مجلة معارف للعلوم القانونية واالقتصادية ISSN 2716-8069 / EISSN 2773-2738
السنة 0202 :المجلد 20 :العدد 20 :ص-ص 12-20
" واقع السياحة في المغرب وآليات تطويرها "

واقع السياحة في المغرب وآليات تطويرها
The reality of tourism in Morocco and the mechanisms for its
development
أيوب الشيكر ،طالب دكتوراه إدارة أعماؿ بجامعة البميدة،2
ayechikr@gmail.com

خبلدي زوليخة ،طالبة دكتوراه محاسبة وتدقيؽ بجامعة البميدة ،2
zoulikhakhelladi2017@gmail.com
.تاريخ قبول المقال02-21-0201 :

تاريخ إرسال المقال20-11-0202 :

الممخص
تسعى ىذه الدراسة إلى محاولة إبراز واقع السياحة المغربية وآليات تطويرىا ،حيث تعتبر المغرب
مف الدوؿ الرائدة في السياحة عربيا وافريقيا مف خبلؿ البرامج واالستراتيجيات التي تبنتيا مف أجؿ تطوير
قطاعيا السياحي ،حيث تتوفر المغرب عمى كؿ مقومات الجذب السياحي التي ساعدتيا عمى أف تكوف

وجية سياحية بامتياز ،حيث تبنت المغرب في إطار تطوير قطاعيا السياحي عدة استراتيجيات منيا
برنامج رؤية  2010ودعمتو ببرنامج رؤية  2020مف أجؿ تحسيف مرد ودية قطاعيا السياحي وتنويع

المنتجات السياحية ،وتبني عدة مشاريع عمبلقة تسمح بتحقيؽ التنمية السياحية وخمؽ الثروة االقتصادية.

ومف نتائج المتحصؿ عمييا( :قدرة المغرب عمى اكتساب الفرص مكنتيا مف ابتكار برنامج رؤية 2010

ودعمتو ببرنامج رؤية  2020مف أجؿ رفع التحدي وتطوير قطاعيا السياحي وجعمو قطب سياحي عالمي
بامتياز) أما فيما يخص توصيات البحث فقد جاءت أىميا بضرورة العمؿ عمى جمب أسواؽ جديدة

كالسوؽ الصيني واليندي واإلفريقي ،وذلؾ عف طريؽ الترويج والتسويؽ لممنتجات السياحية.
الكممات الدالة :منتجات سياحية ،مقومات سياحية ،سياحة ،المغرب ،رؤية .2020
Résumé
Cette étude vise à tenter de mettre en évidence la réalité du tourisme
marocain et le développement de ses mécanismes, car le Maroc est parmi les
pays leaders dans le tourisme arabe et africain à travers les programmes et les
stratégies adoptés pour le développement de son secteur touristique.
Le Maroc dispose tous les éléments d’attraction touristiques qui l’ont aidé à
être une destination par excellence, car il a adopté dans le cadre du
développement de son secteur touristique plusieurs stratégies : la vision 2010
soutenue par la suite par le programme de la vision 2020 pour améliorer le
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rendement de ce secteur, de diversifier les produits touristiques, adopter
plusieurs méga –projets lui permettant les développements du tourisme et la
création de richesse économique.
Nous concluons par cette recherche plusieurs résultats qui sont : la
capacité du Maroc à acquérir des opportunités qui lui ont permis d’innover les
visions 2010 et 2020 afin de relever le défi et de développer le secteur du
tourisme et d’en faire de lui un pôle mondial.
En ce qui concerne les recommandations de la recherche elles insistent sur :
la nécessité de travailler pour apporter de nouveaux marchés, comme le marché
chinois, indien, et africain et ceci par la promotion et la commercialisation des
produits touristiques à travers des expositions et des conférences internationales
du tourismes.
Mots–clés : produits touristiques, composants touristiques, tourisme, Maroc,
vision 2020.
مقدمة:
تعد السياحة مف أسرع القطاعات نموا وتطو ار في الوقت الحالي لما ليا مف انعكاسات إيجابية ومختمفة في
الجوانب االقتصادية واالجتماعية وتمعب دو ار ميما في زيادة الدخؿ الوطني ،وتحسيف الميزاف المدفوعات،

ومصد ار ميما لمعمبلت الصعبة  ...الخ ،حيث تعد المغرب مف بيف أوائؿ الدوؿ العربية واإلفريقية في

مجاؿ التنمية السياحية لما تتوفر عميو مف مقومات طبيعية وحضارية وتاريخية وثقافية جعمتيا قطبا
سياحيا عربيا وافريقيا وعالميا بامتياز.

واف المغرب تحتؿ موقع جغرافي وتنوع تضاريسي إضافة إلى موروث ثقافي وتاريخي عريؽ جعميا قبمة

لمسياح األجانب أخذت عمى عاتقيا استغبلؿ مقوماتيا الطبيعية والحضارية وأقرت مجموعة مف المشاريع
الكبرى مف أجؿ تنويع السياحة وايجاد منتجات سياحية جديد واتبعت سياسيات واستراتيجيات لتطوير
القطاع السياحي المغربي مف خبلؿ رؤية  2020التي تسعى مف خبلليا احتبلليا لممراكز األولى مف
حيث الزائريف وتسجيؿ أكبر نسبة مف العائدات استكماال لما جاء في رؤية  2010التي حققت مف خبلليا

نسبة معتبرة مف األىداؼ المسطرة.

وفي ىذا اإلطار وبناءا عمى ما سبؽ تنبثؽ إشكالية بحثنا األساسية التي تتجمى في السؤاؿ الجوىري

التالي:

ما هو واقع السياحة في المغرب ،وما هي آليات تطويرها؟

أهمية البحث :تتجمى أىمية البحث مف أىمية الموضوع الذي تتناولو ،حيث في تحديد واقع السياحة في
المغرب وتحديد آليات وطرؽ تطويرىا مف أجؿ جعميا قطب سياجي عالمي يإمتياز.
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أهداف الدراسة :ىناؾ مجموعة مف األىداؼ التي يطمح الباحث إلى تحقيقيا مف خبلؿ ىذه الورقة
البحثية ولعؿ أىميا ىي:

 تبياف المفاىيـ النظرية لمسياحة.

 إبراز المقومات السياحية لممغرب ،مف خبلؿ التركيز عمى المقومات السياحية المغربية ،تحديد أىـ
المنتجات السياحية المغربية وتحديد واقع قطاع السياحة المغربية.

 أفاؽ تطوير القطاع السياحي المغربي مف خبلؿ استراتيجية رؤية .2020

منهج الدراسة :مف أجؿ الوصوؿ إلى اليدؼ مف وراء ىذا البحث فقد اعتمدنا عمى المنيج االستقرائي
مستعمميف أداة الوصؼ والتحميؿ ودراسة الحالة.

هيكل الدراسة :سنحاوؿ معالجة الموضوع مف خبلؿ المحاور التالية:

 المفاىيـ النظرية لمسياحة.

 مقومات السياحة المغربية.
 رؤية  2020لتطوير قطاع السياحة المغربية.

المبحث األول مدخل عام لمسياحة
أوال  :مفهوم السياحة

لقد تعددت التعاريؼ الخاصة بالسياحة باختبلؼ وجية نظر الباحثيف فيي كممة ذات مفيوـ واسع جدا
مرتبط بعدة أنشطة منيا السفر اإليواء اإلطعاـ الترفيو والعوامؿ الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
لممكاف المراد زيارتو وعميو سوؼ نقدـ بعض التعريفات الخاصة بالسياحة وىي كالتالي:
لقد ورد في القرآف الكريـ لفظ السياحة في العديد مف السور مف بينيا سورة التوبة اآلية  :112لقولو
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لفظ السياحة لغة يعني التجواؿ وعبارة ساح في األرض تعني ذىب وسار عمى وجو األرض ،أما في المغة

اإلنجميزية نجد أف كممة TOURتعني يجوؿ أو يدور ،أما كممةTOURISM

أي السياحة فمعناىا

االنتقاؿ والدوراف وأصميا كممة  TOURالتي تعني رحمة وأطمقت عمى الطبلب العمـ االنجميز في أوروبا

كممة  TOURISTفي القرف الثامف عشر وانتشرت ىذه الكممة الفرنسية إلى المغات األخرى واستعممت
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لمسياحة والسائح أي التحرؾ في رحمة لغرض المنفعة أو الترفيو أو الصحة وليس الكتساب األمواؿ أو
اإلقامة الدائمة في الدوؿ المضيفة(.)3

ومن أبرز التعاريف الخاصة بالسياحة نذكر:
 عرفيا  :JOFFER DUMAZEDIERىي مجموعة االنشغاالت التي يتعاطيا الشخص مف أجؿ
الترفيو عف النفس ،أو تطوير معموماتو أو تكوينو ومشاركتو االجتماعية أو لتطوير قدراتو اإلبداعية الحرة،
بعد تخمصو مف واجباتو المينية ،العائمية واالجتماعية)4( ...
 تعريؼ منظمة السياحة العالمية التابعة ألمـ المتحدة فإف "السياحة الدولية تشمؿ أنشطة األفراد خبلؿ
أسفارىـ واقامتيـ في أماكف موجودة خارج محيطيـ االعتيادي لمدة متتالية ال تتعدى سنة بغرض الترفيو
أو األعماؿ أو ألي سبب آخر"(.)5
ثانيا  :أهمية السياحة
وتكمف أىمية السياحة في كونيا نشاطا اقتصاديا وصناعة قائمة ،تؤدي دو ار رياديا في زيادة الدخؿ
الوطني وتحسيف ميزاف المدفوعات ،مف خبلؿ ما تساىـ بو مف إيرادات سياحية بالنقد األجنبي .وتعتبر
السياحة أيضا نشاطا اجتماعيا وثقافيا الرتباطيا بالجوانب السموكية والحضارية لئلنساف ،أي أنيا رسالة
حضارية وجس ار لمتواصؿ بيف الثقافات والمعارؼ اإلنسانية لؤلمـ والشعوب .ومما ال شؾ فيو أف تطور
المجتمعات وارتفاع المستوى المعيشي لمفرد ساىـ في استغبلؿ اإلجازات وأوقات الفراغ في رحبلت سياحية
لتحقيؽ اإلشباع النفسي والروحي لؤلفراد()6
ويمكن إيجاز أهمية السياحة من خالل النقاط التالية(:)7
 تيدؼ السياحة إلى المساىمة في دعـ االقتصاد المحمي والعالمي.
 جذب رؤوس األمواؿ إلى البمد مف حيث العمبلت الصعبة ورؤوس األمواؿ الضخمة.
 تعتبر السياحة سوؽ زاخر بالصناعات المختمفة كصناعة والتجارة والزراعة.
 سعي الدوؿ النامية إلى تحقيؽ موازنة أو فائض في ميزاف المدفوعات وزيادات بالعممة الصعبة.
 التأثير عمى بنياف وأداء االقتصاد الوطني.
 شموؿ السياحة لجميع األنشطة االقتصادية في الدوؿ وخارجيا فيي تتأثر وتؤثر عمى نشاط اإلنتاج
واالستيبلؾ والنقؿ والرحبلت واالتصاالت...الخ
 السياحة سوؽ قابؿ لمتوسع نتيجة لمزيادة المطردة في دخؿ األفراد ،خاصة في الدوؿ المتقدمة.
7

