
 

 

 السياحة صناعة وتعتبر االفريقية، الدول من للكثير الجوھرية االقتصادية القطاعات من واحدة السياحة تعتبر

ً  الشاملة التنمية دعم في كبيرة أھمية من لھا لما الھامة الصناعات من ً  اقتصاديا ً  واجتماعيا ً  وثقافيا  لما وسياسيا

 األھمية وبرزت .المستدامة بالتنمية مباشرة قةعال من المتنوعة الخدمية وأنشطتھا السياحة لمجاالت

 المكونات أحد العشرين القرن من الثاني النصف في القطاع ھذا أصبح أن بعد السياحة لقطاع االقتصادية

 من% 6 من أكثر تمثل السياحة من الموارد أصبحت فقد العالم، دول من كثير لدى االقتصادي الھيكل في الھامة

ً  دوراً  تلعب ثحي ، العالمي الناتج . القومي الدخل مصادر من ھام كمصدر الدول من العديد اقتصاديات في ھاما

 واحد مباشر وغير مباشر بشكل السياحة في ويعمل العالمي، الناتج من% 10 بنحو السياحية األنشطة وتساھم

 العالم مستوى على مشتغل 11 كل من  كقطاع ابعالر المركز العالم مستوى على السياحة قطاع ويحتل.

 وله واألغذية، والكيماويات البترول بعد العالم، في الخدمية الصادرات اجمالي من% 30 يمثل حيث تصديري

ً  دوالر تريليون 5 بنحو ويساھم والبحري، والبري الجوي النقل وسائل وتشغيل استخدام في الصدارة  في سنويا

 .العالمية الصادرات  

 وصوالً  بالشواطيء مروراً  التاريخية االثار من بدءا االفريقية القارة بھا يزتتم التي السياحية المقومات وتتنوع

 .االفريقية لالقتصادات الھامة الروافد أحد السياحة يجعل ما وھو االفريقية القارة في المتسع البيئي التنوع إلى

 بجانب ھذا والثقافية لبيئيةا بالسياحة يتعلق فيما خاصة العالم في السياحية المناطق أفضل من افريقيا تعد حيث

 المؤتمرات وسياحة واالستشفائية العالجية مثل التقليدية ريغ أو الحديثة السياحة قطاعات في الحثيث النمو

 حيث نمواً، السياحية قطاعات أسرع ثاني ھي افريقيا في السياحة قطاع أصبح ومؤخراً . الرياضية والسياحة

 .اسيا وجنوب شرق بعد الثانية المرتبة يحتل  

 التنمية تحقيق في ايجابي بشكل يساعد الذي السياحة من النمط ھذا بأنھا المستدامة السياحة وتعرف

ً  يؤثر أن دون المحلة المجتمعات خدمة في إيجابية تأثيرات له ويكون المستدامة  يضمن وبشكل البيئة على سلبا

 الطبيعية الموارد استدامة  واالجتماعية واالقتصادية البيئية الجوانب بين الموازنة على يقوم فھو وبذلك.

 .   السياحية للتنمية والثقافية  

 بھدف االفريقي االتحاد وضعھا التي 2063 أجندة تحقيق ركائز من أساسية ركيزة المستدامة السياحة وتعد

 أن كما. الفقر من والحد التشغيل في دوره تنامي ظل في خاصة افريقيا في الشاملة المستدامة التنمية تحقيق

 غير أو مباشر بشكل سواء 2063 افريقيا ألجند الرئيسية األھداف في للمساھمة كبيرة إمكانات القطاع لھذا

 النمو تحقيق تعزيز في المستدامة السياحة دور خالل من وذلك المستدامة التنمية أھداف تحقيق وكذلك مباشر

 مستدامة، واستھالك انتاج أنماط خلق االفريقية، االقتصادية الھياكل وتنويع والشامل المستدام االقتصادي

 والتنوع المائية الموارد على الحفاظ البيولوجي، التنوع وحماية المناخي التغير ومواجھة البيئة على والحفاظ
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ً . المستدامة التنمية تحقيق في الخاص القطاع شراكة تعزيز بجانب ذلك والمحيطات، للبحار البيئي  بدور وايمانا

 Tourism السياحة قطاع لدعم استراتيجية بتبني النيباد مع بالشراكة االفريقي االتحاد قام المستدامة ةالسياح

Action Plan (TAP)، النمو لتحقيق رئيسي كمحرك االفريقية السياحة قطاع دور لتعزيز تھدف والتي . 

ً  االستدامة بمفھوم  الدولي والوعي االھتمام تزايد مع ومؤخراً   لعام العاليمة السياحة منظمة اعالن مع وتزامنا

ً وت المستدامة، للسياحة كعام 2017  التنمية تحقيق تستھدف والتي 2063 افريقيا الجندة العام االطار مع ماشيا

 بمعھد واالقتصاد السياسة قسم مع بالتعاون االفريقية البحوث مركز ينظم افريقيا في والمستدامة الشاملة

 حول مؤتمرا القاھرة، بجامعة قيةاالفري والدراسات البحوث  افريقيا في المستدامة السياحة":  الفرص:

 المختلفة بأنواعھا افريقيا في المستدامة السياحة يتناول والذي "والتحديات  التنمية تحقيق في ودورھا.

 :التالية المحاور خالل من وذلك افريقيا في المستدامة  

 الراھن وضعھا وتقييم) ودينية وعالجية وبيئية سياحية( نواعھاوأ المستدامة السياحة مفھوم :األول المحور

 .افريقياو مصر في  

 .االقتصادية والثقافية االجتماعية االثار: المستدامة السياحة ثارآ تقييم :الثاني المحور  

 المستدامة السياحة مجال في رائدة ةيفريقإ تجارب :الثالث المحور  

 افريقيا في المستدامة سياحةلل المستقبلية فاقاآل :الرابع المحور  
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 2063 افريقيا وأجندة المستدامة السياحة

 الباجوري سمر.د 

 بمرور خمسون عامًا على إنشاؤه، وفي هذه القمة تبنى االتحاد  لالتحاد االفريقي االحتفال٢٠١٣شهدت قمة 
، دعم حق تقرير المصير ومكافحة إفريقياهوية ونهضة : االفريقي ثمانية أهداف أساسية للقارة االفريقية، هي

ية، التمييز والعنصرية، تحقيق التكامل االفريقي، التنمية االقتصادية واالجتماعية، األمن والسلم، الديموقراط
وفي . SOLEMN في العالم، وذلك في اطار ما عرف باعالن إفريقياتحديد المصير االفريقي، رفع مكانة 

 تم اعتمادها في قمة االتحاد في ، والتي٢٠٦٣سبيل تحقيق هذه األهداف وضع االتحاد االفريقي أجندة 
تصادي والسياسي بالقارة خالل وتمثل هذه األجندة اطارًا استراتيجيا للتحول االجتماعي واالق. ٢٠١٥يناير

افريقيا متكاملة ومزدهرة ويسودها "، واطارًا تنفيذيًا لتحقيق رؤية االتحاد االفريقي المتمثلة في خمسون عاماً 
  ".السالم

 باالضافة إلى ٢٠٦٣ويعد قطاع السياحة المستدامة قطاعًا أساسيا ومحوريًا في تحقيق أهداف أجندة افريقيا 
تعزيز تحقيق النمو وذلك من خالل دوره في . اف التنمية المستدامة لألمم المتحدةدوره في تحقيق أهد

االقتصادي المستدام والشامل وتنويع الهياكل االقتصادية االفريقية، خلق أنماط انتاج واستهالك مستدامة، 
رد المائية والتنوع والحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي، الحفاظ على الموا

     .البيئي للبحار والمحيطات، ذلك بجانب تعزيز شراكة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة

وتهدف هذه الورقة في تحليل مالمح السياحة المستدامة في افريقيا ودورها في تحقيق أهداف اجندة افريقيا 
وعالقتها بمفهوم التنمية المستدامة، وأهم مؤشراتها توضيح مفهوم السياحة المستدامة :  وذلك من خالل٢٠٦٣

  . ودور السياحة المستدامة في تحقيقها٢٠٦٣في افريقيا ثم عرض أهداف اجندة 
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 االفريقية القارة في االحتوائي النمو دعم في السياحة دور  

 المرسي سماح.د  

لمستدامة من أجل التنمية  حيث يوجه  ليكون العام الدولي للسياحة ا٢٠١٧     لقد حددت األمم المتحدة عام 
قطاع الساحة طاقاته دائمًا من أجل تحفيز النمو االقتصادي من خالل خلق الوظائف وجذب االستثمارات ودعم 
ريادة األعمال ، كما تعمل السياحة أيضًا على حفظ األنظمة اإليكولوجية والتنوع البيولوجي وحماية التراث 

  . الثقافي

القارة األفريقية ، يلعب قطاع السياحة دورًا محوريًا في االقتصادات األفريقية ، فمنذ عام      وعلى مستوى 
 توسع قطاع السياحة في أفريقيا بشكل ملحوظ ، وطبقًا لبيانات األنكتاد فقد تضاعف عدد السياح ١٩٩٥

مليون خالل الفترة  ٤٨إلى ) ١٩٩٨- ١٩٩٥( مليون سائح خالل الفترة ٢٤الوافدين إلى القارة األفريقية من 
، أما عائدات صادرات ) ٢٠١٤-٢٠١١( مليون سائح خالل الفترة ٥٦ليصل عددهم إلى ) ٢٠٠٨- ٢٠٠٥(

