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 الملخص    
ووظائفها.     واتجاهاتها  والمتشابكة  المعقدة  السياحة  ظاهرة  حول  المنظورات  من  العديد  هناك 

ثالثة صناعات ستقود االقتصاد العالمي هي: السياحة، المعلومات، الفضاء. أيضاً،  ويمكن القول بأن هناك  

منها دور هام، وبالتالي فإن   11دولة، للسياحة في    12% من فقراء العالم يعيشون في  80يُشار الى ان  

دور السياحة    السياحة تكون أداة تنموية عبر عدة آليات. ان مشكلة هذا البحث تظهر في األسئلة االتية: ما هو

في الحد من الفقر؟ وكيف يمكن للسياحة تحقيق هذا الدور؟ وما هي المحددات التي تواجه دور السياحة في  

السياحة والفقر، وهي  بين  العالقة  العربي حول  الوطن  يعد أول محاولة في  البحث  الفقر؟. هذا  الحد من 

 محاولة قابلة للتطوير والتحوير والتطبيق. 

 الدالة: السياحة، الحد من الفقر، التنمية. الكلمات 

 
 

Abstract 

  
There are many perspectives about a complex and interconnected tourism 

phenomenon and its trends & functions. Here, we can say that there are three 

industries that will lead the new global economy: tourism, information, space. 

Also 80% of the poor people in the world settle in the 12 states, in 11 of these 

states the tourism has an important role. So, tourism become developmental tool 

for poverty reduction through many mechanisms. The problem of this research 

appears in the following questions: what is the role of tourism in poverty 

reduction? How tourism can achieve this role? What is the determents that facing 

the role of tourism in the poverty reduction. This research is a first attempt in the 

arab homeland about the relation between poverty and tourism, and its applicative 

to development, modification and application. 

Key words: tourism, poverty reduction, development 
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 تقديم ومشكلة البحث: 

تعددت المنظورات إلى ظاهرة السيييةاال المر ول مالمبكييياعنل العناتييير مااتواهات مالوظا    مهنا   
ابد من اإلشييارة إلى  ه هناث ث ص تييناسات لييبكييند ااعبليياد العالمه الودعد مهه تييناسل السييةاال   

مار سام  ( موةار د 950متيناسل المعوومات  متيناسل الاءياو  م لظ رظمر من  ه السيةاال درت سا دا  
%  من فقراو العالم    80% من توارة الخدمات العالمةل لذلظ العام  ميكيييييييار الى اه  25مشييييييينو     2010

منما  مهه بمذا تلييييييو   داة تنمويل تسييييييب ة  ال د من    11دملل لوسييييييةاال دمر هام فه   12رعةكييييييوه فه 
ات ال نومةل  ممنظمات  الاقر سبر آلةات مبعددة عبأثر بما متؤثر بما سدة جمات مثد الاقراو  مالمؤليييييييسييييييي

 الموبم  المدنه  مغيرها  مسوةه رمنن ت دعد مكنول الو ث عاأللئول اآلتةل: 
  ةف ت ور اهبمام السةاال عال د من الاقر؟ -1
 ماهه ادمد دمر السةاال فه ال د من الاقر؟ -2
 ماهه اآللةات البه تسب ة  بما السةاال ال د من الاقر؟  -3
 مالمبأثرة بدمر السةاال فه ال د من الاقر؟  ماهه الومات المؤثرة -4
 ماهه المقاربات المسبخدمل فه ت ويد الع عل بين السةاال مالاقر؟  -5

 أهداف البحث:
 بةاه دمر السةاال فه ال د من الاقر مآلةات  لظ  -1
 ت دعد الومات  ات الع عل بدمر السةاال فه ال د من الاقر   -2
 مل فه ت ويد دمر السةاال فه ال د من الاقر  بةاه المقاربات المسبخد  -3
 تكخةص الم ددات البه رمنن  ه تعيق دمر السةاال فه ال د من الاقر   -4

 أهمية البحث: 
تبوزع  همةييل الو ييث فه  ععيياد مخبواييل فمو رمثييد  مو م يياملييل  م من بين  ملى الم ييامات فه الو ن     

نظري لب وييد س عيل السييييييييييييييةياايل عيالاقر  ما   م ونيه راب   فه تكوين إ يار  -سوى ايد سوم الوياايث -العربه 
اآلفاق لووااثين م وول الدرالييييات العوةا ألع اثمم مسييييبقب   ثانةا   مينير ال ريق اتواد ت بيق دمر السييييةاال  

 فه ال د من الاقر ممراقول  لظ من الومات  ات الع عل ثالثا   
 الو ث رمثد بدارل نظريل عابول لوب وير مالب وير مالب بيق  خيرا   الءرمرة تقبءه اإلشارة إلى  ه هذا   
 

 الكومات الدالل: السةاال , الاقر , البنمةل
 
 



 

  

 

 أ.د. عباس فاضل السعدي 
 

429 
 

 تعريف الفقر والسياحة
الاقر ماموم معقد متعوبل ت دعدد تعود الى تعقد ال ةاة الوكريل ملكن الاقر لةس نبةول لنقص  

دمار  م  عد  مالاقر المدع  ع د    2بدخد عومه  الدخد فقط    ما  هب البنظ الدمله الذي سرف الاقر  
دمار  م  عد عومةا    إ  اه ال د اادنى لودخد هو لةس  كثر من مقاعةس متعاريف لب ويد    1.25 دنى  

الاقر  فالناس رنونوه فه االل فقر بدمه النظر الى الدخد  سندما ارنونوه عادرين سوى البغذرل   مالوتوو  
لمه لألمم المب دة اوو الى الرسارل الل ةل  مال ءور الى المدارس  فالاقر  ما متاه مؤتمر القمل العا

اس ه  وبنماغن   فه  ااجبماعةل  عال رماه    Copenhagen Declarationالبنمةل  عبميز   ونه ظرف 
الل ل     الل ه   اللرف  الكرب   مرافق  ااماه مةاد  الغذاو    االالةل مبءمنل  لو اجات  القاله 

