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الملخص:
تتطرق ىذه الدراسة إذل مقومات صلاح السياحة العالجية مع إسقاط ذلك على التجربة
األردنية ،باعتبار األردن من الدول الرائدة يف رلال ىذا النوع من السياحة ،وقد انطلقنا من فرضية أن
استغالل ادلقومات السياحية يف اجملال الصحي باألردن نابع من اإلرادة السياسية اجلادة للدولة يف
اعتماد ادلنهج الوصفي
تطوير قطاع السياحة بصفة عامة ،والسياحة العالجية بصفة خاصة .مت
التحليلي لتسليط الضوء على مقومات السياحة العالجية ،ورلهودات األردن يف استغالل وتطوير
مقوماهتا السياحية يف اجملال الصحي ،وقد توصلنا إذل أن ىناك عدة عوامل ساعلت يف صلاح التجربة
األردنية أعلها :امتالك األردن دلقومات سياحية طبيعية مهمة يف اجملال الصحي مثل منطقة البحر
ادليت ،واالىتمام بتطوير القطاع الصحي من خالل إقامة بنية ربتية صحية متقدمة ،وربسني جودة
اخلدمات الصحية ادلقدمة للمرضى ،إضافة إذل االستقرار السياسي واألمين ،والوعي السياحي لدى
ادلواطن األردين.
الكلمات المفتاحية :السياحة العالجية ،العالج الطبيعي ،ادلستشفيات ،ادلنتجعات.
---------------------* المؤلف المرسل
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Abstract:
This study deals with the elements of the success of medicaltourismwith
the projection of this on the Jordanianexperience, consideringthat Jordan
is one of the leading countries in the field of this type of tourism, and
weproceededfrom the premisethat the exploitation of the tourism
components in the healthfield in Jordan stems from the
seriouspoliticalwill of the state to develop the tourismsector as a In
general and medicaltourism in particular.
Where the descriptive and analyticalapproachwasadopted to shed light
on the components of medicaltourism and Jordan's efforts to exploit and
developitstourism components in the healthfield, We have
concludedthatthere are severalfactorsthatcontributed to the success of the
Jordanianexperience, the most important of which are: Jordan's
possession of important naturaltourismpotentials in the healthfield, such
as the Dead Sea area, interest in developing the healthsectorthrough the
establishment of advancedhealth infrastructure, improving the quality of
health services provided to patients, in addition to stability.The political,
security, and tourismawareness of the Jordaniancitizen.
Keywords :Medicaltourism, naturaltherapy, Hospitals, spa
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تُعد السياحة العالجية إحدى أنواع السياحة احلديثة اليت اتسع نشاطها خالل العقود القليلة
ادلاضية ،حيث بدأ عدد األشخاص الذين يسافرون إذل اخلارج ألسباب صحية يف تزايد مستمر ،ومع
ارتفاع الوعي احلكومي وزيادة عدد السياح يف ىذا اجملال بدأت اجلهات الفاعلة فيقطاع السياحة
دلختلف الدول باستغالل مقوماهتا السياحية يف اجملال الصحي ،وىذا بالتنسيق مع ادلستشفيات
والعيادات اخلاصة والفنادق ،قصد تقدمي خدمات صحية تليب متطلبات واحتياجات السياح.
األردن من الدول اليت ربتوي على مقومات ىامة يف رلال السياحة العالجية ،فقد عملت
ومازالت تعمل على استغالل ىذه ادلقومات يف تقدمي خدمات سياحية صحية متنوعة ،حيث
أصبحت من الدول الرائدة يف الشرق األوسط يف ىذا اجملال ،فهي تستقطب عددا كبريا من السياح
الذين يأتون إليها ألغراض استشفائية ،وىذا نظرا للمرافق الصحية ادلتطورة واخلدمات ذات اجلودة اليت
تقدم للزوار.
اشكالية البحث:
انطالقا شلا سبق ضلاول من خالل ىذا البحث اإلجابة عن السؤال التارل ،والذي ؽلثل إشكالية
البحث:
ما هي العوامل التي جعلت األردن دولة رائدة في مجال السياحة العالجية؟
فرضيات البحث:
لإلجابة عن ىذه اإلشكالية سيتم اختبار الفرضيات التالية:
 تتطلب عملية تنشيط السياحة العالجية استغالل ادلقومات السياحية يف اجملال الصحي. استغالل ادلقومات السياحية يف اجملال الصحي نابع من اإلرادة السياسية اجلادة يف تطوير قطاعالسياحة.
 جودة اخلدمات الصحية واطلفاض سعرىا جعل األردن قبلة لعدد كبري من السياح ادلرضى سنويا. تساىم السياحة العالجية يف الدخل القومي األردين بنسبة أكرب مقارنة مع أنواع السياحة األخرى.585
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الدراسات السابقة:

