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مقدمة 

1

وزيرة ال�سياحة و الآثار
معايل ال�سيدة مها اخلطيب

ت�سكل احلرف اليدوية مكونا هاما جدا من اإ�سرتاتيجية ال�سياحة يف الأردن. وتعك�ص احلرف تقاليدنا واإرثنا الثقايف املتنوع. ومل يعد زائرو 
الأردن جمرد مراقبني لثقافتنا ومواقعنا الأثرية بل يريد ال�سياح اليوم التعرف على الأردن من خالل امل�ساركة التي تتم غالبا من خالل 
احلرف. كما يبحث ال�سياح عن تذكارات اأ�سيلة لزيارتهم تكون ذات جودة ومعنى، فهم يريدون م�ساركة اأ�سدقائهم وعائالتهم بالتجربة 

التي خا�سوها باإح�سار تذكار �سغري لهم من الأردن. 

وتعد الإ�سرتاتيجية الوطنية لتطوير قطاع احلرف اليدوية ال�سياحي يف الأردن: 2010- 2015 املحاولة الأوىل لو�سع خطة موحدة من 
�ساأنها تن�سيط قطاع احلرف لدينا من خالل ال�سياحة وتوفري فر�ص العمل يف جمتمعات احلرفيني وامل�ساعدة يف حتديد هوية ثقافتنا 

الفريدة وتعزيز جهودنا لزيادة اأعداد ال�سياح الوافدين اإىل الأردن.

الإقامة  اإىل  يوم  اإ�سافة  على  بالقدرة  واملهرجانات  م�ساغل احلرفيني  وزيارة  الت�سوق  مثل  اليدوية  باحلرف  املرتبطة  الأن�سطة  وتتمتع 
العتيادية لل�سياح يف الأردن. وتعني مثل هذه الأن�سطة عوائد اإ�سافية بالن�سبة للفنادق واملطاعم ووكالء ال�سياحة بالإ�سافة اإىل زيادة 

دخل موؤ�س�سات الأعمال التي تعمل يف احلرف اليدوية.

ويتميز الأردن بوجود العديد من تقاليد احلرف اليدوية اجلميلة واجلذابة التي متثل ثقافة البلد وتاريخه. وقد مت تخ�سي�ص ا�ستثمارات 
�سخمة من اأجل ا�ستمرار تقاليدنا ولتوليد الدخل من هذه الأن�سطة. ويحتاج القطاع اإىل تنظيم اأف�سل ولأن تلبي ت�ساميم املنتجات طلب 
ال�سوق دائم التغري واأن تبقى اجلودة عالية با�ستمرار واأن تزداد الإنتاجية. كما ينبغي علينا اأن ن�ساعد �سبابنا يف فهم اأن هنالك م�ستقباَل 

قيمَا يف املبادرات املرتبطة باحلرف اليدوية �سواء بالن�سبة ملنتجيها اأو مديريها اأو م�سمميها اأو املتاجرين بها.  

وتتطلب  ال�سياحة.  �سوق  طلب  تلبية  اجل  من  قدرته  وزيادة  تقويته  يف  وامل�ساعدة  احلرف  قطاع  بتنظيم  الإ�سرتاتيجية  هذه  وُتعنى 
الإ�سرتاتيجية التزاما كبريا من حيث الوقت واملوارد من جانب احلكومة وجميع اأ�سحاب امل�سلحة يف قطاع احلرف. اإل اأن النتائج �سوف 
تفوق كثريا املدخالت املطلوبة. وبو�سع خطة تطوير �ساملة للحرف �سوف ي�سبح قطاع ال�سياحة يف الأردن اأقوى بكثري وبالتايل �ستكتمل 

اأي زيارة عادية اإىل الأردن. 
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اإلستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع احلرف اليدوية السياحي
في األردن 2015-2010

الملخص التنفيذي 
متثل الإ�سرتاتيجية الوطنية لتطوير قطاع احلرف اليدوية ال�سياحي يف الأردن 
جهدا �سامال يهدف اإىل جذب الهتمام الالزم للقطاع من اجل زيادة املبيعات 
كما  ال�سياحة.  �سوق  اإىل  املعزز  للو�سول  نتيجة  الوظائف  وا�ستحداث  والدخل 
اليدوية  اأن هنالك عالقة طبيعية بني احلرف  الوثيقة على افرتا�ص  تقوم هذه 
لدعم  وترويجه  القطاعني  اأحد  اإن�ساء  متبادلة يف  منفعة  وان هنالك  وال�سياحة 
يف  وت�ساهم  الأ�سر  دخل  زيادة  يف  اليدوية  احلرف  مبيعات  وت�ساعد  الآخر. 
لالأن�سطة  وميكن  الأردن.  يف  املحلية  املجتمعات  اأنحاء  يف  النقدي  القت�ساد 
يوم  اإ�سافة  احلرفيني  وقرى  الإنتاج  ومراكز  الأ�سواق  زيارة  مثل  العالقة  ذات 
اإىل خط الرحلة وبالتايل تعميم املنفعة على كافة القطاع ال�سياحي. كما ميكن 
ملزودي اخلدمات ال�سياحية مثل الفنادق واملطاعم تزيني القاعات العامة وغرف 
ورفع  الثقافية  ال�سياح  جتربة  تعزيز  يف  امل�ساهمة  وبالتايل  باحلرف  ال�سيوف 

املبيعات.

اليدوية  احلرف  قطاع  يواجهها  التي  الراهنة  التحديات  الوثيقة  هذه  وتعالج 
�سوق  احتياجات  وتلبية  وتن�سيطه  القطاع  لتقوية  اإ�سرتاتيجية  وتقدم  الأردن  يف 
ال�سياحة ب�سكل اأف�سل. وثمة عدد من العيوب ومواطن ال�سعف يف قطاع احلرف 
الفتقار  العيوب  هذه  وت�سمل  ال�سوق؛  قدرة  من  حتد  والتي  الأردن  يف  اليدوية 
التنظيم؛  و�سيء  جمزئًا  القطاع  يجعل  مما  الوطني  امل�ستوى  على  التن�سيق  اإىل 
والعر�ص غري  املت�سق للمواد اخلام ذات النوعية اجليدة والتي يتم ا�ستريادها 
من اخلارج؛ والت�ساميم البالية والقدمية التي ل تلبي اإمكانية ال�سوق؛ والعتماد 
على اأ�ساليب اإنتاج غري كفوؤة من �ساأنها اإبقاء الإنتاج منخف�سًا والتكاليف عالية؛ 
الت�سويق؛  لعملية  ال�سعيف  والفهم  للجودة؛  املتنا�سق  وغري  ال�سيئ  وال�سبط 
والو�سول املتوا�سع لل�سوق؛ واملناف�سة التي تفر�سها امل�ستوردات رخي�سة الثمن؛ 
والفتقار اإىل اهتمام القطاع اخلا�ص اأو قدرته على الرتويج للمنتجات امل�سنوعة 
يف الأردن؛ وعدم وجود هوية اأردنية للحرف؛ وتراجع اأعداد الأ�سخا�ص املهتمني 
على  احل�سول  على  القدرة  وعدم  ال�سباب؛  بني  ل�سيما  القطاع  يف  بالعمل 
القطاع  ينظم  ت�سريع  وجود  اإىل  احلاجة  اإىل  بالإ�سافة  الئتمانية؛  الت�سهيالت 

ويدعمه.

وتعالج هذه الوثيقة التحديات املذكورة وتقدم اإطار عمل لتن�سيط قطاع احلرف 
اليدوية. و�سوف يتم اإن�ساء هيئة تن�سيق وطنية لتنفيذ الإ�سرتاتيجية عن طريق 
وطنية  حملة  واإطالق  والتدريب؛  التنظيم؛  خالل:  من  للقطاع  امل�ساعدة  توفري 
قواعد  وتطوير  التمويل؛  على  احل�سول  وت�سهيل  التجارية؛  العالمات  لت�سويق 
الدفاع  اإىل  بالإ�سافة  القطاع؛  عن  الكلية  املعلومات  حت�سني  اأجل  من  البيانات 
القطاع  ُيعرف  الذي   36 رقم  النظام  واإنفاذ  وتطبيق  تعديل  و�سيتم  والتاأييد. 
م�ستويات  كافة  على  الن�ساء  مب�ساركة  خا�ص  اهتمام  اإيالء  و�سيتم  وينظمه. 

القطاع مبا فيها الإنتاج واتخاذ القرارات. 
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من  والإنتاج من خالل جمموعة  الت�سميم  تطوير  م�ساألة  تناول  �سيتم  كذلك 
وطني  مركز  وتاأ�سي�ص  املحليني  امل�سممني  وتدريب  الدولية  ال�ست�سارات 
مركز  اإحياء  اإعادة  و�سيتم  هذا  له.  اإقليمية  فروع  فتح  اإمكانية  مع  للت�سميم 
للتدريب  وطنيًا  مركزًا  ي�سبح  اأن  ميكن  الذي  ال�سلط،  يف  املهني  التدريب 
والت�سميم، وت�سغيله باإدارة قوية ومنهاج يلبي جمموعة متنوعة من متطلبات 
الأردنية  التقاليد  بني  الت�ساميم  متزج  و�سوف  والت�سويق.  والأعمال  الإنتاج 
الثقافة  تنوع  على  ال�سوء  وت�سلط  ال�سوق  جتذب  التي  املعا�سرة  والأذواق 
القطاع اخلا�ص  املواد اخلام حمليا من خالل  توفري  �سيتم  وجتددها. كذلك 
كما �ستنخف�ص التكاليف من خالل ال�سراء باجلملة وتعزيز احلوافز ال�سريبية 

والإيرادات.

والت�سميم  والتدريب  واملبيعات  املحلية  الإنتاجية  القدرة  تعزيز  و�سيتم  هذا 
من اجل تقلي�ص العتماد على الدعم اخلارجي. و�سيتم توفري التدريب على 
البيع بالتجزئة من اجل حت�سني مهارات الإدارة والعمل والبيع وخدمة الزبائن 
اليدوية  وترويج املنتجات وعر�سها بهدف خلق الطلب على منتجات احلرف 
الأردنية. و�سيتم اإطالق حملة وطنية لإ�سهار عالمة “�سنع يدويا يف الأردن” 
للتاأكيد على الأ�سالة ومتييز املنتجات الأردنية عن امل�ستوردة واإ�سافة قيمة من 

خالل الهوية الثقافية.

التجارية وال�سور املحلية بحيث ت�سبح معروفة  العالمات   كما �سيتم تطوير 
بجودتها وتعك�ص الثقافة والبيئة والتاريخ املحلي واإنتاج احلرف القائم. و�سوف 
يرافق احلملة الوطنية لإ�سهار العالمة التجارية حملة وطنية ترويجية لتثقيف 
ال�سياح حول منافع �سراء املنتجات التي حتمل عالمة “�سنع يدويا يف الأردن 
“. و�سيتم ربط بناء الوعي بالرتويج الوطني لل�سياحة و�سيجذب ال�سباب اإىل 

القطاع من خالل املفاهيم املوجهة لل�سباب. 

املبا�سرة  املنافع  وت�سمل  اجلوانب.  متعدد  اأثر  لالإ�سرتاتيجية  يكون  و�سوف 
املنتجات  من  وا�سعة  جمموعة  وتوفري  ودخلهم،  احلرفيني  مبيعات  يف  زيادة 
فت�سمل  الأمد  طويلة  املنافع  ال�سوق.اأما  اإىل  الو�سول  وتعزيز  للت�سويق  القابلة 
زيادة القدرة املحلية لإنتاج احلرف اليدوية الأردنية وبيعها؛ وتقوية الأ�سواق 
ال�سياحية؛ وحتقيق فهم وا�سح وتقدير للحرف اليدوية الأردنية بني ال�سياح؛ 
وحت�سني م�ستوى املعي�سة لالأفراد املنخرطني يف القطاع؛ بالإ�سافة اإىل تعزيز 
ح�ص امللكية لدى املجتمعات الأردنية املحلية ملا تتمتع به من خ�سائ�ص ثقافية 

وتاريخية.

وقد مت و�سع خطة لثالث �سنوات ملواقع م�ستهدفة مت اختيارها كمواقع جتريبية 
من اأجل البدء بتنفيذ املكونات املحلية لالإ�سرتاتيجية. وهذه اخلطة م�سمولة 

يف هذه الإ�سرتاتيجية. 
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أهمية قطاع الحرف اليدوية
السياحي في األردن 

ين�ص “تقييم ال�سوق العاملية ال�سامل للحرف اليدوية” الذي اأ�سدرته الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية يف عام 2006 على ما يلي:

اليوم، ويف كثري من الدول النامية، ُيعد اإنتاج احلرف اليدوية �سكاًل رئي�سيًا 
اقت�ساد  من  هامًا  جزءًا  البلدان  بع�ص  يف  وي�سكل  التوظيف  اأ�سكال  من 
اأنه من غري املرجح  ال�سادرات. ويتوقع املراقبون يف قطاع احلرف اليدوية 
اإنتاج للحرف  اإىل  اأن يرتاجع العدد املتزايد لالأعمال ال�سغرية التي تتحول 
اليدوية يف امل�ستقبل ب�سكل كبري. وقد مت على وجه التحديد اعتبار احلرفيني 
بو�سفهم ثاين اأكرب قطاع للتوظيف الريفي بعد الزراعة يف كثري من مناطق 

العامل.

كما يف�سر القائمون على اإعداد التقرير التايل:

يجمع اإنتاج احلرف اليدوية بني جميع قطاعات القت�ساد العاملي احلديث- 
من قطاع ما قبل ال�سناعة والقطاع ال�سناعي وقطاع ما بعد ال�سناعة. وقد 
ازدهر الإنتاج احلريف لأن منتجات احلرف اليدوية تنطوي على مزايا فريدة 
الإنتاج و�ساعات  املال الالزم لبدء  راأ�ص  الأدنى من  اإىل احلد  منها:احلاجة 
العمل املرنة وقدرة العمل من املنزل وحرية الفرد يف اإدارة عمله. وبخالف 
ال�سماح  اأي�سا  ميكنه  احلريف  الإنتاج  فاإن  الأخرى،  العمل  اأ�سكال  من  كثري 
حمدودًا  و�سوًل  ميتلكون  الذين  لأولئك  العمل  ا�ستقاللية  من  معينة  بدرجة 
اإىل القت�ساد النقدي. ومتهد احلرف اليدوية بو�سفها و�سيلة لك�سب الرزق 
واإ�سافة  وامل�ستقلني.  اخلالقني  الريادية  امل�ساريع  اأ�سحاب  اأمام  الطريق 
الأعمال  وت�سغيل  املو�سمي  للتوظيف  فر�سا  اليدوية  احلرف  توفر  ذلك،  اإىل 
الإنتاجية �سغرية النطاق، كما يعد القطاع يف الغالب وظيفة تلقائية للمنتجني 

الذين تكون خيارات التوظيف اأمامهم حمدودة.

وميكن لإنتاج احلرف اليدوية على وجه التحديد توفري الوظائف للن�ساء يف 
الأرياف واملدن، كما ميّكن الن�ساء من العمل من املنزل بينما يعتنني باأولدهن 
اإنتاج احلرف اليدوية يف  ويتابعن م�سوؤوليات املنزل يف الوقت ذاته. ويعتمد 
والرجال  الن�ساء  عرب  تنتقل  التي  التقليدية  املهارات  على  الأحيان  من  كثري 
من جيل اإىل اآخر.هذا بالإ�سافة اإىل اأنه يف بع�ص الثقافات التقليدية تتقبل 
احلرف  قطاع  يف  املنزل  من  العمل  على  القائمة  الوظائف  واملجتمع  العائلة 

اليدوية للن�ساء.
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هذا وتعد اإمكانية انت�سار ال�سوق فيما يتعلق باحلرف اليدوية وا�سعة 
النطاق، حيث يجد احلرفيون اأ�سواقا ملنتجاتهم �سمن جمتمعاتهم 
اإىل الأ�سواق الدولية. ووفقا لتقرير  وعلى م�ستوى وطني بالإ�سافة 
ن�سرته موؤخرًا الوحدة اخلا�سة التابعة ملوؤمتر الأمم املتحدة للتجارة 
 UNDP الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج   UNCTAD والتنمية 
للفنون  العاملية  ال�سوق  “اإن  بلدان اجلنوب:  التعاون فيما بني  حول 
واحلرف اآخذة بالتو�سع وهي جديرة بالهتمام ب�سكل وا�سح؛ حيث 
ازدادت ال�سادرات العاملية بن�سبة 31% خالل الفرتة ما بني 2000- 
2005، من 17.7 مليار دولر يف عام 2000 اإىل 23.2 مليار دولر 
ال�سناعات البتكارية  اأهم  الفنون واحلرف من  يف 2005. وتعترب 
لالإيرادات املتاأتية من ال�سادرات يف البلدان النامية بالإ�سافة اإىل 

و�سفها عن�سرًا هامًا يف �سادرات البلدان النامية”.

وُي�ساهم القطاع احلريف يف املغرب على �سبيل املثال ب�ستة مليارات 
دولر من القت�ساد الوطني وينتفع منه ثلث ال�سكان. ويتم جتديد 
توفر  دورة  وهي  �سنوات،  �سبع  كل  مرة  مبعدل  املغرب  يف  الفنادق 
و�سوف  والغرف.  واملطاعم  العامة  القاعات  لتزيني  هامة  فر�ص 
يتم يف ال�سنوات الثالثة املقبلة جتديد 57 األف غرفة وهو ما يعني 
احلاجة اإىل 2.29 مليون مرت من الأقم�سة بقيمة مبيعات ت�سل اإىل 

حوايل 32 مليون دولر.

