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اوالً :الموقع الجغرافي والتقسيمات اإلدارية والتنظيمية والسكان:
 1.1الجغرافيا والسكان:
• يتبع لواء البتراء إداريا لمحافظة معان ويحده من الشممال لواء الشموب وضاماء وادع بربةحمحافظة العقبة
ومن الجنوب لواء القويرةحمحافظة العقبة ومن الشممرك ل من ضامماء المرياة وايل وا/رح حمحافظة معان
ومن الارب ضااء وادع بربةحمحافظة العقبة .ويبعد اللواء بن بمان حوالي ( )235م.
• تبلغ مسماحة لواء البتراء حوالي  964م ،2منها حوالي  264م 2مسماحة محمية البتراء اثررية ،وتشم ل
مسماحة اللواء حوالي  %3من مسماحة محافظة معان والتي تقدر مسماحتها بحوالي  32832م 2اع بنسمبة
( )%37.1من مساحة الممل ة ال لية.
• وحسممب التعداد السمم اني ال ممادر بن اثح مماءا

لعام  2018فقد بلغ بدد سمم ان لواء البتراء حوالي

 36740نسممة ،ما بلغ بدد سم ان محافظة معان حوالي  171100نسممة بما فيهم غير اثردنيين ،حيث
يش ل س ان لواء البتراء نسبة  %21.5تقريبا من س ان المحافظة.و ما في الجدول التالي:
جدول رضم (*)1

التجمع
اللواء
الس اني
وادع موسى
الطيبة
الراجف
دثغه
ام يحون
البيااء
البتراء
الحي
المديرج
بين امون
ال/روة
الرسيس
خربة الطليان
مجموع اللواء
النسبة حلواء
المحافظة
النسبة المئوية للواء من
إجمالي المحافظة

توزيع الس ان حسب الجنس (نسمة)
المجموع
إناث
 /ور
13264
5906
7358
11159
5756
5403
4670
2378
2292
2660
1359
1301
4111
2103
2008
953
444
509
4
0
4
375
191
184
105
39
66
458
225
233
656
345
311
85
44
41
38500
18790
19710
%48.8
%51.2
179300
85700
93600
21.47%
21.93%
21.06%

بدد اثسر
2856
2448
955
542
709
165
4
82
12
83
138
12
8006
35789
22.36%

* الم در :دائرة اإلح اءا العامة ،األحوال المدنية ح لواء البتراء.
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 2.1التقسيمات اإلدارية:
حسب نظام التقسيما

اإلدارية رضم ( )47لعام  2000م فإن لواء البتراء ومر زه مدينة وادع موسى يت ون

من التجمعا الس انية والمناطق التالية: -
جدول ()2
 -1وادع موسى
 -3الراجف
 -5دثغة
 -7البياا
 -9بئر حمد
 -11بين أمون
 -13الاروه
 -15الرسيس
 -17الدليه
 -19إس ان الحي الجديد.

 -2الطيبة
 -4البتراء
 -6أم يحون
 -8الحي
 -10المديرج
 -12خربة أم الطليان
 -14حمزة
 -16البقعه
 -18أم الرخم

 3.1مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المنظمة:
جدول رضم (*)3
التقسيمات اإلدارية
العدد

جمعيات
تعاونية

جمعيات
خيرية

جمعيات
ثقافية

االندية
الرياضية

المراكز
الشبابية

المنتديات
الثقافية

مراكز الزكاة
وااليتام

31

20

1

3

4

2

1

1100

1310

40

9

لواء البتراء
83
587
6091
األبااء
* -مسح مر ز إرادة البتراء من خالل المؤسسا /ا العالضة.2019-

الجمعيات الخيرية:
يبلغ بدد الجمعيا الخيرية في لواء البتراء ( )20جمعية تام في باويتها  587باوا.
الجمعيات التعاونية:
يبلغ بدد الجمعيا
تل الجمعيا

التعاونية في لواء البتراء ( )31جمعية تعاونية ،ويقدر بدد ابااء الهيئة العامة في

حوالي  6091باوا.

وفيما يلي ش ل بياني يبين توزيع مؤسسا

المجتمع المدني بلى مستوى اللواء.
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الش ل رضم ()2

Chart Title
2%3%
6%

5%
2%

50%
32%

جمعيا تعاونية

جمعيا خيرية

جمعيا رقافية

اثندية الريااية

المرا ز الشبابية

المنتديا الرقافية

مرا ز الز اة واثيتام

ابرز التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني:
 .1التاير المستمر ثبااء الهيئا اإلدارية مما ثيم نهم من تحقيق خططهم وطموحاتهم.
 .2العمل التطوبي دون مقابل في اغلب المؤسسا  ،وبدم التفرغ ثدارة ه/ه المؤسسا

أاعف الحماس

والجدية لدى أبااء الهيئا اإلدارية.
 .3اعف الخبرة المالية واإلدارية لدى اغلب العاملين في ه/ه المؤسسا  ،أاعف وأفشل معظم المشاريع
التي تم تنفي/ها ل الح تل المؤسسا .
 .4ضلة الموارد المالية لدى بعض المؤسسا  ،حد من تحقيق أهدافها التنموية.
 .5اعف خبرا الهيئا اثدارية في مجال التخطيط والتنفي /في مجال البرامج التنموية وادارة المشاريع
اثسترمارية.
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ثانيا :الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية:
 1.2الميزة النسبية:
يقع لواء البتراء امن سلسلة جبال الشراة ويوجد فيها العديد من القمم التي يزيد ارتفابها بن 1700م مرل ضمة
جبل مبر والجويزا ورجم تلة الجمابة ،وتنحدر السفوح ناحية الارب بش ل بير مشرفة بلى وادع بربة،
ويسود لواء البتراء مناخ إضليم البحراألبيض المتوسط ،ويبلغ معدل درجا

الحرارة في أشهر ال يف حوالي

( )29درجة مئوية في حين ي ون معدل درجا الحرارة في أشهر الشتاء حالي ( )4درجا مئوية ،ما تعاني
المنطقة من شح الموارد المائية عدا بعض الينابيع الرئيسية مثل عين موسى ،اضافة الى قلة االمطار.
ومن اهم ميزات المنطقة:
 .1وجود مدينة البتراء اثررية احد بجائب الدنيا.
 .2وجود مفواية سلطة البترا التنموع السياحي/ ،ا

ضانون خاص يسابد بلى تسهيل اثسترمارا

في

المنطقة ،وتوفير بنية تحتية جا/بة للسياحة واثسترمار.
 .3موضع البتراء المتوسط والقريب الى المواضع السياحية األخرى في الجنوب ال ر ومحمية اانا ورم
والعقبة.
 .4وجود العديد من المرافق السياحية الارورية خا ة الفنادك والمطابم.
 .5وجود العديد من المواضع اثررية والسياحية األخرى الى جانب البتراء مرل البياا ،جبل النبي هارون،
بين موسى ،واثطالث الجميل من جبال وادع موسى باتجاه البتراء البياا.
 .6تعد محمية البتراء اثررية جزء من البرامج السياحية بلى مستوى الدول المجاورة.
 .7وجود لية السياحة واثرار ومر ز التدريب المهني مما يسابد بلى توفير ايدع باملة متخ

ة في

القطاع السياحي وهو القطاع الرئيسي في المنطقة.
 .8تمتع اللواء بمناخ متنوع مما يسابد ويحفز بلى اثسترمار في المجاث الزرابية والسياحية.
 .9ضرب اللواء من مدينة العقبة الميناء الوحيد لألردن.
 .10ضرب اللواء من مدينة معان والتي تام جامعة الحسين والمدينة ال نابية والمنطقة التنموية وس ة
حديد العقبة ،وتل عوامل تشجع على االستثمار.
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 2.2أبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكان
حسب دائرة اإلح اءا

العامة ضدربدد س ان لواء البتراء في بام  2020بحوالي  38500نسمة ،ويش ل

 %21.5من إجمالي س ان محافظة معان المقدر بددهم  179300نسمة لعام  ،2020وفيما يتعلق بتوزيع
الس ان حسب الجنس فتشير اإلح اءا

إلى أن نسبة ال /ور ت ل إلى  %51م  ،ونسبة اإلناث  %49من

إجمالي بدد س ان لواء البتراء.
جدول رضم (*)4
التعدادا الس انية السابقة (نسمة)
2020
الموضع
38500
لواء البتراء
179300

محافظة معان

معدل النمو الس اني
3.1

بدد الس ان المتوضع (نسمة)
2021
39694
184858

*  -اثح اءا العامة -بداد الس ان المقدر لعام .2020

نظرا لعدم توفر اح ماءا

بلى مسمتوى اللواء فقد تم ابتماد المؤشمرا

التالي يواح أبرز ه/ه المؤشرا

بلى مسمتوى محافظة معان ،والجدول

بلى مستوى محافظة معان بالمقارنة مع المستوى العام للممل ة:

جدول رضم (*)5
الموضع

متوسط بدد
أفراد األسرة
(فرد)

بدد األسر

محافظة معان

5

35789

اإلح اءا

معدل اإلبالة
الديموغرافي
()%
72.2

التوزيع النسبي للس ان حسب الفئة
العمرية
أ رر من
(-15
أضل من 15
 )64سنة ( )65سنة
سنة
3.45
60.09
36.46

العامة  -ال تاب اثح ائي .2020

ويالحظ من الجدول أعاله مايلي:
✓ بر حجم اثسرة بلى مستوى المحافظة واللواء مقارنة مع متوسط حجم اثسرة بلى مستوى الممل ة.
✓ ارتفاع معدل اثبالة بلى مستوى المحافظة واللواء مقارنة مع معدل اثبالة بلى مستوى الممل ة.
✓ ارتفاع نسمبة افراد اثسمرة ممن هم دون سمن  15سمنة بلى مسمتوى المحافظة واللواء مقارنة مع تل
الفئة بلى مستوى الممل ة ،ا /يعتبر المجتمع في محافظة معان مجتمع فتي.
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أبرز التحديات الديمغرافية:
 .1ارتفاع حجم اثسمرة في محافظة معان وبلى مسمتوى اللواء مما يرفع مسمتوى اثبالة اثسمرية ،وحجم
اثنفاك اثسرع.
 .2ارتفاع نسمبة السم ان في الفئة العمرية دون سمن ( )15سمنة مما يسمتدبي التخطيط الجيد ثسمتيعاب ه/ه
الزيادة في افة القطابا

خا ة التعليم وال حة والشباب والعمل.

