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 ملخص البحث

 

ال شػ في اف تخظيط قظاع الدياحة مؽ السياـ 
السعقجة التى تؾاجو السخظظضؽ في السقاصج 
الدياحية السختمفة نغخًا لظبيعة السشتج الدياحى 
السخكب والستذابػ والحي يتكؾف مؽ عجد كبضخ مؽ 
الرشاعات والخجمات السغحية لو باإلضافة إلى 
وجؾد عجد كبضخ ومتجاخل مؽ أصحاب السرمحة 

مضؽ في تشفضح مخظظات التشسية الدياحية الفاع
وغياب التشدضق والتذارؾ معيؼ في وضع الخظة 
يعشى فذل عسمية التخظيط الدياحى، لحلػ لؼ يعج 
مسكشا لسشغسة واحجة أيا كانت سمظاتيا ومدئؾلياتيا 
اف تعسل بذكل مشعدؿ وبرؾرة مغمقة مع التخظيط 

 او  التشسؾى لقظاع الدياحة سؾاء في الجوؿ الشامية
 

 
 

 
 

الستقجمة، ولحلػ تشاولت الجراسة دعؼ السخظط 
الدياحى مؽ خالؿ أحج أىؼ االتجاىات الحجيثة وىؾ 
التخظيط التذاركى الحى يجب تفعضل محؾريو 
الخأسى واألفقي  وىؾ ما يحقق دعسا مباشخًا وغضخ 
مباشخ  لمسخظط الدياحى وتزسؽ مؾاجية كافة 

عالية وتعسل الستغضخات في بضئة التخظيط بكفاءة 
عمى تخؽيف مؽ السخكدية الذجيجة في وضع الخظط 

تؾفضخ األدوات السشاسبة لجعؼ  الدياحية وتداعج في 
ال مخكدية السعمؾمات، وتزسشت الجراسة مقابالت 
شخرية مع السخظظضؽ الدياحضضؽ عمى مدتؾى 
أجيدة التخظيط القؾمية باإلضافة إلى السخظظضؽ 

لتقضيؼ الؾضع  عمى مدتؾي محافغة اإلسكشجرية
الحالى التجاه التخظيط التذاركي ، وقج خمرت 

 المجلت العلميت لكليت السياحت والفنادق

(0219) لثانيا، اإلصذار 16العذد   
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الجراسة إلى ضعف اتجاه التخظيط التذاركى الخاسي 
واألفقي والحي أدى إلى محجودية وضع السخظظات 
الدياحية السحمية في محافغة االسكشجرية، و 
اوصت الجراسة بزخورة تظبضق اليات واضحة 

ؼ بذكل كبضخ في لتفعضل اتجاه التذارؾ وىؾ ما يداى
تحدضؽ اداء و كفاءة  السخظط الدياحي السحمي في 
محافغة االسكشجرية ، وقج اقتخحت الجراسة ـيكاًل 
واضحًا لسشغؾمة التخظيط الدياحى التذاركى عمى 

 مدتؾى محافغة اإلسكشجرية.
 الكلمات الدالة 

 الُسخظط التخظيط الدياحي، التخظيط التذاركي،
السحمي، اتجاه التذارؾ الدياحي،ىضئات التخظيط 

 االفقي و الخاسي، محافغة االسكشجرية .

 مقدمة  -1

عمى الخغؼ مؽ أىسية التشدضق واالتراؿ الخأسي 
واالفقى لجياز الدياحة الخسسى عشج التخظيط 
لقظاع الدياحة إال أنو مؽ الرعؾبة في الؾقت 
الخاىؽ تحقضق ىحا التفاعل في بعض الجوؿ الشامية 
والتى يعتخييا غياب التؾاصل والتفاعل الخأسى والحي 

الدياحة يتسثل في التشدضق واالتراؿ داخل جياز 
الخسسى نفدو فى كافة مدتؾياتو اإلدارية أو 
االتراؿ االفقى الحي يعسل عمى تكامل جياز 
الدياحة الخسسى مع اصحاب السرمحة لتحقضق 
تشسية مدتجامة لقظاع الدياحة عمى مدتؾى اليضئات 
الحكؾمية االخخى او القظاع الخاص ولحلػ يتظمب 

يخ آليات التخظيط لمتشسية الدياحية السدتجامة تظؾ 
وعسميات ججيجة لجمج االتجاىات السختمفة لشغاـ 

التخظيط في عل التذارؾ مع كافة اصحاب 
 .(Jamal and Getz,1995السرالح )

مؽ ىشا، تغيخ األىسية الستدايجة لعسميات التذارؾ 
والتعاوف واالتراؿ في وضع االستخاتيجية الدياحية 
لمسقرج الدياحى والخظط السشبثقة مشيا بحضث 

ربح عسمية التخظيط الدياحى عمى الذكل ت
الذبكى الحي يتجاخل ؼيو كافة األطخاؼ الفاعمة 
والتي تزسؽ تحقضق أكبخ قجر مؽ التشدضق والسخونو 
في كافة مخاحل التخظيط الدياحى ولتشفضح ذلػ يجب 

برفتيا الجية  –اف تقؾـ أجيدة الدياحة الخسسية 
دوؿ  السشغسة لعسمية التشسية الدياحية في معغؼ

بتظؾيخ األدوات واألسالضب التى تعدز  -العالؼ  
التفاىؼ والتشدضق بضؽ مختمف الجيات الفاعمة في 
عسمية التخظيط التذاركي سؾاء عمى السدتؾى 

 .(Dredge, 2006الخأسى أو األفقى )
برؾرة عامة فإف عسمية التخظيط الدياحى تتؼ في 
معغؼ دوؿ العالؼ أما مؽ قبل الدمظات السخكدية 
)مثل أجيدة الدياحة الخسسية( أو إدارات الدياحة 
السحمية أو مؽ خالؿ التشدضق بضشيسا، إال أنو في 

يتؼ استبعاد  -ومشيا مرخ -بعض البمجاف الشامية
الدمظات السحمية مؽ السذاركة بذكل وثضق في 
وضع الخظة الدياحية حضث لجييؼ خبخة قمضمة في 

عمى الخغؼ تخظيط وتظؾيخ وإدارة القظاع الدياحى، 
مؽ نجاح اليضئات السحمية مؽ السذاركة الفعالة مع 
األدارات السخكدية في عسمية التخظيط الدياحى في 
العجيج مؽ دوؿ العالؼ، نغخًا لمسعخفة التي يتستعؾف 
بيا عؽ األوضاع السحمية السختمفة ومؽ ىشا تأتي 
أىسية التشدضق والتؾاصل بضؽ األجيدة الدياحية 

رات الحكؾمية السحمية عشج التخظيط السخكدية واالدا
لقظاع الدياحة وذلػ يدتمـد أدوات وأسالضب اكثخ 
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مخونة وديشاميكية تجعؼ عسمية االتراؿ بضؽ 
 ,Can and Alaeddinogluاألطخاؼ الفاعمة )

2014 .) 
 

 الدراسات الدابقة -2

تشاولت بعض الجراسات الدابقة مفيؾـ دور 
السذاركة في تحقضق التشسية الدياحية و التي عمي 

والتي  Pinelopiرأسيا  الجراسة  التي قامت بيا 
ىجفت الي تقضيؼ دور السذاركة السجتسعية في عسمية 

في    Claiborneالتخظيط الدياحي، كسا اوضح 
ية في الجراسة التي اعجىا اىسية السذاركة السحم

تحقضق عسمية التشسية الدياحية باالضافة الي الجراسة 
و التي استشتجت ضخورة ادارة  Dredgeالتي اعجىا 

عسمية السذاركة  و حل الخالفات و التزارب 
الشاتج عشيا مؽ اجل تحقضق تشسية مدتجامو لقظاع 

 الدياحة .
اال اف معغؼ الجراسات الدابقة تشاولت مفيؾـ وأبعاد 

ذاركي مؽ مشغؾر واحج فقط وىؾ التخظيط الت
السذاركة السجتسعية في عسمية التخظيط إال أنو 
يؾجج مشغؾر أشسل وأعسق لعسمية لمتخظيط 
التذاركي تجاىمتو معغؼ الجراسات التى تشاولت ىحا 
السؾضؾع والحي يتخكد عمى محؾريؽ أساسضؽ 
لتحقضق عسمية التذارؾ في التخظيط، محؾر الخأسي 

شخاؾ كافة الجيات الفاعمو في والحي يعتسج عمى أ
عسمية التخظيط الدياحي عمى مدتؾى اإلدارات 
والسشغسات التابعة لجياز الدياحة الخسسي، 
باإلضافة إلى السحؾر األفقي السعتسج عمى التعاوف 
بضؽ السشغسة الخسسية السدئؾلة عؽ التخظيط 
الدياحي وبضؽ كافة السشغسات والجيات األخخى 

تخظيط الدياحي بسا في ذلػ السختبظة بعسمية ال

 office of theالسجتسع السحمى والقظاع الخاص 
deputy prime Minister, UK,2003) أي أف ،

السذاركة السجتسعية ىي جدء مؽ عسمية التخظيط 
(. وبالتالى جاءت Pinelopi, 2007التذاركي )

عسمية تفعضل السذاركة في بعض الجراسات قاصخة 
حمى كشؾع مؽ انؾاع عمى اشتخاؾ السجتسع الس

الجيسؾقخاطية في عسمية التخظيط الدياحى 
(Twitchen and Adams. 2011)   ومؽ ثؼ

غياب التفعضل الكامل لمتخظيط التذاركى عمى 
مدتؾى جياز الدياحة الخسسى بذؿية األفقى 

 والخأسى .

لحلػ فإف الجراسة الحالية تختمف عؽ معغؼ 
 الجراسات الدابقة في انيا:

ؾـ التخظيط التذاركى بسفيؾمو تتشاوؿ مفي -1
الستكامل السعتسج عمى ارتباط جياز الدياحى 
الخسسى بعالقات اترالية افؿية ورأسية في كافة 

 مخاحل التخظيط لمدياحة.
تزع رؤية كاممة لتفعضل التخظيط  -2

التذاركى عمى مدتؾى جياز الدياحى الخسسى 
ألوؿ عؽ تخظيط وتشسية قظاع ا برفتو السدئؾؿ

 العجيج مؽ الجوؿ الشامية ومشيا مرخ. الدياحة في
التخكضد عمى إشخاؾ الجيات الخسسية  -3

السحمية في محافغة االسكشجرية والتى تتؾاجج في 
ادنى اليـخ التشغيسي لجياز الدياحة الخسسة في 
عسمية التخظيط الدياحى السحمى سؾاء كاف متؾسط 
او طؾيل األجل وبالتالى العسل عمى تحقضق التؾازف 

استخاتجضتى التخظيط مؽ أسفل إلى اعمى ما بضؽ 
والتخظيط مؽ اعمى إلى أسفل بسا يتالءـ مع طبيعة 

 الحالة السرخية.
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 االطار النظري:

 مفههم اتجاه التخطيط التذاركي  -3

تدتخجـ مرظمحات متعجدة لؾصف أنؾاع التخظيط 
التعاوني أوالتذاركي بسا في ذلػ الذخاكات 

partnerships الؾساطةMediation  التخظيط ،
 Communityالقائؼ عمى السجتسع السحمى 

based planning  بشاء تؾافق في ،
وصشع القخارات   Consensus buildingاآلراء

السذتخكة، واإلدارة السذتخكة إال أف الدسة السذتخكة 
في جسيع ىحه الشساذج التعاونية ىى إشخاؾ أصحاب 

ة السرمحة في وضع خظط التشسية الدياحي
(Gunton et al.,2007 و يسكؽ التعخؼ عمى .)

مفيؾـ التخظيط التذاركي مؽ خالؿ السفاـيؼ التالية 
(Bramwell and Lane,2000). 

معغؼ مشاقذات التخظيط التعاوني أو التذاركي  -
لسفيؾـ السذاركة  Greyاعتسجت عمى تعخيف جخاي

حضث أنيا "ىى عسمية لتجسيع الجيؾد واألفكار 
مسؾسة مثل السعمؾمات، األمؾاؿ، والسؾارد الس

والعسالة... ألخ مؽ خالؿ جيتضؽ أو اكثخ مؽ 
أصحاب السرمحة لحل عجد مؽ السذكالت والتي 

 ال يسكؽ حميا بذكل فخدي.

و الف  Bramwellكسا حجد كال مؽ بخامؾيل -
Lane  مفيؾـ التخظيط التذاركي عمي انيا عسمية

ؼ مؽ مذتخكة لرشع القخار في السجاؿ الدياحي تت
خالؿ رؤية مذتخكة عبخ وضع إجخاءات ىادفة لحل 
السذكالت التشسؾية في ىحا السجاؿ والتي تتؼ بضؽ 
أصحاب السرمحة الخئيدضضؽ والحيؽ يتقاسسؾف 
الدمظة والسؾارد والسدؤولية، وتمػ العسمية تؤثخ 

نتائجيا بالتداوي عمى جسيع األعزاء الفاعمضؽ في 
 السجتسع.