دور احلرف اليدوية يف ال�سياحة 

نظرًا لالأزمة القت�سادية العاملية الراهنة والعوامل الدولية الأخرى 
العاملية  ال�سياحة  تراجعت  فقد  العاملية،  ال�سحة  خماطر  مثل 
ال�سياحة  �سهدت  وقد   .2009 عام  من  الأول  اجلزء  يف   %8 بن�سبة 
باملناطق  مقارنة  الرتاجعات  من  م�ستوى  اأعلى  الأو�سط  ال�سرق  يف 
الأخرى )18% مقارنة بعام 2008( بالرغم من اأن �سرعة الرتاجع 
اأن الأردن ُي�سنف من الدول القليلة التي  اإل  تبدو اآخذة بالتباطوؤ. 
اإجمايل  ازداد  وقد  الأول من 2009.  للربع  اإيجابية  نتائجها  كانت 
عدد ال�سياح الوافدين بن�سبة 1.3% يف الربع الأول من عام 2008، 
اليوم نف�سه بن�سبة 3.5% بينما تراجعت  الزوار يف  مع زيادة عدد 
الزيارات لليلة الواحدة لأقل من 1%. كما ازداد التوظيف املبا�سر يف 
القطاع بن�سبة 1.5% بينما ازدادت اأعداد املحالت ال�سياحية بن�سبة 
3.1%. وعلى الرغم من اأن منو قطاع ال�سياحة يف الأردن قد تباطاأ، 

اإل انه ل يزال ميثل قطاعًا هامًا للنمو.

اأن  حيث  وال�سياحة،  اليدوية  احلرف  بني  طبيعية  عالقة  وتوجد 
الثنني مرتابطان- بوجود املنفعة املتبادلة يف اإن�ساء اأحد القطاعني 
حمليًا،  امل�سنوعة  املواد  �سراء  خالل  ومن  الآخر.  لدعم  وترويجه 
ُي�ساعد ال�سياح يف ا�ستحداث الوظائف من اأجل التنمية القت�سادية 
املعي�سية  الأحوال  حت�سني  على  والعمل  لها  والرتويج  امل�ستدامة 
للحرفيني وي�سجعون الن�ساء والفئات الأقل حظا يف املجتمع الذين 

رمبا ل تتوفر لهم الوظائف الأخرى. 

ويجلب زائرو بلد ما معهم فر�ص �سراء توؤدي اإىل اإنتاج املواد املحلية 
�سيء  ب�سراء  ال�سياح  ويرغب  امل�ستوردة.  املنتجات  ت�ستبدل  التي 
اأ�سا�سيني يف  اأ�سبح التعلم وامل�ساركة عاملني  تذكاري واأ�سيل. وقد 
ال�سفر كما ثبت من جناح رحالت الدرا�سة والثقافة والرحالت ذات 
الهتمام اخلا�ص التي تركز على احلرف اليدوية. ومل يعد الت�سوق 
التي  الأجنبية  للثقافة  رابطا  بل  الرتفيه  من  �سكل  جمرد  بب�ساطة 

ُترثي جتربة ال�سفر ب�سكل كبيري.

وميكن للحرف اليدوية املرتبطة بالن�ساطات مثل زيارة متاجر البيع 
بالتجزئة، والقرى احلرفية واملهرجانات املحلية، اأن تزيد من معدل 
فرتة الإقامة باإ�سافة يوم اأو اأكرث على مدة الرحلة وبالتايل زيادة 
واملطاعم.  الفنادق  واأ�سحاب  ال�سياحة  جمال  يف  العاملني  اأرباح 
وتعد احلرف واإنتاج احلرف يف بع�ص احلالت عوامل جذب رئي�سية 
باأهمية  ال�سفر قد اعرتفت  اأن �سناعة  اإىل  لل�سياح. هذا بالإ�سافة 
احلرف  يف  ال�ستثمار  خالل  من  بال�سياحة  اليدوية  احلرف  ربط 
اليدوية كاأثاث الغرف وا�ستخدامها يف ديكورات الردهات الأمامية 
ال�ستمتاع  فاإن  واملطاعم.  واملنتجعات  ال�سرتاحة  وقاعات  للفنادق 
بجو تقليدي معزز بالإثارة الب�سرية من خالل احلرف يعد تكملة 

للمعلومات التاريخية للمواقع الأثرية. 

وي�سكل ال�سياح يف الأردن اأكرب ن�سبة من امل�سرتين للحرف اليدوية 
 70 بنحو  اليدوية  احلرف  على  الإنفاق  معدل  وُيقدر  البلد.  يف 
دينارا للعائلة الواحدة. ومن اأ�سهر املنتجات الأقم�سة وال�سرياميك 
والف�سيف�ساء، ويقدر باأن نحو 80% من احلرف اليدوية التي تعر�ص 
ال�سياحة  قانون  اأن  من  بالرغم  م�ستوردة  ال�سياحية  املحالت  يف 
الوطني ين�ص على وجوب عر�ص جتار التجزئة 70% كحد اأدنى من 

احلرف اليدوية يف حمالتهم.
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يف  الأردين  اليدوية  احلرف  قطاع  حول  الدرا�سات  من  العديد  اإجراء  مت  لقد 
هذه  نتائج  ذكر  يعيد  ل  التقرير  هذا  فاإن  للتكرار،  وجتنبا  املا�سية.  ال�سنوات 
الدرا�سات بالكامل بل يقدم ملخ�سا عنها. وميكن روؤية قائمة باأ�سماء التقارير 
التقارير  اإىل هذه  بالرجوع  القارئ  ونو�سي  التقرير  لهذا  ال�سفلية  يف احلوا�سي 

للح�سول على معلومات مف�سلة حول قطاع احلرف اليدوية الأردين.

والر�سم  احلياكة  وت�سمل  الأردن  يف  اإنتاجها  يتم  التي  اليدوية  احلرف  وتتنوع 
على الزجاج و�سناعة املجوهرات وفن �سناعة اخلزف واملطرزات والف�سيف�ساء 
الإح�ساءات  من  القليل  �سوى  يوجد  ول  اخل�سبية.  واملنتجات  ال�سالل  و�سناعة 
الر�سمية عن قطاع احلرف اليدوية يف الأردن بالرغم من اأن القطاع يقدم فر�سًا 
جيدة لتوليد الدخل يف القطاعات الر�سمية وغري الر�سمية. وعلى الرغم من اأن 
الأردن ل يتمتع ب�سمعة قوية فيما يتعلق باحلرف اليدوية خارج البلد، اإل اأن احلرف 
اليدوية املنتجة حمليا داخل الأردن تتمتع باأهمية كبرية. وتلعب احلرف اليدوية 
املنتجة حمليا على وجه التحديد دورًا هامًا يف الأ�سواق املحلية وال�سياحية. وقد 
خارجية،  مانحة  وجهات  الأردنية  احلكومة  بني  موؤخرًا  مت  الذي  التعاون،  لفت 
النظر اإىل قطاع احلرف اليدوية بو�سفه جزءًا هامًا من اإ�سرتاتيجية ال�سياحة 

الأردنية الآخذة بالتطور بالإ�سافة اإىل كونه اآلية حيوية للنمو.  

وينق�سم القطاع اإىل ثالثة م�ستويات من املنتجني. وي�سمل امل�ستوى الأول م�ساريع 
امل�ساريع  من  العديد  ويوجد  التعاونية.  واجلمعيات  احلكومة  غري  املنظمات 
واملبادرات التعاونية املحلية والوطنية املمولة من منظمات غري حكومية يف جمال 
احلرف اليدوية. وت�سمل اأكرث املنظمات بروزًا يف تنفيذ برامج احلرف اليدوية 
الناجحة: اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة؛ وموؤ�س�سة نور احل�سني؛ وموؤ�س�سة نهر 
الأردن؛ وال�سندوق الأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية. ومييل هذا امل�ستوى اإىل 
العمل بعقلية خريية ولي�ست جتارية ويفتقر اإىل التمويل يف معظم احلالت. وعلى 
اإل  القطع  اإنتاج  يكونوا ناجحني يف  امل�ستوى قد  املنتجني يف هذا  اأن  الرغم من 
ومن خالل جمموعة  احليوية.  الأ�سواق  اإىل  الو�سول  �سعوبة يف  يواجهون  اأنهم 
املنتجني هذه يتم التعاقد مع الن�ساء لإنتاج القطع يف منازلهن اأو يتم توظيفهن 

يف مراكز لالإنتاج املركزي.
  

ويتاألف امل�ستوى الثاين من املنتجني من امل�ساريع بالغة ال�سغر وال�سغرية. وتلعب 
هذه املجموعة دورًا اأ�سغر يف اإنتاج احلرف اليدوية يف الأردن ولكنها املجموعة 
ومتيل  البعيد.  املدى  على  وتنميته  القطاع  لتطوير  احتمالية  باأكرب  تتمتع  التي 
م�ساريع امل�ستوى الثاين اإىل ت�سغيل ما يرتاوح بني 2-20 �سخ�سا وتكون احتمالية 

ت�سجيلها قانونيًا اأكرب. وتبيع منتجاتها لأ�سواق البيع بالتجزئة واجلملة.

نظرة عامة على قطاع الحرف اليدوية
السياحي في األردن 
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ب�سكل  يعملون  الذين  الأفراد  احلرفيني  الثالث  امل�ستوى  وي�سمل 
هذه  وت�سمل  عائلية.  جمموعات  �سمن  اأو  الوقت  معظم  م�ستقل 
املجموعة ب�سكل اأ�سا�سي الن�ساء اللواتي يعملن ب�سكل عام يف القطاع 
ل  كما  ر�سمي  ب�سكل  مدربني  احلرفيون  يكون  ول  الر�سمي.  غري 
والأ�سعار.  التكاليف  مثل  الهامة  الق�سايا  كبريا عن  فهما  ميتلكون 
ومتيل املبيعات بالن�سبة لهذه املجموعة اإما اإىل البيع املبا�سر لل�سياح 
اأو النا�ص الذين يعي�سون يف جمتمعاتها اأو اإىل البيع لتجار اجلملة/
التجزئة الذين ي�ستغلون يف كثري من الأحيان قلة خربة احلرفيني.

وت�سم  الأردن.  يف  اليدوية  للحرف  رئي�سيتان  جمعيتان  ويوجد 
ور�ص  وموظفي  الأعمال  اأ�سحاب  التقليدية  احلرف  ناع  �سُ جمعية 
اليدوية  احلرف  جتار  جمعية  اأما  الر�سمية.  اليدوية  احلرف  عمل 
احلرف  وجتار  منتجي  لرتخي�ص  الر�سمية  “الهيئة  فهي  الأردنية 

اليدوية بالتعاون مع وزارة ال�سياحة والآثار”. ولكن ل�سوء احلظ ل 
تلبي هاتان املجموعتان احتياجات القطاع. 

حمدود  عدد  اأعاله  املذكورتني  املنظمتني  اإىل  بالإ�سافة  ويوجد 
اليدوية.  التي تقدم خدمات الدعم يف قطاع احلرف  من املن�ساآت 
يتمتعون بخربة  الذين  العديد من امل�سممني  الأردن  كما يوجد يف 
لالأ�سواق  الت�سميم  باأعمال  والقيام  املنتجني  مع  العمل  يف  وا�سعة 
املحلية وال�سياحية واخلارجية. ولكن ُيذكر اأنه ل يتوفر اإمداد وفري 
من امل�سممني املاهرين واأن جهود التعاون مع اأق�سام الت�سميم يف 
اجلامعات غري كافية. ويوجد بالإ�سافة اإىل امل�سممني الأفراد عدد 
الت�ساميم  لتطوير  تقدم ح�س�سًا  التي  املحلي  املجتمع  من مراكز 

واملنتجات وتوفر دعمًا لالإنتاج. 
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ثمة اإمكانية كبرية لقطاع احلرف اليدوية الأردين باأن يزيد ح�سته ال�سوقية 
اإ�سرتاتيجية  من  قيمًا  جزءًا  ي�سكل  وباأن  الوطني  ال�سياحة  �سوق  �سمن 
ال�سياحة الوطنية. اإل اأن هنالك حاجة لوجود جهد مرّكز ملعاجلة مواطن 
ال�سعف يف القطاع و�سلبياته. ونذكر فيما يلي عددًا من التحديات الرئي�سية 

كما تراها  عدة جهات عاملة يف القطاع.

الإفتقار اإىل التن�سيق يف القطاع
ما  وهو  الوطني  امل�ستوى  على  القطاع  �سمن  التن�سيق  اإىل  افتقار  يوجد 
يت�سبب بتجزئة القطاع وتركه بدون اإ�سرتاتيجية �ساملة حول كيفية امل�سي 
قدما. وتتناف�ص جهات فاعلة خمتلفة، مبا فيها املنظمات غري احلكومية 

واجلمعيات التطوعية والتعاونية، على متويل اجلهود وم�ساعفتها. 

والتجارة  ال�سناعة  وزارة  فيها  مبا  حكومية،  وزارات  عدة  قامت  وقد 
ووزارة ال�سياحة والآثار ووزارة التنمية الجتماعية ووزارة الثقافة، بتمويل 
برامج احلرف اليدوية بدون تن�سيق لأف�سل املمار�سات اأو م�ساركتها. كما 
نفذت اجلهات املانحة اخلارجية م�ساريع بدون تن�سيق اأو ربط مع قطاع 
وجمعية جتار  التقليدية  ناع احلرف  �سُ تقوم جمعية  ل  كذلك  ال�سياحة. 
تكون  ول  بالكامل  القطاع  احتياجات  بتلبية  الأردنية  اليدوية  احلرف 

جهودهما يف معظم احلالت مرتبطة باجلهود الأخرى يف القطاع. 

تزويد املواد اخلام
يحتاج احلرفيون اإىل اإمداد متوا�سل من املواد اخلام ذات اجلودة العالية 
من اأجل تلبية الطلبات وتطوير املنتجات اجلديدة. ويتم ا�سترياد معظم 
املواد اخلام يف الأردن وتكون باهظة الثمن وتفتقر اإىل اجلودة ول تتوفر 
با�ستمرار. هذا ويتم فر�ص �سرائب ب�سعر قيا�سي وهو ما ي�ساهم يف رفع 
وبالرغم  امل�سنوعة حمليًا.  اليدوية  تكلفة احلرف  رفع  وبالتايل  تكلفتها 
من اأن بع�ص احلرف اليدوية يتم �سنعها با�ستخدام مواد خام حملية مثل 
اأن ال�سوف  ال�سل�سال وكميات حمدودة من ال�سوف )على الرغم من 
ا�ستعمال  املنتجني  م�سلحة  فمن  النوعية(،  حيث  من  اأف�سل  امل�ستورد 

املواد املتوفرة حمليا يف ت�ساميمهم ومنتجاتهم. 

هذا ويوجد عدد قليل جدًا من مزودي املواد اخلام خارج عمان وبالتايل 
فاإن التكاليف العالية لنقل املواد اخلام التي يتم �سراوؤها من اخلارج اإىل 

عمان ترفع من التكلفة النهائية للمنتج.

 التحديات التي يواجها قطاع الحرف اليدوية
السياحي في األردن
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تطوير المنتج وتصميمه
اإىل  اليدوية  للمنتجات يف قطاع احلرف  التطويرية  القدرة  حتتاج 
واملوجهة  اجلديدة  للت�ساميم  ال�سوق  طلب  تلبية  اأجل  من  حت�سني 
الت�ساميم  اغلب  فاإن  الت�ساميم،  من  القليل  وبا�ستثناء  لل�سياح. 
من  لعديد  بالن�سبة  املنتجات  تطوير  ويرتافق  الطراز.  قدمية 
اإنتاج  اأو  جمموعات احلرفيني بتقليد املنتجات املوجودة يف ال�سوق 
اأجل تطوير القطاع  اآ�سيا. ومن  قطع �سبيهة باملنتجات الأردنية يف 
حتى  واملهارات  باملعرفة  وامل�سممني  احلرفيني  تزويد  املهم  من 

يقدموا با�ستمرار الت�ساميم اجلديدة واملدفوعة بالطلب.

وعلى الرغم من وجود م�سممني م�سهورين يعملون يف قطاع احلرف 
اليدوية يف الأردن، فال يوجد عدد كاف من امل�سممني لتلبية الطلب 
يف القطاع. ول يتم ت�سجيع الطالب على الرتكيز على قطاع احلرف 
اليدوية وذلك على الأغلب لأنهم ل يعتربونه قطاعًا حيويًا للتوظيف.

وقد عربت كثري من اجلهات الفاعلة يف قطاع احلرف اليدوية يف 
الأردن عن احلاجة اإىل مركز وطني للت�سميم يعمل كنقطة مركزية 
الت�سميم،  مركز  �سيعمل  البلد.كما  يف  والإنتاج  الت�سميم  ملوارد 
بالإ�سافة اإىل تغطية املعلومات الراهنة حول التوجهات والت�ساميم 

للمعلومات  كم�سدر  الإنتاج،  واأ�ساليب  اخلام  واملواد  والأ�سواق 
الأردن.  التقليدية يف  والت�ساميم  اليدوية  بتقاليد احلرف  املتعلقة 
يكون  اأن  يجب  القطاع،  احتياجات  الت�سميم  مركز  يلبي  وحتى 
النرتنت،  �سبكة  على  اللكرتوين  املحتوى  ويوفر  للحرفيني  متاحًا 
بالإ�سافة اإىل متكني الو�سول اإليه ب�سكل وا�سع اأو توفري وحدة متنقلة 
له. وتتطلب مراكز الت�سميم هذه عادة ا�ستثمارًا متوا�ساًل فهي ل 

تعد م�ستقلة ماليًا.

اإلنتاج
ل تعد القدرة الإنتاجية يف قطاع احلرف اليدوية كافية لتلبية طلب 
ال�سوق املحلي. وتكون اأ�ساليب الإنتاج يف كثري من ور�ص العمل قدمية 
و/اأو غري فعالة ول يكون معظم العاملني مدربني ب�سكل كاف على 
�سعر  من  امل�ستوى  متدنية  الإنتاج  اأ�ساليب  وتزيد  الإنتاج.  اأ�ساليب 
عدم  القطاع  يف  الأ�سا�سية  املعوقات  ومن  اجلودة.  وتقل�ص  املنتج 
املعدات  عمر  اإىل  بالإ�سافة  للمنتجات  الأخرية  اللم�سات  اإتقان 
ت�ساهم  و�سوف  الإنتاج.  من�ساآت  من  كثري  يف  امل�ستخدمة  والأدوات 
املعدات واأ�ساليب الإنتاج املحدثة كثريا يف حت�سني القدرة الإنتاجية 

وجودة املنتجات ويف تقلي�ص التكاليف. 

ضبط الجودة
البارزة  امل�ساكل  من  املت�سقة  غري  اجلودة  اأو  اجلودة  انعدام  يعد 
يف قطاع احلرف اليدوية يف الأردن. ول تكون املنتجات امل�سنوعة 
اجلودة  وتنبثق  امل�ستوردة.  الب�سائع  جودة  م�ستوى  بنف�ص  حمليًا 
املتدنية من املواد اخلام واأ�ساليب الإنتاج متدنية امل�ستوى بالإ�سافة 

اإىل الفتقار اإىل �سبط اجلودة يف ور�ص العمل املنتجني.

