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 : ميخص نتائج مرحية التشخيص -1
مرحلة تشخيصية شملت ورش عمل  االستراتيجي تضمنت عملية إعداد مشروع مخطط البتراء الشمولي

رحلة األولية في التقارير المرفقة ) التقرير ومقابالت مع الشرائح المعنية بهذا المخطط، وتم توثيق نتائج هذه الم

 التشخيصي، تقرير ورش العمل، وتقرير االستبيان (.

ويقدم هذا الجزء ملخصاً لنتائج مرحلة التشخيص و التي تمثل األساس للتوسع في التحليل التفصيلي 

ة حماية المحمية األثرية والسيناريوهات واالستراتيجية بما في ذلك قوانين تشجيع االستثمار الخاص مع مراعا

 (. 1)المهمة رقم 

 

 :االلقتصادي التحييل االجتماعي

على قطاع السياحة. وقد تحسنت السياحة في  فإن البتراء تعتمد بشكل رئيس ةمن وجهة نظر اقتصادية بحت

لسهولة إتاحة العقد األخير في اإلقليم بينما تدهور قطاع الزراعة التقليدي بشكل واضح وذلك لّشح المياه الحاد و

( وهذا  2111( ) دائرة اإلحصاءات العامة،  111,27يبلغ عدد سكان اإلقليم ) فرص الدخل في قطاع السياحة. 

العدد قابل للزيادة إلى الضعف في العقدين القادمين إذا ما أخذنا بعين االعتبار نسبة زيادة النمو السكاني والبالغة 

مات اإلسكان وخدمات الرفاه االجتماعي ضغوطاً متزايدة علماً بأن هذه . لذلك فإنه يتوقع أن يشهد قطاع خد1٪

  الخدمات غير كافية اآلن في بعض المجتمعات السكانية.

تتميز التركيبة االجتماعية للسكان بوجود قبائل مختلفة وتنقسم هذه القبائل إلى عشائر والتي تعطي 

لوظائف. وهذا يفسر إلى َحّدً ما ظاهرة سيطرة أفراد من وائها في الحصول على فرص االستخدام األولوية ألبنا

ونتيجة لذلك فإن عائدات السياحة غير مقسمة بعدالة بين كل  قبيلة معينة أو من مجتمع معين على أعمال بعينها.

القبائل والمجتمعات في اإلقليم، بينما تقدم السياحة فرصا أكبر للوظائف في إقليم البتراء سواء أكانت وظائف 

فقط ممن يعملون في  ٪11قانونية أو غير قانونية فإن قطاع المرأة مستثنى من قطاع سوق العمالة هذا حيث أن 

هذا القطاع هن من اإلثاث ) وزارة السياحة واآلثار (. وبشكل عام فإن القوة العاملة في إقليم البتراء ذات مستوى 

آلثار والسياحة البتراء لي موسى حيث تقع كلية تعليمي جيد وتضم مجموعة من األكاديميين خصوصاً في واد

وهو معدل البطالة في  ٪12مقارنة مع نسبة  ٪1وإدارة الفنادق. وتبلغ نسبة العاطلين عن العمل في إقليم البتراء 

(. وتؤثر البطالة في إقليم البتراء بشكل أكبر على المرأة وعلى الفئة العمرية ما بين )  2111األردن ) الحسنات، 

 سنة(. 21  –سنة 21

 
 : األثريّةمحميّة البتراء 

والتي تعتبر واحدة من أغنى وأكبر محميات اآلثار  األثريّةإن أهم مورد في هذا اإلقليم هو محميّة البتراء 

بإدراج البتراء على الئحة  1111ونظرا لقيمة البتراء العالمية المميزة قامت منظمة اليونسكو في عام ، في العالم

المعابد والمقابر النبطية والهيلنستّية المحفورة في الصخور والتي يمكن إّن . لعالمي كموقع تراثي عالميالتراث ا

المدخل الرئيس من الجهة الشرقية للمدينة التي  –وهو ممر صخري متعرج  –الوصول إليها عن طريق السيق 

ة وانجازات فنيّة منقطعة النظير لمدينة أخذت ل تحفاً فنيّ تمثّ  ، كلهاكانت في يوم من األيام مركزاً تجارياً مهماً 

األلباب وسحرت العيون منذ اكتشافها في أوائل القرن التاسع عشر الميالدي. ولم يكن االستيطان في هذه المدينة 

 ممكنا لوال عبقرية األنباط الخالقة في إبداع أنظمة جمع المياه وتوزيعها وتخزينها.

 

للبدو في البتراء ووادي رم على الئحة اليونسكو للتراث اإلنساني الثقافي غير لقد تّم إدراج التراث الثقافي 

وال تزال بعض العائالت من قبائل البدو مثل البدول والسعيديين والعمارين يسكنون  ،(  2111) درغام، المادي 

ة التي تقطن البدوي تالمجتمعاوتحتفظ  ،الكهوف حول البتراء ويستخدمون أنظمة األنباط في جمع المياه وتخزينها

ولقد حافظ البدو في البتراء ووادي رم  عوية تقليدية وما يتعلق بها من مهارات تبقيها حيّة.هذه المنطقة بثقافة ر

على المعرفة المميزة بنباتات وحيوانات هذه المنطقة وبالطب التقليدي وبتربية االبل ونسج خيامهم من أوبارها و 

 يدوية باإلضافة إلى قص األثر وتسلق الجبال.حافظوا عل كثير من الحرف ال

 

إن معالم موقع التراث العالمي في البتراء عرضة للتعرية المستمرة نتيجة األمطار والرياح والتي يزيد 

المنطقة معرضة ألخطار  أنّ وكما  ،الرمال التي تحملها هذه الرياح نظراً النحسار الغطاء النباتي حدتها من

طول وادي موسى عبر السيق إن لم تجر صيانة دائمة ألنظمة تحويل السيول الذي كان السيول الجارفة على 

والسيق مثال على ذلك تتعرض لضغط كبير من السياحة التي  األثريّةالمعالم  عالوة على ذلك فإنّ ويتبعها األنباط. 

وقد وصل عدد  ،دحامتزايدت إعدادها إلى الضعف في العشر سنوات األخيرة خصوصاً في فترات الذروة واالز

( زائراً وهذا الرقم يقترب كثيراً من الطاقة االستيعابية القصوى  171,111إلى )  2111زوار البتراء في عام 

( مليون 21,1حيث تم تقدير هذه الطاقة االستيعابية من قبل منظمة اليونسكو بحوالي ) األثريّةمية البتراء حلم
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مياه الصرف لمتطلبات البنية التحتية مثل الكهرباء ومعالجة  بحاجةقليم (. كما أّن اإل 1111زائر ) اليونسكو، 

 .للسكان المحليينالمواصالت و الصحي

 

بإعداد تقرير عن الحالة الراهنة لمحميّة البتراء  2111لعام استقوم بعثة من اليونسكو ضمن برنامج  

تفتقر إلى خطة إدارة واضحة وإلى  األثريّةبتراء محميّة ال أنّ وكما  ،وتقييم وضعها الحالي بتفصيل أكثر األثريّة

البتراء  شرعت سلطة إقليمقد  و ،مفصل لحدود هذه المحميّة مبني على أساس نظام المعلومات الجغرافي ترسيم

مثال  األثريّةوضع تصورات للعديد من الخطط لتحديث وإعادة تنظيم محميّة البتراء ببالفعل  التنموي السياحي

 ة جديدة لتذكرة الدخول وخطط إلقامة مركز زوار جديد وتدريب أدالء الخيول.على ذلك سياس

 

 : السياحة

بينما  ينوروبياأل%  من الزوار هم من  11 حيث أنّ  هم من األجانب األثريّةمعظم زوار محميّة البتراء 

احة المتنامية مثل السوق الكثير من أسواق السيوقطاع السياحة هنا مثله مثل  ،فقط ٪11عدد الزوار األردنيين هو 

األولوية لمعظم زوار المحميّة تقريباً والذين يزورون األردن للمرة األولى هي زيارة البتراء حيث  نّ إ  .اآلسيوي

يقيمون مدة قصيرة وينفقون القليل من النقود في اإلقليم مقارنة مع ما ينفقونه في أماكن سياحية أُخرى، وترتبط 

فتقار للقدرات التسويقية. كما أن للمنتجات السياحية واإلالترويج الجيد دم وجود التنوع ومدة اإلقامة القصيرة بع

التذكارات السياحية كلها مستوردة وذات نوعية رديئة وليس فيها روح حرفية تعطيها خصوصية ومعنى ثقافي 

البتراء سهل جداً سواء  وعلى وجه العموم فإن الوصول إلى، مميز وبذلك ال تشجع السياح على االنفاق لشرائها

وتتركز السياحة في  أكان ذلك من مطار عمان أو من مطار العقبة أو عن طريق سفن الركاب من ميناء العقبة.

البتراء في موسمين سياحيين هما موسما الذروة من شهر آذار حتى أيار ومن شهر أيلول حتى نهاية تشرين أول، 

وتقدر نسبة معدل إشغال الفنادق في ، ون من جميع الدرجات والتصنيفاتوبإمكان السياح اختيار النزل التي يرغب

)وزارة السياحة واالثار(، وتتركز معظم الفنادق على  2111تقريباً لعام  ٪11و 2111في عام  ٪11اإلقليم بـ 

لى الطريق بين وادي موسى والطيبة أو في منطقة وادي موسى بالتحديد. هذا، وتتركز السياحة في اإلقليم ع

محميّة البتراء األثريّة بينما تبقى أماكن أخرى في اإلقليم مثل مواقع ما قبل التاريخ ومواقع العصر الحجري 

 .جاذبة للسياح وتحضى بترويج قليل األثريّة والمواقع الطبيعية األّخاذه غير

 
 :ةالحضريالتنمية و استغالل األراضي

بت ملكيتها هي من أهم القضايا التي تعوق تنمية إن عدم وضوح ملكية األراضي وعدم وجود وثائق تث

لهذا فإن  ،للملكية الخاصة تعود فهناك مساحة كبيرة من األراضي ،اإلقليم والتي يجب أن تحل بشكل سريع جداً 

 مساحة األراضي الخاصة القابلة للزراعة والتنمية محدودة جداً.

          ةأراضي التنمية الحضري (1 البتراء :ستغالل األراضي داخل إقليم إلويوجد حالياً خمسة أشكال 

المناطق السياحية ممثلة بمحميّة البتراء و ( 1( و المحميات 1( واألحراج والغابات 1 أراضي زراعية (2

األثريّة. وتنفذ التنمية الحضرية في سلسلة من البلدات والقرى التي تقع بشكل عام على طول الطريق بين البيضا 

حقول  منوتستغل األراضي للزراعة في كل انحاء اإلقليم  قرية دالغة المجاورة للراجف.والراجف وتشمل 

وهذه األراضي المزروعة معظمها أراضي دولة  ،أخرى كبيرة المساحة في شرق اإلقليمالى صغيرة المساحة 

ن أصل م 2كم 111األراضي أي حوالي )أراضي حكومية( أو أراضي مؤجرة من وزارة المالية، ومعظم هذه 

وهي المساحة االجمالية ألراضي إقليم البتراء هي أراضي منحدرة حيث تبلغ نسبة انحدارها  2( كم 1,711)

من  ٪11 نسبة ، وهذه األراضي نادراً ما تكون صالحة للتنمية. كما أن األودية غير صالحة للتنمية حيث أن11٪

م ارتداد عن خط الوسط. ويجب حماية هذه 11األودية بما فيها  ضمناألراضي في سلطة إقليم البتراء تقع 

األراضي ليس من أجل منع الفيضانات الموسمية فحسب بل لحماية غطائها النباتي الغني بتنوعه ، وتوضح صور 

قديمة لإلقليم كم كان الغطاء النباتي جذاباً في أراضي سلطة إقليم البتراء. ومن التوصيات، ضرورة بذل الجهود 

باتي المحلي هذا إلى ما كان عليه، حيث بقيت محاوالت سابقة لتنظيم األراضي في اإلقليم غير إلرجاع الغطاء الن

خطط تنمية  1111مكتملة و كانت تغطي فقط نسبة قليلة من أراضي اإلقليم. وقد قدم تقرير دار الهندسة لعام 

لصعوبات التي تواجه ومن ا ،السكانية في وادي موسى والطيبة وأم صيحون للمجتمعات( تفصيلية ية)حضر

فيما قدم تقرير سيجما لعام  ،خصوصاً قرية أم صيحون يضاتوسع هذه المجتمعات السكانية هو عدم وجود األر

( جمواقع حساسة  (ب مواقع حساسة جداً  (تعريفاً واضحاً لثالث مناطق على طول طريق الفنادق : أ 2111

 خطة إدارة المحميّة الوطنية إلى ثمانية مناطقيه بالتطوير. ومواقع أقل حساسية، والقليل من هذه المواقع يسمح ف

 في محميّة إقليم البتراء. اطقأعدت تصنيفاً جديدا لتقسيم المن
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 : البيئة

يُعد إقليم البتراء مكاناً فريداً من نوعه لعلماء جغرافيا النباتات وعلى قدر كبير من األهمية لعلماء النبات 

هذه المنطقة ثالثة أقاليم جغرافية حيويّة وهي : إقليم البحر األبيض المتوسط واإلقليم  وذلك لتنوعه. وتتداخل في

م فوق 211اإليراني التركي وإقليم ساحل شبه الجزيرة العربية. كما أن البتراء تتميز بتضاريس متنوعة تصل من 

توجد غابة الهيشة م فوق سطح البحر في الشمال حيث 1711سطح البحر في الجنوب الغربي إلى ارتفاع 

اإلقليم ثالثة مناخات صغيرة مختلفة وهذا يفسر التنوع النباتي لإلقليم. وعلي أي حال فإنه لم يمتلك البلوطية. و

ونقدم الشكر لتعاون المركز الوطني  ،هذه المنطقة حتى اآلن للغطاء النباتي فيتجر أية دراسات شاملة ودقيقة 

مع فريقنا حيث تمكن فريقنا من تجميع قوائم طويلة من النباتات التي ( NCAREللبحوث الزراعية واالرشاد )

النباتية النادرة  لألصنافمن قائمة األردن  ٪17 - 11 ما نسبته تنبت في هذا اإلقليم. ويحتوي إقليم البتراء على

وجي. وقد تم من العائالت النباتية وهذا دليل على غنى التنوع البيول ٪11 نسبتهام كما يحتوي على ،والمهمة

نوعاً نادراً أو مهدداً بخطر االنقراض من قائمة األنواع المسجلة. وبحسب األبحاث الحالية فإن ما  21تسجيل 

 نوعاً من النباتات الطبية يعيش في اإلقليم ولها قيمة اقتصادية معروفة. 21يقدر بحوالي 

 

نوعاً في اإلقليم معظمها  112حيث تم تحديد كما أن حيوانات إقليم البتراء كما هي نباتاتها ذات تنوع كبير 

ومن الجدير بالذكر أن اإلقليم يفتقر إلى خارطة واضحة للحياة البرية ويجب التأكيد على  ،من الحشرات والطيور

في حالة تراجع شديد  هيأن الكثير من األنظمة البيئية وكذلك البيئية الطبيعية لكثير من نباتات وحيوانات اإلقليم 

دة باالنقراض. ونظراً الستمرار تقطيع األخشاب والتحطيب الجائر في غابة الهيشة ألغراض الوقود فإن أو مهد

الغابة تتالشى بشكل واضح وهذا من أهم  األسباب التي تؤدي إلى تفاقم حجم الدمار الذي تحدثه السيول الجارفة 

ثلوج المتساقطة في اإلقليم عائقا تحول في السيق خالل فصل الشتاء. وفي بعض فصول الشتاء الباردة تشكل ال

ليه. ويعتبر الرعي الجائر من أهم التهديدات للبيئة ألنه لم يتبق إال جزء قليل من الغطاء النباتي إدون الوصول 

وهذا يؤدي إلى انعدام الخصوبة وتعرض  ،لحماية التربة من االنجراف خالل فصول الفياضانات والسيول

 األرض لالنهيارات.

 

 : ية التحتية والخدمات العامةالبن

إن شح المياه نتيجة لجفاف الينابيع الطبيعية هي من أهم المعوقات التي تهدد مستقبل إقليم البتراء. كما ان 

لتر للفرد  111يتنبأ لها أن تنخفض إلى  2117لتر لكل فرد في اليوم والتي كانت متوفرة في عام  211معدل 

إن المعالجة الحاسمة  ن استمرت زيادة عدد السكان على نفس الوتيرة.إ 2111الواحد في اليوم في عام 

الحتياطيات الماء في اإلقليم تكمن في إدخال المزيد من أنظمة الحصاد المائي وجهود إعادة استعمال المياه. 

ن يمكن أ، حيث ويمكن إلى حد ما حل هذه المشكلة من خالل توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحالية

البعيد  في المستقبلتستخدم هذه المياه لزراعة األعالف الحيوانية وري المتنزهات والحدائق وهناك احتمالية 

 الحصول على مصدر مياه إضافي من قناة البحرين.

 

باإلضافة إلى قضية المياه الخطيرة هذه فإن قدرة اإلقليم على دعم التنمية الحضريّة مرتبطة بشكل مباشر 

وكثير  ،التحتية مثل الطرق وأنظمة النقل والكهرباء واالتصاالت والمجاري والتخلص من النفايات بتوفر البنية

من المناطق الخاضعة للتطوير الحضري اآلن بحاجة إلى بنى تحتية كافية ومتطورة. أما فيما يتعلق بالتخلص من 

 يجاد وحدة خاصة مكرسة لهذا الغرض.ال النفايات الصلبة فإن سلطة إقليم البتراء قد بدأت باتخاذ إجراءات أولية

 

المناطق األقل كثافة إن الطرق الرئيسة في اإلقليم بحالة جيدة لكن الطرق الفرعية التي توصل إلى  

في السير خصوصاً خالل ساعات العمل  اشديد اوادي موسى إزدحام مدينةوتعاني  .في وضع مزريسياحية 

. أما فيما يتعلق بمرافق الخدمة العامة المتوفرة المدينةتقل السياح عبر  التي باصاتالويزيد هذا اإلزدحام مرور 

مثل المدارس والمستشفيات ومرافق الترفيه مثل مراكز الشباب والشابات والمراكز الرياضية فهي متفاوته وغير 

الغة وبيضا إذ ال المناطق الواقعة في اطراف اإلقليم مثل دتحديداً موزعة بشكل كاٍف على جميع انحاء اإلقليم، و

يوجد في هاتين المنطقتين خدمات طبية كافية وتفتقر المنطقتان للمدارس الثانوية التي تستطيع استيعاب األعداد 

 ه.المتزايدة من الطلبة كما تفتقران إلى مرافق التسلية والترفي

 

 : الشرائح المعنية

كل  –من المعنيين المشاركين في هذا اإلقليم باإلضافة لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي هناك الكثير 

ومن بين هؤالء المعنيين المؤسسات الحكومية والتي لها في بعض المناطق الكلمة  ،منهم له مجموعة أولوياته

الفصل مثل حماية اآلثار أو استعمال األراضي باإلضافة إلى هيئات حماية مثل اليونسكو وصندوق البتراء 

كية لحماية البيئة ولكن الشريحة األكثر أهمية من هذه الشرائح المعنيّة هم السكان المحليون الوطني  والجمعية المل
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يجب وكما في المجتمعات السكانية الستة والقبائل البدوية وبقية المعنيين المشاركين في صناعة السياحة اإلقليمية.

( تسعة عشر والتي تمثل حالياً أساسا  11ددها ) االنتباه إلى الجمعيات والتعاونيات الموجودة في اإلقليم والبالغ ع

 مشجعا لمشاركة أكثر فعالية من السكان في اإلقليم للتخطيط لممستقبل أكثر رفاهية.

  
مكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات إللقيي  البتراء ( لط)سواتحييل . 2

 ولمجتمعاته الست.

 
معاته تجمفرص والتهديدات إلقليم البتراء ككل وليتوسع هذا الجزء ويفّصل مواطن القوة والضعف وال

مشمولة في مواطن القوة والضعف والفرص  المجتمعاتوستكون القضايا التي تنطبق على كل  ،السكانية الستة

والتهديدات اإلقليمية ولن تتكرر بشكل منفرد. باإلضافة إلى ذلك فإن تحليل مواطن القوة والضعف والفرص 

ا على مستوى المجتمع : لقد تم تنمية المرافق والبنية التحتية السياحية الرئيسة في المناطق والتهديدات تم تجهيزه

لمحميّة  المجتمعاتالقريبة جغرافيا من المعلم الرئيس. لذلك فقد شهدت وادي موسى وأم صيحون وهما أقرب 

فمن  ،ف لكنها تأثرت سلباً أيضاً البتراء األثريّة تأثيرات مهمة جداً من ناحية جني الدخل السياحي وفرص التوظي

زدحام المروري والتلوث وزيادة أسعار األراضي. وتقل هذه التأثيرات كلما بعدت الالتأثيرات السلبية أزدياد ا

واألطراف ( الشائع. لذلك فإن دالغة وبيضا هما أقل  –عة نموذج الوسط ) متبّ  المعلم السياحي الرئيس عنالمسافة 

تختلف عن بعضها البعض كما هو  المجتمعاتالفرص والتهديدات لكل من  إنّ ،ومية السياحيةالمناطق تأثراً بالتن

 القوة والضعف والفرص والتهديدات. كامنمفصّل في التحليالت المنفردة التالية لم

 :إلقيي  البتراء 1.2

 
 مكامن القوة : :مكامن الضعف

  عدم كفاية البنية التحتية المطورة وهذا يشمل

ئع رديئة النوعية تعرض للبيع في وجود بضا

سوق السياحة المحلية باإلضافة إلى منتجات 

ثقافية وتذكارات وحرف يدوية غير متقنه 

الصنع، باإلضافة إلى محدودية التجهيزات 

 والصيانة المرتبطة بصناعة السياحة.

  عدم وجود نوعيات مطورة وذات نوعية جيدة

تراء من المنتجات السياحية خارج محميّة الب

 األثريّة.

  لقد َحّدت مشاريع األعمال المحلية الصغيرة من

قدرات التسويق وحّدت من سهولة الوصول إلى 

األسواق المحلية فيما يتعلق بالمنتجات المرتبطة 

 بالسياحة.

  اعتماد االقتصاد المحلي واإلقليمي على السياحة

 بشكل رئيس.

 ه المجتمع في البتراء مجزأ بشكل كبير واساس

 االنتماء إلى قبائل معينة أو مجتمعات محددة.

  عدم تساوي توزيع مردودات السياحة على

اإلقليم سواء أكانت سلبية أم إيجابية = االيجابية 

مثل الدخل وفرص الوظائف والسلبية األثار 

السلبية الرتفاع أسعار األراضي وازدحامات 

 السير والتلوث.

 م إلى الخدمات افتقار الكثير من مناطق اإلقلي

العامة وإلى شبكات تكنولوجيا المعلومات 

وشبكات االتصاالت أدى إلى عدم تكافؤ الفرص 

 في السياحة وفي األعمال.

  عدم كفاية الخدمات الصحية والمستشفيات

 المتطورة.

  موقع فريد ومشهد لتراث عالمي لمنظمة

 اليونسكو )محميّة البتراء األثريّة(.

  إختيار البتراء كواحدة من عجائب الدنيا السبع

 الجديدة رفع سمعتها السياحية وأبرز صورتها.

  وجود ثقافات محلية غنية والتي أطلق عليها اسم

 تراث اليونسكو غير المادّي.

  تضاريس جبلية ساحرة شبه جافة مع أودية

سحيقه وأنواع كثيرة من التكوينات الجيولوجية 

 الفريدة .

  وجود نباتات واعشاب فريدة من نوعها ذات

 قيمة علمية طبية ودوائية كبيرة.

  وجود طيور من انواع مختلفة للمهتمين بعالم

 الطيور.

 سهولة الوصول إلى المطارات الدولية في عمان 

 والعقبة وإلى ميناء سفن الركاب في العقبة.

 ة في اإلقليم.الحالة الجيدة للطرق الرئيس 

   مستوى تعليم عاٍل نسبياً للسكان المحليين في

المنطقة بشكل عام والرغبة في المشاركة في 

صناعة مستقبل إقليمهم، وموارد تعليمية مهمة 

على مستوى السياحة واآلثار بما في ذلك كلية 

 سياحة واآلثار وإدارة الفنادق.ال

  ًمجتمع محلي ناشط في مجال األعمال خصوصا

في صناعة السياحة يفيد من المنافسة الشريفة 

 والتعاون بين الشركات.

  إدراك أهمية المحافظة على محميّة البتراء

 األثريّة وحمايتها.
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  ظهور مشاكل بيئية ناتجة عن عدم وجود قوانين

لالهتمام للمصادر الخارجية الناتجة عن السياحة 

الزراعة والتنزه والفعاليات والصناعات و

 األخرى.

 .شح المياه في كافة انحاء اإلقليم 

  افتقار صانعي القرار إلى المعلومات الكافية

 لصناعة القرار على المستوى اإلقليمي.

  عدم كفاية أنظمة النقل المحلي الستيعاب النقل

المتزايد الناتج من زيادة السكان وزيادة السياح 

 دة الثروات العائلية.وزيا

 :الفرص :التهديدات

  عدم وجود االستقرار السياسي في الشرق

 ألوسط يشكل تهديدا سلبيا للسياحة.ا

  األزمة االقتصادية العالمية تؤثر على اعداد

 السياح الذين يزورن البتراء.

  ارتفاع درجات الحرارة في العالم والتغيرات

 المناخية تفاقم مشكلة المياه.

 

   التنمية غير المنظمة تؤدي إلى مشاكل بيئية

 يّة.                           وتتسبب بدمار لمحميّة البتراء األثر

 ) تهديد وضع التراث العالمي لليونسكو (.

  تدهور قطاع الزراعة يعرض األرض الزراعية

والرعوية إلى الخطر كما يعرض ديمومة الثقافة 

 المحلية للخطر كذلك.

  النمو السكاني والسياحي سيفاقم من المشاكل

تية في االجتماعية والبيئية ومشاكل البنية التح

 اإلقليم.

  التفاوت االجتماعي االقتصادي المتزايد بين

المراكز السكانية ومناطق األطراف فيما يتعلق 

بالتعليم والوظائف والدخل ونوعية الحياة قد 

 يخلق توترات واحتقانات في اإلقليم.

 

  أدت خدمات النقل إلى ربط أكثر فعالية بين

تبادل  أجزاء اإلقليم المختلفة وهذا أدى إلى

أفضل للسلع والمنتجات واألفكار وتوسيع 

 أرصدة البنية التحتية الحالية.

  توفر صورة أكثر تحديداً لشكل كل مجتمع وهذا

يؤدي إلى تحديد تخصص كل من هذه 

المجتمعات وفرص الدخل في كل انحاء اإلقليم 

وهذا كله مبني على الخصائص المميزة لكل 

 مجتمع.

 ة للموقع يهدف إطالة تأسيس هيئة تسويق قوي

مدة إقامة السياح وتحسين نوعية المنتجات 

السياحية وتنوعها وإعادة التوازن النماط 

 المواسم السياحية.

  استغالل الطلب المحلي الناتج من السياحة لتنمية

وتطوير منظومة عرض أكثر فعاليّة فيما يتعلق 

بالمنتجات الزراعية والحرف اليدوية وعمليات 

 والبيع بالمفرق..... الخ.الصيانة 

  تنويع ودعم نوعية المنتجات السياحية والمعالم

السياحية الجاذبة وذلك إلطالة مدة إقامة السائح 

من أجل توزيع عائدات السياحة على كل انحاء 

 اإلقليم وتوفير فرص عمل لقطاع المرأة.

  زيادة عرض وتنوع أماكن اإلقامة للسياح

ضيافة إضافية  وإعطاء رخص إلقامة بيوت

وبهذا يتم تقوية االستثمار المحلي وفتح فرص 

وظائف ومصادر دخل جديدة في هذه 

 المجتمعات.

  تشجيع خلق القيمة اإلقليمية وذلك بدعم

 االستثمارات المحلية.

  رفع نسبة الوعي بين السكان المحليين والسياح

فيما يتعلق بعمالة األطفال وحماية البيئة 

 از تاريخ األنباط.واالفتقار البر
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 وادي موسى 1.1

 

 مكامن القوة : :مكامن الضعف

  تكتل تأثيرات سلبية مهمة مثل السير والتلوث

 والضوضاء وارتفاع السلع واألراضي.

  نقص شديد في مرافق الترفيه والتسلية للسياح

 وللسكان المحليين في المنطقة.

 ود مشاكل صحية وروائح كريهة ناتجة عن وج

اصطبالت وزرائب الحيوانات في المناطق 

 السكنية.

  عدم وجود بنية تحتية للحيوانات مثل طرق

 خاصة لركوب الحيوانات.

  خرق القوانين بالنسبة لنشاطات بعض المباني

 مثل فندق كروان بالزا.

  نظام نقل يفتقر للتطوير والتحسين وعدم وجود

 إدارة لتدفق الزائرين.

 ادي يقلص من المساحات الخضراء البناء في الو

 ويفاقم المشاكل البيئية ) مثل السيول الجارفة (.

  االعتماد المتزايد على صناعة السياحة وضياع

 قطاعات الصناعة التقليدية.

 

o  القرب من مدخل محميّة البتراء األثريّة وبالتالي

 فهي ذات موقع استراتيجي يفيد من السياحة.

o مات السياحية األخرى مثل معظم الفنادق والخد

المطاعم ومحالت التذكارات تقع في وادي 

 موسى وتوفر الوظائف للسكان المحليين.

o .مجتمع أعمال متطور بمقاولين محليين ناجحين 

o  مرافق تعليمية جيدة تشتمل على كليّة للسياحة

 واآلثار واإلدارة الفندقية.

o م توفر مواصالت الباصات بين اإلقليم واألقالي

 األخرى وإلى الوجهات الرئيسية في البالد.

o  تقوم جمعيات حرفية يدوية بإنتاج المجوهرات

وأعمال حرفية أصيلة مثل المجوهرات 

 المصممة على الطراز النبطي.

o  الكثير من مشغلي السياحة المحليين يزاولون

 أعمالهم في وادي موسى.

o  تغطية جيدة لشبكات االتصاالت الخليوية

 انترنت مقبولة.وخدمات 

 :الفرص :التهديدات

  نمو السياحة وازدحام السير يفاقم التلوث

 والمشاكل البيئة إن لم يدار بحكمة.

  انهيار صناعة السياحة نتيجة الزمات اقتصادية

أو سياسية سوف يؤثر بشكل كبير على السكان 

 في وادي موسى.

  إذا زادت التأثيرات السلبية مثل التلوث

ام داخل وادي موسى فإن الفنادق واالزدح

والمرافق السياحية الواقعة خارج وادي موسى 

ستكون منافساً قوياً للمرافق والفنادق السياحية 

 داخل وادي موسى.

  إن االعتماد الكلي على السياحة ستكون له

 تأثيرات اجتماعية ال يمكن التنبؤ بها حالياً.

 

o احية تصنيف درجة أهمية مرافق اإلقامة السي 

) في الداخل والخارج ( خصوصاً تلك التي 

تشجع االستثمارات الخاصة التي يقوم بها 

 المالكون المحليون.

o  خلق وتحسين فضاءات معينة تزيد من نوعية

الحياة وتشجيع الطلب على السلع والخدمات من 

 قبل السكان المحليين والسياح على حًدّ سواء.

o .تطبيق حلول مبتكرة للتقل 

o حديد فضاء جديد للتنمية السكنية خارج المعالم ت

 السياحية الرئيسية.

o  تقوية الدور كمركز للمعرفة في اآلثار والتقاليد

 البدوية والزراعة.

o  توفير مرافق وقوانين منظمة لتربية أو استخدام

 الحيوانات في مناطق محددة.
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 الطيبة: 1.3

 مكامن القوة : :مكامن الضعف

  ما عدا طيبة زمان يوجد القليل من مرافق

اإلقامة التي تدر دخالً وتوفر فرص عمل 

 وبالتحديد مرافق مملوكة من قبل سكان محليين.

  ارتفاع أسعار األراضي ويعزى هذا االرتفاع

إلى قربها من المركز ونقص في األراضي 

 الصالحة للبناء.

 نقص األماكن العامة مثل المتنزهات والمراكز 

 الرياضية ) مراكز الشباب والشابات (.

  عدم وجود أماكن جذب سياحي يحد من استفادة

 الطيبة من السياحة.

 

 .بنية تحتية عامة بحالة جيدة 

  قربها من وادي موسى يمكنها من اإلفادة من

الخدمات العامة وفرص الوظائف الموجودة في 

 وادي موسى.

 يوفر  قرب المنطقة من المستشفى اإلقليمي

 خدمات مناسبة وفرص عمل لسكان الطيبة.

  تقوم جمعية سيدات  الطيبة بإنتاج الخزف

 المبتكر من وحي التصاميم النبطية.

  وجود بناء سياحي ناجح بأسلوب محلي تقليدي– 

يقدم بعض الدخل للسكان  –طيبة زمان 

 المحليين.

  إطاللة الطيبة الرائعة فوق وادي الطيبة وسهولة

 إلى الوادي. الوصول

 

 :الفرص :التهديدات

  يمكن أن تصبح الطيبة ضاحية من ضواحي

وادي موسى وهذا يجعلها تفقد هويتها 

 الشخصية.

  إن مخزون األراضي المنماة ممكن أن ال يكون

 كافياً ليواكب النمو السكاني والسياحي.

  نشوء مواقف سلبية تجاه السياحة ناتجة عن

بات من خالل البلدة زيادة حركة سير المرك

 بدون أن يعود ذلك بفائدة على الطيبة.

 

  تنمية الفعاليات السياحية واالستثمارات في

مرافق اإلقامة السياحية يمكن أن يكون عامل 

 جذب نسبي :

  موقع الطيبة على مدخل وادي الطيبة جاذب

 ومناسب للسياحة البيئية.

 ات وجود فضاء ) خالء ( واسع للتخييم والنشاط

 في الهواء الطلق.

  قرب المنطقة جغرافيا من وادي موسى ومحميّة

البتراء األثريّة يقوي فرص االستثمارات في 

 مرافق اإلقامة السياحية.
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 : أم صيحون 2.1

 

 مكامن القوة : :مكامن الضعف

  آثار التكدسات السلبية مثل التلوث وازدحام

مرتبطة بنقص األراضي السير واإلسكان وال

 القابلة للتنمية.

  عدم كفاية الخدمات العامة كالتعليم والصحة

 والنقل العام والتخلص من النفايات.

  إنبعاث الروائح الكريهة ومشاكل النظافة العامة

لوجود زرائب الحيوانات داخل المناطق 

 السكنية.

  عدم توفر البنية التحتية مثل طرق لركوب

 الحيوانات.

  استعمال األرض ال يسمح بتنمية الفعاليات

التجارية في أم صيحون وهذا يزيد من الضغوط 

 على محميّة البتراء األثريّة.

  عمالة األطفال في محميّة البتراء األثريّة يؤدي

 إلى انخفاض التحصيل التعليمي.

  عدم وجود األماكن العامة مثل المنتزهات

 والمركز الرياضية للجنسين.

  عالقة فريدة مع محّمبة البتراء األثريّة وهذا يثير

اهتمام الزائر لفهم المحميّة من زاوية كونها 

مكان لسكن عشيرة البدول وهم سكان أم 

 صيحون اآلن.

  وجود الخبرات في التعامل مع السياح األجانب

مثل استخدام اللغة للتواصل معهم خصوصاً 

تعامل مع اإلنجليزية كما أنهم منفتحون بشأن ال

 السياح.

  وجود كثير من الناس لهم دراية ومعرفة كبيرة

 بكافة مناطق محميّة البتراء األثريّة.

  القرب من محميّة البتراء األثريّة يعطيهم سهولة

 الوصول للمحميّة والحصول على فرص للدخل.

  كفاءة في معرفة الطرق البريّة كأدالء رحالت

 لجمال والخيل.راجلة أو على ظهور الحمير وا

  وجود العديد من الجمعيات المرتبطة بالسياحة

مثل جمعية نساء أم صيحون السياحية التعاونية 

 وجمعية رجال أم صيحون السياحية التعاونية.

 

 :الفرص :التهديدات

  إنهيار صناعة السياحة نتيجة األزمات

االقتصادية والسياسية سيؤثر على سكان أم 

 صيحون.

 سكاني المتزايد وعدم مراقبة التنمية النمو ال

المجتمعية والسيطرة عليها قد يؤدي إلى تدمير 

 محميّة البتراء األثريّة.

  النمو السكاني المتزايد قد يزيد الضغوط لتوفير

 المزيد من األراضي القابلة للتنمية.

  إن تزايد عمالة األطفال قد يؤدي إلى تراجع

التعليم قد  األوضاع االجتماعية وعدم وجود

 يعوق التنمية على المدى المتوسط.

  القرب من الحيوانات وعدم االعتناء بالنظافة

 يؤدي إلى انتشار األمراض.

 

  وجود بعض مالمح أسلوب الحياة الثقافية

التقليدية للبدول التي يمكن أن يشاركهم السائح 

فيها مثل ) حفالت األعراس ( وهذا يمّكن 

 رة ثفافية محلية حقيقية.السائح من المرور بخب

  القرب من محميّة البتراء األثريّة يجعل منها

مكاناً مناسباً للفنادق السياحية وبيوت الزوار 

والمطاعم والمحال التجارية السياحية والتقليدية 

خصوصاً إذا ما اندمجت أم صيحون بشكل جيد 

مع نظام النقل المفتوح وإقامة مثل هذه المرافق 

 وط على محميّة البتراء األثريّة.يخفف من الضغ

  إنشاء مرافق وايجاد قوانين وأنظمة المتالك

واستخدام الحيوانات في أماكن معينة وذلك 

 لالستخدامات السياحية البديلة.

  إيجاد الحلول للقضايا الرئيسية مثل التعليم

والحماية البيئية والمحافظة على محميّة البتراء 

تنمية الوعي بهذه  األثريّة من خالل برامج

 المسائل.
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 : البيضا 1.2

 مكامن القوة : :مكامن الضعف

  نقص البنية التحتية األساسية مثل شبكات

 المعلومات واالتصاالت والكهرباء والماء.

  عدم كفاية الخدمات العامة مثل التعليم والصحة

 والنقل العام.

 ار من التلوث والتدمير البيئي مثل قطع األشج

 قبل المتنزهين في عطالت نهاية األسبوع.

  عدم وجود المهارات والكفاءات الضرورية عند

 السكان المحليين لتنمية الصناعة السياحية.

 .عدم وجود بنية تحتية لخدمة السياحة 

 

  جمال المناظر الطبيعية التي لم تتأثر بالتكدسات

 الموجودة في وادي موسى وأم صيحون.

 ن المعالم الجاذبة البديلة مثل البتراء القرب م

الصغيرة ووادي عربة والفعاليات السياحية 

 األخرى مثل ركوب الخيل والنزهات.

  مخيم العمارين الذي تملكة جمعية بيضا

السياحية األثريّة التعاونية يوفر فرص عمل 

 لبعض الذكور من السكان المحليين.

 عمارين تقوم جمعية الحرف النسوية ) مركز ال

للحرف واألقمشة ( بإنتاج أشياء أصيلة مثل 

الحقائب المصنوعة من مواد مدورة، ويوفر هذا 

 المركز بعض الوظائف للنساء في المنطقة.

 

 :الفرص :التهديدات

  المشاكل البيئية التي تعزى إلى الرعي الجائر

 والتحطيب والتنزه.

 التلوث البصرّي الناتج عن البناء غير المنتظم. 

  انخفاض المعايير التعليمية ومحدودية الفرص

االقتصادية تسبب مشاكل اجتماعية ويجعل كثير 

 من السكان عرضة لهذه السلبيات.

 

  السماح بإقامة مرافق اإلقامة السياحية وهذا

يدعم االستثمارات الخاصة في بيوت الزوار و 

)بوتيك أونيل( وهذه تكون في الغالب صغيرة 

ص وتكون ذات نوعية جيدة مع وتدار بشكل خا

 اسعار في متناول السائح.

  اهتمام الكثير من المستمثرين المحتملين من

 األردن والخارج.

  ( تقوية نشاطات الجمعيات الموجودة حالياً مثل

الحرف اليدوية والتخييم ( ومّحال بيع التذكارات 

 السياحية.

  توفير الوصول إلى مناطق جذب سياحي قريبة

لبيضا مثل البتراء الصغيرة واثار قربة من ا

 العصر الحجري.

  بناء وحدات ومرافق لخدمة المتنزهين مثل

 الحمامات.

 .تنمية المنطقة السكنية والمناطق السكنية الثانوية 
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 :الراجف 1.2

 

 مكامن القوة : :مكامن الضعف

 .شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سيئة 

  عدم كفاية الخدمات العامة مثل التعليم والصحة

 والنقل العام.

 .نسبة عالية نسبياً من العاطلين من العمل 

  قاعدة محدودة جداً للبنية التحتية السياحيّة

وللخدمات والمنتجات السياحية واستعمال 

مشغلي الرحالت السياحية ) األرض في 

عود إالّ الراجف ( إلقامة فعاليات المخيمات ال ي

 بفائدة محدودة على المجتمع المحلي.

  ًالزراعة أفضل نسبياً من المناطق األخرى نظرا

 لوجود نظام ري جيد.

  المنطقة خضراء وجذابة لوجود المناظر الجميلة

وكذلك قرب الراجف من محميّة مسعودة 

 وتضاريسها األخاذة.

  كما هي  –الراجف القديمة  –وجود البلدة القديمة

 يجة المحافظة عليها.نت

  المجتمع نشيط ويأخذ المبادرات لحل المشاكل

 التي تعترضه.

  وجود مدرسة لألطفال ذوي الحاجات الخاصة

تعمل بكل فاعلية أسست بجهد محلي ومساعدات 

 أردنية ودولية.

 

 :الفرص :التهديدات

  يحتاج نظام الري إلى إصالحات ال يمكن

 غيل.تمويلها من خالل فوائد التش

  تراجع معدالت الهطول المطري يحد من

 القدرات الزراعيّة.

  مخاطر انجراف التربة واالنهيارات األرضية

 والسيول والفيضانات.

  مواقف سلبية تجاه السياحة ناتجة عن تدفق

 السير مروراً بالبلدة بدون أي فائدة للراجف.

  ال زالت األبنية في بلدة الراجف القديمة قائمة

افظ عليها وهي تستخدم اآلن كزرائب ومح

لألغنام لكن يمكن تحويلها إلى مرافق سياحية 

 ومطاعم ومرافق إقامة وأسواق للحرف اليدوية.

  وجود مهارات عند الرجال والنساء لصناعة

 منتجات حرف يدوية محلية.

  أماكن طبيعية جميلة مناسبة لتطوير أنشطة

 رياضية ونشاطات ترفيه وتسلية للسكان

 المحليين والسياح على حد سواء.

  إنتاج وتسويق منتجات زراعية محلية مثل التفاح

 والزيتون والّزيت واألعشاب الطبية.

  سهولة الوصول إلى المواقع األثريّة القريبة من

 الراجف.

  تطوير وتنمية المناطق السكنية الرئيسة

 والثانوية.

 زراعية برنامج اإلقامة في الموطن أو السياحة ال

وهذه تهدف بالتحديد لتشجيع األردنيين الذين 

يرغبون في الخروج من عمان إلى الريف في 

 عطالت نهاية األسبوع.
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 :دالغة 1.2

 

 مكامن القوة : :مكامن الضعف

  عدم توفر وسائل النقل المناسبة وعدم كفاية

الخدمات الصحية مثل المختبرات الطبية 

 والممرضين.

 تقار خدمة اإلنترنت وسوء تغطية شبكات اف

 الهاتف النقال.

  الطريق الذي يمّر بالقرية يسمح بالسرعة مما

 يهدد المجتمع. 

  عدم تسجيل حقوق ملكية األراضي يسبب

الخالفات على ملكيتها األراضي بين السكان 

 المحليين، ويعيق إنشاء بنية تحتية جديدة. 

  المجاالت تدني المهارات والكفاءات في

 المطلوبة للسياحة.

  ،عدم وجود مرافق ومنتجات وخدمات سياحية

وبالتالي فإن الفوائد العائدة من التنمية السيّاحية 

 في إقليم البتراء محدودة جدا.

  تدني مستوى التعليم بشكل عام يخلق الضعف

 ويحد من إمكانيات التنمية في المستقبل.

 الدخل وفرص  البعد الجغرافي عن المركز يقلل

 العمل ويحّد من االنخراط في العمل السياسي.

 

  القرب من محميّة مسعودة المنوي إقامتها

 مستقبالً بمناظرها الطبيعية وتضاريسها الخالّبة.

  وجود الثقافة البدوية حيث ال يزال الكثير منهم

 يعيشون في بيوت الشعر.

 .نشاط وخبرات زراعيّة 

  األراضي القابلة للتنمية.وجود مساحة كبيرة من 

 

 :الفرص :التهديدات

  محدوية التنمية وذلك لعدم توفر البنية التحتية

األساسية والتعليم باإلضافة إلى عدم وجود 

 المهارات والكفاءات.

  مواقف سلبية تجاه السياحة ناتجة من تدفق السير

 عبر البلدة دونما فائدة تذكر.

 وقلة المياه يهدد  تراجع كميات الهطول المطري

 الزراعة كمصدر رئيس للدخل.

 

 

  تقوية تأثيرات االمتداد من خالل ربط أفضل مع

 مثل االنترنت والنقل العام . –المركز 

 .وصول أفضل وأيسر لسوق العمل 

  سهولة لوصول إلى خدمات عامة أفضل مثل

 التعليم والصحة.

 .مشاركة أقوى في صناعة القرار 

 ت اإلنتاج المحلي من المنتجات تصنيف لقدرا

الزراعية التي سوف يحتاج لها قطاع صناعة 

 السياحية المتنامي في اإلقليم.

  توفير الوصول إلى المواقع األثريّة القريبة من

 دالغة.

  تطوير النشاطات والفعاليات التي تمارس في

الهواء الطلق مثل : التخييم وركوب الخيل 

م وتوفير تجارب ورحالت السير على األقدا

 بدوية حقيقية.

  تنمية وتطوير مرافق سياحية وأماكن إقامة

 سياحية بديلة مثل المخيمات.
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 : . الرؤية المستقبيية إللقيي  البتراء3

 
  ميخص الرؤية 3.2
 

منطقة جذب سياحي إلى قبلة سياحية عالمية بامتياز، مرتكزة على تراثها الطبيعي التحول من مجرد 

 قافي األصيل والفريد من نوعه ونوعية الخدمة المميزة ذات المعايير البيئية العالية.والث

 

 إن ملخص الرؤية إلقليم البتراء بحاجة إلى تعريف على مستويين مختلفين لكنهما متكافئين في األهمية :

من قبائل ( نسمة  11،111على المستوى اإلقليمي للسكان المحليين وهم يبلغون حالياً حوالي )  -1

مختلفة ال يزالون يعيشون في هذه المنطقة بعضهم ضمن الحدود الحالية لمحميّة البتراء األثريّة أو 

 الست. ضمن المجتمعاتفي 

تمثل البتراء أحد أهم المواقع التي تم إدراجها على قائمة اليونسكو  المستوى الوطني والدوليعلى   -2

لبتراء كتراث عالمي ثقافي مميز تعود ملكيتها لإلنسانية سنة وبذلك فإن ا 21للتراث العالمي قبل 

 .بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى جمعاء

 

لذلك فإن حق سكان إقليم البتراء في اكتساب عيشهم ورزقهم من سمعة وعائدات هذا الكنز الفريد يجب أن 

تمع الدولي في حماية الموقع والذي تم يًسلم به على أنه حق له قيمة مساوية لحق المملكة األردنية الهاشمية والمج

 .اختياره نتيجة التصويت كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة والمحافظة عليه لألجيال القادمة

 

لإلقليم بما في ذلك محميّة  يةسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي التي أُسست بقانون أردني كسلطة إدارو

 : التاليين هذين الهدفين وأن تستوعب بعقالنية األمرين البتراء األثريّة مدعوة إلدراك

 ى المحمية.رفاهية مواطني إقليم البتراء ورغبة اإلنسانية في المحافظة عل -1

 القرارات. بإتخاذ عليه تستنديجب أن يكون مفهوم التنمية المستدامة هو المبدأ الذي   -2

 

ياحي عن التزامها بتحويل محميّة البتراء األثريّة وما لقد َعبّرت إدارة سلطة إقليم البتراء التنموي الس

رؤية إدارة المفوضية هو إيصال البتراء إلى القمة بمعيار  إنّ وسياحية راقية كما هي سمعتها.  ةيحيط بها إلى ُوجه

ث قائمة منظمة اليونسكو للترا مدرج علىدولي مناسب لسمعتها كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة وكموقع 

 العالمي.

بيان رؤية محدد يصاغ ليكون مرشداً للخط  المجتمعات الستمن  مجتمعومن المقترحات أن يكون لكل 

بينما يرى آخرون  مناطقهمسياحية مباشرة داخل حدود  أنشطةاإلنمائي لكل مجتمع إذ إن البعض ال يريدون أية 

لمحليين ليشاركوا في وضع تعريف محدد دعوة السكان ا أيضاً، ومن المقترحات ،أن السياحة لها دور مهم

 لألدوار التي ستلعبها مجتمعاتهم في التنمية الثقافية واالقتصادية إلقليم البتراء.

 

 بيان مهمة إلقيي  البتراء:  3.1

إن سكان إقليم البتراء يتملكهم شعور بالفخر واالعتزاز بموطنهم. كما ظهر ذلك جلياً في المقابالت وورش 

مواطن من المنطقة كما أظهروا فهماً كامالً لمسؤوليتهم للمحافظة على هذه الفرص  111 العمل مع حوالي

إن الفهم المشترك لسكان إقليم البتراء لهذا األمر سيحتاج إلى دعم تنظيمي وإطار  واستغاللها االستغالل األمثل.

لة عن تطوير ؤووي السياحي مسسلطة إقليم البتراء التنم، ووجه السلوك الفردييمؤسسي يكون دليالً ومرشداً 

 وتطبيق هذا اإلطار.

 

سعى سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي للعمل بمسؤولية بكل الطرق الممكنة لحماية الكنوز الطبيعية والثقافية ست

 وبنفس الوقت فإن سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ،األثرية في المنطقة والمحافظة على التنمية المستدامة

ستعمل لصالح سكان اإلقليم وتكافح من أجل العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص لكل المواطنين في اإلقليم على حًدّ 

 سواء.

 

وإعطاء الحقوق للمرأة والرجل  في الفرص على الوصول إلى وضع التكافؤ تركيزويجب أن يكون هناك 

على احترام البنى التقليدية والهوية الثقافية ذلك التركيزك على حٍد سواء دونما اعتبار لالنتماء القبلي أو الجهوي و

 للسكان المحليين.
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ولتحقيق هذا الهدف يجب إعداد خطة إدارة مفصلة تكون بمثابة خطوط عريضة إرشادية للوصول 

 والمحافظة على معيار عالي للتنمية وتضمن نوعية خدمة ممتازة للسكان المحليين ولزوارهم من الخارج.

 

 ية " وليدة اليحظة":فكرة بدي

فإنه من المناسب استحضار فكرة رؤية محميّة البتراء األثريّة ضمن إطار المنطقة  المرحلةعند هذه 

موقع البلدات والقرى الواقعة على طول الطريق الملوكي  دعمالمحميّة دوماً والتي تمتد من ضانا إلى رامح وب

 –ألردن من عمان إلى البتراء ا الطويل على إمتداداحي وادي عربة. وفي إطار الطريق السي طريق وعلى طول

العقبة وعودة إلى عمان عن طريق وادي عربة والبحر الميت فإن القرى الصغيرة يمكن أن تصبح  –وادي رم 

سلطة إقليم البتراء التنموي  نطاق وفي هذه الحالة فإن توسيع، في المستقبل بوابات لمحميّة البتراء األثريّة كذلك

 احي يجب أن يؤخذ بعين االعتبار.السي

 

إن حكومة المملكة األردنية الهاشمية مطالبة كنوع من االعتراف بالوضع الفريد والسمعة الدولية الذائعة 

الصيت للبتراء بتوفير الدعم اإلداري الضروري باإلضافة إلى توفير البنية التحتية إلقليم البتراء الذي من المرجح 

ر ارتباطاً باسم األردن. وهذا الدعم يمكن أن يشمل المصادر المالية لدعم االستثمارات في أن يكون المكان األكث

مجال البنى التحتية في المنطقة ومهمات إدارة التغيير والتي تمس الحاجة إليها إليصال نوعية الخدمة في البتراء 

الوطني الكامل فقط تستطيع سلطة إلى مستوى نتمكن فيه من تحقيق سمعة دولية مرموقة. إنه ومن خالل الدعم 

إقليم البتراء القيام بدورها ليس لتسهيل أعمال التنمية والنمو فحسب بل بدورهم المهم في المحافظة على الكنوز 

 األثريّة وحمايتها من اآلثار السلبية المحتملة التي يمكن أن تنتج عن ازدياد أعداد الزائرين لها.