مجلة معارف للعلوم القانونية واالقتصادية ISSN 2716-8069 / EISSN 2773-2738
السنة 0202 :المجلد 20 :العدد 20 :ص-ص 12-20
" واقع السياحة في المغرب وآليات تطويرها "

 السياحة أداة فعالة ومؤثرة في قياـ وتنمية صناعات أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة وما ينتج عف
ذلؾ مف زيادة لفرص العمؿ وتوسيع قاعدة الدخوؿ سواء كانت أجور أو عائدات أو أرباح مما يترتب عميو
تحسيف مستوى المعيشة وتوسيع لموعاء الضريبي.
ثالثا :تصنيفات وأنواع السياحة :ىناؾ عدة تصنيفات لمسياحة أىميا)8( :
.1السياحة الدينية :تعتبر أقدـ أنواع السياحة وأكثرىا رواجا لما تمثمو مف قيـ روحية ويقوـ ىذا النوع مف
السياحة عمى أساس تمبية نداء الديف واشباع العاطفة الدينية وزيارة األماكف المقدسة التي ليا مكانة خاصة
لزائرييا
.2السياحة األثرية والتاريخية :وىي زيارة تمؾ األصوؿ أو الموجودات والتي تركيا وبناىا اآلباء واألجداد،
وتمثؿ كافة اإلنجازات الحضارية بأشكاليا المختمفة مثؿ األىرامات في مصر وسور الصيف العظيـ
.3السياحة العبلجية :وتعني السفر إلى المناطؽ التي تمنح الشعور بالراحة البدنية باإلضافة إلى الحصوؿ
عمى العبلج المناسب ،كالعبلج في الحمامات المعدنية أو العبلج بالرمؿ ،وتعتمد ىذه السياحة عمى
المقومات الطبيعية الموجودة بالطبيعة بشكؿ رئيسي
.4السياحة الرياضية :والتي يسعى مف خبلليا السائح إؿ إشباع رغباتو كالصيد بأنواعو ،التزحمؽ عمى
الثمج أو الرمؿ...أو المشاركة في األلعاب الرياضية ،ويحتاج ىذا النوع مف السياحة إلى مميزات
وتسييبلت وامكانيات متعددة تسمح بإقامة المنشآت الرياضية المبلئمة
.5سياحة المؤتمرات والممتقيات :والتي تضـ الممتقيات العممية ،الممتقيات المتخصصة وحتى المقاءات
السياسية ،ويتطمب ىذا الصنؼ توفر وسائؿ خاصة لقياـ مثؿ ىذه التجمعات.
وظيرت في المدة األخيرة أنواع جديدة لمسياحة نتيجة لمتطور التكنولوجي منيا
.6السياحة الفضائية :وترتكز عمى نوع معيف مف السواح األثرياء والذيف يحاولوف القياـ برحبلت فضائية
مدىشة
.7السياحة الطبيعية :وىي نمط حديث أساسو حماية البيئة وتفادي األضرار نتيجة التوسع العمراني
والصناعي غير المنظـ ،وما انجر عف ذلؾ مف آثار سمبية عمى البيئة والطبيعة
وىناؾ مف الكتاب مف أضاؼ تصنيفات أخرى عمى أساس وسيمة النقؿ ،المنطقة الجغرافية (داخمي،
إقميمي أو دولي) السف ،الجنس والمنطقة االجتماعية
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إف أسباب وأغراض السفر ليست المعيار الوحيد لتصنيؼ السياحة ،حيث توجد معايير أخرى تتناسب
ووسيمة السفر ،المكاف ،االتجاه ،الوقت ،الفئة ،العدد واألعمار.
 نوع وسيمة النقؿ المستعممة نجد السياحة الجوية ،البحرية والبرية ،السكؾ الحديدية.
 اتجاىيا ومكاف مزاولتيا نجد :السياحة الشاطئية ،الصحراوية ،الجبمية ،المعدنية......
 المدة :نجد سياحة اإلقامة ،سياحة العبور ،سياحة نياية األسبوع.
 الموسـ نجد :السياحة الصيفية ،السياحة الشتوية........
 عدد السواح :نجد السياحة الفردية والعائمية ،سياحة جماعية (مجموعات)
 نوع وسيمة اإليواء :نجد سياحة فندقية ،شبو فندقية وسياحة التخييـ...
 السف :نجد سياحة الشباب ،سياحة متوسطي األعمار ،سياحة كبار السف
 الفئات االجتماعية :نجد السياحة الرفاىية ،السياحة االجتماعية ،السياحة الشعبية...
 الموقع الجغرافي :ىناؾ السياحة الداخمية والسياحة اإلقميمية والسياحة الدولية.
وىناؾ أنواع سياحية أخرى حديثة تتمثؿ عموما في :السياحة البديمة ،سياحة المعاقيف ،سياحة التسوؽ،
سياحة الحوافز….
رابعا :خصائص السياحة :تعتبر السياحة مف أىـ القطاعات التي تساىـ في تحقيؽ النمو االقتصادي،
وىي تنطوي عمى عدد مف الخصائص نذكر منيا(:)9
 السياحة ظاىرة متعددة األبعاد ليا نشاطات كثيرة ومتنوعة وتسيـ كؿ منيا في خدمة شاممة لمسائح
وتتطمب بالضرورة جيد وتعاوف وتنسيؽ بيف المراكز السياحية وأصحاب الفنادؽ ومنظمي الحفبلت
 تتسـ طبيعة السياحة بالديناميكية وتخضع لؤلفكار المتغيرة الجديدة ويتحكـ في أوضاعيا العمبلء
(السياح) ويجب أف تكوف عمى أعمى درجة مف الجماؿ والتنظيـ لكي تواءـ طبيعة ظروؼ العمبلء
القادميف مف أجؿ المتعة والترويج
 قد تتميز بعض المناطؽ السياحية بأنيا موسمية النمط وىذا يعني أف العمؿ طارئ والبطالة موسمية،
وىذيف مظيريف مميزيف لصناعة السياحة في المنتجعات
 تعتبر السياحة صادرات غير منظورة فيي ال تتمثؿ في ناتج مادي يمكف نقمو مف مكاف آلخر وىي
تعتبر واحدة مف الصناعات القميمة التي يقوـ فييا المستيمؾ بالحصوؿ عمى المنتج بنفسو مف مكاف
إنتاجو.
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 إف مدى مبلئمة المناخ السياحي وارتباطيا بمفيومو الشامؿ (االستقرار السياسي ،درجة التقدـ
االقتصادي ،عدـ وجود اتجاىات عدائية اتجاه األجانب وغيرىا)
 ارتباط صناعة السياحة كنشاط إنتاجي يقدـ خدمات ذات طبيعة خاصة بقضايا التنمية االقتصادية
واالجتماعية والسياحية في الكثير مف الدوؿ النامية والمتقدمة عمى حد سواء.
 تشعب وتعدد مكونات النشاط السياحي وارتباطو بالعديد مف األنشطة االقتصادية األخرى
خامسا :المقومات السياحية
يتأثر النشاط السياحي بعدة عوامؿ تساعد عمى تدفؽ السائحيف مف مختمؼ دوؿ العالـ إلى البمد المضيؼ
في المواسـ المختمفة لقضاء عطميـ أو التنزه أو العبلج..الخ ،ويمكف إبراز ىذه المقومات فيما يمي)10( :
 1-5المقومات الطبيعية :تتعدد ىذه المقومات ما بيف الموقع الجغرافي ،التضاريس ،المناخ ،توزيع
النبات والمياه والحيوانات.
فالموقع الجغرافي يعتبر عامبل أساسيا وىاما في التدفؽ السياحي عمى المناطؽ المختمفة،
والمناخ يؤثر بصورة مباشرة في األنشطة السياحية حيث أف خصائص بعض عناصر المناخ توفر جذب
سياحي ألقاليـ محدودة طواؿ السنة أو خبلؿ فترات محددة ،فالسائح يفضؿ الجو المعتدؿ ودرجة الح اررة
المقبولة .أما التضاريس فنقصد بيا شكؿ سطح األرض مف حيث االرتفاع واالنخفاض واالنحدار
واالستواء وغير ذلؾ مثؿ الجباؿ واليضاب والسيوؿ والبحيرات.
 2-5المقومات التاريخية واألثرية :يعتبر التعرؼ عمى الحضارات والتاريخ اإلنساني مف خبلؿ المعالـ
التاريخية متعة ذىنية رفيعة ،ويضـ العالـ معالـ أثرية تعتبر مغريات سياحية تتفاوت أىميتيا كاآلثار
الفرعونية في مصر ،والبابمية في العراؽ ،أو اآلثار اليونانية أو الرومانية في أوربا والشرؽ األوسط،
واآلثار اإلسبلمية في العالـ اإلسبلمي
 3-5المقوم ات االجتماعية والدينية :تتمثؿ المقومات االجتماعية في طريقة حياة الشعوب وسموكيا التي
قد تجمع بيف القديـ الرائع والحديث المتقدـ باإلضافة إلى النظـ االجتماعية التي يعيش في ظميا،
فالعادات السموكية تختمؼ وتتبايف مف مجتمع آلخر ويتبمور ىذا في عادات الطعاـ ،الممبس ،الحرؼ،
الميف ،المغة ،عادات الزواج ،والثقافات المختمفة ،وىذه األمور تدفع السواح لمعرفة واكتشاؼ ىذه المناطؽ
لمتعرؼ عمى عاداتيا وتقاليدىا ،وتعتبر الموارد البشرية وعنصر الضيافة مف أىـ دعائـ البناء السياحي
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أما المقومات الدينية مثؿ األماكف المقدسة واآلثار الدينية كالمساجد والكنائس فتمثؿ عنص ار مف عناصر
الجذب السياحي إلشباع رغبات ىذا النوع مف السياحة.
 4-5المقومات الحضارية :وىي المعالـ الحضارية الحديثة وتمثميا اإلنجازات الحديثة لئلنساف
المعاصر ،كالسد العالي ،والحدائؽ الدولية وحدائؽ الحيوانات واألبراج والقرى السياحية ،وتتمثؿ أيضا في
الميرجانات والمؤتمرات والندوات أيضا التي تنعقد بيا ،مما يجعؿ البمد المستقبؿ لمسياح قبمة لمفف
والرياضة واالقتصاد وتدخؿ ىذه المعالـ ضمف عناصر الجذب السياحي وتمعب دو ار ىاما في زيادة
الحركة السياحية القادمة إلييا.
باإلضافة إلى بعض المقومات األخرى المتمثمة في التسييبلت السياحية المقدمة لمسائح وىي عبارة عف
عوامؿ عديدة تساعد عمى الجذب السياحي ،كعممية اإلقامة وتسييبلت اإلطعاـ ،وفرة المواصبلت
وسيولتيا ،الشركات والوكاالت السياحية ،اإلرشاد السياحي ،األمف واالستقرار.
المبحث الثاني :مقومات السياحة في المغرب

