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تحفيز المنظومات البيئية للسياحة

Institut Groupe CDG

تشــكل الســياحة رافعــة أساســية للتشــغيل والنمــو بالنســبة لالقتصــاد الوطنــي. غيــر أن جائحــة كوفيــد – 19 قــد 
غيــرت هــذا المعطــى بشــكل جــدري. فقــد أثــرت علــى المقــاوالت والتشــغيل فــي القطــاع بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل 
مــن حيــث إغــالق المؤسســات وفقــدان فــرص الشــغل وتراجــع تعبئــة االســتثمارات. بالمــوازاة مــع ذلــك ومــن أجــل 
الحفــاظ علــى تموقعــه، أصبــح مطلوبــا مــن المغــرب كذلــك أن يتكيــف مــع التطــورات التــي تعرفهــا الســياحة : البحــث 
عــن تجــارب جديــدة ورفــض المنتجــات النمطيــة، صعــود وجهــات ســياحية جديــدة، تعــدد الفاعليــن، تغيــر الممارســات 

وتطوير تكنولوجيات جديدة.

تتيحهــا  التــي  القصــوى  اإلمكانــات  اســتغالل  مــن  والتمكــن  والتأقلــم  المرونــة  الســياق، ولرفــع تحديــات  هــذا  ـفـي 
المرحلــة الحاليــة الســتئناف النشــاط الســياحي، أصبــح مــن الضــروري االرتــكاز عـلـى االبتــكار ووضــع االســتدامة ـفـي 
صلــب االســتراتيجيات الســياحية. كمــا أن هــدف جعــل وجهــة ســياحية مســتدامة أصبــح يتطلــب تعزيــز جاذبيتهــا مــن 

خالل إعطاء األولوية النبثاق منظومة بيئية سياحية عبر اعتماد سياسات التسويق المجالية.

للتفكيــر حــول هــذه العناصــر، نظــم معهــد مجموعــة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر بشــراكة مــع صنــدوق االســتثمار 
تحفيــز   »  : موضــوع  حــول  بعــد  عــن  نــدوة   ،Madaëf والتدبيــر،  اإليــداع  صنــدوق  لمجموعــة  التابــع  الســياحي 

المنظومات البيئية السياحية »، والتي استضافت :

• حسنى مدغري العلوي، مديرة االبتكار والتحول التجاري، Madaëf؛
• عثمان شريف العلمي، رئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة الدار البيضاء – سطات؛
• العريب الصفاء، أستاذ بالمدرسة العليا للتكنولوجيا في الصويرة، جامعة القاضي عياض؛

• جان لوك بولين، مستشار في المجال السياحي.

إطــار  ـفـي  الســياحية  لألنشــطة  الذكــي  بالتنســيق  متزايــد  بشــكل  متعلقــا  الســياحية  الوجهــات  مســتقبل  أصبــح 
منظومــات بيئيــة متناســقة أو غيــر  متناســقة. وتنشــؤ هــذه المنظومــات البيئيــة كثمــار لسلســلة مــن عمليــات التــآزر 
المنتــدب  التدبيــر  وهيئــات  الالمركزيــة  الوطنيــة  والمنظمــات  العموميــة  الســلطات  مــن  متنوعيــن،  فاعليــن  بيــن 
للخدمــات العموميــة والقطــاع الخــاص : مهنيــي الفنــادق والمطاعــم والتنشــيط الســياحي والنقــل… مــع تميــز هــذه 
الفئــة األخيــرة بوجــود أشــكال أعمــال وأهــداف اســتراتيجية خاصــة. ونتيجــة لهــذا التنــوع، فــإن إنشــاء المنظومــات 

البيئية يصبح أمرا بالغ التعقيد، إذ يتطلب أن يتم بناؤها بشكل تدريجي إلى غاية أن تشمل جميع الفاعلين. 

ويفتــرض فــي سلســلة القيمــة هــذه أن تكــون قــادرة، فــي إطــار "مســار الســائح"، علــى اقتــراح عــرض مندمــج ومتكامــل 
مــن الخدمــات الســياحية التــي تجعــل مــن الجــودة ومــن التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص الدعامــة األساســية 

إلنجاح هذه المنظومات البيئية، وفي نهاية المطاف، لتعزيز قدرات القطاع السياحي على المرونة والتأقلم.

