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  المقدمة والمنھجیة

  

وموقعها تعتبر فلسطین وجهة س�اح�ة ممیزة تتوفر فیها مقومات جذب متنوعه وذلك نظرا ألهمیتها الدین�ة، التار�خ�ة �اإلضافة الى اعتدال مناخها 

التشوهات التي خلقها االحتالل االسرائیلي خالل العقود الماض�ه ال زالت تمتلك افاق رح�ه لنمو وتطور النشاطات  الجغرافي في قلب العالم، فرغم

ئات الس�اح�ة، حیث جعلت االماكن الدین�ة 6المسجد االقصى وق�ة الصخرة، 6ن�سة الق�امة في القدس �االضافة الى 6ن�سة المهد في بیت لحم  وم

 نتشرة على مساحتها المتواضعة فلسطین وجهة لمالیین المؤمنین من ات�اع الد�انات السماو�ة.االدیرة و المقامات الم

والطب�ع�ة مثل  6ما تعد معقال للعدید من االماكن االثر�ة والطب�ع�ة 6مدینة ار�حا التي تعتبر أقدم مدن العالم التي تؤ? العدید من االماكن االثر�ة

  وال�حر المیت الذ? �عد من أبرز المظاهر الطب�ع�ة على مستوB العالم واد? قمران، نهر االردن قصر هشام،

الى االهتمام  �اإلضافةو�م6ن االستفادة من هذه المواقع �شقیها الطب�عي والثقافي من خالل التنقیب عن االثار وحما�ة وص�انة وتأهیل المواقع، 

دول�ا فضال عن فتح مواقع جذب جدیده �حیث تلبي رغ�ات الزائر والتوجهات الحدیثة �المتاحف التار�خ�ة والطب�ع�ة والتسو�G االعالمي لها محل�ا و 

للزائر الوافد على وجه الخصوص لما له من أثر في الجانب االقتصاد?، وذلك من خالل وضع وتنفیذ الخطJ المشتر6ة بین القطاع العام 

  والخاص.

االقتصاد�ة وتحقیG التنم�ة ال�شر�ة عبر  الكفاءةلماد? والخدمي الذ? یهدف الى رفع من هنا �ش6ل قطاع الس�احة احدB دعائم قطاعات االنتاج ا 

االقتصاد�ة والحضار�ة المتاحة البراز الوجه الحضار? لفلسطین واظهار م6انتها االستراتیج�ة واهمیتها الس�اح�ة على  لإلم6اناتاالستثمار الم6ثف 

لقوة التي مستوB العالم �اسره. ومن هنا �حاول االقتصاد الس�احي الفلسطیني اث�ات م6انته 6ما و�سعى لمتا�عة خطواته التنمو�ة مستفیدا من نقاP ا

الل المحافظة على الموروث الحضار? المتنوع لرفع سو�ة الدخل العام وتخف�ض معدالت ال�طالة من خالل توفیر فرص العمل عبر �متلكها من خ

  االنشطة الس�اح�ة المختلفة.

ت حیث وتتوزع حسب نوع النشاP االقتصاد? على عدة فئا 7218بلغ عدد المنشات الس�اح�ة العاملة في االراضي الفلسطین�ة  2015ففي عام 

  % على التوالي.9%،21%،51تحتل انشطة المطاعم وانشطة تقد�م المشرو�ات والتسل�ة و الترف�ه الحصة االكبر مقارنة مع �اقي االنشطة بواقع 

% على نفس 10%و 11%،54عامل یتوزع معظمهم على نفس االنشطة السا�قة بنس�ة  621707ما بلغ عدد العاملین في المنشأت الس�اح�ة 

  الترتیب.

% یلیها انشطة 51ملیون دوالر، �حیث تر6ز الجزء االكبر منها في انشطة المطاعم  85615.3أما �النس�ة الى تعو�ضات العاملین فقد بلغت 

  %.8.5% وانشطة تقد�م المشرو�ات 22الفنادق 

ا انشطة اإلقامة وانشطة تقد�م المشروب بنس�ة % منه في انشطة المطاعم، یلیه55ملیون دوالر تر6ز 431336.1وأما االنتاج الكلي فقد بلغ 

  % على التوالي.5% و 18

% منه، یلیها انشطة االقامة 68ملیون دوالر حیث احتلت انشطة المطاعم النس�ة الكبرB  190259ف�ما یتعلG �االستهالك الوس�J فقد بلغ 

  % على التوالي.7% و 10وانشطة تقد�م المشروب بنس�ة 



لغت ق�مة الق�مة ا %، تلیها 45ملیون دوالر حیث حازت انشطة المطاعم على النس�ة الكبرB منها بواقع  241076.3لمضافة للقطاع الس�احي ̂و

  %.8% ومن ثم �فارق 6بیر انشطة تنظ�م الجوالت الس�اح�ة بواقع 24انشطة االقامة 

لغت انتاج�ة عمال القطاع الس�احي (محسو�ة �قسمة اجمالي الق�مة المضافة     دوالر. 162.7094على المجموع الكلي لعدد العاملین) 6ما ̂و

% من الناتج 6% و�ساهم �حوالي 5وعند احتساب الوزن النسبي لحجم القطاع الس�احي �استخدام عدد العاملین تبین ان حجم القطاع الس�احي 

  المحلي االجمالي.

�عتبـر  فلسـطین، 6مـا انـهفـي  تـؤثر علـى التنم�ـة االقتصـاد�ة و�موجـب العدیـد مـن الدراسـات، مـن أهـم القطاعـات التـي قطاع الس�احة�عتبر 

�عتبـر قطـاع الســ�احة مـن أهـم القطاعـات التـي تــؤثر 6مـا مطلــع األلف�ـة الثالثـة. نها�ـة األلف�ـة الثان�ـة و  القطـاع االقتصـاد? األسـرع نمـوًا فـي العــالم فـي

�ساهم في بناء العالقات بین الشعوب وتوطید عالقات التفاهم والتعارف والت�ـادل  على التنم�ة االجتماع�ة والثقاف�ة في البلدان الس�اح�ة، والذ? بدوره

فــاهم والتعــارف الثقــافي بینهــا. ونعتبــره منبــرًا إعالم�ــًا یوصــل للعــالم ال�عــد الحضــار? والثقــافي والهو�ــة المتمیــزة للشــعب الفلســطیني �مــا �عــزز أجــواء الت

لضرور? ا�الء هـذا القطـاع األهم�ـة التـي �سـتحقها وتـوفیر األجـواء المالئمـة لبنـاء العالقـة الالئقـة بـین والسالم مع سائر الشعوب، و�التالي فإنه من ا

  الزائر�ن ومختلف فئات المجتمع الفلسطیني المضیف.

  

یتعلG �المهام إن نجاح العمل على تطو�ر القطاعات المختلفة �قترن �مدB التخط�J والتنسیG بین المؤسسات العاملة بهذه القطاعات ف�ما 

واإلدار?  القـانونيمـن أجـل تـوفیر المنـاخ  والبلد�ات والمجـالس المحل�ـة، مع الوزارات األخرB  والصالح�ات واألدوار المختلفة لها، و�التالي فإن العمل

اجتـــذاب و  تشــج�ع �ســاعد فـــي �مــا ومــن أجـــل تــوفیر منــاخ حما�ـــة الحقــوق وااللتـــزام �الواج�ــات واإلدارة الفعالــة وال�حـــث العلمــي المتواصـــل،المناســب 

  و�قطاع التراث الثقافي. هموا في عمل�ة النهوض �قطاع الس�احةال�س ة والع̂ر�ة واألجنب�ة،المستثمر�ن وأصحاب رؤوس األموال الفلسطین�الكفاءات و 

اث الثقــافي �عــد وقــت قصــیر مــن وخطــة متوســطة األجــل لقطــاعي الســ�احة والتــر  اســتراتیج�ةوضــع س�اســة،  واآلثــار أهم�ــةوقــد أدر6ــت وزارة الســ�احة 

طرة ق�امها وتم إعداد مجموعة من الدراسات والوثـائG والخطـJ االسـتراتیج�ة والتـي بنیـت علـى افتراضـات رئ�سـ�ة مـن حیـث انجـاز عمل�ـة السـالم وسـ�

  الفلسطینیین على أراضیهم ومواردهم في دولة حرة ذات س�ادة وآمنة.  

لتي تم اعتمادها خالل السنوات الماض�ة إال أنها جم�عا افتقرت الى الرؤ�ة المحل�ة المرت�طة بواقع خصوص�ة و�الرغم من الخطJ والبرامج المتعددة ا

احة الســ�احة فــي فلســطین �صــفتها بلــد واقــع تحــت االحــتالل �التــالي لــم تســتط�ع تلــك االســتراتیج�ات والدراســات ان تشــ6ل رافعــة حق�ق�ــة لقطــاعي الســ�

  ن ناح�ة اخرB لم تكن تلك الدراسات واالستراتیج�ات قطاع�ة على المستوB الوطني.والتراث الثقافي من ناح�ة وم

معتمدا على مراجعة وتعدیل االستراتیج�ة  2022-�2017عنوان استراتیج�ة قطاعي الس�احة واالثار  االستراتیج�ةوهنا �أتي إعداد هذه 

  2016- 2014القطاع�ة للس�احة واالثار والتي جاءت تحت عنوان 



وقـــد شـــملت عمل�ـــة المراجعـــة الرؤ�ـــة واالهـــداف االســـتراتیج�ة والتـــدخالت والس�اســـات، وقـــد خلصـــت عمل�ـــة المراجعـــة الـــى تعـــدیل �عـــض مـــا ورد فـــي 

، وقـد خلصــت عمل�ـة المراجعــة الـى ان الرؤ�ـة واالهــداف االسـتراتیج�ة والتــدخالت والس�اسـات مـا زالــت ضـرور�ة للمرحلــة 2016-2014 اسـتراتیج�ة

  متعددة اهمها نقص التمو�ل. ألس�ابذ ان الجزء االكبر منها لم یتم تنفیذه على ارض الواقع القادمة ا

  

  

  قطاعي الس�احة والتراث الثقافي حیث تم خالل المرحلة األول�ة انجاز ما یلي: استراتیج�ةهذا وقد �ادرت وزارة الس�احة واآلثار  �اإلعداد لمراجعة 

  االستراتیج�ةالقطاع�ة الذ? قام �ق�ادة عمل�ة مراجعة وتطو�ر  لالستراتیج�ةتش6یل الفر�G الوطني  .1

ولتشـ6ل أساسـا وقاعـدة للنقـاش  لالسـتراتیج�ةوالتـي هـدفت إلـى إعـداد اإلطـار العـام  2016-2014إعداد ومراجعة مسودة المراجعة الستراتیج�ة  .2

 والمشاورات مع مختلف أصحاب العالقة.

