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4

الملخص التنفيذي
• يتناول هذا املقرتح توصيات لصانعي السياسات السياحية يف اململكة بإجراء دراسات حول السياحة املفرطة ()overtourism
الجوانب السلبية للسياحة يف العرص الرقمي ،والبدء يف االستعداد ملواجهتها أو منع حدوثها.
تعد أحد
التي
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي
اﻟﻤﻠﺨﺺ
اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي

ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺈﺟﺮاء دراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺮطﺔ ) (overtourismاﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ
• ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻮﺻﯿﺎت
ﺗﻮﺻﯿﺎت ً
 (overtourismاﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ
اﻟﻤﻔﺮطﺔ )
ﺣﻮل
ﺑﺈﺟﺮاء
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
ﺘﻨﺎول ھﺬا
• •ﯾ
السياحية.
الفرص للوجهات
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ من
ﺣﺪوﺛﮭﺎ .العديد
دراﺳﺎتتهيئة
ساهمﻣﻨﻊيف
وهو ما
السياحة،
صناعة
ﻟﺼﺎﻧﻌﻲريًا يف
تحول كب
اﻟﻤﻘﺘﺮحالرقمية
التقنيات
أحدثت
أﺣﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ ،واﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻤﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ أو
اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ ،واﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻤﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ أو ﻣﻨﻊ ﺣﺪوﺛﮭﺎ.
اﻟﺠﻮاﻧﺐ
أﺣﺪ
اﻟﻤﻠﺨﺺأدى ً
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬيا إىل بعض النتائج السلبية كالسياحة املفرطة.
أيض
ولكنه
ً
ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ .وﻟﻜﻨﮫ أدى أﯾﻀًﺎ
• أﺣﺪﺛﺖ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ
ﺗﺤﻮﻻ ً ً
ﺗﻌﺪًﺎ
اﻟﺘﻲأﯾﻀ
(overtourismأدى
اﻟﻤﻔﺮطﺔ )اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ .وﻟﻜﻨﮫ
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔﻟﻠﻮﺟﮭﺎت
ﺣﻮل اﻟﻔﺮص
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
ﺑﺈﺟﺮاءﺗﮭﯿﺌﺔ
ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ
وھﻮ ﻣﺎ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ،
ﻟﺼﺎﻧﻌﻲﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻛﺒﯿﺮا
اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ
اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت
ﺗﺤﻮﻻ ً
دراﺳﺎت
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮﺻﯿﺎت
اﻟﻤﻘﺘﺮح
أﺣﺪﺛﺖ ھﺬا
ﺘﻨﺎول
••
طﺔ.
اﻟﻤﻔﺮ
ﺎﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
ﻛ
اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
إﻟﻰ ﯾﺑﻌﺾ
الرقمي
العرص
يف
السياحة
تحول
طﺔ.
اﻟﻤﻔﺮ
ﺎﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
ﻛ
اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺑﻌﺾ
إﻟﻰ
اﻟﺮﻗﻤﻲﻣﻨﻊ ﺣﺪوﺛﮭﺎ.
ﻟﻤﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ أو
اﻻﺳﺘﻌﺪاد
أﺣﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ ،واﻟﺒﺪء
ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ
ﺗﺤﻮلﻓﻲاﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
ﺗﺤﻮل اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ
ً
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ .وﻟﻜﻨﮫ أدى أﯾﻀًﺎ
ﻟﻠﻮﺟﮭﺎت
ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ
• أﺣﺪﺛﺖ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ
ﺗﺤﻮﻻ ً
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮصاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔاﻟﻤﻔﺮطﺔ.
ﺎﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻛ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
إﻟﻰ ﺑﻌﺾﻣﺻﺎدر
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻣن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن إﻟﻰ اﻷﻗران
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ
اﻷﻗران
إﻟﻰ
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن
ﻣن
اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ
إﻟﻰ
اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ
ﻣن
اﻟﺮﻗﻤﻲ
اﻟﻌﺼﺮ
ﻓﻲ
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
ﺗﺤﻮل
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﯾﺷﺎرك
ﺷﺎرك
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﯾ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﯾوم
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻣﺻﺎدرﻟﻠوﺟﮭﺎت
ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ
اﻷﻗراناﻟﯾوم
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻟﻠوﺟﮭﺎت
ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ
إﻟﻰ
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن
اﻟﺳﯾﺎحﻣن اﻷﻗران ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل
اﻟﺳﯾﺎح اﻷﻗران ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﯾﺷﺎرك
اﻟﺗواﺻلإﻟﻰ
إﺿﺎﻓﺔ

ﯾﺷﺎرك اﻟﻣﺳﺎﻓرون اﻟﯾوم ﺗﺟﺎرﺑﮭم
ﺗﺟﺎرﺑﮭم
ﺟﺎرباﻟﯾوم
اﻟﻣﺳﺎﻓرون
ﯾﺷﺎرك
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟوﯾب
اﻟﺗ ﻣواﻗﻊ
ﻋﻠﻰ
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
اﻟوﯾب
ﻣواﻗﻊ
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ
إﻟﻰ
اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ
ﻣن
واﻟﻣدوﻧﺎت ووﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل
واﻟﻣدوﻧﺎت ووﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
اﻟﻣﺳﺎﻓرون اﻟﯾوم ﺗﺟﺎرﺑﮭم
ﯾﺷﺎرك

ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺎﻓرون اﻟﯾوم اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﯾومﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺎﻓرون
اﻟﺳﯾﺎﺣ اﻟﻔﻧﺎدق
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎتﻟﺣﺟز
ﻟﺣﺟزاﻹﻧﺗرﻧتاﻟﻔﻧﺎدق
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
إﻟﻰ
اﻟﻣﻛﺎﺗب
ﻣن
وﺗذاﻛر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت وﻣﺎ
واﻟﻣواﺻﻼت
واﻟﻣواﺻﻼت وﺗذاﻛر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت وﻣﺎ
إﻟﻰ ذﻟك.
إﻟﻰ
ذﻟك .اﻟﻣﺳﺎﻓرون اﻟﯾوم اﻟﺧدﻣﺎت
ﯾﺳﺗﺧدم

ﺗؤﺛر ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﻋﺑر
ﻋﺑر
اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن
ﻣﻧﺷورات
ﺗؤﺛر
اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن
وﺳﻠوﻛﯾﺎت
اﺧﺗﯾﺎرات
وﺳﻠوﻛﯾﺎت
ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎرات
اﻹﻧﺗرﻧت
وﺳﻠوﻛﯾﺎت
ﺧﯾﺎرات
ﻣن ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺗرﻧت
اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
إﻟﻰ
اﻟﻔردﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن اﻵﺧرﯾن .وﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ
اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن اﻵﺧرﯾن .وﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ
ﻋن ذﻟك ظﺎھرة اﻟﺗﻘﻠﯾد.
ﻣﻧﺷوراتاﻟﺗﻘﻠﯾد.
ﺗؤﺛرذﻟك ظﺎھرة
ﻋن
اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﻋﺑر

ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠوﺟﮭﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﯾوم
اﻷﻗران اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎح اﻟﺧدﻣﺎت
ﺑﺎﺳﺗﺧدامﺔ وﺳﺎﺋل
ﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾ
اﻟ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.اﻹﻧﺗرﻧت
اﻟﺗواﺻلاﻟﻣﻛﺎﺗب إﻟﻰ
ﻣن
ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺗب إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت

اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟوﯾب
واﻟﻣدوﻧﺎتوﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن
اﺧﺗﯾﺎرات
اﻟﺗواﺻل
ووﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن
اﺧﺗﯾﺎرات وﺳﻠوﻛﯾﺎت
اﻟﻔردﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣن
.
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣن اﻟﻔردﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ

اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ(:
ﺗﻌرﯾف )ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺗﻌرﯾف )ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ(:
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ وﺟﮭﺔ أو أﺟزاء ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾؤﺛر
اﻟﻣﻔرطﺔﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾؤﺛر
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ أﺟزاء
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ وﺟﮭﺔ أو
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﺻورة ﻟﻠﺳﻛﺎن و/أو
ﺳﻠﺑﯾ�ﺎ وﺑﺈﻓراط ﻓﻲ ﺟودة
ﺳﻠﺑﯾ�ﺎ وﺑﺈﻓراط ﻓﻲ ﺟودة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﺻورة ﻟﻠﺳﻛﺎن و/أو
ﺟودة ﺗﺟﺎرب اﻟزوار.
)ﻣﻧظﻣﺔاﻟزوار.
ﺗﻌرﯾفﺗﺟﺎرب
ﺟودة
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ(:
ﻓﻲ وﺟﮭﺔ أو أﺟزاء ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾؤﺛر
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
ﺗﺄﺛﯾر
اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﺔ:
ﻓﻲ:
اﻟرﺋﯾﺳﺔ
اﻷﺳﺑﺎب
ﺟودة .اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﺻورة ﻟﻠﺳﻛﺎن و/أو
وﺑﺈﻓراط
�ﺎ
•ﺳﻠﺑﯾ
ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ
اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ.
اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت
ﺗﻄﻮر
•
اﻟزوار.
ﺗﺟﺎرب
ﺟودة
اﻟﻄﯿﺮان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
ﺷﺮﻛﺎت
ظﮭﻮر
•
• ظﮭﻮر ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
).(LCCs
).(LCCs
•اﻷﺳﺑﺎب
اﻟرﺋﯾﺳﺔ:ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﺧﯿﺎرات اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺧﯿﺎرات
•
اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ.
اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت
ﺗﻄﻮر
ﻋﺎﻟﻤﯿ�ﺎ.
ﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟ
••ﻧﻤﻮ
.
�ﺎ
ﯿ
ﻋﺎﻟﻤ
ﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟ
اﻟﻄﺒﻘﺔ
ﻧﻤﻮ
•• ظﮭﻮر ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
).(LCCs
• ﺧﯿﺎرات اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
• ﻧﻤﻮ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿ�ﺎ.

اﻟﻔﻧﺎدق
ﻟﺣﺟز
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎرات وﺳﻠوﻛﯾﺎت
وﻣﺎ
اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت
وﺗذاﻛر
واﻟﻣواﺻﻼت
ﯾﻧﺗﺞ
ﻣﺎ
ًﺎ
ﺑ
ﻏﺎﻟ
و
.
اﻵﺧرﯾن
اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن
والسكان املحليني
للسياحة
السلبية
التأثريات
اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ
الوجهات واﻟﺴﻜﺎن
يف اﻟﻮﺟﮭﺎت
املفرطةﻓﻲ
اﻟﻤﻔﺮطﺔ
ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ
اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات
إﻟﻰ ذﻟك.
ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔاﻟﺗﻘﻠﯾد.
ذﻟك ظﺎھرة
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﻋن
اﻟﻤﻔﺮطﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﮭﺎت واﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ
اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ

• اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻻﻧزﻋﺎج ،اﻻﺳﺗﯾﺎء ،وﻋدم اﻟﺷﻌور
• اﻟﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﻲ
اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻻﻧزﻋﺎج ،اﻻﺳﺗﯾﺎء ،وﻋدم اﻟﺷﻌور
• اﻟﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﻲ
•ﺑﺎﻷﻣﺎن
• اﺳﺗﻧزاف اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ )اﻟﻣﯾﺎه ،واﻟطﺎﻗﺔ،
ﻓﻲ
ﺗﺄﺛﯾرھﺎ
ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻓﻲ
ﺑﺎﻷﻣﺎن
اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ )
اﺳﺗﻧزاف إﻟﺦ(
•واﻷﺧﺷﺎب،
ﻟﻠﺳﯾﺎح ﻋوﺿًﺎ ﻋن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن
واﻟﺴﻜﺎناﻷوﻟوﯾﺔ
اﻟﻮﺟﮭﺎت • إﻋطﺎء
واﻟطﺎﻗﺔ،ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺮطﺔ ﻓﻲﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ
اﻟﻣﯾﺎه،اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
ﻟﺘﺄﺛﯿﺮات
إﻟﺦ( ا
ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻓﻲ
واﻷﺧﺷﺎب،
ﻟﻠﺳﯾﺎح ﻋوﺿًﺎ ﻋن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن
اﻷوﻟوﯾﺔ
اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن •ﻓﻲإﻋطﺎء
اﻟوﺟﮭﺎت
واﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت
• اﻹﻓراط ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ
ﯾن
اﻟﻣﺣﻠﯾ
اﻟﺳﻛﺎن
اﻟوﺟﮭﺎت
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت
اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ
اﻹﻓراط ﻓﻲ
اﻹﻏﻼق
•ﺧﺳﺎﺋر أو
• ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات
اﻹﻏﻼق
• ﺧﺳﺎﺋر
اﻟﻌﻘﺎرات
ﺗﻛﺎﻟﯾف
• ارﺗﻔﺎع
اﻟﺷﻌور
وأﺳﻌﺎر وﻋدم
اﻟﻣﻌﯾﺷﺔاﻻﺳﺗﯾﺎء،
ﺑﺎﻻﻧزﻋﺎج،
اﻹﺣﺳﺎس
اﻟﺗدھورأواﻟﺑﯾﺋﻲ
ﺑﺎﻷﻣﺎن
واﻟطﺎﻗﺔ،
اﻟﻣﯾﺎه،
)
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﻣوارد
اﺳﺗﻧزاف
•
ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻓﻲ
ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻓﻲ
واﻷﺧﺷﺎب ،إﻟﺦ(
• إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎح ﻋوﺿًﺎ ﻋن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن
ﯾن
اﻟﻣﺣﻠﯾ
اﻟﺳﻛﺎن
اﻟوﺟﮭﺎت
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت
• اﻹﻓراط ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ
ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت .إن
ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ
ﺳﯿﺎﺳﺎت
ارﺗﻔﺎعﺗﺒﻨﻲ
اﻟﻤﻔﺮطﺔ ﻓﻲ
اﻹﻏﻼقاﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ
• ﻟذﻟك ﺑﺪأت ﺑﻌﺾ
أو
ﺧﺳﺎﺋر
اﻟﻌﻘﺎرات
وأﺳﻌﺎر
اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف
•
• ﻟذﻟك ﺑﺪأت ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺮطﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت .إن

