اإلستراتيجية الوطنية للسياحة في األردن
2025 – 2021

استراتيجية تنسجم مع األهداف والحاجات
وتتكيف مع الظروف المستجدة

" النمو في القطاع السياحي في األردن يشهد تحسنا ملحوظا ،ما يتطلب تعزيز التعاون بين
القطاعين العام والخاص ،لرفع القدرة التنافسية على مستوى اإلقليم "
جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين
كانون الثاني 2020

المحتويات
1.

مقدمة 4 ......................................................................................................

2.

ملخص تنفيذي 5 ..............................................................................................

3.

أداء القطاع السياحي 6 ......................................................................................


مؤشرات 6 .................................................................................. 2019



مؤشرات 7 .................................................................................. 2020



مؤشرات 8 .................................................................................. 2021

4.

مؤشرات األداء الرئيسية 10 ................................................................................

5.

الرؤية والرسالة 11 ..........................................................................................

6.

7.

5.1

الرؤية11 ........................................................................................... :

5.2

الرسالة11 .......................................................................................... :

محاور االستراتيجية12 .................................................................................... :
6.1

المحور األول :تطوير المنتج 12 ..................................................................

6.2

المحور الثاني :تطوير الموارد لبشرية 15 .......................................................

6.3

المحور الثالث :التسويق 15 .......................................................................

6.4

المحور الرابع :إدارة وحماية التراث 15 .........................................................

6.5

المحور الخامس :اإلصالحات 16 .................................................................

تنفيذ اإلستراتيجية 17 .......................................................................................
7.1

حزم األنشطة 17 .....................................................................................

7.2

خطط التنفيذ 18 .....................................................................................

7.3

وحدة إدارة المشاريع 20 ...........................................................................

7.4

مواءمة اإلستراتيجية مع الخطط التنفيذية 20 ....................................................

8.

اختصارات 21 .................................................................................................

.9

الملحق (أ) :مراحل الجائحة 22 ............................................................................

 10.الملحق (ب) :مؤشرات أداء قطاع السياحة 24 .........................................................
 .11الملحق (ج) :إدارة األداء 25 ...............................................................................
 12.الملحق (د) :بطاقة وخطة المشروع 26 ...................................................................
 13.الملحق(هـ) :مالئمة ممكنات/مخرجات/أهداف الخطة الوطنية للنمو األخضر والتنمية
اإلستراتيجية لألمم المتحدة (27 ................................................. )GGNAP/SDGs

