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 على السياحة في اقليم كوردستان/ العراقوأثرها  ((Coved 19 جائحة
 

 خالدة جمال محمد طاهر 
 قسم الجغرافيااإلنسانية كلية التربية للعلوم  جامعة الموصل

 ( 4/1/2022، قبل للنشر 8/11/2021قدم للنشر )
 ملخص البحث:

إذا اما د  الل دد مقامداا سدياحيل  تسديةايعد القطاع السياحي أحدد القطااداا اتصاددا يل الة ةدل يدي أ    دد      
مددخ لددإلي ادادداا اا السددياحيلن يلددإلم اددخ ال ددد مددخ مانااددل لالاددالي  سدد ف يددي ىيددن مسدداات الن ددا  اتصادددا   
أاطددن ااددائس ا سدديل ا ددن  دد ا ( (Coved 19 جائ ددلالبطالددل مددخ لددإلي   ددي ا اااددد  العام ددل ل ددخ يددي  ددا 

 ينسدداا الب دد  يددي اددإلا م ددا ى الددا  اا ي  ال اكددل السددياحيل  ااعدددا الن ددا  الة ددف مددخ لددإلي اا  ددا  أ  
 اصددن الن ددا  ادداص  ن أمددا الةب دد  ال ددااي يقددد السددياحي ا ددن القطدداع ((Coved 19 جائ ددل آادداىمن ددا يددي  ىاسددل 

ن يدددي حددد خ ا دددداف الةب ددد  ال الددد   دىاسددددل Coved 19 جائ دددل العدددااي يدددي  دددداالسدددياحي يدددي إص ددديف كاى سدددداا   
  .Coved 19 جائ ل اتسا ةاى السياحي يي إص يف كاى ساا   العااي يي  ا

The Coved 19 pandemic and its impact on tourism in 
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Abstract: 
                The tourism sector is one of the important economic sectors in any country, 

especially if the country possesses various tourist components, thus contributing to 

raising the level of economic activity through tourism revenues, as well as reducing 

unemployment through the employment of labor, but in light of the Coved 19 

pandemic) it gave counterproductive results. On this important activity through low or 

no tourist  traffic. The research flows in three axes, the first of which specialized in 

studying the effects of the Coved 19 pandemic on the tourism sector. Iraq in the 

shadow of the Covid 19 pandemic. 
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 مقدمة: 
يقا أ ةيل اخ القطاااا االات  ا  صدد  ال  ايل ال   تيعد صطاع السياحل مخ القطاااا       

شدد د ي ددا  يددي مقدمددل   دد  القطاادداا تسدديةا يددي الددد ي الاددي  ةا دد    دد  الةددااى  الطلي يددلن لدد ا 
 ددام يددي العقددا  اال دداب حاددن أ ددبط مددخ أ ددف القطاادداا اتصادددا يل ا  القطدداع السددياحي  طدداىام م 

اةدا   اطدايا  د خ  الة ادد خ يدي  د ا الةإداي إلدن ات مسا ةل يدي الددلا القدامي مةدا حد ا الةعن
سددا اذ ا ددن مقامدداا سددياحيل ك  دداب  مانااددل ي إص دديف كاى سدداا   العدداايأ       نةيددل  دد ا الن ددا ن

عدد مدخ اامدا خ اا سدياحيل  اىي يدل  أاايدل  ا يد  يمقامدل  من دا الدانيدلن يلدإلم ادخ من ا الطلي ي
اجااحدد  الاددي  Coved 19 جائ ددل  بأادددا  كل ددابن ل ددخ  بسددل    الة ةددل الاددي يقدددد ا السدديا 

 العدااي  يدي إص ديف كاى سداا ال اكدل السدياحيل  مةا أاا س بام ا ن  جة اىيل العااي   بلةن ا  العالف
  ل عا  ا س  (%85)إذ اا  ض اد  السيا   نسبل 

 
 مشكلة البحث:

 ا    م   ل الب   ال الي يدي أ  إص ديف كاى سداا   العدااي يةا د  مقامداا سدياحيل اداددب     
 ماناال مةا اؤ   إلن أ  االاأ الن ا  السياحي الةا بل اا لن   خ ااا طل اتصادا يل االات 

يقد أاا يي اا  ا  ال اكل السدياحيل الاايددب   Coved  19  جائ ل  يي ادص يفن ل خ لسل  ااا اى
مدخ يايديل م ا  دا لإلص يف  بالاالي أاا ل  ا س لي ا ن   ا القطاع الة ف   ا ي  انط ق الب د  

 العااي  أ ا إلن  بااخ حإف ال اكل السياحيل يي إص يف كاى ساا  Coved 19  جائ ل  أ  ااا اى
  (2020)-(2019) عام خل 
 

 هدف البحث: 
يي  العااي  كاى ساا إلن  ىاسل      ا  اصن الن ا  السياحي يي إص يف ال الي ا دف الب       

  Coved 19 جائ ل  ا
 

 منهجية البحث: 
اااةدددد الب ددد  ا دددن الةدددن س ادص يةدددي من إدددام ىئيسدددام ما ددد اخ مدددخ ا دددف الةع امددداا الإياا يدددل    

ادحداءاا الاسةيل الةن اىب  غ ا ن يلإلم اخ     ادحدائيل  ال ةيل أ اب ل ب   ال الي ااسال
  العااييي إص يف كاى ساا    الةن اىب مخ الد ائا الاسةيل
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 هيكلية البحث:  

