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الملخص

جرت االشــارة يف هذه الدراســة إىل واقع الحركة 

العراق،  إقليم كوردستان  الســياحية ومعوقاتها يف 

وكان مــن أهم أهدافهــا تحليل التبايــن املكاين 

للجذب السياحي يف محافظات إالقليم، والتعرف 

إىل جنســية الســياح مــن حيث أماكــن قدومهم 

والتعرف إىل أهم املعوقــات التي تواجهه الحركة 

السياحي من أجل تطوير القطاع السياحة يف منطقة 

الدراسة واملحافظة عليه، ووضع الحلول املناسبة 

للمشــكالت التي يتعرض لها قطاع الســياحة يف 

اإلقليم كوردســتان لتكون هذه الحلول عوناً للهيئة 

السياحة يف إقليم واملخططني يف املستقبل.

وألجــل الوصول إىل هــدف البحــث والتحقيق 

من فرضيته، فقد قســم البحــث إىل أربعة محاور، 

تطرق املحور األول إىل مفهوم الســائح والسياحة 

مع نبذة تاريخيــة عن الحركة الســياحية يف إقليم 

كوردســتان، أما الثاين فقد درس عوامل وأســباب 

تباين الحركة الســياحية يف إقليم كوردســتان، يف 

حني اســتعرض املحور الثالــث التباين املكاين 

للمؤرشات السياحية يف إقليم كوردستان- العراق، 

وتطرق الرابع إىل تحليل معوقات الحركة السياحية 

يف إقليم كوردســتان – العراق. ومــن اهم النتائج 

التي وصلت اليها الباحث يتمتع إقليم كوردســتان 

باإلمكانات الســياحية الطبيعيــة والبرشية متنوعة، 

التي يكون لها دور كبري يف تطور القطاع الســياحي 

إذ تم استغاللها بشــكل جيد، اضافًة ان هناك دور 

كبري لألعالم عىل القطاع السياحي، حيث أثر إذاعة 

ناليــا العربية )NRT( يف ترويج مدينة العاب جايف 

الند يف محافظة السليامنية.  

الكلامت الدالة: الحركة الســياحية، الفنادق، إقليم 

كوردستان، السياح )السائح(، السياحة. 
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Abstract:

Reference was made in this study to the 

reality of tourism movement and its obsta-

cles in the Kurdistan Region of Iraq, and 

one of its most important objectives was to 

analyze the spatial variation of tourist at-

traction in the governorates of the region، 

And to identify the nationality of tourists in 

terms of their places of arrival and to know 

the most important obstacles facing the 

tourism movement in order to develop and 

maintain the tourism sector in the study 

area, and to develop appropriate solutions 

to the problems faced by the tourism sector 

in the Kurdistan Region so that these solu-

tions will help the Tourism Authority in the 

region and planners in the future.

In order to reach the goal of research and 

investigation from a hypothesis, the re-

search was divided into three axes. The first 

axis dealt with the concept of tourist and 

tourism with a historical overview of the 

tourism movement in the Kurdistan Re-

gion، As for the second, it studied the fac-

tors and causes of the variation in tourism 

movement in the Kurdistan Region, while 

the third axis reviewed the spatial variation 

of the tourism indicators in the Kurdistan 

Region - Iraq, and the fourth dealt with 

the analysis of the obstacles to tourism 

movement in the Kurdistan Region - Iraq. 

Among the most important results that the 

researcher reached, the Kurdistan Region 

has a variety of natural and human tourism 

potentials. In addition, there is a major role 

for the media on the tourism sector, as the 

Nalia Arabic Radio )NRT( has affected the 

promotion of the city of Games )Javi Land 

(in Sulaymaniyah Governorate.

Key words: Tourist movement, Hotels, 

Kurdistan Region, Tourists (the tourist), 

tourism. 
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المقدمة

اكتســبت الســياحة يف العرص الحديــث اهتامما 

متزايــداً مــن العلــامء والباحثــني، إذ اعدت من 

املواضيع التي تأثــر ومازالت تتأثر باهتامم العديد 

من الباحثــني واملختصني يف املجال الســياحي 

والفندقي واالجتامعي واالقتصادي ... 

عــىل الرغم من كل ما ميتلكه إقليم كوردســتان – 

العراق من اإلمكانات الســياحية الطبيعية والبرشية 

املتميزة والنادرة نجد أن هناك تبايناً واضحاً للحركة 

السياحية بني الســنوات 2013- 2018، إذ يتضح 

مــن بيانــات عــام 2016 تراجــع وانخفاض يف 

أعداد الســياح الوافدين إىل اإلقليم بســبب ظهور 

حــرب اإلرهاب داعش إذ تم الســيطرة عىل بعض 

محافظات من وســط العراق، فضــالً عن تدهور 

الوضع االقتصادي لحكومة إقليم كوردستان بسبب 

قطع ميزانيتها من قبــل الحكومة املركزية يف بداية 

2014 إىل نهاية 2017.

مشكلة الدراسة:	 

1-وجــود تباين يف توزيع أماكن االيــواء )الفنادق 

واملوتيالت والقرى السياحية( واملنشآت السياحية 

أدى إىل تباين الحركة السياحية يف اإلقليم.

2-إىل أيــن وصلــت خدمات قطاع الســياحة يف 

املنطقة الدراسة؟ وماهي املعوقات التي تقف أمام 

تطورها؟

3- هل الزيادة يف اعداد السياح يؤدي إىل ارساع يف 

تقليل تلك املعوقات عن طرق الحلول املناســبة 

لحلها؟

4- ماهي املشكالت التي تواجه قطاع السياحة يف 

إقليم، وماهي الحلول املناسبة لها؟

فرضيات الدراسة:

1- تتبايــن الحركــة الســياحة يف محافظات إقليم 

كوردستان- العراق.

2- هناك تباين مكاين يف أماكن االيواء واملنشــآت 

السياحية يف إقليم كوردستان.

3- هنــاك عالقة قوية بني الخدمات الســياحية يف 

اإلقليم و عنارص الجذب السياحي. 

4-كان للتحوالت خــالل املدة )2013- 2018) 

أثر يف الحركة السياحية يف إقليم كوردستان.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إىل ما يأيت:  	 

1- تحليل التباين املكاين لواقع الحركة الســياحية 

يف إقليم كوردستان.

2- عرض االســباب والعوامل التي تؤدي إىل تباين 

الحركة السياحية يف إقليم كوردستان.

3- التعرف إىل الخدمات السياحية املتوافرة ومدى 

تناســبها مع حجم الحركة الســياحية التي تشهدها 

املنطقة حالياً أو املتوقع أن تشهدها مستقبالً.

4-معرفة املشــاكل التــي تواجه قطــاع خدمات 

السياحة يف اإلقليم كوردستان وكيفية الوصول إىل 

حلها.
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5-العمل عىل تطوير قطاع الســياحة يف محافظات اإلقليم من خالل توفري الخدمات السياحية املتنوعة 

واملناسبة للسياح عىل اختالفهم. 

أهمية الدراسة:	 

1- الحاجة إىل مثل هذه الدراسات يف املحافظات إقليم كوردستان وذلك للنهوض بواقع الحركة السياحية 

لدعم االقتصاد الوطني.

2- التعرف إىل أهم املشكالت التي يوجهها قطاع السياحة وسبل معالجتها.