 مليار دوالر ١٤السياحة األفريقية فقد بلغت ثالثة أمثال قيمتها حيث نفس الفترات الزمنية ، حيث ارتفعت من 
، وارتفعت أيضًا ) ٢٠١٤-٢٠١١( الفترة  مليار دوالر خالل٤٧لتصل إلى ) ١٩٩٨- ١٩٩٥(خالل الفترة 

 دوالر خالل ٨٥٠إلى ) ١٩٩٨- ١٩٩٥( دوالر خالل الفترة ٥٨٠عائدات صادرات السياحة لكل سائح من 
، وقد أصبحت قطاعات السياحة األفريقية أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية ) ٢٠١٤- ٢٠١١(الفترة 

  . ، أو تحويالت العاملين بالخارجFDI عن غيرها من التدفقات المالية األخرى مثل

     ويمكن للسياحة أن تكون المحرك الرئيسي للنمو االحتوائي والتنمية االقتصادية في القارة األفريقية بسسب 
الدور الذي تقوم به في التوظف وخلق فرص العمل ودورها الهام في الصادرات ، حيث ارتفع متوسط مساهمة 

 مليار دوالر خالل ١٦٦ليصل إلى ) ١٩٩٨- ١٩٩٥(يار دوالر خالل الفترة  مل٦٩من  GDP السياحة في
فى خالل الفترتين بالترتيب ، باالضافة إلى % ٨.٥و% ٦.٨ بلغت GDPبحصة في ) ٢٠١٤- ٢٠١١(الفترة 

من % ٧.١بنسبة ) ٢٠١٤ -٢٠١١( مليون وظيفة فى المتوسط خالل الفترة ٢١أن السياحة وفرت أكثر من 
  .ل في أفريقيااجمالي فرص العم

وبناًء على ما سبق ، تسعى هذه الورقة إلى رصد الدور الذي يقوم به قطاع السياحة في دعم وتعزيز النمو 
  : االحتوائي في القارة األفريقية من خالل عرض وتحليل المحاور التالية 

 . بعض المؤشرات الهامة حول دور قطاع السياحة في االقتصاد األفريقي - 
 . حة في التحول الهيكلي في االقتصادات األفريقيةدور قطاع السيا - 
 . دور السياحة االقليمية في تعميق التكامل االقتصادي األفريقي - 
  .دور قطاع السياحة في دعم النمو االحتوائي األفريقي - 
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 االفريقية الدول من عدد امكانات: افريقيا في المستدامة السياحة

 فريد سالي.د   

ي الدول النامية ارتبط بشكل كبير في الفترة االخيرة بهدف الحد من الفقر، حيث إن تطوير قطاع السياحة ف
تعتبر مصدر رئيسي من مصادر النقد االجنبي، وذلك نظرا لدورها االجتماعي واالقتصادي من خالل خلق 

 المشاركة فرص العمل وتوفير االيرادات للحكومات الستخدامها في االنفاق العام وتوفير الدخل لالفراد وتحقيق
تقرير منظمة السياحة العالمية أن لوفقا و . المجتمعية وخدمة البيئة وحماية حقوق االقليات كما في اسيا وافريقيا

٪ من إجمالي الصادرات من السلع والخدمات، في حين تشير ٦صادرات السياحة العالمية تمثل حوالي 
أنها ،كما ٪٥حوالي تمثل  ي جميع أنحاء العالمالتقديرات إلى أن مساهمة السياحة في النشاط االقتصادي ف

  .وظائف في جميع أنحاء العالمال٪ من إجمالي ٧-٦تمثل 

وتهدف هذه الورقة الى عرض دراسات حالة لبعض الدول االفريقية والى اي مدى تمتلك امكانات وفرص 
اج الى مزيد من التركيز والقاء متعددة في قطاع السياحة والمواقع الطبيعية والحياة الثقافية الثرية، التي تحت

 السياحة في افريقيا ميزة نسبية للقارة تدر عليها الكثير من الموارد وتجذب اليها قطاعالضوء عليها حتى يصبح 
  : وتعرض الورقة النقاط التالية.العالم ليتمتع بما لديها من مواقع سياحية

  .عن االثار االقتصادية لصناعة السياحة اطار نظري: اوالً 
  تطور اعداد السائحين وااليرادات السياحية في افريقيا : ثانيا
   في افريقيالسياحةالمستدامةاالثار االقتصادية ل: ثالثا
، جنوب زيمبابويكينيا، تنزانيا، نيجيريا، مدغشقر،  ( في الدول االفريقيةحالة الدراساتعرض لبعض : رابعاً 
  .)افريقيا
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 تحليلية رؤية: افريقيا في السياحة

 عبدالسالم جيھان.د

،  لكونها مصدر من مصادر الدخل القومى نظراً لدول العالم ؛ تلعب السياحة دور مهم فى النمو االقتصادى   
 وهو ما جعل األمم المتحدة تخصص . من عناصر توفير فرص التشغيل وجذب االستثمارات  رئيسياً وعنصراً 

هم القطاعات الواعدة فى أمن السياحة وتعتبر . مية  ليكون عام السياحة المستدامة من أجل التن٢٠١٧عام 
،  ٢٠٠٠ مليون سائح عام ٢٦ مليون سائح مقارنة ب ٥٦كثر من أفريقيا أ استقبلت ٢٠١٤ففى عام ، فريقيا أ

هذا باالضافة الى مساهمتها الفعالة فى الناتج المحلى . للعام ذاته  مليار دوالر ٣٦تها نحو اعائدكما بلغت 
، بلغت مساهمة قطاع السياحة فى اقتصاد دولة ديد من الدول االفريقية ، فعلى سبيل المثال االجمالى للع

فى % ٤,٢٥فى الرأس األخضر ، و % ٤٣ ، بينما بلغت تلك النسبة ٢٠١٤عام % ٥,٦١سيشل ما نسبته 
  .iموريشيوس

الت تواجه العديد من العقبات وعلى الرغم من هذا التطور الذى شهده قطاع السياحة فى أفريقيا اال انها ما ز    
ومن هذا المنطلق سوف تتناول تلك الورقة البحثية النقاط  . النمو االقتصادىفى تحفيز التى تحد من قدرتها 

  :التالية

  السياحة المستدامة مفهوم 
 تطور السياحة فى أفريقيا 
 دور قطاع السياحة فى االقتصاد األفريقى 
 ياتحديات السياحة المستدامة فى أفريق. 
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تطبيقھا ومتطلبات المستدامة السياحة  

 حياة خميس.د و وليدة مجراب.د  

والنامية، و باألخص  المتقدمة الدول من العديد اقتصاد إنعاش في مهما موقعا تحتل السياحة في الوقت الراهن
 وزيادة امتهواستد السياحة نظرا لمساهمتها الفعالة في تطوير قطاع ،" السياحة المستدامة"حديثا ب عرف ما

 االقتصادي التغيير في فعاال عنصرا اعتبارها يمكن  و البيئية ، ولهذا واالجتماعية االقتصادية منافعه
السياحة المستدامة  تطبيق يتيحها التي فالميزة .واالجتماعي في ضوء فرص وتحديات محيطها الذي تنشط فيه

 الرئيسي السياحي و الهدف المنتج مكونات أهمالطبيعي و الحضاري والثقافي  جعل الحفاظ على التنوع
 السياحة المستدامة ولهذا فقد تم تسليط الضوء في هذه الورقة البحثية على ماهية  .السياحية للمشروعات

  .ومتطلبات تطبيقها
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والتطبيق المفھوم بين ما افريقيا في المستدامة السياحة  

 رضا سراءإ. أ و فكري سارة.أ  

يد بقارة أفريقيا بضرورة تبني مبادئ التنمية المستدامة بصفة عامة و مبادئ التنمية في ضوء االهتمام المتزا
السياحية بصفة خاصة، وانطالقًا من الحقيقة التي تقول بأنه قد حان الوقت لتبني فكر االستدامة في القارة 

شرية بمختلف مستوياتها و لهذا السمراء و اعتباره الفكر الرائد في القرن الواحد و العشرين لكل أنواع التنمية الب
فإنه البد من إبراز معني السياحة المستدامة و متطلبات تطبيقها باعتبارها سياحة تضمن المحافظة علي قدرة 
المجتمعات المحلية علي استمرارها و االستفادة منهان و تضمن في الوقت نفسه استمتاع السائح ببيئة متجددة 

 استنزاف الموارد أو احتكار فوائد السياحة لفئات محدودة  دون أخري، و علي و نظيفة ال تنهار بعد حين بسبب
هذا األساس عمت العديد من الدول الخاصة التي تتمتع بنسيج حضري يستقطب السياح علي تبني 

  .استراتيجيات مهمامها المحافظة علي اإلرث من خالل جعل السياحة المستدامة إداة فعالة لذلك 
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افريقيا شمال في للسياحة افيالجغر التحليل  

 عامر ماجدة.د.أ

أصبحت السياحة في عالمنا المعاصر صناعة هامة تعد األكثر نموًا وتطورًا، وهي من أكبر وأوسع        
األنشطة التجارية علي المستوي العالمي، إذ فاقت في معدالت نموها معدالت نمو الزراعة والصناعة، كما 

ات التحويلية التقليدية، وتطورت صناعة السياحة وصارت من أهم القطاعات تجاوزت أهميتها كل الصناع
اإلقتصادية، فهي تعد من عناصر التنمية المستدامة الرئيسة في العالم، وعلي الرغم من التراجع الذي شهدته 

عالم خالل الكثير من القطاعات اإلقتصادية بسبب األحداث والكوارث والحروب واألزمات الدولية التي شهدها ال
  .الفترة الماضية، لم يتأثر قطاع السياحة بل إزداد نموًا يومًا بعد يوم

