
 



 
 

 

 

 

 السياحة بالمغرب: الواقع وآفاق التنمية المستدامة

  
والمختصين من    اهتمام الباحثينتستأثر ب ة في العقود األخيرة  ي السياح الحركة  أضحت  

مية  لتنامي أعداد السياح وتنقالتهم بين الدول والقارات، وأله  ليس فقط  مشارب علمية مختلفة، 
اإليرادات المالية للوجهات السياحية العالمية ووقعها على اقتصاديات الدول المستقبلة للسياح،  

من انعكاسات   ذلكلما لو   ،للوجهات السياحية   ين باعتبارها أداة للتهيئة واإلعداد المجالي بل أيضا  
 متعددة على اإلنسان والمجال على حد سواء. بيئية وثقافية و  اقتصادية واجتماعية 

العائدات    شهد وقد   ارتفعت  إذ  العالمي،  المستوى  على  مهمًا  نموًا  السياحي  النشاط 
بينما بلغ  ،  2019مليار دوالر سنة    1.481  إلى  1990 مليار دوالر سنة   264السياحية من  

مقارنة بسنة    4%  ب  ، بزيادة قدرتمليون   1.460أكثر من    2019عدد السياح بالعالم سنة  
2018 . 

دول  من    عددسارعت    ،ونظرا للدور التنموي التي أصبحت تلعبه الصناعة السياحية 
لهذا المغرب     أولىالعالم إلى إعطائها األولوية ضمن مختلف سياساتها وبرامجها التنموية، وقد  

ال  1918منذ سنة  كبيرة    أهميةالقطاع   الوطني  للمكتب    األولىالنواة    إحداث   مع ماية  ح إبان 
ب   مسار التنمية السياحية بالمغر   وعرف  .1965م تأسيس وزارة السياحة سنة  ت   للسياحةالمغربي  

،  مهمة  ةكي ولوجستي ذلك إمكانيات مادية وبشرية  في    ، مسخرامتعددةتبني برامج واستراتيجيات  
لإلعداد والتهيئة السياحيين، سواء بالنسبة للسياسة السياحية    وتخطيط مجالي موجه نحو أنماط

تباينا في مستويات التدخل واالهتمام بمختلف المجاالت    أفرزت، والتي  الدوليةأو     الداخلية
  في النتائج على المستويات اإلقتصادية واإلجتماعية   ختالفاوا    السياحية المتوفرة  والمنتوجات

 .  والثقافية والبيئية...الخ



 

 

 

  وبتميز   وازنة  سياحية  منتوجات  بإقامة  والخاص  العام  القطاع  تدخالت  مختلف  عرفت  وقد
منذ    بأفريقياسياحيا    األولى   المرتبة  احتالل  من  المغرب  مكن  مما  وطنية  سياحية  وجهات  عدة
سنة      وتسجيل   سائح  مليون   11  عتبة   لى المغرب عدد السياح الوافدين ع  بلوغ    مع   2012  سنة

عدة فترات   خالل   تعرضت   المغربية  السياحة  أن  غير.  سائح   12.932.260حوالي    2019
التي    ة و االقتصادي أ السياسية  األزمات    بالظرفية األمنية أومنها ما هو مرتبط    خانقة ألزمات  

كورونا    جائحة  أزمة  عن مكامن الخلل خاصة مع    أدت إلى تراجع النشاط السياحي وكشفت
تداعيات وانعكاسات  هتوما خلف  ،19-كوفيد  – ، األمر الذي أصبح  يات مستو عدة    على  من 

لبحث عن مقاربات واستراتيجيات للنهوض بالقطاع السياحي الوطني من أجل االقالع  يفرض ا
 . حتى يضمن مساهمته في االقتصاد الوطني والتنمية المستدامة  به وتطويره

ما اآلفاق والرهانات الممكنة لتحقيق  و   ،الصناعة السياحية بالمغرب  واقعإذن  فما هو  
 ؟ ومستدامة شمولية  تنمية اقتصادية 

النشاط السياحي باعتباره موردا في مجال  لمقاربات وأبحاث    كأرضية هذه الورقة    تأتي 
تتحكم  و و الدولية  أالسياحة الداخلية    سواءمكوناته    مختلف، يتميز بالهشاشة في  احيوي   ااقتصادي 

ومتنوعة   فيه عدة عوامل متداخلة  التحوالت   وآليات  لكل  وقابل  متغير  يطرح مم  ،  في عالم    ا 
إجابات وحلول واقعية وملموسة  البحث عن  تستوجب  والتساؤالت التي    شكاالت مجموعة من اإل

 ي ومساهمته في التنمية االقتصادية والمستدامة. تراعي هذه المتغيرات للنهوض بالقطاع السياح 
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 ذ. أحمد بلقاض ي   .بأكادير، املغربكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر،  

 ذ. عمر محمد ناجي بن  .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، بأكادير، املغرب

 ذ. محمد بنعتو  .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، بأكادير، املغرب

 ذ. عالل زروالي  جامعة محمد األول بوجدة، املغرب. كلية اآلداب والعلوم االنسانية، 

 ذة.  جميلة السعيدي  كلية اآلداب والعلوم االنسانية املحمدية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، املغرب. 

 ذ. أحمد الشيخي  كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة ابن زهر، بأكادير، املغرب. 

 ذ. الطيب بومعزة  االنسانية املحمدية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، املغرب. كلية اآلداب والعلوم 

 ذ. محمد انفلوس  كلية اآلداب والعلوم االنسانية املحمدية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، املغرب. 

 ذ. بوجروف سعيد   املغرب. ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة القاض ي عياض، مراكش

 ذ. براهيم مدود  إ .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، بأكادير، املغرب

 ذ. علي بولربح  كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة عبد املالك السعدي بتطوان، املغرب.

