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 الملخص التنفيذي  1
% من مجمل السكان األردنيين ممن أعمارهم خمس سنوات فأكثر، ويشكلون ما نسبته  11.2ذوي اإلعاقة  األشخاصنسبة بلغت 

بين   اإلعاقة البصرية األكثر انتشاراً وكانت  اإلناث األردنيات،  مجموع  % من  10.6ردنيين، واأل  الذكور   مجموع  % من11.7

  1. %4.8%، تالها اإلعاقة الحركية بنسبة 6األردنيين بنسبة 

حقهم في الوصول الى األماكن  دعوات حقوقية تسلط الضوء على قضية األشخاص ذوي اإلعاقة وفي اآلونة األخيرة،  ظهرت  

الدعوات  حملت    .ةيالسياح احتياجات هذه  مع  يتناسب  بما  السياحية  األماكن  تهيئة  مدى  في  النظر  إعادة  في جوهرها ضرورة 

ة اإلمكانيات فغالبية األماكن السياحية تعاني من قصور وقلا ُهوية المعالم األثرية. األشخاص ذوي اإلعاقة الُمختلفة دون المساس ب  

يحتاجها   اإلعاقة    شخاصاألالتي  والبصريةا  وتحديدًذوي  قبلاألمر    ،الحركية  من  اصطحابهم  من صعوبة  زاد  هالي األ  الذي 

  2.األشخاص ذوي اإلعاقة حبيسي المنازلوالقائمين على رعايتهم، ليشكل ذلك أحد األسباب التي تجعل من 

، ومدى تهيئتهما بما  ا قلعة عجلون وتل مارإلياس وتحديدً  في محافظة عجلون  واقع األماكن السياحية لدراسة  جاءت هذه الورقة  

والبصرية،   الحركية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  احتياجات  مع  القرار يتناسب  لصنااع  الُمقترحة  التوصيات  من  بتقديم عدد  انتهاًء 

األماكن السياحية بما يتناسب مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة الُمختلفة، وبما يضمن  تهيئة والجهات ذات العالقة بما يضمن  

 ة.يالسياح لى المواقعإل والوص أحد حقوقهم أال وهو الحق فيتمتعهم ب

قلعة عجلون وتل مار إلياس، وصولهم الى  تعيق  واألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية والحركية    تحدياٍت عدة تواجهالورقة    أظهرت

المعقولة وإمكانية الوصول لألشخاص ضعف الترتيبات التيسيرية  صعوبة الطبيعة الجغرافية،    هي نتاٌج لما يلي:التحديات  هذه  

ء السياحيين،  ذوي اإلعاقة، ارتفاع التكاليف المالية الُمترتبة على التهيئة البيئية لألماكن السياحية، انخفاض عدد الُمرشدين واألدالا

سية واالجتماعية  ؛ لينعكس ذلك على أوضاعهم النفالجامعية  انخفاض تضمين حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المناهج التعليمية

 . الياس تحديدًإفي تل مار  وممارسة الشعائر الدينية

 ، تمثلت باآلتي:اختُتمت الورقة بجموعة من التوصيات الُمقترحة

لى األماكن السياحية بالشراكة بين وزارة السياحة  إإمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة  تحسين التهيئة البيئية و  :أولا  -

 ات المحلية والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.األشغال والبلديوزارة و واآلثار 

زيادة نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة العاملين في القطاع السياحي بالشراكة بين وزارة السياحة اآلثار ووزارة العمل  :  اثانيا  -

 وديوان الخدمة المدنية والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 
 . 2020كانون األول  3المجلس األعلى للسكان، تقرير حول: "األردن يُشارك العالم باليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة"،  1

https://www.hpc.org.jo/ar/content/اإلعاقة- ذوي-لألشخاص -الدولي- باليوم-االحتفال- العالم-يشارك-األردن 
 .  2022أيلول  25نباط، األ ، سامر عبد الدايم،اقةالتمتع بالسياحة... في ظل وجود األشخاص ذوي اإلع 2

https://alanbatnews.net/article/343123 
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مع األخذ بعين االعتبار حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون بين   ستثمار في المواقع السياحية واألثريةاال  دةزيا:  اثالثا  -

 ستثمار والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبلديات المحلية.وزارة السياحة واآلثار ووزارة اال

 منهجية الورقة 2

 المنهجية التالية:قيق أهداف الورقة، طُبقت لتح

 سياحة واألشخاص ذوي اإلعاقة.ال المتعلقة بموضوع المصادر والمراجع الثانوية الى جانب التشريعات والقوانين مراجعة :أولا 

 الجهات ذات العالقة، تالياً أسمائهم مع حفظ األلقاب: إجراء عدد من المقابالت المعمقة مع  :ثانيا ً

 . عجلونرئيس بلدية  – الزغول  ةحمز  -

 قتصاد. قسم اإل ،ةردنياأل  ةدكتور في الجامع – رعد التل -

  .)البلقاء( كلية عجلون ،اإلدارة السياحية دكتور – ةسامر عبابن -

   في المجال السياحي لألشخاص ذوي اإلعاقة.ناشط  – ةعبد الرحمن سالم -

 األشخاص ذوي اإلعاقة. ة، وخبير في حقوق دكتور في جامعة عجلون الوطني – ةفيصل النواصر  -

 محافظة عجلون. ، شغالاأل مديرية مدير  – ماجد العلوان -

 سياحة ُمخافظة عجلون. مدير  – محمد الديك -

ا ثالث  .في محافظة عجلون ذوي اإلعاقة الحركية والبصرية من شخاصأ6 مع  ةمركز نقاش عقد مجموعة  :ا

