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عن التنمية االقتصادية في أفريقيا: السياحة في خدمة نمو  ٢٠١٧لعام   األونكتادتقرير 
  شامل قادر على إحداث التحّول

 

٢٠١٧متوز/يوليه  ٥جنيف،   

 

  قطاع السياحة في أفريقيا: معلومات مبّسطة

الــدوليني القــادمني إىل  . فقــد تضــاعف عــدد الســياحكبــرياً   ، توســعاً ١٩٩٥عــرف قطــاع الســياحة، منــذ عــام  •
مليون سائح  ٥٦، مث إىل ٢٠٠٨-٢٠٠٥مليون سائح يف الفرتة  ٤٨إىل  ١٩٩٨-١٩٩٥مليون يف الفرتة  ٢٤أفريقيا، إذ ارتفع من 

  ؛٢٠١٤-٢٠١١ يف الفرتة

عرفت عائدات الصادرات السياحية، اليت تشمل إنفاق السياح القادمني وخدمات النقل الدويل للمسـافرين،  •
مليار دوالر يف الفرتة  ١٤عائدات الصادرات السياحية بأكثر من ثالثة أضعاف، إذ ارتفعت من  من النمو. فقد زادت منحى مماثالً 

. وعالوة ٢٠١٤-٢٠١١ مليار دوالر يف الفرتة ٤٧، مث قفزت إىل ٢٠٠٨-٢٠٠٥مليار دوالر يف الفرتة  ٤١ إىل ١٩٩٨-١٩٩٥
إىل ١٩٩٨-١٩٩٥دوالر يف الفـرتة  ٥٨٠مني مـن على ذلك، زادت عائـدات الصـادرات السـياحية عـن كـل واحـد مـن السـياح القـاد

 ؛٢٠١٤-٢٠١١ يف املتوسط، مث ظلت على حاهلا دون تغيري يف الفرتة ٢٠٠٨-٢٠٠٥دوالر يف الفرتة  ٨٥٠
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البلــدان ذات املعــدالت الســنوية األعلــى يف املتوســط مــن حيــث منــو عائــدات الصــادرات الســياحية يف الفــرتة  •
 يف املائة؛ ١٨ائة، وكابو فريدي، يف امل ١٨، وغانا، يف املائة ٢٦هي أنغوال،  ٢٠١٤-١٩٩٥

يف  ١٣إىل ١٩٩٨-١٩٩٥ الفرتة     يف املائة يف ٦، إذ تضاعف من قوياً  شهد قطاع السياحة األفريقي منواً  •
دات ). وبلغـت عائـ٢٠٠٨/٢٠٠٩مـن التقلـب عقـب األزمـة املاليـة العامليـة ( كبـرياً   ، لكنـه شـهد قـدراً ٢٠٠٨-٢٠٠٥املائة يف الفـرتة 

أكثــر قــدرة علــى حتّمــل الصــدمات مــن غريهــا مــن التــدفقات املاليــة، مثــل  وبــدت أيضــاً  ٢٠١٢الصــادرات الســياحية ذروــا يف عــام 
 رة والتحويالت املالية من اخلارج؛االستثمار األجنيب املباش

 ٩,٩، ُســـجل أعلـــى متوســـط ألعـــداد القـــادمني مـــن الســـياح الـــدوليني يف مصـــر (٢٠١٤-٢٠١١يف الفـــرتة  •
واسـتحوذت هـذه البلـدان األربعـة علـى نسـبة  مليـون). ٦,٨مليون)، وتونس ( ٩,٢مليون)، وجنوب أفريقيا ( ٩,٨مليون)، واملغرب (

، وهــو مــا يبــّني أن أعــداد القــادمني يرتكــزون ٢٠١٤-٢٠١١يف املائــة مــن جممــوع الســياح الــدوليني القــادمني إىل أفريقيــا يف الفــرتة  ٦٤
 ينها؛بعبدرجة عالية يف مناطق 

ماليـني يف عـام  ١٠ كان املغرب البلـد األفريقـي الوحيـد الـذي جتـاوز عـدد القـادمني إليـه مـن السـياح الـدوليني •
 ؛٢٠١٥

