفاض حيث وصلت إىل 
و يعود ذلك إىل تناقص عدد السياح نتيجة  2001مقارنة بسنة  18,70 %اخنفاض قدرها 

بتونس مما أثر سلبا  1و أحداث جربه 2001عشر سبتمرب ختوفهم خصوصا بعد أحداث احلادي 
و منذ سنة . على توافد األجانب، األمر الذي ساهم يف اخنفاض عائدات القطاع السياحي

سجلت االيرادات السياحية يف تونس تزايد مستمر، حيث حققت أعلى مستوى هلا يف  2004
ا يف سنة  500 522 3بواقع  2010سنة  ، عرفت تونس اخنفاضاً 2011دينار تونسي، إال أ

ا السياحية بنسبة  مقارنة بالسنة السابقة و ذلك بسبب عدم  32,87 %كبريًا يف عائدا
  .االستقرار السياسي و األمين

  

                                                
، و كانت جزيرة جربةىن معبد يهودي تارخيي يف متثلت هذه األحداث يف انفجار شاحنة حاوية كان يقودها انتحاري عندما اصطدمت جبدار مب 1

  . 143: صليحة عشي، مرجع سابق، ص   -: عملية تفجري قاتلة ذهب ضحيتها العديد من السياح، أنظر 
 

0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

التونسيبالدینار



  داين الكبري معاشو  .د.أ ،نايت ابراهيم بوسعد . أ،مالحي رقية . أ                                 جملة املالية واألسواق                        

103 
 

  
  
  االيرادات السياحية في الجزائر : 

 تطور االيرادات السياحية في الجزائر: 7الشكل رقم   

  
  .1معد انطالقا من امللحق رقم :المصدر

أن االيرادات السياحية يف اجلزائر كانت يف تناقص مستمر من  7يتضح من الشكل رقم 
، بعدها عرفت تقلبات 1995مليون دوالر يف سنة  732,إىل  1990مليون دوالر سنة  105

ر سنة مليون دوال74,3و مع التحسن األمين ارتفعت االيرادات السياحية من  1998حىت سنة 
شهدت اجلزائر  2009، إالَّ أنه يف سنة 2008مليون دوالر يف سنة  487,1 3إىل  1998

ا السياحية بنسبة   2مقارنة بالسنة السابقة، حيث وصلت إىل  14,35 %اخنفاضًا يف إيرادا
و حسب تصريح لوزير السياحة يف لقاء ُخصِّص لتقدمي احلصيلة السنوية . مليون دوالر968,6
وهي 12011مليون أورو يف سنة  480لقطاع السياحي، بلغت مدا خيل هذا القطاع لنشاط ا

  .20091بالنسبة لسنة %26و  2010مقارنة مع  %16تعادل زيادة بنسبة 

                                                
  : أنظر  1

- Nabila saidoun, SmaïlMimoune reunite ses cadres et fait le bilan 2011, LIBERTE : 
http://www.liberte-algerie.com/actualite/480-millions-d-euros-de-recettes-pour-le-tourisme-
smail-mimoune-reunit-ses-cadres-et-fait-le-bilan-2011-1721192012/11/12 consult le 
12/11/2012 à 16:20 
-
http://magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/newsbriefs/general/2012/02/16/n
ewsbrief-04 
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من خالل ما مت عرضه تربز أمهية االستقرار و األمن السياحي والذي يعد العنصر األساسي 
من توافر عناصر اجلذب السياحي على خمتلف يف تنمية السياحة والقطاع السياحي، فبالرغم 

  .األصعدة إال أن األمن يبقى الركيزة األساسية هلذا النشاط
  
  مقترحات وقواعد إلدارة المخاطر واألزمات في صناعة الضيافة في الدول  العربية: 2ـ  3

دخل نظرا لتزايد أمهية السياحة كقطاع اقتصادي و مصدر بديل لقطاع احملروقات يف حتقيق ال
الوطين و زيادة حمددات السياحة كاحلروب و الصراعات و اإلرهاب، بدأت بعض الدول بتنظيم 
النشاط السياحي آخذة يف احلسبان البعد األمين، فأسست شرطة السياحة و مكاتب السياحة و 

