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  واالجتماعي   االقتصادي   بالمجلس   المتعلق   128.12  رقم   التنظيمي   القانون   من   6  المادة   لمقتضيات   طبقا  

 .  السياحة   موضوع   حول   تقرير   إعداد   ذاتية،   إحالة   إطار   في   المجلس،   قرر   والبيئي، 

  قتصادية اال   بالقضايا   المكلفــة   الدائمــة   اللجنــة   إلى   يعهــد   أن   المجلس   مكتب ر  وفــي هــذا الصــدد، قــر  

   .التقرير   هذا   بإعــداد   االستراتيجية   والمشاريع 

  الجمعيــة   دقــت صا   ، 2020  دجنبر   29  فــي   المنعقــدة   المائة   بعد   عشرة   بعة السا   العاديــة   دورتهــا   الل خـ و 

  عنوان:   يحمل   الذي   التقرير   على   باإلجماع   والبيئــي   ـي جتماعـ اال و   قتصــادي اال   للمجلــس   العامــة 

  عنه   المنبثق   "، للسياحة   جديدة   وطنية   استراتيجية   أجل   من   : واإلدماج   المستدامة   للتنمية   رافعة   السياحة، " 

 .الرأي   هذا 
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  ما هي األهّمية التي تكتسيها صناعة السياحة بالنسبة لالقتصاد العالمي؟ 

السياحة،   أثناء    مجموع"  العالمية،السياحة  ة  م  منظّ   حسب تْشمل  األشخاص  بها  يقوم  التي   تنقّلهم األنشطة 

وغْيرها من   لاعمالترفيه واأل ة ألغراض واحد   سنةعتادة لفترة متتالية ال تزيد عنْ الم  خارج بيئتهم  وإقامتهم

  إمكانية  تشكل كما ."ت زيارتهمن داخل المكان الذي تمّ  ر  مارسة نشاط مقابل أجْ بم   ق  تتعلّ  األغراض الّتي ال

ا احقّ " األرض  ثروات  اكتشاف إلى والشخصي  المباشر الولوج    1". العالم سكان لجميع مفتوح 

)المادة   اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  ي عتبر  الصدد،  هذا  بالحقوق 24وفي  الخاّص  الدولي  والعْهد   )

)المادة  االقتصادية   والثقافية  الفراغ، 7واالجتماعية  وأوقات  االستراحة  في  الحّق  شخص  "لكل  أن  د(   .

وهو ما ،  2وخ صوصا  الحق في التحديد المعقول لساعات العمل وفي اإلجازات الدوريّة المدفوعة األجر" 

  يشجع الولوج إلى األنشطة السياحية. 

 وخاّصة   ،االجتماعية  السياحة   تعزيز  إلى  ةالع مومي  السلطات   لسياحةألخالقيّات اكما يدعو الميثاق العالمي  

 الترفيه   إلى  والشباب،  العائالت   وال سيّما  ،شخاص األ   من  عدد   أكبربولوج    تسمح  التي  الجمعويّة  السياحة

 طل.والع  

خلق  وات  جذب االستثمار  من حيث   لنموّ تحقيق ال  إمكانات هامة  تتيح  ياحةالسّ   فإنّ ،  وبالنسبة لالقتصاد العال مي

  إلقصاء من الفقر وا  الحدّ   مجال  في  هامدور  تضطلع بة. كما أنّها  األجنبيّ   ع ملةال  من  عائدات الف رص الّشغل ودّرِّ  

ا مضاعِّ د  تولّ   وهي    الفوارق المجاليّة.و  تماعيّ االجْ   ويتمّ   ،قافي والبيئياالجتماعي والثّ   م ستوىال  فة علىآثار 

 للمجاالت الترابية. للتنمية االقتصادية  فعالة وسيلةها كالنّظر إلي

يتسمون    فاعلينال   من  كبير  عدد   منْ   شّكلتتامتياز. فهي   ب  ا  عرضاني  مجاال  السياحية    الصناعةتمثل  و الذين 

 القطاع   الجنسيات،  دةمتعدّ   ت ّشركاال  والمتوسطة،  رى غالصّ   ت مقاوالال  )المقاوالت الصغيرة جدا،  بالتنوع

. والدولي  الداخلي  لب الطّ   تعزيزلو  ،تنافسية  أكثر  ضهمعرْ   لجعل   جنبا  إلى جْنب    يعملون  الذين و(  وغيرها،  العامّ 

تنشيطِّ    السياحة    عملتكما   او  ،عةالمتنوّ   القيمة  سلسلة  بفضل  ات االقتصاد على    القطاعات ب  تباطهاربفْضل 

  وخلق   ،طةوالمتوسّ   رىغالصّ   تنامي المقاوالت ويادة األعمال  ر  ع شجّ ثّم إّن السياحة ت  .  األخرى  االقتصادية

 قرويّة والمعزولة. ال المناطق في الفقر من الحدّ  في ساهم، وت  والنساء باب الشّ  فائدةل جديدة مناصب شغل

 بعض اإلحصائيات الرئيسية 

العالم.  األوّ   االستهالكي    النشاط    السياحة  قطاع  عت ب ر  ي   في  ف  ل  ع ر  الّصعيد   على  الوافدين  ياحالسّ   عدد   وقد 

)منظمة السياحة    2019  سنة  مليار  1.4  إلى  2000  سنة  مليون  670  منْ حيث اْنتقل    ،اكبيرالدولي ارتفاعا   

في المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي العالمي، ومنصبا  واحدا  من  10  هذا القطاع وفّري و.  (2019العالمية، 

  ، في المائة منها في مجال الخدمات  30في المائة من مجموع الّصادرات،    7صب شغل، وا من  10بين كّل  

 (. 2018)منظمة السياحة العالمية،  الم سافرينعائدات السياحة الدولية باإلضافة إلى نقل  لم  تشْ حيث 

ل    ،19-كوفيد   أزمةظل  وفي   ا  الوافدين  األجانب   السياح  عدد سج   وخسارة   ،سائح  مليون  700  قدره  انخفاض 

  خطيرة،   واجتماعية  اقتصادية   تداعيات   التراجع  لهذا  ت كان  وقد .  3على مستوى العائدات   دوالر  مليار  730

 
 الميثاق العالمي ألخالقيات السياحة.  1
2https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf    

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/cescr.aspx   
 . انظر: 2020مقياس السياحة العالمية لمنظمة السياحة العالمية، أكتوبر،  3
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في المائة    80والصغرى والمتوسطة التي تشكل حوالي لمهنيين، أو المقاوالت الصغيرة جدا  ل  بالنسبة   سواء

 .المعنيين المحليين السكان معيشة مستوىعلى  و، أقطاعلل اإلنتاجي النسيجمن 

ا   الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  شهدت   ، بحيث قد تأثّرت بهذه التداعيات   المناطق  جميع  والواقع أنّ    انخفاض 

في    -68)  وأوروبا(  في المائة  -69)   األوسط  والشرق  إفريقيا  تليها  الوافدين،  عدد   في  في المائة  79  بنسبة

  السياحة   انتعاشإمكانية    إلى  التوقعات   تشيرو(.  في المائة  -65)   أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية  ، ثمّ (المائة

 . (2020منظمة السياحة العالمية، ) 2022 سنة حتى أو 2021 سنة من  الثالث  الفصل في الدولية

 المغرب؟ ب حال الما هو واقع 

  مليون   12.9استقبل المغرب    ،2019  سنة  فيف.  بالدنا  في  االقتصادي  للنمو  أساسية  دعامة  السياحة  تشكل

في   20و   اإلجمالي  ليالدّاخ  الناتج  في  في المائة  7  بحوالي   هذا القطاع  وساهم.  الحدودية   المراكز  ع ْبر    سائح

من   في المائة  5  يْ ، أ550.0004ـ  بِّ   شغيلر مساهمته في التّ تقدّ كما    .والخدمات   السلع  صادرات   في  المائة

 تثمارّي  اسْ   ج  برنام    بوْضعِّ   ، من جهة،ن تفسير هذا األداءكِّ مْ ي  و    . 5 (2020  ،)مرصد السياحة النّشيطةة  كناالسّ 

لمغرب على  اة  تحسن تنافسيّ من جهة ثانية،  و  ،الخاصّ القطاع  و  القطاع العامّ   ساهم فيه  منذ االستقالل  كبير

ال   األداء، من هذا    كراهات التي تحدّ العديد من اإل  إّن هناكف  ذلك،ومع    .األخيرةي في السنوات قارّ ال  الّصعيد 

 والقيمة المضافة والتنمية المستدامة.  ّشغلخلق فرص ال على مستوى ماسيّ 

 6مؤهالت المغرب 

 

  من  كواحد    هتموقعو  أمنه  للمغرب  ياتوالمؤسس  السياسي  االستقراريعّزز  :  يات مؤسس  ستقراروامناعة   -

 .7والقاري اإلقليمي الصعيد على ياحللسّ  بالنسبة أمنا  البلدان أكثر

  العواصم  من  فقط  ساعات  3  مدتها  طيران  رحلة  عْبر  المغربالوصول إلى    :استراتيجي  جغرافي  موقع -

  ساعات   7)  واألمريكية  اآلسيوية  ة، ر المصدِّّ  سواقبالنسبة لل   كما يظّل سهل الولوج  ،الرئيسية  األوروبية

 .(المتوسط في طيران

ا 17 وذلك بتوفّره على: جيدة تحتية بنية  -   هاتوجْ ال يخدم  )الدار البيضاء( دولي مطار منها ،دولي ا   مطار 

 فائق  قطار  ل أوّ   إلْيها  أضف  ،هامة  حديدية  سكك  وشبكة  ،طرق السيارة من ال  واسعة  وشبكة  فريقية،اإل

 .إفريقياب السرعة

  ،الخصوصيات الثقافية و  للجهات  تبعا    وغنيّ   عمتنوّ   جدّ   المغربي  الطبخ  فن   :عالمية  ةرذو شه  طبخ  فن -

 .للسياحة   رئيسي ا رصيد ا  ويشكل

  ، وانفتاحهم  ضيافتهم   بكرم   معروفون  ،ساكنة العالم القروي  ةوخاصّ   المغاربة،  : ةضيافيتميز بكرم ال  شعب -

 . األجنبية  للغاتالتواصل با اكتساب مهارات بسهولة في ويتميّزون

  يتميزو.  والحيوانات  النباتات  غنيّة من  وثروة   بيولوجي  عبتنوّ   المغربية  البيئة  تتميز  :متنوع  طبيعي  صيدر -

  الصحراء   التي تجمع بين  األطلسية  الشواطئ  من  العديدعلى    ره توفّ ب  له،  المنافسة  البلدانعن    المغرب

 .والبحر

 
  https://www.unwto.org/fr/news/baisse-de-70-du-tourisme-international-sous-l-effet-des-restrictions-de-voyage-dans-le-

monde-entier 
(،  وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي)جلسة اإلنصات التي نظمت مع    2010حسب الحصيلة الواردة في رؤية   4

 منصب شغل مباشر.  450000فإن القطاع ساهم في خلق 
برم سنة -تأّكد هذا الرقم مؤخرا من خالل المعطيات التي يتضمنها عْقد  5   .2020برنامج الم 
  ، أيّة طموحات للمغرب؟ 2030المندوبية السامية للتخطيط، مستقبل المغرب   6
7maroc-du-atouts-https://smit.gov.ma/les  

https://www.unwto.org/fr/news/baisse-de-70-du-tourisme-international-sous-l-effet-des-restrictions-de-voyage-dans-le-monde-entier
https://www.unwto.org/fr/news/baisse-de-70-du-tourisme-international-sous-l-effet-des-restrictions-de-voyage-dans-le-monde-entier
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 مواقع  ثمانية  ، من خالل توفره علىكبيرة  تنافسية  ميزة   المغربي  الثقافي  التنوع  يشكل  :غنيةجّد    ثقافة -

 المغارات  من  العديدب  المغرب  يزخر  كما.  مراكش  بمدينة  الفنا  جامع  ساحة  إلى   إضافة  ،ا  عالمي  ا  تراثمصنفة  

 .القديمةاألثرية  والمواقع الصخرية والنقوش
 

المؤك د  عدة صعوبات ذات صلة بتطورات الظرفية    من قْبل  ببالدنا قد واجهت  ة  يناعة السياحصّ ال  أنّ   من 

  بالتّالي خلّفتْ و  ،عوبات بشكل كبيرم هذه الصّ تفاق    ساهمت في  19- جائحة كوفيد   نّ ، غْير  أ8الوطنية والدولية 

ا اقتصادية واجتماعية قوية على   ا ر  عتبر السياحة بالفعل من أكثر القطاعات تضرّ ت  و.  دينامية هذا القطاعآثار 

 يّة الفندقالمؤسسات  ي والبحري والنقل الجوّ   ، على غرارمفروضة على األنشطة المرتبطة بهاالبسبب القيود  

