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تقدمي

عد القطاع ال�سياحي �أحد �أهم القطاعات التي تلعب دور ًا مهم ًا يف منو االقت�صاد الأردين
ُي ّ
وجذب اال�ستثمارات �إليه ،بالإ�ضافة �إلى خلق وظائف جديدة وزيادة الإيرادات من العمالت
ال�صعبة .ويحقق الن�شاط ال�سياحي �إيرادات مبا�شرة للدولة من خالل ر�سوم دخول املواقع
ال�سياحية ،ور�سوم الت�أ�شريات ،و�ضريبة املغادرة ،و�ضريبة الدخل واملبيعات على الفنادق،
و�ضريبة القيمة امل�ضافة املح�صلة من الفنادق ،و�ضريبة الدخل واملبيعات على املن�ش�آت
ال�سياحية مثل املطاعم وكذلك قطاع النقل� ،إ�ضافة �إلى �ضريبة الدخل واملبيعات من
عد م�ساهمة ال�سياحة عام ًال مهم ًا يف منو االقت�صاد
الن�شاطات غري املبا�شرة لل�سياحة .هذا و ُت ّ
الأردين وتن�شيطه ،حيث ت�شكل ما ن�سبته  %11من الناجت املحلي الإجمايل ،و %64من �إجمايل
مقبو�ضات ح�ساب اخلدمات يف ميزان املدفوعات ،بالإ�ضافة �إلى  %26من �إجمايل مقبو�ضات
احل�ساب اجلاري يف ميزان املدفوعات ،وهذا ي�ضع ال�سياحة يف املركز الثالث من حيث الأهمية
بعد ال�صادرات ال�سلعية وحتويالت العاملني يف اخلارج.
ونظر ًا لهذه الأهمية للقطاع ال�سياحي ،و�ضعت اجلهات احلكومية واخلا�صة ّ
املنظمة لعمل
القطاع ال�سياحي (وزارة ال�سياحة والآثار ،هيئة تن�شيط ال�سياحة ،دائرة الآثار العامة،
ممثلو املهن ال�سياحية ،وغريها العديد من اجلهات املعنية) �أول �إ�سرتاتيجية وطنية لل�سياحة
لتغطي الفرتة  2015-2011مب�شاركة فاعلة ما بني القطاعني العام واخلا�ص ،حيث ا�شتملت
على �أربع ركائز رئي�سية ،ويندرج حتت كل ركيزة عدد من الأهداف الإ�سرتاتيجية ،كما هو
مبني �أدناه.
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أوالً :ركائز اإلسرتاتيجية الوطنية للسياحة
إنجازاتها

2015-2011

وتقييم

�أ .ركائز الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة 2015-2011

 .1تعزيز الت�سويق ال�سياحي.

يندرج حتت هذه الركيزة الأهداف الإ�سرتاتيجية التالية:
�أ .زيادة �إجمايل �أعداد ال�سياح القادمني �إلى اململكة لي�صل �إلى 9.4مليون �سائح يف عام .2015
ب .منو الدخل ال�سياحي �إلى  4.2مليار دينار يف عام .2015
ت.منو الدخل املت�أتي من ال�سياحة املحلية بن�سبة  %30مع نهاية عام .2015
 .2دعم التناف�سية وتطوير املنتج ال�سياحي
تهدف هذه الركيزة �إلى حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية التالية:
�أ .زيادة قدرة ا�ستيعاب الرحالت اجلوية القادمة للأردن بن�سبة %20خالل فرتة
الإ�سرتاتيجية.
ب� .إمتام  20م�شروع ًا للبنية التحتية ال�سياحية تلبي االحتياجات ال�سوقية.
و%80

ت .املوافقة على �إقرار  %100من الفنادق
الت�صنيفات الوطنية خالل فرتة الإ�سرتاتيجية.

من املطاعم ،وت�صنيفها �ضمن خطة

 .3تعزيز املوارد الب�شرية
يندرج حتت هذه الركيزة الأهداف الإ�سرتاتيجية التالية:
�أ .ايجاد � 25ألف وظيفة �إ�ضافية يف قطاع ال�سياحة خالل فرتة الإ�سرتاتيجية.
ب .رفع م�ستوى م�شاركة املر�أة يف القوى العاملة �إلى .%15
ت .تدريب خم�سة �آالف طالب يف املراكز الأحد ع�شر التابعة مل�ؤ�س�سة التدريب املهني.
ث .تدريب � 40ألف موظف على مهارات ح�سن ال�ضيافة.
 .4توفري �إطار عمل م�ؤ�س�سي وتنظيمي ف ّعال
تتمثل �أهداف الركيزة الرابعة يف الآتي:
�أ� .إقرار قانون جديد لل�سياحة.
ب .حتديث الأنظمة الداخلية اخلا�صة باملهن.
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ب .تقييم �إجنازات ركائز الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة 2015-2011

يف ما يخ�ص الت�سويق ال�سياحي� ،أظهرت البيانات الإح�صائية ال�صادرة عن وزارة ال�سياحة
والآثار وعن البنك املركزي الأردين ،ب�أن �إجمايل عدد زوار اململكة يف عام  2015قد بلغ
 4.8مليون زائر ،يف حني �أن الرقم الذي كان م�ستهدف ًا هو  9.4مليون زائر� .أما قيمة الدخل
ال�سياحي الفعلي يف عام  ،2015فقد بلغ  2.886مليار دينار مقارنة بـ  4.2مليار دينار متثل
الرقم امل�ستهدف لعام  .2015وبخ�صو�ص ال�سياحة املحلية ،جتدر الإ�شارة �إلى �أن �أول درا�سة
نفّذتها دائرة الإح�صاءات العامة كانت يف عام  ،2008وب ّينت �أن الدخل املت�أتي من ال�سياحة
املحلية قد بلغ  61.4مليون دينار ،يف حني �أن الدرا�سة الثانية التي ُنفّذت يف عام ،2012
�أظهرت �أن قيمة الدخل من ال�سياحة املحلية قد بلغ  77.1مليون دينار� ،أي بن�سبة منو و�صلت
�إلى حوايل .%27
ويف ما يتعلق بتعزيز املوارد الب�شرية وزيادة حجم العمالة يف القطاع ال�سياحي ،فقد بلغ عدد
العاملني يف القطاع ال�سياحي يف عام  2015حوايل � 49,096شخ�ص ًا مقارنة بـ � 41,879شخ�ص ًا يف
�سنة الأ�سا�س (� ،)2011أي بزيادة مقدارها � 7,217شخ�ص ًا ،يف حني �أن عدد العاملني الإ�ضايف
الذي كان م�ستهدف ًا وفق ًا للإ�سرتاتيجية هو � 25,000شخ�ص .وبخ�صو�ص رفع معدل م�شاركة
املر�أة يف القوى العاملة من  %10يف �سنة الأ�سا�س �إلى  ،%15ف�إن هذا الهدف مل يتحقّق ،حيث
بلغ عدد الإناث العامالت يف القطاع ال�سياحي يف عام  2015حوايل  4,787مقارنة بـ  4,391يف
�سنة الأ�سا�س � ،2011أي بن�سبة منو بلغت  %9فقط.
�أما بخ�صو�ص توفري �إطار م�ؤ�س�سي وتنظيمي ف ّعال من خالل �إقرار قانون �سياحة جديد،
وحتديث الأنظمة الداخلية اخلا�صة باملهن ،فتجدر الإ�شارة �إلى �أن هذه الأهداف مل تتحقق،
�إال �أن قانون ال�سياحة اجلديد( )1وبع�ض الأنظمة قد ُع ّدلت خالل عام  .2017بناء على ما
�سبق ،جند �أن غالبية الأهداف املعلنة مل تتحقّق كما هو خمطط له.
هنا ال بد من الإ�شارة �إلى �أن الأزمة ال�سيا�سية التي ع�صفت باملنطقة منذ عام  2011وما زالت
م�ستمرة لغاية الآن ،كان لها �أثر وا�ضح وكبري على القطاع ال�سياحي ،وذلك نتيجة ال�صورة
النمطية اخلاطئة لدى ال�سياح الأجانب (من الدول الأوروبية والأمريك ّيتني) حول عدم
الأمان يف اململكة ب�سبب اال�ضطرابات ال�سيا�سية يف دول اجلوار ،وذلك «من وجهة نظرهم»
كونها تقع يف قلب منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا امللتهبة� ،إ�ضافة �إلى دور الأردن
كجزء من التحالف الدويل �ضد «داع�ش» ،ما �أعطى انطباع ًا خاطئ ًا عن اململكة يف �أنها يف حالة
عدم ا�ستقرار .كما �إن العديد من ال�سياح ّ
يف�ضلون زيارة الأردن وم�صر و�سوريا وفل�سطني يف
( )1قانون معدّ ل لقانون ال�سياحة رقم ( )10ل�سنة .2017
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رحلة م�شرتكة ( .)Joint Packageومبا �أن الأو�ضاع ال�سيا�سية غري م�ستقرة يف املنطقة ،ف�إن
هذا ي�شجع ال�سياح على اختيار وجهات �أخرى مثل تركيا واليونان وقرب�ص� .إن ما �سبق ذكره
قد �ساهم يف �صعوبة حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية الطموحة التي ت�ضمنتها الإ�سرتاتيجية
الوطنية لقطاع ال�سياحة .2015-2011
ومع هذا ،ف�إن �أداء القطاع ال�سياحي الأردين كان الأقل تراجع ًا من حيث ن�سب النمو يف عدد
�سياح املبيت والدخل ال�سياحي مقارنة بدول اجلوار ،وذلك نتيجة للجهود التي ُبذلت من قبل
القطاع ال�سياحي ب�شقّيه العام واخلا�ص ،حيث روجعت ال�سيا�سات كافة ،واتّخذت العديد من
الإجراءات ،وو�ضعت خطة طوارئ للتخفيف من حدة ت�أثري الأزمة ال�سيا�سية على القطاع
ال�سياحي ،وللمحافظة على م�ستوى الطلب على املنتج ال�سياحي .وتبني الر�سوم البيانية �أدناه
�أهم امل�ؤ�شرات املتعلقة بالقطاع ال�سياحي.
ال�شكل رقم ( )1عدد �سياح املبيت لل�سنوات ( 2017 - 2002مليون)

ال�شكل رقم ( )2الدخل ال�سياحي لل�سنوات ( 2017 - 2002مليون)

7

والخاصة
ثانياً :األهداف املعلنة للقطاع من الجهات الحكومية
ّ
للفرتة القادمة
تعكف وزارة ال�سياحة والآثار حالي ًا على االنتهاء من �إعداد امل�س ّودة الأولية للإ�سرتاتيجية
الوطنية لل�سياحة لل�سنوات  2020-2017و�إطالقها وذلك بعد عقد لقاءات ت�شاورية مع
الفعاليات ال�سياحية يف �سائر املحافظات ،حيث ا�شتملت على خم�سة �أهداف �إ�سرتاتيجية
رئي�سية ،لتكون من�سجمة وحتقق الأولويات والأهداف الوطنية التي ت�ضمنتها وثيقة الأردن
 ،2025وكذلك برنامج حتفيز النمو االقت�صادي الأردين  ،2022-2018وهي:
 .1ا�ستعادة النمو ال�سياحي وبناء قيمة �أكرب لل�سياحة ،وذلك من خالل توجيه الن�شاطات
الت�سويقية للرتكيز على الأ�سواق الرئي�س ّية و�شرائح ال�سياح املحتملني ،وا�ستخدام و�سائل
الت�سويق الرقمي.
 .2تو�سيع املجال اجلوي للطريان ،وحت�سني ا�ستقبال �شركات الطريان العاملية ،وذلك بتح�سني
الربط اجلوي والتناف�سية ،وتب�سيط منح الت�أ�شريات والدخول عرب املعابر احلدودية.
 .3عر�ض الكثري من منتجات الأردن ال�سياحية ،وذلك ب�إيجاد مواقع جتمع ما بني الإرث
والثقافة والطبيعة والطعام والعادات والتقاليد ،وا�ستخدام موا�ضيع معينة مثل ال�سياحة
الدينية واملغامرة ،وحت�سني �شبكة املوا�صالت العامة للربط ما بني مناطق اجلذب واملدن.
 .4حت�سني جتربة ال�سائح ،وذلك ب�إدخال �أ�ساليب عر�ض وتقدمي للمواقع الأثرية مبوا�صفات
عاملية ،وبناء جتارب �سياحية حول الثقافة والعادات والتقاليد.
 .5زيادة تناف�سية القطاع ال�سياحي ،وذلك بالتقليل من عبء القوانني ،ومنح م�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي دور ًا �أكرث ت�أثري ًا ،وتطوير الأبحاث ،واتخاذ �إجراءات ف ّعالة لت�شجيع اال�ستثمار،
والعمل على توفري قوى عاملة خمت�صة بال�سياحة وتدريبها.
ونظر ًا لعدم �إطالق وزارة ال�سياحة للإ�سرتاتيجة الوطنية لل�سياحة لل�سنوات 2020-2017

