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 Abstract:  

      In view of the impact of the entry and exit of financial flows in any economy, we considered that 

through this research we analyze this impact on the tourism services sector in North Africa. The 

objective of this research is to analyze the reality of tourist services in North Africa, Of data by 

presenting statistical data and then analyzing them economically. 
And we get through it several results, including: 

 The most important financial flows into North African countries take the form of FDI. 

 Tourism in North Africa has not received the attention it deserves as an alternative economic 

sector.  

Keywords: Financial Flows, Tourism & Tourism Services, North Africa. 
 :مقدمة

 النسيب الفائض ذات البلدان من األموال رؤوس تنتقل حيث العامل دول بني األموال رؤوس توزيع يفالتدفقات املالية تؤدي دورا مهما إن 
 عن املرتتبة للحقوق انتقال إال هو مااحلقيقة  يف اانتقاهل،و حمدده وأهداف معينة ألسباب هذه االنتقال عملية وتتم هايلإاحملتاجة  البلدان إىل

 مل اليت الشرائية القوة انتقال يعين أخرى،وذلك دولة إىل معينة دولةيف  املعنويني أو الطبيعيني األفراد من ةجمموع أو فرد من موالأ رؤوس
 مما يرتتب،آخر بلد إىل بلد من أوالطبيعيني املعنويني األفراد نم النقدي املال رأس انتقال أي ،بلد آخر إىل بلد من لالستهالك ختصص

 . مايل مردود حتقيق هبدف إليه ةالداخل البلد يف موجودات تكوين عليه
وتسمى تدفقات مالية داخلة إذا كانت مقيدة يف  املدفوعات الرأمسالية يف ميزان التحويالت بند وتقيد حتت الدولية املالية تظهر التدفقات

 االستثماراتعدة أشكال كعلى التدفقات املالية  انت مقيدة يف البنود الدائنة،وتظهروتسمى تدفقات مالية خارجة إذا ك،البنود املدينة
  .املساعدات واملنح الدوليةو  القروض، األجل الديون طويلة،األجل األجنبية املباشرة،استثمارات احلافظة،الديون قصرية

 أصبحت حيثوإيرادات مالية  مدا خيلنظرا ملا حتققه من  على الصعيد العامليالصناعات أهم من حاليا  تربتعة يصناعة السياحال أنمبا 
التدفقات  وحترك تلك بانتقال السياحية سيتأثراخلدمات قطاع  وكنتيجة حتمية لذلك فان،العامليات اقتصاد كل  تؤثر بشكل ملحوظ على

 .بشكل خاص  إفريقيابني خمتلف الدول واألقاليم بشكل عام وبني دول مشال  املالية
 :من خالل ما سبق نطرح إشكالية البحث التالية

 في دول شمال إفريقيا ؟ الخدمات السياحيةوخروج التدفقات المالية على قطاع  كيف يؤثر دخول
 

                                                            

 chaalalmiloud@yahoo.fr: مايل، شعالل ميلود : املؤلف املرسل  -  1



  .بدول مشال إفريقيا السياحية اخلدمات حتليل أثر التدفقات املالية الداخلة واخلارجة على 
 .راتول حممد.د.أ +شعالل ميلود .د ط

  391 - 375ص ،  0202: السنة  02العدد /  15اجمللد                  ISSN  6132-1112                   اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا  جملة 
376 

 : التايل النحولإلجابة عن هذه اإلشكالية قمنا بتقسيم حبثنا هذا على  :تقسيمات البحث
 .ماهية التدفقات املالية: احملور األول 
 .أثر التدفقات املالية على اقتصاديات الدول: احملور الثاين

 .يف دول مشال إفريقيا خلدمات السياحةالتدفقات املالية  :احملور الثالث
 :إجراء هذا البحث يتمثل يف العناصر التاليةاهلدف من  :أهداف البحث

 مفهوم التدفقات املالية وأشكاهلا إدراك. 
 على االقتصاديات الوطنية التعرف على أثار التدفقات املالية السلبية واالجيابية. 
  مبنطقة مشال إفريقيا اخلدمات السياحيةحتليل واقع قطاع دراسة و. 
  إفريقيادول مشال يف  اخلدمات السياحيةلقطاع  املكونةالتعرف على التدفقات املالية. 
 :ومنهجيته البحثطريقة 

املتعلقة بالتدفقات املالية املتوفرة و  احلديثة واملعطيات اإلحصائيات عن طريق إجياد والتحليل الوصف منهجاعتمدنا يف هذا البحث على 
 .حتليال اقتصاديامث عرضها بالشكل املناسب وحتليلها  إفريقيابدول مشال  للخدمات السياحية
 :إفريقياشمال منطقة ب الخدمات السياحية المتعلقة بقطاعالدراسات السابقة 

تقييم وتحليل التنافسية السياحية لدول شمال إفريقيا وفق مؤشر  )بعنوان : (راتول محمد / زيان بروجة علي ،أد/د.ط : )دراسة.1
 5112/ 11العدد بجامعة الشلف إفريقيامجلة اقتصاديات شمال / (المنتدى االقتصادي العالمي

بناءا على تقارير  (7002-7002)إعطاء حتليل لواقع التنافسية السياحية لدول مشال إفريقيا و تقييمها للفرتة مابني  هوالدراسة هدف 
إحصائية تصدر عن منظمات اقتصادية وسياحية إقليمية ودولية، وذلك بقياس املؤشر الكلي لتنافسية السياحة والسفر وأيضا العوامل و 

تية للسياحة السياسات احملفزة على تطوير هذا القطاع يف دول مشال إفريقيا من بينها اإلطار التنظيمي للسياحة ومناخ األعمال و البنية التح
وكذلك املوارد الطبيعية والثقافية و عوامل اجلذب السياحي، ومن خالل هذا التحليل توصلت النتائج إىل أن األداء السياحي لدول مشال 

قومات ملا عاليعكس ف التزال ضعيفة وهذا  المن حيث التنافسية و  ختتلف وإهناإفريقيا ضعيف سواء من حيث استقطاب السياح الوافدين 
كنقطة قوة   استعماهلاو  املقوماتذه هل ريو تسي ختطيطمشكلة  ينا تعاهنا هذه الدول و أهباليت تتمتع السياحي  اجلذبلسياحية وعناصر ا

ب ما توصلت إليه وهذا كان على العموم، أما بالنسبة للجزائر وحس واملعامل األهدافوواضحة  املدىسياحية طويلة  اسرتاتيجياتلتصميم 
 ريعاياملمعظم  يف ريكب  ختلفمن  ينا تعاهنالرتتيب وأخرة  مؤ يفحتتل مراكز  املنتدىمعظم التقارير الصادرة عن  يا يفهنيل أنتائج التحل

 أن السياحية وهذا يدل على خدماهتاجودة  اخنفاضسواء من ناحية توفر البنية التحتية للسياحة وكذالك  املؤشربناء هذا  يفاملعتمدة 
 . واالقتصاد الوطين ككل  احملروقاتالقطاع الذي من ممكن أن يكون كقطاع داعم لقطاع  هلذا كبرية   أولوية مل تعطي اجلزائر 