 . وغيرها، والصناعة التقليدية والمتاجر والمطاعم

ل    المغرب،في  و )أكتوبر    في المائة  70  قارب  رات النشاط  عام في مؤشّ   تراجع  منذ بداية األزمة الصحية    س ّجِّ

النشاط    فإنّ   ،وبالتالي.   9(2020 الشغل للحفاظ على    ةحاسم  مسألة  بات    الذي   السياحي،استئناف    مناصب 

كيفيات  والقطاع    تدبير  سين لتحْ    مناسبةصة  فرْ   يْنبغي أْن يكون    االقتصاد،  إنعاشو  المقاوالت   بقاء  وضمان

ر  عادة التفكييكون  فرصة إل . وبصفة عاّمة، ينبغي أْن  األزمات   أمام    تعزيز قدرته على الصمود كذا  و  ،اْشتغاله

 .الجديد  تنمويموذج النّ الره في ضوء يتطو  في

في إطار  السياحة  االشتغال على موضوع    االقتصادي واالجتماعي والبيئي لمجلس  ا  قرربناء  على ذلك،  

لقطاع السياحة  ستدامة وم    مْدِمَجةتنمية التخطيط لكيفية يتعلّق ب تفكير بْلورةِ المساهمة في إحالة ذاتية بهدف 

المغرب  الوطنية    ،في  االستراتيجيات  مع  يتماشى  مستوى  امتداداتهوبما  على  وبما  الجهات ا  يستجيب  ، 

 والصحية والبيئية واالقتصادية. سياسية -الجيولمتطلبات التصدي لتداعيات األزمات 

في   الهدف  اإلويتمثل  تحليل  تحدّ والصّ   كراهات )أ(  التي  االقتصاد ساهمة  م    منْ   عوبات  السياحة في  قطاع 

التوصيات الكفيلة بالنهوض بالقطاع، ارتكازا  و)ب( اقتراح    ؛والبيئةة  كناعلى السّ   آثارهاو  جهويّ الوطني وال

 :ما من خاللوال سيّ  ،العالميةدراسة التوّجهات على 

ه نبين    وسائلوالاألهداف    تضافرو  تجان ستحسين   ✓   مها كلّ رؤية مشتركة يتبناها ويدعّ   بناء  على  ،المِّ

 ؛الخاصّ القطاع و من القطاع العامّ 

 المعنيين؛ ( والتنسيق بين الفاعلين ترابيّةوال  ةوالعمودي فقيّة)األ لتقائيّةتعزيز اال ✓

 ، وذلك ج معايير االستدامةادمإوتسويق و  االستقبال،القدرة على  في مجال  تعزيز التنافسية السياحية   ✓

 .ليوْ ن اإلقليمي والدّ بهدف تحسين صورة المغرب على المستوييْ 

منصات    االنخراطتشجيع   ✓ الال  ،اإلنترنت   ر  عبْ اإليواء  في  توفّرها  رص ف  ستثمار   الرقمنة،  التي 

 ؛ يّ لِّ وْ والدّ حلي لب الم  جيه الطّ وإعادة توْ  ،مع العرض العالمي نسجامواال

 ؛جهات لل  المختلفة والمزايا جاالت الترابيةات الموصيّ ص  خ   قائمة على سياحة وطنيةالنّهوض ب ✓

 
 الخليج   حرب  ، 2001  شتنبر  11  هجمات   مراكش،  هجمات  األولى،   الخليج  حرب:  والدولية  الوطنية  والبيئية  والصحية  األمنية  األزمات  من  للعديد  القطاع   ض تعرّ    8

 .(إلخ  الخنازير، /الطيور أنفلونزا  إيبوال، سارس،) الصحية األزمات  ومختلف ،األخيرة
  .  2020االجتماعي، يوليوز جلسة إنصات مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد   9
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المنظ م  ✓ غير  القطاع  البشري  رّ ال  م الء مةو  محاربة  قدرة    وجود   مع   المستقبلية،الحتياجات  لأسمال 

ع  وتيرتهاوالتي من ال  ،السياحة  فهارعكبيرة على استيعاب التغييرات التي ت ...وغير  منتظر أْن تتسار 

 ذلك. 

هذا   سياق  المشتركوفي  والبناء  الجماعي  مع  المجلس  نظم   ،التفكير  إنصات    الرئيسيّين   الفاعلين  جلسات 

الجوي )  الع موميّة  سات المؤسّ   بينهممن    بالموضوع،  المعنيّين والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة 

االجتماعي المكتب واالقتصاد  للسياحة...  الوطني  ،  القطاع   هذا  مهنيّي  فدراليّات   /وجمعيات   ،(المغربي 

مكاتب  ،وكاالت األسفار)  الخاصة المؤسسات ، و(الكونفدرالية الوطنية للسياحة، المجلس الجهوي للسياحة )

 العام  االتحاد )  المجال  هذا  في  المدني  المجتمع  من  طينيالنش  الفاعلين  من  استكتب عددا  ؛ كما  (...الدراسات 

 (. ...الحكومية غيرالوطنية   والمنظمات  سات والمؤسّ  والنقابات  المغرب  لمقاوالت 

 والتقارير  الدراسات  ترصيد مختلف ( أ) خالل من  الوثائقي والتحليل البحث  لىع  العمل منهجية استندت وقد 

لس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  ذات الّصلة به، سواء من طرف المج  أو  ،الموضوع  هذا  حول  الصادرة

تغيير   ،االندماج اإلقليمي للمغرب في إفريقيا: من أجل بلورة استراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا)

جة  ومستدامة   النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دمِّ دة  وم  ط رِّ اإلجمالية    الثروة  ،دينامية في خدمة تنمية م 

  أو من طرف   ،(وغيرها  ،الحرّ   التباد ل  واتفاقيات   القطاعية   السياسات   تجان س  ،الالمادي  رأسمالالو  للمغرب 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد    ،المجلس األعلى للحسابات )  الوطنية  الهيئات 

مرصد السياحة، المكتب الوطني    ،السياحية  للهندسة  المغربية  الشركةوزارة االقتصاد والمالية،    ،االجتماعي

الكونفدرالية الوطنية   ،المندوبية السامية للتخطيط  ،المغربي للسياحة، المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية 

االقتصادية)  والدولية...(  ،للسياحة والتنمية  التعاون   الدولي،  البنك  العالمية،  السياحة  منظمة  ،منظمة 

  يمكن   التي  والدروس  السياحية  الممارسات   أفضلة تتعلق ب دوليّ   مقارنات   لىاالعتماد ع(  ب )  و  ؛(وغيرها 

 . استخالصها

  تطبع النموذج السياحي المغربي؟ أْوجه قصورأيّة 

 االختالالت   من  عدد ا  يواجه  أنه  الماضية  سنة  العشرين  خالل  المغرب   في  السياحة   قطاع  تحليل  يكشف

 .الهيكلية

 المرسومة  أهدافها في سبيل تحقيق صعوباتواجه ت  استراتيجيات

نسبيّا بالنّظر    جيدة  نتائج  10  2010"  رؤية"  استراتيجية التنمية السياحية  تنفيذ   أبرز  ية،الكمّ   األهداف  حيث   من

المراكز   سائح عْبرماليين    10  استقبال  ق هدفحقّ فقد ت.  القطاع الحكومي الوصي  وضعها  التي  المؤّشرات   إلى

 . (المفتوحةجواء األ )الجوي  المجالفتح  من خاللِّ الحدودية 

 النصوص   مراجعة  خالل  من  سيما  وال  بالقطاع،  للنهوض   المبذولة  الجهود ب   النتائج  هذه  تفسير  ويمكن

ر  والتنظيمية  التشريعية ؤّطِّ من  السياحية،  للنشطة  ةالم  بالسياحةلل  صةالمخصّ   الميزانية  والّرفع    ، نهوض 

 

  على   المهني  الطابع   إضفاء(  3)  ؛ الجوي  النقل   وتحرير  التنافسية  تحسين(  2)   ة؛الساحلي  المحطات السياحية  في  إرادي   تموقع (  1: )على  الرئيسية  هاتها توجّ   تركز   10

 .الجهوية( 6) و( والتمويل والضرائب العقار)  االستثمار تعزيز( 5) السياحي؛ الترويج  تعزيز( 4) (؛التكوين) الحرف
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  المناطق   العقار من أجل تهيئةِّ   وتعبئة  الخاصّ   االستثمار  جيعتشْ   من شأنها  ةتدريجيّ وخاّصة باتّخاذ تدابير  

  رق.األزْ  مخططال إطار في السياحية

 األهداف   زالت   وما  غير كافية،تظل    تنفيذها  بعد   عليها  لحص  م  لا  النتائج، فإن  11  2020  لرؤية  بالنسبةأما  

قْصد    االستثمارات   من  درهم  مليار  150  تعبئة  هدف  نّ ذلك أ.  إلى النتائج المتوخاة منهالم تصل بعد    المتوقعة

  درهم   مليار  37.7  تعبئة  تْ تمّ   ،درهم  مليار  64  بْين  من(  1: ) 12بعد   يتحقق  لم  الوجهات   مختلف  على  توزيعها

  جهتا   ستأثرت(  2)و  ؛ 13(أجانب   نمن طرف مستثمري   ةئاالم  في  22  منها)  الخاص   القطاع  طرف  من  فقط

 . المعبأ  االستثمار  منالتوالي    علىفي المائة    23و   في المائة  32  على  ،سطات   -البيضاء  دارالو  آسفي-  مراكش

ا فقط    1.576  سوى   ،2017فإّن المغرب  لم ي وفّر، سنة    ،14مجلس األعلى للحسابات ال  تقرير  وحسب  سرير 

ا    58.540  محدّد فيال  من الهدف العامّ  ل إنجاز بنسبة بمعدّ   أيْ   إليها،تة المشار  سياحي ا للمنتجعات السّ سرير 

المائة   2.7 أمّ 15في  ل .  بالنسبة  مليار درهم على مدى خمسة    15استثماراته    بلغت ي  ذ الّ   األزرق،  طخطلما 

ا،عشر   .االنتظارات  مستوى النتائج أيض ا ال تزال دون فإنّ  عام 

مع  مقارنة  ملحوظ    تفاوت وجود    عنْ   (2020صاحب لقانون المالية )التقرير االقتصادي والمالي الم  ويكشف  

ْشكل    ،ّصعيد الترابيعلى ال  ة، وأساسا  ما شكل الحكم  ، إضافة إلى  2020لية لرؤية  موحات األوّ الطّ  القطاع  وم 

 .يدة العرض السياحي الوطنالذي يؤثر على جوْ  منظ مغير ال

 إشكالية التركيز الثالثي 

ت  كبير  في مجاليتعلّق األمر    ودِّ تفاو  ج  بيتات الوافدين/    وتوزيع،  جهات ن والد  لم  ا  بحسب التنمية السياحية    بِّو    الم 

 16لمواسم. احسب وبلد الق دوم، حسب ب

  في المائة   60  يْ للنشاط، أ   قويّ تركيز    وجود   إلىالمكتب الوطني المغربي للسياحة  إحصائيات  ت شير    وبالفْعل،

تطوير   لم يمّكْن منْ   تطوير مناطق سياحية جديدة  ثّم إنّ مراكش وأكادير.    اثْنتْين هما  نمدينتيْ ، في  ات بيتمن الم  

 . المعتمدةغم من البرامج على الرّ  ،سياحية أخرى أو مدن سياحية كبيرة طاب  أقْ 

في    52  نّ إحيث    ،التي يأتي منها السياحالبلدان    مختلف   ز القطاع في توزيع ي الثاني لترك  مظهر  ال  تجلّىوي 

ب ل دْينمن السياح األجانب الوافدين يأتون منْ   المائة هذا التركيز    وبالتالي، فإنّ أوروبيين: فرنسا وإسبانيا.     