  .2سنت التشريعات املتعلقة بالسياحة
  

  :تجربة السعودية : 1ـ  2ـ  3
ألمن السياحي، إذ تعترب التخطيط األمين حاجة ماسة لضمان أولت السعودية أمهية كبرية ل

كما أن اجلوانب ... تطوير اجلوانب املنوعة للسياحة الثقافية و الدينية و األثرية و االستجمامية 
ا واجب أخالقي  األخرى من السياحة خاصة الدينية، فضال عن ما توفره من عائد مادي إال أ

عودية التخلي عنه و بالتايل ضمان أمن هذا اجلانب يأيت يف مقدمة وديين ال تستطيع دولة كالس
و ما يدعو لالعتناء بالتخطيط األمين و إعطائه األمهية البالغة، ما حتدثــه . أولويات الدولة

و يرى علي بن فايز اجلحين و . املشكـــالت األمنيــة، يف حالة االعتــداء على السيــاح و إيذائهم
د من وجود اخلطط الالزمة للتعامل مع مثل هذه احلاالت و معاجلتها العلمية آخرون أنه ال ب

                                                                                                                        
 
  :أنظر املوقعني التاليني  1
 :  وكالة األنباء اجلزائرية -   

http://www.aps.dz/spip.php?page=article&id_article=33430consulté le 14/11/2012 à 17 :14 
http://ar.algerie360.com/82853/ consulté le 14/11/2012 à 17 :20 

 
علي بن فايز اجلحين، عبد العاطي أمحد الصياد، ذياب موسى البدينة، حممد فاروق عبد احلميد، األمن السياحي، مركز الدراسات و البحوث،  2

 ).بتصرف( 10: ص ، 2004جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، 
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املناسبة، و ذلك للحفاظ على السمعة الوطنية و على املعطيات الثقافية و البيئية و الدينية لبلد 
ا تشكل ثروة وطنية ال بد من صيانتها و احملافظة عليها   .1يفده احلجيج كالسعودية، كو

النهضة الشاملة بالسياحة اآلمنة يف اململكة العربية السعودية و انطالقا من أمهية و يف إطار 
التدريب و إعداد اإلطارات املؤهلة ملواجهة مشاكل العمل يف جمال السياحة، كان العمل على إجياد  
 كلية العلوم السياحية و معاهد منتشرة يف مجيع مناطق اململكة، مرتبطة باهليئة العليا للسياحة
َمطلب ُمهم و كنموذج عن مثل هذه الكليات اليت تشرف على تأهيل اإلطارات البشرية يف العلوم 

  .األمنية والتدريب على احلس األمين واملهارات وأدبيات السياحة، جامعة نايف للعلوم األمنية
ذه اجلامعة، يتم الرتكيز يف جمال       وباإلضافة إىل سياسة التخطيط ملرحلة التدريب والتأهيل 

حتقيق الثقافة السياحية بأكرب فعالية على أن تكون شديدة االتصال بالواقع العريب، حبيث ال تقتصر 
ية، باإلضافة إىل على تبين السياسات و الدراسات و األحباث الغربية أو البعيدة عن البيئة احملل

و أن تتماشى هذه . ضرورة أن تكون هذه الثقافة مبنية على اإلسالم و التقاليد العربية األصيلة
الثقافة مع اإلمكانيات و القدرات وأن تبدأ يف وقت مبكر للفرد، ذلك أن قابليته و استجابته 

  .2للتثقيف تكون أفضل
ملنشآت السياحية اهلامة و أمن اإلقامة وجتدر اإلشارة إىل أن األمن السياحي يشمل أمن ا

السياحي، فبالرغم من التقدم التقين يف جمال تأمني املنشآت الذي جعل هذه املهمة سهلة، إال أنه 
يبقى الفرد هو أساس األمن من خالل وضع خطط التأمني و تنفيذها وفيما يتعلق بأمن اإلقامة 

