
 :التمكين السياحي المستدام

تحقيق التنمية السييييحية المسييت امة له الا س ايسيييسيي  لتنمية  الملتمعيا المسييت امة  يعتبر      

بطريقة فعيلة تعمل  ي  هتنفيذلي عملي هيتطلب ذلك إيلي  م اخل همفيليم مسيييييييتح  ة يمقه تطبيقاي

على تحقيق مفيليم همبي ى االسييت امة هالتها ييل ف  عملييا التنمية السييييحية  هبنيا على الع ي  

مه التليرب السيييييبقة همني ايييييا الملتمراا ال هلية ل راسيييية الم اخل هالرلى الل ي    ح ا  

لملتمع قطرس فعيل اتضحا ألمية تعزيز  هر ا  ية مست امة بيلملتمعيا المست امةسييح تنمية

 Sustainable Enablementير مب أ التمقيه المسيت ام باعتف  عملييا اتخيذ القرار مه خالل 

 خل للتنمية السييحية  المست امة.م 

 

 مفهوم التمكين المستدام:

اعي    ييغة لمفاهم التمقيه  Sustainable Enablementيعتبر مفاهم التمقيه المست ام      

مية السيييييييييحية  فاه يعنى تمقيه الملتمع ف  منتهمة التنمية السيييييييييحية  بمعنى ف  عملييا التن

التنمية السيييييييييحية  بقل مه ب هر فعيل ف  لميع مراحل عملية  إتيحة الفر ييييييية للملتمع للقييم

هااللتميعية هاال ت ييي ية مه حي  اتخيذ القرار  التخطيط  التنفيذ   اللهانب العمرانية ها  ارية

الملتمعيا المسيييييييت امة با س تحقيق لتقييم. هيعتبر التمقيه المسيييييييت ام م خل لتنمية المتيبعة ها

ليا الحيلية للسيييقيه مع يالتنمية السيييييحية المسيييت امة  حي  ي رك لذا الم خل ألمية تلبية االحتي

فاه يح   ايطر هاآللييا الالزمة ل خهل الملتمع االلييل  المستقبلية  هبيلتيل   مراعي  متطلبيا

 . يحية مع مراعي  البع  عه الت لهر البيئ  للبيئة السييحيةطرس فعيل ف  عملييا التنمية السيق

 

ستطيع       سه هي سه بنف سلطة للملتمع لق  ينم  نف هعلى ذلك يعنى التمقيه المست ام تفهيض ال

  اه يها يييييييل أمهر التنمية هأه يقهه متفامي لقل لهانباي هيعرس بينه عملية تقهية للملتمع لق

  تحقم ف  عملييا التنمية السييييحية  هله يتعيمل مع تطبيق مفاهم الت خل تمتى  قيسيميرس هي

يترك الملتمع لق  يسيييييييتمر هيها يييييييل هح     ( لق  تتم عملية الت خل  ممي الهسييييييييلة  مع مه

 .الت لهر ف  بيئة المه ع السييح  تلنب يمقنه مه هبيلتيل 

 

  هيعتم  على نفسه فيعلية ف  التنتيم هأق ر  قة ف  نفسه  يعنى  لذا أه يقهه الملتمع أق ر     

ك فاه يعنى بنيا. مه القييم بمايم التنمية السيييييحية مع إايييراس مه السيييلطيا الحقهمية  همه ذل

هبيلتيل   (CBOs, NGOs) هر اللايا الهسييييييييطة  هيلق  على  عم هتطهير    ر اا الملتمع

لة العال ة بيه الحبفاه يعت عي   ليق مة هالملتمعقهمر إ ت ا ية هالمسييييييي بتطهير أ اا   ية المرقز

هاسيييييييتقميلاي بي ترا  أ هار ل ي   ههالبيا ل ي   هإمقينية تهتيفاي مه عملية التنمية  أطراس

 .منتهر ايمل يحقق التنمية السييحية المست امة بيلبيئة  اخل المه ع السييح 

 

 :اهداف التمكين المستدام

 .لمه ع السييح لالمست امة ببيئية تحقيق التنمية السييحية  -1



االسيييتفي    تطهير آلييا عملية التمقيه ف  إطير عملييا التنمية السيييييحية المسيييت امة هتنتيم -2