لغاية الآن ،ف�إننا �سنتطرق لغايات �إعداد هذه املراجعة �إلى �أهم الأهداف الإ�سرتاتيجية
وال�سيا�سات التي ت�ضمنتها الإ�سرتاتيجية ال�سابقة  ،2015-2011وهي جزء من الإ�سرتاتيجية
احلالية  ،2020-2017كما هو مبني �أدناه:
املحكم على املوارد الرتاثية والأثرية (املمتلكات
 .1تطوير املنتج ال�سياحي والإ�شراف ْ
الثقافية) من خالل:
 تعزيز دور وزارة ال�سياحة والآثار ،وتكثيف جهودها لتحديد وتعريف ومراقبةتعد ذات قيمة تراثية وتاريخية وثقافية
املوارد واملمتلكات ال�سياحية يف اململكة التي ّ
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وح�ضارية وطبيعية.
 حماية املوارد واملمتلكات ال�سياحية و�صيانتها واملحافظة عليها و�ضمان ا�ستدامتها،وتوفري البنى التحتية واملرافق واخلدمات املميزة يف حميطها ،وتطويرها بالتن�سيق مع
الدوائر وامل�ؤ�س�سات املعنية.
 توفري منتج �سياحي متنوع يف الأردن يلبي املتطلبات ال�سياحية العاملية ،وحتفيزاملجتمعات املحلية لتطوير �سل�سلة التجارب ال�سياحية و�إثرائها ،وخلق منتجات
وجتارب وخدمات �سياحية مميزة تعمل على �إثراء جتربة ال�سائح.
 الرتكيز على نقاط القوة التناف�سية يف املحافظات و�إبرازها ومعاجلة نقاط ال�ضعف،وتوفري املخ�ص�صات املالية الالزمة لهذه الغاية بهدف �إبراز الهوية الوطنية للمنتج
ال�سياحي الأردين.
 تطوير اخلدمات املقدمة للزوار ،وحتقيق التوازن يف توزيع اخلدمات واملن�ش�آت ال�سياحية جغرافي ًا.
 تنفيذ م�شاريع للطاقة املتجددة يف املواقع الأثرية وال�سياحية يف اململكة. تطوير �أنظمة معلوماتية وتطبيقات �إلكرتونية للمعلومات اجلغرافية اخلا�صةباملواقع واملن�ش�آت ال�سياحية وم�شاريع التطوير ال�سياحي.
 ا�ستحداث م�سارات �سياحية جديدة ،وتطوير القائم منها يف �سائر حمافظات اململكة. .2تطوير املواقع ال�سياحية اململوكة للدولة و�إدارتها وت�شغيلها ،ورفع م�ستوى اخلدمات
ال�سياحية ب�شكل ملمو�س ،وذلك من خالل:
 توفري الظروف املالئمة واتباع املمار�سات الف�ضلى من �أجل حتفيز القطاع اخلا�ص علىاال�ستثمار يف املواقع ال�سياحية العامة ،وامل�شاركة يف �إدارة املواقع ال�سياحية وت�شغيلها
مبوجب الت�شريعات النافذة.
	�إ�شراك املجتمعات املحلية يف عمليات التطوير والت�شغيل والإدارة للمواقع ال�سياحية. تطوير املواقع ال�سياحية و�إدارتها وت�شغيلها ،وتقدمي �أف�ضل اخلدمات ال�سياحية منخالل مديرية �إدارة املواقع ال�سياحية ،والبدء بـ :موقع جر�ش الأثري ،موقع �أم قي�س
الأثري ،موقع قلعة عجلون الأثرية ،موقع قلعة الكرك ،واملواقع ال�سياحية والرتاثية
يف حمافظة الطفيلة ،وذلك بالت�شارك مع القطاع اخلا�ص.
 .3تعزيز تناف�سية اململكة كوجهة �سياحية فريدة ومناف�سة على ال�صعيدين الإقليمي
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والعاملي من خالل تطوير وتنفيذ خطط ترويجية وا�ضحة لل�سياحة يف الأردن وحمددة
الأهداف:
 تعزيز وتكثيف اجلهود املبذولة من ِقبل هيئة تن�شيط ال�سياحة لرتويج اململكة كوجهة�سياحية مناف�سة على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي ،من �أجل حتقيق �أف�ضل النتائج،
من خالل �سيا�سات عامة وخطط ت�سويقية فاعلة ،مبنية على معلومات و�إح�صاءات
دقيقة.
 العمل على تطوير وحتديث �آليات �إدارة العمل والت�سويق يف هيئة تن�شيط ال�سياحةلتواكب تغريات الع�صر ،ول�ضمان الو�صول �إلى �أكرب عدد من ال�شريحة امل�ستهدفة يف
الربامج الت�سويقية.
	�إ�شراك القطاع اخلا�ص يف ت�سويق املواقع ال�سياحية واملوارد الأثرية والرتاثية(املمتلكات الثقافية) على اختالف �أنواعها.
 تطوير برامج �سياحية مبتكرة وبعيدة عن النمطية. جذب فئات �سياحية مهتمة ب�أمناط �سياحية جديدة ومتخ�ص�صة ،مثل ال�سياحةالدينية والعالجية واال�ست�شفائية� ،إ�ضافة �إلى �سياحة الأعمال واملغامرة.
 الرتكيز على توجيه موارد الرتويج ال�ستهداف �أ�سواق �إقليمية وعاملية منتجةكالأ�سواق العربية ،وو�ضع �سيا�سات للرتويج يف هذه الأ�سواق من خالل توفري احلوافز
واملرافق واخلدمات التي تتنا�سب مع تنوع املنتج ال�سياحي الأردين وتفرده.
 ا�ستقطاب ودعم رحالت الطريان العار�ض ومنخف�ض التكاليف القادم �إلى اململكة منخالل مطاري امللك ح�سني الدويل يف العقبة ،ومطار عمان املدين يف ماركا.
 .4تعزيز ال�سياحة املحلية والرتويج لها من خالل:
	�إطالق حمالت ترويجية �سنوية ومهرجانات حملية م�ص ّممة للو�صول �إلى �شرائحاملجتمع وفئاته جميعها.
 العمل على حتفيز منو ال�سياحة املحلية من خالل التعاون الكامل مع القطاع ال�سياحيواجلهات ذات العالقة ،مثل وزارة ال�ش�ؤون البلدية ووزارة الزراعة (مثال :عمل
متنزهات مزودة باخلدمات و ُتدار من قبل �أبناء املجتمع املحلي).
�	-إعداد درا�سة حول منح املواطنني �إعفاءات �ضريبية على تعامالتهم مع املن�ش�آت
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ال�سياحية خلف�ض تكلفة ال�سياحة املحلية ،ومنحهم �أ�سعار تف�ضيلية من خالل مذكرات
تفاهم مع امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي وجمعية الفنادق وجمعية �أ�صحاب
املطاعم ال�سياحية وخا�صة يف املوا�سم التي ت�شهد تراجع ًا يف احلركة ال�سياحية.
 .5توجيه التم ّيز وحتفيزه يف القطاع ال�سياحي من خالل خلق بيئة ت�شريعية وتنظيمية
ورقابية مناف�سة تخدم عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،باال�شرتاك مع اجلهات
الت�شريعية ذات العالقة:
 العمل على تر�سيخ وجود بيئة ت�شريعية وتنظيمية و�إدارية و�إجرائية ورقابيةتتفق ومتطلبات الع�صر ،والت�سلح بالقدرات التناف�سية ،وا�ستيعاب املتغريات التي مير
بها القطاع ،بهدف اعتماد �أف�ضل املعايري الدولية من �أجل �ضمان التميز والتناف�سية
واال�ستدامة البيئية يف القطاع.
 ا�ستمرار الوزارة بالقيام يف ت�سليط ال�ضوء على الفر�ص اال�ستثمارية يف القطاعال�سياحي ،وت�سهيل فر�ص اال�ستثمار للقطاع اخلا�ص ،وتقدمي الإعفاءات واحلوافز
التي ت�شمل جميع املناطق يف اململكة.
 رفع م�ستويات معايري �أداء املهن ال�سياحية من خالل �آليات تنظيمية �أكرث فاعلية،و�إزالة �أي �شروط قد تعيق اال�ستثمارات القائمة واملتوقعة.
 و�ضع �أنظمة ملراقبة �أداء الفعاليات العاملة يف القطاع ال�سياحي ،تكفل تطبيق �أعلىمعايري ال�صحة وال�سالمة العامة وحماية ال�سياح لالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة،
وتوفري الأمن والراحة ،وكذلك اعتماد �آليات للتعامل الفوري مع �شكاوى ال�سياح
بال�شراكة مع املعنيني يف الأجهزة املخت�صة ،وتوظيف �أنظمة بديلة مثل الت�سجيل
الطوعي و�أمتتة �إجراءات الت�صنيف والرتخي�ص الإلكرتوين ال�سياحي.
 تطوير وحتديث املوقع الإلكرتوين لوزارة ال�سياحة والآثار ،ليقدم املعلومات واخلدماتملتلقي اخلدمة ،وليت�ضمن قائمة ب�أ�سماء املهن ال�سياحية جميعها مدرجة بح�سب املهنة
والت�صنيف (فنادق ،مطاعم� ،أجنحة فندقية ،خميمات بيئية ،خميمات �سياحية،
مكاتب �سياحة و�سفر �صادرة ،مكاتب �سياحة و�سفر وافدة ،مكاتب �سياحة و�سفر حج
وعمرة ،الأدالء ،احلرف اليدوية والتقليدية).
 مراجعة الت�شريعات الناظمة لعمل القطاع وحتديثها للو�صول �إلى �صيغ توافقية تخدمامل�صلحة العامة ،وتلبي احتياجات جميع الأطراف يف القطاع ،وت�ؤدي �إلى حتقيق
الأهداف العامة ،والعمل على تعديل قانون ال�سياحة حتى تتمكن اململكة من االرتقاء
بالقطاع ال�سياحي وتعزيز دوره يف عملية التنمية االقت�صادية.
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 مراجعة� أنظمة املهن ال�سياحية وتعديلها. العمل على �إيجاد وتطوير البيئة الت�شريعية املنظمة لأعمال االقت�صاد الت�شاركيب�صورة توافقية مع املعنيني ،مع الأخذ بعني االعتبار حتمية منو هذا القطاع يف ظل
التحول والتغري الكبري يف قطاع ال�سياحة العاملي ،و�أي�ض ًا الرتكيز على �أهمية هذا
القطاع للم�ساهمة يف حل الكثري من حتديات القطاعات الأخرى مثل النقل والإيواء.
 متابعة العمل على و�ضع الربامج اخلا�صة برتجمة �أهداف نظام� إدارة املواقع ال�سياحية. .6رفع الوعي العام يف �أو�ساط املواطنني ،ون�شر الثقافة ال�سياحية ،وتعزيز دور الوزارة
كم�صدر رئي�سي للمعلومات وقاعدة للبيانات ال�سياحية:
تنفيذ خطة �إعالمية �شاملة عرب ال�شبكة الإلكرتونية و�شبكات التوا�صل االجتماعي،وتوجيه ر�سائل وا�ضحة عن الأردن بخ�صائ�صه ال�سياحية والأثرية عاملي ًا و�إقليمي ًا
وحملي ًا.
 تطوير برامج التعليم والتدريب للعاملني يف القطاع ال�سياحي. توفري الإح�صاءات ال�سياحية ب�شكل دوري دعم ًا لعملية اتخاذ القرار ،بحيث تكونوزارة ال�سياحة هي امل�صدر الرئي�سي لهذه املعلومات والبيانات.
 و�ضع الإ�سرتاتيجية الوطنية للتوعية ال�سياحية وتنفيذها. .7دعم م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص العاملة يف القطاع ال�سياحي ،وتعزيز ال�شراكة معها مع �إيالء
العناية اخلا�صة مب�ؤ�س�سات املجتمعات املحلية:
	�إحكام ال�شراكة بني الوزارة ،والقطاع اخلا�ص مب�ؤ�س�ساته العاملة يف املجال ال�سياحي،ب�شكل ي�ضمن حتقيق الأهداف العامة االقت�صادية.
 اال�ستمرار يف متكني القطاع اخلا�ص من �أن يلعب دور ًا حموري ًا يف خطة وزارة ال�سياحةوالآثار التنفيذية املنبثقة عن الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة ،وحتديد فر�ص
ا�ستثمارية يف القطاع ال�سياحي ،ودعم القطاع اخلا�ص يف عملية تنفيذها.
 متكني اجلمعيات ال�سياحية من رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة للأع�ضاء فيها ،وتعزيزالفر�ص لدعم التنظيم الذاتي للقطاع.
�	.8إحكام �أ�س�س العملية الت�شاركية مع اجلهات احلكومية التي تتقاطع م�س�ؤولياتها مع
م�س�ؤوليات وزارة ال�سياحة والآثار:
-التن�سيق مع الوزارت والدوائر واجلهات احلكومية التي يتقاطع عملها مع عمل الوزارة من
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خالل زيادة فاعلية املجل�س الوطني لل�سياحة.
 ت�شكيل جلان دائمة برئا�سة وزارة ال�سياحة والآثار ،وذلك بالت�شارك مع بع�ض هذهاجلهات ،ومنها وزارة الداخلية ووزارة التعليم العايل ووزارة ال�صحة و�أمانة عمان
الكربى ،بحيث تكون مهمتها درا�سة امل�سائل العامة ذات العالقة بالقطاع ال�سياحي،
والعمل على �إيجاد احللول للم�شكالت ،والتغلب على العوائق التي تواجه القطاع
ال�سياحي وت�ضمن م�سريته ب�شكل �سل�س وف ّعال.
�أما يف ما يخ�ص هيئة تن�شيط ال�سياحة ،فال بد من الإ�شارة �إلى �أن موازنة الهيئة قد ُرفعت
خالل عام  ،2015وذلك بعد خماطبة رئي�س الوزراء ووزير املالية والنقا�شات التي ّ
و�ضحت
�أهمية القطاع ال�سياحي يف االقت�صاد الوطني ،و�ضرورة زيادة املخ�ص�صات املر�صودة للرتويج
ال�سياحي يف اخلارج ،ما ي�ستدعي رفع موازنة هيئة تن�شيط ال�سياحة ،مبا ميكّنها من تنفيذ
خطتها الت�سويقية ،وجذب �أكرب عدد من ال�سياح للمملكة .وقد مت زيادة املخ�ص�صات الرتويجية
أعدت الهيئة على �إثرها خطة �إ�سرتاتيجية
لت�صبح  37مليون دينار لعامي  2015وّ � ،2016
للأعوام  ،2017-2015ا�شتملت على العديد من اجلوانب الرئي�سية واملهمة التي تتواءم مع
التوجهات ال�سياحية العاملية والإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة ،حيث جرى الرتكيز على
ا�ستهداف �شرائح �سياحية ،وحتفيز �شركات الطريان العار�ض واملنخف�ض التكاليف لت�سيري
رحالت �إلى الأردن ،ف�ض ًال عن الرتكيز يف الإ�سرتاتيجية على الت�سويق الإلكرتوين والرتويج
من خالل �شبكات التوا�صل االجتماعي.
ثالثا ً :الخطة اإلسرتاتيجية  2012والخطة اإلسرتاتيجية 2017-2015