3- التعرف إىل التباين يف توزيع املنشآت السياحية يف إقليم كوردستان - العراق.

حدود الدراسة:	 

يقــع إقليم كوردســتان العراق فلكياً بني دائريت عرض )33 -22 ،37° ( شــامالً وخطي طول )°41،08- 

46،18°( رشقــاً. ويتكون إقليم كوردســتان من أربع محافظات )أربيل والســليامنية ودهوك والحلبجة( 

خارطة )1(. وتقع املدة الزمنية للدراسة بني )2013 - 2018).

منهجية الدراسة:	 

اعتمدت الدراســة عىل أكرث من منهج منها املنهج االســتقرايئ التحلييل )املنهج األصويل والتحلييل( 

وذلك باســتعامل األساليب الكمية اإلحصائية يف تحليل اإلحصاءات ذات الصلة بواقع الحركة السياحية 

ومؤرشات السياحية يف محافظات إقليم كوردستان – العراق. واألسلوب الوصفي التحلييل لدراسة واقع 

الحركة السياحية يف إقليم.  
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خارطة )1( املوقع الجغرايف ملحافظات إقليم كوردستان العراق 	 

الباحــث باالعتامد عىل: إقليم كوردســتان – العراق، وزارة التخطيط، مديرية التخطيط واملتابعة، قســم 

(GIS(، خارطة محافظات إقليم،2018 ، مقياس 1:1000000 ، غري منشورة.   

Introduction:

Tourism in the modern era has gained increasing interest from     scholars and research-

ers, It was prepared from among the topics that have been affected and are still affected by 

the interest of many researchers and specialists in the tourism, hotel, social and economic 

fields... 

Despite all the unique and rare natural and human tourism potential that the Kurdistan 

Region - Iraq possesses, we find that there is a clear discrepancy in the tourism movement 
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between the years 2013-2018, It is clear 

from the 2016 data that the number of tour-

ists coming to the region has declined due 

to the emergence of the ISIS terrorist war, 

as some governorates of central Iraq were 

controlled. It is clear from the 2016 data 

that the number of tourists coming to the 

region has declined due to the emergence of 

the ISIS terrorist war, as some governorates 

of central Iraq were controlled. In addition 

to the deterioration of the economic situ-

ation of the Kurdistan Regional Govern-

ment due to the cutting of its budget by the 

central government from the beginning of 

2014 to the end of 2017.

the study Problem:

1- There is a discrepancy in the distribution 

of accommodation places (hotels, motels, 

tourist villages) and tourist facilities, which 

led to the variation in the tourism move-

ment in the region.

2-Where did the tourism sector services 

reach in the study area? What are the ob-

stacles that stand in the way of its develop-

ment?

3-Does the increase in the number of tour-

ists lead to a speedy reduction of these ob-

stacles through appropriate solutions to 

solve them?

 4-What are the problems facing the tour-

ism sector in the region, and what are the 

appropriate solutions for them?

Study hypotheses:

1- The tourism movement varies in the gov-

ernorates of the Kurdistan Region - Iraq.

2- There is a spatial discrepancy in the ac-

commodation and tourist facilities in the 

Kurdistan Region.

3- There is a strong relationship between 

tourism services in the region and the ele-

ments of tourist attractions.

4-The transformations during the period 

(2013-2018) had an impact on the tourism 

movement in the Kurdistan Region.

Objectives of the study:

The study aims at the following:

1-Spatial variation analysis of the reality of 

tourism movement in the Kurdistan Re-

gion.

2- Presenting the reasons and factors that 

lead to the discrepancy in the tourism 

movement in the Kurdistan Region.
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3- Identifying the available tourism servic-

es and their compatibility with the volume 

of tourist movement that the region is cur-

rently witnessing or expected to witness in 

the future.

4- Knowing the problems facing the tour-

ism services sector in the Kurdistan Region 

and how to solve them.

5-Work to develop the tourism sector in 

the provinces of the region by providing di-

verse and appropriate tourism services for 

tourists of all kinds.

the importance of studying:

1-The need for such studies in the prov-

inces of the Kurdistan Region in order to 

advance the tourism movement to support 

the national economy.

2-To identify the most important problems 

faced by the tourism sector and ways to ad-

dress them.

3- To identify the discrepancy in the distri-

bution of tourist facilities in the Kurdistan 

Region - Iraq.

The limits of the study:

The Kurdistan Region of Iraq is located as-

tronomically between two latitudes (o37,22-

33) north and longitudes (o46,18- o41.08) 

east.

The Kurdistan Region consists of four gov-

ernorates (Erbil, Sulaymaniyah, Duhok and 

Halabja( map )1(. The study period is be-

tween (2013 - 2018).

Study Methodology:

The study relied on more than one ap-

proach, including the analytical inductive 

approach (the fundamental and analytical 

approach) by using quantitative statistical 

methods in analyzing statistics related to 

the reality of tourism movement and tour-

ism indicators in the governorates of the 

Kurdistan Region – Iraq. And the descrip-

tive analytical method to study the reality of 

tourism movement in the region.

املحور األول: مفهوم الســياحة والســائح ونبذة 	 

تاريخية عن الحركة السياحية يف اإلقليم.

 1-مفهــوم الســائح والســياحة: عــرّف قامــوس 

أكسفورد السائح بأنه: )الشخص الذي يقوم برحلة 

– أو رحالت بغرض الرتويح والتثقيف، أو من أجل 

االهتاممــات الخاصة أو لكون منطقة االســتقبال 

مفضلة لديه( (1). 
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أما الســياحة فقد عرّفتها )لجنه  خرباء السياحة يف 

عصبة األمم املتحدة عام 1937( الســياحة بأنها 

» مجموعة الظواهر واألنشطة البرشية والعالقات 

التــي تتولد نتيجة عمليــات االنتقال الوقتي التي 

يقــوم بها عدد من األشــخاص إىل أماكن خارج 

اقامتهــم الدامئة ألغــراض غري متعلقــة بتحقيق 

الربح املادي (2). 

2- نبذة تاريخية عن واقع الحركة السياحية يف إقليم 

كوردستان- العراق:

يُعّد إقليم كوردستان من املناطق السياحية الواعدة 

والواجهــة الســياحية املفضلة للســياح العراقيني 

طوال الســنة حيــث درجات الحــرارة املنخفضة 

صيفاً وتساقط الثلوج شتاًء، كام يُعد اإلقليم وجهة 

سياحية لسكان املناطق الحدودية من تركيا وإيران 

التي يرتبط أهاليهام بوشــائج اجتامعية عديدة مع 

سكان اإلقليم.

ويعود التوجه إىل إقليم كوردســتان بوصفه وجهة 

سياحية للسياح العراق من جميع املناطق الجنوبية 

والوسطى وبغداد العاصمة تحديداً لسنوات عديدة، 

بل منذ تأســيس الدولــة العراقيــة يف عرشينيات 

القرن املايض، إذ مازال القــرص املليك الصيفي 

مللوك العراق يف القرن املنرصم شــاخصاً للعيان 

يف ناحية زاويتة يف ضواحــي مدينة )دهوك( التي 

تبعد عن شــامل بغداد )450( كم، وكذلك تسمية 

أربيل عاصمًة صيفية للعراق يف ســبعينيات القرن 

املايض، وكذلك قصــور رئيس الجمهورية العراق 

السابق )صدام حســني( عىل قمة جبل كارة شامل 

غرب دهوك (3).