جاهزية السوق
بفهم  عام  ب�سكل  اليدوية  احلرف  وم�ساريع  موؤ�س�سات  تتمتع  ل 
اليدوية.  احلرف  �سوق  يف  بنجاح  للم�ساركة  مطلوب  هو  ملا  قوي 
وبائعو  منتجو  يفهم  اأن  املهم  البيع، فمن  الت�سويق جمرد  يعني  ول 
احلرف اليدوية جمموعة من الق�سايا الهامة مثل حتديد التكاليف 
والتعبئة  امل�سرتين،  مع  والعالقة  ال�سوق،  وتوجهات  والأ�سعار، 

والتغليف، واللتزام مبواعيد الطلبات وغريها الكثري. 

الوصول إلى السوق
حتتاج �سل�سلة الإمداد املحلية اخلا�سة باحلرف اليدوية اإىل تعزيز 
�سوق  اإىل  اأف�سل  بو�سول  حمليًا  امل�سنوعة  املنتجات  حتظى  حتى 
املنتجات  اإىل  الآن،  ال�سياح، كما هو احلال  ويعد و�سول  ال�سياحة. 



13
اإلستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع احلرف اليدوية السياحي
في األردن 2015-2010

متوفرة  غري  املنتجات  لأن  اإما  �سعيفًا  حمليًا  امل�سنوعة  اليدوية 
لل�سياح اأو لأنها ُتباع بجانب املنتجات امل�ستورة من دون تفريق فيما 
اإىل  اأو ع�سوائيًا  ر�سمي  و�سوًل غري  املنتجني  بينها. وميتلك معظم 
الالزمة  الأمور  عن  وا�سحة  فكرة  لديهم  ولي�ست  ال�سياحة  �سوق 
والتجزئة  اجلملة  جتار  يتمكن  ول  هذا  ال�سوق.  متطلبات  لتلبية 
بانتظام وبتكلفة  من احل�سول على املنتجات من املنتجني املحلني 

معقولة.

مشاركة القطاع الخاص
يتم معظم اإنتاج احلرف اليدوية يف الأردن من خالل امل�ساريع فائقة 
ال�سغر التي تدعمها اأو تديرها املنظمات غري احلكومية وامل�ساريع 
املمولة من جهات مانحة. وعلى الرغم من اأن هذه امل�ساريع حتظى 
مبكانة داخل القطاع، فيمكن للقطاع النتفاع من نهج يركز ب�سكل 
اليدوية  احلرف  م�ساريع  وتتلقى  الأعمال.  موؤ�س�سات  على  اأكرب 
فائقة ال�سغر وال�سغرية احلد الأدنى من الدعم، ونظرًا للمناف�سة 
اإىل دعم  والفتقار  الثمن  زهيدة  امل�ستورة  املنتجات  تفر�سها  التي 
اأعمال  موؤ�س�سات  ت�سغيل  فاإن  ال�سوق،  اإىل  والو�سول  الت�ساميم 
فاإن  اأمرًا �سعبًا. ومع ذلك  يعد  الأردن  اليدوية يف  للحرف  مربحة 
لإ�سرتاتيجية  واأ�سا�سيًا  هامًا  اأمرًا  يعد  اخلا�ص  القطاع  م�ساركة 

طويلة الأمد لقطاع احلرف اليدوية.

التنافس مع المنتجات المستوردة األرخص ثمنًا
امل�ستوردة  اليدوية  احلرف  منتجات  تفر�سها  التي  املناف�سة  ت�سكل 
الرخي�سة م�سكلة عاملية وحقيقية جدًا يف الأردن. ومتتلئ املحالت 
ال�سياحية باملنتجات امل�سنوعة يف اآ�سيا وبلدان اأخرى والتي تتناف�ص 
الأحيان  من  كثري  ويف  اأقل  باأ�سعار  حمليا  امل�سنوعة  املنتجات  مع 
بجودة اأعلى وت�ساميم اأكرث جاذبية. ويف بع�ص احلالت، يتم تقليد 
الت�ساميم الأردنية التقليدية خارج الأردن بتكلفة اأقل بكثري. ونظرا 
الأرخ�ص  فمن  الأردن،  يف  اليدوية  احلرف  لقطاع  الراهن  للهيكل 
والأ�سهل بالن�سبة لتجار اجلملة والتجزئة احل�سول على املنتجات 

من خارج البلد. 

البيع بالتجزئة
ثمة نق�ص يف معظم املناطق ال�سياحية يف املحالت ال�سياحية التي 
تبيع منتجات اأردنية يدوية ال�سنع حيث متتلئ معظم حمالت البيع 
امل�ستوردة  باملنتجات  ال�سياحة،  �سوق  ت�ستهدف  التي  بالتجزئة، 
الزبائن  خدمة  اإىل  وتفتقر  الكافية  باملنتجات  جمهزة  غري  وتكون 

ويف كثري من احلالت ل جتذب اهتمام ال�سياح بالكامل.
بجانب  بيعها  يتم  الأردن  يف  امل�سنوعة  املنتجات  عر�ص  مت  واإذا 
اإزالة مل�سقات  املنتجات امل�ستوردة. كما يتم يف كثري من الأحيان 
منتجات  اأنها  على  وبيعها  امل�ستوردة  املنتجات  عن  املن�ساأ  بلد 

م�سنوعة يف الأردن. 
ومييل بائعو الب�سطات اإىل بيع املنتجات امل�ستوردة وهي ب�سكل عام ل 
جتذب ال�سياح.  وبالرغم من اأنهم قد يتواجدون اأحيانًا يف املناطق 
طلبات  بالكامل  يلبون  ل  فهم  ال�سياحية،  للمواقع  املجاورة  العامة 

ال�سياح وميثلون اإمكانية �سائعة لل�سوق. 

وبالإ�سافة على ذلك، فاإن املمار�سة املعروفة باإعطاء عمولت عالية 
املجموعات  يجلبوا  ال�سياحيني حتى  للمر�سدين  اإىل %40(  )ت�سل 
ال�سياحية اإىل حمالت البيع بالتجزئة تعد م�ساألة م�سببة للم�ساكل 
يتحملها  التي  النفقات  زيادة  اإىل  ب�سكل كبري  توؤدي  اأنها  من حيث 

تاجر التجزئة وتوؤثر على تناف�سية املنتجات امل�سنوعة املحلية.

االفتقار إلى الهوية األردنية
على الرغم من متتع الأردن بتقاليد ثقافية قوية يف جمال احلرف، 
اإل اأن البلد يفتقر اإىل هوية اأو عالمة جتارية متاأ�سلة. وُتعرف بع�ص 
مناطق الأردن مبنتجاتها املتميزة مثل الف�سيف�ساء يف مادبا والب�سط 
يف جر�ص، ولكن ب�سكل عام ثمة حاجة اإىل مفهوم اأقوى لنوع احلرفة 
التي  املنتجات  باأنواع  ال�سياح  اإعالم  ويجب  بحق.  اأردنية  تعد  التي 
تتخ�س�ص الدولة بها وما هي الب�سائع التي ينبغي عليهم �سراوؤها 

اإذا اأرادوا اأخذ تذكارات فعلية عن الأردن اإىل ديارهم.

الحرف  قطاع  في  بالعمل  المتناقص  االهتمام 
اليدوية 

ح�سل تراجع على مدى ال�سنوات املا�سية يف عدد العاملني يف قطاع 
احلرف اليدوية يف الأردن ل�سيما بني ال�سباب. ويعود هذا يف الغالب 
اإىل عدم توفر الفر�ص املجدية لتوليد الدخل يف القطاع بالإ�سافة 
اإىل عدم وجود اهتمام يف الإبقاء على تقاليد احلرف اليدوية. هذا 
بالإ�سافة اإىل اأن بيئة العمل يف القطاع حُتبط امل�ساركة فيه، مبا يف 

ذلك عدم توفري ال�سمان الجتماعي والتاأمني ال�سحي. 

املهم  الأردنية فمن  اليدوية  تقاليد احلرف  الإبقاء على  اأجل  ومن 
عك�ص هذا الجتاه بجذب ال�سباب اإىل القطاع وبالتاليزيادة الربح. 
فيمكن  التقاليد،  على  قائمة  اليدوية  احلرف  اأن  من  الرغم  وعلى 
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للقطاع اأن ي�سبح تقدميًا جدًا با�ستخدام التكنولوجيا املعا�سرة يف الت�سميم 
للم�سممني  الفر�ص  من  اأنواع  عدة  وتتوفر  والت�سويق.  واملبيعات  والإنتاج 
اللكرتونية)  املواقع  جتار  فيهم  (مبن  اجلملة/التجزئة  وجتار  واملهند�سني 
اإىل  بالإ�سافة  والت�سويق  املبيعات  وخرباء  اخلام  املواد  وموردي  ومنتجي 

غريهم الكثري.

الحصول على التسهيالت االئتمانية
يف  الئتمانية  الت�سهيالت  على  احل�سول  على  القدرة  عدم  اعتبار  مت  لقد 
قطاع احلرف اليدوية م�سكلة يف الأردن. ومتيل فرتة القر�ص اخلا�سة مبنتج 
احلرف اليدوية اإىل اأن تكون اأطول من تلك اخلا�سة باملنتجني يف القطاعات 
الأخرى. ويحتاج املنتجون اإىل احل�سول على الت�سهيالت الئتمانية من اأجل 
متويل �سراء املواد اخلام الالزمة لتلبية الطلبات. ويف كثري من الأحيان متر 
ثالثة اإىل اأربعة اأ�سهر من الوقت الذي ي�سرتي فيه املنتج املواد اخلام حتى 
غري  ال�سغري  التمويل  منتجات  من  الكثري  وتعد  املنتج.  ثمن  امل�سرتي  يدفع 
وي�سعب  الطويلة.  القرو�ص  فرتات  ب�سبب  اليدوية  احلرف  ملنتجي  منا�سبة 
دون  من  والنمو  ال�سوق  طلب  تلبية  اليدوية  احلرف  اأعمال  موؤ�س�سات  على 

احل�سول على الت�سهيالت الئتمانية.

اإلطار التنظيمي
الأردن حتديا  يتناول قطاع احلرف يف  النظام احلايل الذي  يفر�ص تطبيق 
التقليدية  وال�سناعات  “نظام احلرف   36 رقم  النظام  و�سع  البلد. ومت  يف 
منتجات  1( حماية  ل�سنة 2002” لغر�ص:   36 رقم  بها  واملتاجرة  وال�سعبية 
التقاليد  اإرث  حماية  و�سمان   )2 واحلرفيني؛  الأردنية  اليدوية  احلرف 
والثقافة الأردنية مبا فيها املنتجات والت�ساميم واأ�ساليب الإنتاج؛ 3( واأخريًا 
يف  وي�سعب  ال�سياح.   جتربة  على  مبا�سرة  يوؤثر  الذي  احلرف  قطاع  لدعم 
الوقت الراهن تطبيق النظام حيث يتم بانتظام ا�سترياد املنتجات التي يو�سع 

عليها عالمة “�سنع يف الأردن”.

من  النظام  على  حت�سينات  اإجراء  يجب  اأنه  الدقيقة  الدرا�سات  وتك�سف 
اأجل �سمان تطبيقه. واإن امل�سادقة على منتج ما باأنه م�سنوع يدويا بجودة 
لالإنتاج  الرتاخي�ص  ومنح  الأردن”،  يف  “�سنع  عالمة  وو�سع  عالية، 
وتتطلب  النظام  من  م�ستمدة  هامة  ق�سايا  جميعها  تعد  يدويا  امل�سنوع 

تعريفًا اأدق وتطبيقا منا.
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خطة  وجود  من  كبري  ب�سكل  الأردن  يف  اليدوية  احلرف  قطاع  ينتفع  �سوف 
وترويج  الطلب  خلق  على  يركز  منظم  هيكل  ومن  مت�سقة  وطنية  اإ�سرتاتيجية 
الهيكل  ويقدم  الأردين.  ال�سياحة  �سوق  يف  حمليًا  امل�سنوعة  الأردنية  املنتجات 
غري الر�سمي الراهن وامل�ستويات والأنواع املتعددة من اجلهات الفاعلة املعنية يف 
قطاع احلرف اليدوية فر�سة للنمو اجلوهري. وتقدم هده الوثيقة اإ�سرتاتيجية 
�سوق  احتياجات  تلبية  اأجل  من  الأردين  احلرف  قطاع  تقوية  كيفية  عن  �ساملة 
يف  الفاعلة  اجلهات  جميع  الإ�سرتاتيجية  وت�ستهدف  عام.هذا  ب�سكل  ال�سياحة 
كما  املنتجني.  جمموعات  من  الثالثة  امل�ستويات  ل�سيما  اليدوية  احلرف  قطاع 
تقدم هذه الإ�سرتاتيجية خطة عمل تو�سيحية للمناطق الأربعة امل�ستهدفة وهي 

وادي رم ووادي مو�سى وعجلون وال�سلط. 

على  الأردنيني  ت�سمل  عملية  الإ�سرتاتيجية من خالل  هذه  اإىل  الو�سول  لقد مت 
م�ستويات قطاع احلرف اليدوية كافة. ومت ت�سكيل جلنة توجيهية لتطوير احلرف 
من  �سل�سلة  وُعقدت  الإ�سرتاتيجية،  هذه  اإعداد  اأجل  من  ال�سياحية  اليدوية 
الجتماعات ملناق�سها واإنهائها. بالإ�سافة اإىل دلك، مت اإجراء تقييمات ملن�ساآت 
الإنتاج والت�سويق يف املواقع الأربع امل�ستهدفة وهي وادي مو�سى ووادي رم وال�سلط 
عنها  نتج  والتي  امل�سلحة  اأ�سحاب  مع  عمان  يف  ندوتان  ُعقدت  كما  وعجلون. 

مالحظات على م�سودة الإ�سرتاتيجية.

الرؤية اإلستراتيجية
احلرف  بقطاع  اهتمامًا  البارزة  الربحية  غري  املنظمات  من  عدد  اأبدت  لقد 
اليدوية على مدى ال�سنوات الع�سرين املا�سية وبذلك �ساعدت املنتجني على فهم 
اإمكانية توليد الدخل يف القطاع واأدت اإىل زيادة الإنتاج وتوفري نطاق وا�سع من 
املنتجات يف الأ�سواق املحلية. وقبل ذلك الوقت؛ كان معظم الإنتاج ُي�سنع منزليًا 
الريادية  اأ�سحاب امل�ساريع  ال�سخ�سي فقط. هذا وقد ازداد عدد  ولال�ستخدام 
لكنهم غري مرتبطني ب�سكل جيد باملنتجني الأردنيني ومييلون اإىل العتماد على 
املنتجات امل�ستوردة لتحقيق الربح. كما اأن ا�ستدامة من�ساآت املجتمع املحلي التي 
يف  للقطاع  املقدم  الدعم  وُي�ستمد  حتديا.  تفر�ص  وتبيعها  الأردنية  القطع  تنتج 
ذلك  بخالف  التي  للقدرات  كاف  بناء حملي  وجود  دون  من  عمان  من  الغالب 

متكن من الو�سول اإىل الكتفاء الذاتي على م�ستوى املجتمع املحلي.
 

ولتحقيق  اأعاله  املذكورة  التحديات  ملعاجلة  الإ�سرتاتيجية  هذه  اإعداد  مت  لقد 
اأن  على  الإ�سرتاتيجية  الروؤية  هذه  وتنطوي  القطاع.  يف  وال�ستدامة  الربح 
كال  على  املقبلة  اخلم�سة  ال�سنوات  خالل  يزدهر  �سوف  اليدوية  احلرف  قطاع 

اإلستراتيجيات الرئيسية لتطوير
قطاع الحرف اليدوية 

6
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ال�سعيدين الوطني والإقليمي واأن منتجات احلرف اليدوية �سوف 
متزايد  بح�ص  �ست�سعر  املجتمعات  واأن  لل�سياح،  وا�سع  ب�سكل  تتوفر 
امل�ستويات  لتح�سن  نظرًا  ال�سياحة  قطاع  يف  وامللكية  امل�ساركة  من 
الإنتاج  منظمات  على  تتمحور  �سوف  ال�سراكات  واأن  املعي�سية، 
ذلك،  اإىل  القطاع.وبالإ�سافة  م�سلحة  لأجل  معًا  للعمل  والت�سويق 
�سوف يتم متكني الن�ساء كرياديات و�سانعات قرار يف �سل�سلة القيمة 

اخلا�سة باحلرف اليدوية. 

من  املكونة  امل�ستهدفة  الأربع  باملواقع  اخلا�سة  الروؤية  وت�سمل 
اأعمال  موؤ�س�سات  اإن�ساء  رم  ووادي  مو�سى  ووادي  وال�سلط  عجلون 
احلرف  لقطاع  املتعددة  الفئات  يف  تنخرط  م�ستدامة  ومنظمات 
اليدوية. و�سيكون هناك طلب كبري على املنتجات امل�سنوعة حمليًا، 
و�ست�سبح كل منطقة معروفة بخطوط الإنتاج اخلا�سة بها بناء على 
ثقافتها وبيئتها واإرثها؛ كما �سيرُبز كل موقع اقت�سادًا حيويًا للحرف 

اليدوية.

�ست�سمل  حيث  اجلوانب  متعدد  الإ�سرتاتيجية  هذه  اأثر  و�سيكون 
وحت�سني  املدربني  احلرفيني  عدد  يف  زيادة  املبا�سرة  النتائج 

املنتجات وزيادة املبيعات وتقوية الأ�سواق.

اأما املنافع طويلة الأمد ف�سوف ت�سمل اعتمادًا اأقل على امل�ساعدات 
اخلارجية؛ وتفريقًا وا�سحًا لل�سياح بني املنتجات امل�سنوعة حمليا 
حملية؛  وهوية  الت�سميم  على  قدرة  وحتقيق  وغريها؛  الأردن  يف 

بالإ�سافة اإىل م�ساركة املجتمعات املحلية يف العملية.

