
  في األراضي المقدسة ةسياحللاإلرشادات األخالقية  مدونة

 مبادرة فلسطينية

عن روح عالن اإلو روايتها الخاصة طرحو ثقافيال فاعلهاتوالمجتمعات تقدم خدمة ل ولة فرصهؤوالمسالعادلة  السياحة تعتبر

هو األساس  المبدأ هذا. قضايا اآلخرينه تجا التفهمو روح التعاطف مزيد منال إظهاروالتسامح ثقافة تعزيز ولديها  التضامن

فلسطين  واقع علىمن مختلف أنحاء العالم  والسياح الحجاج إطالعبهدف  الذكر آنفة مدونة السلوك الذي بنيت عليه

 .راهنةال المظالم لتغيير ومواجهة  كمنصة السياحة استخداممن خالل  وتضامنهم، وذلك همدعمكسب  والسعي إلى والفلسطينيين

تعزيز طوير وت كيفيةحول  الفلسطينية السياحة حقل في وذوي العالقة أصحاب المصلحة بين الوعي زيادة الوقتذات  فيو

 .على حد سواء والزوار جتمعات المضيفةالم من قبلمنها  الستفادةيمكن اكأداة السياحة في فلسطين 

 

 يفلسطينال سياقال

 السياسيو التاريخي لسياقلعميقا وحيويا  فهمالفلسطينيين لو فلسطين في لةومسؤالة وعادلال سياحةمفهوم ال بناء ونشريتطلب 

المدونة إن هذه . فلسطينتعمل في إطارها السياحة في  التي عناصر القوةو عقباتالالقيود و حددي هنألذلك  ،االجتماعي والثقافيو

 .القيود والعقبات تلكللتغلب على  محاولة تشكلوهي بذلك  ،السياقات والخصوصيات هذهمع  اشرةمببصورة تتعامل 

ومدهشا  ارائع امكان منها جعلالطبيعي  هاجمالو الدينية وأهميتها ممتدال تاريخهاف ،فريدة من نوعها سياحية هةوج فلسطينتعد 

والمسيحية  السماوية التوحيدية الثالثة اليهودية للديانات مهداكونها  من تها بصورة جزئيةأهميفلسطين  تستمدو زيارة.لا يستحق

 الباحثين عنو األماكن المقدسة الذين يتوجهون إليها لزيارة والمؤمنينالحجاج  عام كل فلسطين تجذب  إنولهذا ف ،اإلسالمو

الحياة التعرف على ، إلى جانب بالحياة ةنابضال الفلسطينية والمدن التاريخية المواقع ستكشافبهدف ا الذين يقصدونها العلم

 لطبيعية.المحميات او الريفية

كان من أهمها  .معقدة وتطورات تغيراتشهدت في فلسطين  السياسية فإن الظروفالعشرين  القرن بداية منذو، ومع ذلك

 الضفة إسرائيلاحتلت أن  التي كان من نتائجها 1967 عامحزيران  حربو 1948عام  دولة إسرائيل إنشاءخطورة وأكثرها 

ترتب  قدل. إلى جانب احتالل الجوالن العربي السوري وشبه جزيرة سيناء المصرية غزة الشرقية وقطاع الغربية بما فيها القدس

الشعب الفلسطيني  حياة على كافة مناحي جذرية انعكست بصورة اجتماعيةواقتصادية و سياسية ةيكارثوقائع  األحداث هذه على

التي أصبحت  التاريخية الخريطةعن  فلسطين ومح هكذا ببساطة تم .صبحت غالبيته تعيش في مخيمات اللجوء والمنافيلذي أا

 .إسرائيل باسم تعرف

كما تحولت إلى  والشعبعلى األرض  المؤسسة اإلسرائيلية وهيمنة تفوق لفرض سياسية أداةإلى  السياحة تحولت السياق هذا في

 .سياحةلبا يرتبط تاريخيا لذيا والحضاري واإلنسانيالثقافي  التفاعلثمار و فوائدمن  التمتع الفلسطينيين من منعل وسيلة



والتي  ،تسعينيات القرن الماضي في مع منظمة التحرير الفلسطينية أوسلو اتفاقات على قامت بالتوقيع إسرائيل نأ الرغم منبو

