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 الشمولي المخطط إعداد عن امةع لمحة

 :العام الهدف

ي الّسياحالبتراء التنموي  إقليمالهدف العام للمشروع هو تزويد سلطة  إن

البتراء بطريقة فاعلة  قليمخطط لها إلبمخطط شمولي استراتيجي لتوجيه التنمية الم  

  ة.ومتوازنة ومستدامة لفائدة المجتمع المحلي على مدى السنوات العشرين القادم

ويحتاج األمر إلى عناية خاصة لحماية محمية البتراء األثرية نظرا لمكانتها العالمية 

 ي.الّسياحالبتراء التنموي  إقليموالتي تقع بشكل كامل ضمن منطقة سلطة 

 :المشروع مدة

 (  1111حزيران  -1111شهر  )تموز  11 

 :المخطط إعداد عملية

البتراء تشتمل على مرحلة  قليمإل تطوير الخطة الشمولية االستراتيجية إن

وكانت نتائج هذه   تشخيصية تتضمن ورش عمل ومقابالت مع الشرائح المعنية.

المرحلة هي األساس للتوسع في التحليل التفصيلي والسيناريوهات واالستراتيجية 

بما في ذلك قوانين تشجيع االستثمار الخاص مع مراعاة حماية المحمية األثرية في 

البتراء فقد تم إعداد تقارير  قليموباإلضافة إلى التقرير العام إل . قليماإل كل أنحاء

ستراتيجية اتتضمن خطة  قليمالستة داخل اإل المجتمعات المحليةمنفردة لكل من 

الة ومستدامة لكل منطقة  آخذة في الحسبان المزايا الخاصة لكل من متوازنة وفعّ 

 هذه المجتمعات.
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  البتراء إلقليم بالنسبة األثرية البتراء محمية أهمية
 

ي دورا مهما في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الّسياحيلعب القطاع 

وتحتل محمية البتراء األثرية مكان  الصدارة  في هذا الدور حيث   البتراء. إقليم

جميعها  وجمع وتخزين المياه النبطية والمحفورة نظمة الريّ أتمثل القبور والمعابد و

ونظرا لقيمة البتراء العالمية المميزة  نظيرها, في الصخر تحفا فنية وجمالية عزّ 

لتراث العالمي بإدراج البتراء على الئحة ا 1292قامت منظمة اليونسكو في عام 

واحدة من عجائب الدنيا  1117كما تم اختيارها في عام  كموقع تراثي عالمي,

درجت  منظمة اليونسكو التراث الثقافي البدوي أ  1119وفي عام   السبع الجديدة.

 البتراء ووادي رم ضمن قائمة اليونسكو للتراث اإلنساني غير المادي. إقليمفي 

 

 211.111إلى  1111وصل عدد زوار البتراء اإلجمالي في عام  

مليون  1.12مقتربا من الطاقة االستيعابية القصوى لمحمية البتراء األثرية والبالغة 

ن الزيادة الكبيرة في عدد الزوار زاد حجم إ  قديرات منظمة اليونسكو.تحسب زائر 

البتراء فحسب بل تدعم  إقليمالضغط على المحمية التي ال تساهم في اقتصاد 

ن اإلمكانية االقتصادية أن نأخذ بعين االعتبار أولكن يجب  ؛االقتصاد الوطني

م تستغل بكامل طاقتها بعد, كما ل ة والقطاعات األخرى المرتبطة بهالّسياحلقطاع 

بما فيها محمية البتراء األثرية غير  قليمن حماية الموارد الطبيعية والثقافية في اإلأ

 كافية.

يحد من التنمية االقتصادية ويفاقم  لإلقليمن الخلل في البنى التحتية إ

لمرجوة الفائدة ا يحصلون علىالبتراء ال  إقليمن سكان إلذلك ف  المشكالت البيئية.

ن تطوير وتحسين البنية التحتية قليم.  لذا فإمن اإلمكانيات والفرص الكبيرة في اإل

   هو مطلب متزايد لتسهيل النمو االقتصادي. 
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 البتراء قليمإل الرئيسة التحديات

اء األثرية وعلى المنتجات والخدمات إن إجراء تحسينات داخل محمية البتر

المرتبطة بها يمكن أن يعزز الوضع االقتصادي ونوعية الحياة, ويقلل من  السياحية

  .لإلقليمحجم التفاوتات واالحتقانات االجتماعية ويحمي الموارد الثقافية والطبيعية 

يخاطب القضايا االقتصادية  االستراتيجي إن مشروع مخطط البتراء الشمولي

ة الّسياحاالجتماعية والبيئية األكثر إلحاحاً والمرتبطة بمحمية البتراء األثرية, ونمو 

ال لألرض باإلضافة إلى التحديات االجتماعية وتحديات البنية واالستعمال الفعّ 

التحتية, والتي تم طرحها في سياق المقابالت الشخصية العديدة, والورش 

 هذه المجتمعات.المجتمعية والمناقشات التي دارت في 

 البتراء مما يلي: إقليموتأتي التحديات الرئيسة لتنمية 

 :اجتماعي اقتصادي منظور من التحديات .0
البتراء من ناحية  إقليموالقبائل في  ةتقليص التفاوت بين المجتمعات المحلي -

 الدخل وعدد ونوعية الوظائف والتعليم والتنمية البشرية بشكل عام.

وذلك لتطوير سلسلة  ؛ةالّسياحية للقطاعات المرتبطة بتعزيز القدرة التنافس -

 ة.الّسياحية لقطاع إقليمتوريد 

توفير مصادر عمل بديلة للسكان ال تكون مرتبطة بشكل مباشر بمجال  -

 ة.الّسياح

تشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية من القطاعين العام والخاص في  -

 االقتصاد المحلي.

 :األثرية البتراء ةمحميّ حماية  منظور من التحديات .9
تحسين القدرة االستيعابية وتدفق الزوار بما يتماشى وراحتهم مع  -

 المحافظة على هذا التراث العالمي.

عرض في محمية رفع جودة الخدمات وزيادة تنوع المنتوجات التي ت   -

االنفاق مع البتراء األثرية وذلك لزيادة رضا الزوار ودفعهم لزيادة 

 ثار السلبية المترتبة على المحمية جراء ذلك.اآلالعمل على تخفيف 

المسبق للتذاكر وإرساء مفهوم تدفق الزوار  إنشاء خدمة الحجز واإلصدار -

والذي من شأنه أن يحقق توزيعاً متساوياً للزوار على مدار اليوم وعلى 

 مدار العام.

إنشاء سياسة واضحة المعالم تختص بالحيوانات في محمية البتراء  -

 .األثرية

ترسيم حدود محمية البتراء األثرية وموقع التراث العالمي بطريقة منطقية  -

 واضحة ي تفق عليها مع جميع األطراف المعنية.

 :السياحية البتراء منتجات منظور من التحديات .3
تخطيط وتنفيذ أنشطة سياحية خارج محمية البتراء األثرية تكون  -

 مكملة للخدمات التي تقدمها المحمية.

تسويق مجموعة متنوعة من األنشطة وعوامل الجذب تنظيم و -

 .قليمعلى البقاء لفترة أطول في اإل الّسياح بطريقة تحفّز  السياحية

 أكثر زيادة العائدات واألرباح من خالل تقديم منتجات محلية  -

 إبداعا وأعلى قيمة يتم ترويجها وتسويقها بمهنية عالية.

خر للعمل بآية بشكل أو دعم المشاريع الصغيرة والمشاريع العائل -

 معاً ضمن جمعيات تعاونية.

رافق يجاد خدمة إ - من موظفين محليين على  ي الشخصيالّسياحالم 

درجة عالية من التعليم والتدريب لتوفير مصادر مختلفة لفرص 

 عمل جديدة.

جل على طريقة "اصعد وانزل " من أ كوكيةمإنشاء خدمة نقل  -

 ليين على حد سواء.والسكان المح الّسياح تسهيل حركة 

 :األراضي استغالل منظور من التحديات .4
وضع حدود تتوافق واالزدحام الكبير للمواقع األثرية وملكية  -

األراضي والوحدات البيئية والمعالم األخرى مثل الطرق.  )وضع 

ات الكبيرة للمواقع األثرية والوحدات عحدود تبين مناطق التجم

رق مع مراعاة األراضي التي البيئية والمعالم األخرى مثل الط

 يملكها السكان(

إيجاد تعريف واضح لمناطق استغالل األراضي الحالية أو  -

 المقترحة داخل إقليم البتراء.

جمع بيانات ونظم معلومات جغرافية وخرائط موثقة وذلك للحاجة  -

الماسة لوضع أساس يمكن االعتماد عليه في التخطيط الستغالل 

 األراضي. 

 تطوير الحضري عن طريق المراقبة والتخطيط. رفع كفاءة ال -
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االهتمام بإيجاد سياسة رسمية حول مدى مالئمة أو حظر التعدين  -

في بعض مناطق إقليم البتراء وذلك لحماية المواقع األثرية 

 والموارد في محمية البتراء األثرية وفي اإلقليم.
دن إيجاد مقترح لتنظيم استغالل األراضي في المناطق والم  -

   الواقعة خارج التنظيم.

 :بيئي منظور من التحديات .7
وضع آليات إلنشاء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة  وشاملة للحصول على  -

معلومات عن النباتات والحيوانات والمصادر األخرى الموجودة في 

 أراضي اإلقليم.

وضع أنظمة أكثر صرامة لحماية البيئة الطبيعية وخاصة ما يتعلق  -

 مع الحطب في اإلقليم.بالرعي وج

دمج المناطق التي تم حمايتها بخطط الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وفي  -

خطة اإلقليم التنموية عن طريق التواصل والتنسيق الوثيق بين الجمعية 

 ي.الّسياحالملكية لحماية الطبيعة وسلطة إقليم البتراء التنموي 

 :التحتيّة ةالبني منظور ومن اجتماعي منظور من التحديات .6
تحقيقققق تقققوازن يعقققالج قلّقققة الخقققدمات االجتماعيقققة وتوزيعهقققا غيقققر  -

 المتكافئ في مختلف أنحاء اإلقليم.

ي وبققين الّسققياحتعزيققز التعققاون بققين سققلطة إقلققيم البتققراء التنمققوي  -

المقاولين )مزودو خدمات المرافق( إليجاد سياسقة  توسقعة مرافقق 

 واضحة في اإلقليم.

بين المؤسسات وأصحاب العالقة مما  إنشاء بيئة تواصل سهلة -

ي الّسياحيتيح وضوح التعامل بين سلطة إقليم البتراء التنموي 

 والوزارات المختلفة وذلك لتجنب تداخل األدوار.

تسهيل الحصول على المعلومة وإيجاد طرق تواصل  بين سلطة  -

 ي  وبين السكان المحليين.الّسياحإقليم البتراء التنموي 

اصالت حديث للحقد مقن التقأثير السقلبي علقى البيئقة توفير نظام مو -

والذي تسببه الحقافالت التقي تعمقل بوققود القديزل وحركقة المقرور 

 المزدحمة بشكل متزايد وخاصة في وادي موسى.

 

 

 

 

ال بد أن يتم  البتراء إقليمزيادة التنمية في تواجه إن التحديات الرئيسة التي 

 توائمرؤية والخطة االستراتيجية الرئيسة تناولها بشكل مفّصل للتأكد من أن ال

ولمجتمعاته المحلية الستة  البتراء قليممكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات إل

 كالً على حدا. 
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  البتراء إقليم عن عامة لمحة

وتبلغ مساحة إدارةٌ )شبه ال مركزية(.ي حالّسياالبتراء التنموي  إقليم تتولى سلطة  

تقع عليها محمية البتراء  دونما 1121.91ألف دونم منها  1722.41 قليماإل

ووادي  ,والطيبة ,والراجف ,األثرية, وتقع المجتمعات المحلية الستة )دالغة

لف أ 17.244قليم حيث يبلغ عدد سكانها وبيضا( ضمن اإل ,م صيحون, وأموسى

ين المجتمعات , ويربط ب1112نسمة حسب تقديرات دائرة اإلحصاءات العامة لسنة 

بط طريق وادي المحلية الستة شبكة طرق سريعة ومصانة بشكل جيد, حيث ير

بمنطقة وادي موسى,  إلقليمن في شمال اعربة منطقتي بيضا وأم صيحون الواقعتي

بينما تقع وادي موسى والطيبة والراجف على جوانب طريق الملوك )الشارع 

فترتبط  قليمى الجزء الجنوبي من اإلي(, أما منطقة دالغة الواقعة في أقصالّسياح

 بالراجف عن طريق شارع مسعودة.