ـــا يف عـــام  • ـــة مـــن أعـــداد القـــادمني مـــن الســـياح يف العـــامل،  ٤,٤علـــى نســـبة  ٢٠١٥اســـتحوذت أفريقي يف املائ
 ؛)١(يف العامليف املائة من العائدات السياحية  ٢,٣واستأثرت حبصة قدرها 

، كانـــت منطقـــة مشـــال أفريقيـــا الوجهـــة الســـياحية الرئيســـية يف أفريقيـــا، إذ ســـّجلت ٢٠١٤-٢٠١١يف الفـــرتة  •
يف  ٢٠) مث شــرق أفريقيــا (يف املائـة ٢٢يف املائـة)، متبوعــة جبنـوب أفريقيــا ( ٤٧العـدد واحلصــة األكـرب مــن السـياح الــدوليني القــادمني (

 املائة)؛

أفريقيـا واجلماعـة االقتصـادية لـدول وسـط أفريقيـا اجلمـاعتني االقتصـاديتني اإلقليميتـني اللتـني تعد مجاعـة شـرق  •
 ؛يف املائة سنوياً  ٨، إذ استأثرت بنسبة ٢٠١٤-١٩٩٥ حققتا أعلى معدالت النمو من حيث أعداد السياح القادمني يف الفرتة

، ٢٠٣٠مليـون سـائح حبلـول عـام  ١٣٤ل إىل يتوقع أن يزيد عدد السياح الـدوليني القـادمني إىل أفريقيـا ليصـ •
 ؛٢٠٣٠و ٢٠١٠املائة للفرتة ما بني يف  ٥مبعدل منو يقدر بنسبة 

مـــن املـــرجح أن يتجـــاوز عـــدد الســـياح احملليـــني عـــدد الســـياح الـــدوليني يف أفريقيـــا بكثـــري، ولـــيس ذلـــك ســـوى  •
  انعكاس ملا هي عليه االجتاهات العاملية.

  االقتصادي مساهمة قطاع السياحة في النمو    

املسـامهات املباشـرة  ارتفعت املسامهة اإلمجالية لقطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل ألفريقيـا، والـيت تشـمل •
، أي ٢٠١٤-٢٠١١مليـار دوالر يف الفـرتة  ١٦٦إىل  ١٩٩٨-١٩٩٥ مليـار دوالر يف املتوسـط يف الفـرتة ٦٩من  ،)٢(وغري املباشرة

يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. ولكن إذا كانت مسامهة السـياحة يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل قـد  ٨,٥يف املائة إىل  ٦,٨ بنسبة من
 ائة من الناتج احمللي اإلمجايل)؛يف امل ١٠ارتفعت، فهي ال تزال دون املتوسط العاملي (

دية الـيت تولّـدها صـناعات تعكس هذه املسـامهة املباشـرة يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل باألسـاس األنشـطة االقتصـا •
مثل الفندقة ووكاالت األسفار والطريان وخدمات نقل املسافرين األخرى واملطاعم، والصناعات الرتفيهية املتصلة ا. وبلغت مسـامهة 

                                                 
تستند هذه التقديرات إىل سلسلة بيانات غري مكتملة بسـبب الثغـرات الكبـرية الـيت شـابت البيانـات الـيت أبلـغ عنهـا   )١(

   .٢٠١٥يف عام 
اإلمجايل وفرص العمل يف القطاعات الثالثة التالية: االسـتثمارات املسامهة غري املباشرة هي املسامهة يف الناتج احمللي   )٢(

الرأمسالية، واإلنفاق احلكـومي اجلمـاعي، وآثـار سلسـلة اإلمـداد (أي املشـرتيات مـن السـلع واخلـدمات احملليـة مباشـرة 
   ئي).من قبل خمتلف الصناعات ضمن قطاعي األسفار والسياحة باعتبارها إسهامات يف ناجتها السياحي النها
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لناتج احمللي يف املائة من ا ٢,٩( ١٩٩٨-١٩٩٥مليار دوالر يف الفرتة  ٣٠قطاع السياحة املباشرة يف الناتج احمللي اإلمجايل األفريقي 
 الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي)؛يف املائة من  ٣,٥( ٢٠١٤-٢٠١١مليار دوالر يف الفرتة  ٧٠اإلمجايل احلقيقي)، مث ارتفعت إىل 

