
  :مفاهیم عامة حول السیاحة :  األولالمبحث 

  :السیاحة ومكونات تعریف :  األولالمطلب    

  

یقف الصعب  إعطاء  تعریف  واحد  وشامل  لكلمة السیاحة  حیث  تعددت تعاریف السیاحة ومن       

  , طي بعض التعریف للسیاحة عالتعریف على نوع السیاحة وسوف ن

     

خارج مكان السكن األصلي ، في الماضي سافر السفر واإلقامة  المؤقتة السیاحة  تعني كلمة         

  الناس ألهداف مختلفة  

  

نشاط السفر بهدف الترفیه ، وتوفیر الخدمات المتعلقة لهذا هي :   تعریف منظمة السیاحة العالمیة   

لغرض السیاحة لمسافة ثمانین كیلومترا على األقل  باالنتقالالشخص الذي یقوم  والسائح هو ذلك. النشاط

  وذلك . منزله من
      

مكان إلى أخر أو من  نشاط یقوم به فرد أو مجموعــــة أفراد یحدث عنـــــه انتقال منویمكن تعریفها بأنها    

نتج عنه أماكن أو بغرض الترفیه و ی بلد إلى أخر بغرض أداء مهمة معینه أو زیارة مكان معین أو عدة

معلـــــومات و مشاهدات جدیدة و االلتقاء بشعوب و  اإلطالع على حضارات و ثقافات أخـــــرى و إضافة

یخلق فرص عمل عدیدة و  في الدخل القومي للدول السیاحیة و جنسیات متعددة یؤثر تأثیرا مباشرا

ینشــــر  توى أداء الشعـــوب و ثقافتــــهم ومتعـــــددة لخدمـــــة النشاط و یرتقـــــى بمس صناعــات و استثمارات

 , وحضاراتهم و عاداتهم و تقالیدهم تاریخــــهم

  

إن السیاحة بشكٍل عام هي شكل من أشكال قضاء وقت الفراغ بعیدًا عن مكان اإلقامة والعمل لفترة 

 .ساعة أو لیلة واحدة وال تتجاوز سنة كاملة في المكان المقصود  24زمنیة ال تقل عن 
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  :مكونات السیاحة 

  

لكن تتفق جمیع أنواع السیاحة في العناصر السیاحیة الثالثة الرئیسیة اآلتیة والتي تكون مفهوم السیاحة    

  :لدى أي شعب من الشعوب

وهى الطاقة البشریة التي تستوعبها الدولة المضیفة صاحبة المعالم السیاحیة وفقًا : السائحون - 1

  .لمتطلبات كل سائح

وهى الدول التي تقدم خدمة السیاحة لسائحیها بعرض كل ما لدیهم من إمكانات في : المعرضون - 2

  .هذا المجال تتناسب مع طلبات السائحین من أجل خلق بیئة سیاحیة ناجحة

باختالف أنواعها والتي تتمثل في أنواع السیاحة وتقدیم ). المعالم السیاحیة(الموارد الثقافیة  - 3

السیاحة البیئیة، السیاحة العالجیة، السیاحة الریاضیة، السیاحة : لفة لها فنجد منهاالتعریفات المخت

... االجتماعیة، سیاحة التسوق، سیاحة المغامرات، سیاحة الشواطئ، السیاحة الفضائیة، سیاحة اآلثار

  .الخ

أساسیین من باإلضافة إلى الثالثة عناصر السابقة التي تتكون منها السیاحة، إال أن هناك نمطین  

  :األنماط السیاحیة

  .وهو النشاط السیاحي الذي یتم تبادله ما بین الدول والسفر من حدود دولة ألخرى: السیاحة الدولیة

وهو النشاط السیاحي الذي یتم من مواطني الدولة لمدنها المختلفة التي یوجد بها : السیاحة الداخلیة 

أي أن السیاحة الداخلیة هي صناعة تكون داخل جذب سیاحي أو معالم سیاحیة تستحق الزیارة، 

  .حدود الدولة وال تخرج عن نطاقها

یختلف عند بعض الدول، فنجد أمریكا وكندا تعرف ) مفهوم السیاحة الداخلیة(لكن هذا المفهوم 

كم أو أكثر بعیدًا  100السیاحة الداخلیة حسب مسافة الرحلة التي یقطعها المسافر فإذا كان كانت 

إقامته یعتبر سائحًا داخلیًا أما في بلغاریا وألمانیا فیعرفون السائح الداخلي عل أنه المواطن عن مقر 

ونجد عند البلجیك والبریطانیین یكون السائح .. الذي یقضى خمسة أیام بعیدًا عن محل إقامته 

  .لالداخلي هو ذلك الشخص الذي یقضى أربع لیاٍل أو أكثر بعیدًا عن سكنه لغیر أغراض العم
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  أنواع السیاحــة: المطلب الثاني

  

  :وأشكالها ویمكن تقسیمها إلى عدة أنواع أنواعهابكثرة   في الوقت الحالي وتتمیز السیاحة     

  

  :السیاحة العالجیة - )  أ  

تكمن في هذا النوع من السیاحة الحاجة إلى العالج  الجسمي والنفسي وأمراض أخـــرى عند المواطنین    

وتمارس بهدف الشفاء التام أو التخفیف من اآلالم واألوجاع وهي تنقسم إلى عدة انــواع حسب الوسائل 

  :الطبیعیة المستخدمة في العالج وهي 

  : یةالسیاحة العالجیة المناخ - 1       

في  األحرویتم العالج عن طریق المناخ وذلك مثل بعض األمراض التي تعالج في الجبال والبعض  

  .البحار وغیــرها

   :السیاحة العالجیة المعدنیة - 2       

لكن التقالید المنتشرة  في هذا المیدان  انتشارا األكثرتشمل السیاحة المعدنیة  شكل السیاحة الصحیة     

  .وسائل التسلیة   كإحدىاوز هذا اإلطار تماما حیث أنها تعتبر تجعلها تتج

  

  :السیاحـــة الترفیهیة -ب
  

تكمن فیها الحاجة  للراحة الضروریة الستعادة القوى النفسیة والفیزیائیة للفرد علما بأن كل إنسان         

وتمثل الراحة  الفعالة أحیانا )  العمل الیومي(یبحث عن التنوع في حیاته  ویهرب  ویتحرر من روتین 

  .ة الفردبتغییر مكان السكن وهدف هذا النوع من السیاحة هو المحافظة على صح
  

  :السیاحـة الریاضیة - ج
  

نوعین  سالبة وموجبة ، والسیاحة الریاضیة  الموجبة تتمثل بالسفر واإلقامة للمشاركة  إلىوتقسم         

المعروفة  وتمثل السیاحة   تالریاضاالفعلیة في المباریات  الریاضیة  ویضم هذا  النوع جمیع أنواع  

  الریاضیة  واالحتفاالتمن أجل مشاهدة المباریات  مةواإلقاالریاضیة  السالبة بالسفر 
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    : السیاحة الثــقــافــیــة -د
  

