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 -1البرنامج العام للعمل
الهدف العام:
إن الهدف العام للمشروع هو تزويد سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي بمخطط شمولي استراتيجي لتوجيه
خطط التنمية في إقليم البتراء بطريقة فاعلة ومتوازنة ومستدامة لفائدة المجتمع المحلي واألردن بشكل عام على مدى
السنوات العشرين القادمة .ويحتاج األمر إلى عناية خاصة لحماية محمية البتراء األثرية نظرا لمكانتها العالمية والتي
تقع بشكل كامل ضمن منطقة سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ،كما ينبغي دمج اللوائح التنظيمية لعمليات التخطيط
والتقسيم للمناطق  Aو  Bو  Cالمعروفة ’بالمنطقة المحايدة‘.
مدة المشروع 11 :شهرا ( 21تموز  11 – 2212حزيران )2211
أنشطة المشروع ومخرجاتها (النشاط القائم حاليا تم تضليله باللون األصفر):
اسم المهمة

رقم
المهمة

تاريخ التسليم حسب العقد

تاريخ التسليم بعد تمديد العقد

1

التشخيص األولي

 9أسابيع ()2111/9/23

2

تشخيص االستشارات العامة /
وورشات عمل للفئات المعنية

 11أسابيع ()2111/9/31

3

التحليل المفصل ،وضع
سيناريوهات وتطوير استراتيجية

 21أسبوع ()2111/12/8

4

استشارات عامة وورشات عمل
للفئات المعنية :سيناريوهات
واستراتيجيات

 21أسبوع ()2111/12/15

5

المخطط الشمولي االستراتيجي

 28أسبوع ()2111/2/2

 5آذار 2111

4

خطط المناطق االستراتيجية
المختارة

 34أسبوع ()2111/3/14

 15آيار 2111

7

التسليم

 34أسبوع ()2111/3/31

 15حزيران 2111
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 -2ملخص للمهمات وأنشطتها ومخرجاتها
عملية إعداد المخطط الشمولي االستراتيجي إلقليم البتراء تضممنت مرحلمة تشخيصمية ،ومشماورات عاممة /
ورشممممات عمممممل للجهممممات المعنيممممة (للمرحلممممة التشخيصممممية)؛ كممممما تضمممممنت تحلمممميال مفصممممال لوضممممع سمممميناريوهات
واستراتيجيات ،ومشاورات عامة  /ورشات عمل للفئات المعنية (لوضع السيناريوهات واالستراتيجية) ووضع خطط
المناطق االستراتيجية المختارة.
تم إجراء مجموعة من المقابالت مع أشخاص من المجتمع المحلي ومختلف الجهات المعنية .باإلضافة
إلى سلسلة من ورشات العمل التي أجريت على ثالث مراحل :عقدت ورشات عمل المرحلة األولى في أيلول حيث
بني عليها تحليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات ،أما ورشات العمل التي عقدت في المرحلة الثانية
فكانت في شباط حيث تم إجراء مشاورات دولية  -وطنية حول النتائج التي توصل إليها التقرير التشخيصي األولي،
وكانت المرحلة الثالثة واألخيرة في نيسان حيث تم عرض نتائج هذا المخطط الشمولي اإلستراتيجي.
هذا القسم يقدم ملخص لنتائج تقارير المهمات  5و  4والتي تضمنت التحليل التفصيلي والسيناريوهات
واالستراتي جية بما في ذلك قوانين تشجيع االستثمار الخاص مع مراعاة حماية المحمية األثرية في كل أنحاء اإلقليم،
هذا وقد تم دمج هذه النتائج إلى حد كبير في سلسلة من التقارير الفردية للمجتمعات الستة ،إضافة إلى التقرير
الشامل.

 -2.1المقابالت
قماالستشاريين بمقابلة حوالي  411شخص في سياق عملية التشاور مع المجتمع المحلي والجهات المعنية ،حيث تم
إجراء أكثر من  111لقاء فردي مع:
 )1ممثلين عن المجتمعات المحلية للمجتمعات الست (رجالا ونسا اء).
 )2الجهااات المعنيااة ماان القطاااا السااياح مممالكو ومممدراء الفنممادق ،الوكمماالت السممياحية ،الهيئممات والجمعيممات
السياحية مثل (هيئة تنشيط السياحة) وجمعية الفنادق األردنية وأدالء سياحيين (عمان وإقليم البتراء).
 )3موظفين من القطاا العام (الحكومة) وزارة السياحة ،دائرة اآلثار العامة ،وزارة الطاقة والثروة المعدنية،
سمملطة المصممادر الطبيعيممة ،دائممرة األراضممي والمسمماحة ،وزارة التربيممة والتعلمميم ،وزارة الصممحة ،وزارة
البلديات ،وزارة الزراعة ،وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
 )4مؤسسااات ومنظمااات القطاااا العااام والخاااص الجمعيممة الملكيممة لحمايممة الطبيعممة ،المركممز المموطني للبحممث
واإلرشمماد الزراعممي ،الجمعيممة الوطنيممة للمحافلممة علممى البتممراء ،الجمعيممة األردنيممة للسممياحة الوافممدة ،المعهممد
البريطاني في عمان ،المركز األمريكي لألبحاث الشرقية ،مكتب اليونسكو في عمان ،شركة باصمات جمت،
شركة المستشار للهندسة ،وشركة مياه العقبة.
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 - 2.2عملية جمع البيانات
واجهت عملية جمع البيانات بعض الصعوبات .لقد استغرقت إجراءات تحديد مصمادر البيانمات وقتما طمويال
سواء عن طريق البحوث المكتبية أو عن طريق المشافهة .وكانت الهيئات العامة والمنلممات ييمر الحكوميمة متمرددة
فممي تبممادل المعلومممات ،وطلب مت وجممود خطمماب رسمممي مممن سمملطة إقلمميم البتممراء التنممموي السممياحي مممن أجممل تمموفير
المعلومات المطلوبة للفريق ،وقد تطلب هذا زيارات متعددة للهيئات من قبمل الخبمراء ،ناهيمك عمن المكالممات الهاتفيمة
المستمرة لدفع العملية إلى األمام  ،وهناك عقبة أخرى تمثلت بقلة التواصل فيما بين الوكاالت ،بحيث أن عملية إيجماد
الشخص الذي ينبغي أن تتحدث إليه  -على بساطتها  -كانت تستغرق الكثير من الوقت.
كما أن القطاع الخاص كان في بعض األحيان يتردد في تبادل البيانمات والمعلوممات ممع الفريمق ،ممما أدى
مرة أخرى إلى استهالك الكثير من الوقت من قبل الفريق للحصمول عليهما .ولمذلك ،ممن المستحسمن أن تسمتمر سملطة
إقليم البتراء التنموي السياحي بجمع البيانات ،وتخزينها في قاعدة للبيانات والعمل على تحديثها بانتلام.
البيانات الت تم جمعها

التقــــــــــــــــــــــــــــــــارير والوثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائق
العنوان
المصدر
تقرير العقبة حول تسويق السياحة

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة



دار الهندســــــــــــــــــــــــــــــــــــة
دائرة األحوال المدنيــــــــــــــــــــة

دائرة اإلحصــــــــاءات العامــــة

المجلس الدولي للمعالم والمواقع األثرية
()ICOMOS

مشروع (إرادة)
هيئة تنشيط السياحة
وزارة التربية والتعليم

اإلحصائيات عن عدد سكان إقليم البتراء
الزراعة ،دخل األسرة السنوي واإلنفاق ،أرقام الوالدة حسب الجنس،
المناخ  -األمطار ،اإلنشاءات ،التعليم ،الكهرباء ،خلق فرص العمل،
العمل واألجور ،العمالة والبطالة ،مؤشرات السكان واالحتماالت
المستقبلية ،جيوب الفقر ،المواصالت ،االتصاالت ،خدمات السياحة
والسفر ،المباني (النوع ،العدد ،الملكية) في إقليم البتراء