عن محتوياتها،    مسؤولين، وهم غير  ئ همراالمعلومات الواردة في ورقة السياسات هذه ال تعبر بالضرورة عن ا    على ٔانا   التأكيديجب  

األماكن السياحية واألشخاص تمثل مواقف واستنتاجات فريق الورقة في تحليل ما قدموه لنا من خبرات ومعلومات تخص    وإنما

  ق.الى البحث المكتبي الذي ٔاعداه الفري  إضافةً   لُمركزة،ج الجلسة النقاشية ائ  وتحليل مخرجات نتا  في محافظة عجلون  ذوي اإلعاقة

 المقدمة  3
يُعد األردن من أهم المناطق للجذب السياحي في الشرق األوسط نَظراً ألهميته الدينية والتاريخية، باإلضافة الى تمتعه بالتنوع  

والترفيهية والثقافية  والدينية والعالجية  السياحية األثرية  أثرية وسياحية   5فيمتلك األردن   3،التضاريسي وتنوع األماكن  مواقع 

ُمدرجة على قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو، متمثالً باآلتي: )مدينة البتراء األثرية، قصر عمرة، وادي رم، المغطس، منطقة 

 
 . 2021جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية، ،السياحة في األردن 3

https://www.just.edu.jo/ar/iso/Pages/Tourism.aspx 
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المدرج الروماني،  وادي رم،  صحراء  كما ويمتلك مواقع عدة تعتبر من المواقع السياحية الجاذبة للسياح مثل: ) 4،أم الرصاص(

  أم قيس، محمية ضانا(.اثار لياس، البحر الميت، حمامات ماعين، وادي الموجب، إقلعة الكرك، قلعة عجلون، مار 

 إالا أن القطاع السياحي في األردن 2،5%على الرغم من انخفاض نسبة العامليين األردنيين في القطاع السياحي والبالغ نسبتهم  

ب  قتصاد الوطني حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي ما يُقار اعات المحفازة والمنعشة لإلأحد أهما القطمن    يعد

 ،بحسب إحصائيات وزارة السياحةف 7.مليون دينار  300مليار و 4متحققة من هذا القطاع تشكل من الناتج كله الد والعوائ %14،6

 2020مقارنة مع عام    90%بنسبة زيادة بلغت ما يُقارب   8، مليون سائح  2.3ما يُقارب    2021قام بزيارة األردن العام الماضي  

 9.؛ بسبب تداعيات جائحة كورونامليون سائح 1.2الذي سجل ما يُقارب زيارة 

بالتعاون مع   السياحة واآلثار  السياحي، أطلقت وزارة  القطاع  همية  ً وأل  برنامجا السياحة  تنشيط  ً   هيئة  "أردُ   وطنيا نا  ن  يطلق عليه 

سياحة واآلثار  من قبل وزارة ال  50%وبدعم يتجاوز    ،، والذي يهدف الى تشجيع اإلقبال على السياحة الداخلية2021عام   10ة"جنا 

 11وهيئة تنشيط السياحة.

ً   ُمحافظة عجلونتمتلك   ً   طاب عا ياحيا ً متنوع  س  طبيعتها ما بين الجبال الشاهقة والشالالت والوديان وتعدد المساحات ا لتنوع  ؛ نظرً ا

تُمثل   التي  العتيقة  واألبنية  والكنائس  والمساجد  والقالع  األثرية  المعالم  من  الُمحافظة عدداً  تمتلك  كما  تحويها،  التي  الخضراء 

لذلك، من الضروري التركيز على إتاحة جميع األماكن ونظراً  12حضاراٍت مختلفة كالحضارة الرومانية والبيزنطية واإلسالمية. 

السياحية لجميع المواطنين وبما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة كاألشخاص ذوي اإلعاقة على سبيل المثال، فمن الضروري العمل 

ذات الطابع البيئي والتصميمي على توفير التسهيالت البيئية والترتيبات التيسيرية التي تضمن وصولهم الى جميع األماكن السياحية  

 المختلف بكل أمان ويُسر.

ثرية زيارة المواقع األالسياحي و  تمتعهم بحقهممن  شخاص ذوي اإلعاقة  األغياب التسهيالت البيئية في المواقع السياحية يحرم  ف

الناتج   13،والسياحية البشرية في  الموارد  الفعالة لجميع  الُمشاركة  من  أيضاً  الدولة  الخبير  جمالياإل  المحليكما يحرم  ، فبحسب 

 
 .2021السياحة في األردن.. عائدات ضخمة تترجم المكانة الدولية، العين اإلخبارية، 4

tourism-world-capital-major-jordan-ain.com/article/centenary-https://al 
 .2018-2022 ،خطة تحفيز النمو االقتصادي األردني ة،مجلس السياسات االقتصادي 5

https://mohe.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page.2022-2018_خطة_تحفيز_النمو_االقتصادي_األردني/pdf 
 . 2021شباط  10مليارات دينار مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي"، المملكة،  4كثر من  6

https://www.almamlakatv.com/news/56688 أكثر-من-4-مليارات-دينار-مساهمة-القطاع-السياحي-في-الناتج-المحلي- 
 التل. قتصادي في األردن الدكتور رعد قابلة معمقة مع الخبير االمُ  7
 . 2021وازارة السياحة واآلثار، إحصائيات عام  8
 .2020وزارة السياحة واآلثار، إحصائيات عام  9

 https://www.jannah.joعبر الرابط التالي:  ،للمزيد عن "أردُن نا جناة" 10
 .2021حزيران  10الموقع الرسمي إلذاعة ُحسنى، برنامج "أردننا جنة" ينطلق اليوم،  11
 كتابي.  ع.موق2021السياحة في عجلون، أجمل المناطق.  12
 .2020 آذار 4، صحيفة الغد هديل أبوصوفة،  ،"التسهيالت البيئية لألشخاص ذوي اإلعاقة باألردن ال زالت خجولة" 13

https://alghad.com /أبو-صوفة-التسهيالت-البيئية-لالشخاص -ذو/ 
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عدد  من بما يتناسب مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة سيزيد لمواقع السياحية لل البنية التحتية تحسين لرعد الت د.االقتصادي 

