إعداد :المهندســه أُلفــت الصمـ ــادي

رؤيـ ــة البلدية في دف ــع عجل ــة التنمي ــة السياحي ــة
منتج سٌاحً غنً ونادر حول العالم ( )REANCH Tourismموجود
فً محافظة عجلون وفقط فً محافظة عجلون ٌجدر بأهالٌها أن ٌفتخروا
بذلك ولما تتمتع به بلدٌة عجلون الكبرى من مقومات سٌاحٌــة تارٌخٌـــة
وبٌئٌة ,دٌنٌة وثقافٌة عندها االمكانٌة لتحسٌن الوضع االجتماعً ,الثقافً
واالقتصادي لجمٌع ابناء بلدٌتهم خصوصا ً ورفد االقتصاد القومً بالتالً
على صعٌد المملكة عن طرٌق تطوٌر منتج سٌاحً مستدام ٌحــافظ على
الموروث الطبٌعً الثقافً والتارٌخً.
سٌنتج بالتاكٌدعن التخطٌط السلٌم لتنمٌة هذا المنتج التقدم المستمــر فً
نوعٌة الحٌاة لجمٌع افراد المجتمع المحلً لٌنبع من داخل كل فرد بهذا
المجتمع الرغبة العارمه الحداث التقدم والتحسن المنشود.

التنميـ ـ ـ ـ ــة السياحيـ ـ ـ ــة في البلديـ ـ ـ ـ ــة
السٌاحــة فً مفهومها العــام هً االنتقال من مكان آلخر بهدف االطالع
والتعرف واالستمتاع بمواقــع مختلفه ,ومن منظور اجتماعً وحضاري
هً حركة دٌنامٌكٌة ترتبط بالجوانب الثقافٌة والحضارٌة لالنسان بمعنى
أنها رساله حضارٌة وجسر للتواصل بٌن الثقافـــات والمعارف االنسانٌة
لالمم والشعوب ومحصلة طبٌعٌة لتطوٌر المجتمعات السٌاحٌة وارتفاع
مستوى معٌشة الفرد  ,وتنقسم السٌاحة من الناحٌــة المكانٌــة الى داخلٌة
وخارجٌة وتنقسم من ناحٌة النوعٌة حسب المنتج السٌاحً الى ترفٌهٌــة
وثقافٌة ودٌنٌة وبٌئٌة وتارٌخٌـة تراثٌـــة وطبٌعٌــة  -وعالجٌــة وغٌرها
والسٌاحٌة بأنواعها تعتمد على مقومات تشمل المنتج السٌاحً  ,المصادر
البشرٌـــة ,اإلداره  ,التموٌـــل والتسوٌـــق.

الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
تطوٌر صناعة السٌاحة فً جمٌع انحاء البلدٌة من جمٌع الوجوه المتوفرة
بها بشكل طبٌعً ,واستغالل وجود المقومات السٌاحٌة التً ٌندر توفرها
مجتمعه فً مكان واحد على مستوى العالم ( ) REANCH Torism
مما ٌحقق نمو سٌاحً مستدام ٌكون فٌة المستفٌد بالمقام االول المجتمع
المحلً بالمدٌنة وبالمقام الثانً السائحٌن القادمٌن من جمٌع انحاء
المملكة.

الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف الـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
تهدف البلدٌة من خالل تظافر جهودها مع جمٌع الجهات المعنٌة
بتطوٌــــر قطـــاع السٌـــــاحــــة المحلٌـــة االقلٌمٌــة والدولٌـــة
بالمشاركة ما بٌنها وبٌن القطاعٌـــن الخــاص والعــام للخــروج
بمنتــــج سٌـــاحـــً تنمـــوي ومستــــدام.

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
تهـدف البلدٌـــة من خالل تظافــر جهودهــا مع جمٌـع الجهــات المعنٌة
بتطوٌر صناعة السٌاحة من القطاعٌن العــام والخــاص الى ما ٌلً :
رفع اعداد السٌاح االجانب  ,العرب والمحلٌٌــن القادمٌــن الى المحافظة
من(  176000الى  )250000سائـــح سنوٌا خالل مد ّة ثالث
سنــوات
والعمل على اٌجاد التفاعل المنشود بٌن السٌاح والمجتمع المحلً بتوفٌر
نقاط جذب تطٌل مدة إقامة السائح فً المحافظة عن طرٌق توفٌر أماكن
إقامــة ومشارٌـع متنوعــة ٌرفدها السائــح ضمن برامج سٌاحٌة متنوعة
وتوفٌر فرص عمل البناء المجتمع المحلً ضمن مشارٌع سٌاحٌة مقامه
بالتشــارك ما بٌــن القطاعٌــن العـــام الخــــاص .

