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 السياحة واآلثار ةبقلم وزير مقدمة

 

The Hashemite Kingdom of Jordan is endowed with an exceptional variety of archaeological sites, 
spanning the entire history of human presence in the region. Many of these sites have an Outstanding 
Universal Value, as recognized by the inscription of five of them in the UNESCO World Heritage List. 
 
Petra was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 1985, in light of its extraordinary rock-cut 
architecture and advanced water distribution and storage systems which are a testimony to the 
Nabataean civilization that populated the site during Hellenistic times.   
 
The Ministry of Tourism and Antiquities and the Department of Antiquities (DoA), as signatories of the 
World Heritage Convention, ensure the protection and adequate management of Jordan's World Heritage 
sites.  
 
In the case of a complex site like Petra, an integrated approach to heritage management and planning is 
required. The Integrated Management Plan perfectly addresses this need by proposing a sustainable and 
participatory approach to heritage preservation, while ensuring successful tourism  and local community 
engagement.  
 
It is a great pleasure to present the finalized Integrated Management Plan for the World Heritage Site of 
Petra, which is the result of a  thoroughly participatory process that engaged a diverse number of 
stakeholders over a total duration of four years.  
 
It echoes the commitment of the Government of Jordan to protect such precious heritage sites, preserving 
them for future generations. I am grateful to Department of Antiquities team and the Petra Development 
and Tourism Region Authority that have been a key part of the core project team. I would also like to 
acknowledge the efforts of the many stakeholders, local community groups and academics that have 
participated in this process.  
 
This Integrated Management Plan is now an operational tool in the hands of the Ministry,  the Department 
of Antiquities and the PDTRA. Its implementation and follow-up will ensure the ongoing preservation of 
this unique site. 
 
 
 
H.E. Ms Majd M. Shweikeh 
Minister of Tourism and Antiquities 

 

 

  

تمهيد بقلم وزير السياحة واآلثار

تحظــى المملكــة األردنيــة الهاشــمية باحتضــان مجموعــة اســتثنائية متنوعــة مــن المواقــع األثريــة التــي تمتــد عبــر تاريــخ 
الحضــارات اإلنســانية المتعاقبــة فــي المنطقــة، وتملــك هــذه المواقــع قيمــة عالميــة مميــزة حيــث وضعــت خمســة منهــا 

علــى الئحــة قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي.

فــي عــام 1985 كانــت البتــرا أول المواقــع التراثيــة المدرجــة فــي المملكــة علــى هــذه الالئحــة، كشــهادة علــى الحضــارة 
النبطيــة التــي كانــت مأهولــة بالســكان فــي العصــر الهلنســتي والتــي تمّيــزت بهندســتها االســتثنائية كموقــع محفــور فــي 

الصخــر وبأنظمــة جمــع وتوزيــع الميــاه وتخزينهــا.

ــراث العالمــي،  ــة الت ــى اتفاقي ــا الجهــات الموقعــة عل ــار العامــة بصفتهم ــرة اآلث ــار ودائ  تضمــن وزارة الســياحة واآلث
حمايــة مواقــع التــراث العالمــي فــي األردن وإدارتهــا بشــكل مناســب، فيمــا يتطلــب وجــود موقــع اســتثنائي مثــل البتــرا، 
ــة لموقــع التــراث العالمــي فــي  ــة النهائي ــاع نهــج متكامــل إلدارة التــراث والتخطيــط. وتلبــي خطــة اإلدارة المتكامل اتب
البتــرا، هــذه الحاجــة تمامــاً مــن خــالل تعزيــز نهــج تشــاركي ومســتدام للحفــاظ علــى التــراث، يضمــن تحقيــق الهــدف 

الســياحي للموقــع وبمشــاركة المجتمــع المحلــي.

إنــه لمــن دواعــي ســرورنا أن نقــدم اليــوم خطــة اإلدارة المتكاملــة النهائيــة لموقــع التــراث العالمــي فــي البتــرا، والتــي 
كانــت نتاجــاً لجهــد تشــاركي شــامل شــارك فيــه مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب العالقــة علــى مــدار أربــع ســنوات، وقــد 
عكســت هــذه الخطــة التــزام الحكومــة األردنيــة بحمايــة هــذه المواقــع التراثيــة الثمينــة، والحفــاظ عليهــا لألجيــال القادمــة. 

لقــد أصبحــت خطــة اإلدارة المتكاملــة هــذه اآلن أداة تشــغيلية ممّكنــة لــوزارة الســياحة ودائــرة اآلثــار العامــة وســلطة 
اقليــم البتــرا التنمــوي الســياحي، فيمــا ســيضمن تنفيذهــا ومتابعتهــا للحفــاظ المســتمر علــى هــذا الموقــع الفريــد.

وفــي الختــام يســرني أن أتقــدم مــن فريــق دائــرة اآلثــار العامــة وســلطة اقليــم البتــرا الــذي كانــا جــزءاً رئيســياً مــن فريــق 
المشــروع األساســي، بالشــكر واالمتنــان، مثلمــا أود اإلشــادة بجهــود العديــد مــن أصحــاب العالقــة ومؤسســات المجتمــع 

المحلــي واألكاديمييــن الذيــن شــاركوا فــي هــذا الجهــد الكبيــر.

معالي مجد محمد شويكة
وزير السياحة واآلثار
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 البترا التنموي السياحيرئيس مجلس مفوضية سلطة إقليم بقلم  مقدمة

 

The Petra Integrated Management Plan represents the culmination of a long-term partnership between 
the UNESCO Amman office, the Petra Development and Tourism Region Authority (PDTRA) and the 
Department of Antiquities of Jordan (DoA) for the preservation of the World Heritage Site of Petra.  
 
Since 2015, the PDTRA has partnered with UNESCO and the DoA working towards the development of 
an Integrated Management Plan for the property. This participatory and consultative process initially 
began with the elaboration of a road map for the identification of possible shortfalls in previous planning 
initiatives and progressed to encompass the development of the plan.  
 
For the first time in the history of the World Heritage Site of Petra, the development of a management 
plan saw the participation of several stakeholders, ranging from the local community to academia and the 
Government, using an inclusive consultative process. 
The choice of an integrated, sustainable and participatory approach to heritage preservation ensured the 
success of the initiative, as it merged the often differing requirements of tourism at the site, local 
community engagement and heritage conservation.  
 
The PDTRA will now lead the implementation of the Plan over the coming years, in accordance with the 
action plan designed. Capitalizing on the joint efforts of different parties, PDTRA employees will be able 
to implement the Plan in accordance with its key policies, building a strong sense of ownership. 
The PDTRA is committed to protecting the unique World Heritage Site of Petra while ensuring tourists 
enjoy its marvels and safeguarding the livelihoods of the local community. It is with great pleasure that 
we present the finalized Integrated Management Plan for the World Heritage Site of Petra.  

 
 
H.E. Dr Suleiman Farajat 
Chief Commissioner, Petra Development and Tourism Region Authority 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمهيد بقلم رئيس مجلس مفوضية سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

تمثــل خطــة إدارة محميــة البتــرا األثريــة تتويجــاً لشــراكة طويلــة األمــد بيــن مكتــب اليونســكو عمــان وســلطة اقليــم البتــرا 
ودائــرة اآلثــار العامــة األردنيــة للحفــاظ علــى البتــرا كموقــع تــراث العالمــي.

حيــث عقــدت ســلطة اقليــم البتــرا منــذ عــام 2015 شــراكة مــع مكتــب اليونســكو عمــان ودائــرة اآلثــار العامــة للعمــل مــن 
أجــل إعــداد خطــة إدارة متكاملــة حيــث بــدأت هــذه العمليــة التشــاركية والتشــاورية بوضــع خريطــة طريــق لتحديــد أوجــه 

القصــور المحتملــة فــي الخطــط الســابقة واإلرتقــاء فــي شــمولية تطويــر الخطــة الحاليــة.

وألول مــرة فــي تاريــخ موقــع البتــرا للتــراث العالمــي، شــهد إعــداد وتطويــر خطــة إدارة المحميــة مشــاركة العديــد مــن 
أصحــاب العالقــة، بــدءاً مــن المجتمــع المحلــي إلــى األوســاط األكاديميــة والحكوميــة وبطريقــة تشــاورية شــاملة، حيــث 
ــك  ــادرة، بحيــث دمــج ذل ــد كفــل نجــاح هــذه المب ــى التــراث ق ــاظ عل ــار نهــج متكامــل ومســتدام وتشــاركي للحف إن اختي

المتطلبــات المختلفــة للســياحة فــي الموقــع ومشــاركة المجتمــع المحلــي والحفــاظ علــى التــراث.

ســلطة اقليــم البتــرا التنمــوي الســياحي ســتتولى اآلن تنفيــذ الخطــة علــى مــدار الســنوات القادمــة، وذلــك ووفقــاً لطريقــة 
العمــل المصممــة. وباالســتفادة مــن الجهــود المشــتركة لمختلــف األطــراف، ســيتمكن موظفــو ســلطة اقليــم البتــرا مــن تنفيــذ 

الخطــة وفقــاً لسياســاتها الرئيســية، وبنــاء شــعور قــوي بالملكيــة.

 تلتــزم ســلطة اقليــم البتــرا بحمايــة البتــرا كموقــع تــراث العالمــي فريــد مــع ضمــان تمتــع الســياح بأعجوبــة الموقــع األثــري 
ــع  ــة لموق ــة النهائي ــدم خطــة اإلدارة المتكامل ــن دواعــي ســرورنا أن نق ــه لم ــي. إن ــع المحل ــش المجتم ــة ســبل عي وحماي

التــراث العالمــي فــي البتــرا.

عطوفة الدكتور سليمان علي الفرجات
رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
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 البترا التنموي السياحيرئيس مجلس مفوضية سلطة إقليم بقلم  مقدمة
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Department of Antiquities of Jordan (DoA) for the preservation of the World Heritage Site of Petra.  
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success of the initiative, as it merged the often differing requirements of tourism at the site, local 
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 مديرة مكتب اليونيسكو عّمانبقلم  مقدمة

 
A management plan represents a fundamental tool to inform management policies that enhance the 
protection of World Heritage sites, developed during the process leading to the inscription of a property 
on the World Heritage List.    
 
Petra was inscribed in the UNESCO World Heritage List in 1985, in light of its extraordinary rock-cut 
architecture and advanced water distribution and storage systems; a testimony to the Nabataean 
civilization that populated the site during Hellenistic times. Over the years, four management initiatives 
were developed but did not receive Government endorsement.  
 
The UNESCO Amman office welcomed the request of the Department of Antiquities (DoA) of Jordan to 
work on the development of a new management plan for the site following to an urgent World Heritage 
Committee decision for the preservation of the property. A four-year process was then initiated in the 
framework of the specialized technical assistance provided by UNESCO to the national authorities for the 
implementation of the World Heritage Convention, ratified by Jordan in 1975. 
  
Under the auspices of UNESCO Amman office and in full coordination with the Petra Development and 
Tourism Region Authority (PDTRA) and the DoA, the process started in mid-2015 with the preparation of 
a Road Map document identifying gaps in previous management planning strategies and continued 
during the period between 2016-2018 with the development of the Integrated Management Plan. 
 
Building on previous planning initiatives, most notably the 1994 UNESCO Management Plan, the 
objective of the Petra Integrated Management Plan (IMP) is the protection of the World Heritage Site and 
its Outstanding Universal Value in accordance with international good practice and guidance and by 
continuing to realize the potential of the site to serve tourism, as well as economic and social development 
of the PDTRA Region and its communities.  
 
