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دليل أفضل الممارسات المتبعة
للحفاظ على مواقع االرث البحري والبري

الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية



٢

جميــع اآلراء واألفــكار الــواردة ضمــن هــذا الدليــل تعبــر عــن وجهــة نظــر اجلمعيــة امللكيــة حلمايــة البيئــة 
البحريــة وال تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ممثلــة مبشــروع اســتدامة 

.)USAID( اإلرث الثقــايف مبشــاركة املجتمعــات احملليــة املمــول مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة

مت إعــداد ونشــر هــذا الدليــل مــن قبــل اجلمعيــة امللكيــة حلمايــة البيئــة البحريــة مــن خــال مشــروع 
»اكتشــاف االرث البحــري يف خليــج العقبــة« واملدعــوم مــن »مشــروع اســتدامة اإلرث الثقــايف مبشــاركة 
ــز األمريكــي  ــل املرك ــة واملنفــذ مــن قب ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــة« املمــول مــن الوكال ــات احمللي املجتمع

.)ACOR( لألبحــاث الشــرقية
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تتقــدم اجلمعيــة امللكيــة حلمايــة البيئــة البحريــة بجزيــل الشــكر الــى الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة 
USAID ممثلــة مبشــروع »اســتدامة اإلرث الثقــايف مبشــاركة املجتمعــات احملليــة SCHEP« لتوفيــر التمويــل 
ــا كان مــن  ــه مل ــذي مــن دون ــة« وال ــج العقب ــاق خلي ــذ مشــروع »اكتشــاف اإلرث البحــري ألعم ــازم لتنفي ال

املمكــن حتقيــق هــذا االجنــاز.

الشــكر أيضــاً موصــول حلضــرة صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة بســمة بنــت علــي رئيــس الهيئــة اإلداريــة 
للجمعيــة امللكيــة حلمايــة البيئــة البحريــة وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة علــى دعمهــم جلهــود ومســيرة اجلمعيــة، 
كمــا نشــكر الســيد ايهــاب عيــد املديــر التنفيــذي للجمعيــة امللكيــة حلمايــة البيئــة البحريــة علــى التوجيهــات 

املســتمرة والدعــم املتواصــل الجنــاح املشــروع وحتقيــق الغايــة املرجــوة منــه.

تخــص اجلمعيــة بالثنــاء والشــكر للســيد نــزار عداربــة، مديــر مشــروع إســتدامة اإلرث الثقــايف مبشــاركة 
ــى  ــر إدارة مشــاريع مصــادر اإلرث الثقــايف عل ــة )SCHEP( والســيد جهــاد هــارون مدي املجتمعــات احمللي

جهودهــم املتواصلــة يف دعــم مســيرة هــذا املشــروع للوصــول الــى االهــداف املرجــوة.

ــرة املركــز االمريكــي للدراســات  ــر مدي ــارا بورت ــورة برب ــل للدكت كمــا تتقــدم إدارة املشــروع بالشــكر اجلزي
الشــرقية )ACOR( وكافــة العاملــن فيــه علــى جهودهــم املتواصلــة يف دعــم مســيرة هــذا املشــروع للوصــول 

الــى االهــداف املرجــوة.

تشــكر إدارة املشــروع اخلبيــر االقليمــي الســيد اســام ســليم مــن جمهوريــة مصــر العربيــة لتقــدمي الدعــم 
ــة،  ــر املعلومــات التاريخي ــى املســاعدة يف توفي ــورة سوســن الفاخــري عل ــي والعلمــي للمشــروع والدكت الفن

وعلــى اجلهــود املتميــزة التــي بذلتهــا خــال عمليــة جمــع املعلومــات.

ــار العامــة  ــرة األث ــام لدائ ــر الع ــذر جمحــاوي/ املدي ــور من ــاء والشــكر لعطوفــة الدكت ــة الثن تخــص اجلمعي
والســيدة منــال بســيوني/ مديــرة مديريــة أثــار العقبــة وكافــة العاملــن يف املديريــة علــى الدعــم والتعــاون 

الكبيريــن خــال فتــرة تنفيــذ املشــروع.

كمــا تتقــدم إدارة املشــروع بالشــكر اجلزيــل للســيد عبــداهلل ابــو عوالــي والســيد عبــداهلل منــزالوي علــى 
الدعــم املتمثــل باملصــادر التاريخيــة وتاريــخ مدينــة العقبــة، واملســاهمة يف تزويــد وتصميــم اخلرائــط 

ــة وســواحلها. ــة العقب ــة ملدين التاريخي

وال ننســى تقــدمي الثنــاء لكافــة املؤسســات الشــريكة والداعمــة لعمــل اجلمعية امللكية والتي ســاهمت بشــكل 
ــة اخلاصــة  ــة االقتصادي ــة العقب ــة وهــي ســلطة منطق ــه املختلف ــل ضمــن مراحل ــر الدلي ــي يف تطوي ايجاب
ومتحــف العقبــة التراثــي ومتنــزه العقبــة البحــري، مراكــز الغــوص يف العقبــة، واجلامعــات احلكوميــة 

واخلاصــة ومديريــة التربيــة والتعليــم يف العقبــة ,والفنــادق واملجتمــع احمللــي. 

يف النهايــة نشــكر فريــق عمــل اجلمعيــة امللكيــة حلماية البيئــة البحرية ونخص بالذكر اآلنســة رزان الزغاليل، 
وفريــق الدعــم الفنــي مــن متدربــي املشــروع التاليــة أســمائهم: ســارة الســقرات، هبــة العــودة، أمانــي البرديني، 
متــارا احلوتــري، معتصــم احملاســنة، عريــن ابــو رعيــة، ســماح عابــد، حســام ابــو عوالــي، جنــود الشــقيرات 

ومحمــود ابــو اصبــع علــى العمــل الــدؤوب واملتفانــي لتحقيــق أهــداف املشــروع ومخرجاتــه.

شكر وتقدير
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تعتبــر العقبــة هــي املدينــة الســاحلية الوحيــدة يف االردن وتقــع جنــوب غــرب اململكــة االردنيــة الهاشــمية ، 
واعتبــرت العقبــة إحــدى القــرى الصغيــرة يف آواخــر األربعينيــات حيــث بلــغ عــدد ســكانها حوالــي 3 آالف 
نســمة عــام 1952، إال أنهــا بــدأت بالتطــور إلــى أن بلــغ العــدد اإلجمالــي للســكان  حوالــي 9 آالف نســمة يف 
عــام 1962، وتزايــد االهتمــام بالعقبــة ممــا أدى الــى تســارع وتيــرة النمــو والتطــور اإلقتصــادي والعمرانــي 
لتصبــح العقبــة مركــز جــذب ســياحي وجتــاري وســكاني، ممــا أدى إلــى إرتفــاع أعــداد الســكان يف محافظــة 

العقبــة إلــى 193,400 ألــف نســمة بحســب دائــرة اإلحصــاءات العامــة للعــام 2016.   