ْن  عائدات السياحة و  ي فاقم من هشاشة   التي تعرفها   تقلبات بالنّظر إلى ال  القطاع،في    ةالعامل  نةكال السّ خْ د  مِّ

 .نلهذين البلديْ  ةاالقتصادي  ّظرفيّةال

 سوق الّشغل  ي إلى عدم استقراريؤدّ ، وهو ما  لليالي السياحية  يموسم الّطاب ع اليرتبط با المظهر الثالث فأمّ 

 .على المستوى الجهوياالستثمارات السياحية    مردوديةر سلب ا على  يؤثّ كما    المحلي،خل على المستوى  والدّ 

 
  البحر   منطقة  في  والتموقع كمرجع  ،سياحية  وجهة  20  أفضل  بين  من  كوني  أن أجل  من والعالمي  اإلقليمي  المستوى  على المغرب  موقع تعزيز  في  طموحهايتجلّى     11

  عائدات ال و  ، المباشر  والتشغيل   مرات،  ثالث  الداخلية  الرحالت   عدد  ومضاعفة  القطاع،   حجم  مضاعفة  في  هدفها   كما يتجلّى  .المستدامة  التنمية  حيثمن    المتوسط  األبيض

  كبرى   مشاريع  إطالق  لىتعتمد ع  2020  رؤية   فإنّ   لالستراتيجية،  أساسي  كهدف  االستدامة  محور  كما أنه بإدماجها.  اإلجمالي  يالداخل  الناتج  في  والمساهمة  ةيالسياح

 .سياحية برامج وستة( وطبيعية  ثقافية ساحلية،) مكّونات ثالثة حول تتمحور
  . 2020الشركة المغربية للهندسة السياحية، مساهمة في اإلحالة الذاتية للمجلس،   12
 .وآسيا فريقياوإ وأوروبا ،إفريقيا  وشمال األوسط الشرقمنطقة :  هي لالستثمار ةر  المصدِّّ   سواقأبرز األ  13
 . 2017ية، السياح  لهندسةل المغربية تدبير الشركة  مراقبة  حول تقرير  14
 . 2017لهندسة السياحية، ل المغربية   الشركةحول مراقبة تدبير  المجلس األعلى للحسابات تقرير ،2015في نهاية يونيو  النتائج المحققة 15
  .2018التقرير السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  16
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التنمية السياحية بحيث يكون أكثر    هذا التركيز الثالثي  ويقتضي قدرة على الصمود أمام مراجعة نموذج 

 . ، وقادرا  على توفير أنشطة أكثر استدامة وفرص شغل أكثر استقرارا  طوال السنةالتقلبات، وذا بعد ترابي

  على مستوى آلية القيادة أساسيقصور 

  يتمّ   بما أنّه لم  ،االستراتيجية الوطنية  لتنفيذ   ةاالستراتيجي  القيادة  على مستوى  قصور  هناك  مة،اكللح  النسبةب

  توض ع التدابير   ولم  ،( 2020و   2010)  الرؤيتْين  تنفيذ   الذي يتعيّن عليه تتبّع  ياحةللس  الوطني  المجلس   إحداث 

  تنفيذ   يتمّ   ولم  النّور بعد،الترابية لْم ت ر     االستراتيجيات   السياحية لتنفيذ   التنمية  وكاالت   أنّ   كما.  لهما  المصاحبة

  لتنسيق ل  إطاربكيفية محددة    وضع ي    لم  ذلك،  لىعالوة ع.  على الشكل األمثل ةيّ الجهو   البرامج-  عقود ال  وتتبّع

نتظر  واإلجرائيّ   االستراتيجي ب  العموميين  الفاعلين  م ختلف  بين  الم    لمواكب ة   الخارجية  العالقات المكلفين 

 .17السياحي المغربي بالمنتوج  هوض النّ 

 من:  البرامج الجهويّة -العقود   تنفيذ   على  بالغ  تأثيرالمتقدمة    الجهويّة  النطالق ورش  على صعيد آخر، كان

  لتطوير   جديدة  رؤية  نحو  التوّجه  خالل  من  أخرى  جهة  ومن  ،2015  سنة  في  اإلداري  التقسيم  تغيير  مع  جهة،

المشاريع   تتبّع وقيادةل  آليات   غياب   حال  كما.  جدد   محليين   ومسؤولين  جديدة  بصالحيات   الترابية  الجماعات 

 للتشاور  مسلسل جديد   إطالق  مع  سيما  ال  ،دون إنجاز هذه العقود البرامجالسياحية على الصعيد الجهوي  

 الجهويّة.   التنمية برامج بشأن والتعاقد 

 ،التمويل  ضعف  بسبب   تنفيذهاتباطؤ في    س جل  ه، فإناجهويّ   امجنبر -عقد   15  ه رغم إبرامأن  إلى  اإلشارة  وتجدر

 حول  داءلل  رات  مؤشّ   غياب   إلى  األعلى للحسابات   المجلس    شار  أ  ذلك،  على  عالوة و .  أحيانا    بل وانعدامه

  في االعتبار   ذه المؤشرات ه  أخذ ب   كفيلةوكذا غياب آليات    ،مجاالت ترابية(  8)  ةالسياحي   ةالترابي  ت المجاال

عنيّة قِّب ل منْ   .18هم وتدّخالت  استراتيجياتهم في  األطراف الم 

المتعلقتين   الرؤيتين  خالل  من  ،للسياحة  الوطنية  ستراتيجيةاال  بين  لتقائيةاال  غياب   إنّ ف  ،ومن ناحية أخرى

التقليدية)  به  المرتبطة   القطاعية  واالستراتيجيات   ،بالقطاع   التنمية   الشباب،  الرياضة،  الثقافة،  ،الصناعة 

الصعيد الوطني    على   والمالية  البشرية  الموارد   تعضيد   على مستوى  أعمق  الفجوة  يجعل(  وغيرها  المستدامة،

 ". الجهات "و" المغرب " هات وجْ ل نهوض مندمجتحقيق  حساب  على، وذلك والترابي

 مع   ياتسالمؤسّ   الحوار  إلى حد كبير، كما أنّ   يظل مجزأ وهشا   الفاعلين  نسيج  فإن  الخاص،  للقطاع   بالنسبةو

المستثمرين    أنّ كما تجدر اإلشارة إلى  .  حسب الفاعلين الذين تم اإلنصات إليهم  شديدةبصعوبة  يتّسم    المهنيين

المنصوص عليها في دفاتر التحّمالت   التزاماتهم  ينفذوالْم    ،، حسب تقرير المجلس األعلى للحسابات الخواصّ 

 المخطط األزرق. ات بمحطذات الصلة 

  واسعة أخرى    سياحية  مشاريع   في  االنخراط  في  متردّدون  نمستثمري الهؤالء  تم تسجيل أن  عالوة على ذلك،  و

الذي أصدره سنة   تقريرالقد م  المجلس األعلى للحسابات في  ،وفي هذا الّشأن. الفندقية الوحدات  غير النطاق

االنخراط "، حيث كشفت عن  السياحيين  للمستثمرين  الوطنية  الجمعية  تهار  أجْ   التي  الدراسة  ، نتائج201719

 
- 01تطوير السياحة،    عرض لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، حصيلة استراتيجية17

10 -2020  . 
 السياحية، للهندسة المغربية الشركة تدبير مراقبة حول  التقريرالمجلس األعلى للحسابات،   18
 . (33السابق )الصفحة المرجع  19
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ل في    المستثمرين  4/ 3  أنال سيّما    الوطنيين،  لمستثمرينالضعيف  التحّرر من    أو  أشغالهم  إيقافيفّكرون 

 ". اتهم التزام

 20ْينتجاذبيّة وتنافسيّة غير كافي 

  ، على مستوى معظم المدن السياحية   األسرة(  عدد تضخم في  )  بشكل دائم  تتزايد   طاقة إيوائيّة  وجود   في ظل

متدنّية  إقامة  مدة  ومتوسط  ،تاحةالم    اإلمكانات   استغالل  وقلة   مع   الوطنية  السياحة  جاذبية   تتماشى  ال  ،جدّ 

ال  ذلك   إلى  يضاف.  الدولي  السياحي  عرض ال اتجاه  الفنادقعن    متزايد االبتعاد   المهيك لة   غير  السياحة  في 

 .رةالمؤج   واإلقامات 

،    ،لقطاعا  تنافسية  تأثرت   كما بالتحول الذي طرأ في استراتيجية الجذب السياحي بحيث انتقلت  إلى حدّ  كبير 

 المدن  حساب   على  التي كانت   ،"المدن  زيارة"إلى استراتيجية  "  السياحي  المدار"من التموقع المرتكز على  

  والرياضية   الثقافية  ألنشطةجهيزات الخاصة بالتّ ل  فتقاراال  إلى  ،أعمق  بشكل    . ويعود الّسبب،الكبرى  العتيقة

 .بأكملها القيمة لسلسلةبالنسبة و  هات الوجْ  معظم فيعلى وجه الخصوص 

ب  سب هذا المحور يشكل ح  فإن  ،بالعقار  المتعلقة  لإلكراهات   بالنسبةأّما   السياحة  القطاع الحكومي المكلف 

الّذ   من  فقط  في المائة   5  ذلك أنّ   .السياحة  قطاع  واكبةلم  الدولة  تتدّخل بها  التي  الرئيسية  الرافعة  ي العقار 

خّصصت الشركة    السياق،  هذا  فيو.  السياحة  لقطاع  يصهخص ت  تمّ   2019و  2014  سنتيْ   بين  الدولة  عبّأته

ا  713 المغربية للهندسة السياحيّة   العقاري  احتياطها من  في المائة 42  أيْ  ،2019و 2011  سنتيْ  بين هكتار 

ا  681  منها  ،2011  سنة  في  المتاح   استراتيجيّ   عقاريّ   احتياطي  بناء  إعادة  فإن  وبالتالي،.  خاّما  هكتار 

 في سيما ال مواجهته، يجب  كبيرا تحدي ا يمثل ،االقتصاديّة مستدامة من الناحية آلية  عْبر   للسياحة، ص مخصّ 

 الحضري.  هوشبْ  الحضري الوس ط

 محطات   مشاريع  على  مقتصرة  قد ظلّت   العقار  اآللية الحالية المتعلقة بدعم امتالك  أنّ   إلى  اإلشارة  وتجدر

األزرق باقي  من  تتمكن  ولم ،المخطط  فإنّ   .األخرى  النشيطة  الفئات   تغطية    األّولي   الغالف  وبالتالي، 

 الرئيسية   األسباب   نم  الفعليّة  بتعبئته  وت عتبر اآلجال المتعلقة  تقريب ا،  لهذه اآللية قد اْست هلِّك كلّه  المخّصص 

  .االستثمار على سلب ا أثرت  التي

  متناسبة مع   غير  تزال    ال   اآلليات   هذه  إاّل أنّ .  واآلليات   التدابير  من  العديد   اتّخاذ   تم  ودعمه،   االستثمار  لتحفيزو

 خالل  من  االستثمارات   تمويل  يزال  الو.  ت البنكيّةالتمويال  بالولوج إلى  يتعلق  ما  في  سيما  ال  القطاع،  ات ياجح

 من الطاقة اإليوائيّة.  المائة  في 32و ،المشاريع عدد   من في المائة 55 بنسبة المعمول به هو الموارد الذاتية

  تمويل   في  لْم تعد ترغب   كفاألبنا.  قوية  يةتمويل  مقاربات   لقطاعوضعف رأسمال ا  المالية  الهشاشة  تتطلب و

 في المائة   21  تجاوزت   ة جاري  سياحةديون  و  ،2018  في المائة  20.6  بلغت غير مسددة  ن  ديوفي ظل    القطاع

 .21  2019سنة  في المائة 14.3  عند   ستقرّ لت 2015 سنة

 
  الذي   التقرير  استثمار  إلى  باإلضافة(  2020  شتنبر)  سمير   خلدوني  صحراوي  والسيد  علمي  أمين  السيد  اإلنصات مع   جلسات   في هذا الجزء على   التحليل   ارتكز    20

 .2018  فبراير ،الوطنية للسياحة والكونفدراليةاالتحاد العام لمقاوالت المغرب  إشراف تحت المحدثة  الخبراء لجنة أعدته
   .2020االجتماعي،  واالقتصاد الجوي  والنقل التقليدية والصناعة السياحة  وزارة مساهمة  21
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ه ة نحو مصاحب ة    أكثر  جديدة  مشاريع  خْلق  نحو  هةموج    الحالية  زيفتّحال  آليات   إنّ    المشاريع مّما هي  موج 

ة  التوقعات   دون  تزال  ال  القطاع  في  االستثمار  يةدينام  . كما أنّ الحالية  والمحلية   الوطنية  جبايات ال  أّما.  المنت ظ ر 

 .أخرى بلدانو  أخرى قطاعات  ب  مقارنة جاذبية أقلّ  فهي بالقطاع المتعلقة

  ال تواكب التحوالتتسويق ترويج وآلية 

  حصص   ألنّ وذلك    ،2020  رؤية  أهداف  مقارنة مع  المسجل  األداء  انخفض   السياحي،  الترويجبخصوص  

  الصين،   باستثناءو .  نافسينالم  حصص    من   ارتفاعا ، بصفة عاّمة،أقلّ   ة هور  صدِّّ الم    سواقاأل  أهمّ   في  السوق

 ،ةالداخليّ   السوقوبخصوص  .  2010  بسنة  مقارنة  ت استقرّ   أو  /و  نسبي ا  المغرب   أسواق  حصص   فقد تراجعتْ 

  ة الداخليّ   السوق  زتميّ كما ت .  مندمجة  رؤية  في  مندرجة  غير  تزال  ال  هانّ التدابير، غير أ  من  العديد   اتّخاذ   تم  فقد 

 مهيك ل ة.  توزيع شبكات مقترنة ب ةصّ اخ دعم وآليات   مناسب  جومنت  بغياب 

تتعلق    تدابير  وتنفيذ   الطلب   في  التحّكم  بتحسين  مرتبطا    الترويج السياحي  ميزانية  الّرْفع من  كوني  أنْ   وينبغي

  من وراء ذلك   الهدف إّن  .  والرقمنة  الجوي  بالنقل  يتعلق   ما  في  سيما  ال  المغربية،  هات لوجْ ا  تنافسية  واكبةبم

