تعتبر السياحة واحدة من القطاعات االقتصادية الجوھرية للكثير من الدول االفريقية ،وتعتبر صناعة السياحة
من الصناعات الھامة لما لھا من أھمية كبيرة في دعم التنمية الشاملة اقتصاديا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً وسياسيا ً لما
لمجاالت السياحة وأنشطتھا الخدمية المتنوعة من عالقة مباشرة بالتنمية المستدامة .وبرزت األھمية
االقتصادية لقطاع السياحة بعد أن أصبح ھذا القطاع في النصف الثاني من القرن العشرين أحد المكونات
الھامة في الھيكل االقتصادي لدى كثير من دول العالم ،فقد أصبحت الموارد من السياحة تمثل أكثر من  %6من
الناتج العالمي  ،حيث تلعب دوراً ھاما ً في اقتصاديات العديد من الدول كمصدر ھام من مصادر الدخل القومي.
وتساھم األنشطة السياحية بنحو  %10من الناتج العالمي ،ويعمل في السياحة بشكل مباشر وغير مباشر واحد
من كل  11مشتغل على مستوى العالم .ويحتل قطاع السياحة على مستوى العالم المركز الرابع كقطاع
تصديري حيث يمثل  %30من اجمالي الصادرات الخدمية في العالم ،بعد البترول والكيماويات واألغذية ،وله
الصدارة في استخدام وتشغيل وسائل النقل الجوي والبري والبحري ،ويساھم بنحو  5تريليون دوالر سنويا ً في
الصادرات العالمية.
وتتنوع المقومات السياحية التي تتميز بھا القارة االفريقية بدءا من االثار التاريخية مروراً بالشواطيء وصوالً
إلى التنوع البيئي المتسع في القارة االفريقية وھو ما يجعل السياحة أحد الروافد الھامة لالقتصادات االفريقية.
حيث تعد افريقيا من أفضل المناطق السياحية في العالم خاصة فيما يتعلق بالسياحة البيئية والثقافية ھذا بجانب
النمو الحثيث في قطاعات السياحة الحديثة أو غير التقليدية مثل العالجية واالستشفائية وسياحة المؤتمرات
والسياحة الرياضية .ومؤخراً أصبح قطاع السياحة في افريقيا ھي ثاني أسرع قطاعات السياحية نمواً ،حيث
يحتل المرتبة الثانية بعد شرق وجنوب اسيا.
وتعرف السياحة المستدامة بأنھا ھذا النمط من السياحة الذي يساعد بشكل ايجابي في تحقيق التنمية
المستدامة ويكون له تأثيرات إيجابية في خدمة المجتمعات المحلة دون أن يؤثر سلبا ً على البيئة وبشكل يضمن
استدامة الموارد الطبيعية .وبذلك فھو يقوم على الموازنة بين الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية للتنمية السياحية.
وتعد السياحة المستدامة ركيزة أساسية من ركائز تحقيق أجندة  2063التي وضعھا االتحاد االفريقي بھدف
تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في افريقيا خاصة في ظل تنامي دوره في التشغيل والحد من الفقر .كما أن
لھذا القطاع إمكانات كبيرة للمساھمة في األھداف الرئيسية ألجند افريقيا  2063سواء بشكل مباشر أو غير
مباشر وكذلك تحقيق أھداف التنمية المستدامة وذلك من خالل دور السياحة المستدامة في تعزيز تحقيق النمو
االقتصادي المستدام والشامل وتنويع الھياكل االقتصادية االفريقية ،خلق أنماط انتاج واستھالك مستدامة،
والحفاظ على البيئة ومواجھة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي ،الحفاظ على الموارد المائية والتنوع

البيئي للبحار والمحيطات ،ذلك بجانب تعزيز شراكة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة .وايمانا ً بدور
السياحة المستدامة قام االتحاد االفريقي بالشراكة مع النيباد بتبني استراتيجية لدعم قطاع السياحة Tourism
) ،Action Plan (TAPوالتي تھدف لتعزيز دور قطاع السياحة االفريقية كمحرك رئيسي لتحقيق النمو.
ومؤخراً مع تزايد االھتمام والوعي الدولي بمفھوم االستدامة وتزامنا ً مع اعالن منظمة السياحة العاليمة لعام
 2017كعام للسياحة المستدامة ،وتماشيا ً مع االطار العام الجندة افريقيا  2063والتي تستھدف تحقيق التنمية
الشاملة والمستدامة في افريقيا ينظم مركز البحوث االفريقية بالتعاون مع قسم السياسة واالقتصاد بمعھد
البحوث والدراسات االفريقية بجامعة القاھرة ،مؤتمرا حول" :السياحة المستدامة في افريقيا :الفرص
والتحديات" والذي يتناول السياحة المستدامة في افريقيا بأنواعھا المختلفة .ودورھا في تحقيق التنمية
المستدامة في افريقيا وذلك من خالل المحاور التالية:
المحور األول :مفھوم السياحة المستدامة وأنواعھا )سياحية وبيئية وعالجية ودينية( وتقييم وضعھا الراھن
في مصر وافريقيا.
المحور الثاني :تقييم آثار السياحة المستدامة :االثار االجتماعية والثقافية االقتصادية.
المحور الثالث :تجارب إفريقية رائدة في مجال السياحة المستدامة
المحور الرابع :اآلفاق المستقبلية للسياحة المستدامة في افريقيا
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السياحة المستدامة وأجندة افريقيا 2063
د.سمر الباجوري
ﺷﻬدت ﻗﻣﺔ  ٢٠١٣ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻻﻓرﻳﻘﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎﻝ ﺑﻣرور ﺧﻣﺳون ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎؤﻩ ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ ﺗﺑﻧﻰ اﻻﺗﺣﺎد

اﻻﻓرﻳﻘﻲ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ أﻫداف أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎرة اﻻﻓرﻳﻘﻳﺔ ،ﻫﻲ :ﻫوﻳﺔ وﻧﻬﺿﺔ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ،دﻋم ﺣق ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺻﻳر وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﺗﻣﻳﻳز واﻟﻌﻧﺻرﻳﺔ ،ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻻﻓرﻳﻘﻲ ،اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،اﻷﻣن واﻟﺳﻠم ،اﻟدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ،
ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺻﻳر اﻻﻓرﻳﻘﻲ ،رﻓﻊ ﻣﻛﺎﻧﺔ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وذﻟك ﻓﻲ اطﺎر ﻣﺎ ﻋرف ﺑﺎﻋﻼن  .SOLEMNوﻓﻲ
ﺳﺑﻳﻝ ﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻷﻫداف وﺿﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻻﻓرﻳﻘﻲ أﺟﻧدة  ،٢٠٦٣واﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ

ﻳﻧﺎﻳر .٢٠١٥وﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﺟﻧدة اطﺎ اًر اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎ ﻟﻠﺗﺣوﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎرة ﺧﻼﻝ
ﺧﻣﺳون ﻋﺎﻣ ًﺎ ،واطﺎ اًر ﺗﻧﻔﻳذﻳﺎً ﻟﺗﺣﻘﻳق رؤﻳﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻻﻓرﻳﻘﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ "اﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣزدﻫرة وﻳﺳودﻫﺎ

اﻟﺳﻼم".

وﻳﻌد ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻗطﺎﻋﺎً أﺳﺎﺳﻳﺎ وﻣﺣورﻳًﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف أﺟﻧدة اﻓرﻳﻘﻳﺎ  ٢٠٦٣ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

دورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة .وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﻣو
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺳﺗدام واﻟﺷﺎﻣﻝ وﺗﻧوﻳﻊ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻻﻓرﻳﻘﻳﺔ ،ﺧﻠق أﻧﻣﺎط اﻧﺗﺎج واﺳﺗﻬﻼك ﻣﺳﺗداﻣﺔ،
واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﺔ وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻐﻳر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻲ ،اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗﻧوع
اﻟﺑﻳﺋﻲ ﻟﻠﺑﺣﺎر واﻟﻣﺣﻳطﺎت ،ذﻟك ﺑﺟﺎﻧب ﺗﻌزﻳز ﺷراﻛﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻓرﻳﻘﻳﺎ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﺟﻧدة اﻓرﻳﻘﻳﺎ
 ٢٠٦٣وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ :ﺗوﺿﻳﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،وأﻫم ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺛم ﻋرض أﻫداف اﺟﻧدة  ٢٠٦٣ودور اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ.
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دور السياحة في دعم النمو االحتوائي في القارة االفريقية
د.سماح المرسي
ﻟﻘد ﺣددت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﺎم  ٢٠١٧ﻟﻳﻛون اﻟﻌﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺣﻳث ﻳوﺟﻪ
ﻗطﺎع اﻟﺳﺎﺣﺔ طﺎﻗﺎﺗﻪ داﺋﻣًﺎ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻔﻳز اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼﻝ ﺧﻠق اﻟوظﺎﺋف وﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ودﻋم

رﻳﺎدة اﻷﻋﻣﺎﻝ  ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ اﻷﻧظﻣﺔ اﻹﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ واﻟﺗﻧوع اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻲ وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺗراث
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ.

وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎرة اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ  ،ﻳﻠﻌب ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ دو اًر ﻣﺣورﻳﺎً ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ  ،ﻓﻣﻧذ ﻋﺎم

 ١٩٩٥ﺗوﺳﻊ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣوظ  ،وطﺑﻘﺎً ﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻷﻧﻛﺗﺎد ﻓﻘد ﺗﺿﺎﻋف ﻋدد اﻟﺳﻳﺎح

اﻟواﻓدﻳن إﻟﻰ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻣن  ٢٤ﻣﻠﻳون ﺳﺎﺋﺢ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ) (١٩٩٨-١٩٩٥إﻟﻰ  ٤٨ﻣﻠﻳون ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة

) (٢٠٠٨-٢٠٠٥ﻟﻳﺻﻝ ﻋددﻫم إﻟﻰ  ٥٦ﻣﻠﻳون ﺳﺎﺋﺢ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ) ، (٢٠١٤-٢٠١١أﻣﺎ ﻋﺎﺋدات ﺻﺎدرات
اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎﻝ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺣﻳث ﻧﻔس اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﻳﺔ  ،ﺣﻳث ارﺗﻔﻌت ﻣن  ١٤ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر
ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ) (١٩٩٨-١٩٩٥ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ  ٤٧ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ) ، (٢٠١٤-٢٠١١وارﺗﻔﻌت أﻳﺿًﺎ
ﻋﺎﺋدات ﺻﺎدرات اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻟﻛﻝ ﺳﺎﺋﺢ ﻣن  ٥٨٠دوﻻر ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ) (١٩٩٨-١٩٩٥إﻟﻰ  ٨٥٠دوﻻر ﺧﻼﻝ

اﻟﻔﺗرة ) ، (٢٠١٤-٢٠١١وﻗد أﺻﺑﺣت ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ
ﻋن ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻣﺛﻝ  ،FDIأو ﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﺧﺎرج.
وﻳﻣﻛن ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ أن ﺗﻛون اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﺣﺗواﺋﻲ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ ﺑﺳﺳب
اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗوظف وﺧﻠق ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ودورﻫﺎ اﻟﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات  ،ﺣﻳث ارﺗﻔﻊ ﻣﺗوﺳط ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ  GDPﻣن  ٦٩ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ) (١٩٩٨-١٩٩٥ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ  ١٦٦ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﺧﻼﻝ
اﻟﻔﺗرة ) (٢٠١٤-٢٠١١ﺑﺣﺻﺔ ﻓﻲ  GDPﺑﻠﻐت  %٦.٨و %٨.٥ﻓﻰ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرﺗﻳن ﺑﺎﻟﺗرﺗﻳب  ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

أن اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ وﻓرت أﻛﺛر ﻣن  ٢١ﻣﻠﻳون وظﻳﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ) (٢٠١٤ -٢٠١١ﺑﻧﺳﺑﺔ  %٧.١ﻣن
اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ أﻓرﻳﻘﻳﺎ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق  ،ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ إﻟﻰ رﺻد اﻟدور اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﻪ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ دﻋم وﺗﻌزﻳز اﻟﻧﻣو
ً
اﻻﺣﺗواﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋرض وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :
 ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺣوﻝ دور ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻓرﻳﻘﻲ. دور ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣوﻝ اﻟﻬﻳﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ. -دور اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻻﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻣﻳق اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻓرﻳﻘﻲ.

 دور ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻧﻣو اﻻﺣﺗواﺋﻲ اﻷﻓرﻳﻘﻲ.6

السياحة المستدامة في افريقيا :امكانات عدد من الدول االفريقية
د.سالي فريد
إن ﺗطوﻳر ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ارﺗﺑط ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻻﺧﻳرة ﺑﻬدف اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر ،ﺣﻳث
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻدر رﺋﻳﺳﻲ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻧﻘد اﻻﺟﻧﺑﻲ ،وذﻟك ﻧظ ار ﻟدورﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼﻝ ﺧﻠق
ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ وﺗوﻓﻳر اﻻﻳرادات ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗوﻓﻳر اﻟدﺧﻝ ﻟﻼﻓراد وﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ وﺧدﻣﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻻﻗﻠﻳﺎت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﺳﻳﺎ واﻓرﻳﻘﻳﺎ .ووﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘرﻳر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ أن
ﺻﺎدرات اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﺣواﻟﻲ  ٪٦ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﺷﻳر
اﻟﺗﻘدﻳرات إﻟﻰ أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻣﺛﻝ ﺣواﻟﻲ ،٪٥ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ
ﺗﻣﺛﻝ  ٪٧-٦ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم.
وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ اﻟﻰ ﻋرض دراﺳﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻻﻓرﻳﻘﻳﺔ واﻟﻰ اي ﻣدى ﺗﻣﺗﻠك اﻣﻛﺎﻧﺎت وﻓرص
ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﻣواﻗﻊ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﺣﻳﺎة اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺛرﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗرﻛﻳز واﻟﻘﺎء
اﻟﺿوء ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻳﺻﺑﺢ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻣﻳزة ﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎرة ﺗدر ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣوارد وﺗﺟذب اﻟﻳﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺎ ﻟدﻳﻬﺎ ﻣن ﻣواﻗﻊ ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ .وﺗﻌرض اﻟورﻗﺔ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
اوﻻً :اطﺎر ﻧظري ﻋن اﻻﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ.
ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﺗطور اﻋداد اﻟﺳﺎﺋﺣﻳن واﻻﻳرادات اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻓرﻳﻘﻳﺎ
ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﻻﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔاﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻓرﻳﻘﻳﺎ
راﺑﻌﺎً :ﻋرض ﻟﺑﻌض دراﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻻﻓرﻳﻘﻳﺔ )ﻛﻳﻧﻳﺎ ،ﺗﻧزاﻧﻳﺎ ،ﻧﻳﺟﻳرﻳﺎ ،ﻣدﻏﺷﻘر ،زﻳﻣﺑﺎﺑوي ،ﺟﻧوب
اﻓرﻳﻘﻳﺎ(.
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السياحة في افريقيا :رؤية تحليلية
د.جيھان عبدالسالم
ﺗﻠﻌب اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ دور ﻣﻬم ﻓﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدى ﻟدوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ؛ ﻧظ اًر ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧﻝ اﻟﻘوﻣﻰ ،
وﻋﻧﺻ اًر رﺋﻳﺳﻳﺎً ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ وﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  .وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻝ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺧﺻص
ﻋﺎم  ٢٠١٧ﻟﻳﻛون ﻋﺎم اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ  .وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟواﻋدة ﻓﻰ
أﻓرﻳﻘﻳﺎ  ،ﻓﻔﻰ ﻋﺎم  ٢٠١٤اﺳﺗﻘﺑﻠت أﻓرﻳﻘﻳﺎ أﻛﺛر ﻣن  ٥٦ﻣﻠﻳون ﺳﺎﺋﺢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب  ٢٦ﻣﻠﻳون ﺳﺎﺋﺢ ﻋﺎم ، ٢٠٠٠
ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻋﺎﺋداﺗﻬﺎ ﻧﺣو  ٣٦ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻟﻠﻌﺎم ذاﺗﻪ  .ﻫذا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ
اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ اﻻﻓرﻳﻘﻳﺔ  ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ  ،ﺑﻠﻐت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻗﺗﺻﺎد دوﻟﺔ
ﺳﻳﺷﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %٦١,٥ﻋﺎم  ، ٢٠١٤ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ  %٤٣ﻓﻰ اﻟرأس اﻷﺧﺿر  ،و  %٢٥,٤ﻓﻰ
ﻣورﻳﺷﻳوس.i
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻫذا اﻟﺗطور اﻟذى ﺷﻬدﻩ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ أﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻻ اﻧﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟت ﺗواﺟﻪ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻌﻘﺑﺎت
اﻟﺗﻰ ﺗﺣد ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺣﻔﻳز اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدى  .وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺳوف ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﺗﻠك اﻟورﻗﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ اﻟﻧﻘﺎط
اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
 ﺗطور اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ أﻓرﻳﻘﻳﺎ

 دور ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻓرﻳﻘﻰ
 ﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻰ أﻓرﻳﻘﻳﺎ.
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السياحة المستدامة ومتطلبات تطبيقھا
د.مجراب وليدة و د.خميس حياة
ﺗﺣﺗﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻣوﻗﻌﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ إﻧﻌﺎش اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ،و ﺑﺎﻷﺧص
ﻣﺎ ﻋرف ﺣدﻳﺛﺎ ب"اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ " ،ﻧظ ار ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﺳﺗداﻣﺗﻪ وزﻳﺎدة
ﻣﻧﺎﻓﻌﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

و اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ  ،وﻟﻬذا ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻧﺻ ار ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻻﻗﺗﺻﺎدي

واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻓرص وﺗﺣدﻳﺎت ﻣﺣﻳطﻬﺎ اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﻳﻪ .ﻓﺎﻟﻣﻳزة اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻳﺣﻬﺎ ﺗطﺑﻳق اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﺟﻌﻝ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟطﺑﻳﻌﻲ و اﻟﺣﺿﺎري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أﻫم ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ و اﻟﻬدف اﻟرﺋﻳﺳﻲ
ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ .وﻟﻬذا ﻓﻘد ﺗم ﺗﺳﻠﻳط اﻟﺿوء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ.
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السياحة المستدامة في افريقيا ما بين المفھوم والتطبيق
أ.سارة فكري و أ .إسراء رضا
ﻓﻲ ﺿوء اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗ ازﻳد ﺑﻘﺎرة أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺑﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،واﻧطﻼﻗﺎً ﻣن اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻗد ﺣﺎن اﻟوﻗت ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻓﻛر اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة
اﻟﺳﻣراء و اﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻔﻛر اﻟراﺋد ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرﻳن ﻟﻛﻝ أﻧواع اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ و ﻟﻬذا
ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن إﺑراز ﻣﻌﻧﻲ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ و ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻳﺎﺣﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻲ ﻗدرة
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﺳﺗﻣرارﻫﺎ و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎن و ﺗﺿﻣن ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ اﺳﺗﻣﺗﺎع اﻟﺳﺎﺋﺢ ﺑﺑﻳﺋﺔ ﻣﺗﺟددة
و ﻧظﻳﻔﺔ ﻻ ﺗﻧﻬﺎر ﺑﻌد ﺣﻳن ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻧزاف اﻟﻣوارد أو اﺣﺗﻛﺎر ﻓواﺋد اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻟﻔﺋﺎت ﻣﺣدودة دون أﺧري ،و ﻋﻠﻲ
ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻋﻣت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧﺳﻳﺞ ﺣﺿري ﻳﺳﺗﻘطب اﻟﺳﻳﺎح ﻋﻠﻲ ﺗﺑﻧﻲ
اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻣﻬﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻲ اﻹرث ﻣن ﺧﻼﻝ ﺟﻌﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ إداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟذﻟك .
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التحليل الجغرافي للسياحة في شمال افريقيا
أ.د.ماجدة عامر
أﺻﺑﺣت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻌد اﻷﻛﺛر ﻧﻣواً وﺗطو اًر ،وﻫﻲ ﻣن أﻛﺑر وأوﺳﻊ

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،إذ ﻓﺎﻗت ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣوﻫﺎ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟزراﻋﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،ﻛﻣﺎ
ﺗﺟﺎوزت أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻛﻝ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،وﺗطورت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ وﺻﺎرت ﻣن أﻫم اﻟﻘطﺎﻋﺎت

اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌد ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وﻋﻠﻲ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗراﺟﻊ اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ
اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﺳﺑب اﻷﺣداث واﻟﻛوارث واﻟﺣروب واﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﺧﻼﻝ
اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﻟم ﻳﺗﺄﺛر ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺑﻝ إزداد ﻧﻣوًا ﻳوﻣﺎً ﺑﻌد ﻳوم.

وﺗﻌد اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﺣداً ﻣن أﻫم ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧﻝ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،وﺑﺎﺗت

اﻟﻌﻼﻗﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وأﺻﺑﺣت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟدوﻝ ﺗدرج اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﺧططﻬﺎ
اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ،ﺣﻳث ﺗﺷﻛﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف
أﺳﺎﺳ ًﺎ إﻟﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟﺔ ،ﺣﻳث ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ وﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻲ

ﻣزﻳد ﻣن ﻓرص اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎري ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻲ ﺗﻧﺷﻳط اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ
وﺗدﻓق اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ وزﻳﺎدة ﻣﺻدر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ ﻣن اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ.
ﻳﺄﺗﻲ إﻗﻠﻳم ﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ أﻗﺎﻟﻳم اﻟﻘﺎرة أﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث ﻋدد اﻟﺳﻳﺎح اﻟواﻓدﻳن إﻟﻳﻪ  ،ﺣﻳث ﺗﺗﻣﻳز

اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌدد اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﻛﺛﻳر ﻣن
دوﻟﻪ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ،وﻳﺷﺑﻪ ﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷوﺟﻪ ﻣﺎ ﻳوﺟد ﻣن ﻣظﺎﻫر
ﺟﻐراﻓﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻳوﻧﺎن وﺟﻧوب إﻳطﺎﻟﻳﺎ وأﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ،وﻟﻌﻝ اﻟﺟﺑﺎﻝ اﻻﻟﺗواﺋﻳﺔ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻣظﺎﻫر اﻷﻟﺑﻳﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ
وأطﻠس ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺗد اﻟﺻﺣراء إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب ﻣن ﺟﺑﺎﻝ أطﻠس وﻫﻲ ﺗﺳﺗﻬوي اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺟﺎﻧب

ﻟﺳﺑﺎﻗﺎت اﻟراﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ،واﻟﺗﻲ ﺗﺻﻝ ﺣﺗﻰ داﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﻧﻐﺎﻝ ودوﻝ أﺧرى .

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻳم ﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ إﻻ أﻧﻪ وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠظروف اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻹﻗﻠﻳم ﻧﺟد
أﻧﺧﻔﺎض أﻋداد اﻟﺳﻳﺎح ﻋﺎم  ٢٠١٦ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٠ﺣﻳث اﻧﺧﻔﺿت أﻋدادﻫم ﻣن ﻧﺣو ٣٣,٧

ﻣﻠﻳون ﺳﺎﺋﺢ إﻟﻰ ﻧﺣو  ٢٣,٩ﻣﻠﻳون ﺳﺎﺋﺢ وﺑﻧﺳﺑﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻠﻐت –  %٥,٧٦ﺳﻧوﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ،وﺳوف

ﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻲ اﻵﺗﻰ :اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ إﻗﻠﻳم ﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ .واﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ
ﻓﻰ إﻗﻠﻳم ﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ .واﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟواﻓدة ﻓﻰ إﻗﻠﻳم ﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ .ﺛم اﻹﻳرادات اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ
اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
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نحو تعزيز دور السياحة في تحقيق أھداف التنمية المستدامة في افريقيا
د .إيناس زكريا
أﻋﻠﻧت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺳﻧﺔ  2017ﺳﻧﺔ دوﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻔز اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺧﻠق ﻓرص
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻲ وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ أﻓرﻳﻘﻳﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﺟﺎءت اﻷﻫداف  8و  12و  14ﻣن أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﺗﺑرز اﻟدور اﻟراﺋد ﻟﻘطﺎع

اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﺣداث اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،إﻻ ان اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺑدورﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳرات أﺧرى ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق

ﺑﺎﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻼﺋق وﺗﻌزﻳز اﻻدﻣﺎج ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ ﻛﺎﻟﻧﺳﺎء واﻟﺷﺑﺎب واﻟﻔﻘراء .وﻫو ﻣﺎ
أﻛدت ﻋﻠﻳﻪ ﺧطﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻻﻓرﻳﻘﻲ ﻟﻌﺎم 2063وﺧطﺔ ﻋﻣﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻣن أﺟﻝ ﺗﻧﻣﻳﺔ
أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ وﻣﺣورﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣرﻳك اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻓرﻳﻘﻳﺎ ،وﻫﻲ ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻟﻠﻌﺷر
ﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔﺗرة  ، 2014 - 2023ﻓﺿﻼ ﻋن اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻓرﻳﻘﻳﺎ ٕواﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ
اﻻﻓرﻳﻘﻳﺔ ﺑﻬدف ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎرة اﻻﻓرﻳﻘﻳﺔ ﺑﺣﻠوﻝ ﻋﺎم .٢٠٢٣
ﺗﻬدف اﻟورﻗﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺛﻼث ﻣﺣﺎور رﺋﻳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻳﻳم وﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ واﻟوﻗوف
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻳﻳم اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ دور
اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ أﻓرﻳﻘﻳﺎ ،وأﺧﻳ ار ﺗطرح اﻟورﻗﺔ إطﺎ ار ﻣﻘﺗرﺣﺎ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز دور ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ
ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
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دور الموارد البشرية في تحقيق التنمية السياحية المستدامة
د.غادة اسماعيل
أﺻﺑﺣت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺷﻐﻝ اﻟﺷﺎﻏﻝ ﻟﻣﻌظم اﻟدوﻝ وﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟم ,ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،وﺣﺗﻰ
ﻳﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﻬدف ﻓﺈن اﻷﻣر ﻳﺗطﻠب ﺗﻌﺑﺋﺔ وﺣﺷد وﺗﺟﻧﻳد ﻛﻝ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺑﺷرﻳﺔ ﺿﻣن
ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد .وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻳﺷﻛﻝ ﻗطﺎع
اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ أﺣد أﻫم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷودة  .إن أﻫﻣﻳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ أﺻﺑﺣت واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻳرة ،ﻓﻣﻌظم دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﺳﻌت

و ﻣﺎزاﻟت ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻫذا اﻟﻘطﺎع وﺗطوﻳرﻩ وﺗﺣﻘﻳق ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ ،وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ

ﻣن دور واﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﺗﻧﻣﻳﺔ إﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ٕواﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﻳر و اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﻔط ﻛﻣﺻدر وﺣﻳد ﻹﻳراداﺗﻬﺎ ﻟﺗﻐطﻳﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ.

إن ﺗﻌﺎرض اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ ﻫﻲ ﻓﻛرة اﺣﺗوت ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻗض ،وﻟﻛن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﺔ ﻻ ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺗوﻗف
ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو ادﺧﺎر اﻟﻣوارد ٕواﻧﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟرﺷﻳد واﻟﻛفء ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﻛﻣﻔﻬوم ﻣﺣوري ﻳﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ وﻫﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗوازن ﺑﻳن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺣﺎﻟﻲ
واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ .وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻫﻲ ﺿﻣﺎن ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻠوﺻوﻝ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎدﻫﺎ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ  ،وﻫﻧﺎ ﺗظﻬر أﻫﻣﻳﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ واﻟﺑﻳﺋﻲ اﻟذي ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق
أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋن طرﻳق رﻓﻊ اﻟوﻋﻲ ﻟدي اﻷﻓراد ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ وﺗطوﻳر اﻹﺣﺳﺎس
ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺑﻳﺋﺔ ودﻓﻌﻬم اﻻﺷﺗراك ﺑﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ٕواﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن ﻣظﺎﻫرﻫﺎ ٕواﻳﺟﺎد اﻟﺣﻠوﻝ
ﻟﻠﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ وﻣﻧﻊ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺟد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ.
وﻧظر ﻟﻠﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ،
ًا

وﺿرورة أن ﺗﺟﻌﻝ ﻣﺻر ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ أﺣد اﻟﺧﻳﺎرات اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺈﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ
وﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ,وﻣن ﺛم ﻳﺳﻌﻰ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻠﻳط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض وﺗﻧﻣﻳﺔ ﻫذا اﻟﻘطﺎع
ﺑﺷﻛﻝ ُﻣﺳﺗدﻳم ,ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :اﻟﻣﺣور اﻷوﻝ :اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣﻔﻬوم وﺗﻌرﻳف ,ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ,أﺑﻌﺎد,

ﺧﺻﺎﺋص ,أﻫداف ,ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎس اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﻳﺷﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم
ﺗﻌرﻳف ,أﻫﻣﻳﺔ ,أﻧواع ,ﻣراﺣﻝ ,ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ .اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ

ﻣﻔﻬوم وﺗﻌرﻳف ,ﻧطﺎق اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر وﺗﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ ,ﻣﺑﺎدئ ,وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق
اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ :اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم وﺗﻌرﻳف ,اﻟﻔرق ﺑﻳن
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ,أﻫداف ,ﻣﺑﺎدئ ,أﻫﻣﻳﺔ , ,وﺳﺎﺋﻝ ,ﻣﺗطﻠﺑﺎت ,ﻣؤﺷرات
ﻗﻳﺎس اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ,اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس :دور اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎدس :ﺗﺟﺎرب اﻟدوﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .وأﺧﻳ ارً ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺑﺣث.
13

االثار االقتصادية للسياحة في الجنوب االفريقي :دراسة حالة جنوب افريقيا وناميبيا
د .محمود عنبر
ﻋﻠ ــﻲ اﻟ ــرﻏم ﻣ ــن اﻋﺗﻣ ــﺎد اﻟ ــﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﻧطﻘ ــﺔ اﻟﺟﻧ ــوب اﻻﻓرﻳﻘ ــﻲ ﻋﻠ ــﻲ اﻟﺣﻳ ــﺎة اﻟﺑرﻳ ــﺔ واﻟطﺑﻳﻌﻳ ــﺔ ،اﻻ ان
اﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟواﻧب اﺧـرى ﻣـن اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﻣـﺳﺗداﻣﺔ ﻣﺛـﻝ ﺗوﻟﻳـد اﻟـدﺧﻝ ﺑـﺷﻛﻝ ﻋـﺎم ،واﻟﻘـﺿﺎء ﻋﻠـﻲ اﻟﻔﻘـر ﻫـو اﻣـر ﻟـم
ﻳــﺗم اﺳﺗﻛــﺷﺎﻓﻪ ﺑــﺷﻛﻝ ﺟﻳــد .وﺗــﺳﺗﺧدم ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺣــﺳﺎﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﺗــﺎﺛﻳرات اﻻﻗﺗــﺻﺎدﻳﺔ
ﻟﻠــﺳﻳﺎﺣﺔ ،ﺣﻳــث ﺗﺗ ـراوح ﻫــذﻩ اﻟﺗــﺎﺛﻳرات ﻣــن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻻﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻣــن  %٦ﻓــﻲ ﺟﻧــوب اﻓرﻳﻘﻳــﺎ اﻟــﻲ  %٩ﻓــﻲ
ﻧﺎﻣﻳﺑﻳــﺎ .وﺗﺟــدر اﻻﺷــﺎرة اﻟــﻲ اﻧــﻪ ﻧظ ـ ار ﻻن اﻗﺗــﺻﺎد ﺟﻧــوب اﻓرﻳﻘﻳــﺎ ﻳﻌــد اﻛﺛــر ﺗﻧوﻋــﺎ ﻋــن ﺟﻳ ارﻧــﻪ ﻣــن دوﻝ اﻟﺟﻧــوب

اﻻﻓرﻳﻘﻲ وﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟـﺳﻳﺎﺣﺔ ﻳـﺗم ﺗوﻓﻳرﻫـﺎ ﻣﺣﻠﻳـﺎ ،ﻓـﺎن ﺗـﺎﺛﻳر ﻛـﻝ ارﻧـد ﻳـﺗم اﻧﻔﺎﻗـﻪ ﻓـﻲ ﺟﻧـوب
اﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻳﻛون اﻛﺑر ﻧﺎﻣﻳﺑﻳﺎ.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟداﻟﺔ  :اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ،اﻟﺗﺄﺛﻳرات اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺔ -ﺟﻧوب اﻓرﻳﻘﻳﺎ -اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر
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التنمية السياحية المستدامة :الفرص والتحديات )الحالة المصرية نموذجا ً(
د.عطية المسعودي
ﺗﻘوم ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣوﺟﻬﺔ ﻻﺳﺗﺣداث ﺗﺣوﻻت ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺗرﻛﻳب اﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت
اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ أي ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﻳﺔ ،وذﻟك ﻋن طرﻳق اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ،واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ،
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،واﻟﻌﻣراﻧﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ طﻠب وﻣﻳوﻝ إﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻛﺎﻣﻠﺔ،
وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﻛوﻳن ﻗﺎﻋدة اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻳﺗﺣﻘق ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗزاﻳد ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧﻝ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ  ،وﻳﻌﺗﺑر ﻣن أﺣدث اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗﻰ ظﻬرت ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة
اﻷﺧﻳرة ﻣﻔﻬوم)اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ(

وﻳﻌﺑر ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻣﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻣوارد
ّ
اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ،وزﻳﺎدة اﻟﺟودة وﺗرﺷﻳد اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ،ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ
أو اﻟداﺧﻠﻳﺔ.
وﻳﺗﻠﺧص ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻓرص وﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ،وﻳرﺟﻊ ﺳﺑب اﺧﺗﻳﺎر
اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻣﺻر ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،وﻛذﻟك ﻣدي دوراﻟﺳﻳﺎﺣﺔ
اﻟﻣﺗﺻﺎﻋد ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ .
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السياحة في السودان االمكانات والتحديات
د.درية أحمد محمد
ﺗُﻌﺗﺑــر اﻟــﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻳــوم أﺣــد أﻫــم اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻻﻗﺗــﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم واﻟﺗــﻲ ﺗﻠﻌــب دو اًر ﺑــﺎر اًز ﻓــﻲ ﺗﻧﻣﻳــﺔ
وﺗطــوﻳر اﻟﺑﻠــدان .وﻗــد ازدادت أﻫﻣﻳﺗﻬــﺎ ﻛــﺻﻧﺎﻋﺔ وﺣرﻓــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ وﺳــﺎﺋﻝ اﻹﻋــﻼم ﻛﺎﻓــﺔ ،ﺧــﺻوﺻﺎً ﺑﻌــد أن ﺗــم
اﺳــﺗﺣداث و ازرات ﻟﻠــﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌظــم دوﻝ اﻟﻌــﺎﻟم واﻓﺗﺗــﺎح ﺟﺎﻣﻌــﺎت وﻛﻠﻳــﺎت وﻣﻌﺎﻫــد ﺗﻘﻧﻳــﺔ ﻣﺗﺧﺻــﺻﺔ ﺑﺎﻟــﺳﻳﺎﺣﺔ
واﻟﻔﻧدﻗــﺔ ،وﻛــذﻟك اﻻﻧﺗــﺷﺎر اﻟواﺳــﻊ ﻟﻠﻛﺗــب واﻟد ارﺳــﺎت واﻟﺑﺣــوث اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟــﺷؤون اﻟــﺳﻳﺎﺣﻳﺔ .وﻣــن ﻫــذا
اﻟﻣﻧطﻠــق ﺗﻌــرض اﻟد ارﺳــﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧــﺎت اﻟــﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻟﻠــﺳودان ﻛﻣــﺎ ﺗﺗﻧــﺎوﻝ اﻟﺗﺣــدﻳﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗواﺟــﻪ اﻟــﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟــﺳودان
ورؤﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺳودان:

أوﻻ :اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻟﻠﺳودان.
ﺛﺎﻧﻳﺎ:اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻰ ﺗواﺟﻪ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺳودان
ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ.
راﺑﻌﺎ :ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗطوﻳر اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺳودان.
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اثر المتغيرات السياسية في دور السياحة في تونس
أ.فاطمة البتانونى
ﻳﻌد ﻣوﺿوع اﻟﺳﻳﺎﺣﻪ أﺣد أﻫم اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﻪ واﻟﺣﻳوﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻫذا ،ﺣﻳث ﺑﺎﺗت ﺗﻌﻘد اﻟﻌدﻳد ﻣن
اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻣﻠﺗﻘﻳﺎت ﻣن أﺟﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷﻪ وﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺣﻪ وﻣدي ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم .وﺣﻳث أن
اﻟﺳﻳﺎﺣﻪ اﻟﺗوﻧﺳﻳﻪ ﺗﻌﺗﻣد وﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻳﺎﺣﻪ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠدﺧﻝ اﻟﻘوﻣﻲ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ ﺛورات اﻟرﺑﻳﻊ
اﻟﻌرﺑﻲ وﺣﺗﻲ ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا ﻣن ﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻷﻗﺗﺻﺎدي اﻷﺳﺗ ارﺗﻳﺟﻲ ﺣﻳث اﻧﻪ ﻳﺳﺎﻫم ﺑﻧﺳﺑﻪ 7
%ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻷﺟﻣﺎﻟﻲ وﻧظر إﻟﻲ اﻷرﺗﺑﺎط اﻟوﺛﻳق ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﻗﺗﺻﺎدﻳﻪ اﻵﺧري

وﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﻪ واﻟﻧﻘﻝ.

