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على وشك أن يصبحوا القوة الدافعة لقطاع السياحة في القارة، حسبما أفاد به  الّسياح األفارقة

  تقرير لألونكتاد
 

ينحـــدر أربعـــة مـــن كـــل عشـــرة ســـياح يف أفريقيـــا مـــن القـــارة نفســـها، حســـبما جـــاء يف تقريـــر جديـــد  - ٢٠١٧متوز/يوليـــه  ٥جنيـــف، 
 السياحة يف خدمة منو شـامل قـادر علـى إحـداث التحـّولعن التنمية االقتصادية يف أفريقيا، بعنوان:  ٢٠١٧لألونكتاد صدر يف عام 

- Tourism forTransformative and Inclusive Growth . ويف أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـربى، جنـد أن
 سائحني اثنني من كل ثالثة سياح مصدر أسفارهم من القارة. وتبّني البيانات اليت يستند إليها هذا االستنتاج اهلام للغايـة أن األفارقـة

  أنفسهم، خالفاً ملا هو متصور، هم الذين يدفعون الطلب على السياحة يف أفريقيا بصورة متزايدة.
 

منصـب عمـل، يف القـارة. وخـالل  ١٤مـن كـل  ١مليون منصب عمل، أي  ٢١والسياحة يف أفريقيا صناعة رائجة تستأثر بأكثر من 
يف  ٦، منــواً قويــاً بزيــادة عــدد الســياح الــدوليني بنســبة ٢٠١٤إىل  ١٩٩٥العقــدين املاضــيني، كانــت أفريقيــا تســجل، يف كــل عــام مــن 

 يف املائة. ٩احة بنسبة املائة ومنو العائدات من قطاع السي
 

علــى موضــوع الســياحة يف خدمــة منــو شــامل قــادر علــى إحــداث التحــّول، يشــجع البلــدان األفريقيــة علــى وتقريــر هــذا العــام، الــذي يرّكــز 
  االستفادة من الدينامية اليت يتيحها قطاع السياحة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــني منفصــــــــــــــــــــــــــــــــلتني مهــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــات متعلقــــــــــــــــــــــــــــــــة بفرتت   ١٩٩٨-١٩٩٥والتقريــــــــــــــــــــــــــــــــر يقــــــــــــــــــــــــــــــــّدم ويقــــــــــــــــــــــــــــــــارن بيان
مليــون ســائح. وزادت  ٥٦مليــون إىل  ٢٤، ويكشــف أن أعــداد القــادمني مــن الســياح الــدوليني إىل أفريقيــا زاد مــن ٢٠١٤-٢٠١١و

مليـار دوالر تقريبـاً. ونتيجـة لـذلك، بـات  ٤٧مليـار دوالر إىل  ١٤ارتفعـت مـن  العائدات من السياحة بأكثر مـن ثالثـة أضـعاف، إذ
  ائة يف الناتج احمللي اإلمجايل للقارة.يف امل ٨,٥قطاع السياحة يساهم بنحو 

 
الــيت وضـــعها االحتــاد األفريقـــي إىل مضــاعفة مســـامهة قطـــاع  ٢٠٦٣وــدف خطـــة التنفيــذ خـــالل الســنوات العشـــر األوىل خلطــة عـــام 

  طاع السياحة.السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل للقارة. ولبلوغ هذه الغاية، ال بد من حتقيق منو بوترية أسرع وبقدر أكرب يف ق
 

وكمــا قــال الســيد موخيســا كيتــويي، األمــني العــام لألونكتــاد، فــإن "الســياحة قطــاع دينــامي ينطــوي علــى إمكانــات مذهلــة يف أفريقيــا. 
  وبإمكانه، إذا ما أدير على النحو املناسب، أن يساهم مسامهة هائلة يف التنويع ويف تسهيل اندماج اموعات السكانية الضعيفة".

 
تسىن استغالل إمكانات السياحة داخل األقاليم لصاحل النمو االقتصادي للقارة، يتعني علـى احلكومـات األفريقيـة اختـاذ خطـوات ولكي ي

لتحريــر النقـــل اجلــوي، وتعزيـــز حريـــة تنقــل األفـــراد، وضــمان قابليـــة حتويـــل العملــة، وبـــاألخص االعــرتاف مبـــا للســـياحة األفريقيــة مـــن قيمـــة 
ه اإلجــراءات االســرتاتيجية ميكــن أن حتــدث آثــاراً ســريعة وملموســة نســبياً. ففــي رونــدا، ســاعد إلغــاء شــروط وإدراجهــا يف خططهــا. وهــذ