بهــذا الصــدد، أدرجــت اللجنــة الخاصــة للنمــوذج التنمــوي الجديــد القطــاع الســياحي فــي رؤيتهــا لمغــرب المســتقبل 
مــن خــالل توصيتهــا، مــن بيــن تدابيــر أخــرى، بدعــم المبــادرات المقاوالتيــة، خاصــة منهــا الراميــة إلــى تنميــة المقــاوالت 

الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على المستوى المحلي.

وكان ذلــك بالضبــط هــو الخيــار الــذي اعتمدتــه Madaëf، كمــا ذكــرت بذلــك الســيدة حســنى مدغــري العلــوي، مــن 
ــذ فــي خمســة مجــاالت ترابيــة – تغــازوت بــاي،  Úفــي 2020، والــذي نُف Madaëf Éco6 خــالل إطــالق البرنامــج المقاوالتــي
الســعيدية، تامــودا بــاي، الحســيمة وفــاس – وذلــك لفائــدة نشــاط معيــن وهــو الكولــف. فــي متــم هــذه المرحلــة األولــى 
مــن تنفيــذه، أســفر البرنامــج عــن اختيــار 75 مشــروعا مــن بيــن 600 ترشــيح، متيحــا بذلــك مــن وضــع اللبنــات األولــى 
لمنظومــات بيئيــة ســياحة متناســقة. مــن خــالل هــذا البرنامــج، أكــد Madaëf Éco6 رســوخ طابعــه المحلــي فــي كل 
واحــدة مــن دوراتــه، مــع انتمــاء حواـلـي 80 % مــن المتوجيــن للوجهــات الســياحية المعنيــة. واســتفاد هــؤالء مــن 
العديــد مــن الخدمــات، انطالقــا مــن برامــج المواكبــة مــن قبــل خبــراء، مــرورا بالولــوج إـلـى األســواق عبــر طلبيــات 
مــع  العالقــات  تســهيل  بغــرض  اإلداري  التتبــع  تســريع  إـلـى خدمــات  وصــوال   ،Madaëfالفندقيــة ل المؤسســات 
مختلــف اإلدارات. كمــا اســتفاد جميــع الفائزيــن مــن المشــاركة فــي أنديــة اجتماعــات مــن أجــل تكثيــف فــرص اللقــاءات 

وتحفيز التكامالت في إطار البرنامج.

مــن جانــب آخــر، فــإن تواجــد مؤسســة محوريــة فــي إطــار هــذه المقاربــة يكتســي أهميــة خاصــة مــن أجــل توجيــه العمــل 
بشــكل أقــل نحــو الترويــج وبشــكل أكبــر نحــو الهندســة الســياحية، ومــن خــالل ذلــك إعطــاء نفــس قــوي للديناميكيــة 

في انسجام مع اقتراح تجربة سفر وصورة العالمة الترابية. 

فــي هــذا االتجــاه، ذكــر الســيد العربــي الصفــاء بــدور منظومــات "الريــاض" فــي اإلشــعاع الدولــي لمدينــة مراكــش، والتــي 
ألهمت الفنادق الكبرى فأصبحت بدورها تقترح على زبنائها روح "الرياض".

كمــا يجــب أن تكــون حكامــة القطاعيــن العــام والخــاص حكامــة فضلــى مــن أجــل تطويــر نظــام عملــي لتدبيــر األزمــات، 
ـفـي عالــم وصفــه الســيد جــان لــوط بوليــن بوضعيــة "عــادي – كارـثـي"، وذلــك بهــدف الحفــاظ عـلـى أدوات اإلنتــاج 

والتوزيع الفعال للوسائل من أجل ضمان معاودة سريعة للنشاط.