إن ازديــاد االهتمــام مبنطقــة العقبــة قــد كان لــه العديــد مــن األســباب ومــن ضمنهــا أنهــا املدينــة الســاحلية 
ــث تقــع  ــا اجلغــرايف االســتراتيجي حي ــز موقعه ــى متي ــاً، باإلضافــة ال ــره آنف ــدة يف األردن كمــا مت ذك الوحي
ضمــن حفــرة االنهــدام العظيمــة، كمــا وأنهــا تعتبــر املدينــة االردنيــة االكثــر نشــاطا وحيوية من حيث الســياحة 
والبعــد االقتصــادي، ممــا ســاهم يف تأســيس منطقــة العقبــة االقتصاديــة اخلاصــة بعــد إرادة ملكيــة ســامية 
لتكــون احملــرك نحــو تطويــر املدينــة الســاحلية والنمــو االقتصــادي للمملكــة. ومنــذ تأسيســها يف عــام 2000 
إعتمــدت الســلطة مخططــاً تنظيميــاً يغطــي النشــاطات التنمويــة يف املنطقــة علــى مســتوى القطاع الســياحي 
والتجــاري والصناعــي واللوجســتي )اخلدمــي( باالضافــة إلــى القطاعــات اإلســتثمارية األخــرى. ومــن أجــل 
تيســير مهمــة ســلطة منطقــة العقبــة يف التنميــة الوطنيــة فقــد مت منحهــا االســتقالية اإلداريــة واملاليــة بــل 

وقــد مت اصــدار قانــون خــاص للســلطة تعمــل مبوجبــه علــى إدارة شــؤون العقبــة.

ميتــد الســاحل االردنــي علــى طــول 27 كــم ومبتوســط عــرض يتــراوح بــن )20 - 26 كــم(، أمــا متوســط العمــق 
فيــه يصــل إلــى 800 متــر وتبلــغ أعمــق نقطــة مــا يقــارب 1850 متــراً. وعلــى الرغــم مــن املســاحة الصغيــرة 
خلليــج العقبــة إال أنــه  يســتضيف تنــوع بحــري كبيــر، فهــو يحتــوي علــى  أكثــر مــن 120 نــوع مــن الشــعاب 
املرجانيــة  الصلبــة واكثــر مــن 180 نــوع مــن املرجــان اللــن،  ويضــم العديــد مــن االنــواع املتوطنــة واملهــددة 
علــى الصعيــد الدولــي، باإلضافــة إلــى تســجيل أكثــر مــن 500 نــوع مــن األســماك املتنوعــة والتــي يعــد اكثــر 
مــن نصفهــا مــن اســماك احليــد املرجانــي، وتتميــز امليــاه البحريــة يف خليــج العقبــة بدرجــة وضــوح وشــفافية 

عاليــة ودرجــة حــرارة دافئــة  طــوال العــام.

وال تقتصــر أهميــة العقبــة علــى بيئتهــا الطبيعيــة وتنــوع األنظمــة البيئيــة بــل وإن موروثهــا الثقــايف والتاريخــي 
غنــي باحلضــارات حيــث تشــير املصــادر التاريخيــة وأعمــال التنقيــب واحلفريــات يف مناطــق مختلفــة مــن 
العقبــة. وألن العقبــة متيــزت مبوقعهــا االســتراتيجي الــذي يربــط بــن قارتــي آســيا وأفريقيــا فقــد كانــت 
ــد مــن  ــة بــن اجلنــوب والشــمال والشــرق والغــرب، ممــا جعلهــا مركــَز جــذٍب لعدي ــرا للقوافــل التجاري معب
األمم املتعاقبــة كاآلدوميــن واألنبــاط والفينيقيــن واليونانيــن والرومــان واملســلمن )األمويــن والعباســين( 
والصليبيــن واملماليــك والعثمانيــن، وقــد أصبحــت العقبــة، بعــد عهــد النبــي محمــد ٍ عليــه الصاة والســام، 
حتــت احلكــم اإلســامي، إذ فتحهــا املســلمون عــام 631م، إال أن الصليبيــن إســتطاعوا إحتالهــا وبنــوا فيهــا 
قلعــة مازالــت بعــض معاملهــا قائمــة حتــى يومنــا هــذا، إلــى أن إســتطاع صــاح الديــن األيوبــي إعادتهــا عــام 
1170 م، ثــم ســيطر عليهــا املماليــك عــام 1250 م وبنــى )قانصــوه الغــوري( فيهــا حصنــا  يف القــرن الرابــع 

عشــر امليــادي، إذ مت العثــور علــى نقــشٍ  يشــير إلــى إســم )قانصــوه الغــوري( )1501 م ــــ 1516 م(.

جــاء اعــداد هــذا الدليــل كمبــادرة مــن اجلمعيــة امللكيــة حلمايــة البيئــة البحريــة ضمــن نشــاطات مشــروع 
»اكتشــاف االرث البحــري يف خليــج العقبــة« كمســاهمة لتبيــان املمارســات الفضلــى يف التعامــل مــع االرث 

البحــري الطبيعــي والتاريخــي.

امللخص
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ٍد النَِّبِيّ َرُسوِل اهلِل ِليَُحنََّة بِْن ُرْؤبََة َوأَْهِل أَيْلََة،  ِحيِم، َهِذِه أََمنٌَة ِمَن اهلِل، وُمَحَمّ ْحَمِن الَرّ »ِبْسِم اهلِل الَرّ

اِم، َوأَْهِل  ، َوَمْن َكاَن َمَعُهْم ِمْن أَْهِل الَشّ ٍد النَِّبِيّ ُة ُمَحَمّ ُة اهلِل َوِذَمّ ُسُفنُُهْم َوَسيَّاَرتُُهْم يِف الْبَِرّ َوالْبَْحِر لَُهْم ِذَمّ
الْيََمِن، َوأَْهِل الْبَْحِر، َفَمْن أَْحَدَث ِمنُْهْم َحَدًثا َفِإنَُّه الَ يَُحوُل َمالُُه ُدوَن نَْفِسِه.. َوِإنَُّه َطِيٌّب مِلَْن أََخَذهُ ِمَن 

النَّاِس.. َوِإنَُّه الَ يَِحُلّ أَْن مُيْنَُعوا َماًء يَِرُدونَُه، َوالَ َطِريًقا يُِريُدونَُه ِمْن بٍَرّ أَْو بَْحٍر...«