البعوةم   المعوومات    ما  عرت لونل ال قوق ااعبلادرل   الباععل ل مم  المأمى    مااجبماعةل مالثقافةل 
فه   الموارد     2001 رار    4المب دة  من  مزمن  ع رماه  مميز  عكري  ظرف  هو  الاقر  اآلته:  البعريف 

مالقدرات  مااخبةارات  ماألمن  مالقوة الءرمريل لوبمب  عمعةار منالب لومعةكل مال قوق ااخرى المدنةل  
الذي    (sen)بماعةل  مهذا ماعراد سالم ااجبماع اللينه ااتد  مالثقافةل مااعبلادرل مالسةالةل مااج 
رظمر سندما السناه رعانوه    phenomenon   Multidimensionalرعبقد عأه الاقر ظاهرة مبعددة ااععاد  

نقلا  فه عدرات الالةل مثد دخد غير منالب  سوز الوتوو الى البعوةم  فقر الل ل  سدم األمن  
مغةاب ال قوق مثد اريل الك م  مبمذا فاه   powerlessnessااساس عالءع   ضع  الثقل عالناس  ا

 (1 الاقر عرتوط ععدم العدالل  مالبعرض لوخ ر
ميسبعم ه اادها بدع   لآلخر    travelفغالوا  ما رقبره عماموم السار    Tourismاما ماموم السةاال  

اقد ع ثه اوو اانساه مانك ل ااسماو المرتو ل  فه اادبةات السةااةل   رغم انمما اسبةادرا  رعنةاه ضم  
  (1  عمظمر ام سدة مظاهر لو ر ل المعاترة ل شخاص ععيدا  سن لننمم ااسبةادي ماماكن سمومم اليومةل

 لمدة اتقد سن عوم مااد ما تزيد سن لنل  
بين البااس ت  مالنواتج من  العموةات   ماانك ل    تعنه  السةاال  السةاال    مهناث من عرى اه 

ممومزي السةاال  مالموبمعات مال نومات المءةال   مالبيئات الم ة ل الممبمل عوذب مالبءافل الزمار  
 مهه اآللةات مالبنى الءرمريل لب وير    processes  هذا البعريف عبءمن  ربعل منونات هه العموةات  

لسووث المرتو اه بمذد ااهبمامات (   مهه اهبمامات السا     مالدماف  ما  activitiesالسةاال( ماانك ل  
بين مخبو  المبأثرين    interactions مهه ااثار ااروابةل مالسوبةل(   مالبااس ت    outcomesمالنواتج  

  (2  السو ل   المكار ل   البمثيد (
السةاال   نظام  اه  القوو  رمنن  مامرد  س د  ث ثل    Tourism Systemمفه ضوو  من  عبكوه 

  مال رق الراع ل  Destination  ممن قل البقوالمم  Originسناتر منانةل هه من قل ان  ق السةاح  
   Routesبين هاتين المن قبين  
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 تاريخ موجز حول السياحة والحد من الفقر
فه السبينات من القره الماضه اعبدم هناث     Mass Tourismمنذ ت ور السةاال الوماهيريل         

ال قةقل  هه فعوةا تعظم فووة سدم   ام   فه  الاقر  ال د من  تساهم فه  السةاال  ا ا  ان   فةما  اجماسا  
ير المنكغوين  مبين املئظ المنكغووه عالسةاال مغ   hosts and Guestsالمساماة بين الءيوف مالمءةّاوه  

بما فه من قل القلد السةااةل  لذلظ دارت فه السبينةات مالسوعينةات مناعكات اوو مساهمل السةاال فه  
متبنه افبراض البقا ر     macro – economyالبنمةل مال د من الاقر من خ و سدلات ااعبلاد الكوه  

trickle down  فقط تولد الوظا   مالعمول ااجنبةل  لونيوليبرالةل  مانه من المابرض عاه السةاال لةس  
لكن ارءا  تووب البغير ااجبماسه ي الثقافه الى الموبمعات البقويدرل سبر  رق ال ةاة ال دعثل  فالسةاال  

   )3(اسببرت الم ازة لب دعث البنمةل ااعبلادرل ماازدهار فه اامم الوازسل فه العالم الثالث 
ينةات ظمرت العدعد من اامراق الو ثةل البه تببنى منمج ااعبلاد السةاله  مفه الثمانينةات مالبسع        

  موض ل عانه ما لم تبم ات اات بنيويل ر ةسةل للناسل  (Post structuralism    4لما ععد البنيويل  
السةاال فأه السةاال من غير الم بمد اه تساسد فه ال د من الاقر  م ال د من سدم العدالل  هنا رنوه  

  فالسةاال عنظر اليما عكند مبكرر  داسم لنوع    Dependencyالبر يز الر ةسه سوى مناعكات البوعةل  
جدعد من االبعمار مهه النظرة البه اتزاو ممةمنل   الةما بين ااكادرميين اافارعل ؛ ا  عنظر لوسةاال 

سماو مموارد الدمو ااعد    البه تسبغد  MNCs كلناسل ممةمن سويما من عبد الكر ات مبعددة الونسةات 
  فقرا   متسوة  الثقافات البقويدرل   متزيد سدم العدالل   متعمق الاقر 

 

 المقوالت التي تربط السياحة بالفقر

عدم الوااثوه فه درالييييات الع عل بين السييييةاال مالاقر ث ثل مقوات ت دد مدى تأثير السييييةاال سوى الاقر  

 مهه:يمموع  الاقراو من السةاال   

 Tourism and poverty reliefالسةاال م غاثل الاقر  -أ

السييييييةالييييييات مالبدخ ت البه تسييييييعى لبوفير المسيييييياسدة القليييييييرة ااجد     poverty reliefتعنه  

لوسيييييناه الذعن رعةكيييييوه فه االل فقر  ممرتو ل سادة بوعا الليييييدمات الخارجةل البه تدف  السيييييناه الى 

هه   poverty reliefاكثر عسيييييوة من السيييييابق   اه اليييييبراتةوةات    Vulanerabilityاالل تعرض لوع ب 