القطاع�ــة برئاســة وز�ــر الســ�احة واآلثــار وعضــو�ة ممثلــین عــن أصــحاب العالقــة والعــاملین فــي قطــاعي  لالســتراتیج�ةوقــد تــم تشــ6یل الفر�ــG الــوطني 

لقطـــاعي الســـ�احة والتـــراث  2022-2017 اســتراتیج�ةالســ�احة والتـــراث الثقـــافي، وقــد عقـــد الفر�ـــG عــدة اجتماعـــات إلقـــرار مســودة المراجعـــة واقـــرار 

  الثقافي.  

    المالحظات حولها. إلبداءالمراجعة على 6افة االدارات العامة في الوزارة 6ما تم توز�ع مسودة 



  

 الفصل االول

  نبذة عن القطاع

على ادارة قطاعین مهمین في الح�اة الثقاف�ة واالقتصـاد�ة للفلسـطینیین وهمـا قطـاع السـ�احة وقطـاع  نشأتهاعملت وزارة الس�احة واآلثار منذ         

اع االثــار والتــراث الثقــافي، حیــث �عتبــر قطــاع الســ�احة مــن أهــم القطاعــات التــي تــؤثر علــى التنم�ــة االقتصــاد�ة فــي فلســطین، 6مــا انــه �عتبــر القطــ

ا�ـالء هـذا القطـاع األهم�ـة التـي �سـتحقها، واسـتغالل قدراتـه الكامنـة إلـى الحـد األقصـى، وتنمیتـه علـى أسـس االقتصاد? األسرع نموًا. و�التالي یجب 

جتــذاب مســتدامة، دعمــًا لالقتصــاد الــوطني وللمســاهمة الفعالــة فــي العمل�ــة التنمو�ــة الشــاملة ولرفــع مســتوB المع�شــة، وذلــك لقــدرة هــذا القطــاع علــى ا

 �اإلضافة إلى 6ونه قطاع رئ�س لتشغیل األید? العاملة. االستثمارات والعمالت األجنب�ة

بـین  اضافة الى انه أهم القطاعات التي تؤثر على التنم�ة االجتماع�ة والثقاف�ة فـي البلـدان السـ�اح�ة، والـذ? بـدوره �سـاهم فـي بنـاء العالقـات        

بــره منبــرًا إعالم�ــًا یوصــل للعــالم ال�عــد الحضــار? والثقــافي والهو�ــة المتمیــزة الشــعوب وتوطیــد عالقــات التفــاهم والتعــارف والت�ــادل الثقــافي بینهــا. ونعت

ي �ستحقها للشعب الفلسطیني �ما �عزز أجواء التفاهم والتعارف والسالم مع سائر الشعوب، و�التالي فإنه من الضرور? ا�الء هذا القطاع األهم�ة الت

 الزائر�ن ومختلف فئات المجتمع الفلسطیني المضیف. وتوفیر األجواء المالئمة لبناء العالقة الالئقة بین

  

ـذلك فهـو           �شـ6ل 6ما �عتبر التراث الثقافي من أهم مقومات الهو�ة الوطن�ة الثقاف�ة، وجـزء ال یتجـزأ مـن التـراث الثقـافي العـالمي لإلنسـان�ة، ̂و

عوب شــأحــد الر6ــائز األساســ�ة للت�ــادل الثقــافي بــین الشــعوب، ومــن الطب�عــي أن تشــ6ل العالقــة مــا بــین المجتمــع وتراثــه الثقــافي أهــم مظــاهر تقــدیر ال

تـزاز ل�عضها ال�عض وأهم مقومات الجذب الس�احي وخاصة الس�احة الثقاف�ـة منهـا. و�التـالي فـإن العمـل علـى تعمیـG وترسـیخ االنتمـاء الـوطني واالع

معـه �مـا �6فـل بجذور الهو�ة الثقاف�ة لإلنسان الفلسطیني من خالل حما�ة التراث الثقافي والطب�عي وتطو�ر إدارته على األرض الفلسـطین�ة والتعامـل 

وع�ـة لألج�ال القادمة حG االستمتاع واالعتزاز �ه، و6ذلك العمل على تنش�J ال�حث العلمي و6تا�ة التار�خ على أسس علم�ة وموضوع�ة لتعر�ف وت

  المجتمع �ه، هو من أسمى المهام التي یجب أن تولى الرعا�ة والعنا�ة القصوB بها لتجاوز ال�حث الموجه واالهتمام المتحیز.

 ارتـأتمنذ أن تأسست السـلطة الوطن�ـة الفلسـطین�ة، اسـتعادت فلسـطین م6انتهـا علـى خارطـة السـ�احة العالم�ـة 6مقصـد سـ�احي متمیـز، وقـد         

مان لضــوزارة السـ�احة واالثــار �ـان تعــزز وتثبــت هـذه الم6انــة والنهــوض �6افـة الصــناعات والخــدمات السـ�اح�ة وتطــو�ر عالقاتهــا الداخل�ـة والخارج�ــة 

 هذه الم6انة واالستفادة القصوB منها ثقاف�ا واقتصاد�ا، للحصول على حصة عادلة من دخل الس�احة إلى المنطقة.

االهلـي العامـل فـي مجـال االثـار والتـراث الثقـافي، �مـا ف�ـه مـن القطـاع التشار�6ة مع  �أهم�ة6ما ان وزارة الس�احة واآلثار امنت منذ نشأتها          

د ودوائر أكاد�م�ة متخصصة دورًا جوهر�ـًا فـي تبنـي التوجهـات والس�اسـات وتحقیـG األهـداف التـي تستخلصـها وتقرهـا الـوزارة اعتمـادا مؤسسات ومعاه



�ع بنــاء علــى هــذه التشــار�6ة. ولهــذا القطــاع دورًا رئ�ســ�ًا فــي تــوفیر الكفــاءات القــادرة علــى حما�ــة التــراث الثقــافي وٕادارتــه، ف6ــان مــن الضــرور? تشــج

  ر المؤسسات األهل�ة المتخصصة في مجالي التراث الثقافي والس�احة.وتطو�

6ما إن للقطاع الخاص الدور الرئ�سي في رفد الس�احة، 6ونه المستثمر األكبـر فـي الصـناعات والخـدمات السـ�اح�ة، فعملـت وزارة السـ�احة          

د دورهـا وتوصـ�فه ورعایتـه وتفعیلـه، حیـث ان مـدB نجـاح العمـل علـى واآلثار على تشج�ع بناء وتطو�ر مؤسسات القطـاع الخـاص وسـعت الـى تحدیـ

ات ف�مـا تطو�ر القطاعات المختلفة في مجالي الس�احة واالثار والتراث الثقـافي �قتـرن �مـدB التخطـ�J والتنسـیG بـین المؤسسـات العاملـة بهـذه القطاعـ

  یتعلG �المهام والصالح�ات واألدوار المختلفة لها.

  فان الدور المنو& بوزارة الس
احة واالثار یرتكز على المحاور التال
ة: بناء على ما تقدم

  

التـراث . حما�ة التراث الثقافي واإلشراف على إدارته وعلى جم�ع األعمال والتصرفات المرت�طة �ه ومراقبتها وفG التشر�عات، ومنع سـرقة وتهر�ـب 1

 الثقافي واالتجار غیر المشروع �ه.

 ر�خ�ة واألثر�ة وترم�مها وص�انتها وٕادارتها لتسهیل الوصول إلیها وز�ارتها.. تهیئة المعالم التا2

ون مــع . تنظــ�م التنقیــب العلمــي عــن اآلثــار وترشــیده ودعمــه، وتنظــ�م أعمــال الحفــاp علــى الم�ــاني التراث�ــة ومراكــز المــدن القد�مــة وترم�مهــا �التعــا3

 األعمال ونشر األ�حاث والتقار�ر العلم�ة عنها.البلد�ات والهیئات المحل�ة، وتوفیر الالزم لتوثیG هذه 

  . تنظ�م ودعم العمل المتحفي وٕانشاء المتاحف.4

  . اإلشراف على الصناعات الس�اح�ة والتقلید�ة وتطو�رها وتنظ�م أعمالها ومراقبتها.5

دم االقتصاد الوطني وتعز�ز م6انته السـ�اح�ة والثقاف�ـة . الترو�ج والتعر�ف �التراث الثقافي الفلسطیني و�المنتج الس�احي الفلسطیني المتعدد، �ما یخ6

 والحضار�ة في العالم �التعاون مع الجهات المختصة والمنظمات الس�اح�ة في فلسطین.

  

  

  عالقة الوزارة مع المؤسسات الشریكة

  

وفــG التشــر�عات،  وتســهیل عملهـاومراقبتهـا  تنظـ�م أعمــال ومسـؤول�ات المؤسســات األهل�ـة والخاصــة العاملــة فـي قطــاعي السـ�احة والتــراث الثقــافي. 1

لتنم�ــة وتطـو�ر قطــاعي الســ�احة  وشــر6ائها وفـي إطــار الس�اســة التـي تضــعها الح6ومــة، وضـمن التوجهــات واألهــداف التـي تستخلصــها وتقرهــا الـوزارة

 والتراث الثقافي.



وتنمیتهــا، فــي مختلــف مجــاالت وقطاعــات الســ�احة والتــراث  المســاهمة فــي تهیئــة المؤسســات الفلســطین�ة لتــدر�ب الــالزم مــن الكــوادر المتخصصــة. 2

 الثقافي وذلك من خالل البرامج المحل�ة أو التي یتم تنفیذها �التعاون مع المؤسسات الدول�ة الح6وم�ة واألهل�ة والخاصة.

ا یترتـب عـن هـذه األهم�ـة وهـذه التشـر�عات مـن توع�ة المجتمع �أهم�ة الس�احة وأهم�ة التراث الثقافي و�التشر�عات المنظمة لهذین القطـاعین، ومـ. 3

 حقوق وواج�ات لجم�ع قطاعات المجتمع.

ـــین القطاعـــات األخـــرB 6الثقافـــة والتعلـــ�م والبیئـــة والز . 4 راعـــة االهتمـــام بتنظـــ�م وتطـــو�ر العالقـــات األفق�ـــة بـــین قطـــاعي الســـ�احة والتـــراث الثقـــافي ̂و

 .والصناعة والخدمات والمهن الحرف�ة الیدو�ة وغیرها

الخاصـة إبرام االتفاقات الداخل�ة والخارج�ة �ما یخدم تنفیذ مهام وأعمـال ومسـؤول�ات الـوزارة �مـا فـي ذلـك أعمـال ومسـؤول�ات المؤسسـات األهل�ـة و . 5

 العاملة في قطاعي الس�احة والتراث الثقافي

لـى تـوفیر المساهمة في تطو�ر البن�ة التحت�ة للقطاع الس�احي وتطو�ر الخدمات السـ�اح�ة للمواقـع السـ�احة الدین�ـة والثقاف�ـة والطب�ع�ـة، والعمـل ع. 6

 وسائل الراحة والترف�ه للسائحین، وتسهیل المعامالت واإلجراءات التي تخصهم. 