وبعــد ســقوط حكومــة العراقية يف عــام 2003 

)صدام حســني( واســتقرار اإلقليم وبالتحديد يُعد 

عام 2007 بداية الســياحة يف إقليم كوردســتان، 

إذ وصلــت أعــداد الســياح يف العام نفســه نحو 

(377397( سائحاً، جدول )1( والشكل )1(. ويف 

عــام 2013 ارتفعت أعداد الســياح الوافدين إىل 

إقليم إذ بلغت )2952027( ســائحاً، وذلك بعد 

انعقاد مؤمتر موســع يف العاصمة الربيطانية لندن 

بهــدف تطوير البني األساســية يف اإلقليم وجعلها 

مســتدامة، وكان الهدف األساس يف املؤمتر الذي 

عقــد يــوم )2-7-2013(، هو تعريــف الرشكات 

 العاملية بقطاع السياحة يف إقليم، وأنشاء جرس يف 

العالقــات والتعاون بينهــا متهيداً لتقييــم القطاع 

السياحي وتطويره (4). 

وبعد هذا املؤمتر وتحديــداً يف عام 2014 جرى 

اختيــار محافظة أربيل )عاصمًة للســياحة العربية( 

وبلغــت أهميــة خاصــة يف قطاعي االســتثامر 

والســياحة. أمــا يف عــام 2015 فانخفض أعداد 

الســياح الوافدين إىل اإلقليم بسبب تدهور الوضع 

األمني يف محافظات وســط العراق، نتجه لظهور 

الحركة اإلسالمية اإلرهابية املسمى بالداعش. 

وقد شــهد إقليم يف املدة األخرية والسيام يف عام 

2018 ارتفاعاً ملحوظاً يف أعداد السياح العراقيني 

من جمــع محافظات العراق الذين قصدوا اإلقليم، 



التحليل املكاين لتباين واقع الحركة السياحية ومعوقاتها يف إقليم كوردستان العراق 

دكتور بحري سامل فتاح الصفار    209 

وقد بلغ أعداد الســياح نحو )3( ثالثة ماليني ســائح و )15%( منهم من الدول املجاورة والســيام تركيا 

وإيران ودول الخليج والدول األوربية (5). 

جدول )1( مقارنة بني أعداد السياح ونسبهم الوافدين إىل إقليم كوردستان خالل مدة )2007- 2018(	 

زياد نسبة السنوية أعداد السياح الوافدين إىل إقليم السنوات

377397 2007

%33 2952027 2013

% -49 782251 2015

% 105 1603400 2016

% 46 3057642 2018

الباحث باالعتامد عىل:

1- إقليم كوردستان- العراق، وزارة البلديات والسياحة، الهيئة العامة للسياحة- أربيل قسم تخطيط، بيانات 

عن أعداد السياح الوافدين إىل إقليم،2007- 2018، غري منشورة.

2-إقليم كوردســتان – العراق، وزارة التخطيط، الهيئة إحصاء اإلقليم، قســم التخطيط، بيانات عن أعداد 

السياح إقليم كوردستان، 2013- 2018، بيانات منشورة.

شكل )1( أعداد السياح ونسبهم الوافدين إىل إقليم كوردستان خالل مدة )2007- 2018(	 

عمل الباحث باالعتامد عىل معطيات جدول )1).
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ويتضح من الجدول )1( ما يأيت:

1- وجود تباين كبري يف أعداد السياح الوافدين إىل 

اإلقليم بني الســنوات 2007 – 2018، إذ ارتفعت 

إعداد السياح بشكل ملحوظ.

2- انخفــاض يف أعداد الســياح يف عــام 2015 

وذلك بسبب ظهور حركة داعش االرهابية وتدهور 

االقتصاد إقليم كوردستان.

3- يالحظ ارتفــاع أعداد الســياح يف عام 2016 

بســبب تحســني وضع اإلقليم اقتصادياً، وسيطرة 

حكومة العراق عىل محافظات كثرية واســرتجاعها 

من سيطرة اإلرهاب الداعش.

4-يوجد ارتفاع يف أعداد السياح الوافدين إىل اإلقليم 

يف عام 2018 عىل الرغم من فرض الحصار عىل 

مطاري اإلقليم للرحالت الجوية الخارجية من قبل 

الحكومة بسبب استفتاء التي أجرته حكومة اإلقليم 

بتاريخ 25- أيلول واســتمرار الحصار إىل 13 أذار 

.2018

املحــور الثاين: عوامل وأســباب تبايــن الحركة 

السياحية يف إقليم كوردستان 

1- العوامل الطبيعية: 

متتــد السالســل الجبلية العالية من شــامل غريب 

إىل جنــوب الرشقي إقليم وميتــد يف املحافظات 

الثالثة )السليامنية وأربيل ودهوك(، وأن طبوغرافية 

اإلقليم تتنوع بني الجبال العالية والوديان والهضاب 

والسهول الجبلية والواسعة، إذ إن هذا تنوع يف سطح 

األرض اثــر يف تنوع املناخ يف إقليم كوردســتان 

وســقوط الثلج يف الشــتاء وكرثة مصادر املياه من 

االنهر و الينابيع، فقد أعطى هذا تنوع لكل محافظة 

ظواهر مميزة ففــي محافظة أربيــل توجد كهوف 

متنوعة مميزة مثل كهف )شــاندةر( من أقدمها يف 

العــراق، إذ يعــود تاريخها إىل العــرص الحجري 

القديم، وكهف بةســتون يف جبال حصاروست، و 

شــالل طةىل عىل بط  و شالل بيخال و شالل برزة 

ومصايف جنديان، ووجود أماكن ومصايف متنوعة 

مثل وادي االنة ووادي ملــكان وكاين ماران وكيل 

اكويان ووادي سكران وكهف ثلج (6).

اما محافظة الســليامنية فتوجد فيها ظواهر الطبيعة 

خالبا مثل كهف زرزي وحمي رزان كهف جاســنة 

وهزارمريد وبال كةورة، فضال عن وجود املصايف 

مثل مصيف جمــي رزان ومريكبان ومصيف دوكان 

وقشــقويل وكونة مايس. كام يوجــد يف محافظة 

دهــوك ظواهر طبيعيــة جميلة ومصايــف مختلفة 

مثل كهف جارســتني وكهف انشيك وشالل سييل 

وشالل سيبة ومصيف سوالف وبري سييل ومصيف 

سوارة توكا واشــاوا ووادي جامنيك ووادي بالندا 

وكاين زرك ووادي زنطة، التي تجذب إليها السياح 

طوال الســنة (7). أما محافظة حلبجة فال تخلو من 

الظواهر الخالبة واملصايــف الجميلة مثل كهوف 

)مةرِنار و هةزار هةســون(، كام تحتوي املحافظة 

عىل مجموع مــن الينابيع مثل )هةييان، ســولتان 

ساغ، هانة ئةحمةدة ، هةرميَلَة(، ومصايف )ِريَشنَي 

و بيذاوا و شــريةمةِر وجــاوك وكوالن داري يكيل، 
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بحرية دربندخان( (8).