يُعد موضوع السياحة العالجية من ادلواضيع احلديثة اليت تناوذلا العديد من الباحثني بالدراسة
والتحليل ،ومن بني الدراسات اليت تناولت موضوع السياحة العالجية باألردن صلد:
 دراسة اؽلان فرػلات ونسيم برىم بعنوان :واقع السياحة العالجية يف مدينة عمان :ادلستشفياتاخلاصة – حالة دراسية –كانت ىذه الدراسة هتدف إذل ربليل واقع السياحة العالجية يف األردن،
وإبراز دور ادلؤسسات االستشفائية اخلاصة واحلكومية يف تنشيط السياحة العالجية ،والبحث عن
أسباب اختيار ادلرضى األردن كهدف للسياحة العالجية،وتقييم اخلدمات ادلقدمة من طرف
ادلستشفيات اخلاصة يف مدينة عمان ،وقد توصلت الدراسة اذل أن ادلستشفيات تقوم باستقطاب
ادلرضى بطرق سلتلفة ،كالًتويج على شبكة األنًتنت ومواقع التواصل االجتماعي ،كما تتعاون
ادلستشفيات مع سفارات الدول اليت يأيت منها ادلرضى ،وتقوم بعقد اتفاقيات مع شركات التأمني يف
تلك الدول ،وأن معظم ادلرضى الذين يأتون للعالج يف مستشفيات عمان ىم من جنسيات عربية
والسيما السعودية ،وأن العاملني اللذين ساعلا يف دخول ادلرضى للعالج يف األردن علا :سهولة تعامل
األطباء مع ادلرضى ،واالستقرار السياسي واألمين مقارنة بدول اجلوار.
 دراسة حسن صاحل سليمان القضاة وغسان سادل الطالب بعنوان :السياحة الطبية العالجية وأثرىاعلى االقتصاد الوطين األردين :دراسة ميدانية من وجهة نظر العاملني يف بعض ادلستشفيات اخلاصة
األردنية ،كان اذلدف من ىذه الدراسة ىو التعرف على أعلية قطاع السياحة العالجية باعتباره واحدا
من األشكال ادلختلفة للسياحة وأثره يف االقتصاد األردين من حيث مساعلتو يف حل بعض ادلشاكل
االقتصادية مثل البطالة ،وىذا من خالل استبيان وزع على العادلني يف مستشفيات القطاع اخلاص،
وقد توصلت الدراسة إذل أنو نظرا دلساعلة السياحة العالجية يف الدخل القومي األردين غلب على
الدولة أن تعمل على سن قوانني وتشريعات تساىم يف زيادة تطوير ىذا القطاع.
 دراسة فادي طاىر قطيشات وآخرون بعنوان :اسًتاتيجية دور ادلواقع اإللكًتونية يف تنشيط الطلبعلى السياحة العالجية يف األردن ،وقد كانت ىذه الدراسة هتدف إذل ربديد الدور االسًتاتيجي
لتكنولوجيا ادلعلومات وتأثريه يف تنشيط السياحة العالجية يف األردن ،وتقييم وضع اخلدمات
اإللكًتونية ادلقدمة للسائحني ،وتوضيح الطرق الًتوغلية ادلستخدمة يف الًتويج للسياحة العالجية،
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وقد استخدمت أسلوب ادلقابالت جلمع ادلعلومات مع العاملني يف الفنادق وادلستشفيات ووكاالت
السياحة ،وقد توصلت الدراسة إذل أن استخدام ادلواقع اإللكًتونية يف عمليات الًتويج والدفع
اإللكًتوين مازال دون ادلستوى ادلطلوب.
أهمية البحث:
تكمن أعلية البحث يف كونو يسلط الضوء على أعلية استغالل ادلقومات السياحية يف اجملال الصحي،
ذلك أن السياحة العالجية أصبحت زلل اىتمام كبري يف اآلونة األخرية ،سواء بالنسبة للسائح الذي
يبحث عن خدمات ومرافق صحية ذات جودة أعلى ونتائج أفضل مقارنة بدولتو األم ،أو بالنسبة
للدول ادلضيفة اليت تسعى إذل استغالل مقوماهتا السياحية يف اجملال الصحي قصد جذب عدد أكرب
من السياح ،ومنو زيادة اإليرادات السياحية اليت تساىم يف زيادة الدخل القومي.
أهداف البحث:
هندف من خالل ىذا البحث إذل:
 توضيح مفهوم وأنواع ومقومات السياحة العالجية. إبراز مقومات السياحة العالجية يف األردن. إبراز العوامل اليت جعلت من األردن دولة رائدة يف رلال السياحة العالجيةمنهج البحث:
اعتمدنا يف ىذا البحث ادلنهج الوصفي التحليلي،وىذا لتوضيح ماىية السياحة العالجية وادلقومات
اليت يعتمد عليها ىذا النوع من السياحة ،مع القيام بتحليل مساعي دولة األردن يف رلال تطوير قطاع
السياحة العالجية ،ومن مث استخالص أىم النتائج.
خطة البحث:
مت تقسيم البحث إذل ثالثة أقسام رئيسة ،فقدمنا يف القسم األول ماىية السياحة العالجية ،ويف
القسم الثاين واقع السياحة العالجية على مستوى العادل دلعرفة مدى تقدم ىذا النوع من السياحة يف
الدول ادلتقدمة والنامية ،أما القسم الثالث فخصص لدراسة التجربة األردنية بتوضيح ادلقومات اليت
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تتوفر عليها األردن يف رلال السياحة العالجية وسلتلف العوامل اليت ساعدت يف تطورىا ،كما سبت
اإلشارة إذل تأثري جائحة كورونا على السياحة يف البالد دبا فيها السياحة العالجية.
أوال :ماهية السياحة العالجية
شهدت السنوات األخرية ظلوا متزايدا يف عدد األفراد الباحثني عن خدمات عالجية مالئمة ال تتوافر
يف بلدان إقامتهم،والسيما من حيث اجلودة والسعر والوقت ادلناسب ،حيث أصبحت السياحة
العالجية من أكثر أنواع السياحة طلبا على مستوى العادل ،وعليو سوف ضليط يف ىذه النقطة دباىية
السياحة العالجية.
.1تعريف السياحة العالجية:
عرفت السياحة العالجية من طرف الباحثني واذليئات الدولية كما يلي:
عرف االرباد الدورل للسياحةالسياحة العالجية بأهنا":عبارة عن التسهيالت واخلدمات الصحيةكافة اليت ؽلكن االستفادة منها من قبل السائح يف استثمار ادلصادر الطبيعية كافة كادلياه ادلعدنية،
والرمال وادلناخ ألغراض العالج والصحة").سليمة ،2018 ،ص )238