لبلــوغ ذلــك كلــه، مــن المهــم بشــكل خــاص أن يخــرج جميــع الفاعليــن مــن  وأنمــاط التفكيــر التقليديــة وأن يأخــذوا 
الوقــت الكاـفـي مــن أجــل التشــاور واالستشــراف بهــدف االنــدراج ـفـي منحــى التأقلــم والمرونــة. وـفـي نفــس الســياق، 
وبالنظــر للتطــورات التــي يعرفهــا عالــم الســياحة، كمــا أشــار إلــى ذلــك الســيد عثمــان شــريف العلمــي، فــإن التفكيــر فــي 
مؤشــرات أساســية جديــدة لــآلداء أصبــح أمــرا مرغوبــا فيــه نظــرا لكــون المؤشــرات القديمــة مــن قبيــل عــدد الليالــي 

الفندية لم تعد قادرة على إعطاء صورة حقيقية عن واقع القطاع.

وختامــا، فيمــا يخــص الجانــب المتعلــق بالمــوارد البشــرية، فــإن القطــاع ال زال يعاـنـي مــن تدـنـي مســتوى تكويــن 
مســتخدميه، الشــيء الــذي يؤثــر مباشــرة، وبشــكل ســلبي، علــى جــودة الخدمــات فــي إطــار مســار الســائح. ويعــد هــذا 
موضوعــا أساســيا فــي أفــق تنميــة القطــاع ألنــه، كمــا أشــار إلــى ذلــك المتدخلــون، عندمــا يكــون لدينــا زائــر راض فذلــك 

يعني أن لدينا زائرا وفيا.



تشــكل الســياحة رافعــة أساســية للتشــغيل والنمــو بالنســبة لالقتصــاد الوطنــي. غيــر أن جائحــة كوفيــد – 19 قــد 
غيــرت هــذا المعطــى بشــكل جــدري. فقــد أثــرت علــى المقــاوالت والتشــغيل فــي القطــاع بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل 
مــن حيــث إغــالق المؤسســات وفقــدان فــرص الشــغل وتراجــع تعبئــة االســتثمارات. بالمــوازاة مــع ذلــك ومــن أجــل 
الحفــاظ علــى تموقعــه، أصبــح مطلوبــا مــن المغــرب كذلــك أن يتكيــف مــع التطــورات التــي تعرفهــا الســياحة : البحــث 
عــن تجــارب جديــدة ورفــض المنتجــات النمطيــة، صعــود وجهــات ســياحية جديــدة، تعــدد الفاعليــن، تغيــر الممارســات 

وتطوير تكنولوجيات جديدة.

تتيحهــا  التــي  القصــوى  اإلمكانــات  اســتغالل  مــن  والتمكــن  والتأقلــم  المرونــة  الســياق، ولرفــع تحديــات  هــذا  ـفـي 
المرحلــة الحاليــة الســتئناف النشــاط الســياحي، أصبــح مــن الضــروري االرتــكاز عـلـى االبتــكار ووضــع االســتدامة ـفـي 
صلــب االســتراتيجيات الســياحية. كمــا أن هــدف جعــل وجهــة ســياحية مســتدامة أصبــح يتطلــب تعزيــز جاذبيتهــا مــن 

خالل إعطاء األولوية النبثاق منظومة بيئية سياحية عبر اعتماد سياسات التسويق المجالية.

للتفكيــر حــول هــذه العناصــر، نظــم معهــد مجموعــة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر بشــراكة مــع صنــدوق االســتثمار 
تحفيــز   »  : موضــوع  حــول  بعــد  عــن  نــدوة   ،Madaëf والتدبيــر،  اإليــداع  صنــدوق  لمجموعــة  التابــع  الســياحي 

المنظومات البيئية السياحية »، والتي استضافت :

• حسنى مدغري العلوي، مديرة االبتكار والتحول التجاري، Madaëf؛
• عثمان شريف العلمي، رئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة الدار البيضاء – سطات؛
• العريب الصفاء، أستاذ بالمدرسة العليا للتكنولوجيا في الصويرة، جامعة القاضي عياض؛