مشكالت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻲ
ﺳﯾﻛون ﻣﻔﯾد
الحكومات ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ
بعض ھﺬه اﻟﺤﻠﻮل
ﺗﺤﻠﯿﻞ ودراﺳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .املفرطة يف تبني سياسات ملواجهة هذه املشكالت .إن تحليل
السياحة
ﻣﻔﯾًادًاالتي
السياحية
تعانياﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻲ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
الوجهاتﺳﯾﻛون
اﻟﺤﻠﻮليفﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ
بدأتودراﺳﺔ ھﺬه
• لذلكﺗﺤﻠﯿﻞ
ودراسة هذه الحلول بالتفصيل سيكون مفيدًا لصناعة السياحة يف اململكة.
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔاﻟﻤﻔﺮطﺔ
ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
اﻟﻤﻔﺮطﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت .إن
اﻟﻤﻔﺮطﺔ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸ
• ﻟذﻟك ﺑﺪأت ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ
ﻜﻼت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ
اﻟﺘﻲاﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻓﻲ
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻤﻜﺎﻧﻲﻣﻔﯾدًا
اﻟﺘﻮزﯾﻊﺳﯾﻛون
اﻟﺰﻣﻨﻲاﻟﺤﻠﻮل ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ
ودراﺳﺔ ھﺬه
ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻷﻋﻤﺎل
ﺗﺜﻘﯿﻒ اﻟﺴﯿﺎح
اﺳﺘﻌﺎدة ﺟﻮدة ﺣﯿﺎة
اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ
اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﺴﯿﺎح
ﻟﻠﺴﯿﺎح

ملواجهةاﻷﻋﻤﺎل
املتبعةﺗﺴﺘﮭﺪف
السياسات ﻟﻮاﺋﺢ
اﺳﺘﻌﺎدة ﺟﻮدة ﺣﯿﺎة
اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ
السياحة املفرطة
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ
ﻟﻠﺴﯿﺎح
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ
ﺑﮭﺎ
ﺗﺘﻌﻠﻖ
أو
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﻟﻠﺴﯿﺎح اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺮطﺔ

ﺗﺜﻘﯿﻒ اﻟﺴﯿﺎح
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮭﻢ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮭﻢ

ﺗﺴﺘﮭﺪف
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣنﻟﻮاﺋﺢ
ﺗﺜﻘﯿﻒاﻟاﻟﺴﯿﺎح
ﺗﺘﻤﺜﻞﺣﯿﺎة
اﻟﺘﻲ ﺟﻮدة
اﺳﺘﻌﺎدة
اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﻮزﯾﻊ
اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪم
إﺣﺪاھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻷﻋﻤﺎلھﺬا اﻟﻤﺠﺎل،
ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ
ﻣﺰاﯾﺎ اﻟ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ
• ﯾﻣﻛن ﻟﺻﺎﻧﻌﻲ
ﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪم
اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦإﺣﺪاھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل،
ﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻣﺰاﯾﺎأواﻟ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ
• ﯾﻣﻛن ﻟﺻﺎﻧﻌﻲ
ﻣﻌﮭﻢ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﺴﻜﺎن
ﻟﻠﺴﯿﺎح
ﺑﮭﺎ
ﺗﺘﻌﻠﻖ
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﻟﻠﺴﯿﺎحاﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﯿﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺤﺸﻮد ﻓﻲ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة.
واﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ
واﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﯿﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺤﺸﻮد ﻓﻲ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة.

• اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺮطﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻌﯿﺪة »وراء اﻷﻓﻖ« ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪث اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺮطﺔ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎح
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪم
اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟ
إﺣﺪاھﺎ ﻓﻲ
ﺑﺴﮭﻮﻟﺔﺗﺘﻤﺜﻞ
اﻟﻤﺠﺎل ،اﻟﺘﻲ
ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ
ﻣﺰاﯾﺎ اﻟ
اﻻﺳﺗﻔﺎدة
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔﻟﺻﺎﻧﻌﻲ
• ﯾﻣﻛن
ﻟﻠﺴﯿﺎح
ﺣﺘﻰ ﻣﻊ
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔھﺬااﻟﻤﻔﺮطﺔ
ﺗﺤﺪث
ﻣن .ﻓﻘﺪ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
وراءﻓﻲاﻷﻓﻖ«
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎتﺑﻌﯿﺪة »
اﻟﻤﻔﺮطﺔ ﻟﯿﺴﺖ
اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ ،إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻮﺟﮭﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺰدﺣﻤﺔ ﻓﻌﻠﯿ�ﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ .ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أﯾﻀًﺎ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﮭﺎﻧﺔ
واﻟﻌﻤﺮة.
ﻓﻲ اﻟﺤﺞ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺬﻛﯿﺔ،
اﻟﮭﻮاﺗﻒ
ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت
اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ
ﻋﺪم اﻻﺳﺘﮭﺎﻧﺔ
اﻟﻤﮭﻢ أﯾﻀًﺎ
اﻟﺤﺸﻮد ﻣﻦ
إدارةاﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ.
ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن
ﻣﺰدﺣﻤﺔ ﻓﻌﻠﯿ�ﺎ
ﻛﺎﻧﺖ
ﺿﻌﯿﻔﺔ أو
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ
ﻟﻠﻮﺟﮭﺔ
ﻧﺸﺮاﻟﻘﺪرة
واﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲإذاﻓﻲﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ،
ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﺢ .إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﺘﻮاﻓﺪ أﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎح ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﺢ .إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﺘﻮاﻓﺪ أﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎح ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﮭﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ،إذا ظﮭﺮت ھﺬه اﻟﻮﺟﮭﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻓﻼم اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل.
اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎح
ﻋﻠﻰﺣﺘﻰ
ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ
اﻟﻤﻔﺮطﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
ھﺬه .ﻓﻘﺪ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻮﺟﮭﺔاﻷﻓﻖ
إﻟﻰ »وراء
اﻟﺼﯿﻦﺑﻌﯿﺪة
ﻣﺜﻞﻟﯿﺴﺖ
اﻟﻤﻔﺮطﺔ
•
ﺳﺒﯿﻞﻣﻊاﻟﻤﺜﺎل.
اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
اﻷﻓﻼم
ﺗﺤﺪثﻓﻲ أﺣﺪ
اﻟﻮﺟﮭﺔ
ظﮭﺮت
ﻧﻔﺴﮭﺎ« ،إذا
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔاﻟﻌﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ ،إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻮﺟﮭﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺰدﺣﻤﺔ ﻓﻌﻠﯿ�ﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ .ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أﯾﻀًﺎ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﮭﺎﻧﺔ
ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﺢ .إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﺘﻮاﻓﺪ أﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎح ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
2
اﻟﻮﺟﮭﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻓﻼم اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل.
اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﮭﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ،إذا ظﮭﺮت ھﺬه
2

• يمكن لصانعي السياسات السياحية يف اململكة االستفادة من مزايا اململكة يف هذا املجال ،التي تتمثل إحداها يف املستوى
الحكومي املتقدم واالستباقي يف نرش التقنيات الرقمية مثل تطبيقات الهواتف الذكية ،إضافة إىل تجربة اململكة يف إدارة
الحشود يف الحج والعمرة.
• السياحة املفرطة ليست بعيدة «وراء األفق» بالنسبة للمملكة .فقد تحدث السياحة املفرطة بسهولة حتى مع األعداد
املتواضعة الحالية للسياح الوافدين ،إذا كانت القدرة االستيعابية للوجهة السياحية ضعيفة أو كانت املنطقة مزدحمة
فعليًّا بالسكان املحليني .من املهم ً
أيضا عدم االستهانة بتأثري التقليد يف وسائل التواصل االجتماعي عىل سلوك السائح .إىل
جانب ذلك ،قد تتوافد أعداد كبرية من السياح من بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل الصني إىل الوجهة نفسها،
إذا ظهرت هذه الوجهة يف أحد األفالم الشعبية عىل سبيل املثال.
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المقدمة
لقد ارتفع الطلب العاملي عىل السياحة عىل نحو كبري يف السنوات األخرية .فهناك إحصائيات تشري إىل تضاعف عدد السياح
الوافدين سنويًّا عىل مستوى العالم يف العقدين املاضيني ،من  639مليونًا يف عام 1999م إىل  1.5مليار يف عام 2019م(((.
وتعزى هذه الزيادة إىل مجموعة متنوعة من العوامل التي تشمل ظهور رشكات الطريان منخفضة التكاليف ( ،)LCCsوتوافر
خيارات اإلقامة بأسعار مناسبة ،ونمو الطبقة املتوسطة العاملية نتيجة للعوملة االقتصادية .إضافة إىل أن تطور التقنيات
الرقمية يمثل أحد العوامل الرئيسة ،حيث أحدثت تلك التقنيات تغيريات ملحوظة يف صناعة السياحة .فقد أصبح من األسهل
واألرسع للسياح اليوم حجز خدمات النقل واإلقامة وجمع املعلومات ومشاركة التجارب عرب اإلنرتنت ،من خالل مواقع الويب
واملدونات ووسائل التواصل االجتماعي وباستخدام الهواتف الذكية ،كما نتج عن ذلك ميل كبري لتقليد سلوك السياح اآلخرين.
يمثل هذا التحول السياحي أهمية كبرية للمملكة العربية السعودية ً
أيضا .فقد اعتُمدت السياحة بوصفها أحد القطاعات
الرئيسة ضمن رؤية  2030التي أُعلن عنها يف إبريل 2016م ،بهدف تنويع االقتصاد الوطني وتخفيف االعتماد عىل

النفط(((؛ إذ اتُّخذت يف السنوات األخرية سلسلة من اإلجراءات لتطوير قطاع السياحة بوصفه إحدى الركائز األساسية
القتصاد ما بعد النفط .من هذه اإلجراءات إطالق التأشريات السياحية يف سبتمرب 2019م((( ،واستحداث وزارة السياحة
ً
سابقا باسم الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني)((( ،وكان ذلك قبل انتشار
يف فرباير 2020م (بعد أن كانت تعرف
جائحة كورونا (كوفيد )19-يف اململكة.
ً
من املرجح أن يوفر التحول السياحي ً
اقتصادية كبري ًة للمملكة يف مرحلة ما بعد الجائحة ،وال سيما أن اململكة تتمتع
فرصا
بميزة مقارنة قوية ،تتمثل يف جذب ماليني الزوار املسلمني سنويًّا .إال أنه من الرضوري لصانعي السياسات السياحية
يف اململكة أن يضعوا يف الحُ سبان أن التحول السياحي قد أدى إىل نتائج سلبية ً
أيضا؛ إحدى تلك النتائج كانت السياحة
املفرطة .وهي مجموعة من املشكالت التي يتعرض لها السكان املحليون يف الوجهات السياحية؛ بسبب توافد الزوار بما
يتجاوز القدرة االستيعابية للوجهة .بدأت تلك املشكالت تُشاهد عىل مستوى العالم قبل انتشار الجائحة.
ما األسباب الرئيسة التي أدت إىل السياحة املفرطة؟ وما املشكالت التي ترافقها؟ وما السياسات التي تبنَّتها الحكومات يف
الوجهات السياحية املتأثرة بالسياحة املفرطة لحماية املجتمعات املحلية؟ ما الوضع الحايل واآلفاق املستقبلية يف اململكة
العربية السعودية؟ وكيف يمكن لصناعي السياسات السياحية يف اململكة االستعداد للسياحة املفرطة يف الوقت الحايل أو
ً
مستقبل؟ تهدف هذه الورقة لإلجابة عن هذه األسئلة.
منعها
تتكون هذه الورقة من ثالثة أقسام :يناقش القسم األول التحول السياحي الذي أحدثته التقنيات الرقمية ،ويحدد أربعة
تغيريات رئيسة يف صناعة السياحة .أما القسم الثاني فيسلط الضوء عىل السياحة املفرطة ،ويتطرق إىل تعريفاتها وأسبابها
(1) “International Tourism Growth Continues to Outpace the Global Economy,” United Nations World Tourism Organization, January 20,
2020, https://www.unwto.org/international-tourism-growth-continues-to-outpace-the-economy; Max Roser, “Tourism,” Our World in
Data, https://ourworldindata.org/tourism.
((( «رؤية اململكة العربية السعودية  ،»2030الرياض ،25( ،إبريل2016 ،م).https://www.alriyadh.com/1149983 ،

(((

«اململكة تفتح أبوابها للعالم بإطالق التأشرية السياحية» ،عكاظ ،27( ،سبتمرب2019 ،م).https://www.okaz.com.sa/local/na/1748632 ،

(((

صالح الزيد« ،السعودية :أوامر ملكية باستحداث ثالث وزارات ودمج وزارتني» ،الرشق األوسط ،26( ،فرباير2020 ،م).https://aawsat.com/node/2150091 ،

وتأثرياتها يف الوجهات السياحية والسكان املحليني ،إضافة إىل بعض السياسات املعتمدة عامليًّا حتى اآلن ملواجهة السياحة
املفرطة .ويحلل القسم الثالث نمو صناعة السياحة يف اململكة العربية السعودية ،ويستعرض جوانب الزيارات الدينية إىل
مكة املكرمة والسياسات املتبعة فيها إلدارة حشود الحجاج واملعتمرين .تُختتم الورقة بعرض التدابري التي يمكن اتخاذها
من جانب صانعي السياسات السياحية يف اململكة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع مشكالت السياحة املفرطة عند حدوثها
يف املستقبل أو ما يجب القيام به ملنع حدوثها.