 

 المجتمع

 عدد السكان

دائرة اإلحصاءات 

1112 

مساحة األراضي 

 الموجودة

داخل حدود كل منطقة 

 بالدونم

 القبائل 

 العمارين 23 411 بيضا

 البدول 121 1,631 أم صيحون

 اللياثنة 321,7 192,17 وادي موسى

 اللياثنة 111,3 712,2 الطيبة

 الرواجفة 991,1 274,1 الراجف

 السعيديين 231,1 434,1 دالغة

المجموع 

 الكلي
244,17 *3434,1  

الحي الواقعة ضمن وادي موسى والمصنفة كمنطقة سكنية لم  منطقةستثناء ا*ب

 لتنمية بعد.تطلها ا
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 البتراء قليمإل يةالشمول الرؤية

منطقة جذب سياحي إلى قبلة سياحية عالمية بامتياز, التحول من مجرد 

مرتكزة على تراثها الطبيعي والثقافي األصيل والفريد من نوعه ونوعية الخدمة 

 المميزة ذات المعايير البيئية العالية.

 :البتراء قليمإل االستراتيجية األهداف

   على المدى الطويل  لإلقليموالتراثية الفريدة حماية وحفظ القيمة الطبيعية

من المنافع االقتصادية التي تجنى على  أكثر يجب أن تحظى باألهمية 

 المدى القصير.

   تشجيع سلوكيات المبادرة واقتصاديات السوق في ظل مجموعة مختصة

 ق بصرامة وشفافية.بطالتعليمات التي ت  من األنظمة و

 من خالل تنمية وتطوير األنشطة  قليمى اإلتعزيز قيمة اإلبداع على مستو

 .االقتصادية والخصائص التي يمتاز بها للمنافسة

  تنمية المدن بأنماط بناء حديثة ومريحة وعلى مساحات محصورة مما

يتيح سهولة خدمتها بالبنى التحتية والخدمات العامة وبحيث تسمح 

ر من مساحات باستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية باستهالك أقل قد

 األراضي.

  إتاحة الفرص المتكافئة من خالل توفير البنى التحتية والخدمات العامة

 .قليماألساسية في جميع مناطق اإل
 

على العمل بمسؤولية  يّ الّسياحالبتراء التنموّي  إقليميشتمل دور سلطة 

نمية ية في هذه المنطقة وتوفير الرعاية والمحافظة على التالكنوز األثرلحماية 

ويشتمل دور السلطة كذلك على العمل بما يحقق   بشكٍل مستدام وبكل وسيلة متاحة.

والسعي لتحقيق المساواة االجتماعية وتوفير الفرص المتكافئة  قليممصالح سكان اإل

وأخيرا فإن السلطة ستضمن إشراك كل من  لجميع المواطنين على حٍد سواء. 

 كل فاعل في عمليات التنمية المستقبلية.بش لإلقليمالمجتمعات المحلية الستة 
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  البتراء إقليم ضمن أم صيحون

 

 
 

كم من وادي  2على بعد حوالي  البتراءتقع أم صيحون في الجزء الشمالي من إقليم 

كم جنوب بيضا التي تقع في أطراف الجزء الشمالي  2موسى مركز اإلقليم وحوالي 

ضمن  األثرية البتراءدما أدرجت محمية من اإلقليم.  وتم بناء بلدة أم صيحون عن

, وذلك من أجل توفير مساكن 1292أحد مواقع اليونسكو للتراث العالمي عام 

 جديدة لقبيلة البدول التي كانت تسكن الكهوف داخل حدود المحمية.

 

تنتمي قبيلة البدول إلى قبائل البدو الذين تم إدراج تراثهم الثقافي وتقاليدهم في عام 

 قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. على 1119

 

وذلك بعدد  البتراءتعتبر أم صيحون واحدة من أصغر المجتمعات الستة في إقليم 

 121إناث( وبمساحتها البالغة  912ذكور و  912نسمة ) 1231سكانها البالغ 

حد أوبالرغم من صغرها فإن أم صيحون لديها  ,التي تفع ضمن حدود البلدة ادونم

 ,أعلى معدالت الوالدة في اإلقليم مما يرجح تنامي سكانها بدرجة كبيرة

( نسمة لكل دونم على أساس 2,2)  1112وبلغت الكثافة السكانية في عام  

المساحة التي تفع ضمن حدود البلدة.  وهذه النسبة تعتبر مرتفعة نسبيا مقارنة مع 

 ( نسمة لكل دونم.1اإلقليمي البالغ)المتوسط 

 

 البتراءالمرتبطة بمحمية  السياحيةبر البدول أوائل المشاركين في األنشطة يعت

ويسيطر البدول وبوجه   ,البتراءإلرتباطهم التاريخي الوثيق بموقع  األثرية

الخصوص على أعمال بيع الهدايا التذكارية للسياح لذلك فهم يمتلكون معظم 

يوفر البدول جوالت   ة إلى ذلكالمحالت التجارية التي تقع داخل المحمية. وباإلضاف

ركوب على ظهور الحمير أو الجمال في المناطق األساسية في المحمية.  وخدمة 

األنشطة األخرى التي يمارسها البدول على الرغم من قلة  أحديين الّسياحاألدالء 

الحاصلين منهم حاليا على الرخصة الرسمية الالزمة للعمل كأدالء سياحيين في 

.  ويساعد البدول في بعض األحيان فرق التنقيب عن اآلثار األثرية اءالبترمحمية 

 .البتراءفي 

 

ليست مرتبطة بمحمية  دخل أم صيحون يمتلكون مصادر سكان من عدد قليل فقط

 التقاعد أو من الوظائف الحكومية الدخل من مثل مصادر , األثرية البتراء

 ة بمنطقة المحمية كمصدراألنشطة المرتبط العسكري. وإلعتماد البدول على

رئيسي للدخل فقد أعطوا وعدا عند ترحيلهم خارج المحمية بالحصول على 

من العمل  كسب المال وسهولة ,في المحمية أعمال تجارية لتشغيل إمتيازات خاصة

 على أم صيحون  سكان العوامل التي تحول دون حصول بعض أحدهي  الّسياح  مع

في  خياراتهم حصر يؤدي في نهاية المطاف إلى ما وهذا , عال من التعليم مستوى

  .ةالّسياحلها عالقة ب ليس الحصول على فرص عمل

 

إن ملكية األراضي غير المسجلة أوغير الواضحة هي واحدة من القضايا الرئيسية 

التي تعيق التنمية في اإلقليم بشكل عام. ومع ذلك, هناك عدة عوامل أخرى تعيق 

إن موقع أم صيحون يحدُّ من حيز التنمية بسبب  -أوالالتنمية في أم صيحون: 

%  31صعوبة التضاريس من الجهة الشرقية حيث يوجد منحدرات يزيد ميلها عن 

 األثرية البتراءبسبب قربها من حدود محمية  أو صخور عارية ليست مناسبة للتنمية

 لوث البصريمنع التالقرب من المحمية  يتطلب  اوهذ ,من الجهة الجنوبية والغربية

, ولذلك يجب وبشدة إبقاء التلوث البصري في حدوده  لموقع التراث العالمي هذا

خسر البدول األراضي التي تعود لهم عرفا عندما تم رسميا تشكيل  -الدنيا. ثانيا

, وقد تم بناء قريتهم التي كانت وال تزال محاطة بأراض تابعة األثرية البتراءمحمية 

, أخيرا. وعليها ي ال يملك البدول أراض خاصة بهم ليتوسعوالقبائل أخرى. وبالتال
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لألراضي المحيطة  التصنيف الحالي هوو صيحون أم تنمية يعيق هناك عامل آخر

المخطط  تحليالت أظهرت ومع ذلك,. للتنميةغير قابلة  أراضعلى أنها  بها

 الشمال إلى البلدة لتوسيع نطاق المتاحة الشمولي أن هناك ما يكفي من األراضي

ويجب األخذ بعين االعتبار أن جزءا من تلك . بيضا إلى على طول الطريق

 حاليا من المأهولةالمنطقة أما . وادي موسى من عائالت إلى تعود ملكيتها األراضي

 .منطقة سكنية مصنفة على أنها فهي  أم صيحون

 

 أكثر المناطق إحدى ، فإنها تعتبرصيحون أم منطقةصغر حجم نظرا ل
وما إلى  والتعليمية الخدمات الطبيةمثل العامة  من حيث المرافق اإلقليمفي  ناحرما
متطور؛  نظام صرف صحي ومجاري صيحون أمومع هذا يوجد في  ذلك.

الخدمات  االستفادة من في وضع يمكّنها من، فهي وادي موسى من قربهاوبفضل 
 الموجودة هناك ايضا. والمرافق

 

التعاونية : جمعية أم صيحون صيحون أمهناك جمعيتان مسجلتان في 
، يبدو أن نشاط ومع ذلك. السياحية التعاونيةوجمعية نساء أم صيحون  السياحية

 الوقت الحالي. ن قليل فييتلك الجمعيت
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 الموقع حساسيّة تحليل

ولكل مجتمع محلي بدمج خرائط  لإلقليمخريطة أولويات التنمية  إعدادتم 

خرائط أولويات التنمية لتحديد  واستخدمت , لموقع مع خرائط فّعالية النموحساسية ا

 والمصادر األثريةمن التأثير على المواقع  المناطق التي يمكن تنميتها بأقل قدر

الطبيعية المهمة بحيث تسمح بتوفير الخدمات العاّمة بأكبر قدر من السهولة 

على العديد من األسس والمعايير  بناءاً هذه الخرائط  إعدادوالفعاليّة. وقد تم 

 الموضوعية:

 وتشمل هذه االسس والمعايير الموضوعيّة ما يلي :

 المنحدرات وطبوغرافية األرض. -

 علوم المياه والجيولوجيا . -

 الغطاء النباتي ) األنواع والمناطق (. -

 .األثريةالمواقع  -

 التربة الزراعيّة. -

 الغابات )ااْلحراش(. -

 الصخور الجرداء. -

 ظر المهمة ) االطالالت(.المنا -

 البنية التحتية لشبكة الطرق. -

 البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. -

 شبكة الكهرباء. -

 القرب من المدارس. -

 معالم المنطقة. -

 الخدمات الصحيّة. -

 .السياحيةالبنية التحتية للسياحة وللنزل  -

 الساحات العامة والمرافق الترفيهية. -

من منطقة إلى دة في هذه القائمة ليست حصرية ويمكن أن تختلف : إن المعايير الموجو ملحوظة 

 .أخرى
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 والتهديدات والفرص والضعف القوة مكامنل (طسوا) تحليل

 أم صيحون لمنطقة

أم صيحون تم تحديد مكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات لمنطقة 

 بناًء على تحليل دقيق وشامل :

 : القوة مكامن

 ما كانت  ألثريّة يثير اهتمام الزائر لفهماة البتراء يفريدة مع محمّ العالقة ال

 عندما كانت مكانا للعيش.المحميّة  عليه

  األجانب مثل استخدام اللغة  الّسياح وجود الخبرات في التعامل مع

 .الّسياح بشأن التعامل مع  وانفتاحهماإلنجليزية 

 معرفة كبيرة بكافة مناطق محميّة لهم دراية و ممن وجود كثير من الناس

 ألثريّة.االبتراء 

  الحصول يتيح الوصول للمحميّة و يسهّلألثريّة االقرب من محميّة البتراء

 على فرص للدخل.

  على ظهور الحمير  للرحالت راجلة أوالرحالت للكأدالء  عملالكفاءة

 والجمال والخيل.

 جمعية نساء أم  ة مثلالّسياحوجود العديد من الجمعيات المرتبطة ب

 السياحيةالتعاونية وجمعية رجال أم صيحون  السياحيةصيحون 

 التعاونية.

  الذين تم إدراج تراثهم الثقافي وتقاليدهم على قائمة غنى ثقافة البدول

 اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

 

 

 

 

 

 

 
 

 : الضعف مكامن

 الخ اإلسكانمثل التلوث وازدحام السير و لالكتظاظثار السلبية اآل,.... 

 األراضي القابلة للتنمية. ةقلّ  والناتجة عن

 عدم كفاية الخدمات العامة. 

 ال يمكن االعتماد عليها. خدمة وسائل النقل العام  

 .عدم كفاية األطباء الثابتين والمختبرات الصحية والممرضين 

  عدم كفاية المدارس لألعداد المتزايدة من الطالب والمدارس الموجودة
 .المثال رة بالمعدات والمدرسين على سبيلفقي

 .الحاجة إلى األراضي لتوسيع القرية نظرا لتزايد عدد السكان 

  عدم السماح بالبناء على بعض األراضي يترتب عليه عمليات بناء غير
 قانونية.

  تدني مستوى التعليم بين السكان مما يجعلهم أكثر حساسية وتأثرا من

 سكان المناطق األخرى.

 ث الروائح الكريهة ومشاكل النظافة العامة لوجود زرائب الحيوانات إنبعا

 داخل المناطق السكنية.

 ركوب  مسارات البنية التحتية للحيوانات )على سبيل المثال عدم توفر

 (. الدواب

  التجارية في أم صيحون وهذا  األنشطةاستعمال األرض ال يسمح بتنمية

 ثريّة.ألاالضغوط على محميّة البتراء  منيزيد 

  ؤدي إلى انخفاض التحصيل تألثريّة اعمالة األطفال في محميّة البتراء

 التعليمي.