     وتعد السياحة واحدًا من أهم مصادر الدخل القومي التي يعتمد عليها لتحقيق التنمية المستدامة، وباتت 
ية السياحية في خططها العالقة واضحة بين السياحة والتنمية المستدامة وأصبحت الكثير من الدول تدرج التنم

التنموية، حيث تشكل التنمية السياحية المستدامة األساس لتحقيق التنمية اإلجتماعية الشاملة، والتي تهدف 
أساسًا إلي القضاء علي الفقر والبطالة، حيث تساهم السياحة بشكل كبير في رفع مستوي المعيشة وتعمل علي 

لحضاري، كما أنها تساعد علي تنشيط الحركة اإلقتصادية والتنموية مزيد من فرص التبادل التجاري والثقافي وا
  .وتدفق العمالت األجنبية وزيادة مصدر الدولة المضيفة من النقد األجنبي

يأتي إقليم شمال أفريقيا في مقدمة أقاليم القارة أفريقية من حيث عدد السياح الوافدين إليه ، حيث تتميز      
 أفريقيا بالتعدد السياحي سواء في الجوانب الطبيعية أو الثقافية، كما تمتلك كثير من السياحة في هذا الجزء من

دوله البنية األساسية الالزمة للنشاط السياحي، ويشبه شمال أفريقيا في بعض األوجه ما يوجد من مظاهر 
 المظاهر األلبية في أوربا جغرافية وثقافية في اليونان وجنوب إيطاليا وأسبانيا، ولعل الجبال االلتوائية هي أهم

وأطلس في المغرب العربي، كما تمتد الصحراء إلى الجنوب من جبال أطلس وهي تستهوي الكثير من األجانب 
  .لسباقات الرالي في السنوات األخيرة، والتي تصل حتى داكار في السنغال ودول أخرى 

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

سنويا خالل نفس الفترة،  وسوف % ٥,٧٦ – مليون سائح وبنسبة انخفاض بلغت ٢٣,٩مليون سائح إلى نحو 
لمقومات البشرية للسياحة  وا.مات الطبيعية للسياحة فى إقليم شمال أفريقياالمقو  :تركز هذه الدراسة علي اآلتى

اإليرادات السياحية ومساهمتها في الناتج ثم . السياحة الوافدة فى إقليم شمال أفريقيا و .فى إقليم شمال أفريقيا
  .المحلي اإلجمالي
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 ياافريق في المستدامة التنمية أھداف تحقيق في السياحة دور تعزيز نحو  

 زكريا إيناس. د  

 .المستدامة التنمية أهداف تحقيق أجل من المستدامة للسياحة دولية سنة 2017 سنة المتحدة األمم أعلنت
 فرص وخلق االستثمارات وجذب االقتصادي النمو حفز في المستدامة السياحة قطاع أهمية إلى اإلشارة وتجدر
 .أفريقيا في الثقافي التراث وحماية يالبيولوج التنوع حفظ في المساهمة عن فضال العمالة
 لقطاع الرائد الدور لتبرز المستدامة التنمية أهداف من 14 و 12 و 8 األهداف جاءت العالمي، الصعيد وعلى

 يتعلق فيما أخرى تأثيرات لها بدورها السياحة ان إال بالثقافة، والنهوض االقتصادية التنمية احداث في السياحة
 ما وهو .والفقراء والشباب كالنساء المهمشة للفئات االدماج وتعزيز الالئق العمل على حصولوال الفقر من بالحد
 تنمية أجل من الجديدة الشراكة إطار في السياحة عمل وخطة 2063 لعام االفريقي االتحاد خطة عليه أكدت
 للعشر التنفيذ خطة وهي ريقيا،اف في واالجتماعية االقتصادية التنمية تحريك في السياحة ومحورية بأهمية أفريقيا
 السياحة منظمة وٕانشاء افريقيا في السياحة استراتيجية عن فضال ، 2023 - 2014 للفترة األولى سنوات
 .٢٠٢٣م عا بحلول االفريقية للقارة اإلجمالي النات في مساهمتها مضاعفة بهدف االفريقية
 والوقوف األفريقية القارة في المستدامة لسياحةا وضع تقييم إلى رئيسة محاور ثالث خالل من الورقة تهدف
 دور لتنمية واالجتماعية االقتصادية اآلثار تقييم إلى باإلضافة السياحة، سوق في الحديثة االتجاهات على

 في السياحة قطاع دور تعزز التي للسياسات مقترحا إطارا الورقة تطرح وأخيرا أفريقيا، في المستدامة السياحة
  .المستدامة التنمية أهداف تحقيق
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المستدامة السياحية التنمية تحقيق في البشرية الموارد دور  

اسماعيل غادة.د  

 وحتى منها، النامية الدول السيما ,العالم وحكومات الدول لمعظم الشاغل الشغل الشاملة التنمية أصبحت 
 ضمن والبشرية منها المادية المتاحة الموارد كل وتجنيد تعبئة وحشد يتطلب األمر فإن الهدف هذا يتحقق

 قطاع يشكل األساس هذا وعلى .لالقتصاد الشاملة بالهندسة يسمى ما إطار في واستراتيجياتها، سياساتها
 التنمية تحقيق ثمة ومن االقتصادي النمو رفع في للمساهمة عليها المعول القطاعات أهم أحد السياحة

 سعت العالم دول فمعظم األخيرة، اآلونة في واضحة أصبحت السياحة قطاع أهمية إن . المنشودة االقتصادية
 لها لما وذلك للسياحة، الحقيقية بالصناعة يعرف ما وتحقيق وتطويره القطاع هذا لتنمية جاهدة تسعى مازالت و
 اقتصادياتها تعاني والتي النامية الدول في السيما وٕاجتماعية، إقتصادية تنمية تحقيق في واضح دور من

  .نفقاتها لتغطية إليراداتها وحيد كمصدر النفط في المتمثل و التصدير في يةباألحاد
 التوقف يعني ال البيئة على ولكن الحفاظ تناقض، على احتوت فكرة هي البيئة وحماية التنمية تعارض إن 
 المستدامة التنمية تظهر هنا والكفء الرشيد االستخدام يعني وٕانما الموارد ادخار أو االقتصادي النشاط عن

 الحالي العائد بين التوازن وتحقيق البيئة على الحفاظ مع التنمية تحقيق وهي المعادلة هذه يحقق محوري كمفهوم
 أبعادها بمختلف المستدامة للتنمية للوصول حقيقي ضمان هي البيئية السياحة وتعتبر .المستقبلي والعائد

 تحقيق على يساعد الذي والبيئي السياحي الوعي أهمية رتظه وهنا ، البيئية وخاصة واالجتماعية االقتصادية
 اإلحساس وتطوير وآثارها السياحة بأهمية األفراد لدي الوعي رفع طريق عن المستدامة السياحية التنمية أهداف

 الحلول وٕايجاد مظاهرها لتحسين وٕايجابية بفاعلية االشتراك ودفعهم البيئة بمشاكل يتعلق فيما بالمسؤولية
  .المستقبلية المشاكل من يستجد ما ومنع الحالية لللمشاك

 السياحية، للدول واإلجتماعية اإلقتصادية التنمية تحقيق في ودوره السياحي النشاط يحققها التي للمزاياًا ونظر  
بإقتصادها  للنهوض االستراتيجية الخيارات أحد من النشاط السياحي وضرورة أن تجعل مصر بصفة خاصة

القطاع  وتنمية هذا النهوض على ومن ثم يسعى هذا البحث لمحاولة إلى تسليط الضوء, تماعيومستواها اإلج
, أبعاد, مساهمات,  مفهوم وتعريفالتنمية المستدامة: المحور األول :من خالل المحاور التالية, بشكل ُمستديم

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

وكيفية تحقيق , مبادئ, نطاق السياحة المستدامة من الجوانب المختلفة التي تؤثر وتتأثر بها, مفهوم وتعريف
الفرق بين ,  ويشتمل على مفهوم وتعريف السياحية المستدامةالتنمية: المحور الرابع. السياحة المستدامة

مؤشرات , متطلبات, وسائل, , أهمية, مبادئ, أهداف, التنمية السياحية التقليدية والتنمية السياحية المستدامة
في تحقيق التنمية السياحية  دور الموارد البشرية: المحور الخامس,  قياس التنمية السياحية المستدامة

  .وأخيرًا نتائج وتوصيات البحث. تجارب الدول في التنمية السياحية المستدامة: المحور السادس. تدامةالمس
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 وناميبيا افريقيا جنوب حالة دراسة: االفريقي الجنوب في للسياحة االقتصادية االثار  

   عنبر محمود. د

يـــة والطبيعيـــة، اال ان علـــي الـــرغم مـــن اعتمـــاد الـــسياحة فـــي منطقـــة الجنـــوب االفريقـــي علـــي الحيـــاة البر 
اسهامها في جوانب اخـرى مـن التنميـة المـستدامة مثـل توليـد الـدخل بـشكل عـام، والقـضاء علـي الفقـر هـو امـر لـم 

وتــستخدم هــذه الدراســة مــصفوفة الحــسابات االجتماعيــة لمقارنــة التــاثيرات االقتــصادية .  يــتم استكــشافه بــشكل جيــد
فـــي % ٩فـــي جنـــوب افريقيـــا الـــي % ٦لنـــاتج المحلـــي االجمـــالي مـــن للـــسياحة، حيـــث تتـــراوح هـــذه التـــاثيرات مـــن ا

وتجــدر االشــارة الــي انــه نظــرا الن اقتــصاد جنــوب افريقيــا يعــد اكثــر تنوعــا عــن جيرانــه مــن دول الجنــوب . ناميبيــا
 االفريقي وغالبية السلع المستخدمة من قبل الـسياحة يـتم توفيرهـا محليـا، فـان تـاثير كـل رانـد يـتم انفاقـه فـي جنـوب