رتك معه جهات أخرى مثل مؤسسات السياحي فهو ليس من مسؤولية األمن وحده، فقد تش
و . 3السياحة وتكوين مجعيات أهلية تُعىن بالسياحة لتوعية وتدريب املواطنني على اآلداب السياحية

يتوقف جناح خطة التأمني األمنية أيضا على تنفيذها بكل دقة وحتقيق اهلدف األساسي الذي 
  .ُوضعت من أجله وهو محاية املنشأة ضد أي أخطار

ظاهرة العوملة أصبح يستوجب من الدول املعنية بالسياحة مضاعفة جهودها ومع بروز 
وبذلك احتلت الدراسات اخلاصة . السياحية كي تستطيع اللحاق بركب مسرية السياحة النافعة

                                                
 196: علي فايز اجلحين و آخرون، مرجع سابق، ص  1
 .61-60: نفس املرجع السابق، ص  - : أنظر  2
 .222: نفس املرجع السابق، ص  3
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باألمن السياحي مركزًا مهما يف نظريات وأحباث واقتصاديات السياحة، نظرًا حلاجة النشاط 
ادي و املعنوي بكافة أشكاله خالفا لألنشطة االقتصادية األخرى، مما السياحي الشديدة لألمن امل

جيعل األمن مرتكزا أساسيا للتنمية السياحية، إذ تزداد أمهيته يوما بعد يوم ذلك أن كل يوم جديد 
  .يضاف إىل منظومة النشاطات السياحية نشاطات جديدة يصاحبها احتياجات أمنية جديدة

من أول من يستقبل السائح و ينهي إجراءات دخوله من املنافذ وما يؤكد ذلك أن أجهزة األ
م و تقدمي  من خالل تأمني وسائل نقل السائحني الربية والبحرية واجلوية وتأمني إقامتهم وتنقال
م البالد، كما يصاحب ذلك أن أجهزة األمن تكافح  اء إجراءات مغادر املساعدة املطلوبة حىت إ

بتأمني اآلثار و املواقع األثرية من أي خماطر تتعرض هلا كالسرقة 1ال السياحةالنشاط اإلجرامي يف جم
والتهريب وذلك ضمن سياسة أمنية رشيدة وختطيط جيد ملنع اجلرمية السياحية، فهذه األدوار يف 

  .حقيقتها تعد قوة دافعة ملزيد من اجلذب السياحي والنمو االقتصادي
هم أهدافه عدم تعارض السياحة مع مبادئ الشريعة وقد صدر نظام السياحة الذي كان من أ

اإلسالمية وهو ما تسعى إليه اململكة العربية السعودية، باإلضافة إىل احرتام العادات والتقاليد 
تمع السعودي ا ا فقط السياحة و  2و أن تتوىل اهليئة العليا للسياحة. االجتماعية اليت يتصف 

ا وتنميتها وتطويرها والعمل على تذليل معوقات منوها باعتبارها رافدًا ُمهما من روافد  االهتمام 
  .3االقتصاد الوطين

  :و تنطلق خصوصية اململكة السياحية من مرتكزين أساسني مها
 .تطبيق اإلسالم على الواقع حكاما وحمكومني -
 .وجود مقدسات السامية هلا والء إسالمي أخَّاذ هلذه البالد وأهلها -

حة يف اململكة العربية السعودية إىل دور املواطن السعودي لوجود فهم داعم ويعود جناح السيا
ا وقد َشخَّص األمني العام للهيئة العليا للسياحة دور املواطن يف   للسياحة و الصناعات املرتبطة 
كون هذا األخري هو املنتج األساسي للسلعة السياحية و املوروث الثقايف واحلرف و األسواق 

تمع و أبنائه  الشعبية و و السياحة تعتمد على هذه . العادات و التقاليد كلها من صنع ا