يف ما يلي عر�ض لأهم ال�سيا�سات والأهداف الإ�سرتاتيجية التي ت�ضمنتها اخلطة الإ�سرتاتيجية
 2012واخلطة الإ�سرتاتيجية .2017-2015
 .1تعزيز وتطوير �آليات و�أدوات الرتويج للمنتج ال�سياحي الأردين مبا يتنا�سب مع احتياجات
الأ�سواق املختلفة للم�ساهمة يف زيادة عدد ال�سياح القادمني ،وذلك من خالل:
تكثيف احلمالت الرتويجية التي ت�ستهدف امل�ستهلك مبا�شرة. تكثيف ا�ستخدام �أدوات الت�سويق الإلكرتوين و�شبكات التوا�صل االجتماعي. .2تو�سيع قاعدة قنوات التوزيع للمنتج ال�سياحي الأردين من خالل العمل على:
-ا�ستقطاب �شركات الطريان العاملة يف جمال الطريان العار�ض ومنخف�ض التكاليف.
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التعاون والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لتطوير املنتجات ال�سياحية املختلفة ،والعمل على�إطالقها وت�سويقها ،وهي� :سياحة املغامرة والبيئة ،ال�سياحة الدينية ب�شقيها امل�سيحية
والإ�سالمية� ،سياحة الأعمال ،وال�سياحة العالجية.
 دخول �أ�سواق جديدة م�ستهدفة� ،إ�ضافة �إلى تكثيف الرتويج يف عدد من الأ�سواق ،مثلال�سوق الرو�سية ،و�أ�سواق �أوروبا ال�شرقية ،وكذلك ال�سوق الإ�سكندنافية.
 تعزيز وجود الأردن يف الأ�سواق احلالية من خالل تنفيذ ن�شاطات ترويجية من �ش�أنهازيادة الوعي حول املنتج ال�سياحي الأردين لدى مكاتب ال�سياحة وال�سفر العاملية يف تلك
الأ�سواق.
 .3تطوير عمل الهيئة يف جمال البحوث والدرا�سات ،حيث �أ�ضيف هذا الهدف الإ�سرتاتيجي
�ضمن اخلطة الإ�سرتاتيجية للهيئة .2017-2015
 .4تعزيز ال�شراكات والعالقات مع اجلهات ذات العالقة داخل الأردن وخارجه لتوحيد
اجلهود للرتويج للمنتج ال�سياحي الأردين.
 .5تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي لهيئة تن�شيط ال�سياحة ،وذلك من خالل تعديل نظام الهيئة
والتعليمات ال�صادرة مبوجبه ،وتطوير نظام املوارد الب�شرية (الهيكل التنظيمي ،امل�سميات
الوظيفية مبا يتنا�سب مع الهيكل التنظيمي وطبيعة عمل الهيئة ،وغريها).
رابعاً :القوانني واألنظمة التي تحكم عمل القطاع السياحي
قامت اجلهات الر�سمية ممثلة بوزارة ال�سياحة والآثار ومب�شاركة جميع القطاعات ال�سياحية
بعملية مراجعة ودرا�سة للقوانني والأنظمة والتعليمات التي حتكم القطاع ال�سياحي لتلبي
الطموحات واالحتياجات لتطوير ال�سياحة وت�شجيعها وترويجها ،وتعزيز اال�ستثمارات
املتعلقة بها ليكون م�ساهم ًا يف دعم االقت�صاد الوطني .ويف ما يلي عر�ض لأهم القوانني
والأنظمة والتعليمات التي حتكم عمل القطاع ال�سياحي:
 .1قانون رقم ( )20ل�سنة  1988وتعديالته (�أحدث التعديالت :قانون معدل لقانون ال�سياحة
رقم ( )10ل�سنة .)2017
 .2نظام التنظيم الإداري لوزارة ال�سياحة رقم ( )19ل�سنة .2017
 .3نظام معدل الحتاد اجلمعيات ال�سياحية رقم ( )94ل�سنة .2015
 .4نظام املطاعم ال�سياحية رقم ( )32ل�سنة .2018
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 .5نظام جمعية املطاعم ال�سياحية الأردنية رقم ( )33ل�سنة .2018
 .6نظام �أدالء ال�سياح رقم ( )34ل�سنة .1998
.7نظام جمعية الأدالء ال�سياحية رقم ( )65ل�سنة .1998
 .8نظام مكاتب �شركات ال�سياحة وال�سفر رقم ( )114ل�سنة 2016

 .9نظام جمعية مكاتب و�شركات ال�سياحة وال�سفر الأردنية رقم ( )115ل�سنة .2016
 .10نظام جمعية الفنادق الأردنية رقم ( )32ل�سنة .1997
 .11نظام احلرف وال�صناعات التقليدية وال�شعبية واملتاجرة بها رقم ( )36ل�سنة .2002
 .12نظام اجلمعية الأردنية للحرف وال�صناعات التقليدية وال�شعبية وجتارها رقم
ل�سنة .2018
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 .13نظام هيئة املغط�س رقم ( )44ل�سنة .2017
 .14نظام هيئة تن�شيط ال�سياحة رقم ( )79ل�سنة .2007
 .15قانون حماية الرتاث العمراين واحل�ضري رقم ( )5ل�سنة .2005
 .16نظام ر�سوم الدخول �إلى املتاحف واملواقع الأثرية رقم ( )40ل�سنة .2002
 .17نظام �إدارة املواقع ال�سياحية ( )23ل�سنة .2014
 .18نظام املن�ش�آت الفندقية وال�سياحية رقم ( )7ل�سنة .1997
خامساً :عمليات املتابعة والتقييم لخطط عمل وزارة السياحة
واآلثار
و�ضعت الوزارة خطة عمل نفّذت خاللها العديد من الأن�شطة ،واتخذت جمموعة من القرارات
التي من �ش�أنها حتقيق ال�سيا�سات والأهداف الإ�سرتاتيجية بح�سب كل ركيزة من ركائز
الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة.
املحكم على املوارد الرتاثية والأثرية،
يف ما يتعلق بركيزة تطوير املنتج ال�سياحي والإ�شراف ْ
هناك عمل جاد ونتائج جيدة يف ما يخ�ص بند حت�سني �شبكة الطرق التي تخدم امل�سارات
واملواقع ال�سياحية وكذلك و�ضع اللوحات الإر�شادية باللغتني العربية والإجنليزية ،حيث
أجنز عدد ال ب�أ�س به من امل�شاريع توزعت ما بني تطوير ملراكز الزوار وجتديدها و�إنارة مواقع
� ِ
�سياحية مثل قلعة الكرك وقلعة عجلون ،وتو�سعة خدمات وتطويرها ،بالإ�ضافة �إلى تركيب
كامريات مراقبة يف �أهم املواقع ال�سياحية� .إال �أن هناك الكثري من العمل وامل�شاريع التي

15

يجب تنفيذها وتتعلق بالعديد من الطرق امل�ؤدية للمواقع ال�سياحية التي ما زالت تعاين من
نق�ص يف البنى التحتية واللوحات الإر�شادية ،خ�صو�ص ًا �أن ال�سياحية الفردية تزداد ب�شكل
ملحوظ ،الأمر الذي يتطلب توفر لوحات �إر�شادية باللغتني العربية والإجنليزية لإر�شاد
ال�سياح الأفراد �إلى املواقع ال�سياحية.
كذلك الأمر يف ما يتعلق ببند الأنظمة والتعليمات اخلا�صة باملعابر احلدودية ،فقد جرى
العمل ب�شكل مكثف ما بني الوزارة وائتالف املبادرة النيابية لإعادة النظر يف الإجراءات
املعمول بها يف املعابر احلدودية بعد ح�صرها ،ومن ثم العمل على معاجلة مواطن اخللل
و�إيجاد �أف�ضل ال�سبل واحللول ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة مثل وزارة الداخلية،
و�إدارات املعابر احلدودية ،و�سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ،ما �أدى �إلى املوافقة
على العديد من القرارات املتعلقة باجلن�سيات املقيدة ،وحت�سني �إجراءات دخول ال�سياح
وخروجهم من املعابر احلدودية وت�سهيلها.
واتخذت احلكومة عدد ًا من القرارات �أهمها �إلغاء ر�سوم الفيزا لل�سياح من اجلن�سيات جميعها
القادمني �إلى اململكة من خالل مكاتب ال�سياحة وال�سفر الأردنية ب�صرف النظر �إن كانوا �أفراد ًا
�أو جمموعات� ،شريطة �إقامتهم يف اململكة ملدة ليلتني متتاليتني على الأقل ،بالإ�ضافة �إلى
�إعفاء ال�سياح القادمني ب�شكل فردي من ر�سوم الفيزا� ،شريطة �إقامتهم يف اململكة ملدة ثالث
ليال متتالية على الأقل و�شرائهم للتذكرة املوحدة .كذلك ُخفّ�ضت اعتبار ًا من �شهر حزيران
ٍ
 2016ر�سوم الفيزا من  40دينار ًا �إلى  10دنانري ،لل�سياح القادمني �إلى اململكة من خالل املعابر
ليال متتالية على الأقل ،بالإ�ضافة �إلى تنفيذ
الربية� ،شريطة �إقامتهم يف اململكة ملدة ثالث ٍ
م�شروع ر ّكاب الرتانزيت الهادف �إلى ا�ستثمار فرتة بقائهم يف املطار من خالل تنظيم جوالت
�سياحية لهم لالطالع على املواقع ال�سياحية يف املناطق القريبة ن�سبي ًا من املطار.
و�إميان ًا ب�أهمية الوعي املجتمعي يف القطاع ال�سياحي ،هناك جهود بذلت يف هذا اجلانب
لتوعية املواطنني ب�شكل عام وطلبة املدار�س ب�شكل خا�ص منذ املراحل الدرا�سية الأ�سا�سية
ب�أهمية ال�سياحة يف تنمية املجتمع والدور الكبري امللقى على عاتق �شرائح املجتمع كافة يف
احلفاظ على املواقع ال�سياحية يف نطاق بيئتهم املعتادة ،وكيفية تعاملهم واحرتامهم لل�سياح.
وكذلك بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية ،ويف مقدمتها وزارة الرتبية والتعليم ،التو�صل
�إلى العديد من القرارات� ،أهمها العمل على ت�ضمني املناهج الدرا�سية منذ املرحلة الأ�سا�سية
مواد تعنى بالتوعية ال�سياحية ،حيث �أن العمل جا ٍر لتطبيق هذا القرار خالل الفرتة
القادمة� ،إ�ضافة �إلى دمج املجتمعات املحلية يف عملية تطوير قطاع ال�سياحة وت�شجيعها على
�إقامة امل�شاريع ال�صغرية .كما مت العمل على ت�أ�سي�س ع�شرة �أندية �سياحية وبيئية يف مدار�س
خمتلفة ،تهدف �إلى عمل �أن�شطة تعريفية وتوعوية خمتلفة ب�أهمية ال�سياحة واملحافظة
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على املواقع ال�سياحية ،والتوجه لدرا�سة تخ�ص�ص ال�سياحة وفر�ص العمل امل�ستقبلية يف
القطاع.
ومن الأن�شطة التي مت العمل عليها �أي�ض ًا ب�شكل مكثف ،تطوير منتج �سياحة املغامرة والبيئة،
حيث ُ
و�ضعت خطة عمل لهذا املنتج ُتنفّذ حالي ًا بالتعاون مع هيئة تن�شيط ال�سياحة ،وقد
ا�شتملت على ا�ستحداث م�سارات جديدة وتطوير امل�سارات القائمة ،و�أهمها م�سار درب الأردن
الذي �أطلق ر�سمي ًا عام  ،2017وميتد هذا امل�سار على م�سافة  650كيلو مرت ًا من �شمال اململكة
بدء ًا مبدينة �أم قي�س ،وانتهاء مبدينة العقبة يف اجلنوب ،حيث يح�صل امل�شاركون يف هذا
امل�سار على جتارب �سياحية فريدة ومتنوعة من خالل مرورهم بالعديد من الأماكن ال�سياحية،
بالإ�ضافة �إلى خو�ض جتربة االندماج باملجتمعات املحلية والتعرف �إلى العادات والتقاليد
الأردنية الأ�صيلة .ويتيح ا�ستحداث هذا امل�سار وتطويره عوائد مادية للعائالت من خالل
تقدمي وجبات الطعام و�أحيان ًا املنامة للم�شاركني يف امل�سار.
وعملت الوزارة �أي�ض ًا على مراقبة �إجراءات ال�سالمة والأمان ملحبي �سياحة املغامرة يف مناطق
اململكة املختلفة من خالل حتديد الأودية واملناطق اخلطرة ،وو�ضع ال�شواخ�ص التحذيرية.
ود ّربت �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة � 10أ�شخا�ص من كوادر الدفاع املدين
متخ�ص�صني بالإنقاذ وت�سلق اجلبال والأودية.
كذلك �أطلقت الوزارة نظام ت�صنيف جديد ًا ملن�ش�آت الإيواء ،والذي �أعيد على �ضوئه ت�صنيف
جميع من�ش�آت الإيواء (من جنمة واحدة �إلى خم�س جنوم) وذلك بالتعاون مع جمعية
الفنادق.
هذا وجتدر الإ�شارة �إلى �أن هناك بع�ض بنود اخلطة قد جرى العمل عليها جزئي ًا ،وخ�صو�ص ًا
تلك املتعلقة بتنظيم �إجراءات خدمات النقل الربي واجلوي والبحري ،حيث �أعفيت �سيارات
الدفع الرباعي العائدة لل�صندوق الها�شمي ،والتي ُت�شغّل يف وادي رم من الر�سوم اجلمركية،
وذلك بهدف حت�سني نوعية ال�سيارات التي ت�ستخدم لنقل ال�سياح� ،إال �أن �سيارات ال�صندوق
مل ُت�ستخدم حتى تاريخه ،نظر ًا ملعار�ضة �أفراد املجتمع املحلي الذين ميلكون �سيارات خا�صة
ي�ستخدمونها لنقل ال�سياح.
�أما بخ�صو�ص �إلزام �شركات النقل ال�سياحي بت�سيري حافالت ب�شكل منتظم �إلى املواقع
ال�سياحية والأثرية املختلفة ،فلم ُينفّذ لعدم وجود خم�ص�صات مالية ،حيث �أن هذا الإجراء
م�شروط بدعم اجلمعيات ال�سياحية .كذلك مل ُيتّخذ �أي �إجراء مبو�ضوع ال�سماح ملكاتب
ال�سياحة الوافدة باقتناء و�سائط نقل ،حيث نوق�ش من خالل جلنة ال�سياحة وب�إ�شراك
القطاع اخلا�ص واجلمعيات ال�سياحية املتخ�ص�صة� ،إال �أنه ُرف�ض ،ويعود �سبب ذلك �إلى �أن نظام
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النقل ال�سياحي املتخ�ص�ص رقم ( )82ل�سنة  2012ين�ص يف املادة ( )3منه على �أنه «ي�شرتط
يف مقدم طلب ترخي�ص مزاولة �أعمال النقل ال�سياحي املتخ�ص�ص �أن يكون م�سج ًال �شركة وفق
�أحكام قانون ال�شركات على �أن تنح�صر غاياتها يف النقل ال�سياحي املتخ�ص�ص و�أن ال يقل
ر�أ�سمالها عن ثالثة ماليني دينار».
وعملت الوزارة �أي�ض ًا بالتن�سيق مع مديريات ال�سياحة يف املحافظات وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي
على �إبراز ثقافة كل �إقليم من خالل و�ضع روزنامة بقائمة املهرجانات والفعاليات التي يتم
تنفيذها على مدار العام ،والتي ت�شتمل على عر�ض للم�أكوالت ال�شعبية واحلرف اليدوية،
وعر�ض م�سرحيات هادفة و�ألعاب للأطفال وغريها ،حيث ُنفّذت  10مهرجانات خالل عام
 2017يف حمافظات اململكة .وبالتن�سيق مع هيئة اال�ستثمار� ،أُعدت درا�سات جدوى وخرائط
ا�ستثمارية ،من �ضمنها اخلرائط املتعلقة بالقطاع ال�سياحي ،حيث �أطلقت يف نهاية ،2017
وح ّملت على موقع هيئة اال�ستثمار ،يف حني �أن مو�ضوع �إعداد خرائط �سياحية على م�ستوى
ُ
أعدت فقط خريطة �سياحية ملحافظة مادبا ومدينة
كل �إقليم مل ُيعمل عليه جدي ًا ،حيث مت � ّ
ال�سلط.
�أما بنود خطة العمل التي مل ُيتّخذ �أي �إجراء بخ�صو�ص تنفيذها وتفعيلها ،فهي تلك املتعلقة
بت�شديد الرقابة على �أ�صحاب حمالت احلرف اليدوية لتفعيل االلتزام ب�أن تكون  %70من
املنتوجات املعرو�ضة م�صنوعة يف الأردن� .إذ بالرغم من �إعداد خطة تنفيذية لذلك ،فان
هذا الإجراء مل ُيف ّعل ،غري �أن الوزارة و�ضعت بند ًا �ضمن معايري ت�صنيف الفنادق من فئة 5-3
جنوم ينطوي على �أن تكون املنتجات التي تباع داخل الفندق من منتجات البحر امليت وحرف
ومنتجات حملية وذلك اعتبار ًا من بداية عام .2018
�أما يف ما يتعلق بتطوير املواقع ال�سياحية و�إدارتها وت�شغيلها ورفع م�ستوى اخلدمات ال�سياحية
فيها ،فقد �أقر جمل�س الوزراء نظام �إدارة املواقع ال�سياحية ل�سنة  ،2014والذي يهدف �إلى
تنظيم �إدارة املواقع ال�سياحية واملحافظة عليها وتطويرها وا�ستثمار مرافقها و�إدامتها.
و�شكّلت الوزارة جلنة حتت م�سمى «�إدارة املواقع ال�سياحية» لتقوم بر�سم ال�سيا�سة العامة
لإدارة املواقع ،بالإ�ضافة �إلى تطوير وتوفري اخلدمات واملرافق ال�صحية النظيفة وامل�صانة
على �أن يتم �إدارتها من قبل �شركة مملوكة من القطاعني العام واخلا�ص ،ويعترب �إ�صدار هذا
النظام �إجناز ًا ،حيث من امل�ؤمل وبعد ال�سري بتطبيق بنوده �أن يعالج النق�ص وامل�ستوى املرتدي
للخدمات يف خمتلف املواقع ال�سياحية .و�س ُيتاح املجال �أمام القطاع اخلا�ص لإدارة هذه املواقع
وت�شغيلها وا�ستثمارها.
أعدت الوزارة م�س ّودة التعليمات العامة لتفعيل نظام �إدارة املواقع ودور ال�شراكة مع القطاع
و� ّ
اخلا�ص يف ما يتعلق بتطوير املواقع ال�سياحية وحت�سني اخلدمات مبا يف ذلك البلديات �ضمن
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أقر
اتفاقيات م�شرتكة ،لكن يجب الإ�سراع يف �إقرار هذه التعليمات خ�صو�ص ًا �أن النظام قد � ّ
منذ عام  .2014و�أحيل �أي�ض ًا عطاء على �شركة لتوريد �أبنية جاهزة ووحدات �صحية متنقلة
وحاويات معدنية للمواقع ال�سياحية والأثرية املختلفة ،وهنا ال بد من الت�أكيد �أن هذا املو�ضوع
م�ستمر ْين من قبل الوزارة ل�ضمان قيام ال�شركة بالواجبات واملهام
بحاجة �إلى متابعة وت�شديد
ّ
املناطة بها على �أكمل وجه ،وذلك لأهمية ا�ستدامة نظافة املواقع ال�سياحية.
وجرى توقيع  91عقد ت�شغيل يف  28موقع ًا �سياحي ًا لت�شغيل اخلدمات و�إدارتها يف املواقع
ال�سياحية من قبل �أبناء املجتمعات املحلية والقطاع اخلا�ص منذ عام  ،2014بالإ�ضافة �إلى
�إحالة عطاءات لإدارة وت�شغيل �ستة مواقع �سياحية يف حمافظات اململكة املختلفة .كذلك
ُطرح عطاء لنظافة املواقع و�صاالت العر�ض واملرافق التابعة لها ،وتدريب كوادر الوزارة
يف املواقع ال�سياحية ،لكن مل تتم �إحالة العطاء لغاية الآن .و�أطلق �أي�ض ًا برنامج «الوجهة
ال�سياحية املميزة» �ضمن برنامج تناف�سي بني خم�س مدن عام  ،2016حيث فازت به مدينة
ال�سلط ،و�س ُيعاد تنفيذ هذا الربنامج مرة كل �سنتني.كما ُنفّذ م�شروع ال�سياحة املجتمعية
يف و�سط مدينة ال�سلط ،والذي يت�ضمن ا�ستحداث م�سارات �سياحية ودعم مقدمي اخلدمات
ال�سياحية الواقعة على طول امل�سار ،وا�ستكمال اخلدمات الالزمة �ضمن امل�سار ،بالإ�ضافة �إلى
توقيع اتفاقية فعاليات ريا�ضة القو�س والن�شاب يف �أم قي�س ،و�إعادة تفعيل عر�ض اجلي�ش
الروماين يف مدينة جر�ش الأثرية.
وهناك �أي�ض ًا عمل جاد وملمو�س يف ما يتعلق بتثقيف �شرائح املجتمع كافة ،وزيادة الوعي
لديها ب�أهمية احلفاظ على نظافة املواقع ال�سياحية والطرق امل�ؤدية �إليها واحلر�ص على
دميومتها ،حيث �أطلقت اخلطة الوطنية للتوعية ال�سياحية للفرتة  .2021-2017وتهدف
اخلطة �إلى تعزيز وعي الأردنيني ب�أهمية القطاع ال�سياحي وم�شاركتهم يف خلق بيئة �سياحية
متميزة ،وت�سليط ال�ضوء على دور املواطن يف احلفاظ على املواقع ال�سياحية و�إبقائها نظيفة،
بالإ�ضافة �إلى خلق ثقافة �سياحية �إيجابية متكّن من احلفاظ على املوارد ال�سياحية ،وكذلك
تعزيز التعليم ومناهجه لي�صبح �أداة مهمة من �أدوات التوعية ال�سياحية وغريها .كما حددت
اخلطة الفئات امل�ستهدفة والتي تقدر بحوايل ثالثة ماليني �شخ�ص على مدار خم�س �سنوات،
وهم :طلبة املدار�س يف املرحلة الأ�سا�سية والثانوية ،طلبة اجلامعات والكليات واملعاهد،
الهيئات التدري�سية ،العاملون يف القطاع ال�سياحي ،فئات املجتمعات املحلية املختلفة ،و�أ�صحاب
املن�ش�آت ال�سياحية .وا�ستخدمت اخلطة لهذا الغر�ض قنوات التوا�صل االجتماعي واحلمالت
املنا�سبة لكل فئة م�ستهدفة� .أما ما �أجنز خالل عام  2017وبح�سب اخلطة ،فهو الآتي:
.1ت�شكيل جلنة توجيهية للإ�شراف على تنفيذ اخلطة برئا�سة الأمني العام وع�ضوية عدد
من ممثلي اجلمعيات ال�سياحية ،ووزارة الرتبية ،ووزارة التعليم العايل ،ووزارة البيئة،