يف عــام  ٢٨٣ ٠٠٠بالنســبة ملــواطين بلــدان مجاعــة شــرق أفريقيــا علــى زيــادة أعــداد الســياح داخــل اإلقلــيم مــن  ٢٠١١التأشــرية يف عــام 
  .٢٠١٣يف عام  ٤٧٨ ٠٠٠إىل  ٢٠١٠

 
آلخــر الــذي أبــرزه التقريــر هــو العالقــة ذات املنفعــة املتبادلـة بــني الســالم والســياحة. والســالم أمــر مهــم للغايــة للســياحة واملوضـوع اهلــام ا

بطبيعة احلال. فمجرد ظهور بوادر عدم االستقرار يف منطقة ما قد يردع السـياح، مبـا يـؤدي إىل حـدوث انعكاسـات اقتصـادية وخيمـة 
  ليس منسجماً دائماً مع الواقع. وطويلة األمد. على أن تصّور اخلطر

 
كّلف أفريقيا قاطبة خسارة كبرية للغاية من حيث أعداد السياح ومـن حيـث   ٢٠١٤فوباء إيبوال الذي تفشى يف غرب أفريقيا يف عام 

اخنفض عـدد السـياح العائدات. ورغم بقاء هذا الوباء منحصراً يف عدد قليل نسبياً من البلدان الواقعة يف اجلزء الغريب من القارة، فقد 
  القادمني واحلجوزات يف بلدان بعيدة عن مناطق تفشي الوباء كجنوب أفريقيا ومجهورية تنزانيا املتحدة.

 
ويالِحظ التقرير أن االنعكاسات االقتصادية اليت تنجم عن عدم االستقرار السياسي قد تكون كبرية للغاية وطويلة األمـد. ومـن ذلـك 

، جـراء عـدم االسـتقرار السياسـي، ٢٠١١-٢٠٠٩املـداخيل مـن السـياحة يف تـونس تراجـع يف السـنوات  على سـبيل املثـال أن جممـوع
  .٢٠١١مليار دوالر يف عام  ٢,٥إىل  ٢٠٠٩مليار دوالر يف عام  ٣,٥يف املائة يف املتوسط، حيث اخنفضت من  ٢٧بنسبة 

 
قصـوى أن تعمـد احلكومـات األفريقيـة إىل معاجلـة االنشــغاالت ولكـي يتسـىن حتقيـق النمـو يف قطـاع السـياحة يف أفريقيـا، مــن األمهيـة ال

من حيث السالمة واألمـن وإجيـاد حلـول سـريعة لألزمـات الـيت متـر ـا بلـداا. ومـن الضـروري أيضـاً النهـوض باسـرتاتيجيات ترمـي إىل 
  تعايف بعد حدوث نزاع ما أو قالقل سياسية.حتسني الصورة اليت تقدمها وسائط اإلعالم العاملية عن أفريقيا إذا ما أريد هلذا القطاع ال
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مليون منصب عمل يف أفريقيـا بفضـل منـو قطـاع السـياحة فيهـا. وفضـًال عـن ذلـك،  ١١,٧وخالل العقد املقبل، يتوقع أن ُيستحدث 
اريـة السـياحية؛ يف املائـة مـن املشـاريع التج ٣٠كلما انتعش قطاع السياحة أصاب النساء رخاء. ففـي أفريقيـا، تـدير النسـاء أكثـر مـن 

  يف املائة من وزراء السياحة يف القارة نساء، وهو ما ميثل أعلى نسبة يف العامل. ٣٦و
 

إن إجيــاد ِصــالت قويــة بــني قطاعــات الســياحة والزراعــة واهلياكــل األساســية والســياحة اإليكولوجيــة واجلــانبني الطــيب والثقــايف مــن الســوق 
األنشطة ذات القيمـة املضـافة العاليـة وبإتاحـة توزيـع العائـدات علـى أوسـع نطـاق. ولكـي يتسـىن السياحية لكفيل بتعزيز التنويع مبا يشمل 

جهـــات التوريـــد احملليـــة، وتشـــجيع مشـــاركة االســـتفادة مـــن هـــذه اإلمكانيـــة، ينبغـــي للحكومـــات األفريقيـــة اعتمـــاد تـــدابري ـــدف إىل دعـــم 
و اهلياكــــل األساســــية. وبإمكــــان قطــــاع الســــياحة، إذا مــــا حظــــي ــــذه الكيانــــات احملليــــة يف سلســــلة القيمــــة لقطــــاع الســــياحة، وتعزيــــز منــــ

 ة.االستثمارات بصورة متواصلة، أن يُتيح ملاليني من الناس اخلروج من دائرة الفقر، فضالً عن املسامهة يف إرساء السلم واألمن يف املنطق
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