 

وبالرغم من وجود  ،خرى أهمية هي مسألة توفير مصادر مياه كافيةومن أكثر المسائل والقضايا األ

 2111وابتكاراً في ذلك الوقت قبل  تقدماُ مقترح إلحياء التقاليد النبطية الفريدة في إدارة المياه والتي تُعد األكثر 

ملموس في كميات عام. لكّن هذا اإلجراء لوحده غير كاٍف اآلن في ظل التغيرات المناخية الجارية والتراجع ال

لذلك وفي ظل األرقام المتزايدة للنمو السكاني فإنه من  ،الهطول الذي نشهده منذ عشرة أعوام أو ما يقارب ذلك

األهمية بمكان المساهمة بشكل كبير في واحد أو أكثر من المشاريع المائية التي هي اآلن في طور التخطيط أو 

 التنفيذ.

 

التنمية المتعددة األوجه المقدمة  فرصدراك على إإلقليم البتراء  كما أننا نحث السلطات البلدية 

أدوارهم ومسؤولياتهم الخاصة  إدراك الفريد إلقليم البتراء باإلضافة إلىالوضع  بإستغالل و ذلكلمجتمعاتهم 

ة استغالل الفرص المتاحة لهم في التنمينحث على و القادمةألجيال ألجل او ألجلهمالمحافظة على موطنهم ب

باإلضافة  المجتمعاتوهذا يشمل تنمية الهويات الخاصة والروابط االجتماعية داخل هذه  ،االقتصادية واالجتماعية

 األُخرى. المجتمعاتإلى إدامة التحاور مع سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ومع 

 

 األهداف االستراتيجية: 3.3

  بدالً ثقافية والطبيعية الفريدة وحمايتها على المدى الطويل لمحافظة على القيم الل تُعطى األولويةيجب أن  

 األرباح والعائدات ذات المدى القصير.من 

  تشجيع سلوك تنظيم المشاريع واقتصاد السوق من خالل تطبيق صارم لمنظومة من القوانين الواضحة

 والشفافة.

  مزايا التنافسية الخاصة باإلقليم.االقتصادية وتنمية ال األنشطةتشجيع خلق القيمة اإلقليمية من 

  التطوير الحضري بأنماط وأشكال متالصقة ومبهجة يمكن خدمتها بشكل فاعل بالبنية التحتية والخدمات

 العامة وتسمح باستيعاب زيادة السكان المستقبلية بالحد األدنى من استهالك األراضي.

  كافة أنحاء اإلقليم وبتوزيع عادل ومتكافئ بين توفير البنية التحتية األساسية والخدمات العامة في

 المواطنين.

 

أن المحافظة  على في إقليم البتراء خاصة وفي األردن عامة ةالمعني الشرائح ثمة توافق مشترك بين كافة

ح األربا تأتي قبل األولويات ُمقدمة هي في على القيم التاريخية والثقافية الفريدة لهذا المكان على المدى الطويل

والعائدات االقتصادية على المدى القصير. كما يجب من البداية المحافظة على الموارد األثريّة والبيئية لإلقليم 

 وعند القيام بهذا فإن اإلرث الثقافي والثقافة المحلية للبدو ستكون محفوظة ومصانة.،لتسلميها لألجيال القادمة
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كونوا على وعي تام بمسؤوليتهم بعدم استنزاف وإجهاد كما يجب على اإلقليم ومجتمعات األعمال فيه أن ي

األوضاع البيئية الهشة وإجهاد الطاقة االستيعابية لإلقليم بشكل عام ولمحميّة البتراء األثريّة وللكنوز األثريّة 

 األخرى في اإلقليم بشكل خاص.

 

ءات الصارمة ال بعدمها وذلك بوجود القوانين واإلجرا عيهتوسيمكن اإلمكانية السياحية لإلقليم  نطاق إنّ 

في  فكلما زادت المناطق المحميّة زادت السياحة : وهو ما يطلق عليه  ،للمحافظة على الموارد األثريّة والبيئية

من المساحة اإلجمالية للبالد كمتنزهات  ٪21مجتمع البحوث السياحية " حل كوستاريكا " حيث تم ترك نسبة 

ياحية وتحديث نوعية الخدمات في كل أنحاء اإلقليم يجب أن تكون هي الموجه، إّن تصنيف التنمية الس سياحية.

 وذلك بهدف تعزيز وتحسين " التجربة السياحية " وبالتالي زيادة مستوى رضا الزائرين عن هذه الخدمات.

 

أحد وبالرغم من وجود وعي قوي بين السكان المحليين بمسؤولياتهم تجاه تراث البتراء الغني ) كما يقول 

هذا التراث ليس تراثنا إنما هو تراث األجيال القادمة فنحن نشترك مع العالم جميعه في اقتسام  " ينالسياحي األدالء

إيجاد التوازن بين اإلفادة من هذا التراث والمحافظة على بيئته  ويجب تسليمه ألوالدنا مصانأ"( إالّ أنّ  هذا الحق

لمسؤولية الجماعية لتأثيرات أفعالهم لذلك فإن المؤسسات السياسية ضمان ابلألفراد خاصة  صعوبة يجد الهشة 

مدعوة لوضع منظومة صارمة من القوانين والتشريعات على أن تكون هذه المنظومة شفافة جداً ويمكن فهمها 

بدون لبس. وضمن هذا اإلطار التنظيمي فإنه يجب تشجيع المنافسة وحرية تنظيم المشاريع وإتباع المبادئ 

 اسية القتصاد السوق.األس

 

االقتصادية  األنشطةمن اإلفادة بشكل أفضل من عملية التنمية فيجب أن تكون  المجتمعاتولكي تتمكن 

متنوعة فمثالً يجب المحافظة على الزراعة واألحراش وتشجيعها ويجب أن يقود التعليم والتدريب إلى تنمية 

واحد للدخل يمكن أن يكون له مخاطر على االقتصاد  االقتصادية األخرى ألن االعتماد على مصدر األنشطة

فالسياحة يمكن أن تتأثر باألزمات السياسيّة والتقلبات االقتصادية والهجمات اإلرهابية والكوارث المناخية 

 والمخاطر الصحية وما إلى ذلك. 

 

طريقة فعالة يجب تنمية كل قرية وبلدة بأنماط وأشكال بناء حضرية متراصة وجميلة لتسهيل خدمتها ب

السكانية والقرى كأماكن إقامة حضرية جذابة ليس  المجتمعاتيجب تطوير و ،وباقي الخدمات بشبكة مواصالت

للسكان المحليين فحسب بل لجذب الزائرين كذلك فهناك عالقة ربح متبادلة بين السكان المحليين والزوار فيما 

 يتعلق بتحسين القرى والبلدات.

 

مع مراعاة احترام التقاليد المختلفة  البحتاألسبقية في األهمية على العمل المحلي  إن الحل اإلقليمي له

التحتية األساسية والخدمات  ىوهذا الحل المشترك سيضمن التوزيع العادل للبن، والمصالح الخاصة لكل مجتمع

 العامة وشبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كل أنحاء اإلقليم.

 

طويل األمد بإجراءات شفافة ومترابطة ستعزز ثقة  منظوراقتراحاً آخر وهو يدعو إلى تبني كما أن هناك 

 المجتمع المحلي وثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة التنظيمية.
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 . سيناريوهات التنمية :4
واردة في مشروع مخطط البتراء ال بُدَّ أن تأخذ السلطات المسئولة عن تنفيذ بعض أو كل التوصيات ال

لذلك فإننا تقدمنا بمقترحات لثالثة سيناريوهات مختلفة كل  ،بعين االعتبار مولي االستراتيجي الحلول البديلةالش

التوازن الصحيح بين حماية البيئة والكنوز الثقافية الفريدة من بتحقيق و ى،منها له زاوية تركيز متميزة عن األخر

خر فسيكون هناك فكرة ثابتة في آجانب  منسكان المحليين الداعية لالستفادة من هذه الكنوز جانب وإلى رغبة ال

 عملية التنفيذ حيث ستبنى السيناريوهات حول المواضيع اآلتية :

 يكون التركز في هذا السيناريو على الحماية الكاملة للموارد األثريّة والبيئية." أ  " سيناريو : 

 ون التركيز هنا على التنمية االقتصادية المتكاملة.: يك "ب " سيناريو 

  يكون التركيز هنا على التنمية المتوازنة والمستدامة. "ج"سيناريو : 

 

 : الحماية الكامية ليموارد األثريّة والبيئية: "أ"سيناريو   4.2

 

الثقافية الفريدة لمواقعها القيمة  يسمعة البتراء العالمية المرموقة ه اتبنى عليه تيال الركيزة الرئيسةإن 

وعلى أّي حال فإن مصدر اإلعجاب بهذا اإلقليم يتأتى بشكل كبير من التشكيالت الصخرية الملونة  ،األثريّة

 ،عندما تكون السماء صافية،في هذه األراضي شبه الجافة حيث يضفي شروق الشمس وغروبها األّخاذين 

ة منذ إعادة مراكز المجتمعات السكانية الرئيسوقع النسبي عن ونظراً لبعد الم سحراً وردياً يسلب األلباب.

اكتشافه في بداية القرن التاسع وحتى الربع األخير من القرن العشرين فهم نادراً ما كانوا يزورنه إالّ أنه بقي 

 .مثار إعجاب لهم. وقد اتخذت عشيرة البدول من الموقع مكاناً لسكناهم

 

ضم إليه الرحالت إالّ قبل ربع قرن من الزمن على الخارطة السياحية تنّ لكن البتراء لم تصبح موقعاً  

الموقع على  إدراجبعد اإلعالن عن وبالتحديد  بعد إخراج البدول منه وإعادة توطينهم في قرية أم صيحون 

ولسوء الحظ وبالرغم من وجود بعض المسودات  الئحة اليونسكو للتراث العالمي الثقافي الواجب حمايته.

خطط إدارة للموقع وبالرغم من المحاوالت الجادة لتنظيم تدفق السياحة بشكل أفضل فيما يسمى اآلن ل

الكثيرة المرتبطة بالسياحة  األنشطة بمحميّة البتراء األثريّة إالّ أن اإلدارة لم تستطع تطبيق إجراءات تحد من

المنظمة ومحال بيع التذكارات وأكشاك  داخل محميّة البتراء األثريّة مثل أعداد الحيوانات والعربات غير

بيع المواد الغذائية سواء المرخصة منها أو غير المرخصة باإلضافة إلى ذلك وبالرغم من كونها ضد 

 القانون، فقد كان هناك الكثير من الباعة المتجولين من األطفال واليافعين.

 

وصندوق البتراء الوطني والجمعية  وقد قامت الكثير من المؤسسات الوطنية والدولية مثل اليونسكو،

الملكية لحماية الطبيعة ومؤسسات وطنية ودولية أخرى بمهمة حماية التراث الثقافي والطبيعي باإلشارة إلى 

زيع غير المتساوي لتدفق فقد أدى التو ،التأثيرات السلبية الناتجة عن زيادة استغالل هذا الموقع لفترة من الوقت

زدياد حجم السكان المحليين إلى استهالك كبير إالسياحية في فصلي الربيع والخريف و تركز النشاطاتالسياح و

 للموارد الطبيعية النادرة مثل الماء واألخشاب.

 

جمع الحطب والتحطيب بشكل عام يؤدي إلى دمار  أنّ وكما أظهرت البحوث في البيئة الطبيعية للبتراء  

حيث أن تساقط األمطار في فصل  بالغة األهميةية حماية وهذه قضية كبير للغطاء النباتي تاركاً التربة بدون أ

شكل سيول جارفة ال تؤثر على انجراف التربة فحسب وإنما تهدد حياة السياح وحياة السكان المحليين يالشتاء 

وقد  المياه. في اّشحوبينما يشهد فصل الشتاء هذه السيول الجارفة فإن باقي فصول السنة تعاني  ،على حد سواء

في مياه الينابيع وهذا يؤدي إلى نقص حاد في المياه المستخدمة  اعام االحظ المسئولون المحليون واإلقليميون نقص

 لألغراض الزراعية.

 

باإلضافة لذلك فإن للسياحة الجماعية تأثيرات سلبية على محميّة البتراء األثريّة كما أظهرت دراسة سابقة 

حيواني أو إنساني يؤثر بشكل سلبي على البنية الحساسة الدقيقة  احتكاكة فكل الطاقة االستيعابية للمنطق عن

الطاقة االستيعابية في ب خاصةقوانين صارمة  فرض وقد قامت منظمة اليونسكو بتقديم اقتراح ،للصخور الرملية

لرباعي خارج عالوة على ذلك فإن الحافالت ومركبات الدفع ا، 1111خطة إدارة البتراء التي أعدتها في عام 

 وداخل المحميّة تساهم في تدمير الموقع.

 

السياحة ربما يسبب ضرراً كبيراً نطاق  كما أن مناصري حماية الطبيعة يخشون من أن التوسع في 

وتدميراً لبيئات الطيور والنباتات الموجودة حالياً وفي الحقيقة وكما ذكرنا في تقريرنا التشخيصي، فإن المركز 

ولحماية البيئة الطبيعية  للخطر،والبحوث الزراعية قد أعد قائمة بأنواع النباتات المعرضة  الوطني لإلرشاد



 22 

الفريدة في هذا الجزء من اإلقليم فإن الجمعية الملكية لحماية البيئة تخطط إلقامة محميّة مسعودة حيث ستكون 

 أجزاء من هذه المحميّة واقعة في إقليم البتراء.

 

معيشة ) مستدامة  أنماطالكثير من الشباب المشاركين أنهم يأملون بإدخال  وخالل ورشات العمل ذكر

وهذا السيناريو يركز بقوة على إتباع  ،وجديدة ( إلى اإلقليم في المستقبل مثل الطاقة الخضراء وإعادة التدوير

 معيشة جديدة ومستدامة في اإلقليم وأساليب جديدة وفاعلة لحماية البيئة. أنماط

 

 .: التركيز عيى التنمية االلقتصادية بكل جوانبها"ب"يو سينار 4.1

 

كما بينت ورشات العمل التي نُفذت في جميع المجتمعات السكانية الستة فإن المجتمعات الواقعة على و

مسافات بعيدة من محميّة البتراء األثريّة والذين ال يشاركون في السياحة بشكل مباشر وتقليدي يعتبرون أنفسهم 

هذا االزدهار الذي تشهده السياحة في الوقت الحالي وذلك نظراً الرتفاع األسعار سواء أكانت أسعار خاسرين ل

األراضي أو السلع التجارية. كما أن نمط حياتهم الزراعي التقليدي يتردى من سيء إلى أسوأ بسبب نضوب ينابيع 

الزراعية لذلك فإن الكثير منهم يرون في  الماء المحلية الذي يؤدي إلى نقص حاد في المياه المستخدمة لألغراض

وقد بينت ورش العمل بشكل جلي أن جزءاً ، حة فرصة لتنمية وتحسين وضعهم االقتصاديياتوسيع قطاع الس

كبيراً من السكان في المجتمعات الستة يبدون رغبه واضحة لالنخراط في السياحة وذلك عن طريق جذب السياح 

صول على فرص استخدام بأجور معقولة في المشاريع السياحية. أما اآلخرون إلى مناطقهم أو على األقل الح

المجوهرات الحرفية واليدوية للسياح مثل ) خصوصاً النساء فإنهن يرين فرصاً ألنفسهّن في بيع مشغوالتهن

ه أاللبان والفواكالحبوب ومشتقات الزراعية مثل ) ( والمالبس الصوفية والسجاد أو منتجاتهنالتذكاراتو

( إلى الفنادق والمطاعم السياحيّة. وهاتان الفرصتان ال تزاالن غير منظمتين لذا فإنهما تدران دخالً والخضار

محدوداً جداً على السكان المحليين. ويقدم الجزء الخامس توصيات الستغالل أفضل لهذه المقدرات. ولهذا فإن هذا 

أساس أفضلية النمو االقتصادي من خالل النمو المتزايد  السيناريو يبني خطة التنمية المستقبلية لإلقليم على

 للسياحة بما في ذلك الدخل المتحصل من الزراعة ومن تصنيع المنتجات المحلية.

 

ومن أجل زيادة أعداد السياح القادمين إلى إقليم البتراء ولزيارة محميّة البتراء األثريّة في أي وقت من 

ولزيادة الفائدة واألرباح من ، م تدفق الزوار الحالي ورفع سويّة أنظمة السيرالسنة فإنه ال بُّد من تحسين مفهو

السياحة فال بُدَّ من تحفيز السياح إلنفاق المال في شراء التحف التذكارية والمنتجات التقليدية وإنفاقها على 

العربات والحيوانات  الخدمات السياحية الفردية ذات الجودة العالية مثل األدالء الخصوصيين ، ورحالت ركوب

وعلى وسائل الترفيه والتسلية التي لها عالقة بمحميّة البتراء األثريّة. ولتسهيل هذا السيناريو االستراتيجي، فإنه 

 من الضروري زيادة عدد أماكن جذب السياح في اإلقليم مشكالً بذلك دافعاً للسياح لزيادة مدة إقامتهم في اإلقليم.

 

مثل البتراء الصغيرة أو اف مواقع ثانوية موجودة حالياً )كن أن ينتج عنها اكتشوهذه اإلستراتيجية يم

مواقع حفريات ما قبل التاريخ بالقرب من بيضا أو مركز لركوب الحيوانات، أو مركز للفن والحرف للمشاهدة 

فيوجد وي إنشائها وفيما يتعلق باختيار أفضل المواقع ألماكن الجذب السياحي الجديد والمن (،والتعلّم والتسوق

 : وجهتان نظر

نشر أماكن الجذب هذه عبر اإلقليم لتمكين كل المجتمعات السكانية من المشاركة بجني العائدات من  -1

 الفعاليات والنشاطات االقتصادية المرتبطة بالسياحة.

احية وبناء إلقامة أماكن الجذب هذه من قبل مخططي المواقع السي اً وتخطيط اً تركيز أكثر منهجتبني  -2

يخفف من الضغوط المتزايدة  بدوره وهذا، بالقرب من أماكن إقامة السياح تتركزهذه األماكن بطريقة 

على البيئة الناتجة من نقل أعداد كبيرة من السياح بين أماكن إقامتهم وأماكن الجذب غير المركزية 

 د من األموال. ومن االيجابياتهذه كما يعطي هذا للسياح مزيداً من الوقت لالستمتاع وإنفاق المزي

 السلبيةأن السكان المحليين في القرى والمجتمعات السكانية الصغيرة لن يشعروا بالتأثيرات  االخرى،

للسياح الذين يجوبون أماكن سكناهم حيث أدى هذا في بعض الحاالت إلى تخلخالت كبيرة في البناء 

ر نسبياً مما يمكن العاملين في قطاع السياحة من إن إقليم البتراء صغياالجتماعي لهذه المجتمعات .

وخارج ساعات الدوام يمكنهم ممارسة أسلوب  ،الوصول إلى أماكن عملهم في أقل من نصف ساعة

 حياتهم التقليدية كما يشاءون. 

ومن الواضح أنه من أجل تقديم الخدمة لألعداد المتزايدة من السياح فإن على اإلقليم زيادة قدراته 

عابية لتوفير أماكن إقامة للسياح وتوفير نظام نقل كاٍف. وهذا السيناريو يركز بالضرورة على زيادة نسب االستي

الزوار وزيادة نسبة اإلنفاق على األنشطة المرتبطة بالسياحة، وبموجب هذا السيناريو فإن السوق وحدها تُكمْل 
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يجة لالزدحام أو التلوث أو المشاكل البيئية فإن أعداد النمو )وهذا يعني أنه إذا تراجعت نوعية التجربة السياحية نت

 القادمين سوف تتناقص(.

 

 التركيز عيى التنمية المتوازنة والمستدامة. -التوليفة  ":ج"سيناريو  4.3

 

إلعطاء معنى لهذا االعتبار ال ولذلك يبدو أنه  ،إن الحجج الضعيفة والقوية كلتاهما تدعمان سيناريو أ و ب

( وذلك دامةاألولى الحفظ والحماية والثانية االستغالل والتنمية المست :من ناحيتيننظر إلى كل المعايير )دَّ من البُ 

 من أجل إيجاد توازن مناسب بين هذه االعتبارات.

 

في إقليم البتراء أنه ال بُدَّ من تفادي التهديد الحقيقي لمحميّة البتراء  ةالمعني ةالمحلي الشرائح تفق كلتو

مهمة وهذا الفهم المشترك سوف يوجه كل جهود التخطيط ك الطبيعية المحيطة بها مهما كانت الظروف. والبيئة

حقيقي من  عرضة لدمارالموقع يكون ف سو. والصعوبة الحقيقية تشمل تحديد إلى أي درجة وتحت أي ظررئيسة

 االقتصادية المدمرة األخرى. األنشطةقبل السياحة أو من 

 

لقبول لتحديد عتبة الفصل بين االستغالل الطبيعي واالستغالل الجائر الذي يسبب دماراً والطريقة الشائعة ا

حمل من ناحية عدد توفي العادة فإنه يعبر عن طاقة ال ،طاقة االستيعاب للموقعبدائماً يكمن في تحديد ما يسمى 

سنة (  أو شهر، أو يوم،أو  في الغالب ساعة،الزوار الذين يستطيعون زيارة موقع معين ضمن إطار زمني معين )

 دونما إحداث تخريب في الموقع وفي نفس الوقت توفير درجة معينة من الحماية للزائر.

 

وفي  ،تسقط من االعتبار ويتم تجاهلها توعلى أي حال فإن العوامل التي تتجاوز هذا التقييم الكمي البح

 :تحليلها بدقةحالة البتراء فإن الجوانب اآلتية يجب 

 الوقت الذي يمضيه الزائر داخل محميّة البتراء األثريّة. معدل 

إن عنق الزجاجة في الوقت الحالي هو المنطقة الواقعة بين مدخل المحميّة عبر السيق والخزنة حتى 

حيث يمضي الزوار في هذه المنطقة الرئيسة من محميّة البتراء األثريّة حوالي ، البوابة الخلفية السفلى

ولزيارة الخزنة أو زيارة (.  1وخمس وعشرون دقيقة في المعدل ) انظر جدول رقم  ( خمس ساعات1.21

الدير فإن على الزوار أن يسيروا على األقدام في السيق وخارجه وباإلضافة إلى ذلك فإنه في ظل النظام 

م وهذا الحالي يتسابق العشرات من اصحاب المحال التجارية والخيول والمطاعم الستمالة الزائر لخدماته

يجعل الزائر يمضي وقت أكثر من الضروري في المحميّة، وهذا الوضع غير طبيعي بالنسبة لموقع بهذه 

المكانة العالمية المرقومة. إن وجود منطقة تسوق وطعام واستراحة ذات تصميم وإدارة وعرض جيدة على 

ع المهمة المدارة جيداً والتي تضاهي بوابة الخروج من محميّة البتراء األثريّة كما هو الحال في جميع المواق

إن وجود مثل هذه المنطقة سيقلل من معدل الوقت الذي يمضيه الزائر داخل  –البتراء أهمية حول العالم 

المحميّة ومن المرجح أن يزيد معدل اإلنفاق لكل سائح. وبتقليل الوقت الذي يمضيه الزائر داخل المحميّة 

ة السياحية فإن هذا سيزيد من طاقة االستيعاب للمحميّة و بذلك فمن وبنفس الوقت زيادة نوعية التجرب

المحتمل أن تستوعب المحميّة عدداً أكبر من الزوار بدون زيادة التأثير السلبي على المحميّة وبالتالي زيادة 

 العائدات اإلجمالية. 

 

 ( 2جدول رلق  ) 

 ألكثر ارتياداً في محميّة البتراء األثريّةتقدير معدل الساعات التي يمضيها الزائر في لقيب المنطقة ا

تقييص 

 الساعات

تقدير الساعات  

 اآلن

 األنشطة

 الدخول إلى المكان 1.1 1.1

 الشرح / زيارة الموقع 1 1.2

 المحال التجاريةالتوقف عند الطعام وركوب الحيوانات وتناول  1 -

 الخروج من المكان 1 -

 من الزوار ( ٪11ات ساع 1البتراء في الليل )  1.1 1.1

زيارة إضافية إلى الدير، الوقت الذي يمضيه الزائر في السيق، أو  1.11 -

 من الزوار ٪11ساعات  1 –التسوق أو الطعام 

 المعدل اإلجمالي لرحالت الزائر 1.21 1
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انية فإن بإمكانه  الدخول بالباص عن *مالحظة : عندما يريد الزوار في المستقبل أن يدخيوا إلى محميّة البتراء األثريّة في زيارة ث

 طريق البوابة الخيفية من أم صيحون إلى البوابة السفيى.

 للتذاكر يحدد عدد الزوار  ان توزيع أعداد الزوار على مدى اليوم وعلى مدى العام وادخال نظام جديد

من توزيعاً زائر كل خمس دقايق (. إن هذه اإلجراءات سوف تؤدي إلى نتيجة تض 71في الساعة ) 

عادالً للزوار في يوم معين كما هو الحال في العديد من المواقع السياحية األفضل في العالم مثل )مونتي 

 سيلو وبيت توماس جيفرسون في تشارلوتزفل، فرجينيا أو قلعة سيستاين في روما(.

 التأثيرات السلبية األخرى داخل وخارج محميّة البتراء األثريّة : 

كبات الدفع الرباعي باإلضافة إلى عمال المختلفة داخل البتراء تتطلب نقل بالشاحنات ومرفعاليات األ

وهناك أمور أكثر  استخدام الديزل لتشغيل مولدات الكهرباء وهذه بالطبع لها تأثير سلبي على الموقع.

ه تسبب دماراً كبيراً أهمية مثل األعداد الكبيرة للحيوانات داخل المحميّة ) والكثير منها غير قانوني ( وهذ

بحوافرها وخصوصاً لألعمال الحجرية الحساسة كما أن روث وبول هذه الحيوانات يلوث الطرقات 

 والممرات داخل المحميّة.

 

يمكن أن تأخذها سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي بعين االعتبار كجزء من  "وليدة اللحظة" وثمة فكرة

وهي اإلعالن قبل فترة من الوقت )قبل سنة خسارة كبيرة في العائدات  ستراتيجية بيئية واعية دون أيا

الرحالت السياحية من إغالق بوابة المحميّة لعدة أسابيع وذلك بهدف إعطاء  منظمي( لكي يتمكن ونصف

المحميّة وكنوزها األثريّة مزيداً من الوقت للراحة والنقاهة وبنفس الوقت فإن العاملين داخل وخارج 

 البتراء األثريّة يمكن أن يكونوا بحاجة إلى بعض الوقت لكي يستعيدوا نشاطهم كذلك.محميّة 

 

 ICOMOS  1111)والمجلس الدولي للمعالم والمواقع  (1111إن الدراسات التي قامت بها اليونسكو )

تنموي مستدام طاقة االستيعابية ضمن إطار التشكل نقطة البداية لحساب  ها( باإلضافة ألعداد الزوار حالياً كل

بلغ العدد اإلجمالي  2111عام ففي  كان عدد الزوار السنوي قد وصل إلى الذروة  2111 عام قبلو ،ومتوازن

إلى  711.111طاقة االستيعابية بين )ال( زائراً وقد قدرت الدراسات السالفة الذكر أن تكون 111.217)

 زائر(. 1.111.11

 

الوقت الذي يمضيه الزائر في المحميّة فقد بلغ العدد ومعدل  2111حسب أعداد الزوار في عام بو

تدفق الزوار إلى  عملية وكما ذكر سابقاً فإن إدارة ،مليون ساعة 1.11اإلجمالي لساعات الزائر السنوية حوالي 

محميّة البتراء األثريّة غير فاعلة مما يؤدي بالزوار إلى قضاء وقت غير ضروري في المحميّة، وتوصي 

ت الثالثة بشدة بضرورة التقليل من معدل الوقت الذي يمضيه السائح في المنطقة الرئيسة المركزية السيناريوها

المطاعم والمحال التجارية ومنع دخول الحيوانات إلى هذه المنطقة  إزالةفي محميّة البتراء األثريّة باإلضافة إلى 

لمحميّة وليس له أي تأثير على القيمة االقتصادية. ستراتيجية للمحافظة على اوهذا اإلجراء يتماشى مع األولوية اال

وفي الحقيقة فإن نقل هذه المطاعم والمحال التجارية خارج محميّة البتراء األثريّة ولكن بالقرب منها سيزيد من 

فرص عملها وانتعاشها ألن هذه المتاجر والمطاعم ستفتح أبوابها ساعات أطول وستكون مفتوحة ألناس غير 

ئرين للمحميّة. كما أن نوعية أعمالهم سوف تتحسن ألن عليهم التنافس مع المحال التجارية والمطاعم أولئك الزا

 الموجودة في وادي موسى وفي األماكن األخرى.

 

ولو افترضنا أن معدل مدة الزيارة ممكن أن ينخفض إلى ثالث ساعات وهذا يعني أنه باإلمكان زيادة عدد 

وإذا تم إدخال إجراءات حماية ونظام ، ن زائر بدون تغيير ساعات الزائر اإلجماليةمليو 1.1الزوار إلى أكثر من 

 2.1أي حوالي  ٪11طاقة االستيعابية سوف تزداد بنسبة الإدارة فعال لتنظيم تدفق الزوار فإنه من المرجح أن 

 وهذه اإلستراتيجية تتطلب تطبيق اآلتي : ،مليون زائر

 ية من محميّة البتراء األثريّة وإنشاء أسواق وبازارات خارج الموقع مع حفظ المطاعم والمحال التجار إزالة

 حقوق كافة العاملين داخل المحميّة اآلن.

  وتنمية منتجات وخدمات بديلة من قبل هيئة إدارة الموقع المقترحة  –عدم دخول الحيوانات إلى المحميّة

 ة.باإلضافة إلى دعم المبادرات الشخصية للخدمات البديل

  يشتمل على تسهيالت لحجز التذكار عن طريق شبكةعملية تدفق الزوار ) إلدارة متقنتأسيس نظام 

 .،...الخ(ألوقات الزيارة وتحديد أعداد الزائرين في كل ساعة االنترنت وخدمة الحجز المسبق

  الوعي (.القانون والتطبيق ) المراقبة والسيطرة والتوجيه والمخالفات والعقوبات ورفع مستوى 

 تطبيق نظام الزيارة بطريقة االتجاه الواحد حيث يستطيع الزوار الركوب والخروج من الطريق الخلفي. 
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أعداد الزوار تتصادم مع أولوية وبالرغم من أنه باإلمكان زيادة أعداد الزائرين، لكننا نعتبر أن كثرة  

ن متابعتها تحت سيناريو ب ( وفي كل األحوال ) ويمك، ستراتيجية المحافظة على محميّة البتراء األثريّةا

فإن سيناريو ) ب ( يتطلب أيضاً تقسيم واضح للمحميّة وتحديد المناطق العازلة ولكي ندرك مثل هذا 

السيناريو بتعقل فإنه باإلمكان اعتبار المناطق المحميّة الموسعة في أماكن أخرى داخل منطقة سلطة إقليم 

 البتراء بدائل للتعويض.

 ( 1ول رلق  ) جد

 الطالقة االستيعابية لمحميّة البتراء األثريّة

التقدير لعام  

1002 

0% 12% 20% 200% 

 2.111.111 2.111.121 1.771.122 1.121.217 111.217 عدد الزوار

معدل الساعات التي يمضيها 

 الزائر في المحمية

1.1 1 1 1 1 

إجمالي الساعات التي 

 يمضيها الزوار في المحمية

1.211.112 1.211.112 1.117.111 1.111.171 1.111.111 

 

لتشاور مع العلماء والخبراء البيئيين الذين يتم دعوتهم للتحقق من هذه االفتراضات ا يمن الضرورلإنه 

معقولة وحقيقية للبتراء تعرف بأنها  استيعابيةوالفرضيات المستنتجة منها للوصول إلى توافق مشترك على طاقة 

 على من الزائرين في الساعة أو في اليوم أو في السنة.الحد األ

 

ومن ناحية المحافظة على الموقع، فان التركيز يجب أن ينصب على تقليل اآلثار السلبية للسياحة من 

قتصادية فإن الهدف هو استغالل طاقة إومن وجهة نظر  ،خالل اإلدارة المحترفة والقوانين الصارمة والتنفيذ

فّعال وتقديم تجربة تثير إعجاب السياح. وهذا الهدف مرتبط بالمحافظة على الموقع وباإلدارة  حمل هذه بشكلتال

حمل تلذلك فإن الحماية وخلق القيمة االقتصادية مرتبطان بشكل وثيق. ويمكن أن يكون استغالل طاقة ال، المحترفة

. وإذا توقعنا ازدياد هذا العدد 2111م أكثر صعوبة مما هو متوقع اآلن فقد ازداد عدد الزوار إلى الضعف منذ عا

. ولكن 2111حمل هذه يمكن الوصول إليها في عام تبنسبة متساوية على مدى األعوام األربعة القادمة فإن طاقة ال

فعلى سبيل المثال انخفض نخفاضاً ملموساً في أعداد الزوار، ليس هناك ضمانات ففي السابق شهد إقليم البتراء ا

وفي كل األحوال فإن طاقة  2112( في عام 111.111إلى ) 0211( في عام 111.111عدد الزوار من )

المذكورة سيتم الوصول إليها فقط إذا تمكن إقليم البتراء من جذب استثمارات جديدة وخصوصاً في  اإلستيعاب

 قطاع مرافق اإلقامة السياحيّة.
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 :. استراتيجية التنمية االلقتصادية2 
 ومن بين هذه المزايا تمتع إقليم ،يجب أن تبنى التنمية االقتصادية على مزايا تنافسية مطلقة أو نسبية

نادرة( وبمورد فريد من نوعه وهو محميّة البتراء األثريّة لذا فإن إستراتيجية التنمية االقتصادية البتراء بميزة )

و يستوجب اإلجابة على السؤالين  رة االقتصادية يجب أن تبنى على أساس نقطة القوة هذه لكي ترفع من القد

 الرئيسين اآلتيين :

 كيف يمكن تقوية القيمة الناتجة عن السياحة ؟ .1

 االقتصادية ؟ األنشطةكيف يمكن تنويع  .2

 التحول من مكان جذب سياحي إلى وجهة سياّحية: 2.2

جرد مكان جذب سياحي إلى قبلة تكمن في تحويل إقليم البتراء من م االول إن اإلجابة على السؤال

فمحميّة  ،والفرق بين االثنتين هو أن معظم السياح حالياً يأتون لمشاهدة محميّة البتراء األثريّة ثم يغادرون ،سياحيّة

 البتراء األثريّة هي مكان الجذب السياحي وال يرى السياح بشكل عام قيمة لإلقامة لمدة أطول في اإلقليم.

ة فهي المكان الذي يذهب إليه السياح لكي يمضوا أطول فترة ممكنة من الوقت أو أما الوجهة السياحيّ 

من المنتجات والخدمات  عددلقضاء عطالتهم. لذلك فإن الوجهة أكثر من مجرد مكان جذب واحد. فهي تشمل 

كيزاً وهي قوة ومن الواضح أن محمية البتراء األثريّة ستبقى األكثر تر ،السياحية التي يمكن أن يجربها السائح

لذلك فإن من المهم زيادة قيمة هذه التجربة السياحية لجعلها  ،الشد والجذب التي تغري السياح بالقدوم إلى اإلقليم

 تستحق اإلقامة لمدة أطول وذلك من خالل :

 تجربة األنباط والثقافات المحلية األُخرى. -1

 تجربة طبيعة الصحراء. -2

 اإلقليم. تجربة مشاهدة الحيوانات في -1

 الجبلية.االنشطة تجربة  -1

 تجربة التسلية والراحة في بيئة ممتازة. -1

 

إن إمكانية التنمية االقتصادية ستبقي محدودة إن لم يتم تطويل معدل مدة إقامة الزائر والحد في هذه الحالة 

ة تأثيراً يضاعف من القدرة سيكون لزيادة معدل طول مدة اإلقاماالستيعاب للمحميّة. وسيكون الحد األقصى لطاقة 

وهذا سيخلق الفرق الكبير من حيث تحصيل الدخل في الفنادق ومن مرافق اإلقامة األخرى باإلضافة ، االقتصادية

 إلى المال الذي ينفق في اإلقليم على الطعام وشراء التذكارات والترفيه والفعاليات التي تجري خارج المحميّة.

 

وللوصول إلى هذا  ،فكرة جعل اإلقليم وجهة سياحيّة من الدرجة األولى ضمتإن الرؤية إلقليم البتراء 

الهدف فإن أمام إقليم البتراء طريق طويل ووعر البُدَّ من سلوكه لتحقيق هذا الهدف. وسيتطلب األمر تحسينات 

إن التقدم مستمرة وعمل متواصل على الجوانب التي تؤدي إلى صنع وجهة سياحيّة عالمية من الدرجة األولى. و

 لمؤشرات اآلتية :مراقبته من خالل او هسياق يمكنفي تحقيق هذا الهدف االستراتيجي 

 معدل طول مدة اإلقامة. -1

 معدل االنفاق لكل سائح. -2

 رضا الزائر. -1

 عودة السائح مرة أخرى. -1

 لخ(.الرحالت، صحفيو الترحال، ومستشارو اليونسكو...ا منظميرأي الخبراء المحترفين )  -1

 

 إدارة المولقع وتسويقه: 2.1

سياحية يجب أن تعزز تجربة الزوار بخدمات ومنتجات سياحية ذات  أو قبلةً  ما وجهةً  لكي يصبح موقع

حتى المحسنة إلى السيّاح المحتملين )يجب إيصال فكرة عن المنتجات السياحية الجديدة وو كما  ،نوعية ممتازة

ياح في الغالب يخططون لرحالتهم قبل الوصول إلى األردن ولذلك فهم فالس (قبل وصولهم إلى إقليم البتراء

يقررون مسبقاً عدد الليالي التي سيمضونها في كل موقع. لذلك ولكي يتمكن إقليم البتراء من استغالل قدراته 

 االقتصادية فإن عليه أن يحسن ويجدد في مجالين :

 تنمية المنتج وتحسينه. -1

 التسويق. -2

 

ت الرئيسة لتحويل إقليم البتراء إلى وجهة سياحيّة هي نقص المقدرة المؤسساتية باإلضافة إلى ومن العقبا

المعرفة والخبرة المحدودتين في اإلقليم بالمنتجات السياحيّة ذات النوعية الممتازة التي يمكن تطويرها وتحسينها، 

يسمى بالعالم المتقدم حيث تسنى للسياحة التطور  فالبلدان التي تمر بفترة تحّول مختلفة في هذا الشأن مقارنة مع ما

 مدى فترة زمنية طويلة. على مر العقود لذلك فإن التعلم واكتساب المعرفة قد تّم على
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لقد ازداد عدد الزوار إلقليم البتراء بشكل كبير خالل بضعة أعوام، ويأتي السياح إلى اإلقليم لمشاهدة 

 للحملة السياحية اإلعالنية الوطنية المكثفة لتسويق البتراء والذي أطلقه عظمة محميّة البتراء السياحية ونتيجة

وهذه  ،لذلك فإن القليل من الدخل يمكن أن يجنى بدون خدمات ذات نوعية ممتازةالمجلس السياحي األردني. 

تعوق تطوير األموال السهلة التي تكسب يمكن أن تشوه المواقف وتشوه القدرة على الفهم بطريقة تعوق التجديد و

(. لذلك فإنه في التقرير التشخيصي 2.1.2عروض سياحية جذابة وأكثر تنوعاً ) انظر على سبيل المثال الجزء 

من غير المرجح أن يصبح إقليم البتراء وجهة سياحية بدون تدخل حكومي لتسهيل تنمية اإلنتاج وتسويقه وفي 

يجاد هيكل تنظيمي ومؤسسي من أجل دعم تنمية المنتجات الحقيقة فإنه حتى المواقع السياحية المتقدمة قامت بإ

إن إنشاء بنية تحتية لدعم اإلنتاج والتسويق سوف يكون عامالً ووتسويقها والتي يطلق عليها هيئة إدارة الموقع. 

 حاسماً في :

o  مسالك  –الحيوانات ( مهرجانات بدوية  حديقةتطوير خدمات ومنتجات سياحية جديدة ) مثل

[ للمزيد من  2.1سير على األقدام والركوب ومراكز التعريف واإليضاح ] انظر جزء ودروب لل

 المنتجات المحتملة.

o لتعاون مع العاملين في القطاع الخاص من أجل أن يبادروا ويبدؤوا بتشغيل منتجات سياحية بناء ا

 جديدة.

o والجامعات  –الجمعيات  –عات في اإلقليم مثل ) المجتم ةالمختلف ةالمعني الشرائح بناء شراكات مع

 والمؤسسات غير الحكومية (. –والمرافق التعليمية  –

o  تسويق اإلقليم على أنه وجهة سياحية بما فيها محميّة البتراء السياحية وليست هي الوحيدة. كما

يجب إيصال فكرة )للسياح( عن نوعية المنتجات وعن مواقع الجذب في إقليم البتراء باستخدام 

الرحالت السياحية  منظمي، والعمل مع افةوقنوات مختلفة مثل االنترنت والصح أدوات

 وباستخدام اإلعالنات.

o  إنشاء منصة تسويق محلية للمنتجات والخدمات السياحية اإلقليمية من أجل خلق تجارب جديدة

 لدى السياح وهذا يعني المنتجات وخدمات إضافية في اإلقليم.

 

 ن المسؤوليات العادية لإلدارة الحكومية وفيما يلي الكثير من األنشطة المهمة :والمهمات أعاله تختلف ع

o .مساعدة السلطات الوطنية في شرح السياسة السياحية 

o  ممارسة المراقبة والتحكم بتقديم الخدمات السياحية في اإلقليم من أجل ضمان مستويات النوعية

 الجيدة ومعايير السالمة واألمان.

o  مشاريع. بانشاءبناء وتراخيص للقيام  اخيصترإصدار 

o  تقديم سياسة طويلة األمد إلقليم السياحة للتنمية السياحية المستدامة والتي يجب أن تطبق وفق

 اإلستراتيجية الوطنية وبحسب حاجات وموارد السياحة المحلية.

o  البتراء.أن تشارك في عمل المجلس االستشاري لهيئة إدارة الموقع السياحي إلقليم 

o  أن تقرر كل مسائل تقسيم األراضي خصوصاً تلك التي تتعلق بتنمية السياحة داخل اإلقليم

 وتسجيل المواقع السياحية الواقعة ضمن أراضي اإلقليم.

o .أن تشارك بممثليها الخاصين في لجنة الخبراء اإلقليمية لتصنيف المواقع السياحية 

o لسياحية الحالية الواقعة ضمن أراضي سلطة إقليم البتراء إنشاء وحفظ سجالت تصنيف المواقع ا

 التنموي السياحي.

o  أن تصادق على إعالنات شهرية للسجل السياحي وأن تجمع الضريبة السياحية التي تُجبى في

 المواقع السياحية المزدهرة.

o واقعة على أراضي أن تساعد في صيانة وحماية المواقع التاريخية السياحية والثقافية والطبيعية ال

 إقليم البتراء. 

 

وفي معظم البلدان التي يوجد فيها صناعة سياحة داخلية مزدهرة وناجحة تم بنجاح تنفيذ الفصل بين 

اإلدارة السياحية وبين تنمية وتطوير المنتجات السياحية وتسويقها. وقد أُسست األخيرة على أساس نماذج الشراكة 

ياحية والتي تم تشكيلها كشركات مساهمة محدودة المسؤولية لتحصل على غالبية العامة والخاصة مع المكاتب الس

 .حصرييناألسهم وفي كثير من األحيان كمساهمين 

 

وفي الغالب فإن المؤسسات الخاصة قد وجهت لها الدعوة لتساهم بعدد قليل من األسهم لتنمية وتسويق 

في شهر آذار من عام  تأسيسهحي لهذا التوجه والذي تم  الموقع السياحي ويعتبر المجلس السياحي األردني مثال

كهيئة شراكة مستقلة بين القطاعين الخاص والعام ملتزمة باستغالل استراتيجيات التسويق والتصنيف  1111

والعالمة التجارية ولترويج المنتج السياحي األردني واعتماده منتج الخيار الوحيد في األسواق الدولية. وبنفس 
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 ارة السياحة واآلثار ولكي ال تنشأإن المهمات البارزة في تشكيل وتنفيذ السياسة السياحية تبقى بيد وزالوقت ف

مؤسسة مستقلة أخرى فقد تم وضع هيئة إدارة الموقع المزمع إنشاؤها تحت مظلة المجلس السياحي األردني 

 طوير المنتجات السياحية الجديدة.كفرع شبه مستقل للمجلس في البتراء والذي سوف يكون مسئوال عن تنمية وت

 

وبينما تقوم مثل هذه الهيئات في المواقع السياحية المتطورة جداً بالتعامل بشكل رئيس مع مهمة تسويق 

المواقع السياحية فهي في هذه الحالة تسمى هيئات تسويق المواقع بينما في حالة البتراء، حيث أن االنتقال من 

 زالت قيد التنفيذ لذلك فإن هذه الهيئة يجب أن يطلق عليها هيئة إدارة الموقع موقع جذب إلى وجهة سياحية ال

والتي تشتمل على وظيفتين مهمتين وهما : إدارة الموقع وتطوير المنتج وتسويقه إلى الخدمات السياحية اإلقليمية 

سياحي األردني هي جذب وهذه المنتجات ال يمكن إنتاجها على المستوى الوطني. وعليه فستكون مهمة المجلس ال

وسيكون دور هيئة إدارة الموقع اإلقليمية تشجيع  ،السياح إلى األردن )مستخدماً البتراء كموقع جذب رئيس(

فكرة أن البتراء ليست موقع جذب سياحي بل هي وجهة  ترويجالسياح للبقاء ألطول مدة ممكنة في إقليم البتراء ) 

 سياحية بحد ذاتها (.

ات العامة البالغة األهمية في تشكيل السياحة وتشكيل السياسات المرتبطة بها وخلق ظروف إن مهمات اإلدار

إطار العمل وخطوطه العريضة التي تسهل تطور صناعة سياحية موجهة للسوق يجب أن تترك إلى إدارة سلطة 

داخل سلطة إقليم  يلذلك فنحن نوصي بأن يكون هناك قسم سياحي قو ،إقليم البتراء التنموي السياحي وموظفيها

البتراء يتعامل مع سياسة السياحة كما يعمل على المهمات اإلدارية ذات الوصف الواضح الضروري لعمل أي 

 موقع جيد.

 

 :المختيفة اتمفهوم المناطق السياحية ذات الكثاف 2.1.2

ي موسى حيث يواجه إقليم البتراء حالياً تأثيرات سلبية متزايدة لتكدسات وازدحامات مرورية في واد

يوجد المدخل الرئيسي لمحميّة البتراء األثريّة. وهذا االزدحام يؤثر سلبياً على تجربة السائح وعلى نوعية الحياة 

بالنسبة للسكان المحليين. وفي المقابل فإن المجتمعات األخرى في إقليم البتراء تحصل على فائدة محدودة جداً من 

 من آثار التلوث نظراً لمرور وسائط النقل التي تقل السياح عبر قراهم وبلداتهم. التنمية السياحية لكنها تعاني أيضاً 

 

ومن أجل استيعاب تدفق السياح من دون نتائج اجتماعية وبيئية سلبية فإنه البد  من استثمارات مهمة 

عتبر خيارات . إن كلفة هذه االستثمارات تخاصومميزة في البنية التحتية للسياحة سواًء بشكل عام أم بشكل 

التنمية وإن األموال المتوفرة يجب أن تنفق بطريقة فّعالة وناجحة. ويسعى السكان المحليون لزيادة دخلهم وزيادة 

فرص العمل على الرغم من مخاوفهم من المخاطر االجتماعية لتدفق السياح إلى قراهم وبلداتهم. وبشكل عام فإنه 

قدرّون عالقتهم مع السياح. ولكن من الضروري أن يكون للسكان من المالحظ أن غالبية السكان المحليين ي

 المحليين أوقات خلوتهم وراحتهم بعيداً عن التماس المباشر مع السياح.

 

الرؤية الطويلة األمد لتصبح البتراء وجهة سياحية بولمعالجة المعوقات المتشعبة واألهداف المرتبطة 

خال وتطبيق مفهوم المناطق السياحية ذات الكثافة المنخفضة والمناطق عالمية من الدرجة األولى، فإننا نوصي بإد

ذات الكثافة المرتفعة. وبما أن السياحة موزعة على معظم أنحاء اإلقليم تقريباً فإن هذا المفهوم يعني أن معظم 

من السياح  فق هذه المجتمعات على مناطق خاليةتالسياحية يجب تركيزها في مناطق محددة. ويمكن أن ت األنشطة

 أي مناطق ال يوجد فيها مرافق إقامة سياحية وال تقدم فيها منتجات سياحية أُخرى.

 

 مناطق سكانية ذات كثافة منخفضة مناطق سياحية ذات كثافة عالية عرض األسباب

فرص إلقامة مشاريع، وفرص عمل،  الوظيفة االقتصادية

 وظائف ألناس من داخل وخارج اإلقليم

ريع، وفرص عمل، فرص إلقامة مشا

وظائف ألناس من المجتمع المحلي المحدد 

 فقط

توفير عدد كبير من السياح، وتوفير  الوظيفة االجتماعية

خدمات ذات نوعية ممتازة ووسائل ترفيه، 

وتجارب سياحية ممتعة دون التدخل بحياة 

المقيمين ) ما عدا المواطنين المحليين الذين 

 يأتون طوعاً (

بما يحصل تفاعل نوعي في هذه المنطقة ر

بين السياح والسكان المحليين من خالل 

نشاطات ترفيهية مثل : رحالت السير على 

األقدام والمخيمات وركوب الخيل 

واإلبل..الخ. ويجب هنا تحديد عدد السياح 

ألن الحياة األسرية واالجتماعية ربما تتأثر 

 بوجودهم
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لمطاعم الكثير من المتاجر المتنوعة وا أماكن الجذب

والبارات ألعداد كبيرة من السياح والسكان 

المحليين باإلضافة إلى المناطق واألماكن 

العامة المفتوحة والحدائق دونما ازدحام 

 وضجيج وتلوث.

التجربة السياحية لها طابع تقليدي 

والنشاطات هنا لها ارتباط بالطبيعية 

والحيوانات والرياضة والتجارب 

يعابية هنا ال تسمح الروحانية الطاقة االست

إالّ ألعداد صغيرة من السياح والسكان 

 المحليين.

الجزء األكبر من أماكن اإلقامة والمرافق  أماكن اإلقامة

المرتبطة بها موجود في المنطقة بما فيها 

 الفنادق الكبيرة

يتوفر في المنطقة مرافق إقامة بديلة تشمل 

 بيوت ضيافة فخمة

ن االستثمارات األجنبية ة مئيسالحصة الر االستثمار

يجب أن تنفذ على نطاق واسع في هذه 

المنطقة. كذلك األمر بالنسبة لالستثمارات 

المحلية ويمكن أن يقف تمويل االستثمارات 

 األجنبية الكبيرة عائقاً أمامها.

تشجيع استثمارات على نطاق ضيق مع 

التركيز على تشجيع االستثمارات المحلية 

 .لسكان إقليم البتراء

نقل عام منتظم يسهل تدفق الزوار ووصول  النقل

السكان المحليين إلى أماكن عملهم داخل 

إقليم البتراء. ويجب أن يكون هناك منطقة 

يقيد فيها السير في المركز لكي يمكن خلق 

 التجربة السياحة المثلى.

كما يجب توفير أماكن مواقف للسيارات 

يّة عند مدخل إقليم البتراء وليس مدخل محم

 البتراء األثريّة.

نظام باصات نقل عام سوف يربط المناطق 

ذات الكثافة المنخفضة مع المركز لتمكين 

السياح من الوصول إلى المواقع السياحية 

واألهالي من الوصول للمركز. ازدحام 

السير الخانق غير مقبول. الحد من 

التأثيرات السلبية بتطبيق قوانين صارمة 

ن السرعات العالية لضبط السرعة للحد م

 داخل القرى والمجتمعات السكانية.

البنية التحتية األساسية لتنمية السياحة  البنية التحتية

الكثيفة باإلضافة إلى مكان عام بهيج هي 

متطلب سابق للتنمية على نطاق واسع وهي 

 التي تحدد شخصية المنطقة كوجهة سياحية

االستثمارات الضرورية يجب أن تتماشى 

بيد مع تغطية البنية التحتية لحاجات  يداً 

ة. ويمكن أن يكون المقيمين في المنطق

االستثمارات اإلضافية هناك حاجة لبعض 

 المحدودة في البنية التحتية العامة.