تعرف منظمة السياحة العادلية السياحة العالجية بأهنا":تلك األنواع من السياحة اليت يكون دافعهااألساسي ىو ادلساعلة يف الصحة البدنية،والعقلية ،والروحية ،من خالل األنشطة الطبية اليت تزيد من
قدرة األفراد على تلبية احتياجاهتم ،والعمل بشكل أفضل يف بيئتهم".
وفقا دلنظمة السياحة العادلية وجلنة السفر األوروبية  2018فإن السياحة العالجية مصطلح شامليتألف من السياحة الطبية والسياحة ادلتعلقة بالعافية ،فالسياحة الطبية ىي نوع من النشاط السياحي
الذي ينطوي على استخدام ادلوارد واخلدمات العالجية الطبية القائمة على األدلة ،وقد يشمل ذلك
التشخيص والعالج والتداوي والوقاية وإعادة التأىيل ،أما السياحة ادلتعلقة بالعافية فهي نوع من
النشاط السياحي الذي يهدف إذل ربسني واحملافظة على الصحة اجلسدية والعقلية والعاطفية
والروحية ،وىذا من خالل اطلراط السائح يف أنشطة وقائية لتعزيز ظلط احلياة مثل اللياقة البدنية،
واألكل الصحي واالسًتخاء والتدليك وعالجات الشفاء"(.منظمة التعاون اإلسالمي،2020 ،
ص.)34
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 السياحة العالجية ىي ":انتقال الفرد من دولتو إذل دولة أخرى لفًتة زمنية مؤقتة ال تقل عن 24ساعة وال تزيد عن  12شهر هبدف الوقاية أو العالج من مرض ما ،وقد تكون أسباب شفائو بيئية
تعتمد على عناصر الطبيعة ،وقد تكون طبية تعتمد على اخلربة واألجهزة الطبية"(.ىيام،2018 ،
ص )75-74
من التعاريف السابقة نستخلص أن السياحة العالجية ىي":انتقال الفرد خارج بلد اإلقامة دلدة ال
تقل عن  24ساعةوال تزيد عن السنة قصد احلصول على خدمات صحية أفضل مقارنة مع دولتو
األم،سواء أكانت تلك اخلدمات طبية ،استشفائيةأو وقائية".
.2أنواع السياحة العالجية:
استنادا إذل التعاريف السابقةتضم السياحة العالجية األنواع التالية:
1 .2السياحة الطبية :يف ىذا النوع من السياحة يقوم السائح بالسفر من أجل العالج من مرض
عضوي ،أو إجراء عملية جراحية ،فهي تعتمد بشكل أساسي على توافر األطباء ادلتخصصني ،ادلراكز
الطبية ادلتقدمة واألجهزة احلديثة.
 2.2السياحة الوقائية :ىذا النوع من السياحة يهدف فيو السائح إذل رفع مستوى اللياقة البدنية
والعقلية ،وتتم عادة يف مراكز سلصصة لذلك ،قد تكون ىذه السياحة حرة بدون إشراف طيب ،وقد
تكون يف مصحات وربت إشراف طيب(.ىيام ،2018 ،ص .)75
3 .2السياحة االستشفائية :يعتمد ىذا النوع من السياحة على مقومات العالج الطبيعي ،وترتبط
بأماكن فيها خصائص طبيعية تعاجل أمراض معينة لتكون بديال عن العالج بادلركبات الدوائية،
ولالستشفاء الطبيعي عدة أنواع منها:
 الحمامات المعدنية أو الكبريتية :توجد يف مناطق معينة وزلدودة ،وىي على درجات حرارةسلتلفة قد تصل عند ادلنبع إذل  72درجةمئوية ،تساعد يف عالج أمراض عدة كاألمراض اجللدية،
الروماتيزم ،حصى الكلى...اخل.
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 الحمامات الرملية :تعد من طرق العالج التقليدية كوهنا تعتمد على الدفن يف الرمال ادلشعةبالشمس ،تساعد يف عالج الروماتيزم وآالم الظهر وادلفاصل ،وىي توجد بواحات الصحراء ،مثل:
والية بسكرة باجلزائر ،وسيوة ادلصرية.
 الحمامات الطينية :توجد باألماكن اليت فيها حبريات فاسدة أو طني بركانية ،وطريقة العالج تتممن خالل غمر األعضاء ادلريضة للسائح يف ادلياه الفاسدة أو مسحها بالطني الربكانية ،وىي تساعد
على عالج األمراض اجللدية نظرا الحتواء ىذا النوع من احلمامات على كاربوناتالكاليسيوم ،كربيتات
الكالسيوم ،أكسيد األومنيوم ،احلديد ،الفوسفات...اخل ،مثل البحريات الفاسدة بوادي النطران
دبصر ،وطني بركة عني الصربة للحمامات الطينية العالجية.
 العالج بمياه البحر المالحة :ىناك كثري منادلراكز اليت تقوم دبعاجلة ادلرضى باستخدام مياه البحرادلاحلة اليت تفيد يف الشفاء من بعض األمراض اجللدية ادلزمنة ،ومن أىم مراكز العالج اليت تعاجل دبياه
البحر صلد سيدي فرج باجلزائر ،ومنطقة البحر ادليت باألردن.
 العالج التقليدي باألعشاب :يتم ىذا النوع من العالج من قبل ادلعاجلني الشعبيني ،أو من قبلأطباء متخصصني يف العالج باألعشاب ،وقد أثبتت دراسات عديدة على قدرة ىذا النوع من
العالج يف شفاء األمراض ادلستعصية مثل عالج كسور العظام.
 الطبيعة الهادئة :ىناك بعض األمراض مثل الربو ،األمراض الصدرية ،احلساسية ،واألمراضالنفسية تشفىبمجرد انتقال ادلريض إذل الطبيعة (الغابات واجلبال) ،وىذا من خالل االستمتاع جبماذلا
وجوىا اذلادئ ،واخلارل من التلوث ،كما أن ىناك بعض ادلرضى يفضلون الطبيعة اذلادئة لقضاء فًتة
النقاىة( .زلمد و زوكية ،2012 ،ص .)99- 88
 .3التطور التاريخي للسياحة العالجية:
ظهرت السياحة العالجية يف احلضارات القدؽلة كاحلضارة الرومانية والفرعونية واإلغريقية من خالل
احلمامات اليت أقامها ملوك تلك احلضارات لعائالهتم يف القصور ،أو حول ينابيع ذات مياه حارة
تقع يف حدود شلالكهم ،وكذلك ادلعابد اليت كانت منتشرة وكان ادلرضى يقصدوهنا من أجل العالج
على يد كهنة بطريقة روحانية حسب معتقداهتم ،ومع ظهور الثورة الصناعية أصبحت السياحة
العالجية حكرا على الطبقة النبيلة وأغنياء اجملتمع ،فهم فقط من كانوا يتنقلون ذلذه احلمامات من
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أجل الراحة بإقامة فنادق فخمة ومرػلة قريبة من إقاماهتم ،وبعد احلرب العادلية الثانية وربسن ادلستوى
