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قتصادي،  إ-جتماعيإ ستعراض الوجھة السیاحیة من منظار إ
 سیاسي وبیئي لسیاحة المغامرة

 األردن
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. یعتبر مضمون ھذا المنشور من    ENI CBCتّم اصدار ھذا المنشور بمساھمة مالیة من االتحاد االوروبي من ضمن مشروع حوض البحر المتوسط  

 مسؤولیة غرفة التجارة والصناعة، الخدمات والمالحة في برشلونة وھو ال یعكس تحت اي ظرف موقف االتحاد االوروبي او ادارة البرنامج.  

 

عضو حیث قامت جمیعھا بضّم معارفھا، مواردھا في ما بینھا. سویاً، وفي خالل خمسین سنة، قامت ھذه    -دولة   28االتحاد االوروبي من  یتكّون  

وروبي  الدول ببناء منطقة استقرار، دیمقراطیة وتنمیة مستدامة مع المحافظة على التنوع الثقافي، التسامح والحریات الفردیة. یحرص االتحاد اال 

 مشاركة انجازاتھ وقیمھ مع الدول والشعوب خارج اطار حدوده.  على  

 

ھو تعاون متنوع عابر للحدود ممّول من قبل الجوار االوروبي. یھدف البرنامج    ENI CBC  2014-2020ان برنامج حوض البحر المتوسط  

التي من شأنھا ان تطّور االندماج العابر للقارات وتظھر قیمة  لتعزیز العدالة، المساواة، التنمیة االقتصادیة، االجتماعیة واالقلیمیة  المستدامة  و 

الیونان، اسرائیل، ایطالیا، االردن، مالطا، فلسطی  فرنسا،  المشاركة ھي: قبرص، مصر،  الثالثة عشر  البلدان  ان  المشاركة.  البلدان  ن،  اراضي 

(ایطالیا) واللغات المتّبعة في البرنامج ھي العربیة، االنجلیزیة و الفرنسیة.    البرتغال، اسبانیا وتونس. ان السلطة االداریة ھي منطقة سردینیا المستقلّة 

 www.enicbcmed.eu:لمزید من المعلومات، الرجاء زیارة موقع 

 

 %).  90ملیون یورو منھا (اي    2.9ملیون یورو، حیث یساھم االتحاد االوروبي ب    3.3ھي    MEDUSAان میزانیة برنامج میدوزا 

http://www.enicbcmed.eu/
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في   رارستقلالساسي أمود عیعتبر االردن  
المتأّزم،   المنطقة. بالرغم من محیطھ

استطاعت دولة االردن ان تعالج التصورات  
نمو    الخاطئة عن أمنھا وتحافظ على

ردن  فتقر األی اقتصادھا في قطاع السیاحة.  
تمتع بنسبة  ی  ھلى الموارد الطبیعیة لكنإ

عى  مرتفعة من التعلیم والثقافة بحیث یس
ت النمو  لیكون في الطلیعة في قطاعا شعبھ

 تصاالتاالمثل الطاقة المتجددة، 
والتكنولوجیا، الصناعة والسیاحة. فكان العام  

عاماً ایجابیاً في قطاع السیاحة في   2019
االردن. فقد سجل نمو القطاع السیاحي  

المنصرم مقارنةً مع نمو   ام% عن الع7.6
، بلغت  2019%. في العام 6عام بلغ 

ینار  ملیار د 11عائدات القطاع السیاحي  
% عن العام  10.2ة (ارتفاع بنسب   أردني
ملیون زائر (ارتفاع   4.5 )، واستقبل2018
).  حوالي  2018% عن العام 8.1بنسبة 

من عائدات القطاع السیاحي في   40%
ردني في العالم.  األ االنتشارردن مصدره األ

الحتضان   ممتازاً األردن  یعتبر تموضع 
ذا  ن منتجات ھأاحة المغامرة بالرغم من سی 

القطاع ما زالت في بدایتھا. یتطلّب منتج  
سیاحة المغامرة بحثاً حثیثاً وتقدماً سریعاً  

الى االستثمار وبذل الجھود   باإلضافة
الضروریة لتحقیق النمو المربح المستدام  

لھذا المنتج. یتطلب وضع االردن على  
قبل   خریطة سیاحة المغامرة جھداً جباراً من

جراء تقییم  إري القطاع الخاص. فمن الضرو 
للمقومات االقتصادیة لسیاحة المغامرة  

ي لھا. قانون  إطارووضع 

 

 لمحة تنفیذیة   .0
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 معلومات عامة و إ جتماعیة  
 2كلم 89.342مساحة االمتداد                           

 )  2020(ایار/ مایو  10.193.973عدد السكان     
 2شخص/ كلم 115الكثافة السكانیة                      
 % سیاح 37=  10.193.973/    3.843.500السیاح                  

 

 1.8 الحكوميالمستشفى 
 

2.6عّمان   
 

اسّرة في المستشفیات/ -الصحة  
1000 

) شخص 2020(شباط/ فبرایر   

 قتصادیة  إ معلومات  
 

 ملیار دوالر امیركي  44.40الناتج المحلي االجمالي                       
 دوالر امیركي   3236.90        ) 2019الناتج المحلي االجمالي/ السكان ( 

 دوالر   8309.3القدرة الشرائیة    
 

 % 40مؤشر جیني لتفاوت المدخول         
 % 19نسبة البطالة                             

 

GOvT.sERvicEs 26% 

TRADE 15% 

EDucATiON 12% 

MANuFAcTuRiNG 10% 

OTHER 9% 

AGRiculTuRE 2% 

HOsPiTAliTy 2% 

FiNANcE 2% 

REAlEsTATE 5% 

cONsTRucTiON 6% 

TRANsPORT&cOMMs 9% 

ElEcTRiciTy&wATER 1% 

MiNiNG 1% 

التكنولوجیا، الخدمات، الصحة، السیاحة  االبتكار (القطاعات الرائدة) 
 الرائدة) 
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 معلومات ثقافیة  
 

 العربیة واالنجلیزیة اللغات المستخدمة 
 

 المواقع التراثیة العالمیة 
 المصنّفة من قبل االونسكو

 

 البتراء (بترا)  •
 موقع العماد  •
 ام الرصاص  •
 قصیر عمره  •

 

 ملیار دینار اردني)  3.83(حوالي فرصة استثمار  68االستثمارات            

1 2 

3 

 االستقبال البدوي  فرادة ثقافیة                                 
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 لمحة عامة 1.1
تقع دولة االردن عند تقاطع قارتّي افریقیا واوروبا.  

یتشارك الحدود مع خمس دول وھي سوریا،  
العراق، المملكة العربیة السعودیة، فلسطین والضفّة 

الى البحر المیّت (یتمتع بنسبة   باإلضافةالغربیة 
ملوحة عالیة) والبحر األحمر. یمتد االردن على  

یابسة  ، حیث تشكل ال2كلم  89.342مساحة 
. تعتبر المنطقة الغربیة الممتدة على  2كلم  88,780

طول الھضبة االردنیة مناسبة للزراعة. وتجدر  
االشارة الى ان البحر المیت ھو النقطة االكثر 
انخفاضاً على سطح الكرة األرضیة حیث یبلغ  

متراً تحت سطح البحر، في  420منسوب شاطئھ 
االردن  حین یعتبر جبل أم الدامي أعلى نقطة في 

م. أما شرقاً، تمتد صحراء تصل  1.854تبلغ  
 درجة مئویة.   40الحرارة فیھا لحوالي 

داریة، الھیكلیة اإل  1.2
 قلیمیة السیاسیة واإل

یقع االردن في قلب العالم العربي. فمنذ ان تأسست  
أن  بقیادتھا الحكیمةالمملكة الھاشمیة، استطاعت 

تصبح نموذجاً للدیمقراطیة، للتطور ولالعتدال في 
المنطقة. یرتكز نظام الحكم في االردن على دستور  
تقدمي. فالنظام ھو ملكي برلماني وراثي. على مر 

ي، شّكل األردن ن وبفضل موقعھ الجغرافالسنی
نتج نسیجاً متنوعاً  موطناً لقبائل مختلفة؛ األمر الذي أ

. بالتالي، واالنماطاق من الدیانات واللھجات واالعر
 . ابیاً بطابع عائلي یعزز استقرارهیجیتأثر األردن إ

ردن الى اثني عشر محافظة: اربد، ینقسم األ
المفرق، الزرقاء، عجلون، جرش، مادبا، البلقاء، 

ك، الطفیلة، معان، العقبة، وعمان العاصمة.  الكر
ة مقاطعات وأقضیة  تنقسم كل محافظة الى عدّ 
 لتشّكل الوحدات االداریة.

في العقود الماضیة، ارتكز االردن على الحكم  
المركزي حیث كانت كافة العملیات تجري تحت  

، بدأ التغییر  2015في العام  المركزیة.قیادة السلطة 
مقاطعات السلطة الالزمة تحت  بمنح المحافظات وال

قانون الالمركزیة وقانون البلدیات، ما سمح باتخاذ 
الخطوات االولى للبدء بعملیات التخطیط. بالتالي،  

عند انخراط البلدیات في العملیات، یمكن تحدید 
اولویات الخدمات والسیاسات العامة على المستوى  

 المحلي. 

م االردن عبر  لطالما قام المجتمع الدولي المانح بدع 
تأمین المساعدة التقنیة والمالیة لھ حیث ان األخیر  

یقع في منطقة تعاني باستمرار من االضطراب  
االقتصادي، السیاسي واألمني. یحرص االردن  

على تطبیق الحكم الرشید وھو یحظى بدعم حلفائھ  
 د الخصوص. تعاالقلیمیین في الحوار العالمي بھذا 

  االردن بعملیةكان س  2025رؤیة االردن للعام  
 االصالح والشفافیة والمحاسبة والمشاركة.  

تجدر االشارة الى ان والیة البرلمان والحكومات  
غالباً ما تكون قصیرة األمد، ما یؤثر سلباً على 

واالستدامة. كما یستمر انضمام القبائل   ةاالستمراری 
بالتأثیر على القرارات السیاسیة بشكل قوي. أضف  

ي القطاع العام من التضخم ما یضع  الى ذلك، یعان
الحكومة ویترك ھامشاً   إنفاقضغطاً كبیراً على 

صغیراً لالستثمارات ولباقي المدفوعات اذ ان 
االموال تدفع لاللتزامات العامة واالجور. فھناك  

تفاوت كبیر بین المیسورین والفقراء في البالد 
وترتكز الثروات اجماالً في غرب عمان. عند 

،  2025الثاني للعام  عبد هللایة الملك تطبیق رؤ 
والتي تتضمن قانون الالمركزیة والبلدیات، اتیحت  

الفرصة للمشاركة العامة في عملیة التطویر المحلي  
 1والوطني.
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 التطّور الدیموغرافي   .31
 

. ویعود ھذا االرتفاع الى تدفّف الالجئین  2019حتى   1999تضاعف عدد سكان االردن في العقدین الماضیین من العام 
 الى االردن على اثر االزمات في العراق وسوریا.  

 
 ملیون  10المقدّر على أكثر من   2020  –االردن 

 % 1%/  1.37%/  5.57 2019/2020/ 2012نسبة النمو السكاني السنوي%: 

 % 0.13 نسبة سكان االردن من مجموع سكان العالم 

ما دون خمس سنوات (على   لألطفالنسبة الوفیات 
 والدة) 1000

17 

 % من السكان) 51سنة (  73 متوسط العمر المتوقع عند الوالدة (بالسنوات)، ذكور

 السكان) % من 49سنة (  76 ث )، انامتوسط العمر المتوقع عند الوالدة (بالسنوات 

 2في م  115 الكثافة السكانیة 

 % 91.5   2020% من السكان الحضریین في العام 

 سنة  23.8 متوسط االعمار 

 

 قتصادیة الھیكلیة اإل .41
منطقة الشرق االوسط. فقد   يممتاز ف ردن بموقع یتمتّع األ

تمّكن من المحافظة على استقراره بالرغم من االزمات 
التي تحیط بھ في سوریا والعراق، والتي القت بثقلھا علیھ 

عبر تدفق الالجئین الى اراضیھ، توقف العملیات 
التجاریة في المنطقة وتراجع السیاحة واالستثمارات 

حدیات المحدقة بھ ، لمواجھة التاإلطارالعالمیة. في ھذا 
على المستوى االقتصادي، تلقّى االردن مساعدة خارجیة 

استثنائیة. تعمل الحكومة على االستمرار في  
االستثمارات واالصالحات الضروریة بھدف تحقیق  
التطور الالزم في المدى المتوسط ولتأمین الظروف  

المناسبة لحیاة محترمة لكافة الالجئین على اراضیھ. في  
، مّھد مؤتمر لندن الطریق لعقد 2016برایر شباط/ ف

متوسط المدى بین االردن والمجتمع الدولي لدعم ھذا 
 الھدف.  

یعتبر االردن واحداً من أصغر الدول في منطقة الشرق 
االوسط ویعاني من نقص في الموارد الطبیعیة. فیعتمد 

بنسبة كبیرة على الدعم الخارجي. شھد االقتصاد االردني 
وتمیز بمضاعفة   2007و  1991اً بین العامین  نمواً سریع 

المدخول بالدوالر االمیركي. تحدر االشارة الى ان  
یقدّر االقتصاد االردني یرتكز على قطاع الخدمات. 