املاحــظ هنــا أن رســول اهلل أعطــى األمــان ألهــل أيلــة ولســفنهم وســيارتهم يف البــر والبحــر، والرســول 
ــَدّ أن أهلهــا  واملســلمون هــم خيــر مــن يــويف بعهــده، واملعــروف أن أيلــة علــى ســاحل البحــر األحمــر، وال بُ
أو جــزًءا منهــم علــى األقــل يعملــون بالصيــد، واملســلمون حتــى هــذا الوقــت لــم يســتخدموا البحــر إالَّ يف 
ــى هــذا أن  ــه، ومعن ــول، وهــم ليســوا بارعــن يف اإلبحــار في ــم مجه ــى احلبشــة؛ فالبحــر لديه الهجــرة إل
ــا خطيــًرا ثقيــًا وهــو حمايــة أهــل أيلــة يف البحــر، وهــذا يقتضــي  ــل نفســه واملســلمن عبًئ الرســول يَُحِمّ
ــن  ــك م ــة، ويف ذل ــى أهــل أيل ــداء عل ــى حصــل اعت ــزه مت ــاء أســطول بحــري وجتهي اســتعداد الرســول لبن
ــل رســول اهلل كل هــذا العــبء مــن أجــل أن يعيــش  اجلهــد واإلنفــاق الضخــم، واملخاطــرة مــا فيــه. لقــد حتَمّ

املســلمون مــع مــن حولهــم يف أمــان وســام.

ُدوا علــى وروده، وهــذا يقتضــي ليــس  ــَوّ ــل بالســماح لهــم بــُوُروِد كل مــاٍء تََع كمــا ناحــظ أن رســول اهلل تكَفّ
فقــط عــدم منــع املســلمن لهــم بــل محاربــة أي عــدو آخــر يحــاول منعهــم عــن مصــادر امليــاه، وهــذا جهــد 
لــه رســول اهلل واملســلمون مــن أجــل إقــرار الســام يف هــذه املنطقــة مــع قــوٍم  ضخــم، وِحْمــل جســيم يتحَمّ

ال يؤمنــون باإلســام وبنبيــه.

الرسالة احملمدية ألهل أيلة
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تعتبــر العقبــة موطنــاً للعديــد مــن الشــعوب منــذ 4000 ســنة قبــل امليــاد وذلك بســبب موقعها االســتراتيجي 
علــى البحــر وعلــى تقاطــع الطــرق بــن آســيا وأفريقيــا وأوروبــا. العقبــة تعتبــر إحــدى أهــم مــدن النبطيــن 
الذيــن توســعوا يف املنطقــة واســتوطنوها، فقــد كانــت معبــراً لطــرق التجــارة الدوليــة، حيــث اعتــادت 
القوافــل القادمــة مــن احلجــاز وجنــوب اجلزيــرة العربيــة املتجهــة إلــى مصــر أو بــاد الشــام أن متــر مــن 

املنطقــة وتعــود مــن خالهــا.

عرفــت العقبــة باســم أيلــة قدميــا، ويعــود ســبب التســمية إلــى أن أيلــة مشــتقة مــن )أيــل( الــواردة يف نــص 
»جلجاميــش« مبعنــى اهلل، وكان )أيــل( إلــه األكاديــن والكنعانيــن والعبرانيــن، فهــي بالتالــي كلمــة ســامية 
وتعنــي )اهلل( وبهــذا تتفــق مــع تفســير علمــاء اللغــة العربيــة. وأطلــق عليهــا اليونانيــن اســم بيرنايــس بينمــا 

أطلــق عليهــا الرومــان مســمى إيــا أو إلينــا.

ــم تنقلــت  ــد النبــي محمــد عليــه الصــاة والســام حتــت احلكــم اإلســامي ث ــة بعــد عه أصبحــت العقب
ــام  ــك. ق ــون واملمالي ــون والعباســيون والفاطمي ــل األموي ــد مــن الســاالت احلاكمــة مث ــن العدي ــا ب ملكيته
الصليبيــون باحتــال املنطقــة خــال القــرن الثانــي عشــر امليــادي وبنــوا فيهــا قلعــة ال تــزال محفوظــة إلــى 
اآلن، وباإلضافــة إلــى بنــاء القلعــة فقــد قامــوا بتحصــن جزيــرة تتبــع اآلن امليــاه اإلقليميــة املصريــة وتبعــد 

7 كــم عــن العقبــة وتســمى جزيــرة فرعــون.

يف عــام 1170م اســتعاد صــاح الديــن األيوبــي مدينــة العقبــة وجزيــرة فرعــون، ثــم اســتولى عليهــا املماليــك 
يف عــام 1250م وبنــوا فيهــا حصنــا يف القــرن الرابــع عشــر يف عهــد آخــر حكامهــم وهــو قانصــوه الغــوري. 
ــد  ــدأت تفق ــم ب ــرة حكمه ــن ويف فت ــوذ العثماني ــة لنف ــت املنطق ــرن الســادس عشــر خضع ــة الق ــع بداي وم
العقبــة أهميتهــا فصــارت قريــة صغيــرة تعيــش علــى صيــد األســماك وتكــون العقبــة أجمــل مــدن األردن.

مشروع اكتشاف االرث البحري يف خليج العقبة 

متتــد منطقــة الشــاطيء الشــمالي علــى ســاحل مدينــة العقبــة مبســاحة 2820م تقريبــاً، حيــث تعتبــر مــن أكثر 
املناطــق التــي حتتضــن اإلرث الثقــايف التاريخــي ملدينــة العقبــة ويتكــون هــذا الشــاطئ مــن عــدة أجــزاء كانــت 
تســمى بــــــــ: الســاقية والقــاوي والثمايــل. تقســم املنطقــة حاليــاً الــى عــدة مناطــق تتضمــن القصــور العامــرة 
ومنطقــة الفنــادق ونــادي اليخــوت امللكــي والشــاطئ األوســط وســاحة الثورة العربية الكبــرى وميناء الصيادين 
ومنطقــة احلفايــر اجلنوبيــة. حيــث تعتبــر هــذه املناطــق الواجهــة الســياحية الشــمالية لــرأس العقبــة البحــري 

وتتصــف شــواطئها بأنهــا رمليــة ناعمــة ونشــطة بالرياضــات البحريــة الترفيهية.