 كز الرياضية للجنسين.اعدم وجود األماكن العامة مثل المنتزهات والمر 

 عبر البلدة تشكل خطورة. التي تمر النشطةالسير   حركة 

  السدود.الينابيع وعدم وجود  جفاف المياه بسببقلّة 

 محمية  البتراء األثريقة  إلى القادمين الّسياح ب المتعلقلعمل ا على االعتماد

 .كمصدر وحيد للدخل وذلك لقلة فرص العمل في مجاالت أخرى

 

 

 

 

 



12-44 

 

 

 

 : الفرص

  يمكن ان يكون   السياحيةستثمار في النزل الوا السياحيةتطوير األنشطة

 عامل جاذب وذلك ل:

 لسياحة البيئية.كون الموقع على مدخل وادي الطيبة مناسب ل  -

توفر األماكن المناسبة في منطقة البطحا إلقامة نشاطات في  -

 الهواء الطلق مثل التخييم.

 .األثرية البتراءقربها الجغرافي من وادي موسى ومحمية  -

 توفير رحالت على الخيول أو الجمال أو الحمير بين وادي موسى والطيبة 

 والبطحا وصبرة.

 ء الطيبة من تسويق إنتاجهن مثل مدخل إيجاد مكان مناسب لتمكين نسا

 .لباصات قرب الطيبةاأو عند موقف  األثرية البتراءمحمية 

  السياحيةتنمية قدرات النزل. 

 .منح رخص لفتح وتشغيل بيوت ضيافة صغيرة 

  وإلى وادي  األثرية البتراءتحسين وسائل النقل العام المؤدية إلى محمية

 .ياحيةالسموسى  يعزز االستثمار في النزل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التهديدات

  ة نتيجة األزمات االقتصادية والسياسية سيؤثر على الّسياحإنهيار صناعة

 سكان أم صيحون.

  النمو السكاني المتزايد وعدم مراقبة التنمية المجتمعية والسيطرة عليها قد

 ألثريّة.ايؤدي إلى تدمير محميّة البتراء 

 غوط لتوفير المزيد من األراضي النمو السكاني المتزايد قد يزيد الض

 القابلة للتنمية.

  ؤدي إلى تدهور األوضاع االجتماعية, ونقص ياستخدام عمالة األطفال قد

التعليم قد يعيق التنمية االجتماعية واالقتصادية على المدى المتوسط 

 والطويل.

  القرب من الحيوانات وعدم االعتناء بالنظافة يؤدي إلى انتشار

لوث البصري الناجم عن عمليات البناء العشوائية وغير التاألمراض.

 المنظمة.

  انخفاض مستويات التعليم ومحدودية الفرص االقتصادية يسبب مشاكل

 اجتماعية لمجموعة واسعة من السكان.
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  أفضل لمستقبل يةأم صيحون: رؤ
تطةةوير مجتمعهةةا مةةن مجتمةةع تكمةةن فةةي ألم صةةيحون  إن الرؤيةةة الشةةاملة

إلةى مجتمةةع  السةياحيةفقةط علةى مجموعةة صةغيرة مةةن المنتجةات والخةدمات  يعتمةد
متمّكن وعلى مستوى عال من التعليم  ُيقدم  منتجات وخدمات سياحية عالية الجودة 
مةةن خةةالل نقةةل معرفتةةه بمحميةةة البتةةراء األثريةةة وإقلةةيم البتةةراء وثقافتةةه الغنيةةة إلةةى 

 الزوار.
 

 تنميةةةفةةي بفعاليةةة  تهاشةةاركمأم صةةيحون هةةو  لمسةةتقبلإن افضةةل الفةةرص 
والخةدمات المرتبطةة بهةا، األمةر الةذي سيسةمن لسةكانها  السياحيةالبتراء ومنتجاتها 

عالية واالستفادة مةن فةرص العمةل، ولكةن فةي الجودة الة ذات الّسياحفي  النخراطاب
 ة.الّسياحنفس الوقت أال يكونوا معتمدين اعتمادا كليا على 

 
 للسةكان المحليةين فةرص عمةل بديلةة وفيرالمهةم أيضةا تة ومةع ذلةك، مةن

وفةي هةذا الصةدد،  ة فققط.الّسقياحعلقى  االعتماد تجنب للنساء( من أجل وخصوصا)
 ال بةد مةن تحقيةق هةذا الهةدفولجدا.  ضروري للسكان التعليمي فإن رفع المستوى

فةةي أم صةةيحون وخاصةةة مةةا يتعلةةق منهةةا بةةالتعليم  البنيةةة التحتيةةة المحليةةة تحسةةين
 ووسائل النقل العام. واالتصاالت 

 
 كون مبادراتتان  يفضل أم صيحونوللوصول لمثل هذه الرؤية لمنطقة 

 في المجاالت اآلتية :التنمية 

 ي.الّسياحالنشاط  -

 ية.الّسياحالنزل  -

 .السياحيةالخدمات والمنتجات  -

 نشاطات اقتصادية أخرى. -

 المنطقة السكنيّة. -

 األراضي القابلة للتنمية واستغالل االراضي.  -

 المواصالت العامة. -

 الخدمات والمرافق العامة. -

 القضايا االجتماعية. -

 المياه ومعالجة الصرف الصحي ومياه األمطار. حّ ش -

 إدارة الطاقة. -

 البيئة. -

 

 

 أم صيحون: نظرة عامة على المقترحات الرئيسية

 

 المسؤولية التمكين

ل علةةى وحصةةتشةةكيل مسةةتقبل السةةكان لل
 المزيد من الفرص 

تصرف الة ندرة الموارد ومسؤولي تحمل
 ضمن الهيكل التنظيمي 

ل علةةى تةةراخيص لألنشةةطة فةةي وحصةةلا
 ةالمقترح حديقة الحيوانات

وقةةةف األنشةةةطة المتعلقةةةة بالةةةدواب فةةةي 
 ةالبتراء األثري محميةوسط 

ح اسةةةةةةمللمنةةةةةةاطق والتقسةةةةةةيم الر تغييةةةةةة
 بنشاطات سياحية ذات كثافة قليلة

 المحميةةة نشةةاطات البيةةع فةةي مةةن ليةةلالتق
 قف عمالة األطفالوو

ل علةةى تةةراخيص للمتةةاجر فةةي وحصةةلا
الةةةدخول السةةةوق المقتةةةرح علةةةى بوابةةةة 

 والخروج للمحمية

ل هذه التراخيص بالمحالت داخةل ااستبد
 ووقف عمالة األطفال المحمية

س جميع األراضي القابلةة للتطةوير يكرت
 د الشةار  الةرئيسيجدتكأراضي للبناء و

 أم صيحونفي 

 وضةةة علةةى األراضةةيالقيةةود المفر قبةةلت
 راقةةةةةرواتخةةةةةاذ  , هااسةةةةةتخدام وأنظمةةةةةة

البنةةةةةاء  يضةةةةةاراالسةةةةةتخدام األمثةةةةةل أل
 .المتوفرة

لتنخةةرط فةةي  وسةةائل النقةةل العةةام تحسةةين
 وغيرها من األنشطة فةي ةالّسياحمجال 

 .المخصصةالمناطق 

 االجتماعيةة ل المزيد مةن المسةؤوليةتحمُ 
لتحسةةةةةةين التعليميةةةةةةة البةةةةةةرام   وتقُبةةةةةةل

 دخل.وال مؤهالتال

 عةةدد مكثفةةة لزيةةادة بةةرام  تدريبيةةة تلقةةي
 رخةةص ومةةنن البةةدول مةةن قبيلةةة األدالء
المحليةةةين يين الّسةةةياح للمةةةرافقينخاصةةةة 
 والمنطقة المحيطة بها البتراء للعمل في

 .فقط

 المحميةةة فةةي مسةةؤوليةب دالءاألتصةةرف 
 المحافظةةةةة علةةةةى تةةةةراثهم يسةةةةاهم فةةةةي

 المعرفةةةةةةةةةةبالةةةةةةةةةزوار  ومشةةةةةةةةةاركتهم 
 .المتخصصة
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  يةالّسياح األنشطة

بةالقرب مةن محميةة كونهةا تقةع ل صيحون لديها ميزة إسةتراتيجية كبيةرة أم
 يضةاف.  في جميع أنحةاء العةالم والرتباطهةا التقليةدي بهةا البتراء األثرية المعروفة

فهةةم  صةةيحون أمسةةكان مكةةان العةةيت التقليةةدي ل لمحميةةة تمّثةة، وبمةةا أن الالةةى ذلةةك 
 يسةةتفيدوا أكثةةر مةةن هةةذه، يمكةةنهم أن ومةةع ذلةةك لمنطقةةة.با معرفةةة معمقةةةيمتلكةةون 

فقي قطقاع  ونالعقاملون أن يققوم السقكان المحليقحاجقة ملحقة إلقى  هناكالميزات، لذا 

 غيةر قةانوني عمل أي عن مبتعدين نوعية الخدمات التي يقدمونها،بتحسين  ةالّسياح
 يةالسةةةياحنشةةةطة األ فةةةي مةةةن أجةةةل أن ينافسةةةوا األشةةةخاص اطخةةةرين المنخةةةرطين

 في أرجاء المحمية.والمنتشرين 

 المعمول بها دارة واألنظمةاإلعدة تعديالت جوهرية على ى بإجراء وص  يُ 
 الّسياح د اعدألالمتوقعة  الكبيرةلتعامل مع الزيادة ل وذلك  ةالبتراء األثريمحمية  في

وتهدف هذه التدابير على وجةه الخصةوص لالسةتفادة مةن  ،المحمية القادمين لزيارة
 .أم صيحون في المحليونلسكان اشارك فيها يالتي  تراثيةنشطة الاأل

قتةرح تحويةل يُ  ،فةرص جديةدة للةدخلب أم صةيحونمةن أجةل تزويةد سةكان 
"منطقةة  إلةىمنطقة سكنية من   - وفقا لقواعد تطوير البدو - بلدةتصنيف الحالي للال

 سياحة خفيفة". 

األعمةةال  د مةةنعةةدد محةةدو بإنشةةاء تسةةمنهةةذه  الخفيفةةة ةّسةةياحالمنطقةةة 
والمطةةةاعم  محةةةالت بيةةع التةةذكارات مثةةلة، الّسةةياحاألنشةةطة التجاريةةة المتعلقةةةة بو

 لغيرهةا مةن وينبغةي أن ُيسةمن  ، دور الضةيافةالصغيرة المعروفةة دوليةا بة والفنادق
من حاليا  المبنّية في المنطقة السكان المحليين التي تخدم األعمال التجارية الصغيرة

 وغيرهةةا مةةن الخةةدمات المحةةالت التجاريةةة بعةةض فةةتن إمكانيةةة إن تةةوفير. المدينةةة
البتةراء خةارج محميةة  العمةل يتين المزيد من فرص مدينتهم في أم صيحون لسكان
 .ةاألثري

 

عةةن  أم صةةيحونمحةةالت التجاريةةة فةةي تةةراخيص لل ويمكةةن الحصةةول علةةى
ينبغةةي كمةةا .المحميةةة داخةةل الموجةةودة المحةةالت التجاريةةة راخيصطريةةق اعتمةةاد تةة

 فيمةةا يتعلةةق بتوزيةةع أم صةةيحون بةةين سةةكان أن يضةةمن العدالةةة نظةةام التةةراخيصل
 المتاحة. الفرص التجارية

ياح تكون متاحة للسّ س أم صيحونفي  األقل أزدحاما   ةالّسياحمنطقة ال
مغادرة المحمية إما عن  الّسياح بإمكان المهتمين من خالل عدة وسائل. أوال، 

من  الرواحل ركوب أو أم صيحونخضر( في باص )الخط األالمن  النزول طريق 
هناك. ثانيا، خط  من حافلةليستقلوا ال أم صيحونإلى للمحمية البوابة الخلفية 

 تينمع بعضها البعض، سوف ي بلدات اإلقليمربط كافة الذي ي ،األزرقالحافالت 
يحرصون على التعرف  نيذال، ياح لسّ هذا سيوفر ل .أم صيحونوقف في تلا للزوار
لزيارة لكمكان بديل  أم صيحونسهولة الوصول إلى  ، السكان المحليين إلى

 .واإلقامة
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 ومركز التعريف وااليضاح حديقة الحيوانات
 ةالبتةةراء األثريةة محميةةة فةةيالحيوانةةات  إزدحةةام تواجةةدمةةن أجةةل تخفيةةف 

دم تشةكيلة تقة اتإنشةاء حديقةة حيوانة وتقديم عامل جذب إضافي إلى المنطقة، ُيقترح
قةةام فةةي المنطقةةة مةةا بةةين أم صةةيحون تُ ويفضةةل أن  ، واسةةعة مةةن األنشةةطة للسةةياح

للةةزوار الفرصةةة الكتشةةاف المنةةاظر الطبيعيةةة  لحيوانققاتاحديقققة قدم تسةةو وبيضةةا. 
أو الحميةةةر فةةةي مسةةةارات  ،الأو الجمةةة،الخالبةةةة للمنطقةةةة بواسةةةطة ركةةةوب الخيةةةل 