 ذ. املصطفى الندراوي  البيضاء، املغرب. كلية اآلداب والعلوم االنسانية املحمدية، جامعة الحسن الثاني، الدار 

 ذ. عبد املجيد السامي  كلية اآلداب والعلوم االنسانية املحمدية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، املغرب. 

 ذ. حسن رامو محمد الخامس، بالرباط، املغرب.   االفريقية، جامعةمعهد الدراسات 

 ذ. عبد الرحمان الدكاري  املحمدية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، املغرب. كلية اآلداب والعلوم االنسانية 

 ذ. عبد النور صديق  محمد الخامس، بالرباط، املغرب.   لألساتذة، جامعةاملدرسة العليا  

 . ةذ بوعويناتأسماء  كلية اآلداب والعلوم االنسانية املحمدية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، املغرب. 

 ذ. محمد مصطفى بودريبيلة  كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة ابن زهر، بأكادير، املغرب. 

 . ةذ سالطيفة شر  كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة ابن زهر، بأكادير، املغرب. 

 ذ. البحيري زهير  كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة ابن زهر، بأكادير، املغرب. 

 ذ. فيصل فاتح  كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، املغرب. 

 ذ. ية ب سعيد لعر  املغرب. ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية. جامعة ابن طفيل القنيطرة 

 ذ. اودادا محمد  والفنون والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، بأكادير، املغرب.  كلية اللغات 

 ذ. بشير أبرزاق ال  كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة ابن زهر، بأكادير، املغرب. 

 ذ. امبارك اوراغ كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة ابن زهر، بأكادير، املغرب. 

 ذ. املهدي الغالي  كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة ابن زهر، بأكادير، املغرب. 

 ذ. محمد أجعون  كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة موالي سليمان، ببني مالل، املغرب.

 ذ. محمد بوعجاجة كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة ابن زهر، بأكادير، املغرب. 

 .ذ ا سويالم بوغد كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة ابن زهر، بأكادير، املغرب. 

 .ذ عبد اللطيف زفزاف كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة ابن زهر، بأكادير، املغرب. 

 ذ. إبراهيم بديدي  جامعة محمد الخامس، بالرباط، املغرب.كلية اآلداب والعلوم االنسانية ، 

 ذ. يونس قببش ي  ، املغرب. تطوان،  عبد املالك السعدي  كلية اآلداب والعلوم االنسانية ، جامعة 

 ذ. سعيد مواق   . املغرب، املحمدية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاءكلية اآلداب والعلوم االنسانية 

 ذ. يونس الورتي   . ، املغربالكلية املتعددة التخصصات الناظور 

 ذ. حسن فوزي  لجامعة الدولية بأكادير، املغرب. ا

 ذ. يوب الشاوش أ ، املغرب.ملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين، جهة الشرق ا

 اللجنة العلمية   



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 المشاركة :   شروط 
 

األولى االسم الكامل للباحث )ة(، الوظيفة والرتبة، الجامعة، يجب أن تحمل الصفحة   •

 البلد، واملحور وعنوان الدراسة البحثية. 

 املحددة.  اآلجالملء استمارة التسجيل املرفقة واختيار أحد املحاور وفق  •

بما فيها   صفحات 10صفحة، وال تقل عن  15يجب أن ال تتجاوز الدراسة البحثية  •

 قائمة املصادر واملراجع التي تكتب في آخر الصفحة

. 

 . تنشر املقاالت املقبولة واملنقحة من طرف اللجنة العلمية املحكمة  •

للمشاركين في  شهادة معتمدة    مركز الدراسات الجيوستراتيجية والتنمية الترابيةيمنح  •

 الكتاب 
 
 فيد بتقديم ونشر املعرفة العلمية. ت

تعبر الدراسة البحثية إال على آراء أصحابها، وهم وحدهم من يتحملون كامل ال : ملحوظة

املسؤولية حول حجة البيانات، وما يترتب عن ذلك من قضايا اإلخالل بقواعد النشر  

 واألمانة العلمية. 

 

  



 
 

 

 

 ضوابط ومعايير الكتابة: 
 املقاالت املكتوبة باللغة العربية:

 .02، يسار 2.5، يمين 2.5أسفل  2.5يلي: أعلى هوامش الصفحة: تكون كما 

 (20، حجم الخط:Sakkal Majalla  :: )نمط الخطعنوان املقال

  ،الدرجة العلمية،  مؤسسة االنتماء( ، 13: ، حجم الخطSakkal Majalla: )نمط الخطاالسم الكامل للباحث

 )املختبر، الكلية، الجامعة(. 

 (.1.15،  بين السطور 14، حجم الخط Sakkal Majalla  :: )نمط الخطمقدمة

 1.15( ، بين السطور 14، حجم الخط: Sakkal Majalla  الخط:)نمط  املحتوى واملضمون 

 1.15، بين السطور 16حجم الخط ، Sakkal Majalla  : نمط الخط ،العنوان الرئيس ي األول  -1

 1.15بين السطور  ، Gras-سميك، 14، حجم الخطSakkal Majalla: نمط الخط العنوان الفرعي األول  - 1.1

 1.15، بين السطور gras-سميك 14، حجم الخط Sakkal Majalla نمط الخط ، العنوان الفرعي الثاني:  - 1.1.1

 
 املقاالت املكتوبة باللغة الفرنسية :

Titre: Times New Roman, en majuscule, gras, Taille 14. 

Nom de l'auteur: Times New Roman, en minuscule, gras, Taille 12. 

Texte: Times New Roman, Taille 12. 
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