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 مة مقدّ 

 

 التنموي   العاصمة  عنقود  خطة  القدس  شؤون   وزارة  أصدرت

 تساهم  تنمو�ة  رؤ�ة  وضع  إلى   تهدف  التي  )2021-2023(

  للحكومة   العنقود�ة  الخطة  مع  االندماج  في  خاللها  من

  في   لالستمرار  جاهز�تها  تطو�ر  إلى  إضافة  الفلسطین�ة،

 مرجعاً   العاصمة  عنقود  خطة  تشكل    االحتالل.  مع   المواجهة

  الصمود   لتعز�ز  الحال�ة  الحكومة   رؤ�ة  عن  ر�عبّ   هماً م

 منهج�ة  إلى   مستندةً   ،اإلسرائیلي  االحتالل  عن  واالنفكاك

 �العناقید.  التنم�ة

 

 المقدسیین،  صمود  لتعز�ز  اً أساس�  اقطاع  الس�احة  قطاع  �عد

 �عكس  بینما  المدینة،  دخل  من  اً رئ�س�  اً جزء  �شكل  كونه

 للمدینة،   والعر��ة  الفلسطین�ة  والجذور  الهو�ة  الثقافي  القطاع

  �ال   أن  علماً   ،الس�احي  القطاع  مع  ،�بیر  �شكل  ،و�ترا�ط

 االحتالل   س�اسات  من  م�اشر  �شكل  مستهدف  القطاعین

  الهو�ة  نزع  بهدف  ،األخرى   القطاعات  �اقي  �ما  اإلسرائیلي

 .سرلتهاأو  القدس عن الفلسطین�ة

 

 الس�احي  القطاع  من  كل�  الخاص  الجزء  الورقة  هذه  تناقش

  خالل   من  العاصمة،  عنقود  خطة  ضمن  الثقافي  والقطاع

 من  ،امفیه  والضعف  القوة  أوجه  وتحدید  واقعهما  تشخ�ص

  مقترحات   الورقة   تقدم  �ما    علیها.  البناء  أو   معالجتها  أجل

جل أ  من  المدمج/المشترك  والثقافة  الس�احة  عنقود  لتطو�ر
  الورقة     .منه  المرجوة  األهداف  لتحقیق  تفعیله  على  العمل

 لمحة  األول  الجزء  �عطي  رئ�س�ة،  أجزاء  ةخمس  من  مكونة

 بنود  أهم  الثاني  الجزء  یتناول  بینما  المقدسي،  االقتصاد  عن

 والمشار�ع  واألهداف  ه،وعناصر   المقدسي  ةس�احال  عنقود

 الس�احي  القطاع واقع إلى  لثالثا الجزء و�تطرق  . المقترحة

 المتوفرة   اإلحصائ�ات  وأهم  ،المختلفة  �مكوناته  قدسلا   في

  العاصمة   عنقود  خطة  تناول  فقد  الرا�ع،  الجزء  أما  .  حوله

 

كتاب القدس اإلحصائي السنوي    .  2020الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني،    1
 فلسطین. -رام هللا ".22رقم " 2020

2  UNCTAD (2013): The Palestinian Economy in East 

Jerusalem: Enduring annexation, isolation and 

disintegration. 

 المقترحة  والمشار�ع  واألهداف  الثقافي  الموروث  على  للحفاظ

  آلل�ات   تطو�ر�ة  مقترحات  الخامس  الجزء�قدم    وأخیرًا،    .له

  سیتم  التي ،القطاعین بین ما المدمج/المشترك العنقود عمل

  الخبیر  قدمها  التي  �العناقید  التنم�ة  ورقة  إلى  استناداً ها  ؤ بنا

 في   للبدء  توص�ات  بتقد�م  الورقة  وُتختتم  .  و�لسون   بیتر  د.

 . القطاعین �ال وتطو�ر ،العنقود تفعیل

 

 المقدسي  االقتصاد عن لمحة 1
 

  القدس   محافظة  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ق�مة  بلغت

  دوالر   مل�ار  1.3  نحو  2020  العام  في  )J1  (منطقة

  . 2019  العام  مع  مقارنة  %2  بلغ  نمو  و�معدل  ،أمر�كي

  الناتج   إجمالي  من  %51  نحو  الخدمات  قطاع  نشاط  شكل

  قطاع   یل�ه  ، 1  الشكل  في   موضح  هو  �ما  ،للمحافظة  المحلي

 تشكل  الخدمات  أن  على  یدل  وهذا  %،28  بنس�ة  التجارة

  واقع   في  هو  �ما  القدس  لمدینة  االقتصادي   العصب

 1. عام �شكل االقتصاد

 

تدهوراً  الفلسطیني  االقتصاد  في  القدس  مساهمة   شهدت 

فانخفضت   ملحوظاً  الماض�ة،  الثالثة  العقود  خالل 
% في العام  15مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي من  

، �ما انخفضت مساهمتها  2019% في العام  7إلى    1990
% على  18% و14في القوى العاملة والعمالة المحل�ة من  

إلى    1990،2عام  الالتوالي   و3.4لتصل  على %2.7   %
 ،�شكل رئ�سي  ،عزى هذا االنخفاض�    2019.3عام  الالتوالي  

�اقي   عن  القدس  لمدینة  واالقتصادي  المادي  الفصل  إلى 
الذي تسارع �شكل �بیر �عد اندالع    ،االقتصاد الفلسطیني

�مكن وصف االقتصاد      .2000انتفاضة األقصى في العام  
�أنه اقتصاد ضع�ف ومنفصل عن االقتصاد    المقدسي حال�اً 

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?public
ationid=537 

إحصاءات الحسا�ات  .  2020المصدر: الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني،    3
 . رام هللا، فلسطین.2020- 2000القوم�ة،  

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=537
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=537
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الغر�� الضفة  في  �بیر الفلسطیني  لتهم�ش  و�تعرض  ة 
الرغم   ومع�قات �بیرة من قبل االحتالل اإلسرائیلي؛ فعلى 

العام   منذ  القدس  مدینة  على  إسرائیل  س�طرة    1967من 

قوانینها   �افة    وأنظمتهاوفرض  الح�اة   أشكالعلى 
وتتسع   ،الفجوة ما زالت �بیرة جداً   فإن   ،االقتصاد�ة هناك

 4بینه و�ین االقتصاد اإلسرائیلي.

