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 مدينة القدس الشرقية: وجهة سفر عصرية ومنافسة 
 

 مقاربة شمولية وتشاركية لإلبداع والتمكين وبناء القدرات

 لدعم األفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القدس الشرقية.  

 
 

 رؤيتنا  

غير  ولكن  بالفعل  القائمة  السياحية  المقدرات  محفظة  على  بناًء 

 القدس الشرقية، يوفر االتحاد األوروبي و المستغلة بشكل واسع في 
االتحادية  ا األلمانية  االقتصاديلوزارة  التنمية  للتعاون  دعماً   و 

، ونمواً بعيد األمد 19مشتركاً لتحقيق تعاٍف مستدام من أزمة كوفيد 

 لقطاع السياحة الفلسطينية في القدس الشرقية.  
 

تصبح مدينة القدس الشرقية مقصداً سياحياً معروفاً وعصرياً  أن   ▪
الوجهة   هذه  وتكون  والدوليين،  المحليين  للزائرين  ومزدهراً 

 قيمة السياحية الفلسطينية.  السياحية مدمجة في سلسلة ال 

تجذب القدس الشرقية المسافرين من خالل ملف سياحي منافس  أن   ▪
 يصور ويعمق التراث والهوية الوطنية الفلسطينية.    

 

الشرقية أكثر قوة  القدس  فلسطيني في  سيثمر وجود قطاع سياحي 

وتنوعاً وتنافسية على المستوى الدولي في خلق فرص عمل جديدة 

وخاصة للشباب والنساء الفلسطينيات ويساهم في توفير ومهن أفضل  

 للمقدسيين الفلسطينيين.  ظروف معيشية كريمة وأفضل 

 

 التحديات واالمكانيات:  

 السياحة الفلسطينية في القدس الشرقية 
 

ري بال  فالقدس  بامتياز،  عالمية  سفر  وجهة  من ب  واحد  كل  مقابل 

، بلغ مجموعهم 2019زوار في    4السكان، استقبلت المدينة حوالي 

. 2018% بالمقارنة مع  30بزيادة حوالي    –مليون وافد    4أكثر من  

وتناول  والتجوال  باإلقامة  السياح  كبير من هؤالء  عدد  يقوم  لكن، 

المناطق السياحية المجهزة على نحو جيد في  الطعام والتسوق في 

 ء الغربي من المدينة.  الجز

 

ليس من السهل منافسة المزايا السياحية في الشق الغربي من المدينة. 

بسبب ضعف التسويق والترويج، عدا عن المعايير المنخفضة وغير 

المتسقة للجودة والخدمات، فإن غالبية العروض السياحية الفلسطينية 

 ال يلحظونها. تمر بشكل عام مرور الكرام على المسافرين الدوليين و

 

وجهات سياحية فلسطينية أخرى للبقاء، فقد فقدت القدس   تكافحوبينما  

الشرقية دورها المركزي بوصفها المحور السياحي لفلسطين. تضم 

غرفة، شيد   5210فندقاً يحوي     78مدينة بيت لحم الصغيرة وحدها  

انخفاضاً  الشرقية  القدس  شهدت  بينما  الماضية،  العقود  في  أغلبها 

فقط في   26إلى    1967فندقاً في عام    41حاداً في عدد الفنادق من  

 .  2020عام 

 

باإلضافة إلى ذلك، تعيق البيئة غير المواتية لالستثمار السياحي، أو 

ا منهجيات  االبداعية  أو  الخالقة  األعمال  االبداعية نماذج  لعمل 

 والمتجهة بالنمو.  

 

الملموس،  الملموس وغير  الزاخر سواء  السياحي  ملفها  من خالل 

بوسع القدس الشرقية أن تمثل درة صناعة السياحة الفلسطينية، التي 

تعتبر بالفعل أحد أكثر القطاعات الواعدة حيوية ونشاطاً في االقتصاد 

 المحلي.  

 

السفر و  تكبدت،  2019في    3000أكثر من  عبر  السياحة  عائدات 

مليون دوالر على شكل رواتب   120شركة في المجال، أكثر من  

 أجور )وهذا ال يشمل الموظفين غير المسجلين(. و

 

بـ   القطاع  يساهم  االجمالي 20-10بالمعدل،  المحلي  الناتج  في   %

الفلسطيني، مما يجعله واحداً من أكبر المساهمين بالعائدات بالعملة 

 األجنبية.  

 

كوفيد   أزمة  خالل 19بفعل  الدوليين  الزوار  وصول  انخفض   ،

، لكن من المتوقع أن يرتفع بسرعة بمجرد أن يستقر وضع 2021

  الوباء عالمياً.

 

 

 

 



 

 

  (GIZ) وكالة التعاون الدولي األلماني    منشور لـ  

 Bonn and Eschborn, Germany المكاتب المسجلة 

 ( GIZبرنامج تطوير القطاع الخاص التابع لوكالة التعاون الدولي األلماني )                      المشروع
 AV Gerold Schwarz 
 Programme House for Development Cooperation 
 Al-Bireh – P.O. Box 3838, East Jerusalem 91383 

 Sebastian D. Plötzgen, Programme Advisor التواصل 
 sebastian.ploetzgen@giz.de 

 +972 54 9059593 

  (GIZ) وكالة التعاون الدولي األلماني    التصميم/ اإلخراج 

 Bonn and Eschborn, Germany حقوق الصور 

"برنامج تطوير السياحة في القدس الشرقية" ممول بشكل مشترك من االتحاد األوروبي وجمهورية ألمانيا 

(  GIZاالتحادية للتنمية والتعاون االقتصادي بتفويض وكالة التعاون الدولي األلمانية )االتحادية. قامت الوزارة 

 بتنفيذ الشق الخاص بها من برنامج "تطوير القطاع الخاص".  

