الملحقات
.1.1

قائمة االختصارات.......................................................................................

2

 .2.2ترجمة األسماء العربية المستخدمة بشكل متكرر في التقرير......................................

4

 .3.3التقرير التشخيصي األولي…………………………………………………..

7

 .4.4تقرير منهجية االستشارة…………………………………………………...

82

 .5.5تحليل استفتاءات ورش العمل………………………………………………..

117

 .6.6قسم التنوع……………………………………………………………..

150

__________________________________________________________________________
1

AHU

Al-Hussein Bin Talal University

ASEZA

Aqaba Special Economic Zone Authority

 قائمة االختصارات.1
جامعة الحسين بن طالل
سلطة منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة
فوق مستوى سطح البحر

ASL

Above Sea Level

BAU

Al-Balqa’s Applied University

CEO

Chief Executive Officer

DMO

Destination Management Organization

DOA

Department of Antiquities

دائرة اآلثار العامة

EIA

Environmental Impact Assessment

تقييم اآلثار البيئية

FDI

Foreign Direct Investment

GNI

Gross National Income

إجمالي الدخل القومي

GNP

Gross National Product

إجمالي اإلنتاج القومي

GDP

Gross Domestic Product

إجمالي اإلنتاج الداخلي

GRP

Gross Regional Product

إجمالي اإلنتاج القومي

ICOMOS

International Council of Monuments and Sites

جامعة البلقاء التطبيقية
المدير التنفيذي
هيئة إدارة الوجهات السياحية

االستثمار األجنبي المباشر

المجلس العالمي للمعالم والمواقع
األثرية

ICT

Information and Communication Technology

IT

Information Technology

JETT

Jordan Express Tourist Transportation

JOD

Jordanian Dinar

JTB

Jordan Tourism Board

MOTA

Ministry of Tourism and Archaeology

OUV

Outstanding Universal Value

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development

PAP

Petra Archaeological Park

PAPOP

Petra Archaeological Park Operational Plan

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تكنولوجيا المعلومات
النقليات السياحية األردنية السريعة
الدينار األردني
هيئة تنشيط السياحة األردنية
وزارة السياحة واآلثار
قيمة عالمية استثنائية
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
محمية البتراء األثرية
الخطة التنفيذية لمحمية البتراء
األثرية

PDTRA

Petra Development and Tourism Region

PNT

Petra National Trust

سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي
الجمعية الوطنية للمحافظة على
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البتراء
PRA

Petra Regional Authority

PRC

Petra Region Planning Council

NCARE

National Center for Agricultural Research and Extension

سلطة إقليم البتراء
مجلس تخطيط إقليم البتراء
المركز الوطني للبحوث واإلرشاد
الزراعي

R&D

Research and Development

RSCN

Royal Society for Conservation of Nature

SWOT

Strengthens, Weaknesses, Opportunities and Threats

البحوث والتنمية
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
نقاط القوة والضعف والفرص
والتهديدات

TQM

Total Quality Management

UNEP

United Nations Environmental Program

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
USD

United States Dollar

UGC

User Generated Content

USAID

United States Agency for International Development

WWTP

Waste Water Treatment Plant

إدارة الجودة الشاملة
برنامج األمم المتحدة البيئي
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة
دوالر أمريكي
محتوى وضعه المستخدمين
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
محطة معالجة مياه الصرف
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 .3المخطط التشخيصي األولي

المخطط االستراتيجي الشمولي إلقليم البتراء
التقرير التشخيصي األولي
الجهة المتعاقدة:
سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي
لعناية السيد محمد الفرجات
مسئول المشروع
شعبة المشتريات
وادي موسى ،األردن
هاتف 3326232150323
المقاول:
شركة استشاريو  ATCالمحدودة
سيليرستايت ،4/0
 A-1010فينا ،النمسا
consultants.com-www.atc
باالشتراك مع
 DesignWorkshopو
JCP s.r.l
تمت الترجمة إلى اللغة العربية والتحرير في جامعة الحسين بن طالل



مركز الدراسات واالستشارات وتنمية المجتمع المحلي
مركز اللغات واالتصال الثقافي
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 1الهدف والمنهجية
يهدف هذا التقرير التشخيصي األولي وضع األساس للمخطط اإلستراتيجي الشمولي إلقليم البتراء عن طريق تحديد وتوثيق مجموعة
من القضايا الهامة على ثالث فترات :الفترة القصيرة ( 2-2سنوات) ،والفترة المتوسطة ( 1-2سنوات) ،و الفترة الطويلة ( 21-1سنة):








حماية وتحسين المناطق المحيطة بمحمية البتراء األثرية.
دعم السياحة المستدامة داخل منطقة البتراء.
دراسة اجتماعية اقتصادية تشمل االقتصاد المحلي واإلقليمي ،والوضع لمالي ،والديموغرافي والخدمات العامة.
التنمية االجتماعية والثقافية وتعزيز القيم لجميع المجتمعات المحلية الستة في اإلقليم.
استغالل األراضي وتعميرها.
البنية التحتية والخدمات العامة.
البيئة.

وفقا لميثاق المشروع تم إجراء تقييم سريع يعتمد بشكل كبير على البيانات الموجودة والدراسات المتعددة والتقارير والتحليالت التي
أعدت إلقليم البتراء في الماضي والتي تم تقييمها بعناية كذلك .ويعرض الملحق  1.9بمصفوفة موجزة التقارير الرئيسة ،بينما
يستعرض الملحق  1.9كل الوثائق والمؤلفات ذات الصلة.
باإلضافة إلى جمع ومراجعة وتحليل البيانات والتقارير الموجودة ،تم عقد اجتماعات مع العمالء وأصحاب العالقة على المستوى
اإلقليمي والوطني والدولي مما ساهم بشكل أساسي في فهم الوضع الحالي .وهدفت هذه اإلجتماعات إقامة اتصال وبناء عالقات عمل جيدة
وفهم المخاوف والقضايا الرئيسة وإشراك أصحاب العالقة في عملية التخطيط .ولقد عقد أكثر من  21اجتماعا في هذه الفترة وجميعها
مرفقة في الملحق .1.2
وباإلضافه إلى ذلك ،زار عدد من خبراء الفريق المجتمعات المختلفة في إقليم البتراء ،ومحمية البتراء األثرية ،وغيرها من مناطق
الجذب في اإلقليم والمناطق المحيطة .ولقد وفرت هذه الزيارات معلومات قيمة عن الوضع على أرض الواقع وأثبتت صحة المعلومات
الواردة في الوثائق واالجتماعات.
2

التحليل االجتماعي االقتصادي :

 2.1السياق الوطني:
يبين الجدول  0وضع األردن مقارنة بالدول المجاورة له من حيث المؤشرات االقتصادية األساسية  .حيث شهدت األردن أعلى دخل
قومي إجمالي للفرد في المنطقة مع نمو نسبته  %66بين عامي  2116و 2111لتصل إلى  2،211دوالر أمريكي في عام  .2111وسجل
أعلى دخل قومي إجمالي للفرد في إسرائيل بـ  26،121دوالر أمريكي ،اما مصر وسوريا فحلتا في أسفل الترتيب بـ  2،111دوالر
0

 9لم تتوفر معلومات عن المناطق الفلسطينية للعام .7002
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أمريكي و 2،211دوالر أمريكي على التوالي .وحققت لبنان مقارنة باألردن معدال عاليا نسبيا من إجمالي الدخل القومي بـ 00،121
دوالر .وتعد األردن ولبنان وإسرائيل بلدان صغيرة نسبيا ً ( 21،202كم 22،112 ، 2كم 01،211 ، 2كم 2على التوالي) في حين أن سوريا
ومصر أكبر بكثير (  022،021كم 0،110،221 ، 2كم 2على التوالي ).
وهنالك سمة مميزة أخرى لإلقتصاد األردني وهي إنخفاض حصة الزراعة للقيمة المضافة بنسبة  %2فقط مقارنة بـ  %02في مصر
و %1في لبنان و %02في سوريا .ويجب أن ينظر إلى هذا المؤشر في سياق درجة الحضر العالية في األردن (يمثل عدد سكان الحضر
في األردن نسبة  %12في عام  )2112فضالً عن قلة المياه بشكل عام .ولذلك فإن قطاع الخدمات يقوم بأعمال ذات أهمية كبيرة.
وانخفضت نسبة مشاركة قطاع الخدمات في القيمة المضافة من  %12إلى  %61في الفترة ما بين  2111و 2111في حين ارتفعت حصة
الصناعة من  %26إلى  .%21وفسر هذا النمو بشكل إيجابي حيث ان الزيادة في الصادرات تعتبر مؤشراً على زيادة القوة التنافسية .وفي
كثير من األحيان فإن صناعات الخدمات والتصنيع تتداخل مع بعضها البعض كما ويعزز قطاع الصناعة المتنامية الطلب على معرفة
خدمات العمل المكثفة .أما فيما يتعلق بصناعة الخدمات فتلعب السياحة دورا هاما نسبيا ً بالنسبة لألردن.
جدول  0المؤشرات االقتصادية األساسية
األردن
2211

إسرائيل
62.12
%

2612
1

الدخل القومي
اإلجمالي للفرد
(بالدوالر
األمريكي)
21.11
2
مساهمة الزراعة
%
(نسبة للناتج
المحلي اإلجمالي)
15.38
21
مساهمة الصناعة
%
(نسبة للناتج
المحلي اإلجمالي )
61
مساهمة قطاع
6.94%
الخدمات وغيرها
( ...نسبة للناتج
المحلي اإلجمالي)
43 28.57
22
الصادرات من
%
السلع والخدمات
(نسبة للناتج
اإلجمالي المحلي)
81 1.41%
العمر المتوقع عند 12
الوالدة
2 50.00
2
النمو
%
السكاني(النسبة
السنوية)
7.180 19.20 2.10
مجموع السكان
%
1
باآلالف
المصدر  :مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي

مصر
22.22
%

سوريا

لبنان

2111

22.22
%

0012
1

22.12
%

2211

26.20
%

02

01،62
%
9.09%

1

%1.11

02

22

-4.35%

35

22،11
%
-7.89%

50

0.00%

70

0.00%

47

23.68%

16.22%

30

23 87.50%

64.29%

39

11.43%

2.53%

70

2.94%

72

1.41%

74

2.78%

33.33%

2

0.00%

1

0.00%

2

33.33%

36

80.06 14.17%
1

4.162 14.09%

20.08 10.34%
3
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21.63%

 2.2السياق اإلقليمي
يقع إقليم البتراء في المنطقة اإلدارية التابعة لمحافظة معان والتي تنقسم إلى منطقتين فرعيتين :الشوبك في الشمال ووادي موسى في
الجنوب .أما أقصى الجزء الغربي من محمية البتراء األثرية فيقع في منطقة قضا التي تتبع لمحافظة العقبة .وتمثل معان نحو  %0.1من
سكان األردن وتتوافق نسبة عدد السكان من الذكور واإلناث مع المستوى الوطني تقريبا ً (  %22من الذكور) .ويتوقع أن يكون هناك نمو
كبير في عدد السكان في محافظة معان حيث بلغ معدل المواليد  22.2عام  2112بالمقارنة مع معدل الوفيات البالغ  .2،1وأما من حيث
المساحة فإن محافظة معان تعتبر أكبر المحافظات حيث تحتل ما نسبته  %21من المساحة الوطنية .أم من ناحية الكثافة السكانية فإن
محافظة معان تعتبر األقل كثافة.
جدول  :2خصائص منطقة معان
عدد السكان التقديري نهاية عام 2111
الذكور
اإلناث
معدل المواليد ()2112
معدل الوفيات ()2112
المساحة باأللف كم2
الجرائم العامة ()2111
المؤسسات التجارية ()2116
محاجر الرمال والحجر والطين
تصنيع المالبس وتصنيع وصباغة الفراء
تجارة الجملة
المطاعم والفنادق
المواصالت البرية
نشاطات العضوية في المنظمات
النشاطات الرياضية والترفيهية والثقافية
دائرة اإلحصاءات العامة ،األردن

معان
113700
59600
54100
28,4
2,9
32832
805
2266
22
45
1274
149
10
9
18

النسبة المئوية
1,9%
1,9%
1,9%
93,5%
90,5%
37,0%
1,9%
1,5%
16,5%
2,1%
1,9°l0
2,2%
2.2%
2.0%
1,9%

األردن
5980000
3082000
2698000
30,3
3,2
88778
42996
147023
133
2124
68632
6648
414
290
959

ضمت محافظة معان  %0،2من المؤسسات التجارية األردنية في عام  2116وهذا أقل من حصتها من عدد السكان .ووفقا ً إلحصاء
 2116فإن معان تضم عددا كبيرا نسبيا ً من المؤسسات مقارنة مع المستوى الوطني في قطاع أولي واحد هو محاجر الرمال ،والحجر،
والطين ،وعلى قطاع ثانوي واحد هو تصنيع المالبس ،وتصنيع وصباغة الفراء .أما قطاع الخدمات فيعد قويا نسبيا حيث أن عدد
الؤسسات العاملة في تجارة الجملة ،وفي الفندقة والمطاعم ،وفي النقل البري ،وفي األنشطة الترفيهية وأنشطة المنظمات ،وفي األنشطة
الثقافية والرياضية يعتبر أعلى من المعدل .وتنتمي معان إلى المحافظات األقل زراعة في األردن .وألسباب مناخية فإن معظم القرى تقع
في المناطق المرتفعة أو مناطق العبور (اليونسكو .)0112
 2.3المساحة والكثافة السكانية إلقليم البتراء
تبلغ مساحة محمية البتراء األثرية  262كم وتقع ضمن منطقة إدارية خاصة تسمى سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي التي تبلغ
مساحتها  122كم .2ويضم إقليم البتراء ستة مجتمعات محلية بلغ تعداد سكانها  22،161في سنة  ،2111ويسكن ما يزيد على 02،111
في البلدة الرئيسة ،وادي موسى .وتبلغ مساحة القرى الستة أقل من  02كم .2وكما هو موضح في الجدول  ،2فإن الطيبة تعبر ثاني أكبر
المجتمعات بعدد سكانها البالغ  2،101نسمة ،تليها الراجف بـ  0،222نسمة ،ودالغة بـ  0،612نسمة،و أم صيحون بـ  0،620نسمة ،وأما
2
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بيضا بـ  210نسمة فتعبر أصغر المجتمعات المحلية ،2ومع هذا فإن أم صيحون تمتلك أعلى معدل مواليد مما سيؤدي إلى زيادة النمو
السكاني بشكل كبير.
جدول  :2أعداد السكان للمجتمعات الرئيسة في إقليم البتراء لعام 2111
ذكر
أنثى
اسم المجتمع
2110
2022
وادي موسى
2112
2202
الطيبة
226
222
الراجف
102
106
دالغة
222
216
أم صيحون
201
010
بيضا
02212
02221
المجموع
تقدير العدد السكاني لعام  2111حسب دائرة اإلحصاءات العامة

مجموع
01122
2101
0612
0222
0620
210
21122

ويبلغ متوسط حجم األسرة في البتراء  2.20وهو مطابق تقريبا لمتوسط حجم األسرة في األردن .وتشير دراسة سيغما للعام 21112
إلى أعداد أعلى لمتوسط حجم األسرة .حيث بلغ معدل حجم األسرة في وادي موسى  1.2شخص لكل أسرة وهو بذلك يعبر أعلى معدل
حجم لألسرة بالمقارنة مع الثالث مجتمعات المحلية التي تمت مقارنتها في إقليم البتراء .وقدر عدد السكان في وادي موسى بـ  02،222عام
 ،0111والطيبة بـ  2.121في حزيران من عام  0111بينما قدر حجم األسرة ب  1.2شخص في عام  .0116وقدر عدد السكان في أم
صيحون بـ  0،226في عام 0111وحجم األسرة بـ  6.2شخص لكل أسرة .وتجدر اإلشارة هنا إلى وجود تعارض كبير بين حجم السكان
المحليين في منطقة أم صيحون وبين البيانات في المصادر الرسمية.2
وكما أوضحت دراسة سيغما فإن أعداد السكان لكل من وادي موسى ،والطيبة ،وأم صيحون ،ومعدل النمو السكاني السنوي من عام
 0111وإلى  2111يمكن أن يتم حسابه وفقا ً للمعادلة التالية:
-1=i
وكانت النسبة األعلى للنمو السكاني في وادي موسى بمعدل  %2.2تقريبا ً متبوعة بأم صيحون بمعدل  %2.2فالطيبة بمعدل .%0.1
ووفقا إلحصائيات دائرة اإلحصاءات العامة فإن النسبة الرسمية للنمو السكاني في األردن هي حول معدل  .%2.2إن مؤشر النمو العالمي
الذي نشره البنك الدولي يظهر نسبة نمو سكاني سنوي ثابتة بلغت  %2.2خالل السنوات العشرة الماضية وكما هو موضح بالرسم البياني
التالي.

7

يعتبر بير حمد جنوب غربي دال غة مجتمعا على الرغم من انه ليس له قرية في التنظيم .و يعتبر مركزا للجماعات البدوية من عائلة السعيديين .ال
تتوفر احصاءات للتعداد السكاني لبير حمد مما يشير الى وجود فجوة كبيرة عن المعلومات لليدو الرحل.
3
سيغما 7000
9
خالل المقابالت وورش العمل التي أجريناها في منطقة البتراء سمعنا و بشكل متكرر أن الناس تقدر انه لدى أم صيحون حوالي  3000نسمة .وهذا
سيكون تقريبا ضعف األرقام التي تدل عليها االحصاءات الرسمية.
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المعدل السنوي لنمو السكان في األردن ( إحصائية البنك الدولي )

وعند األخذ بعين االعتبار التقاليد والطبيعة القروية إلقليم البتراء باإلضافة إلى معدل النمو السكاني في السنوات العشر الماضية يمكن
توقع معدل سكاني نمو ال يقل عن  .%2وهذا أن يعني أن عدد السكان يمكن أن يتضاعف في العشرين سنة القادمة كما هو موضح بالرسم
البياني التنبؤي التالي:
تقدير النمو السكاني في إقليم البتراء بنسبة سنوية تقدر ب %2

وال يفترض رسميا وجود مجتمعات مستوطنة في "محمية البتراء األثرية" .ومع ذلك ووفقا لما هو مالحظ فإن القليل من العائالت
(بين  21و 22عائلة تقديريا ً) ال يزالون مستوطنين في محمية البتراء األثرية .وحسب مسح لخصائص حجم العائلة ،تم إجراؤه سنة
2
 2111،فإن %1،2من السكان القرويين هم من البدو الحقيقيين (انظر رقم  )2مما يشير إلى أن  021شخصا يعيشون في 122كم
(مساحة إقليم البتراء دون مناطق المجتمعات المحلية) وهذا مماثل لمعدل الكثافة السكانية البالغة  1.01كم( 2مسح أعداد السكان والصحة
العائلية االردني  .)2111إذا سكن جميع البدو الرحل على مدار العام في محمية البتراء األثرية (وهذا أمر اليحصل) فإن الكثافة السكانية
ستصل إلى 1.22كم.2
الثقافة :
__________________________________________________________________________
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تعرف المجمعات المحلية في إقليم البتراء بنفسها من خالل انتمائها إلى قبائل أو عشائر .وكل قرية تنتسب إلى قبيلة أو عشيرة مختلفة.
ومعرفة ما هي القبيلة أو العشيرة التي استوطنت ألطول وقت هي مسألة مختلف فيها وذللك بسبب ادعاءات االحقية بملكية االراضي .ومع
أن جميع القبائل يمكن وصفهم عموما بالبدو إال أن منظمة اليونسكو للتراث العالمي اعتمدت في عام  2112الحيز الثقافي لثالث قبائل في
إقليم البتراء وهم العمارين والبدول والسعيديين كممثلين للتراث العالمي وكل هذه القبائل مسلمة سنية.
القاعدة االقتصادية
كان االقتصاد في إقليم البتراء ولغاية عام  0111معتمدا على الزراعة والنشاطات الرعوية للبدو الرحل .وبعد ذلك الحين أصبحت
السياحة هي الدخل المتزايد في األهمية لجميع التجمعات السكانية باستثناء دالغة والراجف ،أما بالنسبة لوادي موسى وأم صيحون فالسياحة
هي المصدر المهم .وأصبحت وادي موسى تنافس معان في النشاطات التجارية في كونها محورا تعتمد عليه باقي القرى في معظم
احتياجاتها .مثل الميكانيكيين والمخابز والسوق المركزية والبناء وغيرها.
األنساب (التنظيم االجتماعي)
تعرف المجتمعات غالبا ً من خالل انتمائها لنسب معين .وتعتبر وادي موسى المجتمع الوحيد الذي ينتمي سكانه إلى عدة حمايل .إن
القبيلة وجمعها قبائل تتفرع منها حمولة وجمعها حمايل وتتفرع منها عشيرة وجمعها عشائر .وباختصار فان تجمعات القبائل في
المجتمعات المحلية الستة موضحة في الجدول .2
جدول  :2التجمعات السكنية للقبائل
القرية
بيضا
أم صيحون
وادي موسى
الطيبة
الراجف
دالغة
الجماعات غير المرتبطة بمجتمع معين

القبيلة
العمارين
البدول
اللياثنة
اللياثنة
الرواجفة (فرع من بني عطية)
السعيديين
السعديين

ويمكن القول أن بيضا ،وأم صيحون ،والراجف ،ودالغة تمثل المجتمعات ذات صلة القرابة الواحدة .ويعتبر اللياثنة جماعة
كبيرة نسبيا ً (أكثر من  )21،111ومع ذلك فإن مجموعاتها الفرعية تعتبر أكثر أهمية للبنية االجتماعية االقتصادية لإلقليم .ويبين جدول
( )2التفرعات المختلفة لعشيرة اللياثنة.

جدول  :2عشائر اللياثنة الفرعية
الحمولة

القرية
وادي موسى

العبيدية

العائلة (العشيرة)
الهالالت
الحسنات
الطويسات
المشاعلة
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النصرات

العاليا

بني عطا
الطيبة

الشرور

النوافلة
العمرات
المشاعلة
الحمادين
الصبيحات
المعايفة
الشماسين
السالمين
الفرجات
الفضول
الفالحات
السعيدات
الرواضية
العوضات
الخليفات
الخاليفة

وتكافح هذه العشائر والعائالت وخاصة في وادي موسى من أجل السيطرة السياسية واالقتصادية ،ويعتبر الزاوج من داخل الحمولة
والعشيرة أو من خارجها عامال مهما في البنية المجتمعية .ويوجد هناك ميول واضح ضمن نطاق الشركات والمجموعات التي لها مصالح
تجارية لاللتزام بإدماج أفراد العائلة الواحدة في أعمالهم أوال ،ومن ثم توظيف أشخاص من نفس الحمولة فعلى سبيل المثال ،يوظف منظمو
الجوالت معظم أفراد عائلتهم في أعمالهم (شركاتهم).
اللياثنة (وادي موسى والطيبة):
وادي موسى :
تسيطر قبيلة اللياثنة في وادي موسى (انظر الجدول  )2على التجارة والسياسة في إقليم البتراء .واستوطن اللياثنه قرب المجاري
المائية والينابيع في وادي موسى ووادي سدر .وعشاثر اللياثنة هي األكثر عدداً حتى اآلن وهم الرواد في قطاع السياحة .حيث بدئوا عملهم
بحراسة مدخل مدينة األنباط في القرن الحادي والعشرين عندما كانت الشرطة تعين مرشدا من اللياثنة لرعاية السياح األوائل وكان
المرشح مسؤوالً وبشكل شخصي عن حماية المسافرين .ولم يزل موقع اللياثنة واضحا ً في سياحة البتراء في القرن الحادي والعشرين حيث
أنهم يسيطرون وبشكل شبه كامل على جميع الفنادق والمطاعم المحلية ومكاتب السياحة إضافة إلى النشاطات السياحية المرتبطة باإلرشاد
والخيل .ويتميز اللياثنة بكونهم على مستوى عال من التعليم نسبياً.
الطيبة:
قطنت عشيرة الشرور من اللياثنة في الطيبة ولم ينخرطوا بشكل كبير في قطاع السياحة حتى التسعينيات من القرن الماضي عندما
شيد فندق طيبة زمان ذو الخمسة نجوم  ،وعند افتتاحه كان هو الفندق الوحيد من فئة الخمسة نجوم في إقليم البتراء .وتعتبر الطيبة ثاني أكبر
مجتمع في اإلقليم واقتصادها مبني على تربية المواشي والزراعة معززا بالتوظيف الحكومي في الخدمة المدنية والعسكرية.
البدول:
__________________________________________________________________________
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البدول (أكثر من  )2،111ويعتبرون قبيلة ويسكنون أم صيحون المالصقة مباشرة لحدود محمية البتراء األثرية .وتم بناء بلدة أم
صيحون عندما أدرجت محمية البتراء األثرية ضمن أحد مواقع اليونسكو للتراث العالمي عام  ،0122وذلك من أجل توفير مساكن جديدة
لقبيلة البدول التي كانت تسكن الكهوف داخل حدود المحمية .وسيطر البدول على أعمال بيع الهدايا التذكارية وعلى جوالت الركوب على
ظهور الحمير داخل المحمية .وفي الوقت الحالي ،يعمل أبناء عشيرة البدول كادالء سياحيين ويعتبرون ثاني اهم مجموعة ادالء بعد االدالء
من لياثنة وادي موسى ،ويسيطرون كذلك على األعمال الموسمية في التنقيب عن اآلثار داخل المواقع األثرية .وهناك مشكلتان تستمران
في خلق التوتر بين البدول وجيرانهم اللياثنة )0 :بنيت أم صيحون على ارض تعود للحسنات من لياثنة وادي موسى )2 .التخطيط للنمو
كاف حيث أن هنالك حاجة ملِّحة اآلن لتوسيع المجتمع الذي ما زال مطوقا بأراضي الحسنات.
السكاني كان غير
ٍ
العمارين:
يقضي العمارين عادةً الشتاء في وادي عربة والصيف في مرتفعات الشوبك والهيشة الجبلية في الجهة الشمالية التي تعرف اآلن بإقليم
البتراء .وهم مستقرون اآلن بشكل كبير في قرى المناطق نفسها (قريرة ،وهاللية ،وبئر الدباغات ،وغيرها ) وتم إنشاء قرية بيضا والتي
تسمى أيضا إسكان العمارين في نفس الوقت الذي أقيمت فيه أم صيحون ولنفس األسباب.كان مشروع اإلسكان ضعيف التخطيط وبدون
تحديد لملكية األرض أو توفير للخدمات كما حصل في مشروع أم صيحون .وفي الوقت الحالي يندمج عمارين البيضا في السياحة في سيق
البارد المعروف ب"البتراء الصغيرة " كبائعين للتذكارات وكمالكين ألقدم وانجح مخيم في اإلقليم.كما ويعتبروا أيضا ثاني اكبر الجماعات
المشاركة في الجمعية التعاونية الزراعية المرتبطة بمشروع وادي موسى إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي في سد األحمر الموجود في
الجهة الشمالية لمحمية البتراء األثرية.

الرواجفة :
تعتبر الرواجفة العشيرة التي تقطن قرية الراجف وينتمي معظم سكانها إلى حمولة الرواجفة التي تنحدر من قبيلة بني عطية والتي لم
يعد لها وجود في األردن  ،ويعتبر الرواجفة مستقلين من الناحيتين السياسية واالجتماعية .وقد بنى األمير حسن ول ُّي العهد السابق وشقيق
المغفور له جاللة الملك الحسين قصرا في الراجف كان بمثابة بيته في الجنوب ،واستفادت الراجف من رعاية األمير الحسن حتى القرن
الحادي والعشرين حيث تم بناء مسجد كبير وإنشاء حدائق عامة واستفاد السكان كذلك من خالل تسلمهم بعض المناصب العسكرية وحصول
الطلبة المتفوقين في الراجف على منح دراسية .واقتصاديا ً يعتمد سكان الراجف على الزراعة ،وتربية الماشية ،والعمل في الخدمة
العسكرية .والراجف ال تساهم في السياحة بشكل كبير.
عشيرة السعيديين
تشغل عشيرة السعيديين في األصل الحدود الجنوبية الشرقية إلقليم البتراء ومقامهم المستقر في اإلقليم هو قرية دالغة ،كما أنهم
يقطنون مكانين مهمين في مناطق (الريشة وبير مذكور) في وادي عربة ،وينفرد السعيديين بأكبر نسبة ضمن اإلقليم من حيث انحدارهم من
عائالت بدوية األصل .وتعتبر دالغة وبيضا المنطقتين األكثر ضعفا اقتصاديا واألقل تعليما في إقليم البتراء .وعلى العكس من عشيرة
العمارين في بيضا فإن أساس اقتصادهم يقوم على تربية الماشية معززا بالوظيفة العسكرية وهم غير مهتمين بالقطاع السياحي .أما
السعيديين فهم حاليا مشغولون بنزاع مع البدول على منطقة جرف حمار.
 2.4سوق العمل
شهد األردن ارتفاعا ضخما في سوق العمل من  0،222،206في عام  2111إلى  0،112،661في عام ( 2112حسب مؤشرات
البنك الدولي للتنمية) ما يشكل نسبة زيادة بمقدار  %22في هذه المدة الزمنية .وكانت هذه الزيادة في سوق العمل اكبر من الزيادة السكانية
نظرا للظروف الديموغرافية المواتية بمعنى االرتفاع النسبي لمعدل الشباب .وفي البتراء يشكل السكان الذين تقل أعمارهم عن  02سنة ما
نسبته  ،%21وهذه النسبة هي أعلى من نسبتهم في المملكة ككل والبالغة  .%21.2ويستفيد األردن مما يحويه من قوى عاملة ذات تعليم
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جيد حيث أن أكثرهم أشخاص من حملة الشهادات الجامعية .وبناء على نقطة القوة هذه فان سياسة التنمية في الملكة اتجهت نحو االقتصاد
المعرفي مع قيمة إنتاج اكبر .والبتراء ليست استثناء من حيث وجود قوى عاملة متعلمة فوفقا لدراسة أجراها الحسنات في عام  2112فإن
 %22ممن شملهم االستطالع لألعمار بين ( )21-02هم من حملة الشهادات الجامعية .ويبين الجدول  6أن نسبة الحاملين للشهادات
الجامعية تقل للفئات العمرية األكبر .وأن نسبة  % 21ممن شملهم االستطالع وكانت أعمارهم بين ( )21-20حاصلون على شهادة
جامعية بينما كانت النسبة  %02فقط للذين بلغت أعمارهم بين ( .)21-20وبشكل عام فان  %22من المشاركين باالستطالع هم من حملة
الشهادات الجامعية.
جدول  :6عدد الطالب لكل فئة عمرية والمستوى التعليمي
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ومن المهم أن تشكل الكفاءات العليا في األردن وفي البتراء عامال ايجابيا للتنمية االجتماعية واالقتصادية .ومن ناحية أخرى فانه من
الضروري أن تالئم هذه الكفاءات حاجات االقتصاد المحلي وتحديدا قطاع السياحة .ونظرا لتناقص العائدات من الزراعة فإن الوظائف
الحكومية والجيش هي الوظائف المفضلة.
ووفقا لإلحصائيات الرسمية (وزارة السياحة واآلثار كانون الثاني-آذار  )2112فإن قطاع السياحة وفر فرص عمل لــ 0،211
شخص في منطقة البتراء وهذا الرقم يبدو قليال نسبيا لعدد الغرف الفندقية البالغ أكثر من  2،111غرفة ولعدد الزائرين سنويا لمحمية
البتراء األثرية والبالغ مليوني زائر تقريبا .حيث أن هناك  22وظيفة فقط أدرجت تحت بند (المطاعم السياحية) على الرغم من وجود اكثر
من  22مطعم في منطقة وادي موسى لوحدها ،وبالتالي نفترض أن عدد األشخاص الذين يعملون في القطاع السياحي أو في القطاع المرتبط
بالسياحة هم أكثر من تلك اإلحصائية الرسمية.
ونظرا للرواج الواسع في العمل لخريجي الجامعات فإن الوظائف العليا والمتوسطة تعطى لألشخاص المؤهلين علميا ولكن الوضع
كارثي بالنسبة لألشخاص ذوي الوظائف الدنيا كالنوادل ،ومنظفي الغرف ،والحراس ،والطباخين ،والذين يقدمون خدمات للسياح كتأجير
الحمير والخيل والجمال وما إلى ذلك .وقلة من المدارس ومعاهد التدريب والبرامج تقدم مؤهالت على هذا المستوى .وعالوة على ذلك ،ال
توجد برامج للتدريب المهني ألنه ال يسمح رسميا للناس الذين تقل أعمارهم عن  02بالعمل .وغالبا ما يتم تجاهل هذا القانون من قبل
العائالت التي تجني دخلها من خالل توفير خدمات مباشرة للسياح مثل ركوب الحمير ،والجمال ،والخيول .كما أن الحوافز المالية قصيرة
األجل ،ومتطلبات تعزيز نمو األسرة ،وقلة الوعي حول أهمية التعليم ،غالبا ما تترك األطفال في هذه الشريحة من المجتمع محرومين من
التعليم ،مما يزيد على المدى المتوسط والبعيد من عدد المشاكل االجتماعية واالقتصادية ،كزيادة النمو السكاني ،وقلة الفرص االقتصادية
ومحدودية مستوى الخدمات في السياحة ... ،إلخ.
ومن الخصائص الواضحة لسوق العمل السياحي تدني مستوى مشاركة المرأة في العمل السياحي حيث بلغت نسبة العامالت %01
فقط حسب إحصائية وزارة السياحة واآلثار .ومن المعروف في معظم الوجهات السياحية الرئيسية في العالم أن مشاركة النساء في القطاع
السياحي أعلى من ذلك فوفقا لمقابالت أجريت ،فأن المستوى المتدني لمشاركة النساء في العمل في البتراء مرتبط بمعايير دينية وثقافية.
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ويبلغ عدد المدربين والمسجلين بوظيفة دليل سياحي( )11شخصا معظمهم ممن يحملون درجة البكالوريوس أو ما يعادلها ،ويعملون
في محمية البتراء األثرية في اإلقليم .ومن الملفت للنظر أيضا أن أربعة فقط من هؤالء األدالء هم من البدول من منطقة (أم صيحون)،
وحسب إحصائيات وزارة السياحة واآلثار فإن ما يقارب من  %01من القوى العاملة في السياحة هم من غير األردنيين ومعظمهم من
مصر ومن الدول المجاورة وذلك لتصنيفهم المنخفض وأجورهم المتدنية.
 2.5البطالة
بلغت نسبة البطالة في منطقة البتراء  %1في العام  2111وهي اقل من نسبة البطالة في المملكة ككل والبالغة  .%02هذا وتتركز
البطالة في إقليم البتراء في قرى دالغة والراجف ،حيث أنهما األقل انتفاعا من نمو النشاط السياحي من غيرهما من القرى .ويوضح الجدول
 1ذلك حيث أنه في عام  2111بلغ عدد العاطلين عن العمل ( )121شخصا  %21منهم من اإلناث و %26من الذكور ،وتتراوح أعمار
كل العاطلين عن العمل ما بين ( .)22-20وعلى الرغم من أن النسبة الفعلية لهذه الفئة العمرية من عدد القوى لعاملة غير معروف ،إال أنه
ال يزال واضحا أن نسبة معدل البطالة ال بد وأن تكون اكبر ،وبالتالي فان الشباب سيواجهون مشاكل كبيرة في االنخراط بسوق العمل.
ويشكل اإلناث ما يقارب من ثلثي العاطلين عن العمل في هذه الفئة العمرية وبالتالي فإنهن سيواجهن عقبات اكبر في االنخراط بسوق
العمل .أما الفئات العمرية األكبر فهي تمثل العدد األقل للعاطلين عن العمل وقد يعزى ذلك إلى الفرص األفضل للعمل ،أو إلى احتماالت
أخرى محدودة .وحصة اإلناث من البطالة تختلف بصورة كبيرة اعتمادا على الفئة العمرية فهي متدنية للفئة العمرية ما بين ( )21-26أو
اكبر من ( ،)21وكذلك الحال للفئة العمرية األقل من  21سنة .وعالوة على ذلك ،فان معدل البطالة لدى اإلناث ينخفض في األعمار ما
بين ( .)21-26وتتعلق هذه التقلبات على األرجح بالدخول والخروج من سوق العمل بسبب األسرة ،واألعراف االجتماعية ،وكذلك بسبب
الخدمات االجتماعية المحدودة مثل رعاية األطفال.
جدول  :1البطالة حسب الفئات العمرية والجنس في منطقة البتراء 2111
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النسبة الكلية
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%26
%22
%1
%6
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يؤكد الجدول  2االتجاه العام بأن التعليم يعزز فرص التوظيف حيث بالكاد سجلت أي حالة بطالة ضمن أولئك الذين يحملون درجة
الماجستير .وعلى النقيض من ذلك فإن أكثر من نصف العاطلين عن العمل يحملون شهادة اقل من شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) أو أي
شهادة أكاديمية .وتمثل المجموعة األقل تعليما نسبة البطالة االكبر ،أما الذين يحملون درجة الماجستير فإن نسبة البطالة ضمنهم بسيطة
عند مقارنة تناسب حصصهم مع عدد القوى العاملة .ومع ذلك فإن توزيع المراحل التعليمية ضمن القوى العاملة غير معروف بتفاصيل
دقيقة (فقط الجدول  2هو المتاح) .وال يمكن القول أن حاملي درجة البكالوريوس أو شهادة الثانوية العامة ممثلون بصورة اقل أو أكثر .كما
يظهر الجدول  2أن حصة اإلناث في البطالة تختلف حسب الفئة العمرية ،وكانت هناك أرقام قياسية لحصة اإلناث من البطالة ،حيث أنهن
زودن معلومات عن مستواهن التعليمي أكثر من الرجال ،وتشير األرقام إلى أن المرأة المتعلمة تواجه تحديات أصعب من تلك التي يواجهها
الرجال .وربما يرجع ذلك إلى عدم وجود فرص ضمن تخصصاتهم التعليمية في إقليم البتراء ،أو ألنه ال يزال ينظر للرجال كمعيلين
لألسرة ،وهذا يشكل عائقا ثقافيا واجتماعيا في اإلقليم .ولقد بدأت قاعدة األدوار التقليدية في المجتمع بالتناقص خصوصا في المناطق
الحضرية وهذه األدوار هي التي كانت تعرقل فرص العمل للنساء والفتيات أو تمارس الضغط عليهن لالنسحاب من القوى العاملة.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن البطالة تتشكل بين النساء أساسا بسبب المواقف العدائية من قبل المحافظين ضد الحركة الجسدية للمرأة ،مما يحد
من فرص عملهن .وبالرغم من أن وجهات النظر هذه ما زالت سائدة وخاصة في البتراء إال أن فرص العمل التي ازدادت بالنسبة للنساء ما
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تزال محصورة بقطاعات معينة .يجد الرجال ذوو التعليم الجيد وظائف إدارية متوسطة في الفنادق بالرغم من أن هذا قد ال يكون
تخصصهم التعليمي المباشر ،في حين أن هذا القطاع ليس خيارا بالنسبة للنساء ألسباب ثقافية .ويمكن بشكل عام أن يالحظ أن هناك الكثير
من التقدم في تعليم الفتيات في إقليم البتراء ،ومع ذلك ،فإن الفجوة بين الجنسين ال تزال موجودة عندما يتعلق األمر بالتعليم الثانوي،
والحصول على فرص العمل والمساواة في األجور .عالوة على ذلك ،تقل حماية النساء في أماكن العمل فيما يتعلق بظروف عملهن.
جدول  :2نسبة البطالة حسب المستوى التعليمي والجنس في منطقة البتراء 2111
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 2.6مصادر مزايا وقيود التنافس اإلقليمي
يتمثل أحد األهداف الرئيسة للخطة الشمولية اإلستراتيجية في المساهمة في خلق فرص عمل ودخل في اإلقليم .وينظر دائما إلى فرص
العمل ،والدخل ،واإلنتاجية ،والقدرة التنافسية في سياق زمني .حيث تنمو بعض المناطق وينحدر البعض بسبب مجموعة من العوامل
المختلفة.
لقد شهدنا خالل العقود الماضية خفض التكلفة للتغلب على المسافة الجغرافية من خالل التقدم التكنولوجي ورفع الحواجز التجارية.
وقد شجع هذا التطور قيام تكتالت لألنشطة االقتصادية ،وهناك الكثير من األمثلة على هذه التكتالت (انظر المراجع عن "الجغرافيا
االقتصادية الجديدة" ،ال سيما كروجمان .)0110 ،ومن الواضح أن مثل هذه التكتالت تشكل تحديات كبيرة للسياسة االجتماعية
واالقتصادية في المناطق غير المترابطة مثل البتراء .وقد تم تحديد عدد قليل من العوامل التي يمكن أن تشكل مصدرا لميزات تنافسية
خاصة باإلقليم ،أي العوامل الفريدة من نوعها في اإلقليم والتي يصعب نقلها وهي( :أ) البيئة الطبيعية ،و (ب) البيئة المبنية ،و(ج) الظروف
المؤسسية ،و(د) البنية التحتية اإلقليمية للمعرفة والتعليم.
 2.6.1البيئة الطبيعية والبيئة المبنية
إن المحمية األثرية هي المصدر األكثر تفردا للميزة التنافسية في إقليم البتراء وهي جزء من بيئة اإلقليم المبنية .ومحمية البتراء
األثرية فريدة من نوعها وقيمتها عالمية وغير قابلة للنقل .وقد تم تطوير البنية التحتية السياحية بشكل كبير (وأيضا البيئة المبنية) ،وخاصة
مرافق اإلقامة التي تبلغ أكثر من  2،011غرفة وتحتوي على أكثر من  2،111سرير .وعالوة على ذلك ،فقد تم بناء بعض البنى التحتية
للطرق والمرافق العامة استجابة لالحتياجات المتزايدة .ومع ذلك ،وكما هو مبين في الفرع  6.2أدناه ،ال تزال البنية التحتية غير كافية .إما
في مجال تنمية المحمية فيشتمل إقليم البتراء على مساحات شاسعة من األراضي قليلة السكان ،والتي يمكن أن تستخدم في صناعة السياحة
(جزء من البيئة الطبيعية).
إضافة إلى السياحة ،فقد أضاف قطاع الزراعة عامال أخرا محتمال بالنسبة لالقتصاد اإلقليمي .ومع ذلك ،أفادت التقارير بأن
المحاصيل الزراعية قد تقل على نحو متزايد لعدد من األسباب وهي( :أ) الجاذبية المتزايدة من القطاعات األخرى وبشكل أساسي السياحة،
و(ب) انخفاض العائدات بسبب تغير الظروف المناخية ،و(ج) عدم كفاية المعرفة ،ورأس المال ،وأحجام القطع لتطوير الزراعة التنافسية.
ولذلك ،فإن القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة ينبغي معالجتها في سياق سلسلة القيمة السياحية (انظر الجزء  2.1أدناه).
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 2.6.2البيئة المؤسسية
تعتبر البيئة المؤسسية أمرا أساسيا لتنمية االقتصاديات اإلقليمية ،وتعنى المؤسسات الرسمية بالقوانين واألنظمة (مثل :استغالل
األراضي ،والمناطق العازلة ،وغيرها) بينما تعنى المؤسسات غير الرسمية باألمور المتعلقة بالثقافة ،والعادات ،والتوجهات ... ،إلخ.
وتعنى بعض من المؤسسات الرسمية باألمور التشريعية والدستورية على مستوى الدولة ،وهذه ليست جزءا من هذه الدراسة .ووفقا لتقارير
البنك الدولي (البنك الدولي )2101 ،2111 ،فقد تقدم األردن بشكل ملحوظ في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية وتحسين بيئة عملها.
بالنسبة لهذه الدراسة فالمؤسسات غير الرسمية وآليات العمل في االقتصاد المحلي هي األكثر أهمية .هذه األعراف لها تأثير كبير في
القدرة على المنافسة اإلقليمية وتحدد ،على سبيل المثال ،مدى روح المبادرة ،والتعاون اإلقليمي ،واالنفتاح على األفكار الجديدة ،وتبادل
المعلومات والعمليات اإلقليمية في التعلم .وبالرغم من أنه من الضروري مالحظة أن المرحلة التشخيصية ليست كافية تماما الستكشاف
آليات عمل النظم االقتصادية واالجتماعية في البتراء ،إال أن المالحظات المذكورة تاليا توفر أفكار قيمة.
تعتبر البتراء موطنا لمختلف القبائل والمجتمعات وتغذي الثقافة القبلية شعورا قويا باإلنتماء على الرغم من أنها دليل أيضا على
الدرجة العالية نسبيا من التشتت الداخلي والخارجي على حد سواء .في حين أن هذا الطابع االجتماعي يبدو أقوى في إقليم البتراء مما هو
عليه في الغرب ،إال أنه توجد منتجعات سياحية أكثر ازدهارا في أوروبا الغربية ،على سبيل المثال :يقود عدد قليل من العائالت القوية
التنمية في ظل وجود درجة عالية من التنافس ودرجة عالية من التعاون داخل كل واحدة من العائالت ،باإلضافة إلى أنه يوجد في تركيا
بعض المؤسسات العائلية التي تعتبر من الشركات الرائدة في البالد .وهكذا فإن ازدهار االقتصاد يصبح ممكننا في هذا السياق.
إن السلوك اللصوصي واالنتهازي يثير المشاكل ويقضي على مبدأ المنافسة .ففي المقابالت التي أجريناها ،واجهنا بعض األمثلة
لمثل هذا السلوك الذي أعاق التنمية االقتصادية في إقليم البتراء .وفي هذه الوثيقة ،تم فقط وصف اآلليات التي تم رصدها وذلك من أجل
عدم التعرض لألفراد في مجتمع البتراء.