 .3ارتفاع معدل اثبالة اثسمممرية بلى مسمممتوى المحافظة واللواء نظرا ل بر حجم اثسمممرة وارتفاع بدد
افراد اثسرة ممن هم بعمر  15سنة فما دون مما يزيد من حجم اثنفاك اثسرع.
 .4وجود بدد من اثسر السورية في المنطقة والتي تقدر بحوالي  200اسرة تقريبا.
 .5وجود بدد من العاملين الوافدين العرب واألجانب خا ة في ضطاع اثنشاءا والخدما .
 3.2المؤشرات االقتصادية وحالة الفقر:
• بلا

مؤشممرا الدخل واإلنفاك السممنوع لألفراد واألسممر للعام  2017وهي احدث بيانا

في ه/ا المجال

بلى النحو التالي:
جدول رضم (* )6
التقسيما اإلدارية
لواء البتراء
المحافظة معان
الممل ة

متوسط اإلنفاك السنوع (دينار)
لألسرة

للفرد

لألسرة

للفرد

10155.6

1940.4

9575.9

1829.6

12236.4

2536.6

11241.9

2330.4

* -مسح نفقا ودخل اثسرة.2017

اشار تقرير مسح نفقا
✓ انخفاااا

متوسط الدخل السنوع (دينار)

نسبة الفقر**
15.7
21.5
15.7

** مسح الفقر لعام 2010

ودخل األسرة لعام  2017وال ادر بن دائرة اثح اءا

العامة الى-:

متوسااا دخااال األسااار السااانو فاااي لاااوا البتااارا والمحافظاااة والمقااادر بااااحوالي

( )9575.9ديناااار عااان المعاااد العاااام للمملكاااة والمقااادر بحاااوالي ( )11241.9ديناااار ،كماااا
ياانخفض متوس ا إنفااا األساار الساانو ف اي لااوا البتاارا والمحافظااة بشااكل عااام والمقاادر بحااوالي
( )10155.6ديناااار عااان المعاااد العاااام للمملكاااة والمقااادر بحاااوالي ( )12236.4ديناااار ،اال ان
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متوس ا االنفااا الساانو لألساار علااى مسااتو اللااوا يزيااد عاان متوس ا الاادخل باااحوالي ()580
دينااار .وياااتد تاادبر \ ا االمااار ماان خاااا االسااتدانة مااان الج(ااام المختلفاااة ( المحااام التجارياااة
واألصدقا والمعارف).
✓ يعتبااار الفقا ار ظااااهر معقا اد ذام أبعا ااد متعااادد اقتصا ااديا واجتماعيا اا ،ويختلاااف مف(اااوم الفقااار
باااختاف البلاادان والثقافااام واألزمنااة ،والمقولااة المتفااق علي(ااا أن الفقاار هااو ببساااطة عاادم القاادر
عل اى تااوفير الحااد األدنااى ماان مس اتو المعيشااة المطلااوب والمرغااوب في(ااا اجتماعيااا ،وهااو حالااة
ماان الحرمااان الماااد التااي تتجلااى أحااد مظاهرهااا فااي انخفااا

اساات(ا الغااءا كمااا ونوعااا،

وتااادني الحالاااة الصاااحية والمساااتو التعليما اي والوضاااع الساااكني والحرماااان مااان اماااتا السااالع
المعماار واألصااو الماديااة األخاار وفقاادان االحتياااط أو الضاامان لمواج(ااة الحاااالم الصااعبة
كااالمر

واإلعاقااة والبطالااة والكااوارث واألزمااام .والفقاار فااي المف(ااوم العااام هااو عاادم مقاادر

الشااخ

علااى تااوفير الاادخل الااازم لتلبيااة الحاجااام األساسااية الت اي تمكن اه م ان أدا عمل اه بصااور

مقبولة.
✓ كما يبين آخر تقرير منشور لدائر االحصا ام العامة لدراسة حالة الفقر في االردن استنادا الى " مسوح
نفقام ودخل األسر  " 2010حيث بلغت نسبة الفقر في لوا البترا  %15.7وهءا يعاد نسبة الفقر
على مستو المملكة والمقدر با  % 15.7كءلك ،واقل بكثير منه على مستو المحافظة نظرا لشمو
المحافظة على العديد من جيوب الفقر في اغلب القر في المحافظة.
✓ يبلغ عدد االفراد الفقرا في لوا البترا بنا على النسبة السابقة وعدد السكان لعام  2018حوالي 5768
فردا  ،مقارنة مع عدد الفقرا على مستو المملكة والمقدر بحوالي  1618513فردا لعام  2017بنا
على نسبة الفقر السابقة ،كما وتشكل نسبة االفراد الفقرا على مستو اللوا مقارنة مع عدد الفقرا في
المملكة حوالي  % 0.35من إجما عدد الفقرا في المملكة ،كما ويقدر عدد األسر الفقير في لوا
البترا لعام  2017بنا على نسبة الفقر السابقة حوالي ( 5 ÷ 36740افراد لألسر ) × =%15.7
 1154اسر تقريبا.
✓ كما وتشكل نسبة االسر الفقير في المملكة حوالي ( 2147708اسر في المملكة × =)%15.7
 337190اسر تقريبا .وتشكل االسر الفقير في اللوا ما نسبت %0.34من عدد األسر الفقير في
المملكة.
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✓ ال يوجد مناطق جيوب فقر في اللوا حسب الدراسة السابقة ،اال ان الوضع االقتصاد الء الد في
اللوا  ،نتيجة تجار التعزيد ،وما ترتب على األغلبية من ديون للبنو ورهن عقارات(د  ،قد زاد من نسب
البطالة والفقر في المنطقة ،اال انه ال يوجد دراسام مسحية في هءا المجا تبين تلك النسب خا االعوام
االخير .
✓ وكونه ال يتوفر بيانام على مستو اللوا في مجا البطالة فقد تد اعتماد البيانام على مستو المحافظة،
حيث بلغ معد البطالة في محافظة معان  1 %20.5لعام  ،2018وهو اعلى من المستو العام للمملكة
البالغ حوالي  ، %18.6وهءا ينطبق على مستو اللوا خاصة بعد الظروف االقتصادية العامة على
مستو المملكة إضافة الى تجار التعزيد واثارها االقتصادية.
جدول رضم (*)7
معدل النشاط اثضت ادع الخام معدل النشاط اثضت ادع المنقح
المؤشر

معدل البطالة

(بدد الس ان الناشطين اضت اديا ً (بدد الس ان المتعطلين
(بدد الس ان الناشطين
اضت اديا ً وأبمارهم  15سنة وأبمارهم  15سنة فأ رر منسوبا ً وأبمارهم  15سنة
فأ رر منسوبا ً لعدد الس ان لمجموبة الس ان ال/ين أبمارهم فأ رر منسوبا ً إلجمالي
ضوة العمل)
 15سنة فأ رر)
ال لي)

محافظة

41

45

20.5

بلى مستوى الممل ة

26.6

36.2

18.6

الم در:

 4.2واقع القوى العاملة:
بلغ بدد المتقدمين بطلبا التوظيف لديون الخدمة المدنية خالل العام  2017ومن مختلف التخ

ا وبلى

مستوى محافظة معان حوالي  3960متقدم ،في حين بلغ لعام  2016حوالي  3799متقدم ،حيث يالحظ ارتفاع
ملموس في بدد المتقدمين من ابناء ه/ه المحافظة خالل تل الفترة ،نظرا لقلة فرص العمل في افة القطابا ،
وضلة بدد مؤسسا القطاع الخاص العاملة في المحافظة ،ااافة الى تدني الحر ة السياحية.

 - 1حسب نتائج مسح قوة العمل -اإلحصاءات العامة لعام .2018
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والجمدول التمالي يبين توزيع المتقمدمين بطلبما

للتوظيف من خالل ديوان الخمدممة الممدنيمة حسمممممب السمممممنوا

والجنس:
جدول رضم (*)8
السنة

عدد طلبات الذكور

عدد طلبات اإلناث

مجموع الطلبات
المقدمة

مجموع طلبات
المملكة

2012

635

2967

3602

276468

2013

738

3035

3773

293642

2014

653

2823

3476

279550

2015

699

3133

3832

318693

2016

687

3112

3799

311193

2017

752

3208

3960

334301

*الموضع اثل تروني -ديوان الخدمة المدنية 2017 -فما ضبل.

و يعمل م تب العمل في لواء البتراء وال/ع تم افتتاحه في بداية بام  2016بلى استقبال طلبا
العمل ،والتنسيق مع الجها

الباحرين بن

المختلفة خا ة القطاع الخاص في اللواء وال/ع ينح ر في اغلبه في المجال

السياحي.
✓ وتشير ه/ه السجال إلى أن بدد الباحرين بن العمل بلى مستوى اللواء بلغ للعام  2019ما في الجدول
التالي-:
جدول رضم(*)9
المستوى التعليمي
الجنس

عدد الباحين

 /ور
اناث
المجموع

322
857
1179

ب الوريس فما فوك
53
92
145

دبلوم
28
147
175

توجيهي فما دون
241
618
859

✓ بلغ بدد العمالة الوافدة في اللواء ( )390بامل معظمهم من الجنسية الم رية.
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 5.2التحديات في قطاع العمل والبطالة
رئيس ل افة القطابا

✓ اثبتماد بلى القطاع السياحي محر

الخا ة في المنطقة ،وتأرر ه/ا القطاع

بالظروف السياسية في المنطقة.
✓ ضلة المحال التجارية التي تم ن البعض من إضامة مشاريع خا ة بهم ل ار المنطقة التجارية خا ة في
وادع موسى مر ز اللواء و/ا األغلبية الس انية بلى مستوى اللواء.
✓ بطىء وتأخر مفواية البتراء في تنظيم المناطق المحيطة في وادع موسى وشمولها بالخدما المختلفة من
طرك و هرباء و رف

حي ليتم ن أ حابها من البناء واثسترمار فيها ،نظرا لل لف العالية في ه/ا

المجال.
✓ اعف اثضبال بلى اثسترمار في المنطقة من ضبل القطاع الخا ة ثضامة مشاريع توفر فرص بمل ثبناء
المنطقة ثبتماد المنطقة بلى القطاع السياحي وال/ع يتعرض لمخاطر بالية مت/ب/بة نتيجة الظروف
السياسية في المنطقة.
✓ الرغبة في العمل لدى القطاع الح ومي للميزا المختلفة خا ة اثجور والتأمين ال حي.
✓ تدني اثجور لدى القطاع الخاص خا ة ضطاع الفنادك ،وبدم التزام بعض المؤسسا
وهي ضليلة ان وجد

المحلية في اللواء

بقانون العمل من حيث الحدود الدنيا لألجور  ،والامان اثجتمابي.

✓ سوء ظروف وبيئة العمل من حيث طول سابا العمل ،وتأخر اثجور...وغيرها.
✓ منافسة العمالة الوافدة وتقبلها العمل بأضل اثجور وأ عب الظروف خا ة في ضطاع اثنشاءا .
✓ بدم توفر مؤسسا للقطاع الخاص في المنطقة بدا القطاع السياحي.
✓ بدم جدية الح ومة في واع خطة لمعالجة الفقر والبطالة من حيث تم ين العاطلين بمهن يتطلبها السوك
المحلي ،وب فاءة با لية تم ن من اثنتاج بجودة ومنافسة ،حيث يالحظ بان أ رر خريجي مرا ز ومعاهد
التدريب المهني يعانون من مستوى متدني وغير حرفي في تل المجاث

التي تم تدريبهم بها  ،وتنح ر

في اللواء بلى مجال الفندضة لل /ور والتجميل والخياطة لالناث .بينما هنا مهن أخرى بحاجة الى ايدع
مدربة ومحترفة مرل ضطاع اثنشاءا

وضطاع الحدادة والنجارة واثلمنيوم وخدمة السيارا

ب افة اش الها،

والتي تفتقر لمرل ه/ه اثيدع في المنطقة.
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ثالثا :خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية
 1.3خدمات مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية
جدول رضم (*)10
المؤشر
بدد مديريا التنمية اثجتمابية
بدد مسا ن األسر العفيفة من خالل الم رمة المل ية
بدد دور الحاانة
ة
بدد الجمعيا المتخ
بدد مرا ز /وع اثحتياجا الخا ة
بدد حاث /وع اثحتياجا الخا ة المسجلة
بدد مرا ز شؤون المرأة
المعونة المت ررة من

القيمة
1
50
18
3
3
358
غير متوفر
بدد المستفيدين
582
137

ندوك المعونة الوطنية

برنامج األسر المنتجة المقدمة من وزارة التنمية
* الم در :مديرية التنمية اثجتمابية ،وم تب

• وفيما يلي ملخص توزيع الفئا

ندوك المعونة الوطنية.2019-

المستفيدة من برامج

ندوك المعونة الوطنية في لواء البتراء:

جدول رضم (*)11
فئة المستفيدين
 .1أسر األيتام
 .2المسنون واسرهم
 .3اسر العاجزين بجزاً ليا ً
 .4اسر السجناء والمعتقلين
 .5األسرة البديلة
 .6اسر الاائبين والمفقودين غيبة منقطعة ث تقل بن بام
 .7الحاث اإلنسانية
 .8الحاث اثسترنائية
 .9أرملةح المرأة التي ث معيل
.10مطلقهح المرأة التي ث معيل
.11بزباءح المرأة التي ث معيل

المستفيدين
العدد
40
157
30
1
1
1
107
12
53
77
21
14

0
5
79

.12اسر الخارجون من السجن
.13اسر العاجزون ماديا
.14رباية اثباضا

المجموع
* الم در:

584

ندوك المعونة الوطنيةح البتراء.2019 -

 2.3التحديات في قطاع خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية:
 .1ضلة ال ادر الوظيفي المتخ ص العامل لدى الجها الرسمية واألهلية العاملة في ه/ا المجال مما انع س
سلبا بلى تدني مستوى الخدما والبرامج اإلنمائية في ه/ا المجال.
 .2ضلة المبالغ الم روفة لألسر الفقيرة في ظل الظروف اثضت ادية ال عبة سواء بلى مستوى الممل ة
او بلى مستوى اللواء.
 .3ضلة الهيئا

المحلية العاملة في مجال الرباية اثجتمابية وتدني مستوى العاملة منها في ه/ا مجال من

حيث جودة الخدما وتنوبها لتشمل افة الفئا والحاث المختلفة التي بحاجة الى رباية واهتمام مرل
اثسر الفقيرة والبطالة والطفولة والمرأة ،وان وجد

فهي غير منظمة وفابلة.