 . اإليرادات والعوائد من هذا المكان ةدياانتاجية الموقع السياحي وبالتالي ز  ستزيد وبالتالي الزوار 

خلق  ل  ، بما يضمن توفير بيئة ُمالئمةذوي اإلعاقة  لألشخاص  وكيفية تحقيقها  يسرةالسياحة المُ تسليط الضوء على مفهوم    فال بد من 

ً المواقع السياحية   يُشاهدتجربة سياحية تجعل السائح من ذوي اإلعاقة     .واقعيا

  ورقةمصطلحات ال 4
ة ٔاو الذهنية ٔاو النفسية ٔاو العصبية،  ف الجسدية ٔاو الحسيائ  صور طويل األمد في الوظا"كل شخص لديه قُ األشخاص ذوي اإلعاقة:  

الحياةحُ يَ  نشاطات  بٔاحد  الشخص  قيام  السلوكية دون  المادية والحواجز  العوأيق  تداخله مع  نتيجة  ٔاحد الرئيسية  ول  ٔاو ممارسة   ،

 14" .لالحريات األساسية باستقال حدىإالحقوق، ٔاو 

طبيعي للقيام بالوظائف   ضطراب أو خلل غير حسي يمنع الفرد من استخدام جسمه بشكلإ"  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية:

 15".الحركية

ً ممدون القدرة على استخدام حاسة البصر بفاعلية، فقُ "األشخاص الذين يَ  األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية:   م في أدائه ا يؤثر سلبا

 16".كلي أو جزئي للبصر  ، وقد يكون الفقدمونموه

ي اإلعاقة من ممارسة ٔاحد وتعديل الظروف البئيية من حيث الزمان والمكان لتمكين الشخص ذ"  لة:الترتيبات التيسيرية المعقو

 17".نالحريات ٔاو تحقيق الوصول ٕالى ٕاحدى الخدمات على ٔاساس من العدالة مع اآلخري الحقوق ٔاو ٕاحدى

الوصو وفقاً  "  ل:ٕامكانية  ومواءمتها  للجمهور،  المتاحة  والخاصة  العامة  األماكن  من  وغيرها  والمرافق  المباني والطرق  تهئية 

انون البناء الوطني األردني ؤاي معايير خاصة يصدرها ٔاو  لكودات متطلبات البناء الخاص بالمعوقين الصادرة بموجب ٔاحكام ق

 18" .سيعتمدها المجل

الشامل ميسورة    وائمة"مُ   :التصميم  بطريقة  استخدامها  يتيح  بما  وتوفيرها  وٕانتاجها  تصميمها  مراحل  في  والسلع  الخدمات 

 19" .جميعلل

 
 (.3، المادة رقم )2017لعام  20قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  14

http://hcd.gov.jo/ar/content قانون-حقوق- األشخاص- ذوي-اإلعاقة/ 
 "اإلعاقة الحركية، مقدمة، مفهوم، تعريف، أنواع، أسباب"، موقع شمس.  15

post.html-https://www.starshams.com/2021/10/blog 
 .مدخل إلى اإلعاقة البصرية، 2013رجب، أحمد. 16
 . 2017لعام  20قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  17
 المرجع نفسه. 18
 المرجع نفسه. 19
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قادرين  الوالنساء الحوامل غير  باألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن"يرتبط هذا النوع من السياحة باالهتمام  السياحة الميسرة:

وإزالة التحديات    ،رادتهم بتوفر خدمات خاصة لهم في المقاصد السياحيةإعن    ةلظروف خارج  ؛على التمتع بالتجارب السياحية

 20.والمشاكل وإيجاد حلول مبتكرة"

 القانونياإلطار  5
في   1975والذي صادق عليها األردن والتزم بها في عام  21كفل العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو غير ذلك من األسباب بما فيها اإلعاقة.   دونممارسة الحقوق  تتمن أب (2رقم )مادته 

رقم  في المادة    رفع ، وعلى أساس اإلعاقةعلى رفض التمييز وتحديداً المبني   22لألشخاص ذوي اإلعاقة الدولية    يةأكدت اإلتفاق

أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس اإلعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط االعتراف بكافة حقوق  "  :على أنه  (2)

اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع اآلخرين في الميادين السياسية أو االقتصادية أو 

  . "معقولة   ميدان أخر ويشمل جميع أشكال التمييز بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية  االجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي

كما وأكدت اإلتفاقية في مجمل بنودها التأكيد على ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة حقوقهم بشكٍل كامل دون أي تمييز، وإشراكهم 

ة التي تكفل توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتناسب مع  ، مع اتخاذ جميع الخطوات المناسببشكٍل كامل وفاعل في المجتمع

 احتاجاتهم المختلفة.