To serve the complexity of a site as diverse as Petra and ensure the local ownership of the plan, an 
integrated, sustainable and participatory approach was applied in an effort to engage the participation of 
several stakeholders, ranging from the local community to academia and the Government, using an 
inclusive consultative process. 
The Petra IMP is rooted within the broader context of the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
and specifically integrates concerns for environmental sustainability, resource management, and local 
economic and social development as part of all 95 policies. 
 
It is a great pleasure to present the finalized Integrated Management Plan for the World Heritage Site of 
Petra and turn it over to the national and local authorities that will guide its implementation over the next 
five years, in line with the action plan agreed upon that seeks to ensure full national ownership.  

 
 
 
 
Ms. Costanza Farina 
Head of Office and UNESCO Representative to Jordan 

 
 
 
 

تمهيد بقلم ممثلة منظمة اليونيسكو في األردن

ُتعــد خطــة اإلدارة أداًة أساســّية لإلبــالغ عــن السياســات اإلداريــة التــي تســاهم فــي حمايــة مواقــع التــراث العالميــة، والتــي 
يتــم إعدادهــا بالتزامــن مــع العمــل علــى إدراج أي موقــع ضمــن قائمــة التــراث العالمــي.

فــي عــام 1985 تــم إدراج البتــرا ضمــن قائمــة التــراث العالمــي لليونســكو لتفــرد بنيــة صخورهــا االســتثنائية واألنظمــة 
ــر  ــي العص ــع ف ــكنت الموق ــي س ــة الت ــارة النبطي ــى الحض ــهادة عل ــر ش ــي تعتب ــاه والت ــن المي ــع وتخزي ــة لتوزي المتقدم

ــم تحصــل علــى موافقــة الحكومــة. ــة لكنهــا ل ــادرات إداري الهلنســتي. علــى مــر الســنين، ُوِضعــت أربــع مب
ــب مكتــب اليونســكو فــي عمــان بطلــب دائــرة اآلثــار العامــة لبــدء العمــل علــى إعــداد خطــة إداريــة جديــدة للموقــع  رحَّ
عقــب قــرار عاجــل مــن لجنــة التــراث العالمــي للحفــاظ علــى الموقــع. وبذلــك بــدأت المســاعدة الفنيــة المتخصصــة التــي 
قدمتهــا اليونســكو إلــى الســلطات الوطنيــة ومدتهــا أربــع ســنوات بهــدف تنفيــذ اتفاقيــة التــراث العالمــي التــي صــادق عليهــا 

األردن فــي عــام 1975.

ــار  ــرة اآلث ــياحي ودائ ــوي الس ــرا التنم ــم البت ــع ســلطة إقلي ــل م ــان وبالتنســيق الكام ــب اليونســكو عم ــة مكت تحــت رعاي
ــدد  ــي تح ــق الت ــة الطري ــة خريط ــداد وثيق ــق إع ــام 2015 عــن طري ــي منتصــف ع ــة ف ــاعدة الفني ــدأت المس ــة، ب العام
ــتغرق  ــي اس ــة والت ــداد خطــة اإلدارة المتكامل ــل بإع ــل العم ــابقة، وَتكل ــط اإلدارة الس ــتراتيجيات تخطي ــي اس ــرات ف الثغ

ــة 2018.  ــي 2016 ولغاي ــن عام ــا بي ــا م ــل فيه العم

بنــاًء علــى مبــادرات التخطيــط الســابقة، وأبرزهــا خطــة إدارة اليونســكو لعــام 1994، فــإن الهــدف مــن خطــة اإلدارة 
المتكاملــة للبتــرا هــو حمايــة موقــع التــراث العالمــي وقيمتــه العالميــة المتميــزة وفقــاً للممارســات والتوجيهــات الدوليــة 
الفضلــى، ومواصلــة معرفــة إمكانــات الموقــع لخدمــة الســياحة، وكذلــك أوجــه النهــوض بالتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

لمنطقــة ســلطة إقليــم البتــرا التنمــوي الســياحي ومجتمعاتهــا.

تــم تطبيــق نهــج متكامــل ومســتدام وتشــاركي فــي محاولــة إلشــراك العديــد مــن أصحــاب العالقــة مــن المجتمــع المحلي إلى 
األوســاط األكاديميــة والحكومــة، وذلــك باســتخدام عمليــة استشــارية شــاملة، لخدمــة تركيبــة الموقــع المعقــدة والمتنوعــة 

مثــل البتــرا، وضمــان الملكيــة المحليــة للخطــة.

برنامــج خطــة إدارة البتــرا المتكاملــة يقــع ضمــن الســياق األوســع لخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، ويدمــج علــى 
وجــه التحديــد كل مــا يتعلـّـق باالســتدامة البيئيــة، إدارة المــوارد، والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المحليــة كجــزء مــن 

جميــع السياســات الـــ 95.

إنــه لمــن دواعــي ســرورنا تقديــم خطــة اإلدارة المتكاملــة النهائيــة لموقــع التــراث العالمــي البتــرا وتســليمها إلــى الســلطات 
ه تنفيذهــا علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة، تماشــياً مــع خطــة العمــل المتفــق عليهــا  الوطنيــة والمحليــة التــي ســتوجِّ

والتــي تســعى لضمــان الملكيــة الوطنيــة الكاملــة.

السيدة كوستانزا فارينا
ممثلة منظمة اليونيسكو في األردن
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 مديرة مكتب اليونيسكو عّمانبقلم  مقدمة

 
A management plan represents a fundamental tool to inform management policies that enhance the 
protection of World Heritage sites, developed during the process leading to the inscription of a property 
on the World Heritage List.    
 
Petra was inscribed in the UNESCO World Heritage List in 1985, in light of its extraordinary rock-cut 
architecture and advanced water distribution and storage systems; a testimony to the Nabataean 
civilization that populated the site during Hellenistic times. Over the years, four management initiatives 
were developed but did not receive Government endorsement.  
 
The UNESCO Amman office welcomed the request of the Department of Antiquities (DoA) of Jordan to 
work on the development of a new management plan for the site following to an urgent World Heritage 
Committee decision for the preservation of the property. A four-year process was then initiated in the 
framework of the specialized technical assistance provided by UNESCO to the national authorities for the 
implementation of the World Heritage Convention, ratified by Jordan in 1975. 
  
Under the auspices of UNESCO Amman office and in full coordination with the Petra Development and 
Tourism Region Authority (PDTRA) and the DoA, the process started in mid-2015 with the preparation of 
a Road Map document identifying gaps in previous management planning strategies and continued 
during the period between 2016-2018 with the development of the Integrated Management Plan. 
 
Building on previous planning initiatives, most notably the 1994 UNESCO Management Plan, the 
objective of the Petra Integrated Management Plan (IMP) is the protection of the World Heritage Site and 
its Outstanding Universal Value in accordance with international good practice and guidance and by 
continuing to realize the potential of the site to serve tourism, as well as economic and social development 
of the PDTRA Region and its communities.  
 
To serve the complexity of a site as diverse as Petra and ensure the local ownership of the plan, an 
integrated, sustainable and participatory approach was applied in an effort to engage the participation of 
several stakeholders, ranging from the local community to academia and the Government, using an 
inclusive consultative process. 
The Petra IMP is rooted within the broader context of the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
and specifically integrates concerns for environmental sustainability, resource management, and local 
economic and social development as part of all 95 policies. 
 
It is a great pleasure to present the finalized Integrated Management Plan for the World Heritage Site of 
Petra and turn it over to the national and local authorities that will guide its implementation over the next 
five years, in line with the action plan agreed upon that seeks to ensure full national ownership.  

 
 
 
 
Ms. Costanza Farina 
Head of Office and UNESCO Representative to Jordan 
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 مقدمة -القسم األول 

العامة بناًء على طلب دائرة اآلثار  مكتب اليونسكو في عّمانبإشراف البترا لموقع التراث العالمي  هذه تم إعداد خطة اإلدارة المتكاملة
 ت، التي صادقة لتنفيذ اتفاقية التراث العالميالوطني للسلطاتفي إطار المساعدة الفنية المتخصصة التي تقدمها اليونسكو  ، وذلكاألردنية
ً جنة التراث العالمي األكثر إلحاح، واستجابة لقرارات ل1975في عام  المملكة األردنية الهاشميةعليها  للحفاظ على الموقع. بدأت  ا

في استراتيجيات تخطيط اإلدارة السابقة  الموجودة إعداد وثيقة خريطة الطريق التي حددت الثغراتمع  2015عام  العملية في منتصف
 تطوير خطة اإلدارة المتكاملة.ب 2018إلى عام  2016من عام  واستمرت في الفترة

ً وكانت موضوع 1985كموقع تراث عالمي في عام  تم إدراج البترا وخطط اإلدارة والخطط التشغيلية  لعدد من الخطط الرئيسية ا
 ً ً كامل وال يزال الموقع يواجه عددأي من هذه الخطط أو تشغيلها بالعلى  المصادقةتم ت. ولم 1968من عام  اعتبارا من التحديات كما  ا

 ظ المقدمة إلى اليونسكو.اتشهد على ذلك تقارير حالة الحف

حيث  (COM 7B.50, 4, b 37)التراث العالمي  قرار لجنةتم التعبير عن الحاجة إلى خطة إدارة قابلة للتنفيذ على وجه التحديد في 
ً كان مطلوب مع مبادرات مع التأكد من أوجه التآزر بناًء على وثائق سابقة و، للموقع ة إدارة شاملة من الدولة الطرف "وضع خط ا

أو الخطة االستراتيجية  2015-2010 للفترة قة الرسمية على الخطط القائمة )مثل خطة أولويات التشغيلضمان الموافو ؛التخطيط
لمراجعتها من وإدارته  الموقععلى ظ احفالالمتعلقة ب المتكاملة تقديم جميع الخططو؛ الهيئات اإلدارية( من قبل 2030-2011للفترة 

 ".بفعالية تنفيذهاالالزمة لضمان  االعتماد، وإجراء عملية راث العالمي والهيئات االستشاريةقبل مركز الت

 ي، وهليشيلين أورباآ والدكتورة مكتب اليونسكو في عّمانفي زارو تشيجيورجيا  اآلنسةتم تنسيق خطة اإلدارة المتكاملة من قبل 
ً  ُشّكل ذيق الفني اليالفروضّم . ةمستقل ةمستشار  ، والسيد حسام حجازين )دائرة اآلثارطاهراللهذا المشروع السيدة هنادي  خصيصا

(. باإلضافة إلى / محمية البترا األثرية قليم البترا التنموي السياحيإسلطة فرجات )الإبراهيم السيد ( والسيدة تهاني الصالحي والعامة
محمية /قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ) الفرجاتأريج اآلنسة ، و(دائرة اآلثار العامةشذى مبيضين )المهندسة  قامت كل منذلك، 

لين يالدكتورة آ بواسطة هذه الوثيقة تم إعدادالدعم اإلداري.  بتقديم( مكتب اليونسكو في عّمانزها عكروش ) اآلنسةو( البترا األثرية
 .مكتب اليونسكو في عّمانفي يزارو تشجيورجيا  نسةلي واآلشأوربا

رئيس و، منذر جمحاوي د.مدير عام دائرة اآلثار العامة، ية تتألف من لجنة توجيهمن قبل لى إعداد خطة اإلدارة المتكاملة شرف عتم اإل
 عماد حجازين )حتى  د.، محمية البترا األثريةشؤون ومفوض  ،نوافلةالمحمد د. ، قليم البترا التنموي السياحيإسلطة مجلس مفوضي 

 قليمإسلطة مفوضي  مجلسرئيس وجديد مفوضين مجلس  بإشرافإلدارة المتكاملة خطة اعلى الموافقة النهائية ت تمو(. 2017مايو 
. خالل مدة م. ماجد الحسنات، شؤون السياحة ومفوض رئيس مجلس المفوضين، ونائب سليمان فرجات د.، البترا التنموي السياحي

 .كوستانزا فاريناالسيدة  و في عّمانمكتب اليونسكالتوجيهية مدير المشروع، ترأس اللجنة 

 مقدمة  1.1

 التأليف  1.2
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المترابطة إلى حٍد والمجتمعات  الحيويوالتنوع  لطبيعةواالمواقع التاريخية واآلثار ب ،ولكنه هش ،غنيبيئي بأنها نظام  البترا تُعرف
 . تتمثل أهداف خطة اإلدارة المتكاملة في:كبير من أجل بقائها

 .الجيدة واإلرشادات الدولية وفقاً للممارسات االستثنائيةوقيمته العالمية  البترا تراث العالميالحماية موقع  .1

 البترا والمناطق المحيطة بها. القادمين إلىتجربة الزوار  تحسين .2

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة إمكانات الموقع لخدمة السياحة والتنمية االقتصادية واالجتماعية في منطقة  تحقيقستمرار في اال .3
 ومجتمعاتها.

