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  توزيع وتخطيط الخدمات والمرافق السياحية في مدينة اريحا

  إعداد

  جمال عبد اللطيف احمد عبد الحق

  إشراف

  علي عبد الحميد .د

  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع توزيع وتخطيط الخدمات والمرافق السـياحية  

جعة مراحل تطور السياحة في الفترات السابقة وتحليـل وتقيـيم   في مدينة اريحا من خالل مرا

  .الواقع الحالي للسياحة في منطقة الدراسة

تضمنت الدراسة تقييم الواقع الحالي للسياحة في منطقة اريحا في ظل الظروف القائمـة  

وتحديد المعيقات والصعوبات التي تواجهها، ووضع مقترحات الستراتيجية مستقبلية مـن اجـل   

لنهوض بمستوى السياحة وتعزيز دورها ومساهمتها في عمليـة التنميـة والتطـوير لمنطقـة     ا

  .الدراسة

ولتحقيق هدف الدراسة تم الرجوع الى المفاهيم والنماذج المتعلقـة بالسـياحة وكـذلك    

واعتمدت الدراسة على المـنهج   ،االطالع على المراحل السابقة لتطور السياحة في مدينة اريحا

وصفي، وكذلك المنهج التحليلي لتقييم الواقع الفلسطيني باالعتمـاد علـى المعلومـات    المسحي ال

والبيانات المتوفرة من مصادر مختلفة، باالضافة الى نتائج دليل المقابلة الذي اجري مـع كـل   

مؤسسـة موزعـة بـين دوائـر      30في منطقة الدراسة والتي بلغ عددها  الجهات ذات العالقة

العام ودوائر ومؤسسات في القطاع الخاص والتي تخـتص فـي تنميـة    ومؤسسات في القطاع 

  .في منطقة الدراسة وتسويق السياحة

أشارت نتائج الدراسة الى وجود عناصر جذب سياحي،ووجود استقرار امني في مدينـة  

اريحا، أيضا أظهرت نتائج الدراسة الى ان التكلفة االقتصادية للسياحة في مدينة اريحا رخيصـة  

وكـذلك ضـعف فـي     ،ووجود نقص في االهتمام بالخدمات الصحية في مجال السياحة الثمن،



س 

التنسيق بين المؤسسات الحكومية فيما بينها وبين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مـن جهـة   

أخرى أظهرت الدراسة ان الربح المادي هو الغاية الكبرى للسياحة في اريحا وأيضـا أظهـرت   

يج سياحي خارجي كافي، إضافة الى نقص في الخبرات البشرية إلدارة الدراسة انه ال يوجد ترو

  .السياحة أو العمل بها، ووجود االحتالل يؤثر سلبا في صناعة السياحة في مدينة اريحا

وقد خلصت الدراسة الى عدد من التوصيات، أهمهـا ضـرورة تبنـي االسـتراتيجية     

  . المقترحة التي تضمنتها الدراسة

وفـي   ،سة بضرورة صياغة خطة وطنية للسياحة في فلسطين عامةكذلك أوصت الدرا

  . اريحا خاصة

وأخيراً، أوصت الدراسة الى ضرورة وجود مختصين في العمـل السـياحي، وكـذلك    

  .الداخلي والخارجي لمنطقة الدراسة ضرورة الترويج السياحي




