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  أهداف الدراسة 

ية أهموالتي لها  مأدبافي محافظة  ثريةالسياحية واأل ماكنالمحافظة على األ إلىتهدف ورقة السياسات هذه 

السياحية فيها، والحد من  ماكنكبرى في دعم االقتصاد الوطني وذلك عن طريق عملية الترويج والتسويق لأل

 :ها واالعتداء عليها وذلك من خالل اإلهتمامات التاليةإهمال

ودور الجهات المختصة في اإلهتمام بالقطاع  مأدبامعرفة واقع الحركة السياحية في محافظة   -

  .السياحي فيها

من وجهة نظر افراد المجتمع المحلي في  مأدبافي  ثريةاأل ماكنلأل همالمعرفة اسباب االعتداء واإل  -

 .مأدبا

 .مأدبافي  ثريةاأل ماكنلأل همالمعرفة دور الجهات المختصة للحد من االعتداء واإل  -

 .مأدباإعطاء بعض التوصيات والحلول المقترحة من وجهة نظر بعض افراد المجتمع المحلي في   -

 تقديم

" مدينة تدعى كم من عمان عاصمة المملكة االردنية الهاشمية و  33على بعد  ثريةاأل مأدباتقع محافظة 

في عام أنها وعدد سك 2كم 939.7م. مساحتها  770الفسيفساء". ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 

نسمة. وما زالت المحافظة تشغل نفس الموقع الذي استوطنت فيه العديد من الشعوب  189192حوالي  2015

منذ العصور القديمة. تمتاز بتنوع تضاريسها، حيث تشتهر بسهولها الواسعة المنبسطة ومناطقها الغورية والشفا 

 أرضالسياحة وتعددها.  أشكالاسبة وبتنوع غورية، وتمتاز بالطابع الزراعي لتوفر الظروف المناخية المن

قضية )قضاء جرينه وقضاء ماعين أولواء ذيبان( وخمس  مأدباوالممثلة بلوائين )لواء قصبة  مأدبامحافظة 

العريقة والتي تعبر عن الحضارات  ثاروقضاء الفيصلية وقضاء العريض وقضاء مليح( زاخرة بالكثير من اآل

ا وتحكي قصصها وأفعالها وتؤكد على قوة إرادة من سكنها من القدماء والذين ها وتاريخهأرضالتي قامت على 

المقدسة المتمثلة  ماكنواأل ثريةتركوا بصمات خالدة في تاريخها العريق. ويقع في محيطها الكثير من المواقع األ
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برز أ. ومن الرصاص، المخيط، الالهون، ذيبان مأبمواقع الحج المسيحي مثل المغطس، جبل نيبو، مكاور، 

التاريخية فيها: خارطة الفسيفساء، مسجد الحسين بن طالل، كنيسة الرسل، كنيسة الشهداء، دير  ثارمعالم اآل

زاخرة بالبيوت التراثية الرائعة في البناء والساحرة في التمازج  مأدباالالتين، مقامات وادي جديد. وأيضا محافظة 

جداد في معرفة حضارة األ همامع البناء الحديث، والتي تشكل حلقة وصل بين الماضي والحاضر، وتس

تعد وجهة مميزة للعديد من السياح  مأدبامحافظة  آثاروتاريخهم، مما يخلق رابطة قوية بين الوطن والمواطن. 

يتها التاريخية، والدينية، والعالجية، والترفيهية، والثقافية. ففي هذا العام همين من مختلف دول العالم ألالقادم

. مأدبا% بالمقارنة مع العام الماضي، وفق احصائيات مديرية سياحة  52 إلىارتفع عدد السياح بنسبة وصلت 

 إلىلماضي الذي وصل فيه عدد السياح ألفا، عكس العام ا 123 إلىب وصل عدد السياح آوحتى نهاية شهر 

% لجبل 45.5و  مأدبا% لمدينة 28.2يلول من العام الحالي  فقد كانت أما نسبة الزوار خالل شهر أألفا.  81

 .% للمغطس1.5بو وين

والمباني التراثية في المحافظة من خالل الترويج والتسويق للقطاع السياحي،  ثاراالهتمام بالسياحة واآلإن 

عادة تأهيلها له قيمته العلمية واالجتماعية والعمرانية واالقتصادية العالية،  ثاروالحفاظ على اآل والمباني التراثية وا 

ر في الحقل السياحي وفي في ايجاد اقتصاد قوي ومتكامل. فاالستثما هماواستغالله بالطريقة الصحيحة يس

في دعم االقتصاد الوطني حيث يوفر فرص عمل عديدة ألفراد المجتمع المحلي  هماوالتراثية  يس ثريةالمواقع األ

مما يقلل من نسبة البطالة. وللحفاظ على ديمومة هذا االستثمار المهدد باإلغالق ال بد من دعم القطاع 

وهيئة تنشيط السياحة  ثارالتسويق التي تقوم بها وزارة السياحة واآلالسياحي من خالل تحسين آليات الترويج و 

والتراثية من االعتداءات  ثريةفي المحافظة. وكذلك ال بد من الحفاظ على المواقع األ ثريةللمواقع السياحية واأل

عادة تأهيلها أل همالواإل  ثريةريات األالدمار والتخريب بفعل الحف أعمالتعرضت عبر السنين لكثير من نها وا 

. والسنوات االخيرة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في وتيرة عمليات ثارغير الشرعية واالتجار غير المشروع في اآل

بالغة  أثريةوضياعا لكنوز  ثريةالحفر واالتجار غير المشروع مما نتج عنه تدميرا واسعا للعديد من المواقع األ

ية وضرورة دعم السياحة في محافظة أهمبهدف تسليط الضوء على ية والحساسية. من هنا جاء بحثنا هذا هماأل

عادة تأهيل المواقع األ مأدبا  إلىية على جميع األصعدة التي ترتقي بالموروث الحضاري أهملما لها من  ثريةوا 
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 مصاف الدول السياحية المشهورة.

 نبذة تاريخية

هي إحدى محافظات االردن والتي لها منزلة مرموقة في تاريخ االردن. تضم داخلها العديد من  مأدبامحافظة 

(  قبل الميالد. اسسها المؤابيون 1160-1200العصر الحديدي ) إلىوالطبيعية، ويرجع تاريخها  ثريةالمعالم األ

لىنهر االردن . تو في القرن الثالث عشر قبل الميالد، حيث كانت جزءا من مملكتهم الممتدة شرق  عليها  ا 

العديد من الحضارات التي حكمت المنطقة. سكنها قبائل غسان في القرن السادس الميالدي، وتوسعت في الفترة 

المراكز الدينية  أهمالرومانية، و ازدهرت في الفترة البيزنطية واألموية، واشتهرت بفن الفسيفساء، وأصبحت من 

ها، فتعطينا أرضا تعطينا فكرة عن حضارات الشعوب القديمة التي عاشت على هآثار والتجارية في بالد الشام. 