ده والموقع وفهم  تقديرتشجيع زيادة  .4  هشاشته من قبل مجتمعاته المحلية وزوار الموقع على المستويين الوطني والدولي.وتفرُّ

المرتبطة بها على البيئة الثقافية  الزوار خدماتوتقديم التدابير والممارسات اإلدارية التي تقلل من اآلثار السلبية لعمليات الموقع  .5
 والطبيعية.

المتعلقة القضايا بين دمج على وجه التحديد وهي ت، 2030خطة التنمية المستدامة لعام خطة اإلدارة المتكاملة في سياق  وضعتم 
 ، والتنمية االقتصادية واالجتماعية المحلية.ستدامة البيئية، وإدارة المواردباال

العازلة.  ومنطقتها محمية البترا األثريةتراث العالمي اللخطة اإلدارة المتكاملة هذه في موقع  الرئيسي نطاق االختصاصتمثل ي
أو األنشطة التي  وقع أو تتأثر مباشرة بالموقع و/باإلضافة إلى ذلك، تنظر خطة اإلدارة في المجاالت أو القضايا التي تؤثر على الم

 تجري في الموقع.

البترا التنموي  قليمإسلطة  ستكون البترا تراث العالميالموقع لعن تنفيذ خطة اإلدارة المتكاملة  ةالمسؤول ةالرئيسي الجهات المعنية
 .العامةودائرة اآلثار محمية البترا األثرية /السياحي

ً رسمي الموافقة تتمعلى الرغم من أنه لم  ً  ظ التي تم إعدادها للموقعاالحفخطة اإلدارة أو  الخطة الرئيسية أو خطةعلى أي من  ا ، سابقا
هناك  ،في عدد من التقارير الفنية المدرجة اإلضافية البيانات المحددة إلى جانبخطة اإلدارة.  يهاقدم أدلة مفيدة تستند إلإال أنها ت

 بإيجاز أدناه.تم تلخيصها البترا. هذه الخطط  حول الى حٍد ما مجموعة بيانات جيدة 
 

 1968لعام مريكية القومية األالمتنزهات  دائرة لالخطة الرئيسية  1.5.1

اآلن كخطة إدارة للموقع األثري.  خطط الشاملة في الشكل المعترف بهللموقع وربما واحدة من أول ال إعدادهاتم هذه هي أول خطة 
ً بدأ أيضتض المعايير المبكرة لحالة الموقع، وبشكل كبير بع وهي توفر في توثيق نطاق واسع من المعلومات التي تتعدى علم اآلثار  ا

 وطنية. محميةلتصبح  لبترالسس األهذه الخطة  وقد أرستماعية المحلية. والظروف االقتصادية واالجت الطبيعةمثل 

ً  المحمياتتحديات في إدارة التي ال تزال تمثل  القضايابعض  فترةعلى طول  الضوءالخطة هذه تسلط كما  التهديدات  ، بما في ذلكحاليا
ض المواد األثرية للمخاطر وت ،الطبيعيةالممتلكات  تتعرض لها التي  ار.وظهور الفنادق والبنية التحتية للزوّ  ،وسرقة اآلثار ،آكلهاوتعرُّ

 1994خطة إدارة اليونسكو لعام  1.5.2

. تعتمد الخطة 1985مي في عام عالالموقع كموقع تراث  إدراجخطة اإلدارة هذه هي أول خطة إدارة شاملة يتم إعدادها للموقع وتتبع 
ً نهج ً قائم ا . بوضوح الطبيعة المتنامية للسياحة معترف بها ومدمجة في األهداف إناليوم.  ا لغايةبهيعمل  والذي ال يزالعلى القيم  ا

 .2007في عام  محمية البترا األثرية، وقد تحقق ذلك عندما تم إنشاء للمحمية مستقلة سلطةطة في تشكيل وتتمثل التوصية الرئيسية للخ

، واالفتقار إلى القدرات المحلية في معظم ظاالحفعلق بمستوى ونوعية أعمال ال تزال القضايا التي تم إبرازها في خطة اإلدارة هذه تت
 آلداب المنافيةالممارسات  بعضو، المصالحمجتمعات المحلية وتضارب ال، والنهب المستمر، وتزايد عدم ارتياح المحميةجوانب إدارة 

 

 أهداف خطة اإلدارة المتكاملة 1.3 

 نطاق اختصاصات خطة اإلدارة المتكاملة  1.4 

 عن الموضوع خلفية  1.5
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ر. إن الحاجة الملحة إلى تحسين السيطرة على الفيضانات واتأثير الخيول على الموقع وتجربة الزو ،1المرشدين بعض قبل من المهنة
 بشكلٍ والرئيسية.  رخطعوامل الالقضايا و من يُعتبران ،الالزمة للرقابة التي تفتقرالفنادق ووادي موسى  تطويرو ،في أنظمة الوادي

ً عام 20 من أكثر مرور بعدجيدة  تُعد، هذه خطة مفصلة للغاية تحتوي على بيانات أساسية عام والتي يتم استخدامها كخط أساس  ا
 .لخطة اإلدارة هذه

 
.لتنفيذلالتي تم وضعها  اإلدارة السابقة خطة  توصيات على تحسين الظروف وتنظيم الخيول هو مجرد مثال واحد 1.1الشكل   

 

 1996لعام تحليل وتوصيات اإلدارة الصادرة عن لجنة الواليات المتحدة للمجلس الدولي لآلثار والمواقع  1.5.3

ً تستند هذه الوثيقة أيض منفصلة  ةوسلطبوضوح  مرسومةحدود ببترا ال محمية وطنية فيإلى نهج قائم على القيم وتدعم التوصية بإنشاء  ا
 إلدارتها.

المحدودة بسبب عدم التنسيق بين مختلف والمتضاربة ، مثل فعالية اإلدارة متنامية أخرى قضاياات الضوء على وتسلط هذه التوصي
خدمات ، بما في ذلك الفنادق و، وغياب سلطة تشرف على تشغيل خدمات الزوارة في الموقع )بما في ذلك الشرطة(العامل السلطات

ً . وتدعو التوصيات أيضالمحميةمشغلي القطاع الخاص في  وتراخيص ،أخرى في وادي موسى  نظربصفته مإلى االعتراف بالموقع  ا
 بالبناء. أن يتم طمسهاالرئيسية من  المناظرلحماية  ثقافي

 2000لعام  الوطنيةالمتنزهات  دائرة خطة تشغيل  1.5.4

، مريكية. الخطة شاملة في المضموناأل الوطنيةثالثة مجلدات أعدتها دائرة الحدائق  شاملة ذات هي خطةو، يةخطة التشغيليها بالشار إليُ 
في العملية. وتشمل القضايا  ةالرئيسي المعنية الجهاتعن تنفيذها يرجع إلى المشاركة المحدودة لبعض  تنفيذهاعدم الرغبة في ولكن 

في كثير من  الخاضع للمراقبةوغير المستمر  الحجارة وتدمير وتآكلعدد الموظفين، المحددة في الخطة قيود اإلدارة بسبب محدودية 
عزى وانخفاض معدالت رضا الزائرين. ويُ  ،في ذلك الوقت تلوحظ التين والمسؤولين ، والصراعات بين السكان المحليياألحيان

 المستقلة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على الموقع. االقسامإلى عدم وجود تماسك إداري ووجود العديد من  أغلب ذلك

                                                   
، 5.4.5ليف(، الفصل ب أ)التقرير الرئيسي، المرفقات والت محمية البترا الوطنية. خطة إدارة 1994 (B. Bousquetو  B. Laneاليونسكو )بتنسيق من قبل  1 

 .106الصفحة 
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قرير سلسلة من إجراءات التشغيل، بعضها محدد ومفصل . يتضمن المجلد األول من التةاألثري البترا محميةارتبطت هذه الخطة بتشكيل 

أو التراخيص،  بالفعاليات تلك المتعلقة على الرغم من أن الخطة لم يتم تنفيذها بشكل منهجي، إال أن بعض اإلرشادات، مثلوللغاية. 
 .محمية البترا األثرية إدارة شكلت األساس للمبادئ التوجيهية التي تستخدمها 

 (2011االستراتيجية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي )الخطة  1.5.5

. ومع ذلك، من محمية البترا األثريةلمناطق سلطة إقليم البترا التنموي السياحي التي تقع خارج حدود اد الخطة االستراتيجية تم إعد
والحركة من وإلى الموقع. في بعض ية محمية البترا األثروخطوط الموقع المرئية ل المحيطالمرجح أن تؤثر توصيات الخطة على 

توصيات لالستخدامات داخل المنطقة العازلة التي يمكن أن تؤثر على أهمية الموقع. في الخطة الرئيسية االستراتيجية قدم ت، األماكن
ئيسية خطة ر سمرسلطة إقليم البترا التنموي السياحي هو الموقع األثري، لذلك من الصعب األصل الذي يحرك  فإن، نهاية المطاف

 .حميةتشغيلية للمنطقة من الم

ً وفر أيضتعلى قاعدة بحثية كبيرة و الخطة الرئيسية االستراتيجيةستند ت ، والبعض منها ذو صلة األساسيةبيانات المجموعة جيدة من  ا
المحيطة  القرىمن خالل دراسات استخدام األراضي لكل من البلدات/  ةالرئيسي الخطةمباشرة بالموقع. وقد تمت متابعة مرحلة 

ستدامة ، ولكن ال يبدو أنها جزء من نهج شامل الستخدامات األرض المه العمليةبالموقع. كما نشأ عدد من المشاريع االستثمارية من هذ
 .حمية البترا األثريةفي المنطقة المحيطة بم

  2014لعام  ظاالحف ل اعمأوخطة  2012لعام  ظاالحف خطة  2.2.6

 تنميةكجزء من مشروع  ظاالحفخطة عمل  لتصبحالحقاً  تعديلهاوتم  CulTechمن قبل االستشاريين المحليين  ظاالحفتم إعداد خطة 
رؤية )اإلدارة ال وهي  تحددارة . تم تنظيم الخطة بطريقة مماثلة لخطة اإلدكالة األمريكية للتنمية الدوليةالتابع للو 3 السياحة في األردن

ً للموارد الثقافية والطبيعية( والقضايا والمخاطر والتوصيات لإلجراءات ً تغطي  ، والتيالمتكاملة بيئيا ً يشملواسع نطاقا قطاعات  ا
 ونوعية خدمة الزوار. قدرة ويرفع، (هاالسياحة )وتوسيع

التي و المتروكة دون رقابةوالحمير  السريعةويتعلق عدد من القضايا التي أثيرت بالنشاط االقتصادي المحلي مثل الخيول والعربات 
 ً الزائر في نهاية المطاف، واستخدام  وتجربةتؤثر على البيئة التي  كشاكاألواالضطراب الذي تسببه  ؛جسيما على السياح تشكل خطرا

ى المستوى الضعيف للبنية ، والتأثير البصري لبعض المرافق. كما يلفت التقرير االنتباه إلالمزعجةلمولدات ، واالكهوف للتخزين
 يصعب التنقل فيها. ذات تضاريس وعرةمناطق ، في ، بما في ذلك إدارة النفايات، وتوليد الطاقة، وأنابيب المياه فوق األرضالتحتية
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وداخل  قرار اإلدارة بمنع الزوار من الوصول إلى المسرح الحفاظ والتي راقبت معدل التجوية في الحجر الرملي إلىدراسات بناًء على  1.2الشكل 

نةمبنى الخز  
 

 اً كثر تحديداألبيانات الباإلضافة إلى  تغطي هذه الخطط المتعاقبة العديد من الجوانب اإلدارية للموقع وتحتفظ ببيانات أساسية جوهرية.
خطة اإلدارة شكلت أيضاً مصدر معلومات لالموقع والتي  حولإنها تمثل مجموعة بيانات جيدة ، ففي عدد من التقارير الفنية المحفوظة

 هذه.