التنسيق الوطني
لأجل تنفيذ خطة اإ�سرتاتيجية وطنية مت�سقة وجلعل جميع اأ�سحاب 
من�سجمني  اليدوية  احلرف  قطاع  يف  العاملني  املتعددين  امل�سلحة 
مع الإ�سرتاتيجية، يجب حتديد اأو اإن�ساء هيئة من�سقة بني اجلهات 
امل�ستويات  اإىل  ت�سل  م�ستقلة  هيئة  بو�سفها  الراهنة  الفاعلة 

الإقليمية والوطنية. 

و�ستكون الوظيفة الرئي�سة للهيئة املن�سقة تقدمي الدعم للقطاع من 
خالل التنظيم والتدريب ودعم الت�سميم والإنتاج وتن�سيق الت�سويق 
املعلومات ون�سرها وامل�ساعدة يف احل�سول  ودعمه والرتويج وجمع 
الهيئة  اليدوية. كما �ستقوم  اأعمال احلرف  التمويل ملوؤ�س�سات  على 
املن�سقة بتحديد اأدوار اأ�سحاب امل�سلحة املتعددين (املنتجني وجتار 
التجزئة واحلكومة وغريهم( من اأجل حت�سني التن�سيق الكلي. كما 
ال�سياحيني  املر�سدين  عمولة  مب�ساألة  خا�ص  اهتمام  اإيالء  يجب 
التي تكون مرتفعة جدًا بحيث ت�سكل عاماًل مثبطًا لتجار التجزئة 
من  عديد  بروز  من  املمار�سة  حتد  كما  الأردنية.  املنتجات  بيع  يف 
جتار التجزئة الذين ل يدفعون العمولت اأو ل تتوفر لديهم اأماكن 
العمولت  تنظيم  وميكن  ال�سياحية.  للحافالت  كافية  ا�سطفاف 
ال�سياح  اأدلء  جمعية  قبل  من  وتطبيقها  املالية  وزارة  مع  بالتعاون 

الأردنية.

“لحتاد” اأو جمعية  املن�سقة كذراع قيادي  الهيئة  اأن تعمل  وميكن 
له.  والتاأييد  الدفاع  وتقدم  اليدوية  احلرف  قطاع  متثل  وطنية 
ويجب اأن تبداأ املبادرة على امل�ستوى الإقليمي وتتدرج من امل�ستويات 
ال�سغرى وذلك بتحديد املن�ساآت املحلية ل�سمان متثيلها ب�سكل جيد 

منذ البداية. 

ويجب على الهيئة العرتاف بجميع اجلمعيات الراهنة )مثل جمعية 
الأردنية(  اليدوية  احلرف  جتار  وجمعية  التقليدية  احلرف  ناع  �سُ
وال�سندوق  احل�سني  نور  موؤ�س�سة  )مثل  الربحية  غري  واملنظمات 
الأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية( واجلامعات وور�ص عمل الإنتاج 
اخلا�سة وجمتمعات املجتمع املحلي واملنظمات واجلمعيات التعاونية 
واملنتجني امل�ستقلني واملتخ�س�سني يف الت�سميم والت�سويق من اأجل 
الأ�سعدة.  كافة  على  عالقات  وتكوين  فعال  متثيل  على  احل�سول 
وزارة  مثل  احلكومي  بالتمثيل  املن�سقة  الهيئة  اأن حتظى  يجب  كما 
ال�سياحة والآثار ووزارة املالية وزارة ال�سناعة والتجارة. فاإن مثل 
هذه ال�سراكة من �ساأنها �سم املن�ساآت املتعددة معا يف �سوت جماعي 
وينبغي  واحدة.  وحلول  بتحديات  جميعها  تت�سارك  بحيث  واحد 
مبدئيًا فتح باب الع�سوية وجعله مرنًا حتى تتمكن الهيئة من �سم 

اأكرب عدد ممكن من الأفراد.

يعملون  الذين  املنتجني  لن�سمام  الفر�سة  اإتاحة  ينبغي  كما 
والن�ساء  الريفيني  واملنتجني  املحلي  املجتمع  ومنتجي  املنزل  يف  
للنظر  جلنة  ت�سكيل  وميكن  اجليد.  بال�سكل  اأرائهم  متثيل  ل�سمان 
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يف الق�سايا القانونية املرتبطة بتاأ�سي�ص الهيئة مع تخ�سي�ص اإطار 
زمني حمدود جدًا للتمكن من امل�سي قدمًا يف العملية باأكرب �سرعة 

وفعالية ممكنة.

احلرف  لقطاع  املن�سقة  الوطنية  الهيئات  على  كثرية  اأمثلة  وتوجد 
وت�سمل  الأردن.  يف  من�ساأة  اأي  عليها  تقوم  اأن  يجب  التي  اليدوية 

الأمثلة على املن�ساآت املعروفة التي ترعاها احلكومة:

تون�ص  يف   )ONAT( التون�سيني  للحرفيني  الوطنية  املوؤ�س�سة 
 .)FONART( واملوؤ�س�سة الوطنية لت�سجيع احلرفيني يف املك�سيك
الإنتاج  دعم  خالل  من  احلريف  القطاع  املوؤ�س�ستان  كلتا  وتدعم 
والت�سميم والت�سويق. كما متثالن ال�سوت الر�سمي للقطاع احلريف 

على ال�سعيدين الوطني والدويل. 

الوطنية  احلكومة  وبالتزام  الكايف  بالتمويل  املوؤ�س�ستان  وحتظى 
كجزء من التزام وطني لقطاع احلرف اليدوية.وقد اأ�س�ست منظمة 
حرفيي كولومبيا احلكومية �سبكة وا�سعة تتاألف من مئات امل�سممني 
كما  الدولة.  اأنحاء  يف  احلرفيني  جمموعات  مع  يعملون  الذين 

ُي�سغلون حمالت للبيع بالتجزئة وي�سدرون لالأ�سواق الدولية.

هيئات  احلكومة  ترعاها  التي  املن�ساآت  اإىل  بالإ�سافة  وتوجد 
غوانتامال  يف  امل�سدرين  رابطة  مثل  من�سقة  حكومية  غري 
)AGEXPORT( ورابطة امل�سدرين يف البريو )ADEX(. وتقوي 

كلتا الرابطتان قطاع احلرف اليدوية الوطني لديها بتقدمي الدعم 
والتدريب واخلدمات الفنية وروابط ال�سوق. وتعد هاتان الرابطتان 
وت�ستمدان  الذاتية  بال�ستدامة  تتمتعان  ربحيتني  غري  منظمتني 
هاتان  تقوم  كما  اخلدمات.  ور�سوم  الع�سوية  ر�سوم  من  متويلهما 

الرابطتان بتنفيذ امل�ساريع. 

وميكن اعتبار غرفتي التجارة وال�سناعة يف الأردن واللتني تتعاونان 
بالهتمام  جديرًا  منوذجًا  ومتثالنهم  والتجار  امل�سنعني  مع 
بتاأ�سي�ص هيئة �سبه حكومية لتن�سيق  والدرا�سة. كما يجدر التفكري 

اأن�سطة القطاع بحيث تتاألف من املن�ساآت املتعددة املذكورة اأعاله. 

اإليه، فاإنه ينبغي على الهيئة املن�سقة تقدمي الدعم  وكما هو م�سار 
اأكرب عدد  اإىل  الو�سول  والإقليمي من اجل  الوطني  امل�ستويني  على 
جمموعة  يلي  وفيما  القطاع.  يف  والأفراد  املجموعات  من  ممكن 
من الأن�سطة الرئي�سية التي ميكن اأن تقوم بها هيئة من�سقة فاعلة. 

و�سيتم حتديد الأن�سطة اخلا�سة عند تعريف ر�سالة املن�ساأة:

• جتارية 	 عالمة  تطوير  م�سوؤولية  التجارية:  العالمة  اإ�شهار 
وترويجها.  الأردن”  يف  يدويا  “�سنع  عالمة  حتمل  وطنية 
و�سوف توفر العالمة التجارية الوطنية هوية للحرف امل�سنوعة 
يدويا يف الأردن والتي تعك�ص الثقافة الأردنية وت�ستهدف �سوق 
ال�سياحة. كما �سيتم خلق هويات اإقليمية تعك�ص ثقافة املواقع 

املحلية وبيئتها و�سورتها التاريخية بالإ�سافة اإىل اجلودة؛
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• جمالت 	 يف  وتنفيذها  التدريبية  الأن�سطة  رعاية  التدريب: 
وتطوير  ال�سوق  وجاهزية  والإنتاج  املنتج  وتطوير  الت�سميم 

الأعمال؛

• الت�سميم 	 العمل كمركز ملعلومات  دعم الت�شميم والإنتاج: 
والتدريب  للت�سميم  رئي�سي  مركز  تاأ�سي�ص  والدعم.  والإنتاج 
ومكتبة للت�سميم ومركز مرجعي يف مركز التدريب املهني يف 
اإقليمية لت�سهيل و�سول الأفراد  ال�سلط، بالإ�سافة اإىل مراكز 
اإىل اخلدمات يف اأنحاء البلد. وو�سع نظام اإحالة اإىل خرباء 

الت�سميم والإنتاج الوطنيني والدوليني؛

• للحرف 	 ت�سويقية  اإ�سرتاتيجية  تنفيذ  واملبيعات:  الت�شويق 
املحلية  الفعاليات  رعاية  اليدوية.  احلرف  قطاع  يف  اليدوية 
التجارية.  واملهرجانات  املعار�ص  مثل  وتنفيذها  والوطنية 
امل�سوؤولية العامة عن تن�سيق قطاع احلرف اليدوية والفعاليات 
قاعدة  اإن�ساء  اإىل  بالإ�سافة  واملحلية؛  الوطنية  ال�سياحية 
بيانات ملنتجي احلرف اليدوية ت�سمل ك�سوف ون�سرات حمدثة 
و  الوطني  املعر�ص  و  اإلكرتوين   وطني  موقع  املنتجات؛  عن 

اجلائزة اجلائزة الوطنية. 

• روابط 	 تكوين  على  يركز  برنامج  تنفيذ  ال�شوق:  روابط 
تكوين  وت�سهيل  اليدوية.  احلرف  قطاع  يف  واأفقية  عمودية 
رعاية  اإىل  بالإ�سافة  واملنتجني  التجزئة  جتار  بني  العالقات 

الأ�سواق احلرفية املفتوحة لل�سياح؛

• املعلومات 	 لتتبع  بيانات  قواعد  تاأ�سي�ص  القطاع:  معلومات 
املتعلقة  املعلومات  فيها  مبا  اليدوية  احلرف  بقطاع  اخلا�سة 
والإح�سائيات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  والبائعني  باملبيعات 
عن من�ساآت الأعمال احلرفية واإح�سائيات التوظيف وغريها. 
هذا بالإ�سافة اإىل ن�سر املعلومات املتعلقة بالقطاع حول اأن�سطة 

التدريب والفعاليات وفر�ص الت�سويق وخيارات التمويل؛

• احلرف 	 قطاع  ح�سول  ت�سهيل  التمويل:  اإىل  احل�شول 
اليدوية على التمويل؛

• التاأييد والدفاع: الدفاع عن القطاع وتاأييده لدى احلكومة، 	

وت�سجيع وجود نظام لأجل دعم القطاع وحمايته بالإ�سافة اإىل 
وعلى  املواد اخلام  والإعفاءات على  ال�سريبية  دعم احلوافز 

مبيعات املنتجات النهائية للزبائن.

احلالية  املناهج  حت�سني  تقرتح  اأن  املن�سقة  للهيئة  ميكن  كما 
الوعي حول  رفع  اأجل  من  والثانوي  الأ�سا�سي  للم�ستويني  وحتديثها 
اأي�سًا  اأي�سَا. وميكن  اليدوية من منظور ثقايف واقت�سادي  احلرف 
اعتماد التدريب املهني كمكون يف ح�س�ص الفنون. وينبغي الت�ساور 
اخلا�ص  القطاع  يف  اليدوية  احلرف  منتجات  وم�سوقي  منتحي  مع 

من اأجل ال�ستعانة بخرباتهم يف تطوير مثل هذه املناهج.

الت�سهيل  يف  املن�سقة  الهيئة  هذه  مثل  تاأ�سي�ص  اأثر  يتمثل  و�سوف 
املن�سق لدعم القطاع وخدماته يف جمالت الت�سميم وتطوير املنتج 
ووجود  ال�سوق؛  اإىل  والو�سول  وال�سوق  بالأعمال  املتعلق  والتدريب 
الفعال  والربط  وتن�سيطه؛  القطاع  حماية  اأجل  من  حم�سن  نظام 
ب�سكل  لل�سياح  اليدوية  احلرف  وترويج  اليدوية  احلرف  بقطاع 
اإىل اخلدمات املالية؛ وتكوين  اأف�سل؛ وزيادة القدرة على الو�سول 
على  املرتتبة  النتائج  وت�سمل  الأردن.  يف  للمنتجات  مميزة  هويات 
اإن�ساء الهيئة زيادة يف املبيعات وفر�ص العمل نتيجة لتعزيز الو�سول 

اإىل ال�سوق. 
 

اإلطار التنظيمي
ينبغي و�سع اإطار قانوين تابع لل�سلطة الكلية لوزارة ال�سياحة والآثار 
اأي  واإن  ويحميهم.  الأردنية  اليدوية  احلرف  منتجي  ي�سجع  بحيث 
قانون يتقيد بالد�ستور وُيكَمل قوانني العمل الراهنة وغريها ينبغي 
عليه اأن يعزز اإنتاج احلرف الأردنية امل�سنوعة يدويًا وبيعها وي�سجع 
املنتجني  ت�سجع  ب�سورة  القانوين  الإطار  ت�سميم  املناف�سة.ويجدر 
والن�ساء  حظا  الأقل  واملجتمعات  والقرى  املنزل  يف  يعملون  الذين 
اأو�سع  نطاق  على  تعمل  التي  الإنتاجية  الوحدات  اإىل  بالإ�سافة 
وحمالت الت�سويق. كما يجب على الإطار الرتويج ملوؤ�س�سات اأعمال 
احلرف اليدوية بدًل من احلد من ظهور موؤ�س�سات اأعمال جديدة 

من خالل فر�ص القيود املت�سددة. 

هذا ويجب العرتاف باأن الثقافات ديناميكية ومتغرية واأن تطوير 
منتجات جديدة ميكن اأن يعك�ص اإرثًا وتقليدًا ثقافيًا اأردنيًا من دون 

احلاجة اإىل تقليد املنتجات القدمية.
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و�سوف  وتنفيذه.   2002 للعام   36 رقم  النظام  تعديل  يجب  كذلك 
الإبداع  وُي�سجع  اليدوية؛  احلرف  تعريف  يف  مرونة  النظام  يوفر 
والبتكار؛ ويقدم احلوافز لتجار التجزئة لأجل دعمهم لن�سبة عالية 
من املنتجات الأردنية؛ ويوفر اأ�ساليب لتعريف ال�سياح بهوؤلء التجار 
بو�سوح؛ ومينح الرتاخي�ص للمنتجني لو�سع عالمة “�سنع يدويا يف 
الذي  العمولة  ملبلغ  �سقف  على  وين�ص  منتجاتهم؛  على  الأردن” 
ال�سياحية  احلافالت  �سائق  اأو  ال�سياحي  املر�سد  ياأخذه  اأن  ميكن 

من جتار التجزئة.

كما يجب اأن ين�ص النظام بو�سوح على اإطار زمني لتقدمي طلبات 
احل�سول على املنتج وقبولها من قبل احلكومة. كما ميكن اأن ي�سمل 
النظام اأنظمة تتعلق بعمولت املر�سدين ال�سياحيني- حتديد �سقف 
اأو حظر تام. و�سوف يكون اإنفاذ الأنظمة الراهنة والت�سريع اجلديد 
اليدوية. احلرف  قطاع  لدعم  تنظيمي  اإطار  تطوير  يف  اأ�سا�سيًا 
احلرف  لقطاع  بالن�سبة  الت�سريع  تنفيذ  على  املرتتب  الأثر  وي�سمل 
اليومية زيادة يف ح�سة املنتجات الأردنية يف �سوق ال�سياحة وتعزيز 

قدرة ال�سياح على حتديد مزودي املنتجات الأردنية.

المساواة بين الجنسين
اإن اجلهود الوطنية والإقليمية �ستمّكن املراأة وتزيد من م�ساركتها 
الن�ساء  ذلك  يف  مبا  اليدوية،  احلرف  قطاع  م�ستويات  جميع  عند 

املنتجات و�سانعات القرار. 

الريف  يف  للن�ساء  الوظائف  اليدوية  احلرف  اإنتاج  وي�ستحدث 
واملدينة على حد �سواء حيث ميكنهم العمل يف املنزل بينما يعتنون 

باأطفالهم ويوؤدون م�سوؤولياتهم املنزلية يف الوقت ذاته.

 وي�ستخدم الدخل الذي حتققه الن�ساء من هذه الأعمال يف ت�سديد 
احل�سول  يف  رئي�سيًا  م�سدرًا  ويعّد  والعائلية  املنزلية  امل�سروفات 
يف  وي�ساهم  والتعليم  ال�سحية  الرعاية  من  اأف�سل  م�ستوى  على 
ن�سبة  هناك  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  عام.  ب�سكل  الرفاهية  حتقيق 
الن�ساء  اأن  يعني  مما  الرجال،  من  احلرفيني  املنتجني  من  كبرية 

�سيكّن م�ستفيدات هامات من ال�ستثمار يف هذا القطاع. 

كما حتتاج الن�ساء الأرامل اأو الن�ساء اللواتي يقمن باإدارة منازلهن 
املنافع  اإىل  اأزواجهن  غياب  يف  عائلتهن  برعاية  اأو  لوحدهن 

الجتماعية والقت�سادية التي توفرها الوظائف القائمة على العمل 
يف املنازل اأو منظمات املجتمع املحلي. وت�سري الإح�ساءات اإىل اأن 
املادي  الأمن وال�ستقالل  يعزز  اليدوية  الطلب على احلرف  تزايد 

للن�ساء.

ومن �ساأن امل�ساركة يف موؤ�س�سات احلرف اليدوية اأن متّكن الن�ساء 
ماألوف  حقل  يف  قرار  و�سانعات  املجتمع  يف  قادة  ي�سبحّن  اأن  من 
و�سائع. واإن بع�ص الن�ساء الالتي يبداأن كحرفيات ي�سبحن مدربات 
ذلك  يف  اإدارية  وظائف  ذلك  بعد  ويتبواأن  الأخريات  للحرفيات 

القطاع. 