العقبة والتطور التاريخي 
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قامــت اجلمعيــة امللكيــة حلمايــة البيئــة البحريــة بتنفيــذ مشــروع »إكتشــاف اإلرث البحــري يف خليــج 
العقبــة« خــال الفتــرة املمتــدة مــن عــام 2017 وعــام 2018 بتمويــل مــن مشــروع »اســتدامة اإلرث الثقــايف 
 ،)USAID- SCHEP( مبشــاركة املجتمعــات احملليــة« واملمــول مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة
حيــث اســتهدفت اجلمعيــة خــال فتــرة املشــروع املنطقــة احملاذيــة لشــاطئ مدينــة أيلــة االســامية. هــدف 
املشــروع إلــى إحيــاء القيمــة الطبيعيــة والثقافيــة البحريــة ملدينــة العقبــة مــن خــال عــدد مــن النشــاطات 
املتمثلــة بتنفيــذ مســح بحــري خــاص بــاإلرث الثقــايف املغمــور حتــت ميــاه العقبــة وعــدد مــن برامــج رفــع 
ــذ برامــج تثقيــف ورفــع وعــي حــول  ــى تنفي ــي بالإلضافــة ال القــدرات الصحــاب العاقــة واملجتمــع احملل
مفهــوم اإلرث البحــري بشــقيه الطبيعــي والتاريخــي ملختلــف شــرائح املجتمــع يف مدينــة العقبــة وخارجهــا. 

وتلخصت اهداف املشروع بكل مما يلي:
تنفيذ مسوحات بحرية لارث الثقايف والتاريخي الغارق ملدينة أيلة اإلسامية.  •

تعزيــز الوعــي املجتمعــي وبنــاء القــدرات حــول مفهــوم اإلرث البحــري يف العقبــة بشــقيه الطبيعــي   •
التاريخــي.  والثقــايف 

ــة يف مناطــق االرث البحــري الطبيعــي والثقــايف التاريخــي مــن خــال  ــز برامــج الســياحة البيئي تعزي  •
مجموعــة مــن املنتجــات مــن ضمنهــا وليــس علــى ســبيل احلصــر »مقتــرح أيلــة ليــًا«. 

أهمية مشروع استكشاف إرث البحري يف خليج العقبة:
تركــز إتفاقيــة اليونيســكو التــي قامــت احلكومــة األردنيــة مبصادقتهــا عــام 2001 علـــى أحــد مكونــات 
التـــراث الثقــايف العاملــي الـــذي يتعــرض لإلهمـــال وهـــو اإلرث البحــري الغــارق حتــت امليــاه ويتضمــن حطـــام 
الســـفن القدميـــة، واملـــدن الغارقة، والكهـــوف التـــي غمرتهـــا الفيضانـات، والبقايـــا األخـرى املغمـورة بامليـاه 
والتــي حتتــوي علــى أهميـــة ثقافيـــة أو تاريخيـــة للبشـــرية. تهـــدف هـــذه االتفاقيـــة القانونيـــة إلـــى تســـهيل 
التعـــاون بيـــن الـــدول لصـــون وحماية التـــراث املغمـــور بامليـــاه علـــى نحـــو ســـليم ومستدام، وتأمـــل منظمـــة 
اليونســـكو أن متنـــع الضـــرر الناتـــج مـــن تدخـــل اإلنســان وأعمـــال النهـــب مــن أجـــل احملافظــة علـــى هــذا 

التــراث الـــذي ال ميكــن تعويضـــه لألجيـــال القادمـــة.
ــه  ــى الصعيــد الوطنــي، كون ــة األول مــن نوعــه عل يعتبــر مشــروع اكتشــاف اإلرث البحــري يف خليــج العقب
يقــوم بالبحــث عــن اإلرث الثقــايف والتاريخــي الغــارق يف ميــاه العقبــة ملدينــة أيلــة االســامية كمــا ويعمــل 
علــى تبيــان اهميــة حمايــة املــوروث الطبيعــي. وســاهم املشــروع يف تدريــب وتوظيــف 18 مــن أبنــاء وبنــات 
مدينــة العقبــة باالضافــة الــى برامــج رفــع القــدرات مثــل مهــارات املســح األُثــري، اســتخدام اجهــزة حتديــد 
االماكــن اجلغرافيــة، صيانــة وترميــم القطــع األثريــة، مهارات االتصــال والتواصل، التخطيط االســتراتيجي 
وتعزيــز الوعــي والثقافــة اخلاصــة بأهميــة اإلرث الثقــايف البحــري ملدينــة العقبــة. كمــا ويســعى املشــروع 
مــن خــال أنشــطته املختلفــة إلشــراك املجتمــع احمللــي يف مدينــة العقبــة يف إدارة مصــادر اإلرث الثقــايف 
البحــري يف مدينــة العقبــة مــن خــال تطويــر خطــة متكاملــة إلدارة موقــع مدينــة إيلــة اإلســامية لتصبــح 

منتــج ســياحي تراثــي ثقــايف يف وســط املدينــة ومــزار للســياح مــن مختلــف بقــاع العالــم. 
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 خارطة توضح األسماء احمللية لشاطئ العقبة 
)املصدر: السيد عبداهلل ابو عوالي والسيد عبداهلل منزالوي(

خارطة األسماء احمللية لشاطئ العقبة 
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تأسســت اجلمعيــة امللكيــة حلمايــة البيئــة البحريــة عــام 1993 مــن قبــل مجموعــة مــن الغواصــن األردنيــن 
املعنيــن بالبيئــة، برئاســة صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة بســمة بنــت علــي. وأصبحــت هــذه املبــادرة- التــي 
ــر  ــة وغي ــة غيــر حكومي ــة اردني ــه املرتبــط بالطبيعــة- رســمياً كأول جمعي ــوع مــن الترفي بــدأت بوصفهــا ن
ــة  ــة عــام 1995. منــذ ذلــك احلــن، تطــورت اجلمعي ــة البحري ــة البيئ هادفــة للربــح ومتخصصــة يف حماي
امللكيــة حلمايــة البيئــة البحريــة مــن تنفيــذ االنشــطة املنتظمــة إلــى طريقــة أكثــر جديــة مــن خــال تطويــر 
ثاثــة برامــج وهــي برنامــج حمايــة البيئــة البحريــة، وبرنامــج التوعيــة وكســب التأييــد وبرنامــج التنميــة 
املســتدامة. رؤيــة اجلمعيــة بــأن تكــون مؤسســة »عامليــة املســتوى« تســعى إلــى احلفــاظ علــى البيئــة البحريــة 

لاجيــال القادمــة يف األردن.