 نإال أ  ،غزة وقطاع الضفة الغربية في األراضي الفلسطينيةإدارة بما في ذلك  الفلسطينيةالوطنية السلطة ب اعترفت بموجبها

كافه الطرق  على إسرائيل تسيطر ،المثالعلى سبيل ف .اإلسرائيليةتحت السيطرة  ال تزال المناطق في تلك مجاالت الحياة معظم

 الناس) الحركةحرية و الموارد المائيةسيطرتها على معظم  إلى إضافة الجوية(والبحرية و البرية ) الدولية الحدودإلى  المؤدية

ثم توج كل ذلك ببناء جدار الفصل ويشمل هذا مئات الحواجز العسكرية اإلسرائيلية  سطينفل داخلإلى و من والبضائع(

 تطور على جدية كان لها وال يزال تأثيرات حقائقال هذه. العنصري الذي حول المدن والتجمعات الفلسطينية إلى جزر معزولة

السياحة في  قلبالتي تعتبر  - القدس ضم ق جاء قرارفي هذا السيا .للسياح الفلسطينية ونشر المعلومات األراضي في السياحة

المستوطنات غير من  إحاطتها بالعديد كما جرى ومخالف لكل األعراف والقوانين الدولية يبشكل غير قانون إلسرائيل - المنطقة

دار الفصل جو نقاط التفتيش العشرات من وجود يضاف لذلك ،التوسع واالمتداد الحضري ها منومنع تهالمحاصر الشرعية

 .بصورة كاملة االجتماعي والجغرافي محيطها عن المدينة عزل أدى إلى األمر الذي  العنصري

 ،تعتبر كال واحدا الفلسطينية واألراضي إسرائيل في الموجودةالسياحية والتاريخية والمقدسة  األماكنأن بالرغم من ذلك, ف

والحفاظ على وحدة وتكامل  جل اإلنصاف والعدالةومن أ مام هذا الواقعأفصلها عن بعضها. دينيا أو حضاريا ال يمكن بالتالي و

وعدم كل من إسرائيل وفلسطين أن تشمل رحلتهم السياحية  والزوار السياح ندعوفإننا األماكن السياحية في فلسطين التاريخية 

  .ولو بصورة نسبية والعدالة وقالحقاحترام الطريق نحو  اآلخر، هذا هو دون  جانب االقتصار على زيارة 

كرم و المتعة الروحيةو الطبيعة جمال اكتشاف على قتصرال ت ثريةو مجزية تجربة للزائرينتوفر  فلسطين في السياحةإن 

 هذا. الحياة اليومية للفلسطينيين تشكلالتي  جتماعيةالوا تصاديةقاالسياسية وال حقائقال التعرف علىأيضا فرصة  وإنماالضيافة 

على  ينالفلسطينيهم يمضيفو من أجل بناء العالقة وجسور التواصل والتفاعل بين الزوار أو السياحالعمل عليه  ويجب ينبغي ما

 إلى المبرمجة السريعة الزيارات بحيث يقتصر على امحدوديكون  التواصلأن  –اغلب األحيان  في -لقد لوحظ  .حد سواء

عكس ي سياحةمن ال نمطالهذا  ،على الطريق( التذكارية متاجر الهدايا حدإمكانية التوقف عند أ مع) بيت لحم في المهد كنيسة

على  انسيطري اإلسرائيلية ةيالسياح والصناعة إسرائيل أن وهو ما يؤشر إلى ،االختالل القائم في المعادلة على أرض الواقع

 إلى اإلسهام ،وعبر بذل المزيد من الجهد ،أيضاتسعى هذه المدونة  فإنلذلك  .السياحية للزوار خط سير الرحلة الجزء األكبر من

المجتمعات تفيد طريقة ب الفلسطيني الشعب األرض ومع مع أو الزائر السائحتعميق تفاعل بهدف  المالئمة توفير الظروف في

 ج عنالنات التلوث من من أجل الحد كذلكو، الموجودة المميزة قليل من المواقعالعدد لل االستغالل المفرطحد من وت المحلية