االستغالل :إذا كانت الخدمة أو المنتج مبتكرا أو ناجحا ،فإن المخترع والمبادر يكونان مجبرين على التشارك بالدخل مع
اآلخرين في المجتمع وذلك بإساءة استخدام مبدأ العمل التعاوني.
المضايقة :إذا كانت الخدمة أو المنتج مبتكرا أو ناجحا  ،يجبر المخترع والمبادر على وقف بيعه (على األقل في المنطقة السياحية
الرئيسية)
االحتكار :يتم االتفاق على خصائص المنتجات والخدمات ،باإلضافة إلى مستويات األسعار (عادة بطريقة ضمنية) .وتفرض
عقوبات على مخالفة هذه القاعدة  ،على سبيل المثال ،بالمضايقات.

تحطم اآلليات أعاله الحافز عند األفراد أو المجموعات البتكار وتطوير منتجات سياحة تضيف قيمة عالية للزوار .والقيمة العالية
والمنتجات المثيرة لالهتمام تشجع السياح على زيادة اإلنفاق و على البقاء لفترة أطول في اإلقليم ،مما يعزز االقتصاد المحلي.
ويبدو أن البحث عن اإليجار قصير األمد هو أحد األعراف التي تشكل مشكلة مؤسسية أخرى .إن البحث المتكرر عن اإليجار قصير
األمد ناتج عن عدم االستقرار السياسي والخطر األمني .إن دوافع االستثمار من أجل إيجاد مردود اقتصادية كبيرة على المدى المتوسط و
المدى البعيد تقل بسبب عدم التأكد مما إذا كان يمكن حصد ثمار هذا االستثمار أم ال .وهذه المخاطر ليست متعلقة باألردن فقط .إن العنف
في الشرق األوسط واإلرهاب في الخارج يؤثران في الطلب على السياحة .وبالرغم من أن الوضع حاليا يبدو مستقرا نسبيا ،وصناعة
السياحة أصبحت أقل حساسية ألعمال العنف المتفرقة ،إال أن سلوك الناس ال يتغير بسرعة .لذا فإن جني الفوائد عندما تسنح الفرصة يبدو
سلوكا شائعا نسبيا بين أولئك الذين يقدمون خدمات للسياح .وقد يبدو هذا األمر عقالنيا ويزيد الدخل على المدى القصير إال أنه يعيق تطوير
المنتجات السياحية متعددة االستخدامات ،و يعيق التوزيع ،والترويج ،وتنظيم التسعير الذي يشجع السياح على البقاء لفترة أطول ،ويعزز
صناعة السياحة على المدى المتوسط والمدى البعيد.
__________________________________________________________________________
21

 2.6.3البنية التحتية للمعرفة والتعليم في اإلقليم
يمكن أن تصبح بعض المناطق قادرة على المنافسة دوليا وذلك بتطوير قاعدة معرفية فريدة من نوعها .لقد أصبحت المعرفة ،والى
حد كبير ،أكثر سهولة من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .ومع ذلك ،ال يزال هناك جزء مهم من المعرفة حبيسا في عقول الناس.
وهؤالء األشخاص غير مستعدين للتحرك دائما مما يجعل المعرفة إقليمية فقط .وثمة عنصر رئيسي ،أصبح يعرف باسم'' اقتصاد المعرفة''
(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،)2112،وهو االستمرار في تطوير المعرفة من خالل تبادلها وإعادة دمجها وتطبيقها .وعادة ما تقع
مراكز االقتصاد المعرفي في التجمعات الرئيسية الراعية للبحوث الرئيسية وفي مرافق التطوير والتعليم وكذلك في قطاع األعمال الكبيرة.
وكما سبق ذكره ،يوجد في األردن تجمعات سكانية وحضرية بدرجة كبيرة ولذلك فإن التعليم العالي ونظام البحوث يتركز في عمان.
تحتضن محافظة معان بعض البنى التحتية للمعرفة ،وتحديدا جامعة الحسين بن طالل التي تقع في معان ،وكلية البتراء لآلثار
والسياحة واإلدارة الفندقية في وادي موسى التابعة لجامعة الحسين ،وكليتين تابعتين لجامعة البلقاء التطبيقية إحداها في معان واألخرى في
الشوبك .وتشكل جامعة الحسين بن طالل أكبر مرفق للتعليم العالي في محافظة معان حيث تضم سبع كليات ،وتقدم برامج البكالوريوس في
 22تخصص أكاديمي ،باإلضافة إلى شهادات الدبلوم العالي .والكليات السبع في الجامعة هي :اآلداب ،والعلوم ،وتكنولوجيا المعلومات،
والتربية ،والهندسة ،واآلثار ،وإدارة الفنادق السياحية ،والتمريض ،وإدارة األعمال .أم كلية جامعة البلقاء التطبيقية في الشوبك فتوفر
برامج الدبلوم لإلنتاج النباتي ،واإلنتاج الحيواني ،والتعليم المهني ،واالقتصاد المنزلي ،والمحاسبة .وتضم كلية جامعة البلقاء التطبيقية في
معان حوالي  211طالب وطالبة ،وتوفربرامج دبلوم في تربية الطفل ،والتمريض العلوم المالية والمصرفية ،وإدارة األعمال ،ونظم
المعلومات اإلدارية ،والمحاسبة ،وتكنولوجيا المعلومات ،وهندسة السكك الحديدية والنقل.
تمتلك محافظة معان وإقليم البتراء ميزة بوجود بعض مرافق التعليم العالي فيها ،وهذا يتماشى مع سياسة المملكة في االهتمام بالتعليم.
وال بد من وجود تعاون قوي بين قطاع التعليم العالي ،وقطاع األعمال ،والسياسة (النموذج الثالثي اللولبي ،ليديسدورف واتزكوتز )0116
ليكون هذا الوجود فعاالً من منظور اجتماعي واقتصادي .ووفقا للمعلومات التي تم جمعها من خالل المقابالت ،يوجد هناك درجة معينة من
التعاون القائم بين القطاع الفندقي والمرشدين السياحيين ،وكلية البتراء لآلثار والسياحة واإلدارة الفندقية.
وعلى الرغم من أن البنية التحتية للمعرفة متطورة نسبيا ،فان البتراء لم تتمكن حتى اآلن من جني الفائدة االجتماعية واالقتصادية
من محمية البتراء األثرية ،وفي الوقت نفسه لم يتم استغالل هذا المصدر المدهش بطريقة مستدامة .وفي حين أن المعرفة قد تكون موجودة
في بعض األماكن في اإلقليم إال أنها ال تساهم في تغذية النظام االجتماعي االقتصادي .وترتبط هذه المشكلة بأوجه القصور في األعراف
المؤسسية .وتتطلب المعرفة والتعليم في اإلقليم درجة معينة من االنفتاح على االبتكار ،واالختالفات ،فضال عن بعد النظر للمنظور
االقتصادي.
 2.0روابط سلسلة القيمة ونشر القيمة االقتصادية
في المناطق غير متصلة البناء ،مثل إقليم البتراء ،يتطلب النجاح االقتصادي دائما درجة من التخصص في صناعة واحدة أو في
الصناعات متراتبطة .ومن الواضح أن تخصص البتراء يكمن في السياحة حيث أن محمية البتراء األثرية (إذا حفظت) سوف تمتلك دائما
ميزة تنافسية على مستوى العالم ،وهذا ليس متوفرا في العديد من المناطق .ومع ذلك ،يمكن لمثل هذه الموارد المتميزة أن تكون لعنة أيضا
ألنه من السهل نسبيا جني بعض الفوائد االقتصادية بأقل جهد ولكن من دون توسيع تلك الموارد .نظرا لالستقرار السياسي واألمني فأن
السياح سيأتون دائما لرؤية المحمية زهذا ما حدث فعال .وبتقديم بعض الخدمات األساسية للسياح يمكن إيجاد مردود إضافي ولكن هذا يمكن
ان يشكل نوعا ً من الجمود مما يعطل االبتكار واالستثمار في المشروعات المتوسطة األجل .وعالوة على ذلك ،فان جاذبية القطاعات
األخرى مثل الزراعة ستقل ،مما سيؤدي إلى ضعفها .وهذه الظاهرة معروفة باسم "المرض الهولندي" أو "لعنة الموارد" ،كونها مترابطة
بشكل وثيق مع قضايا األعراف المؤسسية وقضايا المعرفة التي نوقشت أعاله.
ويتناقض هذا السيناريو المثير للمشاكل مع السيناريو الذي تكون فيه الصناعة األساسية مترابطة مع القطاعات األخرى في سلسلة
القيمة مما ينشر القيمة االقتصادية على نطاق واسع في المنطقة .ومن المعروف أن لصناعة السياحة ،بشكل عام ،القدرة على التأثير في
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مختلف القطاعات بشكل كبير .ففي النمسا ،على سبيل المثال ،تشير التقديرات إلى أن اآلثار االقتصادية غير المباشرة للسياحة ضاعفت
التأثيرالمباشر ،حيث أن  ٪2من الناتج المحلي اإلجمالي في النمسا يأتي السياحة ،وعند إضافة اآلثار غير المباشرة للسياحة فإن الرقم يصبح
 ،٪ 06وفقا ل (استاتيك اوستريا) .حيث تتعدد القطاعات المرتبطة بالسياحة لتشمل الزراعة ،ومنتجات الحرف اليدوية ،اآلثار ،والفنون،
وتصنيع المالبس الجاهزة ،وتجارة الجملة وخدمات األعمال .كان هناك تركيز في الماضي على الزراعة وعلى صنع المالبس في إقليم
البتراء وفي محافظة معان .ومع ذلك ،فإن هذه القطاعات غير قادرة على المنافسة حاليا .وتوجد العديد من جمعيات الحرف اليدوية في
إقليم البتراء تنتج منتجات ذات جودة عالية بتصاميم أصيلة .وهذه الجمعيات موجودة في كل المجتمعات المحلية ،مثل جمعية سيدات األنباط
التي تقع في وادي موسى وتنتج سلعا مصنوعة يدويا من الفضة ،وجمعية سيدات الطيبة المنتجة للفخار .ولو اعتمدت هاتان الجمعيتان في
منتجاتهما على تصاميم من تراث البتراء النبطي مباشرة  ،فإن جمعية الراجف لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ستبيع منتجات مثل
المعجنات أو السجاد التي تمتلك عنصرا اجتماعيا قويا وذلك ألن األطفال ذوي االحتياجات الخاصة هم الذين صنعوا هذه المنتجات.
ويعتبر مركز العمارين للمنسوجات والحرف اليدوية الذي أنشئ مؤخرا في بيضا ،وينتج حقائب اليد وغيرها من األشياء من مواد معاد
تدويرها .ومع ذلك فإن كل جمعيات إنتاج الحرف اليدوية المحلية هذه تشترك في قضية رئيسة وهي عدم وجود إمكانيات لتسويق منتجاتها.
ويبدو أن ذلك يرجع إلى عدم قدرة هذه الجمعيات في الحصول على نقاط بيع في مواقع استراتيجية في وادي موسى أو في محمية البتراء
األثرية  ،والسياح ليسوا على دراية بمنتجاتها ،وأسعار منتجاتها أعلى من المستوردات الرخيصة من الخارج ،وهذا يفسر امتناع البائعين
المحليين عن بيع المنتجات النسائية .وعالوة على ذلك ،فإن التنافس بين المجتمعات والنظام القبلي يمنع إيجاد مبادرات أو جمعيات فعالة
لبيع المنتجات .بشكل عام ،واستنادا إلى المقابالت التي أجريناها لوحظ أن عددا كبيرا من الناس  -خاصة النساء  -يرغبون في الحصول
على مزيد من المشاركة في هذا القطاع.
وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن مالحظة بعض األفكار األكثر ابتكارا لتسويق المنتجات المحلية األخرى ،مثل منتجات األلبان ،والنباتات
الطبية ،والتطريز ،وغيرها .هناك إمكانية كبيرة إلنتاج الحرف اليدوية المحلية  ،والتي ،إذا تم ربطها على نحو أكثر فعالية في سلسلة القيمة
يمكن أن تؤمن مصدر دخل يعتمد عليه وخاصة للنساء.
أما فيما يتعلق بتزويد المواد الغذائية المحلية للسياح ،فإن اإلنتاج الزراعي اإلقليمي ال يخدم سوى شريحة صغيرة من السوق ،في حين
أن أكبر الفنادق والمطاعم تحصل على منتجاتها من تجار الجملة من خارج اإلقليم .ويمكن أن يعزى ذلك إلى نوعية ،وكمية وموثوقية
المنتجات المطلوبة وعلى مستوى عال من قبل الفنادق .وبالتالي فإن تقوية الروابط بين الصناعة السياحة والقطاعات األخرى يتطلب
المعرفة ،واالستثمارات ،واالنفتاح ،وبعض العمل الجاد مما سيعزز القدرة التنافسية في هذه القطاعات ذات الصلة في إقليم البتراء
وسيؤدي في النهاية إلى إنشاء سوق جملة محلية قوي.
 3محمية البتراء األثرية
إن المورد الرئيس والمنتج الفريد القادر على المنافسة على المستوى الدولي هو محمية البتراء األثرية  ،ولذلك فأنه سيكون بمثابة
حجر األساس في الخطة اإلستراتيجية ،سواء من حيث توليد ظروف معيشية أفضل ودخل ،وفرص عمل ،أو على صعيد الحماية والحفاظ
على الموقع .وبالتالي ،خصص هذا الجزء إلجراء تقييم لمحمية البتراء األثرية ولألصول التراثية األخرى في المنطقة من أجل األخذ بها
بعين االعتبار في المناقشات القادمة وفي التخطيط.
 3.1البتراء :موقع للتراث العالمي ذو قيمة ثقافية عالمية
أصبحت البتراء بعد أن تم إعادة اكشافها في عام  0202من قبل المستكشف السويسري بوركهارت من مواقع التراث العالمي في
 0122واعتبرت كمثال رائع للتفاعل الحي بين اإلنسان والطبيعة .محمية البتراء األثرية هي واحدة من ثالث مواقع ثقافية في األردن
مدرجة في قائمة التراث العالمي وبالطبع األكثر شيوعا بين المواقع االخرى وهي قصر عمرة اإلسالمي وموقع أم الرصاص األثري.
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ويحتوي الموقع الذي سكن لمدة أكثر من  21،111عام من العصر الحجري القديم إلى الوقت الحاضر على واحدة من أعلى
التركيزات من اآلثار والمواقع األثرية في العالم حيث وثقت منظمة اليونسكو عام  0112قائمة من  2111عمل من اآلثار الصخرية
المنحوتة .وتحتوي البتراء أيضا أمثلة رائعة للنشاطات البشرية التقنية كمناجم النحاس في أم العمد والتي تعود إلى االلف الرابعة قبل
الميالد ،والنظام الهيدروليكي النبطي القديم المترابط مع المناظر الطبيعية في اإلقليم( .اليونسكو )2111
 3.1.1بيان القيمة العالمية الهامة
بالرغم من اعتبار البتراء موقعا تراثيا عالميا منذ  0122لم تضع لجنة التراث العالمي بيان قيمة عالمية هامة معتمد لها حتى شهر
حزيران من عام  .2101هذا البيان يعبر عن القيمة وغيرها من المميزات التي تجعل هذا المكان فريدا ويعتبر بيان القيمة العالمية الهامة
ضروري لعدة أمور:
 عمل صيانة للموقع مستقبال
 تقييم الموقع بوضعه الحالي
 العمل االستراتيجي الجاري
 متابعة صيانة الموقع في السنوات المقبلة
يتألف البيان من خمس أقسام مهمة .وتستحق األجزاء ذوات األرقام  2و 2و 2انتباها خاصا من أجل التخطيط االستراتيجي.
ويتضمن الجزء الثالث الحفاظ على سالمة الموقع والجزء الرابع احترام ورعاية أصالة التراث الثقافي والجزء الخامس ضمان وجود إدارة
مالئمة وحماية قانونية.
الجزء األول يتكون من توليفة تلخص أهمية المكان "تكمن القيمة العالمية الرائعة للبتراء في المدى الكبير للهندسة المعمارية لالضرحة،
والمعابد المزخرفة ،واالماكن الدينية ،وبفايا القنوات ،والسدود والتحويالت التي ترتبط بشبكة واسعة من الخزانات ومستجمعات المياه التي
أوجدت للسيطرة ولحجز مياه االمطار الموسمية ،والبقايا األثرية الكثيرة والتي تشمل مناجم النحاس ،والمعابد ،والكنائس ،وأبنية عامة
أخرى".
الجزء الثاني يبين معايير التراث العالمي التي تنطبق على البتراء.
أنها تمثل تحفة لإلبداع العبقري البشري
.i
أنها تحمل شهادة فريدة أو على االقل استثنائية لتقليد ثقافي ،أو لحضارة حية ،أو لحضارة اندثرت.
.ii
أنها مثال رائعاعلى نوع من البناء ،أو العمارة ،أو التنظيم التكنولوجي ،أو المناظر الطبيعية التي توضح مراحل هامة في التاريخ
.iii
البشري.
ومن بين الموجودات األخرى فان المعيار ) (iيلقي الضوء على " :إن المعابد والقبور النبطية  /الهلنستية المنحوتة في
الصخور تمثل انجازا فنيا فريدا ويتم الوصول اليها عن طريق شق صخري متعرج (السيق) يعتبر المدخل الرئيس من الشرق لمدينة كانت
يوما ما تجارية".
الجزء الثالث يركز على فكرة سالمة المحمية .وهذا الجزء من البيان هام جدا حيث انه يصف موقفا يحتاج إلى المعالجة .وضمن اشياء
أخرى فقد ذكر أن "المعالم التذكارية عرضة للتعرية حاليا بسبب الرياح واألمطار والتي تفاقمت في الماضي عن طريق الرمال الذي
تثيرها الرياح بسبب رعي الحيوانات الذي قلل من الغطاء النباتي االرضي" .إعادة توطين قبيلة البدول قبل أكثر من  21عاما وابعاد
مواشيهم عن البتراء إلى قرية جديدة في أم صيحون كان هدفها ايقاف عملية التعرية جزئيا .كما وانه أذا لم يتم متابعة نظام تحويالت المياه
النبطيية وإصالحه والحفاظ عليه فإن المعالم التذكارية ستكون عرضة للسيول القادمة من وادي موسى من خالل السيق .ويقر البيان أيضا
بضغوط السياحة التي زادت بشكل كبير منذ وقت النقش خصوصا نقاط االزدحام مثل السيق الذي هو المدخل الرئيس للمدينة من الشرق،
ويكمل البيان" ،المكان أيضا عرضة الحتياجات البنية التحتية للمجتمعات المحلية والسياح .ولقد تم حديثا توفير محطة معالجة مياه الصرف
الصحي ضمن المكان في الشمال حيث تستخدم المياه المعاد تدويرها لمشروع للزراعة عن طريق الري بالتنقيط .وتشمل تنمية البنية
التحتية داخل حدود المكان التزويد بالطاقة الكهربائية ،والمحطات الفرعية ،ومركز للزوار ،ومسرح خارجي لمناسبات المجتمع،
ومناطق النزهة ،ومكان للتخييم ،ومطعم جديد قريب من معبد قصر البنت وهذه كلها لديها قدرة على التأثير علي سالمة المكان".
الجزء الرابع يبحث في مفهوم االصالة " .إن التاكل الطبيعي للحجر الرملي يهدد اصالة المكان علي المدى الطويل"
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الجزء الخامس يتضمن بيان عن متطلبات الحماية واإلدارة .يحدد البيان أن "هنالك حاجة طويلة األمد إليجاد إطار للتنمية المستدامة
وللممارسات اإلدارية لحماية المكان من الدمار الناتج عن ضغط من الزوار وفي نفس الوقت زيادة ايرادات السياحة التي ستساهم في إنعاش
اإلقليم اجتماعيا واقتصاديا .
 3.1.2قرار لجنة التراث العالمية بخصوص البتراء
أصدرت لجنة التراث العالمي في دورتها ال  22في برازيليا عام  2101قرارا بشأن موقع البتراء للتراث العالمي الذي تظهر فيه
العديد من المشاكل الملحة .في هذه الوثيقة عبرت لجنة التراث العالمي عن قلقها إزاء حالة الحفاظ على السيق وحول عدم وجود صيانة
شاملة وسياسة إدارية.
وطلبت اللجنة من األردن القيام باألعمال الالزمة لتثبيت صخرة غير مستقرة على الجانب الجنوبي من السيق من أجل ضمان سالمة
الزوار وكذلك للحد من أي ضرر إضافي .وطلب من الدولة أيضا إجراء دراسات كافية لتحديد اآلثار المترتبة على البتراء من األنشطة
السياحية المخطط لها  ،وإبالغ مركز التراث العالمي عن أي خطط لمشاريع بناء في منطقة داره ،واالمتناع عن البدء في أي نشاط قد يؤثر
على سالمة المكان .وحثت اللجنة كذلك على وضع اللمسات األخيرة لخطة إدارة المحمية من خالل دمج مشروع إدارة الخطة السابق مع
الدراسات ومن ثم أقرارها قانونيا وتنفيذها .وعالوة على ذلك طلب من الدولة أن توجدو في أقرب وقت ممكن آلية إدارة واضحة وهيكل
مناسب بحيث تكون األولوية للحفاظ على القيمة العالمية االستثنائية للمكان .هذا ولم تشر التقارير السابقة عن عدم وجود خطة موافق عليها
إلدارة المكان فحسب بل وعن عدم وجود ترسيم واضح للحدود أيضا.
طلبت لجنة التراث العالمي في دورتها المنعقدة في برازيليا (تموز  )2101من مركز التراث العالمي باالشتراك مع المجلس
الدولي للمعالم والمواقع األثرية القيام ببعثة مراقبة إلى البتراء لتقييم حالة الحفاظ على المكان ،والتقدم في العمل في السيق ،ومناقشة
اإلجراءات المخطط لها ،فضال عن التقدم المحرز في وضع الصيغة النهائية لخطة اإلدارة .ومن المقرر لمهمة اليونسكو  /المجلس الدولي
للمعالم والمواقع األثرية هذه أن تجري في كانون الثاني( 2100 ،الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء) ،ولقد طلب من األردن أن يقدم
بحلول األول من شباط  2100تقريرا مرحليا للجنة التراث العالمي حول تنفيذ التوصيات الواردة أعاله.
 3.1.3الحيز الثقافي للبدو في البتراء ووادي رم
لقد أدرجت منظمة اليونسكو عام  2112الحيز الثقافي للبدو في البتراء ووادي رم على الئحة ممثلي التراث غير المادي لإلنسانية.
والقبائل التي تم تحديدها للحفاظ على التراث العالمي هي :البدول في أم صيحون ،والعمارين في بيضا ،والسعيديين في دالغة وبئر حماد).
أما األسباب الهامة العتبارهم ممثلين للتراث العالمي غير المادي فهي تقاليدهم الطبية والرعوية ،والتي تعتمد على المحافظة على رعي
الماشية وعلى التنوع البيولوجي في اإلقليم .وقد يكون لهذا آثار هامة بالنسبة لجهود التخطيط االستراتيجي حيث ال ينبغي السماح لثقافتهم
بمزيد من االضمحالل .وما زال ملف الترشيح بحاجة إلى تقييم وجمع معلومات من اليونسكو عن وضع المحافظة على التراث.
 3.1.4حدود محمية البتراء األثرية
تم إقرار مساحة  226كم 2في عام  2111كحدود لمحمية البتراء األثرية .وبالرغم من تحديد حدود المحمية إال أن ليست واضحة
للعيان على أرض الواقع .وبالتالي فإن األنشطة التي تجري حاليا على هامش من منطقة المحمية ال يمكن التأكد مما إذا كان وجودها داخل
أو خارج حدود المحمية .يبدو أن الحدود الشرقية والشمالية محددة بشكل جيد ،في حين ان الحدود الجنوبية والغربية ليست كذلك .واألهم
من ذلك هو أن المنطق الذي تستند إليه الحدود في سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ،ومحمية البتراء األثرية ،والمنطقة العازلة المقترحة
ليست واضحة.
وقد نوقشت مسألة اقامة منطقة عازلة حول المحمية منذ إنشاء المحمية ،ولكن لم يتم التوصل إلى اي شيء حتى اآلن .ومن المقرر
مناقشة مسألة إنشاء مناطق عازلة بمزيد من التفصيل مع السكان المحليين مع األخذ بعين االعتبار األنشطة الزراعية الحالية .ويجب ان
تتبع توصيات اليونسكو بخصوص إنشاء منطقة "تحيط المنطقة المرشحة والتي يجب ان يتم فرض قيود قانونية و/أو عرفية على
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استخدامها وتطويرها من اجل إعطاء مستوى إضافي من الحماية للمكان  ...ويجب أن تتضمن  ...المناطق أو السمات التي تعتبر مهمة
عمليا "( .اليونسكو )136 ،a2112
وترد حدود هذه المنطقة العازلة في خريطة واحدة مطبوعة في الخطة الوطنية إلدارة محمية البتراء ( .)021وهي غير متوفرة على
شكل رقمي وال يبدو أن لديها وصفا قانونيا رسميا .ونتيجة لذلك ،فمن المحتمل أنه ال توجد معرفة بحدود المنطقة وفيما اذا كان لها اي تأثير
يذكر عند اتخاذ القرارات اإلدارية الستغالل األراضي المحلية أو الوطنية ،إن الخرائط الموجودة حاليا إلقليم البتراء والتي تشتمل على
الحدود وتقسيم المناطق غير مكتملة وغير كافية (أنظر الخريطة  2التي تبين الحدود الحالية للمحمية) .وعالوة على ذلك ،ال يوجد هناك
خريطة تحوي أسماء األحياء المختلفة في وادي موسى أو أي من المجتمعات المحلية األخرى ،وهذا يرتبط بحقيقة عدم وجود اسماء لمعظم
الشوارع في وادي موسى والقرى األخرى.
 3.1.5التهديدات التي تتعرض لها محمية البتراء األثرية
حماية محمية البتراء األثرية ال تصب في مصلحة المجتمع الدولي وخاصة منظمة اليونسكو فقط ،وإنما تصب أيضا في مصلحة إقليم
البتراء ألنها تشكل وستبقى مصدرا دائما محتمال لتحقيق االزدهار نظرا لطبيعتها الفريدة والشاملة .في هذا السياق فإن التنمية االجتماعية
االقتصادية في اإلقليم والتي هي من صلب المخطط االستراتيجي ستحتاج لضمان عدم تدمير محمية البتراء األثرية ،بل يجب ان تقوم هذه
الموارد واآلليات بالمساعدة على حفظ وصيانة الموقع.
وقد ركزت العديد من الدراسات على التهديدات لمحمية البتراء األثرية .وعالوة على ذلك تقوم اليونسكو برصد الموقع وتطلب تنفيذ
إجراءات معينة أيضا كما ورد أعاله .ولهذا لن نكرر كل التهديدات بالتفصيل هنا ولكن سنوجز أهم القضايا التي تم تناولها في بيان القيمة
العالمية البارزة وقرار لجنة التراث العالمي في دورتها  22في برازيليا عام ( 2101انظر أعاله) .ويمكن تصنيف هذه التهديدات على
النحو التالي:
اوال :التهديدات المتعلقة باالضمحالل الطبيعي للموقع
ثانيا :التهديدات المتصلة بالنشاط االقتصادي في الموقع ؛ السياحة بشكل رئيسي
ثالثا :التهديدات المتعلقة بالتنمية في محيط المحمية
• التهديدات المتعلقة باالضمحالل الطبيعي
o
o

وتشمل عمليات مثل الرياح ،وتعرية التربة ،وزيادة درجة الحرارة القصوى ،والسيول.
النفايات التي يتركها السياح والسكان المحليون في وحول المحمية تعتبر تلوث البيئة من الناحية البصرية والطبيعية.

• التهديدات المتعلقة بالنشاط االقتصادي في الموقع ،السياحة بشكل رئيس:
o
o

o
o

األعداد المتزايدة للزوار القادمين إلى محمية البتراء األثرية ،واللمس ،والمشي ،والجلوس على الحجر الرملي،وتغيير مستوى
الرطوبة داخل المقابر عند زيارتهم لها؛
التدهور الناجم عن الخيول أو غيرها من الحيوانات (الحمير والجمال والماعز) داخل المحمية ،والتي غالبا ما تستخدم لتقديم
خدمات للسياح أو لتزويد محالت بيع التذكارات والمطاعم باحتياجاتها .وال توجد حاليا سياسة إلدارة الحيوانات داخل أو خارج
المحمية باستثناء الخيول التي تم تنظيمها؛
عدم وجود دورات مياه كافية ادى إلفساد الكهوف بطريقة غير مقبولة وبشكل واضح؛
ترخيص المخيمات ضمن حدود المحمية يتنافى الممارسات الجيدة في إدارة المحميات ،فالسماح بالتخييم بدون تقييم مسبق لألثر
البيئ لهذه المخيمات يسبب أضرارا واسعة النطاق على التراث الطبيعي واألثري لمدينة البتراء وكذلك ألهمية الموقع.
والمخيمات العاملة اآلن ضمن حدود المحمية هي مخيم العمارين فقط.
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• التهديدات المتعلقة بالتنمية في محيط المحمية
 oالتلوث البصري  /الجمالي من خالل بناء مبان جديدة أو إضافة طوابق عليا للمنشآت القائمة  -بما في ذلك التوسع "غير
القانوني" أو "التوسع التصاعدي من خالل إضافة طوابق" في أجزاء من وادي موسى وام صيحون؛
 oمواقف السيارات على مدخل محمية البتراء األثرية له أثر سلبي وانبعاثات المحركات وأبخرة الديزل كلها ضارة للغاية؛
 oقطع األشجار ،والزراعة المفرطة ،والبناء في األودية يزيد تأثير التعرية الريحية للتربة ،والسيول.
بيد أن القائمة أعاله ال تكاد تكون عادلة إلظهار حجم مهمة الحفاظ على محمية البتراء األثرية ،إال أنها تسلط الضوء على أهمية
الحماية الفعالة والممارسات اإلدارية .ويجب النظر بروية في العديد من قرارات التخطيط خارج المحمية والمتعلقة بأشكال استغالل
األراضي ،والزراعة ،والسياسات العامة للسياحة ،ومنتجات وأنظمة التسعير ،وأنظمة الري ،وإعادة التحريج ،وما إلى ذلك ،والتي سيكون
لها تأثير كبير على سالمة وصحة محمية البتراء األثرية .ومن الضروري ،كأساس لإلدارة المستدامة للموقع ،حساب واحترام القدرة
االستيعابية الموقع (الجدول .)1
جدول  :1دراسات القدرة االستيعابية لمحمية البتراء األثرية
دراسات القدرة االستيعابية
دراسة اليونيسكو 0112
لكل محمية البتراء األثرية
دراسة المجلس الدولي
للمعالم والمواقع األثرية
 0116للوضع الحالي
قدرة المدخل الثاني عبر
السيق وطريق التركمانية /
المجلس الدولي للمعالم
والمواقع األثرية

عدد السياح في
الساعة
111-611

عدد السياح في اليوم

عدد السياح في الشهر

عدد السياح في السنة

2211-2111

012111-11111

611-211

2111-2111

11111-61111

 0.0مليون – 0.26
مليون
 0.0 -121111مليون

261-212

2211-2111

021111-21111

 0.0مليون 0.6 -مليون

 3.2النشاط االقتصادي في محمية البتراء األثرية
يعرض هذا القسم تحليال لألنشطة االقتصادية الراهنة في محمية البتراء األثرية ،بما في ذلك عدد الزوار ،والخدمات المقدمة في
المحمية ،وسياسة التذاكر.
 3.2.1عدد الزوار
تظهر إحصاءات السياحة على مدى السنوات العشر الماضية بوضوح زيادة هائلة في عدد الزوار القادمين إلى محمية البتراء
األثرية (الجدول  .)01علما بأن هذا العدد تباطأ بعد عام  2110وخالل األزمة االقتصادية في العام الماضي .وفي عام  2112تم تسجيل
عدد قياسي بلغ  202،261زائر وهذا العدد من المرجح أن يتم تجاوزه في عام  2101حيث تشير األرقام لألشهر الستة األولى إلى زيادة
بالمقارنة مع أعلى مستوياتها السابقة خالل الفترة نفسها من عام  .2112وعادة ما ترتبط األرقام المتدنية في السنوات الماضية بالصراعات
في المنطقة ،فقبل عشر سنوات فقط كان السياح يبتعدون لفترة أطول بعد انتهاء الصراع ،ولكن في اآلونة األخيرة انخفضت حساسية سوق
السياحة للصراعات واصبح حجم السياحية يعود إلى طبيعته في فترات أقصر من ذلك بكثير.
جدول  :01عدد زوار محمية البتراء األثرية 2101-2111
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العدد الشهري االقصى للزوار
120,437نيسان

السنة
( 2010االشهر الست
االولى)
 98,862تشرين اول
2009
 99,616تشرين اول
2008
 80,794نيسان
2007
 68,613نيسان
2006
 57,528نيسان
2005
 47, 452نيسان
2004
 28,247تشرين اول
2003
 19,716نيسان
2002
 46,041نيسان
2001
 82,848نيسان
2000
الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء

العدد الشهري الطبيعي للزوار
78.585
60,676
67,772
48,429
29,947
32,766
25,856
13,388
13,236
19,267
40,100

العدد السنوي للزوار
( 471,509ستة اشهر)
( 950,000تقديري)
728,108
813,267
581,145
359,36
393,186
310,271
160,658
158,837
231,203
481,198

إن موسمي الذروة في كل عام هما :الربيع والخريف ،وعادة ما يكون أكبر عدد من الزوار في شهري نيسان وتشرين األول:
وأعلى نسبة كانت  021،221في نيسان  .2101هذا يعني أنه خالل ذلك الشهر كان متوسط عدد األشخاص الذين قاموا بزيارة المحمية هو
 2،111شخص يوميا .وبما أن هذا هو فقط المتوسط يمكن أيضا أن نفترض أنه في بعض األيام قام  2،111شخص أو أكثر بزيارة
المحمية ،مما يتجاوز بوضوح القدرة اإلستيعابية القصوى المقدرة حسب الدراسات كما هو مبين أعاله .وأكدت إدارة محمية البتراء األثرية
إنه في بعض األيام تم تجاوز الحد األقصى للقدرة اإلستيعابية اليومية .في المقابل كانت هناك زيادة في شكاوى الزوار فيما يتعلق باإلزدحام
غير المريح  ،والحيوانات ،والعربات في السيق ،وبعض النقاط األخرى في المحمية.
األشهر التي تشهد أقل عدد من الزوار هي كانون األول ،وكانون الثاني (باستثناء فترة عطل عيد الميالد في أوروبا والواليات
المتحدة) ،وشباط ،وهو مرتبط بالتأكيد بالظروف المناخية في البتراء .كانت أشهر الصيف بين منتصف حزيران ومنتصف ايلول هي
مواسم قليلة الضغط عادة ،لكن في اآلونة األخيرة زادت أعداد الزائرين خالل فترة العطلة التقليدية تلك حيث يؤكد منظمو الرحالت
السياحية أن اإلختالفات بين المواسم ذات الكثافة العالية والمنخفضة زالت مؤخرا خصوصا خالل فصل الصيف حيث أنه كانت هناك
زيادة كبيرة في الطلب.
 3.2.2الخدمات والتسهيالت المقدمة
إن محمية البتراء األثرية مفتوحة يوميا وعلى مدار السنة :في الصيف من  6صباحا ً وحتى  6مسا ًء  ،وفي الشتاء من  6صباحا ً وحتى
 2مسا ًء ،حيث أن وقت اإلغالق قد تم تحديده بغروب الشمس .ويمكن للزوار شراء تذاكر لمحمية البتراء األثرية من مركز الزوار الواقع
خارج بوابة مدخل المحمية .ومركز الزوار الجديد هو قيد اإلنشاء حاليا في نفس الموقع الحالي.
يقوم مركز الزوار بتوزيع كتيبات عدة للتعريف بالبتراء والمعالم الرئيسة وبمختلف اللغات من العربية ،واإلنجليزية ،والفرنسية،
واالسبانية ،واأللمانية ،واإليطالية .كما يمكن الحصول على خرائط عدة هناك (خريطة جوية وخريطة اإلغاثة المادية للمنطقة) .كما يقدم
مركز الزوار خرائط للمسارين الرئيسين اللذين ال يحتاجان إلى دليل سياحي ،وهما الممران الرئيسان المتجهان من مركز الزوار إلى قصر
البنت (2كم 2-2.2 ،ساعات) ،وطريق المقابر الملكية المتجهة من بعد المسرح إلى مكان "الخطبة" العالي ( 2-2.2ساعات) .وباإلضافة
إلى ذلك يمكن استئجار مرشدين في المركز الستكشاف مسارات عديدة أخرى ال ينصح باستكشافها فردياً .ومع ذلك فإن ما يثير التعجب هو
إن الطريقين المؤديين إلى الدير وقبر هارون  ،لم يرد ذكرها في هذه المادة.
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وتقع بالقرب من مركز الزوار محطة شرطة البادية ،ومكتب الشرطة السياحية ،ومكتب بريد صغير بينما تقع جمعية أدالء البتراء
السياحيين ،وما يسمى بجمعية خيول البتراء في مركز الزوار.
ويحتوي مركز الزوار على محالت بيع التذكارات ،التي تبيع المصنوعات اليدوية المحلية ،والمجوهرات التي صنعها المصممون
األردنيون ،والضروريات للسياح (البطاريات ،والقبعات وغيرها) .وتقع محالت بيع تذكارات أخرى داخل المحمية ،وما يعرض في هذه
المحال التجارية موحد إلى حد ما وغير مختلف.
إن الالفتات المخصصة للزوار الذين اليأتون ضمن جوالت منظمة بالحافالت غير كافية ،كما إنه يصعب العثور على مركز الزوار.
وال ترتقي المعلومات التي تقدمها كل من الالفتات ،والخرائط ،وكذلك المعلومات التي يقدمها الحراس للمستوى المتوقع لواحدة من مناطق
الجذب السياحي في العالم.
ويشمل سعر التذكرة رحلة قصيرة على ظهور الخيل من مدخل المحمية إلى بداية السيق (611م تقريبا) .واليتم إطالع الزوار
بوضوح على هذه الخدمة :على الرغم من أنه نظريا يتوفر  222حصان لهذا الغرض ،في الواقع إن العدد المتواجد في أوقات تردد الزوار
العالية أقل بكثير من هذا العدد .والشبان الذين يقودون هذه الخيول يطلبون بفظاظة إكراميات عالية ( 1-2دنانير) من الزوار الذين ال
يعلمون أو غير متأكدين من حقيقة أنهم قد دفعوا فعال لهذه الخدمة ،وفي الواقع ال يستخدم الخيول سوى القليل من الزوار.
ويشمل سعر التذكرة أيضا خدمة الدليل السياحي مع الشرح المالئم للموقع من قبل مرشد سياحي مرخص رسميا ،وهي تخدم البعض
بشكل جيد (خاصة الجوالت التي ينظمها مشغلو الجوالت السياحية ذوي المؤهالت المهنية الحقيقية) ،ولكنها ال تخدم اآلخرين بشكل
مناسب .هناك شكاوى  -وخاصة من المسافرين بشكل فردي  -بأن المرشدين السياحيين يجعلونهم يعتقدون أن الجولة تنتهي في الخزنة ،في
حين أنها تستمر على طول فترة بقائهم في محمية البتراء األثرية إذا رغبوا في ذلك .وينبغي القول بأن رسوم األدلة المحليين هي  ٪21أو
حتى أقل من أجر دليل سياحي مرخص ومتعاقد مع مشغلي الجوالت.
وهناك أيضا خدمة التجول بالعربة (بتكلفة إضافية) من السيق إلى الخزنة .جوالت العربات متقلقلة (غير متوازنة) وغير مريحة
نوعا ما .ويزداد الشعور بعدم االرتياح واالهتزاز بسبب السرعة العالية للعربات خالل السيق الضيق ،والذي غالبا ما يكون مكتظا ،وذلك
بسبب حركة المرور في كال االتجاهين ،وحقيقة أن األطفال كثيرا ما يتراكضون على جانب الطريق لبيع الهدايا التذكارية أو التسول.
وتضم محمية البتراء األثرية اثنين من المطاعم في نهاية الطريق الرئيس .مطعم بازن (الذي تديره كراون بالزا) ويستوعب أكثر من
 211زبون ،والثاني هو مطعم الخيمة النبطية ،والذي يمكن أن يستوعب أكثر من  211شخص ،وكال المكانين يقدمان الوجبات العربية
والعالمية .باإلضافة إلى ذلك هنالك العديد من أماكن البيع المظللة الصغيرة حول المحمية والتي تبيع المشروبات وتوفر مكانا للراحة.
ومتحف البتراء الذي يقع بالقرب من المطاعم هو عبارة عن متحف صغير عن الثقافة النبطية يشتمل على أعمال الفخار والقطع
النقدية .ولقد تم اإلبالغ بأن موقع المتحف في نهاية زيارة الزائر بدال من البداية يجعله غير مالئم من حيث المكان وبرامج الشرح ،فلو كان
مقر المتحف في بداية الزيارة ،سيكون الزوار على دراية بما هم على وشك أن يروه ومعرفة ما تم العثور عليه خالل الحفريات وغيرها،
وبعد ذلك يقومون بزيارة الموقع .أفاد علماء اآلثار بأن المتحف غير مالئم من حيث المكان وبرامج الشرح ،ومع ذلك فقد ثمنوا موقعه في
وسط المحمية ألنهم بذلك يتمكنون من الذهاب إليه بسرعة للبحث عندما يكونون في أماكن التنقيب.
وتقع الحمامات الرئيسة للمحمية في مركز الزوار ،وتوجد وحدات إضافية على مسافة  21م إلى يسار المركز بينما تقع الحمامات في
داخل محمية البتراء األثرية بجوار المسرح داخل كهف وفي منطقة الحوض ،وكذلك يوجد  2حمامات متنقلة على مقربة من المعالم
الرئيسة األخرى .وتعتبر دورات المياه غير مناسبة حسب الكثير من التعليقات .أما مرافق التخلص من القمامة فانها موجودة على طول
طرق المشي الرئيسة.
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باإلضافة إلى ما سبق تقدم المحمية برنامج "البتراء في الليل" ثالث مرات في األسبوع ،حيث تضاء الشموع أمام الخزنة و تعزف
موسيقى الحنين للماضي  .هذا البرنامج الذي يجري تنظيمه من قبل اثنين من منظمي الرحالت السياحية المحلية الرائدة جنبا إلى جنب مع
أصحاب المصلحة المحليين اآلخرين ،وهذا البرنامج له شعبية كبيرة ويتم تلقي تعليقات جيدة دائما بشأنه.
 3.2.3سياسة وضع األسعار
تختلف سياسة األسعار اعتمادا على عدد أيام زيارة المحمية ،واذا ما قام الزوار بالمبيت في األردن أم ال كما هو مبين في
الجدول 00
جدول  :00رسوم الدخول القديمة والجديدة لمحمية البتراء األثرية
السواح الذين يقومون بالمبيت في
األردن أو الرحالت البحرية
() 2101/12/21-10/10
 22دينار أردني