  ملیار دوالر 44.40الناتج المحلي االجمالي بحوالي 
بحسب البیانات الرسمیة للبنك   ،2019امیركي في العام  

) 2018% منھا مخصصة للسیاحة (12.5الدولي، بحیث 
بحسب وزارة السیاحة واآلثار. یشكل الناتج المحلي 

 % من االقتصاد العالمي. 0.04االجمالي  
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% من  89تشكل المشاریع التجاریة الصغیرة الحجم  
االقتصاد االردني، وھو رقم مھم یتضمن بعض 

غیر رسمي. یقدّر ان تكون  المؤسسات التي تعمل یشكل 
المشاریع التجاریة غیر المسجلة والعاملة خارج نظام 

 2% من االقتصاد االردني. 26الضرائب حوالي 

تسھیل انشاء المشاریع في االردن، احتل ھذا  إطارفي 
دولة بحسب تقریر  190من اصل  75االخیر المركز 

الصادر عن مجموعة   2020"انشاء المشاریع" عام  
الى  108عام  104لدولي. تقدّم مركز االردن من البنك ا

 .  2019عام   75

 قتصاد المحلي  محركات اإل
 

% من الناتج المحلي االجمالي 95یعتبر تفاقم الدین العام،  
ھم عالمات  ، من أ2000% عام 60مقابل  2017ام  ع

ستقرار على  تراجع االقتصاد االردني. لمواجھة عدم اال
صالحي  إألردن برنامج ا طلقالمستوى االقتصادي، أ

اقتصادي ومالي وطني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي 
حي على عبر اتفاق احتیاطي. یعتمد البرنامج االصال

ملیار دوالر  5"تصحیح مالي اساسي، یصل إلى حوالي 
% من معدل الناتج المحلي  12میركي، او حوالي  أ

" (البنك الدولي  2018الى  2012االجمالي من العام 
االستقرار المالي   إلحقاق). كما یسعى البرنامج 2018

والنقدي واالقتصادي. كما انھ یحظى بدعم برنامج انماء 
اقتصاد االردن لمدة خمس سنوات والذي یھدف  

وخفض  2022و  2018لمضاعفة النمو االقتصادي بین  
حات ھیكلیة من شأنھا ان  عبء الدین عبر تطبیق اصال

المشاریع، أن تعزز   ألنشاءتخلق االجواء المناسبة  
عملیات التصدیر وتؤمن فرص عمل ومداخیل مستدامة. 
في الوقت الراھن تقوم الحكومة االردنیة بمراجعة خطة  
االصالح االقتصادیة والتي ترتكز على السیاسة المالیة  

 بشكل اساسي.  

 ستثمارات  اإل

ارات عنصراً مھماً لتطویر البنى التحتیة  تشّكل االستثم
كي یصبح وجھة سیاحیة مستقلّة. فمن  لألردنالسیاحیة 

الضروري تطویر البنى التحتیة حول المطارات وتحدیث 
رجاء المملكة. الطرقات بھدف تعزیز السیاحة في كافة ا

مر تخصیص میزانیة فعلیة لذلك  بالتالي، یتطلب األ
یانة. تعتبر الشراكة بین  وتأمین كافة مستلزمات الص 
بنیة تحتیة  ألنشاءالحلول  أحد القطاعین العام الخاص من 

جدیدة، تشغیل ھذه االستثمارات التي تحتاج لرأسمال 
، رصدت 2020كبیر وصیانتھا. في شباط/ فبرایر 

ملیار  3.83استثمار بقیمة توازي حوالي  68الحكومة 
(بما فیھا في أرجاء المملكة لقطاعات عدة  أردنيدینار 

ملیار دوالر امیركي لقطاع  2فقد تم تخصیص  ). 4السیاحة
منھا مخصص   أردنيملیون دینار  1.42السیاحة، 

 لالستثمارات. 

 

 

2. Jordan Times April 2017 
3. (https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/j/jordan/JOR.pdf) 
4. (https://www.jordantimes.com/news/local/govt-launches-68-investment-opportunities-worth-45b) 
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 العمل وظروف المعیشة  1.5
 العمل

 2019% خالل العام  19سّجلت البطالة ارتفاعاً بنسبة 
بسبب   2020ومن المحتمل ان ترتفع نسبة البطالة في العام 

فیروس كورونا. تبقى الوظائف ذات الكفاءات المحددة  
مسیطرة في القطاع الخاص وال تؤمن فرص كافیة  

للمتخرجین حدیثاً من الجامعات. تترافق ھذه الحالة مع  
النفط التي تؤدي الى تراجع فرص العمل انخفاض اسعار 

الى  أضفالتي تتطلب كفاءات عالیة في الخلیج العربي. 
ذلك، تمنع المعاییر االجتماعیة في المجتمع االردني  

وصول االردنیین المیسورین لھذا النوع من العمل، والذي 
 یشغلھ عّمال من مصر وجنوب افریقیا ومن سوریا حدیثاً. 

 التعلیم  

في   2018 العالمي للعامر التحصیل العلمي یضع تقری
عالمیاً؛ ما یسمح لألردن بلعب دور   45مرتبة متقدمة وھي  

.  ت اتخاذ القرارا وفيریادي في ادخال المرأة في االقتصاد 
غیر ان المملكة تعاني من نقص في المبادرات التشریعیة 
والسیاسیة كي تستفید من تقدمھا على المستوى التعلیمي.  

شارة الى ان تدفق الالجئین أرخى بثقلھ على كافة تجدر اال
 الموارد في البالد بما فیھا قطاع التعلیم.  

 الصحة 

- 2017بحسب الشعب االردني والمسح الصحي عام  
طفل للمرأة  3.5، انخفضت نسبة الوالدات من 2018

طفل   2.7الى  2012سنة عام  49- 15الواحدة بین عمر 
، ما یعني ان معدل  2018- 2017للمرأة الواحدة عام 

طفل.  2.7االطفال للمرأة االردنیة في سن االنجاب ھو 
تنتشر وسائل منع الحمل المتطورة بین النساء المتزوجات 

باأللف، في حین  17%. كما تبلغ نسبة الوفیات 37بنسبة 

بااللف؛  19ان وفیات االطفال ما دون خمس سنوات ھو 
في مراكز   % من االطفال98في الوقت الذي یولد فیھ 

صحیة آمنة. تجدر االشارة الى ان تدفق الالجئین أرخى  
 بثقلھ على كافة موارد البالد بما فیھا القطاع الصحي.  

 جتماعیة  الرعایة اإل 

من المؤكد ان شبكات االمان االجتماعي تعمل لكنھا تواجھ 
نسبة فقر مرتفعة، بطالة وتضخم. لذلك، من الضروري 

لتنسیق الالزم، باإلضافة الى  تحسین االھداف والقیام با
توسیع البرامج االجتماعیة المناسبة لألشخاص بحسب  

العمر والجندر. تنادي خطة الحمایة االجتماعیة الوطنیة  
بتطویر االھداف   2025و 2019ومناھضة الفقر بین  

واجراء التنسیق الالزم باإلضافة الى توسیع البرامج  
مر والجندر االجتماعیة المناسبة لألشخاص بحسب الع

واعتبار صندوق المعونة الوطني كجزء اساسي في  
مشروع المساعدة االجتماعیة بموازاة مشروع الوجبات في 

 المدارس الوطنیة.  

 حكم القانون  

احتّل االردن المركز الثاني في منطقة الشرق األوسط  
وشمال افریقیا والمركز التاسع واالربعون لدلیل حكم  

الصادر عن مشروع العدالة  2019- 2018القانون عام  
دولة  126العالمي، والذي یقدّر االلتزام بحكم القانون في 

مراتب بالمقارنة مع   أربعحول العالم. تراجع االردن 
المنصرم. یقیس الدلیل اداء الدولة عبر ثماني عناصر: 

القیود على سلطة الحكومة، غیاب الفساد، حكومة منفتحة، 
ألمان، التطبیق التنظیمي،  الحقوق االساسیة، النظام وا 

 العدالة المدنیة والعدالة الجنائیة 

 

5.Key Indicators Report for the Jordan Population and Family 
Health Survey (JPFHS) 
6.https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108637/download 
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 الثقافة المحلیّة 1.6 
 األصول 

یتحدر معظم االردنیون من اصول بدویة او  
فلسطینیة باإلضافة الى اقلیات اخرى. حتى یومنا 

ھذا، یعتبر االردن كمالذ للذین یعانون من  
النزاعات. بالتالي، یعتبر ھذا التنوع الثقافي في  

بالطبخ،  االردن كعنصر غنى في ما یتعلق بالفنون، 
بالعادات واللھجات. فاللغة العربیة العامیّة في  

منطقة الشرق االوسط ھي مستخدمة في االردن،  
  ةلبنان، سوریا وفلسطین. أما اللغة العربیة المكتوب

اي اللغة الفصحى ھي لغة كالسیكیة یتّم تعلیمھا في  
منطقة الشرق االوسط وھي مستخدمة في المناسبات 

تخدم اللغة االنجلیزیة في  والدعوات الرسمیة. تس 
االردن للسیاحة لكنھا قد تتراجع وتضعف في بعض  

 مناطق المملكة. 

 الدیانات 

ان الدین الرسمي للدولة ھو االسالم؛ غیر ان  
الدستور یحمي ویحترم حریة ممارسة المعتقدات 

في البالد اّال في حال كان   ة بحسب العادات المحدد 
خالقیات العامة. االمر یخالف النظام العام او اال

بشكل عام، یتعایش المسلمون والمسیحیون سویاً من  
دون اي مشاكل ناجمة عن اي اختالف او تمییز.  

كما تتواجد في االردن أقلیّات من دیانات اخرى مثل 
 الدروز، االرمن، الشركس والشیشان. 

 الضیافة والعادات  

تعتبر الضیافة من أبرز عناصر الثقافة االردنیة  
حیث تتجذّر قاعدة االھتمام بالضیوف في العادات 
االردنیة والمجتمع وھي من اسس التقالید البدویة. 

في الواقع، یشتھر االردنیون بكرمھم وحسن  
ضیافتھم؛ بعضھم یرتدي المالبس التقلیدیة یومیاً  

كتفي البعض بخاصة في المناطق الریفیة، في حین ی 
اآلخر بارتدائھا في المناسبات. تعتبر "الدشداشة" او  
"الثوب" اللباس التقلیدي للرجال مع وشاح یستخدم  

كغطاء للرأس. ترتدي النساء ثوباً طویالً مطّرزاً 
 یدویاً مع مجوھرات وغطاء للرأس.  

 المطبخ االردني  

یتشارك المطبخ االردني كثیر من خصائصھ  
متوسط. فھو یعتمد بشكل اساسي  واصنافھ مع دول ال

على الخضار الموسمیة والحبوب. یعتبر طبق  
"المنسف" من أشھر األطباق االردنیة (بلحم العجل  
او الماعز) مطبوخ مع اللبن الجاف یقدّم على طبقة  

من الخبز العربي واألرز. كما یشتھر طبق  
"الصیّادیة" في جنوب العقبة، وھو طبق مؤلف من  

مع االرّز والبھارات. أما السمك المطبوخ 
ھا  ربخصوص الحلویات، فتشتھر "الكنافة" ومصد 

نابلس في فلسطین؛ وھي المفّضلة من قبل الجمیع  
ویتّم تقدیمھا في حفالت االعراس والمناسبات 

االجتماعیة الى جانب "المنسب". یشّكل المطبخ  
 االردني عنصراً وطنیاً اساسیاً بالنسبة لألردنیین.  

ى الغنى في الثقافة، یمتلك االردن انواعاً باإلضافة ال
حدیثة من الفنون والموسیقى. تعبّراالجیال الجدیدة 

عن نفسھا بطرق مبتكرة نلحظھا في الرسومات 
وكتابة الغرافیتي والتصویر في المقاھي والمعارض  

 والحركات والمجتمعات الفنیة. 

 المناسبات

ة  في السنوات العشر الماضیة، استضاف االردن عدّ 
محاضرات ومناسبات مثل منتدى االقتصاد العالمي  

حول الشرق االوسط وشمال افریقیا وجمعیة  
ومعارض  (ATTA)سفریات المغامرة التجاریة 

المغامرة في الشرق األدنى. كما نّظم االردن  
مجموعة من الحفالت الشعبیة والكالسیكیة لفنانین  

محلیین، عرب وعالمیین، ما یجذب الزوار من 
دان المجاورة. كما تشتھر في االردن البل

المھرجانات المحلیة مثل مھرجان جرش للثقافة  
 والفنون.  
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بعد الجندري في  ال   1.7
 السیاحة 

، احتّل األردن  2018بحسب الدلیل الجندري عام 
دولة، ما یعني انھ   149من أصل  138المركز 

یتعلّق بالمساواة   فیما دولة  15یعتبر من اسوأ  
 الجندریة. 

یتعھد االردن بمحاربة كافة أشكال التمییز بین  
  5الجنسین وبتحقیق ھدف التطویر المستدام رقم  

لك، تّم تعدیل القانون  المتعلّق بالمساواة الجندریة. لذ 
والتشدید على اعطاء المرأة حریّات مدنیة  

وسیاسیة. أّكد التعدیل على ان العائلة ھي حجر  
االساس في المجتمع وھي تؤمن التربیة  

. حالیاً اصبحت المراكز القیادیة متوفرة الضروریة
أكثر للمرأة. كما تّم الغاء ضرورة استحصال 

ر. ففي عدة حاالت،  المرأة على موافقة زوجھا للسف
ال یتماشى القانون مع طریقة تطبیقھ في الواقع، ما  

اندماجاً وتماھیاً   أكثریتطلّب من القانون ان یكون  
 مع المجتمع االردني.  

غالباً ما یكون الوجھ السیاحي لألردن ذكراً. لكن 
حدیثاً، دخلت المرأة الى القطاع واخذت القیادة في  

تلّت مراكز التأثیر  بعض الشركات السیاحیة واح
فیھ. في الواقع، ان منصب وزیر السیاحة (ایار/  

) تشغلھ امرأة حالیاً وكانت قد سبقتھا  2020مایو  
الیھ امرأة في الحكومة السابقة. لكن الواقع مختلف  
جداً في المناطق الریفیة حیث یسیطر الرجال على  

معظم المراكز كالخدمات والدلیل السیاحي. في 
المنزلیة كالتنظیف   باألعمالمرأة حین تھتّم ال

والطبخ في بیوت الضیافة التي تدیرھا عائالت 
 محلیة. 