 .4ضلة المؤسسا الرسمية اثيوائية خا ة في مجال /وع اثحتياجا الخا ة.
 .5اعف ايرادا المؤسسا اثهلية العاملة في القطاع اثجتمابي وابتمادها بلى المسابدا من الجها
المحلية والدولية ،وبدم سعي اغلبها ثمتال مشاريع استرمارية توفر لها دخل يم نها من تحقيق اهدافها
التنموية.
 .6بدم التوجه لتم ين اثسر المحتاجة بمشاريع استرمارية وتاهيلها ثدارتها بنجاح ،واثبتماد بلى
المسابدا النقدية الشهرية رغم وجود برنامج لالسر المنتجة اث انه اعيف وغير مفعل ب فاءة في ه/ا
المجال.
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رابعا :الشباب
 1.4قطاع الشباب:
يوجد في لواء البتراء مديرية لرباية الشباب وتشرف بلى بدد من المؤسسا تشمل- :
 .1مرا ز الشمباب والبالغ بددها  4مرا ز ،وتهدف الى رباية اثشمخاص من سمن  18- 12سمنة ،وتقوم
الممديريمة بتقمديم بمدد من البرامج واثنشممممطمة المختلفمة لتوبيمة وترقيف الشممممبماب في مختلفمة المجماث
الرياامية والترقفية من خالل اللقاءا

والمخيما

والمسمابقا  ،وفيما يلي تل المرا ز وبدد اثباماء

ل ل مر ز ،و ما في الجدول التالي:
الرضم
.1
.2
.3
.4

الفيئة
 /ور
اناث
 /ور
اناث

اسم المر ز
مر ز شباب البتراء
مر ز شابا البتراء
مر ز شباب الطيبة
مر ز شابا الطيبة

جدول رضم (*)12
التجمع
وادع موسى
وادع موسى
الطيبة
الطيبة

بدد المنتسبين
250
300
260
500

* -مديرية شباب لواء البتراء.2019-

 .2اثندية الشممممبابية ،حيث تشممممرف المديرية بلى  3اندية للشممممباب ال /ور في اللواء ،وتاممممم بدد من
اثباماء الشمباب سمن  18سمنة فما فوك  ،وتقوم المديرية باألشمراف والمتابعة بلى ه/ه اثندية ،والتي
تتحمل م مماريفها من خالل انتسمماب ابامماءها او الدبم والمنح المقدمة من الجها المختلفة ،وتقوم
تل اثندية بعدد من البرامج واثنشمطة المختلفة لتوبية وترقيف الشمباب في مختلفة المجاث الرياامية
والترقفية من خالل اللقاءا

والمشمار ا

الرياامية والمسمابقا  ،وفيما يلي تل اثندية وبدد اثباماء

ل ل مر ز وحسب التجمع ،و ما في الجدول التالي:
الرضم

النادع

جدول رضم (*)13
التجمع

بدد اثبااء العاملين

.1

نادع وادع موسى

وادع موسى

350

.2

نادع الطيبة

الطيبة

600

.3

نادع الراجف

الراجف

150

* -مديرية شباب لواء البتراء.2019-
16

اهم البرامج والمبادرات الموجهة للشباب:
 .1مديرية شباب البترا والممثلة باالندية ومراكز الشباب والشابام وعلى مستو اللوا .
 .2مركز إراد  /البترا وماا يقادماه من تثقيف في مجاا الوعي االسااااتثماار لتحفيز الشاااابااب نحو العمال
واالعتمااد على الاءام ،إضااااافاة الى برناامة الزماالاة لخريجي المادارا الم(نياة والمعااهاد والجاامعاام
لتمكين(د من اكتساااب خبرام عملية كل في مجا تخصااصااه ،واعداد دراسااام الجدو االقتصااادية
والتدريب والدعد الفني لمن قام من(د بتنفيء مشاريع خاصة ب(د.
 .3جمعية عاصاامة االنباط التعاونية وهي احد مبادرام مركز إراد بالتعاون مع قيادام المجتمع المحلي
والتي تضاد حوالي  2500اسار كاعضاا على مساتو اللوا  ،والتي ت(دف الى إقامة مشااريع توفير
فرص عمل للشباب وتملك مطعد واكشا وفرم حوالي  20فرصة عمل اضافة مركز خدمة السيارام
والء وفر حوالي  15فرصة عمل.
 .4مؤساااساااة انجاز وما تقدمة للشاااباب في مختلف االعمار من برامة لبنا قدرام التثقيف االساااتثمار
المختلفة.
 .5الجمعيام التعاونية والخيرية الخاصاة بالمرأ والتي في معظم(ا تركز نشااطات(ا نحو الفتيام العاطام
عن العمل ،مثل جمعية خزف البترا وساايدام االنباط واالياد الفضااية وساايدام واد موسااى والتي
تعمل على التثقيف في مختلف المجاالم وتوفير التدريب على بعض الحرف.

 2.4التحديات في قطاع الشباب:
✓ ضلممة الممموارد الماديممة التممي ث تم ممن تلمم اثنديممة والمرا ممز مممن تقممديم المطلمموب مممن اثنشممطة
والبرامج الشبابية وفي مختلف المجاث .
✓ تدني مستوى البرامج والخطط الرامية ثسترمار طاضا الشباب ودبم ورباية اإلبداع والتميز لديهم
وتطويرها  ،من خالل المؤسسا

/ا العالضة سواء في القطابين الرسمي واثهلي.

✓ تمممدني فمممرص العممممل فمممي المنطقمممة نظمممرا لقلمممة المشممماريع اثسمممترمارية ال بمممرى فمممي القطابممما
المختلفممة بممدا القطمماع السممياحي لعممدم تشممجيع اثسممترمار فممي المنطقممة وجاهزيممة البنيممة التحتيممة
لالسممترمار مممن ت ممنيف األرااممي والطممرك والخممدما المختلفممة ،إاممافة الممى القمموانين المقيممدة
لالسترمار في المنطقة.
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✓ الظممروف اثضت ممادية ال ممعبة بلممى مسممتوى اسممر اللممواء نتيجممة الواممع اثضت ممادع العممام بلممى
مسممتوى الممل ممة إاممافة الممى تجممارة التعممزيم ،التممي اسممتنف/ة افممة اإلم انمما الماديممة لممدى ال ريممر
مممن اثسممر والشمماب ،وممما نممتج بممن همم/ا الواممع مممن تحممد للشممباب فممي ا معف القممدرة بلممى بنمماء
مسممتقبلهم فممي ت مموين اسممرة او تمموفير فر ممة بمممل .والمم/ع ضممد ينمم/ر بظهممور ظممواهر اجتمابيممة
سممملبية وخطمممرة لمممدى الشمممباب مسمممتقبال ث سممممح ت السمممرضة والمخمممدرا والعنوسمممة والجريممممة
ب افة اش الها.
✓ اممعف ضممدرة الشممباب بلممى تمموفير الامممانا الالزمممة للح ممول بلممى ضممروض ثضامممة المشمماريع
اثسمممترمارية ،بسمممبب ضلمممة العممممل ،وتمممدني مسمممتوى المممدخل  ،واسمممتنفا /الاممممانا فمممي بمليممما
التعزيم للسنوا

طويلة سابقا.
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خامسا :قطاع المرأة
 1.5قطاع شؤون المرأة:
• ث يوجد في اللواء أع فرع ثتحاد المرأة.
• يوجد منسقة لتجمع لجان المرأة.
اهم البرامج والمؤسسات الموجهة للمرأة:
 .1يوجد في اللواء بدد من الجمعيا

الخيرية والتعاونية والتي تعمل في شمممؤون المرأة وتشممممل الهيئا

التالية المبنية في الجدول التالي:
جدول رضم (*)14
عددها
3

الهيئات
الجمعيا التعاونية
الجمعيا

الخيرية

4

ال ندوك األردني الهاشمي(خدماته منحصرة لبلدة الطيبة فقط)
المجموع

1
7

مسح مر ز تعزيز اإلنتاجية إرادةح البتراء 2019-من خالل المؤسسة التعاونية ومديرية التنمية اثجتمابية البتراء.

 .2يوجد مر زين للشممابا

في ل من وادع موسممى والطيبة وباشممراف مديرية الشممباب في لواء البتراء،

تقدم البرامج الترقيفية والريااممية والترويحية والمخيما

وغيرها من البرامج الموجهة لبناء شممخ ممية

الفتيا .
 .3يقمدم مر ز التمدريمب المهني بعض المدورا

التمدريبيمة الخما مممممة للفتيما

والمحمددة في مجمال الخيماطمة

والتجميل.
 .4ضدم مر ز تعزيز اإلنتاجية العديد من األنشطة الموجهة للمرأة في اللواء اشتمل
✓ بمل العديد من دراسما
مشاريع

الجدوى اثضت مادية للنسماء الراغبا

ايرة ومتوسطة او منزلية شمل

بلى- :

بإضامة مشماريع خا مة بهن سمواء

خالل بام  2018حوالي  19مشروبا.

✓ تم شمول  20متدربة في برنامج الزمالة.
✓ مشار ة  37متدربة في بدة دورا تدريبية متخ
✓ مشممار ة حوالي  456سمميدة في مختلف النشمماطا

ة ث حاب المشاريع المختلفة.
الترقيفية من محااممرا

وجلسمما

ولقاءا

متعددة نف/ها المر ز.
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 2.5تحديات قطاع المرأة:
 .1ضلممممة الممممموارد الماديممممة والجهمممما الدابمممممة للجمعيمممما والمؤسسمممما العاملممممة فممممي مجممممال
خدمة المرأة لتسابدها من تم ين المرأة ومسابدتها.
 .2ضلة فرص العمل في المنطقة والتي تعاني ا ال من ضلة المؤسسا بش ل بام.
 .3كثر خريجاام المعااهاد والجاامعاام والمتعطام عن العمال وفي مختلف التخصااااصااااام في ظال عادم
وجود فرص عمل وخاصة التخصصام التعليمية مثل معلد صف وريا

أطفا ...وغيرها.

