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 اد المخطط الشموليلمحة عامة عن إعد

 الهدف العام:
البتراء التنموي السياحي  إقليمالهدف العام للمشروع هو تزويد سلطة  إن

البتراء بطريقة فاعلة  قليمخطط لها إلخطط شمولي استراتيجي لتوجيه التنمية الم  مب

  لفائدة المجتمع المحلي على مدى السنوات العشرين القادمة. ومستدامةومتوازنة 

نظرا لمكانتها العالمية  األثريةعناية خاصة لحماية محمية البتراء  إلى األمرويحتاج 

 البتراء التنموي السياحي. إقليموالتي تقع بشكل كامل ضمن منطقة سلطة 

 مدة المشروع:
 (  1111حزيران  -1111شهر  )تموز  11 

 :المخطط إعدادعملية 
راء تشتمل على مرحلة البت قليمتطوير الخطة الشمولية االستراتيجية إل إن

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

للتوسع في التحليل التفصيلي والسيناريوهات واالستراتيجية  األساسالمرحلة هي 

 في األثريةبما في ذلك قوانين تشجيع االستثمار الخاص مع مراعاة حماية المحمية 

تقارير  إعدادالبتراء فقد تم  قليمالتقرير العام إل إلى باإلضافةو . قليمكل أنحاء اإل

 ستراتيجيةاتتضمن خطة  قليمالستة داخل اإل المجتمعات المحليةلكل من  منفردة

الحسبان المزايا الخاصة لكل من  فيخذة آالة ومستدامة لكل منطقة  متوازنة وفعّ 

 هذه المجتمعات.
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 البتراء  قليمإلنسبة الب رثريةاألأهمية محمية البتراء 
 

يلعب القطاع السياحي دورا مهما في التنمية االقتصادية واالجتماعية في 

 الدور حيثوتحتل محمية البتراء األثرية مكان  الصدارة  في هذا   البتراء. إقليم

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

ونظرا لقيمة البتراء العالمية المميزة  ،نظيرها لصخر تحفا فنية وجمالية عزّ في ا

لتراث العالمي البتراء على الئحة ا بإدراج 1589قامت منظمة اليونسكو في عام 

 الدنياواحدة من عجائب  1117كما تم اختيارها في عام  ،كموقع تراثي عالمي

اليونسكو التراث الثقافي البدوي درجت  منظمة أ  1118وفي عام   .الجديدة السبع

 المادي.غير  اإلنسانيالبتراء ووادي رم ضمن قائمة اليونسكو للتراث  إقليمفي 

 

 511.111 إلى 1111عام  في اإلجماليوصل عدد زوار البتراء  

مليون  1.13مقتربا من الطاقة االستيعابية القصوى لمحمية البتراء األثرية والبالغة 

عدد الزوار زاد حجم  فين الزيادة الكبيرة إ  منظمة اليونسكو.قديرات تزائر حسب 

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

االقتصادية  اإلمكانيةن أن نأخذ بعين االعتبار أولكن يجب  ؛االقتصاد الوطني

كما  ،طاقتها بعد لم تستغل بكامل المرتبطة به األخرىلقطاع السياحة والقطاعات 

غير  األثريةبما فيها محمية البتراء  قليمن حماية الموارد الطبيعية والثقافية في اإلأ

 كافية.

يحد من التنمية االقتصادية ويفاقم  لإلقليمن الخلل في البنى التحتية إ

الفائدة المرجوة  يحصلون علىال  البتراء إقليمن سكان إلذلك ف  المشكالت البيئية.

ن تطوير وتحسين البنية التحتية إلذا ف  .قليموالفرص الكبيرة في اإل مكانياتاإلمن 

   هو مطلب متزايد لتسهيل النمو االقتصادي. 
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 البتراء قليمالتحديات الرئيسة إل

على المنتجات والخدمات تحسينات داخل محمية البتراء األثرية و إجراءإن 

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

  .لإلقليمحجم التفاوتات واالحتقانات االجتماعية ويحمي الموارد الثقافية والطبيعية 

يخاطب القضايا االقتصادية  االستراتيجي إن مشروع مخطط البتراء الشمولي

البيئية األكثر إلحاحاً والمرتبطة بمحمية البتراء األثرية، ونمو السياحة االجتماعية و

ال لألرض باإلضافة إلى التحديات االجتماعية وتحديات البنية واالستعمال الفعّ 

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

 .ات التي دارت في هذه المجتمعاتشالمجتمعية والمناق

 البتراء مما يلي: إقليموتأتي التحديات الرئيسة لتنمية 

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

 الدخل وعدد ونوعية الوظائف والتعليم والتنمية البشرية بشكل عام.

وذلك لتطوير سلسلة  ؛لمرتبطة بالسياحةتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات ا -

 ية لقطاع السياحة.إقليمتوريد 

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

 السياحة.

في العام والخاص  من القطاعين تشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية -

 االقتصاد المحلي.

 :ة البتراء األرثريةمن منظور محمي   التحديات .9
تحسين القدرة االستيعابية وتدفق الزوار بما يتماشى وراحتهم مع  -

 المحافظة على هذا التراث العالمي.

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

االنفاق مع وذلك لزيادة رضا الزوار ودفعهم لزيادة  األثريةالبتراء 

 ة على المحمية جراء ذلك.ثار السلبية المترتبالعمل على تخفيف اآل

المسبق للتذاكر وإرساء مفهوم تدفق الزوار  واإلصدارخدمة الحجز  إنشاء -

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

 مدار العام.

سياسة واضحة المعالم تختص بالحيوانات في محمية البتراء  إنشاء -

 .األثرية

وموقع التراث العالمي بطريقة منطقية  األثريةتراء ترسيم حدود محمية الب -

 المعنية. األطرافواضحة ي تفق عليها مع جميع 

 :السياحية البتراء اتالتحديات من منظور منتج .3
تكون  األثريةتخطيط وتنفيذ أنشطة سياحية خارج محمية البتراء  -

 مكملة للخدمات التي تقدمها المحمية.

وعوامل الجذب  األنشطة تنظيم وتسويق مجموعة متنوعة من -

 .قليمفي اإل أطولعلى البقاء لفترة  السيّاحالسياحية بطريقة تحفّز 

  أكثرمن خالل تقديم منتجات محلية  واألرباحزيادة العائدات  -

 وأعلى قيمة يتم ترويجها وتسويقها بمهنية عالية. إبداعا

خر للعمل بآدعم المشاريع الصغيرة والمشاريع العائلية بشكل أو  -

 عاً ضمن جمعيات تعاونية.م

من موظفين محليين على  الشخصي السياحي رافقالم  يجاد خدمة إ -

درجة عالية من التعليم والتدريب لتوفير مصادر مختلفة لفرص 

 عمل جديدة.

 أجلعلى طريقة "اصعد وانزل " من  كوكيةمإنشاء خدمة نقل  -

 والسكان المحليين على حد سواء. السيّاحتسهيل حركة 

 :يضااألر غاللت من منظور استالتحديا .4
وملكية  األثريةاالزدحام الكبير للمواقع وتتوافق حدود  وضع -

 )وضع  الطرق. خرى مثلاأل لمعالموا األراضي والوحدات البيئية

والوحدات  األثريةالكبيرة للمواقع  اتعالتجمتبين مناطق حدود 

 التي األراضيمع مراعاة  الطرق خرى مثلاأل لمعالموا البيئية

 لسكان(يملكها ا

إيجاد تعريف واضح لمناطق استغالل األراضي الحالية أو  -

 البتراء. إقليمالمقترحة داخل 

 وذلك للحاجةجمع بيانات ونظم معلومات جغرافية وخرائط موثقة  -

 الستغالليمكن االعتماد عليه في التخطيط  أساسالماسة لوضع 

  .األراضي

 اقبة والتخطيط. رفع كفاءة التطوير الحضري عن طريق المر -
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سياسة رسمية حول مدى مالئمة أو حظر التعدين  بإيجاداالهتمام  -

 األثريةالبتراء وذلك لحماية المواقع  إقليمفي بعض مناطق 

 .قليموفي اإل األثريةوالموارد في محمية البتراء 
في المناطق والمدن  األراضيإيجاد مقترح لتنظيم استغالل   -

   الواقعة خارج التنظيم.

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

معلومات عن النباتات والحيوانات والمصادر األخرى الموجودة في 

 .قليمأراضي اإل

صرامة لحماية البيئة الطبيعية وخاصة ما يتعلق  أكثر أنظمةوضع  -

 .قليمبالرعي وجمع الحطب في اإل

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

التنموية عن طريق التواصل والتنسيق الوثيق بين الجمعية  قليمخطة اإل

 البتراء التنموي السياحي. إقليمالملكية لحماية الطبيعة وسلطة 

 ومن منظور البنية التحتي ة: اجتماعيالتحديات من منظور  .6
الخقققدمات االجتماعيقققة وتوزيعهقققا غيقققر  قلّقققة الجيعققق تحقيقققق تقققوازن -

 .قليماإل أنحاءالمتكافئ في مختلف 

ي السققياحي وبققين البتققراء التنمققو إقلققيمتعزيققز التعققاون بققين سققلطة  -

خدمات المرافق( إليجاد سياسقة  توسقعة مرافقق  المقاولين )مزودو

 .قليمواضحة في اإل

ة مما العالق وأصحابسهلة بين المؤسسات  إنشاء بيئة تواصل -

البتراء التنموي السياحي  إقليميتيح وضوح التعامل بين سلطة 

 .األدوارلتجنب تداخل والوزارات المختلفة وذلك 

سلطة  بينتسهيل الحصول على المعلومة وإيجاد طرق تواصل   -

 البتراء التنموي السياحي  وبين السكان المحليين. إقليم

سقلبي علقى البيئقة توفير نظام مواصالت حديث للحقد مقن التقأثير ال -

والذي تسببه الحقافالت التقي تعمقل بوققود القديزل وحركقة المقرور 

 المزدحمة بشكل متزايد وخاصة في وادي موسى.

 

 

 

 

ال بد أن يتم البتراء  إقليملتنمية في ا زيادةتواجه التي  إن التحديات الرئيسة

 توائميسة الخطة االستراتيجية الرئتأكد من أن الرؤية ولل تناولها بشكل مفّصل

 الستة لمجتمعاته المحليةو البتراء قليممكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات إل

 . كالً على حدا
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 البتراء  إقليملمحة عامة عن 

وتبلغ .(شبه ال مركزية) التنموي السياحي إدارة   البتراء إقليم تتولى سلطة  

تقع عليها محمية  دونما 1131.81ألف دونم منها  1753.11 قليممساحة اإل

ووادي  ،والطيبة ،والراجف ،، وتقع المجتمعات المحلية الستة )دالغةاألثريةالبتراء 

لف أ 17.511حيث يبلغ عدد سكانها  قليموبيضا( ضمن اإل ،م صيحون، وأموسى

، ويربط بين المجتمعات 1115العامة لسنة  اإلحصاءاتنسمة حسب تقديرات دائرة 

بط طريق وادي ة طرق سريعة ومصانة بشكل جيد، حيث يرالمحلية الستة شبك

بمنطقة وادي موسى،  قليمإلن في شمال اعربة منطقتي بيضا وأم صيحون الواقعتي

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

بط فترت قليمالجزء الجنوبي من اإل أقصىمنطقة دالغة الواقعة في  أماالسياحي(، 

 بالراجف عن طريق شارع مسعودة.

 

 المجتمع
 عدد السكان

 1115دائرة اإلحصاءات 

 مساحة األراضي الموجودة

 بالدونم كل منطقةداخل حدود 
 القبائل 

 العمارين 33 111 بيضا

 البدول 151 1,631 أم صيحون

 ةاللياثن 331,7 189,17 وادي موسى

 ةاللياثن 111,3 715,9 الطيبة

 الرواجفة 881,1 371,1 الراجف

 السعيديين 331,1 131,1 دالغة

  3134,1* 511,17 المجموع الكلي

لتنمية تطلها الم  منطقة سكنيةوالمصنفة ك وادي موسى الواقعة ضمنالحي  منطقة باستثناء*

 .بعد
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 البتراء قليمإل الشموليةالرؤية 

 ،عالمية بامتياز سياحيةإلى قبلة جذب سياحي  منطقةالتحول من مجرد 

 نوعية الخدمةووالفريد من نوعه  األصيلعلى تراثها الطبيعي والثقافي  مرتكزة

 المعايير البيئية العالية.ذات  المميزة

 البتراء: قليماألهداف االستراتيجية إل

   على المدى الطويل  لإلقليمالقيمة الطبيعية والتراثية الفريدة حماية وحفظ

االقتصادية التي تجنى على  المنافع من  أكثر باألهميةتحظى  يجب أن

 المدى القصير.

  في ظل مجموعة مختصة سلوكيات المبادرة واقتصاديات السوقتشجيع  

 .ق بصرامة وشفافيةبطالتعليمات التي ت  األنظمة ومن 

  من خالل تنمية وتطوير األنشطة  قليمعلى مستوى اإل اإلبداعتعزيز قيمة

 .والخصائص التي يمتاز بها للمنافسة االقتصادية

 ديثة ومريحة وعلى مساحات محصورة مما تنمية المدن بأنماط بناء ح

تسمح بحيث خدمتها بالبنى التحتية والخدمات العامة وتيح سهولة ي

قدر من مساحات  أقل استهالكية بالمستقبل يةالسكانالزيادة باستيعاب 

 .األراضي

 توفير البنى التحتية والخدمات العامة  لمن خال متكافئةالفرص ال إتاحة

 .قليماألساسية في جميع مناطق اإل
 

العمل بمسؤولية  على التنموي  السياحي   البتراء إقليمسلطة  يشتمل دور

التنمية  وفير الرعاية والمحافظة علىالمنطقة وت هذه ية فيالكنوز األثر لحماية

 سلطة كذلك على العمل بما يحققويشتمل دور ال  وسيلة متاحة. لبشكٍل مستدام وبك

 المتكافئة الفرص توفيرالمساواة االجتماعية و السعي لتحقيقو قليمسكان اإلمصالح 

إشراك كل من  ستضمن السلطة أخيرا فإنو على حٍد سواء.  المواطنينلجميع 

 بشكل فاعل في عمليات التنمية المستقبلية. لإلقليم الستة المحلية المجتمعات
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 البتراء  إقليم ضمن وادي موسى

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كبر مركز للتجمع السكاني واإلداري  في إقليم البتراء، أتعتبر وادي موسى 

 ليم.  حيث تقع قرب المدخل الرئيسالرغم من أنها ال تقع جغرافيا وسط اإلقعلى 

الذين يزورون إقليم   للسيّاح اء األثرية، وتعتبر المدخل الرئيسلمحمية البتر

ما وسط المدينة أو لخاصة بالسياح تقع إولذلك فإن معظم السكان والمرافق ا ؛تراءالب

معظم المرافق العامة من  وتتركز فيهاعلى طول الطريق السياحي باتجاه الطيبة.  

البنوك والخدمات اإلدارية الخاصة بإقليم البتراء. ومن الواضح أن وادي موسى 

 تتمتع بأفضل بنية تحتية.  

حيث أن معظم الحافالت  ،دي موسى مركز المواصالت لإلقليموتعتبر وا

فطريق الملوك  يربط  وادي  ،المتجهة إلى مختلف مناطق األردن تغادر منها

أو من خالل  ،موسى بشمال األردن من خالل مدينة الشوبك ومن ثم مدينة مادبا

شارع ويربط م من قبل معظم  الزائرين للبتراء، الطريق الصحراوي الذي يستخد

الملوك وادي موسى بجنوب األردن ويّمر بمدينتي الطيبة والراجف.  أما شارع 

 وادي عربة فيربط وادي موسى بالمجتمعات الواقعة إلى الشمال من إقليم البتراء.

