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مقدمة

مــا زالــت فلســطين تشــكل حالــة اســتثانئية بســبب رزوحهــا تحــت االحتــال وما زال يشــكل انهاء 
االحتــال الشــرط االســاس للتنميــة وهــو مــا يجعــل مــن هــدف االنفــكاك عــن االحتــال يشــكل 
الهــدف االساســي لشــعبنا وقيادتــه، ممــا يتطلــب االســتمرار فــي العمــل نحــو تمكيــن شــعبنا 
ــه،  واســتجابة لذلــك تشــكل برنامــج الحكومــة  وصمــوده فــوق ارضــه والتخفيــف مــن معانات
الثامنــة عشــر مــن محــاور محاربــة الفقــر والحــد مــن البطالــة وتعزيز االقتصــاد الوطني من خال 
خطــة التنميــة بالعناقيــد والتــي تمثــل رافعــة اساســية إلعــادة هيكلــة االقتصــاد الفلســطيني 
بمــا يوفــر فرصــًا للتنميــة االقتصاديــة القائمــة علــى التشــغيل واالنفــكاك االقتصــادي عــن 

االحتــال.  

ومــن هــذا المنطلــق وفــي ضــوء توجــه الحكومــة لمراجعة اجنــدة السياســات الوطنية لاعوام 
2022-2017 جــاءت مراجعــة الخطــط القطاعيــة وعبــر القطاعيــة بمــا يضمــن موائمتهــا مــع 
رؤيــة الحكومــة للتنميــة بالعناقيــد واالنفــكاك عــن االحتــال، وفــي ظــل اســتمرار العمــل علــى 
تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة 2030 يأتــي تحديــث االســتراتيجية القطاعيــة لقطاعــي 
بالعناقيــد واالنفــكاك  للتنميــة  الثامنــة عشــر  الحكوميــة  لرؤيــة  اســتجابة  الســياحة واالثــار 
التدريجــي عــن االحتــال وتعزيــز المنتــج الوطنــي واالعتمــاد علــى الــذات اعتمــادًا علــى الميــزة 
التنافســية لــكل محافظــة، إذ حــددت قلقيليــة وطولكــرم وجنيــن، عناقيــد زراعيــة، ونابلــس 
والخليــل عنقوديــن صناعييــن، وبيــت لحــم عنقــود ســياحي، وأريحــا عنقــود زراعــي صناعــي 
ــاس واالغــوار الزراعــي وعنقــود ســلفيت الزراعــي  ســياحي، وعنقــود العاصمــة وعنقــود طوب
الصناعــي، كمــا يأتــي هــذا التحديــث متماشــيا مــع مــع اجنــدة السياســات الوطنيــة  واهــداف 

التنميــة المســتدامة.

وقــد تــم العمــل علــى هــذا التحديــث مــن خال مراجعــة دقيقة لاهداف االســتراتيجية الواردة 
فــي االســتراتيجية لاعــوام 2022-2017 كمــا تمــت مراجعــة كافــة السياســات والمخرجــات 
والنشــاطات المرتبطــة بهــا، وقــد تــم العمــل فــي هــذا التحديــث الــى التحــول مــن السياســات 

المرتبطــة باالهــداف االســتراتيجية الــى النتائــج المرتبطــة باالهــداف.

كمــا روعــي فــي هــذا التحديــث مراجعــة التحليــل الرباعــي وتحديثــه وتعديلــه ارتباطــا بالواقــع 
المتغيــر، كمــا ركــزت هــذه النســخة مــن االســتراتيجية علــى تحديــد التحديــات المرتبطــة بمحــاور 
العمــل فــي القطاعيــن الســياحي والتــراث الثقافــي، اخــذة بعيــن االعتبــار التشــاور مــع الشــركاء 

فــي القطاعيــن المعنييــن فــي هــذه االســتراتيجية.
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كمــا وقــد راعــى التحديــث جائحــة كورونــا التــي مــا زالــت تؤثــر علــى فلســطين حتــى اللحظــة 
ــار وبالتريــد والقطــاع الخــاص علــى اعــداد  حيــث تــم العمــل مــن قبــل وزارة الســياحة واالث
خطــة استشــفاء لقطــاع الســياحة لمــدة ســنة وقــد تــم االســتعانة بهــذه الخطــة لتحديــث 
االســتراتيجية القطاعيــة للســياحة واالثــار، وســيتم فــي هــذه االســتراتيجية دمــج االهــداف 
االســتراتيجية كمــا ســيتم دمــج التحليــل الرباعــي، حيــث انــه مــن المخطــط ان يتــم البــدء 
ــا فــي الســنة االولــى مــن عمــر  بتنفيــذ االهــداف المرتبطــة باالستشــفاء مــن جائحــة كورن

االســتراتجية.

هــذا وقــد بــادرت وزارة الســياحة واآلثــار  باإلعــداد لمراجعــة إســتراتيجية قطاعــي الســياحة 
ــراث الثقافــي حيــث تــم مــا يلــي: والت

تشــكيل الفريــق الوطنــي لإلســتراتيجية القطاعيــة الــذي قــام بقيــادة عمليــة مراجعــة . 1
اإلســتراتيجية  وتطويــر 

إعــداد ومراجعــة مســودة المراجعــة الســتراتيجية 2022-2017  “االســتراتيجة المشــتركة . 2
لتنميــة قطاعــي الســياحة والتــراث الثقافــي” والتــي هدفــت إلــى إعــداد اإلطــار العــام 
مــع مختلــف أصحــاب  للنقــاش والمشــاورات  لإلســتراتيجية ولتشــكل أساســا وقاعــدة 

العاقــة.

وقــد تــم تشــكيل الفريــق الوطنــي لإلســتراتيجية القطاعيــة برئاســة وزيــر الســياحة واآلثــار 
وعضويــة ممثليــن عــن أصحــاب العاقــة والعامليــن فــي قطاعــي الســياحة والتــراث الثقافــي، 
وقــد عقــد الفريــق عــدة اجتماعــات إلقــرار مســودة المراجعــة واقــرار اســتراتجية 2020-2022 

لقطاعــي الســياحة والتــراث الثقافــي.  

كمــا تــم توزيــع مســودة المراجعــة علــى كافــة االدارات العامــة فــي الــوزارة البــداء الماحظــات 
حولها.
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تقديم

ان عملنــا كــوزارة وكقطــاع  ســياحي يواجــه العديــد مــن المعوقــات علــى رأســها االحتــال 
االســرائيلي، الــذي يعمــد الــى التضييــق علــى حركــة العامليــن فــي مجــال الســياحة، باإلضافــة 
الــى عــدم وجــود معابــر ســيادية لفلســطين وعــدم قدرتنــا علــى اصــدار تاشــيرات دخــول 
للســائحين يضــع امامنــا تحديــات كبيــرة فــي تثبيــت فلســطين علــى خارطــة الســياحة العالميــة 

ــز وآمــن. كمقصــد ســياحي مســتقل وممي

ــا  ــة االم تحدي كمــا شــكل االنقســام السياســي ومــا رافقــه مــن عــزل لقطــاع غــزة عــن الدول
الســياحة  رأســها  مــن مقومــات ســياحية كامنــة  وعلــى  غــزة  يمتلكــه قطــاع  لمــا  اضافيــا 

المتوســط. البحــر االبيــض  الترفيهيــة علــى شــواطئ 

ان الــوزارة وهــي تقــود القطــاع الســياحي لوضــع اســتراتيجية للســنوات الثــاث القادمــة آخــذه 
بعيــد االعتبــار توجهــات القيــادة السياســية والمحــددات الحكوميــة، اولــت اهتمامــًا خاصــًا 
لتحســين نوعيــة الخدمــات الســياحية المقدمــة للســائح الوافــد ســيتم اســتهداف اســواق 
ســياحية جديــدة، باالضافــة  الــى الســوق الســياحي التقليــدي كالســوق االســامي ، واضافــة 

ــر قــدرات االدالء الســياحيين. لغــات تخــدم هــذه االســواق المســتهدفة ممــا يتطلــب تطوي

وقــد اولــت هــذه االســتراتيجية اهتمامــا خاصــا بالقطــاع الســياحي فــي ظــل ازمــة كورنــا واولــت 
ــا وياتــي هــذا  اهتمــام كبيــر فــي آليــات النهــوض بالقطــاع الســياحي خــال وبعــد جائحــة كورن
اضافــة للجهــود الكبيــرة التــي بدلهــا وزارة الســياحة والحكومــة لتخفيــف مــن حــدة االزمــة علــى 
ــة االزمــة حتــى  ــر مــن التدخــات التــي تمــت منــذ بداي القطــاع الســياحي مــن خــال عــدد كبي

وقتنــا هــذا. 

ومــن خــال هــذه االســتراتيجية نســعى الــى تغيــر المنــط الســياحي الحالــي المرتكــز  فــي 
معظمــه علــى ســياحة اليــوم الواحــد، وتغييــر هــذا النمــط يتطلــب تطويــر بنيــة تحتيــة متكاملــة 
ومتنوعــة وفعاليــات فنيــة وثقافيــة تشــجع الســائح علــى اطالــة فتــرة مكوثــه فــي فلســطين 
ــي،  ــي االجمال ــج المحل ــادة نســبة مســاهمة الســياحة فــي النات ــى زي ــا عل ممــا ينعكــس ايجابي
لهــذا عملــت الــوزارة علــى رفــع جهوزيــة المواقــع االثريــة المفتوحــة للزيــارة وزيادتهــا وادارتهــا 

بشــكل فعــال.

كمــا اولــت االســتراتيجية القطاعيــة اهتمامــًا خاصــًا بتشــجيع االســتثمار فــي مجــال الســياحة 
وقــد ســاهمت بشــكل فاعــل فــي تطويــر قانــون االســتثمار لخدمــة المشــاريع الســياحية 

الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر التــي تشــكل العمــود الفقــري للصناعــة الســياحية.

وقــد اخــذت االســتراتيجية بعيــن االعتبــار رؤيــة الحكومــة للتنميــة بالعناقيــد وتؤامــت مــع 
بشــكل خــاص مــع العناقيــد الســياحية التــي تعمــل عليهــا وزارة الســياحة كعنقــود محافظــة 
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بيــت لحــم الســياحي وقــد صادقــت الحكومــة علــى خطــة تنميــة العنقــود الســياحي لمحافظــة 
والمؤسســات  الــوزارات  مــع  بالتعــاون  واآلثــار  الســياحة  وزارة  أنجزتــه  والــذي  لحــم،  بيــت 
الحكوميــة واألهليــة والقطــاع الســياحي الخــاص الفلســطيني، وقــد غطــى هــذه العنقــود 
األعــوام مــن 2020-2025، بموازنــة بلغــت 214,342,998 دوالر  وعنقــود محافظــة اريحــا 
الســياحي اقــرت الحكومــة بــدء العمــل علــى خطــة تنميــة العنقــود الســياحي لمحافظــة بيــت 
اريحــا، وقــد غطــى هــذه العنقــود األعــوام مــن 2022-2020  بموازنــة بلغــت 61,688,998 
دوالر  كمــا ســيتم العمــل علــى مجموعــة مــن العناقيــد التــي تحتــوي علــى شــق ســياحي 

كعنقــود العاصمــة وعنقــود محافــظ ســلفيت وغيرهــا

اننــا نؤمــن بــان التــراث الثقافــي الفلســطيني يتعــرض للتهديــد المباشــر لاحتــال االســرائيلي  
مــن خــال التدميــر الممنهــج لمواقــع التــراث الثقافــي  والنقــل غيــر المشــروع  للقــى االثريــة 
الفلســطينية، ضاربــا عــرض الحائــط بكافــة االتفاقيــات واالعــراف الدوليــة الخاصــة بحمايــة 
المــوروث الثقافــي للــدول تحــت االحتــال، ومــن هنــا عملــت الــوزارة علــى ادراج عــدد مــن 
مواقــع التــراث الثقافــي علــى الئحــة التــراث العالمــي لحمايتهــا كجــزء مــن التــراث االنســاني 

كمــا اننــا نعكــف علــى ترشــيح عــدد  آخــر مــن المواقــع علــى هــذه الائحــة.

ال شــك بــأن  تبنــي هــذه الخطــة االســتراتيجية بكاملهــا وتنفيذهــا الســنوات القادمــة مــن قبــل 
كافــة الشــركاء مــن القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع العــام مــن شــانه 
ان يمكــن قطاعــي الســياحة والتــراث الثقافــي مــن تحقيــق االهــداف التــي تــم التوافــق عليهــا 

مــن قبــل ممثلــي المؤسســات الشــريكة المختلفــة بشــكل فاعــل وناجــح.

             رولى معايعة

وزيرة السياحة واآلثار
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تحليل الواقع

نبذة عن القطاع
ــك نظــرا  ــزة تتوفــر فيهــا مقومــات جــذب متنوعــه وذل ــر فلســطين وجهــة ســياحية ممي تعتب
ألهميتهــا الدينيــة، التاريخيــة باإلضافــة الــى اعتــدال مناخهــا وموقعهــا الجغرافــي فــي قلــب 
الماضيــه ال  العقــود  خــال  االســرائيلي  االحتــال  التــي خلقهــا  التشــوهات  العالــم، فرغــم 
زالــت تمتلــك افــاق رحبــه لنمــو وتطــور النشــاطات الســياحية، حيــث جعلــت االماكــن الدينيــة 
كالمســجد االقصــى وقبــة الصخــرة، كنيســة القيامــة فــي القــدس باالضافــة الــى كنيســة 
ــرة و المقامــات المنتشــرة علــى مســاحتها المتواضعــة  ــات االدي المهــد فــي بيــت لحــم  ومئ

فلســطين وجهــة لماييــن المؤمنيــن مــن اتبــاع الديانــات الســماوية.

ــر أقــدم  ــة اريحــا التــي تعتب ــة والطبيعيــة كمدين ــد مــن االماكــن االثري كمــا تعــد معقــا للعدي
مــدن العالــم التــي تــؤي العديــد مــن االماكــن االثريــة والطبيعيــة مثــل قصــر هشــام،وادي 
قمــران، نهــر االردن والبحــر الميــت الــذي يعــد مــن أبــرز المظاهــر الطبيعيــة علــى مســتوى 

العالــم

ويمكــن االســتفادة مــن هــذه المواقــع بشــقيها الطبيعــي والثقافــي مــن خــال التنقيــب 
ــة وتأهيــل المواقــع، باإلضافــة الــى االهتمــام بالمتاحــف التاريخيــة  ــار وحمايــة وصيان عــن االث
والطبيعيــة والتســويق االعامــي لهــا محليــا ودوليــا فضــا عــن فتــح مواقــع جــذب جديــده 
بحيــث تلبــي رغبــات الزائــر والتوجهــات الحديثــة للزائــر الوافــد علــى وجــه الخصــوص لمــا لــه مــن 
أثــر فــي الجانــب االقتصــادي، وذلــك مــن خــال وضــع وتنفيــذ الخطــط المشــتركة بيــن القطــاع 

العــام والخــاص.

ــاج المــادي والخدمــي الــذي  ــا يشــكل قطــاع الســياحة احــدى دعائــم قطاعــات االنت  مــن هن
يهــدف الــى رفــع الكفــاءة االقتصاديــة وتحقيــق التنميــة البشــرية عبــر االســتثمار المكثــف 
لإلمكانــات االقتصاديــة والحضاريــة المتاحــة البــراز الوجــه الحضاري لفلســطين واظهار مكانتها 
االســتراتيجية واهميتهــا الســياحية علــى مســتوى العالــم باســره. ومــن هنــا يحــاول االقتصــاد 
الســياحي الفلســطيني اثبــات مكانتــه كمــا ويســعى لمتابعــة خطواتــه التنمويــة مســتفيدا مــن 
نقــاط القــوة التــي يمتلكهــا مــن خــال المحافظــة علــى المــوروث الحضــاري المتنــوع لرفــع 
ســوية الدخــل العــام وتخفيــض معــدالت البطالــة مــن خــال توفيــر فــرص العمــل عبــر االنشــطة 

الســياحية المختلفــة.