د عةةن االسةةتخدام التقليةةدي لهةةذه تةةين الفرصةةة كةةذلك لمعرفةةة المزيةةتمخصصةةة، و
تجربةةة كاملةةة حسةةنة اإلدارة و منةةة  ايجةةادوينبغةةي  ،الحيوانةةات فةةي الثقافةةات البدويةةة

مثةةل  الفعاليةةات اليوميةةةكمةةا ويمكةةن تنظةةيم المزيةةد مةةن  ،للةةزوار مةةن جميةةع األعمةةار
 .لتي تشتمل على استخدام الحيواناتالسباقات أو العروض ا

 
، فةإن  فةي العمةل معهةا ذوي الخبرةوحيوانات مالكي ال منبالنسبة للسكان المحليين 

حيةةث يمكةةنهم أن يقةةدموا  ةالبتةةراء األثريةة محميةةةكون بةةديال لتسةة حديقةةة الحيوانةةات
، يسةةمن لةةألدالء باسةةتخدام الخيةةول علةةى محميةةةبسةةبب قةةوانين حمايةةة الف ، خةةدماتهم

دودة طول الطريق المؤدي إلى مدخل السيق فقط، وهي مساحة مملة نوعةا مةا ومحة
خاصة  الجمال والحميرك مرافقي حيوانات الركوب. الّسياح وليست جذابة في نظر 

ولكن حاليا ال يوجد نظام  ،محميةيسمن لهم حاليا التواجد داخل المنطقة المركزية لل
يجب تخفيض عةدد هذا و.محميةأعداد واستخدام الحمير في ال يحددترخيص رسمي 

ثار الهشة المنحوتةة بالصةخور الرمليةة، وفةي الحيوانات بشكل كبير ألنها تضر باط
الةةزوار الةةذين يمشةةون علةةى نفةةس المسةةارات.  احتكةةاك مةةع قةةعكثيةةر مةةن األحيةةان ي

ويقترح أن يتم السماح باستخدام الحيوانات فقط كطريقة بديلةة للسةياح للخةروج مةن 
 .محميةالبوابة الخلفية لل

 
 "البدول"المحليين  فرصة كبيرة للسكان يعطي حديقة الحيواناتإن إنشاء 

 اانهومهاراتهم واالستفادة من الخدمات التي تم إنشاؤها حديثا. كما  لممارسة
ويمكن  شمل أيضا العديد من الخدمات للحيوانات مثل الرعاية الصحية الخاصة.تس

أيضا عمل دورات تدريبية متقدمة على كيفية التعامل مع هذه الحيوانات من أجل 
يء )أحد األسباب الرئيسية لشكاوى الزوار يس ضمان عدم معاملتها بشكل

نقل المهارات والمعارف ستتين المجال ل  حديقة الحيواناتفإن الدوليين(، وكذلك 
كيفية العمل مع هذه الحيوانات. وثمة عامل حيوي  خر هو أن ب الخاصةالتراثية 

 موقف الرواحل يوفر

علةةى نظافةةة وأمةةان أم  فةةي المحافظةةة سيسةةاهممكانةةا لمبيةةت الحيوانةةات، وبالتةةالي 
علةى المةدى البعيةد فةي ومنةع اقتنائهةا  الحيوانةات تربيةصيحون. كما أن التقليل من 

المناطق السكنية أو على مقربة منها سيضمن ظروف معيشية صةحية أكثةر وسةيحد 
 من المخاطر المحتملة النتشار األمراض.

 
ومتطلبات البناء الحسابات األولية والمساحة التقديرية  يبين الجدول أدناه،

الجدول يبين أيضا تقديرا لإليرادات السنوية ،  مع موازنة استثمارية إرشادية
نموذج شراكة بين القطاعين هذا والمحتملة، إلى جانب عدد فرص العمل المحتملة.

 العام والخاص من المرجن أن تكون له أفضل النتائ .
 –أم صييييييييييييييحون 

حديقةةةةةةةة البتيييييييراء 
و  الحيوانةةةةةةةةةةةةةةةةات

ف مركيييييز التعريييييي

 وااليضاح

المسقققققققاحة 

المطلوبققققققة 

التقديريققققققة 

بققققققققققققالمتر 

 المربع

تكلفقققققققققققققققققة 

اإلنشقققققققققققاء 

التقديريققققققققة 

بالقققققققققققدينار 

األردنقققققققققي 

لكققققل متققققر 

 مربع 

مجمققوع تكلفققة 

اإلنشققققققققققققققققققققاء 

التقديريققققققققققققققققة 

بالقققققققققققققققققققدينار 

 األردني

تكلفقققققققققققققققققة 

التأثيققققققققققققث 

التقديريققققققققة 

 ربالقققققققققققدينا

األردنقققققققققي 

لكققققل متققققر 

 مربع

مجمقققققوع تكلفقققققة 

التأثيث التقديريقة 

 بالدينار األردني

األرض المطلوبققققة 

)بمققا فيهققا مواقققف 

 السيارات(

311111 2 1211111 1 1 

إسقققققققققققققققطبل  121

م11بمساحة 
1 

3111 111 211111 21 121111 

 111111 411 112111 211 121 مركز التفسير

 111111 211 111111 211 111 الكفتيريا

 32111 311 21111 211 111 المتجر

مجمقققوع المسقققاحة 

 الداخلية

271  1392111  412111 

التخطقيط وتكقاليف 

غيقققققققققر متوقعقققققققققة 

(11)% 

    229111 

 3342911     المجموع 
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 يةالّسياحالخدمات 
 اوالمناطق المحيطة به يةالبتراء األثر في محمية" يينالّسياحين خدمات المرافق"

معتادون علةى  ، منذ أمد بعيد ، ، وهمالبتراء في منطقة قرون دة  عّ البدول  لقد عات
 موقةةع الةذين عاشةةوا فةي البةدول فةةإن  ولةذلك ؛ المخفيةة وكنوزهةةا الجبةال افاستكشة
 مةنهم لةديهم، وكثيةر فةي المنطقةة شبر، يعرفون تمام المعرفة كل لعدة أجيال البتراء

 وعليه، فإن. الّسياح  مع اليومي اتصالهم من خالل اللغة األجنبية مهارات جيدة في
محمية البتةراء األثريةة.  مختصين في الءدّ أ ليكونوايملكون مؤهالت ممتازة البدول 

 كةةأدالء حاليةةا مةةنهم يعملةةون سةةوى عةةدد قليةةلأنةةه ال يوجةةد  مةةن المسةةتغرب  لكةةنو
لةة حصةولهم  علةى المتةدني وقّ  تعليمهم جزئيا إلى مستوى يرجع هذا قد و رسميين.

برنةةام  تةةدريبي خةةاص بالبةةدول قةةد يسةةد هةةذه  إن تةةوفيرلةةذلك فةة؛  شةةهادات جامعيةةة
 المعرفةةة اإلضةةافية قصةةير لكةةن مكثةةف يركةةز علةةى تةةوفير رنةةام  تةةدريببك الثغةةرة

يمكةن و الذي مةن شةأنه أن  يينالّسياحوالمهارات العملية التي تتطلبها خدمة االدالء 
 .يينالّسياحدالء لأل "رخصة محلية الحصول على " الطالب من

 

 

ول أن للبد تسمن  شأنها أن نيين مالّسياحدالء لأل "المحلية "الرخصة هذه 
 ,والمناطق المالصقة لها فقط محمية البتراء األثرية سياحيين في الءيكونوا أدّ 

مما يتين لهم تقديم  هالمتنزّ للداللة في  النظام الرسمي وسيصبحون أعضاء في
 يحصلون على خدمات الزوار جميعالتأكد من أن الرئيسي، و مدخلالعند  خدماتهم

 ومعترف به قانوني جديد دخل مصدرلق خبيسمن الداللة. هذا النظام الجديد 
الذين تم اعتبار فرصة للسياح ليواجهوا أولئك  كما أن ذلك سيكون بمثابة ،للبدول

في عام  منظمة اليونسكومن قبل  "غير الماديتراثهم وثقافتهم ضمن "التراث 
تتمحور حول  االستما  إلى قصص قادرين على الّسياح يكون  وسوف ، 5002
 .اليوم حتى ذهلةالم هذه اطثار بشكل وثيق مع عاشوا ذينأولئك ال حياة
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 على الشارع الرئيس الجمعيات التعاونية

 إلى ليتحول، أم صيحون كامل للشار  الرئيسي في تجديد قترح إجراءيُ 
لمحلية ا والمنتجات، والحرف اليدوية لشراء الهدايا التذكارية الّسياح يجذب  شار 

، مما يتين على شكل  جمعيات تعاونية هذه المحالت إنشاء أن يتم ويقترح. األخرى
 وسوف يسمن لهم ،معا محالتهم تروي  وتسويق صحاب المحالت التجاريةأل
في الجدول أدناه، .على نحو أكثر فعالية الرئيسي الشار  للقدوم إلى الّسياح جذب ب

ة ومتطلبات البناء مع موازنة استثمارية الحسابات األولية والمساحة التقديري
 إرشادية.

الجدول يبين أيضةا تقةديرا لإليةرادات السةنوية المحتملةة، إلةى جانةب عةدد 
نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص من المرجن أن  ،فرص العمل المحتملة
 تكون له أفضل النتائ .

 –أم صيحون 

الجمعيييييييييييييييييات  

 التعاونية 

عليييييى الشيييييارع 

 الرئيس

لمسققققققققققققققاحة ا

المطلوبققققققققققققة 

التقديريقققققققققققققة 
 بالمتر المربع

تكلفة اإلنشقاء 

التقديريقققققققققققققة 

بالققققققققققققققققدينار 
األردنققي لكققل 

 متر مربع 

مجمقققوع تكلفقققة 

اإلنشقققققققققققققققققققققاء 

التقديريققققققققققققققققققة 
بالقققققققققققققققققققققدينار 

 األردني

تكلفقة التأثيققث 

التقديريقققققققققققققة 

 ربالققققققققققققققققدينا
األردنققي لكققل 

 متر مربع

مجموع تكلفة التأثيقث 

التقديريققققققة بالققققققدينار 

 األردني

متجققققققققققققققققققر  11

 حة بمسا

 1م21

 لكل منها 

1111 211 211111 111 111111 

مقققققققققققققققققققققاهي  4
(Café )

 1م91بمسقققققققاحة 

 لكل منها

311 721 141111 121 91111 

اإلدارة 

 والتخزين

311 211 191111 111 32111 

مجموع المساحة 

 الداخلية

1211  1111111  312111 

التخطقققققققققققققققققققققيط 

وتكقققققاليف غيقققققر 
 %(11متوقعة )

    127111 

 0613911     المجموع 

 
النسقققبة التقديريقققة لمسقققاهمة القطقققاع العقققام ف القطقققاع الخقققاص فقققي 

 المشروع
31  /51 

 11% مققن زوار البتققراء بواقققع 11العائققدات السققنوية التقديريققة )

 دنانير للزائر(
011111 

 61 العدد التقديري لفرص العمل
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 الفنادق الصغيرة ودور الضيافة في أم صيحون

بإنشاء دور ضيافة صغيرة تتم إدارتها مةن  أم صيحونن يتم السماح لسكان ُيقترح أ

مةن إيجةاد مصةدر دخةل إضةافي   وهذا من شأنه أن يمكةن العةائالت ، قبل العائالت
هةذا النةو  مةن السةكن سةيلّبي  ،توفير أماكن إقامة للسياح بأسةعار معقولةةمن خالل 
من أجل معرفة  أم صيحونسكان ، الذين يرغبون في اإلقامة مع الّسياح احتياجات 

دور  ، أصةالة حسةن الضةيافة البدويةة إلةىالمزيد عةن السةكان المحليةين، والتعةرف 
من الواضةن ، ووا عائليا على وجبة اإلفطار التي تقدمها لضيوفهاالضيافة تضفي جّ 

أن هةةذا يتطلةةب معرفةةة أساسةةية فةةي اللغةةة اإلنجليزيةةة )و ي أو لغةةات أجنبيةةة أخةةرى( 
للقائمين علةى دار الضةيافة، ووضةع نظةام لةدعم تقيةيم الجةودة والتسةويق للمةالكين ي 

 المشغلين.
للمشقروع باإلضقافة إلقى  األوليقةسقتثمارية االموازنقة ال الجدول أدنقاه يبقين

  عدد فرص العمل المحتملة.ديرية والتقإليرادات السنوية ا
 أم صيحون

  

 دور ضيافة في  7

 أم صيحون

المسققاحة 

المطلققققققو

بقققققققققققققققققة 
التقديرية 

بققققققققالمتر 

 المربع

تكلفقققققققققققققققققققة 

اإلنشققققققققققققققاء 

التقديريققققققققققة 
بالقققققققققققققدينار 

األردني لكل 

 متر مربع 

مجمقققوع تكلفقققة 

اإلنشقققققققققققققققققققققاء 

التقديريقققققققققققققققققة 
بالققققققققققققققققققققدينار 

 األردني

تكلفقققققققققققققققققققة 

التأثيققققققققققققققث 

التقديريققققققققققة 
 ربالقققققققققققققدينا

األردني لكل 

 متر مربع

مجمققوع تكلفققة 

التأثيققققققققققققققققققققث 

التقديريقققققققققققققققة 
بالقققققققققققققققققققدينار 

 األردني

 1 1 31111 11 1211 األرض المطلوبة 

2x11  غرفققققة بمسققققاحة

 لكل غرفة 1م 12

1211 211 211111 111 311111 

صققالة اإلفطقققار وصقققالة 

  1م 2x21الجلوس 
421 211 171111 121 27211 

اإلدارة والتخققققققققققققققققققزين 

2x21 1م 

421 211 171111 111 24111 

مجمققققققققققوع المسققققققققققاحة 
  2x491الداخلية 

1411  1441111  411211 

التخطققيط وتكققاليف غيققر 

 %(11متوقعة )

    371311 

 9963011     المجموع التقديري

 011/  1 النسبة التقديرية لمساهمة القطاع العام ف القطاع الخاص في المشروع

 430111 دينار للغرفة( 41ع % نسبة إشغال بواق21العائدات السنوية التقديرية )

 91 (2x4العدد التقديري لفرص العمل )
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 األنشطة االقتصادية األخرى
هناك عقدة  ,ةالّسياحبقطاع ترتبط مباشرة  التيباإلضافة إلى فرص الدخل 

ة أو أنهققا تققرتبط بققه بشققكل غيققر مباشققر, ممققا يسققمح الّسققياحفققرص ال تققرتبط بقطققاع 

لنسققاء خاصققة فرصققة إليجققاد فققرص ل يققوفرهققذا و , نويققع االقتصققاديلمزيققد مققن التبا

 عمل مناسبة. 