وتحقيق تحكم  ،  اإلنترنت   عبر  لحجزالكبرى ل  نصات الم  أمام  ينالوطنيّ   للفاعلين  التجاري  العجز  تدارك  هو

 . أفضل في التدفق السياحي واستقطاب األسواق

في    4.7توافد الّسياح بمقدار    مستوى   في المغرب، ورغم تحقيق تزاي د على   الجّوي  لقطاع النقل بالنسبة  

التكلفة   منخفضةفقد أصبحت الرحالت  .متقلب جّد فإنّه يظّل   ،الماضيةر نوات العشْ السّ  في غ ضون  ،المائة

الطيران   م شركةتتحكّ ، بينما ال  ةحالت الدوليالرّ    مجموعمنْ   في المائة  44بنسبة    الرحالت الجوية في    تتحّكم 

هذا    ،يوروبّ ال   على الّصعيد   في المائة   30من    وأقلّ   ،من الرحالت الدولية  في المائة  36في  سوى    الوطنية

 . مجال الرحالت الجوية  منمو الرحالت وشركات االستئجار منظّ  فيه  اختفىفي الوقت الذي 

  لةط  ع  م  استدامة 

  ة مّ اه  وةخط  22  80.14  رقم  الجديد   القانون  إطار  في ها  معايير  جادرإ  يعتبر  االستدامة،  بمسألة  يتعلق  ما  في

 االستدامة  رات مؤشّ   اصطدمت كما  .  التطبيقيّة  النصوص   تظّل رهينة بصدورهامة، ولكنها  ومرحلة متقدّمة  

  ع ي مجْ ت  عمليةعن طريقِّ    المعنية  األطراف  مختلف  انخراط  إشكاليةب  التي تم وضعها  الجهوية  اليقظة  وآليات 

 تفعيل  وعدم  ،(2020و  2010)   السياحة  رؤيتيْ   أهداف  في  االجتماعية  األبعاد   عدم إدراج   إنّ ثّم  .  المعطيات 

تم    األكثر   المالحظات   بين  من  هي،  المستدامة  للسياحة  المغربي  الميثاق الذين  الفاعلين  تقدير  إلحاحية في 

 .اإلنصات إليهم

ال    ،المادي  التراث   لتأهيل  ال يستهان بها   جهود ا  ةالعموميّ   السلطات   قد بذلت ، فالثقافيفي ما يخص المجال  و

 ،الوسائل  نفس  من  بعد   تستفد   لم  األخرى  المكونات   فإنّ   ذلك،  ومع.  العتيقة  المدن  تأهيل   برنامج  خالل  من  سيّما

  واكبة وم  وتحفيز  جيهبتوْ   تسمح  آليات   انعدامِّ   كما تجدر اإلشارة كذلك إلى.  التاريخية  والمآثر  المواقع  خاّصة

 .االجتماعية والسياحة  التنشيط مشاريع لتطوير بالنسبة  سيما ال الخاصة، المحلية المبادرات 

  غير مؤهل بما يكفيرأسمال بشري 

 
يواء  إلاوأشكال    المتعلق بالمؤسسات السياحية  80.14رقم    القانون( بتنفيذ  2015أغسطس    4)  1436  من شوال  81صادر في    .08.1151ظهير شريف رقم   22

 (. (2015أغسطس  24) 1436ذو القعدة  8الصادرة بتاريخ  6389لجريدة الرسمية عدد لخرى )اا  السياحي
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القيادة  ،السياحي  التشغيل  خريطة  في غياب  تشخيص واقع  الصعب    منْ بكيفية واضحة ومحددة،    وأدوات 

  وقياس   ،المهني  الوس ط  في  االندماج  وتتبّع  ،التكوين للتشغيل  مالءمة  لتسهّ   التي  العناصر  وتوفير  ،التشغيل

 .وجاذبيته القطاع ر وأج تحليلو  ،التشغيل كثافة

  تحتفظ   للقطاع  والعالي  متوسطال  التدبير  ات ي اجح  مع  العرض   مالءمة  تزال  ال  البشري،  رأسمالالتأهيل    وب ْغية

  حديد ت  أجل  من  القطاع  في   المهنيين  مع  تواصلال  تكثيف  يقتضي تداركه حسب الفاعلين، وهو ما  براهنيّتها

معظم    شدد   الصدد،  هذا  فيو.  المحددة  ات ياجللح  تبعا    التكوين  عرض   وتوجيه  وتخطيط  جديدةال  الحاجيات 

  الخاص   القطاع  بين  ستراتيجيةا  شراكة  إقامة  ضرورة  علىالذين أنصت إليهم المجلس،    السياحيين،  الفاعلين

 مجال   في  سةالمؤسّ   هذه به    ضطلعت  الذي  مّ اهال  الدور  إلى  بالنظر  ،23لالشغ  وإنعاش  المهني  التكوين  مكتب و

 .لها المتاحة والوسائل  المهني التكوين

ل كيف يمكن    ؟مغربية السياحة الفي  تحقيق تحوُّ

 الرقمنة 

  ثلثيْ   إلى أنّ   ت شير  اليومالمتوفرة    معطيات ال  ذلك أنّ   ،تكون السياحة أحد أكثر قطاعات االقتصاد رقمنة    قد 

ه  ر اإلنترنت عبْ   رقم معامالتها يتحقّق د زتفي    ، وهو توجُّ اجم  ؤ النّ م التباط  رغْ و  .( 2020)ستاتيستا،    اي دِّ مّطرِّ

الم  ة م  صّ حِّ   فإنّ السفر،    المفروضة على  قيود الو،  19-كوفيد عن أزمة   جات والخدمات السياحية  ت  نْ شتريات 

ا عْبر اإلنترنت   .تعرف ارتفاعا  مستمرًّ

  فإنّ   ،الكونفدرالية الوطنية للسياحة  حسب و.  العالمي  االتجاه  الرقمية  المنصات   استخدام  يتبع  المغرب،  فيو

  149بقيمة مالية تْبلغ    اإلنترنت   عبر  إقامتهم  أماكن  حجزوا  نا قد بالد   زاروا  الذين  احيّ السّ   منفي المائة    90

 . مليون درهم

تمل ك  و ما    تحسين قْصد    االتصال  تكنولوجيات   تتيحها  التي  الفرص   السياحة  قطاع  في  الفاعلون   سرعان 

  االتصال   آليات   من  يستفيدون  جدد،  فاعلون  ظهر  ما  سرعان  لكن.  الزبناء  من  المزيد استقطاب  و  ،عروضهم

بغية  اإللكترونية  ات المنصّ   رها تيسّ   التي   والوساطة وذلك   ،المتزايد   الطلب   وتلبية  ،جديدة  خدمات   تقديم، 

  التي  الحجز  ات منصّ   أولى  القإطْ   على الصعيد العالمي  تمّ   التسعينيات،  نهاية  ومنذ .  جديدة  أسواق  وتطوير

 .المختلفة واألنشطة واإليواء للسفر الحجز خدمات  تقدم

  مقاطع   أو  اإللكترونيّة  مواقع ال  عْبر    السياحية  والخدمات   لمنتجات ا  تثمين  أصبح  ،التواص ل  مستوىوعلى  

 في السياحي    شاطنّ ال  على  والحفاظ  مؤهالت البالد ب   تعريفأْمرا  ضروريّا لل  االجتماعية  الشبكات   أو  الفيديو

 هم اتاختيار  وتحديد   ،لهم  تاحةالم    قترحات الم    مختلف  إلى  جوعالرّ   ذلك  بعد   للمستهلكين  يمكنو .  صل  متّ   عالمظل  

 .فيها يرغبون قد  التي المعلومات  بناء  على كلّ 

كذلك    بل  فحسب،  والخدمات   بالمنتجات   الخاصة  المعلومات   التواص ل  يهمّ   الو   التي   المعطيات   جميعيهّم 

  العادات  الرسمية،  العطل  الحضري،  النقل  الصحية،  المعلومات :  ما  ةه  وجْ   إلى  ه لوصو   عند   ائحالسّ   يحتاجها

  بالغة األهّميّة   ،ينةومح  دقيقة  تكون  أن  يجب   التي  المعلومات،  هذهإّن    .، وغير ذلكمختلفةمواقيت    والتقاليد،

ا تشكل نهاإ حيث   .زيارته بعد   السائح سيكّونه الذي العام رالتصوّ  من جزء 

 
  ر اإلعداد لهذا الرأي. في إطا 2020ورشات عمل خاّصة نّظمها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي سنة   23
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 ( storytelling)سرديات متفردة علىالتواصل القائم 

 

  الصورة   هذه وتتأثر  .  ةيالسياح  عروضال  بشأن  والتواصل  هاتالوجْ   صورة   على  كبير  بشكل  السياحة  صناعة  تعتمد

با كبير    أنّ   ا  علم  ،( 19-كوفيد مثال) والصحيةوالبيئية    واالجتماعية  واالقتصادية  سياسية-جيوال  لتقلّباتبشكل 

 مسبق ة. بكيفية  الّسيّاح  به يقوم  أن يمكن ال هاتالوجْ  يبتجر

باتت .  إنسانية متفردة   تجربة  يقدم  وأنْ   ،معينة  سردية  السياحية  هاتالوجْ   بشأن  التواصل  حملي   أنْ   وينبغي   وقد 

و  من  العديد الترابية  فأكثر  األمر  هذا  تفهم   السياحية  البنياتالمجاالت  اليوم   وهي   ،أكثر  تحمل   تدمج    سرديات 

  االكتشاف :  على  التعرف  خاللها  من  للسياح  يمكن  محكياتوهي    هتها،وجْ   حول  التواصل  في  خصوصياتها

 .وغير ذلك، المحلية  وأنماط العْيش التاريخو والثقافة والمغامرة 

السياق، بات   .  المستدام   التّواص ل  استراتيجية  لنجاح  مناسب ا  الرقمية  التكنولوجيا  استخدام   يعدّ و   المهنيّون في هذا 

ون بكيفية  يقومون    وهم .  جاتهمت  نْ م    ضلعرْ  (إلخ  ،تويتر   ،)الفايسبوك  التواصل  وقنوات  ةاإللكترونيّ   مواقعهم   يستخدم 

  السياحية المعلومات  ويقدّمون ،التنشيط المحلي و والفنية الثقافية للفعاليات فورية بعرض محتوى دينامي وتفاعلي

 .24وتسويقها ةاتهم السياحيهوجْ ب المالئمة للنهوض
.  

احي الوطني  ي المنتوج الس  غير أّن حضور  في المواقع والشبكات االجتماعية.    ح ضور ل الص  واالتّ قتضي  يو

على سبيل المثال   الوقت الذي ت عتب ر فيهي  ف. فاإللكترونية  هذه الشبكات   عنْ   غائبا  يكاد يكون    ، بلْ خجوال  يظّل  

  موقع ال  ظ أنّ الح  ي    ،يالعالم  ى الصعيد جدّا عل  نيْ ن "مراكش" و"الدار البيضاء" معروفتان التجاريت االعالمت

قاوال  يصدران عنال   "  casablanca.com " أو "  marrakech.com "  اإللكتروني سات مؤسّ   عنال  ت وم 

 مستقبل في ال وار الذين يمكن أن يكونوا سائحينكبير من الزّ  ا جذب عدد  منهاكمْ بإ  انموقع أنّهما مغربية، مع

 .د باللل بالنسبة

في ،  العالمي بتكلفة أقلّ   واضحة على الصعيد   رؤية  ، الكفيل بإعطاءِّ طالمبس    لصوا التمن عمليّة    ت استفاد وقد  

لّي    ويق  تسْ إنجاز  طة في القطاع، مما سمح لها بت الصغيرة والمتوسّ مقاوالال  ،البداية الحاجة إلى   مادون  ع م 

على   ة هي التركيزعمليية لهذه الساس النتيجة األ  كانت مرور الوقت،  غير أنّه مع  القيام باستثمارات كبيرة.  