• جان لوك بولين، مستشار في المجال السياحي.
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إطــار  ـفـي  الســياحية  لألنشــطة  الذكــي  بالتنســيق  متزايــد  بشــكل  متعلقــا  الســياحية  الوجهــات  مســتقبل  أصبــح 
منظومــات بيئيــة متناســقة أو غيــر  متناســقة. وتنشــؤ هــذه المنظومــات البيئيــة كثمــار لسلســلة مــن عمليــات التــآزر 
المنتــدب  التدبيــر  وهيئــات  الالمركزيــة  الوطنيــة  والمنظمــات  العموميــة  الســلطات  مــن  متنوعيــن،  فاعليــن  بيــن 
للخدمــات العموميــة والقطــاع الخــاص : مهنيــي الفنــادق والمطاعــم والتنشــيط الســياحي والنقــل… مــع تميــز هــذه 
الفئــة األخيــرة بوجــود أشــكال أعمــال وأهــداف اســتراتيجية خاصــة. ونتيجــة لهــذا التنــوع، فــإن إنشــاء المنظومــات 

البيئية يصبح أمرا بالغ التعقيد، إذ يتطلب أن يتم بناؤها بشكل تدريجي إلى غاية أن تشمل جميع الفاعلين. 

ويفتــرض فــي سلســلة القيمــة هــذه أن تكــون قــادرة، فــي إطــار "مســار الســائح"، علــى اقتــراح عــرض مندمــج ومتكامــل 
مــن الخدمــات الســياحية التــي تجعــل مــن الجــودة ومــن التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص الدعامــة األساســية 

إلنجاح هذه المنظومات البيئية، وفي نهاية المطاف، لتعزيز قدرات القطاع السياحي على المرونة والتأقلم.

بهــذا الصــدد، أدرجــت اللجنــة الخاصــة للنمــوذج التنمــوي الجديــد القطــاع الســياحي فــي رؤيتهــا لمغــرب المســتقبل 
مــن خــالل توصيتهــا، مــن بيــن تدابيــر أخــرى، بدعــم المبــادرات المقاوالتيــة، خاصــة منهــا الراميــة إلــى تنميــة المقــاوالت 

الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على المستوى المحلي.

وكان ذلــك بالضبــط هــو الخيــار الــذي اعتمدتــه Madaëf، كمــا ذكــرت بذلــك الســيدة حســنى مدغــري العلــوي، مــن 
ــذ فــي خمســة مجــاالت ترابيــة – تغــازوت بــاي،  Úفــي 2020، والــذي نُف Madaëf Éco6 خــالل إطــالق البرنامــج المقاوالتــي
الســعيدية، تامــودا بــاي، الحســيمة وفــاس – وذلــك لفائــدة نشــاط معيــن وهــو الكولــف. فــي متــم هــذه المرحلــة األولــى 
مــن تنفيــذه، أســفر البرنامــج عــن اختيــار 75 مشــروعا مــن بيــن 600 ترشــيح، متيحــا بذلــك مــن وضــع اللبنــات األولــى 
لمنظومــات بيئيــة ســياحة متناســقة. مــن خــالل هــذا البرنامــج، أكــد Madaëf Éco6 رســوخ طابعــه المحلــي فــي كل 
واحــدة مــن دوراتــه، مــع انتمــاء حواـلـي 80 % مــن المتوجيــن للوجهــات الســياحية المعنيــة. واســتفاد هــؤالء مــن 
العديــد مــن الخدمــات، انطالقــا مــن برامــج المواكبــة مــن قبــل خبــراء، مــرورا بالولــوج إـلـى األســواق عبــر طلبيــات 
مــع  العالقــات  تســهيل  بغــرض  اإلداري  التتبــع  تســريع  إـلـى خدمــات  وصــوال   ،Madaëfالفندقيــة ل المؤسســات 
مختلــف اإلدارات. كمــا اســتفاد جميــع الفائزيــن مــن المشــاركة فــي أنديــة اجتماعــات مــن أجــل تكثيــف فــرص اللقــاءات 

وتحفيز التكامالت في إطار البرنامج.

