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 1 الصفحة – الورشة األولى ت خال صا– السياحة بإقليم الناظور وإمكانيات إدماج الشباب

 

 يوم دراسي حول موضوع

  الشباب السياحة بإقليم الناظور وإمكانيات إدماج
 

 2012 مارس 15 يوم  والشبابيةاالجتماعيةمبادرة لتنمية الفضاءات طرف جمعية  من تم تنظيم اليوم الدراسي

  .نزغنغمدينة ب" زرو ھمارأ" بمنتجع الزيفون الواقع بجبل 

 الحكومية و الغير  ممثلي القطاعاتمداخالتو لترحيب بالمشاركين ا االفتتاح وعلى كلمة حصة الصباح اشتملت 

  : عرض تجربتين ناجحتين في ميدان السياحة بعد ذلك تم و ذات عالقة بالموضوع،الحكومية

المجلس اإلقليمي للسياحة عضو  ، الذي قدمه السيد أحمد شھيد"مدارات الجنوب"عرض حول  •

 بزاكورة،

 السيد ، الذي قدمه"المؤھالت و اإلكراھات: ستدامة بالجھة الشرقيةترويج السياحة الم"عرض حول  •

  .ة طبيعة و تراث جمعيالحسن الطالبي، أستاذ بكلية العلوم بوجدة و رئيس

  

  :الحصة الموالية خصصت لتنظيم و رشتين

 تثمينتحليل و : ميدان السياحة بالناظور .1

  .يل الذاتي في قطاع السياحة عبر التشغيل و التشغالشباب  إدماجطرق .2

  

  .اھشفيما يلي ملخص عن الورشة األولى التي أشرفت على إدارة نقا

 مشاركا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالقطاع و ممثلين عن جمعيات 22 شارك في الورشة

  .المجتمع المدني و العاملين بالقطاع و الساكنة

ر السياحة مع اإلشارة إلى المخططات الوطنية و كونھا تسمح في البداية تم استعراض اإلطار العام المتعلق بتطوي

  .بتطوير مختلف أنواع السياحة

بالجھة بصفة   السياحيةمؤھالتال ضرورة التعريف ب:اولھا و اتفق الجميع على أولويتھامن النقط التي تكرر تن

 التي لم مؤھالتال  ھذه دراسة ھذا اإلطار تم التأكيد على أھميةفي. عامة و مؤھالت إقليم الناظور بصفة خاصة

  . و تدقيق المعلومات المتعلقة بھايتم تثمينھا بعد

التي تستقطب أغلبية السائحين و  )Tourisme de masse" (الجماعية" بين السياحة االختالف فيما يخص

ية السياحة  التي تلعب دورا أساسيا في تطوير السياحة المستدامة، تمت اإلشارة إلى أھمالسياحة اإليكولوجية



 

Université Mohammed 1er - Faculté des Sciences 
Association Nature et Patrimoine – naturepatrimoine.org 

B.P. 5090 - Oujda 

 

 2 الصفحة – الورشة األولى ت خال صا– السياحة بإقليم الناظور وإمكانيات إدماج الشباب

من حيث " الجماعية"مكن أن تنافس السياحة  ال يتم التأكيد على كونھا  واإليكولوجية التي يتزايد اإلقبال عليھا

كما أكد المشاركون على . و اتفق المشاركون على تطوير النوعين معا في إطار سياحة مسؤولة. المداخيل

 مع )مرافق اإلقامة و الصحة و الرياضة و الثقافة، ألخ (االخصاص الملحوظ فيما يتعلق بالمرافق السياحية عموم

اختالف فيما يتعلق بالخطوط الجوية بين من يرى أنھا كافية و من يرى بأن الخطوط الموجودة تلبي باألساس 

  .احتياجات المغاربة القاطنين بالخارج

  

التأكيد   تمو قد. القطاع السياحية بألطراف المعني االتعاون بينمسألة  متدخلون،عدة  من المواضيع التي طرحھا

 خاصة ذوي الخبرة و التجربة في والمعنيين التعاون بين جميع التأسيس للعمل التشاركي ب  ضرورةىعل

جماعات الحكومية و القطاعات  ال للتواصل بينلقاءات تنظيم  العمل علىالمجاالت المرتبطة بالسياحة وكذا

 تأھيلو   لتطويرتشاورية لبلورة إستراتيجية ثلي المھنيين و الشباب،مم و  المجتمع المدنيجمعياتمحلية و ال

  مشتركة إنشاء أرضية من االقتراحات التي جاءت في ھذا اإلطار،. بالرغم من الصعوبات الموجودةالسياحة