وتهدف هذه السیاحة إلى زیادة المعرفة لدى الشخص  من خالل تشجیع حاجاته الثقافیة  للتعرف         

والشعوب  األثریةعلى المناطق والدول غیر المعروفة له وهي مرتبطة  بالتعرف على التاریخ  والمواقع 

وعاداتها  وهذا النوع  من السیاحة  مشهور ومعروف في مصر والیونان وایطالیا ، وهي سیاحة نخبویة  

من طرف السكان  اآلنلحد   إقباالتجد   تكاد تنعدم في الجزائر إذا ال النحتى من البلدان المتقدمة 

أن یشكل تعمیم السیاحة  الثقافیة هدفا   ومهما یكن ینبغي األجانبالمحلیین  وتبقى حكرا على السواح 

من زاویة  تجاریة محضة  وفي نفس الوقت  )  والمتاحف والمسارح  األثریاتعلم ( لتقویم التراث الثقافي 

  .وسیلة لتشجیع  الشباب على االهتمام  بالثقافة بكل أشكالها 

   : السیاحة الدینیة -ه

السیاحة  وتتـــمثل  في زیارة المواقع الدینیة ومن أشهر المواقع  الدینیة  في  وتعتبر من أقدم  أنواع       

العالم  التي شهدت  زیارات دینیة  منقطعة النظیر  كمكة المكرمة  والمدینة المنورة  في المملكة العربیة 

  .السعودیة  وكذلك دولة الفاتیكان في روما بالنسبة للمؤمنین بالعقیدة  المسیحیة

شكال من أشكال السیاحة في الجزائر  وحسب  اعتبارهایمكن   حة ذات الطابع الدیني  التي الالسیا

المصلیة  المعروفة نوعا ما ، وقد أدى تطور    األضرحةالعرف تتم على شكل طقوس حول 

المجتمع إلى تراجع هذه التظاهرات التي تشكل تــراثا  ثقافیا كفیال بتطویر المنتجات  السیاحیة  من 

على زیارتها  مختلف  الطوائف   اعتادتناحیة أخرى  ، یمكن إعادة االعتبار للمواقع الدینیة  التي 

  .الدینیة  قصد  تشجیع  النشاط السیاحي
  

  :السیاحة حسب الشكل التنظیمي  وهي - و

  : السیاحة الجماعیة -1

ج  یشمل  االماكن  المنوي وتكون عندما یسافر  السیاح مع بعضهم  جماعیا  وضمن  برنام            

  زیارتها  ومكان  المنام  والطعام  وغیرها ، وهي تنظم عن طریق  وكاالت  السیاحة والسفر  

   : سیاحـــــة فردیـــة -2

  . األصليخارج  مكان  سكنهم   لإلقامةلوحدهم   إفرادوهي سیاحة من  

سیاحة  ،السیاحة البیئیة ،المؤتمراتسیاحة ،  سیاحة المعارضهناك عدة أنواع أخرى منها         

 . السباقات والمهرجانات
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  أهمیة السیاحة : المطلب الثالث 

  

القطاعات االقتصادیة األخرى وقد یتبوأ  یكتسب قطاع السیاحة أهمیة ال تقل عن أهمیة بقیة      

هتمام بالسیاحة في ویتزاید اال . األخرى في بعض الدول هذا القطاع المرتبة األولى بین القطاعات

 .مختلف الدول جذب أكبر عدد من السیاح من

إن اجتذاب  ولمجمل النشاط السیاحي أهمیة خاصة فهو یدعم األنشطة األخرى فال شك     

  .تنمیة شاملة  إحداثوبالتالي . السیاح لمنطقة معینة یساهم في تنمیتها إقلیمیا واقتصادیا

 : نشاط اقتصادي مطرد الدخل تعتبر -

وتنتقل هذه . سداد تكالیف الخدمات التي یحتاجون إلیها  ینفق السیاح نقودا من أجل     

مختلفة وتستخدم أكثر من مرة ، عن طریق انتقالها من إنسان  النقود إلى أشخاص، وقنوات

 . تزاید الدخل إلى آخر  مما یؤدي إلى

  : ومما یؤثر على مستوى الدخل السیاحي

 الراحة طبیعة الخدمات ووسائل  -1

 مستوى األسعار   -2

 إمكانات السیاح وحجم دخولهم  -3
 : یحتاج إلى عماله متزایدة أنها نشاط  - 

 
توفر فرص العمل ألعداد كبیرة من  تحتاج السیاحة إلى أعداد كبیرة من العاملین ، فهي

  . العمال أصحاب الكفاءات والخبرات المتخصصة

  .تدفق رؤوس األموال األجنبیــة -

 . للدولة  بین المناطق واالجتماعيالمساهمة في تنمیة وتحقیق التوازن االقتصادي  -
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  بعض التجارب العربیة في السیاحة  : المبحث الثاني 

  التجربة المصریة : المطلب الثاني    

  :تمهید 
فریقیا وأوربا حُر یحّدها من الشمال الب.مصر بلد سیاحي فهي تقع في وسط العالم بین آسیا وإ

المتوسط ومن الشرق البحُر األحمر ویأتي السیاح إلیها برا أو بحرا أو جوا فموقع مصر الممتاز جعلها 

  .ملتقى الخطوط الجویة والبحریة والبریة

. وسماء مصر صافیٌة معظم أیام السنة .والشتاء دافئ معتدل الحرارة، ویتمیز الجو في مصر بأنه

  .مدینة إلى أخرى في سهولة وُیسر والسائح ینتقل فیها من

ویأتي  إسالمیةوفي مصر حضارات قدیمة وآثار عظیمة،حضارة فرعونیة وحضارة قبطیة وحضارة 

 ئوفي شواط.وبور سعید ملتقى البحر المتوسط بقناة السویس السیاح إلى مصر لدراسة هذه الحضارات،

بصید السمك وریاضة الغوص،ومشاهدة  البحر األحمر عدید من الُقرى السیاحیة حیث یستمتع السائحُ 

  .الشَُّعب المرجانیة

وفي مصر أعداد كبیرة من .وفیها خدمات ممتازة والفنادق المصریة مبنیة على أحدث طراز،

 مصر بلد أمن واألمان. المرشدین والمرشدات،یعرفون جمیع لغات العالم وعلى قدر كبیر من العلم والثقافة

 .  