( المادة رقم  السياحة، حيث أشارت  الى حق األشخاص ذوي اإلعاقة في  ٌمباشر  اإلتفاقية، أشارت وبشكٍل  نفس  ( حول  30في 

الى: "ضمان دخول األشخاص ذوي اإلعاقة  /5) لبند )جفي ا  ""المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 

لى: "ضمان إمكانية حصول األشخاص ذوي  إمن نفس المادة  /5)ة"، كما نص البند )هيالى األماكن الرياضية والترفيهية والسياح

 على الخدمات المقدمة من الُمشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة".  اإلعاقة

المرجعية الوطنية الرئيسية في رسم السياسات وتنفيذ عمليات هو   23لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  محلياً، يُعد المجلس األعلى

متع فيه األشخاص ذوي اإلعاقة بحياة كريمة ومستدامة، تضمن  ؛ إليجاد مجتمع يتالرصد من خالل آليات علمية ومنهجية واضحة  

 . مة على مبدأي اإلنصاف والمساواةئلهم المشاركة الفاعلة والقا

"ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة واألشكال  :يعُد  2017( لعام 20رقم )وبحسب قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  

الوصول وإمكانية  لممارس   الميسرة  الضرورية  المتطلبات  من  باعتبارها  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الشامل  حقوقهم   ةوالتصميم 

 
 .2019، السابعكل ما تريد معرفته عن السياحة الميسرة. مجلة اليوم ، رسالن، آمال 20
 لإلطالع على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتتصادية واالجتماعية والثقافية، عبر الرابط التالي: 21

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html 
 اإلعاقة، عبر الرابط التالي: لإلطالع على االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي  22

disabilities-persons-rights-mechanisms/instruments/convention-https://www.ohchr.org/ar/instruments 
 ي للمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: الموقع الرسم 23

 http://hcd.gov.jo/ar/content لمحة-عامة/ 
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مل نقص أو غياب لى: "الَحد من العوائق المادية والحواجز السلوكية لألشخاص ذوي اإلعاقة والتي تش إ" باإلضافة  ،وحرياتهم

 الترتيبات التيسيرية المعقولة أو األشكال الميسرة أو إمكانية الوصول" من المبادئ الرئيسية التي يرتكز عليها القانون.

فأشار وبشكٍل   ،قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةلم يكن ضمان وصول وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة بمنأى عن مطالب  

ة واإلسكان، بالتنسيق مع  (ب)في البند ( 32صريح في المادة رقم ) مانة عمان الكبرى والبلديات ومن  أعلى وزارة األشغال العاما

الوطني األردني والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة القيام ب "وضع خطة وطنية لتصويب    ءفي ُحكمها، ومجلس البنا

أوضاع المباني والمرافق التي تقدم خدمات للجمهور الُمنشأة قبل العمل بهذا القانون لتطبيق إمكانية الوصول، على أن يبدأ بتنفيذ  

سنوات" ضمن مراعاة   10تكمالها  ، وال يجوز اس 24اريخ نفاذ أحكام هذا القانون هذه الخطة خالل مدة ال تزيد على سنة واحدة من ت

اعتباراٍت عدة محددة، مع إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم في وضع الخطة وتنفيذها وتقييمها وفقاً لآللية التي يُحددها 

ء يبين األماكن التي تم تصويب أوضاعها، وتحديد  يتم رفعه لمجلس الوزرا المجلس األعلى لهذه الغاية، مع إصدار تقرير سنوي

 و المؤقته التي تم اتخاذها لتحقيق ذلك. أالبدائل الدائمة 

ومواجهة   ،أهمية َخلق قيم تنموية سياحية ُمستدامةالتأكيد على  نطالقاً من ضرورة النهوض بالواقع السياحي في األردن، من خالل  إ

السياحي، القطاع  يواجهها  التي  السياحة    أطلقت  التحديات  من  وزارة  وعدداً  الوطنيةالرؤى  آخرها 25، اإلستراتيجيات   تمثلت 

 وإدراج األشخاص ذوي اإلعاقة والسعي لدمجهم في المجتمع كأحد غاياتها.  2025-2021اإلستراتيجية الوطنية لعام 

 واقع التهيئة البيئية في قلعة عجلون وتل مار إلياس  6

 قلعة عجلون 6.1

ز الدين أسام  (الربضقلعة  )  قلعة عجلون للمحافظة    على أحد جبال بني عوف، تُشرف على المعابر الرئيسية  ةبُنيت من قبل ع 

ا لسيطرتها على طرق المواصالت بين  ا استراتيجيً من أهمها: وادي كفرنجة، وادي راجب، وادي الريان، كما تعد ذات موقعً 

 26،ونلت الصليبيين واستغالل مناجم الحديد القائمة في جبال عجسوريا وجنوب األردن. يعد الهدف من بنائ ها هو رصد تحركا

 27. 2019ا عام زائرً  457.226ذباً للسياح حيث بلغ عدد الزوار لها ويُضاف الى ذلك اعتبارها من أكثر المواقع األثرية جَ 

البد من التطرق ،  موقع قلعة عجلونالى    ألشخاص ذوي اإلعاقةاللتهيئة البيئية وتوافر إمكانية الوصول    بعد رصد الفريق البحثي

 الى موقعين، كما يلي:

 
 . 2017حزيران 1يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في  90ذوي اإلعاقة نافذةً بعد مرور قانون حقوق األشخاص  أصبحت أحكام 24
 لإلطالع على اإلستراتيجيات الوطنية التابعة لوزارة السياحة عبر الرابط التالي: 25

https://www.mota.gov.jo/Ar/Listاإلستراتيجيات_الوطنية/ 
 . وزارة السياحة ،2020. 2025-2021االستراتيجية الوطنية للسياحة في األردن  25
 عجلون، الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.-المواقع األثرية في المحافظة 26

https://moi.gov.jo/AR/Pagesالمواقع_األثرية_في_المحافظة__عجلون/ 
 .2021آذار  4سياحة، وكالة عجلون اإلخبارية، واقع قطاع ال 27

https://www.ajlounnews.net/facts/واقع-الطرق-والخدمات/ 
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وهو المركز الُمخصص الستقبال جميع زوار القلعة    مركز الزوار: -

لنظر عن الجنسية، أظهرت نتائج الرصد ابغض  قلعة  لل  تهمقبل زيار 

مدخل   اإلعاقة    الزوار بتهيئة  ذوي  األشخاص  مع  يتناسب  بما 

الحركية فقط من خالل "الرامب"، كما يحتوي المركز على مرفق  

؛  هصحي )حمام( خاص باألشخاص ذوي اإلعاقة، ولوحظ بإغالق

 واستخدامه لغاياٍت شخصية من قبل مدير المركز. 

 

 القلعة بجميع مداخلها وأبنيتها ومرافقها الصحية غير   قلعة عجلون: -

 .البصرية والحركية مهيأة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 

 

 

 لياس االثري إتل مار  6.2

تر   900ويتمثل في تل صغير يرتفع    ،َحرجية  ةلى زمن النبي موسى عليه السالم، يقع في منطقإيعود التل   عن سطح البحر.   م 

تًرا مربعًا  1340تم اكتشاف كنيسة ضخمة في المكان بمساحة تبلغ    1999في عام    28، ، ترجع الى بداية القرن السادس الميالديم 

ر  تل ما  زوار ، بلغ عدد 2000تم اعتمادها للحج المسيحي منذ عام 

 29. 2019في عام  زائًرا 4250لياس إ

 ما يلي: وأظهرت نتائج الرصد للموقع

لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية فقط،  مدخل دورة المياه مهيأ  .1

ذوي   باألشخاص  خاص  )حمام(  صحي  مرفق  وجود  مع 

 اإلعاقة.

وأبنيته غير مهيأ لألشخاص ذوي   تل مار إلياس بجميع مداخله .2

 .اإلعاقة

 
 وزارة الداخلية.  عجلون، الموقع الرسمي ل-المواقع الدينية في المحافظة 28

https://moi.gov.jo/AR/Pages المواقع_الدينية_في_المحافظة__عجلون/ 
 واقع السياحة في عجلون، مرجع سابق.  29
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 التحديات وُمناقشتها  7

  30شجرة المشكالت  7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اتجة عن لتحديد الُمشكلة وأسبابها وآثارها، الجذع يمثل المشكلة الرئيسية، والجذور تُمثل أسباب المشكلة األساسية، والفروع تُمثل اآلثار الن"منهجية  30

 الُمشكلة".  
analysis-tree-https://sswm.info/ar/taxonomy/term/2647/problem 
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 ُمناقشة التحديات  7.2

  البصرية والحركية لألشخاص ذوي اإلعاقة    -قلعة عجلون وتل مار إلياس    -  البيئية لألماكن السياحيةأظهرت النتائج ضعف التهيئة  

 عجلون، يعود ذلك لألسباب التالية: في محافظة

 لموقعي الدراسة  الجغرافية الطبيعية 7.2.1

إلياس ضمن   مار  وتل  قلعة عجلون  نوعً تقع  طبيعية صعبة  لوقوعهمجغرافية  ما،  تضاريس جبلية  ضمن  اا  ذات    عالية   أماكن 

يُشكل  وصخرية المطلوبة   اعائقً ؛ ذلك  التيسيرية  الترتيبات  الى ذلك أحد  في وضع  في حقوق األشخاص ذوي   الناشطين، أشار 

لك يتطلب مبالغ  وإن أمكن العمل على تهيئتها ذ ".ةماكن تضاريسها صعبهاي األ ،قلعة عجلون واألماكن الشبيهة": اإلعاقة قائاًل 

ا ما، ذلك بحسب ما الية كبيرة الى جانب صعوبة الحصول على الموافقات أو الفترة الزمنية للحصول على الموافقة طويلة نوعً م

  ة نه قلعمن اليونسكو أل  ةممكن نعمل شيء بده موافق  ،من جوه  ةدخلت القلعة شفت قديش هي صعب  أنا"  ناشطين:لإليه أحد ا  ر أشا
 اإلسالمي،دخول قلعة عجلون في منظمة التراث ": كما أشار خبيٌر آخر قائاًل ، عجلون تحت وصاية اليونسكو لذلك بدها موافقات

 " .ثري سيكون مرفوض من قبل المنظماتتخالف الواقع األ ةمباني جديدلي استحداث أبالتالي و

 لذلك، فوفق ما أشار  ال تزال وزارة السياحة واآلثار تبحث عن ُحلواًل موقعي الدراسة،  بالرغم من صعوبة الُجغرافية الطبيعية ل  

  ا من الممكن تهيئتهم نالوحيدين الذي"قلعة عجلون وتل مار إلياس هما المكانين السياحيين  :إليه مدير السياحة في محافظة عجلون
وال يزال  استحداث مسار خاص لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية    الياس تم حديثً إمار    : تلة، فمثاًل الحركي  ةشخاص ذوي االعاقلأل