، حيث ساعدت نظرة عامة على الخطط السابقة 2015عمل خارطة الطريق في عام  اإلدارة المتكاملة هذه مرحلة وقد سبقت خطة
ً ، على تحديد ذات االهتماممجموعات الو ةالرئيسي الجهات المعنيةوالتشاورالمكثف مع  ، تم تحديد في هذه المرحلةو. سبل المضي قدما
 في العملية. تهااستشار كان يتعيّنالتي  والخبرات األساسية الجهات المعنيةمجموعة واسعة من 

 ً ً يوتشارك متكامالً  اعتمدت عملية تخطيط اإلدارة نهجا الجهات  قاعدةباعتباره أنسب الوسائل للتصدي لتعقيدات الموقع وحجمه الكبير و ا
 تنطوي عملية تخطيط اإلدارة على وجه التحديد عمليةً  واعتمدتمطلوبة.  التي كانت االنضباطمدخالت إلى جانب مجموعة  المعنية

التنظيمية وبناء القدرات لتنفيذ خطة  التحالفاتوسيلة لتعزيز المحلية واالستفادة من الموارد المحلية ك الجهاتالعمل عن كثب مع  على
 اإلدارة المتكاملة.

ومجموعات  ةالرئيسيالجهات المعنية ( جمعت بين ياتمجموعة )منتد 14تشكيل  من خاللعملية إعداد الخطة وقد تحققت المشاركة في 
التكامل عبر مجاالت االهتمام والتخصصات من خالل القضايا  . تم تحقيقالدورية المصالح والمهنيين معاً من خالل اجتماعات العمل

الجهات عدد من مشاركة ، ومشاركة أعضاء الفريق الفني في جميع االجتماعات، وتي تناقشها أكثر من مجموعة واحدةالمتداخلة ال
دورة تشاور يحضرها رؤساء كل في نهاية كل  خالل مناقشات الطاولة المستديرة من واألهم من ذلك، في أكثر من مجموعة المعنية

القضايا الشاملة. ويرد وصف  وحلّ  من إعداد التقارير دورة مستمرة تنفيذ اللجنة التوجيهية. وقد مّكن ذلك من منمجموعة وأعضاء 
 .2 الملحقأكثر تفصيالً للمنهجية وعملية المشاركة المعتمدة في 

 نظرة عامة على المنهجية 1.6
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ً ن الموقع وتعتمد عليه اقتصاديجزأ ما ال يتءتمت استشارة المجتمعات المحلية، التي تعد جزً  ، من خالل ممثلين في مجموعة ا
ة واألفراد بانتظام طوال مع مختلف المجموعات المحلي كما اجتمع الفريق " و "السياحة". "التعليم مجموعتي في"المجتمعات" وكذلك 

 .العملية

ً شهر 18طيط اإلدارة على مدى فترة أجريت عملية تخ مسة أشهر أخرى فترة خ باإلضافة إلى، 2017سمبرودي 2016بين يوليو  ا
وإكمال اإلصدار النهائي لخطة اإلدارة المتكاملة وخطة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في المفوضين الجديد للتشاور مع مجلس 

 .2019 أيلولبترا في للمن المقرر أن يتم اعتماد خطة اإلدارة المتكاملة و .2018في عام  المرافقة لهاالعمل 

 
.تدور حول الحفاظ على اآلثار والتفاعالت البشرية البترا لتراث العالميالعدة عقود، كانت التحديات اإلدارية في موقع  1.3الشكل   
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 القسم الثاني
 الوصف والتوثيق

ً وصف ية التي تقدماألساس ةخطالبمثابة  1994تعتبر خطة إدارة اليونسكو لعام  ً عام ا ، فقطبإيجاز هنا  مقدمة هذه المعلوماتللموقع.  ا
هذه  فيها تحل تتم اإلشارة إلى المواضع التي، كما ي تم إنشاؤها في الفترة الفاصلةولكن يتم سرد المعلومات واألبحاث اإلضافية الت

 .1994المعلومات محل بيانات عام 

 فيما يخص مجاالت التوجيه، ال سيما األمريكيةالقومية المتنزهات التي أعدتها دائرة  2000شار إلى الخطة التشغيلية لعام كما يُ 
 في تشغيل الموقع. محمية البترا األثريةإليها  توالسياسة التي أشار

 الموقع الجغرافي  2.1.1

ل خال أصبحتو منذ ما قبل التاريخ، مأهولةوهي بين البحر األحمر والبحر الميت في الصخر  المحفورةاألنباط مدينة عاصمة تقع 
ً الهلنستي والروماني مركز ينالعصر شبه  ملتقًى مهماً بينكما أصبحت ، الهند الصين وتوابل حريرو العربيةالبخور اً لقوافل رئيسيا

 تخترقهاجبال ، وتحيط بها في الصخر محفورةنصف و مشيدةمدينة نصف البتراء تُعد . الفينيقية الجزيرة العربية ومصر وسوريا
طية والرومانية خالل الفترات النب أصالً لمنطقة قاحلة  شاسع العبقري الُمقام باستيطانسمح نظام إدارة المياه وقد . واألوديةالممرات 

 في الحجر الرملي األحمر حيث تم بناؤها ونحتها، وأكبر المواقع األثرية في العالمتعتبر البترا واحدة من أغنى و والبيزنطية. 
(http://whc.unesco.org/en/list/326.) 

 حدود الموقع  2.1.2

 2015عام الحدود ل مراجعة في مكتب اليونسكو في عّمانحرص . في الصفحة التاليةعلى الخريطة الموجودة ُموّضحة حدود الموقع 
 على األرض. وتحديدها بوضوح على الخرائط موقع التراث العالميتحديد حدود والمزيد من النقاط البعيدة  على تسجيل ورسم

 نظرة عامة  2.2.1
 

، مع قع في قلب صحراء جبليةوتنتيجة انهيار في الوادي المتصدع منذ أربعة ماليين سنة.  تشكلتقد  فإن البترا الطبيعية احيةمن الن
الطبيعي وتكمن أهمية الموقع في الطريقة التي شكل بها اإلنسان واستغل هذا المشهد  في ممرات ضيقة وعميقة.طرق تخترق الجبال 

 على مدى آالف السنين.

ً مختلفة اعتمادألوان ة عدفي ، أول عصور الحقبة األولية، مبرياكالعصر ال الحجر الرملي العائد إلى يظهر ، المعدني على محتواه ا
 .لون الحجر الرملي لجبل أم عشرينالذي هو في الواقع وصف الموقع واللون األحمر الوردي الذي عادةً ما يستخدم ل

 
 طبيعيلاالطابع فتعزز ،  (Liesegang) ليزغانغ حلقاتباسم  ةعكس المحتوى المعدني والمعروفتي تال ةالمذهل ةاللوني الحلقات أما

 .ارثاآلوللموقع 

 الوصف العام وحدود الموقع  2.1

 والمناخالنظام المائي ، الطبيعة 2.2
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 الحدود الرسمية لموقع التراث العالميخريطة  2.1 خريطة
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جودة عالية ب الرملي ال يتمتعالبترا حجر إن محاجر الحجر الرملي المستخدمة في العصر النبطي. إحدى  الحالية صيحونقرية أم  كانت
الحجر فإن الكالسيكي. ومع ذلك،  العصرفي  ىخرأ أماكنفي  أو الجرانيت المستخدم لجيريابالحجر ، خاصة إذا ما قورن بناء ادةكم

ً  يوجدوالرملي مادة سهلة للنحت.  الحجر الجيري المستخدم في الموقع من إن ، والطباشيري العائد إلى العصر الحجر الجيري شرقا
 للمنطقة. ةالزلزالي الهشاشةالقضايا الجيوتقنية المرتبطة بالتشكيالت الصخرية من وتزيد سى. المحتمل أن يكون قد جاء من وادي مو

قام األنباط بشكل خاص ببناء نظام و. على حٍد سواء ( ووفرة المياه )الفيضانات(المائي درة المياه )الحاجة إلى الحصادبنُ  البترا سمتتّ 
، وتحويل البترا إلى واحة الومضيةلتوفير المياه على مدار السنة في المناخ الحار والحد من آثار الفيضانات  ةدائم قنوات مائية
 اصطناعية.

ً يوم 20ن هطول األمطار على مدار إاّل أ، سنةال أوقاتعلى الرغم من جفافها في معظم  ً في المتوسط سنوي ا حدار الحاد لألراضي واالن ا
ً وصوالً إلى السهول المنخفضة في وادي عربة يمثل خطر اهمن جبال الشر ً كبير ا  ةالجاف األنهار قيعانالفيضانات. وتؤدي  حدوثب ا

األمطار الغزيرة. عالوة  شبه العمودية إلى زيادة المخاطر التي يتعرض لها الناس واآلثار في أوقات هطول الجانبية الحواجز ذات
ً  هيبين نوفمبر ومارس الممتدة ولفيضانات دوث احاألكثر خطورة ل الفترة، فإن على ذلك ففي عام لسياحة. با ةمزدحم فترة أيضا

 ، وأغرق فيضانموقعالشديدة في  حطامرواسب إلى انجراف عام،  100 يقع كلالذي وصف بأنه حدث  الفيضان الشديد، أدى 1963
ً  الومضيةفيضانات ال تزال الوبنت. البما في ذلك قصر  مركز المدينة 1991كبير في عام  آخر ً كبير تمثل خطرا حيث على الموقع  ا

 .ةقصير غضون مهلةاآلالف من الزوار في الء خإإلى  2018في أبريل  أدى آخر فيضان

 الفيضانات الومضية هي ظاهرة منتظمة في البترا وتهديد كبير لسالمة الزوار وحماية اآلثار 2.1الشكل 
 

 مصادر البيانات  2.2.2

  1994األساسية لعام خطة اإلدارة 
 والموارد المائيةالنظام المائي   1.3
 الطبيعة 1.4

 المياه وعالقتها بمدينة البترا 4.2.5
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 النظام المائي النبطي   4.2.6
 (حديقة المعبد ،المظلموادي ل االستنادي جدارال، المياه جر واتالنبطية: قنالمائية عمال احتياجات الصيانة الفورية )األ 5.2.3