اﻷ اﻧﻧﺎ ﻧري أن ﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب ﺗﺄﺛر ذﻟك اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻳوي ﻫو اﻷزﻣﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻪ واﻷﻧﻔﻼت اﻷﻣﻧﻲ اﻟذي أﺻﺑﺢ
ﻳﻬدد ذﻟك اﻟﻘطﺎع ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣوظ ،وﺗﺣﺎوﻝ اﻟدوﻟﻪ ﺟﺎﻫدة اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺳﻳﺎﺣﻪ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺑﻝ اﻧدﻻع ﺛورة ﺟﺎﻧﻔﻲ
 .٢٠١١اﻷ أن اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﺗﺷﻳر وﻋﻠﻲ ﻟﺳﺎن وزﻳر اﻟﺳﻳﺎﺣﻪ اﻟﺗوﻧﺳﻲ أن ﻗﻠﻪ اﻟﺳﻳﺎﺣﻪ اﺳﻘطت ﺗوﻧس اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ وﻫم
ﺗﺳﻌﻪ ﻣﻼﻳﻳن ،ﻛﻣﺎ اﻧﻧﺎ ﻧري أن ﻣن ﻋواﻣﻝ ﺗﺄﺛر اﻟﺳﻳﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺗوﻧس اﻳﺿﺎ وﺟود اﻷح ا زب اﻟدﻳﻧﻳﻪ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت
ﺗﻬدد ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﻓﻛﺎر ﺗﺗﺑﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣرﻳم ﻟزﻳﺎرة اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺳﻳﺎﺣﻪ .واﻟﺳؤاﻝ ﻫﻧﺎ ﻛﻳف ﺗﺳﻌﻳد اﻟدوﻟﻪ
ذﻟك اﻟﻘطﺎع وﺳط ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت ؟ وﻣﺎ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﻘﺗرﺣﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟدوﻟﻪ ﻓﻲ ظﻝ أﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻧﻬﻳﺎر ﻧﺗﻳﺟﻪ
اﻟﺗﺄﺛر ﺑذﻟك اﻟﻘطﺎع؟
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السياحة الجزائرية واقع وافاق في ظل االزمات العالمية
د.ياسمين قطيمة ود.عبدالقادر بابا
ﺗﻌد اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﻳﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ،ﺣﻳث ﺗﺳﺎﻫم اﻳراداﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ
ّ
ﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟدوﻝ ،وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟزاﺋر ﺗزﺧر ﺑﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ،ﺣﺿﺎرﻳﺔ ،طﺑﻳﻌﻳﺔ وﺑﺷرﻳﺔ أﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺿروري
اﻋطﺎء اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ،وﺗطوﻳرﻩ ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣن ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف ﺗرﻗﻳﺔ وﺟﻬﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ داﺧﻠﻳﺎ
وﺧﺎرﺟﻳﺎ ،ﺑﻬدف ﺗﻧﺷﻳط واﻻﺳﻬﺎم ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ،ودﻋم اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﻳﺔ  :اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﻳﻬﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ،اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ،ﻣؤﺷر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر
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السياحة المستدامة في الجزائر وفقا لمخطط التوجھي للسياحة الفاق 2030
د.بسيمة كحول
ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺟزاﺋر ﺛروات ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣﻛﻧﺗﻬﺎ ﻷن ﺗﺻﻧف ﻣن أﺟﻣﻝ اﻟدوﻝ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ ،وﻋﻠﻳﻪ ﺟﺎء اﻟﻣﺧطط
اﻟﺗوﺟﻳﻬﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻵﻓﺎق  ٢٠٣٠ﻛﺗﺟﺳﻳد وﺗرﺟﻣﺔ ﻹدارة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ واﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻝ
اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ أوﻟوﻳﺔ وطﻧﻳﺔ ،وﺟﺳد ﻫذا اﻟﻣﺧطط اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ،واﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻟﻠﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﻳر واﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﻳﻝ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
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Tourism industry in Tanzania: Challenges & Opportunities
Colonel/ Hashim Y. Komba & Colonel/ Maulid K. Saburi

Tanzania has nature – based tourism revenue as a pillar of economic development. It
is one of the unique destinations on the African continent that has yet to be
discovered by many. It is a land of many wonders hubbing an un-paralleled diversity
of fauna and flora.Kilimanjaro, the highest permanently snow-capped free standing
mountain in Africa, the exotic Islands of Zanzibar, the finest game sanctuaries of
Serengeti, Tarangire, Lake Manyara, Ngorongoro Crater, Ruaha, Selous and the
Marine Park of Mafia Island are only but a few of the living examples. The scenery,
topography and very friendly people harbour the growth of excellent cultural
tourism beach holidays, game hunting, historical and archaeological ventures – and
certainly the best wildlife photographic safaris on the continent.
The industry’s mission statement that forms the basis of the tourism policy is to
develop sustainable quality tourism that is ecologically friendly to the conservation
and restoration of the environment and its people’s culture. In so doing the industry
seeks to maximise the net gains that emanate from the various tourism activities. It is
envisaged as a key contributor to transforming the country to middle income
economies by 2025. While this is a sound strategy for counrty, most tourism revenue
has been based on tourism products such as wildlife and national parks.Other
challenges are political stability and governance issues, economic management,
poaching, infrastructure development and various issues around capacity in the
industry. In this paper, I intend to elaborate the state of tourism in Tanzania and the
envisaged role in their socio – economic development, and elaborate the main
challenges to this role as well as existing potential opportunities of the tourism
industry in the country.
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دور القطاع السياحي في اقتصادات شرق افريقيا :دراسة في فرص وتحديات التنمية السياحية
د .نھلة أبو العز
ﺗﻌد
ﺗﻌد اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ أﺣد أﻫم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وﺗؤدي دو اًر ﻣﻬﻣ ًﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟدوﻝ.ﻓﻬﻲ ّ
ﻣﻛوﻧﺎً رﺋﻳﺳﻳﺎً ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺻﺎدرات اﻟﺧدﻣﻳﺔ
ﻣﺻد اًر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧﻝ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟدوﻝ ﻣﺗﻌددة ،وﺗﻣﺛﻝ ّ

اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻳزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗزﻳد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،وﺗرﻓﻊ ﺣﺻﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن إﻳرادات اﻟﻧﻘد

اﻷﺟﻧﺑﻲ ،وﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺧﻔض ﺣدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ .وﻳﻌد إﻗﻠﻳم ﺷرق أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻫو اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟ ارﺋدة ﻓﻲ أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧوب
اﻟﺻﺣراء وﻫﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻛﺑﻳرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺳﻳﺎﺣﻰ ﻣن ﺣﻳث ﻋدد اﻟﺳﺎﺋﺣﻳن اﻟواﻓدﻳن واﻟﻌﺎﺋدات
اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ .وﻳﻣﻛن أن ﻳﻌزى إﻣﻛﺎﻧﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن ﻣوارد طﺑﻳﻌﻳﺔ ،و اﻟﺗﻲ
ﺳﺎﻫﻣت ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻣﺛﻝ ﻛﻳﻧﻳﺎ وأوﻏﻧدا وﺗﻧزاﻧﻳﺎ و إﺛﻳوﺑﻳﺎ ورواﻧدا و
ﺳﻳﺷﻳﻝ وﻣؤﺧ ار رواﻧدا .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ،ﺗواﺟﻪ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺷرق أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻋددا ﻣن اﻟﺗﺣدﻳﺎت
اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻌف ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ وﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺄﺗﻰ ﻓﻰ ﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺗﺄﺧرة ﺑﺎﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺟذب اﻟﺳﻳﺎﺣﻰ وﺗﺣد ﻣن
ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺳوق اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ .وﻣن ﺛم ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﻰ ﻓﻰ دوﻝ
ﺷرق أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻳﻳم أداء ﻫذا اﻟﻘطﺎع ودورﻩ ﻓﻰ اﻗﺗﺻﺎدات ﺗﻠك اﻟدوﻝ ،وﻛذﻟك ﻋرض أﻫم ﻋواﻣﻝ
اﻟﺟذب اﻟﺳﻳﺎﺣﻰ ﺑﻬﺎ ،وﺗﻧﺎوﻝ اﺑرز اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻌوق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺑﺗﻠك اﻟدوﻝ ﻣﻊ ﺗﻘدﻳم ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت
ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﻳﺎت.وﻟﻘد ﺗم ﺗﻘﺳﻳم اﻟورﻗﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
اوﻻً :دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﻰ ﻓﻰ اﻗﺗﺻﺎدات دوﻝ ﺷرق أﻓرﻳﻘﻳﺎ.

ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﺗﻘﻳﻳم ﻣدى ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻓﻰ إﻗﻠﻳم ﺷرق أﻓرﻳﻘﻳﺎ.
ﺛﺎﻟﺛﺎً  :ﺗﺣدﻳﺎت وﻓرص اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻳم.

راﺑﻌﺎً :ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﻰ ﻓﻰ دوﻝ ﺷرق أﻓرﻳﻘﻳﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟرﺑﺎﻋﻰ) (SWOT
ﺧﺎﻣﺳﺎً :ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﻳﺎت.
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التنمية السياحية المستدامة في مورشيوس :الفرص والتحديات
د.مروة عادل الحسنين
ﺗﻠﻌب اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ دو ًار ﻣﺣورﻳًﺎ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ،ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺑدﻳﻝ

اﻟداﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﻋوﺿﺎً ﻋن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟزراﻋﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻰ ﻓﻰ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ -وﻋﻠﻰ اﻷﺧص

اﻟدوﻝ اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ -ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ أﺣد دﻋﺎﺋم اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ.

ﻛﻣﺎ ﺗﺣظﻰ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻛﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدى ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻧظ اًر ﻻﺗﺳﺎع إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ،

ورﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ،وﺗوﻟﻳد ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق إﻳرادات ﻟﻠدوﻝ ﻣن اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻰ ،وﻫو ﻣﺎ أدى

إﻟﻰ اﺳﺗﺣواذ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﺎً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ.

وﺗﺣظﻰ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﻰ اﻗﺗﺻﺎد ﻣورﻳﺷﻳوس واﻟﺗﻰ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻧﺎخ اﺳﺗواﺋﻰ وﻣﻳﺎﻩ ﺻﺎﻓﻳﺔ وداﻓﺋﺔ

وﺷواطﺊ ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻣن اﻟطراز اﻷوﻝ .وﻗد أﺻﺑﺣت ﻣورﻳﺷﻳوس ﺗﻌد ﻣن أﻫم اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻔﺎﺧرة ﺧﺻوﺻ ًﺎ

ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟواﺋز ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ أﻓﺿﻝ ﺟزﻳرة ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟم وذﻟك ﻓﻰ ﺑورﺻﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻋﺎم
.٢٠١٢

وﻗد ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﺗوﻟﻳد  %١١.٣ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﻣورﻳﺷﻳوس ﻓﻰ ﻋﺎم ،٢٠١٤
وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻰ ﺗوﻓﻳر ﺣواﻟﻰ  %١٢.٧ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣورﻳﺷﻳوس ﻓﻰ ذات اﻟﻌﺎم .
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻬدف ﺗﻠك اﻟورﻗﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟدور اﻟذى ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﻣورﻳﺷﻳوس
وﻣدى إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
وﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫذا اﻟﻬدف ﺗﺗﺿﻣن اﻟورﻗﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

أوﻻً :اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﻣورﻳﺷﻳوس

ﺛﺎﻧﻳﺎً :أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﻣورﻳﺷﻳوس

ﺛﺎﻟﺛﺎً :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

راﺑﻌﺎً :ﺟﻬود ﻣورﻳﺷﻳوس ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
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السياحة المستدامة في تنزانيا :دراسة جغرافية
أ.شعبان محمد داود
ﺗﻌد اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻣن أﻫم اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻰ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣوارد ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﺗﺷﻛﻝ أﺣد ﺟواﻧب ﺑراﻣﺞ
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻰ ﺗﻧزاﻧﻳﺎ .ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻧﺷﺎط إﻗﺗﺻﺎدى ذات أﺑﻌﺎد
ﻣﺗﻌددة ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﻧﻘﻝ واﻟﺗروﻳﺞ واﻹﻋﻼم؛ ٕواذا ﺣدث اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ٕواﺳﺗﻐﻼﻝ
ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻧﺷط ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ وﺗزدﻫر؛ وﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﺈن ﻏﻳﺎب أﺣد ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر أو اﻟﻘﺻور ﻓﻳﻬﺎ
ﻳؤﺛر ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ.
وﻳﻧﺗﺞ ﻋن إزدﻫﺎر اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ دﻓﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺑﻛﻝ أﻧواﻋﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺳﻬم ﺑﻪ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻣن ﺗوﻓﻳر اﻷﻣواﻝ
وﺧﺻوﺻ ًﺎ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ وﻓرص اﻟﻌﻣﻝ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺗم ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﺗطوﻳرﻫﺎ ،وﺑذﻟك ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ

اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﻳر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ وﺑذﻟك ﻳﺗﺣﻘق ﻣﺎ
ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.