 

  منطقة القدس محافظة في اإلجمالي المحلي للناتج النسبي التوز�ع :1 شكل

)J1( 2019 االقتصادي،  النشاط حسب 

 

 
 

 

 القدس  مدینة اقتصاد في الس�احة قطاع دور 1-1

 

 مدینة  اقتصاد  من  اً مهم  اً جزء  الس�احي  قطاع  شكل  ،تار�خ�اً 

  نحو   بها  المرت�طة  والخدمات  الس�احة  شكلت  حیث  ،القدس

 المع�قات   أثرت   2013.5  العام  في  المدینة  دخل  من  40%

  العام   للمدینة  احتالله  �عد  اإلسرائیلي  االحتالل  وضعها  التي

  االقتصاد�ة   الح�اة  مناحي  �افة  على  ،�بیر  �شكل  ،1967

 الغرف  إشغال  نس�ة  تراجعت  المثال،  سبیل  فعلى  ؛هناك

  العام   في  %40  إلى   1968  العام   في   % 60  من  الفندق�ة

  % 20  بنحو  الس�احة  من  المتولد  الدخل  انم  نمابی  ،1978

 في  %80ـب  مقارنة  ،1973-1968  بین  ما  الفترة  خالل  فقط

 وتحكم  س�طرة    .هانفس   الفترة  خالل  المدینة  من  الغر�ي  الجزء

 ،انعكس  المدینة  في  الس�احة  قطاع  على  االحتالل  سلطات
  الس�احة   إجمالي  من  المدینة  حصة   على  ،�بیر  �شكل

 %80  نحو  على  اإلسرائیل�ة  الفنادق  استحوذت  حیث  الوافدة،

  القرن   من  الثمانین�ات  فترة  خالل   الحجوزات  إجمالي  من

 لتصل  األخیرة  السنوات  في  النس�ة  هذه  وارتفعت  الماضي،

 6%. 90 منكثر أ إلى

 

 

 

 

 .2المرجع   4
 .2المرجع   5

6  https://al-shabaka.org/briefs/economic-collapse-east-

jerusalem-strategies-recovery/ 

%0.2؛ الزراعة
؛  المعلومات واالتصاالت

0.1%

%51.1؛ الخدمات

؛  اإلدارة العامة الدفاع
1.0%

؛  تجارة الجملة والتجزئة
28.0%

الصناعة التحو�ل�ة والم�اه 
%17.5؛ والكهر�اء

%2.6؛ االنشاءات
%0.4؛ النقل والتخز�ن

https://al-shabaka.org/briefs/economic-collapse-east-jerusalem-strategies-recovery/
https://al-shabaka.org/briefs/economic-collapse-east-jerusalem-strategies-recovery/
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 7وال�طالة العمالة 1-2

 

  األنشطة   على  القدس   حافظةم  في  العاملین  توز�ع  تر�ز

  قطاع   س�طرة   �عكس  ما  وهو  ،رئ�سي  �شكل  الخدم�ة

 في  العاملون   شكل  حیث  ، حافظةالم  اقتصاد  على  الخدمات

  % 26  العاملین،  مجموع  من  %29  نسبته  ما  الخدمات  قطاع

 قطاع  في  %22و  ،والفنادق  والمطاعم  التجارة  قطاع  في

  من   هم   العاملین  من  األكبر  النس�ة    والتشیید.  البناء

  عمل،   أصحاب  %5  %،84  �نس�ةو   ،�أجرن  یالمستخدم

  أعضاء   �عملون   %0.4و  ،الخاص  لحسابهم  �عملون   %10و

  حسب   العاملین  توز�ع  أما    األجر.  مدفوعي  غیر  أسرة

  الحرف   في  �عملون   العاملین  من  % 25  أن   فوجد   ،المهنة

  ، األول�ة  المهن   في   %25و  المهن،  من  بها  یرت�ط  وما
 و�ت�ة،  ومساعدین  ومتخصصین  �فنیین  �عملون   %21و

 %13و  ،هایومجمع   اآلالت  يمشغل  فئة  في  �عملون   %13و

 في  �عملون   %3و  ،األسواق  في  �عوالب  الخدمات  في  �عملون 

  ، الصیدو   الزراعة  في  �عملون   %0.3و  ،االعل�  واإلدارة  التشر�ع
 والمستعمرات.  إسرائیل في المت�قي الر�ع �عمل بینما

 

 محافظة   في  للعاملین  ش�كل  176.7  الیومي  األجر  معدل  بلغ

  ش�كل   164.5  المعدل  بلغ  حین  في   ، 2020  العام  في   القدس

  مقابل   القدس،  محافظة  من   فلسطین  في  �عملون   للذین

  من   �ل  في   القدس  محافظة  من  للعالمین  ش�كل  208.6

 والمستعمرات.  إسرائیل

 

  القدس   محافظة  في  %6.5  نحو  بلغ  فلقد  ،ال�طالة  معدل  أما

  في   ال�طالة  لمعدالت  ق�معلى  أ   �انت    .2020  العام  خالل

  التي   سنة،  24-15  العمر�ةة  ئالف  في  الش�اب  بین  المدن�ة

 . 2020 العام في %15.1 بلغت

 

 .1المرجع   7
 . 1المصدر     8
ا إسرائیل �عد احتالل  تشمل تلك األجزاء التي ضمته  ):j1(  1المنطقة ج   9

، وهي: بیت حنینا، مخ�م شعفاط، �اب الساهرة، 1967عام  الالضفة الغر��ة  
الصوانة، الطور، القدس المدینة، راس العمود، الش�اح، سلوان، الطوري، 
جبل المكبر، السواحرة الغر��ة، بیت صفافا، شرفات، صور �اهر، أم طو�ا  

 كفر عقب. 
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  محافظة   في  منشـأة  10,227  االقتصاد�ة   المنشآت  عدد   بلغ

  والمساكن   للسكان  العام  التعداد   ب�انات  حسب  القدس

  5,559و  )J1(  منطقة  في  4,668(  2017  للعام  والمنشآت

  الداخل�ة   التجارة  مؤسسات  حصة  بلغت    J2(( .9(  منطقة  في

  إجمالي   من  %52  حوالي  أنشطة  من  بها  یتصل  وما

  % 9  حوالي  الخدم�ة  المنشآت  حصة   تبلغ  بینما  المنشآت،

 الفنادق  قطاع  في   العاملة  المنشآت  حصة   %7  مقابل

  الصناعة   في  العاملة  المنشآت  حصة  %12و  والمطاعم،

 ). J2 (المنطقة السور خارج غالبیتها �قع التي التحو�ل�ة

 

  وزارة عن الصادرة العاصمة عنقود خطة 2

 الس�احي  �القطاع للنهوض القدس شؤون 

 

 الموروث  حما�ة  القدس  مدینة  في  العنقود�ة  الخطة  تستهدف

  قدرات   تعز�ز  خالل  من  ، المدینة  في  والس�احي  الخدمي

 من  المتزایدة  األعداد  استق�ال  على  الس�اح�ة  المؤسسات

 قطاع  في  جدیدة  استثمار�ةفاق  آ   فتح  على  والعمل  ،السائحین

 قطاع  تنم�ة  في  �ساهم  أننه  أش  منالذي  األمر    الس�احة،

  ، المقدسة  المدینة  اقتصاد  تعز�ز  في  ودوره  الس�احة
 عام.  �شكل الفلسطیني واالقتصاد