 (.بيت لحم مدينه وخصوصا) الفلسطينية البلدات والمدن لبعض الموجهة السياحة

 الكافي رى الفلسطينية ومنح الوقتالمدن والبلدات والق زيارة أن يأخذ بعين االعتبار السائح ندعوو نأمل فإننا في ضوء كل ذلك 

توفر الظروف واإلمكانية لكي تنجح  هذه الطريقة أنتامة بإننا على ثقة وقناعة . هذه األماكن السكان الذين يعيشون في للقاء

 وبطريقة لتفاعل اإليجابيلالمجتمع المحلي  ندعوإننا ، الوقتذات وفي .  لك ولنالطرفين: أهداف اتحقيق  في ةيالسياحالرحلة 

 أنواألخالقي يفرض علينا إن واجبنا الوطني  استغالل الزوار.و األفقضيق  االبتعاد عن إلى والسياح، و الحجاج مع محترمة

ولهذا يجب  واإلنسانيواالجتماعي  الثقافي للتبادل فرصة هيوطننا وأرضنا  إلى السياح الزيارات التي يقوم بها نتذكر جميعا أن

 .أن نقدم لهم أفضل ما لدينا



 ولةؤالمسللسياحة  المبادرة الفلسطينية رؤية

 من أجل بالعمل ملتزمةال العامة والجمعيات والهيئات المنظمات من عن شبكةعبارة  هي لةوؤللسياحة المس الفلسطينية المبادرة

 نماطاأل غييرت نؤكد على التزامنا بالعمل من أجل إننا. يسياحمنهج الال هذال كدعاةوالعمل  األراضي المقدسة إلى لةمسئوسياحة 

 ،والبلدات والقرى الفلسطينية المدنرحلتهم  ليشمل خط سير والسياح الحجاج تشجيعو المقدسة في األراضي لسياحةلالحالية 

التبادل  بأن وانطالقا من إيماننا. األرض هذه على الناس ميعلتشمل ج ةيالسياحعائدات لل الةأكثر عد توزيع تحقيق وذلك بهدف

 ب الفلسطينيالشعاللقاءات والتفاعل مع  لتعزيز وتكثيفالسياح  ندعو فإننا على حد سواء، اإلنساني يثري السائح والمضيف

 األنشطة السياحية لمشاركة فيبهدف ا المحلية لمجتمعاتالفرص أمام اخلق ل أيضا وبكل جديةنسعى كما . هثقافتاستكشاف و

وبالتالي  ،قصوى أهمية حفاظ عليهاالو البيئة حماية نوليوفي هذا السياق فإننا  هذه العملية. من منصف الحصول على دخلو

 أن يلتزموا الخدمات الذين يقدمون جميعونأمل من ندعو إننا  الخدمات السياحية. توفيرل ضررا قلاأل وسائلال عن نبحثفإننا 

 التي يستفيد منها فلسطين في مسئولةوال ةعادلال السياحة تشجيع هو هدفناف ،السلوك االستغاللينبذ و عادلةال التجارةبمعايير 

 .المجتمعات المحلية إيذاء من دون في مجال السياحة العاملينحة جميع أصحاب المصلو والسياح والحجاج الشعب الفلسطيني

 

 األخالقي مدونة السلوك

 إلى األراضي المقدسة نالمسافرو -أ

 للرحلة مرحلة التحضير

 :أخذ ما يلي بعين االعتبار على نشجعكنأمل منك و فإننا فلسطين إلى رحلتكلعداد أثناء اإل

 .مختلفة في أماكن اإلقامةوزيارة بال لك سمحي يثبح متوازن وبرنامج سياحي خط سير راخت .1

  .الراهنة حداثألاو التطورات عن مقاالتالو األخباروتابع  السياحي كتب اإلرشاد قراءة عن طريق نفسك ثقف .2

 والثقافةالتاريخ و الحالة األمنيةالوضع الراهن و أحدث المعلومات عن علىلحصول لالفلسطينيين  مع عزز التواصل .3

  .المحلية التقاليدو

 األحكام النمطية وتخلص من السطحية، المالحظة أكثر من مجرد رغبة في التعلمال انطالقا من لسفرل دافعككن لي .4

 .المسبقة

 

 