السواح ليوم واحد
() 2101/12/21-10/10
بال مبيت في األردن
 21دينار أردني

الفترة/
رسوم
الدخول
بطاقة ليوم
واحد*
 22دينار أردني
بطاقة
ليومين*
 22دينار أردني
بطاقة
لثالث
أيام*
ملصق خدمة التذاكر الصادر عن سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي

السواح الذين يقومون بالمبيت في
األردن أو الرحالت البحرية
(إبتدا ًء من )2101/00/10
 21دينار أردني

السواح ليوم واحد
(إبتدا ًء من
)2101/00/10
 11دينار أردني

 22دينار أردني
 61دينار أردني

بدءا من االول من كانون ثاني  2101تم رفع أسعار التذاكر ،كما تم تقديم تسهيالت جديدة شملت الخدمات ،مثل ركوب الخيل
من البوابة إلى مدخل السيق ،ودخول المتحف ،وخدمات أدالء باللغتين العربية واالنجليزية .ومن جهة أخرى يتم اآلن إجراء تخفيضات
كبيرة للزوار الذين يعتزمون البقاء لمدة يومين أو ثالثة أيام ،وذلك بإضافة تكلفة قيمتها  2دنانير فقط عن كل يوم إضافي.
وهنالك رفع اخر لرسوم الدخول اعتبارا من االول من نوفمبر  ،2101وفي مقابل رسم الدخول العالي إلى حد ما ،فمن المقرر
أن يتمتع السياح وزوار اليوم الواحد بمردود كبير من خالل الحصول على خدمات إضافية جديدة مجانية مثل خدمات الضيافة ،والترجمة،
وتأمين مواصالت خلفية سليمة بيئيا توفر عليهم المشي عبر السيق عند العودة  ،ودورات مياه بيئية ،ومزيد من مناطق الراحة ،والعديد من
محطات المعلومات .وينبغي لنظام التذاكر الجديد ان يشجع الزوار األجانب على البقاء لفترة أطول في البتراء والعودة عدة مرات إلى
المحمية .وسيتم فرض رسوم عالية وبقيمة  11دينار للزوار الذين ال يبيتون في البتراء أو في األردن.
رسوم الدخول هذه ال تنطبق إال على السياح الدوليين؛ ويدفع المواطنون األردنيون والمقيمون سعرا رمزيا أقل بكثير  -في الوقت
الحاضر دينار واحد فقط .ويمكن حجز قسائم لخدمات اختيارية إضافية في مركز الزوار في المحمية مثل جوالت ركوب الخيول من مدخل
محمية البتراء األثرية إلى الخزنة ،أو رحالت تجوال للزوار من الكبار أو المعوقين (من المدخل إلى الخزنة أو لقصر البنت) ،ويمكن
إضافة جوالت سياحية خاصة مع ادالء مثل جولة المدينة القديمة التي تضم المواقع الرئيسية لمحمية البتراء األثرية لمدة أربع ساعات وقد
تضم أيضا استكشاف الدير أو المذبح.
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استثمرت محمية البتراء األثرية في اآلونة األخيرة في نظام التذاكر اإللكترونية الجديدة ،والتي  -وفقا لمقابالت لدينا  -تسمح من
الناحية الفنية بالحجز عبر اإلنترنت ،وتسمح بتحديد الفترات الزمنية وتوضح اختالف األسعار خالل اليوم .لكن هذه األدوات غير
مستخدمة حاليا للتأثير على تدفق الزوار.
4

السياحة في إقليم البتراء

 4.1مصدر األسواق واإلنفاق
كما لوحظ اعاله ،فلقد ازداد عدد الزوار إلى محمية البتراء األثرية بشكل كبير في العقد الماضي .يبين الجدول  02أن أوروبا هي
إحدى أهم االسواق الرئيسة للبتراء :حتى في أوقات األزمات فإن واحدا من بين كل زائرين اثنين يكون أوروبيا ،وفي أفضل األوقات يكون
ثلثا الزوار من األوروبيين .أما أعداد الزوار األردنيين فال تزال مستقرة إلى حد ما ،حيث يقوم بين  12،111و  011،111اردني بزيارة
البتراء سنويا .إن أعداد الزوار المحليين لها تأثير اقتصادي منخفض نسبيا وذلك ألنهم يدفعون رسم دخول منخفض نسبيا  ،ولكن تظهر
األرقام ان البتراء أصبحت عامال قويا في الهوية األردنية .أما مصادر األسواق الرئيسة الدولية األخرى فهي :األمريكتان (في المقام األول
الواليات المتحدة األمريكية) ،وآسيا( ،في المقام األول اليابان) ،مع إمكانات قوية للصين والهند على المدى الطويل.
ويبين الجدول أيضا تقلب أعداد الزوار وتفاعل األجانب على وجه التحديد مع األزمات في المنطقة (على سبيل المثال ،لبنان
وقطاع غزة) .ومع ذلك ،فإن الجدول يشير أيضا إلى انتعاش سريع مستغرب في أعداد الزائرين التي عادت إلى وضعها الطبيعي مع نمو
قوي فعلي منذ عام  ،2111والذي يبدو أنه قد انخفض قليال بسبب األزمة االقتصادية العالمية في عام .2111
جدول  :02أصول الزوار القادمين إلى محمية البتراء األثرية بين عامي  2112و 2101
المجموع
471.509
728.108
813.267
581.145
359.366
393.186

السنة
)* 2010
2009
2008
2007
2006
2005
*) I-VI
الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء

االردنيون
٪35،10
٪14.46
٪9.33
٪17.67
٪24.58
٪20.82

االروبيون
٪75،62
٪62.51
٪60.84
٪48.81
٪47.42
٪51.18

االمريكيون
٪79،12
٪12.03
٪10.20
٪8.49
٪10.40
٪13.56

االسيويون
٪97،9
٪7.74
٪12.96
٪01،15
٪13.62
٪11.73

البقية
٪14،4
٪3.26
٪6.67
٪02،10
٪3.98
٪2.71

يوضح الرسم البياني( )2التسع أسواق الرئيسة على مستوى الدول .وقد تأثرت سنة  2111بشكل خطير باألزمة االقتصادية،
ومن المثير لالهتمام أن عدد الزوار القادمين من الواليات المتحدة ارتفع بين  2112و  2111بينما شهدت جميع األسواق الدولية األخرى
انخفاضا نتيجة لتأثير األزمة .ومن الجدير بالذكر أن األسواق اآلسيوية ذات النمو القوي من الصين ،والهند ،وكوريا الجنوبية ،لم "تكتشف"
األردن لغاية االن بنفس الدرجة التي زاروا فيها أوروبا في السنوات األخيرة .وتكمن هنا إمكانية نمو قوية.
أصول الزوار حسب البلد بين عامي  2111و 2111
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احصاءات هيئة تنشيط السياحة
ووفقا لمسح (ابسو)،كان متوسط مدة اإلقامة للسياح في األردن  2،1يوم في عام  2111وقد لوحظ أن نسبة  %22،2من السياح
كانوا قد زاروا األردن في السابق .هذا ولم تجر دراسات معمقة لتقييم إنفاق السياح في منطقة البتراء .ومع ذلك ،فإن مجلس تنشيط السياحة
في األردن يقوم بانتظام بإجراء ما يعرف "باستطالعات الرأي" بين السياح المغادرين لألردن في مطار الملكة علياء في عمان .وقد زار
معظم السياح القادمون لألردن من خالل عمان ،إن لم يكن كلهم ،البتراء أيضا .ويبين الجدول  02إجمالي اإلنفاق ألهم األسواق الرئيسية،
ويقارن هذه األرقام مع عدد الزوار لمحمية البتراء األثرية .ووفقا لذلك ،يمكن إجراء تقدير تقريبي إلنفاق السياح في الزيارة الواحدة اعتمادا
على مصدر األسواق .السياح األمريكيون ينفقون في كل زيارة ما يقارب من  111دينارا بينما ينفق البريطانيون  221دينارا ،واأللمان هم
المجموعة األعلى إنفاقا في كل زيارة حيث ينفقون ما يقارب من  2،212دينارا ،يليهم الروس بـــــــــــ  2،022دينارا ،والفرنسيين بـــــ
 0،112دينارا .أما الكنديون واالسبانيون فإنهم ينفقون أقل بكثير .وبالتالي ،فإن ترتيب الدور لألسواق األساسية يختلف تبعا إلجمالي
اإلنفاق أو إجمالي القادمين كمؤشر .ومن الواضح أن اإلنفاق اإلجمالي هو المؤشر األهم .وإذا كان من الممكن التوصل إلى نفس المردود
بعدد أقل من الزوار فإن اآلثار السلبية للسياحة (على سبيل المثال ،حركة المرور ،والنفايات ،والتلوث( ستنخفض.
وبالرغم من نقص البيانات حول اإلنفاق في البتراء إال أنه يمكن افتراض أن إمكانيات الدخل في اإلقليم لم تستغل بالكامل لعدد
من األسباب التي تتضمن:










الهدايا والتذكارات ال تلبي التطلعات (إمكانيات كبيرة للتحسين)؛
الهدايا والتذكارات ذات جودة منخفضة؛
معظم الهدايا والتذكارات صنعت خارج األردن ،أو هي ليست صناعة أردنية أصلية؛
جوالت اليوم الواحد من مصر وإسرائيل تجلب طعامها وشرابها غالبا ،وذلك بسبب قصر مدة الزيارة؛
نوعية الطعام خارج محيط الفندق ليست على أفضل المعايير؛
عدم وجود أشياء للقيام بها  /التسلية؛
عدم وجود عوامل جذب؛
الفنادق تحصل على أكبر جزء من إنفاق السائح؛
واهم ما في ذلك هو النقص في :المنتجات السياحية ،وتنظيمها وتسويقها إلبقاء السياح في البتراء ألطول فترة زمنية.

جدول  :02معدل إنفاق السائح في األردن في عام 2111
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إجمالي نفقة السياح بالدينار
الجنسية
20.662.111
االمريكيون -الواليات المتحدة
62.216.222
البريطانيون
22.262.122
الفرنسيون
22.122.162
الروس
21.222.120
األلمان
22.122.222
االيطاليون
22.222.216
الكنديون
21.211.160
االسبان
احصاءات هيئة تنشيط السياحة ،حسابات خاصة

القادمون 2111
22.212
11.222
26.110
01.222
06.216
20.102
22.222
26.620

نفقة كل زيارة بالدينار
111
221
0.112
2.022
2.212
0.122
122
110

 4.2مكانة إقليم البتراء في الصناعة السياحية
تعتبر زيارة محمية البتراء األثرية السبب الرئيس لقدوم السياح إلى األردن بال شك .طبقا لدراسة (ابسوس) لتقرير التحليل
النهائي للسواح الدوليين من تموز لعام  2101فإن  % 12،1من الزوار يأتون إلى األردن للترفية ،و نسبة  % 26.1من بينهم يأتون للمرة
األولى إلى األردن واألغلبية العظمى منهم يأتون للبتراء ( .)%26.2أما األماكن األخرى التي يزورها السياح ألول مرة في األردن فهي
عمان ( ،)%22.2والبحر الميت ( ،)%12.2ووادي رم ( ،)%22.0وجرش ( ،)%22والعقبة ( ،)%22.1ومادبا ( .)%22،2وهذه
النسب تبين بوضوح أن البتراء هي أساس الجذب السياحي األردني.
على المستوى اإلقليمي ال بد لألردن أن ينافس وجهات سياحية قوية ،كما تظهر البيانات المقدمة من قبل منظمة التجارة العالمية
على مقياس السياحة لعام  2101في الجدول أدناه .الوجهات المنافسة في الشرق األوسط هي السعودية ،ومصر ،واإلمارات العربية
المتحدة .وتعتبر مصر ومعالمها األثرية القديمة من مواقع التراث العالمي السبع ،والمنتجعات البحرية المختلفة بال شك أكثر الوجهات
السياحية وأقواها في الشرق األوسط ،بينما برزت اإلمارات العربية المتحدة فقط في السنوات العشر األخيرة كوجهة سفر رئيسة ،ويرجع
هذا أساسا إلى مكانتها كمحور ربط للطيران .أما المملكة العربية السعودية فهي وجهة تقليدية للحج لذا يمكن اعتبارها حالة خاصة.
جدول  :02السياح الدوليون القادمون وعائدات السياحة في الشرق األوسط في 2112
الدولة

السياح الدوليون القادمون
)0111( 2112
02.216
2.121
0.222
0.212
221
02.121
2.221

تغير السياح الدوليين القادمين
% 12/11
02.1
2.1
02.2
26.6
22
21.6

البحرين
مصر
األردن
لبنان
عمان
فلسطين
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية
السورية
اإلمارات العربية المتحدة -
6.6
212
اليمن
منظمة التجارة العالمية  /مقياس السياحة مجلد  ،2رقم  0كانون الثاني 2101

عائدات السياحة 2008
(مليون دوالر أمريكي)
0.066
01.122
2.122
1.012
212
12
1121
1.062
226
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على المستوى عالمي ،يعتبر سوق السياحة في الشرق األوسط صغيرا نوعا ما ،ولكن من المتوقع بحسب منظمة التجارة العالمية
أن يكون هنالك نمو سياحي يتبع التوجه العالمي في السنوات القادمة.

 4.3أراء ورضا الزوار
أشارت دراسة (ابسوس) لتقرير التحليل النهائي للسواح الدوليين من تموز لعام  2101إلى أن كل ال ( )%12تقريبا من ال
 2121زائر الذين سئلوا اشاروا إلى أن اقامتهم في البتراء كانت مرضية بصرف النظر عن جنسياتهم أو أعمارهم:










معظم اإلجابات ( )%10.6ترغب كنتيجة لهذا أن توصي أصدقائهم وأقاربهم بزيارة األردن بالتأكيد.
مثلت البتراء لـ  %20.2من الزوار الذين سؤلوا أفضل تجربة لرحلتهم إلى األردن (بينما أجاب آخرون بأن البتراء مدينة
عظيمة ،أوعن المشي في البتراء ،أو عن تاريخ /معالم البتراء).
معظم السياح الذين قالوا أنهم سيعودون إلى األردن خالل السنوات الثالث القادمة هم أولئك الذين زاروا األردن في أوقات
مختلفة قبال.
حالة األمان في األردن تنال أعلى نسبة رضا.
أشار الزوار الذين سؤلوا حول كيفية تحسين السياحة في األردن إلى وسائل النقل (على سبيل المثال ،أحوال الطرق،
النظافة ،وتوفر وسائل النقل) .نقص وسائل النقل كان من اهم الشكاوى.
األنشطة المفقودة األخرى التي ذكرت :أماكن الرقص ،ركوب الخيل في الصحراء ،مالعب للغولف ،ركوب الرمال،
أصناف المواد الغذائية ،والقيادة في الصحراء.
سئل الزوار حول اسوأ تجاربهم في األردن وكانت :الشوارع والمناطق السياحية غير النظيفة ،وسائقي سيارات األجرة
المزعجين ،ونقص الخدمات في الفنادق ،واألزمة المرورية ،والطقس الحار ،والخدمة السيئة في المطار ،وأسعار سيارات
األجرة المرتفعة ،والمرشدين السياحيين الفظين أو قليلي الخبرة ،ودورات المياه غير نظيفة في المناطق السياحية ،والنقل،
والطعام السيئ.
كاف مقابل
شكوى أخرى للسياح توضح سبب عدم رغبتهم في العودة إلى األردن أنهم رأوا أنهم ال يحصلون على مردود
ٍ
المال الذي ينفقونه ،ألن األسعار في األردن بدت لهم عالية جدا.

المواضيع الرئيسة للشكاوى المكتوبة من قبل الزوار األجانب إلى البتراء (استنادا إلى نموذج من رسائل الشكاوى المكتوبة إلى
هيئة تنشيط السياحة في  2112و :)2111








سوء معاملة ،وإساءة استعمال الحمير والخيول في محمية البتراء األثرية .حيث كانت معظم الشكاوى عن هذا الموضوع اذ
أن الزوار صدموا من الحالة السيئة للحيوانات ،والعنف الذي تعامل به.
شكاوى حول أصحاب الحمير الذين يكذبون من أجل الحصول على المال من السياح ومن ثم ال يرجعون المال أبدا كما
وعدوا.
توفير طرق أفضل لنقل الزوار إلى مدينة البتراء ،وخاصة كبار السن فعربات الخيل في اغلب االحيان غالية ،وخصوصا
على الطريق الخارجي للمحمية (كانت هذه الشكوى قبل تأسيس نظام التذاكر الجديد).
عدم نظافة المحمية ،على سبيل المثال ،حول الخزنة واألسوأ في المقابر/الكهوف إذ ليس هناك ما يكفي من حاويات القمامة.
يوجد كمية كبيرة من روث الخيل والحمير على مسارات المشي (على سبيل المثال ،مدخل الخزنة وطريق تسلق الدير).
السرعة العالية لسيارات األجرة التي تؤدي إلى اخافة الزوار.
السقاالت الخطرة وغير اآلمنة ،والتي في الواقع تسببت بوفاة مواطن أسترالي.

ومع ذلك وخاصة فيما يتعلق باساءة معاملة الخيول فهناك تدابير أولية تم اتخاذها بالفعل  ،حيث أنه ومنذ العام الماضي تم
استخدام مدرب للخيل محترف من الواليات المتحدة األمريكية لتعليم أدالء الخيل المحليين كيفية التعامل مع حيواناتهم .كما وأنه طور
عربات خيل أكثر راحة.
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 4.4الوصول إلى إقليم البتراء من األسواق العالمية الرئيسة
يوجد في األردن مطاران دوليان رئيسان ،حيث يقع المطار األكبر بالقرب من عمان (مطارالملكة علياء الدولي) ،ويقع المطار
الثاني في العقبة (مطار الملك حسين الدولي) .المطار األول مخدوم بعدة شركات طيران شرقية  /عربية و شركات طيران دولية مثل شركة
الخطوط الجوية الفرنسية ،والخطوط الجوية اإليطالية ،و بي أم آي ،وليبريا ،ولوفتهانزا ،والخطوط الجوية التركية ،والدلتا .بينما يستخدم
المطار الثاني أساسا لرحالت الطيران الخاصة ،ولشركات الطيران منخفضة التكلفة .أما مطار ماركا الدولي الصغير بالقرب في عمان
فيخدم بشكل رئيس المسارات الجوية الوطنية واإلقليمية .وتسير الخطوط الجوية الملكية األردنية رحالت إلى أكثر من  61وجهة مختلفة
في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك المدن األوروبية الرئيسة ،وآسيا مثل هونغ كونغ ،ودلهي ،وأمريكا الشمالية مثل نيويورك ،ومونتريال.
يسير مطار الملك حسين رحلتين داخليتين منتظمتين بين عمان والعقبة تقدمها الخطوط الملكية األردنية .المطار يقدم الخدمة لعدد
قليل من الطائرات الخاصة القادمة من اوروبا .وسوف تنهي منطقة العقبة االقتصادية الخاصة نظام الحوافز الحالية لمطار الملك حسين
الدولي ( 21،111يورو لكل عشر رحالت) مما قد يؤثر على األعمال التجارية بشكل كبير .وقد أوضحت الملكية األردنية بأنها على
استعداد ألن تدرس تسيير رحالت جوية دولية منظمة ومباشرة إلى العقبة عندما يكون المنتج جاهزا في العقبة (عند توفر مساحات كافية).
من أجل السفر من عمان أو العقبة إلى البتراء يمكن استخدام الحافالت ،أو سيارات األجرة يوميا ،ويمكن استئجار عدد من
السيارات من سلسلة الشركات الدولية واألردنية في عمان ،والعقبة ،والبتراء أيضا .ومع ذلك ،فإن العديد من السياح يأتون من خالل
رحالت سياحية منظمة ،و من خالل الرحالت اليومية من ايالت ،أو حتى من طابا ،وسيناء ،وشرم الشيخ في مصر.
تنطلق الحافالت الصغيرة يوميا من مجمع الوحدات في عمان إلى البتراء حيث تستغرق الرحلة حوالي ثالثة ساعات ونصف.
وتقدم حافالت الجيت المرفهة رحالت يومية بين عمان والبتراء بما في ذلك جوالت سياحية .وترتبط البتراء باألماكن السياحية األخرى في
األردن عن طريق الحافالت (الحافالت المحلية الصغيرة) حيث أن هناك عدة رحالت يومية من العقبة ،ومن وادي رم (ساعة ونصف
بالحافلة الصغيرة) ،ومن مادبا عبر الطريق الملوك السياحي .التنقل داخل وادي موسى وإلى األماكن القريبة ،مثل بيضا ،يتم بواسطة
حافلتين اثنتين .وهناك عيب واحد ملحوظ على كل من مجمع الوحدات في عمان ومجمع الحافالت في وادي موسى وهو عدم وجود أي
عالمات دالة لمحطات الحافالت ،ووجهة الحافالت عادة ما تظهر باللغة العربية فقط على خلف الحافالت .كذلك ال يتم نشر أي جدول
زمني ،وال يتم تحديد المحطات عليها .يحتاج الوصول لمجمع الوحدات ،الذي يقع في واحدة من اكبر مخيمات الالجىئين الفلسطينين،
ركوب سيارة أجرة لمدة نصف ساعة من عمان الغربية ،ويتحدث معظم سائقي سيارات األجرة القليل من اإلنجليزية (أو لغة أخرى
باإلضافة إلى العربية) .وباختصار ،فإن السائح العادي سيجد صعوبة كبيرة في إيجاد طريقه إلى وادي موسى من عمان على متن حافلة
عامة.
لقد اصبح زوار البتراء القادمون بحرا من العقبة من المجموعات المهمة .تستغرق الرحلة من العقبة إلى البتراء حوالي ساعة
ونصف ،وفعليا ال يبيت أحد منهم في إقليم البتراء وال حتى في أي مكان آخر في األردن ،ولهذا فإن المنافع االقتصادية تقتصر على:
ضرائب الميناء ،و الحافالت ومراكز التسوق ،وتذاكر الدخول إلى محمية البتراء األثرية .معظم السفن تصل في كانون ثاني وشباط ،وهو
الموسم المنخفض في البتراء .والزوار القادمون بحرا لن يكونوا مجبرين على دفع الرسوم العالية للبقاء ليوم اخر ألنهم لن يبيتوا في
االردن .ووفقا لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة فإن أكثر من  011رحلة وصلت إلى العقبة في  .2111ومع االزدهار االقتصادي في
جميع انحاء العالم ،فإن هذا الرقم مرجح للنمو بشكل كبير خالل السنوات المقبلة .عدد المسافرين الذين قدموا إلى البتراء لم يحصر ولكن
يمكن القول تخمينا أن العدد أكثر من  2،111زائر.
 4.5مرافق اإلقامة السياحية
تقدم  21فندقا من جميع الفئات خدمة للزائرين في محمية البتراء األثرية .من بين هذه فنادق يوجد ستة فنادق ذات خمس نجوم
توفر أكبر طاقة استيعابية من الغرف واالسرة ،وبعض هذه الفنادق الكبيرة هي كراون بالزا ،وجراند فيو ،وموفنبك البتراء ،وموفنبك القلعة
النبطية ،وماريوت البتراء ،وطيبة زمان وفندق بيت زمان .تقع معظم هذه الفنادق على الطريق الرئيس فوق وادي موسى .كذلك توجد ثالث
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مخيمات قرب بيضا ،على بعد مئات األمتار من البتراء الصغيرة ،وهي مخيم بدو العمارين البيئي ،و "مخيم عجائب الدنيا السبع" ،و مخيم
الملك اريتاس الرابع أو "الهاللي".
يظهر الجدول  02عدد الفنادق والغرف واألجنحة واألسرة واألشخاص العاملين فيها حسب الفئة والصنف .يتم توفير أكبر سعة
( 0220سريرا) من قبل الفنادق فئة الخمس نجوم ،تليها فئة الثالثة نجوم بــــ ( 126سريرا) .أما إجمالي عدد الموظفين فيبلغ 0،021
وهذا يبدو منخفضا نوعا ما مقارنة مع الفنادق الدولية ،وقد يرجع هذا إلى العمل الحر ،أو توظيف أو مساعدة أفراد العائلة في العمل.
جدول  :02مرافق اإلقامة في منطقة البتراء
البتراء
خمس نجوم
اربع نجوم
ثالث نجوم
نجمتين
نجمة
المخيمات
المجموع
الفنادق غير
المصنفة
مجموع البتراء

عدد الفنادق
6
2
1
2
1
2
26
02

االجنحة
11
2
0
1
1
11
1

الغرف
161
222
212
011
202
21
0.26
222

األسرة
0.220
222
126
222
201
11
2.222
222

21

11

2.012

2.111

االردنيين
02
612
1
001
6
022
1
02
2
21
1
1
22
161
22
2
21 0.110

غير االردنيين
2
20
1
2
0
22
1
2
1
6
1
1
2
22
1
01
12

2

المجموع
622
020
222
01
26
1
0.120
21
0.021

وزارة السياحة واالثار 2101
وكما هو مبين في الرسم البياني ( )2فإن معدالت اإلشغال في قطاع الخمس نجوم هي األعلى ،تليها قطاع الثالث نجوم .وتعاني
فنادق النجمة والنجمتين لملئ األسرة ،والوضع في فنادق االربعة نجوم ليس أفضل بكثير .ووفقا للبيانات ،يبلغ الموسم ذروته في نيسان
وتشرين االول مع انخفاض كبير فيما بينها .في نيسان  2111يالحظ وجود معدل إشغال بنسبة  ٪011تقريبا في قطاع الخمس نجوم .كما
أن فنادق الخمسة نجوم تحوي أكبر عدد من الغرف ،وبلغ متوسط اإلشغال في عام  2111نسبة  ٪21للعام بأكمله ،وفي عام  2101يتوقع
أن تكون نسب اإلشغال افضل .ونظرا النخفاض نسبة اإلشغال نسبيا ،واالنخفاض في الموسم المتدني هناك حاجة التخاذ تدابير إلطالة فترة
بقاء الزوار .ومن خالل التركيز على تمديد اإلقامة ،وبدرجة أقل على جذب المزيد من الزوار يمكن للضغط على محمية البتراء األثرية ان
يقل وفي الوقت نفسه يمكن أن ترتفع الفائدة دون الحاجة إلى توسيع البنية التحتية.
معدالت اإلشغال في اإلقامة حسب الفئة في عام 2332
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وزارة السياحة واالثار
 4.6المنتجات السياحية المقدمة حاليا وعوامل الجذب األخرى
يعتبر تنوع المنتجات السياحية في إقليم البتراء كبيرا نسبيا .كما ويمكن تنظيم عدد كبير من نشاطات وقت الفراغ ،واالستجمام،
واألنشطة الرياضية ،والثقافية .باإلضافة إلى ذلك فلقد ذكرت العديد من المنتجات السياحية األخرى خالل المقابالت .وعلى الرغم من هذه
الفرص ،فإن متوسط عدد ليالي البقاء في المنطقة يبلغ ليلة واحدة أو أكثر بقليل فقط ،مما يدل على أن معظم السياح اليجدون أي قيمة
لبقائهم فترة اطول.
حيث أنه ال يوجد نقص في األفكار عن األنشطة السياحية فإن المشكلة تكمن في التنظيم المختص ،والتسويق ،وتوفير حزم للمنتجات
السياحية .تعتبر المعلومات عن أنواع الجذب واألنشطة السياحية في إقليم البتراء غير كافية في الوقت الحالي .حتى أن مركز الزوار ال
كاف .كما أن السياح بحاجة للتعرف على المنتجات
يوفر بالكاد أي معلومات عن الخدمات خارج المحمية .وبالتالي فإن التسويق غير
ٍ
السياحية قبل وصولهم ليتمكنوا من التخطيط لهذه الرحالت ،وحجز غرف وفقا لعدد األيام في اإلقليم .ويمكنهم بذلك ،على سبيل المثال،
الجمع بين زيارتهم لمحمية البتراء األثرية وبعض األنشطة التي قدمت (انظر أدناه) ،أو حتى اختيار البتراء لتكون قاعدتهم الستكشاف
غيرها من عوامل الجذب في األردن .مثل هذا النوع من التسويق يتطلب التنظيم ،واإلدارة المختصة بحيث يمكن للسياح ،ووكاالت السفر،
ومنظمي الرحالت السياحية التأكد من أنهم سوف يحصلون على ما حجزوه مبكرا والبقاء لفترة أطول في اإلقليم للقيام بما خططوا له .إن
وجود منتج واحد عادة ما يكون غير جذاب بما فيه الكفاية لضمان بقاء السياح فترة أطول في اإلقليم .لذلك فإن هناك حاجة إلنشاء حزم
مميزة للمجموعات المستهدفة.ش
 4.6.1المنتجات والخدمات السياحية
يلخص الجدول أدناه مكامن القوة والضعف في المنتجات والخدمات الرئيسة التي تقدم حاليا في إقليم البتراء.
المنتج السياحي
الخيول

نقاط القوة



منتج بدوي أصيل
صورة جيدة (انديانا جونز)

نقاط الضعف


فقط  611متر عند المدخل،تقاد
من مكان ترويضها
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العربات التي تجرها الخيول

ركوب الحمير



منظر جيد نسبيا ،رعاية
جيدة للخيول






بديل عن المشي في السيق
جذابة وملونة

 ال يوجد تعريف
 ال تقدم خارج المحمية
 شكاوى من سوء معاملة
الخيول ،والقيادة المتهورة
 ازدحام حركة المرور
وضع غير قانوني داخل محمية
البتراء األثرية في الوقت
الحاضر ،وفي نفس السياق مع عمالة
األطفال
الشكاوى حول سوء المعاملة
ال تقدم خارج المحمية
قد تكون خطرة بسبب عدم وجود
تنظيم

 ينظر للحمار خارج العالم العربي على
أنه حيوان "متعاطف"






ركوب الجمل



أكثر حيوان أصيل حسب السياح

رحالت الخيل واإلبل داخل
المحمية ،بعيدا عن الطرق
السياحية الرئيسة
رحالت الخيل واإلبل خارج
المحمية



العديد من الطرق البديلة جذابة
للغاية ،على سبيل المثال إلى قاعدة جبل
هارون (قبر هارون)
برامج جذابة من قبل منظمي الرحالت
السياحية المحلية وهي بالفعل متواجدة
في السوق
يمكن تقديم المزيد من الرحالت على
أي امتداد  ،على سبيل المثال من
ضانا في الطفيلة إلى البتراء ،أو من
البتراء إلى وادي رم و العقبة ..إلخ.
عدة مخيمات متفاوتة الجودة والسعر.



متواجد فقط داخل محمية البتراء
األثرية
ال يوجد تعريف عن
ثقافة وتقنيات الركوب
ال تقدم خارج المحمية
يعرف عنها انها من الصعب أن
تركب
ال تروج كثيرا
تفتقر لوجود أدالء مدربين بشكل جيد



الوصول إليها من خالل منظمي
الرحالت السياحية المحلية فقط
بديل ال يشجع كثيرا عن السياحة
الجماعية





غير مسوق بشكل جيد
عدم توفر اماكن للتخييم الذاتي
سالمة البيئة غير مضمونة في
جميع المخيمات
بعض المخيمات داخل محمية البتراء
األثرية بحاجة إلى تصويب أوضاعها








المخيمات في بيضا
\منطقة البتراء الصغيرة



ال يوجد تعريف
ال تقدم خارج المحمية








المشي لمسافات طويلة داخل
 القليل من المسارات متوفرة
 هناك بعض الطرق للتنزه والتي تحوي
وحول محمية البتراء األثرية
ومرسومة في الخرائط
مناظر غير اعتيادية.
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برنامج البتراء في الليل :في
ثالث ليال في األسبوع يستطيع
السياح زيارة البتراء ليال
البتراء الصغيرة كموقع
للفعاليات
مهرجان البدو في البتراء
الصغيرة الذي قام به معسكر
العمارين البدوي



التنزه لمسافات طويلة على األقدام
أصبح عالمي االنتشار وهو آخذ
باالزدياد
برنامج ممتاز وجذاب وناجح

 الموسيقى والعشاء يطالن
على كهوف البتراء وهي جذابة جدا
منتج حصري للضيوف والسياح
المهمين
 كانت شعبية وجذابة جدا ،حدث مرة
واحدة
 إمكانيات كبيرة ليصبح حدثا دائما

مطبخ البتراء




جلسات صنع المجوهرات



منتج جيد وجذاب
يتعلم السياح الطبخ وعادات تناول
الطعام العربي واألردني الذي اعدوه
بأنفسهم
الزوار شاهدوا النساء
المحليات يصنعن المجوهرات
درجة عالية من الجودة



جيد للمخيم ولكن قليل التأثير في
الخارج
يمكن أن يكون عرضا جذابا
مثال من الهندسة المعمارية القديمة
للقرية األردنية
مادة جيدة
إمكانات ممتازة لتوسيع نطاق
إقامة الزائر
كونها ما زالت سوى تصميم لغاية اآلن
فإنها تبدو فكرة جيدة لتكون
مركز زوار سياحي اصيل يقدم لمحة
عن نمط الحياة المحلية.
طيبة زمان وبيت زمان من بين
الفنادق األكثر شعبية ،ألنها توفر النكهة
المحلية
توجد العديد من الحمامات في وادي
موسى للسكان المحليين والزوار
(لالسترخاء واالغتسال( مثل حمام
البتراء ،وسالومي ،وحمام لوفاه التركي
وغيرها
يوجد حمام رانع أعيد بناؤه في طيبة


متحف البدو قرب
مخيم العمارين/البيضة
القرية القديمة في الراجف






قرية إلجي القديمة في وادي
موسى ،مثال للهندسة المعمارية
للقرى المحلية



قرى اردنية قديمة تحولت إلى
فنادق



الحمامات والمنتجعات المائية







اتساع احتمالية عدم الفهم البيئي
والتاريخي ،واألنثروبولوجي الثقافي



الفرصة للتعريف بالثقافة النبطية يجب
أن تستخدم بشكل أفضل

 فقط لعدد محدود جدا



كحدث لمرة واحدة فإن نسبة تكلفته
سيئة
يحتاج لفترة طويلة من التخطيط -
لحماية هوية البدو
ال يوجد تعريف
ال يقدم خارج المحمية




سيئة التسويق
يجب التغلب على الغيرة بين التجار
المحليين



كاف لعرضه على
التسويق غير
ٍ
الزوار الخارجيين



تحتاج لتوافق سياسي في البلدة من
أجل االستمرار
مطلوب استثمارات كبيرة



ما زال مبكرا جدا الحكم عليها



ما زالت الحاجة موجودة إليجاد
مواقع جذب مماثلة




ليست مشجعة كثيرا حتى اآلن
في كثير من األحيان يكون الزوار
غير متأكدين من معيار النظافة
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زمان
 4.6.2أماكن جذب طبيعية وثقافية تراثية أخرى
بينما تمثل محمية البتراء األثرية بالتأكيد مكان الجذب الرئيس إال أنه توجد ممتلكات تراثية أخرى في إقليم البتراء وما حولها والتي من
الممكن أن تثري تجربة الزوار ،وتعمل على إطالة فترة بقائهم وتزيد من المردود ،وتخفف من الضغط على محمية البتراء األثرية وذلك
بجعل تدفق الزوار متوازنا ً بشكل أفضل .وفيما يلي قائمة قصيرة بأهم أماكن الجذب:

"البتراء الصغيرة"
يقع سيق البارد أو ما يسمى أيضا ً " بالبتراء الصغيرة" بالقرب من بيضا على بعد عشر دقائق في السيارة إلى شمال البتراء،
وهي تشبه بشكل كبير الموقع الرئيس .وهي في الواقع نموذج مصغر للموقع الرئيس يعطي الزوار لمحة عما يمكن أن يشاهدوه في البتراء
الكبيرة .يعود تاريخ البتراء الصغيرة إلى القرن األول الميالدي ويفترض إنها كانت أحدى ضواحي البتراء المهمة التي يمكن الوصول اليها
من خالل فتحة ضيقة على غرار السيق ولكن على نطاق أصغر.
ويشتمل هذا الموقع على مقابر ،ومعابد ،وقنوات مياه ،وخزانات مياه منحوتة في الصخر ،باإلضافة إلى بقايا رسومات جدارية
على الجبس .وقدرت طاقتها اإلستيعابية ب  111زائر في اليوم حسب منظمة اليونيسكو في عام .0112
مواقع ما قبل التاريخ في بيضا ،وبعجة ،وشكارة مسعد ،ووادي صبرة
يوجد في إقليم البتراء شبكة من المواقع ذات أهمية أثرية وجمال باهر تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث .تعتبر مستوطنات ما
قبل التاريخ في البادية ،والتي تقع على بعد  211متر من المدخل الرئيسي للبتراء الصغيرة من اقدم المستوطنات في العالم حيث عثر على
دليل يعود إلى  01،111سنة قبل الميالد إلنسان مرحلة ما قبل التتريخ الذي كان نمط حياته يتحول من الصيد والتجمع إلى اإلستيطان
والبناء .بينما تقع شكارة مسعد على بعد  21دقيقة بالسيارة اسفل ممر النملة في الجهة الشمالية من محمية البتراء األثرية إلى جانب
الطريق .أما الوصول إلى بعجة (بمواقعها الثالث) ووادي صبرة فيتطلب المشي لمسافة طويلة ولكن المناظر خالبة في كال الموقعين .هذا
وقد قامت الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء واتحاد الفرق المختصة باآلثار ببعض العمل من أجل إنشاء "طريق للعصور الحجرية
الحديثة" يشتمل على دورات تدريبة لألدالء والفتات تعريفية.
مقام النبي هارون
يعتقد أن أخا النبي موسى هارون مات ودفن في منطقة البتراء وقد بنيت قبة بيضاء في موقع مقام المملوك في القرن الرابع
عشر إلحياء ذكرى هذه الشخصية المهمة والتي تلعب دورا في األديان التوحيدية الثالث .يقع قبر هارون على قمة جبل هارون التي تعتبر
أعلى قمة جبلية في المنطقة ( 0221م فوق سطح البحر) وهو ما يزال مكانا يقصده الكثير من السكان المحليين .وخالل العقد الماضي قام
فريق عالمي بالتنقيب في الكنيسة البيزنطية وفي موقع المقام االقدم الدال على قبر هارون .وتم الحفاظ على الموقع البيزنطي حيث يمكن
رؤيته بجانب المقام المملوكي .إن الذهاب إلى جبل هارون رحلة تشكل تحديا نسبيا ً حيث تستغرق يوما ً كامالً ،ويمكن المشي طوال الرحلة
أو استخدام جمل أو حصان لمعظم الطريق والمشي لبضعة مئات األمتار األخيرة المنحدرة.
قلعة الشوبك
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تقع القلعة على بعد  22كم شمال وادي موسى بمحاذاة الطريق الملوكي .بنيت قلعة الصليبيين من قبل بالدوين اورشليم األول في
 0002وكان إسمها األصلي "كراك دي مونتيريال" أو "مونس ريجالس" بسبب مساهمة الملك (مونت رويال) في إنشائها .كان يسكن
القلعة وحولها قرابة  6111شخص في أوج شهرتها .هاجمها صالح الدين عدة مرات واحتلها في عام  0021بعد حصار دام سنتين.
واستعاد المماليك القلعة في القرن الرابع عشر.
محمية ضانا
للوصول إلى محمية ضانا الطبيعية ،التي تعتبر أكبر محمية طبيعية وحيوية في األردن ،يجب اإلتجاه شماال على الطريق
الملوكي لمسافة  21كم وتقع المحمية إلى غرب الطريق وتمتد على مساحة  221كم .2تعزى أهمية محمية ضانا إلى حقيقة أن الوادي يمتد
إلى أكثر من  0211م في أربع مناطقة بيوجغرافية من غابات عرعر البحر المتوسط في هضاب ضانا ،إلى المناطق السودانية شبه
االستوائية في وادي فينان في االسفل .وتشتمل المحمية على بيت للضيافة ،ومخيم ،وعدد من الجوالت ،والطرق.
وادي فينان ،ووادي فيدان ،ووادي قوير
يقع النزل البيئي في وادي فينان في آخر مستجمع المياه في محمية ضانا ،وترتبط ضانا وفينان بطريق مشهور طوله  02كم .تعتبر
األودية األخرى التي تنفتح من الهضبة بين الشوبك وضانا وتشمل وادي غوير الذي يضم جداول وشالالت على طول السنة مناطق
معروفة للرحالت في إقليم البتراء .أما كل من وادي فينان ووادي فديان فيحتويان المناجم المعروفة في أم العماد التي تضم بقايا رائعة
لتجارة تنجيم القصدير القديمة التي تعود إلى بداية العصر الروماني البرونزي.
وادي رم
يقع وادي رم ،وهو أشهر وأكثر االماكن الصحراوية التي يقصدها الزوار في العالم ،على بعد  11-21دقيقة بالسيارة من البتراء.
أشتهرت الصحراء الجميلة ذات الصخور الرملية الحمراء من خالل عالم اآلثار البريطاني ،الضابط والكاتب ت.إي .لورنس والذي يعرف
أيضا ب (لورنس العرب) ومن خالل كتابه "األركان السبعة للحكمة" .تعتبر كل من وادي رم والبتراء والعقبة المثلث الذهبي الذي يجب أن
يراه زوار األردن.
العقبة
تقع على بعد ساعة ونصف إلى جنوب البتراء على سواحل البحر األحمر وهي طريق الوصول لزوار البتراء القادمين من
المنتجعات المصرية في شرم الشيخ ،والغردقة ،ودهاب ،وطابا .والعقبة هي المرفأ االردني الوحيد ذو األهمية الكبيرة منذ العصور القديمة،
والذي اصبح في السنوات األخيرة منتجعا شاطئيا ،وموقعا مفضال للغواصين ،وللذين يمارسون الغوص الحر وذلك لتنوع الحياة البحرية
فيه .تمتع العقبة بمياه بحر دافئة على مدار السنة ،وتزداد شهرتها كمحطة للرحالت البحرية بإعتبارها المرفأ الوحيد للرحالت البحرية في
األردن ،والبتراء هي السبب الرئيس الذي يدفع الرحالت البحرية للذهاب هناك.
باإلضافة إلى أماكن الجذب المذكورة اعاله يوجد عدد آخر من األماكن الطبيعية والثقافية التي يمكن إستكشافها:
 .0أبو خشيبة
o

تقع إلى الجنوب /الجنوب الغربي من البتراء على بعد  02كم من طريق الراجف ،وهي غير مخدومة
بشارع.

o

صخور برية طبيعية
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.2

o

تشكيالت  /تماثيل صخرية جميلة

o

تقع ضمن المنطقة المقدسة

o

يهيمن عليها العرعر والشجيرات الصغيرة

الرويس
o

إلى الغرب والشرق من الطريق السياحي بين وادي موسى والطيبة  ،على بعد 6كم بالقرب من عين موسى ،
طريق زراعي غير معبد.

o

تهيمن عليها األراضي الزراعية والشجيرات الصغيرة.

o

االرتفاع هو  0،622م فوق سطح البحر.

