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خطوات إعداد المخطط الشمولي إلقليم البتراء
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لمحة عامة عن إعداد المخطط الشمولي
الهدف العام:
إن الهدف العام للمشروع هو تزويد سلطة إلقلي البتراء التنموي السيّاحي بمخطط
شمولي استراتيجي لتوجيه التنمية المخطط لها إللقلي البتراء بطريقة فاعلة ومتوازنة
ومستدامة لفائدة المجتمع المحلي على مدى السنوات العشرين القادمة .ويحتاج
األمر إلى عناية خاصة لحماية محمية البتراء األثرية نظرا لمكانتها العالمية والتي
تقع بشكل كامل ضمن منطقة سلطة إلقلي البتراء التنموي السيّاحي.

مدة المشروع:
 11شهر (تموز  -4111حزيران )4111

عملية إعداد المخطط :
إن تطوير الخطة الشمولية اإلستراتيجية إللقلي البتراء تشتمل على مرحلة تشخيصية
تتضمن ورش عمل ومقابالت مع الشرائح المعنية .وكانت نتائج هذه المرحلة هي
األساس للتوسع في التحليل التفصيلي والسيناريوهات واإلستراتيجية بما في ذلك
لقوانين تشجيع االستثمار الخاص مع مراعاة حماية المحمية األثرية في كل أنحاء
اإللقلي  .وباإلضافة إلى التقرير العام إللقلي البتراء فقد ت إعداد تقارير منفردة لكل
من المجتمعات المحلية الستة داخل اإللقلي تتضمن خطة إستراتيجية متوازنة وفعالة
ومستدامة لكل منطقة آخذة في الحسبان المزايا الخاصة لكل من هذه المجتمعات.
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أهمية محمية البتراء األثرية بالنسبة إلقليم البتراء
يلعب القطاع السيّاحي دورا مهما في التنمية االلقتصادية واالجتماعية في
إلقلي البتراء .وتحتل محمية البتراء األثرية مكان الصدارة في هذا الدور حيث
تمثل القبور والمعابد وأنظمة الري وجمع وتخزين المياه النبطية والمحفورة جميعها
في الصخر تحفا فنية وجمالية عز نظيرها .ونظرا لقيمة البتراء العالمية المميزة
لقامت منظمة اليونسكو في عام  1285بإدراج البتراء على الئحة التراث العالمي
كمولقع تراثي عالمي .كما ت اختيارها في عام  4117واحدة من عجائب الدنيا
السبع الجديدة .وفي عام  4118أدرجت منظمة اليونسكو التراث الثقافي البدوي
في إلقلي البتراء ووادي رم ضمن لقائمة اليونسكو للتراث اإلنساني غير المادي.
وصل عدد زوار البتراء اإلجمالي في عام  4111إلى 211.111
مقتربا من الطالقة االستيعابية القصوى لمحمية البتراء األثرية والبالغة  1.42مليون
زائر حسب تقديرات منظمة اليونسكو .إن الزيادة الكبيرة في عدد الزوار زاد حج
الضغط على المحمية التي ال تساه في القتصاد إلقلي البتراء فحسب بل تدع
االلقتصاد الوطني ولكن يجب إن نأخذ بعين االعتبار إن اإلمكانية االلقتصادية لقطاع
السيّاحة والقطاعات األخرى المرتبطة به ل تستغل بكامل طالقتها بعد كما أن حماية
الموارد الطبيعية والثقافية في اإللقلي بما فيها محمية البتراء األثرية غير كافية .إن
الخلل في البنى التحتية لإللقلي يحد من التنمية االلقتصادية ويفالق المشكالت البيئية.
لذلك فإن سكان إلقلي البتراء ال يحصلون على الفائدة المرجوة من اإلمكانيات
والفرص الكبيرة في اإللقلي  .لهذا فإن تطوير وتحسين البنية التحتية هو مطلب
متزايد لتسهيل النمو االلقتصادي.
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 ترسي حدود محمية البتراء االثرية ومولقع التراث العالمي بطريقة منطقيةواضحة يُتفق عليها مع جميع االطراف المعنية.

التحديات الرئيسة إلقليم البتراء
إن إجراء تحسينات داخل محمية البتراء األثرية وعلى المنتجات والخدمات
السيّاحية المرتبطة بها يمكن أن يعزز الوضع االلقتصادي ونوعية الحياة ،ويقلل من
حج التفاوتات واالحتقانات االجتماعية ويحمي الموارد الثقافية والطبيعية لإللقلي .
إن مشروع مخطط البتراء الشمولي االستراتيجي يخاطب القضايا االلقتصادية
االجتماعية والبيئية األكثر إلحاحا ً والمرتبطة بمحمية البتراء األثرية ،ونمو السيّاحة
واالستعمال الفعال لألرض باإلضافة إلى التحديات االجتماعية وتحديات البنية
التحتية ،والتي ت طرحها في سياق المقابالت الشخصية العديدة ،والورش
المجتمعية والمنالقشات التي دارت في هذه المجتمعات.
وتأتي التحديات الرئيسة لتنمية إلقلي البتراء مما يلي :

 .3التحديات من منظور منتجات البتراء السيّاحية :
-

 .0التحديات من منظور اقتصادي اجتماعي :
-

-

تقليص التفاوت بين المجتمعات المحلية والقبائل في إلقلي البتراء من ناحية
الدخل وعدد ونوعية الوظائف والتعلي والتنمية البشرية بشكل عام.
تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المرتبطة بالسيّاحة وذلك لتطوير سلسلة
توريد إلقليمية لقطاع السيّاحة.
توفير مصادر عمل بديلة للسكان ال تكون مرتبطة بشكل مباشر بمجال
السيّاحة.
تشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية من القطاعين العام والخاص في
االلقتصاد المحلي.

-

-

 .4التحديات من منظور استغالل األراضي :
-

وضع حدود تتوافق مع االزدحام الكبير للموالقع األثرية وملكية
األراضي والوحدات البيئية والمعال أخرى مثل الطرق( .وضع
حدود تبين مناطق التجمعات الكبيرة للموالقع األثرية والوحدات
البيئية والمعال أخرى مثل الطرق مع مراعاة األراضي التي
يملكها للسكان).
إيجاد تعريف واضح لمناطق استغالل األراضي الحالية أو
المقترحة داخل إلقلي البتراء.
جمع بيانات ونظ معلومات جغرافية وخرائط موثقة وذلك
للحاجة الماسة لوضع أساس يمكن االعتماد عليه في التخطيط
الستغالل األراضي.
رفع كفاءة التطوير الحضري عن طريق المرالقبة والتخطيط.

-

االهتمام بإيجاد سياسة رسمية حول مدى مالئمة أو حظر التعدين
في بعض مناطق إلقلي البتراء وذلك لحماية الموالقع األثرية
والموارد في محمية البتراء األثرية وفي اإللقلي .

 .9التحديات من منظور محميّة البتراء األثرية :
-

تخطيط وتنفيذ أنشطة سياحية خارج محمية البتراء األثرية تكون
مكملة للخدمات التي تقدمها المحمية.
تنظي وتسويق مجموعة متنوعة من األنشطة وعوامل الجذب
السيّاحية بطريقة تحفّز السيّاح على البقاء لفترة أطول في اإللقلي .
زيادة العائدات واألرباح من خالل تقدي منتجات محلية أكثر
إبداعا وأعلى لقيمة يت ترويجها وتسويقها بمهنية عالية.
دع المشاريع الصغيرة والمشاريع العائلية بشكل أو بآخر للعمل
معاً ضمن جمعيات تعاونية.
إيجاد خدمة المرافق السيّاحي الشخصي من موظفين محليين على
درجة عالية من التعلي والتدريب لتوفير مصادر مختلفة لفرص
عمل جديدة.
إنشاء خدمة نقل مكوكية على طريقة "اصعد وانزل " من اجل
تسهيل حركة السيّاح والسكان المحليين على حد سواء.

تحسين القدرة االستيعابية وتدفق الزوار بما يتماشى وراحته مع
المحافظة على هذا التراث العالمي.
رفع جودة الخدمات وزيادة تنوع المنتجات التي تعرض في محمية البتراء
االثرية وذلك لزيادة رضا الزوار ودفعه لزيادة اإلنفاق مع العمل على
تخفيف اآلثار السلبية المترتبة على المحمية جراء ذلك .
إنشاء خدمة الحجز واإلصدار المسبق للتذاكر وإرساء مفهوم تدفق الزوار
والذي من شأنه أن يحقق توزيعا ً متساوياً للزوار على مدار اليوم وعلى
مدار العام.
إنشاء سياسة واضحة المعال تختص بالحيوانات في محمية البتراء
االثرية.

-
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-

إيجاد مقترح لتنظي استغالل األراضي في المناطق والمدن
الوالقعة خارج التنظي .

 .7التحديات من منظور بيئي:
-

وضع آليات إلنشاء لقاعدة بيانات دلقيقة وموثولقة وشاملة للحصول على
معلومات عن النباتات والحيوانات والمصادر األخرى الموجودة في
أراضي اإللقلي .
وضع انظمة اكثر صرامة لحماية البيئة الطبيعية وخاصة فيما يتعلق
بالرعي وجمع الحطب في اإللقلي .
دمج المناطق التي ت حمايتها بخطط الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وفي
خطة اإللقلي التنموية عن طريق التواصل والتنسيق الوثيق بين الجمعية
الملكية لحماية الطبيعة وسلطة إلقلي البتراء التنموي السيّاحي.