ميثاق حماية وإدارة التراث األثري
ميثاق السياحة الثقافية الدولي ،إدارة السياحة في األماكن ذات
األهمية التراثية
الميثاق الدولي لحماية وترميم المعالم والمواقع األثرية (ميثاق
البندقية)

الحسنات ،2119 ،التقرير االقتصادي – االجتماعي عن إقليم البتراء



إحصاءات عن تدفق الزوار
شكاوى الزوار

إحصاءات عن المدارس في إقليم البتراء


وزارة البيئة

دراسة خطة عمل أولوية البتراء
التنمية األولية وسيناريوهات النمو – إقليم البتراء



التقرير الوطني الرابع حول تطبيق اتفاقية التنوع البيولوجي
في األردن
اتصاالت األردن الوطنية الثانية مع اتفاقية األمم المتحدة بشأن
التغير المناخي
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وزارة الصحة
وزارة السياحة واآلثار

سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي

الجمعية الوطنية للمحافلة على البتراء

بيانات إحصائية عن المستشفيات والعيادات في إقليم البتراء



التقرير السنوي الرابع
بيانات إحصائية (تدفق الزوار ،الرحالت الشاملة ،الفنادق،
مؤشرات السياحة ،الخدمات السياحية ،الخ






قانون سلطة إقليم البتراء
المجتمع المحلي
البيئة
محمية البتراء األثرية

إحصاءات عن تدفق الزوار


مقاالت علمية




شركة ’سيجما‘ مهندسون مستشارون
خدمة المتنزهات الوطنية األمريكية

دراسة السجالت الزلزالية القديمة والزالزل المتعلقة باآلثار
في مواقع في العقبة والبتراء
تحليل الفيضانات والتخفيف من آثارها لمنطقة البتراء في
األردن
ضعف مصادر مياه األنباط الصالحة للشرب في البتراء –
األردن

دراسات تحليلية ،مخطط مفصل الستخدام األراضي واللوائح الخاصة
لحماية المنطقة الواقعة على طول الطريق السياحي من الطيبة إلى
وادي موسى
خطة تشغيل محمية البتراء األثرية ( 3مجلدات)



خطط إدارة محمية البتراء األثرية
عملية تقديم التقارير الدورية حول تطبيق اتفاقية التراث
العالمي في المنطقة العربية .األردن .البتراء :التراث العالمي
التقرير الدوري والبرنامج اإلقليمي للدول العربية – 2111
2113
تقرير التراث العالمي رقم 11
تقرير التراث العالمي رقم 25
التراث العالمي والمناطق العازلة
اتفاقية حماية التراث العالمي يير المادي
السياحة والثقافة والتنمية في المنطقة العربية

مركز التراث العالمي لليونسكو




المبادئ التشغيلية لتطبيق اتفاقية التراث العالمي
كتيبات التراث العالمي ،إدارة السياحة في مواقع التراث
العالمي :دليل تطبيقي إلدارة مواقع التراث العالمي

المجلس الدولي للمعالم والمواقع األثرية /
الواليات المتحدة




اليونسكو UNESCO

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID
المشروع الثاني لتنمية السياحة األردنية







التحليل والتوصيات إلدارة موقع التراث العالمي في البتراء

طريق التركمانية المقترح ،خدمة النقل المكوكي – البتراء
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الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  USAIDتطوير مركز زوار البتراء
المشروع الثاني لتنمية السياحة األردنية
البنك الدولي




مشروع السياحة األردني الثاني ،وثيقة تقييم المولفين
مشروع السياحة األردني الثاني ،تقرير إكمال التنفيذ

الخرائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
العنوان
المصدر
شركة توزيع الكهرباء
وزارة الزراعة
وزارة التربية والتعليم
وزارة المياه والري
سلطة المصادر الطبيعية
شركة أورانج
سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي
الجمعية الوطنية للمحافلة على
البتراء

المركز الجغرافي الملكي

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

منلمة اليونسكو – مكتب عمان
جامعة أريزونا

شبكة الكهرباء (المحطات ومحوالت التغذية)
التربة المالئمة للزراعة والغابات ومناطق الصخور العارية
مواقع المدارس في إقليم البتراء
شبكات المجاري
خرائط التربة
شبكات االتصاالت في إقليم البتراء
بيانات نلم المعلومات الجغرافية :الوضع في البلد ،الوضع
المحلي ،خطوط الصدع ،العالمات األرضية ،الملكية العامة
والحكومية  ،حدود األراضي الخاصة ،استخدام األراضي في
محمية محمية البتراء األثرية  ،مواقع المعالم األثرية ،المناطق
المخدومة بالمدارس وصور األقمار الصناعية
مواطن الطيور
"خرائط رباعية"
( - 1:51،111البتراء ،القويرة ،فيدان ،بير خداد ،ورأس النقب).
كل من هذه األقسام لديها سبع طبقات بما في ذلك الشوارع
(والطرق الثانوية أيضا ) ،أسماء األماكن ،الهيدرولوجيا ،نقاط
االرتفاع ،وبيانات خطوط الكنتور (االرتفاع) على مسافات
متباعدة تبلغ  21م








مسارات محمية ضانا
المسارات السياحية التاريخية
محميات مسعودة ورحمة
المواقع األثرية
استخدام األراضي القائم حاليا
حدود محمية البتراء األثرية وتقسيماته
المواقع األثرية لجامعة والية أريزونا
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 - 2.2عمل التقارير
كانت التقارير ُتقدم مرة كل أسبوعين حيث تم تسليم  18تقريرا باإلضافة إلى  4تقارير عن المهمات (بما
فيها تقارير عن المجتمعات الستة).

 - 2األنشطة ف المرحلة األخيرة الحالية (المهمة )7
من  23نيسان ولغاية  11آيار 2311
هذا التقرير يستعرض ويلخص مهام المخطط الشمولي االستراتيجي لإلقليم والمناطق المختارة علمى أسماس
التغذية الراجعة من سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي على المسودات التي تم تقديمها.
هذا التقرير هو نتاج الزيارة األخيرة وتم تسليمه ضمن عملية تسليم جميع الوثائق ورقيا والكترونيا.
المسائل التعالقدية واإلدارية
لم يتم إثارة أية قضايا أخرى

 -3.1المهام المنجزة
المهمة ( :)1تم تسليم المخطط الشمولي االستراتيجي مع مجموعة من الملحقات في الخامس من آيار .2111
المهمة ( :)6تم تسليم خطة استراتيجية لكل من مناطق إقليم البتراء الست،هذا وهناك حاجمة إلمى معرفمة ردود الفعمل
(التغذية الراجعة) إلنهاء المخطط الشمولي االستراتيجي إلقليم البتراء.
المهمااة ( :)7اسممتعراض وتلخمميص مهممام المخطممط الشمممولي االسممتراتيجي لإلقلمميم والمنمماطق المختممارة .تقريممر ور
العممل الممذي يلخممص النتممائج الرئيسممية والتوصمميات واالتفاقممات لسمملطة إقلمميم البتممراء التنممموي السممياحي بشممأن القضممايا
الرئيسية سيتم تقديمها الحقا في قسم (. )4
ف الثان عشر من شهر آيار عام 2311
عقممد خبراؤنمما الممدوليون" كيممرت كولبيرتسممون" (مخممتص كبيممر فممي التخطمميط المكمماني والحضممري) وفريقممه
اجتماعا عبر "الفيديو كونفرس" مع مولفي سلطة إقليم البتراء من أجل نقل المعرفة المرتبطة مع قاعدة بيانات نلمام
المعلومات الجغرافية وعملية التخطيط .وكانت جلسة تعليمية ،حيث تعلمم ممولفي سملطة إقلميم البتمراء كيفيمة مواصملة
العمل لتنقيح البيانات التي تم جمعها والخرائط التي تم شراؤها ودفع عملية التخطيط قدما في سلطة إقليم البتراء.