أوال :تقديم عام حول المغرب :ىي دولة تقع في أقصى شماؿ إفريقيا عاصمتيا الرباط  ،تبمغ مساحتيا
710850كـ ،2وأكبر مدنيا الدار البيضاء التي تعتبر العاصمة االقتصادية ومف أىـ المدف :سبل ،

فاس ،مراكش ،مكناس ،طنجة  ،أكادير  ،يطؿ المغرب عمى البحر األبيض المتوسط شماال و المحيط
األطمسي غربا ،يتوسطيما جبؿ مضيؽ جبؿ طارؽ  ،تحده شرقا الجزائر  ،و جنوبا موريتانيا  ،و في
الشريط البحري الضيؽ الفاصؿ بيف المغرب و إسبانيا ثبلث مكتنفات إسبانية ىي سبة و مميمة و صخرة

قميرة ( ، )12مف خبلؿ ىذا التقديـ يمكف تحديد مجموعة مف المقومات التي تزخر بيا المغرب و التي
جعمتيا قبمة سياحية وىي كما يمي:

 1 -1المقومات الطبيعية :يتمتع المغرب بموقع جغرافي ميـ ،إذ يقع شماؿ غرب القارة اإلفريقية ،ويتميز
بواجيتيف بحريتيف المحيط األطمسي في الغرب والبحر المتوسط في الشماؿ ،ويعتبر موقعو االستراتيجي مف
بيف المقومات الطبيعية اليامة ،إضافة إلى شريط ساحمي يمتد عمى طوؿ  3500كيمومتر ،توفر لمزائر

إمكانية ممارسة ىواياتو في السباحة والنرىة وصيد األسماؾ.

كما تتخمؿ مساحتو سبلسؿ جبمية ،تتمثؿ في سمسمة األطمس الكبير ،إذ يمثؿ جبؿ" طوبقاؿ "أعمى قمة في
ىذه السمسمة  4165مترا ،وىي أعمى قمة جبمية في الوطف العربي وجباؿ" الريؼ "التي تعرؼ باألطمس

الساحمي ،عمى شكؿ أقواس واسعة ،أعمى قمة بيا جبؿ" تدرغيف  2465مت ار في الوسط و 1800مت ار في
الشرؽ .ويعتقد بأف ىذه السمسمة ىي امتدادا لجباؿ" سيرانيفادا "في إسبانيا ،وأنيما كانتا ممتصقتيف قبؿ أف

يتكوف مضيؽ" جبؿ طارؽ إلى جانب ذلؾ توجد سمسمة األطمس الوسطى ،وأشير جباؿ ىذه السمسمة" جبؿ
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برببلت  3190مت ار فوؽ سطح البحر وجبؿ بوناصر  3326متر الذي يتميز بكثرة البحيرات والشبلالت

وتعتبر ىذه الجباؿ بمثابة خزاف لممياه بالمغرب ،حيث أف معظـ األنيار الميمة في ىذا البمد تنبع مف ىذه

الجباؿ .أما جباؿ األطمس الصغير فيي تتميز بأعمى قمة ىي" جبؿ إكميـ  2531مت ار ،تمثؿ ىذه المناظر
الطبيعية لوحة مف إبداع الخالؽ ،تييئ لمسياح ولمحبي ىذا المنتوج السياحي رؤية غابات الصنوبر والبموط

واألرز والمحطات الجبمية العميا المكسوة بالثموج ،وممارسة بعض ىواياتيـ كتسمؽ الجباؿ والتزحمؽ عمى

الثموج.

وتقع بيف ىذه الجباؿ سيوال ،منيا" سيؿ وادي دراع " ،سيؿ وادي سوس" "،سيؿ مراكش" ،سيؿ تادال"،

"سيؿ فاس "و"مكناس ".تتخمؿ ىذه السيوؿ سبخات مف أىميا" سبخة تاه "التي تنحدر إلى مادوف مستوى

سطح البحر بما يعادؿ  55مت ار.

كما يحظى المغرب بشبكة مف األنيار الميمة التي تتكوف مف الروافد المائية الجبمية المنحدرة نحو المحيط

األطمسي والبحر المتوسط .مف أىـ ىذه األنيار" نير سبو" "،نير أـ الربيع" "،نير بورقراؽ" "،نير سوس"،

و"نير مموية"،وتتميز ىذه األنيار بدواـ جريانيا عمى طوؿ فصوؿ السنة.

وتشمؿ أراضي المغرب عمى صحراء ،تمتد وراء سمسمة األطمس الصغير جنوبا ،تتميز بجفافيا وبرماليا
وواحاتيا المتناثرة عبر مساحتيا الصحراوية .وتعتبر الصحراء أحد المنتوجات السياحية التي يسعى المغرب

إلى تطويرىا وتحسيف مستوى الخدمات بيا ،لتمبية حاجيات طالبي ىذا النمط السياحي)13( .
 2-1المقومات الحضارية والتاريخية:

يتميز المغرب بتراث ثقافي وتاريخي يعود إلى عصور ما قبؿ التاريخ ،يعكس أمجاد وحضارات عريقة مرت

عمى المغرب ،عمى غرار الحضارات الرومانية ،الفينيقية واإلسبلمية.

يتوفر المغرب عمى عدد كبير مف المواقع األثرية التاريخية ،منيا ما يعود إلى العصر الحجري عمى غرار

مقالع طوما ومغارة تافوغالت ،ومنيا ما يعود إلى ما قبؿ اإلسبلـ عمى غرار موقع ثمودة ،وموقع األقواس

األثري ،كما يتوفر عمى مواقع أثرية ومعالـ تاريخية تعكس الحضارة اإلسبلمية في المغرب ،عمى غرار
موقع القصر الصغير ،مدينة سبتة اإلسبلمية وضريح المعتمد بف عباد .

وقد تـ تصنيؼ مواقع أخرى في المغرب ضمف التراث العالمي ،مف طرؼ منظمة اليونسكو ،عمى غرار

مدينة فاس القديمة ومدينة مراكش.

ويتميز المغرب بتراثو الشعبي الغني بعادات وتقاليد وصناعات تقميدية تعبر عف أصالة ىذه المنطقة ،عمى

غرار صناعة السجاد ،النحاس ،الجمد ،الطرز وصناعة الحرير كما يولي المغرب اىتماما كبي ار بالميرجانات
التي تقاـ في الببلد ،عمى غرار الميرجاف الدولي لمسينما بمراكش ،ميرجاف أغادير لمموسيقى العربية والعديد
مف الميرجانات األخرى)14( .

02

مجلة معارف للعلوم القانونية واالقتصادية ISSN 2716-8069 / EISSN 2773-2738
السنة 0202 :المجلد 20 :العدد 20 :ص-ص 12-20
" واقع السياحة في المغرب وآليات تطويرها "

 3-1المقومات المادية :تتوفر المغرب عمى مقومات سياحية طبيعية و عمى إرث حضاري وثقافي
عريؽ ،مما ساعدىا عمى تنمية وتحسيف وتطوير مردودية قطاعيا السياحي ،و لكف سعت المغرب إلى

تدعيـ ىذه المقومات السياحية باالستثمار فييا وتطوير اإلمكانيات المادية ،وىي توفير البنية التحتية

البلزمة لتنمية وتطوير متوجاتيا السياحية المختمفة ،حيث تمعب السياحة دو ار ىاما في اقتصاد المغرب،
حيث يعد النواة األساسية لقطاع الخدمات بالمغرب الذي يتوفر عمى شبكة طرقية يصؿ طوليا إلى
 59474كـ و ،1813وتوجد عدة مطارات دولية أىميا :مطار فاس ،أكادير ،مراكش ،طنجة ،وجدة
والعيوف ،كما تتمركز أىـ الموانئ استراتيجية بكؿ مف الدار البيضاء ،المحمدية والقنيطرة ،طنجة ،الداخمة

والناظور وأكادير)15(.

ويمكف توضيح تطور القدرة االستيعابية لمفنادؽ وكؿ المؤسسات السياحية المغربية المعدة الستقباؿ السياح

القادميف إلييا مف كؿ مكاف ،يمكف توضيح تطور عدد األسرة في الجدوؿ رقـ ( )01وىو موضح كاالتي:
السنة

طاقة اإلستعاب بحسب األسرة

معدؿ التغير %

2000

95180

-

2010

174019

82.83

2011

187874

7.96

2012

200091

6.50

2013

211974

5.94

2014

221611

4.55

2015

231334

4.39

4.88
242624
2016
)Source : tourisme.gov.ma/Ar/node/2979. (20/01/2018,15 :00

حققت المغرب تطو ار ىاما في مجاؿ الخدمات الفندقية حيث ارتفعت عدد األسرة مف حوالي 95180
سرير في  2000إلى  242624سرير في سنة  2016بنسبة فاقت  % 254.91عف سنة ،2000
وىذا راجع لبلستثمار الذي قامت بو في مجاؿ تطوير الطاقة االستيعابية لمسياح ،وتطمح المغرب إلى
رفع عدد األسرة إلى حوالي  372300سرير في أفاؽ  ،2020وىذا دليؿ عمى األىمية التي أصبح
عمييا قطاع السياحة في المغرب واالستثمار السياحي الذي تقوـ بو ،وىذا التطور الحاصؿ يعكس

المكانة اليامة التي أصبحت تحظى بيا السياحة المغربية.