ها، وطبيعتها، وطبيعة حياة االجيال التي عاشت فيها يوما أشكالفكرة عن المراحل والحقب التاريخية المختلفة و 

المقدسة المتمثلة بمواقع الحج المسيحي مثل المغطس،  ماكنواأل ثريةما. يقع في محيطها الكثير من المواقع األ

التاريخية فيها:  ثارجبل نيبو، مكاور، ام الرصاص، المخيط، الالهون، ذيبان، وجلول. من ابرز معالم اآل

خارطة الفسيفساء، مسجد الحسين بن طالل، كنيسة الرسل، كنيسة الشهداء، دير الالتين، مقامات وادي جديد. 

المياه المعدنية العالجية الحارة  والتراث العمراني الذي يشكل حلقة وصل بين الماضي والحاضر،  إلى ضافةباإل

في تعريف الناس في حضارة االجداد وتاريخهم، مما يسهم في معرفة المواطنين لتاريخهم وحفظه من  هماويس

حمله من روعة في البناء وسحر هي وجهة للعديد من السياح لما ت ثريةخالل تناقله بين االجيال . فالبيوت األ

االثري  مأدباعدة متاحف تحكي تاريخها، منها متحف  مأدبايضا تضم أفي التمازج مع المباني الحديثه . و 

عنفها الزلزال أللعديد من الزالزل وكان  مأدبااالثري. تعرضت  مأدباومتحف الحكاية التراثي في جبل نيبو ومنتزه 

دمارها. ثم اعيد إحياءها من خالل القبائل العربية المسيحية  القادمة  إلى أدى م والذي 749الذي لحق بها عام 

 .م 1880من منطقة الكرك ابتداءا من عام 

موقعا سياحيا  46والتي تقدر باكثر من  ثريةفي مكنونها العديد من المعالم السياحية واأل مأدباتضم محافظة 

 ثريا ومنها بعض المواقع التالية :أو 
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م، 6× م 16الفسيفساء والتي هي عبارة عن كنيسة فيها لوحة فسيفسائية عمالقة، كان يبلغ حجمها خارطة  -

وتظهر فيها مواقع القدس فلسطين واالردن وسوريا ولبنان ومصر، ومعظم اللوحة دمر ولم يبقى سوى ثلث 

 .مساحتها االصلية

العصر البيزنطي، وتعد احد  إلىود اصولها دير الالتين وتسمى كنيسة ومزار قطع راس يوحنا المعمدان، وتع - 

 .1883واقدم كنائس المدينة، اعيد بناؤها في عام  أهم

واقدم كنائس المدينة، بنيت في القرن السادس الميالدي فوق اطالل معبد  أهمحدى إكنيسة العذراء والتي تعد  - 

  يتها مزخرفة بالفسيفساءأرض، و 1887روماني، واعيد اكتشافها في عام 

مسجد الحسين بن طالل والذي هو احد اكبر مساجد المملكة، تم بناؤه في المنطقة التي صلى فيها الخليفة  - 

، وتم بناؤه على 1929في طريقه لفتح القدس، اختفى المسجد في عام  مأدباعمر بن الخطاب عندما مر ب

 .2007الشكل الحالي في عام 

م، واكتشفت عام 578، اسست سنة مأدبامدخل الجنوبي لمدينة كنيسة الرسل وهي كنيسة بيزنطية تقع عند ال- 

 .يتها لوحات من الفسيفساءأرض، وتزين 1902

يته من الفسيفساء ويحتوي أرضثري وهوعبارة عن مجموعة بيوت متالصقه شكلت المتحف، األ مأدبامتحف  - 

سالمية، والمالبس التقليدية والبرونزية اإلواني الفخارية الفسيفسائية، وعلى األ ثريةعلى العديد من القطع األ

 .والمجوهرات القديمه

مثل كنيسة العذراء، وكنيسة الشهداء، والقصر  ثريةوهو اطالل لمجموعة من الكنائس األ مأدبا آثارمتنزه - 

 .م1991المحترق، وقاعة هيبوليتس، انشيء عام

تحتوي على كنيسة العـذراء، قاعة هيبـوليتوس،  ويعود تاريخها للقرن السادس الميالدي و  ثريةالحديقة األ  -

نهايات القرن الثالث  إلىكنيسة النبي ايليا، وقبو القديس اليانوس وجزء من الشارع الروماني الذي يعود 

 .الميالدي

ـيات فسيفسائية تمثل الحياة اليومـية وصورة اللهة النصر )تايكي(  أرضالقصر المحترق ويحتوي الموقـع على  - 

 ، وعلى كنيسة الشهداء.ثريةوجزء من الشارع الروماني المتصل بالحديقة األ
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ه قلعة الملك هيردوس الكبير التي تعود آثار  أهمومن  مأدباكم جنوب غرب مدينة  32موقع مكاور ويبعد  - 

فترة القرن االول قبل الميالد والقرن االول الميالدي حيث ارتبط شهرة المكان بقصة سيدنا يوحنا المعمدان  إلى

 .مع الملك هيردوس انتيباس الذي قطع راسه وقدمه على طبق هدية للراقصة سالومي

 لعثمانية المتأخرة. ثري والذي حوله يوجد كنيسة القديس يوحنا المعمدان الالتينية والسرايا ااأل مأدباتل  - 

 ثريةاأل ماكن، نظرا الحتوائه العديد من األمأدباالمعالم السياحية والدينية في محافظة  أهمجبل نيبو يعد من  -

 .اعتماده احد مواقع  الحج المسيحي إلى ضافةوالدينية ولوجود مقام النبي موسى، باإل

حمامات ماعين وهي عبارة عن منتجع سياحي مياهها المعدنية شافية لبعض االمراض، وحرارتها الطبيعية  - 

استخدام الطين الماخوذ أو وخواصها العالجية جذبت اليها العديد من السياح، ويمكن االستمتاع بمياه الشالالت 

 .ليك العالجيإحدى المرافق المخصصة للتد إلىالتوجه أو من البحر الميت للعالج، 

كم، وتمتاز بجمال طبيعتها الخالبة و بشالل طوله  30الغرب من مركز لواء ذيبان حوالي إلىبرتا تبعد   -

 .م، ويتم الوصول اليها سيرا على االقدام 60حوالي

وذلك للمحافظة على الطابع  مأدباهيله وتطويره من خالل مديرية السياحة في أبابور طحين القصار يتم ت - 

نشاء متحف متخصص يتحدث عن القمح وطرق انتاج يجاد منتج سياحي جديد، وإلا  التراثي القديم للمبنى و 

 الخبز البابور.