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف الفرعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 -1تطوٌر ساحــة المسجد االٌوبً التارٌخً الواقع وسط عجلون والذي
ٌقع ضمن أعمال مشروع السٌاحة الثالث  /المرحلة االولى والممول من
قبل البنك الدولً مع نهاٌة عام 2012
 -2العمل على تطوٌر واجهات المبانً الواقعة على الشوارع المحٌطة
بالمسجد بماالٌقل عن  80مبنى خالل عام () 2014 -2012
والواقعه ضمن اعمال مشروع السٌاحة الثالث

 -3رفع كفــاءة البنٌـة التحتٌــة واألطارٌف والفرش الحضري لعشرة
شوارع رئٌسٌة تقع داخل وسط المدٌنة ضمن أعمال مشروع السٌاحة
الثالث

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف الفرعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 -4اعادة تأهٌل شارع سوق الخضار وتشجٌع استصدار تراخٌص مهن
لعشرٌن محل على األقل لمشارٌع صغٌرة تشجع السٌاحه مثل الحرفٌات
واألثرٌات والصناعات الزراعٌة التً تمثل المنطقة .

 -5انشاء مسار سٌاحً طبٌعـً تارٌخــً تراثــً ضمن اراضً مدٌنة
عجلون بحٌث ٌتخلله اراضً حرجٌة وأخرى زراعٌة وغٌرها أثرٌة

مما ٌضمن وضع المدٌنــة على الخارطــة السٌاحٌــة.

خــارط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

نظراً لوقـــوع بلدٌــة عجلــون الكبرى فً منطقـــة وسط بٌن محافظات
الشمال فإن فكرة اطالق مسار عجلون السٌاحً الشامل ()REANCH
تبدو بداٌة العطاء مدٌنة عجلون حصـة عادلــة من الحركــة السٌاحٌــة
بالمنطقة ككل فبالتنسٌق مع بعض البلدٌات المجاورة مثل (بلدٌة العٌون)
التً تحوي مسار راســون الطبٌعً  ,وبلدٌة كفرنجة الجدٌدة التً تمثل
إمتداد لهذا المســارالمقتــرح من جهـة وادي الطواحٌــن وبكل ماتحوي
منطقة راجــب من المناطــق الخالبـة والشالالت والبساتٌن لكل انواع
الفاكهه والزٌتون  ,اصبح باالمكان الخروج بنتاج متكامل ٌحوي جمٌع
أشكال السٌاحة المتضمنة بال )REANCH( Tourism

 -6تشجٌع إنشاء مرافق خدمٌة على طول المسار السٌاحً المقترح مثل
نوم و افطار ,استضافه السٌاح بالمزارع  ,بٌــع المنتوجـــات الزراعٌة
المحلٌه ,للحصول على 15محطه على االقل لمختلف النشاطات لتصبح
قادرة على بٌع منتجات عجلونٌة االصل .
 -7تشجٌع االستثمار داخل المدٌنه للخروج بفنادق خمسة نجوم ومطاعم
فاخره ومرافق سٌاحٌة تتخللها نشاطات تهم السائح.

 -8زٌــادة مــدة إقامـة السائح فً المدٌنة الى  6ساعات على االقل لمدة
ٌوم ولٌلتٌن للسائــح الذي ٌرغــب باإلقامــة وضمان حصول تفاعل بٌنة
وبٌن المجتمـــع المحلـــً

 -9تشجٌع إقامة شقق فندقٌة  /مفروشة  /باإلضافة لوجود الفنادق مما
ٌشجــع السائحٌــن المحلٌٌــن على إطالــة فترة مكوثهـــم فً المدٌنــة.
 -10نشـرالوعـً البٌئً والسٌاحً لدى المواطنٌن والمجتمع المحلً
وفتــح آفــاق الصناعــة السٌاحٌــة وبٌــان انعكاس تطور السٌاحة على
المستوى االقتصادي للمواطنٌن.

 -11تصمٌم برامج سٌاحٌة كاملة تمكــن السائــح من التنوٌع فً عمل
أكثر من نشــاط سٌاحــً وحسب اذواق السٌاح النة ٌتوفر فً المنطقة
عنــاصر جــذب طبٌعٌــة لهواة المغامــرات والسٌاحٌــة االستكشافٌــة

دور البلدي ـ ـ ـ ــات بذلك
 -1مستوى الحفــاظ على النســق التراثـــً والمحافظــة على دٌمومــة
المصادر الطبٌعٌـــة التراثٌـــة  ,التارٌخٌــة  ,والبٌئٌة وسلطة المصادر
الطبٌعٌة .
 -2العمل على توفٌر البنٌه التحتٌة المناسبة والالزمة إلقامــة المشارٌع
السٌاحٌة المنشودة.
 -3نشـرالوعً البٌئً والسٌاحً لدى المواطنٌن والمجتمع المحلً وفتح
افاق الصناعه السٌاحٌة وبٌان آثار تطور السٌاحة وكٌفٌة استغاللها لرفع
المستوى االقتصادي والثقافً واالجتماعً لدٌهم.