وتجدر االشارة الى ان ھناك نظرة دونیّة للمرأة 
العاملة في قطاع الخدمات. فمن غیر المحبّذ ان  

تعمل المرأة في مكان یقدّم الكحول او تنظف فیھ  
بار  الغرف مثالً. فھذه "العوامل السلبیة" واعت

المرأة "خادمة" یشجعان العائالت االردنیة على  
دفع الفتیات بعیداً عن اي وظیفة في القطاع  

% من القوة العاملة في  9السیاحي. فتشّكل المرأة 
. ستعمل استراتیجیة 2019قطاع السیاحة عام 

السیاحة في االردن على تطویر الموارد االنسانیة  
سیاحي  ودمج االردنیین بالكامل في القطاع ال

لحّث الشباب   توعیةحمالت  إطالقوالضیافة. سیتم 
االردني، رجال ونساء، للعمل في قطاع السیاحة.  

سیرتكز التدریب في مجال السیاحة والضیافة على  
المعلومات النظریة واالعمال التطبیقیة، ما یؤّمن  

خبرة عمل جیدة تمّكن الطالب النجاح في مسیرتھم  
 المھنیة في ھذا القطاع. 

 

 

 

   19-السیاحة وكوفید

قطاع السیاحة   19-في الواقع، یضع فیروس كوفید 
امام تحدّ كبیر اذ انھ القطاع األكثر ھشاشةً.  

  2020راجعت منظمة السیاحة العالمیة تكھنات 
للرحالت العالمیة، وشدّدت على ان ھذه التكھنات  

قد تتغیّر. من الطبیعي ان یأخذ االردن بعین  
 المور.  القطاع عندما تنجلي ا إنعاشاالعتبار مسألة 

 

Global Market Research AndAnalysisReport On 
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 البنى التحتیة الناعمة 
 

WEBSITES 

www.mota.gov.jo, www.visitiordan.com, www.    
www.jordantrail.org, www. jordanbiketrail.com    
www.jra.jo, www.iourguides.com.jo, www.wildj    
www.phajordan.org, www. accessiblejordan.co   

 

MAIN SOCIAL 
NETWORKS 

www.instagram.com/RSCNJordan,www.facebo   
wildjordan, www.facebook.com/wildjordan,ww  
instagram.com/visitjordan,www. youtube.com   
VisitJordan, www.instagram.com/jordan_ trail    
www.facebook.com/jordanbiketrail,www.insta  
com/Aqaba Tourism, www. 
instagram.com/aqabatourism,www.facebook.c  

 
PUBLIC TOURIST Jordan Tourism Board  
OFFICES 

 
SPECIALIZED PRIVATE 
OPERATORS 

Above and Below, Aithuraya Travel, Ashtar T      
Discovery Tours, Experience Jordan, Golden       
Beyond, Jordan Inspiration Tours.  

 لمحة عامة   2.1

یتعلّق بالبنى التحتیّة   فیمایعتبر األردن متطّور نسبیّاً 
التي تسھل التنقل في ارجاء المملكة. تمتدّ شبكة  

الطرقات من الشمال الى الجنوب وھي تصل البالد 
ببعضھا. في عّمان العاصمة یتمركز مطار دولي  

متطّور الى جانب مطار آخر في جنوب البالد. كما 
یتّم تنفیذ استثمارات مھّمة لتطویر طرقات النقل  

عمال توسعیة في مرفأ العقبة؛ باإلضافة  وتتضّمن ا
السریع والذي ھو حالیاً قید  -لمشروع الباص 

التطویر ویھدف للتخفیف من حركة السیر ومشاكل  
التنقل في العاصمة. سیتّم عرض البنى التحتیة للنقل 

 واصول التنقل أدناه.  

 

 

 مسلك االردن للدراجات مسلك الدّراجات               
 

 

 البنى التحتیّة الصلبة  
 

 خطوط جویّة  +100مطارات  3 جّواً    
 

 مركب سیاحي وسفینة   +70مرفأ بحراً 
 طرقات سریعة أساسیة  4بّراً            

 سّكة حدید محلیّة لنقل الفوسفات  سّكة حدید           
 

ة الناعمة    البنى التحتیّ
 

یرموك، عجلون، دبین، محمیة االزرق المائیة،  المحمیات الطبیعیة         
 ضانا 

 

التجدیف او المسالك المائیة یمكن ان تتضمن المسالك المائیة              
 السباحة، القفز،        الھبوط من قمم الجبال والعوم  

 

كلم من الشمال الى   650یمتد على طول درب األردن                   
 یوم.  40ضیعة ومنطقة وتستغرق حوالي  52الجنوب عبر 

 

 منتزه األردن البیئي (شرحبیل بن حسنة)المنتزھات البیئیة              
 

 

 

 

http://www.mota.gov.jo/
http://www.visitiordan.com/
http://itoa.org/
http://www.rscn.org.jo/
http://sta.org.jo/
http://www.jordantrail.org/
http://www.jordanbiketrail.com/
http://www.aqaba.jo/
http://www.jonotels.org/
http://www.jra.jo/
http://www.iourguides.com.jo/
http://www.wildjordan.com/
http://www.pdtra.gov.jo/
http://www.phajordan.org/
http://www.accessiblejordan.com/
http://www.jreds.org/
http://www.instagram.com/RSCNJordan,
http://www.facebook.com/rscn.org,
http://www.facebook.com/wildjordan,
http://www.facebook.com/VisitJordan,
http://www.instagram.com/visitjordan,
http://www.instagram.com/visitjordan,
http://www.youtube.com/user/visitiordan,
http://www.instagram.com/jordan_
http://www.facebook.com/TheJordan
http://www.facebook.com/jordanbiketrail,
http://www.instagram.com/jordanbiketrail,
http://www.facebook.com/Aqaba
http://www.facebook.com/Aqaba
http://www.instagram.com/aqabatourism,www.facebook.com/
http://www.instagram.com/aqabatourism,www.facebook.com/
http://www.facebook.com/JHPAssoaciation
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 البنیة التحتیة الصلبة   2.2

 المطارات  

یقع اثنان منھم   تتواجد ثالث مطارات في االردن،
في عّمان والثالث في العقبة. المطار االساسي ھو  

والذي یقع   (QAIA)مطار الملكة علیاء الدولي 
كلم جنوب عّمان ویستقبل كافة الرحالت   32

الدولیة القادمة الى األردن باإلضافة الى الشركات 
الجویة المنخفضة الكلفة. یقع مطار عّمان المدني 

(ADJ) ا، شمالي العاصمة  في منطقة مارك
ویستقبل الطائرات الخاصة والمشغلین الخاصین  
باإلضافة الى خدمة االسعاف الجّوي. أما مطار  

فیستقبل الرحالت  (AQJ)الملك حسین في العقبة 
الخاصة، الشركات الجویة المنخفضة الكلفة 

والطائرات الخاصة، باإلضافة الى بعض الرحالت  
ة" وھو فریق  العادیة و "صقور االردن الملكی

الفریق الوطني لالستعراض الجوي الذي تأسس 
 بأوامر من الملك حسین بن طالل.  1976عام  

لطالما اعتبر االردن ان قطاع الطیران ھو احد 
عناصر ازدھار البالد ومساھم في نمّوھا بدءاً من  
السیاحة وصوالً للتجارة. بالتالي، تّم وضع خطوط  

من قبل طیران   جدیدة اللتقاط الحركة المتزایدة
 الملكي االردني. 

و    (Ryan Air)ان نمو الشركات المنخفضة الكلفة 
(Easy Jet)   قد عززت من الحركة الجویة بحیث

اّستقطبت الزّوار من مختلف البلدان بقیمة منخفضة  
الى عّمان والعقبة. ان قدرة االردن على جذب  
السائحین من اسواق جدیدة مع خدمة الطیران  

المباشر ھو أمر اساسي لتعزیز المنافسة السیاحیة  
 للمملكة. 

 المرفأ 

، جنوب االردن، یقع مرفأ العقبة على البحر األحمر
وھو المرفأ الوحید في األردن. یقع بین اربعة بلدان  

وثالث قاّرات. نظراً لكونھ المرفأ الوحید في 
االردن، ینقسم الى ثالث محطات؛ بإمكان محطة  

رحالت في آن واحد وھي   4الركاب ان تستقبل 

األقرب الى المدینة. باإلضافة الى محطة الحاویات 
حیة الجنوب والى محطة  التي تقع في الوسط نا

الجنوب التي تقع على الحدود مع المملكة العربیة 
 السعودیة والتي تستخدم ألھداف صناعیة.  

تربط خدمات العبّارة الیومیة مرفأ العقبة بمرفأ  
النویبة الذي یقع على ساحل البحر االحمر  

المصري. أما خدمة المركب العادي فھي تصل 
لساحل الشمالي. تبحر  مرفأ العقبة بمرفأ طابا في ا

حاویات الشحن العالمیة من العقبة الى العالم. نظراً  
ألنھ یجاور بلدان مغلقة مثل العراق، یستخدم مرفأ 
العقبة للقیام بأعمال الشحن. في السنوات الماضیة،  

نفّذ استثمار بملیارات الدوالرات في مرفأ العقبة 
لتحسینھ وتحویلھ لمرفأ منافس على المستوى  

لمي. تّم تجدید المرفأ بالكامل عبر شراكة بین العا
القطاع العام والخاص. الى جانب قدرتھ على  

استقبال السفن الضخمة وسفن الشحن، یلعب المرفأ 
دوراً مھماً في االقتصاد األردني، ما یساھم ایجابیاً  

 في النمو التطور على المستوى االقلیمي.  

 خطوط السكك الحدیدیة  

یخصص خط السكة الحدیدیة الوحید في االردن  
لنقل الفوسفات بین معان والعقبة والتي عرفت بخط  

الحجاز القدیم. تّم تأسیسھا من قبل العثمانیین بین  
. وكان الھدف االساسي منھا تسھیل 1908و  1900

الحج الى االماكن االسالمیة المقدّسة في الدول  
لعبت دوراً مھماً في تقویة الھیمنة  العربیة. كما 

العثمانیة في المناطق البعیدة التابعة للسلطنة. ربط  
الخط االساسي دمشق بمنطقة مدینة، غیر انھ لیس 

في الخدمة حالیاً، وقد تّمت صیانتھ جیداً. یتّم تأجیره  
غالباً لرحالت خاصة للقطاع الخاص یعیش الركاب 

 فیھ تجربة العصر العثماني. 

 قاتالطر

بحسب المنتدى االقتصادي العالمي لمؤشر المنافسة  
بین الدول ألفضل بنیة  35احتّل األردن المرتبة 

تحتیّة في العالم. وھو من اھم التصنیفات في العالم  
 الحدیث.  
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 طرقات سریعة:   أربعفي األردن 

(طریق الصحراء  15الطریق السریع   •
السریع): یصل الحدود السوریة مع عّمان  

العقبة الى خلیج العقبة. انھ طریق  ومرفأ 
من أربع خطوط، طریق مركبات مزدوج  

من الحدود السوریة الى تقاطع الطریق  
 مع منطقة بترا.  

(طریق الملك العام):  35الطریق السریع   •
بالمنطقة الشمالیة في العقبة،  إربد یربط 

ویحمل اسم ومسلك طریق الملك القدیم. 
فیھا أربع خطوط وطریق مركبات 

 الى عّمان.   إربد زدوج على امتداده من م

(طریق البحر  65الطریق السریع   •
المیّت): یصل العقبة بالمنطقة الشمالیة  

 الغربیة لألردن. 

طریق األردن السریع: یحیط بمدینة عّمان  •
 . إربد ویصلھا بمنطقتي جرش و

 السیّاح   تنقّل

یعتبر النقل العام غیر متوازي فیما یتعلّق بالمعاییر 
مقعداً  20وعیة المقدّمة. تستخدم باصات سعة والن

 من قبل السكان المحلیین ولیس من السیّاح.  

یعتمد نظام النقلیات السیاحیة في األردن على تسع  
شركات خاصة للباصات السیاحیة والتي تؤّمن  
باصات من مختلف االحجام. یمكن ایجار ھذه 
الباصات بشكل خاص ألي طریق. تقدّم شركة 

خدمة النقل السیاحي العادي، والتي   JETT"جات" 
تؤمن خدمة سریعة وموثوقة مع انطالقة یومیّة  

 اربد وام محدّد. وھي تربط عّمان بمنطقتي بحسب د 
والعقبة. كما تؤّمن شركة "جیت" مسارات موسمیة  
مؤقتة تربط عّمان بمناطق جذب سیاحیة مثل البحر 
المیت، جرش ومأدبا. یمكن استئجار السیارات في 

األردن عبر شركات تأجیر السیارات او منظمي  
  الرحالت. عند استئجار سیارة، یرجى اخذ الحیطة

بحیث یعتبر السائق على خطأ دائماً. فھناك احتمال  

بالسجن او بدفع تعویض عند حصول اي حادث 
 سیر. 

تنتشر سیارات األجرة بشكل كبیر في البالد مثل  
سیارات "اوبر" و"كریم". لألسف، غالباً ما یلجأ  

سائقو سیارات األجرة في رفع التعرفة للسیّاح. كما  
معاییر السالمة التي  ان بعضھم قد ال یلتزم بكافة  

 یتوقعھا الزائر األجنبي.  

یعتبر التنقل من المطار والیھ أمراً بالغ األھمیة  
لتعزیز السیاحة اذ اّن معظم السیّاح یصلون الى  

األردن جّواً. یتمتّع مطار الملكة علیاء بخدمة 
سیارات أجرة خاصة بھ. لكن تبقى ھناك نقص  

االخرى واضح في التنقل من المطارات الثالث 
والیھا، ما یؤّمن فرصة ألنشاء الصلة المفقودة بین  
مناطق األردن، ألن عدم وجودھا یؤثر سلباً على  

السیّاح من ناحیة سھولة التنقل في كافة أرجاء 
 المملكة. 

 البنى التحتیة الناعمة  2.3

یقدّم األردن عدداً كبیراً من النزھات والمسالك  
نھم. تختلف  بمساعدة مرشدین سیاحیین او من دو 

ھذه المسارات من السھل الى المعتدل الى الصعب.  
تقدّم الجمعیة الملكیة للمحافظة على الطبیعة فرص 
عدّة للسیّاح من محبّي المغامرة الكتشاف المملكة  

 Wildسیراً على االقدام عبر "وایلد جوردن" 
Jordan   وھي ماركة مسجلة للجمعیة في المحمیات

تتواجد ھذه المسالك في الطبیعیة التابعة لھا. 
المحمیات الطبیعیة في الیرموك، عجلون ودبین  
باإلضافة الى محمیة االزرق المائیة ومحمیتي  

   7الموجب وضانا للمحیط الحیوي.