غالوا  ما تبرز  أليبواعل مقليودة لبوفير اووو ليريعل لوسيناه الذعن هم ضي ارا  زمل مااجئل مثد الكوارص  

  (5 ال بةعةل 
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البنمةل السييييييييييييةااةل ا تعد الييييييييييييبواعل م  مل ل نمةارات  م الكوارص المااجئل عسييييييييييييبب انما ت با   

ةط  ويد متعبمد سوى متييييييييوو الزمار   ممتييييييييوو الزمار بدمرد رعبمد سوى تييييييييورة من قل القلييييييييد  لبخ 

  فوةس من الممنن لومنا ق البه تبعرض ل مراض  مالمواسل   مالليييييييييييراع     destinationالسيييييييييييةااةل  

 مالكوارص ال بةعةل اه توذب الزمار  

 Tourism and Poverty Reductionالسةاال مال د من الاقر -ب

اه ال د من الاقر رعنه تقويد الاقر الى نسيييييييييول معينل من السيييييييييناه  مهو هدفا  من اهداف البنمةل  

سالمةا   اه ال د من الاقر رسيييبخدم اليييبراتةوةات مليييةاليييات تقود سدد ام نسيييول السيييناه الذعن رعةكيييوه فه 

  (6 فقر  م رعانوه من تأثير الاقر سوى اةاة الناس الاقراو 

د من الاقر تعبمد سوى المعوومات اااليييا ةل عسيييبب انما تسيييعى لبقويد سدد ام نسيييول  اه اليييبراتةوةات ال 

 السناه الاقراو 

رمنن اه تسيبعمد السيةاال  أداة لو د من الاقر ا ا بد  تيناع السيةاليل عوم  المعوومات اوو المدى الذي 

  (7 سندد الاقر عثير المكاكد   لذلظ فالبنمةل السةااةل رمنن اه توجه ن و اهداف ال د من الاقر 

 Tourism and Poverty Alleviationالسةاال مازالل الاقر -جـ

% من  75عالمزارسين مليناه الريف   عسيبب اه   Poverty Alleviationلل الاقر عربط الناس ازا

 فقراو العالم ريايوه   ماغوبمم رعةكوه فه الدمو النامةل 

لييييياعقا     ان  ال رف ااملةل مثد الزراسل متييييييد االيييييماث هه اانكييييي ل ااعبليييييادرل الر ةسيييييةل  

الموجمل ازالل الاقر  م ال د منه   لكن اليوم اانواز البكنولوجه عود دمر هذد اانكييييييييي ل فه ازالل الاقر  

ت سييين خلييوبل البربل  لسييوو ال    فأه ال قةقل هه اه جمود الممنيوه انقا  لييناه الريف سبر مغريات 

  (8   ات ح ااراضه   مالبكنولوجةا المبقدمل لم ت قق رف  المسبوى 

اه السيييييييةاال الرياةل هه اادى الخةارات المبوقةل   ا ليييييييةما اه السيييييييةاال هه الليييييييناسل األكبر  

  (9 الثانةل فه العالم ععد تناسل الناط 

ويد ااثر السيوبه لواقر سوى اةاة السيناه الاقراو  عبدم  ه مقولل ليبراتةوةل ازالل الاقر تمدف الى تق

  (poverty relief    10لكن ع ريقل اكثر درمومل من تدخ ت اغاثل الاقر 
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ازالل الاقر تبءيييييمن تغيرات فه المؤليييييسيييييات   مالقوانين   ماانظمل   مالب بةقات البه تسييييياسد سوى ارواد  

منين السيييييييناه الاقراو من سموةات اعبليييييييادرل مبكامول  مادامل الاقر  انما تبءيييييييمن البدخ ت المادفل الى ت

  (11 افءد   انما تعنه انماو مءارقات الاقراو مال د من القيود سوى  ةف عوجدمه لبد رزعمم 
 

 طبيعة العالقة بين السياحة والحد من الفقر
البنى ااعبلادرل   تء  من الاقرة الساعقل اه هناث من رعبقد عاه لوسةاال دمر فه ت دعث مت وير      

 مااجبماعةل مالثقافةل لوموبمعات فه الدمو النامةل مالاقيرة 
كما اه هناث اتواها  معاكسا  رعبقد عاه السةاال توعب دمرا  هاما  فه البغ و الموارد ال بةعةل  

 مالوكريل لودمو النامةل متوعوما فه االل توعةل لودمو المبقدمل 
 ثنا نود اه الءرمرة تقود الى بةاه اثار السةاال مدمرها فه ال د مبقدر تعوق اامر عموضوع ع   

فه ث ثل    Mitchell &Ashleyمن الاقر  ي بةاه اثار السةاال سوى الاقراو ماةاتمم مالبه اجموما الوااثاه  
 (  1 شند  (12  انواع 

اثار مواشرة  اوالا   :direct effects    البه ر لد سويما المالةل  المناف   نبةول  متبمثد فه  الاقراو  السناه 
المساهمل فه ع اع السةاال   مهه تقسم الى دخد مب لد من العمد مدخد مب لد من غير العمد 

Labour income and non – labour income     اامو هو ااجور المب لول من العمد الرلمه ام
 من دخد انك ل الق اع غير الرلمه 
 ل   تأجير العقار   مااكرامةات اما الثانه فيبمثد فه الموكةل   الءريو

متبمثد فه االبثمارات الر لمالةل مثد اعامل الانادق مالم اسم    indirect effects:  ثار غير مواشرة  ثانياا 
ااداريل  مالخدمات  مالبسويق    المعوومات    مثد  لوسةاال  الداسم  ال نومه  اانااق  فه  متبمثد  مغيرها  

   non-tourism economyالسةااه المؤثر سوى ااعبلاد غير السةااه    مغيرها  مفه البغير فه اانااق
 مثد اانااق فه السوق الم وةل البه لبوفر دخوو تكميوةل لواقراو  

متكوه اعد مومولةل من ااثار     induced or dynamic effects:ااثار الدعنامةنةل  م الم ازة  ثالثاا 
لدعنامةنةل فه اانااق الم وه من عبد العاموين فه تناسل السةاال  المواشرة مغير المواشرة   تبمثد ااثار ا