دور البلدي ـ ـ ـ ــات بذلك

 -4تصمٌم برامج سٌاحٌة كاملة تمكن السائح من التنوٌع فً عمل أكثر
من نشــاط سٌاحــً وحسب أذواق السٌـــاح اي انه ٌتوفر فً المنطقة
عناصـــر جـذب طبٌعٌــة لهواة المغامرات والسٌاحـــة االستكشافٌـــة.
ً
متمثلة بتشجٌع إقامة
 -5العمل على توفٌر المرافق السٌاحٌة الضرورٌة
فنــادق خمســة نجــوم بأماكــن متوسطـه تخـدم جمٌـع مواقـع السٌاحٌة
المختلفة.

الفرضي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 -1رفع عدد السٌاح القادمٌن الى المدٌنة من ( 176000الى )250000
سائح سنوٌا ً.
 -2رفــــع نسبــــة زوار وســط المدٌنـــة الى (.%50حالٌــا ً  %7او اقــل)
 -3إنشــاء  20محـل حــرف ٌدوٌــة ومنتوجــات زراعٌة فً وسط المدٌنة
 -4توفٌر  100بسطة خضار ضمن موقع سٌتم اختٌاره الحقا ً ٌكون التعامل
بها مباشرة مع البلدٌة
 -5الحد من االختناقات المرورٌة عن طرٌق عمل مواقف للسٌــارات ٌتسع
لــ  250سٌارة على االقل بموقع حساس ووسط بالمدٌنة.

الفرضي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
لٌال
 -6إطالة فترة إقامة السائح الى  6ساعات للزٌـــارة الٌومٌـة والى ثالث ٍ
على األقل للمبٌت.
 -7زٌــــادة نسبـــة انفـــاق السائــح داخـــل المدٌنــة الى  15دٌنــارٌ /ـــوم

 -8تشجٌع إنشاء مرافق خدمٌة على طول المسار السٌاحً المقترح مثل نوم
وإفطـــار استضافــه السٌــاح بالمزارع وبٌع المنتوجــات الزراعٌــة المحلٌه
,للحصول على 15محطه على االقل لمختلف النشاطـات لتصبح قــادرة على
بٌع منتجات عجلونٌة االصل .

المـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
تقع محافظة عجلون فً الشمال الغربً من
المملكة وتتمٌـز بتضارٌسهـــالمختلفـة فهنالك
المنـــاطق المرتفعــــه والمناطـــق المنخفضه
(الشفا غورٌـة) حٌث تتـــراوح االرتفاعـــات
من ()1180م الى ()590م فــوق سطــح
البحــر مما أدى الى تنوع االنتاج النباتــً
الزراعــً ووجود جمال الطبٌعه.
 6في  1بمساحة مربعه الت  6في  1بمساحة
تجاوز ال  420كم 2مشكله ما مساحته 5و%0
من مساحة المملكه البالغ  89،318الف كم2

دعــوة إلى من يهمـ ـ ـ ــه األم ـ ــر

تفضلوا لزٌارة عجلون لتتمتعوا بما لم تحظوا به من قبل.
ٌسرنا دعوتكم للحصول على أشمل حقٌبة سٌاحٌة ممكن
الحصول علٌها حول العالم

)REANCH( حقيبة سياحية شاملة
R :Religious
E: Environmental
A: Agricultural
N: Natural
C: Cultural
H: Historical

ستحصلون على جميع انــواع السياحـ ــه والترفي ـ ــه
السياحة الدينية ( REANCH) R: Religious Tourism
ان كنتم من الباحثٌن عن السٌاحه الدٌنٌة سٌسركم أن تزورو:
الجامع األٌوبً فً وسط مدٌنة عجلون
المقامات الدٌنٌة
الباعج ــــــــ عجلون
الخضر ــــــــ عجلون
سٌدي بدر ـــــــ عجلون
مقام عكرمه (الوهادنه /بلدٌة الشفا)
كنٌسة مار الٌاس /عجلون
كنٌسة سٌدة الجبل ـــــــــــــ عنجرة
كنٌسه القدٌس جرجس

( REANCH)