ویتضّمن   2015تّم االعالن عن درب األردن عام  
منتج خاص بالمغامرة متنّوع وحاصل على أعلى  

یة جیّدة.  التقییمات وقد اكتسب سریعاً سمعة عالم
كلم من الشمال الى  650یمتدّ الدرب على طول 

ضیعة ومنطقة ویتطلب    52الجنوب مروراً بحوالي  
یوم. یمّر الدرب بمناظر طبیعیة    40اجتیازه  

متعدّدة: بدءاً بالجبال المكسیة باألشجار في الشمال، 
األودیة الوعرة والمنحدرات المطلّة على غور 
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اء الوردیة، برمال األردن، مروراً بمدینة البتر
ومرتفعات جبال وادي رم، وصوالً الى المیاه  

جنوباً والذي یعتقد ان    8البلّوریة في خلیج العقبة
یسوع المسیح، النبي موسى والنبي محمد قد مّروا 
بھ. قامت جمعیة درب األردن، وھي جمعیة غیر  
حكومیة، بتطویر درب األردن والمحافظة علیھ.  

ات الضروریة للزّوار بما  تؤّمن الجمعیة المعلوم 
فیھا ملفّات یمكن تنزیلھا بجودة عالیة: خرائط  

PDF وGPX "وخرائط "غوغل ،Google  ،
للخرائط. یمكن الحصول   JPGباإلضافة الى صور  

على تفاصیل عن خدمات الطریق، االماكن  
الضروریة للزیارة، صور مفیدة للتخطیط لتجربة  

كتروني.  درب االردن عبر موقع درب األردن االل
حصل درب األردن على جائزة افضل تجربة في  

 Nationalالعالم من قبل ناشونال جیوغرافیك 
Geographic 2018  . 

تتوفّر خدمة التجدیف او الدرب المائي في الوادي 
على طول الجبال مقابل شاطئ البحر المیت مثل 

وادي موجب وغیره، باإلضافة الى السباحة، القفز،  
جبال و العوم. تفتح مختلف  الھبوط من قمم ال

الدروب في فترات مختلفة من السنة. یسمح بزیارة  

الدروب المائیة في الفترة الممتدة من نیسان/ ابریل  
حصراً. فخارج ھذه  أكتوبرالى تشرین األول/

الفترة، یصبح منسوب المیاه مرتفعاً، ما یجعل ھذه 
االودیة خطیرة جداً. أفضل األشھر لرحالت المشي 

 ھي نیسان/ ابریل وایار/مایو. 

تتواجد الشعاب المرجانیة في جنوب األردن، على  
البحر األحمر في خلیج العقبة. یطالب دعاة  

الشعاب  إلدراجالمحافظة على البیئة بالدعم 
المرجانیة في األردن كموقع تراثي عالمي  

للیونیسكو. تبذل الكثیر من الجھود لحمایة الشعاب  
المرجانیة التي یزید عمرھا عن آالف السنین مع  

في العقبة.  500 أصلنوع من االسماك من  250
یعتبر خلیج العقبة كحوض مائي نصف مغلق 
  170متّصل بالبحر االحمر النصف مغلق، بطول 

كلم وبعمق یصل الى   15كلم، وبعرض حوالي 
متر. تشتھر میاه خلیج العقبة بدفئھا   1800اكثر من 

درجة   24في الشتاء والصیف، بمعدل حرارة 
مئویة. یمثّل خط الشاطئ األردني بروز الشعاب  
المرجانیة الشمالیة في العالم ویتحّمل اعلى نسبة  

ملوحة بالمقارنة مع البحور االخرى، بحسب  
 9قریر حول المخلوقات الّسامة في خلیج العقبة.الت

 

 التراث والثقافة   معلومات عن 2.4

تتوفّر المعلومات المتعلّقة بالثقافة والتراث، 
األنشطة المرتكزة على الطبیعة، المناسبات،  

رحالت نھایة االسبوع ومناسبات اخرى ویمكن 
 تنزیلھا مجاناً.
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 تتضّمن المواقع االلكترونیة: 

www.mota.gov.jo www.jra.jo 

www.visitjordan.com www.tourguides.com.jo 

www.jitoa.org www.wildjordan.com 

www.rscn.org.jo www.pdtra.gov.jo 

www.jsta.org.jo www.phajordan.org 

www.jordantrail.org www.accessiblejordan.com 

www.jordanbiketrail.comwww.jreds.org 

www.aqaba.jo www.calendar.jo 

www.johotels.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dive in Aqaba App, visit Jordan travel 
a p p  a n d  o t h e r s .  

 شركات المغامرة 
Above and Below Althuraya Travel Ashtar Tours 

Dakkak Travel Discover Jordan Discovery Tours 

Experience Jordan Golden Gate Jordan Jordan and Beyond 

Jordan Inspiration Tours Jordan Select Tours 

9.http://jordantimes.com/news/local/aqaba-calls-listing-coral-reefs-unesco-world-heritage-list 

Global Market Research And Analysis 
Report On Mediterranean Adventure Tourism - Jordan 

http://www.mota.gov.jo/
http://www.jra.jo/
http://www.visitjordan.com/
http://www.tourguides.com.jo/
http://www.jitoa.org/
http://www.wildjordan.com/
http://www.rscn.org.jo/
http://www.pdtra.gov.jo/
http://www.jsta.org.jo/
http://www.phajordan.org/
http://www.jordantrail.org/
http://www.accessiblejordan.com/
http://www.jordanbiketrail.com/
http://www.jreds.org/
http://www.aqaba.jo/
http://www.calendar.jo/
http://www.johotels.org/
http://jordantimes.com/news/local/aqaba-calls-listing-coral-reefs-unesco-world-heritage-list
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یّة   معلومات عاّمة وجغراف
 

 % 33ألف شخص                       20% المدن التي یسكنھا اكثر من 
 

A M M A N  م  1854جبل أم الدامي   أعلى قّمة                    

 
QUSEIR AMRA 

UM ER-RASAS 
MUJIB NATURE 
RESERVE 

DANA BIOSPHERE 
RESERVE 

 
 - م تحت سطح البحر 411 -البحر المیّتالنقطة االكثر انخفاضاً 

 وھي النقطة االكثر انخفاضاً على سطح االرض.   
 

PETRA                   2كلم 26 طول خّط الشاطئ 
 JORDAN TRAIL 

WADI RUM 

 معلومات عن التنّوع البیئي

 % 15المحمیات الطبیعیة             
 

 الحیاة النباتیة 

 حمادة  •
 سھب  •
 بلوط نفضي  •
 محلول ملحي  •
 بلوط اخضر  •
 الكثبان الرملیة  •
 العرعر االستوائي  •
للبحر    المناطق غیر حرجیة  •

 المتوسط 
 مسطحات طینیّة  •
 نوع من األشجار 62ونوع من النبات  2000أكثر من الثروة النباتیّة            •

 

ة  ی ن لحیوا ا ثروة  ل  ا

 نوع وصنف من الثدییات  70 •
 نوع من الزواحف  73 •

 المیاه العذبة نوع من اسماك  1000أكثر من  •

 نوع من الطیور 425 •

 

 معلومات عن المناخ  
 

 المناطق الجغرافیة االحیائیة 

 السوداني  •
 الصحراء العربیة  •
 اإلیراني الطوراني  •
 منطقة البحر المتوسط  •

 ملم   450 -250المتساقطات السنویة         
 ساعة في الشھر 330عدد ساعات النھار في الصیف       
 

 ساعة فس الشھر  200عدد ساعات النھار في الشتاء      
 درجة مئویة  45الى  26.5               معدّل الحرارة في الصیف 
 

 درجة   15الى  8.5معدّل الحرارة في الشتاء               
 

Global Market Research And Analysis 
Report On Mediterranean Adventure Tourism - Jordan  
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 عاّمة لمحة3.1
یقع األردن في منطقة الشرق االوسط، في منطقة  
معروفة جغرافیاً في جنوي غرب آسیا. یتشارك  
الحدود مع دول عدة: فلسطین المحتلّة، سوریة،  

العراق والمملكة العربیة السعودیة. یمتد غور  
األردن، حیث البحر المیّت، من شمال األردن الى  

 جنوبھ، ما یشّكل حوضاً بین فلسطین من الغرب 
واألردن من الضفة الشرقیة من نھر األردن. في  

الجنوب، تلتقي الیابسة بالبحر المیّت عند خلیج  
 العقبة، وفي الشمال، یمتدّ بحر الجلیل. 

 المناخ  

یمكن ان یكون فصل الشتاء بارداً في حین یكون  
فصل الصیف حاّراً، جافاً ومشمساً. یعتبر المناخ  
سبھ استوائي جاف. في معظم المناطق، تسیطر  

م.   1200و  700الھضاب فتتراوح االرتفاعات بین  
في الغرب، تنخفض الھضبة بحدّة وتصل الى أكثر  

یّت.  م أدنى من سطح البحر، عند البحر الم  400من 
في النقطة األكثر انخفاضاً على سطح األرض،  

درجات مئویة عن   10الى   8تزید الحرارة من 
العاصمة عّمان والتي قد ترتفع في بعض النقاط الى 

م عن سطح البحر. في الجنوب، یعتبر جبل  1200
ام الدامي أعلى الجبال حیث یصل ارتفاعھ الى  

 م.   1854

وتتساقط غالباً بین   في األردن، تعتبر االمطار قلیلة
تشرین الثاني/نوفمبر ونیسان/ابریل. ترتفع نسبة 

المتساقطات والثلوج بین كانون االول/دیسمبر  
وشباط/فبرایر. یتراوح مجموع المتساقطات 

مم في المناطق الشمالیة   450و  250السنوي بین 
الغربیة، وتنخفض في المناطق الصحراویة لتصل 

َل الصحراء معظم مم سنویاً. تحت 100ألقّل من 
مناطق األردن، في حین ان المنطقة الشمالیة  

الغربیة ھي شبھ صحراویة، وبعض المناطق التي  
م ھي خضراء. في   1000تقع على ارتفاع أكثر من 

بعض األحیان، تتساقط االمطار بغزارة ما یحّرك  

مجاري االنھر التي غالباً ما تكون جافة فتطفو فیھا 
تتسبب بالفیضانات. كما  المیاه فتصبح خطرة وقد 

یتأثّر األردن بریاح حاّرة وقویة آتیة من الصحراء 
المصریة. تحمل ھذه الّریاح عواصف رملیة  

والكثیر من الغبار وتحدث غالباً في فصل الربیع 
 والخریف عند تبدّل الفصول. 

یغلب على العاصمة عّمان مناخ جاف ومعتدل. تقع  
ن سطح  م ع  800العاصمة على ارتفاع حوالي 

في كانون   8.5البحر وتتراوح الحرارة فیھا بین 
درجة مئویة في   26.5الثاني/ینایر الى أكثر من  

تموز/یولیو وآب/اغسطس. قد نشھد في الشتاء 
بعض الفترات المشمسة. غالباً ما یكون الطقس 

الى  باإلضافةمعتدالً في النھار وبارداً في اللیل 
ر. تصل  بعض فترات من الطقس السيء واالمطا

الشمال بین كانون االول/   البارد فيموجات الھواء 
دیسمبر وشباط/فبرایر ما یسبب بتساقط الثلوج.  
نظراً الى ان الضواحي الغربیة للمدینة تقع على 

م تتساقط الثلوج في كثیر  1000ارتفاع یصل الى 
من األحیان. في اللیل، تنخفض الحرارة بضع 

في الصیف،  درجات لیصبح الطقس شدید البرودة.
یكون الطقس حاّراً في العاصمة ومشمساً، لكن 

االرتفاع یعدّل من الحّر بعض الشيء؛ في الحقیقة، 
درجة وقد تصل في  32/33تتراوح الحرارة بین 

درجة حراریة بدءاً من   37/40بعض األیام الى 
شھر ایار/ مایو الى ایلول/سبتمبر وتبلغ ذروتھا في  

 تموز/یولیو وآب/اغسطس.  

من العاصمة؛ حیث   أكثر إربد ساقط االمطار في تت
مم سنویاً في   450تصل فیھا نسبة المتساقطات الى 

على ارتفاع   إربد فصل الشتاء والصیف الجاف. تقع 
حّراً من   أكثرم عن سطح البحر، اي انھا  600

 العاصمة عّمان.  

في منطقة الرویشد التي تقع في شمال شرق 
في الشتاء تكون   األردن، یكون الطقس صحراویاً.

الحرارة مشابھة للعاصمة عّمان مع احتمال حصول 
م   700جلید في ساعات اللیل. بالرغم من ارتفاعھا 
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عن سطح البحر لكن الحرارة قد تصل فیھا خالل 
درجة وتبلغ ذروتھا لتصل الى  38ایام الصیف الى  

 درجة مئویة.   45

اّما في غور األردن، نظراً النخفاضھ الشدید عن  
ح البحر، یكون الطقس شدید الحّر في فصل  سط

كون نمط  اء. ویالصیف ومعتدالً في الشت
المتساقطات في الشمال مثل منطقة البحر المتوسط.  
عندما یتنقّل الفرد على طول الغور من الشمال الى 

الجنوب، یالحظ انھ یصبح جاف تدریجیاً مع  
احتمال تساقط االمطار بین تشرین الثاني/نوفمبر  

 مم سنویاً.  300ن/ابریل تصل الى ونیسا 

واسعة وعمیقة من   ةیقع البحر المیّت، وھو بحیر 
الملح، في اكثر نقطة منخفضة على سطح األرض.  

متر من عمقھ كل سنة بسبب   1یخسر البحر المیّت 
عملیة التبّخر الكثیفة فیھ. في منطقة البحر المیّت،  

 م من االمطار فقط سنویاً.  100یتساقط حوالي 

درجة مئویة في   15لغ الحرارة في النھار بین  ب
  33و  31كانون الثني/ ینایر لتتراوح صیفاً بین 

 درجة مئویة في العقبة.  

