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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

أهمية قطاع السياحة

كل السيييا ة د ييد دطييا  ااقيياد ال تنيياد اليزنييانس ة ليييو  دساسييية لينمييز ال تنيياد    ييي   يي▪

، ةةظي  2017مي  ججميالس النياتج المحييس لييبلد ايل  قيا  % 6.8الناتج المحيس اإلجميالس ليسييا ة 

ميي  ججمييالس % 10.0، ةطييز مييا  مثييل 2018 يي ب كلييكل مبا يير  ييس قييا  800دلفًييا ة 381القاييا  

مي  ججميالس اياد اد ال يدماد  يس قيا  % 43.3العمالة  يس اليبلد، لميا  يكيد اياد اد السييا ة 

2018.

ية تجييد  اإل ييا   جلييز دة ةلا   السيييا ة اليزنانييية طييس المسييسةلة قيي  ةايي  السياسيياد السيييا ▪

ي  جيزد  ةتاز رطا   ي  تقد  تلر عاد اااية كالسييا ة، ةتحفيو السيتثما ، ةتعميل قييز تحسي

لا اد السييييا ة اليزنانيييية ةتعو يييو  يييد ت،ا التنا سيييية، لميييا تتعييياةة اليييزلا   كليييكل ة يييي  مييي  اليييز

Association of Greek" )اتحيياد  يييرلاد السيييا ة اليزنانييية"ةال،يئيياد السيييا ية ا،اييير ، مثييل 

Tourism Enterprises)مع،د دكحاث السيا ة"، ة( "Research Institute for Tourism.)

 سيية ةالجيزد  ةقييه، تتمثل ا،ةلز اد الرئيسة لقاا  السيا ة الزطنية  س تحسي  القد   التنا▪

امييية ةالمرةنييية ةالسيييتدامة ليمنيييتج السييييا س، كاإلايييا ة جليييز تعو يييو السيييتثما   يييس دميييال  اإل 

.متحد السيا ية قالية الجزد ، لما  أاذ القاا   س اقتبا ه دطداف التنمية المستدامة لألما ال

كيف أصبحت اليونان أحد أفضل الوجهات السياحية في العالم؟

 يس النليا   تناة  العير  التيالس تجركية اليزنياة  يس دقيا السييا ة  ةالتيس تمثيل قننيرًا  ئيسًيا
ك ال تنياد  ليييبلد، كاقتبا طييا ةا ييد  ميي  دطييا القااقيياد الناجحيية ةالمسييتقر  منييذ ققييزد، ة ليي

.لثقا ت،ا، ةتا   ،ا  د د الثراء، ةمعالم،ا السيا ية ال لكة
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مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

سياسات تطوير قطاع السياحة في اليونان

ه، ةايعد الدةلية تعتبر اليزناة السيا ة محز  التنمية الزطنية ةالكتكا  ةالنفتاح  س اليبلد، ةقييي▪

   يي  ت،يدف جليز التيرة ج لييبلد "2020-2014الستراتيجية الزطنية لقايا  السييا ة ايل  الفتير  "

.لزج،ة قالمية ةجذاكة قيز مدا  العا ، ةتقد ا تجا ب سفر  ر د  ةمميو 

نظييا  تعمييل السييتراتيجية قيييز ةايي  معييا ير قالييية ليبنييية التحتييية، ميي  جداييا  تحسيييناد قيييز▪

ة جلييز التيراايب  يس الييبلد مي  دجيل جييذب اسيتثما اد قاليية الجييزد   يس  ايا  السيييا ة، كاإلايا 

رق تعو ييو مبييادس السييتدامة، ةتحسييي  جمكانييية الزاييز  ةالتنييا ، ميي  اييل  تاييز ر  ييبكة طيي

.  ليمراسسالايراة  س البلد، ةتزسي  ةتحد   اللبكة الزطنية 

منظميية السيييا ة : "، ميي   لبييل"2020-2019اايية التسييز   السيييا س "قييلة  قيييز  لييك، تييا تنفيييذ ▪

