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امللخص التنفيذي

يهدف تقرير حالة البالد لعام  2019إلى بيان مدى تطبيق ما ورد من توصيات يف تقرير
حالة البالد لعام  ،2018وحتديث ما ورد فيه من استراتيجيات وعمليات متابعة وتقييم
بعدهما أكثر جهتني مناط
خلطط عمل وزارة السياحة واآلثار وهيئة تنشيط السياحةِّ ،

بهما العمل على تطوير استراتيجيات السياحة وتنفيذها يف األردن.

باجلدية
وقد اتسم التعامل مع التوصيات التي ُضمنت يف تقرير حالة البالد لعام 2018
ّ

من ِق َبل اجلهات املعنية ممثلة برئاسة الوزراء ،ووزارة الداخلية ،ووزارة الصحة ،وجمعية
املستشفيات اخلاصة ،ووزارة النقل ،ووزارة السياحة واآلثار ،وهيئة تنشيط السياحة.
وانعكس ذلك على األنظمة والسياسات املتصلة باجلنسيات املقيدة ،وحتسني حافالت
النقل السياحي املتخصص ،والسياحة الطبية والتعايف ،واستقطاب الطيران العارض
تعد هذه املجاالت من األمور اجلوهرية واملطالب الضرورية للقطاع
ومنخفض الكلفة ،إذ ُّ

السياحي على مدار السنوات املاضية.

كما تتضمن املراجعة الكثير من اجلوانب املفصلية التي يجب استكمال العمل فيها،
ألهميتها يف بناء التجربة السياحية وإثرائها ،مع التركيز على أن هذه اجلوانب تتطلب
وم َدد زمنية معينة ،وخاصة املتصلة بتطوير َ
املنتج والبنية
تخصيص موارد مالية كافية ُ

واع ومدرك ألهمية القطاع السياحي وتأثيره على االقتصاد
التحتية ،وبناء جيل ٍ
األردني ،وتطوير سوق العمل وزيادة التشغيل ،والعمل على مواءمة مخرجات التعليم

تلبي احتياجات القطاع املتنامية.
ومتطلبات السوق مواءمة ّ
وكذلك ،حتتوي املراجعة على النهج والنظرة املستقبلية التي يجب التوجه نحوها
لالنتقال إلى مرحلة تنفيذ عملي وواقعي لالستراتيجيات والسياسات من خالل خطط
عمل وإجراءات قابلة للتطبيق وميكن قياس نتائجها وأثرها على القطاع السياحي.
إضافة إلى أبرز متطلبات تطوير القطاع السياحي ،ومدى قدرة هذه االستراتيجيات على
حتقيقها .كما تتضمن املراجعة العديد من التوصيات ذات االنعكاس الكبير وامللموس على
دعم حتقيق األهداف االستراتيجية يف حال مت األخذ بها.
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التقديم

يتميز القطاع السياحي عاملي ًا بديناميكية عالية ،األمر الذي يحتم على القائمني عليه
ضرورة متابعة التوجهات السياحية العاملية للمسافرين والعمل على تلبيتها ،وتوفير
السبل التي من شأنها املساهمة يف حتقيق متطلباتهم .ومن هذه التوجهات بحسب ما
تشير إليه البيانات ،أن نسبة كبيرة من السياح يف العالم يستخدمون الطيران العارض
ومنخفض الكلفة ،وذلك يف ضوء ازدياد عدد شركات الطيران املتخصصة بهذا املجال
واألسعار التشجيعية التي تقدمها .كذلك يستحوذ احلجز اإللكتروني املباشر مع
عرض
مقدمي اخلدمات السياحية على حوالي  %70من نسبة احلجوزات عموم ًا ،مما ّ

أعمال مكاتب السياحة والسفر إلى االنخفاض انخفاض ًا ملحوظ ًا ،إذ تزايد عدد السياح
تغير سريع
وثمة أيض ًا ّ
الذين يسافرون فردي ًا ،وتناقصت كذلك املجموعات السياحيةّ .

يف تفضيالت السائح يف نوعية اإلقامة والبحث عن التجربة السياحية الفريدة ،وغيرها
العديد مما يترتب عليه ضرورة العمل والتنسيق على أعلى املستويات بني اجلهات املعنية

وسن التشريعات الضرورية ملواكبة توجهات
بالقطاع السياحي ،التخاذ اإلجراءات الالزمة ّ
املسافرين وتلبيتها ،ووضع االستراتيجيات وتطويرها من أجل النهوض بهذا القطاع املهم،
وجلعل األردن مقصد ًا سياحي ًا من السياح يف جميع أنحاء العالم ،وتعزيز دور القطاع
السياحي يف دفع عجلة التنمية االقتصادية وزيادة مساهمته يف الناجت احمللي اإلجمالي.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك املركزي األردني ووزارة السياحة واآلثار إلى أن الدخل
السياحي بلغ عام  2018حوالي  3.7مليار دينار وبنسبة منو بلغت  %13.1عن عام ،2017
ويشكل الدخل السياحي نسبة  %11.4إلى الناجت احمللي اإلجمالي .أما بخصوص عدد
سياح املبيت عام  ،2018فقد بلغ  4.1مليون سائح مقارنة بـ  3.8مليون عام  2017وبنسبة
منو بلغت  .%7.9ويف ما يتصل بتعزيز املوارد البشرية وزيادة حجم العمالة يف القطاع
السياحي ،فقد بلغ عدد العاملني يف القطاع السياحي مع نهاية عام  2018حوالي 51.5
ألف شخص مقارنة بـ  51.4ألف شخص يف عام  .2017ويبني الشكل رقم ( )1والشكل رقم
( )2أبرز املؤشرات املتصلة بالقطاع السياحي لألعوام .2018-2011

5

الشكل رقم (:)1
عدد سياح املبيت لألعوام  2018-2011مليون

الشكل رقم (:)2
الدخل السياحي لألعوام  2018-2011مليون دينار

أوالً :متابعة اسرتاتيجية القطاع السياحي

قامت وزارة السياحة واآلثار وللمرة األولى بإعداد خطتها االستراتيجية وإصدارها ،وهي

تغطي األعوام  ،2020-2018وحتدد األهداف املؤسسية للوزارة والتي تنسجم مع أهداف
االستراتيجية األردنية للقطاع السياحي ( ،)2022-2019ويف الوقت نفسه ال تخرج
عن اإلطار العام لالستراتيجيات السابقة ،إذ ترتكز السياسة العامة لقطاع السياحة يف
هذه اخلطة على تطوير املنتج السياحي ،واحملافظة على إطار تشريعي مستقر وواضح
ومحفّ ز لالستثمار يف القطاع السياحي ،وتطوير سوق العمل والتدريب ،وزيادة الوعي
لدى املجتمعات احمللية بأهمية السياحة ،وإدامة سياسة ترويجية جتعل من األردن
مقصد ًا سياحي ًا متميز ًا ومنافس ًا على املستوى اإلقليمي ،وتطوير إدارة املواقع السياحية
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عال للخدمات املقدمة ،إضافة إلى
وتشغيلها بحرفية عالية ،واحملافظة على مستوى ٍ
التطوير املستمر للسياحة احمللية والترويج لها.
البرامج واملشاريع التي تستهدف تنفيذ التوجيهات
وتضمنت اخلطة االستراتيجية
َ
ً
إضافة إلى
الواردة فيها ،وعملت وزارة السياحة واآلثار على تصميم بطاقة لكل مشروع
اخلطة التنفيذية له ،والتي حتدد اخلطوات التنفيذية واجلهات املسؤولة عن التنفيذ
املقدرة ،كما ُوضعت مؤشرات قياس أداء على مستوى
واإلطار الزمني واملوارد والكلف املالية
َّ
ّ
كل هدف استراتيجي .ويف ما يلي األهداف االستراتيجية للوزارة:

 .1منتج سياحي يعكس هوية األردن ،من خالل خلق جتارب سياحية متنوعة وفريدة
املستهدفة ،إذ سيتم تصميم هذه التجارب
تشمل أمناط ًا مختلفة مبا يناسب الفئات
َ
لتكون متكاملة وتشمل عدد ًا من املواقع واألمناط على مسارات متباينة ومبا يتناسب
مع احملافظات ومدنها .كما أن من شأن هذه التجارب املتنوعة تشجيع االستثمار
السياحي ،ومتكني املجتمع احمللي ،وتوفير فرص عمل متنوعة ،إضافة إلى إثراء
التجربة السياحية للزائر بفعاليات ونشاطات تعكس هوية األردن التاريخية
والثقافية ،وبالتالي زيادة عدد الزوار واإلقامة واإلنفاق السياحي.
 .2بيئة متمكّ نة من خالل تنظيم البيئة التشريعية بهدف ضمان تطبيق القانون على
جميع األطراف املعنية بشفافية ومساواة ،وتنظيم الروابط التشريعية والصالحيات
بني وزارة السياحة واآلثار وأصحاب العالقة ،وجتنُّ ب االزدواجية والتناقض يف
التشريعات الصادرة عن املؤسسات املختلفة ،والنظر يف تشريعات جديدة يحتاجها
القطاع السياحي ملواكبة التطورات والتوجهات العاملية للسياح ،وخلق بيئة محفّ زة
لالستثمار تدعم منو قطاع السياحة ،وذلك من خالل شراكات ما بني الوزارة والقطاع
اخلاص واملجتمع احمللي.
 .3أداء مؤسسي متميز ،من خالل بناء القدرات املؤسسية وتطويرها (مبا يف ذلك الهيكلة،
واألنظمة ،واإلجراءات) ،إضافة إلى إدارة معرفة كفؤة خلدمة القطاع تهدف إلى
حتسني عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات ،وتعزيز األبحاث السياحية للوصول
إلى فهم أثر السياحة على االقتصاد األردني واملجتمع.
وجتدر اإلشارة إلى أن وزارة السياحة واآلثار لم تقم حتى وقت إعداد هذه املراجعة بإطالق
استراتيجية القطاع السياحي اجلديدة لألعوام  ،2022-2019مع أنها بدأت بالعمل
عليها منذ عام  ،2016مما يعني أنه من املبكر متابعة أهداف هذه االستراتيجية وخطط
العمل املنبثقة عنها وتقييمهاّ ،إل أنه سيتم التطرق ألبرز أهدافها يف هذه املراجعة وضمن

املعتمدة.
اجلزء املتصل بالنظرة املستقبلية للقطاع يف ضوء االستراتيجيات
َ
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َ
عملية املتابعة والتقييم للبنود الواردة يف خطط
وبناء على ذلك ،تستكمل هذه املراجعة
ً
العمل املرتبطة بوزارة السياحة واآلثار والتي لم يتم تنفيذها وتفعيلها بالكامل أو ُنفذت
تنفيذ ًا جزئي ًا والواردة يف تقرير حالة البالد لعام  ،2018وذلك وفق ًا لركائز االستراتيجية

الوطنية للسياحة ( ،)2015-2011واخلطة االستراتيجية للوزارة (:)2020-2018
أ .يف ما يتصل بركيزة تطوير املنتج السياحي ليعكس هوية األردن من خالل خلق
ثمة الكثير من العمل يجب
جتارب سياحية متنوعة وفريدة ،ال ّ
بد من التأكيد أن ّ
بذله لتطوير املنتج السياحي وحتسني اخلدمات واملرافق يف املواقع السياحيةّ ،إل

َ
أحد املعوقات
أنه يجب االعتراف يف الوقت نفسه بأن
ضعف املوارد املالية املخصصة ُ

التي واجهت تنفيذ السياسات واالستراتيجيات واخلطط املنبثقة عنها ،وهو ما يعني
عدم إمكانية التوسع يف تنفيذ العديد من اخلطط املتصلة بالبنية التحتية وتطوير
وبناء على ذلك ،وضمن اإلمكانيات املتاحة ،فقد وضعت الوزارة ،وبحسب ما
املواقع.
ً
ورد يف خطتها التنفيذية ( 40 ،)2020-2018مشروع ًا مت البدء بالعمل عليها عام
 ،2018و ُأجنز منها اآلتي :تنفيذ مركز زوار أذرح (إعادة تأهيل بيت حمد بن جازي)،
وإعادة تأهيل البيت األموي يف أم اجلمال ،واستكمال ترميم القرية التراثية يف أم
قيس ،وتنفيذ لوحات إرشادية للمواقع السياحية واألثرية يف محافظة إربد ،وجتهيز
الرفع املساحي والتوثيق املعماري لقلعة الكرك ،واستكمال تأهيل املسارات السياحية
وتطويرها يف محافظة البلقاء ،وإنشاء مركز استقبال الزوار يف رحمة (العقبة) ،إضافة
إلى  23مشروع ًا قيد التنفيذ موزعة على احملافظات و 10مشاريع قيد طرح العطاءات
اخلاصة بها .وتهدف هذه املشاريع والبرامج إلى حتقيق الهدف االستراتيجي املتمثل
بخلق جتارب سياحية محلية متنوعة وفريدة.
كما عملت الوزارة خالل عامي  2018و 2019على وضع التعليمات اخلاصة مبنتج سياحة
املغامرة ،وذلك ألهميته ،وحفاظ ًا على السالمة العامة ،ولتعزيز هذا النمط من السياحة،
وضمان جودة اخلدمات املقدمة يف ضوء التزايد الكبير يف عدد السياح الدوليني الذين
تستهويهم سياحة املغامرة .إذ قامت الوزارة بالتعاون والتشاور مع العديد من اجلهات ذات
العالقة (وزارة الداخلية ،واملركز الوطني لألمن وإدارة األزمات ،واملديرية العامة للدفاع