ل هائلة لجذب ص  وار عبر اإلنترنت( التي تستخدم وسائل تاسف ات السياحية )وكاالت األمن المنصّ  قليل   عدد  

 ية. في المنتجات والخدمات السياح   اإللكترونية  مال التجاريةعْ لا لأساسيّ   يطا  والتي تصبح بعد ذلك وس  ،اءّزبنال

يعبّرون   التي هتمامات الل ت ب عا   همزبناء هون غالب ا ما يوجّ  ، وهممن الخدمات  طاء العديد  س  م هؤالء الو  دّ ق  ي  كما 

ء على االستهالك زبناجيع التشْ قْصد  منتجات وخدمات تكميلية    نتظمةه م  بْ شِّ   بكيفيّة  م يقترحونه نّ ثّم إ.  عنها

 مكن. م ر  قدْ بأكبر 

 شبّاكا  وحيدا  لمختلفها  زائري   ترح علىوتق  ،موقعهال   يرةث ك  زيارات   اإلنترنيت وكاالت األسفار عبر    تجذب و

  ، وتتجلّى استراتيجيتها (.  وغير ذلك،  الفنادق والرحالت والعروض هم السياحية )التذاكر وحجوزات  اجياتح

قد حدثت عمليات  وة.  روريّ ض    تصيربما يكفي ل  ممتدةتصبح    أنْ   في  بكات،الشّ قطاع    على مستوىالمعتمدة  

جزء   تستحوذ على   كبرىلكْي تصل اليوم إلى مقاوالت     الماضي،الرئيسية خالل العقد    التركيزواالندماج  

 من السوق.  كبير

 
24Cécile Marchat, -visite des touristes, Anne-L’image de marque de la destination et son impact sur les comportements post 

Christèle Camelis, Dans Gestion et management public 2017, (Volume 5 / n° 3), pages 43 à 58 : https://www.cairn.info/revue-
gestion-et-management-public-2017-1-page-43.htm. 
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  قضاء  يرغب في  الذي  سافر لم  ا  ذلك أنّ   ،اإلنترنت   عبر شبكة   بحث إجراء عملية    خالل  من  التركيز  هذا  بيّنيت 

 على   سيحصل  غير أنّه ،"  Google "  المحّرك  على"  مراكش  فندق"  عن  البحث   يمكنه  مراكش  عطلته بمدينة

الماليين االقتراحات   عشرات   الصفحة   في  عرضها  يتم   التي  العشرة  المقترحات   بين  منف  ذلك،  ومع.  من 

  Booking.com "  مثل   مجموعات   مواقع  مع  منها هي التي تتناسب   7  تكون  ، شبكةمتصفّح ال  على  األولى

  المواقع   هذه  وصورة  سمعة  وأنّ   خاصة  ،منها  واحد   اختيار  إلى  تلقائيا  يميل  ومن ثّم فإنّه  ،"  Expedia "  أو  "

 . بعناية امبناؤه تمّ ي

  المقاوالت   على  شروطها  تفرض   التي  ،المجموعات   هذه  التي تتمتّع بها  ةقوّ الب   تامّ أْن يكون هناك وعي  ينبغي  و

  من  قريب   رقم معامالت   ة، تحقّقكاملبصورة    قميةالرّ   ،المقاوالت   هذه  إنّ .  جدّ مرتفعة  والت م  بع    ةيالسياح

 مردوديّة مرتفعة.  مع ،السالسل الفندقية العالمية معامالت  رقم

  ر اسفاأل  وكاالت   تفرضها  التي  الشروط  وكذلك   ،اإلنترنت   عبر  الخدمات  استعمال  في   الهامّ   التزاي د   أدىوقد  

على"ينالتقليديّ "  الفاعلين  قيام  إلى  ،اإلنترنت   عْبر   ا عروضه  بتطوير  الكبرى،  يّةدقالفن  السل سّ ال  غرار  ، 

 االستثمارات   إلى  بالنظرو .  اهيّتاستقالل  واستعادة  ،قيمتها  سلسلة  التحكم في  تعادةاسْ   ، بهدفالخاصة  الرقمية

 .العملية هذه مثل في النجاح  فقطالمهمة  المالية الموارد  ذات  الكبيرة للمجموعات  إاّل  يمكنفال  الضرورية،

التواصل    تستغل  جديدة  خدمات   تطوير  إمكانية  ،مهاقدّ ي  التي  والخدمات   اإلنترنت   تعميم  أتاح  آخر،على صعيد  

  بتقاس م   للمستعملين تسمح تشاركيّة ات منصّ  إطالق تمّ  وهكذا. اهتماماته، كّل واحد حسب الجميعبين والربط 

 .بالضرورة أْن يكون  مهنيّا دون خدمات  اقتراح أو المعلومات 

 كانت  الخبرات  تبادلقْصد  بكيفيّة مباشرة البعض  بعضهم  مع لمستهلكينا طربْ  العمل على فكرة فإنّ  ،وهكذا

، بكلّ .  احيّ السّ   طرف  من  استعماال    األكثر  الخدمات   إحدى  هي منطلق   مباشرة   إشراكهمب  ،ببساطة  يتعلّق األْمر 

 وإبداء  ،السفر  تجربة  وصف  اءللّزبن  المنّصات تتيح هذه  و.  وهااستعمل  التي  والخدمات   المنتجات   تقييم  في

 استشارة   المرشدين  أكثر  ،فعليّا  أصبحوا،  فقد   وبالتالي،.  ةيّ حرّ كّل  ب  إليها  الرجوع  يمكن  التي  المالحظات 

 ىخرأ  مصلحة  لديهم  ت ليس   ينمستقلّ   مستهلكين  صادرة عنْ   مسبق ا  عنها  التعبير  يتم   التي  اآلراء  ألنّ   ،ومتابعة

ا  وتقييمها  المنصات   هذه  مصداقية   أصبحت   الوقت،  مرورومع  .  اإلخبار  سوى   تأثيرها  ، وصاري ْعت دُّ به  أمر 

 .أساسيّة يّةتسويق  أداة جعلوا منها  المهنيّين الذين طرف منالنشاط مصدر اهتمام بالغ  على

ْسكن    مالك  أليّ   تتيح  التي  ات المنصّ   خدمة  السياحة  وْجه    رت غيّ   التي  األخرى  الهاّمة  الخدمات   بْين منو   أن   م 

الخدمات    من  النوع  هذا  وقد عرف .  الفنادق  عن  بديل  احيّ السّ   لدى  يكون   وبالتالي.  محدودة  لمدّة  لإليجار  يعرضه

ا  وخدمات   مساحة  ريوفّ   سكن  في  شالعيْ   إمكانية  لبفضْ   ،جد ا  سريع ا  نجاحا   في ظروف    متاحة  تكون  ما  نادر 

 .أخرى

ك   تقترح  التي  ات المنصّ   عرفت   النقل،   وعلى مستوى  ،أخيرا    تزاي دا  (  أوبر)  بديلة  نقل  خدمة  أو  النقل الم شتر 

 .جد ا معقولة  لفةك  وب الطلب  تحت  خدمات   إلى من الولوج الّسيّاح تمّكن  فإنها وبالتالي ،بدورهاهاّما 

، حيث  والشراء  االختيار  عملية  في  بصورة كلّيّة  ورقية  غير  خدمات   باقتراح  التكنولوجي  رالتطوّ   وقد سمح

  للطائرة   اإللكترونية  تذاكرال  اقتناءأصبح    وبالتالي،  ذلك،  من  كبير  إلى حدّ   استفادتْ   ةيّ السياح  خدمات ال  نّ إ

  أو   بيوتهم،  في  المسافرين  قبل  من  مباشرة  يتّم استخراجها  العروض   أو  بالنسبة لإليواء  المعيار السائد   اليوم

  أنهم   تهمازيار  عن  ضارّ ومّما سيزيد من شعور السيّاح بال .  ذكي  هاتف   السفر عْبر  وقت   عند   مباشرة   تقديمها 

 .التنقّل  إلى الحاجة مادون ةكياللوجستي التفاصيلب  والقيام مسبق ا لها االستعداد  من تمكنوا
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آلية  ت المعطيا   قواعد سمح بتزويد  ي  المادي  الطابع  نزع  أن  كما   واألماكن   السياح  اختيارات   بشأن  بصورة 

  خالل   من  ،أفضل  بشكل  السياحية  األنشطة  لتنظيم  ضرورية  المعلومات   هذهو .  وغيرها  والنفقات   زيارة  األكثر

 إنشاء  ذلك  بعد   يمكنو.  من الّسيّاح  المتوقع  الدخل  تحسين  وبالتالي  اإليجابية والسلبية،  النقاط  تحديد   التمّكن من

 .القطاع  والّرفع من أرباح  ممكنة  خدمة  أفضل  تقديمإمكانية    الفاعلين  لجميع  تتاح  بحيث   وتقاسمها،  قيادة  لوحات 

  والسلطات   والمهنيين  للسياح   جديدة  خدمات   تقديم  على  قادرة  ستكونقادمة    جديدة  ات تكنولوجي   هناكو

  في   حقيقي  مساعد   بمثابةسيغدو    الخصوص،  وجه  على  االصطناعي،  كاءالذّ   كما أنّ .  سواء  حدّ    على  ةالعموميّ 

 من   أفضل  بشكل  تناسبه  التي  بالرحلة  بالقيام  لكّل واحد   ستسمح  التي  الخاّصة،  السياحية  اراتد مال  تصميم

  باستهداف   لهم  ستسمح  التي  هات جّ وتّ ال  تحديد   من  القرار  اع  نّ ص  سيمّكن الذّكاء  االصطناعي    كما.  الزوايا  جميع

 .يناسبهم الذي جوالمنت  وتقديم أفضل بشكل السياح

على    اإللكترونية  السياحة  تهْيمن  اليوم،و واسعة  بها    االعتراف  ينبغي  وبالتالي،.  االستهالك  أنماطبكيفيّة 

 . للنمو رافعة لهاجعْ الكفيلة ب والوسائل ألدوات ا  وتطوير

 السياحة المستدامة 

الم    التسعينيات،منذ   التنمية  بمفهوم  المتحدة  األمم  منظومة  خالل  ستدامةاعترفت  البيئية  أبْ   من  عادها 

ساهم في هذه الرؤية )ميثاق  ي    ااقتصاديّ   ا  نشاطباعتبارها    السياحةب( و 1992واالقتصادية واالجتماعية )ريو،  

اإلقرار(.  1999السياحة،    يّات ألخالق   العالمي  ميثاقال؛  1995،  ةستدام  م  الالسياحة   تّم  دور بي  مِّ سْ الرّ   كما 

فِّ السياحة كأداة للتنمية المستدامة منْ  ،  غرو)جوهانسب   حاليحدة خالل العقد األول من القرن الاألمم المتّ    ط ر 

2002).  

من   هدف ا  17د  التي تحدّ للمم المتحدة    2030  خطةيتم تفعيل التنمية المستدامة من خالل    العملية،من الناحية  

ة، واجهة تحديات األبعاد األساسية الثالثة لالستدامة.  م  قْصد    غاية  169مة إلى  مقس   أهداف التنمية المستدام 

، اءوالم  الهواء،الحالية والمستقبلية )الحفاظ على جودة    لتلبية احتياجات األجيالكوكبنا    بحماية  ر  يتعلق األمْ 

(، واحترام مبادئ المساواة  وغيرهايّة،  ناخالم   ات رتغيّ ال، وتغذيةتدام إلى السْ الم   وج ع البيولوجي، والولوالتنوّ 

الجنسيْ  وكرام  بين  األن  )الو شخاص ة  الفقر  ومكافحة  الت  لوج،  والتكوينإلى  الصحةربية  ذلك،  ،  (، وغير 

ال االقتصادي  االزدهار  و  جمدمِّ وتحقيق  مشتركة  رؤية  ويبني  البيئة  يحترم  الدول يّ رك اشتالذي  بين  ة 

 . 25ية والمجتمع المدني والقطاع الخاص تّرابات الجماع وال

يّات الحاج  ْرفع مني  ، بما أنّهعلى البيئة  ةطا كبيرو يمارس النشاط السياحي ضغفي المغرب وعبر العالم،  

ع  بالتنوّ   ررضّ لحق الث الطبيعة وتالنفايات التي تلوّ   إنتاج   اهم فيس  ي    كما  والماء.  ية غذ تّ وال  الطاقة   على مستوى

عْبر   ل  نقُّ تال  ال سيّما من خاللو   ،ق(واإلقامة والتسوّ   تغذيةر )الاسفالسياحة من خالل األ  ثّم إنّ   البيولوجي.

 على الّصعيد  من انبعاثات غازات االحتباس الحراري في المائة 8 تتسبّب في إصدار  ،العالممختلف أْرجاءِّ 

  26العالمي.

