
  

  

  :مقدمة

  .التطور إىل حاجة يف مازال السياحي النشاط لكن متنوعة، سياحية مبؤهالت املغرب يتميز

  السياحية؟ املغرب مؤهالت هي فما 

 القطاع؟ هذا لتطوير املطلوبة الشروط وما 

 :االقتصادية وأمهيتها املغربية السياحة جماالت

 :املغريب االقتصاد يف مهما دورا السياحة تلعب

 لتنوع نظرا الغريب بالشمال السياحية املناطق أهم السياح، حبيث تتركز تستقطب اليت املناطق من العديد على املغرب يتوفر

 حيث السياحية، الليايل عدد خالل من يتضح الذي االستقطاب يف أمهيتها حسب نصنفها واليت واالجتماعية، والتارخيية الطبيعية املؤهالت

 مراكش تليها ة،االجتماعي والعادات ،التارخيية واملآثر الشواطئ وتنوع الفندقية، التجهيزات لوفرة نظرا املقدمة يف درعة ماسة سوس جهة تأيت

 توفري يف ألمهيته الوطين االقتصاد يف مهما دورا السياحي النشاط ، ويلعب…تطوان  طنجة مث الكربى، البيضاء الدار مث احلوز، تانسيفت

  .التقليدية الصناعة وتنشيط ،الشغل فرص خلق خالل من االقتصاد وتنشيط ،الصعبة العملة

 :املغربية السياحة مقومات

 :ومنها باملغرب، املتوفرة السياحية املؤهالت تتعدد

 )....عمرانية  مآثر شعبية، فنون أصيلة، اجتماعية عادات( عريق حضاري تراث على املغرب يتوفر: حضارية مؤهالت �

 اجلبال، الشواطئ، الواحات،( متنوعة وتضاريس جذابة، طبيعية ومناظر استراتيجي، جغرايف مبوقع املغرب يتميز: طبيعية مقومات �

 ...). الرملية  الكثبان

 مصنفة، باإلضافة إىل غري وفنادق خميمات، وكذا ضخمة، سياحية ومركبات مصنفة، فنادق باملغرب توجد: جتهيزية مقومات �

  .الطرقية الشبكة

 :تطويره ومستلزمات السياحي القطاع مشاكل

 :مشاكل عدة املغربية السياحة تواجه

 :املغربية السياحة تطور تواجه اليت املشاكل بني من

 .السياحي املنتوج يف التنوع لغياب الصيف خالل فقط السياحية الليايل ترتفع حيث :القطاع مومسية �

 .اجلوية الرحالت انتظام وعدم الزمن، لعامل الوكاالت احترام عدم �

 .جتمعام أماكن يف للمضايقات السياح تعرض �

 .بالسياحة املرتبطة اخلدمات جودة ضعف �

  .بامللل السياح يشعر مما التنشيط وسائل ضعف �

  .طويلة فترة خالل السياحي للقطاع مشويل تصور غياب �

 :السياحي بالقطاع للنهوض جمهودات عدة الدولة تبذل

 :منها تدابري، عدة الدولة اختذت السياحي، بالقطاع للنهوض

 ...واالتصال  النقل وسائل – املطارات – الطرق: التحتية البنيات تطوير �

 .الفنادق السياحية املركبات وجتهيز الفنادق وترميم بناء أجل من االستثمار تشجيع �

 .األسفار ووكاالت السياحة وزارة مستوى على واإلشهار التنظيم تطوير �

 .للبالد الطبيعية املؤهالت أنواع كافة باستغالل السياحة تنويع �

 التطور ومستلزمات بالمغرب السياحة

https://moutamadris.ma/


 .األزمات فترة خالل وتراجعها الدولية السياحة مومسية من للتخفيف الداخلية السياحة تشجيع �

  . القطاع يف العاملني وتكوين السياحة بأمهية السكان بتوعية البشري بالعنصر االهتمام �

  :خامتة

 إىل وحتويله أفضل، بشكل منه لالستفادة مستقبلية إستراتيجية وضع يتطلب مهما، اقتصاديا قطاعا السياحة تعترب

  .السنة مدار على يستمر نشاط

https://moutamadris.ma/