 .6التحديات من منظور اجتماعي ومن منظور البنية التحتيّة :
-

تحقيققق تققوازن يعققالج لقلّققة الخققدمات االجتماعيققة وتوزيعهققا غيققر
المتكافئ في مختلف انحاء اإللقلي .
تعزيققز التعققاون بققين سققلطة إلقلققي البتققراء التنمققوي الس قيّاحي وبققين
المققققاولين ( مقققزودي خقققدمات المرافقققق) إليجقققاد سياسقققة توسقققعة
مرافق واضحة في اإللقلي .
إنشاء بيئة تواصل سهلة بين المؤسسات واصحاب العاللقة مما
يتيح وضوح التعامل بين سلطة إلقلي البتراء التنموي السيّاحي
والوزارات المختلفة وذلك لتجنب تداخل االدوار.
تسهيل الحصول على المعلومة وإيجاد طرق تواصل بين سلطة
إلقلي البتراء التنموي السيّاحي وبين السكان المحليين.
توفير نظام مواصالت حديث للحقد مقن التقأثير السقلبي علقى البيئقة
والذي تسببه الحقافالت التقي تعمقل بولققود القديزل وحركقة المقرور
المزدحمة بشكل متزايد وخاصة في وادي موسى.

إن التحديات الرئيسة التي تواجه زيادة التنمية في إلقلي البتراء ال بد أن يت
تناولها بشكل مف ّ
صل للتأكد من أن الرؤية والخطة االستراتيجية الرئيسة توائ
مكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات إللقلي البتراء ولمجتمعاته المحلية الستة
كالً على حدا.
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لمحة عامة عن إقليم البتراء
تتولى سلطة إلقلي البتراء التنموي السيّاحي إدارةً شبه ال مركزية إللقلي البتراء
.وتبلغ مساحة اإللقلي  1722.21الف دون منها  1421.84دون تقع عليها محمية
البتراء االثرية ،وتقع المجتمعات المحلية الستة (دالغة والراجف والطيبة ووادي
موسى وام صيحون وبيضا) ضمن اإللقلي حيث يبلغ عدد سكانها  47.222الف
نسمة حسب تقديرات دائرة االحصاءات العامة لسنة  ،4112ويربط بين المجتمعات
المحلية الستة شبكة طرق سريعة ومصانة بشكل جيد ،حيث يربط طريق وادي
عربة منطقتي بيضا وام صيحون الوالقعتان في شمال اإللقلي بمنطقة وادي موسى،
بينما تقع وادي موسى والطيبة والراجف على جوانب طريق الملوك (الشارع
السيّاحي) ،اما منطقة دالغة الوالقعة في ألقصى الجزء الجنوبي من اإللقلي فترتبط
بالراجف عن طريق شارع مسعودة.

المجتمع

عدد السكان
دائرة اإلحصاءات
4112
211
1,631
17,185
5,712
1,272
1,232

مساحة األراضي
الموجودة
داخل حدود كل منطقة
بالدون
23
421
7,321
3,141
1,881
1,231

القبائل
العمارين
البدول
اللياثنة
اللياثنة
الرواجفة
السعيديين

بيضا
أم صيحون
وادي موسى
الطيبة
الراجف
دالغة
المجموع
*14,323
47,222
الكلي
*باستثناء منطقة الحي الوالقعة ضمن وادي موسى والمصنفة كمنطقة سكنية ل
تطلها التنمية بعد.

()11-24

الرؤية الشمولية إلقليم البتراء
التحول من مجرد منطقة جذب سياحي إلى لقبلة سياحية عالمية بامتياز،
مرتكزة على تراثها الطبيعي والثقافي االصيل والفريد من نوعه ونوعية الخدمة
المميزة ذات المعايير البيئية العالية.

األهداف االستراتيجية إلقليم البتراء :







حماية وحفظ القيمة الطبيعية والتراثية الفريدة لإللقلي على المدى الطويل
يجب أن تحظى باألهمية أكثر من المنافع االلقتصادية التي تجنى على
المدى القصير.
تشجيع سلوكيات المبادرة والقتصاديات السوق في ظل مجموعة مختصة
من األنظمة والتعليمات التي تُطبق بصرامة وشفافية.
تعزيز لقيمة اإلبداع على مستوى اإللقلي من خالل تنمية وتطوير األنشطة
االلقتصادية والخصائص التي يمتاز بها للمنافسة.
تنمية المدن بأنماط بناء حديثة ومريحة وعلى مساحات محصورة مما
يتيح سهولة خدمتها بالبنى التحتية والخدمات العامة وبحيث تسمح
باستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية باستهالك ألقل لقدر من مساحات
األراضي.
إتاحة الفرص المتكافئة من خالل توفير البنى التحتية والخدمات العامة
األساسية في جميع مناطق اإللقلي .

ي السيّاح ّي على العمل بمسؤولية
يشتمل دور سلطة إقليم البتراء التنمو ّ
لحماية الكنوز األثرّية في هذه المنطقة وتوفير الرعاية والمحافظة على التنمية
بشك ٍل مستدام وبكل وسيلة متاحة .ويشتمل دور السلطة كذلك على العمل بما يحقق
مصالح سكان اإللقلي والسعي للتحقيق المساواة االجتماعية وتوفير الفرص المتكافئة
لجميع المواطنين على ح ٍد سواء .وأخيرا فإن السلطة ستضمن إشراك كل من
المجتمعات المحلية الستة لإللقلي بشكل فاعل في عمليات التنمية المستقبلية.
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دالغة ضمن إقليم البتراء

تقع دالغة في الطرف الجنوبي إللقلي البتراء وتبعد حوالي 44ك عن
وادي موسى مركز اإللقلي وتبعد حوالي 7ك عن جنوب الراجف .ويقع هذا المجتمع
على طول الطريق المؤدي إلى منطقة محمية مسعودة الخاصة.
تعتبر دالغة إحدى أصغر المجتمعات في اإللقلي  ،حيث يبلغ عدد سكانها 1،232
نسمة ( 712ذكور و  718إناث حسب دائرة اإلحصاء العام  )4112ومساحتها
 1،231دون  .ووحدها بيضا ،التي تقع في ألقصى الطرف اآلخر من اإللقلي  ،لديها
عدد سكاني ألقل من دالغة حيث يبلع عدد سكانها  211نسمه .وبلغت الكثافة
السكانية سنة ، 4112بناء على المنطقة الموجودة ضمن حدود البلدة 1،2 ،نسمة
لكل دون وتعتبر هذه النسبة منخفضة مقارنة مع المتوسط اإللقليمي البالغ  4نسمة
لكل دون .
ينتمي "السعيديين" المقيمون في دالغة إلى لقبائل البدو الذين ت إدراج
تراثه الثقافي وتقاليده في عام  4118على لقائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير
المادي ،كما أنه يقطنون مكانين مهّمين في مناطق (الريشة وبير مذكور) في وادي
عربة ،وينفرد السعيديين بأكبر نسبة ضمن اإللقلي من حيث انحداره من عائالت
بدوية األصل.
القتصاديا ً يعتمد سكان دالغة على الزراعة وتربية الماشية والعمل في
الخدمة العسكرية .وهي ال تساه في السيّاحة بالرغ من أن بعض األدالء يقيمون
مخيمات سياحية في محيطها .ومع ذلك فإن األدالء السيّاحيين ال يطالبون السكان
المحليين بأي نوع من الخدمات أو أمور أخرى مرتبطة بالسيّاحة ،ونتيجة لذلك فإن
السكان في دالغة ال يستفيدون القتصاديا من السيّاحة في اإللقلي .
تقع دالغة على الطريق المؤدية إلى محمية مسعودة الخاصة التي سيت
أنشاؤها في منطقة محمية خاصة تابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
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ستمتد مساحة المحمية فوق ثالثة مناطق جغرافية حيوية مختلفة بارتفاع يتراوح
بين 181م إلى 1511م ،وتحتوي تنوعا ً حيويا ً وطبيعياً غنيا ً كأحتوائها سبع أنواع
مختلفة من الغطاء النباتي .
وما يزال بعض أفراد لقبيلة السعيديين من البدو الر ّحل أو شبه الرحّل
مستوطنين في المنطقة المع ّدة إللقامة محمية مسعودة حيث ي ّدعون ملكية بعض
راض ميرية ،و ملكية األراضي غير المسجلة أوغير الواضحة
األراضي لكونها أ
ٍ
هي واحدة من القضايا الرئيسة التي تعيق التنمية في اإللقلي بشكل عام ،و يتنازع
اآلن "السعديين" مع البدول على ملكية أراضي جرف حمار.
ونظرا لصغر حج مجتمع دالغة فإنه يعتبر المجتمع األكثر حرمانا ً من
ناحية المرافق العامة مثل الخدمات الطبية ،والتعليمية ،واالتصاالت ،والمواصالت.
ووفقا للوثائق الرسمية هناك جمعية تعاونية واحدة في دالغة.

()13-24

تحليل حساسيّة الموقع
ت إعداد خريطة أولويات التنمية لإللقلي ولكل مجتمع محلي بدمج خرائط
حساسية المولقع مع خرائط فعّالية النمو .واستخدمت خرائط أولويات التنمية لتحديد
المناطق التي يمكن تنميتها بألقل لقدر من التأثير على الموالقع األثريّة والمصادر
الطبيعية المهمة بحيث تسمح بتوفير الخدمات العا ّمة بأكبر لقدر من السهولة
والفعاليّة .ولقد ت إعداد هذه الخرائط بناءاً على العديد من األسس والمعايير
الموضوعية:
وتشمل هذه األسس والمعايير الموضوعيّة ما يلي :
-

المنحدرات وطبوغرافية األرض.