التخظيط التعاوني باعتباره  Healyكسا قجـ ىضمي -
تفؾيض السدؤولية إلعجاد وتشفضح خظط لسجسؾعة 
مؽ أصحاب السرمحة يسثمؾف جسيع السرالح 
السعشية، ويدتخجـ التفاوض عمى أساس تؾافق اآلراء 
لمتؾصل إلى اتفاؽ نيائي ويتؼ استخجاـ التخظيط 
التعاوني كؾسيط لتديضل عسمية السذاركة مؽ خالؿ 

القائسة عمى تحقضق الفائجة لكل  أسالضب التفاوض
األطخاؼ، وقؾاعج التؾافق لمتؾاصل إلى اتفاؽ، 
وتقرى الحقائق بذكل مذتخؾ لتظؾيخ الخظط التي 
يتؼ بعج ذلػ رفعيا لميضئات القانؾنية التي تحتفظ 

 .(Purbani, 2017) بدمظة السؾافقة الشيائية

عسمية تؾاصل ذات  كسا يسكؽ تعخيفيا بانيا -
ؽ اليضئة السحمية والسجتسع تعتسج عمى اتجاىضؽ بض

تبادؿ السعمؾمات بضؽ الظخفضؽ وتقجيؼ مجخالت مؽ 
السؾاطشضؽ بذاف قزية ما قبل اتخاذ اليضئة قخارًا 
بذأف القزية أو وضع الدياسات والخظط أو تحجيج 
اتجاىا آلخح القخار )صشجوؽ تظؾيخ واقخاض 

 (.2009البمجيات، 

مفيؾـ التخظيط  Watchornكسا تشاوؿ واتذؾرف  -
التذاركي عمي انو  التعاوف كؾسضمة لمتعامل مع 
السذكمة السعقجة التي تتظمب عيؾر استجابات 
تشغيسية متعجدة ومذتخكة ما بضؽ السشغسات السختمفة 
في مجاالت الشغخية التشغيسية وتحمضل الدياسات 

 .(Watchorn, 1998والتظؾيخ التشغيسي )
الحالية السفيؾـ التالي التجاه بضشسا تقتخح الجراسة  -

التخظيط التذاركي حضث انو اتجاه تخظيظي مخف 
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يعتسج عمى تفؾيض جدء مؽ مدؤوليات وضع وتشفضح 
خظط التشسية السحمية )العالجية والؾقائية( إلي 
ىضئات التخظيط السحمية مؽ خالؿ عسمية االتراؿ 
والتكامل الخأسي، والتي بجورىا تعسل عمى تحقضق 

خاؾ وتعاوف مسكؽ مع أصحاب السرمحة أفزل إش
في عسمية التخظيط الدياحي وفقًا لغخوؼ الجولة 
التشغيسية والتذخيعية واالقترادية واالجتساعية 
والثقاؼية مؽ خالؿ عسمية التكامل األفقي وذلػ 
إلحجاث تغضضخ إيجابي وفق األىجاؼ السخسؾمة 
والستفق عمضيا لمؾصؾؿ إلى تحقضق التشسية الدياحية 

لسدتجامة مع مخاعاة تؾزيع السشافع عمى كافة شخائح ا
 السجتسع السحمى.

وبالتالي فإف اتجاه التخظيط التذاركي ال يقجـ  -
فقط طخيقة لمتعامل مع العجيج مؽ أصحاب 
السرمحة السذاركضؽ في عسمية التخظيط والتشسية، 
وإنسا ىى أيزًا أداة فعالة لمتعامل مع العجيج مؽ 

عمى مختمف السدتؾيات  الدياسات السختمفة
 .(Sillia , 2013الحكؾمية )

 

 خرائص اتجاه التخطيط التذاركي  -4

تعخيف اتجاه التخظيط التذاركي يبخز أىؼ 
 خرائرو، وىى كسا يمي:

يتدؼ فكخ التخظيط التذاركي بالسخونة في  -1
التعامل مع عسمية التخظيط وما يمدميا مؽ عسميات 

السرمحة  لمتذارؾ والتعاوف بضؽ مختمف أصحاب
وذلػ مؽ مشغؾر درجة مخكدية التخظيط الدياحي 
داخل الجياز التخظيظي السدئؾؿ عؽ تخظيط 
قظاع الدياحة حضث تشقدؼ درجات السخكدية في 

جسيع مجاخل التخظيط إلى )عبج الدالـ وحدؽ، 
2003: ) 

 

: السقرؾد ىؾ Deconcentrationالخمخمة  - 
ثخ ميال خمخمة محجودة لمدمظات وىى األسمؾب األك

نحؾ السخكدية )تخظيط مؽ أعمى إلى أسفل( فيي 
األكثخ ارتباًطا باإلدارة السخكدية حضث تشتقل 
مدؤوليات التشفضح فقط لمسحميات وذلػ في بعض 
الذئؾف التي تحتاج إلى متابعة مضجانية بضشسا تغل 
سمظة اتخاذ القخارات و عسمية التخظيط مختبظة 

ية تغل الدياسات السالية ارتبظًا وثيقًا باإلدارة السخكد 
مؽ سمظة اإلدارة العميا التي تؾجو السضدانية وفقًا 

 ألولؾيات عامة.
 

: وىى تسثل مجخل  Devolutionاالستقاللية -
التخظيط مؽ أسفل إلى أعمى حضث أف اإلدارة 
السعتسجة عمى السحميات وىضئات الدياحة السحمية 
بذكل كامل سؾاء في اتخاذ القخارات أو في 

خظيط أو القجرات عمى تسؾيل السذخوعات الت
والخجمات مؽ خالؿ مؾارد اقترادية مدتقمة مثل 
الجيؾد الحاتية والقظاع الخاص والذخاكة 

* أحيانًا وتسثل السحميات في B.O.Tومذخوعات
                                                           

 Build, Operate And(B.O.Tل السمكية )ق)*(مذخوعات التذضضج والتذغضل ون

Transfer  الؾزارات أو اليضئات التابعة ليا إلى :انو تعيج مؽ الحكؾمة أو احجى
مؤسدة خاصة محمية أو اجشبيو أو مذتخكة باتباع وسائل معضشة إلنذاء مخفق 

عاـ إلشباع حاجة عامة مثل الظخؽ والسظارات والسؾانئ ومحظات الظاقة 
وغضخىا، وذلػ عمى حداب ىحه السؤسدة )اإلنذاء(، ثؼ تقـؾ ىحه السؤسدة 

جمة لمجسيؾر السدتفضج مؽ ذلػ لسجة معضشة بذخوط بإدارة السخفق وتؤدي الخ
محجدة تحت إشخاؼ الجية الستعاقجة ورقابيا )التذغضل(، لتقـؾ بعج ذلػ بشقل 

أصؾؿ السخفق او السذخوع لمجولة أو الجية الستعاقجة في حالة جضجة قابمة 
أحج الؾسائل السالئسة لتسؾيل  B.O.Tالستسخار تذغضمو )التحؾيل(، يعج نغاـ الػ

مذخوعات البشية األساسية بعضجًا عؽ مضدانية الجولة حضث يتحسل السدتثسخ 
األعباء السالية إلقامة ىحه السذخوعات مقابل العؾائج السحرمة نتيجة لمتذغضل 

وىحا يعشى تخؽيف األعباء التسؾيمية ومخاطخىا عؽ الجولة وال شػ أف ىحا 
إقامة السذخوعات التي  الشغاـ يداعج الجوؿ التي تعانى مؽ ضعف االستثسارات

 تحتاج ألمؾاؿ طائمة ال تتؾافخ لجييا.

، B.O.T(، نغاـ البشاء والتذغضل والتحؾيل 2004أمل نجاح البذبيذي ) المردر:
سمدمة دورية تعشى بقزايا التشسية في األقظار العخبية العجد الخامذ والثالثؾف، 

 .8- 4الكؾيت ص ص -(، السعيج العخبي لمتخظيط3السجمج )
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ىحه الحالة االرتباط السباشخ بالدكاف حضث أف 
أعزاء ىحه السحميات مشتخبضؽ مؽ قبل الذعب كسا 

ارة السخكدية بالسذاركة في وضع تختبط باإلد
 الدياسات العامة لمتشسية.

: وىؾ أسمؾب إداري Delegationالتفؾيض  -
متؾسط بضؽ األسمؾبضؽ الدابق عخضيؼ حضث تتستع 
السحميات بحق اتخاذ القخارات ووضع السخظظات 
التشسؾية وتشفضحىا ولكؽ بإشخاؼ ومتابعة مؽ اإلدارة 

ي يسثل اتجاه وىحا األسمؾب اإلدار  السخكدية.
التخظيط التذاركي بذكل مباشخ فيؾ يقع في نقظة 
وسيظة بضؽ السخكدية السظمقة والالمخكدية السظمقة 
ويسكؽ التحكؼ بحجؼ السدؤوليات التخظيظية 
السخؾلة لإلدارات السحمية في عسمية  التخظيط 

 الدياحي.

 
   ( درجات المركزية في جميع مداخل التخطيط1شكل رقم )

 الباحثالمردر: 

يتسضد مجخل التخظيط التذاركي أيزًا  -2
بإشخاؾ أصحاب السرمحة برفة خاصة والسجتسع 
السحمى برفو عامة في عسمية التخظيط الدياحي 
مؽ خالؿ اليضئات السحمية التي تعتبخ كؾسيط 
لتخجسة تؾجيات وأفكار وقخارات أصحاب السرمحة 
في شكل مخظظات سياحية قابمة لمتشفضح فعميًا عمى 

الؾاقع ورفعيا إلى اإلدارة السخكدية لإلشخاؼ  أرض
والستابعة عمى سضخ عسمية التشفضح، ويسكؽ تقديؼ 
السذاركة السجتسعية في عسمية التخظيط إلى األنؾاع 

 والسدتؾيات التالية :

نالحظ انو تتعجد مدتؾيات السذاركة السجتسعية في 
عسميات التخظيط حضث تتخاوح ما بضؽ "السذاركة 

التي تتؼ عاىخيًا فقط أما مؽ خالؿ الخادعة" 
الحؾافد السادية أو أشخاؾ أفخاد غضخ مؤىمضؽ في 
عسمية التخظيط ثؼ مدتؾيات " السذاركة الدمبية 
وإعظاء السعمؾمات" حضث أف كل ىحه السدتؾيات 
تجخل في اطار مجخل التخظيط مؽ اعمى إلى اسفل 
الف السجتسع السحمى يتؼ إدراجو في عسمية التخظيط 

شرخ متمقى فقط لشتائج العسمية التخظيظية. كع
مخورا بالسدتؾى الؾسظى مؽ عسمية السذاركة والحي 
يدسى مدتؾى "اإلشخاؾ والتعاوف" وىؾ مؽ قبضل 
عسمية التخظيط التذاركي حضث انو يقؾـ عمى 
تحقضق مذاركة فعالة مؽ السجتسع السحمى في كافة 
مخاحل في كافة مخاحل عسمية التخظيط الدياحي 

التذارؾ مع اليضئة السحمية التى يكؾف ليا الدمظة ب
في وضع الخظط الشيائية القابمة لمتشفضح باإلضافة 
إلى دعؾة جسيع أصحاب السرمحة في عسمية 
التخظيط وىحا السدتؾى التذاركي ىؾ األكثخ مالئسة 
لمتشفضح في الجوؿ الشامية وفقُا لغخوفيا واحتياجاتيا 
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الستقجـ مؽ عسمية الحالية، انتياءًا بالسدتؾى 
السذاركة والحي يذسل مخحمة التعاوف حضث يتكؾف 
كياف مؤسدي وتذخيعي مذتخؾ بضؽ اليضئة السحمية 
والسسثمضؽ عؽ السجتسع السحمى وبحضث يستمكؾف 
نفذ السدئؾليات والدظمة الالزمة لمؿياـ بؾضع 
وتشفضح الخظط السختمفة، ويتسثل السدتؾى األكثخ 

اركة مؽ خالؿ التسكضؽ أو تظخفًا في عسمية  السذ
" والتي تزسؽ Self Mobilizationالتعبئة الحاتية "

تحخؾ السجتسع السحمى مؽ خالؿ اتخاذ مبادرات 
مدتقمة مؽ مؤسدات خارجية بعضجًا عؽ اليضئات 
السحمية التابعة  لمجولة حضث يزسؽ ىحا السدتؾى 
سيظخة السجتسع السحمى عمى استخجـ السؾارد 

تؾي السحمى وبالتالي فيحا الستاحة عمى السد
السدتؾى يجخل في إطار عسمية التخظيط مؽ أسفل 

 إلى اعمى.

أحج الخرائص السسضدة لسفيؾـ التخظيط  -3
التذاركي السقتخح ىؾ ضخورة وجؾد ىضئة محمية 
تعسل كؾسيط لتجسيع أراء واتجاىات وأىجاؼ 
السجتسع السحمى وأصحاب السرمحة مؽ جية، 

ىجاؼ العامة التي والدياسات واالتجاىات واأل
يرجرىا جياز التخظيط السخكدي في الجولة مؽ 
جية أخخى، وتقؾـ اليضئة السحمية بتخجسة كل ىحا 
في شكل خظط مختمفة قابمة لمتشفضح، وكمسا اتجيت 
عمسية التخظيط إلى نظاؽ مكاني أوسع أي إلى 
التخظيط عمي السدتؾي الؾطشي كمسا ازدادت حجة 

اعمي الي أسفل  استخجاـ مجخل التخظيط مؽ
باالعتساد عمى تؾجضيات ورؤية اليضئات السحمية، 
وكمسا كاف االتجاه التخظيظي عمى السدتؾى السحمى 
زادت ندبة التذارؾ والتكامل مع أصحاب السرمحة 

إلى أف ترل في بعض الجوؿ الستقجمة إلى مجخل 
 التخظيط مؽ أسفل إلى اعمى كسا في الذكل التالي.

