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  المستخمص                                           
 
ممحوظا" في الميادين  اهتماما" الذي لم يمقىودراسات السياسة السياحية الفرع  بعاد السياسة السياحيةأتزال  ال  

السياسة في مجال  ةدراستوسيع نطاق ال  حاجة الىوان كل الحقائق تشير إلى وجود  ، البحثية الخاصة به
تناول السياسة السياحية موضوعا" لرسالة الماجستير لكي يعبر عن الباحثة ل ندالسياحية وهذا ما شكل دافعا" ع

 إمكانية التحديث والتجديد في عمم السياحة من اجل تحقيق إضافات نوعية جديدة .
وزارة السياحة  كفاءةوعمى صعيد العراق يعد موضوع الرسالة أول دراسة تتناول تقويم لمسياسة السياحية ومدى   

مى ارض الواقع من خالل األدوات المتاحة لها. وقد تضمنت الرسالة فصمين ، الفصل واآلثار في تنفيذها ع
 بالدراسة التطبيقية والميدانية . اختصباإلطار النظري لمفاهيم الدراسة والفصل الثاني اختص األول 

 -أما أهم النتائج التي توصمت إليها الرسالة فهي :  
 ذ السياسة السياحية، وهي :إن هناك خمس أدوات رئيسة تستخدم في تنفي -1

 أدوات القياس X1 . أ
 أدوات القيادة والتحكم X2 . ب
 األدوات االقتصادية X3 . ت
 األدوات الطوعية X4 . ث
 األدوات الداعمة X5 . ج

القطاع العام في تنفيذ خطط التنمية ، إال إن دخول عمى  اتياعتمدت السياسة السياحية في عقد السبعين -2
 مع  استمرار محدودية دورالعراق حربا" مع جمهورية إيران اإلسالمية أدى إلى تحجيم دور القطاع العام 

 القطاع الخاص في التنمية السياحية.
 إلىشمولي  انتقل العراق من نظام إذ( 2003لقد حدث تغييرا" جذري في السياسة السياحية بعد عام ) -3

 نظام ديمقراطي يؤمن بالحرية االقتصادية واالنفتاح عمى القطاع الخاص .
نتائج الرسالة إن وزارة السياحة واآلثار لم تكن موفقة في تنفيذ السياسة السياحية من خالل  أظهرتكما  -4

 األدوات السياحية المتاحة لها.
يتناول مجموعة من المقترحات العممية لتقويم أداء  كما وخصصت الرسالة مبحثا" كامال" في نهاية الدراسة ،  

وزارة السياحة واآلثار من اجل النهوض بالسياسة السياحية نحو األحسن واآلليات الالزمة لتنفيذها بالشكل 
 . األفضل

 