 الرحلةأثناء 

ك ل ةمفيد تكون رحلتك أنفي يساعد  فلسطين إلى عند السفرفي سلوكك وتصرفاتك فة والمجتمعات المضيالبيئة  مراعاة

 .فوللشعب المضي

 :موقفك .5

 لكن و مرحب به ةالعام األماكن في التقاط الصور نعتبار أالثقافة المحلية مع األخذ بعين اال تعرف علىو محترا

 .ةة مسبقموافق على ساسية بعض الناس من التصوير: احصلتذكر ح

 المحلي وارتدي المالبس المناسبة.اللباس  واحترم ةلمحليالتقاليد ل انتبه 

 معنه تختلف قد الخاصة بك الثقافية القيم بأن وخذ بعين االعتبار مع السكان المحليين بعض الوقت اقضو تفاعل . 

إنهم ليسوا على  .والمجتمعوالحيز الفردي والتواصل الزمان  مفاهيمل يختلفون عنك بالنسبةقد سبيل المثال  فعلى

 .خطأ أو أدنى منزلة إنهم ببساطة مختلفون فقط

 : سلوكك .6

  النظر لذلك  يمكنكنوع من التعاطف إذ ، مثل إعطاء المال المدىقصيرة العاطفية الفعل الد ردوخذ بعين االعتبار

 .كنوع من االهانة

 كرامتهااحترام  من أجل تناضل تيمع المجتمعات المحلية ال تفاعلواللقاء ال تأكد من. 

 كداتواعتماد عا عاداتهم تغيير على تشجيعهم دون ولةمسئ بطريقة المحلية المجتمعات ساند. 

 جولةالبإرشادك في  نييالمعن لرجال الدينح سمأالمقدسة، األماكن  زيارة عند. 

 موارد الطبيعية: لل كاستخدام .7

 معتدل عندما يكون ال ستخداماالب نفسك والزمظ على الموارد الطبيعية الثمينة تعاون مع السكان المحليين في الحفا

 ذلك ممكنا.

 السائدة في بلدك. معاييرنفس ال البحث عنبدال من لتجربة المعايير المحلية  ستعدان مك 

 دعم االقتصاد المحلي : ا .8

 وادفع قيمة ما يكافئهاالمحلية والمنتجات الخبرات  احترم . 

 المنتجات المحلية.  اشتر 



  لمجتمع المحلي. على ا مردود اقتصاديلسياحة يكون ل ضمان أنفي ساهم 

 بعين  خذوالمحلي  االقتصاد دعمل المحلية سكن والمطاعم واألسواقوال السياحيين دالءواأل م وسائل النقلاستخد

  حسب العرف السائد. )بقشيش( منح نفحه االعتبار

 كحسوعن    لهذا عبر عن تفهمك و ،سنوات عديدة اإلسرائيلي منذ تحت االحتالل العسكري يعيشونتذكر أن الناس  .9

 هات نظرهم.وج إلىع مناقشة الموضوعات ذات الصلة واستم عندالمرهف 

  لناس المحليين.خذ وقتك للعيش وتجربة الحياة اليومية ل الحج:استوحي من رحلة  .10

 

 الديارالعودة إلى 

 مضيفك نوتذكر بأ .والعائلة مع األصدقاء التي حصلت عليها الخبرات تشارك أن في ال تتردد فلسطين من العودة عند

 لسياحةل الجانب اإلنساني تعزيز يمكنك، بهذه الطريقةبر قصصهم. تذكرهم وتختنك ألمعرفة  جدا سيكون سعيدا الفلسطيني

 األفراد.و أ لمجتمعاتعلى صعيد ا سواء تعزيز قدراتهاو

 :الخاصة بك الخبرات تبادل  .11

  بزيارتهذي قمت الالمجتمع و كمجتمعين الروابط ب إنشاء فيفكر. 

  الذين التقيت بهم قصصاسرد. 

 مع آخرين( تعتك )إذا سافرمجمو منخرين اآلعضاء األ وعلم ناقش. 

 واكتب المقاالت مجتمعك تحدث فيو كعائلت أشرك. 

 : رحلتك خالل وعدت بها التزاماتأية تمسك ب  .12

 اعك بهم واحترم ذكراهماجتم ثناءأ السكان المحليين أمام قطعتها التي الوعود تذكر.  