 -1التقنيات الرقمية وتحول السياحة
أدى تطور التقنيات الرقمية واستخدامها املجتمعي الواسع إىل إحداث تغيريات كبرية يف عدد من الصناعات ،منها صناعة
السياحة .فقد أدى االستخدام املتزايد لوسائل التواصل االجتماعي والهواتف الذكية إىل تغيري طبيعة السياحة ،وتغيري
أنماط الخدمات السياحية ،وأساليب الرتويج للوجهات ،وكيفية إنتاج املعلومات وسبل الوصول إليها ،حتى ترصفات
السياح .حددت هذه الورقة التغيريات الرئيسة األربعة التالية :مصادر املعلومات السياحية ،مشاركة التجارب السياحية،
الخدمات السياحية ،اختيارات وسلوكيات املسافرين.
مصادر المعلومات السياحية :من المتخصصين إلى األقران

أثرت التقنيات الرقمية يف مصادر املعلومات السياحية التي تلهم السياح التخاذ قراراتهم بشأن الوجهات السياحية وأماكن
الزيارة وكيفية تنظيم مساراتهم وما يفعلونه يف الوجهات((( .ففي املايض كانت هذه املصادر مقترصة عىل وسائل اإلعالم
التقليدية؛ مثل :الكتيبات اإلرشادية ،واملنشورات ،واملجالت ،والصحف ،والتلفزيون ،والراديو ،واإلعالنات الخارجية .أما
اليوم ،إضافة إىل الوسائل املذكورة ،يستفيد السياح ً
أيضا من وسائل اإلعالم الرقمية؛ مثل :مواقع الويب ،وتطبيقات
الهواتف الذكية ،ووسائل التواصل االجتماعي .أظهر استطالع أُجري مؤخ ًرا أن  ٪90من املسافرين يُجرون أبحاث السفر
والتخطيط عرب اإلنرتنت(((.
كان الدافع وراء االستخدام املتزايد للمصادر الرقمية هو مزاياها املتعددة ،وال سيما توفري مختلف املعلومات املساندة التي
تشمل خدمات الخرائط ،وأحوال الطقس ،حتى األخبار املحلية .عادة ما تتوافر هذه املعلومات عىل نحو منفصل يف وسائل
اإلعالم التقليدية ،وهو ما يستغرق السياح وقتًا أطول لجمعها؛ عىل سبيل املثال :تقدم الكتيبات اإلرشادية الخرائط األساسية
واملعلومات املناخية للوجهات ،لكن عىل السياح الحصول عىل خرائط إضافية للحصول عىل معلومات مفصلة عن الوجهة
ومشاهدة األخبار التلفزيونية أو اإلذاعية ملعرفة أحوال الطقس .يف حني تتيح الهواتف الذكية اليوم جمع هذه املعلومات املختلفة
عىل الفور تقريبًا .بمعنى آخر ،تتميز املعلومات املتاحة من املصادر الرقمية بفوريتها وتنوعها وسهولة إمكانية الوصول إليها(((.
(5) Orhan Icoz et al., “Social Media and Consumer Buying Decisions in Tourism: The Case of Turkey,” Revista de Turismo y Patrimonio
Cultural, 16:4, 2018, 1051-1066, http://dx.doi.org/10.25145/j.pasos.2018.16.073.
Steve Deane, “Over 60 Online Travel Booking Statistics (2021),” Stratos Jet Charters, April 18, 2021,
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ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺴﺎراﺗﮭﻢ وﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﮭﺎت  .ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ؛ ﻣﺜﻞ :اﻟﻜﺘﯿﺒﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ،
واﻟﻤﻨﺸﻮرات ،واﻟﻤﺠﻼت ،واﻟﺼﺤﻒ ،واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن ،واﻟﺮادﯾﻮ ،واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ .أﻣﺎ اﻟﯿﻮم ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﺴﯿﺎح
ﻣﺆﺧﺮا
أﯾﻀًﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ؛ ﻣﺜﻞ :ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮﯾﺐ ،وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﯿﺔ ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .أظﮭﺮ اﺳﺘﻄﻼع أُﺟﺮي
ً
 ٪90ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﯾُﺠﺮون أﺑﺤﺎث اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. 6
أن 8
ﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻊ وراء اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ھﻮ ﻣﺰاﯾﺎھﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ،وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺨﺮاﺋﻂ ،وأﺣﻮال اﻟﻄﻘﺲ ،ﺣﺘﻰ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ .ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ
إضافةاﻟﺴإىلﯿﺎح وﻗﺘً
ﻋﻠﻰ
ﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺨﺮاﺋﻂ
اﻟﻜﺘﯿﺒﺎت
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
ﺠﻤﻌﮭﺎ؛
ذلك،ﺎ الأطﻮل ﻟ
ﯾﺴﺘﻐﺮق
يشملواﻟ ً
ﻟﻜﻦ أن
ﻟﻠﻮﺟﮭﺎت ،من
اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔعىل الرغم
األقران(((.
أيضا
فحسب ،بل
املتخصصني
ﺗﻘﺪم عىل
اﻟﻤﺜﺎل:اليوم
للوجهات
الرتويج
يقترص
اﻟﺴﯿﺎح اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺮاﺋﻂ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﮭﺔ وﻣﺸﺎھﺪة اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ أو اﻹذاﻋﯿﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺣﻮال
كانت تُ
ﻣﻦ جهات
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أو
السياحية
الوجهات
الجهات
نحو شبه
السابق عىل
اﻟﺬﻛﯿﺔقدم
اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
آﺧﺮ،يفﺗﺘﻤﯿﺰ
جانبﺑﻤﻌﻨﻰ
منﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ.
حرصياﻟﻔﻮر
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﯿﻮميف ﺟﻤﻊ ھﺬه
السياحيةﻮاﺗﻒ
املعلوماتﺣﯿﻦ ﺗﺘﯿﺢ اﻟﮭ
اﻟﻄﻘﺲ .ﻓﻲ
7
إﻟﯿﮭﺎ
اﻟﻮﺻﻮل
ﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
إ
وﺳﮭﻮﻟﺔ
وﺗﻨﻮﻋﮭﺎ
ﺑﻔﻮرﯾﺘﮭﺎ
اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ
.
ً

التسويق الخارجية ،فقد صار إنشاء هذه املعلومات اليوم ممكنا من قبل عدد ال ي َ
ُحص من مدوني السفر واألشخاص
العاديني ً
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
أكثرﻋﻠﻰ
اﻷﻗﺮان .8
التيﯾﺸﻤﻞ أﯾ
السياحية ﺑﻞ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﺤﺴﺐ،
ﻟﻠﻮﺟﮭﺎت اﻟﯿﻮم
اﻟﺘﺮوﯾﺞ
ذﻟﻚ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ومصداقية وأكثر
حداثة
ﻀًﺎاألقران
ينتجها
االعتقادﻋﻠﻰأن املعلومات
السياح إىل
ﻘﺘﺼﺮمعظم
أيضا.ﻻ ﯾيميل

ﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ أو ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺻﺎر إﻧﺸﺎء
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ(((ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺷﺒﮫ ﺣﺼﺮي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﮭﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﺟﮭ
التي تُ
تجاري
اهتمام
دون
من
الحاالت
معظم
يف
كتب
املسافرينواﻷاألقران
تقييمات
متعة  .إضافة إىل ميلهم إىل الوثوق يف
ﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ أﯾﻀًﺎ .ﯾﻤﯿﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎح إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺪوﻧﻲ اﻟﺴﻔﺮ
ﺼﻰ ﻣﻦ
ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﯿﻮم ﻣﻤﻜ ًﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻻ ﯾُﺤ َ
التوصياتأﻛﺜﺮ ﻣﺘﻌﺔ
ﺣﺪاﺛﺔماوﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ و
حنياﻷﻗﺮان
اﻟﺘﻲيفﯾﻨﺘﺠﮭﺎ
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ
املسافرينﻓﻲ
مناﻟﺘﻲ ﺗُﻜﺘﺐ
اﻷﻗﺮان
ﻮﺛﻮق ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت
ﻣﯿﻠﮭﻢ إﻟﻰ
الرسمية.9أوإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ٪72
االستطالعات إىل أن
يشرياﻟأحد
التجارية(.((1
أﻛﺜﺮ حد
قبولهم إىل
معني(،((1
11
10
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ دون اھﺘﻤﺎم ﺗﺠﺎري ﻣﻌﯿﻦ  ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻗﺒﻮﻟﮭﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  .ﯾﺸﯿﺮ أﺣﺪ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت إﻟﻰ أن
(((1
ﺗﻘﯿﯿﻤﺎتاآلخرين
املسافرين
يف قراءة
يقضون وقتًا
الحجز ﻗﺒﻞ .اﻟﺤﺠﺰ .12
قبلاﻵﺧﺮﯾﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
تقييمات ﻗﺮاءة
ﯾﻘﻀﻮن وﻗﺘًﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
 ٪72ﻣﻦ

90%

72%

ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﯾُﺟرون أﺑﺣﺎث اﻟﺳﻔر
واﻟﺗﺧطﯾط ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت

ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﯾﻘﺿون وﻗﺗًﺎ ﻓﻲ ﻗراءة
ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن اﻵﺧرﯾن ﻗﺑل اﻟﺣﺟز
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ﺟﻌﻞ
وھﻮ ﻣﺎ
واﻟﻔﯿﺪﯾﻮھﺎت.
ﺣﺪود اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺘﺴﻊ ،وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﯾُﺸﺎرك اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻌﺎﻣﺔ أﯾﻀًﺎ .
ﻌﻠﻨﯿﺔ
إﻟﻰ اﻟ
اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ
اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ :ﻣﻦ
واﻟﻤﻘﺎطﻊاﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ
واﻟﺼﻮر اﻟﺘﺠﺎرب
ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ً
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻋﻠﻨﺎ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ؛ إذ ﺗﺘﯿﺢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
اﻹﻋﺠﺎب أو
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت
اﻗﺘﺼﺮت ﻣﻌﮫ
ﺘﺠﺎرﺑﮭﻢﺮ .واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﺸﺎرﻟﻛﺔ اﻵﺧ
طﺮقﺑﻤﺎ ﻓﻲ
اﻵﺧﺮون،
ﻏﯿﺮتاﻟﺬي
اﻟﻤﺤﺘﻮى
ﻣﺜﻞ ھﺬه
أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔ .14
ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ
اﻟﺮﻣﻮزﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ
ﻗﺼﺺأو وﻣﻮاﻗﻒ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔذﻟﻚاﻟﺴُﻣﯿﺎح
ﯾﻨﺸﺮهاﻟﺮﻗﻤﯿﺔ
اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت
ﻟﻘﺪ
ﻋﺒﺮاﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺨﺪام
ﺣﻮل
اﻟﺪراﺳﺎت
إﺣﺪى
ﻧﺘﺮﻧﺖ أﯾﻀًﺎ.
ﻋﻠﻰ .اﻹ
ﺗﺤﺪث اﻵن
ﺒﺮى اﻟﺘﻲ
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟ ُﻜ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺟﺰاﻟ ًءا ﻣﻦ
اﻻ أﯾﻀًﺎ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺳﻔﺮھﻢ
ﺗﺠﺎرب
اﻟﺴﯿﺎح
أظﮭﺮت ﻣﻦ
ﻓﯿﺸﺎرك اﻟﻌﺪﯾﺪ
أﻣﺎ اﻟﯿﻮم
واﻟﺠﯿﺮان
واﻷﺻﺪﻗﺎء
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ؛ ﻣﺜﻞ:
ﺸﺨﺼﯿﺔ
ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﺪاﺋﺮة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
ﺻﻮرةوﺳﺎﺋﻞ
رﺣﻼﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ
ﺻﻮرا ﻣﻦ
ﯾﺸﺎرﻛﻮن
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
ووﺳﺎﺋﻞ ٪60
2018م أن
ﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻌﺮض ً
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺗ ُ
اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺘﻮاﺻﻞﻣﺜﻞ:
أﻧﻤﺎط ﻣﺘﻌﺪدة؛
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻟﻤﺪوﻧﺎت
ﻤﻮاﻗﻊ اﻹ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟ
15
13
ذﻟﻚ
ﯾﻔﻌﻠﻮن
)(millennials
اﻷﻟﻔﯿﺔ
ﺟﯿﻞ
ﻣﻦ
٪
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أن
ﺣﯿﻦ
ﻓﻲ
،
ﺳﻔﺮھﻢ
أﺛﻨﺎء
.
واﻟﺼﻮر واﻟﻤﻘﺎطﻊ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ واﻟﻔﯿﺪﯾﻮھﺎت .وھﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺪود اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺘﺴﻊ ،وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﯾُﺸﺎرك اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻌﺎﻣﺔ أﯾﻀًﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻋﻠ ًﻨﺎ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ؛ إذ ﺗﺘﯿﺢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺮه اﻵﺧﺮون ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ُﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت أو اﻹﻋﺠﺎب أو اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔ  .14أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺜﻞ ھﺬه
اﻟﺪراﺳﺎتﻋﻠﻰ
ﯾﺷﺎرﻛون اﻟﺻور
ﻣن ﺟﯾل
ﺗﺤﺪث ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻲ اﻟﺻور
ﯾﺷﺎرﻛون
ءا ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣن
ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
اﻷﻟﻔﯾﺔإﺣﺪى
أظﮭﺮت
اﻵن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أﯾﻀًﺎ.
اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾنﺒﺮى
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟ ُﻜ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت أﯾﻀًﺎ ﺟﺰ ً
وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء
وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء
ﺳﻔرھم رﺣﻼﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
ﺻﻮرا ﻣﻦ
ﯾﺸﺎرﻛﻮن
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
ﻣﻦ
٪
60
أن
م
2018
ﻋﺎم
ﻓﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ً
ﺳﻔرھم
15
أﺛﻨﺎء ﺳﻔﺮھﻢ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن  ٪97ﻣﻦ ﺟﯿﻞ اﻷﻟﻔﯿﺔ ) (millennialsﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ .

97%

60%

إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ :ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
المكاتب إلى اإلنترنت
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐمن
السياحية:
الخدمات

60%

97%

ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﯾﺷﺎرﻛون اﻟﺻور ﻋﻠﻰ
وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء
ﺳﻔرھم
ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ ﻋﺪة ،وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺠﺰ.