ا دن الن دا   Coved 19 جائ دل آاداى اا ي من دا  لدةخ  صسف الب   إلدن اإلادل مباحد         
 يدي  دا العدااي  كاى سداا  اصن الن دا  السدياحي يدي إص ديف   يالةخال ااي    أما الةب   ن  السياحي
 العدااي  كاى ساا اتسا ةاى السياحي يي إص يف أما الةب   ال ال  يالةخ ن  Coved  19  جائ ل
  Coved 19 جائ ل يي  ا

 
 المبحث األول 

 السياحي:  القطاععلى  ( (Coved  19  جائ ل آثار
 يةن ا  مخ  العالف   ي أغ    يي اآلماي ا   ا  عقد  الايالسياحل  ناال الةساقلا    عد         

 أ ةيل مخ السياحي ل قطاع لةا لا ل لداىب  اى ساا  إص يف  يي اامل لداىب جة اىيل العااي
  د   يي الةاة زب السياحيل ما خاا مخ  اى ساا  إص يف  كا   الاطنين اتصادا    ن يط يي  ل اب

 الةاإدد ب السدياحل  دناال مإداي يدي  ااعيدام  اةداام كل داام  ي د د  سداف أاد  إلدن ةدا ي د ام الةنطقل
 الا داي يدي  د ا  الةنايسدل ح دز  لالد  ا ن الةساادب شأا ا مخ م ةل سياحيل لةزايا لا  ي   ذل 

 (1: 2017ن اداى  آلاا )  الةإاي
ل دد  ا  اسدبا  ا    ا د   أزمداا  لة داطا  اعدا   ال يدابن أا دطل مدخ ا دا   دأ  يالسدياحل    

ن إذ  ؤاا ا ن  م  يام W  إص يةيا االةيام  الةسااياا   ايل ا ن السياحل يي س بام   اؤاا مةا   ااائإ ا
 (92: 2014ن ىقيل)  لد للايي  السياحي  الط    العا   انا ا

مساات الن ا  السياحي  ال اكل السياحيل االةيام  م  يام   ا نCoved  19  جائ ل  يقد أاا ااا اى
  كةا يأ ي:

 : العالمية والعربيةعلى السياحة  Coved   19  جائ ل آثار -1
 Coved 19 جائ ددددل سددددإللل جدادددددب مددددخ (2020)اددددا   كددددااا  ال ددددااييددددي أ ائددددا  دددددأا         

 11طددااىو  يددي الالعددالفن لعددد ا أا ندد  من ةددل الددد ل العالةيددل حالددل    يلاتاا دداى يددي جةيددن 
الس ا يي   ي العالف مةا شاكاا إغإلي جةين اا س  ا ي  أاا ذل  يي ا ف  أ  د ااا اى ال   آذاى
مدخ  (%81)ا دن صدد أاداا  Coved 19 جائ دل  ااا داىا دن جةيدن الةسدايايخن  إ  ال اكدل ص دد 

 الد    اصد  إلدن حدد كل دا ادخ  ي دا  الادأا ا ا دن  دناال السدياحل كل داامن  القات العام ل العالةيل
 (Williams,2020:3العةا)
 جائ دددل أحددد أ  دددا القطااددداا  لددداىام مدددخ    دددييدددي الاصددد  ال ايدددا  لصطددداع السدددياحيعددد إذ     

Coved 19 لل إلا مؤشااا ىئيسلةين كنايإل إذ  ااجع  معدتا اةا اتصادا  العان: 
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ن  كد ل  Coved 19 إائ دل لااأاا جاا  العا  لسل   عطدا اداادان اايإدل لإل دالاا  -أ تم 
  إجااءاا احااائ 

 يي صطاع السياحل   ناال الاا ي   تسيةا ام ااأاا جاا  الط   االةي -اااياً 
الدا ال دد  ن  كد ل  اايإدل  Coved 19 جائ دل ااا اى     اآلااى االةيدا اايإدل تااقداي  -ام اال  

 (Metaxas & others,2020:5) يي الد ي الدناعيل ال لات  لاااجن معدتا الط   العالةيل
الإايددل  اللايددل  دد خ   ي إليدداء الدداحإلا  يلددإلم اددخالسدد ان أ ا الق ددا  الة ا يددل ا ددن   صدد      

كل ددا يدي ادا  لدددماا السد ا )الة  يددل  الد ليدل(ن يددي  اا  دا  ال دد مددخ  اا ا دا إلددن العدالف أ  
 .ح خ اساةا الاااجن يي الط   

مدددداا    ي العدددالفسدددياي اصاددددا   ا دددنجداددددام  ية دددا لطددداام  Coved 19 جائ دددل    أ دددب    
  أ اء شاكاا الس ا الد ليل  الة  يلل ا يي  ااز    بالاالي لاللع  أ إلم 

يدي م  دا  لعدالف العابدي ل د ا لدد ي االسدياحل  السد ا يدي الندا س ادجةدالي   صطداع ااجن     صد     
 مإلادد خ (4)  حدداالي مددا يعددا  (2019)  تى مقاىاددل لالعددا   م يدداى (126) ن ددا  (2020)اددا  

اددن  ض اتسددا ةاى يددي صطدداع السددياحل  السدد ا يددي العددالف مددخ الةااصددن أ  كددا    ي ددل ل  طددا  إذ 
ن كةا مخ الةااصدن أ  (2019) ن امقاىال  د(  2020)اا   ( م ياى   تى يي  4 25)  ن االعابي  