مم اات السار مم كات الانادق   ام عكند غير مواشر مثد    waiters   ما عكند مواشر مثد النوادو  
 م كات توارة الومول البه تومز الانادق مالم اسم 
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 ثير من الق اسات ااخرى من ايث س عبما ع اجات الاقراو  اه السيييةاال فه مضييي   فءيييد من  

  (13   م لظ لعدة الواب 

اه السييييييييةاال تيسييييييييبموظ فه موع  اانبا    مهذا رعنه اه المسييييييييبموكين  السييييييييةاح( ماسين جدا  ععموةات  -1

 اانبا   مظرمف املئظ الذعن عزمدمنمم عالمناعل 
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سوى الدمو   relative advantageاه الكثير من الدمو اافقر فه العالم هه فعوةا فه ميزة نسيييييييييييييبةل  -2

المب ورة فه هذا الق اع   فمذد الدمو تمبوظ  تيييييييوو ر ليييييييماو هامل عالنسيييييييول لوسيييييييةاال: الثقافةل   الان   

 المولةقى   ال ندلنيب  ال ةاة البريل   المناخ   مواع  البراص العالمه 

تسييييياهم السيييييةاال فه اانبكيييييار الوغرافه لوعمالل   فمه تكوه مناليييييول لومنا ق الرياةل ايث غالوا  ما    -3

تبواجد ااتيييوو السييياعقل الذ ر   مسوى الوانب اآلخر   فاه ث ثل ارباع السيييناه الذعن رعةكيييوه فه الاقر  

 ةسييييييييييييةل لونكييييييييييييا  ااعبلييييييييييييادي  م  المدع  عبواجدمه فه المنا ق الرياةل   الوعيدة اسبةادرا  سن المراكز الر 

عأراضيييييه اعد انباجةل   فالسيييييةاال ااةانا  توفر مليييييدرا  لودخد فه مثد هذد المواع  بينما ارف اخرى عويول 

 رمنن اه تعمد  لظ 

اه السييييةاال تييييناسل اكثر تنوسا  من الكثير ااخرى  فمه تمبوظ امنانةل لدسم النكييييا ات ااعبلييييادرل  -4

ره   مجز ه   الييذي رنمييد خةييارات الرزق ااخرى  مسبر توفير دخييد من  ااخرى   سبر توفير سمييد م

 معقدة لوسو  مالخدمات   supplyخ و لوسول سرض 

السييييةاال تييييناسل  ثةال العمد   ا  انما توفر مدى ماليييي  من فرص العمد من سالةل الممارة الى غير  -5

 الماهرة   ملمذا تكوه هامل فه ال د من الاقر متخاةاه 

دم السييييييييةاال نسيييييييياو  مشييييييييواعا   كثر من  ثير من ال رف ااخرى   اه توفير مناف  اعبلييييييييادرل  تسييييييييبخ  -6

مالييييبق لةل عالنسييييول لونسيييياو امر هام من ايث دسم تنمةل ال اد م سيييير دا رة الاقر سوى ااعد س مة سوى  

 المساهمل فه المساماة الوندريل 

  مهه ارفل تكوه فيما اواجز الدخوو فه اه السيييييييةاال توفر فرتيييييييا  لوكثير من المكييييييياري  الليييييييغيرة  -7

 المكاري  سموما  منخاءل  م رمنن تخاةءما عسمولل 

السيييةاال اتوفر مناف  مادرل فقط لواقراو ملكن ارءيييا  توفر اوافز ثقافةل   ممسه اسظم عالبيئل ال بةعةل  -8

 الدخد  مقةمبما ااعبلادرل   مااساس عالموكةل   متقود البعرض لوع ب سبر تنوي  ملادر

اه البنةل الب بةل الم ووبل لوسيييييييةاال   مثد النقد مااتلييييييياات   متوفير المةاد مالليييييييرف اللييييييي ه   -9

 اامن العام  مالخدمات الل ةل   تايد الموبمعات الم وةل الاقيرة ارءا  



 

  

 

 أ.د. عباس فاضل السعدي 
 

435 
 

اه السيييةاال رمنن اه تخوق  وب  مله سوى ليييو  ام خدمات رمنن اه تليييو  ناسيييما فةما ععد ع اع  -10

 و  فك   من جامارنا م ينةا تقدماه مثاا  ايث شر ات ااثاص فيمما تعد الانادق لوعما الر ةسه اامو نم

 عنمو ع اع السةاال بنسول مرتاعل جدا  فه الكثير من الدمو ااعد فقرا  ألنما سالةل المرمنه الدخوةل -11

البه    assetsالقرار اوو ااتوو  توفر السةاال فرتل لزيادة مكار ل الموبمعات الم وةل فه تن   -12

 رمبوكونما 

 
 مقاربات السياحة ودورها في الحد من الفقر 

لقد  را  العدعد من المقاربات البه تاسير الع عل بين البنمةل  السيةااةل( مس عبما عالاقر مال د منه       
الييييييييييةما منذ نمارل ال رب العالمةل الثانةل مبرمز ما سرف بدمو العالم الثالث من ضييييييييييمن مظاهر ال رب 

  مقاربل    Modernizationالب دعث الواردة    ه اكثر هذد المقاربات شييوسا  فه  دب البنمةل هه مقاربل  
 Sustainable  البنمةيييل المسييييييييييييييبيييداميييل    New Liberalism  النيوليبرالةيييل   Dependencyالبوعةيييل  

Development  
مقاربل  م نظريل  م نمو   الب دعث عرى اه البنمةل ااجبماعةل ييييييييييييييييييييي  ااعبلييييييادرل  عموةل    التحديث:-1

تمر من الموبم  البقويييدي الى الموبم  ال ييدعييث مواييدة   evolutionary and Linearت وريييل مخ ةييل  
النمو ااعبليادي م  الب دعث السيةاليه مالمناف  الو نةل  مظمرت منظورات هذد المقاربل فه الخمسيينةات  