 إدارة الموارد الطبيعية 5.3
 تقييم األثر 6.3

 1994توصيات خطة اإلدارة لعام 
 (الحفاظالمدافن المحفورة في الصخر ) 8.1.1
 النبطيةالمرتبطة بالمياه  عمالاألحفظ   8.1.3
 ومكافحة التعرية السيطرة على الموارد المائية 8.6.5

 
 2000سياسات الخطة التشغيلية لعام 

 :4السياسة مجال  ،2المجلد 
 إدارة الموارد المائية 4.6
 طبيعيةالإدارة الموارد  4.8

 
 الدراسات الحديثة

2011، ATC Consultants ،لمنطقة البترا ة االستراتيجيةالرئيسي الخطة 
الشامل للمرحلة األولية  الفنيالتقرير النهائي ، في تنمية السياحة في األردن الحيوي، تعميم التنوع األمم المتحدةموائل   ، برنامج2014

 والمالحق
 
 

 ُملخص موجز 2.3.1 

الضيقة واألودية  الممرات داخل وبالتالي الُمحّصنةالمنعزلة  وطبيعتهااالستراتيجي في قلب طرق التجارة القديمة  إن موقع البترا
تجارة الحرير طريق نقطة عبور لتمثل تاريخ. كانت من الحجر الرملي جعلها نقطة استيطان مستمر منذ عصور ما قبل الالُمشكَّلة 

المتوسط إلى الشمال ودلتا  األبيض متجهة إلى ميناء غزة والبحروالالعربية  جنوب شبه الجزيرةالقادمة من الشرق وطريق البخور من 
ً مذكورال، دوميينرف هذه األرض باسم أرض اإل، تُعنيل إلى الغرب. في إشارة تاريخيةال من  سكانهافي الكتاب المقدس. كان  ة أيضا

الجزيرة العربية وحوض شبه البدو والتجار الذين يربطون اإلمبراطوريات القديمة في بالد ما بين النهرين ومصر القديمة وجنوب 
 البحر األبيض المتوسط.

 أقدم ضمن من والمختلفة. الستيطان اسنة من خالل بقاء البقايا األثرية من فترات  200,000كثر من الذي دام ألاالستيطان  يتّضح
، مع في منطقة البتراُممثلة تمثيالً جيداً  الوسيط الحجري والعصر األوسط والعلوي ينالقديم ينالحجري ينالعصر فإن، قرى االستيطان

ً األدلة أيض بعض  وجدت حتى اآلنالعصر الحجري القديم  معظم اكتشافات. السفلي من العصر الحجري القديمقرى االستيطان  على  ا
قرى االستيطان  تحديد معظم مواقع  فيها تم من المواقع التيشكارة مسيعيد وبيضا إلى جانب بعجة الوتعد . ابيضالفي منطقة صبرا و

 حتى اآلن.العصر الحجري الحديث 

تم وتم افتتاح مناجم النحاس التي ساهمت بشكل كبير في ثروة مملكة سليمان وحتى العصر اإلسالمي في فترة العصر النحاسي. 
 .الصدةموقع في قبل الميالد  3000 عام يعود تاريخها إلىعصر البرونزي من ال اكتشاف مستوطنة

سلسلة من  اإلدوميون استخدامووجد بقايا بارزة في أم البيارة. في المنطقة حيث ت اإلدوميينكما يشير العصر الحديدي إلى وجود 
 التجارية. وطرقهمعالية لحماية أراضيهم ال"عش النسر"  حصون

 االمتدادفي الموقع.  وار، الذين كانوا مسؤولين عن بناء العديد من اآلثار والهياكل التي يرتادها عدد كبير من الزباألنباط تشتهر البترا
المعقدة لتحقيق المائية وكذلك النظم  موقعال، ولكنه يشمل المزارع ومناطق االستيطان خارج غير معروف وطنات النبطيةالكامل للمست

 .الومضيةيالت الفيضانات أقصى قدر من استخدام المياه وحماية المناطق المنخفضة من و  

 المحفورة في الملكية قابرالمو، السيق الخارجي والمسرحو، الخزنةو، السيقو، ية الرئيسية في الموقع باب السيقتشمل اآلثار النبط
ومختلف المباني العامة  ،وقصر البنت ،وبوابة تيمينوس ،المعبد الكبيرو، حةمعبد األسود المجنوالقصر الملكي، و، الصخور واجهات

 التاريخ  2.3
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ووادي الحبيس جبل واقع أخرى مثل . كما توجد مموقعالوالبيوت الخاصة واألماكن المدنية التي كانت تشكل منطقة وسط المدينة في 
، والضريح التركماني ةتركمانيالووادي  منزل عطية هللا،ومطاحة ووادي  ،الجندي الروماني وضريح ،وأم البيارة ووادي فرساالصييغ 

إلى  أثرية. تشمل اآلثار النبطية األخرى ساللم الدير /المحفور في الصخرالمعبد  الذي يقع فيهبل الدير وجالخبثة جبل و، ذبحمال جبلو
ً وارد مع بعض الكهوف المطلية ِسيق الب الموجودة في جانب مستوطنات أصغر مثل زراعية مثل تلك ، والمستوطنات الالمحفوظة جيدا

 ل وصبرا والبعجة.سليس رأس الموجودة في

 .ديد من الطبقات التاريخية التي تشكل البتراأم سيسبان من العصر البرونزي هي واحدة من العموقع  2.2الشكل 
 

األخرى من هذه الفترة  اآلثار، بما في ذلك المسرح. وتشمل ةة وتوسيعها خالل الفترة الرومانيواستمر استخدام عدد من اآلثار النبطي
 اتوالمجمع ،فلورنتينوس وسيضريح سكستو، سواق المبنية في منحدرات التالل، وبوابة تيمينوس، واألوالنافورة، األعمدةشارع 
في المبكر استمر  المسيحي والبيزنطي االستيطان أنها معروفة كفترة تدهور، إال أنمن على الرغم وور. طالزن منطقة في المنزلية
 ، وكان محور بعض الدراسات الحديثة.الموقع

خالل هذه االستيطان (. ويعتقد أن طبيعة 1918-1516، بما في ذلك الفترة العثمانية )لم يتم بحثها بالكاملكذلك الفترة اإلسالمية إن 
، وهو نمط شائع في معظم المناطق الداخلية في شبه الجزيرة العربية الرّحل الرعوية الريفية المقيمة والقبائل الفترة هي خليط من القبائل

 الظاهر سلطانال أن تان من المعروفوالل(، السويطوالحبس )الوعيرة  هما سالمياإل العصر من قلعتان وهناكخالل هذه الفترة. 
 .1276عام في  قام بزيارتهما بيبرس

 

 

 

 

 د
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.)Bing Maps © 2018 الخرائط ) خرائط تُظهر المعالم الرئيسية وميًزات الموقع كما يتم الوصول إليها من خالل وادي موسى 2.2خريطة 
.األساسية  
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قع )أعاله( وغيرها المقابر الملكية في قلب الموالمعروفة بالمقابر المنقوشة على الصخور  األثرية لعصر األنباط في البترا من بين بعض المعالم 2.3الشكل 

 .قع أبعد من ذلكالذي ي الجندي الروماني مثل قبر
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 مصادر البيانات  2.3.2
  1994خطة اإلدارة األساسية لعام 

 القيم الثقافية 4.2
 تاريخيةال الستيطانا فترات 4.2.2
 "البتراء الكبرى" في العصور النبطية 4.2.3
 الرئيسية واآلثار المواقع 4.2.4
 المياه وعالقتها بمدينة البترا 4.2.5
 النبطية مياهلانظم  4.2.6

 
 الوثائق البحثية

مختلف  يها من قبلإل فةضااإل وما زالت تتمحول تاريخ الموقع يعود تاريخها إلى أكثر من قرن  األدبياتهناك مجموعة شاملة من 
دائرة اآلثار تعتبر المكتبة في والتاريخي.  هسياقو والمناطق المحيطة بهالموقع  يجرون أبحاثاً بشأنالمؤسسات البحثية واألفراد الذين 

ً مورد العامة ً مهم ا ً آخر ا  .العامة دائرة اآلثار وحولية، بما في ذلك التقارير ا

 

 ً  إلكترونية شاملة. الئحةفي  مراجعالتجميع هذه الوثائق أو  ويجري حاليا

 بحث األثري عن البترا الذي أجرته جامعةالالبترا على موقع مشروع  حولللمصادر األكاديمية  مراجع شاملة يمكن االطالع على 
 http://proteus.brown.edu/bupap/8501براون: 

 نظرة عامة  2.4.1

، إال أن العديد من الدراسات الحديثة بدأت في ربط قيم لطالما كانت معروفةالسمات البيئية الطبيعية الغنية للموقع أن على الرغم من 
المنطقة.  وانات النموذجية فيالنباتات والحي ،على سبيل المثال 1968لعام  ةالرئيسي الخطةسرد وتبالقيم الثقافية للموقع.  الحيويالتنوع 

، رغم أن توصيات اإلدارة تعتمد بدرجة كبيرة على الزيادات الكبيرة في عدد 1994في خطة إدارة اليونسكو لعام  في ذلكتوسع تم الو
 الموظفين.

األمم المتحدة وبرنامج موائل  برنامج " الذي شرع فيهتعميم حفظ التنوع الحيوي في تنمية قطاع السياحة في األردن"يهدف مشروع 
 وتقوية تحسين المشاركة فيو، إلى بناء الوعي والقدرة على التخطيط على المستوى اإلقليمي؛ 2014في عام األمم المتحدة اإلنمائي 

عام.  السياحة بشكل قطاعمع  الحيوي؛ وإيجاد طرق لدمج السياحة البيئية والتنوع الطبيعية اتالمجتمعية على مستوى المحميالعالقات 
 (.BIMS) قاعدة بيانات التنوع الحيويإحدى المناطق الثالث التي تم اختيارها للمبادرة والتي تتضمن إنشاء  تعتبر البتراو

للموقع فحسب، بل  الحيويكجزء من هذه المبادرة على تحديد قيم التنوع ة ألمم المتحداموائل  برنامجلم تساعد الدراسات التي أجراها 
، المحميةوأنواع النباتات في  الغطاء النباتيعلى  ، واألضرار المباشرةالحية األنواع اختفاءالتهديدات مثل على سلطت الضوء 

 ، وتغيير ممارسات استخدام األراضي.البنية التحتية، وزيادة النفاياتالتطوير و مشاريعلناشئة عن البيئة ا علىواألضرار 
 
 
  الوصف والتوثيق | القسم الثاني 

ً  الزواركما أن النمو الحضري السريع وزيادة أعداد  ، على الموارد الطبيعية، واستخراج المياه، وتصريف النفايات يشكالن ضغطا
 .كافٍ  ال تدعمها البنية التحتية القائمة بشكلٍ وهي أمور 

 

 المناظر الطبيعية والبيئة الطبيعية  2.4
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 (دائرة اآلثار العامةتوضح جميع المسارات داخل الموقع )المصدر:  خريطة 2.4 خريطة

 

(Bing Maps © 2018الصغيرة( )خرائط أساسية  يق البارد )البتراومدخل س خريطة توضح منطقة البيضا 2.5يطة خر
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 مصادر البيانات 2.4.2