 -3.2الخبراء المشاركون ف المخطط الشمول الستراتيج











()WC
والتر زيرني ،خبير في الشؤون السياحية
()KC
كيرت كولبيرتسون ،خبير في التخطيط المكاني والحضري
()MG
د .ماركوس جريليت  ،خبيــــر اقتصادي
()BD
د .بيرند فون دروست ،خبيـــــر بالتراث العالمي لليونسكو
()GH
د .جورج هوستر ،خبير مرور
()EA
د .ايرين اديسون ،خبير بيئة وتسوية اراضي
()SA
د .سعد العيا  ،خبير هندسة مدنية وبيئة
د .رضا علي نجم العلمات ،خبير نلم معلومات جغرافية وإدارة استخدام األراضي ()RA
()SE
سارة ايجان ،خبيرة تخطيط حضري
()LS
لينا سالمة ،خبيرة اجتماعية
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المهندس ماجد النبر ،خبير محلي  /تخطيط حضري
سوسن عيسى ،مترجمة  /مساعدة إدارية في المشروع
فيليسيتاس دروست ،مساعد إداري للمشروع

()MN
()SI
()FD

 -4ملخص المناقشات (األسئلة واإلجابات) ف ورشات العمل
من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين من أيلول عام 2313
تم عقد أربعة عشر ورشة عممل للرجمال والنسماء بشمكل منفصمل فمي المنماطق السمت باإلضمافة إلمى القطماع
السممياحي فممي إقلمميم البتممراء وبعممض الشخصمميات األكاديميممة .االئممتالف قممام بعمليممة الممدعوة .تممم الحصممول علممى قائمممة
المدعوين من المحافل والعديد من الناس اآلخرين تمت دعوتهم عن طريق سملطة إقلميم البتمراء .وقمد شمكلت ورشمات
العمل تلك األساس لعمل تحليل" سواط" لمواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات .ويوجد معلومات مفصلة عمن
" تحليل تقرير استبانة ورشات العمل في تقرير ملحق المهمة (.")5
ف السادس عشر من تشرين األول عام 2313
تم عقد ورشتي عمل للشباب والشمابات بشمكل منفصمل .تممت عمليمة المدعوة عمن طريمق االئمتالف بمسماعدة
مديرية التربية والتعليم في وادي موسى ،ويوجد معلومات مفصملة عمن " تحليمل تقريمر اسمتبانة ورشمات العممل فمي
تقرير ملحق المهمة (.")5
ف السابع من شباط عام 2311
تم عقد ورشتي عمل للرجال والنساء بشكل منفصل في مناطق المجتمعات الست ،وتمت الدعوة عن طريمق
سلطة إقليم البتراء ،ثم قدم الفريق نتائج التقرير التحليل األولي.
من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين من نيسان عام 2311
تم عقد ثالث ورشات عمل للرجال والنساء بشكل منفصل باإلضافة إلى بعض الشخصيات األكاديميمة،حيث
تمت عمليمة المدعوة ممن قبمل سملطة إقلميم البتمراء.و نتمائج ورشمات العممل االستشمارية ممع المجتممع المحلمي والجهمات
المعنية األخرى كانت عبارة عن سلسلة من التعليقات واألسئلة واالقتراحمات حمول الموضموعات المدرجمة أدناه.ولقمد
تمت مناقشة النتائج وعلى ما يبدو كانت مدعومة من قبل السكان المحليين.

 -4.1البنية التحتية الفنية


الحاجة إلى وجود مطار
الفريق االستشاري ال يرى في إنشاء مطار في إقليم البتراء خيارا مبررا من الناحية االقتصادية .وهو أيضا
خيار ال يمكن تطبيقمه فنيما ضممن منطقمة سملطة إقلميم البتمراء التنمموي السمياحي  ،خصوصما بسمبب "منطقمة
حلر الطيران" فوق منطقة محمية البتراء األثرية.



إزالة المطبات الصناعية من الشوارا
ال يوصى بذلك ،سواء من ناحية السالمة المرورية (األطفال على الطرق!) أو من الناحية البيئية.



حل مشاكل المواصالت بين الطيبة والراجف ودلغة
إن عمليممة تحسممين شممبكة المواصممالت – خصوصمما ممما بممين المنمماطق البعيممدة هممي جممزء هممام مممن المخطممط
الشمولي االستراتيجي.



إنشاء طريق جديدة من الهيشة إلى قرارة



إنشاء طريق جديدة من نادي الشباب إلى منطقة السدر لتقليل مشاكل المرور
فريق االستشاريين يرى كال المشروعين المذكورين أعاله إيجابيين.
الستمرار ف عمل البنى التحتية لتصل إلى جميع مناطق إقليم البتراء
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هذه واحدة من التوصيات الرئيسية الواردة في المخطط الشمولي االستراتيجي.


يجب أن يكون هناك مسح واقع لمواقع األودية
الفريممق االستشمماري يوصممي بممحجراء مسممح شممامل لمنطقممة سمملطة إقلمميم البتممراء التنممموي السممياحي
كاملة ،وخصوصا لمناطق األودية.



ينبغي أن تكون وسيية النقل هي القطار ال الحافالت والسيارات
تم األخذ بعين االعتبار وبصورة جدية استخدام الحافلة الكهربائية (الترامواي) كوسيلة مواصالت
بديلة وصديقة ل لبيئة ،ولكن بسبب المنحدرات الحادة وقضايا تقنية (من الممرجح أن تمؤدي الشمحوم والرممال
والحرارة إلى مشاكل تقنية وأعطال متكررة).لذا ،تممت التوصمية وبقموة بمشمروع آخمر عبمر -إقليممي وهمو:
إعمادة إحيمماء خمط سممكة حديممد الحجماز مممن اسممطنبول إلمى المدينممة المنممورة ،والمذي قممد يكممون لمه تممأثير قمموي
وإيجابي على البتراء.



يجب أن يكون هناك تخطيط للمناطق المفتوحة ف وادي موسى ونقل األبنية الحكومية خارج البلدة
المطالبممة بالمزيممد مممن المنمماطق المفتوحممة فممي وادي موسممى تممم تأييممدها ودعمهمما بقمموة مممن قبممل
االستشاريين .ومع ذلمك ،فمحن خطموة نقمل المبماني الحكوميمة خمارج وادي موسمى تحتماج إلمى دراسمة متأنيمة
للغاية ،ألن السكان المحليين قد يروا هذه الخطوة بصورة سملبية (عمدم وجمود وسمائل النقمل المناسمبة ،وقيمام
السكان بالجمع بين الزيارات إلى المكاتب الحكومية والتسوق ،وما إلى ذلك)



المطالبة بتحول لقرية "إلجي" إلى متحف
المجموعممة التممي حصمملت علممى تممرخيص لتطمموير "إلجممي" يتوقممع لجممزء منهمما علممى األقممل أن يممتم
استغالله ثقافيا (معايشة الحياة التراثية لوادي موسى)



هل أخذ المخطط الشامول الساتراتيج فا العتباار الحاجاة لتوسايع وتطاوير البنياة التحتياة علاى مادى
السنوات العشرين المقبلة لتكون جاهزة لستيعاب األعداد المتزايدة من السياح؟
نعم ،تم احتساب الزيادة في أعداد السياح والسكان المحليين بالتفصيل في أربعة سميناريوهات نممو
مختلفة.