 عا مقاىادددددل  دددددد (2020)يدددددي    تى م يددددداى( 60  50) دددددن  ض إاددددداا اا السدددددياحل الد ليدددددل  ددددد خ 
(2019)  

 مدخ العابدي العالف   ي يي الط اا  صطاع ا ن Coved 19 جائ ل أااا  يقد   ذل   اخ  يلإلم     
 د   ا أما  حاكل النقا الد لي  مخ يةن ا النقدا الإدا ن لد ي العالف  ال       إغإلي مع ف  لإلي

 ةا أاا س بام ا ن صطاع السياحل العابيل  العالةيل م
إذ ش دا الةقاادد الد ليدل الةعا يدل يدي العدالف العابدي اى  اادام مااايدعام يدي ااسدلاع ال الد      

الي الةقااددد ن  اا  ددض إجةدد(2019)ا سدد ا مددخ العددا   مقاىاددل لالةدددب (2020)مددخ شدد ا ايسددا  
العددالف العابددي   ي لددن   الددا اددد  الةسددايايخ مددخ  إ  ا يدد  اا  ددض  (%7 83)الةعا يددل  نسددبل 

ن  مخ الةااصن أ  يدا إجةالي الاااجدن (2019)عا  مقاىال  د  (2020)يي العا   (    %40) نسبل  
مقاىادل  (2020)م يداى   تى يدي العدا   (28  ن دا)العدالف العابدي      ي  يي إااا اا الةسايايخ يي

كددد ل  اااصدددن أ   دددن  ض مسدددا ةل صطددداع الط ددداا  يدددي الندددا س ادجةدددالي العابدددي  ن(2019)عدددا ل
  (2020)اا   اى   تى ييم ي (65)لةقداى

م  دا    ي دل يدي ( 100)  يقام لةإ س السدياحل  السد ا العدالةين يدل  العدالف صدد اااجد  لسداىب    
مقاىادل  (%30)ن   د ا الداصف ية دا زيدا ب Coved  19  جائ دل  صطاع السياحل  الس ا لسل  ااا داى
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م  دا    ي دل يدي ( 75)ن  مخ الةااصن لسداىب (2020)لالاقداااا اا ليل الدا ىب يي ش ا آذاى 
 (2020 قايا الةن ةل العابيل ل سياحلن )    ي مإةاال الع ايخ  حد ا

 
 
 :العراق /كوردستانإقليم السياحة في على  Coved 19 جائ ل آثار -2

إذ حددا  كاى سداا إص ديف ل  ا س لي ا ن ال اكل السياحيل يدي  Coved  19  جائ ل  ا أاا      
ا الاسةي ك   الةا د    Coved 19 جائ ل ن لسل  ادص يفاا  ا  كل ا لال اكل السياحل يي 

ادخ حإدف ال سدائا الادي  عدا  ل دا القطداع السدياحي يدي ادا ى ى سداي  ل  ئل السياحل يي ادص يف  
لسدل    داى  يدلن إاد   ن يدي حددا  لاسدائا إادإل  كاى  صداي ى سداي  .(2020)ادص يف لإلي ادا   

 إيقاف حاكدل الانقدا  غ دق الةددايأل  اامدا خ السدياحيل يدي مناسدباا  Coved 19  جائ ل  أزمل
ال طدددا  ا دددد ىأس السدددنلن يدددأ  لسدددائا القطددداع اداددددب مدددخ   ن دددا ا دددد اددداى ز  أيدددا  الابيدددن  ا دددد 

 .السياحي  قدى ل االي م ياى   تى
لدف  اايداا   البلدائن  نقداا مؤلاا لعد يداط ال  امدل ل اكدل  أياف أ  اتااعاش ال   حد       

يعا  ال سائا ال ل اب الاي  عا  ل ا القطاع السياحين  ااادا  الاي  ل   لإلص يف لإلي اا  
اع الااى اا مخ القطد بالاالي يل   ن(2020)لعا     (  %85)اا  ل   نسبل  مخ السيا     (2020)

 (2020نمداايل السياحل يي   اك)   (%65 نسبل )السياحي صد اا  ل  أيلام 
 

 الثاني المبحث 
 : Coved  19 جائحة في ظل العراق /كوردستانقليم إ واقع النشاط السياحي في  

يةا  د  مدخ مقامداا  لأ ةيل كل اب  لةا العااي  كاى ساا ي  ن الن ا  السياحي يي إص يف        
الة  دي  العدالةين ل دخ سياحيل ماناال  ك  اب مةا أادا يدي زيدا ب ال اكدل السدياحيل ا دن الةسداات 

ادص يف مخ لإلي  ناص   السياحل يي الةساإد   بعا   أاا س بام ا ن  Coved  19  جائ ل  ااا اى
  يي مساات ال اكل السياحيل إلن ادص يف   ا ادا  السيا  الاايداخ الي   مخ اف اا أ 

ي دد خ   ددم الةإةدداع ال  ددي ل سدديا  يددي  (2020) -(2019) ابددااخ ال اكددل السددياحيل لعددامي      
يقدددد   دددم إجةدددالي  (2020)ن أمدددا يدددي ادددا   (2019)لعدددا   ام سدددائ  (1376104)كاى سددداا إص ددديف 
  ام سائ  (659216)السيا 