ففــي عــام 2018 بلــغ عــدد المنشــات الســياحية العاملــة فــي االراضــي الفلســطينية 10706 
وتتــوزع حســب نــوع النشــاط االقتصــادي علــى عــدة فئــات حيــث تحتــل انشــطة المطاعــم 
وانشــطة تقديــم المشــروبات، انشــطة االقامــة والمنشــئات المشــابهة، االنشــطة االبداعيــة 
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والفنــون والترفيــه  الحصــة االكبــر مقارنــة مــع باقــي االنشــطة بواقــع %47،%21،%17 علــى 
التوالــي.

كمــا بلــغ عــدد العامليــن فــي المنشــأت الســياحية 21436 عامــل يتــوزع معظمهــم علــى نفــس 
االنشــطة الســابقة بنســبة %53، %22و %13 على نفس الترتيب.

أمــا بالنســبة الــى تعويضــات العامليــن فقــد بلغــت 85615.3 مليــون دوالر، بحيــث تركــز الجــزء 
االكبــر منهــا فــي انشــطة المطاعــم %51 يليهــا انشــطة الفنــادق %22 وانشــطة تقديــم 

المشــروبات 8.5%.

وأمــا االنتــاج الكلــي فقــد بلــغ 664299.0 مليــون دوالر تركــز%54 منــه فــي انشــطة المطاعم، 
وانشــطة  والفنــون  االبداعيــة  االنشــطة  المشــابهة،  والمنشــئات  اإلقامــة  انشــطة  يليهــا 

ــي. ــى التوال ــه االخــرى  بنســبة %17 و %15 عل الترفي

فيمــا يتعلــق باالســتهاك الوســيط1 فقــد بلــغ 256371.7 مليــون دوالر حيــث احتلــت انشــطة 
المطاعــم وتقديــم المشــروبات النســبة الكبــرى بواقــع %63 منــه، يليهــا انشــطة االقامــة و 

واالنشــطة االبداعيــة والفنــون وانشــطة الترفيــة بنســبة %13 و %12 علــى التوالــي.

وبلغــت قيمــة القيمــة المضافــة2 للقطــاع الســياحي 407927.3 مليــون دوالر حيــث حــازت 
تليهــا   ،47% بواقــع  الكبــرى منهــا  النســبة  علــى  المشــروبات  المطاعــم وتقديــم  انشــطة 
انشــطة االقامة والشــئات المشــابهة %21 ومن ثم واالنشــطة االبداعية والفنون وانشــطة 

الترفيــة بواقــع 17%.

كمــا وبلغــت انتاجيــة عمــال القطــاع الســياحي )محســوبة بقســمة اجمالــي القيمــة االنتاجيــة 
علــى المجمــوع الكلــي لعــدد العامليــن( 30.98988 دوالر.

وعنــد احتســاب الــوزن النســبي لحجــم القطــاع الســياحي باســتخدام عــدد العامليــن تبيــن ان 
حجــم القطــاع الســياحي %4 وســاهمت بحوالــي %2.8 مــن الناتــج المحلــي االجمالــي للعــام 

.2017

يعتبــر قطــاع الســياحة وبموجــب العديــد مــن الدراســات، مــن أهــم القطاعــات التــي تؤثــر علــى 
التنميــة االقتصاديــة فــي فلســطين، كمــا انــه يعتبــر القطــاع االقتصــادي األســرع نمــوًا فــي 
العالــم فــي نهايــة األلفيــة الثانيــة ومطلــع األلفيــة الثالثــة. كمــا يعتبــر قطــاع الســياحة مــن أهم 
القطاعــات التــي تؤثــر علــى التنميــة االجتماعيــة والثقافيــة فــي البلــدان الســياحية، والــذي 
بــدوره يســاهم فــي بنــاء العاقــات بيــن الشــعوب وتوطيــد عاقــات التفاهــم والتعــارف 
والتبــادل الثقافــي بينهــا. ونعتبــره منبــرًا إعاميــًا يوصــل للعالــم البعــد الحضــاري والثقافــي 

ــة التــي يقيــد اســتهاكها بوصفــه اســتاكا  ــاج، باســتثناء االصــول الثابت ــة االنت 1.   االســتهاك الوســيط: يتكــون مــن قيمــة الســلع والخدمــات التــي تســتهلك كمدخــات لعملي
لــرأس المــال الثابــت

2.  اجمالــي القيمــة المضافــة هــو طــرح االســتهال الوســيط مــن اجمالــي االنتــاج،  مــا صافــي القيمــة المضافــة فهــو طــرح اســتهاك رأس المــال الثابــت مــن اجمالــي القيمــة 
المضافــة، والقيمــة المضافــة تتعلــق باالنتــاج وتشــير الــى القيمــة المتولــدة الي وحــدة تمــارس اي نشــاط انتاجــي. واالنتــاج هــي الســلع والخدمــات المنتجــة مــن قبــل المنشــئة 
باســتثناء قيمــة اي ســلع وخدمــات مســتخدمة فــي نشــاط ال تأخــذ فيــه الشــركة بعيــن االعتبــار مخاطــر اســتخدام المنتجــات فــي االنتــاج وباســتثناء قيمــة الســلع والخدمــات 

المتســتهلكة مــن قبــل نفــس المنشــئة فيمــا عــدا الســلع والخدمــات المســتخدمة لتكويــن رأس المــال.
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ــزة للشــعب الفلســطيني بمــا يعــزز أجــواء التفاهــم والتعــارف والســام مــع  ــة المتمي والهوي
ســائر الشــعوب، وبالتالــي فإنــه مــن الضــروري ايــاء هــذا القطــاع األهميــة التــي يســتحقها 
وتوفيــر األجــواء المائمــة لبنــاء العاقــة الائقــة بيــن الزائريــن ومختلــف فئــات المجتمــع 

الفلســطيني المضيــف.

كمــا يعتبــر التــراث الثقافــي مــن أهــم مقومــات الهويــة الوطنيــة الثقافيــة، وجــزء ال يتجــزأ مــن 
التــراث الثقافــي العالمــي لإلنســانية، وبذلــك فهــو يشــكل أحــد الركائــز األساســية للتبــادل 
الثقافــي بيــن الشــعوب، ومــن الطبيعــي أن تشــكل العاقــة مــا بيــن المجتمــع وتراثــه الثقافــي 
أهــم مظاهــر تقديــر الشــعوب لبعضهــا البعــض وأهــم مقومــات الجــذب الســياحي وخاصــة 
الوطنــي  العمــل علــى تعميــق وترســيخ االنتمــاء  الثقافيــة منهــا. وبالتالــي فــإن  الســياحة 
ــراث الثقافــي  ــة الت ــة لإلنســان الفلســطيني مــن خــال حماي ــة الثقافي ــزاز بجــذور الهوي واالعت
والطبيعــي وتطويــر إدارتــه علــى األرض الفلســطينية والتعامــل معــه بمــا يكفــل لألجيــال 
القادمــة حــق االســتمتاع واالعتــزاز بــه، وكذلــك العمــل علــى تنشــيط البحــث العلمــي وكتابــة 
التاريــخ علــى أســس علميــة وموضوعيــة لتعريــف وتوعيــة المجتمــع بــه، هــو مــن أســمى 
المهــام التــي يجــب أن تولــى الرعايــة والعنايــة القصــوى بهــا لتجــاوز البحــث الموجــه واالهتمــام 

ــز.  المتحي

ــن  ــرن بمــدى التخطيــط والتنســيق بي ــر القطاعــات المختلفــة يقت إن نجــاح العمــل علــى تطوي
المؤسســات العاملــة بهــذه القطاعــات فيمــا يتعلــق بالمهــام والصاحيــات واألدوار المختلفة 
لهــا، وبالتالــي فــإن العمــل مــع الــوزارات األخــرى والبلديــات والمجالــس المحليــة، مــن أجــل 
توفيــر المنــاخ القانونــي واإلداري المناســب ومــن أجــل توفيــر منــاخ حمايــة الحقــوق وااللتــزام 
بالواجبــات واإلدارة الفعالــة والبحــث العلمــي المتواصــل، بمــا يســاعد فــي تشــجيع واجتــذاب 
واألجنبيــة،  والعربيــة  الفلســطينية  األمــوال  رؤوس  وأصحــاب  والمســتثمرين  الكفــاءات 

ــراث الثقافــي. ليســاهموا فــي عمليــة النهــوض بقطــاع الســياحة وبقطــاع الت
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دور وأهمية السياحة والتراث الثقافي
تحتــل صناعــة الســياحة أهميــة كبيــرة فــي االقتصاديــات الوطنيــة للــدول، خاصــة الناميــة منهــا, 
لمــا لهــا مــن دور فــي تنشــيط جميــع القطاعــات االقتصاديــة مــن زراعــة وصناعــة وتجارة...الــخ.

مــن خــال خلــق طلــب إضافــي علــى الســلع المحليــة, وخلــق فــرص العمــل باعتبارهــا تعتمــد 
علــى الكثافــة العماليــة مقارنــة باالســتثمارات األخــرى التــي تعتمــد علــى اآللــة, , وتأميــن 
العملــة االجنبيــة الازمــة لتمويــل احتياجــات التنميــة االقتصاديــة. باإلضافــة إلــى كونهــا إحــدى 
وســائل التعــارف والتقــارب بيــن الشــعوب, وأداة للتعريــف بالحضــارات اإلنســانية عبــر تاريخهــا 
الطويــل. مــن هنــا االهتمــام األكبــر لتطويــر الصناعــة الســياحية بهــدف جعــل فلســطين مقصدًا 
ســياحيًاً علــى خريطــة الســياحة اإلقليميــة والدوليــة وتحويلهــا إلــى صناعــة إســتراتيجية تدعــم 
االقتصــاد الوطنــي بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص والتنســيق مــع الجهــات المحليــة والمركزيــة.

بعــد أن أصبحــت الســياحة تمثــل احــد الدعامــات األساســية لاقتصــاد الفلســطيني فــي ظــل مــا 
تمتلكــه فلســطين  مــن مقومــات جــذب ســياحية فريــدة يمكن أن تجعلها من أعلــى دول العالم 
فــي الدخــل الســياحي: كاإلرث الثقافــي, والمواقــع األثريــة ) التراثيــة, والدينيــة ( والطبيعيــة 
المتمثلــة بالبحــر والجبــل والصحــراء, ناجمــة عــن الموقــع الجغرافــي المتميــز والمــوارد البشــرية 

والبنيــة التحتيــة. األمــر الــذي جعلهــا تتمتــع بميــزات تنافســية فــي مجــال الســياحة. 

كمــا ذكــر ســابقًا، إن دور وأهميــة الســياحة ال تقتصــر علــى النواحــي الماديــة، بــل تعتبــر الســياحة 
مســاهمًا رئيســيًا في:

1.   المساهمة في التنمية االجتماعية والثقافية.

ــة  ــر علــى التنميــة االجتماعيــة والثقافي ــر قطــاع الســياحة مــن أهــم القطاعــات التــي تؤث يعتب
ــد  ــن الشــعوب وتوطي ــاء العاقــات بي ــدوره يســاهم فــي بن ــذي ب ــدان الســياحية، وال فــي البل
عاقــات التفاهــم والتعــارف والتبــادل الثقافــي بينهــا، ونعتبــره منبــرًا إعاميــًا يوصــل للعالــم 
البعــد الحضــاري والثقافــي والهويــة المتميــزة للشــعب الفلســطيني بمــا يعــزز أجــواء التفاهــم 
والتعــارف والســام مــع ســائر الشــعوب، وبالتالــي فإنــه مــن الضــروري ايــاء هــذا القطــاع 
الزائريــن  بيــن  الائقــة  العاقــة  لبنــاء  المائمــة  األجــواء  وتوفيــر  يســتحقها  التــي  األهميــة 

ومختلــف فئــات المجتمــع الفلســطيني المضيــف.

2.   تحسين صورة فلسطين في الخارج:

ســاهمت اآللــة اإلعاميــة اإلســرائيلية علــى مــدى الزمــن علــى خلــق صــورة نمطيــة لفلســطين 
والفلســطينيين مرتبطــة باإلرهــاب، ومشــّكلة حالــة لــدى الــدول والمواطنيــن األجانب مرتبطة 
بالبيئيــة غيــر اآلمنــة ممــا ســاهم ســلبا فــي التطــور الســياحي مــن ناحية، ومن الدعم السياســي 
لمنظمــة التحريــر، وقــد تذبذبــت تلــك النظــرة لفلســطين بنــاء علــى المصالــح األجنبيــة، وقــد 
لعبــت الســياحية دورا مهمــا فــي تغييــر تلــك الصــورة النمطيــة مــن خــال الســياح األجانــب 
الذيــن ينقلــون الصــورة الحقيقيــة لفلســطين والفلســطينيين لمواطنيهــم، ومــا زالــت وزارة 
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الصــورة  لتغييــر هــذه  يبذلــون جهدهــم  الســياحة  العامــل فــي  الخــاص  الســياحة والقطــاع 
بالرغــم مــن قلــة اإلمكانيــات المتوفــرة والتــي ال تســتطيع بكافــة حالتهــا مــن منافســة اآللــة 
اإلعاميــة اإلســرائيلية، إال أنهــا نجحــت فــي رفــع الحظــر األمنــي لبعــض الــدول التــي كانــت 
تمنــع مواطنيهــا مــن زيــارة األراضــي الفلســطينية، ومــا زالــت تعمــل علــى تغييــر وجهــات نظــر 

باقــي الــدول التــي مــا زالــت مصــرة علــى اعتبــار األراضــي الفلســطينية غيــر آمنــة.

3.   رفع مستوى القدرة على حماية مواقع التراث الثقافي: 

يعتبــر التــراث الثقافــي مــن أهــم مقومــات الهويــة الوطنيــة الثقافيــة، وجــزء ال يتجــزأ مــن التراث 
الثقافــي العالمــي لإلنســانية، وبذلــك فهــو يشــكل أحــد الركائــز األساســية للتبــادل الثقافــي 
بيــن الشــعوب، ومــن الطبيعــي أن تشــكل العاقــة مــا بيــن المجتمــع وتراثــه الثقافــي أهــم 
مظاهــر تقديــر الشــعوب لبعضهــا البعــض وأهــم مقومــات الجــذب الســياحي وخاصــة الســياحة 
الثقافيــة منهــا. وبالتالــي فــإن العمــل علــى تعميــق وترســيخ االنتمــاء الوطنــي واالعتــزاز بجــذور 
الهويــة الثقافيــة لإلنســان الفلســطيني مــن خــال حمايــة التــراث الثقافــي والطبيعــي وتطويــر 
إدارتــه علــى األرض الفلســطينية والتعامــل معــه بمــا يكفــل لألجيــال القادمــة حــق االســتمتاع 
واالعتــزاز بــه، وكذلــك العمــل علــى تنشــيط البحــث العلمــي وكتابــة التاريــخ علــى أســس علميــة 
وموضوعيــة لتعريــف وتوعيــة المجتمــع بــه، هــو مــن أســمى المهــام التــي يجــب أن تولــى 

الرعايــة والعنايــة القصــوى بهــا لتجــاوز البحــث الموجــه واالهتمــام المتحيــز

4.   توفير فرص العمل والدخل: 

تعتبــر الســياحة مــن اكبــر القطاعــات المشــغلة لأليــدي العاملــة اذ أن الســياحة تعتمــد علــى 
األيــدي العاملــة بنســبة أعلــى مــن باقــي القطاعــات، بالرغــم أن معظــم المشــاريع الســياحية 
الفلســطينية تصنــف فــي إطــار المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة إال أنهــا تشــغل نســبة عاليــة 
مــن األيــدي العاملــة، وفــي حــال تــم االســتثمار بالصــورة الصحيحــة فــي القطــاع الســياحي ، 
فــأن الســياحة قــادرة علــى حــل الكــم الكبيــر مــن اإلشــكاليات المرتبطــة بالبطالــة والعمالــة فــي 

الســوق اإلســرائيلي.