 

  العنقود   في   الموجودة  القوة  نقاط  أهم  العنقود�ة  الخطة  تناولت

  القدس،   لمدینة  الس�احي  التراث  في   والمتمثلة  الس�احي،

  �ما     .القطاع  هذا  یلع�ه  الذي  الكبیر  االقتصادي  والدور 

 أبرزها  من  التي   الضعف،   نقاط  إلى   ، أ�ضاً   ، الخطة  تطرقت

  ظل   في  تأهیلها  وصعو�ة  ،للمدینة  التحت�ة  البن�ة  ضعف

  واألدالء   العر��ة  الفنادق  عدد  وتناقص  القائم،  الوضع

القدس، وهي: رافات،    ةتشمل �ق�ة المناطق في محافظ   ):j2(  2المنطقة ج 
مخماس، مخ�م قلند�ا، ج�ع، بیت دقو، الجدیرة، بیت عنان، الرام، ضاح�ة  

الق إجزا،  بیت  الجیب،  النبي صمو�ل، بالبر�د،  بدو،  اللحم،  أم  خبرة  ی�ة، 
بیت   بیت سور�ك،  قطنا،  التحتا،  حنینا  بیت  الخان  كساإحزما،  ، عناتا، 

 َع�م، العیزر�ة، أبو د�س، الش�خ سعد والمجتمعات البدو�ة. األحمر، الز 
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  إلى   إضافة  المدینة،  من  الشرقي  الجزء  في  العرب  الس�احیین

  للنهوض   ومؤهلة  �اف�ة  إدار�ة   فن�ة  �وادر  وجود  عدم

  األخرى   القطاعات  في  العمل  المقدسیون   �فضل  إذ  �القطاع،

 األجور   مستوى   ارتفاع  �سبب  اإلسرائیلي  العمل  سوق   في  أو

  .الفلسطیني  العمل  وسوق   القدس  �مدینة  مقارنة  إسرائیل  في

سرلة  واأل�د  و الته  وس�اسة  اإلسرائیلي   االحتالل  العنقود  �عتبر
  ، الفلسطین�ة  األراضي  و�اقي  القدس  مدینة  في  �مارسها  التي

  من   الرغم  علىو     .الس�احي  العنقود  لنجاح  الحق�قي  التهدید

 استغاللها  �جب  التي  الفرص  من  العدید  هناك  إنف  ،ذلك

  االستثمار   أبرزها  ومن  �القدس،  الس�احي  �القطاع  للنهوض

 المقدس�ة،  التراث�ة  الصناعات  و�ح�اء  المدینة،  في  الس�احي

  أ�ضاً     .النقطة  هذه  في  المنافسة  االحتالل  �ستط�ع  ال  إذ

  فرصة   ،القدس  في  تجار�ة  ومراكز  فنادق  بناء  مشار�ع  تشكل

  فهناك   ،اً �بیر   اً استثمار�  اً عائد   تحقق  أن  شأنها  من  ثمینة

ى  لإ  و�حاجة  الترخ�ص،  إجراءات  قید  المشار�ع  من  العدید
 .المدینة في  األعمال رجال قبل من تبنیها

 

 لتنم�ة  االسترات�ج�ة  األهداف  من  مجموعة  الخطة  حددت

 : القدس مدینة في  الس�احة طاعق

 

  على   واألفراد  الس�اح�ة  المؤسسات  قدرات  وتعز�ز  تنظ�م -

 والخارج�ة. الداخل�ة الس�احة جذب

 الس�اح�ة.  الفلسطین�ة المقدس�ة الهو�ة ترس�خ -

 الس�اح�ة. فلسطین عاصمة القدس ترو�ج -

 وص�انتها.  وترم�مها  والس�اح�ة  التار�خ�ة  الم�اني  حما�ة -

  الس�اسة   أولو�ات  سلم  على   القدس  في  الس�احة  وضع -

 الرسم�ة. الفلسطین�ة

 

  23  الخطة  اقترحت  االسترات�ج�ة،  األهداف   تحقیقجل  أ  من

  ملیون   184.4  �حوالي  تقدر  بتكلفة  الس�احة  لقطاع  مشروعاً 

  التكلفة   الخطة   حددتو   .  سنوات  ثالث  خالل   تنفذ  دوالر

 ستقوم  أو  المشروع  ستنفذ  التي  والجهة  مشروع  لكل  المقدرة

 التنفیذ،   حیز  دخلت  المقترحة  المشار�ع  من  فقط  5    بتمو�له.

 بتكلفة  تنفیذها  على  جارٍ العمل  و   ،تمو�ل  على  حصلت  فلقد

 . )1 الجدولنظر  ا( دوالر ألف 718 بلغت

 

 التمو�ل  �حسب المقدسي الس�احة عنقود مشار�ع ملخص :1 جدول

 

 )$(  التكلفة  المشار�ع  عدد  والثقافة   الس�احة قطاع  مشار�ع
  2021 تكلفة

$ 

  2022 تكلفة

$ 

  2023 تكلفة

$ 

 85,552,023 57,655,000 41,241,000 184,446,000 23 مقترحة  مشار�ع

  المنفذة،  المشار�ع( ممولة مشار�ع

 )) 2020 اعتماد  التنفیذ، قید

5 718,000    

 

 10القدس مدینة في الس�احي القطاع ه�كل�ة -3

 

  الس�احة   قطاع  مكونات  أبرز  إلى  القسم  هذا  یتطرق 

 ور�زت  العنقود�ة  الخطة  تضمنتها  التي  تلك  سواء  ؛المقدسي

 الفنادق  تمثل  بینما    .الكاف�ة  �التغط�ة  تحظَ   لم   التي  أو  ،علیها

 إغفال  عدم  �جب  لكن  الس�احي،  للعنقود  األساس  حجرال

 

ونكش�ان، سارو، وعطاري،     10 القطاع  .   2016   .إیناسحال�قة، محمد،  نطور 
الشرق�ة القدس  في  هللا:    .  الس�احي  االقتصاد�ة رام  الس�اسات  أ�حاث  معهد 

 الفلسطیني (ماس). 