 

 إنتاج الحرف اليدوية 
 فقي 1117عقام  التقي تأسسقت السياحيةالتعاونية  أم صيحونجمعية نساء 

سقيدة مقن البقدول ألربعقين ش بديلة لكسقب العقي مشاريع لى خلقاتهدف , أم صيحون

خبقراء  بمسقاعدةا الجمعيقة التقي قامقت بهق سابقةالجهود الإال أّن هن أعضاء الجمعية.

 وتحتقاج حتقى اآلن لقم تقنجح ,األصقلية الحقرف اليدويقة إلنتاج استشاريين خارجيين

 ءإعادة إحيا إلى بالتالي

, باإلضقافة  الشقارع الرئيسقي التي ستقام على الجديدة الجمعيات التعاونية 

المقدخل الرئيسقي  بجقوار قام الهقدايا التذكاريقة القذي سقيالحرف اليدويقة و إلى سوق 

التي تتفرد  المنتجات األصلية لبيع ن موقعا استراتيجياستكو   ,البتراء األثري محميةل

 .أم صيحونبها 

 

 الزراعة ضيقة النطاق
ثمة خيار آخر للتنويع االقتصادي, وهو إعادة إحياء الزراعة المحلية التقي 

ي. لققد تضقاءلت أهميقة الزراعقة فقي الماضق إقلييم البتيراءكان يعتمقد عليهقا اقتصقاد 

ة وبسققبب تزايققد الّسققياحة بسققبب احتمققاالت ارتفققاع الققدخل مققن الّسققياحمقارنققة مققع 

فققإن الزراعققة   ومققع ذلققك ,الظققروف المناخيققة الصققعبة التققي تعيققق عمليققة الزراعققة

مهقم, نظقرا  –واجتمقاعي  -لها أيضا  بعد سقياحي تحديداً  عموما والزراعة الرعوية

إدخققال الزراعققة ضققيقة إن  الثقافققات األصققلية للسققكان المحليققين.  ألنهققا تحققافظ علققى

زراعة المنتجات المحلية تؤدي إلقى زيقادة القدخل مقن خقالل بيقع المنتجقات كالنطاق 

 الزراعية و منتجات الحدائق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12-44 

 

 

 

 لسكنيةا ألحياءا تطوير
 أرض هقي عقدم وجقود أم صييحون إلحاحا لسقكان من أكثر القضايا واحدة 

 مثقل ,أم صييحون التوسقع فقي التقي تعيقق هنقاك العديقد مقن العوامقلف , للتوسع عليها

 ك كون, وكذلةالبتراء األثري محمية قريب من, وموقعها الالمنطقة تضاريس طبيعة

 ؛قبائققققل أخققققرى ت مققققنتعققققود ملكيتهققققا إلققققى عققققائال األراضققققي المحيطققققة بهققققا

, والشمال الشرقي إلى الشرق ما عدا في أي اتجاه توسعال م صيحونأل لذلك ال يمكن

 كانقت هنقاك فقي حقين ،ةييالبتيراء األثر محمييةحقدود  وقربها من التضاريس بسبب

هقذه الفكقرة ال تقروق  أنّ  مقن موقعهقا الحقالي, إال أم صييحونيتم نققل  اقتراحات بأن

 .للسكان المحليين

 

المبنيةةة  األراضةةي التةةي تقةةع فةةي المنطقةةة قيمةةة، فةةإن باإلضةةافة إلةةى ذلةةكو 
أم  إعةةادة تصةةنيف ذلةةك مةةن خةةالل وسةةوف يتحقةةق ، سققترتفع أم صيييحون حاليةةا مةةن

إلةى "منطقةة سةياحة  البةدو، تطوير وفقا لقواعد حصريا، سكنية منطقة من صيحون
الخيةارات فيمةا  المزيةد مةن أم صييحونالجديد سيوفر لسكان  هذا التصنيف ،خفيفة"
أصةحاب المنةازل ، ف يرغبون أن يستخدموا أراضيهم وفقةا لهةا بالطريقة التي يتعلق

كةانوا  أن يقةرروا مةا إذا سيكونون قادرين علةى الخفيفة ةالّسياحمنطقة  التي تقع في
 أو لإلقامةة فيهةا بمنةازلهم االحتفةاظ و، أنفسةهمب ةالّسةياحفةي  االنخةراط يرغبون في

الحصةول  يتين لهةمسة فإن التصنيف الجديةد بيع منازلهم إذا قرروا ، يرغبون ببيعها
قطعةة  شةراء االسةتثمار فةي من أجةل فوائد كافية والحصول على أسعار أعلى على
 .البتراء إقليم في مكان  خر في ألسرهم أكبر أرض

 

عليهةا فةي  لبنةاءل المزيةد مةن األراضةي ستكون هنةاك حاجةة إلةى في حال 
فةي مكةان  ض  اأر سةيكونون  قةادرين علةى إيجةاد م صييحونأ سةكان، فةإن المستقبل

 .اإلقليمداخل   خر

 

فةةي  للتطةةوير كافيةةة أراض أن هنةةاك الموقةةع تحلةةيالت حساسةةية أظهةةرت 
يةتم  يقتةرح أن ، اإلقلةيم ككةل احتياجات األعداد المتزايدة لسةكان لتلبية البتراء إقليم

تماشيا  صدار تراخيص البناءوأن يتم إ،  ء للبنا األراضي القابلة للتطويرتخصيص 
 بلةدتهم حةول األراضةي الواقعةة شةراء أم صيحون يمكن لسكان ، مع النمو السكاني

إذا لةةزم  ، البنةةاء مسةةموح بةةه سةةيكون حيةةث (ةالبتةةراء األثريةة محميةةة خةةارج حةةدود)
 .البتراء إقليم في أماكن أخرى منللبناء  مخصصةاألراضي ال األمر

 

أهم  تقدمل ، ا بين مناطق التوسع السكنيوضع مراكز لألحياء م سيتُّم 
ز نوعية الحياة لسكان المنطقة بشكل كبير من قبل مرافق الخدمات عزُ تّ  و الخدمات

؛ ا  وهذه الخدمات ستشمل مسجد ، المحلية التي تقع على مسافة قريبة من منازلهم
ومن  ، للحي، فضال عن المتاجر المحلية ا  ؛ حديقة وملعب مدارس ابتدائية ومتوسطة

وينبغي تحديد  ، لكل منهما ا  دونم 00المتوقع أن تحتاج هذه المراكز إلى حوالي 
ير المناطق السكنية التي ها حالما يتم تطوؤموقع هذه المراكز المحلية وإنشا

خطة استخدام األراضي المعروضة في الصفحة التالية تظهر أين يمكن  ستخدمها ،
 أن تكون هذه المراكز بيانيا فقط.

 

، ألم صيحونب على مراكز األحياء أال تتنافس مع مركز البلدة الرئيس يج
وينبغي لهذه المراكز أن تغطي منطقة التوسع  ، ولكنها يجب أن تكون مكملة له

متر  200السكني بطريقة بحيث تقع جميع المساكن التي بنيت حديثا ضمن مسافة 
 من المركز المحلي، ومن جميع االتجاهات.
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 ةالعام المواصالت

هو خدمة  أم صيحونفي  العامة لمواصالتإن الهدف من التنمية المستقبلية ل

وفي  م سيرا على األقدام. 211كافة األحياء السكنية بمحطة للباصات على مسافة 

سبعة أعوام( فإنه ينصح  الظروف الراهنة وعلى المدى القصير )خالل ثالثة إلى

 .قليمفي اإل العامة لمواصالتبوضع منظومة باصات حديثة للتخفيف من مشاكل ا

كذلك يجب  . ويجب تأسيس منظومة باصات البتراء في أسرع وقت ممكن

ي الجديد  وذلك على الطرق قليمإدخال مفهوم االصطفاف في المواصالت العامة اإل

من عمان ومعان والعقبة, ويجب ربط طريق  الرئيسية المؤدية إلى وادي موسى

وبهذا   محمية البتراء األثريّة الخلفية بالقرب من أم صيحون بهذه المنظومة أيضا.

 تحل هذه المنظومة مكان نظام المواصالت العامة الحالية.

  

 

 منظومة الباصات الجديدة المقترحة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 على حٍد سواء: ياح السّ وهذا المقترح هو لمصلحة السكان المحليين و

  ويقترح إعطاء السكان المحليين تذكرة ألماكن االصطفاف

ي تشتمل على بطاقة للباص لتوفير قليمالمحمية في مرافق النقل اإل

وهذا يدفع السكان المحليين الذين ال  للركاب ,الراحة التامة 

يستعملون مركباتهم ألغراض تجارية الستخدام وسائط النقل 

 العام.

 ياح فإن أسعار استخدام الباصات يجب أن تكون لنسبة للسّ أما با

متضمنة في تذكرة دخول محمية البتراء األثريّة حتى يتسنى لهم 

مما يدفعهم  (اصعد وانزل)استخدام كل خطوط الباصات بطريقة 

البتراء وهذا  إقليملزيارة أماكن سياحية أخرى في كافة أنحاء 

 ال من المجتمع المحلي.سيكون له فائدة كبيرة ألصحاب األعم

 

فإن الخط األزرق له صلة مباشرة بهم أما  أم صيحونبالنسبة لسكان 

والخط األزرق يربط بين بيضا  , الخطوط األخرى فهي ألغراض تغيير الباصات

 الّسياح ي احتياجات السكان المحليين. وإقليمكم( ويلبي كخط  41ودالغة )حوالي 

ي أو في القرى الّسياحعلى طول الطريق الذين المقيمين خارج المركز أي 

 المجاورة. السياحيةوالمخيمات 

بيضا بما  -دالغة  –ومن المتوقع أن يكمل الباص األزرق دورته ) بيضا 

( راكباً للباص. وهذا  21دقيقة وبطاقة استيعابيه تقدر بـ )  22فيها الوقوف ( في 

 اعة وبنفس االتجاه. باصات في الس 2يتطلب عشرة باصات في المعدل وبمقدار 

 بشةةكل رئةةيس علةةى أن يصةةل مةةا بةةين البوابةةة أمةةا الخةةط األخضةةر فيعمةةل 
الخارجيةة.  البوابةةإلةى و أم صةيحونمةرورا ببلةدة  البتراء األثةر  محميةلالداخلية 

 :له ثالث وظائف أم صيحونله في  المخطط موقف الحافالت

 

 يسةيرون  أو ميةةمحالمةن داخةل  الذين يمتطون الحيوانةات الّسياح  تحميل
 .محميةال إلى مدخل إلعادتهم أم صيحون إلى على األقدام

  بيضا باتجاه الخط األزرقاألخضر إلى  منالباص تغيير خط. 

  ها. يقيمون في أو صيحون أم الذين يزورون الّسياح خدمة 
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  العامة والمرافق الخدمات

 : الحدائق
بمقترحات  قليمأفضت مناقشات ورش العمل مع السكان المحليين في اإل

يفتقر إلى أماكن الترفيه داخل التجمعات السكنية في هذه المناطق  قليممفادها أن اإل

حيث أن أماكن الترفيه المتوفرة هي المالعب المدرسية التي تلبي بعض حاجات 

 الصغار فقط. 