هــذا وتعتبــر إدارة التــراث الثقافــي مــن أهــم المرافــق القــادرة علــى اســتيعاب حجــم ال يســتهان 
بــه مــن األيــدي العاملــة بحيــث تتــراوح قيمــة العمــل اليــدوي فــي أعمــال الترميــم علــى ســبيل 
المثــال )%70-60( مــن تكلفــة هــذه المشــاريع عــدى عــن القيمــة التشــغيلية لهــذه المرافــق 
المرممــة. وبالتالــي فــإن زيــادة القــدرة االســتيعابية لهــذه المشــاريع لــدى الــوزارة ولــدى 
كا القطاعيــن األهلــي والخــاص، يعتبــر مــن أهــم توجهــات وأهــداف الــوزارة لحمايــة وتهيئــة 
ــر فــرص العمــل مــن جهــة أخــرى،  ــراث الثقافــي مــن جهــة وللمســاهمة فــي توفي مرافــق الت
وخاصــة توفيــر فــرص العمــل فــي مناطــق الريــف التــي تعانــي مــن قلــة فــرص العمــل لعمــال 

البنــاء علــى وجــه الخصــوص.
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5.   المساهمة في الناتج القومي اإلجمالي والصادرات: 

ــا مــن أهــم الصناعــات ومــن  ــر الســياحة الصناعــة النظيفــة الوحيــدة،  والتــي تقيــم عالمي تعتب
اكبــر الصناعــات المــوردة للدخــل القومــي وقــد بينــت دراســة لمنظمــة الســياحة العالميــة انــه 
ــا مــن ناحيــة مســاهمتها فــي الدخــل  فــي ســنة 2020 ســتكون الســياحة أهــم صناعــة عالمي
القومــي للــدول الســياحية وقــد اعتبــرت أهــم مــن النفــط ومــن صناعــة الســيارات، وتعتبــر علــى 
المســتوى الفلســطيني مــن أهــم الصناعــات إذ أن األراضــي الفلســطينية تفتقــر للمقومــات 
الزراعيــة بفعــل  الدقيقــة، وقــد تقلصــت األراضــي  الصناعيــة األخــرى كالنفــط والصناعــات 
االحتــال بالتالــي يجــب البنــاء علــى أهميــة الصناعــة الســياحية، ومــدى قــدرة هــذه الصناعــة 

علــى المســاهمة فــي الناتــج القومــي اإلجمالــي.

6.   حماية البيئة: 

ويتحقــق ذلــك بشــكل أساســي مــن خــال تدابيــر حفــظ مواقــع التــراث الثقافــي والخــرب 
األثريــة والمتنزهــات، واألراضــي الحرجيــة بمشــاركة المؤسســات ذات العاقــة والتــي جــزء 
منهــا يســتخدم إلغــراض ســياحية، اضافــة الــى ضــرورة مراعــاة المرافــق والمنشــآت الســياحية 
للبعــد البيئــي ممــا يســاهم فــي الحفــاظ علــى البيئــة ويقلــل مــن فــرص الزحــف الســكاني إلــى 
تلــك المواقــع، كمــا يســاهم ذلــك فــي الترويــج للســياحة البيئيــة كأحــد انــواع الســياحة البديلــة.

7.   القيمة المضافة للقطاع السياحي في تطوير ورفد القطاعات األخرى: 

والتحــف  األثــاث،  وصناعــة  الزراعــة  مثــل  فرعيــة  قطاعــات  تطويــر  فــي  الســياحة  تســاهم 
والبنــوك.  المصــارف  قطــاع  إلــى  باإلضافــة  والتأميــن،   ، المواصــات  وقطــاع  الشــرقية، 

بناء على ما تقدم فان الدور المنوط بوزارة السياحة واالثار يرتكز على المحاور التالية:
والتصرفــات . 1 األعمــال  جميــع  وعلــى  إدارتــه  علــى  واإلشــراف  الثقافــي  التــراث  حمايــة 

الثقافــي  التــراث  وتهريــب  ومنــع ســرقة  التشــريعات،  وفــق  ومراقبتهــا  بــه  المرتبطــة 
بــه. واالتجــار غيــر المشــروع 

تهيئــة المعالــم التاريخيــة واألثريــة وترميمهــا وصيانتهــا وإدارتهــا لتســهيل الوصــول إليهــا . 2
وزيارتهــا.

تنظيــم التنقيــب العلمــي عــن اآلثــار وترشــيده ودعمــه، وتنظيــم أعمــال الحفــاظ علــى . 3
المبانــي التراثيــة ومراكــز المــدن القديمــة وترميمهــا بالتعــاون مــع البلديــات والهيئــات 
المحليــة، وتوفيــر الــازم لتوثيــق هــذه األعمــال ونشــر األبحــاث والتقاريــر العلميــة عنهــا.

تنظيم ودعم العمل المتحفي وإنشاء المتاحف.. 4
اإلشراف على الصناعات السياحية والتقليدية وتطويرها وتنظيم أعمالها ومراقبتها.. 5
الفلســطيني . 6 الســياحي  وبالمنتــج  الفلســطيني  الثقافــي  بالتــراث  والتعريــف  الترويــج 

المتعــدد، بمــا يخــدم االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز مكانتــه الســياحية والثقافيــة والحضاريــة 
فــي العالــم بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة والمنظمــات الســياحية فــي فلســطين.
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عالقة الوزارة مع المؤسسات الشريكة
قطاعــي . 1 فــي  العاملــة  والخاصــة  األهليــة  المؤسســات  ومســؤوليات  أعمــال  تنظيــم 

الســياحة والتــراث الثقافــي ومراقبتهــا وتســهيل عملهــا وفــق التشــريعات، وفــي إطــار 
السياســة التــي تضعهــا الحكومــة، وضمــن التوجهــات واألهــداف التــي تســتخلصها وتقرهــا 

الــوزارة وشــركائها لتنميــة وتطويــر قطاعــي الســياحة والتــراث الثقافــي.

المســاهمة فــي تهيئــة المؤسســات الفلســطينية لتدريــب الــازم مــن الكــوادر المتخصصــة . 2
وتنميتهــا، فــي مختلــف مجــاالت وقطاعــات الســياحة والتــراث الثقافــي وذلــك مــن خــال 
البرامــج المحليــة أو التــي يتــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع المؤسســات الدوليــة الحكوميــة 

واألهليــة والخاصــة.

المنظمــة . 3 وبالتشــريعات  الثقافــي  التــراث  الســياحة وأهميــة  بأهميــة  المجتمــع  توعيــة 
لهذيــن القطاعيــن، ومــا يترتــب عــن هــذه األهميــة وهــذه التشــريعات مــن حقــوق وواجبــات 

لجميــع قطاعــات المجتمــع.

ــر العاقــات األفقيــة بيــن قطاعــي الســياحة والتــراث الثقافــي . 4 االهتمــام بتنظيــم وتطوي
والزراعــة والصناعــة والخدمــات  والبيئــة  والتعليــم  كالثقافــة  األخــرى  القطاعــات  وبيــن 

والمهــن الحرفيــة اليدويــة وغيرهــا.

إبــرام االتفاقــات الداخليــة والخارجيــة بمــا يخــدم تنفيــذ مهــام وأعمــال ومســؤوليات الوزارة . 5
بمــا فــي ذلــك أعمــال ومســؤوليات المؤسســات األهليــة والخاصــة العاملــة فــي قطاعــي 

الســياحة والتــراث الثقافــي

المســاهمة فــي تطويــر البنيــة التحتيــة للقطــاع الســياحي وتطويــر الخدمــات الســياحية . 6
للمواقــع الســياحة الدينيــة والثقافيــة والطبيعيــة، والعمــل علــى توفيــر وســائل الراحــة 

والترفيــه للســائحين، وتســهيل المعامــات واإلجــراءات التــي تخصهــم. 

اإلطار المؤسساتي
يتميــز قطاعــي الســياحة والتــراث الثقافــي بتعــدد العاقــات والمعــارف الداخليــة والخارجيــة 
وفيمــا يلــي عرضــًا لواقــع المؤسســات ذات العاقــة بالعمــل قطاعــي الســياحة والتــراث 

الثقافــي:

منظمة التحرير والدولة الفلسطينية
إن لمنظمــة التحريــر الفلســطينية والدولــة الفلســطينية الــدور المحــوري فــي تشــكيل الســياق 
ــه حــدوث النمــو والتنميــة الســياحية والحفــاظ علــى التــراث الثقافــي.   الــذي يمكــن مــن خال
كمــا أن قــدرة المفاوضيــن فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى الحــد مــن اآلثــار الســلبية 
المترتبــة علــى اســتمرار االحتــال، وفــي نهايــة المطــاف، إلــى إزالتهــا بشــكل كامــل ســيؤدي 

إلــى تقليــل أو إزالــة الكثيــر مــن العقبــات الرئيســية التــي تواجــه هذيــن القطاعيــن
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كمــا وإن للدولــة الفلســطينية دورا رائــدا وداعمــا فــي إعــادة هيكلــة المؤسســات العامــة 
التــي تقــدم الخدمــات األساســية لقطاعيــن الســياحية والتــراث الثقافــي وكذلــك تخصيــص 

الموازنــات وتوجيــه المانحيــن لدعــم هذيــن القطاعيــن.

وزارة السياحة
النهــوض  علــى   1994 العــام  أواخــر  فــي  تأسيســها  واآلثــار ومنــذ  الســياحة  وزارة  ســارعت 
عانــى قطــاع  مــا  بعــد  الفلســطينية  والمواقــع  المناطــق  كافــة  فــي  الســياحية  بالصناعــة 
الســياحة مــن ركــود وإهمــال اســتمر أكثــر مــن 25 عامــَا نتيجــة لاحتــال اإلســرائيلي لألراضــي 

الفلســطينية حيــث بــدأت العمــل فــي عــدة اتجاهــات وهــي: 
المحافظــة علــى المــوروث الثقافــي وحمايتــه وتنفيــذ مشــاريع الترميــم وتهيئــة المواقــع 	 

فــي جميــع محافظــات الوطــن مــن الشــمال إلــى الجنــوب بالتعــاون مــع بعــض الحكومــات 
والمنظمــات العربيــة والدوليــة.

تطوير البنية التحتية السياحية.	 
تدريب الكفاءات البشرية العاملة بالسياحة وتطويرها.	 
تشجيع االستثمار الوطني والخارجي. 	 
واألنظمــة 	  القوانيــن  الســياحية ضمــن  والمرافــق  المؤسســات  عمــل  ومراقبــة  تنظيــم 

.45/1965 رقــم  المؤقــت  الســياحة  قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص 
تنظيــم ومراقبــة عمــل المؤسســات العاملــة فــي قطــاع التــراث الثقافــي ضمــن القوانيــن 	 

واألنظمــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون االثــار.
تطوير المنتج السياحي وترويجه وتسويقه في األسواق العالمية. 	 

الوزارات والمؤسسات العامة األخرى:
إلــى جانــب وزارة الســياحة هنــاك العديــد مــن الــوزارات والمؤسســات العامــة التــي تلعب أدوارا 
أساســية فــي تطويــر، تنظيــم، وتوفيــر الخدمــات للقطــاع الســياحي وقطــاع التــراث الثقافــي 
وهــذه تشــمل ، وزارة الحكــم المحلــي، وزارة الماليــة والتخطيــط، وزارة التربيــة والتعليــم، وزارة 
الثقافــة، وزارة الخارجيــة،  هيئــة تشــجيع االســتثمار، والبلديــات ، وتمــارس تلــك المؤسســات 
أنشــطتها مــن خــال مقراتهــا الرئيســية فــي مدينــة رام اللــه وفروعهــا ومديرياتهــا المنتشــرة 
فــي كافــة األراضــي الفلســطينية حيــث يوجــد  لمعظمهــا تمثيــل فــي المحافظــات والمــدن 

الرئيســية. 
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المؤسسات شبه الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات 
المجتمع المدني:

دورا  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  شــبه  المنظمــات  لعبــت 
أساســيا فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الفلســطينية بشــكل عــام والحفــاظ علــى 
المــوروث الثقافــي بشــكل خــاص نظــرا للظــروف والمحــن التــي مــر بهــا الشــعب الفلســطيني 
وبشــكل خــاص قبــل قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ومــا زالــت تلــك المنظمــات تقــوم 

ــى المــوروث الثقافــي. ــادوار أساســية فــي عل ب

ويذكــر أن جــزءًا كبيــرًا مــن تمويــل الجهــات المانحــة لقطــاع التــراث الثقافــي قــد تــم مــن خــال 
المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وهــي عــل النحــو التالــي:

مركز المعمار الشعبي )رواق(	 
 	)CCHP( مركز حفظ التراث الثقافي في بيت لحم
 	)HRC( لجنة اعمار الخليل

القطاع الخاص
تتألــف الســياحة ضمــن القطــاع الخــاص مــن ثمانيــة قطاعــات فرعيــة يتــم تمثيــل كل منهــا 
بمؤسســة مهنيــة مســجلة لــدى وزارة الداخليــة ســندًا لقانــون الجمعيــات الخيريــة واألهليــة 
لعــام 2000 وهــي تمثــل بشــكل أو بآخــر مصالــح أصحــاب المهــن الســياحية، حيــث الحقــًا يجــب 
أن يعــاد تأســيس هــذه الجمعيــات وفــق قانــون الســياحة نفســه واألنظمــة التــي ســتصدر 

بموجيــه لتنظيــم عمــل تلــك الهيئــات / الجمعيــات المهنيــة وهــي علــى النحــو التالــي: -
 	AHA جمعية الفنادق العربية
 	ATGUنقابة ادالء السياحة العربية
 	ATRA جمعية المطاعم السياحية العربية
 	ATTU اتحاد النقل العربي للسياحة
 	PAR هيئة ممثلي الخطوط الجوية
 	TTAPS جمعية وكاالت السفر والسياحة العربية
 	HLMSHنقابة اصحاب متاجر التحف الشرقية
 	HLITOA جمعية االراضي المقدسة للسياحة الوافدة

المانحين والمؤسسات الدولية
يتــم تمويــل واإلشــراف علــى تنفيــذ نســبة كبيــرة مــن مشــاريع القطــاع الســياحية وقطــاع 
التــراث الثقافــي مــن خــال المانحيــن والمؤسســات الدوليــة وذلــك إمــا عــن طريــق مؤسســات 

ــة. الســلطة أو منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني أو المؤسســات الدولي



17  االستراتيجية القطاعية للسياحة واآلثار

التحليل الرباعي
تشــهد الســياحة الوافــدة شــلل كامــل بســبب تبعــات إنتشــار فايــروس كورونــا علــى مســتوى 
العالم وإنتشــاره نســبيا في فلســطين، ونتيجة الى ان هذه األزمة ســببها وباء على مســتوى 
العالــم، فعنــد النظــر الــى  واقــع العالــم اجمــع ومســتوى التغطيــة الجغرافيــة إلنتشــار هــذا 
الفيــروس  وفــق الخارطــة التاليــة،  يصبــح مــن الصعــب التنبــؤ بفتــراة زمنيــة محــددة إلنتهائهــا، 
مــدى توســعها، أو حتــى ظهــور تبعــات أخــرى لهــا ســوى تحليــات، ولكــن الشــيء الواضــح أنــه  

لــن يكــون هنــاك اي نشــاط ســياحي خــال هــذا العــام 2020  علــى أقــل تعديــل.