مليـار دوالر  ٧٣ ، ارتفعـت املسـامهة املباشـرة للقطـاع يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل للقـارة إىل٢٠١٥وحبلول عـام  •
. أما على صعيد النمو، فبلـغ متوسـط معـدل النمـو السـنوي ملسـامهة قطـاع ٢٠٢٦مليار دوالر حبلول عام  ١٢١ويتوقع أن ترتفع إىل 

 ؛٢٠١٤-٢٠١١يف املائة يف الفرتة  ٢,٦السياحة املباشرة يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

ر يف املتوسـط مليـار دوال ٢٦، اجتذب قطاع السياحة استثمارات رأمسالية قـدرها ٢٠١٤-٢٠١١ويف الفرتة  •
  .٢٠١٦مليار دوالر يف عام  ٣٠يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل)، مث ارتفعت إىل حنو  ١,٨(

  قطاع السياحة عامل تحريك النمو في الدول الجزرية الصغيرة النامية    

السياحة قطاع رئيسي يف الدول اجلزرية الصغرية النامية األفريقية. ويف الواقع، فإن البلدان األفريقية الثالثة اليت  •
يف املائـة)،  ٦٢وهـي السيشـل ( -تشكل السياحة فيها قوة الـدفع األكـرب مـن حيـث مسـامهة هـذا القطـاع يف النـاتج القـومي اإلمجـايل 

 تنتمي مجيعها إىل هذه الفئة؛ -يف املائة)  ٢٧ريشيوس (يف املائة)، ومو  ٤٣وكابو فريدي (

  على تصدير اخلدمات. من بني أكثر البلدان اعتماداً  باألساس هي أيضاً  وهذه االقتصادات الصغرية نسبياً  •

  السياحة والتجارة الدولية في الخدمات    

ة يف املتوســــط يف الفــــرتة يف املائــــ ٥٠,٥بلغــــت حصــــة قطــــاع اخلــــدمات يف النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل ألفريقيــــا  •
 بذلك أكرب قطاع مساهم يف املنتوج؛، فكان ٢٠١٤-٢٠١١

يف املائـة مـن صـادرات اخلـدمات  ٤٦، كانت عائـدات الصـادرات السـياحية متثـل ٢٠١٤-٢٠١١ويف الفرتة  •
يف املائـة مـن  ٥٣ ،٢٠٠٨-٢٠٠٥يف املائة من جمموع الصادرات. غري أن عائدات الصـادرات السـياحية كانـت متثـل، يف الفـرتة  ٧و

 صادرات اخلدمات؛

، ٢٠١٤-١٩٩٥ يف الفــرتة يف املائــة ســنوياً  ٨,٩زادت عائــدات الصــادرات الســياحية زيــادة كبــرية إذ بلغــت  •
  يف الفرتة نفسها. يف املائة سنوياً  ٨,٣بينما ارتفعت صادرات اخلدمات إىل نسبة 

  السياحة والعمالة    

مليــون فرصــة عمــل، أي  ٢١اليــد العاملــة اســتحداث أكثــر مــن أتاحــت مســامهة قطــاع الســياحة يف توظيــف  •
  يف املائـة مـن جممــوع العمالـة). ولكـن إذا كــان ذلـك ميثـل عــدداً  ٧,١، يف أفريقيــا (فرصــة عمـل تقريبـاً  ١٤فرصـة عمـل واحــدة مـن كـل 

فرصـة عمـل  ١١دة مـن كـل ، فإن هذه احلصة تبقـى دون املتوسـط العـاملي (فرصـة عمـل واحـمن فرص العمل وحصة كبرية أيضاً  كبرياً 
 استحدثها قطاع السياحة)؛

مليــون  ١١,٧مليــون فرصــة عمــل بصــورة مباشــرة؛ ومــن املتوقــع أن تقفــز إىل  ٨,٨اســتحدث قطــاع الســياحة  •
 ؛٢٠٢٦إىل  ٢٠١٦ ، يف الفرتة ما بنيسنوياً يف املائة  ٢,٥، أي زيادة بنسبة فرصة عمل

هـــي مصـــر  ٢٠١٣مقارنـــة بعـــام  ٢٠١٤ياحة يف عـــام البلـــدان الـــيت شـــهدت أعلـــى منـــو يف عمالـــة قطـــاع الســـ •
 )؛٥٩ ٠٠٠ا (+)، وجنوب أفريقي٧٩ ٠٠٠)، والنيجر (+٨٤ ٠٠٠)، ومدغشقر (+٨٩ ٠٠٠(+