ّ
األدلء السياحني ،وهيئة تنشيط
املدني ،وجمعية مكاتب السياحة والسفر ،وجمعية
السياحة) بوضع التعليمات التي متت مشاركتها أيض ًا مع (Adventure Travel Trade
للتزود بالتغذية الراجعة بخصوصها ومن ثم عرضها على اجلهات ذات
)Association
ّ

العالقة وصاحبة القرار ،مثل املجلس الوطني للسياحة وجلنة السياحة يف البرملان والتي
قرت التعليمات من خالل
نسبت باملوافقة على إقرار التعليمات ورفعها ملجلس الوزراء .و ُأ ّ

جلنة التنمية واخلدمات والشؤون االجتماعية يف رئاسة الوزراء ُ
ونشرت يف اجلريدة
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الرسمية يف شهر حزيران من عام .2019
أما بخصوص وضع خريطة سياحية لكل إقليم حتتوي على املواقع السياحية وشبكة
الطرق املتوفرة ،فقد قامت الوزارة خالل عامي  2018و 2019بإعداد خريطة سياحية
(عمان ،وعجلون ،والعقبة ،والبحر امليت ،واملغطس ،وإربد،
ملعظم احملافظات واملناطق
ّ
َ
خريطتي مأدبا
وجرش ،وأم قيس ،ووادي رم ،والكرك ،ومعان ،والطفيلة) إضافة إلى
والسلط اللتني مت إعدادهما يف عام .2017
وبخصوص تنظيم اإلجراءات املتصلة بالنقل بأشكاله املختلفة والتي لها انعكاس
مباشر على تطوير املنتج واخلدمات املقدمة للسياح ،فقد قامت وزارة السياحة واآلثار
مبخاطبة رئاسة الوزراء والتنسيب بضرورة استبدال احلافالت الكبيرة واملتوسطة العاملة
على النقل السياحي املتخصص ،لغايات ضبط مستوى خدمات النقل املقدمة للسياح
وبناء على ذلك ،صدر نظام معدل لنظام
وحتسينها ،ورفع مستوى السالمة املرورية.
ً
ترخيص النقل السياحي املتخصص رقم ( )37لسنة ُ 2019
ونشر يف اجلريدة الرسمية
بتاريخ  ،2019/5/1وهو يتضمن حتديد العمر التشغيلي للحافالت بـ  10سنوات من
ومنحت الشركات املرخصة
تاريخ الصنع للحافالت املتوسطة و 12سنة للحافالت الكبيرةُ ،
والقائمة مدة  3سنوات لتوفيق أوضاع مركباتها بدء ًا من تاريخ صدور النظام املعدل ووفق ًا
ألحكامه .كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )3324واملتضمن موافقة املجلس على منح
اإلعفاءات املبينة أدناه وذلك من تاريخ  ،2019/3/ 31ولغاية :2020/12/31
 منح وسائط النقل السياحي املتخصص التي سيتم إدخالها للخدمة مقابل الشطبً
كامال من الرسوم اجلمركية ،وتخفيض قيمة الضريبة
إعفاء
والتحديث االستبدالي،
ً
العامة على املبيعات لتصبح  %7على وسائط النقل السياحي املتخصص املستوردة،
إضافة إلى تخفيض قيمة الضريبة العامة على املبيعات لتصبح  %4على وسائط
النقل السياحي املتخصص احمللية.
سجل ُ
وت َّ
رخص للمرة األولى إعفاء
 -منح وسائط النقل السياحي املتخصص التي ُت َّ

بالكامل من الرسوم اجلمركية ،وتخفيض قيمة الضريبة العامة على املبيعات لتصبح
 %10على وسائط النقل السياحي املتخصص املستوردة ،إضافة إلى تخفيض قيمة
الضريبة العامة على املبيعات لتصبح  %6على وسائط النقل السياحي املتخصص
احمللية.

َ
منتظم ًا إلى املواقع
وبخصوص بند إلزام شركات النقل السياحي بتسيير حافالت تسيير ًا
السياحية واألثرية ،فلم يتم تنفيذه وذلك لعدم وجود مخصصات مالية ،إذ إن هذا
اإلجراء مشروط بدعم اجلمعيات السياحية.
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وبخصوص السماح ملكاتب السياحة الوافدة اقتناء وسائط نقل ووضع شرط يتصل بعدد
الليالي السياحية التي يحققها املكتب من دون إحلاق الضرر بشركات النقل السياحي ،فقد
رئيس الوزراء لألخذ مبضمون هذا املقترح ،كما خاطبت
خاطبت وزارة السياحة واآلثار
َ
وعرض االقتراح أثناء مناقشة مشروع نظام معدل لنظام ترخيص
وزارةَ النقل بذلكُ ،

النقل السياحي املتخصص لسنة  2019لدى ديوان التشريع والرأيّ ،إل أن املقترح ُرفض
منع ًا لتعارض املصالح بني شركات النقل السياحي املتخصص وشركات السياحة والسفر.

أما بخصوص حتسني األنظمة والتعليمات اخلاصة باملعابر احلدودية وخاصة تلك
املتصلة باجلنسيات املقيدة ،فقد وافق مجلس الوزراء على التوصيات املقدمة من جلنة
التنمية االقتصادية يف مجلس النواب ،والتي ُأعدت يف ضوء املقترحات التي تقدمت بها
جمعية املستشفيات اخلاصة لزيادة أعداد املرضى الوافدين للعالج يف اململكة ،وقد وافق
مجلس الوزراء على السماح للمرضى ومرافقيهم من اجلنسيات املقيدة (السودان ،وليبيا،
واليمن ،والعراق ،وسوريا ،وتشاد ،وإثيوبيا) بالدخول إلى اململكة للعالج ضمن إجراءات
محددة تضمن احلصول على التأشيرة للمرضى ومرافقيهم خالل  48ساعة عمل بحد
املستعجلة والطارئة فتُ عطى التأشيرة يف اليوم نفسه .كما وافق مجلس
أقصى ،أما احلاالت
َ

الوزراء على تكليف وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بتسريع العمل يف إجناز خدمة إصدار
التأشيرة اإللكترونية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة ،على أن يتم اعتماد الطريقة
املعتمدة يف ّ
مقدم
كل من تركيا وبريطانيا لتقدمي طلب التأشيرة اإللكترونية ،إذ يحصل ّ
َ
الرد خالل  48ساعة.
الطلب على ّ

ً
صناعة تصديرية ،وتوحيد ضريبة املبيعات
بعد السياحة الوافدة
أما البنود املتصلة ِّ
ً
بدال من
املفروضة يف اململكة (الضريبة العامة املفروضة على خدمة اإليواء بواقع %8
 )%16أسوة مبا هو معمول به يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة وهيئة
املناطق التنموية ،فقد ُطرح هذا املوضوع أكثر من مرة من خالل وزارة السياحة واآلثار

أي قرار بالتخفيض.
والقطاع السياحي اخلاصّ ،إل أن مجلس الوزراء لم يتخذ ُ
بعد َّ

ب .ويف ما يتعلق بتطوير املواقع السياحية وإدارتها وتشغيلها ورفع مستوى اخلدمات
السياحية فيها ،وكما مت اإلشارة إليه يف تقرير حالة البالد لعام  ،2018فإن إقرار نظام
يعد خطوة جادة وإيجابية بهدف تنظيم
إدارة املواقع السياحية من مجلس الوزراء ُّ

إدارة املواقع السياحية واحملافظة عليها وتطويرها واستثمار مرافقها .وضمن خطة
العمل لتفعيل هذا النظام ،فقد وجب على وزارة السياحة واآلثار إقرار التعليمات
التي ُأعدت من خالل جلنة إدارة املواقع السياحية ،ومن ثم عرضها على جلنة التنمية

االقتصادية يف مجلس الوزراء إلقرارها واملصادقة عليهاّ ،إل أن هذه التعليمات لم
ُتقَ ّر حتى وقت إعداد هذه املراجعة ،بل إن هناك توجه ًا لدى الوزارة وضمن خطتها
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االستراتيجية لألعوام  2020-2018بتعديل نظام إدارة املواقع السياحية بحلول عام
فثمة العديد من املعوقات التي برزت والتي تستوجب
 ،2020ووفق ًا ملا أفادت به الوزارة ّ
تعديل النظام ،وذلك لـ«حتسني مستوى اخلدمات املقدمة يف املواقع السياحية ،وتاليف

بعض الثغرات التي أفرزها التطبيق العملي لنظام إدارة املواقع السياحية ،وحتديد
آلية استثمار املواقع السياحية وإبرام العقود اخلاصة بها ،وتوسيع نطاق ومهام جلنة
إدارة املواقع السياحية ،وإناطة تنفيذ أحكام النظام بلجنة االستثمار وحتديد نطاق
جار على أرض الواقع ،فهناك عقود َّ
موقعة سابق ًا إلدارة املواقع
عملها» .علم ًا أن العمل ٍ
املضي ُقدم ًا يف تنفيذ هذه العقود،
ملدة  5سنوات ،األمر الذي يستوجب على الوزارة
ّ
وإحالة العطاءات التي ُطرحت والتي بلغ عددها خالل عامي  2018و 2019على

التوالي  12و ،8بقرارات إحالة إلدارة مرافق وخدمات وتشغيلها يف املواقع السياحية.
كما طرحت الوزارة عطاء خاص ًا بتنظيف املرافق الصحية يف املواقع السياحية،
وباشرت الشركة احملال عليها العطاء أعمالها يف  23موقع ًا سياحي ًا موزعة يف أرجاء

اململكة .يضاف إلى ذلك أن الوزارة تدعم البلديات يف احملافظات لضمان استمرار
تقدمي خدمات مميزة يف املواقع السياحية واألثرية.
ً
واستكماال خلطة تثقيف شرائح املجتمع وزيادة الوعي لديهم بأهمية احلفاظ على نظافة
املواقع السياحية واحلرص على دميومتها ،استمرت الوزارة بتنفيذ بنود اخلطة الوطنية
للمدة  ،2021-2017والتي تهدف إلى تعزيز وعي األردنيني بأهمية
للتوعية السياحية
َّ

القطاع السياحي ودورهم يف احلفاظ على املواقع السياحية وخلق ثقافة سياحية وتعزيز

السلوك املضياف اإليجابي ،إذ عقدت الوزارة  400محاضرة لطلبة املدارس خالل عام
 ،2018و 238محاضرة خالل عام ( 2019حتى وقت إعداد هذه املراجعة) ،بهدف نشر
وتعد هذه األرقام متواضعة وبعيدة جد ًا
الوعي حلوالي  24ألف طالب وطالبة سنوي ًا،
ُّ

عن الهدف املنشود ،وخاصة أن اخلطة الوطنية للتوعية السياحية استهدفت على مدار

أي ما معدله
السنوات اخلمس الوصول إلى  550ألف طالب يف جميع املراحل الدراسيةْ ،
 110آالف طالب سنوي ًا.
ويف ما يتصل بنشر الوعي لدى أفراد املجتمع احمللي ،فقد تولت مديريات السياحة يف
مدة اخلطة
احملافظات هذه املهمة ،علم ًا أن عدد أفراد املجتمع احمللي
َ
املستهدفني خالل ّ
من الشرائح املختلفة ويف جميع احملافظات حوالي  2.1مليون شخص ،مما يعني وجود

حجم عمل كبير ومتابعة حثيثة ملقاة على عاتق وزارة السياحة واآلثار ،وذلك من خالل
مديريات السياحة.
وبشأن تنظيم الرحالت املدرسية للمواقع السياحية ،وضعت وزارة السياحة واآلثار
التعليمات اخلاصة بالرحالت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،وخاصة يف ما يتصل
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باختيار املوقع ومدى مالءمته ألعمار الطلبة .وبدأ العمل بهذه التعليمات يف الفصل