ادلعيشي للكثريين زاد إقبال عامة الناس على السياحة العالجية ،ويف القرن العشرين تطورت ادلرافق
وادلنتجعات اليت تسهل ىذا النوع من السياحةوازدىرت فيها اخلدمات ادلقدمة ،شلا ولد الرضا لدى
السياح وزاد توافدىم عليها ،أما يف الوقت الراىن ومع ادلستويات اليت بلغها التطور التكنولوجي
وتأثريه اإلغلايب على الطب ظهرت بعض العمليات اجلراحية والتجميلية اليت كانت مستحيلة يف
السابق ،وهبذا صارت السياحة العالجية من أبرز أنواع السياحة يف العادل( ،سليمة ،2018 ،ص
 ، )239حيث أصبحت الواليات ادلتحدة األمريكية وأوروبا مراكز عادلية للرعاية الصحية ،وقد ازداد
عدد ادلسافرين لتلقي العالج باخلارج خالل القرن الواحد والعشرين ،إذ بلغ عدد ادلسافرين من
الواليات ادلتحدة األمريكية للعالج باخلارج  1.25مليون مسافر عام  ،2014وىو العدد األكرب يف
تاريخ السياحة العالجية ،كما أن ىناك ما يقارب  50مليون مسافر حول العادل لتلقي العالج
باخلارج سنويا( .ىيام ،2018 ،ص .)77
 .4مقومات السياحة العالجية:
تعتمد السياحة العالجية على ادلقومات التالية:
 توافر احلمامات ذات ادلياه ادلعدنية والكربيتية. توافر احلمامات الطينية سواء أكانت بركانية ،أم من البحريات والربك الفاسدة ذات خواص طبية. توافر ادلناخ الصحي ،واجلو ادلستقر ،والطبيعة اذلادئة اخلالية من أي تلوث. توافر إمكانات الًتفيو واالستجمام من حيث ادلساحات اخلضراء واحلدائق والشواطئ والبحرياتاذلادئة.
 النظافة الكاملة واذلدوء التام اللذان يعتربان من األركان األساسية للعالج الطبيعي. توافر ادلستشفيات ادلتطورة وادلتخصصة ،واليت يوجد هبا أطباء متخصصون ذوو كفاءة وذبهيزاتطبية ذات تكنولوجيا عالية.
 توافر ادلتخصصني يف العالج النفسي والطبيعي ادلؤىلني للعمل داخل ادلراكز الصحية.591
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 توافر مستوى مقبول يف اجلودة والسعر دلختلف اخلدمات العالجية ،وكذا خدمات اإلقامة( .زلمدو زكية ،2012 ،ص .)100
 االستقرار السياسي واألمين. البنية التحتية ادلتطورة واليت تشمل ادلطارات ،ادلوانئ ،شبكة االتصاالت ،تطور وعصرنة ادلنظومةادلالية ....اخل.
 الوعي السياحي لدى شعوب الدول ادلضيفة. جودة اخلدمات ادلقدمة للسياح يف رلال النقل ،اإلطعام ،اإلقامة ،الًتفيو...اخل.انياً:السياحة العالجية على المستوى العالمي
حسب منظمة السياحة العادلية وجلنة السفر األوروبية (  )2018قدر حجم سوق السياحة العالجية
العادلية دبا يناىز  45.5مليار دوالر أمريكي سنة  ،2017ووفقا دلؤسسة Grand View
 )2019( Researchزاد حجم سوق السياحة الطبية العادلية من  24.3مليار دوالر أمريكي سنة
 2016إذل  36.9مليار دوالر أمريكي سنة  ،2018وقدر اجمللس العادلي للسفر والسياحة سنة
 2019نسبة ظلو اإلنفاق الدورل على منتجات وخدمات السياحة الطبية بـ  %358بالقيمة االمسية
بني عامي  2000و  2017والذي ارتفع من  2.4مليار دوالر أمريكي إذل  11مليار دوالر
 ،%9وأظهرت العديد من
أمريكي ،ويف ىذه الفًتة قدر متوسط معدل النمو السنوي حبوارل
الدراسات أن السياحة العالجية من ادلتوقع أن تنمو أكثر على الصعيد العادلي مع مرور السنوات
بفضل توفر التكنولوجيا الصحية احملسنة ،واطلفاض تكاليف السفر ،والًتويج ذلا من قبل الشركات
الراغبة يف جذب السياح من ادلرضى ،وسباشياً مع ذلك قدرت شركة Grand View Research
 2019أن سوق السياحة الطبية العادلية من ادلتوقع أن يزيد من  36.9مليار دوالر أمريكي سنة
 2018إذل  179.6مليار دوالر أمريكي سنة ( 2026ىذه التقديرات كانت قبل ظهور جائحة
كورونا كوفيد  ،19اليت أثرت سلباً على سوق السياحة العادلي بصفة عامة دبا يف ذلك سوق
السياحة العالجية) ،حيث يُعد الًتكيز على الرعاية الشخصية والصحية من بني العوامل اليت من
ادلتوقع أن تدفع بعجلة النمو يف ىذه السوق ،وتعد دول االرباد األورويب من أكثر الدول جذبا
للسياح يف اجملال الصحي ،حيث بلغ عدد الوافدين من أجل السياحة العالجية عام 61.1 2014
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مليون سائح ،وبلغ إمجارل عائدات السياحة العالجية  46.9مليار أورو ،وىو ما ؽلثل  %4.6من
مجيع عائدات السياحة و  %0.3من الناتج احمللي اإلمجارل لدول االرباد األورويب البالغ عددىا 28
سنة ( .2014منظمة التعاون اإلسالمي ،2020 ،ص .)37- 36
ىذا وقد أدى االىتمام بالسياحة العالجية يف العديد من الدول النامية إذل زيادة ادلرافق الطبية احلديثة
جلذب األجانب ،شلا أدى إذل النمو السريع يف البنية التحتية للرعاية الصحية يف ىذه البلدان ،فلطادلا
كانت السياحة العالجية تتم من البلدان ذات الدخل ادلنخفض إذل البلدان ذات الدخل ادلرتفع اليت
تتوفر على مرافق طبية أفضل ومهنيني أكثر كفاءة وتأىيال ،ومع ذلك تغري االذباه خالل العقود
األخرية ،حيث يشارك عدد متزايد من البلدان النامية يف السياحة العالجية كمصدرين ومستوردين،
نظرا لتوفرىا على رلموعة واسعة من اخلدمات العالجية اليت تنافس تلك ادلقدمة يف الدول ادلتطورة يف
مستوى اجلودة والسعر ،واجلدول اآليت يوضح لنا الدول النامية الرائدة يف رلال السياحة العالجية:
جدول ( :)01الدول النامية الرائدة في السياحة العالجية