كما يمكف توضيح أيضا تطور الطاقة اإليوائية المصنفة حسب األسرة وحسب الفئة (حسب الفنادؽ) في

الجدوؿ رقـ (:)02
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انُىع
فُذق *0
فُذق *0
فُذق *2
فُذق *2
فُذق *2
اإلقاياث
انسياحيت
األَذيت
انفُذقيت
دور انضيافت
آخروٌ
انًجًىع

0222
2022
1421
04102
02122
02222
2220

0202
02200
02112
02122
22102
04202
00102

0200
02211
02212
02421
22112
22014
02122

0200
00221
02201
04241
24214
20020
02020

0202
02122
02122
04102
21242
20202
04022

0202
02222
02022
01004
21240
22222
02122

0202
02242
02210
22020
24240
22004
00022

0202
02120
02221
22141
22241
24221
02044

02221

02000

02242

02240

00201

02221

00002

00222

04411
2221
014142

02222
1022
022210

00210
02112
0002000

02110
02112
000200

02212
02210
020222

01021
04420
020202

02240
2022
04220 12012
1
)Source : tourisme.gov.ma/Ar/node/2979.)20/01/2018,15 :00

اآلخروف *(عبارة عف إقامة عقارية ،مأوي  ،فندؽ عائمي  ،فندؽ طرقي موتيؿ  ،ممجأ ،مخيـ )

نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )02ارتفاع عدد األسرة مف  95180في سنة  2000إلى 242624

خبلؿ سنة  ،2016ونبلحظ أيضا ارتفاع األسرة كاف بدرجة كبيرة في الفنادؽ المصنفة ،وىذا ما يدؿ عمى

االستثمارات التي قامت بيا المغرب مف أجؿ تطوير الطاقة االستيعابية في الفنادؽ المصنفة وذات النوعية

الرفيعة ،بمغت الطاقة اإليوائية المصنفة في سنة  2016ما مجموعو  242 624سرير ،أي حوالي 290
 11سرير إضافي مقارنة مع سنة  .2015وتشكؿ الفنادؽ مف فئة  *3و *4و *5والنوادي الفندقية
 %58مف إجمالي عدد مؤسسات اإليواء السياحي المصنفة وىذا ما يدؿ عمى أف الطاقة اإليوائية في
تطور .خاصة وأنيا تطمح لموصوؿ إلى  372300سرير في أفاؽ .2020
ثانيا :المنتجات السياحية في المغرب:

أخذت المغرب عمى عاتقيا تطوير قطاعيا السياحي مف خبلؿ استغبلؿ مقوماتيا الطبيعية والحضارية مف

أجؿ تنويع المنتجات السياحية إيجاد منتجات سياحية ويمكف توضيحيا أىميا فيما يمي)16(:

 -1سياحة المدن العتيقة :تركز النشاط السياحي الرسمي في المغرب ،خبلؿ عقود ،عمى الموروث
الثقافي الذي تعرضو المدف العتيقة الغنية بمآثرىا التاريخية وصناعاتيا التقميدية وثقافتيا الشعبية فيذه
فاس ،أوؿ مدينة إسبلمية في ببلد المغرب ،تعتبر متحفا مفتوحا ينبض بالتاريخ .يضـ جامعة القروييف

العريقة وسمسمة مف األسواؽ التقميدية والفنادؽ التاريخية ،وىذه مراكش الحمراء تتوسطيا صومعة الكتبية،
ويثير اىتماـ زوارىا قصر البديع واستراحة المنارة وحدائؽ أكداؿ ،عبلوة عمى عالـ الصناعة التقميدية

المتنوع .لكف قمبيا النابض يبقى ممثبل في ساحة "جامع الفنا" التي صنفتيا ىيئة "اليونيسكو" تراثا إنسانيا
عالميا لآلداب والفنوف الشفوية ،والتي تعتبر فضاء مفتوحا لمفرجة الشعبية األصيمة بمختمؼ أشكاليا

وألوانيا ،ومدينة طنجة الرائعة الممقبة بعروس الشماؿ والمطمة عمى البحر األبيض المتوسط والمحيط
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االطمنتي وق بميا تارودانت ،قطع مف التاريخ العريؽ تفتح أبوابيا ومكتباتيا ومتاحفيا وقبلعيا لمسائح

المتعطش لممعرفة.

 -2السياحة الجبمية :منذ أف بدأ النشاط السياحي يأخذ شكمو المعاصر ،اكتشؼ الرواد فضاءات متميزة
لممارسة السياحة الجبمية .وتعتبر مدينة أزيبلؿ الصغيرة (شرؽ مراكش) حاضرة النشاط .ففي الشتاء تشكؿ
جباؿ األطمس قطب الجذب السياحي بفضؿ الثموج التي تعمـ ىاماتيا .ويتوفر المغرب عمى مساحات
ىامة لمتزلج عمى الثمج بمختمؼ أصنافو ،سواء في "أوكيمدف" بضواحي مراكش ،أو في "ميشميفف" مدف

ازرو إيفراف وضواحييا ،وتتوفر المنطقتاف عمى تجييزات رياضية وسياحية.
وفي الصيؼ يأتي دور ىواة رياضات تسمؽ الجباؿ التي تنشط بصفة خاصة في ضواحي مراكش ،أو

قوافؿ عبور األطمس الكبير مف أزيبلؿ بالسفح الشمالي إلىسكورة أو مكونة أو تنغير بالسفح الجنوبي.

كما يصؿ المولعوف بزيارات المغارات العميقة منيا تمؾ الواقعة في ضواحي مدينتي أغادير جنوبا وتازة في

الشماؿ الشرقي .كما يتدفؽ عمى ىذه الجباؿ ىواة المحميات الطبيعية ،حيث تتوفر جباؿ األطمس وجباؿ

الريؼ عمى أىـ المحميات في الببلد ،وخصوصا محميات سوس ماسة وتوبقاؿ.

 -3السياحة الرياضية :بذلت السمطات المغربية جيودا خاصة لجعؿ النشاط الرياضي في خدمة
السياحة .واعتمدت بصفة خاصة عمى لعبة الغولؼ باعتبارىا رياضة كبار رجاؿ الماؿ واألعماؿ ،فبنت

قرى سياحية حوؿ سمسمة مف مبلعب الغولؼ عبر أرجاء الببلد.

لكف السياحة الرياضية في المغرب لـ تولد بيذا القرار اإلداري ،فقبؿ ذلؾ كانت الجباؿ توفر فضاء مبلئما

لمطيراف الشراعي ،كما أف البحيرات الطبيعية ،الواقعة في مختمؼ جيات الببلد ،كانت وما زالت تثير
اىتماـ ىواة ألعاب المياه اليادئة .وفي الوقت نفسو تشكؿ الببلد ،في مختمؼ مناطقيا ،فضاء رحبا

لممارسة رياضتي القنص والصيد.

 -4السياحة الشاطئية :يتوفر المغرب عمى  3500كيمومتر مف الشواطئ ،ثمثيا عمى البحر األبيض
المتوسط ،والبقية عمى المحيط األطمسي .وىو ما يجعؿ منو وجية مفضمة مف وجيات ىواة السياحة،
مغاربة وأجانب .وقد كانت الشواطئ دوما مقصدا مفضبل لدى السياح خبلؿ فصؿ الصيؼ بصفة خاصة.

فالبحر األبيض المتوسط يقترح عمى زوار الضفة الجنوبية ،شواطئ ىادئة بمياه صافية ورماؿ ذىبية ،مف

السعدية إلى طنجة ،مرو ار بالجبية والحسيمة وريستينكا والقصر الصغير ،فيما يعرض المحيط األطمسي
شواطئ متنوعة الطبائع ،مف طنجة إلى الكويرة ،مرو ار بأصيمة وموالي بوسمياـ وميدية وتمارة والصخيرات
والدار البيضاء والوليدية والصويرة وأسفي واكادير وسيدي إيفني والعيوف ،عبلوة عمى طنجة التي تعتبر

عاصمة ليذا النوع مف السياحة.
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 -5السياحة الدينية :ىيموال أو موسـ الحاخاـ داود بف باروخ ىاؾ كوىي ىو موسـ حجيج الييود
المغاربة المقيميف بالمغرب وخارجو بدوار تنزرت في ضواحي تارودانت جنوب المغرب في منتصؼ كؿ

ديسمبر منذ  225سنة.

ارتبط مصطمح الزوايا كثي اًر بالطرؽ الدينية الصوفية التي عرفتيا بعض الدوؿ العربية واإلسبلمية ومف
بينيا الطريقة التيجانية ،التي اشتيرت بكثرة زواياىا في العديد مف البمداف العربية واإلفريقية اإلسبلمية

والجزائر خصوصا التي تعتبر ميد ىذه الزاوية .لمزوايا عدة مياـ تتمثؿ في إيواء الغرباء والمساكيف
والضيوؼ واطعاميـ ،إقامة الصموات الخمس ،تبلوة القرآف الكريـ وتحفيظو ،ذكر األوراد التيجانية وأخي اًر

تعميـ النشء المغة العربية وعموـ الديف المختمفة.
ثالثا :واقع قطاع السياحة في المغرب:

أثرت السياسات واإلستراتيجيات المتبعة مف طرؼ المغرب مف خبلؿ تبني إستراتيجية تطوير القطاع

السياحي المغربي مف خبلؿ رؤية  ،2020إلى جعؿ المغرب قطب سياحي بامتياز ،وىذا ما سوؼ
نوضحو فيما يمي:

 1-3السياحة الدولية الوافدة لممغرب:
أصبحت السياحة المغربية قطبا سياحيا يتوافد عميو السياح مف كؿ أنحاء العالـ ،يمكف توضيحيا مف

الجدوؿ اآلتي:

الجدول رقم( )03يوضح تطور عدد السياح في المغرب خبلؿ الفترة ()2016-2000
الوحدة :باأللؼ
السنوات

عدد الوافدين

معدل التغير

2000

4278120

-

2010

9288338

217.11%

2011

9342133

5.79%

2012

9375156

0.35%

2013

10046264

7.16%

2014

10282944

2.36%

2015

10176762

-1.03%

1.52%
10331731
2016
)Source: www.tourisme.gov.ma/ar/node/2976)20/01/2018,16:00

نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )03ارتفاع عدد السياح مف  427811سنة  2000إلى 10331731

في  2016بنسبة  % 241.50وىذا دليؿ عمى األولوية التي أصبحت تعطي لتطوير القطاع السياحي
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في المغرب ،حيث ؿ يتوقع وصوؿ عدد السياح في مشروع رؤية  2020إلى  20مميوف سائح ،وتيدؼ

أيضا أف تكوف مف  20الوجية المفضمة لمسياحة في العالـ.

ويمكن توضيح أهمية السياحة المغربية لتطوير االقتصاد المغربي من خالل)17( :
 السياحة :رافعة لمتنمية

تشغؿ السياحة مكانة ىامة في البنية االقتصادية لممغرب ،إذ يعتبرىا المسؤولوف الكبار أكثر فأكثر
كقطاع استراتيجي مف أجؿ دعـ وتسريع التنمية االقتصادية .فبإمكاف السياحة أف تفتح المجاؿ لبلستثمار
في رؤوس األمواؿ ،وأف تولد عائدات كثيرة وتخمؽ مناصب شغؿ ميمة ،كما تعتبر مصد ار حيويا لجمب

العممة الصعبة.

 السياحة :ثاني مساىـ في الناتج المحمي اإلجمالي وخمؽ مناصب الشغؿ

تساىـ السياحة بشكؿ كبير في خمؽ الثروات وتقميص نسبة البطالة والحد مف الفقر مع طمب سياحي

إجمالي يمثؿ حوالي  11.4في المائة مف الناتج المحمي اإلجمالي .كما يعتبر القطاع مصد ار ممتا از
لمشغؿ بمساىمتو في خمؽ  515 000منصب شغؿ مباشر سنة .2016
 السياحة :مساهم رئيسي في ميزان األداءات

تشغؿ السياحة كذلؾ مكانة ىامة فيما يتعمؽ بمصادر جمب العممة الصعبة إلى المغرب وذلؾ إلى جانب
تحويبلت المغاربة المقيميف بالخارج ،حيث قُدرت العائدات المحصمة مف طرؼ السياح غير المقيميف
الذيف أقاموا بالمغرب سنة ( 2016دوف احتساب مصاريؼ النقؿ الدولي) بحوالي  63.2مميار درىـ.