األول من العام الدراسي  .2020/2019وهي تتضمن أن لوزارة السياحة واآلثار دور ًا يف
عملية تنظيم الرحلة منذ حلظة االنطالق ولغاية العودة .كما مت العمل على استحداث
تتبع إلكتروني خاص بالرحالت املدرسية لدى وزارة التربية والتعليم.
نظام ُّ
ج .وبهدف توجيه التميز وحتفيزه يف القطاع السياحي من خالل املساهمة يف خلق بيئة
تشريعية وتنظيمية ورقابية منافسة ،وذلك مبراجعة القوانني واألنظمة التي حتكم
عمل القطاع وتعديلها ،كثفت الوزارة جهودها خالل عامي  2016و 2017بالتنسيق مع
املعدل ومجموعة من األنظمة
اجلهات ذات العالقة ،إذ مت إقرار وإصدار قانون السياحة ّ
والتعليمات بلغ عددها ( 10من أصل  .)18وخالل عام  2018عملت الوزارة كذلك على

مراجعة عدد من األنظمة والتعليمات وإقرارها ،وهي :نظام معدل لنظام اجلمعية األردنية
للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وجتارها رقم ( )16لسنة  ،2018ونظام املطاعم
السياحية األردنية رقم ( )32لسنة  ،2018ونظام جمعية املطاعم السياحية األردنية
رقم ( )33لسنة  ،2018ونظام معدل لنظام التنظيم اإلداري لوزارة السياحة واآلثار رقم
( )93لسنة  ،2018ونظام التنظيم اإلداري لدائرة اآلثار العامة رقم ( )56لسنة ،2018
املعدلة لسنة ،2018
وتعليمات بشأن وثيقة التأمني اخلاصة باملسافرين إلى خارج اململكة ّ
باإلضافة إلى إعداد مسودة التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة .2018

وخالل عام  2019صدر نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة رقم ( )69لسنة
ُ ،2019
ونشر يف اجلريدة الرسمية بتاريخ  .2019/5/16كما ُرفعت مسودات التشريعات

التالية إلى رئيس الوزراء للموافقة على السير بإجراءات إقرارها بحسب األصول بتاريخ
 :2019/5/1مشروع نظام معدل لنظام مكاتب السياحة والسفر األردنية وشركاتها لسنة
 ،2019ومشروع نظام معدل لنظام جمعية الفنادق األردنية لسنة  ،2019ومشروع نظام
أدلء السياح لسنة  ،2019ومشروع نظام جمعية ّ
ّ
قرت
أدلء السياح لسنة  .2019و ُأ ّ
أيض ًا «تعليمات أسس تنظيم رحالت سياحة املغامرات وشروطها لسنة ُ »2019
ونشرت يف
َ
العمل
اجلريدة الرسمية .كما واصلت الوزارة وضمن خطتها االستراتيجية يف عام 2020
على تعديل قانون السياحة الذي صدر عام  ،2017إذ برزت بعض املعطيات واألسباب
التي تستوجب التعديل ،وذلك لوضع تشريع أكثر مرونة ينظم البيئة التشريعية ويضمن
سيادة القانون والشفافية واملساءلة ،وبهدف مواكبة التطور احلاصل يف صناعة السياحة،
وتوسيع نطاق األهداف واألدوار التي تقوم بها الوزارة ،وخلق بيئة ممكنة يف القطاع
السياحي ،وإعادة تنظيم آلية ممارسة األنشطة االقتصادية السياحية يف اململكة ،من
خالل إلغاء الشكليات املتصلة بالترخيص واستبدال منظومة تصنيف وتنظيم بها،
وإعادة النظر يف العقوبات املفروضة على ممارسي املهن السياحية .ويف هذا اجلانب ال
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بد من اإلشارة إلى أن تقرير حالة البالد لعام  2018أوصى بضرورة إجراء تعديل جذري
ّ

لقانون السياحة املعمول به ألنه ال يلبي احتياجات القطاع وتطوراته.

واستمرت الوزارة يف تطبيق التذكرة املوحدة لدخول املواقع األثرية والسياحية بواقع
 100دوالر ،والتي دخلت حيز النفاذ يف  1أيلول  ،2015إذ بلغ عدد التذاكر التي اشتُ ريت
إلكتروني ًا عام  2018حوالي  124.7ألف تذكرة مقارنة بـ  54.6ألف تذكرة عام ،2017
بأي حمالت تسويقية مختصة
أي بنسبة منو بلغت  ،%128علم ًا أنه لم يتم القيام ّ

بالتذكرة على مواقع احلجز العاملية التي يستخدمها الزوار احملتملون ،أما قيمة الدخل
التراكمي املتحقق منذ بدء تطبيق التذكرة املوحدة ولغاية شهر نيسان من عام 2019
فقد جتاوز  20مليون دينار ،مما يعني ازدياد عدد املسافرين فردي ًا لألردن ،إذ تشير
البيانات التفصيلية للتذاكر التي مت شراؤها إلكتروني ًا أن  %92.7من إجمالي التذاكر

البالغ عددها  124.7ألف تذكرة مت شراؤها من خالل أفراد ،ونسبة  %7.3منها مت
ويعد السفر الفردي ظاهرة عاملية ،وذلك
شراؤها من خالل مكاتب سياحة وسفر أردنية.
ُّ

ملا يتيحه من حرية ولتلبيته احتياجات املسافر الشخصية ،إضافة إلى انخفاض كلفة
السفر عندما يقوم املسافر باحلجز مباشرة بنفسه مقارنة بكلفة السفر من خالل مكاتب
َ
وجهتي املغادرة والوصول.
السياحة والسفر ،إذ ُيستغنى عن دور الوسيط يف
د .ولتعزيز السياحة احمللية والترويج لها ،أطلقت الوزارة خالل عام  2018حملة «األردن
أحلى» ،ويف شهر حزيران من عام ُ 2019أطلقت حملة ّ
«يل معنا ُأ ْر ُدنّنا جنّ ة» واستمرت

حتى نهاية شهر أيلول من العام نفسه بدعم من وزارة السياحة واآلثار وهيئة تنشيط
السياحة ،لتشجيع املواطنني على زيارة املواقع السياحية ،إذ وصلت نسبة الدعم
 %40من الكلفة الفعلية ،إضافة إلى أن كلف النقل مجانية ،مما يعني أن نسبة الدعم

تصل إلى حوالي  .%50وشملت هذه احلملة معظم محافظات اململكة (عجلون،
َ
تناول
برنامجها
وتضمن
واملفرق ،ومعان ،وإربد ،وجرش ،والبلقاء ،ومأدبا ،والطفيلة)،
ُ
ّ

املواطنني وجبات الطعام لدى منازل أفراد املجتمع احمللي ومطاعمهم ،األمر الذي من
شأنه املساعدة يف إدماج ومتكني املجتمعات احمللية يف العملية السياحية ،إضافة إلى
إمكانية احلجز والدفع عن طريق الوسائل اإللكترونية وعبر مكاتب البريد .كما وفرت
الوزارة تطبيق ًا إلكتروني ًا للهواتف الذكية مما أتاح عمليات االستعالم واحلجز والدفع.
ووفرت أيض ًا ّ
خط ًا ساخن ًا الستقبال مالحظات املواطنني واستفساراتهم.

كما عملت الوزارة على إقامة عدد من املهرجانات والفعاليات يف بعض مناطق اململكة،
وذلك بهدف تنمية ما ينتجه املجتمع احمللي وتطويره من مأكوالت شعبية وحرف يدوية
وتراثية ،واحلفاظ على الفلكلور الشعبي وتنشيط بيع املنتجات احمللية ،فخالل عام
 2019نفذت الوزارة ضمن خطتها  3مهرجانات يف راحوب ،وعجلون ،ودير عال.
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ه .ولتطوير سوق العمل وزيادة التشغيل والعمل على مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات
سوق العمل مواءمة تلبي احتياجات القطاع املتنامية ،خلص تقرير حالة البالد لعام
ماسة إلى مزيد من البرامج التدريبية سواء للمتعطلني
 2018إلى أن هناك حاجة ّ
عن العمل أو لطلبة املدارس والكليات واجلامعات ،وذلك لرفد السوق بالعدد الكايف من

العمالة املدربة وإحاللها محل العمالة الوافدة ،األمر الذي دفع الوزارة إلنشاء قسم
التشغيل والتدريب ملتابعة خطط العمل وتقييمها يف هذا اجلانب بالتعاون مع اجلهات
ذات العالقة ،مثل رئاسة الوزراء ووزارة العمل ومؤسسة التدريب املهني واجلمعيات
السياحية ،إضافة إلى تنفيذ برنامج وطني للتشغيل يف القطاع السياحي ،إذ اشتمل
البرنامج خالل عام  2019على ما يلي:
 تدريب  614شخص ًا وتشغيلهم يف مأدبا يف منشآت سياحية ،مثل الفنادق واملطاعمومراكز الزوار ،وإكسابهم خبرة ومهارات تؤهلهم للعمل يف القطاع السياحي ،ودفع
احلد األدنى من األجور لهم ،ومنحهم خدمة الضمان االجتماعي.
ّ
 تدريب  120شخص ًا ،وأغلبهم من الفتيات ،يف منطقة املشارع مبحافظة إربد علىحرف يدوية مختلفة.
 تدريب  30شخص ًا (وخاصة الفتيات) يف السلط على حرف يدوية مطلوبة يفالسوق.
 تدريب  57شخص ًا يف ثالثة ألوية يف محافظة إربد وتشغيلهم يف منشآت سياحية،وإكسابهم مهارات وخبرة تؤهلهم لالنخراط يف سوق العمل.
 التنسيق والتعاون مع جمعية النقل السياحي ونقابة السائقني لعقد  10محاضراتتوعوية لسائقي الباصات والسيارات املتعاملني مع السياح.
ّ
األدلء السياحيني
 تنظيم  500محاضرة توعوية لطلبة املدارس من خالل جمعيةومديريات السياحة يف احملافظات.
ومدونني على مواقع التواصل االجتماعي إلى مواقع
 تنظيم  10رحالت إلعالمينيّ
سياحية ومشاريع وزارة السياحة واآلثار.

 عقد يوم وظيفي للقطاع السياحي بالتعاون مع اجلمعيات السياحية ،وذلك بهدفتوظيف أكبر عدد ممكن من الباحثني عن عمل.
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و .ويف ما يتصل بعمليات املتابعة والتقييم خلطط عمل هيئة تنشيط السياحة ،ووفق ًا
للوثائق التي ُق ّدمت من جانبها ،فقد استمرت الهيئة بتنفيذ خططها التي من شأنها

حتقيق أهدافها االستراتيجية ،وخاصة املتصلة بتعزيز آليات الترويج للمنتج السياحي
األردني وأدواته وتطويرها مبا يتناسب مع احتياجات األسواق املختلفة ،وتوسيع قاعدة
طورت الهيئة خطتها التسويقية لألعوام
قنوات التوزيع للمنتج السياحي األردني ،إذ ّ
لتتكيف مع الظروف التي يشهدها القطاع السياحي وتتواءم مع التوجهات
،2019-2017
ّ
السياحية العاملية ،وتبع ًا لذلك اعتمدت هذه االستراتيجية على حتليل األسواق للتركيز
على شرائح سياحية محددة ،إضافة إلى العمل على حتفيز شركات الطيران العارض
ومنخفض الكلفة لتسيير رحالت إلى األردن .كما ركزت االستراتيجية على التسويق
اإللكتروني والترويج من خالل شبكات التواصل االجتماعي .ويف ما يلي أهم اجلوانب التي
مت العمل عليها:
 .1قامت الهيئة خالل عام  2018بتحليل بيانات ونتائج مسح القادمني واملغادرين الذي
نفذته دائرة اإلحصاءات العامة على مدار عام كامل ويف جميع املعابر احلدودية

وبتمويل من وزارة السياحة واآلثار ،إذ وفّ ر هذا املسح قاعدة بيانات حول أعداد
السياح القادمني للمملكة وفق ًا للجنسية واجلنس والعمر ،والغرض الرئيسي للزيارة،
ومدة اإلقامة ،وإجمالي اإلنفاق وتوزيعاته تبع ًا ألوجه اإلنفاق املختلفة ،وأبرز املواقع

السياحية التي متت زيارتها .كما وفّ ر املسح بيانات حول خصائص السياح ،وتوجهاتهم،

وكيفية قيامهم باحلجز لرحلتهم ،واملدة الزمنية بني التخطيط والزيارة الفعلية،
إضافة إلى القنوات التي استُ خدمت حلجز الرحلة سواء عن طريق وكيل سياحة
وسفر ،أو مكتب طيران ،أو موقع إلكتروني ..إلخ .ويف ضوء نتائج التحليل للبيانات ،مت
جتهيز قاعدة بيانات كاملة وشاملة على مستوى كل جنسية ،األمر الذي مكّ ن الهيئة
من معرفة خصائص السياح القادمني وتوجيه أنشطتها الترويجية لتتناسب مع كل
مستهدفة ،وبالتالي حتقيق الهدف املنشود وهو جذب أكبر عدد من السياح.
شريحة
َ
كما وضعت الهيئة ضمن خطتها إنتاج أفالم ُتبرز املنتجات والتجارب السياحية التي
سيحصل عليها الزائر.
 .2توقيع اتفاقية مع شركة الطيران منخفض الكلفة ( )Ryanairلتسيير رحالت من
 18وجهة سياحية إلى العقبة وعمان ،واتفاقية مع شركة ( )Easyjetلتسيير رحالت
إلى العقبة بدء ًا من وجهتني هما برلني ولندن ،واتفاقية ثالثة مع الطيران النرويجي
لتسيير رحالت إلى عمان والعقبة من كوبنهاجن.
 .3عقد ورشة عمل ملكاتب السياحة والسفر األردنية بالتعاون مع شركة الطيران
( )Ryanairلتدريبهم حول كيفية احلجز ملجموعات سياحية من خالل الشركة،
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إضافة إلى تنفيذ حملة ترويجية مشتركة مع ( )Expediaللترويج لألردن يف جميع
تسير شركة ( )Ryanairرحالت إليها.
األسواق التي ّ
 .4جتهيز استراتيجية مختصة مبنتج السياحة الدينية وذلك بالتعاون مع
(.)USAID / BEST
 .5عقد العديد من االتفاقيات مع شركات الطيران (اإلمارات ،واالحتاد ،والتركي،
والنرويجي ..إلخ) للتعاون يف تنفيذ حمالت تسويقية مشتركة والترويج للمنتج
املستهدفة باخلدمات واالمتيازات التي
السياحي األردني ،وزيادة الوعي لدى الشرائح
َ
يقدمها األردن لزائريه.