R: Religious Tourism

)( REANCH
E: Environmental A: Agricultural N: Natural
السياحة البيئي ــة  ،الزراعي ـ ــة والطبيعي ـ ــة
حٌث تتراوح االرتفاعات عن سطح البحر ( 590م الى  1180م )
والنباتً والمناخً فً ارجاء المحافظة ٌمكنك االستمتاع بــــ :
 محمٌة عجلون الطبٌعٌة ـــــــــــ ام الٌنابٌع جبال عجلون المكسوه باالحراج والمحٌطة بالقلعة ــــ عجلون وادي الطواحٌن ــــــــــ عجلون ـــــ كفرنجة راس منٌف والشقق الصٌفٌة مزارع الزٌتون  ,التٌن ,العنب ,والرمان ,فً جمٌع ارجاء المحافظه شالالت ازقٌق وشالالت راجب الكهوف الصغٌرة والكبٌرة -المسارات السٌاحٌة فً بلدٌة العٌون

( REANCH)
E: Environmental A: Agricultural N: Natural

تنوع كهذا ٌوفر جمٌع انواع المتعه المنشوده فً أي رحلة سٌاحٌة  ,حٌث
ترضً جمٌع األذواق ,تلبً الرغبة بالحصول على مغامرة بٌن احضان
الطبٌعه سٌراً على األقدام مسافة ع ّدة كٌلو مترات ,تتخللها بعض محطات
االستراحه لتناول وجبة طعام من مكونات محلٌة ومقدمة بطرٌقة تقلٌدٌة.

)( REANCH
السياحـ ـ ـ ـ ــة الثقـافيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة C: Cultural
تتداخل هذه الوجــوه بشــده مع بعضها البعض فعندما تذكــر عجلون تجدر
االشارة الى انها تتضمن وجود العدٌد من المبانً التراثٌة الموجوده بوسط
مدٌنـــة عجلـــون

حٌث ٌوجد :

ساحات المبانً القدٌمة وسط مدٌنة عجلون
بعض المبانً التراثٌة بوسط مدٌنة عٌن جنا
مبانً تراثٌة فً مدٌنة عنجرة
مسار وادي الطواحٌن (عجلون ــ كفرنجة )
ٌحتوي 21خربه
حوض وادي الرٌان وفٌه  14خربه
حوض وادي راجب وفٌه ِ 5خ َرب
احواض االودٌة الموجودة بٌن وادي الطواحٌن
ووادي الرٌان
منطقة الشفا وفٌها ِ 4خرب
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كانت عجلون فً عام  1596لواء ٌتبعه سبعة نواحً هً بنً علوان
(جرش ومحٌطها)  ,الكــوره ,الغـــور ,السلط ,الكــرك ,جبال الكرك
والشوبك وفً عام 1851اصبحت عجلون اول سنجــق ٌتبعــه جمٌــع
شرقً االردن ,وفً الفترتٌن االٌوبٌه والمملوكٌه كانت عجلـون تشكـل
المصدر الثالث من مصادر االرزاق والعساكر االسالمٌة لغنى مواردها
الطبٌعٌه والبشرٌة تنتشر فً ربوع عجلون العدٌد من الخــرب األثرٌة
الدراسه التً تعــود فً اصولهــا الى فترات تارٌخٌـــة متعدده ترجـــع
للعصور الحجرٌة  ,الٌونانٌة ,الرومانٌة ,واالسالمٌة (االموٌة والعباسٌة
االٌوبٌة والمملوكٌه والعثمانٌة ) تنتشر فً المنطقه الخرب األثرٌة بنـا ًء
علٌة .
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اعتبارات تتعلق بالبلد المضٌف وتشمل :
مدى توافر المقومات السٌاحٌة المتعددة
األطر المرجعٌة التً تحكم حركة الحٌاة فً مجتمع البلد المضٌف وتشمل :
القٌــم ,االخالقٌـــات  ,العـــادات  ,التقــــالٌــــد و المورونــات الثقافٌــــة
ومن البدٌهً أن تكون هناك مواءمه من بٌن االعتبارات المتعلقة بالسائح
واالعتبارات المتعلقة بالبلد المضٌف حتى تواصل المنظومة السٌاحٌة بهذا
البلد مسٌرتها بنجاح ٌتمثل فً تحقٌق التواصل والتفاعل بٌنه وبٌن السائحٌن
الذٌن ٌحلون ضٌوفا ً علٌه وهو ما ٌسهم فً نهاٌة المطاف فً خروج السائح
بإنطبــاع رائـــع ومشرف عن هذا البلــــد ,وما ٌحوٌـــه من أطـــر
اجتماعٌــــة وثقافٌــــة واقتصادٌــــة وسٌاسٌــــة.