 القضية الرئيسية

 :تعريف وتحديد المشكلة -1

للتاريخ أو لكنه ر نقشا ملونا أو تحفة فنية أو نه ليس قطعة حجر أب ثاراصطالحا  لدى علماء اآل ثارتعرف اآل

.  1كانت لها صلة تاريخية بهأو الوطن  أرضباعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على 

العريقه والتي تعبر عن الحضارات التي قامت على  ثاراالردن والممثلة بمحافظاتها زاخرة بالكثير من اآل أرضو 

                                                 
1
والتراث، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية  ثارالحماية الجنائية لآل الموسوعة الحرة :، علي حمزة عسلالخفاجي  

 .والسياسية

https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn0ommsefVAhVJvBQKHbHYCaAQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A8%25D8%25A7&usg=AFQjCNEAF_CaIgB1lV3ExmWIGyUZZV8xaA
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التراثية الرائعة في البناء والساحرة  ها المتنوعة وبيوتهاآثار خر بوالتي تز  مأدباها. ومثال على ذلك محافظة أرض

تعد وجهة مميزة للعديد من السياح القادمين من مختلف  مأدبامحافظة  آثارفي التمازج مع البناء الحديث . ف

ها وتؤكد أرضمم السابقة التي عاشت فوق األ القديمة والتي تشهد على عظمة ثارحد اعرق اآلأنها دول العالم أل

 .ردن العريقرادة من سكنها من القدماء والذين تركوا بصمات خالدة في تاريخ األإعلى قوة 

سواء كان القصد من هذا  إلهمالللكثير من االعتداء وا مأدباوالتراثيه في  ثريةعبر السنين  تعرضت المواقع األ

خيرة شهدت ارتفاعا غير مسبوق تخريبا. والسنوات األأو مجرد تشويها أو المتاجرة فيه أو  ثاراالعتداء تهريبا لآل

 ثريةمما نتج عنة تدميرا واسعا للعديد من المواقع األ ثارفي وتيرة عمليات الحفر واإلتجار غير المشروع في اآل

يعني  مأدباثريه والتراثيه في للمناطق األ همالية والحساسية. فاالعتداء واإلهمبالغة األ أثريةوضياعا لكنوز 

نا ومحوها من ذاكرتنا والذي لن نستطيع أرضنقطاع جزء من تاريخنا ومن انجازات الحضارات التي قامت على ا

النادرة والغنية بقيمتها، وتدمير الثروة السياحية، وتصبح  ثريةفقدان بعض القطع األ إلىبدا، ويؤدي أتعويضه 

. وبالتالي نفقد مصدر دخل عالي من مدينة تزخر والتراثية غير جاذبة للسائح المحلي واالجنبي ثريةاأل ماكناأل

 :همالويقل الدخل االجمالي الناتج عن السياحة. ومن االمثلة على االعتداءات واإل ثريةالسياحية واأل ماكنباأل

العصر الحجري، عبارة عن  إلىوالتي تعود   1تحطيم الكثير من بيوت الدولمن : ) بيوت الدولمن( ملحق 

طاوالت حجرية ضخمة  تشكل غرف صغيرة من الصوان. وهي ارث حضاري نادر حافظت عليه االجيال عبر 

. واالردن كما رضتعد بيوت الدولمن اول بناء اقامه االنسان على وجه األ ثاراالف السنين. وبحسب علماء اآل

لمن في العالم. وبالرغم من ذلك تم اعطاء تراخيص الدو  آثاريحوي على خمس  ثريةيتضح من المراجع األ

للمقالع والكسارات المنتشرة في مختلف المواقع .فمثال تم اعطاء تراخيص للمقالع والكسارات في منطقة زرقاء 

بيتا  150تحطيم الكثير من بيوت الدولمن والتي عددها يتجاوز  إلىمما ادى   مأدباماعين التابعة لمحافظة 

حصى ليتبقى منها القليل فقط. كانت التراخيص تنص على ان المقالع يجب ان تبعد   إلىالدولمن وبذلك تحولت 

م  فقط 75كم عن اقرب بيت للدولمن  وفي العام الذي يلية اصبح الترخيص  ينص على ترك مسافة  1مسافة 

اء فبيوت الدولمن تعيش اهتزازات. وكذك االمرفي بلدة الفيحي مما يؤثرسلبا على هذه البيوت الحساسة جدا أل
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يافطة ارشادية تدل أو طريق معبد أي وانعدام الخدمات كالتسييج للمكان والترميم والحراسة وال يوجد  همالاإل

م  وبارتفاع 2×م 2عليها وتسهل الوصول إليها. وبيوت الدولمن في الفيحاء هي بيوت تتراوح مقاساتها ما يقارب 

م، وهذه البيوت متناثرة بشكل غير منتظم بين التالل وهي خالية من 3×م3مربعة الشكل  وتعلوها صخرة م،7.1

 آثارالنقوش في ذلك الوقت. اما في الدول االخرى فان أو النقوش والكتابات كون االنسان لم يعرف الكتابة 

الدولمن تحظى باالهتمام الكبيرفي بريطانيا وكوريا خلدتا الدولمن باصدارهما طوابع تحمل صور الدولمن لتجسيد 

  .هذا االرث االنساني في الوقت الذي استخدمت فية كحجارة للبناء في محافظة

مباني المنتشرة حول كنيسة الكاتدرائية )لكنيسة االسقفية الرئيسية( :بسبب نقص الموازنة ووجود العديد من ال

التنقيب في هذه المنطقه االثريه بالرغم من رغبة اهالي المباني  أعمالال تستمكل   2)كنيسة الكاتدرائية( ملحق 

وعلى بعد   مأدبا آثارالشرق من مديرية  إلىالمنتشرة حول الكنيسة بتفعيلها وجذب السواح اليها. فهي  تقع 

م.  868العامة وتبلغ مساحتها  ثاروهي مملوكة لدائرة اآل مأدبانوبي لتل م وبالتحديد على السفح الج100حوالي 

م . وقد زار  78واول من اطلق عليها اسم الكاتدرائية هو االب سيجورني وذلك لضخامتها حيث يبلغ طولها 

م 1891الكنيسة العديد من الرحالة والمستشرقين في القرن التاسع عشر، حيث زارها )شوماخر( في عام 

م وحاول ان يعطي 1892بازليكا كبيرة تقع جنوب االكروبولس ثم زارها االب )سبجورني( عام  أنها صفها بوو 