املستهدفة
 .6واصلت الهيئة خططها التسويقية االعتيادية ومبا يتناسب مع الشرائح
َ

يف كل سوق ،إذ مت العمل على تكثيف احلمالت الترويجية التي تستهدف املستهلك

مباشرة ،وذلك من خالل تنفيذ حمالت تسويقية مشتركة مع مكاتب السياحة والسفر
العاملية ( ،)Call for actionوتنفيذ حمالت إعالنية وإعالمية ،واملشاركة يف أهم
ومدونني من األسواق املختلفة،
املعارض السياحية املتخصصة ،واستضافة إعالميني
ّ

إضافة إلى تكثيف استخدام التسويق اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي.

أما خطة الهيئة التسويقية خالل عام  2019فقد تضمنت االستمرار يف التعاون وتوسيع
تسير رحالت منتظمة (اإلمارات ،واالحتاد،
الشراكة مع شركات الطيران اإلقليمية التي ّ

لتسير رحالت من الوجهات السياحية البعيدة مثل البرازيل
والتركي ،والعماني ..إلخ)،
ّ

وكوريا اجلنوبية واليابان وجنوب إفريقيا ،إضافة إلى التعاون لتسيير رحالت طيران
عارض من روسيا والدول االسكندنافية وسلوفاكيا .أما بخصوص الطيران منخفض
االستمرار يف دعم رحالت طيران مباشرة لألردن
الكلفة ،فقد وضعت الهيئة ضمن خطتها
َ

مستهدفة مثل فرنسا وأوكرانيا
من وجهات سياحية إضافية مثل الهند والصني ،وأسواق
َ

وإسبانيا ،إضافة إلى األسواق والوجهات التي مت تسيير رحالت طيران منها يف عام .2018
وتضمنت اخلطة أوجه الدعم املقترحة لكل زائر والتي اعتمدت على معايير منها مدة
ليال) ،ومستوى الطلب ( ،)low or high seasonوحجم التشغيل
اإلقامة (ال تقل عن ٍ 7
(على مدار العام أو خالل أشهر محددة من السنة)ُ ،
وقدم اقتراح إلى مجلس اإلدارة بأن

يكون الدعم  60دوالر ًا لكل زائر يف حال كان مستوى الطلب عالي ًا والتشغيل على مدار
العام ،و 30دوالر ًا إذا كان مستوى الطلب منخفض ًا والتشغيل ألشهر ومواسم محددة
يف السنة ،على أن تدفع الهيئة وسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة قيمة هذا
ً
مناصفة.
الدعم

وألهمية التسويق اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي ،مت إعداد استراتيجية
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خاصة بهذا اجلانب ( )Jordan Tourism Board Digital Strategyبالتعاون مع
درجت قيد التنفيذ مع بداية عام  2017من خالل شركة أردنية متخصصة
(ُ ،)USAIDأ ِ
بالتسويق اإللكتروني ،مع التركيز على التغيرات املستمرة والسريعة التي حتصل يف عالم

االتصاالت والتسويق اإللكتروني .وشملت اخلطة التنفيذية:
 تنفيذ حمالت ترويجية من خالل محركات البحث ( )Googleو( )Expediaو(Trip.)Advisor
 تنفيذ حملة إلكترونية مع شركة الطيران منخفض الكلفة (.)Ryanair إنتاج أفالم وصور الستخدامها يف احلمالت الترويجية. إنشاء موقع إلكتروني جديد للهيئة وذلك بالتعاون مع (.)USAID / BEST-

تنفيذ حملة ترويجية من خالل ( )Twitterللترويج لصفحة هيئة تنشيط
السياحة وموقعها ،وذلك جلذب املزيد من املتابعني ،إضافة إلى تنفيذ حملة من خالل
( )Facebookو(.)Instagram

ليلبي احتياجات القطاع السياحي ومتطلباته،
 .7كما عملت الهيئة على تعديل نظامها ّ
ومبا يعزز دور الهيئة يف الترويج للسياحة الصحية والتعايف.

ثانياً :مراجعة التوصيات التي قُ ّدمت يف تقرير حالة البالد لعام
2018
جدول رقم ( )1متابع توصيات تقرير حالة البالد لعام 2018

أبرز توصيات تقرير
الرقم
حالة البالد لعام 2018
تشكيل جلنة مختصة
من القطاعني العام
واخلاص ملراجعة اخلطط
وتطويرها ،ووضع
خطط عمل جديدة إن
اقتضت احلاجة حتاكي
1
املتطلبات واألولويات
لألهداف االستراتيجية،
إضافة إلى مراقبة تنفيذ
اخلطط وقياس نتائجها
كل ربع سنة.

اإلجراءات املتَّ خذة من طرف اجلهات املعنية
لم يتم تشكيل جلنة مختصة ملراجعة اخلطط وتقييمها والتي
من شأنها حتقيق األهداف االستراتيجيةّ ،إل أن الوزارة أسندت
للمجلس الوطني للسياحة مهام استشارية ،وقامت بتشكيل
ً
ممثال باجلمعيات السياحية واجلهات
فريق من القطاع اخلاص
ً
ً
ذات العالقة ،وقد عمل هذا الفريق عمال مكثفا مع فريق تطوير
االستراتيجية األردنية للقطاع السياحي ()2022-2019
لتحديد أبرز احملاور والتوجهات السياحية التي ستغطيها
االستراتيجية ،كما قام فريق العمل بعقد اجتماعات خاصة
مبؤسسات وشركات من القطاع اخلاص للتشاور ،واحلصول على
التغذية الراجعة حول محتوى االستراتيجية.
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أبرز توصيات تقرير
الرقم
حالة البالد لعام 2018
ضرورة إيجاد آلية
لتطوير وحتديث
حافالت النقل السياحي
املتخصص التي يزيد
2
عمرها التشغيلي عن
 10سنوات ،وغيرها من
امللحة.
القضايا ّ

3

حتديد شخص مسؤول
عن االستثمار السياحي
يكون دوره تعريف
احملتملني
املستثمرين
َ
بالفرص االستثمارية،
واحلوافز املمنوحة،
ويعمل مبثابة حلقة
وصل ما بني املستثمر
من جهة والوزارة وهيئة
االستثمار من جهة
أخرى.

4

ضرورة وضع خطة
عمل وبرامج لترجمة
أهداف نظام إدارة املواقع
السياحية ومتابعة
تنفيذه.

5

وضع أنظمة ملراقبة
أداء الفعاليات العاملة
يف القطاع السياحي
تكفل تطبيق أعلى
معايير الصحة والسالمة
العامة وحماية السياح،
لالرتقاء بجودة
اخلدمات املقدمة لهم.
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اإلجراءات املتَّ خذة من طرف اجلهات املعنية
مت اتخاذ عدد من اإلجراءات التي من شأنها تطوير ورفع
مستوى اخلدمات املقدمة من خالل هذا القطاع احليوي .ووفق ًا
ملا جاء يف هذه املراجعة يف البند األول (متابعة استراتيجية
القطاع) ،واجلزء اخلاص بتنظيم اإلجراءات املتصلة بالنقل
بأشكاله املختلفة والتي لها انعكاس مباشر على تطوير املنتج
واخلدمات املقدمة للسياح.
مت تسمية موظف من وزارة السياحة واآلثار مفوض ًا عن الوزارة
يف النافذة االستثمارية يف هيئة االستثمار وفق ًا لنظام النافذة
االستثمارية رقم ( )32لسنة  2015الصادر مبقتضى املواد
( )15و( )16و( )18و( )46من قانون االستثمار رقم ()30
لسنة  ،2014إذ يتلخص عمله يف تقدمي املعلومات واملشورة
الفنية للمستثمرين وتعريفهم بالفرص االستثمارية يف مجال
القطاع السياحي واإلجابة على استفساراتهم وتزويدهم
باملعلومات الالزمة ،ويتم استقبال طلبات املستثمرين من خالل
النافذة االستثمارية يف هيئة االستثمار.
كما يقوم املفوض بالتنسيق مع الدوائر املعنية بهيئة االستثمار
لتزويدهم باملعلومات املطلوبة حول بعض املشاريع احلاصلة على
إعفاءات أو موافقات أولية أو ترخيص ،سواء من خالل النافذة
أو من خالل وزارة السياحة واآلثار .وهو عضو يف جلنة دراسة
وضبط اإلعفاءات اخلاصة باملادة (/8أ) من قانون االستثمار.
كما جاء يف سياق هذا التقرير ،لم يتم إقرار التعليمات املتصلة
بإدارة املواقع السياحية ،بل هناك توجه لدى الوزارة ضمن
خطتها االستراتيجية لألعوام  2020-2018بتعديل نظام
إدارة املواقع السياحية بحلول عام .2020
ُت َع ّد الوزارة اجلهة املرجعية التنظيمية للمنشآت السياحية
والفندقية وفق ًا ألحكام قانون الرقابة والتفتيش على األنشطة
االقتصادية رقم ( )32لسنة  2017والذي ُب ِدئ بتنفيذه يف
نهاية الربع األول من عام  ،2018كما انبثق عن هذا القانون
أربعة أنظمة تتصل بالتفتيش وإجراءات التفتيش واللجان
املشتركة وتفويض الصالحيات ،ودخلت حيز التنفيذ يف بداية
عام .2019
وقد أعدت وزارة السياحة واآلثار مسودة ملشروع نظام مهام
وحدة الرقابة والتفتيش على املنشآت السياحية وصالحياتها،
ولكنها تريثت يف إصداره يف ضوء وجود أربعة أنظمة منبثقة عن
قانون الرقابة والتفتيش على األنشطة االقتصادية الشاملة،
وذلك لتوحيد اجلهات املرجعية يف التفتيش ومنع االزدواجية
ورفع كفاءة املفتشني .وسيتم السير بإجراءات إقرار النظام عام
.2020
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أبرز توصيات تقرير
الرقم
حالة البالد لعام 2018
مراجعة خطة إدارة
األزمات احلالية التي
وضعها خبير منظمة
6
السياحة العاملية،
لتطويرها وتفعيلها يف
حال دعت احلاجة إليها.
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اإلجراءات املتَّ خذة من طرف اجلهات املعنية
هناك تنسيق مع املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات ملراجعة
اخلطط التنفيذية املعتمدة سابق ًا لتحديثها واعتمادها ،ولكن
ال يوجد خطة واضحة وجدول زمني محدد لها.