 .4رغد وجود هيئام (جمعيام) تعني بالمرأ اال ان(ا ذام خدمام متدنية في هءا المجا لقلة خبر ال(يئام
اإلدارية والعامام في تلك ال(يئام في المجا اإلدار والمالي ،وعدم القدر على إدار المشااريع التي
تنفاءهاا أحيااناا با ساااالوب علمي وعملي  ،مماا انعك

على تادني مسااااتو الخادماام التي تقادم للمرأ وفي

مختلف المجاالم ،سوا التثقيفي من(ا او التشغيل والتدريب.
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سادسا :الثقافة
 1.6قطاع الشؤون الثقافية:
ث يتوفر مديرية لرباية الرقافة في اللواء ،ويتم متابعة ورباية الهيئا واثنشطة الرقافية من خالل مديرية رقافة
في محافظة معان حيث يتوفر في اللواء الهيئا الرقافية التالية:
جدول رضم (*)15
اسم

المؤشر
بدد الهيئا الرقافية
بدد الفرك الشعبية
المهرجانا

العدد

االعضاء

الهيئة العربية لتوا ل الرقافي والحاارع

1

83

فرضة البتراء للفل لور الشعبي

1

20

فرضة الراجف ألحياء التراث

1

20

مهرجان السامر لفرضة الراجف

1

--

* الم در :مديرية رقافة معان – .2019

 2.6الفرص االستثمارية في قطاع الشباب والرياضة
 .1مالبب متعددة األغراض تشمل مالبب خماسية للقدم و رة الطائرة والسلة وغيرها من األلعاب
الريااية  ،ويتم تحقيق اإليرادا

في ه/ا المجال من خالل رسوم اشترا ا

شهرية او حسب النشاط

اليومي ،و/ل نظرا لقلة المالبب بش ل بام ،ورغبة رير من الشباب بممارسة ه/ه األلعاب ،حيث يتم
الحجز المسبق ثستخدام ال اث الريااية الموجودة حاليا والبالغ بددها ارنتين تابعتين لمديرية الشباب
ومديرية التربية والتعليم.
 .2نادع لفروسية الخيل ،و/ل
الموا فا

بتوفير نادع للسباك الخيول والقفز والعاب الفروسية األخرى وحسب

العا لمية في ه/ا المجال ،ويتم تحقيق اإليرادا

في ه/ا المجال من خالل اشترا ا

شهرية

او يومية وحسب النشاط ف نظرا لوجود العديد من مربي الخيول في المنطقة ورغبة ال رير من الشباب
بممارسة ريااة الفروسية إاافة الى زوار المنطقة من العرب واألجانب ،فان مرل ه/ا المشروع
سيلقى القبول الجيد.
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 .3مسابح و/ل بانشاء بر للسباحة وبموا فا مناسبة سواء داخل

اث مالقة او مفتوحة ،ف رير من

الشباب يرغب به/ه الريااة ،ويسعى لتلبية /ل من خالل بعض الفنادك وباشترا ا

بالية وشروط

مشددة ،ويم ن تحقيق إيرادا مناسبة من خالل اثشترا ا الشهرية او اليومية.
 .4مر ز نشاطا

ريااية داخلية ،من خالل إيجاد موضع مناسب وانشاء

الة مالقة ثلعاب مختلفة مرل

حرب الليزر والترامبولين والبولنج ،حيث يستهدف ه/ا المشروع السياح ال/ين يزورون المنطقة بالدرجة
األولى وشباب المنطقة.
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سابعا :التعليم
 1.7قطاع التعليم:
• يوجد في محافظة معان جامعة الحساااين بن طا ويتبع ل(ا في لوا البترا كلية للساااياحة واالثار تشمممممل
اثضسام التالي-:
• ضسم اثرار واثرشاد السياحي وتمنح درجة الب الوريس في مجالي اثرار واثرشاد السياحي.
• ضسمممم ادارة الفنادك والخدما السمممياحية وتمنح الب الوريس في مجال ادارة الفنادك والمنتجعا
وادارة الفنادك والتسويق وادارة الخدما

السمممياحية

السياحية.

• التعليم الممدرسمممممي فمان الجمدول التمالي يبين بعض مؤشمممممرا

التعليم في لواء البتراء للعمام المدراسمممممي

(2019ح:)2020
جدول رضم (*)16

البيــــــــان
بدد المدارس
بدد الطلبة
بدد الارف ال فية
بدد رياض اثطفال

المدارس الحكومية
42
8241
397
33

مدارس األونروا
0
0
0
0

المدارس الخاصة
3
589
33
3

المجموع
45
8830
430
36

* الم در :مديرية التربية والتعليمحلواء البتراء.2019-

الش ل رضم ()3
Chart Title
7%
93%

المدارس الخاصة

المدارس الحكومية
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الش ل رضم ()4

نسبة الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة

7%

خا ة
ح ومية

93%

الش ل رضم ()5

نسبة رياض االطفال الحكومية والخاصة
8%

خا ة
ح ومية

92%
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2.7مؤشرات التعليم
✓ بلا نسبة النجاح العام لطلبة الرانوية العامة للدورة ال يفية 2018ح.)%69( 2019
✓ بلغ معدل التسرب العام بلى مستوى اللواء (.)%1.5
✓ ما بلغ معدل بدد الطالب في الارفة ال فية الواحدة ( )22.8طالباح غرفة

فية.

✓ يتبع نظام الدوام ال باحي ل افة المدارس في اللواء.
 3. 7تحديات قطاع التعليم:
✓ ضلة المعلمين ال /ور في التخ

ا العلمية.

✓ بدم توفر بعض المرافق الخا ة باألنشطة الالمنهجية المالبب والمسارح وبعض الوسائل التعليمية
لدى معظم المدارس.
✓ بدم مالئمة بعض المدارس للعملية التعليمية ون بعاها مستأجرة او ايق الارف.
✓ ررة التايب لدى المعلما لظروف
✓ نقل بعض المعلمين ال /ور في التخ

حية وتأخر توفر البدثء احيانا.
ا العلمية وال/ي ن معظمهم من خارج المحافظة ،مما يجعل

العاملين في ه/ه المجاث ضليلي الخبرة دائما نظرا لنقل من ا تسب الخبرة.
 4. 7الفرص االستثمارية في قطاع التعليم:
✓ مدارس ورياض أطفال خا ة ومميزة من حيث التجهيزا وطرك التعليم ،حيث يوجد مدرستين في
مباني وساحا

غير مناسبة اث انها م تظة وغير مستوببة للطلب في ه/ا المجال ،فان إضامة مرل ه/ه

المشاريع امن موا فا تربوية من حيث اثنشاءا وطرك التعليم ستحقق ضبول جيد.
✓ مر ز لتعليم اللاا

خا ة اللاة اثنجليزية ،وبموا فا

بالية الجودة وحتى مستوى التوفل ،نظرا

لحاجة رير من الطلبة وفي مختلف المستويا الجامعية والمدرسية ل/ل  ،حيث توجد لية السياحة
واثرار في وادع موسى وبعض اس انا الطلبة في جامعة الحسين ،ااافة الى المؤسسا األخرى
سواء الرسمية او اثهلية خا ة العاملة في القطاع السياحي الم اتب السياحية واثدثء.
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ثامنا :التدريب المهني:
 1.8واقع التدريب المهني:
يوجمد في لواء البتراء مر ز للتمدريمب المهني متخ مممممص فقط في التمدريمب الفنمدضي وحالك نسمممممائي .امما بماضي
المهن اثخرى فيتم التدريب بليها اما في مر ز المحافظة او العقبة ،نظرا لعدم شمممممول مر ز المحافظة ل افة
التخ

ا .

وفيما يلي أبرز المعلوما

حول ضطاع التدريب المهني في اللواء المحافظة:
جدول رضم (*)17
العدد
1
13
5
18
85
100
12
123
135

المؤشر
بدد مرا ز التدريب المهني
 /ور
إناث
مجموع
الطاضة اثستيعابية
الطاضة التشايلية
 /ور
إناث

بدد العاملين في مرا ز التدريب
الطاضة اثستيعابية
بدد المتدربين
مجموع
• الم در :مؤسسة التدريب المهني ،لواء البتراء.2019 -

 2.8التحديات التي تواجه التدريب المهني:
✓ ضلة المؤسسا التي توفر مجال التطبيق العملي بدا القطاع السياحي.
✓ ضلة توفر فرص بمل للمتدربين والمتدربا

بعد التدريب.

✓ يوجد في المعهد تخ ممممص واحد لفئة الشممممباب وهو مهارا

الفندضة ويوجد حاجة بيره ثسممممتحداث

مشاغل في مجال الت ييف والتبريد وال هرباء العامة وخدمة السيارا

والحدادة والموبليا واثلمنيوم....

و/ل لحاجة المنطقة لمرل ه/ه المهن.
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تاسعا :الصحة
تقدم خدما الرباية ال حية في لواء التبراء من خالل مديرية
افة المؤسسا

حة لواء التبراء والتي تعمل بلى متابعة

العاملة في ه/ا المجال والمتمرلة فيما يلي:

 1. 9القطاع الحكومي:

اسم المستشفى

بدد
األسرة
في
اثضسام

مسمممتشمممفى المل ة
رانميمما المعمبممد ت
الح ومي

86

جدول رضم (*)18
بدد
بدد األسرة
بدد
بيادا
في
الطوارعء اثخت اص اثطباء

10

18

ا الطبية)

الخدما المقدمة (التخ

باطنية ،جراحة ،اطفال ،نسائية ،بظام،
بيون ،انف وا/ن وحنجرة ،اسنان ،اشعة،
اسعاف وطوارئ ،مختبرا  ،يدلة.

43

* الم در :مديرية ال حة ،لواء البتراء.2019-

✓ والجدول التالي يبين القطاع العامل في مستشفى المل ة رانيا:
جدول رضم (*)19
اسم المستشفى

بدد
القابال

المل ة رانيا
العبد ت

13

بدد اثطباء
 /ور اناث
42

1

بدد الممراين

المجموع /ور اناث
43

50

87

بدد ال يادلة

المجموع  /ور اناث
137

3

8

العاملين في المختبر

المجموع /ور اناث
11

3

11

العاملين في اثشعة

المجموع /ور اناث
14

4

3

المجموع
7

* الم در :مديرية ال حة ،لواء البتراء.2019 -

✓ ما يبين جدول التالي بدد سيارا

اثسعاف والمختبرا

وبنو الدم وال يدليا

في مستشفى المل ة

رانيا.
بدد سيارا اثسعاف

جدول رضم (*)20
بدد المختبرا

4

1

بن الدم
1

يدليا المستشفى
2

*الم در :مديرية ال حة ،لواء البتراء.2019-
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▪ جدول يبين واضع القطاع ال حي في لواء البتراء.
جدول رضم (*)21
الرضم

المنطقة

البيان

.1

بدد المستشفيا
بدد اثسرة في األضسام
والطوارعء
بدد المرا ز ال حية الشاملة
بدد المرا ز ال حية األولية
بدد المرا ز ال حية الفربية

.6

بدد المختبرا

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

بدد ال يدليا الح ومية
بدد ال يدليا الخا ة
بدد مختبرا األشعة
بدد بيادا األسنان
بدد مرا ز األمومة والطفولة وادع موسىح الطيبةح الراجف
لدى المرا ز ال حية
 بدد األطباء العاملدى مستشفى رانيا
 -بدد أطباء اثخت اص

.2
.3
.4
.5

وادع موسى
--

العدد بس رع األونروا
-

-

1

1
3
2

-

-

6
5
1
4
6
11
32

-

-

104

وادع موسى
الطيبةح الراجف ام يحون
دثغة ح البيااء
وادع موسى حالطيبة ح الراجفح ام
يحون
وادع موسىح الطيبة
وادع موسى
المستشفى

4

*الم در :مديرية ال حة ،لواء البتراء.2019-

 2.9القطاع الخاص:
 .1المستشفيات الخاصة (ال يوجد):
 .2خدمات القطاع الطبي الخاص:
جدول يبين واضع القطاع ال حي الخاص في لواء البتراء.
جدول رضم (*)22
الرضم
.1
.2
.3
.4

البيان

مجمع طبي
بيادا الطب العام حالقطاع الخاص
بيادا أطباء األسنان حالقطاع الخاص
مختبر ا القطاع الخاص
الم در :مديرية ال حة -لواء البتراء .2019

العدد
2
2
9
2

28

 3. 9أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي:
✓

ضلمة اثطبماء بشمممم مل بمام وخما مممممة اطبماء اثخت ممممماص وفي رير من اثحيمان يتم تاطيمة بعض

اثخت ما ما

من بعض المسمتشمفيا الح ومية في الجنوب خا مة مسمتشمفى معان وبمعدل يوم او يومين في

اثسبوع .حيث تت رر مرل ه/ه الحالة.
✓

النقص في بعض التخ م ما الطبية فني المختبر واثشمعة وال ميدلة وبعض التخ م ما

الطبية

المسال .
✓

بدم توفر بعض اثجهزة والمعدا الطبية.