ستحداث جاء بسبب طبيعة البناء التي تميز قلعة مار الياس  ال اهذا    عليه،  من قبل الزمالء في دائرة اآلثار العامة  عليهالعمل جارٍ 
مدخل  بسبب توفر  ؛عاقة الحركيةشخاص ذوي اإلطبيعة بناء قلعة عجلون ال تسمح باستحداث مسار خاص لأل  ،عن قلعة عجلون

  خالل لخدمتهم  المصعد الكهربائي  مثل    ءولكن سيتم العمل على استحداث شي  ا،عالية جدًالنحدار  الوبسبب نسبة ا  ،فقط  للقلعة  واحد
 . "السنوات القادمة

 المعقولة وإمكانية الوصولالترتيبات التيسيرية  ضعف  7.2.2

تهيئة    علينا التنبيه أنا مرافق صحية خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة،  وجود  ع  بتهيئة المداخل م  نأظهرت نتائج الرصد للموقعي

، ذلك يتطلب السياحي لى داخل الموقعإعالقة لها بدخول األشخاص ذوي اإلعاقة   كما ال ،تهيئة الموقع السياحيتعني  المداخل ال

 الى داخل  ذوي اإلعاقة من المدخل وباتجاه الموقع وصواًل  ألشخاصل رية الالزمةيتوفير إمكانية الوصول وجميع الترتيبات التيس 

 ،عاقة الحركيةإلا  شخاص ذويلأل  ةسيار   أو  حنا ما عنا تكنيك"إ:  حول ذلك أشار أحد الناشطين قائاًل   الُوجهة السياحية المطلوبة.
سيارات    الزم يكون في،  ما فيولكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية    يةالعاد  ةزي السيار   رةي سيابأ البصرية بقدر يطلع    هأل

 " .حنا بنفتقر لموضوع إمكانية الوصولإسف ألوباصات معينة مخصصة لألشخاص ذوي االعاقة الحركية، بس ل
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لو الشخص من ذوي اإلعاقة  ف ،لهمإنه ما فيه مكان مخصص يطلع أل در ما رح يقالموقع جوا "  :قائاًل  كما وأضاف أحد الُمختصين 
ة ممكن الرئيسي  الى الساحة  ملكن دخوله  ،داخل القلعة  إلهمنه ما فيه تهيئة  بده يدخل على القلعة من جوا ما بقدر يدخل أل  الحركية
 " .وبيقدرو

 ارتفاع التكاليف المالية المترتبة على التهيئية البيئية لألماكن السياحية  7.2.3

 ألماكن السياحية بما يتناسب مع احتياجات األشخاص ذويأشار الُمختصون في العمل السياحي أن العمل على التهيئة البيئية ل

يحتاج الى ُموازنات مالية كبيرة وبالتالي زيادة األعباء المالية على الدولة. ال يمكننا أن ننكر المبالغ المالية لالزمة للتهيئة   اإلعاقة

عام   ناس بشكلٍ إذا هيأت الموقع السياحي لل"قتصادية يؤكد الخبير االقتصادي رعد التل بما يلي:  إالبيئية ولكن من وجهة نظر  
مسارات وممرات، الخ( صحيح   ،حمامات  ،مرافق صحية)اإلعاقة من  لألشخاص من ذوي  وخصصت أماكن    ة،سعار منافس بأو

الناس ا مع زيادة واستقطاب المزيد من  ثق تمامً ألكن    مالية، الشهر سوف يترتب عليك كلف   ذلك أنه في تلك اللحظة وتلك السنة و
وسوف تتحول الكلف المحاسبية إلى زيادة في اإليرادات حسب النظرية    ،أكثر وأكثر   مالي  والحركة التجارية سوف يعود ذلك بعائد

 ".ما زاد اإلنفاق زادت إيرادات الدولة وزاد االقتصادكلا  اوالمتخصصون في االقتصاد يُدركون تمامً االقتصادية، 

ء انخفاض عدد المرشدين 7.2.4  لسياحيين ا واألدالا

قائاًل  الُمختصين  أحد  أشار  السياق  يوجد أي مرشدين":  في هذا  نشير  سياحيين،    ال  فقط في   نا أوهنا  هناك مرشد سياحي واحد 
القلعة في  ومتواجد  مع المحافظة  التواصل  في  مهاراتهم  انخفاض  جانب  الى  السياحيين  والمرشدين  األدالء  عدد  انخفاض   ."

على الموقع السياحي  األشخاص ذوي اإلعاقة  تعرف في  سيؤثر بشكٍل سلبي بما يتناسب مع احتياجاتهم؛األشخاص ذوي اإلعاقة 

  .التاريخية وأهميته

 اهج التعليمية في المنتضمين حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة انخفاض  7.2.5

التعليمي    ىفي المجال السياحي في المحتو  تيكيت التعامل معهمإتضمين حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ولوحظ انخفاض واضح في  

قطاع المن قبل العاملين في    الى عدم مراعاة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، وأسس التعامل معهم ُحقوقيً إالجامعي، ذلك يؤدي  

وفي مرحلة الدبلوم في تخصص السياحة  مباشر    بشكلٍ ":  ذلك يؤكد ما أشار إليه أحد الُمختصين األكاديميين في ذلك قائاًل السياحي،  
ال يوجد مادة ُمتخصصة باألشخاص ذوي    البكالوريوس  في مرحلة  ذوي اإلعاقة،  عنى باألشخاصال يوجد مادة دراسية تُ واآلثار  