  السياحة والمسألة الجنسانية    

 ٥٠يف املائـة مـن القـوة العاملـة يف قطـاع السـياحة، و ٧٠إىل  ٦٠متثل النساء، علـى الصـعيد العـاملي، مـا بـني  •
 عاما أو ما دون ذلك؛ ٢٥يف سن الـ وظفي القطاع هم يف املائة من م
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يف املائة من عمالة قطـاع الفنـادق واملطـاعم؛ أمـا  ٤٧حيث متثل النساء  وهذا املنحى يالحظ يف أفريقيا أيضاً  •
طـاع آخـر يف املائة) أعلى من أي ق ٣١على مستوى اإلدارة، فتستحوذ النساء يف قطاع السياحة يف أفريقيا على نسبة من الوظائف (

  ).يف املائة إمجاالً  ٢١(

  تعزيز الروابط ضمن القطاعات والتصدي للتسّربات    

إن مــا تشــهده جنــوب أفريقيــا مــن درجــة عاليــة مــن التســربات، باملقارنــة مــع تــونس وإندونيســيا وتايلنــد، أمــر  •
الطلب النهائي لقطاع الفنـادق واملطـاعم الفت للنظر. ففي جنوب أفريقيا، تستحوذ مصادر القيمة املضافة األجنبية على حنو نصف 

 يف املائة فقط يف البلدان الثالثة اليت قورنت ا. ٢٥-٢٠غري مباشر لقطاع السياسة)، مقارنة باستحواذها على  (الذي اعترب مؤشراً 

  السياحة داخل األقاليم في أفريقيا    

ارة، وهـذه احلصـة مـا فتئـت تـزداد (مـن هناك أربعة من كل عشرة سياح دوليني يف أفريقيا يأتون مـن داخـل القـ •
 )؛٢٠١٣يف املائة يف عام  ٤٠,٣إىل  ٢٠١٠يف املائة يف عام  ٣٤,٤

سياح دوليني يـأتون  ٥من كل  ٤حنو  ورغم هذه الزيادة، ال تزال هذه احلصة دون املعدل العاملي. فثمة عاملياً  •
 يف أفريقيا؛ يالً من املنطقة نفسها، مبا يعين أن هذه احلصة يرجح أن ترتفع أكثر قل

سياح دوليني من داخـل القـارة؛ أمـا يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء  ١٠ويف مشال أفريقيا، يأيت كل اثنني من بني  •
دمون مـن داخـل القـارة زيـادة سياح يأتون من داخل القارة؛ ويف كال هذين اإلقليمني الفرعيني يزداد القا ٣الكربى، فإن اثنني من كل 

 مطردة؛

داخل األقاليم (السياحة داخل مناطق اجلماعات االقتصـادية اإلقليميـة) أمهيـة، ال سـيما يف  تكتسي السياحة •
يف املائـة مـن مجيـع  ٦٤اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ومجاعة شرق أفريقيا. ففـي اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي، يـأيت حنـو 

يف املائــة يف مجاعــة شــرق أفريقيــا.  ٣٣دول األعضــاء يف اجلماعــة، باملقارنــة بنحــو الســياح الــدوليني القــادمني إىل بلــدان اجلماعــة مــن الــ
يف اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي، باملقارنــة مــع مجاعــة شــرق أفريقيــا وبلــدان  ٢٠١٣إىل  ٢٠١٠وبقيــت هــذه احلصــة ثابتــة مــن 

 زادت حصتها خالل الفرتة نفسها؛ يتاالحتاد املغاريب والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي ال

، فـإن نظــام األجـواء املفتوحـة ألفريقيــا ١٩٩٩أفريقيــا علـى تنفيـذ قــرار ياماسـوكرو لعـام  بلـداً  ١٢وإذا مـا أقـدم  •
 ٥فرصــة عمــل إضــافية، وإىل زيــادة يف عــدد املســافرين بنحــو  ١٥٥ ٠٠٠املقــرر مبقتضــى هــذا القــرار ميكــن أن يــؤدي إىل اســتحداث 

مليــار دوالر يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل للقــارة، وإىل توليــد مليــار دوالر يف شــكل امتيــازات  ١,٣وإىل املســامهة بنحــو ماليــني مســافر، 
  للمستهلكني.

