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 صلخستمال
 التنمية السياحية المستدامة في العراق

 المشكالت والممكنات
 

وا يي   وحعةرسيي ة  ييس ن سييةن و يي  ت يي  وحجييأ  ن حتعتييا   يية الترفحييع  يين اليي    السييحة ه  يي  
  يي  ال  حثييه التيي  تع   يية  ن ت ييون االقتصيية حه  ييبل   ييس ت ت يير عيين   يي  الصيي ة ة  عيين اش ةيي ه 

القةئييي   فييي  نع ة حيييه ت قحييي  وظح  ييية وت وحر ييية ععييية   كو ييية  ن ت يييون نبا عييية   سييين ت ر يييةن االقتصييية  
فييي  ال يييرا    ييير العةييية س التييي  تواجيييع صييي ة ه السيييحة ه ليييبل  ال ييي  عييين تجيييةو  الت عحيييه العسيييت اعه 
سيي ا والت  حقحييه لوت عحييه السييحة حه العسييت اعه ولووصييوس نلييا  ييبل العقةر ييه ال  رحييه سييتراتحجحه و  حييه 

 اف التةلحه:نلا ت قح  اش  ال  ث 
 العست اعه.الت رحف  عضةعحن الت عحه السحة حه  -1
عييين عسيييحر  الت عحيييه السيييحة حه ت ييي حة  ت رقيييس ت  حييي    ح يييه العةييية س التييي  حع ييين ا ت ةر ييية  -2

 العست اعه ف  ال را .

 عن      بل العةة س.توصحف ال ووس والع ةلجة  الت  عن ةأ  ة  ن ت  ح  -3
فصييوس وجعوييه عيين االسييت تةجة  ا تييو  الرسييةله  وييا ث ثييه ولووصييوس نلييا  ييبل اش يي اف 

 والتوصحة .
لوت عحيييه  يييةقي فحيييع التأصيييحس ال ظييير  عييين ثييي ث ع ة يييث ال صيييس اشوس عييين الرسيييةله حتيييألف 

  ح ييه الت عحييه السييحة حه و  يير ع ة ثييع الث ثييه السييحة حه العسييت اعه فيي   ييحن ت ييةوس ال صييس الثيية   
ع  ثيييحن العةييي    التييي  تواجيييع لثةليييث فقييي   يييةقي وعييين  ييي س فييي  ال يييرا ا  عييية ال صيييس االعسيييت اعه 

و يييت  العسيييت اعه فييي  ال يييرا  وسييي س ع ةلجت ييية ثييي   يييرا ال  يييث  جعويييه اسيييت تةجة  الت عحيييه السيييحة حه 
  توصحه     عثة ه رؤحه استةرافحه لوت عحه السحة حه العست اعه ف  ال را .

 