19

وال�شرطة ال�سياحية.
� .2إعداد الأدوات امل�ستخدمة يف احلمالت التوعوية وتوزيعها من مطبوعات وفيديوهات،
بالإ�ضافة �إلى تفعيل املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باحلملة ومواقع التوا�صل االجتماعي.
 .3تنفيذ حملة الهيئات التدري�سية و�صناع ال�سيا�سات.
� .4إقامة فعاليات طالبية مب�شاركة مدار�س خا�صة وحكومية ،ومراكز التدريب املهني
والكليات واجلامعات.
 .5تنفيذ حمالت توعية لأبناء املجتمع املحلي ،بالإ�ضافة �إلى حما�ضرات ولقاءات �إر�شادية
لأبناء املجتمعات املحلية عن �صناديق التمويل والدعم املوجودة واجلهات املانحة لإن�شاء
م�شاريع جديدة.
بخ�صو�ص توجيه التميز وحتفيزه يف القطاع ال�سياحي من خالل امل�ساهمة يف خلق بيئة
ت�شريعية وتنظيمية ورقابية مناف�سة وذلك بالعمل على مراجعة القوانني والأنظمة التي
حتكم عمل القطاع وتعديلها ،فقد عملت الوزارة على مراجعة الت�شريعات الناظمة للقطاع،
مثل قانون ال�سياحة واملهن ال�سياحية ومكاتب ال�سياحة وال�سفر ،حيث مت تعديل قانون
ال�سياحة عام ( 2017علم ًا �أن تعديل قانون ال�سياحة كان �أحد الأهداف الإ�سرتاتيجية
يف الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة  ،)2015-2011بالإ�ضافة �إلى تعديل نظام هيئة
املغط�س ،ونظام التنظيم الإداري لوزارة ال�سياحة والآثار ،ونظام مكاتب ال�سياحة وال�سفر،
ونظام جمعية مكاتب ال�سياحة ،ونظام اجلمعية الأردنية للحرف وال�صناعات التقليدية
وال�شعبية وجتارها .و�أقر جمل�س الوزراء نظام املطاعم ال�سياحية الأردنية ل�سنة  .2018كما
�صدرت تعليمات وثيقة ت�أمني امل�سافرين �إلى خارج اململكة ،وتعليمات �أ�س�س ترخي�ص م�ؤ�س�سة
ال�صناعات التقليدية و�شروطها.
وتعكف الوزارة حالي ًا على �إجراء حزمة من التعديالت على ت�شريعاتها ،ومنها :نظام التنظيم
الإداري للوزارة ،ونظام �أدالء ال�سياح ،وجمعية �أدالء ال�سياح ،بالإ�ضافة �إلى �إ�صدار نظام
خا�ص مبهام و�صالحيات وحدة التوعية والتوجيه والرقابة امل�شرتكة على املن�ش�آت ال�سياحية
املعنية بالتفتي�ش على املن�ش�آت ال�سياحية.
ومتكنت الوزارة �أي�ض ًا من خالل م�ساعيها يف �أن ت�صبح عملية ترخي�ص املن�ش�آت ال�سياحية داخل
اململكة وتنظيمها والإ�شراف عليها من م�س�ؤوليات الوزارة فقط ،مبا يف ذلك املن�ش�آت املوجودة يف
العقبة والبرتاء والبحر امليت وبقية املناطق التنموية .وقد �ساعد هذا الإجراء يف معاجلة
قرر
مو�ضوع تداخل ال�صالحيات وت�ضارب امل�صالح بني اجلهات احلكومية املعنية بالقطاع .كما ّ
جمل�س الوزراء �إن�شاء وحدة التوعية والتوجيه والرقابة امل�شرتكة على املن�ش�آت ال�سياحية يف
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الوزارة .كذلك مت �إجناز دليل �إجرائي لتزويد �أ�صحاب املن�ش�آت الفندقية واملطاعم ال�سياحية
مبعلومات تو�ضيحية تت�ضمن �أ�س�س و�آلية الرقابة والتفتي�ش على املن�ش�آت ال�سياحية .ويتيح
هذا الدليل لأ�صحاب املن�ش�آت ال�سياحية �إجراء تقييم ذاتي ملن�ش�آتهم.
وط ّبقت الوزارة �أي�ض ًا فكرة التذكرة املوحدة لدخول املواقع الأثرية وال�سياحية مبا فيها
الدينية واملتاحف بواقع  100دوالر ،ودخلت التعليمات املتعلقة بذلك حيز النفاذ يف � 1أيلول
 .2015وجتدر الإ�شارة �إلى �أن عدد التذاكر التي مت �شرا�ؤها �إلكرتوني ًا لغاية تاريخه هو 90
�ألف تذكرة ،حققت ما قيمته  6.5مليون دينار .ونظر ًا الزدياد عدد امل�سافرين ب�شكل فردي
بعامة وللأردن بخا�صة ،ف�إننا نقرتح عمل حمالت ت�سويقية �إلكرتونية خمت�صة بالتذكرة
املوحدة على مواقع احلجز العاملية التي ي�ستخدمها الزوار املحتملون ،ومنح جوائز ملكاتب
ال�سياحة التي ت�شرتي عدد ًا كبري ًا من التذاكر ،وقد تكون هذه اجلوائز من منتجات حملية،
وبهذا نكون قد حققنا هدفني مع ًا؛ حتفيز املكاتب على �شراء التذاكر ،وت�شجيع املنتجات
املحلية والعمل على ا�ستدامتها.
�أما بنود خطة العمل التي مل يتم اتخاذ �أي �إجراء بخ�صو�ص تنفيذها وتفعليها ،فهي تلك
املتعلقة باعتبار ال�سياحة الوافدة �صناعة ت�صديرية بكل ما يتبع ذلك من ت�سهيالت �ضريبية
تف�ضيلية ،حيث ُنوق�ش هذا املو�ضوع مع وزارة املالية والوزارات املعنية الأخرى ،ومل يكن هناك
�أي نتيجة لهذه النقا�شات ،علم ًا �أن احلكومة اتخذت يف وقت �سابق قرار ًا بتطبيق التعرفة
الكهربائية ال�صناعية على قطاع الفنادق ،وذلك اعتبار ًا من � 1أيار  2015وحتى نهاية عام
 2016فقط.
كذلك مل تتحقّق �أي نتائج �إيجابية بخ�صو�ص توحيد �ضريبة املبيعات املفرو�ضة يف اململكة
�أ�سوة مبا هو معمول به يف �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة وهيئة املناطق التنموية،
على الرغم من امل�ساعي الكبرية التي بذلتها الوزارة جلعل ال�ضريبة العامة املفرو�ضة على
خدمة الإيواء بواقع  %8بد ًال من  ،%16نظر ًا للعجز الكبري يف ميزانية الدولة.
كما مل تقم الوزارة ب�إن�شاء وحدة خا�صة معنية مبتابعة تنفيذ حماور الإ�سرتاتيجية ،حيث
اكتفت ب�إن�شاء ق�سم الإ�سرتاتيجية الوطنية �ضمن مديرية التطوير الإ�سرتاتيجي يف الوزارة،
علم ًا �أن �إن�شاء تلك الوحدة كان �أحد �أهداف الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة .2015-2011
ويف ما يتعلق بتعزيز ال�سياحة املحلية والرتويج لها ،فقد �أطلقت الوزارة احلمالت الرتويجية
ال�سنوية واملهرجانات املحلية امل�صممة لتنا�سب �أذواق �شرائح املجتمع املختلفة والفئات
امل�ستهدفة ،مثل حملة «الأردن �أحلى» منذ بداية عام  .2017وتهدف هذه احلملة �إلى تن�شيط
ال�سياحة الداخلية يف العقبة ،والبرتاء ،ووادي رم من خالل تنفيذ  10برامج �سياحية،
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وا�ستفاد من هذه احلملة � 20ألف مواطن خالل عام  ،2017بالإ�ضافة �إلى �إقامة  10مهرجانات
يف معظم املحافظات .وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن الوزارة وهيئة تن�شيط ال�سياحة قامتا بدعم
هذه احلملة ،وذلك لت�شجيع املواطنني على زيارة املواقع ال�سياحية ،حيث و�صلت ن�سبة الدعم
�إلى  %40من التكلفة الفعلية .هذا وتنوي الوزارة اال�ستمرار يف تنفيذ هذه احلملة خالل
عام  .2018وجدير بالذكر �أن الأرقام التي حققتها احلملة خالل عام  2017متوا�ضعة جد ًا،
ويجب العمل على زيادتها ب�شكل كبري خالل عام  2018من خالل تكثيف الرتويج لها با�ستخدام
خمتلف الأدوات الت�سويقية ،ونخ�ص هنا بالذكر و�سائل التوا�صل االجتماعي وغريها،
عد �إقامة هذه املهرجانات فر�صة
بالإ�ضافة �إلى �إقامة  12مهرجان ًا يف املحافظات املختلفة .و ُت ّ
�إيجابية خللق فر�ص عمل و�إن كانت مو�سمية ،وتن�شيط بيع املنتجات املحلية.
وبخ�صو�ص �سيا�سة تطوير �سوق العمل وزيادة الت�شغيل والعمل على مواءمة خمرجات التعليم
ومتطلبات �سوق العمل بال�شكل الذي يلبي احتياجات القطاع املتنامية ،فقد عملت الوزارة على
�إعداد برامج توعية لطلبة املدار�س بهدف زيادة الوعي لديهم ب�أهمية ال�سياحة واملحافظة
على املواقع ال�سياحية وت�شجيعهم للعمل يف القطاع ال�سياحي .ومت �أي�ض ًا �إطالق مبادرة
«مدر�ستي» بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ،حيث مت ت�أ�سي�س �أندية �سياحية وبيئية
يف املدار�س بهدف �إقامة �أن�شطة تعريفية وتوعوية خمتلفة للتعريف ب�أهمية ال�سياحة،
واملحافظة على املواقع ال�سياحية ،وت�شجيع الطلبة على درا�سة التخ�ص�صات ال�سياحية
والعمل يف هذا القطاع .هذا وقد بلغ عدد الطلبة الذين مت االلتقاء بهم وتوعيتهم حوايل
 15,000طالب مع الإ�شارة �إلى �أن العملية التوعوية التي بد�أت منذ عام � 2017ست�ستمر لغاية
.2021
كذلك مت �إطالق حملة توعية تهدف �إلى ت�شجيع الأردنيني على االنخراط يف القطاع ال�سياحي
حتت عنوان «ال�سياحة ر�أ�سمالنا» ،وهي الأولى من نوعها ،حيث تهدف �إلى زرع «التوجهات
الإيجابية» اجتاه املنتج ال�سياحي ب�أنواعه املختلفة ،وتعزيز روح االنتماء الوطني والفخر
لدى الأردنيني اجتاه الرثوة الرتاثية وال�سياحية ،والتوعية بالأثر الإيجابي لل�سياحة .كما
تهدف احلملة �إلى حتقيق «التغيري ال�سلوكي» لدى �أفراد املجتمع املحلي .وقد مت �إطالق هذه
احلملة من خالل �شا�شة التلفزيون الأردين وعلى مدار  15حلقة ،وينبغي �أي�ض ًا �إيجاد قنوات
�أخرى لإطالق حمالت كهذه ،مثل و�سائل التوا�صل االجتماعي.
وبالنظر �إلى �أن القطاع ال�سياحي يعاين من عدم وجود عمالة حملية مدربة وم�ؤهلة ،عملت
الوزارة على �إعداد برامج تدريبية لغايات الت�شغيل ،وقد نفّذت برناجم ًا للتدريب والت�شغيل
يف عجلون والطفيلة لـ � 200شخ�ص يف املن�ش�آت ال�سياحية خالل عامي  2016و ،2017بتمويل
من �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،ومت كذلك �إطالق م�شروع «الطرق