يفتقر إلى األماكن العامة والمتنزهات  حونأم صيولوحظ أن مجتمع 

والمراكز الرياضية مثل مراكز الشباب والشابات.  ومن ناحية أخرى يوجد في 

.  وتبين اإلحصاءات ي واحدرياض لعبم و ادونم 11الوقت الحالي متنزه بمساحة 

 ثالثةو  ادونم 37م ستكون المنطقة بحاجة إلى منتزه بمساحة 1131أنه حتى عام 

 .ىآخر يةرياضب عمال

 : المساجد

يقوم القطاع الخاص بشكل عام بتمويل أماكن العبادة ولكن على مر الوقت 

وبحساب نسبة السكان الحالية لعدد دور  ,فإن الحاجة إلى مساجد إضافية تبدو قائمة

اآلن  أم صيحونحيث يوجد في  لإلقليمالعبادة يمكن تقدير الحاجات المستقبلية 

فمن المحتمل أن تكون البلدة  1131وحتى عام  مها بشكل جيد,فقط يخد مسجد واحد

 . فقط آخر بحاجة إلى مسجد واحد

 : العامة والمرافق الخدمات موقع

حي قرب المدارس  إن مواقع مزودي الخدمات يجب أن تتركز في كلّ 

 والحدائق والمرافق الصحية والمتاجر لكي تشكل مراكز اجتماعية مترابطة.

كن على مسافة قريبة من جميع الخدمات يمكن أن يقلل من وبناء أماكن الس

تمتد  البتراء إقليموبما أن التنمية في  , ستخدام وسائط النقل المختلفةحاجة الناس ال

لتطال مناطق جديدة فإنه من الضروري ترك أماكن خالية لمثل هذه المراكز 

د د.  الخدمية لتقدم خدماتها للسكان الج 

 : واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

إلى الخدمات العامة كما تفتقر الى  البتراء إقليمتفتقر بعض المناطق في 

ة ياحالسشبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مما ي نتج فرصا غير متكافئة في 

واحدة من المجتمعات المحلية التي تم تزويدها بشكل  أم صيحونومدينة  ,واألعمال

 سية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.جيد  بالبنى التحتية األسا

وتلعب شبكة االنترنت دوراً بارزاً ومهماً في التعليم ليس ألنها مصدر 

للمعلومات فحسب بل لاللتحاق في الجامعات ولتحديد نوعية التعليم وفرص العمل 

فتوفير شبكة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  لذاباإلضافة إلى التعلم عن بعد. 

هو هدف مشترك لكافة  البتراء إقليمها توزيعاً عادالً على جميع مناطق وتوزيع

 . قليماإل
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 االجتماعية القضايا

  : التعليم

 211ضمن مسافة )  تقعانمدرسة  مدرستانفي الوقت الحالي  أم صيحون يوجد في

ية للمدارس إلى م ( مشياً على األقدام من األحياء السكنية. وبناًء على النسبة الحال

٪(, فإن 2,3باإلضافة إلى نسبة النمو السكاني بمقدار ) البتراءعدد السكان في إقليم 

حتى عام  أربع مدارس إضافية على األقلبحاجة إلى  أم صيحونالتقديرات تبين أن 

م. وهذه النسب يجب أن تؤخذ على أنها الحد األدنى ألن الحاجة قد تطرأ 1131

 نفصلة أو مدارس بمستويات تعليمية مختلفة.لمدارس ذكور وإناث م

 

المدارس الموجودة حاليا سيئة التجهيز وتفتقر, على سبيل المثال, إلى مختبرات 

و لقد ’ الحاسوب المجهزة بخطوط اإلنترنت, والمعدات الرياضية ومختبرات العلوم

تّم ذكر بعض حاالت بعض حاالٍت من العنف )اللفظي( موجه ضد الطالب في 

 س أم صيحون؛ ولذلك يقترح تدريب المعلمين على أساليب التدريس الحديثة.مدار

 

مسألة هامة أخرى هي افتقار المجتمع المحلي إلى إمكانية الوصول إلى اإلنترنت, 

إذ أن لشبكة اإلنترنت أهمية كبيرة في التطوير المهني للطالب, وهي ضرورية 

م إال عبر اإلنترنت. من ناحية أيضا للتسجيل في الجامعة, والذي ال يمكن أن يت

أخرى شبكة اإلنترنت هي على األرجح أهم أداة للتعلم الذاتي وجمع المعلومات 

يوصى بتزويد جميع المدارس بعدد كاف من أجهزة الكمبيوتر ا لذ ,لعامة السكان

 نترنت.متصلة بشبكة اإل

ال  ة خاصة بأم صيحون, هي أن األطفال وال سيما الذكور,مشكلة رئيس وثمة

على العمل  –أو حتى يشجعونهم  -ألن آباءهم يسمحون لهم  ؛يذهبون إلى المدارس

ء داخل محمية البتراء األثرية. حتى أن البعض منهم كباعة تذكارات, أو أدالّ 

يتسولون في األماكن العامة.يذهب األطفال إلى المحمية ويعملون بدال من الذهاب 

عائالتهم, كما أن العمل أكثر تسلية بالنسبة إلى المدرسة ألنهم يفضلون البقاء مع 

لذلك يجب تطبيق القوانين  ؛لهم, ويمّكنهم من كسب المال بسهولة لمساعدة أسرهم

الرسمية السارية في األردن ضد عمالة األطفال بقوة داخل محمية البتراء األثرية,  

تقبلهم في وذلك ألن مثل هذا السلوك ال يحرم األطفال من إكمال تعليمهم ويضع مس

خطر فقط, ولكنه يعطي أيضا صورة سلبية عن البتراء واألردن و يخلق صورة 

لسكان أم صيحون على أنهم متخلفين وفقراء للغاية, إلى حد أنهم يجبرون أطفالهم 

 على العمل أو حتى التسول من أجل المال.

ية, وتقديم ولذلك, يقترح نقل المحالت التجارية والحيوانات من محمية البتراء األثر

فرص للعمل بدال منها في محالت محددة ومنظمة بوضوح خارج المحمية, وهذا 

ينبغي أن يساعد على معالجة مشكلة عمالة األطفال, آباء وأمهات األطفال 

سيتوقفون عن العمل في المحمية, ويحصلون بدال من ذلك على فرصة للعمل في 

األطفال,أيضاً لوائح مكافحة محالت منظمة تنظيما جيدا حيث ال تحتمل عمالة 

عمالة األطفال بشكل عام تحتاج إلى أن تكون أكثر صرامة ألنها ت لحق الضرر 

بصورة ثقافة البدول فضال عن الحد من الخيارات فيما يتعلق بمستقبل األجيال 

 القادمة بسبب نقص التعليم

 

 التوصيات

  وتطوير تطوير برامج تدريبية تعليمية خاصة وبرامج لزيادة الوعي

مناهج لتشجيع وتحفيز المهارات الدراسية. ولهذه البرامج فوائد مثل 

 تعزيز الثقافة المحلية وإيجاد الحلول لقضايا اجتماعية معينة.

  رفع مستوى المعدات في المدارس بما في ذلك أجهزة الحاسوب

والمعدات الرياضية, والمكتبة, ومختبرات  ,واالتصال بشبكة االنترنت

 العلوم.

 في الحصول على  المحليين البرامج القائمة حاليا لمساعدة الشبابم دع

 لحصول على منح دراسية.وا نتائج دراسية أفضل

 والرياضة للشباب والنساء لتوفير التعليمية مراكز ال أو إعادة إحياء إنشاء

, فضال عن توفير يةنشطة الترفيهاألالتدريب على المهارات اإلضافية, و

 فيه.مكان لهم ليلتقوا 

  ,التعاون مع المدارس لوضع تدابير لمنع تسرب األطفال من المدارس

 والتي تشتمل على تعليم اآلباء واألمهات وزيادة الوعي لديهم.

 .إنشاء خدمات اجتماعية لمتابعة األطفال الذين ال يذهبون إلى المدرسة 

  ,تعزيز المهارات الحياتية بين فئات المجتمع: مقدمي خدمات التعليم

نعي القرار, واألطفال والشباب, وذلك من أجل تعزيز مفهوم "التعليم وصا

بما في ذلك المساواة بين  -والسياحة" في البتراء, ودعم حقوق العمال 

من أجل وضع األطفال والشباب على أساس متين, وتمكينهم  -الجنسين 

 من مواصلة التطور تعليميا وثقافيا ومهنيا.

 :اح ينبغي إعالم السيّ  عند شراء التذكرة رفع درجة الوعي لدى السياح

أنهم يضرون األطفال ويضرون التنمية في المنطقة إذا أعطوا األطفال 

وينبغي تذكيرهم أن  هم لقاء بعض المنتجات أو الخدماتماال أو دفعوا ل
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التعليم فقط يمكن أن يحسن الوضع االجتماعي واالقتصادي لألطفال على 

 والطويل.األمدين المتوسط 

  وضع لوائح وأنظمة واضحة: ي قترح إزالة النشاط االقتصادي من محمية

, وتخصيص مناطق محددة للمحالت التجارية والمطاعم ةالبتراء األثري

وغيرها خارج المحمية. وفي هذه المنطقة السياحية والترفيهية الجديدة, 

 يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة تضمن عدم وجود عمالة لألطفال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : والطبية الصحية التحتية البنية

 بحاجقة إلقى  أم صقيحونإن  ,واحقد صقحيحالياً مركقز  أم صيحونيوجد في 

م بنقاًء علقى تحليقل نسقبة 2030عقام   بحلقولعلقى األققل  ىآخر ةكز صحيامرثالثة 

آخققذين بعققين االعتبققار نسققبة النمققو  البتققراء إقلققيمالمرافققق الصققحية لعققدد السققكان فققي 

كون هناك حاجة لبنةاء مستوصةف كامةل لن تفي الواقع ف ٪ (.2,3سكاني البالغة ) ال
عيةادة خاصةة  ، ومبةرر  وجةودال تةزال صةغيرة جةدا صةيحونم فةأ ،صةيحونأم  في
كةةل مجتمةةع مةةن أجةةل تةةوفير الرعايةةة ل ال بةةّد  أن يجةةادل بةةأن للةةبعضيمكةةن  وبهةةا،

لرعايةةة واحةةد لركةةز معلةةى  فةةي الحةةد األدنةةىيحتةةوي أن  ،الصةةحية الجيةةدة لسةةكانه
 بشكل جيد.ومخدوم  مجهز الصحية

 

وصةةول سةةريع وموثةةوق بةةه إلةةى المستشةةفى  ضةةمانوباإلضةةافة إلةةى ذلةةك ينبغةةي 
 اتوفي الحاالت الطارئة بواسطة سةيار ،اإلقليمي من خالل نظام النقل العام الجديد

علةةى  هةةاعتمةةد فةةي جةةزء منتاح الةةدوليين السةةيّ  لةةدىراحةةة البةةال كمةةا وأن سةةعاف. اإل
مرافةق  تطةويرتةم فةي الوقةت المناسةب. إذا  على الرعاية الصةحية الجيةدة الحصول

سوف تكون هناك حاجةة إلةى رعايةة ف،  منها قرببالهذه المجتمعات أو  سياحية في
تقييم أكثر تفصيال الحتياجةات الرعايةة  ، هناك أيضا حاجة إلىجيدةنوعية و صحية

 ذلةك على وجه الخصوص ولكةن صيحونأم وبشكل عام  البتراء إقليمالصحية في 
 خارج نطاق هذه الدراسة.

 

الةةوعي الصةةحي  عةةدم وجةةود بشةةأن اهتمامةةات ،خاصةةة فةةي أوسةةاط النسةةاء، هنةةاك
 التوجيهيةة، مزيد من النصةائن هناك حاجة إلى، كما أّن في المجتمعتنظيم األسرة و

 قضةايا فةي والتةي تتخصةص الصحية األسرية مراكز الرعاية تقدمها التي يمكن أن
 النمةو السةكاني السةيطرة علةى يسةهم فةي وهذا ماتنظيم األسرة(. الصحة اإلنجابية )

 .أم صيحون في

بشكل  أم صيحونبشكل عام و البتراء إقليموعلى أي حال فإن احتياجات 

 خاص للخدمات الصحية والطبية تتطلب تقييما أكثر تفصيالً.