ومثّمت ىذه العائدات مف العممة الصعبة حوالي %9مف صادرات السمع والخدمات وغطّت %7مف عجز

الميزاف التجاري سنة .2016

السياحة الدولية تعرف ارتفاعا طفيفا في المغرب
أنيى قطاع السياحة سنة  2016بحصيمة إيجابية تـ تعزيزىا بالنتائج التي تـ تسجيميا خبلؿ األشير
األخيرة .وبمغ عدد السياح غير المقيميف  10.33مميوف سائح ،أي ارتفاع نسبتو  1.5في المائة مقارنة

مع سنة .2015

المبحث الثالث :رؤية  2020كآلية لتطوير قطاع السياحة المغربية

أوال :تقديم حول برنامج رؤية  :2020قصد تطوير السياحة المغربية ،وجعميا قطب سياحي إفريقي
وعالمي بامتياز ،تبنت المغرب مشروع رؤية  2010وىو عبارة عف برنامج يمثؿ رؤية مستقبمية وأىداؼ
تسعى المغرب لموصوؿ إلييا ولكنيا دعمتيا بمشروع رؤية  ،2020حيث بانخراطيػا فػي إطػار اسػتم اررية

"رؤيػة  "2010تطمػح "رؤيػة "2020الجديػدة إلػى الرفػع مػف مسػتوى النشػاط السياحي وجعؿ المغرب مف
بيف العشريف وجية األولى عمى الصعيد العالمي ،كما يتجمى ىدفو الرئيسي مضاعفػػة عػػدد الزائريػػف
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بحمػػوؿ 2020أمػػا مػػف حيػػث العائػػدات ،فمػػف المتوقع أف ترتفػػع إلػػى  140مميػػار درىػػـ ،مسجمة بذلػؾ
نمػواّ سػنويا قػدره  6,9فػي المائػة.

مف بيف التوجيات الكبرى لرؤية" "2020ىناؾ تنويع المنتجات والوجيات المتاحة لمسػياح ،والتػي تشػجع
عمػى تثميف جميع الموارد الطبيعية في المغرب والحرص عمى احتراـ الخصوصية السوسيو-ثقافية

لممواقع السياحية وفيما يتعمؽ بالجيود المبذولة في مجاؿ تعزيز الوجية واصؿ المكتب الوطني المغربي
ONMTحمبلتو المتصمػة بالعبلقػات العموميػة مػف خػبلؿ المشػاركة فػي مختمػؼِ المعارض والتظاىرات

السػياحية فػي أىػـ البمػداف المصدرة لمسياح ،مػع البحػث فػي الوقػت ذاتو عف أسػواؽ جديػدة ،وخاصػة
الينػد وأفريقيػا جنػوب الصحػراء .ومف شأف عائػدات الرسوـ المتعمقة بالتأىيؿ السياحي تعزيز الجيود

المبرمجة مف أجؿ تحسيف جاذبية المغرب.

وفي مستوى آخر سعت المغرب في سنة 2014إلى تدشيف العديد مف الخطوط الجوية الداخمية ومع ذلؾ

ينب غي اإلشارة إلى أف ىذه الجيود ينبغي أف تتعزز وذلؾ لسد الحاجة إلى الربط الجوي مف أجؿ تحقيؽ

أىداؼ رؤية  ،2020التي تتوقع ربطا جويا مابيف 1079-1032رحمة في األسبوع :سوس-
الصحراء/الجنوب األطمسي الكبير  ،%30.8الشماؿ  ،%17.5وسط المغرب  ،%15.7األطمس

والواحة  ،%15.5ومراكش األطمسي  ،%14ويمكف توضيح أىـ مؤشرات رؤية  2020فيما يمي:
الجدول رقم ( )04يوضح أىـ مؤشرات رؤية 2020

انطاقت اإليىائيت

0202

0202

0202

041222

022222

240222

(عذد األسرة)
عذد انسياح غير انًقيًيٍ (باآلالف)

1022

02400

02222

عذد انرحالث انًحهيت

0122

2122

2420

(إقاياث في يؤسساث اإليىاء انسياحي انًصُفت باآلالف)
انعائذاث انسياحيت نغير انًقيًيٍ

22222

12222

021222

(بًالييٍ انذراهى)
انُاتج انذاخهي انخاو انسياحي انًباشر

21122

12212

021201

(بًاليٍ انذارهى)
فرص شغم َاتجت يباشرة عٍ انُشاط انسياحي

221012

222024

102422

المصدر :مشروع القانوف رقـ 80-14المتعمؽ بالمؤسسات السياحية وأشكاؿ اإليواء السياحي األخرى ،رأي المجمس
االقتصادي واالجتماعي ،متوفر عمى الموقع ،WWW.CESE.MAص.12
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يوضح جدوؿ رقـ ( )4أىـ األىداؼ التي تطمح ليا المغرب مف خبلؿ تطوير السياحة المغربية و ذلؾ
عف طريؽ رفع عدد الطاقة اإليوائية إلى  372300سرير في  ،2020و حتى رفع اإليرادات السياحية

التي يتوقع أف تبمغ  140مميار درىـ مغربي ،ولكف حسب األرقاـ الحديثة لقطاع السياحة المغربية
األىداؼ بعيدة نوعا ما عف تحقيقيا في  ،2020نتيجة عوامؿ تتعمؽ ببعض المشاكؿ االجتماعية والمالية

التي تتخبط بيا المغرب حاليا.

والجدول رقم ( )5يوضح أىداؼ ونتائج رؤية  2020والمنجزات المرحمية إلى غاية 2013
إَجازاث
0202-0200

انهذف في 2015

0203 APF

10,04مليىن

اإلقاياث في يؤسساث
اإليىاء انسياحي انًصُفت
0202
انعائذاث 0202

انهذف في 2020

13,7مليىن

 02مليىن

(%0:)0202-0211
(%3:)0202-0211
(%12:)0202-0212

 0مالين ,4

مالين3,9

 5مالين,7

%11:)0202-0211
(%3:)0202-0211
(%12:)0202-0212

 50مليار درهم

 05مليار درهم

انتصُيف

الرتبة 02

 130مليار درهم %2:)0202-0211
(%1-:)0202-0211
(%13:)0202-0212
الىجهات 02
األوائل

غير متىفر

طاقت إيىائيت إضافيت
0202-0200

 32220سرير*

20222

022222

طاقت إيىائيت إجًانيت

 022520سرير

054222

320322

0202
فرص شغم
إضافيت0202-0200

يتىسظ يعذل انًُى انسُىي

(%2:)0202-0211
(%5:)0202-0211
(%2:)0202-0212

52222

125222

11

222222

(%0:)0202-0211
(%2:)0202-0211
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المصدر :مشروع القانوف رقـ 80-14المتعمؽ بالمؤسسات السياحية وأشكاؿ اإليواء السياحي األخرى ،رأي المجمس
االقتصادي واالجتماعي،متوفر عمى الموقع  ،WWW.CESE.MAص 14

*الرصيد الصافي(االفتتاح-اإلغبلؽ)
**منيـ حوالي  6300تكونوا مف طرؼ مؤسسات عميا (المعيد العالي الدولي  +المدرسة العميا لمسياحة)

ثانيا :المشاريع الكبرى لمسياحة المغربية في مشروع رؤية 2020
مف أجؿ تطوير السياحة المغربية أقرت المغرب عف مشاريع كبرى مف أجؿ تطوير وتنويع المنتجات
السياحية المغربية وجعميا قطب سياحي بامتياز ويمكف توضيحيا فيما يمي)18( :

 -1المخطط األزرق  :2020يرتكز المخطط األزرؽ  2020عمى مفيوـ خمؽ محطات شاطئية مندمجة
"ذكية" ويطمح أساسا في إعادة التوازف لمسياحة الشاطئية بيدؼ إنشاء عرض شاطئي مغربي تنافسي عمى
الصعيد الدولي ،حيث ييدؼ ىذا البرنامج إلى استكماؿ مختمؼ مشاريع المحطات الشاطئية واعادة
تموقعيا لتعزيز عرض الترفيو واالستجماـ لمزيد مف التكامؿ لجميع الجوانب البيئية وتمديد بعض المشاريع

المييكمة المضطمع بيا خبلؿ العقد األخير

 -2التراث والموروث :ييدؼ برنامج "التراث والموروث" إلى إبراز اليوية الثقافية المغربية مف خبلؿ
ىيكمة وتثميف التراث المادي وغير المادي لممغرب واحداث منتجات سياحية متماسكة وجذابة.

كما ييدؼ إلى إعادة تأىيؿ المآثر التاريخية لممغرب بالحفاظ عمى ىويتيا المعمارية وخمؽ مدارات سياحية
بالمدف العتيقة لممدف الكبرى لممغرب ،ونظ ار لتنوع جوانب التراث التاريخي األكثر تعبي ار وبفضؿ ىذه

المدارات السياحية سيجد السائح متعة في اكتشاؼ والتعرؼ عمى أسس الثقافة المغربية.

ويقوـ البرنامج أيضا خمؽ شركة لتثميف التراث بغية استغبلؿ اإلرث المعماري لمممكة (قصبات ،قصور،

رياضات ،فنادؽ ،قصور لمضيافة ،الخ) وتحويميا إلى إقامات أصيمة ذات جودة عالية تتميز بطابع ثقافي

قوي ،وسيساىـ توزيعيا الجغرافي عمى مجموع التراب الوطني مف خمؽ شبكة مف المؤسسات المصنفة
تستجيب لممعايير الدولية ،كما سيخمؽ صدى طيبا يساىـ في نجاح المشروع.

وسيتـ كذلؾ إنشاء متاحؼ عالمية كبرى تتيح لمسياح فرصة اكتشاؼ وفيـ التراث التاريخي والثقافي

لممغرب .وكخطوة أولى سيتـ إنشاء متحفيف كبيريف :متحؼ إفريقيا بطنجة ومتحؼ تاريخ المغرب بمكناس
والمذاف سيشكبلف مؤسستيف مميزتيف بجودة معارضيما كالمتاحؼ الكبرى بأوروبا وسيساىماف في اإلشعاع

الدولي لممغرب.
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وأخي ار يتضمف البرنامج عرض لمترفيو يرتكز عمى الفنوف والتراث الروحي مف خبلؿ تنظيـ عدة

ميرجانات ،وستناط ميمة تسيير الميرجانات التقميدية ،التي تكرس تقاليد األجداد ،بمؤسسة خاصة
بالميرجانات التقميدية في مختمؼ جيات المغرب كما ستسمح المشاريع كفنادؽ الفنوف أو أسواؽ الفف

األسبوعية في تكريس تموقع بعض المدف مع االستفادة مف إبداع الفنانيف المحمييف.