العربي دراسة  المغرببلدان  فيتقييم تنافسية قطاع السفر والسياحة )عنوان ب : (عيساني عامر/د بوراوي ساعد،/ أ) :دراسة.5
   5112جوان/  11جامعة بسكرة العددب اإلنسانيةمجلة العلوم /(والمغرب،تونس الجزائر مقارنة بين

تنافسية قطاع السياحة  حتسنيي القرار من أجل أيدي متخذ املؤشرات الدولية باعتبارها أداة يفهذه  أمهيةركزت هذه الدراسة على بيان 
بوجه  االستثماربيئة  وحتسنيالطبيعية والثقافية و البيئية الداعمة لتنافسية قطاع السياحة بوجه خاص،  املؤهالت تثمني خاللوالسفر،من 

تنافسية السياحة والسفر  يفالعريب  املغربترتيب دول  يفلنتائج من بينها أن هناك تفاوتا من ا جمموعة ىلتوصلت الدراسة إ األخريويف عام،
الرتتيب، وهذا راجع  يفمازالت متأخرة  اجلزائر، أما املؤشراتهذه  يفحتسني تنافسينها من  رباملغل من تونس و متكنت ك نيففي ح
 .السياحية اإلسرتاتيجيةتنفيذ  يفلتأخرها 
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 .ماهية التدفقات المالية: المحور األول
كما قد تتخذ شكل قروض طويلة أو متوسطة أو   تتدفق رؤوس األموال األجنبية وفق عدة أشكال فقد تتخذ شكل استثمار أجنيب مباشر،

ويف مجيع األحوال فإن ،أو آالت دواء عينية كغذاء أو وقد تتخذ أيضا شكل منح ال ترد،وهذه املنح قد تكون نقدية أو،قصرية األجل
الدولة يف احلصول على ما  دخول هذه التدفقات املالية يؤدي إىل زيادة الطلب على املوارد احمللية كما يوفر عمالت أجنبية تستخدمها

 .حتتاجه من السلع واخلدمات
 :المالية التدفقات تعريف:أوال
مطروحاً  واحدة سنة عن استحقاقها فرتة تزيد اليت القروض من صايف التدفقات أهنا على املالية التدفقات صايف يعرف :الدويل البنك .0

 .1األسهم حمافظ يف واالستثمار املباشر االستثمار األجنيب وصايف الرمسية املساعدات إىل التسديدات،باإلضافة منها
تعرف التدفقات املالية على أهنا اكتساب وتصرف األصول واخلصوم املقومة بالعمالت األجنبية من قبل مؤسسات القطاع العام يف  .7

اقرتاض القطاع العام  تربيعو . النقد األجنيب احلصول على احتياطيات أوشراء الالشكل املهيمن للتدفقات املالية هو أما ،بلدال
مبثابة ( SWF)مشرتيات األصول األجنبية من صناديق الثروة السيادية  تربكما تع  ،بالعمالت األجنبية مبثابة تدفق رمسي سليب

 . 2حد التدفقات املالية للنقد األجنيبأ تعترب الرمسية والسياحةالتدفقات املالية 
 :هناك عدة أشكال للتدفقات املالية ميكن ذكرها فيمايلي :المالية أشكال التدفقات: ثانيا

 :االستثمار األجنبي المباشر .1
 أي  ا،يعرف االستثمار األجنيب املباشر بأنه انتقال رؤوس األموال لالستثمار يف اخلارج بشكل مباشر يف صور مشروعات أيا كان نوعه

اليت تتدفق إىل داخل الدولة املضيفة بقصد إقامة مشاريع متلكها اجلهة و .شركات،مصدرها حكومات، أفرادأجنبية أموال  هي
 . 3األجنبية،وتأخذ عوائدها ضمن شروط يتفق عليها مع الدولة املضيفة

 4اخلدمي وقد يكون هذا املشروع مشروعا للتسويق أو للبيع أو للتصنيع أو أي نوع آخر من  النشاط اإلنتاجي أو . 
  ويعرف أيضا االستثمار األجنيب املباشر بأنه يتمثل يف ممارسة املال األجنيب لنشاط يف بلد آخر سواء كان ذلك يف جمال الصناعة

االستخراجية أو التحويلية حبيث يرافق هذا النوع من االستثمار انتقال التكنولوجيا واخلربات التقنية إىل الدولة املضيفة من خالل 
 . 5شراف مباشر على النشاط يف املشروع املعينممارسته سيطرة وإ

 :(استثمار الحافظة)االستثمار األجنبي غير المباشر  .5
 حمفظة األوراق املالية على شراء األصول هبدف كسب معدل العائد الذي يعترب جذابا ملستوى معني من املخاطر ينطوي االستثمار يف 

 تصدر هذه األصول،ويشمل االستثمار يف حمفظة األوراق املالية كشراء السندات مع عدم وجود حق مكتسب يف الرقابة على اهليئة اليت
 6 .احلكومية والسندات اليت تصدرها الشركات

  يف استثمار احلافظة يتعلق بشراء املستثمرين لألسهم والسندات واألوراق املالية هبدف اقتنائها لفرتة معينة مث بيعها عندما يرتفع سعرها
 7.واحلصول على أرباح إضافية تفوق مستويات املخاطر اليت يتعرض هلاالسوق املايل 

  شكل استثمار يف شراء السندات الدولية طويلة األجل سواء كانت سندات  علىهذا النوع من تدفقات رؤوس األموال  تلخصي
 8.اخلاصة حكومية أو سندات تصدرها الشركات

  األموال اليت حتصل عليها دولة ما أو مؤسسات مقيمة هبا عندما تقوم بإصدار أوراق  أنه إمجايل رؤوسيقصد باستثمار احلافظة املالية
بشراء أوراق مالية داخل  -أفراد أو مؤسسات-يف أسواق املال العاملية أو عندما يقوم املستثمرون األجانب ( أسهم وسندات) مالية

 9.السوق احمللية هلذه الدولة
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 :القروض الخارجية .3
  هذه  والفوائد املرتتبة عنلتزام بدفع األقساط االلقاء ،من اجلهة املقرضة إىل اجلهة املقرتضة،بني الدولالقروض هي وسيلة لتحويل املوارد

 10.القروض
 االلتزام مع من نفس الدولة آخر معنوي شخصأو أي  الدولة تستدينها اليت النقدية املبالغهي  اخلارجية قروضومنه نستنتج أن ال 

 .معينة لشروط وفقا عنها فائدة دفعو  بردها
 :المساعدات والمنح األجنبية الرسمية .1
  قابلة للتحويل، أوالعمالت الك  على شكل نقديإما  وتكون،إليهااملساعدات هي حتويل املوارد من الدول املاحنة إىل الدول املمنوحة 

 11.سلع وخدمات استهالكية أو استثمارية على شكل فنية أوالربات كاخلشكل عيين   على
 .أثر التدفقات المالية على اقتصاديات الدول: المحور الثاني