 

 
  تدرجات مدخلي التخطيط( 2شكل رقم )

 المردر:
Murat kasimoglu and Handan Aydin (2012). 
Strategies for Tourism industry- Micro and Macro 

perspectives In Tech. 
 

ال يقترخ تؾزيع السشافع الشاتجة مؽ تشفضح  -4
خظة التشسية الدياحية عمى أصحاب السرمحة 

عمى جسيع السذاركضؽ في عسمية التخظيط فقط بل 
شخائح السجتسع السحمى السشخخطضؽ بذكل مباشخ 

 وغضخ مباشخ في الشذاط الدياحي. 
 

 خرائص محهرى التخطيط التذاركي  -5

اقترخت السفاـيؼ السختمفة لمتخظيط التذاركي في 
قظاع الدياحة عمى الجمج واإلشخاؾ الفعاؿ لمسجتسع 
السحمى فقط في عسمية التخظيط الدياحي إال أف 
السفيؾـ السقتخح مؽ قبل الجراسة تشاولو برؾرة أكبخ 
شسؾلية ليذسل تحقضق التذارؾ والتكامل في عسمية 

دياحة عمى الجمج التخظيط التذاركي في قظاع ال
واإلشخاؾ الفعاؿ لمسجتسع السحمى فقط في عسمية 
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التخظيط الدياحي إال أف السفيؾـ السقتخح مؽ قبل 
الجراسة تشاولو برؾرة أكبخ شسؾلية ليذسل تحقضق 
التذارؾ والتكامل في عسمية التخظيط الدياحي مؽ 

 (:Pinelopi, 2007خالؿ محؾريؽ متكاممضؽ )

ق تكامل وتؾاصل فعاؿ محؾر رأسي: يتزسؽ تحقض -
بضؽ جسيع أجداء جياز التخظيط السخكدي لقظاع 
الدياحة سؾاء عمى السدتؾى السحمى واإلقميسي 

 والقؾمي.
محؾر أفقي: يذسل تكامل وتذارؾ فعاؿ لجياز  -

التخظيط السخكدي بجسيع ىضئاتو مع جسيع أصحاب 
السرمحة بذكل مباشخ وغضخ مباشخ، ومؽ ضسشيا 

 ظاع الخاص والؾزارات السعشية.السجتسع السحمى والق

 
 محهر اتجاه التخطيط التذاركي (3شكل رقم )

 المردر: الباحث
 

وبالتالي فإف السفيؾـ السقتخح لمتخظيط التذاركي مؽ 
خالؿ الجراسة يعتبخ عسمية السذاركة السجتسعية في 
التخظيط الدياحي ىي جدء أصضل مؽ السحؾر 

سي بجسيع األفقي لمتكامل بضؽ جياز لدياحة الخس
ىضئاتو وبضؽ أصحاب السرمحة متزسشا في ذلػ 
السجتسع السحمى، كسا يقـؾ عمي السحؾر الخأسي 

الحي يسثل التكامل واالتراؿ بضؽ جسيع أجداء 
التخظيط السخكدي لقظاع الدياحي فبجوف ىحا 
السحؾر يرعب تحقضق التكامل األفقي )السعيج 

 (.2014العخبي لمتخظيط، 

االتجاه التذاركي في عملية تدرجات تطبيق  -6
 التخطيط

عيخ اتجاه التخظيط التذاركي في األساس لتالفي 
نقاط الزعف التي عيخت في كال مؽ مجخمي 
التخظيط )أعمى إلى أسفل ومؽ أسفل إلى أعمى( 
وخرؾصًا عشج تظبيقيسا في الجوؿ الشامية التي 
تعاني مؽ قرؾر شجيج في البشية التشغيسية 

خيعية واالجتساعية والتي تحج مؽ واالقترادية والتذ
فاعمية تظبضق مجخل التخظيط مؽ أسفل إلى اعمى 
باإلضافة إلى القرؾر الحى أعيخه مجخل التخظيط 
السخكدي في تمػ الغخوؼ نتيجة االنغالؽ و 
السخكدية الذجيجة لعسمية التخظيط، وبالتالي فإف 
اتجاه التخظيط التذاركي يخاعى ىحه الغخوؼ في 

التخظيظي ويتيح مخونة تجريجية لجياز  بضئة العسل
الدياحة الخسسي في اختيار حجؼ السدئؾليات 
والدمظة ودرجة السخكدية التي يسكؽ أف تتاح ليضئات 
الدياحة السحمية واألطخاؼ السعشية في وضع وتشفضح 
الخظط الدياحية،  وذلػ وفقا لغخوؼ واحتياجات 

 الجياز التخظيظي حضث يتخاوح ما بضؽ:

عخض الخظط األولية لمشقاش مع  .1
بسا فضيؼ ىضئات الدياحة -أصحاب السرمحة 

 وإخزاعيا لمتغضضخ.  -السحمية
عخض أبعاد السذكمة والتحجيات الخاىشة  .2

وتظمب مؽ أصحاب السرمحة وضع مقتخحات 
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وأفكار لعسمية التخظيط، ويقؾـ بتخجستيا في شكل 
 خظط قابمة لمتشفضح.

خظيط خمخمة بعض مدئؾليات جياز الت .3
السخكدي إلى ىضئات الدياحة السحمية لؾضع الخظط 
وتشفضحىا عمى السدتؾى السحمى مع ضساف السذاركة 
الفعالة مؽ أصحاب السرمحة وتحت إشخاؼ ورقابة 

 اإلدارة السخكدية.
تكؾيؽ شخاكة فعمية يكفميا اإلطار  .4

التذخيعي بضؽ اليضئة الحكؾمية ومسثمضؽ عؽ 
ظط التشسؾية أصحاب السرمحة مؽ اجل وضع الخ

في إطار سياسة مؾحجة مؽ جياز التخظيط 
 السخكدي.

لحلػ ال يسكؽ فرل التخظيط التذاركي في إطار 
ديسقخاطي عؽ مفاـيؼ الالمخكدية حضث مؽ 

السحمية أي  –الزخوري تحجيج العالقات السخكدية 
العالقة بضؽ الشسؾذجضؽ التقمضجيضؽ لمتخظيط )مؽ 

لى اعمى( اعمى إلى أسفل واألخخ في أسفل إ
وتحقضق التؾازف ؼيسا بضشيؼ لتحقضق أىجاؼ اتجاه 
التذارؾ، كسا أف ذلػ يخفع مؽ شأف التشسية السختكدة 
عمى السبادرات السحمية واستكساؿ دعؼ جانبي 
التشسية مؽ عخض وطمب معا )معيج التخظيط 

 (.2016القؾمي، 

أهمية التخطيط التذاركي في دعم المخطط  -7
 الدياحي 

التذاركي دورًا ميسا يتسثل في دعؼ  إف لمتخظيط
ومدانجة السخظط الدياحي مؽ خالؿ الشؾاحي التالية 

 (:2008) غانؼ، 

يداعج السخظط عمى زيادة أوجو التعاوف  -1
والتشدضق بضؽ مختمف األطخاؼ التي تختبط بالعسمية 

 التخظيظية 
يداىؼ في خفض التكاليف الالزمة لبشاء  -2

اد الخظط واستكساؿ الخظؾات الزخورية إلعج
 التشسؾية.

يخمق قبؾؿ عاـ مؽ كافة أصحاب السرمحة  -3
اتجاه القخارات التخظيظية التي تتؼ السذاركة بيا 

 والعسل عمى تشفضحىا والجفاع عشيا.
يداىؼ في تعديد وعى األفخاد بسذاكل  -4

مجتسعاتيؼ واإلمكانيات الستؾفخة وذلػ إليجاد حمؾؿ 
 لمتغمب عمى ىحه السذكالت.

يب القخارات والدياسات يعدز عسمية ترؾ  -5
التشسؾية مؽ خالؿ أحجاث تؾافق بضؽ األطخاؼ 

 ,Fachnlea and Tyrväinenالستعارضة )
(، وبالسحرمة يؤدي ذلػ إلى آراء مظؾرة 2013

اكثخ ؼيسا لؾ كانت الدياسات والقخارات التشسؾية 
 الشاجسة عؽ لجاف التخظيط السخكدي الغمقة.

ضق الفعالية تعتبخ عسمية السذاركة وسضمة لتحق -6
 لمسخظظات مؽ خالؿ:

تؾفضخ بيانات حؿيؿية عؽ واقع السجتسعات  -أ 
 السحمية.

إقامة ندق مؽ العالقات الدميسة يخاعى ؾيؼ  -ب 
 وعادات السجتسع.

ضساف التكامل والتعاوف السذتخؾ بضؽ العجيج  -ج 
مؽ أصحاب السرمحة في اتخاذ القخارات مسا يشتج 

حداسة عسمية تخظيظية أكثخ مخونة وأيزًا أكثخ 
 لمغخوؼ السحمية مع استيعاب لكافة الستغضخات.

يسكؽ مؽ مذاركة األطخاؼ السعشية في عسمية  -7
التخظيط الدياحي بذكل فعاؿ مسا يتيح أكبخ قجر 
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مسكؽ مؽ التشؾع في السعارؼ والسؾاقف والقجرات 
األخخى في عسمية صشع السخظظات الدياحية مسا 

سؾضؾعة يزفى ثقل وواقعية وابتكار عمى الخظط ال
 مؽ قبل السخظط.

يخاعى مجخل التخظيط التذاركي الغخوؼ  -8
االقترادية والتشغيسية واالجتساعية والثقاؼية لمبجاف 
الشامية حضث أنو يجسع ما بضؽ مسضدات السخكدية 
والالمخكدية ويقمص نقاط ضعفيسا إلى الحج األني 

 في أف واحج عشج التخظيط لمتشسية الدياحية .
نذظة األخخى غضخ يعسل عمى تذجيع األ -9

سياحية مسا يؾسع قاعجة السشفعة االقترادية 
 Bramweelواالجتساعية لمسجتسع السحمي ككل )

and lane, 2000). 
يدسح التخظيط التذاركي بتغمغل ووصؾؿ  -10

خظط التشسية الدياحية لمسشاطق البعضجة عؽ السخكد 
أو العاصسة والتي تكؾف فضيا الخظط والسذاريع 

ة اليـخ التخظيظي غضخ قادر التي ترجر مؽ قس
فعميا عمى تحجيج متظمبات وعخوؼ التشسؾي 

 الدياحية في تمػ السشاطق.
يقجـ ترؾر واضح ومحجد لظبيعة السذكالت  -11

التي يؾاجيا أصحاب السرمحة، األمخ الحي يداعج 
عمى رسؼ األىجاؼ وتحجيج األولؾيات بجقة بالغة 

 ( .2009)غشيؼ، 
 

 االطار العملي:

 الدراسة الميدانية:أهداف  -1
تيجؼ الجراسة السضجانية إلى التقضيؼ الفعمي لؾاقع 
التخظيط التذاركي بذؿيو األفقي والخأسي في قظاع 
الدياحة السرخي سؾاء عمى السدتؾى السخكدي أو 
عمى مدتؾى إدارات التخظيط السحمى في محافغة 

اإلسكشجرية وفقًا آلراء خبخاء التخظيط في أجيدة 
 سي.التخظيط الخس

 مجتمع الدراسة: -2

 تؼ تقديؼ السقابالت الذخرية بضؽ مدتؾيضؽ:

السدتؾى القؾمي وتذسل مقابالت شخرية مع  - 1
 عجد مؽ السخظظضؽ وىى تدتيجؼ ما يمى:

* تقضيؼ الؾضع الحالي لسحؾري التذارؾ في عسمية 
 التخظيط الدياحي.

* سبل تفعضل اتجاه التذارؾ في عسمية التخظيط 
 الدياحي.

تقضيؼ مجى أىسية تفعضل اتجاه التخظيط التذاركي * 
 مؽ وجية نغخ السخظظضؽ.

* تقضيؼ الجور الحالي لميضئات السحمية في وضع 
 خظط التشسية الدياحية.

السقابالت الذخرية عمى مدتؾى محافغة  -2
اإلسكشجرية و تختمف قائسة األسئمة السظخوحة عمي 

يا السخظظضؽ في السدتؾي السخكدي )القؾمي( عش
عمي مدتؾي السخظظضؽ في محافغة اإلسكشجرية، 
وذلػ لمؾصؾؿ إلى اكبخ قجر مؽ السعمؾمات عؽ 
طبيعة الشغاـ التخظيظي الدياحي برؾرة اكثخ 

 واقعية وشسمت الجراسة الجيات التالية:

* بعض أحياء محافغة اإلسكشجرية: وتذسل رؤساء 
األحياء ) أو ما يشؾب عشيؼ (وإدارات الذؾاطئ و 

ات التخظيط والستابعة في كال مؽ )حى شخؽ إيجار 
وحى وسط وحى غخب وحى السشتده أوؿ وحى 

 العامخية وحى العجسي(
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* إدارة التخظيط والستابعة بجيؾاف عاـ محافغة 
 اإلسكشجرية.