تم إصدار هذا المنشور بدعم مالي من االتحاد األوروبي والوزارة االتحادية األلمانية للتنمية والتعاون االقتصادي.  

مسؤولة بشكل كامل عن محتوى هذا اإلصدار الذي ال يعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد   (GIZتكون  )

 ، رام هللا.  2021  تشرين األولاألوروبي أو الوزارة الفدرالية األلمانية للتنمية والتعاون االقتصادي، كما في 

 مقاربتنا المنهجية  

من  شمولياً  نهجاً  الشرقية  القدس  في  السياحة  تطوير  برنامج  يتبع 

 األسفل لألعلى لتطوير السياحة بنا ءعلى ثالثة ركائز مترابطة:  

 

 الخدمات والمنتجات السياحية الجديدة: 
 

تعزيز القدرات في تطوير المنتجات والتسويق وجذب عمالء جدد   ▪
إلى   يصل  ال   100بما  متناهية  فلسطينية  وصغيرة  شركات  صغر 

 ومتوسطة وأفراد عاملين في مجال السياحة.  

خدمة أو منتج سياحي جديد ومبتكر   30دعم تطوير ما ال يقل عن  ▪

 تسهم بشكل ملحوظ في اثراء العروض السياحية الفلسطينية.  

 

 مشاركة الخبرات والتعاون والتشبيك:   
 

صغرى ضمن القدس الشرقية مع    وجهات   3إنشاء ما ال يقل عن   ▪

 صورة وعرض منتج فلسطيني فريد وجاذب.  

 دعم المؤسسات التي تمثل قطاع السياحة في القدس الشرقية.   ▪

التقدم في رقمنة سلسلة القيمة السياحية للقدس الشرقية وتعزيز   ▪
 قدرات الشركات المحلية على تنفيذ تسويق رقمي وتوليد مبيعات.  

( للقدس الشرقية  tDMOارة الوجهات ) تأسيس مؤسسة فنية إلد  ▪

 كمنسقة اتصال لرفع تنافسية العروض السياحية المحلية.  

 

 التسويق والترويج الحضور االعالمي: 
 

دعم عالمة تجارية وعالمات تجارية فرعية قوية وموثوقة للقدس   ▪
 الشرقية.  

الفلسطينية من كوفيد   ▪ السياحة  لقطاع  تعاٍف مستدام وصامد  دعم 
19  . 

 لمنتجات والخدمات الجديدة بين العمالء المحليين والدوليين.  نشر ا  ▪

السياحة   ▪ ومشغلي  الدولية  الحجوزات  قنوات  مع  صالت  إنشاء 
 الدوليين.  

 

 الخبراء   ة و شبك   السياحة في القدس الشرقية    محطة 

 ، السياحة في القدس الشرقية محطةالبرنامج   أنشأفي تشرين األول, 

أول مركز فلسطيني إبداعي يركز بشكل كامل على قطاع   و الذي هو

السياحة ويوفر دعماً مكرساً لكل من يعمل في سلسلة القيمة السياحية 

 الفلسطينية. 

، مساحة حقيقية وافتراضية للعمل واالبتكار المشترك   حطةالموفر  ت

رياديين السياحيين ومزودي الخدمات السياحية الذين أثبتوا ال تدعمو

الذين  الفلسطينيين  والشبان  الشابات  دعم  إلى  باإلضافة  وجودهم، 

   يتمتعون بشكل خاص بقدرات إبداعية. 

األطفال،   تقدم خدمات رعاية  في   حطةسعى متمن خالل  السياحة 

واألفراد الصغار  لآلباء  خدمات  توفير  إلى  الشرقية  الذين   القدس 

يتحملون مسؤوليات أسرية، وبالتالي توسيع عروضه لتشمل فئات 

ترديبات  من  االستفادة  على  قادرة  العادة  في  تكون  ال  مستهدفة 

 األعمال وتنمية القدرات.  

 

 األثر المتوقع  

تجارية   ▪ وعالمة  وموثوقة  جاذبة  سياحية  وجهة  الشرقية  القدس 
 للعمالء المحليين والدوليين.  

السياح الوطنيون والدوليون على اطالع ومعرفة بالتراث الفلسطيني   ▪
 والثقافة المقدسية في القدس الشرقية.  

منتج وخدمة جديدة أو محسنة وما ال يقل عن   100ما ال يقل عن  ▪

 تم تأسيسها في القدس الشرقية.  بؤر جذب صغرى قد    3

القدس   ▪ في  الجديدة  والخدمات  للمنتجات  بسهولة  الوصول  يمكن 
 الشرقية من خالل قنوات الحجز والتسويق الوطنية والدولية.  
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