كةددا مايددط يددي  (2019)كةددا اابددااخ اددد  السدديا  ا ددن مسدداات م اي دداا ادص دديف ي ددي اددا     
ا م اي ل أىب ا الةا بل اا لن يدي ادد  السديا  الاايدداخ ال  د  لاأا  إذ  (1 ال اىطل ) (1الإد ي )

ن     دددا م اي دددل السددد يةاايل لعدددد  السددديا  (%50) شددد  اا اسدددبل سدددائ ام  (688052)إذ   دددم ادددد  ف
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 الةا بدل اال داب  لداأا م اي دل   داك يقدد   ان أمد(%5 37)أ  ما يعا ي  سائ ام (  516039)البالم  
  (%5 12) بنسبل   ي   سائ ام  (172013)ال  ا  إذ   م اد  ف )السيا ( يي اد  الاايداخ

يقددد   ددا اددد  ف يددي   (2020)يددي حدد خ اا  ددض اددد  السدديا  الاايددداخ لإلص دديف يددي اددا        
اددددد   ن  يددددي م اي ددددل السدددد يةاايل   ددددم(%49)سددددائ ام أ  مددددا يسددددا    (322108)م اي ددددل أىب ددددا

(ن يددي حدد خ   يدد  اسددبل السدديا  يددي م اي ددل %6 34( سددائ ام  بنسددبل   يدد  )228581)السدديا 
 سائ ام    (108527د  ف البالم)( مخ إجةالي ا %4 16  اك)

في إقليم   ونسبتهم المئوية السياح وعدد الفنادق التوزيع الجغرافي لعدد( 1الجدول )
(2020)-(2019)  لألعوام العراق /كوردستان ) 

  عدد الفنادق
(2020 العام ) 

عدد الفنادق  
عدد السياح  % ( 2019)لعام 

(2020لعام  عدد السياح  % (
( 2019)لعام   المحافظة  

 دهوك 172013 12.5 108527 16.4 124 121
 أربيل 688052 50 322108 49 527 518
 السليمانية 516039 37.5 228581 34.6 217 210
 المجموع 1376104 100 659216 100 868 849

 مخ اةا الباح ل اااةا ام ا ن:   
  (2020)-(2019)حداء السياحين  ياااا غ ا من اىب  ائاب إحداء   اكن صسف اد -
 ياادداا غ ددا أىب ددان حددداء السددياحين صسددف اد كاى سدداا   ئددل إحددداء إص دديف ن  زاىب الا طدديطن -

  (2020)-(2019)من اىب 
  (2020)-(2019)حداء السياحين  ياااا غ ا من اىب  ائاب إحداء الس يةاايلن صسف اد -
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  عامينلل العراق /كوردستانالتوزيع الجغرافي لعدد السياح في إقليم  (1الخارطة )
(2019)-(2020 ) 

 
( 1مخ اةا الباح ل اااةا ام ا ن  ياااا الإد ي )  

 (2019) لألاداا  العدااي  كاى سداا أادا  ال نا ي يي إص يف   (1 ال  ا )  (1اايط الإد ي )    
يندصام يي اا  (  868)الةإةاع ال  ي ل  نا ي يي ادص يفإذ  باان  يي أادا  ا يقد   م    (2020)-
يندصامن كةا  بااخ ادد  ال ندا ي ا دن  (849)ليدا إلن (2020) ناص  اد  ا يي اا     (2019)

ينددصا   (124)يدي م اي دل   داك (2019) بعد أ  كا  اد  ا يي ادا  مساات م اي اا ادص يف  
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يندددددصام لعددددا   (527)يندددددصامن  يددددي م اي ددددل أىب ددددا   ددددم اددددد  ال نددددا ي (121)اا  ددددض اددددد  ا إلددددن
ينددصامن أمدا يدي م اي دل السد يةاايل يقدد   دم  (518)ليدا إلن  (2020) ناص  يي اا     (2019)

  (2020)يندصام يي اا   (210)ل ن  اا  ض إلن (2019)يندصام لعا   (217 )اد  ينا ص ا
كةاا ددز ل  إددا  يددي ادص دديف يندددصام  75مددا يقدداىا   دددي  ةددا يإدددى ادشدداىب اليدد   ددا أادد   ددف   م  

من دددددا يدددددي م اي دددددل ينددددددصام (  34)لدددددد  ن  Coved 19 لإائ دددددلل إدددددا الةددددددا  خ  الدددددد ي
جدداء ذلدد  اايإددل يندددصام يددي م اي ددل   دداك  (16)يندددصام يددي م اي ددل أىب ددان   (25)السدد يةاايل  

 اددددد  ك ايددددل الةسا دددد ياا الة ددددددل لة ددددا   دددد ا  Coved 19جائ ددددل لازااددددد اددددد  الةدددددا  خ 
 حاتا  

 عامين لل العراق /كوردستان( التوزيع الجغرافي لعدد الفنادق في إقليم 1الشكل )
(2019)-(2020 ) 

 
( 1مخ اةا الباح ل اااةا ام ا ن  ياااا الإد ي )  

إجةددددالي ( 2يددددط الإددددد ي )ي ا يددددي ادص دددديف السددددياحيل   الةدددددا ياا  ادددداا اا اد أمددددا  يةددددا ي دددد  
 اداددددددداا اا  إجةدددددددالي ن إذ   دددددددم(2020)-(2019) الةددددددددا ياا السدددددددياحيل لعدددددددامي  اداددددددداا اا 