 .1مقدمة
يحتل القطاع السياحي في األردن مكانة بارزة من بين القطاعات االقتصادية المختلفة ،حيث يعد القطاع رافدا ً اساسيا ً لالقتصاد الوطني
وأحد ركائزه ،ومساهما ً رئيسا ً في تشغيل األيدي العاملة األردنية ،وداعما ً مهما ً في تنمية المجتمعات المحلية.
كما شهد القطاع السياحي في العقد الماضي نموا ً مستمرا ً حتى أصبح أحد أسرع القطاعات االقتصادية مساهمة في نمو االقتصاد األردني،
حيث حقق القطاع في عام  2019دخال ً سياحيا ً قياسيا ً وصل الى  4.1مليار دينار أردني ما شكل قرابة  %13من إجمالي الناتج المحلي،
وسجل رقما ً قياسيًا في أعداد الزوار وصل إلى  5.3زائر .ونظرا لهذا النمو القياسي بالدخل السياحي واالرتفاع الكبير في أعداد الزوار،
جرى وضع خطط طموحة للعام  2020وما بعده الستقطاب وجذب أكبر عدد من السياح من مختلف األسواق العالمية ،إال أن هذه الخطط
اصطدمت بوباء كورونا الذي اجتاح العالم في بداية عام  2020ما تسبب في خروجها عن مسارها ،حيث أصبح األردن كالعديد من
الدول التي عانت قطاعاته االقتصادية بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص من تداعيات هذه الجائحة العالمية.
وال يخفى على أحد وبإجماع خبراء االقتصاد والسياحة ،أن قطاع السياحة والسفر من أوائل القطاعات واكثرها تأثرا ً من الجائحة محليا ً
وعالمياً ،وعلى األرجح سيكون من اخر القطاعات تعافيا ً ،حيث توقف كل مكون من مكونات سلسلة القيمة ( )value chainالسياحية
لمقدمي الخدمات السياحية (الفنادق والمطاعم والنقل واألدالء السياحيين ومكاتب السياحة وشركات الطيران الخ )...بشكل مفاجئ عن
العمل ،وأصبحت مؤسسات القطاع السياحي مهددة باإلغالق وتسريح العاملين فيها .وألجل ذلك ،اتخذت الحكومة األردنية ووزارة
السياحة اآلثار عدة إجراءات لمواجهة الجائحة ووضعت أربعة مراحل للتعامل معها هي :االستجابة ،التعافي ،إعادة التشغيل،
واإلصالحات.
صممت هذه ال مرحلة لحماية صحة األردنيين والسياح وقطاع السياحة والعاملين به ،حيث جرى
وفيما يتعلق بمرحلة االستجابة ،فقد ُ
اتخاذ عدة إجراءات اشتملت على إغالق الحدود وحظر التجول وإغالق المواقع السياحية والمنشآت السياحية وتطوير بروتوكوالت
الصحة والسالمة وتدريب فرق التفتيش.
أما في مرحلة التعافي التي هدفت الى الحد من األضرار التي لحقت بالقطاعات االقتصادية بما في ذلك قطاع السياحة ،فلقد جرى العمل
عليها من خالل التركيز على تقديم السيولة المالية وحماية العمالة ،حيث اتخذت الحكومة األردنية ممثلةً "بالبنك المركزي األردني،
مؤسسة الضمان االجتماعي ،وزارة السياحة واآلثار ،هيئة تنشيط السياحة" ،العديد من اإلجراءات المالية لدعم القطاع السياحي مثل
تخفيض أسعار الفائدة على القروض ،وتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة ،إضافة إلى ضخ السيولة في االقتصاد وتوفير القروض
الميسرة واالعفاءات من الرسوم.
وفيما يخص مرحلة إعادة التشغيل التي تهدف الى العودة قدر اإلمكان لمستويات ما قبل الجائحة والتعامل مع تداعياتها ،عملت وزارة
السياحة واآلثار على إطالق العديد من المنتجات السياحية المتخصصة مثل السياحة العالجية وسياحة األفالم ،اضافة الى تعزيز وتشجيع
السياحة الداخلية التي أثبتت نجاحها في ظل غياب السياح األجانب ،كما تضمنت هذه المرحلة إعادة الفتح التدريجي لألنشطة السياحية،
وإعادة فتح المطارات ،وإلغاء الحجر الصحي للسياح القادمين من الخارج ،باإلضافة إلى ذلك ،قد تم إطالق حساب المخاطر السياحية
لقطاع السياحة وذلك لحمايته من آثار الجائحة والتحوط باتجاه المخاطر التي ممكن أن يتعرض لها القطاع مستقبالً.
كما وأتاحت الجائحة لوزارة السياحة واآلثار فرصة للنظر إلى ما بعد الوباء من خالل إدخال إصالحات هيكلية في التشريعات ،وإعادة
تنظيم األعمال ،وتسهيل الوصول إلى األردن ،واالستثمارات ،والحوكمة ،والتنافسية ،وسهولة ممارسة األعمال التجارية لتمكين قطاع
السياحة من النمو واالزدهار.
وبناء على ما سبق ،فقد أصبح من الضروري إجراء مراجعة شاملة لإلستراتيجية الوطنية للسياحية التي كان من المفترض إطالقها قبل
ظهور جائحة كورونا في كانون ثاني من عام .2020
ويعكس محتوى هذه الوثيقة الحية اآلثار المترتبة جراء جائحة كورونا والتصور للمضي قد ًما للفترة  ،2025-2021حيث تتماشى هذه
الوثيقة مع خطط عمل إستتتتتتراتيجية وزارة الستتتتتياحة واآلثار التي تم تقديمها إلى رئاستتتتتة الوزراء ،ووزارة التخطيط والتعاون الدولي
باإلضافة إلى الخطة الوطنية للنمو األخضر واألهداف االستراتيجية للتنمية لألمم المتحدة وبعض المنظمات المانحة مثل البنك الدولي.
انظر الملحق (أ) للحصول على تفاصيل المراحل المختلفة المتعلقة بالجائحة.
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 .2ملخص تنفيذي
يعد القطاع السياحي المساهم الرئيسي في االقتصاد األردني ،ولديه القدرة على خلق تنمية شاملة في أرجاء األردن كافة.
تضع االستراتيجية قطاع السياحة على طريق واضح المعالم نحو المستقبل المشرق الذي ينتظره العاملين بالقطاع السياحي ومشغليه،
والمجتمعات المحلية ،حيث تتناول االستراتيجية التحديات والعقبات التي يواجهها القطاع السياحي باألردن ،وتوائمها مع نقاط القوة
والفرص التي من دورها تعزيز نمو االقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
كما وأن هذه االستراتيجية هي نتيجة لمدخالت من الشركاء ومقدمي الخدمات السياحية ،حيث جرى عقد ورش عمل مختلفة ترأس كل
ورشة منها شخصية بارزة من القطاع الخاص وممثلين عن الجمعيات السياحية المختلفة والشركاء الرئيسيين من القطاع الخاص.
ونظرا ً للنهج الدائم والمستمر لوزارة السياحة واآلثار وإيمانها بأهمية التشاركية الحقيقية مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا ً أساسيا ً في
المساهمة بتطوير القطاع السياحي واستدامته ،قدمت الوزارة التسهيالت كافة والدعم اللوجستي للورش االستشارية التي عقدت خالل
إعداد هذه اإلستراتيجية.
عالوة ً على ذلك ،ستتولى وزارة السياحة واآلثار ودائرة اآلثار العامة وهيئة تنشيط السياحة القيادة في تنسيق األنشطة والمشاريع
والسياسات واالستراتيجيات مع نظرائها في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،وسلطة إقليم البترا ،وهيئة موقع المغطس ،الخ،
من خالل المجلس الوطني للسياحة الذي أعيد تشكيله ،إضافة إلى التمثيل في هيئة تنشيط السياحة.
كما وتتبنى هذه االستراتيجية عددًا من األهداف من ضمنها حماية التراث الثقافي األردني الغني ،وتنمية الموارد البشرية باإلضافة إلى
تطوير المنتجات والتجارب والخدمات السياحية وتسويقها ،كما ستتناول اإلصالحات الالزمة للتخلص من المعوقات التي تؤثر على النمو
واالستثمار والكفاءات ،وبالتالي زيادة قدرة األردن التنافسية مقابل المنافسين اإلقليميين الرئيسيين في المجال السياحي.
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 .3أداء القطاع السياحي
 مؤشرات 2019
كان عام  2019عا ًما قياسيًا للقطاع السياحي األردني كما يتضح من اإلنجازات أدناه:

المواقع التي جذبت أكبر عدد من الزوار في  2019هي البترا ( ،)37٪ +جرش ( ،)44٪ +وادي رم ( ،)51٪ +موقع المعمودية (+
 ،)٪29مادبا ( ،)49٪ +وجبل نيبو (.)49٪ +
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 مؤشرات 2020
كانت تأثيرات جائحة كورونا واضحة في عام  ،2020والتي شهدت انخفاضًا حاد ًا في أداء قطاع السياحة األردني ،حيث
عانت معظم مؤشرات األداء الرئيسية من انخفاض بنسبة تزيد عن .٪75
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 مؤشرات 2021
شوهدت بعض بوادر االنتعاش في قطاع السياحة في النصف الثاني من عام  2021كما يتضح من مؤشرات األداء
الرئيسية أدناه:
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ابتدا ًء من 2021/ 6 / 10

 المشهد التنافسي ()Competitive Landscape
على الرغم من وفرة المواقع السياحية الفريدة من نوعها مثل البترا والبحر الميت وموقع المغطس "معمودية السيد المسيح"
ومواقع تراثية وثقافية عديدة باإلضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات السياحية ،إال أنه يُنظر إلى األردن على
أنه غير قادر على المنافسة عند مقارنته بالمنافسين اإلقليميين .بنا ًء عليه ،وبمساعدة فنية من البنك الدولي ومنظمة السياحة
العالمية ،سيتم إجراء دراستين حسب الطلب للتأكد من مستويات القدرة التنافسية لقطاع السياحة األردني وتقديم اإلجراءات
والسياسات اإلصالحية /والمعززة (حيثما ينطبق ذلك):
 .1تحليل هيكل التكلفة (آلية توزيع النفقات للزائر) لسالسل القيمة ( )value chainالسياحية لمقدمي الخدمات السياحية
والتي ستشمل أهدافها ما يلي:
 تقييم رحلة الزائر النموذجية من البداية إلى النهاية من مرحلة "ما قبل الوصول" إلى مرحلة "ما بعد الرحلة"
بهدف تحديد جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في سلسلة القيمة لقطاع السياحة في األردن.
 تحديد سمات هيكل التكلفة التشغيلية وتقديرها لكل مكون من مكونات سلسلة القيمة السياحية المحددة (الفنادق
والمطاعم والنقل واألدالء السياحيين ومكاتب السياحة وشركات الطيران الخ .)...سيتم جمع البيانات من خالل
مزيج من البحث المكتبي والمالحظات الميدانية.
 مقارنة ( )Benchmarkingهيكل تكلفة القطاع مع الوجهات المنافسة.
 تقييم أثر اإلجراءات الحكومية الحالية على تخفيض الكلفة التشغيلية للمنتج السياحي وتحليل المخرجات المحتملة
وآثارها إذا لم يتم إجراء المزيد من اإلجراءات واإلصالحات لزيادة القدرة التنافسية.
 تحديد مجاالت التحسين عبر سلسلة القيمة السياحية وتقديم التوصيات لمختلف مكونات القطاع (وزارة السياحة
واآلثار ،هيئة تنشيط السياحة ،الفنادق ،مكاتب السياحة ،إلخ) لتحسين القدرة التنافسية للقطاع.
 .2إجراء بحث في التوجهات ( )trendsالحالية والمستقبلية المتعلقة بصناعة السياحة:
 القطاعات
 oالخطوط الجوية
 oالنقل السياحي
 oخدمات الطعام والشراب
 oخدمات اإليواء على سبيل المثال الفنادق وما إلى ذلك.
 oاألدالء السياحيين
 oالحرف اليدوية
 oمكاتب السياحة والسفر
 oإلخ
 المنتجات والخدمات ال ُمقدمة
 oالسياحة الدولية
 oالسياحة الداخلية
 oالسياحة الثقافية
 oالسياحة العالجية والتعافي
 oالسياحة المتخصصة (تصوير ،فن الطهو…).
 oإلخ
 استخدام التكنولوجيا
 oرقمنة الخدمات
 oالخدمة الذاتية (التأشيرة اإللكترونية والدفع اإللكتروني والحجز اإللكتروني وما إلى ذلك).
 إعادة هيكلة األعمال ()Business re-alignment
 oنماذج عمل جديدة
 oاالستثمارات ،عمليات تقليص االستثمار ،التنويع ،الدمج وما إلى ذلك.
 oإلخ
سيتم استخدام مخرجات هذه الدراسات في معالجة أي قصور ،وعند الضرورة سيجري مراجعة وتحديث
االستراتيجية لتعكس أي خطط عمل مطلوبة.
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 .4مؤشرات األداء الرئيسية
تهدف هذه االستراتيجية لتحقيق ما يلي:1
 رفع عدد السياح لمستويات  2019بحلول عام 2025
 عودة إجمالي العائدات لمستويات  2019بحلول عام 2024
 زيادة التوظيف المباشر في السياحة لتتجاوز أرقام  2019بحلول عام 2023
2025