2-العوامل البرشية:

تعد محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردســتان، كام 

جرى أختيارها عاصمًة للسياحة العربية عام 2014، 

وتوجد فيها كثري من املنشــآت السياحية الجديدة 

واملتنوعــة، وتوجد فيها حدائــق كبرية مثل حديقة 

ســامي عبد الرحامن وحديقة شاندةر واملنارة التي 

يحتوي عىل تلفريك، ويوجد فيها متاحف وموالت 

كثرية ومدن العاب جدول )2، 3(. فضال عن وجود 

مطــار أربيل الدويل الــذي يربــط محافظة أربيل 

واإلقليم بالدول الخارجية.  

أما محافظة الســليامنية والتي يجذ الســياح اليها 

بســبب التنوع الخدمات الســياحية ووجود مدينة 

االلعاب جايف الند وفضالً إىل وجود قناة الفضائية 

ناليا )NRT( التي تقوم باإلعالن والرتويج وجذب 

السياح اليها من محافظات وسط وجنوب العراق.

أمــا محافظــة دهــوك فتحتــوي عىل املنشــآت 

الســياحية والخدمــات متنوعة مثــل حديقة زري 

وحديقــة الحيوانات ومــوالت وتلفريك بابلو. أما 

محافظة حلبجة فجرى إعالنهــا محافظة رابعة يف 

اآلونة االخرية ال توجد فيها الخدمات واملنشــأت 

السياحية. إذ قرر برملان كوردستان باالجامع تحويل 

قضاء حلبجة إىل محافظة يف عام 2014. ويوجد 

يف حلبجة مونومينت )النصب التذكارية( التي تعد 

من أهم املعامل السياســية والحضارية املهمة يف 

حلبجة، وهو معلم سياحي حديث، يجسد النصب 

بالســالح  الســابق  العراقي  النظام  مواقــع رضب 

الكيمياوي التــي أدت إىل وفاة االف من ســكان 

املدينة عــام )1988(. إن قصــف مدينة حلبجة 

باألســلحة الكيمياوية واستشــهاد )5000( كردي 

بــريء يف 1988/3/16 من قبل نظام البعث، أدى 

إىل إثارة الضمري البرشي يف العامل اجمع، ويف عام 

2002 قامت حكومة اإلقليم بانشاء النصب تكرمياً 

للشهداء واحداث القصف الكيمياوي الذي عانت 

منه املدينة عام 1988(9). 

❊ ❊ ❊
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جدول )2( اسامء املتاحف ومدن االلعاب واملوالت وتوزيعها الجغرايف يف محافظات إقليم كوردستان	 

املصدر الباحث باالعتامد عيل: 

1- إقليم كوردســتان -العراق، وزارة البلديات والســياحة الهيئة العامة للســياحة، مديرية العامة للسياحة 

دهوك، الدليل السياحي ملحافظة دهوك،2015.

2- إقليم كوردســتان -العراق، وزارة البلديات والســياحة الهيئة العامة للســياحة، مديرية العامة للسياحة 

السليامنية، الدليل السياحي ملحافظة السليامنية،2015.

5- إقليم كوردســتان -العراق، وزارة البلديات والسياحة الهيئة العامة للســياحة، الدليل السياحي إلقليم 

كوردستان، كوردستان الجنة الواعدة،2014.

6- إقليم كوردستان -العراق، وزارة البلديات والسياحة، موسوعة أربيل السياحية، 2014.

 www.bot.gov.krd 7- املوقع االلكرتوين للهيئة العامة للسياحة

* تخلو محافظة حلبجة من موالت

يتضح من الجدولني )2( ما يأيت:	 

1- وجود تباين كبري يف أعداد املتاحف واملعارض يف محافظات اإلقليم، إذ تحتل محافظة أربيل املرتبة 

االوىل مــن حيث أعداد املتاحف وبلغ عــدد متاحف فيها )7( متاحف، وتأيت محافظة الســليامنية يف 

املرتبــة الثانية وبلغ عدد املتاحف فيها )3(، يف حني يوجد يف كل من محافظات دهوك وحلبجة متحف 
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واحد فقط.

2- إن أهمية متاحف ليســت يف أعدادها إمنا فيام 

يحتويــه املتحف من اثار وتحــف املتنوعة ، مثل 

متحف ومونومينت نصب الشهيد يف حلبجة الذي 

يزار سنوياً من قبل أعداد كبرية من السياح، وكذلك 

االمن سورةكة يف سليامنية.   

3- وجــود تباين كبري يف أعــداد مدن االلعاب يف 

محافظــات اإلقليم، إذ تحتل محافظة أربيل املرتبة 

االوىل ويوجد فيها )2( مــن مدن األلعاب، وتأيت 

محافظة حلبجة يف املرتبة األخرية إذ تخلو متامان 

من مدن االلعاب، وسبب ذلك يعود إىل أن حلبجة 

يف اآلوانــه األخــرية أصبحت محافظــة رابعة يف 

اإلقليم.

4-إن أهمية مدن االلعاب ليســت يف أعدادها أمنا 

فيــام تحتويه من العــاب املتنوعــة، إذ يٌعد مدينة 

االلعــاب جايف الند يف محافظة الســليامنية أكرب 

مدينة يف إقليم كوردستان بشــكل خاص والعراق 

بشكل عام.

5-وجود تباين كبري يف أعداد املوالت يف محافظات 

اإلقليم، إذ يحتل محافظتي أربيل والسليامنية املرتبة 

اويل ويوجد يف كل منهام )10( من املوالت وتأيت 

محافظة دهوك يف املرتبة الثانية وتوجد فيها حوايل 

(5( مــوالً، يف حني احتلت محافظــة حلبجة يف 

املرتبة األخرية حيث تخلــو متامان من املوالت، 

وسبب ذلك يعود إىل أن حلبجة يف اآلوانه األخرية، 

أصبحت محافظة رابعة يف اإلقليم.

املحــور الثالــث: التباين املــكاين للمؤرشات 	 

السياحية يف إقليم كوردستان- العراق. 

        ســيجري يف هــذا محور تنــاول املؤرشات 

السياحية يف محافظات اإلقليم.

وأهم هذه املؤرشات هي: -

1- مؤرش عدد السياح )وجنسية السائح(:

هــو من مــؤرشات املهمة لالســتدالل عىل واقع 

الحركة الســياحية يف محافظات إقليم كوردستان، 

إذ سيجري توضحيه بحسب الحصة لكل محافظة. 

أعداد الســياح الوافدين إىل اإلقليم يف عام 2013 

بلغت، )2867140( سائحاً، أما عام 2016 فبلغت 

أعداد السياح نحو )1238438( سائحاً، يف حني 

بلغت أعداد السياح يف عام 2018 نحو )3( ماليني 

سائٍح. وإن أســباب االرتفاع النسبي ألعداد سياح 

لهذا العام، هو األمن واألمان املســتتب يف معظم 

محافظات اإلقليم وحالة االســتقرار التي تسود بني 

أربيل وبغداد، هام الســببان الرئيسان الرتفاع أعداد 

السياح. جدول )3(.  والشكل )1).
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(3( أعدد السياح الوافدين إىل اإلقليم كوردستان بحسب جنسيتهم خالل املدة 2013 -2018  

املصدر الباحث باالعتامد عىل:

.www.bot.gov.krd 1- املوقع االلكرتوين للهيئة العامة للسياحة

2- إقليم كوردستان- العراق، وزارة البلديات والسياحة، الهيئة العامة للسياحة- أربيل، قسم تخطيط، بيانات 

عن أعداد السياح بحسب جنسيتهم، بيانات غري منشورة. 