فه  باعه  مرااد    Walt Rostowمالسيييبينةات من القره العكيييرين إا  ه اهمما  ان  سمد مال  رمليييبو  
الذي شييييييوه الب ور لوموبمعات بب ور    1960غير الكيييييييوسه ( اللييييييادر سام    النمو ااعبلييييييادي : البةاه

الكا ن ال ه تمر عمرااد من الموبم  البقويدي الى موبم  االيييييييييبم ث الوالييييييييي  مرمرا  عمراول النءيييييييييج   
  معاو عاه مكيييياكد البنمةل لودمو المبخوال لييييب يد عسييييرسل سبر البخ ةط  (14 البميؤ ل ن  ق   اان  ق  

  restالى عاعه العالم  westدي الو نه منقد الماو  مالبكنولوجةا مالخبرة من الغرب ااعبلا
مبقدر تعوق اامر عالع عل بين نمو    م مقاربل رملييييبو لوبنمةل مالسييييةاال فاه رملييييبو رعبقد عانه م  نمو  

منن  اه تدمج فه ااعبلياد تنمو تيناسل الخدمات البه فيما السيةاال توعب دمرا  هاما    ما اه السيةاال ر
  البه تقدم فرتييا  لودمو النامةل مااعد نموا  ( سليير االييبم ث الواليي  الذي تمر عه الموبمعات المبقدمل

البه تمبوظ الموارد ال بةعةل مال ءياريل من اجد ت ور تيناسل ليةاال سالمةل    ما اه رمليبو اشيار الى 
ى  ةف اه الارص ااعبليييييييييادرل تب وو م  الزمن  اه السيييييييييةاال من اجد البنمةل هه االل رمزيل ترمز ال

ملمذا فالسيييييييييةاال رمنن  ه تسيييييييييبعمد  ولييييييييييول لب دعث ااعبليييييييييادات لكونما شييييييييين   من اشيييييييييناو البوارة  
   (15 العالمةل
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: اه النقد الموجه لنظريل الب دعث مثد  ونما تسيييييبنزف موارد الدمو النامةل  متوقه سوى  مقاربة التبعية-2
فرضيةل الباوق ال ءياري لوغرب   مت مه اليبمراريل ارتوا  الدمو المسيبقول ادعثا  عالدمو االيبعماريل   عد 

ترى عياه البخو  عياد الى ظمور ميا رعرف بنظرييل البوعةيل البه ظمرت اتيييييييييييييي   فه امرينيا ال تينةيل البه  
( ت ور  coreر دص عسييييييبب  بةعل النظام الر لييييييماله   الذي ضييييييمنه الدمو اللييييييناعةل المبقدمل  المر ز  

  Non-industrialالدمو ال رفةل النامةل غير اللناعةل    exploitationاعبلاداتما من خ و البغ و  
Peripheral Countries   ه جنييييدر فرانييييظ    ممن  برز منظري مقيييياربييييل البوعةييييل هو انييييدريييييAndre 

Gurder Frank    فه السيييييبينةات من القره العكيييييرين  مبالباله فقد ظمر تقسيييييةم دمله لوعمد تنبج عموجوه
 الدمو النامةل المواد األملةل الرخةلل   متنبج الدمو المبقدمل المواد اللناعةل العالةل القةمل مالبكنولوجةا 

   من  شيييناو األليييبعمار لكوه السيييةاال تعبمد فه الدمو مبموجب هذد المقاربل فاه السيييةاال تعببر شييين  
الاقيرة سوى مواردها ال بةعةل مال ءياريل ااملةل  ماه البنى الب بةل لوسيةاال تقام من عبد الكير ات الكبرى  
فه الدمو المبقدمل   ماه معظم ال وب السييييييييةااه سوى الدمو الاقيرة رأته من الدمو المبقدمل مبالباله فاه  

 د السييييةاال من الدمو النامةل الى الدمو المبقدمل رنوه سالةا    مبالباله ا عذهب من هذا العا د تسييييرب سا
  (16 الى الاقراو اا القويد جدا  فه منا ق القلد السةااه

 
: ترتوط هذد المقاربل بوتيييال تيييندمق النقد الدمله مالبنظ الدمله المعرمفل بييييييييييييييييي     مقاربة النيوليبرالية-3

متعبميد هيذد البرامج     Structural A adjustment Programmes (SAPs)ةف المةنوه  برامج البك
سوى موادئ اعبلييييييياد السيييييييوق ال ر  ماملى خ واتما تقوةص دمر الدملل فه ااعبلييييييياد الو نه   متقوةص  
العوز ال نومه سبر الييييييييييبق اسات فه اانااق مثد اانااق سوى الليييييييييي ل   مالبعوةم مغيرهما   مهنا عبم  

كيد سوى اانبا  الموجه لوبليدعر   مهذا عبءيمن البولي  فه الق اسات ااعبليادرل المممول لياعقا  مثد  البأ
السييييييةاال البه رمنن اه تبوم  م  ع اسات نمو جدعدة اخرى مثد اللييييييادرات الزراعةل غير البقويدرل الى 

اه اليما نبةول لبدهور  الدمو الغربةل    ذلظ فاه ععا الدمو النامةل تريد ارءييييييييا زيادة الوتييييييييوو السييييييييةا
اليعار السيو  ااملةل فه ثمانينةات متسيعينةات القره العكيرين ممب ووات تسيدعد دعوه تيندمق النقد الدمله 

    (17 مالبنظ الدمله 
: اه تييييةاغل ماموم البنمةل المسييييبدامل لم عبم إا ععد نكيييير تقرير  مسييييبقبونا  مقاربة التنمية المســتدامة-4

    1987سام   WCEDمن عبد الوونل العالمةل لوبيئل مالبنمةل   ( Our Common Futureالمكييييييييييييبرث 
مسرف  البنمةل المسييييييييبدامل فه هذا البقرير عأنما  البنمةل البه توبه ااجات الويد ال اله بدمه اإلضييييييييرار  