 ،نیالس�احی  �األدالء  األخرى،  العناصر  ودور  أهم�ة
  المطاعم، و   التحف،  ب�ع  محالت و   الس�اح�ة،  المكاتبو 

 ،�عتمد  الس�احي   العنقود  نجاحن  أل  ، الس�احي  النقل  شر�اتو 
  العناصر   هذه   وتكامل  وتفاعل  ترا�ط  مدى   على  ،�بیر  �شكل
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  الضوء  سنسلط ،الجزء هذا في ،لذلك  .ال�عض �عضها مع

  صورة   إعطاء  اجل  من  ؛�افة  الس�احي  القطاع  مكونات  على

  التي   والمع�قات  التحد�ات  وأبرز  ،الحالي  الوضع  عنشمل  أ

 منها. مكون  �ل تواجه

 

 الفنادق  قطاع 3-1

 

  في   األقدم  من  القدس  مدینة  في  الفندق�ة  الصناعة  تعد

  مر   على   والتار�خ�ة  الدین�ة  المدینة  لمكانة  نظراً   فلسطین،

  سنو�اً   الس�اح  مالیین  تجذب  زالت  وما  جذبت  التي  ،العصور

  �كل   ،المدینة  مؤسسات  تحاول   حیث  العالم،  حول  من

الو   ،طاقتها  �فرضها  التي  الكبیرة  التحد�اتمن  رغم  على 

  من   لهم  الضرور�ة  الخدمات  توفیر  ،اإلسرائیلي  االحتالل

  11. األخرى   الراحة  سبل   و�افة  ومواصالت،  ومطاعم،  فنادق،

  خبرة  المدینة  في  الفندقي  المجال  فين  و العامل  راكم  لقد

  على   التغلب  في  ساعدتهم  السنوات  عبر  واسعة  ومعرفة

  القطاع   یواجهها  التي  والتقل�ات  المصاعب  من   العدید

 الس�احي.

 

 نت�جة  التقل�ات  من   العدید  القدس   في   الس�احي   القطاع  شهد

 تواجهها  التي  الصع�ة  واالقتصاد�ة   الس�اس�ة  الظروف

عام،  وفلسطین  ،خاص  �شكل  المدینة  واألزمات  �شكل 

  شهدتها   التي  �ورونا)  جائحة  (مثل  والصح�ة  االقتصاد�ة

 أصحاب  من   العدید  اضطر  ما  العالم،   دول  من  العدید

  في   والعمل  إغالقها  إلى  األخرى   الس�اح�ة  والمنشآت  الفنادق

 الفنادق  عداد أ   تراجع  المثال،  سبیل  فعلى     .أخرى   قطاعات

  إلى   2000  العام  في   فندقاً   43  من  الشرق�ة   القدس  مدینة  في

 المؤشرات  2  الجدول  یوضح    .2019  العام  �حلول  فندقاً   19

  خالل   الشرق�ة  القدس   في  الفندقي  القطاع  ألنشطة  الرئ�س�ة

 ،�التذبذب  غالبیتها  تتسم  التي  ،2019-2015  بین  ما  الفترة
  التي   الدراسة  �حسب  ،ذلك  �عزى و     .الفنادق  عدد  وتحدیداً 

 األس�اب  إلى   ، القدس  في  الس�احي   القطاع  حول  أجر�ت

 12التال�ة: 

 

وجود    11 إلى  الفلسطین�ة  الب�انات  قاعدة  أثري    60موقعًا،    742تشیر  موقع  منها 
 مبنى تار�خي.  3700لى إعلم تراثي، إضافة مَ  682و ،رئ�سي

 اإلسرائیلي  االحتالل  �فرضها  التي  التعسف�ة  اإلجراءات -

 �شكل  الفنادق  وقطاع  ، عام  �شكل  ،القدس  مدینة  على

  مقارنة   القطاع  لهذا  التنافس�ة  القدرة  أضعف   ما  ،خاص

  والتحفیز   الدعم  یلقى  الذي   إسرائیل  في  الفنادق  �قطاع

 ه سنوات  خالل  االحتالل  عمل    المعن�ة.  الجهات  قبل  من
  الس�احة   بوصلة  توج�ه  على  القدس  لمدینة  الطو�لة

  خالل   من  ،المدینة  من  الغر�ي  الجزء  �اتجاه  الدول�ة 

  القطاع  مكونات  لكافة  �قدمها  التي  التفضیل�ة  یزاتمالم

 ة�ضر�ب  س�اسات  فرض  المقابل،  في  هناك،  الس�احي
 التحت�ة  البن�ة  وتحسین  نمو  أمام  �بیرة  وعوائق  جائرة

  المدینة،   من  الشرقي  الجزء  في  الفنادق  �قطاع  الخاصة

 العالم�ة   الس�احة  أمام  المدینة  صورة  تشو�ه  إلى  إضافة 

 إسرائیل   قامت  �ما    والسالم.  للتسامح  مدینة  كونها

  استثمارات  ضخ  خالل  من  المقدسي  المال  رأس  ةم�مزاح

 القدس   مناطق  داخل   الفنادق  قطاع  في  خاصةو�  كبیرة،

 .تخومها على أو الشرق�ة

  تفرضها   التي  والرسوم  �اهظةال  ضرائبال   إلى  إضافة  -

  في   الس�اح�ة  المنشآت  على  اإلسرائیلي  االحتالل  سلطات

  األعمال   رجال   من  �بیر  عدد  �عاني  الشرق�ة،  القدس

  على   الحصول  صعو�ة  من  القدس  مدینة  في  الفلسطینیین

 القطاع   في  جدیدة  استثمارات  ضخجل  أ  من  التمو�ل

 نطاق  ضمن  ل�ست  القدس  إن  إذ  ،المدینة  في  الس�احي

 تحبذ  ال�ضًا  أو   الفلسطیني،  والمصرفي  البنكي  النظام

ا لإ   اللجوء  العر��ة  الفنادق   البنوك   من  القتراضى 

 نوع و   �حجم   المتعلقة  تلك  أو  وطن�ة  ألس�اب  اإلسرائیل�ة،

 اإلسرائیل�ة.  البنوك تطلبها التي الضمانات

  القدس   في  العر��ة  للفنادق  التشغیل�ة  التكلفة  ارتفاع -

 الفلسطین�ة  المدن  في  العاملة  �الفنادق  �المقارنة  الشرق�ة،

  أجور   ذلك   في  �ما  وأر�حا،  لحم،  بیت  �مدینة  األخرى 

 المرافق. وتحدیث ،الص�انة تكال�فو  العاملین،

 

  في  الشرق�ة القدس في الفنادق قطاع األس�اب هذه وضعت

 �المنافسة  مرت�طة  عدیدة  وتحد�ات  ،صع�ة  اقتصاد�ة   ظروف

. نطور القطاع الس�احي في  إیناسحال�قة، محمد، ونكش�ان، سارو، وعطاري،    12
 . معهد أ�حاث الس�اسات االقتصاد�ة الفلسطیني (ماس). 2016القدس الشرق�ة.
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 لقطاعا  منافسة  تستط�ع  ال  جانب  من  هيف  ،واالستدامة