 .2وادي المحمدة
o

يبعد  2.2كم من طريق أم صيحون –بيضا وهي طريق صعبة ومتآكلة ،وهناك مسارات مشي/تسلق

o

صخور برية

o

مواقع تراثية قديمة

o

آبار ماء

 .2ينابيع الصدة
o
o
o
o
o

بعيدة عن الطريق ،والطريق غير معبد  ،ومسارات مشي/تسلق
جمال طبيعي
مياه متدفقة
صخور برية
يهيمن عليها العرعر والشجيرات الصغيرة

 .2آثار حضرة
o
o
o
o

يمكن الوصول اليها (سيرا على االقدام) من طريق دالغة _ وادي عربه
أهمية اثرية
تشكيالت صخرية جميلة\منحوتة
تقع ضمن المنطقة المقدسة

 .6صبرة
o
o

يمكن الوصول اليها (سيرا على االقدام) من طريق دالغة _ وادي عربه
صخور برية طبيعية
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o

تشكيالت صخرية جميلة\منحوتة

 .1راس الحمرة
o
o
o

إلى الغرب والشمال الغربي لمدينة البتراء ،على بعد  21كيلو متر من بيضا ،ال يوجد طرق
صخور برية
مواقع اثرية قديمة

 .2الرميل
o
o
o

قريبة من طريق بيضاء-الهيشة -الشوبك ،طريق وعرة متاكلة ،تم تطويرها من قبل وزارة االشغال العامة
واإلسكان
مزيج من األراضي الزراعية والرعوية
يكثر فيها العرعر والشجيرات الصغيرة

 .1الطيرة
o
o

على بعد ثالث ساعات سيرا على األقدام من الخزنة ،والطرق غير معبدة ،وممرات مشي\تسلق
صخور برية

 .01آثار القيصر
o
o
o

يمكن الوصوال اليها (سيرا على االقدام) عبر طريق بيضاء_ وادي عربة
صخور برية
موقع اثري قديم (العصر البرونزي)

السياحة والمناطق المحمية
تشكل محمية البتراء األثرية والمرافق المرتبطة بالسياحية مثل الفنادق ،مصدرا رئيسا الستغالل األراضي ضمن سلطة إقليم
البتراء التنموي السياحي .التحديات والفوائد الستغالل هذة األراضي موصوفة بشكل جيد في دراسات التخطيط السابقة الواردة في هذا
التقرير وفي هذا التشخيص أيضا.
توجد ضمن محمية البتراء األثرية والمناطق المجاورة محميتان تداران بواسطة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ،ولقد تم اعتماد
محمية مسعودة من قبل الحكومة قبل عدة سنوات ،ولكنها واجهت بعض المعارضة من مجتمع دالغة والسعيديين منذ ذلك الوقت ،وذلك ألن
األراضي القبلية للمجتمع المحلي أصبحت مشمولة ضمن حدود المحمية .ولهذا ما تزال حدود مسعودة محل نقاش .وتحتل محمية مسعودة
بشكلها األصلي أكثر من ثلث مساحة اإلقليم (الخارطة  ،)01أما بشكلها المنقح ستكون مساحتها الخمس تقريبا.
وقد تم اعتماد منطقة محمية رحمة الخاصة والتي تتشابك مع منطقة في اقصى الجنوب لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ،وهذه
المحمية تعمل حاليا .ولتوضيح مسألة اإلدارة يجب أن تكون هاتان المحميتان داخل حدود سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي مما يتطلب
تعديل الحدود وفقا لذلك أو أن تكونا كليا خارج سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي .إذا تم اعتمادهما رسميا داخل المنطقة ستملكان القدرة
على زيادة صناعة السياحة وإفادة القرى غير المتأثرة بمحمية البتراء األثرية.
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وينبغي النظر في استراتيجية "الممرات والروابط" التي تربط حدود محمية البتراء األثرية ،ومحمية ،مسعودة ،ورحمة ،ومحمية
ضانا في الشمال بحيث ترتبط بمناطق محمية مكونة من مساحة مفتوحة للسماح بحركة الحيوانات البرية بين هذة الوحدات البيئية (انظر
ادناه الجزء  6.0.2سالمة النظام البيئي ) ،وبالمثل يمكن اعتبار روابط وادي عربة وسيلة لتوفير مسح شامل ألنواع المواطن للمنطقة من
قمم الجبال إلى ممر نهر األردن.
5

استغالل األراضي وتمدينها

 5.1.1ملكية األراضي الحالية
إن تعقيدات ملكية األراضي في األردن وفي إقليم البتراء تظهر وبشكل مفصل في تقرير "دار الهندسة" .وبسبب الطريقة التي
يعمل بها قانون الميراث اإلسالمي فإن قدرا كبيرا من األراضي يملك من قبل مجموعة من أفراد األسرة (غالبا بالعشرات) مما يجعل
عمليات الشراء والبيع صعبة ،وذلك ألن جميع المالك يجب أن يوافقوا ويوقعوا على الصفقة .وفي حين أن ملكية العائالت لألراضي تعتبر
كبيرة إال أن مساحات القطع صغيرة نسبيا والناس يترددون كثيرا في البيع .ولقد أدت الظروف المتغيرة التي جلها النمو في قطاع السياحة
إلى إيجاد اهتمام كبير في بيع األراضي مباشرة للفنادق والهيئات التجارية األخرى.
تمتلك سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ضمن قاعدة بياناتها الجغرافية بعض بيانات الملكية للمنطقة المحيطة بوادي موسى
وللمناطق القريبة من المحمية .هذا وال تتوفر بيانات ملكية إلقليم البتراء بكامله إال إذا افترض أن أي أرض غير مدخلة في البيانات تعتبر
جزء من األراضي العامة .وال يبدو أن هنالك نظاما رسميا لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لتلقي تحديثات منتظمة عن سجالت ملكية
األراضي واإليجارات الزراعية من وزارة المالية .ويمثل عدم وجود منسق للسجالت والمعامالت عائقا كبيرا أمام اإلدارة الفعالة الستغالل
األراضي في إقليم البتراء.
هنالك حاليا خمسة طرق الستغالل األراضي ضمن إقليم البتراء وهي  .0:التنمية الحضرية (ممثلة بالمجتمعات المحلية من
بيضا ،وأم الصيحون ،وادي موسى ،والطيبة ،ودالغة)  .2الزراعة  .2األحراج  .2المناطق المحمية مثل محمية مسعودة ،ومحمية
رحمة  .2المناطق السياحية ممثلة بمحمية البتراء األثرية .وعلى حد علمنا ليس هناك اعمال تعدين جارية في منطقة البتراء على الرغم من
وجود أراض صالحة للتنمية المعدنية وخاصة النحاس ،وذلك وفقا لهيئة الموارد الطبيعية .وأخيرا ،فإن حماية الموارد الطبيعية الهامة تشير
إلى أنه ينبغي تحديد بعض المناطق في البتراء كمساحات مفتوحة وخالية من أي نشاط اقتصادي بما في ذلك الزراعة بسبب حساسيتها
البيئية .وربما تكون هذه األراضي موجودة داخل المناطق المحمية المحددة رسميا أو في المناطق السياحية وربما ال تكون.
إن أعمال التنمية الحضرية قائمة اآلن في سلسلة من البلدات والقرى على طول الطريق السياحي من بيضا إلى الراجف وبما في
ذلك بلدة دالغة .وكما هو الحال في جميع أنحاء العالم ،فإن التطوير الحضري يتبع عادة توفر وتوسع البنية التحتية مثل طريق يمكن
المزارعين من اخذ منتجاتهم للسوق ،وإمدادات المياه ،ووجود مرافق الكهرباء واالتصاالت .ولسنا على علم بأي خطط رسمية أو
استراتيجيات متعلقة بتوسع مدروس للمرافق وللخدمات في إقليم البتراء .ويبدو أن تحسينات البنية التحتية الجديدة تفاعلية وليست استباقية.
وينبغي النظر في رسم خريطة لمواقع البنى التحتية القائمة وتحديد األراضي الواقعة بالقرب من أنظمة البنية التحتية القائمة .وبعد ذلك يمكن
ترسيم هذه االراضي ضمن حدود الخدمات الحضرية مما سيحدد األولوية في إعطاء الخدمات لتلك المناطق .ويمكن لهذه الخدمات
الحضرية ان تكون أداة رئيسة في إدارة وتنمية التحضر ،وفي التركيز على رفع مستوى الخدمات والتسهيالت للمناطق النامية بدال من
التوسع في مناطق خضراء جديدة نتيجة لضغوطات التنمية.
الزراعة وخصوصا زراعة الشعير البعل تتم في حقول صغيرة في جميع أنحاء اإلقليم (بما في ذلك محمية البتراء األثرية) ،أو في اي
مكان تتوفر فيه كمية من التربة .وهناك أيضا بساتين صغيرة  -الزيتون بشكل رئيس وبعض األشجار المثمرة أيضا  -في جميع أنحاء
محمية البتراء األثرية واإلقليم .وتتركز المزارع الكبيرة في الجزء الشرقي من اإلقليم ،والتي يملكها القطاع الخاص ،حيث أنها أقل ميال
وأكثر مالءمة للزراعة .ومما ال شك فيه أن جزءا من هذه الزراعة يتم في االراضي الخاصة ،والبعض في االراضي الميرية أو األراضي
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المملوكة للعشائر ،أو بعض األراضي المملوكة للحكومة .تعتمد الزراعة عادة على التربة المناسبة ،ودرجة االنحدار ،ومدى توافر المياه.
ونحن نتفهم وجود سياسة وطنية لإلحتفاظ بموارد البالد الزراعية المحدودة .إن اإلدارة السليمة لهذه الموارد يجب أن يكون لديها تصور
واضح ابتداء للمناطق التي يمكن أن تتم فيها الزراعة وللمناطق المزروعة في الوقت الراهن .إذا كان هناك رغبة في الحفاظ على
الممارسات البدوية التقليدية وتوفير بدائل عن االقتصاد السياحي فإن الحفاظ على الزراعة القائمة مهم .ويوفر التصوير الجوي وصور
األقمار الصناعية الوسائل الالزمة لوضع خرائط للمناطق الحالية للمحاصيل (الشعير ،وغيرها) .وستحمي الخطط المستقبلية الستغالل
األراضي هذه المناطق من التنمية.
إن المحادثات مع دائرة األراضي والمساحة أكدت أن وزارة المالية تقدم عقود اإليجار لألراضي الزراعية في إقليم البتراء ،ومع
ذلك ،فإن هذه العملية ال تبدو منسقة مع سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي بأي شكل من األشكال ،والسجالت االلكترونية لعقود االستئجار
الحالية ليست موجودة لدى سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي .بل فهمنا أيضا أنه بامكان المستأجرين تقديم التماس إلى الوزارة لتحويل
األراضي من االستخدام الزراعي إلى االستخدامات الحضرية (على الرغم من أن هذه العملية صعبة للغاية) .ولذلك فإن تحديد مواقع هذه
اإليجارات مهم لمعرفة أماكن حدوث تحضر في المستقبل .وبالمثل ينبغي استخدام التصوير الجوي لتحديد المناطق المنتجة للمحاصيل على
الرغم من أن هذه المناطق قد يتم تغيير استخدامها مع مرور الوقت .يمكن للمرء أن يخلص إلى أن جميع المناطق الواقعة حاليا ضمن
مناطق المحاصيل الزراعة هي األراضي التي بسبب انحدارها ،ونوع التربة وغيرها من الظروف قابلة اقتصاديا لإلنتاج الزراعي .الوضع
الحالي هو انعكاس للمعرفة المتأصلة للسكان المحليين باألراضي الصالحة للزراعة .وقد حدد الفريق االستشاري وطلب من وزارة الزراعة
خرائط التربة الزراعية في اإلقليم إال أن الوزارة لم توفرها .وبمقارنة الصور الجوية لمناطق اإلنتاج الزراعي الحالية مع خريطة
المنحدرات في اإلقليم وخرائط وزارة الزراعة للمنحدرات قد يكون من الممكن لمخطط استغالل األراضي المستقبلي في إقليم البتراء تحديد
األراضي الزراعية بدرجة دقيقة نسبيا.
إن دراسة المخططات السابقة والمناقشات مع السكان المحليين ،والجمعيات األثرية المختلفة ،ومسؤولي اإلدارة ،تشير إلى أن
اإلدارة للممارسات الرعوية التقليدية ال تزال مسألة مثيرة للخالف داخل اإلقليم .ممثلي الجمعيات األثرية المختلفة إقترحوا تقديم السياحة
كبديل لمصدر العيش لألسر البدوية التي يشكل الرعي مصدر النشاط اإلقتصادي لها ،ومثل هذه األنشطة االقتصادية البديلة في المقابل
تخفض ضغط السياح على المحمية .أشار ممثلي الجمعيات األثرية إلى أنه مع استثناء الحراثة العميقة فإن الزراعة ال تهدد منطقة الموارد
األثرية .وعالوة على ذلك ،يمكن اإلشارة إلى أن المحافظة على الطريقة التقليدية لحياة البدو والمشاركة في المخيمات وغيرها من األنشطة
التي توضح نمط الحياة التقليدية هي عروض سياحية مهمة ،والحفاظ على المناطق الزراعية ذات المردود االقتصادي له فوائد سياحة
كذلك .وفي الوقت الراهن ال يوجد هناك أماكن ممحددة للرعي.
االحراج  -كانت غابات الهيشة البلوطية مصدرا للحطب ومواد البناء لألنباط والثقافات األخرى في منطقة البتراء .ومع مرور
الوقت تمت إزالة الكثير من الغطاء الحرجي ،واإلزالة الرئيسية لألشجار حدثت عند إنشاء سكة الحديد الوطنية .وليس من الواضح فيما اذا
ما اتخذت التدابير الالزمة لحماية ما تبقى من غابات الفستق والبلوط في منطقة البتراء .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الدراسات التي تمت حول
السيول داخل السيق أوصت بتشجير الروافد العليا من مستجمعات المياه التي تصب في محمية البتراء األثرية ،ومع ذلك لم يتم صياغة
استراتيجية معينة لمعرفة أين وكيف يمكن لمثل هذا التشجير أن يحدث .هذا التشجير يجب أن يتم على أنواع التربة ،والجوانب،
والمنحدرات المناسبة لنمو النباتات .إن توصيات استغالل األراضي المستقبلية يجب أن تحدد األراضي القابلة للتشجير ،وتضع معايير
لحماية الغابات المتبقية في اإلقليم .واستعادة هذه الغابات ستوفر أشكال جديدة من النشاط االقتصادي لسكان إقليم البتراء.
السياحة والمناطق المحمية  -تشكل محمية البتراء األثرية والمرافق المرتبطة بالسياحية مثل الفنادق مصدرا رئيسا الستغالل
األراضي ضمن سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي .التحديات والفوائد الستغالل هذه األراضي موصوفة بشكل جيد في دراسات التخطيط
السابقة الواردة في هذا التقرير وفي هذا التشخيص أيضا .ويوجد اقترحان معروفان للجمعية الملكية لحماية الطبيعة حول محمية مسعودة
ومحمية رحمة .حيث أن بعض اجزاء هاتين المحميتين مشمول ضمن حدود محمية البتراء والبعض االخر خارجها .ولتوضيح مسألة
اإلدارة يجب أن تكون هاتان المحميتان داخل حدود سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي مما يتطلب تعديل الحدود وفقا لذلك أو أن تكونا كليا
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خارج سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي .إذا تم اعتمادهما رسميا داخل المنطقة ستملكان القدرة على زيادة صناعة السياحة وإفادة القرى
غير المتأثرة بمحمية البتراء األثرية .وينبغي النظر في استراتيجية "الممرات والروابط" التي تربط حدود محمية البتراء األثرية ،ومحمية،
مسعودة ،ورحمة ،ومحمية ضانا في الشمال بحيث ترتبط بمناطق محمية مكونة من مساحة مفتوحة للسماح بحركة الحيوانات البرية بين
هذه الوحدات البيئية ،وبالمثل يمكن اعتبار روابط وادي عربة وسيلة لتوفير مسح شامل ألنواع المواطن للمنطقة من قمم الجبال إلى ممر
نهر األردن.
التعدين  -حددت سلطة الموارد الطبيعية الموارد المعدنية ذات األهمية الوطنية في إقليم البتراء .ويفترض أن هذه السلطة قد تخلت
عن واليتها لهذه الموارد المعدنية لصالح سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي على الرغم من عدم وضوح هذه العالقة في الوقت الحالي.
وسياسة سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي غير واضحة كذلك فيما يتعلق بالتعدين ضمن إقليم البتراء.
المساحات المفتوحة -بالرغم من عدم تحديدها رسميا فان هنالك أجزاء شاسعة من إقليم البتراء ليست مناسبة ألي نشاط اقتصادي
أو للسكن بسبب القيود البيئية .وأوصى تقرير سيغما بمنع التطوير في المنحدرات التي يزيد ميلها عن  %21بسبب إمكانية التعرية وحدوث
إضطرابات تحول دون إكمال أي بناء عليها وصعوبة الطوبوغرافيا في معظم أنحاء إقليم البتراء تشير إلى أن هذه المناطق غير مناسبة
للتنمية ،وبعض المنحدرات شديدة وال تصلح إلنتاج المحاصيل أو حتى لرعي الماشية .وبالرغم من عدم وجود دراسة هيدرولوجية تصف
قيعان الوديان إال أنها معرضة للسيول لذا يجب استثناؤها من التنمية .إن هذه المناطق فيها نمو نباتي كبير بسبب تركيز المياه ،ولديها قيم
بيئية هامة كذلك ،لذا ينبغي حمايتها بتجنيبها التنمية .أخيرا ،وعلى الرغم من أن التقارير السابقة قد كتبت بشكل عام عن الحياة النباتية
والحيوانية في المنطقة إال أنه ،على حد علمنا ،لم يكن هناك رسم للخرائط المساحية للمجتمعات البيولوجية الهامة؛ لذلك يوصى بأن تعمل
سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على رسم خرائط و على تحديد مناطق هذه المواطن الهامة.
 5.1.2التقسيم الحالي
لغاية اآلن هنالك ثالث مقترحات لتقسيم المناطق داخل إقليم البتراء ،وهذه االقتراحات تتضمن:
اقتراح خطة لجنة محمية البتراء الوطنية لمنطقة عازلة لمحمية البتراء األثرية ،وهذه الخطة غير متوفرة على شكل رقمي وال يبدو أن
لديها وصفا قانونيا رسميا .المنطقة العازلة تشمل الغالبية العظمى من حدود سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي مع استثناء الحدود الشرقية
البعيدة ،والجزء الجنوبي (انظر الخريطة في األطلس المرفق) .وأشارت دراسات مثل دراسة دار الهندسة ،وتقرير سيغما إلى أن هذه
المنطقة العازلة لم يتم التفاهم أو المصادقة عليها وال تحمل أي أهمية قانونية .وباإلضافة إلى ذلك تصف خطة إدارة محمية البتراء األثرية
ثماني مناطق باإلضافة إلى محمية البتراء األثرية والمنطقة العازلة :المنطقة األولى( :المنطقة األثرية بما في ذلك البتراء ،والبتراء
الصغيرة  /بيضا) ،والمنطقة الثانية( :المحمية الطبيعية بما في ذلك سيق أم علده /جبل البكرة ،ووادي صياغ  ،ووادي صبرة) ،والمنطقة
الثالثة :محمية غابة الهيشة بما في ذلك غابة الهيشة البلوطية  ،والمنطقة الرابعة :منطقة إدارة الرعي المكثف بما في ذلك جبل قارون،
والمنطقة الخامسة :منطقة إدارة الرعي المكثف (معظم محمية البتراء األثرية) ،والمنطقة السادسة :منطقة الزراعة المستدامة بما في ذلك
بعجة وبيضة/سليسل ،والمنطقة السابعة :منطقة حماية مستجمعات المياه (حافة الهضبة الكلسية المتدلية من البتراء) ،والمنطقة الثامنة:
المنطقة العازلة للتحكم بالقرى ،بما في ذلك أم صيحون ،وبيضا ،ووادي موسى ،والطيبة ،وقطاع الفنادق في المنطقة السابعة .وبالرغم من
أن هذا التقرير حدد األهداف الرئيسة والمقترحات لكل من هذه المناطق إال أنه لم يحتوي على معايير التطوير التفصيلية  ،ولم ترسم خرائط
تبين حدود هذه المناطق .وليس واضحا كيف ستؤثر هذه المناطق في إدارة محمية البتراء األثرية اذا كان لها تاثير أصال.
اشتملت دراسة خطة البتراء األولية التي أعدتها الهندسة وتم االنتهاء منها عام  0116على خطة للتطوير الحضري لوادي موسى،
والطيبة ،وأم صيحون ،وليس من المعروف إن كانت خطط التطور الحضري قد تم إقرارها ،وهذا هو المرجع الوحيد الذي وجدناه بشأن
خطط التطوير الحضري لهذه المجتمعات ،وتحتوي الخطط على توصيات لتغيير التقسيم لهذه المجتمعات الثالثة ولكنها لم تنفذ .وليس من
الواضح ألي تقسيم تشير هذه التغيرات في التقرير على الرغم من أنه يشير إلى األرض ،وخطة التقسيم التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية
يفترض أنه سبقها تقرير دار الهندسة.
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وقد أخذ تقرير سيغما بعين االعتبار الطريق السياحي الواصل بين منطقتي وادي موسى والطيبة ولكنه لم يحدد التقسيم الموصى
به لوادي موسى ،أو الطيبة ،أو أي من المناطق االخرى التابعة إلقليم البتراء .وبين التقرير ثالثة مناطق هي (أ ،ب ،ج) لخدمة الطريق
السياحي بين وادي موسى والطيبة .تعتبر المنطقة (أ) بالقرب من وادي موسى من أكثر المواقع حساسية حيث تم منع أي نوع من أنواع
التنمية فيها وذلك لعدة أسباب منها البيئية والطبوغرافية والجيوتقنية والجمالية ،بينما المنطقة (ب) فتعتبر موقعا حساسا يسمح بالتنمية فيه
بشكل مقيد جداً ضمن قوا نين تنمية ومعايير إشراف صارمة ،أما المنطقة (ج) القريبة من الطيبة فتعتبر أقل المواقع حساسية حيث يسمح
بالتنمية فيها بشكل محدود في ظل قوانين أقل تشدداً مما هو مطبق في المنطقتين (أ ،ب).
ويبدو أن هذه التوصيات قد تم تحقيقها وتستخدم كأداة توجيه للتنمية في هذه المنطقة الصغيرة من إقليم البتراء .وقد قدم تقرير
سيغما أيضا توجيهات تتضمن حماية كلية لالراضي العامة ،والمواقع األثرية ،وعدم تشجيع تنمية المناطق التي تحتوي منحدرات يزيد
ميلها عن  ، %21أو األراضي القريبة من أرضية غير مستوية ،وحماية األراضي المطلة على البتراء أو الطريق السياحي .وتأتي أهمية
هذا التقرير من إثباته لشرعية قانون حماية مناطق المنحدرات التي يزيد ميلها عن  ، %21واالراضي ذات القيود الجغرافية ،والمناطق
ذات اإلطالالت المهمة .وال يبدو أن حماية هذه المناطق مت التنمية قد أدت إلى الحاجة لتعويض مالكي األراضي ،وإذا كان هذا صحيحا
فيمكن لدراسات استغالل األراضي المشابهة في المستقبل أن تحدد وتحمي األراضي بنفس الطريقة.
ويتضمن التقرير توجيهات لمعالجة األراضي الواقعة على جانبي الطريق السياحي للتحكم بتأثيره على المحمية ،وذلك استجابة
لتوصيات خطة ادارة منظمة اليونسكو التي افادت بأن الطريق السياحي بين وادي موسى والطيبة يجب أن يعامل كمنطقة عازلة ال يسمح
بزيادة البناء فيها .إال أن ظاهرة االنتشار السكاني على امتداد الطريق الرئيس الذي يربط (من الشمال إلى الجنوب) بيضا ،وأم صيحون،
ووادي موسى ،والطيبة ،والراجف (منطقة دالغة خارج الطريق العام) آخذة في االنتشار .وهذا االنتشار ناتج عن حقيقة أن التقسيم المحدد،
وخطط استغالل األراضي تنطبق على الطريق بين وادي موسى والطيبة وال تشمل البلدات نفسها.
وبجمع كل توصيات التقسيم السابقة في خريطة واحدة يمكن الحصول على خريطة تقسيم عامة إلقليم البتراء .ولكن هذه
التوصيات تغطي جزءا صغيرا فقط من منطقة سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي .ويمكن للمرء أن يتوقع أن تكون مناطق التقسيم في
سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي زراعية ،إال أننا لم نجد أي تحديد رسمي يشير لهذا األمر .وعن طريق التحديد الواضح لمساحات
التقسيم في إقليم البتراء بأكمله ،وليس فقط للمناطق المسكونة المحيطة بمحمية البتراء األثرية ،يمكن توضيح االسترتيجة طويلة األمد
الستغالل األراضي لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي وتقليل الضغط من أجل تنمية مناطق الحقول الخضراء البعيدة.
 5.1.3استغالل األراضي وتحضيرها ضمن طبوغرافية البتراء
اقيمت كل من وادي موسى ،والراجف ،ودالغة ،والطيبة على اراض مستوية تقريبا ،وقريبة من مصادر المياه .أما اآلن فإن
وادي موسى والطيبة تمتدان بكل اتجاه على المنحدرات الحادة .وعلينا أن نشير أيضا إلى انه على الرغم من أن الدراسات السابقة قد
اشارت إلى المشكالت هيدروليكية المتعلقة بإقليم البتراء ،والسيول في الموقع األثري إال انه ال يوجد دراسات هيدروليكية لمناطق سلطة
إقليم البتراء التنموي السياحي ،وال يوجد خرائط لمناطق السيول .وبشكل مماثل ال يبدو أن هناك أي خرائط مسحية لمناطق الوديان
الضرورية لحماية األراضي .ونتيجة لذلك هناك تجاوزات متكررة للتطوير الحضري على الوديان ،وزيادة الجريان السطحي (وبالتالي
حدوث سيول في المحمية األثرية) ،وتقليل مصادر المياه الجوفية ،والحد من توفر األراضي الزراعية الخصبة كذلك .هذا وقد كانت هذه
الدراسات في المقام األول عن السيق ونظام إدارة المياه النبطي (ألغراض أثرية) .وبما أن المياه تشكل عامال مهما للتطوير الحضري ،فإن
سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي تحتاج فهما للموارد المائية المتاحة في اإلقليم .وسيتم موازنة مجموع تراكمات التنمية الحضرية في
إقليم البتراء مع الموارد المائية المتاحة حتى ال يتم خلق أزمة مياه (إن الدولة تمر بالفعل بأزمة مياه على أي حال).
كما انه يجب األخذ بعين االعتبار التأثير طويل االمد لقناة "البحر األحمر للبحر الميت" عند تطوير خطة استراتيجية إلقليم
البتراء .إذا ما اقيمت هذ القناة عبر وادي عربة ،واذا ما كان هناك مصادر مياه جديدة بالقرب من البتراء فإن هذا سيؤدي إلى نمو كبير في
اإلقليم ويفتح مناطق جديدة للزراعة.
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إن المنحدرات التي يزيد ميلها عن %21اعتبرت غير قابلة للتنمية بسبب مخاطر التعرية ،وارتفاع تكلفة البنية التحتية ،وتزايد
الحاجة للبناء مثل األسوار االستنادية ،والخوف من المخاطر الجيولوجية ،وحماية المناظر الطبيعية ،واألمان .وتغطي المنحدرات التي يزيد
ميلها عن  %21مساحة واسعة من المنطقة المدروسة في سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي .إن انماط اتساع التنمية الحالية تتضمن
تطوير المنحدرات التي يتعدى ميلها ( ،%21وهذا ما نوصي به) كما أوصت به دراسة دار الهندسة ،ومن الواضح أنه لو كان لهذا أي
تاثير في ادارة تقسيم األراضي فإن سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ستحتاج إلى رسم خرائط لهذه المناطق باالعتماد على نظام رقمي
لتطوير اليبانات.
 5.1.4ترخيص المباني
يتم ترخيص المباني حاليا عن طريق سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ،ولكن مع عدم وجود خطة شاملة للتقسيم للمنطقة
باكملها ال يمكن معرفة األساس الذي سيتم عليه اتخاذ القرار المتعلق بترخيص المباني .إن عملية وضع خطة الستغالل األراضي ،وخطة
للتقسيم لإلقليم باكمله هي أداة مهمة لتنظيم النشاطات التنموية .ولقد تم وضع المالحظات التالية المتعلقة بترخيص المباني في سلطة إقليم
البتراء التنموي السياحي.
تأسس مخيم العمارين البدوي في التسعينات ولم يكن مرخصا ،وتم ترخيصه بناء على قرار المحكمة .ويوجد حاليا على األقل مخيمان
تحت اإلعداد وآخر ينوى إنشائه .إن عدد المباني المرخصة في البتراء بين عام  2112و  2111متقلت ولكنه ارتفع بشكل عام من
022في عام  2112إلى  222في عام  ،2111وقد شهدت منطقة وادي موسى والطيبة نسبة نمو زيادة منتظمة من عام 2112
إلى ،2111حيث كانت أعلى نسبة بين عامي  2112و  2111وهذا يعادل ما نسبته  %61من شهادات تصديق المباني في وادي موسى
و %11في الطيبة ،وفي نفس الفترة شهدت كل من الراجف ودالغة والبادية نسبة ترخيص بمستوى تطور مماثل باستثناء أن نسبة تصديق
المباني في أم صيحون وصلت إلى .%61
 6البيئة
تركز الدراسات والتقارير المدرجة في الجزء ( 1.2اهمها في الجزء  )1.0على القضايا البيئية والبنى التحتية والخدمات العامة،
وعلى القاريء الرجوع إلى هذا التقرير للحصول على التفاصيل .وهذا التقرير التشخيصي يوضح التهديدات الرئيسة ،واالمور والمشاكل
التي يتعين معالجتها عند وضع المخطط االستراتيجي.
 6.1التنوع البيولوجي
من المدهش أنه ال يوجد أي خريطة للغطاء النباتي ،أو أي مسح شامل ،أو أية بنية تحتية لرصد وتقييم سالمة النظام البيئي في
منطقة البتراء على المدى الطويل .وهذه هي األدوات األساسية لحفظ التنوع البيولوجي ،وغياب مثل هذه االمور يمثل مشكلة ملحة .وبما أنه
ال يوجد لدى األردن لغاية االن قائمة االتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة للنباتات المهددة باالنقراض (القائمة الحمراء) ،فانه من المستحيل
اجراء تقييم دقيق لحالة الفصائل المهددة .واألبحاث عن الحيوانات تبدو اقل كذلك .بينما يعتبر تنوع فصائل النباتات المحلية كبيرا نسبيا إال
أن غناها وتغطيتها منخفضة نظرا للرعي الجائر ،ولتعرض التربة لالستنزاف ،ولعوامل التعرية ،ولدور البشر في ازالة المناطق الحرجية.
إن فصائل النباتات الطبيعية معروفة على المستوى العالمي وهذا غير موجود في نسخة إرشادات خطة محمية البتراء األثرية التنفيذية .ومن
االسلم القول انه ما لم تتحسن مواطن الحيوانات فإنه لن يحدث أي تحسن للتنوع الحيواني.
ولقد قام طاقم المخطط الرئيس بمجهود كبير لجمع اصناف النباتات وقوائم العائالت (القائمة  01.6.0و ،)01.6.2ولرسم
خريطة عامة لمناطق الجغرافيا النباتية وللغابات في اإلقليم .وفيما يلي تقييم موجز عن انواع النباتات البرية ،والنادرة ،المتوطنة والطبية.
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 6.1.1النباتات
الجغرافيا النباتية
تشتمل منطقة البتراء على مرتفعات ما بين  211م فوق سطح البحر على الحدود الجنوبية الغربية و 0،111م فوق سطح البحر
كما في الهيشة .التغير الكبير في االرتفاع وتضاريس المنطقة أدت إلى وجود عدة مناخات تقع ضمن ثالثة مناطق جغرافيا نباتية هي:




في المناطق األكثر ارتفاعا (أكثر من  0111م) هناك بقايا من فستق بلوط البحر المتوسط.
في المناطق متوسطة االرتفاع ( 0111-611م) توجد غابات شجر العرعر.
في المناطق المنخفضة في الطرف الغربي من منطقة الصحراء العربية توجد شجيرات السدر واالكاسيا.

إن منطقة الجغرافيا النباتية التي تظهر من الطريق السياحي تعتبر من إقليم مناخ البحر المتوسط ولكن معظم المواطن األخرى
الموجودة ضمن  122م 2والتي تشكل اإلقليم تعتبر من إقليم المناخ اإليراني-الطوراني ومن إقليم المناخ الصحراوي العربي المتميزان
بالتربة الرملية الفقيرة وبالهطول القليل لالمطار .وتنتشر ظاهرة اقتالع نباتات السهول واالحراج بكثرة في جميع انحاء المناطق الثالثه،
ومن هذه النباتات البعيثران ،والقيصوم ،والزعتر ،والشيح وغيرها من اصناف الشجيرات.
التنوع البيولوجي للنباتات
اعدت قائمة باالصناف (قائمة الملحق  )01.6.0من مسوحات أجريت من قبل برنامج بحث وتنمية البادية ( ،)2112والجمعية
الوطنية للمحافظة على البتراء ( ،)2-2112والحديقة النباتية الملكية االردنية ( ،)2111وقائمة من المواد الجينية جمعها المركز الوطني
للبحث واالرشاد الزراعي .وقد تم تسجيل ما يعادل  222صنف من اصل  21عائلة في العقد الماضي .وتقدر نسبة التنوع النباتي في
األردن بين أكثر من ( 2،211روبن  )02 : 2116و  2،211نوع من  022عائلة .إقليم البتراء يحتوي نسبة  %02-01من قائمة
األصناف الغنية الموجودة في األردن ،ونسبة  %21من العائالت ،وهذا يعد مؤشرا مهما لغنى التنوع البيولوجي للنباتات.
االنواع النادرة والمستوطنة
حيث أنه ال يوجد لدى األردن قائمة االتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة للنباتات المهددة باالنقراض (القائمة الحمراء) ،فإنه غير
معترف دوليا بوجود انواع نباتات مهددة ومعرضة للخطر في اإلقليم .وكقاعدة عامة ،فإن النباتات المستوطنة في المناطق ذات الجغرافيا
غير العادية مثل البتراء يمكن اعتبارها نباتات نادرة من منظور دولي .وتحتوي منطقة البتراء على ما ال يقل عن ستة انواع نباتات
مستوطنة مثل غاليوم البتراء ،واندوميتسيس ،ايريس وروميوليا البتراء ،وسكروفوال النبطية ،وسايلين النبطية .عالوة على ذلك ،سرد
(اوران)  21فصيلة نادرة أو مهددة باالنقراض ،والتي يمكن الرجوع اليها بالمرفق (.)01.6.2
المحاصيل البرية والطبية
هناك إمكانيات اقتصادية متعددة للتنوع البيولوجي إلقليم البتراء ،وبوجود نسبية عالية من األعشاب الطبية والعطرية في المناطق
ذات البيئة الجافة أي أن هذه النباتات محلية فإن لها أهمية اقتصادية في جميع أنحاء العالم .وتشير دراسة (ماكستد  )2 : 2112إلى أن
األردن تعتبر موطنا ألكثر من  221نوع من النباتات الطبية والعطرية ذات األمكانيات االقتصادية .ويوجد تركيز دولي للحفاظ على
االصول الوراثية للنباتات البرية (كيو  .)2101وحتى بغياب مسح كامل للمنطقة فيمكن تحديد  22صنف من النباتات الطبية لها امكانيات
اقتصادية معروفة ،وثمانية اصناف برية مهمة ،كما حددها بنك "الفية البذور لحدائق كيو" .وهنالك احتمالية لتضاعف هذه النسب عند
القيام بعملية مسح شاملة لإلقليم ،وتوجد قائمة بالنباتات الطبية في الملحق  .01.6.2انواع النباتات البرية هي :اللوز المر ،وانواع لوز
أخرى ،واسبارغاس افيال ،والقبار ،والتين ،وانواع من الشعير ،والتبغ ،والبطم االطلسي.
ومن المهم االنتباه إلى أن معظم النباتات الطبية الموجودة في البتراء ذات أهمية كبيرة طبيا وتقليديا ،وتتم حمايتها كجزء من
الحيز الثقافي لمنطقة بادية البتراء حسب اتفاقية منظمة اليونسكو للتراث غير المادي في عام .2112
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 6.1.2الحيوانات
حدد تقرير التنوع البيولوجي الصادر عن الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء عام  222 ،0116نوعا من الحشرات
والبرمائيات والطيور والثديات ،منها 266نوعا من الحشرات والطيور ،االمر الذي اكد الضرر الذي لحق بالمواطن البرية ،وصيد الثديات.
يعتبر الصيد هواية تقليدية مهمة وجانب من جوانب الثقافة التقليدية التي اثبتت صعوبة التأثير فيها من خالل مناقشات حفظ البيئة.
وتنتشر الحيوانات في جميع أنحاء اإلقليم .ومن تأثيرات ثقافة الصيد غياب الحيوانات المفترسة الكبيرة بشكل خاص والحيوانات الضخمة
الجذابة بشكل عام.
ويشكل تقسيم المواطن وتدميرها من خالل بناء الطرق (الذي يسمح للصيادين باختراق المناطق النائية بسهولة كبيرة) ،واالفراط
بالرعي ،مشكلة متزايدة تعيق تعزيز التنوع البيولوجي الحيواني.
وكما هو الحال في المجتمعات النباتية لم يتم رسم خرائط للحياة البرية في سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي .وكنتيجة فإن مخطط
تقسيم واستغالل األراضي من اجل حماية الحياة البرية ال يمكن تحقيقه.
 6.1.3سالمة النظام البيئي
األهم من أعداد انواع الفصائل هو ثراء هذه االنواع ،وتغطية ،وسالمة النظام البيئي الذي يشير إلى هيكل ،وكمال انواع الفصائل،
وحالها المادية .ويعتبر امراً اعتياديا في جميع انحاء األردن وجود مواطن ذات غطاء مستنزف (سهوب البحر المتوسط القاحلة) ،وندرة
الغابات (فقط  %2من األردن غابات) ،ومواطن حرجية بحالة متوسطة .وإقليم البتراء ليس مستثنيا من هذه القاعدة،حيث اثبتت دراسة
استقصائية لثالث سنوات من قبل حديقة النباتات الملكية ( )2111-2111انه ال يوجد أي دليل على وجود مناطق سليمة في البتراء لغاية
مسافة كيلو متر واحد من الطرق المعبدة.
ويتضح تدهور سالمة المواطن في ثالثة مستويات هي )0( :المواطن الناضبة ال يمكن أن توفر مأوى للحيوانات ،وبالتالي تساهم
في فقدان التنوع البيولوجي ( )2تعدد هيكلية المواطن توفر مناخات لتنوع أكبر في النباتات ( )2تعدد هيكلية النباتات تسمح بتخزين هطول
األمطار والمحافظة على نوعية التربة.
قضايا بيئية أخرى
نظرا لمناخ البتراء المتوسطي المصحوب بشتاء بارد ورطب ،وصيف حار وجاف ،فإن جيولوجية وتركيبة مناظرها الطبيعية
من الجبال العالية والوديان المنخفضة يخضعها لعدد كبير من االخطار البيئية الطبيعية وغيرها من التهديدات الواقعة على البيئة كالتي
يسببها االنسان الذي أصبح يشكل خطرا متزايدا على البيئة الطبيعية للبتراء بسبب العدد الكلي للسكان ونمو السياحة في اإلقليم.
وعلى الرغم من انخفاض االمطار السنوية لحوالي  211مم فان السيول المتفرقة تشكل واحدة من المخاطر الرئيسة في اإلقليم.
حيث حدثت عدد من السيول الشديدة في التسعينيات وواحد منها وصل فيه مستوى المياه إلى  02م فوق منطقة وادي المطاحة عام .0116
وأسباب حدوث السيول هي زيادة األمطار بين تشرين اول ونيسان ،باإلضافة إلى العواصف الرعدية الغزيرة في بعض االحيان،
وخصائص مناطق مستجمعات المياه (في المجموع حوالي  21كم ،)2واألودية ،وكذلك انشطة البناء (بناء اسمنتي في قنوات االودية مما
يسرع مرور مياه االمطار) .وبالنسبة للسيول فإن المشاكل الرئيسة هي :التضاريس ،وقلة التشجير ،والجيولوجيا في بعض االحيان التي
تشكل اماكن انهيارات ارضية من مختلف االحجام ،والتعرية المهددة للطرق ولمحمية البتراء األثرية حيث تتراكم الرواسب ،والمنحدرات
الشديدة ،ومحدودية االنسياب .االجزاء العليا من مناطق تجمعات المياه هي من الصخور الكلسية مع قليل من التربة والغطاء النباتي ،أما
االجزاء السفلية منها فهي من الحجر الرملي .ومن التدابير المتخذة لمواجهة مثل هذه المخاطر هي تحويل السيول ،واحتجاز المياه الجارية
في االجزاء العلوية ،وبناء السدود ،ومحطات قياس لهطول االمطار في مناطق تجمع المياه في وادي موسى (التي تديرها سلطة المياه
االردنية) التي سجلت مجموع االمطار سنويا منذ عام  0112وتسجل هطول االمطار يوميا منذ عام .0121
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جيولوجية المنطقة غير المستقرة هي مصدر محتمل آخرا للخطر ،فالبتراء والمناطق المحيطة بها لديها مخاطر كبيرة للتعرض
للزالزل حيث أن الصفائح التكتونية الثالث تجتمع معا في شرق البحر المتوسط ،وتقع البتراء على قرب من حدود الصفيحة العربية.
وفي بعض االحيان تمثل العواصف الثلجية تهديدا بيئيا آخر ،والبتراء بدورها ليست على استعداد كاف لذلك خاصة وان طرق
النقل غير مجهزة وغير محمية وبالتالي فهي خطرة خصوصا بسبب ميالن الطرق .وفي شتاء  2112هبت عاصفة ثلجية كثيفة غطت
مناطق جنوب معان والطفيلة وشكلت خطرا كبيرا .أما مجمل كميات الثلوج فهو قليل نسبيا وتاثيره قصير األجل ويأثر على النقل البري
أليام قليلة.
وهناك عدة عوامل تسهم في تصحر اإلقليم معظمها بفعل االنسان ،واالسباب الرئيسة لذلك هي قطع االشجار ،وازالة الغطاء
النباتي للزراعة ،والرعي الجائر ،واستهالك السكان المحليين للحطب.
إن توسع األنشطة الزراعية واستخدام االسمدة وخاصة في منطقة وادي موسى يشكل تهديدا خطيرا للتنوع النباتي االقليمي ،كما
أن االفراط في استخراج المياه الجوفية الغراض الري يمثل تهديدا آخرا على الغطاء النباتي (منظمة االغذية والزراعة  .) 2112هذا وقد
جفت الينابيع في البتراء على مدى العقدين الماضيين .ويمكن ان يكون انخفاض منسوب المياه الجوفية على األرجح هو السبب في فناء
غابات العرعر في المناطق المرتفعة.
وجنبا إلى جنب مع النمو السكاني واالستمرار في تربية المواشي من االغنام والماعز من قبل السكان المحليين فإن الرعي الجائر
اصبح قضية خطيرة في إقليم البتراء .ومنذ السبعينيات مكن بناء الطرق اصحاب المواشي من نقل المواشي واالعالف خاصة من المناطق
النائية وزيادة كثافة الرعي .ونتيجة لتوطين البدو فإن ظاهرة الرعي باستخدام السيارات سهلت حفظ القطعان في نفس المنطقة على مدار
العام وعدم اعطاء الغطاء النباتي فترة للتجدد .وباالضافة لذلك ومنذ حرب الخليج شهدت المنطقة زيادة في قطعان االبل اسفرت عن
اضرار اضافية من 2و2 -0و 0مليون رأس من الماشية اضيفت إلى سلسلة من األسر الالجئة (لجنة مجلس االمم المتحدة للتعويضات
 .) 2112وهذا يهدد البيئة وخاصة أن االبل تعد األكثر ضررا من الماعز أو الخراف على التنوع البيولوجي.
إن الحاجة لجمع الحطب للطبخ والتدفئة ال تزال واقعا عند البدو الرحل في البتراء ومعظمهم من قبيلة السعيديين مما تسبب في
اجتثاث الغطاء النباتي وقطع االشجار من المنطقة ،وعالوة على ذلك يتم استهالك الخشب كوقود للجلسات الشعبية المحلية ،والشواء،
والتنزه في عطلة نهايىة االسبوع ،وللسياحة الدولية ،واقامة المخيمات السياحية ،والقيام برحالت تخييم .وفي دراسة أجريت حول قطع
االشجار في الفترة بين  2116 – 2112لمساحة  01.61هكتار من إقليم البتراء تم التوصل إلى أنه كان هناك انخفاض بنسبة  %22من
االحراج في الفترة بين  2112-0122ومن  2116-2112كان التراجع ملحوظا بنسبة  .%2،22ومع ذلك تجدر االشارة إلى أن حصاد
حطب الوقود يؤثر بشكل كبير على الغطاء النباتي حيث أن المصدرا اآلخر للحصول على الحطب هو من الشجيرات مثل الرتم ،والشيح،
والقيصوم .وكنتيجة لذلك ينخفض المحتوى العضوي للتربة وسطح األرض الجرداء ،وتتعرض التربة للتعرية بالرياح والمياه على حد
سواء .إن انجراف واستنزاف المزيد من تربة االديم يؤدي إلى تقليل خصوبة األرض ،ومع ذلك فإن الجهود المبذولة لمنع انجراف التربة
بزراعة اشجار الصنوبر والسرو تحتاج إلى النظر فيها بعناية النها ليست من النباتات المحلية ،وقد تؤدي إلى تغيرات في الحياة النباتية
والحيوانية في المنطقة.
وقد أدت التنمية غير المخططة في اإلقليم إلى تجزئة المستوطنات مما ساهم في ازالة الغطاء النباتي من خالل إنشاء الطرق على
وجه الخصوص الذي يعرض المناطق الحرجية لقطع اشجارها باستخدام المناشير ،والشاحنات ،وكذلك الرعي بالشاحنات .كما وأن الطرق
غيرت انماط التصريف ،وتحويل مياه االمطار الثمينة ،وجريان المياه من الغطاء النباتي إلى اسفل المنحدر.
باإلضافة إلى ذلك فان العديد من مصادر التلوث تشكل خطرا كبيرا على اإلقليم .إن النمو المتوقع في حركة المرور من قبل
السكان المحليين والزائرين في السنوات ال 21المقبلة سيزيد من تلوث الهواء اذا لم يتم اتخاذ اجراءات مضادة ،وتزايد عدد السكان مع
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المزيد من الزوار سيؤدي إلى زيادة القمامة التي تحتاج إلى المزيد من التجميع وعلى نحو فعال .وهناك مشكلة أخرى تتفاقم نتيجة البناء
وهي عدم توصيل األبنية بنظام الصرف الصحي والذي في اسوأ الحاالت يمكن أن يؤدي إلى تلوث المياه الطبيعية.
حتى اآلن ليس هناك مسح اثري شامل لكافة ارجاء سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ،مما يجعل تخطيط استغالل األراضي
وتقسيم المناطق لحماية الموارد األثرية صعبا .ولقد تم العثور على مسح عام للمواقع األثرية من جامعة أريزونا ،ولكننا ال نعرف أصل أو
دقة هذه البيانات .وهذا العمل يشير إلى أن هناك العديد من المواقع خارج محمية البتراء األثرية .ونحن ندرك أن المشروع الضخم من
دائرة اآلثار العامة ومعهد غيتي سيقدم قائمة مفصلة بالمواقع األثرية في جميع أنحاء األردن .وهذا سوف يتجاوز عمل جامعة أريزونا ،
ومع ذلك ،فان هذا المشروع الضخم هو في مراحله المبكرة والبيانات لم تتوفر بعد.
0