 والموارداألنظمة البیئیة الطبیعیة  

األردن النشاط   الطبیعیة فيتدعم األنظمة البیئیة 
الحیواني   الحراجة التزاوجاالنساني في الزراعة، 

والمنتجات الصحیة الطبیّة والتقلیدیة   السیاحة
الى مجاالت اخرى. یتمتّع األردن بعدّة  باإلضافة

موارد معدنیة تتضّمن البوتاس، احجار الكلس 
والفوسفات. كشف الرخام، الدولومیت، الكاولین،  

والملح عن معادن مثل الباریت، الكوارتزیت، 
الجّص، والفلسبار. كما تتواجد تراكمات من الصخر 

لزیتي، النحاس، الیورانیوم تّم استثمارھا. ال یمتلك ا
األردن مخزون كبیر من النفط؛ غیر انھ یملك 

احتیاطي متواضع من الغاز الطبیعي موجود في  
 الصحراء الشرقیة. 

بالرغم من ان األردن ھو بلد صغیر نسبیاً غیر انھ  
نابض بالحیاة من منظور التنوع االحیائي. تتواجد  

ناطق الجغرافیة االحیائیة تتضّمن  فیھ مختلف الم

الطوراني،   -منطقة لشرق االوسط، االیراني
الصحراء العربیة والسوداني. كما تشمل األنظمة  

 البیئیة البارزة االراضي الرطبة، المائیة والیابسة.  

تجدر االشارة الى ان تدفق السكان في االردن زاد 
من الضغط على كافة انواع الموارد. تّم تدمیر  

نظمة بیئیة بحجة التطویر الصناعي، الزراعي  ا
 والمدني، ما أثّر على تآكل التربة.  

بالتالي، یواجھ األردن نتیجة الضغوط الدیموغرافیة  
ن من  ط 2من   أكثر"أزمة نفایات". في الواقع، ینتج 

طن من النفایات  18000النفایات المنزلیة و 
%؛ في 3الصناعیة من المحتمل ان ترتفع بنسبة  

% من النفایات الصلبة یتّم 5ان أقّل من  حین
تدویرھا في الوقت الراھن؛ فھناك أزمة تلوح في  

عمل قانوني  إطاراالفق. حالیاً ال یملك األردن اي 
النفایات في البالد،  إلدارة  طنیةومحدد او اي خطة 

ولیس ھناك من اي تقدّم للتصدّي لھذه المسألة.  
جاد حلول  تتوفر لألردن فرصة لحّل االزمة وای

 النفایات متوفرة في الطاقة والنفط.  إلدارة

المیاه بشكل كبیر ما  الضغط باستھالك كما تسبب 
ادّى الى انخفاض في نوعیة االنظمة الحیویة ما  
اضطر بعض الجناس الحیوانیة لمغادرة مسكنھا 

الطبیعي، في حین مات البعض اآلخر بسبب نقص 
ازن بین المیاه. بالتالي، نتج عن ذلك، عدم تو

 االصناف الحیوانیة في الطبیعة. 

یتّم استخدام مبیدات الحشرات بشكل كبیر في  
االردن كما ھو حال االسمدة الكیمائیة، ما یضّر  

بنوعیة التربة والمیاه. كما یتسبب استخدام اآللیات 
الثقیلة على التربة الضعیفة بتآكلھا. اّما الرعي  

الت. المفرط یؤدي الى التصّحر في بعض الحا
یتسبب التصّحر بالغبار وبتأثیرات على الحیوانات  

 البریّة واالنسان، وعلى النظام البیئي بكاملھ. 

تواجھ بعض مناطق األردن مشاكل عدة مثل حركة  
الى   باإلضافةالسیر الكثیفة وارتفاع نسبة التلّوث 

الصید غیر الشرعي ما یھدد الحیاة البریة  
التجارة العالمیة   باستمرار. یلتزم األردن بمعاھدة

ألصناف الحیوان والنبات البري المھدّد باالنقراض  
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غیر ان واقع تطبیقھا مختلف وغالباً ال تتّم محاسبة  
 المخالفین.  

كل ما سبق ذكره قد أثّر سلباً على المسكن الطبیعي  
للحیوانات. بالتالي، تأثّر التنّوع الحیوي لمختلف  

جموعات اصناف الحیوانات بشكل كبیر. اصبحت م
كبیرة من الحیوانات والنباتات النادرة في خطر 

 وباتت مھددة باالنقراض. 

في العصر الحجري القدیم، كانت حیوانات بریّة،  
مثل الدب البني، الحمار الوحشي، النمر اآلسیوي،  
الفیل اآلسیوي، ووحید القرن، تجوب وتتنقل على 

 ھذه االرض لكنھا انقرضت. 

ض المھا العربي بسبب  في القرن العشرین، انقر
الصید الى جانب الغزال والرنّة المھددة باالنقراض. 

  RSCNتأسست الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة 
للمحافظة على موارد األردن الطبیعیة.   1966عام  

فتّم تحدید مناطق عدة كمحمیات واتخاذ اجراءات 
للمحافظة على ھذه االصناف وبرامج للقیام بالتربیة  

وذلك لزیادة اعدادھا. فقد تّم استقدام   في األسر
  لألحیاءحیوان المھا العربي الى محمیة شومري 

البریة تحت ادارة الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة  
RSCN  . 

  70نوع من الزواحف و 73فقد تّم تسجیل حوالي  
  أربعالى  باإلضافةنوع من الثدییات في األردن، 

اصناف من البرمائیات فقط بسبب المناخ الجاف.  
یعیش في میاه البحر االحمر في خلیج العقبة حوالي  

نوع من األسماك، في حین یتواجد حوالي   1000
العذبة  صنف من االسماك التي تعیش في المیاه  20

 أي في األنھر والجداول في األردن. 

صنف من الطیور في   425وتّم تسجیل حوالي  
األردن، بعضھا یھاجر في فصل الشتاء والبعض  
اآلخر یتناسل في األردن. تجدر االشارة الى ان 

بعض انواع ھذه الطیور مھدد عالمیاً. من منظور  
علماء الطیور، تعتبر األردن جنة الطیور ومشاھدة 

 طیور ممكن ان تكون ھدفاً لكثیرین.  ال

یتمتّع األردن بثروة نباتیة متنّوعة؛ فتتواجد فیھ  
على   د معظمھا تعتمنوع من النبات،   2000حوالي 

االمطار الغزیرة في فصل الشتاء. في غور األردن،  
یتناسب الجو الجاف مع الشجیرات ألنھا ال تتطلّب 

الكثیر من المیاه. في الشمال، تنمو اشجار الصنوبر،  
الفستق، السینابار (الزنجفر) والسندیان. كما تنمو  

اشجار الزیتون، الكینا واألرز في المرتفعات وفي  
 غور األردن. 
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 المحمیات الطبیعیة  3.2
أسست عبر السنین الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة  

RSCN   عشر محمیات طبیعیة في األردن وقامت
بإدارتھا ووظفت فرق عمل متخصصة إلدارة ھذه 

 المحمیات. 

 محمیة األزرق المائیة  

 تقع في الشمال الشرقي لألردن -

 2كلم 72 -

   1978تأسست عام  -

تأسست ھذه المحمیة لحمایة الواحة والمحافظة  
، انخفض منسوب المیاه  1993و  1981علیھا. بین 

. نظراً  1992بشكل حاد، فجفّت الینابیع عام 

لموقعھا في الصحراء الشرقیة خارج منطقة  
األزرق، لطالما كانت المحمیة محطة لمالیین  

الطیور المھاجرة القادمة من افریقیا الى اوراسیا. 
بسبب الضغط السكاني المتزاید في منطقة  لكن 

حجم األراضي المائیة (الرطبة)   أصبحاألزرق، 
% عن ما كان علیھ. تعمل الجمعیة  0.04یشّكل 

على المحافظة على مستویات المیاه لحمایة انواع  
السمك األصلیة وللمحافظة على الوجھ السیاحي  

للموقع. مبدئیاً، حققت الجھود المبذولة النجاح  
لوب؛ فعادت بعض انواع الطیور وازدادت  المط

اعداد اسماك كیلي فیش بشكل ملحوظ. كما 
استطاعت الجمعیة ان ترفع منسوب المیاه بنسبة  

% عن ما كان علیھ، غیر ان شفط المیاه  10
والنقص في الموارد االنسانیة وتجربة االرض  

 الرطبة یساھمون في خفض منسوب المیاه.  
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 محمیة ضانا للمحیط الحیوي 

 تقع في جنوب البالد  -

 2كلم  320 -

   1989تأسسن عام  -

  تعتبر محمیة ضانا أكبر محمیة للمحیط الحیوي،
وھي تقع في منطقة ضنانفي الجبال الشرقیة لوادي  
عربة. تختلف الجیولوجیا فیھا من الحجر الرملي، 

الى الغرانیت واالحجار الكلسیة. تمنح الجبال 
لھضاب واألودیة منظراً خّالباً یزداد الصخریة وا

جماالً مع تغیّر ألوان الصحراء. في الواقع، تشّكل 
أعمال غیر شرعیة مثل قطع االشجار، الصید غیر  

الشرعي، والرعي المفرط، تھدیداً لحیوانات مثل  
 تیس الجبل (وعل) وطیور الحجل. 

 محمیة غابات دبین  

 تقع في الشمال الغربي لألردن  -

 2كلم   8.5 -

   2004تأسست عام  -

وھي   تعتبر محمیة غابات دبین األصغر في األردن
األقرب الى مدینة جرش القدیمة الرومانیة.  

. في مساكن  2004تأسست ھذه المحمیة عام  
السندیان والصنوبر تتواجد حیوانات مثل السناجب  
في أشجار الفستق، الفرولة (الفریز) والزیتون. كما  

ة المرمیّة من قبل بعض تشّكل االكیاس البالستیكی 
 الزائرین المھملین مشكلة كبیرة. 

 محمیة الموجب للمحیط الحیوي 

 الشاطئ الشرقي من البحر المیت  -

 2كلم  212 -

   1985تأسست عام  -

تعتبر محمیة الموجب للمحیط الحیوي األكثر 
أو تسّمى "وادي الموجب" وھي انخفاضاً في العالم  

ھضبة طویلة تمتد على طول منطقة مؤاب. تجري  
میاھھ العذبة عبر وادي الموجب مباشرة شرق  
البحر المیّت، فتنحدر وتصّب فیھ. تغذّي المیاه  

الى ذلك، تعیش  أضفنوع من النبات.  300حوالي 
اكثر من عشر انواع من الحیوانات في وادي  

(وعل)، أرنب الصخور  الموجب مثل تیس الجبل 
والغریر. بسبب الصید غیر الشرعي، تصعب  
 المحافظة على عدد مستدام لتیس الجبل البّري. 

 
 محمیة الشومري لألحیاء البریّة  

 2كلم 22 -

 1975تأسست عام  -

تقع محمیة الشومري لألحیاء البریّة في شرق  
الصحراء، لیس بعیداً عن محمیة االزرق المائیة،  

الى مناطق   باإلضافةصحراء وادي ال وھي تضمّ 
امتداد اخرى مغطاة بحجر الصّوان األسود. 

للمحافظة على االحیاء    1975تأسست المحمیة عام  
البریّة في منطقة الصحراء. ان الھدف االساسي 

للمحمیة ھو استقدام الحیوانات المھدّدة باالنقراض 
محلیاً، بخاصة المھا العربي، الى الحیاة البریّة.  

حیوانات من المھا   4تّم احضار  ،1978عام  
 إطالق، تّم 1983العربي لبرنامج التكاثر. منذ عام  

مھا عربي، ما حقق الھدف بإعادة المھا   32
العربي الى المحیط البیئي الخاص بھ. كما تتواجد  
في الحمیة انواع مثل النعامة الصومالیة، الحمار  

 الوحشي والغزال. 

 محمیة فیفا الطبیعیة  

 2كلم 23 -

   2011تأسست عام  -
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، تأسست محمیة فیفا الطبیعیة. ھي 2011في تموز  
تقع في جنوب غرب األردن تحت سطح البحر  

. بالتالي، تحتوي 2كلم  23.2وتمتدّ على مساحة 
المحمیة على نمط النبات الملحي ونمط النبات  

 االستوائي.  

 

 

 محمیة غابات الیرموك 

   2كم 20 -

   2010تأسست عام  -

تقع محمیّة غابات الیرموك في منطقة  
المتوسط الجغرافیة االحیائیة للمملكة، على 

حدود ھضبة الجوالن في شمال غرب االردن  
  300البعید وجنوب نھر الیرموك. ترتفع بین  

م عن سطح البحر. نظراً لموقعھا   210م و 
على احد اھّم خطوط ھجرة الطیور، تعتبر  

لتالي، صنّفت  المحمیة على قدر من االھمیة. با
محمیة الیرموك على انھا محمیة عالمیة لحیاة  
الطیور وعلى انھا ارض رطبة شدیدة االھمیة  
من قبل دلیل الشرق االوسط. تّم تسجیل حوالي  

نوع من النبات في المحمیة بما فیھا   120
البلّوط النفضي (السندیان) الذي یعتبر الشجرة 

 الوطنیة لألردن. 

 

 محمیة غابات عجلون 

  مرتفعات تقع محمیة غابات عجلون على 
عجلون شمالي العاصمة عمان. تكسوھا  

الغابات وأشجار السندیان الخضراء (البلوط)،  
الصنوبر، الفستق البّري والفراولة البریّة.  

تشكل ھذه االشجار اھمیة كبیرة للسكان  
المحلیین نظراً ألخشابھا، لجمال منظرھا  

ن المحمیة  والستخدامھا الطبي وللطبخ. تتضمّ 
تنوعاً كبیراً من النبات والحیوانات البّریة. في 

المحمیة، یمكن الشعور بسالم المكان  

واالستمتاع بجمال الكبیعة وھدوئھا. تتواجد في 
المحمیة حیوانات غیر اعتیادیة مثل الضبع  

المخطط، النیص المتّوج والدلق الحجري. في 
الربیع، تصبح المحمیة شبھ بسجادة من  

 البریة بما فیھا شقائق النعمان واللباد. االزھار

 

 

 

 

 محمیة برقع الطبیعیة  

 
   2كلم  906 -

 2018تأسست عام  -

كلم عن   28تقع محمیة برقع على بعد حوالي 
كلم عن عّمان،  112طریق عام منطقة الرویشد و 

في ابعد منطقة مأھولة في الصحراء الشرقیة 
لألردن. وھي تشكل ملجأ للعصافیر المھاجرة  
وتشّكل واحد من اواخر الواحات في المملكة.  