 
( وهو مصطلح مستخدم في صفه أعاله سيكون تنمية ما يسمى )بالجزر السياحيةوالبديل للمفهوم الذي تم و

منتجعات لوهذه الجزر السياحية هي فنادق رئيسة أو مجمعات  ،ستوى المنخفض من التنميةتنمية الدول ذات الم

تقدم للسائح كل ما يحتاج إليه ويمضي السياح معظم وقتهم وينفقون أموالهم داخل هذه المجمعات أو ينفقونها على 

ية أو الدول التي تمر بمراحل خدمات تنظم من قبل مقدمي هذه الخدمات. ومثل هذه التنمية شائعة في الدول النام

انتقالية وذلك بسبب نقص القدرات لتقديم خدمات كافية ومنتجات سياحية وتسويقها في اإلقليم. لذلك فإن توفير 

عطالت يتطلب تأمين رحالت ال البيئة المناسبة أو توفير التجربة السياحية التي يتوقعها الكثير من منظمي 

مثل هذه الفنادق أو مجمعات المنتجعات. إن مثل هذه التنمية تقود في الغالب إلى  الخدمات والمنتجات السياحية في

وظائف ذات أجور منخفضة جداً وهي الفائدة الوحيدة لإلقليم بينما تبقى الفائدة الكبيرة والقيمة الرئيسة في مثل هذه 

 القيمة اإلقليمية. ولهذه الجزر السياحية تأثير محدود جداً على خلق ،االستثمارات بيد المستثمر

 

إن مفهوم المناطق ذات الكثافة العالية والمناطق ذات الكثافة المنخفضة يهدف إلى تطوير نظام يتمكن فيه 

مقدمي التسهيالت السياحية وأماكن اإلقامة والمنتجات السياحية والخدمات األخرى سواء أكانوا عالميين أم 

األرباح والفوائد المتبادلة. وسوف تخلق منطقة الكثافة السياحية محليين على التفاعل مع بعضهم البعض وتحقيق 

ذب سياحي. ويستطيع السكان العالية السوق المحلي المطلوب بتنوعه من مطاعم ومتاجر وبارات وأماكن ج

ن في إقليم البتراء تطوير هذه األعمال المختلفة التي تجذب السائحين سواء من كان مقيم منهم في فنادق المحليو

ويفضل السياح في الغالب انتهاز الفرصة للخروج من  لسكان المحليين. ا من قبل دولية أو فنادق محلية مملوكة

المجمعات الفندقية واالستمتاع بالعروض التي تقدم لهم إن توفرت شروط السالمة واألمان والنظافة العامة والبيئة 

 اتهم.المناسبة ونوعية الخدمات التي تلبي حاجاتهم وتشبع رغب
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ستكون تنمية المناطق السياحية ذات الكثافة العالية ذات فائدة ومردود كبير لتنمية شخصية الموقع وسوف 

تنظيم وإقامة المشاريع مفتوحة للجميع ومبنية على أساس األهلية والجدارة  أنشطةوستكون  ،تجذب االستثمارات

 والنجاح في العمل.

فة المنخفضة سوف يكمل العرض السياحي بالمنتجات وأماكن الجذب إن تنمية المناطق السياحية ذات الكثا

ويمكن للمقيمين أن يشاركوا في  ،التي تتطلب استثمار على نطاق ضيق ويمكن لذلك أن ينفذه السكان المحليون

 التنمية السياحية بدون إلقاء أي عبء أو تأثير سلبي على حياتهم العائلية أو االجتماعية.

 

 :لقتصاديع االيالتنو 2.3

 

ولكن تراجعت أهمية الزراعة مقارنة مع السياحة بسبب  ،يعتمد اقتصاد إقليم البتراء تقليدياً على الزراعة

فرص الدخل العالية التي تؤمنها السياحة وبسبب األوضاع المناخية الصعبة التي تؤثر على الزراعة. وباإلضافة 

ات العامة هي من أهم مجاالت توفير فرص العمل إلى السياحة والزراعة فإن المؤسسة العسكرية والخدم

الخدمات. لكن محرك النمو  وهناك وظائف أخرى متوفرة في مجال تصنيع الحرف اليدوية وصناعة والوظائف.

على مدى السنوات الماضية كان قطاع السياحة. كذلك فإن للزراعة وزراعة المراعي أهمية سياحية  الرئيس

 حافظان على الثقافات المحلية.واجتماعية كبيرتين ألنهما ي

 

وتعود السياحة بنتائج إيجابية على كل المواطنين خصوصاً على البنية التحتية والخدمات العامة وهي 

ين أو مناسبين المواطنين ولكن ليس كل الناس مهيئاألشياء الضرورية للتنمية االقتصادية ورفع مستوى حياة 

األردن في تذبذب مستمر نتيجة لعوامل خارجية مثل عدم االستقرار للعمل في السياحة. كما أن السياحة في 

 السياسي في اإلقليم أو وجود مشاريع التنمية الكبيرة.

 

ولكن  ،كبير لفرص العمل عددلذلك فإن التنوع االقتصادي سيقلل من االعتماد على السياحة ويوفر  

حتاج إلى االعتماد على األعمال المنافسة التي لها القدرة التنوع االقتصادي ال يأتي تنظيمه من القمة للقاعدة لكنه ي

على بيع منتجاتها ألنها ذات مواصفات جودة عالية وأسعار رخيصة وترضي أذواق الزبائن. وبينما ال تستطيع 

سياسة محددة أن تقرر شكل التنمية المستقبلية فإنها تستطيع أن تخلق ظروفاً مواتية لتنمية صناعات منافسة 

ايا التنافسية تتطلب تخصصاً في قطاع واحد أو في قطاعات أخرى لها عالقة به وهذا يعني ما يسمى بتنمية والمز

 والتخصص يعني : ،المجموعات

 .وجود قوة عاملة ماهرة ومدربة في حقل معين 

 .وجود مرافق وتسهيالت تعليمية تهدف خلق وتقوية هذه المهارات 

 التكنولوجيا ذات العالقة.  وجود قدرات تنمية وبحث في حقول 

 .وجود ممولين متخصصين لتمويل صناعات معينة 

  وجود صناعات رديفة وهياكل داعمة لهذه الصناعات مثل الشركات االستشارية وشركات التخطيط

 ووكاالت التسويق.

 .وجود طلب على هذا القطاع في اإلقليم 

 .توفر الموارد الطبيعية المناسبة لقطاع معين 

 .توفر البنية التحتية المناسبة للقطاع 

  .توفر البيئة التنظيمية والمؤسسات المناسبة 

 

والعوامل المذكورة أعاله متداخلة ومترابطة لذلك يمكن تطوير وتنمية نظام إنتاج فاعل وموسع وخاص 

التفرد مقروناً مع صعوبة  وإن هذا ،باإلقليم وهذا كفيل بأن يخلق وصفاً فريداً من نوعه في اإلقليم يصعب محاكاته

 محاكاة هذه الكفاءات هو السبب الرئيس لكون بعض األقاليم أكثر تنافّسية من غيرها.

 

يوجد عدد من القطاعات التي تستحق االهتمام والمراعاة من أجل فإنه  وبحسب التقرير التشخيصي، 

 التنوع االقتصادي في إقليم البتراء.
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 الغذائي:الزراعة والتصنيع  2.3.2

 

 مكامن القوة: مكامن الضعف:

  عدم توفر الماكينات والمعدات الزراعية الحديثة

، قدرات إنتاجية تكنولوجية منخفضة، الحاجة 

 إلى عمالة كثيرة.

 .قلة مرافق الصيانة للمعدات الزراعية الحديثة 

  معرفة محدودة في التكنولوجيا الزراعية المعقدة

لزراعة أصبحت مشكلة وقلة المياه الصالحة ل

 مستعصية.

  عدم وجود القوانين والتشريعات يؤدي إلى

 مشاكل بيئية مثل الرعي الجائر.

  عدم وجود الكفاءات البتداع منتجات خاصة

 وتصنيعها وتسويقها.

استخدام أنواع بذور نباتات غير مالئمة 

 للظروف المناخية في إقليم البتراء.

 ليلة واالرتباط الصناعة التقليدية ومعرفة ق

 بالزراعة.

 .قطاع يفتح فرص عمل للمرأة 

  الطلب المتزايد بسبب النمو السكاني وصناعة

السياحة وتطبق صناعة السياحة معايير عالية 

 من حيث النوعية والموثوقية.

 .تكاليف العمالة المنخفضة 

 :الفرص :التهديدات

  جفاف األراضي وانخفاض معدل التساقط

مرشح لالنخفاض أكثر فأكثر المطري ال

 والتراجع في مستوى المياه الجوفية.

  تزايد انحسار الغطاء النباتي وانجراف التربة

وحصول السيول الجارفة والفياضات نتيجة 

 للرعي الجائر.

  يجب تحقيق المنافسة الدولية والموثوقية ومعايير

الجودة والنوعية والكلفة المنخفضة للداعمين 

 لمحليين والعالميين.والممولين ا

  هجرة العقول وانتقال العمالة من قطاع الزراعة

 إلى قطاع السياحة األكثر دخالً واألقل عمالً.

  عدم وضوح وضع ملكية األراضي

واستخداماتها ) حقوق استخدامات األرض 

 الموروثة (.

 

 

 

  أسعار األغذية المرتفعة نظراً للطلب عليها من

 .قبل الفنادق والمطاعم

  القدرة على بيع مأكوالت شعبية من إقليم البتراء

 بأسعار مرتفعة مثل الزراعة العضوية.

 .تطوير قدرات التصنيع الغذائي 

  استكشاف أنواع محاصيل وسالالت مناسبة

 للظروف المناخية في إقليم البتراء.

  القدرة على إطالع السائح على طرق اإلنتاج

 ذا الغرض.التقليدي بعمل ورشات عمل له

  نظراً ألهمية موقع البتراء السياحي يمكن أن

تساعد الحكومة في توفير المياه من مصادر 

خارج اإلقليم مثل قناة البحرين أو إدخال طرق 

 الحصاد المائي المكثف.

  تساهم الزراعة في المحافظة على أنماط الحياة

 التقليدية والثقافية.

  والحصاد ممكن أن يفيد البحث في الزراعة

المائي وتكنولوجيا اإلنتاج والري في المناطق 

الجافة على النمط النبطي ويؤدي إلى تحديث هذا 

القطاع ويمكن تصدير هذه التقنية إلى الخارج 

 أيضاً.

 .اإلنتاج الزراعي يزيد من استقاللية اإلقليم 

 
 

 الحرف اليدوية.المنتجات المحيية و 2.3.1

 

 : مكامن القوة :مكامن الضعف

  عمالة محدودة وانخفاض القدرة اإلنتاجية

 التكنولوجية.

  فهم محدود للمنتجات األنيقة التي يتخيلها السياح

وعدم معرفة وفهم للمواصفات النوعية العالية 

 للتذكارات المتقنة.

 .المنتجات غالية الثمن نسبياً ورديئة النوعية 

 .الطلب المتزايد من السياح على الموقع 

  وجود بعض الجمعيات المحلية التي تنتج

 مشغوالت يدوية أصيلة.

  رغبة المرأة في اإلقليم بالمشاركة في هذا

 القطاع.
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 اد قلة التنوع في المنتجات المبيعة ويتم استير

المنتجات ذات النوعية المتقنة من الخارج وتباع 

 في كل مكان.

  غياب الفهم والوعي بضرورة صناعة أشياء لها

 قيمة مختلفة.

  انخفاض المهارات في تدريج وتصنيف وتسويق

 المنتج المحلي.

 .عدم وجود أماكن بيع إستراتيجية 

  منافسة قوية مع بضائع رخيصة مصنوعة في

 ين.الهند أو الص
 

 :الفرص :التهديدات

 

  المنافسة العالمية استيراد التذكارات أو المنتجات

صناعة الرخيصة من الهند والصين يعيق ال

 المحلية.

  سلوك الحماية الذي يتبعه أصحاب المحال

التجارية هذه يعيق األفكار اإلبداعية إلنتاج 

 بضائع أصيلة.

 

 

 .تطوير تذكارات ذات نوعية ممتازة 

  يجب أن يكون أحد شروط فتح محالت بيع

جديدة هو أن تكون التذكارات والمنتجات محلية 

مخصصة الصنع كأن تكون مساحة من المحل 

للمنتجات المحلية ودفع أصحاب هذه المحالت 

 لعرض تذكارات عالية الجودة من إنتاج محلي.

  يمكن أن تعمم هذه المنتجات العالية التصميم

 على مستوى الوطن.

  يمكن تطوير نوعية إنتاج محلي في عالم

الموضة مثل صناعة األقمشة والمالبس التقليدية 

 األثاث المنزلي.واألعمال الخشبية والجلود و

  تأسيس مدرسة أو معهد تصميم للمنتجات

 المحلية المبتكرة.
 

 

 
 األعشاب الطبية: 2.3.3

 مكامن القوة: مكامن الضعف:

  ال يوجد مرافق إلنتاج أو استخدام األعشاب

 الطبية في اإلقليم.

 .ال يوجد مختبرات في إقليم البتراء 

 لقطاع معرفة محدودة في كيفية تنمية هذا ا

 تجارياً.

  قلة رأس المال المغامر لتطوير منتجات جديدة

 من هذه األعشاب الطبية.

  وعي محدود بأهمية المحافظة على النظام البيئي

 للنباتات الطبية وزراعتها. 

 

  المعرفة المتوفرة من قبل البدو باستخدام النباتات

الطبية التقليدية ال زالت جزء من الموروث 

 اإلقليم. الثقافي في

  النباتات الفريدة في اإلقليم لها فاعلية عالجية

 كبيرة.

  السكان المحليون مهتمون بالمساهمة في

 معرفتهم المتفردة هذه.

  تم إدراج ثقافة البدو من قبل اليونسكو على أنها

تراث مادي غير ملموس وهذا يجعل هذه الثقافة 

 فريدة من نوعها.
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 :الفرص :التهديدات

 

  المخاطر البيئية وتغيرات المناخ يمكن أن تدمر

 النظام البيئي للنباتات الطبية.

  المعرفة التقليدية بالنباتات الطبية لألجيال األكبر

 سناً مهددة بالضياع.

  إذا لم يتم مراقبة هذا القطاع ربما تنتشر وصفات

عالجية غير صحيحة لخلطات أعشاب ال عالقة 

 جية.لها بالنباتات العال

  إذا ما بيعت رخصة الستغالل هذه النباتات بثمن

بخس فإن غالبية الفائدة يمكن أن تذهب إلى 

 خارج اإلقليم.

  إذا لم يتم إعادة  زراعة هذه النباتات فإن

معظمها سينقرض وهذا سيؤثر على األنواع 

 المهددة حالياً.

  ًاألعشاب الطبية يمكن أن تكون مصدرا

 ودة. لمنتجات عالية الج

  البحث عن مستثمرين عالميين في مجال

 األعشاب والنباتات الطبية.

  خلق مجال خبرة إقليمية في استخدام األدوية

التقليدية وكذلك في مجال البحث العلمي مثل 

إقامة مركز بحث خاص في جامعة الحسين بن 

 طالل.

  استغالل تسمية اليونسكو للتراث البدوي على أنه

قافي غير ملموس كعامل تسويق تراث إنساني ث

 ولجذب التمويل ألغراض البحث العلمي.

  زراعة واستعمال النباتات الطبية وتطبيقاتها

العالجية يمكن أن يثير اهتمام السائح وهذا 

يشجع صناعة السياحة. مثل خلق شيء مشابه 

 لسياحة )البورفد( العالجية في جنوب الهند.

 

 

 
الواضح أنه مهما كانت قرارات هذه السياسة في المستقبل فإننا ننصح بأن وبشكل عام، يجب أن يكون من 

وكذلك التحقق من كيفية تشكل المعرفة في اإلقليم وكيف يمكن تشكل اآلثار غير  ،يتم التحقق من كل قرار

جب أن ال المباشرة للمعرفة وهذا يعني أن المعرفة هي العامل الرئيس في التنمية على المدى المتوسط والطويل وي

 تبقى أبدا حبيسة وراء أبواب الشركات التي يملكها األجانب ويديرها مدراء أجانب.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :مبادئ وأنظمة التنمية 1

 :تشجيع االستثمار 1.1
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اع السياحة يجب أن تركز االستثمارات الخاصة على أكثر القطاعات المنافسة في إقليم البتراء وهو قط

واالستثمار الخاص ضروري لزيادة كمية ونوعية مرافق إقامة السياح باإلضافة إلى طة به، والصناعات المرتب

تعزيز ما تقدمه السياحة وتوفير اللوازم والمدخالت األخرى في اقتصاد السياحة. ويمكن أن تأتي االستثمارات 

 الخاصة من داخل أو خارج اإلقليم بما في ذلك االستثمارات األجنبية.

 

 :ر فرص استثمار عيى نطاق ضيقتوفي 1.1.1

 

 تتمتع االستثمارات من القطاع الخاص في اإلقليم ببعض المزايا مقارنة باالستثمارات من خارج اإلقليم: 

o :تعزيز خيق القيمة اإللقييمية 

بحسب المقابالت التي إجريناها فقد تبيّن أن الفنادق التي يملكها السكان المحليون تشتري منتجات من 

أكثر من تلك التي يملكها مستثمرون أجانب باإلضافة إلى ذلك فإن األرباح التي تدرها هذه  اإلقليم

 األعمال تنفق داخل اإلقليم إما لتوسيع مشاريع األعمال هذه أو لالستهالك الخاص للمالك.

o : التقبل والدع  المتزايد ليسياحة والتنمية االلقتصادية 

إلى تقبل أكثر. وبناًء على المقابالت فإن الكثيرين ال يوافقون  زيادة المشاركة والكسب المادي سيؤدي

وفي  –أي مع المؤسسات األخرى في اإلقليم  –على تنمية الفنادق دون دمجها في سلسلة القيمة اإلقليمية 

الغالب فإن التنمية السياحية توفر وظائف منخفضة األجور للسكان المحليين كما أنها تؤثر على الثقافة 

 ية.المحل

o تنمية ثقافة األعمال وتنمية لقاعدة المعرفة اإللقييمية بالسياحة. 

إن تنمية األعمال السياحية الناجحة التي يقوم بها السكان المحليون سوف تؤدي إلى عوائد مالية واحترام 

كبير في داخل المجتمع المحلي وذلك على المدى المتوسط والطويل بالنواحي المرتبطة بالسياحة وهذا 

 و األساس لتطوير منتجات مبتكرة وعمليات واستراتيجيات تسويق.ه

 

لألنشطة واليوم يوجد في إقليم البتراء عدد من األعمال المحلية الناجحة حيث تمثل وادي موسى مركز 

 االقتصادية ولكن االستثمارات اإلقليمية الخاصة تعترضها بعض المعّوقات :

  نطاق واسع على المدى القصير مثل الفنادق الكبيرة والبنية التحتية  ستثمارات علىالقدرة تمويل امحدودية

 السياحية المهمة.

 .فهم محدود لفرص األعمال 

 .وعي محدود لرغبات واحتياجات السياح 

 .خبرة محدودة لتلبية معايير النوعية والجودة المرغوبة 

 .نقص في الكفاءات والمهارات الضرورية 

 

ركة االقتصادية وتنظيم المشاريع من قبل السكان المحليين نقترح تنمية فرص المشا عزيزومن أجل ت

متوسطة الحجم توفر تسهيالت اإلقامة السياحية في إقليم لاستثمار على نطاق صغير. وحالياً فإن الفنادق الكبيرة وا

تكن من األولويات. إن  إنشاء مرافق إقامة سياحية خاصة مثل بيوت الضيافة أو )بوتيك أوتيل( لم إنّ والبتراء. 

مثل هذه المرافق تتطلب مستوى منخفض من رأس المال والمهارات اإلدارية مقارنة مع الفنادق الكبيرة. لذلك فإن 

األعمال أو المشاريع منخفض نسيباً أيضاً. وعلى أي حال فانه ال بّد من تحقيق  أنشطةحاجز الدخول لتنظيم 

 الشروط اآلتية:

 اء واستعماالت األراضي. تشريع قوانين البن 

 .تنظيم رخص األعمال وربطها بنظام تصنيفي يوفرالراحة والمنظر الخارجي الجميل والنظافة واألمان 

 .أنظمة الرقابة والضبط 

  (. 1.2تنظيم التسويق لهذه المرافق ) انظر جزء 

 

ولكي ، جودة والنوعيةتحتاج تنمية مرافق إقامة الضيافة الخاصة إلى ربطها بنظام ترخيص وضبط ال

تحصل على رخصة فيجب على بيت الضيافة أن يحقق معايير محددة وواضحة. وبعد تلبية مجموعة المعايير هذه 

تسويق الموقع  1.2يجب القيام بتسويق مرافق اإلقامة في بيت الضيافة من قبل هيئة تسويق الموقع ) انظر جزء 

الرحالت السياحية. لذلك فإن ضبط النوعية  نظمييتم ترويجها لم( باستخدام بوابة الكترونية مشتركة ومن ثم 

عتماد هذا إالرحالت ب نظميوالجودة باإلضافة إلى التسويق هما من األساسيات لهذه المبادرة. وسيقوم السياح وم

المحددة  الخيار إن كان باإلمكان التأكد من النوعية وإذا تم إعالمهم عن هذه المبادرة. ويجب أن تشتمل المعايير

الشكل الخارجي باإلضافة إلى النظافة والراحة للمؤسسة ويجب إنشاء تصنيفات مختلفة لتوفير خيارات أخرى في 

نوعية مرافق اإلقامة الخاصة بالسياح على أساس أولوياتهم وميزانيتهم. وثمة خيار بديل للمستثمرين المحليين 
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ذا القطاع بشكل ممتاز في دمشق مؤخراً. ويمكن أن يكون يمكن أن يشمل اقامة بوتيك اوتيل صغيرة وقد تطور ه

هذا القطاع جاذب للمسافرين بشكل فردي الذين ال يرغبون في الرحالت الجماعية وهو السيناريو الشائع في إقليم 

البتراء حالياً ومعظم أو باألحرى كل الفنادق المصنفة خمسة نجوم هي في المقارنات الدولية أربعة نجوم في 

 قع.الوا

 

إن فرصة كسب المال مقرونة بمعايير النوعية والجودة ستخلق دافعاً لمالكي األبنية المحلية لتحديث بيوتهم 

والتي ستؤدي إلى تحسين مظهر المنطقة ككل. وهناك ميزة أخرى لهذا الخيار هو أن عوائد السياحة سوف تعمم 

من الناس اآلخرين لالنخراط في مجال تنظيم  بشكل متساٍو في جميع انحاء اإلقليم وستكون هناك فرص لكثير

وفي الحاالت الناجحة سيحاول منظمو المشاريع هذه التوسع في أعمالهم وهذا سيوسع بدوره  ،المشاريع السياحيّة

 دائرة النجاح.

 

ولكي تبدأ هذه الفعالية فإن سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي بالتعاون مع الحكومة ومع المتبرعين 

وليين يمكن أن يقدموا حوافز لتحديث نوعية مرافق اإلقامة السياحية الخاصة وبيوت الضيافة والفنادق الد

توفيرها لكل المجتمعات في اإلقليم. ويجب أن يحدد الصغيرة على شكل قروض منح وقروض تمويل صغيرة يتم 

ثل استهالك المياه ومتطلبات الراحة الدعم التنموي بمعايير خاصة توجه إلى المظهر الخارجي والقضايا البيئية م

 واحتياجات قطاعات السوق وإمكانيات النمو.

 

  تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية المباشرة  2.2.1  
وفي حين أنه البُّد من دعم النمو المحلي واالستثمارات المحلية من إقليم البتراء كذلك البّد أن تلعب 

المباشرة دوراً في تمويل المشاريع السياحية. ويمكن أن تجبر الزيادة في دعم االستثمارات الوطنية واألجنبية 

مرافق اإلقامة السياحية أصحاب الفنادق أن يكونوا مبتكرين لكي يتمكنوا من إطالة مدة بقاء السائح لكي يحققوا 

قدمي الخدمة لزيادة نسب إشغال عالية. وفي هذا الصدد فإن التعاون بين مشغلي الرحالت السياحية المحليين وم

 الجاذبة سيعزز خلق القيمة اإلقليمية. األنشطةنوعية 

 

وتتمتع المجموعات أو الشركات العالمية بوعي ممتاز لمعايير الخدمة المطلوبة ومستويات النوعية  

المتوقعة. وبحسب اإلحصاءات فإن الفنادق المصنفة بأربع نجوم أو خمسة من قبل المجموعات العالمية تكون 

فهم يربطون السوق المحلية بالطلب والتوجهات العالمية. أفضل بكثير من فنادق الثالث نجوم، ها ينسب األشغال ف

كما أنهم يضعون األسس اإلرشادية لمجتمع األعمال المحلي. لذلك ومن منطلق االهتمام الذاتي فإن الفنادق 

األشغال ومعدالت أعلى من األسعار مقارنة  المحلية ستهتم بمعرفة أسباب تمتع هذه الفنادق بنسب عالية من

 بالفنادق المملوكة من قبل أهالي المنطقة.

 

وقد أهمل كثير من المراقبين حقيقة أن سهولة الوصول إلى السوق باإلضافة إلى نوعية الخدمات تؤدي 

وهذا يعني تعزيز )زة والمعروفة الوصول إلى السوق . وتسهل الماركة التجارية المميالتشغيلإلى نسب عالية من 

القدرة على تاجير الغرف إلى المسافرين مباشرة( ويمكن االستفادة من تسهيالت الحجوزات الجماعية عن طريق 

كذلك فإن الماركة توحي بمستويات النوعية التي ، والرحالت نظمياالنترنت أو القدرة على المفاصلة مع م

 حة والنظافة والخدمات.يفضلها كل مسافر بالتحديد من ناحية مستويات الرا

 

لكي يتم جلب استثمارات على نطاق واسع يجب إيجاد المرونة وبيئة تنظيمية مستقرة للحصول على 

استثمارات ذات فائدة وتشمل اإلجراءات التي يجب اتباعها بالتحديد توضيح حقوق ملكية األراضي والسماح 

في الحد األعلى. ويتطلب موقع هذه االستثمارات عناية  ٪21بنسب تغطية أعلى للموقع من النسبة الحالية البالغة 

(. وبشكل عام فإنه من المؤكد  1.1خاصة. والتوصيات المتعلقة باستعماالت األراضي تم التعرض لها في الجزء 

أن إقليم البتراء جاذب لالستثمارات األجنبية المباشرة في السياحة حتى بدون إعطاء اعفاءات ضريبيّة أو حوافز 

 يعية ما دام اإلقليم يستطيع بناء إطار مؤسسي شفاف.تشج

 

وسيفيد السكان المحليون في إقليم البتراء من االستثمارات الوطنية واألجنبية المباشرة وبشكل كبير إذا ما 

تم دمج هذه االستثمارات بسلسلة القيمة المحلية. وتتطلب االستثمارات الخاصة الكبيرة عملية مفاوضات مع 

لمعنية وإذا تم بيع األراضي ذات الملكية العامة أو تم تأجيرها إلى مستثمرين محتملين فإنه يجب إعطاء البلدية ا

األفضلية للمستثمرين الذين لديهم النية في تنشيط المنتج المحلي والخدمات والسلع المحلية التي يفيد منها إقليم 

 البتراء إلى حد كبير.
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 .افق اإللقامة السياحيةالطيب الكمي والنوعي عيى مر 1.1.1

طاقة االستيعابية لمحميّة الفي الجزء الرابع تم تقديم وصف دقيق لثالثة سيناريوهات للتنمية على أساس 

فلو اتخذت مثل هذه اإلجراءات فإن طاقة االستيعاب لمحميّة البتراء األثريّة سوف تقدر بحوالي  ،البتراء األثريّة

 ار بالموقع.مليون زائر دونما إلحاق أي دم 2.1

 

مليون زائر من مشاهدة محميّة البتراء األثريّة فال بد من االستثمار في مرافق اإلقامة  2.1ولكي يتمكن 

تقديرات مرافق اإلقامة السياحية المطلوبة بافتراض أن الهيكل العام للسياحة في  2ويوضح جدول رقم ، السياحية

( زائراً. 111.217حيث بلغ عدد الزائرين ) 2111ءات هو عام إقليم البتراء ال يتغير واألساس في هذه اإلحصا

( غرفة في إقليم البتراء. وبحسب إحصاءات وزارة السياحة 2.111( سرير و )1.111ويوجد في الوقت الحالي )

وهذا اإلحصاء مبني على أساس العدد  2111( في إقليم البتراء في عام ٪11.7واآلثار كانت نسبة االشغال ) 

لألسّرة المتوفرة. أما بالنسبة لإلحصاءات التي تبنى على طول مدة إقامة الزائر أو نسبة الزائرين  اإلجمالي

لمحميّة البتراء األثريّة الذين يقيمون ليلة واحدة على األقل في أحد الفنادق فان هذه االحصاءات غير متوفرة. 

( فإن السيناريو المنطقي هو أن نسبة ٪11.7)لغة ي للزوار ونسبة األشغال الباولكن بما أنا أعطينا العدداإلجمال

 ليلة.  1.2من الزائرين يقيمون ليلة واحدة وأن معدل طول اإلقامة يبلغ  77٪

إن هذه البنية العامة أي ) مدة اإلقامة، ونسبة األشغال والنسبة المئوية لعدد الزائرين في الليلة الواحدة( 

( 7.111( غرفة لسيناريو )أ( وأكثر من )1.111لسياحية المطلوبة يشمل )بنيةً ال تتغير وإن عدد مرافق اإلقامة ا

 (.  1( غرفة لسيناريو ) ج ( جدول رقم ) 1.121( إلى )1.111غرفة لسيناريو )ب( و )

 

 نموذج األساس : إحصاءات سعة أماكن اإللقامة( :  1جدول ) 

 
 سيناريو ج  سيناريو ج منخفض سيناريو ب سيناريو أ االساس 

 يعال

المعدل االجمالي                     

لعدد الساعات التي 

في  يمضيها الزائر

محميّة البتراء 

  األثريّة

1.211.112 1.211.112 1.111.111 1.117.111 1.111.171 

الزيادة  في 

 الساعات      

1% 1% 111% 21% 11% 

معدل ساعات 

الزائر الفرد في 

 المحمية

1.21 1 1 1 1 

 2.111.121 1.771122 2.111.111 1.121.217 111.217 عدد الزوار

 11.111 1.711 11.111 7.111 1.111 عدد االسّرة 

 1.121 1.111 7.111 1.111 2.111 عدد الغرف

النسبة المئوية 

للزوار الذين 

 يمضون ليلة

77.1% 77.1% 77.1% 77.1% 77.1% 

مدة االقامة في 

 اإلقليم بااليام

121.117 1.111.771 2.211.111 1.171.171 1.111.111 

 711.121 عدد الليالي

 

1.121.111 2.111.171 1.111.111 1.111.111 

 %11.7 %11.7 %11.7 %11.7 %11.7 معدل االشغال

 

 
وتوضح الجداول التالية ما سيحدث لمعدل نسبة األشغال إن استطاع إقليم البتراء تحسين بنية الفعاليات 

 ل الهادف وهذا يعني ) زيادة طول مدة اإلقامة أو زيادة نسبة الزوار لإلقامة ليلة واحدة(. السياحية من خالل التدخ

( آثار الزيادة في معدل طول مدة اإلقامة في اإلقليم للزوار الذين يقيمون ليلة واحدة إلى  1يوضح جدول رقم ) و

( إلى )  ٪11.7رتفع بشكل كبير من ) ( فإن نسبة االشغال ت 1و  1وبمقارنة جدول )ليلة. وفي هذه الحالة  1.7

مليون. وبالمقارنة  1.1مليون إلى حوالي  1.1( وسيزيد عدد الليالي حتى في سيناريو ) أ ( من حوالي  71.2٪

 السياحية فإنه من الصعب التفوق على هذا الرقم تحت سيناريو )ج(  األنشطةتغيير في بنية  أي وبدون اجراء

 ) 1.111إلى  1.121ساس ما بين ) التقديرات في النموذج األ
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 ( : تأثيرات زيادة مدة اإلقامة على نسب األشغال 1جدول رقم ) 

 

سيناريو ج  سيناريو ب سيناريو أ االساس 

 منخفض

 سيناريو ج 

 عالي

المعدل االجمالي                     

لعدد الساعات التي 

في  يمضيها الزائر

محميّة البتراء 

  األثريّة

1.211.112 1.211.112 1.111.111 1.117.111 1.111.171 

الزيادة  في 

 الساعات      

1% 1% 111% 21% 11% 

معدل ساعات 

الزائر الفرد في 

 المحمية

1.21 1 1 1 1 

 2.111.121 1.771122 2.111.111 1.121.217 111.217 عدد الزوار

 11.111 1.711 11.111 7.111 1.111 عدد االسّرة 

 1.121 1.111 7.111 1.111 2.111 لغرفعدد ا

النسبة المئوية 

للزوار الذين 

 يمضون ليلة

77.1% 77.1% 77.1% 77.1% 77.1% 

مدة االقامة في 

 اإلقليم بااليام

121.117 1.111.771 2.211.111 1.171.171 1.111.111 

 711.121 عدد الليالي

 

1.121.111 2.111.171 1.111.111 1.111.111 

 %11.7 %11.7 %11.7 %11.7 %11.7 شغالمعدل اال

 

 

 
( كيف تتغير نسبة معدل األشغال إذا تم زيادة النسبة المئوية لزوار محميّة  1وبالمقارنة يبين جدول رقم ) 

وفي النموذج تم زيادة النسبة المئوية من  ،البتراء األثريّة الذين يقيمون ليلة واحدة على أقل تقدير في إقليم البتراء

( وسيزيد عدد ليالي  ٪11.1إلى  ٪11.7) ي إلى زيادة في نسبة األشغال من ( وهذا يؤد ٪11إلى )  (77٪)

( وفي سيناريو  211.111( وفي سيناريو ) ب ( إلى حوالي )  111.111اإلقامة في سيناريو أ  إلى حوالي ) 

لذلك فإن إحتمال تأثير  ،( 1( مقارنة بالنموذج األساس في جدول )  111.111إلى  111.111سيزيد بين )  ج()

 زيادة عدد الزوار الذين يقيمون ليلة واحدة أقل من احتمال تعزيز طول مدة اإلقامة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويبيّن كال التعديلين للنموذج أن إقليم البتراء سيعمل بشكل ممتاز لتقوية وزيادة تنوع المنتجات السياحية. 

دم الكثير وليس فقط محميّة البتراء األثريّة. وإذا نجح إقليم البتراء في وتسويق اإلقليم على أنه موقع سياحي يق

عمل ذلك فإن طول مدة اإلقامة ونسبة الزوار الذين يمضون ليلة واحدة سوف يزداد وسيكون لهذا األمر أثر 

 إيجابي مهم وفعال أكثر من مجرد السماح ألعداد مرتفعة من الزوار بالدخول إلى المحميّة.
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 ( تأثيرات زيادة نسبة الزوار الذين يقيمون ليلة واحدة. 1قم ) جدول ر

 
سيناريو ج  سيناريو ب سيناريو أ االساس 

 منخفض

 سيناريو ج 

 عالي

المعدل االجمالي                     

لعدد الساعات التي 

في  يمضيها الزائر

محميّة البتراء 

  األثريّة

1.211.112 1.211.112 1.111.111 1.117.111 1.111.171 

الزيادة  في 

 الساعات      

1% 1% 111% 21% 11% 

معدل ساعات 

الزائر الفرد في 

 المحمية

1.21 1 1 1 1 

 2.111.121 1.771122 2.111.111 1.121.217 111.217 عدد الزوار

 11.111 1.711 11.111 7.111 1.111 عدد االسّرة 

 1.121 1.111 7.111 1.111 2.111 عدد الغرف

النسبة المئوية 

للزوار الذين 

 يمضون ليلة

77.1% 77.1% 77.1% 77.1% 77.1% 

مدة االقامة في 

 اإلقليم بااليام

121.117 1.111.771 2.211.111 1.171.171 1.111.111 

 711.121 عدد الليالي

 

1.121.111 2.111.171 1.111.111 1.111.111 

 %11.7 %11.7 %11.7 %11.7 %11.7 معدل االشغال

 

 
أن فنادق الخمس نجوم تحقق  (2111) عاموزارة السياحة واآلثار  أعدتهاشغال التي وتبين احصاءات اإل        

نادق األربع نجوم باإلضافة إلى ذلك فإن فنادق الخمس نجوم تقدم فالثالث نجوم ثم  نادقفأعلى نسبة إشغال يليها 

ة )  ( 111( سرير ثم فنادق األربع نجوم )111ادق الثالث نجوم )( سرير يليها فن 1111أكبر عدد من األسرَّ

سرير. وبالمقارنة مع المعايير العالمية فإن بعض إن لم يكن كل فنادق الخمس نجوم من األنسب تصنيفها على أنها 

اوية (. وبشكل عام فإننا نقترح أن يستثمر اإلقليم في القطاعات الثالثة بنسب متس1فنادق أربع نجوم )انظر جدول 

تقريباً. باإلضافة إلى ذلك فإن إلقليم البتراء إمكانية غير منظوره في تنمية وتطوير مرافق إقامة سياحية مثل 

( أن معظم المستثمرين الذين  1بيوت ضيافة في صورة مخيمات وأماكن إقامة خاصة. ويبيّن جدول رقم ) 

 ال يكاد يذكر من اإلناث.يعملون في الفنادق هم من األردنيين الذكور بينما يعمل عدد 

 

ويمكن اعتبار فنادق الخمس نجوم بمثابة )سفينة القيادة( لإلقليم وهي بحاجة إلى معرفة من خارج اإلقليم 

من ناحية التشغيل والعمليات واإلدارة المحترفة. أما القطاعات األخرى فيمكن أن تتطور بشكل أساسي بمعرفة 

 ه تأثير مباشر على الدخل وعلى ثروة اإلقليم.وموارد من داخل اإلقليم وهذا سيكون ل

 

 

 

 

 

 

 

  
 ( مرافق اإلقامة السياحية وعدد المستخدمين في إقليم البتراء 1جدول رقم ) 

 

عدد  البتراء

 الفنادق

المستخدمين  أألسّرة الغرف االجنحة

 االردنيين

 

المستخدمي

ن غير 

 االردنيين

العدد  

 االجمالي
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 البتراء

11 71 2.112 1.111 1001     21 11 1 1.111 

  2010 وزارة السياحة وأآلثار

 

  

 

 

 
 2111ي عام فشغال أماكن اإلقامة حسب التصنيف إ( نسب 1شكل رقم )

 

 
 وزارة السياحة وأآلثار

 

 
 :الوجهات السياحيةتسويق وإدارة  2.1

 
أصبحت عملية الفصل الواضح بين الوظائف السياسية التي تحتاج لها التنمية السياحيّة الناجحة ووظائف 

ء من الطراز األول في كل المواقع اإلدارة والتي تشمل النشاطات المهمة لتسويق وتطوير المنتج أصبحت إجرا

 السياحيّة الناجحة حول العالم.
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وثمة مدى واسع من الوظائف السياسية والوظائف اإلدارية المهمة التي تنفذها اإلدارات العامة بشكل 

أفضل بكثير مما تقوم به وكاالت ترويج خارجية المصدر. لذلك فإننا نوصي بأن تحافظ سلطة إقليم البتراء 

ثمة العديد من الوظائف المهمة التي يجب ، ووي السياحي على التوجه اإلداري لدائرة االستثمار والسياحةالتنم

 على الدائرة تحقيقها :

 يجاد سياسة سياحيّة في إقليم البتراء.إالتوصية ب 

 توضيح اهتمامات صناعة السياحة في كل األمور فيما يتعلق باستعمال األراضي وتخطيطها وتقسيمها . 

 .العمل كوحدة ارتباط لكل األمور المتعلقة بالسياحة بين السلطات العامة وكل المعنيين المحليين بالسياحة 

  المسؤولية عن وضع والمحافظة على معايير جودة واضحة ومقبولة مثل تصنيف الفنادق والمطاعم

 ومشاريع السياحة األُخرى.

 لسياحة في المنطقة.شرح اإلحصاءات المهمة التي تتعلق بأداء ا 

 .وثمة مسؤوليات أخرى يمكن أن تضاف كلما اقتضت الحاجة 

  

وبقدر ما يهم وظيفة تنمية المنتج والتسويق فإننا نوصي بهيئة إدارة للموقع فّعالة وموجهة للتنمية بشكل 

از. ويجب أن تكون هذه قوّي في إقليم البتراء كما للمواقع السياحة الناجحة حالياً هيئات إدارة موقع من أرفع طر

الهيئة مستقلة إلى أعلى درجة ممكنة وأن تكون مسؤولة عن التأكد من ان السياحة في البتراء تؤدى على أعلى 

مستوى ممكن. واألهداف الرئيسية لهيئة إدارة الموقع هي التسويق وتنمية المنتج وتطويره والتي يجب أن تدار 

عاٍل وتدريب ممتاز وأجور عالية ومن  يتعليم مستوى الحاصلين علىبفعالية من قبل فريق مؤهل من الخبراء 

 األفضل أن تكون لهم خبرة جيدة في مشاريع وهيئات سياحيّة دولية.

 

وتنمتي محميّة البتراء األثريّة إلى الصف األول المعروف عالمياً من مواقع التراث العالمي لليونسكو 

مة تميز عالمية متفق عليها. وقد وافقت منظمة اليونسكو على إنشاء والتي لها قيمة عالمة تجارية مميزة مع عال

هيئة إدارة الموقع ككيان مناسب لمواقع التراث في العالم إلظهار التزامها بالتنمية اإلقليمية المستدامة. إن إنشاء 

والمجتمعات هيئة إدارة للموقع سوف يساعد في خلق شبكة ذات تأثير قوي يؤدي إلى استفادة كافة المواقع 

 المجاورة.

 

وتستشهد منظمة اليونسكو بكثير من األمثلة في انحاء كثيرة من العالم ) وبشكل رئيسي أوروبا الغربيّة 

وكندا ( حيث يشكل وضع التراث العالمي محك اقتصادي إلقاليم كاملة وحيث تصبح تسمية التراث العالمي قوة 

تسمية البتراء كتراث عالمي لمنظمة اليونسكو يقدم فرصاً لكل  دافعة للتقدم االقتصادي االجتماعي. لذلك فإن

 .ثم االعتراف بها من خالل إنشاء هيئة إدارة الموقع –اإلقليم والتي بحسب مركز التراث العالمي اليونسكو 

 

 :الوجهات السياحيةإنشاء هيئة إدارة  2.1.2

 

من أنها إلى حد ما مدمجة ويتم وهي وحدة عمل موجهة للسوق مشكلة كوحدة عمل خاصة على الرغم 

ضل منظمة تمويلها من قبل القطاع العام، تقوم بمهمات ادارة الموقع السياحي الموجهة للسوق بشكل واضح. وتفّ 

المدربين تدريباً عالياً  الخبراءاألمم المتحدة للسياحة العالمية إنشاء مثل هيئة إدارة الموقع هذه وأن تزود بهيئة من 

بشكل كبير على أداء المهمات اإلدارية والتسويقية لكافة المواقع المرتبطة بالموقع السياحي. لذلك والذين يركزون 

فإننا نقترح إنشاء هيئة إدارة الموقع ككيان مسئول عن كل الفعاليات في اإلقليم التي لها عالقة بإدارة وتسويق 

 الموقع. وهناك اختياران مختلفان لبنية هيئة إدارة الموقع :

 ن تكون تابعة بشكل كامل لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي من خالل إنشاء شركة فرعية أو هيئة أ

 عامة.

 على سبيل البتراء ) منخرطين في مجال السياحة في إقليم األعضاء تتكون من مختلف إنشاء جمعية

 المثال:  وحدات قطاع األعمال في سلطة إقليم البتراء(.

  

بتراء الوطنية من ناحية الهويّة ومن ناحية التنمية االقتصادية فنقترح أن تكون هيئة إدارة ونظراً ألهمية ال

الموقع تحت سلطة وإشراف سلطة إقليم البتراء المباشرة. ولكن وبما أن فعالية دور هيئة إدارة الموقع تعتمد على 

مجتمعات المحلية كلمة في ترشيح إدارة التعاون مع قطاع األعمال، لذا فإننا نقترح أن يكون لقطاع األعمال وال

هيئة إدارة الموقع باإلضافة إلى الموافقة على خطط التنمية والتسويق الصادرة عن الهيئة. وسوف تخدم هذه 

الهيئة كل اإلقليم وستقدم الدعم والتسويق لمنظمي األعمال والجمعيات من كل المجتمعات والقبائل 

لهيئة إدارة الموقع المقترحة على حقيقة مفادها أن كل األعمال في إقليم البتراء  والعائالت.ويعتمد التمويل المقترح
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تفيد من السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر. ولكن األعمال الفردية تملك موارد محدودة جداً لتقوم بالتسويق 

قامة في اإلقليم لفترة الفعال والذي  سوف يمكنهم من جذب المزيد من السياح الستعمال خدماتهم وبالنتيجة اإل

 ولذلك فإنه يبدو مطلبا شرعياً أن تساهم كافة األعمال في جهود تسويق الموقع.، أطول

وهذا الترتيب غالباً ما ينفذ بضريبة سياحية تعرف على أنها نسبة مئوية من األرباح والعائدات. ويجب أن 

مباشرة مثل )الفنادق( أكثر من األعمال التي  تكون النسبة المئوية هذه أعلى على األعمال المرتبطة بالسياحة

تحصل على عوائد غير مباشرة من السياحة )على سبيل المثال: نجار محلي أو موردي البضائع والخدمات 

 لذلك فإننا نوصي بأن تقترن مساهمات مجتمع األعمال بتمويل من سلطة إقليم البتراء. ،لصناعة السياحة (

 

إدارة الموقع استمرارية ولذلك فإنه يجب اختيار الرئيس التنفيذي لدورة مدتها وتتطلب إدارة وتشغيل هيئة 

سنوات ليتمكن من متابعة العمل. ومن خالل أألهداف اإلستراتيجية يمكن أن يبني الرئيس التنفيذي خطة  1أو  1

المادية  لتنمية السياحة طول فترة عمله وخطط تسويق سنويّة تشمل الميزانيات والمخرجات والفعاليات

والمؤشرات القابلة للقياس. ويجب أن يصادق على الخطتين من قبل سلطة اإلقليم وباقي أعضاء الجمعية. ويجب 

أن تبقى السلطة في يد الرئيس التنفيذي والذي يبعث بتقريره إلى سلطة اإلقليم وألعضاء الجمعية المحتملين (. 

إنها ،والتي لها عالقة بالسياحة تحت استراتيجية موحدة نشطةويجب على هيئة إدارة الموقع أن تقود وتنسق كل األ

لكل الشركاء لكنها تؤلف بين الموارد والخبرات ولها درجة استقاللية وموضوعية لقيادة  نشطةال تسيطر على األ

ي كل التسويق في البداية فإن هيئة إدارة الموقع أصبحت اآلن قيادة استراتيجية ف بأنشطةالعمل. وبما أنها قامت 

 عملية تنمية وإدارة الموقع.

 

 لمنتج:اتنمية وتطوير لكهيئة  الوجهاتهيئة إدارة  2.1.1

ثمة مهمة لهيئة إدارة الموقع على قدر كبير من األهمية وهي تشمل تطوير المنتج. وتمشياً مع الحاجة 

البتراء لمجرد زيادة أعداد لتنمية منتج سياحي مقبول ومستدام وكذلك استراتيجية تسويق مستدامة والتي ال تروج 

السياح فقط بل يجب أن تكون أولى أولوياتها خلق مواقع جذب سياحي خارج محميّة البتراء األثريّة. ويجب أن 

يكون تخطيط هذه المواقع موجه للسوق ويتبع أفضل أمثلة التطبيق على مستوى العالم. ويجب أن تتماشى هذه 

ة للبتراء ويجب أن تدعم وتقوي البتراء كموقع له مسؤولية بيئية خاصة. المنتجات الجديدة مع العالمة التجاري

 وهيئة إدارة موقع البتراء عليها مسؤولية لتشجيع التحسينات المستمرة لمنتج سياحة البتراء.

 

ويجب إحداث  ،عرض المنتج المطور بشكل جذاب يحفز الزائرين لإلقامة فترة أطول في إقليم البتراء نّ إ

لشرح ولفهم أفضل للسياق التاريخي واالجتماعي والبيئي للموقع وذلك بإقامة منشآت ذات قدرة  وظائف مهمة

وثمة تحٍد آخر لتنمية المنتج سيكون في االستفادة الفضلى من جذب كبيرة داخل وخارج محميّة البتراء األثريّة. 

ه العملية بشكل يمكن من خالله مشاهدتها أو الموارد الغنيّة للثروة الحيوانية الموجودة في اإلقليم. ويجب تنظيم هذ

وهذه الحيوانات )من خيول وإبل  ،اتخاذها كحيوانات مدللة من قبل األطفال أو ركوبها أو رسمها على العربات

 وحمير وماعز وغنم( مرتبطة في خيال السائح بالحياة البدوية. 

 

لتسويق فإن خيبة االمل ستكون كبيرة ألنه وبدون ا ،يجب دعم االستثمار األولي في تنمية المنتج وتسويقه

حتى المنتجات الجيدة لن تجد لها زبائن ألنهم لن يجدوا هذه المنتجات. باإلضافة إلى تطوير المنتجات وتشغيلها 

فإن هيئة إدارة الموقع ستدعم المبادرات الخاصة في هذا المجال. ويشمل هذا الدعم التقني والتدريب وتقديم 

( قائمة  7ويوضح جدول ) لضمانات وتمويل المشاريع الصغيرة، لمشاريع المجتمعية وتقديم امخططات مجانية ل

لعدد من المنتجات الحالية والممكنة والخدمات في إقليم البتراء التي يمكن تنميتها وتطويرها باإلضافة إلى ذلك فإن 

لتقرير التشخيصي سوف يتم أخذها بعين أماكن الجذب والمواقع القريبة من إقليم البتراء التي تم تحديدها في ا

 االعتبار.

 

 

 

 

 ( نظرة عامة ليخدمات والمنتجات الفعيية والممكنة في إلقيي  البتراء. 2جدول ) 

 التهديدات الفرص مكامن الضعف مكامن القوة المنتج السياحي

منتج بدوي   الخيول

 حقيقي.

 تصور جيد  

 )انديانا جونز(

 111 م عن

المدخل 

 الرئيس فقط.

 .غير مروّجة 

  اقتراح طرق

لركوب الخيل 

في مناطق 

 تشويقاأكثر 

  الخالفات

حول ملكية 

ألقاب الخيول 

والعائدات من 
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  منظر جميل

 وعناية نسبيا

 .بالخيول جيدة

 

  غير متوفرة

خارج محميّة 

البتراء 

 األثريّة.

 

خارج محميّة 

 البتراء األثريّة.

  توفير مشاهد

 خالبة

للسائحين 

 الخيل. راكبي

 

رسوم دخول 

 المحميّة.

 

إلى ينظر   ركوب الحمير

الحمار خارج 

العالم العربي 

على انه رمز 

 .للمرح

  له القدرة على

تسلق 

 المرتفعات.

 

  وضع غير

قانوني اآلن 

داخل المحميّة 

كما أن ركوب 

الحمير داخل 

المحميّة 

مرتبط بعمالة 

 األطفال.

  شكاوى من

 سوء المعاملة.

 ر متوفرة غي

خارج 

 المحميّة.

  يمكن أن

تشكل خطورة 

وذلك لعدم 

وجود القوانين 

 الناظمة.

 

  إنشاء طرق

لرحالت 

ركوب الحمير 

خارج محميّة 

البتراء 

 األثريّة.

  إنشاء مزرعة

للحمير مع 

توضيح الدور 

التقليدي 

وفائدة الحمار 

للبدو. وهذا 

العرض ربما 

يدفع السائحين 

الستخدام 

الحمير 

ها لدور

التقليدي  مثل 

 نقل المياه (.

 

  سوء استغالل

الحمير لن 

يتوقف إالّ 

بتغيير النظرة 

 الحالية.

  الحاجة إلى

قوانين 

صارمة للحد 

من عمالة 

األطفال وذلك 

للحد من 

التسرب من 

 المدارس.

 

أكثر   ركوب اإلبل

الحيوانات 

التي تمثل 

المنطقة بشكل 

حقيقي من 

وجهة نظر 

 السياح.

 

 ر فقط متوف

داخل محميّة 

البتراء 

 األثريّة.

  عدم إعطاء

تعريف عن 

هذه الثقافة أو 

أساليب 

 ركوب اإلبل.

  سمعة اإلبل

بأنها حيوانات 

صعبة 

 الركوب.

 

  إنشاء مكان

عرض لإلبل 

خارج محميّة 

البتراء 

 األثريّة.

  وتوضيح

دورها 

التقليدي 

وفائدة اإلبل 

للبدو وهذا 

يّمكن السياح 

ها من استخدام

لنقل المياه 

 مثال.

 

  خطر إنشاء

مكان عرض 

لإلبل للسياح 

قد يؤدي إلى 

اختفاء 

الحرف 

البدوية 

المرتبطة 

 بتربية اإلبل.

  تعرض اإلبل

إلى سوء 

المعاملة 

الستعمالها 

المفرط 

ألغراض 

 الركوب.

مسالك 

خاصة 

لإلبل 

والخيول 

داخل 

محميّة 

البتراء 

  ثمة الكثير من

الطرق البديلة 

والجميلة )إلى 

جبل هارون 

 مثالً 

  ال يوجد

 ترويج كبير.

  نقص األدالء

 المدربين.

 

  تقديم تدريب

لإلدالء 

السياحين في 

طرق 

المحافظة 

على المعالم 

السياحية 

  المنافسة بين

مالكي 

 الخيول.

  األعمال تدار

من قبل قبيلة 

واحدة وهذا 
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األثريّة 

عيى أن 

تكون 

بعيدة عن 

 الطرق

التي 

يسيكها 

 السياح.