أوال : على المستوى الفندقي ) فقط ايرادات المبيت(
يمكــن تقديــر الخســائر  مــن ايــرادات االقتصــاد الفلســطيني مــن الســياحة الوافــدة فــي حدهــا 
المتوســط بنــاًء علــى عــدد نــزالء الفنــادق فــي الضفــة الغربيــة والقــدس لفتــرة عشــرة شــهور  
وهــي فتــرة اغــاق الفنــادق بشــكل كامــل للعــام 2020،اعتمــادا علــى بيانــات 2019 حيــث 
بلــغ بلــغ عــدد الــزوار الوافديــن 3.810.391 زائــر ، نــزل منهــم 1.060.800 نزيــل فــي الفنــادق 
الفلســطينية اقامــوا مــا مجموعــه 2.847.240 ليلــة مبيــت فــي العــام 2019 اي حوالــي 
884.000 نزيــل اقامــوا 2.373 مليــون ليلــة مبيــت للعشــرة شــهور ، ومــن هنــا يمكــن تقديــر 
الفنــدق  القطــاع  وبالتالــي خســائر  دوالر   8.300.000 الفنــادق  لقطــاع  الشــهرية  الخســائر 
للعشــرة شــهور بلــغ 83.000.000 دوالر، وقــد تركــز غالبيــة النــزالء فــي فنــادق محافظــة 
بيــت لحــم بنســبة %61  وعليــه بلــغ حجــم الخســائر فــي فنــادق بيــت لحــم اي مــا يقــارب 

دوالر.  50.983.000

ثانيا : إنفاق السياحة الوافدة في فلسطين
باإلعتمــاد علــى بيانــات 2018 تبلــغ القيمــة الشــهرية لانفــاق الســياحي داخــل فلســطين 
بالكامــل مــا يقــارب 122.8 مليــون دوالر  بالحــد االدنــي وعليــه فــأن قيمــة الخســائر للســياحة 
الوافــدة تقــدر ب 1.228.000.000 دوالر علمــا   بــأن الانفــاق الســياحي علــى البنــود أعــاه 
ــم  ــة التــي تعمــل فــي مجــال تقدي ــر مــن األنشــطة االقتصادي يعــد مصــدر النعــاش عــدد كبي
الخشــبية والهدايــا  التحــف  وبيــع  الفنــادق وصناعــة  الســياحية ومنهــا:  الخدمــات والســلع 
التذكاريــة ، و أنشــطة المطاعــم وتقديــم المشــروبات ، وأنشــطة وكاالت الســفر ومنظمــو 
الرحــات الســياحية وخدمــات الحجــز واألنشــطة المتصلــة بهــا و األنشــطة اإلبداعيــة والفنــون 
وأنشــطة الترفيــه األخــرى.  وإنطاقــا مــن منطــق ان عــدد الســياح المتوقــع فــي 2020 نجــد 
ــارة. ــرات أن متوســط إنفــاق الســائح الوافــد 1784 دوالر أمريكــي خــال الزي وحســب التقدي

إنفاق السياحة المحلية في فلسطين
تشــير نتائــج حســابات الســياحة الفرعيــة للعــام 2017 فــي فلســطين إلــى ارتفــاع القيمــة 	 

اإلجماليــة إلنفــاق الســياحة المحليــة عــن العــام 2016 بنســبة %8.2، حيــث ســجل مجمــوع 
الــزوار  إنفــاق  تشــمل  )وهــي  أمريكــي  دوالر  مليــون   165.7 المحليــة  الســياحة  إنفــاق 
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المحلييــن مــع مبيــت وإنفــاق الــزوار المحلييــن لليــوم الواحــد( مقارنــه بعــام 2016 والــذي 
ســجل 153.1 مليــون دوالر أمريكــي اي مــا يقــارب 13.808.333 مليــون دوالر شــهريا، اي 

مــا قيمتــه 138.083.333 مليــون لعشــرة شــهور
تشــير نتائــج حســابات الســياحة الفرعيــة للعــام 2018 فــي فلســطين إلــى ارتفــاع القيمــة 	 

اإلجماليــة إلنفــاق الســياحة المحليــة عــن العــام 2017 بنســبة %1.5، حيــث ســجل مجمــوع 
الــزوار  إنفــاق  تشــمل  )وهــي  أمريكــي  دوالر  مليــون  المحليــة160.7  الســياحة  إنفــاق 
المحلييــن مــع مبيــت وإنفــاق الــزوار المحلييــن لليــوم الواحــد( مقارنــه بعــام 2017 والــذي 
ســجل 158.3 مليــون دوالر أمريكــي اي مــا يقــارب13,391,666.6 دوالر شــهريا، اي مــا 

قيمتــه 133,916,666.67 دوالر أمريكــي لعشــرة شــهور

وبالتالــي مجمــوع مــا ســيفقده القطــاع الســياحة مــن قيمــة إســتهاكية خــال عشــرة شــهور 
مــن إنعــدام الســياحة الوافــدة والمحليــة هــو مــا يقــارب   1.361.916.666) مليــار وثامائمــة 

وواحــد وســتون مليــون وتســمائة وســتتة عشــر الــف وســتمائة وســت وســتون ( دوالر.

العاملون في قطاع السياحة
وفــق بيانــات جهــاز اإلحصــاء المركــزي فــإن مــا يقــارب 21,436 عامــًا  فــي القطــاع الســياحي 
يعملــون بأجــر، وقــد بلــغ إجمالــي تعويضــات المســتخدمين بأجــر فــي المؤسســات الســياحية 
نحــو 122.3 مليــون دوالر أمريكــي خــال العــام 2018، أما المتوســط الشــهري ألجور العاملين 

فــي المنشــآت الســياحية علــى مســتوى فلســطين فقــد بلــغ 476 دوالر أمريكــي، 

فترة 10 اشهر فترة شهر متوسط األجر الشهري عدد العاملين باجر

214769,996,00029,988,0000 الف عامل 

ووفق تقديرات وزارة السياحة  أن عدد العاملين في هذا القطاع  بما يشمل قطاع غزة قد وصل تقريبا الى 38 
الف حيث ان الكثير من المنشئات غير مسجلة وال تفصح عن عدد العاملين لديها بدقة

3847618.088.000180.880.000 الف عامل 
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وهــذا يعنــي انــه باإلعتمــاد علــى بيانــات وزارة الســياحة واآلثــار فــإن  تكلفــة األيــدي العاملــة 
في هذا القطاع  لشــهر واحد فقط هي يمعدل 18 مليون دوالر ،  توزع حســب نوع النشــاط 
للمنشــأة. وقــد كان أعلــى اجــر للعامليــن فــي نقــل الــركاب المنتظــم بالباصــات لمســافات 
طويلــة وتأجيــر الســيارات بواقــع 754 دوالر أمريكــي، يليــه العاملــون فــي أنشــطة اإلقامــة 
والمنشــآت المشــابهة 623 دوالر أمريكــي، وكان معــدل األجــر للعامليــن فــي بقيــة األنشــطة 
علــى النحــو اآلتــي: 556 دوالر أمريكــي للعامليــن فــي صناعــة وبيــع التحــف الخشــبية، و456 
دوالر أمريكــي للعامليــن فــي أنشــطة المطاعــم وتقديــم المشــروبات، و 352 دوالر أمريكــي 
للعامليــن فــي االنشــطة االبداعيــة والفنــون وانشــطة الترفيــه االخــرى، و580 دوالر أمريكــي 
الرحــات الســياحية وخدمــات الحجــز واألنشــطة  للعامليــن فــي وكاالت الســفر ومنظمــو 

المتصلــة بهــا ، و338 للعامليــن فــي بقيــة األنشــطة الســياحية.

تراكمــت لــدى القطــاع الســياحي فــي فلســطين خبــرات غنيــة ودروس خــال العقــود األخيــرة، 
والتــي ينبغــي أن تؤخــذ بعيــن االعتبــار بشــكل كامــل فــي المرحلــة القادمــة مــن إنهــاء االحتــال 
وإقامــة الدولــة. بحيــث تتــم االســتفادة مــن مصــادر القــوة والفــرص المتاحــة والتقليــل مــن آثــار 
نقــاط الضعــف والتعامــل مــع التهديــدات. وفيمــا يلــي المكونــات الرئيســية للتحليــل الرباعــي 

)SWOT( لقطاعــي الســياحة والتــراث الثقافــي.
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نقاط الضعفنقاط القوة

توفر خبرة فلسطينية سابقة في النهوض 	 
بالقطاع السياحي بعد العديد من االزمات

تصنيف بعض المواقع غير الدينية الى مواقع 	 
سياحية وتم إدراج ذلك على الخارطة السياحية 

العالمية مثل مدينة الخليل وقرية بتير.
 	
القناعة الرسمية بأهمية السياحة.	 
زيادة ملحوظة على نسبة حصة فلسطين من 	 

السياحة الوافدة.
وجود مجموعة من مراكز الجذب السياحي 	 

الكامنة.
تنوع المنتج السياحي الفلسطيني.	 
فلسطين هي مركز الحج المسيحي وثاني 	 

القبلتين.
 	
قناعة القطاع الخاص بضرورة العمل ضمن إطار 	 

ينظم عمله.
قرب االنتهاء من تحضير تشريعات محدثة لقطاع 	 

السياحة.
وجود مجموعة من المشاريع الدولية الداعمة 	 

للتراث الثقافي.
وجود مجموعة من المواقع المؤهلة والمحمية.	 
التفهم العام ألهمية اآلثار وضرورة حمايته.	 
وجود طاقم متخصص قادر على العمل في هذا 	 

القطاع.
إقرار قانون التراث الثقافي.	 
زيادة التوجه العالمي للسياحة الثقافية.	 
وجود مواقع وحيدة من نوعها في العالم 	 

مثل األقصى وقبة الصخرة وقصر هشام وتل 
السلطان وكنيسة القيامة وكنيسة المهد.

زيادة حجم االستثمارات السياحية في فلسطين 	 
وخاصة الفنادق.

نسبة كبيرة من العرب ترفض زيارة فلسطين 	 
بسبب االحتال اإلسرائيلي الذي يعتبرونه 

شكًا من أشكال التطبيع. على سبيل المثال ، 
يقع الموقع اإلسامي الرئيسي )أي المسجد 

األقصى( تحت السيطرة اإلسرائيلية. 
 	
محدودية السيادة الفلسطينية على مواقع 	 

الجذب السياحي
عدم توفر البيئة القانونية السليمة في القطاع 	 

السياحي.
عدم توفر الموازنات المناسبة.	 
تشتت القطاع الخاص.	 
تركيز السياحة في عدد محدود من المناطق.	 
عدم الوعي الكافي لدى القطاع الخاص بضرورة 	 

تنوع المنتج السياحي.
قصر مدة إقامة السائح في فلسطين.	 
زيادة نسبة التعديات على مواقع التراث 	 

الثقافي.
نقص اإلمكانيات اللوجستية للحفاظ على مواقع 	 

التراث الثقافي.
عدم ضمان توفر التمويل للمشاريع السياحية 	 

ومشاريع التراث الثقافي.
عدم وجود مختبرات متخصصة بالعمل األثري.	 
عدم التكاملية ما بين قطاعي اآلثار والتراث 	 

الثقافي وقطاع السياحية.
عدم موائمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع 	 

المهمات المناطة لعمل اداراتها العامة.
نقص عام في كوادر التفتيش.	 
قلة إمكانيات شرطة السياحة واآلثار.	 
عدم تنظيم القطاع األهلي العامل في هذا 	 

قطاع التراث الثقافي.
التوسع العمراني والتعديات على حدود المواقع 	 

والخرب
االفتقار إلى خطة استراتيجية للترويج والتسويق 	 

السياحي على المدى القصير والمتوسط 
والطويل األجل.
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نقاط الضعفنقاط القوة

توفر خبرة فلسطينية سابقة في النهوض 	 
بالقطاع السياحي بعد العديد من االزمات

تصنيف بعض المواقع غير الدينية الى مواقع 	 
سياحية وتم إدراج ذلك على الخارطة السياحية 

العالمية مثل مدينة الخليل وقرية بتير.
 	
القناعة الرسمية بأهمية السياحة.	 
زيادة ملحوظة على نسبة حصة فلسطين من 	 

السياحة الوافدة.
وجود مجموعة من مراكز الجذب السياحي 	 

الكامنة.
تنوع المنتج السياحي الفلسطيني.	 
فلسطين هي مركز الحج المسيحي وثاني 	 

القبلتين.
 	
قناعة القطاع الخاص بضرورة العمل ضمن إطار 	 

ينظم عمله.
قرب االنتهاء من تحضير تشريعات محدثة لقطاع 	 

السياحة.
وجود مجموعة من المشاريع الدولية الداعمة 	 

للتراث الثقافي.
وجود مجموعة من المواقع المؤهلة والمحمية.	 
التفهم العام ألهمية اآلثار وضرورة حمايته.	 
وجود طاقم متخصص قادر على العمل في هذا 	 

القطاع.
إقرار قانون التراث الثقافي.	 
زيادة التوجه العالمي للسياحة الثقافية.	 
وجود مواقع وحيدة من نوعها في العالم 	 

مثل األقصى وقبة الصخرة وقصر هشام وتل 
السلطان وكنيسة القيامة وكنيسة المهد.

زيادة حجم االستثمارات السياحية في فلسطين 	 
وخاصة الفنادق.

نسبة كبيرة من العرب ترفض زيارة فلسطين 	 
بسبب االحتال اإلسرائيلي الذي يعتبرونه 

شكًا من أشكال التطبيع. على سبيل المثال ، 
يقع الموقع اإلسامي الرئيسي )أي المسجد 

األقصى( تحت السيطرة اإلسرائيلية. 
 	
محدودية السيادة الفلسطينية على مواقع 	 

الجذب السياحي
عدم توفر البيئة القانونية السليمة في القطاع 	 

السياحي.
عدم توفر الموازنات المناسبة.	 
تشتت القطاع الخاص.	 
تركيز السياحة في عدد محدود من المناطق.	 
عدم الوعي الكافي لدى القطاع الخاص بضرورة 	 

تنوع المنتج السياحي.
قصر مدة إقامة السائح في فلسطين.	 
زيادة نسبة التعديات على مواقع التراث 	 

الثقافي.
نقص اإلمكانيات اللوجستية للحفاظ على مواقع 	 

التراث الثقافي.
عدم ضمان توفر التمويل للمشاريع السياحية 	 

ومشاريع التراث الثقافي.
عدم وجود مختبرات متخصصة بالعمل األثري.	 
عدم التكاملية ما بين قطاعي اآلثار والتراث 	 

الثقافي وقطاع السياحية.
عدم موائمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع 	 

المهمات المناطة لعمل اداراتها العامة.
نقص عام في كوادر التفتيش.	 
قلة إمكانيات شرطة السياحة واآلثار.	 
عدم تنظيم القطاع األهلي العامل في هذا 	 

قطاع التراث الثقافي.
التوسع العمراني والتعديات على حدود المواقع 	 

والخرب
االفتقار إلى خطة استراتيجية للترويج والتسويق 	 

السياحي على المدى القصير والمتوسط 
والطويل األجل.
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التهديداتالفرص

رفع الحظر األمني لمجموعة من الدول عن 	 
بعض المناطق الفلسطينية.

وعي الحكومة ضرورة تطوير القطاع السياحي.	 
وجود جهد مشترك حكومي وأهلي وخاص 	 

لتطوير القطاع السياحي.
االتجاه نحو فرض بيئة أمنية مناسبة.	 
البدء بتغير الصورة النمطية لفلسطين دوليًا.	 
استمرار الدعم من المؤسسات الدولية لقطاع 	 

التراث الثقافي.
التوجه العام في الحكومة نحو حماية التراث 	 

الثقافي.
 فلسطين مهد الديانات السماوية.	 
تتميز بجو معتدل شتاًء وصيفًا بالمقارنة مع 	 

العديد من الدول، حيث يمكن التمتع بالفصول 
األربعة بشكل ملموس.

 الشعب الفلسطيني كما هو حال الشعوب 	 
العربية األخرى ، مضياف ويحترم ويقدر السياح 

والزوار ويحسن استقبالهم ضيافتهم وخدمتهم .
 الموقع الجغرافي المتميز في منطقة تقع 	 

في ملتقى وسط القارات الثاث: أوروبا وأسيا 
وافريقيا، وتحيط بها بحار دافئة ومتوسطة 
البرودة ومالحة ، فهي تشكل عناصر جذب 

للسياحة صيفًا وشتاًء على حد سواء .
 نفقات اإلقامة والتنزه وتكاليفها معتدلة جدًا 	 

بالمقارنة مع دول أخرى، ففيها يمكن المبيت 
بما دون الـ $50 وحتى $150 بفنادق تتوفر كل 

الخدمات وخاصة في القدس الشرقية وبيت 
لحم. 