ﻣن ﺟﯾل اﻷﻟﻔﯾﺔ ﯾﺷﺎرﻛون اﻟﺻور ﻋﻠﻰ
وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء
ﺳﻔرھمأﻋﺪاد اﻟﺴﯿﺎح اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺠﺰون
اﻟﯿﻮم

أنﺖ ُر ِ
خدمات
ﺟﻮاﻧﺐ جوانب
قمنت
ﻟﻘﺪلقد
سبق ُرﻗﻤِ ﻨ
ﺳﺒﻖ أن
الذينﻣﺜﻞ
السياحاﻹﻗﺎﻣﺔ
الحجز .فقد ازدادت اليوم أعدادﺧﺪﻣﺎت
ازدادت
ﺧﺪﻣﺎت خدمات سياحية عدة ،وال سيما ﻓﻘﺪ
ً
اﻟﺴﻔﺮ
Booking.comأوأوزﯾﺎرة
مثل :اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻔﻨﺎدق
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
،Trivago
Booking.com
عرب ﻣﺜﻞ:
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؛
مثلﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻔﺮ
وﻛﺎﻻت
يحجزون ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﻔﻨﺎدق ﻋﺒﺮ
وﻛﺎﻻت ً
بدل
،Trivago
اإلنرتنت؛
السفرأوعىل
مواقع وكاالت
الفنادق
اإلقامة
خدمات
ﻣﺒﺎﺷﺮة ً  .16وﯾﺤﺠﺰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أﯾﻀًﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﯾﺔ واﻟﻘﻄﺎرات واﻟﺤﺎﻓﻼت واﻟﺮﺣﻼت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
ﻟﺨﺪﻣﺎت ً
ﺳﯿﺎراتبما يف
أيضا،
Uberاإلنرتنت
النقلو عرب
وسائل
منهم
ويحجزوكثري
مبارش
اﻟﺨﺪﻣﺎتالسفر
وكاالت
زيارة
بالفنادق أو
االتصال
اﻟ من
اﻷﺟﺮة.
اﻟﺠﻮﯾﺔ،
ﻠﺮﺣﻼت
 Wegoﻟ
(Expedia.((1
ﻋﺎﻟﻤ ًةﯿ�ﺎ:
اﻟﻤﺸﮭﻮرة
ﻣﻦﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة؛
واﻟﺴﯿﺎرات
ﻋﻠﻰاﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻷﻣﺜﻠﺔإﻟﻰ
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ:
ﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
ھﺬه
اﻟﺴﯿﺎح
ﻣﻦ
ﻣﺘﺰاﯾﺪ
ﻋﺪد
ﻔﻀﻞ
ﯾ
.
ًﺎ
ﻀ
أﯾ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻋﺒﺮ
ﻟﻠﺸﺮاء
ﻣﺘﺎﺣﺔ
اﻷﻏﻠﺐ
ﻓﻲ
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ
واﻟﻤﻌﺎﻟﻢ
ﻔﻌﺎﻟﯿﺎت
اﻟ
ﺗﺬاﻛﺮ
ﺗﻜﻮن
ُ
و ذلك الرحالت الجوية والقطارات والحافالت والرحالت البحرية والسيارات املستأجرة؛ من األمثلة عىل الخدمات املشهورة
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺧﺪﻣﺎتﺗﺼﻔﯿﺔ
ﯾﺤﺠﺰونإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
اﻟﺨﯿﺎرات ﻣﻊ
اﻟﺴﻣﻦ
واﺳﻌﺔ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
وﺳﺮﻋﺔ
اﻟﺸﺮاء،
ﻋﺪة،ﻗﺴﺎﺋﻢ
ﺗﻮاﻓﺮ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ،و
ﺖ ﺳﮭﻮﻟﺔ
ﻣﺜﻞ:
ﻷﺳﺒﺎب
ﻋﺪة ُ؛رﻗﻤِ ﻨ
ﺳﺒﻖ أن
ﻟﻘﺪ
ﻣﺜﻞ
اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﯿﺎح اﻟﺬﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔأﻋﺪاد
ازدادت اﻟﯿﻮم
اﻟﺤﺠﺰ .ﻓﻘﺪ
ﺧﺪﻣﺎت
وﻻ ﺳﯿﻤﺎ
ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ
ﺟﻮاﻧﺐ ﺧﺪﻣﺎت
األجرةً .
السياحية
واملعالم
تذاكر
لخدمات
الجوية ،و
للرحالت
Wego
 Expediaو
اﻟﻔﻨﺎدقيًّا:
عامل
٪
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أن
ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ
إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت
وﺟﻮد
وتكونﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
اﻟﺠﺪﯾﺮ
ﻣﻦ
سيارات .17و
ﺳﮭﻮﻟﺔ
أﻛﺜﺮ
Uberاﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣﺜﻞ:ھﺬه
اﻟﺬﻛﯿﺔ
اﻟﮭﻮاﺗﻒ
اﺳﺘﺨﺪام
ﺟﻌﻞ
ﻋﺒﺮوﻗﺪ
وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ.
اﻟﺴﻔﺮ
وﻛﺎﻻت
زﯾﺎرة
الفعالياتأو
ﺑﺎﻟﻔﻨﺎدق
اﻻﺗﺼﺎل
ﻣﻦ
ﺑﺪﻻ
،Trivago
 Booking.comأو
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؛
ﺗﻄﺒﯿﻘﺎتﻠﻰ
اﻟﺴﻔﺮ ﻋ
وﻛﺎﻻت
ﻣﻮاﻗﻊ
ﻣﻨﮭﻢ2018م
ﻛﺜﯿﺮﻋﺎم
اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ
ﺣﺠﻮزات
.18ﻀًﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﯾﺔ واﻟﻘﻄﺎرات واﻟﺤﺎﻓﻼت واﻟﺮﺣﻼت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
ﻋﺒﺮاﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻋﺒﺮ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
وﯾﺤﺠﺰ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ً .16
أﺟﺮﯾﺖ ً
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أﯾعدد متزايد من السياح هذه الخدمات اإللكرتونية ألسباب عدة؛ مثل:
ُفضل
أيضا .ي
اإلنرتنت
للرشاء عرب
متاحة
األغلب
ﻣﻦيف
واﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة؛ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﮭﻮرة ﻋﺎﻟﻤﯿ�ﺎ Expedia :و Wegoﻟﻠﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﯾﺔ ،و Uberﻟﺨﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة.
تصفية النتائج
الخياراتﻣﻦمع
ﻔﻀﻞمن
واسعة
الوصول
الرشاء،
سهولة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
إمكانيةاﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺴﯿﺎح ھﺬه
ﻋﺪد ﻣﺘﺰاﯾﺪ
ﻋﺒﺮإىلاﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أﯾ
ورسعة ﻟﻠﺸﺮاء
اﻷﻏﻠﺐ ﻣﺘﺎﺣﺔ
قسائمﻓﻲ
وتوافراﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ
استخدامها،واﻟﻤﻌﺎﻟﻢ
ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت
وﺗﻜﻮن
مجموعةﻀًﺎ .ﯾُ
أﺟرﯾت ﻋﺑر
ﺣﺟوزات
ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة؛ ﻣﺜﻞ :ﺳﮭﻮﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ،وﺗﻮاﻓﺮ ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﺸﺮاء ،ﻣن
(((1اﻟﺨﯿﺎرات ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﺳﻔرإﻟﻰ
اﻟﻮﺻﻮل
وﺳﺮﻋﺔ
اﻹﻧﺗرﻧتهذه الخدمات أكثر سهولة  .ومن الجدير بالذكر وجود
ومقارنتها .وقد جعل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية
وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ .وﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﯿﺔ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺳﮭﻮﻟﺔ  .17وﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ وﺟﻮد إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ٪82
2018ممنأﺟﺮﯾﺖ ﻋﺒﺮ
إىلﻋﺎم
تشريﻓﻲ
إحصائياتاﻟﺴﻔﺮ
ﻣﻦ ﺣﺠﻮزات
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖيف.18عام 2018م أجريت عرب اإلنرتنت(.((1
حجوزات السفر
أن ٪82

82%

إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ،أدت رﻗﻤﻨﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ إﻟﻰ ظﮭﻮر أﻧﻤﺎط ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت؛ ﻣﺜﻞ :ﻣﻨﺼﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﯿﺮ إﻟﻰ ﻧﻈﯿﺮ )peer-to-
ﻣن ﺣﺟوزات اﻟﺳﻔر أﺟرﯾت ﻋﺑر
ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺑﺘﺄﺟﯿﺮ ﻋﻘﺎراﺗﮭﻢ ،ﻛﻠﯿ�ﺎ أو ﺟﺰﺋﯿ�ﺎ ،ﻟﻠﺴﯿﺎح
اﻹﻧﺗرﻧتاﻟﺴﻜﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻤﺎح
 .(peerوﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ،ﻓﻘﺪ أﺣﺪﺛﺖ  Airbnbﺛﻮرة ﻓﻲ ﺳﻮق
ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﯿﮭﺎ .19

82%

اﺧﺘﯿﺎرات وﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ :ﻣﻦ اﻟﻔﺮدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
من )نظري إىل
منصات
ﻣﻨﺼﺎتمثل:
الخدمات؛
ﻣﻦ جديدة
أنماط
السياحة
خدمات
رقمنة
أدتأدت
ذلك،
peer-toاإلقامةﻧﻈﯿﺮ
ﻧﻈﯿﺮ إﻟﻰ
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ
منﻣﺜﻞ:
اﻟﺨﺪﻣﺎت؛
ظهورﺟﺪﯾﺪة
إىل أﻧﻤﺎط
ظﮭﻮر
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ إﻟﻰ
ﺧﺪﻣﺎت
رﻗﻤﻨﺔ
جانبذﻟﻚ،
إﻟﻰإىلﺟﺎﻧﺐ
بتأجريﯿﺎح
ﺟﺰﺋﯿ�ﺎ ،ﻟﻠﺴ
ﻋﻘﺎراﺗﮭﻢ ،ﻛﻠﯿ�ﺎ أو
السكنﺄﺟﯿﺮ
ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺑﺘ
ﺳﻮق اﻟﺴﻜﻦ
ﺛﻮرة ﻓﻲ
أﺣﺪﺛﺖ Airbnb
اﻟﺨﺼﻮص،
نظري(( .وﻋﻠﻰ وﺟﮫ
peer
لألشخاص
عرب السماح
اﻟﺴﻤﺎحسوق
Airbnbﻋﺒﺮثورة يف
أحدثت
الخصوص ،فقد
وعىلﻓﻘﺪوجه
.)peer-to-peer
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مسافرين
لتقليد
ذلك)،
وكيفية
وجهات
يفعلونه يف
ما
املنشورات يف
وﺟﮭﺔ ﺳﻔﺮ
ﺑﺸﺄن
السفرﻗﺮارات
اﺗﺨﺎذھﻢ
اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪ
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ
السياحاﻟﯿﻮم
سلوكاﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻟﻤﻨﺸﻮرات ﻋﻠﻰ
هذهﺗﺤﻔﺰ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
يسعونﺗﺆﺛﺮ
منهمإﻟﻰ ذﻟﻚ،
فنرىھﻢكث.20ريًاإﺿﺎﻓﺔ
(أي ً

ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻮاﺳﻊ
اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﺴﯿﺎح ﻓﻲ أﺛﻨﺎء رﺣﻼﺗﮭﻢ أﯾﻀًﺎ،
ﻟﺸﺒﻜﺔ  Wi-Fiﻓﻲ اﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﺸﮭﯿﺮة  .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
التأثري
معينة( .((2يف بعض األحيان ،قد يؤدي هذا
الصورً يف أماكن
آخرين؛ مثل أن يستلهم السياح من أقرانهم طرق التقاط
اﻟﻤﺜﺎل :ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﺸﮭﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  Tripadvisorأو اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎﺗﮭﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ Google
21

مواقع ﯾﻔﻌﻠﻮﻧﮫ
ﯿﺎح )أي ﻣﺎ
إىل ﺳﻠﻮك
اﻟﻤﻨﺸﻮرات ﻓﻲ
ذﻟﻚ ،ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻼوة
ﯾﻮﻣﯿﺔ أو
ﻋﺮوض
التواصلﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك أﯾ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا
 ،Mapsأو
معينة
اﻟﺴ أو
وجهات
كبريةھﺬهمن السياح
ﻋﻠﻰأعداد
توافد
ﻣﻮﺳﻤﯿﺔ.إىل
السياحي
السلوك
االجتماعيﺔ عىل
لوسائل
التآزري
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺴﻌﻮن ﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ؛ ﻣﺜﻞ أن ﯾﺴﺘﻠﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎح ﻣﻦ أﻗﺮاﻧﮭﻢ طﺮق اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر ﻓﻲ
ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﺴﻔﺮ وﻛﯿﻔﯿﺔ ذﻟﻚ( ،ﻓﻨﺮى ً

الوجهة.
كبرية
ومنافع
اﻟﺘﻮاﺻﻞفرص
ﻟﻮﺳﺎﺋﻞيف توفري
يساهم ذلك
الناحية
قصرية .من
زمنية
أﻣﺎﻛﻦ مدة
خالل يف
تلك ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ
ﻮاﻓﺪيفأﻋﺪاد
اقتصاديةإﻟﻰ ﺗ
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ
عملﻋﻠﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اإليجابية ،اﻟﺘﺂزري
ﯾﺆدي ھﺬا اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ
اﻷﺣﯿﺎن ،ﻗﺪ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﻣﻌﯿﻨﺔ .22

اﻟﺴﯿﺎح إﻟﻰ وﺟﮭﺎت أو ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺧﻼل ﻓﻲ ﻣﺪة زﻣﻨﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة .ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ،ﯾﺴﺎھﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻟﻮﺟﮭﺔ.
ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
للتحول السياحي
السلبية
اآلثار