وضعت الوزارة ضمن خطتها لألعوام  2020-2018عدد ًا من
مشاريع التدريب والتشغيل بالتنسيق مع وزارة العمل ،إذ تنفذ
ملحة لتنمية
ثمة حاجة ّ
ّ
وزارة العمل برنامج ًا تدريبي ًا بدعم من صندوق التدريب
املوارد البشرية يف املجال
والتشغيل يهدف إلى توفير  5889فرصة عمل يف القطاعات
السياحي والفندقي،
االقتصادية املختلفة ،وقد بلغ نصيب القطاع السياحي منها يف
ليتم تأهيل الشباب
عام  2019وحتى تاريخ إعداد هذه املراجعة  821فرصة تدريب
الراغبني يف العمل يف هذا
يف مجال السياحة والفندقة يف بعض احملافظات ،على أن يتم
املجال وتدريبهم.
تشغيل املتقدمني لهذه الفرص ودفع رواتبهم من خالل وزارة
السياحة واآلثار.
قامت الوزارة بالتعاون مع مشروع ( )USAID / BESTمن خالل
برنامج املنح ،بدعم مشاريع صغيرة ومتوسطة لتطوير منتجات
سياحية تعكس هوية األردن وتقدم خدمات عالية اجلودة،
ضرورة إيجاد جهات
وتثري جتربة السائح يف الوجهات السياحية املختلفة .وقدم
داعمة ومصادر متويل
البرنامج الدعم الفني والتدريب ألبناء املجتمع احمللي حول
خارجية وبيوت خبره
مواضيع عدة للرفع من تنافسية القطاع ومستوى اخلدمات
لتنفيذ مشاريع البنية
املقدمة .كما تقوم الوزارة بالتعاون مع ( )USAIDبإعداد
التحتية وتطوير
إجراءات التشغيل القياسية ملواقع التراث الثقايف والتي تقدم
املنتجات السياحية ذات
طريقة جديدة لإلدارة وصيانة املوقع (حتسني معايير الصرف
امليزة التنافسية لألردن.
الصحي ،والعناية باألساس وعمليات صيانة املنشأة يف املواقع)،
ليتم تطوير كتيب قياسي جلميع املواقع ،وكذلك كتيبات خاصة
باملوقع ّ
لكل من جرش وقلعة عجلون وجبل القلعة وأم قيس.
ضرورة دراسة موضوع
صدر كتاب رئاسة الوزراء رقم ( )6354بتاريخ 2018/2/20
املقيدة ووضع واملتضمن املوافقة على التوصيات الواردة يف محضر اجتماع
اجلنسيات ّ
تعليمات واضحة ،وذلك
اللجنة املشكَّ لة لدراسة مقترحات زيادة أعداد املرضى
الستقطاب أكبر عدد
الوافدين للعالج ،ومن ضمنهم ذوو اجلنسيات املقيدة بحسب
من السياح ،وإيقاف
ما جاء يف هذه املراجعة /البند األول (متابعة استراتيجية
التراجع يف أعداد املرضى القطاع) ،واجلزء اخلاص بتحسني األنظمة والتعليمات اخلاصة
الوافدين.
باجلنسيات املقيدة.
صدر قانون املسؤولية الطبية والصحية رقم ( )25لسنة ،2018
اإلسراع بإقرار قانون
ونُ شر يف اجلريدة الرسمية بتاريخ  ،2018/5/31ودخل حيز
املسؤولية الطبية.
التنفيذ بعد تسعني يوم ًا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية.
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ضرورة التأكيد على دقة
البيانات اإلحصائية
الصادرة بخصوص
عدد السياح وإنفاقهم
يف اململكة ،والغرض من
زيارتهم وغير ذلك من
املؤشرات.

12

العمل على تذليل
الصعوبات التي
تواجه تنفيذ املشاريع
االستثمارية ومشاريع
استخدام الطاقة
املتجددة ،وخاصة
ما يتصل بالقوانني
والتشريعات املتصلة
باالستثمار وحتفيزه
واحلصول على املوافقات
والتراخيص.
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خفض الضرائب على
القطاع السياحي
عموم ًا لينعكس ذلك
على التنافسية مع دول
اجلوار.
دعوة وزارة السياحة
واآلثار بالتعاون مع
اجلهات املعنية من
القطاعني العام واخلاص
لتوفير أسعار تفضيلية
لألردنيني.

اإلجراءات املتَّ خذة من طرف اجلهات املعنية
وفّ ر مسح القادمني واملغادرين الذي نفذته دائرة اإلحصاءات
العامة بتمويل من وزارة السياحة واآلثار ،العديد من املؤشرات
والبيانات التي استُ خدمت يف إعداد احلسابات الفرعية
للسياحة ،والتي يتم من خاللها احتساب القيمة املضافة لقطاع
السياحة .كما وفّ ر املسح بيانات تتصل بالدخل السياحي وإنفاق
السياح على البنود املختلفة وغير ذلك من املؤشرات ،باإلضافة
إلى بيانات تخدم هيئة تنشيط السياحة يف إعداد خطتها
التسويقية وتوجيه برامجها الترويجية.
تنفيذ ًا للتوجهات احلكومية نحو االعتماد على الطاقة
املتجددة اعتماد ًا كبير ًا ومواجهة املخاطر البيئية والكلف
العالية املترتبة على استخدام الكهرباء ،أنهت الوزارة شمول
خمسة مواقع سياحية إضافة إلى مبنى الوزارة يف مشاريع
استخدام الطاقة املتجددة .وهذه املواقع هي :حمامات عفرا،
ومتحف أخفض بقعة على سطح األرض ،وبانوراما البحر امليت،
وقصر احلرانة ،وشارع الفنادق وسط مأدبا.
جار لتزويد مركزَ ي زوار مأدبا وجرش بالطاقة
كما أن العمل ٍ
الشمسية ،وتزويد وسط مدينة مأدبا بوحدات إنارة موفرة
للطاقة .وتضمنت خطط الوزارة يف املرحلة القادمة شمول
جميع املواقع السياحية واألثرية يف هذا املشروع.
أي
علم ًا أنه لم يتم تضمني قانونَي املصادر الطبيعية واالستثمار ّ
بنود تتصل بالطاقة املتجددة.
ألغت احلكومة منذ عام  2017الضريبة اخلاصة على تذاكر
السفر (ضريبة املغادرة) جلميع السياح القادمني عبر مطار امللك
حسني يف العقبة باستخدام الطيران العارض ومنخفض الكلفة.
أكّ دت الوزارة أنها مستمرة يف تنفيذ برامج تشجيع السياحة
الداخلية املدعومة ،إذ أطلقت حملة ّ
«يل معنا ُأ ْر ُدنّنا جنّ ة» وفق
رؤية وإجراءات تضمن توسيع شريحة املواطنني املستفيدين،
إذ قامت الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بدعم احلملة بنسبة
 %50مبا يف ذلك أجور النقل التي ُق ِّدمت للمواطنني مجان ًا.

تقرير حالة البالد لعام  :2019السياحة
أبرز توصيات تقرير
الرقم
حالة البالد لعام 2018

15

تنفيذ دراسة لقياس
العائد على االستثمار
يف املنشآت السياحية
التي استفادت من نظام
احلوافز.
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تعزيز التربية والثقافة
السياحية بالتعاون
مع وزارة التربية
والتعليم عند إعداد
االستراتيجيات.
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ضرورة وضع شروط
وأحكام من خالل وزارة
النقل وبالتنسيق مع
وزارة السياحة واآلثار
واملؤسسات التابعة لها،
حتدد من خاللها حقوق
َّ
املسافر األردني على
رحالت الطيران العارض.
ضرورة صياغة قانون
جديد للسياحة وأنظمة
صادرة عنه ،واالبتعاد
عن النهج املتبع خالل
العقدين املاضيني
بإدخال تعديالت
طفيفة عليه.
صياغة قانون غرفة
السياحة.

اإلجراءات املتَّ خذة من طرف اجلهات املعنية
قامت الوزارة بالتعاون مع ( )USAIDببناء نظام إلدارة األداء
للخطة االستراتيجية للوزارة ،ملتابعة وتقييم مشاريع الوزارة
واخلطط التنفيذية املنبثقة عن اخلطة ( .)2020-2018وقد
ً
ً
كامال للمشروع من حيث :ربط املشروع
تفصيال
شمل هذا النظام
بالركيزة االستراتيجية والهدف املؤسسي والبرنامج ،ومدة
تنفيذ املشروع (تاريخ البدء وتاريخ االنتهاء) ،وكلفة املشروع،
واملوقع اجلغرايف ،ومسؤولية التنفيذ ،وأهداف املشروع ،ووصف
املشروع ،وإجنازات املشروع ،واملعوقات ،واحللول والتوصيات،
إضافة إلى مؤشرات قياس األداء.
كما تقوم الوزارة دوري ًا مبتابعة أداء القطاع وتقييمه من خالل
جمع البيانات املشمولة وحتليلها من خالل نظام إحصائي
محوسب ،ونشرها على صفحة الوزارة اإللكتروني شهري ًا.
مت إشراك وزارة التربية والتعليم يف إعداد االستراتيجية
الوطنية للتوعية السياحية لألعوام  ،2022-2017كما نظمت
ّ
األدلء السياحيني
وزارة السياحة واآلثار بالتعاون مع جمعية
ومن خالل مديريات السياحة ،محاضرات توعوية لطلبة
املدارس عن أهمية السياحة واحملافظة على نظافة املواقع
السياحية ،إضافة إلى تنظيم رحالت تثقيفية لطلبة املدارس يف
جميع احملافظات.
أعدت هيئة الطيران املدني مسودة تعليمات حماية املسافر،
حددت حقوق املسافر األردني وواجباته ،وذلك يف ضوء
التي ّ
صدور قانون الطيران املعدل رقم ( )8لسنة  2018ونشره يف
اجلريدة الرسمية بتاريخ  ،2018/2/1والذي ُعدلت فيه املادة
املتصلة بحماية املسافر ،إذ مت تعريف الناقل اجلوي ليشمل
خطوط الطيران املنتظم وغير املنتظم ،مما يعني أن رحالت
الطيران العارض مشمولة يف التعليمات الصادرة بهذا اخلصوص.
عدلت الوزارة قانون السياحة ضمن خطتها االستراتيجية
ّ
ً
تعديال جذري ًا ،وهناك العديد من
لألعوام 2020-2018
األسباب املوجبة لهذا التعديل والتي تطرقت إليها هذه
املراجعة.
أي قانون.
لم يتم إصدار ّ
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أن تكون أولوية الترويج
السياحي الوصول
باألردن إلى أن يصبح
مقصد ًا سياحي ًا
20
( )Destinationووضع
استراتيجية للمرحلة
القادمة.
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االستمرار يف تقدمي
احلوافز لشركات
الطيران العارض
ومنخفض الكلفة.
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وضع استراتيجية
موحدة
تسويقية ّ
بعده
لتسويق األردن ِّ
وجهة سياحية طبية
عالجية.
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اإلجراءات املتَّ خذة من طرف اجلهات املعنية
تعمل هيئة تنشيط السياحة وفق استراتيجية محكمة
للتسويق السياحي مت إعدادها بالتعاون مع ( ،)USAIDتتبع
مفهوم األمناط السياحية ،وتركّ ز على تسويق األردن بوصفه
أي ارتباط بوجهات مشتركة مع دول
وجهة مميزة بعيد ًا عن ّ
أخرى ،وخاصة يف ضوء األزمة السياسية التي أثّ رت على قطاع
السياحة عموم ًا ،واملجموعات السياحية املشتركة بني دول
املنطقة خصوص ًا.
استمرت الهيئة بتقدمي احلوافز والدعم للطيران العارض ،إذ
قدموا إلى األردن عبر شركات
قامت بدعم  45,161سائح ًا ِ
ّ
الطيران العارض يف عام  ،2018كما وقعت الهيئة اتفاقيات
تسويقية مع أكبر شركات الطيران منخفض الكلفة يف العالم
والتي بدأت بتسيير رحالت من أكثر من  20وجهة جديدة
ابتداء من عام .2018
ً
عامي 2018
وبخصوص رحالت الطيران منخفض الكلفة خالل َ
و ،2019ال بد من حصول هيئة تنشيط السياحة على بيانات
عن أعداد السياح القادمني إلى اململكة على منت هذه الرحالت
تبع ًا للجنسية وبلد القدوم ،وذلك لتتمكن من قياس العائد على
االستثمار مقابل الدعم الذي تقدمه والبالغ  60دوالر ًا لكل
مسافر ،كما أن هذا األمر سيمكّ ن الهيئة من التأكد أن ما تقدمه
موجه الستقطاب السائح من اخلارج لزيارة األردن
من دعم ّ
وليس لتحفيز األردنيني الستخدام الطيران منخفض الكلفة
للسفر للخارج ،والذي سيشكل خسارة كبيرة لالقتصاد الوطني
والسياحة احمللية.
أجرت الهيئة تعديالت على نظامها ،إذ مت تشكيل مجلس أمناء
السياحة الصحية والتعايف ليضم يف عضويته  16شخص ًا،
ويسمى رئيس املجلس من خالل رئيس الوزراء .كما ُأنشئت
ووضعت خطة عملها وفق
وحدة السياحة الصحية يف الهيئة ُ
استراتيجية الهيئة لألعوام  ،2019-2017وكذلك ُف ِّعلت
استراتيجية السياحة الصحية لألردن يف عام  2018بالتنسيق
مع الشركاء من القطاعني العام واخلاص.
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إعادة النظر يف نظام
هيئة تنشيط السياحة.
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حصر دور هيئة تنشيط
السياحة بالتسويق
والترويج للمنتج
السياحي يف أنحاء
العالم ،وعدم استخدام
موازنتها لدعم املنتج
داخل األردن.
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ضرورة توحيد اجلهود
التسويقية ما بني
هيئة تنشيط السياحة
وسلطة منطقة العقبة
االقتصادية اخلاصة
وسلطة إقليم البترا
التنموي السياحي.