 .مه الق راا المست امة

 س التعرس  خهل قل فر  مه أفرا  الملتمع قطرس فعيل ف  عملييا التنمية السيييييييييحية با -3

 .تنمية المست امة للبيئة السييحيةطريقة تحقق الهتلبيتاي ب  على احتييليا الملتمع

بي هار     الملتمع للقييم حيضيييرا مسيييتقبال  مه ألل إع ا  زيز هتنمية هبنيا   راا الملتمعتع -4

 ت امة ف  إ ار  المها ع السييحية.هاله هل إلى التنمية المس  اتخيذ القراراا

ألمية  ىالملتمع هالسلطة الحقهمية  بمعنإنايا منتميا هسيطة با س خلق إطير عمل بيه  -5

( CBOos , NGOs)    ييحية  حي  أه تمقيه لذ ييا التنمية السييييييي لتلعب  هرا فعيل ف  عمل

المنتميا يعتم  على سيييييييييسييييييية الحهار مع الملتمع  هبيلتيل  فام يعتبرها مم ليه لم يييييييلحة 

 ع السيييييييحية  فلق  أايييييير تحقيق تنمية مسيييييت امة ف  المها  مقينيةالملتمعيا همسيييييئهليه عناي 

Baud 2008) )ألمية  الى انه مه ال اس التمقيه مه الل تحقيق التنمية السييحية المست امة له

إ ار  المها ع ناج  يئم على التمقيه ف  تنمية ههضيييييييع مه (CBOs, NGOs)لايا هسييييييييطة 

 .بيلتنمية السييحية السييحية المست امة أسيسه اللهار المتها ل بيه قيفة اللايا الفيعلة المعنية

 

 :عملية التمكين السياحي المستدامة مراحل

 :هناك ثالثة مراحل رئيسية لعملية التمكين السياحي المستدام     

 :ومنح السلطة ءالبد -اولا 

عمليييييا التنميييية هلى لبييي ايييية  خهل الملتمع المحل  قطرس فعييييل ف  االتعتبر الخطه       

ييحية  هيلب أه تهله ملاه ااال قل مقنع إلى الملتمع  هتتاال سييييييي رس طراس الممقنة باييييييي

لبييا ببيئتام السيييييييحية  هبذلك يقهه ل ى الملتمع الحيفز سيييييالملتمع مه معيللة الق يييييهر هال

يقهه  هال قة مه نلي  عملييا التمقيه المسييت ام حتى يمقنام الته ييل إلى النتيئج المطلهبة  هله

تحا رعيية الحقهمة المرقزية همه ذلك فإه لذ   اال التمقيه ذه نتيلة هاضييييحةالب ا ف  عملية 

ملية التمقيه هالت  تضييمه النلي  الخطهاا التيلية هالعملية علخطه  تعتبر الخطه  الرئيسيية ف  ا

 .التنمهية قلاي

 :تنظيم المجتمع -ثانياا 

لايا هسيييييطة  قيه السييييييح  المسييييت ام هتعن  تاييييقيلتعتبر الخطه  ال ينية ف  عملية التم     

هذلك أله  CB0) الملتمع هاللمعييا المعتم   على  NGO متم لة ف  المنتميا غير الحقهمية

تسييييييييع  ف  عملييا الت ريب على بنيا الق راا عملية تنتيم الملتمع السيييييييييح  تتطلب  ه  

  هخبراا تنتيمية متسييييييهية مع هضيييييع ملسيييييسييييييا تعيهنية  همع ذلك فإه اسيييييت مير ا  ارية

يضيييمه ملاه اا الملتمع للتنمية الذاتية الت   ينه  ليم ل ا لعملية التمقيهالمنتميا الملتمعية 

 Sustainability Selfالذاتية االست امة  تحقق

 :تواصل تنمية المجتمع -ثالثا

  فا  هالمسييييتقبلناي تضييييمه اسييييتمرار تها ييييل عملية التمقيه ف  تعتبر خطه  ليمة ل ا أل     