 * اإلدارة السخكدية لمدياحة و السرايف.

 * مكتب وزارة الدياحة بسحافغة اإلسكشجرية.
 

 يدانية:منهجية واداة الدراسة الم -3

اعتسجت الجراسة عمي السشيج الؾصفى التحمضمي في 
تقضيؼ االؾضع الخاىؽ التجاه التذارؾ في اجيدة 
التخظيط الدياحي، كسا تؼ استخجاـ أسمؾب السقابمة 

 Semistructred qualitative الؾصؽية 
interview   لتحمضل استخاتيجية التخظيط الدياحي

خأسي واألفقي في الحالية ولتقضيؼ اتجاه التذارؾ ال
مرخ، وذلػ نغخا لظبيعة مؾضؾع الجراسة والحى 

 يتظمب ما يمى:

تعتبخ السقابمة الذخرية مؽ اىؼ طخؽ جسع  -
السعمؾمات والبيانات وأكثخىا صجقًا، حضث يدتظيع 
الباحث التعخؼ عمى مذاعخ وانفعاالت السبحؾث ، 
وكحلػ اتجاىاتو ومضؾلو ، وىحا ماال يسكؽ الؾصؾؿ 

 مؽ خالؿ السقابمة الذخرية،  إليو إال

جسع معمؾمات مفرمة عؽ طبيعة الؾضع الحالي  -
لمتخظيط التذاركي في مرخ وىى في األغمب 

 معمؾمات وصؽية يتؼ جسعيا وفقا آلراء السبحؾثضؽ.

الخغبة في طخح األسئمة التي تتظمب شخحًا مظؾاًل  -
مؽ السخظظضؽ عؽ اتجاىات التظؾيخ السقتخحة 

التذاركي في التشسية الدياحية،  التجاه التخظيط
وكيؽية دعؼ السخظط الدياحية في اطار مؽ 
التكامل مع أصحاب السرمحة مؽ خالؿ نغؼ 

السعمؾمات الستكاممة ومجى إمكانية تظبيقيا في 
 الؾقت الخاىؽ.

طبيعة السؾضؾع التي قج تكؾف معقجه أو مخبكو  -
لمسبحؾثضؽ والتى تشبع مؽ طبيعة اتجاه التذارؾ 

 في عسمية التخظيط وتشؾعو وتعجد مخاحمو  نفدو

وقج تؼ تحجيج عجد مؽ األسئمة السفتؾحة والتى   
تختمف وفقًا لحضد الجراسة سؾاء عمى السدتؾى 
السخكدي أو السحمى لسحافغة اإلسكشجرية وقج تؼ 
اختيار عجد مؽ الجيات الحكؾمية السدئؾلة بذكل 
مباشخ عؽ عسمية التخظيط الدياحي في محافغة 

إلسكشجرية لتقضيؼ اتجاه التخظيط التذاركي في ا
مرخ مؽ خالؿ السقابالت الذخرية مع عجد مؽ 
السخظظضؽ الدياحضضؽ في اجيدة التخظيط السخكدي 
في مرخ بؾجو عاـ وعمى مدتؾى السحمي لمتخظيط 

 في محافغة اإلسكشجرية بؾجو خاص. 

وبالتالي تعتبخ السقابالت الذخرية احج اكثخ 
مالئسة لالطار التظبيقي في ىحه الجراسة األدوات 

آلنيا تعسل عمى جسع معمؾمات وصؽية مؽ خبخاء 
التخظيط في السجاؿ الدياحي عمى السدتؾيضؽ 
السخكدي والسحمى لسحافغة اإلسكشجرية مسا يتيح 
رؤية افزل لتحمضل واقع الجراسة ونتائجيا واقتخاح 
الدبل واألدوات السالئسة لألوضاع الحالية التي 
تجعؼ عسمية التخظيط الدياحي في محافغة 

 اإلسكشجرية.

 إجراءات الدراسة الميدانية: -4

مدئؾال عؽ  37تؼ عسل مقابالت شخرية مع 
 12عسمية التخظيط الدياحي حضث كاف تؾزيعيؼ 

مدئؾال عمى  25مدئؾال عمى السدتؾى القؾمي و
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السدتؾى السحمى لسحافغة اإلسكشجرية وجاء عجد 
 حا العجد لألسباب التالية:عضشة الجراسة بي

ال يؾجج حرخ دقضق لسجتسع الجراسة الحى  -
يذسل السخظظضؽ عمى السدتؾى السخكدي والسحمى 
وبالتالي مؽ الرعؾبة تحجيج حجؼ السقابالت 

 السشاسبة لمجارسة.
ضعف ندبة االستجابة مؽ السبحؾثضؽ ورفض  -

عجد كبضخ مؽ السدئؾلضؽ في أجيدة التخظيط 
مقابالت شخرية مع الباحث أو السختمفة عسل 

اإلدالء بأي معمؾمات تخص عسمية التخظيط 
 الدياحي في مرخ.

االختيار الجقضق لمسبحؾثضؽ الحيؽ ليؼ عالقة  -
بعسمية التخظيط الدياحي والسدئؾلضؽ عشيا في 
مرخ و الحبؽ يستمكؾف الخمؽية العمسية والفكخية 

 التي تخجـ أىجاؼ الجراسة.
 
 نية نتائج الدراسة الميدا -5

تشقدؼ نتائج الجراسة السضجانية الي نتائج متعمقة 
بسدتؾي التخظيط القؾمي، و نتاج خاصة بالسدتؾي 

 التخظيظي السحمي لسحافغة االسكشجرية :

نتائج تقييم المخططين التجاه التخطيط  -
 الدياحي التذاركي علي المدتهي القهمي :

يتدؼ الييكل التخظيظي في مرخ بالذكل اليخمى 
د ؼيو األجيدة التخظيظية الحكؾمية السدئؾلة وتتعج

عؽ عسمية التخظيط الدياحي عمى السدتؾى القؾمي 
حضث تتؾزع مدئؾليات وضع خظط التشسية الدياحية 
عمى عجد مؽ الجيات واليضئات وىؾ ما يتؾجب معو 
درجة كبضخة مؽ التذارؾ بضؽ مختمف ىحه الجيات 

الؾاقع لزساف نجاح تشفضح الخظط السؾضؾعة إال أف 
العسمي في مشغسات التخظيط الدياحي في مرخ 
يعكذ عجد مؽ السحجدات والتى تعضق تمػ 
السشغسات عؽ ؾياميا بجور فعاؿ في التشسية 
الدياحية بذكل خاص والتشسية االقترادية و 

 االجتساعية بذكل عاـ .

ومؽ خالؿ تدميط الزؾء عمى السالمح الخئيدية 
يحكؼ التخظيط  لالطار القانؾني والسؤسدي الحى

عمى السدتؾى القؾمي في مرخ يسكؽ مالحغة انو 
مشاقض لسعغؼ االتجاىات الخئيدية في معغؼ 
البمجاف الستقجمة واالقتراديات الشاشئة ويسكؽ 

 (:2012تمخيص ىحا في ما يمي )نجا،

عمى الخغؼ مؽ ترخيحات الحكؾمة السرخية  -
في شأف التحخؾ نحؾ الالمخكدية، إال أف اإلطار 

غيسي الحى يحكؼ التخظيط في مرخ يؾضح أف التش
الحكؾمة السخكدية تمعب دورا مييسشًا في التخظيط 
والستابعة، بضشسا تمتـد جيات الدشاد ) الجيات 

 السحمية( بعسمية تشفضح الخظط السؾضؾعة.
مازاؿ جياز التخظيط السخكدي في مرخ  -

يتجخل في العجيج مؽ التفاصضل الرغضخة التي يجب 
الرعضجيؽ اإلقميسي والسحمى. وقج تؼ  أف تشغؼ عمى

استبجاؿ ىحا الشيج بشيج أكثخ مخونة في معغؼ 
البمجاف الستقجمة حضث يتؼ وضع مجسؾعة مخنة مؽ 
الدياسات والسبادئ التؾجضيية والخظط القؾمية في 
شكل سياسات مكتؾبة وتدتخجـ الخخائط فقط لذخح 
امثمو محتسمة مؽ الجؾانب السداحية لمدياسات 

 تمفة.السخ
استخجاـ نيج الؿيادة والديظخة في مرخ   -

لزساف تشفضح الخظط والدياسات وبالسقارنة بتجارب 
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الجوؿ األخخى نجج نؿيض ىحا الشيج حضث تحث 
األنغسة السقارنة عمى استخجاـ حؾافد لتذجيع 
الرعضجيؽ اإلقميسي والسحمى عمى االمتثاؿ 

 لمدياسات الؾطشية واألىجاؼ.
ط اإلقميسي والسحمى تخاجع أىسية التخظي  -

والسؤسدات السحمية في مرخ، وىؾ امخ يتشاقض 
مع اتجاه بارز في معغؼ الجوؿ الستقجمة والشاشئة 
التي تخكد عمى تسكضؽ السؤسدات عمى الرعضج 
اإلقميسي لمؿياـ بجور الؾسيط بضؽ السدتؾى القؾمي 
الحى يعتسج مشيجية التخظيط مؽ اعمى إلى اسفل 

يعتسج مشيجية مؽ القاعجة  والسدتؾى السحمى الحى
 الذعبية إلى الؿيادة.

غياب استخاتيجية واضحة لتحقضق تجاه التذارؾ   -
عمى السدتؾيضؽ األفقي والخاسي في عسمية التخظيط 
الدياحي سؾاء باألدوات التقمضجية أو بالتقشيات 

 السعمؾماتية الحجيثة.
محجودية وجؾد اطار مشغؼ لتحقضق التكامل   -

داخل السشغسة التخظيظية الؾاحجة واالتراؿ الخأسي 
وعمى مدتؾى التذارؾ األفقي أي بضؽ الجيات 

 التخظيظية بعزيا وبعض.
ضعف اإلطار مؤسدي لمفاعمضؽ األساسضؽ في  -

عسمية التخظيط الدياحي ،وليحا فإف طبيعة عسمية 
التخظيط الدائجة ال تشدجؼ تسامًا مع مفيـؾ 
الالمخكدية في التعاطي مع قزايا التخظيط 

 والتشسية.
جسؾد اإلجخاءات وتقادـ أسالضب العسل   -

واالعتساد عمى السخكدية الذجيجة في وضع خظط 
 التشسية الدياحية.

اليياكل التشغيسية لسشغسات التخظيط القؾمي   -
جامجة وغضخ مخنة وىؾ ما يتعارض مع طبيعة الفكخ 

 التخظيظي الحى يدتؼ بالسخونة والجيشاميكية.
عسل في اطار نغاـ تجاخل االختراصات وال  -

الجدر السشعدلة لمعسل السؤسدي في مرخ نتيجة 
لػياب التكامل و التعاوف والتشدضق بضؽ مختمف 

 األطخاؼ السعضشة بالتخظيط الدياحي في مرخ
يعتبخ السجمذ األعمى لمدياحي االطار الؾحضج   -

الحي يسثل فخصة جضجة لتحقضق اتجاه التخظيط 
 انو ال يتؼ التذاركي عمى السدتؾى القؾمي إال

انعقاده بذكل دوري ويتذكل مؽ معغؼ الؾزارات 
السخكدية وليذ لؾزارة الدياحة لدمظة الشيائية 
لمسؾافقة أو الخفض عمى أي  قخار يتؼ إصجاره داخل 

 السجمذ.
وعمى الخغؼ مؽ اف السذاركة في عسمية  -

التخظيط احج اىؼ مختكدات الخؤية االستخاتيجية 
ر غياب آليات واضحة إال أف استسخا 2030لسرخ 

لمتظبضق ييجد بتحقضق مذاركة رأسية وأفؿية فعالة في 
عسمية التخظيط الدياحي مسا يحج مؽ دعؼ 
السخظظضؽ عمى السدتؾى القؾمي والسحمى، وكسا 
ذكخنا مؽ قبل فإف االستعانة بشغؼ السعمؾمات 
التعاونية الستكاممة ىى احج ىحه اآلليات لتظبضق 

عاؿ عسمية التخظيط اتجاه السذاركة بذكل ف
الدياحي وذلػ لجعؼ السخظط الدياحي وخرؾصَا 

عمى مفيـؾ  2030في عل ارتكاز رؤية مرخ 
وىؾ ما ال  Inclusive Growthالشسؾ االحتؾائي

                                                           
 النمو االحتوائيInclusive Growth  هو النمو االقتصادي الذي :

يمنح كل شرائح السكان في المجتمع فرص المشاركة العادلة في 
االستفادة من عوائد او منافع النمو االقتصادي النقدية و غير النقدية و 

يتبني مفهوم النمو االحتوائي فكر التنمية في االقتصاد الموجه او 
 لمحكوم بخطة تنمية اقتصادية.المخطط أي ا



  حنان العرار، غادة الخياط، سمر القرراوي، احمد هاشم             دعم المخطط الدياحي المرري: بالتطبيق علي محافظة االسكندرية الراسي  فيتقييم دورالتذارك االفقي و 

 

 (0219)  لثانيا، اإلصذار  16جامعت اإلسكنذريت ، العذد  –المجلت العلميت لكليت السياحت والفنادق  14

 

يسكؽ تشفضحه بجوف مذاركة فعالة مؽ مختمف 
أصحاب في عسمية التخظيط و الية واضحة لجعؼ 

 ىحه السذاركة.
كبضخ مؽ السبحؾثضؽ  عمى الخغؼ مؽ اقتشاع عجد -

عمى السدتؾى القؾمي ووعضيؼ بأىسية تظبضق اتجاه 
التخظيط التذاركي في دعؼ السخظظضؽ إال انيؼ لؼ 
يقجمؾا نغخه متكاممة عؽ كيؽية التظبضق أو 

 استخاتيجيات التفعضل.
إجساع السبحؾثؾف في السدتؾى السخكدي عمى  -

ضعف التكامل األفقي والخاسي في عسمية التخظيط 
ياحي سؾاء عمى السدتؾى السخكدي أو عمى الد

السدتؾى وأوضحؾا أف في كثضخ مؽ األحياف يغضب 
التختضب الجضج ألولؾيات تخظيط التشسية الدياحية 
كشتيجة مباشخة لعجـ مذاركة ىضئات التخظيط 
السحمية في وضع خظط السحمية في وضع خظط 

 التشسية.