22

تقرير حالة البالد :السياحة

نحو املهنية» للأعوام  2018-2016لتدريب العاملني يف الفنادق على املعايري املهنية احلديثة،
حيث يمُ نح يف نهاية التدريب الناجحون �شهادات مهنية ت�ؤهلهم للتدريب املتخ�ص�ص .وقد بلغ
عد هذا الأرقام متوا�ضعة
تخرج منهم  150متدرب ًا .و ُت ّ
عدد امل�شرتكني يف الربنامج  500متدربّ ،
جد ًا ،حيث �أن هناك حاجة �إلى تدريب وتخريج املزيد من امل�شرتكني من املحافظات املختلفة،
خ�صو�ص ًا يف ظل الطلب الكبري على م�ؤهلني للعمل يف القطاع ال�سياحي ،وذلك يف �ضوء زيادة
عدد الفنادق ذات فئة خم�س جنوم والديلوك�س.
ونفّذت الوزارة بالتعاون مع مركز تطوير الأعمال ،وبتمويل من �صندوق الت�شغيل والتدريب
برنامج «بناء القدرات وال�شراكات امل�ستدامة» يف حمافظة مادبا ومناطقها املختلفة ،وت�ضمن
الربنامج حمور تدريب فني على احلرف اليدوية والتقليدية ،وكذلك حمور ريادة الأعمال
وتطوير ال�سلوكيات الريادية و�إدارة امل�شاريع ال�سياحية ،بالإ�ضافة �إلى �إقامة معر�ض لعر�ض
املنتجات وت�سويقها ،وت�شبيك امل�شاركني مع ال�شركات الكربى .هذا وقد بلغ عدد املتدربني 200
حمال خا�صة
�شخ�ص منهم  160من الأناث ،وجدير بالذكر �أن  %20من املتدربني قاموا بفتح
ٍ
بهم.
�إن �إلقاء نظرة على ما مت �إجنازه من خطط عمل بخ�صو�ص �سيا�سة تطوير �سوق العمل وزيادة
الت�شغيلُ ،يبينّ �أن هناك حاجة ما�سة �إلى مزيد من الربامج التدريبية �سواء للمتعطلني عن
العمل �أو طلبة املدار�س والكليات واجلامعات ،وذلك لرفد ال�سوق بالعدد الكايف من العمالة
املدربة لإحاللها مكان العمالة الوافدة ،وبالتايل التخفيف من ن�سب البطالة ،وهذا ما جعل
الوزارة تقوم ب�إن�شاء ق�سم الت�شغيل والتدريب ملتابعة وتقييم خطط العمل يف هذا اجلانب،
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة .و�ستقوم الوزارة بتنفيذ الربنامج الوطني للت�شغيل يف
القطاع ال�سياحي بالتعاون مع وزارة العمل واجلمعيات ال�سياحية بهدف متكني  5000متعطل
وت�شغيلهم يف القطاع ال�سياحي خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة.
سادساً :عمليات املتابعة والتقييم لخطط عمل هيئة تنشيط
السياحة
�سوف يتم التطرق يف �سياق هذه املراجعة �إلى املنجز فقط من بنود خطط العمل املتعلقة
ب�سيا�سات و�إ�سرتاتيجيات هيئة تن�شيط ال�سياحة ،وذلك بناء على املعلومات التي و�صلت من
الهيئة.
ففي ما يتعلق ب�سيا�سة تعزيز وتطوير �آليات و�أدوات الرتويج للمنتج ال�سياحي الأردين مبا
يتنا�سب مع احتياجات الأ�سواق املختلفة للم�ساهمة يف زيادة عدد ال�سياح القادمني ،فقد
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عملت الهيئة على تكثيف احلمالت الرتويجية التي ت�ستهدف امل�ستهلك مبا�شرة ،وذلك من
خالل تنفيذ حمالت ت�سويقية م�شرتكة مع مكاتب ال�سياحة وال�سفر العاملية (Call for
 ،)actionوتنفيذ حمالت �إعالنية و�إعالمية و�إلكرتونية من خالل املحطات التلفزيونية
العاملية والعربية ( ،MBC، CNN، OSNالعربية ،اجلزيرة ،ونا�شونال جيوغرافيك).
كما مت �إعداد تقارير وت�صويرها عن ال�سياحة الطبية والعالجية و�سياحة املغامرة وال�سياحة
العائلية ُب ّثت على قناة العربية و .MBCومت �أي�ض ًا العمل على ا�ست�ضافة �إعالميني من
خمتلف الأ�سواق امل�ستهدفة و�إعالميني من حمطات تلفزيونية عربية وعاملية لتغطية �أهم
اجلوانب الثقافية والعادات الأردنية ،حيث و�صل عدد هذه الوفود الإعالمية يف عام 2017
�إلى  240وفد ًا.
وكثفت الهيئة ا�ستخدام �أدوات الت�سويق الإلكرتوين وقنوات التوا�صل االجتماعي من خالل
�إنتاج عدد من الأفالم ُن�شرت على مواقع التوا�صل االجتماعي ،و�أ ّكدت هذه الأن�شطة �أن
الأردن بلد ينعم بالأمن برغم الظروف ال�سيا�سية ال�صعبة التي ت�شهدها املنطقة .و�أطلقت
الهيئة حمالت على �شبكات التوا�صل االجتماعي املختلفة ،بالإ�ضافة �إلى ا�ست�ضافة �أهم
امل�ؤثرين على �شبكات التوا�صل االجتماعي ،وتنفيذ العديد من احلمالت على Expedia
و ،Kayakوالتي �أدت �إلى زيادة حجوزات الفنادق وعدد تذاكر ال�سفر املباعة من العديد
من الأ�سواق� .أي�ض ًا هناك زيادة م�ستمرة يف عدد املتابعني على �شبكات التوا�صل االجتماعي
اخلا�صة بالهيئة .كما حازت الهيئة على عدد من اجلوائز ،هي� :أف�ضل تطبيق �إلكرتوين
للوجهات ال�سياحية على م�ستوى ال�شرق الأو�سط يف القمة العاملية للحكومات التي �أقيمت يف
دبي عام  ،2016وجائزة �أف�ضل حملة ت�سويقية على م�ستوى �أوروبا و�آ�سيا و�إفريقيا (Best
 )Display Campaignمن ال�شركة العاملية املخت�صة باحلجوزات ( ،)Expediaوذلك
نتيجة احلملة الإلكرتونية التي قامت بها الهيئة.
�أما بخ�صو�ص �سيا�سة تو�سيع قاعدة قنوات التوزيع للمنتج ال�سياحي الأردين ،فقد ا�ستقطبت
الهيئة �شركات الطريان العار�ض ومنخف�ض التكاليف لت�شغيل رحالتها �إلى الأردن ،وذلك من
خالل العمل مع اجلهات ذات العالقة على �إلغاء ال�ضريبة اخلا�صة على تذاكر ال�سفر (�ضريبة
املغادرة) جلميع ال�سياح القادمني عرب الطريان العار�ض واملنخف�ض التكاليف عرب مطار امللك
ح�سني الدويل يف العقبة ،وهو ما �أدى �إلى ا�ستقطاب  285رحلة يف عام  2017حملت على
متنها حوايل  46,751راكب ًا مقارنة بـ  94رحلة عام  2016وعدد ركاب بلغ  23,760من �أ�سواق
رو�سيا و�أوكرانيا والدول الإ�سكندنافية ودبي (ا�ستهداف الأجانب املقيمني يف دبي) .وت�شكل
هذه الأرقام ما ن�سبته  %34من الرقم امل�ستهدف والبالغ � 136ألف راكب �سنوي ًا ،وذلك بح�سب
الدرا�سة التي �أعدت م�سبق ًا من قبل �شركة زارا لال�ستثمارات وهيئة تن�شيط ال�سياحة.
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ونفّذت الهيئة حمالت �إعالنية خارجية يف �أهم املواقع وحمطات القطارات يف الدمنارك،
�ستوكهومل ،هل�سينكي ،وبروك�سل ،بالإ�ضافة �إلى حمالت ت�سويق �إلكرتوين يف �أهم املواقع
الإلكرتونية املتخ�ص�صة للرتويج للطريان العار�ض ومنخف�ض التكاليف .كما متت امل�شاركة يف
كربى املعار�ض املخت�صة بالطريان العار�ض واملنخف�ض التكاليف مثلRoutes Europe,( :
)Routes World, Routes Asia
ومت العمل �أي�ض ًا على تطوير و�إطالق منتج �سياحة البيئة واملغامرة بالتن�سيق مع اجلهات
ذات العالقة ،ومن ثم ت�سويقه ،حيث ا�ستحدثت الهيئة وحدة �سياحة البيئة واملغامرة
منذ عام  2017لتعنى بالق�ضايا املتعلقة بهذا املنتج ،وو�ضع خطة عمل لتطويره .كما تعمل
الهيئة وبالتعاون مع وزارة ال�سياحة على تطوير امل�سارات ال�سياحية القائمة ،وا�ستحداث
عد من
م�سارات �سياحية جديدة ،وت�سويق امل�سارات اجلاهزة ،مثل م�سار درب الأردن الذي ُي ّ
�أهم منتجات �سياحة املغامرة .ومتكنت الهيئة من ا�ستقطاب العديد من امل�ؤمترات العاملية
املتخ�ص�صة ب�سياحة البيئة واملغامرة ،والتي �ساهمت بو�ضع الأردن على خريطة �سياحة
عد الأول من نوعه يف
املغامرة العاملية ،حيث مت دعم وتنظيم م�ؤمتر �سياحة املغامرة ،والذي ُي ّ
املنطقة مب�شاركة العديد من مكاتب ال�سياحة وال�سفر العاملية املتخ�ص�صة ب�سياحة املغامرة.
ومت �أي�ض ًا العمل على تنفيذ عدد من احلمالت الرتويجية امل�شرتكة مع مكاتب ال�سياحة
ت�ستهدف الفئات املهتمة ب�سياحة البيئة واملغامرة (حمالت �إعالنية خارجية ،املواقع
الإلكرتونية املتخ�ص�صة) ،بالإ�ضافة �إلى ا�ست�ضافة عدد من الوفود اال�ستطالعية والإعالمية
املخت�صة ب�سياحة البيئة واملغامرة من مكاتب �سياحة و�سفر ،ونا�شطني على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،وحمطات تلفزيون ،و�صحفيني لإطالعهم على منتج �سياحة البيئة واملغامرة يف
اململكة.كما �شاركت الهيئة يف املعار�ض ال�سياحية املتخ�ص�صة ب�سياحة البيئة واملغامرة.
�أما بخ�صو�ص منتج ال�سياحة الدينية الإ�سالمية وامل�سيحية ،ف�إن الهيئة تعمل حالي ًا
بالتعاون مع م�شروع تطوير ال�سياحة امل�ستدامة لتعزيز النمو االقت�صادي ،املمول من الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية ( )BESTعلى و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية لتطوير هذا املنتج
وت�سويقه .ويف الوقت نف�سه ،فقد مت ا�ست�ضافة العديد من رجال الدين امل�سيحي من �إ�سبانيا
والإمارات والواليات املتحدة ولبنان وفل�سطني ،وتنظيم زيارات ميدانية لأهم املواقع الدينية
امل�سيحية ،بالإ�ضافة �إلى ا�ست�ضافة عدد من مكاتب ال�سياحة املخت�صة بال�سياحة امل�سيحية
لإطالعهم على املنتج الديني يف الأردن ،وحثهم على و�ضع الأردن على براجمهم ال�سياحية،
وعقد ور�ش عمل لوكالء ال�سياحة ورجال الدين امل�سيحي يف القاهرة والإ�سكندرية بح�ضور
مكاتب ال�سياحة والفنادق الأردنية لتعريفهم باملنتج الديني الذي يزخر به الأردن .وينطبق
ال�شيء نف�سه على منتج ال�سياحة الدينية الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إلى التعاون امل�شرتك مع
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اخلطوط اجلوية الرتكية لت�سويق الأردن كوجهة �سياحية دينية �إ�سالمية يف �أ�سواق ماليزيا
و�أندوني�سيا.
ويف ما يتعلق مبنتج �سياحة الأعمال وامل�ؤمترات واحلوافز ،فقد مت تطوير �إ�سرتاتيجية خا�صة
وقدمت الهيئة الدعم لإقامة العديد من امل�ؤمترات
بهذا املنتج للعمل على �إطالقه وت�سويقهّ ،
العاملية والإقليمية ،وا�شتمل هذا على م�ساندة لوج�ستية وتوفري موا�صالت وتنظيم برامج
�سياحية للوفود امل�شاركة ،بالإ�ضافة �إلى امل�شاركة يف �أهم امل�ؤمترات واملعار�ض املتخ�ص�صة
ب�سياحة الأعمال.
وبخ�صو�ص ال�سياحة العالجية ،فقد مت ا�ستحداث وحدة يف الهيئة تعنى بو�ضع خطة
للرتويج لل�سياحة العالجية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،وحتديد ًا مع جمعية امل�ست�شفيات
اخلا�صة ،حيث هناك تعاون وثيق وم�ستمر لتطوير هذا املنتج املهم والرتويج له .كما �إن هناك
جهود ًا ُتبذل من ِقبل وزارة ال�سياحة وجمعية امل�ست�شفيات اخلا�صة لت�سهيل دخول العديد من
اجلن�سيات املقيدة �إلى الأردن ،مثل ليبيا واليمن والعراق و�سوريا والدول الإفريقية مثل ت�شاد
ونيجرييا .ومت �أي�ض ًا �إطالق بوابة الأردن الإلكرتونية لل�سياحة العالجية واال�ست�شفائية
بالتعاون مع �شركة ( )Medx Jordanالتي �ست�ستخدم كمن�صة ات�صال للمر�ضى وامل�سافرين
الدوليني املهتمني بالعالج الطبي خارج بلدانهم .وتهدف هذه املن�صة �إلى ت�سويق الأردن عاملي ًا
لي�صبح الوجهة الأولى للمر�ضى الباحثني عن عالج.
�أما بالن�سبة لدخول �أ�سواق جديدة ،فقد ا�ستهدفت الهيئة خالل ال�سنوات املا�ضية العديد
من الأ�سواق الواعدة وهي �أ�سواق �أندوني�سيا ،ماليزيا ،ال�صني ،كوريا اجلنوبية ،الربازيل،