✓

بدم توفر فني دائم ث الح اثجهزة الطبية بند العطل.
 4. 9الفرص االستثمارية في القطاع الصحي:
نظرا لخلو المنطقة من القطاع الطبي الخاص وبعدها مسافا

طويلة ث تقل بن حوالي  130م بن

اضرب منطقة يتوفر بها ضطاع طبي خاص وهي مدينة العقبة ،ومن رم بمان ،حيث يوجد رير من أبناء
المنطقة المشمولين بالتأمين ال حي الخاص خا ة من العاملين في القطاع السياحي ،فان إضامة بعض
المؤسسا ال حية الخا ة وب/ا

في مجال-:

 .1بيادة اشعة توفر التجهيزا الارورية ل ور اثشعة المختلفة واثلتراسوند ،والرنين المانطيسي.
 .2بيادا اخت اص خا ة في مجال النسائية واألطفال والباطنية والعظام.
 .3مشتل ثنتاج األبشاب الطبية مرل الميرمية والجعدة وتجميع األبشاب الطبية التي تنمو في المنطقة مرل
الشيح والقي وم ،واستخالص اوراضها وزيوتها وبيان مر باتها وفوائدها وبش ل بلمي وطبي ،وباشراف
مخت ين مدربين في ه/ا المجال وبيعها للعطارين بلى مستوى الممل ة  ،وبعض المحال

والبازرا

في اللواء في اللواء.
 .4مر ز ث الح و يانة اثجهزة الطبية لخدمة محافظا

الجنوب.
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عاشرا :البنية التحتية
 1. 10قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:
جدول رضم (*)23
األطوال ( م)
50
39
27
222
140
478

الطرك حسب النوع
رئيسية
رانوية
فربية
شب ة الطرك
الداخلية المعبدة طرك زرابية معبدة
طرك زرابية مفتوحة
المجموع
• الم در :مديرية األشاال العامة واإلس ان .2019

ش ل رضم ()6

انواع الطرق ونسبها في اللواء

11%
8%
رئيسية

29%

6%

رانوية

فربية
طرك زرابية معبدة
طرك زرابية مفتوحة

46%
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 2. 10أبرز التحديات التي تواجه البنية التحتية
✓ ايق معظم الشوارع في مدينة وادع موسى مر ز اللواء مما خلق ازمة سير معظم األوضا .
✓

عوبة ت ريف مياه اثمطار رغم وجود مجارع ل/ل  ،اث انها ث تاطي افة المناطق ااافة الى
طبيعة المنطقة منحدرا

جبلية تسابد بلى ت وي ن السيول والطمي وحدوث فيااانا

أحيانا في

الشورع وبلى بعض اثحياء.
✓ ازاحا اثرااي وتأريرها بلى الطرك وخا ة المعبدة منها نظرا لوجود فروك في المخططا مابين
المخططا المعتمدة لدى المفواية واألرااي والتي تش ل فروك في اغلب المخططا باثمتار ،مما
ش ل رير من اإلش اث بين المواطنين.
✓ ازدواجية ال الحيا

رغم وجود مفواية سلطة البترا ،خا ة مابين المفواية والمؤسسا األخرى

مرل وزارة السياحة واثرار واألرااي ،وبعض المؤسسا

األخرى مما يؤرر بلى بعض ضرارا

المفواية ويرب ها خا ة في مجال اثسترمار والبنية التحتية.
✓ انعدام التنسيق في التخطيط بين الدوائر المختلفة العاملة في مجال البنية التحتية المفواية واثشاال
وال هرباء والمياه واثت اث  ،ف ريرا ما تعبد بعض الشوارع وبعد فترة تبدأ الحفريا
المؤسسا

ثحدى

األخرى لبعض مهامها.

✓ سوء تعامل بعض المواطنين مع البنية التحتية ،استخدام بعض مجارع السيول لربط ال رف ال حي،
او القاء بعض مخلفا المباني القديمة في مجارع اثودية.
✓ ررة الحفر والمطبا  ،وايق رير من الشوارع بش ل بام.
✓ طبيعة المنطقة الجبلية حيث انها شديدة اثنحدار وهشة التماس  ،مما يجعل تنفي /البنية التحتية خا ة
الطرك م لف ماديا ،فتحتاج الى جدران استنادية ابلى وأسفل الشارع إاافة الى العبارا او الجسور
اغلب األحيان و /ل تعوياا

األرااي واثبنية ،نظرا للتاخر في تنظيم المنطقة خا ة وان مباني

منطقة وادع موسى معظمها مقام من /منت ف القرن المااي.
✓ البطء في تنظيم المناطق المحيطة لبلدة وادع موسى ثيجاد بديل للتوسع الس اني ،يشمل خدما المحال
التجارية ( سوبرمار

ح مطعمح حالكح خاارح لحوم )...ل ل حي .مما يسابد في تنظيم وسط البلد

وتوسعة الشوارع والتخفيف من ازمة السير.
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الحادي عشر :النقل العام
 1. 11النقل العام والبري:
يعتبر ضطاع النقل والموا ممال
التجمعا

من اهم مقوما

النمو والتطور ألع بلد سممواء في مجال نقل المسممافرين بين

والمدن المختلفة ،او في مجال نقل الباائع والمواد اثخرى.

ث يتوفر لدينا اح ممماءا
سميارة من مختلف الفئا

به/ا الخ ممموص بدا اح ممماءا
والت منيفا

 ،2014حيث يامممم لواء البتراء حوالي 3800

اامافة الى م تبين للت سمي العمومي ،ويتوضع ان ه/ا العدد ضد ضارب من

الاعف بلى األضل ،نتيجة الزيادة الس انية السنوية ،وتحسن الحر ة السياحية ،و ما في الجدول التالي- :
جدول رضم (*)24
صالون

حافالت

شحن

صهاريج

أخرى2

المجموع

ملكية المركبة
خ و ي

2499

0

37

5

30

2571

بمومي

742

6

431

10

49

1238

3241

6

468

15

79

3809

المجموع
* الم در :ادارة السير 2014

 2. 11أبرز التحديات في قطاع النقل:
 .1بدم انتظام سير وسائط النقل في اوضا محددة خا ة بلى خط بمان والعقبة.
 .2حدوث اثختناضا المرورية وسط مر ز اللواء وفي معظم اثوضا مما يرب ويؤخر المواطنين
بن ابمالهم.
 .3ايق الطرك والشوارع وشدة انحدارها بش ل بام.
 .4خطورة الطرك و ررة الحفر والمطبا
 .5لم تعد سيارا

في معظم اثحياء ،مما يؤرر بلى مختلف السيارا .

م تب الت سي تلبي حاجة المنطقة بعد تحسن الحر ة السياحية في السنتين

األخيرتين.

2

تشمل الدراجات النارية والمركبات الزراعية ،مركبات األشغال وسيارات ذات استعمال خاص.
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 3. 11الفرص االستثمارية في القطاع النقل
 .1حاجة المنطقة الى م تب ت سي بمومي.
 .2با ممما

نقل حديرة تعمل بلى خط البتراء – بمان والبتراء -العقبة ،واممممن برنامج ووض

ثبناء المنطقة وزوارها من السمياح ،لتحسمين جودة خدمة الموا مال
المتوفرة حماليما امما بما ممممما

أهليمة ث تلتزم بوضم

محدد خدمة

في المنطقة ،حيث ان وسمائط النقل

محمدد وهو مما يؤدع الى امممميماع الوضم

المسمممافرين ببر ه/ه الخطوط خا مممة السمممياح ال/ين يزورون المنطقة اممممن فترا

ال رير لمدى

محددة ومرتبطين

بموابيد دضيقة خا ممممة خطوط الطيران ،او وسممممائط النقل السممممياحية والتي ث تعمل اث مع المجموبا
السمياحية ،أع ان المجموبا ال مايرة والسمياح ال/ين يفدون للمنطقة بدون مجموبا يعانون من معوبة
الموا ال

وارتفاع لفتها في المنطقة.
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ثاني عشر :المياه
 1. 12المياه والصرف الصحي:
جدول رضم (*)25
المؤشر
بدد اآلبار اثرتوازية

ال مية
20

بدد السدود والسعة التخزينية

0

بدد محطا الاخ العاملة

5

نسبة الس ان المخدومين بشب ة المياه

%100

شب ا ال رف ال حي

30%
1

محطا التنقية
مساحة األرااي المروية بمياه محطا التنقية

 250دونم

* الم در :سلطة مياه ،لواء البتراء 2020 -

 2. 12أبرز التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:
 .1ضلة وشح المياه بش ل بام وخا ة في ف ل ال يف.
 .2بدم شممممول نسمممبة بيرة من المنازل في اللواء وخا مممة بعض اثحياء في وادع موسمممى بال مممرف
ال محي مما يشم ل خطر بيئي مسمتقبال ،خا مة المسما ن القريبة من ينابيع المياه عين موسمى وال مدر
لما يش ل /ل من تلوث لتل المياه مستودع استراتيجي.
 .3اهتراء شممممب ا

المياة وضدمها وبالتالي تدني مسممممتوى جودة المياه الواردة لبعض المنازل حيث تعاني

رير من اثسر وبعض الفنادك والمطابم من تل المياه حيث اثتربة وال دأ واثمالح.
 .4تلوث بعض مياه الينابيع والتي ان تروع رير من المسممممماحا

الزرابية واسمممممتعمالها بند الحاجة

للشرب خا ة نبع بين موسى اثررع إلضامة العديد من المباني وبدم شمولها بال رف ال حي.
 3. 12الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع المياه والصرف الصحي
 .1تشجيع اضامة ابار جمع مياه اثمطار منزليا ثستااللها للشرب والزرابة مما يوفر بلى الدولة واثسرة.
 .2تشجيع استاالل المياه الرمادية للزرابة المنزلية ثضامة مشاريع منزلية زرابة اثشجار المناسبة ل ل
اسرة.
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الثالث عشر :الثروة المعدنية والطاقة
 .1. 13التعدين (كما هو على مستوى المحافظة)
تعد محافظة معان مستودبا ً للموارد الطبيعية الوطنية ومنها لواء البتراء ونالحظ ه/ا األمر بن طريق التوزيع
الجارافي ألهم ال نابا اثستراتيجية والرروا
استال من /آثف السنين من ضبل الحاارا

غير المستالة ،بلى الرغم من إن ال رير من ه/ه الرروا ضد

القديمة التي ضام

في حدود ه/ه المنطقة مرل النحاس وال ل ال

والحجر الجيرع وحتى الفوسفا ال/ع استال في دبم بعض األبمدة التي توجد في بعض المناطق األررية ،أما
أهم المعادن الموجودة في ه/ه المحافظة تتمرل بما يلي:
 .1الحجر الجير  :واستعماالته تدخل في صناعة اإلسمنت البورتاند واألبيض وأحجار الزينة وأحجار
البنا .
 .2الرمل الزجاجي :وهو ببارة بن خور رملية مف ة نوبا ما /ا نقاوة بالية ،ويوجد الرمل الزجاجي
اخمة في مناطق جنوب اثردن في أسفل منحدر رأس النقب وحول دثغة وجبال الشراة

ب ميا

ومنها لواء البتراء ،وتتميز خاما رمال السلي ا األردنية والتي تقدر بحوالي  13مليار طن ،بموا فا
ممتازة ونها رماث بيااء ضليلة الشوائب ومت شفة و/ل حسب ما  /رته سلطة الم ادر الطبيعية في
األردن .وتميز
بموا فا
الب ريا

خاما

السلي ا األردنية وفق الدراسا

بالمية ليستخدم في

التي ابدتها سلطة الم ادر الطبيعية

نابة الزجاج وزجاج ال ريستال واأللياف الزجاجية وزجاج

وضوالب السبا ة ،حيث ان الرمل الزجاجي العالي الجودة المنتج من موضعي رأس النقب

والسيق أم ن مقارنته مع درجة (أ) في الموا فا

البريطانية لرمال الزجاج المستخدم إلنتاج زجاج

الب ريا  .ما يستخدم خام رمال السلي ا األردني عامل مخفض لدرجة اث/ابة لأل اسيد القابدية وفي
بمليا اث/ابة و مادة
في

قل وفي

نابة الخزف والطوب ،ويستخدم أياا في فالتر تنقية المياه ويدخل

نابة البالستي والمطاط والدهانا والورك وفي ال نابا

ال يماوية المختلفة .

