
 السياحة في بوروندي

 

افرٌقٌا  التجمع االقتصادي لدول:- تتمتع بروندي بموقع جغرافً هام فً قلب تجمعات إقلٌمٌة رئٌسٌة منها
الوسطى والتجمع االقتصادي للدول المطلة على البحٌرات الكبرى، والسوق المشتركة لدول جنوب وشرق 

تمثل بوروندي مركزا حٌوٌا لألعمال و أٌضا للسٌاحة، نظراً لما ٌمتاز  و .افرٌقٌا وتجمع دول شرق إفرٌقٌا
كما ٌتٌح الموقع  .به هذا البلد من مناظر طبٌعٌة خالبة، و تالل ساحرة، وشعبه المضٌاف الودود

االستراتٌجً لبروندي إمكانٌة الوصول إلى اإلماكن السٌاحٌة األكثر جاذبٌة فً أفرٌقٌا فً غضون ساعتٌن 
 .محمٌة سٌرٌنجٌتً الخالبة و شواطئ زنزٌبار الساحرة:- من الطٌران ومنها 

 :-المواقع السياحية الخالبة 

         الشواطئ الواسعة الرملٌة والمشمسة 

        مواقع لممارسة الرٌاضات البحرٌة فً بحٌرة تنجانٌكا. 

        منابع نهر النٌل الواقعة فً مدٌنة روتوفو 

         المٌاة الكبرٌتٌة فً مدٌنة مهوٌزا 

        التصدعات فً مدٌنة نٌاكازو 

        المحمٌات الطبٌعٌة فً مدٌنة روسٌزي 

         (بحٌرات العصافٌر )البحٌرات فً شمال البالد 

        صخرة ستانلً ولفٌنستون 

        شالالت نهر كارٌرا 

ٌوجد فً بروندوي العدٌد من الفنادق ذات المواصفات العالمٌة الواقعة فً مدٌنة بوجمبورا وفنادق اخرى 
وهناك العدٌد من الفنادق قٌد . مطلة على بحٌرة تنجكانٌكا واخرى على هضبة كٌرٌري المطلة على العاصمة

ومازالت القدرة اإلٌوائٌة للفنادق ضعٌفة فً هذا البلد والقطاع الفنادق لم ٌستثمر . اإلنشاء تنتشر داخل البالد
 . بالصورة المثلى

 :-فيما يخص الثقافة

بالنسبة للموروث الثقافً فً بروندي فهو ٌعتمد اساساً على التقالٌد الشعبٌة التً تأثرت بشكل مباشر بالتقالٌد 
لكن البد من اإلشارة إلى أن الموروث الثقافً تعرض لالضمحالل نتٌجة لنشوب و. الشعبٌة فً دول الجوار 

 ))وخالل االحتفاالت المحلٌة الكبرى، ٌشرب سكان بروندي مشروبا تقلٌدٌا ٌسمى . النزاعات المحلٌة
 .  جعة محلٌة الصنع من الشعٌر تقدم فً كوب تقلٌدي جمٌل– ( (امبٌكً

  



  

 :-فيما يخص الصناعات الحرفية

فعلى سبٌل المثال ، فإن صناعات األوانً . تعد الصناعات الحرفٌة شكال هاما من أشكال الفن فً بروندي
تعد قبٌلة .  من القش وكذا االقنعة والدروع والتماثٌل الخشٌة تعد صناعات شعبٌة ٌتقنها حرفٌون محلٌون

من إجمالً السكان وٌتخصصون فً %  1الباتواس قبٌلة محلٌة ٌتمٌز افرادها بصغر الحجم وٌمثلون 
 .الصناعات الفخارٌة

 :-قارعوا الطبول 

إُ اىطثو اىرقيٞذٛ اىَينٜ اىذٛ ُصْع قثو . ٝعذ اىطثو اىرقيٞذٛ عْصزاً ٕاٍاً ٍِ اىَ٘رٗز اىصقافٜ فٜ تزّٗذٛ

. (ٗاٝنزاّٞا-اتٞشٞنس٘-اٍشام٘)امصز ٍِ ارتعِٞ عاً ٝعذ االشٖز ٗٝعزف تطث٘ىٔ اىرٜ ذسَٚ تاىيغح اىَحيٞح تـ

 . ٝرزافق اىزقص اىشعثٜ ٍع إٝقاع اىطث٘ه ٗاىَ٘سٞقٚ اىرقيٞذٝح خاله االحرفاالخ اىشعثٞح ٗاىيقاءاخ اىعائيٞح