 1994خطة اإلدارة األساسية لعام 
 والنظام البيئي الحيوي التنوع 2

 نظم الزراعة ونظم اإلنتاج 3.4
 القيم الطبيعية 4.3
 إدارة الموارد الطبيعية 5.3

 1994صيات خطة اإلدارة لعام تو
 والموائل الطبيعية الحيويالتنوع  حفظ  8.2

 الزراعة 8.6.2
 إدارة الثروة الحيوانية والرعي 8.6.3
 عادة الغطاء النباتياستإدارة الغابات و 8.6.6

 2000سياسات الخطة التشغيلية لعام 
 4 السياسة بند، 2المجلد 

 ُ  )النباتات والحيوانات( على إنشاء نظام إدارة واستعادة النظم الطبيعية.ركز إدارة الموارد الطبيعية ت
 مزيد من الدراساتى اللإالحاجة  4.2.2
 محميات المحيط الحيوي )التسمية( 4.3.1

 مصادر أخرى
2011، ATC Consultants ،لمنطقة البترا ة االستراتيجيةالرئيسي الخطة 
الشامل للمرحلة األولية  الفنيالسياحة في األردن، التقرير النهائي  تنميةفي  الحيويالتنوع موئل األمم المتحدة، تعميم برنامج  ،2014

 والمالحق
األردن:  في تنمية قطاع السياحة في الحيويالتنوع  حفظتعميم ، (GEF) مرفق البيئة العالميبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/  ،2014

 تقرير مرحلة بداية المشروع
 الوطنية للمحافظة على البترا، دراسة التنوع الحيوي الجمعية ،2014
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 .التنوع البيولوجي واإلعدادات الطبيعية واالستخدامات الزراعية للمناطق المحيطة لها أهمية كبيرة لحماية الموقع 2.4الشكل 
 

 اضطلعالالحق الذي  عملالو 2014لعام  األمم المتحدة موئل برنامج ، سيُنظر في تقريرالموارد الطبيعية للموقعحفظ  وفي حالة حماية 
 التوجيه. للحصول علىبه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كدراسات أساسية 

 

 نظرة عامة 2.5.1 

قبيلة ، والبيضافي  العمارينقبيلة في المناطق المحيطة مباشرة بالموقع تقع تشكل ستة قبائل مختلفة المجتمع الموجود حول الموقع. 
ً وادي موسى. كانت الزراعة  فياللياثنة قبيلة يحون وصفي أم بدول ال المصدرالرئيسي للدخل للعديد من هذه المجتمعات،  تشكل عادة

ً ( يعتبر أيضالعمارين قبيلة على الرغم من أن االنضمام إلى الجيش )خاصة بالنسبة إلى م السياحي تماشهد االهوللدخل.  ُمجدٍ  مصدر ا
 ، خاصة في وادي موسى لزيادة االعتماد على الموقع كمصدر للدخل.تغيراً في التركيزالمرتبطة بها  وفرص العمل المتزايد في البترا

الموقع ، حيث كانت تعمل في زراعة المؤن وتربية الماعز واألغنام في  التي سكنت، البدول لقبيلة بالنسبةأهمية خاصة بالموقع  يحظى
األثرية لبيعها للسياح، القطع  عن بالبحثوالحمير والجمال. وبمرور الوقت، بدأ البعض العمل كعمال في الحفريات بينما قام آخرون 

 .المرّطباتأكواخ  امتالك إلى جانب

أم قرية في  هاار والزراعة ووضعالسياحة واآلث رتيمشترك بين وزا جهدارج الموقع في دول خالب قبيلة في أوائل الثمانينيات تم نقل
حالياً القرية حجم  إن بمشاريع زراعية. نقلهايقترن لم  بل، قبيلة اللياثنةعلى أراضي  قبيلة البدول. لم يقتصر األمرعلى وضع 2يحونص

                                                   
، الصفحة 5.4.5ليف(، الفصل ب أ)التقرير الرئيسي، المرفقات والت محمية البترا الوطنية(. خطة إدارة B. Bousquetو  B. Laneاليونسكو )بتنسيق من قبل  2

75-76. 

 

 السياق االجتماعي واالقتصادي 2.5 
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 ً ، األمر المجتمع تراخيص للعمل في الموقع أفراد بعض كما تم إعطاءع. بما يكفي الستيعاب النمو السكاني والحاجة للتوسُّ  ليس كبيرا
 ، ومعظمهم من النساء واألطفال.يستثني التجار غير الرسميين إال أن هذا األمرحتى يومنا هذا. الذي ما زال قائماً 

 بالنسبة للمجتمعات المحلية في المناطق المحيطة، يمثل الموقع فرصة اقتصادية تتحقق بعدة طرق، بما في ذلك تخصيص نقاط البيع بالتجزئة، 2.5الشكل 
 في سيق البارد. لعمارينلمثل تلك المخصصة 

يحون، صأم لقرية  السياحة. بالنسبة  عمن سكان المنطقة أصبحوا يعتمدون على قطا %70أن  2007" لعام سياحةرت دراسة "وقد قدّ 
 ، ولكن القدرة المحلية على كسب العيش خارج السياحة بشكل غير رسمي تصل إلىمن الحمير والجمال يأتيفي الغالب  دخلهم فإن

 تمثيالً  ممثلة المرأة كما أنالسياحة.  فوائد الحصول علىع. امتد التنافس التاريخي على األرض والموارد بين القبائل إلى التشبّ  درجة
 ً ً  يالسياح قتصاداالفي  ناقصا ً أيضا تقليدية. المبادرات المجتمعية األخيرة بما في لى اإلنتاج الحرفي ألسباب ثقافية/ما تقتصر ع ، وغالبا

 المحلي.، تعالج بشكل مباشر بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالمجتمع وحملة رعاية البتراأم صيحون مجتمع تنمية ذلك مركز 

 مصادر البيانات  2.5.2

 1994خطة اإلدارة األساسية لعام 
 والبيانات االجتماعية واإلدارية قائمة المراجع ا 3.1
 حيازة األراضي 3.2
 استخدام األرض 3.3
 الزراعة 3.4
 اإلنسانيةوالقيم االجتماعية  4.4

 ومفهوم الموقع البترا هوية 4.5.2

 توصية(تطوير الحرف اليدوية ) 8.4.3
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 2000سياسات الخطة التشغيلية لعام 
 2 السياسة بند: 2المجلد 

 والوصول إلى األراضي لالستخدامات التقليدية مثل الرعي ،ملكية األراضي ،حيازة األراضي واستخدام األراضي
 [ة االستراتيجيةالرئيسي الخطةكبير  إلى حدٍ  امحله تحلّ ]

 البشريالعرق استخدام األراضي و 5.3.4.2.6
 العرقية البشريةالموارد  5.3.4.3

 اإلنسانية والعرق البشريبحث في الطبيعة  5.3.4.3.3

 معلومات أخرى للمصادر 
-149، الصفحات 2رقم  17"، اآلثار العالمية، المجلد : العمارة البدوية في البتراللقدماءكهوف جديدة ، بينكوسكي، بي، "1985
160. 

لعصر الحديدي في جنوب األردن واخر االقبائل والتجارة والمدن: إطار جديد أل، اي، "ر ستينفان دي، بينكوسكي، بي و2001
 .47-21، الصفحات 323، رقم المدارس األمريكية للبحث الشرقي"، مجلة والنقب

الماضي العميق ع "م، مشرومجلس األبحاث البريطانية في بالد الّشا، 2016مبادرة إدارة الموارد الثقافية، معبد األسود المجنحة، 
 "كأصل اجتماعي في بالد الشام

 
 باللغة العربية.تلك التي ، بما في ذلك مجموعة متزايدة من الدراساتبين  من أمثلةليست سوى  هذه
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 القسم الثالث
 األهمية والقيم

 على قائمة مواقع التراث العالمي إدراجهبيان في ُمحددة للموقع  االستثنائيةالقيمة العالمية 
(http://whc.unesco.org/en/list/326):حيث يتم وصفه على النحو التالي ، 

 موجز تجميعي  3.1.1

القنوات واألنفاق وسدود التحويل والدينية؛ والمعالم  ؛لعمارة األضرحة والمعابدالواسع  النطاقفي للبترا  االستثنائيةتكمن القيمة العالمية 
ي األمطار الموسمية وتحافظ عليها، والبقايا األثرية تحكم فكانت تسعة من الصهاريج والخزانات التي التي ترافقها شبكة واالمتبقية 
لواجهات المعمارية الهلنستية الدمج بين ا وإنالنحاس والمعابد والكنائس والمباني العامة األخرى.  مناجمبما في ذلك النطاق واسعة 

 والدير الكورنثي والضريحالقصر  وضريح الجرةوقبر  الخزنةبما في ذلك  المحفورة في الصخور النبطية التقليدية األضرحةالمعابد/و
ً إنجاز يمثل ً فني ا ً فريد ا البقايا األثرية المتنوعة  إن قرون ما بعد الميالد. القرون األولى قبل الميالد إلىمن  استثنائيةومجموعة معمارية  ا

ً واآلثار المعمارية من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور الوسطى   تعاقبت علىالتي  المندثرةعلى الحضارات  تقف شاهداً استثنائيا
 الموقع.

 معايير اإلدراج 3.1.2

الل شق صخري من خالهائلة والمحفورة في الصخر والتي يمكن الوصول إليها الهلنستية  /النبطية األضرحة المعابد/ إن(: 1المعيار )
ً تجارية واسعة، تمثل إنجاز كانت يوماً ما مدينة من الشرق إلى مدينة، وهو المدخل الرئيسي طبيعي متعرج )السيق( ً فني ا ً فريد ا . إنها ا

ها لنظام بفضل العبقرية الخالقةنفسها  والمستوطنةالمدخل  وأنشئفتنت الزوار منذ أوائل القرن التاسع عشر.  مندثرةروائع مدينة 
 .لتخزين المياه وتوزيعها الشامل

المتأثرة والمنبثقة المعمارية  المهارةالتي تعكس و المحفورة في الصخر األضرحةمن  بعدد كبير المرصوصة(: الصفوف 3المعيار )
، ومعيصره المذبح،بما في ذلك جبل  المذابح وغيرها من الجبال الدينيةوجبال ؛ لهائلالهلنستي ا العصر يين وصوالً إلىمن اآلشور

 ؛الحديقة ومصاطب؛ القائمة بذاتها، وجدران المدينة والمعابد الشاملبقايا نظام هندسة المياه و وجبل المدراس؛ وجبل الحبيس،، والغبطة
ً واللوحات و الصغيرة(  البتراأو الباردمن الشمال ) المساراتعلى  بعيدةالقوافل مراكز تجميع الإلى جنب مع  النقوش الجنائزية جنبا

 ً ً  ، كلهاخزانات المياهصهاريج ووالمعابد و األضرحةعلى  والجنوب )صبرا( التي تحتوي أيضا ً  تقف شاهدا على الحضارة  استثنائيا
 من القرن الرابع قبل الميالد إلى القرن األول الميالدي. المندثرةالنبطية 

، في أم العمد العصر النحاسي ومناجم، البيارةمستوطنة العصر الحديدي في أم و، البيضاالعصر الحجري الحديث في  مستوطنةبقايا 
 ت؛والحماما والنافورة، المسرحوسة الثالثية، بوابة المقوّ والشارع األعمدة، وناني الروماني بما في ذلك بقايا التخطيط المدني اليو
؛ وبقايا قلعة الحبيس وقلعة الوعيرة الصليبيتين قبر الجرة؛والكنيسة التي تم إنشاؤها في  البيزنطيةكنيسة الالبقايا البيزنطية بما في ذلك و

ً المسجد على جبل هارون، وهو مكان دفن النبي هارون، وأساسات  ً استثنائي كلها تقف شاهدا  على الحضارات السابقة في منطقة البترا. ا
 

، القصر ضريح، الجرة قبر، الخزنة)بما في ذلك  "المقابر الملكية" في البترا بـ التي تضم ما يسمى(: المجموعة المعمارية 4المعيار )
ً  ديرال، والكورنثي( ضريحوال ً  تُظهر اندماجا لشرق بين ا مهمة نقطة التقاءة الهلنستية مع التقاليد الشرقية، والتي تمثل لعمارل استثنائيا

 نا.والغرب في مطلع األلفية األولى من عصر
ً  مثاالً أم العمد موقع  الموجودة تحت األرض فيوالدهاليزالنحاس  تعد مناجم تاريخها إلى األلفية  يعودالتي  المناجمعلى هياكل  استثنائيا

 الرابعة قبل الميالد.