 المجتمعات المحلية الستة أكبر مجتمع محلي من بينوتعتبر وادي موسى 

 8.511إناث و 8.181نسمة ) 17.189وذلك بعدد سكانها البالغ  في إقليم البتراء

دونما )المنطقة  7.331(  وبمساحة تبلغ 1115ذكور دائرة اإلحصاءات العامة 

التي تقع ضمن حدود المدينة وبدون منطقة الحي(.  أما الكثافة السكانية )مبنية على 

 1115نسمة لكل دونم في عام  1.3المنطقة الواقعة ضمن حدود المدينة( فكانت 

نسمة لكل دونم. وتعتبر  1النسبة أعلى قليالً من معدل اإلقليم والبالغ  وتعتبر هذه

% أعلى نسبة نمو سكاني في 3.1نسبة النمو السكاني في وادي موسى والبالغة 

إقليم البتراء)استناداً إلى حسابات شخصية حيث استخدمت أعداد السكان التي قدمتها 

كمؤشر(  1115-1555بين دراسة سيجما لمدة عشر سنوات للفترة الواقعة 

 تتكون منوالغالبية العظمى من سكان وادي موسى ينتمون إلى قبيلة اللياثنه والتي 

 عدة عشائر.

تسيطر قبيلة اللياثنة في وادي موسى على التجارة والسياسة في إقليم 

قرب المجاري المائية والينابيع في وادي موسى ووادي  وااستوطنقد البتراء. و

اللياثنة هي األكثر عدداً حتى اآلن وهم الرواد في قطاع السياحة.  وعشاثر ،السدر

وا عملهم بحراسة مدخل مدينة األنباط  في القرن الحادي والعشرين عندما أحيث بد

وكان المرشح  ،األوائل السيّاحكانت الشرطة تعين مرشدا من اللياثنة لرعاية 

وقع اللياثنة واضحاً في مسؤوالً وبشكل شخصي عن حماية المسافرين. ولم يزل م

سياحة البتراء في القرن الحادي والعشرين حيث أنهم يسيطرون وبشكل شبه كامل 

على جميع الفنادق والمطاعم المحلية ومكاتب السياحة إضافة إلى النشاطات 
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على مستوى عال من  بأنهمالسياحية المرتبطة باإلرشاد والخيل. ويتميز اللياثنة 

 التعليم نسبياً.

المناطق الرئيسة للفنادق في إقليم البتراء تقع على جزء من جانب  إحدى

وهذا الطريق يعرف  ،طريق الملوك الذي يصل منطقة الطيبة بوادي موسى

بالشارع السياحي  وذلك إلطالالته الخالبة على وادي الطيبة وعلى الجبال التي تقع 

رافق السياحية حيث تنمية الم أجلخلفه.  وهذه المنطقة تعتبر مهمة للغاية من 

ثالثة مناطق  1111قد حدد تقرير سيجما لعام ف أوصت الدراسات السابقة بتقسيمها،

 بين وادي موسى والطيبة. السياحيطريق اللخدمة  (ج ،ب، أ)هي 

حيث  يةحساس المواقع أكثربالقرب من وادي موسى من  (أ)تعتبر المنطقة 

منها البيئية والطبوغرافية  أسبابعدة تم منع أي نوع من أنواع التنمية فيها وذلك ل

بالتنمية فيه  يسمحموقعا حساسا  تعتبرف (ب)المنطقة  بينما ،الجماليةووالجيوتقنية 

 (ج)منطقة أما ال ،تنمية ومعايير إشراف صارمة بشكل مقيد جداً ضمن قوانين

حدود فيها بشكل م بالتنمية يسمح حساسية حيثقع اموال أقلفتعتبر القريبة من الطيبة 

 (.ب ،أ)في المنطقتين  هو مطبقتشدداً مما  أقلقوانين في ظل 

جمعية(  15تقع معظم الجمعيات التعاونية في اإلقليم  في وداي موسى )

عضوا، أسست سنة  11منها جمعية سيدات األنباط التعاونية في وادي موسى )

دالء ة لألت الخاصة، والجمعية التعاوني(، وجمعية البتراء لذوي االحتياجا1555

في البتراء وجمعية بيت األنباط. وتشارك هذه الجمعيات في تنمية  نالسياحيي

 المعرفة واألمور المتعلقة بتاريخ األنباط. 
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 ة الموقعتحليل حساسي  

بدمج خرائط مجتمع محلي ولكل  لإلقليمتم إعداد خريطة أولويات التنمية 

خرائط أولويات التنمية لتحديد  استخدمتو ،ة النموحساسية الموقع مع خرائط فّعالي

 المصادراألثريّة و المواقعالتأثير على  من قدر بأقل تنميتهاالتي يمكن  المناطق

ر قدر من السهولة بالخدمات العاّمة بأك بحيث تسمح بتوفيرالطبيعية المهمة 

والمعايير على العديد من األسس  بناءً وقد تم إعداد هذه الخرائط  ،والفعاليّة

 الموضوعية:

 المعايير الموضوعيّة ما يلي:و األسسهذه  وتشمل

 طبوغرافية األرض.و المنحدرات -

 ا.المياه والجيولوجي علوم -

 الغطاء النباتي )األنواع والمناطق(. -

 المواقع األثريّة. -

 التربة الزراعيّة. -

 .(األحراش) الغابات -

 الصخور الجرداء. -

 .()االطالالت المناظر المهمة -

 .لشبكة الطرقنية التحتية الب -

 .صرف الصحياه واليالبنية التحتية للم -

 شبكة الكهرباء. -

 القرب من المدارس. -

 .لمنطقةمعالم ا -

 الخدمات الصحيّة. -

 للنزل السيّاحيّة.للسياحة و البنية التحتية -

 .يةالترفيه الساحات العامة والمرافق -

من منطقة إلى ويمكن أن تختلف  يةحصر : إن المعايير الموجودة في هذه القائمة ليستملحوظة 

 .أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (95-19)   

 

 
 

 



  (95-13)   

 

 

 

 



  (95-17)   

 

 

 



  (95-18)   

 

مكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات ل )سواط( تحليل

 وادي موسى لمنطقة

 وادي موسى لمنطقةتم تحديد مكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات 

 بناًء على تحليل دقيق وشامل:

 مكامن القوة:
 استراتيجيابتراء األثرية والذي يعتبر مكاناً القرب من مدخل محمية ال 

 لالستفادة من السياحة.

  معظم الفنادق والخدمات السياحية األخرى من مطاعم ومحالت بيع

 التذاكر تقع في وادي موسى وتؤمن وظائف للسكان المحليين.

 ن.ون ناجحومجتمع تجاري متطور ورجال أعمال محلي 

 ثار والسياحية واإلدارة جامعية لآل ة جيدة تشتمل على كليةمرافق تعليمي

 الفندقية.

 ة في اليم األخرى وإلى الوجهات الرئيسوجود حافالت تصل إلى األق

 المملكة.

  وجود جمعيات تعاونية للحرف اليدوية تقوم بإنتاج أشغال يدوية مثل

 الحلي المستوحاة من التصاميم النبطية.

 ين.وجود العديد من منظمي الجوالت السياحية المحلي 

  وجود تغطية جيدة لشبكة االتصاالت الخلوية وإمكانية معقولة للوصل إلى

 .اإلنترنتشبكة 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مكامن الضعف:

  ،التأثير السلبي الكبير بنتائج االكتظاظ )االزدحام المروري، التلوث

 لخ(.إ ... الضجيج، ارتفاع أسعار األراضي والبضائع،

 والسكان المحليين. للسيّاحسلية والترفية عدم وجود مرافق لالستجمام والت 

  إنبعاث الروائح الكريهة ومشاكل النظافة العامة لوجود زرائب الحيوانات

عدم توفر البنية التحتية للحيوانات )على سبيل و داخل المناطق السكنية

 المثال مسارات ركوب الدواب(.

 ن بالزا( انتهاك القوانين ببعض أنشطة البناء )على سبيل المثال كراو 

 .نظام المواصالت وإدارة تدفق الزوار ليس متطوراً بشكل جيد 

  عمليات البناء في الوادي تقلل المساحات الخضراء وتفاقم المشاكل البيئية

 )على سبيل المثال السيول(.
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 :الفرص
  رفع مستوى مرافق اإلقامة السياحية )في الداخل والخارج( وذلك بتشجيع

 ات الخاصة من قبل المالكين الحاليين بالذات.االستثمار

  تحسين وإنشاء أماكن عامة جديدة وذلك لتحسين نوعية الحياة وزيادة

 .والسيّاحاستهالك السكان المحليين 

 .تطبيق حلول مبتكرة للمواصالت 

 .تحديد أماكن سكنية جديدة للتنمية خارج مناطق الجذب السياحي الرئيسية 

 ت سياحية جديدة في البلدة.تطوير منتجات وابتكارا 

  جاذبية على سبيل المثال البحث عن  أكثراستخدام الخيول بطريقة

 مسارات ومواقع أخرى.

 يمكن أن يتم تحويلها إلى سوق للحرف اليدوية أو إلى موقع جذب  "جي"إل

 سياحي بأية طريقة أخرى.

  ربط الخدمات السياحية الموجودة مع بعضها بشكل جيد وإنشاء شبكة

على )بمعرفة البيئة التحتية الموجودة في وادي موسى،  للسيّاحح تسم

 .(عام إنترنتسبيل المثال من خالل موقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التهديدات:

  النمو السياحي يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد السكان وإلى أضرار بيئية

 شديدة، وازدحام مروري إذا لم تتم إدارته بشكل مناسب.

 السيّاحة أو ركود اقتصادي عالمي بنقصان عدد إذا تسببت ظروف سياسي 

الزائرين للبتراء فإن معظم سكان وادي موسى سيفقدون دخلهم حيث 

 أنهم يعتمدون على السياحة كمصدر رئيس للدخل.
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 : رؤية لمستقبل أفضل وادي موسى
المنطقة إن الرؤية العامة لوادي موسى تتضمن رفع سوية المجتمع وتحويل 

إلى مكان ألطف للعيش وإعطاء إحساس حقيقي بالهوية الذاتية. باإلضافة إلى أن 

ة بحيث تضمن أن التنمية السياحية المستقبلية المرتبطة مهذه الرؤية ستكون حاس

بمحمية البتراء األثرية ستعود بالنفع على جميع السكان في وادي موسى وأن تقلل 

 اآلثار السلبية للسياحة.

وادي موسى من البتراء والرتباطها اللصيق بالفعاليات السياحية في لقرب 

محمية البتراء األثرية فإن إيجاد حلول للقضايا االجتماعية واالقتصادية لسكان 

 التنمية المستقبلية في إقليم البتراء. أجلوادي موسى هو أمر مهم جداً من 

يعتبر مهماً وذلك  وفي هذا السياق فإن إعادة تشكيل وسط مدينة وادي موسى

الذين يزورون إقليم البتراء. ويقترح  للسيّاحإلنشاء بيئة ألطف للسكان للعيش وكذلك 

 بشكل عاجل أن يعاد إحياء الحدائق الجميلة التي اشتهرت بها وادي موسى.

تحويل وادي موسى إلى  أجلة التحتية الحالية إلى تحسين من وتحتاج البني

السياحية العالمية ، ويفضل إنشاء المزيد من المرافق  مجتمع يلبي معايير الوجهات

 والبرامج الترفيهية للزائرين والسكان ولمختلف الفئات العمرية .

وعالوة على ذلك فإنه من المهم توفير فرص عمل متنوعة وبديله للسكان 

عتماد الكامل على وذلك للحيلولة دون خطر اال ؛المحليين خاصة النساء والشباب

وفي هذا الخصوص فإن زيادة التنمية في المعاهد البحثية  وحدها،السياحة 

 في وادي موسى يمكن أن يلعب دوراً أساسيا.  واألكاديمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التنمية  كون مبادراتتن أ يجبلوادي موسى  هذه الرؤية وللوصول لمثل

 :اآلتية:المجاالت في 

 النشاط السياحي. -

 السياحية. النزل -

 نتجات السياحية.الخدمات والم -

 نشاطات اقتصادية أخرى. -

 المنطقة السكنيّة. -

 .األراضيالقابلة للتنمية واستغالل  األراضي  -

 .ةالعام المواصالت -

 الخدمات والمرافق العامة. -

 القضايا االجتماعية. -

 ومياه األمطار.صرف الصحي ومعالجة ال المياه شحّ  -

 إدارة الطاقة. -

 البيئة.  -
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 السياحية  نشطةاأل
 الذ ؛في اإلقليم السيّاحمجتمع وادي موسى  سيبقى األكثر تعامالً مع 

لجي( ومدخل وسط مدينة وادي وموسى )بما فيها إف المنطقة بين ي فضل أن تصنّ 

 المناطق السياحية كثافة. أكثرمحمية البتراء األثرية باعتبارها 

حتوي ت ةوق محليوستساعد المنطقة السياحية عالية الكثافة على إنشاء س

األذواق ولمختلف  وعوامل جذب متنوعة لجميع ،وحانات ،ومطاعم ،محالت

ويستطيع السكان المحليون )من كل إقليم البتراء( تطوير مشاريع  مستويات الدخل،

 ما في فنادق عالمية أو محلية.الذين سيقيمون إ للسيّاحتجارية مختلفة جاذبة 

متاحة لهم للخروج من فنادقهم واالستمتاع الفرص ال السيّاحوعادة ما ي قّدر 

بأنواع مختلفة من األطعمة والتسلية في حالة  أن السالمة، والنظافة، والنظافة 

 الصحية، والبيئية،  ونوعية المنتجات كانت مرضية.

ا في الخطة االستراتيجية  األولوية القصوى لالستثمار الموصى به

لجي( إن مركز وادي موسى القديم  )بما فيها ة إلقليم البتراء هي إعادة تمديالرئيس

ها بالقرب من المكتب الحالي للدائرة البيئية في حول ساحة المدينة التي سيتم إنشاؤ

سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، وتطوير منطقة سياحية عالية الكثافة قرب 

صلة بحدائق هذه المناطق المت ية البتراء األثرية ومركز الزوار،بوابة مدخل محم

 ،والقاطنين على حد سواء للسيّاحوادي موسى المركزية  ستكون مناطق اجتماع 

حيث ستشتمل على مختلف المطاعم، والمقاهي، وبائعي المثلجات، والمحالت، 

والمؤسسات الترفيهية وعوامل الجذب السياحية التي تناسب جميع الفئات العمرية.  

ي سيتم تطويرها والمحافظة تلالخضراء ا ، والمسطحاتعامةالوستحاكي الحدائق 

 روح وتقاليد األودية الخضراء في المنطقة. ،عليها

إن مفهوم ممرات المشي الخضراء المدمج في المناطق المخصصة للمشاة 

واألسواق)يفضل أن تكون تقليدية مثل السوق والبازار( يجب أن يكون مسألة 

وادي موسى ستكون مدينة سياحية  وبذلك فإن  أساسية في استراتيجية وادي موسى.

 تلبي المعايير العالمية مع التركيز على:

  مجموعة واسعة من مرافق اإلقامة السياحية الممتازة )دور ضيافة،إيجاد 

 وفنادق بوتيك اوتيل ومنتجعات فندقية(.