ه هناك املصدرة للتدفقات املالية إال أناجيابية جيلبها دخول التدفقات املالية إىل الدول املستضيفة هلا وكذلك بالنسبة إىل الدول  أثارهناك 
 :وجود لآلثار السلبية مرتبطة بذلك نذكرها فيمايلي

 :12وتتمثل فيمايلي :المحتملة للتدفقات المالية المنافع:أوال
 :االستهالك تمهيد .1

 متهيد على تساعد التدفقاتو  الفرتات بني املوارد توزيع فرتة وميكنهم من ألكثر استهالكهم خيططون املستهلكني ألن االستهالك متهيد يقع
حالة  يف خاصة االقتصاديةمكمال للدورة  دوراً  تلعب الدولية األسواقو  الرفاه وقت واإلقراض وقت الشدة االقرتاض خالل من االستهالك

 . مؤقتة مالية صدمات وجود
 املشاريع لتمويل كاف غري عادة ما يكون الذي احمللي لالدخار ومساعدا مكمال عامال اخلارجية التدفقات متثل :االستثمار رفع .5

 .النامية الدول يف االستثمارية
 املوارد خالل حتويل من األخرى التدفقات باقي من أكثر النمو على املباشرة األجنبية تؤثر االستثمارات :االستثمار تحسين إنتاجية .3

 . والتنظيمية التكنولوجية املعرفة تسهل انتقالو  رحبية مشاريع أكثر إىل املالية
 اقتحاميف   دورها األجنبية وتعزيز البنوك بدخول اصطحبت إذا خاصة املالية التدفقات تساهم :المالي واالستقرار الكفاءة تحسين .1

 اخلدمات تسعري،اإلدارة يف أساليب حديثة إتباع،وحتسني نوعيتها املالية اخلدمات مستوى تطوير،العاملية املال رأس ألسواق أفضل
 .الدولية األسعار مع يتماشى بشكل املالية

 :عن التدفقات الماليةالناجمة المخاطر المحتملة :ثانيا
 :التركيز الجغرافي للتدفقات المالية .1

 الشدة واحلاجة املاسة إليها أوقات عليها يصعب احلصول وبالتايل االقتصادية الدورة مع توافقالب تتحرك. 
 النامية للدول متكافئة غري تدخل حبصص. 

 العملة، قيمة ارتفاع تضخمية، النقدية،ضغوطجملاميع ا يف سريع ارتفاع حيث تؤدي إلى :الكلية السياسات على متزايدة ضغوط .7
 ..التجاري امليزان وضعية تدهور

 :إن التذبذب املايل حيدث نظرا لعدة عوامل منها :المالية واألزمات العدوى المالي، التذبذب .3
 االقتصادية لألساسيات متوقعة أو فعلية تغيريات :حملية عوامل. 
 التبادل معدالت أو الفائدة أسعار يف التغري :خارجية عوامل. 
 املستثمرين جانب من “ 13 القطيع تصرفات” وجود. 
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 :للموارد المالئم غير التخصيص .1
 ختضع للمضاربة أخرى وقطاعات لالستهالك وختصيصه االقرتاض حجم ارتفاع . 
 املعلومات يف تكافؤ عدم لوجود للموارد نتيجة مالئم غري ختصيص. 
 والتشغيل واالستثمار النمو على سليب أثر مع العمالء حساب صغار على املعروفني العمالء لتفضيل األجنبية البنوك قابلية . 
 :أجنبية بنوك بوجود المرتبطة المخاطر .2

 والقروض املالية للموارد مالئم غري ختصيص. 
 تنافسية تكون لكي احمللية البنوك على كبرية ضغوط . 
 حلمايتها احلكومة من بضمانات ضمنية تتمتع كبرية بنوك احمللية وإنشاء البنوك دمج حالة يف “ األخالقية املخاطرة” وجود إمكانية 

 .حالة حدوث أزمة يف
 حالة  يف األموال هروب ضد حصناً  متثل ال بالتايل وهي األزمات حالة نشوب يف املستضيف البلد األجنبية البنوك تغادر أن ميكن

 . باالقتصاد الثقة أزمات أو دوث األزمة املاليةح
 .ة في دول شمال إفريقيايخدمات السياحلالتدفقات المالية ل :المحور الثالث

 :مفهوم الخدمات السياحية:أوال
املضيفة هي اخلدمات اليت تقدم للسياح الوافدين لتلبية احتياجاهتم ومطالبهم املختلفة داخل الدول  :تعريف الخدمات السياحية.1
  14.هلم
  :أنواع الخدمات السياحية.5
تتمثل جبميع وسائل اإلقامة السياحية املعروفة مثل الفنادق واملوتيالت والقرى السياحية والشقق املفروشة وبيوت  :خدمات اإلقامة .أ 

 .الشباب واملخيمات
واملطاعم هي أماكن تقدم فيها املأكوالت واملشروبات للزبائن كمطاعم اخلدمة على الطاولة و مطاعم خدمة  :اإلطعامخدمات  .ب 

 .الوجبات السريعة
ويتمثل  .15(افدة للسياح باألسواق املضيفة للسياحو وسيلة مهمة لربط األسواق ال): النقل السياحي فيعّرف بأنه :خدمات النقل  .ج 

النقل السياحي العامة واخلاصة ووسائل النقل العامة والشركات السياحية وبعض الفنادق ومكاتب  باخلدمات اليت تقّدمها شركات
 .تأجري السيارات

تقوم بتقدمي خدماهتا املختلفة للسائحني مثل احلجز بالفنادق ووسائل التنقل الداخلية واحلجز على  :خدمات وكاالت السفر  .د 
 الرحالت اجلوية الدولية واحمللية 

 .تشمل املتاحف واملسارح واملعارض واملهرجانات الثقافية والفنية واملواقع اآلثارية والرتاثية والدينية :ت الثقافيةالخدما  .ه 
 . وتشمل أماكن الرتويح عن النفس فتضم الشواطئ واملسابح واملدن املائية واملتنزهات واأللعاب الرياضية :الخدمات الترفيهية  .و 
اليت تعكس املوروث الشعيب . هي الصناعات املعتمدة على اليد أو باستخدام األدوات البسيطة فقط :خدمات الصناعات الحرفية  .ز 

  .يف مناذج مصغرة يقتنيها السياح كهدايا تذكارية عن األماكن السياحية اليت يرتادوها
احية سواء داخل الدولة أو تقدمها مكاتب االستعالمات السياحية الرمسية واخلاصة للدول السي :خدمة المعلومات السياحية  .ح 

 .خارجها
خدمات بيع الزهور تقدمها حمالت بيع اهلدايا والتذكارات السياحية وبعض احملالت العامة األخرى، ك :خدمة المشتريات السياحية .ط 

 .والتقاط الصور وغريها
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 .والفنادق تقدم هذه اخلدمة مكاتب حكومية تابعة للدولة باإلضافة إىل املكاتب اخلاصة :خدمة االتصاالت .ي 
 :آفاق السياحة العالمية وتوجهاتها المستقبلية:ثانيا