مــن جانــب آخــر، فــإن تواجــد مؤسســة محوريــة فــي إطــار هــذه المقاربــة يكتســي أهميــة خاصــة مــن أجــل توجيــه العمــل 
بشــكل أقــل نحــو الترويــج وبشــكل أكبــر نحــو الهندســة الســياحية، ومــن خــالل ذلــك إعطــاء نفــس قــوي للديناميكيــة 

في انسجام مع اقتراح تجربة سفر وصورة العالمة الترابية. 

فــي هــذا االتجــاه، ذكــر الســيد العربــي الصفــاء بــدور منظومــات "الريــاض" فــي اإلشــعاع الدولــي لمدينــة مراكــش، والتــي 
ألهمت الفنادق الكبرى فأصبحت بدورها تقترح على زبنائها روح "الرياض".

كمــا يجــب أن تكــون حكامــة القطاعيــن العــام والخــاص حكامــة فضلــى مــن أجــل تطويــر نظــام عملــي لتدبيــر األزمــات، 
ـفـي عالــم وصفــه الســيد جــان لــوط بوليــن بوضعيــة "عــادي – كارـثـي"، وذلــك بهــدف الحفــاظ عـلـى أدوات اإلنتــاج 

والتوزيع الفعال للوسائل من أجل ضمان معاودة سريعة للنشاط.

لبلــوغ ذلــك كلــه، مــن المهــم بشــكل خــاص أن يخــرج جميــع الفاعليــن مــن  وأنمــاط التفكيــر التقليديــة وأن يأخــذوا 
الوقــت الكاـفـي مــن أجــل التشــاور واالستشــراف بهــدف االنــدراج ـفـي منحــى التأقلــم والمرونــة. وـفـي نفــس الســياق، 
وبالنظــر للتطــورات التــي يعرفهــا عالــم الســياحة، كمــا أشــار إلــى ذلــك الســيد عثمــان شــريف العلمــي، فــإن التفكيــر فــي 
مؤشــرات أساســية جديــدة لــآلداء أصبــح أمــرا مرغوبــا فيــه نظــرا لكــون المؤشــرات القديمــة مــن قبيــل عــدد الليالــي 

الفندية لم تعد قادرة على إعطاء صورة حقيقية عن واقع القطاع.

وختامــا، فيمــا يخــص الجانــب المتعلــق بالمــوارد البشــرية، فــإن القطــاع ال زال يعاـنـي مــن تدـنـي مســتوى تكويــن 
مســتخدميه، الشــيء الــذي يؤثــر مباشــرة، وبشــكل ســلبي، علــى جــودة الخدمــات فــي إطــار مســار الســائح. ويعــد هــذا 
موضوعــا أساســيا فــي أفــق تنميــة القطــاع ألنــه، كمــا أشــار إلــى ذلــك المتدخلــون، عندمــا يكــون لدينــا زائــر راض فذلــك 

يعني أن لدينا زائرا وفيا.
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تشــكل الســياحة رافعــة أساســية للتشــغيل والنمــو بالنســبة لالقتصــاد الوطنــي. غيــر أن جائحــة كوفيــد – 19 قــد 
غيــرت هــذا المعطــى بشــكل جــدري. فقــد أثــرت علــى المقــاوالت والتشــغيل فــي القطــاع بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل 
مــن حيــث إغــالق المؤسســات وفقــدان فــرص الشــغل وتراجــع تعبئــة االســتثمارات. بالمــوازاة مــع ذلــك ومــن أجــل 
الحفــاظ علــى تموقعــه، أصبــح مطلوبــا مــن المغــرب كذلــك أن يتكيــف مــع التطــورات التــي تعرفهــا الســياحة : البحــث 
عــن تجــارب جديــدة ورفــض المنتجــات النمطيــة، صعــود وجهــات ســياحية جديــدة، تعــدد الفاعليــن، تغيــر الممارســات 

وتطوير تكنولوجيات جديدة.