-

علوم المياه والجيولوجيا .

-

الغطاء النباتي ( األنواع والمناطق ).

-

الموالقع األثريّة.

-

التربة الزراعيّة.
الغابات (ا ْ
الحراش).

-

الصخور الجرداء.

-

المناظر المهمة ( االطالالت).

-

البنية التحتية لشبكة الطرق.

-

البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

-

شبكة الكهرباء.

-

القرب من المدارس.

-

معال المنطقة.

-

الخدمات الصحيّة.

-

البنية التحتية للسياحة وللنزل السيّاحيّة.

-

الساحات العامة والمرافق الترفيهية.

-

ملحوظة  :إن المعايير الموجودة في هذه القائمة ليست حصرية ويمكن أن تختلف من منطقة إلى
أخرى.
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مكامن الضعف :

تحليل (سواط) لمكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات
لمنطقة دالغة



ت تحديد مكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات لمنطقة دالغة بنا ًء
على تحليل دلقيق وشامل :

مكامن القوة :


القرب من محميّة مسعودة المنوي إلقامتها مستقبالً بمناظرها الطبيعية
وتضاريسها الخالّبة.
وجود الثقافة البدوية حيث ال يزال الكثير منه يعيشون في بيوت
الشعر.



نشاط وخبرات زراعيّة.



وجود مساحة كبيرة من األراضي القابلة للتنمية.
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عدم توفر وسائل النقل المناسبة بين دالغة وبين المجتمعات األخرى
وبينها وبين الجامعات.
خطورة حركة المرور في الشارع الرئيس لقلّة اإلنارة واألرصفة.
الطريق الذي يم ّر بالقرية يسمح بالسرعة مما يهدد المجتمع.
عدم كفاية الخدمات الصحية مثل المختبرات الطبية والممرضين.
افتقار المدارس المؤهلة والمرافق ورياض األطفال.
افتقار خدمة اإلنترنت وسوء تغطية شبكات الهاتف النقال.
ش ّح مياه الزراعة بسبب جفاف الينابيع.
االنقطاع المتكرر عن العال خالل فصل الشتاء (عدم وجود كهرباء).
عدم تسجيل حقوق ملكية األراضي يسبب الخالفات على ملكيتها
األراضي بين السكان المحليين ،ويعيق إنشاء بنية تحتية جديدة.
المطالبة بملكية االراضى البعيدة التي تستخدم للتخيي في الصيف
(كأراض ميّرية) .تخوفا من أن تطال محمية مسعودة أراضيه .
عدم وجود جمعية توفر دورات تدريبية.
عدم وجود أماكن للتسلية والمنتزهات ،كذلك عدم وجود نادي رياضي
لألطفال والنساء و الرجال .
تدني المهارات والكفاءات في المجاالت المطلوبة للسياحة.
عدم وجود مرافق ومنتجات وخدمات سياحية ،وبالتالي فإن الفوائد
العائدة من التنمية السيّاحية في إلقلي البتراء محدودة جدا.
تدني مستوى التعلي بشكل عام يخلق الضعف ويحد من إمكانيات
التنمية في المستقبل.
البعد الجغرافي عن المركز يقلل الدخل وفرص العمل ويح ّد من
االنخراط في العمل السياسي.

الفرص :


التهديدات :

ربط أفضل مع المركز – مثل اإلنترنت
تقوية تأثيرات االمتداد من خالل
ٍ
والمواصالت العامة يؤدي إلى:
 oوصول أفضل وأيسر لسوق العمل.
 oسهولة الحصول على خدمات عامة أفضل مثل التعلي والصحة.
 oمشاركة ألقوى في صناعة القرار.








رفع لقدرات اإلنتاج المحلي من المنتجات الزراعية التي سوف يحتاج لها
لقطاع صناعة السيّاحية المتنامي في اإللقلي .



تسهيل الوصول إلى الموالقع األثريّة القريبة من دالغة.



تنمية وتطوير مرافق سياحية وأماكن و نزل سياحية بديلة مثل المخيمات.
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محدودية التنمية وذلك لعدم توفر البنية التحتية األساسية والتعلي باإلضافة
إلى عدم وجود المهارات والكفاءات.
المولقف السلبي تجاه السيّاحة نتيجة الحركة السيّاحية في المدينة وبدون
فائدة لدالغة يمكن أن يؤدي إلى استياء في أوساط المجتمع.
تراجع كميات الهطول المطري وشح المياه يهدد الزراعة كمصدر رئيس
للدخل.
بسبب لقلّة الجذب السيّاحي يبقى السبيل للحصول على دخل يعتمد على
الزراعة والراتب التقاعدي للجيش.
عدم وضوح حقوق ملكية األراضي في بعض المناطق يسبب الخالف بين
السكان المحليين ،ويعيق إنشاء بنية تحتية جديدة مثل المدارس.
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دالغة :رؤية لمستقبل أفضل
إنّ الرؤية الشاملة لمنطقة دالغة تكمن في تطوير مجتمعها من مجتمع فقير يمتلك
بنية تحتية غير كافية إلى مجتمع متم ّكن وعلى مستوى عال من التطور
االقتصادي واالجتماعي والمؤسسي ،يساهم في التنمية السيّاحية ،ويستفيد من
عائداتها في جنوب منطقة إقليم البتراء.
ّ
إن أفضل الفرص لمستقبل دالغة يكمن في إدارة تنمية منطقة محمية
مسعودة والمنتجات السيّاحية المرتبطة بالثقافة التقليدية للبدو وذلك بطريقة نوعية،
مما يسمح للسكان بأن يكونوا أكثر اندماجا في مجال السيّاحة واأله و يزيد من
فرص العمل.
لقرية دالغة بحاجة ماسة لتحسين المرافق والخدمات لتحسين مستوى
المعيشة .فتحاليل التربة في المنطقة تشير إلى الحاجة للزراعة في المناطق الهامشية
و إلى الحاجة لبدائل أخرى للحياة الريفية التقليدية لمنح األفراد مصادر للدخل،
سينصب االستثمار من لقبل سلطة إلقلي البتراء التنموي السيّاحي في دالغة على
الخدمات والمرافق الضرورية وذلك بناء ً على طلب سكان القرية ( نظام الصرف
الصحي ،وإمداد الزراعة بالمياه ،وأراض للزراعة ،وشبكة اإلنترنت ،وخدمات
صحية ،ومواصالت من وإلى دالغة).
وهنالك مسألة مهمة أخرى وهي تثقيف الناس ليصبحوا لقوى عاملة
مدربة بشكل جيد ( نساء وشبابا) تقوم بصناعة بعض المنتجات الجديدة التي لقد تتاح
من خالل
( أدلة الرحالت والعمل في حديقة الحيوانات والفنادق ...الخ).
ومع ذلك من المه أيضا توفير فرص عمل بديلة للسكان المحليين
(خصوصا النساء) من أجل تجنب االعتماد على السيّاحة فقط .وفي هذا الصدد ،فإن
رفع المستوى التعليمي للسكان ضروري جدا ،ولتحقيق هذا الهدف ال بد من تحسين
البنية التحتية المحلية في دالغة خاصة ما يتعلق منها بالتعلي واالتصاالت ووسائل
النقل العام .هذا وتبقى المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية ظاهرة في المجتمع مثل عدم
ربطها بشبكة الصرف الصحي في اإللقلي .
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وللوصول لمثل هذه الرؤية لمنطقة دالغة يف ّ
ضل أن تكون مبادرات
التنمية في المجاالت اآلتية :
 النشاط السيّاحي. النزل السيّاحية. الخدمات والمنتجات السيّاحية. نشاطات القتصادية أخرى. المنطقة السكنيّة. األراضي القابلة للتنمية واستغالل األراضي. المواصالت العامة. الخدمات والمرافق العامة. القضايا االجتماعية. ش ّح المياه ومعالجة الصرف الصحي ومياه األمطار. إدارة الطالقة. -البيئة.

األنشطة السيّاحية

من وجهة نظر سياحية فإن دالغة في الولقت الحاضر ليست بلدة متطورة
كليّا و ال تمتلك سوى القليل لتقدمه ،وبسبب مولقعها ضمن وا ٍد صغير فإنها تفتقر إلى
المناظر الخالبة كبيضا ،ووادي موسى ،والطيبة ،والراجف ،مما يجعل إنشاء
المرافق السيّاحية مباشرة داخل البلدة أمراً غير محتمل ،وعالوة على ذلك ال توجد
أيّ موالقع أثرية أو طبيعية رئيسة في المحيط المباشر لمنطقة دالغة.

بدلقة ال يزال موضع جدل ،ففي صيغة مخططها األولي احتلت مسعودة أكثر من
ثلث مساحة منطقة البتراء و لكن في الصيغة المع ّدلة فهي تحتل ما يقارب الخمس.