أوروبا يف املرتبة األوىل : األقاليم الثالثة األكثر استقبااًل للسائحني يف العامل ستكونأن  إىل 7070يشري تقرير آفاق السياحة العاملية عام 
، ويأيت (مليون سائح 787حبوايل )، تليها األمريكتان (مليون سائح 792ستستقبل )وآسيا والباسيفيكي  ،(مليون سائح 202ستستقبل )

بعد ذلك إفريقيا والشرق األوسط وجنوب آسيا، وهذا جيعل السياحة قاعدة انطالٍق للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف شىت ربوع العامل، 
يف أعداد السائحني القادمني إليها والذين ارتفع عددهم من ( حجمه برغم صغر) منوا متزايداقيا وخباصة االقتصاديات النامية، وتشهد إفري

( ٪1.0بنسبة )مليون سائح  72.9إىل  0980٪ عام 7.2إىل  0920عام ( ٪ من السائحني يف العامل0.7بنسبة )مليون سائح  0.2
مليون سائح  82ع أن يبلغ العدد قومن املتو  7002عام ( عامل٪ من السائحني يف ال1.9بنسبة )مليون سائح  22.2إىل  7000عام 

 16 .7070عام ( ٪ من إمجايل السائحني2.7بنسبة )
 :دول شمال أفريقيا فيحركة السياحة : ثالثا

من القطاعات  اع جماالت القطاع السياحي، حبيث أصبح واحدوتنو  السياحي يف العامل وتوضح متابعة احلركة السياحية يف العامل تزايد النم
دولة من الدول اليت يقصدها السائحون يف العامل  02مقاصد سياحية، فبينما كانت أكرب  تكتشففبمرور الوقت  منوااألكرب واألسرع 
وواصلت 0920٪ فقط عام 22النسبة اخنفضت إىل  أنجند  0920امل عام ٪ من عدد السياح على مستوى الع98تستوعب حنو 
 7002.17السياح عام  ين إمجالي٪ فقط م22اخنفاضها إىل 

مليار  20.7إىل زيد لي 7000مليار دوالر عام  72.2إىل  0980مليار دوالر عام  2.7يف القارة من  دخل القطاع السياحي ارتفع وقد
 7070.18مليار دوالر عام  82ومن املتوقع أن يبلغ 7000دوالر عام 

األمر  7002٪ عام 2مل يتجاوز الـ  ياحلكن نصيبها من الس7002عام من سكانه  ٪02و من مساحة العامل ٪77مساحة القارة متثل و 
من ناحية،وحىت ترتفع نسبة مسامهة  ةوبشري ةعيطبيت ملا متلكه القارة من مقوما نظرا الذي جيعل التنمية السياحية يف القارة ضرورة حتمية

 19.أخرى ةالقارة يف السياحة العاملية من ناحي
ماليني  2.2السياحة والسفر بالقارة حبوايل  يفرت العمالة املباشرة قد حيث من السكان ةكبري   ةاإلفريقية يف تشغيل نسبتساهم السياحة 

٪ من مجلة العمالة 7.7و ٪ من مجلة العمالة بالقارة اإلفريقية7.0العمالة املباشرة يف السياحة بنحو  كما أسهمت7000نسمة عام 
٪ من مجلة 8.0 بنسبة 7001مليون عام  70.2زادت إىل و  مليون فرصة عمل 00.2بنحو أسهمت  7000ففي عام  20.بالعامل

 21.عمل مباشر منصب مليون 7.2بتوفري (  7001 –  7000)خالل الفرتة  يكما أسهم القطاع السياح األيدي العاملة بالقارة
 :إفريقيا  إلى سياح الوافدينتطور أعداد ال(: 1)الشكل 

 
 .791ص  7002عتلم ، اجلغرافيا االقتصادية، جامعة املنوفية، مصر موسى فتحي : املصدر
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ها أعداد السائحني يف إفريقيا تفّوقها الكبري على املتوسط العاملّي خالل معدالت النمو اليت سجل أن نالحظمن خالل الشكل 
جند أّن املعدل العاملّي مل يتجاوز  ٪020ففي حني سّجل املعدل السنوّي لنمّو أعداد السائحني يف إفريقيا  (م7002 –م 0920)الفرتة 

أّن املعدل السنوّي لنمّو السياحة ( 7001 –7002)٪ خالل الفرتة نفسها، كما تبنّي معدالت منّو احلركة السياحية خالل الفرتة 22.7
 وعلى النم ةواضح ة٪ لألمريكَتني، وهذا حيمل دالل7.2٪ لقارة أوروبا، و 7.8و  يل العامل٪ للمعد7.8٪ مقابل 2.1اإلفريقية بلغ 

 22.مقارنة مبناطق العامل األخرىبرغم ضآلة نصيبها  الذي تشهده السياحة اإلفريقية
 ( 5112 –  5111)العالم  التوزيع الجغرافي للسياح  بالمليون سائح في (: 1)الجدول 

 
SOURCE: World Tourism Organization (UNWTO), Tourism High lights, several Edition 

الوضع قي ب 7002 إىل 7000 كل السنوات من مقارنة بباقي مناطق العامل ويف إفريقيااجلدول قلة عدد السياح يف  خالل نالحظ من 
يف إفريقيا اجلنوبية والشرقية،والسياحة الشاطئية عرب سواحل إفريقيا  ما بني مناطق السياحة البيئية ع يف املعروض السياحيعلى حاله برغم تنو 

احلركة  توافد ن املتوسط واألمحر واحمليطنَي األطلنطي واهلندي، فإن هناك بعض الدول اإلفريقية ما زالت تعاين من ضعفيعلى البحر 
من حيث انعدام األمن والفقر والتصّحر والصراعات املتنوعة وقد يكون هذا نتيجة تضخيم وسائل اإلعالم لألوضاع السائدة  السياحية إليها

اليت تعيشها هذه الدول، خصوصًا بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء، أو ضعف التغطية اإلعالمية للتعريف مبكونات اجلذب السياحي يف 
 7000 اليونسكو عام  منظمة قدمت األسبابونقص اخلدمات، ونظرا هلذه  النقل ، أو عوامل أخرى، مثل ضعف إمكانياتالقارة

وتعظيم دورها يف محاية الرتاث الثقايّف  تنمية السياحة املستدامة يف الصحراء الكربى، استهدفت تنمية السياحة الصحراويةل إسرتاتيجية
 23.ملا لذلك من انعكاساٍت اقتصادية واجتماعية وتسويق املنتج السياحّي الصحراوي والطبيعي

 . التوزيع النسبي للسياح في منطقة شمال إفريقيا:رابعا
( 7000–0990)متوسطها خالل الفرتة  حيث بلغ: التنافسية السياحية من حيثاحتلت دول مشال إفريقيا املرتبة األوىل 