إمكانية تطوير السياحة العربية واإلسامية كبيرة 	 
ومشجعة، ومن شأنها تعزيز النشاط السياحي، 

وخاصة بعد تحقيق االستقال وانسحاب 
إسرائيل من األراضي الفلسطينية.

السيادة االسرائيلية على الحدود و المعابر 	 
باالضافة الى مناطق ما تسمى ج التي ترتكز 

فيها معظم مواقع الجذب السياحي.
اإلجراءات اإلسرائيلية المشددة على الحركة 	 

السياحية إلى فلسطين.
صورة فلسطين النمطية السلبية.	 
اإلجراءات اإلسرائيلي المدمرة لمواقع التراث 	 

الثقافي.
امتداد الجدار العنصري واتساعه على طول 	 

الضفة الغربية وتطويق مدينة القدس.
استئثار الشركات ومكاتب 	 

السياحةاإلسرائيليةواحتكارها لمرافق السياحة 
كافة من نقل وخدمات والتحكم بحرية الوصول 

إليها.
استمرار مصادرة األراضي والمياه، وجود الجدار 	 

والمستوطنات اإلسرائيلية، وتقسيم األراضي 
إلى المناطق أ، ب، ج

تواضع الميزانية المخصصة للسياحة من قبل 	 
السلطة الوطنية الفلسطينية والمانحين.

االحتال اإلسرائيلي الجاثم على األرض يمنع أي 	 
تطوير لمرافق السياحة والتنشيط السياحي.

الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش المعيقة 	 
لتطوير السياحة، وفصل المدن الفلسطينية 

بعضها عن بعض، بما في ذلك فصل القطاع 
عن الضفة واالجتياحات العسكرية شبه اليومية 
للمدن والتجمعات السكانية واألنشطة التجارية.

عدم السيطرة الفلسطينية على المعابر 	 
والحدود والمطارات، يجعل من إمكانية تطور 

السياحة وزيادة عدد األفواج السياحية محدودة 
جدًا ورهنا بالقرارات والرغبات اإلسرائيلية.

ارتفاع كلفة الضريبة اإلسرائيلية على فنادق 	 
القدس تحديدًا.

نقص ملموس في القوانين والتشريعات 	 
الهادفة لتنشيط قطاع السياحة في فلسطين 

والقدس، حيث يوجد فيها مرجعيات وتشريعات 
متعددة.

عدم تنفيذ إسرائيل لمعاهدة السام والخاصة 	 
ببند السياحة.
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االهداف والنتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة 2017-2019

مشــروع انشــاء تغطية لحماية وعرض فسيفســاء قاعة الحمام- قصر هشــام– أريحا	 

تولــي وزارة الســياحة واألثــار موقــع قصرهشــام أهميــة كبــرى لمــا يتضمــن مــن محتويــات 
أثريــة ومعماريــة تشــهد عظمــة التاريــخ الفســطيني، حيــث تعتبــر قاعــة االســتقبال والحمــام 
جــزء ال يتجــزأ مــن معالــم قصرهشــام األمــوي )خربــة المفجــر(، ذات لوحــات فسيفســائية هــي 
ــات القــرن العشــرين،  ــزًا والتــي اكتشــفت فــي بداي ــر جمــااًل وتمي ــر فــي المنطقــة واالكث االكب
تصــل مســاحة أرضيــات الفسيفســاء الــى 825م² وتتألــف مــن 38 لوحــة فسيفســائية رصفــت 

بأشــكال هندســية ونباتيــة غايــة فــي الدقــة والجمــال. 

وبذلــك قامــت وزارة الســياحة واالثــار بعمــل مجموعــة مــن الدراســات لضمــان الحفــاظ علــى 
أرضيــات الفسيفســاء فــي الموقــع وعرضهــا للزائريــن وصــواًل الــى مشــروع انشــاء تغطيــة 
لحمايــة وعــرض أرضيــات الفسيفســاء فــي قاعــة الحمــام الكبيــر الممــول مــن الحكومــة اليابانية 
عــن طريــق الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي جايــكا JICA وبقيمــة تصــل الــى 12 مليون دوالر.

تكمــن الفكــرة األساســية للمشــروع فــي حمايــة أرضيــات الفسيفســاء وانشــاء ممــر خــاص 
ــة  ــة فــي الموقــع، تتخــذ التغطيــة شــكل القب بالمشــاة باالضافــة الــى تثبيــت األعمــدة األثري
وتبلــغ مســاحتها 2483.5مترمربــع و بارتفــاع 13.62متــر فــي أعلــى نقطــة ومــن المتوقــع 

االنتهــاء مــن المشــروع فــي منتصــف العــام الحالــي 2020.
إفتتحــت وزارة الســياحة واآلثــار تحــت رعايــة دولــة رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية مشــروع 	 

  UNDP مقــام النبــي موســى وهــو مشــروع مشــترك مــع وزارة األوقــاف بالتعــاون مــع ال
وبتمويــل مــن اإلتحــاد األوروبــي وبقيمــة ماليــة تصــل إلــى 3.5 مليــون دوالر، يعتبــر مقــام 
النبــي موســى مــن اهــم المقامــات الدينيــة فــي فلســطين ويعــود تاريخــه الــى الفتــرة 
ــط بذاكــرة  ــة، وقــد ارتب ــة عالمي ــك المقــام قيمــة تاريخي ــة حيــث يمتل ــة وااليوبي المملوكي
الشــعب الفلســطيني مــن خــال موســم النبــي موســى، واشــتمل المشــروع علــى أعمــال 
توثيــق شــاملة وترميــم وإعــادة تأهيــل كامــل للموقــع بما يســاعد فــي التنميــة اإلقتصادية 

والســياحية للمجتمــع المحلــي. 
قامــت وزارة الســياحة واآلثــار بإنجــاز وإفتتــاح المتحــف المتنقــل بالتعــاون مــع وزارة التربيــة 	 

والتعليــم بتمويــل مــن اللجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم بهــدف خلــق برامــج 
توعيــة لــدى طلبــة المــدارس بأهميــة التــراث الثقافــي وربطــه بالمناهــج التعليميــة.

بهــدف الترويــج لفلســطين فــي أســواق الســياحة العالميــة فقــد شــاركت الــوزارة بأهــم 22 	 
معــرض ســياحي دولــي مــن أهــم المعــارض الدوليــة الســياحية فــي العالــم وذلــك بحضــور 
وفــود مــن القطــاع الســياحي الخــاص الفلســطيني، كذلــك قامــت وزارة الســياحة واآلثــار 
بعمــل وتنظيــم نشــاطات ترويجيــة خــارج فلســطين، حيــث نظمــت العديــد مــن المؤتمــرات 
وورشــات العمــل بالتعــاون مــع الســفارات الفلســطينية فــي الخــارج فــي كل مــن اليابــان، 

فرنســا، روســيا.
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عملــت وزارة الســياحة واآلثــار علــى رفــد قطــاع الداللــة الســياحية بالــكادر البشــري الــازم 	 
باإلضافــة للعمــل المســتمر علــى تطويــر وتعزيــز معلومــات العامليــن فــي مهنــة الداللــة 
الســياحية فــي مختلــف المجــاالت الســياحية واآلثريــة والتاريخيــة والسياســية ممــا يشــكل 
إضافــة نوعيــة للدليــل الســياحي الفلســطيني، ليكــون بذلــك الدليــل الســياحي الفلســطيني 
المرخص خير ســفير لفلســطين أمام الوفود الســياحية القادمة لزيارة فلســطين والمواقع 
الســياحية واألثريــة الفلســطينية، وعليــه عقــدت وزارة الســياحة واآلثــار بالشــراكة مــع نقابــة 

أدالء الســياحة العربيــة ســتة دورات إســتدراكية لــألدالء الســياحيين وهــي:

الجــدار ) متحــف . 1 لــادالء الســياحيين تحــت عنــوان:  الــدورة االســتدراكية األولــى  عقــد 
المهنــة. الجــدار( + محاضــرة حــول أخاقيــات 

عقــد الــدورة االســتدراكية االثانيــة تحــت عنــوان: المســارات الســياحية ) مســار واد القلــط . 2
+ جيولوجيــا فلســطين (.

عقد الدورة اإلستدراكية الثالثة تحت عنوان: نابلس+ البلدة القديمة.. 3

عقد الدورة االستدراكية الرابعة تحت عنوان: التراث الثقافي البيئي والزراعي.. 4

عقد الدورة االستدراكية الخامسة تحت عنوان: جبل الزيتون / القدس.. 5

حــول . 6 محاضــرات   + كريمــزان  ديــر  عنــوان:  تحــت  السادســة  اإلســتدراكية  الــدورة  عقــد 
الســياحي. الدليــل  عمــل  وتقنيــات  لفلســطين  السياســية  الجغرافيــا 

أطلقــت وزارة الســياحة واآلثــار خدمــة اإلنترنــت المجانــي للمجموعــات الســياحية والــزوار 	 
اإلتصــاالت  وزارة  مــع  بالتعــاون  وذلــك  وســاحاتها،  المهــد  كنيســة  لزيــارة  القادميــن 
ــر  ــا المعلومــات و وزارة األوقــاف، هــذا وســتعمل خدمــة اإلنترنــت علــى توفي وتكنولوجي
خدمــة واي فــاي للمجموعــات الســياحية والــزوار القادميــن لزيارة كنيســة المهد وســاحاتها 
بهــدف تمكيــن الســائح والزائــر مــن تصفــح اإلنترنــت مجانــا” والحصــول علــى المعلومــات 
والروايــة الفلســطينية الحقيقيــة حــول كنيســة المهــد وأهــم المواقــع الســياحية واألثريــة، 
كذلــك توجيــه الســائح الــى زيــارة أهــم المواقــع الســياحية واألثريــة فــي مدينــة بيــت لحــم 

وفــي كافــة محافظــات الوطــن مــن خــال الصفحــة الرســمية لــوزارة الســياحة واآلثــار.
تنظيــم 	  الــى  يهــدف  الكترونــي  تطبيــق  وتطويــر  بإنجــاز  واآلثــار  الســياحة  وزارة  قامــت 

المهــد. كنيســة  فــي  الســياح  زيــارة  وتســهيل 
أنجــزت وزارة الســياحة واآلثــار المرحلــة األولــى مــن مشــروع تنميــة وإدارة المشــهد الثقافــي 	 

فــي وادي البــاذان والفارعــة فــي نابلــس، يهــدف المشــروع الــى تطويــر المشــهد الثقافــي 
لمــا تحتويــة المنطقــة مــن تنــوع حضــاري وثقافــي وذلــك بالشــراكة مــع جامعــة بيرزيــت 
،حيــث تــم ترميــم إحــدى طواحيــن البــاذان التســعة عشــر التــي ُبنيــت خــال الفتــرة العثمانيــة 
وهــي طاحونــة العصــر وكذلــك قنــاه المــاء والقناطــر الملحقــة بهــا كمرحلــة اولــى للمشــروع، 
م طاحونــة اِلْعَصــر نموذجــًا لكيفيــة اســتفادة المجتمــع الفلســطيني مــن الينابيــع فــي  وتقــدِّ
طحــن الحبــوب، وقــد بلغــت قيمــة التمويــل للمرحلــة االولــى مــن المشــروع 15 ألــف دوالر.
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ارتباط االستراتيجية برؤية الحكومة للتنمية بالعناقيد
ــة بالعناقيــد وتؤامــت مــع بشــكل  ــة الحكومــة للتنمي ــار رؤي اخــذت االســتراتيجية بعيــن االعتب
خــاص مــع العناقيــد الســياحية التــي تعمــل عليهــا وزارة الســياحة او تلــك التــي تــم انجازهــا 

وهــي علــى النحــو التالــي:

1.   عنقود محافظة بيت لحم السياحي

صادقــت الحكومــة علــى خطــة تنميــة العنقــود الســياحي لمحافظــة بيــت لحــم، والــذي أنجزتــه 
وزارة الســياحة واآلثــار بالتعــاون مــع الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة واألهليــة والقطــاع 
الســياحي الخــاص الفلســطيني، وقــد غطــى هــذه العنقــود األعــوام مــن 2020-2025، بموازنــة 
بلغت 214,342,998 دوالر  وقد أخذت الخطة بعين االعتبار تحقيق تنمية عنقودية تكاملية 
وخاصــة مــع القــدس العاصمــة وأريحــا والخليــل، كذلــك أيضــًا تنميــة شــاملة لمحافظــة بيــت لحم 
فــي جميــع المــدن والقــرى والريــف والمخيمــات والباديــة التلحميــة، وقــد هــدف العنقــود الــى 
زيــادة نســبة الســياحة الوافــدة والمحليــة الــى محافظــة بيــت لحــم، وتوزيــع الســياحة الوافــدة 
والمحليــة علــى جميــع أجــزاء المحافظــة، باالضافــة الــى رفــع قــدرة المحافظــة الســتيعاب 
الزيــادة الســنوية ألعــداد الســياح والســكان، وتتنــاول العنقــود مجموعــة مــن التدخــات شــملت 
اإلطــار القانونــي والتنظيمــي، األمــن واألمــان، الحركــة وتطويــر البنيــة التحتيــة، تطويــر المنتــج 
الســياحي والثقافي واثراءه، التســويق والترويج، الســياحة الداخلية، الوعي الســياحي للمجتمع 
المحلــي العــام، رفــع مســتوى جــودة الخدمــة وتطويــر مهــارات العاملين في القطاع الســياحي، 

وخلــق بيئــة اســتثمارية وتحفيــز االســتثمار فــي الســياحة وخدماتهــا.

2.   عنقود محافظة اريحا السياحي الزراعي

ــدء العمــل علــى خطــة تنميــة العنقــود الســياحي الزراعــي لمحافظــة بيــت  اقــرت الحكومــة ب
والــوزارات  الزراعــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  واآلثــار  الســياحة  وزارة  عليــه  تعمــل  والــذي  اريحــا، 
والمؤسســات الحكوميــة واألهليــة والقطــاع الســياحي الخــاص الفلســطيني، وقــد غطــى 
للشــق  دوالر    61,688,998 بلغــت  بموازنــة    2020-2022 مــن  األعــوام  العنقــود  هــذه 
الســياحة مــن العنقــود  وقــد أخــذت الخطــة بعيــن االعتبــار تحقيــق تنميــة عنقوديــة تكامليــة 
وخاصــة مــع القــدس العاصمــة وبيــت لحــم، كذلــك أيضــًا تنميــة شــاملة لمحافظــة اريحــا، وقــد 
ــراث الثقافــي فــي محافظــة اريحــا، بحيــث  ــى ادارة مســتدامة لمواقــع الت هــدف العنقــود ال
يتــم حمايــة وصيانــة  مواقــع التــراث الثقافــي بشــكل فعــال وتشــكل مواقــع تــراث ثقافــي 
مصــدر جــذب ســياحي كمــا هــدف العنقــود الــى زيــادة نســبة مســاهمة الســياحة فــي الناتــج 
المحلــي االجمالــي بنســبة اكبــر و رفــع قــدرة محافظــة اريحــا الســتيعاب الزيــادة الســنوية 
العــداد الســياح والســكان المحلييــن  بحيــث تكــون البنيــة التحتيــة مهيئــة لحركــة ســياحية 
نشــطة اضافــة الــى زيــادة نســبة الســياحة الوافــدة والمحليــة لمحافظــة اريحــا  و واشــراك 
المجتمــع المحلــي يشــارك فــي العمليــة الســياحية لســتفيد منهــا بشــكل مباشــر وقــد ركــز 

العنقــود علــى االســتثمار المنخفــض والمــردود العالــي.
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رؤية قطاعي السياحة والتراث الثقافي
تشــكل الرؤيــة اإلطــار والموجــه والهــدف العــام الــذي يســعى قطاعــي الســياحة والتــراث 
الثقافــي للوصــول إليــه خــال المرحلــة القادمــة.  وتنبثــق عنهــا األولويات والخطط والمشــاريع 
المرتبطــة بقطاعــي الســياحة والتــراث الثقافــي والتــي تبنــى علــى معطيــات وواقــع تلــك 
القطاعــات باإلضافــة إلــى الموجهــات، االفتراضــات العامــة والكليــة وفــي هــذا اإلطــار فــان 

ــراث الثقافــي الفلســطيني هــي علــى النحــو التالــي: ــة المســتقبلية للســياحة والت الرؤي

“قطــاع ســياحي متطــور وقــادر علــى المنافســة ويســاهم بنســبة عاليــة فــي الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي والحفــاظ علــى مواقــع التــراث الثقافــي محميــة ومصانــة ومــدارة بشــكل فعــال.