م زارها )بليس( ووضع مخطط دقيق للكنيسة، 1895صورة كاملة عن الكنيسة واعاد رسم مخطط لها. وفي عام 

م نشر االب 1899م فوصفها باختصار ووضع مخطط لها. وفي عام 1897ثم زارها )موسيل( في عام 

العناصر المعمارية المرتبطة بالكنيسة. كذاك قام االب سافينياك في  إلى ضافةمانفريدى مخطط للكنيسة باإل

 .م 603عام  إلىية الكنيسة ارخها أرضم بتصوير وتفسير كتابة عثر عليها ب1911عام 

اف حسين قنديل وكشفت الحفرية العامة باولى الحفريات في الموقع وباشر  ثارم قامت دائرة اآل1968في عام 

م 1973ية فسيفسائية بيضاء. اما الحفرية الثانية فكانت في عام أرض إلى ضافةعن عتبة باب من الرخام باإل

ب ميشيل يات الفسيفسائية الملونة. ثم تابع األرضوتحت اشراف السيد محمود الروسان وكشفت العديد من األ

ية أرضالتنقيب عن  أعمالم حيث كشفت 1981-1979الحفر والتنقيب في الموقع منذ عام  أعمالبتشريلو 
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ادمية  أشكالالهندسية المتشابكه وتحتوي ايضا على  شكالفسيفسائية ملونة تتالف من العديد من الزخارف واأل

البقرة والطيور حيوانات مختلفة كالحصان و  أشكال إلى ضافةمع كتابات تدل على تشخيص الربعة انهار باإل

العديد من الزهور ويحيط بها اطار عريض من اوراق االكانش. تم تاريخ الكنيسة  إلى ضافةواالسماك واالسد باإل

القرن السادس الميالدي في عهد االسقف يوجنا وذلك بناءا على الكتابات الفسيفسائية التي عثر عليها داخل  إلى

 ية الكنيسة.أرض

( : اكثرها مهمل  والبعض 3عام )ملحق 100اكثر من  إلىوالتي يعود بنائها  مأدباة البيوت القديمة في محافظ

وال  مأدبافي  ثارمقاهي ومطاعم ومتاحف. هذه البيوت  مسؤولة من قبل مديرية السياحة واآل إلىمنها تحول 

السكان، ولم  سلطة للبلدية عليها. اما البيوت المهملة  فقد اصبحت تشكل خطرا على من حولها منأي يوجد 

لالتربة  ضافةتخرج منها باإل أرضتبقى ارث وطني جاذب للسياح. فاصبح  السكان يشاهدون الحشرات والقو 

خاصه االبناء. بعض البيوت تتعرض  همتالناتجة من انهيار هذه المنازل والتي هي مصدر ازعاج الفراد عائال

 إلىع للمنحرفين. اما بالنسبة للبيوت التي تحولت مكان تجمأو مكبات للنفيات أو خرابات  إلىللهدم اوتتحول 

 .ما ابعد من ذلك في المستقبل وتبقى ارث وطني إلىمقاهي ومطاعم هل هناك ما يضمن عدم تحولها 

من الجهة الغربية،  مأدبا( : تقع خربة المخيط في بلدية الفيصلية في محافظة 4كنيسة خربة المخيط) ملحق

ية فسيفسائية، شيدها القديسان لوط  أرضلسياحي، ويوجد بها كنيسة رومانية ذات كم من جبل نيبو ا 3على بعد 

في المنطقه لما تحمل من  ثريةبـالخربة ، والتي تعتبر احد الكنوز األ إهمال. هناك 562و بروكوبيوس،  سنة 

عادة تعبيد  ما زالت قائمة. احدى كنائس المخيط هو بيت ريفي، الطريق اليه  خطرة وبحاجة ال أثريةشواهد 

ابسط الخدمات الخاصة بالسياح من حمامات ومطاعم واستراحات وال  إلىسنه. يفتقر  50النه تم تعبيده منذ 

التي يزورها السائح عند قدومه  ثريةالسياحية واأل ماكنيوجد لوحات ارشادية لزواره والموقع غير مشمول باأل

 .مأدبالمحافظة 

كم، تحتوي على شالل طوله حوالي  30الغرب من مركز لواء ذيبان حوالي  إلى(: تبعد  5منطقة برتا )ملحق

الطبيعة الخالبة المالئمة للتخييم، يصعب الوصول اليها اال سيرا  إلى ضافةم، وبعض الينابيع العذبة، باإل60
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  .بعض االهتمام والخدمات وتصليح الطريق الوعرة إلىعلى االقدام. تحتاج 

: هذا االعتداء يكون اثناء غياب الجهات المسؤولة عن حمايتها مثل عدم ثريةلمقابر األوا ثريةاأل ماكننبش األ

 .وسرقة كنوزها ودفائنها ماكنتقديم مبالغ بسيطة للحراس لتسهيل مهمة الحفر في تلك األأو وجود حراس لها، 

تفاع الضرائب والتي ومن المشاكل: ضعف الحركة السياحية في بازارات المحافظة وارتفاع تكلفة المنتج وار 

في عملية التسويق والترويج السياحي بشكل   ثاربالتالي تؤثر على سعر المنتج ، ضعف دور وزارة السياحة واآل

نتيجة االوضاع السياسية   مأدبايجذب السائح ويشجعه لشراء المنتجات، تراجع الحركة السياحية والشرائية في 

 .والتراثية في المحافظة ثريةاأل ماكنتؤثر على األ للدول المجاورة، وايضا من المشاكل التي

المؤهلة، وال يوجد نقاط جذب حقيقة و  ثريةالزحف العمراني على المناطق االثريه، الضعف في ترويج للمواقع األ

للخدمات االساسية  ثرية، تفتقر المواقع األمأدبافعالة تجذب السائح مثل المطاعم، وايضا يوجد استغالل للسائح 

 أصحاب، ثريةاأل ماكن،  وال يوجد ارشادات ولوائح ارشادية من وزارة السياحة مفصلة عن األإهمالوتواجه 

المبادرات االجتماعية والذين يعملون على تنفيذ مبادرات تهتم بالسياحة ال يتم تحفيزهم ودعمهم، يوجد معوقات 

قة بين المواطن مالك الموقع االثري والمؤسسة الرسمية  بسبب للمستثمرين من اهالي المحافظة، عدم وجود ث

، ضعف الموارد المالية وعدم استكمال المشاريع وغياب تام من قبل ثارغياب شراكة المواطن في السياحه واآل

، ، الدليل السياحي له سيطرة واضحه على السائح االجنبي ثريةالسياحية واأل ماكنعن األ ثاروزارة السياحة واآل