ء زيادة نصيبها هو ، والذي يقف وراككل  إفريقياالوافدين إىل قارة  أعداد السائحني 7/2٪ أي أهنا تستأثر مبفردها بأكثر من 17.0حنو
باإلضافة إىل البعد عن الصراعات يف بعض  وسهولة الوصول إليها قرهبا من دول اإلحتاد األورويب اليت تُعّد أحد مصادر اإلمداد بالسائحني

 .قارةالتوزيع النسيب ملناطق قارة إفريقيا من احلركة السياحية الوافدة إىل ال( 7)، ويوضح الشكل 24دول إفريقيا جنوب الصحراء
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 .إلى القارة الوافدة التوزيع النسبّي لمناطق قارة إفريقيا من الحركة السياحية(: 5)الشكل 

 
 9موسى فتحي موسى عتلم، التحليل اجلغرايف للحركة السياحية إىل أفريقيا،ص :املصدر

 7002عام المن حيث استقباهلا للعدد األكرب من السياح يف القارة،حيث توضح بيانات  مل تستمر صدارة منطقة مشال إفريقيا للمشهد
العديد من االضطرابات السياسية اليت ل ٪ ملنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، يف ظل80.2مقابل  السياح٪ من 08.2أهنا مل تستقبل سوى 

يف  متثل مكون مهماناقص أعداد السائحني يف هذه الدول واليت ت إىل أدىمثل مصر وليبيا وتونس  بعض دول الشمال اإلفريقي شهدهنا
 .منطقة الشمال اإلفريقي

 و حيث كانت السياحة متّثل املصدر الثاين للدخل 7000مليون سائح عام  01استقبلت مصر حوايل ال احلصر فقد  سبيل املثال وعلى
داد السائحني يف كما اخنفض أع سائح نو يمل 9.2إىل حنو  اسّجلت اخنفاض 7002عام  يفلكن و  بليون دوالر 07.2أسهمت بنحو 

 يفويتضح لنا من خالل دراسة تطّور احلركة السياحية  7009.25ن سائح عام مليو  2إىل  7008ن سائح عام و يمل 2.9تونس من 
الدعم اإلعالمي والتكنولوجي ميكن أّن  القارة أصبحت ضمن املقاصد السياحية اليت هلا نسبة من السائحني يف العامل و مبزيد من : إفريقيا

القارة اإلفريقية ككل ومنطقة  يفستغل بعد خصوصا مع زيادة معدالت منو احلركة السياحية يرفع نصيب القارة ألن الكثري من مواردها مل 
 .مشال إفريقيا بشكل خاص

(:  5) الجدول (5111-5112)الفترة إفريقيا خالل شمال لدول الوافدون السياح عدد تطور   

 
 www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm: املصدر

http://www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm
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 2014 سنة يف سائح مليون 28 من أكثر يف اجلدول املذكورة  إفريقيا مشال لدول الوافدين السياح عدد أن أعاله اجلدول من نالحظ
 تتوفر رغم ما إفريقيا مشال لدول السياحي للطلب املنخفض املستوى يعكس وهذا العامل، يف السياحعدد  إمجايل من ٪ 2.54 ميثل ما

من  الفرتة يف الدول هذه على السياحي تغيري التوافد نسبة أن اجلدول ينب سياحية، كما ومقومات إمكانيات من الدول هذه عليه
 .الثلث تقارب زيادةب أي 31.67 تساوي ٪ (7001 – 7002)

 اخنفاض شهد 2011 سنة يف السياحي أن الطلب جند اجلدول يشملها اليت الفرتة يف إفريقيا مشال لدول الوافدة السياحة تطور تتبع وعند
 اإلقبال السياحي تراجع هو اجلدول حسب مرده والذي  ٪-09,18الطلب إىل  يف نسبة الرتاجع وتقدر قبلها، اليت بالسنة مقارنة واضح

 .العريب ثورات اخلراب إعالميا ب عليه اصطلح سياسي وما حراك من الدولتني هاتني عرفتاه ما نتيجة ومصر تونس دولة من كل إىل
 2.8 بلغ 2014 سنة يف اجلزائر الوافدين إىل الدوليني السياح أعداد أن ( 7 )رقم  اجلدول معطيات خالل أيضا من املالحظ ومن

 األسواق على 2014 سنة يف العاملي السياحي الطلب ترتيب عن أما ، 2013عام  عن ٪ 4.93 نسبتها وبزيادة سائح مليون
 هذه كانت بعدما ينيمال 9 ـــب مصر تليها مث سائح مليون 10 ب األوىل املرتبة حتتل املغرب دولة أن جند إفريقيا، مشال يف دول السياحية
األمين  االستقرار وعدم اإلرهابية األعمال شهدهتا و اليت األخرية السياسية أن األحداث إال السابقة السنوات يف للرتتيب املتصدرة األخرية

 26.السوقية حصتها على سلبا انعكست
 :دول شمال إفريقياالعالم وبب للخدمات السياحيةتطور التدفقات المالية : خامسا

حيث 0990إىل أكثر من الضعف منذ عام  يازاد عدد السياح الدوليني الوافدين عامل (UNWTO)ا ملنظمة السياحة العاملية قوف
 0.072ليصل إىل  7007٪ يف عام 1بزيادة قدرها  7000مليون عام  910 مث 7000مليون عام  222مليون إىل  172ارتفع من 

العام السادس على التوايل من  7002عام  ميثل ،مليار دوالر 0.081مع دخل قدره  7002٪ عام  1.1وزيادة بنسبة  مليار سائح
نظمة السياحة ملثقة الوبقيت نتائج مؤشر ،7000ر كل عام منذ عام ٪ أو أكث 1النمو فوق املتوسط مع زيادة الوافدين الدوليني بنسبة 

 .وإن كان مبستوى أقل مقارنة بالسنتني السابقتني 7002إىل حد كبري عام  العاملية إجيايب
وتتماشى هذه األرقام مع توقعات  7002٪ يف عام 1لسياحة العاملية أن يصل عدد السياح الوافدين إىل العامل بنسبة تتوقع منظمة او 

أن يزداد  كذلك  من املتوقع يف املتوسط وعالوة على ذلك اي٪ سنو 7.8أي بزيادة  7070منظمة السياحة العاملية على املدى الطويل لعام 
ليصل ،مليون سائح دويل إضايف سنويا 17مما ميثل  7070إىل عام  7000من عام ابتداءا ٪ كل عام 7.7عدد السياح الوافدين بنسبة 

وتظهر أحدث النتائج السنوية الصادرة عن اجمللس العاملي للسياحة والسفر و . 7070مليار حبلول عام  0.8إمجايل عدد الوافدين إىل 
وشكلت  7002الناتج احمللي اإلمجايل قد منت للسنة السادسة على التوايل يف عام االقتصاد اكس فورد أن مسامهة السياحة والسفر يف 

٪ من 00  بنسبة مليون وظيفة 781و توليد أكثر من ( تريليون دوالر 2.7)٪ من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي  9.8املسامهة اإلمجالية 
 .27العمالة العاملية
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 التدفقات المالية من إجمالي الناتج المحلي  لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا للفترةجمالي نسب المئوية إلإل: 3الشكل
 (2017-2013)وتوقعات الفترة(  2012- 1992)