اد السياحي يتم التطرق لألشخاص ذوي اإلعاقة ش ومادة اإلر   مادة خدمات سياحية  وعات، مثل:في بعض الموض  اإلعاقة، ولكن
 ". بشكٍل غير ُمباشر؛ العتمادها على ُمدرس المادة وإدراكه لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أو ال

 اآلثار الناتجة على األشخاص ذوي اإلعاقة  8
على أوضاعهم   انعكسذلك    ،ُممارسة حقهم السياحي   ىعدم قُدرتهم علعلى  بحسب النتائج أعاله، أكد المشاركون من ذوي اإلعاقة  

 كما يلي: النفسية واالجتماعية 
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 على الصعيد النفسي  8.1

 :ار لذلك أحدهم قائاًل حيث أش ،  وفق ما أشار اليه الُمشاركون من ذوي اإلعاقة من ُمحافظة عجلون، تعد عجلون لهم بمثابة الجناة

 همشعور نفسية من خالل  الفحرمانهم من التمتع بالمناطق السياحية سينعكس وبشكٍل ُمباشر على صحتهم    ".ةعام عجلون جن  بشكلٍ "

 "،طلذلك ننتكس وبصير عنا اإلحبا  ؛ عدم أو ضعف أو قلة وجود الخدمات"  :شار أحد المشاركين قائاًل أحيث    باإلحباط واليأس
 "حنا مهمشين من جميع الجهات"إ:  حيث أشار أحد الُمشاركين حول ذلك قائالً   ،باإلقصاء والتهميش في المجتمع  وبالتالي شعورهم

وفي نفس السياق أشار ُمشارٌك    ".حنا ذوي اإلعاقة مهمشينإ   ،هاي يابا  ةي مشاركأهاي    ةمشارك  "أي  :وأكد على ذلك ُمشارك آخر 

بدل ما  ،  ا مهمشينحنا مهمشين علميً إا  سياحيً ،  حنا مهمشينإ نقول سياسات وخطابات    يشنحن مهمشين عند الدولة ل":  آخر قائاًل 
فليس من الُمستغرب أن ينتهي المطاف في تفاقم الوضع وصوالً لمرحلة اإلكتئاب وهاجس اإلعاقة،    ،احطمونا نفسيً با  يريحونا نفسيً 

الدي أصابهم مرض نفسي وصار عندي  أوحتى    ،عندي  يليصار عندي اكتئاب من اإلعاقة  "ذلك ما أشار اليه أحد الُمشاركين:  
 " .كتئابإ

 على الصعيد االجتماعي  8.2

عن الواقع النفسي، فشعورهم بالتهميش يدفعهم الى العزلة االجتماعية، حيث أشار أحد الُمشاركين   ال يُعد الواقع االجتماعي بمنآى

والد نزلوا على منطقة  ا رحت مشوار مع األلم"وأضاف ُمشارٌك آخر: " ،اوهللا القلعة بجوز رحتها مرة ما بعرف شو فيه"قائالً: 
عد ساعتين زمن  أقوي  أبقلتلهم خلص ودوني على دار    ،كيف بدنا ننزل ونخليه هون وتلبكوا وتنكدوا  تهم انحرجوافالشالالت ش 

طلع مع بناتي  أنا بستحي "أوفي نفس السياق أضاف آخر قائالً:  " .والولد الصغير  ةنفسي على المر  تأثرتوانبسطوا انتوا هاي انا 
  ؛ روحأ ا لنفسي بطلعلهم بحجة أنه بديش  نا احترامً "أ:  انتهاًء بما أضافه ُمشارٌك آخر قائاًل   "،ني فاقد جزء من جسميإوما بحسسهم  

 " .نكد عليهمأروح بدي أذا بدي إني أل

 على صعيد ممارسة الشعائر الدينية  8.3

تحديدً  الدينية  األماكن  وفي  عجلون  محافظة  في  عام  بشكٍل  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  البيئية  التهيئة  يُش اانعدام  عائقً ،  أمام كل  ا 

متأكد   أنا  وكذلك ،صلأبقدر  أنالحد هون " :ن حول ذلكيممارستهم لحقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية، حيث أشار أحد المشارك
 وأضاف  "بقدر يصلها ليش طيب!  إذا  بتحدى  رجيله  ي ماشي علىلا يحتى    ،الكنيسةبتمنى يزور    كرسي متحركه  إلي واحد  أنه  إ

كان عندنا   اإلعاقة الحركية،ذوي    لألشخاصاألماكن الدينية في كفرنجة ما في غير مسجد واحد بمنطقة الكسائر مؤهل  "آخر:  
 " .بده يصلي ما في غير المكان هذاإذا  ةبالسكن هللا يرحمه كان عنده معانا من ذوي اإلعاقة الحركيةواحد 
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 الخيارات والبدائل  9
الى المناطق    التوصيات التي تهدف الى تحسين التهيئة البيئية وإمكانية الوصولبناًء على ما سبق، توصلت الورقة إلى عدد من  

 بما يتناسب مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.السياحية 

البيئية و  أولا: لشراكة بين وزارة السياحة  با   الى األماكن السياحيةإمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة  تحسين التهيئة 

 . حلية والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةات الموزارة األشغال والبلديو واآلثار

 زيادة قدرة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة الى المناطق السياحية بأمان ويُسر.  :الهدف

 البرنامج:

احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة الُمختلقة، وبما يتناسب مع شروط تهيئة البنية التحتية لألماكن السياحية بما يتناسب مع   •

الحفاظ على هُوية الموقع، مثل: )رامبات، نظام خاص بنقل األشخاص ذوي اإلعاقة، اإلرشادات الضوئية والصوتية، 

 فيديوهات تعريفية...( 

 تعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.زيادة عدد الُمرشدين األدالء السياحين والعمل على تدريبهم في أسس وإتيكيت ال •

 في الموقع السياحي.خاص باألشخاص ذوي اإلعاقة  نظام شكوى إعداد •

على تجارب دول متقدمة في القطاع السياحي واألشخاص ذوي اإلعاقة، والعمل على إعداد خطط وبرامج    اإلطالع •

 لمحاولة تطبيقها. 