تتضمن بحیرة من المیاه العذبة تؤمن الحیاة  
ت والسّكان. تحوي محمیة برقع  لبعض الحیوانا

نوع من النبات الفرید الذي یتمیّز   200على 
بخصائص فریدة ولھ قدرة كبیرة على الصمود  

تمكنھ من تحّمل البیئة الصعبة للمكان. یشیر تقییم  
انواع من الثدیات   10الى وجود  النباتیةالثروة 

مثل: الغزال العربي، الوشق، قط الرمال، الذئب  
بع المخطط، الغریر، الثعلب العربي، الض

 الرملي، الثعلب االحمر واالرنب البري. 
 
 
 

 الثروة المائیة  

 
كلم جنوب العاصمة عّمان، في   330على بعد 

  خلیج العقبة، تمتد مجموعة الشعاب المرجانیة
كلم من طول شاطئ العقبة البالغ   13على طول  

موقعاً للغوص، یعتبر  21كلم. من بین   27
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الشھر، نظراً للمرجان الفرید  "دیري باي" ا
 المتواجد فیھ وللتنوع البیولوجي الذي یتمتع بھ. 

الھامور و   (سمككما تتواجد انواع اسماك محلیة 
دیك البحر) واخرى مھاجرة مثل التونة وسمكة  
السیف. ترتبط معظم االسماك بمسكنھا القاعي  

 مثل المرجان والصخور.  
تأسست الجمعیة الملكیة لحمایة البیئة البحریة  

JREDS   من قبل مجموعة من   1993عام
الغواصین األردنیین المعنیین بالبیئة برئاسة  

صاحبة السمو الملكي االمیرة بسمة بنت علي،  
والتي تعتبر من اوائل الغواصین االناث في  

االردن. اصبحت ھذه الجمعیة التي بدأت بوصفھا  
ھ في الطبیعة الى اول جمعیة  نوع من الترفی 

اردنیة غیر حكومیة وغیر ھادفة للربح 
. 1995ومتخصصة في حمایة البیئة البحریة عام  

تّم اختیار الجمعیة لتكون الممثل لمؤسسة التعلیم  
البیئي (غیر الحكومیة) إلدارة ثالث برامج من  

خمسة وھي: برنامج المفتاح االخضر   أصل
لعلم االزرق  للمنشآت السیاحیة، برنامج ا

للشواطئ والمرافئ والمراكب وبرنامج المدارس 
 البیئیة. 

، تكشف دراسات جدیدة اجرتھا اإلطارفي ھذا 
  JREDSالجمعیة الملكیة لحمایة البیئة البحریة 

ان الشعاب المرجانیة في خلیج العقبة تتمتع بقدرة 
لمقاومة التقلبات المناخیة. یمكن ان تؤمن اصناف  

ظرة علمیة لكیفیة بناء شعاب  المرجان الصلبة ن 
عبر محیطات العالم. یتحدث الدلیل المیداني عن  

نوع في میاه العقبة. في الواقع، یعیش في    11
نوع معروف من    23من   % 65خلیج العقبة 

 المرجان في البحر االحمر.  

في بعض المناطق االخرى من االردن، یعتبر  
ریة.  االنسان المؤثر االول سلبیاً على البیئة البح

البالستیكیة والسجائر المرمیّة تلّوث  فاألكیاس
المیاه وتغیّر اشكال الحیاة المائیة. قد یشكل تواجد 

ھذه المواد المؤذیة ضرراً دائماً على الحیاة  
 البحریة الھّشة.  

تتعّرض الموارد المائیة في خلیج العقبة لكثیر من  
الضغوط من قبل أصحاب المصالح، السیاحة 

ناء المشاریع الضخمة، ازدیاد الحركة ب  المكثّفة،
الصناعیة والتجاریة؛ ما تسبب بأضرار كبیرة  
على النظام البیئي الفرید من نوعھ في العقود  

  1997الماضیة. تأسس منتزه العقبة المائي عام 
كإجراء ضروري لحمایة المسكن المائي. یقع  
  7المنتزه جنوب مدینة العقبة ویمتد على طول 

ا الحاق  ھرسة النشاطات التي من شأنكلم. یمنع مما
 .  9األذى بالبیئة، بحسب قانون المنطقة 

الملكیة لحمایة البیئة البحریة  ان الجمعیة 
JREDS    ھي عضو في مشروع المفتاح

االخضر الذي یعتبر عالمة بیئیة عالمیة تمنح 
للفنادق والمنشآت السیاحیة التي تلتزم بتطبیق  

العملیات المستدامة. تمنح شھادة المفتاح االخضر 
للمؤسسات التي تلتزم بالمعاییر الصارمة بعد  
 16زیارتھا بشكل متكرر للتدقیق. حالیاً، حصلت 

  13ا المخیمات البیئیة في االردنمؤسسة بما فیھ
 على المفتاح االخضر.  

الى  باإلضافةكما تمنح الجمعیة شھادة العلم االزرق 
 برنامج تعلیمي متعلّق بالمحافظة على البیئة.  

 

 

 

12. (http://www.jreds.org/Portals/0/pdf/GIZ%20Boo
klet%206.10.2015.pdf). 
13. www.greenkeyglobal.com 

Global Market Research And Analysis 
Report On Mediterranean Adventure Tourism - Jordan 

 

http://www.jreds.org/Portals/0/pdf/GIZ%2520Booklet%25206.10.2015.pdf).
http://www.jreds.org/Portals/0/pdf/GIZ%2520Booklet%25206.10.2015.pdf).
http://www.greenkeyglobal.com/
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Global Market Research And Analysis 

 

 

 لمحة عن األرقام المرتبطة بالسیاحة 
 

 %  12.5مساھمة السیاحة في الناتج المحلي االجمالي        
 

مساھمة السیاحة في الناتج المحلي  
االجمالي                                

   
 لیالي  4.7معدل       الوافدین/ اللیلة           

معدل االنفاق الیومي   
 للسائح

 وظیفة  53600

دینار أردني  76حوالي   

 

 (غیر منشرة) 2025-2020استراتیجیة االردن السیاحیة الخطة االستراتیجیة  
 

 

المقیمیین  ان یكون االردن مقصداً وحیداً محددا للزّوار المحلیین، الرؤیة     
والعالمیین على طول 

 السنة. 
 

 المیاه، الزراعة، الطاقة، استخدام االرض والتصّحر القطاعات باألولویة       
 

تمدید السیاسة الوطنیة لتغیّر المناخ ودلیل التطّور المستدام          ساتسیا 
  2030القطاع االستراتیجي لعام 

 

 
 منتجات السیاحة المستدامة 

 
السیاحة الثقافیة والتراثیة، سیاحة المغامرة، السیاحة الدینیة،لسیاحة الطبیة  

 وتطویر السیاحة المحلیة 

 استراتیجیة الوجھة السیاحیة  
 

 ادارة الوجھة السیاحیة  
 

 ھیئة تنشیط السیاحة االردنیة منظمة ادارة الوجھات السیاحیة الرسمیة  
 

 ملیار دوالر مخصصة للقطاع السیاحي   2االستثمار                 
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 المصدر وزارة السیاحة واآلثار  -2019أرقام خصائص الصناعة عام 

 ) 2018% (12.5مساھمة قطاع السیاحة في الناتج المحلي االجمالي                    
لیالي  4.7                                                   معدّل مدة االقامة           

 % سیّاح 37)= 10193973/ 3843500السیّاح/ المقیمین                                                           ( 
 ملیون سائح سریع   4.5ملیون سائح/  5.4توافد السیّاح األجانب                                                      
 ر دوال 12060معدل االیصال لكل وفود                                                  
 ملیون دوالر 46387                  2019االیصاالت الواردة من السیاحة الدولیة عام   
 وظیفة مباشرة   56300الوظائف في قطاع السیاحة والسفر                                       
 % من اجمالي الوظائف 7مساھمة الوظائف في قطاع السیاحة والسفر                           
  -2020الخطة االستراتیجیة                                                       استراتیجیة السیاحة في األردن  

التأقلم مع  تتطلب  -(لم تنشر بعد  2025
 )  19-االستجابة لكوفید 

 60000جردة الغرف                                                               
 

 االرقام   -السیاحة في األردن 4.1

عاماً ایجابیاً للسیاحة في األردن،    2019یعتبر عام 
مقارنة  2018% عن العام 7.6اذ حقق نمواً بنسبة  

، بلغت  2019%. في العام 6بنمو عام نسبتھ 
ملیار دینار أردني   4.11ایرادات السیاحة 

). كما زار االردن  2018من العام  أكثر% 10.2(
ملیون منھم ھم زوار   4.5ملیون شخص،  5.4
). ان معدل 2018% أكثر من العام 8.1عین (سری

% من عائدات 40لیالي. یعود  4.7االقامة ھو 
 قطاع السیاحة في االردن من االنتشار االردني. 

ھي  2019ان أبرز االسواق السیاحیة لألردن عام  
المملكة العربیة السعودیة، الوالیات المتحدة 
ند، االمیركیة، الكویت، لبنان، روسیا، المنیا، الھ

ایطالیا، فرنسا والمملكة المتحدة. ارتفع عدد السیّاح  
%) عن 18.7%) ومن امیركا (32.7من اوروبا ( 

. كما سّجل ارتفاع بسیط من  2018العام 

%) ومن دول مجلس  7.7آسیا/المحیط الھادئ (
%)/ الدول العربیة  0.2التعاون الخلیجي ( 

%) خالل الفترة نفسھا. كما یتزاید عدد  6.2(
ین المغتربین الذین یزورون البالد االردنی 

%). اما المواقع االكثر جذب للسیاح عام  4.4(
%)،  44%)، جرش (+37ھي: البتراء (+  2019

%)،  29%)، موقع العماد (+51وادي الرم (+ 
%). كما ازداد  40%) وجبل نیبو (+49مأدبا (+

عدد السیّاح القادمین عبر شركات جویة منخفضة  
یا، ایطالیا، فرنسا، اسبانیا  الكلفة، بخاصة من المان 

وبعض دول اوروبا الشرقیة. كما یأتي بعض 
السیّاح عبر رحالت جویة مستأجرة الى العقبة؛ 

لكن عددھم انخفض بسبب منافسة الشركات الجویة  
 المنخفضة الكلفة.  

بحسب   140من أصل  84یحتّل االردن المرتبة  
 14تقریر المنافسة للسیاحة والسفر. 

14.http://www3.weforum.org/docs/WEF TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/WEF
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 نظام إدارة الوجھة السیاحیة 4.2
ان منظمة الوجھة السیاحیة في االردن ھي ھیئة  

تنشیط السیاحة في االردن. ان نظام األردن معقّد 
بعض الشيء ویمكن ایجاد الوصف المعّمق لھ في 

جردة أصول السیاحة والبنى التحتیة والخدمات، 
الى تقریر القدرة االنسانیة والمؤسساتیة   باإلضافة

 ).  76(ص 

 احیة  استراتیجیة الوجھة السی4.3
- 2020لم تنشر استراتیجیة األردن السیاحیة 

؛ لكن، نسخة  19- بسبب فیروس كوفید  2025
المسودة ھي نتیجة مشاركة اصحاب المصالح  

 والمستفیدین من سلسلة القیمة للقطاع السیاحي.  

تتضّمن االستراتیجیة مبادئ شاملة لالستدامة، 
الى تمكین   باإلضافةامكانیة الوصول واالبتكار  

المحلیة وسیتم دمجھا في خطط التنفیذ  المجتمعات 
 النھائیة. 

تسعى المبادئ لحمایة تراث األردن الغني وعاداتھ 
ولخدمة المواطنین المحلیین في األردن مع الحفاظ  

  أضفعلى األصول والموارد الطبیعیة لألردن. 
الى ذلك، تضمین ھذه المبادئ یتماشى مع  
استراتیجیة األردن لتلبّي متطلبات الزبون  

المتحدة للتنمیة  األمم واخالقیاتھ، بما فیھا اھداف 
 SDGsالمستدامة 

الكبرى العالمیة في وضع   ت تّم دمج االتجاھا
االستراتیجیة وتحدید اتجاھھا. تتضّمن ھذه 

االتجاھات الطلب على الخبرات الحقیقیة  
والمنتجات المتخصصة؛ باإلضافة الى التوقعات  
حول االستدامة واحترام البیئة. تتواجد عناصر 

اخرى لتحدید الطلبات تدور حول االبتكار،  
على امكانیة  التحدیث الرقمي، النقل والتركیز 

الوصول بما فیھا الرحالت الجویة. تشكل اسواق  
كبار المسافرین نمواً ملفتاً باإلضافة الى ارتفاع في  

عدد المسافرین من الطبقة المتوسطة (من آسیا/  
المحیط الھادئ) ومن الذین ھم بارعین في  
،  19-التكنولوجیا. غیر انھ في فترة ما بعد كوفید 

 لكبار. سیتراجع عدد المسافرین ا

بھدف دعم االقتصاد عبر السیاحة وخلق فرص 
عمل، سیتّم وضع مراكز ثابتة لتنفیذ استراتیجیة 
تطویر المنتج. ان مواقع االرتكاز ھي: العاصمة  
عّمان، البتراء، وادي رم، البحر االحمر، موقع  

العماد، جرش. فقد تّم تحدید ھذه المواقع على انھا 
التصمیم والخدمات. مواقع اساسیة لتطویر المنتج، 

أما المواقع المصنّفة ثانویة، سیتّم وضعھا على  
لالستخدام المستدام من اجل   الخارطة وتحدیدھا

مزید من النمو؛ بالتالي تنفتح المناطق البعیدة  
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وتتمكن الجماعات المحلیة من االستفادة على  
المستوى االجتماعي واالقتصادي عبر تحسین  

 ة. مستوى معیشتھا بفضل السیاح

تضع ھذه االستراتیجیة الطریق رؤیة األردن كي  
تكون وجھة سیاحیة مقصودة لوحدھا من قبل  

الزّوار العالمیین، االقلیمیین والمحلیین. ستتعاون  
وزارة الصحة واآلثار وأصحاب المصالح، ستضّم  
جھود لتطویر المنتج مع الموجات الكبیرة العالمیة  

على طلب وتصمیم منتجات السیاحة التي ترتكز  
األردن. وضعت البنود   على قوىالزبون بناء  

لتعدیل االستراتیجیة لتتضّمن االستجابة لفیروس  
واعادة صیاغتھ. تعتبر منتجات السیاحة   19-كوفید 

سیاحة الثقافة والتراث،  ذات االولویة جزءاً من
سیاحة المغامرة، السیاحة الدینیة والسیاحة الطبیّة  

تطویر السیاحة المحلیّة.   الى التركیز على باإلضافة
كما تنتشر سیاحة الطھي بسرعة كمنتج ذات 

امكانیات ممتازة ویتّم طرحھ كي یندمج بشكل جیّد  
مع السیاحة الطبیّة والسیاحة الثقافیة وسیاحة  

 المغامرة. 