2023

2024

2021

2022

2019

7.0
6.0

5.5

5.2

4.1

2.9

3.4

3.6

4.1

4.6

5.0

5.4

5.5

4.5

5.0

5.3

1.5

1.9

أعداد العاملين في القطاع (بالعشرة
آ ال ف )

الدخل السياحي (بالمليار)

أعداد الزوار (بالمليون)

باإلضافة إلى المؤشرات أعاله سيتم استكمال قياس أداء قطاع السياحة بمجموعة أخرى من المؤشرات الفرعية والتي يمكن رؤية بعضها
في الملحق (ب) .والتي ستكون من المكونات الرئيسية لنظام المعلومات اإلدارية ولوحة مؤشرات األداء ( ،)MIS/Dashboardوالتي
سيكون معظمها متاحا ً للجهات الخارجية بما في ذلك القطاع الخاص.
ستتم مراجعة وتحديث مؤشرات األداء في نظام المعلومات اإلدارية بشكل دوري ،وعند الحاجة ستكون هذه التحديثات والمؤشرات
جزء من اإلصدارات المستقبلية لإلستراتيجية.
ستتم متابعة مؤشرات األداء الرئيسية بشكل دوري (المستهدف مقابل الفعلي) كما هو موضح بالمثال في الملحق (ج) .وأي انحرافات
كبيرة ستتطلب تدخالت تصحيحية.

 1مقتبس من "دراسة تنبؤية لفهم تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة األردني"  -تقرير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDنيسان2021
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 .5الرؤية والرسالة
5.1

الرؤية:

"خلق نمو اقتصادي شامل من خالل منتجات وتجارب سياحية حقيقية ومستدامة ،والتعافي من تأثير جائحة كورونا"
5.2

11

الرسالة:
تتحقق رؤيتنا من خالل:



إبراز الطابع الفريد للتاريخ األردني وتراثه



تطوير المنتجات والخدمات التي تفوق توقعات السياح الدوليين واإلقليميين والمحليين



شراكة متينة بين القطاع الخاص ووزارة السياحة واآلثار



اشراك وتمكين المجتمعات المحلية



الحفاظ على التراث األردني والمواقع التراثية والثقافية وحمايتها 



البدء باإلصالحات الهادفة والتي من دورها تسريع االستثمار وتحسين القدرة التنافسية 

 .6محاور االستراتيجية:
تتكون االستراتيجية الوطنية للسياحية من خمسة محاور رئيسية:






تطوير المنتج 
الموارد البشرية 
التسويق 
إدارة وحماية التراث 
اإلصالحات 

مبررات اختيار هذه المحاور هي:


تعتبر كل من (المنتجات السياحية والتسويق
والموارد البشرية) من ركائز القطاع السياحي وكانت
محاور أساسية في جميع استراتيجيات السياحة السابقة



سلطت جائحة كورونا الضوء على نقاط ضعف
القطاع السياحي وسهولة تأثره باألزمات ،وعليه كان
البد من بعض اإلصالحات بهدف توفير المرونة
والقدرة على المقاومة



تعتبر المواقع األثرية والتراثية عامل الجذب الرئيسي
للسياح األجانب ،لذلك فإن حمايتها والمحافظة عليها
امر واجب

6.1

سيتم توضيح المزيد من التفاصيل حول كل محور من
هذه المحاور الخمسة في األقسام الالحقة

المحور األول :تطوير المنتج
هناك عدد كبير من المنتجات السياحية المتخصصة التي ال ينبغي االستغناء عنها واستغاللها كمصدر محتمل
لإليرادات ،لذلك ستركز االستراتيجية الوطنية للسياحية على المنتجات التالية:






السياحة التراثية والثقافية
السياحة الترفيهية
 oالتعافي
 oالعالجية
 oالدينية
 oالمغامرة
سياحة المعارض والمؤتمرات (اجتماعات ،مؤتمرات ،فعاليات وأحداث)
السياحة الداخلية

ستصب جهود وزارة السياحة واآلثار وهيئة تنشيط السياحة على تطوير المنتجات السياحية والترويج لها والتجارب
المرتبطة بها ،باإلضافة إلى المنتجات المتخصصة والتي تحث على االبتكار واإلبداع وريادة األعمال واستغالل
التكنولوجيا والتي من دورها أيضا توفير التشاركية وزيادة دور وفاعلية المجتمعات المحلية.
جاري العمل على تطوير وتصميم تطبيق خريطة رقمية للسياحة على مستوى األردن ،والذي سيسلط الضوء على
المنتج السياحي (النمط السياحي) المتوفر في أي موقع ،باإلضافة إلى التفاصيل الكاملة لخدمات اإليواء واألنشطة التي
يمكن المشاركة بها (مثل المسارات السياحية  /تسلق الصخور  /التخييم  /مراقبة الطيور  /الغوص  /فن الطهي ،إلخ)،
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إضافة إلى معلومات أخرى مفيدة مثل قصة المكان واحداثيات الموقع الجغرافي ،إلخ .وسيعمل هذا النوع من الخرائط
والمحتوى على إطالة مدة إقامة السائح في الموقع المحدد.
 6.1.1السياحة التراثية والثقافية
يأتي قرابة  ٪85من زوار األردن األجانب من أجل السياحة التراثية والثقافية ،ال سيما وان المواقع األساسية
لهذا المنتج هي البترا ووادي رم والبحر الميت وموقع المغطس وعمان ،وبهذا الصدد ستعمل وزارة السياحة
واآلثار وهيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص على رفع مستوى نوع الخدمة المقدمة في هذه
المواقع ،والمواقع الثانوية األخرى ،والتي ستؤدي إلى إطالة مدة إقامة السائح وزيادة انفاقه.
 6.1.2السياحة الترفيهية
يشمل مصطلح "الترفيهية" المنتجات التي تعنى بصحة العقل والجسد والروح.