األسواق الرئيسية

البلد

الجاذب الرئيسي

البرازيل

عمليات الثدي ،شد الوجو ،ذبميل األنف أمريكا اجلنوبية
الواليات ادلتحدة األمريكية

كوستريكا جراحة التجميل والعناية باألسنان
المجر

العناية باألسنان

االرباد األورويب

الهند

عمليات القلب والعظام

الواليات ادلتحدة األمريكية ،كندا،
االرباد األورويب

ماليزيا

عالج احلروق اخلاصة

الشرق األوسط
الواليات ادلتحدة األمريكية

المكسيك العناية باألسنان
سنغافورة

جراحة القلب والشرايني ،أمراض الكبد
واجلهاز اذلضمي ،أمراض العيون ،جراحة
العظام ،األمراض العصبية

اآلسيان

كوريا

جراحة العمود الفقري ،الكشف عن
السرطان والعمليات التجميلية

الواليات ادلتحدة األمريكية

تركيا

جراحة العيون

االرباد األورويب
ادلصدر(:خري الدين وعمار  ،بدون سنة).
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كما يقدم خرباء ىوليداي أفضل
واألرخص مقارنة بالدول األخرى:

مخس وجهات للسياحة العالجية يف الدول النامية،

 تايالند  :تايالند البلد األكثر شهرة يف العادل يف رلال السياحة العالجية ،ينمو ىذا القطاع فيهابنسبة  %16سنوياً بفضل اطلفاض أسعارىا ،حيث إن العملية اجلراحية اليت تكلف  15000دوالر
يف دول الغرب تكلف ما بني  2500إذل  3000دوالر يف تايالند ،باإلضافة إذل مستوى اخلدمات
الصحية العارل فيها ،حيث يتلقى العديد من أطبائها تعليمهم يف أرقى جامعات الدول الغربية،
ويتحدثون اللغة اإلصلليزية بطالقة ،ويف الوقت ذاتو يُنصح بتلقي العالج يف بانكوك بدال من البلدات
الساحلية الصغرية ،وذلك لتوافر أفضل اخليارات فيها.
المجر :بدأ صلم دول أوروبا الشرقية بالصعود مؤخرا يف رلال السياحة العالجية،واجملر ىي يف مقدمة تلك الدول ،يقصدىا كثري من سكان ادلملكة ادلتحدة باألخص للعمليات
اجلراحية اخلاصة بطب األسنان  ،تتمتع العيادات وادلنشآت الصحية يف ىنغاريا دبستوى عال من
اجلودة ،وتبلغ أسعارىا بشكل عام نصف أسعار دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ،وتعد بودابست
العاصمة من أمجل الوجهات السياحية  ،لذلك يقوم العديد من ادلرضى باالستفادة من السياحة
العالجية والقيام جبوالت دلشاىدة معادل ادلدينة يف نفس الرحلة.
 األردن :زار ادلستشفيات اخلاصة األردنية حوارل  250ألف مريض من خارجالدولة عام ،2013وذباوزت عائدات السياحة العالجية ادلليار دوالر يف نفس العام ،وقد حاز األردن على جائزة
"الوجهة الطبية األفضل " من قبل رللة السفر الطيب الدولية عام ،2014كوهنا تقدم خدمات طبية
ذات جودة عالية وبسعر أقل.
ماليزيا :يدخل ماليزيا فيما ؼلص السياحة العالجية نصف مليون زائر سنوياً
مستشفيات وعيادات العاصمة كواالدلبور دبستوى عال من اجلودة وأسعار منخفضة يف الوقت ذاتو،
باإلضافة إذل تطور بنيتىا التحتية بشكل كبري مقارنة بالدول اآلسيوية اجملاورة ،وىي من الدول الرائدة
يف رلال عمليات التلقيح الصناعي اليت تبلغ تكلفتها ُمخس ما تكلفو نظرياهتا يف دول الغرب وال تقل
عنها كفاءة ،وال تقتصر تكاليف الزائر يف ماليزيا على اخلدمات الصحية وحسب  ،بل تشمل اإلقامة
الفندقية وتذاكر رحالت الطريان وادلواصالت والطعام والشراب والتسوق وكافة أنواع اخلدمات ،شلا
 ،حيث تتمتع
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غلعل رلموع مصاريف رحلة السياحة العالجية إذل ماليزيا أقل من كلفة العالج وحدىا يف كثري من
البلدان.
 -البرازيل  :الربازيل من أكثر دول أمريكا اجلنوبية تطوراً يف الطب ،ومستشفياهتا ىي أوذل

مستشفيات العادل خارج الواليات ادلتحدة حصوال على االعتماد من قبل اللجنة ادلشًتكة الدولية،
 40منشأة صحية إذل حد اآلن.
حيث مت اعتماد
()https://www.sayidaty.net/node/479406
اللاً :التجربة األردنية في مجال السياحة العالجية:
يتوافر األردن على مقومات كبرية يف رلال السياحة العالجية ،وىي مقومات طبيعية بالدرجة األوذل
تعززت بإنشاء مرافق اخلدمات األساسية  ،باإلضافة إذل ادلراكز الطبية احلديثة اليت تتمتع بوجود
كفاءات طبية وعلمية متخصصة ومنافسة لبعض ماىو موجود يف الدول ادلتقدمة ،استقطبت أعدادا
كبرية من ادلرضى الوافدين من دول أقل يف مستوى اخلدمات الطبية ،حيث عمداألردنإذل وضع
اسًتاتيجيات وخطط بعيدة ادلدى إلرساء صناعة سياحة عالجية تتكامل فيها عناصر ىذه السياحة
من مستشفيات ،ومنتجعات ،وفنادق ،وإطارات بشرية مؤىلة  ،بالتنسيق مع اجلهات األخرى ذات
العالقة.
 1 .3مقومات السياحية العالجية في األردن:
يتمتع األردن دبقومات مهمة يف رلال السياحة العالجية ،واليت ؽلكن إمجاذلا فيما يلي:
 -المستشفيات المتطورة :ؽلتلك األردن شبكة طبية متكونة من

 106مستشفى منها 64

مستشفى خاص أي ما يقارب  %60من إمجارل ادلستشفيات  ،سبتاز اخلدمة الطبية فيها باجلودة مع
وجود عدد كبري من األخصائيني يف معاجلة األمراض ادلختلفة ،تؤدي ىذه ادلستشفيات دورا كبريا يف
جذب السياح على اعتبار أهنا مقصد جلزء كبري من سكان العادل قصد العالج( ،حسن و غسان،
 ،2009ص  )77-76حيث تتوافر اإل طارات البشرية ادلؤىلة وادلدربة ،باإلضافة إذل توافر
التكنولوجيا الطبية واألجهزة التشخيصية ادلتقدمة ،كما تتوافر اخلدمة والرعاية الصحية يف وقت قصري،
ىذا كلو وفر عامل اجلودة ،واليت ساىم يف ربسينها إنشاء رللس اعتماد ادلؤسسات الصحية  ،وىو
األول من نوعو يف الدول العربية الذي يقدم استشارات تدريبية وفنية للحصول على شهادة
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االعتمادية احمللية  ،واليت تعين تطبيق الرعاية الصحية العادلية ،وقد حصل  17مستشفى على ىذه
الشهادة،كما صلحت ادلستشفيات اخلاصة األردنية يف تطبيق معايري اجلودة الدولية ،حيث حصلت
Joint )JCI
 10مستشفيات على اعتماد اللجنة الدولية ادلشًتكة جلودة اخلدمة الصحية(
 ( ،Commission Internationalمجعية ادلستشفيات اخلاصة ،بدون سنة ) ،وىي من أىم