اأ�سواتًا  اليدوية  احلرف  لقطاع  املنا�سرات  الن�ساء  ت�سبح  قد  كما 
هامة متثل القطاع عن طريق منظمات املجتمع املحلي. و�ست�ساعد 
الإ�سرتاتيجية الوطنية الن�ساء يف التحول اإىل نا�سطات يف الهياكل 

والعمليات القت�سادية وال�سيا�سية يف جمتمعاتهن.

الرتويج  يف  الثالثة  الألفية  يف  القائم  التحدي  من  الهدف  ويكمن 
للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة. وتتيح الإ�سرتاتيجية الوطنية 
�سياغة  لدى  العتبار  بعني  اأخذها  ينبغي  للمراأة  هامة  فر�سًا 

ال�سيا�سات وعقد الدورات التدريبية وتطوير الأعمال.

امل�ساواة بني اجلن�سني  الكلي يف جمال  تاأثري اجلهد  ي�سمل  كذلك، 
القيم  �سل�سلة  قدرتها عن طريق  وتعزيز  املراأة  م�ستوى متكني  رفع 
يف قطاع احلرف اليدوية؛ ومتكني املراأة كمناف�سة يف العمل؛ ورفع 
م�ستوى توظيف ودخل املراأة؛ وخلق اأدوار قيادية للمراأة يف القطاع.

الت�صميم واجلودة
طرح  اليدوية  احلرف  قطاع  يف  الأعمال  موؤ�س�سات  جناح  يتطلب 
حيث  امل�ستهدفة،  والأ�سواق  يتواءم  مبا  م�سممة  جديدة  منتجات 
بذلك  م�ستهدفني  العمل،  ل�سوق  ت�ساميم جديدة  ا�ستحداث  يعترب 
املنتجات  تلك  تكون  لكي  والأن�سب  الأهم  الو�سيلة  حمددة،  اأ�سواقًا 
تناف�سية. ويف �سبيل �سمان اأن تكون خطوط الإنتاج الأردنية موجهة 
ح�سب ال�سوق ولكي ت�ستجيب للطلب املتزايد عليها يف �سوق ال�سياحة، 

حتتاج قدرات الت�سميم املحلية احلالية اإىل التحديث والتطوير.
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التصميم وتطوير المنتجات

يف �سبيل حت�سني القدرات والإمكانيات يف جمال الت�سميم وتطوير 
لبناء  الفئات  متعدد  برنامج  عقد  ينبغي  القطاع،  يف  املنتجات 
الطالب  من  وامل�سممني  احلاليني  امل�سممني  ي�سمل  القدرات 
واجلملة.  التجزئة  جتار  احلالت  بع�ص  ويف  املنتجني  وجمموعات 
وينبغي يف بداية الربنامج اإقامة ور�ص عمل تدريبية متخ�س�سة لكل 
من جمموعات احلرفيني وامل�سممني احلاليني وطالب الت�سميم. 
ومع تقدم الربنامج، ينبغي جمع امل�سممني وجمموعات احلرفيني 
معًا بهدف بناء عالقات عمل تتمحور حول تطوير املنتجات وذلك 

على �سكل جهد تعاوين م�سرتك.

ومدفوعًا  ال�سوق  نحو  موجهًا  املنتجات  وتطوير  ت�سميم  و�سيكون 
بالطلب عليها.

الغربية  اأوروبا  من  دوليني  ت�سميم  خرباء  جلب  ينبغي  ولذلك، 
ياأتي منه  الذي  املكان  الدول ح�سب  ومنطقة اخلليج )وغريها من 
املحليني  احلرفيني  وجمموعات  امل�سممني  مع  للعمل  ال�سياح( 

لتطوير منتجات مدفوعة بالطلب ل�سوق ال�سياحة.

أنماط التصميم

امل�ستمدة  التقليدية  الزخرفية  الأ�سكال  بني  ما  الت�ساميم  �ستجمع 
والتي  ال�سوق  املطلوبة يف  املعا�سرة   والأذواق  الأردنية  الثقافة  من 
نفهم  اأن  املهم  ومن  الأردنيني.  للمنتجني  تناف�سية  ميزة  ت�سيف 
املنتجات  من  جديدة  ن�سخ  عمل  تعني  ل  “تقليدي”  كلمة  اأن  هنا 
التاريخية، بل ت�سري اإىل الأ�سكال الزخرفية والر�سومات واملهارات 
ال�سفات  هذه  تنطبق  اأن  املمكن  ومن  الأردين.  الطابع  ذات 
مع  دجمها  يتم  اأن  اأو  ال�سوق  يف  واملطلوبة  املتداولة  املنتجات  على 
امل�ستهلك.  ذوق  تنا�سب  منتجات  لتطوير  املعا�سرة  الت�سورات 
وتاأخذ عملية تطوير منتجات مدفوعة بال�سوق بعني العتبار الثقافة 

كعن�سر ديناميكي وم�ستمر يف املتطور.

مراكز التصميم 

يف �سبيل ال�ستمرار يف اإعداد ت�ساميم مدفوعة بال�سوق، يجب اأن 
املتعلقة  املعلومات  اإىل  بالو�سول  اليدوية  احلرف  ملوؤ�س�سات  ي�سمح 
الإقليمية  الت�سميم  وت�ستطيع مراكز  ال�سوق.  وتوجهات  بالت�سميم 
اجلامعات  يف  والت�سميم  الفنون  بكليات  الأرجح  على  املرتبطة 
ا�ستكمال الأن�سطة عن طريق الهيئة املن�سقة الوطنية ودعم العمل 
يف  املهني  التدريب  كمركز  الإقليمية  التدريب  مراكز  يف  املنجز 
جمال  يف  مرجعية  مواد  الت�سميم  مراكز  ومتلك  مثاًل.  ال�سلط 
الألوان و�سور  الكتب واملجالت والأمناط وخماليط  الت�سميم مثل 
املنتجات والعينات الفعلية والعينات الكال�سيكية القدمية لت�ستخدم 
كمرجع اإىل الأ�سكال الزخرفية التقليدية وغريها. وينبغي الرتكيز 
ب�سكل خا�ص على الأدوات املرئية واملناهج املكتوبة والر�سمية التي 
م�ستوى  عن  النظر  ب�سرف  احلرفيني  كافة  موؤهالت  مع  تتنا�سب 
تعليمهم. كما ينبغي اأن تعّد هذه املراكز مادة الكرتونية على �سبكة 
اإىل احلرفيني  الو�سول  ت�ستخدم يف  متنقلة  وحدة  وتن�ساأ  النرتنت 
يف جمتمعاتهم املختلفة. وميكن احلفاظ على ا�ستدامة وا�ستمرارية 
تقدمه كل من  الذي  الدعم اجلماعي  الت�سميم من خالل  مراكز 
الر�سوم  اإىل  بالإ�سافة  واجلامعات  املانحة  واجلهات  احلكومة 

املتح�سلة من اخلدمات املقدمة.
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اإلنتاج

حتتاج طرق الإنتاج املتبعة يف الأردن اإىل التحديث والتطوير وذلك 
عند طريق تقدمي دورات تدريبية وا�ست�سارات متخ�س�سة تتمحور 
حول حت�سني طرق الإنتاج احلالية وا�ستحداث طرق جديدة. وعالوة 
على ذلك، فاإن امل�ساعدات على �سكل منح اأو قرو�ص ل�سراء اأدوات 
ومعدات جديدة ت�سمح ملجموعات احلرفيني بتحديث طرق الإنتاج 
والعمل ب�سكل اأكرث كفاءة وفعالية وتطوير منتجات ذات جودة اأعلى.

المواد الخام

احلرف  اإنتاج  يف  امل�ستخدمة  ن�سبيًا  املحلية  اخلام  املواد  قلة  رغم 
اليدوية الأردنية، اإل اأنه من املهم اأخذ املواد املتوفرة بعني العتبار 
وتطوير املنتجات با�ستخدام املواد املحلية. وميلك م�سممو احلرف 
وتعليم  املحلية  املواد  مع  التعامل  على  املقدرة  اخلرباء  اليدوية 
املنال.  �سهلة  مواد  با�ستخدام  منتجاتهم  تعديل  كيفية  احلرفيني 
عاملي  توجه  وهو  املدورة،  باملواد  التحديد  وجه  على  ذلك  ويرتبط 

ازداد �سيوعًا اإىل حد ما يف الآونة الأخرية.

ولذلك، يجب متكني منتجي احلرف اليدوية من الو�سول اإىل املواد 
اخلام املحلية دون احلاجة اإىل املجيء اإىل مدينة عّمان ل�سرائها. 
لتلبية  التجزئة  جتار  مع  واحدة  كمجموعة  العمل  ميكنهم  كما 
جتار  يقوم  حيث  اخلام  املواد  من  واملو�سمية  ال�سهرية  حاجاتهم 

التجزئة بتخزين كميات منا�سبة من املواد املطلوبة.

 وتعترب ال�سرائب املفرو�سة على املواد اخلام امل�ستوردة اإىل الأردن 
تكاليف  عن  ينتج  حيث  اليدوية،  احلرف  قطاع  يواجهها  م�سكلة 
ال�سترياد رفع اأ�سعار املنتجات النهائية، الأمر الذي يحّد من قدرة 
احلرف اليدوية امل�سنوعة حمليًا على مناف�سة املنتجات امل�ستوردة.

وبالإ�سافة اإىل ذلك، ينبغي اأن تقوم الهيئة املن�سقة الوطنية امل�سار 
احلرف  اإنتاج  يف  امل�ستخدمة  اخلام  املواد  م�سكلة  بحل  اآنفًا  اإليها 
البائعني  حتديد  على  املنتجني  م�ساعدة  طريق  عن  وذلك  اليدوية 
من  كبرية  بكميات  اخلام  املواد  ا�سترياد  عملية  وت�سهيل  املوثوقني 
خالل اتخاذ ترتيب تعاوين ما بني احلرفيني للم�ساعدة يف تخفي�ص 

الأ�سعار.

 كما ينبغي البحث يف م�ساألة الر�سوم اجلمركية املنا�سبة املفرو�سة 
على املواد اخلام امل�ستخدمة يف اإنتاج احلرف اليدوية.

و�سي�سمل تاأثري مبادرة الت�سميم واجلودة ما يلي: 

رفع م�ستوى املعرفة واملقدرة يف جمال الت�سميم؛ واإن�ساء موؤ�س�سات 
تكاليف  وتخفي�ص  الإنتاجية  وزيادة  الت�سميم؛  لدعم  اإقليمية 
الإنتاج؛ وزيادة املبيعات نتيجة لبتكار ت�ساميم موجهة نحو ال�سوق 
وانخفا�ص تكاليف الإنتاج؛ والو�سول الإقليمي اإىل املواد اخلام ذات 
اجلودة العالية؛ وانخفا�ص تكاليف املواد اخلام نتيجة ل�سراء كميات 

كبرية والتخفي�سات على ال�سرائب.

بناء المهارات والقدرات

التصميم واإلنتاج

بالإ�سافة اإىل تطوير منتجات جديدة وحت�سني املنتجات احلالية من 
خالل احل�سول على ا�ست�سارات يف جمايل الت�سميم والإنتاج، فمن 
املنتجات  املنتجني عملية تطوير  اأن تفهم وتدرك جمموعات  املهم 
با�ستمرار.  ت�ساميمها  وتطوير  حتديث  ت�ستطيع  لكي  اأف�سل  ب�سكل 
ويعترب الربنامج التدريبي ال�سامل الذي يتمحور حول موا�سيع مثل 
عنا�سر الت�سميم الأ�سا�سية والألوان وحتليل توجهات ال�سوق وطرق 

الإنتاج وغريها عن�سرًا اأ�سا�سيًا يف بناء القدرات يف القطاع.
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برنامج إرشاد وتوجيه المصممين

وامل�سممني  الطالب  امل�سممني من  وتوجيه  اإر�ساد  برنامج  ي�سرك 
املنتجات،  وت�سميم  تطوير  عملية  كامل  يف  املعروفني  الأردنيني 
الإ�سرتاتيجية  واإعداد  بال�سوق  املتعلقة  الأبحاث  من  ابتداء  وذلك 
وحتى تطوير النماذج النمطية والعينات وحتديد التكاليف والأ�سعار 
وامل�ساركة يف العرو�ص التجارية وطرح املنتجات. ويلعب امل�ساركون 
يف  تعقد  التي  الندوات  من  جمموعة  يف  فاعاًل  دورًا  الربنامج  يف 
الأردن حول الت�سميم وقد يح�سروا اجتماعًا حول الت�سميم وذلك 
لكي  اأو منطقة اخلليج  اأوروبا  يتعلق مبعر�ص جتاري قائم يف  فيما 
اأف�سل ال�سوق الذي يعلمون على  يفهم وي�ستوعب امل�سممون ب�سكل 
عالقات  اإن�ساء  على  الربنامج  هذا  له.و�سيحث  الت�ساميم  ابتكار 
واأ�سحاب  النا�سئني  وامل�سممني  واملنتجني  املوؤ�س�سات  بني  عمل 
اإيجاد  �سمان  يف  اأ�سا�سيًا  عاماًل  ي�سكلون  الذين  الريادية  امل�ساريع 

�سل�سلة قيم م�ستدامة يف قطاع احلرف.

التدريب في مجال إدارة األعمال

ومن خالل  با�ستمرار.  للتغيري  والأ�سواق  امل�سرتين  تخ�سع حاجات 
واملهارات  الأعمال  اإدارة  جمال  يف  التدريب  ي�سمل  برنامج  تنفيذ 
ذات العالقة والت�سميم والإنتاج واملعلومات املتعلقة بال�سوق، �سيتم 
تاأهيل احلرفيني ب�سكل اأف�سل لكي ي�ستطيعوا مراقبة توجهات �سوق 
مبتكرة  منتجات  وا�ستحداث  امل�سرتين؛  بطلبات  والتنبوؤ  العمل؛ 
اإىل  والو�سول  ال�سوق؛  وتوقعات  واجتاهات  واحتياجات  تتما�سى 
واجلهات  امل�سرتين  مع  عمل  عالقات  وبناء  وتاأ�سي�ص  الأ�سواق؛ 
الفاعلة الرئي�سية الأخرى يف قطاع احلرف.ومن الأمثلة على تلك 
الربامج املتخ�س�سة برنامج جاهزية ال�سوق الذي قامت به منظمة 
جتهيز  �سيتم  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة   .)ATA( احلرفيني  م�ساعدة 
تتمكن  لكي  اأف�سل  ب�سكل  اخلا�ص  القطاع  يف  الأعمال  موؤ�س�سات 
من العمل لوحدها دون احل�سول على م�ستوى عاٍل من الدعم من 

املنظمات غري احلكومية املحلية.

التسويق

�سيتم عقد دورات تدريبية حول البيع بالتجزئة ومهارات الت�سويق 
الأخرى ف الأماكن التي تباع منتجات لل�سياح. و�سي�سمل التدريب 
وخدمة  بالتجزئة  البيع  حمالت  واإدارة  الأعمال  اإدارة  مهارات 
املنتجات.  وعر�ص  امل�سرتين  وتوقعات  البيع  ومهارات  العمالء 
بالتجزئة  البيع  موؤ�س�سات  يف  واملطورة  املح�سنة  الإدارة  �ساأن  ومن 
وحمالت الت�سويق الأخرى اأن ت�سهل بيع املنتجات لل�سياح، مما ينتج 
على  الطلب  وارتفاع  العمالء  ر�سا  من  مقبول  م�ستوى  حتقيق  عنه 

املنتجات ال�سياحية.

مركز التدريب المهني في السلط

قطاع  يف  هامًا  م�سدرًا  ال�سلط  يف  املهني  التدريب  مركز  يعترب 
احلرف اليدوية. ومن �ساأن جتديد املركز مع الرتكيز على حت�سني 
جودة الإدارة وجودة التدريب اأن يجعل منه م�سدرًا اإقليميًا ووطنيًا 
الفنون  مبراكز  القدرات  بناء  مبادرات  ربط  املمكن  للقطاع.ومن 
والت�سميم يف اجلامعات وبكليات املجتمع التي توفر التدريب املهني 

وذلك بهدف تنفيذ برامج تدريبية م�ستدامة. 

واإن التاأثري املرتتب على مبادرة بناء القدرات �سي�سمل ت�سكيل جمموعة 
احلرف  اإنتاج  دعم  على  قادرين  متمر�سني  م�سممني  من  مكونة 
اليدوية على امل�ستويني الوطني واملحلي؛ وح�سول املنتجني على فهم 
الت�سويق؛ وحت�سني  عملية  الإنتاج يف  وتطوير  الت�سميم  اأهمية  حول 
مهارات م�سوقي منتجات احلرف اليدوية، مبا يف ذلك حمالت البيع 
بالتجزئة وبائعي الب�سطات والأك�ساك ومراكز الإنتاج التي تبيع قطع 
احلرف اليدوية لل�سياح. وحت�سني مهارات اإدارة الأعمال لدى املنتجني 
والوكالء وامل�سوقني؛ وبناء عالقات م�ستمرة بني املنتجني وامل�سرتين 
ومهارات  بينهما  القائمة  املتبادلة  بالعالقة  اجليدة  للمعرفة  نتيجة 
التوا�سل والتفاو�ص املعززة؛ واإن�ساء مركز التدريب املهني يف ال�سلط 

كم�سدر ت�سميم وت�سويق ومرفق تدريب وطني.
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التسويق

الوصول إلى األسواق

اإن تقوية الروابط القائمة ما بني بائعي احلرف اليدوية يف القطاع 
اخلا�ص واملنتجني يعّد عاماًل هامًا يف حت�سني و�سول املنتجني اإىل 
ال�سياحة. وذكر  �سوق  الأردنية يف  املنتجات  وتعزيز وجود  الأ�سواق 
جتار التجزئة وجتار اجلملة باأنه على الرغم من رغبتهم باحل�سول 
ب�سكل  اأنهم غري جمهزين  اإل  املنتجات من منتجني حمليني،  على 
لحتياجات  مدركني  وغري  املحدد  الوقت  يف  الطلبات  لتلبية  جيد 

امل�سرتين.