وبهذا الصدد ،فإن مقترح إنشاء منطقة محمية مسعودة الخاصة لقد يغود
بفائدة كبيرة على الناس ،ال سيّما إذا كان سيت بناء منتجع بيئي برتبة خمس نجوم
كما هو مقترح ،وهذا لقد يتيح فرص عمل داخل المحمية كالحراسة ،أو العمل في
أنشطة خارج المحمية  ،مثل لقوافل الخيل أو اإلبل المتعلقة بالزوار القادمين إلى
منطقة مسعودة ،ومع ذلك ومن أجل تحقيق مشاركة أكبر من لقبل السكان المحليين
في مجال السيّاحة سيكون من الضروري جدا تنمية لقدراته وجعله لقوى عاملة
مدربة بشكل جيد تنخرط في صناعة السيّاحة والخدمات السيّاحية في المنطقة،
وتعتبر دالغة من أكثر المجتمعات حاجة للمهارات األساسية الالزمة لقطاع السيّاحة
مثل اللغات األجنبية .وعالوة على ذلك  ،فال ب ّد أن تطرح بعض المبادرات واألفكار
بشأن أعمال جديدة من لقبل المجتمع المحلي وإال فإنها لن تنجح.
ولقد وافقت الحكومة على إنشاء محمية مسعودة لقبل عدة سنوات ،ولكن
منذ ذلك الحين فقد واجهت بعض المعارضة من لقبيلة السعيديين وهو المجتمع
المحلي الذي ستشمل المحمية أراضيه القبلية .وبالتالي فإن ترسي محمية مسعودة
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مركز البتراء للجوالت وركوب الجمال
دالغة و التي تقع على وسط الطريق بين منطقة البتراء ومحمية مسعودة
الخاصة ،هي نقطة بداية منطقية للرحالت باستخدام الجمال والخيل والمشي
والدراجات الجبلية ،أو رحالت السيارات ذات الدفع الرباعي و رحالت الخيام في
المنطقة والمناطق المجاورة لمحمية مسعودة الخاصة .وينبغي تطوير وتحسين أو
إصالح مسارات محددة ،بما في ذلك مسارات السيارات الرباعية ،التي تربط
الدالغة ومسعودة بالنظام الكبير المقترح للمخيمات والمنتجعات البيئية .وعالوة
على ذلك ،من الممكن تدريب مرشدين للرحالت وأدالء بيئيين وجيولوجيين وأدالء
درب العصر الحجري الحديث لخدمة شبكة المخيمات/المسارات المذكورة أعاله
من أجل تقدي خدمات إرشاد متخصصة وعالية الجودة للسياح القادمين إلى المنطقة.
ويمكن أن تربط المسارات المقترحة أيضا إلى ما بعد المنطقة فتصل إلى مناطق
(رحمة ،والحميمة ،والثغرة ،ووادي رم) .ولقد أنشأت جمعية الرحمة المحلية بالفعل
مخيمات بيئية بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في "منطقة محمية لقطر
الخاصة" للحفاظ على الطبيعة ،وربما لقد تكون على استعداد للمشاركة في تمرين
بناء القدرة مع جمعية الدالغة.
الفكرة وراء محمية البتراء للجمال ومركز الجوالت هو إعطاء الزوار
القادمين إلى منطقة البتراء واألردن بشكل عام فرصة لمعرفة المزيد عن واحد من
الحيوانات األكثر أهمية بالنسبة للثقافة البدوية التقليدية .والسعيديين من الدالغة ما
زالوا يعيشون بطريقة شبه بدوية تقليدية ويمتلكون اإلبل ولديه المعرفة والقدرة
على العمل مع اإلبل ،وبالنسبة للسياح فإن الجمال هي الحيوانات األكثر جاذبية
والمثالية التي يمكن العثور عليها في منطقة الشرق األوسط .وبالتالي فإن توفير
محمية إبل مخصصة للجميع حيث يمكن معرفة المزيد عن سمات الحيوانات من
خالل التوضيحات المسلية والتجربة الشخصية وهو منتج سياحي جديد ،يوفر
المغامرة لجميع أفراد األسرة ،وسيكون األطفال لقادرين على إطعام الجمال ولمسها.

الرائع ،وبالتأكيد يجب أن تكون المحمية هي نقطة االنطالق للرحالت على ظهور
الجمال إلى المناظر الطبيعية الخالبة في منطقة جنوبي البتراء وما بعدها اعتمادا
على طول الرحلة التي يو ّد الزوار أن يحجزوها.
دالغة
مركز البتراء للجوالت
وركوب الجمال

األرض المطلوبة
(بدون موالقف
السيارات)
 21اسطبل بمساحة
 41م مربع
معهد التدريب
المتجر و الكافيتيريا
اإلدارة
مجموع المساحة
الداخلية

تقدير كلفة
التأثيث
االجمالية
بالدينار بالدينار
4
م

تقدير كلفة
التأثيث
4
اإلجمالية م

تقديرالمساحة
4
المطلوبة م

11.111

5

51.111

1

1

811

411

121.111

51

21.111

151
141
111

511
511
511

75.111
21.111
51.111

211
211
311

21.111
74.111
31.111

371

تقدير تكلفة
اإلنشاء
4
بالدينار م

تقدير كلفة
البناء
االجمالية
بالدينار

414.111

325.111

التخطيط وتكاليف
غير متولقعة()%41
المجموع

ّ
إن ما تق ّدمه هذه المحمية يتجاوز مجرد ركوب الحيوانات لفترة وجيزة ،
معرض مع ّد إعدادا جيدا يحتوي صورا وشهادات شخصية
حيث سيت إنشاء
ٍ
وأشياء ذات صلة بحياة واستخدامات اإلبل .وعالوة على ذلك فإن السكان المحليين
سيؤدون أيضا برامج وحيل وسبالقات هجن في الصحراء إلظهار فن ركوب الجمال
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النسبة التقديرية لمساهمة القطاع العام  /القطاع الخاص في المشروع
العائدات السنوية التقديرية ( %1من زوار البتراء بوالقع 8 1دينار
للزائر)
العدد التقديري لفرص العمل

112.111
712.111
21:21
221.111
31

"خدمات المرافقة" لمحمية مسعودة
هؤالء "المرافقين"  -من الرجال والنساء على حد سواء ومن مختلف الفئات
العمرية – مناسبون لخدمة مختلف الفئات المستهدفة بمختلف اللغات ،ويمكنه أن
يرافقوا الزوار سواء سيرا على األلقدام إلى محمية مسعودة الخاصة أو ؛ أو سيرا
على األلقدام أو بركوب الحيوانات في جوالت للمناطق المحيطة بدالغة أو وادي
عربة .إلى جانب توفير الخدمات اإلرشادية للزوار ،لن يكون الهدف من المرافقين
إعطاء التفسيرات األكاديمية (كما يفعل األدالء المدربون تدريبا كامال) ،وإنما
للترفيه عن الزوار عن طريق سرد القصص ،واأله من ذلك ،جعله يشعرون
بأنه موضع ترحيب من خالل مشاركته في أجزاء من ثقافته الخاصة..
وسيقوم المرافقون أيضا بتزويد الزوار بتصورات عن طريقته وطريقة أسالفه
في الحياة من خالل سرد القصص الشخصية.
من ال ُمقترح أن تقوم كلية اآلثار والسياحة في جامعة الحسين بن طالل بوضع
برنامج تدريبي لخدمات المرافقة لمدة فصلين دراسيين .وبطبيعة الحال ،لن يحصل
خريجو هذه الدورات على نفس ترخيص األدالء السياحيين األردنيين المدربين
تدريبا كامال وشامال ،وإنما سيحصلون على رخصة "ألقل" من رخصة الدليل.
وحتى ال يت الخلط بينه  ،يُقترح منحه اسما مختلفا ،على سبيل المثال "مرافقو
جولة البتراء الصغيرة" ،وربما زيّا محليّا خاصا .وأخيرا فإن المعرفة الممتازة
بجغرافيا وتضاريس المنطقة ،باإلضافة إلى اإللمام باإلسعافات األولية يجب أن
تكون إلزامية لجميع األدالء.

()45-24

مخيم نمط حياة البدو في الصحراء
المنطقة المحيطة ب دالغة ما زالت مجتمعا ً تقليديا ً ومولقعا ً مالئما ً إللقامة
نمط تخيي صحراوي ،وهو المكان الذي يستطيع فيه الزوار تجربة كيف يعيش
ال بدو في الصحراء ،ويمكن للسعيديين أن يوضحوا عملي ّا ً كيف ينصبون الخيام،
وما هي األشياء التي يستخدمون ها في حياته اليومية ،وبشكل عام كيف يقدرون
البقاء على لقيد الحياة ،ولقد يحتوي المخي معرضا ً صغيرا ً وأشياء ترتبط بالحياة
اليومية في الصحراء مثل النباتات ،والحيوان ات التي تعيش في الصحراء والتي
توضح لقسوة الحياة المحيطة ،ويكون التركيز على منح الزوار خبرات فريدة
عن النوم في الصحراء باستضافته عند البدو األصيلين.
وسيحوي مطبخا ً يستخدم لتقدي أطباق البدو المثالية مثل المنسف ،أما
برامج الترفيه والتسلية فالبدو عند المساء س يشاركون ثقافاته وتراثه من
خالل غناء األغاني ،نمط التخيي في الصحراء وعلى خالف مخيمات البدو
الموجودة في منطقة بيضا فسيكون بعيدا ً عن المدينة المجاورة ومحاطا ً بمنظر
فاتن وجميل للصحراء.
ويبين الجدول أعاله تقديرات حسابية أولية لمتطلبات المساحة والبناء
وميزانية إرشاديه .كما يشير الجدول إلى تقدير للعائدات السنوية المحتملة مقرونا ً
بعدد الوظائف المستحدثة .ومن المرجح أن يحقق نموذج شراكة بين القطاعين
العام والخاص أفضل النتائج.