 جانب  ومن  الخدمات،  جودة  حیث  من  إسرائیل  في   الس�احي

  المدن   في   الس�احة   قطاع  منافسة  تستط�ع  ال  ،خرآ

  تظهره   ما  وهذا  األسعار،  حیث  من  المجاورة  الفلسطین�ة

 الفلسطین�ة  الفنادق  إلى   الوافدین  الس�اح  عدد   شهد  إذ  األرقام،

  الضفة   جنوب  في  وتحدیداً   ،األخرى   الفلسطین�ة  مناطقال  في

  ارتفاعاً   الخصوص)  وجه  على  لحم  بیت   (مدینة  الغر��ة

 وهو  ،القدس  في  العر��ة  الفنادق  حساب  على  وذلك  ،ملحوظاً 

  �انت   المثال،  سبیل  على    .األسفل  في  2  الجدول  �ظهره  ما

  من   %43  نحو  تشكل  الشرق�ة  القدس   في   العاملة   الفنادق

  على   وتستحوذ  ،فلسطین  في  الموجودة  الفنادق عدد  إجمالي

  في   فلسطین  إلى   الوافدین  الس�احعدد    إجمالي   من  48%

 من  فقط  %15  تشكل  أص�حت   أنها  إال  ،2009  العام

عدد    إجمالي   من   %16  على تستحوذ  و   ،الفنادق  إجمالي
 201913. العام في  فلسطین في الس�اح

 

 2019-2016 ،الغر��ة الضفة  وجنوب  القدس دینة م  في  الفندقي للنشاط  الرئ�س�ة المؤشرات  :2 جدول 

 

 المؤشر 
 الغر��ة   الضفة جنوب القدس   مدینة

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

 43 44 47 38 19 21 20 24 الفنادق*  عدد

 3,825 3,772 3,715 3,468 987 1,464 1,480 1,462 الغرف*  عدد

 8,303 8,235 8,108 7,590 2,199 3,144 3,242 3,168 األسّرة*  عدد

 468,764 411,772 322,675 224,360 126,378 121,326 113,911 99,372 النزالء  عدد

 1,345,449 1,192,363 963,424 668,982 367,184 357,852 341,065 326,232 المبیت  ل�الي عدد

 فلسطین.-هللا  رام   ).2019-2016( السنو�ة النشرة الغر��ة، الضفة في الفندقي  النشاط   .2020 الفلسطیني، لإلحصاء  المر�زي   الجهاز  المصدر:

 

 الس�اح�ة المطاعم 3-2

 

 القطاع  في  اً وحیو�  اً همم  اً عنصر   الس�اح�ة  المطاعم  تعتبر

  إقامته   ومكان  السائح   وجهة  ،�بیر  �شكل  ، وتحدد  الس�احي،

 القدس  مدینة  في  الس�اح�ة  المطاعم  غالب�ة  تتصف    الفندق�ة.

  تفتقر   حیث  ومستواها،  الخدمة  نوع  حیث  من  �ال�ساطة

  �ضطر   �التاليو   األولى،  الدرجة  من  مطاعم  إلى  المدینة

  في   المطاعم   إلى   الذهاب  إلى  ممیزة  خدمة  في  الراغبون 

 ،�عود  ذلكو   ؛اإلسرائیل�ة  المدن   �اقي   أو  الغر��ة،  القدس
 اإلسرائیلي  االحتالل  �ضعها  التي  المع�قات  إلى  ،�بیر  �شكل

 ذ�رها  تم  التي  ،الس�احة  �قطاع  المتعلقة  األنشطة  �افة  على

  الشرق�ة   القدس  إلى  األجنب�ة  الس�احة  معظم  ،أ�ضاً     .سا�قاً 

 وحزم  �بیرة،  مجموعات  في   منظمة  دین�ة  س�اح�ة  هي

  المطاعم   معظم  إن  حیث  الس�احة،   مكاتب  تقدمها  س�اح�ة

 صغیرة  ، خاص  �شكل  ،القد�مة   والبلدة   القدس  مدینة  في

 تلبي  وال   ، الجماع�ة  الس�احة  متطل�ات  مع  تتناسب  وال  الحجم 

 14الس�احة. مكاتب تفرضها التي المتطل�ات

 

 

 

لإلحصاء    13 المر�زي  الضفة      . 2020الفلسطیني،  الجهاز  في  الفندقي  النشاط 
 .فلسطین -رام هللا  . 2019  -الغر��ة، النشرة السنو�ة

 . 14المرجع   14
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 ن والس�احی ءاألدالّ  3-3
 

 ،الس�احي  القطاع  في  والتقل�ات  االستقرار  عدم  حالة  انعكست 
 مدینة  في  ،خاص  �شكل  ،الفنادق  وأنشطة  ،عام  �شكل

  انخفض   إذ   ، المدینة  في   الس�احیین  األدالء  على   ،القدس

  في   دلیالً   50  إلى  1967  العام  في  دلیالً   150  من  عددهم

 دلیالً   230  حوالي  الحالي  الوقت  في  �عمل    . 1994  العام

  القدس   في   فلسطیني  س�احي  دلیل   500  إجمالي  من  س�اح�اً 

 مدینة  فين  و ن الفلسطینیو الس�احی  األدالء  یواجه    15.الشرق�ة

 ذلكو   اإلسرائیلیین،  الس�احیین  األدالء  من  منافسة   القدس

  لهم،   إسرائیل  توفرها  التي   االجتماع�ة  الحما�ةنظمة  أ  �سبب

 نقد�ة  تحو�الت  على ن  و اإلسرائیلی   األدالء  �حصل  فبینما

  االجتماعي   الضمان  صندوق   من  الحقوق   من  وغیرها

  األدالء   یتحصل  ال  الس�احي،  الر�ود  فترة  اإلسرائیلي

  �سبب   ضماناتال   من  نوع  أي  على  المدینة  فين  و الفلسطینی

  االحتالل  سلطات  تفرضها  التي  العنصري   التمییز  س�اسات

  �ما   المدینة.  في  الفلسطینیین  المواطنین  على  اإلسرائیلي

  ، األخرى   التحد�ات  من  العدید  الفلسطینیون   األدالء  �عاني
  لغات   مثالً غلبهم  أ   یتقن  فال  اللغو�ة؛  المهارات  ضعف  أبرزها

  التي   األورو��ة،  الدول  و�اقي  وروس�ا،  ،س�اآ  شرق   دول

   الفلسطیني.   الس�احة   لقطاع  و�بیرة  همةم  اً أسواق  أص�حت

  في   ،القدس  مدینة  في  الفلسطین�ة  الس�اح�ة  المكاتب  تضطر

 اإلسرائیلیین  األدالء  إلى  اللجوء   إلى  ،األح�ان  من  العدید

 16.المطلو�ة اللغو�ة المهارات امتالكهم �سبب

 

 الس�اح�ة  المكاتب 3-4
 

  ـ ال  قرا�ة حال�اً   القدس  مدینة  في  الس�اح�ة  المكاتب  عدد  یبلغ
  التي   البلدان   �اتجاه  ،خاص  �شكل  ،أعمالها  ر�زتت   مكت�ًا،  36