 .  افريقيا يكون اكبر ناميبيا

  الحد من الفقر -  جنوب افريقيا- السياحة، التأثيرات المضاعفة: الكلمات الدالة 
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)نموذجاً  المصرية الحالة (والتحديات الفرص: المستدامة السياحية التنمية  

 المسعودي عطية.د  

 تحوالت هيكلية في بناء تركيب المنتجعات تقوم فكرة التنمية السياحية على أنها عمليات موجهة الستحداث        
السياحية التي تقدمها أي منطقة جغرافية، وذلك عن طريق االستخدام األمثل للموارد الطبيعية، واالقتصادية، 

حتياجات الحركة السياحية الحالية والكاملة، إواالجتماعية، والعمرانية لهذه المنطقة بما يتفق مع طلب وميول 
 قاعدة اقتصادية فعالة يتحقق بموجبها تزايد في تنامي الحركة السياحية إلى المنطقة، وبالتالي وذلك بهدف تكوين

ويعتبر من أحدث المفاهيم السياحية التى ظهرت فى الفترة ، زيادة في الدخل الحقيقي الناتج عن النشاط السياحي 
  )التنمية السياحية المستدامة(األخيرة مفهوم

م عن مختلف البرامج التي تهدف إلى تحقيق التوسع المستمر المتوازن في الموارد ويعّبر هذا المفهو      
السياحية، وزيادة الجودة وترشيد اإلنتاجية في مختلف الخدمات السياحية، سواء كان ذلك بالنسبة للسياحة الدولية 

  .أو الداخلية

 مصر، ويرجع سبب اختيار  دراسة فرص وتحديات السياحة والتنمية فىفييتلخص موضوع البحث و      
الموضوع إلى أهمية قطاع السياحة للعالم بصفة عامة ولمصر بصفة خاصة ، وكذلك مدي دورالسياحة 

  .المتصاعد في حماية البيئة وتحقيق التنمية االقتصادية والسيما المستدامة منها 
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والتحديات االمكانات السودان في السياحة  

 محمد أحمد درية.د  

حة اليــوم أحــد أهــم القطاعــات االقتــصادية واالجتماعيــة فــي العــالم والتــي تلعــب دورًا بــارزًا فــي تنميــة ُتعتبــر الــسيا
وقــد ازدادت أهميتهــا كــصناعة وحرفــة مــن خــالل وســائل اإلعــالم كافــة، خــصوصًا بعــد أن تــم . وتطــوير البلــدان

تقنيــة متخصــصة بالــسياحة اســتحداث وزارات للــسياحة فــي معظــم دول العــالم وافتتــاح جامعــات وكليــات ومعاهــد 
 ومــن هــذا .العلميــة التــي تتعلــق بالــشؤون الــسياحيةوالفندقــة، وكــذلك االنتــشار الواســع للكتــب والدراســات والبحــوث 

 المنطلــق تعــرض الدراســة اإلمكانــات الــسياحية للــسودان كمــا تتنــاول التحــديات التــى تواجــه الــسياحة فــى الــسودان
  :ورؤية مستقبلية للسياحة فى السودان

  .ات السياحية للسودانياإلمكان: أوال
  التحديات التى تواجه السياحة فى السودان:ثانيا
  .نتائج الدراسة:ثالثا 
  .مقترحات لتطوير السياحة فى السودان: رابعا
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تونس في  السياحة دور في السياسية المتغيرات اثر  

 البتانونى فاطمة.أ  

 من العديد تعقد باتت حيث هذا، عصرنا في لحيويهوا الهامه الموضوعات أهم أحد السياحه موضوع يعد
 أن وحيث .عام بشكل الدول اقتصاد علي تأثيرها ومدي السياحه وضع مناقشه أجل من والملتقياتالمؤتمرات 
 الربيع  ثوراتبداية منذ تعاني ولكنها القومي للدخل كمصدر السياحه علي كبير وبشكل تعتمد التونسيه السياحه
 7 بنسبه يساهم انه حيث تيجيترااألس األقتصادي القطاع هذا في كبير بشكل تأثر من هذا نايوم وحتي العربي

 اآلخري األقتصاديه بالنشاطات السياحي للنشاط الوثيق األرتباط إلي ونظر األجمالي المحلي الناتج من %
 .والنقل التقليديه والصناعات التجارة المثال سبيل علي ومنها
 أصبح الذي األمني واألنفالت السياسيه األزمه هو الحيوي القطاع ذلك تأثر أسباب من سبب أن نري اننا األ

 جانفي ثورة اندالع قبل عليه كانت كما السياحه استعادة جاهدة الدوله وتحاول ملحوظ، بشكل القطاع ذلك يهدد
 وهم اقتصاديا تونس تاسقط السياحه قله أن التونسي السياحه وزير لسان وعلي تشير التقارير أن األ .٢٠١١
 باتت التي الدينيه زب ا األح وجود ايضا تونس في السياحه تأثر عوامل من أن نري اننا كما ماليين، تسعه
 الدوله تسعيد كيف هنا والسؤال .السياحه األماكن لزيارة تحريم من تتبنها أفكار من لها لما القطاع هذا تهدد
 نتيجه انهيار في أقتصاد ظل في الدوله قبل من المقترحه لجهودا وما ؟ األزمات هذه كل وسط القطاع ذلك
 القطاع؟ بذلك التأثر
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 العالمية االزمات ظل في  وافاق واقع الجزائرية السياحة  

 بابا عبدالقادر.ود قطيمة ياسمين.د  

اتج الوطني تعّد السياحة من الصناعات الثقيلة القائمة بذاتها، حيث تساهم ايراداتها في الرفع من اجمالي الن
لكثير من الدول، وباعتبار الجزائر تزخر بمقومات تاريخية، حضارية، طبيعية وبشرية أصبح لها من الضروري 
اعطاء األهمية الالزمة لقطاع السياحة، وتطويره بما يضمن تحقيق أهداف ترقية وجهة الجزائر السياحية داخليا 

  .دعم النمو والتنمية االقتصاديةوخارجيا، بهدف تنشيط واالسهام بمختلف القطاعات، و 

  المخطط التوجيهي للتنمية السياحية، السياحة، مؤشر التنافسية في السياحة والسفر: الكلمات المفتاحية 
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2030 الفاق للسياحة التوجھي لمخطط وفقا الجزائر في المستدامة السياحة  

 كحول بسيمة.د  

المخطط صنف من أجمل الدول عالميا، وعليه جاء تمتلك الجزائر ثروات سياحية كبيرة مكنتها ألن ت  
كتجسيد وترجمة إلدارة الدولة الفعلية والحقيقية في جعل  ٢٠٣٠التوجيهي الوطني لتهيئة السياحية آلفاق 

اإلستراتيجية و  السياحة أولوية وطنية، وجسد هذا المخطط الذي يعتبر اإلطار المرجعي للسياحة الجزائرية،
   زائر على المدى القصير والمتوسط والطويل في إطار التنمية المستدامةالسياحية الجديدة للج
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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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 السياحية التنمية وتحديات فرص في دراسة: افريقيا شرق اقتصادات في السياحي القطاع دور  

 العز أبو نھلة. د  

 تعدّ  فهي.الدول تنمية في مهماً  دوراً  وتؤدي العالم، في واالجتماعية االقتصادية القطاعات أهم أحد السياحة تعد

الخدمية  مكونات الصادرات من رئيسياً  مكّوناً  وتمثل متعددة، لدول الوطني االقتصاد في الدخل مصادر من مصدراً 
 النقد إيرادات من حصة الدولة وترفع اإلجمالي، المحلي الناتج من تزيد أنها كما المدفوعات، ميزان في تؤثر التي

ئدة في أفريقيا جنوب ويعد إقليم شرق أفريقيا هو الوجهة السياحية الرا. البطالة حدة خفض في وتسهم األجنبي،
 إمكانات كبيرة للنمو السياحى من حيث عدد السائحين الوافدين والعائدات تضمالصحراء وهي المنطقة التي 

ويمكن أن يعزى إمكانات صناعة السياحة في المنطقة إلى ما تمتلكه من موارد طبيعية، و التي . السياحية
ي بلدان مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا و إثيوبيا ورواندا و ساهمت بشكل كبير في النمو االقتصادي والتنمية ف

وعلى الرغم مما سبق، تواجه صناعة السياحة في شرق أفريقيا حاليا عددا من التحديات . سيشيل ومؤخرا رواندا
التى تضعف من قدرتها التنافسية وتجعلها تأتى فى مرتبة متأخرة بالترتيب العالمي للجذب السياحى وتحد من 

ومن ثم تهدف هذه الورقة إلى التعرف على واقع القطاع السياحى فى دول . ا فى سوق السياحة العالمىحصته
شرق أفريقيا من خالل تقييم أداء هذا القطاع  ودوره فى اقتصادات تلك الدول، وكذلك عرض أهم عوامل 

لدول مع تقديم بعض المقترحات الجذب السياحى بها، وتناول ابرز التحديات التى تعوق التنمية السياحية بتلك ا
  :ولقد تم تقسيم الورقة الى المحاور التالية.لمواجهة هذه التحديات

  . دول شرق أفريقيادور القطاع السياحى فى اقتصادات : اوالً 
  .تقييم مدى تنافسية األنشطة السياحية فى إقليم شرق أفريقيا : ثانياً 
  .قليمتحديات وفرص التنمية السياحية باإل  :ثالثًا 
   SWOT)(تقييم القطاع السياحى فى دول شرق أفريقيا وفقًا لمصفوفة التحليل الرباعى :رابعاً 