يقترص عىل الجوانب اإليجابية ،بل أدى إىل بعض النتائج السلبية ً
أيضا؛ إذ تسبب التوسع يف إمكانية
السياحي
ﻟﻠﺘﺤﻮللماﻟﺴﯿﺎﺣﻲ
التحولاﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
إن اﻵﺛﺎر
االجتماعي
الوصول إىل املعلومات والخدمات وفوريتها ومشاركة تجارب السياح عىل نطاق واسع عرب وسائل التواصل
إن اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﻟﻢ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ،ﺑﻞ أدى إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ أﯾﻀًﺎ؛ إذ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ

اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﯿﺎت
واﻧﺘﺸﺎر
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
عن ﻋﺒﺮ
ونتجواﺳﻊ
السياح.ﻧﻄﺎق
اﻟﺴﯿﺎح ﻋﻠﻰ
ﺗﺠﺎرب
وﻓﻮرﯾﺘﮭﺎ وﻣﺸﺎرﻛﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واملجتمعات
املحليني
للسكان
املشكالت
وﺳﺎﺋﻞمن
ذلك كثري
اكتظاظ
واالختيارات يف
للسلوكيات
التقليد
وانتشار
واﻻﺧﺘﯿﺎرات ﻓﻲ اﻛﺘﻈﺎظ اﻟﺴﯿﺎح .وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ.
ﺗُ
األخرية باسم السياحة املفرطة (.)overtourism
الظاهرة يف اآلونة
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔهذه
ﺑﺎﺳﻢتُعرف
الشعبية.
الوجهات
املحلية
.(overtourism
اﻟﻤﻔﺮطﺔ )
السياحية اﻷﺧﯿﺮة
ﻈﺎھﺮة ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ
يف ھﺬه اﻟ
ﻌﺮف
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
.1 .1
اﻟﺸﻜﻞ
وﺗﺤﻮلالسياحة
اﻟﺮﻗﻤﯿﺔوتحول
اﻟﺘﻘﻨﯿﺎتالرقمية
التقنيات
الشكل
ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن إﻟﻰ اﻷﻗران

ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻣن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ

ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺎﻓرون اﻟﯾوم وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ .وﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠوﺟﮭﺎت ﺣﺎﻟﯾ�ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن وﻟﻛن ﯾﺷﻣل
أﯾﺿًﺎ اﻷﻗران.

ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗُﺷﺎرك ﻓﻘط داﺧل اﻟداﺋرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ،أﺻﺑﺢ اﻟﺳﯾﺎح اﻟﯾوم ﯾﺷﺎرﻛون ﺗﺟﺎرﺑﮭم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻛﺛر ﻋﻠﻧﯾﺔ
ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣدوﻧﺎت ووﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺗب إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت

اﺧﺗﯾﺎرات وﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن
ﻣن اﻟﻔردﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ

ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺎﻓرون اﻟﯾوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻹﺟراء ﺣﺟوزات اﻟﻔﻧﺎدق
ووﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل وﺷراء ﺗذاﻛر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ.

ﺗؤﺛر اﻟﻣﻧﺷورات ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻗرارات اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺷﺄن وﺟﮭﺎت
ﺳﻔرھم ،وﺧﯾﺎراﺗﮭم ﻓﻲ أﺛﻧﺎء رﺣﻼﺗﮭم ،وﻓﻲ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﮭم ﻓﻲ اﻟوﺟﮭﺎت أﯾﺿًﺎ.

ﻛﺎن ﻟﺗواﻓد اﻟﺳﯾﺎح اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑﯾرة؛ ﻣﺛل :ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟوﺟﮭﺎت ،إﻻ أن ذﻟك ﺗﺳﺑب أﯾﺿًﺎ
ﻓﻲ اﻛﺗظﺎظ اﻟﺳﯾﺎح ،وھو ﻣﺎ أﺛر ﻓﻲ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .ﺗُﻌرف ھذه اﻟظﺎھرة اﻟﯾوم ﺑﺎﺳم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ
).(overtourism

 -2السياحة المفرطة :تعريفاتها وأسبابها وتأثيراتها
     والسياسات المتبعة لمواجهتها
 .2اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺮطﺔ :ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗﮭﺎ وأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭﺎ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ
التعريفات
اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت

عُ ّرفت السياحة املفرطة يف قاموس أكسفورد بأنها «توجه عدد كبري من الزوار إىل مواقع شهرية ،حيث يلحقون الرضر بالبيئة،

ويكون لهم تأثري سلبي يف حياة السكان»( .((2يف حني أن تعريفها يف منظمة السياحة العاملية ( )UNWTOهو «تأثري السياحة
يف وجهة أو أجزاء منها عىل نحو يؤثر سلبيًّا وبإفراط يف جودة الحياة املتصورة للسكان و/أو جودة تجارب الزوار»(.((2
20
Ulrike Gretzel, "The Role of Social Media in Creating and Addressing Overtourism," in Overtourism: Issues, Realities and
)(22
Siegel edited
et al., “Does
Social
Mediaand
Help
or HurtButler
?Destinations
A Qualitative
Case Study.”2019), 62-75.
Solutions,
by Rachel
Dodds
Richard
(Berlin: De
Gruyter Oldenbourg,
21 Joe Minihane, “Destination Trouble: Can Overtourism Be Stopped in Its Tracks?,” CNN, July 2, 2019,
)(23
”Pencarelli, “The Digital Revolution in the Travel and Tourism Industry.
22 https://edition.cnn.com/travel/article/how-to-stop-overtourism/index.html.
"Siegel et al., "Does Social Media Help or Hurt Destinations? A Qualitative Case Study.

(24) World Tourism Organization (UNWTO), Overtourism? Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions,
(Madrid, Spain, 2018), https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420070.
6

 أصبح هاشتاغ السياحة املفرطة،م2016  ويف عام.((2(م2012 يُقال إن املصطلح ظهر ألول مرة عىل تويرت يف عام
ً Skift  وذلك بعد أن نرشت رشكة إعالمية مختصة بصناعة السفر تدعى،) شائعً ا#overtourism(
 «أيسلندا:مقال بعنوان
وقضايا سياحة القرن الحادي والعرشين»؛ إذ استخدم املقال هذا املصطلح لتسليط الضوء عىل النتائج السلبية الكتظاظ
ً .((2(السياح يف أيسلندا
 أصبحت السياحة املفرطة كلمة رنانة بعد أن اختارها قاموس أكسفورد بوصفها واحدة من،الحقا
.((2(م2018 كلمات العام لعام
ً يحظى املصطلح
Responsible( أيضا باهتمام الباحثني يف دراسات السياحة منذ أن عقدت مبادرة رشاكة السياحة املسؤولة
 مؤتمرها الدويل الثالث عرش يف، وهي مبادرة دولية لدعم تطوير أعمال السياحة املسؤولة،)Tourism Partnership
Tackling Overtourism - Local(  االستجابات املحلية-  مواجهة السياحة املفرطة:م يف أيسلندا بعنوان2017 عام

 من الجدير بالذكر ارتفاع عدد املنشورات البحثية التي تستخدم هذا املصطلح بشكل كبري يف السنوات.((2()Responses
.)2 األخرية (الشكل
 استخدام مصطلح «السياحة املفرطة» يف املنشورات البحثية.2 الشكل

Google  الباحث العلمي من:املصدر

(25) Harold Goodwin, “Overtourism: Causes, Symptoms and Treatment,” Tourismus Wissen – Quarterly, 2019, 110-114,
https://responsibletourismpartnership.org/wp-content/uploads/2019/06/TWG16-Goodwin.pdf.
.م2013 ) يف عام#overtourism( ظهر هاشتاغ السياحة املفرطة

(26) UNWTO, Overtourism? Understanding and Managing;” Andrew Sheivachman, “Iceland and the Trials of 21st Century Tourism,” Skift, 2016,
https://skift.com/iceland-tourism.
(27) Greg Dickinson, “‘Overtourism’ Shortlisted as Word of the Year Following Telegraph Travel Campaign,” the Telegraph, November 15,
2018, https://www.telegraph.co.uk/travel/news/overtourism-word-of-the-year-oxford.
(28) Harold Goodwin, “The 13th International Conference on Responsible Tourism in Destinations: Tackling Overtourism - Local Responses,”
Responsible Tourism Partnership, October 22, 2017, https://responsibletourismpartnership.org/conferences/rtd-13-iceland.
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األسباب

ال تُعد مشكلة االزدحام يف بعض الوجهات السياحية مشكلة جديدة .ففي الواقع ،عانت أماك ُن كثري ٌة منذ مدة طويلة
اكتظاظ السياح .وقد ذُكرت الظاهرة يف األدبيات السابقة عىل أنها ازدحام سياحي أو اكتظاظ أو ضغط الزوار .ومع ذلك،
كان للسياحة املفرطة اليوم بعض املسببات الجديدة (الشكل  )3مثل :تأثري التقنيات الرقمية (املذكور أعاله) ،والتغريات
يف صناعة النقل وال سيما ظهور رشكات الطريان منخفضة التكاليف ( ،)Low-Cost Carriersوتوافر خيارات اإلقامة

بأسعار مناسبة ،ويشمل ذلك املنصات الجديدة مثل  Airbnbالتي تشارك جزءًا من املسؤولية عن زيادة الطلب العاملي
عىل السياحة يف السنوات األخرية( .((2عامل آخر هو نمو الطبقة املتوسطة العاملية نتيجة للعوملة االقتصادية ،حيث تميل
هذه الطبقة إىل استهالك خدمات السفر عىل نحو متزايد(ً .((3
وفقا ألحد التقديرات ،تضاعفت الطبقة املتوسطة العاملية بني
عامي 2015-2000م لتصل إىل أكثر من ثالثة مليارات شخص يف عام 2015م ،ومن املتوقع أن تزداد سنويًّا بمقدار
 160مليون شخص حتى عام 2030م( .((3من املرجح كذلك أن يظهر معظم هذه الزيادة يف آسيا ،وهو ما يشري إىل نمو
مجموعات جديدة من السياح مثل الصينيني والهنود(.((3
الشكل  .3األسباب الرئيسة للسياحة املفرطة

التأثيرات

تحدث السياحة املفرطة عندما يزور عدد كبري من السياح الوجهة نفسها يف الوقت أو املوسم نفسه بأعداد تتجاوز
القدرة االستيعابية للمكان؛ فتسبب مشكالت مختلفة للوجهة؛ مثل :التدهور البيئي ،واستنزاف املوارد الطبيعية مثل املياه
والطاقة واألخشاب ،واإلفراط يف استخدام البنية التحتية .قد تؤدي تلك املشكالت أحيانًا إىل إغالق الوجهة؛ عىل سبيل املثال:
(29) UNWTO, Overtourism? Understanding and Managing.
”(30) Goodwin, “Overtourism: Causes, Symptoms and Treatment.
(31) Homi Kharas, “The Unprecedented Expansion of the Global Middle Class: An Update,” Global Economy and Development Working
Paper 100, Brookings Institution, 2017,
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/02/global_20170228_global-middle-class.pdf.
(32) Rachel Dodds and Richard Butler, “The Enablers of Overtourism,” in Overtourism: Issues, Realities and Solutions, edited by Rachel
Dodds and Richard Butler (Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2019), 6-21.

بعد وصول أعداد الزوار إىل أكثر من  3000سائح يوميًّا ،أغلقت السلطات التايالندية شاطئ خليج مايا يف عام 2018م
إلعادة تأهيل مرافقه املترضرة والسماح لنظمه البيئية بالتعايف(.((3
َاح عدة؛ ً
أول :يشعر
إضافة إىل ذلك ،تؤثر السياحة املفرطة يف املجتمعات املحلية يف الوجهات واملناطق القريبة منها من نَو ٍ

كثري من السكان املحليني باالنزعاج عندما تتسبب كثرة السياح يف االختناقات املرورية ،وإشغال مقاعد وسائل النقل العام،
وازدحام املرافق التجارية والرتفيهية مثل املقاهي واملطاعم واملتنزهات والساحات واملواقع الطبيعية وأماكن الرتفيه ،كما
يستاء السكان املحليون من الضوضاء واملخلفات التي يسببها أو يرتكها السياح .إضافة إىل أن ارتكاب الغرباء أعمال
التخريب والجرائم قد يُنمّ ي شعور عدم األمان لدى السكان املحليني( .((3بعد عام 2020م ،أصبح القلق بشأن الوباء أحد
الجوانب املأخوذة يف الحُ سبان ً
أيضا.
ً
عوضا عن السكان املحليني يف بعض األحيان .يحدث ذلك يف األغلب عندما ترتفع املساهمة
ثانيًا :تُعطى األولوية للسياح
االقتصادية الناتجة عن السياح يف املنطقة ،ويصبح السكان هم األقلية فيها .نتيجة لذلك ،تبدأ الخدمات يف استهداف
السياح ً
بدل من السكان املحليني ،وتشتد املنافسة عىل املساحات بني السكان املحليني والسياح .يف بعض الحاالت تتغري
اللغة الشائعة يف املنطقة ً
أيضا .قد يؤدي ذلك إىل فقدان السكان املحليني إلحساسهم باالنتماء إىل املكان( .((3عالوة عىل ذلك،

قد تشعر املجتمعات املحلية أن قيمها وثقافتها معرضتان للخطر عندما ال تمتثل سلوكيات السياح للقواعد أو العادات أو
التقاليد املحلية.
أخريًا :كما رأينا يف مدن مثل برشلونة والبندقية ،قد تسبب السياحة املفرطة يف تهجري السكان املحليني( .((3يحدث هذا
النزوح يف بعض األحيان نتيجة لتدهور جودة حياة السكان ،كما نُوقش أعاله ،ولكنه ً
أيضا ناتجٌ عن ارتفاع تكاليف

املعيشة أو أسعار العقارات( .((3فيفضل بعض السكان املحليني االنتقال إىل خارج املنطقة بحثًا عن أماكن أقل تكلفة

للعيش فيها ،أو لتأجري عقاراتهم أو بيعها لتحقيق األرباح عن طريق تحويلها إىل أماكن إقامة أو مواقع تجارية تخدم
السياح .ويشعر بعض السكان املحليني الذي يبقون يف مساكنهم بما يسمى بـ «رهاب السياحة» ( ،)tourismphobiaكما
يشارك بعضهم يف احتجاجات ضد السياحة( .((3يف اآلونة األخرية ،أصبح تأزم العالقات بني السياح والسكان أكثر برو ًزا
يف كثري من الوجهات السياحية الشهرية.