لماذا ال توجد استراتيجية صناعية؟
تممم النلممر فممي موضمموع الصممناعة فممي المخطممط الشمممولي االسممتراتيجي ،وفيممما يتعلممق بالصممناعات
الثقيلمة (الكبيممرة) ،فممحن إقلمميم البتممراء ببسماطة لمميس موقعمما مناسممبا لهمما (لعمدم كفايممة الممموارد مممن المممواد الخممام
والطاقة والميماه ،وكمذلك عمدم وجمود قموة عاملمة مدربمة) .وممع ذلمك ،فقمد تمم النلمر فمي الصمناعات الخفيفمة
(تصممنيع الهممدايا التذكاريممة ،الزراعممة وتصممنيع المنتجممات الزراعيممة ،واألدويممة العشممبية وييرهمما) ،وتمممت
التوصية بها عنمد وضمع المخطمط الشممولي االسمتراتيجي .وينبغمي أن ينلمر إلمى همذا األممر فمي البدايمة فمي
سياق األنشطة السياحية في اإلقليم؛ بعد ذلك  -على اعتبار انمه تمم التوصمل إلمى نوعيمة عاليمة ممن الجمودة -
يمكن أن يتم بيع وتصدير بعض من هذه المنتجات بشكل مستقل عن السياحة.

 -4.2الستثمارات والتنمية السياحية


جعل بيضا منطقة سياحية جذابة
يوصي الفريق االستشاري بالتركيز وبقموة علمى منطقمة بيضما كمنطقمة سمياحية ذات جمودة عاليمة،
وأوصت بعدة مشاريع استثمارية لهذه المنطقة.



األولوية ه للمستثمرين (المحليين والدوليين) ل للمجتمع المحل .
يوصي الفريق االستشاري بمأن يمتم طمرح جميمع االسمتثمارات أوال علمى المسمتثمرين المحليمين -
سممواء كممانوا مسممتثمرين فممرديين ،أو علممى شممكل مجموعممات مممن المسممتثمرين أو جمعيممات محليممة ،مممن اجممل
الحفال على أكبر قدر من القيمة المحلية المضافة إلى إقليم البتراء .االستثمارات في المشماريع الكبمرى فقمط
ينبغي جذبها من خارج اإلقليم ،وطنيا أو دوليا.
إنشاء قرية سياحية كاملة لمواقع جذب سياح جديدة.
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السممياح عممادة ال تعجممبهم القممرى السممياحية التممي يممتم إنشمماؤها "اصممطناعيا" ،لممذلك يوصممي الفريممق
االستشاري بالعمل على تركيز السمياح فمي بعمض المنماطق (علمى سمبيل المثمال ،بمالقرب ممن ممدخل محميمة
البتراء األثرية) على اعتبار أنها ’منماطق ذات كثافمة سمياحية عاليمة‘ ،فمي حمين ينبغمي تعيمين منماطق أخمرى
على أنهما ’منماطق ذات كثافمة سمياحية متدنيمة‘.وممن المستحسمن أن تبقمى بعمض األجمزاء ممن إقلميم البتمراء ’
مناطق يير متاحة للسياح‘.


العمل على جعل مركز المدينة ف وادي موسى منطقة جذب سياح .
يوصي الفريق االستشاري بأن يكون مركز مدينة وادي موسى هو المكان الذي يلتقي فيمه السمكان
المحليون مع السياح ويختلطمون علمى قمدم المسماواة ،ويجمب أن يكمون المتحمف النبطمي الجديمد موجمودا فمي
وسط المدينة كما ينبغي للمحالت التجارية االستمرار في خدمة السمكان المحليمين ،وبمنفس الوقمت الحصمول
على إيرادات إضافية ممن خمالل الحركمة السمياحية المكثفمة ،ولهمذا الغمرض ،يوصمى بحنشماء ’دوار‘ رئيسمي
جذاب في وادي موسى مع شوارع تسوق مخصصة للمشاة من حوله.



إنشاء طرق سياحية جديدة ف وادي موسى للمحالت الجديدة.
’الدوار‘الرئيسي فمي وسمط المدينمة والمذي أوصمى بمه الفريمق االستشماري سميقدم بالضمبط :منطقمة
تسوق جذابة مستحدثه حديثا.



ضمان وجود استراتيجية لوضع "عالمة تجارية" على المنتجات المحلية.
إنشاء عالمة تجارية قوية لجميع المنتجات المصنعة محليا ينبغي أن تكون واحدة ممن أوائمل وأهمم
األهداف لمنظمة إدارة الوجهات السياحية التي تم اقتراحها في المخطط الشمولي االستراتيجي.



ينبغ أن تكون هناك استراتيجية استثمارية لمنطقة "الح ".
يوصي الفريق االستشاري وبشدة بترميم وتطموير منطقمة "الحمي" ،ولكمن يفضمل أن تكمون منطقمة
سكنية خاصة ذات جودة عالية للعائالت التي تريب في الخروج من مركز مدينة وادي موسى.



يجب أن يكون هناك توزيع متساو للمشاريع السياحية ف اإلقليم.
ينصح بشدة أن يكون التوزيع عادال ،وليس بالضرورة أن يكون توزيعا متساويا :لذا ،نوصي بمأن
يكون هنماك منماطق ذات كثافمة سمياحية عاليمة ومنماطق ذات كثافمة سمياحية منخفضمة ،باإلضمافة إلمى بعمض
المناطق بدون سياحة .ومع ذلك ،ينبغي للسكان من كل إقليم البتراء ،بغض النلر عن العشيرة أو العائلة أو
الجنس أو الخلفية الشخصية ،أن يحصلوا على فرص متساوية من التعليم وفرص متكافئة في الوصمول إلمى
سوق العمل في جميع المؤسسات السياحية في إقليم البتراء.



ينبغ أن يكون هناك مكتبة دولية.
القممت هممذه الفكممرة تأييممدا قويمما مممن قبممل الفريممق االستشمماري الممذي يوصممي فممي المخطممط الشمممولي
االستراتيجي بعممل ’حافلمة مكتبمة‘ علمى يمرار مما همو معممول بمه بنجماح فمي المنماطق النائيمة فمي عمدة دول
أوروبية.



يجب العمل بشكل أكبر على تطوير األنظمة الخاصة بخطط تشجيع الستثمار.
من المستحسن أن يقوم المفموض لالسمتثمار والسمياحة جنبما إلمى جنمب ممع منلممة إدارة الوجهمات
السياحية التي سيتم إنشاؤها قريبا بتصميم استراتيجية قوية لتشجيع االستثمار.



ما ه الستراتيجية لتعويض المجتمع المحل عندما يتهاوى قطاا السياحة.
الفريق االستشاري يوصي بالمحافلة على الحد األدنى من الزراعمة فمي اإلقلميم لمواجهمة احتممال
من هذا القبيل (والذي عادة ال يدوم طويال ،ولكن احتمال حدوثمه وارد دائمما) .وباإلضمافة إلمى ذلمك ،ينبغمي
دعم وتعزيز التصنيع المحلي (التذكارات والحرف اليدوية المحلية والمواد الغذائية واألعشاب وييرها).



كيف يمكننا منع وجود استثمارات دولية والحفاظ على الستثمارات للمجتمع المحل .
يوصي الفريق االستشاري بأن تكون االسمتثمارات متاحمة بشمكل تفضميلي للمسمتثمرين المحليمين -
ومع ذلك ،قد تكمون هنماك حاجمة إلمى بعمض االسمتثمارات ممن الخمارج كمذلك ،ربمما علمى شمكل شمراكة ممع
مستثمرين محليين.
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لم نر موقعا للفنادق الجديدة المقترحة.
بشكل أساسي ،ينبغي السماح بحنشاء فنادق جديدة في كل المناطق ذات الكثافة السياحية المنخفضمة
أو العالية ،البعض من هذه الفنادق تم تحديدها على خطط استخدام األراضي.



ما هو الضمان ألن تكون إدارة "منظمة إدارة الوجهات السياحية" من قبل المجتمع المحل .
معايير إدارة "منلمة إدارة الوجهات السياحية" تتطلب مهارة ميدانية جيدة على المستوى المدولي،
وتتطلب كذلك معرفة الوضع المحلي بنفس القدر من األهمية .إذا تساوت المؤهالت ،ينبغي أن تكمون هنماك
أفضلية لإلدارة المحلية ،ولكن ال ينبغي أبدا أن يكون العاممل الحاسمم هنما همو أن تكمون اإلدارة محليمة فقمط،
وذلك ألن هذا المنصب يتطلب مؤهالت عالية.