 

وتزويد 

األدالء 

بالمعرفة 

الالزمة عن 

محميّة البتراء 

تمهيداً األثريّة 

لشرحها 

 للسياح.

  إقامة بنى

تسويقية 

 مناسبة.

 

ربما يؤدي 

إلى إقصاء 

 اآلخرين.

  قلة التنظيم

يمكن أن ينتج 

عن سوء في 

التعامل مع 

بيئة محميّة 

البتراء 

األثريّة مثال 

)تدمير مواقع 

 أثرية(.

 

الك اإلبل مس

والخيول خارج 

محميّة البتراء 

 األثريّة

  ثمة برامج

جذابة تم 

طرحها من 

قبل مشغلي 

الرحالت 

وهي 

مطروحة في 

 السوق حالياً.

  مسالك أخرى

طويلة يمكن 

طرحها مثال 

)من ضانا في 

الطفيلة إلى 

البتراء أو من 

البتراء إلى 

وادي رم 

 وإلى العقبة(.

 

  يمكن

الوصول إليها 

ة من بسهول

قبل مشغلي 

 الرحالت.

  هذه بديل

لألعداد 

الكبيرة من 

السياح والذي 

لم يروج له 

بشكل جيد 

 حالياً.

 

  تقديم التدريب

لإلدالء الذين 

لهم معرفة في 

صناعة الخيل 

ولهم معرفة 

في المشاهد 

الثقافية 

 والطبيعية.

  رفع سوية

مسالك معينة 

في جميع 

 أنحاء اإلقليم.

  إقامة بنى

ية تسويق

خاصة 

 ومناسبة.

 

  التنافس بين

 المالكين.

  احتكار قبيلة

معينة 

وحرمان 

 اآلخرين.

  قلة القوانين

يمكن أن 

تسبب سوء 

تعامل مع 

البيئة )مثال: 

تدمير أنواع 

نادرة من 

الغطاء 

 النباتي(.

 

حديقة الحيوانات 

ومركز التعريف 

 وااليضاح

  المعرفة

التقليدية 

بالعيش 

والتعامل مع 

وانات في الحي

اإلقليم وطبيعة 

األعمال التي 

تؤديها. أدالء 

هذه الحيوانات 

متوفرون 

حالياً في 

 المنطقة.

  التضاريس

الجميلة توفر 

دروب 

متنوعة لهذه 

 الحيوانات.

 

  الحاجة إلى

مساحات 

أراضي 

واسعة لهذا 

 الغرض.

  يحتاج المركز

إلى أن يدار 

بطريقة فعالة 

 وعادلة.

 

  تقدم خبرة

جديدة  وتجربة

 للسياح.

  اإلدارة

المركزية 

وترويج 

دروب 

ومضامير 

متنوعة 

 للسياح.

  تنويع

العروض 

السياحية من 

سباقات 

وعروض... 

 الخ.

  توفير العناية

والمأوى 

  المنافسة

المحتملة بين 

مالكي 

 الحيوانات.

  سوء معاملة

الحيوانات 

نتيجة لغياب 

القوانين 

وتدمير البيئة 

)القضاء  مثل

على بعض 

األنواع 

النباتية 

 النادرة(.
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 للحيوانات.

 

الممرات الجبيية 

 ليدراجات
  الطبيعة

الجميلة توفر 

ممرات 

وطرق جميلة 

لرحالت 

 الدراجين.

  كثير من

السياح يأتون 

على 

الدراجات 

لزيارة 

 المنطقة.

  رحالت

الدراجين 

الجبلية 

رياضة 

معروفة 

عالمياً وال 

تؤثر على 

 البيئة.

 

 د طرق ال يوج

وممرات 

للدراجين 

 اآلن.

  ال يوجد

محالت 

لتأجير 

الدراجات في 

 المنطقة.

  ًال يوجد حاليا

أدالء لهذا 

النوع من 

 النشاط.

 

  توفير نوع

جديد من 

النشاطات 

للعائالت 

واألفراد الذين 

يرغبون 

بممارسة 

الرياضة في 

 اإلقليم.

  نوع جديد

ومبتكر حيث 

يوجد أماكن 

قليلة في 

الشرق 

وسط توفر األ

 الفعالية.

  يمكن تدريب

المرافقين 

كأدالء لهذه 

 الفعالية.

 

  صعوبة فهم

المجتمع 

المحلي 

لرياضة 

الدراجات 

وذلك لعدم 

وجود المفهوم 

 عندهم سابقاً.

  الحاجة إلى

تعريف 

وتحديد 

الممرات 

الصحيحة 

لهذه الفعالية 

دون احداث 

 تخريب للبيئة.

 

خدمات المرافقة 

 ييةالسياحية المح
  الكثير من

أفراد القبائل 

لديهم معرفة 

كبيرة 

بالمنطقة بما 

فيها المناطق 

األقل ارتياداً 

من السياح في 

محميّة البتراء 

 األثريّة.

  أفراد من

القبائل 

معتادون على 

التعامل مع 

السياح 

ويملكون 

قدرات 

ومهارات 

 لغوية جيدة.

  يستطيع

هؤالء إعطاء 

تصور حقيقي 

عن ثقافتهم 

روثهم ومو

 الشعبي.

 

  ال يوجد

تدريب رسمي 

وانخفاض 

المستوى 

 التعليمي.

  برنامج

تدريبي جديد 

يجب إنشاؤه 

في جامعة 

الحسين بن 

 طالل.

 

  توفير فرص

عمل لذوي 

التعليم 

المختص من 

أفراد هذه 

 القبائل.

  توفير فرص

دخل قانونية 

 إضافية.

  االهتمام

بالسياح الذين 

ينشدون 

المتعة 

مع  والتماس

المجتمعات 

 المحلية.

 

  االلتباس بين

المرافقين 

واألدالء 

الوطنيين 

المرخصين 

إن لم يتم 

توضيح الفرق 

بين النوعين 

من األدالء 

وتسويقهما 

 بشكل واضح.
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اإللقامة في مخيمات 

البيضا ومنطقة 

 البتراء الصغيرة

  العديد من

مواقع 

المخميات 

متوفرة 

واألسعار 

تراعي كافة 

 المستويات.

  تجربة بدويّة

حقيقية داخل 

 اإلقليم.

 

  صعف

 التسويق.

  سالمة البيئة

غير مكفولة 

في كل 

 المخميات.

بعض المخميات 

موجودة داخل حدود 

محميّة البتراء 

األثريّة وهذا الوضع 

 بحاجة إلى توضيح.

  إنشاء وكالة

مركزية 

لتشجيع 

التخييم في 

منطقة البيضا 

وتطوير 

بعض 

مواصفات 

يمات هذه المخ

مثال )لألطفال 

وحديثي 

الزواج 

والشباب 

 والعائالت(.

  تشجيع تجربة

بيئة مستدامة 

 للموقع.

 

  عدم وضوح

حدود محميّة 

البتراء 

األثريّة يمكن 

أن يفضي إلى 

نزاع مع 

السلطات مثل 

 اليونسكو.

  سوء اإلدارة

يمكن أن 

يؤدي إلى 

تدمير البيئة 

ويؤدي إلى 

نزاعات بين 

السكان 

 .المحليين

 

الرحالت والنزهات 

الراجية داخل 

وخارج محميّة 

 البتراء األثريّة

  توفر الممرات

والطرق 

والمناظر 

الخالبة 

للرحالت 

 الراجلة.

  التنزه سيرا

على األقدام 

أصبح شائعاً 

على مستوى 

 العالم.

 

  ممرات قليلة

بحاجة إلى 

تحديد 

 وتخطيط.

  عدم استغالل

القدرات 

الهائلة سواء 

أكانت 

تاريخية أو 

بيئية أو 

انثروبولوجية 

 أو ثقافية.

 

  إنشاء شبكة

للطرق 

الراجلة حول 

اإلقليم 

وربطها 

بالطرق 

الرئيسية 

واألماكن ذات 

األهمية 

السياحية. 

)ثقافية 

وطبيعية 

 وحيوانيه(.

  توفير أدالء

مدربين 

تدريباً جيداً 

ألعطاء 

معلومات 

كافية ذات 

 محتوى.

 

  إذا لم يتم

تنظيم هذه 

الفعالية بشكل 

جيد فقد 

يتعرض 

السياح إلى 

مخاطر 

الطرق 

الوعرة أو 

تدمير فصائل 

النباتات 

 النادرة.

  الخصومات

والعداوة بين 

القبائل على 

من يحق له 

العمل كدليل 

في منطقة 

معينة دون 

 غيرها.

 

البتراء في 

الييل )برنامج زيارة 

ثالث  –البتراء ليالً 

 ليالي أسبوعياً(

 

 ذاب برنامج ج

 وناجح.

 

  فرصة شرح

ثقافة اآلنباط 

يجب أن يكون 

 لها األفضلية.

 

  تقديم  هذه

الفعاليات 

العداد أقل 

من الناس في 

 أماكن أُخرى.

 

  حاجة السياح

إلى األدالء 

االكفاء 

والشرح 

الوافي لتجنب 

تعريضهم 

 لخيبة األمل.

  تجنب تحويل

الفعالية إلى 

فعالية جماعية 

كبيرة وإعطاء 
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صة الفر

للسياح لكي 

يتعرفوا على 

الموقع بهدوء 

 دونما إزعاج.

 

مركز شرح 

وتعريف بالبتراء 

 الصغيرة

  إعطاء شرح

كاف عن 

أهمية البتراء 

الصغيرة 

التاريخية 

 والثقافية.

  التعريف

بالحياة البدوية 

المحلية 

وبيئتها 

 الطبيعية.

 

  عدم وجود

شرح تفصيلي 

عن الموقع 

مثل تاريخ 

اكتشافه 

يته الفنيّة وأهم

 واإلقليمية.

  توفير

استعدادات 

أفضل لزيارة 

الموقع 

 واإلقامة فيه.

 

  أماكن اإلقامة

يمكن أن تدمر 

الموقع إذا لم 

يتم اختيار 

الموقع 

 المناسب لها.

  بحاجة إلى

بحث دقيق 

حتى ال يتم 

تكرار 

معلومات 

عامة متوفرة 

في أماكن 

 أخرى.

 

البتراء الصغيرة 

كمولقع لفعاليات 

اجتماعية 

 وترويحية

  عشاء

وموسيقى 

وإطاللة على 

كهوف البتراء 

تعتبر منتجاً 

جاذباً لضيوف 

البتراء 

 الصغيرة.

 

  مناسبة لعدد

محدود وقليل 

 من السياح.

 

  إشراك عدد

أكبر من 

السكان 

المحليين في 

االعداد لهذا 

 الحدث.

  تسويق هذا

الحدث 

ألحداث 

 أخرى منتقاة.

 

إمكانية تدمير 

قع إذا لم ينفذ المو

الحدث بشكل 

 مناسب.

مخي  نمط حياة 

البدو ينظمه مخي  

العمارين ليحياة 

 البدوية

  حدث جذاب

وله شعبية 

 )مرة واحدة(.

  إمكانية الفائدة

منه كحدث 

 دائم.

 

  بحساب الكلفة

كحدث لمرة 

واحدة  فهو 

 غير فعال.

  يتطلب

تخطيط 

ويستغرق 

وقتاً طويالً 

للحفاظ على 

الهوية 

 البدويّة.

 

  إمكانية

تحويله إلى 

حدث منتظم 

خصوصاً 

خالل المواسم 

غير السياحية 

لجذب سياح 

آخرين خارج 

مواسم الذروة 

السياحية 

وتشجيعهم 

للعودة إلى 

 المكان.

 

  يمكن أن

تصبح الثقافة 

البدوية منتج 

قليل التسويق 

للذوق 

 الغربي.

 

منتج جذاب   مطبخ البتراء

وله ركيزة 

 ممتازة.

  مشاريع

مشابهه يمكن 

تقديمها في 

  فقدان

المضمون 

الحقيقي لهذه 

 لخصومات ا

 بين القبائل.

  معايير الجودة
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  تعليم السياح

طريقة طهي 

األطباق 

األردنية 

واالستمتاع 

 بمذاقها.

 

كل انحاء 

اإلقليم للتركيز 

على أنواع 

معينة من 

األطعمة التي 

يطهوها 

المجتمع 

المحلي 

وتكون حقيقية 

وتكون فرص 

عمل لربات 

 البيوت.

 

والنوعية  األطباق.

بحاجة إلى 

االهتمام 

 والترسيخ.

 

دورات تعيي  

صناعة الحيي 

 والمجوهرات

  مشاهدة

الزوار 

لطريقة 

تصنيع الحلي 

من قبل نساء 

المجتمع 

 المحلي.

  منتجات ذات

مستوى ذوق 

 رفيع.

 

  تسويق

 ضعيف جداً.

  حرص التجار

المحليين على 

اظ االحتف

واحتكار 

المنتجات أمر 

 يجب تجاوزه.

 

  يمكن أن

يوسع 

المشروع 

ويسوق 

ليشمل 

جمعيات 

حرف 

وأشغال يدوية 

أخرى مثل 

صناعة 

الخزف في 

 الطيبة.

  تنظيم دورات

طوال 

األسبوع حيث 

يتعلم 

المشاركون 

التصميمات 

النبطية 

والمحلية كما 

يمكن 

المشاركة في 

عدد من 

البرامج 

لتمكينهم من 

 اكتساب

مهارات في 

العمل الحرفي 

 اليدوي.

 

 

مركز البتراء 

 والحرف ونليفن

معهد و اليدوية

 التصمي 

  إنتاج الحرف

األصيلة ال 

زال موجود 

 في اإلقليم.

  إمكانية

استخدام 

التصاميم 

  عدم وجود

صممين م

مدربين في 

 اإلقليم.

  عدم وجود

القدرة على 

إنتاج منتجات 

  ابتكار

مشغوالت 

فنية وحرفية 

ذات نوعية 

ممتازة 

وبتصاميم 

مميزة يمكن 

  التنافس بين

القبائل قد 

يؤدي إلى 

فرص غير 

متساوية 

للجميع 

للمشاركة في 
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النبطية 

 كمصدر إلهام.

  مناسبة للنساء

اللواتي يبدين 

اهتمام 

بالمشاركة في 

 هذه الفعالية.

 

قادرة على 

إرضاء ذوق 

الزبائن من 

مختلف انحاء 

 العالم.

تصديرها 

 للخارج.

  تحسين

وتحديد 

تخصص 

مهارات 

المجتمع 

 المحلي.

  بإمكان الزوار

ة المركز زيار

وتعلم المزيد 

عن اإلنتاج 

وهذا يشكل 

حافز لشراء 

 المنتجات.

 

 المركز.

 م
نافسة 

المنتجات 

والتذكارات 

 المستوردة.

 

السوق المركزية 

 ليحرف والتذكارات
  الجمعيات في

المنطقة تنتج 

حالياً 

ت مشغوال

حرفية عالية 

 الجودة.

  يوجد أفكار

عند النساء 

إلنتاج حرف 

ومشغوالت 

 يدوية جديدة.

  توفر الباعة

 ذوي الخبرة.

  اهتمام الزوار

بشراء 

تذكارات 

فريدة من 

 اإلقليم.

 

  ال يوجد مكان

مركزي لبيع 

المشغوالت 

اليدوية 

وضعف 

 التسويق.

 

  إنشاء سوق

في موقع 

استراتيجي 

لجذب الزوار 

زيادة و

 المبيعات.

  تعزيز معايير

الجودة 

لصناعة 

التذكارات 

وزيادة 

 التسويق.

  فتح هذه

السوق ليالً 

عندما تكون 

محميّة البتراء 

 األثريّة مغلقة.

  إعطاء مزيد

من الوقت 

للزوار لشراء 

المنتجات 

وتقديم 

عروض 

ترفيه وتسلية 

 للزاور.

  توفير بيئة

يحكمها 

 التنظيم الجيد.

  السوق معايير

يجب 

ترسيخها 

والمحافظة 

عليها لتجنب 

عرض 

بضائع 

مستوردة 

رديئة 

 النوعية.

  الخصومات

والتنافس مع 

أصحاب 

المتاجر 

 الحاليين.

 

اكتشاف معرفة 

البدو التقييدية 

بالنباتات واألعشاب 

 الطبية

  معرفة البدو

بالخصائص 

الطبية 

لألعشاب 

والنباتات في 

  عدم إدراك

حقيقة أن 

ت النباتا

بحاجة إلى 

إعادة زراعة 

  النباتات

الطبية مصدر 

إنتاج عالي 

 ة.القيم

  فرصة

  المخاطر

البيئية 

والتغيرات 

المناخية يمكن 

أن تدمر 
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اإلقليم هي 

جزء من 

بدوية ثقافتهم ال

 الراسخة.

  نباتات

المنطقة 

الفريدة من 

نوعها بما فيها 

النباتات 

 الطبية.

  السكان

المحليون 

مهتمون 

بالمشاركة 

بمعرفتهم في 

 هذا المجال.

  تم ادراج

ثقافة البدو 

كتراث مادّي 

غير ملموس 

من قبل 

منظمة 

اليونسكو 

واعتبرتها 

فريدة من 

 نوعها.

 

 بعد جمعها.

  النباتات

الموجودة اآلن 

غير كافية 

لالستهالك في 

 المستقبل.

  ًال يوجد حاليا

جمعيات أو 

هيئات 

مشاركة في 

 هذا الحقل.

  عدم إشراك

اآلخرين في 

اقتسام 

المعلومات 

المفصلة عن 

النباتات 

 المحلية.

 

للمستثمرين 

العالميين في 

مجال النباتات 

الطبية أو 

إقامة مشاريع 

 مشتركة.

  إنشاء مجال

خبرة إقليمية 

في الطب 

التقليدي 

وعلى مستوى 

البحث مثل 

إنشاء مركز 

بحث خاص 

لألعشاب في 

جامعة 

الحسين بن 

 طالل.

  استخدام

إدراج 

اليونسكو 

لثقافة البدو 

كتراث عالمي 

شعار 

 ق.للتسوي

  تشجيع

استخدام 

األدوية 

البدوية 

التقليدية 

كمنتج سياحي 

محاكاة 

لتجربة 

آيورفيدا 

 الهندية.

 

النباتات 

 الطبية.

  المعرفة

التقليدية 

بالميزات 

العالجية لهذه 

النباتات 

والمرتبطة 

بكبار السن 

تتالشى 

 تدريجياً.

  يتم إذا لم

ضبط السوق 

فسوف تنتشر 

وصفات طبية 

مزورة قد 

تضر بسمعة 

 السوق.

  بيع الرخص

بثمن قليل 

يمكن أن 

يؤدي إلى 

ذهاب الفائدة 

إلى خارج 

 اإلقليم.

  عدم زراعة

النباتات 

الطبية بعد 

جمعها يمكن 

أن يؤدي إلى 

اختفائها 

ويمكن أن 

يضر باألنواع 

 المهددة حالياً.

 

القرية القديمة في 

 راجفال
  مثال للتصميم

المعماري 

للقرية 

األردنية 

 القديمة.

 .مادة جيدة 

  مصدر إلطالة

إقامة الزائرين 

 في المنطقة.

 

  تحتاج إلى

مستويات 

عالية من 

 التنمية.

  الحاجة إلى

إجماع من 

األهالي 

 للمتابعة.

  إنشاء فندق أو

سوق سياحي 

على غرار 

 طيبة زمان.

  يمكن أن

تصبح القرية 

ركزا  م

للسياحة 

وتغير اقتصاد 

 الراجف.

 

  النزاع بين

 األهالي.

  يجب أن تكون

الملكية محلية 

أو مشاركة 

محلية واسعة 

وإالّ فلن تقبل 

 من األهالي.

 

لقرية الحي القديمة 

في وادي موسى 

كمثال ليفن 

  يمكن أن

يعطي مفهوم 

التصميم فكرة 

  الوقت مبكر

إلصدار أية 

 أحكام.

  إنشاء مركز

سياحي حقيقي 

يعطي شرحاً 

  عدم وجود

 تسويق فعال.
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المعماري ليقُرى 

 الحالية

لمركز سياحي 

سياح يوفر لل

جانب من 

نمط الحياة 

 المحلية.

 

وتفسيراً لنمط  

الحياة المحلية 

وإنتاج 

المنتجات 

المحلية 

وتوفير فرص 

لشراء 

التذكارات 

ذات الجودة 

العالية من كل 

 انحاء اإلقليم.

 

 ل مشاركة ك

اإلقليم لتجنب 

النزاعات 

 المحلية.

 

تحويل لقرية أردنية 

 لقديمة إلى فندق
  وجود طيبة

زمان وبيت 

زمان وهي 

األكثر شعبية 

يعطي نكهة 

 محلية مميزة.

 

  الحاجة إلى

مواقع جذابة 

مقارنة بما هو 

 موجود.

 

  إقامة شبكة

كاملة من 

الفنادق على 

نمط البيوت 

المحلية لتلبية 

حاجات 

ة السياح

الفردية مثل 

 قرية الراجف.

 

  يجب أن تكون

ملكيتها محليّة 

أو فيها 

مساهمة 

 محلية كبيرة.

 

بيوت الضيافة في 

 المجتمعات المحيية
  زيادة عدد

السياح بحاجة 

إلى المزيد من 

 أماكن اإلقامة.

  اهتمام السياح

بمعرفة المزيد 

عن المجتمع 

 المحلي.

  يمكن أن تقام

في بيوت 

 ياً.قائمة حال

 

  عدم وجود

تجارب سابقة 

 وقلة الخبرة.

  خلق فرص

ة للدخل  مدرَّ

لألسر 

 المحلية.

  تُقدم بديال

ومكانا خاصا 

 إلقامة السائح.

 

  الحاجة إلى

إصدار 

رخص خاصة 

ونظام ضبط 

 الجودة.

  التنافس بين

السكان 

 المحليين.

 

البيوت  البيئيّة في 

 اإللقيي 
  التضاريس

الخالبة 

 باإلضافة

لوجود 

محميات 

طبيعية 

تستحق 

 االستكشاف.

  يوجد مثال

بيئي في وادي 

فينان القريب 

 من اإلقليم.

 

  ال يوجد

مؤسسة بيئية 

في المنطقة 

 حالياً.

  قلة المعرفة

المحلية إلقامة 

وإدارة مثل 

 هذه البيوت.

 

  إقامة شبكة

من البيوت 

البيئية في 

اإلقليم إلطالة 

مدة إقامة 

السائح 

ف الستكشا

 اإلقليم.

  إنشاء أماكن

إقامة غير 

 مضرة بالبيئة.

 

  أن تصمم

بشكل يقلل من 

تأثيرها 

السلبي على 

 البيئة.

  ارتفاع تكاليف

الصيانة في 

مواسم 

انخفاض 

 السياحة.

  عدم مشاركة

الكثير من 

المحليين 

لنقص في 

 المعرفة.
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العديد من   الحمامات والساونا

الحمامات 

موجودة في 

 سى.وادي مو

  وجود حمام

في طيبة 

 زمان.

 

 .قلة الترويج 

  عدم ضمان

الزوار  لتوفر 

المعايير 

 الصحية.

  

  رسم

استراتيجية 

تسويق 

واضحة 

ومعايير 

 نظافة.

  إنشاء

حمامات في 

مناطق أخرى 

من اإلقليم 

خصوصاً في 

مناطق 

المخيمات 

 السياحية.

 

  انخفاض

معايير 

الصحة 

والنظافة 

يؤدي إلى 

 سيئة. تجربة

  النقص

المتزايد في 

المياه في 

المنطقة يحد 

من إنشاء 

حمامات 

 أخرى.

  ثقافة العيب

عند السكان 

المحليين تحد 

من 

استخدامهم 

مرافق 

حمامات 

 مشتركة.

 

لمؤتمرات ا مركز

متعدد  رفيهوالت

 األغراض

  موقع ساحر

يمكن أن 

يشجع منظمي 

المؤتمرات 

لتنظيم 

المؤتمرات 

 فيه.

  يستخدمة

السكان 

المحليون 

لإللتقاء 

ببعضهم 

 البعض.

  يمكن أن

يستخدم مكان 

ترفية للسياح 

في أمسيات 

مواسم الذروة 

السياحيّة 

ولمشاهدة 

أفالم عن 

 اإلقليم.

  ال يوجد مبنى

 كبير حالياً.

  الحاجة لبناء

 مجّمع جديد.

  عدم وجود

خبرة في 

إدارة 

 المؤتمرات

  يمكن أن يعيد

التوازن في 

م المواس

السياحيّة ألن 

المؤتمرات 

تعقد في 

المواسم 

المنخفضة 

 السياحة.

  يمكن أن

تصبح البتراء 

مكان لعقد 

اجتماعات 

تجارة وأعمال 

 سنوية.

  يقدم مكان

للسياح 

والسكان 

المحليين 

 للتسلية.

  يوفر مكان

كاٍف 

لالجتماعات 

 المحليةّ.

 

  إقامة بناء

جديد وكبير 

يمكن أن 

يكون له تأثير 

ي جمال

ضعيف في 

 اإلقليم.

 

يمكن أن  توفير فرص  صورة اإلقليم  البيئة الفريدة  مخيمات ليعطالت 
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األطفال من داخل 

 وخارج األردن

تعطي مجاالً 

لالختيار بين 

أنواع كثيرة 

من النشاطات 

 والفعاليات.

 

عند األردنيين 

خارج اإلقليم 

بأنه إقليم 

 متخلف.

  ال يوجد

مبادرة من 

هذا النوع 

 حالياً.

  ال يوجد

ات على نشاط

مدار السنة 

ألن النشاط 

يقام في 

العطالت 

 المدرسية.

  عدم وجود

مدرسين 

 كفؤين.

  إيجاد أماكن

إقامة وسكن 

 لألطفال.

  سعة محدودة

وفرص 

محدودة 

لتحقيق أرباح 

 اقتصادية.

 

عمل 

خصوصاً 

لإلناث لتعليم 

األطفال 

وإطالعهم 

على العادات 

والتقاليد 

المحلية 

وأنماط 

معيشة ال

والتراث 

األثرّي 

 والطبيعي.

  اإلقامة داخل

البيوت 

المحلية يوفر 

 دخل لألسر.

  بديل عن

موسم 

االتخفاض في 

السياحة إذا 

تزامن مع 

العطالت 

المدرسية ألن 

الكثير من 

البنى التحتية 

للسياح 

 ستستغل.

  التأثير

اإليجابي على 

صورة اإلقليم 

على المستوى 

الوطني يؤدي 

إلى دعم 

ود حماية جه

تراثه 

والمحافظة 

 عليه.

  رفع مستوى

الوعي عن 

قضايا أخرى 

مهمة في 

 األردن.

 

تتردد األسر 

في باقي انحاء 

األردن من 

إرسال 

أطفالهم لإلقليم 

وذلك لعدم 

ثقتهم بالسكان 

المحليين 

وبسبب 

االزدراء 

الثقافي الذي 

يبدونه تجاه 

 اإلقليم.

  عدم وجود

تعاون مع 

التربية وزارة 

والتعليم ومع 

المدارس 

 المحليّة.

  حصول

نزاعات بين 

السكان 

المحليين 

واألطفال 

الضيوف 

بسبب عدم 

فهم المناخ 

االجتماعي 

الثقافي السائد 

 في اإلقليم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرق االستكشاف 

 الجيولوجي
  التراكيب

الجيولوجية 

المثيرة 

لالهتمام في 

  عدم وجود

شرح واٍف 

ومعرفة 

وبحث عن 

  يمكن إقامة

مجال خبرة 

جديد في 

الجيولوجيا 

  يمكن أن تبقى

أهميّة 

الجيولوجيا 

بالنسبة للبتراء 
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 اإلقليم.

  يمكن

استكشافها 

سهولة ب

بسلوك الطرق 

الموجودة 

 حالياً.

 

جيولوجية 

 اإلقليم.

  عدم وجود

مركز 

للتعريف 

والشرح أو 

شاخصات 

 إرشادية.

  قلة الخبرة

المحلية في 

مجال 

 الجيولوجيا.

 

المحلية 

وتاريخ 

 اإلقليم.

 ألدالء تدريب ا

المحليين ذوي 

الخبرة 

والمعرفة 

 الجيولوجية.

  يمكن تشجيع

االستكشاف 

الجيولوجي 

من خالل 

البعد 

 األكاديمي.

 

ثانوية مقارنة 

مع األهمية 

األثريّة 

والثقافية لذلك 

فلن يكون 

االهتمام 

 منصباً عليها.

 

المهرجانات 

قية الموسي

والفولكيورية 

 البدوية

  تم تصنيفها

من اليونسكو 

كتراث ثقافي 

 غير ملموس.

  ثقافة حقيقية

وأصيلة 

 متوفرة.

  الثقافة المحلية

لها شعبية 

كبيرة )مثال 

على ذلك 

كتاب: 

)تزوجت 

بدويا(  يمكن 

أن تضيف 

بُعداً جديداً 

 لهذه الثقافة.

 

  تنظيم هذه

الفعاليات مع 

السياح يؤدي 

يادة إلى ز

دخل السكان 

 المحليين.

 

  إثارة اهتمام

الرحالة في 

اكتشاف 

ثقافات 

وتجارب 

 حقيقية أخرى.

  تنظيم ورش

عمل للرقص 

 والموسيقى.

  تنظيم

مهرجانات 

 فولكلورية.

  تزويد السائح

ببرنامج عن 

مكان وزمان 

هذه الفعاليات 

 الثقافية.

 

  استغالل

الثقافة المحلية 

من قبل 

السياح يمكن 

ن يقود إلى أ

تغييرات في 

الثقافة وفي 

 نمط الحياة.

  يمكن أن

تتغير الثقافات 

المحلية 

األصيلة نظراً 

للتأثيرات 

 الخارجية.

 

 

  

 المحييّة : السياحية إنشاء خدمة المرافقة 2.1.3

هم الذين ( لذلك ففينكمرافقين أو مضيّ المدربون جيداً بالعمل كأدالء ) في هذا السياق يقوم السكان المحليون

وهم بذلك الذين يجعلون هذه  ،يقدمون الخدمات األساسية مثل مكان اإلقامة والطعام والشراب والترحال والتسوق

 التجربة مميزة وناجحة وراسخة في الذاكرة.

 

هذه األنواع من الوظائف لها عالقة بالتسلية وبعث السرور في النفس أكثر من كونها تقدم خدمات حقيقية. 

الناس يريدون فقط معرفة ما يستطيعون عن الخلفيّة الثقافية والتاريخية لموقع معين. وهناك كثير من  فهناك بعض

الزائرين يحبون أن يدرسوا مكاناً أو موقعاً معيناً لكن ليس بتفاصيل أكاديمية. وهناك الكثير من الزوار يحبون 

 ان المنطقة.سماع قصص التراث ومعرفة العادات والتقاليد وأنماط الحياة لسك

 هذه المرافقات وهؤالء األدالء هم من يجعلون من البتراء مكاناً مختلفاً والمطلوب هنا هو :

 مالقاة الضيوف والترحيب بهم. -1

 معلومات تاريخية وثقافية محلية عامة. -2

 معرفة قوية بأنماط الحياة المحلية والفولكلور الشعبي. -1

 . وفن القصص العربي.إبراز الشخصية العربية النمطية -1

 معرفة بجغرافية المنطقة وتضاريسها ومعرفة في االسعافات األولية. -1
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وهؤالء المرافقين : واألدالء من كافة األعمار ذكوراً وإناثاً مناسبون جداً لمرافقة الزائرين في الرحالت 

يّة أو حتى إلى ضانا أو مسعودة. القصيرة أو الطويلة الراجلة أو الراكبة سواء أكان في محمية البتراء األثر

ونقترح أن تقدم كلية اآلثار في جامعة الحسين بن طالل برنامجاً تدريبيا في خدمات المرافقة. ولن تكون الرخصة 

، وثمة اقتراح بإعطائهم اسم مثل التي يحصلون عليها كتلك التي يحصل عليها األدالء لسياحيون الرسميون

  البتراء(.  مرافقو رحالت)
 
 :الوجهات السياحية إدارةهيئة  2.1.4

 للتمكن من تحقيق تسويق فّعال للموقع يجب توفر العديد من المتطلبات األساسية :

 .تسويق الموقع يتطلب هيئة كاملة ذات موارد بشرية ومالية 

 .تسويق الموقع يتطلب أن يحركه الطلب في السوق وليس العرض 

  استراتيجي يستمر لمدة عامين وبشكل متتابع.تسويق الموقع يتطلب أسلوب تعامل 

 .تسويق الموقع يتطلب أن يكون استباقي وتجديدي بمبادرات ريادية ومقاييس واقعية محددة 

ولكي نعزز تنمية إقليم البتراء ونروجه كموقع عالمي من الدرجة األولى فإنه من الضروري تعزيز 

ي اإلقليم وليس االقتصار على زيارة محمية البتراء األثرية فقط. القدرات التسويقية لكي تطيل مدة بقاء السائح ف

 ولكي نتجنب ذلك فإن تسويق الموقع يهدف إلى :

 .جذب السياح للقدوم إلى اإلقليم 

 .إطالة مدة اإلقامة 

 .إطالع السائحين على إمكانات اإلقليم وأماكن الجذب فيه 

 .خلق ماركة تجارية إلعطاء هوية لإلقليم 

 الخ( لبيع  .وفير إمكانات لألعمال السياحية المحلية )مثل الفنادق واألدالء ووكالء السفر والمطاعم ..ت

 خدماتهم مسبقاً.

 .دعم األعمال المحلية لبيع منتجاتهم للسياح في عين المكان 

 .إدارة العالقة بين مشغلي الرحالت والوسطاء اآلخرين للحصول على عروض تنافسية لإلقليم 

 ألدوات لتحقيق هذه األهداف هي :وا

 ة تجارية عصرية تشتمل على :متطوير عال 

o  الشارة.  

o .الشعارات  

o .تصميم دليل موجز للمواد المكتوبة 

 

 :تصميم موقع الكتروني شامل وجذاب يشتمل على 

o .معلومات ثقافية وطبيعية عن المواقع في اإلقليم 

o تي حققت معايير الجودة.معلومات عن المنتجات السياحية ال 

o .معلومات عن أماكن اإلقامة التي حققت معايير الجودة 

o .معلومات عن وسائل النقل داخل وخارج اإلقليم 

o  .معلومات عن خدمة الحجز 

o  : خدمة الحجز للمواقع والمنتجات السياحية 

 .التذاكر لمحمية البتراء األثريّة 

  الصغيرة.تذاكر لمواقع أخرى مثل البتراء 

 : شراء خدمات ومنتجات سياحية أُخرى مثل 

  .رحالت المسير الراجل بمرافقة الدليل 

  ت الركوب على اإلبل أو الخيول.رحال 

  .تذاكر ألحداث أخرى مثل البتراء في الليل 

  .) ورشات العمل ) مثل الطهي واألعشاب الطبية 

 .شراء تذاكر النقل 

o ح بشكل فردي.الرد على أسئلة السيا 

o .معلومات عن المناخ وأحوال الطقس 

o .الوعي السياحي 

o .العالقات العامة 



 11 

 .المطويات 

 .إدارة العالقات مع مشغلي الرحالت 

 .تمثيل اإلقليم في األسواق السياحية 

 .التعامل مع الشكاوي 

 

 : التواصل الشفوي -اإلعالم االجتماعي 

للسفر والسياحة يخلق تحديات وفرص لهيئات تسويق المواقع. وقد  إن وجود االنترنت كوسيلة اتصال

موقعاً ويقومون  12بينت البحوث أنه يلزم الفرد شهر من الزمن لكي ينظم عطلته. في هذا الوقت فإنهم يزورون 

 عملية بحث. 12بـ 

ة حيث يقوم موقع ة إلى مواقع التواصل االجتماعي اإلعالميبلذلك فإننا نقترح أن يكون موقع البتراء بوا

وتقوم هيئة تسويق موقع البتراء م بدوره بإرسالها إلى )تويتر( البتراء بإرسال الصور إلى موقع  )فليكر( الذي يقو

  (بتشجيع  إنشاء صفحات للمعجبين على جميع هذه المواقع خصوصاً على ) مواقع التواصل االجتماعي ) فيسبوك

مشغل ثاٍن مع كل رابط ليتمكن المتصفح من العودة إلى الموقع بعد إنهائه و ) تويتر ( . كل هذا يتم بفتح نافذة 

 تواصله االجتماعي.

 

  : دعوة مدونين مقيمين"فكرة وليدة اليحظة":  

تستطيع هيئة تسويق البتراء االستفادة من المدونات ألنها تُحّدث يومياً تقريباً وبإمكانها استخدام مدون مقيم في 

لى إرسال أية إضافات جديدة على المدونة أو أية تعلقيات ويجب أن يكون عمله مراقباً من اإلقليم لكي يعمل ع

 قبل الهيئة لحل أية إشكالت يمكن أن تطرأ.

 

 

 

 : البتراء إدارة مولقعمهمات أخرى لهيئة  2.1.2

  

ء إلى باإلضافة إلى التسويق وتطوير المنتجات هناك مهمات أخرى لهذه الهيئة ضرورية لوصول البترا

 وضع الموقع األول على سلّم األولويات.

 

  بينما  ،بهذا الشأن ةالمعني الشرائح البتراء هي بناء شراكات بين إدارة موقعومن أهم المسؤوليات لهيئة

 تعتمد االنجازات بشكل كبير على عمل الهيئات والسلطات األخرى. 

 ن الزوار والسائحين الحترام اختالف ثقافاتهم هيئة تسويق الموقع تكون مسؤولة عن رفع مستوى الوعي بي

 واحترام حساسية بيئة اإلقليم.

  التعاون مع سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لمراقبة االلتزام بقوانين السياحة والقوانين المتعلقة بها

 كذلك وإرسال تقارير لسلطات تطبيق القوانين عن أي انتهاكات.

 في عملية بناء القدرة االستيعابية المحلية باالشتراك مع المؤسسات التعليمية  وقعالم إدارةهيئة  مساهمة

 وجامعة الحسين بن طالل.

  كذلك تقوم بالتنسيق والتعاون مع ، وبترويج البتراء وليس بيع خدمات تجارية الموقع إدارةتقوم هيئة

 األنشطةوهذا التنسيق مهم جداً لضمان المشغلين التجاريين الذين لهم استراتيجياتهم الخاصة في التسويق 

 المربحة.

  البتراء الثقة بنوعية وتوفر المنتجات السياحية كافة لذلك فهي بحاجة للتنسيق  اإلدارةيجب أن يكون لهيئة

 مع السلطات والهيئات التي تراقب وتمنح الترخيص لهذه المنتجات.

 والتي لها تأثير على  ومواصالت: خدمات أمنية ىمل عليجب أن تقدم الهيئة تجربة سياحية إيجابية تشت

 تجربة السائح لذلك ال بُّد من وجود تواصل سريع وواضح مع هذه الهيئات.

 

 البتراء:مولقع  إدارةالمقترح لهيئة التنظيمي الهيكل  2.1.2

أن ويجب  ،نقترح تشكيل هيئة تسويق لموقع البتراء على أعلى طراز كخطوة أولى لتطبيق االستراتيجية

األول أن تعمل بمقتضى اإلطار القانوني الذي شكلت  :البتراء هدفين رئيسين إدارةهيئة  التنظيمي هيكلاليحقق 

 وهذا يشمل كافة ،بموجبه والثاني أن تعمل بفاعلية لتوفير خدمات فعالية الكلفة للسائحين ولصناعة السياحة

 في الجدول اآلتي :ومناطق المسؤولية الخاصة كما هو موجود  ةالمعني الشرائح

 : هيكل هيئة ادارة الموقع( 1جدول رقم ) 
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 المهمات الجوهرية الوظيفة الجوهرية العضو

مجلس المدراء من سلطة إقليم  -1

البتراء التنموي السياحي ومن 

المعنيين المنتخبين من المجتمع 

 المحلي.

 االتصال مع البلدية المستهدفة.  إشراف مشترك

 نين و مع الجماعات المستهدفة.االتصال مع المع 

  مراقبة أداء هيئة تسويق الموقع لسلطة إقليم

 البتراء التنموي السياحي.

 االتصال مع مجلس المديرين.  اإلدارة العامة الرئيس التنفيذي -2

 .تنفيذ سياسة المجلس 

 .إدارة هيئة تسويق موقع البتراء 

 الشرائحاالتصال مع الجماعات المستهدفة و 

 ةالمعني

تطوير العالقة التجارية  -1

 ومنتجات الخدمات.

 –ترويج كل الموقع 

 البتراء

 تحسين منتج السياحة

 .فعاليات الترويج 

 .مركز الزوار 

  .برامج إقليمية مبتكرة 

تقديم خدمات معلومات  خدمات البحث والتسويق -1

 وتسويق

 دعم الترويج

 رضا الزائرالسوق مثال  البحث عن ( .) 

 . تخطيط تسويقي  استراتيجي محلي 

 .تقديم معلومات للسياح 

 .العالقات اإلعالمية 

 .دعم برامج الرحالت واألحداث السياحية 

  جمع المعلومات وتحليل إحصاءات السياحة

 لالستخدام المحلي.

 .إصدارات سياحيّة 

 المراقبة المالية اإلدارة والمالية -1

 إدارة المكاتب
 ارة الشخصية.اإلد 

 .المحاسبة المالية 

 .المحاسبة اإلدارية 

  إعداد الموازنة. –الشؤون القانونية 

 .المراقبة المشتركة لألداء 

 .تقييم البرامج السياحية 

 

البتراء كموقع سياحي باإلضافة إلى صناعة سياحة  تروج أن هيئة تسويق موقع البتراءيجب على 

 البتراء.

 

 

 :هيئة إدارة مولقع البتراء خطة عمل 2.1.2

 

 ( خطة عمل هيئة إدارة الموقع. 1جدول رقم ) 

 

 المسؤولية التفاصيل العمل

ضرورية لضمان االستخدام المناسب للموارد  خطة التسويق السنوية

 وتحديد األهداف ودمج كافة الفعاليات الترويجية

اإلدارة العليا لهيئة إدارة موقع 

 البتراء وشركاء الصناعة

ضرورية لضمان تطوير الماركة التجارية  تطوير استراتيجية الماركة التجارية

 )للبتراء( ولتحقيق التعاون بين المنتج والترويج

دائرة التسويق مع دعم من وكالة 

 متخصصة.

طباعة مواد بشعارات ترويجية وأفكار 

 تسويقية

دعم وعي الماركة التجارية يجب استدامته لعدة 

 سنوات

ويق مع دعم من وكالة دائرة التس

 متخصصة.

ضروري لتحقيق التعاون من القطاعين العام  برنامج ترويجي تنسيقي

 والخاص في مجال الترويج

دائرة التسويق وتطوير الماركة 

 التجارية

 دائرة التسويقالسائح الذي تصله معلومات جيدةً يمضي فترة  إنتاج المواد المعلوماتية
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 أطول في اإلقليم

وحدة العالقات اإلعالمية دائرة  تغطية صحفية في وسائل اإلعالم العالمية صحفيينزيارة ال

 التسويق

تحقيق تغطية أكبر للبتراء في برامج مشغلي  رحالت اإلطالع على تجارة السفر

 الرحالت وتعليم وتدريب موظفي المبيعات

وحدة اإلعالم ودائرة تطوير 

 الماركة التجارية

ستفادة من برامج متعددة المراكز مع أثينا اال الترويجات المشتركة

 والجيران اآلخرين

دائرة التسويق ودائرة تطوير 

 الماركة التجارية

الترويج في أسواق تجارة السياحة. 

 والمستهلك السياحي

اختيار مواقع األسواق بعناية وأن تكون قريبة م 

 األسواق المستهدفة

دائرة التسويق ودائرة تطوير 

 ريةالماركة التجا

مصدر معلومات مهم للسياح يجب أن يكون  مواقع شبكة االنترنت

شامل وسهل المنال ومربوط مع المواقع السياحية 

 والتجارية األردنية 

 دائرة التسويق / مشرف الموقع

ضرورية إلبقاء البتراء في مركز الصدارة  الرسالة األخبارية لتجارة السفر

 م العالمية.بالنسبة لتجارة السفر ووسائل اإلعال

 دائرة التسويق

تطوير المنتج مع زيادة األفكار وزيادة 

 عامل التسلية

السياح بحاجة ألشياء أخرى باإلضافة لزيارة 

المواقع السياحية. وتوسيع األسواق بتشجيع 

 جماعات سياحية جديدة.

 اإلدارة العليا

تحسين تجارة الحرف البدوية 

 والتذكارات

ح واألرباح االقتصادية زيادة فرص االنفاق للسيا

 لألردن

 دائرة التسويق

خدمات معلوماتية سياحية أفضل مركز 

 زوار البتراء

تحسين صورة البتراء وزيادة مدة اإلقامة وزيارة 

 مناطق أخرى

 اإلدارة العليا ودائرة التسويق

مشغلي الرحالت العالمية يبحثون عن خيارات  تطوير برامج رحالت جديدة ومبتكرة

 ديدة تختلف عما يقدمة منافسيهمرحالت ج

دائرة تطوير الماركة التجارية 

 والقطاع الخاص

تقوية التعاون مع الخطوط الجوية 

 وتجارة السفر

تعزيز التعاون بين أنواع الترويج واستخدام 

 ميزانية الترويج بشكل فعال 

 اإلدارة العليا وإدارة التسويق

 

التعاون مع مشغلي الرحالت 

ة وحجوزات األدالء والخطوط الجوي

 والشركات اإلقليمية

السياح بحاجة إلى خيارات جديدة تجعل من 

 رحلتهم شيء مختلف عما اعتادوه

 دائرة التسويق

ترويج لرحالت السبر على األقدام 

 ورحالت السيارات الفردية

السياح بحاجة لخيارات جديدة تجعل من رحلتهم 

 شي مختلف عما اعتادوه

ون مع دائرة القطاع الخاص بالتعا

 تطوير المنتج والعالمة التجارية

تطوير سياحة األحداث االجتماعية 

 والمهرجانات السياحية

ثمة طلب متزايد في السوق السياحية على 

 الرحالت التي تعطي تجربة خاصة

القطاع الخاص بالتعاون مع دائرة 

 تطوير المنتج والعالمة التجارية

اعة تنمية الموارد البشرية لشركاء صن

 السياحة

زيادة المهارات تعني خدمات أفضل وزبائن 

 راضية عن الخدمات

 العامل الماهر دخله أفضل

              

 

 مدير الموظفين

لضمان فهم أعمق للسياحة ولألسواق السياحيّة  تحسين طرق جمع المعلومات وتحليلها

 والتعامل السريع مع تقلبات السوق

 

 

 

 

 

 

 ة:القضايا االجتماعي 2.3

 

مختلفة وتتقدم باتجاه التحديث  بوتيرةوالمجتمعات تنمو  ؛النسيج االجتماعي في إقليم البتراء غير متجانس

وقد تعرضت هذه المجتمعات بشكل  ،في هذه العملية قبلهامساهمة فاعلة وقوية من  على الرغم من عدم وجود

وقد أدت الثقافة الغربية  ،لتقليدية في بعض المناطقاألسرة اتراجع في بُنية متفاوت لتأثيرات السياحة مما أدى إلى 
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التي جلبها السياح معهم إلى المنطقة إلى إحداث تحديات اجتماعية وثقافية باإلضافة إلى التحديات التي تمر بها 

 هذه المجتمعات خالل عملية التغيير التي تشهدها.

على الرغم من أن المشاكل الرئيسة  ،ال يوجد إحصاءات دقيقة حالياً عن أوضاع المجتمعات المختلفة

التوصية العامة تشمل تحديث قاعدة البيانات بإجراء مسوحات تفصيلية منتظمة  لذلك فإنّ  ،سهلة التعريف والتحديد

 جمع المعلومات المطلوبة. يتسنىلكل من القضايا المذكورة حتى 

 

 المجتمعات الست: تجانسعدم  2.3.2

 

بسبب محدود والتفاعل بين هذه المجتمعات الست  البتراء هي أن التواصلمن القضايا الرئيسة في إقليم 

لالنتماء إلى  زالمجتمعات والشعور بالفخر واالعتزا للعشائر في تلكالوضع االجتماعي واالقتصادي  اختالف

وعلى بطابع التنافس على موارد اإلقليم الشحيحة  مصبوغإحدى هذه المجتمعات. وال يزال سلوك هذه المجتمعات 

من ومما يزيد األهمية التقليدية لبنية المجتمع القبلي وذلك للتعويض عن المستوى المنخفض للرفاه االجتماعي. 

التوزيع غير العادل للعائدات االقتصادية من السياحة وشعور سكان األطراف في اإلقليم  ا،الترابط هذحدة عدم 

 كان اإلقليم اآلخرين.بها بعض س متازبأنهم محرومون من االمتيازات التي ي

 

 : التوصيات

  يجب على سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي خلق بيئة صحية للمشاريع التعاونية المحتملة وللبرامج

وسوف يعود هذا اإلجراء بالفائدة على عمل سلطة اإلقليم  ها بشكل عادل على المجتمعات الستوتوزيع

 وعلى اإلقليم ككل.

 من خالله كل مجتمع تبادل خبراته مع المجتمعات األخرى إليجاد حلول مشتركة  إنشاء منتدى يتمكن

 لمشاكلهم.

 نسمة تقريباً  11.111البالغ عددهم    ة تواصل بين سكان المجتمعات الستإنشاء محطة إذاعة محلية كوسيل

لتواصل مع هذه ا من خاللهاوجد صحيفة محلية أو وسيلة إعالم أخرى تستطيع سلطة اإلقليم تال  إذ إنه

المجتمعات أو مع المؤسسات غير الحكومية أو مع المؤسسات الخاصة والعامة في اإلقليم. ومحطة اإلذاعة 

هذه ضرورية لبث النشرات الجوية وحاالت الطوارئ وبث برامج الترفيه والتسلية ومساعدة كبار السن 

 اإلقليم.تساهم هذه اإلذاعة كذلك في رفع مستوى الوعي في سو ،والمعاقين

 

 البطالة: 2.3.1

تحّد كبير ها على المستوى الوطني، إال أنها تشكل أقل من في اإلقليم البطالةعلى الرغم من أن نسبة 

النظرة التقليدية  بسببيعاني كثيراً من هذه المشكلة  على وجه الخصوص قطاع المرأةإذ أن  ،للشباب وللمرأة

واألعمال المنزلية. وألن  تصر على الحمل واإلنجاب ورعاية األطفاليقالمرأة  فتجد دور. لهاللدور االجتماعي 

 أن يعتقدنغالبية النساء في اإلقليم األعمال والنشاطات المرتبطة بقطاع السياحة تُعتبر غير مالئمة للمرأة، فإن 

عليم عاٍل لهن. وحتى اللواتي حصلن على تمالءمة المّدرة للدخل  من أكثر األعمالالحرف اليدوية هي  صناعة

قد يكون لها تداعيات  داخل اإلقليم. كما أن البطالة في صفوف النساء يعانين من قلة فرص الحصول على وظائف

انخراطهم في نشاطات غير مثل  لبطالة آثار سلبيةأخرى على حقوق المرأة وتمكينها. أما بالنسبة للذكور، فإن ل

أو غير  واالحتيال على السياح وذلك ببيعهم منتجات مزورة مثل الغشغالبا ما تكون مرتبطة بالسياحة قانونية 

 .قانونية

 

 : التوصيات

  وذلك للتقليل من حجم البطالة. والقطاعات األخرى السياحة قطاعفي  الريادية والمبادرات األنشطةتشجيع 

  الحرف اعة صنتستوعب أيد عاملة كثيرة مثل الزراعة و األنشطة التيقطاعات والتطوير سياسات لترويج

 اليدوية.

 لتدريب المهني افرص لبناء القدرات خصوصاً للمرأة ولقطاع الشباب لتحسين مستوى مهاراتهم ) توفير

 والتدريب خالل الوظيفة في قطاعات التسويق والمالية وتكنولوجيا المعلومات(.

  التدريب ومساعدتهن علىمن خالل المزيد من دعم المبادرات النسائية الحالية في مجال الحرف اليدوية 

 تسويق منتجاتهن.

 الحصول على الوظيفة المناسبة كما يجب  في إنشاء برنامج خاص يدار من قبل النساء لمساعدة نساء اإلقليم

 .في اإلقليم على توظيف المرأةالتي تعمل على سلطة اإلقليم تشجيع المؤسسات 
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  ساء تعليم وتدريب بنات جنسهن اللواتي يحتجن للمتعلمات والمدربات من الن تسمحخطة إقليمية وضع

لتعليم والتدريب وتطوير مهاراتهن، مما يعمل على المزيد من الترابط والتضامن في صفوف النساء في ل

 جميع أنحاء اإلقليم.

  لمجتمع المحلي الوصول لقضايا المرأة ويمكن تعنى بيجب أن يكون للنساء ممثلة في سلطة إقليم البتراء

 المحلية. المجتمعاتمع عقد اجتماعات دورية  عن طريق بسهولةإليها 

 

 :ألسرة والقضايا المتعيقة بالزواجتنظي  ا 2.3.3

 ،يشهد إقليم البتراء زيادة مضطردة في النمو السكاني وذلك لعدم وجود خطط وبرامج لتنظيم األسرة

مفهوم تنظيم . كما أن في قطاع الزراعةوالثقافة التقليدية تقتضي كثرة اإلنجاب للمساعدة في العمل خصوصاً 

 الرجال بسهولة، وحتى أن النساء في الغالب ال يجدن الشجاعة الكافية قبلهاتاألسرة ال زال من المفاهيم التي ال ي

 لمناقشة هذا األمر مع أزواجهن.