ــة واالســتخدام املســتدام  ــة البحري ــة البيئ ــى املســاهمة يف حماي ــا إل ــن خــال مهمته ــة م ــدف اجلمعي وته
ــة  ــة البيئ ــة امللكيــة حلماي ــى مــدى ســنوات، اصبحــت اجلمعي لعناصرهــا مــن خــال برامجهــا بنجــاح. عل
البحريــة مؤسســة راســخة، ذات ســمعة مرموقــة، وتصنــف حاليــاً كمؤسســة رائــدة علــى املســتوى احمللــي 

ــي.  ــي واالقليمــي والدول والوطن

وحدة اإلرث البحري

قامــت اجلمعيــة امللكيــة حلمايــة البيئــة البحريــة باســتحداث وحــدة جديــدة تســمى وحــدة اإلرث البحــري 
ــم ودراســة اإلرث البحــري بشــقيه  ــم هــذه الوحــدة بفه ــة وتهت ــة البحري ــة البيئ ــج حماي ــن برنام ــل ضم تعم
الطبيعــي والــذي يتضمــن البيئــة الطبيعيــة البحريــة التي تتمثــل يف احليود املرجانية الطبيعيــة واالصطناعية 

باإلضافــة الــى اإلرث الثقــايف والتاريخــي املغمــور حتــت امليــاه. تهــدف الوحــدة إلــى:

دمج وتطوير مفهوم اإلرث البحري على املستوى املجتمعي واالقتصادي والبيئي يف العقبة.   .1
تعزيز االتصال والتوعية وتثقيف املجتمع حول مفهوم اإلرث البحري وأهمية حمايته واحملافظة عليه.  .2
تعزيز املعلومات وآلية الوصول اليها حول اإلرث العاملي البحري وجعلها متاحة ملختلف اصحاب العاقة.  .3

تعزيــز التشــاركية علــى املســتوى احمللــي والوطنــي واإلقليمــي والدولــي لتعزيــز مفهــوم اإلرث البحــري   .4
والدعــوة إلــى اإلســتخدام املســتدام.

اإلرث الثقايف التاريخي

يعــرف اإلرث الثقــايف التاريخــي علــى أنــه كل مــا ينقــل مــن عــادات وتقاليــد وعلــوم وآداب وفنــون ونحوهــا 
مــن جيــل إلــى آخــر، وهــو يشــمل كل الفنــون الشــعبية مــن شــعر وغنــاء وموســيقى ومعتقــدات شــعبية 
وقصــص وحكايــات وأمثــال جتــري علــى ألســنة العامــة مــن النــاس، وعــادات الــزواج واملناســبات املختلفــة 

ومــا تتضمنــه مــن طــرق موروثــة.

)JREDS( اجلمعية امللكية حلماية البيئة البحرية
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صورة رقم 1: مجموعة من صيادي العقبة يف أربعينات القرن املاضي.
املصدر: املكتبة الوطنية االسترالية

صورة رقم 2: منزل الشريف احلسني بن علي يف األربعينات من القرن املاضي – صفحة تاريخ العقبة
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صورة رقم 3: ساحة الثورة وامليناء اجلمرك سابقا – املصور هاكوب

صورة رقم 4: موقع امليناء عام 1918 – ليويل طوماس
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صورة رقم 5: جوية ملدينة العقبة السبعينات من القرن املاضي

صورة رقم 6: طبيعة املجتمع العقباوي خالل الثورة العربية الكبرى
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صورة رقم 7: الهوري: إحدى قوارب الصيد املشهورة يف العقبة يف االربعينيات

صورة رقم 8:  أهالي العقبة أثناء الثورة العربية الكبرى
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قلعة العقبة:

بُنيــت القلعــة يف األصــل كقلعــة صليبيــة، وقــد مت إعــادة بنائهــا بشــكل كبيــر مــن قبــل املماليــك يف القــرن 
الرابــع عشــر، وحتديــدا يف عــام 1587 مياديــة يف فتــرة حكــم آخــر ســلطان مملوكــي، وتغيــرت عــدة مــرات 
بعــد ذلــك. عثــر يف املمــر األول للقلعــة علــى نــص عربــي مكتــوب بخــط النقــش، يحتــوي هــذا النــص علــى 
اســم الســلطان اململوكــي قانصــوه الغــوري )1501- 1516 ميــادي( واملســؤول عــن إعــادة بنــاء هــذه القلعــة

يف بدايــة القــرن الســادس عشــر، وقعــت العقبــة حتــت ســيطرة احلكــم العثمانــي. وتراجعــت مكانــة املدينــة 
وظلــت عبــارة عــن قريــة صغيــرة وقليلــة األهميــة لصيــد الســمك ملــدة حوالــي 400 ســنة. انســحبت القــوات 
العثمانيــة مــن املدينــة خــال احلــرب العامليــة األولــى عــام 1917، بعــد قيــام اجليــش العربــي التابع للشــريف 
حســن بــن علــي، قائــد الثــورة العربيــة الكبــرى بالتصــدي للقــوات العثمانيــة ومــن ثــم مت تأســيس إمــارة 

شــرق األردن حتــت القيــادة الهاشــمية.

صورة رقم 9: قلعة العقبة

املواقع األثرية يف العقبة 
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مدينة أيلة االسالمية: 

هــي مدينــة إســامية قدميــة أنشــئت علــى املوقــع احلالــي ملدينــة العقبــة يف جنــوب األردن. كانــت أول 
ــة  ــي ملدين ــز احلال ــا شــمال غــرب املرك ــع أطاله ــة، وتق ــرة العربي ــة إســامية تأسســت خــارج اجلزي مدين
العقبــة. تأسســت املدينــة نحــو عــام 650م مــن قبــل موالــي اخلليفــة عثمــان بــن عفــان. ازدهــرت املدينــة 
661م - 750 م ويف ظل األموين والعباســين 750م – 970م وما بعد يف ظل الفاطمين 970م – 1116م. 
تراجعــت املدينــة يف أواخــر القــرن الثانــي عشــر بســبب الــزالزل والهجمــات التــي شــنها البــدو والصليبيــن. 
أصبحــت آيلــة حتــت حكــم بالدويــن األول يف 1116م مــن دون مقاومــة كبيــرة. مت التوصــل إلــى مخطــط 
مدينــة ايلــة االســامية مــن خــال احلفريــات االثريــة حيــث متثــل مخططهــا بشــكل مســتطيل ابعــاده 
)160م( للضلعــن الشــمالي الغربــي واجلنوبــي الشــرقي و)120م( للضلعــن الشــمالي الشــرقي واجلنوبــي 
ــة  ــة مــن احلجــارة اجليري ــة حوالــي )19200م(. بنيــت جــدران املدين ــغ مســاحة املدين الغربــي، وبذلــك تبل

املنتظمــة او املشــذبة، وتتــراوح ســماكة اجلــدران مــا بــن )1,5م-2,6م( وترتفــع حوالــي )3م-4,5م(.
 