لماذا وجود "منظمة إدارة الوجهات السياحية" طالما أن "سلطة إقلايم البتاراء التنماوي الساياح " قاادرة
على القيام بهذا العمل.
سلطة إقليم البتراء التنموي السمياحي" و"منلممة إدارة الوجهمات السمياحية" لهمما ولمائف مختلفمة:
"
إن "سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي" هي المسؤولة عن القضايا القانونية واإلداريمة والتنليميمة ،فضمال
عممن تطبيممق األنلمممة المتعلقممة بهممذه القضممايا .أما"منلمممة إدارة الوجهممات السممياحية"  -فممي هممذا اإلطممار -
مسؤولة مع المجتمع المحلي ،وقطاع األعمال والمنلمات يير الحكومية عن تطوير منتجات تجاريمة معما،
وتوفير التسويق لهذه المنتجات ،وتعزيز قدرات الشركات المحلية ،الخ .من هنا ،نجمد أن كمال منهمما تتطلمب
مممؤهالت مختلفممة " -سمملطة إقلمميم البتممراء التنممموي السممياحي" تتطلممب أعلممى المممؤهالت فممي القممانون واإلدارة
والتخطيط الحضري والمالية؛ فمي حمين أن إدارة "منلممة إدارة الوجهمات السمياحية" تتطلمب ممؤهالت عليما
فممي تطمموير المنتجممات واألعمممال التجاريممة ،والتسممويق واإلدارة .هممذا ال يعنممي بممأي طريقممة الحممط مممن قممدر
إحداهما أو األخرى  -فكالهما على نفس القمدر ممن األهميمة ولكمن يجمب علمى كمل منهمما أن تمؤدي ولمائف
مختلفة عن األخرى وذلك يتطلب أيضا مؤهالت مختلفة.
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 -4.2محمية البتراء األثرية والسياحة ف مناطق المحمية


لم نر استراتيجية لحماية محمية البتراء األثرية.
لم يكن هذا جزءا من العقد؛ ومع ذلك،فحن أحد األهداف الرئيسمية للمخطمط الشممولي االسمتراتيجي
هو تطوير أنشطة خارج محمية البتراء األثرية من أجل تخفيف الضغط عن المنطقة المعرضة للخطر.



هل من الممكن القيام بأعمال تطويرية وتنموية كبرى داخل محمية البتراء األثرية.
ال نوصي بأي أعمال تطويرية إنشائية ضمن منطقة محمية البتراء األثرية.



هل سيكون مركز بيضا لل تعريف و اإليضاح داخل أم خارج محمية البتراء األثرية.
من الممكن أن يكون على الحد الخارجي لمحمية البتراء األثرية أو على الجهة المقابلة من الطريق.



ما هو مستقبل الخيول؟ الخيول ل تلوث محمية البتراء األثرية.
الخيول والحيوانات هي جزء مهم من الثقافة والنشاط االقتصمادي فمي اإلقلميم ،لمذلك ُيقتمرح العممل
علممى إنشمماء وتعزيممز "حديقممة الحيوانممات" .أصممحاب الحيوانممات سيحصمملون علممى تممرخيص للحفممال علممى
حيواناتهم في حديقة الحيوانات .ومع ذلك ،يوصي الفريق االستشاري ،على المدى الطويمل (فمي يضمون 5
  12سنة) ،بحخراج جميع الحيوانات المستخدمة تجاريا ممن محميمة البتمراء األثريمة (باسمتثناء عمدد محمدودمن الخيول والحمير للركوب من داخل المتنزه إلى البوابة الخلفية.ولكمن لسموء الحمل ،األعمداد الزائمدة ممن
الحيوانات داخل المتنزه تضر بصخور البتراء اللينة والحساسة.



ما ه استراتيجية محمية البتراء األثرية ،على سبيل المثال ،فيما يتعلاق بالحيواناات والمحاالت التجارياة
الخ؟
قناعة الفريق االستشاري تفيد بأن المحالت التجاريمة داخمل محميمة البتمراء األثريمة ال تعممل علمى
تدوير البضاعة (رأس المال) بنفس القدر الذي يمكن لها أن تقوم به ضممن سموق أو بمازار ممنلم بماحتراف
على مخرج المتنزه؛ في جميع المواقع تقريبا ،فممن المثبمت أن بيمع السملع علمى مخمرج المتنمزه يمدر أرباحما
أكثر.
ل يوجد هناك توصيات لمسارات جديدة داخل محمية البتراء األثرية.
يوصي فريق االستشاريين في المخطط الشممولي االسمتراتيجي بحنشماء العديمد ممن مسمارات المرحالت للقيمام
بجوالت داخل وحول المحمية ،بما في ذلك المناطق المحمية فمي مسمعودة وضمانا؛ فهمم مقتنعمون أن العديمد
من المرافقين السياحيين المدربين (أدالء بترخيص يقتصمر خمدماتهم فمي إقلميم البتمراء) يمكمنهم العثمور علمى
ولائف ،خصوصا كأدالء لمثل هذه الرحالت .ومع ذلك ،ال يوجد توصيات بوضع مسارات محمددة  ،إذ أن
التخطيط ألنشطة داخل المحمية تم استثناؤها من هذا العقد بشكل واضح.



كيف يمكن حل مشكلة سوء استخدام المحمية األثرية من قبل السياح والمجتمع المحل ؟
هناك مسائل إدارية محددة لمحمية البتراء األثرية لم تدخل ضمن نطاق هذا العقد ،ولذا لم يتم التطرق لها.
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 -4.4المجتمع المحل


لماذا ليس لدينا ملعب (ستاد) ف وادي موسى مثل الملعب الذي ف برشلونة؟
عدد سكان وادي موسى يشكل  ٪1من عدد السكان في برشلونة  -وبالتالي ملعبها أصغر.



الحفاظ على التراث والتقاليد البدوية وعرضها كمنتج للسياح ،ووصف الثقافة البدوية بشكل صحيح لهم.
هذا األمر مدعوم بشكل كامل من قبل االستشاريين والمخطط الشمولي االسمتراتيجي حيمث تمم اقتمراح إقاممة
مهرجان بدوي (مماثل للمهرجان الذي نلموه العمارين في بيضا قبل عامين) ،أو حتى إقامة معرض بدوي
دائم.



ينبغ تشجيع المنح الدراسية ف الستراتيجية التعليمية.
تمت التوصية بذلك في المخطط الشمولي االستراتيجي.



أهمية مشاركة المجتمع المحل ف إعداد المخطط الشمول الستراتيج .
بالطبع ،إذ أن المشاورات مع المجتمع المحلي مهمة للغاية ،وبالتالي ،تم إجراء مقابالت مع أكثمر ممن 121
شيخا من جميع مناطق اإلقليم ،كما تم عقد  21ورشة عمل للمجتمعات المحلية.



يجب أن يأخاذ المخطاط الشامول الساتراتيج فا العتباار توزياع األراضا باين القبائال المختلفاة أثنااء
إعداد مخططات استخدام األراض .
قام الفريق االستشماري بالعممل علمى مخططمات اسمتخدام األراضمي إلقلميم البتمراء بأكملمه ،وكمذلك
لكل من المحتمعات الست .ولكن ،وفقا للقانون األردني ،لم تعط لنا أسمماء األشمخاص أو القبائمل التمي تملمك
األراضي ،وبالتالي تم وضع خريطة ملكية األراضي دون وجود سابق معرفة بأسمماء أصمحاب األراضمي.
ونوصي بأن تقوم سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي بالعمل على حل هذه القضية.