البازارات ومحالت التحف الفنيه ، وتوجيههم  أصحابواجباره على التسوق في مكان معين، الخذ العموالت من 

حسب مصالحهم الشخصية، من معوقات السياحة غياب الشراكة ، وغياب التمويل،  والملكيات الفردية ، وغياب 

والبلدية  في  ثارتقصير وزارة السياحة واآل ،ثريةاأل ماكنالوعي ، وضعف االشراف االداري ، واالعتداء على األ

لقلة   ثرية، قلة عدد السياح الذين يزورون بعض المواقع األثريةبعض المواقع األ إلىتعبيد الشوارع المؤدية 

الخدمات الخاصة بالسياح من حمامات ومطاعم واستراحات، ال يوجد لوحات ارشادية لزوار بعض المواقع 

السياحية  ماكنغير مشمول باأل ثريةوكذلك بعض المواقع األ ثاروهذا تقصير من وزارة السياحة واآل ثريةاأل

 .مأدباالتي يزورها السائح عند قدومه لمحافظة  ثريةواأل
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اعادة تاهيل المواقع السياحية المهمة   إلىوجود دراسات وابحاث تشير  إلىمكتباتنا العلمية في االردن  تفتقر 

والتراث  ثار. هناك القليل من الدراسات  التي اهتمت بموضوع اآلهمالوالحرص عليها من العبث واإل في االردن

 لت الجانب القانوني لهذا الموضوع.أهموالتي ركزت على الجوانب العلمية والفنية و  مأدبافي محافظة 

:هل أنت راض ثارلسياحة واآلالخدمات التي تقدمها وزارة السياحة غير مرضية. ففي استطالع على موقع وزارة ا

جابوا أ، نسبة من 1132عدد المصوتين= كان محايد.  ،ال، عن الخدمة المقدمة من قبل وزارة السياحة؟ نعم

 %.12جابوا محايد=أ%، نسبة من 56جابوا ال=أ%، نسبة من  31نعم=

 :المعلومات المتاحة عن المشكلة- 2

وتعرض  مأدبايمكن تقسيم المشاكل التي لها تاثير مباشر في تفاقم مشكلة ضعف الحركة السياحية في محافظة 

المتاجرة أو  ثارسواء كان القصد من هذا االعتداء تهريبا لآل همالوالتراثيه للكثيرمن االعتداء واإل ثريةالمواقع األ

 :تخريبا كاالتيأو مجرد تشويها أو فيه 

 ماكنالموازنة: يضعف دور الجهات المختصة للقيام بمهامها المتمثلة في توفير الحماية لألنقص  -
، الترويج والتسويق ثريةوالتراثية من االعتداءات المتكررة، التنقيب والترميم  للمواقع األ ثريةاأل

كالحراسة  ةثريالسياحي بشكل يجذب السائح المحلي واالجنبي، توفير الخدمات االساسية للمواقع األ
لتوفيرالخدمات الخاصة بالسياح  ضافةوالتراثية، باإل ثريةاأل ماكنوالتسييج وتعبيد الطرق المؤدية لأل

 .من مطاعم واستراحات

والتراثية: والذي يدفع افراد المجتمع المحلي  ثريةاأل ماكنضعف القوانين الرادعة للعبث باأل -
 .الستمرارية العبث باالرث التراثي ذو القيمة المادية والتاريخية والوطنية

ضعف التوعية السياحية: والتي يمكن القيام بها من خالل المحاضرات والدورات وورش العمل  -
عية الفراد المجتمع المحلي ، اومن ووسائل تثقيفية اخرى من قبل الجهات المختصة الرسمية والمجتم

ية أهموالتراث، وضرورة التركيز على  ثاريه اآلأهمخالل المنهاج الدراسي والذي يجب ان يتضمن 
 .المحافظة على المواقع السياحية في المناهج المدرسية والجامعية

 ماكنللحفر في األالوعي المجتمعي: والذي له الدور الكبير في دفع بعض افراد المجتمع المحلي  -
وسرقة كنوزها ودفائنها اثناء غياب الجهات المسؤولة عن حمايتها، وبيعها بسهولة وباسعار  ثريةاأل

  .زهيدة
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عام:  100اكثر من  إلىغياب سلطة البلدية على البيوت القديمة في المحافظة والتي يعود بنائها  -
ها اصبحت مصدر للحشرات متاحف، وبعضأو مطاعم أو مقاهي  إلىوالتي بعضها تحول 

 .مما يشكل خطرا على السكان المجاورين لها أرضوالقو 

ية المحافظة على المواقع أهموب ثارية اآلأهمنين بعالم في موضوع توعية المواطاإل تقصير -
  .السياحية في المحافظة

العشائرية سعار السياحة الداخلية، الضغوطات أخرى مثل خصخصة المواقع، ارتفاع أمشاكل  -
 والسياحه ،الحروب في الدول المجاورة. ثارعلى المسؤولين في الدوائر الحكوميه المختصة باآل

 خلفية قانونية

قسمين  إلىهناك مجموعة من القوانين والتشريعات المتعلقة بقضايا الممتلكات الثقافية وحمايتها والتي  قسمت 

 ثريةاأل ماكنالمعاهدات والمواثيق التي تنص على اعتبار ان األ إلىدولي ووطني. وقد استند القسم الدولي 

 1899والتراثية ممتلكات ثقافية وارث حضاري يجب حمايتها والمحافظة عليها بمختلف الوسائل. فمثال في عام 

 1907الفنية. وفي عام  عمالنصت معاهدة من المعاهدات  على منع تدمير النصب والمباني التاريخية واأل

القصف البحري على وجوب الحذر عند القصف البحري واالبتعاد  أعمالمعاهدة من المعاهدات المتعلقة بنصت 

المتعلقة بحماية أي تبنت منظمة اليونسكو معاهدة اله1954عن قصف النصب والمباني التاريخية. في سنة 

لقيام بكل االجراءات الالزمة الممتلكات الثقافية أثناء الحرب وبرتوكوالتها االول والثاني حيث ركزت على ا

تبنى المؤتمر  1970والممتلكات الثقافية للدول باعتبارها تراثا ثقافيا انساني ، وفي عام  ثريةلحماية المواقع األ

السادس عشر لليونسكو اتفاقية تتعلق باالجراءات الالزم اتخاذها لمنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية 

واعتبر االستيراد والنقل لملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة هي من االسباب بطرق غير مشروعة. 