  

  ي مصرأنواع السیاحة ف: أوال 
على مدار فصول العام  السیاحيل ما تتمتع به من المناخ المالئم لممارسة النشاط ضإن مصر بف

فاستنادا إلى قاعدة . متكامل سیاحي، فإنها تعد مقصد السیاحياألربعة وما تتمیز به من تنوع المنتج 

، وثقافي فنيوتعدد العناصر الطبیعیة والبیئیة وثراء  والحضاري التاریخيعریضة من مخزون التراث 

مغایرة لما ظلت علیه لسنوات  سیاحياألذهان عن مصر الیوم كمقصد  فيأضحت الصورة المنطبعة 

فحسب، بل اتسعت دائرة  اآلثاریتوجه إلیها المهتمین بسیاحة  التيفلم تعد مصر مجرد القبلة . طویلة

بما تتیحه من ممارسة نشاط الغوص وكل أنماط األنشطة  حة الشواطئسیافیها لتشمل  السیاحيالنشاط 

 ،السیاحة البیئیة ،والسفاريسیاحة الصحارى  ،السیاحة العالجیة ،سیاحة الیخوت ،المائیة توالریاضیا

سیاحة  ،سیاحة المهرجانات ،السیاحة الریاضیة ،سیاحة الجولف ،سیاحة المؤتمرات ،سیاحة اإلقامة

  .الصید والحیاة البریة  ، السیاحة الترفیهیة وسیاحة األسرة ،السیاحة الدینیة ،النیلیة السیاحة ،التسوق
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  :السیاحة الثقافیة و سیاحة اآلثار -  1   

عرفتها مصر وذلك بفضل  التيأشهر وأقدم األنماط السیاحیة  هيالسیاحة الثقافیة وسیاحة اآلثار 

سالمیة فمصر مستودع لكنوز من . ما خلفته الحضارات المتعاقبة علیها من فرعونیة ویونانیة وقبطیة وإ

والطابع  المعماريالصروح األثریة والمتاحف والمعابد والكنائس واألدیرة والمساجد على اختالف الطراز 

  . الممیز لكل منها

   القاهرة والجیزة:منالعثور على ضآلتهم المنشودة فى كل  و یمكن لعشاق السیاحة الثقافیة

  . أسوانو  األقصر ،المنیا،الفیوم ،اإلسكندریة 

  :سیاحة الشواطئ - 2
مصر  فيأصبحت سیاحة الشواطئ واحدة من أهم األنماط السیاحة التى تشكل عمادا من أعمدة السیاحة 

إنما یفعلون بغرض  المصري السیاحيحیث أن نسبة كبیرة جدا من الزائرین للمقصد  الحاليفى الوقت و 

سیاحة الشواطئ والسیاحة الترفیهیة بفضل ما تتمتع به مصر من عوامل الجذب المتمثلة فى شواطئها 

  .تقع على البحرین األبیض المتوسط واألحمر على حد سواء التيالخالبة 

  :ارتها لممارسة هذه السیاحةیمكن زی التيومن أهم المناطق 

 :منطقة البحر األحمر   

حیث یمتاز البحر بمیاهه الصافیة وشعابه المرجانیة الملونة وأسماكه النادرة مما یجعله البیئة      

  . المناسبة لعاشقى ریاضة الغطس والریاضات المائیة األخرى

     :الشماليمنطقة الساحل   

  : جنوب سیناء  

حیث تمتاز المنطقة بمناظرها الطبیعیة الساحرة من هضاب وجبال وشواطئ طویلة وممتدة على      

ورأس سدر حیث نقاء وصفاء المیاه هذا  خلیج السویس والعقبة فى شرم الشیخ، الغردقة، دهب، نویبع،

لنادرة، مما یتیح باإلضافة إلى ما تتمتع به من الشعاب المرجانیة ذات األلوان المتعددة واألسماك الملونة ا

للسائح االستجمام على الشواطئ وممارسة الریاضات المختلفة ومنها ریاضة الغوص وصید األسماك على 

  .مدار العام نظرًا لما تتمتع به من میاه خلیج العقبة من الدفئ طوال العام

  :شمال سیناء

أشجار النخیل على امتداده نظرًا لوجود غابات " شاطئ النخیل" باسم   حیث یشتهر شاطئ العریش     

  .یعد مكانا مثالیا للباحثین عن الهدوء واالستجمام بین مناظر الطبیة الخالبة والذي
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  :سیاحة الیخوت -  3

فقد شملت إستراتیجیة التنمیة السیاحیة إنشاء  المصري السیاحيإطار الحرص على تنویع المنتج  في     

مناطق سیاحیة مختلفة  فيمارینا ) 11(كما تم إنشاء  الشماليبمنطقة مارینا بالساحل  مرسى یخوت عالمى

مثل الجونة و بورت غالب ومرسى علم وتم وضع حجر األســاس لمارینا أخرى بمنطقة العین السخنة على 

  . خلیج السویـس

  

  :السیاحة العالجیة - 4

من الرطوبة وما تحتویه تربتها  الخالي ة وجوها الجافتشتهر مصر بمدنها ومیاهها المعدنیة والكبریتی     

وبتـعدد شواطئها ومیاه بحارها بما لها من خواص طبیعیة  من رمال وطمى صالح لعالج األمراض العدیدة،

بتركیبها الكیمیائى الفرید والذى یفوق فى  وتنتشر فى مصر العیون الكبریتیة والمعدنیة التى تمتاز.  ممیزة

عالوة على توافر الطمى فى برك هذه العیون الكبریتیة . فى العالم عیون الكبریتیة والمعدنیةنسبته جمیع ال

عالجیة تشفى العدید من أمراض العظام وأمراض الجهاز الهضمى والجهاز التنفسى  بما له من خواص

فى  دفنكما ثبت أیضا االستشفاء لمرضى الروماتیزم المفصلى عن طریق ال. الجلدیة وغیرها واألمراض

  .الرمال

ووجود الشعاب المرجانیة فیها تساعد على  وقد أكدت األبحاث أن میاه البحر األحمر بمحتواها الكیمیائى 

السیاحیة التى تتمتع بمیزة السیاحة العالجیة فى مصر  وتتعدد المناطق. االستشفاء من مرض الصدفیة

الصیرة، العین السخنة، الغردقة، الفیوم، منطقة حلوان، عین : عریقة مثل وهى مناطق ذات شهرة تاریخیة

جمیع  الواحات، أسوان، سیناء، وأخیرا مدینة سفاجا الرابضة على شاطىء البحر األحمر والتى تمتلك

الرمال السوداء لها القدرة على  عناصر السیاحة العالجیة والتى تزورها األفواج السیاحیة وتأتى شهرتها بأن

  .الجلدیة التخلص من بعض األمراض

ویجرى حالیا التوسع فى إنشاء الغرف المخصصة للسائحین الوافدین بغرض السیاحة العالجیة حیث  

  . سائح ألف)  700(یتوقع أن یستقطب هذا النمط السیاحى  نحو  

وقد تم افتتاح عدد كبیر من الفنادق البیئیة فى محافظة مطروح وخاصة فى واحة سیوة كما یجرى اآلن 

  .  طبى لالستشفاء قائم على العالج باستخدام العناصر الطبیعیة للبیئة بواحة سیوة إنشاء مركز

  

  :السفارى والسیاحة الصحراویة -5
تتمتع مصر بمناطق صحراویة وجبلیة عدیدة توفر المتعة والمغامرات للسیاح هواة رحالت السفارى، مما جعل 

والواحات الداخلة والخارجة الزاخرة باآلثار والعیون سیاحة السفارى تنتشر فى جبل سانت كاترین، جبل موسى، 
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المائیة واآلبار، والعین السخنة، حیث یهتم السیاح بمراقبة الحیوانات فى الصحراء، والطیور المهاجرة من مكان 