اختيار الراجف لتكون بوابة إقليم البتراء.
يمكن أن تصبح الراجف بوابة للزوار القادمين من الجنوب فقط .ومع ذلمك ،فهمي لمن تكمون قمادرة
علممى تغييممر المممدخل الرئيسممي للمحميااة مممن وادي موسممى ،والتممي بالتممالي يجممب أن تبقممى محطممة الممدخول
الرئيسة ،إلى جانب ذلك ،بالنسبة لمجتمع صمغير مثمل الراجمف ،أن تصمبح "بوابمة إلمى إقلميم البتمراء" يعنمي
حدوث اضطراب كبير في تقاليدهم المحلية.



يجب أن يكون هناك مزيد من المعلومات المفصلة عن فرص العمل المستقبلية.
موضوع خلق فرص عممل وفمرص الحصمول علمى عممل همو موضموع متكمرر فمي جميمع أجمزاء
المخطمط الشمممولي االسممتراتيجي ،فهنمماك أربممع سمميناريوهات مطروحممة فممي المخطممط الشمممولي االسممتراتيجي
إلتاحة فرص العمل.



إيجاد حل للشكاوى المستمرة من المجتمع المحل ف بيضا والراجف ودلغة.
تم التأكيمد وبشمدة علمى تحسمين البنيمة التحتيمة ،وتحسمين الخمدمات االجتماعيمة والولمائف وفمرص
العمل خصوصا بالنسبة لسكان هذه المناطق الثالث األقل استفادة من ازدهار السياحة.



الحاجة للتمويل المباشر لألندية الرياضية ودعم الجمعيات الناشطة.
تمت التوصية وبقوة بدعم أندية الشباب والرياضة ،باإلضافة إلى الجمعيات في المخطط الشممولي
االستراتيجي.
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 -4.1البيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة




استخدام األراض الزراعية.
إنشاء حدائق على مجاري الوادي.
لم تتم اإلشارة إلى خطط لتربية الماشية وخصوصا الخيل.
يوصي المخطط الشمولي االستراتيجي بقوة بمدعم الزراعمة ممن أجمل الحفمال علمى اقتصماد تتنموع
فيه مصادر المختلفة :من الزراعة والسياحة والصناعات الصمغيرة (التصمنيع) .وبالتمالي ،يجمب علمى األقمل
اإلبقاء على المستوى الحالي للزراعة .وباإلضمافة إلمى ذلمك ،ينصمح بالزراعمة فمي البيموت البالسمتيكية وأن
تكون هناك جهودا تسويقية متميزة لبيع المنتجات الزراعية المحلية والزهور إلى الفنادق المحليمة .وسيشممل
هممذا تربيممة الممماعز والخممراف مممن أجممل الحممرف اليدويممة المحليممة (الصمموف ،والجلممود) ،والغممذاء (األجبممان،
واأللبان) .ويجب أن تبقى الخيول والجمال والحمير الستخدام الحيوانات في الرحالت وفي موقف الرواحل
المنوي إنشاؤه والذي سيقدم استخداما للحيوانات أكثر مالءمة للبيئمة ممما همو معممول بمه اآلن ضممن منطقمة
محمية البتراء األثرية.






البحث عن حلول إليجاد موارد جديدة للمياه ف اإلقليم.
إجراء بحوث مخصصة لمشكلة المياه.
الزراعة ليست بديال عن شح المياه.
حل مشكلة شح المياه.
بممال شممك ،سمموف تكممون الميمماه هممي أهممم تح م اد يواجممه التنميممة المحليممة ،وينصممح المخطممط الشمممولي
االستراتيجي باتخاذ بعض التدابير ،مثال :إعادة إحياء جميع أنلمة الحصاد الممائي المحليمة ،وإعمادة الغطماء
النباتي بزراعة النباتات التي تحافل على الرطوبة ،ومنع الرعي الجائر ،وترشيد استهالك المياه في الفنادق
والمجتمعات المحلية ،الخ .وباإلضافة إلى ذلك ،فحن بعض المياه يجب أن تأتي من مصمادر خارجيمة كمذلك:
مياه حوض الديسي الجوفية و -على مدى طويل – "قناة البحرين األحمر والميت " هي احتماالت واقعية.





إجراء دراسة جيوفيزيائية للبحث عن حلول لنزلق التربة.
هل يقدم المخطط الشمول الستراتيج حلول لالنزلقات األرضية ومشاكل النفايات ف وادي موسى.
ينبغ أن يأخذ المخطط الشمول الستراتيج ف العتبار الحترار العالم والفيضانات.
يوصي المخطط الشمولي االستراتيجي بعدد من التدابير البيئية األخرى التمي يتعمين اتخاذهما لمنمع
االنزالقات األرضية والفيضانات وتكثيف أعمال التخلص من النفايات الجارية حاليا.



حماية سكان الراجف من التلوث الناجم عن حركة المرور الكثيفة.
سيحد مجمع الباصات المُقترح قرب عين موسى من حركة المرور في الراجف إلى حد كبير.



تخطيط أفضل لوسط مديناة وادي موساى مان ناحياة بنااء الطارق وذلاك لتجناب الفيضاانات ،وإيجااد طارق
فعالة لتصريف المياه المتراكمة ف فصل الشتاء.
يهممدف مشممروع "حديقممة وادي موسممى" كممما هممو مُقتممرح فممي المخطممط الشمممولي االسممتراتيجي إلممى
تخفيف حركة المرور في وادي موسى ،وبناء وسائل لجمع المياه في األوديمة السمتخدام ميماه السميول بشمكل
أفضل .ينبغي أن تؤدي جميع هذه التدابير إلى "وادي موسى" أكثر اخضرارا.
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 -4.6تعليقات لسلطة إقليم البتراء التنموي السياح (المسائل اإلدارية والمالية)


عدم وجود شفافية كافية ف تقديم العطاءات ،هناك هدر للمال ألنه ل يوجد ما يكف من الرصاد للمشااريع
وتنفيذها بدقة.
تم اتباع القوانين األردنية بدقة في هذه العملية؛ من الواضمح أن التنفيمذ يمكمن أن يحصمل حالمما يمتم االنتهماء
من إعداد المخطط الشمولي االستراتيجي .وتلتزم سلطة إقليم البتراء بالرصد الكامل للمشاريع.



سوف يكون هناك تأثير سلب على مستقبل إقليم البتراء جراء تطبيق هذا المخطط الشمول .
سلطة إقليم البتراء واالستشاريين ملتزمون بالكامل بالتوصل إلى نتائج عكسية تماما.






يجب أن يكون هناك لجنة لمراقبة تنفيذ المخطط الشمول الستراتيج .
يجب تقديم دراسة حول هوية وقدرات الموظفين الذين سيطبقون المخطط الشمول الستراتيج .
من هم أعضاء اللجنة الستشارية المقترحة.
ليس هناك لجنة لعملية تطبيق المخطط الشمول الستراتيج .
مفهوم "منلمة إدارة الوجهات السياحية" المقترحة فمي المخطمط الشممولي االسمتراتيجي تتوقمع مجلسما يمثمل
مصالح السكان المحليمين والمذي ممن شمأنه أن يلبمي همذا االقتمراح .وعمالوة علمى ذلمك ،سميكون ممن مهممات
منلمة إدارة الوجهات السياحية العمل مع المجتمع المحلي لتنفيذ المشاريع المقترحة.



إيجاد حل لقضايا ملكية األراض ف بيضا.
تم تناول هذه المسألة في فصل استخدام األراضي في المخطط الشمولي االستراتيجي .ومع ذلك ،فحن العديد
من قضايا ملكية األراضي يجب أن يتم التعامل معها من قبل الحكومة وذلك بالتشاور مع أصحاب العالقة.