 -3البيئة والتنمية المستدامة :ىدؼ ىذا البرنامج إلى تثميف الموارد الطبيعية والقروية مع الحفاظ عمييا،
والسير عمى احتراـ األصالة السوسيو-ثقافية لمجماعات المضيفة بتوفير امتيازات سوسيو-اقتصادية ليا.
كما يقوـ بتوفير مرافؽ سياحية راقية بالمناطؽ السياحية التي تحافظ عمى البيئة ومندمجة في اإلطار

السوسيو-ثقافي :محطات شاطئية وايكولوجية ،محطات خضراء ومحطات صحراوية ومخيمات متنقمة
فاخرة ،الخ.ويوحى ىذا البرنامج كذلؾ ترسيخ ورفع مستوى الفضاءات السياحية المضيفة بإنشاء مرافؽ

صغيرة لئليواء كالفنادؽ الصغيرة والفنادؽ البيئية لفائدة السياح الذيف يبحثوف عف نمط عيش مغاير.

كما يوفر البرنامج أيضا تطوير الوجية اإلفريقية األولى "بدوف كربوف" بموقع ور اززات ،اعتمادا عمى
مشروع إنتاج الطاقة (المرتقب سنة  )2015لتعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف الناتج عف جميع

األنشطة االقتصادية والسياحية المحمية.

 -4التنشيط والرياضة الترفيهية :ييدؼ ىذا البرنامج إلى إحداث عرض تنشيط غني ومتنوع ومكمؿ
لمبنيات التحتية السياحية األساسية لتعزيز العرض السياحي المغربي ،وجعمو أكثر جاذبية وأكثر قدرة عمى
المنافسة.

كما يوفر إنشاء حدائؽ ترفييية مستوحاة مف أكبر المراجع العالمية فيما يخص الترفيو والتي تقدـ أنشطة
ترفييية ليمية ونيارية لجميور متنوع (العائبلت والكبار والمراىقيف ،) ...كمحطة السينما المرتقبة

بور اززات ،ويتوقع البرنامج كذلؾ خمؽ حديقة موضوعاتية بمراكش حوؿ ثقافة المغرب عمى شكؿ مركب

مصغر لممغرب.

ومف ضمف األىداؼ ،نجد أيضا خمؽ مدف متكاممة لمترفيو بالمحطات الساحمية بأكادير والسعيدية مفتوحة

لمعموـ ومنسجمة مع بيئة ىذه المدف.

أخيرا ،سيتـ إحداث مراكز رياضية وترفييية واسعة النطاؽ لتعزيز خاصية وبروز بعض المواقع عمى

المستوى الدولي (السعيدية وافراف الخ.)...

ببلدي :ييدؼ ىذا البرنامج إلى االستجابة إلى تطمعات المغاربة مف خبلؿ تقديـ منتوج يتبلءـ مع

عاداتيـ وأنماط استيبلكيـ وأساليب سفرىـ.

سيبتدأ ىذا البرنامج بتعزيز واتماـ المبادرات المندرجة في إطار مخطط ببلدي المنطمؽ في العقد

األخير ،ولمتذكير فمخطط ببلدي ييدؼ إلى خمؽ ثماف محطات سياحية متجانسة المنتوج واألسعار
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تستجيب لتطمعات السياح المحمييف وتتواجد بالمناطؽ التي يرتادىا السياح المحميوف بكثرة ،كما ستتـ

إضافة محطة جديدة بمنطقة " الوسط األطمسي" والتي تضـ حديقة لمترفيو.

ويوفر البرنامج أيضا وضع مخطط وطني لمفندقة باليواء الطمؽ ،ويتعمؽ األمر بتحسيف جودة العرض

الحالي مف خبلؿ تحديث بنية الوحدات العشر الموجودة ،وتنويع عرض اإليواء بخمؽ قرى جديدة لمعطمة

باليواء الطمؽ مع تقديـ معدات لمتنشيط والترفيو.

منتجات ذات القيمة المضافة العالية :ييدؼ ىذا البرنامج إلى جعؿ المغرب وجية دولية جديدة لمسياحة
الصحية والترفييية وذلؾ باستقطاب سياح األعماؿ وتمديد فترات إقامتيـ مف خبلؿ خمؽ انسجاـ بيف

قطاعات الرياضة والرفاىية الترفيو والثقافة.

مف أجؿ ىذا الغرض مف المتوقع تعزيز عرض سياحة المؤتمرات والمعارض واألحداث الدولية مف خبلؿ

تشييد وحدات ميمة تسمح باستضافة األحداث الدولية كمراكز المؤتمرات وفضاءات لممعارض ،وستسمح

ىذه البنايات المتميزة كذلؾ بتقديـ ىندسة فريدة تساىـ في إشعاع المدف التي تتواجد بيا .وتشكؿ حديقة
العرض العالمية لمراكش وحديقة العرض لطنجة المشاريع الرئيسية األولى ليذه الورشة .كما ستيدؼ إلى
تأىيؿ ىاتيف المديتيف وجعميما وجيتيف رئيسيتيف لؤلعماؿ.

ويروـ ىذا البرنامج أيضا خمؽ مفاىيـ جديدة لمرفاىية واالستجماـ تستند عمى مقاربة بيئية تستفيد مف

الثروات المغربية المحمية (أركاف ،الكاكتوس ،الرمؿ والطيف ،منتجعات صحية فاخرة ،حمامات تقميدية،
الخ .)...أخي ار ،سيقوـ البرنامج بتييئة محطات ومراكز صحية قرب فاس (محطة حامة موالي يعقوب)
وافراف لتقديـ عرض "الصحة والراحة" لفائدة السياح المغاربة واألجانب خصوصا الكبار.

ثانيا :االستثمار

يستمزـ نجاح رؤية  2020تعبئة شاممة لمموارد المالية الوطنية والدولية وفي نفس الوقت التزاـ محدد لمدولة
فيما يخص دعـ االستثمار السياحي ،فاليدؼ مزدوج في الواقع )19(:

تطوير أزيد مف  200 000سرير جديد ،أي بمعدؿ متوسط يصؿ إلى  20 000سرير في السنة عمى
طوؿ المدة؛

إنجاح تنوع العرض :بتطوير منتوجات جديدة ال يتوفر المغرب عمييا وتطوير وجيات جديدة.

تحفيزات االستثمار:

قصد تحسيف مردودية االستثمارات السياحية ومصاحبة تموضع المنتجات الجديدة ،تعتزـ رؤية 2020
منح تحفيزات استثمارية سيتـ وضعيا أخذا بعيف االعتبار نوع المنتجات ومستوى نضج الوجيات وذلؾ ؿ:

توجيو االستثمارات نحو المنتوجات والوجيات التي تعطييا رؤية  2020األولوية.
تحسيف مردودية المشاريع.
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مناخ األعمال:
نخرط المغرب خبلؿ العقد األخير بنجاح في برنامج لمتعديؿ الماكرو اقتصادي واإلصبلح الييكمي .وتيـ

ىذه اإلصبلحات بالخصوص تحرير التجارة الخارجية ،فتح النظاـ المالي ،الخوصصة ،تحرير االتصاالت

وبعض اإلصبلحات المؤسساتية كالجمارؾ والقضاء التجاري.

بتحرير تجارتو الخارجية ،سيقوـ المغرب باالنخراط بطريقة واعدة في اتفاقيات لمتبادؿ الحر ،السيما مع

االتحاد األوروبي (الموقع سنة  1996والمطبؽ سنة  )2000والواليات المتحدة األمريكية (الموقع سنة
 2004والمطبؽ سنة  )2006ودوؿ أخرى في المنطقة كتركيا واألردف.

كما حرصت الحكومة عمى إحداث محيط يشجع تنمية المقاوالت مف خبلؿ انخراط ىذه األخيرة مع

الدولة في حوار فعاؿ وناجع .كما تـ إطبلؽ عدة أوراش ميمة لئلصبلح :التعميـ والتكويف ،النظاـ
القضائي ،العقارات ،اإلدارات العمومية ،قانوف الشغؿ ،تسييؿ خمؽ المقاوالت ،الرقي باستثمار المقاوالت

الصغرى والمتوسطة.

كـ تـ وضع إطار تشجيعي وتنظيمي مع عدة فوائد وامتيازات معينة قصد تشجيع المستثمريف وجذبيـ

الستثمار في المغرب.

موازاة مع ذلؾ ،تـ وضع إجراءات تيدؼ إلى تحسيف مناخ األعماؿ في مجاؿ السياحة ،كتسريع تعبئة

العقار وتبسيط عدة إجراءات إدارية وتقديـ وسائؿ استثمار جديدة تسمح بتعزيز السوؽ الثانوية.

ثالثا :اإلنعاش و النقؿ الجوي :

يتطمب تحقيؽ الطموح المتمثؿ في مضاعفة حجـ القطاع قفزة نوعية لمنشاط الترويجي وتعزي از

الستراتيجيات التوزيع الخاصة بكؿ الوجيات السياحية المغربية .ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ،يجب عمى المغرب

رفع أربعة تحديات)20(:

التحدي المتعمؽ بتكريس الشيرة لمضاعفة حصتو في السوؽ ،يتوجب عمى المغرب الزيادة مف نسبة
السياح الذيف يعرفوف وجية المغرب والذيف يودوف زيارتو عبر لجوءىـ لمجموع القنوات الترويجية الميمة
بالبمد .ويجب تعميـ ىذا اإلنجاز الذي تـ تحقيقو عمى مستوى السوؽ الفرنسي واإلسباني لييـ باقي

األسواؽ األوروبية .ففي الواقع ،مازالت حصة المغرب محدودة في األسواؽ التقميدية.

ويتوفر المغرب عمى ىامش ميـ فيما يخص حصتو في األسواؽ ،إذ ستظؿ أوروبا سنة  2020المصدر

الرئيسي لمسياح بنسبة  46في المائة مف الطمب العالمي ،أي  717مميوف سائح.

التحدي المتمثؿ في جذب شرائح جديدة ذات اإلمكانات العالية يتطمب نجاح ىذه الرؤية كذلؾ جذب
شرائح جديدة مف المستيمكيف ذوي اإلمكانات العالية الذيف لـ يبدوا اىتماما كبي ار لزيارة المغرب والذيف
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يتميزوف عف باقي الشرائح بطوؿ مدة اإلقامة واإلنفاؽ السياحي ومف الممكف استيدافيـ في المستقبؿ

بتوفير عرض أوسع ومرافقة تموقع الوجية باستراتيجية ترويجية مبتكرة عمى مستوى السوؽ العالمية.