 

التعليم كما ابعة متلقد ساهم الزواج المبكر في زيادة نسبة النمو السكاني وهذا يؤدي إلى حرمان المرأة من 

 لذلك سيكون التعليم عامل مهم في التقليل من نسب زيادة النمو السكاني. صحية،يؤدي إلى مشاكل 

 

من شأنها  رفع نسبة الوعي بالقضايا المتعلقة بتنظيم األسرة والتفاعل المتزايد بين المجتمعات كما أن

مثل زيادة أعداد  )زواج األقارب( بيلة الواحدةفي محاربة القضايا التي تنتج عن الزواج داخل الق المساهمة

 .الذين يعانون من اإلعاقاتالمواليد 

 

 التوصيات:

  تنظيم األسرة خصوصاً للرجال. حولتوعية توفير برامج 

 وخصوصا حول اآلثار السلبية المحتملة للزواج  رفع مستوى الوعي عند المرأة في مجال الصحة اإلنجابية

ويمكن أن يتم ذلك من خالل برامج خاصة تقام في المراكز الصحية الموجودة في  .اةالمبكر على صحة الفت

 كل منطقة.

 وجود إمكانية للتأكد من عدم لى الزواجعفحصاً مجانياً للمقبلين بتوفير المحلية  اتالعياد تقوم يمكن أن 

 إنجاب أطفال معاقين.

 

 والبيت:في المدرسة  ةالمحتمياالجتماعي لعنف ات اتهديد 2.3.4
إن  .إال جزء من هذا العالم ما هووإقليم البتراء  ،العنف المجتمعي ضد المرأة والطفل ظاهرة عالمية

دماجها في المجتمع وحرمانها من ممارسة دورها االجتماعي أو إنكار حقوقها نالعنف ضد المرأة يؤدي إلى عدم إ

 مجتمعها.وبفسها وهذا يؤثر على ثقة المرأة بن ،والشخصية المادية والمعنوية

 

من أشكال العنف االجتماعي وهو موجه ضد األطفال في  آخر فهو شكل )اللفظي( أما العنف العاطفي

النوع من وهذا  حتى من العقاب الجسدي.فغالباً ما تشتكي األمهات من التمييز بين الطلبة في المدارس و .الغالب

رب الطلبة من المدارس ويؤدي بالتالي إلى مشاكل يؤدي إلى تسالعقاب من قبل بعض المدرسين / المدرسات 

 .نفسية

 

تشكيل هيئات وجمعيات لحماية األطفال والمرأة واألسرة من  شائعة، يجب ظاهرة يعتبر وبما أن العنف

 مخاطره.

 

 : التوصيات

  لمدارس وأولياء األمور والمعلمين والطلبة وخصوصا لالقيام بحمالت توعية للمجتمعات المستهدفة

 ادة المجتمع... الخ.وق

 .إنشاء جمعيات وهيئات تقدم المشورة النفسية واإلرشادية 

 تزويدهم بأحدث طرق التدريس والتربية لرفع سوية العملية التعليمية عن طريق  المعلمين قدرات بناء

 والتربوية.

 

 

 الشباب : تمكينالتعيي  و 2.3.2
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يس الحديثة الهادفة وهذا يحد من اإلبداع ويقلل تفتقر المدارس في إقليم البتراء إلى طرق التدر

من قدرات حل المشاكل باإلضافة إلى ذلك فهناك عقبات كثيرة تقف حائالً دون تطوير العملية التعليمية 

 لزيادة كفاءتهم المهنية وقلة المرافق واكتظاظ اإلمكانياتالمعلمين المتدنية وقلة  رواتبومنها : 

حيث  ة،التواصل الحديثوسائل هذه المشاكل قلة  ومما يزيد من حدةاهج. الصفوف المدرسية وقدم المن

 تلعب شبكة االنترنت دوراً مهماً في إتاحة المعرفة للطالب وتوفر له نافذة لالطالع على العالم.

 

باء أبناءهم أن يرسل اآل إلى في كثير من األحيان يؤديالوضع المادي الصعب  كما أن 

يبقين في البيوت لخدمة كبار السن من أفراد  اللواتيجمون عن إرسال اإلناث الذكور إلى المدرسة ويح

داخل محمية البتراء  يذهبون للعملاألسرة. كما أن كثير من طلبة المدارس يتسربون من مدارسهم و

مما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية حيث أن القوانين األردنية تمنع عمالة األطفال، كما أن األثرية 

بأنه إقليم متخلف وفقير ويجبر األطفال على  ويظهره على صورة اإلقليمهم بهذه الصورة يؤثر سلبا عمل

 العمل.

 

 : التوصيات

  المهارات )مثل مهارات االتصال، مهارات العمل الجماعي ومهارات صنع والقدرات  لبناءتطبيق برامج

 (رة المشاعر ومهارات إدارة الضغوط النفسيّةالقرارات وحل المشاكل ومهارات التفكير الناقد ومهارات إدا

 للطالب والمعلمين والعاملين في النظام التربوي والتعليمي.

  والمكتبات )السيارة( للمناطق التي تقع على أطراف اإلقليم. أنحاء اإلقليم. جميعتوفير المكتبات في 

 عم العملية التعليمية.االتصال الحديثة لدالمعلومات و تزويد المدارس بمرافق تكنولوجيا 

 مراكز للشباب والشابات وتزويدها بكافة أنواع النشاطات التعليمية والترويحية.ال المزيد من إنشاء 

 تستطيع فتيات ونساء كل مجتمع محلي ارتيادها في أوقات  بحيث للفتيات( مخصصة) إنشاء مرافق رياضية

 فة المجاالت.مثل مراكز تعليمية إلعطاء دروس خاصة في كا ،معينة

 اختيار ممثل لهم من الذكور  على للشباب وتشجيع كل مجتمع منتظمة عقد دورات استشارية وإرشادية

 بمناقشة المسؤولين الرسميين حول خطط اإلقليم المستقبلية.  الممثلينهؤالء ، حيث يقوم وآخر من اإلناث

 ع مستوى الوعي عند الطلبة لمنع تسربهم التعاون مع المعلمين والمدارس لتطوير إجراءات تساعد في رف

 من مدارسهم.

 المدرسة "ة عند التربويين وأصحاب القرار واألطفال والشباب لتطبيق مفهوم تيمهارات الحياال تنمية

في البتراء وتشجيع حقوق العمل بما فيها العدالة بين الجنسين من أجل تمكين األطفال والشباب  "والسياحة

 واختيار وظائفهم. من متابعة تعليمهم

  وعي السياح: يجب لفت انتباه السياح إلى أن شرائهم المنتجات أو التذكارات من األطفال يضر  مستوىرفع

 باألطفال ويضر بالتنمية في اإلقليم كله.

  كل الفعاليات االقتصادية من محمية البتراء األثرية وتسمية مناطق  إزالةوضع قوانين واضحة: إننا نقترح

كما ويجب مراقبة هذه المناطق الجديدة من حيث  خارج المحميّة. وغيرها نة إلقامة المتاجر والمطاعممعي

 منع عمالة األطفال.

 

 عيى البنى االجتماعية التقييدية المحتمية مخاطر التأثير السياحة:  2.3.2

ياحة دور كبير العمل التي عقدت أن للس اتتبين تحليالت وتقييم االستبانات التي وزعت خالل ورش

. وقد أبدى معظم سكان اإلقليم رغبتهم في إنشاء المزيد من نقاط الجذب السياحي في انتعاش اإلقليم

لكن النساء أبدين تخوفاً من أن للسياحة تأثير سلبي على ومرافق لإلقامة السياحية في مناطقهم. و

 العادات والتقاليد المحلية.

 

 

 

 : التوصيات

  االختيار الكامل في االنخراط بشكل جزئي أو بشكل كلي في قطاع السياحة أو عدم للمجتمع المحلي حق

ينبغي أن تأخذ  . وحسب عملية التخطيط المستقبلية فإن سلطة إقليم البتراء التنموي السياحيبه االنخراط

 م المناطق السياحية إلى ثالثة أقسام :تقسي بعين االعتبار

 

 ية.منطقة ذات كثافة سياحية عال  -أ 
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 منطقة ذات كثافة سياحية منخفضة. -ب 

 خالية من السياحة. منطقة -ج 

 

وبهذه الطريقة يمكن تقليل اآلثار السلبية للسياحة والمحافظة على التقاليد بحيث يكون للسكان المحليين 

حرية االختيار في االنخراط في السياحة أم ال وهذا يتطلب تطوير قطاعات أخرى تدر دخالً على 

 ن المحليين.السكا

  .هناك الكثير من اإلمكانات للحصول على دخل أسري من أعمال مرتبطة بالسياحة بشكل غير مباشر

 وهناك الكثير من األمثلة :

o  حرف يدوية لمحالت بيع التذكارات السياحية في األردن والخارج.الإنتاج وبيع منتجات 

o  عطرية.الطبية والعشاب األنباتات والإنتاج وبيع 

o .إنشاء معهد للتصميم تصنع وتباع فيه مشغوالت يدوية وفنية 

 

  وهناك فكرة محلية وهي إنشاء معهد أبحاث للدراسات البيئية يتم فيها بحث مهارات األنباط التقليدية في

وهذا يوفر فرص عمل للمؤهلين من الرجال والنساء على حد سواء في البحث  –أساليب إدارة المياه 

 والتعليم. 

 
 حماية البيئة الطبيعية والثقافية 2.4

  

يجب أن ينظر إلى حماية البيئة الطبيعية والثقافية لمدينة البتراء كاستثمار طويل المدى فيما يخص 

المخطط لها مستقبال أيام اإلقامة  . إن إطالةالمناظر الطبيعية والتي بدونها يصبح موقع اآلثار الرئيسي أقل قيمة

على  تنطويمد بالكامل تقريبا على "االستغالل الحكيم" لهذه المناظر الطبيعية، حيث أنها تعتفي إقليم البتراء 

 في المنطقة. لمدة اطول عوامل جذب إضافية تبقي الزوار

 

 لمحة موجزة عن المعولقات  2.4.2

هذه األخطار  حدة الزالزل، والفيضانات، وتغير المناخ. ومما يزيد منوتشمل الطبيعية المخاطر 

 التصحر: التي تشكل عملية الممارسات فيمات اإلنسان مساه

 ، جمع وقود الحطب والممارسات الزراعية غير المالئمة(الجائر الغطاء النباتي )الرعي إزالة•   

انعدام القدرة على تخزين وما ينجم عنها من  استنزاف التربة )استنزاف المواد العضوية، والتعرية• 

 مياه األمطار(؛

زيادة و( السيولتوجيه عدم و المياه الجوفية وارد المياه الجوفية )اإلفراط في استخراجاستنزاف م• 

 الغطاء النباتي. إزالة الجفاف من خالل اتدور

وإقامة النقاط الطرق، واالمتداد في البناء، وتلوث الهواء والمياه، شق التطوير الحضري غير المالئم )• 

 ى ذلك(.، وما إلالمطلة على المناظر الطبيعية

 

، هناك على سبيل المثالف ،ومن المهم تقبل واقع تغير المناخ والحاجة للتكيف مع التغيير طويل األجل

أنواع معينة من إعادة التحريج والتنمية الزراعية لم تعد ببساطة مجدية بسبب التغيرات الهيدرولوجية في المنطقة 

بداية إلى أن جميع هذه القيود توفر أيضا فرصا لالستثمار  تجدر اإلشارة هنافي الوقت نفسه، ووفي األردن ككل. 

 ."حكيمالستغالل "لالفرص : والتطوير الحضري اإليجابي للمجتمعات المحلية

 

  إجراءات ولقائية وتخفيفية محددة 2.4.1

 

 تقيي  

جل من أ عن اإلقليمها خاص بسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي بنك معلومات  تنشئومن المهم أن 

هناك أي معطيات أو بيانات  ال توجدحيث انه في الوقت الحاضر  ومناسبة لعملية التخطيط.اتخاذ قرارات واعية 

لمخطط البتراء الشمولي  أن عمليات رسم الخرائط وفي حينكاملة وعلمية عن النباتات والحيوانات في المنطقة. 

يوجد هناك انه ال في السياحي في التخطيط األساسي، ساهمت في مساعدة سلطة إقليم البتراء التنمو االستراتيجي

تحليل رسمي للمخاطر في اإلقليم، وليس هناك بنك للمعلومات األساسية والرئيسية المتعلقة باألخطار المشار إليها 

ت نه من المستحسن أن يتم تنفيذ وتوفير عمليات التقييم التالية كأدواإولهذا ف ،أعاله )مثل الفيضانات والزالزل(

 للتخطيط:
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تكرر  مدىتاريخية، جمع البيانات؛ البحوث ؛ التقييم المخاطر: معلومات عن فئات معينة من األخطار •

 رسم الخرائط وتحديد المناطق الخطرة؛ وشدتها؛ حدوثهامكان والمخاطر 

 والبيئة الطبيعية والمبنية: الموجودة والمتوقعة، ما هي العناصر ةسكانيالفئات التقييم ضعف  •

 ما هي قيمتها؟والمعرضة لألخطار؟ 

 نتاج الخطر والضعف؛ ولمخاطر هالتعرض لالمخاطر:  التعرض تقييم •

لمخاطر والتعامل معها وفي نفس الوقت المواجهة  اإلقليممراجعة القدرات الحالية للمجتمع المحلي /   •

 .جتمع المحلي/ اإلقليمتحديد المستوى المقبول من المخاطر بالنسبة للم

 

وسوف تعتمد التنمية الناجحة لألعمال الزراعية المحلية الجديدة، وتدابير إدارة المراعي والسياحة 

على توفر بيانات أساسية، والتي ال وجود لها حاليا. ولهذا فانه من  -ناهيك عن الحفاظ على البيئة  -البيئية 

 كن:المستحسن أن يتم إجراء المسوحات األساسية التالية في أقرب وقت مم

 

لرصد طويل األجل لمسح ورسم خرائط للنباتات الطبيعية، بما في ذلك إنشاء نظم معلومات جغرافية • 

 للغطاء النباتي وتقييم سالمة النظام البيئي؛

 ؛ اإلقليمالكتلة الحيوية لمختلف المناطق الحيوية في  تقييم•   

 الهيشة وبعجة.  خصوصا في تها،عن حال مبدأيتقييم إجراء مسح مفصل للغابات و• 

 

حيث يجب التركيز على استراتيجيات  ،ل إلى حد كبير مسألة تقييم وتخطيطزويعتبر االستعداد للزال 

، وتعزيز النظم الهيكلية لزيادة قدرة المباني الناجمة عنهاضرار لألوذلك بتعزيز مقاومة المباني ها فعالة للوقاية من

قوة الزلزال. وينبغي اتخاذ  تشتيت من أجلبعزل المبنى عن األرض  ي زلزال وذلكى األفقية ألقوالعلى مواجهة 

من المستحسن أن ، وعالوة على ذلك. رئيسة أخرى مبانالحيطة في هذا الجانب عند التخطيط لفنادق جديدة أو 

من فعالة للعمل في حاالت الطوارئ في حال وقوع زلزال بمشاركة كاملة من الناس و تصديتوضع خطة 

 ي أعمال مقاومة الزالزل.صين فختالم

 

 الحماية والتخفيف من األضرار

الحماية وتخفيف األضرار البيئية في اإلقليم تحت  المجموعة الكاملة من تدابير إدراجيمكن  ،نظريا

أن التربة المكشوفة  إذ، "وجهين لعملة واحدة"ويعتبر حفظ التربة وحصاد مياه األمطار  عنوان تثبيت المنحدرات.

وتآكل التربة السطحية الثمينة السطحية  مياهال ضياعة ال يمكن أن تخزن مياه األمطار، مما يؤدي إلى والمستنزف

هي الغطاء النباتي البري وغير البري، إحياء إعادة وحصاد المياه إن إقامة المصاطب وعملية على حد سواء. 

مال الزراعية المحلية وتربية الماشية ؤدي إلى تعزيز األعوسوف تحاسمة لوقف تدهور النظام البيئي، إجراءات 

 ومنع االنهيارات األرضية والسيطرة على الفيضانات.

 

 وعمل المصاطبتثبيت المنحدرات من خالل حصاد المياه 

 

 المنحدرات التي تبقى فيها تربة سطحية. افةك عمل مصاطب متعامدة مع 

ممر نملة، يتجلى ما تبقى من أنظمة المصاطب مسعودة إلى منطقة أدنى  انطالقا من، اإلقليمفي جميع أنحاء 

 ،زراعةلل مخصصة دائما األنظمةلم تكن هذه نزوال إلى وادي عربة. النبطية بشكل واضح من أعلى المرتفعات 

الحفاظ على التربة السطحية في  . إنّ للسيطرة على تآكل التربةلحصاد المياه و بل كانت جزءا من نظام متكامل

 .تخزين مياه األمطار منن مكّ يو النباتات ومكانها يشجع على نم

 

  جديدة ذات طابع نبطي.أنظمة وإدخال  قديمةصغيرة  أنظمة مائيةإعادة إحياء 

داة للسيطرة أتجمعات المياه العليا كمسالصغيرة ذات الطابع النبطي في مناطق  المائيةتعمل المصاطب واألعمال 

جمعات ستملمن األجزاء العلوية  تكتسب زخما قويا أثناء الجريانلن  األمطارسيول حيث  أيضا، على الفيضانات

 المناطقسدود في القامة كما وأن إالمياه وبالتالي تصبح مدمرة في المناطق ذات االرتفاعات المنخفضة. 

متر عن مستوى سطح  111 ما دون المناطقأي  ،الرملية الجرانيتية العارية الصخورالمنخفضة، خاصة تحت 

 ال في حصاد المياه لصغار المزارعين ومربي الماشية. دور فعّ  هاون لالبحر سيك

 

  تجمعات المياه المنخفضة.مسسدود متوسطة الحجم في مناطق الترميم 

لألحداث الكارثية والتي ال تستخدم كثيرا بل  للتصدي ضخمةمنشآت  قامةإمغزى من ال إلى أنّه  تجدر اإلشارة هنا

األرصفة عمل و األودية. وتشكل عملية حفر القنوات في حال حدوث فيضان كبيرالفائدة في  قد تكون عديمة
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لتصريف مياه األمطار الجانب السلبي لعملية تدحرج الصخور وبهذا يحرم النظام البيئي من المياه الجوفية 

مقامة على الوبالتالي فقدان فرصة زيادة هطول األمطار. لذا نقترح ترميم اكبر عدد ممكن من السدود القديمة 

 . ةضخم ةل هندسياعمتنطوي على أمن قبل األنباط للحماية من الفيضانات بدال من تبني طرق جديدة  األودية

 

 إعادة إحياء الغطاء النباتي 

 

الصغيرة  واإلزالة المكثفة للشجيراتالغابات(  إزالةقطع األشجار )تتمثل عملية إزالة الغطاء النباتي بممارسات 

التربة السطحية وتعتبر ظاهرة التدهور الحاد في والقيصوم ألغراض الزراعة والتحطيب، ح الشيمثل شجيرات 

إزالة الغابات، والرعي  منها: ناتجة عن عدة عوامل نسبيا عن طريق تعرية األرض من النباتات ظاهرة جديدة

. زراعيةلممارسات الهامشية وكذلك التغيرات في االراضي األراضي الزراعية إلى األ وامتداد نطاق، الجائر

حجم وتأثير  تزيد منالتربة وبالتالي  انجرافوتعتبر عملية تعرية األرض من النباتات عامال أساسيا يساهم في 

 الفيضانات.

 

 بالسيطرة على الممارسات السلبيةالغطاء النباتي إحياء  إعادة

  تنفيذ مشاريع رعي منظمة ولرعي لالسيطرة على الرعي: تحديد مناطق.  
ألنظمة  إلى مناطق مالئمة اإلقليم تقسيم . ويمكنبشكل خطير لوالسهو األوديةنباتات الرعي الجائر  يهددحاليا، 

بناء على خرائط الغطاء النباتي )انظر و .الحيوية )انظر أعاله(الكتلة  تقييماتعلى  م بناءً لرعي المنظّ متنوعة ل

عمليات يجب أن تكون ممنوعة عن الجميع باستثناء  قراضأعاله( فان بعض المناطق ذات النباتات المعرضة لالن

 تعزيز التنوع البيولوجي. اتالرعي المنظم لغاي
  نزه .التّ  عمليات ، وتنظيمألغراض الوقودحطب المنع جمع 

جمع ممارسات في الرحالت الليلية وكذلك  السيّاحمن قبل المجتمع المحلي وإن عمليات التنزه غير المنظمة 

، المنظم مناطق للتنزه إقامةولهذا فان  المنزلي تعرض غطاء الغابات لضغوط هائلة.د لالستخدام الحطب كوقو

 إزالةلقوانين حماية الغابات الحالية أصبح أمراً ضرورياً لوقف والتطبيق الصارم لتخييم، لمناطق اووضع قوانين 

م والالتي تمثل النسيج النباتي الذي يحفظ مثل الشيح والقيصو العشبيةالغابات ذات النباتات الخشبية والنباتات 

 تماسك التربة السطحية في مكانها.

 

 بتطبيق الممارسات االيجابيةالغطاء النباتي إحياء  إعادة

  إعادة زراعة الغابات 

محمية البتراء التشغيلية ل خطةالتماشياً مع توجيهات  الغاباتغطاء  إحياء إلعادة فعال يجب تأسيس برنامج

 .بذور تجمع محلياً  متكاثرة عن طريقإلى إعادة التحريج بأشجار أصلها من المنطقة  هذه الخطةوتدعو  األثرية.

 الصحي" الصرف"مشروع وادي موسى إلعادة استخدام مياه لمياه إن إقامة مشتل كهذا يعتبر االستخدام األمثل 

 حت المحطة.الواقعة ت األوديةفي والذي يضخ حاليا المياه المعالجة بصورة نهائية 

 

 .الرعي المنظم 

دعم األعالف المؤقت وبين استنفاذ المخزون  عملية جمع بينت تيتأسيس برامج للرعي المنظم واليُنصح ب

 التنوع البيولوجي.الموسمي للرعي وذلك لتحسين  للمراعي؛ كما ينصح بالتنظيم التدريجي

 

 .إنتاج حطب الوقود / البدائل 

تقطيع أشجار الغابات غير المنظم الوقود كبديل عن  حطب إنتاجهو المعالجة  الصحي مياه الصرفآخر ل استخدام

وتنتشر بسرعة  لعملية التكاثر ويعتبر الشيح والرتم من النباتات التي تستجيب بشكل جيد ألغراض الوقود،

 .بعد النمو ونظرياً ال تحتاج للماء

 

يالً مناسباً للوقود ويجب تحفيز استخدامها، خاصة من الزيتون المعروفة بالجفت بد معاصر كما وتعتبر مخلفات

قبل منظمي الرحالت والمخيمات والذين يحتاجون إلى كميات كبيرة من حطب الوقود للمخيمات. ولقد قامت على 

، حيث ان هذا االستخدام حل مشكلتين وهما  2111الستخدام الجفت منذ عام  بالتحولاألقل شركتان محليتان 

 .فت الحامضي وتقليل استخدام أشجار الغابات كوقود لتخلص من الجا

 

 وضانا. ةالبتراء ومسعودإقليم يولوجية تشمل وادي رم وجإنشاء محميات 

رة أنه مكون بشكل كبير من صخعلى  اإلقليمفي أطلس الخرائط(  11صفحة ور خريطة "الصخور العارية" )تصّ 

حيث أن جيولوجيا البتراء فريدة من ،أي صخرة جردم . هذه ليستعارية غير مالئمة لمعظم أشكال التنمية
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 –االتصال بين الصفائح القارية الثالث  -التي تسبب الزالزل إّن القوة . ا، تحبس األنفاس وواسعة ومتنوعةنوعه

سلسلة من  تبرز رحلة جيولوجية في البتراء إن. صنعت أودية وقمم جبال الشراة المثيرةالقوة التي  ذاتهاهي 

إنشاء  ذات التنوع العظيم جيولوجيا وجغرافيا . وبسبب هذا التنوع فان لطبيعية والتضاريس الرائعةالمناظر ا

 االهتماموعالوة على ذلك فان هنالك فرصة عظيمة لمزيد من  .سياحي عظيم مردود مسارات محددة للزوار له

تشمل أيضا محمية ضانا الطبيعية لبتراء والمناطق المحيطة بها كمحمية جيولوجية متميزة والتي قد باالعالمي 

 .ة الخاصة المستقبليةومحمية البتراء األثرية ومنطقة محمية مسعود

 

 لحصاد المائي.في اإقليم البتراء كنموذج ورائد 

 . وعرضالنبطية، ترميم وتفسير  األنظمةتسليط الضوء على  •

 ت .الرحالت والمخيما اتالبنية التحتية النبطية كأساس لمسار استخدام •

 تحديث وتحسين األنظمة النبطية من اجل الزراعة المحلية المستدامة. •

 .للعرضكموقع  الصحي مياه الصرف إعادة استخدامستخدام مشروع ا •

 لمياه.على المحافظة المبتكرة بامعرفة، يقود اإلقليم للإنشاء مركز  •

 

 .وسطة والفخمةشبكات السياحة البيئية المتالتطوير 

  يجب أن هؤالء  –منظمي الرحالت لوادي رم والمناطق المحلية األخرى خدمة قليلة التكلفة يقدم معظم

 . هيئة إدارة الوجهات السياحيةبشكل أفضل من قبل هم يتم تسويق

  ، ستخدام االاالستخدام المكثف و العمل على تحديد مناطقفي إطار خطة تطوير السياحة المنظمة

ألشخاص؛ ومن ثم تشكيل شبكة لمسارات اومناطق منع دخول ركبات الم دخولمنع ومناطق ،  الخفيف

افة الضي دورو أوالمريحة  الفخمةمناطق المخيمات تربط ما بين ، ومسارات اإلبل والخيول المشي

(guesthouses) . 

  انظر أدناه( المنتجات الموسمية المحلية ) ثابتة على أساس طعام قوائميقدم فيها تطوير مساكن محلية

 للشبكة االيطالية )السياحة الزراعية(. ماثلةم

 الموافقة  تالتي تم الءباإلضافة إلى األد من خدمة األدالء لخدمة هذه الشبكة يجب تطوير مستويين

عليهم رسمياً من خالل االمتحان الوطني ، ويجب البدء ببرنامج يقدم رخصة محدودة ليصبح الشخص 

 الداللة السياحية خدمة عطاء ذوي التعليم المحدود فرصة للقيام بأعمالمرافقاً للسياح في إقليم البتراء إل

التسلق  رحالت أو مع الخيول واإلبل أو الراجلةللرحالت  كأدالءوسيقوم هؤالء بالعمل  ،بشكل مرخص

في كلية  برامجويجب الحصول على الرخصة من خالل ، البيئية أو الرحالت أو رحالت الدراجات

 السياحة واآلثار .

  ّدخل السياحة لدعم  منوللسياح. ويستخدم جزء  للزوار المحلييننزه والمخيمات تطوير نظام إلدارة الت

 ."سد االحمر"خاصة في السياحية المحلية الخدمات 

 

 المستدامة. التجارية المحلية الزراعة تنمية

جمعيات تعاونية  ضمنرة وذلك الدوائية والعطرية الصغي المنتجاتتطوير الصناعة الزراعية التي تركز على  •

 .العطريةوالزيوت  المستخلصاتإلنتاج 

 .عالية الجودةكمنتجات  البلدية لحومالإدارة مشاريع الرعي إلنتاج  •

 الزراعية الصغيرة التي تركز على إنتاج الخضراوات العضوية الخالية من المواد الوراثية. اتتطوير الصناع •

 تقدم أطباق البحر األبيض المتوسط وقوائم طعام للنباتين.وأعاله( ات المحلية )اعم تركز على المنتجإنشاء مط •

 

 الدع  المؤسسي
في حين أن هذه المسائل سيتم تناولها بالتفصيل في أجزاء أخرى من الخطة الرئيسة ، فانه من الجدير بالذكر انه 

، بما في ذلك التخطيط المستنير المؤسسي أعاله في ظل غياب الدعم يمكن تنفيذ أي من التدابير المشار إليها ال

 وبناء القدرات وإدارة المشاريع وتطبيق القانون.

 

وسيكون سكان ، مستجمعات المياه من المزيد من التدهورمناطق تعمل على حماية  تقسيم المناطق وكودات البناء

وسيحتاج هؤالء  برامج الرعي،عية الجديدة وإلدارة دراء مشاريع لتنفيذ النشاطات الزراالمناطق بحاجة إلى م

. م مالئم ووسائط نقل ودعمتوفير طاقإلى بناء القدرات لتحسين الخبرات التقنية و تدريب علىالمدراء إلى 

( وسائل النقلوبنية تحتية ) مثل  وموظفينوإدارة سياسية  النافذة، يجب أن يكون هناك إطار من القوانين وأخيراً 

 .محسوبيةدون  لفرض هذه القوانين على الدوام
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 األراضي استخدام 2.2  

 

 عميية التخطيط  2.2.2

 على مبادئ بسيطة ولكن مهمة جداً . تقوم في إقليم البتراء يضااألر الستغاللالتحضير لخطة شاملة  يفّضل

 أوال يجب حماية الموارد األثرية الطبيعية للمنطقة حيث أن سالمتها أمر بالغ األهمية لسالمة االقتصاد طويل

وتعيينها بشكل شامل.  المواردالبد من تحديد هذه ومن أجل تحقيق ذلك  اإلقليم ولرفاه السكان المحليين.األمد في 

 هناك مجموعة من األسئلة عن نّ إولهذا ف ، ف المجتمعاتلالمناطق المحيطة بمختفقط ب عنيت الدراسات السابقة

، وعن حدود وعمل المنطقة حماية الموارد خارج المحميةوعن  محمية البتراء األثرية ،لالمالئمة  حدودال ماهية

العازلة المحيطة بها. لقد قمنا بتحضير خرائط حساسية األرض لمعالجة هذه األمور )انظر إلى خرائط حساسية 

واطن أنواع من في أطلس الخرائط( وعلى الرغم من انه تم الحصول على معلومات عن مَ  21-7صفحة  الموقع

 هناكو ألرض ألنها ليست دقيقة بشكل كافي،ال أن هذه المعلومات لم توضع في خارطة حساسية االطيور المهمة إ

أن جزء كبير من منطقة محمية البتراء تفيد بمعلومات مشابهة تم الحصول عليها من سلطة المصادر الطبيعية 

ة محمية أثرية وطبيعية فان على اعتبار المنطق ا. ومن المفترض وبناءاألثرية تم اقتطاعها المتيازات التعدين

اك أي سلطة إقليم البتراء ستعمل مع سلطة المصادر الطبيعية على إلغاء جميع امتيازات التعدين وأال يكون هن

 (في أطلس الخرائط 17-11الموقع صفحة انظر إلى خريطة حساسية أعمال تنقيب في المنطقة )

 بإدارة وحماية األراضي ذات الصفات التالية : ىويوص

 األودية. •

 % (  11) فوق الحادة المنحدرات  •

 المواقع األثرية  •

  المعالم األثرية •

  الغطاء الحرجيألشجار و ا•

 خطوط التصدعات  •

رقم  السياحي الطريق على امتدادمن المناطق الرئيسة في محمية البتراء األثرية و) المناظر الخالبة  مناطق •

11) 

 التربة الزراعية  •

 المعراة ة ذات الصخورالترب •

 المحميات  •

سمح يوينبغي تشجيع التطوير الحضري بحيث يكون له اقل تأثير على الموارد األثرية والطبيعية بحيث 

المقترحة للحماية في )انظر ارض المحمية في  المواقعالعامة . وتظهر  والمرافقت آوفر اكبر التسهيالت للمنشيو

 .راضي ذات التربة الزراعية بحكمةأطلس الخرائط( ويجب حماية وإدارة األفي  11سلطة إقليم البتراء صفحة 

ويحتاج التطوير الحضري إلى المزيد من االستثمار في الطرق والمرافق والخدمات العامة. وعموماً فان  هذا،

رية م يسمح بأفضل وأوفر بنية تحتية وخدمات ويسمح كذلك بأعظم حماية للمصادر األثحكَ نمط التطوير المُ 

 .(في أطلس الخرائط 11-21والطبيعية .) انظر خرائط كفاءة التطوير الحضري صفحة 

 

في البنية التحتية  يكون هناك استثمارالتطور بشكل منطقي ومنظم ومن الممكن أن ال  يحصلوينبغي أن 

وذلك  تنميةال. ولهذا يجب وضع األولويات ولقد قمنا بوضع خريطة أولويات في آن واحد في جميع المجتمعات

للة هي المناطق التي يمكن أن ظ. المناطق المض مع خارطة كفاءة التطوير الحضريبدمج خارطة حساسية األر

يحدث فيها تطوير بأقل تأثير على الموارد األثرية والطبيعية والتي تسمح بأكبر تسهيالت وكفاءة في تقديم 

في أطلس الخرائط ( ويقترح هذا النهج أطوار  21الخدمات العامة ) انظر خارطة أولويات التطوير صفحة 

مات العامة المرافق والخدبالياً حمخدومة الغير ونائية لإلقليم، حيث أن المناطق ال ةالمستقبلي للتنميةمنطقية 

وفي المقابل يجب أن تقاوم سلطة إقليم البتراء وبقوة الضغوط لخدمة هذه المناطق ستكون األخيرة ليتم تنميتها. 

 قبل تطوير المناطق المأهولة والتي ال يتوفر فيها مرافق وتسهيالت كافية .النائية 

 

المناسبة  األراضيد يتحد . وحالما يتم غير كافيللتنمية لمناطق التي تحتاج إلى ااإلشارة إّن مجرد  

التطوير وتعتبر كمية  .تطوير الحضري المطلوب في المنطقةوكذلك األولويات سيؤخذ بعين االعتبار نوع وكم ال

نجاح سلطة إقليم البتراء في تنفيذ بر ثّ قع في المنطقة وهذا النمو بدوره يتأمعدل النمو المتول نتاجاالحضري 

 .لإلقليم حمايةستراتيجيه استراتيجية سياحية فعالة وا

 

 اإلقليماستيعاب التطوير الحضري المتوقع في على  وتتوقف قدرة سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي  

ما يقرب من تطورت بعمان  ،فعلى سبيل المثال .على شكل وطبيعة المجتمعات المطلوبة من قبل السكان المحليين
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ر إذا ما قدرا كبيرا من التطوّ  يستوعبالبتراء أن  إلقليموادي موسى. ويمكن  فيضعف الكثافة السكانية الحالية 

ال تتماشى كثافة كهذه مع رغبات السكان المحليين  ومع ذلك، قد .عمانفي شكال وكثافة مماثلة لتلك التي  أخذ

وتوقعات الزوار الوطنين والدوليين، أو مع حماية الموارد الطبيعية أو االثرية. وغالبا ما يوصف هذا التوازن بأنه 

ذا وه ،"القدرة االستيعابية" للمنطقة، إال أن مفهوم "القدرة االستيعابية" لديه بعدا نوعيا ويجب االخذ به أيضا

مكانية المنطقة على ضبط النفقات السياحية ارتباطا إة حيث ترتبط يالمجتمعات السياحباألخص في صحيح 

 مباشرا مع نوعية المكان. 

 

وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أيضا للتقدم التكنولوجي أو لمستويات بديلة من االستثمار أن تؤثر على  

، الماء هو العقبة الرئيسية أمام مستقبل التطوير الحضري في األردن . على سبيل المثاللإلقليمالقدرة االستيعابية 

البتراء قد تجاوز بالفعل المستوى الذي يمكن أن  إقليمالبتراء. ولهذا فمن المرجح أن التطوير الحضري في  وإقليم

ستوى التطوير يكون فيه توازن مع هطول األمطار الطبيعية وموارد المياه الجوفية في المنطقة. وسيتم تحديد م

الحضري المستقبلي التي يمكن أن تحدث في منطقة البتراء بناء على كمية المياه المخصصة من قبل الحكومة 

الوطنية والمأخوذة من االبار بالقرب من مدينة معان، والقناة التي تربط البحر االحمر بالبحر الميت، أو أي 

 مصادر جديدة قد يتم تطويرها.

لتوسع للمنطقة، فإنه من المفيد تطوير سلسلة من سيناريوهات التطوير الحضري وفي تحديد مقدار ا 

لمحتملة وسوف تسمح هذه السيناريوهات في النظر في إمكانية التنمية االقتصادية في المنطقة، وكذلك في اآلثار ا

. قد تكون بعض ولتحديد مستقبل التطوير الحضري في منطقة البتراء بعدا سياسياللتطوير الحضري المتوقع، 

البدائل مقبولة لدى المجتمعات المحلية ولكن ليس للمجموعات الوطنية أو الدولية المعنية بالحفاظ على الموارد 

البيئية أو الثقافية. وقد تكون بعض السيناريوهات ذات اثر عكسي على موارد المنطقة األثرية والطبيعية، في حين 

اإلمكانيات االقتصادية للمنطقة. لهذا السبب، تم وضع سلسلة من  يساهم في تحسين أن البعض اآلخر قد ال

السيناريوهات البديلة للتطوير الحضري، والتي بدورها ستسمح لقيادة الدولة وسلطة إقليم البتراء التنموي 

 السياحي ولالطراف الوطنية والدولية المهتمة للنظر في مستقبل المنطقة.

 

وير الحضري األربعة التي بحثت من أجل فهم قدرة األرض على وسيتم اختبار سيناريوهات التط  

استيعاب هذه المستويات مختلفة من التطوير الحضري. وستكون المتغيرات في هذا التحليل التالي: الكثافة، وكمية 

األراضي القابلة للتطوير، ومعدل النمو السكاني. ويفترض التحليل أن متوسط حجم األسرة ثابت في ظل جميع 

لسيناريوهات في حين أن متوسط الكثافة للتطوير الحضري قد يتغير. ومع ذلك، تشير التجربة في اماكن أخرى ا

الى انه كما زاد الدخل ومستوى التعليم، كلما انخفض حجم األسرة بشكل عام. ويمكن ان تحد استراتيجيات تهدف 

 ن تأثير النمو السكاني على البيئة.لزيادة الرخاء االقتصادي والمستوى التعليمي للسكان المحليين م

 

 ،وتفيد بحوث اجريت في اماكن أخرى الى أن تعليم المرأة قد يكون له تأثير كبير على حجم األسرة 

ن لم يتم وضع سقف للتوسع في المنطقة، فانه لن يكون هناك ببساطة أي وسيلة لتنظيم معدل النمو السكاني. إو

ان تصبح المنطقة  : أ( طة إقليم البتراء التنموي السياحي ان تختار مما يليلهذا النمو، يمكن لسللتصدي لمثل و

أكثر كثافة ب( خفض معايير حماية االراضي الحساسة )ال حماية لألراضي الزراعية واألودية، وغيرها(، 

دمج ال وبالتالي زيادة مجموع األرض القابلة للنمو ج( وضع حد أعلى لمجموع السكان أو مجموع الوحدات أو د(

 أ، ب، أو ج. بين

 

وتوضح خريطة كفاءة التطوير الحضري تلك األجزاء من منطقة البتراء التي يمكن وبسهولة أن تقدم   

فيها خدمات البنية التحتية المتوفرة حاليا بما في ذلك المرافق العامة )الماء والمجاري والكهرباء، واالتصاالت 

لعامة )المدارس ومراكز الشرطة والدفاع المدني والمرافق الطبية السلكية الالسلكية(، الطرق، والمرافق ا

والحدائق العامة(. وبهذا فان التطوير الحضري سيكون موجودا بشكل مثالي وعلى مسافة قصيرة سيرا على 

األقدام من المرافق العامة وهذا من أجل تقليل الحاجة إلى وسائل النقل. حيث انه كلما كان التطوير الحضري 

ب للمرافق القائمة والطرق، كلما انخفضت تكاليف التطوير. وكما هو الحال مع القدرة على التوسع، فانه يمكن اقر

تعديل هذه الخريطة مع مرور الوقت عن طريق االستثمار العام أو الخاص. وسيكون لفتح الطرق الجديدة ولتوفير 

ذه المناطق أوفر اقتصاديا. ولعائد معقول على المرافق في المناطق غير المطورة سابقا دورا في جعل تطوير ه

االستثمار العام أو الخاص فأنه يجب تحقيق االستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة في المنطقة قبل التوسع في 

مناطق جديدة. كما وان التوسع سيزيد من اعباء سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي المالية والعملية من اجل 

ير الدفاع المدني والشرطة وخدمات الطوارئ والنقل إلى أماكن بعيدة. )راجع خريطة ملخص كفاءة التطوير توف

 من أطلس الخرائط(.  21الحضري صفحة 
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ويجب أن يكون نمو كل مجتمع متوازن بعناية مع احتياجاته من المياه ومتطلبات البنية التحتية،   

طقة وفي محمية البتراء األثرية على وجه الخصوص.واخذين بعين وبطريقة ال تزيد من الفيضانات في المن

فان خريطة تخطيط منطقة البلدية تشير إلى تحديد مناطق لكل مجتمع. بشكل عام، فان مناطق  ،االعتبار ما سبق

 وبهذه الطريقة فان تخطيط منطقة البلدية ،التخطيط مطابقة للحدود مجمعات المياه التي يتواجد فيها المجتمع 

 جمعات المياه.ستيتالئم مع فكرة تنظيم م

 

  البتراء في إلقيي توصيات ليتخطيط الجاري حاليا  1.1.2 

عدد من الجوانب المحتملة للتحسين في عن  البتراء  قليمرئيسة الالستراتيجية الخطة االكَشف إعداد 

حاليا في القطاع العام و/أو من وقد أعدت هذه الخطة من أفضل المعلومات المتوافرة  ،عمليات التخطيط الجارية

الوزارات الحكومية المختلفة . ومع ذلك، فإن المزيد من األبحاث األصلية ستفيد إلى حد كبير في التخطيط 

المستمر لمنطقة البتراء وكذلك ستفيد العمليات المطورة والمستمرة إلشراك الناس ولجمع وتخزين واسترجاع 

على ، ومن شأنه أن يساعد على تهيئة خطة أفضل في المستقبل ئح المعنيةالشراالمعلومات وكذلك التعاون مع 

 وجه الخصوص، ينبغي تنفيذ التوصيات التالية:

 

 : جمع المعيومات والبحث العيمي 

يعتبر جمع المعلومات لهذا الغاية صعبا في ضوء حقيقة أن كل وزارة تحتفظ بقاعدة نظام البيانات للمعلومات • 

ومات الخاصة بها. ولهذا فان التخطيط للبتراء ومناطق أخرى من البالد سيكون أسهل بكثير الجغرافية والمعل

اجراء  وأكثر فعالية اذا ما تم إنشاء نظام معلومات جغرافي وطني تشارك فيها جميع الوزارات بتوفير البيانات و

ات والخبراء االستشاريين الذين لوزارلهذه البيانات مجانا  إتاحةومن المستحسن أن يتم ، التحديثات المستمرة

 من أجل تسهيل تدفق المعلومات. وذلك يعملون في مشاريع للحكومة

البتراء ينبغي أن يطلب من جميع جهات القطاع العام والخاص توفير  إقليمألنشطة داخل ا على قيام وكشرط•  

يلة لبناء قاعدة بيانات لهيئة نظام جميع البحوث والبيانات التقنية لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي كوس

المعلومات الجغرافية إلدارة ذكية طويلة األجل في المنطقة. وبالمثل، ينبغي على جميع مقدمي خدمات المرافق 

، المجاري، الكهرباء، االتصاالت السلكية والالسلكية، وغيرها( توفير خرائط متوافقة مع نظام مياهالعامة )ال

 ن أنظمة البنية التحتية الخاصة بهم.المعلومات الجغرافية ع

يجب أن يتم إنشاء موقع على االنترنت بحيث يتمكن جميع الشركاء المهتمين والباحثين خاصة في مجال األثار •  

 المنطقة.اجراء االبحاث على والبيئة من الوصول إلى البيانات من أجل تسهيل 

 

 لعامة الناس:  الدائ اك راالش 

يم البتراء التنموي السياحي إنشاء نظام مستمر اللتماس مالحظات العامة من الناس والتي يجب على سلطة إقل• 

ذ ، إتتعلق بإدارة المنطقة، بما في ذلك إنشاء مجالس استشارية من كل مجتمع ومن القطاعات االقتصادية الرئيسية

، والتي تتزامن  لتخطيط الدوري فقطفي ا الشرائح المعنيةان العملية الحالية إلشراك الجمهور والتي يشترك فيها 

 مع جهود التخطيط الرئيسية ليست فعالة.

يجب على سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي عقد سلسلة من جلسات العمل مع أصحاب المصالح الرئيسيين •  

اية الطبيعة، على المستوى الوطني بما في ذلك الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء، والجمعية الملكية لحم

للنظر في توصيات هذه  -واليونسكو، والمركز االمريكي لالبحاث والدراسات الشرقية، والمعاهد األثرية األخرى 

 الخطة وطلب مدخالتهم .

العمل مع جميع الوزارات الوطنية للنظر  ورشيجب على سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي عقد سلسلة من •  

، ولطلب مساهمتها، ولضمان مواءمتها لجميع الخطط االستراتيجية المخططعن هذه في التوصيات الصادرة 

الوطنية. ومن الناحية المثالية فإن الخطط االستراتيجية لجميع الوزارات ستتماشى مع آفاق التخطيط لهذه الوثيقة 

كل وزارة  سنة. وباالضافة لهذا، سوف يساعد تعيين شخص من 21ثالث سنوات، سبع سنوات وعلى مدى  –

 كحلقة وصل مع سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي اإلدارة الفعالة لموارد سلطة اإلقليم.

 

 الخرى: ااالحتياجات البحثية  

واألراضي المناسبة للتطوير  مايةتقدم هذه الخطة االستراتيجية توصيات محددة بشأن األراضي المناسبة للح

إلى أفضل المعلومات المتوافرة حاليا في هذا الوقت. المزيد من البحث  الحضري. اُعدت هذه التوصيات استنادا

وعلى وجه الخصوص هنالك حاجة إلى أربعة ، التفصيلي سيسمح باتخاذ قرارات أكثر ذكاء وأكثر اطالعا

 مجاالت للبحوث المستمرة:

ء والمركز الجغرافي الملكي تقدم البيانات التي تم الحصول عليها من الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا•  

المجتمعات النباتية األصلية  ي آخرلمحة عامة عن مناطق الغطاء النباتي واألنواع. وينبغي ان يحدد مسح تفصيل
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تحديد المجتمعات النباتية النادرة والمهددة باالنقراض أو التي لها قيمة تجارية بالفي جميع أنحاء منطقة البتراء و 

 محتملة.

حيث تقوم دائرة االثار العامة ومعهد غيتي للصيانة وقاعدة  ،الموارد األثرية المعروفة في المنطقة مسح لجميع•  

البيانات الجغرافية لالثار في الشرق االوسط في االردن بعمل مخزون الكتروني قادر على الحفاظ على معلومات 

حيد وجمع المعلومات عن المواقع والتي بدورها سوف تساعد على تو هوحال هعن مكان ومدى الموقع وخصائص

األثرية في جميع أنحاء البالد في نظام واحد يركز في المقام األول على أهداف إدارة التراث والبحوث. وعلى 

قائمة االولويات، ينبغي أن تركز البيانات على المواقع التي تعد ذات أولوية عالية للحماية، والتنسيق مع دائرة 

ة الهاشمية. وينبغي تحديث التوصيات في هذه الخطة بمجرد توفر معلومات من هذا اآلثار العامة والجامع

 المشروع االكتروني.

، مقيداً  التطوير الحضرييكون فيها  التي بشكل واضح المناطقو أكثر تفصيالبيانات طوبوغرافية تحدد سو•  

إمدادات التطوير الحضري و ن بينلتحقيق التواز المياه تجمع مناطقأكثر  دقةتحديد وب في أيضاوسوف تساعد 

 للمناطق. ويفضل وجود عداد واحد األودية ذو دقة عالية في تحديدالمياه. وسيسمح استخدام هوائي جوي 

 من الدقة. توفير هذا المستوىنطاقه الضوء وكشف  لبياناتيمكن تخطيط اإلقليمي. ووثالثة اخرى لل الحضرية

وخصوصا الصدوع الجيولوجية واالنهيارات األرضية، التي قد تؤثر  مسح للموارد والحاالت الجيولوجية ،•  

 على مناطق للتطوير.

تحقيق هيدرولوجي لتحديد مقدار تغطية الموقع التي يمكن أن يتم تحقيقها في المنطقة دون خلق فيضانات في •  

 الموقع في منطقة السيق وغيرها من المناطق في وادي موسى.

 والحدود:  العازلة طقالمناطق المحمية والمنا 

ينبغي على سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي تكوين شراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إلدارة 

الموارد البيئية في المنطقة من أجل بناء القدرات داخل سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي وذلك من اجل إدارة 

لشراكة ان تشمل البحوث الجارية التي تقوم بها الجمعية الملكية لحماية النظام اإليكولوجي. ومن شأن هذه ا

الطبيعة عن الخصائص البيئية للمنطقة مثل مواطن الحياة البرية ومواطن النباتات األصلية، وما إلى ذلك، مشابه 

طبيعة وسلطة لما قامت به هذه المنظمة في محمية مسعودة. ويوصى ايضا باستمرار الجمعية الملكية لحماية ال

واصلة التخطيط لتطوير شبكة من الممرات في جميع أنحاء منطقة البتراء، والتي مإقليم البتراء التنموي السياحي ل

 تربط المنطقة مع محمية ضانا والجبل االصفر والبتراء وجبل مسعودة ومحميات رحمة.

 

محمية كامتداد لمنطقة محمية منطقة ويجب أن يصبح جرف وادي عربة والبيئة الرائعة لهذه المنطقة  

في الشمال )وربما أبعد من ذلك( إلى محمية رحمة في الجنوب )وربما أبعد من ذلك(. وعلى طول هذا  ضانا

الممر يمكن تطوير شبكة طرق تربط مساكن فينان البيئية مع الكثبان الرملية في الجبل االصفر، إلى مخيم آخر أو 

، وإلى البتراء، ومنها إلى المساكن البيئية ذات فئة الخمس نجوم في بيضا مساكن بيئية توفر فرص العمل لسكان

منطقة الحي شمال وادي موسى. وينبغي إيالء عناية لتحديد مناطق ومعايير استخدام درب من قبل الخيل واإلبل 

طة تنظيم والسيارات ذات الدفع الرباعي، والدراجات الجبلية والمتسلقين. وستزود هذه المنطقة المحمية بخ

للمناطق التي بدورها تحدد المجاالت األساسية للحياة البرية ومواطن النباتات أو الموارد األثرية ذات األنشطة 

 السياحية المحدودة وذات المناطق ذات االستخدامات المتعددة حيث الرعي والزراعة والسياحة والنشاطات.

يعة ، فان محمية اخرى )ربما مرتبطة بالجبل االصفر( الجمعية الملكية لحماية الطب بحوثوبناء على نتائج 

ستكون مناسبة على الحدود الشمالية لمحمية البتراء األثرية كمنطقة عازلة على طول هذه الحدود. وبالمثل، يمكن 

تضاف إلى محمية البتراء األثرية. ان أيضا للمنطقة الفاصلة بين محمية البتراء األثرية ومنطقة جبل مسعودة 

ظم المنطقة، ينبغي للبدو مواصلة استخدام األرض للرعي والزراعة. )راجع مخططات استراتيجية الحفاظ ولمع

 من أطلس الخرائط(. 11اإلقليمية.ص 

 

القرى الواقعة على الحدود مع هذه المنطقة المحمية  االستفادة منن على المجتمعات أن تنظر في كيفية إ

 عن المجتمعات المحلية في منطقة البتراء. ومن الممكن ان تقدم على طول طريق وادي عربة السريع ، فضال

هذه المجتمعات حراس للمحمية على الحدود الجنوبية من كل من محمية البتراء األثرية ومحميات الجمعية الملكية 

 لحماية الطبيعة وكذلك تقديم الخدمات السياحية األخرى.