  (18  اجةاو القادمل سوى اشواع ااجاتمم(عقدرة ا
معد اشييييار تقرير الوونل العالمةل لوبيئل مالبنمةل الى ااهداف الناععل من ماموم البنمةل المسييييبدامل   مهه    

: تودعد النمو   تغير نوعةل النمو   توبةل ال اجات االييييياليييييةل   تأمين مسيييييبوى لييييينانه مسيييييبدرم   اا   
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اتواد البكنولوجه مالسييييييية رة سوى المخا ر   دمج مسيييييييا د البيئل مااعبلييييييياد فه عاسدة الموارد   تعدعد ا
 تن  القرارات 

ممن اجد دمج مااهةم االيييييييييييييبدامل فه البنمةل السيييييييييييييةااةل   ف ه العدعد من الكباب ااملوا تعريف         
البنمةيل السييييييييييييييةيااةيل المسييييييييييييييبيداميل   لكن اعوجيد تعريف مقبوو سيالمةيا   اه البعريف الم بق من عبيد اغويب 

ايث ترى   (WTO)مخ  ه السيييةاال فه  دبةات السيييةاال عد تم  راه من عبد منظمل السيييةاال العالمةل 
البنمةل السيةااةل المسيبدامل هه توظ البنمةل البه تكيو  ااجات السيةاح ال اليين مااعالةم المعنةل   مت مه  

  مهناث من عرى  نه إ ا  ريد لوسيييييةاال اه تكوه نافعل لكد الممبمين  (19 متعزز الارص من اجد المسيييييبقبد
وارد ع فرا    م ه تكوه البيئبين ال بةعةل مالوكيييييييريل  بما  ممسيييييييبدرمل لابرة  ويول عنوغه اه ا تسيييييييبموظ الم

م مةل  ماه تبكامد السيييييييييةاال م  اانكييييييييي ل ااخرى   ماه توفر مناف  اقةقةل لوموبمعات الم وةل   م ه 
عنغمس السيييييييييييييينيياه الم ويين ميبم مكييييييييييييييييار بمم فه البخ ةط مالبنايييذ السييييييييييييييةييااه  ماه عبم اابرام النيياس  

  (20 مثقافاتمم
   (21 اكثر م ومل لببنه االبدامل  اوسال را دة   مهناث العدعد من االواب لذلظمالسةاال هه ا

 اه السةاال ا تسبموظ موارد اضافةل غير مبوددة -1
اه موارد الموبم  الم وه   مثقيافبيه   مسياداتيه   م لييييييييييييييواعيه   ممرافق معي  الارا  مغيرهيا تمثيد جوهر  -2

 عاسدة الموارد لوسةاال 
 ةاال لوموارد الثقافةل مال بةعةل   لم رنن البم كا  بد توعوما مبوددة البعماو الس-3
 تمثد السةاال اادى الارص ااعبلادرل القويول المبوفرة لوموبمعات الم وةل النا ةل -4
  disadvantagedتوفر السييييةاال فرتييييا  اقةقةل لبقويد الاقر  مارواد فرص العمد لغير الم ظوظين  -5

 عوةمةل مت از البنمةل اا

 

 الفواعل المحٍدَدة للعالقة بين السياحة والفقر

اه هناث العدعد من الاواسد الم ويين مالو نيين مالعالميين   الرليييييييييييميين مغير الرليييييييييييميين الوذعن  

عوعبوه دمرا  فه الع عيل بين السييييييييييييييةياايل مال يد من الاقر من اييث  بةعيل هيذد الع عيل متنوسميا مامبيدادهيا  

  (22 مما ر بم تقله دمر هذد الاواسد ملو عكند موجزالمنانه مالبدامبما  

 تأثير م اات البنمةل الدملةل سوى دمر السةاال فه ال د من الاقر  -اوالا 

تبءيييييييييييمن م اات البنمةل الدملةل   الو  ت مبعددة الونسيييييييييييةات مثد توظ المرتو ل عاألمم المب دة  البنظ  

الييدمله   بنوث البنمةييل ااعوةمةييل   مالميئييات ااعوةمةييل مثييد اات يياد األمرمبه  معييا  م  الو يياات الثنييا ةييل  
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وظ تاثيرا  سوى الدمو ااعد فقرا   مكيييييييييييييوعل برامج المسييييييييييييياسدة ال نومةل الاردرل   ه  د من هذد الومات رم

 مالدمو النامةل   ملمذا عنوغه:

 ادراث السةاال  قوة اعبلادرل فه تخاةف الاقر -1

توفير مسييييييييييياسدة معينل لوسيييييييييييةاال فه الدمو األعد فقرا  مالدمو النامةل ااخرى  ات الموبمعات الم وةل  -2

 الاقيرة 

 ءارا الاقر فه مواع  الب وير  أاد شرم  البمويد مض  السةالات السةااةل الم ووبل البه ت دد ع-3

 توفير الدسم لموادرات لةااةل معينل تنلب سوى الاقر -4

 دسم بناو القدرة مالبسويق ملةس فقط ر لمالةا  -5

 العمد معا  سوى الناد السةاال المسبدامل -6

 :دمر ال نومل فه جعد السةاال تنا  الاقراو ثانياا 

توعب ال نومات دمرا  ر ةسيا  فه توفير الظرمف اللي ةل لنواح تيناسل السيةاال البه تقدم منافعا  لواقراو    

  سبر ليييييةاليييييل مناليييييول   مفعد منظم مداسم  هذا الدمر رمنن اه عنوز من عبد ال نومل سوى المسيييييبوى  

ا  سوى اوم مبنةل الدملل   الو نه  م ااعوةمه ام الم وه   ام سوى  د المسيييييبويات فه مع  مااد  اسبماد 

 ميبمثد دمر ال نومل فه ااته:

 تءمين السةاال فه البراتةوةات مبرامج اسماو اوو تخاةف الاقر مال د منه -1

 الءماه عاه ماامضات السةاال فه منظمل البوارة العالمةل تكند مساهمل عالنسول لوبنمةل المسبدامل -2