صورة رقم 10: مدينة إيلة االسالمية
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منزل الشريف حسني بن علي: 

بنــي املنــزل عــام 1917 م ليكــون مــكان إقامــة الشــريف احلســن بــن علــي وقــد مت تصميــم املنــزل علــى منــط 
ــات القــرن املاضــي  ــة الشــريف، ويف ثاثين ــوب ملبايع ــل باجلن ــاء القبائ ــه أبن ــة. كان يأتون ــوت احلجازي البي

حتــول إلــى دار للحكومــة األردنيــة يف العقبــة. 

صورة رقم 11: منزل الشريف حسني بن علي
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كنيسة العقبة:

تعــود الكنيســة إلــى القــرن الثالــث امليــادي وتعتبــر مــن أقــدم الكنائــس يف العالــم أي بكونهــا مــن أقــدم 
بنــاء مســيحي مخصــص للعبــادة بينمــا كانــت ســابقاتها مبــاٍن محولــة عــن إســتخدامات أو ديانــات أخــرى. مت 
اكتشــافها بســنة 1998 م ومت حتديــد تاريــخ بنائهــا عامــي 293م و 303م بعــد امليــاد. ممــا يجعلهــا أقدم قليًا 
مــن كنيســة القيامــة يف القــدس وكنيســة املهــد يف بيــت حلــم، فكلتاهما ترجعــان إلى القرن الرابــع امليادي. ال 
يعلــم بالضبــط ألي طائفــة أو فكــر مســيحي إنتمــى أتباعهــا، إال أنــه ورد ذكــر بيريلــوس )Beryllus( قــس إيلــة.

توصــف الكنيســة علــى أنهــا ذات نظــام بازيليكــي، وجهتهــا إلــى الشــرق، وغيــر منتظمــة التخطيــط، قياســها 
)16 م × 26م(، بنيــت مــن احلجــر و الطــوب الطينــي وغطيــت جدرانهــا الداخليــة باأللــون، ويعتقــد إنهــا 
كانــت ذات طابقــن. يعــزى هجــر الكنيســة إلــى الزلــزال املدمــر الــذي ضــرب املشــرق والــذي عــرف بزلــزال 

اجلليــل بســنة 363 للميــاد والــذي يعتقــد بأنــه ســبب تهدمهــا.

صورة رقم 12: كنيسة العقبة
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أهــم القوانــني والتعليمــات الصــادرة ضمــن قانــون اآلثــار االردنــي رقــم 21 لعــام 1988 
وتعديالتــه واخلاصــة بحمايــة املواقــع االثريــة يف االردن:

حســب املــادة رقــم 9: يحظــر اتاف اآلثار أو تخريبهــا أو تشــويهها أو إحلــاق أي ضــرر بهــا مبــا يف ذلــك   •
ــات فوقها. ــر معاملهــا او فصل أي جــزء منهــا أو حتويرهــا أو الصــاق االعانات عليها أو وضع الافت تغيي

حســب املــادة 13: أ- ال يجــوز الترخيــص بإقامــة أي إنشــاء مبــايف ذلــك األبنيــة و األسوار اال إذا كان يبتعــد   •
عن أي أثــر مسافة تتــراوح بــن 5 – 25 متــرا لقــاء تعويــض عادل.

حســب املــادة رقــم 13: ج- يحظــر إقامــة أي صناعــات ثقيلــة أو خطــرة أو أفــران كلــس أو محاجــر علــى   •
مســافة تقــل عــن كيلــو واحــد مــن حــرم املواقــع األثريــة ويف جميــع األحــوال يشــترط موافقــة الدائــرة 
املســبقة قبــل إســتدراج أو تلــزمي أو طــرح عطــاء اخلدمــات الهندســية والتصمــامي واملخططــات و 

ــق عطــاءات املشــاريع العامــة واخلاصــة.  إعــداد وثائ
حســب املــادة 21 : أ- تعتبــر ملــكا للدولــة جميــع اآلثــار التــي يتــم العثــور عليهــا أثنــاء أي أعمــال بهــا أي   •

ــة. ــة او شــخص يف اململك جه
حســب املــادة 21: ب - تعتبــر ملــكا للدولــة جميــع اآلثــار التــي يتــم العثــور عليهــا أثنــاء أعمــال التنقيــب   •
التــي تقــوم بهــا أي جهــة مرخصــة يف اململكــة ويجــوز بقــرار مــن الوزيــر بنــاء علــى تنســيب املديــر منــح 

تلــك اجلهــة بعــض األثــار املنقولــة التــي عثــرت عليهــا إذا كان لهــا مــا ميثلهــا مــن اآلثــار املكتشــفة. 
حســب املــادة 23: مينــع اإلجتــار باآلثــار يف اململكــة وتعتبــر جميــع رخــص اإلجتــار باآلثــار ملغــاة عنــد   •

نفــاذ أحــكام هــذا القانــون. 
حســب املــادة 27: يعاقــب باحلبــس ملــدة ال تقل عن شهرين وال تزيد على سنتين او بغرامة ال تقل عن   •

كل من: األثــر  قيمة  مع  يتناسب  وبما  دينار  خمســمائة 
قام بإلصاق اإلعانات على أي معالم أثرية او وضع الافتات او أي شيء فوقها.  -  

قام بدون ترخيص من الدائــرة اكتشــاف أو العثــور أي اثر صدفة او علم باكتشافه او العثــور عليه   -  
ولــم يبلغ عنه وفقا ألحــكام هذا القانــون. 

أهــم القوانــني والتعليمــات الصــادرة اخلاصــة بحمايــة املواقــع الطبيعيــة والتنــوع 
االردن: يف  احليــوي 

قانــون منطقــة العقبــة االقتصاديــة اخلاصــة وتعديالتــه رقــم 32 لســنة 2000 علــى الصفحــة 3423 مــن   •
عــدد اجلريــدة الرســمية رقــم 4453 بتاريــخ 31 / 8 / 2000

نظــام متنــزه العقبــة البحــري / صــادر مبقتضــى الفقــرة )هـــ( مــن املــادة )56( مــن قانــون منطقــة العقبــة   •
االقتصاديــة اخلاصــة )32( لســنة 2000

أهم القوانني والتعليمات
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قانــون حمايــة البيئــة رقــم 52 لســنة 2006 املنشــور علــى الصفحــة 4037مــن عــدد اجلريــدة الرســمية رقــم   •
4787 بتاريــخ 2006/10/16 

قانــون وزارة الزراعــة رقــم 13 لســنة 2015 املنشــور علــى الصفحــة 1868 مــن عــدد اجلريــدة الرســمية رقــم   •
5337 بتاريــخ 16/4/2015.