مخي نمط حياة
الصحراء في دالغة
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4
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تققققدير تكلفقققة
اإلنشقققققققققققققققاء
4
بالدينار م

تقدير كلفة البناء
االجماليقققققققققققققققققققة
بالدينار

تقققققققدير كلفققققققة
التأثيققققققققققققققققققققث
االجماليقققققققققققققققة
بالقققققققققققققققققققدينار
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بالدينار م

تققققققققدير كلفقققققققة
التأثيقققققققققققققققققققققث
4
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األرض المطلوبة بما
فيها الموالقف
 151سرير1
مطبخ ومطع الصحراء
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45.111

1
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1.511
151
151

411
311

311.111
25.111
371.111

111
411

151.111
31.111
181.111

مجموع المساحة
الداخلية
التخطيط وغيره
المجموع التقديري
51:51
572.875
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111.111
221.111

النسبة التقديرية لمساهمة القطاع العام  /القطاع الخاص في المشروع
العائدات السنوية التقديرية ( %31من زوار البتراء بوالقع  35دينار للزائر)
العدد التقديري لفرص العمل

لقد تكون هناك إمكانية لتطوير معسكر الشباب أو النزل البيئية في هذه
األماكن،وتظهر الصورة النزل البيئية الموجودة في وادي فينان في الولقت الحاضر.

النزل السياحية
تعتبر دالغة بعيدة جدا عن مدخل المحمية لتساه في التنمية السيّاحية الرئيسة،
فباستثناء بعض النزل البيئية الموجودة في مولقع محمية مسعودة فإنه اليتولقع
حدوث أي تطور إضافي على الفنادق في هذا المجتمع.
النزل البيئية في محمية مسعودة الخاصة
يجب أن يصبح جرف وادي عربة والجيولوجيا الرائعة لهذه المنطقة محميةً امتدادا
لمحمية ضانا من الشمال (وربما أبعد من ذلك) إلى محمية رحمة من الجنوب
(وربما أبعد من ذلك) ،ويمكن أن توضع على طول هذا الممر شبكة السكك الحديدية
لتربط بين نزل فينان البيئية مع منطقة مسعودة الخاصة وصوال إلى معسكرات
أخرى ،أو النزل البيئية .إن إلقامة المساكن " الصديقة للبيئة" ذات الخمسة نجوم في
المنطقة سيكون وسيلة ممتازة لتوفير الفرص االلقتصادية لسكان دالغة والمنطقة
المحيطة بها.
معسكر مسعودة للشباب أو المساكن " الصديقة للبيئة"
توجد هناك مناطق توسع معزولة في شمال منطقة البتراء بالقرب من غابة
الهيشة،فهناك مناطق مماثلة جنوب دالغة  ،وبينما ال ينصح بتنمية واسعة في هذه
المناطق بسبب بعد هذه األراضي والحاجة إلى توسيع البنية التحتية وخدمات النقل،

مقارنققة مققع السّققياحة بسققبب احتمققاالت ارتفققاع الققدخل مققن السّققياحة وبسققبب تزايققد
الظروف المناخية الصعبة التي تعيق عملية الزراعة.

األنشطة االقتصادية األخرى
باإلضافة إلى فرص الدخل التي ترتبط مباشرة بقطاع السّياحة ،هناك عقدة
فققرص ال تققرتبط بقطققاع ال ّسققياحة أو أنهققا تققرتبط بققه بشققكل غيققر مباشققر ،ممققا يسققمح
بالمزيد من التنويع االلقتصادي.

مشاريع زراعيه صغيره
ثمة خيار آخر للتنويع االلقتصادي ،وهو إعادة إحياء الزراعة المحلية التقي
كققان يعتمققد عليهققا القتصققاد إلقلققي البتققراء فققي الماضققي .لقققد تضققاءلت أهميققة الزراعققة

بالرغ من إن حالة التربة والماء في منطقة دالغة ال تصلح بشكل كبير للزراعة إال
أن بعققض أنققواع المشققاريع الزراعيققة الصققغيرة باسققتطاعتها زراع قة بعققض النباتققات
المحلية ،ويكون الهدف من زراعة هذه النباتات هقو الحصقول عليهقا طازجقة كمقواد
أوليققة ،وباإلمكققان إنشققاء مركققز محلققي تكتسققب مققن خاللققه هققذه المققواد األوليققة لقيم قة
اضافية ،وهذا يعنقي علقى سقبيل المثقال ،عصقر الزيتقون وتحويلقه إلقى زيقت زيتقون
عالي الجودة .إضافة إلى ذلقك فقان منطققة الدالغقه تمتقاز بنمقو الكمقأ األبقيض اللذيقذ
والققذي ينمققو تحققت األرض علققى جوانققب الققتالل الصققخرية فققي بدايققة الربيققع ،فمققن
الممكققن تطققوير هققذا الكمققأ وغيققره مققن أصققناف الفطققر كمحاصققيل ذات جققودة ولقيمقة
شرائية عالية.

()47-24

وبالرغ من هذا فإن المحاصيل الزراعية والمراعي ذات أهمية سياحية واجتماعيقة
حيث إنها تحي أصول الثقافة المحلية و إن إنشاء مشقاريع زراعيقة صقغيرة لزراعقة
المنتجات المحلية يجلب الدخل خالل من خالل بيع المنتجات الزراعية واألعشاب.

()48-24

البنك الدولي لقدر بأدنى  %44-%17من المجموعة النباتية التي تنمو في إلقلي
البتراء لها لقيمة طبية وهذا يعني بان  27نوع من النباتات (ما يعادل  %17من
 ) 388المسجلة لها أهمية في الصناعات الدوائية .إن إنشاء مثل هذه الصناعة
ضمن المنطقة ما هو إال مشروع طويل األمد يحتاج إلى تحليل دلقيق الختيار
النباتات التي يمكن زراعتها  .إضافة إلى ذلك ،ومن اجل تمكين المجتمع المحلي من
االستفادة من هذا المشروع على المدى الطويل فانه من الضروري تجاوز مرحلة
تزويد المواد الخام فقط واالنتقال إلى مرحلة إنتاج المواد النباتية ألغراض التصدير
في المنطقة.
اإلحصاءات األولية وذلك باحتساب المساحة ومتطلبات الري وميزانية استثمارة
أولية تظهر في الجدول التالي:
دالغة :انتاج الطبية
والعطرية

تقدير
المساحة
المطلوبة
4

تقدير كلفةة
البناء
4
بالدينار م

م

األرض المطلوبة
للبيوت البالستيكية
 14بيت بالستيكي
مساحة  6 * 22م

4

إدارة ومخازن
المساحة الداخلية
اإلجمالية

تقدير كلفةة
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اإلجمالية
بالدينار

تقدير كلفة
4
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41
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151،111

25.111

51

72،411

151

25،111
142،411

311،281

التخطيط واألمور
الطارئة ٪41
التقدير اإلجمالي
51:51
351،111
45

تقدير الكلفة
اإلجمالية
4
للتأثيث م
بالدينار

85،172
511،152
النسبة التقديرية لمساهمة القطاع العام والخاص في المشروع
تقدير العائدات السنويّة
تقدير عدد الوظائف المستحدثة
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تطوير األحياء السكنية
يعتبر مركز المحافظة الموجود في دالغة مزيجا من المناطق السكنية
والخدمية والتجارية متضمن مساحات واسعة فارغة وبهذه الطريقة ،وبتنوع
االستخدامات يمكن ضمان المحافظة على هذا المركز الحيوي .بالرغ من أن
منطقة دالغة تض مجمع محلي صغير إال إن الهدف من هذا المخطط هو تعريف
السكان المحليين بمنطقته وهذا يمكن تحقيقه بإنشاء مركز مدينة يجذب السكان
المحليين ،وكذلك السياح الذين يتولقفون في المنطقة بين الحين واآلخر .ولهذا فان
وجود مكان عام يستقطب الناس ضروري لضمان أجواء جميلة مريحة في مركز
المدينة.
ولكن البنى التحتية للخدمات المحلية مثل الماء وإمدادات الطالقة وشبكة
الصرف الصحي ،وحركة للمرور بحاجة إلى رفع مستوى بشكل كبير .ويجب
إنشاء مركز محلي في دالغة يقوم بتقدي أه الخدمات المجتمعية مركزيا لألحياء.
وسيتحسن مستوى المعيشة لسكان المنطقة بوجود مرافق الخدمات المحلية على
مسافة لقريبة يمكن الوصول إليها من بيوته سيرا على األلقدام .وهذه الخدمات
تشمل مسجدا ومدرسة ابتدائية وأخرى متوسطة ،ومتنزها وملعبا باإلضافة إلى
دكاكين محلية .ومن المتولقع أن تحتاج مراكز األحياء هذه إلى  21دونما لكل واحد
منها تقريباً.
وسيحدد مولقع مراكز األحياء المحلية الصغيرة حالما يت تنمية وتطوير
المناطق السكنية التي تخدمها .ويبين مخطط استغالل األراضي في الصفحة التالية،
برس بياني فقط ،المكان الذي يمكن أن تبنى به مراكز األحياء هذه .إن مراكز
األحياء هذه يجب أن ال تكون منافسا ً لمركز المدينة بل مكملة لدوره .وستغطي هذه
المراكز مناطق التوسع السكنية بحيث يكون مولقع كل سكن جديد على مسافة نصف
لقطرها يوازي خمس دلقائق سيرا على األلقدام لمركز الح ّي .لذلك سيت إنشاء
ممرات جميلة للمشاة في تربط شبكة مراكز األحياء مع بعضها البعض.
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المواصالت العامة