یتمحور التركیز االستراتیجي حول تقدیم منتجات 
محلیة اصلیة باإلضافة الى التجارب المرتبطة بھا.  

ھذا الھدف، یتّم تحسین البیئة لدعم النمو السیاحي  ل
الى ذلك، ستكثر استثمارات   أضفوالمنافسة. 

تطویر المنتج السیاحي وسیتعطى األھمیة لتطویر  
الخدمات السیاحیة وامكانیة الوصول باإلضافة الى  
التركیز على تطویر الموارد االنسانیة الكفؤة وفقاً 

ویق لألردن ألفضل الممارسات الدولیة وللتس
 كوجھة سیاحیة مھمة على مدار السنة.  

تحقیق تطّور  لعنصراً اساسیاً   ستثماراالیعتبر 
وأكثر تنافسیة للبنى التحتیة المتعلقة  أسرع

في األردن. یرتبط  والخدمات بالسیاحة، المنتجات 
االستثمار بتحسین منتجات السیاحة، الخدمات 
ن  والمنشآت، المطلوبة لتحقیق مستوى أفضل م

التنافس. تفتقر وزارة السیاحة واآلثار الى الموارد 
المطلوبة الستثمار وتطویر المواقع المحددة.  

ستحصل الوزارة على خریطة استثمار واضحة  
تحدد من خاللھا المنتجات السیاحیة االساسیة  

والمراكز المھمة لالستثمار التطویر. سیتم تطویر 
ردنیة  الخریطة بالشراكة مع ھیئة االستثمار اال

لتحدید ما یتطلبھ االمر لتحقیق اھداف السیاحة 
االستراتیجیة. عبر ھذه الخریطة، ستعمل وزارة 

السیاحة واآلثار وھیئة االستثمار االردنیة مع 
المستثمرین في السیاحة. فھناك تركیز كبیر على  

االستثمارات في القطاع السیاحي مع فرص تتنوع  
المنتزھات، االماكن   بین الفنادق التقلیدیة، المطاعم،

الترفیھیة وأماكن التسلیة. یعتبر تطویر البنیة  
التحتیة العامة والخاصة وتحسینھا أمراً دقیقاً  

بالنسبة لنمو السیاحة المستدام وتعزیز المنافسة.  
تتطلب الشراكة حشد الموارد المطلوبة وجذب 

 االستثمار لنمو القطاع.  

ار في قطاع  ستبذل الوزارة الجھود لتشجیع االستثم 
السیاحة في األردن بالتعاون مع ھیئة االستثمار  

االردنیة، سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة  
اقلیم البتراء التنموي السیاحي وھیئة   وسلطة

التنشیط السیاحیة األردنیة والشركات العاملة في 
مشروع سیاحي  21مناطق التطویر. تّم تصنیف  

ردني. تتضّمن كما حددت ھیئة االستثمار اال
-  4- 3مشاریع االستثمار السیاحي فنادق بتصنیف  

نجوم ومنتجعات صحیة ومساكن صدیقة للبیئة   5
ودور سینما ومراكز صحیة. تتضّمن استثمارات 
أخرى اماكن سیاحیة ترتكز على البیئة، مزرعة 

الجمال، مخیم مخصص للسیّاح، نشاطات مرتبطة  
الجماعات المحلیة، البحیرات،  بالمغامرة تجارب 

نوادي الریاضة والشواطئ، االسواق التقلیدیة،  
الدوالب العمالق، الصید برمایة االطباق  

 . 15واستثمارات اخرى

ستكون السیاحة وثقافة الضیافة من اولویات  
االستراتیجیة. ومن الضروري بذل الجھود الالزمة 

  لجذب الشباب والنساء للضیافة التي تقدم فرص 
عمل كثیرة. كما یطلب من المؤسسات التعلیمیة  

ومراكز التدریب والعاملین في الصناعة ان تتعاون  
لتحسین وتطویر مستوى الموظفین االردنیین. في  

في   أكبرالواقع، ال بدّ من تطویر مجموعة شاملة 
السیاحة وبرامج تعلیمیة ترتكز على الضیافة بدءاً 
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ویر المحترفین  من المستوى التدریبي الى برامج تط 
 من المدراء وغیرھم.   

أضف الى ذلك، سیتم تأسیس شراكات بین  
المؤسسات التعلیمیة واصحاب المصالح في قطاع  

السیاحة، تتضّمن فترات تدریب، برامج  
للعاملین. سیتمحور التركیز   ت للمتخرجین وتدریبا

حول تطویر الكفاءات التقنیة، المھارات والمھارات  
 اللغویة.  

نقّل الموظفین المتكرر من أبرز المشاكل یعتبر ت
التي یواجھھا أرباب العمل. في الواقع، یتنقّل  

وراء  آخر سعیاالموظفون بشكل كبیر من عمل الى 
. بالتالي، یصبح من الصعب على  أفضلمعاشات 

األشخاص المسؤولین عن تقدیم الخدمات المحافظة 
على مستوى ثابت بحسب المعاییر المحددة. بحسب 

االستراتیجیة، ال بدّ من دمج الموظفین بشكل  ھذه
مفید السیما في اوقات االنكماش بھدف تفادي  

ھجرة االدمغة ونقص الموارد المطلوبة عند تحّسن  
 السیاحة.  

تلعب الخدمات االلكترونیة (عبر االنترنت)  
والعملیات التجاریة دوراً مھماً في السیاحة والسفر.  

راً مھّماً في القطاعات  حالیاً عنص المعلوماتیةتشكل 
كافة؛ اذ تعتبر جزءاً من بیئة التمكین العامة. ال  

تقوم االستراتیجیة بقیاس وجود البنیة التحتیة  
الحدیثة الصلبة فحسب (اي تغطیة شبكة الھاتف  

الجوال ونوعیة امدادات الكھرباء) بل تقوم ایضاً 
بتقییم قدرة الشركات واالفراد على استخدام  

 كترونیة وتأمینھا. الخدمات االل

، اّمنت الثورة الرقمیة وسیلة للزبائن اإلطارفي ھذا 
تمّكنھم من البحث عن تجارب مشابھة وحجزھا.  

المشاركة،  الى مراحلمن مرحلة الحلم، ثم الحجز 
یقدم اقتصاد المشاركة فرص متعددة ویطرح  

لألردن اذ ان الخدمات على الطلب   ةمشاكل محتمل
 تنمو بسرعة كبیرة.  

المحتوى الذي ینتجھ المستخدمون اساسیاً   یعتبر
للتداول الشفوي االلكتروني وللتأثیر لجذب السیّاح.  

تشكل فعالیة انتشار التسویق وتأثیره دافعاً مھماً  

إلعطاء اھمیة كبرى الستراتیجیة التطویر الرقمیة  
لألردن. فقد غیر االنترنت الصناعة. تتماشى  

مع   2025- 2020 استراتیجیة السیاحة في األردن
استراتیجیة ھیئة تنشیط السیاحة األردنیة الرقمیة 

2020-2025  . 

 

 

 من منظور سیاحي  

یتباھى األردن ببعض مواقع التراث العالمي  
للیونیسكو والفریدة من نوعھا مثل البتراء، موقع  
العماد، وادي رم، قصیر عمرة، ومواقع اخرى  

 دیكابولیستراثیة مثل جرش وھي احدى مدن 
كما تتضّمن الموارد الطبیعیة اماكن مثل   الرومانیة.

البحر المیت، واحة االزرق، خلیج العقبة، وادي  
 الى غابات عجلون و دبین.  باإلضافةضانا  

یسعى المسافرین لفرص تجارب حقیقیة مع تفاعل 
مفید مع السكان. تصبح تجربة السفر ھذه غنیة  

نون، الطھي،  وممیزة عند اضافة عناصر مثل الف
الثقافة، الموسیقى وغیرھا. بالتالي، ال بدّ من ادراج 

ھذه العناصر عند تصمیم وتحدیث مواقع السیاحة  
االساسیة الستة المحددة من قبل وزارة السیاحة  

واآلثار وھي: عمان، البتراء، البحر المیّت، موقع 
 العماد، جرش ووادي رم.  

تمعات ، من الضروري اشراك المجاإلطارفي ھذا 
المحلیة في تطویر المواقع وخدمتھا وتنظیم  

النشاطات فیھا. كما یمكن تحفیز ھذه المجتمعات  
لتقدیم تجارب حقیقیة جدیدة متعلقة بتوجھات سوق  

الخدمات. یتحقق اشراك المجتمع المحلّي عبر  
فرص عمل في المواقع، تأمین البضاعة، ادارة 

وبیع ابتكار  تأمین الطعام، االرشاد، المتاجر،
.  ترفیھیة الخاالشغال الیدویة، او القیام بنشاطات 

عند الدمج االجتماعي، سیتم تقییم المواقع المھمة 
التي تتماشى مع السوق، وذلك لتحدید الفرص على 
مستوى السیاحة الثقافیة، سیاحة المغامرة، السیاحة  

 الطبیة.   الدینیة والسیاحة
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 سیاحة المغامرة  

ّواً ملحوظاً في اآلونة حققت سیاحة المغامرة نم 
االخیرة اذ ان المسافرین یسعون خلف تجارب 
جدیدة ومنّوعة. یتضمن ھذا النوع من السیاحة 

متعة اكتشاف مع شعور ملموس بالمخاطرة. 
یتطلب ھذا النوع من التجارب السیاحیة كفاءات  

 خاصة ومستوى عالي من اللیاقة البدنیة. 

  (ATTA)بحسب جمعیة تجارة سفر المغامرة 
یكون سفر المغامرة مطلب كل سائح إن  یمكن ان 

تواجد اثنین من المكونات الثالث: نشاط جسدي،  
تبادل او تفاعل ثقافي وارتباط مع الطبیعة. تتضّمن  
سیاحة المغامرة نشاطات مثل تسلّق الجبال، المشي 

 لمسافات طویلة، التجدیف، المشي في الكھوف،
الغوص، ونشاطات اخرى.  المشي في الودیان،

تشمل سیاحة المغامرة السفر الى اماكن بعیدة  
لخوض تجارب فریدة وللتفاعل مع المجتمعات  

 المحلیة. 

تعتبر سیاحة المغامرة من اكثر السیاحة نمواً في  
القطاع. لقد تّم تقدیر سوف سیاحة المغامرة العالمي  

. من  2018ملیار دوالر عام   5863بحوالي  
، 2026ملیار دوالر عام   1.6267المتوقع ان یبلغ 

  2019% بین 13.3مسجالً معدل نمو سنوي بنسبة 
 .   202616و 

سیاحة   نجاھز الحتضا في حین ان األردن 
المغامرة، غیر ان منتج المغامرة في البالد ما زال  

غیر ناضج. بالتالي، ال بدّ من اجراء البحث الالزم، 
القیام باالستثمارات وبذل   التطویر الضروري،

الجھود التسویقیة وذلك لتحقیق نمو ھذا المنتج الذي  
 یحتضن السیاحة المربحة المحتملة. 

تتضمن انشطة سیاحة المغامرة في االردن المشي 
لمسافات طویلة، ركوب الدراجات الھوائیة، المشي  

في الودیان، تسلق الجبال، االنزالق بالحبل، 
مشاھدة الطیور والحیاة البریة، الھبوط من قمم 

الجبال، التخییم، مسالك المیاه، الغطس، الغوص  
 بالقناع، ولكن ال تنحصر بھا. یقدم اعضاء

 المجتمعات المحلیة ھذه االنشطة والتجارب.  

یمیل المسافرین الراغبین في سیاحة المغامرة  
بالسفر الى أماكن بعیدة وتجربة النشاطات االكثر  
مخاطرة بعیداً عن مراكز جذب السیّاح التقلیدیین.  

من الضروري تنظیم القطاع والتخفیف من  
 المخاطر المتأصلة في ھذا القطاع. یعتبر تنظیم

الى ذلك،   أضفالقطاع اولویة ذات اھمیة كبرى. 
من الضروري ان یتولّى سالمة انشطة سیاحة  

مع شھادات كفاءة   اختصاصیینالمغامرة، اشخاص 
للقیام بأعمال مثل مرشد سیاحي، او مسؤول 

 رحالت. 