  .إلى آخر

  :ومن أشهر األماكن التى یمكن فیها ممارسة السیاحة العالجیة

  الغردقة ، أسوان،  الواحات البحریة، حلوان

  :السیاحة البیئیة -6

تنتشر فى عدة أنحاء  التيتتمتع مصر بمقومات السیاحة البیئیة حیث تتعدد بها العناصر الطبیعیة     

  . هذا النمط من السیاحة عاشقيمن البالد وتلبى رغبات 

ركن سعودي  توجد في مدینة نصر ساهمت دول عربیة في أقامتها نجد بها :الحدیقة الدولیة بالقاهرة 

مغربي وسوداني وتوجد بها مجموعه من الزهور الجمیلة ونباتات زیتیة حیث یستمع الزائر بالجو الجمیل 

  .وسماع أنغام الموسیقي 

  

  :سیاحة اإلقامة -7

استهدفت الوزارة استحداث وتوفیر نوعیات مختلفة من سبل اإلقامة غیر الفندقیة مثل قرى اإلجازات 

لى كبار السن و الباحثین عن االسترخاء، وهى وحدات سیاحیة یمكن تملكها من الشاطئیة و الموجهة إ

المصریین واألجانب بصورة مقننة وذات مستوى محدد  كنمط جدید یضاف إلى منظومة المنتج السیاحى 

  . ومن أشهر المناطق لهذا النمط من السیاحة العین السخنة. فى مصر

  :سیاحة المؤتمرات -8
تمثل سیاحة المؤتمرات والمعارض نمطًا سیاحیًا هامًا حیث یتیح موقع مصر الجغرافى ومكانتها    

السیاسیة فرصة كبیرة إلستضافة عشرات المؤتمرات الدولیة سنویًا فى المجاالت السیاسیة واإلقتصادیة 

 . والثقافیة والطبیة والمهنیة

احى وذلك باالستعانة بالمؤسسات التسویقیة ویتم العمل على التسویق والترویج لهذا المنتج السی

ستراتیجیات تسویقیة مستحدثة وتطویر سیاسات الحجز المالئمة . المتخصصة، لتطویر ووضع خطط وإ

فباإلضافة إلى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، فقد تم إنشاء مركزین جدیدین للمؤتمرات فى مدینتى 

  .الغردقة وشرم الشیخ

سواء تلك الخاصة باتحاد , في اجتذاب العدید من المؤتمرات الدولیة المهنیة  وقد نجحت مصر مؤخراً 

  .أو تلك المرتبطة باألنشطة المهنیة المختلفة, شركات السیاحة بالدول الناشطة سیاحیًا 
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  :سیاحة الجولف -9

هي نوع من السیاحة المتمیزة تجتذب أعدادًا كثیرة لمشاهدة المباریات وهو نمط سیاحي جدید وتعد سیاحة 

مالعب جولف بالمواصفات العالمیة في القاهرة  7الجولف عنصر جذب جدیدًا یجري حالیًا استكمال 

عب في استقبال وتجمعات المدن الجدیدة في شرم الشیخ واألقصر والغردقة وقد بدأت بعض هذه المال

 . هواة اللعبة 

  :سیاحة المهرجانات - 10

العدید من المهرجانات التى تحظى بإقبال جماهیرى من أهمها مهرجان األغنیة  بإقامة تنفرد مصر  

الدولى الثالث ، المهرجان الدولى لصید األسماك فى بورسعید ، المهرجان الدولى األول للفروسیة ، سباق 

لثالث باألقصر ، سباق الدراجات سباق رالى للفراعنة ، بطولة األهرام الدولیة ماراثون مصر الدولى ا

 . لإلسكواش 

وسیاحة المهرجانات أحد عناصر الترویج السیاحي التي ترعاها وزارة السیاحة بهدف تنویع مفردات   

  .الجذب السیاحى

: ال جماهیرى من أهمهاوتنفرد مصر بإقامة العدید من المعارض والمهرجانات التى تحظى بإقب      

لألفالم التسجیلیة، مهرجان اإلسماعیلیة للفنون  الدولي، المهرجان الدوليمهرجان القاهرة السینمائى 

الدولى، مهرجان تعامد  السینمائيالشعبیة، المهرجان الدولى للمسرح التجریبیى، مهرجان اإلسكندریة 

مقبرة توت عنخ أمون باإلقصر، سوق القاهرة  الشمس لمعبد ابو سمبل، االحتفال السنوى إلكتشاف

  . الدولى

  :السیاحة الریاضیة - 11

تتمثل السیاحة الریاضیة في نوادي . أصبحت السیاحة الریاضیة عامًال مهمًا جدًا فى الجذب السیاحى

    .الجولف ، الفروسیة ، الریاضیات المائیة والغطس وصید األسماك والتجدیف

بطولة مصر الدولیة للتنس بالقاهرة، : بطوالت والمناسبات الریاضیة ومنهاوتستضیف مصر العدید من ال

سباق الماراثون الدولى باألقصر، مسابقة صید السمك الدولیة , بطولة سفاجا الدولیة لأللواح الشراعیة 

ة بالغردقة، بطولة البریدج الدولیة بالقاهرة، سباق الهجن بشرم الشیخ، مهرجان الشرقیة للخیول العربی

بالشرقیة ، بطولة األهرام الدولیة لإلسكواش بالقاهرة، رالى الفراعنة للسیارات ، بطولة هلنان الدولیة للشراع 

باإلسكندریة ، سباق النیل الدولى لسباحة المسافات الطویلة بالقاهرة، بطولة مصر الدولیة للبولینج بالقاهرة 

  .ي للدراجات جنوب سیناء سباق مصر الدول, بطولة مصر الدولیة لسالح الشیش , 

  :ویمكن لنا حصرها بالشكل التالي ,وهناك عدت انواع أخرى من السیاحة  مثل السیاحة النیلیة والدینیة 
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    المصرياالقتصاد  فيأهمیة السیاحة   :ثانیا 

فالسیاحة حینما تترجم الیوم إلى األرقام فإنها تعنى ما یقرب . قاطرة التنمیة االقتصادیة هيالسیاحة      

 19.3صادرات الخدمات، متجاوزة بذلك جمیع إیرادات المتحصالت الخدمیة، و  إجماليمن % 40من 

الناتج المحلى  إجماليمن %  7 وحوالي ملیون  10حیث بلغ عدد السیاح ،األجنبيمن حصیلة النقد % 

قطاع السیاحة  فيإذا ما أضفنا المساهمات غیر المباشرة %  11.3یرتفع إلى  الذيبصورة مباشرة 

الخدمات المصاحبة للسفر والسیاحة حیث یمثل نصیب قطاع المطاعم والفنادق فیها فقط  يفوالمتمثلة 

 70تزید على  التيوذلك لتشابك صناعة السیاحة مع كثیر من القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة %  3.5