  .وتوصياتنتائج : خامساً 
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والتحديات الفرص: مورشيوس في المستدامة السياحية التنمية  

 الحسنين عادل مروة.د  

 أنها تعد بمثابة القطاع البديل تلعب السياحة فى الدول النامية دورًا محوريًا فى عملية التنمية، حيث
 وعلى األخص -الدافع لها عوضًا عن القطاعات التقليدية مثل الزراعة والصناعة والتى فى معظم الدول النامية

   . تفتقر إلى المقومات األساسية التى تجعلها أحد دعائم التنمية فى الدولة- الدول األفريقية
 فى الناتج المحلى اإلجمالى، كبيرة نظرًا التساع إسهاماتها بأهمية اقتصادى السياحة كنشاط كما تحظى

 وهو ما أدى تحقيق إيرادات للدول من النقد األجنبى،، باإلضافة الى ورفع معدالت النمو، وتوليد فرص العمل
  .المنتجةإلى استحواذ صناعة السياحة على موقعًا أساسيًا ضمن منظومة القطاعات االقتصادية 

 ومياه صافية ودافئة ىتتمتع بمناخ استوائوالتى  موريشيوس فى اقتصاد همية كبيرةبأ السياحة وتحظى
 اً ة الفاخرة خصوصي السياحالمقاصد من أهم  تعد موريشيوس أصبحتوقد. وشواطئ سياحية من الطراز األول

المية عام  بورصة السياحة العىف وذلك  العالمى على جوائز عالمية لكونها أفضل جزيرة سياحية فحصولهابعد 
٢٠١٢ .  

، ٢٠١٤من الناتج المحلى االجمالى فى موريشيوس فى عام % ١١.٣فى توليد وقد ساهمت السياحة 
  .شيوس فى ذات العام يمن اجمالى العمالة فى مور % ١٢.٧وساهمت فى توفير حوالى 

ريشيوس من هنا تهدف تلك الورقة البحثية إلى التعرف على أهمية الدور الذى تلعبه السياحة فى مو 
  .ومدى إمكانية االعتماد عليها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

  :ولتحقيق هذا الهدف تتضمن الورقة البحثية المحاور التالية
  األهمية االقتصادية لقطاع السياحة فى موريشيوس : أوالً 
  أشكال السياحة فى موريشيوس: ثانياً 
  مةالعالقة بين السياحة والتنمية المستدا: ثالثاً 
  جهود موريشيوس لتحقيق التنمية السياحية المستدامة: رابعاً 
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جغرافية دراسة :تنزانيا في المستدامة السياحة  

 داود محمد شعبان.أ  

تعد السياحة من أهم األنشطة اإلقتصادية فى الدول التي تتمتع بموارد سياحية وتشكل أحد جوانب برامج 
كما أن السياحة نشاط إقتصادى ذات أبعاد . ا هو الحال فى تنزانياالتنمية اإلقتصادية فى معظم هذه الدول كم

متعددة تعتمد على الموارد الطبيعية والبشرية والثقافية والنقل والترويج واإلعالم؛ وٕاذا حدث التفاعل وٕاستغالل 
ا هذه العناصر تنشط حركة السياحة وتزدهر؛ وفى نفس الوقت فإن غياب أحد هذه العناصر أو القصور فيه

  .يؤثر بالسلب على النشاط السياحي

وينتج عن إزدهار السياحة دفع حركة التنمية بكل أنواعها لما تسهم به السياحة من توفير األموال 
وخصوصًا العملة الصعبة وفرص العمل وبالتالي يتم تحسين البنية األساسية وتطويرها، وبذلك تسهم في التنمية 

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

فى إدارة الموارد اإلقتصادية بطريقة تحافظ على الموارد والبيئة، أو  وتتلخص عملية التنمية المستدامة
بين التنمية البيئية واإلقتصادية كما أنها توفق  .تحسينها لكي تمكن األجيال المقبلة من أن تعيش حياه أفضل

واإلجتماعية، أى تنمية فعالة من الناحية اإلقتصادية، وعادلة من الناحية اإلجتماعية، وممكنة من الناحية 
  .البيئية

ويحاول الباحث إلقاء الضوء على أهم أنماط السياحة فى تنزانيا والمقومات الجغرافية الطبيعية والبشرية         
كما يتم التعرض لآلثار المترتبة على . والتعرف على دور النقل فى حركة السياحة فى تنزانيا. لسياحةالمؤثرة فىا

 .السياحة في تنزانيا، وكذلك إبراز أهم التحديات التي تواجه التنمية السياحية المستدامة وكيفية التغلب عليها
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الجزائر في المستدامة السياحة معوقات  

 )حلولوال المشكالت في قراءة(  

 صونيا القاسمي.د

تعد الظاهرة  السياحية من أهم الظواهر االقتصادية واالجتماعية  التي تشهد تطورا ونشاطا في جميع 
الدول، نظرا ألهميتها ودورها الفعال في االقتصاد الوطني ألي بلد، والجزائر كغيرها من الدول أعطت اهتماما 

 للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وتبنت عدة خطط إستراتيجية واسعا للنشاط السياحي، وسخرت إمكانيات ضخمة
مستفيدة من التجارب العالمية التي طبقت في بلدان شقيقة، لكن رغم كل تلك المحاوالت إال أن هذا القطاع 
يعرف ركودا كبيرا في الكثير من مناطق الجزائر، على الرغم من أن هناك مناطق جذب سياحي هامة في 

شاريع استثمارية كبرى، إال أن السياحة المستدامة في بالدنا تواجه عدة معوقات حالت دون الجزائر، وهناك م
  .تحقيق األهداف الكبرى لكل تلك المخططات التي سطرت لها

من أجل الوقوف على تلك المعوقات سيحاول هذا العمل البحثي الكشف عن أهم معوقات السياحة المستدامة 
ى التطور االقتصادي واالجتماعي، وماهي الحلول الناجعة إلمكان النهوض بهذا في الجزائر، وأيها تأثيرا عل

  القطاع في ضوء المعطيات الواقعية والتجارب العالمية الناجحة؟
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الجزائر في السياحي للعمل االقتصادية المؤشرات  

 الدين جالل يحياوي.ود عمر العالوي.د  

بيرا على المستوى العالمي، إذ ساهم القطاع السياحي في      خالل العقود الماضية حققت السياحة نموا ك
تطوير النمو االقتصادي العالمي من خالل التحسين في مستوى الناتج المحلي اإلجمالي العالمي و الذي يعد 

ت على جمع اإلحصائيات التي  مقياس يعكس مستوى التطور االقتصادي وهذا ما أثبتته دراستنا التي اعتمد
أما على الصعيد الجزائري فقد أثبتت دراستنا انه وعلى الرغم من أن مساهمة القطاع . قطاعتتعلق بهذا ال

 بالمقارنة باإلمكانيات السياحي في تطوير االقتصاد الوطني ضئيلة و ال ترتقي إلى المستوى المطموح إليه
ن المؤشرات االقتصادية و ، إال أنها ساهمة و بشكل كبير في التحسين مالسياحية الكبيرة المتوفرة في البالد

وعليه يمكن . االجتماعية مما حققته من مناصب شغل ومساهمة إيراداتها في التحسين للناتج المحلي اإلجمالي
 .يعد من أحسن القطاعات التي يمكن االعتماد عليها لتحقيق التنمية المستدامةالقول بان هذا القطاع 
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تنميته وأسس الجزائر في السياحي القطاع  

 قريني فارس.د  

يلعب قطاع السياحة دورا مهما ورئيسيا في دعم حركية النشاط اإلقتصادي باعتباره قطاعا حيويا يساهم 
في تكوين الناتج الداخلي الخام ومن ثم دعم معدالت النمو وازدهار النشاط اإلقتصادي خصوصا لما يشمله من 

تطور هذا القطاع، ومن ثم التأثير إيجابا على جوانب وأنشطة عديدة يكون لها اإلستفادة الكبيرة من رقي و 
، وعادة ما يرتبط قطاع السياحة بقطاع السفر ومنثم يبرزان في شكل قطاع واحد يعتبر من أهم االقتصادحركية 

مصادر الدخل والنمو اإلقتصادي في عديد البلدان، وتطور هذا القطاع في أي دولة مرتبط بمدى تنافسيته 
 بمشاريع - نظرا لما تملكه من منتجات سياحية هامة و متنوعة - أن بادرت الجزائروفي هذا الش. الدولية

 .سواح الداخليين والخارجيين لإستراتيجية موجهة أساسا لتنمية قطاع السياحة وجعله أكثر جاذبية ل
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نموذجاً  الصحراوية السياحة: الجزائر في المستدامة للسياحة المستقبلية االفاق  

 العساسي امال.د و كريمة عباس.د  

تعد الجزائر من أهم الدول التي تتمتع  بمقومات سياحية  تؤهلها الحتاللها  مراكز متقدمة في صناعة  السياحة 
" التي أصبحت اليوم في مقدمة  الصناعات  في االقتصاد العالمي  ومن أهم هذه المقومات السياحية 

حية هذه األخيرة التي تتطلب العديد من االستراتيجيات المؤهلة بالدرجة  لدعم  وجهة الجزائر السيا" الصحراء
  .لتحقيقها 

في ظل االهتمام الكبير بالفكر المستدام واالعتماد المتزايد له كقاعدة رئيسة لمختلف مشاريع التنمية  وضمن 
ية للسياحة محور اآلفاق المستقبلية  للسياحة المستدامة في افريقيا  تأتي هذه الدراسة بعنوان اآلفاق المستقبل