  

  

    



  

  اإلطار المؤسساتي

  

والخارج�ة وف�ما یلي عرضًا لواقع المؤسسات ذات العالقة �العمل قطاعي  والمعارف الداخل�ةیتمیز قطاعي الس�احة والتراث الثقافي بتعدد العالقات 

  الس�احة والتراث الثقافي:

  

 دولة الفلسطینیةتحریر والمنظمة ال

  

الدور المحور? في تش6یل الس�اق الذ? �م6ن من خالله حدوث النمو والتنم�ة الس�اح�ة والحفاp دولة الفلسطین�ة ین�ة والإن لمنظمة التحر�ر الفلسط

ن قدرة المفاوضین في منظمة التحر�ر الفلسطین�ة على الحد من اآلثار السلب�ة المترت�ة على استمرار االحتالل، وفي أعلى التراث الثقافي.  6ما 

یؤد? إلى تقلیل أو إزالة الكثیر من العق�ات الرئ�س�ة التي تواجه هذین القطاعین.  6ذلك فان للسلطة نها�ة المطاف، إلى إزالتها �ش6ل 6امل س

والتنم�ة الوطن�ة الفلسطین�ة دورا رئ�س�ا في وضع الس�اسات على المستوB الكلي لدعم إدخال تعد�الت تشر�ع�ة وتنظ�م�ة لتحسین البیئة لالستثمار 

 ) ووث�قة إنهاء االحتالل وٕاقامة الدولة.2010- 2008(ین في خطة اإلصالح والتنم�ة الفلسطین�ة هو مب الس�احي، 6مافي المجال 

إعادة ه�6لة المؤسسات العامة التي تقدم الخدمات األساس�ة لقطاعین الس�اح�ة والتراث الثقافي  وداعما فيدورا رائدا  للدولة الفلسطین�ة ما وٕان6

 حین لدعم هذین القطاعین.و6ذلك تخص�ص الموازنات وتوج�ه المان

 وزارة السیاحة

النهوض �الصناعة الس�اح�ة في 6افة المناطG والمواقع  على 1994سارعت وزارة الس�احة واآلثار ومنذ تأس�سها في أواخر العام         

عامَا نتیجة لالحتالل اإلسرائیلي لألراضي الفلسطین�ة حیث بدأت  25الفلسطین�ة �عد ما عانى قطاع الس�احة من ر6ود وٕاهمال استمر أكثر من 

  العمل في عدة اتجاهات وهي: 

الترم�م وتهیئة المواقع في جم�ع محافظات الوطن من الشمال إلى الجنوب  المحافظة على الموروث الثقافي وحمایته وتنفیذ مشار�ع •

 �التعاون مع �عض الح6ومات والمنظمات الع̂ر�ة والدول�ة.

 تطو�ر البن�ة التحت�ة الس�اح�ة. •

 تدر�ب الكفاءات ال�شر�ة العاملة �الس�احة وتطو�رها. •

 تشج�ع االستثمار الوطني والخارجي.  •



المؤسسات والمرافG الس�اح�ة ضمن القوانین واألنظمة المنصوص علیها في قانون الس�احة المؤقت رقم تنظ�م ومراق�ة عمل  •

45/1965. 

تنظ�م ومراق�ة عمل المؤسسات العاملة في قطاع التراث الثقافي ضمن القوانین واألنظمة المنصوص علیها في قانون االثار القد�مة  •

 .51/1966رقم 

  �جه وتسو�قه في األسواق العالم�ة. تطو�ر المنتج الس�احي وترو  •

  

 الوزارات والمؤسسات العامة األخرى:

ع إلى جانب وزارة الس�احة هناك العدید من الوزارات والمؤسسات العامة التي تلعب أدوارا أساس�ة في تطو�ر، تنظ�م، وتوفیر الخدمات للقطا      

لمحلي، وزارة التخط�J والتنم�ة اإلدار�ة، وزارة المال�ة، وزارة الت̂ر�ة والتعل�م، وزارة الثقافة، الس�احي وقطاع التراث الثقافي وهذه تشمل ، وزارة الح6م ا

روعها وزارة الخارج�ة،  دائرة تشج�ع االستثمار، والبلد�ات ، وتمارس تلك المؤسسات أنشطتها من خالل مقراتها الرئ�س�ة في مدینة رام هللا وف

  راضي الفلسطین�ة حیث یوجد  لمعظمها تمثیل في المحافظات والمدن الرئ�س�ة. ومدیر�اتها المنتشرة في 6افة األ

 

 المؤسسات شبھ الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني:

�ة الفلسطین�ة لعبت المنظمات ش�ه الح6وم�ة وغیر الح6وم�ة ومنظمات المجتمع المدني دورا أساس�ا في التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع        

�ش6ل عام والحفاp على الموروث الثقافي �ش6ل خاص نظرا للظروف والمحن التي مر بها الشعب الفلسطیني و�ش6ل خاص قبل ق�ام السلطة 

  الوطن�ة الفلسطین�ة، وما زالت تلك المنظمات تقوم �ادوار أساس�ة في على الموروث الثقافي.

المانحة لقطاع التراث الثقافي قد تم من خالل المنظمات غیر الح6وم�ة ومنظمات المجتمع المدني، وهي و�ذ6ر أن جزءًا 6بیرًا من تمو�ل الجهات 

  عل النحو التالي:

  مر6ز المعمار الشعبي (رواق) •

  )CCHPمر6ز حفt التراث الثقافي في بیت لحم ( •

 )HRCلجنة اعمار الخلیل ( •

  



 القطاع الخاص

تتألف الس�احة ضمن القطاع الخاص من ثمان�ة قطاعات فرع�ة یتم تمثیل 6ل منها �مؤسسة مهن�ة مسجلة لدB وزارة الداخل�ة سندًا لقانون      

أن �عاد تأس�س هذه  بالحقًا یج الس�اح�ة، حیثالمهن  وهي تمثل �ش6ل أو �آخر مصالح أصحاب 2000الجمع�ات الخیر�ة واألهل�ة لعام 

  -التالي: وفG قانون الس�احة نفسه واألنظمة التي ستصدر �موج�ه لتنظ�م عمل تلك الهیئات / الجمع�ات المهن�ة وهي على النحو الجمع�ات 

  AHAالع̂ر�ة جمع�ة الفنادق  •

  ATGUنقا�ة ادالء الس�احة الع̂ر�ة •

  ATRAجمع�ة المطاعم الس�اح�ة الع̂ر�ة  •

  ATTUاتحاد النقل الع̂ري للس�احة  •

  PARهیئة ممثلي الخطوP الجو�ة  •

  TTAPSجمع�ة و6االت السفر والس�احة الع̂ر�ة  •

  HLMSHنقا�ة اصحاب متاجر التحف الشرق�ة •

  HLITOAجمع�ة االراضي المقدسة للس�احة الوافدة  •

  

 

  

 المانحین والمؤسسات الدولیة

وقطاع التراث الثقافي من خالل المانحین والمؤسسات الدول�ة وذلك یتم تمو�ل واإلشراف على تنفیذ نس�ة 6بیرة من مشار�ع القطاع الس�اح�ة       

  إما عن طر�G مؤسسات السلطة أو منظمات المجتمع المدني الفلسطیني أو المؤسسات الدول�ة.

   



  الفصل الثاني

  رؤیة قطاعي السیاحة والتراث الثقافي 

الس�احة والتراث الثقافي للوصول إل�ه خـالل المرحلـة القادمـة.  وتنبثـG عنهـا  تش6ل الرؤ�ة اإلطار والموجه والهدف العام الذ? �سعى قطاعي       

ة إلـى األولو�ات والس�اسات والخطJ والمشار�ع المرت�طة �قطاعي الس�احة والتـراث الثقـافي والتـي تبنـى علـى معط�ـات وواقـع تلـك القطاعـات �اإلضـاف

�اإلضـافة  2010-2008اص األهداف الواردة في خطة اإلصـالح والتنم�ـة الفلسـطین�ة الموجهات، االفتراضات والس�اسات العامة والكل�ة و�ش6ل خ

  والتي ش6لت برنامج الح6ومة الثالثة عشرة. 2009إلى وث�قة إنهاء االحتالل وٕاقامة الدولة التي اعتمدتها الح6ومة في آب 

  هي على النحو التالي:وفي هذا اإلطار فان الرؤ�ة المستقبل�ة للس�احة والتراث الثقافي الفلسطیني 

قطـاع ســ
احي متطــور وقــادر علــى المنافســة و
ســاهم بنســ1ة عال
ــة فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي والحفــا- علــى مواقــع التــراث الثقــافي محم
ــة  "

 .ومصانة ومدارة 1ش7ل فعال

  وهذا یتطلب التزام الح6ومات المتعاق�ة وأصحاب العالقة بتوفیر مرتكزات تحقیG الرؤ�ة وهي:

 الى ایجاد مطارات وموانئ تحت الس�طرة الفلسطین�ة. �اإلضافةالفلسطین�ة،  الس�طرة على المعابر، والقدرة على منح التأشیرات .1

 ، وانهاء االنقسام واعادة قطاع غزة. دة القدس إلى الس�طرة الفلسطین�ةإعا .2

 .من قبل الح6ومة الفلسطین�ة ومضاعفة المخصصات المال�ة الخاصة بها الس�احة والتراث الثقافي اهتماما خاصا قطاعيا�الء  .3

 العمل على جلب االستثمارات المحل�ة واالجنب�ة والع̂ر�ة خاصة في المناطG ب و ج ومن بینها شواطئ ال�حر المیت والقدس. .4

وتنسـ�ق�ة ضـمن إطـار واضـح للمهـام واألدوار بـین  إن مهمة ومسؤول�ة النهوض �قطاعي الس�احة والتراث الثقافي هي مسؤول�ة تشـار�6ه تكامل�ـة .5

  مؤسساته الح6وم�ة واألهل�ة والقطاع الخاص في إطار من الشفاف�ة والمساءلة والنزاهة.



  لقطاعي السیاحة والتراث الثقافي االستراتیجیةاألھداف 

لقطاعي الس�احة والتراث الثقافي خالل المرحلة القادمة  االستراتیج�ةواألهداف  األولو�ات في ضوء األطر والموجهات التي تم ذ6رها سا�قا فان     

 ستكون على النحو التالي:

  

  أوال. منتج سیاحي ذو جودة عالیة.