�أ�سرتاليا ،بالإ�ضافة �إلى ال�سوق امل�صرية من بوابة الأ�شخا�ص املهتمني بال�سياحة الدينية
امل�سيحية .كما ك ّثفت الهيئة ن�شاطها الت�سويقي يف ال�سوق الرو�سية والإ�سكندنافية جلذب
�أكرب عدد من ال�سياح من هذه الأ�سواق .وبالتوازي مع دخول �أ�سواق جديدة ،عزّ زت الهيئة
وجود الأردن يف الأ�سواق احلالية من خالل تنفيذ �أن�شطة ترويجية من �ش�أنها زيادة الوعي يف
هذه الأ�سواق حول املنتج ال�سياحي الأردين لدى القطاع ال�سياحي (مكاتب ال�سياحة وال�سفر
العاملية) ،وامل�شاركة يف �أهم املعار�ض ال�سياحية العاملية ،حيث ت�شارك الهيئة عادة يف حوايل
 13معر�ض ًا �سياحي ًا تقام يف دول �أوروبا و�آ�سيا والواليات املتحدة ودبي ،بالإ�ضافة �إلى تنظيم
معار�ض �سياحية متنقلة يف ال�صني وبريطانيا ودبي وبرلني وفرن�سا .وكذلك ا�ست�ضافة �أكرب
عدد من الإعالميني واملد ّونني وامل�ص ّورين وممثلي �شركات ال�سياحة ورجال الدين امل�سيحي من
الأ�سواق احلالية وامل�ستهدفة املختلفة.
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سابعاً :قدرة القطاع السياحي عىل تطبيق األهداف املعلنة
بداية ال بد من الإ�شارة �إلى �أن هناك العديد من اخلربات الطويلة والكفاءات يف القطاعني
العام واخلا�ص التي ُيع ّول عليها لتحقيق ال�سيا�سات والأهداف الإ�سرتاتيجية ،ولكن هناك
العديد من العوامل التي حالت دون حتقيق بع�ض الأهداف الإ�سرتاتيجية املعلنة للقطاع
ال�سياحي ،و�أهمها :الأزمة ال�سيا�سية التي تع�صف باملنطقة ،احتكار الناقل الوطني لرحالت
الطريان من العديد من الوجهات ال�سياحية ،وبالتايل ارتفاع �سعر تذكرة الطريان التي تعترب
من �أهم العوامل عند اختيار الوجهة ال�سياحية امل�ستهدفة ،عدم �إيالء احلكومات املتعاقبة
ال�سياحة ودورها يف رفد االقت�صاد الأهمية الالزمة من حيث التعديل املتكرر لوزراء ال�سياحة،
الأمر الذي يحول دون حتقيق الأهداف املر�سومة واملرجوة طويلة الأمد ،وخ�صو�ص ًا تلك
املتعلقة بتطوير املنتج ال�سياحي ،وحت�سني اخلدمات واملرافق ال�سياحية ،بالإ�ضافة �إلى عدم
وجود حوافز حقيقية وجمزية لت�شجيع اال�ستثمار يف الأردن ،وحتديد ًا يف جمال الفنادق
ثالث و�أربع جنوم .وكذلك �ضعف املوارد املالية املخ�ص�صة للقطاع ال�سياحي ،ال بل تذبذبها
يف كل عام ،وعليه ف�إن هذه العوامل جمتمعة ،قد �أدت �إلى عدم القدرة على حتقيق بع�ض
الأهداف املر�سومة كاملة.
ثامناً :نتائج السياسات واإلسرتاتيجيات وخطط العمل املنبثقة
عنهام
هناك نتائج ملمو�سة لبع�ض ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات وخطط العمل املنبثقة عنها� ،أهمها:
 .1عدد الأنظمة والت�شريعات التي متت مراجعتها و�إ�صدارها ،قد بلغ  10من �أ�صل  ،18علم ًا
�أنه خالل االجتماع مع ممثلي القطاع ال�سياحي لغايات �إعداد هذه املراجعة ،كان هناك
عدم ر�ضا ،و�شكوى من �أن القطاع م�شرذم ،و�أنه ال يوجد تعاون وتن�سيق بني الأطراف
العاملة املختلفة يف القطاع ،وعزا ه�ؤالء �سبب ذلك �إلى القوانني البالية التي حتكم عمل
القطاع ال�سياحي ،وطالبوا ب�ضرورة ت�شكيل جلنة ملراجعة الت�شريعات اخلا�صة بالقطاع
ال�سياحي ،وهذا يقودنا �إلى الت�سا�ؤل� :أمل تكن هناك م�شاركة للقطاع اخلا�ص يف تعديل
قانون ال�سياحة والأنظمة الأخرى التي �صدرت؟
 .2عدد امل�شاريع املنجزة واملتعلقة بتطوير املنتج ال�سياحي وحت�سني اخلدمات واملرافق يف
املواقع ال�سياحية املختلفة .فقد مت �إجناز عدد ال ب�أ�س به من امل�شاريع وما زال العمل
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جاري ًا لإجناز املزيد ،حيث هناك حاجة �إلى الكثري من التطوير والتح�سني ،وخ�صو�ص ًا ما
يتعلق بالطرق امل�ؤدية للمواقع ال�سياحية والبنى التحتية واللوحات الإر�شادية.
عد �إ�صدار اخلطة الوطنية للتوعية ال�سياحية � 2021-2017أحد �أهم املنجزات ،حيث
ُ .3ي ّ
من امل�ؤمل �أن تكون نتائج تنفيذها وا�ضحة وملمو�سة ،وحتقق الأهداف املر�سومة لها بزيادة
الوعي لدى فئات املجتمع املحلي كافة ون�شر الثقافة ب�أهمية ال�سياحة واملحافظة على
املواقع ال�سياحية وغريها ،لكن يجب �أن يكون هناك متابعة م�ستمرة للوقوف على تنفيذ
بنود اخلطة كما هو خمطط لها ،بالإ�ضافة �إلى و�ضع م�ؤ�شرات قيا�س �أداء على م�ستوى كل
بند من بنود اخلطة التنفيذية.
 .4تطوير نظام �إلكرتوين للتذكرة املوحدة يتيح لل�سائح �شراء التذكرة والدفع �إلكرتوني ًا.
وربط هذا النظام مع الأنظمة الإلكرتونية العاملة يف املعابر احلدودية يف اململكة،
بالإ�ضافة �إلى �أمتتة �إجراءات الت�صنيف والرتخي�ص الإلكرتوين ال�سياحي .كما ُبدئ
العمل على تطبيق النظام الإلكرتوين للربنامج الوطني لتطوير التفتي�ش على الأعمال
(الفنادق واملطاعم) وغريها.
� .5إن �إ�صدار نظام �إدارة املواقع ال�سياحية خطوة �إيجابية من �ش�أنها تنظيم �إدارة املواقع
ال�سياحية واملحافظة عليها وتطويرها وا�ستثمار مرافقها و�إدامتها .و�أف�سح هذا املجال
مل�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إدارة وت�شغيل وا�ستثمار هذه املواقع من منطلق تكاتف اجلهود
جميعها للم�ساهمة يف تنمية القطاع ال�سياحي.
عد هيئة تن�شيط ال�سياحة من اجلهات ال�س ّباقة على م�ستوى املنطقة يف توظيف ا�ستخدام
ُ .6ت ّ
تكنولوجيا املعلومات يف الت�سويق ال�سياحي ،حيث تخ�ص�ص الهيئة جزء ًا ال ب�أ�س به من
موازنتها للت�سويق الإلكرتوين وعلى �شبكات التوا�صل االجتماعي ،ويف ا�ست�ضافة مد ّونني
خمت�صني بال�سياحة من كل العامل.
� .7إن ا�ستقطاب �شركات الطريان العار�ض ومنخف�ض التكاليف لت�شغيل رحالتها �إلى الأردن
مهم جد ًا ،الأمر الذي انعك�س على زيادة �أعداد ال�سياح القادمني للمملكة ،وكذلك زيادة
الدخل ال�سياحي ،وت�شغيل العديد من الأن�شطة االقت�صادية املرتبطة بالقطاع ال�سياحي،
لكن يجب احلفاظ على ا�ستمرار هذه ال�شركات بت�سيري رحالتها للأردن.
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تاسعاً :مدى التواؤم والتكاملية بني السياسات واإلسرتاتيجيات
والخطط املنبثقة عنها
بعد الإطالع على ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات التي زودتنا بها وزارة ال�سياحة والآثار ،وكذلك
خطط العمل املنبثقة عن هذه ال�سيا�ساتُ ،وجد �أن بع�ض هذه اخلطط متوا�ضعة وال ترتقي
للم�ستوى الذي من �ش�أنه حتقيق ال�سيا�سات والأهداف الطموحة ،ففي ما يتعلق بتنظيم
الإجراءات املتعلقة بالنقل الربي واجلوي والبحري ،والتي من �ش�أنها تطوير اخلدمات املقدمة
ورفع م�ستواها من قبل هذا القطاع احليوي ،ف�إن خطط العمل والأن�شطة التي مت اتخاذها
والعمل عليها ب�سيطة وال تتنا�سب مع حجم هذا الهدف املهم ،حيث يعترب النقل ب�أنواعه
كافة من �أهم مرتكزات العملية ال�سياحية ،علم ًا �أنه خالل االجتماع مع املعنيني يف القطاع
ال�سياحي ولأغرا�ض �إعداد هذه املراجعة ،تقدموا بالعديد من املالحظات والتي من �ش�أنها
النهو�ض بقطاع النقل ال�سياحي ،ومنها �ضرورة �شمول حافالت النقل ال�سياحي بالإعفاءات
اجلمركية وال�ضريبية املط ّبقة حالي ًا على حافالت النقل العام ،ومنح �شركات النقل ال�سياحي
املتخ�ص�ص الإعفاءات اجلمركية وال�ضريبية ل�شراء حافالت جديدة عم ًال ب�أحكام نظام
احلوافز اال�ستثمارية.
كما �إن هناك بع�ض ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات مل يرد لها �أي خطة عمل �أو �إجراءات
لتنفيذها ،وقد ٌيعزى ذلك �إلى عدم حتديث وثيقة خال�صة ال�سيا�سات الإ�صالحية التي
�أعدتها الوزارة بالتعاون مع ائتالف املبادرة النيابية.
عارشا ً :أسباب التوقف أو عدم تطبيق السياسات واإلسرتاتيجيات
والخطط املنبثقة عنهام
 العجز يف املوازنة العامة وحمدودية املبالغ املخ�ص�صة لقطاع ال�سياحة ،ما ي�ؤدي �إلى:� .1صعوبة تخفي�ض ن�سبة ال�ضرائب املفرو�ضة على اخلدمات ال�سياحية املختلفة ،الأمر الذي
يرفع تكلفة الربامج ال�سياحية للأردن مقارنة بدول اجلوار ،وبالتايل �صعوبة املناف�سة
ال�ستقطاب �أكرب عدد من ال�سياح.
 .2الإعفاءات املقدمة يف جمال اال�ستثمار ال�سياحي حمدودة جد ًا وغري جاذبة لال�ستثمارات
املحلية واخلارجية ،وقد �أدى هذا �إلى تدين ن�سبة اال�ستثمارات ال�سياحية �إال يف جماالت
حمدودة كمن�ش�آت الإيواء.
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 .3املبالغ املخ�ص�صة لتطوير البنية التحتية غري كافية ،وبالتايل يتم الرتكيز على الأماكن
ال�سياحية الرئي�سية على ح�ساب املواقع ال�سياحية الأخرى �أو التي هي بحاجة �إلى
تطوير �شامل.
� .4ضعف احلمالت الرتويجية يف الأ�سواق العاملية ،وكذلك عدم اال�ستمرار يف تنفيذ بع�ض
احلمالت ذات النتائج الإيجابية ،وينجم عن ذلك غياب الأردن عن اخلريطة ال�سياحية
العاملية يف كثري من الأ�سواق امل�ستهدفة.
	�إن البيئة الت�شريعية والتنظيمية والرقابية التي تعنى بالقطاع ال�سياحي ال تتفقومتطلبات القطاع ال�سياحي ،بالإ�ضافة �إلى البطء يف مراجعة و�إ�صدار هذه الت�شريعات،
مثال ذلك ،قانون النقل ال�سياحي واجلن�سيات املق ّيدة ،وكذلك عدم تطبيق �سيا�سة
الأجواء املفتوحة وغريها التي يتمخ�ض عنها عدم تطبيق خطط العمل املنبثقة عن
بع�ض ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات.
	�إن الت�شاركية مع بع�ض اجلهات الر�سمية يحول دون تنفيذ بع�ض ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات�أو ت�أخري تنفيذها� ،إال �أن الوزارة تعي هذا املو�ضوع ،وقد و�ضعت �ضمن �سيا�ساتها الرئي�سية
«�إحكام �أ�س�س العملية الت�شاركية مع اجلهات احلكومية التي تتقاطع م�س�ؤولياتها مع
م�س�ؤوليات وزارة ال�سياحة والآثار».
 ت�شرذم العالقة ما بني الوزارة وهيئة تن�شيط ال�سياحة من جهة ،وما بينهما وبني القطاعال�سياحي اخلا�ص من جهة �أخرى ،حيث �أن الوزارة والهيئة تع ّوالن على القطاع ال�سياحي
يف ترويج الأردن كوجهة �سياحية منفردة ،وت�ضمني مواقع �سياحية ثانوية ،و�إ�ضافة
جتارب �سياحية ذات طابع حملي �ضمن براجمها ،و�إطالة مدة �إقامة ال�سائح .ويف املقابل،
ف�إن القطاع اخلا�ص يرى �أن على الوزارة والهيئة واجب القيام بالعديد من الإجراءات
ال�ضرورية ،مثل :رفع القيود عن بع�ض اجلن�سيات املق ّيدة ،تخفيف العبء ال�ضريبي على
اخلدمات ال�سياحية املختلفة ،جتهيز املواقع ال�سياحية باخلدمات الأ�سا�سية ،زيادة
خم�ص�صات الرتويج للو�صول �إلى �أ�سواق جديدة م�ستهدفة ،تخفي�ض تكاليف النقل الربي،
�إيجاد حلول ملحدودية رحالت الطريان من بع�ض الدول ،بالإ�ضافة �إلى توفري رحالت
طريان من الوجهات ال�سياحية امل�ستهدفة.