غير شرعية  عمالالرئيسية الفقار التراث الحضاري والثقافي والوطني في المواطن االصلية ومن ثم تعتبر تلك األ

الطرق الدبلوماسية وفرض وعلى دول المنشا وضع االجراءات الالزمة لحجز واعادة تلك الممتلكات الثقافية ب

اوصى المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشان  1995العقوبات على كل من يلتزم بتلك القوانين. وفي 

عادة الممتلكات  ا  المصدرة بطرق غير مشروعة على رد الممتلكات الثقافية المسروقة و أو القطع الثقافية المسروقة 

ع الدول المتعاقدة برد كل الممتلكات الثقافية المسروقة لدولها المصدرة بطرق غير مشروعة، والزمت جمي
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 2001صلية. كما صدرت العديد من االتفاقيات مثل اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عام األ

 .2005التعبير الثقافي عام  أشكالوحماية وتعزيز تنوع  2003واتفاقية صون التراث غير المادي عام 

 :التشريعات األردنية

وضرورة الحفاظ على هذا الموروث التاريخي والثقافي والحضاري  ثارلقد حرص المشرع االردني على حماية اآل

بعد قانون وتعديالته  1988لسنة   21الحالي رقم  ثاروجرم مختلف صور االعتداء عليه. فجاء قانون اآل

وغلظ العقوبات. وهذا القانون هو التشريع االساسي الذي ينظم جميع االمور  ثارالذي منع االتجار باآل 1976

 :ثارالمتعلقة باآل

أو ضرر بها بما في ذلك تغيير معالمها أي الحاق أو تشويهها أو تخريبها أو  ثاريحظر اتالف اآل - 9المادة 

 . وقهاوضع الالفتات فأو الصاق االعالنات عليها أو تحويرها أو جزء منها أي فصل 

محاجر على مسافة تقل عن أو افران كلس أو خطرة أو يحظر اقامة صناعات ثقيلة  -النقطة ج  -13المادة 

أو تلزيم أو ، وفي جميع االحوال يشترط موافقة الدائرة المسبقة قبل استدراج  ثريةكيلو متر من حرم المواقع األ

 . وثائق عطاءات المشاريع العامة والخاصة طرح عطاء الخدمات الهندسية والتصاميم والمخططات واعداد

معنوي القيام بأية حفريات أو شخص طبيعي أي قانون آخر يحظر على أي على الرغم مما ورد في -14المادة 

 .أية دفائن أخرىأو بحثًا عن الدفائن الذهبية  ثريةفي المواقع األ

هذا  أحكامملغاة عند نفاذ  ثارفي المملكة وتعتبر جميع رخص االتجار باآل ثاريمنع االتجار باآل - 23المادة 

 .القانون

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف  - 26المادة 

 :دينار وبما يتناسب مع قيمة االثر كل من

 .هذا القانون أحكامة بمقتضى دون الحصول على رخص ثارقام بالتنقيب عن اآل- 
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 .حرض على ذلكأو تدخل أو شارك أو ساعد أو  ثارتاجر باآل- 

 .هذا القانون أحكامفي حيازته عند نفاذ أو التي يملكها  ثارلم يقدم للدائرة جدوال باآل- 

غير منقولة بما في ذلك تغيير معالمها أو منقولة  آثارأي تشويه أو تخريب أو اتالف أو قام متعمدا بتجريف - 

 .تحويرهاأو جزء منها أي فصل أو 

 .تزييفه إلىعمد أو اثر أي زور - 

لم أو الدائرة سواء كان يحمل رخصة للتنقيب  إلىعثر عليها أو التي اكتشفها  ثارتخلف عن تسليم اآلأو امتنع -

 .يكن يحملها

  .تهريبهأو هذا القانون بما في ذلك إخفاؤه  حكامتصرف به خالفا ألأو اثر أي نقل - 

  .ثريةقام بسرقة القطع األ- 

 .اصلية أثريةقطع أنها تاجر بالقطع المقلدة على - 

 :2٠٠٥لسنة  ٥قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 

أو جزء منها أي فصل أو ضرر بها أي الحاق أو تخريبها أو اتالفها أو يحظر هدم المواقع التراثية - 11المادة 

أو عبث أي الصاق االعالنات عليها ، وعلى من يشغل الموقع التراثي والسلطات التنظيمية الحفاظ عليه من 

 . اتالف يلحق الضرر بمكوناته ومحيطه

عليها دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة  ضافةاإلأو ال يجوز تغيير معالم المواقع التراثية -12المادة 

  .ووفقا للمعايير واالسس المعتمدة

اعالن أي يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار والتزيد على خمسمائة دينار كل من قام بالصاق  -16المادة 

 .الكتابة عليهأو موقع تراثي أي على 
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قصدا  هماسأو عبث أو لى خمسة االلف دينار كل من: اتلف يعاقب بغرامة ال تقل عن الفي دينار وال تزيد ع- 

موقع تراثي دون أي تغيير على معالم أو  أي إضافةجزء منه، اجرى أي أو موقع تراثي أي بالحقاق ضرر ب

استخدام تم تحديده من ي الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة، استخدم الموقع التراثي بشكل مخالف أل

 .اللجنة

بالحبس مدة ال تقل عن اربعة اشهر أو رامة ال تقل عن الفي دينار وال تزيد على خمسة االف دينار يعاقب بغ- 

 . جزء منهأي أو موقع تراثي أي بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أو 

ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك  إلىيلتزم المخالف بازالة المخالفة واعادة الوضع - 

عقوبة توقع عليه بمقتضى أي  إلى ضافةما كان عليه على نفقته وذلك باإل إلىتقوم اللجنة باعادة الوضع 

 .هذا القانون أحكام

همالو  ثريةاسباب االعتداء على المواقع األ أهمومن   :مأدباها في ا 

وتعديالتة غير رادعة فعقوبة الحبس مدة ال  1988لسنة  ثارلواردة في قانون اآليرى البعض على ان العقوبات ا

تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة االف دينار. كذلك االمر بالنسبة لقانون 

ة  وهي: يرى البعض على ان العقوبات الواردة فية غير رادع 2005حماية التراث العمراني والحضري لسنة 

موقع أي اعالن على أي يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار والتزيد على خمسمائة دينار كل من قام بالصاق 

أو الكتابة عليه، يعاقب بغرامة ال تقل عن الفي دينار وال تزيد على خمسة االلف دينار كل من : اتلف أو تراثي 

أي تغيير على معالم أو  أي إضافةجرى أجزء منه، أي أو موقع تراثي أي قصدا بالحاق ضرر ب هماسأو عبث 

ي موقع تراثي دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة وهي استخدم الموقع التراثي بشكل مخالف أل