  

 

  

 صورة طبول الجٌتقا 

 :-الرقص النسوي التقليدي 

.  او ذكورٌة او بهلوانٌة او حربٌة داللة خاصة بها وترتبط بمناسبة بعٌنها أو مهنة محددةةلكل رقصه نسوي
كما إن الغناء واإلٌقاع والحركات الجسدٌة وكذا التعبٌرات الحركٌة تعكس دالالت تتناسب مع كل مناسبة 

 . وتسعى فً مجملها لتالمس االحاسٌس الجمالٌة والعقول

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gitega_drums.JPG


 

 ٍشٖذ ىقارع٘ اىطث٘ه اىرقيٞذِٝٞ فٜ ٍذْٝح ت٘جَث٘را 

 :-المعالم السياحيت 

اىَطيح عيٚ اىعاصَح، ْٕٗاك َٝنْل سٝارج ضزٝح األٍٞز " تيفٞذٝز"َٝنْنٌ فٜ ٍذْٝح ت٘جَث٘را صع٘د ذيح  

 .ٗتطو اسرقاله ت٘رّٗذٛ (اتزّٗا  )ى٘ٝس رٗاغاس٘رٛ ،ٍؤسس اىحشب اى٘طْٚ 

  

 

  

 

  ضزٝح األٍٞز رٗاغاس٘رٛ

  

 :-المتاحف

ً ٗٝضٌ ٍجَ٘عح 1955ٝقع اىَرحف اى٘طْٜ فٜ اىَذْٝح اىصاّٞح فٜ ت٘رّذٛ، غٞرٞغا، ٗذٌ ذأسٞسٖا فٜ  اىعاً 

جَٞيح ٗغْٞح تاىَ٘رٗز اىعزقٜ ٍٗرعيقاخ ٍزذثطح تاألسزج اىَينٞح ٗاىثالط اىَينٜ ذع٘د ىيْصف األٗه ٍِ 

 .اىقزُ اىعشزِٝ، ٗٝح٘ٛ أٝضا ٍجَ٘عح ٍِ اىقطع األشزٝح ٗاىص٘ر اىرارٝخٞح

 الحديقت الوطنيت بكيبيرا

 ٕنرار ٍِ 40.000ذقع اىحذٝقح اى٘طْٞح عيٚ ضفاف ّٖزاىْٞو اىقادً ٍِ اىنّ٘غ٘  ٗذغطٜ ٍساحح ٍقذارٕا 

 .اىغاتاخ اىَحَٞح، ذعذ ٕذٓ اىحذٝقح ٕٜ أمثز ٍحَٞح طثٞعٞح فٜ ت٘رّٗذٛ ال ذشاه ذحافظ عيٚ ذْ٘عٖا اىحٞ٘ٛ 

ٗذَراس ٕذٓ اىحذٝقح تغْإا اىْثاذٜ ، ٗ ٕٜ ٍ٘طِ ىرجَعاخ اىشَثاّشٛ ٗأّ٘اع اخزٙ ٍِ اىقزٗد ، ٗذَراس ٕذٓ 

 .اىقزٗد تاىحٞ٘ٝح ٗذجزٛ فٜ مو اذجآ ىريفد اّرثآ اىشٗار

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Burundian_drummers_Bujumbura_2008.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Prince_Rwagasore_Tomb_-_Flickr_-_Dave_Proffer_(2).jpg


 ٍحَٞح رٗسٞشٛ

  

 :-بحيرة تنجانيكا

ذعذ تحٞزج ذْجاّٞنا، أٗذْجاّٞقا، ٗاحذج ٍِ اىثحٞزاخ اىنثزٙ فٜ أفزٝقٞا، فٖٜ ذعرثز شاّٜ أمثز تحٞزج فٜ 

 ٗذعذ  .أفزٝقٞا تعذ تحٞزج فٞنر٘رٝا، ٗشاّٜ أمثز تحٞزج فٜ اىعاىٌ ٍِ حٞس اىحجٌ ٗاىعَق تعذ تحٞزج تاٝناه

 ذيرقٜ ٍٞإٖا تَٞآ ح٘ض اىنّ٘غ٘ ٗذصة فَٞا تعذ فٜ اىَحٞظ  .اىثحٞزج األمصز غْئ تاألسَاك فٜ اىعاىٌ

 .األطيسٜ

 

 تحٞزج ذْجاّٞنا

 :-ٍزاجع 

         http://www.invest-burundi.com/fr 

         http://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi 

http://www.bi.undp.org 
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