*- حيث مل يسجل سياح يف محافظة حلبجة. 
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شكل )2( أعدد السياح الوافدين إىل إقليم كوردستان حسب جنسيتهم عام 2013

عمل الباحث باالعتامد عىل معطيات جدول )3).

شكل )3( أعدد السياح الوافدين إىل إقليم كوردستان حسب جنسيتهم عام 2016

عمل الباحث باالعتامد عىل معطيات جدول )3).
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شكل )4( أعدد السياح الوافدين إىل اإلقليم كوردستان بحسب جنسيتهم عام 2018

عمل الباحث باالعتامد عىل معطيات جدول )3).

يتضح من جدول )3( ما يأيت:

1- وجود تباين كبري يف أعداد السياح الوافدين إىل اإلقليم، إذ حصلت محافظة أربيل عىل املرتبة االوىل 

يف الســنوات 2013- 2016-2018، حيث يف عام 2013 بلغت أعداد الســياح الوافدين إىل محافظة 

نحو )29502027(ســائٍح، أما عام 2016 فبلغت أعداد السياح الوافدين نحو )582320( سائٍح، وبلغ 

(776165( سائح يف عام 2018.

2- وجود تباين كبري بني املحافظات من حيث جنســية الســائح )أماكن قدومهــم(، فقد جاءت محافظة 

أربيل يف املرتبة االوىل من حيث أعداد الســياح الوافدين من داخل اإلقليم يف السنتني 2013 -2018، 

أما محافظة الســليامنية فحصلت عىل املرتبة االوىل يف عام 2016 من حيث أعداد السياح الوافدين من 

داخل اإلقليم، إذ بلغ )559879( سائحاً من داخل اإلقليم.

3- حصلــت محافظة أربيل عىل املرتبة االوىل يف الســنوات 2013-  2018 من حيث أعداد الســياح 

الوافديــن من خارج اإلقليم و خارج العراق، و يرجع  ســبب ذلك إىل أن أربيــل عاصمة اإلقليم وترتكز 

فيها املنشآت السياحية متنوعة، فضالً عن ان ســياح الوسط وجنوب العراق يفضلون السياحة الجامعية 

)كروبات( عن طريق املكاتب الســياحية، حيث يكون مكان إقامتهم محافظة أربيل ويزورون محافظات 
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أخرى نهاراً ويف الليل يرجعون إىل مدينة أربيل، أما محافظة الســليامنية فتأيت يف املرتبة الثانية من حيث 

أعداد الســياح الوافديــن من خارج اإلقليم و خارج العراق، يف حني جــاءت محافظة حلبجة يف املرتبة 

األخرية إذ مل يسجل فيها سياح الفعلني.

5- حصلت محافظة الســليامنية عىل املرتبة األوىل يف عام 2016 من حيث السياح الوافدين من خارج 

اإلقليم، إذ بلغ نحو )143994( ســائحاً، أما محافظة أربيل فجاءت يف املرتبة الثانية يف عام 2016، إذ 

بلغ عدد الســياح الوافدين من خارج إقليم نحو )57433( سائحاً، يف حني حصلت محافظة دهوك عىل 

املرتبة األخري وبلغت اعداد السياح من خارج إقليم نحو )3336( سائحاً.

2- مؤرش عدد ليايل املبيت أو معدل إقامة السائح:

        يســجل بحســب هذا املؤرش عدد ليايل املبيت عىل أســاس )رسير/ يوم(، أو مجموع األرسة التي 

شغلها السياح خالل مدة سنة. كام يف جدول )4).

 جدول )4( عدد ليايل املبيت للســياح الوافدين إىل إقليم كوردســتان بحســب جنســيتهم خالل املدة

 2018 – 2013

2013 عام 

مجموع السياح عدد ليايل املبيت 
السياح من خارج العراق

عدد ليايل املبيت السياح 
من خارج اإلقليم

عدد ليايل مبيت 
السياح من داخل 

اإلقليم

املحافظات

4756096 525216 818652 3412228 أربيل

1104482 266344 80492 757646 السليامنية

1312888 172512 675608 464768 دهوك

7173466 964072 1574752 4634642 إقليم 
كوردستان

2016 عام 

مجموع السياح عدد ليايل املبيت 
السياح من خارج العراق

عدد ليايل املبيت السياح 
من خارج اإلقليم

عدد ليايل مبيت 
السياح من داخل 

اإلقليم

املحافظات

1940020 545648 229732 1164640 أربيل

1835622 139888 575976 1119758 السليامنية
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219632 72302 13350 133980 دهوك

3995274 757838 819058 2418378 إقليم 
كوردستان

2018 عام 

مجموع السياح عدد ليايل املبيت 
السياح من خارج العراق

عدد ليايل املبيت السياح 
من خارج اإلقليم

عدد ليايل مبيت 
السياح من داخل 

اإلقليم

املحافظات

6242814 1294370 4179476 768968 أربيل

4225976 769088 2814379 442509 السليامنية

1492395 368138 899139 225118 دهوك

11761185 2431596 7892994 1436595 إقليم 
كوردستان

املصدر الباحث باالعتامد عىل:

.www.bot.gov.krd 1- املوقع االلكرتوين للهيئة العامة للسياحة

2- إقليم كوردستان- العراق، وزارة البلديات والسياحة، الهيئة العامة للسياحة- أربيل، قسم تخطيط، بيانات 

عن أعداد السياح بحسب جنسيتهم، بيانات غري منشورة. 

 * - مل يسجل يف محافظة حلبجة سياح فعليني.

شكل )5( أعداد ليايل املبيت للسياح الوافدين إىل إقليم كوردستان حسب جنسيتهم عام 2013

عمل الباحث باالعتامد عىل معطيات جدول )4).
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شكل )6( أعدد ليايل املبيت للسياح الوافدين إىل إقليم كوردستان حسب جنسيتهم عام 2016

عمل الباحث باالعتامد عىل معطيات جدول )4).

شكل )7( أعدد ليايل املبيت للسياح الوافدين إىل إقليم كوردستان حسب جنسيتهم عام 2018

عمل الباحث باالعتامد عىل معطيات جدول )4).

ويتضح من جدول )4( ما يأيت:   

1- وجود تباين كبري يف عدد ليايل مبيت الســياح يف إقليم كوردستان خالل املدة 2013- 2018، إذ بلغ 

عدد ليايل املبيت للســياح الوافدين إىل إقليم كوردستان العراق يف عام 2013 نحو )7173466( ليلة، 

أما يف عام 2016 فبلغ عدد ليايل مبيت الســياح نحــو )3995274( ليلة، يف حني بلغ عدد ليايل مبيت 
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2000000

3000000

4000000

5000000

عدد لیالي المبیت لسیاح داخل 
اإلقلیم

عدد لیالي المبیت لسیاح خارج 
اإلقلیم

عدد لیالي المبیت لسیاح خارج 
العراق

مجموع لیالي المبیت لسیاح 
اإلقلیم

إربیل السلیمانیة دھوك إقلیم كوردستان 
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عام 2018 نحو )11761185( ليلة.