  ��اقي     .إسرائیل  لدخول  تصار�حَ   مواطنوها  �حتاج  ال

 المكاتب  أصحاب  یواجه   ،�الس�احة  المرت�طة  األنشطة

 عدم  أهمها  �بیرة،  تحد�ات  القدس  مدینة  في  الس�احة

  الس�اح�ة   المكاتب  من  الكبیرة  والمنافسة  الس�اسي،  االستقرار

 

 . 14المرجع   15
 . 14المرجع   16

 من  المكاتب  أصحاب  من  عدد  �شتكي  �ما    .اإلسرائیل�ة

 الفلسطین�ة  والسفارات  المكاتب  من  مساندةالو   الدعم  غ�اب

  في   الفلسطین�ة  للس�احة   الترو�ج   مجال   في   الخارج،  في

  إضافة   ،األجانب  للس�اح  الالزمة  المعلومات  توفیرو   ،الخارج

 الفلسطین�ة  الس�احة  وزارة  �ه  تقوم  الذي  الدور  ضعف  إلى

 صنع   في  ومشار�تهم  ،المدینة  في  الس�احي  القطاع  دعم  في

 17القطاع. بهذا المتعلقة الس�اسات

 

 التحف ب�ع محالت 3-5

 

  مكونات   من  اً همم  اً جزء  الشرق�ة  التحف  ب�ع  حالتم  تشكل

  أح�اء   معظم  في  شرةتمن  فهي  ة، نیدالم  في   الس�احي   القطاع

  الجذب   أماكن  من  مقر�ة  وعلى   القدس،   في   القد�مة  البلدة

  المحالت   هذه  عدد  في  واضح  تراجع  هناك    .الس�احي

 التي  التعسف�ة  اإلجراءات  إلىغلبها  أ   في  تعود  ألس�اب

 الضرائب  فرض  من  ؛اإلسرائیلي  االحتالل  سلطات  تفرضها

  أصحاب   لها  یتعرض  التي  المستمرة  والتضی�ق�ات  ،ال�اهظة

 18المحالت. هذه

 

 والثقاف�ة الفن�ة المؤسسات 3-6

 

الحالي   المقدسي  الس�احي"  "العرض  مكونات  بین 
والمستقبلي، هناك عدد من المرافق الثقاف�ة والفن�ة المقدس�ة 

تعتبر   س�اح    قصداً م التي  من  المدینة  ولزوار  للمقدسیین 
ومق�مین أجانب وحجاج، تض�ف وتثري المضمون الس�احي 

النظر   �ان  طالما  الذي  المواقع  ل�ه  إالمقدسي  زاو�ة  من 
تشمل هذه المؤسسات الصغیرة      المقدسة واألثر�ة المعروفة.

دور  و مسارح،    هاوخارج  نسب�ًا والمنتشرة داخل البلدة القد�مة
موس�ق�ة و مكت�ات،  و السینما،   ومؤسسات  فن�ة  معارض 

وغیرها من األنشطة المقدس�ة الثقاف�ة األصیلة التي تعطي 
مالها  صورة ح�ة وحق�ق�ة لما لدى القدس من �نوز تكمل ج

 . 14المرجع   17
 . 14المرجع   18
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جاء تطور القطاع الثقافي والفني في      المعماري واألثري.
من خالل مثل    ،القدس تلب�ة لحاجة المقدسیین للترف�ه وللقاء

الثقاف�ة،   األنشطة  االجتماعي و�هذه  االنقطاع  خاصة مع 
الشمال (رام هللا) والجنوب   إلىامتدادها  و المتزاید بین القدس  

هذا القطاع في العرض    من شأن تعز�ز اندماج  (بیت لحم).  
 ،صاله �جمهورهته واتّ �تعز�ز حیو   ،الس�احي المقدسي األوسع

مع   المنافسة  على  الس�احي  القطاع  قدرة    نظیره وتنو�ع 

 اإلسرائیلي. 

 

 الس�اح�ة صالتاالمو  3-7

 

  القدس،   مدینة  في   الس�احي  للنقل  مخصصة  شر�ة   15وجد  ت

  هذا   ،2013  العام  في  حافلة  300  �قارب  ما  لدیها  یتوافر

  الس�احي   �القطاع  المرت�طة  المؤشرات  من  �غیره  العدد

 و�عاني  ،هذا  .  الس�اح  عدد  تراجع  نت�جة  لالنخفاض  عرضة 

  النقل،   وسائل  أسعار  ارتفاع  من  المجال   هذا  في   العاملون 

  القروض   سداد   على   قدرتهم  وعدم  الزمن،  مع  واهتالكها

  �عتبر   ذلك،  مع    الوسائط.  هذه  شراء  عند  علیهم  المترت�ة

  للس�احة   رافداً   القدس   في  الس�اح�ة   المواصالت  قطاع

  في  الس�اح  نقل  �ستط�عنه  إ  إذ  عام،  �شكل  الفلسطین�ة

 أو  اإلسرائیل�ة  للس�طرة  الخاضعة  تلك  سواء  مختلفة،  مناطق

 19الفلسطین�ة. الس�طرة

 

 

 الموروث على للحفاظ العاصمة عنقود خطة 3

  شؤون  وزارة عن  الصادرة للمدینة الثقافي

 القدس
 

  فهي   العالم،  في  المقدسة  األماكن  أقدم  من  القدس  مدینة  تعد

  من   انعتبر �  اللذین  الق�امة  و�ن�سة  األقصى   المسجد  تتضمن

   . العالم  حول  والمس�حیین  المسلمین  لدى  قدس�ة  األماكن  أكثر

  التار�خ�ة   الجذب  معالم  من  �العدید  القدس  مدینة  تزخر  كما

 وحضار�اً   ثقاف�اً   �عداً كسبها  أ   ما  وهذا  همة،مال  الفر�دة  والثقاف�ة

 للجم�ع. قبلة منها وجعل فر�دة،  هو�ة وأعطاها ،وتنوعاً 

 

  الثقافي   نیالقطاع  بین  �بیر  وتداخل  وثیق  ارت�اط  هناك  یوجد

 الفعال�اتو   والدین�ة  التار�خ�ة  المعالمّن  إ   إذ  الس�احي،و 

 لمدینة  والزائر�ن  السواح  ،�بیر  �شكل  ،تستقطب  الثقاف�ة

 أنحاء  مختلف  من  أو  فلسطین  داخل  من  سواء  ؛القدس

  خالل   ،فلسطین  في  الس�اس�ة  الظروف   خلقت    العالم.