تتيحهــا  التــي  القصــوى  اإلمكانــات  اســتغالل  مــن  والتمكــن  والتأقلــم  المرونــة  الســياق، ولرفــع تحديــات  هــذا  ـفـي 
المرحلــة الحاليــة الســتئناف النشــاط الســياحي، أصبــح مــن الضــروري االرتــكاز عـلـى االبتــكار ووضــع االســتدامة ـفـي 
صلــب االســتراتيجيات الســياحية. كمــا أن هــدف جعــل وجهــة ســياحية مســتدامة أصبــح يتطلــب تعزيــز جاذبيتهــا مــن 

خالل إعطاء األولوية النبثاق منظومة بيئية سياحية عبر اعتماد سياسات التسويق المجالية.

للتفكيــر حــول هــذه العناصــر، نظــم معهــد مجموعــة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر بشــراكة مــع صنــدوق االســتثمار 
تحفيــز   »  : موضــوع  حــول  بعــد  عــن  نــدوة   ،Madaëf والتدبيــر،  اإليــداع  صنــدوق  لمجموعــة  التابــع  الســياحي 

المنظومات البيئية السياحية »، والتي استضافت :

• حسنى مدغري العلوي، مديرة االبتكار والتحول التجاري، Madaëf؛
• عثمان شريف العلمي، رئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة الدار البيضاء – سطات؛
• العريب الصفاء، أستاذ بالمدرسة العليا للتكنولوجيا في الصويرة، جامعة القاضي عياض؛

• جان لوك بولين، مستشار في المجال السياحي.

إطــار  ـفـي  الســياحية  لألنشــطة  الذكــي  بالتنســيق  متزايــد  بشــكل  متعلقــا  الســياحية  الوجهــات  مســتقبل  أصبــح 
منظومــات بيئيــة متناســقة أو غيــر  متناســقة. وتنشــؤ هــذه المنظومــات البيئيــة كثمــار لسلســلة مــن عمليــات التــآزر 
المنتــدب  التدبيــر  وهيئــات  الالمركزيــة  الوطنيــة  والمنظمــات  العموميــة  الســلطات  مــن  متنوعيــن،  فاعليــن  بيــن 
للخدمــات العموميــة والقطــاع الخــاص : مهنيــي الفنــادق والمطاعــم والتنشــيط الســياحي والنقــل… مــع تميــز هــذه 
الفئــة األخيــرة بوجــود أشــكال أعمــال وأهــداف اســتراتيجية خاصــة. ونتيجــة لهــذا التنــوع، فــإن إنشــاء المنظومــات 

البيئية يصبح أمرا بالغ التعقيد، إذ يتطلب أن يتم بناؤها بشكل تدريجي إلى غاية أن تشمل جميع الفاعلين. 

ويفتــرض فــي سلســلة القيمــة هــذه أن تكــون قــادرة، فــي إطــار "مســار الســائح"، علــى اقتــراح عــرض مندمــج ومتكامــل 
مــن الخدمــات الســياحية التــي تجعــل مــن الجــودة ومــن التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص الدعامــة األساســية 

إلنجاح هذه المنظومات البيئية، وفي نهاية المطاف، لتعزيز قدرات القطاع السياحي على المرونة والتأقلم.

بهــذا الصــدد، أدرجــت اللجنــة الخاصــة للنمــوذج التنمــوي الجديــد القطــاع الســياحي فــي رؤيتهــا لمغــرب المســتقبل 
مــن خــالل توصيتهــا، مــن بيــن تدابيــر أخــرى، بدعــم المبــادرات المقاوالتيــة، خاصــة منهــا الراميــة إلــى تنميــة المقــاوالت 

الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على المستوى المحلي.