أ.

سياحة التعافي

من المتوقع أن تنمو سياحة التعافي عالميًا بنسبة  ٪7.5سنويا ً ،حيث سيصل عدد مسافري التعافي على مستوى
العالم بحلول عام  2030إلى  1.2مليار مسافر.
يمتلك األردن مقومات ( )assetsيمكن تطويرها لجذب اعداد متزايدة من سياح التعافي ،بما في ذلك أكبر
منتجع صحي طبيعي في البحر الميت .كما أن لديه مواقع ذات إمكانات لم يتم تطويرها أو الوصول إليها بعد،
مثل الحمة ووادي بن حماد.
يتطلب قطاع التعافي الناشئ والمربح جهود ًا لتوفير حزم شاملة ومتكاملة من المنتجات والخدمات التي تجذب
سياح التعافي من األسواق التقليدية والجديدة.
ب .السياحة العالجية
لتعزيز مكانة األردن الرائدة كوجهة للسياحة العالجية ،تم تشكيل مجلس بين القطاعين العام والخاص (المجلس
الصحي األعلى) لتحفيز االستثمار ،وكذلك تم نشر اإلستراتيجية الوطنية للسياحة العالجية  2022-2018التي
تتماشى مع استراتيجية الوطنية للسياحة.
إن الهدف من هذه اإلستراتيجية هو أن يصبح األردن أحد أفضل  5دول مستهدفة للسياحة العالجية على
مستوى العالم.2.
ونظرا ً لما عانت منه السياحة العالجية خالل جائحة كورونا ،سيتم اتخاذ بعض اإلجراءات من أجل إنعاش هذا
القطاع ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام  ،2025من هذه اإلجراءات تخفيف قيود السفر
للجنسيات المقيدة وتسهيل متطلبات التأشيرة.
ت .السياحة الدينية
تقدر منظمة السياحة العالمية أن ما يقارب  330مليون سائح يزورون المواقع الدينية الرئيسية في العالم كل
3
عام.
واألردن لديه فرصة جيدة للغاية لتطوير سوق السياحة الدينية لجذب السياح المسلمين والمسيحيين بغرض
السياحة الدينية نظرا ً لموقعه الفريد وتاريخه في األرض المقدسة ،حيث يضم االردن الموقع الرئيسي لمعمودية
السيد المسيح وجبل نيبو ومادبا ومكاور وأم قيس وبيال والعديد من المواقع اإلسالمية الهامة مثل مقامات األنبياء
والصحابة وموقع أهل الكهف وغيرها .وعليه يجب تطوير المنتجات الدينية والتجارب المحلية لتعزيز السياحة
الدينية وجذب الزوار على مدار العام.

 2اإلستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية 2022-2018
https://ntaonline.com/markets/faith-travel-association 3
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ث .سياحة المغامرة
من المتوقع أن ينمو سوق سياحة المغامرة العالمي بمعدل سنوي يبلغ  ٪13.3بحلول عام  4. 2026وتتضمن
سياحة المغامرة السفر إلى مناطق نائية للحصول على تجارب فريدة ومليئة بالتحديات ،والتفاعل مع المجتمعات
المحلية ،وعليه فأن األردن يمتلك فرصة جيدة الحتضان سياحة المغامرة ،حيث أن هذا المنتج ال يزال في
بدايته.
وبنا ًء على ذلك ولتنمية هذا المنتج السياحي المتخصص والمربح يتطلب األمر جهودا ً بحثية وتطويرية
واستثمارية وتسويقية مكثفة لكي يصبح األردن وجهة إقليمية لسياحة المغامرة ،يجب توفر بيئة قوية بقيادة
القطاع الخاص .كما يجب تقييم اإلمكانات االقتصادية لسياحة المغامرة وإعداد إطار تشريعي ينظم هذا
النشاط .
 6.1.3سياحة المعارض والمؤتمرات
يمتلك األردن واحدة من أكبر مرافق المؤتمرات في الشرق األوسط( ،مركز الملك الحسين بن طالل للمؤتمرات
في البحر الميت) باإلضافة إلى المنظومة الجوية المتكاملة والتي تسهل الدخول الى األردن ،وخدمات الفنادق
العالمية المشهورة ،ولذلك فإن األردن في وضع جيد لتحسين وزيادة حصته في سوق سياحة المعارض
والمؤتمرات العالمي ،لما يمتلكه من مقومات جذب هذا النوع من السياحة بفضل المواقع األثرية المتميزة
والمقومات الطبيعية والبنية التحتية الالزمة ،مما يجعله وجهة جذابة للسفر بهدف السياحة والتجارة
". "bleisure
 6.1.4السياحة الداخلية
في ظل غياب السياحة الدولية بسبب جائحة كورونا ،حققت السياحة الداخلية ممثلةً ببرنامج أردننا جنة ،نجاحا ً
كبيرا ً في الحفاظ على ديمومة عمل المؤستتستتات الستتياحية المختلفة (النقل الستتياحي ،المطاعم ،الفنادق ،مكاتب
السياحة ،األدالء السياحيين) ،حيث حقق البرنامج زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين مقارنة السنوات السابقة
على الرغم من ظروف الجائحة ،حيث وصتتتل عدد المشتتتاركين في عام  200( 2020ألف ستتتائح) مقابل (83
ألف سائح) في عام .2019
وعليه فإن وزارة السياحة واآلثار سعت خالل الجائحة الى توجيه السياحة الداخلية إلى المناطق األكثر تضرر اً
من جائحة كورونا ،مثل البترا ووادي رم ،كما سيتم استخدامها كأداة للتخفيف من تأثير الموسمية في النشاط
السياحي.