  .تطوير السياحة  لتخطي الصعوبات و تسھيل عملية كطريقة ناجعةالعمل بالتعاقد بين المتدخلين و للتعاون

  

 رح ممثلو وكالت مارتشيكا بأن المشروع شھدفيما يتعلق بمشروع مارتشيكا الذي تمت إثارته أكثر من مرة، ص

يمة أكثر للبيئة والبعد حيث أصبح يعطي قب انطالقته  الذي أعلن عنه أثناءلمنظورا تجاوزو  ا كبيراتطور

فيما يتعلق  . )approche multisectorielle ( و يعمل على إشراك قطاعات متعددة لتطوير المشروعاإلنساني

نھا و  مينستفيدالم معرفة  ضرورةعلى  ممثلو المجتمع المدنيركز،  كمشروع مارتشيكابالمشاريع الكبرى

 و في عالقة . حساب الحالة اإلجتماعية للساكنة تتطور على حساب البيئة والتراث وال علىالالحرص على أن 

كما (بيعية و خاصة الماء  األخذ بعين االعتبار حسن تدبير الموارد الطبالموضوع، أوصى المشاركون بضرورة

و العمل على المحافظة على التراث المعماري القديم و الذي يعاني من اإلھمال بحيث أن الكثير من ) و كيفا

  . طالھا التخريب و التلف،المواقع التاريخية و األركيولوجية

  

 ال و االستفادةالذين ال يمكن لھم ذوي االحتياجات الخاصة و السائحين   التفكير فيمن التوصيات أيضا، وجوب

 كما تم التأكيد على وجوب احترام المعايير الدولية عند بلورة ).كالمعاقين مثال( المشاريع السياحية الحالية لوجو

حسيس و تإلقليم با للساكنة مع العمل على تطوير الثقافة السياحية االستراتيجيات و ضمان الحق في التنمية

 اإلطار، تم  نفسفي. الوافدين على اإلقليم قصد السياحةانخراطھم في مشاريع استقبال  و لتقبل السياحة الساكنة

 ُ القصوى إعطاء األھميةجاح المشاريع السياحية، ما يستدعيإلنالتركيز على دور التكوين و التكوين المستمر 

اإلرشاد و التنشيط و الخدمات،  (يملقة بالسياحة و التي يفتقر إليھا اإلقلإلحداث مراكز التكوين في المجاالت المتع
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إيجاد صيغ التناغم  ضرورة  تنمية السياحة وو مساھمتھا في الصناعة التقليدية  كما تم اإلجماع على قيمة.)ألخ

  . في مشروع تنمية قطاع السياحةاكھم جميعاوإشر خلينبين المتد

  

 إقليمية يعھد إليھا "تنسيقية"أوصى المشاركون بالعمل على إحداث  و تطوير األداء،تنظيم القطاع فيما يتعلق ب

و أكد .  و كذا التعريف بمؤھالت اإلقليمدور التنسيق بين المتدخلين و إرشاد و توجيه حاملي المشاريع السياحية

 تمويل ظيم و تطوير و المجلس اإلقليمي للسياحة لكي يھتم بتن إحداث أھميةبعض المتخصصين في القطاع على

  .استعدادا للمرحلة القادمةو تنمية السياحة باإلقليم 

   

 و إلنشاء مقرات اإليواءمن النقط التي تم اإلجماع عليھا، افتقار اإلقليم لمقرات اإليواء و ضرورة إعطاء األھمية 

 الذين مساعدةرشاد و  العمل على إدولية والمواصفات تخضع لل )Gîtes ruraux ( في العالم القرويمنتجعات

و في ھذا اإلطار يجب  . ذوي المشاريع الصغرى في ھذا المجال و خاصة السكان المحلييناالستثماريريدون 

  . الموجودة في الجھات األخرى السابقة و من التجاربواالستفادة راك ذوي الخبرة في المجالالعمل على إش

  

خلق منتزھات طبيعية بحكم المؤھالت التي القروية، بأوصى بعض المشاركين من ذوي الخبرة في السياحة 

و ذلك لتساھم في تطوير السياحة المستدامة ) عدة مواقع ذات أھمية بيولوجية و إيكولوجية (تزخر بھا المنطقة

  .على المدى المتوسط و الطويل

الله عن وجود إرادة و مستواه عاليا، عبر المشاركون من خفي األخير يجب اإلشارة إلى أن النقاش كان بناءا 

قوية للمشاركة في مشروع مشترك للنھوض بقطاع السياحة باإلقليم كما ألح البعض على أھمية تكرار تنظيم مثل 

  . لتبادل التجارب و توحيد الرؤىاللقاءاتھذه 

  

  الحسن الطالبي

  جمعية طبيعة و تراث–كلية العلوم 