كما تعتبر السیاحة من أهم قطاعات الدولة توفیرا لفرص العمل حیث تصل نسبة الذین . صناعة مغذیة

 فيحجم العمالة  إجماليمن %  12.6 حواليیعملون بها سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى 

  . الدولة

  

  

  

  

  

  

  

السیاحة 

 التاریخیة

التعرف علي  السیاحة

 النهضة الحدیثة 

  السیاحة

 الدینیة 

المعالم السیاحة 

 الطبیعیة

  أنواع السیاحة في مصر
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  : التجربة المغربیة : المطلب األول    

، حیث تعد النواة األساسیة لقطاع الخدمات المغرباقتصاد تلعب السیاحة دورا هاما في         

كلم، وتوجد  1813كلم و 59474الذي یتوفر على شبكة طرقیة وسككیة یصل طولها إلى  بالمغرب

 وجدة، طنجة، مراكش، أكادیر، فاس،  الرباط، البیضاء  الداراأهم المطارات الدولیة بكل من 

 الداخلة، طنجة، القنیطرة، المحمدیة، البیضاء الداركما تتمركز أهم الموانئ بكل من . والعیون

  .وأكادیر والناظور

  ،قصر آیت بن حدو، ري لولیليالموقع األث: توجد بالمغرب العدید من مواقع التراث العالمي

، المدینة العتیقة لمراكش، المدینة القدیمة في فاس، المدینة العتیقة للصویرة، )الجدیدة(مازاكان 

 طنجة مدینة، الفضاء الثقافي لساحة جامع الفنا، المدینة التاریخیة لمكناس، المدینة العتیقة لتطوان

  .ومدینة طانطان

  

  أنواع السیاحة المغربیة: أوال

 المدن العتیقة سیاحة -1
تركز النشاط السیاحي الرسمي في المغرب، خالل عقود، على الموروث الثقافي الذي             

فهذه فاس،  ؛تعرضه المدن العتیقة الغنیة بمآثرها التاریخیة وصناعاتها التقلیدیة وثقافتها الشعبیة

یضم جامعة القرویین . اریخأول مدینة إسالمیة في بالد المغرب، تعتبر متحفا مفتوحا ینبض بالت

وهذه مراكش الحمراء تتوسطها صومعة .العریقة وسلسلة من األسواق التقلیدیة والفنادق التاریخیة

الكتبیة، ویثیر اهتمام زوارها قصر البدیع واستراحة المنارة وحدائق أكدال، عالوة على عالم 

التي صنفتها هیئة " جامع الفنا"ساحة  لكن قلبها النابض یبقى ممثال في. الصناعة التقلیدیة المتنوع

تراثا إنسانیا عالمیا لآلداب والفنون الشفویة، والتي تعتبر فضاء مفتوحا للفرجة الشعبیة " الیونیسكو"

الحتضان المهرجان الوطني  مراكشولیس صدفة أن یتم اختیار . األصیلة بمختلف أشكالها وألوانها

التي الرائعة الملقبة بعروس الشمال  طنجةللفنون الشعبیة وهذه مكناس والرباط وسال، وهده مدینة 

والمحیط االطلنتي وقبلها تارودانت، قطع من التاریخ العریق  البحر األبیض المتوسطوالمطلة على 

  .حفها وقالعها للسائح المتعطش للمعرفةتفتح أبوابها ومكتباتها ومتا
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 : السیاحة الجبلیة -2
منذ أن بدأ النشاط السیاحي یأخذ شكله ، یعتمد الكثیر من السكان على مداخیل السیاحة  

الصغیرة  وتعتبر مدینة أزیالل. المعاصر، اكتشف الرواد فضاءات متمیزة لممارسة السیاحة الجبلیة

ففي الشتاء تشكل جبال األطلس قطب الجذب السیاحي بفضل . حاضرة النشاط) شرق مراكش(

ویتوفر المغرب على مساحات هامة للتزلج على الثلج بمختلف أصنافه، . الثلوج التي تعمم هاماتها

مدن ازرو إیفران وضواحیها، وتتوفر " میشلیفن"بضواحي مراكش، أو في " أوكیمدن"سواء في 

  لمنطقتان على تجهیزات ریاضیة وسیاحیةا

وفي الصیف یأتي دور هواة ریاضات تسلق الجبال التي تنشط بصفة خاصة في ضواحي   

 تنغیرأو  مكونةأو  سكورةمراكش، أو قوافل عبور األطلس الكبیر من أزیالل بالسفح الشمالي إلى 

كما یصل المولعون بزیارات المغارات العمیقة وخاصة منها تلك الواقعة في . بالسفح الجنوبي

كما یتدفق على هذه الجبال هواة . في الشمال الشرقي وتازةجنوبا  أغادیرضواحي مدینتي 

على أهم المحمیات في البالد،  وجبال الریف جبال األطلسالمحمیات الطبیعیة، حیث تتوفر 

  .وتوبقالوخصوصا محمیات سوس ماسة 

  : السیاحة الصحراویة -3

وقد اتخذت هذه السیاحة . تعتبر السیاحة الصحراویة المنافس األول لسیاحة المدن العتیقة    

عاصمتها في ورزازات التي أثارت اهتمام كبار المنتجین السینمائیین العالمیین، حتى أصبحت 

ومنذ عقود كانت هناك رحالت منظمة تنقل زبناءها من فرانكفورت إلى ورزازات ".أفریقیاهولیوود "

وخالل هذه الرحالت یغوص السائح بین قصبات الجنوب . مباشرة ثم تعود رأسا من حیث أتت

وواحات النخیل وكثبان الرمال والودیان الجافة، یكتشف عالم الرحل، ویزور حقول بعض الزراعات 

  .ناء والزعفران والورد البلديالخاصة كالح

 السیاحة الریاضیة -4
. بذلت السلطات المغربیة جهودا خاصة لجعل النشاط الریاضي في خدمة السیاحة  

واعتمدت بصفة خاصة على لعبة الغولف باعتبارها ریاضة كبار رجال المال واألعمال،   

  .فبنت قرى سیاحیة حول سلسلة من مالعب الغولف عبر أرجاء البالد

كن السیاحة الریاضیة في المغرب لم تولد بهذا القرار اإلداري، فقبل ذلك كانت الجبال ل  

توفر فضاء مالئما للطیران الشراعي، كما أن البحیرات الطبیعیة، الواقعة في مختلف جهات البالد، 

تلف وفي الوقت نفسه تشكل البالد، في مخ. كانت وما زالت تثیر اهتمام هواة ألعاب المیاه الهادئة

  مناطقها، فضاء رحبا لممارسة ریاضتي القنص والصید
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 السیاحة الدینیة -5
  :هیلوال

المغاربة المقیمین  الیهودموسم الحاخام داود بن باروخ هاك كوهي هو موسم حجیج   

منذ  دجنبرفي منتصف كل  المغربجنوب  تارودانتفي ضواحي  تنزرتبالمغرب وخارجه بدوار 

 .سنة 225

، "طبیبط" 3، كل یوم السنة القمریة الیهودیةوتنطلق طقوس للهیلوال سنویا بشكل رسمي، حسب 