تسمح للملتمعيا  المست امة  بيه تميرسه التنمية الذاتية  هيلب تقييم عملية التمقيه  ائمي  لق  



 سييييت امة(  االالبيئة السييييييحيةمتهافقة مع ت سييييت امة البيئيةاالت با م ى   رتاي على التها ييييل ه

 ت يييييي ية اال المسيييييتقبلية( االسيييييت امةلييل االالتي ير على حتييليا   هه االتحقيق تلتميعية اال

  تعن  لذ  المرحلة اسيييييييتمرار تطبيق القطيعيا الملتمعية هبيلتيل ) التقلفةنتيلية  خفض تاال

 .الحقهمة هالمخطط ااراسلعملاي مع 

 

 

 :عملية التمكين السياحي المستدام ومعايير أسس

 : تمقيه السييح  المست ام تتلخص ف لنيك ملمهعة مه االسس هالمعييير لعملية ال     

 :معايير الستدامة والتواصل

تلق  عملية التمقيه السييييح  المسييت ام على ألمية تحقيق عيمل االسييت امة  هذلك مه خالل       

عملية تهازه بيه تنيهل عملية التنمية السييييحية مه منتهر ايييمل على أسيييس أه االسييت امة ل  

اللهانب العمرانية ها  ارية هااللتميعية هاال ت يييي ية للتنمية السيييييحية  ف  أ  مه ع سيييييح   

هذلك بمعنى تمقيه الملتمع مه القييم ب هر فعيل ف  لميع مراحل عملية التنمية السييييحية با س 

 إع ا  بيئة سييحية منيسبة له هلأللييل القي مة.

  نية:األسس العمرا -أول 

فراغيا ه  طرق  اخل المها ع السييحية مه تخ مياهل  قل مي يختص بيلبيئة العمرانية        

مبين  ههح اا سييقنية( هتتحقق التنمية المسييت امة عه طريق تيقي  مسييئهلية الملتمع   هعمرانية

  .إلى أنه يلب تح ي  الحيز المقين  الذ  يطبق عليه مناج التمقيه بي ضيفةتلي  بيئته السييحية  

 :األسس اإلدارية -ثانياا 

تختص بعملييا منح السيييييييلطة هبنيا الق راا هالت ريب على عملييا اال ار  هالمتيبعة مع       

ألمية تمقيه المهاطنيه للقييم ب هر فعيل ف   ييينع هاتخيذ القراراا الخي ييية ببيئتام السيييييحية  

 هتطهير النتيم ا  ار  للبرامج التنمهية بتعميق الالمرقزية. 

مراحل عملية التمكين السياحي 
المستدام

تها ل تنمية الملتمع تنتيم الملتمع الب ا همنح السلطة



 األسس القتصادية: -ثالثاا 

تاتم بيلعال ة بيه ا مقينيا هاالحتييليا  هتلق  ألمية إمقينيا المه ع السييح  ف  مهالاة      

 . االستخ امتقلفة 

 :الجتماعية: األسس رابعاا 

  هذلك بتمقيه االلتميعيةهتاتم بيللهانب المتعلقة بيلسيييييييقيه أنفسيييييييام همتطلبيتام هاحتييليتام 

 الملتمع له اي  ر على التعرس على احتييليته همتطلبيته.الملتمع التعرس على احتييليته يه 

 

 

 التمقيه السييح  المست ام  عملية يييرهمع سسا                 

 

  

 أسس إ ارية                               العمرانية   ايسس         

      

 االلتميعية ايسس                             اال ت ي يةايسس         

 

 

 شروط تحقق التمكين المستدام:

 هتنتيم العملية التنمهية هفقي   ر اأ ـييييييي بهيتحقق عن   ييم الملتمع  تحقق عيمل االست امة: .1

البيئ  هتحقيق االسييييييت امة السييييييييحية  هيتم  هترهفه با س مهالاة الت لهر الحتييليته

ايسيس  الذ  مه خالله يتم االعتمي  على ل االست امة أيضي مه خالل الفقر تحقيق عيم

الملتمع ف  تنمية بيئته السيييييييييحية ب خهله قطرس فعيل ف  عملية التنمية فاذا الفقر له 

 أسيس م اخل االست امة ف  التنمية السييحية.