اسدا اذا ا ددن الةا بددل اا لددن م اي ددل  (2019)يددي اددا  م يداى  اندداى  (000 120 232 15)
ي اادد  مددخ الةا بددل ال اايددل أمددا  م يدداى  اندداىن( 000 060 616 7)أىب ددا إذ   ددم مإةدداع إااا ا  ددا

  يةدددا سدددإ    م يدداى  انددداىن( 000 045 712 5)م اي دددل السددد يةاايل لددلااا  سدددياحي   دددماددد   
 م ياى  اناى  (000 015 904 1)م اي ل   اك الةا بل اال اب يي إااا ا  ا السياحيل الباليل

م يداى  (000 930 723 9)اا  ل  ادااا اا السياحيل يي ادص يف إلدن (2020)  نةا يي اا  
م يددددددددددداى  انددددددددددداى يدددددددددددي م اي دددددددددددل أىب دددددددددددا  (000 335 751 4) انددددددددددداى  ازاددددددددددد  مدددددددددددا  ددددددددددد خ 
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م يدددداى  (000 855 600 1)م يدددداى  اندددداى يددددي م اي ددددل السدددد يةاايل   ( 000 740 371 3) 
  (2ال اىطل )   اناى يي م اي ل   اك

  عامينلل العراق /كوردستاندات والمصروفات السياحية في إقليم حجم اإليرا( 2الجدول )
(2019)- (2020 ) 

اإليرادات لعام  المحافظة 
 مليار دينار /(2019)

اإليرادات لعام 
 مليار دينار  /(2020)

المصروفات لعام  
 مليار دينار  /(2019)

المصروفات لعام  
 مليار دينار  /(2020)

 * 000 930 670 * 000 261 850 000 855 600 1 000 015 904 1 دهوك
 000 015 990 2 000 212 979 4 000 335 751 4 000 060 616 7 أربيل

 000 720 895 1 000 512 780 3 000 740 371 3 000 045 712 5 السليمانية
 000 665 556 5 000 985 609 9 000 930 723 9 000 120 232 15 المجموع

 العد  لالة  ا   اناى   احاساا اف *ا   
إذ   ددم ( 2كةددا مايددط يددي الإددد ي )أمددا لالنسددبل ل ةدددا ياا السددياحيل يقددد  بااندد  أيلددام        

 ( م يدددداى  اندددداى000 985 609 9)يددددي ادص دددديف  (2019)مإةدددداع الةدددددا ياا السددددياحيل لعددددا  
م يددداى  (000 212 979 4)لةددددا ياا   يددد   أىب ددداسدددإ   أا دددن الةددددا ياا يدددي م اي دددل 

م يدددداى  (0000 512 780 3)السدددد يةاايل ل إددددف مدددددا ياا   ددددا إلددددن    ددددا م اي ددددل   اندددداىن
( م  ددا   اندداىن 000 261 850الةدددا ياا السددياحيل يددي م اي ددل   دداك) أل دداام   يدد    اندداىن

( إذ   م إجةدالي الةددا ياا 2020يي ح خ حدا  ناص  يي حإف     الةدا ياا يي اا  )
( م يداى  انداى  لداأا الةا بددل اا لدن م اي دل أىب ددا ل إدف مددا ياا الدد   000 665 556 5)

( م يددداى  انددداىن     دددا يدددي الةا بدددل ال اايدددل م اي دددل السددد يةاايل لةإةددداع 000 015 990 2  دددم)
( م يددداى  انددداىن أمدددا م اي دددل   ددداك يقدددد احا ددد  الةا بدددل 000 720 895 1مددددا يا  ا البدددالم)

م  ددا   اندداىن جداء  دد ا اتا  دا  يددي ادادداا اا ( 000 930 670)لباليدلاال داب لةدددا يا  ا ا
الدددد   أ ت إلددددن اماندددداع اايدددداا   ااا دددداى    Coved 19إائ ددددل ل الةدددددا ياا السددددياحيل كنايإددددل 

 العاائدددا طاادددام مدددخ مةاىسدددل السدددياحل لأشددد ال ان يلدددإلم ادددخ القدددااىاا  ادجدددااءاا الادددي ا  ددد   ا 
 الس ا  السياحل سااء  الا حد   ادص يف أ  لاىج   ال  امل الة  يل ل أ  منن 

أادددا  ايدددط يدددي اا  دددا  ال اكدددل  Coved 19 لإائ دددل  أسيسدددام ا دددن مدددا  قدددد  االددد خ أ       
ل  ا كل ا  ما  احب  مخ م داطا ا دن ال د     اباءالسياحيل لإلص يف مخ لإلي ااا اى   ا ال

ح امددل ءاا الاصائيددل الاددي ا  دد   ا جددااالةددداا  حاددن ا ددن ال دد   السدد يف إذ كاادد  إحدددت ات
سدااء ال اكدل الدال دل أ    ال اكدل   ا إ داى صدااىاا لليقداف الانقدا اللدا  إص يف كا ساا   العااي  

اتجدااءاا الةا د ب لةندن الاإدداي   إيقدداف حاكدل الط داا  الإدا  أيلددام  يلدإلم ادخال اىجدل لإلص ديف 
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   اتجددااءاا  القددااىاا  ددا اا  ددا  اسددبل أيلددام  الددا حددد   ادص دديف لالاددالي كاادد  مددخ ااددائس  دد
طل اتصاددا يل الاايداخ لإلص يف مةا أ ت إلن  د اى الن ا  السياحي  ي   ال   يعد مخ أ دف اتا د