  خاصاً   واقعاً   أوسلو،  اتفاقات  �عد  خاصة�و   ،األخیر�ن  العقدین

  إذ   الفلسطین�ة،  المدن  �اقي  عن   �ختلف  القدس  مدینة  في

  المدینة   عزل  لى ع  ،والوسائل  الطرق   �شتى  ، االحتالل  عمل

  وذلك   التار�خ�ة،  هو�تها  وتزو�ر   ،الجغرافي  مح�طها  عن 

  الثقاف�ة   هو�تها  عن  وسلخها  وتهودیها  المدینة  أسرلة  بهدف

 والحضار�ة. 

  اإلرث   على  الحفاظ  إلى  التنموي   القدس  عنقود  خطة  هدفت

 القطاع  تطو�ر  عبر   ،القدس  مدینة  في  والحضاري   الثقافي

 االسترات�ج�ة  األهداف  تحقیق  خالل  من  ،تهوتنمی  الثقافي

 : التال�ة

 

 الثقاف�ة.  الفلسطین�ة المقدس�ة الهو�ة ترس�خ -

 الثقاف�ة.  فلسطین عاصمة القدس ترو�ج -

 وص�انتها.  وترم�مها الثقاف�ة الم�اني حما�ة -

 أولو�ات   سلم   على  القدس   في   والثقافة   الفنون   وضع -

 والعامة. الرسم�ة الفلسطین�ة الس�اسات

 

  ذات   الجهات  تحدید  مع  المقترحة  المشار�ع  القائمة  تضم

  الجدول   من  �ظهر    تمو�له.  أو  مشروع  �ل  بتنفیذ  العالقة

 تعادل  سنوات  ثالث  خالل  المشار�ع  هذه  تكلفة  أن  )3(

 دوالر.  ملیون  1,559,000
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 التمو�ل �حسب المقدسي الثقافة عنقود مشار�ع ملخص :3 جدول

 

الثقافة قطاع مشار�ع  $ 2023 تكلفة $ 2022 تكلفة $ 2021 تكلفة )$( التكلفة المشار�ع عدد 

مقترحة  مشار�ع  19 1,559,000 609,000 500,000 450,000 

 

 

  والثقافة الس�احة عنقود تطو�ر مقترحات 4

  بیتر نموذج إلى استناداً  المدمج/المشترك

 �العناقید   للتنم�ة �لسون و 
 

  والس�احي،   الثقافي  القطاعین  بین  ما  الوثیق   لالرت�اط  نظراً 

  دمج   ورقته  في  و�لسون   بیتر  د.  �العناقید  التنم�ة  خبیر  اقترح

  وذلك   20واحد،   عنقود  ضمن  والثقافة   الس�احة   عنقودي  من  كل

  إن   إذ     التنموي.  القدس   عنقود  خطة   في   جاء   ما  عكس  على

  القطاعین،   بین  ما  المشتر�ة  القوة   نقاط  من  العدید  هناك

  التي   للمدینة  الثقافي  الموروث  على  یرتكز  همای�ل  أن  أهمها

 والدین�ة. التار�خ�ة  الجذب مواقعمن  عدیدال� تتمتع

 

  �ات�اع   ،العاصمة  عنقود  خطة  أهداف  تحقیق  یتطلب  كما

  التعاون   و�لسون،  بیتر  د.  الذي �قترحه   �العناقید  التنم�ة  منهج

  العالقة،   ذات  الجهات  مع المختلفة  العنقود  عناصر  بین  ما

 اجتماع  دون   القدس  في  الس�احة  قطاع  تطو�ر  �مكن  فال

 المنوطة   األدوار  وتحدید  ، �افة  الس�احي  العنقود  مكونات

  هذا   في     .الثقافي  للقطاع  �النس�ة  األمر  �ذلك  جهة،  �كل

 تعمل  لجنة  بتشكیل  ورقته  في   و�لسون   یوصي  الس�اق،

  �افة   لممثلي  دور�ة  اجتماعات  تنظم  ،للعنقود  تنس�قي  كإطار

  ، والثقافي  الس�احي  القطاعین  �ال  في  العالقة  ذات  الجهات
 العنقود  إلرساء  وجوده  من  التأكد  �جب  ما  وهو

 �عتمد ،خرآ صعید على  القطاعین. لكال المدمج/المشترك

 �استمرار  المحدثة  المعلومات  توفیر  على  �ذلك  الخطة  نجاح

  نمو   تعیق  التي  والتحد�ات  المستجدة  القضا�ا  مختلف  ونقاش

 وماد�اً   س�اس�اً   الالزم   الدعم  توفیر  �عد  �ما  ،القطاعین  كال

  والمانحة   الدول�ة  والجهات  الفلسطین�ة  الحكومة  قبل  من

 المدمج/المشترك. العنقود  هذا نجاح في أساس�اً  عامالً 

 

  الس�احة   لقطاعي  المدمج  العنقود  )2(  الشكل  یوضح

  عنقود   خطة  حول  و�لسون   ورقة   في   جاء  الذي  والثقافة،

  ، �افة   القطاعین  مكونات  العنقود  مر�ز  �شمل    العاصمة.
  ب�ع  محالتو   وفنادق،  مطاعمو   وأجانب،  محلیین  س�اح  من

   . لخإ  .. .  النقل، و   المتاحف،و   الثقاف�ة،  األنشطةو   التحف،

  �عمله   عالقة  ذات  أخرى   �عناقید   ،�ذلك  ،العنقود  یرت�ط  كما

 من   العنقود  یتمكن  حتى    والزراعة.  البناء،و   التعل�م،  مثل

  وخلق   والدعم،  التشر�عات  إلى  �حتاج  ،فعال  �شكل  العمل

 التنظ�م�ة  الجهات  مهمة  وهي   للعنقود،  موات�ة  عمل  بیئة

 االقتصاد،  ووزارة  الس�احة،  ووزارة  الفلسطین�ة  كالحكومة

  المعدات،   توفیر  �جب  �ما   ،الثقافة  وزارة  إلى  إضافة 

  الداعمة   المؤسسات  خالل  من  الالزمة  والموارد  واألدوات،

  واحدة   �ل  عمل  مجال  على  بناء  مختلفة  اً أدوار   تلعب  التي

  موضوع   �عد  ،أخیراً     .دو �العنق  ارت�اطها  ومجاالت  ،منها

  الخطط   تنفیذ  من  العنقود  تمكین  في   حاسماً   أمراً   التمو�ل

  دور   ، أ�ضاً   ،�أتي  هنا  من  ،أهدافه   لتحقیق  لد�ه  المدرجة

  في   الخاص  والقطاع  والبنوك  المانحة  والجهات  الحكومة

 قبل  من  المقترحة  المشار�ع  لتنفیذ  التمو�ل  مصادر  توفیر

 .العنقود خطة

 

 

 

 