القطاع  يف  واملوزعني  اجلملة  وجتار  الوكالء  اإىل  حاجة  وهناك 
اخلا�ص لكي يكونوا حلقة و�سل بني املنتجني وامل�سرتين. وقد يعمل 
الوكيل مع املنتجني يف القرى ويجمع املنتجات ويتحقق من جودتها 
موا�سع  معاجلة  اإىل  امل�سرتي.وبالإ�سافة  اإىل  بتو�سيلها  ويقوم 
واإدارة  اجلودة  و�سبط  الت�سميم  مهارات  يف  والق�سور  النق�ص 
الأعمال يف القطاع عن طريق برامج التدريب املتخ�س�سة كما هو 
مو�سح اآنفًا، فينبغي بذل جهد مرّكز على ربط امل�سرتين باملنتجني 
ت�سميم  خالل  من  العالقات  وتعزيز  اإن�ساء  املمكن  ومن  املحليني. 
منتجات خا�سة تلبي متطلبات تاجر التجزئة وتوفر منتجات خا�سة 
املنتجني  بني  القائمة  الروابط  تعزيز  و�سيتم  ح�سري.  ب�سكل  له 

وال�سوق ب�سكل جوهري على امل�ستويني الوطني والإقليمي. 

وعالوة على ذلك، ينبغي الرتكيز على متكني ال�سياح من الو�سول 
خالل  من  وذلك  الأردن  يف  امل�سنوعة  املنتجات  اإىل  �سهل  ب�سكل 
ور�ص عمل  اإدراج  على  لت�سجيعهم  ال�سياحيني  املر�سدين  مع  العمل 
وحتويل  ال�سياحية؛  جولتهم  يف  اليدوية  احلرف  عر�ص  و�سالت 
العالمة  حتمل  التي  للمنتجات  تروج  التي  واملحالت  الأك�ساك 
الفنادق  يف  خا�سة  معار�ص  واإن�ساء  الأردن”؛  يف  “�سنع  التجارية 
بالتجزئة  البيع  حمالت  مع  والعمل  الأخرى  ال�سياحية  والوجهات 

احلالية للرتويج للمنتجات امل�سنعة حمليًا.
كما اأن اللتزام باملتطلب الذي يقت�سي من جتار التجزئة اأن ت�سكل 
املنتجات  من  الأقل  على   %70 ن�سبته  ما  املحلية  اليدوية  احلرف 
من  هامًا  عن�سرًا  يعترب  الأردين  ال�سياحة  لقانون  وفقًا  املعرو�سة 

عنا�سر الرتويج للمنتجات املحلية يف �سوق ال�سياحة. 

وينبغي درا�سة م�سروع اإن�ساء حمل حريف مركزي م�سمم على �سكل 
ت�سرف  اأن  املمكن  ومن  جدي.  ب�سكل  املنتج  ح�سب  مق�سم  متجر 

الهيئة املن�سقة على عملية اإن�ساء واإدارة ذلك املتجر رغم توجب

 اإدارته بناء على منوذج القطاع اخلا�ص لكي يوفر منتجات عالية 
اجلودة وخدمة متميزة للعمالء بهدف حتقيق الربحية. 



مشروع تطوير السياحة في األردن )2(24

إشهار العالمة التجارية

يف �سبيل الرتويج ب�سورة اأف�سل ملنتجات احلرف اليدوية الأردنية 
عن  ومتييزها  ال�سياحية  الأ�سواق  يف  اجلودة  وعالية  الأ�سيلة 
املنتجات امل�ستوردة واإ�سافة قيمة لها عن طريق اأ�سل غري ملمو�ص، 
ينبغي اإعداد برنامج لإ�سهار العالمة التجارية واإ�سرتاتيجية لإطالق 
تلك العالمة والرتويج لها ودجمهما يف اإ�سرتاتيجية احلرف اليدوية 
الكلية. ومن خالل اإطالق حملة ترويجية للعالمة التجارية “�سنع 
يف الأردن”، �سيعرف ال�سياح باأن املنتجات املباعة حتت ا�سم هذه 
العالمة  تعّد  حيث  اأ�سيلة،  اأردنية  منتجات  هي  التجارية  العالمة 

املميزة الوحيدة بالن�سبة للعمالء.

لتمييز  اأداة  جمرد  لي�ست  التجارية  العالمة  اإ�سهار  مبادرة  واإن 
ترتبط  بل  الأجنبية،  املنتجات  عن  الأردن  يف  امل�سنوعة  املنتجات 
تلك العالمة بالهوية الثقافية لالأردن وطريقة تعريف الأردن بنف�سه 
وبثقافته وبتمّيزه واختالفه عن الدول ال�سقيقة له، كما تربط املنتج 
على  وتوؤثر  لها  الثقافية  وال�سور  املن�ساأ  بدولة  �سراوؤه  يتم  الذي 

املنظورات والتوقعات العامة املتعلقة بها.

اليدوية  للحرف  التجارية  العالمة  اإ�سهار  مبادرة  تكون  اأن  وينبغي 
تن�سيط  وهيئة  والآثار  ال�سياحة  لوزارة  توجه  اأي  مع  للتكيف  قابلة 
ال�سياحة لإ�سهار العالمة يف قطاع ال�سياحة كجزء من عملية اإدارة 
الأردن”  يف  “�سنع  التجارية  العالمة  و�سرتوج  العام.  النطباع 
املثبتة على منتجات احلرف اليدوية لل�سلع الثقافية يف �سياق الهوية 
يف  الأردنية  اليدوية  للحرف  ميزة  اأي�سًا  و�ستوفر  العامة  الثقافية 

ال�سوق العاملي. 

العالمات  اإ�سهار  حمالت  على  والناجحة  اجليدة  الأمثلة  ومن 
التجارية هي حملة “�سنع بفخر يف اإفريقيا اجلنوبية”:

 2001 عام  يف  اأطلقت  املحلية” التي  املنتجات  “ا�سرِت  حملة  وهي 
واملجتمع  العمال  ومنظمات  العمل  وموؤ�س�سات  احلكومة  قبل  من 
املحلي )املوؤ�س�سون املمثلون يف جمل�ص التطوير القت�سادي والعمالة 
الوطني – ندلك( لتعزيز ا�ستحداث الوظائف والفتخار باملنتجات 
اجلنوبية  اإفريقيا  يف  لل�سركات  الرتويج  طريق  عن  “املحلية” 
اإطالق  و�سيتطلب  يقدمونها.  التي  املحلية  واخلدمات  واملنتجات 
�سغار  ي�سمل  والتنظيم  لالعتماد  �سفافًا  نظامًا  التجارية  العالمة 
وكبار املنتجني لكي ل ت�ستثنى موؤ�س�سات الأعمال فائقة ال�سغر من 
نطاق ذلك النظام. و�سيقع على عاتق “اجلهة” امل�سوؤولة عن اإ�سهار 
العالمة التجارية )عادة ما تكون الهيئة املن�سقة للقطاع( م�سوؤولية 

توظيفها  ا�ستخدامها  ومراقبة  الالزمة  واملعايري  الأ�س�ص  و�سع 
والرتويج لها يف قطاعي احلرف اليدوية وال�سياحة.

و�ستن�ساأ احلاجة اإىل اإطالق برنامج ت�سجيعي لتجار التجزئة لو�سع 
بهدف حثهم  وذلك  لها  والرتويج  املنتجات  على  التجارية  العالمة 
على بيع منتجات م�سنعة حمليًا ومتييزها عن املنتجات امل�ستوردة. 
الوطنية  التجارية  العالمة  ترتك  اأن  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة 
املجال لإ�سافة واإدراج ال�سعارات والعالمات التجارية املحلية حتت 

مظلتها. 

وت�ستطيع منظمات املجتمع املحلي واجلمعيات ومراكز الإنتاج التي 
تقع حتت مظلة العالمة التجارية “�سنع يف الأردن” خلق هوياتها 

اخلا�سة التي ت�سبح مرادفة لنمط و�سكل حمدد وجودة معينة.
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الحملة الترويجية

وتعريف  الأردن  يف  امل�سنوعة  اليدوية  للحرف  الرتويج  �سبيل  يف 
يف  “�سنع  التجارية  العالمة  حتمل  منتجات  �سراء  مبنافع  ال�سياح 
الوجهات  ت�ستهدف  وطنية  ترويجية  حملة  اإطالق  ينبغي  الأردن”، 
اجلهود  �سمن  احلملة  دمج  ينبغي  كما  الرئي�سية.  ال�سياحية 
ال�سياحية الوطنية واملحلية والرتويج لها مل�ساعدة ال�سياح على فهم 
ال�سفات الفريدة التي تت�سم بها ثقافة واإرث الأردن. واإن الق�سايا 
املتعلقة مبنتجي احلرف اليدوية الأردنيني، مثل الأ�ساليب والتقنيات 
التي ي�ستخدمونها والأ�سكال الزخرفية التي يتم تطوير الت�ساميم 
بناء عليها واملنافع املتاأتية من الدخل املتزايد، �ستوؤدي اإىل تعزيز 
فهم ال�سياح للمنتجات التي يقومون ب�سرائها واملنافع التي يحققها 

املنتجون وجمتمعاتهم. 

كما ُتو�سى وت�سجع احلكومة والقطاع اخلا�ص على اإ�سدار املن�سورات 
على  امل�ستهلكني  وت�ساعد  الأردنية  للمنتجات  تروج  التي  والكتيبات 

قرارات  يتخذوا  لكي  وامل�ستوردة  الأردنية  املنتجات  بني  التفريق 
مدرو�سة بخ�سو�ص الب�سائع التي يرغبون ب�سرائها.

يف  الأردنية  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  ت�ساعد  قد  املثال،  �سبيل  فعلى 
يف  احلرفية  املنتجات  عر�ص  خالل  من  املنتجات  لتلك  الرتويج 
معار�ص ال�سياحة وال�سفر، كما قد تعر�ص اخلطوط اجلوية امللكية 
املنتجات احلرفية على منت رحالتها ويف املجالت التي ت�سعها يف 
كالفنادق  ال�سياحية  اخلدمات  مزودو  ي�ستخدم  وقد  الطائرات، 
ال�سيوف.  الردهات وغرف  املنتجات احلرفية يف تزيني  واملطاعم 

مبنتجي  قوائم  على  بال�سياح  اخلا�سة  الكتيبات  حتتوي  قد  كما 
احلرف اليدوية وور�ص العمل والأ�سواق املتخ�س�سة وقد يتم اإعداد 

اأو�ساف املنتجات وتوفريها لل�سياح. 

وينبغي اأن حتتوي كافة املواد الرتويجية املعدة لل�سياح القادمني اإىل 
الأردن على معلومات حول احلرف اليدوية، مبا يف ذلك الإ�سارة اإىل 

املنتجات امل�سنوعة قرب الوجهات ال�سياحية الهامة.

ينبغي  اليدوية،  احلرف  قطاع  اإىل  ال�سباب  ا�ستقطاب  �سبيل  ويف 
بحيث  لهم  خ�سي�سًا  م�سمم  للقطاع  للت�سويق  برنامج  اإعداد 
الفيديو  واأ�سرطة  الأزياء  عرو�ص  با�ستخدام  وذلك  معهم  يتفاعل 
واإقامة ال�سبكات الجتماعية وغريها من الو�سائل وتطوير منتجات 

ت�ستهدف �سوق ال�سباب.

هو  ال�سباب  نحو  واملوجهة  املن�سقة  احلملة  هذه  من  الغر�ص  واإن 
عمل  وجمال  حيوية  اقت�سادية  كفر�سة  اليدوية  احلرف  عر�ص 
�سيحظى مب�ستقبل واعد. كما ميكن الرتويج لفر�ص العمل املتعددة 
وجتار  وامل�سممون  الإنتاج  مدراء  ذلك  يف  مبا  القطاع،  يف  املتاحة 

التجزئة.

املوؤ�س�سات  كافة  بالتعاون مع  اإ�سافية  ترويجية  اأداة  تطوير  وينبغي 
كهدايا  اليدوية  احلرفية  قطع  ا�ستخدام  لدعم  الأردنية  احلكومية 
ت�سهيل  الوطنية  املن�سقة  الهيئة  ت�ستطيع  حيث  وطنية،  وتذكارات 

عملية تطبيق هذه املمار�سة. 

و�سي�سمل التاأثري املرتتب على مبادرات الت�سويق:
ازدياد املبيعات نتيجة للو�سول املح�سن اإىل ال�سوق واإدارة حمالت 
البيع بالتجزئة ومهارات البيع؛ وتعزيز الروابط القائمة بني املنتجني 
يف  املعرو�سة  الأردنية  املنتجات  ن�سبة  وارتفاع  املتعددة؛  والأ�سواق 
الأ�سالة  متثل  مميزة  جتارية  عالمة  واإيجاد  ال�سياحية؛  املحالت 
امل�ستوردة؛  واملنتجات  الأردن  يف  امل�سنوعة  املنتجات  بني  وتفرق 
باملواقع املختلفة يف  اإقليمية مرتبطة  وابتكار عالمات و�سور عامة 
واإيجاد  املميزة؛  واخل�سائ�ص  العالية  اجلودة  على  ودالة  الأردن 
هويات اإقليمية ووطنية اأردنية مرتبطة بالعالمة التجارية “�سنع يف 
الأردن”؛ وتعزيز وعي ال�سياح بالتقاليد والأعراف الأردنية والإرث 
املجالت  خمتلف  يف  بالعمل  ال�سباب  اهتمام  وازدياد  الأردين؛ 
العاملة يف قطاع احلرف اليدوية؛ وتن�سيق كافة احلمالت الرتويجية 
املتعلقة بال�سياحة لت�سمل منتجات احلرف اليدوية وال�سورة العامة 

لها واملعلومات املتعلقة بها.
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�ستن�ساأ احلاجة اإىل احل�سول على التمويل والدعم من احلكومة واجلهات املانحة 
مكونات  خمتلف  تنفيذ  اأجل  من  اخلا�ص  والقطاع  املجتمع  وكليات  واجلامعات 
الإ�سرتاتيجية. و�سيبا�سر القطاع اخلا�ص اأداء مهام الت�سويق  حيث �سيعمل على 
ربط املنتجات بال�سوق بفعالية اأكرب وحت�سني الو�سول اإىل املواد اخلام والإمداد 
امل�ستدام باملواد. كما قد يرغب القطاع اخلا�ص بدرا�سة اإن�ساء بنك للمواد اخلام 
القطاع  و�سي�ساهم  املطلوبة.  باملواد  امل�ستمر  الإمداد  على  احلفاظ  اأجل  من 
اخلا�ص من خالل الرتويج ملنتجاته اخلا�سة وموؤ�س�سات الأعمال العاملة فيه يف 

زيادة الوعي باحلرف اليدوية الأردنية.

الأخرى  واملهام  ال�سبكات  واإقامة  الوطنية  املن�سقة  الهيئة  احلكومة  و�ستدعم 
املو�سحة اأعاله التي تندرج �سمن م�سوؤوليات الهيئة املن�سقة. كما �ستعزز الوعي 
باحلرف اليدوية الأردنية من خالل احلمالت الرتويجية ال�سياحية التي تطلقها 
احلكومة  وت�ستطيع  الأردنية.  ال�سياحة  تن�سيط  وهيئة  والآثار  ال�سياحة  وزارة 
بالتعاون مع الهيئة املن�سقة رعاية املعار�ص من خالل وزارة ال�سناعة والتجارة 
م�ستوى  رفع  اإىل  يقود  الذي  الأمر  ال�سادرات،  �سوق  تطوير  اأي�سًا عن  امل�سوؤولة 

و�سول بع�ص املنتجني اإىل ال�سوق. 

الالزمني  واملوظفني  املرافق  اجلامعات  يف  والت�سميم  الفنون  كليات  توفر  وقد 
الذي  الأمر  الإقليمية،  واملوارد  الت�سميم  وملراكز  الت�سميم  جمال  يف  للتدريب 
يحافظ على ا�ستمرارية اأداء هذه املهام. وقد تتم اإ�سافة التدريب يف جمال اإدارة 
التدريب  برامج  توفر  التي  املجتمع  كليات  مناهج  اإىل  اليدوية  احلرف  وت�سويق 

املهني اأي�سًا. 

متويل  موؤ�س�سات  طريق  عن  اليدوية  احلرف  لقطاع  قرو�ص  منح  املمكن  ومن 
املراأة  �سندوق  ذلك  يف  مبا  الأردن،  يف  العاملة  املختلفة  ال�سغرية  امل�ساريع 

و�سندوق ال�سمان امل�سريف و�سندوق التنمية الجتماعية.

و�سيقع على عاتق كل من الهيئة املن�سقة الوطنية ووزارة ال�سياحة والآثار م�سوؤولية 
جتميع هذه املن�ساآت لتوفري دعم م�سرتك لقطاع احلرف اليدوية.

 

تمويل اإلستراتيجية 
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اليدوية  احلرف  لقطاع  وطنية  اإ�سرتاتيجية  خطة  وتنفيذ  ت�سميم  �سيتطلب 
ال�سياحي بذل جهد مكثف وم�ساعف يف الدعم املايل من اأجل اإجراء تغيريات 
دائمة يف القطاع. وينبغي تنفيذ الإ�سرتاتيجيات الرئي�سية املو�سحة اأعاله كجزء 
و�سغرية  ومتو�سطة  واأهداف طويلة  واحدة حتتوي على خطط  اإ�سرتاتيجية  من 

الأجل.  

املقرتح  الإجراءات  يبني  جدول  على  نهايتها  يف  الإ�سرتاتيجية  هذه  وحتتوي 
وي�ستخدم   .)2015-2010( القادمة  اخلم�ص  ال�سنوات  مدار  على  اتخاذها 

املخطط كمر�سد عام ي�سمل التفا�سيل املعدة لأ�سحاب امل�سلحة ذوي العالقة.

تنفيذ اإلستراتيجية: 2010 – 2015 
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يو�سح اجلزء التايل بالتف�سيل خطة لتطوير مواقع خمتارة كجزء من برنامج 
جتريبي لتطوير قطاع احلرف اليدوية ال�سياحي على امل�ستوى الوطني. وت�سمل 
املواقع الأولية كل من وادي رم ووادي مو�سى وعجلون وال�سلط واملناطق امل�ستهدفة 
يف م�سروع تطوير ال�سياحة يف الأردن الثاين. وتنتج كافة املناطق الأربعة عددًا 
كبريًا من قطع احلرف اليدوية وعدة جمموعات عاملة من املنتجني )من القطاع 
اختالف  من  الرغم  وعلى  حكومية(.  غري  منظمة  قبل  من  واملدارة  اخلا�ص 
الحتياجات  فاإنها جميعًا متلك  املنتجات،  وعرو�ص  التقاليد  املناطق من حيث 
ذاتها، خا�سة احلاجة اإىل تطوير املنتجات واإجراء حت�سينات على عملية الإنتاج 

والو�سول اإىل ال�سوق والو�سول اإىل راأ�ص املال.