  باألسلوباإللتزام بتعليمات البناء الصارمة والتي تضمن أن يكون البناء 

 المحلي.

 يد ارتفاع البناء عن ستة طوابق )أربعة طوابق على واجهة أن ال يز

 الشارع( في المنطقة السياحية الكثيفة 

 والجو  ،إظهار سمة عامة لحدائق وادي موسى المركزية تمتاز بالخضار

 الجميل، والممتع.

  تلبية متطلبات الضيوف الباحثين عن مرافق سياحية تقليدية أو عصرية

ومن المناسب أن تقع هذه المرافق مباشرة  ،تحتوي بنية تحتية حديثة

 بجوار مدخل محمية البتراء األثرية.

  بناء قاعة متعددة األغراض للمؤتمرات والترفيه بحيث تساعد على جذب

 المزيد من األعمال وخاصة في مواسم الركود.

أو من أية منطقة  وادي موسىيجب توجيه الدعوة للمستثمرين المحليين من 

ويجب أن تكون   البتراء أو خارجها لالستثمار في هذه المنطقة. مإقليأخرى داخل 

المشاركة المحلية بالدخول في هذه االستثمارات كشركاء أو في إنشاء مشاريع 

على بيع األراضي  ة المحليةمشاركالتقتصر  كبرى، دون أن أولويةتجارية 

 وصرف أثمانها على المنتجات االستهالكية فقط.

سيع أو استنساخ بعض نماذج الشراكات الخاصة والعامة تو أيضاوهذا يعني 

  .قليمالموجودة اآلن في اإل
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 مركز سياح المدينة، الساحة الرئيسة والمتحف
يجب إنشاء منطقة سياحية جديدة وجميلة في قلب وادي موسى تربط 

طرق للمشاة مما المنطقة األساسية في المدينة بمدخل محمية البتراء األثرية ب

على المشي من فنادقهم القريبة من مدخل بوابة البتراء إلى منطقة  السيّاحسيشجع 

وسط المدينة للتسوق وتناول العشاء.  باإلضافة إلى أنه سيساعد على تقليل مشاكل 

ن.  وعند يفضل للسكان المحليأاالزدحام الحالية وتحويل وادي موسى إلى منطقة 

شاة في وادي موسى القديمة فإن الفرص االقتصادية في المنطقة رفع سوية البيئة للم

إلجي المنعزلة حالياً بسبب الزيادة المفرطة في حركة مرور السيارات والحافالت 

والجزء الخالي من السيارات في مركز مدينة وادي موسى  بير،ستتحسن بشكل ك

ا الموقع مكاناً وسيشكل هذ مل منطقة إلجي وحتى مدخل المحمية،يجب ان يمتد ليش

مثالياً للنشاطات الفنية والترفيهية مثل إقامة الحفالت والنشاطات الموسيقية األخرى 

وسيكون كذلك مكانا مناسبا لساحة للمنحوتات، وي وصى بإقامة عروض عامة في 

 الهواء الطلق حول المتحف األثري الجديد والذي سيخطط إلقامة في مركز المدينة.

معروضات قيمة في  البتراء من المحمية إلى المتحف ال أكثرويفضل نقل 

الجديد في وسط وادي موسى وذلك لتخفيف الضغط على السياحة في محمية البتراء 

األثرية، وإلعطاء مسوغات للزوار لزيارة مركز المدينة في وادي موسى، وكذلك 

جديد وهي: الزيارة حتى المساء.  وهناك ثالثة مواقع محتملة للمتحف ال أوقاتزيادة 

قلب وسط البتراء التنموي السياحي الواقع في  إقليمقرب مبنى مكاتب سلطة  أوال

 القرب من الجامعة،والموقع الثاني بمحاذاة وادي موسى ب المدينة )الخيار المفضل(،

أن يجب الموقع الثالث فهو بالقرب من مركز الزوار الجديد.  وهذا المتحف  وأما

عمارية عالمية وذلك لجلب االنتباه للقيمة الثقافية العالمية ي شيّد من خالل منافسة م

 لإلقليم.

ويبين الجدول التالي تقديرات حسابية أولية لمتطلبات المساحة والبناء 

مقروناً للعائدات السنوية المحتملة  يشير الجدول إلى تقديركما   دية،وميزانية إرشا

موذج شراكة بين القطاعين العام ن يحقق نومن المرجح أ ،الوظائف المستحدثة بعدد

 والخاص أفضل النتائج.

 

 
 1م  لتأثيث اإلجماليةاتقدير كلفة  1متأثيث التقدير كلفة  تقدير كلفة البناء اإلجمالية بالدينار  1متقدير كلفة البناء بالدينار  1متقدير المساحة المطلوبة  مركز سياح المدينة، الساحة الرئيسة والمتحف وادي موسى

   1،111،111 111 11،111 م(111*   111الساحة الرئيسية )

 111،111 111 811،111 811 1،111 1م91دكانا بمساحة  11

 81،111 191 111،111 791 311  1م81بمساحة ومقاهي  1 

 111،111 911 531،111 1،111 811 متحف البتراء لألنباط 

 33،111 111 181،111 311 311 ومخازن إدارة

 713،111  1،981،111  1،111 احة اإلجمالية الداخليةالمس

 1،195،111 ٪11واألمور الطارئة  التخطيط 

 3،399،111 التقدير اإلجمالي

 11:    81 النسبة التقديرية لمساهمة القطاع العام والخاص في المشروع

 3،111،111 دينار( 11٪( من زوار البتراء )3تقدير العائد السنوي )

 111 ائف المستحدثةعدد الوظ
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 تنشيط الوادي

 

ت عّد اإلطاللة على واديين رئيسيين يشتمالن على مصاطب مزروعة 

مناطق الجذب الرئيسية في وادي بشكل تقليدي وعلى طول جوانب الواديين إحدى 

موسى والتي همشت نوعاً ما خالل العشر سنوات السابقة. وقد لوحظ مؤخراً زيادة 

ذا النمط من الزراعات التقليدية، ومن الواضح أن هذين الواديين االهتمام بإحياء ه

حيث تقوم الكثير من العائالت بزراعة الخضار  ما األكثر خضرة في إقليم البتراء،ه

ريفي الذي لذين يشكالن منظراً حقيقياً للجو اللوالفواكه والزيتون في هذين الواديين ا

والحدائق المزروعة في المصاطب في إن هذه البساتين  تندر رؤيته هذه األيام،

وادي موسى يمكن أن توفر موضوعا رئيسا للتوضيح ضمن إقليم البتراء فمن 

ة التي مكنت هذه  الحضارة  من البقاء المنطقي أن يسعى الزائرون لمعرفة الكيفيّ 

وموضوع التوضيح هذا يجب أن يبني كامالً على  هذه،واالزدهار في منطقة قاحلة ك

 لفكرة الموضحة من خالل إعادة تجديد التقاليد الزراعية.أساس هذه ا

ة ببعضها وتوسعتها ويقترح أن يتم توصيل الممرات والطرق الصغير

الذين يفضلون  والسيّاحمكن بحيث تصبح ممرات جاذبة للسكان بشكل طفيف إن أ

وستكون هذه الممرات  على السير الشاق في المنطقة ككل، المشي براحة واسترخاء

وعامل جذب آخر يمكن أن ينجز من  ركوب الحيوانات، أجلئة بشكل جيد من مهي

عادة بناء الطريقة التقليدية في حصاد المياه مما سيفيد البستنة والزراعة إخالل 

 ويقدم تسلية للزوار في نفس الوقت.
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 سوق المشغوالت اليدوية والتذكارات
 

من بوابة  كارات بالقربشغال اليدوية والتذة لألإن إنشاء سوق جديد

ة لمحمية البتراء األثرية بجوار وسط مدينة وادي موسى الدخول والخروج الرئيس

وهذا الموقع االستراتيجي للسوق  عطي تجربة جديدة لتسوق التذكارات،مباشرة سي

على بوابة الدخول والخروج الرئيسة لمحمية البتراء األثرية يعني أن معظم الزوار 

وتوجد لدى الزوار الذين  ،ه في طريقهم للخروج من المحميةسيمرون من خالل

خضر( قبلية من المخرج الخلفي )الخط األسيستخدمون خدمة الحافالت المست

إمكانية زيارة السوق حيث انه من المتوقع أن تقود هذا الحافالت الزوار من بوابة 

ى بوابة ل إلالدخول والخروج الخلفية إلى داخل محمية البتراء األثرية والوصو

هم مميزات هذا السوق هي سهولة وصول أ إحدىو  الدخول والخروج الرئيسية،

الزوار إليه بعد إنهاء زيارتهم لمحمية البتراء وذلك ألنه سيبقى مفتوحاً حتى بعد 

وقات عملهم وبالتالي سيوفر للزوار مديد أإغالق المحمية، مما سيسمح للباعة بت

عموماً  السيّاحمثلة حول العالم أن وتظهر الكثير من األ ضافياً في المساء. إترفيهاً 

يفضلون قضاء أوقاتهم وصرف أموالهم في مكان محدد ومخصص لبيع التذكارات 

 لمواقع التراثية الثقافية الرئيسة.اها أثناء زيارتهم ئبدل شرا

من استعراض خيارات كثيرة من التذكارات واألشغال  السيّاحوسيتمكن 

إن إعطاء  العالية في جو ودي وبدون استعجال،دة وذات الجودة اليدوية الفري

ايير جوده الختيار التذكارات والمشغوالت اليدوية التي تلبي مع للسيّاحالفرصة 

.  ومنتجات المشغوالت اليدوية يجب أن أكثرموال أنفاق محددة سيدفع بالزائر إل

تم يطراف اإلقليم، وسأين تنشأ وتنتج في إقليم البتراء وذلك لتقوية قيمة الصلة ب

الوصول إلى هذا التنوع من المنتجات المقترحة من خالل دعوة السكان من كافة 

 مجتمعات اإلقليم للحصول على تراخيص لبيع المنتجات في السوق.

إن هذا السوق الحديث سيعزز تقوية اإلنتاج المتخصص للمنتجات المحلية 

ن التذكارات أوال بّد من ِذكر  ،التي تصنعها جمعيات محلية حيوية الفريدة

والمنتجات المعروضة حالياً في محمية البتراء األثرية تفتقر األصالة والنوعية 

دعم السكان المحليين وليس  أجلبشراء هذه المنتجات من  السيّاحالجيدة، حيث يقوم 

اهتمامهم بهذه السلع؛ ولذلك فإنه من الواضح أن بيع التذكارات داخل  أجلمن 

والمنافع المترتبة من هذا البيع ال تعوض عن الجوانب  أقلة البتراء األثرية محمي

السلبية للمحالت والباعة في داخل المحمية.  ويقترح أن يتم  )على المدى الطويل 

( إخراج جميع المحالت إلى خارج المحمية مما سيخفف الضغط على 7 - 9من 

زدحام في المناطق الرئيسة داخل المعالم األثرية وسيسرع تدفق الزوار ويجنب اال

 محمية البتراء األثرية.

وهذا السوق سيخلق فرصاً  تجارية جديدة حيث أنه سيكون هناك وقت 

يتم كاٍف لتخطيط وبناء البنية التحتية بطريقة مناسبة، ومن المتوقع في البداية أن 

جديدة قرب الموجودة داخل المحمية إلى الساحة ال نقل المحالت التجارية العشرين

ك عند تشغيل مكان التفاف الحافالت عند البوابة الخلفية لمحمية البتراء األثرية وذل

وهذا الموقع سيكون استراتجياً للمحالت حيث أنه سيجذب  خط الحافالت الجديدة،

لمحمية وينتظرون الحافالت لتقلهم إلى وادي موسى. انهوا زيارتهم أالزوار الذين 

المحالت سيكون طريقة رائعة لتمضية الوقت بالنسبة للزوار وتفقد المنتجات داخل 

 الذين ينتظرون الحافالت.
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 مركز المؤتمرات والترفية المتعدد األغراض
 

يوصى ببناء مركز متعدد األغراض للمؤتمرات والترفيه إليجاد مقر 

ع وفي نفس الوقت يمكن لألعمال، والمختصين، والمنظمات غير الحكومية لالجتما

إن إقليم البتراء وكما هو الحال مع  ،استخدامه إلقامة النشاطات الترفيهية المختلفة

نه من الصعب على الفنادق ياحية تواجه مشكلة المواسم، حيث أمعظم المنتجات الس

من  أكثرفي الوقت الحالي وبسبب امتداد مواسم الركود الوصول إلى نسبة إشغال 

 فأن مرفقاً كهذا سيساعد على زيادة نسب اإلشغال في هذه المواسم.ولذلك  ؛31%

الدول أمانا  أكثرإن سمعة البتراء الطيبة، وسمعة األردن كواحدة من 

واستقراراً سياسياً في  المنطقة، وسهولة الوصول إلى البتراء من مطاري عمان 

ة لسوق ما يسمى والعقبة تعطى للبتراء وفنادقها القدرة العالية لتصبح جهة جاذب

 والفعاليات. ،بسوق االجتماعات والحوافز )السفر بدافع العمل( واالتفاقيات

وتستوفي البتراء كل الشروط المسبقة الضرورية باستثناء مقر مناسب  

لالجتماعات إلنجاح هذا القطاع السياحي الجاذب والمعروف بقدرته من بين مختلف 

 س األموال.أشكال السياحة على استقطاب أصحاب رؤو

نصح ببناء مركز متعدد األغراض للمؤتمرات والترفيه يشتمل على ي   لذا

أقصى تتسع لما شخص وعشر غرف كحد  911-111قاعة كبيرة تتسع لقرابة 

صغر إلى غرف أ وبعض هذه الغرف يمكن تقسيمها شخصاً، 191-91يقارب 

تحتاجها  باستخدام حواجز متحركة بحيث تستطيع أن تضم مجموعات عمل صغيرة

 الكثير من المؤتمرات.

وي نصح أن تشتمل القاعة الكبيرة في مركز المؤتمرات والترفيه متعددة 

ومن  ة مختلف العروض الفنية والمسرحية،األغراض على مسرح كبير إلقام

الطبيعي أن يتم تجهيز القاعة بكافة المعدات المطلوبة من أجهزة صوتية وضوئية 

 خرى الخاصة بالمسرح.حديثه وستائر واألمور األ

 

 

ويمكن استخدام هذا المسرح إلقامة عروض الرقص والموسيقى التقليدية 

ويمكن  ،لتبين للزائرين الثقافة المحلية ولتؤمن لهم أوقاتا ترفيهية  إضافية في المساء

استخدام المسرح في مواسم الركود السياحي من قبل فرق المسرح والرقص المحلية 

وباإلضافة إلى ذلك ينصح بتجهيز  عروض أمام مجتمعات اإلقليم،أدية للتدريب ولت

وسيتم تصميم جدول العرض  ،المركز بشاشة سينمائية لعرض األفالم السينمائية

على حٍد سواء، ولذلك فإن البرنامج  والسيّاحبطريقة تناسب السكان المحليين 

تهدف ائي آخر يسوبرنامج سينم للسيّاحسيحتوي أفالم تتمركز حول البتراء موجهة 

 حدث األفالم السينمائية.السكان المحليين بحيث يعرض أ

باإلضافة إلى أن هذا المركز يمكن أن يستضيف اللقاءات الصغيرة 

والكبيرة للسكان المحليين وسيكون ذلك مهم لبعض المجموعات واألقسام من سكان 

كان لعقد اللقاءات الي لمالوادي خاصة النساء والشباب الذين يفتقرون في الوقت الح

ومن الممكن لهذا المركز أن يكون مكاناً مناسبا لسكان اإلقليم إلقامة  الكبيرة،

 لقاءاتهم السياسية.
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ن مركز المؤتمرات والترفيه متعدد األغراض يمكن أن ي ستخدم إ :وخالصة القول

 ألغراض كثيرة منها:

 ن مختلف المؤتمرات الصغيرة والمتوسطة الحجم واالجتماعات م

 األحجام.