 :التوصية الُمقترحةمزايا وفرص 

 اإلعاقة.احتياجات األشخاص ذوي و تتناسبمالئمة إيجاد بيئة سياحية  •

 سر. تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة في ممارسة حقهم السياحي بأمان وي •

 معرفة األشخاص ذوي اإلعاقة باألماكن السياحية.  •

 .رتفاع نسبة السياح من فئات األشخاص ذوي اإلعاقة وبالتالي تحريك عجلة االقتصادإ •

 التوصية الُمقترحة:تحديات تطبيق 

 ستراتيجية قصيرة وطويلة المدى. إتحقيق التوصية يتطلب عقد شراكات حقيقية وإعداد ُخطط  •

 التكلفة المالية العالية.  •

 الفترة الزمنية الطويلة لتنفيذ البرامج.  •
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ا  بالشراكة بين وزارة السياحة اآلثار  :  ثانيا ووزارة العمل  زيادة نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة العاملين في القطاع السياحي 

 والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وديوان الخدمة المدنية

 . إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع السياحي الهدف:

 البرنامج: 

لهم، مثل:  زم التحفيزية  صحاب العمل والمنشآت على تشغيل األشخاص من ذوي اإلعاقة من خالل بعض الحُ أتشجيع   •

  . الضريبية، الُمساهمة في الراتب المخصص للشخص من ذوي اإلعاقة..عفاءات التسهيالت واإل

 لرفع قُدراتهم في العمل السياحي.  ؛خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقةبرامج تدريبية  •

برامج تدريبية للموظفين في القطاع السياحي في أسس التعامل مع زمالئهم من األشخاص ذوي اإلعاقة من منظور   •

 حقوقي.

 :التوصية الُمقترحةمزايا وفرص  

 وبالتالي التخفيف من البطالة بين أوساطهم. ؛ذوي اإلعاقةزيادة توظيف األشخاص  •

 األشخاص ذوي اإلعاقة اقتصادياً.  تحسين أوضاع •

 ذوي اإلعاقة.من إزاء األشخاص المرسومة التخفيف من الصورة النمطية السلبية  •

 للتنفيذ.الفترة الزمنية القصيرة  •

 : لتوصية الُمقترحةتحديات تطبيق ا

 تطبيق التوصية يعتمد على مقدار التعاون التنسيق بين الجهات ذات العالقة. •

 

ا  بالتعاون بين وزارة   مع األخذ بعين العتبار حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ستثمار في المواقع السياحية واألثريةال  زيادة:  ثالثا

 والبلديات المحلية. والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة السياحة واآلثار ووزارة اإلستثمار 

 وزيادة حجم االستشمار. القطاع السياحي تطوير  الهدف:

 البرامج:  

 تصاالت داخل األردن وخارجه. تحسين البنية التحتية وخطوط المواصالت واإل  •

 توفير التسهيالت التشريعية التي بدورها تُساهم في خفض الضرائب والتراخيص المتُرتبة على المشاريع االستثمارية. •

حتياجات سكان إ؛ لتنفيذها بما يتناسب مع  ستثماريةستراتيجية للمشاريع اإلون مع البلديات المحلية في وضع الخطط اإلالتعا •

 حتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة. إو المجتمع المحلي
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إعداد برامج تدريبية ألفراد المجتمع المحلي بما يتناسب مع المهن ذات العالقة بالمشاريع اإلنتاجية؛ لضمان تشغيل وتنمية   •

 بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة. أفراد المجتمع المحلي

 

 يا وفرص التوصية الُمقترحة:مزا

 من خالل تحسين األماكن السياحية الحالية وإيجاد أماكن سياحية جديدة. إنعاش السياحة الداخلية في األردن •

 رفع نسبة ُمساهمة القطاع السياحي من الناتج المحلي اإلنتاجي. •

 اإلعاقة؛ وبالتالي التخفيف من نسبة البطالة. توفير فرص عمل ألفراد المجتمع المحلي بما في ذلك األشخاص ذوي  •

 

 تحديات تطبيق التوصية الُمقترحة:

  .ستثمار نى التحتية الالزمة لإلالفترة الزمنية الطويلة والمبالغ المالية العالية في تحسين وتطوير البُ  •

 

من حقوق اإلنسان، حقهم في السياحة وممارسة هذا الحق ضمن   في الختام، ال يمكن فصل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن أيٍ 

كافة الشروط والمعايير الحقوقية التي تضمن السالمة واألمان لهم يتطلب بذل المزيد من الجهود الوطنية والمؤسساتية والتشريعية  

ه. النهوض بالواقع السياحي، لينعكس ذلك إيجابياً على أوضاعهم وأوضاع أسرهمنحو   والمجتمع بأسر 
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