 ات الم وةل الاقيرة فه تخ ةط البنمةل السةااةل مالبنةل الب بةل ااخذ عااسبوار موع  مااجات الموبمع-3

االيييييييييييييبعماو المخ ط لوءيييييييييييييواعط   ماوافز الع عات البعاعدرل م  الق اع الخاص لبعزيز السيييييييييييييةاال  -4

 المنالول 

 مض  تغيرات عانونةل تي سن عدرة الموبمعات الم وةل الاقيرة ل نبااع من السةاال -5

مكييياري  الليييغيرة مالمبولييي ل مالمكييياري  المعبمدة سوى الموبم  الم وه فه السيييةاال  تقدرم المسييياسدة لو-6

 Community –based enterprises in tourism 
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 مالمعاعير البه تكو  متدرث اسماو ال د من الاقر من عبد المكاري  السةااةل  indicesادخاو األدلل -7

 ل  ات اللول تنايذ البراتةوةل تسويقةل ترم  لمنبوات السةاا-8

 منالول لمراقول تأثير السةاال سوى الاقر   indicatorsالبعماو مؤشرات -9

 :دمر المنظمات غير ال نومةل ثالثاا 
منغمسييييييييييييييل   LDCs فه اليدمو النيامةيل ماليدمو ااعيد نموا    NGOsالكثير من المنظميات غير ال نومةيل   

وبمعات م وةل ماردة  م سبر مواو  عكييييييييند مواشيييييييير  م غير مواشيييييييير فه تخاةف الاقر  فمه تعمد م  م
املييي    الوعا من هذد المنظمات تنكيييغد عكيييند مالييي  فه البنمةل ااعبليييادرل المسيييبدامل ام فه عءيييارا  

 اللةانل  البه عد تبءمن ام ا تبءمن السةاال عكند خاص   م لظ سبر:
 تمثيد الاقراو متبنه الرماعط بين الميئات ام الو اات -1
 معات الم وةل الاقيرة اتخا   القرار اوو السةاال تبنه عدرة الموب-2
 CBTدسم المكييياري  الليييغيرة مالمبولييي ل ال وم   ممكييياري  السيييةاال المعبمدة سوى الموبم  الم وه -3

  informal sectorمالق اع غير الرلمه 
 ت دعد المكاري  ااجبماعةل البه رمنن اه تدسم من عبد المكاري  السةااةل مالزمار -4
 تمييز متعزيز الممارلات الويدة -5

 :دمر هيئات ادارة منا ق القلد السةااةلرابعاا 
 بناو اآللةات الم وةل لوعمد لويل -1
 م وةل ي ت دعد لوسول العرض السةااه  Linkagesت وير ارتوا ات -2
 المساسدة سوى ت وير مترميج متسويق منبوات جدعدة البه تكغد الاقراو -3
 الق اع غير الرلمه سوى البعامد م  الزمار مساسدة -4
 ت سين المعوومات لوزمار ممنظمه الرا ت   ممض  مدخ ت البسويق الو نه -5
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 : دمر المكاري  السةااةل خامساا 
 لومظاهر ااجبماعةل مااعبلادرل لوبنمةل المسبدامل   commitmentsارواد البزامات -1
 ر الارص لواقراو تبنه لةالات البخدام البه توف-2
 اخبةار المومزين من المن قل ناسما مهم اناسمم عوفرمه الارص لواقراو -3
 العمد م  ااخرين لب وير لوسول العرض السةااه الم وةل -4
 القةام عموادرات ممكاري  الدسم المواشر البه تنا  الاقراو -5
 الاقيرة  البرميج ل سالةل المنبوات البه تؤثر فه الموبمعات الم وةل-6
 تزميد الزمار عمعوومات اوو اانك ل البه لبنا  الموبمعات الم وةل ام تكو  سوى دسمما -7

 تحديات تواجه دور السياحة في الحد من الفقر
مهذا عدفعنا الى بةاه الب درات البه تواجه السيةاال مالاقراو فه مواو اليبخدام السيةاال  أداة لو د 

 من الاقر 
 اهمة الفقراء في قطاع السياحة.تحديات تواجه مس-أ

 :(23 هناث سدد من الب درات البه تواجه مساهمل الاقراو فه ع اع السةاال 
الدسم ال نومه الم دمد الذي ر د من مسيييييياهمل الاقراو فه النكييييييا  السييييييةااه ملمذا روب تقويل  اعل  -1

 الاقراو عالسةاال ال نومات الم وةل مالو نةل من اجد ارواد دسم فعاو انكغاو 
م دمدرل ر س الماو الوكيييري ا  اه اغوب السيييناه الاقراو رعانوه من تدنه المسيييبوى البعوةمه مضيييع  -2

البدريب مالممارات العموةل اامر الذي عب وب البدريب فه اانكييي ل السيييةااةل مثد ادارة الانادق   مدرمس 
 فه الوغل مغيرها 

النيامةيل مااعيد فقرا  من اسبمياد هيذد اليدمو سوى تليييييييييييييييدعر المواد  نقص البموييد اليذي عبي تى فه اليدمو  -3
ااملةل مضييييع  اادخار مبالباله عول االييييبثمار ملمذا تقبءييييه الءييييرمرة توفير البسييييمي ت المالةل لواقراو  
مثد اا بماه سوى مسييييبوى المكيييياري  اللييييغيرة مالمبوليييي ل  م ذلظ اادخار اللييييغير ضييييمن الموبمعات  

  الم وةل السةااةل
م دمدرل القدرة البنظةمةل ا  من المعرمف رعانه الاقراو من ضييييييع  البنظةم مال راث ااجبماسه معول   -4

 منظمات الموبم  المدنه مما رعنه ضرمرة توفير برامج ال راث ااجبماسه مموادرات القدرة البنظةمةل 
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 رير ةيل  النظيام اابوي(   مالقوانين  القيود مالقوانين الونيدرييل مالا اةيل مهيذا نياتج من  بةعيل البنةيل الو-5
البه تييدسم عوة هييذا النظييام   مبمييذا فيياه الواجييب رقبءييييييييييييييه تييدريييب الاقراو سوى الوسه المبعوق عييالونييدر  