 وّ م  ن    طِّ متوّسِّ   أكبر منْ   وتيرة  العالمي على السياحة البيئية ب  اإلنفاق     يتزاي د  مة السياحة العالمية أنْ منظّ   وتتوقّع

ومن    ْقوى.ة سيكون أيّ مِّ حْ الم    عِّ اقِّ و  الم  على  ة واس  الضغط على البيئات الحس    فإنّ   ذلك،. ومع  27ي ناعالصّ القطاع  

 
25agenda/-https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development  
26co2/-de-mondiales-emissions-des-8-represente-tourisme-https://www.ecoco2.com/blog/le  
272019.-en-croissance-sa-consolide-ondialm-tourisme-https://www.unwto.org/fr/le  
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والحيوانات الضّ   شأن النباتات  على  المفرطة  ي    غوط  تؤدِّّ األ  أْن  تدهور   حدوث   إلىو  ،الطبيعية  ْوساطِّ إلى 

 الحيوانات. ل دىرات سلوكية يتغي 

إلى اإلشارة  من  بدّ  الصّ   أنّ   وال  من  واحدة  هي  من  السياحة  الكثير  تستهلك  التي  الرئيسية  الموارد ناعات 

دّ د المائية.  وارِّ الم    ال سيّماالطبيعية، و ر  ك م فيه بما يكفي،  ،هذا االستهالك  وم  ف  المكثّ   عمالتإلى االسْ   غْير المتح 

  مْلء أحواض و  المنشآت الرياضية  سقينظيف ولتّ ، كامن األنشطة السياحية  كبير  د  د  وصيانة ع    تدبيرللمياه ل

 ئيّة. وااله   ات ف كيّ استعمال الم  باحة والسّ 

عظ م    ، خاصة وأنّ المادي  ل السياحة تهديد ا للتراث تشكّ   البيئي،ر  األث    وفْضال  عن الثقافية   ةكنواألمْ   فضاءات ال  م 

 ومْن أبرز األمثلة التي تعبّر عنْ   مة.نتظكيفيّة مياح بمن السّ   مرتفعة وال جاهزة الستقبال عدد  الئمليست م  

  دِّ سائح للفرْ   545  بمعدّلمليون زيارة سنوية )   30من    ب  ر  ما يقْ   التي تسّجل،  28مدينة البندقية   يّةعالوضْ   ههذ 

دِّ  ْت بلدية المدينة،  (،  الواحِّ ض  خول لزيارة المدينة دّ ال  ياح أداء واجب على مختلف السّ   ،2019  سنة  منذ حيث ف ر 

المرقْصد    تكاليف تنظيف  التاريخيّ اتمويل  أنّ .  ةكز  السّ   جودةعلى    التداعيات   كما  كبيرة    ةالمحليّ   نةكاحياة 

 (.وغير ذلكات، ج  ت  نْ ارتفاع أسعار الخدمات والم   العقار،، ارتفاع أسعار ّضجيجال ،كتظّ الم  )النقل 

  نحو    على  ستجيب بالعروض السياحية التي ت  ،بشكل متزايد   ي طالبون،  المستهلكون  بات    ،يّةعالوضْ   ههذ  وأمام

  أصبحوا يفّضلون   نيالمسافر  فإنّ   ،وبالتالي  اريخية.التّ   فضاءات ة واحترام الالتنمية المستدام  متطلبات  لل  ض  أفْ 

 . 29في المائة( 54) ياحة الجماعية وحماية البيئةالسّ  الحدّ منشهرة من أجل  هات األقلّ زيارة الوجْ 

  ال سيّما ، ورويج ونيوزيلندا وأستراليا وهولندا( لهذا الطلب استجابت العديد من الوجهات )النُّ   الغاية،لهذه  و

  ال  فاعِّ من خالل اعتبار السائح    ة،ياحيها السّ تم ونظمبشكل متزايد حلوال  مستدامة ل  ترحن التي تقْ د  المناطق والم  

 مستهلك. د  مجرّ  همن اعتبارالتنمية المستدامة أكثر  مسلسل شارك فيالتغيير ي   في

سبيل  و أمستردام  المثال،على  مدينة  متْنفرصة    للّسيّاح  توفر  الكهربائية  التنّزه على  القيام  القوارب  مع   ،

أثاث    صنعبناء قوارب أخرى و  من أْجلالمواد التي يجمعها السياح    إعادة تْدوير  قترحتتنظيف القنوات. كما  ب

 .30جديد 

اقتصاد منخفض الكربون في من أجل  ن  ا"االستهالك واإلنتاج المستدامفي إطار مشروع  و  المغرب، في  

ية انبعاثات غازات  السياحة دراسة تهدف إلى تحديد كمّ ى القطاع الحكومي المكلف بأجر  ،31" قطاع السياحة 

القطاع هذا  من  الحراري  مستوى  االحتباس  وذلك مراكش  مدينة   على    أمام القطاع    هشاشةتقييم    بهدف  ، 

 قطاع السياحة. على مستوى  ا  وطني الم الئمةلتخفيف ا إجراءات وتحديد  يّة،ناخلم  ا ات غيرتّ ال

 الجهات   باختالفِّ   وتختلف  ،للغاية  كبيرة  العددية  السياحة  آثار  فإنّ   االجتماعي،  الجانب   بخصوص و

  في   كبيرة  تغييرات   إحداثِّ   إلى  وتؤدي  المحليّة  اكنةالسّ   على  ةعميق  آثار  ذات   السياحة  أنّ   ذلك.  مجتمعات وال

 .  اعْيشه أسلوب 

 
 السياحة المفرطة: قريبا ضريبة على زيارة مدينة البندقية. انظر:  28

 www.lechotouristique.com, 2019. 
29Etude, Booking.com, 2020.  
30damsterdam.-canaux-les-sur-plastique-au-peche-https://www.lechotouristique.com/article/insolite  
 األمم  برنامج  مع  شراكة ب ،الدولية  المناخ  مبادرة  قبل  من  المشروع  هذا  تمويل  يتم  حسب وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،   31

 .اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج، للبيئة  المتحدة
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  ،ضروري  أمر  العددية  للسياحة  ةاالجتماعي  للحدّ مْن أشكال القصور  القطاع  ومهنيّي   انخراط الفاعلين  إن

  أهمية   نقاّل ي  ال  السياحية  ت للمقاوال  االقتصادي  والتضامن  االجتماعية  المسؤولية  ذلك أنّ .  كافيا    ليس  ولكنه

على  عن على  أنشطة  مالعال   عْبر    هات الوجْ   من  العديد   تقترح    ذلك،ل.  البيئة  المحافظة    النهوض   مساعدة 

 (،وغير ذلكالمدارات،    المحلية،  المنتجات   ،الصناعة التقليدية  االجتماعية،  السياحة)  المحلية  االقتصادات ب

  في  الشركاء  وجميع  الساكنة المقيمة  راك إشْ   خالل  من (  والفعاليات   والمهرجانات   التنشيط)  والتاريخ  والثقافة

 .العملية هذه

 المنظم  التشغيل غيرهيكلة 

هي ال تقدم في  ، وتتطلب كفاءات عالية  ال  في قطاع السياحة على أنها  مناصب الشغلما ي نظر إلى    ا  البغ

للعاملين في المهني الغالب سوى فرص محدودة  المسار  الترقي وتدبير  القطاع من أجل  هذه   وتتسم.  هذا 

عمل عدم مالءمة مواقيت الو  انعدامهاجتماعية أو  اال حماية  الهشاشة وهزالة األجور وضعف الب  مناصب ال

  .وغير ذلك، منظمغير االشتغال في إطار عقود مؤقتة، وهيمنة العمل بموجب الموسمي، وطابعها و

عدم  مما يجعلهم في الغالب ضحية  ،  مناصب الشغلاألكثر تضررا من هذا النوع من    الفئةالشباب  ويعد  

 . األجورضعف االستقرار، وظروف العمل السيئة، واالستغالل المفرط، و

الموسمية هشاشة في قطاع السياحة، السيما ذات الصبغة  األكثر    المناصب غل النساء  ضافة إلى ذلك، تشْ وباإل

التمكين  لى التعليم والعمل المؤهل وولوج إاستمرار عدم المساواة بين الجنسين في ال  ا الوضععكس هذ وي.  منها

 (.32  2011االقتصادي )منظمة العمل الدولية،

)األطفال،    الهشةالعمال المهاجرين والفئات  فمن شأن االستعانة ب،  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  وحسب 

أن يساهم السياحة  في قطاع    البسيطةوظائف  ال( في  غيرهماالحتياجات الخاصة، و  و، وذو والساكنة المحلية

ت الشغل  زايد في  وال  مناصب  هذا  هشةالموسمية  ويرتبط  الالوضع  .  غير  القطاع  والمقاوالت   منظمبهيمنة 

  في المائة   80قطاع السياحة. وتجدر اإلشارة إلى أن حوالي  على بنية    والمتوسطةالصغيرة جدا والصغرى  

  ، ومتوسطة صغرىصغيرة جدا ومقاوالت في  شتغلت ، التيالعالمعبر  السياحيفي المجال  العاملة   اليد من 

وال    ات ال تملك القدر  ه بهذا القطاع، بالنظر لكونها وتطويراستقطاب الرأسمال البشري  تواجه صعوبة في  

 (. 2014، يةمنظمة التعاون والتنمية االقتصاد ) التي تتوفر عليها المقاوالت الكبرىالوسائل 

تحد من إمكانية تحسين اإلنتاجية،   ي هذا القطاع مشكلة رئيسيةآفاق التطور والترقي المهني ف  غياب يعد  و

الرئيسية وفي هذا الصدد، أكدت الخالصات  المتوسطة.  رى والصغللمقاوالت الصغيرة جدا وبالنسبة    السيما

الدولية   العمل  لمنظمة  العالمي  الحوار  قطاع  حوللمنتدى  في  الجديدة  والتحديات  الفندقة    التطورات 

للتشغيل  وضع استراتيجيات  على  السياحي    التوجهالبلدان ذات    تعملمن األهمية بمكان أن    أنه،  33والسياحة 

 . حوار اجتماعي فعالإرساء و األجراءوظروف العمل وتحفيز  الكفاءات تحسين التدريجي ترتكز على  

رأسمال البشري أهمية  ثمين الفي سلسلة القيمة السياحية وت  مناصب الشغل المحدثةجودة  ويكتسي االرتقاء ب

الجديدة )الرقمنة  العالمية  التجاهات  بما يواكب ا  ذلك، ونمية قطاع السياحة على المدى الطويلاستراتيجية لت

 .واالستدامة(

 
32fr/index.htm--objectives/features/WCMS_154944/lang-and-ilo/mission-the-https://www.ilo.org/global/about  
33sector/documents/meeting document/wcms_163431.pdf---dialogue/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/  
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لإن   العرضاني  والطابع  للسياحلقطاع،  المتزايدة  أسواقالحركية  وظهور  و  سياحية  ،  تعرفه جديدة،  ما 

عوامل رئيسية  كلها  ،  السياحيةالمنافسة بين الوجهات    احتدام، ومن تطورات   واالتصال   اإلعالمتكنولوجيا  

على   ا  مباشر  ا  لها تأثير، كما أن  للتنافسية  ارئيسي  نتاجية مؤشرااإلد  وتع.  حاجيات القطاع من الكفاءات   تحدد 

 .34أكثر تنافسية ، بما يجعلها جودةذات على تقديم خدمات سياحية ات قدرة الوجه

والقطاع ،  الهشة  مناصب الشغلانتشار    والحد من  دامج ،و  نمو مستدام  حفز    البشريرأسمال  الالنهوض بويتيح  

 . 35العددية لسياحة االنعكاسات السلبية لو المنظمغير 

 السياحة الداخلية

على الصمود،  قطاع السياحة    قدرةفي الحفاظ على    هام  دوريضطلع بفرعيا   ا   سياحة الداخلية قطاع تعتبر ال

تعزيز الجهات عبر  في تنمية    القطاعساهم هذا  كما ياألزمات.  السيما خالل  ،  قاعدة الزبناءمن خالل تنويع  

 .)ا( وأنماط استهالكه)ة( المواطن تستجيب لحاجيات  التينشطة األ

كذا بنصف  وعبر العالم  أكثر من نصف الوافدين  تستأثر بالوجهات السياحية الرئيسية في العالم  إذا كانت  و

ة بهذه البلدان تتم في  السياحالنفقات المتعلقة بمن  في المتوسط    في المائة  75فإن   ،اإليرادات المتعلقة بالسفر

 .36ألمانيا والواليات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة هذا على كل من وينطبق. إطار السياحة الداخلية

يحمل   لتطوير السياحة الداخليةخاصا   محورا   احية  للتنمية السي  2020، خصصت رؤية  ومن هذا المنطلق

على تطوير سلسلة   ا المخططهذ   ويشتملمختلف المناطق السياحية بالمملكة.    ويشمل "مخطط بالدي"    اسم

ذلك  السياحية    المحطات من   وأسعار  ومواكبة  الداخليينمع  تتالءم  بمنتجات  السياح  أجل  و.  حاجيات  من 

غير أن نسبة تنفيذ األهداف  حملة "كنوز بالدي".    العموميةالسلطات    أطلقت الترويج لهذا العرض السياحي،  

بسبب )أ( ، وذلك  37في المائة وتبقى دون مستوى التطلعات   30ال تتعدى    بالديالمسطرة في إطار مخطط  

دم وع، )ب(  سياحة الداخليةال  لحاجيات تفتقر إلى التنشيط الكافي وال تستجيب  اقتراح مجموعة من المنتجات  

 احترام اآلجال المقررة.