رسالة الوزارة:
تنميــة قطــاع الســياحة علــى أســس مســتدامة وتعظيــم دور هــذا القطــاع اإلنتاجــي فــي 
دعــم االقتصــاد الوطنــي  والمســاهمة الفعالــة فــي العمليــة التنمويــة الشــاملة، بمــا يوفــره 
مــن دخــل وعائــدات مــن العمــات األجنبيــة ومــن فــرص لتشــغيل األيــدي العاملــة والحــد 
مــن مشــكلة البطالــة، واســتثمار الســياحة كمنبــر إعامــي يوصــل للعالــم الخارجــي البعــد 
التفاهــم  أجــواء  يعــزز  بمــا  الفلســطيني  للشــعب  المتميــزة   والثقافــي والهويــة  الحضــاري 
والتعــارف والســام مــع ســائر الشــعوب،  كذلــك تعميــق وتجذيــر االنتمــاء الوطنــي واالعتــزاز 
بالهويــة لإلنســان الفلســطيني مــن خــال حمايــة المــوروث  الثقافــي والطبيعــي علــى األرض 
الفلســطينية والتعامــل معــه بمــا يكفــل لألجيــال القادمــة حــق االســتمتاع واالعتــزاز بهــذا 
التــراث، باإلضافــة إلــى  تطويــر البنيــة األساســية للــوزارة والمؤسســات العاملــة فــي قطاعــي 

الســياحي واآلثــار والتــراث الثقافــي.

االهداف االستراتيجية والنتائج:
فــي ضــوء األطــر والموجهــات التــي تــم ذكرهــا ســابقا فــان األولويــات واألهداف االســتراتيجية 

لقطاعــي الســياحة والتــراث الثقافــي خــال المرحلــة القادمــة ســتكون علــى النحــو التالــي:

الهــدف األول : الحفــاظ علــى الحصــة الســوقية للصــادرات الســياحية مــن حيــث نفــس 
ــل ازمــة  ــي المبيــت – مــن نفــس االســواق  المســتهدفة مــا قب ــن وليال العــدد مــن الزائري

كورونــا اي العــودة الــى الوضــع الطبيعــي .

يجــب إتبــاع سياســة التركيــز فــي بدايــة النهــوض بالقطــاع الســياحي علــى الســياحة المحليــة، 
ونظــرا لخصوصيــة فلســطين والمتمثلــة فــي اإلحتال اإلســرائيلي فتنقســم الســياحة المحلية 
الــى جزئيــن الجــزء األول وهــو الزيــارات الســياحية المحليــة مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

رؤية القطاع
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امــا الجــزء الثانــي وهــو الســياحة الداخليــة المتمثلــة فــي الوافديــن مــن الداخــل 48، والتــي يتــم 
تصنيفهــا علــى انهــا ســياحة وافــدة احصائيــا.

ونظــرا ألهميــة هــذه الســياحية – الثانيــة علــى وجــه الخصــوص– فيمكــن إعتبارهــا خــط األمــان 
ــة إنعــاش القطــاع الســياحي، حيــث انهــا ســتحافظ   ــة القادمــة وهــي مرحل األول فــي المرحل
علــى الحصــة الســوقية والمتمثلــة فــي نفــس العــدد مــن الزائريــن وليالــي المبيــت مــن الجاخــل 
الفلســطيني  اي العــودة الــى الوضــع الطبيعــي. وتغطــي جــزء مــن الفجــوة الناتجــة عــن الفتــرة 
اإلنتقاليــة الــى حيــن عــودة الســياحة األجنبيــة الوافــدة الــى وضعهــا الطبيعــي وكذلــك الحفــاظ 
علــى هــذه الزيــادة، علمــا بانهــم لــن يعوضــوا القيمــة االقتصاديــة التصديريــة  للســياحة الوافدة 
مــن الخــارج، فمعظــم هــذا الســياحة ســتكون مرتكــزة علــى بعــض الفنــادق فــي مناطــق معينــة 
مــن فلســطين مثــل اريحــا فــي الصيــف او فــي أوقــات محــددة بالســنة بالنســبة لبيــت لحــم 
وكذلــك خــال إيجــازة األســبوع لجــزء منهــم. كمــا انهــا ستســاهم فــي بــث روح الطمأنينــة الــى 

الخــارج، كمــا ســنذكر ادنــاه فــي الترويــج للســياحة الوافــدة مــن دول العالــم األخــرى.

الهــدف الثانــي : تنميــة  الصــادرات الســياحية ) الســياحة الوافــدة(  أكثــر مــن المعــدل 
.2021-2021 األعــوام  اي  ســنتين  خــال   10% بنســبة  الطبيعــي 

تعتبــر المــادة  اإلعاميــة أحــد اهــم نقــاط اإلرتــكاز التــي تعتمــد عليــه كافــة الوســائل التوعويــة 
المجتمــع  مــع  التواصــل  آليــات  افضــل  إختيــار  ان  حيــن  وفــي  وغيرهــا،  التواصــل  وادوات 
الدولــي هــو امــر مهــم ، فــإن عــدم وجــود المحتــوى المطلــوب ُيفقــد هــذه اآلليــات قيمتهــا 
فورا،وبالتالــي فــإن الخطــوة الثانيــة تحضيــرا لهــذه المرحلــة هــي إعــداد مــادة إعاميــة موحــدة  
وبعــدة لغــات ) اللغــة اإلنجليزيــة، الروســية ، اإليطاليــة الفرنســية ، األلمانيــة، األندونيســية، 

ــة .  ــع العربي ــة  وغيرهــا وبالطب الصيني

كمــا ان خصوصيــة هــذه المرحلــة – مــا بعــد ازمــة كورونــا  – تكمــن فــي ضــرورة إحتــواء مضمــون 
الترويــج لرســائل قويــة ومؤثــرة أكثــر مــن المعتــاد اي الوضــع الطبيعــي ســابقا ،  حيــث علينــا 
ان نــدرك  مســألتين، األولــى انــه يجــب اإلســتفادة مــن األزمــة الحاليــة كتجربــة تقتضــي إعتبــار 
مــا يحــدث بمثابــة نقطــة تحــول وإنطاقــة جديــدة لهــذا القطــاع وتحويــل التهديــدات الــى 
فــرص قــدر اإلمــكان مــن خــال أفــام تحمــل أفــكار جديــدة والمزيــد مــن اإلبــداع، وأمــا الثانيــة 
ــا ننطلــق مــن رحــم األزمــة ونركــز فــي الترويــج علــى  فهيــة خصوصيــة هــذه األزمــة، حيــث انن
ســيكولوجيا الســائح وبالــذات ان ســبب  األزمــة الحاليــة  هــو وبائــي، وذلــك  بمــا يعكــس عمــق 
العمــل اإلبداعــي فــي مرحلــة ستشــهد منافســة حــادة مــا بعــد ازمــة عالميــة  مــن هــذا النــوع، 
فــا يمكــن العمــل علــى تنفيــذ اي حملــة ترويجيــة ذكيــة وتحقيــق أهدافهــا دون توفــر مــواد 

ترويجيــة مرنــة متعــددة وعصريــة  أكثــر ، 
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الهدف الثالث: منتج سياحي ذو جودة عالية.

العمــل علــى تنويــع المنتــج الســياحي الفلســطيني حيــث انــه فــي هــذه الفتــرة يتركــز حــول 
الســياحية الدينيــة بنســبة %80 وعلــى الســياحة الثقافيــة بنســبة %9 وعلــى الســياحة البديلــة 
بنســبة %3 وعلــى مراقبــة الطيــور بنســبة اقــل مــن %1 وســياحة المؤتمــرات بنســبة 2% 

وزيــارة االهــل بنســبة 7 %.

كمــا يجــب العمــل علــى تطويــر وتنميــة مــوارد التــراث الثقافــي مــن خــال الحمايــة والتأهيــل 
واالدارة وإلحــاق التــراث الثقافــي بالعجلــة االقتصاديــة الفلســطينية لزيــادة مســاهم الســياحة 
فــي الناتــج القومــي االجمالــي، ولتوفيــر مناطــق جــذب ســياحي اضافيــة ممــا يســاهم بتنــوع 
الثقافيــة  بالنشــاطات  الفلســطينية  الســياحية  الحزمــة  ورفــد  وتغذيــة  الســياحي.  المنتــج 
لاطــاع  امامــه  الفرصــة  وإتاحــة  الســائح  اقامــة  فتــرة  إلطالــة  والتســويقية،  والترفيهيــة 

والتفاعــل مــع مكونــات الحيــاة الثقافيــة.

والعمــل علــى تطويــر المشــاركة مــا بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، وتوفيــر الخدمــات 
الازمــة للوصــول الــى المواقــع الســياحية، وخلــق بيئــة أمنيــة مناســبة، وتطويــر الدراســات 
والنشــاطات والمؤتمــرات الخاصــة باالســتثمار الســياحي، وتمكيــن القطــاع الخــاص لاســتفادة 
مــن برامــج القــروض والتســهيات والضمانــات للمشــاريع االســتثمارية، والعمــل علــى تطويــر 
النافــذة االســتثمارية الموحــدة بمــا يخــص االســتثمار الســياحي بالتنســيق مــع هيئــة تشــجيع 

االســتثمار.

باإلضافــة الــى خلــق بيئــة اســتثمارية مناســبة الســتثمار الســياحي لرفــع مســتوى الخدمــة 
الســياحية وخلــق مناطــق جــذب ســياحي جديــدة ومتنوعــة باإلضافــة الــى تهيئــة البنيــة التحتيــة 
والفوقيــة للعمــل الســياحي، وتطويــر الــكادر العامــل فــي قطــاع الســياحة الخــاص، وتحديــث 
إلــى مهــام  باإلضافــة  الــدوري والطــارئ واإلجرائــي  التفتيــش  التشــريعات، وتنفيــذ مهــام 
الترخيــص، وتعزيــز دور شــرطة الســياحة واآلثــار، وتوفيــر رزمــة مــن الحوافــز للمنشــئات المتميــزة 

بجــودة خدماتهــا.

الهدف الرابع: فلسطين مروجة ومسوقة كمقصد سياحي مستقل وآمن ومتميز.

وتســويقها  لهــا  والترويــج  فلســطين  فــي  الســياحة  بمميــزات  والتعريــف  وتطويــر  تحديــد 
بمختلــف الوســائل المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة واإللكترونيــة، عبــر الترويــج والتعريــف 
الداخليــة  االتفاقيــات  تفعيــل  فــي  واالســتمرار  المتعــدد،  الفلســطيني  الســياحي  بالمنتــج 
والخارجيــة بمــا يخــدم تنفيــذ مهــام وأعمــال ومســؤوليات مؤسســات القطــاع الخــاص، وزيــادة 
حصــة فلســطين مــن الســياحة الوافــدة واســتغال ذلــك لتشــكيل مصــدر رئيســي للدخــل. 
ويشــمل هــذا تطويــر اســتراتيجية تســويق ســياحي  ورفــع مســتوى الثقافــة الســياحية لــدى 
المجتمــع المحلــي والترويــج للســياحة باإلضافــة إلــى التعــاون بموضــوع الســياحة والوافــدة 
إلــى اإلقليــم بحيــث يتــم التركيــز علــى فلســطين اوال ومــن ثــم األردن  وفلســطين وفــي 
المرحلــة النهائيــة فلســطين االردن وإســرائيل فــي حــال الوصــول الــى قيــام دولــة فلســطينية 

كاملــة الســيادة علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران عــام 1967.
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الهدف الخامس: مواقع تراث ثقافي محمية ومصانة بشكل فعال.

أن عمليــة االهتمــام بالجانــب التراثــي والبقايــا الماديــة تمــت تحــت رعايــة مؤسســات أجنبيــة 
تولــت عمليــة الوقايــة والتوثيــق للتــراث المحلــي وقــد بــدأت نشــاطها منــذ أواخــر القــرن 
الماضــي، مــع ســيادة االنتــداب البريطانــي، تبلــورت دائــرة اآلثــار كمؤسســة عاملــة فــي حقــل 
اآلثــار وســنت قانــون اآلثــار الفلســطيني األول “1920” وقــد علمــت علــى  تســريب جــزء كبيــر 
مــن المخلفــات األثريــة إلــى متاحــف عالميــة ومؤسســات أكاديميــة وبحثيــة وبعيــد الســيادة 
األردنيــة لــم تخضــع الضفــة الغربيــة إلــى سياســة هادفــة تعمــل علــى تطويــر بنيــة اثريــة وهــذا 
نجــم عــن ضعــف التجربــة األثريــة األردنيــة فــي تلــك الفتــرة،  ومــع ســيطرة االحتال اإلســرائيلي 
علــى المنطقــة اتجهــت ســلطة االحتــال إلــى إبقــاء النشــاط األثــري تحــت إشــرافها  وإبعــاد 
الكفــاءات المحليــة عــن تطويــر الجانــب األثــري وحصــره فــي خدمــة جهــات البحــث اإلســرائيلية 
ــذ تســلم الســلطة  ــراث الثقافــي، ومن ــة مواقــع الت ــة حماي ــا  فــي عرقل ممــا أســهم موضوعي
التــراث  مواقــع  وإدارة  حمايــة  علــى  جاهــدة  عملــت  األمــور  زمــام  الفلســطينية  الوطنيــة 
الثقافــي بإمكانياتهــا المحــدودة مــن الناحيــة الماديــة واللوجســتية وقلــة طواقمهــا الفنيــة، 
وقــد ســاهم القطــاع األهلــي العامــل فــي مجــال التــراث الثقافــي علــى حمايــة وتأهيــل العــدد 
الكبيــر مــن مواقــع التــراث الثقافــي، إال انــه مــا زال هنــاك حاجــة ملحــة إلــى الوصــول إلــى 

صياغــة لألولويــات المرتبطــة بأهميــة المواقــع وآليــات الحفــاظ عليهــا وخطــط إدارتهــا.
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النتائج االستراتيجية

نتائــج الهــدف األول: الحفــاظ علــى الحصــة الســوقية للصــادرات الســياحية مــن حيــث 
نفــس العــدد مــن الزائريــن وليالــي المبيــت – مــن نفــس االســواق  المســتهدفة مــا قبــل 

األزمــة اي العــودة الــى الوضــع الطبيعــي .

1.   زيادة االستثمارات في مواقع التراث الثقافي

بــإدارة وتطويــر المواقــع  إدخــال نمــوذج الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام الخــاص والخــاص 
التراثيــة الثقافيــة حيــز التنفيــذ

2.   التوجة نحو السياحة الخضراء 

ــن يســتخدمون وجهــات وأماكــن إقامــة مســتدامة.    ــر مــن %10 مــن الســائحين األوروبيي أكث
وأكثــر مــن ثلثهــم يفضلــون اإلقامــة فــي أماكــن إقامــة تأخــذ بعيــن االعبتــار الجوانــب البيئيــة، 
وحتــى أنهــم علــى اســتعداد لدفــع مبلــغ إضافــي )مــن %40-2( لإلقامــة فــي مثــل هــذه 
األماكــن. وعلــى الرغــم مــن وصــول الســياحة التقليديــة إلــى حالــة مــن االســتقرار، إال أنــه هنــاك 

نمــوا ســريعا فــي الســياحة البيئيــة والســياحة الثقافيــة والســياحة التراثيــة.