من كل سنة، وتستمر احتفاالته على مدار  دجنبرالذي غالبا ما یتزامن مع الثلث األخیر لشهر 

  .أسبوع

  : بفاس لتیجانیةالزاویة ا

ارتبط مصطلح الزوایا كثیرًا بالطرق الدینیة الصوفیة التي عرفتها بعض الدول العربیة   

لعربیة التي اشتهرت بكثرة زوایاها في العدید من البلدان ا, واإلسالمیة ومن بینها الطریقة التیجانیة

طعامهم. واإلفریقیة اإلسالمیة , للزوایا عدة مهام تتمثل في إیواء الغرباء والمساكین والضیوف وإ

ذكر األوراد التیجانیة وأخیرًا تعلیم النشء , تالوة القرآن الكریم وتحفیظه, إقامة الصلوات الخمس

توجد واحدة من بین أهم الزوایا التیجانیة ألن  بوسمغونفي بلدة . اللغة العربیة وعلوم الدین المختلفة

 - 1737( أحمد التیجانيبها نشأت وتبلورت الطریقة التیجانیة بعد تأسیس العالمة الشیخ سیدي 

  .1798و 1781وهذا بعد أن اختار اإلقامة في بوسمغون ما بین  1782لها سنة ) 1815

توجد الزاویة داخل القصر القدیم ویقع بابها بالقرب من الباب الغربي للقصر المعروف باسم   

وأهم معلم فیها هي الغرفة التي كان یتعبد فیها سیدي أحمد التیجاني الواقعة على , ْلباْب َنْتناسي

تملك الزاویة .ء بالعربیةأو الغرفة البیضا –َتَزقَّه َتَمالْلْت  –الیمین بعد الدخول إلى الزاویة وكذلك 

الزاویة . َتْقویرتْ  –التیجانیة واجهة من الناحیة الجنوبیة للقصر القدیم تطل على ما یعرف بساحة 

للهجرة بإذن من الشیخ سیدي أحمد التجاني  1210التجانیة بفاس كان أول إنشائها و بنائها عام 

  ثم زید 

 السیاحة الشاطئیة -6
كیلومتر من الشواطئ، ثلثها على البحر األبیض المتوسط،  3500یتوفر المغرب على    

وهو ما یجعل منه وجهة مفضلة من وجهات هواة السیاحة، مغاربة . والبقیة على المحیط واألطلسي

  .وقد كانت الشواطئ دوما مقصدا مفضال لدى السیاح خالل فصل الصیف بصفة خاصة.وأجانب

ضفة الجنوبیة، شواطئ هادئة بمیاه صافیة فالبحر األبیض المتوسط یقترح على زوار ال  

ورمال ذهبیة، من السعدیة إلى طنجة، مرورا بالجبهة والحسیمة وریستینكا والقصر الصغیر، فیما 
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یعرض المحیط األطلسي شواطئ متنوعة الطبائع، من طنجة إلى الكویرة، مرورا بأصیلة وموالي 

الولیدیة والصویرة وأسفي وسیدي إیفني بوسلهام ومهدیة وتمارة والصخیرات والدار البیضاء و 

  .التي تعتبر عاصمة لهذا النوع من السیاحة طنجةوالعیون، عالوة على 

  
  مغربيالاالقتصاد  فيأهمیة السیاحة  :ثانیا   

أعلنت وزارة السیاحة المغربیة أن عدد السیاح في المغرب في الخمسة شهور الماضیة من        

ملیون  2.09وقد زار حوالي . في المائة بالمقارنة مع السنة الماضیة 16السنة الحالیة ارتفع بنسبة 

وقالت الوزارة إن . ألف مهاجر مغربي في الخارج 696البالد في الفترة المذكورة بما فیها  سائح

 14في المائة و 27بلغت النسبة  مراكشوفي . في المائة 31بنسبة  طنجةأعلى النسب ُسجلت في 

في المائة  8و مكناسفي المائة في  9و الدار البیضاءفي المائة في  11و أكادیرفي المائة في 

  .الصویرةفي المائة في  6و الرباطفي 

بسبب  2002في مطلع عام % 43بلغ  اإلیراداتالسیاحة في المغرب انخفاضا في شهدت       

السیاحة في الشهر األول من ذلك  إیراداتسبتمبر في الوالیات المتحدة وبلغت  11آثار أحداث 

ملیون  179نحو  اإلیراداتحیث بلغت  2001ملیون دوالر مقارنة بنفس الفترة من عام  102العام 

  .دوالر

الف شخص وكانت هذه الصناعة قد شهدت  620ویعمل في صناعة السیاحة المغربیة نحو       

% 28زادت إیرادات السیاحة  2000سبتمبر ففي عام  11سا في العامین الذین سبقا تطورا ملمو 

إال أن المغرب یهدف إلى استقبال عشرة ) ملیار دوالر 38.2(ملیار درهم  8،26ووصلت إلى 

ویحاول . سائح في العام الماضي ملیون 2.4من حوالي  2012مالیین سائح سنویا بحلول عام 

المغرب تقلیل اآلثار السلبیة التي تركتها أحداث سبتمبر باالستمرار في المزید من المشروعات، فقد 

آالف غرفة في مراكش وهو  7فندقا بها نحو  36لتطویر مواقع لبناء  2002بدأ العمل منذ أكتوبر 

  .اریع للعدید من المستثمرینملیار درهم إلى جانب بعض المش 44،6استثمار یتكلف 

نظرا بسبب األزمة العالمیة وقد یكون المغرب اقل ضررا من الوضع السیئ للسیاحة في العالم     
  .لالعتدال الذي یمیزه
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  التونسیة التجربة : المطلب الثالث 

  :تمهید   

نقطة  لى جعلهایساعد موقع تونس ذو الطبیعة المتنوعة بین شواطئ وجبال وصحراء ع             

% 90نحو  جذب رئیسیة یؤمها أكثر من خمسة مالیین سائح سنویا تبلغ نسبة األوروبیین منهم

 .الباقیة من السیاح العرب اآلسیویین واألفارقة والنسبة

یستهوي زوار تونس الخضراء یوازیه ثراء متعدد آخر في تاریخ وثقافة  وهذا الجمال الذي      

 مرافق الخدمات السیاحیة األخرى كالفنادق الفخمة والمنتجعات الساحلیة وامتیاز في وتراث تونس

في إكرام  كفاءات تونسیة ذات خبرة أصیلة وعریقة مع وجود هذا كله .. واألماكن الترفیهیة العدیدة

 .وفادة الضیف وبذل كل الجهد لراحته وسعادته
همیة سیاحیة خاصة، فشمسها بدرجة رئیسة في إعطائها أ وقد أسهم موقع تونس ومناخها     

المتوسطي المعتدل وطبیعة أرضها المتنوعة كل ذلك جعل منها  المشرقة على مدار السنة وطقسها