% وعلى الس�احة الثقاف�ة بنس�ة 80العمل على تنو�ع المنتج الس�احي الفلسطیني حیث انه في هذه الفترة یتر6ز حول الس�اح�ة الدین�ة بنس�ة       

  %. 7% وز�ارة االهل بنس�ة 2% وس�احة المؤتمرات بنس�ة 1% وعلى مراق�ة الطیور بنس�ة اقل من 3% وعلى الس�احة البدیلة بنس�ة 9

التراث الثقافي �العجلة االقتصاد�ة  وٕالحاقواالدارة  والتأهیلمن خالل الحما�ة  الثقافي6ما یجب العمل على تطو�ر وتنم�ة موارد التراث        

ورفد سطین�ة لز�ادة مساهم الس�احة في الناتج القومي االجمالي، ولتوفیر مناطG جذب س�احي اضاف�ة مما �ساهم بتنوع المنتج الس�احي. وتغذ�ة الفل

فاعل مع م6ونات إلطالة فترة اقامة السائح وٕاتاحة الفرصة امامه لالطالع والت والتسو�ق�ة،الحزمة الس�اح�ة الفلسطین�ة �النشاطات الثقاف�ة والترفیه�ة 

 .الح�اة الثقاف�ة

، وخلG بیئة أمن�ة المواقع الس�اح�ةشار6ة ما بین القطاع العام والقطاع الخاص، وتوفیر الخدمات الالزمة للوصول الى موالعمل على تطو�ر ال

لالستفادة من برامج القروض والتسه�الت مناس�ة، وتطو�ر الدراسات والنشاطات والمؤتمرات الخاصة �االستثمار الس�احي، وتم6ین القطاع الخاص 

ع االستثمار�ة، والعمل على تطو�ر النافذة االستثمار�ة الموحدة �ما یخص االستثمار الس�احي �التنسیG مع هیئة تشج�ع ر�والضمانات للمشا

  االستثمار.

 ومتنوعةس�اح�ة وخلG مناطG جذب س�احي جدیدة الس�احي لرفع مستوB الخدمة ال الستثمارالى خلG بیئة استثمار�ة مناس�ة  �اإلضافة      

الى تهیئة البن�ة التحت�ة والفوق�ة للعمل الس�احي، وتطو�ر الكادر العامل في قطاع الس�احة الخاص، وتحدیث التشر�عات، وتنفیذ مهام  �اإلضافة

المتمیزة ة واآلثار، وتوفیر رزمة من الحوافز للمنشئات التفت�ش الدور? والطار� واإلجرائي �اإلضافة إلى مهام الترخ�ص، وتعز�ز دور شرطة الس�اح

  خدماتها. بجودة

 

  آمن ومتمیز.مستقل و ثانیاُ. فلسطین مروجة ومسوقة كمقصد سیاحي

، تحدید وتطو�ر والتعر�ف �ممیزات الس�احة في فلسطین والترو�ج لها وتسو�قها �مختلف الوسائل المرئ�ة والمسموعة والم6تو�ة واإللكترون�ة      

مال وأع عبر الترو�ج والتعر�ف �المنتج الس�احي الفلسطیني المتعدد، واالستمرار في تفعیل االتفاق�ات الداخل�ة والخارج�ة �ما یخدم تنفیذ مهام



ومسؤول�ات مؤسسات القطاع الخاص، وز�ادة حصة فلسطین من الس�احة الوافدة واستغالل ذلك لتش6یل مصدر رئ�سي للدخل. و�شمل هذا تطو�ر 

دة الوافاستراتیج�ة تسو�G س�احي  ورفع مستوB الثقافة الس�اح�ة لدB المجتمع المحلي والترو�ج للس�احة �اإلضافة إلى التعاون �موضوع الس�احة و 

الوصول الى ق�ام وٕاسرائیل في حال وفلسطین وفي المرحلة النهائ�ة فلسطین االردن  األردن �حیث یتم التر6یز على فلسطین اوال ومن ثم إلى اإلقل�م 

 .1967دولة فلسطین�ة 6املة الس�ادة على حدود الرا�ع من حز�ران عام 

 

  .مواقع تراث ثقافي محمیة ومصانة بشكل فعالثالثا: 

أن عمل�ــة االهتمــام �الجانــب التراثــي وال�قا�ــا الماد�ــة تمــت تحــت رعا�ــة مؤسســات أجنب�ــة تولــت عمل�ــة الوقا�ــة والتوثیــG للتــراث المحلــي وقــد          

ار ثـبدأت نشاطها منذ أواخـر القـرن الماضـي، مـع سـ�ادة االنتـداب البر�طـاني، تبلـورت دائـرة اآلثـار 6مؤسسـة عاملـة فـي حقـل اآلثـار وسـنت قـانون اآل

" وقد علمت على  تسر�ب جزء 6بیر من المخلفـات األثر�ـة إلـى متـاحف عالم�ـة ومؤسسـات أكاد�م�ـة و�حث�ـة و�عیـد السـ�ادة 1920الفلسطیني األول "

ة،  ومع ر األردن�ة لم تخضع الضفة الغ̂ر�ة إلى س�اسة هادفة تعمل على تطو�ر بن�ة اثر�ة وهذا نجم عن ضعف التج̂رة األثر�ة األردن�ة في تلك الفت

�ر ســ�طرة االحــتالل اإلســرائیلي علــى المنطقــة اتجهــت ســلطة االحــتالل إلــى إ�قــاء النشــاP األثــر? تحــت إشــرافها  وٕا�عــاد الكفــاءات المحل�ــة عــن تطــو 

طة الوطن�ـة الجانب األثر? وحصره في خدمة جهات ال�حث اإلسرائیل�ة مما أسهم موضوع�ا  في عرقلة حما�ة مواقع التراث الثقافي، ومنذ تسـلم السـل

لــة طواقمهــا الفلســطین�ة زمــام األمــور عملــت جاهــدة علــى حما�ــة وٕادارة مواقــع التــراث الثقــافي بإم6ان�اتهــا المحــدودة مــن الناح�ــة الماد�ــة واللوجســت�ة وق

ثقـافي، إال انـه مـا زال هنـاك الفن�ة، وقد ساهم القطاع األهلي العامل فـي مجـال التـراث الثقـافي علـى حما�ـة وتأهیـل العـدد الكبیـر مـن مواقـع التـراث ال

  حاجة ملحة إلى الوصول إلى ص�اغة لألولو�ات المرت�طة �أهم�ة المواقع وآل�ات الحفاp علیها وخطJ إدارتها.



  الثالثالفصل 

  

  سیاسات قطاعي السیاحة والتراث الثقافي

  

التي تم تحدیدها في  االستراتیج�ةالبد من بلورة س�اسات واضحة تتناسG وتتكامل ف�ما بینها من اجل تحقیG وانجاز األولو�ات واألهداف          

الفصل السابG، حیث تم تحدید س�اسة أو أكثر لكل هدف استراتیجي وذلك في ضوء التسلسل المنطقي لمنظومة األهداف والس�اس�ات والتدخالت 

نتها الوثائG التي صدرت عن وزارة التخط�J والتنم�ة اإلدار�ة �شأن إعداد االستراتیج�ات القطاع�ة وعبر القطاع�ة و�تضمن الفصل التي تضم

  ملخصا لتلك الس�اسات والتدخالت الس�اسات�ة الكفیلة بتنفیذ 6ل س�اسة من الس�اسات.

  

  السیاسات التي تدعم منتج سیاحي ذو جودة عالیة وتشمل

  

  الس
اح
ة لتكون قادرة على استق1ال الس
اح. لمواقعاتطو:ر 

 تعاني الس�احة الفلسطین�ة من قصر فترة إقامة السائح في المناطG الفلسطین�ة حیث تتمیز الس�احة الفلسطین�ة بز�ارة الیوم الواحد، حیث

والنقص الحاد في المرافG الس�اح�ة ووسائل الراحة ینع6س ذلك نتیجة عدم وجود نشاطات �قوم بها السائح �عد فترة ز�ارته للمواقع الس�اح�ة، 

  والترف�ه المطلو�ة من قبل السائح، و�تم تجاوز ذلك من خالل التدخالت التال�ة:

: هنالك قناعة لدB القطاع  �حیث تكون هذه الشراكة مبینة على س�اسة مقبولة للح6ومة الفلسطین�ة مواقع التراث الثقافي دارةإل ة. ایجاد آل�ة شراك1

ادارة  �عض مواقع التراث الثقافي سیز�د من العائد الناتج من صناعة الس�احة وسیوسع العرض الس�احي  الشراكة فيالخاص الس�احي �ان 

ومن هنا  الثقافيتراث لذلك یجب ان تكون هناك قصة نجاح واحدة على االقل لترسیخ القناعة �مدB نجاعة الشراكة في ادارة مواقع ال الفلسطیني

من دعم المؤسسة الرسم�ة والمجلس االستشار? �مد? اهم�ة هذه الشراكة، و�جب العمل على تش6یل إطار مؤسسي لتحدید الشر6اء  التأكدیجب 

  رة المد?.الى تحدید جسم قادر على الرقا�ة والمتا�عة، و�جب ان تكون عقود الشراكة قصی �اإلضافةالقادر�ن على ادارة هذه المواقع، 

 حمالت توع�ة وتطو�ر تطو�ر.العمل على ادخال مناهج للتوع�ة لقطاعي الس�احة واالثار في المدارس الفلسطین�ة و6ذلك 2

  مواد اعالم�ة بلغات مختلفة.

جسم ادار? في احدB ادارتها العامة لتطو�ر الحدائG العامة  �أنشاءتقوم وزارة الس�احة العامة:  الحدائG إلدارة.تطو�ر جسم 3

  ، �حیث یتم تأس�س هذا الجسم �قانون خاص.المقاصد الس�اح�ة الداخل�ة أحدلجعلها 



  -ینيمرت�J �الخارطة االستثمار�ة الس�اح�ة مرت�طًا �قانون االستثمار الفلسط تطو�ر مخطJ ه�6لي س�احي . 4

  ألخرواجراء التحدیث علیها من وقت  للتأهیلاعداد السجالت الخاصة 1المواقع الس
اح
ة وترتیبها حسب االولو
ات . 5

وضع ال
ة لمراق1ة اعمال التطو:ر الس
اح
ة التي 
قوم بها القطاع الخاص لضمان سیرها وفD س
اسات الوزارة وخاصة  .6

  .تلك التي لها عالقة 1المواقع والتراث
ة

  .دورات مستمرة للتدر:ب الشامل 1ما 
شمل تدر:ب الخبراء في مجال تطو:ر وادارة المواقع الس
اح
ة اعداد.7

  

  .7فائتهتنظ
م القطاع الس
احي لضمان التنافس
ة ومستوH الخدمة ورفع 

  

  

  القطاع:. تنظ�م 1

ة حدیث یواكب یجب العمل على إقرار قانون س�اح و�التالي�عاني قطاع الس�احة من تقادم القانون واألنظمة واللوائح الصادرة �موج�ه،        

6فؤة وفاعلة �ش6ل  مؤسسات عاملة في القطاع الس�احي �اإلضافة إلى أن وجود،العصر الحالي و�لبي االحت�اجات المستقبل�ة للقطاع الس�احي

اف الوطن�ة في إنهاء االحتالل وٕاقامة الدولة، وتهدف هذه متطل�ا وشرطا مس�قا لتطو�ر القطاع الس�احي فانه �ش6ل إسهاما م�اشرا في تحقیG األهد

الجدیدة على المستوB الوطني والقطاعي  االستراتیج�ةالس�اسة إلى إعادة النظر في ادوار ومهام مؤسسات القطاع الس�احي في ضوء األهداف 

  وتوفیر المتطل�ات الالزمة لذلك عن طر�G تنفیذ التدخالت التال�ة:

 رة الس�احة واآلثار �ما یتناسب مع المهام الحق�ق�ة للوزارة.إعادة ه�6لة وزا .1

 وخاصة الجمع�ات والنقا�ات التي تمثل المهن الس�اح�ة المختلفة. إعادة تحدید األدوار وه�6لة المؤسسات .2

3.   Bفي القطاعین العام والخاص والمؤسسات االهل�ة وش�ه الح6وم�ة التي تعمل في قطاعي  ال�شر�ة العملةتدر�ب وتأهیل القو

 الس�احة واآلثار �ما یتناسب وس�اسة الوزارة.