إن انخفــاض يف عدد ليايل املبيت يف عام 2016 

يرجــع إىل وجــود إرهاب داعــش وتدهور وضع 

االقتصــادي لحكومة إقليم كوردســتان، يف حني 

أن ســبب ارتفاع عدد ليايل املبيت يف عام 2018 

يرجع إىل وجود األمن واألمان وانخفاض درجات 

التوتر واألزمات بني بغداد و أربيل.

2- احتلــت محافظة أربيل املرتبــة االوىل خال ل 

الســنوات 2013- 2016 -2018 عــىل التوايل 

من حيث أعداد ليايل املبيت بحســب الجنســية 

أي لسياح )داخل وخارج اإلقليم وخارج العراق(، 

و يرجع ســبب ذلك إىل أن أربيــل عاصمة اإلقليم 

ويوجد فيها املنشآت الســياحية املتنوعة مع توفر 

موالت معارصة وأماكن تسويق جديدة وجيدة.

3- احتلــت محافظة الســليامنية املرتبة الثانية من 

حيث أعــداد ليايل املبيت للســياح الوافدين إىل 

اإلقليم بحســب جنسيتهم خالل السنوات 2013- 

2016- 2018 عىل التوايل، ويرجع ســبب ذلك 

إىل وجود أماكن ســياحة ومصايف متنوعة ووجود 

مدينة االلعاب )جــايف الند( يف محافظة التي تعد 

من أكرب مدن االلعاب يف العراق و إقليم كوردستان 

والتي تجذب اليها السياح بشكل منتظم. 

4- جــاءت محافظة دهــوك يف املرتبة األخرية من 

حيث أعــداد ليايل املبيت للســياح الوافدين إىل 

اإلقليم مبختلف جنســياتهم، ويرجع ســبب ذلك 

إىل أن سياح وسط وجنوب العراق يزورون اإلقليم 

عىل شكل جامعات )سياحة كروبات( حيث يكون 

مــكان إقامتهم محافظة أربيــل ويف النهار يزورون 

محافظات إقليم ويف الليــل يرجعون إىل محافظة 

أربيــل، وهذا بســبب الربنامــج الســياحي التابع 

للــرشكات الســياحية التي تقوم بنقل الســياح من 

محافظات وسط وجنوب العراق إىل اإلقليم.

3- مؤرش املنشأة السياحية »أماكن اإليواء« )الفنادق 

واملوتيالت والقرى السياحية(:

يوضــح هــذا املــؤرش حصــت كل محافظة يف 

إقليم كوردســتان من الفنادق واملوتيالت والقرى 

السياحية.

بلغت أعداد املنشــأة السياحية يف إقليم كوردستان 

عام 2018 (781( مكاناً لإليواء. جدول )5).
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جدول )5( التوزيــع الجغرايف ألعداد الفنادق واملوتيالت والقرى الســياحية )أماكن االيواء( بحســب 
محافظات إقليم كوردستان -العراق خالل املدة 2013 -2016 ∗

املصدر الباحث باالعتامد عىل:

.www.bot.gov.krd 1- املوقع االلكرتوين للهيئة العامة للسياحة

2- إقليم كوردستان- العراق، وزارة البلديات والسياحة، الهيئة العامة للسياحة- أربيل، قسم تخطيط، بيانات 

عن أعداد السياح حسب جنسيتهم، بيانات غري منشورة. 

*- مل يسجل يف محافظة حلبجة سياح فعليني.

جدول )5( التوزيــع الجغرايف ألعداد الفنادق واملوتيالت والقرى الســياحية )أماكن االيواء( بحســب 
محافظات إقليم كوردستان خالل املدة 2013 -2018 ∗
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جــدول )6( أعداد الفنادق واملوتيالت والقرى الســياحية )أماكن اإليواء( وعدد الغرف واالرسة يف إقليم 

كوردستان – العراق خالل الفرتة 2013 – 2018 *

املصدر الباحث باالعتامد عىل:

.www.bot.gov.krd 1- املوقع االلكرتوين للهيئة العامة للسياحة

2- إقليم كوردستان- العراق، وزارة البلديات والسياحة، الهيئة العامة للسياحة- أربيل، قسم تخطيط، بيانات 

عن أعداد السياح حسب جنسيتهم، بيانات غري منشورة. 

*- محافظة حلبجة تخلو متامنا الفنادق واملوتيالت والقرى السياحية.     

يتضح من جدويل )5، 6( ما يأيت: 

1- وجود تباين كبري يف أعداد األماكن اإليواء بحســب محافظــات اإلقليم، حصلت محافظة أربيل عىل 

املرتبة أوىل من حيث عدد أماكن اإليواء )الفنادق، واملوتيالت والقرى الســياحية، يف السنوات 2013 

– 2016 – 2018 عىل التوايل، ويرجع ســبب إىل أن محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردســتان ويحتوي 

عىل املنشأت السياحية متطورة ومتنوعة. وجاءت محافظة السليامنية يف املرتبة الثانية، يف حني حصلت 

دهوك عىل املرتبة األخرية بني محافظات.

2- وجود تباين كبري يف أعداد أماكن اإليواء بني الســنوات 2013 -2016 – 2018، إذ ســجلت يف عام 

2013 نحــو )711( أماكن لإليواء يف إقليم كوردســتان، أما يف عام 2016 فانخفض عدد أماكن اإليواء 

يف اإلقليم ويرجع سبب ذلك إىل ظهور حركة داعش االرهابية وتدهور وضع اقتصاد إقليم كوردستان، إذ 

توقفت انشاء املشاريع السياحية يف اإلقليم بشكل عام. يف حني سجلت يف عام 2018 اعىل عدد أماكن 

اإليواء يف اإلقليم، ويرجع ســبب إىل تحسن األوضاع بني حكومة اإلقليم وحكومة املركزية، إضافة إىل 

انتهاء الحرب ضد إرهاب داعش.  
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3- ســجل أدين عدد للغرف والفنادق يف أماكن اإليواء يف إقليم كوردستان يف عام 2013، ويرجع سبب 

ذلك إىل أن ي هذه السنة تُعد بداية جيدة لتطور القطاع السياحي يف إقليم، أما عام 2016 فجاء يف مرتبة 

الثانيــة، إذ تالحظ زيادة ملحوظة يف عدد أماكن اإليواء عىل الرغــم من وجد حرب ضد داعش وتدهور 

الوضــع االقتصادي لإلقليم، ولكن هذا زيادة يف أماكن اإليواء جاءت بعد عام 2013 وبتحديد 2014 إذ 

ازدادت الخدمات السياحية يف محافظة أربيل ولذلك اختريت عاصمة السياحة للدول العربية.

4- وجــود تباين كبــري يف عدد االرسة بني محافظات إقليم، إذ احتلــت محافظة أربيل املرتبة االوىل من 

حيث عدد االرسة خالل السنوات 2013 -2018، وجاءت محافظة السليامنية يف املرتبة الثانية، يف حني 

جاءت محافظة دهوك يف املرتبة األخرية خالل السنوات نفسها.