 ولمترجي لمتحجيات السحكؾرة أعاله، مؽ الزخوري 
أف يكؾف ىشاؾ نقاش واسع حؾؿ اإلصالح السظمؾب 
لمتخظيط واإلطار القانؾني والسؤسدي الحى يحكؼ 
ذلػ في مرخ عمى السدتؾى القؾمي. وىشاؾ حاجة 
إلى نقاش في الؾقت الحاضخ حؾؿ السبادئ 
والدسات التي يشبغي أف تؾجو التخظيط في مرخ، 
والتغضخات التي طخأت عمى دور الحكؾمة السخكدية 

ي التخظيط ، فزال عؽ دورىا في مقابل دور ف
السحميات، باإلضافة إلى وضع استخاتيجية سياسية 
وإدارية ومالية المخكدية والتفكضخ في رؤية واضحة 
إلشخاؾ القظاع الخاص ومشغسات السجتسع السجني 

                                                                                          
Source: Christina Chang (2014). What is “inclusive 

growth”?, Catholic international development charity 
Cafod discussion paper, UK, p4. 

في التخظيط والتشفضح والستابعة، وأليات واضحة 
ءلة إلشخاؾ السؾاطشضؽ وتعديد الخقابة والسدا

السجتسعية مؽ خالؿ أسمؾب يعتسج عمى اتجاه 
السذاركة التي تجعؼ باألساس دور السخظط 

 (.2012الدياحي في عسمية التخظيط )نجا،

نتائج تقييم المخططين في محافظة االسكندرية  -
التجاه التخطيط الدياحي التذاركي علي المدتهي 

 المحلى لمحافظة اإلسكندرية:
الجراسة السضجانية وجؾد عجد مؽ يسكؽ استشتاج مؽ 

اإلشكاليات التي تعسل عمى عخقمة عسمية التخظيط 
الدياحي بذكل عاـ عمى مدتؾى محافغة 

 اإلسكشجرية مؽ أىسيا:

ضعف التشدضق بضؽ الجيات الفاعمة عمى ارض  -
السحافغة سؾاء حكؾمية أو خاصة أو أىمية، فإف 

ت ىحا ال يحجث بالجرجة الكاؼية فكل مؽ ىحه الجيا
يعسل في اطار واتجاه مختمف عؽ األخخ مسا يؤدى 
إلى تذابو السذخوعات وتكخارىا واحيانا أخخى 
تزاربيا مسا قج يؤدى إلى تؾقفيا وىجـ اكتساليا 

 (.2016)معيج التخظيط القؾمي،
 

ال يؾجج سؾى مدتؾيضؽ في االدارة فقط في مرخ  -
وتفتقخ لؾجؾد مدتؾى ثالث يقؾـ بعسمية التشدضق 

ضؽ السحميات أو السحافغات بيجؼ تحقضق األفقي ب
التبادؿ والتكامل بضؽ بخامج التشسية بالؾحجات 
السختمفة والتؾزيع الستؾازف لمسؾارد عمى مدتؾى 

 الؾحجات السختمفة
 

غياب االستقاللية اإلدارية في تعجد األجيدة  -
التشفضحية وتبعية الغالب األعغؼ مشيا مخكديًا، 
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دوف السذاركة الفعمية واقترار دورىا عمى التشفضح 
 في التخظيط والسؾازنة والخقابة.

ال تتستع الؾحجات السحمية بحخية تخريص السؾارد  -
الستاحة في عل الشغاـ الحالي حضث يظيخ غياب 
االستقاللية السالية في أف الشغاـ الحالي يقؾـ عمى 
مبجأ تفؾيض االعتسادات وتحجد الدمظة السخكدية 

سحميات الستخجامو السخرص الدشؾى ثؼ تفؾض ال
 عمى أوجو األنفاؽ السحجدة سمفًا. 

 

يغضب عؽ الييكل التشغيسي اإلدارى االنجماج بضؽ  -
أسالضب اإلدارة الالمخكدية بجرجاتيا ويسكؽ ترشيف 
األسمؾب الستبع بأسمؾب الخمخمة السحجودة لمدمظات 
حضث تغل سمظة اتخاذ القخارات في اإلدارة العميا 

الستابعة عمى السحافغات التي تؾزع مدئؾلية 
والسحميات مسا يعؾؽ كفاءة تحقضق الالمخكدية في 

 اإلدارة.
 

اف شسؾلية التشسية لعبت دورًا كبضخ في عجـ   -
السقجرة السحمية عمى الؿياـ بسياميا التشسؾية، 
وبالتالي، لؼ تتسكؽ السحميات في مرخ في عل ىحا 
الؾاقع مؽ تحقضق ما تربؾ إليو نتيجة ألف القخار 
عمى السدتؾى السحمى محجود بعؾائق مالية وإدارية 

 مشيا عمى سبضل السثاؿ:
o  التبعية السددوجة التي تخزع ليا مكاتب

 الؾزارات في السحافغات.
o  عجـ وجؾد سمظات حؿيؿية لمسحافغضؽ عمى

اليضئات العامة والجيات الخسسية التي لؼ تشقل 
اختراصاتيا إلى السحافغات والتى تتبع الؾزرات 

 السخكدية
o  ضعف السذاركة الذعبية في االنتخابات

 السحمية.

ضعف التكامل األفقي السشغؼ بضؽ مدتؾيات  -
اإلدارة فال يؾجج تشدضق بضؽ السحميات عمى مدتؾى 
السحافغة الؾاحجة كسا ال يؾجج تدضق مشغؼ بضؽ 
السحافغات نفديا ويقترخ التشدضق ما بضؽ 

يخجع السحافغة والسجالذ السحمية كل عمى حجه و 
ذلػ لعجـ وجؾد إدارة متؾسظة اسؾه بالجوؿ األوروبية 

 تقؾـ بالتشدضق األفقي بضؽ السحميات.
ضعف السؾارد االقترادية بالجولة مؽ شأنيا عجـ  -

تحقضق التؾازف في تمبية االحتياجات عمى مدتؾى 
السحميات مسا يديج ضعفيا ويؤثخ سمبا عمى كفاءة 

 اإلدارة بيا.
سة لسدئؾليات األجيدة عجـ وضؾح الحجود السشغ -

 اإلدارية وتتجاخل اختراصاتيا.
عجـ وجؾد مشغؾمة متكاممة لالمخكدية اإلدارة  -

خمخمة -التفؾيض -بسدتؾياتيا الثالث "االستقاللية
الدمظات" واقترارىا عمى تظبضق أسمؾب واحج ىؾ 
الخمخمة السحجدة لمدمظات وىؾ األسمؾب األقخب 

 (.2003لمسخكدية )عبج الدالـ وحدؽ،
عمى السدتؾى السحمى تتعجد الجيات السعشية  -

بالتشسية في صمب الييكل التشغيسي لجيؾاف عاـ 
محافغة اإلسكشجرية )مثل اإلدارة العامة لمتخظيط 
والستابعة والتى تتبع مشيجية التخظيط وفق قانؾف 
التخظيط واإلدارة السخكدية لمدياحة والسرايف، 

فقًا قانؾف وإدارة التخظيط العسخاني والتى تعسل و 
البشاء(، ولكؽ ىحه الجيات أو اإلدارات يغضب عشيا 
التكامل والتشدضق ؼيسا بضشيا، مسا يشعكذ سمبًا عمى 
تحقضق معجالت مخضية مؽ التشسية االقترادية 

 السحمية.
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اتفاؽ أغمب السبحؾثضؽ انو ال يؾجج أي دور  -
ممسؾس لألحياء في عسمية التخظيط لمتشسية 

والتخظيط الدياحي برفة  االقترادية برفة عامة
خاصة حضث انو ال تؾجج مؽ األساس عسمية 
تخظيط سياحي عمى مدتؾى األحياء وال عمى 
مدتؾى السحافغة ككل ويقترخ دور األحياء في 
رفع احتياجاتيؼ ومتظمباتيؼ مؽ مذاريع بشية تحتيو 
ومذاريع خجمية فقط إلى اإلدارة العامة لمتخظيط في 

تي بجروىا تخفعيا إلى وزارة ديؾاف عاـ السحافغة وال
 التخظيط )جية التخظيط السخكدي(.

تأيضج بعض السبحؾثضؽ مخكدية التخظيط حضث  -
يخي بعض رؤساء األحياء وبعض مجيخي إدارات 
التخظيط والستابعة أف تظبضق التخظيط التذاركي 
حاليًا ال يتشاسب مع اإلمكانيات البذخية والتذخيعية 

فزمؾف الشغاـ السخكدي في مرخ وبالتالي فإنيؼ ي
أو استخاتيجية التخظيط مؽ اعمى إلى اسفل، ولؼ يتؼ 
اقتخاح أي وسضمة تظؾيخية لشغاـ التخظيط القائؼ 
عمى السدتؾى السحمى أو لتفعضل اتجاه التذارؾ إال 
أف عجد مؽ رؤساء األحياء يقؾمؾف باجتساعات 
دورية مع الدكاف لالستساع إلى مذاكميؼ ورفعيا 

غة، وىؾ ما يسثل قرؾرًا واضحًا لسفيـؾ إلى السحاف
 اتجاه التذارؾ.

مخكدية السعمؾمات والبيانات الستعمقة بؾضع  -
الخظة وتشفضحىا وتخكدىا في يج جيات التخظيط 
السخكدية إال انو في بعض األحياف تؾفخ جيات 
التخظيط السخكدية بعض السعمؾمات الالزمة 
لتشؽيض السخظظات التشسؾية مؽ قبل جيات 

 خظيط السحمى . الت
تزارب العجيج مؽ اختراصات الجيات  -

الدياحية في محافغة اإلسكشجرية مثل اإلدارة 

السخكدية لمدياحة والسرايف ومكتب وزارة الدياحة 
باإلضافة إلى ضعف التؾاصل والتكامل بضؽ مختمف 
األجيدة التشفضحية في السحافغة مسا يشتج عشو 

صة تزارب في االختراصات والقخارات الخا
 بعسمية التخظيط الدياحي.

مالحغة عامة اتزحت مؽ خالؿ إجخاء  -
الجراسة السضجانية عمى مدتؾى السحميات في محافغة 
اإلسكشجرية حضث جاءت أغمب إجابات السدؤولؾف 
عؽ التخظيط في األحياء بقبؾؿ نغاـ التخظيط 
الحالي حضث انيؼ يخوف انو الشغاـ األمثل لسرخ 

اغمب مذكالتيؼ ضعف  في الؾقت الحالي إال انو
 السؾازنة الخاصة بتشفضح السذخوعات السقتخحة.