 تحدیث قانون الس�احة واألنظمة المتعلقة �ه.  .4

 .اعتماد معاییر ومقای�س معتمدة عالم�ًا لكافة المهن والخدمات الس�اح�ة .5



والمتنزهات  المطاعم والحج والعمرة س�اح�ة مثلغیر المشمولة في القانون والتي تعتبر  الس�اح�ةتوس�ع قاعدة ترخ�ص المهن  .6

 للس�احة البیئ�ةواالجنحة الفندق�ة وانواع جدیدة من الداللة الس�اح�ة المتخصصة مثل دلیل للدراجات الس�اح�ة ودلیل للتسلG ودلیل 

 والس�احة العالج�ة والس�احة الس�اس�ة.

وآل�ات التواصل مع المؤسسات االعالم�ة العالم�ة والمحل�ة لنقل صورة فلسطین على االعالم الس�احي العاملین في  اراتتطو�ر مه .7

 المستوB الدولي.

 للجنة المشتر6ة لتصنیف الفنادق.بین قطاعي الس�احة العام والخاص وخلG شراكات جدیدة اسوة �م�ادرة اشراكة التعز�ز   .8

 صة �المهن الس�اح�ة المختلفة 6المتنزهات والمتاجر وم6اتب الس�احة والسفر.اعتماد معاییر تصنیف خا .9

  

  

  . تطو�ر مهارات الخدمة الس�اح�ة.2

الض�افة واالستق�ال في الفنادق على سبیل  (اسالیبیتم تنفیذها في العمل  لقطاع الس�احة الخاص برامج تدر�ب�ة توفیر. 1

  المثال)

االندون�س�ة، البولند�ة، (والتر6یز على اللغات  ات التي �حتاجها السوق في اللغالس�احیین  لألدالءدورات تدر�ب�ة  توفیر. 2

  والروس�ة)، ال�ا�ان�ة، المالیز�ة، االس�ان�ة، البراز�ل�ة، االلمان�ة، التر�6ة الصین�ة األو6ران�ة

  .�احة والسفروم6اتب الس برامج تدر�ب�ة للقطاعات الفرع�ة مثل المطاعم والنقل الس�احي توفیر. 3

  . تطو�ر مناهج التعل�م الس�احي.3

  العمل على: �التالي یجبو لدB العاملین في قطاع الس�احة  المهاراتاهم نقاP الضعف في الس�احة الفلسطین�ة هو انخفاض مستوB  أحد  

السوق �التزامن مع العرض الذ? احت�اجات ووضع خطة استراتیج�ة �التعاون مع المؤسسات الح6وم�ة ذات العالقة لتحدید . دراسة 1

  �قدمه التعل�م الس�احي الفلسطیني.

  الس�احي وتنفیذها. التعل�مي. تحدید البرامج التي ال �شملها النظام 2

  . توحید المناهج وتطو�رها وفقًا لس�اسة الوزارة.3



  اعیین العام والخاص.. انشاء 6ل�ة متخصصة في التعل�م الس�احي �التعاون مع المؤسسات ذات العالقة في القط4

  .والخاصمن القطاعین العام  . العمل على خلG لجنة علم�ة متخصصة في التسو�G والترو�ح الس�احي والمناهج والمنشورات الس�اح�ة5

  خلD حزم س
اح
ة جدیدة وتطو:ر الحزم الس
اح
ة الموجودة اصال.

الدیني، وقد تطور �عض األنماP الس�اح�ة حدیثا إال أنها ما زالت في طور النمو، اعتمدت الس�احة الفلسطین�ة منذ نشأتها على السوق         

ومن اجل العمل على ز�ادة نس�ة الس�احة الوافدة الى فلسطین یجب العمل على تطو�ر مصادر جذب س�احي جدیدة والعمل على دعم تطو�ر 

  األنماP الس�اح�ة المتنوعة الناشئة في فلسطین و�تم ذلك من خالل:

 لإلحصاءالقطاع الخاص والجهاز المر6ز?  واآلثار، �التعاون مع في وزارة الس�احة الس�اح�ة والمعلومات مر6ز لقواعد الب�اناتانشاء  .1

  وهیئة تشج�ع االستثمار. الس�احةشرطة الفلسطیني وزارة الخارج�ة و 

 والس�احة التحفیز�ة التضامن�ة، الر�اض�ة، العالج�ة الثقاف�ة، الس�احة ،البیئ
ةالس
احة  استهداف انواع جدیدة من الس�احة مثل  .2

 ...الخ

 والمادة التسو�ق�ة. الفلسطیني والمحتوB العرض الس�احي  وتعز�ز تنوع تطو�ر  .3

 بتیر الس�احي ومسار البلدة القد�مة في الخلیل. متنوعة وجدیدة 6مسارخلG مسارات س�اح�ة  .4

 لز�ادة مدة اقامة السائح في فلسطین. مهرجانات. الخموس�ق�ة،  فلكلور�ة، ثقاف�ة،فعال�ات جدیدة،  الفعال�ات الحال�ة وخلG تطو�ر  .5

 ، وخاصة االسواق االسالم�ة.تواصل مع مختلف االسواق العالم�ةال  .6

 العمل على توس�ع قاعدة االستفادة من الس�احة لتشمل المناطG االقل حظًا. .7

ر:خ
ة والدین
ة والبرامج البیئ
ة. لتشج
ع األفواج الس
اح
ة لإلقامة في عمل برنامج س
احي شامل 7امل متكامل 
ضم األماكن التا .8

  فلسطین لمدة ال تقل عن أسبوع.

  لمضارQة االقتصاد
ة من المجاور:ن.منطقة للتمیز والحد من افي الغیر معمول 1ه  .فلسطینيالتر7یز على منتج س
احي  .9

  آمن ومتمیز.مستقل و مروجة ومسوقة كمقصد سیاحي تدعم فلسطینالسیاسات التي 

  .ز:ادة نس1ة حصة فلسطین من السوق الس
احي العالمي من خالل تطو:ر االسواق القد
مة واستهداف اسواق جدیدة



من اجل ز�ادة حصة فلسطین من الس�احة الوافدة إلى منطقة الشرق األوسJ �ش6ل عام والى ال�الد المقدسة �ش6ل خاص، واستغالل المردود       

في تنم�ة القطاع الس�احي الفلسطیني لتش6ل مصدر رئ�سي للدخل القومي الفلسطیني وز�ادة تشغیل األید? العاملة، وخلG فرص عمل جدیدة، 

�متاز �غناه وجماله الثقافي والحضار?  وممیزلى تثبیت وجود فلسطین على الخارطة الس�اح�ة الدول�ة 6مقصد س�احي آمن یجب العمل ع

والطب�عي، وتوض�ح الصورة الحق�ق�ة عن فلسطین والفلسطینیین على المستوB العالمي �عد أن تعرضت هذه الصورة في السنوات الماض�ة إلى 

إلسرائیلي، 6ذلك ز�ادة الوعي العالمي للمنتج الس�احي الفلسطیني، وللثقافة، والحضارة الفلسطین�ة واستخدام الس�احة التشو�ه من قبل االحتالل ا

  6منبرَا إعالم�ا مهماَ إل�صال رسالة فلسطین إلى معظم القطاعات الس�اح�ة العالم�ة .

  و�تم الوصول لذلك عن طر�G التدخالت التال�ة:

ة في المعارض الس�اح�ة الحال�ة بهدف خلG اولو�ات جدیدة وصوال الى استهداف اسواق جدیدة لز�ادة دراسة جدوB مشار6ة الوزار  .1

  حصة فلسطین من الس�احة الوافدة.

  استهداف سوق المهجر  .2

  ووضع الحلول لتجاوزها. فلسطین،أ. دراسة االسواق وتحدید االس�اب المانعة لز�ارة 

) في االسواق GUPSالفلسطین�ة والسفارات واتحادات الطل�ة الفلسطین�ة ( وعالقات مع الجال�اتب. خلG قنوات اتصال 

  .المستهدفة

 Gالغرف التجار�ة الع̂ر�ة في المهجر وجمع�ات على خالل معتمدة  المستهدفة من �األسواقخاصة ج. تطو�ر م�ادرات تسو�

  رجال االعمال الفلسطین�ة في المهجر.

  منشورات مرت�طة �الحزم والمسارات الس�اح�ة. وتوفیر د. تطو�ر

  الى الجذور) (العودةفلسطین  لز�ارةهـ. دعم م�ادرات خاصة بتشج�ع فلسطیني المهجر 

  )وتر�6اومالیز�ا  على اندون�س�ا (التر6یزاستهداف السوق االسالمي   .3

  أ. تطو�ر العرض الس�احي والمسارات والمحتو�ات والمواد التسو�ق�ة.

  .خاصة اس�ا الوسطى وجنوب افر�ق�ا والهند والصین وارو�اان العالم و مختلف بلد الكبیرة فيف االسواق االسالم�ة استهداب. 



  الع̂ري.استهداف السوق ج. 

  تنفیذ دراسة شاملة لكافة االش6ال والمواد الس�اح�ة الكامنة في فلسطین.  4

  .فلسطینعالمي في  تجار? للحرف التقلید�ة الفلسطین�ة . تنفیذ معرض5

  . تنظ�م معرض ومؤتمر س�احي دولي في فلسطین.6

الى تدر�ب الملحقین االقتصادیین في السفارات الفلسطین�ة  �اإلضافةس�احیین في السفارات الفلسطین�ة في االسواق المستهدفة  ملحقین. ایجاد 7

  غیر المستهدفة. لألسواق

 الشروع في برنامج تسویقي وطني فلسطیني عالمیا..8

  

Dاحة وخدماتها خل
  بیئة استثمار:ة وتحفیز االستثمار في الس

الخدمات  إن خلG المناخ والبیئة االستثمار�ة الجاذ�ة لالستثمار في القطاع الس�احي والذ? یرت�J �التراث الثقافي 6ذلك الحال من حیث المدخالت،

العوامل األساس�ة التي  أحد�ة �النوع�ة والوقت واألسعار المناس�ة تعتبر واألنشطة المرت�طة بإطالة فترة إقامة الزائر و6ذلك توفیر الخدمات الس�اح

  :وف�ما یلي التدخالت المقترحة لتنفیذ وتحقیG هذه الس�اسة ،یجب ا�الئها أهم�ة خاصة خالل المرحلة القادمة

 حوافز خاصة. إطارتحدید مناطG ذات اولو�ة استثمار س�احي في  .1

2.  Bاالستثمار الس�احيإعداد دراسات حول جدو 

 .الس�اح�ة م�سرة للمشار�ع قراض وتمو�لالعمل مع مؤسسات االقراض لخلG حوافز إ .3

انشاء صندوق طوار� لدعم منشئات القطاع الخاص في االزمات الس�اس�ة �مشار6ة القطاع الخاص والقطاع العام ومؤسسات اعادة  .4

 التامین المالي الدول�ة (البنك االسالمي للتنم�ة)

  

.D:ع والتسو
  استخدام حلول تكنولوج
ا المعلومات في الحجز والب

الى  �اإلضافةفندق  100حیث انها ستخدم ما یز�د عن  ئتماناالوضع حلول قواعد ب�انات للفنادق من اجل الحجز واستخدام �طاقات         

  مواقع التسو�G االلكتروني ومواقع الب�ع االلكتروني في فلسطین.