5- مؤرش عدد املطاعم والكازينوهات السياحية:

عند القيام بالنشــاط الســياحي يحتاج الســياح إىل زيارة املطاعم والكازينوهات لغرض التسلية وتلبية 

احتياجاتهم مــن االكل واملرشوبات وقضاء الوقت، اذ تشــكل املطاعــم والكازينوهات أهم حاجات 

السياح، لذلك فهي املسؤولة بدرجة كبرية، عن تحديد أعداد السياح ومدة بقائهم (10). 

وبلغت أعداد املطاعم والكازينوهات يف منطقة الدراسة عام 2018 نحو )838( مطعامً وكازينو. جدول 

(7( والشكل )7). 

جدول )7( التوزيع الجغرايف للمطاعم والكازينوهات يف محافظات إقليم كوردستان خالل املدة 2013 
∗ 2018 –

201320162018السنوات

أعداد املطاعم أعداد املطاعم والكازينوهاتاملحافظات
والكازينوهات

أعداد املطاعم 
والكازينوهات

227324372أربيل

291304317السليامنية

98140149دهوك

616768838إقليم كوردستان

املصدر الباحث باالعتامد عىل:
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.www.bot.gov.krd 1- املوقع االلكرتوين للهيئة العامة للسياحة

2- إقليم كوردستان- العراق، وزارة البلديات والسياحة، الهيئة العامة للسياحة- أربيل، قسم تخطيط، بيانات 

عن أعداد السياح حسب جنسيتهم، بيانات غري منشورة. 

*- محافظة حلبجة تخلو متامنا املطاعم والكازينوهات السياحية.

شــكل )8( أعداد وتوزيع جغرايف للمطاعم والكازينوهات يف محافظات إقليم كوردســتان خالل املدة 

2018 – 2013

عمل الباحث باالعتامد عىل املعطيات جدول )7).

يتضح من جدول )7( ما يأيت:  

1- وجود تباين يف التوزيع الجغرايف للمطاعم والكازينوهات السياحية بني محافظات إقليم كوردستان، إذ 

احتلت محافظة أربيل املرتبة االوىل من حيث عدد املطاعم والكازينوهات يف الســنتني 2016 -2018 

إذ بلــغ عددها نحو )324( و )372( عىل التوايل، أما محافظة الســليامنية جاءت يف املرتبة االوىل يف 

عام 2013 وبلغ عدد املطاعم والكازينوهات فيها نحو )291( مطعامً، ويرجع ســبب ذلك إىل أن تطور 

القطاع السياحي يف محافظة أربيل عام 2014 وجرى اختيارها عاصمة السياحة للدول العربية. 

2- جــاء محافظة دهوك يف املرتبة األخرية من حيث عــدد املطاعم والكازينوهات. خالل املدة 2013 

– 2018، ويرجع ســبب ذلك إىل أن السياح يزورون محافظة أربيل بالدرجة االوىل ومحافظة السليامنية 

بالدرجة الثانية وهذا ال يدل بان محافظة دهوك ال متتلك املناظر الخالبة واملصايف جميلة، ولكن يرجع 
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سبب ذلك إىل طلب السياح وبرنامج الرشكات السياحية.

4- طرق النقل:

يعــد النقل من أهم القطاعات التي تتوقف عليها الحركة الســياحة ومنوها ولذلك ترتبط حركة الســياحة 

بنشــاطها أو ركودها، عىل قــوة هذا القطاع (11). يعتمد اإلقليم كوردســتان يف النقــل عىل الطرق الربية 

والجوية، والطرق الربية تتنوع بني الرئيسة والثانوية والريفية، أما الطرق الجوية تتمثل بوجد مطاري )أربيل 

والسليامنية الدويل(. جدول )8).

جدول )8( املجموع الكيل ألطوال الطرق الرئيســة والثانوية والريفية )املبلطة / كم( يف محافظات أربيل 

والسليامنية ودهوك يف عام 2018.

املجموعالريفيةالثانويةالرئيسةاملحافظات

1117160270858804أربيل

11251540912811793السليامنية

764111068248698دهوك

---------147.6حلبجة

---------3153.6إقليم كوردستان

املصدر الباحث باالعتامد عىل:

1- إقليم كوردســتان -العراق، وزارة االعامر واإلســكان، املديرية العامة للتكنيك وصيانة الطرق، بيانات 

حول أنواع طرق محافظات إقليم كوردستان، 2018.

2 – وهاب، رسوة دةشتي، اإلمكانات الجغرافية للتنمية السياحية املستدمية يف محافظة حلبجة،2020، 

ص191. 

محور الرابع: تحليل معوقات الحركة السياحية يف إقليم كوردستان- العراق.

يوجد يف إقليم كوردستان عدد من معوقات الحركة السياحية ومن هذه املعوقات ما يأيت:

1- أسباب االمنية )االعامل اإلرهابية وظهور داعش(. 

            يؤثــر اإلرهاب يف زيــادة البطالة ويؤدي إىل اختالل اقتصادي واجتامعــي تتجاوز خطورته النطاق 
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املحيل إىل النطاقــي اإلقليمي والدويل، فالعالقة 

بــني اإلرهاب واالثــار االقتصادية له تــربز أهمية 

مكافحــة اإلرهــاب والحد من اثاره عــىل اقتصاد 

الدولة حتى يتحقق االســتقرار الســيايس واألمني 

واالقتصادي (12). 

عىل الرغم من أن إقليم كوردســتان كان أكرث اماناً 

عند ظهــور إرهاب داعش مقارنــن باملحافظات 

وسط العراق خالل املدة 2014 -2017، إذ احتل 

داعــش بعض مناطق من إقليم كوردســتان، فضالً 

عــن تدهور الوضع االقتصادي إلقليم كوردســتان 

وتدهــور الوضع الســيايس بني حكومــة اإلقليم 

وحكومة املركزية بسبب أجراء االستفتاء )الستقرار 

اإلقليــم عن العــراق( الذي جــرى يف 25 أيلول 

2017 يف إقليم كوردســتان، وإن تدهور االوضاع 

األمنية يف محافظات وسط العراق اثر يف انخفاض 

أعداد الســياح الوافدين إىل إقليم كوردستان، ويف 

عام 2018 لوحظ ارتفاع ملحوظ يف أعداد السياح 

الوافدين إىل اإلقليم، بســبب انتهاء إرهاب داعش 

وتحســني األوضاع السياســية بني حكومة اإلقليم 

وحكومة املركزية.

عىل الرغم من الســعي املتواصل من الهيئة العامة 

للســياحة يف اإلقليم عىل تطوير السياحة عىل وفق 

الخطة املنشودة حتى عام 2025، ولكن ويف ظل 

السياســية واالقتصادية يف املنطقة عامة  الظروف 

وإقليم كوردستان خصوصة بعد تعرضه الزمه مالية 

كبرية سبب بالتوقف عن العمل يف معظم املشاريع 

الســياحية ويأيت هذا بعد التهديدات اإلرهابية عىل 

اإلقليم من املنظمة اإلرهابية داعش (13). 