شريحة كبار السن :التي تمثؿ نسبة ميمة مف السياح والتي تتميز بمدة إقامة ومستويات إنفاؽ تفوؽ

المعدؿ المسجؿ في ىذا المجاؿ؛

األسر :الذيف يشكموف الشريحة األىـ فيما يخص حجـ ليالي المبيت؛

الشباب النشيطون :الذيف يبحثوف عف األنشطة الرياضية والذيف يمثموف نسبا ىامة لئلنفاؽ السياحي.
التحدي المتمثؿ في الرقي بالسياحة الداخمية مف أجؿ مضاعفة الرحبلت الداخمية بثبلث مرات ،أصبح مف
البلزـ فيـ سموؾ والتوقعات الخاصة لمسياح الداخمييف .فبلستيدافيـ ،يجب وضع عرض جديد يسمح
باستقباؿ السياح الدولييف والوطنييف كمحطات ببلدي ،وىيكمة مسار اإلنتاج والتوزيع الذي سيسمح بتسويؽ

الرحبلت الشاممة.

وتساىـ السياحة الداخمية في تنويع مصادر النمو وتحسيف مقاومة القطاع .التحدي المتمثؿ في إحداث
ست وجيات سياحية عمى المستوى الدولي ستمكف استراتيجية إعداد التراب الوطني لرؤية  2020مف
توسيع العرض السياحي لممغرب بشكؿ كبير وذلؾ بتطوير عرض شاطئي متميز وخمؽ روافع النمو

الخاصة بالمنتوج الثقافي وبخمؽ عرض خاص "بالطبيعة" .وفيما يخص اإلنعاش والتموقع عمى المستوى
الدولي ،يتوجب خمؽ ست وجيات سياحية جديدة باإلضافة إلى وجيتي مراكش وأكادير المتاف ارتكز

اإلنعاش السياحي حوليما.

ولرفع تحديات اإلنعاش والتسويؽ سيتـ منح تمويبلت خاصة لممكتب الوطني المغربي لمسياحة مف أجؿ

النيوض بيذا القطاع في انسجاـ تاـ مع تطور المداخيؿ بالعممة الصعبة التي يقدميا القطاع ،ويمكف
توضيحو كما يمي)21( :

تسويق المناطق السياحية:
لرفع تحديات اإلنعاش والتسويؽ سيتـ منح تمويبلت خاصة لممكتب الوطني المغربي لمسياحة مف أجؿ

النيوض بيذا القطاع في انسجاـ تاـ مع تطور المداخيؿ بالعممة الصعبة التي يقدميا القطاع.

إف ترويج الوجيات السياحية الدولية الست الجديدة يتطمب تغيي ار جذريا آلليات اإلنعاش المؤسساتي ،إذ إف

تموقع المنتوجات المغربية الجديدة عمى المستوى الدولي يمر عبر أقممة جزء مف النشاط الترويجي ودعـ

التوزيع لتوفير قيادة دقيقة ومتناسقة مع التطور الذي يعرفو المنتوج.

النقل الجوي:

إف اإلنعاش والربط الجوي لموجيات السياحية سيتطور تدريجيا حسب مستوى نضج الوجيات وتقدـ

عرضيا السياحي:
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بالنسبة لموجيات الشاطئية ،فالتحدي الرئيسي ىو ضماف الربط الجوي بالطيراف العارض والولوج لقنوات

التوزيع المختصة بتسويؽ عرض شاطئي متكامؿ؛

بالنسبة لموجيات الثقافية والوجيات الجديدة ،فاإلشكالية تتجمى في الوصوؿ إلى تسييؿ الولوج انطبلقا مف

األحواض الرئيسية لمطمبات السياحية؛

أخي ار بالنسبة لموجيات "الطبيعية" والمنتجات السياحية ذات الطابع المحمي ،فاإلشكالية الرئيسية ىي إدخاؿ
ىذه المنتجات في قنوات التوزيع المتعمقة بأنماط السياحة الجديدة.

أدوات انترنت جديدة :مف خبلؿ توضيح الوجية عمى شبكة االنترنت وموازاة مع االستراتيجيات الجيوية
لدعـ التوزيع ،سترافؽ الدولة الجيود المبذولة حاليا مف قبؿ القطاع الخاص مف أجؿ ضماف الوضوح

وسيولة العرض عمى االنترنت.

فالمغرب الذي يوجد حاليا في وضعية متقدمة فيما يخص إلغاء الوساطة (تقديـ عروض متكاممة دينامية
عبر االنترنت أو البيع المباشر) يجب أف يعمؿ عمى تعزيز ىذا التقدـ المحقؽ مقارنة مع الوجيات

المنافسة بجن وب البحر األبيض المتوسط لمحفاظ عمى جزء ميـ مف المستيمكيف الذيف ال يمرروف
عممياتيـ الشرائية عبر قنوات التوزيع التقميدية ،وسيتـ في ىذا اإلطار وضع استراتيجية جديدة لئلنترنت:

خمؽ مركز لمحجز متصؿ بموقع المكتب الوطني المغربي لمسياحة وبمواقع الييئات المختصة بالتنمية

الترابية والتي ستعمـ تدريجيا عمى المستوى الجيوي؛

دعـ اآلليات بالتجييزات البلزمة (تقنيات اإلعبلـ واالتصاؿ) والتوجييات القطاعية المخصصة بشراكة مع

و ازرة التجارة والصناعة والتقنيات والتكنولوجيات الحديثة؛

وضع إجراءات مبتكرة لمحفاظ عمى بروز الوجيات الثمانية عمى شبكة االنترنت.

رابعا :التنمية السياحية)22(:

أصبحت السياحة رافعة اقتصادية ال يمكف إنكارىا ،وموجو حقيقي لمتنمية بالعديد مف الدوؿ .والواقع أف
ىذا القطاع يساىـ في جمب العمؿ ،كما يساىـ في توازف ميزاف األداءات ،وخمؽ فرص العمؿ المباشرة

وغير المباشرة ،فضبل عف الدخؿ المتعدد الذي يدره عمى باقي قطاعات االقتصاد والخدمات (كالصناعة
والتجارة.)...

ويتمثؿ التحدي في تحقيؽ أقصى إنتاج ايجابي لمقطاع في االقتصاد المحمي ،يتوافؽ مع تحقيؽ التوازف

بيف التنمية االقتصادية واالجتماعية والمحافظة عمى الموارد بشكؿ عاـ ،وكذا التراث الطبيعي والثقافي،
والتراث المادي وغير المادي ،حيث أضحى الوعي برىانات االستدامة مف قبؿ المستيمكيف اىتماما متزايدا
لعروض السياحة المسؤولة .فاالستدامة ىي جزء أساسي مف انتظارات المسافريف ،باإلضافة إلى أنسب

األثماف.
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تواكب التنمية السياحية تنويع العروض في سياؽ تنافسي بالبحر األبيض المتوسط ،وتشمؿ ىذه المواكبة

تمبية الطمبات المختمفة ،وتوفير عروض جديدة تعويضا عف فقداف جاذبية الوجيات ،والتي ليا عبلقة مع
التوترات األمنية أو التدىور البيئي،

مف أجؿ ضماف االستدامة عمى المدى الطويؿ ،وصناعة سياحة

مغربية تنخرط في نيج التنمية المستدامة عبر ضماف والحفاظ عمى اإلمكانيات والمؤىبلت المتنوعة
لمببلد :طبيعتيا ،ساكنتيا ،قيميا ،ثقافتيا ،وتقاليدىا.

خامسا :التنافسية السياحية

يرتكز إنشاء عرض سياحي متيف وجذاب باألساس عمى جودة الخدمات السياحية المقدمة مف طرؼ

الفاعميف في ىذا القطاع ،وذلؾ عمى امتداد سمسمة القيـ السياحية.

ويشكؿ كؿ مف اإليواء السياحي ،ووكاالت األسفار ،والمرشديف السياحييف ،وأرباب النقؿ السياحي
وأصحاب المطاعـ أو الفاعميف في المجاالت ذات الصمة أو األنشطة الترفييية (مثؿ األنشطة الثقافية آو

االستجماـ) الحمقات األساسية ليذه السمسمة ،حيث يصوغ ىؤالء الفاعموف العرض السياحي ويمعبوف دو ار
أساسيا في تطويره وتموقعو.

وتواجو ىذه الحمقات تحديات كمية ونوعية كبرى ،وذلؾ ألف تطور انتظارات السياح ،ووفرة العرض
السياحي عمى الصعيد العالمي وتطور التكنولوجيات الحديثة ،يفرض تعزيز مينية القطاع وتحسيف جودة
الخدمات المقدمة مف طرؼ الفاعميف التقميدييف .ىذا باإلضافة إلى الرىاف المتمثؿ في خمؽ وتطوير

أنشطة جديدة تساىـ في إغناء وتنويع العرض السياحي.

ولمواجية ىذه التحديات ،ترمي رؤية  2020إلى إطبلؽ ورش ميـ لتعزيز تنافسية القطاع يتمحور أساسا

حوؿ دعـ وتحديث وتقنيف المقاوالت السياحية الصغرى والمتوسطة.
ومف المتوقع أف يسمح ىذا المشروع بتحقيؽ ما يمي:

ىيكمة النسيج االقتصادي ومواكبة الفاعميف في السياحة مف خبلؿ وضع آليات محددة لمتوجيو والدعـ

بالنسبة لممقاوالت السياحية الصغرى والمتوسطة.

تحسيف التأطير وتتبع النشاط السياحي وفقا لممعايير الدولية ،عف طريؽ تدابير تنظيمية قادرة عمى دعـ

الميف والمنتجات الجديدة لرؤية  2020وتشجيع المنافسة وتطوير الشبكات.
ويتضمن هذا المشروع أربعة محاور رئيسية:

إصبلح النصوص التنظيمية الخاصة بالميف السياحية وضماف حرفيتيا ،وىيكمتيا وكذا إرساء أسس
المعايير الدنيا لمجودة.
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وضع نظاـ شامؿ ومندمج لمدعـ والمواكبة خاص بالمقاوالت السياحية .وعمى ىذا النظاـ ،الذي سيشمؿ

مجموعة مف آليات الدعـ تسييؿ ولوج الشركات السياحية لمعوامؿ المحورية لمتنافسية بيدؼ تمكينيا مف
تحسيف أدائيا وتحقيؽ عتبات ربحية مرضية ،مما سيسيـ في تحسيف تنافسية النسيج.

دعـ ومواكبة الفيدراليات وجمعيات الميف السياحية مف أجؿ خمؽ ىيكؿ تنظيمي يضمف تمثيبل أفضبل

ألعضائيا.

تقوية القدرات المينية عبر دورات تكوينية وتبادؿ لمخبرات)23( .

الخاتمة:

لقد حاولنا في ىذه الورقة البحثية إلقاء الضوء عمى واقع السياحة المغربية وآليات تطويرىا ،حيث

تعتبر المغرب مف الدوؿ التي تممؾ مقومات سياحية كبيرة ومتنوعة ،حيث يتمثؿ موقعيا الجغرافي

االستراتيجي القريب مف أوروبا والواقع عمى ضفاؼ البحر األبيض المتوسط شماال والمحيط األطمسي غربا
باإلضافة إلى امتبلكيا شريط ساحمي يمتد عمى أكثر مف  3500كيمومتر ،كما تمتمؾ مخزوف تاريخي و

ثقافي عريؽ األمر الذي جعميا قطب سياحي بامتياز.