   اا  ىايدام م ةام لداف اصادا  ادص يف
 

 للعامين العراق /كوردستان( حجم اإليرادات السياحية في إقليم 2الخارطة )
(2019)-(2020 ) 
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( 2اااةا ام ا ن  ياااا الإد ي ) مخ اةا الباح ل  
 

  للعامين( حجم المصروفات السياحية في إقليم كوردستان/ العراق 2الخارطة )
(2019)-(2020 ) 

 
( 2اااةا ام ا ن  ياااا الإد ي ) مخ اةا الباح ل  
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 المبحث الثالث
 : Coved 19 جائحة في ظل  العراق /كوردستانفي إقليم السياحي   االستثمار

 ناك إجااءاا ادادب إذا مدا  دف ا  اذ دا  اتلادزا    دا مدخ شدأا ا أ   عةدا ا دن ادا ب ال اكدل     
 لةا يأ ي:  الاي  اة ا العااي  كاى ساا السياحيل   طاى ا مخ جداد يي إص يف 

 حايدس ا مدىبل   ا  مسؤ لل اخ الاسدايق السدياحي ل  د   داياو  اي ا كاا ى ما ددل  -1
بيدا  إل  اا اإل   اىاسةا ادسإإل ب احإل نبمئالةإل اف تلخ اسط مي ناإل يسدا إل ناقام ا 
ب  جا بمدلإل ا اعاسا  احإل  ى ن بيا خ ىي طاا ميقعاا  ا اةإل  ا  ات  ااإل مدلاس  يأل 
 حايسإل  امدخ  ان املل  نا اييااي  امإل   ا ا  يةدصةا بمدلإل ى ن لل أ 
 م ددص  بمددلإل اادإل اةؤدا  اطاى د ات بي ددإل امء ا اف م دسل ف بي يد ا م اادشانا ل اد  سال   ا
 اقامإل ي ايسإل ا اييا اف  ا  طاةإل.
الةعنيل يي ال ندا ي  الةطدااف  الةقدا ي الانس ق لالاعا     خ ال  ئل العامل ل سياحل  الإ اا   -2

 الةددددايألن  اامدددا خ السدددياحيل  اتاايدددل  ال ددددائق  الةانز ددداا مدددخ اجدددا ا  ددداذ إجدددااءاا  صائيدددل 
ايخ  الة ددال  خن ل  ددد مددخ  احااازيددل  الاع يةدداا الددد يل  اتلاددزا    ددا   طليق ددا  م اسددبل الةقددد

اابددددا  مددددخ صلددددا السددددائ  خ لالابااددددد مددددن يددددا ىب  ددددالي ال دددد ى  ات Coved 19 جائ ددددل ااا دددداى
إ ددددداى  ع يةدددداا  يلددددإل اددددخن اتجاةددددااي يددددي الةندددداطق الةز حةددددل  لددددبس ال ةامدددداا  الق ددددازاا 

 ا ن جةين الاايداخ لإلص يف اتلازا    ا  الإ اا الةسؤ لل اىشا اا   يل مخ صلا 
ك ددداءب مدددخ لدددإلي  جة اىيدددل العدددااي ن ددديط حاكدددل النقدددا الإدددا  ل سددديا  القدددا م خ مدددخ لددداىن  -3

من امددل اتجددااءاا  اتشدداااطاا الةطبقددل يددي الةطدداىاا  حاددن يددي الطددائاب ا سدد ا كددأ   سددا د  
اد  سعا ا ل   ا  ا ن الابااد   خ الةسدايايخن يلدإلم ادخ  داا ا ف للدا ىب ا بداع ادجدااءاا 

   ا ن سإلما ف  يةا  اد  ا ا ا ف لال  ا س الاصائيل ل   ا
ل ةااصدن السدياحيل  ةا ية خ  ن يط السياحل يدي ادص ديف مدخ لدإلي  داي ا   ئدل ا ي دل   د يل   -4

الاي يقدد ا السيا ن لاديايل إلدن ا ا داف   طدايا الةااصدن السدياحيل الطلي يدل الإداددب لاإند  
يددل مددخ ال  ددا س يددي  دد   اتمددا خ   اعيددل السدديا  اامددا خ الةز حةددل  يددا  اتلاددزا  ل ددا   الاصا

 ا ن يا ىب الابااد اتجاةااي 
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مةا اؤ   إلن زيدا ب  Coved 19 جائ ل ل ما ددل داطاء ال قا   يد  اي ا كاا ى طلي  -5
 بالاالي ية ند   ال  ا س ا ا  ال اكل السياحيلن ا  الاط يف يعالا اندا أما  ل  ا  مخ اااقاي

  ااحل أ لا ل يالسياح زياىب ااما خمخ 
 يعاةددد ن  أ ددا  لددي  طل ددق  ااددامس شدد ا ب السددياحل اآلمنددل ا ددن غددااى مددا حدددا يددي  اكيددا -6

ن   د ل  سدإلمل العامدان  الاددا  ا اللااامس ا ن أىبن ىكائز أساسيل  ي   ل  سإلمل الةسايا
الةا  ب يي الةن آان  يي  سائط النقان  ياف مخ لإلل   اا ق الن ايدل  معداا ا السدإلمل الاصائيل  

 .الد يل يي الطائااا  الةطاىاا  ال نا ي  الةطااف
ا ن   داد معاا ا  صااادد ي داف  طليق دا يدي الةن دآا  ش ا ب السياحل اآلمنل  ااامس ان  إذ      