  الفعاليات العامة والخاصة مثل االحتفاالت وحفالت الزواج والحفالت

 الموسيقية والمعارض الفنية وأية فعاليات أخرى.

  العروض والمعارض على المسرح ألغراض تجارية )مثل الحوافز

 وعروض المنتجات...إلخ(.

 ية للبتراء إنشاء عرض متعدد الوسائط يشرح الخلفية التاريخية والثقاف

 السيّاحوعرض بعض األفالم التي تضم سياقا محليا خالل مواسم قدوم 

 )مثل انديانا جونز، لورنس العرب، موسى وغيرها من األفالم المشابهة(.

 

إن االستثمار في بناء مراكز المؤتمرات والترفيه متعددة األغراض قد 

ر وغير مباشر وذلك اثبت قدرته على زيادة دخل البلديات واألقاليم بشكل كبي

لتشعب العوائد بسبب الزيادة في ضربة الدخل نتيجة للزيادة في اإلقامات لمدة 

ليلة واحدة وكذلك من خالل زيادة معدل الصرف للسائح. ويقوم القطاع العام 

ص لتشغيلها بواسطة اغالبا ببناء مركز المؤتمرات ومن ثم ت عطى للقطاع الخ

ر، وهناك عدد كبير من الشركات التي تمتلك عقود إدارية او اتفاقيات تأجي

الخبرة في إدارة وتسويق مراكز المؤتمرات من بينها بعض إدارات شركات 

 الفنادق الدولية.

دوار لمواقف السيارات بحيث تؤمن أويجب أن يقع المركز فوق عدة 

مواقف لسيارات العاملين ولزائري مدينة وادي موسى القديمة على حد سواء.  

ن تتم تهيئة الساحة المركزية لهذا المشروع لتكون بمثابة سوق ويجب أ

الجديد  . وسيكون هذا المشروع الرئيسوالسيّاحللمجتمع المحلي يخدم السكان 

من المحمية ومن منطقة الفنادق إلى مدينة  السيّاحكالمغناطيس بحيث يجذب 

 وادي موسى القديمة مروراً بممرات الحديقة المركزية.

لمساحة والبناء دول التالي تقديرات حسابية أولية لمتطلبات اويبين الج 

للعائدات السنوية المحتملة  يشير الجدول إلى تقديركما  وميزانية إرشاديه،

نموذج شراكة بين  يحقق نومن المرجح أ ،الوظائف المستحدثة بعددمقروناً 

 القطاعين العام والخاص أفضل النتائج.
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 قاعة المؤتمرات والمنتجع الفندقي الراقي
الفنادق  أحدت والترفيه متعدد األغراض بجانب يتم غالباً بناء مركز المؤتمرا

ع العام )يفضل أن يكونا متصلين مباشرة(عن طريق اتفاقية شراكة بين القطا

ويجب أن تتم إدارة وتسويق ك الً من المنتجع  ومستثمر من القطاع الخاص،

ولمستثمر الفندق فائدة كبيرة لوجوده  ،من قبل شركة ذات خبرة عالية والمركز

قرب مركز المؤتمرات حيث ي فضل الحضور أن يكون فندقهم بجوار مقر 

مؤتمرهم.  وستتعاون إدارة مركز المؤتمرات مع الفنادق األخرى في اإلقليم من 

جميع األطراف تأمين نسبة استخدام جيدة، وهذه الترتيبات ستوفر األرباح ل أجل

حد المواقع المقترحة لقاعة المؤتمرات والمنتجع الفندقي هو منطقة المشتركة، وأ

 الفنادق قرب مدخل المحمية أو المدينة القديمة في وادي موسى.

ويبين الجدول التالي تقديرات حسابية أولية لمتطلبات المساحة والبناء وميزانية 

 بعددمقروناً لعائدات السنوية المحتملة ل يشير الجدول إلى تقديركما  ،إرشاديه

 الوظائف المستحدثة.
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 الفعاليات الخاصة والمهرجانات
 

ناسبات الخاصة يعتبر ن تنظيم الفعاليات والمهرجانات لالحتفال بالمإ

ن ناجحة فليم البتراء لتعزيز وترويج تراثه، وهذه الفعاليات تكوفرصة عظيمة إل

 والسكان واألكاديميين.  السيّاحتستهدف مختلف األطياف مثل  اوخاصة عندم

االحتفال بالذكرى السنوية لبعض األحداث المتعلقة  1111وسيتم في سنة 

بإقليم البتراء ومنها االحتفال بإعادة اكتشاف البتراء قبل مئتي عام من قبل الرحالة 

فال بفيلم لورنس العرب المنتج قبل السويسري لويس بيرك هارد وكذلك االحت

خمسين عاما، وهذه المناسبات هامة إلقليم البتراء حتى تضع نفسها كجهة سياحية 

 على مستوى عالمي من خالل تقديم فعاليات ذات جودة عالية.

هناك العديد من الفعاليات التي يمكن تنظيمها فيما يتعلق بإعادة اكتشاف 

عالمية يقوم األكاديميون من  ها اقتراح  بتنظيم ندوةك هارد ومنالبتراء من قبل بير

المجتمع المحلي والخبراء من كافة أنحاء العالم بتقديم أوراق عمل ومناقشة أهمية 

وهذه األوراق ستركز في األساس على  ا مختلفة،إعادة اكتشاف البتراء من زواي

ية في األردن أهمية التنمية السياح أيضاالناحية األثرية ولكن يمكن أن تشمل 

والشرق األوسط، وبالتالي فإن أفضل أوراق العمل والمقاالت يمكن نشرها في 

إن نجاح هذا المؤتمر يعتمد بشكل كبير  ،االحتفال بذكرى إعادة اكتشاف البتراء

على قدرة مختلف الداعمين والمساهمين في أبحاث حول البتراء على إشراك اكبر 

 عدد من المختصين.

لق بتنظيم وإدارة الندوة فيقترح أن تأخذ الجامعة في وادي أما فيما يتع 

 موسى الصدارة لتحويله إلى مشروع مبني على مبادرة محلية.

حد أو ،ويرافق الندوة تنظيم فعاليات للمحليين واألجانب غير األكاديميين

االقتراحات التي يمكن تحقيقها بسهولة هو إنشاء معرض للصور واللوحات 

التقطها الرحالة الذين زاروا البتراء في القرن التاسع عشر، ويمكن  التاريخية التي

بعد ذلك أن يصبح هذا المعرض جزءاً دائما من المتحف، وهذا المعرض سيحتوى 

ظر إلى ) ان 1835اللوحات المعروفة للرسام االسكتلندي ديفيد روبرتس من العام 

اة بيرك هارد وعن إن وجود بعض النصوص عن حيالشرح في الجهة المقابلة(، 

اكتشافه للبتراء وكذلك بعض المقتطفات من كتبه ستكون وسائل شرح مفيدة في 

ق، ويمكن استخدام عرض متعدد الوسائط أو فيلم قصير ليعرض بشكل معرض شيّ 

 جذاب أهمية اكتشاف بيرك هارد للبتراء على اإلقليم.

 

 

 

 

 

عن طريق  ويمكن إشراك األطفال في موضوع إعادة اكتشاف البتراء

تنظيم مسابقة ألداء مسرحي بينهم تبين طريقة اللقاء بين البدو الذين كانوا يعيشون 

في البتراء في ذلك الوقت وبين بيرك هارد، ويمكن أن يحتوي العرض عملية تفكير 

عن اللقاء بين الثقافات بشكل عام وكذلك على التغيرات التي نتجت عنه سواًء  

تحضارها بقالب مناسب، وهذا العرض المسرحي يمكن أن االيجابية أو السلبية واس

 .أيضا للسيّاحيكون جزءاً من البرنامج الترفيهي 
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 منطقة الفنادق في وسط مدينة وادي موسى
 

إن الطلب المتوقع على زيادة الغرف الفندقية في إقليم البتراء يتطلب 

إذا تم الوصول للطاقة  1131حلول العام غرفة ب 3911زيادة الغرف الفندقية بمعدل 

 االستيعابية القصوى بذلك التاريخ.

ومن المرجح أن تقع معظم الغرف الفندقية في وادي موسى، غير أن هذه 

الغرف يجب أال تتوزع على مختلف مناطق المدينة وذلك للتأكد من عدم تأثر 

ت التي ال بد من أن األحياء السكنية سلبياً بالسياحة وبحركة السيارات والحافال

معهم، وعوضاً عن ذلك ستوضع هذه الغرف الفندقية بجانب مدخل  السيّاحيحضرها 

وفي المدينة القديمة في وادي  ،محمية البتراء األثرية وعلى امتداد الحدائق المركزية

وهذه الطريقة ستساعد على تنشيط األعمال للمحالت والمطاعم في المدينة.   ،موسى

فندقية وكما هو الحال في فندق الموفن بيك الواقع على مدخل المحمية إن الغرف ال

 ستبني فوق محال تجارية ومطاعم حيثما أمكن وذلك إليجاد بنية تحتية لزوار اإلقليم.

: أن التجارة تتبع هناك قول سائد بين العاملين في قطاع العقارات يقول

ة في وادي موسى ستنتعش إن الصحة االقتصادية للمدينة القديم ،سطح المنازلأ

وتركيز الغرف الفندقية على مقربة من  ،بشكل كبير جراء الزيادة في الغرف الفندقية

المدينة القديمة في وادي موسى ومحمية البتراء األثرية سيخفف الضغط على 

يمكن أن تكون مصدراً للفواكه  ،والحدائق المركزية العامة، المواصالت

 .أيضااعم القريبة وللفنادق المحيطة بالمنطقة والخضراوات المجانية للمط

تلبية المعايير الحقيقية للوجهات عالمية المستوى فإنه من المهم  أجلومن 

 تطوير إجمالي المعايير للفنادق الموجودة حالياً.

 الفنادق على امتداد الطريق السياحي 
يمكن بناء غرف إضافية على طول الطريق السياحي بين وادي موسى 

ويفضل عموماً توسعة المرافق ، ويمكن توسعة بعض الفنادق الموجودة ،طيبةوال

السكنية في المواقع الموجودة أصال وذلك لتقليل البنية التحتية اإلضافية وخدمات 

مما سيساعد على منع االنتشار في مناطق جديدة لم تخضع بعد للتنمية  ،المواصالت

 تنظيماً. أكثرحضري وهذا سيؤدي إلى تطوير  ،في إقليم البتراء

 

 

 مرافق بيوت الضيافة في المدينة القديمة في وادي موسى

يمكن إنشاء مرافق وبيوت ضيافة وفنادق صغيرة في البلدة القديمة 

وإقامة منطقة خاصة  في المنطقة، قل تطفالً أفعالية و أكثربإدخال نظام مواصالت 

جع سيش مما لبلدة القديمةبالمشاة تحتوي على محالت لبيع المالبس والمطاعم في ا

 .التنمية السياحية في المنطقة أيضا

 النزل البيئية في منطقة الحي

يقترح تنمية المنطقة القديمة في منطقة الحي بجعلها منطقة سكنية بيئية. 

وتبدو فكرة إنشاء نزل بيئية في منطقة الحي مثيرة لالهتمام ويمكن ربط هذه النزل 

 الموجودة في اإلقليم بشبكة من الممرات. ىبالنزل البيئية األخر
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 األخرى االقتصادية األنشطة
باإلضافة إلى فرص القدخل المرتبطقة بالسقياحة مباشقرة، هنقاك احتمقاالت 

عديدة لتوفير فرص دخل أخرى ترتبط بقطاع السياحة بشكل غير مباشر ممقا يسقمح 

كبققر للحصققول ألمققرأة تحديقدا فرصققا بوجقود تنققوع اقتصققادي، وهقذا يمكققن أن يمققنح ا

 على الوظيفة المناسبة. 

 األخرى منتجاتوال اليدوية الحرف
هنققاك عققدة جمعيققات تعاونيققة و مؤسسققات فققي وادي موسققى تقققوم بإنتققاج 

جمعيققة السققيدات النبطيققة التعاونيققة علققى سققبيل  ،الحققرف اليدويققة والتحققف التذكاريققة

متجققر خقاص بالجمعيققة داخققل محميققة المثقال تنققتج التحققف الفضققية وتققوم ببيعهققا فققي 

ومع ذلك فإن معظم الجمعيات التعاونيقة فقي وادي موسقى باإلضقافة  ،البتراء األثرية

إلى الجمعيات التعاونية األخرى في اإلقليم ينقصها استراتيجيات تسويق فّعالة، وثمة 

ومقن المهقم أن يحصقل سقكان وادي موسقى  ،حاجة ماسة إلى الدعم فقي هقذا الجانقب

ساحة كافية للمتاجر في السوق الجديقدة القذي يققع علقى مقدخل محميقة البتقراء على م

األثرية. ويمكن أن يتم تطوير األعمقال الفضقيّة لتصقبح حرفقة محليقة خاصقة بقوادي 

 موسى.

 اإلبداعية العطالت وبرامج المجوهراتو الحلي اعةصن
 إضافة إلى ما ذ كر، يمكن ابتكار ما يسقمى بجلسقات صقناعة المجقوهرات،

إذ يققتم فققي هققذه الجلسققات السققماح للققزوار بمشققاهدة نسققاء الجمعيققة أثنققاء صقققناعة 

أن يتعلمقوا صقنع المنتجقات التقي يريقدونها بأنفسقهم.  أيضاويمكن للزوار  ،منتجاتهن

هذا النوع من الجلسات يمكن أن يكون النواة لبرامج العطالت اإلبداعية، حيث يمكن 

حققرف المحليققة مققن خققالل زيققارتهم لتققراث للمشققاركين أن يتعرفققوا علققى الفنققون وال

المنطقة، وأن يمارسقوا إبقداعاتهم فقي الوققت نفسقه مقن خقالل تعلمهقم كيفيقة صقناعة 

آخقر مقن  االمجوهرات التي يرغبون بشرائها. هذا النوع من العرض قد يجقذب نوعق

 ويسهم إسهاما كبيرا في إطالة فترة وجودهم في اإلقليم. السيّاح

 الفنية المعارض
فتح المعارض الفنية للفنانين المحليقين والزائقرين فقي المنطققة السقياحية وسقط يمكن 

هذه المعارض ستساهم في تعزيز الحياة الثقافية المحلية و تقوفر  ،مدينة وادي موسى

وتقققدم خدمققة للزبققائن الققذين يبحثققون عققن أعمققال فنيققة  ،نقققاط جققذب سققياحية إضققافية

 أصلية.

 األكاديمي التدريب و البحث مرافق

إن قيام الجامعة المحلية بتقدريس موضقوعات ذات صقلة مباشقرة بمسقتقبل 

التنمية في المنطقة سيعود بفائدة كبيرة على وادي موسى وإقليم البتراء بأكمله. إذ أن 

ذلققك سققيوفر العديققد مققن فققرص العمققل فققي مختلققف المجققاالت ألهققالي وادي موسققى 

لي، ققادرين علقى الحصقول والمناطق األخرى، حيث سيكونون أفضل تعليما، وبالتقا

 على وظائف أفضل أجرا.