 مااسماو النسويل ماألنلاف   
 .(24)تحديات تواجه استعمال السياحة كأداة للحد من الفقر -ب
 نوعةل مالبدامل الموارد ال بةعةل مال ءاريل لوسةاال -1
 الداسمل لوسةاح ااجندة لةاال الاقر   typologiesجذب ملاوفات -2
ااجبماعةل ماانكييييييغاو  االبزام غير المؤ د  المءييييييبو ( لوق اع الخاص اظمار  م اثوات المسييييييؤملةل -3

 عاجندة ال د من الاقر 
تقوب ام زماو ال وب السييييةااه عسييييبب سوامد خارجةل مثد اارهاب   مالكوارص ال بةعةل   مال لييييار -4

  م الر ود مت وو ا ماق االواق 
 المنافسل من منا ق لةااةل اخرى تقدم مينَبْج مكاعه  -5
 عبلادي اا Leakageامنانةل ارتااع سامد البسرب -6
 بنى ااعبلاد السةاله البه تقيد الارص ااعبلادرل مثد موكةل اارض -7
 نقص الوسه السةاله بين السو ات الو نةل مالعالمةل اوو امنانةل السةاال سوى ال د من الاقر -8
 نقص البنسيق مالكراكل بين المبأثرين عالسةاال -9

ضييمن اهبمام برامج ت وير السييةاال  مهذد  مفه ضييوو هذد الب درات نؤ د ضييرمرة  ه رنوه الاقر
 :(25 الءرمرة تنو  من ث ثل  لواب 

: هو اه تيييراسا  رمنن اه رظمر سندما عيدرث الاقراو فه المن قل السيييةااةل عأنمم لم ر ليييووا  الســبا الول
 سوى المناف  المبوععل من السةاال  

ــبا الثاني ا  الموبمعات الم وةل الاقيرة  فاه الاقراو  : هو  ه المنا ق البه تكوه فيما السييييييييةاال لم تنالســـ
 ليبخذمه موعاا  لوبةا  ن و الزمار   مما عؤدي الى تدهور تورة المن قل السةااةل 

– Communityهو  ه هناث فرتييييييييييييل لنمو السييييييييييييةاال القا مل سوى الموبم  الم وه   الســــــــبا الثالث:
Based Tourism  نبوات الكييييامول لكد شييييهو للييييال   عسييييبب  ه لييييةااا   كثر فأكثر بدوما عرفءييييوه الم

 ممارلل الثقافل الم وةل 
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 الخاتمة 
َمْن   برزت هه  البه  المكنول  إا  ه  عمخبو  موااتما  البنمةل  السةاال فه  دمر   تو  معرمفا  
المسبايد من هذا الدمر الذي تمارله السةاال مهنا ظمرت الدرالات البه ت امد ت دعد الع عل بين السةاال  

الاقر م/  م إزالبه   متعيين السبد الكايول لووتوو الى هذد النبةول  متم تبنه  لظ من عبد عااثين  مال د من  
  ممؤلسات سومةل ممنظمات دملةل رلمةل مغير رلمةل  لذا شمد العقداه ااخيراه زيادة فه اوم الو وص 

لسةااه الذي رلد الى السناه مالمكورات   متدخ ت م اات البنمةل البه تر ز سوى  ةاةل زيادة اانااق ا
الاقراو مموبمعاتمم الم وةل  هذا من نااةل   ممن نااةل مقابول تزدهر الدمو النامةل مالاقيرة ببراص  بةعه  
مبكري مميز ممبنوع تسب ة  توظةاه فه اعامل نكا  لةااه مبعدد ااععاد المنانةل مالزمانةل مالق اعةل   

دمات المبميزة لو د من الاقر فه هذد الدمو  ا  رسود ااسبقاد ااه عاه  ميمنن اه رنوه هذا النكا   اد األ
السةاال رمنن ميوب اه تساهم فه البنمةل البه عنبا  منما الاقراو ملكن   ما هو ال او م  الق اسات 

ار  ااخرى  فأه النمو ااعبلادي  نبةول لوبنمةل السةااةل لةس ضرمريا  عنبج سنه تخاةاا  لواقر  مهنا تث
 سدة تساؤات منما: 

لم تبم ااشارة الى ت دعد ما هه ال ريقل البه تؤثر السةاال فيما عالاقير متقويد الاقر  إ ا لم رنن هناث  -1
 فمم من هو الاقير مما ا رعنه تقويد الاقر  

ميكار هنا الى اه عنوغه  ه رنوه ميدر ا  عاه النمو ااعبلادي لةس دا ما  عنبج تقوي   م بوما  لواقر   - 2
م امات البقويد من الاقر ع ريقل البنظ الدمله مغيرد من المنظمات الر لمالةل العالمةل تميزت بنواح م دمد 

  فبقويد    2002دملل سام    41الى    1971دملل سام    25  إ  ازداد سدد الدمو ااعد نموا  فه العالم من  
 لرف  رفاهةل الاقير   الاقر رمنن ال لوو سوةه فقط عومود ماض ل ممنثال

اه السةاال لما امنانةل توليد النمو مالبنمةل   لكنما رمنن اه تعزز سدم المساماة ا ا  ان  النخب الم وةل  -3
هه البه تنبا  من السةاال  مهنا تودر ااشارة الى ظاهرة الاساد المباكةل فه الدمو الاقيرة البه ت د من  

 امنانةل هذد الدمو م اعبما 
ااسبوار   خيرا   بنظر  الاقر   من  ال د  اجد  من  لوسةاال  تنمويل  مقاربل  تأخذ  ي  الى  ْه  الو ث  عدسو    

المسبويات المنانةل الث ص: م وةل مم نةل مسالمةل؛ ماه عبم ات ح سموةل تن  القرار عما رسم  اه تكوه  
نن ت قةقه سند مض  عءارا  مقولل السةاال من اجد الاقراو سام   مؤثرا  فه البنمةل السةااةل   مهذا رم

 الاقر سوى  جندة السةاال  
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