                                                
 76-75  :نفس املرجع السابق، ص 1
 )2001(ه1421مت تأسيس اهليئة العليا للسياحة يف مطلع سنة  2
 182: نفس املرجع السابق، ص  3
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تمع السعودي منخرط يف هذه الصناعة بطريقة  املكتسبات وتصنفها كسلع سياحية مهمة، فا
  .و بذلك تظهر ثقافة املواطن السعودي ودورها يف جناح صناعة السياحة1مباشرة أو غري مباشرة

  :األردن تجربة : 2ـ  2ـ  3
ا السياحي على الرتويج لتوفر األمن السياحي و تعتربه ماركة أردنية  تعتمد األردن يف جذ
مسجلة، ساهم يف تعزيز العالقات االقتصادية بني األردن و الدول األخرى، حيث يتم إقامة 

لرمسية و عالقات سياحية وطيدة من خالل االشرتاك يف املنظمات الدولية السياحية الرمسية و غري ا
استخدام رؤوس األموال لبناء بنية حتتية مناسبة لتلبية االحتياجــات ســواء كانت خدمات أو فنادق 
أو مطاعم أو متنزهات و عقد االتفاقيات السياحية بني الدول و الشركات السياحية لتبادل 

  .2الدول السياحة و توسيع العالقات السياحية لتمتد إىل إقامة عالقات أخرى تصب يف صاحل
  :دارة األزمة  األمنية في صناعة الضيافة  في تونس والجزائرإ:  3ـ 2ـ  3

بعد تأثر القطاع السياحي التونسي بعدم االستقرار السياسي و االضطرابات األمنية اليت 
ا سنة  ، بدأت مؤخرًا االهتمام جبانب األمن السياحي من خالل عقدها للمؤمتر 2011شهد

للمسؤولني عن األمن السياحي، عاجل عددًا من املواضيع أمهها التهديدات األمنية العريب اخلامس 
و اجلزائر كغريها من . 3للسياحة و التدابري الالزمة ملواجهتها و مقومات توفري أمن سياحي فّعال

الدول ضمن جهودها لتنمية قطاعها السياحي، أولت اهتمامها باألمن السياحي من خالل 
  .إنشاء الشرطة السياحية، و هذا حسب تصريح كاتب الدولة إعدادها ملشروع

  
  
  

                                                
 .195-194:نفس املرجع السابق، ص  1
  :ماركة أردنية مسجلة، موقع الرأي ) السياحي(إبراهيم بظاظو، األمن  2

http://www.alrai.com/article/546496.htmlconsulté le : 22/10/2012 à  17:11 . 
 
  : اخلرب، املؤمتر العريب اخلامس للمسؤولني عن األمن السياحي، على املوقع التايل 3

http://www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles/303183.htmlconsulté le 22/10/2012 
à 17 :14 
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  :الخاتمة

  :النتائج -أوال
كل القضايا اليت تشغل اهتمام العامل قد تفرز مشاكل وخماطر عديدة يتأثر  -1

ا النظام السياحي، كون املنظمة السياحية تعمل يف جو يتسم بالتنوع 
واملصاعب واخلطر وسرعة احلركة فتواجه خماطر بيئية، وخماطر وازنات سياسية 

طر تكنولوجية وأخرى اقتصادية وأجتماعية وأزمات صحية وثقافية وحىت خما
  . وتنافسية

إدارة املخاطر وإدارة أالزمات تقع ضمن مهام االدارة العليا للمنظمة  -2
السياحية إذ ال ميكن حتقيق االستخدام األمثل ملوارد املنظمة ومحايتها بغياب 
دارة ناجحة وآمنة مؤهلة ملواجهة املخاطر اليت يتعرض هلا كل عناصر الطلب 

 .أو العرض السياحي للدولة
عند تبين اسلب االدارة غري السليم ملواجهة أزمة أو خطر تتعرض له دولة  -3

سياحية أو منظمات سياحية مهما اختلفت اسببها له نتائج سلبية مثل 
العزلة أو التعرض لعقوبات دولية وعدم استقرار سياسي واقتصادي وتشويه 