وكان ذلــك بالضبــط هــو الخيــار الــذي اعتمدتــه Madaëf، كمــا ذكــرت بذلــك الســيدة حســنى مدغــري العلــوي، مــن 
ــذ فــي خمســة مجــاالت ترابيــة – تغــازوت بــاي،  Úفــي 2020، والــذي نُف Madaëf Éco6 خــالل إطــالق البرنامــج المقاوالتــي
الســعيدية، تامــودا بــاي، الحســيمة وفــاس – وذلــك لفائــدة نشــاط معيــن وهــو الكولــف. فــي متــم هــذه المرحلــة األولــى 
مــن تنفيــذه، أســفر البرنامــج عــن اختيــار 75 مشــروعا مــن بيــن 600 ترشــيح، متيحــا بذلــك مــن وضــع اللبنــات األولــى 
لمنظومــات بيئيــة ســياحة متناســقة. مــن خــالل هــذا البرنامــج، أكــد Madaëf Éco6 رســوخ طابعــه المحلــي فــي كل 
واحــدة مــن دوراتــه، مــع انتمــاء حواـلـي 80 % مــن المتوجيــن للوجهــات الســياحية المعنيــة. واســتفاد هــؤالء مــن 
العديــد مــن الخدمــات، انطالقــا مــن برامــج المواكبــة مــن قبــل خبــراء، مــرورا بالولــوج إـلـى األســواق عبــر طلبيــات 
مــع  العالقــات  تســهيل  بغــرض  اإلداري  التتبــع  تســريع  إـلـى خدمــات  وصــوال   ،Madaëfالفندقيــة ل المؤسســات 
مختلــف اإلدارات. كمــا اســتفاد جميــع الفائزيــن مــن المشــاركة فــي أنديــة اجتماعــات مــن أجــل تكثيــف فــرص اللقــاءات 

وتحفيز التكامالت في إطار البرنامج.

مــن جانــب آخــر، فــإن تواجــد مؤسســة محوريــة فــي إطــار هــذه المقاربــة يكتســي أهميــة خاصــة مــن أجــل توجيــه العمــل 
بشــكل أقــل نحــو الترويــج وبشــكل أكبــر نحــو الهندســة الســياحية، ومــن خــالل ذلــك إعطــاء نفــس قــوي للديناميكيــة 

في انسجام مع اقتراح تجربة سفر وصورة العالمة الترابية. 

فــي هــذا االتجــاه، ذكــر الســيد العربــي الصفــاء بــدور منظومــات "الريــاض" فــي اإلشــعاع الدولــي لمدينــة مراكــش، والتــي 
ألهمت الفنادق الكبرى فأصبحت بدورها تقترح على زبنائها روح "الرياض".

كمــا يجــب أن تكــون حكامــة القطاعيــن العــام والخــاص حكامــة فضلــى مــن أجــل تطويــر نظــام عملــي لتدبيــر األزمــات، 
ـفـي عالــم وصفــه الســيد جــان لــوط بوليــن بوضعيــة "عــادي – كارـثـي"، وذلــك بهــدف الحفــاظ عـلـى أدوات اإلنتــاج 

والتوزيع الفعال للوسائل من أجل ضمان معاودة سريعة للنشاط.

لبلــوغ ذلــك كلــه، مــن المهــم بشــكل خــاص أن يخــرج جميــع الفاعليــن مــن  وأنمــاط التفكيــر التقليديــة وأن يأخــذوا 
الوقــت الكاـفـي مــن أجــل التشــاور واالستشــراف بهــدف االنــدراج ـفـي منحــى التأقلــم والمرونــة. وـفـي نفــس الســياق، 
وبالنظــر للتطــورات التــي يعرفهــا عالــم الســياحة، كمــا أشــار إلــى ذلــك الســيد عثمــان شــريف العلمــي، فــإن التفكيــر فــي 
مؤشــرات أساســية جديــدة لــآلداء أصبــح أمــرا مرغوبــا فيــه نظــرا لكــون المؤشــرات القديمــة مــن قبيــل عــدد الليالــي 

الفندية لم تعد قادرة على إعطاء صورة حقيقية عن واقع القطاع.

وختامــا، فيمــا يخــص الجانــب المتعلــق بالمــوارد البشــرية، فــإن القطــاع ال زال يعاـنـي مــن تدـنـي مســتوى تكويــن 
مســتخدميه، الشــيء الــذي يؤثــر مباشــرة، وبشــكل ســلبي، علــى جــودة الخدمــات فــي إطــار مســار الســائح. ويعــد هــذا 
موضوعــا أساســيا فــي أفــق تنميــة القطــاع ألنــه، كمــا أشــار إلــى ذلــك المتدخلــون، عندمــا يكــون لدينــا زائــر راض فذلــك 

يعني أن لدينا زائرا وفيا.