المستدامة الصحراوية في الجزائر مبرزين من خاللها   مفهوم السياحة والتنمية المستدامة السياحية والسياحة 
المستدامة والسياحة الصحراوية كما تطرقنا ألهم اإلستراتيجية  الوطنية المعتمدة للنهوض  بالقطاع السياحي 

 التي المقومات  أصبح وجهة سياحية جديدة تمتلك كلالجزائري بصفة عامة والصحراوي بصفة خاصة  كونه
  اإلقليمي والعالمي المستوى على السياحية  األقطاب أبرز من تكون ألن تؤهلها
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 النيل حوض في المستدامة السياحية التنمية في والطبيعي الثقافي التراث دور  

 سالم صالح عبدالعزيز. د.أ  

 التراث الثقافي والطبيعي في دول حوض النيل،وتفعيل آليات  دوركشف عنالتكمن أهمية هذه الدراسة في
االستثمار فيه لتحقيق التنمية السياحية المستدامة في أفريقيا، وجعله رافعة اقتصادية واجتماعية وثقافية، 

اعية  التراث الثقافي والطبيعي ذاكرةجم التراث الثقافي على درجة كبيرة من األهمية، لكونُيعَدُ◌ االستثمار فيحيث
للشعوب،ورمزًاللهوية والتنوع الحضاري لألمم، وسجاللحفظ المعطيات التاريخية وتخليد التطور اإلنساني عبر 

  .العصور

كما تهدف الدراسة إلى إبراز القيمة المعيارية للتراث الثقافي والطبيعي العالمي في دول حوض النيلوالعمل 
 بدور متنام روات في مجال التراث الثقافي، وتتيح للتراث القيامعلى وضع سياسة ثقافية جديدة ترمي إلى تنمية الث

في االقتصاد والتنمية السياحية المستدامة في دول حوض النيل من خالل تنشيط السياحة الثقافية وحماية 
 الصناعات والمقاوالت الثقافية،وتتناول هذه الدراسة آلية تفعيل دور التراث الثقافي في مكافحة الفقر في دول
حوض النيل من خالل المحافظة على معالمه التراثية والحضارية والتاريخية، وتثمينه، وتفعيل التعاون المشترك 

  بين دول الحوض لجلب االستثمارات ذات الطابع الثقافي،

لذا تتصدى الدراسة إلى وضع تصور منهجي لتطويرالسياحة الثقافية المستدامة، في دول حوض النيل 
ا من الصناعة السياحية،ومجابهة التحديات والمعوقات لعملياتالتنمية والتطوير لمواقع التراث وزيادة مكتسباته

الثقافي، كونها من أهم عناصر السياحة الثقافية،واعتماد مبدأ التنمية المستدامة في تطوير المواقع االثرية 
الصيانة والترميم والتمويل وٕادارة والمحافظة عليها، لتحقيق العائد االستثماري الذي يتيح لها مواصلةأعمال 

المواقع التراثية السياحية،بهدف استثمار المؤهالت والثروات الطبيعية والثقافية في دول حوض النيل لفائدة 
  .النمواالقتصادي ولتحقيق التنمية المستدامة

،يستلزم مواكبة إن تفاقم المخاطر المحدقة بنهر النيل وتراثه الثقافي والطبيعي في كافة دول حوض النيل
وتطويرًا مستمرين على مستوى اعتماد استراتيجيات جديدة فاعلة، التوسع عقد االتفاقيات الثنائية مع دول حوض 
النيلفي مجاالت متعددة، واالستفادة من نصوص االتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، واالستفادة منها في 

تعزيز الحوار نيل ومواقعه الثقافية والطبيعية لتنمية السياحة المستدامة عبر توفير الحماية القانونية الدولية لنهر ال
  .والتعاون المشتركبين دول حوض النيل لحماية حقوق األجيال القادمة
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 مستدامة ثقافية سياحة: 19 القرن زنجبارفي في البوسعيد قصور  

 عبدالدايم أحمد.د.أ

اًال فى االقتصاديات العالمية، حيث تساهم فى توفير فرص     من المؤكد أن السياحة قد أصبحت عنصًرا فع
غير أن صناعة السياحة فى . االستثمار والنقد األجنبى، وتشارك فى الناتج القومى لبعض الدول بنسبة كبيرة

اى دولة تتطلب قدرة هائلة على التسويق وتوفير اإلقامة وخدمات النقل والغذاء ومرافق الترفيه واألنشطة 
وٕاذا كانت دولة تنزانيا تتمتع بموارد طبيعية وسياحية خالبة فى شقها البرى إال أن .  ذات الصلةالسياحية

إمكانياتها تتضاعف مرات إذا أحسنت استخدام شقها البحرى المتمثل فى جزيرة زنجبار، وما تمتلكه من 
رق افريقيا جذًبا لهذه النوعية تعد زنجبار واحدة من أهم مناطق شففى مجال السياحة الثقافية . إمكانيات متفردة

من السياحة، لما تتمتع به من عناصر تؤهلها ألن تكون قاعدة رئيسية لخلق بيئة سياحية توفر دخًال كبيًرا 
حيث تعد اآلثار التاريخية ألسرة البوسعيد الحاكمة من أهم . لتنزانيا بصفة عامة ولزنجبار بصفة خاصة

ولما كان مفهوم التنمية المستدامة فى اى مكان يعنى التوظيف . ياحةالمرتكزات التى تستند عليها هذه الس
العاقل والرشيد لموارد الدولة فى الوقت الحاضر، والبد أن يضمن فرصة األجيال التالية فى االستفادة من تلك 

 زنجبار التنمية، وأن أعمدة هذه االستدامة تتمثل فى التمويل والمجتمع واالقتصاد والبيئة، فإن قدرة حكومة
. سيجعل من تلك القصور قبلة دائمة للسياح األوروبيين والعرب واألسيويين واألفارقة بالتنسيق مع دولة تنزانيا،

لكن هذا لن يتحقق إال بشرط تبنى سياسات تمتلك القدرة على إدارة إمكانيات مدينة ستون تاون وقصور 
  . البوسعيد اجتماعًيا واقتصادًيا وتكنولوجًيا وبيئًيا

لماذا تعد قصور البوسعيد من أهم مناطق الجذب السياحى فى :   على اية حال، فإن السؤال الذى يطرح نفسه
 فحسب، بل ألن ١٩زنجبار؟ االجابة ال تتعلق بكونها كانت مقًرا لحكم زنجبار والساحل االفريقى طيلة القرن 

 ١٩وهو ما جعل رحالة القرن . البقعةالداخل االفريقى كله كان ُيحكم بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك 
حيث ". إذا ما عزف المزمار فى زنجبار فإن الناس يرقصون عليه فى البحيرات" يطلقون عليها مثلهم الشهير

ولهذا . انطلق هؤالء الرحالة من تلك القصور، وبخطابات أمان للداخل االفريقى، ليكشفوا القارة ويقدموها للعالم
 الراس وبيت الساحل وقصر الحريم وغيرها دوًرا مهًما فى رسم سياسات الماضى، لعبت قصور المتونى وبيت

وهذا التاريخ الطويل مسجل فى أرشيفات . بما يمثل رصيًدا ثقافَيا غير مسبوق فى مناطق شرق افريقيا ووسطها
ومن . خطاباتهمالرحالة وفى مراسالت القناصل وأصحاب البيوت التجارية األوروبية وفى أوراق االستعماريين و 

 والقصور التى صنعت األمكنةمعايشة  تختلف تماًما عن قراءة كتب التاريخثم فإن ما نقصده هنا، هو أن 
وفى هذا السياق تأتى ورقتنا كمحصلة للزيارة التى قام بها الباحث، ضمن فريق من أساتذة . األحداث نفسها

ن يد اإلهمال قد أحاطت بالمنطقة وانتهكت أهميتها فالحظ بنفسه أ. ٢٠١٤جامعة القاهرة، لتلك المنطقة عام 
فقد تم تحويل كثير من القصور لمبانى . التاريخية، فضًال عن عدم استغاللها سياحيا االستغالل األمثل

  . وفنادق تقدم وجباء العشاء وشراب المدافومطاعم حكومية، بل تحول بعضها ل
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كيف يمكن تنمية قصور البوسعيد سياحًيا لتعود بالفائدة : هومن هنا، فإن السؤال المركزى الذى تطرحه الورقة 
على المجتمع المحلى وحكومة زنجبار؟ وهل ستقتصر هذه التنمية على القصور نفسها؟ أم ستتم فى إطار 
تطوير مدينة ستون تاون نفسها وزنجبار كلها؟ ولإلجابة على هذا السؤال ستنقسم الدراسة إلى أربعة محاور 

   - :رئيسية

  , ١٩ خلفية عن زنجبار فى القرن -الً أو 

  .  طبيعة القصور السلطانية فى زنجبار وٕامكانياتها السياحية-اثانيً 

  . السياحة الثقافية للقصور السلطانية ومعوقاتها-اثالثً 

  .  االستثمار فى تطوير القصور وتنمية عائداتها-ارابعً 
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الفيوم في والسياحة االثار  

 شعبان ماھر د.أ

 الحضارية، الجوانب من هام جانب عن الفيوم مدينة فى والثقافية هيةيالترف السياحة عن البحثية الورقة هذه تعبر
 مقومات كل فيها تتوفر المصرية ضىااألر  من هامة منطقة عن تعبر فهى العصور مر على مصر فى