 
 23، ص 5113الدولي النقد لصندوق © العربية الطبعةتقرير أفاق االقتصاد العالمي ،  :المصدر

تدفقات  + االستثمارات األجنبية املباشرةيساوي تدفقات  إفريقيانطقة مشال مب إمجايل التدفقات املالية أن نستنتجالشكل  هذا من خالل
 .تدفقات خاصة أخرى+ التدفقات الرمسية+  استثمارات احلافظة اخلاصة

ومتوجهة حنو  إفريقيال التدفقات املسجلة يف القيم حتت الصفر هي عبارة عن تدفقات مالية خارجة من اقتصاديات مشا أننالحظ  كما
اىل 0997من األوىليف العشر سنوات  انهحيث يعترب  نقصا لتلك االقتصاديات  الن خروجها من االقتصاديات الوطنية العامل اخلارجي

تليها التدفقات الرمسية اخلاصة مث تدفقات استثمارات احلافظة  بشكل كبري التدفقات املالية اخلارجة يف استثمارات احلافظة تمتثل 7007
 .بشكل اقل منهما اخلاصة

فنالحظ وجود فقط نوعني من التدفقات املالية اخلارجة ومها التدفقات الرمسية بشكل كبري وبنسبة اقل  7002اىل 7007يف الفرتة من  أما 
 .خالل تلك الفرتة إفريقيالتدفقات املالية اخلارجة لدول مشال ل أشكالشكل من  أليوال وجود  األخرىالتدفقات اخلاصة 

تسجل بالقيمة املوجبة الن دخوهلا يشكل إضافة ويعترب قيمة مضافة لتلك  فإهنا إفريقياالتدفقات املالية الداخلة على اقتصاديات مشال وأما 
ات املالية الداخلة وبرزت بشكل اكرب التدفقات خاصة فنالحظ وجود تنوع يف التدفق 7007 إىل 0997وخالل الفرتة من  االقتصاديات

   عن باقي التدفقات املالية الداخلة األخرى أخرى
فنالحظ فقط وجود التدفقات املالية الداخلة املتمثلة يف االستثمارات األجنبية املباشرة بشكل كبري وتدفقات  7007من عام  وابتداءا

فنالحظ وجود تدفقات خاصة  7009ماعدا يف عام  األخرىاستثمارات احلافظة اخلاصة حبجم اقل وال وجود لباقي التدفقات املالية 
 . أخرى ولكن ليس بشكل الكبري

 منطقة التدفقات املالية اخلارجة من أنوكاستنتاج عام نالحظ أن اكرب قيمة ملنحىن إمجايل التدفقات املالية تقع يف اجلزء السالب وهذا معناه 
 .اكرب بكثري من التدفقات املالية الداخلة إليها إفريقيامشال 
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 .28إفريقيابدول شمال  للخدمات السياحيةواقع التدفقات المالية : سادسا
 سائح، مليون21  العدد أفريقيا حيث بلغ مشال إىل الوافدين الدوليني السّياح عدد يف ٪07 در بـمت تسجيل نسبة منو تق 7002يف سنة 

 الرئيسية األداء اجتاهات مايلي يف وترد 7002مقارنة مع سنة  2017 عام يف إضايف وافد سائح ماليني 3 حنو املنطقة استقبلت إذ
 .املختلفة املتعلقة باخلدمات السياحية القطاعات حبسب

 :الطيران قطاع 1
 2016 عام حققتهالذي  والنم بالتايلتعزز ل  2017 عام خالل ٪8 بنسبة الطلب يف سنوية زيادةً  األفريقية الطريان خطوط شهدت
 .7002مقارنة بسنة  7002لسنة ٪ 2بفارق زيادة بـ  النقل حركةوقدرت  7002 عام مع ة٪مقارن2 نسبته بلغت والذي

 :الفنادق قطاع 5
 متوسط ارتفاع من الرغم ٪ على 16اإلشغال حيث بلغت نسبة كافة األصعدة على ارتفاعا أفريقيا مشال الفنادق يف منطقة سجلت

 .٪ 38 بنسبة املتاحة الواحدة الغرفة ٪ وإيرادات 19 بنسبة اليومي السعر
 :السفر قطاع 3

 الشركات رحبية أن رغم املنطقة ، يف السياحة والسفر قطاع أداء على أفريقيا مشال مقاصد يف السياحة الجتاهات اإلجيايب املشهد انعكس
 نوًعا التقليدية الرحالت تنظيم شركات تواجهُ  ذلك، إىل للمنافسة املتزايدة باإلضافة نتيجة لضغوطات تعّرضت املقاصد غالبية يف السياحية

 عرب إىل إجراء احلجوزات عام بعد عاًما املنطقة يف التوّجه يزدادُ  إذ اإلنرتنت، شبكة السفر العاِملة عرب وكاالت قبل من املنافسة من
 .اإلنرتنت

 :السياحية قطاع المنتجات 1
 أظهرتوالداخلية حيث  اخلارجية من العوامل للعديد ةاستجاب أفريقيا، مشال مقاصد يف متبايناً  مشهداً  الرتفيهية السياحة اجتاهات عكست

 السياحية السفن منت على الرّكاب أعداد يف در املط النمو القطاع على حافظ كما,تونس يف انتعاش بوادر البحرية الرحالت سياحة عودة
 .املوانئ يف السفن رسو لدومع
 :للسّياح المصّدرة األسواق 2

 اهاتجتاال أن غري أفريقيا مشال منطقة ضمن رئيسية مقاصد يف السياحة إنعاش يف املسامهني أبرز والروس الصينيون شكل الوافدون
  .وآخر دمقص بني اختلفت قد ةاملصدر  باألسواق املرتبطة

روسيا  من الوافدين نسبة اأم،ومصر تونس إىل األوروبيني السياح من مرتفعة نسبة سجل دخول  2018 عام من األوىل األشهر يفو 
 .(٪029)+بلغت  حيث ملحوظ بشكل مرتفعة فجاءت

 :المستقبلية االستثمارات 2
 املشاريع هذه من العديد يوجد كما  أفريقيا يف عليه ُمتعاقد فندقي مشروع 146و غرفة 25,000 املتعاقد على اجنازها الغرف عدد بلغ

  .إفريقيا مشال يف خمتلفة من التطوير مراحل يف ليارات الدوالراتمب تقدر التحتية البىن ومشاريع الفندقية
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 لدول شمال إفريقيا (5111-5115) للفترة (االستثمار في المشاريع السياحيةألجل )اإلنفاق السياحي  :3جدول 
  (مليون دوالر)                                                                      

 
 12،املنظمة العربية للسياحة،ص 7002واالجنازات  األنشطةتقرير اعتمادا على  الباحثني إعدادمن : املصدر

  (5111-5115) للفترة عائدات السياحة الدولية في دول شمال إفريقيا:1جدول
  (أمريكيمليون دوالر )                                                                  