https://www.alliedmarketresearch.com/adventure-tourism-market 4
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6.2

المحور الثاني :تطوير الموارد لبشرية
يهدف هذا المحور إلى ما يلي:
 تعليم وتدريب كوادر بشرية مؤهلة للعمل في قطاع السياحة تناسب احتياجات السوق المحلية واإلقليمية ،حيث
سيكون هذا التدريب مفيدا للقطاع الخاص وسيعمل على انتاج قوى عاملة ماهرة وبرامج تدريبية يحصلون من
خاللها على شهادات محلية ودولية ،وبهذا الشأن قامت وزارة السياحة واآلثار بالتنسيق مع وزارة العمل
واألطراف المعنية األخرى مثل مجلس مهارات القطاع ( )Sector Skills Councilإلنجاز هذه البرامج
التدريبية.
 زيادة توظيف العمالة األردنية.
 تمكين النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة في الوظائف السياحية.
 إشراك المجتمعات المحلية في األنشطة والفعاليات واألعمال التجارية السياحية في جميع أنحاء األردن.
 تدريب موظفي وزارة السياحة واالثار ودائرة اآلثار العامة وهيئة تنشيط السياحة والعاملين في القطاع السياحي.

6.3

المحور الثالث :التسويق
سيركز هذا المحور على النشاطات التالية:
 تعزيز وزيادة فعالية التسويق لألردن سياحيا واالرتقاء بمكانة األردن السياحية إقليميا ً وعالمياً.
 التقليل من تأثير موسمية السياحة والعمل على إطالة مدة إقامة السياح الدوليين واإلقليميين وزيادة إنفاقهم.
 تحسين التسويق الرقمي.
 بناء المرونة والقدرة على التعامل مع المستجدات والظروف الطارئة وسرعة النهوض بالقطاع ومساعدته على
التعافي من األزمات.
 تعزيز وتسهيل السفر إلى األردن عبر شركات الطيران منخفض التكاليف والطيران العارض إضافة إلى
الطيران المنتظم.

6.4

المحور الرابع :إدارة وحماية التراث
يعتبر هذا المحور من المحاور الهامة والذي يهدف إلى تحقيق ما يلي:
 حفظ وترميم وصيانة وتدعيم وإعادة تأهيل المواقع األثرية  -يدخل هذا النشاط ضمن اختصاص دائرة اآلثار.
 تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في المواقع السياحية  -يتم تنفيذ هذا النشاط من قبل وزارة السياحة واآلثار.
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تتضمن االستراتيجية إطالق مشاريع تهدف لحماية التراث بما في ذلك تأهيل لـ  15موقعًا رئيسي ًا على مدى السنوات
الثالث المقبلة ( - )2022-2024وتشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
الموقع

المحافظة

السنة

الحرة
جبل القلعة
قصير عمرة
مدينة السلط
أم الرصاص
جرش
أم قيس
قصر الحالبات
قصر المشتى
أم الجمال
قلعة عجلون
قلعة الشوبك
قلعة العقبة
آيلة اإلسالمية
الكنيسة البيزنطية

المفرق
عمان
الزرقاء
البلقاء
مادبا
جرش
اربد
الزرقاء
الزرقاء
المفرق
عجلون
معان
العقبة
العقبة
العقبة

2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2024
2024

ونظرا ً للنجاح األخير في إدراج السلط على الئحة مواقع التراث العالمي لليونسكو ،سيتم ترشيح خمسة مواقع جديدة للعمل
على إدراجها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.
صا اقتصادية وفرص عمل للمجتمعات المحلية وخاصة تلك
كما أنه من المتوقع أن توفر مبادرات حماية التراث فر ً
الموجودة في المحافظات وستكون حماية التراث أيضا ً ممكنا ً رئيسيا ً لتنويع الخدمات السياحية.
6.5

المحور الخامس :اإلصالحات
تعتبر اإلصالحات عامالً رئيسيا ً وهدفا ً استراتيجيا ً لنجاح قطاع السياحة ومن خالله تسعى االستراتيجية لتحقيق ما يلي:
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تمكين وزارة السياحة واآلثار وهيئة تنشيط السياحة ودائرة اآلثار العامة من خالل زيادة التمويل والمنح الحكومية.
مراجعة جميع التشريعات الناظمة لعمل القطاع السياحي من أجل إزالة معيقات االستثمار وتحفيز النمو وخفض
التكاليف التشغيلية للقطاع.
إعادة هيكلة وتنظيم األعمال لكل من (وزارة السياحة واآلثار وهيئة تنشيط السياحة ودائرة اآلثار العامة) من أجل
تعزيز التشاركية والتكامل.
تحسين وتسهيل وصول كافة السياح إلى األردن من خالل التأشيرات اإللكترونية ومراجعة شروط الجنسيات المقيدة
بالتعاون مع الجهات المعنية.
تحسين تجربة السائح.