المتطل�ات والخطوات المؤسس�ة إلنجاح خطة العنقود "    .2021    و�لسون، بیتر.  20
 ": القدس �حسب الممارسات الدول�ة المثلىفي 

http://www.mas.ps/files/server/2021/JDCP%20paper%2011%20A

r.pdf 

http://www.mas.ps/files/server/2021/JDCP%20paper%2011%20Ar.pdf
http://www.mas.ps/files/server/2021/JDCP%20paper%2011%20Ar.pdf
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 و�لسون  بیتر د. من المقترح والثقافة الس�احة عنقود نموذج ):2( شكل

 

 
 

 

 والثقافة الس�احة عنقود خطة في فجواتال 5-1

  وزارة أعدتها التي الخطة في المقترح المقدسي

  في و�لسون  بیتر اقترحه  �ما مقارنة القدس شؤون 

 : العنقود�ة خطته

 

  الس�احي   القطاعین  من  �الً   القدس  عنقود  خطة  تدمج  لم .1

  الكبیر  الترا�ط  تراعِ   ولم  ،هنفس  العنقود  ضمن  والثقافي

  ، شاملة  مراجعة  إلى  �حاجة  الخطة  �التاليو   بینهما،  ف�ما
  األهداف   وتحدید  ،القطاعین  بین  الر�ط  یتم  �حیث

 .المشتر�ة والمشار�ع ،االسترات�ج�ة

  تسو�ق  ك�ف�ةل  محددة  اتاسترات�ج�  الخطة   تقدم  لم .2

  مع   خاصةو�  ،المقدسة  المدینة  في  الس�احة  وتحفیز

  والتي   ،�ورونا  جائحة  خلقتها  التي  الكبیرة  التحد�ات

 هدفت   الخطة    القطاع.  هذا  في  ،�بیر  �شكل  ،أضرت

 أنها   إال  الس�اح�ة،  فلسطین  �عاصمة  القدس  ترو�ج  إلى

 تحتاج    الترو�ج.ل�ة  آ  حول  محددة  مقترحات  تقدم  لم

  خلق   إلى   القدس  مدینة  فيالس�احة  في    العاملة   الشر�ات

  السوق   في   والمنافسة   ال�قاءجل  أ  من  تنافس�ة  میزة

  �مكن   ومتنوعة  ممیزة  س�اح�ة   عروض   عمل و   العالم�ة،

 والدولي.  المحلي �ینالمستو  على بنجاح تسو�قها

 لمدینة   التنافس�ة  المیزة  ، واضح  �شكل  ، الخطة  تظهر  لم .3

 جذب  على  تعمل  أننها  أش  من  التي  القدس،

  أشكال   �افة  إظهار  إلى  حاجة  فهناك  االستثمارات،

  والفرص   للمدینة،  والتار�خ�ة  والثقاف�ة  الدین�ة  الهو�ة

 منها.   واحدة �كل المرت�طة االستثمار�ة

  محددة   أهداف  على  الخطة   اشتمال  من  الرغم  على .4

  اً خطط   تتضمن  لم   هاإنف  لتحق�قها،  مقترحة  ومشار�ع
 . واضحة ق�اس مؤشراتو  تنفیذ�ة
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 :التوص�ات
 

  فیها  �شارك  العنقود  تقود  و�دار�ة  تنس�ق�ة  لجنة  تشكیل -

  ، والثقاف�ة  الس�احة  الخدمات  مقدمي  جم�ع  عن  ممثلون 
 المتعلقة   األهداف  فیها  �ما  ،العنقود  أهداف  وتخدم

 الفلسطین�ة  الهو�ة  وترس�خ  ،�المدینة  للس�احة  �الترو�ج

 فیها.

 المؤسسات  �افة   تستهدف  توع�ة  برامج  تنظ�م  ضرورة -

 الجذب   مناطق  في  والسكان  المدینة  في  العالقة  ذات

 تحفیز�ة   بیئة  خلق  بهدف  ،المدینة  داخل  الس�احي

 المكاسب   على   الضوء   وتسل�ط  ، والثقافة  للس�احة  حاضنة

  هذا   في  واالستثمار  العمل  خالل  من  تحق�قها  الممكن

 والحیوي.  هممال القطاع

  مع   االقتصادي  التكاملو   التعاون   تعز�ز  على  العمل -

 اً ومصدر   اً �بیر   اً استهالك�  اً سوق  م�ونه  ؛الداخل   يفلسطینی
 واالستثمار.  للتشغیل

  معالم   جم�ع  ترصد  ب�انات  قاعدة  إنشاء  على   العمل -

 تطور  وترصد  المدینة،  في  والثقافي  الس�احي  ینالقطاع

 الب�انات  تحدیث  على  والعمل  ،�افة  �مكوناتها  الس�احة

 دور�ًا. بذلك المتعلقة

  القطاع   في  االستثمار  تشج�ع  على  العمل  ضرورة -

  واضحة   برامج  وضع  خالل   من  ، القدسفي    الس�احي

 العالقة   ذات  الجهات  مع  ص�اغتهاتم  ت  لالستثمار  ومحفزة

  الس�اح�ة   للمشار�ع  الالزم   التمو�ل  توفیر  ضرورة -

 �المدینة.

  و�شكل   ،�المدینة  الس�اح�ة  المنشآت  أصحاب   دعم  -

  فیهم  ن�م(  والصغیرة  الصغر  المتناه�ة  المشار�ع  خاص

  خالل   من   الیدو�ة)،  الحرف   ومحالت  التجار  صغار

 وتطو�ر  التدر�ب  برامج  أو  ،الم�اشر  المادي  الدعم

 القدرات.

  لغرض  واالتصاالت  المعلومات   تكنولوج�ا  استخدام -

 النزالء   خدمات  وتحسین  التسو�ق  وتعز�ز  النمو  تحقیق

 التنافس�ة). القدرة (تحقیق

 

 :للنقاش مقترحة ونقاط أسئلة
 

  المرحلة  الس�احي/الثقافي القطاع ومكونات شكل هو ما -

  االسترات�ج�ات  هي  وما  ؟) سنوات  (خمس  القادمة

 ؟ ذلك لتحقیق الالزمة  والتدخالت
  هي   وما  ؟الخطة  لها  تتطرق   لم  التي  النقاط  هي  ما -

 (س�احي/ثقافي)؟ المشترك العنقود لتطو�ر المقترحات

 لتنفیذ  العالقة  ذات  الجهات  من  المطلوب  الدور  هو  ما -

 الخطة؟  تضمنتها التي االسترات�ج�ة األهداف

 الخطة؟  تطبیق عوائق أهم هي ما -

  والثقافة   ة الس�اح  عنقود  لتفعیل  القادمة  الخطوات  هي  ما -

  التحد�ات   ظل   في   خاصةو�  ،�افة  �مكوناته  المشترك

 الحال�ة؟  والصح�ة الس�اس�ة
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