2-االزمة املالية )تدهور الوضع االقتصادي(:

        تعــرض إقليــم كوردســتان إىل االزمة املالية 

جراء قطع ميزانيــة إقليم من الحكومــة املركزية، 

مام أدى إىل توقف كثري من املشــاريع السياحية، 

فضال عن فرض الحصار من قبل حكومة املركزية 

الذي اســتمر من 25 أيلول لغايــة 13 اذار 2018 

عىل )مطاري أربيل والسليامنية الدويل( والرحالت 

الجوية الخارجية نتيجة اجراء االستفتاء من حكومة 

اإلقليم بتاريــخ 25 أيلول، مام أثــر يف انخفاض 

أعداد السياح الوافدين إىل إقليم. 

3-رداءة الطرق الربية يف مناطق بعيدة من محافظات 

اإلقليم، إذ توجد أماكــن طبيعية ذات مناظر خالبة 

يف املحافظات ولكن يصعب وصول السياح إليها 

نتجه رداءة الطرق لذلك مل يستفاد من تلك األماكن 

لغرض السياحة.

4-ملكيــة األرايض: نظــراً لعــدم الوعــي ورغبة 

بعض مالك األرايض بإقامة املنشــأة السياحية يف 

ملكيتهم، فعند انشــاء مرشوع  سياحي عىل موقع 

سياحي معني تحدث مشــاكل بني مالك األرايض 

من جهة واملســتثمرين من جهة أخــرى، فبعض 

مــالك األرايض يرفضــون تنفيذ املشــاريع عىل 

أراضيهم وحتى بالقرب منها، وهذا يستوجب عىل 

الجهات املعنية يف اإلقليــم القيام بإصدار قوانني 

خاصة تتعلــق مبلكية أرايض املواقع الســياحية، 
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من خالل فتــح دائرة العقاري يف أقضية محافظات 

اإلقليم كافة، كذلك تنشيط عالقة الدوائر الحكومية 

املتخصصة بهذه املشكلة، وبهذا يجرى حل هذه 

املشكلة وتوجيه املناطق إىل بدء السياحة فيها.

5- خــرق الحدود من الجيش الرتيك بحجة رضب 

قوات حزب العامل الكوردستاين )pkk(، فضال عن 

قصف املناطــق الحدودية العراقية اإليرانية الواقعة 

يف ضمن حــدود الســليامنية من قبــل الحكومة 

اإليرانية بحجة وجــود معارضني للحكومة، فضالً 

عن عدم اســتقرار العالقات السياسية بني الحكومة 

اإلقليم والحكومة املركزية.

إن سلســلة هذه االحــداث أدت إىل أن يكون من 

صعب عىل السياح زيارة األماكن السياحية القريبة 

من الحــدود الرتكيــة واإليرانية، ومل تســتغل من 

املستثمرين لغرض السياحة.        

 االستنتاجات:

1-يتمتع إقليم كوردســتان باإلمكانات الســياحية 

الطبيعية والبرشية متنوعة، التي يكون لها دور كبري 

يف تطــور القطاع الســياحي، إذ جرى اســتغاللها 

بشكل جيد.

2-وجــود تباين كبــري يف أعداد الســياح الوافدين 

إىل إقليم )الحركة الســياحية(، إذ بلغ عدد السياح 

الوافديــن إىل محافظات اإلقليــم يف عام 2013 

(2952027( سائحاً، أما يف عام 2016 فبلغ عدد 

الســياح نحو )1603400( ســائح، يف حني عام 

2018 بلغ عدد الســياح الوافدين إىل اإلقليم نحو 

ثالثة ماليني )3057642( سائح.

3-وجود تباين يف أعداد ليايل املبيت للســياح يف 

إقليم، فقــد حصلت محافظة أربيــل عىل املرتبة 

االوىل إذ بلغ عدد ليايل املبيت يف محافظة أربيل 

عام 2018 نحــو )6242814( ليلة، أما محافظة 

السليامنية فجاءت يف املرتبة الثانية وبلغ عدد ليايل 

املبيت فيها نحو )4225976( ليلة، يف حني تأيت 

محافظة حلبجة يف املرتبة األخرية إذ مل يسجل فيها 

سياح فعليون.  

4- وجود تبايــن يف أعداد األرسة أماكن اإليواء يف 

محافظات اإلقليم، إذ احتلــت محافظة أربيل عام 

2018 املرتبة االوىل وبلــغ عدد االرسة فيها نحو 

(37432( رسيراً، أما محافظة الســليامنية فجاءت 

يف املرتبــة الثانيــة، إذ بلغ عــدد االرسة فيها نحو 

(9495( رسيــراً، وحصلت محافظــة دهوك عىل 

املرتبة الثالثة إذ بلغ عدد االرسة فيها نحو )4359) 

رسيراً، يف حني تخلو محافظــة حلبجة من أماكن 

لإليواء.

5-هناك دور كبري لألعالم عىل القطاع الســياحي، 

إذ أدت إذاعة ناليا العربية )NRT( دوراً يف الرتويج 

ملدينة ألعاب جايف الند يف محافظة السليامنية.  

املقرتحات: 

1- العمل عىل إنشــاء شبكة متطورة من طرق النقل 

وتوسيع شبكة طرق الســيارات الحالية، وتحسني 

طــرق النقل عن طريق زيادة اإلشــارات املرورية، 

واضافة وســائل اإلضاءة يف الليل، ومد الطرق إىل 
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االماكــن النائية التي تحتوي عــىل مناظر الطبيعية 

الخالبة.

2- إعادة النظــر يف اإلعالم واإلعالن عن إمكانات 

املنطقــة وترويجها داخليــاً وخارجيــاً، إذ يؤدي 

الرتويج دوراً مهاً يف تنشيط الحركة السياحة.

3-إنشاء خدمات ســياحية تتالءم مع طبيعة الحركة 

السياحية الوافدة ليك توافق أذواق السياح ومستوى 

معيشــتهم، إذ يفرتض وجود مستويات عديدة من 

الخدمات يف األماكن السياحية.

4-تشجيع املســتثمرين وأصحاب رؤوس األموال 

من أهايل املحافظات لالســتثامر يف املشــاريع 

الســياحية، مام سيكون له مردود إيجايب يف تنشيط 

االقتصاد وغري ذلك بتوفري العديد من فرص العمل.

5-توفري األنشــطة متنوعة يف املناطق الســياحية 

إلشباع رغبات الســياح من مثل األنشطة الرتفيهية 

والرياضة والفنية والثقافية.

6-عــىل أصحاب املطاعــم والفنــادق واملتاجر 

القيام بعملية تسهيالت وتنزيالت بحيث تتالءم مع 

أذواق السياح ورغباتهم وكذلك التنسيق مع اإلدالء 

السياحيني واملكاتب السياحية.

7-رضورة االهتامم باالستثامر السياحي يف األقضية 

النائيــة والبعيدة يف محافظات كافــة، وكذلك يف 

محافظة حلبجة.

8-التعــاون بني جميــع الدوائــر الحكومية وغري 

حكومية بتنشــيط القطاع السياحي يف املحافظات 

اإلقليم كافة.

9-توفري أســواق موســمية للمنتجــات املزروعة 

والحرفيــة يف املناطق الســياحية وســيام يف أيام 

نهاية األسبوع والعطل الرســمية التي تشهد ازدياداً 

ملحوظاً يف أعداد السياح.

10-عــىل حكومة إقليم كوردســتان ووضع قانون 

السياحية  تطوير واســتمالك األرايض يف املواقع 

وتطوير القطاع السياحي.

❊ ❊ ❊
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