(33) “Saving Maya Bay,” Nation Thailand, May 22, 2018, https://www.nationthailand.com/thai-destination/30346026.
(34) Hugues Seraphin et al., “Over-Tourism and the Fall of Venice as a Destination,” Journal of Destination Marketing & Management, 2018,
374–376, https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.01.011; Ko Koens et al., “Is Overtourism Overused? Understanding the Impact of Tourism
in a City Context,” Sustainability, 10:12, 2018, https://doi.org/10.3390/su10124384.
(35) Claudio Milano et al., “Overtourism and Tourismphobia: A Journey through Four Decades of Tourism Development, Planning and Local
Concerns,” Tourism Planning & Development, 16-4, 2019, 353-357.
(36) The statistics indicate a decrease in the population of Venice by 22% between 2000 and 2020 (“Popolazione Residente dal 1871 al
( %11من سكان املدينة القديمة بربشلونة هجروها بسبب السياح)2020,” Città di Venezia, https://www.comune.venezia.it/it/content/serie-storiche); ،

,يورونيوز ،7( ،أغسطس2019 ،م)

https://arabic.euronews.com/2019/07/24/europe-spain-barcelona-mass-tourism-issues-residents-council-mediators-400-cases.
(37) Alessandro Capocchi et al., “Overtourism: A Literature Review to Assess Implications and Future Perspectives,” Sustainability, 11:12,
2019, http://dx.doi.org/10.3390/su11123303.
”(38) Milano et al., “Overtourism and Tourismphobia.
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أﺧﯿﺮا :ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺪن ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ واﻟﺒﻨﺪﻗﯿﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺮطﺔ ﻓﻲ ﺗﮭﺠﯿﺮ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ  .36ﯾﺤﺪث ھﺬا اﻟﻨﺰوح ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ً
اﻷﺣﯿﺎن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺪھﻮر ﺟﻮدة ﺣﯿﺎة اﻟﺴﻜﺎن ،ﻛﻤﺎ ﻧُﻮﻗﺶ أﻋﻼه ،وﻟﻜﻨﮫ أﯾﻀًﺎ ﻧﺎﺗ ٌﺞ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات  .37ﻓﯿﻔﻀﻞ ﺑﻌﺾ
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺜًﺎ ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﯿﺶ ﻓﯿﮭﺎ ،أو ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻋﻘﺎراﺗﮭﻢ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
14
ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ إﻗﺎﻣﺔ أو ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺗﺨﺪم اﻟﺴﯿﺎح .وﯾﺸﻌﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﺒﻘﻮن ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻛﻨﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑـ »رھﺎب اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ«
38
) ،(tourismphobiaﻛﻤﺎ ﯾﺸﺎرك ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺿﺪ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ  .ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ،أﺻﺒﺢ ﺗﺄزم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎح واﻟﺴﻜﺎن أﻛﺜﺮ
ً
ﺑﺮوزا ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﺸﮭﯿﺮة.
واﻟﺴﻜﺎناملحليني
اﻟﻮﺟﮭﺎتوالسكان
ﻓﻲالوجهات
املفرطة يف
الشكل ا.4
اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ
للسياحةاﻟﻤﻔﺮطﺔ
السلبيةﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ
التأثرياتاﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
ﻟﺘﺄﺛﯿﺮات
اﻟﺸﻜﻞ .4

ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻓﻲ اﻟوﺟﮭﺎت

ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻛﺎن
اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن

• اﻟﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﻲ
• اﺳﺗﻧزاف اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ )اﻟﻣﯾﺎه ،واﻟطﺎﻗﺔ ،واﻷﺧﺷﺎب ،إﻟﺦ(
• اﻹﻓراط ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر أو
اﻹﻏﻼق

• اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻻﻧزﻋﺎج ،اﻻﺳﺗﯾﺎء ،وﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن
• إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎح ﻋوﺿًﺎ ﻋن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت
• ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات

السياسات المتبعة لمواجهة السياحة المفرطة

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺮطﺔ

يف السنوات األخرية ،بدأت بعض السلطات املحلية يف الوجهات السياحية يف اتخاذ خطوات ملواجهة مشكالت السياحة
ﺗﮭﺪف
اﻟﻤﻔﺮطﺔ.
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ
ﺧﻄﻮات
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﺟﮭﺎت
اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﺑﺪأت ﺑﻌﺾ
ٌ
والتثقيف
اللوائح
ﻜﻼتعىل
بعضﻣﺸآخر
يركز
اﺗﺨﺎذبينما
السياح،
من أعداد
ﻓﻲ الحد
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ إىل
املوضوعة
السياسات
اﻷﺧﯿﺮة،بعض
اﻟﺴﻨﻮات تهدف
ﻓﻲاملفرطة.

ﺑﻌﺾ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
ﺑﻌﺾ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺴﯿﺎح ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺮﻛﺰ
ٌ
بعضﺔ:السياسات التي ُ
اﻟﺘﻲ ُ
طبقت يف الوجهات السياحية:
واالستثمار .فيما
ييلاﻟﺴﯿﺎﺣﯿ
اﻟﻮﺟﮭﺎت
طﺒﻘﺖ ﻓﻲ
اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎح
أ .أ.اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ
الزمني للسياح
التفريق

توزيع
السياسة
اﻟﺬروةيف أوقات
أوﻗﺎتالزوار
ضغط
للسياح يف
الزمني
ﻣﺪار
عىل ﻋﻠﻰ
اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ
هذهاﻟﺴﯿﺎح
تركزﺗﻮزﯾﻊ
السياحية.ﻋﻠﻰ
الذروةھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ .ﺗﺮﻛﺰ
تخفيف ﻓﻲ
ﺿﻐﻂ اﻟﺰوار
ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف
التفريقﻟﻠﺴﯿﺎح
يساهم اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ
والرتويج أو
أوﻗﺎت اﻟﺬروة
واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت ﻓﻲ ﻏﯿﺮ
اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﻲ،
باستخدامواﻟﺘﺴﻌﯿﺮ
العام اﻟﻤﻮﻗﻮﺗﺔ،
ﻣﺜﻞ:أواﻟﺘﺬاﻛﺮ
السياحﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﯿﻮم أو اﻟﻌﺎم
الديناميكي،
ﻟﻸﺣﺪاث والتسعري
واﻟﺘﺮوﯾﺞاملوقوتة،
مثل :التذاكر
أساليب عدة؛
ﻋﺪة؛اليوم
أﺳﺎﻟﯿﺐمدار
الوافدين عىل
ﺧﺎرج اﻟﻤﻮاﺳﻢ  .39طﻮرت ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎﺗﺸﻮ ﺑﯿﺘﺸﻮ ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﯿﺮو ﻧﻈﺎ ًﻣﺎ ﻟﺒﯿﻊ ﺗﺬاﻛﺮ دﺧﻮل ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺷﺮاؤھﺎ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ
40
والفعاليات .يفﻛﻤﺎ ﺗ ُ
نظامً
ﻓﻲا لبيع
ﻣﺨﻔﻀﺔبريو
جمهورية
بيتشو يف
ماتشو
مدينة
طورت
أﺳﻌﺎر).(39
املواسم
ﺑﻌﺾالذروة أو
أوقات
لألحداث
وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ
اﻟﺮﺳﻤﻲ أو
اﻟﺼﺒﺎح
ﻟﻠﺰوار
ﺗﺬاﻛﺮ
ﺣﯿﺚ ﺗﻘﺪم
اﻟﻮﻗﺖ،
ﺣﺴﺐ
اﻟﺪﺧﻮل
خارجﻨﺪن
اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻓﻲ ﻟ
غريﻌﺪل
ً
مسبقا عرب املوقع الرسمي أو وكاالت السفر) .(40كما تُعدل بعض املتاحف
تذاكر دخول موقوتة ،بحيث يمكن رشاؤها

يف لندن أسعار الدخول حسب الوقت ،حيث تقدم تذاكر مخفضة للزوار يف الصباح الباكر) .(41أما جريانجرفيورد يف

35

Claudio Milano et al., "Overtourism and Tourismphobia: A Journey through Four Decades of Tourism Development, Planning
السياحية
فيها السفن
Planningترسو
املوانئ التي
طريق مطالبة
الصيف
النرويج فرتوج للزيارة يف املواسم األخرى غري
and
"Local Concerns,
Tourism
& Development,
عن16-4,
2019,
353-357.
36
The statistics
واملعالمindicate
a decrease
in the population
إىلVenice
إضافةby
22% between
Residente
املواسم
السياحية يف
للفعاليات
العملofعىل الرتويج
2000الصيف،
2020يفandفصل
(“Popolazioneكبرية
أسعارها بصورة
dalبزيادة
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ 1871 al 2020,” Città di Venezia, https://www.comune.venezia.it/it/content/serie-storiche); «11%
ھﺠﺮوھﺎ ً
أﻏﺴﻄﺲ2019 ،م
ﯾﻮروﻧﯿﻮز،7) ،
اﻟﺴﯿﺎح«،
) ،https://arabic.euronews.com/2019/07/24/europe-spain-barcelona-massاملوسمية فقط.
الفرص
ﺑﺴﺒﺐمن
بدل
املحليني،
األخرى) .(42تساهم هذه السياسة يف إيجاد فرص عمل مستديمة للسكان
tourism-issues-residents-council-mediators-400-cases.
37
Alessandro Capocchi et al., "Overtourism: A Literature Review to Assess Implications and Future Perspectives," Sustainability,
ب .التوزيع املكاني للسياح
11:12, 2019, http://dx.doi.org/10.3390/su11123303.
38
"Milano et al., "Overtourism and Tourismphobia.
لتفادي
تعمل سياسة التوزيع املكاني عىل نرش السياح يف أماكن مختلفة داخل الوجهة أو نقلهم إىل أماكن خارجها،
39
"Goodwin, "Overtourism: Causes, Symptoms and Treatment.
40
Ticketsقد تُ
Coldwell,ت ُWill
Trial Timed
هذهin Bid
to Control
"Tourist Numbers,
Guardian,
التجمع June
20, 2017,
قدم
"Machuبديلة ،أو
 Picchuملواقع
السلطاتtoاملحلية
Entryروج
السياسة،
املزدحمة .ضمن
 theاملناطق
للسياح يف
املفرط
https://www.theguardian.com/travel/2017/jun/20/machu-picchu-tickets-peru-timed-entry-control-flow-of-tourists.
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”(39) Goodwin, “Overtourism: Causes, Symptoms and Treatment.

(40) Will Coldwell, “Machu Picchu to Trial Timed Entry Tickets in Bid to Control Tourist Numbers,” the Guardian, June 20, 2017,
https://www.theguardian.com/travel/2017/jun/20/machu-picchu-tickets-peru-timed-entry-control-flow-of-tourists.
(41) Ko Koens and Albert Postma, “Understanding and Managing Visitor Pressure in Urban Tourism,” Centre of Expertise Leisure, Tourism
and Hospitality, 2017,
https://www.celth.nl/sites/default/files/2018-09/Voorkomen%20van%20bezoekersdruk%20in%20Europese%20steden.pdf.
(42) Richard Orange, “Norway Stops Promoting Tourism as It Is Overwhelmed Thanks to ‘Frozen Effect’,” the Telegraph, September 16, 2016,
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/16/norway-stops-promoting-tourism-as-it-is-overwhelmed-thanks-to-fr.