نظــام متنــزه العقبــة البحــري رقــم 22 الصــادر مبقتضــى الفقــرة ) ه ( مــن املــادة ) 56( مــن قانــون منطقــة   •
العقبــة اخلاصــة رقــم 32 لســنة 2000.حيــث يهــدف يف ال مــادة 4 /أ منــه علــى احملافظــة علــى البيئــة 
وصــون املصــادر الطبيعيــة فيــه و يف 4/د منــه املســاهمة يف حتديــد وتطبيــق اإلجــراءات الالزمــة إلدارة 
وضبــط جميــع األنشــطة التنمويــة والعلميــة واملالحيــة والســياحية ...الــخ ويف ال مــادة 5 منــه تنــص 

علــى تشــكيل جلنــة إلدارة املتنــزه وتنميتــه وتطويــره .....الــخ .
وعنــد اســتعراض قانــون حمايــة البيئــة رقــم )6( لســنة 2017 واملعمــول بــه اعتبــارا مــن تاريــخ نشــره يف   •
اجلريــدة الرســمية ب 2017/3/19 مت تعريــف التنميــة املســتدامة: التنميــة التــي حتقــق التــوازن بــني 
الســالمة البيئيــة والتنميــة االقتصاديــة والتنميــة االجتماعيــة وتضمــن اســتخدام املــوارد الطبيعيــة مــع 

احلفــاظ عليهــا لتحقيــق العيــش الكــرمي لألجيــال القادمــة.
ومت تعريــف املنطقــة اخلاصــة بيئيــا: أي منطقــة محــددة جغرافيــا وغيــر مشــمولة يف الشــبكة الوطنيــة   •
التنميــة  مفاهيــم  لدمــج  متكامــل  منهــج  ووفــق  مــوروث طبيعــي مميــز  وذات  الطبيعيــة  للمحميــات 
احملليــة بــاإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة وتــدار ضمــن اطــر تشــاركية فاعلــة ألصحــاب العالقــة 

ويصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزيــر.
املــادة 4/  رقــم 51 لســنة 1999يف  والســواحل وتعديالتــه  البحريــة  البيئــة  •  كمــا ورد يف نظــام حمايــة 
تعمــل الــوزارة علــى حمايــة البيئــة البحريــة والســواحل واحملافظــة عليهــا وتتولــى لهــذه الغايــة بالتعــاون 

وبالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة املهــام التاليــة:  

 أ. اعــداد املواصفــات القياســية لنوعيــة امليــاه البحريــة يف امليــاه االقليميــة واملعاييــر اخلاصــة بالتحكــم 
بامللوثــات الناجتــة مــن جميــع االنشــطة املاحيــة املائيــة واجلويــة والبريــة مــن اي مصــدر ســواء 

اكان ثابتــا ام متحــركا والتــي تــؤدي الــى تلــوث البيئــة البحريــة. 
 ب. مراقبة نوعية املياه البحرية والتنوع احليوي لها والتفتيش البيئي عليها. 

 ج. انشاء محطات قياس ملراقبة البيئة البحرية وادارة هذه احملطات. 
 د. حتديــد مناطــق االنشــطة املائيــة املســموح بهــا كالســباحة والصيــد والرياضــة املائيــة والغطــس 

ــاء.  ــر حتــت امل والتصوي
هـ. االستعانة باخلبرات الازمة محلية كانت او خارجية إلزالة التلوث. 

 و. تشكيل جلان فنية من املختصن داخل الوزارة وخارجها لتقدير كميات املواد امللوثة. 
 ز. جمع البيانات املتعلقة بالظروف الطبيعية بقصد تخصيص مناطق حلماية االحياء البحرية. 
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باملجمــل اغلــب األنظمــة الصــادرة مبقتضــى قانــون حمايــة البيئــة رقــم 52 لســنة 2006 او مبوجــب   •
قوانــني أخــرى تشــير بطريقــة غيــر مباشــرة الــى أهميــة تكامــل اإلدارة حلمايــة البيئــة مبــا فيهــا اإلدارة 

الســاحلية منهــا: -

نظام ادارة املواد الضارة واخلطرة وتداولها رقم 24 لسنة 2005  •
نظام تقييم االثر البيئي رقم 37 لسنة 2005  •

نظام حماية التربة رقم 25 لسنة 2005  •
نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005  •

نظام حماية البيئة من التلوث يف احلاالت الطارئة رقم 26 لسنة 2005  •
نظام احملميات الطبيعية واملتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005  •

نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم )65( لسنة 2009  •
نظام استعماالت األراضي رقم 6 لسنة 2007   •

وميكن اإلشارة الى قانون الزراعة وقانون الغداء أيضا   •

أفضل املمارسات الواجب اتباعها يف املواقع األثرية:

احترام القيم املجتمعية وعدم ممارسة كل ما يخدش احلياء.   •
عدم جتاوز حواجز احلماية واإللتزام باملسارات املتبعة او تسلق االثار.   •

عدم الكتابة او العبث باالجزاء االثرية والطبيعية املوجودة يف املواقع او اقتناء بعض التذكارات من املوقع.   •
جتنب االتكاء على اجلدران او اية عناصر داعمة وجتنب الركض يف املسارات.   •

جتنب التدخن واألكل أو الشرب يف املناطق املغلقة ورمي النفايات يف االماكن املخصصة.   •
عدم العبث او تشويه اللوحات التعريفية واالرشادية.   •

االستفسار عن املواقع التي مينع بها التصوير وعادة يجب ان تكون هناك لوحة )ممنوع التصوير(.   •
احملافظة على الغطاء النباتي الطبيعي للموقع وعدم العبث به.  •

احلصول على التراخيص الازمة ألي ابحاث او دراسات علمية يف املوقع.  •
اشــتراط تواجــد مرافــق مــع املجموعــات الســياحية، والــذي يعــد مســؤوال عــن االمتثــال للمعاييــر   •

الــزوار اآلخريــن. إزعــاج  القواعــد وعــن ســلوك املجموعــة وعــدم  الــواردة يف هــذه 
التزام باوقات الزيارة املسموح بها واحملددة من إدارة املوقع.  •