منظومة الباصات الجديدة المقترحة

إن الهدف من التنمية المستقبلية للمواصالت العامة في دالغة هو خدمة كافة
األحياء السكنية بمحطة للباصات على مسافة 511م سيرا على األلقدام .وفي
الظروف الراهنة وعلى المدى القصير ( خالل ثالثة إلى سبعة أعوام ) فإنه ينصح
بوضع منظومة باصات حديثة للتخفيف من مشاكل المواصالت العامة في اإللقلي .
ويجب تأسيس منظومة باصات البتراء في أسرع ولقت ممكن ويجب كذلك
إدخال مفهوم االصطفاف في المواصالت العامة اإللقليمي الجديد وذلك على الطرق
الرئيسية المؤدية إلى وادي موسى من عمان ومعان والعقبة ،ويجب ربط طريق
محمية البتراء األثريّة الخلفية بالقرب من أم صيحون بهذه المنظومة ايضا .وبهذا
تحل هذه المنظومة مكان نظام المواصالت العامة الحالية.
وهذا المقترح هو لمصلحة السكان المحليين والسيّاح على ح ٍد سواء:
 ويقترح إعطاء السكان المحليين تذكرة ألماكن االصطفاف
المحمية في مرافق النقل اإللقليمي تشتمل على بطالقة للباص لتوفير
الراحة التامة للمستخدم .وهذا يدفع السكان المحليين الذين ال
يستعملون مركباته ألغراض تجارية الستخدام وسائط النقل
العام.
 أما بالنسبة للسياح فإن أسعار استخدام الباصات يجب أن تكون
متضمنة في تذكرة دخول محمية البتراء األثريّة حتى يتسنى له
استخدام كل خطوط الباصات بطريقة اصعد وانزل مما يدفعه
لزيارة أماكن سياحية أخرى في كافة أنحاء إلقلي البتراء وهذا
سيكون له فائدة كبيرة ألصحاب األعمال من المجتمع المحلي.

بالنسبة لسكان دالغة فإن الخط األزرق له صلة مباشرة به أما الخطوط
األخرى فهي ألغراض تغيير الباصات .والخط األزرق يربط بين بيضا ودالغة
(حوالي  21ك ) ويلبي كخط إلقليمي احتياجات السكان المحليين .والسيّاح الذين
المقيمين خارج المركز أي على طول الطريق السيّاحي أو في القرى والمخيمات
السيّاحية المجاورة.
ومن المتولقع أن يكمل الباص األزرق دورته ( بيضا – دالغة  -بيضا بما
فيها الولقوف ) في  22دلقيقة وبطالقة استيعابيه تقدر بـ (  ) 51راكباً للباص .وهذا
يتطلب عشرة باصات في المعدل وبمقدار  2باصات في الساعة وبنفس االتجاه.
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الخدمات والمرافق العامة
الحدائق :
أفضت منالقشات ورش العمل مع السكان المحليين في اإللقلي بمقترحات
مفادها أن اإللقلي يفتقر إلى أماكن الترفيه داخل التجمعات السكنية في هذه المناطق
حيث أن أماكن الترفيه المتوفرة هي المالعب المدرسية التي تلبي بعض حاجات
الصغار فقط.
ولوحظ أن مجتمع دالغة يفتقر إلى األماكن العامة والمتنزهات والمراكز
الرياضية مثل مراكز الشباب والشابات ،ومن ناحية أخرى يوجد في الولقت الحالي
متنزه بمساحة  14دون كما يوجد ملعب رياضي واحد .وتبين اإلحصاءات أنه
حتى عام 4131م ستكون المنطقة بحاجة إلى منتزه بمساحة  33دون وأحد عشر
ملعبا ً رياضيا ً آخر.

الشرطة والمطافئ (الدفاع المدن ّي):

لتطال مناطق جديدة فإنه من الضروري ترك أماكن خالية لمثل هذه المراكز
الخدمية لتقدم خدماتها للسكان ال ُجدُد.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :
تفتقر بعض المناطق في إلقلي البتراء إلى الخدمات العامة كما تفتقر إلى
شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مما يُنتج فرصا غير متكافئة في السيّاحة
واألعمال .ومدينة الطيبة واحدة من المجتمعات المحلية التي ت تزويدها بشكل جيد
بالبنى التحتية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وتلعب شبكة اإلنترنت دوراً بارزاً ومهما ً في التعلي ليس ألنها مصدر
للمعلومات فحسب بل لاللتحاق في الجامعات ولتحديد نوعية التعلي وفرص العمل
باإلضافة إلى التعل عن بعد .لذلك فتوفير شبكة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وتوزيعها توزيعا ً عادالً على جميع مناطق إلقلي البتراء هو هدف مشترك لكافة
اإللقلي و خاصة دالغة .وعلى أي حال فإن المجتمعات المحلية في اإللقلي بحاجة إلى
خدمة اإلنترنت السريعة وسهولة الوصول إليها أو على األلقل صيانة البنى التحتية
والمحافظة على معايير خدمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحالية باإلضافة
إلى إدخال المزيد من التحسينات الضرورية على هذه الشبكات وذلك لضمان
الخدمة المستقبلية.

يوجد في دالغة اآلن محطة شرطة أو مركز دفاع مدني ( خدمة الطوارئ)
واحد ،واألن دالغة تعاني من الخدمة الضعيفة و المتأخرة للدفاع المدني .هذا و
باإلمكان تصور حاجة دالغة المتزايدة لمركز شرطة خاصة مع تزايد التنمية
السياحية في االلقلي  .كذلك يوجد مكتب بريد واحد في دالغة.

المساجد :
يقوم القطاع الخاص بشكل عام بتمويل أماكن العبادة ولكن على مر الولقت
فإن الحاجة إلى مساجد إضافية تبدو لقائمة .وبحساب نسبة السكان الحالية لعدد دور
العبادة يمكن تقدير الحاجات المستقبلية لإللقلي حيث يوجد دالغة اآلن مسجد واحد
وحتى عام  4131فمن المحتمل أن تكون البلدة بحاجة إلى مسجد واحد آخر فقط.

موقع الخدمات والمرافق العامة :
إن موالقع مزودي الخدمات يجب أن تتركز في كل حي لقرب المدارس
والحدائق والمرافق الصحية والمتاجر لكي تشكل مراكز اجتماعية مترابطة.
وبناء أماكن السكن على مسافة لقريبة من جميع الخدمات يمكن أن يقلل من()32-24
حاجة الناس الستخدام وسائط النقل المختلفة .وبما أن التنمية في إلقلي البتراء تمتد

 التعاون مع المدارس لوضع تدابير لمنع تسرب األطفال من المدارس،
والتي تشتمل على تعلي اآلباء واألمهات وزيادة الوعي لديه .

القضايا االجتماعية
التعليم :
إن دالغة في الولقت الحالي مخدومة ِثالثة مدارس تقع جميعها ضمن مسافة
(  511م ) مشيا ً على األلقدام من األحياء السكنية ،و المدرسة الثانوية الوحيدة هناك
هي مدرسة عسكرية .ويعتبر معظ السكان المحليين أن فرصة التعلي الجامعي
مستحيلة وذلك لقلة اإلمكانيات المادية عنده ولقلة وجود المنح الدراسية .و وبنا ًء
على النسبة الحالية للمدارس إلى عدد السكان في إلقلي البتراء باإلضافة إلى نسبة
النمو السكاني بمقدار ( ،)٪3,5فإن التقديرات تبين أن دالغة بحاجة إلى ثالث
مدارس أخرى حتى عام 4131م .وهذه النسب يجب أن تؤخذ على أنها الحد األدنى
ألن الحاجة لقد تطرأ لمدارس ذكور وإناث منفصلة أو مدارس بمستويات تعليمية
مختلفة.
المدارس الموجودة حاليا سيئة التجهيز وتفتقر ،على سبيل المثال ،إلى
مختبرات الحاسوب المجهزة بخطوط اإلنترنت ،والمعدات الرياضية ومختبرات
العلوم’ مسألة هامة أخرى هي افتقار المجتمع المحلي إلى إمكانية الوصول إلى
اإلنترنت ،إذ أن لشبكة اإلنترنت أهمية كبيرة في التطوير المهني للطالب ،وهي
ضرورية أيضا للتسجيل في الجامعة ،والذي ال يمكن أن يت إال عبر اإلنترنت.
التوصيات





تزويد المدارس بأجهزة ومرافق أفضل مثل الحواسيب المتصلة بخدمة
اإلنترنت والمعدات الرياضية والعلمية ومكتبة ...الخ.
تطوير برامج تدريبية تعليمية خاصة وبرامج لزيادة الوعي وتطوير
مناهج لتشجيع وتحفيز المهارات الدراسية .ولهذه البرامج فوائد مثل
تعزيز الثقافة المحلية وإيجاد الحلول لقضايا اجتماعية معينة.
دع البرامج القائمة حاليا لمساعدة الشباب المحليين في الحصول على
نتائج دراسية أفضل والحصول على منح دراسية.
إنشاء أو إعادة إحياء المراكز التعليمية والرياضة للشباب والنساء لتوفير
التدريب على المهارات اإلضافية ،واألنشطة الترفيهية ،فضال عن توفير
مكان له ليلتقوا فيه.