ق�سور  موا�سع  على  تنطوي  الأربعة  املناطق  اأن  ومبا 
واحتياجات مماثلة، فاإن الإ�سرتاتيجيات املعدة لكل منطقة 
هي ذاتها، حيث اأن الهدف الأ�سا�سي منها هو حت�سني و�سول 
اأردنية  منتجات  توفري  مع  ال�سوق  اإىل  املنتجني  جمموعات 
ال�سنع وعالية اجلودة لالأ�سواق ال�سياحية املحلية والوطنية.

 و�ستح�سل كل منطقة على الدعم املطلوب من خالل خطة 
حمددة مبنية على اأن�سطة الإنتاج والت�سويق احلالية واملقدرة 
املوؤ�س�ساتية. كما �ستحدد هوية لكل موقع بناء على ال�سورة 
اليدوي املنفذ فيها.  الإنتاج احلريف  له ونوع  العامة املميزة 
و�سيتم ربط تلك املناطق من خالل العالمة التجارية “�سنع 
يف الأردن” واحلملة الرتويجية لهذه العالمة واجلهود التي 
و�ستكون  ال�سدد.  هذا  يف  الوطنية  املن�سقة  الهيئة  تبذلها 
للجهود  مكملة  منطقة  كل  يف  املبذولة  التطويرية  اجلهود 
حلرف  لقطع  انت�سارًا  اأو�سع  هوية  بناء  اأجل  من  الأخرى 

اليدوية الأردنية.
  

ولقد اأن�سئت كافة املناطق الأربعة جمموعات من املنتجني، مبا يف ذلك اجلمعيات 
التعاونية واملنظمات غري احلكومية  وموؤ�س�سات الأعمال احلرفية امل�ستقلة.

 إستراتيجيات خاصة لتطوير قطاع الحرف اليدوية 
 السياحي إقليميًا
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قيا�ص  بهدف  امل�سروع  اأن�سطة  كافة  القائمة  املجموعات  و�ستنفذ 
مدى  لتحديد  املنتجني  جمموعات  تقييم  و�سيتم  احلالية.  املقدرة 
ا�ستعدادهم للم�ساركة يف م�سروع تطوير احلرف اليدوية يف قطاع 
املتطلبات  من  جمموعة  وعر�ص  ت�سميم  �سيتم  كما  ال�سياحة. 
واختيار  الأويل  اجتماعهم  يف  املنتجني  جمموعات  على  واملعايري 
جمموعة �سغرية من املجموعات للح�سول على تدريب م�ستمر بعد 

التقييم الأويل.

و�ستتطلب امل�ساركة يف الإ�سرتاتيجية عالقة اأخذ وعطاء حيث من 
ومواردها  وقتها  كامل  املنتجني  جمموعات  تخ�س�ص  اأن  املتوقع 
طريق  عن  الالزمني  والتدريب  الدعم  على  احل�سول  مقابل 
حال  يف  يقت�سي  الذي  املبداأ  اإىل  الأ�سلوب  هذا  وي�ستند  الربنامج. 
تخ�س�ص  باأن  اخلا�سة،  مبواردهم  املنتجني  جمموعات  م�ساهمة 
بعني  الربنامج  اأخذ  اإىل  �سيميلون  حيث  املخرجات  يف  ح�سة  لهم 

اجلد.

وطبقًا ملا ذكر اأعاله، تتمحور الإ�سرتاتيجية حول الو�سول املح�سن 
املحلي  ال�سياحة  �سوق  اإمداد  على  و�سرتكز  ال�سياحة  اأ�سواق  اإىل 
اإمكانيات  كانت  حال  يف  الدولة  يف  الأخرى  ال�سياحة  واأ�سواق 

جمموعة املنتجني كافية للتو�سع خارج املنطقة املحلية.

الوصول إلى السوق
يعترب توفري املنتج لل�سياح اأ�سهل بكثري من جلب ال�سياح اإىل املنتج. 
التي  الأماكن  يف  الأردن  يف  امل�سنوعة  باملنتجات  العناية  وجتدر 
ال�سياح  ا�ستقطاب  مواقع  مثل  املنتجات  تلك  ال�سياح  منها  ي�سرتي 
الرئي�سية )خا�سة املخارج( والفنادق واملتاجر يف املدن وعن طريق 
بائعي الب�سطات واملعار�ص القائمة يف ال�سوارع واملهرجانات املحلية.

املنتجون  بها  يقوم  التي  املختلفة  الأدوار  اإدراك  بنا  ويجدر 
وامل�سممون وامل�سوقون يف �سل�سلة الإمداد رغم اأن ما كان متوقعًا من 
كل منها هو اأداء كافة هذه املهام. ويعّد املنتجون خرباء يف الإنتاج 
واجلملة  التجزئة  بتجار  بفعالية  ربطهم  فيجب  الت�سويق،  ولي�ص 
وامل�سممني من اأجل الو�سول اإىل الأ�سواق بنجاح. وينبغي تنفيذ كل 
مهمة من قبل اأولئك املنتجني الذين يتمتعون باخلربة العملية ذات 

العالقة.

تجار التجزئة

الرئي�سية  ال�سياحية  الوجهات  واملتاجر يف  الأك�ساك  ينبغي حت�سني 
الأردن  للمنتجات امل�سنوعة يف  الأربعة بهدف الرتويج  املناطق  يف 
وخلق بيئة �سديقة لل�سياح. وطبقًا ملا ذكر اأعاله، �سرتكز جمموعة 
خدمة  مثل  موا�سيع  على  بالتجزئة  البيع  جمال  يف  التدريبات  من 
ين�سب  اأن  ويجب  ال�سوق.  يف  والطلب  لل�سلع  والرتويج  العمالء 
على  اأن  اإل  حمليًا،  امل�سنوعة  للمنتجات  الرتويج  على  الرتكيز 
البالد  يف  اأخرى  مناطق  من  منتجات  عر�ص  واملتاجر  الأك�ساك 

)حتمل ا�سم العالمة التجارية الوطنية(.

البيع  متاجر  من  املزيد  على  ال�سوق  يف  طلب  هناك  كان  حال  يف 
على  املهتمة  املحلية  املوؤ�س�سات  ف�ستح�سل  الأك�ساك،  اأو  بالتجزئة 
�ساأن  ومن  ما.  متجر  جتديد  اأو  لفتح  املطلوبني  والدعم  التدريب 
اأو  حكومية  منح  �سكل  على  اإما  املال  راأ�ص  م�سادر  مع  الت�سال 
ت�سهيالت ائتمانية من بنك حملي اأن ميّكن املنظمات اأو موؤ�س�سات 
القطاع اخلا�ص من فتح متاجر جديدة اأو جتديد املتاجر القائمة. 
ومن الأمثلة على مواقع الأك�ساك/املتاجر: املنطقة الأمامية لقلعة 
مو�سى؛  وادي  البرتاء يف  مدينة  وقرب  عجلون يف منطقة عجلون؛ 
م�سروع  يف  ال�سرتاحة  ومنطقة  رم  قرية  قرب  الزوار  مركز  ويف 
املفرو�سة  القيود  تطبيق  وينبغي  رم.  وادي  يف  البيئية  ال�سياحة 
على  تعريفية  مل�سقات  و�سع  ومتطلبات  امل�ستوردة  املنتجات  على 
املنتجات من قبل ال�سلطات املحلية وذلك لي�ستطيع ال�سياح التفريق 

بني املنتجات امل�سنوعة يف الأردن واملنتجات امل�ستوردة. 
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المناطق الحرفية

والدعم عن طريق  الأولوية  امل�سنوعة حمليًا  املنتجات  بائعو  مينح 
التدريب وتطوير املنتجات وغريها يف اأي مكان توجد فيه “مناطق 
م�ساحة حمدودة  تخ�سي�ص  وينبغي  ما.  حرفية” قائمة يف مدينة 
لبائعي املنتجات خارج املنطقة املحلية وفر�ص اأنظمة/قيود �سارمة 
على املنتجات امل�ستوردة. ويقع على عاتق املدينة اأو اجلهة الإدارية 
يف املنطقة احلرفية م�سوؤولية تطبيق هذه ال�سيا�سة. ويجدر النتباه 
يرتدد  التي  املناطق  اليدوية يف  بيع قطع احلرف  اإىل �سرورة  هنا 
اإليها ال�سياح. ومن غري الواقعي اأن نتوقع من اأغلبية ال�سياح تغيري 

م�سار رحلتهم لزيارة �سوق حرف يدوية معني.

الفنادق والمطاعم

ينبغي بذل جهد تعاوين بني املنتجني املحليني والفنادق من خالل 
الربنامج املنفذ بحيث ينطوي على ابتكار ت�ساميم ملنتجات فردية  
يف  بالت�سليم  والعناية  ح�سرية  اتفاقيات  واإبرام  املطلوبة  بالأ�سعار 
تقدمي  يجب  كما  للعمالء.  متميزة  خدمة  وتقدمي  املحدد  الوقت 

الدعم للفنادق يف عر�ص املنتجات امل�سنوعة حمليًا والرتويج لها.

لكي  املنتجني  جمموعات  مع  ترابطية  عالقات  بناء  املمكن  ومن 
موؤ�س�سات  يف  امل�ستخدمة  باملنتجات  واملطاعم  الفنادق  يزودوا 
الفنادق  ال�سابون  منتجو  يزود  قد  املثال،  �سبيل  فعلى  اأعمالها. 

املحلية بال�سابون ل�ستخدامها يف غرف ا�ستقبال ال�سيوف.

اإنتاج الأقم�سة واملطرزات اأغطية الأ�سرة  كما قد توؤمن جمموعات 
وال�ستائر واأغطية املائدة وغريها للمطاعم والفنادق املحلية.

البيع للمناطق األخرى

ينبغي اإن�ساء عالقات ات�سال وتوا�سل بني الأ�سواق الوطنية الأخرى 
وجمموعات املنتجني التي لديها ا�ستعداد للتو�سع خارج نطاق ال�سوق 
املحلي الذي تعمل فيه. وتتحقق اجلاهزية بتوفر القدرة الإنتاجية 
الطلبات  اإدارة  على  واملقدرة  الالزمة  النقل  وو�سائل  الكافية 

والت�سال مع امل�سرتين الذي يعي�سون خارج املنطقة.

 و�سيتبع الإطار الزمني التايل يف الو�سول اإىل ال�سوق:

السنة األولى
• الكلية 	 الإدارة  التجزئة احلاليني بهدف حت�سني  تدريب جتار 

وتلبية  والبيع  العمالء  بالتجزئة ومهارات خدمة  البيع  لقطاع 
توقعات امل�سرتين وت�سويق وعر�ص املنتجات.

• ربط التجار املحليني باملنتجني املحليني 	
• حتديد اأ�سحاب امل�ساريع الريادية يف القطاع اخلا�ص لتاأمني 	

املواد اخلام لهم
• توفري مل�سقات العالمة التجارية “�سنع يف الأردن” وتطبيق 	

الإر�سادات ذات العالقة
• اإقامة املعار�ص للرتويج للمنتجات امل�سنوعة حمليًا	
• حتديد الفنادق املهتمة با�ستخدام املنتجات املحلية	
• اإقامة معر�ص لكافة املنتجات يف املناطق الأربعة امل�ستهدفة يف 	

نهاية ال�سنة الأوىل
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السنتين الثانية والثالثة
• ال�ستمرار يف توفري التدريب والدعم يف جمال البيع بالتجزئة	
• ربط املنتجني بالتجار العاملني يف اأي مكان اآخر يف الأردن	
• تطوير الهويات/ال�سور العامة للعالمة التجارية املحلية على 	

امل�ستوى املحلي
• ربط املنتجني باملعار�ص الوطنية	
• الآخرين 	 ال�سياحية  اخلدمات  ومزودي  الفنادق  مع  العمل 

بقطع  ال�سيوف  ا�ستقبال  وغرف  امل�سرتكة  امل�ساحات  لتزيني 
احلرف اليدوية امل�سنوعة حمليًا

• تو�سيع 	 بهدف  اليدوية  لت�سويق احلرف  تطوير مناطق خا�سة 
نطاق البيع يف قطاع ال�سياحة

الحملة الترويجية
اإن املناطق الأربعة امل�ستهدفة مالئمة لإطالق حملة اإ�سهار العالمة 
التجارية الوطنية، حيث ميكن اإطالق العرو�ص الرتويجية لتعريف 
امل�ستهلك باملنتجات امل�سنوعة حمليًا املتوفرة يف املنطقة التي يقوم 
بزيارتها و�سبب �سراء هذه املنتجات وكيفية التعرف على “القطعة 
ببيع  التجزئة  حمالت  لإقناع  طريقة  اأف�سل  واإن  احلقيقية”. 
املنتجات امل�سنوعة حمليًا هي اأن ي�ساألهم عنها امل�ستهلكون. وينبغي 
واملناطق  املواقع  يف  التجارية  للعالمة  للرتويج  الالفتات  ا�ستخدام 
الرئي�سية، كما يجب توفري املعلومات ذات ال�سلة يف غرف الفنادق 

وترويج املن�سورات والإعالنات املحلية املتعلقة بهذه العالمة.

السنة األولى

• العالمة 	 اإ�سهار  بحملة  امل�ستهدفة  الأربعة  املناطق  ربط 
التجارية الوطنية

• اتخاذ اخلطوات الإ�سافية الواردة يف الإ�سرتاتيجية الوطنية، 	
منتجات  يبيعون  الذين  التجزئة  جتار  حتديد  ذلك  يف  مبا 

اأردنية وربطهم بالعرو�ص الرتويجية ال�سياحية.

السنتين الثانية والثالثة

• املواد 	 لإعداد  والوطنيني  املحليني  التجزئة  جتار  مع  العمل 
الرتويجية التي تتمحور حول املنتجات الأردنية.

• تطوير وترويج العالمات التجارية املحلية	
• اإطالق عرو�ص ترويجية حملية بالتعاون مع الفنادق ومزودي 	

اخلدمات ال�سياحية الآخرين
• واأ�سواق 	 العمل  ور�ص  لإدراج  ال�سياحيني  املر�سدين  مع  العمل 

احلرف اليدوية كجزء من برامج رحالتهم ال�سياحية

تطوير المهارات وتنمية القدرات
يف �سبيل تلبية احتياجات اأ�سواق ال�سياحة املحلية يف املناطق الأربعة 
جمموعات  اأداء  وم�ستوى  مهارات  حت�سني  يتحتم  اأف�سل،  ب�سورة 
ن�ساطًا  كونه  للتدريب  املحدود  التاأثري  ورغم  املحليني.  املنتجني 
كا�ستجابة  تطبيقه  عند  ملحوظة  نتائج  يحقق  قد  اأنه  اإل  م�ستقاًل، 
تطوير  باأن�سطة  يتعلق  وفيما  ال�سوق  اإىل  الو�سول  لفر�ص  مبا�سرة 

واإنتاج املنتجات.



مشروع تطوير السياحة في األردن )2(32

التدريبية حول  وينبغي عقد جمموعة معدة جيدة من ور�ص العمل 
جاهزية ال�سوق با�ستخدام منهج موحد )من املمكن ا�ستخدام منهج 
معد م�سبقًا مل�سروع �سابق/موؤ�س�سة اأخرى( يف كل منطقة جتريبية 
عن طريق املوؤ�س�سات املحلية. ويجب الرتكيز على تدريب املدربني 
لزيادة عدد الأ�سخا�ص املدربني، حيث يجب اأن يتمحور حول مدى 

تاأثري التدريب على الإنتاجية واإمكانية البيع يف كل موؤ�س�سة. 

وعالوة على ذلك، وحيث يكون ممكنًا، ينبغي عقد دورات تدريبية 
عن طريق ا�ستغالل الفر�ص املتاحة وفيما يخ�ص الأن�سطة املوجهة 
نحو حت�سني الو�سول اإىل ال�سوق كال�ست�سارات يف جمال الت�سميم 

والإنتاج. 

السنة األولى
اأعظم  دور  اأداء  على  املحليني  امل�سممني  تدريب  اإىل  وبالإ�سافة 
حول  التدريب  نطاق  تو�سيع  ف�سيتم  املنتجات،  وتطوير  ت�سميم  يف 
جاهزية ال�سوق لي�سمل مدراء الإنتاج وغريهم من الأ�سخا�ص الذين 

�سيوفرون روابط اإىل ال�سوق.

وتت�سمن املوا�سيع املتناولة يف هذه الدورات التدريبية ما يلي:
 

• مبادئ الت�سويق	
• فهم �سوق ال�سياحة	
• حتديد الطلب يف ال�سوق	
• توجهات ال�سوق	
• طرق الإنتاج	
• ت�سميم املنتجات	
• حتديد التكاليف والأ�سعار	
• ممار�سات العمل العامة )املحا�سبة واملوارد الب�سرية(	
• القرو�ص والتمويل	
• الريادة*	

السنتين الثانية والثالثة
جمال  يف  املحلية  القدرات  لتعزيز  املتابعة  تدريبات  عقد  �سيتم 
الهدف  واإن  والت�سويق.  الأعمال  اإدارة  مهارات  وتنمية  الت�سميم 
ال�سنوات  الكلي من بناء القدرات هو تنمية الكتفاء الذاتي خالل 
الثالث واحلد من العتماد على املوارد املتوفرة خارج كل منطقة. 

مركز التدريب المهني في السلط
  

وطنيًا  مركزًا  ليكون  توؤهله  التي  الإمكانيات  املركز  هذا  ميلك 
اأن  اإل  الأردن،  يف  اليدوية  احلرف  قطاع  يف  والت�سميم  للتدريب 
هناك حاجة اإىل اإجراء بع�ص التغيريات اجلوهرية يف املركز لكي 

يبلغ اأق�سى قدراته واإمكانياته.