ن  حدد  اللاادامس  Coved 19 جائ دل لإلي ماح ل مدا لعدد  الاي  اغ  لاساقباي السيا  السياحيل
 جائ دددل م يددداىام اااجددد  مااادددا  ف يدددي الةن دددآا لدددإلي ماح دددل مدددا لعدددد  150الةددد كاى أ  دددا مدددخ 

Coved  19  إلدن ال نددي  حادن  سائط لدأ مخ  لاي ال ن من ا معاا ا لا ل لةاياااا م ا  ل
حالدددل الطدددااىو  العدددزي الدددد ين  معددداا ا م دددددل لأمدددا خ الطعدددا   ال دددااان  ألدددات لةاكبددداا 

 قا  الاإاي الان
ُييطي مإةاال  اسعل مدخ الاددا  ا  أ   ااامس  ش ا ب السياحل اآلمنل   أ دا الإ اا الاسةيل   

الاددي ااعدد خ ا  اذ ددا مددخ النقددا إلددن ادصامددل  حاددن ال الددل الددد يل ل عددام  خ يددي الةاايددق الاصائيددل 
اسداي اء شدا   ذاا مسداات  الةسايايخن      ال د ا ب الادي  دددى ا   ئداا  ددداق   ليدل  اادق 

ا النقددا  الةطددااف  أمددا خ اددايم مددخ ال دمددل  الن ايددل يددي الةاايددق ال دميددل م ددا الةطدداىاا   سددائ
 Coved 19 جائ دل ياحيل ا ن  ددىي  ادخ حداي العام  خ يي الةن أب السادصاملن يلإلم اخ 

 يددةخ   يلا ددن ىأس ال ددا   ااساسدديل الإلزمددل ل ددداي الةؤسسددل ا ددن شدد ا ب السددياحل الددد
 دد ىاا  دىيليدل ل اعداف العدام  خ   م اىكلن ياالط من ةل الد ل العالةيل الاالعل لألمف الةا دب

ن يلدددإلم ادددخ ذلددد  الدددزا  الةن دددآا  Coved 19 جائ دددلا دددن كي يدددل الاصايدددل مدددخ لطدددا ااا ددداى 
منداطق اايدداا   مااجةدل  دد إلا ليداا ا دن ااصددا يدي اىشدا يل م ططداا جداىيددلالسدياحيل  ايدن 
مإللس  معداا  اقيدل يدي   اي ا   باءن  إجااءاا الاط  ا ال ا ل ل ن اع ق لالا  الةناطق العامل  

 اددداف إجدددااء قياسددداا  ىجدددل حدددااىب الإسدددف لاسدددا دا  الةسا دددعاكةدددا  أصنعدددل اندددد مددددل  ان الةن دددأبن 
يدي  صد   احدد   اايدلالل امن كةا س اف  سإ ا  عاي اا الاج   ال ااى  اند  لاي  لا ن العام  خ

ال ندددا ي اللا  اكددداي الددد   سددد اف  طليقددد ن  ااشددد ا   الةؤسسددداا الااجددد    ماالعا دددا   سدددا د  
ات ددداي   ددا يددي حدداتا الطددااىو   يددي حالددل ال  دد  اددخ الةايددن أ  ااادداا  أ  ال دداتا 

ادن  ح ل طدل الاددلانعدام  خ إ دإل  ال الةن دأبن  سد اف ادام يالة لا لن سد اف اةدا لطدل لاددلا 
 ن إذ يا  ا دن الةن دآا ال ا د ل ا دن ال د ا ب ااامس السياحل اآلمنل الةيا   ال ااءن لف يي   ةا

https://mersat.net/news/the-first-in-the-world-turkey-opens-the-doors-to-tourists-with-100-safe-measures
https://mersat.net/news/the-first-in-the-world-turkey-opens-the-doors-to-tourists-with-100-safe-measures
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كةدا سد اف  داك  ن   يدأل ال دااء اندد ميدا ىب الدز اى ل  نددي عقيف س اااا الةيا   أج زب الا  ف يدي 
 يلددإلم اددخن سددف  دد خ ال ااسددي 60ماددا ا ددن ااصددا  دد خ الطددا تا يددي الةن ددآان   5 1مسددايل 

يددا  اللااددامس ا ددن الةن ددآا السددياحيل الةعاةدددب  دداي ا معددداا مط دداب أ  ك اليددل   صائيددل يدددي 
الددز اى لعة يددل الدددين ي لددا اسددا دا  طدداي  يددن  انددد قيددا   لاااا اتسدداقباي ال ا ددل لال نددا ي دا

 سددددا ا  الإ دددداا الةسددددؤ لل  (2020ن  ائدددداب ال قايددددل  السددددياحل) م ددددا أج ددددزب الدددددين ادل اا ايددددل
  اقاباا صاااايل ا ن الةن آا السياحيل غ ا الة ازمل للجااءاا الاصايل

 االستنتاجات:
 إلن جة ل مخ اتسانااجاا  اة ا لةا يأ ي:  لح االب    ا       
 كاى سددداا ل ددد ا سددد لي ا دددن الن دددا  السدددياحي لددديس يدددي إص ددديف  Coved 19أاددداا جائ دددل  -1

   ي العالف ي س   إاةا شة   كا 
إذ اا  دض ادد  الاايدداخ لإلص ديف  العااي  كاى ساا اا  ا  حإف ال اكل السياحيل إلن إص يف   -2