. عقد لقاءات قطاع�ة ما بین مؤسسات تطو�ر تكنولوج�ا المعلومات ومؤسسات التمو�ل ومؤسسات العمل الس�احي ومؤسسات التعل�م 1

  المهمة.الس�احي من اجل تطو�ر وتنفیذ هذه 

مان والتامین المرت�J . تنفیذ دراسة احت�اجات وجدوB قانون وانظمة مرت�طة �الحلول االلكترون�ة مثل الحلول المرت�طة ب�طاقة االئت2

  �المشتر�ات والدفع االلكتروني.

كة مع المؤسسات التمو�ل�ة، والعمل على توفیر الدعم المالي لتامین ا. تنفیذ الحلول االلكترون�ة في مجموعة من الفنادق الرئ�س�ة �الشر 3

  هذه االنظمة للفنادق الصغیرة.

  . توفیر دورات تدر�ب�ة خاصة بهذه العمل�ة.4

  .ةلس
احة الفلسطین
االستشارV ل مجلسالإنشاء 

�عمل على تقد�م المقترحات والتوص�ات الخاصة برفع اداء  وهو ع�ارة عن ال�ة شراكة ما بین القطاع العام والقطاع الخاص الس�احي  

  قطاع الس�احة الخاص، �حیث یتم تحدید المهام المناطة �ه في نظام داخلي خاص �ه.

  مواقع تراث محمیة ومصانة بشكل فعالتطویر الى السیاسات الھادفة  3.5

 

 خلD نظام حما
ة فعال لمواقع التراث الثقافي.

�ه وزارة الس�احة لحالة مواقع التراث الثقافي �عد نقل صالح�ات اآلثار إلى الجانب الفلسطیني الضرر  الذ? قامتأظهر التقی�م األولى         

عدد 6بیر من المواقع األثر�ة في انتهاك  قانون�ة فيالكبیر الذ? أصاب هذه المواقع أثناء االحتالل اإلسرائیلي فقد أجرت إسرائیل تنقی�ات غیر 

األثر�ة 6ما اعترفت بذلك  واسعة �الممتلكاتوالتدمیر، رافG ذلك عمل�ات اتجار  األثر�ة للنهبئات المواقع الدولي وتعرضت م صر�ح للقانون 

.  و�مثل نقص الشرق�ة و ج والقدسخاصة في مناطG ب  مصادر إسرائیل�ة. وقد تم إهمال العدید من مواقع التراث الثقافي وتر6ت دون حما�ة

واألیدیولوج�ة افي أحد أبرز اآلثار السلب�ة لفترة االحتالل، وهو نتاج للتوظیف القو? لالدعاءات الس�اس�ة �أهم�ة التراث الثقالمجتمعي الوعي 

إلى اآلثار 6جزء من نظام االحتالل،  المجتمع الفلسطیني أن نظرقبل االحتالل اإلسرائیلي وس�اساته االست�طان�ة. و6ان من نتائجه أ�ضا  من

اإلنسان الفلسطیني تحت  المصطنعة بیناضي المواطنین. وأدت الس�اسة اإلسرائیل�ة إلى خلG حالة من التغر�ب الذ? استخدم 6أداة لمصادرة أر 

  االحتالل وتراثه الثقافي. 



 مختلفة منوفي السنتین األخیرتین من االنتفاضة الفلسطین�ة طرأ تصاعد ملحوp على عمل�ات سرقة اآلثار وتدمیر المواقع األثر�ة في أنحاء 

  اضي الفلسطین�ة. األر 

من ممارسة  دولة فلسطین، وعدم تم6ین عدد من المناطG إلعادةوتأتي عودة ظاهرة سرقة اآلثار واالعتداء على المواقع األثر�ة 6نتیجة 

  صالح�اتها في هذه المناطG، و�تم تطو�ر نظام الحما�ة من خالل التدخالت التال�ة:

  �مواقع التراث الثقافي وتحدیثها دور�االب�انات الخاصة معلومات  تطو�ر قاعدة .1

 منع النقل غیر المشروع لمواد التراث الثقافي. .2

 تفعیل برامج الحما�ة الطارئة لمواقع التراث الثقافي. .3

4. .pاإلشراف على مخططات الحفا 

 اإلشراف على أعمال المسح والتنقیب اإلنقاذ?. .5

 .العالمي التراث الئحة على ادراج مواقع تراث ثقافي .6

 .لها الوعي نشرالمساهمة في و  االثر�ة اللقىوٕابراز  ظهارا .7

 الموروث الثقافي والحفاp عل�ه خاصة في المدارس. �أهم�ةالتوع�ة  .8

 االثر�ة.التشب�ك مع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي للحفاp على المواقع  .9

  

 ترم
م وٕادارة مواقع التراث الثقافي 1ش7ل فعال.

تعمل وزارة الس�احة والقطاع األهلي العامل في مجال التراث الثقافي على تطو�ر وتنم�ة الموارد األثر�ة والتار�خ�ة من خالل تهیئة        

كز الحفاp على الم�اني التراث�ة والمواقع األثر�ة ومرا وتنظ�م أعمالالمعالم التار�خ�ة وترم�مها وص�انتها وٕادارتها وحمایتها وتطو�رها س�اح�ًا، 

عنها، و�تم  المدن القد�مة وترم�مها �التعاون مع البلد�ات والهیئات المحل�ة، وتوفیر الالزم لتوثیG هذه األعمال ونشر األ�حاث والتقار�ر العلم�ة

  ذلك من خالل التدخالت التالي:

 ترم�م وتأهیل مواقع التراث الثقافي في القرB والمدن. .1

 إنشاء متاحف المدن ومتاحف المواقع. .2

 .ستمرار في أعمال تأهیل المتاحفاال .3

 خلG آل�ة لإلشراف على متاحف التراث الشعبي التا�عة لمؤسسات المجتمع المدني. .4



  التار�خ�ة.ي تأهیل الم�ان .5

 

 تطو:ر وتفعیل قطاع التراث الثقافي.

�عاني من نقص حاد في أعداد الموظفین ما زال قطاع التراث الثقافي �عمل �مستوB متدني من االحت�اجات اللوجست�ة، حیث أن هذا القطاع 

وقلة في المر�6ات المخصصة ألعمال التفت�ش، وعدم توفر للمختبرات، والمخازن الخاصة �اللقى األثر�ة، ومن اجل الوصول إلى مواقع تراث 

اج�اته �فاعل�ة و�تم ذلك من ثقافي محم�ة ومدارة �ش6ل فاعل یجب العمل على تطو�ر هذا القطاع ودعمه �اإلم6انات التي تخوله الق�ام بو 

  خالل التدخالت التالي:

  إنشاء وتأهیل مخازن الم6تشفات األثر�ة. .1

 في القطاع. والفن
ة العاملةبناء القدرات التقن
ة  .2

 تجهیز المختبرات الفن�ة التي �حتاجها القطاع. .3

 توفیر اللوازم التي �حتاجها العمل في القطاع. .4

 تطو�ر أعمال النشر واإلصدارات. .5

  

  

  

    



  الفصل الرابع

  التحلیل الرباعي 

  

تراكمت لدB القطاع الس�احي في فلسطین خبرات غن�ة ودروس خالل العقـود األخیـرة، والتـي ین�غـي أن تؤخـذ �عـین االعت�ـار �شـ6ل 6امـل           

ضــعف فــي المرحلــة القادمــة مــن إنهــاء االحــتالل وٕاقامــة الدولــة. �حیــث تــتم االســتفادة مــن مصــادر القــوة والفــرص المتاحــة والتقلیــل مــن آثــار نقــاP ال

  ) لقطاعي الس�احة والتراث الثقافي.SWOT(مع التهدیدات. وف�ما یلي الم6ونات الرئ�س�ة للتحلیل ال̂راعي والتعامل 

  

 نقا& القوة نقا& الضعف

 محدود�ة الس�ادة لمواقع الجذب الس�احي •

 عدم توفر البیئة القانون�ة السل�مة. •

 عدم الس�طرة على الحدود. •

 عدم توفر الموازنات المناس�ة. •

 القطاع الخاص.تشتت  •

• .Gتر6یز الس�احة في عدد محدود من المناط 

عدم الوعي الكافي لدB القطاع الخاص �ضرورة تنوع  •

 المنتج الس�احي.

 قصر مدة إقامة السائح في فلسطین. •

اإلجراءات اإلسرائیل�ة المشددة على الحر6ة الس�اح�ة إلى  •

 فلسطین.

 صورة فلسطین النمط�ة السلب�ة. •

 الدولي �مشار�ع التراث الثقافي.نقص االهتمام  •

 اإلجراءات اإلسرائیلي المدمرة لمواقع التراث الثقافي. •

 ز�ادة نس�ة التعد�ات على مواقع التراث الثقافي. •

 القناعة الرسم�ة �أهم�ة الس�احة. •

فلسطین من الس�احة ز�ادة ملحوظة على نس�ة حصة  •

 الوافدة.

 وجود مجموعة من مراكز الجذب الس�احي الكامنة. •

 تنوع المنتج الس�احي الفلسطیني. •

 فلسطین هي مر6ز الحج المس�حي وثاني القبلتین. •

 

قناعة القطاع الخاص �ضرورة العمل ضمن إطار ینظم  •

 عمله.

البدء �العمل على إصدار تشر�عات محدثة لقطاع  •

 الس�احة.

مجموعة من المشار�ع الدول�ة الداعمة للتراث وجود  •

 الثقافي.

 وجود مجموعة من المواقع المؤهلة والمحم�ة. •

 التفهم العام ألهم�ة اآلثار وضرورة حمایته. •



نقص اإلم6ان�ات اللوجست�ة للحفاp على مواقع التراث  •

 الثقافي.

 عدم وجود مخازن عامة للقى األثر�ة. •

 ر?.عدم وجود مختبرات متخصصة �العمل األث •

اآلثار القد�م في حما�ة مواقع التراث  فعال�ة قانون عدم  •

 الثقافي واآلثار.