البنية التحتية والخدمات العامة

 0.1قضايا البنية التحتية
ترتبط قدرة اإلقليم لدعم التطوير الحضري مباشرة بتوافر البنية التحتية مثل الطرق ،وأنظمة النقل ،والمياه ،والصرف الصحي،
والكهرباء ،واالتصاالت .والكثير من المناطق الحضرية القائمة بالفعل محرومة من البنية التحتية المالئمة .يجب على سلطة إقليم البتراء
التنموي السياحي ،اتخاذ قرار فيما إذا كانت السياسة سوف تستمر في توسيع البنية التحتية في المناطق الجديدة أو في االستثمار في تطوير
البنية التحتية في المناطق المبنية بالفعل .ويمكن االطالع على تفاصيل أنظمة البنية التحتية المحددة في الدراسات السابقة ،والتي سوف تؤثر
على وضع الخطة االستراتيجية والمستقبلية الستغالل األراضي أدناه.
امدادت المياه وتوزيعها
تدار امدادات المياه في وادي موسى كجزء من نظام امداد المياه في منطقة معان .بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه في عام 2111
 202لتر/اليوم وهذه تعد ثاني أعلى نسبه في المملكه بعد العقبة البالغة  221لتر /اليوم .بلغ متوسط المعدل الوطني في عام 022 2111
لتر/اليوم ،ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من امداد المياه كما سيزيد الطلب على المياه بالتزامن مع النمو السكاني .ويتوقع أن
ينخفض االمداد الوطني إلى الثلث ( 11لتر نصيب الفرد في اليوم) في عام  ،2122وهذا يعني أن امداد المياه إلقليم البتراء سينخفض
ليصل إلى حوالي  022لتر للفرد في اليوم بأقتراب العام  .2121ويحتوي إقليم البتراء على أكثر من  21ينبوعا طبيعيا وعلى ابار جديدة تم
حفرها في منطقة القاع ،وهذا لن يكون كافيا لمواجهة الطلب على المياه في المستقبل .ولهذا قدم اقتراح لتجميع مياه االمطار التي قد تستخدم
الغراض الري ،والشرب ،والتنظيف ،وكذلك اقتراح لمعالجة مياه الصرف الصحي .توفير امدادات المياه وقرب خطوط توزيع المياه يحدد
قيمة األرض للتنمية .وهنالك اعتبار آخر مهم في تخطيط استغالل األرض وهو حماية المناطق الجوفية النشطة على اعتبار أن مناطق امداد
المياه تأتي من مصادر المياه الجوفية ،ومن المهم حماية هذه المناطق ذات التربة والحالة الجيولوجية الهامة من التطوير الحضري وذلك
الستكمال تزويد المياه الجوفية .معلوماتنا تؤكد أنه ال يوجد ممخطط للمناطق الجوفية المتجددة ،وعند وجوده يجب أن تتم حماية المناطق
المعنيى من التحضر من خالل التقسيم لتأمين االمدادات ولضمان جودة مصادر المياه الجوفية.
محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومشروعها الزراعي المترابط الذي يسمى (مشروع اعادة استخدام مياه الصرف الصحي) تم
انشاؤه على مساحة  01.61هكتار في نهاية الجزء الشمالي من اإلقليم ،ومعظم المناطق بالقرب من مشروع اعادة االستخدام خصصت
لمحاصيل االعالف ،ويوجد هناك ايضا بعض بساتين الفواكه .وهذا المشروع قابل للتوسع .وكما ورد في تقرير دار الهندسة صفحة ()1-2
فإن األراضي المزودة بالخدمات أكثر تكلفة من األراضي غير المزودة بها .هذا وال يبدو أن هناك أي نسخة ورقية أو رقمية لمخطط
المناطق المزودة بخدمة معالجة مياه الصرف الصحي في إقليم البتراء ،ومن الواضح أن سياسة تمديد المرافق العامة ستلعب دورا هاما في
تحديد أماكن التطوير الحضري ،وعلى نحو ذلك فأن سياسات تمديد المياه والكهرباء مهمة بشكل كبير .وتتوفر نسخة ورقية من المخططات
لخطوط التوزيع فقط .ويقترح أن تعمل سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي مع مزودي الخدمة في البتراء سيؤسس سياسة واضحة لتمديد
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المرافق ويحدد القدرة اإلستيعابية لها مما سيكون له أثر هام إدارة التطوير .إن محطة معالجة مياه الصرف الموجودة حاليا مصممة
إلستيعاب  2211م 2يوميا ،مع العلم أن معدل مياه الصرف الصحي حوالي  %61من امدادات المياه (والتي تبلغ حوالي  202لتر للفرد في
اليوم في عام  ،)2111مما يعني أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في قدرتها الكاملة تستطيع دعم حوالي  22،111شخص مع
معدل نمو سكاني بنسبة  ،%2واذا ربطت كل المجتمعات بشبكات الصرف الصحي فإن محطة معالجة مياه الصرف الصحي ستعمل فوق
طاقتها بحلول عام  2102وبالتالي ستحتاج لتوسيع .إن التوسع المستقبلي في محطة معالجة مياه الصرف الصحي يحتاج لمعالجة حوالي
 21لتر من مياه الصرف الصحي في اليوم الواحد للفرد الواحد ولعدد سكان يقارب  22،111بحلول العام  ، 2121لذلك يوجد حاجة
لتوسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لتالئم حمولة أخرى تقدر بحوالي  0،211م 2يوميا.
المشروع الذي يستطيع معالجة مياه الصرف الصحي وتوفير مصدر جيد للمياه الستعماالت محدودة في التنمية مثل زراعة االعالف
وري الحدائق موضح في الرسم البياني التالي
توقعات معالجة مياه الصرف الصحي للسنوات الـ 21المقبلة.

امدادات الكهرباء وتوزيعها
كل المجتمعات المستقرة مرتبطة بشبكة الكهرباء الوطنية حاليا ،وبالتالي تصلها الكهرباء واالتصاالت .االستثناء الوحيد هو
مجتمعات البدو الرحل الذين يعيشون حول االجزاء الشرقية والشمالية من إقليم البتراء .وكما هو الحال مع المياه وخدمات الصرف الصحي
فأن التطور سيتبع توسيع امدادات الكهرباء لذلك فإن سياسة تمديد المرافق يجب أن ال تشمل تزويد االمناطق المالئمة للزاعة والمحميات
الطبيعية.
التخلص من النفايات الصلبة
قدر مجلس الخدمات التعاونية في عام  2111أن إنتاج النفايات للفرد الواحد يبلغ تقريبا  1.6كغ للسكان و 1.2كغ للسائح في
اليوم الواحد ويتوقع أن تزيد هذه األرقام مع ارتفاع مستويات المعيشة ،كما ويؤخذ بعين االعتبار النمو السكاني والزيادة في أعداد الزائرين.
ويتم تجميع النفايات الصلبة والتخلص منها عن طريق مصادر خارجية خاصة .انشأت سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي في هذه السنة
وحدة تحت مسؤوليتها الدارة النظام الخاص بادارة النفايات الصلبة في اإلقليم حيث وظفت مجموعة من العمال لشراء ضاغطات لجمع
النفايات وحملها إلى مواقع التخلص منها.
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الطرق
الوصول من عمان ،أو معان ،أو العقبة عبر الطرق جيدة وموثوقة للسياح (باصات وسيارات خصوصية) ولحركة مرور
البضائع وايضا ،وفي حين أن الوضع العام للطرق المؤدية للبتراء جيدة فإن الطرق االخرى المؤدية إلى بعض المناطق السياحية األخرى
غالبا ما تكون مقبولة ولكن ليست جيدة ،فعلى سبيل المثال يتقلب الطريق العام الذي يربط ( الشمال بالجنوب) بيضا ،وأم صحيون ،ووادي
موسى ،والطيبة ،والراجف (دالغة خارج الطريق الرئيسي) في القدرة اإلستيعابية وااللتواء بين االطراف الشمالية والجنوبية من المنطقة.
وتتفاوت الطرق في االنحدار ،فالطريق منحني بمسرب واحد بعد الشمال من وادي موسى ،وواسع بأربعة مسارب بين وادي موسى
والطيبة ،ويضيق في الطيبة .ومع ذلك فإن الطريق الرئيس يوفر نظام نقل مالئم لتسهيل احتياجات النقل.
وعلى النقيض فيقيم الوضع المحلي في وادي موسى بشكل مختلف :حيث أن امكانية الوصول إلى المواقع المحلية متوفر بشكل
اساسي ،وعلى الرغم من ذلك تكون الطرق في بعض المناطق حادة وغير مناسبة للمشي أو للقيادة ،وبعض طرق البلدية في حالة سيئة مما
يؤدي إلى ازدحام مروري بشكل دوري مثل ما يحدث في وادي موسى وغالبا ً حيث حركة المرور تصبح شديدة مما يؤدي لحصول اختناق
مروري في المنطقة ،ويحدث هذا ايضا ً بسبب عدم التنظيم المروري ،وتتسبب السياحة بهذه االختناقات في ساعات الذروة اثناء الدخول
للمحمية على طول الطريق الموصل لها ،وفي مركز المحمية بسبب النشاطات اليومية الطبيعية .كال الظاهرتين يمكن توجيههما من خالل
إدارة المرور بشكل افضل والغاء عوائق البنية التحتية ،وعموما ً فهذه ليست مشكلة كبيرة لكن يجب معالجتها.
الخدمات العامة
اغلب الخدمات المحلية ووسائل الراحة الموجودة في منطقة البتراء مرتبطة باالحتياجات اليومية والسياحية و التي تتضمن االسواق،
والمحالت التجارية ،والبازارات ،والمرافق المتصلة بقطاع النقل ،فضالً عن الفنادق ،والمطاعم .ويوجد القليل من مرافق الترفيه في اإلقليم
ايضا ً ،حيث يوجد  6نوادي شبابية ورياضية فقط .وعالوةً على ذلك توجد  26مؤسسة حكومية في اإلقليم ،واربعة بنوك ومؤسسات مالية
تتركز بشكل رئيسي في وادي موسى .وتوجد مكاتب للبريد في الراجف ،ودالغة والطيبة ،ووادي موسى .وتقع محطات الشرطة والدفاع
المدني (خدمة الطوارىء) في دالغة ،والطيبة ،ووادي موسى ،ومركزا للشرطة في المخرج الشمالي من ساحة البتراء األثرية في أم
صيحون( .الجدول .)06
جدول  :06المؤسسات األهلية والحكومية
الرقم المؤسسات المدنية والحكومية
المؤسسات الحكومية
0
الجمعيات الخيرية
2
الجمعيات التعاونية
2
الفنادق
2
النوادي الرياضية
2
المراكز الشبابية
6
قطاعات النقل
1
البنوك والمراكز المالية
2
البازارات
1
 01المطاعم
 00محالت متنوعة
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العدد
االجمالي
26
2
21
21
2
2
26
2
61
20
622
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وكما يبين الجدول  01فإن عددا كبيرا من الجمعيات الخيرية والتعاونية تقع في وادي موسى خصوصا .ومن بين ال  01جمعية
الموجودة هناك على سبيل المثال جمعية سيدات االنباط التعاونية في وادي موسى ( 21عضو ،أنشئت في  ،)0111وجمعية البتراء لذوي
االحتياجات الخاصة .معظم المجتمعات األخرى كالراجف ،والطيبة ،وام صيحون ،ودالغة  ،تضم واحدة أو اثنتين من الجمعيات وهي
عبارة عن مؤسسات للنساء المحليات.
جدول  :01الجمعيات في إقليم البتراء
عدد الجمعيات التعاونية
01
2
2
0
0
2

العدد الموقع
وادي موسى
0
الطيبة
2
الراجف
2
أم صيحون
2
دالغة
2
بيضا
6
الحسنات/ارادة 2111

يوجد في إقليم البتراء  21مدرسة  00،للذكور و 2لإلناث فقط ،و 22مدرسة مختلطة .يتم تدريس  1،121طالب وطالبة في
اإلقليم (الجدول .)02
جدول  :02عدد المدارس والطلبة في إقليم البتراء
فئة المدرسة

عدد المدارس

عدد الطالب

ذكور
إناث
مختلطة
المجموع

00
2
22
21

2212
2222
1121

الحسنات/ارادة 2111
فيما يتعلق بخدمات الصحة والسالمة  ،فإن قدرة إقليم البتراء محدودة بالنسبة إلى عدد السكان وعدد الزوار .حتى تم تأسيس مستشفى
الملكة رانيا العبد هللا قبل عدة سنوات لم يكن في المنطقة مستشفى ،وحتى اليوم فإن قدرة المستشفى ال تزال محدودة جدا ،فهي تتكون من
 12سرير ،وتقع على هضبة جبل فوق الطريق السياحي لوادي موسى والطيبة مما يجعل من الصعب الوصول إليها .ويتم دعم المستشفى
من قبل مركز وادي موسى الصحي ومجمع البتراء الطبي اللذين يقدمان خدمات طبية إضافية .أما عدد الصيدليات الموجودة في البتراء
فمنخفض ،حيث هنالك ثالثة صيدليات حكومية وخمس صيدليات خاصة تقدم الخدمة لنحو  21،111مواطن ،وهناك ثالثة مختبرات فقط
في اإلقليم توفر التحاليل الطبية للسكان.
 8السلطات والجمعيات في إقليم البتراء
يقدم هذا الفصل وصفا موجزا للسلطات الرئيسية المسئولة عن تخطيط وتنفيذ ورصد السياسة العامة ،فضال عن بعض الجمعيات
النشطة في إقليم البتراء .هذه المنظمات هي الجهات الرئيسة التي يجب أن تشارك في عملية التخطيط من أجل خلق ملكية للنتائج وخلق قوة
دافعة للتدابير الالزمة.
__________________________________________________________________________
55

سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي
في ايلول  ، 2111صدر القانون رقم  02لسنة  2111لتحديد تنمية البتراء واإلقليم السياحي ،وافتتاح سلطة إقليم البتراء التنموي
السياحي لتتحمل مسؤولية التنمية االقتصادية في المنطقة واألستفادة من إمكاناتها في مجال السياحة ،وكذلك لتنمية المجتمعات المحلية ،وقد
حلت هذه السلطة محل سلطة البتراء اإلقليمية ومجلس اإلشراف على تطوير المحمية .وتتلخص مسؤوليات مجلس المفوضين في سلطة
إقليم البتراء التنموي السياحي بما يلي:










ضبط وتنظيم استغالل األراضي.
عرض التراث الثقافي العربي المحلي بما يوافق المصلحة الوطنية.
تطوير السياحية ،وإمكاناتها االقتصادية ،من خالل مشاريع وطنية ودولية مشتركة.
تحفيز بيئة االستثمار ،وتحسين استغالل الموارد من أجل تعزيز القدرة على المنافسة.
مشاركة دائرة اآلثار العامة لوضع استراتيجيات وضوابط لصيانة ،وحماية ،وحفظ اآلثار وغيرها من موارد التراث الثقافي.
توثيق ،وتحسين ،والحفاظ على العناصر الهامة من الثقافة ،وتحديد المناطق ذات األهمية السياحية.
تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للمجتمع المحلي ،وإنشاء المشاريع السياحية ،والفلكلورية التي تفيدهم.
حماية التنوع البيولوجي في البيئة الطبيعية ومواردها ،وذلك بالتنسيق مع السلطات واألنظمة المعمول بها في قانون حماية البيئة.
تطوير برامج لبناء القدرات المحلية للمناطق تحتاج لذلك في المنطقة.

الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء
تأسست الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء في عام  ،0121كمنظمة غير حكومية بهدف تعزيز الحماية ،والمحافظة على
التراث األثري والتاريخي والثقافي لمدينة البتراء وإقليمها ،وكذلك لدعم اإلدارة المستدامة لمحمية البتراء األثرية ،وتتعاون من أجل تحقيق
هذا الهدف الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء مع الهيئات الوطنية والمجتمعات المحلية والدولية لتطبيق وحماية سالمة البتراء .على
سبيل المثال قامت الجمعية بالتعاون مع دائرة اآلثار الوطنية والجهات المانحة األجنبية ،بأعمال الصيانة والترميم للوحات الجدارية في
سيق البارد (.)2101-2116
مؤسسة البتراء الوطنية
مؤسسة البتراء الوطنية  ،التي أنشئت في عام  ،2112هي شركة غير ربحية وهي المنظمة الوحيدة من نوعها في الواليات
المتحدة المختصة حصريا ً بحماية تراث البتراء المعماري واألثري والثقافي والحفاظ على التنوع البيولوجي للموقع وإلى تعزيز اإلدارة
السليمة لحديقة البتراء ،وإلى بناء قدرات محلية قوية في األردن.
وزارة السياحة واآلثار
تأسست في عام  0122وتقع في عمان ،وتهدف وزارة السياحية واآلثار إلى العمل على تعزيز التنمية السياحية المستدامة من
أجل تحقيق االزدهار االقتصادي .وتشمل الوزارة دائرة اآلثار العامة ،وقبل قيام سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ،كانت دائرة اآلثار
العامة صاحبة الوالية القانونية على محمية البتراء األثرية.
دائرة اآلثار العامة
تأسست في عام  ، 0122وللدائرة سياستان هما  )0 :حماية اآلثار ،تفضيل تدابير الحفظ التي ال تحتاج إلى التدخل المادي في اآلثار
كخيار حيثما كان ذلك ممكناً )2 .عرض اآلثار ،بما في ذلك البحث ،والحفريات ،والمسح ،وإدارة الموقع وقبل اقامة سلطة إقليم البتراء
التنموي السياحي كانت محمية البتراء األثرية مملوكة ومدارة على األقل من الناحية النظرية من قبل دائرة اآلثار العامة ،وعمليا كان دائرة
__________________________________________________________________________
56

اآلثار العامة ومحمية البتراء األثرية يعمالن بشك ٍل مستقل إلى ح ٍد كبير ،وقلة الوضوح حول الوصاية المؤسسية عطل تنفيذ الخطط
التشغيلية واستراتيجيات اإلدارة.
سلطة المصادر الطبيعية
سلطة المصادر الطبيعية هي الجهة المسؤولة عن تنمية الموارد المعدنية في البالد .وعلى هذا النحو حددت امتيازات تعدين ثالثة في
إقليم البتراء ،واصدرت في الماضي مناقصات ألنشطة التعدين في اإلقليم .وقد تم تحديد كمية كبيرة من النحاس محاذية مباشرة لمحمية
البتراء األثرية من الجنوب ،واألحاديث تشير إلى أن سلطة المصادر الطبيعية ال تزال راغبةً في الحصول على هذه الموارد.
المؤسسات المحلية
وفيما يلي قائمة بالمؤسسات المهمة والجمعيات ذات الصلة بإقليم البتراء:
• مركز العمارين للمنسوجات والحرف اليدوية (بيضا):
بدأت مؤخرا مبادرة تدريب نساء من بيضا على إنتاج منتجات الغزل والنسيج وغيرها ،مثل صناعة حقائب اليد من المواد المعاد
تدويرها.
• جمعية مالكي الرواحل (مالكي الخيل):
هذه الجمعية تعمل على خدمة النقل للسياح على مسار محدد مسبقاً .تضم الجمعية مالكي الخيل الذين يملكون أرقام تسجيل لما
يقرب من  222حصانا.
• جمعية بيضا السياحية التعاونية لآلثار (العماريين):
هذه الجمعية ذات ال  971عضوا ،يمثلون قبيلة العماريين البدوية التي تعيش بالقرب من محمية البتراء األثرية .والجمعيىة
تمتلك وتدير مخيما بدويا ناجحا في بيئة طبيعية معروفة على مقربة من سيق البارد في بيضا ،وتوفر الجمعية رحالت ونزهات بالعربات
في المنطقة .وتعمل مع وزارة التخطيط لتطوير قدرتها على إنتاج الحرف اليدوية.
• جمعية بيت األنباط (وادي موسى):
 جمعية بيت األنباط تأسست في وادي موسى وسجلت لدى وزارة الثقافة في عام :0111
الجمعية نشطة في مجال تطوير المعرفة والقضايا المتعلقة بالتاريخ النبطي ،ويضم بيت األنباط أكاديميين ،وخبراء في السياحة،
ومرشدين ،وصحفيين ،وأفراد مهتمين في التاريخ النبطي .وتهدف الجمعية أيضا ً إلى تنمية وتطوير المشروعات الحرفية من أجل خلق
فرص عمل وتوليد الدخل في المنطقة .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الجمعية تعمل على تعزيز قدرات التصميم ،والتسويق ،ورفع قدرة اإلنتاج
من أجل توسيع نطاق عملها إلى ما بعد وادي موسى أي إلى بقية األردن .ومنحت وزارة الثقافة للجمعية تفويضا ً لصناعة المالبس المطرزة
على أساس تصاميم وأنماط نبطية.
• جمعية السيدات النبطيات التعاونية في وادي موسى:
جمعية السيدات النبطيات التعاونية هي مشروع بتمويل مشترك من وزارة التخطيط األردنية و رنامج قدرات ،وتهدف الجمعيى
إلى تحسين قدرتها على تصميم ،وإنتاج .وتسويق منتجات ذات جودة عالية .الجمعية التعاونية ذات ال 21عضوة أنشئت في عام 0111
وتركز على إنتاج وبيع التحف الفضية لتجار الجملة والسياح من خالل متجر متواضع مودود في الشارع السياحي الرئيس .وتعمل عشرون
امرأة في هذه الورشة ومنتجاتهن تعكس التراث الثقافي الغني للمنطقة.
• جمعية البتراء لذوي االحتياجات الخاصة (وادي موسى):
تحاول هذه الجمعية توفير الدعم االجتماعي واألكاديمي لألطفال من سن  06فما دون من ذوي االحتياجات الخاصة .والجمعية
تقوم بعمل الترتيبات للتدريب المهني لألطفال ،واستحدثت مؤخراً قسما إلنتاج الحرف اليدوية التقليدية من النسيج ،والتطريز ،والغزل،
والزخرفة ،وغيرها من المنتجات .وتعمل حالياًعلى تعزيز ،وتنويع مخططاتها ،وعلى تقنية االنتاج والتسويق .كما تهدف إلى تحسين فرص
توليد الدخل من السياحة ألعضائها.
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• جمعية سيدات الطيبة (الطيبة):
 جمعية سيدات الطيبة المكونة من  21عضواً تأسست في عام  2112لتحسين نوعية الحياة للنساء وأسرهن في منطقة وادي
موسى/الطيبة من خالل إنتاج منتجات الخزف المصنوعة يدويا ً على غرار تصاميم نبطية قديمة .وتمتلك الجمعية التعاونية متجرا
يحتل موقعا استراتيجيا على الطريق الرئيس من الطيبة .وهناك مشروع بتمويل مشترك من وزارة التخطيط وبرنامج قدرات يهدف
إلى زيادة العدد اإلجمالي لألشخاص العاملين إلى  .06وتتوقع الجمعية التعاونية تحسين المبيعات وقدرتها التسويقية في الوقت الذي
تعزز فيه تصميم منتجاتها وإجراءات التعبئة والتغليف.
• جمعية البتراء التعاونية للمرشدين السياحيين المحليين:
ً
 سجل ما يقرب من  21مرشد سياحي محلي من وادي موسى والمناطق المجاورة بهذه الجمعية التعاونية لتحسين فرص توليد الدخل
ألعضائها من خالل اقتناء وتعزيز مهارات اإلرشاد وتحديداً في مجاالت الترجمة الشفوية واللغات .باإلضافة إلى ذلك تسعى الجمعية
لتمثيل أعضائها في جمعيات اإلرشاد السياحي الرسمية ،ومنظمي الرحالت ،وغيرها من مقدمي الخدمات السياحية في البتراء.
• جمعية سيدات أم صيحون السياحية التعاونية (الخزنة):
 تأسست جمعية سيدات أم صيحون السياحية التعاونية (الخزنة) في تشرين الثاني  .2111وتهدف الجمعية إلى جمع نساء البدول من
جميع األعمار والخلفيات التعليمية .وتسعى كذلك إلنشاء مشاريع بديلة لكسب العيش ،مثل منتجات الحرف اليدوية ألعضائها ال.21
• جمعية رجال أم صيحون السياحية التعاونية (الخزنة):
 جمعية رجال أم صيحون السياحية التعاونية (الخزنة) تسعى لتحديد مصادر بديلة للدخل ألعضائها ،وإنجاز األنشطة السياحية المختلفة
لهذا الغرض.
• جمعية وادي موسى:
 تأسست جمعية وادي موسى في شهر أيلول عام  0162وهي مسجلة لدى وزارة التنمية االجتماعية ،وتهدف إلى تقديم خدمات تطوعية
للمجتمع المحلي ،وتخفيف حدة الفقر ،وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة للسكان المحليين .وقد مولت وزارة التخطيط مشروعا ً
للجمعية بما في ذلك األرض والبنية التحتية إلنشاء حديقة مالهي لخدمة السياح المحليين واإلقليميين على النمط البدوي.
• بيت األنباط (المنتدى العربي للتفاعل الثقافي)
• مستشفى بروك للحيوانات
• الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في األردن
• لجنة (بدو) البدول  ،جمعية (بدو) العمارين
• جمعية األنباط للسيدات
• جمعية قلعة البنت السياحية
• جمعية الضباع للسيدات
• الجمعية السياحية العامة للتحف الشرقية
• جمعية المتقاعدين العسكريين
• جمعية فلسطين
• جمعية بوابة البتراء السياحية
• جمعية صوت السالم التعاونية
 2االستنتاجات
إن التحديات الرئيسة أصبحت واضحة من خالل المناقشة الواردة أعاله .،إن إقليم البتراء في الوقت الحالي له مورد واحد ومنتج
واحد ،وهو متميز وقادر على المنافسة عالميا وهو محمية البتراء األثرية المعترف بها دوليا كموقع للتراث العالمي .هذا المورد يلعب
بالفعل دورا هاما في اإلقليم وفي اقتصاد الدولة أيضا.
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ومع ذلك فإن إمكاناتها االقتصادية من السياحة ،فضال عن القطاعات ذات الصلة ،هي أبعد ما تكون عن االستفادة القصوى الممكنة.
وحماية محمية البتراء األثرية والموارد الطبيعة والثقافية اإلقليمية األخرى ليست كافية .كما يوجد نقص في البنية التحتية تحد من تحقيق
مزيد من التنمية االقتصادية وتفاقم المشاكل البيئية.
يتمثل الهدف العام لجهود المخطط االستراتيجي في تحسين نوعية المعيشة في اإلقليم من خالل رفع الجودة ،والدخل ،والفرص
المتنوعة ،والحد من الفوارق االجتماعية ،والتوترات ،وحماية الموارد الطبيعية والثقافية لإلقليم .وسيتم ذلك من خالل معالجة التحديات
االجتماعية واالقتصادية ،والسياحة ،واستغالل األراضي ،والتحديات البيئية والبنية التحتية.
ومن منظور اجتماعية واقتصادي ،فإن التحديات الرئيسة تتمثل في:









تشكيل بيئة مؤسسية بطريقة تشجيع االبتكارات وتحسن الخدمات ،وتنظم المشاريع.
تشكيل بيئة مؤسسية منفتحة على أفكار جديدة ،وتبادل للمعلومات والمعرفة.
تقليص التفاوت بين الجماعات والقبائل في إقليم البتراء من حيث الدخل ،وفرص العمل ،والتعليم ،والتنمية البشرية بصفة عامة.
تعزيز القطاعات ذات الصلة بالسياحة ،ورفع مستوى قدراتها التنافسية بحيث يمكن تطوير سلسلة التوريد اإلقليمية للسياحة؛
توفير مصادر بديلة للعمل لسكان اإلقليم غير المرتبطين مباشرة في مجال السياحة.
تشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية من القطاعين العام والخاص في االقتصاد المحلي؛
تعزيز التواصل بين معاهد البحث والتطوير ،والمعاهد التعليمية وقطاع األعمال في المنطقة؛
تسهيل نقل المعرفة على المستوى الوطني والدولي من خالل تعزيز الروابط بين األقاليم والمشاركة في العمليات.

ال تشكل التحديات التي تواجه محمية البتراء األثرية بالتفصيل ،والتي تم تناولها في تقارير ودراسات أخرى ،المحور الرئيس
لهذه الدراسة .وبالتالي ،فإننا نوجه لقارئ على وجه الخصوص إلى دراسة منظمة اليونسكو بشأن حفظ و حماية محمية البتراء األثرية .إنه
من الواضح أن الخطة اإلستراتيجية بعين االعتبار جميع اآلثار من كل التدابير المقترحة على محمية البتراء األثرية بهدف المحافظة عليها
كتراث فريد .وستفرض عمليات الحماية والمحافظة على محمية البتراء األثرية قيودا طبيعية على فرص التنمية يجب احترامها .وبالتالي،
فإن التحديات التالية يجب معالجتها لها:








اإلدارة والسيطرة على الزيادة الكبيرة في عدد الزوار بما يضمن رضا الزوار و ماية موقع التراث العالمي على حد
سواء.
تنظيم تدفق الزوار وزيادة الطاقة االستيعابيىة :على سبيل المثال ،السماح للزوار بالحجز المجدول لدخول محمية
البتراء األثرية وذلك لضمان توزيع عادل للزوار وللحد من الضغط على كل من الموقع والزوار.
تطوير منتجات سياحية أكثر تنوعا لتشجيع اإلقامة الطويلة في المنطقة وذلك من شأنه أن يقلل من ذروة الزوار في
محمية البتراء األثرية وزيادة القيمة االقتصادية من دون مزيد من زيادة الضغط على المحمية.
رفع جودة الخدمة وتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المعروضة في محمية البتراء األثرية من أجل زيادة رضا
الزوار وزيادة المال المنفق ،وفي الوقت نفسه تقليص التأثير السلبي (على سبيل المثال ،تحسين تنظيم النقل وتدفق
الزوار).
إيجاد سياسة واضحة للحيوانات في محمية البتراء األثرية ،وقبول القيمة اإليجابية لهذه الحيوانات من جهة وإلى درء
اآلثار السلبية لها داخل حدود محمية البتراء األثرية.
رفع الوعي حول محمية البتراء األثرية بين السياح والسكان وحول القيمة العالمية الفريدة لمدينة البتراء ،وكيفة
المساهمة في الحفاظ عليها (وما هي اإلجراءات التي يجب أن توقف ).
تنظيم المعلومات ،والتوضيحات ،والترفيه في محمية البتراء األثرية بطريقة منطقية ،ودمجها بتجربة الزائر ،وتوجيه
تدفق الزوار .وقد يعاد النظر في موقع وفي دمج متحف محمية البتراء األثرية في هذا الصدد.
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وفيما يتعلق بالمنتج السياحي في البتراء ،فإن التحديات التالية تعتبر مهمة:
 االخذ بعين االعتبار ،والتخطيط ،والتنفيذ ألنشطة سياحية خارج محمية البتراء األثرية ،وتوضيح واستكمال ما تقدمه المحمية
بطريقة تساعد الزائرين على فهم أفضل واحترام أكبر لقيمة البتراء الفريدة من نوعها ،وهذا سوف يساعد على تمديد إقامتهم في
المنطقة من دون زيادة الضغط على محمية البتراء األثرية.
 عمل حزم ،وتسويق ،وتنظيم مجموعة متنوعة من األنشطة وعناصر الجذب وهكذا سوف يكسب السياح خبرة كبيرة على مدى
بضعة أيام ،وبالتالي سيهتمون في البقاء وقتا أطول في اإلقليم.
 زيادة حصة المنتجات المصنعة محليا (الزراعة ،والحرف اليدوية والمنسوجات ،والموسيقى...،إلخ).
 إيجاد مناطق بديلة للحيوانات ذات الصلة بمنتجات وبرامج السياحة.
 دعم الشركات الصغيرة والشركات العائلية لتوسيع األعمال السياحية وغيرها من األعمال في اإلقليم.
 تصنيع وبيع الهدايا التذكارية ،التي لم تدر العائدات الكاملة التي يمكن الحصول عليها ،بإنتاج منتجات ذات قيمة وابتكار أكثر
وزيادة تسويقها والمتاجرة بها بطريقة أكثر مهنية.
 توفير خدمات الدليل الشخصي من الموظفين المحليين المدربين والمتعليمن جيدا يخلق فرص عمل جديدة عديدة ،بما فيها
وظائف بدوام جزئي للرجال والنساء المحليين .وقد تشمل خدمات الدليل جوالت بالعربات ،وجوالت بالحيوانات (ركوب الجمال
واألحصنة والحمير وركوب العربات) لتعطي فهما أكثر عمقا وتفصيال للكنوز الطبيعية والحضارية لمحمية البتراء األثرية
والمناطق المحيطة به .فرص عمل ممتازة للشباب الجامعيين.
 نظرا لحقيقة أن المرافق الفندقية واسعة االنتشار ،فإن معظم الزوار منغلقون في فنادقهم ،ويفتقرون إلى فرص التجول للتسلية
المسائية أوالتسوق ،لذلك فإيجاد مواصالت عامة بطريقة (اصعد وانزل) ستحسن األمر.
من منظور استغالل األراضي ينبغي أخذ التحديات التالية بعين االعتبار:
 ينبغي أن تتوافق الحدود مع التركزات الكثيفة للمواقع األثرية ،وملكية األراضي ،والوحدات البيئية ،أو الخصائص الفيزيائية مثل
الطرق .وينبغي أن يكون األساس إلقامة الحدود واضحا للجميع ،وتوضيح التعديالت التي أدخلت على الحدود الحالية.
 ينبغي إيجاد تحديد واضح لمناطق استغالل األراضي المقترحة أو القائمة داخل سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي و/أو
محمية البتراء األثرية ،وتعيين حدود المحمية ،وتحديد حدود المنطقة العازلة والمحمية بطريقة واضحة للزوار والسكان
المحليين.
 هناك نقص في الخرائط والبيانات الموثوقة لنظم المعلومات الجغرافية .هناك حاجة ملحة لوضع أساس يمكن االعتماد عليه
لتخطيط استغالل األراضي.
 ضرورة مراقبة وتخطيط التطوير الحضري في جميع أنحاء المنطقة بشكل أكثر كفاءة ،وتعزيز تخطيط األراضي ،وقدرات،
وخبرات تقسيم المناطق لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي من خالل دمج المخططين المدربين المحترفين في الفريق.
 التوصية بإيجاد نظام منسق لسجالت ملكية األراضي .هذا النظام المنسق لملكية األراضي يزود سلطة إقليم البتراء التنموي
السياحي بمعلومات محدثة عن معامالت األراضي كوسيلة لرصد نشاط التنمية المحتمل.
 النظر في سياسة رسمية بشأن مدى مالءمة التعدين في بعض مناطق سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ،أو التأكيد على أن
التعدين تم حظره تماما من أجل حماية الموارد األثرية لمحمية البتراء األثرية والمواقع األثرية األخرى ضمن سلطة إقليم البتراء
التنموي السياحي.
 دعم مشاركة سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي في بيان األثر البيئي لمشروع قناة البحر األحمر إلى البحر الميت ،بحيث تبين
الدراسة تأثير القناة على إقليم البتراء.
من منظور البنية التحتية والبيئية ينبغي أن يتم مواجهة التحديات التالية:
 وضع آليات إلقامة قاعدة بيانات شاملة وموثوقة ودقيقة حول األراضي داخل سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ،بما في ذلك
النباتات والحيوانات (األنواع المهددة باالنقراض والنادرة والنباتات ذات القيمة االقتصادية المحتملة) ،واألراضي الزراعية
القائمة والكامنة ،وأراضي الغابات القائمة والكامنة ،والتربة ،والظروف الجيولوجية ،والهيدرولوجيا (بما في ذلك حدود
مستجمعات المياه والسيول) ،والموارد المعدنية ذات القيمة التجارية الكامنة ،ومصادر المياه المقترحة والقائمة ،والصرف
الصحي ،وخطوط الكهرباء والطرق ،والمنحدرات شديدة االنحدار( وال سيما المنحدرات التي يزيد انحدارها عن ثالثين بالمئة)،
ومناطق تغذية المياه الجوفية... ،إلخ.
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إقامة أنظمة أكثر صرامة لحماية البيئة الطبيعية لإلقليم ،وخصوصا فيما يتعلق بممارسات جمع الحطب والرعي .باإلضافة إلى
ذلك ينبغي أن يتم وضع مخطط مستقبلي الستغالل األراضي ،أو على األقل تحديد المناطق المناسبة للرعي ،وتوضيح
استراتيجية اإلدارة المحيطة بهذا النشاط.
اقتراح تقسيم مناطق معينة ووضع مخطط الستغالل األراضي في المناطق أو البلدات التي لم يتم النظر فيها بعد ولكنها ستحتاج
إلى خطط وقواعد واضحة.
دمج المناطق المحمية التي تم تخطيطها من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في خطة التنمية اإلقليمية من خالل تقوية
االتصال الوثيق والتنسيق بين سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
إن عدم وجود الخدمات االجتماعية ،وتوزيعها غير المتكافئ في اإلقليم هام جدا للسكان المحليين ،وخاصة فيما يتعلق بالخدمات
الطبية .عالوة على ذلك ،ينبغي أن تتم معالجة عدم وجود مرافق ترفيهية والتي من شأنها أن تعود بالنفع على السكان المحليين،
ولكنها يمكن أن تثري أيضا مجموعة متنوعة من المنتجات السياحية المقدمة في اإلقليم .ويجب أن يسمح نظام متباين للرسوم
للسكان المحليين بنيل فرص الستعمال هذه المرافق بأسعار مخفضة ،في حين أن الزوار سوف يضطرون لدفع أكثر من ذلك.
تعزيز التعاون بين سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ومزودي الخدمة في اإلقليم (الكهرباء ،والماء ،ومياه الصرف الصحي
وغيرها) .إنشاء سياسة واضحة لتوسعة الخدمات وتحديد قضايا القدرات االستيعابيىة المتعلقة بهذه المرافق العامة أمر بالغ
األهمية إلدارة التنميى .وفي المستقبل ،على سبيل المثال ينبغي على سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي العمل مع مزود الخدمة
الكهربائية المحلية للتأكد من أن يتم تضمين موقع هذه الخطوط في قاعدة بيانات رقمية للمنطقة.
تشكيل بيئة صحيىة بين أصحاب العالقة والمؤسسات بطريقة تسمح باالتصال المنسق ،والمتكرر ،والواضح بين سلطة إقليم
البتراء التنموي السياحي والوزارات من أجل تجنب التداخل في األنشطة.
السماح بتدفق أفضل للمعلومات ولمزيد من التواصل بين سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي والسكان المحليين فيما يتعلق
بمجاالت اهتمامات المواطنين.
تقديم نظام مواصالت عامة محلي حديث من شأنه أن يساعد في التقليل من اآلثار البيئية السلبية لحافالت الديزل وحركة المرور
المزدحمة بشكل متزايد وبخاصة في وادي موسى.