منظمات اعتماد خدمات الرعاية الصحية على مستوى العادل يقع مقرىا الرئيسي بالواليات ادلتحدة
األمريكية ،فإذا كان ادلستشفى معتمد ا من ىذه اللجنة فهذا يعين االعًتاف بو كأحد ادلراكز الطبية
اليت تقدم خدمات عالية اجلودة.
 توافر مواقع العالج الطبيعي :يزخر األردن دبواقع عالج طبيعية كثرية سبت هتيئتها لتصبح منادلراكز العالجية الطبيعية ادلشهورة يف أضلاء العادل ،منها:
* منطقة البحر الميت :تعترب ىذه ادلنطقة مشمسة ودافئة طيلة العام ،وقد مت االعًتاف هبا من طرف
منظمة الصحة العادلية كمركز عادلي لعالج كثري من األمراض اجللدية القائمة على االستفادة من
اخلصائص الطبيعية ادلميزة للمنطقة دون استخدام أي أدوية كيماوية على اإلطالق ،وبذلك امتلكت
منطقة البحر ادليت عناصر مهمة للجذب السياحي ليس فقط يف سياحة االستشفاء ،ولكن بتميزه
أيضا يف سياحة الًتفيو والسياحة البيئية ،وتؤكد العديد من الدراسات أن منطقة البحر ادليت
ً
بامتالكها ىذه ادلزايا العالجية ؽلكنها ربقيق أكرب عائد مادي سياحي لألردن ،والسيما مع ارتفاع
نسبة اإلصابة باألمراض اجللدية حول العادل.
*حمامات عفرا :تقع محامات عفرا على بعد  26كلم مشال مدينة الطفيلة يف جنوب األردن ،تنطلق
ادلياه احلارة فيها من أكثر من  15ينبوع ،تًتاوح حرارهتا يف ادلتوسط ما بني  48 - 45درجة مئوية
لتشكل سيوالً وشالالت تتجمع يف برك مائية غنية بادلعادن الشافية ،تعد محامات عفرا من أىم
مقاصد السياحة الداخلية على مستوى األردن ،يقصدىا رواد الًتفيو وقاصدو السياحة العالجية،
ربتوي على مركز للخدمات السياحية وعيادات طبية ألغراض السياحة العالجية ،فهي ذات
خصائص عالجية شليزة لعالج العقم وتصلب الشرايني وفقر الدم والروماتزم  ،وغري ذلك من األمراض
ادلزمنة ،كما يوجد يف ادلوقع مركز خلدمة ادلتنزىني واحلرص على راحتهم ،وتشري الدراسات إذل أن
ادلوقع استخدم لغايات العالج منذ زمن طويل بدءاً من العهد الروماين.
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*حمامات ماعين :تقع محامات ماعني يف زلافظة مادبا على بعد  58كلم جنوب عمان ،تنخفض
ىذه ادلنطقة  120مًت ا عن سطح البحر ،وتُع د أكرب منتجع سياحي عالجي يف منطقة الشرق
األوسط ،تشتهر دبنتجعاهتا وعياداهتا الطبيعية اليت تقدم العالج للمصابني باألمراض اجللدية وأمراض
الدورة الدموية ،وآالم العظام وادلفاصل والظهر والعضالت ،يقصد السياح ادلنتجع هبدف العالج
واالستشفاء ،أو هبدف الراحة واالستجمام دبياىو ادلعدنية.
((https://ar.wikipedia.org/wiki/

 2 .3أهمية السياحة العالجية في االقتصاد األردني:
يُعد األردن القبلة األوذل للعالج إقليمياً ،وقد فاز جبائزة أفضل مقصد للسياحة العالجية عام
 ، 2014حيث قدر عدد ادلرضى العرب واألجانب الذين عوجلوا يف ادلملكةسنة  2013ضلو 250
ألف مريض ،فعندما ػلضر ادلريض العريب للعالج يرافقو يف ادلتوسط مرافقان ،وىؤالء يستخدمون
ادلرافق السياحية مثل الفنادق والشقق الفندقية وادلرافق التجارية ووسائل النقل ادلختلفة ،وغريىا من
اإلمكانات السياحية ،لذا تعد السياحة العالجية من أىم دعائم االقتصاد األردين ،فهي تدعم
االستثمار احمللي ،وتزيد من نسبة االستهالك ،باإلضافة إذل مساعلتها يف توفري فرص عمل للمواطنني
وارتفاع دخلهم ،ودعم ادلوارد االقتصادية ورفع إنتاجيتها من خالل ادلشاريع السياحية ادلختلفة ،كما
تعد مصدرا مهماللعمالت األجنبية ،حيث تشكل عائدات ىذا النوع من السياحة ما يقارب ثلثي
عائدات قطاع السياحة كامال ،واجلداول اآلتية توضح لنا أعلية السياحة يف االقتصاد األردين دبا فيها
السياحة العالجية ،ألنو ال توجد بيانات منفصلة زبص ىذا النوع من السياحة:
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 -الدخل واإلنفاق السياحي في األردن :نوضحو من خالل اجلدول اآليت:

جدول رقم )02( :الدخل واإلنفاق السياحي في األردن .الوحدة :مليون دينار أردني

السنوات
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

الدخل السياحي

نسبة التغير

االنفاق
السياحي*

778.3
2923.1
810.7
%6.3
3106.6
823.4
%7.12886.1
893.1
%0.52870.9
984.0
%14.7
3293.6
984.9
%13.1
3726.6
1037.7
%10.2
4108.2
50.5
%75.71000.3
ادلصدر :وزارة السياحة واآلثار األردنية www.mota.gov.jo

نسبة التغير

* اإلنفاق :ىو إنفاق األردنيني يف اخلارج لغايات التعليم ،السياحة ،العالج.

%4.2
%1.6
%8.4
%10.2
%0.1
%5.4
%73.9-

شهد االقتصاد السياحي تدىورا ملحوظا يف منطقة الشرق األوسط دبا فيها األردن إثر
أحداث الربيع العريب وبدء احلرب يف سوريا بداية العقد ادلاضي ،ولكن بدأت السياحة بالعودة تدرغليا
وجبهود مكثفة من كافة ادلؤسسات احلكومية واخلاصة يف األردن،حيث استطاع األردن ربسني
 2016وصوالًإذل أرقامإغلابية غري
اقتصاده السياحي والذي حافظ على ظلو مستمر منذ هناية
مسبوقة مع هناية  ، 2019وىي السنة اليت وصل فيها الدخل السياحي إذل  4108.2مليون دينار،
وقد حفز ىذا النمو العديد من شركات القطاع اخلاص االستثمار يف شركاهتا وتطوير النظم
اإللكًتونية دلواكبة التطورات العادليةيف ىذا اجملال ،كما مت تكثيف االستثمار يف التسويق اإللكًتوين
تفععدد السياح الوافدين إذل
وعرب رحالت ادلبيعات وادلعارض السياحية ،األمر الذي أدى إذل ار ا
ادلملكة خالل شهري جانفيوفيفري 2020بنسبة زيادة %12.2و  %15.9على التوارل بادلقارنة
مع نفس األشهر من عام  ،2019حىت باتت كافة ادلؤشرات السياحية تقود إذل التنبؤ بعام مزدىر
سياحياً ،إال أن جائحة كورونا أثرت سلبا على القطاع فاطلفض الدخل السياحي سنة  2020بـ
 %75.7مقارنة بسنة  ، 2019وىذا نتيجة غلق احلدود ومنع السفر منذ شهر مارس ،أما بالنسبةإلنفاق األردنيني يف اخلارج فقد استمر يف الزيادة ابتداءً من سنة  ،2013ولكن بنسب متفاوتة بني
السنوات ،إال أنو اطلفض سنة  2020بنسبة  %73.9 -بسبب جائحة كورونا ،وادلالحظ أن
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اإلنفاق دائما منخفض مقارنة مع الدخل ،شلا يعين أن عدد السياح الوافدين إذل األردن ىو أكرب من
عدد األردنيني ادلغادرين.
 عدد العاملين في األنشطة السياحية :نوضحو من خالل اجلدول اآليت:جدول رقم ( )03عدد العاملين في األنشطة السياحية.