  السياحة واألهداف القطاعية لالتحاد األفريقي    

ة العمــل علــى تنفيــذ االســرتاتيجي ٢٠٦٣لقــد تقــرر يف خطــة التنفيــذ خــالل الســنوات العشــر األوىل خلطــة عــام  •
وعلى إنشاء منظمـة أفريقيـة للسـياحة، يكـون هـدفها علـى األقـل مضـاعفة مسـامهة قطـاع السـياحة يف  كامالً   اً السياحية األفريقية تنفيذ

 ؛٢٠٢٣إىل  ٢٠١٤رقام احلقيقية من الناتج احمللي اإلمجايل باأل

يف املائــة يف عــام  ٦,١ت مــن إىل أن املســامهة اإلمجاليــة لقطــاع الســياحة يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل زاد ونظــراً  •
يف املائــة، ســيكون مــن الصــعب  ٩,٩حــني قفــزت إىل  ٢٠٠٧ ــا يف عــامو ، مث بلغــت ذر ٢٠١٥يف املائــة يف عــام  ٨,٣إىل  ١٩٩٥

. فالقطاع حباجة إىل أن ينمو بوترية أسرع بكثري من منو الناتج احمللي اإلمجايل وبأسرع ٢٠٢٣للغاية حتقيق اهلدف املنشود حبلول عام 
يـق مما كان عليه منذ األزمة املالية العاملية، وهو ما يعين أن على أفريقيا زيادة مستويات االستثمار يف قطاع السياحة إذا ما أرادت حتق

  ذلك اهلدف.
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  لتعزيز التحّول ا لهيكلي محركاً  قطاع السياحة بوصفه عامالً     

لعـــدة قطاعـــات، بـــدور يف تعزيـــز التحـــّول بإمكــان قطـــاع الســـياحة أن يضـــطلع، بـــالنظر إىل طبيعتـــه الشــاملة   
  اهليكلي يف أفريقيا.

للنمـو الشـامل والسـتحداث فـرص العمـل وخللـق الثـروة، مـن خـالل  حامسـاً  فبإمكان السـياحة أن تكـون حمركـاً  •
 تعزيز الروابط فيما بني القطاعات؛الصناعة وجتارة اخلدمات و 

قتصــادي وزيــادة منــو مؤسســات األعمــال، وهــو مــا بإمكــان الســياحة املســامهة يف حتقيــق مزيــد مــن التنويــع اال •
 قدرة على حتّمل الصدمات اخلارجية؛ميكن بدوره أن يزيد من ال

بإمكان البلدان األفريقية تنفيذ خطط وطنية للتنويع االقتصادي طويلة األمد، مبا يف ذلك يف قطاع السياحة،  •
 ياق التحّول اهليكلي القتصاداا؛وذلك يف س

 يق قدر أكرب من التكامل اإلقليمي؛األفريقية تقليص ورفع القيود املتعلقة بالتأشرية بغية حتقبإمكان البلدان  •

ب وتعزيـز ينبغي للجماعات االقتصادية اإلقليمية تعزيز اجلهود الراميـة إىل إجيـاد نظـم مشـرتكة للتسـويق والتعليـ •
 عوامل اجلذب عرب احلدود؛

تفادة مـــن اجلهـــود الـــيت تبـــذل بغيـــة تســـهيل إجيـــاد مشـــاريع جيـــب علـــى اجلماعـــات االقتصـــادية اإلقليميـــة االســـ •
مشرتكة لتطوير اهلياكل األساسية وتنمية االستثمار، كالنهوض باالسـتثمارات العـابرة للحـدود يف الفنـادق واملطـارات والطرقـات، علـى 

الـذين يعملـون يف قطـاع السـياحة سبيل املثال، والعمل على الصعيد الوطين على إشـراك أصـحاب املصـلحة املتعـددين يف بنـاء قـدرات 
 من أهداف التنمية املستدامة)؛ ١٧و ١٤و ١٢و ٨(األهداف 

يف سـبيل حتقيـق التكامـل  وحمّفزاً  جيب على أفريقيا تعزيز دور قطاع السياحة إىل أقصى ما ميكن باعتباره حمركاً  •
  اإلقليمي والنمو الشامل وذلك عن طريق التعاون اإلقليمي.
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