بالحبس أو استخدام تم تحديده من اللجنة، يعاقب بغرامة ال تقل عن الفي دينار وال تزيد على خمسة االف دينار 

 .جزء منهأي أو موقع تراثي أي بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أو بعة اشهر مدة ال تقل عن ار 
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حيان يزيد من ارتفاع حاالت االعتداء على ات على الرغم من ضعفها في بعض األالتهاون في تطبيق العقوب

ثريه والتراثية ومتابعة خصصة لحماية األماكن األمت أمنية أجهزةثريه والتراثية وناهيك في عدم وجود األ ماكناأل

 .العابثين والمهربين

والتراث، تعني بالبحث والتنقيب عنها،  ثارالعامة ووزارة السياحة تختص بتنفيذ قوانين حماية اآل ثاردائرة اآل

 ثريةاأل ماكنتختص بالدور الخدمي بما يخص األ مأدباالترميم. البلدية في  أعمالو  ثريةوتحديد المواقع األ

 .المباني القديمة على اعادة تاهيلها أصحابتشجع والتراثية و 

غير مدرك لعقوبة االعتداء على  ثاروالمواطنين، فالمواطن  يعيش مع اآل ثاروجود فجوة بين قانون حماية اآل

كما ان الكثيرمن المواطنين ليس  التي سوف تطبق عليه فيقوم بالنبش غير المشروع والبيع غير المشروع، ثاراآل

أنها  إلى ضافةوالتراثية والمحافظة عليها والتي تعد ارثا حضاريا باإل ثريةاأل ماكنية األأهمكامل بلديهم وعي 

 عن هوية بالدهم. تعبر

 الخيارات والبدائل المتاحة

 :الخيارات والبدائل

من خالل جذب االستثمار وتنشيط المبادرات الشبابية من  ثارتبني سياسة تامة من قبل وزارة السياحة واآل -1

 . خالل العمل على البنية التحتية للمحافظة والشواهد اإلرشادية

 ة(القوة: الموازنة محلية الالمركزية )مجلس المحافظ -
 )الضعف: البنية التحتية ) ضعف البنية التحتية -
 ة(وتمكين المبادرات السياحيالفرص: فتح المجال ودعم المبادرات الشبابية )االبداع  -
  ردن يقلل نسبة السياحة الخارجيةمني للدول المجاوة لألالتهديدات: الوضع األ -

 : سياسة في  ضبط األسعار مع التجار -2

 محالت التحف والمواطنين أصحابالقوة:  -
 الضعف: ضعف في الرقابة على سياسة ضبط األسعار -
  الفرص: اقبال زوار محليين -
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 (./ االدالء السياحيين / الخصخصة / زيادة دخولية المواقعثارالعموالت  ) تجار اآلالتهديدات:  -

 .سياسة توعية وتثقيف للمجتمع المحلي في التعامل مع السائح -3

 . المبادرات الشبابية/ آثارالقوة: وجود موارد بشرية مؤهلة : خبرات/ خريجو سياحة و  -
 ة(ضعف ثقافة المجتمع ) ثقافة سياحيالضعف:  -
 هالي والسياحلتشاركية بين األاعياد فرص: األال -
 .لتعامل مع الجهات المختصة للتثقيف السياحيلهالي التهديدات: ضعف تقبل معظم األ -

  . مأدباالسياحية في  ماكنسياسة ترويجية لأل -4

 . القوة: مواسم السياحة في الحج المسيحي وموسم الصيف ترفيهية -
  )دور محدود( القطاع الخاصالضعف: ضعف دور هيئة تنشيط السياحة  -
مقر وليس  مأدباالفرص: دور فعال للقطاع الخاص )توظيف/ اطالة مدة اقامة السائح / تصبح  -

  .ممر(، االعياد
التهديدات: الوضع االقتصادي للمواطنين يقلل من السياحة الداخلية ) الفقر ( واالوضاع السياسية  -

 . لدول المجاورة

 :البديل األمثل

 .مأدباالسياحية في محافظة  ماكنسة ترويجية لألتبني سيا  •

غير مسوقة سياحيا في  أماكنمسارات سياحية داخلية وخارجية،  الباص المكشوف،  برامج تلفزيونية وعرض 

 المحافظة، دعم المبادرات الشبابية، تطبيق فكرة الهوية الفسيفسائية للمدينة، 

والمشي بين الوديان والجبال ورياضة الخيل والمنطاد وسياحة الترويج للرياضات الجبلية مثل تسلق الجبال 

المغامرة،  الترويج للمطاعم السياحية في المحافظة وعمل عروض خاصة للزوار المحليين، بازار سياحي شبه 

 .وعن طريق شاشات البلدية ثريةالسياحية واأل ماكندائم للمدينة، شاشات عرض داخلية للتعريف باأل

 :رات األخرىالبدائل والخيا

 .ثريةاأل مأدبانشطاء سوشيال ميديا من طالب الجامعات لعملية التسويق لمحافظة  -

 .ثاراستثمار طلبة كليات السياحة واآل -
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لتنفيذ مشاريع ومبادرات  ثارتخصص ميزانية في الجامعات للطالب في كلية السياحة واآل -

 .سياحية

 .لجنة سياحية داخل المحافظة لعمل مبادرات شبابية -

 .مسارات داخل المحافظة لتشجيع السياحة -

 .ابتكار افكار تسويقية وترويجية -

 :المخاطر

  .ضعف الدعم الحكومي للقطاع السياحي في المحافظة -

 ثريةاستمرارية المشاريع السياحية واأل إهمال إلىتغيير الحكومات التي من الممكن ان تؤدي  -

 .واالستثمارية في المحافظة

 : اقتراحات وتوصيات

 وضع تشريعات مناسبة للعمل بها من اجل تطوير قطاع السياحة .  

 ثريةوضع نصوص رادعة واجراءات حاسمة اتجاة المعتدين على المواقع األ .  

 تخفيض الضرائب على السائح المحلي بهدف تحفيز السياحة الداخلية. 

 دعم خدمات النقل الخاص والعام وتجهيزها لراحة السائح.  