 .3الصلصا  :يوجد في واد موسى والطيبة والراجف ويدخل في صناعام الخزف والفخار والطوب
وأدوام البنا وأنابيب المجار والباط والمداخن والمدافئ وغيرها.
 .4كما توجد كميام من النحاا والحديد والءهب ضمن منطقة محمية البترا االثرية.
 .5الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،حيث تعد المحافظة بشكل عام مصدر كبير للطاقة البديلة في مجا الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح.
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الطاقة والكهرباء:
يتم متابعة وتقديم خدما ال هرباء في لواء البتراء من خالل شر ة توزيع ال هرباء المساهمة المحدودة ،وضد
بلغ بدد المشتر ين في اللواء حوالي  8869مشتر في مختلف المجاث  ،حيث تتوزع ه/ه الخدمة بلى
الفئا المبينة في الجدول التالي- :
جدول رضم (*)26
القيمة

المؤشر
منزلي

7755

تجارع

758

نابي

135

اير

ح ومي
هيئا

159
62

مختلفة (جمعيا حاندية)...

8869

المجموع
* الم در :شر ة توزيع ال هرباءح لواء البتراء.2019 -

ما بلغ بدد الجها

الموزودة بالطاضة الالزمة بمختلف اش الها في اللواء ما في الجدول التالي:
جدول رضم (*)27
المؤشر

القيمة

بدد محطا الوضود

3

بدد و اث الااز

2

الس ان المزودين بال هرباء

%99

* الم در :مسح مر ز ارادة.2019 -

 2. 13أبرز التحديات في قطاع الثروة المعدنية والتعدين والطاقة:
 .1وجود بدد من ابمدة ال هرباء امن مواضع غير مناسبة من الشوارع.
 .2ارتفاع لف م ادر الطاضة ب افة اش الها ثبتمادها بالدرجة اثولى بلى النفط المستورد ،في ظل
الظروف اثضت ادية ال عبة.
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.3

عوبة اثستفادة من الطاضة البديلة الطاضة الشمسية والرياح ،ثرتفاع ال لف اثولية بلى ه/ه الم ادر
وسيطر

بعض الشر ا

في ه/ا المجال  ،بلما بان هنا بعض الشر ا

التي بدأ

العمل في ه/ا

المجال وهي ضيد اثجراء.
 .4الحاجة الى راس مال بير ثستاالل الرروا المعدنية والطاضة المتوفرة في المحافظة.
 .5الحاجة الى الخبرة والت نولوجيا المتقدمة لالسترمار في مجال التعدين والطاضة.
 .6اعف تشجيع اثسترمار والفساد امام اثسترمار في ه/ه القطابا .
 3. 13الفرص االستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والتعدين والطاقة:
 .1اضامة مشاريع لتوليد الطاضة ال هربائية البديلة من الرياح والطاضة الشمسية نظرا لطبيعة المنطقة والتي
تتوفر بها م ادر جيده له/ه الطاضة.
 .2استاالل الرمل الزجاجي في

نابا زجاجية بدة (اثلواح الزجاج المنزلية المختلفةحالشرائح

المخبريةح اثواني الزجاجيةحال ريستال ،)....حيث تتوفر مادة الرمل الزجاجي وب ميا وفيره في
المناطق الجبلية الجنوبية في منطقة دثغة والمناطق المحيطة بها.
.3

نابا الخزف و/ل نظرا لتوفر مادة ال ل ال في افة مناطق اللواء حيث يم ن انتاج العديد من
اثدوا واثواني المنزلية الخزفية من خالل اضامة مشاريع

.4

ايرة ومتوسطه في ه/ا المجال.

نابة التعدين مرل الحديد والنحاس وال/هب حيث تتوفر ب ميا مناسبة في جبال المنطقة اث ان
بعاها يقع امن محمية البتراء اثررية مما يحول دون استااللها.
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الرابع عشر :االتصاالت
البريد واالتصاالت:
 .1يوجد في لوا البترا ( )4مكاتب بريدية تشمل مركز اللوا ومنطقة الطيبة والراجف ودالغة ،تابعة
لشركة البريد األردني ،وتقدم هء المكاتب خدمام اخر تشمل ما هو مبين تاليا.
جدول رضم()28
البيان
الرقم
 .1طلبا اثلتحاك للجامعا لطلبة التوجيهي
 .2طلبا منح ابناء القوا المسلحة للجامعا
 .3تسجيل طلبا الموازع للجامعا
رف مستحقا المعونة الوطنية لالسر المعوزة
.4
 .5خدمة فواتير م لخطوط الن لشر ة امنية
 .6طلبا الخدمة المدنية للفئة الرالرة
 .7خدمة ال ناديق البريدية
*اما بالنسبة لوسائل االتصا االخر فقد بين مسح نفقام ودخل االسر لعام  2017المؤشرام التالية
بلى مستوى محافظة معان
جدول رضم (*)29
نسبة الحيازة
88
3.1
88.3
24.1

البيان
اثنترن
اثراي
خلوع
اجهزة الحاسوب

* الم در :اثت اث اثردنية  ،2018اإلح اءا العامة مسح نفقا اثسرة 2017

ش ل رضم ()7
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الخامس عشر :البيئة
 1. 15الواقع البيـــــــــئي:
تتم متابعة القاايا البيئية والمحميا

من خالل سلطة مفواية اضليم البترا والتي يتبع لها ل من :

 .1شؤون التنمية المحلية والبيئية والتي تعمل على متابعة القضايا البيئية في اللوا وبالتعاون مع مديرية
البيئة التابعة لوزار البيئة وبمساعد الج(ام المعنية ،يتبع ل(ا عد اقسام من(ا :قسد البيئة والرقابة
والتفتيش ،قسد الزراعة والحدائق والمصادر البيئية ،فسد خدمام المدينة ،قسد الصيانة والسامة
المرورية.
 .2شؤون المحمية والسياحة والتي يتبع ل(ا عد مديريام تشمل :مديرية السياحة والتروية ،مديرية االنشطة
وحماية الموقع االثر لمحمية البترا والبالغ مساحت(ا حوالي 264كد 2تقريبا ،مديرية ادار وحماية
المصادر التراثية ،وكل مديرية تضد عد اقسام ولكل قسد من(ا م(ام معينة.
اما اهم التحديات التي تواجه الواقع البيئي في اللواء فتتمثل في- :
 .1التوسع العمراني العشوائي وغير المرافق للبنية التحتية.
 .2عدم شمو كثير من االحيا والتجمعام بالصرف الصحي.
 .3انتشار الحيوانام ومخلفات(ا في الطر واالحيا خاصة في قرية ام صيحون بجانب البترا .
 .4وجود الخيو والحمير والجما وانتشار روث(ا داخل البترا مما يتسبب بروائح كري(ة.
 .5عدم وجود نظام لفرز النفايام الصلبة.
 .6االلقا العشوائي للنفايام في منطقة التنز وداخل البترا .
 .7التعد على االشجار الحرجية في مناطق االستجمام خاصة البيضا وال(يشة.
 .8جفاف كثير من االشجار الحرجية المعمر منء االف السنين خاصة في المنطقة الواقعة بين واد
موسى والبيضا والتي اغلب(ا من اشجار العرعر التاريخية .نتيجة قلة االمطار والتعد وعدم وجود
برنامة إلنقاذها.
 .9عدم وجود برامة ومشاريع هادفة لمعالجة تلك التحديام من قبل الج(ام ذام االختصاص.
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 2. 15الفرص االستثمارية في القطاع البيئي:
 .1بمل فنادك ومخيما

بيئية تعمل بالطرك ال ديقة للبيئة ،استخدام الطاضة الشمسية ل افة اثغراض

الالزمة في ه/ا المجال ،والمواد الا/ائية المعتمدة بلى اثنتاج دون استخدام المبيدا

والهرمونا

المارة لالنسان ،و الموضع الخالي من الاوااء والتلوث السمعي والب رع...وغيرها من الشروط
التي تتطلبها مرل ه/ه الخدما .
 .2جمع وت نيف النفايا وتعبئتها ومن رم تسويقها ل حسب نوبها و نفها الى المؤسسا
ضطاع تدوير النفايا وال نابا

العاملة في

المختلفة.

 .3ابادة التدوير لمختلف النفايا العاوية وال لبة و/ل من خالل اضامة مشاريع
تقوم تل المشاريع بجمع او شراء تل المواد القابلة ثبادة التدوير ،وإنتاج منتجا

ايرة ومتوسطة حيث
جديد رفيقة بالبيئة

في ظل تواجد نفايا باوية و لبة في المنطقة والمناطق المجاورة وب ررة.
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السادس عشر :السياحة
 1. 16قطاع السياحية:
تعمل مفواية سلطة اضليم البتراء التنموع السياحي وبمختلف مفواياتها بلى توفير البيئة السياحية الجا/بة في
لواء التبراء ،حيث تعمل مفواممية محمية البتراء األررية وبالتنسمميق مع وزارة السممياحة واثرار بلى اثهتمام
والعناية بالمواضع التاريخية والسممياحية واألررية والدينية وتعمل من خالل خطة سممنوية بلى ترميم ه/ه المواضع
والمحافظة بليها.
حيث يوجد في لواء البتراء أهم المواضع الترارية والتاريخية واألررية والحاممممارية التي تعد أهم مناطق الج/ب
السمممياحي في األردن وهي مدينة البتراء  ،بما تحويه من مواضع اررية مختلفة الخزنة والدير والمدرج والمعابد
وال نائس والعديد من اثبار والقنوا

المائية ،والتي تمرل أضدم نظام للرع بأسملوب الح ماد المائي .تل المواضع

التي تح ي ض مممة اثنسمممان النبطي ال/ع أبدع تل المدينة التاريخية بأبماله الفنية ومنحوتاته الرائعة بلى تل
الواجها

ال خرية ،بأسلوب هندسي رائع ي/هل ل زائر.

اامافة الى مقام ا لنبي هارون بليه السمالم ،والبياماء والتي تعتبر من أضدم المواضع التي سم نها اثنسمان خالل
الع ر الحجرع وبعض الينابيع التاريخية مرل بين موسى.
يمتل لواء البتراء العديد من المرافق الخدماتية المتعددة ،والتي تشمممممل الفنادك الم ممممنفة وغير الم ممممنفة،
والمطابم واثسمتراحا  ،وم اتب السمياحة والسمفر ،ومتاجر التحف الشمرضية ،وجمال الطبيعة ،وابتدال المناخ
وتنوبه ،والموضع الهام.
اهم المؤشرات السياحية في اللواء.
 .1بلغ بدد زوار البتراء خالل الفترة  2018 -2009ما في الجدول التالي:
جدو رقد ()30
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
السنة
828952 620367 464154 430106 596602 609044 636146 629864 902313 708681
العدد
33.6 33.7%
7.9% -27.9%
-2.0%
-4.3%
1.0% -30.2% 27.3%
نسبة التغير
الموقع االلكتروني  -وزار السياحة واالثار)2018 – 2009( -

المتوسط

642623
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شكل ( )8رسد بياني يوضح الحركة السياحية للبترا خا العشر سنوام الماضية.

CHART TITLE
نسبة التاير

العدد
1000000
800000
600000
400000

200000
0
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-200000

 .2بلغ عدد مؤسسام الخدمام السياحية في اللوا  ،كما في الجدو التالي-:
جدو رقد (*)31
عدد العاملي
48
7
5
37
30
354

القطاع
الفنادك
المطابم السياحية
مخيما
البازارا ومحال التحف
الم اتب سياحية
رواحل
مفوضية البترا2019 -

 .3بلغ عدد العاملين في مختلف االنشطة السياحية في البترا لعام  ،2019كما في الجو التالي-:
جدو رقد(*)32
القطاع
الفنادك
مخيما
المطابم
البازارا ومحال التحف
الم اتب سياحية
رواحل
اثدثء
المجموع

عدد العاملين
1216
36
39
46
131
343
140
1951

مفوضية البترا2019 -
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 .4بلغ بدد السمياح المبي والليالي السمياحية للسمنوا الخمس الماامية في منطقة البتراء ما في الجدول
التالي-:
السنة

عدد الزوار

2014
2015
2016
2017
2018
المتوسط

596602
430106
464154
620367
828952
588036

جدول رضم (*)33
عدد السياح
المبيت
213137
125328
124523
191667
206742
172279

عدد الليالي
السياحية
409551
219569
210635
337333
350016
305421

معدل االقامة/
للسائح
1.92
1.72
1.69
1.76
1.69
1.76

الموقع االلكتروني  -وزار السياحة واالثار2018 -

من خالل الجداول اباله والرسممم البياني يالحظ بدم انتظام في ابداد السممياح القادمين الى مدينة البتراء خالل
السمنوا

العشمر الماامية ،وان ابداد السمياح بدأ

في التزايد بعد ابالن البتراء من بجائب الدنيا السمبع اث انها

باد للتراجع والهبوط مرة اخرى خالل العام  2011نتيجة اثحداث والظروف السمياسمية في منطقة الشمرك
اثوسمط ،ورغم /ل اث انها في السمنوا اثخيرة بدأ

في الزيادة والتحسمن الملحوظ ،ويالحظ ان هنا تحسمن

ضد بدأ في ه/ا القطاع خالل األبوام الرالث الماامية ،ويظهر ه/ا التحسمن واامحا و بيرا خالل العام الماامي
حيث بلغ معدل التاير النسبي حوالي  %33.6مما يبشر بتحسن ه/ا القطاع وارره بلى اثضت اد الوطني.
 2. 16اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي
•

توضف الحر ة السياحية بسبب ورونا

•

ت/ب/ب الحر ة السياحية في السنوا

•

اعف التسويق والترويج.