البنية التحتية الصحية والطبية :
يوجد في دالغة حالياً مركز صحي واحد يقدم خدمات الطوارىء و لكنه ال
يلبي حاجة المجتمع  ،فهو يقتصر على اإلسعافات األولية وال يخدم ذوي
االحتياجات الخاصة .و إجماال يمكن القول بأنه ال يوجد في دالغة ما يكفي من
الخدمات الصحية سواء العقلية منها أو الفيزيائية.
إن دالغة بحاجة إلى مركز طبي وصحي آخر على األلقل حتى عام 2030م
بنا ًء على تحليل نسبة المرافق الصحية لعدد السكان في إلقلي البتراء آخذين بعين
االعتبار نسبة النمو السكاني البالغة (  .) ٪3,1وعلى أي حال فإن احتياجات إلقلي
البتراء بشكل عام ودالغة بشكل خاص للخدمات الصحية ودالغة تتطلب تقييما أكثر
تفصيالً.
التوصيات :
 زيادة الوعي عن الصحة اإلنجابية عند النساء وخاصة فيما يتعلق
بالتأثيرات السلبية للزواج المبكر على صحة اإلناث من خالل برامج
خاصة تدار عن طريق العيادة المحلية .
 توفير فحص طبي مجاني للمقبلين على الزواج في العيادة المحلية وذلك
للتأكد من إمكانية عدم إنجاب أطفال معالقين عقلياً .وهذا الفحص متوفر
في عمان وتقوم وزارة الصحة ورجال الدين اإلسالمي والمسيحي
ببرامج خاصة لنشر الوعي بضرورة إجراءه.
 إلقامة دورات تدريبية لرفع الوعي الصحي حول لقضايا الصحة اإلنجابية،
وتخصيص استشارات منتظمة حول لقضايا صحية معينة للسكان في
منطقة دالغة.
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التمييز :
معظ سكان دالغة و تحديدا الذكور ينظمون للقوات المسلحة و ذلك لقلة
الفرص التاحة في مجتمعه  ،والنساء يواجهن تحديا ً أكبر في الحصول على فرص
عمل .و االنشطة الزراعية التقليدية تكاد تختفي كمصدر للدخل وذلك بسبب ش ّح
المياه ،غير ان هناك أنشطة زراعية خاصة (المذكورة في فقرة "أنشطة القتصادية")
لقد تتيح فرص عمل للذكور ولالناث.
التوصيات :
 إيجاد فرص عمل مرتبطة بالسياحة في دالغة من خالل إشراك السكان
المحليين في محمية مسعودة الخاصة ،وإذا دعت الحاجة فينصح بإعداد
برنامج تدريبي متخصص لهذه الغاية.
 تنمية مجاالت لفرص عمل أخرى غير مرتبطة بالسياحة مثل أنشطة
المشاريع الززاعية الخاصة.
 عقد ورش عن أهمية تعلي اإلناث وحصولهن على المهنة المالئمة وذلك
بالتعاون سلطة غقلي البتراء السياحي التنموي.

التأثير المحتمل للسياحة على الثقافة والعادات المحلية:
تعتبر دالغة من ألقل المجتمعات إفادةً من لقطاع السياحة في االلقلي  ،بالرغ
من وجود رغبة كبيرة عند المجتمع المحلي في االنخراط في السياحة ،.وفي نفس
الولقت فقد ابدى النساء في دالغة تخوفهن من نتائج زيادة األنشطة السياحية على
ثقافته وعاداته  .وهذه المخاوف يجب أن تؤخذ بعين االعتبار في المستقبل اليجاد
فرص عمل لالناث ال ترتبط مباشرة بالسياحة.
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التوصيات :
ُ
 رفع مستوى وعي المواطنين في دالغة في لقضايا يمكن ظهورها نتيجة
لزيادة تأثير الثقافات األجنبية من السيّاح القادمين إلى دالغة.
 إشراك المواطنين في الطيبة بشكل فعّال في الخطط الخاصة بمجتمعه .

المياه :السيول ومعالجة مياه الصرف الصحي
معالجة مياه الصرف الصحي:

تزويد المياه :
تنظ الحكومة األردنية عملية تزويد المياه في األردن .ولقد بلغت حصة
الفرد من المياه في محافظة معان لسنة  )412( 4117لتر يومياً .ونظراً لشح المياه
في األردن فإن هذه النسبة مرشحة لالنخفاض.
تُستخدم المياه الجوفية حالياً للتزود بالمياه من آبار جوفية في اإللقلي مثل
آبار القاع .ولتلبية الطلب المتزايد على المياه ال ب ّد من استكشاف مصادر أخرى
جديدة .والخيارات اآلتية تمت دراستها أوهي تحت العمل اآلن :
 مياه الديسي :
بدأ العمل في هذا المشروع في بداية عام  4111ومن المتولقع االنتهاء
من العمل فيه في عام  .4114وخط المياه هذا سيزود مدينة عمان
بالمياه الجوفية من حوض مياه الديسة والمدورة الوالقع في جنوب
األردن .ويمتد هذا الخط النالقل للمياه على طول الطريق الصحراوي
الذي يبعد مسافة  31ك شرق إلقلي البتراء .وعمل خط فرعي من نالقل
الديسي إلى إلقلي البتراء سيزود اإللقلي باحتياجاته من المياه.
 قناة البحر األحمر والبحر الميت – قناة البحرين:
يقوم هذا المشروع على إمكانية شق لقناة من البحر األحمر في العقبة
إلى البحر الميت مستفيداً من جريان الماء عن طريق الجاذبية في
معظ اجزاء الطريق .وستستخدم الطالقة المائية لتوليد الطالقة الكهربائية
وسيُستغل جزء من هذه الطالقة في تحلية مياه البحر أو تحلية المياه
الجوفية المالحة من حوض مياه وادي عربة .وال يزال المشروع في
مرحلة الدراسة.

منطقة دالغة موصولة بشبكة الصرف الصحي .إن محطة تنقية مياه
الصرف الصحي مصممة لمعالجة ( 3,211م )3من المياه العادمة يومياً .ومع
ارتفاع نسبة مياه الصرف الصحي إلى ( 7,121م )3يومياً في عام  4131فإن هذه
المحطة بحاجة إلى توسعة لتستوعب ( 3,811م )3أخرى يومياً .باإلضافة إلى
ذلك ،فإن أنابيب شبكة المجاري الرئيسية التي تنقل مياه الصرف الصحي من وادي
موسى والمجتمعات المحلية األخرى بحاجة إلى إعادة تصمي لكي تستوعب
الكميات المتزايدة من مياه الصرف الصحي.

سيول األمطار :
إنه من غير المنطقي من منظور بيئي اعتبار مجتمعات اإللقلي المحلية مجرد
تنظيمات معزولة عن محيطها الطبيعي وخاصة المائي.
تبين الخريطة في الصفحة التالية مستجمعات المياه ( Aو  Cو  Dو  Eو F
و  Gو  Hو  )Kالموجودة داخل إلقلي البتراء .ويمكن استغالل هذه المستجمعات
للحصاد المائي أي جمع وتخزين المياه لألغراض الزراعية مثل سقاية الحيوانات
وزراعة الخضروات على نطاق محدود.
ويقدر حج الماء الكلي المتدفق من هذه المستجمعات والمستجمعات الفرعية
بحوالي  4,2مليون متر مكعب .ويمكن جمع هذه المياه وتخزينها باستعمال أنظمة
جمع مياه بسيطة مثل السدود الترابية والبرك.