منــع حــدوث االحتــكاك أو االزدحــام داخــل املوقــع األثــري مــن خال تنظيــم دخول األفــراد واملجموعات   •
الصغيرة.
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يعرف اإلرث الطبيعي حسب إتفاقية حماية التراث العاملي الثقايف والطبيعي لعام 1972م بأنه:
املعالــم الطبيعيــة املتألفــة مــن التشــكات الفيزيائيــة أو البيولوجيــة، أو مــن مجموعــات هــذه التشــكات 
التــي لهــا قيمــة عامليــة اســتثنائية مــن وجهــة النظــر اجلماليــة، أو الفنيــة والتشــكات اجليولوجيــة أو 
الفيزيوغرافيــة، واملناطــق احملــددة بدقــة مؤلفــة ملوطــن األجنــاس احليوانيــة أو النباتيــة املهــددة، التــي لهــا 

ــم، أو احملافظــة علــى الثــروات. قيمــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــر العل

احليود املرجانية الطبيعية 

احليود املرجانية: 
ــف مــن  ــي تتأل ــة والت ــف مــن الشــعاب املرجاني ــاء تتأل ــرة أو مــا تشــبه األرصفــة حتــت امل ــاكل كبي هــي هي
عــدة انــواع مــن املرجــان، وتعــد مــن احليوانــات الافقاريــة البحريــة. وتعــد احليــود املرجانيــة مــن األنظمــة 

البيئيــة املعقــدة وحتتــوي علــى اعــداد كبيــرة مــن الكائنــات احليــة االخــرى.

احليود املرجانية االصطناعية
صورة 13: حيد مرجاني يف خليج العقبة

اإلرث الطبيعي يف العقبة 
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احليود املرجانية االصطناعية 

السفينة الغارقة )سيدار برايد(: 
ســفينة ســيدار برايــد مســتلقية علــى جانبهــا علــى بعــد 200م مــن الشــاطئ يف خليــج محمــي والــذي يعــد 
اآلن موطنــاً مهمــاً ألنــواع كثيــرة مــن األســماك والشــعاب املرجانيــة ونقطــة جــذب ســياحية للغواصــن. مَت 
إغــراق ســفينة ســيدر برايــد يف تشــرين الثانــي مــن عــام 1985 بإشــراف جالــة امللــك عبــداهلل الثانــي بــن 

احلســن حفظــه اهلل ورعــاه، لتشــجيع منــو و تكاثــر الشــعاب املرجانيــة وإنشــاء موقــع للغــوص يف البحــر.

صورة 14: السفينة الغارقة )سيدار برايد(
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الدبابة الغارقة:
ــى  ــى أطــاق 250 طلقــة بدقيقــة الواحــدة وترســى عل ــا القــدرة عل ــات العســكرية ولديه وهــي مــن الدباب
عمــق 5-7 أمتــار، ومت أغرقهــا عــام 1999م لتكــون معلــم للغــوص. الدبابــة االن مزينــة ومحاطــة بشــعاب 
مرجانيــة والعديــد مــن األســماك متعــددة االلــوان ومــا ســاعد علــى ذلــك قربهــا مــن الشــاطىء وســهولة 

وصــول الشــمس إليهــا.

صورة 15: الدبابة الغارقة
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طائرة C-130 )هيركليز(: 
ــرة نقــل عســكرية مــن طــراز هركليــز ســي 130،  ــة اخلاصــة هيــكل طائ ــة االقتصادي أغرقــت ســلطة العقب
خارجــة مــن اخلدمــة حصلــت عليهــا هديــة مــن ســاح اجلــو امللكــي، لتكــون مركــزاً لنمــو الُشــعب املرجانيــة 
ــداً ويقصدهــا  ــاً متزاي ــي تشــهد تنامي ــة لرياضــة الغــوص الت ــج العقب ــاه خلي ومنطقــة جــذب ســياحي يف مي
غواصــون مــن مختلــف العالــم، ســيعمل موقــع الطائــرة اجلديــد علــى تخفيــف الضغــوط الواقعــة علــى احليــود 

املرجانيــة الطبيعيــة وعلــى موقــع الســفينة الغارقــة والتــي تســتقبل نســبة كبيــرة مــن الغواصــن ســنويا. 

صورة 16: طائرة  C-130 )هيركليز(: 
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اختيار مراكز الغطس بناء على السمعة احلسنة جتاه البيئة البحرية .   •
االطاع ومعرفة احلياة البحرية يف العقبة من خال األدلة املتوفرة.  •

التمييز بن احليود املرجانية الطبيعية والصناعية.  •
جتنب ملس أو اإلمساك باملرجان أو غيره من االحياء البحرية.  •

استمتع بالتصوير حتت املاء ولكن راقب أين تقف.  •
عدم الغوص بهدف صيد احليوانات البحرية وأن تكون ذو مسؤولية اجتاه احلياة البحرية.  •

عدم جمع او التقاط القطع البحرية كاملرجان واألصداف ومنع االجتار بها.   •
عدم الكتابة او النقش على املجسمات الغارقة.   •

عدم رمي الطعام يف املاء بهدف اطعام احليوانات البحرية أو محاولة الغوص إلطعامها باليد.   •
االهتمام بالشاطئ وضمان نظافته وجماله.  •

مراجعة خريطة موقع الغوص قبل النزول للماء وممارسة رياضة الغوص.   •
التبليغ عن التجاوزات البيئية والقانونية التي قد حتدث باملاء.   •

االلتزام بقواعد وتعليمات الزمالة أثناء الغوص دائما.   •
الترويج للمواقع التي قمت بالغطس عليها.   •

ممارسة أساليب وقواعد الغطس السليمة حتت املاء واحملافظة على الطفو املناسب  •
عدم العبث أو استثارة الكائنات البحرية مهما كان حجمها أو نوعها.  •

دعم املؤسسات العاملة يف مجال حماية البيئة البحرية.  •

أفضل املمارسات داخل مواقع الغطس:
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الصورة 1: 
http://alahaywat.blogspot.com/08/2014/blog-post_91.html

الصورة 2: 
https://www.facebook.com/History.Of.Aqaba/photo/a.277451339122300.1073741829.27

741502909383805/7263232474444/?type=3&theater

الصورة 3: 
https://www.facebook.com/History.Of.Aqaba/photos/a.277451339122300.1073741829.2

733290623538367/77263232474444/?type=3&theater

الصورة 4: 
http://alahaywat.blogspot.com/12/2014/blog-post_26.html

الصورة 5: 
https://www.facebook.com/History.Of.Aqaba/photos/a.277348669132567.1073741828.2

693103897557040/77263232474444/?type=3&theater

الصورة 6:
http://alahaywat.blogspot.com/12/2014/blog-post_26.html

الصورة 7:
https://www.facebook.com/pg/History.Of.Aqaba/photos/?ref=page_internal

الصورة 8: 
https://www.facebook.com/History.Of.Aqaba/photos/a.277451339122300.1073741829.2

753417018192394/77263232474444/?type=3&theater

مراجع الصور:



View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/325473235