استنتاجات بخصوص المشاريع السابقة التي وضعت ونفذت في المنطقة:
 توفر الدراسات من منتصف التسعينيات تحليال مفصال للغاية عن المشاكل التي تواجهها وستواجهها محمية البتراء األثرية،
وإقليم البتراء في المستقبل .وقد تم اقتراح ووضع بعض المشاريع الملموسة (على سبيل المثال ،دار الهندسة المجلد )2؛
 ومع ذلك ،كانت الخطط والمشاريع السابقة تركز أساسا على محمية البتراء األثرية ومحيطها المباشر ،مع اعتبار أقل للمناطق
الواقعة على حدود اإلقليم.
 في هذه المرحلة ،وبعد مرور خمسة عشر عاما ،فأن عددا قليال فقط من المشاريع قد تم تنفيذه .وفي اآلونة األخيرة مولت الوكالة
األمريكية للتنمية مشاريع سياحة  0و. 2
 يسلط تقرير البنك الدولي لإلتمام والتنفيذ الضوء على أن "التدخالت المادية كانت أكثر نجاحا من تلك التي تتعلق بالتدخالت
التنظيمية ،والمؤسسية ،واالجتماعية ،وإستراتيجية القطاع" (ص .)02
 وتبقى القضية الرئيسة المتعلقة بعدم األخذ بعين االعتبار للسياق المؤسسي ،واالجتماعي ،والسياسي ،والفشل في خلق بنية
تنظيمية تتسم بالكفاءة تشمل جميع أصحاب العالقة في اإلقليم.
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 .0المقدمة (المهمة  :)2ورشات العمل في المجتمعات
إن رؤية المهمة الثانية لالدارة كانت إجراء مقابالت استشارية عامة مع السكان المحليين لمنطقة البتراء .هذا باالضافة الى اكثر
من  011مقابلة فردية تم إجراؤها مع ممثلين مهمين من المجتمعات الست اضافة الى قطاعات متعددة من السكان (لقوائم األشخاص الذين
تمت مقابلتهم راجع التقارير النصف شهرية المقدمة لسلطة اقليم البتراء التنموي السياحي).
ومن أجل الوصول إلى جميع الشرائح المعنية من السكان ومن أجل أن تتسنى لهم فرصة المشاركة مع فريق الخبراء
االستشاريين بأرائهم وتصوراتهم عن منطقة البتراء فقد قدم إقتراح لتنظيم اجتماعات وفقا للبعد الجغرافي واالهتمامات المهنية في مجال
تنمية السياحة والمجاالت ذات الصلة.
ولذلك فقد تم تنفيذ  06ورشة عمل على النحو التالي :تم تنفيذ 02منها خالل أربعة أيام في الفترة ما بين  22إلى  26ايلول وتم
عقد 2إضافيتين للشباب في  06تشرين االول .وقد تم مناقشة هذا المفهوم باستفاضة مع شريحة واسعة من ممثلي المجتمع وممثلي قطاع
السياحة.
ومن خالل عدة مقابالت مع أشخاص يعملون في مختلف مجاالت السياحة في المنطقة تم االستنتاج بأن جميع القطاعات مترابطة
فيما بينها وبشكل كبير ،وبالتالي فقد كان رأي العاملين في قطاع السياحة ،بأن يتم دعوتهم جميعا إلى اجتماع موحد في وادي موسى.
بالنسبة الجتماعات التشاورمع المجتمع فقد تقرر أن تعقد هذه االجتماعات بصورة منفصلة في المجتمعات المحلية ،وبذلك يتمكن
االستشاريون من إظهار احترامهم ألفراد المجتمع من خالل زيارتهم في مجتمعاتهم بشكل فردي من أجل فهم ومعالجة أفضل لتلك القضايا
المحددة والقضايا ذات االهتمام.
تقديرا ألهمية تمكين المرأة ،فقد أقترح عقد اجتماعات منفصلة للنساء والرجال .وقد حظيت هذه الفكرة بتأييد واسع من قبل
الرجال والنساء في المجتمعات المحلية .فريق االستشاريين يضم العديد من النساء في صفوفه ،مما جعلها جلسات نسائية بحتة وكن قادرات
على التحدث بحرية عن أدوارهن المستقبلية الكامنة في تنمية المنطقة.
إن وجود كلية البتراء لآلثار وادارة الفنادق في وادي موسى يعتبر ذا أهمية كبيرة بالنسبة للمنطقة وقد اقترحنا ورشة عمل
منفصلة لموظفي الجامعة في حرم كليتهم .
وباإلضافة إلى ذلك ،ومن خالل ورشات العمل التي عقدت في ايلول ،فقد الحظنا رغبة الشباب للتعبير عن مواقفهم والتي كانوا
يواجهون بعض الصعوبات في ايصالها وذلك السباب ثقافية واجتماعية تعود لوجودهم ضمن مجموعة تضم كبار السن من الرجال ،ولهذا
فقد قررنا تنظيم ورشتي عمل منفصلة للشباب من المجتمعات الست في منطقة البتراء في  06تشرين االول.
 .2الهيكل التنظيمي لورشات العمل
لقد كان الهيكل الرئيس لالجتماعات كما هو موضح ادناه ،ولكن في بعض الحاالت  ،كما في ورشة العمل الخاصة بالرجال في
دالغة ،كان البد ان تكيفها لتتناسب وبشكل افضل مع الظروف ومع المشاركين في الورشة .كذلك فقد كان هيكل ورشات عمل الشباب
يختلف بعض الشيء كما هو موضح في في البند 2.2.
 2.1ورشات عمل للمجتمعات ،لقطاع السياحة ،و للجامعة
المدة :استمر اللقاء بين ساعة ونصف الى ساعتين ونصف.
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المشرف :قام بدور المشرف احد اعضاء فريقنا والذي يتحدث اللغة العربية .
البرنامج:
.0

.2
.2

.2
.2

.6

عبارات افتتاحية يقدمها عضو دولي من فريق الخبراء االستشاريين تتضمن توضيح للهدف العام للمخطط االستراتيجي الرئيس
لمنطقة البتراء وكذلك الطلب المقدم من سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي الستقطاب ممثلين من السكان المحليين للمشاركة
بشكل واسع باالضافة الى اهم العاملين في قطاع السياحة.
عرض الكتروني (باور بوينت) باللغة العربية مبني على النتائج الرئيسة لمسودة التقرير التشخيصي.
تم دعوة الجمهور لمناقشة التقرير على مرحلتين:
 تقييم نقدي للحاضر والماضي (تنفيس الغضب)
 الدعوة لتقديم االفكار/االراء الدخال التحسينات الى المخطط الرئيسي وخاصة فيما يتعلق بمجتماعاتهم.
وقد تم تسليم جميع المشاركين استبيان يشمل عدد محدود من "األسئلة الموضوعية" والتي تتعلق بموقفهم من المبادئ األساسية
للتنمية ،فضال عن عدد من "األسئلة االنشائية"' حول أفكارهم بخصوص التنمية في المستقبل.
توقعات حول مشاركتهم المستقبلية في هذه العملية.
 امكانية اللقاء مع المستشارين او التوسع في بعض االقتراحات المقدمة في ورشة العمل.
 دعوة جميع المشاركين للمشاركة في الجولة القادمة من االجتماعات في منتصف كانون االول ( المهمة رقم .)2
الضيافة  :تم تقديم الشاي والعصير والمشروبات الغازية وبعض الطعام المحلي البسيط.

الدقائق :قام مدون المالحظات بعمل محضر مفصل ،وقام بترجمة االستبيان ،وارشد المشاركين خالل عملية اإلجابة و قام بجمع
االستبيان.
 2.2ورشات عمل للشباب
المقدمة :نشاط لكسر حاجز الخجل (  02دقيقة)
عرض الكتروني باللغة العربية مبني على النتائج الرئيسية لمسودة التقرير التشخيصي رقم  .2ومن ثم قام المشرف بتوضيح أهداف ورشة
العمل ( 01دقائق).
النشاطات :تم تقسيم المجموعة الى مجموعتي عمل للعمل على االربع انشطة الموضحة ادناه وقام المشرف بالعمل مع كل مجموعة (
ساعة واحدة)
النشاط رقم :1ماذا تعني البتراء بالنسبة لك؟
النشاط رقم  :2في اي مجال ترغب بالعمل مستقبالً (السياحة ،إنتاج أو بيع الهدايا التذكارية ،الزراعة)؟ هل ترغب بالعمل في منطقة
البتراء؟ في اعتقادك ما نوع خبرات العمل التي ستحتاجها او ترغب في تعلمها في المستقبل ؟
النشاط رقم  :3ما هي انواع األلعاب/النشاطات التي ترغب بممارستها أو تجربتها؟ كيف تعتقد انه بامكانك أن تدعم األنشطة الرياضية
للسكان المحليين والزوار في البتراء؟
النشاط رقم  :4ما هي الجوانب السلبية وااليجابية للسياحة في البتراء؟
المناقشة :كل مجموعة قامت باختيار شخص او شخصين لمناقشة النتائج ( 21دقيقة)
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الخالصة :تمت االجابة على جميع االسئلة وتم توزيع االستبيانات ( 01دقائق)
استند طرح االسئلة خالل ورشة العمل على التجربة المكتسبة من ورشات العمل لنساء دالغة والبيضا في شهر ايلول والتي اشترك فيها
بعض طالبات المدارس الالتي عبرن من خاللها عن ارائهن حول الوضع الحالي .
 .2جدول ورشات العمل
المجتمع/المجموعة
المستهدفة

الوقت

موقع اللقاء

فريق الخبراء

عدد المشاركين
الفعلي

الخميس -22ايلول01-
 01:21صباحا ً

دالغة -النساء

جمعية دالغة

 4:30مسا ًء

البيضا -الرجال

مخيم العمارين

 4:30مسا ًء

البيضا -النساء

جمعية النسيج والحرف
اليدوية

 2:21مسا ًء

المسؤولون عن الجوالت
السياحية

فندق الموفنبيك (وسط البلد)

EA،SI، FD

10

SA، GN، WC،BD

21

FD، SI،EA

2

22 BD, WC, GN, SA,
EA, SI, LS, FD

الجمعة -22ايلول01 -
 4:30مسا ًء

وادي موسى -الرجال

نادي الشباب-وادي موسى

BD، WC، GIN،
SA، EA، SI، LS،
FD

26

 2:11مسا ًء

دالغة -الرجال

خيمة ابونايف

BD، WC، GN،
SA، EA، SI، LS،
FD

01

السبت -22ايلول01-
 2:21صباحا ً

الراجف -الرجال

جمعية الراجف

 2:21صباحا ً

الراجف -النساء

جمعية الراجف لالطفال
ذوي االحتياجات الخاصة

EA، SI، FD، LS

 00:21صباحا ً

الطيبة -النساء

جمعية صناعة الفخار

EA، SI، FD، LS

02

 02:11صباحا ً

الطيبة-الرجال

مركز شباب الطيبة

BD، WC، GN،

06

BD، WC، GN، SA

01
02
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SA
 2:21مسا ًء

أم صيحون -الرجال

بيت الشيخ دخيل هللا

 2:21مسا ًء

أم صيحون -النساء

بيت مريم

BD، WC، GN،
SA

06

EA، SI، FD، LS

01

االحد -26ايلول01-
 01:11صباحا ً

وادي موسى -النساء

فندق الموفنبيك (وسط البلد)

 2:21مسا ًء

الجامعة

مبنى الكلية -وادي موسى

EA، SI، FD، LS

21

BD، WC، GN،
SA، EA، S1، LS،
FD

6

السبت – 06تشرين االول01-
 01:21صباحا ً

الشابات

بيت الشباب -الطيبة

SI، LS، GN، MG

22

 2:11مسا ًء

الشباب

بيت الشباب-الطيبة

SI، LS، GN، MG

22

المجموع

221

إضافة الى المقابالت والتي تجاوز عددها  011مقابلة والتي أجريت كل على حدة ،وقد تم استشارة ما يقارب  211شخص من
كل المناطق والقطاعات في االقليم.
 .4تنظيم ورشات العمل و قوائم المشاركين
 4.1ورشة عمل للنساء والرجال في المجتمعات الست
بدأت اجراءات الدعوة بمكتب المحافظ بنا ًء على اقتراح سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي .لقد زودنا مكتب المحافظ بقائمتين
مختلفتين لشيوخ و روؤساء بلديات المجتمعات الست باالضافة الى القيادات النسائية في مجتمعاتها .تم التخطيط لورشات العمل المجتمعية
بالتعاون مع مدير مكتب المحافظ .تم نصحنا بدعوة اشخاص اضافيين بواسطته باالضافة الى قيامه باجراء العديد من االتصاالت الهاتفية
مع قادة المجتمعات المحلية .وقام احد االعضاء المحليين للفريق بدعوة ما تبقى من االشخاص عن طريق المكالمات الهاتفية ( على الهاتف
الجوال و االرضي).كما اننا دعونا كل االشخاص من المجتمعات المحلية والذين اجرينا معهم مقابالت شخصية .
ان عدد الذين وجهت لهم الدعوة شخصيا يساوي اكثر من ضعفي العدد الذي ساهم فعليا في ورشات العمل .يجب االشارة الى انه لم
يرغب كل المشتركين في كتابة اسمائهم ولهذا فان عدد المشتركين بعد احصائهم ال يتوافق بالضرورة مع العدد في قائمة االسماء.
كان انطباعنا بعد نهاية االجتماعات مع المجتمعات بأن نسبة المشاركة في المجتمعات الصغيرة باالخص دالغة وبيضة كانت جيدة.
ومع ذلك ،سمعنا من عدة أشخاص أنهم كانوا قد يرغبون في المشاركة ،ولكن لم يسمعوا عن هذا االجتماع .ولكن تم إبالغهم عن
الجولة الثانية من االجتماعات المزمع عقدها افي كانون االول ووجهت لهم الدعوة للمشاركة والتعبير عن رأيهم في تلك المرحلة.
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طريقة االستقطاب و المشاركة في ورشة عمل الرجال في وادي موسى
على سبيل المثال اعتمدنا في دعوات ورشة عمل وادي موسى للرجال على قوائم االسماء الثالث المقدمة من مكتب المحافظ .تشمل
هذه القوائم على معلومات عن االفراد :للشيوخ و روؤساء البلديات واالفراد في قطاع السياحة في وادي موسى .حسب طلبنا وعلى حد
علمنا فإن قوائم الشيوخ وروؤساء البلديات شملت االقبائل الست والعوائل المهمة.
وقد نصحنا بأن ندعو افراد من عائالت مختلفة في وادي موسى يعملون في وظائف حكومية وغير حكومية مهمة ومؤثرة باالضافة
الى اشخاص من عوائل الطرابلسي والطورة والدحيات والذين ال ينتمون الى وادي موسى.
باالضافة الى ذلك فقد طلبنا من جميع المشاركين اومعظمهم اصطحاب افراد عائالتهم المهتمين وقد قام البعض بذلك .وقد منعت
الحملة الجارية لالنتخابات والتقديم بعضهم من الحضور او احضار االخرين معهم .ولهذا كان الحضور اقل بقليل من توقعاتنا ولكنه وبشكل
عام كان مقبوال .بالنسبة لوادي موسى فقد مثلت بعض العوائل ايضا في ورشة العمل لقطاع السياحة.
يبين الجدول ادناه عد د االشخاص الذين تمت دعوتهم الى ورشة عمل الرجال في وادي موسى والذين ينتمون الى مختلف العائالت
المعروفة .
اسم العائلة
النصرات
الفالحات
النوافلة
الحسنات
الهاللي
الفضول
العمرات
الحمادين
الفرجات
المشاعلة
الغنيمات
المساعدة
الطويسي
السالمين
الشماسين
الهالالت
الطرابلسي
الطورة
الدحيات
المجموع

الشيوخ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

روؤساء البلديات
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

االفراد
0
2

0
0

0
0
0
0
22
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4.2

قائمة اسماء المشاركين في ورشات عمل الذكور واالناث
 2.2.0رجال البيضا
التسلسل
0
2
2
2
2
6
1
2
1
01
00
02
02
02
02
06
01
02
01

االسم
علي عبد هللا العمارين
محمد عيد العمارين
عبد هللا ابراهيم العمارين
غصاب سلمان العمارين
موسى هويمل العمارين
محمد سعيد العمارين
عبد هللا اشتيان العمارين
ابراهيم محمد العمارين
عبد العزيز سليمان العمارين
عبد هللا موسى العمارين
عطا هللا محمد العمارين
سالمة متعب العمارين
عمر موسى العمارين
حبيب عطا هللا العمارين
عماد هارون العمارين
سعيد محمد العمارين
محمد عبد هللا العمارين
سليمان عبد الرحيم العمارين
زياد حمزة العمارين

 2.2.2نساء البيضا
التسلسل
0
2
2
2
2
6
1

االسم
عفاف العمارين
ختمة العمارين
راية العمارين
عزيزة العمارين
مريم العمارين
نسمة العمارين
مريم العمارين

 2.2.2رجال دالغة
التسلسل
0
2

االسم
عيد عواد سالمة الزوايدة
دخيل هللا فرج سالمة السعيديين
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محمد عواد سالم السعيديين
عطا هللا دخيل هللا سالمة السعيديين
محمد دخيل هللا سالم السعيديين
دخيل هللا افنان محمد السعيديين
دخيل هللا علي السعيديين
حمود سالمة محمد السعيديين
رجا دخيل هللا سالمة السعيديين
علي دخيل هللا السعيديين
حمود سالمة محمد السعيديين

2
2
2
6
1
2
1
01
00

 2.2.2رجال الراجف
التسلسل
0
2
2
2
2
6
1
2
1
01
00
02
02
02
02
06
01

االسم
سالم علي الرواجفة
محمد حامد الرواجفة
سالم فرج الرواجفة
احمد حامد الرواجفة
محمد عيد الرواجفة
عطا هللا سلمان الرواجفة
احمد سليمان الرواجفة
خميس سلمان الرواجفة
محمد عيسى الرواجفة
هشام محمد الرواجفة
خالد سالم الرواجفة
غنيم عيد الرواجفة
خلف فرج الرواجفة
موسى محمد الرواجفة
سالم فرج الرواجفة
محمد هويشل الرواجفة
سالم سليمان الرواجفة

 2.2.2نساء الراجف
التسلسل
0
2
2
2
2
6
1

االسم
سهير اسماعيل خميس الرواجفة
مليحة عيد علي الرواجفة
سناء خميس سلمان الرواجفة
سامية محمد الرواجفة
سوسن عواد الرواجفة
تسنيم عواد الرواجفة
خديجة عقلة الرواجفة
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فاطمة موسى الرواجفة
عواطف سالمة الرواجفة
اسحاق محمد الرواجفة
هدى نايف الرواجفة
عذاب محمود الرواجفة

2
1
01
00
02

 2.2.6رجال طيبة
االسم
التسلسل
اسماعيل سلمان السعيدات
0
صالح بشير السعيدات
2
عبد هللا محمد السعيدات
2
محمد عطا هللا سلمان السعيدات
2
موسى عطا هللا السعيدات
2
صالح عطية موسى الروضية
6
احمد عيسى ابراهيم الخليفات
1
حسين سلمان ابراهيم السعيدات
2
محمد احمد خليل الخليفلت
1
احمد ضيف الخليفات
01
موسى سلمان الخليفات
00
احمد حسين عودة السعيدات
02
عيد علي عودة الخليفات
02
عقلة اسماعيل الخليفات
02
 2.2.1نساء الطيبة
التسلسل

االسم

0

عبير ابراهيم الخاليفة

2

عواصف رجا الخاليفة

2

عطاف رجا السعيدات

2

وفاء حسن الخاليفة

2

نازهة محمد الخاليفة

6

هند محمد الخاليفة

1

سامية محمد الخاليفة

2

نجاح سعادة الخاليفة
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1

ايمان موسى الخاليفة

01

دانا موسى الخاليفة

00

امل محمد الهالالت

02

مي محمد احمد الخاليفة

02

عايشة ابراهيم الخاليفة

02

روضة عبد هللا خليل الخليفات

02

اسما الخاليفة

 2.2.2رجال ام صيحون
التسلسل

االسم

0

دخيل هللا قبالن الفقير

2

سالمة عيد الفقير

2

سليمان علي السماحين

2

عواد عيد الجديالت

2

محمد حماد السماحين

6

سليمان راوي الفقير

1

عواد سالمة الجديالت

2

الفي عيد سليمان

1

سليمان نواجعة الجميدي

01

موسى ناصر الجديالت

 2.2.1نساء ام صيحون
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التسلسل

االسم

0

نسرين سالم قبالن الفقير

2

جميلة عبد هللا السماحين

2

جواهر عبد هللا الفقير

2

اسراء عبد هللا السماحين

2

وضحة حسن الفقير

6

مرام سلمان البدول

1

مريم هويمل محمد الشياحي

2

ام رامي (ماغريت )

 2.2.01نساء وادي موسى
التسلسل

االسم

0

سماحي النوافلة

2

باسمة يوسف النوافلة

2

زينب محمود الهالالت

2

فوزية احمد الحسنات

2

فاطمة هارون الحسنات

6

زينب ضيف هللا السالمين

1

مي محمد عطا هللا السالمين

2

مريم محمد عطا هللا السالمين

1

عدلة عيسى علي الطويسات

01

خزيمة احمد محمد الحسنات

00

نوال عيسى الحسنات
__________________________________________________________________________
73

02

عايشة سليمان عباس الطويسي

02

شيماء نواف سالم النوافلة

02

مريم موسى النصرات

02

كواكب علي الفالحات

06

ساجدة محمد العاليا

01

امل عبد المهدي الحسنات

02

اخالص خليفة الحمادين

01

اعتدال موسى احمد الحسنات

 2.2.00رجال وادي موسى
التسلسل

االسم

0

احمد موسى السالمين

2

فرحان عبد هللا الحسنات

2

محمد هارون سالم المساعدة

2

ناصر عبد هللا الحسنات

2

مهدي خليل المساعدة

6

جهاد محمود العمرات

1

عطية علي الفضول

2

المهندس ماجد ناصر الحسنات

1

عبد هللا سليمان الحسنات

01

علي ضيف هللا الحسنات

00

الشيخ وجيد الحسنات

02

الشيخ هارون الهاللي

02

احمد علي الحسنات
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02

ناجي احمد الهالالت

02

حماد عطا هللا الفرجات

 4.3مشرفو الجوالت السياحية والفنادق
اعتمدنا قائمتين إلستقطاب عدد من مشرفي الجوالت السياحية والفنادق في منطقة وادي موسى :قائمة االشخاص الخاصة بمشروعنا
والقائمة المقدمة من مكتب المحافظ .ساعدنا خالل عملية االستقطاب مشرف جوالت سياحية من المجتمع المحلي في دعوة مسؤولي
المؤسسات المختلفة في قطاع السياحة والمذكورين ادناه ،والذين بدورهم قاموا بدعوة اعضاء في جمعيات معروفة:





رئيس جمعية الفنادق في وادي موسى
رئيس جمعية مشغلي الجوالت السياحية
رئيس جمعية االدلة السياحيين
رئيس جمعية مشرفي الخيول
 2.2.0قائمة بأسماء مشرفي الجوالت السياحية والفنادق المشاركون في ورشات العمل

التسلسل

اإلسم

0

سليمان احمد الحسنات

2

عيد حمد النوافلة

2

رجا عودة النوافلة

2

سامي الحسنات

2

محمد احمد الطويسي

6

محمد عبد ربه المشاعلة

1

فادي محمد النوافلة

2

اديب احمد الحسنات

1

سليمان علي ضيف هللا الفرجات

01

احمد محمد الهالالت

00

فواز الحسنات
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02

محمود هارون الحسنات

 2.2جامعة الحسين بن طالل /كلية البتراء للسياحة واالثار
طلبنا من عميد الكلية شخصيا ان يقوم بدعوة اعضاء الهيئة التدريسية من المجتمع المحلي والمدرسين االخرين ممن لديهم الرغبة
للمشاركة بورشة العمل .وقد تمت مخاطبة رئيس جامعة الحسين بن طالل عن طريق توجيه رسالة رسمية له للحصول على الموافقة على
دعوة اعضاء هيئة التدريس للمشاركة والسماح بعقد ورشة العمل في مبنى الكلية في وادي موسى.
 2.2.0قائمة باسماء المشاركين في ورشة عمل الجامعة
االسم

موقع العمل

موسى النوافلة

 /HBTUكلية إدارة األعمال واإلقتصاد

د.راضي موسى الحمادين

 /HBTUكلية إدارة األعمال واإلقتصاد

د.زياد مهدي السالمين

 /HBTUكلية اآلثار والسياحة

د.سعد احمد الطويسي

 /HBTUكلية الآلثار والسياحة

سامي الحسنات

 /HBTUكلية اآلثار والسياحة

د.جبريل الهالالت

 /HBTUكلية اآلثار والسياحة

 2.2ورشات عمل الشباب
تمت مخاطبة مديرية التربية في وادي موسى و تأسيس اتصال مباشر مع رئيس قسم النشاطات والفعاليات .استلمت كل المدارس
كتاب رسمي من مديرية التربية إلختيار  2-2طالب وبذلك كان العدد اإلجمالي للطلبة من المجتمعات الست والذين تمت دعوتهم للمشاركة
في ورشات عمل الشباب إناثا وذكورا في جلسات منفصلة  22طالب وقد عقدت هذه الورشات في بيت الشباب في الطيبة في  06تشرين
األول.
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 2.2.0قائمة بأسماء المشتركين في ورشات عمل الشباب
المشاركين من اإلناث
التسلسل

المدرسة

اإلسم

0

ختام باسم الفالحات

مدرسة وادي موسى الثانوية للبنات

2

براءة محمود الحسنات

مدرسة وادي موسى الثانوية للبنات

2

امل اسماعيل طويسي

مدرسة وادي موسى الثانوية للبنات

2

هيا حسين الهالالت

مدرسة أسما الثانوية للبنات

2

أسما عبدهللا الهالالت

مدرسة أسما الثانوية للبنات

6

تحرير الهالالت

مدرسة أسما الثانوية للبنات

1

رؤى خالد المساعدة

مدرسة سمية بنت الخياط الثانوية للبنات

2

دانا احمد العمرات

مدرسة سمية بنت الخياط الثانوية للبنات

1

اسيل حامد الحمادين

مدرسة سمية بنت الخياط الثانوية للبنات

01

اٌنس علي الحمادين

مدرسة سمية بنت الخياط الثانوية للبنات

00

تقى وائل الحمادين

مدرسة سمية بنت الخياط الثانوية للبنات

02

عرين ابراهيم السعيدات

مدرسة الطيبة الثانوية

02

أميمية طالب السعيدات

مدرسة الطيبة الثانوية

02

سوسن الخليفات

مدرسة الطيبة الثانوية

02

غدير السعيدات

مدرسة الطيبة الثانوية

06

اسالم علي السعيديين

مدرسة دالغة الثانوية المختلطة

01

سلسبيل سالم العونات

مدرسة دالغة الثانوية المختلطة

02

ابتسام دخيل هللا السعيديين

مدرسة دالغة الثانوية المختلطة

01

حنين حسين السعيديين

مدرسة دالغة الثانوية المختلطة

21

نسايم صباح السعيديين

مدرسة دالغة الثانوية المختلطة

20

خلود سفيان الرواجفة

مدرسة بنات الراجف الثانوية
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22

نهى سفيان الرواجفة

مدرسة بنات الراجف الثانوية

22

اسراء محمد السعيديين

مدرسة بنات الراجف الثانوية

22

ضحى سالم البدول

مدرسة البتراء االساسية

22

هدى حسن الفقير

مدرسة البتراء االساسية

المشاركين من الذكور
اإلسم

التسلسل

المدرسة

0

محمد يوسف الحمادين

مدرسة وادي موسى الثانوية للذكور

2

سيف محمد المساعدة

مدرسة وادي موسى الثانوية للذكور

2

ثائر ابراهيم الفرجات

مدرسة وادي موسى الثانوية للذكور

2

عامرعلي العمرات

مدرسة جعفر الطيار الثانوية للذكور

2

حذيفة محمد النوافلة

مدرسة جعفر الطيار الثانوية للذكور

6

احمد عاطف النوافلة

مدرسة جعفر الطيار الثانوية للذكور

1

احمد محمد الحسنات

مدرسة وادي موسى االساسية للذكور

2

محمد يحيى الحسنات

مدرسة وادي موسى االساسية للذكور

1

جمال محمود الخليفات

مدرسة الطيبة الثانوية للذكور

01

بالل علي السعيدات

مدرسة الطيبة الثانوية للذكور

00

نزار محمود السعيدات

مدرسة الطيبة الثانوية للذكور

02

زياد محمد الخليفات

مدرسة الطيبة الثانوية للذكور

02

يحيى حامد الخليفات

مدرسة الطيبة الثانوية للذكور

02

احمد موسى الحميدات

مدرسة الطيبة االساسية للذكور

02

فيصل علي الرواضية

مدرسة الطيبة االساسية للذكور

06

محمد نادر السعيدات

مدرسة الطيبة االساسية للذكور

01

عبد هللا صالح الخليفات

مدرسة الطيبة االساسية للذكور

02

عبد هللا ذيان الرواجفة

مدرسة ذكور الراجف الثانوية

__________________________________________________________________________
78

01

راشد خلف الرواجفة

مدرسة ذكور الراجف الثانوية

21

سعد عبد هللا الرواجفة

مدرسة ذكور الراجف الثانوية

20

عطا هللا محمد الرواجفة

مدرسة ذكور الراجف الثانوية

22

زياد اسماعيل الرواجفة

مدرسة ذكور الراجف الثانوية

22

احمد حاتم الشماسين

مدرسة ذكورالبتراء االساسية

22

عيسى السميحيين

مدرسة ذكور البتراء االساسية

22

فادي البدول

مدرسة ذكورالبتراء االساسية

 5ملخص لقضايا ورشات العمل الرئيسة
هذا القسم يقدم لمحة عامة عن الموضوعات التي كثيرا ما أثيرت خالل ورشات العمل التي عقدت في منطقة البتراء .وفيما يلي موجز
آلراء محددة للمشاركين من المجتمعات الست ،من أجل إعطاء صورة أكثر تفصيال عن الوضع في كل من هذه المجتمعات والمتعلقة
بقضايا ا لنقل  ،حركة المرور والطرق ،المياه ،النفايات والخدمات االخرى ،االرض ،المواشي ،المدارس ،االتصاالت ،التوظيف ،التمثيل،
مرافق ترفيهية ،الصحة والبيئة.
 2.0النقل
وعموما يتبين من خالل ورشات العمل بأنه ال تتوفر خطوط باصات كافية في منطقة البتراء والمتوفر منها غير منتظم واليمكن
االعتماد عليه .ونتيجة لذلك فإن السكان المحليين ،خاصة من ينتمون منهم الى المجتمعات الصغيرة والفقيرة يواجهون صعوبات في االنتقال
الى اماكن اخرى في المنطقة وبالتالي صعوبة في التواصل مع نظام المواصالت االقليمي .باالضافة الى ذلك فإن ذلك يمنع السكان المحليين
من مشاركة المجتمعات االخرى في هيكلها االساسي والذي يفتقرون اليه في مجمتمعهم االصلي .بالنسبة لمجتمعات الطيبة ووادي موسى فهذه
القضية ليست ذات اهمية النهم يمتلكون وسائل نقل خاصة اكثر كما إن معظم الهياكل االساسية والخدمات اضافة الى خطوط باصات النقل
اإلقليمي موجودة في وادي موسى.
قضايا أخرى تمت اثارتها:





يرغب المشاركون من منطقتي الطيبة ووادي موسى بوجود تلفريك يربط بين المناطق المرتفعة والمنخفضة في
مناطقهم.
اشتكى المشاركون من منطقة الطيبة من عدم وجود خدمات النقل في االوقات المتأخرة من الليل.
وذكر المشاركون من أم صيحون بأن خط الباصات الذي يربطهم بوادي موسى ال يمكن االعتماد عليه مما يؤدي الى
تأخر اوالدهم في الوصول الى المدرسة.
اشتكى المشاركون في ورشات عمل البيضا والراجف ودالغة من سوء خطوط النقل و المواعيد الغير مالئمة
للباصات المتجهة الى المجتمعات األخرى والى الجامعات.

 5.2حركة المرور والطرق
فيما يتعلق بالمرور والطرق فقد تحدث المشاركون في ورشات العمل عن قضية السالمة العامة في المنطقة .ان حركة المرور في
الطرق الرئيسية التي تقتحم المجتمعات الصغيرة تشكل خطر على االطفال بالتحديد ( على سبيبل المثال إن الخطر يزداد في أم صيحون
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ودالغة بسبب افتقارها ألضواء الطرقات والتعبيد ) .حتى في المجتمعات االكبر ،مثل وادي موسى ،فإن مسألة االمن تعتبر مشكلة حيث
تفتقر الكثير من الشوارع الى االرصفة مما يجبر االشخاص الى السير في الشوارع .وإذا كانت اوضاع الطرق الرئيسية في المنطقة جيدة
نوعا ما ،فقد قيل بأن اوضاع الشوارع داخل االحياء سيئة وبحاجة الى تحسينات.
اثار المشاركون في ورشة العمل قضايا أخرى تتعلق بحركة المرور والطرق:


ذكر المشاركون في ورشة عمل وادي موسى وجود مشاكل ازدحام مروري خطيرة في مركز المدينة خالل
ساعات العمل.
تقع المرافق المخصصة للسكان المحليين (مثل البنوك) في نفس الشوارع التي تقع فيها مرافق السياح .اضافة الى
ذلك فان باصات السياح تغلق الشوارع وتعتبر مزعجة بالنسبة للسكان المحليين.



اشار المشاركون في ورشة عمل البيضا بأن االوضاع السيئة للشوارع داخل االحياء في شمال المجتمعات تحتاج
للتحسين وبان الطرقات تفتقر التعبيد.



 5.3المياه
شح المياه الغراض الزراعة هي احد اهم القضايا التي اثارها المشاركون من المجتمعات الست في المنطقة .فإن الينابيع تجف
والمجتمعات تفتقر لالراضي المهيئة لبناء السدود او ألية انظم ٍة اخرى لجمع المياه .وثمة مسألة أخرى تتعلق بالمياه حيث انه اليوجد في
المنطقة مياه نظيفة صالحة للشرب وبالتالي فإن السكان بحاجة الى شراء مياه الشرب من معان أو اماكن غيرها.
قضايا اخرى متعلقة بالمياه:


قامت شركة زراعية تعاونية بإنشاء بئر في الراجف مما يوفر الماء لبعض السكان المحليين ولكنه ال يكفي للمجتمع
كامالٌ وال يغطي اإلحتياجات المستقبلية.



اشتكى المشاركون في منطقة دالغة من المياه المتسربة من االنابيب البالية ونتيجة لذلك فإن نوعية المياه رديئة مما
يشكل خطرا على صحة الطبقة الفقيرة من السكان الذين يشربون هذه المياه.

 5.4النفايات و الخدمات االخرى
اشتكى المشاركون في ورشات العمل المجتمعية من عدم امكانية االعتماد على خدمات جمع النفايات واقتصارها على مناطق محددة.
في وادي موسى على سبيل المثال الحظ السكان بانه يتم اإلهتمام بنظافة مناطق المدينة التي يتردد عليها السياح اكثر من المناطق األخرى.
في أم صيحون تمت اإلشارة الى الحاجة الملحة لحاويات بغطاء لمنع الحيوانات التي تتواجد في المدينة من الوصول اليها.
قضايا أخرى تتعلق بالخدمات العامة:


اشتكى الناس في الراجف من سوء نظام المجاري والتصريف.



اشار المشاركون في دالغة الى إن خدمات جمع النفايات اليمكن االعنماد عليها إضافة الى قلة عدد الحاويات.



اشتكى سكان مجتمع دالغة من انعزالهم فترة الشتاء عن المناطق االخرى وذلك الغالق الطرق بسبب االحوال الجوية
وكذلك انقطاع التيار الكهربائي غالبا لعدة ايام.
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 5.5األرض
ذكر المشاركون من جميع انحاء اقليم البتراء مراراً العديد من القضايا المتعلقة باالرض .فارتفاع اسعار االراضي يمنع السكان من
شرائ ها .هذه هي احد االسباب التي تمنع السكان من الحصول على المزيد من االراضي الستيعاب تزايد اعداد السكان من حيث احتياجات
السكن وغيرها من الخدمات .كما إن قوانين البناء الصارمة خاصة بالنسبة للمناطق القريبة من محمية البتراء االثرية تقيد السكان المحليين.
وفقا للمشاركين في ورشات العمل فإن ملكية االراضي الغير موضحة و الغير موثقة هو سبب رئيسي آخر يقيد نشاط البناء في المنطقة،
خاصة الطبقة الفقيرة من السكان في المجتمعات الصغيرة مثل البيضا ،أم صيحون ،و دالغة والذين ليس لديهم المقدرة على تسجيل
اراضيهم بشكل رسمي نظراً لرسوم التسجيل المرتفعة.
.
قضايا أخرى تتعلق باالراضي في المجتمعات الست:


ابلغ المشاركون في الطيبة عن نقص االراضي المهيئة للبناء والتي تسمح بزياة االستثمار والتطوير إضافة الى الحاجة لزيادة
مساحات اإلسكان إلستيعاب عدد السكان المتزايد.



يالحظ مشاركو أم صيحون بأن القيود الخاصة على االراضي في مجتمعهم والتي أعلنت "منطقة تطوير حضري" تقيد نشاطاتهم
االقتصادية على سبيل المثال استحالة توفير مرافق إقامة للسياح.



اشتكى المشاركون في أم صيحون من نقص األراضي لتوسيع قريتهم الالزمة إلستيعاب الزيادة السكانية ويعود سبب هذا النقص
الى موقعهم المجاور لمحمية البتراء األثرية واستحالة الحصول على اراضي مجاورة من اجل التنمية.



اشتكى سكان البيضا وأم صيحون من قلة موافقات البناء التي تم اصدارها العام الماضي مم يؤدي الى عمليات بناء غير قانونية
اثناء الليل.



ابلغ مشاركو الراجف عن نقص االراضي لبناء المدارس الجديدة الستيعاب اعداد الطالب المتزايدة ولتوسيع القرية والذي يعود
سبب ذلك الى إن ملكية معظم االراضي تعود للحكومة.



اثار المشاركون من دالغة موضوع تمليك اراضي بعيدة تستخدم للمخيمات الصيفية وهي تتعلق باالراضي االميرية وكذلك
يخشى المشاركون من ان انشاء محمية المسعودة سيؤدي الى خسارة اراضيهم.

 5.6الحيوانات
لم تذكر القضايا المتعلقة بالحيوانات إال في بعض االجتماعات المجتمعية .عبر المشاركون من وادي موسى وأم صيحون عن مخاوفهم
المتعلقة باسطبالت الحيوانات الواقعة بالقرب من المناطق السكنية والتي تسبب انتشار روائح سيئة في االحياء وقد تؤثر ايضا ً على النظافة.
كان المشاركون من أم صيحون يطالبون بإنشاء اماكن محددة لوضع األحصنة والحمير والجمال فيها ليالً حيث تكون هذه االماكن بعيدة عن
مكان سكنهم وعن الشارع الرئيس  .في الواقع تعتبر الحيوانات التي تتجول بدون رقيب في أم صيحون مشكلة أخرى .وطالب اهالي أم
صيحون بوجود عيادة بيطرية في مجتمعهم.
 5.0المدارس
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تم إثارة قضية تطوير المدارس والمرافق الخاصة باالطفال بشكل عام في كل ورشات عمل المجتمع .باالضافة الى مجتمعي وادي
موسى والطيبة واللذين هما االفضل حاالً فإن المشاركين من جميع المجتمعات األخرى ذكروا ضعف التدريس في المدارس إما بسبب
معلمين غير كفوئين او غير محفزين باإلضافة الى عدم كفاية االموال لتجهيز المدارس بشكل افضل (مثال بالحواسيب واالنترنت) و لتقديم
نشاطات المنهجية .وعبر المشاركون من البيضا و أم صيحون ودالغة عن حاجتهم الملحة لروضات اطفال في مجتمعاتهم.
قضايا أخرى ذكرها المشاركون بورشات العمل:


ذكر مشاركو الطيبة مشاكل تحسس في بعض المدارس.



طالب مشاركو أم صيحون بإنشاء مدرسة عسكرية للذكور في مجتمعهم لضمان ذهاب االوالد الى المدرسة بدالً من عملهم في
المحمية.



بينما اشتكى مشاركو دالغة من عدم وجود مدارس للذكور إال مدرسة عسكرية واحدة.



ذكر المشاركون في ورشات عمل المجتمع في البيضا ودالغة حاجتهم للمزيد من المدارس الستيعاب االعداد المتزايدة للطالب.



يشعر المشاركون في الطيبة وأم صيحون بأنهم يفتقرون الى أماكن آمنة للعب االطفال.

 5.8االتصاالت
ذكر سكان الجتمع المحلي ممن شاركوا في ورشات العمل عموما ً وجود تفاوت كبير في توفر وسائل االتصال في المنطقة .إذا كانت
تغطية شبكة الهاتف و االنترنت ( على الرغم من سرعتها المحدودة وتكلفتها العالية) في المجتمعات االكبر جيدة فإنها محدودة جداً في
المجتمعات االصغر .فيما يتعلق باإلنترنت فقد ذكر ثالثة من مجتمعات المنطقة الست وهي مجتمعات البيضا ،الراجف ودالغة عدم وجود
شبكة انترنت وضعف تغطية شبكة الهواتف النقالة.
 5.2فرص العمل والدخل
احدى القضايا العامة بين االقاليم هي صعوبة ايجاد المرأة لعمل مناسب لها .وهذا يشمل النساء ذوات المستوى التعليمي المتقدم وذوات
المستوى التعليمي البسيط عل حد سواء .يعود سبب هذه المشكلة جزئيا ً وكما اوضحوا الى ثقافة العيب والتي تعيق العمل مع اشخاص
اغراب كما هو الحال في قطاع السياحة .يوجد عموما ً رغبة قوية للمشاركة بشكل اكبر في قطاع السياحة ولتعلم المهارات الضرورية مثل
اللغة اإلنجليزية ،تكنولوجيا المعلومات او مهارات التسويق .باالضافة الى ذلك عبر المشاركون والذين ال توجد في مجتمعاتهم عوامل جذب
سياحي عن رغبتهم بتاسيس مناطق او تسهيالت سياحية في مجتمعاتهم إلجتذاب السياح .اظهرت النساء من المجتمعات كافة باستثناء وادي
موسى رغبتهم الشديدة بالعمل في مجال االشغال اليدوية .في معظم المجتمعات بإستثناء دالغة حيث بادرت النساء بإنتاج اشغال يدوية
محلية ومنتجات شعبية أخرى ولكنهن طلبن دعما اكبر لتطوير مشاريعهن.
قضايا أخرى اثارها المشاركون بورشات العمل المتعلقة بفرص العمل واألجر:


اثار المشاركون في وادي موسى تساؤالت حول تأمين فرص عمل لخريجي كلية البتراء للسياحة واآلثار .كما عبروا عن
مخاوفهم بخصوص افتقار المنطقة الى التنوع االقتصادي واعتمادها وبشكل كبير على مصدر الدخل الرئيس وهو
السياحة.
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ذكرت نساء الطيبة حاجتهن للتدريب من اجل تحسين تسويق منتجاتهن الحرفية باالضافة الى الحاجة لزيادة وعي السكان
المحليين بمنتجاتهن .ومن اهم التحديات الرئيسية التي تواجهها منتجاتهن هي التنافس مع السلع الصينية المستوردة
والزهيدة الثمن التي تباع في محمية البترا األثرية ،كما انهن ليس لديهن مواقع استراتيجية لبيع منتجاتهن.



اشتكى مشاركو الطيبة بانهم ال يحصلون اال على عائدات بسيطة من طيبة زمان ومن الحركة السياحية التي تمر من
خالل الطيبة.



ذكر مشاركو أم صيحون قضية اجتماعية مرتبطة باسباب اقتصادية وهي إن األطفال وخاصة االوالد يذهبون الى محمية
البتراء االثرية لبيع الهدايا التذكارية بدال من الذهاب الى المدرسة.

 5.13التمثيل
احدى القضايا التي تمت اثارتها في العديد من ورشات العمل هي التمثيل السياسي من المجتمعات الست في الحكومة المحلية .واشتكى
بالتحدي د الناس من البيضا والراجف ودالغة من عدم تمثيل مجتمعاتهم  .بالنسبة للنساء خاصة المشاركون من الراجف فقد اشاروا الى
ضرورة وجود ضابطة ارتباط وذلك ألنهن لن يتمكن من التوجه بقضاياهن الى رجل بسبب االعراف .وكذلك اقترح المشاركين من مجتمع
البيضا وجود مكان عام للقاءات (الديوان) للنقاش.اعربت النساء في وادي موسى ايضا ً عن حاجتهن الى مقر لإلجتماعات مخصص للنساء.
 5.11المرافق الترفيهية
اشتكى المشاركون من جميع المجتمعات في المنطقة ،خاصة المناطق الفقيرة من افتقارهم للمرافق الترفيهية وبالتحديد مراكز الشباب
والمرافق الرياضية وكذلك المتنزهات واالماكن العامة الممتعة للتجمع فيها.
قضايا اثارها المشاركون من المجتمع بخصوص المرافق الترفيهية:


بأرض مستوية متوفر للجميع خاصة للفتيات والنساء.
أعرب مشاركو الطيبة عن رغبتهم بامتالك مركز رياضي
ٍ



يرغب مشاركو أم صيحون بمكتبة ومشاركو البيضا يشكون وضع مكتبتهم الردئ .



يتذمر مشاركو أم صيحون من قلة النشاطات في جمعية النساء نظراً لعدم حصولهم على الموافقة إلنتاج االشغال اليدوية التي
يرغبون بصنعها.



اقترح مشاركو البيضا والراجف انشاء جمعية لتقدم الدروس او التدريبات في مجال اللغات و المهارات األخرى (مثل الخياطة ،
تكنولوجيا المعلومات).



كان اقتراح مشاركي الراجف أن يتم إنشاء مركز لألطفال لتنظيم المخيمات الصيفية.

 5.12الصحة
أشار المشاركون عموما ً في ورشات العمل بأن الخدمات الصحية في المنطقة ليست موزعة بالتساوي بين انحاء اإلقليم وبأن عدد
كاف وخاصةً للنساء.
أطباء اإلختصاص الموجودين غير
ٍ
قضايا أخرى تمت إثارتها في ورشات المجتمع:
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أشار مشاركو وادي موسى الى نقص التخصصات في المستشفى ورداءة التجهيزات فيها .عالوة على ذلك فالتجهيزات
المختبرية الغراض الفحوصات الطبية محدودة والصيدليات الحكومية غالبا ً ما تكون مغلقة .