السماح بالبناء على األراض الت تقع حول فندق كراون بالزا.
االستشاريون ال ينصحون بهذا ،بل على العكس من ذلك ،حالما يصبح هذا الفندق بحاجة إلمى تجديمد كاممل،
من المستحسن إعادة بنائه في موقع آخر.



التحقيقات المتعددة من قبل سلطة إقليم البتراء ووزارة السياحة والجمعية الوطنية للمحافظة على البتاراء
وشركة  ATCالستشارية ،كانت مربكة.
هذا أمر مؤسف ،ولكن كان من الصعب تجنبها خالل العمل على إعداد المخطط الشمولي االستراتيجي.



لماذا كل هذه السرية حول نتائج المخطط الشمول الستراتيج .
السممرية هممي ضممرورة فممي أي عمليممة مممن هممذا القبيممل؛ ومممع ذلممك ،حالممما ي متم عممرض المحتويممات
الرئيسمممية للمخطمممط الشممممولي االسمممتراتيجي ،ال شممميء سممميكون سمممريا .وسممموف يكمممون المخطمممط الشممممولي
االسممتراتيجي بأكملممه متاحمما للجمهممور .ويوصممي االستشمماريون بحنشمماء قاعممدة بيانممات إنترنممت تكممون متاحممة
للجمهور.



الحاجة إلى شمول منطقة "الح " ضمن أراض سلطة إقليم البتراء التنموي السياح المنظمة.
تم عرض منطقة الحي بشكل بارز في استخدام األراضي األولي لوادي موسى.
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 -4.7تعليقات على المخطط الشمول الستراتيج


الحاجة إلى حلول مستدامة.
االلتزام بالحلول المستدامة هي عنصر أساسي في المخطط الشمولي االستراتيجي.



يتعين النظر في تقرير دار الهندسة ،وعدم تكرار األخطاء.
تم أخذ هذا التقرير بعين االعتبار في المخطط الشمولي االستراتيجي.






هناك فرق كبير بين الرؤية الستراتيجية لإلقليم وبين المخطط الشمول الستراتيج .
المخطط الشمول الستراتيج يقدم الحلول من دون تفاصيل.
فترة  9أشهر للمخطط الشمول الستراتيج ليست كافية.
المخرجات ضعيفة وقديمة وليست مقنعة.
اآلراء الشخصية مثل هذه ال يمكن اإلجابة عليها إذا لم تكن أكثر تحديدا.



ل يتم التواصل مع أو استخدام قاعادة البياناات فا جامعاة الحساين بان طاالل ،مركاز البحاوث القتصاادية
الجتماعية.
تمت مقابلة ممثلين مختلفين عن هذه الجامعة ُ
وطلب منهم تقديم مثل هذه المعلومات ،ولكن لألسف
لم ُتقدم أي بيانات.



أين هو تحليل بيانات القدرة الستيعابية لمحمية البتراء األثرية.
محمية البتراء األثرية لمم يكمن فمي الواقمع جمزءا ممن العقمد؛ وممع ذلمك ،تمم إجمراء تحليمل لسماعات
الزيممارة واسممتقراء الطاقممة االسممتيعابية المحتملممة وذلممك لحسمماب القممدرات السممريرية آخممذين بعممين االعتبممار
الدراسات السابقة التي قيمت القدرة االستيعابية.



أين هو تحليل البيانات للنمو السكان والتوقعات المستقبلية ،والتنمية المستدامة وخطط الستثمار؟
لقممد تممم تحليممل جميممع البيانممات المتاحممة ،قُمدمت التوقعممات وتممم احتسمماب السمميناريوهات المختلفممة ،وتممم اقتممراح
وضع خارطة طريق لتحقيق التنمية واالستثمارات المستدامة.



ل يوجد معلومات ديموغرافية كافية ألم صيحون.
تم استخدام المعلومات التي أعطيت لالستشماريين فقمط؛ لمم يمتم طلمب إجمراء بحمث ديممويرافي رئيسمي ولمم
يكن ممكنا أيضا.



لماذا تم استثناء المقبرة اإلسالمية من المخطط الشمول الستراتيج ؟
المخطط الشمولي االستراتيجي ال يتعامل مع هذه القضية على وجه التحديد؛ وبالتالي هي في األصل لم يمتم
استبعادها ،إذ أنه ليس من المفترض أن يخوض المخطط الشمولي االستراتيجي في مثل هذه التفاصيل.



قدم المخطط الشمول الستراتيج منهجية غير صحيحة.
المنهجية التي تم طلبها حسب الشروط المرجعية للعقد والمقترح الفني لالستشاري ،هي التي تم إتباعها.



شمول منطقة وادي عربة ف المخطط الشمول الستراتيج .
على الريم من عدم ذكر همذه المنطقمة فمي العقمد ،يوصمي الخبمراء االستشماريون بشممول المنطقمة
التي تصل إلى طريق وادي عربة ضمن منطقة سلطة إقليم البتراء .وأيضا شمول مناطق محميات مسمعودة
وضانا (بسبب متطلبات الحماية العالية نفسها) تحت إدارة سلطة إقليم البتراء.



لماذا يجب ترك مسافة  21متر بعيدا عن األودية؟
هذا يتماشى مع التشريعات األردنية.



نريد خطة لحماية قطاعات المياه والزراعة والسياحة.
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هذا يتماشى تماما مع التوجه االستراتيجي للمخطط الشمولي االستراتيجي.


ما ه الموارد البديلة للسياحة.
الزراعمممة! (بمممما فمممي ذلمممك إنتممماج وجممممع األعشممماب الطبيمممة) ،وتصمممنيع منتجمممات الحمممرف اليدويمممة
والمنتجات الزراعية من التراث النبطي والبدوي ،باإلضافة إلمى الخمدمات ذات الصملة  -حتمى وإن لمم تكمن
بنفس القوة.



المخطط الشمول الستراتيج أهمل الستراتيجية الجتماعية إلقليم البتراء.
لقد تم تحديد وتناول العديد من القضايا االجتماعية الملحة (وخاصة فيمما يتعلمق بمالمرأة والشمباب)
في تقارير جميع المناطق الست.



المخطط الشمول الستراتيج لم يأخذ ف العتبار اآلثار السلبية للسياحة.
اآلثار السملبية المحتملمة للسمياحة تمم ذكرهما ممرارا وتكمرارا فمي المخطمط الشممولي االسمتراتيجي،
السممكان المحلي مون وخاصممة ف مي المجتمعممات التممي لممم تشممارك كثيممرا حتممى اآلن فممي مجممال السممياحة (داليممة
والراجممف) مخيممرون ممما بممين دعمموة السممياحة إلممى مجتمعمماتهم (مممع اآلثممار السمملبية المحتملممة علممى البنيممة
االجتماعيممة والتقاليممد) أو العمممل بشممكل ييممر مباشممر مممع السممياحة (علممى سممبيل المثممال إنتمماج السمملع للفنممادق
والزوار).



لماذا ركز المخطط الشمول الستراتيج علاى أن يكاون إقلايم البتاراء وجهاة دولياة فقاط بادل مان وجهاة
وطنية وإقليمية.
المخطط الشمولي االستراتيجي ال يركز على السياحة الدولية فقط .كان التركيز علمى خلمق وجهمة
سياحية تضماهي ممن حيمث الجمودة والجاذبيمة الوجهمات السمياحية الرائمدة عالميما ،لصمالح السمياح المدوليون
والوطني مون واإلقليمي مون .وعممالوة علممى ذلممك ،فقممد أ ُعجممب المستشممارين ب ماالعتزاز الواضممح مممن قبممل جميممع
األردنيين بالبتراء .عدد كبير من األردنيين يزورون البتراء بأسمعار مخفضمة (وهمذا فمي نلمر االستشماريين
مبرر تماما) .ومع ذلك ،فحن النمو االقتصادي سوف يأتي بقدوم المزيد من المزوار المدوليين المذين همم علمى
استعداد لدفع أسعار أعلى.