وتشققمل الموضققوعات الجديققدة، علققى سققبيل المثققال، إنشققاء برنققامج للعلققوم 

البيطرية في جامعة الحسين بن طالل، أو معهد لتكنولوجيا المياه المبتكقرة التاريخيقة 

والحديثقققة. ويمكقققن اسقققتخدام هقققذا المعهقققد كمركقققز لتقققرميم وصقققيانة أنظمقققة الميقققاه 

 ريخية، وأيضا لتبنّي مشاريع المياه وتشجيع البحوث والتصميم اإلبداعي.التا

وعالوة على ذلك، ينبغي توسيع برنقامج تقدريب األدالء فقي كليقة السقياحة 

يشتمل ذلك على دورات قصيرة  ،تقديم عدة مستويات من الشهادات أجلواآلثار من 

كمققا يشققمل  ،ء الققرحالتنسققبيا لققألدالء المققرافقين، ولققألدالء المتخصصققين مثققل أدال

الحقاليين، علقى سقبيل المثقال  ءالشهادات اإلضافية "لالختصقاص" لقألدال على أيضا

في الجيولوجيا، أو النباتات المحلية، أو حضارة العصر الحجري الحقديث، ومقا إلقى 

 أيضقاتلبية احتياجات قطقاع السقياحة فقي اإلقلقيم، سقيكون مقن المفيقد  أجلذلك. ومن 

 كي يتسنى لألدالء وغيرهم دراسة اللغات األجنبية. ؛م اللغاتإنشاء مركز لتعلي
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 مثال على التنمية المستقبلية -مخطط مدينة وادي موسى  
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 السكنية األحياء تطوير
 

باإلضافة إلى المنطقة السياحية ذات الكثافة العالية في وسط مدينة وادي 

، هدوءا في وادي موسى أكثرق سكنية موسى، فإنه من األهمية بمكان تطوير مناط

مكن السكان المحليين من العيش بدون تأثير كبير من وينبغي لهذه المناطق أن ت  

 السياحة، وتوفر لهم بيئة صحية وآمنة لتربية أطفالهم.

إن الرؤية المستقبلية لمركز مدينة وادي موسى هي أن تكون مزيجا من 

وبهذه الطريقة فإن  ،ة إلى ساحات مفتوحةمناطق تجارية وسكنية وخدماتية باإلضاف

العديد من االستخدامات تتداخل مع بعضها وتجعل مركز المدينة مكاناً ينبض 

والهدف من ذلك أن يشعر سكان وادي موسى باالنتماء لمدينتهم األم،  ،بالحياة

ألخذ  ؛والسيّاحه السكان المحليون ويمكن تحقيق ذلك بإيجاد مركز مدينة جذاب يؤم  

لذا فإن وجود أماكن عامة  ؛سط من الراحة ولمقابلة األصدقاء ولشراء حاجياتهمق

وسيتم إنشاء مراكز  ،جذابة ضروري جداً لخلق أجواء من السرور في وسط المدينة

لألحياء في مناطق التوسع السكني في وادي موسى تقوم بتقديم أهم الخدمات 

وى المعيشة لسكان المنطقة بوجود وسيتحسن مست ،المجتمعية األساسية لتلك األحياء

مرافق الخدمات المحلية على مسافة قريبة يمكن الوصول إليها من بيوتهم سيرا 

على األقدام. هذه الخدمات تشمل مسجدا ومدارس ومالعب ومتنزهات لألحياء 

 11 ومن المتوقع أن تحتاج مراكز األحياء هذه إلى ،باإلضافة إلى دكاكين محلية

وسيحدد موقع مراكز األحياء المحلية الصغيرة حالما  ،لكل واحد منهادونما تقريباً 

ويبين مخطط استغالل األراضي  ،يتم تنمية وتطوير المناطق السكنية التي تخدمها

 على الصفحة التالية، بيانيا فقط، مواقع مراكز األحياء هذه.

كملة إن مراكز األحياء هذه يجب أن ال تكون منافساً لمركز المدينة بل م 

وستغطي هذه المراكز مناطق التوسع السكنية بحيث يكون موقع كل سكن  ،لدوره

 ؛جديد على مسافة نصف قطرها يوازي خمس دقائق سيرا على األقدام لمركز الحيّ 

لذلك سيتم إنشاء ممرات جميلة للمشاة في وادي موسى لتربط شبكة مراكز األحياء 

للمدينة تصورا لما ستكون عليه مدينة ويبين المخطط التنظيمي  ،مع بعضها البعض

وادي موسى عند تنميتها، كما يوضح أماكن المرافق الرئيسة باإلضافة إلى الموقع 

 المحتمل لحدائق وادي موسى المركزية.
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 والمواصالت المرور حركة
 

م البتراء وعلى يعتبر الوضع الحالي لحركة المرور والمواصالت في إقلي

أحد أهم القضايا األخص في وادي موسى من قبل جميع األطراف المعنية بأنه 

سوء ومواصالت النظام ضعف حيث تعاني مدينة وادي موسى  ،الملّحة في اإلقليم

نه من المهم تطبيق حلول عصرية وإبداعية لحل هذه إلذا ف ؛إدارة نقل الزوار

الذين يزورون محمية البتراء األثرية  احالسيّ ويعتبر اضطرار باصات  ،المشكلة

لمركز مدينة  -والتي غالبا ما تكون شديدة االنحدار  -للمرور من الشوارع الضيقة 

أهم أسباب هذه المشكلة، حيث يستغرق مرورهم فترة طويلة  أحدوادي موسى 

ويتسبب بأزمات مرورية خانقة والتلوث باإلزعاج وغاز ثاني أكسيد الكربون. علما 

يأتون في حافالت كبيرة غالبا ما تجد صعوبة في تجاوز بعضها  السيّاحأن أفواج ب

 البعض.

 خطوط المواصالت من وإلى اإلقليم
تتوفر في وادي موسى خطوط باصات إلى المناطق األخرى وإلى معظم 

هناك رحالت باصات صغيرة يوميا تنطلق من ف ،الوجهات الرئيسة في األردن

دات / عمان إلى البتراء، وتستغرق الرحلة ثالث ساعات و محطة الباصات في الوح

أدالء  مفرةً كما تقوم حافالت جت الفخمة برحالت يومية إلى البتراء  ،نصف

أماكن سياحية مهمة أخرى في األردن ترتبط مع  وهناك  سياحيين على متنها.

 البتراء عن طريق خطوط الباصات الصغيرة )المحلية( مثل العقبة )عدة رحالت

يوميا( و وادي رم )تستغرق الرحلة ساعة ونصف بالباص( ومادبا عبر الطريق 

إحدى مساوئ خدمات الباصات سواء التي في الوحدات/عمان أو في  ،الصحراوي

مكتوب فقط باللغة وأن اتجاه الباص  ال تحمل عالمة مميزةوادي موسى هي أنها 

مواعيد حركة محددة ال على  . كما وأنه ال توجدالعربية على الجهة الخلفية للباص

تبعد الوحدات عن عمان الغربية حوالي نصف ساعة  ،الحافلة وال في المحطة

معظم سائقي التاكسي و  المخيمات الفلسطينية الكبيرة أحدوتقع في بالتاكسي 

أو أية لغة أخرى غير العربية. باختصار، من  يجيدون القليل من اللغة اإلنجليزية

ن يجد طريقه من عمان إلى وادي موسى باستخدام النقل الصعب على السائح أ

 العام. 

سنوات(، يجب إيجاد حلول شاملة لجميع مشاكل  7-3على المدى المتوسط )

يفضل أن تسلك الحافالت القادمة من عمان والمرور والمواصالت في إقليم البتراء. 

ى وادي أو العقبة الطريق الصحراوي )بدال من المرور بالراجف والطيبة إل

وهنا تبرز الحاجة إلنشاء مجمع جديد متعدد الوسائط سيعرف الحقا  ،موسى(

بمجمع المواصالت اإلقليمي يكون شرق المدينة قرب عين موسى على الطريق من 

أما في الظرف الراهن فينبغي أن يبقى المجمع في  ،وإلى عمان والعقبة ومعان

 مكانه الحالي وسط المدينة.

 

 اخل اإلقليم خطوط المواصالت د
الذي يربط بيضا ودالغة ويعتبر الطريق المتجه من الشمال إلى الجنوب  

ويمكن مشاهدة التنمية الحضرية على امتداد هذا  ،جيد جدا إذا ما قورن بغيره

أجزاء الطريق تتذبذب من ناحية و ،الطريق السياحي حيث توجد معظم الفنادق

ما بين الطرفين الشمالي والجنوبي  الطاقة االستيعابية واالستواء والمنعطفات

لإلقليم. فهو منحدر نسبيا وفيه منعطفات حادة وبمسرب واحد شمال وادي موسى 

ويصبح طريق سريع بأربعة مسارب ما بين وادي موسى والطيبة ثم يعود ويضيق 

وفي جميع األحوال يوفر الطريق نظام مواصالت مالئم و  ،مرة أخرى داخل الطيبة

 التنقل.يفي بمتطلبات 

الجزء من الطرق السياحي الذي يقع ما بين وادي موسى والطيبة عريض 

هناك القليل  ،مما يسمح بعمل مسرب خاص للباصات وبعض المواقف للسيارات

جدا من المسارب أو مواقف السيارات المخططة على الطرق في جميع أنحاء 

راء لتحديد مسرب قترح تخطيط الطرق في إقليم البتي  لذا  ؛األردن لغاية اآلن

الباصات و/أو مسرب الدراجات الهوائية. إن تضييق الطرق )حتى وإن كان 

باستخدام الطالء( سيعمل على تهدئة حركة المرور وتخفيف السرعة )إجراء مفيد 

جدا في منطقة سياحية!(. أجزاء كبيرة من الطريق السياحي يبلغ عرضها )الجزء 

ى أكتاف الطريق: وجود مسربين للسيارات أمتار ومساحة إضافية عل 11المعبد( 

أمتار لكل منهما سيترك حيزا مناسبا لوقوف الباصات والسيارات  3بعرض 

 وركوب الدراجات. 
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 حركة المرور في وسط مدينة وادي موسى
هذا الواقع الحالي للمواصالت يجعل التسوق وسط مدينة وادي موسى غير 

نه من الواضح أن إن على حد سواء. ونتيجة لذلك فوالسكان المحليي للسيّاحمريح 

المتاجر والمطاعم في وسط المدينة ال تصل إلى أو تحقق مستويات المبيعات 

الحقيقية لها. وبما أن معظم الغرف الفندقية تنتشر على الطريق الملوكي، فإن 

يضطرون الستخدام حافالتهم في جميع تحركاتهم طوال فترة إقامتهم أو  السيّاح

يستقلون  السيّاحركوب سيارات أجرة )وهؤالء عددهم محدود(. حتى أن بعض 

 الحافالت المحلية التي تعمل بنظام تحت الطلب "الطلبات". 

ويجب إخراج الباصات الخاصة من وادي موسى باستثناء المركبات التي 

في هذه الظروف  ،ذوي الحجوزات وأمتعتهم من وإلى الفنادق السيّاحتنقل 

خالل فترة  خارج الخط الفاصلائية يجب أن يبقى مكان وقوف الحافالت االستثن

ن الزوار الحاصلين على حجوزات فندقية ويأتون بسياراتهم أزيارة السائح. كما 

الخاصة مدعوون لوضع سياراتهم في مجمع المواصالت اإلقليمي الذي يوفر 

 مواقف سيارات محمية. 

متاجر باستخدام سياراتهم في سيسمح فقط للسكان المحليين وأصحاب ال

مركز مدينة وادي موسى، وسيكون متاحا لهم وضع سياراتهم في مواقف سيارات 

سيتم إنشاؤها مستقبال باإلضافة إلى بعض المناطق المخصصة  ،تحت األرض

بوضوح لهذا الغرض والتي يمكن استخدامها فقط بموجب ملصق يوضع على 

اب المتاجر أن  يحصلوا على "ملصقات" السيارة. يمكن للسكان المحليين وأصح

سنوية لسياراتهم، بينما جميع السيارات األخرى عليها االصطفاف خارج منطقة 

 المركز. هذا بدوره سيوفر مناطق جذابة جدا للمشاة والتسوق وسط المدينة. 
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 ةالعام المواصالت

هو  وادي موسىفي  ةالعام لمواصالتل المستقبلية تنميةمن الإن الهدف 

  .م سيرا على األقدام911اصات على مسافة بخدمة كافة األحياء السكنية بمحطة لل

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

في  ةالعام لمواصالتامنظومة باصات حديثة للتخفيف من مشاكل  بوضع ينصح

 .قليماإل

 يجب كذلك ،ممكن ومة باصات البتراء في أسرع وقتيجب تأسيس منظو

على الطرق الجديد وذلك ي قليماإلاالصطفاف في المواصالت العامة  إدخال مفهوم

ة المؤدية إلى وادي موسى من عمان ومعان والعقبة، ويجب ربط طريق الرئيس

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

  تحل هذه المنظومة مكان نظام المواصالت العامة الحالية.

 :على حٍد سواء والسيّاحوهذا المقترح هو لمصلحة السكان المحليين 

 االصطفافألماكن  تذكرة سكان المحليينالإعطاء  ويقترح 

باص لتوفير للطاقة تشتمل على بي قليمالمحمية في مرافق النقل اإل

وهذا يدفع السكان المحليين الذين ال  ؛الراحة التامة للمستخدم

يستعملون مركباتهم ألغراض تجارية الستخدام وسائط النقل 

 .العام

 فإن أسعار استخدام الباصات يجب أن تكون  للسيّاح بالنسبة أما

حتى يتسنى لهم في تذكرة دخول محمية البتراء األثريّة  متضمنة

يدفعهم  مما (اصعد وانزل)بطريقة  كل خطوط الباصات ستخداما

 وهذاالبتراء  إقليمأنحاء  كافةلزيارة أماكن سياحية أخرى في 

 سيكون له فائدة كبيرة ألصحاب األعمال من المجتمع المحلي.

 

بما أن وادي موسى تشكل المركز الرئيس إلقليم البتراء فإن جميع خطوط 

 الباصات المقترحة ستخدم السكان المحليين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديدة المقترحةمنظومة الباصات الج

 

 
 

 األحمر الباصات خط
الخط األحمر يربط مجمع المواصالت اإلقليمي الجديد في وادي موسى مع 

، مدخل المحمية وهو بمثابة العمود الفقري لنظام النقل الداخلي لمدينة وادي موسى

وبناء على مقدار الطلب على المواصالت )تقديرا(، يمكن أن تستخدم باصات النقل 

شخص  1111فإذا كان الطلب يصل إلى  ،أو الحافالت ذات السعة العالية الداخلي

حافلة للساعة  11شخص لكل حافلة فانه يلزم  111في الساعة في ساعة الذروة، و 

ولتجنب االزدحام ينبغي تخصيص مسارب  ،الواحدة، أي حافلة كل ثالث دقائق

 خاصة للباصات وسيارات األجرة فقط، إذا كان ذلك ممكنا.

 

البنية التحتية للطرقات ليست في حالة مالئمة حتى اآلن )السطح والتدرج 

فإن تحسين أحوال الطرق في وادي  لذا ؛والعرض( لتلبية احتياجات هذا النظام

 تحقيق منظومة الباصات المقترحة. أجلموسى يعتبر شرطا مسبقا ضروريا من 
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 خط الباصات األخضر

البوابة الداخلية لمحمية البتراء  الخط األخضر يخدم كخط للعودة من

 األثرية وصوال إلى أم صيحون وعلى مدخل / مخرج المحمية.