البتراء طرق ذات مناظر طبيعية خالبة.  بإقليمملوكي المار ويجب اعتبار طريق مسعودة السريع والطريق ال 

وينبغي ان يتم التعريف بهذه الطرق لقيمة مناظرها الطبيعية الخالبة ويجب حمايتها من التطوير الحضري التي ال 

المناطق  -تنسجم مع هذه الصفات الجمالية والتي قد تقلل من قيمتها السياحية )راجع تحليل حساسية األرض 

 .من أطلس الخرائط( 21الطريق السياحي صفحة  علىلمرئية ا
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و عن ولم تكشف المناقشات مع اليونسك ،وليس من الواضح كيفية وضع حدود محمية البتراء األثرية   

. وكذلك ال يوجد منطق واضح لحدود إقليم البتراء. ونوصي بان يتم تغيير حدود األساس المنطقي لهذه الحدود

يجب تحديد حدود منطقة كذلك  جمعات المياه الطبوغرافية. وستتصبح أكثر منطقية بحيث تتفق مع مالبتراء ل إقليم

على ذلك، يجب التوصل إلى اتفاق بشان الحدود المناسبة من قبل منظمة اليونسكو  وةمحمية البتراء االثرية. وعال

انظر الحدود المقترحة لسلطة . )2111عام سم الخرائط والتوثيق لمحمية البتراء األثرية قبل أن تبدأ اليونسكو بر

 (.في أطلس الخرائط 11إقليم البتراء ومحمية البتراء األثرية صفحة 

 

ومن اجل الحفاظ على اقتصاد متنوع فقد تم تحديد األراضي الزراعية في منطقة البتراء ويجب أن 

الزراعة ب خاصةمنطقة  تحديديجب تعطى اهتماما اكثر للحفاظ على التوازن بين البيئة والتطوير الحضري . و

 .من أطلس الخرائط( 11.) انظر األتربة المالئمة للزراعة ، صفحة اية هذه األراضي من مظاهر التطورلحم

 

 محمية البتراء األثرية 

يوصى بنقل متحف البتراء من المحمية الى مدينة وادي موسى من اجل تخفيف ضغط السياح على 

فترة الزيارة في المساء  لتمديداء الفرصة للسياح بزيارة مركز مدينة وادي موسى والموقع االثري ومن اجل اعط

وادي موسى بالقرب  منطقة ويمكن أن يكون موقع المتحف في إحدى المواقع الثالث التالية : واحد على طول .

بالقرب ينة والثالث من الجامعة، وآخر يحل محل مكتب سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي الحالي في قلب المد

نتيجة مسابقة تصميم دولية مبني على  المتحف  تصميم يكون ، هو أنالمثالي والوضع. من مركز الزوار الجديد

 وذلك لجذب االنتباه للتطورات في المنطقة.

 

ويجب أن يقع المسرح المخصص لتعريف الزوار بالمنطقة في مكان يسهل الوصول اليه في المساء 

خرى التي تكون فيها المحمية مغلقة  وذلك لعرض االفالم التي صورت في االردن ) فيلم انديانا وفي االوقات اال

. لمحميةجونز والحملة الصليبية االخيرة ولورنس العرب وغيرها( او مواضيع بيئية او اثرية اخرى متعلقة با

لموسيقية وهذا بدوره ويجب تعميمها بحيث يمكن استخدامه إلعطاء المحاضرات ، والعروض المسرحية وا

 .ل الفنادق خالل المواسم المنخفضةسيزيد نسبة إشغا

 

وقبل اعتمادها يجب أن يتم فحصها بشكل  االثرية، خطة لتنظيم مناطق محمية البتراء تّم اقتراحولقد 

لف كامل من قبل الجمعية الوطنية للحفاظ على البتراء واليونسكو والجمعية الملكية لحماية لطبيعة ومن مخت

 البعثات االثرية ومن المجتمع المحلي.

 

الوصول لمناطق معينة في محمية البتراء االثرية ال سيما الدير والمناطق العالية فقط لمن  ويجب إتاحة

ويجب منع استخدام السيارات الكهربائية والخيول والحمير وذلك لحماية  ،يتمتع بقدرة جسدية مناسبة للصعود

ن منع هذه الوسائل كلياً سيؤثر فقط في المناطق المركزية في المحمية والتي يزورها وعلى العموم ، إ المكان.

وستساهم في تقليل االزدحام الزائد . اما في باقي المناطق االقل إزدحاماً فيجب السماح للحيوانات  السيّاحغالبية 

  في اطلس الخرائط(. 11ة صفحة بالمسير في مسارات معينة . ) انظر خطة تنظيم محمية البتراء االثرية النظري

في الوقت الراهن الحوافز االقتصادية التي أوجدتها فرص العمل في المحمية هي لصالح الشباب وغير المتعلمين  

حيث ال يطلب الكثير من المؤهالت لدفع عربة يجرها حمار أو لنقل الضيوف أو لبيع الهدايا التذكارية داخل 

لحواجز للدخول" أحد األسباب المهمة لمشكلة عمل األطفال في المحمية . ومما ال المحمية . ويعتبر عدم وجود "ا

شك فيه فان القضاء على استخدام الخيول والحمير داخل المحمية سيواجه بالرفض. ومع ذلك، لو كان على جميع 

لك لتالشي وذزوار البتراء إستخدام دليل سياحي، سيكون هناك فرص جديدة للسكان المحليين للعمل كأدلة 

استخدام العربات التي تجرها الحمير، ونقترح أن تطور محمية البتراء األثرية برنامج مؤهل/شهادة لألدلة، 

من االدالء األردنيين حاليا  71باإلضافة إلى عمل حوالي  والذين سيحصلون على رخصة كمرشدين محليين،

لعمل في جميع أنحاء األردن. وستكون هناك والذين يحتاجون الى شهادة بكالوريوس ومعرفة أوسع تؤهلهم ل

حاجة لمتطلبات التعليم الدنيا )المدرسة الثانوية أو الكلية( والختبار دوري في معرفة تاريخ وثقافة البتراء 

واألنباط. وقد يطلب شهادة إضافية لألدلة الذين لديهم معرفة متخصصة )بحيث يتم التدريب واالختبار لهذه 

األثرية وترميم اآلثار، وثقافات العصر  التنقيبه المعرفة الموضوعات التفسيرية مثل عملية المعرفة(. وتشمل هذ

الحجري الحديث، والنباتات الطبية في منطقة البتراء، والثقافات المحلية، وبهذا فانه سيصبح لدى الدليل حافزا 

لى القيام بجموعة واسعة من للحصول على اوجه جديدة للمعرفة وبهذا يحصل على اجر اعلى وسيكون قادرا ع

 الرحالت والجوالت. يجب أن تتماشى الحوافز االقتصادية مع النتائج المرجوة.
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ومع  ،السياح طالبملتلبية  ، مناسبا جدا داخل المحمية حاليا، والذي يقع كراون بالزافندق ويعتبر  

 على المواردتأثيرات هامة ة وله على المحمي على نحو غير مالئم يتطاول بأنه بعض االنتقادات ذلك، هناك

 وتعملأنها مصممة في المنطقة، ف الفنادق العديد من كما هو الحال مع، وباإلضافة إلى ذلك. واألثرية السياحية

، على سبيل وجبات الطعام كل. رحالتال منظميينمحتجزون" من قبل ضيوف " فيهاجزيرة" " كمؤسسة مستقلة

 مواقع هذهفان  في كثير من الحاالتو ،في المنطقة الضيف إقامة فترةطوال  نفي نفس المكا غالبا تؤكل المثال،

فنادق  على ولهذا ينبغي. سيارة أو حافلة بواسطة الضيوف نقل، وهذا يتطلب لمن يرغب بالمشي ةبعيد الفنادق

قصيرة  افةمسعلى بحيث يكون الضيوف  بأكمله،تعود بالنفع على المجتمع أن تكون موجودة في مواقع  المستقبل

بال من فوائد على المجتمع التدفق ست وبفعل هذا،. األخرى وللمحالت التجارية للسير على األقدام للمطاعم

ذ ان االنفاق سيتوزع على إتقليل استياء المجتمع ، وبهذا سيتم يةمصالح الخارجاصحاب ال انحصارها على

فان الصحة  والمطاعم المحلية المحالت التجارية في إنفاق الزوار من خالل وبالمثل،، المجتمع شريحة اوسع في

 يصل فندق عندما من المستحسن أنهاإلقليم. و المقيمين في الحياة لجميع لنوعية فائدة ستكون -ستتحسن االقتصادية

 أو خارج المحمية إعادة اإلعمار ان يتم نقله إما في حاجة إلىو وظيفيا باليا فيهاكراون بالزا إلى نقطة يصبح 

 االختالط فيضيوف الفندق من يتمكن  حيثب العام، وان يكون مواجها للشارع المحمية حافة على أدنىكحد 

 .المجتمع بشكل فعال

 

  البتراء إلقيي  مجتمعاتفي  اتتنظي  البيدي 2.2.3 
بهذا  تخضع كل المجتمعات المحلية في منطقة البتراء في الوقت الراهن لتنظيم المناطق. ومع ذلك، عندما تم البدء

ونتيجة لذلك، ال تحمي خطط تنظيم المناطق الحالية أراضي . بشكل كبير رضلأل لم يجر تحليل كان ،التنظيم

االودية، والتربة الزراعية، والمنحدرات الحادة أو الغطاء الحرجي من مظاهر التطوير الحضري. على نحو 

حمية البتراء األثرية حماية كافية. وباإلضافة مماثل، ال يتم حماية مناظر مهمة على الطريق السياحي أو داخل م

إلى ذلك، فان فرص التطوير الحضري التي تم وصفها في هذه الوثيقة لم يتم التأمل فيها بشكل كامل تماما. ولهذا 

 السبب، سيوصى بتحديث خطط تنظيم المناطق في هذا التقرير.

. اليصليديين"تنظيم المناطق  "ليه عادة باسمإا يشار شكل تنظيم المناطق المستخدمة حاليا في منطقة البتراء هو م

في هذا النوع من التنظيم، يتم فصل استخدامات األراضي إلى مناطق منفصلة أفقيا سكنية وتجارية، وصناعية، 

وغير ذلك. وهذا يمكن أن يؤدي إلى استخدام غير مرن لألراضي ألصحاب األمالك وانخفاض الحيوية بالنسبة 

سبيل المثال مثل هذا تنظيم للمناطق في كثير من األحيان يحول دون وجود محالت البقالة  فعلى ،للمجتمع

 .والمطاعم في االحياء

يلجأ المصممين والمخططين في المناطق الحضرية وبشكل متزايد الى تشكيل رموز للتطوير الحضري. تركز 

ت. وهذه الرموز مناسبة خاصة بالنسبة هذه الرموز على شكل وطابع المجتمع بدال من الفصل بين االستخداما

للمجتمعات القائمة على السياحة حيث ان طابع وفرصة المشي في المجتمع نفسه تصبح عامل جذب ألعداد كبيرة 

تنظيم " من السياح. ولهذا فانه من المستحسن أن تنظر سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي إلى االستعاضة عن

 .لي بمعايير ذات رموز شكليةالحااليصليديي" المناطق 

 

 المناطق السياحية وإلقيي  البتراء 2.2.4
شير إلى أنه قد تكون تالطلب على الغرف الفندقية اإلضافية داخل منطقة البتراء، معدل  اتتقديرإن 

الستيعاب في ذلك االغلى لقدرة ال إلى حد والوص إذا تمّ  2111غرفة اضافية بحلول عام  1111هناك حاجة الى 

الغرف الفندقية والمعالم ذات الصلة،  تعتمدعلى هذهحيث ان المرافق السياحية في منطقة البتراء سوف  ،لوقتا

مساحة األراضي التي ستكون مطلوبة الستيعاب هذا  الىلهذا فانه من المفيد النظر . االيضاح والترفيه اكزومر

 ير الفنادق في سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي،الحد األقصى لعدد الغرف الفندقية اإلضافية. ويظهر تقييم تطو

  اهذككثافة  . وبمعدلغرفة فندقية لكل هكتار معقوال 111اعتبار كثافة  باإلمكان عمان، وفي العقبة أنه وفي

 .مرافق الفنادق االضافيةالنشاء  هكتارا من األراضي فقط 27 ستكون الحاجة ل

 

 

 

 : كثافة الفنادق السابقة11الجدول 

 الكثافة )الغرف/ الهكتار( الغرف عدد الفندق

 ال يوجد 21 مساكن فينان البيئية 

 11 111 طيبة زمان

 12 11 الموفنبيك قلعة النبطي

 11 111 فندق البتراء بانوراما
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 111 111 مدخل البتراء -الموفنبيك

 211 211 عمان -الشيراتون

 11 171 عمان -بريستول

 112 112 عمان -فور سيزنز

 111 111 العقبة ،منتجع راديسون بلو تاال

 111،1 معدل الكثافة

 

ومع ذلك،  ،فسيكون موقع هذه المرافق السياحية على طول الطريق السياحي جيدا من منظور خدمي،و

، ينبغي وضع أكبر عدد ممكن من  الحافالت والسيارات وحركتها داخل منطقة البتراء عدد ومن أجل الحد من

ى مسافة قريبة من بوابة الدخول / الخروج للمحمية. وتعتبر دالغة بعيدة جدا عن مدخل المحمية الغرف عل

حديثا في محمية مسعودة ال يتوقع  حددةستثناء بعض المساكن البيئية المإلغايات التنمية السياحية الرئيسة. وب

 النزلت على تطوير مرافق أي فنادق اضافية في هذا المجتمع. وقد أعرب سكان الراجف عن تحفظا تطوير

في مجتمعهم أيضا. لهذا السبب، سوف يوصى بعدد قليل من الغرف الفندقية في الراجف، مرتبطة مع  ةالسياحي

واألفضل أن تكون  ،غرفة فندقية أخرى 211 إنشاءفي الطيبة، يوصى ب أمااعادة احياء مدينة الراجف القديمة.

ع المنطقة السياحية في طيبة زمان لتصل إلى يتوس يتم القائمة وسوفموجودة بالقرب من أو متاخمة لطيبة زمان 

ة، أو بيوت الطريق السياحي. ويمكن ان تَُكون هذه الغرف فندقا واحدا رئيسيا أو سلسلة من فنادق البوتيك الصغير

 .، وهذا كله يتوقف على رغبات السكان المحليينضيافة

غرفة في الجزء الشمالي من منطقة  21يقرب من ة أخرى اي ما يمساكن بيئ إنشاءومن المتوقع 

وهذا من  ،على مسافة يوم واحد من الركوب او التسلق من مساكن فينان الموجودة في محمية ضانا تكونالبتراء، 

 .االستراتيجي مخططال ا( الواردة في هذبيئية متالصقةشأنه أن يشكل جزءا من نظام )مساكن 

 

كما هو الحال في  ا،البية العظمى من العاملين في هذا المنتجع البيئي من بيضالغ تكون نأ ومن المتوقع منطقيا

، على مر الزمن ، مع التركيز على خدمة  افي بيض مئات من الغرف الفندقية يتم إنشاءومن المتوقع أن  الطيبة،

فضال عن  اضأولئك الذين لهم مصلحة خاصة في البتراء الصغيرة و/ أو مواقع العصر الحجري الحديث في بي

محمية البتراء المقترحة للحيوانات. وينبغي ألم صيحون، على الرغم من أنها مكتظة بالبناء في الوقت الراهن 

فمن المتوقع أن يتم بناء غرف  ،على مساحة األرض المتاحة لها، ان تتاح لها الفرصة للمشاركة في السياحة أيضا

  .في أم صيحون على شكل بيوت ضيافة عائلية

 

التالي، ستقع غالبية الغرف الفندقية في وادي موسى. لكن ال ينبغي لهذه الغرف أن تنتشر في جميع وب

السياحة وحركة السيارات والحافالت التي يحضرونها  عدم تأثيرها علىأنحاء المدينة، بل في جزء منها لضمان 

فندقية متوقعة في مدخل محمية  غرفة 2111بدال من ذلك، سوف يتم تجميع  .معهم سلبا على األحياء السكنية

الطريقة وبهذه  ،البتراء االثرية وحولها ، وعلى طول الحدائق المركزية المقترحة، والبلدة القديمة في وادي موسى

والمساهمة في خلق بيئة  فانه يمكن لهذه المساكن أن تساعد على تحفيز المحالت التجارية والمطاعم في المدينة

ى غرف الفنادق حيثما كان ذلك ممكنا فوق محالت البيع بالجملة والمطاعم ، كما هو الحال يمكن المشي فيها. وتبن

 .وعند مدخل المحمية ، لخلق بيئة ديناميكية للزوار في المنطقة "موفنبيك"ال عند

 

وسيكون من  ،وحدة إضافية للتوسع في الفنادق القائمة على طول الطريق السياحي 111 تحديد تم ولقد

في مواقعها الحالية، وهذا  لها أثروالتي خدمات و وسيع المرافق القائمة، والتي تتطلب وسائل نقلاألفضل ت

 .االمتداد إلى مجاالت جديدة وغير مطورة في الوقت الراهن في سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لتشجيع

 

 توصيات الستخدام األراضي لمناطق التوسع 6.5.5
ي تم ذكره سابقا في هذا المخطط االستراتيجي حدد مجاالت للتطوير وصف وتحليل األراضي الذ

الحضري في المستقبل في كل من المدن داخل سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. في حين أن هناك جزءا من 

حاجة لتطوير السياحة في المستقبل، ينبغي أن تستخدم الغالبية العظمى من األراضي السكنية ب هذه المناطق

 .لتطوير اإلسكان استجابة للنمو الطبيعي لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، وليس من أجل التنمية المضاربة

 

وستعمل مراكز احياء مخصصة داخل هذه المناطق السكنية على تحسين نوعية حياة سكان المنطقة من 

هذه الخدمات المساجد والمدارس  خالل توفير خدمة المرافق محليا وعلى مسافة قريبة من منازلهم. وتشمل

االبتدائية أو المتوسطة، وحديقة وملعب للحي، ومحالت تجارية محلية ومحالت البيع بالجملة. ومن المتوقع أن 

بيانيا فقط.  هذه تحتاج هذه المراكز ما يقرب من ثمانية هكتارات لكل منهما. في هذا الوقت، تقع مراكز االحياء
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في الوقت الذي يتم فيه تطوير المناطق السكنية التي  هذه الدقيق وتكوين مراكز االحياءحيث ينبغي تحديد الموقع 

 .تخدمها

 

وينبغي لهذا التطوير الحضري في هذه المناطق ان يكون استجابة لنمو عدد السكان في المنطقة. فمن 

لبلدة الحالية. وينبغي حول المجتمعات بما يتالءم مع حدود ا المستحسن ان يتم تحديد حدود التطوير الحضري

توسيع الحدود خارج البلدة بعد ان يتم بناء األرض الواقعة داخل حدود البلدة الحالية. وسيكون لالمتداد السابق 

ألوانه في هذه الحدود دورا في تثبيط التطوير الحضري داخل المجتمعات، وسيؤدي إلى مضاربة على األراضي 

استثمار كبير وسابق ألوانه من قبل سلطة إقليم البتراء  عمراني، وسيتطلبال مبرر لها، وسيشجع سوء التخطيط ال

التنموي السياحي في البنية التحتية والخدمات والتي يفضل استخدام تكاليفها لمعالجة أوجه القصور الموجودة 

على في داخل المناطق القائمة. وسيتم تحديد التطوير الحضري في هذه المناطق من قبل مجلس المفوضين األ

 .منطقة البتراء، الذي سيكون مسئول عن استخدام األراضي وتطبيق اللوائح

 

 ة والسكنيةيمعايير التطوير ليمناطق السياح 2.2.2
فقط.  ٪21السماح بمنطقة تغطية للمواقع تبلغ بدراسات السابقة ال احاقتر سببالواضح  أنه لمن غير

كان لتوفير مواقع ألغراض الزراعة في مواقع المنازل  . وربماربما كانت محاولة لضمان الطابع الريفي للمنطقة

ابقاء بعض المساحات المفتوحة في المجتمعات في البتراء. ولم يكشف تحقيق  السكنية. وربما كان ذلك لضمان

 في اتفاقات تعاقدية بين البنك الدولي وحكومة المملكة األردنية الهاشمية عن أي التزام من جانب السلطات شامل

األردنية على االلتزام بمواقع تغطية معينة ، باستثناء ما يسمى منطقة "داره" )مقابل فندق موفنبيك، اسفل كلية 

حيث تم االتفاق قبل توقيع العقد  وادي موسى التابعة لجامعة الحسين( بالقرب من مدخل محمية البتراء االثرية،

وال توجد لوائح تنص على تغطية المواقع في عام . ٪21بدقائق من قبل الطرفين على عدم تغطية أكثر من 

 لفيضانات بشكل عام(.ل التصدي"خطة السياحة الثانية" )حيث انها تشير فقط إلى تدابير  2111

 

تشير هذه الخطة االستراتيجية إلى وسائل أكثر دقة لتحقيق هذه األهداف. أوال، من خالل تنظيم 

عليها في جميع مناطق سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي كارض األراضي مع وضع القيود البيئية واألثرية 

التربة الزراعية  محمية، ويتم الحفاظ على الطابع الريفي الذي يغلب على المنطقة. ثانيا، عن طريق تأمين

افية الرئيسية للزراعة وكما يمكن الحفاظ على االقتصاد الزراعي للمنطقة. أخيرا، للتأكد من بقاء مساحة مفتوحةك

 داخل المجتمعات ، تم اقتراح نهجين.

 

كأراضي محمية للتأكد من أن ال تتعدى المباني  اإلقليمواضح جدا لمنطقة األودية في ال الترسيماألول هو

شائعة وقت االنباط، يمكن أن تبقى، وربما يتم والتي كانت  . زراعة الوادي ،ناكالمياه المهمة ه جاريعلى م

للحدائق داخل  ضٍ اأر تخصيص ه يشملنإت. أما الشكل الثاني من المساحات المفتوحة، فتوسيعها داخل المجتمعا

 .أن يكون لسكان المجتمع المحلي أماكن لالستجمام وممارسة االنشطة االجتماعية سيضمن مما االحياء

 

يد، ونتيجة لتأمين حماية األراضي الزراعية، والمساحات المفتوحة، والطابع الريفي للمنطقة بشكل ج

فانه من الممكن تطوير تلك األراضي التي تعتبر مناسبة وصحية، وكاراض نابضة بالحياة االقتصادية وكأحياء 

. ٪11، يفضل أن يتم رفع هذه النسبة إلى ٪21بدال من أن تكون نسبة التغطية المسموحة للمواقع و .سكنية رائعة

، وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، والعقبة. وتستند هذه التوصية على تحليل التطورات داخل فنادق عمان

السيارات  حيث ان جميع مواقفويجب مالحظة مثاال إستثنائيا، وهو تغطية الموقع في فندق بريستول في عمان، 

مبنية . والمواقف المبنية ال تبدو ممكنة من الناحية المالية في إقليم البتراء وال تتفق مع تصور زوار محمية 

االثرية. وتخلق نسب التغطية األعلى هذه حالة أكثر مالئمة للتطوير الحضري والمساعدة في تأمين  البتراء

ولقد أجري تحليل مماثل لألحياء السكنية في عمان والعقبة، وادي موسى.  .النجاح االقتصادي من المواقع الجديدة

 .للمواقع ٪11وهذا التحليل من شأنه دعم نسبة تغطية 

 

 بات تكيفة المولقعحسا:  11 جدول

لقطعة األرض  الفنادق

 )هكتار (

المبنى 

 )هكتار( 

الطرق/موالقف 

 السيارات

تكيفة 

 المولقع)%(

 38,92 0,100 0,081 0,465 طيبة زمان

 51,87 0,801 0,671 2,838 الموفنبيك قلعة النبطي

 64,02 0,207 0,737 1,474 فندق البتراء بانوراما

 46,66 0,216 1,087 2,791 مدخل البتراء -الموفنبيك
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 29,20 0,013 0,020 0,113 عمان -الشيراتون

 95,38 0,184 0,229 0,433 عمان -بريستول

 52,12 0,336 0,967 2,500 راديسون بلو تاال خليج العقبة

 23.12 1,856 3,792 10,614 التكيفة اإلجمالية

 

     الموالقع العامة

ة وادي موسى وسط البلد )مساحة العين

 المثالية(

4,125 1,621 0,452 50,25 

 45,19 0,840 1,466 5,103 الطيبة )مساحة العينة المثالية(

 32,31 0,015 0,027 0,130 أم صيحون )مساحة العينة المثالية(

 56,97 0,169 0,685 1,500 عمان السكنية )مساحة العينة المثالية( 

 42.24 1,476 3,799 10,858 التكيفة اإلجمالية

 

تغطية المواقع لجميع مظاهر التطوير الحضري في سلطة إقليم  رفع سقفومن المستحسن أن يتم 

من النسبة  . ومع ذلك، فإنه من الضروري جدا في حال رفع سقف التغطية٪11البتراء التنموي السياحي الى 

حدرات الشديدة، واألراضي أن يتم تطبيق جميع التوصيات التي تخص ادارة األراضي المحمية )المن ٪21الحالية 

 الزراعية والغابات والوديان، والمواقع األثرية(. ان رفع هذا الحد دون تنظيم هذه االراضي المحمية، وبخاصة

مناطق انحسار الوديان قد يكون كارثيا حيث ان الجريان السطحي والفيضانات في مناطق التطوير الحضري 

 .ستزداد والمحمية

 

من مياه األمطار  ٪111على جميع مظاهر التطورات االحتفاظ أو ترشيح وعالوة على ذلك، يجب 

 ٪11حالتها قبل التطوير الحضري. وينبغي أن تكون ما ال يقل عن على والجريان السطحي على موقعهم بناءا 

مغطاة باألشجار والشجيرات، أو غيرها من المواد المسامية. ويجب أن يكون هناك صهاريج على  مواقعالمن 

 مترا مربعا من مساحة السطح. ومن التقنيات االخرى التي سينظر فيها 21يع المباني بحجم ال يقل عن جم

 االرصفة المسامية )الخرسانة المسامية، األسفلت المسامي، أو رصيف مسامي يكون كموقف للسيارات

عناصر مصممة إلزالة  هي )وقنوات تنقية مياه االمطار وللطرق(، حدائق المطر وقنوات تنقية مياه االمطار

فرض هذه التدابير سيؤدي  الطمي والتلوث من مياه الجريان السطحي(، أو أسطح المباني الخضراء. الفشل في

إلى تدهور الحالة القائمة. ومع ذلك، إذا لم يوجد هناك التزام واستعداد لطلب هذه الميزات، فانه ال يجب تغيير 

 .حالة التغطية الحالية

 

احتياجات التغطية في المواقع الفردية، يمكن للسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي أيضا باإلضافة إلى 

التقليل من جريان المياه وتشجيع الحصاد المائي. جميع مواقف السيارات العامة )بما في ذلك  أن تلعب دورا في

غيرها من المرافق العامة، أماكن وقوف السيارات في الشوارع ومواقف السيارات في المدارس والمستشفيات و

في اجزاء  داخل محمية البتراء االثرية( يجب بناؤها من المواد المسامية. وكما هو مقترح ومواقف السيارات

الشوارع الموصى بها، وينبغي أن تكون جميع الطرق "بحجم مناسب" وليس أكبر من الحد األدنى المطلوب 

بشكل نموذجي ل"الشوارع الكاملة" بحيث يتوفر  بنى الشوارعالستيعاب حركة المرور البطيئة. وينبغي أن ت

وللمشاة، وتوفير مساحات للجماعات المدنية، ومظالت بين  أماكن للسيارات، وللعبور، ولراكبي الدراجات،

األشجار في الشوارع، وشروط إلدارة مياه األمطار الخضراء ضمن حقوق الطريق. وبذلك سيتم التقليل من 

 .داخل سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي األسطح المنيعة

 

رتفاعات البناء ا ارتفعات المبانى الحالية في منطقة البتراء في كل مجتمع، فضال عن 11ويبين الجدول 

 1طوابق لفنادق منطقة مدخل البتراء. ويجب ان يسمح ب  1إلى  1ألموصى بالطوابق. وينصح بارتفاعات من 

طوابق في المباني داخل القطع. مع استثناء فنادق منطقة مدخل  1حين تكون طوابق على حافة الشارع في 

طوابق. وعلى الطريق السياحي،  1البتراء، ويقترح أن يكون الحد األقصى الرتفاع المبانى في وادي موسى 

 فوق الطريق، كما هو الحال بالفعل بالنسبة لبعض طوابق 1يجب أن يسمح ببناء فنادق يصل ارتفاعها إلى 

طوابق. وفي جميع المناطق  1الفنادق القائمة. وفي الفنادق في منطقة الطيبة ، فمن المستحسن أن يصل إلى 

 .في جميع أنحاء منطقة البتراء، نوصي بارتفاعات تصل الثنين من الطوابق األخرى

 : اإلرتفاعات المقترحة للمباني 12جدول 

 ي المقترح )الطابق(ارتفاع المبان ارتفاع المباني الحالية )الطابق( 

 سكني فندق تجاري سكني فندق تجاري 
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 2 2 2الى  1 2الى  1 بيضا

 2 2 1الى  1 1الى 2 أم صيحون

 1 1 1الى  2 1الى  1 وادي موسى

 *1الى  1 - 1الى  1 - بتراء منطقة الفنادقلمدخل ا

 1 1 1الى  2 1الى 2 وسط المدينة

 1 2 1الى  2 1الى  1 الطيبة

 2 2 2الى 1 2الى  1 الراجف

 2 2 1الى 2 2الى  1 دالغة

 1 - 1 - طريق سياحي )مرتفع عن الشارع(

 2 - 2 -- مساكن بيئية
الداخلية قد تصل  المباني، في حين أن طوابق 1ان تصل ل  الشارع على طول حافة للمبانيتطوير نموذج قائم على الرموز، ينبغي  مع*

 طوابق 1ل 

 

وصى بأن تكون جميع ي بات المقترحة لتغطية المواقع وارتفعات المباني ، فانهوباإلضافة إلى المتطل

المصالح التجارية )الفنادق والمكاتب ومحالت البيع بالجملة وغيرها من المرافق السياحية(، وجميع المباني 

جلس المباني العامة )مدارس ومساجد ومرافق زوار الحدائق، والمرافق الطبية، وما إلى ذلك( وفقا لمعايير م

تم إنشاءه تحت رعاية صاحبة السمو الملكي والذي  الخضراء في األردن. المجلس األردني لالبنية الخضراء

األميرة سمية بنت الحسن ومع دعم الوكالة األمريكية للتنمية يجب ان يصبح شريكا استراتيجيا هاما لسلطة إقليم 

، ينبغي وضع معايير مماثلة للمشاريع  ردني لالبنية الخضراءالبتراء التنموي السياحي. وبالعمل مع المجلس األ

السكنية وكذلك ضمان مستوى عال من الجودة ولكن باسعار في متناول السكان المحليين. فإن تنفيذ مثل معايير 

 موجود فعال( ولكن المياه والطاقة في المنطقة )وهذا تحد  على  المباني الخضراء يساعد أيضا على تقليل الطلب

يتم التعامل مع معظم الجريان السطحي بطريقة صديقة للبيئة. وعالوة على ذلك، فان المباني  أيضا لضمان أن

 .الخضراء تتواءم مع توقعات السياح الدوليين والرأي العام األردني

 المواصالت العامة 6.6

 عتبارات عامةإالوضع الحالي و 6.6.1

 علىفي وادي موسى من قبل جميع االطراف  لشبكة المواصالت و حركة المرورلحالي يعتبر الوضع ا

للمرور من الشارع  يّاحالس حاجة هو هذه المشكلةل األسباب الرئيسة. ويعتبر احد اإلقليمهم القضايا في أاحد أنه 

ت مرورية خانقة الضيق والمتعرج النافذ من وسط المدينة حيث يستغرق مرورهم فترة طويلة ويتسبب بازما

 ياتون في حافالت تزاحم بعضها البعض. ياحن السبأعلما ،فضال عما يسببه من تلوث للجو ومن ازعاج

 

ولهذا  ح او السكان المحليين.ياالواقع المروري الحالي يجعل التسوق في وسط المدينة غير مريح للس

. حيث ان معظم الغرف الفندقية تنتشر على فان المتاجر والمطاعم بعيدة كل البعد عن تحقيق اهدافها المرجوة

استخدام حافالتهم لجميع تحركاتهم طوال فترة اقامتهم او استئجار  السيّاحالطريق الملوكي. ولهذا فان على 

 يستقلون الحافالت المحلية حسب الطلب. السيّاحسيارات اجرة وهؤالء عددهم محدود والقليل من 

  

على مسافة بعيدة عن القاطنين  المحليين، وسكان المجتمعات المحلية وفيما يخص وسائل النقل للسكان  

المنطقة المركزية وادي موسى فقد ذكروا ان وسائل النقل اإلقليمية غير كافية وهذا يشكل عقبة رئيسية أمام 

جيد اذا ودالغة )الطريق الملوكي( بوضع  بيضاالتنمية االقتصادية. ويعتبر الطريق الشمالي الجنوبي الذي يربط 

ما قورن بغيره. ويعتبر الجزء ذو المناظر الخالبة خاصة بين وادي موسى والطيبة واسع ويوفر مسرب خاص 

بالحافالت وبعض المواقف. وبما ان غالبية الطرق في االردن تفتقد للمسارب المخططة فانه من المقترح تخطيط 

جات بارزا. قد يكون في تضييق الطريق طريق وادي موسى الرئيسي بحيث يصبح مسرب الحافالت او الدرا

)حتى وإن كان بالطالء( تنظيما للمرور وعامال في تهدئة السرعة مما له اثر جيد في المنطقة السياحية. حيث ان 

امتار باالضافة الى جوانب اضافية مما يتيح الفرصة لتوفير مسرب خاص  11عرض الطريق المعبد يبلغ 

امتار. )انظر خريطة اجزاء  551.كمواقف هذا اذا ما تم تحديد كل مسرب ب  بالحافالت والدراجات والسيارات

 من أطلس الخرائط( 12الطرق الرئيسية والثانوية ص 

 

 منظومة الباصات الجديدة المقترحة 6.6.2 

وفي الظروف الراهنة وعلى المدى القصير )خالل ثالثة إلى سبعة أعوام( فإنه ينصح بوضع منظومة باصات  . 

 .قليمفي اإل العامة لمواصالتللتخفيف من مشاكل ا حديثة
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كذلك يجب إدخال مفهوم االصطفاف في  . ويجب تأسيس منظومة باصات البتراء في أسرع وقت ممكن

ي الجديد وذلك على الطرق الرئيسية المؤدية إلى وادي موسى من عمان ومعان قليمالمواصالت العامة اإل

وبهذا   تراء األثريّة الخلفية بالقرب من أم صيحون بهذه المنظومة أيضا.والعقبة، ويجب ربط طريق محمية الب

 تحل هذه المنظومة مكان نظام المواصالت العامة الحالية. 

 وهذا المقترح هو لمصلحة السكان المحليين والسياح على حٍد سواء:

 ي قليمقل اإلويقترح إعطاء السكان المحليين تذكرة ألماكن االصطفاف المحمية في مرافق الن

وهذا يدفع السكان المحليين الذين ال  تشتمل على بطاقة للباص لتوفير الراحة التامة للمستخدم. 

 يستعملون مركباتهم ألغراض تجارية الستخدام وسائط النقل العام.

  أما بالنسبة للسياح فإن أسعار استخدام الباصات يجب أن تكون متضمنة في تذكرة دخول محمية

مما يدفعهم  (اصعد وانزل)ألثريّة حتى يتسنى لهم استخدام كل خطوط الباصات بطريقة البتراء ا

البتراء وهذا سيكون له فائدة كبيرة ألصحاب  إقليملزيارة أماكن سياحية أخرى في كافة أنحاء 

 األعمال من المجتمع المحلي.

 

ر خارجية لتشغيل الحافالت من ومن المستحسن للسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي االستعانة بمصاد

لك وتشغل الشركة تتم ة عامة على الصعيد الوطني. ويفضل أنذوي الخبرة يتم اختيارهم على أساس مناقص

الحافالت. اما أسعار التذاكر، بما في ذلك الفرق في السعر، فما تزال بحاجة إلى تحديد. وينبغي ان تتعاقب  الفائزة

ح البتراء بوجود خدمة من مجمع طرق اعتمادا على الطلب. وسيرغب سياال الحافالت المحلية والسريعة على

النقل اإلقليمي إلى بوابة محمية البتراء االثرية. وسوف يحتاج السكان المحليين أو يفضلون خدمة نقل محلية 

 .بمواقف تحميل وتنزيل قريبة

 

الحافالت الصغيرة  من الحافالت:ومن أجل تلبية الطلب على النقل فمن المستحسن استخدام ثالثة أنواع 

لخدمة حركة النقل المحلية بين  راكبا(، ويجري استخدامها اآلن 11تصل إلى  إستيعابية )جلوس ووقوف بقدرة

ودالغة وكذلك الحافالت المزمع استخدامها على الخط األصفر الجديد من محمية البتراء االثرية إلى بوابة  ابيض

 .الدخول / الخروج

راكبا( والتي يمكنها التعامل مع اعداد إضافية اثناء  111رة الحجم )جلوس ووقوف بقدرة تصل الى حافالت كبي

 .الذروة المرورية خاصة في ساعات الصباح وبعد الظهر

ذوي الحجوزات وامتعتهم من  السيّاحويجب التخلص من الحافالت الخاصة في وادي موسى باستثناء التي تقل 

 لحاالت الخاصة يجب اصطفاف هذه الحافالت طوال فترة زيارة السائح والى الفنادق. وفي هذه ا

 منظومة الباصات الجديدة المقترحة: 1رس  بياني 
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 سبع سنوات( -سنة  :)سناريو خط المدينةالخط األحمر: 

المواصالت اإلقليمي الجديد في وادي موسى مع مدخل المحمية وهو بمثابة الخط األحمر يربط مجمع 

العمود الفقري لنظام النقل الداخلي لمدينة وادي موسى، وبناء على مقدار الطلب على المواصالت )تقديرا(، يمكن 

شخص في  2111أن تستخدم باصات النقل الداخلي أو الحافالت ذات السعة العالية، فإذا كان الطلب يصل إلى 

حافلة للساعة الواحدة، أي حافلة كل ثالث  21شخص لكل حافلة فانه يلزم  111الساعة في ساعة الذروة، و 

 دقائق، ولتجنب االزدحام ينبغي تخصيص مسارب خاصة للباصات وسيارات األجرة فقط، إذا كان ذلك ممكنا.

 

والتدرج والعرض( لتلبية احتياجات هذا النظام؛  البنية التحتية للطرقات ليست في حالة مالئمة حتى اآلن )السطح

لذا فإن تحسين أحوال الطرق في وادي موسى يعتبر شرطا مسبقا ضروريا من أجل تحقيق منظومة الباصات 

 المقترحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

 حمرالباص األ : رسم بياني يبين خط 1الرسم البياني 

  

 
 

 الخط األزرق: خط إلقييمي 

والسياح  إقليمي احتياجات السكان المحليينكم( ويلبي كخط  11والخط األزرق يربط بين بيضا ودالغة )حوالي 

 أي على طول الطريق السياحي أو في القرى والمخيمات السياحية المجاورة. ،المقيمين خارج المركز

 

 ضرالخط األخ

الخط األخضر يخدم كطريق عودة من البوابة الداخلية لمحمية البتراء االثرية وصوال الى ام صيحون او الى 

 :موقف الحافالت المخطط له في أم صيحون ثالث وظائفلو ،مدخل ومخرج المحمية

الحافلة من البوابة  استقاللح الراكبين على الحيوانات أو سيرا على األقدام إلى أم صيحون )بدال من يانقل الس .1

 الداخلية( العادتهم الى مدخل محمية البتراء االثرية.

 ا.لخط األزرق باتجاه بيضا. التغيير من والى 2

 . توفير محطة للسياح الذين يزورون أو يقيمون في أم صيحون .1

 

 الخط األصفر

ألثرية والطريق السياحي، بين مدخل محمية البتراء ا ما ويمكن اعتماد خط إضافي اصفر من شأنه أن يعمل

من مركز  المروروسيكون بمثابة وصلة مباشرة إلى المنطقة المبنية حديثا والجزء الجنوبي من البلدة دون 

 .هناك المدينة، وبالتالي يؤدي إلى التخفيف من حركة المرور

 

 اإللقييمي  الباصاتإنشاء مجمع  6.6.3

حيث ان  ،في إقليم البتراء المواصالتمشاكل ( سنوات لجميع 7-1يجب إيجاد حل شامل في فترة )

الحافالت القادمة من عمان او العقبة تسلك الطريق الصحراوي وهذا افضل من المرور بالراجف والطيبة الى 

مجمع جديد سيعرف الحقا بمجمع النقل اإلقليمي يكون شرق المدينة قرب  وادي موسى. وهنا تبرز الحاجة إلنشاء

ما في الظرف الراهن فال بد من بقاء المجمع وسط أمن والى عمان والعقبة ومعان. عين موسى على الطريق 

 ح الذين لديهم حجوزات فندقية لوضع سياراتهم في مواقف خاصة ومؤمنة.ياكما ويجب دعوة الس،المدينة
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ويسمح فقط للسكان واصحاب المتاجر استخدام سياراتهم في مركزالمدينة حيث سيكون هنالك مواقف  

ما السيارات االخرى فعليها االصطفاف أة لالصطفاف بموجب تصاريح ملصقة يحصلون عليها سنويا. تحتي

 خارج منطقة المركز. هذا بدوره سيوفر مناطق تسوق جذابة للمشاة في وسط المدينة. 

على إيقاف وإذا ما تم تنفيذ هذه القواعد وتم توفير نظام نقل عام بديل منافس عاجال فسوف يعتاد الزوار بسهولة 

فنادق الطريق السياحي ولقد أصبحت مثل هذه الحلول أكثر قبوال من أي وقت  سياراتهم خارج المدينة أو في

 .مضى في األماكن الهشة بيئيا، مثل البندقية أو زيرمات

 

للمشي  ومع ذلك، وحيث ان المسافات طويلة جدا والدرجات حادة جدا للزوار والمقيمين على حد سواء

دينة وادي موسى، نقترح نظام نقل عام منخفض االنبعاثات من مجمع النقل اإلقليمي ثم داخل وادي في وسط م

 .موسى الى باب مدخل محمية البتراء االثرية

 

 اإللقييمي وموالقف الحافالت السياحية لفترة طويية  الباصاتمجمع 

 :يوفر مجمع النقل اإلقليمي الخدمات التالية 

 غيرهم من األشخاص القادمين من خارج وادي موسى في الحافالت السياحية أو نقل السياح القادمين و

 :الحافالت اإلقليمية أو السيارات الخاصة الى

o الحافالت المحلية المتوجهه الى محمية البتراء االثرية أو 

o  نظام نقل عام محلي أخرى في وادي موسى أو 

o خدمات التاكسي 

o وبالعكس ... 

 

 ويسمح فقط  السياحية )على المدى القصير والمدى الطويل، بعد التنزيل في الفنادق، موقف للحافالت

 لوقوف الباصات هنا(

 )وقوف مؤمن للسيارات الخاصة )وخصوصا من خارج وادي موسى، ولكن أيضا لسيارات السكان 

  ذلك محطة وقود توفير الخدمات األساسية لنقل األشخاص ووقوف الحافالت السياحية والسائقين بما في

 وخدمات التصليح.

 

 الطيب( ازدياداإللقييمي )افتراضات مع  الباصاتمجمع لينقل في  المطيوبة الطالقة االستيعابية

 ( ما يصل إلى -شخص 11السياح القادمون عن طريق الحافالت :)2،111فرد/يوم، و 1،111باص 

 فرد/ساعة الذروة 

  :ذروة ساعة ال /11الحافالت السياحية القادمة 

  دقيقة / حافلة 1وقت النزول : حد اعلى 

  :1اماكن مواقف الحافالت القادمة المطلوبة 

  ،شخصا /باص: 111الحد األدنى لطاقة خط االنطالق الناقل لمحمية البتراء االثرية )الخط األحمر 

 شخص/ساعة( 2211دقائق )بسعة 1االنطالق كل  

ساعة([ )وينبغي أن تكون الطاقة اعلى من عدد السياح شخص/ 1111دقائق )بسعة 1االنطالق كل   

 القادمين(

  :دقائق 1وقت التحميل الخط األحمر 

  :1اماكن المواقف المطلوبة الخط األحمر 

 3 )اماكن وقوف للحافالت اإلقليمية والمحلية )الطاقة ليست عالية، ولكن فترة الصعود أطول 

 دناهلتصميم مواقف للحافالت أنظر الرسم أ 
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 : تصمي  موالقف الحافالت4الرس  البياني 

 
حافلة،  11ل  مواقفإذا صممت بشكل سخي )وفقا ألعلى مستوى وضمن احتياطيات ضخمة( فباالمكان توفير 

 م ستكون كافية.211وبالتالي فإن ارضية بمسطح 

صغيرة للمواد ورات المياه وأكشاك )د وقد تم تجهيز ارضية استقبال الحافالت )مشاة فقط( بالخدمات األساسية

الغذائية وللمشروبات، ومكاتب المعلومات، واماكن تخزين لألمتعة، ومبيعات التذاكر، الخ(، وتسمح للمشاة 

 .بحركة مرنة في كل االتجاهات

 :المساحة المطلوبة )الشكل يتكيف مع الطبوغرافية(

 لدخول والخروجلمجمع النقل اإلقليمي شاملة طرق ا متر مربع( 7،111متر )=  11متر*  121نحو 

 متر مربع( 1111متر )=  11متر * 111ومنها بناء مرافق النقل اإلقليمي، نحو 

 

 :موالقف السيارات الخاصة

الرضية استقبال الحافالت ، يمكن توفير  1على مستوى أعلى من المستوى  تكون مواقف السيارات الخاصة

من مبنى مجمع النقل اإلقليمي )=  n إلى 1لكل من المستوى  موقف للسيارات الخاصة 211مساحات لحوالي 

 متر مربع( 1111

 

 :الحافالت السياحية موالقف

مساحة )حوالي  211م(: المطلوب حوالي  11اعتمادا على أطول الحافالت  تّم حسابهوقوف الحافالت السياحية )

 لى.متر مربع كحد اع 11.111متر/حافلة شاملة طرق الدخول والخروج(. األرض المطلوبة:  111

 

 وسائل النقل األخرى  6.6.4 

ناقش فريق من الخبراء وعدد من السكان المحليين مجموعة واسعة من حلول النقل والتوصيات المحتملة لخطة 

استراتيجية رئيسية. وقد ناقشت جهود التخطيط جميع األسئلة والقضايا المتعلقة بالنقل، في ضوء مخاوف 

 .منطقة البتراء ومصالح كل من السكان المحليين وزوار

 النقل الجوي

البتراء تستغرق من ساعة واحدة ونصف  إقليممن مطارات العقبة وعمان الى  بالسيارة على الرغم من أن القيادة

مطار خاص به. وعلى الرغم من أن الفريق  بإنشاءثالثة ساعات على التوالي، فان إقليم البتراء فكر مرارا الى 

غير ضروري وغير ممكن اقتصاديا في المستقبل القريب، فان وجوده في قرر أن مشروع المطار الجديد 

المستقبل في البتراء والتي هي وجهة سياحية من الطراز العالمي قد يكون مطلوبا بحيث يتم الوصول مباشر اليها 
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ى طول جوا. لذلك، قد يكون من الحكمة أن تبدأ الخطوات األولى في عملية اختيار الموقع لمطار المستقبل عل

 الطريق السريع بين وادي موسى ومعان. ومع ذلك، ال توجد حاجة الى هذا المطار في المدى القريب أو المتوسط.

 

 القطارات

إلحياء سكة حديد الحجاز أن هناك نية تناهى الى سمعنا البتراء. ولقد  إقليمغير متوفرة حاليا في  القطاراتخدمة 

هي حلم  إن عملية الربط بين مدائن صالح والبتراء التاريخيتينسليمة.  اوالتي ال زالت بعض أجزائهالتاريخية، 

خذ أحديد الحجاز. نقترح العرب وسكة  العالقة بين لورنستمثيل إعادة وباإلضافة إلى ذلك، يمكن  المختصين.

ية السعودية وال سيما أن هناك نية كبيرة من قبل المملكة العرب البعيد؛ المدىعلى  بعين االعتبار هذا المشروع

 لالنفتاح على السياحة الدولية )باإلضافة إلى السياحة الدينية، حيث أنها بالفعل رائدة على مستوى العالم(.

 .البتراء إقليمفرص التجارة الدولية للشركات الموجودة في  منباإلضافة إلى ذلك،هذا من شأنه أن يعزز

 

 (ترام)ال ةكهربائيالحافية ال

ت كهربائية في وادي موسى كان على الدوام موضع نقاش. الفكرة بذاتها ستكون حال موضوع تشغيل خط حافال

مالئما من الناحية البيئية والجمالية، وربما تضيف لمسة ساحرة للبلدة. كما وانه يكاد ال يوجد وسيلة أفضل 

العقبات الصعبة التي لمشاهدة المدينة من خالل نوافذ )الترام(. ومع ذلك، ومن الناحية الفنية، فإن هناك بعض 

يجب تجاوزها. إحدى هذه العقبات هي أن هناك نوع محدد من السكك الحديدية قادرة على التغلب على 

المنحدرات )سكة حديد على الحبال الفوالذية، على غرار الموجود في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا( وهذا سيكون 

ى المنعطفات(. وعالوة على ذلك، حذر المهندسون من أن مكلفا للغاية )ويكاد يكون من المستحيل تشغيلها عل

الحرارة الشديدة التي تحدث من حين آلخر مع الرمال والتشحيم من شأنه أن يشكل مشاكل هائلة سيكون من 

 الصعب حلها.

 

 تيفريكال

ي إقليم كان بناء التلفريك في نقاط مختلفة، وال يزال، خيارا ضروريا وعمليا لحل بعض المشاكل المرورية ف

 البتراء. وفي حين أن هناك العديد من المزايا الستخدامه، فان له بعض المساوئ الكبيرة أيضا.
 

 المزايا الرئيسية ليتيفريك

  السمعيتلوث وجود للال  -مباشرة تقريبا  انبعاثاتيوجد ال 

 ال لزوار اليوم على سبيل المث -وقت  قادرة على نقل عدد كبير من الناس من مكان إلى اخر في أقصر

!( من مجمع النقل اإلقليمي اقتصاديامستهدفة من المجموعات الالواحد دون مبيت، )الذين قد ال يكونون 

 إلى محمية البتراء االثرية والعودة.

 (يتطلب مساحة محدودة للغاية )فقط لألعمدة والمحطات 

  شخص/ساعة 1،111-2،111له طاقة تشغيلية بين 

 نخفضة نسبياتكاليف التشغيل م 

 تكلفة الموظفين منخفضة 

 لعدد كبير من الناس. اليوميلالستخدام منخفضة  للركابالمترية تكلفة ال 

 تيفريكالأه  عيوب 

 ال يوجد سوى عدد قليل من الخيارات واماكن التوقف - عدد نقاط التوقف محدودة 

 نزولهملوسائل إضافية لنقل الركاب عند  هناك حاجة 

  لذلك فانه ليس موضع تقدير من قبل مركز اليونسكو للتراث العالمي( بصريث تلويشكل( 

 نسبيا مقارنة بحل الحافالت مكلفةاستثمارات أولية  ستكون هنالك حاجة إلى 

  المستحدثة قليلة.فرص العمل قلة 

 

 وقد تم التفكير في ثالث منشآت ممكنة للتلفريك:

ابة مدخل المحمية؛ في الغالب سوف يُستخدم هذا الخط من قبل من مجمع المواصالت اإلقليمي إلى بو (1

ساعة )ال يبيتون( والذين ال يسمح بدخول حافالتهم إلى وادي  21الزوار الذين يبقون لفترة اقل من 

 موسى.

من نقطة دخول الطريق السياحي لوادي موسى إلى بوابة مدخل المحمية؛ وهذا الخط لخدمة السياح  (2

 فنادق على طول الطريق الملوكي )في حالة بناء المزيد من الفنادق هناك(.المقيمين في ال
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من أسفل محمية البتراء األثرية )بالقرب من المتحف الحالي( إلى نقطة الخروج الواقعة  في الطرف  (1

 األسفل من أم صيحون حيث ستكون الباصات موجودة هناك.

ناه، ولكن ال ينصح بأي منها على المدى القصير أو المتوسط، ألن ( مبيّنة في الرسم البياني أد2( و )1الخيارات )

أنماط حركة السكان المحليين والسياح معقدة حيث أن نقاط توقفهم كثيرة، في حين أن التلفريك لن يخدم سوى عدد 

ي قليل جدا من المواقف. كحد أدنى، هناك حاجة إلى موقفين )محطتين(: واحدة على مدخل المحمية واألخرى ف

مركز المدينة. وبعكس ذلك فإن الزوار سيذهبون مباشرة من حافلتهم إلى المحمية والعودة دون زيارة منطقة 

 مركز المدينة )وإنفاق المال هناك!(.

( لم يتم متابعة النظر فيه ألن من شأنه أن يتسبب في حدوث تشويه للمناظر الطبيعية، وبالتالي يعرض 1الخيار )

لتراث العالمي لليونسكو. وباإلضافة إلى ذلك، هناك حل عن طريق استخدام الحافالت سالمة المكان كموقع ل

منطقيا جدا على   -حتى وان كان ليس األمثل  -منخفضة االنبعاثات في طور التنفيذ حاليا، و يبدو أن هذا الحل 

 المدى القصير.

 

القريب، فإننا نقترح أخذ الخيارات  في حين انه ال توجد هناك حلول مقترحة بواسطة التلفريك في المستقبل

المذكورة بعين االعتبار وربما التفكير في المزيد من الخيارات على المدى البعيد. خالل السنوات القليلة الماضية 

حدث تقدم كبير في مجال البحوث والتطوير المتعلقة بالناقالت الميكانيكية )بما في ذلك تكييف الهواء في الكبائن(. 

ا التقدم نمو هائل في استخدام التلفريك للرياضات الشتوية والسياحة الجبلية. وقد تظهر تكنولوجيا نجم عن هذ

 جديدة وحلول جديدة في المستقبل غير البعيد جدا.