اثخيرة نتيجة للواضع السياسي في منطقة الشرك اثوسط.

السياحية في المنطقة مقارنة مع حجم واهمية المواضع السياحية في اللواء.

•

نقص حجم اثسترمارا

•

حاجة ال رير من المواضع السياحية في اللواء الى البنية التحتية.

•

ضلة اثهتمام بالجانب التراري رافد مهم من روافد السياحة.

•

بدم وجود برامج سياحية شاملة للمواضع السياحية في اللواء.

•

بدم وجود برامج تأهيلية وتدريبية لموظفي القطاع العام السياحي تساهم في رفع فاءتهم.
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•
•

ضلة البرامج الترفيهية للسائح بعد زيارة البتراء لقااء وض مناسب خا ة في المساء.
بمدم مالئممة البنيمة التحتيمة من طرك وممرا

وحمدائق ومتنزهما

داخمل وادع موسمممممى والبتراء (الموضع

اثررع) حاامنة للبتراء توائم م انتها العالمية وتسمابد بلى اسمتيعاب الحر ة السمياحية ،من حيث اميق
الشوارع وممرا
•

المشاة وخلو المنطقة من الحدائق والتنزها

العامة.

الفوامممممى ال بيرة التي يخلقهما بعض افراد المجتمع المحلي داخمل الموضع اثررع من اسمممممتعممال للمدواب
وبابة متجولين ،والتعامل بشمم ل غير مناسممب مع السممائح من حيث اثزباج واثسممتاالل ،وسمملو يا
سيئة ،مما يع س

•

ورة غير حاارية بن اثردن.

انعدام التنوع في تقديم منتجا

سممياحية جديدة السممياحة الرقافية والترويحية وتسمملق الجبال وغيرها من

اثنشطة التي ضد تساهم في الج/ب السياحي.
•

اثسمتاالل غير المبرر من ضبل بعض العاملين في القطاع السمياحي للسمائح مما يع س

مورة سملبية بن

األردن بشمممم مل بمام ،ويظهر ممدى الحماجمة الى الزام مافمة العماملين في هم/ا القطماع( فنمادك ح مطمابمح
بمازارا

ح وسمممممائط النقملح الرواحمل )...وبمدم منح الرخص ممالم يتم الحماك العماملين في دورا

تمدريبيمة

متخ ممم مممة تم نهم من حسمممن التعامل واثسمممتقبال والاممميافة وبما يتناسمممب ورقافتنا وضيمنا العربية
واإلسممممالمية ،والى أهمية بدم اثسممممتاالل المادع وفح ،األسممممعار ،لجعل المنطقة /ا وجهة بالمية
وجا/بة للسمياحة العالمية لعدالة األسمعار وحسمن التعامل والاميافة ،ولما يتمتع به األردن من امن وإمان
بلى افة المستويا .
 3. 16الفرص االستثمارية في القطاع السياحي
 .1قصر مؤتمرام على غرار قصر المؤتمرام في البحر الميت لتعتبر البترا مقصد لسياحة المؤتمرام
العالمية والعربية.
 .2ميدان فروسية و/ل بإضامة ميدان ترفيهي ريااي لفروسية الخيل من سباك وضفز وغيرها من نشاطا
الفروسية ،بحيث يسمح للسياح وأهالي المنطقة بممارسة ه/ه الريااة داخل وخارج الميدان.
 .3سينما خماسية اثبعاد من خالل مشروع يقوم بإنتاج أفالم سينمائية للمواضع األررية في البتراء تحا ي
الواضع اثررع للمنطقة ،وتم ن السائح من مشاهدة افة المواضع السياحية واثررية في البتراء ،والتي غالبا
ث يستطيع زيارتها ثتساع المنطقة اثررية وتبابدها.
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 .4تلفري  ،و/ل بانشاء المشروع وسيلة ترفيهية سياحية تم ن الزائر للمنطقة من اثستمتاع بالمناظر
الخالبة للبتراء والمناطق المحيطة بها وتوفير خدمة الت وير والتلس وب لمشاهدة المناطق البعيدة.
 .5شر ة تسويق منتجا

البتراء الحرفية و/ل بانشاء شر ة تهدف الى تسويق الحرف التي

البتراء مرل الخزف وا لمطرزا وزجاجا الرمل وغيرها من الحرف باسم

نع

في

نع في البتراء.

 .6منتجا سياحية جديدة فنادك ومخيما بيئية وسياحة التسلق والسياحة الجيولوجية وغيرها من اثنشطة
الجا/بة للسياحة.
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السابع عشر :الزراعة
 1. 17قطاع الزراعة:
اهم المؤشرا لواضع القطاع الزرابي:
جدول رضم (*)34
مؤشرا اإلنتاج النباتي
المساحة المزروبة

المساحة المزروبة (دونم)

المساحةح العدد
ريا ً

654

بعالً

72114

المجموع

72768

الحبوب

70420

الخاروا

00

اشجار مرمرة

9348

المجموع

79768

بدد البيو البالستي ية

21

بدد المشاتل

1

بدد المعا ر

1

بدد محال بيع المواد الزرابية

2

بدد محال بيع األزهار

2

مساحة األرااي الحرجية (دونم)

78613

مساحة أرااي المرابي (دونم)

70000

*الم در :مديرية الزرابة ،لواء البتراء.2020 -
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جدول رضم (*)35
العدد
4
0
4
0
35
1
36
400
000
2
16085
30111
10
550
750
600
48106

مؤشرات اإلنتاج الحيواني
الالحم
البياض
بدد مزارع الدجاج
المجموع
بدد المفارخ
الدواجن
المواشي
بدد المسالخ
المجموع
بدد خاليا النحل
بدد مشاريع تربية األسما
بدد محال العالجا البيطرية
بدد المحطا الزرابية
أغنام
مابز
أبقار
جمال
أبداد المواشي (رأس)
خيول
حمير
المجموع
* الم در :مديرية الزرابة ،لواء البتراء 2020

 2. 17أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
 لفة تربية المواشممي خا ممة اثغنام والمابز والبقر م ممدر للحوم واثلبان من حيث ارتفاع اسممعاراثبالف وما يرافقها من جفاف وضلة المرابي.
 ضلة ال ادر الوظيفي المتخ ص لدى مديرية زرابة البتراء. -ضلمة اثليما

والمر بما

المدابممة للقطماع الزرابي لمدى ممديريمة زرابمة البتراء وان وجمد

فهي ريرة

اثبطال.
 -تعرض مساحا

بيرة من اثشجار الحرجية للجفاف.

 ضلة اثمطار والجفاف. -ضلة الينابيع واعفها وجفاف بعاها في السنوا

األخيرة.
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 بدم توفر السمدود التي يم ن لها ان تجمع مياه اثمطار وتسماهم في تحسمن الوامع الزرابي ،بلما بانهنا العديد من السدود النبطية في المنطقة والتي يم ن ترميمها وإبادة استعمالها.
 ابتماد معظم األرااي بلى الزرابة البعلية لقلة م ادر المياه. -تفت

المل يا الزرابية بين الوررة ،وبقاءها مشمماع بين الوررة لم يشممجع ويم ن البعض من اسممتاالل

ح ته من تل المل يا .
 الزحف العمراني بلى األرااممي الزرابية خا ممة داخل وادع موسممى والتي تقع تح منسمموب مياهالينابيع عين موسى ،سابد بلى ضلة المساحا

الزرابية وتدميرها.

 3. 17الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي
 .1توسيع مشروع زرابة اثبالف بلى محطة التنقية في البيااء ،باستخدام مياه ال رف ال حي وال/ع
بدأ ضبل بدة سنوا
زرابة مساحا

اث انه أهمل لسوء اإلدارة من ضبل الجمعية المشرفة بلى ه/ا المشروع حيث يتم
بسيطة بالبرسيم وبعض المساحا

بزرابة بعض

لم تعد تزرع ،وأخرى استبدل

األشجار لألشخاص ال/ين فوا لهم األرااي .ويم ن زرابتها بمحا يل غير البرسيم اضل استهال ا
للمياه
 .2تربية اثبقار ومعمل لمنتوجا

اثلبان المختلفة حيث يم ن اثسترمار في ه/ا المجال بلى مستوى

المحافظة نظرا لحاجة المحافظة لمرل ه/ا المشروع حيث يتم توفير افة منتوجا

اثلبان من خالل

الشر ا المختلفة العاملة به/ا المجال في ل من بمان والزرضاء.
 .3تربية النحل و/ل من خالل مشاريع

ايرة ومتوسطه او مشاريع منزلية حيث تتوفر المربى المناسبة

في جميع مناطق اللواء والتي من المم ن ان ت ون بن ر اساسي في نجاح المشروع.
 .4توبية المواطنين الى األساليب الحديرة في الزرابة والتي يم ن ان تسابد في إضامة بعض المشاريع
الجديدة ،وتوجه البعض الى ه/ا القطاع الحيوع ،حيث يوجد طرك وأساليب جديدة اضل لفة ثستخدام
المياه.
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الثامن عشر :الصناعة
 1. 18قطاع الصناعة:
 .1ال يوجد مصانع ضمن لوا البترا نظرا لعدم وجود مدينة صناعية مؤهلة لءلك ،ويوجد مدينة صناعية
ناشئة في مركز المحافظة في مدينة معان.
 .2يوجد في المنطقة بعض الخامام المعدنية التي يمكن ان تقام علي(ا بعض الصناعام التعدينية مثل الرمل
الزجاجي والصلصا والحجر الجير .
 .3يوجد بعض المعادن داخل منطقة محمية البترا االثرية مما يحو دون استغال(ا مثل النحاا والحديد
والءهب والصخور الجرانيتية.
 2. 18أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي:
✓ بدم وجود بنية تحتية ل/ل

وجود مدينة

نابية.

✓ ال لفة العالية لإلنتاج من حيث لفة المواد األولية والطاضة الالزمة لإلنتاج مقارنة مع معظم ال نابا
المختلفة سواء بلى المستوى الوطني او العالمي.
✓ ضلة الخبرا والرقافة ال نابية بش ل بام.
✓ ضلة راس المال الالزم لإلنتاج ال نابي.
✓ بعد المنطقة بن بمان مر ز معظم ال نابا  ،وما تحتاجه أع

نابة من مواد أولية وتسويق وايدع

فنية وهي غير متوفرة في المنطقة.
✓ اعف دور الجها

العاملة في ه/ا المجال هيئة تشجيع اثسترمار والمدن ال نابية وغرفة

نابة

اثردن.
 3. 18الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي:
 .1م نع ثنتاج الموبيليا لتلبية حاجة القطاع السياحي الفنادك والمطابم خا ة في البتراء والعقبة والتي
توفر معظم احتياجاتها في ه/ا المجال من الشر ا

المختلفة في بمان او اثستيراد الخارجي ،إاافة

الى اثستهال المحلي من خالل المعارض المختلفة في الجنوب.
 .2م نع ثنتاج مواد التنظيف المختلفة لتلبية حاجة القطاع السياحي الفنادك والمطابم خا ة في البتراء
والعقبة والتي توفر معظم احتياجاتها في ه/ا المجال من الشر ا

المختلفة في بمان او اثستيراد

الخارجي ،إاافة الى اثستهال المحلي من خالل األسواك التجارية المختلفة في الجنوب.
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.3

نابة اللباد من شعر األغنام ح يث تتوفر مياة بيرة من شعر األغنام لدى مربي تل الماشية وث
يستفاد منها واغلبها يتم التخلص منه اما بالحرك اوللنفايا  ،ويم ن له/ا المنتج استخدامه في مجاث
بدة عزل اثرايا تح السجاد والمو ي  ،او لبعض ال نابا

 .4دباغة الجلود حيث تتوفر ميا

المتعددة األخرى.