جوالت منظمة ،أو تنشئ مواقع سياحية وفعاليات جديدة يف املناطق األقل زيارة .عىل سبيل املثال :تعمل أيسلندا عىل
إبعاد الزوار من العاصمة ريكيافيك املثقلة باألعباء عن طريق الرتويج ملدينة أكوريري ،ثاني أكرب مدن البالد .كما
ً
صندوقا تمويليًّا يهدف إىل زيادة عدد املواقع السياحية عرب مساعدة البلديات والقطاع
أنشأت السلطات األيسلندية
الخاص عىل االستثمار يف مواقع سياحية جديدة(.((4
ج .لوائح تستهدف األعمال التجارية أو تتعلق بها
عند خروج أعداد الزوار عن نطاق السيطرة ،قد تضع السلطات لوائح إضافية تستهدف القطاع التجاري أو تتعلق به؛
مثل :القيود والرتاخيص .عىل سبيل املثال :حظرت السلطات يف كوبنهاغن ،عاصمة الدنمارك ،إنشاء مطاعم جديدة يف
مناطق معينة ووضعت حدًّا أقىص لعدد الليايل التي قد يقضيها الزوار يف مساكن  Airbnbمن أجل استعادة الهدوء
للمجتمعات املحلية يف املنطقة) .(44أما سانتوريني ،الوجهة السياحية الشهرية يف اليونان ،ففرضت حدًّا أقىص لعدد
ركاب الرحالت البحرية الذين يمكنهم الدخول إىل الجزيرة ،وهو األمر الذي أجرب الرشكات التي تدير الرحالت البحرية
لتقليل أعداد الركاب الوافدين إىل الجزيرة يف السنوات التالية للقرار).(45
د .استعادة جودة حياة السكان املحليني
هناك حاجة إىل اسرتاتيجيات مالئمة لضمان استفادة كل من السكان املحليني والسياح من التنمية السياحية( .((4فمن
الرضوري ً
مثل التأكد من توافر الخدمات التي تتوافق مع احتياجات السكان املحليني .اعتمدت بلدية بليد يف سلوفينيا
اسرتاتيجية تؤكد دور السياحة يف تحسني نوعية حياة السكان املحليني عرب تحسني الخدمات العامة؛ مثل :خدمات
األمن وتوفري فرص ترفيهية أكرب( .((4اتجهت بعض الوجهات األخرى إىل مضاعفة جهودها يف جمع املعلومات حول
مخاوف السكان املحليني .لدى أمسرتدام خط ساخن يعمل عىل مدار  24ساعة ليتمكن السكان من رفع شكاواهم
بخصوص االستخدام املفرط لـ  ،Airbnbوهو أحد العوامل الرئيسة التي تسببت يف السياحة املفرطة يف املدينة(.((4
ه .تثقيف السياح والتواصل معهم
تحاول بعض الوجهات السياحية توعية السياح والتواصل معهم عرب الحمالت التوعوية ،وباستخدام أدوات مثل :اللوحات
اإلرشادية والكتيبات وامللصقات؛ بهدف التخفيف من اإلزعاج الذي قد يسببه السياح للسكان واملجتمعات املحلية.
تهدف هذه السياسة إىل حث السياح عىل تبني سلوكيات معينة (مرغوب فيها محليًّا) عرب إعالمهم بقواعد وأنظمة
(43) “Coping with Success: Managing Overcrowding in Tourism Destination,” McKinsey and Company, and World Travel and Tourism
Council, 2017,
https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/coping-with-success-managing-overcrowding-intourism-destinations.
(44) Harold Goodwin, “The Challenge of Overtourism,” Responsible Tourism Partnership Working Paper 4, 2017,
https://haroldgoodwin.info/wp-content/uploads/2020/08/rtpwp4overtourism012017.pdf.
(45) “Santorini to Limit Cruise Traffic, Visitor Numbers,” Greek Travel Pages (GTP), February 29, 2016,
https://news.gtp.gr/2016/02/29/santorini-limit-cruise-traffic-visitor-numbers.
(46) Paul Peeters et al., “Research for TRAN Committee - Overtourism: Impact and Possible Policy Responses,” European Parliament, Policy
Department for Structural and Cohesion Policies, 2018.
(47) Tina Šegota et al., “The Impact of Residents’ Informedness and Involvement on Perceptions of Tourism Impacts: The Case of the Destination
Bled,” Journal of Destination Marketing and Management, 6:3, 2017, 196-206, http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2016.03.007.
(48) “Amsterdam Residents’ AirBnB Rentals Capped at 60 Days per Year,” Reuters, December 1, 2016,
https://www.reuters.com/article/airbnb-netherlands-idUSL8N1DW1G5.
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الوجهة والقيم والعادات والتقاليد املحلية( .((4توزع إشرتناخ ،أقدم مدينة يف لوكسمبورغ ،كتيبات لحث الزوار عىل تعديل
سلوكياتهم يف أنواع معينة من الفعاليات؛ مثل :االحتفاالت الدينية( .((5أما يف الفاتيكان ،فلطاملا مارست السلطات حمالت
إعالمية إلشعار السياح بقواعد اللباس ،التي تتطلب من الجميع تغطية أكتافهم وركبهم (الشكل .((5()5
الشكل  .5الفتة لقواعد اللباس يف مدينة الفاتيكان

املصدرSightseeing Tours Italy :

 -3السياحة المفرطة في المملكة العربية السعودية
مؤخ ًرا ،بدأت صناعة السياحة الرتفيهية يف النمو يف اململكة .واعتُ ِمدت السياحة بوصفها إحدى ركائز تنويع االقتصاد
الوطني ،وتخفيف االعتماد عىل النفط ضمن خطط إصالح رؤية  .2030فبدأت اململكة يف إصدار التأشريات السياحية يف
عام 2019م( ،((5وهو ما أدى إىل قفزة يف عدد الزوار الدوليني إىل اململكة ،إذ أصدرت أكثر من  400ألف تأشرية سياحية يف
غضون خمسة أشهر ،بني نهاية سبتمرب 2019م ونهاية فرباير 2020م (أغلقت اململكة حدودها يف أواخر فرباير ملنع انتشار
جائحة كورونا) ( .((5وعىل الرغم من أن العدد ال يزال متواضعً ا ،ولم تظهر بعد عالمات السياحة املفرطة ،فإن الزيارة الدينية
قد سجلت بالفعل أعدادًا كبرية من الزوار .تستضيف مكة املكرمة سنويًّا ماليني الحجاج واملعتمرين .وشكلت الزيارات
لألغراض الدينية  9.4( ٪62.7ماليني زيارة) من إجمايل عدد الزيارات الدولية الوافدة إىل اململكة يف عام 2018م(.((5
يف عام 2019م ،بلغ إجمايل عدد املعتمرين نحو  19مليون معتمر ( ،)19,158,031حيث شكل  7,457,663منهم من
ري منهم أداء العمرة يف شهر رمضان املبارك،
معتمري الخارج و 11,700,368من معتمري الداخل .ونظ ًرا لتفضيل كث ٍ
(49) UNWTO, Overtourism? Understanding and Managing.
(50) Nina Lamparski, “Luxembourg’s Hopping Heritage,” BBC, September 16, 2013, https://www.bbc.co.uk/news/magazine-23927021.
(51) “What Should You Wear to the Vatican City?,” Sightseeing Tours Italy,
https://www.vaticancitytours.it/blog/what-should-you-wear-to-the-vatican-city/.

(« ((5اململكة تفتح أبوابها للعالم بإطالق التأشرية السياحية».
(« ((5وزارة السياحة :إصدار  400ألف تأشرية سياحية» ،الرياض ،25( ،فرباير2020 ،م).https://www.alriyadh.com/1806674 ،

(54) Saudi Commission for Tourism and National Heritage, National Tourism Strategy 2019-2030, (2019), 48.

وصلت أعداد املعتمرين يف رمضان عام 2019م إىل قرابة ثمانية ماليني معتمر ( ،)7,953,850وهو ما يمثل  ٪42من
إجمايل املعتمرين يف ذلك العام( .((5أي أن متوسطعدد املعتمرين يوميًّا يف هذا الشهر (أكثر من ربع مليون) أكثر من ضعف
عدد الزوار يف مدينة البندقية املعروفة بالسياحة املفرطة يف أكثر أيامها ازدحامً ا (الشكل  .((5( )6وعىل الجانب اآلخر ،غالبًا
ما يؤدي الحج أكثر من مليوني حاج سنويًّا .بلغ إجمايل عدد الحجاج يف عام 2019م  2,489,406حاج (1,855,027
من الخارج و 634,379من الداخل) (.((5
الشكل  .6املتوسط اليومي ألعداد املعتمرين يف رمضان مقابل مثله ألعداد زوار يف البندقية يف موسم الصيف

املصادر :الهيئة العامة لإلحصاءResponsible Travel ،

لدى اململكة حاليًّا خطط لزيادة عدد زوار بيت الله الحرام؛ إذ تستهدف  30مليون معتمر وخمسة ماليني حاج سنويًّا بحلول
عام 2030م( .((5كما تهدف إىل توسيع نطاق الربامج واملسارات السياحية للحجاج واملعتمرين .ففي مايو 2019م ،أُطلق
«برنامج خدمة ضيوف الرحمن» ،الذي من أهدافه إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج واملعتمرين يف اململكة ،عرب إتاحة
الفرصة لهم لزيارة املواقع واملعالم التاريخية اإلسالمية وحضور الفعاليات الثقافية واالجتماعية .ويسعى الربنامج إىل تعزيز
التكامل وتنسيق جهود جميع الجهات العاملة يف خدمة الحجاج ،بما يف ذلك القطاعات العامة والخاصة وغري الربحية( .((5يف
الواقع ،يرغب كثري من الحجاج يف الحصول عىل مثل تلك التجارب .يف استطالع أجراه معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث
الحج والعمرة يف عام 2019م وشمل أكثر من  1800حاج من الخارج ،أجاب  ٪92.6منهم بأنهم يرغبون يف زيارة مواقع
التاريخ اإلسالمي ،يف حني يرغب  ٪58منهم يف زيارة املتاحف ،و ٪32.5يف زيارة املواقع الطبيعية واملحميات(.((6
( ((5الهيئة العامة لإلحصاء ،نرشة إحصاءات العمرة لعام .2-1 ،2020
( ((5يزور البندقية نحو  120.000شخص يوميًّا يف أكثر أيامها ازدحامً ا.

(“Overtourism in Venice,” Responsible Travel, https://www.responsibletravel.com/copy/overtourism-in-venice).

(« ((5حج  /هيئة اإلحصاء :إجمايل أعداد الحجاج ملوسم حج 1440هـ بلغ  2.489.406حجاج» ،وكالة األنباء السعودية ،10( ،أغسطس2019 ،م)،

https://www.spa.gov.sa/1957220.

( ((5عبدالله الدهاس« ،الحج تبدأ أوىل خطوات  ..2030الستهداف  30مليون معتمر» ،عكاظ ،2( ،سبتمرب2018 ،م)،

https://www.okaz.com.sa/local/na/1668102.

(« ((5وثيقة برنامج خدمة ضيوف الرحمن» ،برنامج خدمة ضيوف الرحمن.https://darp.gov.sa ،

ً
(« ((6حج  /تقرير  /الحج
مستقبال  ..موسم يربط وجدان الحجاج بالتاريخ اإلسالمي» ،وكالة األنباء السعودية ،21( ،يوليو2021 ،م)www.spa.gov.sa/2262813 ،؛
«إنتاج مؤرشات حول اتجاهات حجاج الخارج نحو املشاركة يف الربامج واألنشطة اإلثرائية خالل رحلة الحج» ،معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرة،
(1440هـ).
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من ناحية أخرى ،من املرجح أن تسفر خطط التوسع يف الزيارات الدينية إىل زيادة ضغط الزوار عىل مدينة مكة املكرمة،
وربما عىل املدينة املنورة ً
أيضا .تحرص نسبة كبرية من حجاج ومعتمري الخارج عىل زيارة املدينة املنورة قبل زيارة مكة
املكرمة أو بعدها( .((6يف دراسة عن معتمري الخارج خالل شهر رمضان 2018م ،كانت الحالة األكثر شيوعً ا حني ُسئلوا
عن زيارة املدينة املنورة هي :مخطط لها بعد مكة املكرمة بنسبة  ،٪44.4بينما  ٪43.1قد أجابوا بزيارتها بالفعل قبل
وصولهم إىل مكة( .((6هذه الخطط التوسعية ليست سوى جز ٍء من الطموح السياحي يف اململكة ،الذي يهدف إىل جعل
اململكة واحدة من أكثر  5دول تستقبل السياح عىل مستوى العالم ،وأن تحقق  100مليون زيارة سنويًّا بحلول عام
2030م( ،((6مقارنة بـ  41.2مليونًا يف عام 2018م(.((6
لقد تبنت اململكة فعليًّا سياسات تتعلق بإدارة الحشود يف مواسم الحج والعمرة ،يشبه بعضها املمارسات املستخدمة عامليًّا.
يُستعرض فيما ييل كيفية تنفيذ سياسات مواجهة السياحة املفرطة املذكورة أعاله (أو عدم تنفيذها) يف حالة مكة املكرمة:
أ .التفريق الزمني للحجاج
عىل الرغم من أنه ليس من الواقعي التفكري يف تفريق الحجاج يف مواسم مختلفة ،فإن وزارة الحج والعمرة تعتمد
جداول زمنية لحركة الحشود يف الحج ملنع االزدحام .وتستخدم الجداول الزمنية لتنظيم حركة الحجاج بني املشاعر
املقدسة واملسجد الحرام( .((6وبعد تفيش وباء كوفيد ،19-أصبحت العمرة أكثر تنظيمً ا ،حيث تتطلب العمرة منذ
سبتمرب 2020م الحجز املسبق عن طريق تطبيق «اعتمرنا» عىل الهواتف الذكية (الشكل .((6()7
الشكل  .7مسارات الطواف وتطبيق «اعتمرنا»

املصدر :وكالة األنباء السعودية (واس).
(« ((6حج  /وصول أكثر من  852ألف حاج إىل املدينة املنورة» ،وكالة األنباء السعودية ،18( ،أغسطس2018 ،م)www.spa.gov.sa/1799103 ،؛ «حج  /وصول أكثر من
 786ألف حاج إىل املدينة املنورة بعد موسم الحج» ،وكالة األنباء السعودية ،19( ،سبتمرب2018 ،م).www.spa.gov.sa/1815426 ،
(« ((6الخصائص الديمغرافية للمعتمرين 1440هـ» ،معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرة1440( ،هـ).
( ((6محمد الحميدي« ،السعودية تفتح أبوابها لسياح العالم ...وتستهدف  100مليون زيارة» ،الرشق األوسط ،28( ،سبتمرب2019 ،م)،

https://aawsat.com/node/1922001.

( ((6تتمثل تلك الزيارات يف 15.7 :مليونًا زيارة للرتفيه ،و 15.7مليونًا لألغراض الدينية ،و 6.2ماليني لزيارة األصدقاء واألقارب ،و 3.6ماليني لسياحة املؤتمرات.

(Saudi Commission for Tourism and National Heritage, National Tourism Strategy 2019-2030).

(« ((6الحج والعمرة تعتمد األنظمة اإللكرتونية والجداول الزمنية إلدارة الحشود» ،الرياض ،19( ،أغسطس2016 ،م).https://www.alriyadh.com/1527044 ،
( ((6عبدالله الدهاس« ،تفعيل تطبيق «اعتمرنا» اليوم ..وكامريات حرارية لخطة فتح الحرمني» ،عكاظ ،27( ،سبتمرب2020 ،م)،

https://www.okaz.com.sa/news/local/2042684.