هل قام فريق المخطط الشمول الستراتيج بعمل ميدان ؟
تمم القيممام بأعمممال ميدانيمة مكثفمة فممي المنماطق المحليممة السممت والمنمماطق المحيطممة باألراضممي التممي
أصبحت قابلة للتطوير حديثا.



هل ينوي المخطط الشمول الستراتيج إخراج المجتمع المحل من وادي موسى بدعوى حماية محمياة
البتراء األثرية؟
ل توجد خطط إلعادة التوطين ولم يتم اقتراحها قطعيا.



العرض ل يذكر خطط لقصيرة وطويية األجل للمخطط الشمول الستراتيج .
المخطممط الشمممولي االسممتراتيجي يميممز ويلهمر سمميناريوهات تنميممة لثالثممة أعمموام ،ولسممبعة أعمموام،
ولعشرين عاما ،حتى ولو لم يذكر هذا التمييز في العرض.



من أين حصل الفريق على البيانات الت يستند إليها المخطط الشمول الستراتيج ؟
من سلطة إقليم البتراء والوزارات األردنية والمنلمات يير الحكومية .لم يتم توقمع إجمراء بحموث
بيانات أولية بشكل صريح في الدعوة إلى تقديم األوراق.



هناك خرائط للموارد الطبيعية ف إقليم البتراء ينبغ أن ُتؤخذ ف العتبار.
تم أخذها بعين االعتبار بقدر ما كانت متاحة للفريق.



إعادة النظر ف المنهجية المستخدمة لتحديد األراض للتطوير.
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تممم اسممتخدام منهجيممة موضمموعية ،وتممم تقممديم مُقتممرح إلممى سمملطة إقلمميم البتممراء فممي سممياق المخطممط
الشمولي االستراتيجي .األنلمة المفصلة الستخدام األراضي يجب أن يتم العمل عليهما ممن قبمل سملطة إقلميم
البتراء.


نحن بحاجة إلى تفسير علم كاف لوسائل تحديد األراض للتطوير.
تم استخدام معايير موضوعية مفهومة بوضوح باإلضافة إلى نهمج علممي ،وتمم شمرحها بالتفصميل
في المخطط الشمولي االستراتيجي .كما تم تضمين شرحا موجزا في كل تقرير للمناطق الست.



ينبغ أن يعرف المجتمع المحل عن األراض المتاحة للتطوير على وجه الدقة.
سيتم التخطيط لهذا األمر من قبل سلطة إقليم البتراء في المستقبل القريب.



ما ه خرائط استخدام األراض للمنطقة الواقعة بين وادي موسى والطيبة؟
لم يتم إعداد أي خريطة استخدام أراضي تفصيلية لهذه المنطقة ،حيث أنها لم تكن مطلوبة في هذا
العقد.



كيف لنا أن نعرف أنه ليس هناك أجندة خفية لعمل الئتالف (الكونسورتيوم).
ليس هناك أجندة خفية لعمل االئتالف؛ من األسباب التي دعت إلى اختيار ائتالف دولمي همو ربمما
ألنه ليست لديهم اتصاالت من أي نوع مع أي طرف من األطراف في األردن .وعالوة على ذلك ،الشركاء
في االئتالف هم كيانات مستقلة.



 21يوما من العمل الميدان ف وادي موسى ليست كافية.
هممذا التصممريح خمماط  :إن العممدد اإلجمممالي للرجمال  /األيممام فممي العمممل الميممداني مممن قبممل أعضمماء
الفريق االستشاري كان أعلى من ذلك بكثير.



إصالح األخطاء اإلمالئية ف العرض ،وتج ُّنب استخدام مصطلحات إنجليزية أثناء عرضه.
العقد ال يطلب نسخة عربية معتمدة .وممع ذلمك ،وممن أجمل فهمم أفضمل ،أعمد االستشماريون معلمم
العروض باللغمة العربيمة أيضما؛ وهمم يعتمذرون عمن أيمة أخطماء إمالئيمة ،وقمد بمذلوا جهمدهم لتصمحيحها فمي
ملفات التسليم النهائي.



أهمية تبادل نتائج المخطط الشمول الستراتيج مع المجتمع المحل .
هممذه المالحلممة تصممب فممي صمملب الموضمموع وتلقممى الممدعم الكامممل مممن الخبممراء االستشمماريين .أي
مخطط شمولي استراتيجي ال يكون ناجحا إال عندما يكون  -بعد دراسة ومناقشات مكثفة من قبل أكبمر عمدد
ممكن من الجهات المعنية  -مفهوما وتم مشاركة يالبية السكان المحليين في نتائجه األساسية وتوصياته.





ما ه خبرة أعضاء الئتالف؟ كانت جودة العرض ضعيفة
هل إلسرائيل حصة ف ائتالف شركة إدارة الوجهات السياحية المقترحة؟
هل قام الئتالف بإعادة  133333دولر لسلطة إقليم البتراء؟
الجواب هو ل في كل الحاالت الثالث.
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 -1توصاايات إلااى ساالطة إقلاايم البتااراء بشااأن حاادود محمياة البتااراء األثريااة والمنطقااة
العازلة.
توصيات الخبراء االستشاريين لتطموير محمياة البتاراء األثرياة وحمدود سالطة إقلايم البتاراء التنماوي الساياح
على مدى فترة من الزمن ،هي في ثالث خطوات:


الخطااوة األولااى :توسمميع حممدود محميااة البتااراء األثريااة حسممب خصممائص األرض الطبيعيممة ،والت مي يمكممن
الكشف عنها بسمهولة علمى األرض ،سموف يسماعد سالطة إقلايم البتاراء علمى مراقبمة وحمايمة الحمدود .همذه
الحدود المقترحة ل تشمل األراضي في بيضا وأم صيحون :ال شيء يتغير هناك.
يجب أن نعرف بأن همذه الحمدود المقترحمة للمتنازه تختلمف عمن حمدود التاراث العاالم الرسممية،
ويوصي الخبراء االستشاريون بأن تقوم منلمة اليونسكو باتباع هذا االقتراح ،ألن ذلمك ممن شمأنه أن يجعمل
اإلعالن عن إقامة منطقة عازلة من األمور التي عفا عليها الزمن .أيضا ،فحن ما يسمى بـ "قاعدة الـ "٪11
(تغيير أراضي موقع التراث العالمي يجب أن ال يتجماوز  ٪11ممن المسماحة المحمددة أصمال) ال تنطبمق فمي
هذه الحالة ،بسبب عدم وجود مرجع سابق (اتصال يير رسمي مع منلمة اليونسمكو فمي بماريس أكمد همذا).
ومع ذلك ،قد تختار اليونسكو إعمالن منطقمة أخمرى أصمغر داخمل المتنازه كموقمع تمراث عمالمي ،وهمذا ممن
شأنه أن يستلزم تحقيقات أثرية دقيقة حول القيمة النسبية للمناطق المختلفة ممن المتنازه .فمي الحالمة األخيمرة
سيتم إعالن ما تبقى من المتنزه كمنطقة عازلة .وفي هذه الحالة أيضا ،لن تكون هناك حاجة لمنطقة عازلمة
خارج حدود المتنزه.



الخطوة الثانية :مُقترح لتوسميع حمدود سملطة إقلميم البتمراء التنمموي السمياحي لكمي تشممل منماطق المحميمات
الطبيعية الحساسة في مسعودة وضانا ،والتي قد تتطلب في الواقع قرارات سياسية ،ألن هذا من شأنه تغييمر
الحدود السياسية في المنطقة.



الخطوة الثالثة :إعالن منطقة امتداد (منطقة خضراء على الخريطة صفحة  37من أطلس الخمرائط) تصمل
إلى طريق وادي عربة ،التي ممن شمأنها أن تشممل أيضما بعمض االمتمداد للمتنازه خمارج منطقمة سملطة إقلميم
البتراء الحالية.
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