 ورة لذلكضركون هناك عندما ي جلهمألواعمل  لهم صليو كاكرتذ في الناس حافظ على. 

 :كخبرات تعلم كيف تثري  .13

 تلك الناتجة من تجربتك بعد  وأالرحلة  قبل كانت التي تلك سواء اتك المسبقةتعميمو أفكارك النمطية اختبر باستمرار

 السفر.

 راهحيث ت والظلم التحيز واجه. 



 :خطوة عملية اتخذ .14

 تكون عندما تلك السياسات  وواجهضح فاو .األوسط الشرق سياسات في بلدك يةومسؤولحول كيفية انخراط  تعلم

 .منصفةغير 

 النمطيةاألفكار أو دقيقة الغير  السياحية الكتيباتحول القضايا التي ال تتفق معها مثل  بياناتالو أكتب الرسائل 

األمينة في وغير  ةاإلعالم المنحازوسائل  في أو عبر الصور وأ الناقشات التي ترد أثناء الفلسطينيينحول  المسبقة

 .حداثطرحها لأل

 

 القطاع السياحي الفلسطيني -ب

خدمات لعدد كبير التقدم التي  سياحيةالة صناعال تطوير إن إالعديدة، قرون فلسطين مقصدا للمسافرين منذ  عتبر فيهت في الوقت الذي 

فإننا  ذلك،على الرغم من و. إليها ةقدرات جديد إضافةجري حيث ت بعد،تكتمل  لمالتنمية إن  وبالفعل،من السياح ال تزال حديثة نسبيا. 

وزارة  ممثلين عنكالحيوي، ولهذا فإننا  هذا القطاعمن التنمية المستدامة في  مزيدتحقيق  لعمل من أجلقد حان لالوقت أن بنعتقد 

ة في السياحقطاع السياحة واآلثار والشركات الخاصة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ندعو جميع أصحاب المصلحة في 

 . هذه اإلرشادات األخالقيةالمذكورة في مدونة والقواعد  الممارسات والسياساتبلتزام االإلى فلسطين 

 احترامهم بصدق و: عاملسلوكك تجاه السياح والحجاج

 واقهموأذ لمالبسهمهم ارتدائطريقة والثقافي  التنوعاحترم و نيةهم الديشعائرممارسة حرية وزوار لل المعتقدات الدينية ماحتر .1

 .الغذائية

 ال في فلسطين. الثقافيةوالدينية واالجتماعية  األبعاد غطيتبحيث سياح للمفيدة الدقيقة والمعلومات ال قدم :نالسياحيو دالءاأل .2

 قدمذلك وبدال من  التي لديهم، النمطية األفكارأو تؤكد وال تكرر  ،يسمعوها إن الزوارمن تريد  التي القصص فقط تسرد

 :سياحيكمرشد والحساس  فريدال دورك يجب أن تدرك وتعي  .كنوع من التحدي مختلفةوالتوضيحات اليرات تفسال للزوار

 .كسلوك طريقة منوصورتهم  الفلسطينيين حول ستنتاجاتاال سيستخلصون الزوارن تذكر أ

 في ايكونوعندما  السياح ساعد السياحة: قطاع ن فيوالعاملون حيوالسيا دالءواأل المجتمعات المحلية .3

الجانب االقتصادي/المالي تتعامل معهم انطالقا من  ال، المستوى اإلنسانيعلى  عهمم تفاعلكن مضيافا و .للمساعدة حاجة

 .فقط

 .محترمة بطريقة السياح مع تعاملت نأ غيرها من الهيئات الرسميةالسياحية و الشرطة على ينبغي السلطة : .4

 .السياح من التسول مثل لوغير المسئو السلبي السلوكمنع ل دالجهبذل ضرورة  والمجتمعات المحلية: السلطة .5



 ستخدمهمت  العاملين الذين تجاه مسؤولية لديها المحلية الشركات أن عين االعتبارب خذ :المجتمعات المحلية تجاه مسئوليتك