العديد من صورة ومسعة الدولة واملنظمة والفرد وأثره السليب على اقتصاديات 
 . الدول ذات العالقة مما خيلق حازمات أخرى

هناك بطء يف انتشار الوعي وثقافة املفاهيم وأساليب أدارة املخاطر وإدارة  -4
الالزمات على مستوى السياحي العريب بالرغم من تكرار املخاطر واألزمات 

ت السياحية يف العديد من الدول العربية، وافتقادها إىل خطة إلدارة األزما
وتوفر املوارد الالزمة لتطبيقها ومن أهم هذه املوارد املهارات واخلربات 

ال  . املتخصصة يف هذا ا
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  :التوصيات - ثانياً 
نشر الوعي ومبادئ ثقافة إدارة املخاطر وإدارة األزمات يف الدول العربية كافة ومن  -1

السياحي فيها والذي خالل مراكز إدارة األزمات املقرتح لكل مكونات وفروع القطاع 
يتضمن إقامة الندوات والربامج الثقافية التدريبية لكل املستويات الرادارية العليا والوسطى 
ا واجب ومسؤولية اجلميع وإمكانية دراستها يف اجلامعات كعلم  والتنفيذية على أ

  ).معاجلة إدارة األزمات(متخصص يف 
العليا يف املنظمة السياحية العربية نفسياً تأهيل العناصر البشرية وخاصة على املستويات  -2

وتقنياً ومهنياً إلدارة األزمات واالستفادة من االتفاقيات الدولية يف جمال التدريب وتبادل 
ال  . اخلربات يف هذا ا

وضع دليل للمخاطر واألزمات اليت تتعرض هلا املنظمة السياحية العربية واملتوقع حدوثها  -3
خرباء يف بناء برنامج معلومايت حديث ومتطور للتنبؤ باألزمات  مستقبًال اعتمادًا على

ا  . املتوقعة والطارئة لتدعم مراكز اختاذ القرار باملعلومات الدقيقة واملناسبة ألدار
تنمية احلس األمين لدى اجلميع و خاصة النشء اجلديد بدًء باملدرسة و وضع  -4

 .واألماكن العامةاالسرتاتيجيات و االهتمام بالنظافة يف الطرق 
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  :المالحق  
  بيانات الجزائر: 1الملحق رقم 

االيرادات السياحية   عدد الليالي  عدد السياح  السنوات
  بالمليون دوالر

1990  1 136 918 3 701 127 105 
1991  1 193 210 2 846 163 83,9 
1992  1 119 548 3 358 851 74,4 
1993  1 127 545 3 643 333 72,8 
1994  804 713  3 471 433 49,5 
1995  519 576 3 648 632 32,7 
1996  604 968 3 547 425 45,8 
1997  634 752 3 488 358 28,8 
1998  678 448 3 003 183 74,3 
1999  748 537 3 438 928 80 
2000  865 984 3 748 135 95,7 
2001  901 416 4 028 280 99,5 
2002  988 060 4 081 007 99,6 
2003  1 166 287 - 112 
2004  1 233 719 - 178,5 
2005  1 443 090 4 705 637 2 505,6 
2006  1 637 582 4 905 216 2 584,4 
2007  1 743 084 5 118 940 2 837,7 
2008  1 771 749 5 346 543 3 487,1 
2009  1 911 506 5 645 828 2 986,6 
2010  1 514 376 5 009 000 - 
2011  2 400 000 6 003 000 - 
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  :جممعة من املصادر التالية: المصدر
، أطروحة 1974/2002حممود فوزي شعويب، السياحة والفندقة يف اجلزائر، دراسة قياسية  -

 55:، ص 2007دكتوراه، جامعة اجلزائر، 
- Office national des statistiques et Ministère du tourisme & de 

l’artisanat, 
     http://www.ons.dz/IMG/pdf/file__Tourisme.pdf 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/Tourisme_2005-2009.pdf 
- Transaction d’algérie :  

http://transactiondalgerie.com/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=1434%3Atourisme--le-nombre-de-touristes-en-
hausse&Itemid=21consulté le 12/11/2012. 