ب .التوزيع املكاني للحجاج
ال تنطبق هذه السياسة عىل الحج والعمرة ،نظ ًرا ألن األماكن التي يتعني عىل الحجاج واملعتمرين زيارتها ثابتة دينيًّا.
ج .لوائح تستهدف األعمال التجارية أو تتعلق بها
تفرض السلطات غرامات وعقوبات عىل الرشكات أو األفراد ينقلون الحجاج من دون تصاريح( .((6إضافة إىل ذلك،
أعلنت وزارة الحج والعمرة مؤخ ًرا خطوة لالرتقاء باألعمال املتعلقة بالحج والعمرة وتحسني جودة الخدمات املقدمة
لضيوف الرحمن ،وهي تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إىل رشكات مساهمة( .((6مؤسسات أرباب الطوائف عبارة عن
تسعة كيانات تتفرد بتقديم خدمات الحجاج واملعتمرين ،وهم أعضاء يف الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف
التي تخضع إلرشاف وزارة الحج والعمرة(.((6
د .استعادة جودة حياة السكان املحليني
وضعت السلطات عددًا من اللوائح لضمان عدم تأثري حركة مرور الحجاج واملعتمرين يف حياة السكان املحليني(.((7
فال يسمح بدخول سيارات غري املقيمني إىل مدينة مكة املكرمة يف موسم الحج ،وال سيارات املعتمرين يف شهر رمضان.
إضافة إىل تهيئة مواقف واسعة للسيارات عىل مداخل مكة ،وتجهيز حافالت حديثة لنقل املعتمرين واملصلني إىل
املسجد الحرام( .((7كما جرى تطوير البنية التحتية للنقل العام مثل :قطار املشاعر املقدسة يف مكة ،وقطار الحرمني
الرسيع الذي يصل مكة املكرمة باملدينة املنورة (الشكل  .((7( )8عالوة عىل ذلك ،أُنشئت الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة
واملشاعر املقدسة يف عام 2018م ،التي من ركائزها تحسني جودة الحياة لجميع رشائح سكان مكة املكرمة .ويركز
برنامج «الحياة يف مكة» التابع للهيئة عىل تعزيز جودة تجربة السكان والزوار ،وتحسني قطاع الضيافة ،وزيادة
خدمات الرتفيه(.((7
الشكل  :8أحد مواقف السيارات يف مدخل مكة ،حافلة نقل الحجاج ،قطار املشاعر املقدسة

املصدر :وكالة األنباء السعودية (واس).
( ((6فهد اللويحق« ،الئحة عقوبات أمام من يحاول الحج بال ترصيح» ،الرياض ،23( ،أغسطس2015 ،م).https://www.alriyadh.com/1075566 ،

(« ((6عام  9 /رشكات ألرباب الطوائف تبدأ مرحلة جديدة يف العمل املؤسيس لخدمة ضيوف الرحمن» ،وكالة األنباء السعودية ،01( ،يوليو2021 ،م)،

https://www.spa.gov.sa/2248958.

( ((6وزارة الحج والعمرة ،الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف.
( ((7عبدالرحمن العصيمي« ،الجميعي :الحركة املرورية للحجاج لم تؤثر عىل سكان مكة» ،العربية ،18( ،يوليو2021 ،م).https://ara.tv/4qzqd ،

( ((7عبدالله الذبياني« ،منع دخول السيارات الصغرية ملكة املكرمة بعد  5ذي الحجة» ،عكاظ ،06( ،أكتوبر2013 ،م)https://www.okaz.com.sa/article/612661 ،؛
« 1.5مليون م  2لسيارات املعتمرين» ،مكة ،02( ،مايو2019 ،م).https://makkahnewspaper.com/article/1102310 ،
(« ((7مرشوعات يف خدمة ضيوف الرحمن» ،وزارة الحج والعمرة ،29( ،مارس2019 ،م).https://www.haj.gov.sa/ar/News/Details/2268 ،

( ((7الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة.
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ه .تثقيف الحجاج والتواصل معهم
كثريًا ما تقوم وزارة الحج والعمرة بحمالت توعوية ومبادرات تثقيفية قبل موسم الحج من أجل توعية الحجاج قبل
وصولهم إىل اململكة( .((7كما توفر الوزارة تطبيقات تثقيفية عدة عىل الهواتف الذكية؛ مثل :تطبيق «املقصد» الذي
يوفر نظام مالحة إلكرتوني ملساعدة الحجاج عىل معرفة طريقهم داخل املسجد الحرام وخارجه( .((7إضافة إىل تطبيق
«مناسكنا» الذي يدعم سبع لغات ويقدم خدمات متنوعة للحجاج تشمل :مواقيت الصالة ،وأرقام الطوارئ ،وخرائط
املشاعر املقدسة ،وتتبع املواقع لألهل واألصدقاء ،والتواصل املبارش مع الوزارة ،ورسائل التوعية واإلرشاد (شكل .((7( )9
الشكل  .9تطبيقا «املقصد» و«مناسكنا»

االستنتاجات والتوصيات
مع بدأ محارصة السياحة املفرطة للوجهات السياحية العاملية الرئيسة ،فقد استحدثت ً
ٌ
سياسات ملواجهة املشكالت
أيضا
التي تسببها .وعىل الرغم من أن قطاع السياحة ال يزال يف طور النمو يف اململكة ،فإنها تطبق بعض هذه السياسات يف
مكة املكرمة التي تشهد حشودًا من الحجاج واملعتمرين .تتميز الحلول السعودية ببعض املزايا املتقدمة؛ مثل :االستخدام
االستباقي لتطبيقات الهواتف الذكية .وهو ما يشري إىل أنه عىل الرغم من أن التقنيات الرقمية كانت أحد مسببات السياحة
ً
املفرطة ،فإنها يمكن أن تقدم ً
حلول فعّ الة للمشكالت التي تسببها .حتى اآلن ،لم يكن لبعض السياسات العاملية مثل
أيضا
التوزيع املكاني تطبيق واضح يف الزيارات الدينية يف اململكة لوجود أماكن زيارة ثابتة دينيًّا .وبالنظر إىل أن اململكة تهدف
إىل زيادة أعداد الحجاج واملعتمرين وجذبهم إىل املواقع السياحية والفعاليات الثقافية ،فسيكون من املفيد القيام بدراسة
شاملة للسياسات املتبعة ملواجهة السياحة املفرطة يف البلدان األخرى .عىل سبيل املثال :سيساهم تطبيق سياسة التوزيع
(« ((7الحج والعمرة تدشن حملتها التوعوية لضيوف الرحمن» ،الوطن ،13( ،يوليو2021 ،م).https://www.alwatan.com.sa/article/1081439 ،

( ((7محمد الحمزة« ،رقمنة الحج» ،الرياض ،22( ،يوليو2021 ،م).https://www.alriyadh.com/1897478 ،
(« ((7تطبيق وزارة الحج والعمرة عىل األجهزة الذكية «مناسكنا  »MANASIKANAيعد ثاني أفضل تطبيق متوفر لخدمة ضيوف الرحمن» ،وزارة الحج والعمرة،٢٢( ،
يناير2018 ،م).https://www.haj.gov.sa/ar/News/Details/2040 ،

املكاني عرب التطوير االسرتاتيجي للوجهات السياحية التي تقع بني مكة املكرمة واملدينة املنورة واألماكن القريبة منها يف
تخفيف ضغط الزوار عىل هاتني املدينتني.
وعىل الرغم من أن السياحة املفرطة ال تزال غري موجودة بشكل واضح خارج مكة املكرمة ،فقد تحدث يف مناطق أخرى
ً
خصوصا مع قيام اململكة حاليًّا بتنفيذ خطط طموحة للتوسع السياحي ضمن رؤية  .2030تشمل
يف املستقبل القريب.
الوجهات السياحية الرئيسة يف اململكة :الرياض والدرعية العاصمتان الحالية والسابقة للمملكة العربية السعودية،
واملدينة املنورة الوجهة الثانية للزيارة الدينية ،والعال التي تضم موقع الحِ جْ ر األثري (مدائن صالح) أول موقع سعودي
يدرج ضمن قائمة اليونسكو للرتاث العاملي ،واملنطقة الرشقية التي تطل عىل الخليج وتضم واحة األحساء .تحظى هذه
الوجهات بشعبية بني املواطنني ،وبخاصة يف فصل الشتاء( .((7أما يف الصيف ،فيتجه كثريون إىل املناطق الجبلية؛ مثل:
عسري واملصايف األخرى لتجنب الحرارة (الشكل .((7( )10
قد يعتقد ٌ
بعض أن السياحة املفرطة ما زالت بعيدة «وراء األفق» بالنسبة للمملكة العربية السعودية ،ملدة من الوقت عىل
األقل .لكنها يف واقع األمر يمكن أن تحدث يف أي وقت ،حتى يف غري مواقع الزيارة الدينية التي يقصدها الحجاج واملعتمرون
والزوار؛ ويرجع ذلك إىل أن السياحة املفرطة ظاهرة نسبية .فحتى لو ظل العدد اإلجمايل للسياح عند مستويات متواضعة،
قد تحدث السياحة املفرطة بسهولة إذا كانت القدرة االستيعابية للوجهة السياحية ضعيفة أو كانت املنطقة مزدحمة فعليًّا
بالسكان املحليني .إضافة إىل ذلك ،من املهم عدم االستهانة بتأثري التقليد يف وسائل التواصل االجتماعي عىل سلوك السائح.
كما قد يتوافد عدد كبري من السياح من بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل الصني إىل الوجهة نفسها بشكل
مفاجئ ،كما حدث يف محافظة هوكايدو اليابانية التي شهدت ارتفاعً ا مفاجئًا يف عدد السياح الصينيني بعد ظهور املكان
يف فيلم صيني شهري(.((7
يشري ذلك إىل الحاجة إىل مزيد من الدراسات والخطط لالستعداد للتعامل مع السياحة املفرطة عند حدوثها أو ملنعها قبل
حدوثها .ويف هذا الصدد ،تتمتع اململكة بميزة االستفادة من نقل املعرفة الداخلية -التعلم من تجربة إدارة الحشود يف مكة
املكرمة -وتحليل املمارسات العاملية يف هذا املجال وإمكانية نقلها إىل السياق السعودي.

( ((7يف شتاء عام 2019م ،بلغ عدد الرحالت الوافدة إىل منطقة الرياض واملدينة املنورة حوايل ثالثة ماليني رحلة لكل منهما ،أما املنطقة الرشقية فبلغ العدد  2.6مليون رحلة.
ويف عام 2020م ظل عدد الرحالت إىل املدينة املنورة واملنطقة الرشقية عىل حاله تقريبًا ،بينما ارتفع يف الرياض بنسبة ( ٪13مركز ذكاء األعمال بوزارة السياحة ،بيانات
الرحالت حسب املناطق).
( ((7احتلت منطقة عسري املرتبة الرابعة يف قائمة أكثر مناطق اململكة زيارة يف صيف 2019م ،بعد الرياض ومكة املكرمة واملدينة املنورة (مركز ذكاء األعمال بوزارة السياحة،
بيانات الرحالت حسب املناطق).
(79) Du Juan, “Movie Locations Big Draw for Chinese Tourists,” Economic Times, September 2, 2011,
https://economictimes.indiatimes.com/movie-locations-big-draw-for-chinese-tourists/articleshow/7793678.cms.
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الشكل  .١٠مناطق ووجهات سياحية يف اململكة العربية السعودية قد تتعرض للسياحة املفرطة

• مكة املكرمة
إىل جانب مدينة مكة ،تضم املنطقة محافظة جدة التي
تحتضن أحد املواقع املسجلة ضمن قائمة اليونسكو
للرتاث العاملي وهي جدة التاريخية .وكذلك محافظة
الطائف ذات الشعبية الكبرية لسياح الداخل يف الصيف.
• املدينة املنورة
تضم املنطقة املدينة املنورة التي تعد الوجهة الثانية
للزيارة الدينية ،ومحافظة العال التي تضم مدائن صالح
أول موقع يدرج ضمن قائمة اليونسكو للرتاث العاملي
يف اململكة ،إضافة إىل محافظة ينبع.
• الرياض
تستضيف العاصمة الرياض عددًا كبريًا من الفعاليات أبرزها موسم الرياض الذي جذب أكثر من  11.4مليون
زائر يف غضون ثالثة أشهر يف شتاء عام 2019م .تضم املنطقة كذلك محافظة الدرعية ،موطن أحد مواقع قائمة
اليونسكو للرتاث العاملي (حي الطريف) ،يعاد تطويرها حاليًّا لتكون العاصمة الثقافية للمملكة وبهدف جذب 25
مليون زائر سنويًّا بحلول عام 2030م.
• املنطقة الرشقية
تُعد املنطقة بوابة اململكة للزوار من دول الخليج األخرى .وتتميز بوجود واحة األحساء ،وهي موقع آخر ضمن قائمة
اليونسكو للرتاث العاملي.
• عسري

تصنف بوصفها رابع أكثر املناطق زيار ًة يف الصيف بعد الرياض ومكة املكرمة واملدينة املنورة .وتعمل املنطقة عىل
تطوير عدد من املشاريع السياحية لجذب ثمانية ماليني زائر سنويًّا بحلول عام 2030م.

نبذة عن المؤلفة
مها فالته باحثة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية .تُجري أبحاثًا حول السياسات واملمارسات
السياحية اليابانية والعاملية ،وتدرس إمكانية تطبيقها يف اململكة العربية السعودية .تشمل األوراق البحثية التي
نرشتها «بناء سياحة قائمة عىل املعرفة :توثيق معرفة القوى العاملة يف املجال السياحي باملنطقة املحلية من أجل
تعزيز القدرة التنافسية وتسهيل التدريب» (2020م)؛ «اسرتاحات الطرق :الفرص الخفية للسياحة الداخلية
واالقتصاد املحيل يف اململكة العربية السعودية» (2020م)؛ «إثراء سياحة الطهي :إمكانية استخدام املسابقات

القائمة عىل املناطق ( )ABCلتطوير املنتجات الغذائية املحلية» (2020م)؛ «ربط االنفتاح السياحي بتطوير
املنتجات املحلية لخلق فرص عمل مستدامة :تجربة حركة «قرية واحدة منتج واحد» يف اليابان» (2019م) .حصلت
عىل درجة املاجستري يف ريادة األعمال من جامعة طوكيو للتكنولوجيا ودرجة البكالوريوس يف اإلدارة العامة من
جامعة امللك عبدالعزيز .وهي حاصلة عىل شهادة .JLPT N1
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