 : التوصيات

 قضايا الصحة اإلنجابية إقامة دورات تدريبية لرفع الوعي الصحي حول ،
للسكان في  وتخصيص استشارات منتظمة حول قضايا صحية معينة

 .أم صيحونمنطقة 
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 : التمييز

فعلةةى سةةبيل  ،فةةي المجتمةةع للنسةةاء غيةةر كةةاف وجةةود دمةة  يمكةةن مالحظةةة
، الترفيهيةة مةاكنممنوعةات مةن الةذهاب إلةى األبةأنهن  معظةم الفتيةات تشعر، المثال

، وذلةةك بسةةةبب مقةةاهي اإلنترنةةت كةةأدالء سةةياحيين أو االسةةتثمار فةةيومةةن العمةةل 
التةي  نفس الفةرص في الحصول على دعم المرأة بشدة ُيقترح. لذا، المعايير الثقافية
 .الرجال يحصل عليها

أم  النسةاء فةيالعرقةي "،فا التحيةز هةو " من أشكال التمييةز وثمة جانب  خر
ينعتةةون  الةذين وادي موسةى سةكان مةةن قبةل تعرضةن للتمييةزأنهةن ذكةرن  صةيحون
أنةةه ال  نسةةائية فةةي ورشةةة عمةةل وأعلةةن المشةةاركون. بالقةةذرين"" أم صةةيحونسةةكان 
وخصوصةا فيمةا  أم صةيحونمنهةا لسةكان  القليل أن هناك فقط أو فرص عمل توجد
 .الحكومية الوظائفب يتعلق

 

 : التوصيات

 لجنسين، وحةول للحقوق االجتماعية عقد ورت عمل لزيادة الوعي حول ا
 اطثار المترتبة على الزواج المبكر.و تعليم اإلناثعمل و أهمية

 ات المجتمةع، وعقةد اجتماعةات أو ورشة فئةات تنظيم فعاليات مشتركة بين
المسةةبقة هةةذه األحكةةام  لمناقشةةةتةةين الفرصةةة عمةةل، التةةي مةةن شةةأنها أن ت

 ف القبائل.وتأسيس التواصل االيجابي بين مختل ،القائمة

  ،دعم المبادرات المحلية القائمة من خةالل تةوفير دورات تدريبيةة إضةافية
 والمساعدة في تسويق المنتجات.

  خلةق فةةرص عمةةل أكثةةر تنظيمةةا بشةةكل عةةام ووضةةع اسةةتراتيجيات لتجنةةب
 الممارسات غير القانونية.

  بشةةكل  السةياحةب ةتصةلليسةةت م للعمةلاستكشةاف مجةاالت أخةةرى محتملةة
 مباشر.

 :الثقافةو التقاليد على لسياحةا تأثيرنية إمكا

البةدول ، فصيحون أم، وخاصة في السكان المحليين السياح األجانب أّثروا في ثقافة
السةةياحة ويعملةةون بهةةا منةةذ مةةا يقةةرب مةةن أربعةةين عامةةا  مةةععلةةى اتصةةال مباشةةر 

 بهةا، بسةبب تةأثرت سةلبا أيضةا لكنهةا، من السياحة هذه القبيلة وقد استفادت، مضت
وأكثةر تراثةي  في مجتمع واللباس كيفية التصرف عن لدى السّياح وعي دم وجودع

 .محافظة

 

 

 التوصيات

  حول القضايا التي قد  أم صيحونرفع مستوى الوعي لدى سكان
في منطقتهم. وضع برام  مختلفة  زيادة السياحةتنشأ من 

وتأثير الثقافات  احعن سلوك وتصرفات السيّ لألطفال المحليين 
 .ية على ثقافة البدولاألجنب
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  الصحي الصرف مياه ومعالجة سيولال :المياه

 : المياه تزويد

يد المياه في األردن. وقد بلغت حصة وتنظم الحكومة األردنية عملية تز

( لتر يومياً. ونظراً لشح المياه 114) 1117الفرد من المياه في محافظة معان لسنة 

 .في اليوم ا  لتر 020لتصبن حوالي  النسبة مرشحة لالنخفاض في األردن فإن هذه

مثل  قليمت ستخدم المياه الجوفية حالياً للتزود بالمياه من آبار جوفية في اإل

آبار القاع. ولتلبية الطلب المتزايد على المياه ال بّد من استكشاف مصادر أخرى 

 آلن :جديدة. والخيارات اآلتية تمت دراستها أوهي تحت العمل ا

 مياه الديسي : 

ومن المتوقع االنتهاء  1111بدأ العمل في هذا المشروع في بداية عام 

. وخط المياه هذا سيزود مدينة عمان 1111من العمل فيه في عام 

بالمياه الجوفية من حوض مياه الديسة والمدورة الواقع في جنوب 

حراوي األردن. ويمتد هذا الخط الناقل للمياه على طول الطريق الص

. وعمل خط فرعي من ناقل البتراء إقليمكم شرق  31الذي يبعد مسافة 

 باحتياجاته من المياه. قليمسيزود اإل البتراء إقليمالديسي إلى 

 

  قناة البحرين: –قناة البحر األحمر والبحر الميت 

يقوم هذا المشروع على إمكانية شق قناة من البحر األحمر في العقبة 

مستفيداً من جريان الماء عن طريق الجاذبية في إلى البحر الميت 

معظم اجزاء الطريق. وستستخدم الطاقة المائية لتوليد الطاقة الكهربائية 

وسي ستغل جزء من هذه الطاقة في تحلية مياه البحر أو تحلية المياه 

الجوفية المالحة من حوض مياه وادي عربة. وال يزال المشروع في 

 مرحلة الدراسة.

 بار المياه الجوفية الموجودة حاليا أو الجديدةتطوير آ. 

 

وبشكل عام ي الحظ عدم وجود بنية تحتية أساسية ومرافق عامة إلمدادات المياه في 

 أم صيحون.

 :الصحي الصرف مياه معالجة

موصولة بشبكة الصرف الصحي. إن محطة تنقية مياه  أم صيحونمدينة  

م 411,3الصرف الصحي مصممة لمعالجة )
3

ن المياه العادمة يومياً. ومع ( م

م 121,7ارتفاع نسبة مياه الصرف الصحي إلى )
3

فإن هذه  1131( يومياً في عام 

م 911,3ة لتستوعب ) عالمحطة بحاجة الى توس
3

( أخرى يومياً. باإلضافة إلى 

ذلك, فإن أنابيب شبكة المجاري الرئيسية التي تنقل مياه الصرف الصحي من وادي 

ت المحلية األخرى بحاجة إلى إعادة تصميم لكي تستوعب موسى والمجتمعا

 الكميات المتزايدة من مياه الصرف الصحي.

 :سيولال

المحلية  قليمإنه من غير المنطقي من منظور بيئي اعتبار مجتمعات اإل 

 مجرد بلديات معزولة عن محيطها الطبيعي وخاصة المائي.

و  Eو  D و C و Aمياه ) تبين الخريطة في الصفحة التالية مستجمعات ال

F  وG  وH  وK  ويمكن استغالل هذه المستجمعات البتراء إقليم( الموجودة داخل .

للحصاد المائي أي جمع وتخزين المياه لألغراض الزراعية مثل سقاية الحيوانات 

وزراعة الخضروات على نطاق محدود. ويقدر حجم الماء الكلي المتدفق من هذه 

مليون متر مكعب. ويمكن جمع  2,1معات الفرعية بحوالي المستجمعات والمستج

  هذه المياه وتخزينها باستعمال أنظمة جمع مياه بسيطة مثل السدود الترابية والبرك.
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 البتراء إقليممستجمعات المياه في 

 
 
 

 

 

، B6إلققققى  B1وفقققققا لمسققققتجمعات األمطققققار  أم صققققيحونت حققققّدد منطقققققة 
كمقا هقو موضقح علقى الصقورة والتقي تجّمقع سقيول األمطقار  Kو  Hباإلضافة إلى 

 إلةةى سةةتة Bمنطقةةة تجمةةع الميةةاه  وتنقسةةم ,وتفرغهققا فققي وادي عربققة إلققى الغققرب
 مسةةاحة، واد  عربةةوتصةب فةي  البتةراء مةةن إلةى الغةرب تنةدم  فرعيةة تجمعةات
  Aللمنطقةة  المسةاحة الكليةة تشةكل حةوالي ثلثةي العلويةة الخمةس الفرعيةة التجمعات

 بنةةاء نقتةرح؛لةذا مواسةةم األمطار فيضةانات فةي، مسةةببة حصةول السةيقصةب فةي تو
 الفيضةانات فةي الةّن مةن التةي يمكةن أن تسةاعد الصةغيرةالسدود و البرك سلسلة من

المنةاطق ، جةزء كبيةر مةن أيضةا لالسةتخدام الزراعةي.، وتخةزين الميةاه السةيق عبر
 معظةةم ميةةاه تسةةيل حيةةثوادي موسةةى( ) منةةاطق حضةةرية هةةي B1و  B5 الفرعيةةة
ميةةاه األمطةةار فةةي تلةةك لتصةةريف  جيةةد،وهنةةاك حاجةةة إلةةى تصةةميم نظةةام األمطار
 تسةاهم فةي التةي بةدورها الفيضةانات ذروة للحةد مةن احتجةاز؛ أحواض مع المناطق

 .فيضانات السيق
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  الطاقة إدارة

تنموي ال البتراء إقليملم يتم الحصول على معلومات عن استهالك الطاقة من سلطة 

ي. ويشير التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن معدل استهالك الّسياح

كيلو واط ف ساعة في السنة. أو تقريباً ربع  222,1الفرد من الطاقة الكهربائية يبلغ 

استهالك الفرد في الواليات المتحدة أو غرب أوروبا. وهذا المعدل لم يأخذ بعين 

 السياحيةالكبير للطاقة الكهربائية من قبل الفنادق والمرافق االعتبار االستهالك 

 األخرى.

ية حيث يوجد محطة كهرباء واحدة قليمموصولة بشبكة الكهرباء اإل أم صيحونو

يالحظ عدم وجود ,و مع ذلك واثنتان خارج مناطق حدود البلدية أم صيحونداخل 

يتم وسوف  أم صيحون. مدادات الكهرباء فيإلبنية تحتية أساسية ومرافق عامة 

إلى  أم صيحونالتركيز في المستقبل على مصادر الطاقة البديلة كخطوة لتحويل 

مجتمع صديق للبيئة. إن تطبيق معايير األبنية الخضراء)الصديقة للبيئة( لجميع 

سيحافظ على الطاقة ويساعد على التقليل من استهالكها  أم صيحونالمنشآت داخل 

 في وقت الذروة.

عطاء األهمية إلنشاء وحدات الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة عن ويجب إ

أم تستفيد منها  -صديقة للبيئة  –طريق توربينات الرياح وذلك لتوليد طاقة خضراء 

 .صيحون

ي وعن أعين الّسياحويجب أن تكون مثل هذه المرافق بعيدة عن الطريق 

 .األثرية البتراءالزوار لمحمية 

 1111 – 1117جية لقطاع الطاقة في األردن لعام تتضمن الخطة االستراتي

بعض التوصيات لترشيد استهالك الطاقة واالستفادة من الطاقة المتجددة وهذه 

ولذلك  البتراءفقط وإنما على كافة إقليم  أم صيحونالتوصيات ال تنطبق على 

 ي وصى بتطبيقها ألقصى درجة.
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   البيئة

-B1 وفقا للتجمعات المائية أم صيحونيد منطقة العتبارات بيئية، تم تحد
B6  وH  وK  39 هو مبين في الخريطة على الصفحةكما. 

 : االنجراف ومنع التربة على المحافظة

المحافظة على التربة ومنع انجرافها وحجز مياه األمطار بشكل فّعال هي 

ب إجراءات يمكن تحقيقها بنفس الطريقة بالضبط وذلك عن طريق عمل مصاط

على طول الخطوط الكنتورية أي أن تكون متعامدة مع تدفق الجريان السطحي وهذا 

 هو اإلجراء الذي يحقق النتائج المرغوب بها. 

 : التوصيات

  استخدام المدرجات على نطاق المنحدرات في مناطق اإلقليم للسيطرة
 على السيول وتثبيت المنحدرات.

 :ةاألثري المياه أنظمة تأهيلو ادخال إعادة

األخرى موجودة في  األثريةال زالت أنظمة المياه النبطية وأنظمة المياه 

بما فيها  أم صيحون، حيث تقع بلدة ,خاصة في محمية البتراء األثرية قليماإل

المصاطب وال يزال الكثير منها فعاال حتى اآلن على الرغم من حالتها السيئة لعدم 

كبح الجريان السطحي وخزانات المياه ترميمها. وال تزال بقايا السدود وحواجز 

واآلبار والقنوات والمصاطب ت شكل دليالً ساطعاً للنظام المائي المحلي وللبنى 

التحتية األساسية في الوقت الحاضر والتي يمكن إعادة تأهيلها بكلفة منخفضة 

للمحافظة الفاعلة على المياه. وهذه اإلجراءات توفر مياها جيدة للزراعة على 

ق الضيق وكذلك لسقاية الحيوانات بدل ضياع هذه المياه هدراً اآلن نتيجة النطا

 للجريان السطحي.

إن بقايا األنظمة المائية هذه هو دليل واضح على االستدامة ألنها ال زالت 

موجودة وال زالت عاملة على الرغم من غياب الصيانة لفترات تمتد إلى عقود في 

 األثريةة الحاالت. إن تبني تلك التصميمات بعض الحاالت وإلى قرون في غالبي

لالستعمال في الوقت الحاضر هو اإلجراء المثالي  والذي يجب شرحه وتوضيحه 

 للمواطنين. 