 

 خط الباصات األصفر
ويمكن النظر في عمل خط إضافي )الخط األصفر( والذي سيعمل بين 

صلة مباشرة بين منطقة الفنادق ومدخل المحمية والطريق السياحي، وسيكون بمثابة 

لبلدة دون المرور في مركز المدينة، وبالتالي يؤدي إلى والجزء الجنوبي من ا

 التخفيف من حركة المرور هناك.

 

 

 

 

 

 

 

 خط الباصات األزرق 

كم( ويلبي كخط إقليمي  11الخط األزرق يربط بين بيضا ودالغة )حوالي 

المقيمين خارج المركز، أي على طول الطريق  والسيّاحاحتياجات السكان المحليين 

 في القرى والمخيمات السياحية المجاورة.السياحي أو 

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

وهذا  ،( راكباً للباص91دقيقة وبطاقة استيعابية تقدر بـ ) 53فيها الوقوف( في 

 باصات في الساعة وبنفس االتجاه. 3يتطلب عشرة باصات في المعدل وبمقدار 
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 الحافلة الكهربائية )الترام(
 

موضوع تشغيل خط حافالت كهربائية في وادي موسى كان على الدوام 

ما مالئما من الناحية البيئية والجمالية، ورب موضع نقاش. الفكرة بذاتها ستكون حالًّ 

نه يكاد ال يوجد وسيلة أفضل لمشاهدة المدينة من أتضيف لمسة ساحرة للبلدة. كما 

لترام(. ومع ذلك، ومن الناحية الفنية، فإن هناك بعض العقبات خالل نوافذ )ا

الصعبة التي يجب تجاوزها. إحدى هذه العقبات هي أن هناك نوع محدد من السكك 

الحديدية قادرة على التغلب على المنحدرات )سكة حديد على الحبال الفوالذية، على 

ون مكلفا للغاية )ويكاد غرار الموجود في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا( وهذا سيك

ر المهندسون حذ   وعالوة على ذلك ،يكون من المستحيل تشغيلها على المنعطفات(

من أن الحرارة الشديدة التي تحدث من حين آلخر مع الرمال والتشحيم من شأنه أن 

 يشكل مشاكل هائلة سيكون من الصعب حلها.

 النقل الجوي
ت العقبة وعمان إلى إقليم على الرغم من الرحلة بالسيارة من مطارا

ن إقليم البتراء فكر إنصف وثالثة ساعات على التوالي، فالبتراء تستغرق ساعة و

مرارا بإنشاء مطار خاص به. وعلى الرغم من أن فريق المشروع قرر أن المطار 

ن تكوين وجهة إاقتصاديا في المستقبل القريب، ف الجديد غير ضروري وغير مجدي

وجود منفذ جوي مباشر في العالمي في البتراء قد يتطلب سياحية من الطراز 

لذلك قد يكون من الحكمة البدء بالخطوات األولى في عملية اختيار  ؛المستقبل

ومع ذلك  ،الموقع لمطار المستقبل على الطريق السريع بين وادي موسى و معان

 ليست هناك حاجة إلى هذا المطار على المدى القريب أو المتوسط.

 

 

 

 

 

 

 

 التلفريك

كان بناء التلفريك في نقاط مختلفة، وال يزال، خيارا ضروريا وعمليا 

العديد من المزايا  لحل بعض المشاكل المرورية في إقليم البتراء. وفي حين أن هناك

 .أيضان له بعض المساوئ الكبيرة إالستخدامه، ف

 وقد تم التفكير في ثالث منشآت ممكنة للتلفريك:

في الغالب  ،ت اإلقليمي إلى بوابة مدخل المحميةمن مجمع المواصال (1

 11من  أقلسوف ي ستخدم هذا الخط من قبل الزوار الذين يبقون لفترة 

 ساعة )ال يبيتون( والذين ال يسمح بدخول حافالتهم إلى وادي موسى.

 ،من نقطة دخول الطريق السياحي لوادي موسى إلى بوابة مدخل المحمية (1

المقيمين في الفنادق على طول الطريق الملوكي  حالسيّاوهذا الخط لخدمة 

 )في حالة بناء المزيد من الفنادق هناك(.

من أسفل محمية البتراء األثرية )بالقرب من المتحف الحالي( إلى نقطة  (3

الخروج الواقعة  في الطرف األسفل من أم صيحون حيث ستكون 

 الباصات موجودة هناك.

سم البياني أدناه، ولكن ال ينصح بأي ( مبيّنة في الر1( و )1الخيارات )

 والسيّاحمنها على المدى القصير أو المتوسط، ألن أنماط حركة السكان المحليين 

معقدة حيث أن نقاط توقفهم كثيرة، في حين أن التلفريك لن يخدم سوى عدد قليل 

كحد أدنى هناك حاجة إلى موقفين )محطتين(: واحدة على مدخل  ،جدا من المواقف

وبعكس ذلك فإن الزوار سيذهبون مباشرة من  ،مية واألخرى في مركز المدينةالمح

حافلتهم إلى المحمية والعودة دون زيارة منطقة مركز المدينة )وإنفاق المال 

 هناك!(.

( لم يتم متابعة النظر فيه ألن من شأنه أن يتسبب في حدوث 3الخيار )

لمكان كموقع للتراث العالمي تشويه للمناظر الطبيعية، وبالتالي يعرض سالمة ا

عن طريق استخدام الحافالت منخفضة  وباإلضافة إلى ذلك هناك حلّ  ،لليونسكو
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  -حتى وان كان ليس األمثل  -االنبعاثات في طور التنفيذ حاليا، و يبدو أن هذا الحل 

 منطقيا جدا على المدى القصير.

 

 

 

 

 

 

تلفريك في المستقبل نه ال توجد هناك حلول مقترحة بواسطة الأفي حين 

القريب، فإننا نقترح أخذ الخيارات المذكورة بعين االعتبار وربما التفكير في المزيد 

خالل السنوات القليلة الماضية حدث تقدم كبير في  ،من الخيارات على المدى البعيد

مجال البحوث والتطوير المتعلقة بالناقالت الميكانيكية )بما في ذلك تكييف الهواء 

نجم عن هذا التقدم نمو هائل في استخدام التلفريك للرياضات الشتوية  ،لكبائن(في ا

وقد تظهر تكنولوجيا جديدة وحلول جديدة في المستقبل غير البعيد  ،والسياحة الجبلية

 جدا.

الرسم البياني في العمود التالي يبين النظام المحتمل للتلفريك لربط 

وتم  ،ى ومدخل محمية البتراء األثريةوسمجمع المواصالت اإلقليمي مع وادي م

 تحديد خطوط االلتقاء مع منظومة الباصات في المركز. أيضا
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 الخدمات والمرافق العامة 
ن إبما أن وادي موسى هي أكبر تجمع سكاني والرئيس في إقليم البتراء، ف

البنية التحتية لكل من  ،فر فيها كبير نسبيامجال المرافق والخدمات العامة المتو

والسكان المحليين متطورة؛ إال أنه مع نمو عدد السكان وقطاع السياحة في  السيّاح

 اإلقليم، ستكون هناك حاجة إلى تحسين الخدمات القائمة.

 :الحدائق
أفضت مناقشات ورش العمل مع السكان المحليين في اإلقليم بمقترحات 

يم يفتقر أماكن الترفيه داخل التجمعات السكنية في هذه المناطق حيث مفادها أن اإلقل

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

 فقط. 

والسكان  للسيّاحفي المرافق الترفيهية والترويحية  اً نقصأن هناك ويالحظ 

بة فرصة للمجتمع لتحسين وإيجاد المحليين في وادي موسى. ويمكن اعتبار ذلك بمثا

وتعزز الطلب على السلع  ،التي بدورها ستحسن نوعية الحياةوأماكن عامة 

وتوجد في وادي  ،على حد سواء والسيّاحوالخدمات من قبل السكان المحليين 

باإلضافة إلى عشرة مالعب  ادونم 111موسى حاليا حديقة واحدة بمساحة 

إلنشاء حدائق تنزه  ادونم 351ن هناك حاجة إلى رياضية.  تشير الحسابات إلى أ

 .1131حتى عام  ارياضي املعب 33جديدة باإلضافة إلى 

 

ومن المستحسن توفير مناطق إضافية للمتنزهات في وادي موسى وإنشاء 

بتقدير الحاجة  أيضاوصى وعالوة على ذلك ي  ، حديقة مركزية ومناطق للعب

 .ةكبير ةوالمساحة المتاحة لسوق عام

 
 

 

 
 

 

 
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
تفتقر بعض المناطق في إقليم البتراء إلى الخدمات العامة كما تفتقر إلى 

غير متكافئة في شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مما يؤدي إلى فرص 

في وادي  لجيدة لشبكات الهاتف المحمول واإلنترنتالتغطية ا ،السياحة واألعمال

تتمتع وادي موسى ببنية تحتية ومرافق و ،يست كذلك في باقي مناطق اإلقليمموسى ل

 جيدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 

دوراً بارزاً ومهماً في التعليم ليس ألنها مصدر  اإلنترنتتلعب شبكة 

لعمل للمعلومات فحسب بل لاللتحاق في الجامعات ولتحديد نوعية التعليم وفرص ا
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لذلك فتوفير شبكة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ؛التعلم عن بعد باإلضافة إلى

تراء هو هدف مشترك لكافة وتوزيعها توزيعاً عادالً على جميع مناطق إقليم الب

أما بالنسبة لمدينة وادي موسى والتي المجتمع األكثر حظا في اإلقليم، فإنها  ،اإلقليم

بالنسبة للمجتمعات المحلية األخرى  ال تحتاج إلى إجراءات كبيرة كما هو الحال

البعيدة في اإلقليم.  وعلى أية حال، فإن صيانة البنى التحتية والمحافظة على معايير 

خدمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحالية باإلضافة إلى إدخال المزيد من 

 وذلك لضمان الخدمة المستقبلية. ؛التحسينات على هذه الشبكات ضرورية

 

 طة والمطافئ )الدفاع المدني( ومكتب البريدالشر

يوجد في وادي موسى حاليا مركز شرطة واحد ومركز واحد للدفاع 

 .كما ويوجد مكتب بريد ،المدني )خدمات الطوارئ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المساجد:

ولكن مع مرور الوقت  ،يقوم القطاع الخاص بشكل عام بتمويل المساجد

وبحساب نسبة السكان الحالية لعدد  ،قائمة اجة إلى مساجد إضافية تبدوفإن الح

مدينة وادي موسى حاليا مخدومة و ،المساجد يمكن تقدير الحاجات المستقبلية لإلقليم

 بشكل جيد من ناحية عدد المساجد.

 والمرافق العامة: الخدماتموقع 

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

 لكي تشكل مراكز اجتماعية مترابطة. ؛حية والمتاجروالحدائق والمرافق الص

إن بناء أماكن السكن على مسافة قريبة من جميع الخدمات يمكن أن يقلل 

من حاجة الناس الستخدام وسائط النقل المختلفة. وبما أن التنمية في إقليم البتراء 

مراكز تمتد لتطال مناطق جديدة فإنه من الضروري ترك أماكن خالية لمثل هذه ال

د د.  الخدمية لتقدم خدماتها للسكان الج 
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 االجتماعيةالقضايا 

  التعليم:

ت عتبر وادي موسى  مخدومة بشكل جيد من حيث المؤسسات التعليمية 

)كلية السياحة واآلثار واإلدارة الفندقية / كلية جامعية واحدة و مدرسة 19بوجود 

، فإن استمرار النمو السكاني معوان(. ومع ذلك، مع –جامعة الحسين بن طالل 

خدمة كل  اتباع توصية خاصة إذا تم مرافق التعليمية،المزيد من ال بحاجة إلىالبلدة 

، يتوقع أن تحتاج 1131حتى عام و ،متر 911مسافة  بمدرسة على منطقة سكنية

تحليل تم هذا التقدير على أساس  ،مدرسة إضافية 35وادي موسى على األقل إلى 

٪. ومع 3.9نسبة المدارس الحالية إلى عدد السكان، مع افتراض معدل نمو سكاني 

ذلك، ونظرا إلى أن هناك حاجة إلى مدارس منفصلة للفتيان والفتيات، باإلضافة إلى 

 أن المرجح منلخ( ...إالحاجة إلى مدارس بمستويات مختلفة )أساسي، ثانوي، 

 .مدارسال من المزيد إلى حاجة هناك تكون

سيئة  الموجودة حاليا في وادي موسى وقد أفاد البعض بأن المدارس

مختبرات الحاسوب المجهزة بخطوط  إلىعلى سبيل المثال، وتفتقر،  التجهيز

للغاية بالنسبة  وهذه مشكلة كبيرة. مختبرات العلومالرياضية و، والمعدات اإلنترنت

مجهزة ال المدارسإن  . بشكل عامالبتراء وإقليم تنمية المستقبلية لوادي موسى لل

مستوى و الدخلمستوى التعليم و زيادة مستوى في حيوي هي عامل تجهيزا جيدا

 في عملية التعلم رئيسادورا يلعب  اإلنترنتأن  خصوصا ،في المجتمعالمعيشة 

هي عدم  وثمة مشكلة أخرى ،للمعلومات والمعرفة امزود المجتمع باعتباره وتنمية

بعض  في أساليب التدريستدني نوعية مما يؤدي إلى  عليم الحديثةالت توفر أساليب

 داخل المدينة. المدارس

في  والجامعة المواد الدراسية في المدارس ي نظر إلى، وعالوة على ذلك

واإلقليم، األمر على أنها ال تتوافق مع احتياجات ومصالح الطالب  وادي موسى

 خاصة أن الفتياتلى سبيل المثال. ع مدارس فندقية وسياحية إنشاءالذي يتطلب 

 ال يسمحون لهن، حيث أن أهاليهن مصادر الدخل المتاحة لهن محدوديةب يشعرن

وذلك بسبب  ،ذات الصلة بالسياحة، على سبيل المثال وظائف معينة بالعمل في

المجال  في العمل في وادي موسىيمكن للنساء  ومع ذلك ،والتقاليد المعايير الثقافية

 تعليمهن. تبعا لمستوى الحرف اليدوية إنتاج في أو ياألكاديم
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 :التوصيات

 بخدمة  المتصلة تزويد المدارس بأجهزة ومرافق أفضل مثل الحواسيب

 لخ.إ... ومكتبةوالمعدات الرياضية والعلمية  اإلنترنت

  الوعي وتطوير  لزيادةتطوير برامج تدريبية تعليمية خاصة وبرامج

ولهذه البرامج فوائد مثل  ،المهارات الدراسيةلتشجيع وتحفيز مناهج 

 حلول لقضايا اجتماعية معينة.التعزيز الثقافة المحلية وإيجاد 

 البنية التحتية الصحية والطبية:

حاليا، يوجد مركز رعاية صحية واحد )عيادات خارجية( ومستشفى واحد 

اء مستشفى لم يكن في اإلقليم أي مستشفى على اإلطالق قبل إنش ،في وادي موسى

سعة المستشفى الوحيد الموجود في إقليم و ،ة رانيا العبدهللا منذ عدة سنواتالملك

 أحدموقع المستشفى على هضبة و ،سريرا ما زالت محدودة 71تي تبلغ البتراء وال

ى يجعل من الصعب الجبال التي تعلو الطريق السياحي بين الطيبة ووادي موس

بية إضافية في وادي موسى ت قدم من قبل هناك خدمات طو ،وصول الناس إليه

 مركز صحي وادي موسى ومجمع البتراء الطبي.