 
 العاملية السياحة ملنظمة السياحة إحصاءات ملوجز املدمج القرص املتحدة، األمم بيانات لبوابة اإللكرتونية البيانات اعتمادا على قاعدة الباحثني إعدادمن  :املصدر
2017 

 إفريقيابين دول شمال  للخدمات السياحيةتحليل واقع التدفقات المالية /أ
والتدفقات املالية  للخدمات السياحيةمقارنة بني التدفقات املالية الداخلة  بإجراءسنقوم ( 1)و ( 7)اجلدولني  باالعتماد على معطيات

 .للخدمات السياحيةاخلارجة 
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  (51155111)الميزان السياحي لدول شمال إفريقيا للفترة:2الجدول
 (مليون دوالر أمريكي)                                                                                                

 
 السابقين( 1)و ( 3)الباحثين باالعتماد على معطيات الجدولين  إعدادمن : المصدر

بلغت على  إذ 7001و7007و 7007يف قيمة امليزان السياحي لدول مشال إفريقيا مسامهة كبرية جدا يف سنوات  املغربسامهت 
يف حتقيق  إفريقيادول مشال ما حققته جتاوزت جمموع  أننالحظ  املذكورة ٪ حيث يف كل السنوات22,08٪ و19٪ و27,21التوايل

 على التوايل نسب مصر حيث حققت كذلك نتائج اجيابية خالل كل السنواتمث تلتها  للمنطقة  نتيجة اجيابية للميزان السياحي
 يف نتيجة امليزان السياحي  7007مصر متكنت من جتاوز نسبة املغرب خالل سنة  أن٪ كما نالحظ 71,09٪ و20,07٪ و72,22

 ٪ و02,02  ٪ و77,21ب التالية  بالنسبة لتونس فقد حققت كذلك نتائج اجيابية وثابتة يف ميزاهنا السياحي حيث بلغت النس أما
 .7001و7007و 7007املتتايل للسنوات  الرتتيبعلى    70,87٪

٪ -0,00٪ و-7,72السياحي بل حققت نتائج سلبية وهي  اميزاهنحتقيق نتائج اجيابية على مستوى بالنسبة للجزائر فقد فشلت يف  أما
امليزان السياحي جملموع دول  إضعافمما ساهم يف   أخرى إىلتنخفض تدرجيا من سنة  بدأتالنتائج السلبية  أناملالحظ  و٪ -0,00و

امليزان السياحي لشمال  إضعافبدرجة طفيفة وال تكاد تكون ملحوظة مقارنة بليبيا اليت فشلت فشال ذريعا وسامهت يف  إفريقيامشال 
 7007و 7007كما هو يف النسب التالية على التوايل لسنيت   إفريقياال مسامهة كبرية  وحدت من حتقيق النتائج االجيابية لدول مش إفريقيا

واالنقسام السياسي إىل عزوف السياح عن زيارة ليبيا، ما أدى إىل  حيث أّدى ترّدي األوضاع األمنية٪  -02,09٪ و-70,20مانسبته  
ا فندق 787ويبلغ إمجايل عدد الفنادق يف ليبيا  .ت هلاإغالق عدد كبري من الفنادق والشركات السياحية بعد اخلسائر الباهظة اليت تعرض

من هذه الفنادق مقفل بسب األوضاع األمنية % 22غرفة ويوجد  01700وإمجايل غرف  سرير 72722بقدرة استيعابية تقدر حبوايل 
 .للهيئة العامة للسياحة الليبية 7002ة السياحة يف البالد حبسب دراساتوقلة حرك
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 :أفريقيا شمال  منطقة في الخدمات السياحيةتدفقات  تطور عوامل/ب
 من إجيايب بشكل انعكس ما( ٪2)+منطقة مشال أفريقيا  إىل الوافدين عدد ارتفاع يف العاملي االقتصادي االنتعاش ثبات ساهم -

 .وتونس مصر مثل السابقة، السنوات الرتاجع يف من عانت اليت املقاصد يف الثابت خالل االنتعاش
منطقة مشال  يف ةللمقاصد السياحي بامكس شكل قد العامل يف لو األ املصدر السوق لتصبح الصني سجلته الذي السريع التقدم إن -

 .إليها الوافدين الصينيني احيالس عدد يف ةزياد غالبيتها شهدت حيثا،أفريقي
 .واملغرب تونس مثل مقاصد يف الوافدين عدد زيادة يف الصينيني للمواطنني التأشريات على احلصول ساعد تسهيل -
 .إليهما السياحة الوافدة اتقتدف على إجيايب بشكل التأثري إىل وتونس مصر يف السياسي االستقرار عن السائد االنطباعأدى  -
 .مصر يف السياحية األزمة من للتعايف عامال مساعدا اجلنيه قيمة اخنفاض شكل -
 .الروسي السوق يف االنتعاش استيعاب على تونس يف ساعَد االستقرار النسيب  -
منطقة مشال  من مقاصد العديد يف السياحة على سليب تأثري املصدر أسواق يف احلكومات قبل من السفر على املفروضة للقيود كان -

 .تأثريا اجيابيا لزيادة الوافدين السياحيني السفر عن احلظر رفعأثر ومصر و  تونس مثل أفريقيا
 اإجيابي سانعك 7002و 7002 منطقة مشال أفريقيا خالل دول من العديد قبل من الدخولتأشريات  تسهيل سياسات حتسني -

 .إىل املغرب و تونس واهلنود والروس الوافدين الصينيني السياح حالة يف حصل الوافدة،كما السياحة على
 :بين دول شمال إفريقيا للخدمات السياحيةمعوقات انتقال التدفقات المالية :سابعا

بلغ حنو  7002أن حجم خسائر قطاع السياحة يف العامل العريب منذ بداية سنة 29صادر عن املنظمة العربية للسياحة تقرير حديثكشف 
 مستويات الدخل يف قطاع ضامليار دوالر، ومن التقرير ميكن اإلشارة إىل أن أكثر اقتصاديات دول مشال إفريقيا تأثرا بسبب اخنف 1.778
 30:يتلك املعوقات فيمايل أهمونذكر  بسبب أوضاع املنطقة كان االقتصاد املصري، مث االقتصاد التونسي مث املغريبالسياحة 

 املنطقة يؤدي إىل نقص السياح وبالتايل نقص اإليرادات السياحية دولاإلجراءات يف املنافذ بني حدود  تعقيد. 
  إفريقيانقص خدمات النقل خاصة خطوط الطريان اليت تربط بني دول مشال. 
  إفريقيامنطقة مشال  إىلحمدودية املنتجات  السياحية وعدم تصميمها وفق رغبات وتطلعات فئة السياح املتوجهني. 
 تباين مستويات اخلدمات السياحية املقدمة واملرافق املوجودة يف كل بلد من بلدان املنطقة. 
 الناجتة عن اثر التدفقات املالية  قياس وبالتايل عدم التمكن من إفريقيامشال  لإلحصاءات السياحية يف دولم توفر البيانات الضرورية عد