يؾجج تزارب كبضخ في أراء السبحؾثضؽ عمى  -
السدتؾى السحمي وىحا ناجؼ عؽ ضعف إلساميؼ 
بسفيـؾ اتجاه التخظيط التذاركي حضث اقترخ 
مفيؾـ التذارؾ لجييؼ عمى االستساع إلى شكاوى 

احتياجاتيؼ إال أف اتجاه السؾاطشضؽ ومحاولة تمبية 
التخظيط التذاركي أوسع واشسل مؽ ىحه السشغؾر 
حضث انو مفيؾـ متكامل يعتسج عمى خظؾات وأليات 
محجدة عشج تظبيقو ويدتمـد تحقضق التكامل الخاسي 

 واألفقي عشج التظبضق.
أثبتت نتائج الجراسة السضجانية برؾره عامة  -

سمية ضعف اتجاه التذارؾ األفقي والخأسي في ع
التخظيط الدياحي عمى مدتؾى محافغة اإلسكشجرية 
حضث أوضحت الجراسة قرؾر التكامل بضؽ وحجات 
اإلدارة السحمية عمى مدتؾى إسكشجرية وجياز 
التخظيط السخكدي ؼيسا يخص وضع وتشفضح الخظط 
السحمية، وىؾ ما يعشي ضعف التكامل األفقي بضؽ 

 اليضئات السحمية ومختمف أصحاب السرمحة.
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لشغاـ الحالي لمتخظيط الدياحي في مرخ ا -
يدضخ بذكل مخكدي مفخط مؽ قبل وزارة التخظيط 
وما ساعج عمى تخسيخ ىحا الفكخ ىؾ ضعف تأىضل 
السخظظضؽ عمى السدتؾى السحمي وغياب الشغاـ 
التذخيعي الحي يدسح بخمخمة بعض سمظات وضع 
الخظط التشسؾية عمى السدتؾى السحمى ومحجودية 

ؿ الحي سسح بالتذارؾ بضؽ اليضئات االطار الفعا
السحمية والسخكدية في عسمية التخظيط نغخًا لػياب 
األدوات التكشؾلؾجية التي مسكؽ أف تفعل ىحا 

 التذارؾ.
مسا سبق يتزح أف نغاـ التخظيط السحمى الحالي 
يعجد عؽ التعبضخ عؽ االحتياجات الحؿيقة 

اـ لمسؾاطشضؽ، وعؽ اولؾيات التشسية السحمية بذكل ع
وعؽ التشسية الدياحية بذكل خاص كشتيجة مباشخة 

باإلضافة إلى  لزعف اتجاه التذارؾ األفقي والخأسي
عجد كبضخ مؽ السحجدات التي تعؾؽ أداء نغاـ 
اإلدارة السحمية مسا يدتتبع تجخل سخيع مؽ قبل 
اإلدارة السخكدية لمتخظيط مؽ اجل تظبضق االتجاه 

األليات التي التذاركي في عسمية التخظيط كأحج 
خكدية في وضع الخظط تتيح مديجا مؽ الالم

 .السحمية

 نتائج الدراسة  -7

يعاني التخظيط الدياحي في الجوؿ الشامية   -
ومشيا مرخ مؽ قرؾر في عسمية التخظيط 
الدياحي مسا انعكذ سمبا عمي الشتائج الستحققة مؽ 

 عسمية التسية الدياحية.
تعتبخ مخكدية السعمؾمات الخاصة بالتخظيط  -

الدياحي وتخكدىا في يج السخظط السخكدي فقط يسثل 
احج اىؼ العؾائق التي تعتخض تظبضق اتجاه 

السذاركة في العسل التخظيظي حضث يحتاج 
التخظيط التذاركي إلي فيؼ مذتخؾ بضؽ كافة 

 أصحاب السرمحة تجاه قزايا التخظيط.
ذاركي في األساس عيخ اتجاه التخظيط الت -

لتالفي نقاط الزعف التي عيخت في كال مؽ 
مجخمي التخظيط )اعمي إلي اسفل ومؽ اسفل إلي 
اعمي( وخرؾصا عشج تظبيقيسا في الجوؿ الشامية 
التي تعاني مؽ قرؾر شجيج في البشية التشغيسية 
واالقترادية والتذخيعية واالجتساعية التي تحج مؽ 

مؽ اسفل إلي اعمي فاعمية تظبضق مجخل التخظيط 
باإلضافة إلي القرؾر الحي اعيخ مجخل التخظيط 
السخكدي في تمػ الغخوؼ والسخكدية الذجيجة لعسمية 

 التخظيط.
يتدؼ اتجاه التخظيط التذاركي بسخونة مظمقة  -

ويسكؽ تظبيقو في اطار مشغؾمة التخظيط الدياحي 
في عل تظبضق أيا مؽ استخاتيجضتي التخظيط سؾاء 

مي إلي اسفل، أو تخظيط مؽ اسفل تخظيط مؽ اع
 إلي أعمى.

يتكؾف اتجاه التخظيط التذاركي مؽ محؾريؽ  -
رئيدضضؽ ىسا السحؾر الخاسي ويعشي تحقضق التكامل 
والتؾاصل الفعاؿ بضؽ جسيع أجخء جياز التخظيط 
السخكدي لقظاع الدياحة سؾاء عمي السدتؾى السحمي 

سل واإلقميسي والقؾمي، والسحؾر األفقي: الحي يذ
تكامل وتذارؾ فعاؿ لجياز التخظيط السخكدي 
بجسيع ىضئاتو مع جسيع أصحاب السرمحة بذكل 
مباشخ وغضخ مباشخ، ومؽ ضسشيا السجتسع السحمي 
والقظاع الخاص واالكاديسضضؽ والسشغسات غضخ 

 الحكؾمية.
تمعب اليضئات السحمية دورا ىاما في تؾجيو  -

ؾريا عسمية التشسية الدياحية، حضث تمعب دور مح
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في وضع الخظط وتشفضحىا واإلشخاؼ عمي مذاركة 
جسيع أصحاب السرمحة السعشضضؽ بعسمية التخظيط 
لمتشسية الدياحية نغخا النيؼ األججر عمي معخفة 

 األوضاع والغخوؼ السحمية.
يسخ اتجاه التخظيط التذاركي عشج تظبيقو في  -

أجيدة التخظيط السخكدية بعجد مؽ السخاحل أىسيا: 
تفؾيض مدئؾليات وضع وتشفضح خظط التشسية مخحمة 

الدياحية ليضئات الدياحة السحمي، ومخحمة تأىضل 
أصحاب السرمحة لعسمية السذاركة، مخحمة تحجيج 
أبعاد السذكمة، مخحمة اإلعجادلمتذارؾ ووضع 

 الخظة، ومخحمة التشفضح والتقضيؼ.
تدداد صعؾبة ميسة الُسخظط الدياحي في عل  -

ؽ: أوليسا طبيعة التخظيط وجؾد عشرخيؽ أساسضض
في التعامل مع السدتقبل غضخ السعخوؼ وىؾ 
بظبيعتو غامض ومتقمب وغضخ مؤكج ومعقج، ثانضيسا 
طبيعة الشذاط الدياحي كشذاط تكسضمي يتدؼ 
بالحداسية والسخونة مسا يزيف عبئا اكبخ عمي 

 عاتق السخظظضؽ في ىحا السجاؿ.
ضعف تظبضق اتجاه التخظيط التذاركي في  -

خ عمي السدتؾيضؽ القؾمي والسحمى لسحافغة مر
 اإلسكشجرية.

تغيخ مخكدية السعمؾمات في مرخ وتخكدىا في  -
يج جيات التخظيط السخكدية مسا يعضق دور األجيدة 
السحمية في وضع خظط فعالة عمي السدتؾي 

 السحمي.
ال يمبي الشغاـ التخظيظي مؽ اعمي إلي اسفل  -

ل يحتاج اني االحتياجات السحمية بذكمو الخاىؽ ب
قجرًا مؽ التذارؾ مع مختمف أصحاب السرمحة 

 وىؾ ما تؾفخه نغؼ السعمؾمات التعاونية الستكاممة.

وجؾد ازدواجية وتزارب واضح في اإلدارات  -
السدئؾلة عؽ الشذاط الدياحي في محافغة 

 اإلسكشجرية.
تتبع عسمية التخظيط الدياحي في مرخ  -

حضث أنيا  استخاتيجية التخظيط مؽ اعمي إلي اسفل
تتسضد بالسخكدية الذجيجة في الييكل التخظيظي 
ومحجودية عسميات تفؾيض وضع الخظط عمي 

 السدتؾى السحمي.
غياب الشرؾص التذخيعية التي تجعؼ اتجاه  -

السذاركة الخاسي واألفقي في عسمية التخظيط والتي 
تمـد كافة جيات التخظيط عمي مذاركة أصحاب 

 السرمحة.
خظيط التذاركي يذؿيو أدى ضعف اتجاه الت -

الخاسي واألفقي في مرخ إلي محجودية وضع 
السخظظات الدياحية السحمية في محافغة 

 اإلسكشجرية.
ال تذسل انذظة التخظيط عمي مدتؾي  -

السحميات مجاالت التشسية االقترادية حضث انو ال 
يؾجج إدارات معشية بالتشسية االقترادية عمى مدتؾى 

وىؾما يعشي غياب  السحميات أوحتى السحافغات
لعسمية تخظيط التشسية االقترادية برؾره عامة 
والتخظيط الدياحي برؾرة خاصة عمي السدتؾي 

 جياز التخظيط السخكدي.يجالسحمي وتخكده في 
تتعجد الجيات السعشية بالتشسية في صمب الييكل  -

التشغيسي لجيؾاف عاـ محافغة اإلسكشجرية ) مثل 
العامة لمتخظيط والستابعة والتي تتبع مشيجية اإلدارة

التخظيط وفق قانؾف التخظيط، واإلدارة السخكدية 
لمدياحة والسرايف، وإدارة التخظيط العسخاني والتي 
تعسل وفقا قانؾف البشاء( عمي السدتؾي السحمي ، 
ولكؽ ىحه الجيات أواإلدارات يغضب عشيا التكامل 
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سمبا عمصتحقضق والتشدضق ؼيسا بضشيا مسا يشعكذ 
 معجالت مخضية مؽ التشسية االقترادية السحمية.

 

 تهصيات الدراسة : -8

في ضؾء الشتائج التي تؼ التؾصل الضيا يسكؽ اقتخاح 
بعض التؾصيات والتي تخص دعؼ الُسخظط 
الدياحي عمي السدتؾي القؾمي السرخي وعمي 
السدتؾى السحمي لسحافغة اإلسكشجرية في اطار 

السقتخحةالتي اقتخحيا الباحث لتفعضل االستخاتيجية 
اتجاه التذارؾ في عسمية التخظيط الدياحي ، وذلػ 
لتفادي نقاط الزعف في مشغؾمة التخظيط الحالية  
و مؽ اىؼ ىحه التؾصيات التي خمرت الضيا الجراسة 

: 

التهصيات الخاصة بدعم الُمخطط الدياحي المحلى 
 في محافظة اإلسكندرية:

جالذ الذعبية السشتخبة مؽ خالؿ تفعضل دور الس -أ
تسكضشيا مؽ تؾجيو وإدارة عسمية التشسية السحمية 
وتدويجىا بآليات السداءلة والخقابة وتفعضل ما ىؾ 
مؾجؾد حاليا بالقانؾف مع إعادة الشغخ في ـيكل 

 السجالذ الذعبية وفي نغاميا الحالي.

تحتاج الحكؾمات السحمية إلي دعؼ وتذجيع  -ب
لسخكدية مؽ خالؿ تؾفضخ مؽ الحكؾمات ا

االستخاتيجيات، والسؾارد الالزمة لتؾجيو تظؾيخ ىحه 
األدوات والبشية التحتية في االتجاه السشاسب لجعؼ 

 السخظط السحمي.

ضخورة تفؾيض سمظات وضع الخظط السحمية  -ج
 في يج األحياء وذلػ بعج تأىضميا لعسمية التخظيط.

دضق بضؽ تظؾيخ مشغؾمة التخظيط السحمي والتش -د
أدوار السؤسدات السحمية ؼيسا بضشيا ومع السدتؾى 

 السخكدي.

إعادة الييكمة اإلدارية والؾعيؽية لمسؤسدات  -ىػ
 السخكدية والسحمية بسا يتشاسب مع مياميا الججيجة.

تسكضؽ الُسخظط السحمي مؽ وضع خظط التشسية  -و
االقترادية والتي مؽ ضسشيا خظط التشسية 
الدياحية وجعميا في اطار أولؾيات التخظيط بالشدبة 

 لإلدارة السحمية. 

تظؾيخ مشغؾمة التسؾيل السحمي ونغؼ الخقابة  -ز
السالية وإعظاء الحق لمؾحجات السحمية لمتفاوض 

 نة العامة لمجولة. عمصسخرراتيا مؽ السؾاز 

تظؾيخ نغؼ وشبكات السعمؾمات السحمية بسا  -ح
يداعج عمى اتخاذ القخار السحمي وتحقضق الذفاؼية 

 الالزمة لسسارسة الجيسقخاطية. 

تحجيج اختراصات وأدوار كل الجيات الفاعمة  -ط
في عسمية التخظيط الدياحي في محافغة 

ي اإلسكشجرية بذكل دقضق ومحجد لسشع التزارب ف
وضع وتشفضح خظة التشسية الدياحية عمى مدتؾى 

 محافغة اإلسكشجرية.

ضخورة وجؾد ىضئة أو جية وسيظة تكؾف -ي
مدئؾلة عؽ قاعجة بيانات متكاممة تخبط مختمف 
الؾزارات واليضئات السعشية الجيات واإلدارات 
السدئؾلة عؽ عسمية التخظيط بذبكة معمؾماتية 

فخعية تترل ويكؾف لجى كل جية قاعجة بيانات 
بيحه الجية السخكدية، وتدتظيع ىحه الجيات مؽ 
الجخؾؿ عمى قاعجة البيانات السخكدية وفقًا 
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لرالحضتيا والدمظات السخؾلة ليا مسا يحقق تخابط 
فؾاعج البيانات بضؽ مختمف اليضئات والجيات 
السدئؾلة عؽ عسمية التخظيط في مرخ، وتبادؿ 

ال مخكدية  السعمؾمات في عسمية التخظيط، ويحقق
 السعمؾمات.

 

التهصيات الخاصة بتفعيل اتجاه التخطيط 
 التذاركي:

لتعديد اتجاه التخظيط الدياحي التذاركي ال بج وأف 
يتؼ في اطار استخاتيجية محجده ووفق خظؾات 
مجروسة وفى اطار متدامؽ عمى السدتؾيضؽ القؾمي 

 والسحمى.

اتباع األسمؾب السختمط لمسذاركة في عسمية 
التخظيط: فإف السذاركة الجضجة في عسمية التخظيط 
تتظمب السدج ما بضؽ صؾر السذاركة السباشخة وغضخ 
السباشخة في عل السشاخ التخظيظي الحالي في 

 الجوؿ الشامية.