  . التي يستعملونها المجتمعات المحليةموارد أيضا و

 .وعادلة منصفة اأجور دفعا .6

 الوسطاء.ووالبائعين مقدمي الخدمات المنتجين و بين عدلبال الدخل وزع .7

 التجارة العادلة. معايير وخذ بعين االعتبار للسياحالحرف اليدوية الوطنية والمحلية و ع المنتجاتيب .8

 .بين الفلسطينيين والسياح التفاعلفرص االتصال و وسائل طور .9

 .الفلسطينية لمجتمعاتل السياحة من فوائدلا نه زيادةأمن ش والثقافي التبادل االنساني المشاركة في 

 الفرص للمجتمعات المحلية للمشاركة في السياحة. حاول توفير  .10

الناس الذين هم على  عندالستكمال الصورة  ةالفلسطيني روايةالالتواصل بين الكنائس والمنظمات الدولية لشرح  دعما  .11

 .ةاإلسرائيلي لروايةبا أكثر معرفة

في إمكانية  بحثال ،باإلضافة إلى ذلكفريدة من نوعها. و جديدة مسارات من خالل خلق لفلسطينيةالسياحة ا فرص تحسين

 لبالد.ل موصوله بعد والسياح للزوار نظيمهات يمكن خاصة أو محلية  فلسطينية رحالت سياحيةتطوير 

 علىالسياحيين  اإلدالءتدريب و ينيالفلسط الهوية والتاريخبة ومعرفتهم يصناعة السياحالتطوير كفاءة القوى العاملة في   .12

سيارات األجرة، واألسر  ي، سائق دالءاألالتفاعل مع السياح )االنساني ب تطوير الوعيو  القضايا المعاصرة

 (.الخالمضيفة...

وورش  والمؤتمرات المهرجانات تنظيم فلسطين من خالل صورة تحسينو  السياحية البرامج في الثقافة والتراث دمج  .13

 في فلسطين. فترات أطول من الوقت قضاء على السياحتشجيع ل الفعاليات الثقافية هذهاستخدام العمل و

 .والمنتجات الوطنية منتجات الحرف اليدوية المحلية تسويق تحسين  .14

 ةوالسياسي ةيالدين األبعادمثل ، متنوعة أبعاد على ةالفلسطيني السفر وكاالت برامجمل تشت بحيث رفع مستوى الوعي  .15

 والترفيه.والتراث  ةوالثقافي ةيقتصادواال

 البيئة تجاها مسؤوليتنا

 وروج ضيوفك حول المعايير الخاصة بك علموأ المبادئ الصديقة للبيئة لتشغيل الفنادق وبيوت الضيافة والمطاعمب عرف  .16

 الفلسطينيين. بين والسياحة التي تحترم البيئة وعي البيئيلل

  



 السياحة صناعةفي  لةالممارسات التجارية المسئو

 .السياحة بقيم تضر الالتي  خالقيةاأل منافسةال وتشجيع الممارسات التجارية زيادة الشفافية في  .17

 .رحالتهمب الكاملالتمتع أسعار عادلة و في الحق لسياحل .18

 

 مدونة قواعد السلوك تأسيس

 الدوليو داخل فلسطين الصعيدين المحليعلى  مشاورات مكثفة بعد هذه اإلرشادات األخالقية للسياحةمدونة  صياغة تتملقد 

 لمشاركةل الجميع تدعولهذا فإنها و وثيقة حية المدونةهذه  تعتبر لة.ادوالع ةولسؤالسياحة المبملتزمين  فرادأومنظمات  مع

 .ق أهدافهاكي تحقلبهدف توفير أقصى حد ممكن  مالحظاتوالتعليق وكتابة ال

 .pirt@atg.ps إلى مالحظاتك إرسالخالل من  المدونة تحسين في مساعدةال باإلمكان

 

 لةوؤللسياحة المس فلسطينيةال مبادرةال المشاركة في المنظمات

 الفلسطينية السياحة واآلثار وزارة

 جامعة بيت لحم

 جمعية الفنادق العربية

   البديلة مركز السياحة

  افدةة الولسياحل المقدسة األرض جمعية

 الند ترست هولي

  دار الندوة الدولية

 القدس -العالقات الكنسية مركز

 بيت لحم المسيحية في شبكة المنظمات

 مشتركةال الدفاع مبادرة

المقدسة األراضي لدراسات سراجمركز 
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