 .7تنفيذ اإلستراتيجية
لضمان نجاح تنفيذ االستراتيجية البد من تفصيلها ألدنى مستوى من خالل حزم األنشطة وخطط التنفيذ.
7.1

حزم األنشطة
هنا ،يتم تحديد مجاالت األنشطة بتقسيم المحاور لمستويات أقل ،كما هو مبين أدناه:
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7.2

خطط التنفيذ
يتم ترجمة كل محور من محاور اإلستراتيجية إلى مشروع ،وتم عكس كل من التفاصيل واإلجراءات والمسؤوليات والجداول الزمنية ومؤشرات األداء الرئيسية وما إلى ذلك على شكل بطاقة
المشروع وخطة المشروع (انظر المثال في الملحق (د)) .كما وسيتم مواءمة خطط العمل (الممكنات) مع النتائج المراد تحقيقها مثل زيادة عدد السواح ،واإليرادات ،والتوظيف واالستثمارات،
إلخ .وقياس األداء لكل مؤشر .فعلى سبيل المثال في عام  ،2022يفترض أن تزيد شركات الطيران منخفض التكاليف من عدد الزوار بمقدار  500ألف زائر واإليرادات بمقدار  129مليون
دينار أردني .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم مالءمتها مع أهداف التنمية الوطنية واإلستراتيجية لألمم المتحدة ( – )SDGs/GGNAPانظر الملحق (هـ).
المشاريع واألنشطة

المحور
خطط إدارة المواقع ( 5مواقع/سنة)

إدارة وحماية التراث

التسويق

MoTA/DoA

المنظومة األمنية للمواقع (كاميرات مراقبة ،إضاءة ،سياج)

MoTA

Sep-25

 20موقع

حفظ وترميم وصيانة وتدعيم وإعادة تأهيل المواقع األثرية

DoA

Dec-24

(2) 2021/ (5) 2022/ (10) 2023/ (12) 2024

ترشيح ثالثة مواقع جديدة للعمل على إدراجها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي

DoA

Dec-24

السلط (تم إدراجه) /الحرة/أم الجمال

التوثيق الوطني للقطع األثرية والمواقع والمتاحف

DOA

Dec-25

DOJAN

بناء مركز حفظ المقتنيات األثرية -نويجيس  /طبربور

DOA

Dec-25

نويجيس

MoTA/JRA

Sep-21

تم

إعطاء اللقاح للعاملين في للقطاع السياحي

MoTA

Aug-21

تم

إعداد خطة شمول الجنسين
إعداد خطة تطوير السياحة الميسرة لتأهيل المواقع السياحية الستقبال وتوظيف االشخاص ذوي
االعاقة
تدريب وتأهيل العاملين في وزارة السياحة ودائرة اآلثار والقطاع السياحي

MoTA

Dec-21

MoTA/SSC

Oct-21

MoTA/DoA/JTB

Dec-21

إطالق الهوية المؤسسية الجديدة (مملكة الزمان)

JTB

Nov-21

تم

التعاقد مع شركات جديدة للطيران منخفض التكاليف

JTB

Dec-25

زيادة عدد الخطوط الجديدة والركاب لعمان والعقبة

تصميم وتطوير خارطة سياحية الكترونية للمواقع السياحية واالثرية

JTB

Jun-22

حملة تسويق إلكتروني تشمل مواقع إلكترونية عالمية ()Expedia/Trip Advisor etc.

JTB

Dec-21

حملة تسويق موجهة للتقليل من أثر موسمية السياحة

JTB

Dec-21

MoTA

Jun-21

اعتماد شهادة المطعوم بدال من فحص كورونا

18

تاريخ االنتهاء
Dec-25

إطالق منصة التوظيف السياحي

الموارد البشرية

الجهة المسؤولة

مؤشرات األداء/مالحظات

تم

المشاريع واألنشطة

المحور
إطالق برنامج أردننا جنة

تطوير المنتج

تم

JTB

إعادة هيكلة وزارة السياحة لتشمل مديرية تطوير المنتج

MoTA

Sep-21

قيد اإلجراء

زيادة أعداد زوار السياحة العالجية ليصبح  253ألف بحلول عام  ،2025حيث بلغ  55ألف عام 2020