وتشير التقديرات إلى الحاجة إلى ثالث مراكز للرعاية الصحية في وادي 

استنادا إلى تحليل النسب الحالية للمرافق الطبية إلى عدد  - 1131موسى حتى عام 

باإلضافة إلى بناء عيادات جديدة، ٪. 3.9السكان ومعدل نمو سكاني سنوي يبلغ 

فإن المستشفى الموجود حاليا بحاجة إلى المزيد من أطباء االختصاص ومعدات 

 -أفضل، فضال عن توسيع مرافق مختبر التحليالت الطبية. النساء في وادي موسى 

بحاجة لمركز صحي يقدم خدمات في مجال  أيضاهن  -وفي إقليم البتراء بشكل عام 

 ابية بشكل خاص.الصحة اإلنج

 الخدمات التي يقدمها إجراء تحسينات كبيرة على ي قترح وبشكل عام،

أن تقوم الصيدليات في وادي موسى بتمديد  أيضاالمهم ومن  ،المركز الصحي

 . الممكنة الخدمات الصحية أفضل تقديم وذلك لضمانساعات الدوام 

 فقط همةم ليست وادي موسى في الرعاية الصحية الممتازةإن تقديم 

 التصبح منتجع لتطوير البتراء أيضا، ولكنها مطلوبة بالنسبة للسكان المحليين

 الدعم الطبي إلى درجة عالية من بحاجة السيّاح، على مستوى عالمي اسياحي

 البتراء. إقليم بوجودهم في التمتع الكامل أجلمن  والسالمة

البتراء بشكل هناك حاجة ماسة إلى إجراء تقييم مفصل الحتياجات إقليم 

 عام ووادي موسى بشكل خاص، من خدمات الرعاية الصحية.

 

 :التوصيات

 يما يتعلق بالتأثيرات  خاصة النساءنجابية عند زيادة الوعي عن الصحة اإل

من خالل برامج خاصة تدار  ية للزواج المبكر على صحة اإلناثالسلب

 .المحلي المركز الصحيعن طريق 

  الزواج في العيادة المحلية وذلك  بلين علىللمقتوفير فحص طبي مجاني

وهذا الفحص متوفر  ،للتأكد من إمكانية عدم إنجاب أطفال معاقين عقلياً 

في عمان وتقوم وزارة الصحة ورجال الدين اإلسالمي والمسيحي 

 .ئهببرامج خاصة لنشر الوعي بضرورة إجرا

 التمييز:

لنساء المبكر من سوق بسبب المعايير الثقافية والتقاليد، ونظرا لخروج ا

العمل لتأسيس عائلة، فإن معدل مشاركة المرأة في أنشطة كسب الدخل منخفض في 

إن عدم وجود فرص  ، كماوادي موسى بشكل خاص وفي إقليم البتراء بشكل عام

عمل مناسبة للنساء والتمييز ضد النساء المتقدمات للوظائف من العوامل الهامة 

ونتيجة لذلك نجد العديد من النساء  ،البطالة بين النساءالتي تسهم في ارتفاع معدل 

 ى الرغم من ارتفاع مستوى تعليمهنعلأية والفتيات يبقين في المنزل دون مهنة 

ومع ذلك تستطيع المرأة أن تعمل في المجاالت التي ال يكون  ،ورغبتهن في العمل

هرات، أو في كإنتاج الحرف اليدوية أو المجو ،السيّاحفيها اتصال مباشر مع 

المعارض الفنية، أو في مجاالت البحث العلمي كما هو مبين بمزيد من التفصيل في 

 قسم "األنشطة االقتصادية األخرى".

 :التوصيات

  ،استكشاف مجاالت أخرى محتملة للعمل ليست متصلة بالسياحة

 كالمجاالت األكاديمية على سبيل المثال.

 ويتم إدارته من قبل النساء  النساء أجلمن  الشروع في وضع برنامج

 للعثور على المنطقة تقديم المساعدة لنساء البرنامج يمكن لهذا. أيضا

يمكن لسلطة إقليم البتراء التنموي  باإلضافة إلى ذلك ،وظائف مناسبة

 توظيف الشركات علىحفيز لت النظر في وضع سياسات السياحي

 .النساء
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 عادات المحلية:التأرثير المحتمل للسياحة على الثقافة وال

محمية البتراء األثرية ومعظم الفنادق والمطاعم في  بما أن المدخل الرئيس

 ،السيّاحإقليم البتراء تقع في وادي موسى، فإن السكان المحليين يتعاملون يوميا مع 

وبناء على ذلك يتعرض المجتمع المحلي لتأثيرات ثقافية مختلفة وعديدة بما في ذلك 

وقد أعربت النساء المحليات عن قلقهن  ،لسلوكيات والمواقفأنواع مختلفة من ا

إن  ،إزاء تأثير السياحة على أطفالهن، وخوفهن من فقدان األطفال لقيمهم وتقاليدهم

يعتبر تهديدا  ،االنكماش المحتمل في الثقافة المحلية أو في أسوأ الحاالت اختفاءها

ي اإلقليم تم إدراجها من قبل كبيرا، إذ أن الحضارة البدوية الفريدة من نوعها ف

 منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي.

 :التوصيات

  في التخطيط لمجتمعهم، والنظر  بشكل فّعالإشراك سكان وادي موسى

في رغباتهم فيما يتعلق بدرجة مشاركتهم في مجال السياحة، من خالل 

شاركة في السياحة تسليط الضوء على األنواع المختلفة الممكنة للم

 )على سبيل المثال المشاركة المباشرة وغير المباشرة(.

  القادمين إلى إقليم البتراء حول طرق احترام  السيّاحزيادة الوعي لدى

الثقافة والتقاليد المحلية )على سبيل المثال، طريقة اللباس أو 

خطط البشكل فّعال في  وادي موسىإشراك المواطنين في السلوكيات(.

 مجتمعهم.ب خاصةال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الصرف الصحيسيول ومعالجة مياه ال :المياه

 المياه: تزويد

وقد بلغت حصة  ،المياه في األردن يدوعملية تزتنظم الحكومة األردنية 

ونظراً لشح المياه  ،( لتر يومياً 111) 1117لسنة الفرد من المياه في محافظة معان 

 نخفاض.في األردن فإن هذه النسبة مرشحة لال

مثل  قليمجوفية في اإل لتزود بالمياه من آبارلالجوفية حالياً ت ستخدم المياه 

استكشاف مصادر أخرى  من بدّ ال ولتلبية الطلب المتزايد على المياه ، آبار القاع

 وهي تحت العمل اآلن :أت دراستها تمّ جديدة. والخيارات اآلتية 

 مياه الديسي : 

ومن المتوقع االنتهاء  1111اية عام بد أ العمل في هذا المشروع فيبد

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

بالمياه الجوفية من حوض مياه الديسة والمدورة الواقع في جنوب 

على طول الطريق الصحراوي للمياه الخط الناقل  ويمتد هذااألردن. 

عمل خط فرعي من ناقل والبتراء.  إقليمكم شرق  31مسافة الذي يبعد 

 باحتياجاته من المياه. قليمالبتراء سيزود اإل إقليمالديسي إلى 

 

  قناة البحرين –قناة البحر األحمر والبحر الميت: 

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

إلى البحر الميت مستفيداً من جريان الماء عن طريق الجاذبية في 

الطاقة المائية لتوليد الطاقة الكهربائية  وستستخدم اجزاء الطريق.م معظ

ستغل جزء من هذه الطاقة في تحلية مياه البحر أو تحلية المياه سي  و

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

 مرحلة الدراسة.

 أو الجديدة حاليا تطوير آبار المياه الجوفية الموجودة. 
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 :الصرف الصحيمعالجة مياه 

محطة تنقية مياه إن  ،الصرف الصحيموصولة بشبكة  منطقة وادي موسى 

م 111,3معالجة )لالصرف الصحي مصممة 
3

  يومياً. الصرف الصحي( من المياه 

م 151,7ومع ارتفاع نسبة مياه الصرف الصحي إلى )
3

فإن  1131( يومياً في عام 

م 811,3تستوعب )ل ةعتوس إلىهذه المحطة بحاجة 
3

باإلضافة إلى   ( أخرى يومياً.

الصرف الصحي من وادي التي تنقل مياه  الرئيسة أنابيب شبكة المجاريذلك، فإن 

عب وستتاألخرى بحاجة إلى إعادة تصميم لكي  والمجتمعات المحليةموسى 

 الصرف الصحي.مياه الكميات المتزايدة من 

 سيول:ال
، B1-B6تجمعات الميقاه وفقا ل أم صيحون -ى وادي موس تم تحديد منطقة 

 تندمج فرعية تجمعات إلى ستة Bمنطقة تجمع المياه  وتنقسم ،Kو  Hباإلضافة إلى 

العلويقة  الفرعيقة التجمعقات مسقاحة .البتراء وتصب فقي وادي عربقة من إلى الغرب

، مسقببة السقيقتصقب فقي و  Aللمنطققة  المسقاحة الكليقة تشقكل حقوالي ثلثقي الخمس

السققدود و البققرك سلسققلة مققن بنققاء نقتققرح ،مواسققم األمطققار فيضققانات فققيول حصقق

، وتخقزين الميقاه السقيق عبقر الفيضقانات مقن في الحدّ  التي يمكن أن تساعد الصغيرة

منقاطق  هقي B1و  B5 المنقاطق الفرعيقةجزء كبير من  أيضا ،لالستخدام الزراعي

ك حاجقة إلقى تصقميم هنقاو ،األمطقار تسيل معظم مياه حيثوادي موسى( ) حضرية

 للحقد مقن احتجقاز أحقواض مقع ميقاه األمطقار فقي تلقك المنقاطقلتصقريف  جيدنظام 

 .فيضانات السيق تساهم في التي من شأنها أن السيول ذروة

 

سيصقبح ذو أهميقة  والوقاية من الفيضانات للصرف الصحي نظام إن إنشاء

المفتوحققة   لمنققاطقزيققادة اإن  ،آخققذة فققي النمققو وادي موسققى مدينققة كبيققرة حيققث أن

الميقاه  تخقزين علقى االحتفقاظ  بميقاه السقيول وزيقادة المبنية تساعد المناطق وتقليص

 هيدرولوجيقة المنطققة حقول إجراء بحوث إضقافية من المستحسن. طبقات التربة في

التسققبب  المنطقققة مققن دون فققي يمكققن اسققتيعابه موقققع الققذيال تغطيققة لتحديققد مقققدار

 .وادي موسى مناطق األخرى منو الأ السيق بفيضانات في

 

 

 

 

 األمطار والثلوج إدارة مياه
حيث إدارة مياه األمطار والثلوج،  هي في وادي موسى ةوثمة مسألة رئيس

 ،الميقاه تقدفق والتقي تققوم بتسقريع)عبّقارات(  تم توجيه األودية إلى قنقوات صقندوقية

 الفيضقانات فقيأن لقد ثبت و ،في األودية مباشرة منازل تم بناء الظروف وفي بعض

، المواققع األثريقة وتقدمر القزوارخطقرا علقى رئيسة إذ أنها  تشكل  قضية السيق هي

جريقان الميقاه األراضقي وفقإن تغطيقة فقي البلقدة،  مزيد من التطويركان هناك  وكلما

في  لتصريف المياه شاملة وضع خطة من المستحسنلذا  ؛تفاقم الموقفيعمالن على 

 )بمقا فقي ذلقك القوادي أراضي جميع مل هذه الخطة على تقسيموينبغي أن تشت ،البلدة

إجققراءات ينبغققي اتخققاذ  وباإلضققافة إلققى ذلققك. لحمايققة البيئققة، كأراضققي االرتققدادات(

 والبسقاتين واألراضقي الزراعيقة ك لألوديقة الغطقاء النبقاتي إعادة بما في ذلك أخرى

 أيضققا ينبغققي، كمققا ليققةالنباتققات المح غيرهققا مقن أو، فسققتق الحلبققيال / غابقات البلققوط

ينبغققي  فققي المسققتقبل ،أنققواع أخققرى مققن الخزانققات المائيققةو النظققر فققي بنققاء سققدود

 إن  فقي الوديقان. جريقان الميقاه تسارع لتجنب )العبّارات( الجسور بدال مناستغالل 

 البتققراء إقلققيم علققى المواقققع المسققموح بهققا والتققي تغطيهققا خطققة التنميققة فققي أي زيققادة

تصققريف الميقاه وتققم علققى عمليقة  التحسقينات إذا تققم إجقراء هققذه يجقب أال تحصقل إال

 بهذا الشأن.خطة شاملة وضع 

فقي كثيقر مقن جوانبهقا، ، وادي موسقى تأسقيس إن عمليقة، سمهااكما يوحي 

 الكبقرى مجقاري السقيول على طقولالزراعة وإمكانية  وجود الماء على أساس تمت

، وتعزيققز السققياحة، ان المحليققينللسققكجيققدة  حيققاةنوعيققة  تققأمين أجققلمققن و ،القائمققة

التركيقز ، ال بقد مقن ه البتقراء األثقريمياه األمطار ضمن منطقة متنقزّ  إدارة وتحسين

بسققاتين فال ،داخقل البلقدة والمحافظقة عليهقا الزراعيققة تقسقيمات المنقاطق تعزيقز علقى

 البتقراء: في إقلقيم رئيسا موضوعا تفسيريا توفر المدرّجة في وادي موسى والحدائق

مقن االزدهقار حضقارة كيف تمكنقت  بأن يعرفوا البتراء ارزوّ المنطق أن يرغب  من

 .حول هذه الفكرة كامل تفسيري مفهوم بناء وينبغي ،والبقاء في منطقة قاحلة كتلك
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 البتراء إقليممستجمعات المياه في 
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 ة الطاقة إدار

البتراء  إقليملم يتم الحصول على معلومات عن استهالك الطاقة من سلطة 

ويشير التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن معدل  ،التنموي السياحي

أو  ،كيلو واط / ساعة في السنة 555,1استهالك الفرد من الطاقة الكهربائية يبلغ 

 لممعدل الهذا و  الواليات المتحدة أو غرب أوروبا. تقريباً ربع استهالك الفرد في

يأخذ بعين االعتبار االستهالك الكبير للطاقة الكهربائية من قبل الفنادق والمرافق 

 السياحية األخرى.

 محطات العديد منوهناك  ،يةقليمموصولة بشبكة الكهرباء اإل وادي موسى

في  المناطق األخرى مقارنة معبال ،ومحوالت التغذية داخل حدود البلدية الكهرباء

والمرافق  مخدومة بشكل جيد بالبنية التحتية األساسية وادي موسى فإن البتراء، إقليم

وسوف يتم التركيز في المستقبل على مصادر  ،إمدادات الكهرباء من حيث العامة

إن تطبيق  ،إلى مجتمع صديق للبيئة وادي موسىالطاقة البديلة كخطوة لتحويل 

 وادي موسىداخل  المنشآتلجميع  )الصديقة للبيئة(الخضراءألبنية معايير ا
 ذروة.ها في وقت الستهالكاحافظ على الطاقة ويساعد على التقليل من سي

نشاء وحدات الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة عن إلويجب إعطاء األهمية 

منها  تستفيد -صديقة للبيئة  –طاقة خضراء الرياح وذلك لتوليد  توربيناتطريق 

 .وادي موسى

 عيونوعن  السياحيطريق الويجب أن تكون مثل هذه المرافق بعيدة عن 

 الزوار لمحمية البتراء األثريّة.