التصميم وتطوير المنتجات
وطالب  اأردنيني  م�سممني  من  مكون  فريق  مع  التعاقد  �سيتم 
املنتجات  ابتكار  يف  متخ�س�سني  دوليني  وم�سممني  الت�سميم 
لل�سياح للعمل مع جمموعات حمددة يف كل منطقة جتريبية. ويجب 
اأن يكون هنالك تاجر وطني واحد م�سوؤول عن الأن�سطة املنفذة يف 
اإ�سرتاتيجية  اإعداد  م�سوؤولية  يقع على عاتقه  الأربعة  املناطق  كافة 
ترتكز  اأن  ينبغي  كما  للدولة.  وموحدة  مت�سقة  منتجات  تطوير 
املنتجات املطورة على الرواج يف الأ�سواق والتميز والتقاليد املحلية 

واأن تبني على املنتجات احلالية واملهارات واملواد اخلام املحلية.  
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اإىل  الو�سول  حت�سني  يف  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  املنتجات  تطوير  يعترب 
املنتجات  تطوير  وي�ستغرق  املنتجني.  جمموعات  قبل  من  ال�سوق 
تخ�سي�ص  وينبغي  طوياًل.  وقتًا  �سحيح  ب�سكل  واإنتاجها  اجلديدة 
التحديد  وجه  على  وينبغي  الن�ساط.  هذا  لتنفيذ  الكافية  املوارد 
ال�ستعانة مبا ل يقل عن ثالثة اإىل اأربعة فرق ا�ست�سارات يف ال�سنة 
متخ�س�سة يف تطوير املنتجات، خا�سة يف البداية لإتاحة الفر�سة 
ال�سياحة  �سوق  لفهم  الت�سميم  وطالب  املحليني  امل�سممني  اأمام 
امل�سممني  من  املقدمة  ال�ست�سارات  متابعة  واإن  اأف�سل.  ب�سكل 
الوطنيني وطالب الت�سميم تلعب دورًا هامًا وفاعاًل يف عملية تطوير 

املنتجات. 

و�ستنفذ كل جمموعة من املجموعات عملية تطوير املنتجات كالآتي:

السنة األولى
• 	 – م�ستهدف  موقع  كل  يف  للمجموعات  اأويل  تقييم  اإجراء 

اإىل  الو�سول  تقوية  والهتمام يف  واملهارات  الإنتاجية  القدرة 
ال�سوق.

• 	

• بالتعاون 	 املوقع  يف  املنتجات  تطوير  حول  ال�ست�سارات  تقدمي 
مع م�سمم دويل، اإ�سافة اإىل التدريب التمهيدي على مهارات 

الت�سويق
• على 	 اجلديدة  الت�ساميم  وتطبيق  الأولية  العينات  تقييم 

املنتجات املطورة
• اجلرافيكيني 	 وامل�سممني  املحلية  املنتجات  م�سممي  قابلة 

بهدف تطوير هوية/عالمة حملية
• التدريب يف جمال �سبط اجلودة	
• تدريب امل�سممني املحليني يف جمال توجهات ال�سوق	
• اختبار 	 يف  واملبا�سرة  جديدة  عينات  تطوير  يف  ال�ستمرار 

وفح�ص ال�سوق 

السنتين الثانية والثالثة 
• ال�ستمرار يف تنفيذ برنامج اإر�ساد وتوجيه امل�سممني لغر�ص 	

تدريب امل�سممني املحليني
• ال�ستمرار يف تطوير عينات جديدة بناء على توجهات ال�سوق 	

والتغذية الراجعة 
• ال�ستمرار يف اختبار وفح�ص ال�سوق	
• يف 	 التو�سع  بهدف  الإ�سافيني  املحليني  امل�سممني  حتديد 

تدريب امل�سممني.

االستشارات حول اإلنتاج
دورًا  تلعب  عملية  اأن�سطة  هي  بالإنتاج  املتعلقة  ال�ست�سارات  اإن 
جهد  بذل  اإىل  وتهدف  ال�سوق  اإىل  الو�سول  حت�سني  يف  اأ�سا�سيًا 
مكثف لتحقيق النتائج املرجوة. وينبغي تن�سيق ال�ست�سارات املتعلقة 
بالإنتاج وتطوير املنتجات ب�سكل جيد من اأجل ابتكار منتجات قابلة 
التي  الإنتاج  املح�سنة يف  الأ�ساليب  ب�سهولة. ويجب حتديد  للتداول 
على  الأمثلة  ومن  املحددة.  املناطق  من  منطقة  كل  اإليها  حتتاج 

احتياجات الإنتاج:

ا�ستخدام القوالب لت�سريع عملية اإنتاج املجوهرات يف وادي مو�سى 
وطرح اآلة جديدة لتنظيف ومعاجلة اجللود يف وادي رم. كما ينبغي 
التعاقد مع اخلرباء الوطنيني و/اأو الدوليني، الذين ميلكون خربة 
تقنيات  ي�ستخدمون  الذي  املنتجني  العمل مع جمموعات  عملية يف 
اأولية غري معقدة، من اأجل العمل مع جمموعات املنتجني املختلفة. 
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و�سيعتمد عدد ال�ست�سارات على كل جمموعة من جمموعات املنتجني مبا اأن بع�ص م�سكالت 
الإنتاج �سهلة احلّل اإل اأن بع�سها الآخر معقد اإىل حد ما.   

السنة األولى
• حتديد احتياجات جمموعات املنتجني يف املناطق الأربعة من الأدوات واملعدات املطورة 	

بهدف حت�سني جودة املنتجات ورفع م�ستوى الإنتاجية؛
• البدء بتطوير ورفع م�ستوى الإنتاج.	

السنتين الثانية والثالثة 
• ال�ستمرار يف تطوير وحتديث الإنتاج يف املناطق الأربعة	

الحصول على التسهيالت االئتمانية
لقد وجدت العديد من جمموعات املنتجني العاملة يف املناطق التجريبية باأن الفتقار اإىل 
الو�سول اإىل م�سادر راأ�ص املال ي�سكل عائقًا يف املنظمات/موؤ�س�سات الأعمال لديها. ومن 
املفيد اأن تتوا�سل تلك املجموعات مع مزودي الت�سهيالت الئتمانية احلاليني مثل موؤ�س�سات 
متويل امل�ساريع ال�سغرية والبنوك اخلا�سة بامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة اإىل جانب تدريب 

جمموعات املنتجني ومزودي الأموال من اأجل تلبية احتياجات جمموعات احلرفيني.

السنة األولى

• حتديد مزودي الت�سهيالت الئتمانية وت�سهيل و�سول املنتجني اإىل م�سادر الت�سهيالت 	
الئتمانية.

• 	
السنتين الثانية والثالثة 

• ال�ستمرار يف م�ساعدة املنتجني على الو�سول اإىل م�سادر الت�سهيالت الئتمانية 	

اإلطار الزمني
لقد مت توحيد اجلداول الزمنية لكل ن�ساط م�سمول يف اخلطة يف جدول واحد. وينبغي اأن 
امل�سروع  تنفيذ  بعملية  املتعلقة  احلقائق  على  بناء  الأن�سطة  تعديل  يف  مرونة  هناك  تكون 
والدرو�ص والعرب امل�ستفادة خالل مدة تنفيذ امل�سروع. ومبا اأن كل منطقة من املناطق الأربعة 
تتميز عن غريها وتت�سم بطابع خا�ص بها، ف�سيتم تخ�سي�ص اأن�سطة معينة لكل منطقة من 
املناطق امل�سمولة يف خطة العمل. ويحتاج اجلدول الزمني يف الغالب اإىل التعديل بالعتماد 

على مواعيد ابتداء وانتهاء الربنامج.
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السنتني الثانية والثالثةالسنة األولى

الو�سول اإىل ال�سوق

• قد دورات تدريبية حول البيع بالتجزئة وتقدمي 	
الدعم الالزم

• ربط التجار باملنتجني	
• حتديد موردي املواد اخلام	
• التجارية 	 العالمة  لإ�سهار  وطنية  حملة  اإطالق 

على امل�ستوى املحلي
• اإقامة املعار�ص	
• التي 	 اجلهات  قائمة  اإىل  الفنادق  اإ�سافة 

ت�ستخدم املنتجات املحلية
• اإقامة معر�ص بيع بالتجزئة	

• حول 	 التدريبية  الدورات  عقد  يف  ال�ستمرار 
البيع بالتجزئة

• تو�سيع نطاق الت�سويق لي�سمل املناطق التي تقع 	
خارج نطاق املناطق املحلية

• للعالمة 	 املحلية  الهويات/ال�سور  تطوير 
التجارية

• ربط املنتجني باملعار�ص الوطنية	
• تزيني 	 يف  املحلية  اليدوية  احلرف  ا�ستخدام 

ديكورات الفنادق وغرف ا�ستقبال ال�سيوف.

احلملة الرتويجية

• العالمة 	 اإ�سهار  بحملة  الأربعة  املناطق  ربط 
التجارية الوطنية

• الرتويج 	 من  كجزء  اليدوية  احلرف  دراج 
لل�سياحة الوطنية

• اإعداد املواد الرتويجية	
• التجارية 	 ال�سور/العالمات  وترويج  اإعداد 

املحلية
• الفنادق 	 طريق  عن  اليدوية  للحرف  الرتويج 

املحليني  ال�سياحية  اخلدمات  ومزودي 
واملر�سدين ال�سياحيني

تنمية املهارات/القدرات 
• عقد دورات تدريبية حول جاهزية ال�سوق 	
• تدريب امل�سممني املحليني	

• ومهارات 	 الت�سميم  حول  تدريبية  دورات  عقد 
اإدارة الأعمال والت�سويق

الت�سميم وتطوير املنتجات

• تقييم املجموعات يف املواقع الأربعة امل�ستهدفة	
• املنتجات 	 تطوير  جمال  يف  التدريب  توفري 

والت�سويق
• الت�ساميم 	 تطبيق   – الأولية  العينات  تقييم 

اجلديدة
• البدء بتدريب امل�سممني املحليني	
• التدريب يف جمال �سبط اجلودة	
• التدريب يف جمال توجهات ال�سوق	
• ل�ستمرار يف تطوير واختبار العينات	

• ال�ستمرار يف برنامج اإر�ساد وتوجيه امل�سممني	
• اختيار عينات جديدة	
• ال�ستمرار يف اختبار وفح�ص ال�سوق	
• حتديد وتدريب م�سممني حمليني اإ�سافيني	

ال�ست�سارات املتعلقة بالإنتاج
• حتديد الحتياجات من الأدوات واملعدات	
• البدء بتحديث وحت�سني م�ستوى عملية الإنتاج	

• عملية 	 م�ستوى  وحت�سني  حتديث  يف  ال�ستمرار 
الإنتاج

الو�سول اإىل م�سادر الت�سهيالت الئتمانية
• •حتديد م�سادر الت�سهيالت الئتمانية	 على 	 احل�سول  يف  امل�ساعدة  يف  ال�ستمرار 

الت�سهيالت الئتمانية 
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تنفيذ اإلستراتيجية: 2015-2010

قصيرة األمد )سنة واحدة( 2010-2011اإلستراتيجية
متوسطة األمد )سنتني إلى 3 سنوات(

2014-2012

طويلة األمد )+4 سنوات(

-2015

تن�سيق القطاع

• ا�ستخدام 	 يف  الواجبة  املهنية  العناية  ممار�سة 
النماذج املحتملة يف الدول الأخرى

• حتديد وت�سكيل الهيئة املن�سقة.	
• حتديد اأ�سحاب امل�سلحة والأدوار امل�سندة اإليهم	
• اإعداد هيكل العمل/الهيكل التنظيمي	
• خم�س�ص 	 مكتب  واإن�ساء  املوظفني  مع  التعاقد 

لذلك الغر�ص
• حتديد الأن�سطة الت�سورية لل�سنة الثانية	
• تطوير نظم املعلومات	
• و�سع حلول ناجعة لعمولت املر�سدين ال�سياحيني	

• املنظمات 	 مع  عمل  عالقات  إن�ساء/بناء 

الإقليمية واملحلية
• توفري اخلدمات الالزمة لقطاع احلرفيني	
• واإطالق 	 الوطنية  التجارية  العالمة  اإ�سهار 

حملة ترويجية
• تغيري 	 على  يركز  ت�سميم  مركز  اإن�ساء 

قطاع  على  توؤثر  التي  املحلية  ال�سيا�سات 
احلرف اليدوية

• ال�ستمرار يف حتديث 	
وتقدمي اخلدمات 
لقطاع احلرفيني 

• تو�سيع نطاق تواجد 	
احلرف اليدوية 

الأردنية يف الأ�سواق 
الدولية 

وتطوير  الت�سميم 
املنتجات والإنتاج

• وتطوير 	 الت�سميم  تدريبية يف جمال  دورات  عقد 
املنتجات والإنتاج

• متلك 	 التي  املعروفة  املنتجني  جمموعات  حتديد 
املقدرة على تطبيق الت�ساميم اجلديدة

• لت�سميم 	 ودوليني  حمليني  م�سممني  مع  التعاقد 
خطوط اإنتاج جديدة لأ�سواق ال�سياحة

• املحليني 	 امل�سممني  من  املر�سحني  حتديد 
لاللتحاق بربنامج اإر�ساد وتوجيه امل�سممني

• تقييم تكاليف الإنتاج وموا�سع عدم الكفاءة، مبا 	
يف ذلك معدات واأدوات الإنتاج امل�ستخدمة حاليًا

• امل�سممني 	 وتوجيه  اإر�ساد  برنامج  تطوير 
يف  متخ�س�سة  جامعة  اأو  كلية  خالل  من 
يف  الداخلي  التدريب  والربامج  الت�سميم 

موؤ�س�سات الأعمال ذات العالقة
• التدريبية 	 الدورات  عقد  يف  ال�ستمرار 

على  واحل�سول  الت�سميم  جمال  يف 
ال�ست�سارات حول تطوير املنتجات بالتعاون 

مع جمموعات املنتجني
• الإنتاج يف جمال �سبط 	 تدريب ور�ص عمل 

جودة
• يف 	 العملية  للخربات  بيانات  قاعدة  اإن�ساء 

جمايل الت�سميم والإنتاج
• اإن�ساء مركز ت�سميم وو�سع خطة عمل له	

• اإن�ساء مراكز  حملية/	
اإقليمية ملوارد الت�سميم

• ال�ستمراريف برنامج 	
اإر�ساد وتوجيه 

امل�سممني للت�سجيع 
على طرح ت�ساميم 

جديدة يف القطاع 
بانتظام 

املواد اخلام

• املتعلقة 	 للم�سائل  تتطرق  خطة  وو�سع  التحليل 
بالتعرفة املفرو�سة على املواد اخلام امل�ستوردة

• حتديد املوردين املحليني للمواد اخلام	

• بالت�سميم 	 املتعلقة  ال�ست�سارات  تطبيق 
اخلام  املواد  ا�ستخدام  على  تركز  والتي 

املحلية
• املواد 	 موردي  عن  البحث  يف  ال�ستمرار 

اخلام املحليني واملتنقلني   

الملحق 1 
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تنفيذ اإلستراتيجية: 2015-2010

قصيرة األمد )سنة واحدة( 2010-2011اإلستراتيجية
متوسطة األمد )سنتني إلى 3 سنوات(

2014-2012

طويلة األمد )+4 سنوات(

-2015

جمال  يف  التدريب 
اإدارة الأعمال

• عقد دورة تدريبية حول جاهزية ال�سوق للمنتجني 	
وامل�سممني وجتار التجزئة/اجلملة

• اإدارة 	 جمال  يف  تدريبية  برامج  طرح 
الأعمال يف املجتمعات ذات العالقة

• زيادة عدد الوكالء	

الو�سول اإىل ال�سوق

• ال�سياحة 	 �سوق  يف  الأمد  ق�سرية  بيع  فر�ص  خلق 
كاإقامة املعار�ص يف اأهم الوجهات ال�سياحية

• امل�سرتين 	 بني  القائمة  احلالية  الروابط  تقييم 
واملنتجني

• اإن�ساء/تقوية الروابط بني جتار التجزئة/	
املنتجات  على  بناء  واملنتجني  اجلملة 

اجلديدة وعملية الإنتاج املح�سنة واملطورة
• الوجهات 	 البيع يف  نقاط  اأو حتديث  اإن�ساء 

الفنادق  يف  املوجودة  الرئي�سية  ال�سياحية 
وحمالت التجزئة

• املواقع 	 يف  جديدة  متاجر  اإن�ساء  احتمالية 
الرئي�سية

العالمة  إ�سهار 

التجارية

• التجارية 	 العالمة  لإ�سهار  حمالت  اإطالق  درا�سة 
الوطنية يف الدول الأخرى

• ابتكار عالمة جتارية وطنية )التقاعد مع اخلرباء 	
يف جمال اإ�سهار العالمات التجارية(

• التجارية 	 العالمة  اأ�س�ص ومعايري ل�ستخدام  و�سع 
الوطنية

• حملة 	 من  كجزء  حملية  هويات  بتطوير  البدء 
العالمة التجارية الوطنية

• املنتجني 	 من  جتريبية  جمموعة  اإدخال 
وجتار التجزئة يف العالمة التجارية

• دعم ابتكار هويات/�سور حملية	
• حملة 	 يف  التجارية  العالمة  وطرح  اإطالق 

ترويجية
• العالمة 	 اإ�سهار  حملة  جناح  مدى  تقييم 

التجارية واإجراء التغيريات الالزمة
• �سن الت�سريعات والقوانني وتطبيقها	

• انت�سار 	 نطاق  تو�سيع 
من  التجارية  العالمة 
خالل اإدخال املزيد من 
املنتجني وجتار التجزئة

احلملة الرتويجية

• درا�سة اإطالق حمالت ترويجية يف قطاع احلرف 	
اليدوية

• احلرف 	 لقطاع  ترويجية  ت�سويق  حملة  ت�سميم 
اليدوية

• •اإطالق حملة ترويجية	 احلملة 	 يف  ال�ستمرار 
الرتويجية 

الإطار التنظيمي 
• حتديد الإطار القانوين 	
• تعديل واعتماد النظام رقم 36	

• تطبيق وتفعيل النظام الأ�سا�سي	
• مراقبة/تفعيل اللتزام بالنظام املعمول به	
• اإ�سهار 	 حول  جديدة  اإر�سادات  اقرتاح 

العالمة  بو�سوح  حتدد  التجارية  العالمة 
الأردن”. يف  “�سنع 

 

• اللتزام 	 مراقبة/تفعيل 
بالنظام املعمول به
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