 .الجذب السیاحي العربي مع مصر والمغرب نقطة جذب سیاحي تتصدر نقاط

األخرى، فهناك كما أشرنا وعي سیاحي عال  وتتوافر لتونس جمیع مقومات الجذب السیاحي     

في تونس بغیته مهما تنوعت وتباینت، فإلى جانب  على المستویین الرسمي والشعبي، ویجد السائح

والمجهزة بمرافق وخدمات سیاحیة متطورة هناك المقصد  شواطئها الطویلة على میاه المتوسط

التراث واآلثار والمتاحف تعكس كلها تواتر حضارات عریقة  السیاحي الثقافي ممثًال بكنوز من

 .التاریخ تونس منذ فجر هاتشهد
والنزل والمنتجعات  وفي كل ركن من تونس یجد السائح والزائر ما یناسبه من الفنادق الفخمة     

ویجد ما یرغب من مطاعم تقدم  التي تقدم خدمات االستجمام واالستشفاء بالمیاه المعدنیة الطبیعیة

 .شتى أنواع األطعمة المحلیة والعالمیة

لى ذلك     تمتع تونس ببنیة خدمات متطورة في مجال المواصالت والنقل جوا وبرًا وبحرًا ت وإ

 إلى خدمات االتصاالت الحدیثة التي تستوعب كل ما تنتجه تكنولوجیا االتصال الحدیثة باإلضافة

المالیة  وبالطبع فقد وفر هذا لتونس أن تكون سوقا مالیة هامة تنتشر فیها المصارف والمؤسسات

 .كبرىالعالمیة ال
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   أنواع السیاحة في تونس: أوال 

یسمح ببیع هذا النوع  بقیت السیاحة التونسّیة أساسا سیاحة شواطئ إال أّن مناخ البالد ال        

التونسّیة هي سیاحة شواطئ فهي إذن  فالسیاحة.من السیاحة كامل الّسنة وال یسمح بالتالي بتنمیته

 .سیاحة موسمّیة و جماعّیة و شعبویة

من التاریخ  فثالثة آالف سنة. إّال أّن تونس تتمتع بخاصیات أخرى عدا تمكنها من تنویع السیاحة

للشغوفین باآلثار  والمعالم العدیدة الشاهدة على ذلك من شأنها أن تجعل منها مكانا مفضال

...) األندلسیةوالعربیة اإلسالمیة و  البربریة و الفنیقّیة و القرطاجّیة والرومانیة(وبمختلف الحضارات 

والثراء الثقافي، وموقع تونس الجغرافي في قلب  فامتداد المشاهد الطبیعّیة وتنوع النظام البیئي

اإلفریقّیة كل هذه العوامل من شأنها أن تجعل السیاحة  المتوسط وعلى أطراف الصحراء الشاسعة

ء وخاصة سیاحة ذلك سیاحة المؤتمرات، والریاضة، والصحرا متنوعة ومرغوبا فیها نذكر من

  .المهن الیدوّیة ومنتوجات الصناعة التقلیدّیة التیمات التي ترتبط بمسالك

  

 :الموسیقى والمهرجانات والمتاحفسیاحة  

هو من أشهر المهرجانات بتونس یجمع بین الموسیقى الشرقیة والغربیة،  مهرجان قرطاج      

الكالسیكیة موعد كل  ولعشاق الموسیقىمن كل سنة بالمسرح األثري بقرطاج، جوان  وموعده خالل

 .بأكروبلیوم قرطاج اكتوبر سنة خالل 
یمكن زیارة مدینة سیدي بو سعید وقصر البارون أرلنجاي الذي أصبح الیوم مقرا  وبجوار ذلك

 .الموسیقى العربیة والمتوسطیة لمركز
األوروبیین كتعبیر عن حبه لمدینة سیدي بو  ویحتوي هذا القصر الذي شیده أحد األثریاء     

الموسیقیة التونسیة، ومن المتاحف الجدیرة بالزیارة أیضا  سعید على متحف به العدید من اآلالت

بقصر یرجع بناؤه إلى عهد البایات خالل القرن التاسع عشر الذي  متحف باردو الشهیر الذي یقع

 .العالمالفسیفساء الرومانیة في  یضم أكبر مجموعة من

الصیفیة األخرى كالمهرجان الدولي  ویمكن للزائر أیضا حضور العدید من المهرجانات      

 .الجاز بطبرقة للحمامات والذي یجمع بین الموسیقى والمسرح ومهرجان

 مؤتمراتسیاحة ال  -2
القلیلة الماضیة، حیث شهدت  تعد سیاحة المؤتمرات من بین نجاحات تونس في األعوام      

ومنظمات عالمیة وعربیة، ویرافق هذا  لبالد ارتفاعا ملحوظا في طلب هذا المنتوج من عدة شركاتا
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من الطاقة الفندقیة % 40التي تمثل الیوم قرابة  نجوم 5النمو زیادة في عدد النزل الفاخرة ذات 

  .الجمیلة للبالد
على تطور  ل النزل دلیل آخركما أن تزاید عدد القاعات الكبرى لالجتماعات المتواجدة داخ       

الكبرى التي  هذا النوع من السیاحة یكمن في بروز عدة وكاالت سفر مختصة بجانب الوكاالت

 .وجهت قسطا من جهودها لتطویر هذه السیاحة
المجهودات قام المهنیون بالشراكة مع إدارة السیاحة بتأسیس مكتب  وحتى تنسیق كل هذه        

یعنى بالتنسیق بین مختلف المتدخلین في القطاع  (Tunisia Convention Bureau) لسیاحة المؤتمرات

 .اجتماعاتهم المنظمین األجانب بالمعلومات واإلعانة الكفیلتین بإنجاح مؤتمرهم أو ومد
 
 التسوقسیاحة  -3

التسوق حیث تمثل المحالت في  تعد الصناعات التقلیدیة في تونس من أهم مجاالت       

التجاریة بالفنادق والنزل واجهة  في المنتجعات السیاحیة الحدیثة وفي المركباتاألسواق أو 

 .لكنز ثقافي وحضاري كبیر

بعدة منتجات مثل الخزف الذي صنع شهرة مدن مثل نابل  وتشتهر عدة مدن تونسیة       

جنوب شرق تونس  450كلم شمال العاصمة، أو جربة  70كلم شرق العاصمة، أو سجنان  60

أخرى مثل الزجاج والبلور التقلیدي أو  صمة، حیث تشتهر مدن أخرى بصناعاتالعا

یجعل المدن التونسیة متاحف ومحترفات  المنسوجات والنحاس والخشب والمصوغ والحلي ما

 .فنیة حقیقیة

التركیز على المحالت المعتمدة التي تتمتع بثقة الجهات  ولضمان التمتع بالتسوق یمكن      

االعتماد على واجهة المحالت، وتلزم هذه العالمة التجار بالشفافیة  الل شعارالرسمیة من خ

مستوى األسعار وشروط الجودة والسالمة من العیوب وااللتزام بآجال التسلیم  في التعامل على