تــم تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات فيمــا يتعلــق بالســياحة البيئيــة ومنهــا: تدريــب علــى مفهــوم 
الســياحة البيئيــة، تحديــد قائمــة بمواقــع ومســارات الســياحة البيئيــة المحتملــة، وتتضمــن 
القائمــة 48 محميــة طبيعيــة وأربــع مســارات تربــط بيــن هــذه المحميــات، توفيــر طوافيــن 
الزراعــة،  وضــع خطــط لثاثــة مــن المحميــات الطبيعيــة،  فــي المحميــات مــن قبــل وزارة 
ترســيم خمســة المســارات، كمــا تــم إعــداد بعــض المنشــورات والكتــب المتعلقــة بالمحميــات 

ــة فــي فلســطين.   ــة والســياحة البيئي الطبيعي

لزيــادة  بيئــة مائمــة  لتطويــر  السياســاتي  لإلطــار  إعتمــاد  الحكومــة  علــى  يجــب  وبالتالــي 
الصــادرات الخضــراء مــن فلســطين، والتــي  تــم إعدادهــا مــن قبــل  مركــز التجــارة الفلســطيني – 
بــال تريــد ووزارة الســياحة وزارة اإلقتصــاد  الوطنــي وســلطة جــودة البيئــة ) اللجنــة التوجيهيــة( 

3. زيادة التركيز على  المسارات السياحية 

الســياحية  المســارات  وجــود عشــرات  إلــى  فلســطين  فــي  والمناخــي  البيئــي  التنــوع  أدى 
التــي تنتشــر فــي مختلــف المناطــق، وقــد ازداد اإلقبــال فــي الســنوات األخيــرة علــى ســياحة 
مســارات المشــي، ألســباب عــدة لعــل أهمهــا انتشــار مواقــع التواصــل االجتماعــي وســهولة 

ــج للمســارات ونشــر الصــور. التروي

وقــد ســاهم دور وزارة الســياحة واآلثــار بشــكل مباشــر فــي تنشــيط هــذا النــوع مــن الســياحة، 
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كمــا ان مــن األســباب أيضــًا زيــادة وعــي المجموعــات الشــبابية بأهميــة المحافظــة علــى األرض 
فــي وجــه التوســع االســتعماري اإلســرائيلي، عــدا عــن األســباب الترفيهيــة وللتعــرف علــى 

المناطــق واألريــاف، والبعــض بــات يعتمــد علــى المســارات كنمــط اقتصــادي مربــح.

4. ربط الموقع السياحية النشطة بالمواقع السياحية غير النشطة

ربــط المواقــع الســياحية النشــطة مــع المواقــع غيــر النشــطة مــن أجــل تفعيلهــا وخلــق زيــارة 
لهــذه المواقــع واإلســتمرار فــي الترويــج لهــا بعــد توفيــر البنيــة التحتيــة لهــا وتأهيلهــا والتعاقد 

مــع القطــاع الخــاص مــن أجــل تشــغيل مرافــق داعمــة لهــا. 

أكثــر مــن  الوافــدة(   ) الســياحة  الثانــي: تنميــة  الصــادرات الســياحية  الهــدف  نتائــج 
.2021-2022 األعــوام  اي  ســنتين  خــالل   10% بنســبة  الطبيعــي  المعــدل 

1.   تشكيل وحدة ترويج إلكتروني  متخصصة

تهــدف هــذه الوحــدة الــى البــدء فــي إســتخدام كل مــا تــم تصميمــه الحقــا ليتــم نشــره بكافــة 
الوســائل ، باإلضافــة الــى اإلجابــة عــن كافــة اإلستفســارات والترويــج للســياحة فــي فلســطين 
ــة الجهــات  ــا مــن عــدة لغــات لمخاطب بعــدة لغــات وهــذا يتطلــب فريــق كامــل متمكــن لغوي
المســتهدفة والمتابعــة مــع الســياح والجهــات األخــرى الخارجيــة الذيــن يبحثــون فــي تفاصيــل، 
وتقــوم هــذه الوحــدة بإســتخدام كافــة وســائل التواصــل اإلجتماعــي ومحركات البحــث وغيرها 

مــن التســويق اإللكترونــي.

2.   اإلعان في أهم المواقع والمجات السياحية الترويجية وبعض المواقع االلكترونية

ــة ثقافتهــا وإن اشــتركت بعضهــا بنفــس الثقافــات،  هنــاك العديــد مــن الثقافــات فلــكل دول
وهــذا  ينعكــس بطبيعــة الحــال علــى اولويــات الســياح مــن هــذه الــدول وبالتاكيــد علــى طــرق 
البحــث، وتعتبــر المجــات الســياحية اإللكترونيــة والمطبوعــة مــن هــذه الوســائل الهامــة التــي 
يتابعهــا عشــرات الماييــن مــن الســياح حــول العالــم نتيجــة إلنتشــارها بشــكل كبيــر  ومســتواها 

فــي اإلعــداد وعــرض المعلومــة

3.   خطة تجديد نسبي للغرف الفندقية وبعض اللمسات الديكورية

هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض لصنــع قــرار الســائح فــي تحديــده 
لوجهتــه الســياحية، وبالطبــع ليســت جميعــا بنفــس المســتوى من األهميــة واألولويــة ، ولكن ما 
هــو ثابــت فــي جميــع ألحــوال مــا يتعلــق بصحــة الســائح، فاإلنطبــاع المتــروك بعهــد ازمــة كورونــا 
ــق بنظافــة  ــاع مــا يتعل ــات هــذ اإلنطب ــن يكــون ســها واول مكون ــم  ل ــع ســياح العال ــدى جمي ل
الفندقــي تحديــدا غــرف المبيــت، وتعتبــر الغــرف مــن العناصــر المتبطــة بشــكل مباشــر فــي 
ســيكولوجيا الســائح، النــه سيســتخدم الســرير  والوســادة والحمــام وغيرهــا مــن خدمــات الغرفــة.

وهنــا، نحــن نتحــدث عــن ضــرورة إجــرا ء فــارق هــام فــي مــزاج الســائح مــن خــال ترســيخ الصــورة 
اإليجابيــة المريحــة نفســيا لــه، وهــذا بــا شــك يتطلــب عنصــر جــذب مختلفــة عــن مراحــل جــذب 
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ــد نفســه، وهــذا العنصــر يجــب ان يكــون صــادق ودقيــق  الســائح األخــرى والتــي تتعلــق بالبل
وموثــق ويتــم ترويجــه بــذكاء وفــق ثقافــة الســياح حســب البلــد المســتهدف، وهــو إحــداث 
تغييــر فــي غــرف المبيــت فــي الفنــادق الفلســطينية وتحديــدا فــي بيــت لحــم ، مــن حيــث 

األســرة  واألغطيــة والفــراش وطــاء الجــدران مــن جديــد.

نتائج الهدف الثالث: منتج سياحي ذو جودة عالية 

أ . خدمات قطاع سياحي متطورة ومتوائمة مع احتياجات السوق

1.   تطوير مهارات الخدمة السياحية.

ــة، كمــا أن  ــدي العامل ــى كثافــة اســتخدام األي ــه تقــوم عل ــأن طبيعت ــز القطــاع الســياحي ب تمي
هــذه الميــزة علــى مــا يبــدو ســتظل تازمــه فــي المــدى المنظــور. ففــي الوقــت الــذي تشــهد 
فيــه الكثيــر مــن القطاعــات جفافــًا فــي القــدرة علــى توليــد الوظائــف الجديــدة بتأثيــر التطــور 
التكنولوجــي، زادت قــدرة القطــاع الســياحي علــى توليــد الوظائــف الجديــدة، بســبب تطــور 
عــدد الســائحين بتأثيــر تقنيــات المواصــات والمعلومــات ممــا يمنحــه دورا قياديــا فــي مكافحــة 
البطالــة.  بنــاء علــى ذلــك نــرى ان القطــاع الســياحي يســتحق المزيــد مــن االهتمــام لتمكينــه مــن 

أداء دور متنامــي فــي التشــغيل وفــي النمــو االقتصــادي وكمصــدر للقطــع األجنبــي.

أن قــدرات منظومــة إعــداد عامليــن مهــرة فــي مجــال الضيافــة والفندقــة فــي فلســطين 
ــم المهــارات  ــن متمرســين لتعلي ــًا، وأن فلســطين تفتقــر لوجــود مدربي ــًا ونوعي محــدودة كمي
بيــن منظومــة التعليــم والتدريــب وبيــن  إلــى قصــور فــي العاقــة  المطلوبــة. ممــا يشــير 
ــد مــن الوظائــف الســياحية فــي مجــال  ــك أن العدي ــى ذل احتياجــات ســوق العمــل. يضــاف إل
تدنــي  ذلــك  إلــى  اضفنــا  واذا  الســلبية.  النظــرة  مــن مخلفــات  تعانــي  والفندقــة  الضيافــة 
مســتويات أجــور عاملــي القطــاع، وعــدم تطبيــق نظــام التوصيــف المهنــي، الــذي مــن شــأنه 
تمييــز خريجيــه ممــن درســوا المهنــة وحصلــوا علــى شــهادات كفــاءة بصــورة نظاميــة عمــن 
تعلموهــا خــال العمــل فقــط، فــإن تلــك النواقــص تســاهم فــي اســتمرار ضعــف جاذبيــه 

القطــاع لأليــدي العاملــة الشــابة3. 

لــدي يجــب العمــل علــى توفيــر دورات تدريبيــة لــألدالء الســياحيين فــي اللغــات التــي يحتاجهــا 
الســوق والتركيــز علــى اللغات )االندونيســية، البولندية، األوكرانيةالصينيــة، اليابانية، الماليزية، 
االســبانية، البرازيليــة، االلمانيــة، التركيــة والروســية( وتوفيــر برامــج تدريبيــة للقطاعــات الفرعيــة 
مثــل المطاعــم والنقــل الســياحي ومكاتــب الســياحة والســفر خاصــة فــي المجــاالت التاليــة: 
ّ و الطبــخ، و فــن الخدمــة، وإدارة المشــاريع الســياحية دورات للعامليــن  ّ توفيــر  الســفرة، 
فــي القطــاع الســياحي التعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي إلنشــاء مــدارس ومعاهــد 
مختصــة بالتعليــم ، تعتمــد أســلوب ّ التلمــذة المهنيــة )apprenticeship ،) مــن خــال توفيــر 

الفــرص التدريبيــة للطــاب فــي مختلــف المرافــق الســياحي أثنــاء فتــرة تعليمهــم .

3.   معهد ماس، نقص المهارات وفجواتها في القطاع السياحي الفلسطيني، صIX  و 81 و93
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2.   تطوير مناهج التعليم السياحي.

أحــد اهــم نقــاط الضعــف فــي الســياحة الفلســطينية هــو انخفــاض مســتوى المهــارات لــدى 
العامليــن فــي قطــاع الســياحة فيجــب تطويــر وتوســيع انتشــار التعليــم الســياحي فــي المرحلــة 
الثانويــة وربــط التعليــم النظــري بالتدريــب العملــي مــن خــال عقــد اتفاقيــات تدريــب بيــن 

المــدارس والفنــادق والمطاعــم ووكاالت الســياحة والســفر. 

3.   استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات في الحجز والبيع والتسويق.

 وضــع حلــول قواعــد بيانــات للفنــادق مــن اجــل الحجــز واســتخدام بطاقــات االئتمــان حيــث انهــا 
ســتخدم مــا يزيــد عــن 100 فنــدق باإلضافــة الــى مواقــع التســويق االلكترونــي ومواقــع البيــع 

االلكترونــي في فلســطين.

4.   تطوير الصناعات الحرفية التقليدية:

ــة تعانــي مــن التشــتت والتشــرذم بالرغــم مــن الجســم الجامــع لهــا   ال زالــت الحــرف التقليدي
تحــت مســمى اتحــاد الصناعــات التقليديــة المنضــوي تحــت اتحــاد الصناعــات الفلســطينية كمــا 
انــه مؤسســة حكوميــة راعيــة او جهــة اختصــاص حيــث ان مجموعة من المؤسســات الحكومية 
مســؤولة عــن الحــرف التقليديــة كــوزارة االقتصــاد ووزارة الداخليــة ووزارة الثقافــة ووزارة 
الســياحة ،  كمــا يجــب تطويــر آليــة رقابــة علــى المنتجــات المســتوردة لحمايــة المنتــج المحلــي 
التقليــدي، وتطويــر بطاقــة تعريــف للمنتــج التقليــدي و تطويــر اليــات التغليــف والعــرض و 
تطويــر ميثــاق جــودة للحــرف التقليديــة و تطويــر انظمــة خاصــة لــكل حرفــة تقليديــة علمــا بانــه 
يوجــد 17 حرفــة تقليديــة معتمــدة  وزيــادة نســبة مشــاركة الحــرف التقليديــة فــي المعــارض 
الســياحية الدوليــة و خلــق برامــج تدريبيــة خاصــة بالحرفييــن التقليدييــن خاصــة بجــودة المنتــج 

واليــات التســويق.

ــة ومراكــز اســتعالمات متوفــرة  ب. مواقــع ســياحية مجهــزة بمرافــق عامــة عصري
فــي كافــة المــدن الفلســطينية

1.   خدمات القطاع السياحي متطورة ومتوائمة مع احتياجات السوق:

هنالــك قناعــة لــدى القطــاع الخــاص الســياحي والقطــاع العــام باهميــة الشــراكة  مــا بيــن 
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي ادارة  بعــض مواقــع التــراث الثقافــي ســيزيد مــن العائــد 
الناتــج مــن صناعــة الســياحة وسيوســع العــرض الســياحي الفلســطيني لذلــك يجــب ان تكــون 
هنــاك قصــة نجــاح واحــدة علــى االقــل لترســيخ القناعــة بمــدى نجاعــة الشــراكة فــي ادارة 
مواقــع التــراث الثقافــي ومــن هنــا يجــب التأكــد مــن دعــم المؤسســة الرســمية والمجلــس 
االستشــاري بمــدي اهميــة هــذه الشــراكة، ويجــب العمــل علــى تشــكيل إطــار مؤسســي 
لتحديــد الشــركاء القادريــن علــى ادارة هــذه المواقــع، باإلضافــة الــى تحديــد جســم قــادر علــى 

الرقابــة والمتابعــة، ويجــب ان تكــون عقــود الشــراكة قصيــرة المــدي.
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2.   تجهيز مراكز استعامات في كافة المدن: 

مــن  عــدد  علــى  والموزعــة  واآلثــار  الســياحة  لــوزارة  التابعــة  االســتعامات  مراكــز  تقــوم 
المحافظــات وهــي: بيــت لحــم ورام اللــه والبيــرة والخليــل وأريحــا وجنيــن وطولكــرم بتقديــم 
المعلومــات واالرشــادات والتوجيهــات لروادهــا مــن ســياح محلييــن وأجانــب، كذلــك تقديــم 
مــن  فيهــا  بمــا  عــن فلســطين  بلغــات مختلفــة  والترويجيــة   االعاميــة  والمــواد  الخرائــط 
مقومــات ومرافــق ســياحية وثقافيــة. تخــدم هــذه المراكــز بشــكل اساســي الســياح األفــراد 
والمجموعــات الســياحية الصغيــرة التــي تتجــول فــي أرجــاء فلســطين بــدون وجــود دليــل، 

والتــي تحتــاج بشــكل دائــم الــى ارشــادات وتوجيهــات ومعلومــات ســياحية. 

ــع:  فلســطين مروجــة ومســوقة كمقصــد ســياحي مســتقل وآمــن  ــج الهــدف الراب نتائ
ــز. ومتمي

أ. زيــادة مســاهمة الســياحة فــي الناتــج المحلــي االجمالــي مــن خــال اســواق ســياحية 
جديــدة وانشــطة وفعاليــات محليــة.