  ية المحافظة على المواقع السياحية والترويج همالمجتمع المحلي بهدف التوعية ألالعمل مع منظمات

  .مأدبالها في محافظة 

  التعاون مع المدارس الحكومية والخاصة لزيادة الوعي السياحي )محاضرات، ورش عمل ، وادراج

 عرها الفعال في المجتمية السياحة ودو أهموحده خاصة بمنهاج التربية الوطنية عن 

 عقد دورات لرفع كفاءه العاملين في القطاع السياحي.  
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  مالئمة المواد التعليمية في الجامعات التي تؤهل الخريجين في القطاع السياحي يما يتناسب مع

  .احتياجات ومنطلبات هذا القطاع الهام جدا

 . تحسين مناخ االستثمار في قطاع السياحة 
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 المالحق

ندولمبيوت ال -(1ملحق )  
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كنيسة الكاتدرائية( 2ملحق )  
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مأدبا في ثريةاأل  البيوت( 3) ملحق  
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كنيسة خربة المخيط( 4) ملحق  
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( برتا، جبل مكاور، حمامات ماعين، بابور طحين ٥ملحق )

 القصار

  

 برتا برتا

  

رجبل مكاو   حمامات ماعين 

http://www.alghad.com/filelist.php?articleid=798029&folderup=../
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 بابور طحين القصار

 

 

 

 بابور طحين القصار
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 كنيسة العذراء دير الالتين خارطة الفسيفساء

   

االثري مأدبامتحف  كنيسة الرسل مسجد الحسين بن  
 طالل

   

مأدبا آثارمتنزه  القصر المحترق ثريةالحديقة األ    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%84_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7)
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 المصلحة أصحابجدول 

 

 

 

 

 

 

 تفاعله مع المجتمع تأثيره على المشكلة / محايد  أرضمؤيد / مع المصالح  أصحاب
 /ةالسياح القرار )مدير أصحاب

 المرشدين السياحيين(
 عالقة غير مباشرة وشبه معدومة متوسط أرضمع

 عالقة غير مباشرة وقوية قوي أرضمع والباحثين عن الكنوز  ثارتجار اآل
العاطلين عن العمل من طالب 

 والسياحة ثاراآل
 عالقة قوية للتخفيف من البطالة قوي مؤيد

 عالقة قوية ومباشرة قوي مؤيد الحرف/ محالت التحف  أصحاب
 عالقة قوية ومباشرة )منبر المجتمع( قوي مؤيد االعالم المرئي/ المسموع 

االختالط المباشر عالقة غير مفعلة وقلة  قوي مؤيد المرشدين السياحيين
 باالهالي المجاورين للمناطق السياحية

 عالقة تثقيفية للمجتمع وتوعية مباشرة للمجتمع متوسط محايد الشرطة السياحية
 عالقة استثمار ومباشرة متوسط مؤيد المستثمرون

 االستثمارعالقة مباشرة لزيادة دخلهم عن طريق  قوي مؤيد ثريةاأل ماكناالفراد المجاورون لأل
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عادة وتمويله األثري الموقع إختيار يتم وكيف ؟ مشروع يةأهم ما .8   للموقع؟ تأهيل وا 

 ؟ ثريةاأل المخيط منطقة احتياجات أهم ما .9
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 التراثية؟ 

  ؟مأدبا محافظة في السياحية المعوقات أهم هي ما .14

  الشرقية؟ التحف محالت أصحاب مطالب أهم هي ما .15

 االردن سمعة على المجتمع ثقافة تؤثر كيف شرقية تحف محل كصاحب برأيك .16

  السياحية؟
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 والسياحية؟ ثريةاأل والمواقع السياحية المنشآت حماية في
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 لحلها؟ والبدائل الحلول هي وما ؟مأدبا في السياحية المعوقات أهم هي ما .31

  والسياحية؟  ثريةاأل المشاريع إستكمال على ثارواآل السياحة وزارة ميزانية تؤثر كيف .32
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 الرئيسي؟ دورها هو وما ؟ مأدبا في ثاراآل مديرية مهام هي ما .33

 السياحي الترويج في المحلي المواطن نشرك وكيف ؟مأدبا في ثاراآل مع نتعامل كيف .34
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  السياحة؟ لمديرية
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  الداخلية؟
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 ؟السياحية
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 :الورقة والمشروععن 

حدى مخرجات مشروع "المرأة صانعة إ" مأدباوالسياحة ، واقع الحال في محافظة  ثارورقة السياسات المحلية "اآل
لتدريب/ لشرفت على تنفيذه  شركة المحفزون أو  مأدباهو برنامج وطني تم تنفيذه في محافظة و للسياسات العامة" 
بالتعاون مع مؤسسة فريدريش العامة " و  هي للسياسات حد مبادرات الشركة "مركزأمن خالل ال تهدف للربح و 

 .  لمانيةايبرت األ

 مأدباتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في زيادة مستوى الُمشاركة النشطة للمرأة في المجاالت العامة في محافظة 
وصواًل إلحداث تغييرات ُمستدامة وعادلة بين الجنسين في السياسات والُممارسات، بما يضمن وصول صوت 

 .كثر تهميشاً المرأة على كافة المستويات، بما في ذلك المرأة األكثر فقرًا واأل

وقدم  مأدبا، مع التركيز بوجه خاص على القيادات النسائية في محافظة ستهدف المشروع المرأة بشكل مباشرا
شخص بصورة غير مباشرة، وذلك في مجال  180مشاركة، وما يزيد عن  20 إلىالمشروع خدماته المباشرة  

ابة السياسية كما استهدف البرنامج أيضا منظمات بناء القدرات وزيادة الوعي بصناعة السياسات العامة والرق
 المجتمع المدني فيما تؤديه من كسب التأييد.

 

 مكتب عمان -مؤسسة فريدريش ايبرت

تعتبر مؤسسة فريدريش ايبرت منظمة غير ربحية ملتزمة بقيم الديمقراطية االجتماعية. كما تعتبر اقدم مؤسسة 
 سياسي ألول رئيس الماني منتخب ديمقراطيًا )فريدريش ايبرت(. كإرث 1925سياسية المانية حيث تأسست عام 

 من خالل الشراكة طويلة اآلمد مع الجمعية العلمية الملكية. 1986في األردن افتتحت المؤسسة أبوابها عام 

تعزيز/ تشجيع الديمقراطية والمشاركة السياسية، دعم التقدم  إلىطة مؤسسة فريدريش ايبرت في عمان تهدف أنش
ة في االستدامة البيئية والسالم واألمن في همانحو العدالة االجتماعية ومساواة النوع االجتماعي. فضاًل عن المس

ذلك يدعم مكتب فريدريش ايبرت/عمان بناء وتقوية المجتمع المدني والمؤسسات العامة في  إلى إضافةالمنطقة. 
خالل شراكة واسعة النطاق مع مؤسسات المجتمع  تعمل مؤسسة فريدريش ايبرت/عمان منكما  األردن والعراق.

صدار  المدني وأطياف سياسية مختلفة إلنشاء منابر للحوار الديمقراطي، تنظيم المؤتمرات، عقد ورش العمل، وا 
 عن أسئلة السياسة الحالية. وراق سياساتأ