يجب اف تكؾف السذاركة فعالة وتتؼ في مختمف 
مخاحل عسمية التخظيط سؾاء في مخحمة إعجاد ورسؼ 

مخحمة التشفضح، أو السذاركة الخظة، أو السذاركة في 
 في الخقابة.

ضخورة تفعضل السحؾر الخاسي مؽ اتجاه التذارؾ 
 كسخحمة أولى ثؼ يبجأ تفعضل اتجاه التذارؾ األفقي.

تحجيج مختمف أصحاب بذكل دقضق إلدماجيؼ في 
 عسمية التخظيط.

ضخورة تحقضق ال مخكدية السعمؾمات وشفافضتيا بحث 
لسعشية بعسمية التخظيط تربح متاحة لكافة الجيات ا

 خرؾصًا عمى السدتؾى السحمى.

 

التهصيات الخاصة بتطهير منظهمة التذريعات 
 والقهانين الخاصة بالتخطيط المحلي: 

الشغخ في تعجيل قانؾف اإلدارة السحمية وإعظائو  -
غظاء دستؾري مشاسب وىؾ ما نخاه في كثضخ مؽ 
الجوؿ كفرل مدتقل مؽ فرؾؿ الجستؾر أو احج 

بؾاب أو الفخوع ولكؽ غضخ تابع لمدمظة التشفضحية، األ
وقج تتفاوت عجد السؾاد التي تجرج ؼيو وفقًا لسدتؾى 

 التفرضل السخاد إفخاده في الجستؾر.

تظؾيخ مشغؾمة القؾانضؽ التي تشغؼ الذأف السحمي  -
وإضافة نرؾص صخيحة وآليات لسذاركة 

ؽ السؾاطشضؽ في صشع القخار السحمي ومداءلة القائسض
 عمى تقجيؼ الخجمات.

اإلسخاع بؾضع قانؾف مؾحج لمتخظيط يؾضح ؼيو  -
استخاتيجية التخظيط الستبعة مع تؾفضخ آلية ممدمة 
لكافة جيات التخظيط بزخورة تفعضل اتجاه التذارؾ 

 الخأسي واألفقي.

وضع قانؾف يتيح حخية وشفاؼية تجاوؿ وتبادؿ  -
التخظيط بضؽ السعمؾمات والبيانات الخاصة بعسمية 

 مختمف األطخاؼ السعشية.

المراحل المقترحة لتفعيل اتجاه التذارك في  -9
 هيكل التخطيط الدياحي في مرر: 

كشتيجة لزعف عسمية التذارؾ االفقي و الخاسي في 
عسمية التخظيط الدياحي في مرخ يسكؽ اقتخاح 
استخاتيجية محجدة لتفعضل اتجاه التخظيط التذاركي 

ط الدياحي عمي السدتؾي السحمي في ـيكل التخظي
حضث  تسخ عسمية تظبضق اتجاه الخظيط التذاركي 
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 ,Watchorبخسذ مخاحل أساسية كسا يمي )
1998:) 

السخحمة األولى: تفؾيض مدؤوليات وضع وتشفضح 
 خظط التشسية الدياحية ليضئات الدياحة السحمية:

تتزسؽ تمػ السخحمة تفؾيزا قانؾنيًا لميضئات السحمية 
ضح وتقضيؼ الخظط الدياحية عمى السدتؾى وتشف

السحمي مع وجؾد ضسانو قانؾنية تؤكج عمى مذاركة 
أصحاب السرمحة في عسمية التخظيط بتشدضق 
وتشغيؼ مؽ اليضئة السحمية، وبتسؾيل مؽ جياز 
الدياحة الخسسى إلعجاد وتشفضح عسمية التخظيط 

 التذاركي.

ية السخحمة الثانية: تأىضل أصحاب السرمحة لعسم
 السذاركة:

 وتسخ ىحه السخحمة بثالثة خظؾات أساسية:

تقجيؼ السعمؾمات: إعالـ أصحاب السرمحة فقط  -
 عسا تؼ التخظيط لو

التذاور: تقجيؼ مجسؾعة مؽ الخيارات واالستساع  -
لمتغحية السختجة مؽ قبل السذاركضؽ مؽ أصحاب 
السرمحة عمى أف يكؾف القخار األخضخ ليضئة 

 الدياحة الخسسية.
شخاؾ: يزسؽ إشخاؾ مسثمضؽ عؽ أصحاب اإل -

السرمحة في اتخاذ القخار التخظيظي ووضع السعالؼ 
األساسية لمخظط السحمية، ووضع األطخ واألسذ 
التي تجعل متخحو القخارات مدؤولضؽ أماـ السجتسع 

 السحمي .
وتتسضد ىحه السخحمة بعجـ وجؾد إطار قانؾني ممـد 

سحمى في لميضئات الحكؾمية باشخاؾ السجتسع ال
عسمية التخظيط التذاركي، حضث تيجؼ ىحه السخحمة 

إلى خمق الؾعى العاـ لجى السجتسعات السحمية 
بأىسية السذاركة وكيفضتيا، وتأىضميؼ لسذاركة اكثخ 
فاعمية في السخحمة التالية التى تأخح ميال اكثخ 
باتجاه مجخل التخظيط مؽ أسفل إلى اعمى والستسثل 

ي يتقاسؼ فضيا أصحاب في مخحمة التعاوف والت
السرمحة واليضئة الحكؾمية السدؤوليات والدمظات 
لؾضع الخظط وتشفضحىا تحت إطار تشغيسي مدتقل، 
وتشتيي بأقرى درجات التأىضل لمسذاركة في مخحمة 
التسكضؽ والتى يربح فضيا أصحاب السرمحة عمى 
وضع الخظط وتشفضحىا بعضجًا عؽ نظاؽ سمظة 

 األجيدة الحكؾمية.

 حمة الثالثة تحجيج أبعاد السذكمة:السخ 

في ىحه السخحمة، يتؼ تحجيج األطخاؼ الفاعمة 
وأصحاب السرمحة في عسمية التخظيط مؽ قبل 
اليضئات السحمية التي يجب أف تكؾف عمى اقتشاع 
كامل بأىسية تظبضق اتجاه التخظيط التذاركي وما 
لو مؽ إيجابيات عمى عسمية التشسية الدياحية عمى 

السحمي باإلضافة إلى تؾفضخ السؾارد الكاؼية الشظاؽ 
)بذخية ومادية وتكشؾلؾجية( لزساف استسخارية 
ونجاح عسمية التذارؾ والتكامل وتذسل ىحه السخحمة 
تحجيجًا ألىؼ السذكالت التي تؾاجو عسمية التشسية 
الدياحية وسبل القزاء عمضيا، واىؼ معؾقات نغاـ 

اسية في ىحه  التخظيط الحالي وتعتبخ الخظؾة األس
السخحمة التحجيج الجقضق ألصحاب السرمحة حضث 
مؽ السفتخض أف يتفاعل السخظط الدياحي مع كثضخ 
مؽ أصحاب السرمحة الفاعمضؽ في جسيع مخاحل 
عسمية التخظيط ومؽ أىسيؼ )الحكؾمة وأجيدتيا 
السعشية بقظاع الدياحة، الجسعيات الدياحية غضخ 

قظاع الخاص سؾاء الحكؾمية، السؿيسضؽ، الدياح، ال
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سالسل الذخكات األجشبية أو األعساؿ السحمية، 
السشافدضؽ، اليضئات السحمية( وفي عل تظبضق مجخل 
التخظيط التذاركي سيربح ىشاؾ تذارؾ واتراؿ 
ما بضؽ مختمف أصحاب السرمحة ؼيسا بتعمق 

 بالتخظيط الدياحي .

 
 أصحاب المرلحة المتفاعلين مع المخطط الدياحي (4شكل رقم )

Adapted from: Yigitcanlar, Tan(2009) Augmenting 
competitiveness of cities trough tourism planning: 
the role of collaborative decision support systems. 
In: Proceedings of the Cities as creative spaces 
for cultural Tourism conference, 19-21 November 

Boğaziçi University, Istanbul. 

ويتؾقف مجى مذاركة العجيج مؽ أصحاب السرمحة 
وفقًا: لسدتؾيات السذاركة الحالية ، شبكة 
االتراالت الستؾافخة، الشغاـ السعمؾماتي الستاح، 
مجى دقة وشسؾؿ البيانات والسعمؾمات الستؾفخة، 
السخحمة التي يسخ بيا مجخل التخظيط التذاركي 

ة التشغيسية حاليًا، مجى تؾافخ السؾارد السادية، القجر 
والسالية لميضئة السحمية عمى استقظاب شخائح مختمفة 

 مؽ أصحاب السرمحة.

السخحمة الخابعة: مخحمة اإلعجاد لمتذارؾ ووضع 
 الخظة:

يبجأ أصحاب السرمحة بتشدضق وإشخاؼ مؽ اليضئة  
السحمية في تحجيج اليجؼ السذتخؾ والقزية 

ثؼ  األساسية التي تحتاج لمتعاوف ؼيسا بضتيؼ و مؽ
يجب أف يتؼ صياغة مذتخكة لمخؤية واالىجاؼ 
استشادًا عمى خمؽية متؾافقة مؽ البيانات والسعمؾمات 
التى تداعج عمى إبجاء مقتخحاتيؼ ورؤيتيؼ 
التخظيظية، وبالتالي تتخجؼ اليضئة السحمية 
السقتخحات والخؤية السذتخكة التي تتؼ األنفاؽ عمضيا 

تشفضح تحقق فى شكل استخاتيجيات وخظط قابمة لم
االستفادة لجسيع األطخاؼ، وتخاعى جسيع شخائح 
السجتسع السحمى مع تحجيج أدوار واضحة في الخظة 
لسختمفة األطخاؼ السعشية. ومؽ السسكؽ أف تقـؾ 
اليضئة السحمية بتخجسة تمػ السقتخحات واآلراء التي 
أتفق عمضيا مختمف أصحاب السرمحة في شكل 

يتؼ االختيار بظخيقة بجائل تخظيظية متعجدة بحضث 
تؾافؿية حؾؿ البجيل التخظيظي األمثل الح يحقق 
مرالح كافة األطخاؼ وغالبًا يتؼ االعتساد في ىحه 
السخحمة عمى أسمؾب السذاركة السختمظة، ومؽ 
السسكؽ أف يتؼ إنذاء مشغسة مدتقمة مذتخكة ما بضؽ 
مسثمضؽ مؽ اليضئة السحمية وأيزًا مسثمضؽ مؽ مختمف 

رمحة بحضث تزظمع بسيسة وضع أصحاب الس
وتشفضح ومتابعة الخظط الدياحية وىى مخحمة متقجمة 
مؽ مجخل التخظيط التذاركي )مخحمة التعاوف( 
تحتاج إلى تظبضق تجريجي لزساف نجاحيا في 

 الجوؿ الشامية.

 السخحمة الخامدة: التشفضح والتقضيؼ

تأتي مخحمة تشفضح الخظط السؾضؾعة مؽ خالؿ 
ة بحضث يجب وضع مؤشخات األطخاؼ السعشي

واضحة تحجد مجى نجاح أو فذل الخظط 
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السؾضؾعة مع تقضيؼ شامل ومدتسخ لشتائج عسمية 
التذارؾ برفة عامة وبياف أوجو الخمل أو القرؾر 
لتالفضيا في السدتقبل ودرجة االمتثاؿ إلى القخارات 
السذتخكة التي تؼ االتفاؽ عمضيا مع متابعة وإشخاؼ 

 لدياحة الخسسي.وتسؾيل مؽ جياز ا

 

 
 مراحل عملية التخطيط التذاركي على المدتهى المحلى (5شكل رقم )

 المردر : الباحث
 

مؽ الذكل الدابق يتزح أف تظبضق اتجاه التخظيط 
السخور  التذاركي عمى السدتؾى السحمى تدتمـد

بخسدة مخاحل أساسية لزساف نجاح عسمية 
السذاركة، وغالبًا ما تكؾف ىضئة الدياحة السحمية 
كؾسيط لشقل تؾجيات ومقتخحات وأىجاؼ أصحاب 
السرمحة إلى جياز التخظيط السخكدي لقظاع 
الدياحة والتى تعتبخ مجخل أساسي الستخاتيجيات 
وخظط التشسية عمى السدتؾى الؾطشي، والججوؿ 

لتالي يؾضح السخاحل األساسية لعسمية التخظيط ا
التذاركي واىؼ الخظؾات التي يجب اتخاذىا في كل 

 مخحمة لزساف تشفضح فعاؿ لعسمية التذارؾ.

 مخاحل التخظيط التذاركي  (1ججوؿ رقؼ )

 
Source: (Watchorn, 1998) 

مقترح نهائي لمنظهمة التخطيط الدياحي  -11
 اإلسكندرية : التذاركي على مدتهى محافظة

يسكؽ الخخوج بسقتخح لسشغؾمة  (6رقؼ )مؽ الذكل 
التخظيط الدياحي لسحافغة اإلسكشجرية في عل 
تعديد اتجاه التخظيط التذاركي ويتزح ىحا مؽ 

 خالؿ الخظؾات التالية:

 جهاز التخطيط المركزي

)دور اشرافي ورقابي علي تنفيذ 

وتمويل مدخل التخطيط 

 التشاركي(
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يختص السجمذ األعمى لمدياحة بؾضع رؤية  -
شاممة لقظاع الدياحة عمى السدتؾى القؾمي 

أعجاد التذخيعات والقؾانضؽ السشغسة باإلضافة إلى 
لبضئة العسل الدياحي، كسا يقؾـ بالتشدضق بضؽ 
مختمف الجيات السعشية بعسمية التخظيط الدياحي 

 عمى السدتؾى القؾمي.