السنوات

عدد العاملين

2013

48132
48665
49096
50359
51270
51536
53488
41108
المصدر :وزارة السياحة واآل ار األردنية www.mota.gov.jo

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

نسبة التغير
%1.1
%01
%02.6
%1.8
%0.3
%03.8
%23.1-

نالحظ من خالل اجلدول أن عدد العاملني يف القطاع السياحي ارتفع من  48132سنة
 2013عامل إذل سنة  53488عامل سنة  ،2019كما الحظنا زيادة عدد العاملني يف القطاع
من سنة إذل أخرى ،شلا يعين مساعلة القطاع يف التشغيل والقضاء على البطالة ،ولكن جائحة كورونا
أثرت سلبا على التوظيف يف القطاع حيث فقد ما يقارب  12380شخص وظائفهم سنة .2020
 عدد السياح ،الليالي السياحية من  :2020-2013نوضحو من خالل اجلدول اآليت:جدول رقم( :)04عدد السياح ،والليالي السياحية من .2020-2013

السنوات

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

عدد السياح

432949

443226

300972

327683

467484

603903

887519

118655

نسبة التغري

-

%2.3

%32.09-

%8.87

%42.66

%29.2

%47

%86.6-

عدد الليارل
السياحية

1864449

2019287

1125159

1364725

2131614

2813104

4264747

624502

نسبة التغري

-

%8.3

%44.3-

%21.3

%56.2

%32

%51.6

%85.4-

ادلصدر :وزارة السياحة واآلثار األردنية .www.mota.gov.jo
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نالحظ من خالل اجلدول أن عدد الليارل السياحية يتناسب طرديا مع عدد السياح ،فكلما
زاد عدد السياح تضاعف عدد الليارل السياحية ،ومن الطبيعي أن السياحة العالجية تساىم بالنسبة
الكبرية يف رفع عدد الليارل السياحية مقارنة مع أنواع السياحة األخرى ،ذلك أن ادلريض الزائر يف
الغالب يكون لديو مرافق أو أكثر ،والسيما ادلرضى من العرب ،شلا يساىم يف زيادة عدد السياح
وزيادة الليارل السياحية ،ويف ىذا اإلطار أوضحت إحدى الدراسات أن  %50.8من أفراد العينة
 %17.7بدون مرافق
من ادلرضى الذين يأتون لعمان للعالج لديهم مرافق واحد ،يف حني أن
و %31.5لديهم أكثر من مرافق ،كما أن  %62.3من ادلرضى تصل مدة إقامتهم ألسبوعني أو
أكثر ،يف حني أن  %23.1ؽلكثون أقل من أسبوع( ،اؽلان ونسيم ،2019 ،ص )22-21
ويرتبط عدد ادلرافقني بالقدرة ادلالية للمريض وإمكاناتو يف إحضار مرافق لو خالل فًتة العالج،
وكذلك بوجود مصدر للتغطية ادلالية مثل امتالكو لتأمني صحي ،ووجود أىداف أخرى للمريض مثل
توجهو ضلو قضاء فًتة استجمام وسياحة يف البلد ،أو اقتصار رحلتو على العالج فقط ،حيث
تنعكس طول فًتة اإلقامة وعدد ادلرافقني على زيادة عدد الليارل السياحية  ،ومن مث على مداخيل
السياحة ،فكلما طالت فًتة اإلقامة أنفق ادلريض أكثر ،وىنا ينبغي مقارنة جدوى السياحة العالجية
مع أنواع السياحة يف األردن  ،واليت ال يزيد متوسط اإلقامة فيها عن أربعة أيام ،وقد يكون ذلك ىو
سبب ارتفاع عائد السياحة العالجية عما سواىا.
 3 .3أسباب نجاح السياحة العالجية في األردن:
استطاعت األردن أن ربتل مكانة مرموقة بني دول العادل يف رلال السياحة العالجية
السنوات األخرية ،وؽلكن إمجال أىم أسباب صلاح ىذا النوع من السياحة فيما يلي:
 -االهتمام بتطوير القطاع الصحي:

،والسيما يف

شهد األردن هنضة طبية سبثلت يف تأسيس عدد من

ادلستشفيات احلكومية اليت كان أوذلا يف منتصف العشرينات من القرن ادلاضي ،وظل األردن يطور
بنيتو التحتية الطبية خالل العقود الالحقة ،حيث مت تشييد مدينة احلسني الطبية يف عمان عام
 1973واليت تعد أول مدينة طبية عربية ،وتعد من أىم ادلراكز الطبية يف ادلنطقة والعادل ،ربتضن
عدداً من كبار األطباء واجلراحني ادلرموقني على ادلستوى الدورل  ،كما شهدت اخلدمات الصحية يف
توسعا كماً ونوعاً على كافة األصعدةوالقطاعات الطبية العاملة يف القطاعني احلكومي
فًتة التسعينات ً
مضطردا يف عدد ادلستشفيات اليت حصلت
ظلوا
ً
واخلاص،وقد شهد القطاع اخلاص بعد عام ً 1990
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على االعتمادية الدولية من منظمة الصحة العادلية،وتشمل اخلدمات اليت تقدم للمرضىمعظم
التخصصات كأمراض القلب،األعصاب ،جراحة العظام،األمراض الباطنية،أمراض العيون ،زراعة
الكبد والكلى ،زراعة وترميم ادلفاصل ،عالج العقم وأطفاالألنابيب،حيث تتوافر ادلستشفيات األردنية
على األجهزة الطبية وادلعدات ادلتطورة كادلختربات ادلتقدمة ،ومراكز األشعة ،ومراكز الطب النووي،
ومراكز عالج األورام وغريىا ،باإلضافة إذل توفر أنظمة التأمني الصحية دبستويات متقدمة وفعَّالة ،غري
أن أىم تلك اإلصلازات سبثل يف تشييد مركز عادلي متخصص يف معاجلةالسرطان ،ىو مركز احلسني
للسرطان ،الذي مت تأسيسو عام  1997ليكون أول مركز متخصص يف عالج السرطان ػلصل على
االعتماد اخلاص بأمراض السرطان خارج الواليات ادلتحدة
األمريكية.https://ar.wikipedia.org/wiki/.
 جودة الخدمات الطبية وانخفاض سعرها :تقدم ادلستشفيات األردنية خدمات طبية عالية اجلودةوىو ما يعكسو حصول  10مستشفيات على شهادة االعتماد الدورل(  ،)JCIكما تصنف األردن
من الوجهات السياحية األرخص نسبياً يف رلال السياحة العالجية مقارنة مع دول أخرى تقدم
خدمات صحية بنفس ادلستوى من اجلودة ،ولكن بسعر مضاعف مثل الواليات ادلتحدة األمريكية.
 توفر منتجعات العالج الطبيعي :يعد األردن أحدالبلدان اليت ؼلتلط فيها االستشفاء من أمراضاجلسد مع الًتويح عن النفس ،تتوافر فيو كل مقومات العالج الطبيعي من مياه حارة غنية باألمالح
إذل طني بركاين ،إذل طقس معتدل وطبيعة مجيلة ،وقد حرص األردن على هتيئة منتجعات العالج
الطبيعي ،واليت أصبحت تقدم خدمات عالجية ذات جودةيقصدىا كثري من طاليب االستشفاء.
 توافق االستراتيجية الصحية مع االستراتيجية السياحية :صلحت األردن يف أن ربتل ادلرتبة األوذل ،2018ويرجع
يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف السياحة العالجية حسب إحصائيات عام
الفضل يف ذلك إذل جودة ادلستشفيات اخلاصة ،حيث نفذت ىذه ادلستشفيات اسًتاتيجية تسويقية
للًتويج للسياحة العالجية األردنية يف كل من دول اخلليج العريب ومشال إفريقيا وغريىا من دول
العادل،إذل جانب الدعاية والتسويق أعدت األردن اسًتاتيجية من عدة زلاور تشمل ضمان جودة
اخلدمات الصحية ادلقدمة ،وتسهيل دخول ادلرضى من اجلنسيات ادلختلفةعرب منح تأشريات من
خالل البعثات الدبلوماسية األردنية يف اخلارج ،أو عرب ادلراكز احلدودية مباشرة هبدف زيادة أعداد
القادمني إذل األردن واستقطاب ادلزيد من السياح دون أي مع وقات ،كما عملت على تعديل
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التشريعات اليت تنظم السياحة العالجية من خالل قانون ادلسؤولية الطبية ،إذل جانب اجتذاب أمهر
األطباء األردنيني والفلسطينيني ادلغًتبني للعودة إذل العمل يف ادلستشفيات األردنية(.السعيد)2020 ،
 ارتفاع نسبة الوعي السياحي :شكل الوعي السياحي لدى ادلواطن األردين أعلية كبرية يف ربسنيالصورة السياحية لألردن ،والتقليل من بعض اآلثار السلبية اليت ترافق صناعة ثقافة اجملتمع ونظرتو إذل
 ،وادلتمثلة يف األسرة،
السياحة ،ىذا الوعي دل يتحقق إال بتضافر جهود كافة اجلهات ادلعنية
ادلؤسسات التعليمية ،أجهزة الدولة  ،وادلؤسسات اخلاصة والعامة  ،وبشكل دائم ولفًتات طويلة،
وذلك لتصحيح الصورة السياحية لدى أفراد اجملتمع.
 البنية التحتية المتطورة :تؤدي البنية التحية ادلتطورة دورا كبريا يف تسهيل حركة ادلرضى ومرافقيهم،فقد عمل األردن على تطوير مواقعو السياحية والعالجية والربط بينها ،قصد تسهيل عملية التنقل بني
ىذه ادلواقع والعمل على استقطاب عدد أكرب من السياح.
 االستقرار السياسي واألمني :يتمتع األردن باالستقرار السياسي واألمين األمر الذي جعلو قبلةللسياح من سلتلف دول العادل ،والسيما يف رلال السياحة العالجية ،وىنا ال غلب إغفال دور
االستقرار السياسي واألمين يف دول اجلوار أو ما يسمى بالوضع اإلقليمي ،والذي يؤثر بدوره على
السياحة العالجية يف األردن.
الخاتمة:
حققت األردن شهرة واسعة بني دول العادل يف رلال السياحة العالجية ،فهي تقدم خدمات عالجية
متقدمة وبأسعار تنافسية ،األمر الذي جعلها زلل استقطاب للسياح من كافة أضلاء العادل ،حيث
يدخل األردن آالف السياح الطبيني سنويا لتلقي العالج واالستجمام يف منتجعاهتا الصحية اليت
تتوفر فيها مجيع سبل الرعاية واالىتمام من قِبل إطارات صحية ذات كفاءة عالية .بناء على ما تقدم
ؽلكن اخلروج بالنتائج التالية:
 تتأثر قرارات السياح لألغراض الصحية بالعديد من العوامل مثل التكنولوجيا ادلتقدمة ،التكاليفالطبية ادلنخفضة نسبيا ،والعالج ذو جودة أفضل يف بلدان ادلقصد.
 تفكر نسبة كبرية من السياح يف اخلروج من رلتمعهم أو مناطقهم احمللية للحصول على رعاية ،أوعالج حلالة معينة إذا كانت النتائج أفضل.
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 تعد فًتة االنتظار الطويلة ،ونقص مرافق وتقنيات العالج ادلناسبة يف الوطن من بني العواملالرئيسية اليت ربفز السياح على زيارة بلد آخر ألسباب صحية.
عمل األردن على استغالل مقوماتو السياحية يف اجملال الصحي ،وذلك بتطوير وربسني جودةاخلدمات الطبية وتأىيل مواقع العالج الطبيعي لتصبح منتجعات صحية يقصدىا ادلرضى من أضلاء
العادل.
 على الرغم من صغر حجم دولة األردن وقلة إمكاناتو ادلالية ومقوماتو السياحية مقارنة مع بلدكاجلزائر ،إال أن اإلرادة السياسية للحكومة األردنية يف تطوير السياحة العالجية ،جعلها ربتل مراتب
متقدمة عادليا يف رلال ىذا النوع من السياحة.
 يعد توفر األمن ،االستقرار السياسي ،أسعار العالج ادلنخفضة نسبيا ،جودة اخلدمات الصحيةادلقدمة ،وانعدام فًتة االنتظار من بني العوامل الرئيسية ادلساعلة يف انتعاش السياحة العالجية باألردن.
 تساىم السياحة العالجية بالنسبة األكرب يف الدخل السياحي األردين مقارنة بأنواع السياحةاألخرى ،ذلك أن عدد الليارل السياحية اليت يقضيها الزائر ادلريض يف البلد أكرب من عدد الليارل
السياحية اليت يقضيها السائح يف أنواع السياحة األخرى.
انطالقا شلا سبق نقًتح التوصيات التالية:
 جلذب أكرب عدد من السياح يف رلال السياحة العالجية غلب على السفارات األردنية يف اخلارجالقيام بعملية الًتويج ذلذا النوع من السياحة.
 إقامة برامج سياحية خاصة بادلرضى وعرضها عليهم بعد انتهاء فًتة العالج قصد جعل السائحيقيم أكرب عدد شلكن من الليارل السياحية داخل الدولة.
 االىتمام بادلرضى بعد عودهتم لبلداهنم من خالل وضع برنامج زمين دلتابعة حالتهم الصحية منخالل وسائل التواصل االجتماعي.
 احلرص على استغالل مقومات السياحة العالجية قدر اإلمكان قصد زيادة تطوير ىذا النوع منالسياحة.
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 الستقطاب السياح من ادلرضى يف ظل جائحة كورونا غلب على السلطات الوصية إحكام الرقابةعلى تطبيق التدابري الوقائية،والسيما األماكن اليت يقصدىا ادلرضى.
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