اا  ض  ن(2019)ايدام لعا  (   1376104) بعد أ    م اد  الاايداخ  (2020)لعا     %85 نسبل  
   ايدام  (659216)ليدا إلن (2020)ا العد  يي اا     
مددددخ القطدددداع  ادادددداا اا يددددي اا  ددددا  حإددددف أ ت اا  ددددا  حإددددف ال اكددددل السددددياحيل الاايدددددب  -3

م ياى  اناى لعا   000 930 723 9إذ   م حإف ادااا اا   %65  السياحي يقد اا  ل   نسبل
  (2019)م ياى  اناى يي اا   000 120 232 15ااا اا ادحإف  كا لعد أ  

ااا دداى  ددا اب البطالددل مددخ لددإلي زيددا ب اددد  العدداط  خ اددخ العةددا  غددالل ا ف مددخ يئددل ال ددباا  -4
صد  الد   ااا داا  يد  الإائ دل أ ا إلدن غ دق العدادد يي   ا الةإاين ي ي الا   عة ا  يال اخ كاااا  

مدددخ الةاايدددق السدددياحيل مدددخ الةااصدددن سدددياحيل لأاااا دددان يلدددإلم ادددخ الةطدددااف  ال ندددا ي  الةإةعددداا 
 السياحيل  غ ا ا  

الإ ددداا حاكدددل النقدددا الإدددا  مدددخ لدددإلي ادجدددااءاا الادددي ا  ددد   ا   اصددد أ ا الإائ دددل يدددي  -5
 ل ال اىجل أ  الاايدب ا ن حد سااء يي غ ق الةطاىاا ل  اك الةسؤ لل

 
 المقترحات:

ية دخ أ  ي دا  أ  دا  طداىام   جة اىيل العدااي كاى سداا أ  مساقلا الن ا  السياحي يي إص يف      
  لا ق ق ذل  ية خ طا  مإةاال مخ الةقااحاا اا يل:

ألدد  ادجددااءاا إا داء م دداىز  دد يل يددي اامددا خ السددياحيل الةز حةدل لالسدديا  ل ةسدداادب يددي  -1
 الاصائيل إذا ما   اا أااا  الإائ ل ا ن أحد السيا  

  Coved 19جائ ل الزا  السيا  أا س ف للجااءاا الاصايل مخ ااا اى  -2
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  Coved 19 جائ ل  ااي ا مسا زماا الاصايل مخ الزا  الةن آا السياحيل لأاااا ا -3
 الاصا يل لالزياىاا الة   ل لألما خ  الةن آا السياحيل ل اصداف اديعاز إلن الإ اا الا اي يل   -4

 ا الةن آ ا ن مدت  ن    إجااءاا الاصالل الد يل يي    
مددن مددخ    ددا لديدد  اديعداز إلددن العددام  خ يددي الةن دآا السددياحيل يددي احادداا   حسددخ الةعام دل  -5

 مخ السيا   Coved 19جائ لأااا  
يي حالل   اى أااا  ا ن أحد السيا  انقا إلن الإ اا  الد يل دجااء ال  د  الطلدي   -6

   قديف ال دماا الد يل الإلزمل 
 لمصادر والمراجع:ا

 أواًل/ الوثائق الحكومية الرسمية: 
ن صسدف ادحدداء السدياحين أىب دان  يااداا غ دا كاى سداا  زاىب الا طيطن   ئل إحداء إص ديف   -1

  (2020)-(2019)من اىب 
  (2020)-(2019) ائاب إحداء   اكن صسف ادحداء السياحين  ياااا غ ا من اىب  -2
  (2020)-(2019)إحداء الس يةاايلن صسف ادحداء السياحين  ياااا غ ا من اىب    ائاب  -3

 ثانيًا/ الدوريات والبحوث:
مإلحددي ىقيددلن أ ةيددل إ اىب اازمدداا يددي  ددناال السددياحل    ق ددق الانةيددل اتصادددا يل  إدداىا  -1

  92ن   2014ن 1ن العد  2الد ي العابيلن مإ ل الةاليل  ااسااين الةإ د 
ن كاى سدداا ا  ددل أسددامل اددداى  آلدداا ن إ اىب اازمدداا يددي القطدداع ال  ددامي السددياحي دص دديف  -2

  1ن   2017ن 1ن العد  16الةإ ل الةدايل ل دىاساا السياحيلن الةإ د 
 ثالثًا/ شبكة المعلومات الدولية: 

  ائاب ال قايل  السياحلن من اى ا ن شب ل الةع اماا الد ليل   -1
                  https://tcaabudhabi.ae/ar/what.we.do/tourism/gosafe.aspx     

 ا الاسدددةي ل  ئدددل السدددياحل يدددي إص ددديفمداايدددل السدددياحل يدددي   ددداكن لقددداء  ددد  ي مدددن الةا دددد  -2
 ا ن شب ل الةع اماا الد ليل من اى  جة اىيل العااي  اى ساا 

https://www.rudaw.net/arabic/business         
 Coved 19م  د  إحددائي حداي  دأا ا ااا داى ي دا س  قايا الةن ةل العابيل ل سدياحلن   -3 

 ا ن شب ل الةع اماا الد ليل من اى  ا ن صطاع السياحل  الس ان
https://www.annahar.com/arabic/article 

 

https://tcaabudhabi.ae/ar/what.we.do/tourism/gosafe.aspx
https://www.rudaw.net/arabic/business
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