تلعب الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة و "درب 
  اإلضافةباألردن" دوراً اساسیاً في سیاحة المغامرة 

الى مشغلي الخدمات من القطاع الخاص، و"الحیاة  
البریة في االردن" ومنظمي الرحالت المسجلین 

رسمیاً. في الواقع، یمكن للقطاع الخاص ان یساھم  
في تحویل األردن لوجھة سیاحیة اقلیمیة لسیاحة  
المغامرة. من الضروري تقییم القدرة االقتصادیة  

 انوني لھا. ق إطارلسیاحة المغامرة ووضع 

 سیاسة السیاحة المستدامة   4.4
  الوطنیةالى جانب استراتیجیة ورؤیة األردن 

وخطة النمو الخضراء الوطنیة، تعتبر  2025
سیاسة البالد االساسیة حول التغیر المناخي ھي  

العمل  وإطارالسیاسة الوطنیة لتغیر المناخ 
االرشادي االستراتیجي للقطاع الذي تّم تمدیده 

. وقد شدّد األردن على التأقلم بدل  2023للعام 
- من التخفیف بھدف تحقیق التطور االجتماعي

تصادي والمرونة البیئیة. تتضّمن القطاعات  االق
االساسیة المحددة: المیاه، الزراعة، الطاقة، 

 استخدام األرض والتصّحر. 

اسباب الجھود التي یبذلھا األردن حول   أحد ان 
بالمیاه والكھرباء، بقي   تغیر المناخ المتعلقة

محدوداً ألن المسؤولین عن ھذه السیاسة ال  
ة مقارنة بالبطالة مثالً.  یعتبرون الموضوع اولوی 

في الواقع، انھم غیر متحدّون. بالتالي، ھنتاك  
نقص في الخطط االستراتیجیة المتماسكة،  
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ونقص في التناسق بین المؤسسات، في 
 الشمولیة، في الترابط والھدف الموحد. 

في حین تتضمن االستراتیجیة السیاحیة لألردن 
عناصر االستدامة والتزام    2020-2025

او مزودین   سیاسات رسمیةتمع؛ ال تتوفر المج
مباشرین حول السلسلة التقییمیة للسیاحة. یعمل  

 كل طرف بحسب المنظور الخاص بھ.  

یلتزم ھؤالء االطراف بما فیھ الجمعیة الملكیة  
، الجمعیة األردنیة  RSCNلحمایة الطبیعة 
، "درب األردن"، JITOAللسیاحة الوافدة 

  وأطرافائیة" "درب األردن للدراجات الھو
اخرى، بتعزیز االستدامة والتزام المجتمع 

بالمبادئ والممارسات. بالرغم من ان التطور  
یتحقق مع مراعاة حمایة البیئة، غیر انھ ما من  

 انظمة قانونیة ملزمة وقوانین لحمایة البیئة. 

كبیر من موارد األردن   د یستثمر عد بالتالي، 
الطبیعیة و أصولھا من قبل جھات اخرى بھدف 
التطویر االقتصادي والربح عوضاً عن حمایتھا  
والمحافظة علیھا وھذا مصدر قلق كبیر. یطالب 
المجتمع بتبنّي مقاربة اخالقیة ألعمال السیاحة  
التي تتضمن الطریقة التي تتفاعل بھا صناعة  

ئن، البیئة والسكان. ال بدّ  السیاحة احیاناً مع الزبا
من طرح بعض المواضیع عبر القانون، التعلیم  
والتزام المجتمع مثل النفایات، عمالة االطفال،  

التسّول، اساءة معاملة الحیوانات، التحرش، رفع 
 االسعار، البالستیك لالستخدام لمرة واحدة، الخ. 

تعمل وزارة السیاحة واآلثار على تبنّي  
لمناطق مثل النقل، استخدام  المبادرات في ا

الطاقة، المیاه، خفض النفایات، االدارة  
اآلثار على البیئة. كما تسعى   والمحافظة لخفض 

الوزارة لتطبیق برامج بالتعاون مع وكاالت 
مانحة واالطراف المتعلقة بالحكومة وذلك كي  
تضمن ان المشاریع السیاحیة الجدیدة والمنفذة 

ظة على البیئة  من قبل تلتزم بشروط المحاف 
والطاقة. یتعھد األردن تطبیق اھداف التطویر  

الى بنود منظمة   باإلضافةالمستدام لألمم المتحدة 
 السیاحة العالمیة لألخالقیات في السیاحة.  

االطار القانوني المرتبط بسیاحة   4.5
 المغامرة 

تلتزم صناعة السیاحة في األردن بقانون السیاحة  
ت التي لحقت بھ. كما ) والتعدیال 1998(  20رقم 

تؤثر قواعد اضافیة على قوانین الصناعة، تلزم 
خمس جمعیات رائدة في قطاع السیاحة وعملیات  

الى وضع عدة لجان من   باإلضافةالترخیص 
القطاع الرسمي والخاص كي تساھم في الحوار  

 المشترك والتخطیط االستراتیجي.  

في اآلونة االخیرة، تّم اصدار قاعدة جدیدة 
یاحة السفر، التي تنّظم عنصر االرشاد لس

والسالمة العملیة للعاملین ولمقدمي الخدمات. اما  
بخصوص الترخیص، ال یندرج العاملین في  

قطاع المغامرة تحت اي فئة معینة ویحصلون  
على الترخیص كغیرھم من منظمي الرحالت. 
في الواقع، تؤمن وزارة السیاحة واآلثار دلیالً  

العاملین في المغامرة غیر انھ موجزاً قد یساعد 
 لیس كاٍف. 

نظراً الن سیاحة المغامرة تكتسب شعبیة كبیرة  
حول العالم، یقدم بعض العاملین األردنیین في  

القطاع منتجات سیاحة المغامرة والتجارب  
 المرافقة لھا.  

في حین یتمتع سفر المغامرة بقدرة كبیرة للنمو،  
ادارتھ بشكل  ما تّمت  إذاغیر انھ یعتبر مخاطرة 

صحیح وبطریقة مستدامة. یتطلب ھذا المنتج  
من غیره، تركیزاً على السیاسة،  أكثرالسیاحي، 
القانوني، شھادات وتراخیص   واإلطارالدعاوى  

الى االسعاف  باإلضافةالعاملین في القطاع 
االولي والمعدات الصحیحة بھدف تأمین السالمة  

ھذا   والسھولة عند ممارسة النشاطات. لتطویر
القطاع بشكل صحیح ومفید، یتطلب األمر خبراء  

 في القانون والمغامرة. 
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، من الضروري خلق روابط  اإلطارفي ھذا 
وتعاون بین الجمعیات واالطراف المھتمین  
بسیاحة المغامرة بما فیھا: "درب األردن"، 

،  RSCNالجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة 
ة في األردن  الجمعیة الملكیة لحمایة البیئة البحری

JREDS ،وأطراف، جمعیة العقبة للغوص 
الى جمعیات من المجتمع   باإلضافةاخرى؛ 

یذه. كما انھ  فالمحلي المعنیّة بدعم ھذا العمل وتن 
من الضروري دمج المحترفین العالمیین في ھذا 

المنتج الجدید والذي ھو   الطبیعة ھذ االمر. نظراً 
قید التطور، تتطلب االستراتیجیة اشراك خبراء  
محلیین ومن الخارج ضلیعین بمعاییر السالمة  

وذلك بھدف تأسیس ھذا القطاع    وتطبیقھاالعالمیة 
وتطویره بشكل محترف ومتقن. تتضمن 

استراتیجیة وزارة السیاحة واآلثار تألیف لجنة 
مظلة لجنة  متخصصة بسیاحة المغامرة تحت 

استراتیجیة السیاحة الوطنیة في األردن بموازاة 
 خطة تدفع بقطاع سیاحة المغامرة للنجاح.  

Global Market Research And Analysis 
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5 .  A N N E X  

DE S TINA TIO N P RO FIL E 

DESTINATION: Jordan 
COUNTRY: Jordan 
DESTINATION BOUNDARY: N•Syria 1W-West Bank/ S-KSA /E- Iraq 
DESTINATION CATEGORY: Miscellaneous  

Date of information supplied. 

LOCATION:  OVERVIEW:  Description 
Distance from the national 
capital city (km) 

Main types of tourism and most 
popular activities 

Top five most popular tourist attractions 
(including environmental and cultural 

 

Jordan is in the Asia continent near Africa and Europe cross-
roads. The Kingdom borders five countries namely Israel. 
Palestine, Saudi Arabia, Iraq and Syria and two seas: the 
Dead Sea (internal body of water) and the Red Sea. 

 Wellness- Dead Sea. mineral baths. hat 
springs 

Religioua mosques. churches, Babtism Site. 
Mount Cultural tourism: archeological sites, 
museums. urban 
Nature and active tourism: hiking, b.°, 
diving  etc  

   
    

1: P.m 

2. Wadi Rum 

3. D444 344 

4 840,s4, Site 

s  jer4th 

    GEOGRAPHY:  WEATHER PATTERN:  Approximate size of the destination (in km2) and 
principle physical characteristics (rivers, hills. bays. 

 

Dominant habitats (glace an X against 
all that apply) 

Level of biodivursity (the range of 
different plant and animal species) 

Average sunshine hours. rainfall 
(precipitation) and seasonal temperatures a' 

Size 89.341 km` 

High geographic diversity. and topography 
changes. with hills. valleys and deserts 

The climate is warm and temperate, but varies. 

Jordan has essentially a Mediterranean climate with a 
hot. dry summer, a cool, wet winter and M. short 
transMonal seasons Jordan can be divided into three 
main geographic and climatic areas: the Jordan Valley, 
the Mountain Heights Plateau and the eastern desert. 
or Badia region 

Urban: X  
Sand/shingle beach: X  
Moorrheathland: _  
Farmland: X  
Forest/Woodland. X 

 

LOW Do:diversity : Sunshine: Provide B hours per season 
Summer, any 330 h monthly  
Winter. avg. 200 h monthly 

Precipitation: Provide mm per 
season Summer 4mm 
monthly 

Winter. 45 mm monthly 

Temperature: Provide day and night temperatures per 
season 
Summer: 32'C 
Day: NA 
Night: NA 

   
  
  

MEDIUM biodiversity:  

HIGH biodiversity : X 

Scrubland. 
Desert X 
Wetland: X 
Other (please dew... 

TRANSPORT LINKS:    Distance from nearest local and international airport en 
 

Details on any air carriers and/or 
cruise Imesbringtng visitors to the 

 

Public transport facilities to your 
destination (place an X against all that 

 

Additional private arrangements for Unsporting 
visitors to the destination 

Anima° ()oven Alia Intl Moon  
Amman Civil Aspect (Marka)  
Aqaba King Hussein Intl Airport 

RovalJordan:-.vi  
On.. Airways  
Ryanair  
Lufthansa  
Air France  
Emirates 
Gulf Air 
Mahal 
Turkish &nines  
Saud, Airlines  
CI Al Airlines  
Embrates Airlines 

  

16nn 
Underground/metro 
Tram: 
Coeds: 
Bus: X 
Taxi: X 
Ferry: X 

Cruise Ships: X 
Other (please descnbel: Car rental, tourist 
busses 

CrArtinIlldhls, yacbt rental in Inc Rod Sea, CMss 
boarder tx, services with neighbouring countries 

POPULATION:    
Number of permanent residents Population density 

Summer/winter ratio of residents 10 
tourists (foreign visitors) 

Percentage of population employed In tourism 
related jobs? 2' 

No of permanent residents 0.193973 (May 2020) Popu1alion density. 115 km- 
Summer (June-September!: 1:2.7 I, 
Win, (Dor•Marrh) 

TOURISTS:    Annual visitor numbers, as a total and broken 
down by principal market (201912. 

Annual arrivals by type of 
trasportation (foreign visitors 2019) 

 

Average tourist expenditure (per 
person/per day), Average length of stay 2' 

Total annual snsdors. 4.41384617 (1.1  
Total annual day visitors: 872.180  
Total annual domestic visitors: 

Primary Source Markets: Rail: 
(by country and no. of visitors i.e. Germany - 40,000) 

European 879.785 
Asia and Pacify 291.417 
North and South America: 296.417 
A.. 29.523 
Arab : 2 358 657 

A-I 1.50,11,50 

S. Rail: 188,957 

Private car (road). 2.162.775 

Other 76 JO .1 ,' S ,,,, 

TOURISM AMENITIES:  
Approximate number of hotels (by star rating), and 
rooms in the destination (201913' 

Other types of accommodation 
wadable (and approximate numbers) 

 

Approximate number of restaurants 
(Restaurants and beverages. May 
include pubs) 6' 

1 031 
Approximate number of bars (nightclubs  pubs etc ) 

 Holes 
Rating. N' hotels. N' beds. 
I'. 67 3.28a 
2' 68 4.807 
3' 63 6.516 
4' 35 7,117 

4' SUP NA NA 
5' 37 15.103 

 

Apartments (and suites). 
11.329 beds Hostels (and 
pensions): 934 beds 
Campsites: 1,557 beds 
Other (please describe): 

Unclassified Hotels: 5,478 

beds Home stays : 

Number WA 

 

 

G l o b a l  M a r k e t  R e s e a r c h  A n d  A n a l y s i s  

R e p o r t  O n  M e d i t e r r a n e a n  A d v e n t u r e  T o u r i s m  -  J o r d a n  

M arch  2020 
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 األسماء المختصرة   

 
 

  
ATTA  جمعیة سفریات المغامرة التجاریة 
ASEZA  سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة 
DMO منظمة إدارة الوجھة السیاحیة 
FDI  االستثمار األجنبي المباشر 
GDP  الناتج المحلّي اإلجمالي 
ICT  تكنولوجیا المعلومات 
JD  دینار أردني 
JIC  ھیئة االستثمار األردنیة 
JITOA  الجمعیة األردنیة للسیاحة الوافدة 
JTA  جمعیة درب األردن 
JTB  ھیئة نشیط السیاحة في األردن 
KSA  المملكة العربیة السعودیة 
MOEN  وزارة البیئة 
MOTA  وزارة السیاحة واآلثار 
MSME  المؤسسات المتوسطة والصغیرة الحجم 
PMO مكتب إدارة المشروع 
RSCN الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة 
SDGs أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة 
UNESCO  (یونیسكو) منظمة األمم المتحدة للتعلیم والعلم والثقافة 
UNWTO منظمة األمم المتحدة للسیاحة العالمیة 
USAID  الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة 
WEF  منتدى االقتصاد العالمي 
WTA  جمعیة السیاحة العالمیة 
WTTC مجلس السفر والسیاحة العالمي 

 

  