 1111 – 1117تتضمن الخطة االستراتيجية لقطاع الطاقة في األردن لعام 

 بعض التوصيات لترشيد استهالك الطاقة واالستفادة من الطاقة المتجددة وهذه

وصى ي  ولذلك البتراء  إقليم كافة علىإنما وفقط تنطبق على الطيبة  الالتوصيات 

 درجة. ألقصىتطبيقها ب
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 البيئة  

وفقاً لمستجمعات األمطار  وادي موسىبيئية تم تحديد منطقة  عتباراتال

B1-B6  وH  وK .كما هو موضح في الصورة 

 المحافظة على التربة ومنع االنجراف:

ة على التربة ومنع انجرافها وحجز مياه األمطار بشكل فّعال هي المحافظ

عمل مصاطب  وذلك عن طريقإجراءات يمكن تحقيقها بنفس الطريقة بالضبط 

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

مصاطب هذه ال زيادةويمكن  ،بهاوهذا هو اإلجراء الذي يحقق النتائج المرغوب 

 الظروف يهيئمما  وادي موسىعلى مسافة يمكن بلوغها سيراً على األقدام من 

لتنمية زراعة المنتجات العضوية والمحلية على نطاق ضيق وذلك لتزويد  المناسبة

كذلك لتطوير زراعة النباتات ومطاعم )بوتيك اوتيل( بما تحتاجه من هذه المنتجات 

 الطبية والعطرية على نطاق ضيق.

 :وصياتالت

 المصاطب لقطع األراضي التي تخصص للزراعة على نطاق  زيادة أعداد

 م من المناطق المأهولة. 911ضيق ضمن مسافة 

 األرثرية:تأهيل أنظمة المياه و دخالإ إعادة

األخرى موجودة في  األثريةال زالت أنظمة المياه النبطية وأنظمة المياه 

حتى اآلن على الرغم من  ر منها فعاالزال الكثييال وبما فيها المصاطب  قليماإل

وال تزال بقايا السدود وحواجز كبح الجريان السطحي  ،حالتها السيئة لعدم ترميمها

دليالً ساطعاً للنظام المائي  ت شكلوخزانات المياه واآلبار والقنوات والمصاطب 

ا بكلفة المحلي وللبنى التحتية األساسية في الوقت الحاضر والتي يمكن إعادة تأهيله

جيدة للزراعة  اوهذه اإلجراءات توفر مياه ،منخفضة للمحافظة الفاعلة على المياه

ع هذه المياه هدراً اآلن نتيجة اضيبدل على النطاق الضيق وكذلك لسقاية الحيوانات 

 للجريان السطحي.

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

في  ا زالت عاملة على الرغم من غياب الصيانة لفترات تمتد عقودموجودة وال

 األثريةإن تبني تلك التصميمات  ،في غالبية الحاالت ابعض الحاالت قرون

يجب شرحه وتوضيحه والذي   المثالي جراءاإللالستعمال في الوقت الحاضر هو 

 . للمواطنين

 

 

 

 )مثل السدود( ية ضخمةمن الواضح أن ليس ثمة فائدة من بناء أنظمة حماو

تكون في معظم األحيان عديمة الفائدة وغير كافية التي كارثية واللحوادث مصممة ل

إنه من المناسب جداً إدخال سياسة أعمال لذلك ف ،استثنائية فيضاناتعند حدوث 

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

كبيرة وذلك بالتحكم بشكل منفصل بالشعاب وروافد األودية ال تالفيضاناتشكل ومنع 

 وبكبح جماح الجريانات السطحية على المنحدرات.

مالكي يجب تطوير سياسة للحصاد المائي بطريقة معينة بحيث أن وكما 

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

وعلى المنوال نفسه يجب تنظيم  ،المستجمعات المائيةبة من المناطق األعلى والقري

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

وادي  مدينةجميع كما هو الحال في مياه نبع عين موسى في البشكل تعاوني من قبل 

خاصة لكي  تقع في أراضييجب تنظيم استعمال مياه الينابيع التي  وكذلك ،موسى

تترك بعض المياه تجري في الوادي وذلك للمحافظة على النظام البيئي والمحافظة 

 على المراعي في سفوح المنحدرات.

 :التوصيات

  تدّخل م فوق سطح البحر( 119,1)أعلى من  العليا المائية المستجمعات :

ار عمل مصاطب على نطاق واسع لكبح جريان المياه على غرو بسيط

 .قليمالمصاطب الموجودة في كافة أنحاء اإل

 م فوق سطح البحر فما دون( يقام  119,1)من  الدنيا المائية المستجمعات

 الحيوانات. فيها سدود كبيرة ألغراض ريّ 

  بلدية  فيكمتطلب إجباري للبناء  األبنيةإدراج قانون جمع مياه سطوح

 والبلديات األخرى. وادي موسى
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  :مراعي والتشجيرإدارة ال

المنحدرات ويوفر الظالل ويحجز مياه  يثبتوالتشجير  إعادة التحريج

الستخدامات السياحة باإلضافة إلى أنها تشجع وتزيد  مناسبة األمطار ويخلق بيئة

 من التنوع الحيوي لنظام بيئي صحي.

موجودة بالفعل وهي  األثريةلمحمية البتراء  التشغيليةالخطة  إرشاداتإن 

تدمير ما تبقى لمنع و  تازة جداً وتوازن بين واقع حماية البيئة وبين التغير البيئي.مم

 وإعطائهم أحراجعلى جهود التحريج يجب استئجار طوافي  وللمحافظةمن الغابات 

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

المعّمرة بحيث تتخطى هذه العقوبات مجرد  جاراألشالذين يقومون بقطع  أولئك على

 تغريمهم قيمة أخشاب الوقود التي قاموا بتقطيعها.

وتستثمر مناطق النظام البيئي الحساس تقوم بحماية أنظمة الرعي  إدارةن إ

تقسيم المناطق المخصصة كما أن   .حساسية األقلالمناطق  على الدوام في

 أكثرثيف ومتوسط وخفيف سيخلق بيئة مناطق استخدام ككالسياحية  لألغراض

 سيوفر الحماية هذا التقسيمو  .فيما يتعلق بإدارة الخدمات وإدارة النفايات فاعلية

قل حساسية بطريقة األمناطق ال وسيساعد في استثمارمناطق النظام البيئي الحساس ل

 مستدامة كذلك.

ب نى ال سيوفر مناطق السياحية فإن تنمية المسالك البريةالوفي سياق تقسيم 

مثل رحالت السير على األقدام ورحالت  طويلةإقامة  ألنشطة تتطلبتحتية ال

المناطق التي يسمح أو ال يسمح للخيول  هذا التقسيم يوضحسالركوب والتخييم و

باإلضافة   وحيوانات النقل وممارسي رياضة المسير الطويل والمركبات بدخولها.

دة المركبات خارج الطرق المخصصة لذلك منعاً إلى ذلك يجب منع بناء الطرق وقيا

مزيد من التأثيرات السلبية على التربة وعلى الغطاء ال حدوث باتاً وذلك لتجنب

 النباتي.

 :التوصيات

 على نطاق واسع السماح لغطاء السهوب النباتي بأن يتجدد بشكل طبيعي ،

نباتات إذا دعت الحاجة يتم بذر بذور محلية من و  .بنك للبذار إنشاءو

  .مستجمعات المياه محلية في

 سع )وهذا ال اعلى نطاق و بتدخل بسيط يطبق نظام المصاطب عندما

يشمل األرض الزراعية( فإن الغطاء النباتي يجب أن يترك لكي يستعيد 

 بشكل طبيعي. وضعه

  زراعة أنواع النباتات الطبية والعطرية المناسبة في المناطق التي تم عمل

 ها بشكل مكثف.مدرجات محلية في

 

  تخفيف الضغط على المراعي والسهوب بتطبيق إجراءات إدارة المراعي

 على نطاق أوسع.

  تخضير البلدة نفسها عن طريق زراعة الشوارع ومحيطها باألشجار

 والنباتات، وتحسين الساحات العامة المفتوحة

  بناًء على الكتلة الحيوية ةمناسب ةمراعي محليوتطبيق نظام إدارة رعي 

والسماح لمالكي الماشية في وادي موسى ، ( وعدد القطعانالمراعي)

بأن يرعوا ماشيتهم في منطقة تجمعات المياه العليا )من الهيشة إلى 

 الطيبة(. حدود

 :حماية الحياة البرية
في إقليم البتراء  - نوخصوصا الثدييات وطيور السما -ة الحياة البريّ 

الفرعية من بيضا متداخلة جزئيا مع منطقتين  تتعرض لخطر شديد للغاية. والمنطقة

لعمل برنامج لتعليم ، مهمتين للطيور، واحدة إلى الشرق واألخرى إلى الغرب

بما في ذلك، على سبيل  -المحليين حول أهمية الحيوانات للنظام البيئي  السّكان

نع في مكافحة القوارض. ويجب م اإلقليمالمثال، أهمية الثعابين غير المؤذية في 

منعا باتا، كما ويجب فرض  -وهي هواية محلية شائعة  -صيد الحيوانات البرية 

 عقوبات لجعل الحظر فّعاال.

فالكالب الضالة تتنقل في  خارج تماما عن السيطرة،عدد الكالب الضالة 

كما أنها ، على الحياة البرية في المنطقة شديدامجموعات كبيرة وتمارس ضغطا 

وكانت هناك عدة محاوالت للسيطرة على ، رعب المتجولينتهاجم راكبي الخيل وت

وباء الكالب الضالة عن طريق تسميمها، وهذا بدوره يشكل خطرا على غيرها من 

الثدييات. وعلى الرغم من الكراهية لهذا اإلجراء فإن صيد الكالب قد تم بالتأكيد 

ة كاليفورنيا في حدائق والي‘ لغزال البغل’استخدامه سابقا )مثل الصيد المرخص 

وضع  أيضاوالغابات الوطنية األمريكية(، والذي أثبت نجاحه.  وسيكون من المفيد 

أنظمة للتحكم في الحيوانات تتطلب ترخيصها وتعزز تعقيم الكالب العاملة 

 والحيوانات األليفة، مع االخذ بعين االعتبار االستثناءات المناسبة.

 التوصيات

 وادي  منطقة في تفشية بشكل خاصم الضالة الكالب حيث أن مشكلة

التدابير الالزمة يجب اتخاذ  ،ةالبتراء األثري محمية موسى وكذلك داخل

 .المملوكة والتخلص من تلك غير المملوكة )وخصي( الكالبترخيص ل

 يساعد  مناطق ريفيةالتعامل معها إلى إن نقل مكان االحتفاظ بالحيوانات و

 .وادي موسى ضرية منفي المناطق الح بيئة أنظف إيجادعلى 
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 إدارة االستخدام
محمية نظرا لألعداد الكبيرة من الزوار والسكان المحليين الذين يأتون إلى 

والمناطق المحيطة به كل يوم، هناك ضرورة قصوى لضمان وجود  البتراء األثرية

 .حماية البيئة من التلوث أجلإدارة فعالة للمخلّفات من 

 التوصيات

 ت في جميع أنحاء المحمية والتخلص منها.إدارة جمع النفايا 

  ّه مع تطوير الخدمات األساسية، مثل الحمامات تحديد وفرض مناطق للتنز

حاويات للتخلص من النفايات، ومياه وحفر مخصصة إلشعال  وتوفير

 . ر، وأماكن مرخصة لبيع الحطب، ... إلخالنا

 ه نزّ مقابل الدخول للمت اإلقليمخارج  نفرض رسوم على الزوار م

 واستخدام العائدات لصيانته.
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 محمية البتراء األرثرية
كجزء  األثرية محمية البتراء على الرغم من أنه لم تكن هناك نية لدراسة

تدابير  التوصيات بشأن من المخطط الشمولي االستراتيجي، إال أن هناك بعض
 أكبر صيحون تظهر أم، حيث أن ها هنامحددة تتعلق بالمحمية تم إدراج بيئية

 البتراء.إقليم  الست في بين المناطق المحمية من مع تقارب

 األثرية. محمية البتراء داخل المحلية الزينة وشجيرات زراعة أشجار
 هدفين: لتحقيق األثرية داخل محمية البتراء جهد خاص وينبغي بذل

 

 التربة. الغبار وانجراف الحد من .1

 بيئة المحيطة باآلثار.الجمالية لل ةتحسين النوعي .2

 

خصوبة مما هو  أكثركان  الغطاء النباتي الطبيعي واضحة على أن هناك أدلة
 المناطق المحظورة في، السيق داخل وخصوصا ، السّياحقدوم  قبلعليه اآلن 

أيام  كما كانت موجودةالجميلة  البرية الصغيرة الحدائق يمكن إعادة تأسيس
األشكال الصخرية  والتأكيد على هلالستفادة من؛ حدائق المعلقةال مثل، األنباط

، ولكن األنواع المحلية ويمكن النظر في العديد من، كما والتضاريس الطبيعية
ينبغي ، وفي هذا الصدد، مجرى الواديزراعة مناسبة ل األنواع أكثر سيكون الدفلى

 أوال. الرئيسةالسياحية  البدء بالعمل على المسارات

يتم وضع برنامج مستقبلي واسع ينبغي أن  االنجراف السيطرة على جلأمن 
بالرّي في ، ويتم دعمها البعلية النطاق إلعادة التشجير عن طريق زراعة األشجار

 زراعة، ينبغي قبول السكان للحصول علىو ،المراحل المبكرة إذا لزم األمر

األولوية ألنواع وينبغي إعطاء ، المحددة بعض المناطق في األشجار المثمرة
 وينبغي تجنب والبلوط. والخروبالحلبي  الفستقو العرعر مثل المحلية األشجار

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

 .محمية البتراء األثريةلخطة  التوجيهية في إطار المبادئ

 

 

 

 الترميم المتكامل لوادي المطاحة

ناجحة  متكاملة إعادة تأهيل لعملية هو مثال جيدالمطاحة  وادي مشروع
مجموعة من  من خالل وجود قوية قيم اجتماعية مع والبيئية األثرية من الناحية

من  وسيكون الهدف، ه بكفاءةالذين يملكون المشروع ويعملون في المحليين السكان
 والحدائق المدرجات )المصاطب( في مجاري المياه هذا المشروع هو استعادة نظام

 إحياءإعادة  وسيتم، إلى منطقة نشطة تستحق الزيارة القديمة البتراء وتحويل
 وينبغي على، وادي المطاحة وزراعة والخزانات األرضية التحويلية السدود
المنطقة  الحفاظ على تكون مسؤولة عنأن  صيحونأم  البدول من عائالت

 والزراعة، في مجال الّسياحة اقتصاديا استغاللها بالطبع، كما يمكن لهم وزراعتها
 إضافي عامل جذبسيوفر دوليا، و مرموقا صبحيمكن أن ي مثل هذا المشروع

 البتراء. لزيارة

 Garden Triclinium) تنظيف وعرض مضافة الحديقة )

هو مثال Garden Triclinium) )الحديقة ائي في مضافة الخزان الم
رائع على مهارة األنباط الهيدروليكية ،وإن إعادة تنقيبها جزئياً ودعمها وترميمها 

النبطية ،   خالل الفترةعلى الزائر أن يفهم كيفية استغالل الموارد المائية  يّسهل
زان والذي تآكلت وهذا المشروع يتضمن إعادة ترميم الدرج الموصل إلى الخ

أجزاء منه، وترميم البركة التي تحت السد، وتنظيف نظام قنوات المياه وإعادة 
مدخل وضع بوابة على وينبغي  ،ترميم جزئي للسد بالقرب من الـمضافة العليا

 تنظيم دخول الحيوانات والزوار. أجلالخزان من 
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