ته السيييييييحية بتح ي  تهافر ايسيييييس السيييييييحية: هيتضيييييح لذا ف   هر الملتمع تلي  بيئ .2

همتطلبيته سيييهاا على  الحتييليتهإيليبييتاي هسيييلبييتاي هااللتميم بمعيللة السيييلبييا هفقي 

 مستهى ا سقيه  ايميقه المفتهحة  مسيراا الماي  هالطرق. 

 تهافر ايسس ا  ارية: هيتضح ذلك مه خالل المنتميا المختلفة الت  ت ير العمل.  .3

 هل  يم برامج عملية التنمية السيييييييحيةمه خاللاي تنت المنتميا الملتمعية يتم  

السيييييييقيه  احتييلياتعتبر بم يبة الهسييييييييط بيه الملتمع همللس الم ينة لنقل 

 همتطلبيتام هتطهير المه ع السييح  هالعمل على تنفيذلي.

  االلتميم ببنيا   راا الملتمع للتعبير عه احتييليتام همتطلبيتام مه خالل فقر

Hands on planning  .هالذ  يامل رسم االفقير على المسقط ايفقية 



  قة ف  نفسييييه هتحقيق مب أ االعتمي  الذات  على النفس ف   أق رأ ييييبح الملتمع 

تيل  فق  تم تحقيق مب أ تعبة اي هار هالق راا  عملية التنمية هال يمقراطية هبيل

 للتحهل إلى االست امة.

  تحقيق التفيعل بيه السييلطيا الحقهمية هالملتمعيا المسييت امة هل  أسيييس فقر

 التمقيه السييح  المست ام هالذ  يعتبر مه م اخل االست امة اال ارية. 
 

: تلقيي  على ألمييية تعزيز  هر الملتمع قطرس فعيييل ف  االلتميييعيييةتهافر ايسيييييييس  .4

القراراا الخي يية  اتخيذعملية عملييا التنمية السييييحية  حي  يتضييح  هر الملتمع ف  

 بتحسيه بيئته السييحية  هبنيا على احتييليته همتطلبيته ها تراحيته للحلهل.

أ ا  فعيلة ف  تحقيق عملييا  Sustainable Enablementيعتبر فقر التمقيه المسيييييييت ام      

  عملييا التنمية السييييحية المسييت امة  ه   اتضييح مه خالل تعزيز  هر الملتمع قطرس فعيل ف

التنمية السيييييييييحية  فق  اتضيييييييح  هر الملتمع ف  إ ار  هتنتيم العملية التنمهية هتحسييييييييه بيئته 

السيييييييحية هفقي الحتييليته متطلبيته هيعتبر لذا خطه  تلي  تحقيق التها يييييل المسيييييت ام ف  بيئة 

 المه ع السييح .

 

 : نمية السياحية المحلية المستدامةالت

السييييييييحية المسييييييت امة ل  عبير  عه تلك العملية الت  يعمل مه خاللاي القطي  ه التنمية ا      

العيم هالخيص لميعيي على خلق الترهس االفضييييل لتحقيق نمه ا ت ييييي   همسييييتهى معيايييي  

مرتفع  اخل الملتمعيا السيييييحية اه مميرسييية تنمية سيييييحية محلية له مي يعن  العمل مبياييير  

لتمعيا السييييييييحية المسييييييت امة  هذلك بتية تحسيييييييه مسييييييتقبلاي على بنيا القه  اال ت ييييييي ية للم

اال ت ي    مستهى نهعية الحيي  لسقيه المه ع السييح  لقه ا اقيلية اه يتم العمل على هضع 

اري  للملتمعيا المحلية اه تقهه  ي ر  على المنيفسيية هيعتم   ايهلهييا لال ت ييي  المحل  إذا مي

نلي  على قهناي  ي ر  على التقييس مع البيئة السيييييحية المتتير  تحقيق الملتمعيا المسيييت امة لل

 ه  أسهاق تتزاي  المنيفسة فياي.بسرعة هالمتميز  بهل

 

 