30

تقرير حالة البالد :السياحة

حادي عرش :مواطن الضعف أو الخلل وأسبابه يف السياسات
واإلسرتاتيجيات والخطط املنبثقة عنهام
 بالرغم من �أن الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة  2020-2017هي املظلة الأ�سا�سيةوالناظمة لعمل القطاع ال�سياحي ب�شقيه العام واخلا�ص� ،إال �أنه مل ُي�شرك القطاع ال�سياحي
يف �إعدادها ،ومت االعتماد فقط على دور بع�ض اجلهات املانحة واملجتمع املحلي للح�صول
على التغذية الراجعة منهما ،ما �سي�ؤدى �إلى ات�ساع الفجوة ما بني الوزارة والقطاع اخلا�ص،
وبالتايل �صعوبة تنفيذ بنود الإ�سرتاتيجية للمرحلة القادمة ،وخ�صو�ص ًا املتعلقة بدور
القطاع اخلا�ص ،علم ًا �أن الوزارة و�ضعت ك�أحد �أهدافها الإ�سرتاتيجية «اال�ستمرار يف
متكني القطاع اخلا�ص من �أن يلعب دور ًا حموري ًا يف خطة وزارة ال�سياحة والآثار التنفيذية
املنبثقة عن الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة ،وحتديد فر�ص ا�ستثمارية يف القطاع
ال�سياحي ودعم القطاع اخلا�ص يف عملية تنفيذها».
 على الرغم من �أن الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة ت�ستهدف الفرتة من عام  2017وحتىعام � ،2020إال �أنها مل تقر بعد ب�شكلها النهائي ما يعيق حتقيق �أهدافها بال�شكل امل�أمول.
	ال يوجد متابعة م�ستمرة لتنفيذ خطط العمل التي حتقق ال�سيا�سات والأهداف املر�سومة،حيث تت�سم الإجراءات بالع�شوائية دون االلتزام مب�ؤ�شرات قيا�س وجدول زمني حمدد.
 عدم ت�ضمني مو�ضوع �إدارة الأزمات يف قائمة ال�سيا�سات والأهداف الإ�سرتاتيجية للوزارة،حيث تعترب ذات �أهمية ق�صوى وخ�صو�ص ًا يف �ضوء التوجه الكبري لتطوير �سياحة املغامرة
والتي تعترب من �أكرث �أنواع ال�سياحة عر�ضة للمخاطر واحلوادث ،حيث ال يكاد �أي مق�صد
�سياحي �أن يخلو من احلوادث املختلفة التي يتعر�ض لها ال�سياح �سواء من فعل الب�شر �أو
نتيجة لكوارث طبيعية.
ثاين عرش :أبرز املعيقات التي واجهت السياسات واإلسرتاتيجات
والخطط املنبثقة عنهام
 �ضعف املوارد املالية املخ�ص�صة للقطاع ال�سياحي ،وبالتايل عدم �إمكانية تنفيذ العديد مناخلطط املتعلقة بالبنية التحتية وتطوير املواقع والرتويج ال�سياحي وغريها.
 -هناك عدد من ال�سيا�سات مل ٌتنفّذ نتيجة لعجز املوازنة العامة للدولة.
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 عدم مواءمة بع�ض الأنظمة والتعليمات التي حتكم عمل بع�ض اجلهات املرتبط عملهابقطاع ال�سياحة (اجلهات الت�شاركية) ،وبالتايل عدم �إمكانية تنفيذ بع�ض ال�سيا�سات
والإ�سرتاتيجيات ،وكذلك تداخل ال�صالحيات ما بني الوزارات وامل�ؤ�س�سات املختلفة.
التوصيات والحلول لنتائج التقييم
 ت�شكيل جلنة خمت�صة ت�ضم ممثلني عن القطاعني العام واخلا�ص ملراجعة وتطويراخلطط احلالية ،وو�ضع خطط عمل جديدة �إن اقت�ضت احلاجة ،بحيث حتاكي املتطلبات
والأولويات للأهداف الإ�سرتاتيجية ،بالإ�ضافة �إلى مراقبة تنفيذ هذه اخلطط وقيا�س
نتائجها ب�شكل ربعي للوقوف على تنفيذها �أو معاجلة املعيقات يف حال عدم االلتزام
بتنفيذها.
 �ضرورة �إيجاد �آلية لتطوير وحتديث حافالت النقل ال�سياحي املتخ�ص�ص التي يزيد عمرهاامللحة ،مثل �شمول حافالت النقل ال�سياحي
الت�شغيلي عن � 10سنوات ،وغريها من الق�ضايا ّ
بالإعفاءات اجلمركية وال�ضريبية املطبقة حالي ًا على حافالت النقل العام ،و�أي�ض ًا منح
�شركات النقل ال�سياحي املتخ�ص�ص الإعفاءات اجلمركية وال�ضريبية ل�شراء حافالت
جديدة عم ًال ب�أحكام نظام احلوافز اال�ستثمارية ،والعمل على �إنهاء احتكار �شركات النقل
ال�سياحي ،وو�ضع �أنظمة ت�سمح ملن ي�ستطيع من مكاتب ال�سياحه وال�سفر اقتناء با�صات
حديثة.
 حتديد �شخ�ص م�س�ؤول عن اال�ستثمار ال�سياحي يكون دوره تعريف امل�ستثمرين املحتملنيبالفر�ص اال�ستثمارية ،واحلوافز املمنوحة ،ويعمل كحلقة و�صل ما بني امل�ستثمر من جهة
والوزارة وهيئة اال�ستثمار من جهة �أخرى.
 �ضرورة و�ضع خطة عمل وبرامج خا�صة لرتجمة �أهداف نظام� إدارة املواقع ال�سياحيةومتابعة تنفيذه ،بحيث تكون هذه اخلطة مت�ضمنة �أدوات قيا�س وجدول زمني حمدد
ومراقبة دورية من قبل الوزارة حول �أداء القطاع اخلا�ص.
 و�ضع �أنظمة ملراقبة �أداء الفعاليات العاملة يف القطاع ال�سياحي تكفل تطبيق �أعلى معايريال�صحة وال�سالمة العامة وحماية ال�سياح ،لالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة لهم وت�شديد
فر�ض العقوبات يف حال وجود خمالفات ،وذلك لأهمية هذا املو�ضوع وح�سا�سيته ،خ�صو�ص ًا
يف ظل ا�ستخدام ال�سياح املتزايد ل�شبكات التوا�صل االجتماعي مل�شاركة جتاربهم ،حيث
�أن �أي جتربة �سيئة يح�صل عليها ال�سائح ،يقوم مب�شاركتها فور ًا على هذه ال�شبكات ،وهذا
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من �ش�أنه �أن ي�ؤثر �سلبي ًا على �سمعة الأردن ال�سياحية و�صورته ،علم ًا �أن الوزارة قد نفّذت
العديد من الإجراءات يف ما يتعلق ب�أمتتة �إجراءات الت�صنيف والرتخي�ص الإلكرتوين
ال�سياحي .كما ُبدئ العمل على تطبيق النظام الإلكرتوين للربنامج الوطني لتطوير
التفتي�ش على الأعمال (الفنادق واملطاعم).
 مراجعة وتفعيل خطة �إدارة الأزمات احلالية التي و�ضعها خبري منظمة ال�سياحة العاملية،وذلك خالل االجتماع مع املعنيني من الوزارات وامل�ؤ�س�سات املختلفة ،لتطويرها وو�ضعها
قيد التنفيذ يف حال دعت احلاجة �إليها.
 هناك حاجة ملحة لتنمية املوارد الب�شرية يف املجال ال�سياحي والفندقي ،بحيث يتمت�أهيل ال�شباب الراغبني يف العمل بهذا املجال وتدريبهم ،علم ًا �أن هناك ثالثة م�ستويات
من التدريب والتعليم ال�سياحي والفندقي يف الأردن ،هي :التعليم الفندقي يف م�ؤ�س�سة
التدريب املهني ،حيث ي�ستمر الربنامج � 12شهر ًا ،ويتوزع على فرتتني؛ الأولى نظرية
يف مراكز التدريب ،والثانية تدريب عملي يف الفنادق ،والتعليم ال�سياحي والفندقي يف
املرحلة الثانوية ،حيث بلغ عدد امللتحقني يف هذه املرحلة يف العام الدرا�سي 2016/2015
حوايل  682طالب ًا ،ي�شكلون ما ن�سبته  %32من جمموع امللتحقني بالتعليم املهني ،بالإ�ضافة
�إلى التعليم ال�سياحي والفندقي يف كليات املجتمع واجلامعات الأردنية .وعليه ال بد من
و�ضع خطة عمل لتدريب وت�شغيل الأيدي العاملة املحلية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية يف
القطاعني العام واخلا�ص ،بحيث حتقق هذه اخلطة �أي�ض ًا الهدف الذي ت�ضمنه الربنامج
الوطني للت�شغيل يف القطاع ال�سياحي ،وهو متكني � 5000شخ�ص متعطل عن العمل وت�شغليهم
يف القطاع ال�سياحي خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة ،بالإ�ضافة �إلى ت�ضمني اخلطة بنود ًا
و�أن�شطة من �ش�أنها رفع م�شاركة املر�أة يف القطاع ال�سياحي.
 �ضرورة �إيجاد جهات داعمة وم�صادر متويل خارجية وبيوت خربة لتنفيذ م�شاريع البنيةالتحتية وتطوير املنتجات ال�سياحية ذات امليزة التناف�سية بالن�سبة للأردن ،حيث �أن هذا
اجلانب بحاجة �إلى الكثري من التطوير والتح�سني.
	�أن تكون �أولوية الرتويج ال�سياحي هي الو�صول بالأردن �إلى �أن ي�صبح مق�صد ًا �سياحي ًا( ،)Destinationبحيث يتم اال�ستعانة بخرباء حمليني ودوليني يتمتعون بر�ؤية
وا�ضحة املعامل وحمددة الأهداف لو�ضع �إ�سرتاتيجية للمرحلة القادمة ،ور�صد موازنة
حمددة يلتزم بتنفيذها الوزراء املتعاقبون دون امل�سا�س ب�أي من بنودها مهما كانت الأ�سباب،
و�إعداد البنية التحتية ،وتوفري املتطلبات الالزمة للأ�سواق املنوي ا�ستهدافها ،وت�شكيل
جلنة م�س�ؤولة عن تقييم الأداء كل ثالثة �أ�شهر.
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 رفد هيئة تن�شيط ال�سياحة بالكفاءات الالزمة التي تتنا�سب مع املرحلة الراهنة واملرحلةالقادمة.
 اال�ستمرار يف تقدمي احلوافز ل�شركات الطريان العار�ض واملنخف�ض التكاليف ،لت�شجيعهاعلى ت�سيري رحالت للأردن وخ�صو�ص ًا يف �ضوء ا�ستمرار حمدودية رحالت الطريان املنتظم
من بع�ض الوجهات ال�سياحية ،وبالتايل ارتفاع �أ�سعار تذاكر ال�سفر من هذه الوجهات،
وكذلك عدم وجود رحالت طريان من وجهات �سياحية م�ستهدفة ،الأمر الذي يحتم �ضرورة
اال�ستمرار يف ا�ستقطاب املزيد من �شركات الطريان العار�ض واملنخف�ض التكاليف.
 و�ضع �إ�سرتاتيجية ت�سويقية موحدة لت�سويق الأردن كوجهة �سياحية طبية عالجية،وو�ضع برامج وخطط ت�سويقية با�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي والأدوات
الت�سويقية كافة ،وذلك بالتن�سيق ما بني هيئة تن�شيط ال�سياحة وجمعية امل�ست�شفيات
اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إلى �ضرورة التن�سيق لر�صد خم�ص�صات مالية للرتويج لل�سياحة
العالجية كباقي �أنواع ال�سياحات الأخرى ،الأمر الذي �سيتيح املجال �أمام هيئة تن�شيط
ال�سياحة لرتويج هذا املنتج املهم.
 �ضرورة درا�سة مو�ضوع اجلن�سيات املق ّيدة وو�ضع تعليمات وا�ضحة وحمددة حلل هذااملو�ضوع ب�شكل جذري وذلك ال�ستقطاب �أكرب عدد من ال�سياح ،و�إيقاف الرتاجع يف �أعداد
املر�ضى الوافدين خالل ال�سنتني املا�ضيتني من ليبيا واليمن والعراق و�سوريا والدول
الإفريقية مثل ت�شاد ونيجرييا .مع مراعاة امل�صلحه الأمنية للدولة.
 الإ�سراع ب�إقرار قانون امل�س�ؤولية الطبية وال�صحية. �ضرورة الت�أكيد على دقة البيانات الإح�صائية ال�صادرة بخ�صو�ص عدد ال�سياح و�إنفاقهم يفاململكة والغر�ض من زيارتهم وغريها العديد من امل�ؤ�شرات .وهنا يجب الت�أكيد على �ضرورة
�إجراء حتليل �شامل لنتائج م�سح القادمني واملغادرين الذي نفّذته دائرة الإح�صاءات
العامة ووزارة ال�سياحة خالل عامي  2016و ،2017والذي ا�شتمل على العديد من امل�ؤ�شرات
التي من �ش�أنها الوقوف على خ�صائ�ص ال�سياح القادمني للمملكة وتوجهاتهم ،ومبا ميكّن
املعنيني من و�ضع �إ�سرتاتيجيات مبنية على معلومات �صحيحة ودقيقة.
 العمل على تذليل ال�صعوبات التي تواجه تنفيذ امل�شاريع اال�ستثمارية وم�شاريع ا�ستخدامالطاقة املتجددة ،خ�صو�ص ًا ما يتعلق بالقوانني والت�شريعات املتعلقة باال�ستثمار وحتفيزه
واحل�صول على املوافقات والرتاخي�ص.
 تقدمي حوافز ت�شجيعية للمن�ش�آت ال�سياحية التي تقوم با�ستخدام م�صادر الطاقةاملتجددة يف ت�سيري �أعمالها ،ما يخف�ض تكلفة ا�ستخدامها للطاقة ،وبالتايل انعكا�س ذلك
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على انخفا�ض الأ�سعار املقدمة لل�سياح.
 خف�ض ال�ضرائب على القطاع ب�شكل عام حتى ينعك�س على التناف�سية مع دول اجلوار. دعوة وزارة ال�سياحة بالتعاون مع اجلهات املعنية من القطاعني العام واخلا�ص ،بتوفري�أ�سعار تف�ضيلية لأبناء الأردن ،وذلك بهدف حتفيز ال�سياحة املحلية ،وعدم اقت�صارها
على فرتة حملة «الأردن �أحلى»� ،أو على الأقل م�ساواة ال�سائح الأردين بال�سائح الأجنبي
لأن املعمول به حالي ًا هو �أن الأ�سعار املقدمة للأردين �أكرب بكثري من تلك املقدمة لل�سائح
الأجنبي.
 العمل اجلاد من قبل وزارة ال�سياحة لتفعيل مبد�أ الت�شابك والت�شارك الإيجابي بنيالقطاعني العام واخلا�ص الذي لديه خربات طويلة ترثي عمل القطاع العام بعيد ًا عن
املح�سوبية وامل�صالح ال�ضيقة.
 �ضرورة العمل على تنفيذ درا�سة لقيا�س العائد على اال�ستثمار يف املن�ش�آت ال�سياحية التيا�ستفادت من نظام احلوافز اال�ستثمارية ،وللوقوف على مدى اال�ستفادة من هذا النظام.
 �ضرورة ت�شكيل جلنة ملراقبة اجلودة ( )Quality Control Committeeخمت�صةلتقييم كل مكونات التجربة ال�سياحية التي مير بها ال�سائح منذ حلظة و�صولة ولغاية
مغادرته اململكة ،بحيث تقدم هذه اللجنة تو�صياتها لوزارة ال�سياحة ب�شكل ربع �سنوي
لتقوم بدورها بدرا�سة مدى �إمكانية تطبيقها مع اجلهات املختلفة ذات العالقة.
هذا وجتدر الإ�شارة �إلى �أن املجل�س االقت�صادي واالجتماعي قد دعا �إلى اجتماع بتاريخ 25