وﺗﺗﻠﺧص ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻰ إدارة اﻟﻣوارد اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد واﻟﺑﻳﺋﺔ ،أو

ﺗﺣﺳﻳﻧﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﻣﻛن اﻷﺟﻳﺎﻝ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻣن أن ﺗﻌﻳش ﺣﻳﺎﻩ أﻓﺿﻝ .ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗوﻓق ﺑﻳن اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ

واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،أى ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،وﻋﺎدﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ
اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ.
وﻳﺣﺎوﻝ اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻫم أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﺗﻧزاﻧﻳﺎ واﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ
اﻟﻣؤﺛرة ﻓىﺎﻟﺳﻳﺎﺣﺔ .واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دور اﻟﻧﻘﻝ ﻓﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﺗﻧزاﻧﻳﺎ .ﻛﻣﺎ ﻳﺗم اﻟﺗﻌرض ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧزاﻧﻳﺎ ،وﻛذﻟك إﺑراز أﻫم اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ.
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معوقات السياحة المستدامة في الجزائر
)قراءة في المشكالت والحلول(
د.القاسمي صونيا
ﺗﻌد اﻟظﺎﻫرة اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻣن أﻫم اﻟظواﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﺗطو ار وﻧﺷﺎطﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ
اﻟدوﻝ ،ﻧظ ار ﻷﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ودورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻷي ﺑﻠد ،واﻟﺟزاﺋر ﻛﻐﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟدوﻝ أﻋطت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ
واﺳﻌﺎ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ،وﺳﺧرت إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻳوي ،وﺗﺑﻧت ﻋدة ﺧطط إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ
ﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻓﻲ ﺑﻠدان ﺷﻘﻳﻘﺔ ،ﻟﻛن رﻏم ﻛﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎوﻻت إﻻ أن ﻫذا اﻟﻘطﺎع
ﻳﻌرف رﻛودا ﻛﺑﻳ ار ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﻣﻧﺎطق اﻟﺟزاﺋر ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫﻧﺎك ﻣﻧﺎطق ﺟذب ﺳﻳﺎﺣﻲ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺟزاﺋر ،وﻫﻧﺎك ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻛﺑرى ،إﻻ أن اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﺗواﺟﻪ ﻋدة ﻣﻌوﻗﺎت ﺣﺎﻟت دون
ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻛﺑرى ﻟﻛﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻲ ﺳطرت ﻟﻬﺎ.
ﻣن أﺟﻝ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﺳﻳﺣﺎوﻝ ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺑﺣﺛﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن أﻫم ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،وأﻳﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳ ار ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻣﺎﻫﻲ اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻹﻣﻛﺎن اﻟﻧﻬوض ﺑﻬذا
اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟواﻗﻌﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ؟
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المؤشرات االقتصادية للعمل السياحي في الجزائر
د.العالوي عمر ود.يحياوي جالل الدين
ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﺣﻘﻘت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻧﻣوا ﻛﺑﻳ ار ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،إذ ﺳﺎﻫم اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ
ﺗطوﻳر اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺣﺳﻳن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و اﻟذي ﻳﻌد
ﻣﻘﻳﺎس ﻳﻌﻛس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع .أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد أﺛﺑﺗت دراﺳﺗﻧﺎ اﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطﺎع
اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺿﺋﻳﻠﺔ و ﻻ ﺗرﺗﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻣوح إﻟﻳﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت
اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺳﺎﻫﻣﺔ و ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳﻳن ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ و
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻣن ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐﻝ وﻣﺳﺎﻫﻣﺔ إﻳراداﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳﻳن ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ .وﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﻛن
اﻟﻘوﻝ ﺑﺎن ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻳﻌد ﻣن أﺣﺳن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
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القطاع السياحي في الجزائر وأسس تنميته
د.فارس قريني
ﻳﻠﻌب ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ دو ار ﻣﻬﻣﺎ ورﺋﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ دﻋم ﺣرﻛﻳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗطﺎﻋﺎ ﺣﻳوﻳﺎ ﻳﺳﺎﻫم
ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم وﻣن ﺛم دﻋم ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو وازدﻫﺎر اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺧﺻوﺻﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﺷﻣﻠﻪ ﻣن
ﺟواﻧب وأﻧﺷطﺔ ﻋدﻳدة ﻳﻛون ﻟﻬﺎ اﻹﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻛﺑﻳرة ﻣن رﻗﻲ وﺗطور ﻫذا اﻟﻘطﺎع ،وﻣن ﺛم اﻟﺗﺄﺛﻳر إﻳﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣرﻛﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳرﺗﺑط ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺑﻘطﺎع اﻟﺳﻔر وﻣﻧﺛم ﻳﺑرزان ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻗطﺎع واﺣد ﻳﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم
ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧﻝ واﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻋدﻳد اﻟﺑﻠدان ،وﺗطور ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﻣدى ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺗﻪ

اﻟدوﻟﻳﺔ .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺑﺎدرت اﻟﺟزاﺋر-ﻧظ ار ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ و ﻣﺗﻧوﻋﺔ  -ﺑﻣﺷﺎرﻳﻊ
إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣوﺟﻬﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ وﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﺟﺎذﺑﻳﺔ ﻟﻠﺳواح اﻟداﺧﻠﻳﻳن واﻟﺧﺎرﺟﻳﻳن .
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االفاق المستقبلية للسياحة المستدامة في الجزائر :السياحة الصحراوية نموذجا ً
د.عباس كريمة و د.امال العساسي
ﺗﻌد اﻟﺟزاﺋر ﻣن أﻫم اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻘوﻣﺎت ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻻﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﻣراﻛز ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ
اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت اﻟﻳوم ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت

ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ "

اﻟﺻﺣراء" اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ ﻟدﻋم وﺟﻬﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت
ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ .
ﻓﻲ ظﻝ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺑﻳر ﺑﺎﻟﻔﻛر اﻟﻣﺳﺗدام واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗزاﻳد ﻟﻪ ﻛﻘﺎﻋدة رﺋﻳﺳﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ وﺿﻣن
ﻣﺣور اﻵﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌﻧوان اﻵﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ
ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺣﺔ

اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺻﺣراوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺑرزﻳن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ

اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراوﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻷﻫم اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ
اﻟﺟزاﺋري ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺻﺣراوي ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛوﻧﻪ أﺻﺑﺢ وﺟﻬﺔ ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺟدﻳدة ﺗﻣﺗﻠك ﻛﻝ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻷن ﺗﻛون ﻣن أﺑرز اﻷﻗطﺎب اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
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دور التراث الثقافي والطبيعي في التنمية السياحية المستدامة في حوض النيل
أ.د .عبدالعزيز صالح سالم
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻳﺎﻟﻛﺷف ﻋن دور اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ دوﻝ ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ،وﺗﻔﻌﻳﻝ آﻟﻳﺎت
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻳﻪ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ أﻓرﻳﻘﻳﺎ ،وﺟﻌﻠﻪ راﻓﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ،
ﻌد ُ◌ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ ،ﻟﻛون اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟطﺑﻳﻌﻲ ذاﻛرةﺟﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺣﻳﺛُﻳ َ

ﻟﻠﺷﻌوب،ورﻣ اًزﻟﻠﻬوﻳﺔ واﻟﺗﻧوع اﻟﺣﺿﺎري ﻟﻸﻣم ،وﺳﺟﻼﻟﺣﻔظ اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ وﺗﺧﻠﻳد اﻟﺗطور اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﺑر
اﻟﻌﺻور.
ﻛﻣﺎ ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ إﺑراز اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟطﺑﻳﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ دوﻝ ﺣوض اﻟﻧﻳﻠواﻟﻌﻣﻝ
ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺟدﻳدة ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺛروات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،وﺗﺗﻳﺢ ﻟﻠﺗراث اﻟﻘﻳﺎم ﺑدور ﻣﺗﻧﺎم
ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ دوﻝ ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻧﺷﻳط اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ،وﺗﺗﻧﺎوﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ آﻟﻳﺔ ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ دوﻝ
ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ اﻟﺗراﺛﻳﺔ واﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ،وﺗﺛﻣﻳﻧﻪ ،وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك
ﺑﻳن دوﻝ اﻟﺣوض ﻟﺟﻠب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ،
ﻟذا ﺗﺗﺻدى اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﺻور ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﺗطوﻳراﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻓﻲ دوﻝ ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ
وزﻳﺎدة ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ،وﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻟﻣﻌوﻗﺎت ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺗﺎﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻟﺗطوﻳر ﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗراث
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﻛوﻧﻬﺎ ﻣن أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ،واﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﺛرﻳﺔ
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟذي ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻬﺎ ﻣواﺻﻠﺔأﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ واﻟﺗرﻣﻳم واﻟﺗﻣوﻳﻝ ٕوادارة
اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗراﺛﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ،ﺑﻬدف اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺛروات اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ دوﻝ ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ ﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻧﻣواﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
إن ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣدﻗﺔ ﺑﻧﻬر اﻟﻧﻳﻝ وﺗراﺛﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ دوﻝ ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ،ﻳﺳﺗﻠزم ﻣواﻛﺑﺔ
وﺗطوﻳ اًر ﻣﺳﺗﻣرﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻋﺗﻣﺎد اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺟدﻳدة ﻓﺎﻋﻠﺔ ،اﻟﺗوﺳﻊ ﻋﻘد اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﻊ دوﻝ ﺣوض
اﻟﻧﻳﻠﻔﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻌددة ،واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺻوص اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﻣواﺛﻳق اﻟدوﻟﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗوﻓﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻧﻬر اﻟﻧﻳﻝ وﻣواﻗﻌﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﺑر ﺗﻌزﻳز اﻟﺣوار
واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرﻛﺑﻳن دوﻝ ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻷﺟﻳﺎﻝ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
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قصور البوسعيد في زنجبارفي القرن  :19سياحة ثقافية مستدامة
أ.د.أحمد عبدالدايم
ﻋﻧﺻر ﻓﻌ ًﺎﻻ ﻓﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﺣﻳث ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻰ ﺗوﻓﻳر ﻓرص
ًا
ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻗد أﺻﺑﺣت
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻰ ،وﺗﺷﺎرك ﻓﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﺑﻌض اﻟدوﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳرة .ﻏﻳر أن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ
اى دوﻟﺔ ﺗﺗطﻠب ﻗدرة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوﻳق وﺗوﻓﻳر اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻐذاء وﻣراﻓق اﻟﺗرﻓﻳﻪ واﻷﻧﺷطﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔٕ .واذا ﻛﺎﻧت دوﻟﺔ ﺗﻧزاﻧﻳﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣوارد طﺑﻳﻌﻳﺔ وﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺧﻼﺑﺔ ﻓﻰ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﺑرى إﻻ أن

إﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺗﺿﺎﻋف ﻣرات إذا أﺣﺳﻧت اﺳﺗﺧدام ﺷﻘﻬﺎ اﻟﺑﺣرى اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻰ ﺟزﻳرة زﻧﺟﺑﺎر ،وﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن

ﺟذﺑﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧوﻋﻳﺔ
إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت ﻣﺗﻔردة .ﻓﻔﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺗﻌد زﻧﺟﺑﺎر واﺣدة ﻣن أﻫم ﻣﻧﺎطق ﺷرق اﻓرﻳﻘﻳﺎ ً
ﻛﺑﻳر
دﺧﻼ ًا
ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ،ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻷن ﺗﻛون ﻗﺎﻋدة رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺧﻠق ﺑﻳﺋﺔ ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺗوﻓر ً
ﻟﺗﻧزاﻧﻳﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟزﻧﺟﺑﺎر ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ .ﺣﻳث ﺗﻌد اﻵﺛﺎر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻷﺳرة اﻟﺑوﺳﻌﻳد اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣن أﻫم

اﻟﻣرﺗﻛزات اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ .وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻰ اى ﻣﻛﺎن ﻳﻌﻧﻰ اﻟﺗوظﻳف
اﻟﻌﺎﻗﻝ واﻟرﺷﻳد ﻟﻣوارد اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ،وﻻﺑد أن ﻳﺿﻣن ﻓرﺻﺔ اﻷﺟﻳﺎﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻠك
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ،وأن أﻋﻣدة ﻫذﻩ اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺑﻳﺋﺔ ،ﻓﺈن ﻗدرة ﺣﻛوﻣﺔ زﻧﺟﺑﺎر
ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ دوﻟﺔ ﺗﻧزاﻧﻳﺎ ،ﺳﻳﺟﻌﻝ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘﺻور ﻗﺑﻠﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎح اﻷوروﺑﻳﻳن واﻟﻌرب واﻷﺳﻳوﻳﻳن واﻷﻓﺎرﻗﺔ.
ﻟﻛن ﻫذا ﻟن ﻳﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺷرط ﺗﺑﻧﻰ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إدارة إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت ﻣدﻳﻧﺔ ﺳﺗون ﺗﺎون وﻗﺻور
وﺑﻳﺋﻳﺎ.
اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ و
اﻟﺑوﺳﻌﻳد
وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ً
ً
ً
ً
ﻋﻠﻰ اﻳﺔ ﺣﺎﻝ ،ﻓﺈن اﻟﺳؤاﻝ اﻟذى ﻳطرح ﻧﻔﺳﻪ :ﻟﻣﺎذا ﺗﻌد ﻗﺻور اﻟﺑوﺳﻌﻳد ﻣن أﻫم ﻣﻧﺎطق اﻟﺟذب اﻟﺳﻳﺎﺣﻰ ﻓﻰ
ﻣﻘر ﻟﺣﻛم زﻧﺟﺑﺎر واﻟﺳﺎﺣﻝ اﻻﻓرﻳﻘﻰ طﻳﻠﺔ اﻟﻘرن  ١٩ﻓﺣﺳب ،ﺑﻝ ﻷن
زﻧﺟﺑﺎر؟ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ًا
اﻟداﺧﻝ اﻻﻓرﻳﻘﻰ ﻛﻠﻪ ﻛﺎن ُﻳﺣﻛم ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﺗﻠك اﻟﺑﻘﻌﺔ .وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻝ رﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘرن ١٩
ﻳطﻠﻘون ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺛﻠﻬم اﻟﺷﻬﻳر" إذا ﻣﺎ ﻋزف اﻟﻣزﻣﺎر ﻓﻰ زﻧﺟﺑﺎر ﻓﺈن اﻟﻧﺎس ﻳرﻗﺻون ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻰ اﻟﺑﺣﻳرات" .ﺣﻳث

اﻧطﻠق ﻫؤﻻء اﻟرﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘﺻور ،وﺑﺧطﺎﺑﺎت أﻣﺎن ﻟﻠداﺧﻝ اﻻﻓرﻳﻘﻰ ،ﻟﻳﻛﺷﻔوا اﻟﻘﺎرة وﻳﻘدﻣوﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟم .وﻟﻬذا

ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻰ رﺳم ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﺿﻰ،
ﻟﻌﺑت ﻗﺻور اﻟﻣﺗوﻧﻰ وﺑﻳت اﻟراس وﺑﻳت اﻟﺳﺎﺣﻝ وﻗﺻر اﻟﺣرﻳم وﻏﻳرﻫﺎ ًا
دور ً
ﺛﻘﺎﻓﻳﺎ ﻏﻳر ﻣﺳﺑوق ﻓﻰ ﻣﻧﺎطق ﺷرق اﻓرﻳﻘﻳﺎ ووﺳطﻬﺎ .وﻫذا اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟطوﻳﻝ ﻣﺳﺟﻝ ﻓﻰ أرﺷﻳﻔﺎت
ﺑﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ
ً
رﺻﻳدا َ

اﻟرﺣﺎﻟﺔ وﻓﻰ ﻣراﺳﻼت اﻟﻘﻧﺎﺻﻝ وأﺻﺣﺎب اﻟﺑﻳوت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ وﻓﻰ أوراق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﻳن وﺧطﺎﺑﺎﺗﻬم .وﻣن
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﻣﻌﺎﻳﺷﺔ اﻷﻣﻛﻧﺔ واﻟﻘﺻور اﻟﺗﻰ ﺻﻧﻌت
ﺛم ﻓﺈن ﻣﺎ ﻧﻘﺻدﻩ ﻫﻧﺎ ،ﻫو أن ﻗراءة ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺧﺗﻠف ً
اﻷﺣداث ﻧﻔﺳﻬﺎ .وﻓﻰ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﺗﺄﺗﻰ ورﻗﺗﻧﺎ ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻠزﻳﺎرة اﻟﺗﻰ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ،ﺿﻣن ﻓرﻳق ﻣن أﺳﺎﺗذة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺎم  .٢٠١٤ﻓﻼﺣظ ﺑﻧﻔﺳﻪ أن ﻳد اﻹﻫﻣﺎﻝ ﻗد أﺣﺎطت ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻧﺗﻬﻛت أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ

ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋدم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺳﻳﺎﺣﻳﺎ اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻷﻣﺛﻝ .ﻓﻘد ﺗم ﺗﺣوﻳﻝ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻘﺻور ﻟﻣﺑﺎﻧﻰ
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ،
ً
ﺣﻛوﻣﻳﺔ ،ﺑﻝ ﺗﺣوﻝ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟﻣطﺎﻋم وﻓﻧﺎدق ﺗﻘدم وﺟﺑﺎء اﻟﻌﺷﺎء وﺷراب اﻟﻣداﻓو.
29

ﺳﻳﺎﺣﻳﺎ ﻟﺗﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة
ﻣن ﻫﻧﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣرﻛزى اﻟذى ﺗطرﺣﻪ اﻟورﻗﺔ ﻫو :ﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗﺻور اﻟﺑوﺳﻌﻳد
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻰ وﺣﻛوﻣﺔ زﻧﺟﺑﺎر؟ وﻫﻝ ﺳﺗﻘﺗﺻر ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻور ﻧﻔﺳﻬﺎ؟ أم ﺳﺗﺗم ﻓﻰ إطﺎر
ﺗطوﻳر ﻣدﻳﻧﺔ ﺳﺗون ﺗﺎون ﻧﻔﺳﻬﺎ وزﻧﺟﺑﺎر ﻛﻠﻬﺎ؟ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ ﺳﺗﻧﻘﺳم اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور

رﺋﻳﺳﻳﺔ-:

أوًﻻ -ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻋن زﻧﺟﺑﺎر ﻓﻰ اﻟﻘرن ,١٩
ﺛﺎﻧﻳﺎ -طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻘﺻور اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻓﻰ زﻧﺟﺑﺎر ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ.
ً
ﺛﺎﻟﺛًﺎ -اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻘﺻور اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ وﻣﻌوﻗﺎﺗﻬﺎ.
اﺑﻌﺎ -اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﺗطوﻳر اﻟﻘﺻور وﺗﻧﻣﻳﺔ ﻋﺎﺋداﺗﻬﺎ.
رً
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االثار والسياحة في الفيوم
أ.د ماھر شعبان
ﺗﻌﺑر ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻋن اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻰ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔﻳوم ﻋن ﺟﺎﻧب ﻫﺎم ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ،
اﻷرﺿﻰ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﺗﺗوﻓر ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﻘوﻣﺎت
ﻓﻰ ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور ﻓﻬﻰ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﻧطﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ا
اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺳﻳﺎﺣﺔ ﺗرﻓﻬﻳﺔ وﻫﻰ ﻛﺛﻳرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﻛﺎن أو ﺳﻳﺎﺣﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ
اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺻر اﻟﻔرﻋوﻧﻰ ﺛم اﻵﺛﺎر اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻘطﺑﻳﺔ وأﺧﻳ اًر اﻵﺛﺎ ارﻹﺳﻼﻣﻳﺔ إذا ﻫذﻩ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺗﺗواﻓر
ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺻور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ وﻟﻛن ﻳﻧﻘﺻﻬﺎ اﻵن ﻣزﻳدا ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن ﺟﺎﻧب
اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ﻟﺗﻌود إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻛواﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻝ واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ.
وﻗد زار ﻫذﻩ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺣﻛﺎم ﺳواء ﻓﻰ اﻟﻌﺻر اﻟﻘدﻳم أو اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳث ﻓزارﻫﺎ ﺳﻧوﺳرت اﻟﺛﺎﻧﻰ
ﻓﻰ ﻋﻬد اﻷﺳرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﺷر اﻟﻔرﻋوﻧﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ زراﻫﺎ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺷﺎ وﻣﺣﻣد ﺳﻌﻳد ﺑﺎﺷﺎ ،وﻛرﻳﻣﺔ وﻟﻰ ﻋﻬد اﻟﺳوﻳد
واﻟﺗروﻳﺞ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻫﻰ واﺣدة ﻣن اﻟﻣ ازرات ﻟدى اﻟﻣﺻرﻳﻳن ﺣﺗﻰ اﻵن.
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دور االعالم في تحقيق تنمية سياحية مستدامة
أ .أشرف البھي
لقد حظي اإلعالم السياحي باھتمام كبير من جانب المھتمين بمجال السياحة ،لما له من تأثير بالغ في
جذب السياح في ھذا الميدان.وبناء على ذلك جاءت ھذه الورقة البحثية بھدف استعراض ماھية االعالم السياحي
وانعكاساته على القطاع االقتصادي بشكل عام ،وأداء القطاع السياحي بشكل خاص ،في ظل التحديات الداخلية
والخارجية التي تواجه السياحة في الوقت الحالي ،حيث بات اإلعالم من العوامل الھامة لجذب السياح وتحقيق
التنمية واستدامتھا.
وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة التأكيد على األثر اإليجابي لإلعالم على السياحة وتعزيز تفعيل دور
اإلعالم السياحي في تحقيق تنمية سياحية مستدامة ،مع إسقاط كل ھذا على التجربة المصرية
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واقع خدمات السفر والسياحة في الجزائر
د.لبصير اسالم ود.مايدي محمد
ﻣﻔﻬــوم اﻟــﺳﻳﺎﺣﺔ ﻟــﻳس ﺑــﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟدﻳــد ﻋﻠــﻰ اﻹﻧــﺳﺎن ،ﺣﻳــث ﺗﻌــداﻩ ﻷﻛﺛــر ﻣــن ﻛوﻧــﻪ ﻧزﻫــﺔ ﺑــﻝ أﺻــﺑﺢ ﺻــﻧﺎﻋﺔ
ﺗــﺻدﻳرﻳﺔ ﺗرﺻــد ﻋﻠــﻰ أﺳﺎﺳــﻬﺎ ﺑﻌــض اﻟــدوﻝ إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت وﺧطــط ﺗﻧﻣوﻳــﺔ ﻟﻠﻧﻬــوض ﺑﺎﻗﺗــﺻﺎدﻫﺎ اﻟــوطﻧﻲ اﻋﺗﻣــﺎدا
ﻋﻠﻳﻬــﺎ ،وﻗــد اﺣﺗﻠــت اﻟــﺳﻳﺎﺣﺔ ﻣﻛﺎﻧــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﻟــدى اﻟﻣﻔﻛ ـرﻳن واﻟﻣﺑﺗﻛ ـرﻳن اﻻﻗﺗــﺻﺎدﻳﻳن ﻧظ ـ ار ﻟﻣــﺎ ﻟﻬــﺎ ﻣــن آﺛــﺎر ﻋﻠــﻰ
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدوﻝ ،ﻟﻬﺎذا ﺗزاﻳد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬـذا اﻟﻘطـﺎع ﻻﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﻣـوردا اﻗﺗـﺻﺎدﻳﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺎ
ﻫﺎﻣﺎ ﻳﺳﺗوﺟب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ واﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﺟﻳدا.
ﻟ ــذﻟك ﻋرﻓ ــت اﻗﺗ ــﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻌدﻳ ــد ﻣ ــن اﻟ ــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣ ــﺔ واﻟﻧﺎﻣﻳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺣ ــد ﺳـ ـواء ﻗﻔـ ـزة ﻧوﻋﻳ ــﺔ ﻧﺗﻳﺟ ــﺔ اﻟﺗﺣ ــوﻻت
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ،ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ﺟﻌﻠت اﻟدوﻝ ﺗﻬـﺗم أﻛﺛـر ﺑﻘطـﺎع اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺑدﻳﻠـﺔ ﻟﺗﻌـوﻳض اﻟـﻧﻘص أو
اﻟ ــﺿﻌف ﻓ ــﻲ اﻟﻘطﺎﻋ ــﺎت اﻷﺧ ــرى ،ﺗﻌﺗﺑ ــر اﻟﺧ ــدﻣﺎت اﻟ ــﺳﻳﺎﺣﻳﺔ واﻟﻔﻧدﻗﻳ ــﺔ ﻣ ــن ﺑ ــﻳن أﻫ ــم ﻓ ــروع اﻟﺧ ــدﻣﺎت وأﻛﺛرﻫ ــﺎ
دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ،ﻓﺎﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻫﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ وﻗطﺎع واﻋد وﻣﺗﻔـﺎوت اﻷﻫﻣﻳـﺔ ﻣـن ﺑﻠـد ﻵﺧـر وﻫـذا ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﺣﺟـم
اﻟﻣـوارد اﻟــﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗــوﻓر ﺑﻬــﺎ واﻹﻣﻛﺎﻧﻳــﺎت اﻟﻣﺎدﻳــﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ واﻟﺑــﺷرﻳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟﻣــﺳﺧرة ﻻﺣﺗــﺿﺎﻧﻬﺎ وﺟﻌــﻝ
اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻣﻘــﺻدا ﺳــﻳﺎﺣﻳﺎ ،وﻟﻌــﻝ ﺳــﻌﻲ اﻟــدوﻝ ﻟﺗﺣــﺳﻳن ﺟــودة اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟــﺳﻳﺎﺣﻳﺔ واﻟﻔﻧدﻗﻳــﺔ ﻫــو اﻟــﺷﻐﻝ اﻟــﺷﺎﻏﻝ ﻟﻬــﺎ
ﺑﻐﻳﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺣﻠﻲ؛ وﻫذا ٕوان دﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔطن ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ٕوادراﻛﻬـﺎ ﻷﻫﻣﻳـﺔ ﻫـذا
اﻟﻘطﺎع .
اﻟﺟ ازﺋـر ﻛﻐﻳرﻫـﺎ ﻣـن اﻟــدوﻝ اﻟﺗـﻲ ﺗـﺳﻌﻰ إﻟـﻰ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻫـذا اﻟﻘطـﺎع ،ﺣﻳــث ﺗزﺧـر ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳـﺎت ﻛﺑﻳـرة وﻣﺗﻧوﻋــﺔ
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗطﻊ أﺷواط ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ،ﻏﻳر أﻧﻬﺎ ﻣﺎزاﻟت ﺗﺑﺣـث ﻋـن ﻣﻛﺎﻧﺗﻬـﺎ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ ﻓـﻲ
اﻟﺧرﻳطــﺔ اﻟــﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ،ﻏﻳــر أن ﻣــﺷﻛﻝ اﻷﻣــن اﻟﻣﺗــردي ﻓــﻲ اﻟﻌــﺷرﻳﺔ اﻟــﺳوداء ﺣــﺎﻝ دون ازدﻫــﺎر
اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣؤﺧ ار ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة إﻟﻰ ﺗـدارك اﻟوﺿـﻊ واﻟـﺳﻌﻲ اﻟـﻰ ﺗﺣـﺳﻳﻧﻪ ﻣـن أﺟـﻝ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة أﻛﺛـر ﻣـن
ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻝ أزﻣﺔ اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗروﻝ وﺗدﻫور اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺑﻼد.

اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﻗﻳﻝ ﺗﺑرز ﻣﻌﺎﻟم اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﺗـﺎﻟﻲ :ﻣـﺎ واﻗـﻊ ﺧـدﻣﺎت اﻟـﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟـﺳﻔر ﺑـﺎﻟﺟزاﺋر
وﻓﻳﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛﻝ أﻫم اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻠد ﻣن أﺟﻝ اﻟﻧﻬوض ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع؟
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اﻟﻣدن اﻟﻘدﻳﻣﺔ و اﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﻳﺔ ﻟﻬﺎ طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺧﺎص ﻣن ﻋدة ﻧواﺣﻰ  ،ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧواﺣﻰ اﻟﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ و ﻫﻰ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣﺗﻌددة و ﻫذا اﻷﺧﺗﻼف ﻳﻌد ﺑﺣق ﺷﺊ ﻓرﻳدا و ﺟﻣﻳﻝ .و اﻳﺿﺎ ﺗﻌد اﻟﻣدن اﻟﻘدﻳﻣﺔ و اﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﻳﺔ
ﺷﺎﻫد ﻋﻳﺎن ﻋﻠﻰ ﻣن ﺳﺑﻘوﻧﺎ و ﻛﻳف ﻋﺎﺷوا و ﻣﺎ ﻫﻰ ﺣﺿﺎرﺗﻬم  ،ﺷﺎﻫدا ﺣﺿﺎرﻳﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻰ اﻟﺑﻌﻳد
ﻟﻳﺣﻛﻰ ﻟﻧﺎ ﻗﺻﺻﺎ ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻰ اﻷن  .وﻫذا اﻟﺟﻣﺎﻝ ﻣﻬدد ﺑﺎﻷﻧﻘراض و اﻟﻔﻧﺎء ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم اﻷن
ﻣن ﺣروب و ﺻراﻋﺎت ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻗد ﺗﺟﻬز ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣف اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻣن ﻣواﻗﻊ و ﻣدن أﺛرﻳﺔ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﻣﺛﻳﻝ.
ﻫذﻩ اﻟﺣروب و اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻰ ﻛﻝ اﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻋﺎﻣﺔ و ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻰ و اﻷﺳﻼﻣﻰ
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻫم و اﺧطر اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻰ ﺗﻬدد اﻟﺗراث اﻻﻧﺳﺎﻧﻰ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗراث ﺛﻘﺎﻓﻰ او طﺑﻳﻌﻰ .
وﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﻳﻪ  ،ﻫذﻩ اﻟﺻراﻋﺎت ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻰ و اﻻﺳﻼﻣﻰ ادت اﻟﻰ ﺗراﺟﻊ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﻠدان
و اﻳﺿﺎ اﻟﻰ ﺗدﻣﻳر اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻰ ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﻠدان .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻫذا  ،ﻋدم ﻗدرة اﻟﺣﻛوﻣﺎت او اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺗراﺛﻬﺎ اﻟﻣﺎدى اﻟﺛﻘﺎﻓﻰ و اﻟذى ذﻫب دون رﺟﻊ و دﻣر ﻛﻣﺎ ﺷﺎﻫدﻧﺎ ﻓﻰ ﺳورﻳﺎ  ،اﻟﻌراق  ،اﻟﻳﻣن  ،و
ﻣﺻر.
و ﻟذﻟك ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻰ ﻧﺣن ﺑﺻددﻫﺎ ﺗطرح ﺑﻌﺿﺎ ﻣن اﻟﺣﻠوﻝ و اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻰ ﻳﻣﻛن ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ و اﻳﺿﺎ

ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺗراث و ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ و اﻟﺗﻰ ﺑدورﻫﺎ ﺟزء ﻣن ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺗراث اﻟﻣﺎدى .ﻫذﻩ اﻻﻓﻛﺎر
و اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ  ،و اﻟﺗﻰ اﺻﺑﺣت اﻻن ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎﻟطب
و اﻟﻬﻧدﺳﺔ و اﻟﺗدرﻳس و اﻻﺛﺎر و ﻏﻳرﻫﺎ .و ﺳوف ﻧﺗﺣدث ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻋن" ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﺛﻼﺛﻳﺔ
اﻻﺑﻌﺎد " وﻛﻳﻔﻳﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺗراث و ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ و اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .
و ﻗد رﻛزﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ "ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ " ﻛﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻠﺑﺣث و ﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ
اﻟﺗﻰ ﺗﻬدد اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﺛﻼﺛﻳﺔ اﻻﺑﻌﺎد ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺛر اﻟﻔرﻳد ﻣن ﻧوﻋﻪ
و اﻳﺿﺎ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎن.
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ﺗذﺧر اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ ﺑﻣواﻗﻊ اﻟﺗراث اﻟطﺑﻳﻌﻰ واﻟﺑﺷرى ،اﻟذى ﻳﻌود ﻟﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ اﻟطوﻳﻝ واﻟﺣﺎﻓﻝ ﺑﺎﻟﺗﻧوع اﻟطﺑﻳﻌﻰ
واﻟﺑﺷرى واﻟﺗﺎرﻳﺧﻰ واﻟﺣﺿﺎرى واﻟﺣﺿرى واﻟﺛﻘﺎﻓﻰ واﻹﺛﻧﻰ ،وﻣن ﺗﻠك اﻟﻣواﻗﻊ ﻣﺎﺗم إدراﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﺗراث اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ
وﻓق ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻳوﻧﺳﻛو وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﻳدرج ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﻝ ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗوﺛﻳق اﻟﺗراث اﻹﻓرﻳﻘﻰ ،ورﺳم
ﺧرﻳطﺔ ﺟﻐراﻓﻳﺔ وذﻫﻧﻳﺔ ﻟﺗﺻﻧﻳﻔﺎﺗﻪ وﺗوزﻳﻌﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻰ ،وﺗﺗﺑﻊ ﺣﺎﻟﺗﻪ وﺗﻘﻳﻣﻬﺎ ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ،
واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إدراج ﻣﺎ ﻟم ﻳدرج ﻣﻧﻪ ﺿﻣن اﻟﺗراث اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﺔ.
ﻳﺿﺎف ﻟﻣﺎ ﺳﺑق أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗراث اﻹﻓرﻳﻘﻰ وﺗﻧوﻋﻪ اﻟﻛﺑﻳر وﺗﻔرد اﻟﻘﺎرة ﻓﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﻼﻣﺣﻪ ،ﻓﻰ ﺗﻧﺷﻳط أﻧﻣﺎط
اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ -اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ ،ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ،وﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﻘﺻدا ﻣﻬﻣﺎ
ﻟﻌﺷﺎﻗﻬﺎ ،ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻘﺎرة وداﺧﻠﻬﺎ ،ﺗﺗﻣﻳز ﺑﻪ ﺿﻣن اﻷﻧﻣﺎط اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ،وذﻟك ﻻ ﻳﺗﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﺗﺣدﻳد
ﺗراث اﻟﻘﺎرة وﺗﺻﻧﻳﻔﻪ واﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻪ ﺟﻳدا ،وﺗﺳﻬﻳﻝ إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻪ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﺳﺗداﻣﺗﻪ واﻟﺣﻔﺎظ
ﻋﻠﻳﻪ ،واﻟﻛﺷف اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋن ﻣواﻗﻌﻪ ﻏﻳر اﻟﻣﻌروﻓﺔ وﻏﻳر اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﺗراث اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ .ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗراث
اﻟطﺑﻳﻌﻰ ،أو اﻟﺑﺷرى اﻟﺛﻘﺎﻓﻰ واﻹﺛﻧﻰ ،ﺣﻳث ﺗذﺧر اﻟﻘﺎرة ﺑﺗﻧوﻋﻬﺎ اﻹﺛﻧوﺟﻐراﻓﻰ وﺗﻌدد ﺷﻌوﺑﻬﺎ وﻗﺑﺎﺋﻠﻬﺎ وﺛراء
ﺗﻘﺎﻓﺎﺗﻬﺎ وﻟﻐﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗراث اﻟﺣﺿرى ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻣﻳزﻩ ﺑﺎﻟﺗﻧوع اﻟﻛﺑﻳر ،اﻟذى ﻳرﺟﻊ ﻟﻌراﻗﺔ
اﻟﺣﺿرﻳﺔ اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ ،وﺗراﻛم ﻣﺧزوﻧﻬﺎ اﻟﺣﺿرى واﻟﻣﻌﻣﺎرى ،اﻟذى ﻳرﺟﻊ ﻟﺗﻌﺎﻗب ﺣﺿﺎرات ﻋدﻳدة ﻋﻠﻰ ﻣدﻧﻬﺎ
وﻣواﻗﻊ ﻣﺣﻼﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻳﺔ،ﻣن اﻟﻣﺣﻼت اﻟوطﻧﻳﺔ إﻟﻰ ﻛﻝ اﻟﺗﻐﻳرات واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻰ طرأت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺗﺎرﻳﺣﻬﺎ

اء ﻣﻌﻣﺎرﻳﺎ ﺣﺿﺎرﻳﺎ ﺣﺿرﻳﺎ ﺛﻘﺎﻓﻳﺎ
اﻟطوﻳﻝ ،وﻣﺎ ﺗم إﺿﺎﻓﺗﻪ ﻣن ﻋﻣران ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣﻼت واﻟﻣدن ،واﻟﺗﻰ ﺗﻌﻛس ﺛر ً
ﻣﺗﻣﻳ از.
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻛرة ﻫذة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻔرع ﺟﻐراﻓﻰ ﻟم ﻳﺄﺧذ ﺣﻘﻪ اﻟواﺟب وﻫو ﺟﻐراﻓﻳﺔ
اﻟﺗراث ،ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻪ وﺑﺄﻫﻣﻳﺗﻪ وﺑﻣﻔﺎﻫﻳﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﺛم اﺳﺗﻌراض ﻋﺎم ﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﺗراث اﻹﻓرﻳﻘﻳﻰ
وﺗﺻﻧﻳﻔﺎﺗﻪ وﺗوزﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ،وأﻫﻣﻳﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻛﺎﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻣن ﺑﻌد RSو ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ  GISواﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻣواﻗﻊ  GPSﻓﻰ ﻛﺷﻔﻪ وﺗﺣدﻳد ﻣواﻗﻌﻪ ٕواﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻪ ﺑدﻗﻪ،
ﻣﻌﻌرض ﻟﺑﻌض ﻧﻣﺎذج ﻟﻬذا اﻟﺗراث اﻟﻌرﻳق اﻟﻣﺗﻧوع ﺑﺎﻟﻘﺎرة .ﻳﺗﺑﻊ ذﻟك دراﺳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﺑﻳن ﻫذا اﻟﺗراث
وأﻧﻣﺎط اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ،وﺗﻧﻣﻳﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎرة ﻟﺗﺻﺑﺢ واﺣدة ﻣن أﻫم اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺣﻔﺎظ
ﻋﻠﻳﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ إﻟﻳﻪ.
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السياحة البيئية في افريقيا :دراسة مقارنة بين مصر وكينيا
أ.شريف غالي
ﻳﻬدف ﻫذ اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟذى ﻳﻣﻛن أن ﺗﻠﻌﺑﻪ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻓﻰ ﻗطﺎع
اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻟدوﻝ ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ وﺗﺣدﻳداً دوﻟﺗﻰ ﻛﻧﻳﺎ وﻣﺻر  ،وﻣردود ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد واﻳﺿﺎً ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .

دوﻝ ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ ﻏﻧﻳﺔ ﺑﻣدﺧﻼت ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻫﻰ "اﻟﻣوارد اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ" وﻗد أﺗﺑﻌت ﻛﻧﻳﺎ وﻣﺻر ﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺟﺎدة ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺛرواﺗﻬﺎ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ اﻟﻧﺎدرة وﺗﺳﻌﻰ ﻟﺻوﻧﻬﺎ ﻟﺧدﻣﺔ أﺟﻳﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  ،وﻗد ﺳﻌت ﻛﻧﻳﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺳﻧوات طوﻳﻠﺔ ﻧﺣو اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﺗﻌزﻳز إﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ اﻟﻘوﻣﻰ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟرﻛﻳزة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻰ
ﺻﺎدرات ﻛﻧﻳﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت وأﺻﺑﺢ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ  %٨٥ﻣن اﻟﺳﻳﺎح اﻟواﻓدﻳن ﻟﻛﻧﻳﺎ ﻓﺿﻼً ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ
ﺗﻣﺗﻠك  ٦٠ﻣﺣﻣﻳﺔ طﺑﻳﻌﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ  %٨ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻗد ﺑذﻟت ﻛﻧﻳﺎ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺟﻬود ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ

اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻘواﻋد ﻣؤﺗﻣر رﻳو دى ﺟﺎﻧﻳرو وأﺟﻧدة  ٢١ﻓﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ وﺗﻌزﻳز

اﻟوﻋﻰ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن واﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ  ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺗﻣﺛﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﺗرﻓﻳﻪ واﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ

أﻧﺷطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻧﺳﺑﺔ  %٩٦.١ﻣن أﻋداد اﻟﺳﻳﺎح اﻟواﻓدﻳن وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻐرض ﻣن اﻟزﻳﺎرة ﻓﺿﻼً ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ
ﺗﻣﺗﻠك  ٣٠ﻣﺣﻣﻳﺔ طﺑﻳﻌﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ  %١٣.٥ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ .

وﺗﺷﻛﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ راﻓداً اﻗﺗﺻﺎدﻳًﺎ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ ﻓﻧﺟد أن أﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﻧﺻف دﺧﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ

اﻟﺻﻌﺑﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻛﻝ  %٦٨ﻣن دﺧﻝ اﻟﻣﻛﺳﻳك  %٤٥ ،ﻣن دﺧﻝ إﻳطﺎﻟﻳﺎ واﻟﻳوﻧﺎن  %٤٠ ،ﻣن دﺧﻝ ﺗوﻧس
واﻟﻣﻐرب  %١١.٣ ،ﻟﻣﺻر ﻟﻌﺎم  %٩.٦ ، ٢٠١٦ﻟﻛﻧﻳﺎ ﻋﺎم  ، ٢٠١٦وﻗد ﻗدر دﺧﻝ اﻟﻣﺣﻣﻳﺎت ﻓﻰ ﺧدﻣﺎت
اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ  %٦٠ﻣن دﺧﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺣﻳث ﺗﻌد اﻟﻣﺣﻣﻳﺎت ﻧﻣوذج ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﺗوﻓﻳر ﻋﺎﺋداً ﻣﺎﻟﻳًﺎ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳﺷﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺣد أﻫداف اﻟﻣﺣﻣﻳﺎت اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ.
اﻟﻘﺎرة اﻟﻔرﻳﻘﻳﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻌدﻳد ﻣن اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻬدف ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻌﺎون
واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت  ،وأﺻﺑﺢ أﺣد أﻫداف ﺗﻌزﻳز اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدى اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﻏﻧﻳﺔ ﺑﻘﻣوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ،وأﺻﺑﺢ أﺣد أوﻟوﻳﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ
وﻓق أﺟﻧدة  ٢٠٦٣اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﻌزﻳزﻫﺎ.
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التسويق السياحي األخضر كآلية للسياحة المستدامة في شمال افريقيا
د.يحيى شحاتة و د.محمود امام
ﻻﺷك أن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻣؤﺧ اًر أﺻﺑﺣت ﻣﺣﻝ اﻫﺗﻣﺎم ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻧظ اًر ﻟﻣﺎ ﻓرﺿﺗﻪ اﻟﺗﻐﻳرات

اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣن ﺗﺄﺛﻳرات ﻋﻠﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ ،وﻣن أﻫم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت ارﺗﺑﺎطًﺎ ﻣﺑﺎﺷ اًر ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ،وذﻟك

ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﻳرات اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﻘطﺎع واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ ،وﻫو ﻣﺎ أدي إﻟﻲ ظﻬور ﺑﻌض

اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺗراﻋﻲ اﻟﺟواﻧب واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،واﻟﺗﻲ رﻛزت
ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ ،واﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻘﺎﺻد

اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﺳﺑﻝ ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،وﻟﻌﻝ ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺳﺑﻝ ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﺗﺳوﻳق اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ
اﻷﺧﺿر واﻟذي ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ ﻣراﻋﺎة اﻟﺟواﻧب اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﺳوﻳق اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ ﻓﻲ
ﺟﻣﻳﻊ ﺟواﻧب اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﺑداﻳﺔ ﻣن ﺗﺻﻣﻳم وﺗطوﻳر اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ وﻣرو اًر ﺑﺗﺳﻌﻳرﻩ وﺗروﻳﺟﻪ ﺣﺗﻲ وﺻوﻟﻪ

إﻟﻲ اﻟﺳﺎﺋﺢ ،ﻟذﻟك ﻳﻬدف ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎٕ ،واﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻲ

ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺗﺳوﻳق اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ اﻷﺧﺿر وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑدوﻝ ﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ.

37

السياحة العالجية :األمراض كمعوق في افريقيا
د.آمال حلمي
ﺗﻌد اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ذات ﺑﻌد ﻫﺎم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﻷى ﺑﻠد ،واﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ ﻫﻲ ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ وﺗﻧﺗﺷر
ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻐرض اﻟﻌﻼج ﻣن أﻣراض ﻣﻌﻳﻧﺔ وﺗﻌرف )ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟطﺑﻳﺔ( ،أو اﻻﺳﺗﺷﻔﺎء واﻟوﻗﺎﻳﺔ
ﻣن اﻷﻣراض ) اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔ( ،وﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻋدة ﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ

اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ِ
ﺑﻛﻝ ﻣن ﻣﺻر وﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب ،ﺣﻳث ﺗوﺟد أﻣﺎﻛن ﺗﺷﺗﻬر ﺑﺗﻘدﻳم اﻟرﻋﺎﻳﺔ

اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻌﻳون اﻟﺣﺎرة وﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻛﺑرﻳﺗﻳﺔ واﻟرﻣﺎﻝ اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ،ﻛﻣﺎﺗوﺟد أﻳﺿﺎ ﻣﻘوﻣﺎت
ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﺟﻧوب إﻓرﻳﻘﻳﺎ.

وﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺑﻠدان اﻟﻘﺎرة ﺗوﺟد أﻳﺿﺎً ﻋدة ﻣﻌوﻗﺎت

ﺗُﺣﺟم ﻣن دور اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﻣدارى اﻟﺣﺎر ﻷﺳﺑﺎب ﻋدﻳدة ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﺗوطن
اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﻣراض ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﻳﺔ واﻟطﻔﻳﻠﻳﺔ ،و ﻛذﻟك اﻧﺗﺷﺎر ﺑﻌض اﻷوﺑﺋﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﻳن واﻵﺧر،
وآﺧرﻫﺎ وﺑﺎء اﻹﻳﺑوﻻ اﻟذى أﺛر ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻝ اﻟﻣﻧﺗﺷر ﺑﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎد دوﻝ اﻟﻘﺎرة ﻛﻠﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﻣدارى ،ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟرﺣﻼت ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﻐرض اﻟﺗﺟﺎرة واﻷﻋﻣﺎﻝ أم ﺑﻐرض
اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ.
وﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ -:
 -١أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ.
 -٢ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ.
 -٣ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺎ.

 -٤اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣراض واﻷوﺑﺋﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺟﻳم اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ.
ﻛﻳﻔﻳﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﻬدرة ﻓﻲ ﺗﻧﺷﻳط اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎرة.
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أ.إيمان عبدالعظيم
ﺗزﺧر ﺟﺑﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺑﻌدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻐورﻳﻼت ،ﺣﻳث ﻳوﺟد ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ٨٨٠ﻏورﻳﻼ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن رواﻧدا وأوﻏﻧدا
واﻟﻛوﻧﺟو اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ.ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻐورﻳﻼت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻠم ﻣﻣﻳز ﻟﺟذب اﻟﺳﻳﺎح ﺳواء ﻣن اﻟﺳﻛﺎن
اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن أﻧﻔﺳﻬم أو ﻣن ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم .وﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﺗﻧﺎﻗش ﻓﻛرة ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺻراع واﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﻳﻌﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺣﺔ ﺟﺑﺎﻝ اﻟﻐورﻳﻼ ﻓﻲ اﻟﻛوﻧﺟو اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ .وﺗؤﻛد أن ﻫذﻩ اﻟﻧﻣط ﻣن
اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ إذا ﺗواﻓر ﻟﻪ إدارة ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺟﺎدة ﻛﻔﻳﻝ ﺑﺎﻋﺎدة اﻟﺳﻼم واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻳﻬذﻩ اﻟدوﻟﺔ
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