 تطوير آبار المياه الجوفية الموجودة حاليا أو الجديدة:
بشكل عام فقد لوحظ نقص في مخزون المياه في دالغه خصوصا ً
لألغراض الزراعية.
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مستجمعات المياه في إقليم البتراء
تحدد منطقة دالغه وفقا لمستجمعات األمطار  Eإلى  Fكما هو موضح على
الصورة والتي تج ّمع سيول األمطار وتفرغها في وادي عربة إلى الغرب .وتمتد
منطقة مستجمع  Eعلى مساحة ( ) 48,121دون وتحدد كمية أو حج التدفق بنا ًء
على معدل التسالقط المطري السنوي والبالغ  151مل ودرجة تدفق مقدارها ٪8
تعطي حوالي  32مليون متر مكعب.
وسوف يصبح نظام حماية مياه السيول والمحافظة عليها من األهمية بمكان
مع نمو المجتمع في دالغه ويمكن أن يساعد التقليل من العمران في المناطق
المفتوحة على المحافظة على التدفق المائي وزيادة تخزين المياه في طبقات التربة.
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إدارة الطاقة
ل يت الحصول على معلومات عن استهالك الطالقة من سلطة إلقلي البتراء
التنموي السياحي ،ويشير التقرير السنوي لوزارة الطالقة والثروة المعدنية ،إلى أن
معدل استهالك الفرد من الطالقة الكهربائية يبلغ  1,222كيلو واط  /ساعة في السنة،
أو تقريبا ً ربع استهالك الفرد في الواليات المتحدة أو غرب أوروبا ،وهذا المعدل ل
يأخذ بعين االعتبار االستهالك الكبير للطالقة الكهربائية من لقبل الفنادق والمرافق
السياحية األخرى.
ودالغة موصولة بشبكة الكهرباء اإللقليمية حيث يوجد محطة كهرباء واحدة
داخل البلدية واثنتان خارج حدودها .إال أنه لوحظ أن دالغة تقتفر البنى التحتية
األساسية والخدمات المتعلقة بتوريد الكهرباء.
وسوف يت التركيز في المستقبل على مصادر الطالقة البديلة كخطوة لتحويل
دالغة إلى مجتمع صديق للبيئة .إن تطبيق معايير األبنية الخضراء (الصديقة
للبيئة) لجميع المنشآت داخل دالغة سيحافظ على الطالقة ويساعد على التقليل من
استهالكها في ولقت الذروة.
ويجب إعطاء األهمية إلنشاء وحدات الطالقة الشمسية وتوليد الطالقة عن
طريق توربينات الرياح وذلك لتوليد طالقة خضراء – صديقة للبيئة  -تستفيد منها
دالغة.
تتضمن الخطة االستراتيجية لقطاع الطالقة في األردن لعام 4141 – 4117
بعض التوصيات لترشيد استهالك الطالقة واالستفادة من الطالقة المتجددة وهذه
التوصيات ال تنطبق على دالغة فقط وإنما على كافة إلقلي البتراء ولذلك يُوصى
بتطبيقها أللقصى درجة.
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البيئة
العتبارات بيئية ت تحديد منطقة دالغة وفقا ً لمستجمعات األمطار  Eو F
كما هو موضح في الصورة.
المحافظة على التربة ومنع االنجراف:
المحافظة على التربة ومنع انجرافها وحجز مياه األمطار بشكل فعّال هي
إجراءات يمكن تحقيقها بنفس الطريقة بالضبط وذلك عن طريق عمل مصاطب
على طول الخطوط الكنتورية أي أن تكون متعامدة مع تدفق الجريان السطحي وهذا
هو اإلجراء الذي يحقق النتائج المرغوب بها .ويمكن زيادة هذه المصاطب على
مسافة يمكن بلوغها سيراً على األلقدام من دالغة مما يهيئ الظروف المناسبة لتنمية
زراعة المنتجات العضوية والمحلية على نطاق ضيق وذلك لتزويد مطاع (بوتيك
إعادة إدخال وتأهيل أنظمة المياه األثرية:
ال زالت أنظمة المياه النبطية وأنظمة المياه األثرية األخرى موجودة في
اإللقلي بما فيها المصاطب وال يزال الكثير منها فعاال حتى اآلن على الرغ من
حالتها السيئة لعدم ترميمها .وال تزال بقايا السدود وحواجز كبح الجريان السطحي
وخزانات المياه واآلبار والقنوات والمصاطب تُشكل دليالً ساطعا ً للنظام المائي
المحلي وللبنى التحتية األساسية في الولقت الحاضر والتي يمكن إعادة تأهيلها بكلفة
منخفضة للمحافظة الفاعلة على المياه .وهذه اإلجراءات توفر مياها جيدة للزراعة
على النطاق الضيق وكذلك لسقاية الحيوانات بدل ضياع هذه المياه هدراً اآلن نتيجة
للجريان السطحي.
إن بقايا األنظمة المائية هذه هو دليل واضح على االستدامة ألنها ال زالت
موجودة وال زالت عاملة على الرغ من غياب الصيانة لفترات تمتد إلى عقود في
بعض الحاالت وإلى لقرون في غالبية الحاالت .إن تبني تلك التصميمات األثرية
لالستعمال في الولقت الحاضر هو اإلجراء المثالي والذي يجب شرحه وتوضيحه
للمواطنين.
ومن الواضح أن ليس ثمة فائدة من بناء أنظمة حماية ضخمة (مثل السدود)
مصممة للحوادث الكارثية والتي تكون في معظ األحيان عديمة الفائدة وغير كافية
عند حدوث فيضانات استثنائية .لذلك فإنه من المناسب جداً إدخال سياسة أعمال
مائية (هيدروليكية) على نطاق ضيق وإصالح السدود والخزانات وحماية التربة
ومنع تشكل الفيضانات الكبيرة وذلك بالتحك بشكل منفصل بالشعاب وروافد األودية
وبكبح جماح الجريانات السطحية على المنحدرات.

اوتيل) بما تحتاجه من هذه المنتجات وكذلك لتطوير زراعة النباتات الطبية
والعطرية على نطاق ضيق.
التوصيات :
 زيادة أعداد المصاطب لقطع األراضي التي تخصص للزراعة على نطاق
ضيق ضمن مسافة  511م من المناطق المأهولة.
 إدراج لقانون جمع مياه سطوح األبنية كمتطلب إجباري للبناء في بلدية
دالغة والبلديات األخرى.

كما ويجب تطوير سياسة للحصاد المائي بطريقة معينة بحيث أن مالكي
األراضي في المناطق المنخفضة ال يحرمون من المياه من لقبل مالكي األراضي في
المناطق األعلى والقريبة من المستجمعات المائية .وعلى المنوال نفسه يجب تنظي
إدارة الينابيع المائية بحيث يت استغالل ينابيع المياه التي تقع في أراضي الدولة
بشكل تعاوني من لقبل الجميع كما هو الحال في مياه نبع عين موسى في مدينة وادي
موسى .وكذلك يجب تنظي استعمال مياه الينابيع التي تقع في أراضي خاصة لكي
تترك بعض المياه تجري في الوادي وذلك للمحافظة على النظام البيئي والمحافظة
على المراعي في سفوح المنحدرات.
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التوصيات :
 المستجمعات المائية العليا (أعلى من  551م فوق سطح البحر)ّ :
تدخل
بسيط.
 المستجمعات المائية الدنيا (من 551م فوق سطح البحر فما دون) يقام
فيها سدود كبيرة ألغراض ري الحيوانات.
 إعادة تأهيل نبع دالغة وبئر حماد والينابيع واآلبار األخرى.
 مرالقبة استعمال جميع الينابيع والسماح لبعض المياه باالنسياب للعودة
إلى النظام البيئي.
 إدراج لقانون جمع مياه سطوح األبنية كمتطلب إجباري للبناء في بلدية
دالغة والبلديات األخرى

إدارة المراعي والتشجير:
إعادة التحريج والتشجير يثبت المنحدرات ويوفر الظالل ويحجز مياه
األمطار ويخلق بيئة مناسبة الستخدامات السياحة باإلضافة إلى أنها تشجع وتزيد
من التنوع الحيوي لنظام بيئي صحي.
إن ارشادات الخطة التشغيلية لمحمية البتراء األثرية موجودة بالفعل وهي
ممتازة جداً وتوازن بين والقع حماية البيئة وبين التغير البيئي .ولمنع تدمير ما تبقى
من الغابات وللمحافظة على جهود التحريج يجب استئجار طوافي احراج واعطائه
سلطة لقويّة لتفعيل لقوانين الحراج والغابات .كما يجب تشديد العقوبات خصوصا ً
على اولئك الذين يقومون بقطع االشجار المع ّمرة بحيث تتخطى هذه العقوبات مجرد
تغريمه لقيمة أخشاب الولقود التي لقاموا بتقطيعها.
إن ادارة أنظمة الرعي تقوم بحماية مناطق النظام البيئي الحساس وتستثمر
على الدوام في المناطق االلقل حساسية .كما أن تقسي المناطق المخصصة
لألغراض السياحية كمناطق استخدام كثيف ومتوسط وخفيف سيخلق بيئة أكثر
فاعلية فيما يتعلق بإدارة الخدمات وإدارة النفايات .وهذا التقسي سيوفر الحماية
لمناطق النظام البيئي الحساس وسيساعد في استثمار المناطق األلقل حساسية بطريقة
مستدامة كذلك.
وفي سياق تقسي المناطق السياحية فإن تنمية المسالك البرية سيوفر البُنى
التحتية ألنشطة تتطلب إلقامة طويلة مثل رحالت السير على األلقدام ورحالت
الركوب والتخيي وسيوضح هذا التقسي المناطق التي يسمح أو ال يسمح للخيول
وحيوانات النقل وممارسي رياضة المسير الطويل والمركبات بدخولها .باإلضافة
إلى ذلك يجب منع بناء الطرق ولقيادة المركبات خارج الطرق المخصصة لذلك منعا ً
باتا ً وذلك لتجنب حدوث المزيد من التأثيرات السلبية على التربة وعلى الغطاء
النباتي.
التوصيات :
 السماح لغطاء السهوب النباتي بأن يتجدد بشكل طبيعي على نطاق واسع.
 إنشاء بنك للبذار .وإذا دعت الحاجة يت بذر بذور محلية من نباتات محلية
في مستجمعات المياه.
 عندما يطبق نظام المصاطب بتدخل بسيط على نطاق واسع ( وهذا ال
يشمل األرض الزراعية ) فإن الغطاء النباتي يجب أن يترك لكي
يستعيد وضعه بشكل طبيعي.
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 تخفيف الضغط على المراعي والسهوب بتطبيق إجراءات إدارة المراعي
على نطاق أوسع.
 تطبيق نظام إدارة رعي ومراعي محلية مناسبة بنا ًء على الكتلة الحيوية
(المراعي) وعدد القطعان .ويمكن القيام بذلك بالتعاون مع الجمعية
الملكية لحماية الطبيعة ،حيث أن معظ أراضي محمية مسعودة
الخاصة.
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