JPHA

Dec-25

158k (2021), 181k (2022), 209k (2023),230k
)(2024), 253k (2025

زيادة متوسط عائد إيرادات السائح إلى أكثر من  1000دينار أردني

JTB/Tour Operators

Dec-23

زيادة مدة إقامة السائح إلى أكثر من  5ليال

JTB/Tour Operators

Oct-23

MoTA/JTB
/MoHE

Jun-22

JTB

Jan-22

مراجعة وتعديل التذكرة الموحدة ()Jordan Pass

MoTA

Oct-21

مراجعة  5لوائح/تشريعات إلزالة معيقات ممارسة األعمال التجارية

MoTA

Sep-22

تطوير اجندة فعاليات سنوية تشمل جميع المحافظات

19

تاريخ االنتهاء
20th May 2021

إطالق منتجات تعليمية تستهدف دول المنطقة

اإلصالحات

الجهة المسؤولة

مؤشرات األداء/مالحظات

إطالق حساب المخاطر السياحية

JTB

Aug-21

تم

إنشاء مديرية االستثمار السياحي

MoTA

Sep-21

تم

إطالق صندوق حاضنة األعمال السياحة بقيمة  5مليون دينار أردني

MoTA

Mar-22

إنشاء قاعدة البيانات ولوحة مؤشرات األداء ()MIS/Dashboard

MoTA

Oct-21

تطوير نظام قياس رضى السائح

MoTA

Mar-22

MoTA/UNDP

Nov-21

قيد اإلجراء

رقمنة الخدمات السياحية

MoTA

Jul-23

قيد اإلجراء

إنشاء مديرية الدراسات والبحوث

MoTA

Sep-21

تم

توحيد وتخفيض تعرفة الكهرباء

MoTA

Dec-21

إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للسياحة

MoTA

Jan-22

صندوق مخاطر البترا السياحي

MoTA/PDTRA

Sep-21

التأشيرات اإللكترونية ومراجعة الجنسيات المقيدة

MoTA/JTB/MoI

Oct-21

دراسة االثر االجتماعي واالقتصادي لالستراتيجية

قيد اإلجراء

مليون دينار أردني

7.3

وحدة إدارة المشاريع
ستقوم وحدة إدارة المشاريع في وزارة السياحة واآلثار على متابعة تنفيذ خطط العمل من خالل التواصل والتنسيق مع
المسؤولين عن المشاريع بمراحل التخطيط والتنفيذ باإلضافة إلى إعداد التقارير.

7.4

مواءمة اإلستراتيجية مع الخطط التنفيذية
تتوافق االستراتيجية مع الخطط التنفيذية الحالية (والتي تمتد من  3إلى  5سنوات) التي تم تقديمها إلى رئاسة الوزراء
ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ،باإلضافة إلى الخطة الوطنية للنمو األخضر واألهداف االستراتيجية لألمم المتحدة
باإلضافة للتنسيق مع جهات أخرى مثل البنك الدولي ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،البنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية ،إلخ.
يوضح الشكل أدناه توافق األهداف االستراتيجية مع اإلستراتيجية الوطنية للسياحة والمشاريع كما تم تقديمها إلى رئاسة
الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

نهاية الوثيقة
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اختصارات
ASEZA

Aqaba Special Economic Zone Authority

DoA

Department of Antiquities

FDI

Foreign Direct Investment

GDP

Gross Domestic Product

GGNAP

Green Growth National Action Plan

GOJ

Government of Jordan

ICT

Information and Communications Technology

IP

Implementing Partner

JD

Jordanian Dinar

JHA

Jordan Hotel Association

JITOA

Jordan Inbound Tour Operators Association

JTB

Jordan Tourism Board

KII

Key Informant Interview

KSA

Kingdom of Saudi Arabia

LCC

Low-Cost Carrier

LDI

Local Direct Investment

M&E

Monitoring and Evaluation

MoInv

Ministry of Investment

MoPIC

Ministry of Planning and International Cooperation

MOTA

Ministry of Tourism and Antiquities

MOU

Memorandum of Understanding

MSME

Micro Small and Medium-sized Enterprise

PDTRA

Petra Development & Tourism Regional Authority

PMO

Project Management Office

PPP

Public-Private Partnerships

RJ

Royal Jordanian Airlines

RSCN

Royal Society for the Conservation of Nature

SDGs

UN Sustainable Development Goals

SMART

Specific Measurable Attainable Relevant Timely

SWOT

Strengths Weaknesses Opportunities Threats

TCI / TSA

Tourism Competitiveness Index /Tourism Satellite Accounts

UNWTO

United Nations World Tourism Organization

WEF

World Economic Forum

WTTC

World Travel Tourism Council
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الملحق (أ) :مراحل الجائحة
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 .10الملحق (ب) :مؤشرات أداء قطاع السياحة
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 .11الملحق (ج) :إدارة األداء

25
25
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 .12الملحق (د) :بطاقة وخطة المشروع

خطة مشروع حساب المخاطر السياحية
المهام

حزيران21-

تموز21-

آب21-

أيلول21-

تشرين األول 21-تشرين الثاني 21-كانون األول 21-كانون الثاني22-

تغيير قوانين هيئة تنشيط السياحة لتمكين إدارة األموال
إصدار تعليمات لحساب المخاطر
تطوير النموذج  /الخطة المالية
تعيين لجنة حساب المخاطر
إنهاء معامالت قرض حساب المخاطر مع بنك جدة اإلسالمي
إبرام االتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل

شباط22-

.........
15/01/2022

استالم الدفعة األولى من القرض من بنك جدة اإلسالمي
البدء بإقراض قطاع السياحة

انتهى

قيد اإلجراء

26
26

كانون األول22-

20

لم يحن بعد

متأخر

.13

الملحق(هـ) :مالئمة ممكنات/مخرجات/أهداف الخطة الوطنية للنمو األخضر والتنمية اإلستراتيجية لألمم المتحدة ()GGNAP/SDGs
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