أشار مشاركو الطيبة الى عدم وجود أطباء إختصاص في المستشفى ووجود نقص عام في أطباء االسنان وكذلك رغبتهم بوجود
عيادة نسائية .إضافةً الى ذلك فقد اقترحوا توفير حمالت توعية صحية اكثر مثل حمالت تنظيم األسرة وتوفير مركز لألطفال
ذوي اإلحتياجات كالذي يوجد في الراجف.



طالب مشاركو البيضا بتوفير طبيب اكثر إلتزاما ً ومختبر طبي فعال وممرضة.



اشار مشاركو الراجف الى وجود الخدمات الطبية السيئة فقط على سبيل المثال قيم المختبر يأتي مرتين في الشهر فقط وغرفة
الطوارئ تبقى مفتوحة حتى منتصف النهار فقط.

 5.13البيئة
كان المشاركون في ورشات عمل الشباب هم األكثر حرصا ً على البيئة ،حيث انهم اعلنوا بوضوح رغبتهم بإستخدام مصادر الطاقة
األكثر صداقة للبيئة و استخدام طرق إعادة تدوير النفايات في المنطقة .إقترح المشاركون من ورشة عمل السياحة أيضا أنه ينبغي تعزيز
وبشكل خاص مجال السياحة البيئية ،من أجل الحفاظ على تراث وموارد اإلقليم .شعر المشاركون من المجتمعات المحلية والتي تشملها
السياحة الداخلية والخارجية بخطر على البيئة المحلية .يتمثل هذا في وادي موسى بالتلوث الذي تحدثه الحافالت السياحية التي تمر عبر
المجتمع .أما في البيضا سبب التلوث الناجم عن النفايات هوما يتركه السكان المحليون من مخلفات خالل نزهة عطلة نهاية االسبوع على
طول الطريق الرئيس المحيط بمحمية البتراء األثرية .أشار سكان البيضا ايضا الى الروائح الكريهة الصادرة من محطة معالجة المياه.
وثمة مسألة أخرى أثارها المشاركون تتعلق بالبيئة وهي توقف عملية الرش لمكافحة البعوض في مجتمعاتهم (البيضا والراجف) .وأشار
سكان الراجف أيضا إلى أن عدم وجود الشجيرات لحماية انجراف التربة في بعض أجزاء من المدينة أدى إلى تهديد متزايد من االنهيارات
االرضية والفيضانات المحتملة.

 .6االستبيانات
 6.1استبيان لورشات العمل
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 .01استبيان لورشات عمل للشباب
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المقدمة:
وزعت أوراق اإلستبيانات على المشاركين في نهاية كل ورشة عمل عقدت في اقليم البتراء في شهري ايلول وتشرين االول من
عام  .2101كانت ورشة عمل دالغة هي اإلستثناء الوحيد حيث تم اعتبارها غير مناسبة او غير مفيدة لتوزيع اإلستبيانات .أم بالنسبة
لورشات عمل الشباب فقد تم تعديل محتوى اإلستبيانات قليال مع الحفاظ على المحتوى الرئيس للحصول على اجابات قابلة للمقارنة.
أجاب  212أشخاص على اإلستبيانات من أصل  221شخصا ً شاركوا في ورشات العمل .معظم الذين أجروا المقابالت جاءوا
من وادي موسى ( ،)%22متبوعا بالطيبة ( )%21والبيضا ( .)%06تراوحت اعمار معظم الذين تمت مقابلتهم بين  21إلى  21عاماً،
اما اعمار الذين أجروا المقابالت فقد كانت اقل من  21عاماً .يمكن تفسير التمثيل المرتفع لمن هم دون  21ممن أجروا المقابالت من
خالل جلستين منفصلتين تم عقدها للشباب في المنطقة .وقد كانت نسبة نمثيل الفئة العمرية األكبر من 61قليلة في هذا اإلستبيان .و بما أن
وجود الرجال فوق  61عاما ً في ورشات عمل المجتمع للرجال كان قليالً و عدد اإلستبيانات التي تم ملؤها اقل من عدد الحضور فإن ذلك
قد يعني إما عدم رغبة العديد من االشخاص األكبر سنا ً في ملء اإلستبيان او عدم قدرتهم على ذلك .و بغض النظر عن جنس األشخاص
الذين تمت مقابلتهم فإنه يمكن القول إن عدد النساء والرجال الذين شاركوا في االستبيان كان متساويا ً.
جدول رقم  0معلومات األشخاص الذين أجروا المقابالت
عدد المقابالت الكلي
مجتمع الذين أجروا المقابالت

%

البيضا
دالغة
الراجف
الطيبة
ام صيحون
وادي موسى
المجموع

06
1
02
21
01
22
011

238
اعمار الذين أجروا
المقابالت
أقل من 21
21-21
61-21
اكثر من 61
المجموع

%
26
21
20
2
011

جنس الذين أجروا
المقابالت
ذكور
إناث
المجموع

%
51
42
133

السؤال رقم  :0اإلحتياجات من المرافق العامة
كما هو موضح في جدول رقم  2فإن المرافق العامة األكثر نقصا ً في البتراء هي المدارس ،المراكز الرياضية والترفيهية والمراكز
الطبية او المستشفيات .بالنسبة الذين شاركوا باإلستبيان فإن تحسين خدمات الشرطة و الدفاع المدني و خدمات الكهرباء والصرف الصحي
قد كانت أقل أهمية .وبالرغم من ذلك فإن هنالك إختالفات بين الحاجات الملموسة لكل من النساء والرجال .حيث تولي النساء اهمية اكبر
لخدمات مثل المراكز الثقافية و المراكز الطبية وبنية إتصاالت تحتية محسنة ،بينما يركز الرجال بشكل أكبر على تطويرالخدمات العملية
و االساسية العامة مثل تطوير مصادر المياه و نظام الصرف الصحي وادارة التخلص من النفايات.
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جدول رقم  2اإلحتياجات من الخدمات والمرافق العامة ( بالنسبة المئوية) -المجموع الكلي والجنس
ما هي اهم الخدمات العامة الالزمة لمنطقتكم؟

المجموع %

الرجال %

النساء %

مدارس
مراكز ثقافية (مكتبة ،دار للموسيقى ،دور سينما  ،مسارح  ....الخ).
مراكز شبابية رياضية وترفيهية
مراكز صحية و/أو مستشفيات
تطوير مصادر المياه
تطوير خدمات الصرف الصحي
تحسين تصريف األمطار
تحسين خدمات الكهرباء
تحسين البنية التحتية لألتصاالت ( الهاتف ،خدمة
االنترنت ،وخطوط التلفزيون )
تحسين ادارة النفايات (جمع النفايات)
تحسين خدمات الشرطة و الدفاع المدني
اجابات متعددة – اهم  2خيارات

%61
%22
%62
%62
%22
%22
%22
%22
%22

%61
%20
%62
%22
%62
%22
%22
%22
%21

%61
%21
%62
%12
%21
%22
%26
%22
%21

%22
%01

%22
%21

%21
%02

يبدو أن أعمار األشخاص الذين تمت مقابلتهم له تأثير على نظرتهم لما هو ضروري من مرافق عامة و خدمات معينة (انظر الجدول
رقم  .)2و من المالحظات المثيرة لإلهتمام أن األ شخاص األصغر سنا (أقل من  )21يركزون اكثر على تطوير المدارس مثلما يفعل
األكبر سنا .هذا له أهمية خاصة حيث إن هذه الفئة العمرية هي األقدر على تقييم الوضع الحالي للمدارس في مجتمعات اقليم البتراء .وهنالك
مالحظة أخرى مثيرة لإلهتمام وهي إن أهمية الحاجة لتطوير المراكز الثقافية والخدمات الطبية  /المستشفيات تقل مع إزدياد العمر .وعلى
العكس من ذلك فإن تطوير مصادر المياه والتي تبدو مرتبطة مع تحسين تصريف األمطار تمثل مسألة مهمة لألشخاص فوق  21عاما.
وتعزى أولوية وجود مياه كافية لألشخاص األكبر سنا إلى تركيز هؤالء األشخاص على الزراعة كمصدر لكسب الرزق .وبشكل عام
فهنالك شكاوى دائمة بخصوص نقص المياه الخاصة بالزراعة.
جدول رقم  3اإلحتياجات من الخدمات والمرافق العامة ( بالنسبة المئوية) -العمر
ما هي اهم الخدمات العامة الالزمة لمنطقتكم؟

أقل من 21

21-21

أكثر من 21

12
62
62
26
26
22
22
02
22

62
22
62
11
26
22
21
01
21

62
26
62
26
10
21
60
21
22

مدارس
مراكز ثقافية (مكتبة ،دار للموسيقى ،دور سينما  ،مسارح  ....الخ).
مراكز شبابية رياضية وترفيهية
مراكز صحية و/أو مستشفيات
تطوير مصادر المياه
تطوير خدمات الصرف الصحي
تحسين تصريف األمطار
تحسين خدمات الكهرباء
تحسين البنية التحتية لألتصاالت ( الهاتف ،خدمة
االنترنت ،وخطوط التلفزيون )
22
21
21
تحسين ادارة النفايات (جمع النفايات)
22
21
21
تحسين خدمات الشرطة و الدفاع المدني
اجابات متعددة – اهم  2خيارات
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عند النظر إلى الحاجة إلى المرافق العامة والخدمات المختلفة في المناطق المختلفة ،يمكن مالحظة عدة أشياء .يمكن القول بشكل عام
بأن المجتمعات مثل البيضا والتي تعاني نقصا في المدارس  ،المراكز الصحية /المستشفيات  ،الخدمات الصحية الجيدة و البنية التحتية
لالتصاالت أو دالغة ( و التي تعاني من نقص شديد في المدارس ،المراكز الصحية و البنية التحتية لالتصاالت) فيبدو ان النقص األكبر
هو في المراكز والخدمات األساسية والعامة .ويعزى هذا النقص إلى مواقعها على محيط اقليم البتراء وكذلك العدد القليل للسكان .بالنسبة
ألم صيحون فإن مصادر المياه و خدمات التصريف الصحي تعمل بشكل جيد بالمقارنة مع إدارة النفايات والتي تتطلب تغييرات هائلة وفقا
لسكان المجتمعات .وهذا يتطابق مع االراء التي ابداها السكان خالل ورشات العمل.
جدول رقم  :4اإلحتياجات من الخدمات والمرافق العامة ( بالنسبة المئوية) -المجتمعات
ما هي اهم الخدمات العامة الالزمة لمنطقتكم؟

البيضا
((N= 5

دالغة
((N=16

الراجف
((N= 20

الطيبة
((N=29

أم صيحون
)(N=15

وادي موسى
)(N=39

مدارس
مراكز ثقافية (مكتبة ،دار للموسيقى ،دور سينما
 ،مسارح  ....الخ).
مراكز شبابية رياضية وترفيهية
مراكز صحية و/أو مستشفيات
تطوير مصادر المياه
تطوير خدمات الصرف الصحي
تحسين تصريف األمطار
تحسين خدمات الكهرباء
تحسين البنية التحتية لألتصاالت ( الهاتف،
خدمة االنترنت ،وخطوط التلفزيون )
تحسين ادارة النفايات (جمع النفايات)
تحسين خدمات الشرطة و الدفاع المدني
اجابات متعددة – اهم  2خيارات

100
0

88
63

65
30

76
52

80
74

46
65

0
100
20
80
02
20
80

50
94
31
6
38
13
75

55
40
75
50
35
35
60

72
69
79
14
48
17
31

73
67
0
13
13
30
60

74
59
62
33
56
33
31

0
60

13
19

20
10

24
21

93
14

39
5

السؤال رقم : 2مجاالت إنعاش اإلقتصاد
لم يبد معظم االشخاص الذين تمت مقابلتهم آراء صارمة بخصوص أهمية تصنيع األشغال اليدوية او مراكز التصنيع من أجل إنعاش
اإلقتصاد في إقليم البتراء (كما هو واضح في إنخفاض نسبة اإلجابات مهم جداً وغير مهم إطالقاً) .الوضع يختلف تماما عندما يتعلق االمر
بقطاع التقنيات الحديثة والكثافة المعلوماتية ،فمعظم الناس لديهم آراء قوية فيما يتعلق بهذه القطاعات الصناعية .وعلى اي حال فإن عدد
األشخاص الذين يؤمنون بأن التركيز على قطاع التقنيات الحديثة هو مهم جداً هو اكبر بقليل من عدد األشخاص الذين كانت إجاباتهم بعدم
أهمية هذا القطاع على اإلطالق لتطوير االقتصاد في إقليم البتراء .وبما يتعلق بمجالي الزراعة والسياحة فلم يظهر من النتائج أي نمط
واضح.
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جدول رقم  :5مجاالت إلنعاش اإلقتصاد -المجموع
ألجل انتعاش االقتصاد في منطقة اإلقليم
أوصي أن يتم التركيز على النشاطات
التالية:
الزراعة
السياحة
الصناعات الحرفية

أكثر أهمية

مهم

ليس مهم جدا

غير مهم
إطالقا

المجموع

22
26
02

01
22
22

22
06
22

22
22
2

011
011
011

011
22
02
01
21
صناعات عالية التقنية  /ذات معرفة عالية
المجاالت األخرى التي تم اإلشارة اليها  :النقل )  ، (2xاآلثار ،النشطات الثقافية ،مراكز صحية ،تنظيم األراضي وطرق زراعية أفضل،
مكتبات عامة ،نشاطات رياضية ،الطريق الزراعي الرئيس و خدمات تقنية المناهج و المعلومات
بالبنظرإلى آراء الرجال فيمكن إيجاد نمط متماثل للتوزيع العام لإلجابات  ،فالرجال أكثر تناقضا ً فيما يخص السياحة .كما أنهم
يعتبرون الصناعات الحرفية األكثر اهمية او هي غير ذات أهمية على اإلطالق لتطوير اإلقتصاد في إقليم البتراء .ومن المالحظ إن النساء
أكثر سلبية من الرجال فيما يتعلق بكون الزراعة بؤرة التطور اإلقتصادي ،كما إنهن يملن إلى إعتبار الصناعات عالية التقنية  /ذات معرفة
عالية كقطاع ذو أهمية كبيرة في المستقبل .ومن المالحظ إن الرجال ينظرون الزراعة وبنسبة ( )%21كأنها العمل األكثر أهمية ( مهمة
جداً ومهمة) إلنعاش اإلقتصاد وبشكل أكبر من كل من  :الصناعات العالية التقنية ( ،)%22الصناعات الحرفية ( )%21و السياحة
( )%62بينما بالنسبة للنساء فالصناعات العالية التقنية والصناعات الحرفية ( %61لكل منها) تتفوق على السياحة ( )%21والزراعة
( .)%21والتفسير البديهي لهذه النتائج هو إنه وبالنسبة للنساء فإن السياحة والزراعة ال تمثل مجاالت مناسبة للحصول على الوظائف،
بينما قطاع المهن الحرفية من المحتمل أن يوفر وظائف مرغوبة بالنسبة إليهن.
جدول رقم  :6مجاالت إلنعاش اإلقتصاد -الجنس
ألجل انتعاش االقتصاد في منطقة اإلقليم
أوصي أن يتم التركيز على النشاطات
التالية:
الرجال
الزراعة
السياحة
الصناعات الحرفية
صناعات عالية التقنية  /ذات معرفة عالية
النساء
الزراعة

أكثر أهمية

مهم

ليس مهم جداً

غير مهم
إطالقا ً

المجموع

22
21
1
21

26
06
21
02

21
00
21
02

02
22
2
21

011
011
011
011

02

02

22

22

011

السياحة

22

21

20

21

011

الصناعات الحرفية

06

22

22

02

011

صناعات عالية التقنية  /ذات معرفة عالية

22

01

02

21

011

بالنسبة للسكان الذين تقل أعمارهم عن  21سنة ،فالسياحة تمثل القطاع الذي يجب أن يركز عليه اإلقتصاد المحلي .فقط  %02من هذه
الفئة العمرية تعتبر السياحة بأنها غير مهمة على اإلطالق إلنعاش اإلقتصاد في إقليم البتراء .غير أن الفئة العمرية بين  21-21سنة تفضل
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قطاع الصناعات العالية التقنية  /ذات معرفة عالية على قطاع السياحة حيث ان  %62من المشاركين رأوا بأن قطاع الصناعات العالية
التقنية  /ذات معرفة عالية هو مهم أو مهم جداً .بالنسبة للسكان الذين اعمارهم أكثر من  21سنة فإن تفضيلهم ألحد القطاعات اقل وضوحا.
فالبنسبة لقطاع الصناعات العالية التقنية  /ذات معرفة عالية و قطاع السياحة فإن نصف المشاركين اعتبروها مهمة جداً أو مهمة بينما
اعتبرها النصف اآلخر غير مهمة أو غير مهمة على اإلطالق.الرأي الوحيد الذي إتفقت عليه الفئات العمرية المختلفة هو إن قطاع الزراعة
أقل أهمية .بشكل عام ال تعتبر الصناعات الحرفية بأنها مهمة جداً إلنعاش اإلقتصاد ولكن تعتبرها األغلبية من بين الفئات الثالث بأنها
مهمة.
جدول رقم  :0مجاالت إلنعاش اإلقتصاد -العمر
ألجل انتعاش االقتصاد في منطقة اإلقليم
أوصي أن يتم التركيز على النشاطات
التالية:
أقل من 23سنة
الزراعة
السياحة
الصناعات الحرفية
صناعات عالية التقنية  /ذات معرفة عالية
 43-23سنة
الزراعة
السياحة
الصناعات الحرفية
صناعات عالية التقنية  /ذات معرفة عالية
أكثر من  43سنة
الزراعة
السياحة
الصناعات الحرفية
صناعات عالية التقنية  /ذات معرفة عالية

أكثر أهمية

مهم

ليس مهم جدا

غير مهم
إطالقا

المجموع

26
21
2
22

02
26
20
02

22
20
26
02

20
02
02
21

011
011
011
011

22
06
02
20

02
21
22
22

20
02
20
01

20
26
2
22

011
011
011
011

06
21
2
20

22
22
22
1

22
2
20
02

22
20
2
22

011
011
011
011

بالنسبة للتنوع في اإلجابات بحسب المجتمع الذي ينتمي اليه المشاركون ،فيمكن مالحظة أن الوضع في البيضا ووادي موسى هو
مشابه جداً للتقييم العام .هنالك إختالف واحد يمكن اإلشارة اليه وهو أن أهالي دالغة يعتبرون الزراعة أقل أهمية و أن قطاع الصناعات
العالية التقنية أكثر أهمية للتطور اإلقتصادي أكثر من أي من المجتمعات التي تم تقيمها .من المثير لإلهتمام أن  %21من بين جميع
األشخاص الذين تمت مقابلتهم في هذا المجتمع يعتبرون السياحة ليست مهمة إطالقا ً لتعزيز إقتصاد البتراء .ويمكن أن يعزى هذا إلى موقع
دالغة البعيد عن المظاهر السياحية في المنطقة .بالمقارنة مع دالغة ،فإن سكان الراجف يعتبرون السياحة عامل مهم لتطوير البتراء
إقتصاديا ً .وكما هو الحال في دالغة ،فإن نسبة عالية من السكان في الطيبة قد يركزون على القطاعات الصناعات العالية التقنية  /ذات
معرفة عالية  .والحالة تختلف كثيراً في أم صيحون حيث  %02فقط من السكان يعتبرون هذه القطاعات مهمة جداً ولكن ما يقارب من
نصف السكان قد يركزون على على الزراعة لتعزيز اإلقتصاد.
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جدول رقم 8:مجاالت إلنعاش اإلقتصاد -المجتمعات
أكثر أهمية

مهم

ليس مهم جداً

غير مهم إطالقا ً

المجموع

22
20
2

21
01
22

20
02
22

01
21
1

011
011
011

21

02

2

22

011

6
01
6

1
21
26

21
1
20

22
21
6

011
011
011

61

02

01

1

011

02
20
01

22
22
21

01
20
20

22
02
02

011
011
011

21

02

0

120

011

21
00
1

20
22
22

21
22
21

20
22
00

011
011
011

22

2

1

21

011

21
22
6

1
02
22

21
02
22

22
20
6

011
011
011

صناعات عالية التقنية  /ذات معرفة عالية
وادي موسى)(N=48
الزراعة
السياحة
الصناعات الحرفية

02

22

6

21

011

22
20
01

22
02
22

21
01
22

02
21
02

011
011
011

صناعات عالية التقنية  /ذات معرفة عالية

21

01

01

22

011

ألجل انتعاش االقتصاد في منطقة اإلقليم
أوصي أن يتم التركيز على النشاطات
التالية:
البيضا ( (N=26
الزراعة
السياحة
الصناعات الحرفية
صناعات عالية التقنية  /ذات معرفة عالية
دالغة )(N=16
الزراعة
السياحة
الصناعات الحرفية
صناعات عالية التقنية  /ذات معرفة عالية
الراجف )(N=16
الزراعة
السياحة
الصناعات الحرفية
الصناعات الحرفية
صناعات عالية التقنية  /ذات معرفة عالية
الطيبة )(N=28
الزراعة
السياحة
الصناعات الحرفية
صناعات عالية التقنية  /ذات معرفة عالية
أم صيحون )(N=17
الزراعة
السياحة
الصناعات الحرفية
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السؤال رقم  :4مجاالت العمل المفضلة لألطفال
بشكل عام ،يسعد الناس إذا عمل اطفالهم في أي من المجاالت المذكورة ،خصوصا ً كادالء سياحيين أو في األنشطة الخارجية،
او في وكاالت السفر وما الى ذلك .وتعتبر الفنادق والمطاعم من المجاالت األقل شعبية لعمل اطفالهم .وكما يالحظ في الجداول ذات األرقام
 1و  01و  00فانه ال يوجد على ما يبدو أن هناك إختالف في الردود بين الجنسين بمختلف اعمارهم.
جدول رقم :2مجاالت العمل المفضلة لألطفال-المجموع الكلي
هل تريد ألبنائك العمل في...
الفنادق
أدالء سياحيين  /نشاطات التخييم
في الشركات السياحية
المطاعم
محالت بيع الزوار /التحف والهدايا
الصناعات الحرفية
الزراعة
القطاع العام  /األمن العام  /الجيش

أرغب كثيرا
22
22
26
22
22
22
20
26

أرغب
22
22
22
20
21
22
21
22

أل افضل
02
6
6
26
6
02
6
02

ال أرغب اطالقا
02
2
2
00
2
2
1
1

المجموع
011
011
011
011
011
011
011
011

جدول رقم :13مجاالت العمل المفضلة لألطفال -الجنس
هل تريد ألبنائك العمل في...
الرجال
الفنادق
أدالء سياحيين  /نشاطات التخييم
في الشركات السياحية
المطاعم
محالت بيع الزوار /التحف والهدايا
الصناعات الحرفية
الزراعة
القطاع العام  /األمن العام  /الجيش
النساء
الفنادق
أدالء سياحيين  /نشاطات التخييم
في الشركات السياحية
المطاعم
محالت بيع الزوار /التحف والهدايا
الصناعات الحرفية
الزراعة
القطاع العام  /األمن العام  /الجيش

أرغب كثيرا

أرغب

أل افضل

ال أرغب اطالقا

المجموع

22
22
22
26
20
21
20
22

22
22
20
21
22
22
22
22

01
1
2
20
01
6
6
02

01
01
2
06
2
2
00
01

011
011
011
011
011
011
011
011

01
20
22
01
26
22
22
21

22
22
22
26
22
26
21
22

21
2
00
20
06
2
02
02

00
2
2
6
2
2
2
2

011
011
011
011
011
011
011
011
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جدول رقم :11مجاالت العمل المفضلة لألطفال-العمر
هل تريد ألبنائك العمل في...
 43-23عام
الفنادق
أدالء سياحيين  /نشاطات التخييم
في الشركات السياحية
المطاعم
محالت بيع الزوار /التحف والهدايا
الصناعات الحرفية
الزراعة
القطاع العام  /األمن العام  /الجيش
فوق  43عام
الفنادق
أدالء سياحيين  /نشاطات التخييم
في الشركات السياحية
المطاعم
محالت بيع الزوار /التحف والهدايا
الصناعات الحرفية
الزراعة
القطاع العام  /األمن العام  /الجيش

أرغب كثيرا

أرغب

أل افضل

ال أرغب اطالقا

المجموع

02
22
22
02
22
22
21
26

22
26
22
21
26
26
22
22

20
6
1
22
01
2
02
06

01
2
2
6
2
2
2
2

011
011
011
011
011
011
011
011

21
53
21
22
26
22
22
21

26
33
21
20
21
22
21
02

02
7
2
22
1
2
2
02

22
7
2
20
1
2
2
02

011
011
011
011
011
011
011
011

وبشكل عام ،تبين ردود السكان صعوبة الوضع اإلقتصادي في المنطقة .ففي أصغر المجتمعات اي في بيضا حيث فرص العمل
الموجودة قليلة كانت أجوبة المشاركين تبيِّن أن الناس ترحب بفكرة عمل أطفالهم في أي من المجاالت المذكورة ما عدا الفنادق والمطاعم.
ومرة أخرى األجوبة تكشف أن معظم سكان المجتمعات يفضلون عدم عمل أطفالهم في الفنادق أو المطاعم والتي يمكن تفسيرها جزئيا بأنه
ينظر إليها إجتماعيا ً وثقافيا ً على أنها غير صالحة للنساء حيث انها تتطلب احتكاكا مع الغرباء ومن جهة اخرى فلقد ذكر عموما في
ورشات العمل ان رواتب السكان المحليين الذين يعملون في الفنادق أو المطاعم أقل بكثير من غير المحليين .وعموما ،فإن الناس في وادي
موسى انتقائيون كثيرا عندما يتعلق األمر في اختيار مجاالت العمل المفضلة ألبنائهم .ويمكن تفسير هذا االمر ببساطة في ضوء حقيقة أن
مجتمع وادي موسى هو بال شك المجتمع األكثر تطوراً و اكثر راحةً في المنطقة ،مما يسمح للناس في أن يكون لديهم المزيد من الخيارات
فيما يتعلق بحقل النشاط المهني المفضل لديهم.
جدول رقم :12مجاالت العمل المفضلة لألطفال-المجتمعات
هل تريد ألبنائك العمل في...
بيضا ()22-26=N
الفنادق
أدالء سياحيين  /نشاطات التخييم
في الشركات السياحية

أرغب كثيرا

أرغب

أل افضل

ال أرغب اطالقا

المجموع

22
21
26

22
00
22

02
1
1

02
1
1

011
011
011

المطاعم
محالت بيع الزوار /التحف والهدايا

26
16

22
20

22
1

00
2

011
011
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الصناعات الحرفية
الزراعة
القطاع العام  /األمن العام  /الجيش
دالغة()13-6=N
الفنادق
أدالء سياحيين  /نشاطات التخييم
في الشركات السياحية
المطاعم
محالت بيع الزوار /التحف والهدايا
الصناعات الحرفية
الزراعة
القطاع العام  /األمن العام  /الجيش
الراجف()23-12=N
الفنادق
أدالء سياحيين  /نشاطات التخييم
في الشركات السياحية
المطاعم
محالت بيع الزوار /التحف والهدايا
الصناعات الحرفية
الزراعة
القطاع العام  /األمن العام  /الجيش
الطيبة()N=22-27
الفنادق
أدالء سياحيين  /نشاطات التخييم
في الشركات السياحية
المطاعم
محالت بيع الزوار /التحف والهدايا
الصناعات الحرفية
الزراعة
القطاع العام  /األمن العام  /الجيش
ام صيحون()N=12-16
الفنادق
أدالء سياحيين  /نشاطات التخييم
في الشركات السياحية
المطاعم
محالت بيع الزوار /التحف والهدايا
الصناعات الحرفية
الزراعة
القطاع العام  /األمن العام  /الجيش
وادي موسى()N=39-41
الفنادق

62
66
12

22
22
02

1
1
1

1
2
1

011
011
011

01
61
21
1
02
22
10
21

22
21
22
22
26
02
21
22

21
21
22
01
1
1
1
02

1
1
1
1
1
1
1
02

011
011
011
011
011
011
011
011

02
22
22

22
22
11

22
1
2

02
1
1

011
011
011

06
22
20
22
21

22
21
62
22
22

22
2
00
00
06

20
1
1
06
2

011
011
011
011
011

22
21
22
22
21
10
22
20

20
60
21
21
22
22
22
26

02
2
2
01
1
2
22
02

00
2
1
2
1
1
1
1

011
011
011
011
011
011
011
011

22
61
22

61
21
22

1
1
1

1
1
1

011
011
011

01
22
20
02
22

12
26
11
21
26

6
1
1
1
20

1
1
1
21
1

011
011
011
011
011

02

22

22

22

011
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أدالء سياحيين  /نشاطات التخييم
في الشركات السياحية
المطاعم
محالت بيع الزوار /التحف والهدايا
الصناعات الحرفية
الزراعة
القطاع العام  /األمن العام  /الجيش

21
22
01
02
21
21
22

01
2
22
22
02
02
02

20
22
21
22
20
21
22

011
011
011
011
011
011
011

01
01
02
01
1
2
02

السؤال رقم  :5آثار السياحة
يشترك جميع سكان المنطقة بأسرها بوجهة نظر إيجابية عموما عن كيفية تاثير السياحة في دخل أسرهم ،وفي البنية التحتية
اإلقليمية ،والخدمات العامة ،والوضع األمني والسالمة والبيئة في مجتمعهم .ويعتبرون ان للسياحة تأثيرا سلبيا قليال على العادات والتقاليد
المحلية .وبشكل عام ،ال توجد فروق كبيرة بين رأي الرجال والنساء من الفئات العمرية المختلفة بشأن تأثير السياحة (انظر الجداول ذات
األرقام  02و  .)02ومن المثير لالهتمام ،أن عدداً قليالً من المشاركين اعتبروا أن للسياحة تأثيراً سيئا على البيئة المحيطة بهم.
جدول رقم  :13تاثير السياحة (بالنسبة المئوية)  -المجموع الكلي
كيف تؤثر السياحة في..؟
دخل العائلة
العادات و التقاليد
البنية التحتية (الشوارع ،المياه ،الكهرباء...،ألخ) في
منطقتكم
الخدمات العامة (التعليم ،الصحة...،ألخ)
الوضع األمني
البيئة والطبيعة في منطقتكم

إيجابي جدا
22
1
22

إيجابي
22
21
20

سلبي
1
22
02

سلبي جدا
1
02
1

المجموع
011
011
011

21
22
21

22
21
26

01
02
02

2
2
6

011
011
011

جدول رقم  :14تاثير السياحة (بالنسبة المئوية) – الجنس
إيجابي جدا

إيجابي

سلبي

سلبي جدا

المجموع

كيف تؤثر السياحة في..؟
الرجال
011
1
2
20
22
دخل العائلة
011
02
21
22
02
العادات و التقاليد
011
6
02
22
26
البنية التحتية (الشوارع ،المياه ،الكهرباء...،ألخ) في
منطقتكم
011
2
02
22
20
الخدمات العامة (التعليم ،الصحة...،ألخ)
011
0
02
22
22
الوضع األمني
011
2
22
22
21
البيئة والطبيعة في منطقتكم
النساء
011
2
1
26
21
دخل العائلة
011
02
26
21
2
العادات و التقاليد
011
1
02
22
21
البنية التحتية (الشوارع ،المياه ،الكهرباء...،ألخ) في
منطقتكم
__________________________________________________________________________
107

الخدمات العامة (التعليم ،الصحة...،ألخ)
الوضع األمني
البيئة والطبيعة في منطقتكم

21
22
22

22
20
21

20
02
02

6
2
2

011
011
011

جدول رقم  :15تاثير السياحة (بالنسبة المئوية) -العمر
كيف تؤثر السياحة في..؟
اقل من  23عام
دخل العائلة
العادات و التقاليد
البنية التحتية (الشوارع ،المياه ،الكهرباء...،ألخ) في
منطقتكم
الخدمات العامة (التعليم ،الصحة...،ألخ)
الوضع األمني
البيئة والطبيعة في منطقتكم
بين  43-23عام
دخل العائلة
العادات و التقاليد
البنية التحتية (الشوارع ،المياه ،الكهرباء...،ألخ) في
منطقتكم
الخدمات العامة (التعليم ،الصحة...،ألخ)
الوضع األمني
البيئة والطبيعة في منطقتكم
اكبر من  43عام
دخل العائلة
العادات و التقاليد
البنية التحتية (الشوارع ،المياه ،الكهرباء...،ألخ) في
منطقتكم
الخدمات العامة (التعليم ،الصحة...،ألخ)
الوضع األمني
البيئة والطبيعة في منطقتكم

إيجابي جدا

إيجابي

سلبي

سلبي جدا

المجموع

22
00
22

22
22
21

1
21
01

1
01
2

011
011
011

21
22
26

21
21
21

02
02
01

2
1
2

011
011
011

20
2
21

26
22
22

01
22
06

2
2
01

011
011
011

20
22
20

22
22
20

22
2
22

1
2
2

011
011
011

21
1
21

22
01
21

1
21
20

02
01
1

011
011
011

20
22
22

20
21
22

20
21
01

1
2
02

011
011
011

مقارنة مع النتائج اإلجمالية ،يبدو أن تقييم الناس في بيضا ألثر السياحة على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والوضع
األمني والسالمة كان اكثر سلبية من المناطق األخرى .و كان الناس في الراجف و دالغة ( الراجف نوعا ما و دالغة بشكل كبير) أكثر
إيجابية من بقية المناطق األخرى ،باستثناء تأثير السياحة على العادات و التقاليد المحلية حيث جاءت النتائج متوسطة .ويمكن تفسير هذا
القبول من واقع أنهم أقل عرضة للسياحة ،وبالتالي أقل عرضة لتجربة اآلثار السلبية للسياحة .بينما الناس في بيضا يعيشون على مقربة من
الموقع السياحي (السيق البارد) ،وبالتالي فهم يعانون بعض اآلثار الجانبية السلبية للسياحة.
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جدول رقم  :16تاثير السياحة (بالنسبة المئوية)-المجتمعات.
كيف تؤثر السياحة في..؟
بيضا () N=33-31
دخل العائلة
العادات و التقاليد
البنية التحتية (الشوارع ،المياه ،الكهرباء...،ألخ) في
منطقتكم
الخدمات العامة (التعليم ،الصحة...،إلخ)
الوضع األمني
البيئة والطبيعة في منطقتكم
دالغة ()N=13-10
دخل العائلة
العادات و التقاليد
البنية التحتية (الشوارع ،المياه ،الكهرباء...،ألخ) في
منطقتكم
الخدمات العامة (التعليم ،الصحة...،ألخ)
الوضع األمني
البيئة والطبيعة في منطقتكم
الراجف ()N=25-26
دخل العائلة
العادات و التقاليد
البنية التحتية (الشوارع ،المياه ،الكهرباء...،ألخ) في
منطقتكم
الخدمات العامة (التعليم ،الصحة...،ألخ)
الوضع األمني
البيئة والطبيعة في منطقتكم
الطيبة ()N=32-36
دخل العائلة
العادات و التقاليد
البنية التحتية (الشوارع ،المياه ،الكهرباء...،ألخ) في
منطقتكم
الخدمات العامة (التعليم ،الصحة...،ألخ)
الوضع األمني
البيئة والطبيعة في منطقتكم
ام صيحون ()N=18-21
دخل العائلة
العادات و التقاليد
البنية التحتية (الشوارع ،المياه ،الكهرباء...،ألخ) في
منطقتكم
الخدمات العامة (التعليم ،الصحة...،ألخ)
الوضع األمني
البيئة والطبيعة في منطقتكم

إيجابي جدا

إيجابي

سلبي

سلبي جدا

المجموع

22
02
21

21
26
21

1
22
22

22
01
01

011
011
011

06
01
22

22
22
21

22
22
22

1
1
1

011
011
011

12
02
22

21
21
02

1
21
6

1
2
1

011
011
011

21
21
22

02
20
21

1
1
1

1
1
1

011
011
011

26
2
62

61
21
21

2
21
2

1
06
2

011
011
011

22
22
21

21
21
21

02
2
02

2
1
1

011
011
011

22
02
22

22
22
22

1
26
00

1
6
1

011
011
011

21
22
21

22
22
21

02
02
1

1
2
2

011
011
011

21
6
01

61
22
12

2
26
6

1
00
6

011
011
011

2
6
00

62
12
26

22
01
22

01
6
6

011
011
011
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وادي موسى ()N=53-52
دخل العائلة
العادات و التقاليد
البنية التحتية (الشوارع ،المياه ،الكهرباء...،ألخ) في
منطقتكم
الخدمات العامة (التعليم ،الصحة...،ألخ)
الوضع األمني
البيئة والطبيعة في منطقتكم

20
2
01

22
26
22

02
21
20

1
01
01

011
011
011

22
22
1

22
21
22

22
02
22

1
1
02

011
011
011

السؤال رقم  :6مزايا ومخاطر السياحة
ينظر الناس في منطقة البتراء بشكل عام للسياحة والسياح بنظرة إيجابية للغاية كما تظهر إجاباتهم في البيانات التي جمعت في
الجدول رقم  .01وأشار الغالبية العظمى من السكان المحليين إلى انهم فخورون جدا بمدينة البتراء كونها مشهورة ،وكذلك ألنها تجذب
العديد من الزوار .ويبدو أن معظم السكان مهتمون في االختالط مع السياح لالستفادة منهم ،ومشاركتهم تراثهم ،كما تشيرإجابة كال السؤالين
حيث كانت أكثر من " ٪21كثيرا جدا" .باإلضافة إلى ذلك ،فإن معظم السكان ال يشعرون بأن النهضة السياحية الحديثة تضع منطقة
البتراء في خطر .وهذا مثير جدا لالهتمام  ،حيث ان األجوبة على األسئلة السابقة (مقارنة مع الجدول رقم  )02تدل على أن معظم الناس
يشعرون بأن السياحة لها تأثير سلبي على التقاليد المحلية .وال توجد فروق مهمة في االراء بين الرجال والنساء .اما فيما يتعلق بالفئات
العمرية المختلفة ،فان الفرق الرئيس الوحيد الجدير بتسليط الضوء عليه أن الفئة العمرية االكبر من  21عام ،يميلون إلى إعتبار الطفرة
السياحية األخيرة أكبر خطراً على منطقة البتراء من الفئات العمرية األخرى.
الجدول رقم  :10مزايا ومخاطر السياحة – المجموع
هل تشعر بالفخر ألهمية البتراء العالمية وأنها مقصد سياحي لمختلف
الجنسيات العالمية؟
هل تزداد معرفتك ومعلوماتك عند التحدث مع الزوار؟
هل ترغب في مقابلة السواح وتعريفهم بثقافتك وعاداتك؟
هل تعتقد أن ازدياد عدد السواح يشكل خطراًعلى منطقة اقليم البتراء؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) أماكن استقطاب السواح في منطقتكم؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) اماكن مبيت السواح في منطقتكم؟

نعم بشدة
20

نعم
02

ال
0

ال بشدة
1

المجموع
011

21
62
02
62
22

21
22
22
22
22

2
2
22
2
01

0
0
06
1
2

011
011
011
011
011

الجدول رقم  :18مزايا ومخاطر السياحة – الجنس
الرجال
هل تشعر بالفخر ألهمية البتراء العالمية وأنها مقصد سياحي لمختلف
الجنسيات العالمية؟
هل تزداد معرفتك ومعلوماتك عند التحدث مع الزوار؟
هل ترغب في مقابلة السياح وتعريفهم بثقافتك وعاداتك؟
هل تعتقد أن ازدياد عدد السياح يشكل خطرًا على منطقة اقليم البتراء؟

نعم بشدة

نعم

ال

ال بشدة

المجموع

22

06

0

1

011

21
60
02

21
26
22

2
2
22

1
0
22

011
011
011
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هل ترغب في وجود (المزيد من) أماكن استقطاب السياح في منطقتكم؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) اماكن مبيت السياح في منطقتكم؟
النساء
هل تشعر بالفخر ألهمية البتراء العالمية وأنها مقصد سياحي لمختلف
الجنسيات العالمية؟
هل تزداد معرفتك ومعلوماتك عند التحدث مع الزوار؟
هل ترغب في مقابلة السواح وتعريفهم بثقافتك وعاداتك؟
هل تعتقد أن ازدياد عدد السياح يشكل خطر لمنطقة اقليم البتراء؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) أماكن استقطاب السياح في منطقتكم؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) اماكن مبيت السياح في منطقتكم؟
الجدول رقم  :12مزايا ومخاطر السياحة – العمر
اصغر من  23عام
هل تشعر بالفخر ألهمية البتراء العالمية وأنها مقصد سياحي لمختلف
الجنسيات العالمية؟
هل تزداد معرفتك ومعلوماتك عند التحدث مع الزوار؟
هل ترغب في مقابلة السياح وتعريفهم بثقافتك وعاداتك؟
هل تعتقد أن ازدياد عدد السياح يشكل خطرًا على منطقة اقليم البتراء؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) أماكن استقطاب السياح في منطقتكم؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) اماكن مبيت السياح في منطقتكم؟
بين  43-23عام
هل تشعر بالفخر ألهمية البتراء العالمية وأنها مقصد سياحي لمختلف
الجنسيات العالمية؟
هل تزداد معرفتك ومعلوماتك عند التحدث مع الزوار؟
هل ترغب في مقابلة السياح وتعريفهم بثقافتك وعاداتك؟
هل تعتقد أن ازدياد عدد السياح يشكل خطرًا على منطقة اقليم البتراء؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) أماكن استقطاب السياح في منطقتكم؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) اماكن مبيت السياح في منطقتكم؟
اكبر من  43عام
هل تشعر بالفخر ألهمية البتراء العالمية وأنها مقصد سياحي لمختلف
الجنسيات العالمية؟
هل تزداد معرفتك ومعلوماتك عند التحدث مع الزوار؟
هل ترغب في مقابلة السياح وتعريفهم بثقافتك وعاداتك؟
هل تعتقد أن ازدياد عدد السياح يشكل خطرًا على منطقة اقليم البتراء؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) أماكن استقطاب السياح في منطقتكم؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) اماكن مبيت السياح في منطقتكم؟