 خالل من ثقافية  حةسيا أو المكان حيث من ومتنوعة كثيرة وهى ترفهية سياحة كانت سواء الناجحة السياحة
 تتوافر المدينة هذه ذاإ سالميةإلاآلثارا وأخيراً  فالقطبية اليونانية، اآلثار ثم الفرعونى العصر فى  المصرية اآلثار
 جانب من االهتمام من مزيدا اآلن ينقصها ولكن التاريخية العصور عبر المستدامة السياحة مقومات كل فيها

  .القديمة المصرية ثارآلوا للجمال كواحة الطبيعة مكانتها لىإ تعودل مصر فى السياحة على القائمين

 الثانى سنوسرت فزارها الحديث العصر أو القديم العصر فى سواء الحكام من العديد المدينة هذه زار وقد      
 السويد عهد ولى وكريمة باشا، سعيد ومحمد باشا على محمد زراها كما الفرعونية، عشر الثانية األسرة عهد فى

  .اآلن حتى المصريين لدى المزارات من واحدة هى الشعبي المستوى وعلى والترويج،
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 مستدامة سياحية تنمية تحقيق في االعالم دور  

 البھي أشرف .أ  

           لقد حظي اإلعالم السياحي باھتمام كبير من جانب المھتمين  بمجال السياحة، لما له من تأثير بالغ في 

وبناء على ذلك جاءت ھذه الورقة البحثية بھدف استعراض ماھية االعالم السياحي .ي ھذا الميدانجذب السياح ف

وانعكاساته على القطاع االقتصادي بشكل عام، وأداء القطاع السياحي بشكل خاص، في ظل التحديات الداخلية 

 الھامة لجذب السياح وتحقيق والخارجية التي تواجه السياحة في الوقت الحالي، حيث بات اإلعالم من العوامل

  . 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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الجزائر في احةوالسي السفر خدمات واقع  

           محمد مايدي.ود اسالم لبصير.د      

   مفهــوم الــسياحة لــيس بــالمفهوم الجديــد علــى اإلنــسان، حيــث تعــداه ألكثــر مــن كونــه نزهــة بــل أصــبح صــناعة 
تــصديرية ترصــد علــى أساســها بعــض الــدول إســتراتيجيات وخطــط تنمويــة للنهــوض باقتــصادها الــوطني اعتمــادا 

مكانـــة هامـــة لـــدى المفكـــرين والمبتكـــرين االقتـــصاديين نظـــرا لمـــا لهـــا مـــن آثـــار علـــى عليهـــا، وقـــد احتلـــت الـــسياحة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية لهذه الدول، لهاذا تزايد االهتمام بهـذا القطـاع العتبـاره مـوردا اقتـصاديا واجتماعيـا 

  .هاما يستوجب االهتمام به واستغالله جيدا

لـــدول المتقدمـــة والناميـــة علـــى حـــد ســـواء قفـــزة نوعيـــة نتيجـــة التحـــوالت    لـــذلك عرفـــت اقتـــصاديات العديـــد مـــن ا
االقتصادية العالمية الجديدة، هذه التحوالت جعلت الدول تهـتم أكثـر بقطـاع الخـدمات البديلـة لتعـويض الـنقص أو 
الـــضعف فـــي القطاعـــات األخـــرى، تعتبــــر الخـــدمات الـــسياحية والفندقيـــة مـــن بــــين أهـــم فـــروع الخـــدمات وأكثرهــــا 

اميكية عبر العالم، فالسياحة حاليا هي صناعة وقطاع واعد ومتفـاوت األهميـة مـن بلـد آلخـر وهـذا تبعـا لحجـم دين
المــوارد الــسياحية التــي تتــوفر بهــا واإلمكانيــات الماديــة والماليــة والبــشرية والتكنولوجيــة المــسخرة الحتــضانها وجعــل 

مات الــسياحية والفندقيــة هــو الــشغل الــشاغل لهــا المنطقــة مقــصدا ســياحيا، ولعــل ســعي الــدول لتحــسين جــودة الخــد
بغية التمويل االقتصادي المحلي؛ وهذا وٕان دل على شيء فإنما يدل على تفطن هذه الدول وٕادراكهـا ألهميـة هـذا 

  .القطاع 

   الجزائـر كغيرهـا مـن الــدول التـي تـسعى إلـى االســتفادة مـن هـذا القطـاع، حيــث تزخـر بإمكانيـات كبيـرة ومتنوعــة 
لها من قطع أشواط كبيرة في مجال الخدمات السياحية، غير أنها مازالت تبحـث عـن مكانتهـا الحقيقيـة فـي تسمح 

الخريطـــة الـــسياحية العربيـــة والعالميـــة، غيـــر أن مـــشكل األمـــن المتـــردي فـــي العـــشرية الـــسوداء حـــال دون ازدهـــار 
تحـسينه مـن أجـل االسـتفادة أكثـر مـن السياحة فيها، إال أنها مؤخرا تسعى جاهدة إلى تـدارك الوضـع والـسعي الـى 

  .هذا المجال خاصة في ظل أزمة انخفاض أسعار البترول وتدهور الوضع االقتصادي للبالد

مـا واقـع خـدمات الـسياحة والـسفر بـالجزائر : انطالقا مما قيل تبرز معالم اإلشكالية األساسية علـى النحـو التـالي
  ن أجل النهوض بهذا القطاع؟ وفيما تتمثل أهم التحديات التي تواجه البلد م
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الثقافى التراث على الحفاظ و المستدامة السياحة فى األبعاد ثالثية التكنولوجيا دور  

 عامر جرمين.أ و  بسطاويسى ايمان. د.أ  

المدن القديمة و المواقع األثرية لها طابعها الخاص من عدة نواحى ، منها النواحى المعمارية و هى 
و ايضا تعد المدن القديمة و المواقع األثرية . ذا األختالف يعد بحق شئ فريدا و جميلمختلفة و متعددة و ه

شاهد عيان على من سبقونا و كيف عاشوا و ما هى حضارتهم ، شاهدا حضاريا قائما من الماضى البعيد 
ده العالم األن وهذا الجمال مهدد باألنقراض و الفناء مما يشه .ليحكى لنا قصصا من التاريخ قائمة الى األن 

  . 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 األسالمى 
 . نه من تراث ثقافى او طبيعى خاصة تعتبر من اهم و اخطر األسباب التى تهدد التراث االنسانى بما يتضم

مما الشك فيه ، هذه الصراعات فى عالمنا العربى و االسالمى ادت الى تراجع السياحة فى كثير من البلدان و 
باالضافة الى هذا ، عدم قدرة الحكومات او البلدان المعنية  .و ايضا الى تدمير التراث الثقافى بهذه البلدان

 سوريا ، العراق ، اليمن ، و ى و الذى ذهب دون رجع و دمر كما شاهدنا فىبحماية تراثها المادى الثقاف
  .مصر

و لذلك هذه الدراسة التى نحن بصددها تطرح بعضا من الحلول و األفكار التى يمكن تطبيقها و ايضا 
ه االفكار هذ. تساعد على حماية التراث و تحقيق التنمية المستدامة و التى بدورها جزء من حماية التراث المادى

و الحلول المطروحة تقوم على التكنولوجيا الحديثة ، و التى اصبحت االن تستخدم فى شتى المجاالت كالطب 
تقنية تكنولوجيا ثالثية " و سوف نتحدث على وجه الخصوص عن. و الهندسة و التدريس و االثار و غيرها

  . ية السياحية و السياحة المستدامة وكيفية استخدامها فى حماية   التراث و تحقيق التنم" االبعاد 

كمنطقة للبحث و سوف نستعرض المشاكل " منطقة القاهرة االسالمية "و قد ركزنا هذه الدراسة على 
التى تهدد القاهرة االسالمية وكيفية تطبيق تقنية تكنولوجيا ثالثية االبعاد للحفاظ على هذا االثر الفريد من نوعه 

  . تنمية  المستدامة للمكانو ايضا تحقيق السياحة و ال
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واستدامتھا الثقافية‐ البيئية السياحة بامكانات وعالقتھا االفريقي التراث جغرفية  

 بدر عزيزة.د.أ  

ذخر القارة اإلفريقية بمواقع التراث الطبيعى والبشرى، الذى يعود لتاريخها الطويل والحافل بالتنوع الطبيعى ت    
 ومن تلك المواقع ماتم إدراجة ضمن التراث العالمى  ضرى والثقافى واإلثنى،والبشرى والتاريخى والحضارى والح

 ومن هنا فالحاجة ماسة بل ملحة لتوثيق التراث اإلفريقى، ورسم  وفق منظمة اليونسكو ومنها ما لم يدرج،
لوسائل الحديثة، خريطة جغرافية وذهنية لتصنيفاته وتوزيعة الجغرافى، وتتبع حالته وتقيمها، باستخدام التقنيات وا

  .والعمل على إدراج ما لم يدرج منه ضمن التراث العالمى من أجل الحفاظ علية

يضاف لما سبق أهمية التراث اإلفريقى وتنوعه الكبير وتفرد القارة فى العديد من مالمحه، فى تنشيط أنماط     
ة للسياحة فى إفريقيا، ولتصبح مقصدا مهما  الثقافية بالقارة اإلفريقية، لتصبح من األنماط الجاذب- السياحة البيئية

لعشاقها، من خارج القارة وداخلها، تتميز به ضمن األنماط األخرى من السياحة، وذلك ال يتأتى إال بتحديد 
 مع العمل على استدامته والحفاظ   وتصنيفه والتعريف به جيدا، وتسهيل إمكانات الوصول إليه، تراث القارة

سواء بالنسبة للتراث .  عن مواقعه غير المعروفة وغير المدرجة ضمن التراث العالمىعليه، والكشف المستمر
الطبيعى، أو البشرى الثقافى واإلثنى، حيث تذخر القارة بتنوعها اإلثنوجغرافى وتعدد شعوبها وقبائلها وثراء 