 يعودلهندسة المائية التي على ا استثنائيلخزانات والصهاريج هي مثال او، المياهجّر  قنواتو، المظلم نفقو، إن بقايا سد التحويل
 .الميالد وصوالً لما بعدتاريخها إلى القرون األولى قبل الميالد 

 

 الستثنائيةبيان القيمة العالمية ا  3.1
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. يمكن االطالع على تقييم شامل بالبترا، هناك مجموعة واسعة من القيم المرتبطة االستثنائيةعالمية ال تهوقيمالموقع أهمية  إلى جانب
 وتحديثها عند االقتضاء. القيم تلك تسليط الضوء على. يهدف هذا القسم إلى 1994ارة اليونسكو لعام للقيم في خطة إد

 القيمة التاريخية الثقافية 3.2.1 

هذا العصر الذهبي. السابقة والالحقة ل، وأيضاً بالحضارات قافية المرتبطة بالحضارة النبطيةتُعرف البتراء عالمياً بأهميتها التاريخية والث
من المهم والستيطان والروابط التجارية الهامة تدل على قيمة ثقافية وتاريخية ذات أهمية إقليمية ودولية أوسع. لإن الطبقات العديدة 

 .الفترات األخرىاعتبار الفترة النبطية واحدة من العديد من ب، التاريخية المتعددةالفترات من كفترة الموقع ب االعتراف

ً منذ أواخر القرن التاسع عشر، كان الموقع  على مدى أكثر من  الحفريات البحثية كما أن .ة األوروبيةاألثري والحفرياتللتنقيب  محطا
ً الجامعات األردنيةالتي أجرتها ، بما في ذلك مائة عام  .الثقافية ه التاريخيةتجزء من التاريخ الغني للموقع وتساهم في قيم ، هي أيضا

 قيمة الفنية/الجماليةال 3.2.2 

كموقع تراث عالمي.  إدراجهوفي  االستثنائيةبوضوح في بيان القيمة العالمية  ُمعترف بهاإن القيم التقنية والفنية والجمالية للموقع 
ائل والتركيبات وسالمختلف بالمنفذة  ةالفني اتفترات التطورات العلمية والتقنية العالية والتعبيرداخل الموقع العديد من ويظهر بوضوح 

التي يعود تاريخها إلى العصر  البسيطة المعقدة للغاية إلى المساكن والمستوطناتواآلثار المائية من النظم تتراوح  ، والتيالمعمارية
ً . أفضل استغالل مواد المتاحةال استغل الذيالحجري الحديث  لمنتجات الفنية المتطورة للغاية في الفسيفساء، ابعض  هناك أيضا

 .، والتي بقيت في حالة جيدة حتى يومنا هذا، والعناصر المعمارية المنحوتة، والزخارف الجصيةالمطليةوالكهوف  واألضرحة

   القيمة البحثية 3.2.3 

وأنماط االستيطان والروابط  التاريخية المتعددةلعلماء اآلثار والمؤرخين الذين يدرسون طبقاته  بالنسبة قيمة بحثية كبيرةبالموقع  يتمتع
 كما أن .هندسة المياه وأخصائيي لعلماء الطبيعة  كبيرةقيمة بحثية بالتكوينات الصخرية وأنظمة إدارة المياه الفريدة  وتتسمالتجارية. 

ً البيئية. ومن األبحاث األخرى التي اكتسبت زخ لألبحاث بالنسبة قيمة كبيرة ذات للموقع ةالغني ةالطبيعي البيئة في العقود الماضية،  ما
 حول المجتمعات المحلية المقيمة في المنطقة. في علم العرق البشريالبحث 

 

والقيم الجيولوجية  وضعها المميزالتاريخية والمعمارية والجمالية والطبيعية المرتبطة بالقيم يجسد الدير العديد من قيم المواقع بما في ذلك  3.1الشكل 
ً النبطية التي تشكل جزء المياه بأنظمةوالهيدرولوجية المرتبطة  م االقتصادية المحلية دولي، والقي بحثمن المجمع التاريخي والتي كانت موضوع مشروع  ا

 لمشغلي جمعيات بيع المرطبات.

 

 

 

 القيم المرتبطة بالمواقع 3.2 
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  القيم غير الملموسة 3.2.4 

ً  تُعرف البترا بما في ذلك القيم المرتبطة بماضيها باإلضافة إلى الثقافات والتقاليد المرتبطة بالمجتمعات بقيمها غير الملموسة،  أيضا
، ومهارات ، وتربية الحيوانات، والحرفية في صناعة الخيام، والحرف اليدوية، والموسيقى والطب التقليديطعامالحالية. وتشمل ال
 التعقب والتسلق.

القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية تماشياً مع  ضمنلبدو البتراء ووادي رم ، تم إدراج الحيز الثقافي 2005منذ عام 
تلف المجتمعات بالقيم التقليدية والمجتمعية لمخ وبذلك يتم االعترافالتراث الثقافي غير المادي. لحفظ   2003اتفاقية اليونسكو لعام 

 الثقافي من الموقع. من نتاجهم لبعض والمغزىاإللهام  يستمدون شك كما أنهم دون، حول الموقعقطن والقبائل التي ت

 والمحيط الطبيعية المناظر قيم 3.2.5 

ً تعد أيضوالتي  الموقعللمناطق المحيطة ب الطبيعية اتالتكوين إن ً جزء ا ً  محيطجعل ت افيه المنحوتة اآلثارال يتجزأ من  ا  الموقع فريدا
شكل فإنه ي المختلفة التي شهدها الموقع، التطور وبفضل فتراتأثرية جغرافية،  طبيعيةذو قيمة  فإن الموقع ولذلكعلى مستوى العالم. 

 ً ً  مشهدا ً زمتمي ثقافيا  .ا

  القيم الطبيعية وقيم التنوع الحيوي 3.2.6 

ً جزء الحيويالتنوع قيم والبيئية تعتبر القيم  األكبر مساحة  المحميةمنطقة  وتضمللموقع.  الطبيعي والمحيطال يتجزأ من المشهد الثقافي  ا
على نحو  تعريفهاتم ، والتي توطنةس، بما في ذلك األنواع الممساحة غنية بالثروة النباتية والحيوانيةإلى  أصلي باإلضافة غطاء حرجي

ً ثر تحديدأك من اتفاقية التراث  (8)لمعيارللنظر فيها بموجب اسيتم توسيعها كما  ،محمية طبيعيةكالمنطقة  تسميةطلب  امكانية في ا
 .وأوجه الترابط في الموقعالطبيعة والثقافة  صياغة أوجه الربط بين، ال سيما في العالمي

 
 القيم الروحية 3.2.7 

 القبور. كما أن اقيمة روحية لمجتمعاتهوتشكل لماضي أو ال تزال أماكن للعبادة الموقع العديد من المباني واألماكن التي كانت في ا يضم
ً  تكسبها للبترا شهرةم أكثر الصور العديدة التي تمثل اليو  الروحانية.الصفة  أيضا

عود تاريخه إلى في جبل هارون بمسجد ي هارونقبر  ويتّسم، داخل الموقع وتجميعهابقايا العديد من الكنائس المسيحية  التنقيب عن تم
 .، وهو ذو أهمية في العقيدة اإلسالميةالقرن الرابع عشر

 القيم االجتماعية والمجتمعية 3.2.8 

السابقة مع الموقع  متمثلة بالروابطقيمة اجتماعية لها البترا  فإنحلية التي تعيش بالقرب من الموقع، بالنسبة لجميع المجتمعات الم
ى القيم المجتمعية للموقع الموقع هوية مشتركة تشهد علب ويعد االرتباط. منه يعمل فيه الكثيرون ويكسبون لقمة العيشمكان  وبصفتها
 لقبائل المختلفة المرتبطة به.بالنسبة ل

 القيمة التعليمية 3.2.9

 ً ة يتخصصات الدراسالبالعديد من متصلة  قيمة تعليمية عاليةله إن ، فةواألردني ةفي التاريخ والجغرافيا العالميلمكانة الموقع  نظرا
ً ومستويات التعلم  ً أكثر تحديدوبشكٍل مدى الحياة.  إلى التعلمووصوالً من التعليم االبتدائي بدءا الموقع مجموعة واسعة من  يوفر، ا

والعلوم الطبيعية وإدارة  نظام البيئيالو طبيعةالووالتاريخ  ظاالحفوعلم اآلثار تخصصات ليمية ألولئك الذين يتدربون في الفرص التع
ً تولد فرص به لسياحة المرتبطةاألنشطة في الموقع وكذلك صناعات ا وإنالتراث وغير ذلك.  للتدريب وبناء القدرات في مجاالت  ا
 ، ومهارات األعمال الصغيرة.، والحرف اليدوية ظاالحف ، و، واألمن، واإلرشاد، والتنقيبتشمل صيانة المواقع

 القيمة االقتصادية3.2.10

موقع و قليم البترا التنموي السياحيإسلطة من الموقع عبر بيع التذاكر تعود بالفائدة على كل من  المتحققةالمباشرة  الماليةإن المنفعة 
التي يتم تلك ، والسياحيين والمرشدينالخيول مالكي لجمعية  تُدفع التي نة األردنية، باإلضافة إلى الدفعاتيوالخزالتراث العالمي البترا 

ً  ظاالحف  اريعتخصيصها لمش ُ . تحديدا  في المنطقة المجاورة. فرص العملاألموال المحتفظ بها في الموقع لتوليد  معظمتخدم سوت
  

ألولئك الذين يكسبون رزقهم مباشرة من الموقع من خالل العمل في الموقع أو في الصناعات بالنسبة قيمة اقتصادية كبيرة ذو الموقع 
، فإن ألردنإلى اب رئيسية للزوار القادمين أحد المواقع التي تعتبر نقطة جذ، مثل السياحة. وباعتباره التي يتم إنشاؤها من قيمة الموقع

ً يُعتبر محلي واإلقليمي واألردني االقتصاد ال فياإلنفاق السياحي األوسع   .كبير أيضا
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  القسم الرابع 
 سياق اإلدارة

 
 الملكية والمسؤولية 4.1.1 

 أثري محمي وبصفته موقع للخزينة بالدرجة األولى مملوكةكيلومتر مربع(  264هكتار ) 26,171 المحدد البالغة مساحة الموقع إن
ً العامة اآلثار  دائرةحماية ل فهو يخضع  .وتعديالته (1988) 21لقانون اآلثار رقم  وفقا

كما . قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ل االختصاص القضائياألثرية تحت  بتراال محميةتتم إدارة الموقع على أساس يومي من قبل 
يتم فرض قانون اآلثار في و. قليم البترا التنموي السياحيإسلطة تصاص القضائي للالخلموقع لجزء كبير من المنطقة العازلة  يخضع

 .قليم البترا التنموي السياحيإسلطة وضمن حدود العازلة لمحمية البترا األثرية منطقة ال

  الوضع القانوني 4.1.2 

 (.التعليمات) هات( التوجي3و ؛(اللوائحالسياسة )( 2و؛ ( قوانين )مرسوم ملكي(1دن بموجب في األر االختصاص القضائي تحديديتم 

الذي صدر ألول مرة في  ،قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قانون وهما ، محمية البترا األثريةهناك قانونان لهما تأثير مباشر على 
ة من اللوائح والتوجيهات. يمنح يرتبط كل قانون بسلسلو. وتعديالته (1988؛ وقانون اآلثار )2015عام  في تم تحديثهو، 2009عام 

جميع  دور فإن، دائرة اآلثار العامةقة استقاللها القانوني الخاص بها، باستثناء اآلثار وللمنط قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قانون 
 البترا التنموي السياحيقليم إسلطة قانون  يُبطلحيث  قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ضمن  مشمولة والوزارات األخرى الدوائر

 أي قوانين محددة مرتبطة بهذه الوزارات.