اإلجراءات املتَّ خذة من طرف اجلهات املعنية
قامت الهيئة مبراجعة نظامها احلالي رقم ( )79لسنة 2007
وتعديله ،وصدر نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة
رقم ( )69لسنة  2019ونُ شر يف اجلريدة الرسمية بتاريخ
 ،2019/5/16ومت التركيز فيه على إشراك جميع القطاعات
التي تستفيد من الهيئة وتساهم يف موازنتها السنوية ،مثل
جمعية املطاعم السياحية ،وجمعية املستشفيات اخلاصة،
وهيئة موقع املغطس ،وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
ومت تخصيص مقعد ّ
لكل من جمعيتَ ي املطاعم السياحية
واملستشفيات اخلاصة يف مجلس اإلدارة ،مما يعني توسيع
عدد أعضاء مجلس اإلدارة ،كما مت انتخاب نائب مؤقت
لرئيس مجلس اإلدارة من القطاع اخلاص .وبخصوص إعادة
النظر يف الهيكل التنظيمي ،فقد استحدثت الهيئة خالل عام
ً
ً
هيكال
متكامال إلدارة املوارد البشرية ،يتضمن
 2019نظام ًا
تنظيمي ًا ووصف الوظائف ومتطلبات كل وظيفة ،إضافة إلى
نظام التقييم واحلوافز التي تتناسب مع متطلبات الوظيفة،
واستحداث تعليمات خاصة للتعيني والتدريب واإلحالل
والتعاقب.

أضافت الهيئة عبارة «الترويج السياحي خارج اململكة وداخلها»
إلى مهامها يف نظامها املعدل ،علم ًا أن توصية حصر دور الهيئة
أن جزء ًا
بالترويج يف اخلارج وردت من القطاع اخلاص الذي يرى ّ
من موازنة الترويج تنفَ ق على تنفيذ فعاليات محلية ال تسهم يف
جذب املزيد من السياح من اخلارج.
رد الهيئة« :هيئة تنشيط السياحة هي اجلهة الرسمية
ورد يف ّ
الرئيسة املناط بها تسويق املنتج السياحي األردني وترويجه
يف محافظات اململكة» .وتقوم الهيئة بعقد جلسات حوارية مع
املؤسسات التي تقع يف املناطق اخلاصة لتوحيد جهود التسويق
والتعاون يف مجال الترويج السياحي .وإميان ًا بتوحيد اجلهود
التسويقية ،قامت سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة
يف عام  2018بتقدمي دعم مادي لبعض األنشطة التسويقية
أن توحيد اجلهود يعني أن يكون هناك
للهيئة يف العقبة ،علم ًا ّ
خطة تسويقية موحدة وليس فقط تقدمي بعض أوجه الدعم
للهيئة من سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة وسلطة
إقليم البترا التنموي السياحي.
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ثالثاً :النظرة املستقبلية التي يجب التوجه نحوها اعتامدا ً عىل
االسرتاتيجيات
بد من استعراض أبرز التوجهات واألهداف االستراتيجية
للحديث عن هذا اجلانب ال ّ

التي تضمنتها االستراتيجية األخيرة للقطاع السياحي ،وهي االستراتيجية األردنية
هي إعدادها ،ولكن لم ُتط َلق رسمي ًا بعد .إذ اتبعت
للقطاع السياحي ( )2022-2019التي ُأ ِن َ
وزارة السياحة واآلثار أسلوب النهج التشاركي والتشاوري مع الفعاليات السياحية وممثلي

املجتمع احمللي يف احملافظات ،كي حتظى املجتمعات احمللية بحصة من تنمية السياحة
وتشارك يف القرارات وتستفيد من توفير فرص التوظيف وإنشاء املشاريع .وتهدف هذه
االستراتيجية إلى حتفيز منو قطاع السياحة وتسريعه ،وحتسني جتربة الزوار ،وزيادة
تنافسية قطاع السياحة .وهي تشتمل على خمسة أهداف استراتيجية رئيسة من شأنها
حتقيق الرؤية والرسالة للقطاع السياحي ،وذلك كما هو مبني تالي ًا:

أ .الرؤية والرسالة لالستراتيجية األردنية للقطاع السياحي ()2022-2019
الرؤية :أن يكون األردن وجهة سياحية مستدامة يف مجاالت السياحة املختلفة (التاريخية

والثقافية ،واملغامرة ،والدينية ،والعالجية ،واالستجمام ،وسياحة األعمال واملؤمترات).
الرسالة :تعزيز االقتصاد األردني ومبا يؤثر إيجاب ًا على املجتمعات احمللية ،وخلق فرص
عمل لألردنيني من خالل تنويع املنتجات والتجارب ،وتطوير شرائح جديدة ،واعتماد
أسلوب حديث وشامل يركز على املزايا التنافسية للمنتج السياحي األردني.

ب .األهداف االستراتيجية املعلنة للقطاع السياحي ()2022-2019

اشتملت االستراتيجية على خمسة أهداف رئيسية تنسجم مع األولويات واألهداف
الوطنية التي تضمنتها «وثيقة األردن  ،»2025وكذلك برنامج حتفيز النمو االقتصادي

األردني ( ،)2022-2018وهي:
 .1استعادة النمو السياحي وبناء قيمة أكبر للسياحة ،من خالل:
توجيه النشاطات التسويقية للتركيز على األسواق الرئيسية وشرائح السياح

-

احملتملني املهتمني مبنتجات سياحية متخصصة.
َ
 استخدام وسائل التسويق الرقمي ،وزيادة احملتوى الرقمي عن األردن ،واالستفادة مناحملتوى املتوفر ،وذلك باستخدام املنصات اإللكترونية ومواقع وكالء السياحة والسفر
على شبكة اإلنترنت ،وبناء مكتبة رقمية شاملة جلميع التجارب السياحية يف األردن.
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 استهداف سوق املؤمترات واالجتماعات واملعارض جلذب املزيد من السياح القادرينعلى تكرار الزيارة واإلنفاق مبستويات عالية ،من خالل تدريب قدرات املختصني
احملليني وبنائها يف مجال سياحة املؤمترات ،وزيادة عدد احلاصلني على شهادات
االعتماد الدولية من األفراد واملؤسسات ،واالستمرار يف عضوية اجلمعيات واملنظمات
الدولية املعنية بسياحة املؤمترات ،وترويج الفعاليات واملهرجانات الكبيرة التي تقام يف
األردن جلذب املزيد من الزوار الدوليني.
 تسويق السياحة الدينية يف األردن ،وتعزيز محتوى القصص الدينية لتحسني جتاربالزوار يف املواقع الدينية املقدسة.
معنيني مباشرة بتحقيق
ويشار إلى أن القطاع اخلاص السياحي وهيئة تنشيط السياحة
ّ
الهدف املعني ،إذ إن استراتيجية هيئة تنشيط السياحة ( )2019-2017تهدف إلى
زيادة أعداد السياح وزيادة إنفاق السائح يف اململكة وإطالة مدة إقامته ،وذلك من خالل
تركيز جهود التسويق على املميزات التنافسية للمنتج السياحي األردني واستهداف
أسواق وشرائح محددة ،وعليه فقد مت وضع هدف استراتيجي هو منو الدخل السياحي
مبتوسط نسبة  %11سنوي ًا ليصل إلى  6مليارات دينار بحلول عام  ،2022إضافة إلى

زيادة عدد سياح املبيت مبتوسط نسبة  %6.0سنوي ًا ليصل إلى  5.3مليون سائح بحلول
عام  ،2022وكذلك رفع نسبة مساهمة الدخل السياحي يف الناجت احمللي اإلجمالي من

 %11.4يف عام  2017إلى  %15يف عام  ،2022إضافة إلى زيادة عدد العمالة املباشرة يف
ً
وصوال إلى  75ألف فرصة عمل يف عام  2022مقارنة بـ  51ألف فرصة يف
قطاع السياحة
أي استحداث ما يقارب  24ألف فرصة عمل .وذلك كما هو مبني يف اجلدول
عام ْ ،2017

أدناه:
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جدول رقم ( :)2مستهدفات القطاع وفق االستراتيجيات املعلنة
2015
البند

عدد سياح املبيت (مليون)
الدخل السياحي (مليار
دينار)
عدد العاملني يف القطاع
(ألف)**
نسبة الدخل السياحي
للناجت احمللي اإلجمالي%

األرقام
املستهدفة يف
َ
االستراتيجية
السابقة

األرقام
الفعلية

2017

2018

2019

2020

2021

2022

()2015- 2011
*

3.76

3.8

4.1

4.4

4.7

5.0

5.3

4.2

2.9

3.3

3.7

4.2

4.7

5.3

6.0

67

49.1

51.4

51.5

60

65

70

75

-

11.4

12.4

13.0

13.5

14.0

15.0

*

أحد أهداف االستراتيجية السابقة (.)2015-2011
* لم ُي َع ّد هذا البند َ
** مالحظة :مت اعتماد أرقام العمالة املباشرة يف القطاع السياحي بعد احلديث مع أمني عام وزارة السياحة واآلثار خالل إعداد
املراجعة ،إذ إن األرقام املوجودة يف استراتيجية  2022-2019مختلفة ،ومن الصعب حتقيقها خالل السنوات األربع القادمة.

بناء على واقع أداء القطاع السياحي ،وبحسب البيانات يف اجلدول السابق ،فإن األهداف
ً

املرسومة يف استراتيجية ( )2015-2011لم تتحقق بالكامل ،لذلك قد تكون هناك
مبالغة يف قيم املستهدفات التي تطمح إليها االستراتيجية األردنية للسياحة (-2019
 ،)2022وذلك يف ما يتصل بالدخل السياحي وحجم العمالة ،إذ لم يتم التركيز على
التحديات التي يواجهها القطاع السياحي منذ سنوات ،والتي تشمل :موسمية القطاع
السياحي التي لم َ
حدتها ،والطاقة االستيعابية احملدودة
أي خطط للتقليل من ّ
توضع ّ

لوسائط النقل وخدمات اإليواء بتصنيفاتها املختلفة وخاصة يف مدد الذروة للموسم
وق َصر مدة إقامة السائح لبعض اجلنسيات وحاجة املنتج السياحي واخلدمات
السياحيِ ،
السياحية إلى الكثير من التطوير والتحسني.

 .2توسيع املجال اجلوي للطيران ،وحتسني استقبال شركات الطيران العاملية ،وذلك
بتحسني الربط اجلوي والتنافسية ،وتبسيط منح التأشيرات والدخول عبر املعابر
احلدودية ،وجذب املزيد من شركات الطيران منخفض الكلفة من خالل نظام حوافز

مرتبط باستراتيجية هيئة تنشيط السياحة ،ومواصلة التعاون وزيادته بني ّ
كل من
هيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة ،واحلفاظ على
املقدم على ضريبة املغادرة.
استمرارية اإلعفاءات احلكومية املتصلة بالدعم
َّ
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 .3عرض الكثير من منتجات األردن السياحية ،وذلك بإيجاد مواقع جتمع ما بني اإلرث
والثقافة والطبيعة والطعام والعادات والتقاليد ،واستخدام مواضيع معينة مثل
للربط ما بني مناطق
السياحة الدينية واملغامرة ،وحتسني شبكة املواصالت العامة ّ
اجلذب واملدن.

 .4حتسني جتربة السائح ،بإدخال أساليب عرض وتقدمي للمواقع األثرية مبواصفات
عاملية ،وبناء جتارب سياحية حول الثقافة والعادات والتقاليد ،وإتاحة فرصة
املشاركة والتفاعل يف التجربة السياحية مما يجعلها أكثر متعة وبقاء يف الذاكرة .ومت
بعدها أولويات للعمل عليها وحتسني البنية التحتية واإلدارة
حتديد خمسة مواقع ِّ

مدة االستراتيجية ( ،)2022-2019وهي :البترا ،وجرش،
التشغيلية فيها خالل ّ
واملغطس ،والبحر امليت ،ووادي رم.

 .5زيادة تنافسية القطاع السياحي ،بالتقليل من عبء القوانني والتشريعات ،ومنح
األفراد ومؤسسات املجتمع احمللي دور ًا أكثر تأثيراً ،وإشراكهم مباشرة يف التطوير،
وتقدمي اخلدمات يف املواقع السياحية (توفير فرص عمل يف املوقع السياحي ،وإدارة
احملالت التجارية ،وتوفير خدمات الطعام والداللة ،وإنتاج احلرف اليدوية وبيعها)،
فعالة لتشجيع
وتطوير األبحاث واملعلومات التخاذ قرارات أفضل ،واتخاذ إجراءات ّ

االستثمار ،والعمل على توفير قوى عاملة مختصة بالسياحة وتدريبها.