، من  وطنيةة الي السياح  المقاوالت تحسين تنافسية    ارتكزت جهود،  ة الداخليةالسياحتشجيع  ضافة إلى  وباإل

آلية شاملة ومندمجة لمواكبة   إحداث القانوني المنظم لقطاع السياحة و اإلطارتحديث  علىبين أمور أخرى، 

 . 38" 3"مساندة سياحة" و"رينوفوتيل    برنامجيْ   قبيل  من  الئمةبرامج م    وضعتضمن  ت المقاوالت السياحية  

 المرجوة. جميع النتائج  بلوغمن  يمكنولم  محدودا  يبقى هذه البرامج   وقعوتجدر اإلشارة إلى أن 

المترتبة عن  زمة  األ  انعكاسات النشاط السياحي والتخفيف من    عاشفي إنأن تساهم  السياحة الداخلية  وبإمكان  

سيتوقف استمرار و  .2012و   2009و  2003في سنوات    حدث ما    غرار، وذلك على  19- تفشي جائحة كوفيد 

 
34Indicateurs de la compétitivité du tourisme : Document d'orientation, OCDE, 2013.  
35e/mass-de-tourisme-du-dangers-travel.com/les-https://www.equilibre  
36Tendances et politiques du tourisme de l’OCDE, 2020.  
 تم إنشاء ثالث محطات فقط )إيمي ودار، القنيطرة، إفران(. 37
بثالثة أنواع من النشطة: مؤسسات  هذه اآللية  السياحية )االرتقاء بالتنافسية وتحسينها(. وتتعلق    لدعم المقاوالتمج "مساندة سياحة" آلية  يعد برنا 38

 . يواء السياحي، ووكاالت السفر، وشركات النقل السياحياإل
 . مؤسسات اإليواء السياحيالبناك ويهدف إلى رفع مستوى صندوق تمويل مشترك مع   " فهو3أما برنامج "رينوفوتيل 
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التدابير ا على  وكذ   سياح الداخليين،للوجهة  السياحة المستدامة الم  مدى تثمينعلى  داخلية  السياحة ال  نشاط

 .39اإلنعاش التي تم وضعها التي تتخذها الدولة والمهنيون في إطار خطة 

 الترابي  التوطين 

ي.  اتمؤسسالتجديد  في إطار ورش كبير تشهده البالد في مجال ال  المغرب بالجهوية المتقدمة  يندرج مسلسل  

عويستند   المسلسل  ترسيخ  هذا  إلى  تهدف  توجيهية  مبادئ  أربعة  ولى  التمثيلية،  تعزيز  الديمقراطية 

و االختصاصات   والتقريرية  المنتخبة،  للمجالس  مشاركة  40النوع   مقاربةب  النهوض التنفيذية  وتوسيع   ،

  ي والقطاع الخاص على المستوى المحلي.والجمعالنسيج    عالقات الشراكة معتنمية  المواطنين والمواطنات و

جرى  القوانين    منحت وقد   التي  سنةالتنظيمية  بمختلف   2015  اعتمادها  الترابية  بالجماعات  )الخاصة 

لدولة والسياسات لستراتيجيات القطاعية  األنسب لتنزيل االطار  لجهة باعتبارها اإلهامة لمكانة  مستوياتها(  

الدستور، للمجالس المنتخبة الموارد   عمال  بمقتضيات ،  النصوص القانونية  هذه  خولت   كما.  الترابية  العمومية

الالزمة   والبشرية  الجهات المالية  الذاتية  في    لمواكبة  الجديدة  باالختصاصات  مشتركة  الواالضطالع 

 ، ال سيما في مجال التنمية االقتصادية. والمنقولة

في شريك  هي    الجهة  فإنوهكذا،  .  جهةبين الدولة وال  ا  مشترك  ا  لسياحة اختصاصويعتبر النهوض بقطاع ا

القطاعات التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على تنمية  كما أن  .  الترابيعلى المستوى    2020تفعيل رؤية  

تدخل ضمن االختصاصات الذاتية أو (  وغيرهاالمنتزهات،    تدبيرالتحتية، الثقافة، التراث،    ات السياحة )البني

 . للجهات  منقولةال

 التخصص تحديد  عبر  السياحة  النهوض بقطاع  فإن الجهة مدعوة إلى  ،  لجهويةالتنمية ا  برامجخالل  ومن  

  ذاتية على الموارد الارتكازا   و  يةستراتيجيات القطاع االمع    تالءمبما ي  ، وذلكالمتناسب مع مؤهالتهاالسياحي  

القطاع  ا  وفق و هذا  في  فاعل  لكل  الخاصة  و  للحاجيات  اإلنتاجي،  والنسيج  المدني    المصالح )المجتمع 

هي  الجهة    فإنوهكذا،  (.  جماعات وال  األقاليم)  مجال ترابيكل  ل( وجماعات الترابيةلدولة، والالالممركزة ل

 ة. يستراتيجيات السياح لوضع اال األمثل طاراإل

تعاونها من  حتى تتمكن من التوافق بشأن كيفيات    ا  ضروري  يعد تضافر الجهود بين عدة جماعات ترابيةو

( وغيرها ،  جبائيةبأدوات واضحة )مالية،  وينبغي مواكبة هذه اآللية  .  ةالمذكور  ات االختصاص  إعمالأجل  

". ةالسياح بالنهوض ب" لتيسير االلتقائية وإعمال االختصاص المتعلق 

 
 . نظمت مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعيجلسة إنصات  39
40 http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Ar/L1_ConceptionGenerale_ar.pdf ،(  على سبيل   21الصفحة

   .(المثال
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 توصيات المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

والبيئي في  المجلس  طموح  يتمثل تعز   تكفل  سياحة مستدامة إرساء    االجتماعي واالقتصادي   قدرة ز  ي)أ( 

  إدماج )ب(  ومواجهة المخاطر االقتصادية والمالية والبيئية والصحية،    في  الصمودعلى  االقتصاد الوطني  

المحلية في  السيما  ،  الساكنة  والشباب  الثروة  دينامية  النساء  ت  ،الالئق  والعملخلق    التموقع حسين  و)ج( 

  على الصعيدين الوطني والدولي. والوجهات للجهات يالسياح

الطموح  ومن أجل تجسيد ه الواقعذا  اتخاذها    ترصيد ، من خالل  على أرض  تم  التي  من أجل المبادرات 

يقترح المجلس جملة الدولية،    التجارب من  خلصة  الدروس المست االستفادة من  لسياحة الوطنية و النهوض با

 حول ستة محاور رئيسية: تتمحور التوصيات من 

 كشرط أساسي الحكامة –

المتعلقة بقطاع  ستراتيجيات  الا  تتبعوتنفيذ و   بلورةوفعالة في جميع مراحل عملية    حكامة مندمجة  إرساء

   .الترابيالوطني وعلى الصعيدين السياحة 

 والمسؤولة   السياحة المستدامةالمحور األول:  –

تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتعزيز قدرة  ومسؤولة تكون غايتها  سياحة مستدامة    تطوير

  القطاع على الصمود في مواجهة المخاطر البيئية والصحية.

 المحور الثاني: السياحة الوطنية  –

  ة / خاص   عمومية  ات من خالل استثمار  الموجهة للسياحة الداخلية،األنشطة والمرافق السياحية  تشجيع  

 جبائي. الالتحفيز والدعم المالي و

 المحور الثالث: الرقمنة  –

سياح الت ومنتجات  لوجهات  مستدامةيرويج  خالل  ،ة  التواصل    من  دعامات  مختلف    لربط اواستثمار 

  .والرقمنة

 ، مفتاح النجاح المحور الرابع: الرأسمال البشري –

والسعي    للقطاع  العالمية  والتطورات   التوجهات تمكينه من مواكبة  من خالل    ،البشري  رأسمالال  تأهيل

   تحقيق التميز.إلى 

 الترابي  التوطينالمحور الخامس:  –

االتوطين  يعد   يكفل  بما  االستراتيجيات،  لتفعيل  مالئما   إطارا   المستو الترابي  بين  الوطني    يينلتنسيق 

 الجهوي.و

 كشرط أساسي  فعالةالمندمجة والحكامة ال
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للسياحةو .1 إطار  قانون  صالحيات    يعد .  ضع  الع  الفاعلينتوضيح  والنسيج    موميةوالمؤسسات 

على السفر والسياحة، شرطين أساسيين إلعادة   انعكاسات التي لها  القوانين    مراجعةو  الجمعوي،

 . القطاع موقعت

استراتيجي  إرساء   .2 التقائية  ،  مندمجتخطيط  والموارد  يضمن  و و   ،والرصد الوسائل   ا  تقييم تتبعا  

 : من خاللوذلك سلسلة القيمة، مجموع ل

 ؛بعمليات القيادة والتتبع والتقييم كلفةلسياحة الملفعيل الهيئة العليا ت •

   للتقسيم اإلداري الحالي؛ ا  وفق  الجهويةالهيئات  إحداث  •

الشركة المغربية للهندسة  و  المكتب الوطني المغربي للسياحةأفضل بين  انسجام  و  التقائية    ضمان .3

 للمعايير الدولية.بما يستجيب  اومواردهم اتعزيز أدوارهم و  امن خالل دعم تحولهم ،السياحية

 من خالل: ،بالفرص التي يوفرها قطاع السياحة كبرأوعية المستثمرين بشكل ت .4

والراجعة  م • السياحة  الموكولةصالحيات  الدور  على    ،لمرصد  التركيز    اليقظة من خالل 

 ؛ االستراتيجية

الفرعي  الحديث  ت • السياحة  الخاص حساب  الوطنية، بقطاع  الحسابات  منظومة  ضمن   ،  

 باستمرار.  يينهوتح 

للمغرب  صياغة  إعادة .5 الجوية  لسياسة  مع    ،السياسة  المغرب  اعتماد  أتاحها  التي  المزايا  ترصيد 

عزيز  ت، و (low cost)التكلفة المنخفضة  توفير عروض الرحالت الجوية ذات  و   األجواء المفتوحة

   . ي والسياحي للمغرب اتالمؤسس   اإلشعاعالوطنية في تحسين  الطيران  شركة    الدور الذي تضطلع به

  المحور األول: السياحة المستدامة والمسؤولة 

المنوطة بالفاعلين  مسؤوليات  البين    االلتقائية، بما يضمن  الميثاق المغربي للسياحة المستدامة  تفعيل  .6

  الميثاق المذكور عمل أن يوينبغي التماسك االجتماعي. ترسيخ جاذبية الوجهات و تعزيز و  المعنيين،

   :على ما يلي 

األن  أ - مضامينه  في  ولويات  تواكب  المستدامة  خطة  أهداف  المحددة   2030التنمية 

 لتنمية المستدامة؛المتعلقة باواالستراتيجيات الوطنية 

 ؛الفاعلين المعنيين اء بين مختلف بن   حوار اجتماعيإرساء  -

قطاع لعاملين في  ليشمل االحماية االجتماعية  وتعميم نظام    للعمل الالئقإعطاء األولوية   -

 ؛السياحة

ال سيما   ،غير مستقرةوظائف  و / أو العاملين في    المنظمغير  العاملين في القطاع  حماية   -

 ؛وغيرهمإعاقة والمهاجرين، في وضعية  والشباب واألشخاص في وضعية هشة  النساء 

 ؛ احترام حقوق اإلنسانالحرص على  -

 من كل أشكال االستغالل االقتصادي والجنسي. األطفالحماية  -
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االستدامة  االستثمار  .7 معايير  تطوير  االجتماعية  في  )حقوق    والمسؤولية  المجاالت  جميع  في 

االقتصاد،   النقل،  الفاعلين  ( ووغيرها اإلنسان،  لجميع  القيمة،  بالنسبة  الفاعلون السيما  في سلسلة 

والوجهات    الجهات تنافسية  نهوض ب لل  ا  أساسي  ا  مصدر  والمسؤولةلسياحة المستدامة  اوتعد  الصغار.  