61
61

22
22

1
2

1
2

011
011

11

01

2

1

011

22
62
02
62
21

21
22
22
22
21

0
2
20
0
02

0
0
1
1
2

011
011
011
011
011

نعم بشدة

نعم

ال

ال بشدة

المجموع

11

20

1

1

011

60
12
01
62
22

26
01
22
22
22

2
2
21
2
02

1
1
00
1
1

011
011
011
011
011

20

02

2

1

011

22
26
2
61
21

22
20
21
26
22

2
2
21
2
1

0
0
01
1
0

011
011
011
011
011

22

02

2

1

011

22
22
26
62
21

22
22
22
21
22

2
2
22
1
1

1
1
02
1
1

011
011
011
011
011

فيما يتعلق بأجوبة المشاركين من المجتمعات المختلفة في منطقة البتراء ،فانه من المثير لالهتمام أن نالحظ أنه وبغض النظر
عن موقعهم في المنطقة ،وأثر السياحة على مجتمعاتهم ،فانهم في الغالب يعبرون عن اآلراء نفسها .وعلى سبيل المثال يشير المشاركون
من جميع المجتمعات تقريبا بـ "كثيرا جدا"  ،وبنسب ٍة اكثر من  ٪60من اإلجابات ،أنهم يرغبون في الحصول على مزيد من مناطق الجذب
السياحي في مجتمعاتهم (بيضا  %61و دالغة  %62و الراجف  %62و الطيبة  %62و وادي موسى  .)٪66فقط إجابات المشاركين من
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ام صيحون كانت مختلفة بشكل كبير وبنسبة  ٪22بـ "كثيرا جدا" و  ٪45من المشاركين اجابوا ب "نعم إلى حد ما" ،ومع ذلك فإن نسبة
مجموع الردود اإليجابية هو نفسه تقريبا بالنسبة للمجتمعات األخرى .ويمكن تفسير موقف سكان ام صيحون بسبب تاريخي معين وهو انهم
اضطروا للخروج من محمية البتراء االثرية .ومن المثير لالهتمام هو أن موقف سكان ام صيحون من االختالط مع السياح يقرب من ٪21
أكثر إيجابية من موقف المجتمعات األخرى .ويمكن مرة أخرى تفسير ذلك من خالل مشاركتهم منذ فترة طويلة في السياحة .وعلى نحو
مماثل يبدي المشاركون من بيضا موقفا إيجابيا لالختالط مع السياح .في حين انه وبشكل ملفت للنظر ،أن المشاركين من دالغة ابدوا
اهتماما ً اكبر بالتعلم من السياح (" ٪12كثير جدا") و اهتماما ً اقل في إظهار ثقافتهم الخاصة (" ٪22بكثير جدا") ولم توجد أي إجابات
سلبية عن هذا السؤال.
وينبغي أيضا إيالء االهتمام إلجابات سكان المجتمعات المحلية عن سؤال يخص زيادة كمية اإليواء السياحي في مجتمعاتهم.
ومرة أخرى سكان ام صيحون أعطوا إجابات أكثر إيجابية عن هذا السؤال وبنسبة  ٪10من المشاركين حيث قالوا أنهم مهتمون للغاية في
وجود المزيد من أماكن اإلقامة للسياح في مجتمعاتهم .ويمكن تفسير ذلك من حقيقة أن لدى سكان ام صيحون وبالمقارنة مع المجتمعات
األخرى اماكن أقل إلستضافة السياح مع انهم بالفعل معتادون على العيش على مقربة من السياح ،وعالوة على ذلك ،فإنه ليس مسموح لهم
حاليا فتح أي نوع من أماكن اإلقامة السياحية في مجتمعهم .واعطى المشاركون من المجتمعات األخرى أيضا جوابا إيجابيا باستثناء -02
 %21اعطوا اجابة سلبية فيما يخص اإلقامة .و كانت الطيبة المنطقة الوحيدة التي يرى فيها  ٪6من المشاركين ان توفير اماكن إقامة
سيكون سلبي إلى حد ما .ويمكن تفسير ذلك من خالل القرب بين الطيبة و الطريق السياحي حيث تقع معظم الفنادق ،وبالتالي فان الزوار
على مقربة من اماكن معيشتهم ،في حين أن السياحة محدودة جدا في المجتمعات المحلية مثل دالغة و الراجف وبيضا و إن أماكن اإلقامة
أن وجدت فهيه قليلة جداً.
وكما ذكر سابقا ً ،فإنه ال ينظر لتهديد السياحة لمنطقة البتراء بالكبير ،حيث أجاب المشاركون من جميع المجتمعات بنسبة أكثر
من  ٪21إلى أن ازدهار السياحة" ال "أو" ال بشدة " يضع المنطقة في خطر .وليس من المستغرب ،خصوصا ً في المجتمعات التي ليست
في خضم السياحة مثل دالغة والراجف ،ان ال ترى في السياحة أي تهديد .في حين أن أغلبية ضئيلة من المشاركين من ام صيحون ()٪22
ترى أن السياحة تشكل خطرا على المنطقة .ويمكن أن يفسرذلك على أنه تجارب شخصية.
الجدول رقم  23مزايا ومخاطر السياحة – المجتمعات
بيضة ()N=33-32
هل تشعر بالفخر ألهمية البتراء العالمية وأنها مقصد سياحي لمختلف
الجنسيات العالمية؟
هل تزداد معرفتك ومعلوماتك عند التحدث مع الزوار؟
هل ترغب في مقابلة السياح وتعريفهم بثقافتك وعاداتك؟
هل تعتقد أن ازدياد عدد السياح يشكل خطرا على منطقة اقليم البتراء؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) أماكن استقطاب السياح في منطقتكم؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) اماكن مبيت السياح في منطقتكم؟
دالغة ()N=16-10
هل تشعر بالفخر ألهمية البتراء العالمية وأنها مقصد سياحي لمختلف
الجنسيات العالمية؟
هل تزداد معرفتك ومعلوماتك عند التحدث مع الزوار؟
هل ترغب في مقابلة السياح وتعريفهم بثقافتك وعاداتك؟
هل تعتقد أن ازدياد عدد السياح يشكل خطرا على منطقة اقليم البتراء؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) أماكن استقطاب السياح في منطقتكم؟
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هل ترغب في وجود (المزيد من) اماكن مبيت السياح في منطقتكم؟
الراجف ()N=25-20
هل تشعر بالفخر ألهمية البتراء العالمية وأنها مقصد سياحي لمختلف
الجنسيات العالمية؟
هل تزداد معرفتك ومعلوماتك عند التحدث مع الزوار؟
هل ترغب في مقابلة السياح وتعريفهم بثقافتك وعاداتك؟
هل تعتقد أن ازدياد عدد السياح يشكل خطرا على منطقة اقليم البتراء؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) أماكن استقطاب السياح في منطقتكم؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) اماكن مبيت السياح في منطقتكم؟
الطيبة ()N=34-36
هل تشعر بالفخر ألهمية البتراء العالمية وأنها مقصد سياحي لمختلف
الجنسيات العالمية؟
هل تزداد معرفتك ومعلوماتك عند التحدث مع الزوار؟
هل ترغب في مقابلة السياح وتعريفهم بثقافتك وعاداتك؟
هل تعتقد أن ازدياد عدد السياح يشكل خطر لمنطقة اقليم البتراء؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) أماكن استقطاب السياح في منطقتكم؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) اماكن مبيت السياح في منطقتكم؟
ام صيحون ()N=12-21
هل تشعر بالفخر ألهمية البتراء العالمية وأنها مقصد سياحي لمختلف
الجنسيات العالمية؟
هل تزداد معرفتك ومعلوماتك عند التحدث مع الزوار؟
هل ترغب في مقابلة السياح وتعريفهم بثقافتك وعاداتك؟
هل تعتقد أن ازدياد عدد السياح يشكل خطرا على منطقة اقليم البتراء؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) أماكن استقطاب السياح في منطقتكم؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) اماكن مبيت السياح في منطقتكم؟
وادي موسى ()N=52-62
هل تشعر بالفخر ألهمية البتراء العالمية وأنها مقصد سياحي لمختلف
الجنسيات العالمية؟
هل تزداد معرفتك ومعلوماتك عند التحدث مع الزوار؟
هل ترغب في مقابلة السياح وتعريفهم بثقافتك وعاداتك؟
هل تعتقد أن ازدياد عدد السياح يشكل خطرا على منطقة اقليم البتراء؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) أماكن استقطاب السياح في منطقتكم؟
هل ترغب في وجود (المزيد من) اماكن مبيت السياح في منطقتكم؟
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الملخص
بشكل عام إن تقييم اإلستبيانات يؤكد أن المعلومات التي تم الحصول عليها من البحوث حول الوضع الحالي لمنطقة البتراء و
التعلق بالتقرير التشخيصي األولي ،وآراء السكان المحليين التي أعربوا عنها خالل ورشات العمل صحيحة .على الرغم من أن عدد العينة
الذين أجابوا على االستبيان مقارنة مع العدد الكلي للسكان في المنطقة هي عينة صغيرة نسبيا ،فانه يمكن العثور على بعض االتجاهات
والمؤشرات الرئيسة.
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اعرب الناس في المجتمعات التي تقع في محيط المنطقة بعيدا عن الوسط (وادي موسى) ،عن الحاجة إلى المرافق العامة
والخدمات األساسية ،مثل المدارس والمرافق الطبية والبنية التحتية لالتصاالت .وبالنسبة للمجتمعات األخرى فان تحسين المرافق الرياضية
والترفيهية أو المرافق الثقافية يعتبر أكثر أهمية .ومع ذلك ،ترى جميع المجتمعات تقريبا ان في تحسن إمدادات المياه والخدمات الطبية
والمدارس حاجة ملحة للمنطقة.
وبالنسبة إلى مجاالت العمل التي يرغب المشاركون من المجتمعات التي شملها االستطالع ان يروا ابناءهم فيها قد التكون
واقعية للمجتمعات الفقيرة وهذا يكشف صعوبة العثور على أي وظيفة على اإلطالق .وعلى العكس فان المجتمعات األكثر ثراء تعتبر أكثر
انتقائية فيما يتعلق بنوع العمل الذي ينبغي الوالدهم أن ينخرطوا فيه .وما يثير االهتمام هو أنه من المالحظ أنه فيما يتعلق بالعمل في الفنادق
والمطاعم فان جميع المجتمعات تظهر القليل من الحماس والذي يمكن ان يعزى إلى القواعد الثقافية واالجتماعية للسكان.
وخصوصا من هم اصغر من  21عاما ركزوا على ان السياحة وسيلة لتعزيز االقتصاد اإلقليمي .ومع ذلك ،فان هذه الرغبة في
دعم ال سياحة ال تعني أن السكان يريدون ان يعتمد اقتصاد منطقة البتراء اعتمادا كليا على هذا القطاع .اما القطاعات االخرى التي يريد
السكان المحليين التركيز عليها كوسائل لتعزيز االقتصاد المحلي فهي قطاعات التكنولوجيا والمعرفة ،واالعمال اليدوية او مرافق اإلنتاج.
وبشكل عام ،ينظر إلى القطاع الزراعي كأقل أهمية في تعزيز االقتصاد المحلي مع استثناء كبارالسن.
وعموما ،فإنه من المهم االشارة إلى انه ينظر إلى السياحة على أنها مفيدة لكل مجتمع في المنطقة .عالوة على ذلك ،يرغب كل
مجتمع في وجود عوامل جذب سياحية أكثر في مجتمعهم ،وكذلك ،وجود أماكن سياحية أكثر في مجتمعاتهم .والتخوف القليل في هذا
الصدد هو أن السياحة تشكل تهديدا محتمال للتقاليد والعادات المحلية .ويمكن تفسير التباينات اإلقليمية في اإلجابات بين المشاركين بقرب
موقعهم وتأثرهم بالسياحة.

 6جزء التنوع البيولوجي
 6.0أنواع النباتات المسجلة في إقليم البتراء منذ 2333
االسم بالعربية
قراص

العائلة

االسم العلمي
 Aaronsohnia factorovskyiمركبة

طلح

 Acacia raddianaالطلحية

سمر

 Acacia tortilisالطلحية

قيصوم

 Achillea biebersteiniiمركبة

قيصوم

 Achillea santolinaمركبة

قيصوم العطري

 Achillea fragrantissimaمركبة
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كزبرة البئير
األدونيس.
نوع من أنواع الدوسر(ايجلوبس بايكورنيس)
نوع من أنواع الدوسر(ايجلوبس جنيكوالتا)
أبو شارب
ايجلوبس بيرجرينا(هاكل) مايري و ويلر
ايجلوبس سيرسي
ايجلوبس تريونىسياليس
ايجلوبس فافيلوفي
طرفا

 Adiantum capillus-veneris L.اديانتاسية
 Adonis dentata Del.الحواذنية
 Aegilops bicornisالنيجيلية
 Aegilops geniculata L.النيجيلية
 Aegilops kotschyiالنيجيلية
&  Aegilops peregrina (Hackel) Maireالقبئية
Weiller
 Aegilops searsiiالنيجيلية
 Aegilops triuncialisالنيجيلية
 Aegilops vaviloviiالنيجيلية
 Aerva javanicaقطيفيات

ايثيونيما كورينيم فدش
دعاع،دغداغ
آجوجا شيا شيرب
عاقول

) Aethionema corneum (Banks & Sol.الكرنبية
Fedtsch
 Aizoon canariense L.المخلدات
Ajuga chia (Poir.) Schreb

الشفوية

 Alhaji maurorum Medikusالفولية

شنجار

Alkanna strigosa Boiss. & Hohen.

آليوم إريديلي
آليوم نيابوليتانم
آلو فيرا بيرنم
آلوسن ،حشيشة السلحفاة

الكحلية البوارجية

 Allium erdelii Zucc.الزنبقية
 Allium neapolitanum Cyrill.الزنبقية
 Aloe vera (L.) Burnm. Fil.الزنبقية
 Alyssum damascenum Boiss. & Gaill.الكرنبية
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آليسم ماينس روثم

 Alyssum minus (L.) Rothmالكرنبية

آليسم مارجيناتم

 Alyssum marginatum Steud.الكرنبية

آمارانثس آلباس

 Amaranthus albus L.قطيفيات

آمارانثسبليتويدس بليتويدس

 Amaranthus blitoidesقطيفيات

اللوز الحلو
آميجادالس كورشينسكي (هاند -مازيتي)
حشيشة الحكمة ،عشبة التعلق
لسان الثور

 Amygdalus communisالوردية
) Amygdalus korschinskyii (Hand-Mazzettiالوردية
Bornm.
 Anagallis arvensis L.الربيعيات
 Anchusa aegyptiaca (L.) DCالكحلية البوارجية

آنشوسا ستريجوسا البيل

 Anchusa strigosa Labillالكحلية البوارجية

آنشوسا تينكتوريا تاوش

 Anchusa tinctoria (L.) Tauschالكحلية البوارجية

قالم ،مالح ،كشملخ
آندروسيمبيم باالستينيم
شقائق النعمان
اقحوان

 Androsace maximaالربيعيات
 Androcymbium palaestinumالزنبقية
 Anemone coronariaالحواذنية
 Anthemis pseudocotula Boiss.مركبة

آرجيرولوبيم كروتاالريويدس

 Argyrolobium crotalarioides Jaub. etالفولية
Spach
 Artemisia herba-alba Assoمركبة

احد انواع الشيح (ارتيميسيا ليسيرويدس)

 Artemisia leyssiroides (Desf.) Rothmمركبة

شيح

احد انواع الشيح (ارتيميسيا سيببري)

) Artemisia sieberi (= herba-albaمركبة

شوع

 Arthrocnemum machrostachumالرمرامية
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 Arum elongatumالقلقسيات

اللوف
أحد انواع اللوف (آرم هايجروفوليم)
لوف فلسطين
الهليون

Arum hygrophilum Boiss.

القلقسيات

 Arum palaestinum Boiss.القلقسيات
 Asparagus acutifoliusالزنبقية

الهليون مزهر ،بال أوراق
والهليون ،وبال أوراق مزهر،
آسبيروجو اورينتاليس (شينك) جونستون
آسبيروجو بروكومبينس
آسبيروال آرفينسيس

 Asparagus aphyllusالزنبقية
 Asparagus aphyllus L.الزنبقية
 Asperugo orientalis (Schenk) Johnstonالكحلية البوارجية
 Asperugo procumbens L.الكحلية البوارجية
 Asperula arvensisالفويات

آسبيروال ليبانوتيكا

Asperula libanotica Boiss.

.آسفودوالين لوتيا

 Asphodeline lutea (L.) Reichenb.الزنبقية

آسفوديلس راموسس
آستيريسكس سباينوسس
آستراجالس آنسيستوكاربس
آستراجالس بيثلميتيكس
آستراجالس هاموسس

الفويات

 Asphodelus ramosusالزنبقية
 Asteriscus spinosusمركبة
 Astragalus ancistocarpus Boiss. etالفولية
Hausskn
 Astragalus bethlehemiticusالفولية
 Astragalus hamosus Lالفولية

آستراجالس بالتيرافيس فيش

 Astragalus platyraphis Fischالفولية

بيض الجمل

 Astragalus tribuloides Delileالفولية

كتاد

 Astragalus spinosus (Forssk.) Muschlerالفولية
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شوك الجمال
الخشيرة

 Atractylis cancellataمركبة
 Atractylis carduus (Forssk.) C. Christمركبة

قطف بحري
آتريبلكس ستايلوسا
شوفان بري
بالوتا آندوالتا بنثام

 Atriplex halimusالرمقيات
 Atriplex stylosaالرمرامية
 Avena sterilisالنيجيلية

بالوتا ساكساتيليس سيبر أكس سي برسل

) Ballota undulata (Sieber ex Fresen.الشفوية
Bentham
 Ballota saxatilis Sieber ex C. Preslالشفوية

بيليفاليا ديسرتورم

 Bellevalia desertorum Eig & Feinbr.الزنبقية

بيليفاليا موشيوفي

 Bellevalia mosheoviiالزنبقية

بيسكوتال ديديما

 Biscutella didyma L.الكرنبية
 Blepharus ciliarisاقنتيات

سحاية
برومس تكتورم
برونرا اورينتاليس
بريونيا كرتيكا
بجلوسيويديس تينويفلورا جونستون
ببلرم النسيفوليم
عشر ،عشار أكند
كامباوال ستالريس
كاباريس كارتيالجينا ديكن

 Bromus tectorum L.النيجيلية
 Brunnera orientalisالكحلية البوارجية
 Bryonia cretica L.القرعيات
 Buglossioides tenuiflora (L.fil) Johnstonالكحلية البوارجية
 Buplurum lancifoliumالخيميات
 Calotropis proceraالصقالبيات
 Campanula stellarisالجريسيات
 Capparis cartilagina Decneاللصفية
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كاباريس أوفاتا
ورد الجبل ،شوك الحمار ،كبار
كابيال سباينوسا ل

 Capparis ovataاللصفية
 Capparis spinosa L.اللصفية
 Capella bursa-pastorisالكرنبية

سعادي

 Carex divulsa Stokesالسعديات

حلوة

 Calendula arvensis L.مركبة

كاليندوال ميكارانثا
أحد انواع الكاميلينا
كاراموال إيروبائيا
كارداريا درابا
سبح الجمال ،خرشوف
كارلينا كورتم
كارلينا إسبانيكا
أم قرين

 Calendula micrantha Tin. et Gussمركبة
 Camelina hispida Boiss.الكرنبية
 Caralluma europaeaالصقالبيات
 Cardaria draba (L.) Desuالكرنبية
 Carduus picnocephalus L.مركبة
 Carlina curetumمركبة
 Carlina hispanica Lam.مركبة
 Carrichterra annua (L.) DC.الكحلية البوارجية

أحد انواع القرطم
ذنيبة
سيراتوسيفالس فالكاتس
سيرينث باالستاين إيج و سام

) Carthamus tenuis (Boiss.& Blancheمركبة
Bornm.
 Caylusea hexagyna (Forskal) M. Greenبليحاوات
 Ceratocephalus falcatus (L.) Pers.الحواذنية
 Cerinthe palaestina Eig & Samالكحلية البوارجية

قنطريون مصري

 Centaurea aegyptiaca L.مركبة

شويكة ،أم رويس

 Centaurea ammocyanusمركبة
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لحية البدن

 Centaurea eryngoides Lam.مركبة

أحد أنواع القنطريون

 Centaurea iberica Trev. ex Sprenelمركبة

أحد أنواع القنطريون

 Centaurea pallescens Delileمركبة

خرنوب ،خروب
كايتوشياديم تريشوسبيرمم
كاردينيا أورينتاليس
شينوبوديم تاتاريكا
كوريسبورا بربريسينس
حيدقان

 Ceratonia siliqua L.العندميات
 Chaetoschiadium trichospermumالخيمية
 Chardinia orientalisمركبة
 Chenopodium tatarica L.الرمقيات
) Chorispora purpurescens (Banks & Sol.الكرنبية
Eig
 Chrozophora tinctoriaاللبنية

ذانون

 Cistanche tubulosaالهالوكية

الحنظل

 Citrullus colocynthisالقرعيات

كاليبوال آسبيرا (جراور) ثريل
كاليبوال جونثاالسبيك
من أنواع اللحالح (كولشيكم ريشيتي)
من أنواع اللحالح (كولشيكم تنيكاتم)
كولوتيا إستريا
كونسوليدا سكليروكالدا
كونفلفولوس سيكلس
كوسينيا ديي

 Clypeola aspera (Grauer) Thrillالكحلية البوارجية
) Clypeola jonthalaspic (L.الكحلية البوارجية
 Colchicum ritchii R. Br.الزنبقية
 Colchicum tunicatumالزنبقية
 Colutea istriaالفولية
 Consolida sclerocladaالحواذنية
 Convolvulus siculusاللبالبيات
 Cousinia dayiمركبة
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كراسوال آالتا بيرغر

 Crassula alata (Viv.) Bergerالمخلدات

زعرور آرونيا

 Crataegus aroniaالورديات

كربيس آسبيرا

 Crepis aspera L.مركبة

كربيس باالستينا بوروم
أحد انواع الزعفران
كروبينا كروبيناسترم (موريس)
كروسيانيال سيلياتا
كروسيانيال كوكوالريس
كروسيانيال هرباسيا فورسكال
سيمبولينا جريفيثي
نجيل

 Crepis palaestina (Boiss.) Borumمركبة
 Crocus pallasii Goldb.السوسنيات
 Crupina crupinastrum (Moris) Vis.مركبة
 Crucianella ciliataالفويات
 Crucianella cucularisالفويات
 Crucianella herbacea Forskalالفويات
 Cymbolaena griffithiiمركبة
 Cynodon dactylon (L.) Pers.النيجيلية
 Dactylis glomerata L.النيجيلية

قدم الديك
دافني لينياريفوال هارت

 Daphne linearifolia Hartمازيونات

بنج ،داتورة صفراوية

 Datura stramoniumالباذنجانية

داوكوس سبسيليس

 Daucus subsessilis Boiss.الخيميات

أحد انواع القرنفل

 Dianthus strictus Banks et Sol.القرنفليات

دسكورينيا سوفيا

 Descurainia sophia (L.) Webbالكرنبية

خفش،خشين
ديتريشيا فيسكوسا جروتر

 Diplotaxis harra (Forssk) Boiss.الكرنبية
 Dittrichia viscosa (L.) Grueterمركبة
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أحد انواع القثاء
إكينوبس بوليسراس
إكينوبسس سباينوسيسمس تورا
إيكيم جوديم
ركبة العجوز ،حنزوب ،حمباز
إيمنيم سبيكوالتم (باليم)

 Ecballium elateriumالقرعيات
Echinops polyceras Boiss.

مركبة

 Echinops spinosissimus Turraمركبة
 Echium judaeumالكحلية البوارجية
 Emex spinosa (L.) Campd.الطباطيات
) Eminium spiculatum (Blimeالقلقسيات

أحد انواع االيفدرا(إيفدرا افيال فورسكال)

 Ephedra aphylla Forskalالعلنديات

أحد انواع االيفدرا(إيفدرا فومينا فورسكال)

 Ephedra foemina Forssk.العلنديات

إرموبيم أيجيبتيكام
إروموبيرم بونيبارتسي بونيبارتسي
تمير ،كبيشة ،أبرة الراعي ،دمغة
إيروديم جروينم
إيروديم هيرتم
قرنوة ،منشقة ،رقمة ،شقرا،دهام
إيروديم تشيانم
إيروفيال مينيما
جرجير

 Eremobium aegyptiacum var. Lineareالصليبية
Eremopyrum bonaepartis var. bonaepartis

النيجيلية

 Erodium glaucophyllum (L.) L'Hér.الغرنوقيات
 Erodium gruinumالغرنوقيات
 Erodium hirtumالغرنوقيات
 Erodium laciniatumالغرنوقيات
 Erodium touchyanumالغرنوقيات
Erophila minima C.A. May

الكرنبية

 Eruca sativaالكرنبية

إيروكاريا بوفيانا كوسون
إيروكاريا إسبانيكا

 Erucaria boveana Cossonالكرنبية
 Erucaria hispanica (L.) Druceالكرنبية
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إرينجيم كرتيكم
إرينجيم جلومراتم
إريسيمم أوليفوليم
إريسيمم رباندم
خنيز

 Eryngium creticum Lam.الخيميات
 Eryngium glomeratumالخيميات
 Erysimum oleifolium J. Gayالكرنبية
 Erysimum repandum L.الكرنبية
 Euphorbia peplusاللبنية

فاجونيا موليس
فاجونيا موليس موليس
جربه ،مليلة

 Fagonia mollis Del.القديسيات
 Fagonia mollis Del. var. mollisالقديسيات
 Farsetia aegyptiacaالكرنبية

كليخ ،محروث

 Ferula communisالخيميات

كلخ ،محروث.

 Ferula sinaica Boiss.الخيميات

تين حماط.
أحد انواع التين
قطينة ،علج الغزال
مشيح ،شمر ،شمر حلوة
فريتيالرايت
فوماريا دينسيفلورا
السعيد ،أبو جريص ،بصيل
جاجيا تونيكاتم
جاليوم آدهيرنس

 Ficus caricaالتوتيات
 Ficus sycomonus L.التوتيات
 Filago pryamidata L.مركبة
 Foeniculum vulgareالخيمية
 Fritillaria libanotica (Boiss.) Bakerالزنبقية
 Fumaria densifloraالفومارية
 Gagea reticulata (Pall.) A. & H. Schultالزنبقية
 Gagea tunicatum R. Br.الزنبقية
 Galium adhaerens Boiss.الفويات
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حشيشة األفعى
جاليوم كانوم
جاليوم هميفسم
جاليوم إنكانم
جاليوم بتراي هارت
جاليوم ريفال
جاليوم سبريم
زريحة

 Galium aparineالفويات
 Galium canum Req.الفويات
 Galium humifusum Bieb.الفويات
 Galium incanum Smith.الفويات
 Galium petrae Hartالفويات
Galium rivale (Sm.) Griseb.

الفويات

 Galium spurrium L.الفويات
 Gastrocotyle hispida (Forskal) Clarkeالكحلية البوارجية

جيرانيم مول
أحد انواع الخشخاش(جالوسيم جرانديفلورم)
نعمان ،خشخاش مقرن
حوب.

 Geranium molleالغرنوقية
Glaucium grandiflorum Boiss. et Huet

الخشخاشيات

 Globularia arabica Jaub. & Spachالعينونيات
 Gomphocarpus sinaicus Boiss.الصقالبيات

عين بعارين ،خف الكلبة

 Gymnarhena micranthaمركبة

جرد ،قرضي قصيص  ،قرضة

 Gymnocarpus decandrum Forskalالقرنفليات

جيندرس سيسييرينشم

 Gynandrus sisyrinchium (L.) Parl.السوسنيات

جصية عربية
جيبسوفيال بيلوسا هودسن
غضا  ،الغضا
فيجل ،عقبة

 Gypsophila arabicaالقرنفليات
Gypsophila pilosa Husdon

القرنفليات

 Haloxylon persicumالرمقيات
 Haplophylum tuberculatumالسذابيات
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هشيمة  .رقة ،رقروق ،أرجة
هيليانثمم سانكتي -انتوني
هيليانثمم فيسيكاريم
اكرير ،حشيشة العقرب ،رقيب الشمس
هيليوتروبيم روتنديفوليم
أم القرين

 Helianthemum lippii (L.) Dum.-Coursetالالذنيات
 Helianthemum sancti-antonii Schweinf. exالالذنيات
Boiss
 Helianthemum vesicariumالالذنيات
 Heliotropium europeumالكحلية البوارجية
 Heliotropium rotundifoliumالكحلية البوارجية
 Hippocrepis unisilquosaالفولية
 Hirschfeldia incana (L.) Lagre'ze-Fossatالكرنبية

خزامى
.هولوستم إمبالتم

 Holosteum umbellatum L.القرنفليات

أحد انواع الشعير(هوردم بلبوسم)

 Hordeum bulbosumالنيجيلية

أحد انواع الشعير(هوردم جلوكم)

 Hordeum glaucumالنيجيلية

أحد انواع الشعير(هوردم سبونتانيم)
أحد انواع الشعير(هوردم فولجار ديستيشم)
هايسنثيال نيرفوسا
الهيوسيامين(هيوسامس اورس)
الهيوسيامين(هيوسامس ريتيكوالتس)
شجرة المعزة ،ذيل القط
نوع من انواع السوسن ( آيريس ايدومنسيس
سيلي)
نوع من انواع السوسن(آيريس بترانا)
ايكسيوليراون تاتريكم

 Hordeum spontaneumالنيجيلية
 Hordeum vulgare distichumالنيجيلية
 Hyacinthella nervosaالزنبقيات
 Hyoscyamus aureus L.الباذنجانية
 Hyoscyamus reticulatusالباذنجانية
 Ifloga spicataمركبة
 Iris edomensis Sealyالسوسنيات
 Iris petrana Dinsm.السوسنيات
 Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb.قطيفيات
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أحد انواع األسل (جونكوس ارتيكوالتس)

 Juncus articulatusاالسليات

أحد انواع األسل (جونكوس فونتانسي)

 Juncus fontanesi J. Gayاالسليات

أحد انواع األسل (جونكوس سبسالتس )

 Juncus subulatus Cyrill.االسليات
 Juniperus phoenicia L.السرويات

العرعر
كيكسيا فلوريبوندا

 Kickxia floribundaالخنازيريات

ثعلوق ،لحية التيس

 Koelpinia linearisمركبة

من انواع الخس (الكتوكا اورينتاليس)

 Lactuca orientalisمركبة

خس مسنن
الماركيا آوريا
الميوم امبليكسيكول
الميوم موشاتم
نفيلة ،سليسلة
السيوبوجون مسكويديس
احد انواع الجلبان
حواء

 Lactuca serriola L.مركبة
 Lamarckia aureaالنيجيلية
 Lamium amplexicaule L.الشفوية
) Lamium moshatum (Millالشفوية
) Lappula spinocarpus (Forssk.الكحلية البوارجية
 Lasiopogon muscoidesمركبة
 Lathyrus cicera L.الفولية
 Launea capitataمركبة

يمرور ،حقيد

 Launea mucronataمركبة

ضرم

 Lavandula dentataالشفوية

لينوتيس ليونتوببتالم
ليوبوليدا كوموسا

 Lenotice leontopetalumبرباريسيات
 Leopoldia comosaالزنبقية
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ليوبوليدا ديسرتيكوال
ليسريا كابيليفوليا سبرنج
رقيقة

 Leopoldia deserticola Rech.الزنبقية
 Leyserra capillifollia (Willd.) Sprengمركبة
 Leysera leyseroidesمركبة
 Limonium lobatum (L.) O. Kuntzeرصاصيات

سبساب

 Linaria tenuisالخنازيريات

دقيقة
لونيسيرا إتروسكا سانتي
لورينثس إكاشيا
ليكوبريسكون إسكولينتم
ماالبايال سيكاكول
مالفا نيجليكتا
مالفا نيكاينيسيس
مالفا سيلفيستريس

 Lonicera etrusca Santiخمانيات
 Lorenthus acaciaeدبقيات
 Lycopersicon esculentumالباذنجانية
 Malabaila secaculالخيميات
 Malva neglecta Wallr.الخبازية
Malva nicaeensis All.

الخبازية

 Malva sylvestris L.الخبازية

ماروبيم كنياتم

 Marrubium cuneatum Banks & Sol.الشفوية

ماروبيم آندالتم

 Marrubium undulatum Sieb. ex Fresenالشفوية

الزقوم

 Marrubium vulgare L.الشفوية

شقارة

 Matthiola longipetalaالكرنبية

.مديكاجو لوبولينا

 Medicago lupulina L.الفولية

مديكاجو رادياتا

 Medicago radiataالفولية

مديكاجو ساتيفا

 Medicago sativa L.الفولية
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النعناع  ،الحبق

 Mentha longifoliaالشفوية

ميركورياليس آنوا

 Mercurialis annuaاللبنية
 Mesembyanthemum nodiflorumإيزونيات

سبيب
ميكرومريا نيرفوسا بينثام
مينوارتيا بيكتا
بان

 Micromeria nervosa (Desf.) Benthamالشفوية
 Minuartia pictaالقرنفليات
 Moringa peregrinaبانيات

موروس آلبا
موسكاري كوموتاتم

 Morus albaالتوتيات
 Muscari commutatumالزنبقية

موسكاري إنكونستريكتم

 Muscari inconstrictum Rech. Filالزنبقية

موسكاري نيجلكتم جس

 Muscari neglectum Gussالزنبقية
 Nerium oleanderالدفلية

دفلة
نيريم أٌولياندر
تبغ

 Neslia apiculataالكرنبية
 Nicotiana rusticaالباذنجانية

نوآيا موكروناتا (فورسكال)
قرض ،علندرة ،كرد ،قرظبي
أونوبريشيس ويتستيني

&  Noaea mucronata (Forskal) Aschersالرمقيات
Schweinf.
 Ochradenus baccatusبليحاوات
 Onobrychis wettsteiniiالفولية

أونونيس آنتيكورم

 Ononis antiquorumالفولية

أونونيس ناتريكس

 Ononis natrixالفولية

أونونيس سبينوسا

 Ononis spinosa L.الفولية
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أونوبوردون آنيساكانثم
أونيثوجاتم آمبيالتم
هالوك مصري

 Onopordon anisacanthumمركبة
 Ornithogatum umbellatumالزنبقية
 Orobanche aegyptiacaجعفيليات

أوبرانش سيرنوا

 Orobanche cernuaجعفيليات

أوبرانش نانا نو

 Orobanche nana Noeجعفيليات

أوسيريس آلبا
شقائق النعمان

 Osyris alba L.صندليات
 Papaver argemoneالخشخاشيات

أحد أنواع الخشخاش (بابافير هيومايل)

 Papaver humileالخشخاشيات

أحد أنواع الخشخاش (بابافير بوليتريشم)

 Papaver polytrichum Boiss. & Ky.الخشخاشيات

باراكاريم روجولوسم
بصاص العرض ،شدق الجمل
بارونيشيا آرجنتيا
بارونيشيا بالستينا إيج
حرمل

 Paracaryum rugulosumحمحميات
 Paronychia arabica(L.) DC.القرنفليات
 Paronychia argentea Lam.القرنفليات
 Paronychia palestina Eigالقرنفليات
 Peganum harmala L.القديسيات

فاجنالون روبستر
فلوميس فيكوسا
فلوميس

 Phagnalon rupestre (L.) DC.مركبة
 Phlomis viscosaالشفوية
 Phlomis sp.الشفوية

نخيل ،بلح

 Phoenix dactyliferaالفوفلية

قصب،غاب

 Phragmites australisالنيجيلية
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بيكنومون آكارنا

 Picnomon acarnaمركبة

بيكريس دامسينا

 Picris damscenaمركبة

بيستاشيا آتاللنتيكا

 Pistacia atlanticaاالنكاردية

بيستاشيا كينجوك ستوكس
بيستاشيا باالستينيا
بيتورانثس ديكوتومس فورسكال
ربلة ،قطونة
ربلة

 Pistacia khinjuk stocksاالنكاردية
 Pistacia palaestinaاالنكاردية
Pituranthus dicotomus Forskal

القرنفليات

 Plantago afra L.حمليات
 Plantago albicans L.حمليات

قريطة ،قرينة
بالنتيجو سيليدريكا فورسكال
بالنتيجوهاوسكينشيتي فاتك
لسان الحمل السهمي
بالنتاجو نوتاتا
بزر القطونا
بالنتيجو بوميال
أحد أنواع القبأ (بوا سينياكا)
بوليجانا هوهنهاكيريانا
بوليجانا إكويسيتيفورم
حور فراتي

 Plantago ciliata Desf.حمليات
Plantago cylindrica Forskal

حمليات

 Plantago haussknechtii Vatkeحمليات
 Plantago lanceolata L.حمليات
 Plantago notataحمليات
 Plantago psyllium L.حمليات
 Plantago pumila Wild.حمليات
 Poa sinaicaالنيجيلية
 Polygana hohenhackerianaمدرات
 Polygonum equisetiforme Sibth & Sm.الكحلية البوارجية
 Populus euphraticaصفصافيات
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بسوراليا أسفلتية الرائحة
أحد أنواع البسوراليا ( بسوراليا فالكسيدا)
خاع

 Psoralea bitumenosa L.الفولية
 Psoralea flaccidaالفولية
 Pulicaria incisaمركبة

بلوط قرمزي
حوذان

) Quercus coccifera (=calliprinosزانيات
 Ranunculus asiaticusالحواذنية

ريتشارديا أورينتاليس هاكور
ريتشارديا تينجيتانا
البليحاء أصفر
ريتاما رايتام (فورسكال) ويب بيرثا
راجاديولس ستالتس
من أنواع النبق ( رامنوس ديسبيرمس)
نبق فلسطين

 Reichardia orientalis (L.) Hochrمركبة
 Reichardia tingitanaمركبة
 Reseda luteaبليحاوات
 Retama raetam (Forskal.) Webb et Berthالفولية
 Rhagadiolus stellatus (L.) Willd.مركبة
 Rhamnus dispermusالنبقية
 Rhamnus palaestinusالنبقية

من أنواع النبق (رامنوس بنكتاتس)

 Rhamnus punctatus Boiss.النبقية

رومريا هايبريدا

 Roemeria hybrida (L.) DC.الخشخاشيات

روموليا بلبوكويديم

 Romulea bulbocoidium (L.) Seb. & Mauriالسوسنيات

روموليا بتريا

 Romulea petraeaالسوسنيات

روبيا دانينسيس

 Rubia danaensisالفويات

روبيا تينوفوليا
من أنواع الحماض (روميكس سايبريوس )

 Rubia tenuifolia D'Urv.الفويات
 Rumex cyprius Murb. emend Sam.الطباطيات
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روتا شاليبنسيس

 Ruta chalepensisالسذابيات

من أنواع الصفصاف (ساليكس أكموفيال)

 Salix acmophyllaصفصافيات

صفصاف أبيض
سالسوال فيرميكوالتا

 Salix albaصفصافيات
 Salsola vermiculataالرمقيات

سالفيا لونيجريا

 Salvia lonigeraالشفوية

سالفيا باالستينا

 Salvia palaestinaالشفوية

سالفيا هيروسوليميتانا
سالفيا فيربينانكا

 Salvia hierosolymitana Boiss.الشفوية
 Salvia verbenaca L.الشفوية

ساركوبوتيريم سبينوسم

 Sarcopoterium spinosumالوردية

سكابيوسا بورفيرونيورا

 Scabiosa porphyroneuraدبساسيات

سكانديكس بيكتن-فينيريس
سكيسمس بارباتس
سكزليمس ماكوالتس
سكورزونرا جوديكا إيج
سكورفوالريا نباتيورم
سيدليتزيا روزمارينوس
نبات الشيخة ( سنسيو كورنوفوليس)

 Scandix pecten-venerisالخيميات
 Schismus barbatus (L.) Thell.النيجيلية
 Scolymus maculatusمركبة
 Scorzonera judaica Eigمركبة
 Scrophularia nabataeorumالخنازيريات
 Seidlitzia rosmarinusالرمقيات
Senecio cornofolius Desf.

مركبة

نبات الشيخة (سنسيو ديسفوناتاني دروس)

 Senecio desfonatanei Druceمركبة

نبات الشيخة (سنسيو فيرناليس والديست و
كت)

 Senecio vernalis Wladst & Kitمركبة
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سيريوالأورينتاليس
سيلينة إجبتيكا
سيلينة كونويسي.
سيلينة إيتاليكا
سيلينة كونيفلورا
سيلينة نبطية
شوك مريم
خردل أبيض
سوالنم لوتيم ميلر
سيسمبريم إريسيمويدس
سونكس ماريتيمس
سونكس تريمس
ستاكيس كريتيكا
ستالريا مديا
ستيرنبيرجيا كلوسيانا
صمعاء -صمعة -بهمة
سبط
المخملية
أثل

 Seriola orientalis (Boiss.) Boiss.مركبة
 Silene aegyptiaca (L.) L. filالقرنفليات
 Silene conoisea L.القرنفليات
 Silene italica (L.) Pers .القرنفليات
 Silene conifloraالقرنفليات
Silene Nabataea

القرنفليات

 Silybum marianum (L.) Gaertn.مركبة
 Sinapis albaالكرنبية
 Solanum luteum Millerالباذنجانية
 Sisymbrium erysimoidesالكرنبية
 Sonchus maritimusمركبة
 Sonchus terrimus L.مركبة
 Stachys creticaالشفوية
 Stellaria media (L.) vill.القرنفليات
 Sternbergia clusianaنرجسيات
 Stipa capensis Thunb.النيجيلية
Stipagrostis ciliata (Desf.) de Winter

النيجيلية

 Tagetes minutaمركبة
 Tamarix aphyllaطرفائيات
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 الشفويةTeucrium pollium L.
 مازيوناتThymelaea hirsuta (L.) Endl.
 الخيمياتTorilis leptophylaa
 مركبةTragopogon collinus
 الفوليةTrigonella arabica Delile

جعدة
ثايمليا هيرسوتا
توريليس ليبتوفيال
تراجوبون كولينس
الحلبة العربية

 الفوليةTrigonella stellata Forskal

 روضي- قراص

 مركبةTripteris vaillantii

تريبتريس فيالنتي

 الزنبقيةTulipa systola

الخزامى االنقباضي

 المخلديةUmbilicus intermedius Boiss.

الخليف

 الزنبقيةUrginea maritima (L.) Baker

االشقيل

 مركبةUrospermum picroides (L.) F.W. Schmidt

عضيض

 قراصياتUrtica urens L.

القريص الحارق

 قراصياتUrtica pilulifera

 الحريق،القريص

 القرنفلياتVaccaria pyramidata Medikus

 فول العرب،تجيج

 الفوياتValantia hispida

فاالنتيا إسبيدا

 مركبةVarthemia iphionoides Boiss.

صفيرة

 الخنازيرياتVerbascum sinaiticum

الحصيني
حسا

Veronica anagallis-aqnatica
 الكرنبيةZilla spinosa

 سلة، شبرم
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زيزفورة اسبانية

 Ziziphora hispanica L.الشفوية

زيزفورة

) Ziziphora tenuiou (L.الشفوية

عناب بري
شوكة السدر

 Ziziphus lotusالنبقية
Ziziphus spina-christi

النبقية

العدد الكلي لالنواع222 :
العدد الكلي للعائالت21 :
 6.2عائالت النباتات المسجلة في إقليم البتراء
اديانتاسية
إيزونيات
قطيفيات
نرجسيات
االنكاردية
الدفلية
القلقسيات
الصقالبيات
برباريسيات
الكحلية البوارجية
الكرنبية
الجريسيات
اللصفية
خمانيات
القرنفليات
الرمرامية
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الالذنيات
مركبة
اللبالبيات
المخلدات
القرعيات
السرويات
دبساسيات
العلنديات
اللبنية
الفولية
الفومارية
الغرنوقيات
العينونيات
السوسنيات
االسليات
الشفوية
الزنبقية
دبقيات
الخبازية
الطلحية
التوتيات
بانيات
الهالوكية
الخشخاشيات
حمليات
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رصاصيات
النيجيلية
الطباطيات
مدرات
الربيعيات
الحواذنية
بليحاوات
النبقية
الوردية
الفويات
السذابيات
صفصافيات
الخنازيريات
الباذنجانية
مازيونات
الخيميات
قراصيات
القديسيات

 6.3قائمة اوران لألنواع النادرة و/أو المهددة باإلنقراض
(2112:01؛ المهددة باإلنقراض باللون األحمر)
شنجار

إيروديم تشيانم

بيستاشيا آتاللنتيكا

آميجادالس كورشينسكي

إرينجيم كرتيكم

لسان الحمل البيضوي

اسبراجس افيال

فاجونيا موليس

بلوط قرمزي
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ذنيبة

أحد انواع التين (فيكس سيكومورس)

روموال بلبوكويدس

حنظل

جاليوم كانوم

سالفيا إجبتياكا

كونسوليدا سكليروكالدا

جالوسيوم ارابيكم

تريكوديسما أفريكانم

كروسيانيال سيلياتا

فيجل ،عقبة

صفيرة

كروسيانيال كوكوالريس

نوع من انواع السوسن(آيريس بترانا)

إكسينثيم سبيانوسم

إيكيم جوديكم

العرعر

إيروديم ديسرتي

تبغ

أنواع النباتات ذات األهمية الطبية
(اوران ff00 2112؛ المهددة باإلنقراض باللون األحمر)
قيصوم عطري

فيجل ،عقبة

بيستاشيا آتاللنتيكا

قيصوم(اكيليا سانتولينا)

الهيوسيامين(هيوسامس اورس)

لسان الحمل البيضوي

حشيشة الحكمة ،عشبة التعلق

نوع من انواع السوسن(آيريس بترانا)

بوليجانام إكويسيتيفورم

آجوجا شيا

العرعر

بلوط قرمزي

شنجار

الزقوم

ريتاما رايتام

آنشوسا ستريجوسا

النعناع  ،الحبق

سالفيا إجبتياكا

احد انواع الشيح (ارتيميسيا سيببري)

ميركورياليس آنوا

سوالنم لوتيم

حيدقان

تبغ

جعدة

الحنظل

أونونيس آنتيكورم

االشقيل

أحد انواع االيفدرا(إيفدرا افيال)

أونونيس ناتريكس

صفيرة

جالوسيوم ارابيكم

بارونيشيا آرجنتيا

إكسينثيم سبيانوسم

نعمان ،خشخاش مقرن

حرمل
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