متوز من عام � ،2018ضم خرباء وخمت�صني يف القطاع ال�سياحي ،وذلك ملناق�شة تقرير حالة
البالد املتعلق بقطاع ال�سياحة ،حيث انبثق عن االجتماع العديد من التو�صيات ،وذلك على
النحو التايل:
ملحة ب�أن يكون لدينا �إرادة �سيا�سية حقيقية من ر�أ�س الدولة واحلكومة
 هناك حاجة ّت�ؤمن ب�أهمية القطاع ال�سياحي ودوره يف رفد االقت�صاد وتقدمي الدعم له ب�شكل دائم.
 يجب العمل على تنفيذ درا�سة �أثر ( )Impact Studyللقرارات ال�صغرية والكبريةكافة املتعلقة بالقطاع ال�سياحي ،لتكون القرارات والإ�سرتاتيجيات مبنية على معلومات
وبيانات دقيقة.
 �ضرورة تعزيز الرتبية والثقافة ال�سياحية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ،وخا�صةعند عمل الإ�سرتاتيجيات ،واالبتعاد عن الطريقة التقليدية ال�سائدة ،بالإ�ضافة �إلى
ت�ضمني ال�سياحة الداخلية يف برامج م�ؤ�س�سات الدولة كافة مبا فيها املدار�س.
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 �ضرورة عمل درا�سات �أنرثوبولوجية ثقافية اجتماعية لفهم ال�شخ�صية الأردنيةوتفعيلها ،فهناك هوة ما بني املجتمع املحلي ومنظومة ال�سياحة.
 �ضرورة العمل الوطيد لتدريب املجتمعات املحلية على �أف�ضل مبادئ الإدارة للم�شاريعال�صغرى واملتو�سطة ،وذلك عن طريق �إن�شاء حا�ضنة من القطاع اخلا�ص تعمل على �أ�س�س
الر�أ�سمال املغامر ل�ضمان ن�سبة جناح مقبولة ملثل هذه امل�شاريع وتو�سعها لتوفري �أكرب عدد
من فر�ص العمل ،وذلك انطالق ًا من دور هذه املجتمعات يف تنمية ال�سياحة ،وتعظيم املردود
االقت�صادي للمجتمعات املحيطة ،بالإ�ضافة �إلى متكني املجتمعات املحلية من �إدارة املواقع
ال�سياحية والأثرية وت�شغيلها.
 توفري مرافق وخدمات �سياحية ل�شرائح املجتمع الأردين كافة ،وذلك بتقدمي حوافز�ضريبية ل�سنوات عديدة ،وت�أجري الأرا�ضي واملواقع ال�سياحية اململوكة للدولة وال�صاحلة
جلذب ال�سياح مببالغ زهيدة ،وتوفري اخلدمات والبنية التحتية الالزمة يف هذه املواقع.
 تفعيل الإعالم ال�سياحي ودوره ،وتوخّ ي احلذر يف حال ن�شر �أي خرب �أو تغطية �أي حدثيح�صل يف البلد ،لأننا نتو�سط منطقة متوترة وت�شهد ا�ضطرابات ،وخ�صو�ص ًا يف ظل تزايد
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي ،ما يعني �سرعة ن�شر الأخبار والأحداث �سواء
كانت �إيجابية �أم �سلبية.
 ت�ضمني مو�ضوع الأمن ال�سياحي يف �إ�سرتاتيجية القطاع ال�سياحي وذلك لأهميته ،وحتىتتمكن ال�شرطة ال�سياحية من حتديد االحتياجات الأمنية املتعلقة بال�سياحة وو�ضع
خطة تنفيذية قادرة على حتقيق الأهداف الت�شغيلية لقطاع ال�سياحة.
 �ضرورة و�ضع �شروط و�أحكام من قبل وزارة النقل بالتن�سيق مع وزارة ال�سياحة والآثاروامل�ؤ�س�سات التابعة لها ،تحُ ّدد من خاللها احلقوق والواجبات للم�سافر الأردين على رحالت
الطريان العار�ض� ،سواء ُحجزت الرحلة مبا�شرة مع �شركة الطريان العار�ض �أو عن طريق
رحالت تنظمها �شركات ال�سياحة وال�سفر امل�صنفة من قبل وزارة ال�سياحة الآثار ك�سياحة
�صادرة ،وذلك يف حال ت�أخر الرحالت ملدة تزيد على حد �أدنى مقبول �أو �إلغاء الرحلة
لأ�سباب غري الظروف القاهرة ،وذلك للحفاظ على حقوق امل�سافر الأردين وتفادي
اخل�سائر املادية واملعنوية ب�سبب هذه الأخطاء التي كرثت يف الآونة الأخرية.
 �صياغة قانون �سياحة جديد مع الأنظمة ال�صادرة عنه ،واالبتعاد عن النهج املتبع خاللالعقدين املا�ضيني ب�إدخال تعديالت ب�سيطة على القانون القدمي ،حيث �أن الو�ضع احلايل
ال يتناغم مع املتغريات التي طر�أت على هذه ال�صناعة ،على �أن ت�شرتك القطاعات امل�ؤثرة
كافة يف هذه ال�صناعة يف �صياغة القانون اجلديد.
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 الإ�صرار على ال�سماح ل�شركات ال�سياحة الوافدة امتالك مركبات خا�صة بها.	�إعادة النظر يف نظام هيئة تن�شيط ال�سياحة ،بحيث يتم الأخذ بعني االعتبار الأمورالتالية:
�أ� .إ�شراك جميع القطاعات ال�سياحية كافة التي ت�ستفيد من ن�شاطات الهيئة لع�ضويتها، ،
وم�ساهمة هذه القطاعات مبيزانيتها عن طريق دفع ا�شرتاكات �أ�سوة بالفنادق و�شركات
ال�سياحة الوافدة و�شركات النقل اجلوي والربي.
ب� .إعادة هيكلة جمل�س الإدارة بزيادة عدد �أع�ضائه وتخ�صي�ص مقعد لكل من جمعية
املطاعم ال�سياحية وجمعية امل�ست�شفيات اخلا�صة.
ت .انتخاب نائب لرئي�س جمل�س الإدارة من القطاع اخلا�ص ،وهنا جتدر الإ�شارة �إلى �أنه من
ال�ضروري عدم اعتبار ال�شركات التي متتلك احلكومة ن�سبه تزيد على  %25من ر�أ�سمالها �أو
التي يوجد حقوق للحكومة يف �إدارتها (مثل تعيني �أع�ضاء يف جمل�س �إدارتها �أو يف ال�صف
الأول من مراكز الإدارة) ممثلة للقطاع اخلا�ص.
ث�-أن ينح�صر مركز رئي�س جمل�س الإدارة ب�أمني عام وزارة ال�سياحة والآثار وع�ضو ممثل عن
القطاع اخلا�ص بالتناوب كل عام ،حيث �أن ح�صر الرئا�سة بوزير ال�سياحة والآثار يعني
بديهي ًا �أن الوزير ب�صفته ممُ ّثل ال�سلطة العليا ،لن يتمكن من التجرد ب�أخذ قرار ما يف حال
وجب حما�سبة جمل�س �إدارة الهيئة على �أي خط�أ �أو �سوء ا�ستعمال �صالحية ال �سمح اهلل.
	�إعادة النظر يف الهيكل التنظيمي للهيئة يف �أوجهه كافة ،وو�ضع �أ�س�س وا�ضحة ُتتّبع يفحاالت تعيني موظفني �أو �إحلاقهم يف وظائف يف املكاتب التابعة للهيئة خارج الأردن،
وت�ضمن اختيار الأف�ضل من �شرائح املجتمع كافة ،بغية احلد من «الوا�سطة» ،وذلك مت�شي ًا
مع �سيا�سة احلكومات املتعاقبة.
 يجب �أن ينح�صر دور هيئة تن�شيط ال�سياحة بالت�سويق والرتويج للمنتج ال�سياحي الأردينيف �أنحاء العامل كافة ،واالمتناع عن ا�ستعمال �أي من مواردها املادية لدعم �أن�شطة حتت
غطاء تنويع �أو دعم املنتج ال�سياحي داخل الأردن ،فهذا الن�شاط م�س�ؤولية م�شرتكة
لوزارة ال�سياحة والآثار والقطاع اخلا�ص.
 ا�ستحداث دوائر م�ؤهلة للت�سويق والرتويج يف املن�ش�آت ال�سياحية ك ّلها مثل الفنادق،و�شركات النقل ال�سياحي املتخ�ص�ص ،واملطاعم ،وعدم االعتماد ح�صري ًا على هيئة تن�شيط
ال�سياحة للرتويج.
 -العمل على �صياغة قانون غرفة ال�سياحة ت�شرتك فيه القطاعات ال�سياحيةكافة ،بحيت
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يتكون املجل�س التنفيذي للغرفة من جمال�س �إدارة اجلمعيات امل�ؤ�س�سة مبوجب قانون
ال�سياحة ،وجمل�س �إدارة ي�ضم بع�ضويته ممث ًال واحد ًا عن كل جمعية ،وينتخب رئي�سه
من بني �أع�ضائه بالتناوب لفرتة �سنتني .وذلك لتقوية اللحمة بني العاملني كافةيف هذه
ال�صناعة و�ضمان دميومتها.
 العمل على تقلي�ص الفجوة بني جانبي الطلب والعر�ض يف قطاع املطاعم ال�سياحية ،لأنما يتم تخريجه �إلى �سوق العمل ال ي�سد االحتياجات ،حيث �أن هناك نق�ص ًا يف العمالة
املدربة وامل�ؤهلة ،والتي ت�شكل حتدي ًا كبري ًا يف قطاع ال�سياحة ب�شكل عام واملطاعم
ال�سياحية ب�شكل خا�ص ،وذلك نتيجة الدوران الوظيفي الكبري ،وانتقال العمال من قطاع
املطاعم �إلى الفنادق �أو �إلى العمل خارج الأردن �أو �إلى العمل احلكومي ،وبالتايل ال بد
من اال�ستعانة بالعمالة الوافدة لبع�ض املهن املتخ�ص�صة .من هنا ال بد من تعزيز املوارد
الب�شرية من حيث توجيه اجلهود نحو تعيني الكوادر امل�ؤهلة ابتداء وتدريبها يف مفا�صل
ال�سياحة كافةومكوناتها.
 توجيه املعنيني يف احلكومة نحو اال�ستفادة من ال�صناديق الر�سمية ،مثل �صندوق اال�ستثماريف ال�ضمان االجتماعي ،و�صندوق الت�شغيل والتدريب املهني والتقني ،يف م�شاريع التدريب
على املهن ال�سياحية ،وخ�صو�ص ًا يف املحافظات ،وت�شجيع ال�شباب على جتاوز ثقافة العيب.
 تفعيل مراكز البحث يف امل�ؤ�س�سات التعليمية للقيام ب�أدوارها ب�شكل كامل يف هذا املجال. تفعيل دور اجلهات والقطاعات والفعاليات التي تتقاطع �أدوارها مع القطاع ال�سياحي ،مثلطوائف الكنائ�س امل�سيحية ووزارات الأوقاف يف الدول الإ�سالمية.
 �ضرورة توحيد اجلهود الت�سويقية ،حيث ال يوجد �إ�سرتاتيجية موحدة لل�سياحة؛ فهناك�إ�سرتاتيجية خا�صة ب�سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ،و�أخرى خا�صة ب�سلطة
�إقليم البرتا التنموي ال�سياحي ،ال بل �إن �سلطات هذه املناطق تدير هذه املواقع ،وتنفّذ
�إ�سرتاتيج ّياتها الت�سويقية مبعزل عن وزارة ال�سياحة والآثار وهيئة تن�شيط ال�سياحة.
 الرتكيز على �آليات الت�سعري ك�أحد �أهم عنا�صر املزيج الت�سويقي ،وبهدف زيادة تدفقال�سياح للمملكة.
	�إ�شراك اجلمعيات ال�سياحية املهنية ب�شكل �أكرب يف مناق�شة �إ�سرتاتيجية ال�سياحة وو�ضعاخلطط التنفيذية.
 -االهتمام �أكرث باملرافق ال�صحية واخلدمات املك ّملة للتجربة ال�سياحية ،حيث �أن الو�ضع
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احلايل للخدمات ال�سياحية يف تراجع كبري من حيث النقل والتنقل ،وتراكم النفايات.
وهناك �أي�ض ًا تراجع يف م�ستوى الإدارة يف املواقع ال�سياحية املختلفة ،ويف م�ستوى البنية
التحتية واخلدمات.
 زيادة �أن�شطة ما بعد الزيارة للمواقع ال�سياحية ،وخ�صو�ص ًا يف البرتا والبحر امليت والعقبةمن خالل القيام ب�أن�شطة وفعاليات تتواءم مع الثقافة املحلية ،وترثي جتربة ال�سائح.
 �ضرورة �إقناع احلكومة (من خالل تقدمي عر�ض يت�ضمن �أهمية قطاع ال�سياحة ودوره يفدفع عجلة التنمية االقت�صادية) لتطبيق التو�صيات كافةالواردة يف تقرير حالة البالد
ب�ش�أن مراجعة قطاع ال�سياحة ،والتو�صيات التي طرحها املخت�صون واخلرباء يف القطاع
ال�سياحي خالل املناق�شات لهذه املراجعة.
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