اعتمــدت الســياحة الفلســطينية منــذ نشــأتها علــى الســوق الدينــي، وقــد تطــور بعــض األنماط 
الســياحية حديثــا إال أنهــا مــا زالــت فــي طــور النمــو، ومــن اجــل العمــل علــى زيــادة نســبة 
ــدة  ــر مصــادر جــذب ســياحي جدي ــى تطوي ــى فلســطين يجــب العمــل عل الســياحة الوافــدة ال
والعمــل علــى دعــم تطويــر األنمــاط الســياحية المتنوعــة الناشــئة فــي فلســطين واســتهداف 
انــواع جديــدة مــن الســياحة مثــل الســياحة البيئيــة، الســياحةالثقافية، التضامنيــة، الرياضيــة، 

ــخ ــة والســياحة الخضــراء والمســارات الســياحية ....ال ــة والســياحة التحفيزي العاجي

ب. فلسطين مروجة ومسوقة عالميا ومحليا بشكل فعال

مــن اجــل زيــادة حصــة فلســطين مــن الســياحة الوافــدة إلــى منطقــة الشــرق األوســط بشــكل 
عــام والــى البــاد المقدســة بشــكل خــاص، واســتغال المــردود فــي تنميــة القطــاع الســياحي 
ــدي  ــادة تشــغيل األي الفلســطيني لتشــكل مصــدر رئيســي للدخــل القومــي الفلســطيني وزي
العاملــة، وخلــق فــرص عمــل جديــدة، تعمــل وزارة الســياحية واالثــار بالشــراكة مــع القطــاع 
الخــاص الفلســطيني علــى تثبيــت وجــود فلســطين علــى الخارطــة الســياحية الدوليــة كمقصــد 
ســياحي آمــن ومميــز يمتــاز بغنــاه وجمالــه الثقافــي والحضــاري والطبيعــي، وتوضيــح الصــورة 
الحقيقيــة عــن فلســطين والفلســطينيين علــى المســتوى العالمــي بعــد أن تعرضــت هــذه 
الصــورة فــي الســنوات الماضيــة إلــى التشــويه مــن قبــل االحتــال اإلســرائيلي، كذلــك زيــادة 
الوعي العالمي للمنتج الســياحي الفلســطيني، وللثقافة، والحضارة الفلســطينية واســتخدام 
الســياحة كمنبــرَا إعاميــا مهمــا َإليصــال رســالة فلســطين إلــى معظــم القطاعــات الســياحية 
العالميــة واســتهداف ســوق المهجــر، اســتهداف الســوق االســامي )التركيــز علــى اندونيســيا 
وماليزيــا وتركيــا( فــي مختلــف بلــدان العالــم وخاصــة اســيا الوســطى وجنــوب افريقيــا والهنــد 

والصيــن واروبــا. وتطويــر العــرض الســياحي والمحتويــات والمــواد التســويقية.
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نتائج الهدف الخامس: تطوير مواقع تراث محمية ومصانة بشكل فعال

1.   مواقع تراث ثقافي وابنية تراثية مرممة ومصانة ومدارة بشكل فعال

أظهــر التقييــم األولــى الــذي قامــت بــه وزارة الســياحة لحالــة مواقــع التــراث الثقافــي بعــد 
نقــل صاحيــات اآلثــار إلــى الجانــب الفلســطيني الضــرر الكبيــر الــذي أصــاب هــذه المواقــع 
أثنــاء االحتــال اإلســرائيلي فقــد أجــرت إســرائيل تنقيبــات غيــر قانونيــة فــي عــدد كبيــر مــن 
المواقــع األثريــة فــي انتهــاك صريــح للقانــون الدولــي وتعرضــت مئــات المواقــع األثريــة للنهــب 
والتدميــر، رافــق ذلــك عمليــات اتجــار واســعة بالممتلــكات األثريــة كمــا اعترفــت بذلــك مصــادر 
إســرائيلية. وقــد تــم إهمــال العديــد مــن مواقــع التــراث الثقافــي وتركــت دون حمايــة خاصــة 
ــراث  ــة الت ــل نقــص الوعــي المجتمعــي بأهمي فــي مناطــق ب و ج والقــدس الشــرقية.  ويمث
الثقافــي أحــد أبــرز اآلثــار الســلبية لفتــرة االحتــال، وهــو نتــاج للتوظيــف القــوي لادعــاءات 
السياســية واأليديولوجيــة مــن قبــل االحتــال اإلســرائيلي وسياســاته االســتيطانية. وكان مــن 
نتائجــه أيضــا أن نظــرة المجتمــع الفلســطيني إلــى اآلثــار كجــزء مــن نظــام االحتــال، الــذي 
اســتخدم كأداة لمصــادرة أراضــي المواطنيــن. وأدت السياســة اإلســرائيلية إلــى خلــق حالــة مــن 
التغريــب المصطنعــة بيــن اإلنســان الفلســطيني تحــت االحتــال وتراثــه الثقافــي، ومــا زالــت 
وزارة الســياحة تعمــل بالشــراكة مــع القطــاع األهلــي العامــل فــي مجــال التــراث الثقافــي علــى 
تطويــر وتنميــة المــوارد األثريــة والتاريخيــة مــن خــال تهيئــة المواقــع االثريــة وحمايــة المبانــي 
التارييخــة وترميمهــا وصيانتهــا وإدارتهــا وحمايتهــا وتطويرهــا ســياحيًا، وتنظيــم أعمــال الحفــاظ 
علــى المبانــي التراثيــة والمواقــع األثريــة ومراكــز المــدن القديمــة وترميمهــا بالتعــاون مــع 
البلديــات والهيئــات المحليــة، وتوفيــر الــازم لتوثيــق هــذه األعمــال ونشــر األبحــاث والتقاريــر 

العلميــة عنهــا

2.   المواقع المحافظ عليها وفق معايير اليونسكو

الهويــة  مــن  جــزء  وهــو  الفلســطيني  الشــعب  وحضــارة  تاريــخ  الفلســطيني  التــراث  يمثــل 
الفلســطينية الــذي يحــاول االحتــال االســرائيلي ســرقة وطمــس هــذا التــراث ، وفــي عــام 
2011 أصبحــت فلســطين عضــو كامــل فــي منظمــة اليونســكو ، وأصبــح لديهــا الحــق فــي 
تســجيل المواقــع الفلســطينية التــي تمتلــك قيمــة عالميــة اســتثنائية وفــق المعاييــر المتفــق 

ــى هــذه القائمــة . عليهــا عل

وهناك أربعة مواقع تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي : 
أولهــا مدينــة القــدس : التــي تــم تســجيلها فــي عــام 1981 ِمــن ِقَبــل المملكــة األردنيــة 
الهاشــمية بحكــم الوصايــة األردنيــة علــى القــدس ، حيــث تــم تســجيل البلــدة القديمــة بمــا 
فيهــا المســجد األقصــى وقبــة الصخــرة وأســوار مدينــة القــدس ألهميــة البنــاء المعمــاري 
وأهميتهــا الدينيــة والتاريخيــة ، وفــي عــام 2012 قامــت فلســطين بتســجيل موقــع مولــد 
الســيد المســيح كنيســة المهــد وطريــق الحجــاج ) شــارع النجمــة ( فــي بيــت لحــم ألهميتهــا 
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الدينيــة فهــي مــكان مولــد ســيدنا المســيح عليــه الســام، حيــث أنــه تــم تســجيل الموقــع 
بشــكل طــارئ ، ألن وضــع الكنيســة االنشــائي مهــدد بالخطــر ، الن المــاء كان يتســرب مــن 
ســقف الكنيســة وهــذا يؤثــر علــى الفسيفســاء واألعمــدة واألرضيــات واألســقف الخشــبية ، 

فتــم تســجيلها فــي قائمــة التــراث العالمــي المهــدد بالخطــر .

وفــي عــام 2019 وبطلــب مــن وزارة الســياحة واآلثــار الفلســطينية تــم اخــراج الموقــع مــن 
الئحــة الخطــر الــى الائحــة االعتياديــة ، وذلــك بعــد انتهــاء أعمــال الترميــم بالكنيســة والتــي 
تمــت عــن طريــق اللجنــة الرئاســية لترميــم كنيســة المهــد ، وهــذا يعتبــر انجــاز مهــم لدولــة 
فلســطين، فــي عــام 2014 تــم تســجيل موقــع فلســطين أرض العنــب والزيتــون ، المدرجــات 
 ، والينابيــع   ، الزراعيــة  وممارســتها  الطبيعيــة  ألهميتهــا  بتيــر  القــدس  لجنوبــي  الثقافيــة 
ــاء جــدار الفصــل العنصــري ،  والمصاطــب الزراعيــة الموجــودة فيهــا، وهــذا التســجيل جمــد بن
لكــن مــا زال الموقــع مســجل فــي الئحــة التــراث العالمــي المهــدد بالخطــر بســبب عــدم زوال 
الخطــر االســرائيلي ببنــاء الجــدار والمســتوطنات المحيطــة بهــا، وفــي عــام 2019 تــم تســجيل 
البلــدة القديمــة بمــا فيهــا الحــرم االبراهيمــي فــي مدينــة الخليــل علــى الئحــة التــراث العالمــي 
المهــدد بالخطــر بســبب المســتوطنات واالحتــال االســرائيلي حولهــا، وتــم تســجيلها ألهميــة 
ابراهيــم  األنبيــاء  دفــن  مــكان  االبراهيمــي  فالحــرم  الدينيــة  ولألهميتهــا  المعمــاري  البنــاء 
واســحق ويعقــوب وزوجاتهــم، ومدينــة الخليــل مــن أقــدم المــدن التــي مــا زالــت مأهولــة 
بالســكان منــذ عــام 2006 ، وتشــتهر بعمارتهــا المملوكيــة التــي تتميــز باألحــواش الســكنية 

واألســواق والــوكاالت التجاريــة والحمامــات العامــة .

أخــرى تحمــل قيمــة عالميــة اســتثنائية وذلــك  هــذا وتســعى فلســطين لتســجيل مواقــع 
لتعريــف العالــم بأهميتهــا الثقافيــة والســياحية وحمايتهــا مــن خطــر االحتال االســرائيلي، وقد 
اســتطاعت فلســطين ايضــا بانضمامهــا الــى اليونســكو تحقيــق العديــد مــن المكاســب علــى 
المســتوى الدولــى وعلــى المســتوى المحلــي بتوفيــر ضغــط دولــي علــى االحتــال االســرائيلي 
للتوقــف عــن ســرقته لــارض وللمــوروث الثقافــي الفلســطيني كمــا حصــل فــي بتيــر حيــث 
اســتطاعت فلســطين الحصــول علــى قــرار بتجميــد بنــاء الجــدار بعــد تســجيلها علــى الئحــة 
التــراث العالمــي، وال تــزال فلســطين تحصــد نتائــج ايجابيــة علــى صعيــد القــرارات الدوليــة التــي 
تديــن االحتــال االســرائيلي وترصــد انتهاكاتــه المســتمرة ســواء فــي القــدس او الخليــل والتــي 
ان اســتمرت فســيتعرض المــوروث الثقافــي الفلســطيني ذو القيمــة االســتثنائية العالميــة 
الــى الخطــر وهــو االمــر الــذي يســتوجب المزيــد مــن العمــل لحمايتــه وديمومتــه ونقلــه الــى 

االجيــال القادمــه.
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ارتباط االستراتيجية بأهداف االلفية

الهدف1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 

الهــدف 2: القضــاء علــى الجــوع وتوفيــر األمــن الغذائــي والتغذيــة المّحســنة وتعزيــز الزراعــة 
المســتدامة

الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه

الهــدف 4: ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعّلــم مــدى 
ــاة للجميــع الحي

الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

الهدف 6: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

الهــدف 7 - ضمــان حصــول الجميــع بتكلفــة ميســورة علــى خدمــات الطاقــة الحديثة الموثوقة 
والمستدامة

والعمالــة  والمســتدام،  للجميــع  والشــامل  المطــرد  االقتصــادي  النمــو  تعزيــز   :8 الهــدف 
للجميــع  الائــق  العمــل  وتوفيــر  والمنتجــة،  الكاملــة 

للجميــع  الشــامل  التصنيــع  الصمــود، وتحفيــز  علــى  قــادرة  تحتيــة  بنــى  إقامــة   :9 الهــدف 
االبتــكار وتشــجيع  والمســتدام، 

الهدف 10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

الهــدف 11: جعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى 
ومســتدامة الصمــود 

الهدف 12: االستهاك و اإلنتاج المسؤولين

الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

ــة واســتخدامها علــى نحــو مســتدام  الهــدف 14: حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحري
ــة المســتدامة لتحقيــق التنمي

الهــدف 15: حمايــة النظــم اإليكولوجيــة البريــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو 
ــات علــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، ووقــف تدهــور األراضــي  مســتدام، وإدارة الغاب

وعكــس مســاره، ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي

الهدف 16: السام والعدل والمؤسسات

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة
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العالقة بين األهداف االستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة

كمــا هــو مبيــن فــإن األهــداف االســتراتيجية التــي تــم وضعهــا فــي الخطــة االســتراتيجية ترتبــط 
بشــكل خــاص مــع الهــدف الثامــن مــن اهــداف االلفيــة 

الكاملــة  والعمالــة  والمســتدام،  للجميــع  والشــامل  المطــرد  االقتصــادي  النمــو  تعزيــز 
للجميــع  الائــق  العمــل  والمنتجــة، وتوفيــر 

حيــث يتفــق هــذا الهــدف مــع غايــة وزارة الســياحة واالثــار )“قطــاع ســياحي متطــور وقــادر 
علــى المنافســة ويســاهم بنســبة عاليــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي والحفــاظ علــى مواقــع 

التــراث الثقافــي محميــة ومصانــة ومــدارة بشــكل فعــال(

كمــا ويرتبــط مــع األهــداف الخاصــة بقطــاع الســياحة فــي الخطــة االســتراتيجية لقطاعــي 
الســياحة واالثــار كمــا ويرتبــط بالسياســات الخاصــة بــكل هــدف.

ــه التاســعة  ــار المرتبطــة بقطــاع الســياحة  مــع الغاي كمــا تتفــق اهــداف وزارة الســياحة واالث
مــن غايــات الهــدف والتــي تتمحــور حــول وضــع وتنفيــذ سياســات تهــدف إلــى تعزيــز الســياحة 
المســتدامة التــي توفــر فــرص العمــل وتعــزز الثقافــة والمنتجــات المحليــة بحلــول عــام 2030

اال انــه لــم يتبيــن لنــا أي هــدف مــن اهــداف االلفيــة الســبعة عشــر او غاياتهــا المائــة وتســع 
وســتون مــا لــه عاقــة بمواقــع التــراث الثقافــي او مــا لــه عاقــة بحمايــة االثــار او بتطويــر 

مواقــع التــراث الثقافــي.
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ارتباط االستراتيجية بأجندة السياسات الوطنية

كمــا هــو مبيــن فــإن األهــداف االســتراتيجية التــي تــم وضعهــا فــي الخطــة االســتراتيجية 
ترتبــط بشــكل مباشــر بمحــور: ) التنميــة المســتدامة( فــي االولويــة الوطنيــة: ) مجتمــع قــادر 
علــى الصمــود والتنميــة(  تحــت االولويــة السياســاتية: )حمايــة الهويــة والتــراث الثقافــي 

الفلســطيني( فــي ثاثــة تدخــات سياســاتية:

1.  حماية التراث الثقافي الفلسطيني وتطويرة.

ــة بشــكل فعــال( بشــكل مباشــر  ــة ومصان ــراث محمي ــط الهــدف االســتراتيجي ) مواقــع ت ارتب
بهــذا التدخــل

2.   تطوير الصناعات الحرفية التقليدية الثقافية والسياحية.

الهــدف  نتيجــة  خــال  مــن  عاليــة(  جــودة  )منتــج ســياحي ذو  االســتراتيجي  الهــدف  ارتبــط 
)خدمــات قطــاع ســياحي متطــورة ومتوائمــة مــع احتياجــات الســوق( ارتباطــا وثيقــا بهــذا 

السياســاتي. التدخــل 

3.   ترويج فلسطين كمعلم سياحي.

 ارتبــط الهــدف االســتراتيجي )فلســطين مروجــة ومســوقة كمقصــد ســياحي مســتقل وآمــن 
ومتميــز.( وتدخاتــه ارتباطــا مباشــرا بهــذا التدخــل السياســاتي.