الرسم البياني في العمود التالي يبين النظام المحتمل للتلفريك لربط مجمع المواصالت اإلقليمي مع وادي موسى 

 راء األثرية. وتم أيضا تحديد خطوط االلتقاء مع منظومة الباصات في المركز.ومدخل محمية البت

 
 

 الرياضية والمركباتبديية: الحيوانات المحيية النقل الوسائل  6.6.5

االثرية حادة جدا، فقد اقترح استخدام الدراجات على الرغم من أن التضاريس حول محمية البتراء 

. ومنذ وقت قريب، عندما وصلت الدراجات والرياضيينالجبلية كوسيلة نقل بديلة لالئقين جسديا وللشباب 

لوسائل النقل هذه بشكل  المستخدمةالكهربائية االسواق بأسعار معقولة في الواليات المتحدة وأوروبا، نمت الفئة 

 .البتراء إقليمحتى في المناطق الجبلية في  صديقة للبيئة أكثر كبير حيث انها

 

ومن شأن هذه الدائرة  .ولذلك، ينبغي وضع مسارات للدراجات الجبلية للربط بين جميع المجتمعات معا

وستسمح بجوالت الدراجات كنشاط  ان تتيح للزوار الذهاب الى جميع أنحاء المنطقة من دون استخدام السيارات

تكون مصدرا دخل مرحب به حيث ال يتطلب سوى القليل  وبهذا مديد إقامة زائر. ويمكن تأجير الدراجاتآخر لت

 ألصحاب المشاريع الخاصة في المنطقة. ويشكل حتى عدد محدود من الدراجات النارية من مبالغ االستثمار نسبيا

بها!( ونسبيا ستكون القيادة على الطرق  لركوب المتعة )كما اشتهر عن المغفور له الملك الحسين انه كان يستمتع
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وتحفيزهم على البقاء لمدة يوم  الجيدة التي تذهب بعيدا عن البتراء عرضا من شأنه أن يجذب عددا من السياح

 .إضافي أو اثنين

 

داخل محمية  وفي ضوء التهديد الخطير بسبب عدد الحيوانات الكبير التي تسببه في الحجر الرملي

، ينبغي على المحمية فرض حظر على جميع الحيوانات التي ال تعيش بشكل طبيعي هناك. ونحن البتراء االثرية

الممارسات الحالية، حيث يتنافس عدد متزايد من  على بينة من حقيقة أن مثل هذه الخطوة ستعني تغييرا جذريا في

ال من استخدام هذه الخدمات الحيوانات ومالكيها للحصول على عدد صغير نسبيا من الزوار الذين يستفيدون فع

سيشمل وقف  داخل محمية البتراء االثرية. لذلك فاننا نقترح مفهوما مختلف جذريا في استخدام الحيوانات. وهذا

بوابة مدخل محمية البتراء االثرية على ظهور الخيل: خيار ال  متر بعد 1111العرض الحالي لتغطية اول مسافة 

وذلك ألن أولئك الذين ال يعرفون كيفة الركوب ما زالوا يخشونها وأولئك الذين يتم اختياره من قبل الغالبية، 

يعرفون كيفية الركوب يجدون النزول على الطريق من قبل دليل الحصان غير جذابة جدا. أيضا العربات التي 

 أكثر مالءمةتجرها الخيول عادة ما تتسابق في السيق ولهذا نقترح في الوقت الحاضر نقلهم إلى مسارات أخرى 

ألنها تسبب في ظل الظروف الحالية الكثير من التوتر بين ركابها وبين المارة الذين يتعرضون للمطاردة 

 .ويشعرون بأنهم مهددون، ناهيك عن تأثير ذلك على محمية البتراء االثرية

 

للغاية ، وقد يكون  لطيفةمن ناحية أخرى، فإن الغالبية العظمى من الزوار يرون أن الحيوانات في المنطقة 

سوء المعاملة الحقيقي أو المتصور للحيوانات من قبل أصحابها السبب في الشكوى رقم واحد بين زوار مدينة 

 :البتراء إقليمللحيوانات في  البتراء. وبالتالي نقترح استخدامات اخرى

  من المتحف الحالي( حتى ركوب حيوان يتم اختياره من الجزء السفلي من محمية البتراء االثرية )بالقرب

الركوب الذاتي على الخيول والحمير أو الجمال  -طريق العودة إلى بوابة الخروج من محمية البتراء االثرية 

 .)نسبيا(  جدا كبديل عن خدمة الحافالت المزمعة حاليا في جماعات صغيرة بتكلفة صغيرة

 ،)ولسائقي الدراجات على طول الطريق السياحي  إنشاء ممر اضافي للخيالة او لعربات الخيول )أو الحمير

بين وادي موسى والطيبة بشكل خاص للمقيمين في الفنادق، ليركبوا الخيل من الفنادق على طول هذا الطريق 

 .ذهابا وإيابا

  السماح لعدد محدود من عربات تجرها الخيول ولركوب الحيوانات بين منطقة الفنادق بالقرب من مدخل بوابة

 .لبتراء االثرية ومنطقة التسوق /منطقة المشاةمحمية ا

  إنشاء مركز الحيوان العربي لألطفال والعائالت مع حديقة حيوانات صغيرة )بما في ذلك األغنام والماعز

والحيوانات الصحراوية(، ومسار سباق صغيرة واسطبل للحيوانات للذهاب في رحالت للفترات مختلفة في 

 .جبلية في منطقة البتراءالصحراء أو في المناطق ال

ويقدم برنامج حيوان جيد التنظيم والتسويق امكانات جيدة لتصبح المنطقة منطقة جذب للسياح اضافية األمر الذي 

 .يحفزهم إلى حد كبير إلطالة إقامتهم في المنطقة

 

                .الحصاد المائيمياه األمطار والطيب عيى المياه وإدارة  6.7

 المياه مصادر 6.7.1

، 2111البتراء خالل السنوات  إقليم، فان حجم السكان في ٪1.21يصل ل  الذي المتوقع نموالبناءا على معدل 

في األردن من  المياه تحديد مصادرعلى التوالي. ويتم  11.111و 11.111، 11.111سيكون  2111و 2117

 2117لتر في اليوم الواحد عام  211 معانقبل الحكومة. ولقد كانت مخصصات المياه للفرد الواحد في محافظة 

لترا  111. وربما ستنخفض هذه النسبة بسبب ندرة المياه في األردن. وإذا كنا بحاجة لتوفير على ما ال يقل عن 

فإن الطلب على المياه السنوية للسنوات  للفرد الواحد في اليوم الواحد في سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي،

مليون متر مكعب على التوالي. ووفقا إلحصاء برنامج  2،11و 1،12، 1،11سيكون  2111و 2117، 2111

استخدام المياه المرتبط باألنشطة  إدراجلترا يوميا. ولم يتم  111للبيئة فان السائح يستهلك حوالي  األمم المتحدة

البتراء فان  إقليمفي  الة مبيتح مليوني الرقم. ومع احتسابا الترفيهية مثل حمامات السباحة أو الغولف في هذ

لترا في اليوم، وهذا من شأنه أن  111األنشطة الترفيهية( يصل ل  المعدل المتوسط لكل شخص )بما في ذلك

حالة  711.111، كان هناك حوالي 2111مليون متر مكعب في السنة )في عام  1.1 يصل إلىيزيد الطلب ل

 مبيت(.

ود بالمياه من آبار جوفية في اإلقليم مثل آبار القاع.  ولتلبية الطلب المتزايد على تُستخدم المياه الجوفية حالياً للتز

 المياه ال بّد من استكشاف مصادر أخرى جديدة.  والخيارات اآلتية تمت دراستها أوهي تحت العمل اآلن:
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 مياه الديسي: 

  .2112ن العمل فيه في عام ومن المتوقع االنتهاء م 2111بدأ العمل في هذا المشروع في بداية عام 

وخط المياه هذا سيزود مدينة عمان بالمياه الجوفية من حوض مياه الديسة والمدورة الواقع في جنوب 

كم شرق  11ويمتد هذا الخط الناقل للمياه على طول الطريق الصحراوي الذي يبعد مسافة   األردن.

 باحتياجاته من المياه. قليمالبتراء سيزود اإل يمإقلوعمل خط فرعي من ناقل الديسي إلى   البتراء. إقليم

 

  لقناة البحرين: –لقناة البحر األحمر والبحر الميت 

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

المائية لتوليد الطاقة وستستخدم الطاقة  جزاء الطريق. أجريان الماء عن طريق الجاذبية في معظم 

الكهربائية وسيُستغل جزء من هذه الطاقة في تحلية مياه البحر أو تحلية المياه الجوفية المالحة من 

 وال يزال المشروع في مرحلة الدراسة. حوض مياه وادي عربة. 

 تطوير آبار المياه الجوفية الموجودة حاليا أو الجديدة. 

 

 معالجة مياه الصرف الصحي 6.7.2
لترا في اليوم الواحد، فان معدل مياه الصرف الصحي  111بما ان معدل حاجة الفرد الواحد من المياه يبلغ 

فانه من  الصرف الصحيلتر للفرد الواحد في اليوم الواحد تقربيا. ومع هذا المعدل من مياه  111يبلغ  الناتجة

جميع المجتمعات  ربطإذا تم  2111عام  متر مكعب في 1111حطات معالجة مياه الصرف مالمتوقع أن تعالج 

لترا من مياه الصرف  111ينتج  . وعالوة على ذلك، وبناءا على االفتراض ان السائحالمجاريالمحلية لشبكة 

متر مكعب  1111 رفع استيعاب المحطة لسيكون هناك حاجة ل اخرين، 11111الصحي يوميا فانه لتغطية 

وتم تصميم  بيضاالصرف الصحي هي وادي موسى، الطيبة، أم صيحون و إضافية. المجتمعات التي ترتبط بنظام

 متر مكعب يوميا. بالنسبة للراجف ودالغة، نوصي ببناء 1111لمعالجة  محطات معالجة مياه الصرف الحالية

محطات معالجة مياه صرف صغيرة قريبة منهم حيث ان المسافة بين هذه المجتمعات ومحطات معالجة مياه 

 كم كما وان الطريق الي خط نقل سيكون من خالل تضاريس صعبة للغاية. 11لية يبلغ حوالي الصرف الحا

 

 111,1إن محطة تنقية مياه الصرف الصحي مصممة لمعالجة )  .: محطة معالجة مياه الصرف الحالية

م
1

م 111,7ومع ارتفاع نسبة مياه الصرف الصحي إلى )  ( من المياه العادمة يومياً.
1

فإن  2111ي عام ( يومياً ف

م 111,1ة لتستوعب )عهذه المحطة بحاجة إلى توس
1

باإلضافة إلى ذلك، فإن أنابيب شبكة   ( أخرى يومياً.

المجاري الرئيسية التي تنقل مياه الصرف الصحي من وادي موسى والمجتمعات المحلية األخرى بحاجة إلى 

 الصحي. إعادة تصميم لكي تستوعب الكميات المتزايدة من مياه الصرف

 :سيولال 6.7.3
 

( الموجودة Kو  Hو  Gو  Fو  Eو  D و C و Aتبين الخريطة في الصفحة التالية مستجمعات المياه )

ويمكن استغالل هذه المستجمعات للحصاد المائي أي جمع وتخزين المياه لألغراض الزراعية  البتراء.  إقليمداخل 

ويقدر حجم الماء الكلي المتدفق من هذه   ق محدود.مثل سقاية الحيوانات وزراعة الخضروات على نطا

ويمكن جمع هذه المياه وتخزينها باستعمال  مليون متر مكعب.  1,2المستجمعات والمستجمعات الفرعية بحوالي 

 أنظمة جمع مياه بسيطة مثل السدود الترابية والبرك.

  
البتراء وتصرف  الغرب من جمعات فرعية تندمج إلىستم 1الى  B جمعستمن ناحية أخرى، ينقسم م

جمعات الخمس العليا الفرعية تحتل مساحة تبلغ حوالي ثلثي المساحة الكلية ستوصوال الى وادي عربة. الم

للمجمعات وتصب في السيق، مما يتسبب بفيضانات في مواسم األمطار. نقترح بناء سلسلة من برك االحتجاز 

الفيضانات عبر السيق، وتخزين المياه لالستخدام الزراعي. والتي يمكن أن تساعد في الحد من  وسدود صغيرة

هي مناطق حضرية )وادي موسى( حيث تجري معظم   B1و B5 جمعات الثانويةستكذلك جزء كبير من الم

األمطار. وتبرز الحاجة لتصميم نظام جيد لتصريف مياه األمطار في هذه المناطق وبناء أحواض احتجاز للمياه 

 .التي من شأنها أن تساهم في الفيضانات في السيق للحد من الفيضانات
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جمعات المياه، وبالتالي يكون لها تأثير محدود على ستجمعات األخرى أجزاء صغيرة فقط من مستوتشكل الم

أكثر أهمية تكون  جريان المياه من هذه المجمعات. من ناحية أخرى، فان الوقاية من الفيضانات وانظمة الصرف

 .. المناطق األكثر انفتاحا وأقل بناءا تساعد على منع جريان المياه وزيادة تخزين المياه في التربةاثناء نمو المدن

 مستجمعات المياه في إلقيي  البتراء(: 2الرس  البياني )

 
 

 

 

 

 البتراء في منطقة الجريان السطحي حجمئية و:مساحات األحواض الما 11 جدول

الجريان السطحي )مليون م حجم* مساحة األحواض المائية )هكتار( األحواض المائية
1
) 

A 2648 0.32 

B1 1531 0.18 

B2 670 0.08 

B3 1126 0.14 

B4 930 0.11 

B5 744 0.09 

B6 3091 0.37 

C1 1678 0.20 

C2 2846 0.34 

C3 2464 0.30 

D1 3298 0.40 
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D2 1375 0.16 

D3 1363 0.16 

E 1982 0.24 

F 2816 0.34 

G 1023 0.12 

H 1854 0.22 

K 802 0.10 

  

 % .1ملم ومعامل جريان سطحي  111* إعتماداً على معدل األمطار السنوي الذي يعادل 

 

 الطالقة 6.8

 استهالك الطالقة الحالي 6.8.1

ويشير   البتراء التنموي السياحي. إقليمتهالك الطاقة من سلطة لم يتم الحصول على معلومات عن اس

كيلو  111,1التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن معدل استهالك الفرد من الطاقة الكهربائية يبلغ 

المعدل لم يأخذ وهذا   أو تقريباً ربع استهالك الفرد في الواليات المتحدة أو غرب أوروبا. واط / ساعة في السنة. 

 بعين االعتبار االستهالك الكبير للطاقة الكهربائية من قبل الفنادق والمرافق السياحية األخرى.

إن تطبيق معايير األبنية الخضراء )الصديقة للبيئة( لجميع المنشآت داخل الطيبة سيحافظ على الطاقة 

األهمية إلنشاء وحدات الطاقة الشمسية وتوليد ويجب إعطاء  ويساعد على التقليل من استهالكها في وقت الذروة.

سلطة إقليم البتراء منها  تستفيد –صديقة للبيئة  –الطاقة عن طريق توربينات الرياح وذلك لتوليد طاقة خضراء 

ويجب أن تكون مثل هذه المرافق بعيدة عن الطريق السياحي وعن أعين الزوار لمحمية البتراء التنموي السياحي. 

 .األثريّة

 الطالقة وزيادة حصة الطالقة المتجددة ترشيد استهالك 6.8.2

ألنه يحمي البيئة ويزيد من تنويع  الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة هي مصدر قوة ألية منطقة

 .مصادر الطاقة، وبالتالي يساعد على تحقيق االستقالل عن الوقود االحفوري

 

في منطقة البتراء هي القيام بتحليل  استخدام الطاقة المتجددة الطاقة و ترشيدأجل معرفة أين وكيف يمكن  ومن

 :بعض هذه العقبات واضحة، مثلو ،العقبات التي تحول دون تحقيق هذه األهداف

 

 ر مقارنة مع تكاليف النظم التقليدية لتوليد الطاقةبكأنظمة الطاقة المتجددة بأ لإلستثمار تكاليف العاليةال. 

 الموارد البشرية في المنطقة لتركيب أنظمة بديلة في خبرةال قلة. 

  عدم وجود أنظمة )قوانين البناء على سبيل المثال وغيرها من التشريعات الضريبية،( لدعم االقتصاد

 .في استهالك الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة

بعض التوصيات لترشيد استهالك  2121 – 2117تتضمن الخطة االستراتيجية لقطاع الطاقة في األردن لعام 

 البتراء ولذلك يُوصى بتطبيقها ألقصى درجة. إقليمعلى كافة  الطاقة واالستفادة من الطاقة المتجددة تنطبق 

  زيادة كفاءة استخدام الطاقة

صناعة قطاعات : الداخلية والال ينبغي ان يكون لخفض استهالك الطاقة األولوية دائما. يمكن حفظ الطاقة في جميع

والتجارة، والحكومة، والنقل، وضخ المياه. تحدد اإلستراتيجية الرئيسية اعاله هدفا عاما وهو ترشيد استهالك 

 .2121أقل في العام  ٪21الطاقة بنسبة 

 :توصيات لتحقيق هذا الهدف هي

 حمالت توعية واسعة النطاق؛ 

 حوافز ضريبية لشراء وتركيب المعدات الموفرة للطاقة؛ 

 الستخدام وسائل نقل أقل استهالكا للطاقة؛ فز ضريبيةحوا 

 تغيير في قوانين البناء لتوفير عزل أفضل من المنازل؛ 

 إنشاء جائزة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة. 

 االستفادة من الطاقات المتجددة

ي بحلول عام من مصادر الطاقة المتجددة من مجموع الطاقة الكل ٪7يهدف األردن إلى وجود حصة نسبتها 

 .. وهذا ليس كثيرا بالمقارنة الدولية، وهي قابلة للتحقيق2121بحلول عام  ٪11وبنسبة  2111
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مجديا  الشمسيةالطاقة  بالنسبة لمنطقة البتراء سيكون من المهم النظر أوال في القطاعات التي يكون فيها استخدام

 .خدم التقنيات الضوئية لتسخين المياه المنزليةاقتصاديا في هذا الوقت. ومن الواضح أن هذا هو القطاع يست

 :حوافز للتشجيع موصى بها

  الحوافز المالية لتثبيت هذه التكنولوجيات، مثل تقديم قروض بفائدة صفر للمستثمرين من القطاع الخاص

 )األسر، والفنادق وما إلى ذلك(؛

 ؛تغيير قوانين البناء اإلقليمي لتسهيل تركيب هذه التكنولوجيات 

  تسويق أفضل الممارسات في القطاع بحيث يتبع البعض البعض اآلخر. 

هناك ما ال يقل عن احتمالين الستخدام الطاقة المتجددة في منطقة البتراء. يمكن للمرء أن يركيب أنظمة الخاليا 

لبلدية لتوليد واآلخر هو استخدام النفايات ا .الشمسية إلنارة المناطق النائية والتطبيقات المتخصصة األخرى

استكشاف هذه  الكهرباء للتطبيقات األصغر مثل تكييف الهواء. ومن المستحسن إجراء دراسات جدوى لمواصلة

 .الخيارات

هذا بنى تحتية واسعة  إن قرار االستفادة من طاقة الرياح ال يمكن اتخاذه على المستوى اإلقليمي. حيث يتطلب

 .ذا هو السؤال الذي ال بد من التصدي له على الصعيد الوطنيواتصاالت مع شبكة الكهرباء الوطنية، وه

 

 الخدمات والمرافق العامة 6.9

سيتطلب النمو السكاني لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي الحاجة إلى المدارس والحدائق العامة والمرافق  

ني والتخطيط لذلك مسبقا. ال توجد في األردن نسب تخطيط واضحة الطبية وأماكن العبادة، والشرطة والدفاع المد

 .المعالم لهذه المرافق بالنسبة إلى عدد السكان

 

 المرافق التعييمية 6.9.1

اآلفاق الزمنية التي وهي  عاما 21و 7و 1تعمل بعض الوزارات، مثل وزارة التربية والتعليم وفقا لخطة ال 

ن سبب لتكون عملية التخطيط التربوي منفصلة عن تخطيط سلطة إقليم البتراء تعتمدها هذه الوثيقة. ليس هناك م

التنموي السياحي. ومع ذلك، فإن تحليل النسب الحالية للمدارس تقدم بعض المؤشرات لالحتياجات السكانية 

 دعد فانه يوجد مصدر قلق عام حول المستقبلية. وحسب المعلومات التي برزت في االجتماعات مع الجمهور

تكون الحاجة الفعلية أعلى. تتباعد المدارس ضمن أدنى، فقد  النسب كحدالى هذه ونوعية المدارس، وينبغي النظر 

أماكن سكن قريبة من  مترا. هذه المسافة 111-111ما بين  بشكل عام في المنطقة المجتمعات المحلية القائمة

ومن المفضل أن تكون  .الحاجة إلى وسائل النقلالطالب على مسافة قصيرة سيرا على األقدام، وهذا يقلل من 

والطيبة  بيضامتر. استنادا إلى هذا التحليل البسيط، فان  111المدارس في المستقبل موجودة على مسافة 

وادي موسى وأم  والراجف ودالغة مخدومة بعدد كاف من المدارس. ومع ذلك، ومع استمرار النمو السكاني،فان

 .ى مرافق إضافيةصيحون ما زالت بحاجة إل

  الحاجة للمدارس في إقليم البتراء: 11جدول 

المدارس  2111عدد السكان  المجتمع

 الحالية

 2111المدارس المطلوبة  المدارس

 1.1 1.111 2 111 بيضا

 1.7 1.111 2 1111 أم صيحون

 11.1 1.111 21 17111 وادي موسى

 11.1 1.112 11 1711 الطيبة

 1.1 1.111 1 1111 الراجف

 1.1 1.112 1 1111 دالغة

 11.1 1.112 11 27111 المجموع

 %1.1اعتماداًعلى معدل نمو 

   

 الحدائق 6.9.2

يفتقر أماكن  قليمبمقترحات مفادها أن اإل قليمأفضت مناقشات ورش العمل مع السكان المحليين في اإل

يه المتوفرة هي المالعب المدرسية التي الترفيه داخل التجمعات السكنية في هذه المناطق حيث أن أماكن الترف

 تلبي بعض حاجات الصغار فقط. 

اماكن االستجمام وان وجدت فهي تتألف أساسا من مالعب المدارس وفي حين أن هذه المناطق توفر مجاال 

. لبعض الراحة والنشاط لألطفال، ليس هناك سوى القليل من االماكن من أجل الراحة وممارسة النشاطات للبالغين

ولكن، حتى في المساحة ونوعية المالعب الرياضية فان ما هو متوفر في المدارس غالبا ما يكون غير كافي. 
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من المالعب الرياضية  1.1وعلى سبيل المقارنة، فإن المعايير في الواليات المتحدة تشير إلى ضرورة وجود 

 .ن السكانم 1111هكتار لكل  1.1من السكان أو ما يقرب من  1111المجهزة لكل 

 

 سلطة إقليم البتراء التنموي السياحيالمتنزهات في  الى: الحاجة  11جدول 

كثافة  المجتمع

السكان 

1020 

المتنزهات 

 الحالية

المالعب 

الرياضية 

 الحالية

المتنزهات 

الحالية/ 

هكتار 

2000 

المالعب 

الرياضية 

الحالية/ 

2000 

المتنزهات 

المطيوبة 

1030 

المالعب 

الرياضية 

وبة المطي

1030 

 1.1 1.1 1.112 1.111 1 1.2 111 بيضا

 1.1 1.7 1.111 1.111 1 1.2 1111 أم صيحون

 12.1 11.1 1.111 1.111 11 12 17111 وادي موسى

 11.1 11.1 1.111 1.111 1 7.2 1711 الطيبة

 1.2 1.1 1.111 1.111 1 1.2 1111 الراجف

 2.7 1.1 1.111 1.111 1 1.2 1111 دالغة

 11.1 11.1 1.111 1.111 21 21 27111 عالمجمو

 %1.1اعتماداًعلى معدل نمو 

 

 المرافق الطبية 6.9.3

وأم صيحون ال  بيضا .بطريقة مماثلة أيضا فان النسب الحالية من المرافق الطبية لعدد السكان يمكن ان تحتسب

كل مجتمع على ل وجود عيادة بأنه ينبغي ، وقد يجادل الشخصاخاصة به مستشفياتلتبرير وجود  تينتزاال صغير

االقل من أجل توفير الرعاية الصحية الجيدة لسكانه. وينبغي النظر في النسب من هذا القبيل. وتبرز الحاجة لتقييم 

 .الحتياجات الرعاية الصحية لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ولكن خارج نطاق هذه الدراسة أكثر تفصيال

 

  سلطة إقليم البتراء التنموي السياحيادات والمستشفيات في : الحاجة من العي11جدول

كثافة  المجتمع

السكان 

2111 

 العيادات

 الموجودة

المستشفيات 

 الموجودة

 العيادات

الحالية/ 

1111 

المستشفيات 

الحالية/ 

1111 

و  العيادات

المستشفيات 

المطلوبة 

2111 

 1.1 1 1 1 1 111 بيضا

 1.1 1 1 1 1 1111 أم صيحون

 1.1 1.111111 1.111111 1 1 17111 دي موسىوا

 1.1 1 1.11117 1 1 1711 الطيبة

 1.1 1 1.1111 1 1 1111 الراجف

 1.1 1 1.1117 1 1 1111 دالغة

 1.1 1.111111 1.11111 1 1 27111 المجموع

 %1.1اعتماداًعلى معدل نمو 

 

 المساجد 6.9.4

لكن مع مرور الوقت فإن الحاجة إلى مساجد إضافية تبدو يقوم القطاع الخاص بشكل عام بتمويل المساجد، و

 الحاجة(:17الجدول ) قائمة، وبحساب نسبة السكان الحالية لعدد المساجد يمكن تقدير الحاجات المستقبلية لإلقليم

 سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي في  للمساجد

دور العبادة  2111كثافة السكان  المجتمع

 الموجودة

المطلوبة دور العبادة  1111/ بادة دور الع

2111 

 1.1 1.112 1 111 بيضا

 1.1 1.111 1 1111 أم صيحون

وادي 

 موسى

17111 1 1.111 1.1 

 1.1 1.111 1 1711 الطيبة

 1.1 1.111 1 1111 الراجف
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 1.1 1.111 1 1111 دالغة

 1.1 1.111 11 27111 المجموع

 

 ّي(:الشرطة والمطافئ )الدفاع المدن 6.9.5 

عن قلقهم إزاء عدم  وبالمثل لم يعرب السكان المحليون ،لم تتوفر إحصاءات عن الحوادث والجرائم لهذه الدراسة

المناسبة من مراكز الشرطة والدفاع المدني لكل إليجاد النسب كفاية هذه الخدمات. في حين أنه لم يبذل اي جهد 

ودالغة، لديها ضعف  بيضامثل  ني الكبير في المنطقة،المجتمعات األبعد عن المركز السكا .من السكان 1111

تنمية السياحة في المنطقة تزيد فمن المنطقي أن ال . وبما انبسبب هذا البعد في استجابة الشرطة والدفاع المدني

 .تكون هناك حاجة إلى مركز للشرطة / دفاع مدني في كل من هذه المجتمعات أيضا

 

 :خطة عمل التنمية 7

 هات التنمية:سيناريو 2.2

تم اقتراح اربعة سيناريوهات مبنيّة على افتراضات مختلفة لتبيان ومقارنة طرق واقعية ممكنة لمستقبل 

ن تأثير طرق التنمية هذه على المتغيرات ذات العالقة بالتنمية مثل معدل اإلنفاق إتنمية البتراء كموقع سياحّي.  

تحتية مثل تزويد المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي واستهالك سيكون لها تأثير مباشر على متطلبات البنية ال

الطاقة.إن الحاجة لتحسين البنية التحتية يتطلب استثمارات حكومية لكنه سيتبع باستثمارات خاصة فيما يتعلق 

 بمرافق االقامة السياحية االضافية واماكن جذب سياحية اضافية وهذا له ايضا تأثير على خلق فرص العمل وعلى

 والرسوم البيانية التالية تبين وتشرح بعض من أهم هذه التأثيرات. التقدم االقتصادي في اإلقليم.

% 1( : هذا السيناريو مبني على اساس االفتراض بأن نسبة النمو في عدد السياح هي 1) سيناريو رقم

ليلة للزائر الى  1.2وهو  % منطلقا من المستوى الحالي2.1سنويا و نسبة نمو في معدل اقامة السائح بمقدار 

 ( ليلة يمكن ان يتحقق هذا خالل العشرين عاما القادمة.2معدل اقصى وهو )

% نسبة نمو في اعداد الزائرين ايضا ولكن دون تغيير في معدل اقامة السائح 1( يفترض 2سيناريو )

 ليلة. 1.2والتي ستبقى على 

% سنويا و 1بأن نسبة النمو في عدد السياح هي  ( هذا السيناريو مبني على اساس االفتراض1سيناريو )

ليلة للزائر الى معدل اقصى  1.2% منطلقا من المستوى الحالي وهو 2.1نسبة نمو في معدل اقامة السائح بمقدار 

 ( ليلة يمكن ان يتحقق هذا خالل العشرين عاما القادمة.2وهو )

ايضا ولكن دون تغيير في معدل اقامة  % نسبة نمو في اعداد الزائرين1( : يفترض 1سيناريو رقم )

 ليلة. 1.2السائح والتي ستبقى على 

 

 ( 1002معيومات أولية مهمة عن السياحة في البتراء ) االساس عام 

 ( وهذا 2111( حسب احصاءات محمية البتراء االثرية لعام )112.111بلغ عدد الزائرين )

 ل العالم.الرقم يشمل الزوار االردنيين والسياح من باقي دو

 ( بما فيهم الطالب والضيوف.711.112عدد الزوار العالميين بلغ ) 

 ( ليلة( 1.2% من الزوار العالميين يمضون معدل 11) )711.112عدد ليالي االقامة 

 ( حسب احصاءات دائرة االحصاءات العامة.27.111عدد سكان اإلقليم ) 

 ( غرفة.1171عدد الغرف الفندقية ) 
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 :سيناريوهات معدل االنفاق 7.1.1

 

 (1002االنفاق العام )االساس (  11جدول رقم )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالقة االستيعاب  5 10 20

 القصوى

 نسبة النمو

 

  االساس االجمالي

 العدد الكليّ  201.222 2% 1.000.000 1.121.111 1.121.111 1.121.111

 نسبةاالردنيين 4.22% 3%- % 200 % 1.11 % 1.11 % 1.11

 عدداالردنيين 71.112   11.111 11.111 11.111

 عدد  الدوليين   721.111   1.111.111 1.111.111 1.111.111

11 % 11 % 11 % 200 % 

 

0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

النسبةالمئوية للزوار  22%

الدوليين الذين يقيمون 

 ليلة

112.111 112.111 112.111   111.111 

 

عدد الزوار الدوليين 

 الذين يقيمون ليلة

 

معدل عدد االقامات  2.1 1.2%  112.111 112.111 112.111

 لليلةواحدة

 

العدد الكلي لالقامات  711.112   1.111.111 1.111.111 1.111.111

 ةلليلة واحد

 حتى   

 السنة الخامسة

النمو من السنة 

 الخامسة فما بعد

 معدل االنفاق بالدينار 

 رسم الدخول 11 11 1.1% 11.11 11.11 11.11

11.11 

 

11.71 

 

 معدل االنفاق في الليلة 11 11 1% 11

معدل االنفاق على  1 21 1% 21 21.11 11.11

 التسوق للزائر

معدل االنفاق على  1 21 1% 21 21.11 11.11

 الفعاليات في الليلة

 معدل االنفاق      

 رسم الدخول 11.171.111   17.211.171 11.111.171 111.112.111

معدل االنفاق على  11.111.117   11.121.121 111.127.111 272.111.111

 االقامة

11.217.111 

 

21.271.171 

 

11.111.111 

 

معدل االنفاق على  1.111.211  

 التسوق 

11.171.121 

 

11.111.111 

 

21.712.111 

 

  1.711.111 

 

معدل االنفاق على 

 الفعاليات 

244.220.224 131.421.244 242.221.302   22.444.412 

 

 االنفاق االجمالي
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 افتراضات لمعدل االنفاق الحالي والمستقبيي( 11جدول رقم )

 

 2111االساس الحالي  الوصف 

 اليوجد تضخم

 افتراضات مستقبلية

تدفع لدخول محمية  رسوم الدخول

 البتراء االثرية

 2111% متوقع في عام 1.1نسبة نمو  دينار 11

لدخول مرتفع نسبيا فصاعدا ألن رسم ا

 حاليا

معدل االنفاق على 

االقامة والمأكل 

 والمشرب في الليلة

النقود التي يصرفها 

الزائر على االقامة 

 والمأكل والمشرب

دينار في  11حوالي 

 الليلة

 2111% متوقعة من عام 1.1نسبة نمو 

 فصاعدا

معدل االنفاق على 

 التسوق للزائر

دينار حتى عام  21يتوقع نمو االنفاق الى  دنانير 1 حوالي شراء التذكارات والهدايا

 فصاعدا 2111% من 1و 2111

مصاريف اخرى غير  مصاريف اخرى

 التي ذكرت سابقا

دينار حتى عام  21يتوقع نمو االنفاق الى  دنانير 1

 فصاعدا 2111% من 1و 2111

 ون دينار تقريبا.ملي 17معدل االنفاق السنوي لجميع الزائرين الى إقليم البتراء يقارب 

 

 ( سيناريوهات االنفاق االجمالي :7رسم بياني رقم )

 .2111( يبين مقارنة للسيناريوهات االربع الى عام 1الشكل )

دا لتحقيق زيادة واضحة في العائدات السياحية يبين الرسم اهمية نمو اعداد الزوار لكّن مدة االقامة مهمة ج

 في إقليم البتراء.

  ليلة  2% الى معدل اعلى مقدار 2.1% وزيادة نسبة مدة االقامة الى 1بزيادة نسبة نمو مقدارها

( مليون في عام 111( مليون الى )17اضعاف اي من ) 1للزائر فإن االنفاق سيزيد بنسبة 

(2111. ) 

  ( مع 1اما سيناريو ) 2111( مليون دينار في عام 111ان نفس نسبة النمو )يظهر 1+2سيناريو

 ( مليون .111( الى اقل من )17% للزوار فان المبلغ سيرتفع من )1نسبة نمو 
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 :تنمية مصادر المياه التي يحتاج لها اإللقيي  2.2.1

 

  (:12-10جدول رلق  )

 :افتراضات لمصادر المياه الحالية والمستقبيية

 

 افتراضات مستقبلية  ليالحا 

 الحاجة اليومية للماء االجمالي في السنة في اليوم وللفرد 

مياه لالغراض 

 المنزلية

لتر للفرد في  2.11

 (2117اليوم )

في  ³مليون م 211

 (2111العام )

لتر للفرد في  111ستنخفض الى  

 2111اليوم حتى عام 

مياه لالستخدامات 

 السياحية

في  ³مليون م 1.21 لتر في الليلة 111

 العام

 ال يوجد تغيير مفترض 21جدول 

 

 :تزويد المياه( : 1رسم بياني رقم)

 
لقد اظهرت تنمية تزويد المياه السنوية نفس النتائج في كل السيناريوهات وعلى الرغم من ان هناك تراجع 

في كمية المياه لالغراض المنزلية بسبب تحسين فاعلية الصرف واالستهالك فإن النمو السكاني ونمو السياحة 

 لمياه.مسؤوالن عن تزايد استهالك ا

  1.11في العام )االغراض المنزلية والسياحة( ستزيد الكمية الى  ³مليون م 2.11من كمية مياه 

 % لمختلف السيناريوهات.11الى  11وهذه نسبة نمو تقارب  2111في عام  ³مليون م

  ( 2% اي بمعدل )2.1فهما يفترضان نسبة معدل نمو لمدة االقامة بمقدار  1+1بالنسبة لسيناريو

ليلة للزائر خالل العشرين عاما القادمة وهذا يعني ان طول مدة االقامة له تأثير على كميات 

 المياه المستهلكة.

 التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي: 2.2.3

 افتراضات لمعالجة مياه الصرف الصحي الحالية والمستقبلية: 22جدول 

 افتراضات مستقبلية  2111االساس الحالي  

يتوقع ان تنخفض المياه المعالجة  االجمالي في اليوم ي اليومللفرد ف 

لتر في  111للفرد في اليوم الى   

 2111عام 

المياه المنزلية 

 المعالجة 

في اليوم  ³م 1117 لتر للفرد في اليوم 111

 سنويا

 

مياه المرافق 

 السياحية المعالجة 

لتر للفرد في الليلة  111

 الواحدة

للفرد في  ³م 711

 ومالي

 ال تغييرات
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 معالجة مياه الصرف الصحي:( 1رسم بياني رقم )

 
ان التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي يوميا يبين تشابها واضحا بين السيناريوهات االربعة.  ومن 

المعالجة ستتناقص في المستقبل اال أن النمو السكاني والسياحة  المنزليةالمفترض ان كمية مياه الصرف الصحي 

في اليوم حاليا )المنزلية والمرافق  ³م 1111ة المياه )تبلغ كمية المياه المعالجة سيزيدان من الحاجة الى معالج

يوميا حسب افتراضات  ³م 7.111-1111الى ما بين  2111السياحية(  ومن المتوقع أن تزيد الكمية في عام 

 %.11% الى 11السيناريوهات المختلفة وهذه نسبة نمو تقدر ب 

 :رباء التوسع في استهالك الكه 2.2.4

 :افتراضات الستهالك الكهرباء

  كيلو واط لكل فرد في السنة ) التقرير السنوي  1111الكهرباء لالغراض المنزلية حوالي

 لوزارة الطاقة والثروة المعدنية(.

 ( كيلو واط في كل ليلة بمعدل ضعفين الستهالك المواطن 11.11الكهرباء الغراض السياحة )

 المقيم.

 ي المستقبل ضي الستهالك الكهرباء فال تغير افترا 

 

 ( استهالك الكهرباء:11رسم بياني رقم )

 
ان التوسع في استهالك الكهرباء السنوي متشابه في كل السيناريوهات فمن كمية اجمالية حالية تبلغ  

جيجا/واط في  111-121في السنة للألغراض المنزلية والسياحية ستزيد الكمية الى ما بين جيجا/واط  11.1
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حسب مختلف السيناريوهات وهذا يعني زيادة في استهالك الكهرباء من حوالي  2111السنة في عام 

 .2111% في عام 111% للمقيمين والسائحين الى 121.11

 

  التوسع في عدد الغرف : 2.2.2

 ( غرفة جميع التصنيفات 1171) 2111غرف في عام بلغ عدد ال

 

 ( عدد الغرف:11رسم بياني رقم )

 
وبمعدل  2111( مقارنة لعدد الغرف المطلوبة للسيناريوهات األربعة حتى عام 11يبين رسم بياني رقم )

( ليلة فإن عدد الغرف 2%  نمو لطول مدة االقامة أي بمعدل )2.1% ونسبة1الزائرين بنسبة  نمو العداد

 (.1غرفة حسب سيناريو رقم ) 1.111يبلغ 2111المطلوب حتى عام 

( فان 1بينما في سيناريو ) 1111-1211فيبينان ان عدد الغرف المطلوبة هو ما بين  1+2أما سيناريو 

. لذلك فإن طول مدة االقامة سيكون له تأثير كبير على عدد الغرف المطلوبة غرفة  1111عدد الغرف يبلغ 

 وبالتالي له تأثير على العائدات المالية واالستثمارات التي تجنى من زيادة التوسع في اماكن االقامة.

 :الوظائف استحداثالتوسع في  2.2.2

دة عدد الزوار او زيادة مدة االقامة فإنه العطاء تقديرات محتملة لعدد الوظائف التي ستختلف نتيجة لزيا

 من الضروري تقدير نوعية وحّصة كل من الوظائف المستحدثة:

 .الوظائف المباشرة

  وظيفة لكل غرفة. 1.71الفنادق والمطاعم : حوالي 

  زائر من انحاء العالم. 11.111وظيفة لكل  2وكاالت السياحة ومشغلو الرحالت : حوالي 

 زائر اجنبي  11.111افقين حوالي وظيفة واحدة لكل األدالء والمر 

  :زائر اجنبي. 11.111وظيفة لكل  1.1الرحالت البرية ومرافقي حيوانات الركوب 

  زائر اجنبي. 11.111وظيفة لكل  1.7نظام النقل: حوالي 

  من الوظائف المباشرة اإلجمالية.11وظائف غير مباشرة )محلية(: حوالي % 
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 :الوظائف اإلجمالية من السياحة( 12) رسم بياني رقم

 
 2111وظيفة في قطاع السياحة في عام  2.171بحسب االفتراضات اإلحتمالية فإنه يقدر وجود 

لمحتملة لكل السيناريوهات فإنه من المتوقع ان )الوظائف المباشرة وغير المباشرة (. واعتمادا على االفتراضات ا

وظيفة . وهذا النمو في الوظائف في قطاع  1111الى  1111حوالي  2111يكون عدد الوظائف الجديدة في عام 

النمو السنوية في الوظائف في قطاع  ( وستكون نسبة1% )انظر شكل رقم 021% الى 11السياحة تبلغ نسبته 

 (.1% )سيناريو 1.1( و1ناريو % )سي2.1السياحة ما بين 

 :االضافية السياحية التوسع في االستثمار في اماكن االلقامة واماكن الجذب 2.2.2

اّن زيادة النمو في اعداد الزوار او زيادة معدل اقامة الزائر يزيدان من الطلب على غرف جديدة. ويقدر 

نار للمتر المربع ( ومعدل المساحة لكل غرفة دي 1211( دينار بمعدل )11.111معدل تكلفة البناء لكل غرفة ب)

للغرفة   ²م21م بما في ذلك االماكن العامة والقاعات والممرات والمطابخ والمطاعم ( وبمدى يتراوح بين 11هو 

 نجوم. 1لكل غرفة في فندق   ²م11في بيت خاص الى حوالي 

 هات االربعة(:)ثابتة للسيناريو 1-1اماكن الجذب المقترح بناؤها في السنوات من 

 . واإليضاححيوانات بدو البتراء ومركز التعريف  حديقة

  : دينار  1.111.211الكلفة التقديرية 

 .لتصمي ومهعد امركز البتراء ليفنون والحرف اليدوية 

  :دينار 1.211.111الكلفة التقديرية 

 مركز المؤتمرات متعدد األغراض: 

  دينار. 1.111.111الكلفة التقديرية 

 دينار خالل الخمس سنوات األولى. 1.111.111المجموع 

 ( االستثمار في)أماكن االقامة واماكن الجذب السياحّي(11رسم بياني رقم )
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سيبقى ثابتا لكل السيناريوهات لكن  ان االستثمار في اماكن الجذب االضافية خالل الخمس سنوات األولى

 االختالف بين السيناريوهات ينتج عن االستثمار في اماكن االقامة االضافية.

ان النمو في حجم االستثمار السنوي ناتج عن الزيادة في عدد ليالي اقامة الزوار اذ اّن النمو القوي نسبيا 

( مليون دينار حتى 111( حوالي )1اردني( وسيناريو ) ماليين دينار 1.1( )حوالي 1في االستثمارات لسيناريو )

( مليون دينار 111( حوالي )2ليلة بينما لسيناريو ) 2الى  1.2نتيجة لزيادة مدة اقامة السائح من  2111عام 

مليون دينار (. من الواضح ان نمو االستثمار سيكون معتدل للعشرين سنة القادمة وفي الحالة  71( )2وسيناريو )

% على 1% و 1ليلة لكل زائر عالمي ونسبة نمو لقدوم الزوار بمعدل  1.2ية فان معدل نمو االقامة ستبقى الثان

 التوالي .

 تسيسل االعمال المقترحة:وأولوية  2.1

 يلخص هذا الجزء األولويات الرئيسة ويقترح اطار زمني لتنفيذها وتم تقسيم التنفيذ الى ثالث مراحل:

 . سنوات من قرار الموافقة على مشروع مخطط البتراء الشمولي 1-1خالل  المرحلة األولى : تتحقق

 (:1-1( خطة العمل ألولوية مشاريع المرحلة االولى للسنوات )21جدول رقم)

مؤشرات يمكن التحقق منها  وصف المشروع 

 بموضوعية

االفتراضات  مصادر التحقق

 )الشروط المسبقة(

الهدف 

 العام

تراء تنمية وتطوير إقليم الب

 ليصبح موقعا سياحيا عالميا

 معدل مدة االقامة .1

معدل انفاق الفرد في  .2

 البتراء

 رضا الزائر .1

 الزائرين العائدين .1

 رأي المحترفين .1

احصاءات 

السياحة 

 المسوحات

 

إنشاء منتجعات سياحية  -1 

وترفيهية جاذبة للسياح 

والمقيمين قابلة 

 لالستمرارية والعمل

   

 

    

 االستقرار في اإلقليم. التقارير السنوية في المشاريع  عدد الزوار. وضع ماركة . 2
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تجارية وتسويق 

منتجات إقليم 

البتراء كوجهة 

سياحية او  )قبلة 

 سياحية(

 .معدل االنفاق للزائر 

  عدد المقيمين المستفيدين

 من الخدمات.

  انفاق المقيمين الذين

 يستفيدون من الخدمات.

  عائدات االرباح من

 المنتجات.

  عدد الموظفين

 المستخدمين.

 زيادة في الموظفين ال

 والموارد.

 الرأي الخارجي 

 الفردية.

  المسوحات عن رضا الزوار

 والسكان المحليين.

 .تقارير االعالم 

 .نوعية الخدمات والمنتجات 

  اإلدارة المستخدمة للموقع

 السياحي.

 عام في مشاركة ومساهمة القطاع ال

 تنمية اإلقليم.

 

 ( 21جدول رقم ) 

 الوجهات السياحيةإنشاء هيئة إدارة 

 

 الشروط التكاليف الفعاليات التفصيلية المراحل

  اقتراح هيكل لهيئة إدارة

 الوجهات السياحية

بالمشاركة مع سلطة إقليم 

البتراء التنموي السياحي 

ومجلس السياحة 

 األردني.

  تعيين مجلس وإنشاء

تب بمساعدة مك

مستشارين عالميين ذوي 

 ( 1-1خبرة ) األشهر 

 

مساعدة سلطة إقليم 

البتراء في تشجيع 

االستثمار في أماكن 

اإلقامة وأماكن جذب 

 الزوار.

تطوير أماكن جذب 

خارج محمية البتراء 

بالتعاون مع أصحاب 

 األعمال المحليين.

تقديم تجربة متكاملة 

 تلبي رغبة الزائر.

 ستشارات التخطيط واال

 دينار ( 111.111) 

  ( 211تكاليف البداية 

 ألفا دينار (.

  كلفة التشغيل السنوية

 ألف دينار ( 111)

 .مساحات مكاتب كافية 

 .توفر قروض وتمويل 

  االهتمام والدعم المحلي

للتعاون مع هيئة إدارة 

 الموقع.

 .دعم التسويق اإلقليمي 

  البحث عن وتعيين رئيس

والموظفين تنفيذي 

 أشهر ( 1-1األساسيين )

  وضع أهداف لمدة ثالث

سنوات ووضع خطة 

 1-1بميزانية مفصلة )

 أشهر(.

  تصميم وتنفيذ فعاليات

-1تسويقية في الموقع )

 شهر(. 11

  تصميم وتنفيذ استراتيجية

لتشجيع االستثمار لبناء 

أماكن إقامة إضافية 

بالتعاون مع سلطة إقليم 

 ر(.شه 11-1البتراء )

  تخطيط وإنشاء برنامج

تدريبي لمرافقي الرحالت 

في البتراء للرحالت 

 الثقافية والطبيعية.

  تطبيق أساليب إدارة

الجودة اكليّة لرفع 

نوعية الخدمة 

 االجمالية.

  تخطيط مناطق

سياحية بكثافة 

منخفضة أو مرتفعة 

لفائدة الزوار والسكان 

 المحليين.

  استخدام كافة الفرص

ق المحلي في للتسوي

 الموقع.

  إعداد خطة أعمال

 مفّصلة.

  إعداد دوسية البحث

عن رئيس تنفيذي 

 وهيئة موظفين.

  المساعدة في

التخطيط واإلشراف 

على العمليات االوليّة 

  العائدات تمول إما من

عائدات رسوم تذاكر 

دخول محمية البتراء 

األثرية أو من ضريبة 

السياحة )مثال نصف 

 دينار(.
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في التسويق وتطوير 

 اإلنتاج.

  إعداد منهاج ومادة

تدريبيّة لموظفي هيئة 

إدارة موقع البتراء 

 ومرافقي الرحالت.

 تئجار مكاتب.اس 

  إنشاء مجلس إشراف

من سلطة اإلقليم 

 واألعمال المحلية.

  إشهار خطة تسويق

 محلية.

  تسهيل إنشاء وتنفيذ

 أماكن جذب إضافية.

 ( 52جدول رقم ) 

 وااليضاححيوانات ومركز التعريف ال حديقة

 الشروط التكاليف الفعاليات التفصيلية المراحل

تخطيط صيرة عرض  -1

الحيوانات ومراكز 

التعريف وإيضاح 

 ( أشهر.1-1دورها )

عطاء وتعهد أعمال  -2

 أشهر(. 1-7اإلنشاء )

بناء الصيرة والمركز  -1

 ( شهر.11-11)

تدريب األدالء  -1

( 11-11والموظفين )

 شهر.

فعاليات تسويق ما قبل  -1

 ( شهر.11-1االفتتاح )

اتفاقيات مدة العطاءات  -1

 للمرافق المختلفة.

المحالت والعيادة  -7

البيطرية والكافتيريا 

 ( شهر.11-11)

االفتتاح ومرحلة  -1

( 21-12اإلشهار )

 شهر.

  تحديد قطعة األرض

المناسبة من حيث 

وصول وسائط النقل 

ا والمسافة العام إليه

الكافية من المناطق 

مخاطر  –المأهولة 

 )الروائح والصحة(.

  اعداد خطة أعمال

 مفصلة.

 .تجهيز دوسية العطاء 

  اإلشراف على

 األعمال.

  تدريب موظفي

 المستقبل.

  إدارة وتسويق مرحلة

 ما قبل االفتتاح.

  إعداد اتفاقيات عقود

 االيجار.

  الدعم خالل مرحلة

ضمان اإلشهار، 

نوعية الخدمة، وضع 

نظام إدارة الجودة 

 وضبط النوعية.

  منطقة خاصة

لألطفال تحتوي على 

حديقة حيوانات 

 ومنطقة ركوب.

  إنشاء نادي البتراء

 لركوب الخيل.

  تجهيز طرق لعربات

الخيل إنشاء مدرسة 

ركوب للزائرين 

  التخطيط واالستشارات

( دينار 111.111)

كلفة االستثمار 

(1.111.111) 

  تخصيص واستمالك قطعة

 األرض.

  توفر القروض في الوقت

 المناسب.

  الرغبة واالهتمام والدعم

من المجتمع المحلي للعمل 

 في الصيرة.

  مساهمة األهالي في

مثل السباقات  الفعاليات

 ونادي ركوب الخيل.

 .دعم تسويق إقليمي 
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 والمقيمين.

  إنشاء مركز تعريف

وإيضاح متعدد 

ية الوسائل االعالم

لجذب الصغار 

 والكبار.

 .عقود األعمال 

 ( 21جدول رقم ) 

 حدائق وادي موسى المركزية / وإعادة التقسي  الحضري

 

 الشروط التكاليف الفعاليات التفصيلية المراحل

تطوير خطة إعادة  -1

تقسيم حضري لوسط 

المدينة الجديد يحتوي 

على متحف ومنطقة 

رب السياحة الكثيفة بالق

من مدخل محمية 

البتراء األثريّة وحدائق 

( 12-1وادي موسى )

 شهر.

تخطيط إلعادة إحياء  -2

تضاريس الوادي 

كعالمة تجارية لوادي 

 ( شهر.12-1موسى )

البدء بعملية  -1

االستشارات مع السكان 

وأصحاب األعمال 

( 12-1المحليين )

 شهر.

تسهيل اشتراك  -1

المواهب األردنية 

لتخطيط والعالمية في ا

الحضري وفي التصميم 

( 12-1والعمارة )

 شهر.

 

إعداد وثائق تشجيع  -1

االستثمار المحلي 

والوطني والعالمي 

)متحف، ومطاعم 

وفندق ومركز متعدد 

االغراض للمؤتمرات 

والمناسبات(  البدء 

بتجهيز العطاءات 

وعقود البنية التحتية 

 (اشهر.1-1)

إعداد مسابقة دولية  -1

ري للتصميم المعما

 ( شهر.1-12:)

  تأسيس مكتب تخطيط

 البلدة.

  إصدار عقود العمل

 للبنية التحتية.

  تجهيز خطة أعمال

 تفصيلية.

  تجهيز دوسيهات

 العطاء.

  اإلشراف على

 األعمال.

  الدعم خالل مرحلة

 التنفيذ.

 .المراقبة 

  تجهيز نظام لمراقبة

الجودة يؤدي إلى 

نظام الماركة 

 التجارية.

  إيصال فعاليات

تسويق البلدة إلى 

 اإلعالم العالمي.