عدم التكامل�ة ما بین قطاعي اآلثار والتراث الثقافي  •

 وقطاع الس�اح�ة.

عدم موائمة اله�6ل التنظ�مي للوزارة مع المهمات المناطة  •

 للعمل األثر?.

 نقص عام في 6وادر التفت�ش. •

 احة واآلثار.قلة إم6ان�ات شرطة الس� •

القطاع األهلي العامل في هذا قطاع التراث  عدم تنظ�م •

 الثقافي.

 عدم وجود رؤ�ة عامة لكافة العاملین في هذا الحقل. •

 على مواقع التراث الثقافي. المجتمع المحلياعتداءات  •

 التوسع العمراني والتعد�ات على حدود المواقع والخرب •

الجدار العنصر? واتساعه على طول الضفة  امتداد •

  القدس.الغ̂ر�ة وتطو�G مدینة 

للترو�ج والتسو�G الس�احي  استراتیج�ةاالفتقار إلى خطة  •

  األجل.على المدB القصیر والمتوسJ والطو�ل 

عدم توفیر وسائل الترف�ه والتسل�ة أو ضعفها في المدن  •

  المختلفة.الفلسطین�ة 

•  Gغ�اب دور السفارات الفلسطین�ة في الترو�ج والتسو�

 وجود طاقم متخصص قادر على العمل في هذا القطاع. •

 البدء بإجراءات إقرار قانون التراث الثقافي. •

 اف�ة.ز�ادة التوجه العالمي للس�احة الثق •

وجود مواقع وحیدة من نوعها في العالم مثل األقصى  •

وق�ة الصخرة وقصر هشام وتل السلطان و6ن�سة الق�امة 

 و6ن�سة المهد.

ز�ادة حجم االستثمارات الس�اح�ة في فلسطین وخاصة  •

 الفنادق.

  



  الس�احي.

ضعف مساهمة السلطة الوطن�ة في تطو�ر وتحدیث  •

 Gالس�اح�ة.المنشآت الس�اح�ة في 6افة المناط  

هشاشة البناء المؤسسي والتنظ�مي واإلدار? للخدمات  •

  واللوجست�ة.الس�اح�ة 

احتكارها و  اإلسرائیل�ة وم6اتب الس�احةاستئثار الشر6ات  •

لمرافG الس�احة 6افة من نقل وخدمات والتح6م �حر�ة 

 الوصول إلیها.

 �أهم�ة الس�احة. لدB المجتمع المحلي نقص الوعي •

االفتقار الى الفعال�ات الس�اح�ة التي تساعد على م6وث  •

 السائح مدة اطول في فلسطین.

  

 الفرص التهدیدات

ردود الفعل اإلسرائیل�ة الهادفة إلى إفشال خطة إنهاء  •

  وٕاقامة الدولة وتدهور الوضع األمني والس�اسي.االحتالل 

استمرار مصادرة األراضي والم�اه، وجود الجدار  •

 Gوالمستوطنات اإلسرائیل�ة، وتقس�م األراضي إلى المناط

 أ، ب، ج

تواضع المیزان�ة المخصصة للس�احة من قبل السلطة  •

 الوطن�ة الفلسطین�ة والمانحین.

 استمرار حالة عدم االستقرار. •

ضمان توفر التمو�ل للمشار�ع الس�اح�ة ومشار�ع عدم  •

 التراث الثقافي.

ووث�قة إنهاء  فلسطینالتعاطف والدعم الع̂ري والدولي مع  •

  االحتالل وٕاقامة الدولة.

) االقتصاد�ة (ال̂راع�ةتفهم الم�ادرة االقتصاد�ة لفلسطین  •

القطاع الس�احي الفلسطیني وورقة العمل  لمتطل�ات

 الفلسطین�ة بهذا الخصوص

رفع الحظر األمني لمجموعة من الدول عن �عض  •

 المناطG الفلسطین�ة.

 وعي الح6ومة ضرورة تطو�ر القطاع الس�احي. •

وجود جهد مشترك ح6ومي وأهلي وخاص لتطو�ر القطاع  •

 الس�احي.



االحتالل اإلسرائیلي الجاثم على األرض �منع أ? تطو�ر  •

 Jالس�احة والتنش� Gالس�احي.لمراف  

الحواجز العس6ر�ة ونقاP التفت�ش المع�قة لتطو�ر  •

 �عض،وفصل المدن الفلسطین�ة �عضها عن  الس�احة،

عن الضفة واالجت�احات  �ما في ذلك فصل القطاع

العس6ر�ة ش�ه الیوم�ة للمدن والتجمعات الس6ان�ة 

  التجار�ة.واألنشطة 

عدم الس�طرة الفلسطین�ة على المعابر والحدود  •

والمطارات، یجعل من إم6ان�ة تطور الس�احة وز�ادة عدد 

األفواج الس�اح�ة محدودة جدًا ورهنا �القرارات والرغ�ات 

  اإلسرائیل�ة.

  الس�احة.ارد المال�ة واالستثمارات في قطاع ضعف المو  •

ارتفاع 6لفة الضر��ة اإلسرائیل�ة على فنادق القدس  •

  تحدیدًا.

•  Jنقص ملموس في القوانین والتشر�عات الهادفة لتنش�

قطاع الس�احة في فلسطین والقدس، حیث یوجد فیها 

  متعددة.مرجع�ات وتشر�عات 

ي السلب�ة دور االعالم السلبي الذ? یر6ز على النواح •

و�ضخمها و�صور فلسطین على انها غیر آمنة �ش6ل 

 6امل.

  الس�احة. والخاصة ببندعدم تنفیذ إسرائیل لمعاهدة السالم  •

 

 االتجاه نحو فرض بیئة أمن�ة مناس�ة. •

 البدء بتغیر الصورة النمط�ة لفلسطین دول�ًا. •

استمرار الدعم من المؤسسات الدول�ة لقاع التراث  •

 الثقافي.

 التوجه العام في الح6ومة نحو حما�ة التراث الثقافي. •

  السماو�ة.مهد الد�انات فلسطین   •

تتمیز بجو معتدل شتاًء وص�فًا �المقارنة مع العدید من  •

لفصول األ̂رعة �ش6ل حیث �م6ن التمتع �ا الدول،

  ملموس.

^�ة األخرB الشعب الفلسطیني 6ما هو حال الشعوب العر   •

الس�اح والزوار و�حسن  ، مض�اف و�حترم و�قدر

  استق�الهم ض�افتهم وخدمتهم .

•   Jالموقع الجغرافي المتمیز في منطقة تقع في ملتقى وس

وتح�J بها �حار  وافر�ق�ا،أورو�ا وأس�ا  الثالث:القارات 

دافئة ومتوسطة البرودة ومالحة ، فهي تش6ل عناصر 

  جذب للس�احة ص�فًا وشتاًء على حد سواء .

نفقات اإلقامة والتنزه وتكال�فها معتدلة جدًا �المقارنة مع   •

$ وحتى 50ففیها �م6ن المبیت �ما دون الـ  أخرB،دول 

$ �فنادق تتوفر 6ل الخدمات وخاصة في القدس 150

یت لحم. الشر    ق�ة ̂و

إم6ان�ة تطو�ر الس�احة الع̂ر�ة واإلسالم�ة 6بیرة  •

وخاصة  الس�احي،ومن شأنها تعز�ز النشاP  ومشجعة،

�عد تحقیG االستقالل وانسحاب إسرائیل من األراضي 

 الفلسطین�ة



  

 

 

  ارتباط االستراتیجیة بأھداف االلفیة

 
: القضاء على الفقر بجمیع أشكالھ في كل مكان1الھدف   

 

: القضاء على الجوع وتوفیر األمن الغذائي والتغذیة المّحسنة وتعزیز الزراعة المستدامة2الھدف   

 

فاه: الصحة الجیدة والر3الھدف   

 

: ضمان التعلیم الجید المنصف والشامل للجمیع وتعزیز فرص التعّلم مدى الحیاة للجمیع4الھدف   

  

: تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات5الھدف   

  

ضمان توافر المیاه وخدمات الصرف الصحي للجمیع وإدارتھا إدارة مستدامة: 6الھدف   

  

الموثوقة والمستدامةضمان حصول الجمیع بتكلفة میسورة على خدمات الطاقة الحدیثة  -  7الھدف   

  

  الھدف 8: تعزیز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجمیع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفیر العمل الالئق للجمیع

: إقامة بنى تحتیة قادرة على الصمود، وتحفیز التصنیع الشامل للجمیع والمستدام، وتشجیع االبتكار9الھدف   

  

: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفیما بینھا10الھدف   

  

: جعل المدن والمستوطنات البشریة شاملة للجمیع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة11دف الھ  

  

: االستھالك و اإلنتاج المسؤولین12الھدف   

  

: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغیر المناخ وآثاره13الھدف   

  

: حفظ المحیطات والبحار والموارد البحریة واستخدامھا على نحو مستدام لتحقیق التنمیة المستدامة14الھدف   

  

: حمایة النظم اإلیكولوجیة البریة وترمیمھا وتعزیز استخدامھا على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة 15الھدف 
 التصحر، ووقف تدھور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البیولوجي

  

: السالم والعدل والمؤسسات16الھدف   

  

ل التنمیة المستدامة: تعزیز وسائل التنفیذ وتنشیط الشراكة العالمیة من أج17الھدف   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 العالقة بین األهداف االستراتیج
ة وأهداف التنم
ة المستدامة

�ش6ل خاص مع الهدف الثامن من اهداف  ة ترت�Jوالس�اسات التي تم وضعها في الخطة االستراتیج�االستراتیج�ة  6ما هو مبین فإن األهداف
 االلف�ة 

   تعزیز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجمیع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفیر العمل الالئق للجمیع

قطـاع سـ
احي متطـور وقـادر علـى المنافسـة و
سـاهم بنسـ1ة عال
ـة فـي النـاتج المحلـي "الس
احة واالثـار (غا
ة وزارة حیث یتفD هذا الهدف مع 

  )اإلجمالي والحفا- على مواقع التراث الثقافي محم
ة ومصانة ومدارة 1ش7ل فعال

  و:رت1\ 1الس
اسات الخاصة 71ل هدف.7ما و:رت1\ مع األهداف الخاصة 1قطاع الس
احة في الخطة االستراتیج
ة لقطاعي الس
احة واالثار 7ما 

وضع وتنفیذ س
اسات حول من غا�ات الهدف والتي تتمحور  التاسعةلغا
ه مع ا تتفG اهداف وزارة الس�احة واالثار المرت�طة �قطاع الس�احة 6ما 

 2030 تهدف إلى تعز:ز الس
احة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحل
ة 1حلول عام

اقع التراث الثقافي او ما له عالقة و اال انه لم یتبین لنا أ? هدف من اهداف االلف�ة الس�عة عشر او غا�اتها المائة وتسع وستون ما له عالقة �م

  �حما�ة االثار او بتطو�ر مواقع التراث الثقافي.