ر، الذى يرجع لعراقة تقافاتها ولغاتها، باإلضافة لمواقع التراث الحضرى بصفة خاصة وتميزه بالتنوع الكبي
الحضرية اإلفريقية، وتراكم مخزونها الحضرى والمعمارى، الذى يرجع لتعاقب حضارات عديدة على مدنها 
ومواقع محالتها العمرانية،من المحالت الوطنية إلى كل التغيرات والتحوالت التى طرأت عليها خالل تاريحها 

المدن، والتى تعكس ثراًء معماريا حضاريا حضريا ثقافيا الطويل، وما تم إضافته من عمران لهذه المحالت و 
 .متميزا

ومن هنا كانت فكرة هذة الدراسة التى تهدف إلى التعريف بفرع جغرافى لم يأخذ حقه الواجب وهو جغرافية     
 من حيث التعريف به وبأهميته وبمفاهيمة األساسية، ثم استعراض عام لجغرافية التراث اإلفريقيى  التراث،

و نظم المعلومات RS وتصنيفاته وتوزيعاتها الجغرافية، وأهمية استخدام التقنيات الحديثة كاالستشعار من بعد
فى كشفه وتحديد مواقعه وٕامكانات الوصول إليه بدقه،  GPS والنظام العالمى لتحديد المواقع GIS الجغرافية

ذلك دراسة للعالقة الوثيقة بين هذا التراث يتبع  .مععرض لبعض نماذج لهذا التراث العريق المتنوع بالقارة
وأنماط السياحة الثقافية والبيئية، وتنميتها بالقارة لتصبح واحدة من أهم األنماط السياحة بها، وكيفية الحفاظ 

 .علية مع زيادة التدفقات السياحية إليه
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  وكينيا مصر بين مقارنة دراسة: افريقيا في البيئية السياحة
 غالي شريف.أ  

ف هذ البحث إلى التعرف على الدور الذى يمكن أن تلعبه صناعة السياحة البيئية فى قطاع يهد
السياحة لدول حوض النيل وتحديدًا دولتى كنيا ومصر ، ومردود ذلك على اإلقتصاد وايضًا تحقيق التنمية 

  .المستدامة 

بعت كنيا ومصر سياسة وقد أت" الموارد الطبيعية"دول حوض النيل غنية بمدخالت تلك الصناعة وهى 
جادة لحماية ثرواتها الطبيعية النادرة وتسعى لصونها لخدمة أجيالها فى الحاضر والمستقبل ، وقد سعت كنيا 
على مدى سنوات طويلة نحو اإلرتقاء بتلك الصناعة لتعزيز إقتصادها القومى بإعتبارها الركيزة األساسية فى 

من السياح الوافدين لكنيا فضًال عن كونها % ٨٥لبيئية تمثل صادرات كنيا من الخدمات وأصبح السياحة ا
من مساحة الدولة وقد بذلت كنيا العديد من الجهود لتحقيق التنمية % ٨ محمية طبيعية تمثل ٦٠تمتلك 

 فى العديد من المجاالت التشريعية والمؤسسية وتعزيز ٢١المستدامة طبقًا لقواعد مؤتمر ريو دى جانيرو وأجندة 
والثقافة للسكان المحليين والشراكة المجتمعية ، بينما فى مصر تمثل السياحة والترفيه والتى تتضمنها الوعى 

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

العالمية رافدًا اقتصاديًا للعديد من الدول فنجد أن أسبانيا نصف دخلها من العملة وتشكل السياحة 
من دخل تونس % ٤٠من دخل إيطاليا واليونان ، % ٤٥من دخل المكسيك ، % ٦٨الصعبة ، كما تشكل 

 ، وقد قدر دخل المحميات فى خدمات ٢٠١٦لكنيا عام % ٩.٦ ، ٢٠١٦لمصر لعام % ١١.٣والمغرب ، 
من دخل السياحة فى مصر حيث تعد المحميات نموذج للتنمية % ٦٠ ما يعادل ٢٠٠٩البيئية لعام السياحة 

  .المستدامة لتوفير عائدًا ماليًا ورفع مستوى معيشة السكان المحليين بها كأحد أهداف المحميات الطبيعية

 والخدمات بهدف تعزيز التعاون      القارة الفريقية تتمتع بالعديد من اإلتفاقيات اإلقليمية فى مجال التجارة
والتكامل فى العديد من المجاالت ، وأصبح أحد أهداف تعزيز النمو اإلقتصادى اإلهتمام بالتعاون فى مجال 
صناعة السياحة حيث أنها غنية بقموماتها السياحية ،وأصبح أحد أولويات التنمية المستدامة فى القارة األفريقية 

 .ذه الصناعة وتعزيزها اإلهتمام به٢٠٦٣وفق أجندة 
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افريقيا شمال في المستدامة للسياحة كآلية األخضر السياحي التسويق  

 امام محمود.د و شحاتة يحيى.د  

الشك أن القضايا البيئية مؤخرًا أصبحت محل اهتمام عدد كبير من القطاعات نظرًا لما فرضته التغيرات 
التي ارتبطت ارتباطًا مباشرًا بالبيئة قطاع السياحة،وذلك العالمية من تأثيرات علي البيئة، ومن أهم القطاعات 

نتيجة للتأثيرات السلبية التي قد تنتج عن هذا القطاع واألنشطة المرتبطة به، وهو ما أدي إلي ظهور بعض 
المفاهيم الحديثة في السياحة تراعي الجوانب واالعتبارات البيئية تمثلت في السياحة المستدامة، والتي ركزت 

ل كبير علي محاولة تقليل اآلثار السلبية للسياحة علي البيئة، واستدعي ذلك من القائمين علي المقاصد بشك
السياحية للبحث عن سبل لتعزيز السياحة المستدامة، ولعل من أهم هذه السبل ما يعرف بالتسويق السياحي 

لسلبية للتسويق السياحي علي البيئة في األخضر والذي يعتمد علي مراعاة الجوانب البيئية والتغلب علي اآلثار ا
جميع جوانب العملية التسويقية بداية من تصميم وتطوير المنتج السياحي ومرورًا بتسعيره وترويجه حتي وصوله 
إلي السائح، لذلك يهدف هذا البحث إلي التعرف علي مفهوم السياحة المستدامة وأبعادها، وٕالقاء الضوء علي 

  . ي األخضر وممارساته ودوره في تعزيز وتنمية السياحة المستدامة بدول شمال إفريقيامفاهيم التسويق السياح
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 افريقيا في كمعوق األمراض :العالجية السياحة  

 حلمي آمال.د

تعد السياحة ذات بعد هام في االقتصاد القومي ألى بلد، والسياحة العالجية هي نوع من أنواع السياحة وتنتشر 
، أو االستشفاء والوقاية )بالسياحة الطبية(العالم بغرض العالج من أمراض معينة وتعرف في العديد من بلدان 

، وتوجد في القارة اإلفريقية عدة مقومات تساعد على نشاط السياحة )السياحة االستشفائية( من األمراض 
قديم الرعاية أماكن تشتهر بتد وجتحيث العالجية خاصة في شمال إفريقيا بكِل من مصر وتونس والمغرب، 

 كماتوجد أيضا مقومات ،الكبريتية والرمال الساخنةالصحية الطبيعية مثل العيون الحارة وحمامات المياه 
  .للسياحة العالجية في جمهورية جنوب إفريقيا

  وكما توجد مقومات تساعد على نشاط السياحة العالجية في بعض بلدان القارة توجد أيضًا عدة معوقات 
 السياحة في القارة اإلفريقية، خاصة في النطاق المدارى الحار ألسباب عديدة من أهمها توطن ُتحجم من دور

العديد من األمراض خاصة األمراض المعدية والطفيلية، و كذلك انتشار  بعض األوبئة بين الحين واآلخر، 
قتصاد دول القارة كلها خاصة وآخرها وباء اإليبوال الذى أثر بشكل كبير على اقتصاد الدول المنتشر بها وعلى ا

الواقعة في النطاق المدارى، نتيجة إللغاء العديد من الرحالت سواء كانت بغرض التجارة واألعمال أم بغرض 
  .السياحة

  -: وتركز هذه الورقة على ما يلى 
 .أنماط السياحة العالجية -١
 . مقومات السياحة العالجية في مصر والمغرب العربي -٢
 .عالجية في إفريقيا معوقات السياحة ال -٣
 . انتشار األمراض واألوبئة ودورها في تحجيم السياحة في القارة اإلفريقية -٤

 .كيفية استغالل المقومات المتاحة والموارد المهدرة في تنشيط السياحة العالجية بالقارة
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 الديموقراطية الكونغو في الغوريال جبال سياحة تنمية على الصراع تأثير  

 معبدالعظي إيمان.أ  

وغندا أ كل من رواندا و ي غوريال ف٨٨٠تزخر جبال إفريقيا بعدد كبير من الغوريالت، حيث يوجد ما يقارب 
السكان سواء من السياح لجذب ففي هذه المنطقة، تعد هذه الغوريالت بمثابة علم مميز .والكونجو الديمقراطية

سياحة الثير الصراع والعنف المستمر على أكرة توهذه الورقة تناقش ف. نحاء العالمأمن كافة أو نفسهم أالمحليين 
ن هذه النمط من أوتؤكد .  الديمقراطية الكونجويالغوريال فسياحة جبال القائمة على الطبيعة والمتمثلة في 

  يهذه الدولةدارة سياسية جادة كفيل باعادة السالم واالستقرار فإذا توافر له إالسياحة 
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