ةالتيس تيد ر  يبكة مكزنية ،(Greek National Tourism Organization, GNTO" )الزطنيية اليزنانيية

 The Hellenic Chamber of" )الغر يية اليزنانييية ليفنييادق"مكتبًييا سيييا يًا اييا د الييبلد  ة16ميي  

Hotels) ةطيييس المستليييا  القيييانزنس ليييزلا   السييييا ة  كاإلايييا ة جليييز السييييااد المسيييسةلة قييي ،

.التنني  الرسمس ليفنادق ةالغرف ةاللق 

تر ي،يية ليمسا ر   مجمزقة متنزقة م  ال يا اد السييا ية ةال" ااة التسز   السيا س"تقد  ▪

د مي  قيز مدا  العا    ي  تعر  معالا الجذب ال فية  س لل مناقة سيا ية داال البلد، ةتو 

.ةقس الوائر   المحييي  ةا،جانب كالعد د م  ا،مال  السيا ية غير المعرة ة

لبنييية التحتييية اتنييالًا، تقييز  ةلا   السيييا ة كتنفيييذ سياسيياد لتنز يي  المنييتج السيييا س، ةتحسييي  ا▪

ةت،يدف طيذه اإلجيراءاد جليز ايي  ةظيائ ليسيا ة، ةدمج  اا  السييا ة  يس ال تنياد المحييس 

يًا قيي  قاليية الجييزد ، ةل يياد  جنفيياق الوائيير  ، ة ما يية الميزا د الابيعييية ةالثقا ييية ةتحسييين،ا،   يي

.اي  تأ يراد ج جاكية غير مبا ر  قيز ال تناد الزطنس الكيس

وةا  جليز ةلتحسي  قميية التنيا   يس جميي  دنحياء اليبلد، قمييد اليزنياة قييز تسي،يل ةايز  الي▪

 يبكة المناط  النائية دة التس  نعب الزاز  جلي،ا قيز لل م  ا،   ةالمياه، م  ال  جنلاء

مييي  الايييرق السييير عة ةالميييزانا، لميييا تقيييد  الدةلييية اسيييتثما اد لبيييير   يييس قيييدد مييي  المايييا اد 

.اإل ييمية

" ميييرالبنييك ا،ة ةكييس لءنليياء ةالتع" ييس السييياق  اتييه، قميييد ةلا   السيييا ة كلييكل ة ييي  ميي  ▪

(European Bank for Reconstruction and Development) لتعو يو اايا السييا ة المسيتدامة ،

" سيييانتز  نس"ة( Rhodes" ) ةدس: " يييس ا نتيييي  مييي  دلثييير جيييو  العايييلد  ييي،ر   يييس اليييبلد، ةطميييا

(Santorini)ي  ت،دف ال اا جلز مساقد  اللرلاد ةالمجتمعياد المحييية  يس الجيو ، ة ليك   

كاميية، ل ماة تاز ر الزج،اد السيا ية، ةجدا ت،ا، ةالترة ج ل،يا كار قية مسيتدامة ة يامية ةمت

.  م  الترليو الزااح قيز ا تياجاد السكاة
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ة ميي  تلييمل المبيياد اد السيييا ية ا،ايير  التييس  جيير  تاز رطييا  اليًييا  ييس الييبلد، تنفيييذ مجمزقيي▪

  التعياةة اليرئيب كيي  القايياقي: ا،نلياة الليامية مي  الييزلا اد ا،اير  ةالقايا  ال يا ، مثييل

نيية ليميزانا العا  ةال ا  لتحفيو تنمية السيا ة البحر ة، م  ال  تحسي  ةتعو و اللبكة الزط

.السيا ية

انز ، ةليذلك اتنالًا،  تا تنفيذ كرامج تد  ب قمييس  يس  ايا  السييا ة لايبية التعيييا ميا كعيد الثي▪