 

 

 

 حماية ضخمة) مثل السدود(ومن الواضح أن ليس ثمة فائدة من بناء أنظمة 

غير كافية مصممة للحوادث الكارثية والتي تكون في معظم األحيان عديمة الفائدة و

عند حدوث فيضانات استثنائية. لذلك فإنه من المناسب جداً إدخال سياسة أعمال 

مائية ) هيدروليكية ( على نطاق ضيق وإصالح السدود والخزانات وحماية التربة 

ومنع تشكل الفيضانات الكبيرة وذلك بالتحكم بشكل منفصل بالشعاب وروافد األودية 

 ة على المنحدرات.وبكبح جماح الجريانات السطحي

كما ويجب تطوير سياسة للحصاد المائي بطريقة معينة بحيث أن مالكي 

األراضي في المناطق المنخفضة ال يحرمون من المياه من قبل مالكي األراضي في 

المناطق األعلى والقريبة من المستجمعات المائية.  وعلى المنوال نفسه يجب تنظيم 

تم استغالل ينابيع المياه التي تقع في أراضي الدولة إدارة الينابيع المائية بحيث ي

بشكل تعاوني من قبل الجميع كما هو الحال في مياه نبع عين موسى في مدينة وادي 

موسى. وكذلك يجب تنظيم استعمال مياه الينابيع التي تقع في أراضي خاصة لكي 

ي والمحافظة تترك بعض المياه تجري في الوادي وذلك للمحافظة على النظام البيئ

 على المراعي في سفوح المنحدرات.

 : التوصيات

   م فوق سطح البحر (:  112,1المستجمعات المائية العليا ) أعلى من

تدّخل بسيط وعمل مصاطب على نطاق واسع لكبح جريان المياه على 

 .قليمغرار المصاطب الموجودة في كافة أنحاء اإل

  تقع  م فوق سطح البحر فما دون ( 112,1المستجمعات المائية الدنيا ) من

 .محمية البتراء األثرية ضمن

  أم إدراج قانون جمع مياه سطوح االبنية كمتطلب إجباري للبناء في بلدية

 والبلديات األخرى. صيحون
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  :والتشجير المراعي إدارة

إعادة التحريج والتشجير يثبت المنحدرات ويوفر الظالل ويحجز مياه 

ة باإلضافة إلى أنها تشجع وتزيد الّسياحبيئة مناسبة الستخدامات األمطار ويخلق 

 من التنوع الحيوي لنظام بيئي صحي.

موجودة بالفعل وهي  األثرية البتراءإن ارشادات الخطة التشغيلية لمحمية 

ممتازة جداً وتوازن بين واقع حماية البيئة وبين التغير البيئي. ولمنع تدمير ما تبقى 

لمحافظة على جهود التحريج يجب استئجار طوافي احراج واعطائهم من الغابات ول

سلطة قويّة لتفعيل قوانين الحراج والغابات. كما يجب تشديد العقوبات خصوصاً 

على اولئك الذين يقومون بقطع االشجار المعّمرة بحيث تتخطى هذه العقوبات مجرد 

 تغريمهم قيمة أخشاب الوقود التي قاموا بتقطيعها.

ارة أنظمة الرعي تقوم بحماية مناطق النظام البيئي الحساس وتستثمر إن اد

على الدوام في المناطق االقل حساسية. كما أن تقسيم المناطق المخصصة 

كمناطق استخدام كثيف ومتوسط وخفيف سيخلق بيئة أكثر  السياحيةلألغراض 

م سيوفر الحماية فاعلية فيما يتعلق بإدارة الخدمات وإدارة النفايات.  وهذا التقسي

لمناطق النظام البيئي الحساس وسيساعد في استثمار المناطق األقل حساسية بطريقة 

 مستدامة كذلك.

فإن تنمية المسالك البرية سيوفر الب نى  السياحيةوفي سياق تقسيم المناطق 

التحتية ألنشطة تتطلب إقامة طويلة مثل رحالت السير على األقدام ورحالت 

يم وسيوضح هذا التقسيم المناطق التي يسمح أو ال يسمح للخيول الركوب والتخي

وحيوانات النقل وممارسي رياضة المسير الطويل والمركبات بدخولها. باإلضافة 

إلى ذلك يجب منع بناء الطرق وقيادة المركبات خارج الطرق المخصصة لذلك منعاً 

التربة وعلى الغطاء باتاً وذلك لتجنب حدوث المزيد من التأثيرات السلبية على 

 النباتي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التوصيات

 .السماح لغطاء السهوب النباتي بأن يتجدد بشكل طبيعي على نطاق واسع 
األراضي الزراعية( أو وال تشمل ، ويةالبلدية التنم حدود)خارج  فيها

 .في بنك البذور رت المنحدرات بالبذور المتوفرة

 على أساس الكتلة الحيوية  لمراعيا إدارةومحليا  المالئمرعي ال تطبيق

 لرعي داخلبا أم صيحونفي الماشية  والسماح لمالكي ,انقطعالوتقييم 
الماشية في  فمالكيتحت نظام إدارة صارم.  ةالبتراء األثري محمية

تجمعات المياه العليا )من ون ماشيتهم في منطقة عير واد  موسى
 (.أم صيحون من إلى حافة المنطقة الفرعية الهيشة

 عن طريق زراعة جوانب الشوار  ومحيط البلدة  أم صيحون تخضير
 ، وتحسين المساحات العامة المفتوحة.باألشجار والنباتات

 

  تخفيف الضغط على المراعي والسهوب بتطبيق إجراءات إدارة المراعي

 على نطاق أوسع.

  تطبيق نظام إدارة رعي ومراعي محلية مناسبة بناًء على الكتلة الحيوية

             المراعي( وعدد القطعان.)

 حماية الحياة البرية

 إقليم البتراءفي  -وخصوصا الثدييات وطيور السمان  -الحياة البرية 
متداخلة جزئيا مع منطقتين  أم صيحونمنطقة فتتعرض لخطر شديد للغاية. 

مهمتين للطيور، واحدة إلى الشرق واألخرى إلى الغرب. هناك حاجة ملحة لعمل 
بما في ذلك،  -نام  لتعليم السكان المحليين حول أهمية الحيوانات للنظام البيئي بر

 ،في مكافحة القوارض اإلقليمعلى سبيل المثال، أهمية الثعابين غير المؤذية في 
منعا باتا، كما  -وهي هواية محلية شائعة  -ويجب منع صيد الحيوانات البرية كما 

 ا فيه الكفاية لجعل الحظر فّعال.ويجب فرض عقوبات صارمة وفاعلة بم

 

على  كبيراالكالب الضالة تتنقل في مجموعات كبيرة وتمارس ضغطا 
كانت هناك  ،تهاجم راكبي الخيل وترعب المتجولين فهيالحياة البرية في المنطقة. 

محاوالت للسيطرة على وباء الكالب الضالة عن طريق تسميمها، وهذا بدوره 
الثدييات. على الرغم من كراهية صيد الكالب، فإن  يشكل خطرا على غيرها من

في ‘ غزال لل’مثل هذا اإلجراء تم بالتأكيد استخدامه سابقا )مثل الصيد المرخص 
حدائق والية كاليفورنيا والغابات الوطنية األمريكية(، والذي أثبت نجاحه. سيكون 

لترخيص وضع أنظمة للتحكم في الحيوانات، والتي تتطلب ا المفيد أيضامن 
 وتعزز تعقيم الكالب العاملة والحيوانات األليفة، مع االستثناءات المناسبة.
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 التوصيات

 أم منطقة في متفشية بشكل خاص الضالة الكالب حيث أن مشكلة 
التدابير الالزمة يجب اتخاذ  ،متنزه البتراء األثر  وكذلك داخل صيحون

لم يطالب بها  يالمملوكة والتخلص من تلك الت وخصي الكالبترخيص ل
 .أحد

 موقف رواحلالتعامل معها إلى إن نقل مكان االحتفاظ بالحيوانات و 
 بالقرب يجب أن يكون موقعهوالذي وصى بإنشائه مستقبال، المُ  البتراء
 .فيها بيئة أنظف يساعد على خلق، صيحون أممن 

 
 ستخدام االإدارة 

إلى  ذين يأتونالكبيرة من الزوار والسكان المحليين الألعداد لنظرا 
هناك ضرورة قصوى  ،كل يوم اوالمناطق المحيطة به ةالبتراء األثري محمية
 من أجل حماية البيئة من النفايات. مخلفاتلة لإدارة فعال وجود لضمان

 التوصيات:

  والتخلص منها. محميةالإدارة جمع النفايات في جميع أنحاء 

  ساسية، مثل الخدمات األ تحديد وفرض مناطق للنزهة مع تطوير
 وحاويات للتخلص من النفايات، والمياه والحفر المخصصةالحماما

فرض رسوم على و .الخ ...إلشعال النار، وأماكن مرخصة لبيع الحطب،
واستخدام العائدات لصيانة  هخارج اإلقليم مقابل مكان التنز نالزوار م

 .مناطق التنزه
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  ةاألثري البتراء محمية

كجزء  ةاألثري البتراء محمية على الرغم من أنه لم تكن هناك نية لدراسة
تدابير  التوصيات بشأن من المخطط الشمولي االستراتيجي، إال أن هناك بعض

 أكبر تظهر صيحون أم، حيث أن تم إدراجها هنا محميةبالمحددة تتعلق  بيئية
 .البتراءإقليم  الست في اطقبين المن من المحمية مع تقارب

 
 .ةاألثري البتراء محمية داخل المحلية الزينة وشجيرات زراعة أشجار

 هدفين: لتحقيق ةاألثري البتراء محميةداخل  جهد خاص وينبغي بذل

 

 .التربة الغبار وانجراف الحد من .0

 بيئة المحيطة باطثار.الجمالية لل تحسين النوعية .5

أكثر خصوبة مما هو كان  طاء النباتي الطبيعيالغ واضحة على أن هناك أدلة
، المناطق المحظورة في ،السيق داخل وخصوصا ،الّسياح قدوم  قبلعليه اطن 

أيام  كما كانت موجودةالجميلة  البرية الصغيرة الحدائق يمكن إعادة تأسيس
األشكال الصخرية  والتأكيد على لالستفادة من ؛الحدائق المعلقة مثل، األنباط
، ولكن األنوا  المحلية ويمكن النظر في العديد من ، كماوالتضاريس يعيةالطب

ينبغي وفي هذا الصدد،  ،مجرى الواديزراعة مناسبة ل أكثر األنوا  سيكون الدفلى
 أوال. ةالرئيس السياحية البدء بالعمل على المسارات

يتم وضع برنام  مستقبلي واسع ينبغي أن  االنجراف من أجل السيطرة على
بالرّي في ويتم دعمها , البعلية لنطاق إلعادة التشجير عن طريق زراعة األشجارا

 زراعة, ينبغي قبول السكان للحصول على. المراحل المبكرة إذا لزم األمر

وينبغي إعطاء األولوية ألنوا   المحددة. بعض المناطق في األشجار المثمرة
 وينبغي تجنب والبلوط. وبوالخر الحلبي الفستقو العرعر مثل المحلية األشجار

 أشجار وشجيرات االكاسيا، ما عدا المناطق الوعرة جدا، حيث مثل األنوا  الغريبة
، ولكن فقط الغطاء النباتي انتعات ذروة تسّهل يمكن أن - في المرحلة الثانية -أنها 

 .ةالبتراء األثري محميةلخطة  في إطار المبادئ التوجيهية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طاحةالمل لوادي الترميم المتكام
ناجحة  متكاملة إعادة تأهيل لعملية هو مثال جيد ةالمطاح واد  مشرو 

مجموعة من  من خالل وجود قوية قيم اجتماعية مع والبيئية األثرية من الناحية
من  وسيكون الهدف ،الذين يملكون المشرو  ويعملون فيه بكفاءة المحليين السكان

 والحدائق المدرجات )المصاطب( في ري المياهمجا هذا المشرو  هو استعادة نظام
 إحياءإعادة  وسيتم ،إلى منطقة نشطة تستحق الزيارة القديمة البتراء وتحويل

 وينبغي على ،ةالمطاحواد   وزراعة والخزانات األرضية يةالتحويل سدودال
المنطقة  الحفاظ على تكون مسؤولة عنأن  أم صيحون البدول من عائالت

 ،والزراعة ةالّسياحفي مجال  اقتصاديا استغاللها بالطبعيمكن لهم ، كما وزراعتها
 إضافي عامل جذبسيوفر دوليا، و مرموقا صبنيمكن أن ي مثل هذا المشرو 

 .البتراء لزيارة

 Garden Triclinium)) مضافة الحديقة ))تنظيف وعرض 
 

 وهGarden Triclinium)) ))الحديقة في مضافة  المائي الخزان
ودعمها  جزئيا  تنقيبها إن إعادة ،و الهيدروليكية األنباطع على مهارة مثال رائ

 خالل الفترهاستغالل الموارد المائية  أن يفهم كيفيةلزائر ا يّسهلعلىترميمها و
والذي  صل إلى الخزانالمودرج ال ترميمهذا المشرو  يتضمن إعادة و ، النبطية 
المياه  قنواتد، وتنظيف نظام تحت السوترميم البركة التي  ه،أجزاء منتآكلت 
وضع بوابة على العليا. وينبغي مضافة الـ جزئي للسد بالقرب من ترميموإعادة 

 الحيوانات والزوار.دخول  تنظيممدخل الخزان من أجل 

 

 

 

 

 

 