واجهة  التي یتم شحنها إلى الخارج، وتتمثل شارة االعتماد في عالمة أو الفتة بارزة على للمواد

 .الالتیني R ء اللون محاطة بإطار أخضر وفي وسطه باللون األحمر حرفالمحل بیضا

وشهیرة، كما أن البالد  وال یقتصر التسوق على هذا الجانب، فتونس قبلة لماركات دولیة كبیرة

 .حركیة تجاریة ممیزة تعیش في مناسبات عدیدة مثل مواسم التخفیض أو مهرجان التسوق

  السیاحة المتكاملة والترفیه
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  :السیاحة الریاضیة  -4

الجنوب بمالعب الغولف التي أحرزت شهرة دولیة وتتوافر  تزخر تونس من الشمال إلى      

المناطق السیاحیة التونسیة ویجري العمل على أن یكون  مالعب تتوزع على كل 8الیوم 

  .غرفة 5000ملعبا لكل  المعدل في السنوات القادمة
 
  :الترفیهیة والموانئ  سیاحة الیخوت -5

أعدادا متزایدة من  فتعتبر الیوم من عالمات السیاحة الراقیة في تونس التي تحتضن    

مخصصة لهذه المراكب  المراكب والیخوت، وتتوافر بتونس شبكة من ستة موانئ ترفیهیة كبیرة

مركبا وبسوسة  740مركبا وبیاسمین الحمامات  340بكل من سیدي بوسعید بالعاصمة و

 .مركبا 120 مركب وببنزرت 100مركبا وبطبرقة  380مركبا وبالمنستیر  340 القنطاوي

ما جعل هذه ) وصیانة ماء وكهرباء وهاتف وحراسة(وتقدم هذه الموانئ كل الخدمات والمرافق 

متزایدة من المراكب التي تبحث  الموانئ القریبة من أهم الموانئ الترفیهیة األوروبیة قبلة أعداد

 .وسعرا عن أوروبا جودةعن بدیل مناسب 
 
 السیاحة الصحیة -6

باالستجمام والعالج بالمیاه بفضل  للتونسي منذ أقدم العصور إلى الیوم عالقة خاصة      

وهي میاه ذات خصائص عالجیة هامة  العیون والمنابع التي تجري من الشمال إلى الجنوب،

 .عین واألنف والحنجرة وغیرهاوأمراض ال مثل التخفیف من الوزن أو آالم الظهر والمفاصل
اقتحام تجربة أخرى تتمثل في العالج بمیاه  ومع العالج بالمیاه المعدنیة نجحت تونس في

المشاكل الصحیة على غرار مخلفات الوضع  البحر الذي یشكل اآلن حال مثالیا لعدد من

عالم من حیث عدد وتعتبر تونس الیوم الثانیة في ال الخ،.. والوالدة والتوتر النفسي والعصبي

 20المحطات العالجیة والسیاحیة التي ارتفع عددها إلى  ومستوى الخدمات التي تقدمها هذه

 .مركزا
التطور الطبي في تونس آفاقا هامة حیث تحولت وجهة ممیزة في مجال  من جهة أخرى فتح

بریطانیا التي ترسل تستقطب أعدادا كبیرة من دول المنطقة ومن أوروبا مثل  السیاحة العالجیة

مریض إلى تونس لتلقي العالج بما في ذلك مجاالت خاصة مثل الجراحة الدقیقة  3000سنویا 

 .)األعضاء والكلى والقلب والتجمیل وتقویم البصر وعالج وزرع القرنیات وغیرها زرع(
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 احةأسهم ذلك في مزید من التعریف بتونس وجعلها مقصدا هاما للجمع بین العالج والسی وقد

 .ومرافقیهم أیضا للكفاءة الطبیة العالیة وما یتوافر بها من ظروف للنقاهة والترفیه عن المرضى
  . الناصر خشیني نابل تونس

  السیاحة الثقافّیة -7

فالّتراث اّلذي . بالتراث ویعتبر هذا األخیر كمنتوج أساسي له هذا النوع یربط السیاحة       

 جمالّیا في بلورة هویتنا أصبح اآلن یلعب دورا اقتصادیا وأصبحتاریخّیا  تربوّیا یلعب دورا كان

 .بموجب ذلك منتوجا یساهم في التنمیة المستدیمة

التراث والحنین  إّن هذا النوع من السیاحة یسمح بزیارة الماضي، فظهوره إذن أصبح متعلقا بحب

مّما تسّبب في بلورة  الشدید إلى الماضي ولكنه أصبح خاصة خیارا أساسیا اقتصادیا واجتماعیا

الدولیة غیر الحكومّیة تسعى إلى  سیاسة موحدة من قبل وزارتي الثقافة والسیاحة وكانت المنظمات

حیائها، و في المحافظة على المعالم والمجّمعات والمواقع و إلى وّقعت  1976سنة  حمایتها وإ

تنص هذه . والتحسب لها مسبقا التنموّیة للسیاحة الثقافیة تونس معاهدة دولّیة تتعلق بالتوقعات

وتوّضح نفس ".عمل اجتماعي إنساني اقتصادي ثقافي ال یمكن استبداله" المعاهدة على أّن السیاحة

هذه . السیاحة تسمح باكتشاف المواقع وحمایة التراث من اإلفراط في استغالله المعاهدة أّن هذه

فكانت  .مجال السیاحة الثقافیة و تنمیتها هي، حالیا، المرجع الهام للدول و المؤسسات في المعاهدة

 .هذه المعاهدة منطلق الّسیاحة الثّقافّیة في تونس
 تونسيالاالقتصاد  فيأهمیة السیاحة  :ثانیا 

السیاحي إذ لعبت  على تنمیة القطاع 1956لقد راهنت الحكومة التونسّیة منذ االستقالل سنة        

 1962مرات أكثر من سنة  فأصبح عدد الوحدات السیاحّیة عشرمنذ الستینات دورا هاّما في ذلك 

الباعثین في هذا القطاع فإّن  ولكن، و بقیت الحكومة هي التي تبادر بتشجیع 2000إلى سنة 

 .العشرّیة األخیرة دورها تقلص شیئا فشیئا باالنخراط في اقتصاد السوق في

 من المنتوج%  6فهو یمثل . د الوطنيهذا القطاع مازال یحتل أهم مكانة في االقتصا        

 شخص ویساهم في 90.000من الصادرات وهو یشغل مباشرة قرابة %  18.7القومي الخام و

 .انتشار عدد كبیر من القطاعات األخرى ذات الصلة وخاصة قطاع الصناعات التقلیدّیة
ازدهار  سنوات عرفت السیاحة منذ نشأتها بكونها سیاحة النخبة فتطورت بصفة ملحوظة إال أنّ 

كانت سببا في توجه  )أي الستینات والسبعینات والثمانینات(االقتصاد في أوروبا خالل الثالثین سنة 

وفیر سریع و تدني نوعیة  السیاسة التونسّیة نحو سیاسة المجموعات وما ینجر عنها من ربح

 .الخدمات
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