األهداف االستراتيجية التي تضمنتها جميع االستراتيجيات ،وكما هو مبني يف سياق هذه
تصب يف تطوير قطاع السياحة األردني بركائزه كافةّ ،إل أن هذا القطاع املهم ما
املراجعة،
ّ

زال يعاني بسبب كثرة التحديات واملعوقات ،فهناك العديد من األولويات واملتطلبات التي
يجب العمل عليها للنهوض به ،وأبرزها:
 إعادة تأهيل البنية التحتية يف املواقع السياحية وتطوير املنتج السياحي من النواحيكافة ،لتوفير جتربة مميزة للزائر وزيادة القيمة املضافة مقابل املبالغ التي ينفقها
(.)value for money
ّ
محط
 يزخر األردن بالعديد من املنتجات السياحية الفريدة واملتنوعة والتي هيثمة متطلبات أخرى للسائح يبحث عنها يف كل وجهة
اهتمام الكثير من السياحّ ،إل أن ّ

يزورها ويجب توفيرها ،مثل التعرف على عادات املجتمع احمللي وتقاليده ،وتوفر
مدة املساء.
األنشطة والفعاليات خالل ّ

وجادة بني القطاعني العام واخلاص واملجتمعات احمللية،
 إيجاد شراكة حقيقيةّ
خللق ثقافة سياحية ووعي سياحي يف املجتمع األردني عموم ًا ،ويف مجتمع األماكن
السياحية خصوص ًا.
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 منح أسعار منافسة على مستوى املنطقة للمجموعات السياحية وللسياح األفراد ،منخالل تخفيض الضرائب وبخاصة ضريبة املبيعات.
 استخدام أفضل األدوات الترويجية والتي تنسجم مع التوجهات السياحية العاملية،ودعم القطاع السياحي اخلاص يف حمالته التسويقية املباشرة.
 التقليل من موسمية القطاع السياحي من خالل تخفيض األسعار يف املواسم التيتشهد انخفاض ًا يف عدد السياح ،واستقطاب الشرائح غير املعنية بالسفر يف مواسم
الذروة السياحية لألردن.
 زيادة الطاقة االستيعابية لوسائط النقل السياحي املتخصص وخدمات اإليواء خارجالعاصمة ،من خالل تشجيع حقيقي وملموس لالستثمار يف هذا املجال.
 إطالة مدة إقامة السائح من خالل حتفيز مكاتب السياحة والسفر اخلارجية وتنظيمحمالت تسويق مشتركة معها ،وإقامة أنشطة وفعاليات يف املواقع السياحية والتسويق
لها عاملي ًا ،األمر الذي يشجع املسافرين فردي ًا على تضمينها يف برامجهم ،مما ينعكس
على زيادة معدل إنفاقهم يف األردن.
ومما ال ّ
شك فيه أن جميع االستراتيجيات التي ُوضعت تلبي متطلبات القطاع السياحي،

كما أن القطاع السياحي األردني على املستويني العام واخلاص على معرفة تامة بهذه

املتطلباتّ ،إل أن اإلجراءات واألنشطة التي مت العمل بها حتى اآلن ما تزال متواضعة،
وتنفَّ ذ بطريقة عشوائية وليس استناد ًا إلى خطط عمل حتاكي هذه املتطلبات واألهداف
ويعزى ذلك
االستراتيجية ،وغير مرتبطة بجداول زمنية ومؤشرات قياس أداء محددةُ ،
إلى عدم إيجاد وحدة ُتعنى بتنفيذ االستراتيجيات الوطنية للسياحة ومتابعتها خالل
املدد املاضية ،علم ًا أن وزارة السياحة واآلثار قد أنشأت خالل عام  2018قسم ًا خاص ًا ُيعنى

باالستراتيجية ليتابع تنفيذ خطط العمل التي من شأنها حتقيق األهداف املرسومة.
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التوصيات

ً
وخاصة أن االستراتيجية لم ُتط َلق
 .1إعادة النظر يف ما تضمنته االستراتيجية من أرقام،
رسمي ًا بعد .فمع افتراض حتسن األوضاع السياسية واالقتصادية ،فإن محدودية
اإلمكانيات وكثرة التحديات التي يواجهها القطاع تستوجب تخفيض قيم األرقام
املستهدفة.
 .2تشكيل جلنة مختصة تضم ممثلني عن القطاعني العام واخلاص وعلى مستوى
عال من اخلبرة والكفاءة ملتابعة العمل على أرض الواقع وتنفيذ اخلطط املتصلة
ٍ
بتحقيق أهداف االستراتيجية األردنية للقطاع السياحي ( ،)2022-2019واخلطة
االستراتيجية لوزارة السياحة واآلثار ،فمن املهم الوقوف على مستوى اإلجناز
احلقيقي للخطط وعدم الوقوع مجدد ًا يف مأزق عدم القدرة على حتقيق األهداف

احملددة كما حصل يف االستراتيجية الوطنية السابقة.
معمقة للوقوف
 .3يف ما يخص الطيران العارض ومنخفض الكلفة ،يجب القيام بدراسة ّ
على ماهية األرقام وذلك من خالل تفصيل أعداد السياح القادمني إلى اململكة على

منت هذه الرحالت بحسب اجلنسية وبلد القدوم ،الحتساب العائد على االستثمار
وتنظيم حمالت تسويقية موجهة بحسب كل جنسية ،إضافة إلى التركيز على تنفيذ
حمالت مشتركة مع مكاتب السياحة والسفر لتشجيع املجموعات السياحية ذات
الدخل املتوسط واملرتفع لالستفادة من الطيران منخفض الكلفة ،وبالتالي حتقيق
إنفاق أكثر ومدة إقامة أطول.
 .4ضرورة استمرار اإلعفاءات احلكومية املتصلة بالدعم املقدم على ضريبة املغادرة
لرحالت الطيران العارض ومنخفض الكلفة ،مع التوصية بأن تتحمل سلطة منطقة
العقبة االقتصادية اخلاصة  %50من قيمة الدعم املقدم لكل مقعد ،إلى جانب هيئة
تنشيط السياحة ،وذلك لتتمكن الهيئة من اإلنفاق على البنود األخرى خلطتها
ً
التسويقية ،والتي ال ّ
أهمية عن دعم رحالت الطيران منخفض الكلفة.
تقل
بد من توحيد اجلهود التسويقية ،إذ ال يوجد فعلي ًا استراتيجية موحدة للسياحة،
 .5ال ّ

فهناك استراتيجية خاصة بسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة ،وأخرى
بسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ،بل إن سلطتا هاتني املنطقتني تديران املواقع
فيهما وتنفذان استراتيجيتيهما التسويقيتني مبعزل عن وزارة السياحة واآلثار
وهيئة تنشيط السياحة.

املصدرة للسياحة
 .6تشير أرقام منظمة السياحة العاملية إلى أن الهند والصني من الدول
ِّ
عاملي ًا ،ومع أن هيئة تنشيط السياحة بدأت بالتسويق يف هاتني الوجهتني منذ سنوات،
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ّإل أن النتائج ما زالت متواضعة ،والدليل على ذلك انخفاض مدة إقامة السياح من
مدة طويلة يف دول مجاورة.
هاتني اجلنسيتني يف األردن ،يف الوقت الذي يقضون فيه ّ

لذلك يجب تكثيف اجلهود التسويقية ،والتعمق يف معرفة احتياجات هؤالء السياح

عند السفر ،سواء أكانت مطاعم آسيوية أم ّ
أدلء سياحيني أم سوى ذلك.

 .7هناك عدد من اإلجراءات واخلطوات اإليجابية التي اتُّ خذت يف ما يتصل بالسياحة
العالجية والطبية والتي تطرقت إليها هذه املراجعة ،األمر الذي يتطلب من القائمني
على هذا القطاع احليوي دراسة أثر هذه اإلجراءات على أرقام السياحة العالجية ،من
خالل متابعة تنفيذ اخلطط ،ووضع مؤشرات لقياس األداء وتقدم سير العمل ،علم ًا أن
قدم ملجلس
النظام املعدل لنظام هيئة تنشيط السياحة رقم ( )69لسنة  2019قد ّ

أمناء السياحة الصحية والتعايف كل ما يلزم لتطوير السياحة الصحية وترويجها ،من
خالل وضع االستراتيجيات والسياسة العامة واإلشراف على تنفيذها ووضع اخلطط
التنفيذية الالزمة ،وكذلك اقتراح األسواق املستهدفة وعقد االتفاقيات مع الدول
وسوى ذلك من التسهيالت.
أي حمالت تسويقية يف
 .8إن ارتفاع شراء التذكرة املوحدة بنسبة  %128دون تنفيذ ّ
جدية وسريعة.
يعد حافز ًا لتنفيذ حمالت للترويج للتذكرة بصورة ّ
األسواق العاملية ّ

 .9حتفيز االستثمار يف مجال الفنادق خارج العاصمة ،و إنشاء فنادق تصنيف  3و 4جنوم،
وإقامة ُنزل بيئية ومخيمات يف معظم احملافظات ،والتوسع يف النُ زل البيئية القائمة
وزيادة الطاقة االستيعابية فيها.
 .10تخفيض الضرائب على القطاع السياحي لزيادة تنافسيته ،شرط أن ينعكس هذا
التخفيض على كلفة الطاقة والكهرباء للفنادق ،وبالتالي على أسعار الغرف الفندقية
والتي تشكل نسبة كبيرة من كلفة الرحلة السياحية ،وهو ما ينعكس يف النهاية على
إطالة مدة إقامة السائح.
 .11باتت سياحة املغامرة والبيئة من أهم أنواع السياحة املستهدفة .وتعتمد سياحة
املغامرة يف األردن على احملميات الطبيعية والتي تدار من خالل اجلمعية امللكية
حلماية الطبيعة ،وقد أثبتت اجلمعية جدارتها يف تقدمي أفضل خدمات اإليواء

والتجارب السياحية ضمن محمياتهاّ ،إل أن الطاقة االستيعابية لهذه احملميات
متواضعة وال تلبي االحتياجات املتزايدة ،لذا من الضروري دعم اجلمعية لزيادة
الطاقة االستيعابية لهذه احملميات يف احملافظات ،ومن دون التخلي عن اخلدمة عالية
اجلودة.
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 .12لقد تضمنت جميع االستراتيجيات السياحية ضرورة دعم املجتمع احمللي وإشراكه

يف التنمية السياحيةّ ،إل أن هذا الدعم غير مستدام ويفتقر إلى العديد من
اجلوانب ،ولذلك يجب إجراء دراسة معمقة للموضوع ُتعنى باحتياجات كل محافظة

وإمكانياتها وإيجاد جهة محددة ُتعنى بتدريب أصحاب املشاريع الصغيرة ومتابعتهم
يف املجتمعات احمللية ،بحيث يتركز التدريب على مواضيع محددة مثل كيفية إدارة
املشاريع ،والتسويق واستخدام شبكات التواصل االجتماعي ،والنظافة والسالمة
العامة والثقافة املالية ،والتدريب املهني.
بد من إعداد قاعدة بيانات شاملة بجميع
 .13ويف ما يخص املجتمع احمللي أيض ًا ،ال ّ
البيانات املتصلة باملشاريع واخلدمات املقدمة من خالله ،مبا فيها احلرف اليدوية

وجتارب األكالت التراثية وخدمات اإليواء ،مع إجراء تصنيف لها ،وجمع آراء الزوار
لغايات املتابعة والتطوير ،إضافة إلى ترجمة هذه البيانات إلى عدد من اللغات
والتسويق لها إلكتروني ًا.
 .14ما زالت معظم املواقع والوجهات السياحية تفتقر إلى الفعاليات واألنشطة ،وخاصة
مدة املساء ،ولذلك يجب حتفيز إقامة فعاليات ودعمها يف أبرز املواقع ،مثل إقامة
خالل ّ
قداس وسوق حريف يف املغطس ،وفعاليات شعبية وتراثية يف العقبة والبترا ،وعروض
ّ

لفرق محلية يف جبل القلعة .ومن الضروري العمل على استدامة هذه الفعاليات ،مما
ينعكس على إثراء التجربة الثقافية للسائح وعدم اقتصار جتربته على زيارة املوقع
األثري.
 .15تفعيل عمل وحدة املتابعة والتقييم وبناء قدرات موظفيها لتمكينهم من متابعة
سير املشاريع امليدانية ومراقبة تنفيذ اخلطط وقياس نتائجها دوري ًا للوقوف على
تنفيذها أو معاجلة املعيقات يف حال عدم االلتزام بتنفيذها ،وتقييم مؤشرات األداء
ومقارنة تقدم سير العمل ،علم ًا أن إحدى نقاط الضعف التي وردت يف حتليل البيئة
الداخلية واخلارجية لوزارة السياحة واآلثار ،هي غياب األنظمة الالزمة لعمل وحدة
املتابعة والتقييم وافتقارها لالحترافية واخلبرة واملعرفة يف متابعة سير املشاريع
وإعداد مؤشرات األداء.
 .16تشكيل جلنة ملراقبة اجلودة ( )Quality Control Committeeلتقييم التجربة
السياحية التي مير بها السائح منذ حلظة وصوله ولغاية مغادرته اململكة ،على أن
تقدم اللجنة توصياتها لوزارة السياحة واآلثار كل ربع سنة لتقوم الوزارة بدراسة
مدى إمكانية تطبيق هذه التوصيات مع اجلهات ذات العالقة .وجتدر اإلشارة إلى أن
ً
ثانية يف
هذه التوصية وردت يف تقرير حالة البالد لعام ّ ،2018إل أنه مت تضمينها
أي إجراء بخصوصها.
هذه املراجعة ألهميتها ولعدم اتخاذ ّ
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 .17ما زال موضوع تنمية املوارد البشرية وتدريبها يف القطاع السياحي مطلب ًا أساسي ًا،
بد من وضع خطة
وذلك لوجود فجوة كبيرة بني
جانبي العرض والطلب ،ولهذا ال ّ
َ