يتؼ تفؾيض سمظة وضع الخظط الدياحية مؽ  -
وزارة التخظيط إلى وزارة الدياحة والتي بجورىا تعسل 

الدياحة عمى عمى خمخمة صالحيات وضع خظة 
مدتؾى محافغة اإلسكشجرية إلى مكتب وزارة 
الدياحة في السحافغة الحى يكؾف مدئؾال عؽ وضع 
االستخاتيجية العامة لقظاع الدياحة في محافغة 
اإلسكشجرية باإلضافة إلى وضع الخظط الدياحية 
الجورية، وتقؾـ وزارة التخظيط بتحجيج السضدانيات 

 ستخاتيجية العامة.الستاحة لكل مدتؾى وفقًا لال

مؽ ىشا يأتي دور إدارات الدياحة والسريف  -
التابعة ألحياء محافغة اإلسكشجرية والتي يكؾف 
دورىا في تؾفضخ و تجيضد العخض الدياحي في 
نظاؽ األحياء وذلػ في اطار استخاتيجية التشسية 
الدياحية لمسحافغة ككل، كسا تقؾـ ىحه االدارات 

تب وزارة الدياحة بالتذارؾ والتؾاصل مع مك
والسجتسع السحمي والقظاع الخاص واالكاديسضضؽ 

 الستخررضؽ أثشاء إعجاد ووضع الخظة.

تقؾـ إدارات الدياحة والسرايف بخفع الخظط  -
الدياحية إلى إدارات التخظيط والستابعة في األحياء 
وذلػ لجمج الخظط الدياحية في اطار خظة التشسية 

ي، وكل حي يقـؾ االقترادية واالجتساعية لمح
بإرساؿ خظة التشسية االقترادية واالجتساعية 

الستزسشة خظة الشذاط الدياحي ويتؼ دمج مختمف 
خظط األحياء مؽ قبل إدارة العامة لمتخظيط 

في اطار الدياسة العامة  –والستابعة في السحافغة 
لتربح مجخالت  –التي تزعيا وزارة التخظيط 

سية االقترادية أساسية لؾضع الخظة العامة لمتش
 واالجتساعية عمى مدتؾى محافغة اإلسكشجرية.

تقؾـ اإلدارة السخكدية لمدياحة والسرايف  -ػ
بالتؾاصل مع مكتب وزارة الدياحة بالسحافغة مؽ 
اجل التشدضق والتذارؾ لؾضع خظط التشسية 
الدياحية كسا تكؾف مدئؾلياتيا اإلشخاؼ والخقابة 

عة الخظط عمى األحياء مؽ اجل تشفضح ومتاب
 الدياحية السؾضؾعة.

كسا يجب اف يكؾف ىشاؾ تكامل بضؽ إدارات  -
الدياحة والسرايف ومكتب وزارة الدياحة حضث 
تقـؾ إدارات الدياحة بأرساؿ الخظط الدياحية 
السقتخحة عمى مكتب وزارة الدياحة بحضث تربح 
مجخالت أساسية لؾضع خظة الدياحة في 

ة بشقل خظة التشسية السحافغة كسا يقـؾ مكتب الؾزار 
الدياحية عمى السدتؾى السحمى إلى وزارة الدياحة 
لتربح مجخاًل رئيديًا لؾضع خظط التشسية الدياحية 
عمى السدتؾى السخكدي )القؾمي(، وىؾ ما يتبعو 
إرساؿ الخظة القؾمية السقتخحة إلى وزارة التخظيط 
لتربح جدءا ال يتجدأ مؽ خظة التشسية االقترادية 

 عية الذاممة عمى السدتؾى القؾمي.واالجتسا

كحلػ يجب اف يكؾف ىشاؾ اتراؿ مباشخة بضؽ  -
مكتب وزارة الدياحة ومحافغة اإلسكشجرية بذأف 
السذاركة في دمج الخظة الدياحية مع الخظة 
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االقترادية واالجتساعية لسحافغة اإلسكشجرية بحضث 
 تربح جدءًا ال يتجدأ مشيا.

 

م المخطط الدياحي ويمكن استنتاج اهم نتائج دع
والمحلى في اطار تطبيق منظمة التخطيط 

 المقترحة:

القجرة عمى تحجيج السذكالت واالحتياجات  -
والسؾارد الستاحة في البضئة الدياحية السحمية بذكل 
اكثخ دقة وىؾ ما يشعكذ إيجابًا عمى الخظط 

 الدياحية السؾضؾعة.

تفخغ جياز التخظيط السخكدي بؾضع الدياسات  -
ستخاتيجيات الكمية دوف الجخؾؿ في عسميات واال

التخظيط السحمى وىؾ ما يخفف مؽ أعباء السخظط 
 الدياحي السخكدي 

التشؾع في استخجاـ استخاتيجضتي التخظيط مؽ اعمى 
إلى اسفل ومؽ اسفل إلى اعمى ولكؽ باتجاه تذاركي 
وىؾ ما يعشى مخونة اكبخ في مشغؾمة التخظيط 

 الدياحي.

خظط الدياحي عمى السدتؾى دعؼ مباشخ لمس -
السخكدي والسحمى مؽ خالؿ نغؼ التخظيط التذاركي 
وما تتيحو مؽ تظبيقات تداىؼ في تسكضؽ السخظط 
الدياحي مؽ التعامل بذكل اكثخ فاعمية وكفاءه مع 

 البضئة السحيظة ومتغضخاتيا.

التخؽيف مؽ حجة السخكدية في عسمية التخظيط  -
ترخؼ وفقا مسا يتيح لمسخظط قجرة اكبخ لم

لمستغضخات والسعظيات في بضئة التخظيط مسا يعظى 
 مخونة اكبخ لعسمية التخظيط ككل.

منظهمة التخطيط الدياحي المقترحة على مدتهى ( 6شكل رقم )
 محافظة اإلسكندرية في اطار تفعيل اتجاه التذارك

 المردر: الباحث

 المراجع

 المراجع العربية
 (.اإلصالح انًؤسسٍ وانزًُُخ فٍ 7002أحًذ غُُى .)

يصر. انمبهرح: شركبء انزًُُخ نهجحىس واالسزشبراد 

 وانزذرَت.

 ( .اناليركسَخ وإدارح 7002انًعهذ انعرثٍ نهزخطُظ .)

انًحهُبد: رجبرة عرثُخ ودونُخ. انكىَذ، انكىَذ: انًعهذ 

 انعرثٍ نهزخطُظ.

 ( .انخطبة االفززبح7002احًذ انذرش ) انزخطُظ ٍ

التنسيق بين 

مختلف 

 القطاعات
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ثبنًشبركخ)انزخطُظ انذًَمراطٍ( انزجرثخ انًصرَخ. يجهخ 

، انصفحبد 7انعذد - ٥انزًُُخ وانسُبسبد االلزصبدَخ، يجهذ 

20٥. 

 (،انزخطُظ 700٢انسُذ عجذ انًطهت احًذ غبَى .)

ويشبركخ انًىاطُأو انزخطُطبنزشبركٍ،. ورلخعًم 

حذَبد يُشىرهفٍ كزبة يؤرًر اإلدارح انًحهُخ: انفرص وانز

يبَى. انمبهرح: شركبء انزًُُخ نهجحىس  72 - 7٥يٍ 

 واالسزشبراد وانزذرَت.

 ( .ًٍاألجهسح وانًُظًبد انسُبحُخ. 7002أيبيخ سًُر حه .)

 .اإلسكُذرَخ: يكزجخ ثسزبٌ انًعرفخ

 ( .رأثُر اليركسَخ اإلدارح عهٍ انزًُُخ 7002فرحبد، ثبهر .)

كزىراِ، لسى انعًراَُخ فٍ يصر. رسبنخ دكزىراِ رسبنخ د

 انزخطُظ انعًراٍَ، جبيعخ عٍُ شًس. انمبهرح.

 ( .يحبضراد فٍ انزخطُظ انسُبحٍ. 7002حُبٌ انعصبر .)

 اإلسكُذرَخ: جبيعخ اإلسكُذرَخ

 ( .دراسخ انخطخ انمىيُخ نهزًُُخ 700٥حُبٌ انعصبر .)

انسُبحُخ فٍ يصر ودور ركُىنىجُب انًعهىيبد فٍ رطىَرهب. 

رَخ; لسى انذراسبد انسُبحُخ. كهُخ رسبنخ دكزىراِ. اإلسكُذ

 انسُبحخ وانفُبدق، جبيعخ اإلسكُذرَخ.

 ( .انُبد رفعُم انىعٍ 7002يُبل عرسبٌ سعُذ لرارَخ )

وانًشبركخ انشعجُخ فٍ انزخطُظ انعًراٍَ فٍ انضفخ انغرثُخ، 

رسبنخ يبجسزُر فٍ انزخطُظ انحضرٌ واإللهًٍُ. فهسطٍُ: 

 اسبد انعهُب.جبيعخ انُجبح انىطُُخ، كهُخ انذر

 (. آنُبد رحمُك سُبسخ انزًُُخ 7002عهذ انزخطُظ انمىيٍ. )ي

اإللهًُُخ انًزىازَخ فٍ يصر،سهسخ لضبَب انزخطُظ وانزًُُخ رلى 

 ، انمبهرح: يعهذ انزخطُظ انمىيٍ.720

 ( .انزخطُظ عهً انًسزىي انمىيٍ فٍ 7007دمحم َذا .)

يصر، أرادح انًجبدرح انًصرَخ إلصالح يُبخ األعًبل. 

 ، رى االسزرداد يٍ 22،7022ربرَد االسزرداد 

http://www.errada.gov.eg/index.php?op=sho

w_feature_details&id=23&start=0&ty pe=2 

 ( انُظبو انًحهً فٍ يصر انىالع 7007َبهذ أدَت .)

انحبنٍ. اإلشكبنُبد ويجرراد انزغُُر. ورلخ يمذيخ نىرشخ 

عًم "َحى اطبر دسزىرٌ ولبَىًَ داعى نزطجُك اناليركسَخ 

ؤسسخ يبعذ نهسالو وانزًُُخ فٍ يصر". انعٍُ انسخُخ: ي

، رى 7،700٢ 0٢وحمىق األَسبٌ. ربرَد االسزرداد 

 االسزرداد يٍ 

http://www.maatpeace.org/old/node/3737.h

tml 

 ( .ٌ7002وزارح انزخطُظ وانًزبثعخ واإلصالح اإلدار .)

نًحبفظخ اإلسكُذرَخ.  7002/7002 انخطخ االسزثًبرَخ

 ، رى االسزرداد يٍ 7002، 07 7٥ربرَد االسزرداد 

 

http://www.a;examdria.gov.eg/govplan.asp

x 

  رحبنف انًشبركخ انشعجُخ فٍ إعذاد انًىازَخ انعبيخ نهجهذَبد

جُخ فٍ انزخطُظ وإعذاد انًىازَبد (. انًشبركخ انشع7007)

 ، رى االسزرداد يٍ :7/07/7002ربرَد االسزرداد 

Pbcoaltion.com/…/al%20mosharakah%20

al%20sha3beyah%20fe%20al… 

  دمحم اثى انمبسى انررًٍُ ودمحم رحىيخ انحسُبوٌ. ررَد

(. انزخطُظ االسزرارُجٍ نهحكىيخ 0٥/00/700٥االسزرداد )

 اإلنكزروَُخ. رى االسزرداد يٍ 

http://www.arteimi.info 

 ( .ٌ7002وزارح انزخطُظ وانًزبثعخ واإلصالح اإلدار .)

نًحبفظخ اإلسكُذرَخ.  7002/7002سزثًبرَخ انخطخ اال

 ، رى االسزرداد يٍ 7002، 07 7٥ربرَد االسزرداد 

 

http://www.alexandria.gov.eg/govplan.aspx 

  رحبنف انًشبركخ انشعجُخ فٍ إعذاد انًىازَخ انعبيخ نهجهذَبد

ركخ انشعجُخ فٍ انزخطُظ وإعذاد انًىازَبد (. انًشب7007)

 ، رى االسزرداد يٍ :7/07/7002ربرَد االسزرداد 

Pbcoaltion.com/…/al%20mosharakah%20al

%20sha3beyah%20fe%20al… 

  جًعُخ انشؤوٌ االجزًبعُخ نعًبل ويىظفٍ انجبيعخ

(. دنُم يكىٌ انهجُخ انجًبعُخ 7002انحضرَخ ألغبدَر. )

فٍ يجبل انزخطُظ انزشبركٍ. ربرَد االسزرداد 

 ، رى االسزرداد يٍ 7002،70٢

 

-commune-sociales-oeuvres-www.association

agadir.com 

  01انهُئخ انعبيخ نالسزعاليبد:. ربرَد االسزرداد 

 ، رى االسزرداد يٍ 0،700٢

http://www.sis.gov.eg/Story/133172?lang=ar 
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