   بما يلي: ي المجلس، يوصفي هذا الصدد السياحية. و

  ة المحلي  الساكنةحياة    جودةمع مراعاة تأثيرها على    ، يم المشاريع االستثماريةتقي  •

 وعلى البيئة؛ 

وضعته مؤسسة    الذي"المفتاح األخضر"    غرار  على  عالمة   أو  لواء  اعتماد تشجيع   •

 محمد السادس لحماية البيئة؛

  المشترك  التنقل) العمومينقل الوسائل ب  النهوض مرافق مستدامة، و حداث تعزيز إ •

، المرنوخدمات التنقل  ،  الهوائية، الحافالت الهجينة، الدراجات  واحدة  سيارة   في

 وضعية إعاقة؛  فيللشخاص   بالنسبة الولوجذلك( مع ضمان إمكانية  غيرو

الدائري    تعزيز • أهداف    12الهدف رقم    تنزيلأحد وسائل    باعتبارهاالقتصاد  من 

من أجل    وذلك،  مستدامة  وإنتاج  استهالك  أنماط  بضمان  المتعلقالتنمية المستدامة  

 صمود قطاع السياحة والمجتمع المغربي ككل.   قدرات في تعزيز  همةالمسا

النظامالمساهمة   .8 خالل  بفي    الجبائي  من  المستدامةالنهوض  ثة    االستثمارات  والمحدِّ والمنتجة 

تستند و.  التي تحتضن هذه االستثمارات   المجاالت الترابيةالقيمة في  ة لخلق  محفزالولفرص الشغل  

من أجل نظام جبائي الذي يحمل عنوان "على تقرير المجلس  في هذا الصدد  التوصيات المقترحة  

يوصي المجلس  وفي هذا اإلطار،    (.  2019" )لبناء النموذج التنموي الجديد يشكل دعامة أساسية  

 بما يلي: 

الرفع من أجل    من الوطنية  الجبايات مع    التقائيتها  ضمانالمحلية و   جبايات سيط التب •

 ؛ ـبة للفاعلين والمستثمرينست الترابية وتيسير النظام الجبائي بالنالجاذبية المجا 

مع    مالءمة • الجبائي  والصغرى  حاجيات النظام  جدا  الصغيرة  السياحية   المقاوالت 

 ته؛ وطبيع المشروعوالمتوسطة، وذلك حسب موقع 

من خالل االعتماد على   ،األسواق الخارجيةمع المنافسة  متطلباتتستجيب لمعايير تنظيمية   وضع .9

التكنولوجي.    اليقظة الصدد،  االستراتيجية واالبتكار  هذا  نظام مرجعي  وفي  اعتماد  فإن من شأن 

معايير األسواق الدولية من المالءمة مع  سعيه نحو  دعم العرض الوطني في  للتقييس أن يساهم في  

 . واألمن الصحي والجودة وااللتقائيةحيث االستدامة 

مقاربة .10 المقاربة على    ."ا  يوم  365"سياحة    اعتماد  هذه  ترتهن  جديدة    فروعتطوير  وترتكز  ال 

ب كبير  معاييربشكل  نحو  وموجهة  المناخية  من  نوعي  أداء  الظروف  كالمداخيل  الصعبة العملة،    ة 

 : بما يلي  على وجه الخصوص ويتعلق األمر مدة اإلقامة، ومتوسط 

أهمية بالغة من أجل تطوير األسواق التقليدية واستقطاب    تكتسيالثقافية، و   السياحة  •

 صينية والروسية وغيرهما(؛ ال السوقانأسواق جديدة )

 مالءمة ، والتي يمكن  االستكشاف، وسياحة  القروية، والسياحة  اإليكولوجيةالسياحة   •

 خصوصيات كل منطقة؛ وفقعرضها حسب المواسم و 
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وسياحة   • العالجية    المسنين   لحاجيات   المستجيبةالسياحة    اوكذ   الرفاهالسياحة 

الطويلة.   لفترات اإلقامة  بالنسبة  بالنظر   الفروعتطوير هذه    وينبغيوالمتقاعدين 

 إلى القرب الجغرافي للمغرب من القارة األوروبية. 

 المحور الثاني: الرقمنة 

تعين األساسي للوصول إلى المنتجات السياحية، فيالمدخل    اليومهو    الرقميالمجال  اعتبارا  لكون    .11

 اإلجراءات التالية:  اتخاذ من خالل  ، وذلكوالتسويق للتواصلن يكون المحور الرئيسي أ

ولل  مغربية  ومةنظم  اقتراح • و  خروجلتجنب    األداءحجز  الصعبة    تلقي العمالت 

 لدن فاعلين خارج المغرب؛  منالعموالت 

زيارة    آليةتطوير   • إلى  الدعوة  على  حاليا  المرتكزة  الرسمية  الرقمي  التواصل 

على    واالنتقال(  visitmorocco.com)المغرب   الضوء  تسليط    حفز نحو 

أن    إذ .  الزبون  انتظارات  التواصل على    تركزينبغي في هذا الصدد    عرض آلية 

 تسافر   متفردة  إنسانيةالسائح يعيش تجربة    لتجعإلى المغرب وأن    الرحلة   "يةسرد "

،  القرويةوالحياة    الطبخ  فنوالثقافة و  التشويقواألصالة واالكتشاف    عوالم  في  به

 .وغيرها

 "casablanca.com" و  "morocco.com" الرقمية المنصات    تطوير •

إشعاع بالدنا بشكل عام وبعض    تعزيز، لجعلها رافعة ل "marrakesh.com"و

 ؛ الخصوص  وجه  على جهاتهامدن المملكة و

 :مجال اإليواء، وذلك من أجل  فيالمغاربة  فاعلينع الي جمت •

 ة؛راء مفاوضات مشتركة مع الشركات الرقمية العمالق إج -

 "؛الجهات "المغرب" و"المدن" و" المتعلق بـ السياحي االرتقاء بالعرض  -

أجل    من  اإلنترنيت   شبكة  عبر  المغربي  العرض   مع  التفاعل  وتتبع  لليقظة  آلية  وضع •

الوطنية  العروض تحليل   ي    ،والمنتجات  لصورة  ّكِّ م  بما  المستمر  التحسين  من  ن 

 المغرب على المستوى الدولي.

 المحور الثالث: السياحة الوطنية 

الداخليةتعزيز    .12 السياحة  من  أداء  بمكان.  ب  األهمية  مع  النهوض  يتالءم  السائح عرض    حاجيات 

مستدامة جديدة تكون أكثر جاذبية وتنافسية    عروض   اقتراحوتعزيز االستثمار من خالل    المغربي

 بما يلي:  ي المجلس يوصوفي هذا الصدد، . نعاش القطاعلسياحة الوطنية، وقادرة على إفائدة ال

تتالءم هذه المنتجات على أن    فروعها،لسياحة الوطنية بمختلف  با  خاصةمنتجات    اقتراح •

 الشرائية للسائح المغربي؛  درةمع الق

 الموجهة للشباب؛  المآويتشجيع السياحة االجتماعية والتضامنية وتطوير  •

 االصطياف؛ مراكزتحسين أداء  •

مناسب   • االعتبار  بالخارج  المقيمين  للمغاربةابتكار عرض  بعين  األخذ   في   أسلوبهم، مع 

 ة؛ ي مجال األنشطة الترفيهية والرياض في وأنماط استهالكهم  العيش
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ومالئمة    اقتراح • والمحلية  الوطنية  بالسياحة  للنهوض  مخصصة  ترويجية  حمالت 

الفنادق،  الطائرة، وأسعار  الوطني، مع تخفيض األسعار )تذاكر  المستهلك  لخصوصيات 

و ذلك(يةالترفيه  األنشطةوالمطاعم،  إلى  وما  واألشخاص  ا  لفائدة  السيما  ،،   فيلشباب 

   وضعية إعاقة.

 ، مفتاح النجاح المحور الرابع: الرأسمال البشري

جسور أكثر تنسيق ا    قامةمن خالل إ  ،السياحي  للنهوض بالقطاع  ا  رئيسي  ا  حث العلمي محورجعل الب  .13

 والجامعات والمهنيين.  المقاوالت بين  الجهويعلى المستوى 

 .السياحي القطاعالتشغيل في  خريطة تحيين   .14

من خالل إشراك  في مجال التكوين وتعزيز الكفاءات،    اتفاقية قطاعية جماعيةالعمل على إبرام    .15

( ودعم مدارس جهات وال  المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل)  الجهوية للكفاءات   األقطاب 

 . 2020التميز المنصوص عليها في رؤية  

 وتوسيع اعتماد على إحداث  ،  والتكوين المهني والجامعيالتعليم األساسي  العمل، على مستوى    .16

السياحية"  تخصص والحرف  مستويات   في "الفنون  اإلجازة، وللسياحة،    المهنية البكالوريا    في 

 الدكتوراه.و، سترالماو

في    .17 النظر  خالل    ،المهني  التكوين  منظومةإعادة  والهندسة التخصصات  التثمين  من  مستهدفة 

  التقنية على الجوانب    كوين هذا الترتكز  أن يوينبغي  .  وعدم االقتصار على تخصص الفندقةالسياحية  

وكذ   للمهن األجنبية  االسياحية  اللغات  ب  على  واالرتقاء  السياح  الشخصية واستقبال  المهارات 

 .يمهن -التكيف داخل الوسط السوسيوومهارات  واالتصال اإلعالم ت وتكنولوجيا

دامجة  .18 مقاربة  مجال   ،القطاع  في  المتدخلين  جميع  مع   بتعاون  اعتماد  في  للحاجيات  لالستجابة 

أهمية بالغة  هذا الهدف  ويكتسي  السياحة المستدامة.  بشأن رهانات    كفاءاتالتعزيز  التعليم والتربية و

 الشباب. ، السيما في أوساطقطاع السياحةالمتعلقة بسلسلة القيمة بالنسبة لمجموع 

 الترابي التوطين المحور الخامس: 

وميثاق    تشكل  .19 المتقدمة  بين   الالتمركزالجهوية  السياحة  تنمية  في  التوازن  لتحقيق  فرصة 

 : وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي .السياحية والوجهات المجاالت الترابية

بين    إرساء • الوطنية  االلتقائية  والثقافة  ا  بقطاعات   المتعلقةاالستراتيجيات  لسياحة 

والشباب والرياضة والتنمية المستدامة وغيرها، والحرص على   التقليدية  صناعةوال

 .الترابي المستوى على توطينها

االستراتيجيات  د  • تنفيذ  المستدامة  الجهويةعم  لمجالس  ا  مواكبةمن خالل    ،للسياحة 

 . الجهويةبرامج التنمية في هذا المجال ضمن  شاريعم  وضعو إعداد في  الجهوية

سياحي    توجهذات    مجاالت ترابيةبر عدة  عْ ت    يتمحور حول مسارات سياحية  متنوع  عرضتقديم   .20

إمكانات  تي رسخت مكانتها وكذا الجهات التي تمتلك  استهداف المراكز السياحية ال وينبغي  مشترك.  

 الجهات السياحية بين    المسارات تحديد    األهمية بمكانمن  و.  بالقدر الكافيكبيرة غير أنه ال يتم تثمينها  
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المجاورة  وبالتعاون   البلدان  المتوسط    على مستوى منطقةمع  إفريقيا   بلدانأو مع  البحر األبيض 

 . جنوب الصحراء

المحليالعمل،    .21 المستوى  علىعلى  النهوض  تع  ،  أجل  من  التشاركية  الديمقراطية  آليات  زيز 

ا.  بالسياحة يعتبر تطوير  المواطنة  لمنصات وفي هذا الصدد،  المشاركة  أمام  ومنتديات    المفتوحة 

  ، والمجتمع المدني  ،والمهنيين  ،المحليعلى الصعيد    ، والمسؤولينموميةلحوار بين السلطات العا

 . دامجة وتشاركية لقطاع السياحةتنمية رساء إل  ا  ضروري  ا  شرط اكنة،والس



 اإلنصات إليهم  تم: الئحة الفاعلين الذين 1رقم  الملحق 

عن    يودُّ  يعرب  أن  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  والهيئات شكره  خالص  المجلس  الفاعلين    لمختلف 

شكر خاص كما يود المجلس توجيه  .  جرى تنظيمهاالتي    اإلنصات والمؤسسات التي شاركت في جلسات  

 .كتابية من أجل إغناء مضامين هذا الرأيأرسلوا مساهمات من  كلإلى 

 اسم الهيئة طبيعة الهيئة

قطاعات حكومية 

ومؤسسات وطنية 

 وعمومية 

 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

 قطاع البيئة  -وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

 للسياحةالمكتب الوطني المغربي 

 ( AMEEالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية )

 مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 

 صندوق الضمان المركزي 

 صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية

مؤسسات وطنية 

 ومقاوالت عمومية 

 لحماية البيئةمؤسسة محمد السادس 

 شركة الخطوط الملكية المغربية

MADAËF 

 فاعلون محليون 

 

 آسفي –المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش 

 آسفي-مراكشالمجلس الجهوي للسياحة ل

مؤسسات جامعية 

 مدرسة الفندقة بالدار البيضاء   ومدارس عليا 

جمعيات ومنظمات 

 غير حكومية

 المغرب  جهات جمعية

 بالمغرب  ومنظمي الرحالت  وكاالت األسفار جمعية

 الكونفدرالية الوطنية للسياحة 

 خبراء

 عثمان شريف العلمي

 سمير الصحراوي 

 أمين العلمي

 عمر القباج حيات 

 حسن بلخياط

 محمد بنقدور

 مؤسسات دولية

 
Atout France 
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والمشاريع    اللجنة  أعضاء  الئحة :  2  رقم   الملحق االقتصادية  بالقضايا  المكلفة  الدائمة 

 االستراتيجية 

 أحمد أبوه 

 طريق أكيزول 

 محمد علوي 

 خليدة عزبان بلقاضي 

 العربي بلعربي 

 فؤاد ابن الصديق 

 عالل بنلعربي 

 مريم بنصالح شقرون 

 لطيفة بنواكريم 

 محمد فيكرات 

 عبد الكريم فوطاط 

 أمين منير العلوي 

 عبد هللا دكيك 

 منصف كتاني 

 علي غنام 

 أحمد الحليمي علمي 

 كريمة مكيكة

 محمد موستغفر 

 حكيمة ناجي 

 أحمد أعياش 

 محمد البشير الراشدي 

 طارق السجلماسي 

 نجاة سيمو 

 منصف الزياني 

 أمين برادة سني 

 لطفي بوجندار 
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 الرأي هذا: الخبراء الداخليون الذين واكبوا اللجنة في إعداد 3الملحق رقم 

 الدكالي  ياسمينة

 هاشم األيوبي 

 الخبيران الداخليان للمجلس 

   المترجم  لساوي إبراهيم

  

 