- Leconews : 
http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/services/53-milliards-
de-dinars-de-recettes-en-2011-01-03-2012-157038_296.php 
http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/services/pres-de-1-5-
million-de-touristes-depuis-janvier-02-07-2012-158656_296.php 
consulté le : 12 /11/2012 à 12 : 02. 

- liberte: 
http://www.liberte-algerie.com/actualite/480-millions-d-euros-de-
recettes-pour-le-tourisme-smail-mimoune-reunit-ses-cadres-et-fait-le-
bilan-2011-1721192012/11/12  

- http://www.setif.info/Hausse-de-9-du-nombre-de-touristes,5870 
12/11/2012 à16 :25. 

- http://www.djazairess.com/search?q consulté le 18/10/2012 à 11 :27. 
- http://www.djazairess.com/elwatani/6259 
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  بيانات تونس و مصر: 2الملحق رقم 

  السنوات

  مصر  تونس

  عدد الليالي  عدد السياح
االيرادات 
السياحية بالدينار 
  التونسي

  عدد الليالي  عدد السياح

اإليرادا
 ت

السياحية 
بالمليار 

  دوالر

1995  4 119 847 25 746 259 1 322 900 3 133 000 20 451 000 2,6 

1996  3 884 593 23 124 864 1 413 200 3 896 000 23 764 000 3,2 

1997  4 263 107 29 795 812 1 565 300 3 961 000 26 587 000 3,7 

1998  4 717 705 30 981 586 1 712 800 3 500 000 20 000 000 2,5 

1999  4 831 658 35 320 086 1 954 300 4 800 000 31 000 000 3,8 

2000  5 057 193 35 423 862 2 095 100 5 500 000 33 000 000 4,2 

2001  5 387 300 35 333 940 2 340 600 4 600 000 30 000 000 3,7 

2002  5 063 538 28 518 561 2 021 000 5 200 000 33 000 000 3,6 

2003  5 114 303 28 110 684 1 902 900 6 000 000 53 000 000 4,4 

2004  5 997 929 33 486 829 2 290 000 8 100 000 82 000 000 6 
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2005  6 378 435 36 309 734 2 611 000 8 600 000 85 000 000 6,8 

2006  6 549 549 36 840 125 2 825 200 9 100 000 89 300 000 7,6 

2007  6 761 906 37 360 681 3 077 300 11 090 863 111 465 764 9,5 

2008  7 048 999 38 112 352 3 390 200 12 835 351 129 233 930 11 

2009  6 901 406 34 623 504 3 471 900 12 536 000 126 534 000 10,8 

2010  6 902 749 35 496 335 3 522 500 14 731 000 153 846 154 14,5 

2011  4 761 896 21 236 067 2 364 500 10 100 000 120 000 000 9 

 :بيانات مصر مجمعة من المصادر التالية 
مصطفى حممود حسني، إسرتاتيجية التسويق جلذب السوق الصيين، : 1997-1995من سنة -

  .66:ص ، 2010جملة البحوث السياحية، وزارة السياحة،  مصر، ديسمرب 
: وزارة السياحة المصرية  -

http://www.tourism.gov.eg/Pages/TourismIndicators.aspx  
http://news.alnaddy.com/article/ consulté le : 11/11/2012 à 17 : 27. 

 :التايل على املوقع  جريدة الشرق األوسط -
http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=556436 
consulté le :12/11/2012 à 10 :12. 

 :بيانات تونس مجمعة من المصادر التالية 
  :2010أرقام سنة  وزارة السياحة التونسية، السياحة يف -

http://www.tourisme.gov.tn/fileadmin/Statistiques/TTenChiffres2010%20.p
df  
http://www.tourisme.gov.tn/index.php?id=54&L=1 consulté le :   
21/10/2012 11 :36. 
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