  كييرامج تييد  ب م،نييس لتعو ييو م،ييا اد المييزظفي ، ةججييراء تحسيييناد  ييس نظييا  تعييييا المر ييد 

سيي  كيي  السيا يي ، كاإلاا ة جلز تلكيل مجمزقية قميل ةلا  ية جد يد  لتحسيي  التعياةة ةالتن

رالة ةلا   السيييا ة ةةلا   الثقا يية ةالر اايية  ييز  الق ييا ا  اد الطتمييا  الملييتر ، ةتعو ييو الليي

 ييز  ، لتحسييي  ج نيياءاد السيييا ة الداايييية، ةغيرطييا ميي  البيانيياد"طيئيية اإل نيياء اليزنانييية"ميي  

.نسبة اإل غا  ةطيكل اناقة السيا ة لكل

ييز جنلياء جد ر كالذلر، دة التحز  الر ميس دايبح دةلز ية  ئيسية كالنسيبة لييزنياة   يي  سيتعمل ق▪

المقدمية التحز  الر مس لي دماد: نظا  كيئس   مس ليسيا ة كاست دا  د ك   لائو دساسية، ةطس

ميييي  ليمييييزاطني  ةاللييييرلاد، ال تقيييياء الر مييييس كييييالتعييا السيييييا س، تلييييكيل نظييييا  متكامييييل لج

.ج السيا سةمعالجة البياناد قبر اإلنترند، كاإلاا ة جلز است دا  التقنياد الجد د   س الترة 

أبرز مظاهر ازدهار السياحة في اليونان

مييييزة 63.7لتنييل جلييز 2018 ييس قييا  % 6.3ا تفعييد الميوانييية اإلجمالييية لييزلا   السيييا ة كنسييبة ▪

مييزة  ز ة م  طذا المبيي  20.6، ةتا ت نيب 2017مييزة  ز ة  س قا  59.9 ز ة، كعد دة لاند 

".منظمة السيا ة الزطنية اليزنانية"لدقا ا،نلاة التسز قية ةالترة جية لي

اليبلد ، سجيد السيا ة ال ا جية جلز اليزناة دقيز مستز ات،ا قيز اإلطلق   يي  لا 2018 س قا  ▪

التحييياد "، ة يييكل السيييياح مييي  دة  2017قييي  قيييا  % 9.7ميييييزة سيييائح دةليييس، كو ييياد   يييد طا 33.1

مقا نيية % 15.1، مييا  قييرب ميي   يثييس ججمييالس الو ييا اد، كو يياد   ييد طا (European Union" )ا،ة ةكييس

.كالعا  الساك 

مل يي  سيائح، 4.4، كميا  مثيل %18.2نما  جيا السيياح الزا يد   جليز اليزنياة مي  دلمانييا كيألثر مي  ▪

مييييزة سييائح، لمييا ا تفيي  قييدد السييياح ميي  الزل يياد 1.5، كمييا  مثييل %7.3ةميي   رنسييا كييألثر ميي  

، كاإلاا ة جليز  ليك %26.9مييزة سائح، ةطز ما  مثل نمزًا سنز ًا  د ه 1.1المتحد  ا،مر كية جلز 

.2017مقا نة كعا  % 8.1ا تف  قدد الييالس التس  ق ي،ا السياح  س جمي  دمال  اإل امة كنسبة 

ق  % 3.6، كو اد   د طا 2018مل ي    ية سيا ية ال  قا  5.7اتامًا،  ا  السائحزة المحييزة كي ▪

 قييا ميي  اليير لد المحيييية ،غييرا  تجا  يية، كينمييا الغالبييية العظمييز ميي % 4.7، ةلانييد 2017قيا  

. الر لد لاند مزج،ة ليتر يه

source: OECD library, "OECD Tourism Trends and Policies 2020.", https://bit.ly/3hfQ2sQ. (Accessed: Sep 9, 2021)