لسد هذه الفجوة ورفد
وطنية شاملة بالشراكة ما بني القطاعني العام واخلاص
ّ
بعاملني مؤهلني ومدربني ،وكذلك يجب على اجلهات املعنية يف قطاع
القطاع السياحي
ِ

التعليم التركيز على التخصصات السياحية نظر ًا حلاجة سوق العمل واستيعابه لهذه
التخصصات سواء كان اخلريجون من الذكور أو اإلناث ،إضافة إلى زيادة أعداد املدارس
احلكومية املختصة بتدريس اإلناث يف مجال القطاع السياحي.
 .18وضع خطط تسويقية جلذب املزيد من االستثمار احمللي واألجنبي لتطوير البنية
التحتية السياحية وحتسينها على مستوى محافظات اململكة ،مع التركيز على تنويع
أماكن اإلقامة واملبيت ،وتطوير اخلدمات السياحية واملرافق الترفيهية.
 .19العمل على منح املزيد من احلوافز االستثمارية لقطاع السياحة ،وخاصة للمشاريع
التي ُتقام خارج العاصمة.
 .20االستمرار يف دراسة القوانني واألنظمة للمؤسسات واجلهات التي يتشابك عملها
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع القطاع السياحي ،وذلك ملواءمة بعض بنودها ملا
فيه مصلحة القطاع .ومن األمثلة على ذلك :قانون املصادر الطبيعية ،وقانون البيئة،
وقانون االستثمار.

توصيات القطاع السياحي ومقرتحاته خالل مناقشة املراجعة

 .1ال بديل عن تركيز السلطة التامة يف جميع نواحي صناعة السياحة بيد وزارة
السياحة واآلثار ،مبا يف ذلك ما ينضوي حتت مسمى النقل السياحي وتأجير السيارات
وأي
أي بروتوكول يحدد العالقة بني وزارة السياحة واآلثار من جهة ّ
السياحية ،كما أن ّ
منطقة خاصة يستوجب إلزام إدارة هذه املنطقة باعتماد التعليمات واألنظمة املتبعة
يف بقية أراضي اململكة.

 .2السماح لشركات ومكاتب السياحة الوافدة باقتناء وسائط نقل ،على أن ال تشمل
احلافالت من سعة  18راكب ًا أو أكثر.
ِ
واملسماة بحكم
 .3تشكيل جلنة تضم ممثلني عن وزارة السياحة واآلثار واجلمعيات املهنية
ّ
قانون السياحة املعمول به ،لصياغة مشروع قانون للسياحة يحاكي صناعة السياحة
يف هذا العصر ،ويرسخ مبدأ الشراكة بني القطاعني العام واخلاص .باإلضافة إلى
صياغة قانون لغرفة سياحة جتسد طموحات املهن السياحية كافة ،وإعادة النظر يف
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األنظمة ذات الصلة لتتماشى مع نص قانون السياحة اجلديد على أن تستعني اللجنة
باخلبرات القانونية الالزمة.
 .4حان الوقت أن يعتمد األردن نظام التأشيرة اإللكترونية ،خصوص ًا يف الوقت التي تزداد
فيه املنافسة من دول أخرى يف املنطقة والعالم .وباإلمكان االقتداء بتجارب أخرى
الجتذاب السياح ،ومن ذلك جتربة اإلمارات العربية املتحدة يف إدارة نظام التأشيرة
اإللكترونية عن طريق مكاتب السياحة والسفر.
 .5توحيد نسبة ضريبة املبيعات على اخلدمات السياحية يف جميع أنحاء اململكة بنسبة
 ،%8األمر الذي سيكون له دور يف زيادة املنافسة ويساهم يف تخفيض أسعار املنتج
السياحي األردني وتنشيط السياحة احمللية ،حيث تشتكي املطاعم السياحية من
انخفاض عدد روادها.
 .6على احلكومة أخذ املبادرة بتنشيط السياحة احمللية عن طريق وضع مخطط
شمولي لتطوير خدمات ومرافق تخدم هذه السياحة ،وتخصيص مواقع يف األراضي
تؤجر ملستثمرين ومطورين محليني مببالغ
احلكومية يف املناطق اجلاذبة للسياحة كي َّ
املقدمة
رمزية وضمن شروط واضحة ميكن قياس أدائها ،على أن
حتدد أسعار اخلدمات َّ
َّ

مبشاركة وزارة السياحة واآلثار ومبا يضمن حتقيق عائد مقبول للمستثمرين.

 .7إن الدور احملوري لهيئة تنشيط السياحة يوازي يف أهميته الدور التنظيمي والرقابي
أن من
لوزارة السياحة واآلثارّ ،إل أن جمعية وكالء السياحة والسفر األردنية تعتقد ّ
الضروري إعادة توجيه بوصلة الهيئة إلى االجتاه الصحيح ،وهو تكريس كل إمكانياتها
البشرية واملالية لزيادة الدخل السياحي ،ليس بالضرورة عن طريق زيادة عدد
السياح ،بل بإطالة مدة إقامتهم.
 .8وحيث أن جمعية وكالء السياحة والسفر تولي هيئة تنشيط السياحة األهمية
القصوى لدورها يف استدامة منو القطاع السياحي ،فقد طلبت من املجلس االقتصادي
واالجتماعي تخصيص جلسة يحضرها القائمون على القطاع لبحث مستقبل الهيئة
معمق.
بشكل ّ
 .9ضرورة اتباع احلكومة نهج املعاملة باملثل يف ما يتعلق بالسماح ملستثمرين أجانب
باالستثمار يف مكاتب سياحية يف األردن ،أو أن يتم وضع شروط كاملعمول بها يف
جمهورية مصر العربية .حيث أن احلد األدنى لرأس مال الشركة السياحية يف األردن
هو  5آالف دينار ،وهو ما يطرح التساؤل عن الفائدة املرجوة من االستثمار األجنبي
يف هذا املجال.
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املقدمة يف املواقع السياحية والطرقات املؤدية
 .10ضرورة حتسني ورفع مستوى اخلدمات
َّ
إليها ،وحتديد ًا ما يتعلق بالنظافة واملرافق الصحية.

 .11يجب أن يكون للبلديات دور يف تطوير السياحة احمللية ،وأن يكون لها مصلحة حقيقية
يف رعاية املواقع السياحية ،وذلك من خالل حتويل جزء من اإليرادات السياحية
للبلديات ،حيث أنه ال ميكن الوصول إلى سياحة محلية متقدمة وال ميكن احلفاظ

على املواقع األثرية ّإل من خالل شراكة حقيقية مع القطاع اخلاص والبلديات.

 .12يجب تفعيل القوانني مبا يضمن وقف تقاضي العموالت وطلب «اإلكراميات» بشكل
غير الئق ،حيث أن هذا األمر يؤثر على قطاع السياحة (السياحة العالجية حتديداً)،
خصوص ًا عند تداول مثل هذا السلوك عبر وسائل التواصل االجتماعي.
 .13ضرورة وضع أهداف ملموسة وواضحة يف ما يتعلق بتطوير املسارات السياحية تبني
َّ
املتوقعة،
األعداد املستهدفة ملرتادي هذه املسارات ،وأماكن إقامتهم ،واإليرادات
وعدد األسر احمللية املستفيدة ،وكذلك كيفية تسويق املنتجات والكلف املترتبة
على ذلك ،وذلك للتقييم وللوقوف على مدى جناح اخلطط املوضوعة واملشار إليها
يف االستراتيجيات السياحية .وال بد أيض ًا من العمل على إزالة بعض املهن واحملالت
املوجودة على املسار السياحي (مثل محالت إصالح السيارات واإلطارات واحلدادة)،
وذلك لتأثيرها السلبي على التجربة السياحية التي يحصل عليها السائح خالل
مروره باملسار.
 .14تفعيل التعليمات املتعلقة بسياحة املغامرة والتي ُوضعت من طرف وزارة السياحة
واآلثار ،فعلى أرض الواقع ال يوجد دور رقابي للوزارة على املجموعات غير القانونية

وغير املنظمة لسياحة املغامرة ،وما زالت معظم هذه املجموعات تعمل من دون رقابة.
 .15اإلسراع يف تعديل وإصدار نظام إدارة املواقع السياحية ووضع التعليمات الالزمة
ً
فضال
ترد وتراجع،
لتطبيقه ومتابعة تنفيذه ،حيث أن حالة إدارة املواقع بشكل عام يف ٍّ
عن انتشار النفايات وتراجع خدمات الزوار وخاصة يف املواقع السياحية الرئيسية.

ومحدثة تخدم أصحاب
 .16التأكيد على أهمية توفير أرقام وبيانات إحصائية دقيقة
َّ

القرار وتساعدهم يف اتخاذ إجراءات فاعلة تخدم قطاع السياحة ،مع التأكيد على

ضرورة إجراء مسح للقادمني واملغادرين ( )Exit Surveyبشكل مستمر ،لتمكني
اجلهات املختلفة ،وخصوص ًا البنك املركزي ووزارة السياحة واآلثار ،من تقدير الدخل
السياحي واملؤشرات املتعلقة بالقطاع بشكل دقيق.
 .17أن تتضمن املناهج الدراسية مواد عن دور القطاع السياحي وأثره يف تنمية االقتصاد
واملجتمع ،وكذلك عن أهمية السلوك السياحي احلضاري يف جذب السياح وخلق
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جتربة سياحية مميزة لديهم.
 .18تضمني موضوع األمن السياحي يف استراتيجية القطاع السياحي وذلك ألهميته،
وحتى تتمكن الشرطة السياحية من حتديد االحتياجات األمنية املتعلقة بالسياحة
ووضع خطة تنفيذية قادرة على حتقيق األهداف التشغلية لقطاع السياحة (هذه
التوصية وردت يف تقرير حالة البالد لعام  ،2018ثم ُطرحت مجدد ًا من طرف إدارة
أي دور
الشرطة السياحية ،وذلك يف ضوء عدم شمول قانون السياحة اجلديد ّ
للشرطة السياحية).
 .19طرح وإحالة عطاءات النظافة يف املواقع السياحية لشركات متخصصة ومراقبتها
بشكل مستمر من ِقبل الوزارة ،وذلك كي يلمس السائح واملواطن املستوى اجليد

للنظافة واخلدمات يف املواقع السياحية.

 .20إشراك اجلامعات األردنية ،وحتديد ًا أقسام السياحة فيها ،عند إعداد
االستراتيجيات املتعلقة بالقطاع السياحي.
 .21ضرورة متثيل القطاعات السياحية املختلفة يف املجلس الوطني للسياحة ،وأن ال يتم
اختيار أعضاء املجلس بشكل انتقائي.
 .22العمل على حتسني وتطوير البنية التحتية والطرقات يف محافظة عجلون ،حيث
أن العديد من مكاتب السياحة والسفر ال تشمل محافظة عجلون ضمن برامجها
السياحية ،لصعوبة سير احلافالت يف الشوارع املؤدية للمواقع السياحية.
 .23ضرورة معاجلة موضوع اجلنسيات املقيدة ،كونه يؤثر سلب ًا على جذب أكبر عدد
من السياح املهتمني باملنتجات السياحية املختلفة ،وخصوص ًا منتج سياحة املؤمترات
واألعمال.
 .24دعا عدد من املعنيني بالقطاع إلى التركيز على الترويج للسياحة الدينية اإلسالمية
ألهميتها ،وحتديد ًا زيارة األضرحة واملقامات من ِقبل اإليرانيني.

 .25تعديل وإلغاء بعض بنود النظام املعدل لنظام ترخيص النقل السياحي رقم ()37
لسنة  ،2019وذلك النعكاساتها السلبية الكبيرة على مصلحة السياحة ،وألنها
تزيد األعباء على كاهل شركات النقل السياحي املتخصص ،وفيها إجحاف بحق
الشركات القائمة .وقد تقدمت جمعية النقل السياحي مبذكرة للمجلس االقتصادي
واالجتماعي ملساعدتها يف تعديل وإلغاء هذه البنود ،وخصوص ًا تلك املتعلقة بتصويب
أوضاع الباصات السياحية من حيث العمر التشغيلي ،والرسوم املستوفاة على بدل
خدمات احلافالت واملركبات السياحية ،ونظام التأمني اإللزامي.
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