  ابتكار مفهوم تسوق

على أعلى طراز 

يلبي حاجات كافة 

شرائح الزوار 

 وقدراتهم المالية.

  تثبيت كلفة التخطيط

واالستشارات تقديرات 

الكلفة التفصيلية 

ط والبناء يجب للتخطي

أن تثبت لخطة تنموية 

 سباعيّة.

  تخصيص أماكن مناسبة

يراعي فيها المحافظة على 

 البيئة التقليدية.

  توفر القروض والتمويل

 للبنية التحتية.

  االهتمام والدعم من السكان

المحليين للمشاركة في 

 العملية.

  اهتمام كاٍف لتوسيع اآلفاق

 واالنفتاح على التجديد.
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إطالق حملة تسويق  -7

لوادي موسى الجديدة 

-11حتى االفتتاح )

 ( شهر.11

 

 ( 27جدول رقم ) 

 تصمي الومعهد اليدوية يفنون والحرف ل البتراء مركز

 الشروط التكاليف الفعاليات التفصيلية المراحل

البحث عن موقع  -1

 ( أشهر.1-1مناسب )

تسهيل تنظيم  -2

الجمعيات المشاركة 

وأعضاء األعمال 

( 1-1الخاصة. )

 أشهر.

البحث عن شركاء  -1

محليين ودوليين في 

ميم البتراء معهد تص

 ( أشهر.1-1)

طرح عطاء وعقود  -1

( 1-1أعمال للبناء )

 أشهر.

عقد إيجار لألبنية  -1

المناسبة إلماكن 

العمل والمتاجر 

 ومعهد التصميم.

-1تدريب الموظفين ) -1

 ( شهر.11

فعاليات ما قبل  -7

( 11-11االفتتاح )

 شهر.

مرحلة االفتتاح  -1

( 21-11واإلشهار )

 شهر.

 قيات إاليجار.إعداد اتفا 

 .إصدار عقود عمل 

 .إعداد خطة تفصيلية 

 .تجهيز ملف العطاء 

  اإلشراف على

 األعمال.

  تدريب الموظفين

 المستقبلين.

  إدارة وتسويق فترة ما

 قبل االفتتاح.

  الدعم خالل فترة

اإلشهار، ضمان جودة 

الخدمات، تثبيت نظام 

 إدارة الجودة.

  إنشاء برنامج ألعطاء

لزوار منهاج كامل عن ا

الفعاليات والحرف 

 البدوية المحلية.

  تأسيس أدوات مبيعات

 ووثائق دعم.

  إعداد نظام للجودة

يؤدي إلى نظام العالمة 

التجارية لبضائع عالية 

 الجودة.

  إيصال النشاطات إلى

المجالت الفنية ومواقع 

 االنترنت.

  التفكير في مركز

إعالمي متعدد الوسائل 

مية اليضاح االعال

المعلومات والخلفيات 

عن الفعاليات التي ال 

تؤدى في الوقت 

 الحالي.

          االستشارات والتخطيط

 ( دينار.211.111) 

  كلفة االستثمار

 ( مليون1.111.111)

  تخصيص األماكن المناسبة

وبفضل أن تكون في بيئة 

 تقليدية.

  توفر التمويل في الوقت

 المناسب.

  ودعم السكان اهتمام

المحليين لطلب فرص 

األعمال في مركز الحرف 

 والفنون.

  اهتمام كاٍف لفتح آفاق

 واالنفتاح على التجديد.

  مشاركة السكان المحليين

في خلق نمط محلي )ماركة 

 تجارية محلية(.

 .دعم تسويقي إقليمي 

 

 ( 21جدول رقم ) 

 مركز المؤتمرات والترفيه متعدد األغراض

 الشروط التكاليف الفعاليات التفصيلية المراحل

البحث عن موقع  -1

 ( اشهر1-1مناسب )

البحث عن جمعيات  -2

  إعداد اتفاقية استخدام

 األرض.

 .إصدار عقود األعمال 

  االستشارات والتخطيط

 ( دينار.111.111)

  ( كلفة االستثمارات

  تخصيص مكان مناسب

 واألفضل داخل المدينة.

 .عمليات تملك ميسرة 
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-1وأعمال مشاركة )

 ( أشهر.1

البحث عن مستثمرين  -1

ومشغلين وطنيين 

وعالميين ومحليين 

 ( أشهر.1-1)

طرح العطاء  -1

-1وتعهدات اإلنشاء )

 ( شهر.21

-1البناء والتشطيب ) -1

 ( شهر.21

عقود إيجار للمتاجر         -1

والمحال داخل المبنى 

 ( شهر.12-11)

تدريب هيئة  -7

( 21-11الموظفين )

 شهر.

فعاليات ما قبل  -1

( 21-1االفتتاح )

 شهر.

مرحلة ما قبل  -1

االفتتاح ومرحلة 

( 11-21اإلشهار )

 شهر.

 إعداد خطة عمل 

مفصلة )مذكرة 

 المشروع(.

 .إعداد ملفات العطاء 

  اإلشراف على

 األعمال.

  تدريب الموظفين

 المستقبليين.

  تسويق وإدارة مرحلة

 االفتتاح.

  الدعم خالل مرحلة

اإلشهار، ضمان نوعية 

الخدمات، نظام إدارة 

 الجودة.

  إنشاء برنامج للعروض

واألحداث للزائرين 

 والمحليين.

  هيئة مؤتمرات تأسيس

محترفة لتسويق القاعة 

للمؤتمرات المصغرة 

واالجتماعات خالل 

 موسم العطالت.

  إعداد نظام لضبط

الجودة يؤدي إلى 

عالمة تجارية / 

الجتماعات / ومناسبات 

 البتراء.

  تطبيق / تنفيذ

 استراتيجية تسويق.

  يلزم  –المرحلة الثانية

 7-1تحقيقها من 

سنوات من قرار 

قة على المخطط المواف

 الشمولّي.

 ( يلزم 1المرحلة .)

سنة 21-1تحقيقها من 

من قرار الموافقة على 

 المخطط الشمولّي.

ي الوقت توفر التمويل ف  ( دينار1.111.111

 المناسب.

  االهتمام والدعم من

المجتمع المحلي لتقبل 

 المركز الجديد.

  اهتمام كاٍف لتوسيع اآلفاق

 واالنفتاح على التجديد.

 .دعم تسويق إقليمي 

 

 األولويات الرئيسة وتسيسل العمل( 21جدول رقم )

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 رة الموقع بما في ذلك قوانين تأسيس هيئة إدا

 وأنظمة للتمويل.

 .تطوير استراتيجية تسويق وماركة تجارية 

 .توفير بناء قدرات لصناعة السياحة المحلية 

  تطوير أول خطة تسويق سنوية والمباشرة

 بمبادرات ريادية.

  دعوة المواهب الخالقة لتطوير مواقع الجذب

  تقييم تنفيذ أول خطتين

سنويّتين للتسويق وتطوير 

 خطط تسويق طموحة.

  فعاليات مكثفة لتطوير

نتجات، جعل إدارة الم

المنتجات السياحية أكثر 

 حرفية.

  تقوم هيئة إدارة الموقع

  أعادة تقييم شاملة للمخطط الشمولّي

 إلقليم البتراء.

  مواصلة التوسع في التخطيط وتنفيذ

فعاليات تطوير المنتجات أو التقليل 

 منها.

  دعم تطوير المنتج يجب أن يركز

على التجديد وابتكار منتجات عالية 

 القيمة.
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 خارج محمية البتراء األثرية.

 ام للتذاكر والحجز والدفع المسبق للتذاكر.نظ 

  تصميم نظام إدارة الجودة الكليّة بالتعاون مع

مجتمع األعمال المحلي لبلوغ أعلى درجات اتقان 

 النوعية بالنسبة للزوار.

  تخطيط مفصل لمنطقة سياحة عالية الكثافة في

وادي موسى وفي مناطق سياحية أخرى داخل 

ن ترفية / مطاعم / مناطق اإلقليم ) متاجر، أماك

 للمشاة (.

  نقل كل الفعاليات من المحمية األثرية إلى المنطقة

 السياحية الرئيسة.

  إعادة تحديد وتوسيق الطاقة االستيعابية لمحمية

البتراء األثريّة وإقليم البتراء يهدف تقليل اآلثار 

 السلبية لزيادة أعداد الزوار ومدة الزيارة.

 اعات التي يمضيها الزائر داخل تقليل عدد الس

محمية البتراء األثرية وذلك بتحسين طرق تدفق 

 الزوار.

  زيادة عدد الساعات التي يمضيها السائح في إقليم

 البتراء وذلك بإنشاء أماكن جذب جديدة.

بتجهيز نافذة حجز على 

االنترنت ومراقبة لمرافق 

 اإلقامة السياحية.

  تسويق نشيط موجه

لمشغلي الرحالت 

 وللصحفيين.

  إعداد نظام دعم لفعاليات

السياحة المحلية )يشمل 

االستثمار في مناطق 

سياحية المنخفضة الكثافة ال

في مناطق األطراف في 

 اإلقليم.

 ة حرفية إدارة المنتجات مواصلة زياد

 السياحية.

 إدارة الجودة الكليّة 

 

 :تشجيع االستثمار

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

  تطبيق أنظمة استعمال األراضي وذلك

إلجازة االستثمارات الصغيرة تمشياً مع 

 مبادىء التنمية العامة.

  تأسيس نظام لدعم االستثمارات الصغيرة

 البديلة.

  تطبيق أنظمة لرخص األعمال مربوطة

 بنظام تصنيفات )مثل النظافة واألمان(.

 .تأسيس أنظمة مراقبة وضبط 

 .تنظيم التسويق لهذه المرافق 

  تشجيع االستثمارات الكبيرة في المناطق

السياحية ذات الكثافة العالية في وادي 

 موسى بجانب فندق موفمبك.

 ية التحتية السياحية االستثمار في البن

 الرئيسية في المناطق المركزية

  إعداد مخططات المجتمعات لبلديات

األطراف مثل الراجف وبيضا 

 ودالغة.

  االستثمار في مرافق السياحة البديلة

 وأماكن الجذب في بلديات األطراف.

  دعم جذب استثمارات كبرى في

 المناطق المركزية.

 صغيرة تركيز خطط االستثمارات ال

 على تحسين النوعية.

  التركيز على التنمية السياحية في

األطراف بعد نمو االستثمارات 

 السياحية فيها.

  التحقق من الطاقة االستيعابية لمزيد

من االستثمارات السياحية الكبرى في 

 المناطق الرئيسية.

 

 

 ع االلقتصادييالتنو

 ثةالمرحلة الثال المرحلة الثانية المرحلة األولى

  إعداد استراتيجيات تنمية وخطط عمل

 للقطاعات ذات األولوية.

  إعطاء دعم هادف للقطاعات التي

عليها طلب قوي من اإلقليم مثل 

الزراعة ومنتجات األغذية 

 والتذكارات.

  دعم مشروع مثير لالهتمام لجمعية

مقام النبى هارون يتعلق بالربط بين 

 الزراعة والسياحة.

  تطوير هيئة إدارة متعددة األوجه للقطاع

األقوى الذي يهدف إلى تنمية القوى المنافسة 

 جة وذات أولوية.والتجديد في قطاعات منت

  وضع إجراءات للتحديث التكنولوجي

للقطاعات ذات األولوية وتحسين بيئة 

 األعمال.

  تطوير قوة عاملة مؤهلة ومتخصصة بتوفير

 التعليم المهني.

  تقوية التعاون على المستوى اإلقليمي

 متعددة تعزيز قدرات هيئة اإلدارة ال

 األوجه.

  إعادة تقييم تنمية اإلقاليم ذات

 األولوية.

  تبني إجراءات لدعم القطاعات

 الرئيسة.

  رفع سوية القدرات التكنولوجية

للمؤسسات في القطاعات ذات 

 األولوية.
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 .التدريب 

  تشجيع التعاون بين قطاع السياحة مع

 القطاعات الصناعية األخرى.

  إنشاء هيئة إدارة الموقع. –التسويق 

 .سهولة الحصول على التمويل 

 .دعم المبادرات التجديدية 

والوطني والعالمي الذي يهدف إلى إشهار 

 منتجات وعمليات جديدة وحلول تسويقية.

  تطبيق فعاليات تسويقية لجذب المؤسسات

إلى القطاعات ذات األولوية وخلق سمعة 

 للبتراء كمنطقة جذب استثماري.

  توفير نوعية حياة أفضل للقوة العاملة

الماهرة مثل المدارس الجديدة والنقل 

وخدمات االتصاالت الحديثة والخدمات 

 الصحية المميزة.

  تقوية المميزات الفريدة لإلقليم

 وموقعه.

  رفع سوية اإلنتاج وسهولة

الوصول إلى األسواق الوطنية 

 والعالمية.

 

 

 اإلسكان والبنية التحيتة

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

  إعداد خطط الستعماالت األراضي

ووضع مسودات وسن القوانين لتقسيم 

األراضي في البلديات وتنظيم البناء 

 بناءا على مقترحات المخطط الشمولي.

  تطوير مخططات تصميم للعمارة

وهندسة البنية التحتية داخل  المستقبلية

 اإلقليم.

  تعزيز استراتيجية اإلدارة والحماية

البيئية المناسبة لسلطة إقليم البتراء 

التنموي السياحي ولمحمية البتراء 

 األثرية.

  تأسيس عالقة عمل مع الجمعية الملكية

 لحماية البيئة داخل سلطة إقليم البتراء.

 علومات تحديث وتحسين قاعدة نظام الم

الجغرافية على أساس تحديد مفصل 

لمناطق النباتات والحيوانات والمواقع 

األثرية بالتعاون مع الجمعية الملكية 

 لحماية البيئة ودائرة اآلثار.

  تخصيص أراضي تنموية لالستعماالت

السكنية لتغطية الحاجة للثالثة أعوام 

 المقبلة بالتوافق مع:

o .اإلطار التنظيمي 

o  ( مبدأ.) فعالية النمو 

ان تكون مجاورة للمجتمعات 

الموجودة حالياً ) إن كان 

باإلمكان أما إن لم يكن 

باإلمكان فيخصص مكان 

 بديل كمنطقة سكنية.

o  تحديد مواقع للتنمية المجزأة .

مدارس، مرافق  –المستقبلية 

 طبية، متنزهات، دور عبادة.

o  تخطيط وإقامة مركز تسوق

 شامل قرب مخرج محمية

 البتراء األثرية.

o  تطبيق تسهيالت للنقل اإلقليمي

) للباصات القادمة إلى إقليم 

 البتراء(.

  تقليل التفاوت في البنى التحتيّة  والخدمات

 العامة بين المجتمعات الستة.

  تجديد الخدمات العامة مثل التعليم العالي

والمستشفيات لكي تكون في متناول الجميع 

طريق نقل عام وسهولة الوصول إليها عن 

 متطور.

  التنمية المقترحة هي تنمية مدمجة ومتداخلة

تتوسع إذا توفرت األراضي للتنمية بحيث 

 تستوعب النمو السكاني.

  إعادة تقييم أنماط االنتقال ومتطلبات النقل

 وإمكانية تركيب تليفريك.

 .تحسين إدارة الحصاد المائي وتخزين المياه 

 في مناطق جديدة  تطوير المناطق السكنية

 مثل )الحي(.

 

  تخصيص أراضي لالستعماالت

السكنية والسياحية متطابقة مع 

النمو في الطلب لالبقاء على 

 استقرار أسعار األراضي.

  تطوير البنية التحتية األساسية

 لخدمة األراضي حديثة التنمية.

  مالحظة نسب النمو وتوفر

األراضي البطاء النمو إن دعت 

 الحاجة.

  إعادة تقييم أنماط االنتقال داخل

اإلقليم ومتطلبات النقل وإمكانية 

 بناء تليفريك.

  تطبيق مشروع الستراتيجية التزود

 بالمياه.

  تقييم الحاجة لبناء مطار إن دعت

 الحاجة لهذا المشروع.
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o  ( تطبيق نظام باص مقترح

الخط األحمر واألزرق ( 

 للسكان المحليين والسياح.

o  الشروع بخطة إدارة مياه شاملة

 باستعمال:

  الحصاد المائي وتخزين

مياه السيول والفياضانات 

 المائية.

  المياه التي توفرها الحكومة

 من خط مياه الديسة.

  إعادة تدوير مياه الصرف

 الصحي.

 

 

 : الستثمارخارطة طريق ا 2.3

 

بتراء من مجرد موقع جذب سياحي إلى قبلة سياحية يركز مفهوم التنمية السياحية واالقتصادية على نقل ال

 حيث يأتي السائح لإلقليم لقضاء وقت أطول من مجرد قضاء بعض الوقت داخل محمية البتراء األثرية.

كما يركز هذا المفهوم على تنمية األعمال والدخول وفرص العمل للسكان المحليين في إقليم البتراء ورفع 

م مقارنة مع فرص المهارات المنخفضة التي يجري وراءها السكان المحليون داخل سوية الفرص في باقي اإلقلي

 محمية البتراء األثرية.

كما يجب على التنمية أن تأخذ بعين االعتبار قلة األراضي والموارد الطبيعية والقدرات المالية في اإلقليم. 

 ة الموقع وفعالية النمو.لذلك فقد نفذت الكثير من التحليالت التقنية المفصلة لفهم حساسي

 

  :الوجهات السياحيةإدارة  ةهيئإنشاء  2.3.2
(  على أساس خطة العمل التشغيلية وخطة  21تم احتساب الكلفة التقديرية لهيئة إدارة الموقع )جدول 

( بحسب خبرتنا فإن هيئة مكونة من ثالثة موظفين من  7 1.2و  1.2.1البناء كما هو مفصل في األجزاء ) 

ف األول وستة موظفين من الصف الثاني يستطيعون الشروع في إدارة فعالة لهيئة إدارة الموقع. ويحتاج الص

األمر إلى مكتب في منطقة مركزية ووسائل اتصال ونقل جيدة. وبالنسبة لمواقع اإلدارة فيجب البحث عن 

سياحية في بلدان ناطقة أشخاص مؤهلين لديهم سبع سنوات خبرة على األقل في مواقع تتعلق باإلدارة ال

باإلنجليزية أو بلدان عربية تستخدم اإلنجليزية بشكل واسع. وعلى المدى البعيد يمكن لهيئة من إقليم البتراء تولّي 

إدارة الهيئة لذلك فيجب البحث أوالً عن الهيئة المؤهلة داخل اإلقليم. لذلك فإن مهمة بناء القدرات هي من األهمية 

ولي وللرئيس التنفيذي. وتم اقتراح سلم رواتب مرتفع لكي يشجع استخدام واستدراج الكفاءات بمكان للمستشار الد

العالية. ونحن نوصي بقوة بأن يكون في موقع القيادة اإلدارية للهيئة في السنوات الثالث األولى مدرب دولي 

المؤهلة لإلدارة وتقديم تدريب ومستشار ذو خبرة واسعة والذي ستكون مهمته المساعدة في عملية انتخاب الهيئة 

 لمدة سنة لكافة موظفي هيئة إدارة الموقع بواقع سنة واحدة بدوام كامل وسنتين بدوام جزئي.

تم تقدير موازنة تشغيلية للسنوات الخمس األولى وتتعلق بشكل أساسي بالجانب التسويقي لوظيفة هيئة 

االنترت من أرفع طراز للفعاليات التسويقية. وال تحتاج  إدارة الموقع. وهذا يشمل إنشاء وصيانة موقع على شبكة

مهمة تطوير اإلنتاج لموازنة محددة ) ال تحتاج إلى حوافز استثمار (. وهذه المهمة تعتمد على خبرة ومهارات 

 اإلدارة لدى هؤالء الموظفين وعلى خبرة مدربهم الدولي.

من كل سائح قادم إلى  ضريبة سياحية تجبى وهي في معظمها وبالنسبة لعوائد دعم هيئة إدارة الموقع

المحمية وقد بينت تقديرات الكلفة أن مبلغ نصف دينار كاف لدعم هيئة إدارة الموقع ويغطي النمو المستقبلي 

 كذلك.
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 (   تقديرات كيفة هيئة إدارة مولقع البتراء 30الجدول رلق  )   

 
هيئة إدارة 

 مولقع البتراء

الزيادة  العدد

ة المئوي

بالدينار 

 االردني

 الكيفة السنوية

 السنة االولى

الكيفة 

 السنوية

السنة 

 الثانية

الكيفة 

 السنوية

 السنة الثالثة

الكيفة 

 السنوية

السنة 

 الرابعة

الكيفة 

 السنوية

السنة 

 الخامسة

        المصروفات

بداية تشغيل 

 المكتب

  11.111 1 1 1 1 

النقل وتشغيل 

 المكتب

 1.11% 11.111 11.111 11.111 11.121 12.111 

الميزانية 

التشغيلية/ 

موقع على  

 االنترنت

 1.11% 111.111 11.111 11.111 11.171 11.721 

الميزانية 

التشغيلية 

 لتسويق الموقع

  11.111 11.111 71.111 71.111 71.111 

      %1.11  الموظفين

بداية مرحلة 

 المدرب الدولي

  211.111 11.111 21.111 1 1 

 72.111 11.111 11.111 11.111 11.111 11.111 1 المدير العام

كبار موظفي  

التسويق 

 وتطوير المنتج

2 21.111 11.111 12.111 11.111 11.111 11.121 

الموظفين من 

 الصف الثاني

1 1.111 11.111 11.111 12.121 11.111 11.111 

 112.171 111.127 111.111 111.111 111.111  1 الكلفة االجمالية

        العائدات

عدد الزوار من 

انحاء العالم / 

ضريبة 

 السياحة للفرد

  1% 1.1 121.111 111.111 111.111 111.211 111.711 

عائدات 

ضريبة 

 السياحة

  111.111 11.111 112.121 171.121 111.111 

الربح / 

هيئة  -الخسارة 

 إدارة الموقع

  111.111-  17.111 117.111 111.111 111.211 

 
 :حدائق وادي موسى المركزية 2.3.1 

ة إلقليم البتراء هي إعادة تمدين ا في الخطة االستراتيجية  الرئيساألولوية القصوى لالستثمار الموصى به

ها بالقرب من المكتب الحالي حول ساحة المدينة التي سيتم إنشاؤلجي( إمركز وادي موسى القديم  )بما فيها 

لدائرة البيئية في سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، وتطوير منطقة سياحية عالية الكثافة قرب بوابة مدخل ل

هذه المناطق المتصلة بحدائق وادي موسى المركزية  ستكون مناطق  ية البتراء األثرية ومركز الزوار،محم

المطاعم، والمقاهي، وبائعي المثلجات،  حيث ستشتمل على مختلف ،والقاطنين على حد سواء للسيّاحاجتماع 

والمحالت، والمؤسسات الترفيهية وعوامل الجذب السياحية التي تناسب جميع الفئات العمرية.  وستحاكي الحدائق 

 روح وتقاليد األودية الخضراء في المنطقة. ،ي سيتم تطويرها والمحافظة عليهاتل، والمسطحات الخضراء اعامةال

 لمرور الى اقل مستوى وتطبيق نظام باصات جديد.ويجب تقليل حركة ا

 التطوير يجب أن يحقق االمور اآلتية : اوهذ

 : ايجاد مكان يستطيع السياح واألهالي قضاء أوقاتهم في جو مريح 

 االستمتاع بالمقاهي والمحال والمطاعم والمتاحف. -

 اإللتقاء باألصدقاء والمعارف. -

 ائق العامة.التمتع بأجواء الراحة في الحد -
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 توفير مكان عام لفعاليات تستفيد منها محمية البتراء األثرية. -

 : خلق فرص عمل ودخل 

 فرص عمل للناس من كافة انحاء اإلقليم.  -

 احتماالت المجتمعات على نطاق ضيق ) مطاعم، كفتيريات للسكان من كافة انحاء اإلقليم (. -

 ت مرتبطة بموسم الزيارات فقط.تعزيز خلق القيمة ألن هذه األعمال ليس -

 : خلق البيئة المثالية لالستثمارات الخاصة الكبرى في المناطق 

 القرب من مدخل المحمية. -1

 القرب من المنطقة السياحية الرئيسية. -2

 توفير خدمات البنية التحتية. -1

نموي السياحي وبدعم من بحسب األهداف المتوسطة والطويلة األمد للمخطط الشمولي إلقليم البتراء الت

الحكومة األردنية تم توفير إطار للظروف المناسبة لقيام مشاريع خاصة من قبل مجتمع األعمال المحلي باإلضافة 

 إلى المستثمرين األردنيين واألجانب لالستثمار في المشاريع المقترحة.

 إلى استثمارات عامة :إن منطقة السياحة الرئيسية الجديدة لوادي موسى وإقليم البتراء بحاجة 

 حدائق مركزية عامة. -

 بنية تحتية أساسية الستثمارات في فنادق سياحية كبرى. -

 النقل العام بشروط تحافظ على البيئة. -

إنشاء سوق رئيسي على بوابة الخروج من محمية البتراء األثرية لتوفير الراحة وخدمات الطعام  -

 مباشرة. والشراب والتسوق للسياح بعد الزيارة 

تجديد المنطقة على طول الطريق من مدخل المحمية إلى بناية سلطة إقليم البتراء الحالية /  -

 إلجي.

 إنشاء منطقة جذب في وسط المدينة في نهاية المنطقة المجددة مثل ) متحف البتراء (. -

 االستثمارات الخاصة : 

 فنادق كبرى. -

 بيوت ضيافة ) بوتيك اوتيل (. -

 ومطاعم ومرافق ترفيه... الخ..متاجر  -

 وفي خطة استعماالت األرض تم تحديد منطقتين للسياحة المكثفة :

 المناطق المحيطة بالحدائق العامة. -1

 طريق الفنادق. –طريق الطيبة وادي موسى  -2

ألنها تعزز فرص تنمية إقليم البتراء –وادي موسى  –يجب أن تعطى األولوية لتطوير الحدائق العامة 

 كامالً بما يعود بالفائدة على السكان المحليين والسياح.

 : الدخول والخروج بوابة –محمية البتراء األثريّة 

هذه أهم منطقة بالنسبة للسائح ألنها مركز اهتمامه وسبب الزيارة في األصل. وحالياً على مدخل المحمية 

يريا ودورات مياه وكافة الخدمات األخرى. يجري بناء مركز زوار توجد به معظم الخدمات من بيع تذاكر وكفت

وأفضل االستثمارات على مخرج المحمية هو إنشاء مجمع تجاري وتسوق كبير يرتاده السائح بعد خروجه من 

المحمية متعباً وأماكن تسلية بعد الزيارة وعناء التعب لينال السائح قسطاً من الراحة ثم يشتري ما يحتاجه من 

 لسياحية المتوفرة في المجمع. التذكارات والمنتجات ا

إن بناء مركز التسوق هذا على مخرج المحمية هو المكان األمثل بحيث يمر السائح من خالل المركز إلى 

حيث ال يوجد مكان خروج إالّ من هذا المجمع أو المركز. إن من أهم االقتراحات تجميع كل المحالت  –الخارج 

مركز التسوق هذا لكي يستطيع السائح شراء المنتجات السياحية والسلع المبعثرة والمنتشرة داخل المحمية في 

المحلية المعروضة. يجب أن يكون تصميم هذا المجمع بحيث تكون المحالت مفتوحة ويؤدي بعضها إلى البعض 

 اآلخر على شغل البازارات التقليدية.

يارة المحمية وليست فقط كما يجب أن تكون هذه المخازن مفتوحة للسكان المحليين خارج أوقات ز

 مقتصرة على السياح.

 

 :التقييدية لواديا تنشيط منطقة

من أكثر مناطق الوادي جذباً هو المنظر اآلخاذ المطل على الوادي بزراعته التقليدية المتمثلة بالمصاطب 

يتعرضان التقليدية على طول الوادي. ويمثل هذان الواديان أهم المناطق الخضراء في وادي موسى لكنهما 

 لإلهمال منذ سنوات.
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ومن االقتراحات إقامة طرق للمشاة بمحاذاة الواديين وممرات لعربات تجرها الخيول لكي يستمتع الزائر 

برؤية هذه المناظر الجميلة كما ان إعادة بناء طرق الحصاد المائي التقليدية التي تفيد المزارعين ويستمتع برؤيتها 

 لمناظر الجميلة.الزائرين اضافة جديدة لهذه ا

وهناك خطة مقدمة من السكان المحليين بإقامة طريق فوق الوادي بعد عمل خلطة اسمنتية لقاع الوادي 

لكن هذه الخطة ال يوافق عليها المستشارون وذلك ألنها تزيد من خطر السيول وسرعة تدفق المياه حيث أثبتت 

الطريقة تؤدي إلى جفاف المناطق المرتفعة وزيادة عاماً أن هذه  11التجارب في أوروبا وأمريكا ألكثر من 

 السيول الجارفة في المناطق المنخفضة. لذلك فإن المليارات تنفق حالياً إلعادة مجاري األنهار الى طبيعتها.

 

 : مشاريع أخرى مرتبطة باإللقيي  2.3.3

قع جذب الى وجهة إن تنمية مناطق سياحية ذات كثافة منخفضة تكمن في تحويل إقليم البتراء من مو

عضها البعض تحتاج إلى المزيد من وسائط النقل وتزيد من كلفة البنى بسياحية وال تعني تنمية جزر منفصلة عن 

 التحتية لذا فيجب إقامة نظام لمرافق مترابطة وأماكن جذب سياحي تعطي تجربة سياحية فريدة إلقليم البتراء. 

ة ذات الكثافة المنخفضة في كافة المجتمعات السكانية داخل ومن الممكن تطوير وتنمية المناطق السياحي

سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي اعتماداً على أولويات التنمية في كل مجتمع وحاجة السوق وإبداع وذكاء 

المواطنيين. ويمكن للمواطنين من المجتمعات األخرى العمل في مناطق من هذا القبيل في وادي موسى وليس 

 ي مناطقهم.فقط ف

 ويمكن تلخيص أهداف التنمية السياحية واستراتيجية االستثمار باآلتي :

 تنويع المنتج السياحي. -1

 خلق فرص دخل في المناطق غير المركزية. -2

 االستفادة من الحيوانات والتقاليد المرتبطة بها. -1

 خلق مرافق إقامة سياحية بديلة. -1

 خلق فرص عمل بديلة. -1

ة مشاريع لها أهمية استراتيجية كبيرة في نقل البتراء من وصفها الحالي إلى منتجع سياحي من وثمة ثالث

 الدرجة األولى :

 : إليضاحاالحيوانات ومركز  حديقة -1

يتميز إقليم البتراء بتراث غني باقتناء الحيوانات وتربيتها والتعامل معها. والحيوانات عنصر مهم في 

وأن السياح يربطون بين البداوة وبين اقتناء حيوانات معينة مثل اإلبل. التجربة السياحية خصوصاً 

لكن اقتناء الحيوانات بأعداد كبيرة داخل المجتمعات السكانية يمكن أن يسبب تلوث البيئة مثل انبعاث 

 الروائح الكريهة والمخاطر الصحية األخرى.

داخل محمية البتراء األثريّة ويعتبرها كثير  وحالياً تستخدم الخيول وبعض الحيوانات األخرى لنقل السياح

من السياح تجربة سلبية. ويعطى الزائر كجزء من تكلفة التذكرة ركوب مجاني إلى بداية السيق على الرغم من أن 

( دنانير. وكثير من السياح  11 – 7أصحاب الخيول يستغلون السياح ويطالبون ببخشيش مرتفع يتراوح بين ) 

ظهور الخيول بغير المريحة باإلضافة إلى أخطار الحيوانات على المشاة وعلى األطفال  يصفون الرحلة على

 المتسولين والباعة المتجولين باإلضافة إلى أخطار تدمير موقع التراث العالمي المميز.

لذلك فإننا نرى أن إنشاء صيرة عرض للحيوانات خارج محمية البتراء األثرية له آثار اجتماعية 

 وبيئية أفضل من استعمالها داخل المحمية، ومن اإلجراءات المقترحة :  واقتصادية

 .إنشاء طرق خاصة لركوب الخيول بالنسبة للسياح الذين يريدون الركوب بأنفسهم 

 .إنشاء منطقة خاصة لألطفال مع حديقة حيوانات 

 لزائرين.إنشاء منطقة للسباقات وعروض الحيوانات مثل الحمير والخيول واإلبل لجذب ا 

 .مركز إيضاح لدور هذه الحيوانات في حياة البدو 

 .متجر لبيع منتجات الحيوانات من جلود وألبان وإجبان وغيرها 

 .مطعم لبيع األكالت الشعبية البدوية 

لذلك فإننا نقترح أن تكون ملكية صيرة عرض الحيوانات هذه لجميع المعنين بالفعاليات الحيوانية السياحية 

يم البتراء داخل وخارج محمية البتراء األثرية وأن يتعاونوا في تقديم خبراتهم ودعمهم لهذه الفعالية في إقل

 السياحية المهمة.

وإننا نقترح أن تقوم سلطة إقليم البتراء بتخصيص وتقديم قطعة األرض إلقامة هذه الصيرة وأن توفر فيها 

ت وأن تكون هذه األرض على جانب الطريق المؤدي بين كل مستلزمات البنية التحتية من كهرباء وماء واتصاال

 ( كم مربع.1.1 – 1.21أم صيحون وبيضا وأن تكون مساحة القطعة ) 

وتقوم سلطة إقليم البتراء بمنح رخص محدودة لمالكي الحيوانات هذه ويفضل أن يكونوا من مالكي 

 صارمة عليهم بضرورة إتباع سلوك مهذبالحيوانات المستخدمة حالياً داخل البتراء ويجب أن تفرض قوانين 
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ا معاملة الحيوانات.  وتقوم السلطة بمراقبة وضبط سلوك مالكي الحيوانات تجاه السياح والزوار وان ال يسيئو

وتطبيق العقوبات بحق المخالفين. ومسؤولية اختيار اإلدارة المناسبة لهذه الصيرة تقع على عاتق هيئة إدارة 

 ة محترقة وذات خبرة في هذا المجال.الموقع بحيث تكون إدار

 (  11جدول ) 

 

 الحيوانات ومركز االيضاح حديقكيفة تقديرية : 

 

حيوانات بدو البتراء  حديقة

 االيضاحومركز 

مساحة المكان 

) تقدير م
2
 ) 

تقدير كلفة 

 البناء

تقدير كلفة البناء اإلجمالية 

 بالدينار األردني

تقدير كلفة 

 التأثيث

ثيث تقدير كلفة التأ

اإلجمالية بالدينار 

 األردني

 صفر صفر 1.111.111 1 1111.111 قطعة األرض

م21اسطبل بمساحات  111
2

 1.111 211 111.111 111 111.111 

 111.111 111 121.111 111 211 بدور الحيواناتالتعريف مركز 

 121.111 111 111.111 111 211 كفتيريا

 111.111 111 11.111 111 121 دكان

 111.111  2.111.111  171 مساحة الداخلية اإلجماليةال

 111.211     التخطيط والكلفة غير المنظورة

 1.111.211     الكلفة التقديرية اإلجمالية

 

 : متعدد األغراض همركز المؤتمرات والترفي

ياحة المنخفضة تواجة البتراء كباقي المنتجعات السياحية مشكلة المواسم السياحية. لذلك ففي مواسم الس

 .٪11فإن نسبة األشغال في الفنادق ال تتجاوز في حدها أألعلى 

إن السمعة العالية والماركة التجارية للبتراء واالستقرار السياسي في األردن وسهولة الوصول لإلقليم عبر 

الكلمة مركبة من (، وهذه  Mileالمطارات في العقبة وعمان يجعل من البتراء موقعاً جذاباً لما يسمى بسوق  ) 

 –حروف كل حرف فيها مأخوذ من كلمة والكلمات هي : اجتماعات / حوافز / تقاليد / أحداث اي مناسبات 

 والبتراء تحقق متطلبات هذه السوق والتي تحقق أرباح رأسمالية كبيرة من بين جميع أنواع السياحة.

تكون من قاعة واسعة تتسع الى ) لذلك فإننا نوصي ببناء مركز مؤتمرات وترفيه متعدد األغراض ي

شخص يمكن أن  111 – 11( شخص باإلضافة إلى عشر غرف أخرى أصغر تتسع كل منها إلى  111 -111

 تفتح على بعضها بوجود حواجز متحركة يمكن إزالتها وإعادتها.

 وهذا المركز يمكن أن يستخدم ألغراض مختلفة :

 .المؤتمرات الصغيرة والمتوسطة واالجتماعات -1

 المناسبات الخاصة والعامة مثل االحتفاالت ) حفالت األعراس والحفالت الموسيقية والمعارض (. -2

 يمكن أن تستخدم ألغراض عرض منتجات بكافة أنواعها. -1

إنشاء عروض لوسائل إعالم متعددة لشرح الخلفية الثقافية والتاريخية للبتراء وذلك بعرض أفالم  -1

 مثل ) انديانا جونز / ولورنس العرب وموسى ( .... الخخالل المواسم السياحية 

لقد أثبتت مثل هذه المراكز أنها تدر أرباحاً وعوائد مالية كبيرة على البلديات واألقاليم التي تستثمر في هذا 

تبنى  النوع من المراكز من خالل االستفادة من إقامة الزائر وما ينفق خالل إقامته. لذلك فإنه في كثير من األحيان

هذه المراكز من قبل القطاع العام ويقوم القطاع الخاص بإدارتها بموجب عقد أو اتفاقية تشغيل وكثير من 

 المؤسسات التي تدير الفنادق الكبرى لها خبرة في إدارة مثل هذه المراكز.

أن وهناك بديل آخر وهو بناء مركز متعدد األغراض للمؤتمرات والترفيه بقرب أحد الفنادق ويفضل 

يكون بين الفندق والمركز ممر مغطى يستطيع الزائر الوصول إلى الفندق بسهولة ألن الكثير من الزوار يفضلون 

أن تكون فنادقهم قريبة من مراكز المؤتمرات. ويقوم بإدارة هذين المرفقين هيئة إدارة ذات خبرة وباتفاقية شراكة 

أن تكون هذه االتفاقية بين المستثمر والفنادق األخرى في ستثمر ( ويمكن مبين القطاعين العام والخاص ) أي ال

المنطقة لكي تعم الفائدة على الجميع ويفضل أن يكون الموقع في منطقة الفنادق بالقرب من مدخل المحمية أو 

 .داخل البلدة القديمة في وادي موسى 
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 عدد األغراض((  تقدير كيفة االستثمار )مركز المؤتمرات والترفيه مت31الجدول )

 

 

مركز 

مؤتمرات 

 البتراء

مساحة 

 المكان 

)تقدير م 
1
 ) 

تقدير كيفة 

 البناء

تقدير كيفة 

البناء 

اإلجمالية 

بالدينار 

 األردني

تقدير كيفة 

 التأثيث

تقدير كيفة 

التأثيث اإلجمالية 

 بالدينار األردني

قطعة األرض 

 بدون مواقف

1.111 21 11.111 1 1 

قاعة 

المؤتمرات 

ة الرئيس

( مقعد 111)

 م  1بارتفاع 

111 1111 111.111 111 111.111 

غرف  11

بمعدل مساحة  

م 71
2

بينها  

فواصل 

 متحركة

711 111 111.111 111 111.111 

 121.111 111 211.111 111 111 مكان عام

 111.111 111 111.111 111   111           كفتيريا

االدارة 

 والمخازن

211 111 211.111 211 11.111 

المساحة 

الداخلية 

 اإلجمالية

2.211  1.111.111  1.111.111 

التخطيط 

والكلفة غير 

 المنظورة

    171.111 

الكلفة التقديرية 

 اإلجمالية

   1.111.211 

 

 :معهد التصمي اليدوية و لحرفوا يفنونلمركز البتراء 

جديٍد لإلبداع والتجديد والتّميز ، وفي هذا  إن تشابه المنتجات الناتج عن العولمة قد أدى إلى إيجاد معنىً 

السياق فهناك طلب متزايد على التصاميم المميزة المستوحاة من الثقافة المحلية ومن خيال ومهارات الحرفيين 

 المبدعين. 

وهناك فئة متزايدة من السيّاح الراغبين باقتناء منتجات أصيلة ومميزة، حيث أن مقياس األصالة هو مدى 

ا بالتراث الثقافي للحرفيين. وتخيب آمال الزائرين إلقليم البتراء الباحثين عن المنتجات األصيلة والمميزة؛ ارتباطه

وذلك ألن المحالت التجارية في اإلقليم توفر البعض القليل من المنتجات الحرف اليدوية والتذكارات التي تّمتاز 

تجات الحرف اليدوية ال تتّم صناعتها محلياً بل يتّم بهذه الصفات، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الكثير من من

استيرادها من دول أخرى مثل سوريا، ومصر، واليمن، والعراق، والهند، والصين، وهذا األمر مؤسف حقاً حيث 

 أن تقاليد ومهارات البدو في البتراء قد تّم إدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي لإلنسانية.

إدخال وسائل حديثة في صناعة المشغوالت اليدوية يساعد بال شك في تحديثها في مجاالت مختلفة إن 

خاصة ما يتعلق منها باختيار مواد بديلة وتقنيات مناسبة أو بإدخال خطوط إنتاج جديدة، ولضمان النجاح فال بّد 

تطبيقه من خالل معاهد تدريب مؤهلة أوال من أن يتوافق التصميم مع المنتج )المشغوالت الحرفية(، وهذا يمكن 
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توفر برامج تحرر القدرة اإلبداعية الشخصية للمصممين وتّمنحهم المعرفة الخاصة بمختلف أنواع المواد من 

 حجارة وطين وزجاج وخشب ومعادن وأقمشة وورق وذلك الستكشاف األبعاد الثالثية لألشكال بسهولة.

أصبحت ، وفي التعبير الثقافي التنّوع تظهرتصاميم يدوية والالالمشغوالت إن  باختصار، يمكننا القول:

االقتصادي  من حيث النمو البتراء إلقليم فوائد هامةيمكنها أن توفر األسواق الدولية، و حقيقية في موضة كذلك

 والنساء.السكان األصليين  األقل حظا منلفئة إمكانيات كبيرة لفرصا و وهي توفر والترابط االجتّماعي،

من شأنه أن ، والذي الراجف في للتصميممعهد و والحرف اليدوية للفنون مركز بإنشاء لذلك يُوصىو  

وينبغي  ستكون بمثابة ممتلكات قيّمة ودائمة،المنتجات التي سيتّم تصميمها إذ أن . االبتكار في التصميم يعزز

التعبئة المنتجات الجديدة، و يمتصمب فيما يتعلقتدريب األساليب المبتكرة لل أن يركز على تصميمال لمعهد

للنساء  التدريب المهني التركيز بشكل خاص على مع المشاريع الصغيرة،إدارة التسويق، ووالتغليف، وتقنيات 

 .والشباب

 مثل الصندوق األردنية والمنظمات غير الحكوميةللمحافظة على البتراء  الجمعية الوطنية وينبغي دعوة  

، في حين أن التطوير المؤسسي للمشاركة في هذا، البشرية )صندوق الملكة علياء سابقا(األردني الهاشمي للتنمية 

أفضل للحصول على  التبادل الدوليعملية  تنظيم يمكن أن يساعد فيالصناعات الثقافية  اليونسكو لتنمية قسم

يفضل أن يكون على والحرف اليدوية، و الفنونمركز  في التصميم معهد كما وينبغي دمج تدريب وأفضل خبراء،

الراغبين بالذهاب  السيّاح والذي من شأنه أن يلبي تطلعات، الراجف القديمة بلدة مثلالطراز الحضري التراثي 

 اليونسكو قائمة على المتّميزة أهم المواقع واحدة من بجدارة ، ولتكونمن الطراز العالمي وجهة سياحية إلى

  .للتراث العالمي

يجب جودة عالية،  معايير بوجود االدعاءالمصداقية على  وإلضفاء، وحيوية عةأكثر مت التسوق ولجعل  

 .األكثر شعبية بشكل شخصي بعض األصناف إنتاجعملية  لمشاهدة / للمشترين للسيّاح فرصةأن تكون هناك 

من أجل جعل المنتجات المعروضة في غرفة العرض لمركز الفنون والحرف اليدوية متنوعة ومثيرة 

م قدر اإلمكان، ينبغي دعوة منتجي السلع اليدوية من كافة مناطق اإلقليم لعرض منتجاتهم في الجمعية لالهتّما

سيتّم  -التي سيتّم تحديدها ومراقبتها من قبل سلطة إقليم البتراء  -التعاونية. وإذا استوفت منتجاتهم معايير الجودة 

 ضمام للجمعية عندما يتّم بيع منتجاتهم بنجاح.دعوتهم لتقديم منتجاتهم على أساس تجريبي، ويمكنهم االن

 الحرف اليدوية:و للفنونلمركز إقليم البتراء  تخيلها التي يمكناسعة من المنتجات هناك مجموعة و

  صناعة يدوية من الفضة أو معادن وأحجار ثمنية أو غير ثمينة. –جواهر تقليدية 

  صناعة يدوية.  –سجاد وشراشف صوفية 

 دوية من الصوف أو القماش بتصاميم بدوية تقليدية ) تصاميم البدول أو التصاميم النبطية مصنوعات ي

 التقليدية (.

 .) إنتاج قطع أثريّة تقليدية ) من تقاليد األنباط أو البدول 

 .منتجات جلدية يدوية تقليدية 

 .أدوات منزلية تقليدية 

  فولكلوري. –فن تقليدي محلي 

  األردنيين المعاصرين.منتجات الفنانين 

وهناك مجال إلضافة الكثير من المنتجات وخطوط اإلنتاج. وهناك شي مهم وهو قبول الدفع عن طريق 

 بطاقات االئتمان وتوفير خدمة الشحن السريع والموثوق لتجنيب السياح عناء حمل هذه األشياء بجانب امتعتهم.

ركز. وضبط ومراقبة استراتيجية التسويق وتوجيه ويجب أن تقوم هيئة إدارة ذات خبرة بإدارة هذا الم

 الجمعيّة التعاونية التي تسيّر هذا المركز على أن تكون أسعار المنتجات بمستوى تنافسي.
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 ( 33جدول ) 

 تكيفة االستثمار التقديرية ) مركز البتراء ليفنون والحرف اليدوية ومعهد التصمي ( 

 

 

مركز البتراء 

لفنون ليحرف وا

شامل لمركز 

 التصمي  

تقدير مساحة 

 المكان 

)م 
1
 ) 

تقدير كيفة 

 البناء

تقدير كيفة 

البناء اإلجمالية 

 بالدينار األردني

تقدير كيفة 

 التأثيث

تقدير كيفة 

التأثيث 

اإلجمالية 

 بالدينار األردني

   

قطعة األرض 

 بدون مواقف

2.111 21 11.111 1 1    

أرضية عرض 

  االنتاج الحرفيّ 

111 111 

 

111.111 

 

111 11.111    

 111.111 111 111 معهد التصميم

 

211 71.111    

    71.111 111 121.111 111 211 المتجر

    121.111 111 111.111 111 211 كفتيريا 

االدارة 

 والمخازن

211 111 111.111 211 11.111    

المساحة 

الداخلية 

 اإلجمالية

1211  721.111  111.111    

التخطيط والكلفة 

 غير المنظورة

    211.111    

الكلفة التقديرية 

 اإلجمالية

    1.211.111    

 

 

 

 : نظام النقل العام في البتراء ليسكان المحييين والسياح

إن إحدى نقاط الضعف للبتراء هو الوضع غير المرضي للنقل حيث يشهد وسط البلدة في وادي موسى 

ت مرورية كثيفة نظراً لكثرة السير وخصوصاً حافالت السياح الكبيرة التي تسبب تلوثاً للبيئة كثاقة سير واختناقا

عوادمها من مواد سامة ومضرة مثل ثاني أكسيد الكربون مما يجعل السياح يتجنبون منطقة وسط  تطلقهبسبب ما 

 البلد.

ك يعيق التنمية االجتماعية قل في اإلقليم غير مرضي للسكان المحليين وهو بذلظام النوكذلك فإن ن

واالقتصادية في اإلقليم فعلى سبيل المثال تضطر الباصات لالنتظار قبل االنطالق حتى تمتلىء عوضاً عن أن 

يكون هناك دور ينظم حركة الباصات. وهذا يجعل من الصعوبة لمن ال يملكون سيارة خاصة الوصول إلى 

 أعمالهم في اإلقليم.

لي ال يشكل خياراً للسائح وذلك نظراً لوجود االزدحامات المرورية وكذلك عدم ونظام النقل العام الحا

 رغبة السائح لقضاء وقت إضافي في مناطق أخرى في اإلقليم.

( فإن إنشاء نظام نقل عام فاعل في اإلقليم ضروري جداً لتحويل  1 – 1وبذلك وكما بينا في فصل ) 

ية عالمية. ويظهر الجدول إدناه تقديرات أولية لسيناريو مبني على البتراء من مجرد موقع سياحي إلى قبلة سياح

مليون سائح في سنوات الذروة وهذا يعني أن عدد الزوار اليومي يبلغ  2نظام سير متطور جداً يستوعب حوالي 

 آالف إلى عشرة آالف زائر. إن هذا النظام مصمم الستيعاب الطاقة القصوى للنقل. 1حوالي 

الحسابات على المسافة المقطوعة بالكليومترات في السنة وعلى الكلفة اإلجمالية لتشغيل  وقد اعتمدت هذه

 111( وظيفة جديدة سوف تفتح ) منها  111النظام بالكليومتر في السنة. وبتشغيل النظام بطاقته الكلية فإن ) 

دنانير  1.11دينار إلى  2.11ن ) إدارة (. واالحّصة الرئيسة من الكلفة للفرد ستبلغ بي 11صيانة و 21سائقيين و 

( وهذه تغطى من خالل سعر تذكرة دخول محمية البتراء األثريّة. ويجب أن ال ننسى أن الحركة اإلضافية للزوار 
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سوف ينتج عنها زيادة في معدل االنفاق / الصرف لكل زائر في التسوق ووسائل الترفية وزيارة أماكن سياحية 

 أخرى.

عدد من المنتجات السياحية وفرص االستثمار في إقليم البتراء التي ان تم تنفيذها  يبين المخطط الشموليّ 

فستزيد من عمق التجربة السياحية وتقوي التنمية في إقليم البتراء وتجعل منه قبلة سياحية. لذلك فإن االقتراح 

ن خالل هيئة إدارة يقضي بتسهيل تطوير منتجات وخدمات سياحية جديدة باإلضافة إلى توفير دعم تسويقي م

 .الوجهات السياحية

 ( 34جدول رلق  ) 

 تقدير كيفة منظومة النقل العام في البتراء.

  

نظام النقل العام في 

 البتراء

 2المرحية األولى  

 سنوات 3 –

 المرحية الثانية    

 سنوات 2 – 4

 المرحية الثالثة 

 سنة 10 – 2

 3عدد الباصات    

راكب  220باصات 

 20 باصات 2و

 راكب

 22عدد الباصات  

راكب  220باصات 

 20باصات  20و

 راكب

 22عدد الباصات  

راكب  220باصات 

 20باصات  20و

 راكب

  1 21 11 

المسافة االجمالية 

 ومتربالكيل

 121.122 2.171.111 1.111.111 

تكاليف الموظفين 

 السنويّة

دينار اردني في 

 السنة

111.111 171.171 1.111.117 

هالك السنوي االست

للباصات )تناقص 

 قيمة الباصات( 

دينار اردني في 

 السنة

111.121 117.171 1.111.172 

تكاليف الباص 

 السنويّة المتغيرة

دينار اردني في 

 السنة

211.111 711.211 1.111.171 

االستهالك السنوي 

لورشات التصليح 

)تناقص قيمة 

 الورشات(

دينار اردني في 

 السنة

11.111 111.111 271.111 

التكاليف االجمالية 

 السنويّة

دينار اردني في 

 السنة

771.122 2.112.111 1.171.111 

معدل التكلفة 

االجمالية للباص/ 

 كيلومتر

دينار اردني للباص 

 /كيلومتر

1.11 1.11 1.11 

معدل التكاليف 

اليومية لنظام 

 الباص

دينار اردني في 

 اليوم

2.111 1111 11.111 

 

 

للنقل من مبيعات التذاكر واإلعالن. وبشكل  العائدات المحتملةيؤخذ بعين االعتبار عند احتساب الكلفة لم  

عام فإن مثل هذا النقل المتطور سيكون له تأثير ايجابي كبير لتحسين خيارات التعليم وحركة الوظائف لكافة 

 السكان المحليين.

 

 

 الخدمات والمنتجات السياحية االخرى 

الى عدد من المنتجات السياحية وفرص االستثمار في اقليم البتراء خطط االستراتيجي الشمولي الماشار 

البتراء  عى التنمية في اقليم(. ان تطبيق هذه المشاريع سيزيد التجربة السياحية وير1.1.1و  1.2.2الى )انظر 

تجات والخدمات السياحية الجديدة باالضافة الى دعم مما يجعله وجهة سياحية عالمية لذا يوصى بتسهيل تنمية المن

 تسويقها من خالل هيئة ادارة الوجهات السياحية.
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 الملحقات  .1

 انظر الملف المنفصل مع الملحقات  
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 مشاريع االستثمار المقترحة إلقليم البتراء .2

 

 يحيةمع الرسوم التوضانظر الملف المنفصل 
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 أطلس الخرائط  .1

 الخرائط معانظر الملف المنفصل                  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