بيرة من الجلود لدى معظم المالحم بلى مستوى المحافظة والجنوب

ويتم بيعها للخارج جلود بعد تمليحها دون معالجة ،فيم ن جمع ه/ه الجلود إاافة الى ال/بائح لدى رير
من اثسر في المناسبا
باستخدام ما ينا

المختلفة اثبراس واثااحي وغيرها من المناسبا

حديرة ،ومن رم تسويقها للشر ا

المختلفة او إضامة

نابا

األخرى ،ودباغتها
أخرى اثح/ية

والحقائب.
 .5ال نابا

الجلدية المختلفة و ما أسلفنا سابقا بعد توفير جلود مدبوغة وجاهزة للت نيع يم ن إضامة

العديد من ال نابا

الجلدية اثح/ية والحقائب بمختلف اش الها وا نافها واث سسوارا

الجلدية

المختلفة.
 .6ال نابا

التعدينية المختلفة باستاالل الخاما

المو جودة في المنطقة الرمل الزجاجي والجير

وال ل ال.

50

التاسع عشر :التجارة
 1. 19قطاع التجارة والخدمات
يعتمد القطاع التجارع والخدمي في لواء البتراء بلى القطاع السياحي بالدرجة اثولى والمتمرل في بدد من
الفنادك والمطابم والم اتب السياحية ومحال التحف ااافة الى المحال التجارية البقاث والنوفوتية وبعض
المشاريع الخدمية اثخرى الحدادة والنجارة وخدمة السيارا

و الونا

الحالضة والتجميل ومعظمها من

المشاريع ال ايرة بدا بعض الفنادك ال بيرة والتي تعتبر من المشاريع ال بيرة والمتوسطة .وضد بلا
ضسم الرخص والمهن لدى مفواية البتراء حوالي  988رخ ة في افة المجاث
النشاطا

اثضت ادية القائمة في منطقة لواء البتراء حسب ضابدة بيانا

حسب

التجارية والخدمية واهم

مفواية البتراء لعام :2019

جدول رضم (*)36
طبيعة النشاط
فندك
مطعم
تحف
م تب سياحي
م تب ت سي
غسيل زي وبناشر
هربائي سيارا
ماسلة
يدلية
يدلية بيطرية
سوبر مار حبقالة
منجرة
خاار وفوا ه
ملحمة
مواد بناء
دي ور وجبص
مخبز وحلويا
العاب وبلياردو
ستوديو ت وير

طبيعة النشاط
ضطع سيارا
الون رجالي
الون ستاتي
بيادا طبية
مخيطة
محددة
وفي شوب
راج
مخرطة
مشال المنيوم
بدع سيارا
محطة محروضا
نوفوتيه واح/ية
محل ازهار
مقاول انشاءا
غيار زي وبناشر سيارا
ضرطاسية ولوازم سيارا
مخيطة
مدرسة خا ة
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فلترة مياه
معمل طوب وبالط
حجر ورخام
م تب محاماة
مقهى ن
دراع لين
حج وبمرة

مر ز لياضة ونادع راتيه
معرض مفروشا
اراث و هربائيا
ادوا منزلية
نظارا
حاانة ورواة
خطاط
بيانا مفواية البتراء .2019 -

 2. 19أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري:
✓ اجراءا

الترخيص وال/ع تتشار به ا رر من جهة رسمية مرل غرفة ال نابة والتجارة ومديرية

تجارة معان وسلطة مفواية البتراء واحيانا مديرية ال حة والدفاع المدني وغيرها من الجها  ،ول ل
طرف من ه/ه الجها

إجراءاتها ورسومها ،واث ل ان تربط بالمفواية جهة مسؤولة بن واضع

المنطقة التنظيمي والتنموع.
✓ بدم وجود مديرية وغرفة تجارة في اللواء ،رغم وجود افة المديرية اثخرى مما يستدبي ال/هاب الى
معان بدة مرا .
✓ الرسوم والارائب العالية  ،حيث يتم دفع رسوم وتأمينا
لمشار ة ا رر من جهة في منح رخ ة المحال

مختلفة لدى ل جهة بند الترخيص نظرا

المختلفة ،إاافة الى الارائب المختلفة التي تدفع

اريبة الدخل والمبيعا  ،مما ارقل أ حاب المحال

التجارية وبدم ضدرة البعض بلى تحملها ،مما

ااعف ه/ا القطاع بش ل بام.
✓ ارتفاع ايجار المحال

التجارية لقلتها وبدم التوسع في التنظيم لزيادة التوسع الس اني والتجارع

وتخف يض اثزدحام وسط البلد ،وايجاد بدائل جديدة خارج مر ز بلدة وادع موسى مر ز اللواء ،مما
يسهل بلى البعض إضامة مشاريعهم خارج وسط بلدة وادع موسى وباجور مناسبة.
✓ ضلة ال رافة الس انية في المنطقة والتي تقدر بحوالي  36الف نسمة.
✓ اعف القوة الشرائية نتيجة الظروف اثضت ادية المختلفة.
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 .3. 19أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخدمي:
✓ ضلة الخبرا

الفني ة واثيدع العاملة في بعض المجاث

له/ا القطاع خا ة في مجال الحالضة وخدمة

السيارا  ،حيث ان معظم العاملين في ه/ا المجال من العمالة الوافدة.
✓ ايق السوك المحلي نتيجة ضلة ال رافة الس انية حيث يقدر بدد س ان اللواء حوالي  36الف نسمة.
✓ ارتفاع ايجارا المحال بش ل بام وضلتها في المنطقة خا ة في وادع موسى مر ز اللواء ،مما يحول
في رير من األحيان من ضدرة البعض بلى تنفي /مشاريعهم.
✓ ايق المنطقة الحرفية ،وبدم توفر محال لالستعمال فيها.
✓ موضع المنطقة الحرفية في ابلى المناطق الجبلية في وادع موسى وبلى ارتفاع حوالي 1500م تقريبا،
مما يجعلها بيئة

عبة معظم ايام السنة خا ة في ف ل الشتاء.

✓ بدم وجود موا ال منتظمة للمنطقة الحرفية.

 4. 19الفرص االستثمارية في القطاع التجاري والخدمي:
ت اد ت ون المنطقة مشبعة في مجال القطاع التجارع والخدمي وفي مختلف المجاث مقارنة مع ال رافة الس انية،
إاافة الى تراجع الحر ة السياحية في السنوا

اثخيرة اث ان المؤشرا

السياحية تبشر بالخير ،ويم ن إضامة بعض المشاريع الخدمية والتي  /ر

لعام  2018في مجال الحر ة

سابقا في القطاع التعليمي وال حي

والسياحي والنقل ،مما يستدبي بدم ت رارها هنا.
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عشرون :التمويل
 1. 20ا لتمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:
 .1بلغ بدد المؤسسا التمويلية للمشاريع في لواء البتراء  4مؤسسا تشمل- :
✓

ندوك المرأة.

✓ البن الوطني.
✓

ندوك التنمية والتشايل.

✓ جد و (ث يوجد لها م اتب داخل اللواء).
✓ تمويل م.
 .2ما بلغ بدد البنو العاملة في لواء البتراء  4بنو وهي ما في الجدول التالي- :
جدول رضم (*)37
البن
البن
البن
بن
بن

بدد الفروع
1
1
1
1
4

اثسالمي
العربي
اثس ان
القاهرة بمان
المجموع
*مسح مر ز تعزيز اإلنتاجية البتراء 2019

 .2. 20أبرز التحديات التي تواجه القطاع التمويلي:
✓

ار حجم السوك في اللواء نظرا لقلة ال رافة الس انية والمقدرة بحوالي  36ألف نسمة لعام .2018

✓ تجارة التعزيم والتي أد

الى اعف وتدني الواع اثضت ادع في المنطقة ،واستنفا /الامانا

رير من أبناء المنطقة ثجل تجارة التعزيم والتي افقر

لدى

الاالبية العظمى.

✓ الظروف اثضت اد ية بش ل بام والتي تستهل معظم دخل اثسر للحاجا

األساسية من تا/ية وس ن

وتعليم و حة وغيرها من ال ل ف المعيشية لالسرة ،مما ث يتيح المجال لديهم لالضتراض لألغراض
األخرى اثسترمار او تحسين الواع المعيشي الس ن وغيرها من مجاث الحياة.
✓ الشروط المشددة لدى رير من الجها التمويلية خا ة البنو

اشتراط وجود راتب من جها معتمدة

ومحول لدى تل الجهة و فالء بنفس الشروط.
✓ الفوائد العالية ونظام الربا لدى معظم تل الجها

التمويلية يدفع األغلبية لعدم التعامل مع تل الجها .
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واحد وعشرون :تحليل أبرز االبعاد التنافسية في اللواء:
جدول رضم ()37
نقاط الاعف
نقاط القوة
 .1البتراء أحد بجائب الدنيا وما تحويه من نوز
اررية.
 .2البيئة المناخية المناسبة وطقس معتدل وشمس معظم
ايام السنة.
 .3توفر الفنادك والمطابم السياحية
 .4هنا بعض الرروا الطبيعية غير مستالة مرل
ال لس والمنانيز...
 .5وجود لية للسياحة واثرار في اللواء.
 .6توفر معظم المؤسسا الح ومية الالزمة في
المنطقة.

الفرص
 .1اثمن واثستقرار بلى مستوى الممل ة
 .2توسط المنطقة من مواضع سياحية (ال ر حالبحر
المي ح رمح العقبة).
 .3ضرب مدينة معان والتي تحوع المنطقة التنموية،
وتوفر خدما البنية التحتية الالزمة لالسترمار،
والتسهيال واإلبفاءا الممنوحة للمشاريع التي
تقام في رواه معان ال نابية والمدينة ال نابية
وس ة حديد العقبة وجامعة الحسين.
 .4ضرب ميناء العقبة من اللواء.
 .5الترويج العالمي من خالل معظم الم اتب السياحية
للبتراء.

نقاط القوة
نقاط الاعف
 .1نسبة الفقر والبطالة المرتفعة.
 .2ابتماد المنطقة بلى القطاع السياحي محر رئيسي للمعيشة.
 .3الطبيعة الطبارافية ال عبة وحاجتها الى رير من العمل
وال لفة.
 .4ضلة المرافق الترويحية واثسترمارا السياحية األخرى بدا
الفنادك والمطابم والتي يم ن ان تسابد بلى اطالة اضامة
السائح.
 .5ايق الطرك وبدم توفر مواضف للسيارا وسط مدينة وادع
موسى.
 .6عوبة التنقل داخل مدينة البتراء اثررية.
 .7ارتفاع معدل البطالة وهي المحافظة الرابعة بلى مستوى
الممل ة وبنسبة (.)%20.5
 .8انخفاض مستويا الدخل لألسر واألفراد ،وارتفاع معدل
التاخم.
 .9ضلة الم ادر المائية واثمطار.
اعف رقافة بعض العاملين في القطاع السياحي ألهمية فن
التعامل اثجتمابي والمادع مع السائح.
التهديدا
 .1تأرر المنطقة بالظروف السياسية واثضت ادية العالمية.
 .2الترويج اثبالمي القوع والمسيطر لبعض دول الجور لج/ب
السياح للمواضع السياحية واثررية لديهم.
 .3توالي مواسم الجفاف.
 .4ارتفاع أسعار المدخال اإلنتاجية.
ا الرأسمالية في الموازنة العامة.
 .5انخفاض المخ
اعف القوانين والتشريعا المتعلقة باثسترمار والتنمية المحلية
وت يفها مع المتايرا اإلضليمية والدولية.

55