   



  

 البرنامج السیاحي
م 2022% من الناتج المحلي بحلول عام  20لتصل الى  2016% في العام 16زیادة مساھمة السیاحة في الناتج المحلي االجمالي من   

ملیون سائح 3زیادة نسبة حصة فلسطین من السیاحة الوافدة لتصل الى   

 تمویل موازنة  التكلفة الفعلیة  
تكالیف خارج 

   الموازنة

دولیة باالضافة الى اعمال دائرة التسویق مشاركة معارض سیاحیة  

    

2,500,000.00  

  

2,000,000.00  

        

500,000.00  

من الموازنة ونصف ملیون من التعاون  اثنان ملیونیتم تمویل 
 االسباني

 حمالت ترویجیة محلیة وعالمیة

        

700,000.00  

     

500,000.00  

       

تمویلبحاجة الى  -200,000.00  

 لوحات ارشادیة سیاحیة للمدن
        

500,000.00  

     

100,000.00  

        

USAIDالتمویل من ال   400,000.00 تمویل غیر مباشر تنفیذ عبرھم   

 السیاحة المستدامة الجزء الثالث
  

24,000,000.00  

  

1,000,000.00  

  

 مشروع متوقع ان یتم الموافقة علیھ -24,000,000.00

 انشاء وتطویر المرافق العامة في المواقع السیاحیة 
    

6,000,000.00  

     

754,772.00  

    

 بحاجة الى تمویل -5,245,228.00

 انشاء مركزین استعالمات
    

1,000,000.00  

     

250,000.00  

       

 بحاجة الى تمویل -750,000.00

االلكترونياتمتة الحجز الفندقي وربطھ بشبكات البیع   

        

500,000.00  

     

250,000.00  

       

 بحاجة الى تمویل -500,000.00

 تطویر مناھج التعلیم السیاحي
    

1,000,000.00  

     

250,000.00  

       

 بحاجة الى تمویل -750,000.00

 عقد دورات لالدالء السیاحیین

        

500,000.00  

     

وزارة فقط لغایة االنتمویل     500,000.00  

 تنشیط السیاحة الداخلیة بمھرجانات وفعالیات 
    

1,000,000.00  

     

500,000.00  

        

 تمویل ورعایات محلیة ومؤسسات شبھ حكومیة وغیرھا  500,000.00

 عقد دورات للعاملین في مجال السیاحة والفنادق

        

500,000.00  

     

وزارة فقط لغایة االنتمویل     500,000.00  

تنظیم القطاع السیاحي وتقدیم الخدمة االفضل من حیث تصنیف الفنادق والمطاعم 
 والمنتزھات  

    

2,000,000.00  

  

1,500,000.00  

       

 بحاجة الى موازنة اضافیة -500,000.00

  

   



 برنامج التراث الثقافي

الموازنةتكالیف خارج  تمویل موازنة  التكلفة الفعلیة      

   المحافظة على المواقع التراثیة السیاحیة مصانة ومدارة بشكل فعال

 تغطیة فسیفساء قصر ھشام
            

46,740,000,00       

       

46,740,00  

   

 تمویل یاباني متوفر   46,693,260,00

مواقع واماكن  70صیانة   

    

2,096,500.00  

     

838,600.00  

     

 غیر متوفر -1,257,900.00

مواقع على الئحة التراث العالمي 6ادراج   

       

808,500.00  

     

450,000.00  

        

 غیر متوفر -358,500.00

متاحف جدیدة حتى العام   في طوباس وجنین ونابلس وسلفیت وشوفھ وقلقیلیة والخلیل 7انشاء ( تجھیز )  

    

3,500,000.00  

     

700,000.00  

     

 بحاجة الى تمویل بعد المتابعة مع المؤسسات ذات الشأن -2,800,000.00

          

  53145000,00    2035340,00  
     
51109660,00   

   الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطیني من الطمس والضیاع

تطویر العرض المتحفي في طولكرم•  

       

150,000.00  

     

150,000.00                         -      

 تشغیل خان البیرة
       
267,700.00  

     
267,700.00                         -      

 حصر وتسجیل اللقى االثریة المكتشفة والمضبوطة خالل العام

       

500,000.00  

     

200,000.00  

        

 غیر متوفر -300,000.00

 ترمیم وتطویر موقع سبسطیة
       
450,000.00  

     
300,000.00  

        
 غیر متوفر -150,000.00

 اقرار قانون االثار والتراث الثقافي واالنظمة التابعة لھ
       

150,000.00  

     

150,000.00                         -      

أجراء تنقیبات اثریة •  
    
2,000,000.00  

     
234,500.00  

     
حفریة تنقیبیة علمیة 50بحاجة الى تمویل عمل  -1,765,500.00  

 حصر القطع االثریة المنقولة بشكل غیر مشروع

       

500,000.00  

     

200,000.00  

        

 غیر متوفر -300,000.00

 مشروع التنقیب االنقاذي في محافظات الوطن
    
3,000,000.00  

     
400,000.00  

     
 غیر متوفر (المتوفر فقط ھو تشغیلي ) -2,600,000.00

  

    

7,017,700.00  

  

1,902,200.00  

     

 غیر متوفر (المتوفر فقط ھو تشغیلي ) -5,115,500.00

مواقع اثریة في العملیة االقتصادیة خالل الثالث سنوات 10دمج     

    مشروع تاھیل مقام النبي موسى

     

 التشغیل موازنة الوزارة     -                         650,000.00

 تاھیل تل السلطان وبناء مركز زوار
    

1,000,000.00  

     

235,197.00  

        

 تمویل تشغیلي من الموازنة متوفر والتجھیز مع البناء التمویل غیر متوفر -764,803.00

 cometمواقع تراثیة 

  

10,000,000.00  

     

380,000.00  

     

 غیر متوفر (المتوفر فقط ھو تشغیلي ) -9,620,000.00

 ترمیم  وصیانة ابنیة تراثیة
  

10,000,000.00  

     

350,000.00  

     

 غیر متوفر (المتوفر فقط ھو تشغیلي ) -9,650,000.00

في الجنوب ترمیم وتأھیل المواقع األثریة ومراكز المدن التاریخیة  

    

1,900,000.00  

     

400,000.00  

     

 غیر متوفر (المتوفر فقط ھو تشغیلي ) -1,500,000.00

  

  

52,150,000.00  

  

2,015,197.00  

   

21,534,803.00-   

  

   



 

 البرنامج االداري

 تكالیف خارج الموازنة تمویل موازنة  التكلفة الفعلیة  

        

 انظمة ادارة فعالة وذات شفافیة وحدیثة 

 0 1091799.6 1091799.6 االدارة العلیا

 0 545899.8 545899.8 ادارة الموارد البشریة

 0 272949.9 272949.9 العالقات العامة المحلیة والدولیة

 0 272949.9 272949.9 التخطیط والبحث

 0 1091799.6 1091799.6 الخدمات العامة والصیانة

 0 272949.9 272949.9 الخدمات القانونیة

 0 1091799.6 1091799.6 الخدمات المالیة

 0 818849.7 818849.7 ادارة فریق اعداد الموازنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 البرنامج التمویل المبلغ اسم المشروع رقم المشروع الرقم

 2117 )مانحیین+ خزینة (تمویل مشترك        700,000                 البلدة القدیمة في عین عریك وترمیم كنیسة مار جریسترمیم وتأھیل  2121171210009911070411030003 1

 2117 متعددةدول ) موازنة تطویریة(تمویل  خارجي        3,036,200             القدس/ ترمیم البلدة القدیمة في بیت اكسا  2121171220000011070411030004 2

 2117 تمویل الحكومة الیابانیة       15,200,000           )3(تنمیة السیاحة المستدامة المرحلة  2121171227010011070411020012 3

 2117 )تطویریة موازنة (تمویل سلطة         1,140,000             نفقة بلعمة -مركز تفسیر وخدمات الزوار  2121171210000011070166030029 4

 2117 )موازنة تطویریة (تمویل سلطة         3,500,000             حمالت ترویج للمواقع واالماكن السیاحیة في فلسطین 2121171210000030070166000027 5

6 2121171220500130070166000018 fitur                 202,500       2117 تمویل مكتب التعاون االسباني 

 2117 )موازنة تطویریة (تمویل سلطة         380,000                 ترمیم  كنیسة مار شربل 2121171210000011070166030021 7

 2119 دول متعددة) موازنة تطویریة(تمویل  خارجي        2,470,000             ترمیم وتأھیل خربة الشویكة 2121191220000011070411030005 8

 2119 دول متعددة) موازنة تطویریة(تمویل  خارجي        2,207,800             ترمیم وتأھیل خربة بیرزیت األثریة 2121191220000011070411030009 9

 2119 )موازنة تطویریة (سلطة  تمویل        380,000                 العیزریة/ انشاء مركز زوار في حوش خلف  2121191210000011070415830006 10

 2119 )مانحیین+ خزینة (تمویل مشترك        405,840                 ترمیم وتأھیل مبنى دار الضرب 2121191210009911070411030016 11

 2119 )موازنة تطویریة (تمویل سلطة         38,000,000           بوابة نابلس السیاحیة 2121191210000011070166030028 12

 2119 )مانحیین+ خزینة (تمویل مشترك        2,207,800             ترمیم وتأھیل نفق الجیب المائي 2121191210009911070411030002 13

 2119 )موازنة تطویریة (تمویل سلطة         722,000                 تحسین المشھد العام في كنیسة الخضر وانشاء مركز زوار 2121191210000011070411030010 14

 2119 )مانحیین+ خزینة (تمویل مشترك        1,172,300             ترمیم واعادة تأھیل حوش نزال 2121191210009911070411030013 15

 2119 )مانحیین+ خزینة (تمویل مشترك        441,180                 شعلھترمیم واعادة تأھیل مقام الشیخ  2121191210009911070411030014 16

 2119 )مانحیین+ خزینة (تمویل مشترك        1,048,040             ترمیم وتأھیل برج الفارعة األثري 2121191210009911070411030015 17

 2119 )مانحیین+ خزینة (تمویل مشترك        4,858,680             سبسطیةتأھیل الموقع األثري  2121191210009911070411030017 18

 2119 تمویل الحكومة الیابانیة       46,740,000           تغطیة فسیفساء الحمام الكبیر في قصر ھشام 2121191227010011070411030008 19

 2119 )موازنة تطویریة (تمویل سلطة         228,000                 العبیدیة -الرومانیة ترمیم وتأھیل البركة  2121191210000011070166030023 20

 2119 )موازنة تطویریة (تمویل سلطة         5,000,000             ترمیم وصیانة ابنیة تراثیة 2121191210000010070161030024 21

 2119 )موازنة تطویریة (تمویل سلطة         3,000,000             االنقاذي في محافظات الوطن مشروع التنقیب 2121191210000010070136030020 22

 2119 )مانحیین+ خزینة (تمویل مشترك        1,900,000             ترمیم وتأھیل المواقع األثریة ومراكز المدن التاریخیة في الجنوب 2121191210009911070136030022 23



  