 .بشكل دقيق ومنتظم هبا السياحية املتعلقةاخلدمات 
 من القطاعات األخرى نقص االستثمارات يف البنية التحتية للمرافق السياحية وكل متعلقاهتا. 
  إفريقيامنطقة مشال  وأقاليمضعف قدرات التسويق والرتويح للسياحة يف كل بلدان. 
  لتعاون السياحي بني دول املنطقةاإلقليمية يف االسياحة الوطنية واملؤسسات  إدارات أداءتباين. 
  والتطورات املتعلقة بالسياحة ضعف التكوين من طرف املؤسسات التعليمية السياحية وعدم تقدمي تدريب للمتعلمني يواكب العصر

 .وكيفية تقدمي اخلدمات والرتويج هلا
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 : إفريقيااالستراتيجيات والحلول المقترحة للحد من العراقيل السياحية بدول شمال :ثامنا
اخلدمات االسرتاتيجيات اليت وضعتها املنظمة العربية للسياحة ملواجهة التحديات والعراقيل اليت حتول دون تطوير قطاع  أهمح يوضميكن ت

 :نعرضها يف الشكل التايلو  إفريقيادول مشال  السياحية يف
 :العربية للسياحة اإلستراتيجية: 3الشكل

 
 72،املنظمة العربية للسياحة،ص 7002تقرير األنشطة واالجنازات  :املصدر

 إسرتاتيجيةبوضع  منها وذلكحتاول إجياد احللول املناسبة للحد  وضعت  عراقيل اليت سبق ذكرها فان املنظمة العربية للسياحةتفاديا للو 
 :منها نذكر 7هو موضح يف الشكل مالئمة كما

 :في بعض دول شمال أفريقيا المنتهجة اإلستراتيجيات السياحية .أ
 كركيزة السياحة اسرتداد مكانة إىل الربنامج ويهدف .البالد يف السياحة صناعة تنظيم إلعادة شامال ايإصالح برناجما أطلقت :مصر 1

 .األجنبية للعمالت رئيسي وكمصدر املصري لالقتصاد أساسية
 وتعزيز اجملتمع الدويل، مستوى على كمقصد صورهتا استعادة على األزمة من للتعايف التونسية السياحية اإلسرتاتيجية تعتمد :تونس 5

اتفاقية  وتُعترب،الدخول السياسات اخلاصة بتأشريات وحتسني الرئيسية، املصدر األسواق يف تروجيية محالت وإطالق الداخلي، األمن
 .الوافدة األوروبية سياسية وإسرتاتيجية لتعزيز السياحة خطوة مبثابة األورويب ادحتاال معاليت أبرمتها   "املفتوحة السماوات"
 توطيد تعزيز االستثمار، العرض، تنمية الطلب، تفعيل :على سنوات أربع على ةداملمت املغربية اإلسرتاتيجية تركز :المغرب 3

 .السياحة قطاعيف  البشري املال رأس البالد،وحتسني مناطق خمتلف لدعم الالزمة امليزانية احلوكمة،حشد
 :إجراءات تفعيل اإلستراتيجية السياحية في دول شمال إفريقيا.ب
 السياح الحتياجاتومالئمة  مشوالً  أكثر لتكون واملنتجات السياحية املقاصد تطوير . 
 املنطقة دوليف  السياحية املقاصد يف وتطبيقها واخلدمات السياحية املرافق جودة تعزيزل منظومة إعداد. 
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 القصري على املدى التدريب يتناسب واحتياجات مبا السياحية التدريب والتعليم مؤسسات كفاءة لرفع هاوتنفيذ طريق خارطة وضع 
 .املعتمدة الكفاءة املهنية معايري إىل تستند واليت الطويلاملدى و 
 إليهاللسياح الوافدين  املستقبلة املقاصد السياحية بالدول يف االستثمار تشجيع. 
  بني دول املنطقة فيما بينهم وعرض كل املقومات املتوفرة واملنتجات السياحية للمقاصد ويجالرت. 

 :الخاتمة
 تزايدكذا و  يف العامل السياح عدد تزايد يعكسه ما وهذا ،العاملي االقتصاد يف متزايد دور سياحةلل أن من خالل هذه الورقة البحثية استنتجنا

 املقومات توفرها على كل حيث من السيما السياح جذب حيث من نسبية مبيزة متتعها ورغم إفريقيابلدان مشال  لكنالسياحية، اإليرادات
 إمكانياهتا،ب مقارنة بكثري اقل يزال ال العاملية السياحة من نصيبها أن إال (واحلضارية الثقافية السياحية واقعامل ،طبيعية ثروات)من السياحية 

 واخلدمات التحتية البنية يف االستثمارات قلة منها؛ةثري ك قيودا وعراقيل يزال يواجه ال البلدان هذه يف السياحة قطاع أنحيث 
 .وتسويقها السياحة لتنمية موجهة سياسة إىل االفتقار ذلك من واألهم واملؤهلة، املتخصصة البشرية الكوادر ونقص،األساسية

 :نتائج البحث
 استقرارا األكثر هي املدى طويلة التدفقات املالية . 
 مشال إفريقيا تأخذ شكل استثمارات أجنبية مباشرة دول اغلب التدفقات املالية الداخلة إىل. 
 اغلب التدفقات املالية اخلارجة من منطقة مشال إفريقيا تأخذ شكل التدفقات الرمسية. 
 الستثمارات األجنبية املباشرة بسبب بسبب اخنفاض دخول التدفقات املالية على شكل ا تأثر قطاع السياحة يف مصر وتونس وليبيا

 .اليت أدت إىل اخنفاض إيرادات السياحةو وضاع األمنية املرتدية خوف املستثمرين من األ
  على ريع البرتول وعدم فقط عتمادهارمبا الرغم استقرار الوضع باجلزائر إال أن السياحة تأثرت هبا نظرا لعدم اهتمام الدولة بالقطاع و 

ومنها اإلسرتاتيجية السياحية بشكل جدي وصارم وجعلها  كقطاعات داعمة ومكملة لقطاع  التنويع االقتصاديت تنفيذ اسرتاتيجيا
 .احملروقات

 هام اقتصادي كقطاع  وجعله واإلسرتاتيجية الفعالة لتنميته وتوسيعه  الالزم االهتمام يلق مل منطقة مشال إفريقيا يف السياحي القطاع 
 .العمل فرص وخلق األجنبية للعمالت مدرو 

 :توصياتقتراحات و إ
 السـياح عـدد حيـث املختلفة من ملؤشراته بالنسبة العاملية السياحة من دول الشمال اإلفريقي السياحي يعزز نصيب بالقطاع االهتمام 

 .اخل...السياحية واإليرادات
 يف السائدة السياسية بالتطورات للتأثر عرضة دول مشال إفريقيا ألنه السياحة يف قطاع لوضعية وجوب االحرتاز واالهتمام الكبري 

 .قطاع تنمية أمام عائقا الشامل السالم غياب والسالم وسيظل األمن عملية املنطقة،وخاصة
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