وقد أولت المغرب اىتماما كبي ار بالقطاع السياحي مف خبلؿ البرامج التي تبنتيا عمى غرار برنامج رؤية

 2010ودعمتو ببرنامج رؤية  2020قصد تحسيف نوعية المنتجات السياحية المقدمة و تحسيف جودة
الخدمات المقدمة ،حيث عممت المغرب عمى رفع طاقتيا االستيعابية لمفنادؽ مف  95180سرير في سنة

 2000إلى  242624سرير خبلؿ  2016وىي تطمح إلى الوصوؿ إلى  372300سرير في 2020
مف خبلؿ برنامج رؤية  ،2020وحتى العمؿ عمى تنويع المنتجات السياحية مف أجؿ إشباع جميع

رغبات السياح ،وأدى ذلؾ إلى ارتفاع عدد السياح مف  4278120في سنة  2000إلى 10331731

سنة  ،2016وىي تطمح إلى الوصوؿ إلى  20مميوف سائح في  2020والعمؿ عمى أف تكوف مف
الوجيات  20لمسياحة العالمية ،و ىذا كمو انعكس عمى إيجابا عمى االقتصاد المغربي حيث بمغت
عائدات السياحة ب  11.5 %مف الناتج المحمي اإلجمالي.

وتبنت المغرب برنامج رؤية  2020كبرنامج مكمؿ لرؤية  2010بيدؼ تطوير القطاع السياحي مف

خبلؿ تبني مشاريع سياحية عمبلقة تسعى مف خبلليا تنويع المنتجات السياحية وعدـ االقتصار عمى
المنتج السياحي الشاطئ ،حيث ركزت فييا عمى التنويع المنتجات السياحية وتسويؽ التراث الحضاري

الثقافي المغربي ،والعمؿ عمى التشجيع االستثمار األجنبي مف أجؿ تطوير إمكانياتيا المادية والبنية

والتحية وربط المناطؽ الداخمية بشبكة نقؿ جوية مف أجؿ العمؿ عمى تشجيع السياحة الداخمية وىذا كمو
مف اجؿ تطوير موقعيا التنافسي العالمي ،حيث أف السياحة تعتمد بشكؿ كبير عمى طريقة تقديـ الخدمة

وأنواع المنتجات السياحة المقدمة.

17

مجلة معارف للعلوم القانونية واالقتصادية ISSN 2716-8069 / EISSN 2773-2738
السنة 0202 :المجلد 20 :العدد 20 :ص-ص 12-20
" واقع السياحة في المغرب وآليات تطويرها "

مف خبلؿ ىذه الورقة البحثية تـ التوصؿ إلى جممة مف النتائج عمى ضوئيا نقدـ بعض االقتراحات التي

تساىـ بالنيوض بالقطاع السياحي المغربي:

النتائج:

 تتمتع المغرب بمقومات سياحية طبيعية وارث ثقافي وحضاري عريؽ ،ودعمتو باالستثمار وتطويرالمقومات المادية مكنيا مف أف تصبح قطب سياحي بامتياز.

 استطاعت المغرب خبلؿ العشرية األخيرة رفع مف حصتيا االستيعابية ،وذلؾ عف طريؽ إنشاءفنادؽ متنوعة بمختمؼ األصناؼ لكي تناسب جميع الشرائح ،ودعمتيا بتطوير بنيتيا السياحية

التحتية المتمثمة في الشبكة النقؿ الجوية والموانئ.

 ارتفاع عدد السياح في المغرب مكنيا مف توفير مبالغ معتبرة دعمت اقتصادىا مف العممة الصعبةلتغطية العجز ،توفير مناصب شغؿ كبيرة.

 يعتبر قطاع السياحة المغربي قطاع استراتيجي لدعـ وتسريع التنمية االقتصادية ،عف طريؽالتشجيع عمى االستثمار األجنبي وجمب رؤوس األمواؿ ،حيث بمغت عائدات السياحة المغربية

تمثؿ % 11.4مف الناتج المحمي اإلجمالي.

 تبنت المغرب مشروع رؤية  2010ودعمتو برنامج رؤية  2020مف أجؿ دعـ موقعيا فيالسياحة العالمية وجعميا ضمف  20وجية سياحية عالمية.

 ركزت استراتيجيات السياحية المغربية عمى تنويع المنتجات السياحية وعدـ التركيز فقط عمىالسياحة الشاطئية لمحد مف المظير الموسمي ،والتركيز عمى منتجات سياحية جذابة كالسياحية
الصحراوية ،والسياحة الثقافية والحضارية ،السياحة البيئية ،السياحة الرياضية ،وسياحة المؤتمرات

...الخ.

 -قامت المغرب بتطوير الشبكة النقؿ الداخمية مف أجؿ التركيز عمى السياحة الداخمية.

 تبنت المغرب عدة مشاريع كبرى مف أجؿ إبراز المقومات السياحية المغربية وتنويع المنتجاتوجمب السياح.

 قدرة المغرب عمى اكتساب الفرص مكنيا مف ابتكار رؤية  2010ودعمتيا برؤية  ،2020مفأجؿ رفع التحدي وتطوير قطاعيا السياحي.

 -برنامج رؤية  2020مزاؿ متأخ ار عف أىدافو نتيجة مشاكؿ مالية واجتماعية وأمنية.
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التوصيات:
 ضرورة العمؿ عمى جمب االستثمار السياحي األجنبي مف أجؿ االستثمار في المنتجات البديمةكالسياحية الصحراوية ،والسياحة الثقافية والحضارية ،السياحة البيئية ،السياحة الرياضية ،وسياحة

المؤتمرات .الخ.

 ضرورة العمؿ عمى جمب أسواؽ جديدة كالسوؽ الصيني ،واليندي ،واإلفريقي ،وذلؾ عف طريؽالترويج والتسويؽ لممنتجات السياحية ،مف خبلؿ معارض ومؤتمرات السياحة العالمية.

 ربط المقومات السياحية بالعمبلء المستيدفيف. -المحافظة عمى السمـ االجتماعي واألمف.

 تعزير السياحة اإللكترونية ،مف خبلؿ إنشاء نظاـ معمومات سياحي يروج لمسياحة المغربية. تشجيع عممية االبتكار السياحي ،مف خبلؿ التركيز عمى إنشاء المقاوالت السياحية التي تتميزباإلبداع وروح التنافس.

 البد مف تنمية روح المقاوالتية السياحية كونيا محرؾ رئيسي لعممية التنمية السياحية والتطويرالقطاع السياحي.

 تشجيع عممية الترويج السياحي. إبراـ اتفاقيات مع جميع الميتميف بالسياحة سواء الداخمييف أو الخارجييف. إقامة شراكة بيف القطاع العاـ والخاص مف جؿ تطوير السياحة.المراجع:
( )1المصحؼ الشريؼ ،سورة التوبة ،اآلية .112

( )2موقع فضيمة الشيخ عبد الحميـ توميات ،لئلطبلع:
http://www.nebrasselhaq.com/2010-06-14-20-21- 52/item/1077

( )3قويدر الويزة ،اقتصاد السياحة وسبؿ ترقيتيا في الجزائر ،أطروحة دكتوراه ،تخصص تحميؿ
اقتصادي ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة الجزائر ،2010/2009 ،ص.40

( )4خالد كواش ،أىمية السياحة في ظؿ التحوالت االقتصادية حالة الجزائر ،أطروحة دكتوراه ،فرع
التخطيط ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة الجزائر ،2004/2003 ،ص.10 :

( )5صالح موىوب ،تشخيص واقع السياحة في الجزائر واقتراح سبؿ تطويرىا ،رسالة نيؿ شيادة

الماجستير ،فرع التسيير ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة الجزائر،
 ،2007/2006ص.29 :
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" واقع السياحة في المغرب وآليات تطويرها "

( )6عشي صميحة ،اآلثار التنموية لمسياحة دراسة مقارنة بيف الجزائر وتونس والمغرب ،رسالة ماجستير،
تخصص اقتصاد التنمية ،قسـ العموـ التجارية ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة

باتنة ،2004/2005 ،ص.20 :

( )7حواسني صميحة ،التطورات الجديدة في السوؽ السياحي ودورىا في خمؽ الجيوسياسية ،رسالة
ماجستير ،تخصص اقتصاد الخدمات ،جامعة الجزائر ،2013/2014 ،ص.68 :

( )8بودي عبد القادر ،أىمية التسويؽ السياحي في تنمية القطاع السياحي بالجزائر السياحة بالجنوب

الغربي ،أطروحة دكتوراه في عموـ التسيير ،كمية العموـ التجارية واالقتصادية وعموـ التسيير ،جامعة
الجزائر ،2006/2005 ،3ص ص.51-50 :

( )9خديجة عزوزي ،التنمية السياحية المستدامة بيف اإلمكانات واآلفاؽ ،أطروحة دكتوراه ،تخصص تجارة

دولية وتنمية مستدامة ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة 8ماي ،1945قالمة،
 ،2014/2015ص.20 :

( )10بشيرة عالية ،السياحة الجزائرية ودورىا في كشؼ معوقات التنمية االجتماعية لمبناء السوسيوثقافي،
رسالة ماجستير ،تخصص عمـ االجتماع الثقافي ،جامعة الجزائر ،2010/2009ص.96 :
)11( Maroc(21/01/2018 ,12 :00). www.ar.wikipedia.org./wiki/

) (12عيشي صميحة ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.38 :

( )13بوقميج نبيؿ ،تقروت محمد ،عنواف المداخمة دراسة مقارنة لواقع قطاع السياحة في دوؿ شماؿ

إفريقيا ،حالة الجزائر ،تونس ،المغرب ،الممتقى الوطني حوؿ السياحة في الجزائر الواقع واألفاؽ يوـ -11

 12ماي  ،2010معيد العموـ االقتصادية ،المركز الجامعي البويرة ،ص ص.13-12 :

) (21/01/2018,13 :00السياحة في المغرب (14) www.ar.wikipedia.org./wiki/
) (21/01/2018,13 :00السياحة في المغرب (15) www.ar.wikipedia.org./wiki/
(16) www.tourisme .gove.ma/Ar/lsyh.bhqm/rqm-ry ysy .(22/01/2018,15 :00).
(17) www.tourisme .gove.ma/Ar/node/56. (22/01/2018,15 :00).

(18) www.tourisme .gove.ma/Ar/node/162.(23/01/2018,16 :00).
(19) www.tourisme .gove.ma/Ar/ rwy-2020/lnsh-wlnql-ljwy.(24/01/2018,22 :00).
(20) www.tourisme .gove.ma/Ar/node/238. (22/01/2018,15 :00).
(21) www.tourisme.gov.ma/ar/node/3036 (22/01/2018,16:00).

(22) http://www.tourisme.gov.ma/ar/node/157 (23/01/2018,21:00).
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