ً ومع ذلك قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم مثل لقوانين راسخة  ، فإن الكثير من النشاط التخطيطي في المنطقة سيتم تنفيذه وفقا
 1968 لسنة (11)قانون بشأن األقسام الفرعية داخل مناطق البلديات )القانون رقم و تعديالته؛)قانون التخطيط( و 1966 لسنة (79)

؛ 2006 ( لسنة52)قانون حماية البيئة رقم و؛ 1973لسنة  (20رقم )القانون الزراعي و(؛ 1984لسنة  (9)والمعدل بالقانون رقم 
 .2005لسنة  29ة والمتنزهات الوطنية رقم نظام المحميات الطبيعيو؛ 2005 ( لسنة37)تقييم األثر البيئي رقم ونظام 

 (2016)قانون معدل لسنة  قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قانون 
السلطة واختصاصها هيكل إدارة  حددالذي  2009 سنة محل قانون 2016 لسنةيحل قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 

 .القضائي

ُ  االستراتيجيةبعض نتائج الخطة الرئيسية  2016 سنة تعديالتتعكس  لجذب  االستقالليةد السلطة بدرجة أكبر من زوّ للمنطقة وت
 .واردةال االستثمارات

  2014الخاص بشأن المنطقة العازلة لمحمية البترا األثرية لسنة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي نظام 
 داخل المنطقة العازلة للموقع مع التركيز بشكل خاص على التطورات "البيئية".بشكل رئيسي بالتطورات ا النظام هذ يتعلق

حماية المواد األثرية أما . الحصول على إذنداخل المنطقة العازلة تتطلب التحتية  يةبنوالالبناء على أن جميع أعمال  النظامنص يو
 قانون اآلثار.فيتم إحالتها إلى داخل المناطق العازلة 

  

 الملكية واإلدارة 4.1 
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 2014ة لسنة البترا األثري محميةة وحماية إدارنظام 
دائرة اآلثار يشار إلى دور و. بصفتها ُسلطة محمية البترا األثريةدور  ،2007 لسنة ةسابق الئحةمحل التي حلت  ،تحدد هذه الالئحة

فيما  محمية البترا األثريةتحدد الالئحة القيود المفروضة على كما عنوان الالئحة وكذلك في المواد. وقانون اآلثار بوضوح في  العامة
موافقة مسبقة )المادة الحصول على دون  الفعاليات إقامةأو  المحميةاستخدام الحيوانات داخل  أو التعدي على ممتلكات الغير يخص

5.) 

 من إجمالي اإليرادات( ألعمال الترميم. %50تبلغ من اإليرادات ) السلطةمن حصة  %10من الالئحة على تخصيص  8تنص المادة 

 1988لسنة  (21)قانون اآلثار رقم 
دائرة اآلثار  . جميع مواقع اآلثار مملوكة للدولة وتديرها 2004لسنة  (23)، بما في ذلك القانون المعدل رقم باسم قانون اآلثار يُعرف
 .تخضع لوزارة السياحة واآلثارالتي  العامة

 ( أنشطة الموقع المتعلقة بحماية الموقع وإدارة السياحة.2014في يوليو  ة)المعتمد 2014 ( لسنة82)رقم  ةحكم الالئحة المحّدثت

٪ من ميزانيتها إلى دائرة اآلثار العامة لتغطية تكاليف صيانة 10، كان يتوجب على البعثات األثرية األجنبية دفع 2016حتى عام 
، يتم تحصيل 2016الصادرة في عام الجديدة  لحفريات األثريةا تعليماتذلك(. مع  الموقع )بما في ذلك السياج والحراس وما إلى

 .(8)المادة  الرسوم حسب حجم فريق الحفر
 

ً يعتبر الترميم جزء  .النظامتم تغطيته بموجب نفس تمن الحفريات و ا

ً وفق مراجعتهاحالة على حدة ويتم  على أساس كلعلى التراث  الحفاظتتم الموافقة على مشاريع  للتأكد من والمبادئ الدولية  للمواثيق ا
 .أهليتها

 المحدث والنظام، (1991الحفريات األثرية )ها نظام من بينو. 1988 لسنةمنصوص عليها في قانون اآلثار  التعليماتهناك عدد من 
متطلبات ال 2015 سنة اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل البعثات األجنبية. يتضمن تحديث الذي يحدد (2015األثرية ) للمشاريع
 هـ(.3" )المادة موافقتهاو الدائرة ، بالتنسيق معوترميمهالموقع  لحفظ خطط أكاديمية وعملية  بوضع" التنقيبفرق المتعلقة ب

ً مكتب 12معان، وهو واحد من مديرية آثار اختصاص  تقع البترا ضمن ً إقليمي ا  على لقائمةا لمكاتبا وتقدم. تابعاً لدائرة اآلثار العامة ا
 .منطقتهم خلدا قعالموا جميع عن ةمباشر ليةومسؤ مسؤولين إلقليميةا لمكاتبا ومدير نيكوو إلقليميا لمكتبا لىإ هايررتقا قعالموا

عن من خالل وجود ممثل ي الذي تضطلع به دائرة اآلثار العامة دور اإلشرافاليتم ضمان  ،قليم البترا التنموي السياحيإسلطة في حالة 
ذات  عملال تمجاالبوصفها إحدى  دائرة اآلثار العامة تمثيلل المعزز وجودال أثيرت مسألة . وقدمحمية البترا األثريةفي  الدائرة
 .األولوية

، ولكن تم تضمين العديد من نسخة من القانون المعدل تتوفر تم تعديل قانون اآلثار. لمكان ي، هذهفي وقت إعداد خطة اإلدارة المتكاملة 
 .دائرة اآلثار العامةن الجديد في السياسات المتعلقة بمن القانو المرتقبةالمجاالت 

 1988لسنة  (20)قانون السياحة رقم 
، إلى جانب حماية المواقع السياحية وتطوير قدرات تهوإدار هوتنظيم يع النشاط السياحييحدد قانون السياحة التزامات الوزارة بتشج
تشير مراجعة القانون بواسطة خبير في قانون السياحة إلى و. اودوره هيئة تنشيط السياحةالموارد البشرية. كما يحدد القانون تشكيل 

حتوي فهو ي، عة هناراج  المُ  والتعليمات ، وكما هو الحال مع العديد من القوانينه بالمقارنة مع المعايير الدولية، فإن القانون ضعيفأن
 على تعريفات غامضة أو غير شاملة بما فيه الكفاية.

ً وفق على  حيث نّصت، وزارة السياحة واآلثار في البترادور فإن السلطة تتولى ، (2016) قليم البترا التنموي السياحيإسلطة لقانون  ا
مذكرة  ، فقد تم توقيعبالتوازي مع عملية التخطيط اإلداري المتكاملو. 2015في عام  تم توقيعهامذكرة تفاهم بين المؤسستين ذلك 
 .2018عام  قليم البترا التنموي السياحيإسلطة و دائرة اآلثار العامةترتيبات إدارة مشتركة للموقع بين تحدد تفاهم 
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 تشريعات أخرى ذات صلة
 ً سلطة المياه  وتهتمال يشمل حقوق الرعي.  1973 ( لسنة20) رقم الزراعيلكن القانون و، عن الحراجة وزارة الزراعة مسؤولة أيضا

 الري.شؤون التابعة لوزارة المياه ب

ً محكوم قليم البترا التنموي السياحيإسلطة األراضي في  تنظيم، كان 2015حتى عام  ( 79قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم ) ا
 .1985 ( لسنة19)للمدن والقرى رقم  والتنظيم األبنية نظامو)قانون التخطيط(  هوتعديالت 1966لسنة 

 نظرة عامة 4.2.1 

ً إلى وادي موسى باعتباره "واحة ذات مناظر طبيعية خالبة و 1968لعام  ةالرئيسي الخطةشير ت ، وهو ما يتناقض بشكل "مروية جيدا
ً كبيرة البلدة الصارخ مع  ذو المناظر الطريق ، بما في ذلك على طول ية السياحية في وادي موسى وخارجهوتوسيع البنية التحت حاليا

وفي المناطق في المنطقة العازلة  المشاريعيؤثر استخدام األراضي وتخطيط البنية التحتية بشكل مباشر على الموقع من خالل و. الخالبة
ً التي تشكل جزء  .البترا لتراث العالميلموقع ابع البصري واألثري عية والطامن البيئة الطبي ا

قرارات التي في اتخاذ ال" تجزيئي"نهج  اتباع ( لتخطيط استخدام األراضي حول الموقع إلىةأدى التعقيد )وفي بعض األحيان العشوائي
للبنك الدولي  1997عام في دار الهندسة أجرتها ، سمحت دراسة ة بطريقة موحدة. على سبيل المثالتؤثر على حماية المنطقة العازل

من  %88 لضمان االجتماعيل اشترت المؤسسة العامة 2003في عام منطقة الدارة؛ وفي  %25 بتطوير أنشطة سياحية خفيفة بنسبة
 (.2012وآخرون  باوليني) %75ر إلى يالتطونسبة حديثة مبادرة ملكية  رفعتوقد  ؛ملكية خاصة بقية األراضي ظلت، بينما األراضي

الجهة  تم تكليفومسؤولة بشكل مباشر عن تخطيط استخدام األراضي.  قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ، تعد في الوقت الحالي
 االستراتيجيةرئيسية الخطة المن  الغرض. وكان 2011في عام  استراتيجيةخطة رئيسية بإعداد  ACT Consultantsاالستشارية 

معالجة الحاجة المتزايدة للتوسع العمراني باإلضافة إلى تحديد سلسلة من المشاريع االستثمارية التي من شأنها جذب وسيلة ل أن تكون
من خطط استخدام  ، عددبدرجة أكبر، المقترحة كوثيقة استراتيجية االستراتيجيةرئيسية الالخطة تبع إلى المنطقة. و الواردة االستثمارات

لمنطقة بشأن اأخرى خطة ، و2012في عام  قليم البترا التنموي السياحيإسلطة من قبل  التكليف بهاالتي تم األراضي األكثر تفصيالً و
يثير التقرير القلق بشأن و. 2014لعام  األمم المتحدة موئلبرنامج تمت مراجعة هذه الخطط في تقرير . و2014العازلة في عام 

 اعلى أنه ايُنظر إليه والمشاريع التي ،تداعيات التوسع العمراني غير المنضبط، وألراضي في أنظمة الوادي بشكل خاصاستخدامات ا
ً بيمكن أن تؤثر سل والتي مشاريع استثمارية ضعيفة التصميم  موقع.في ال الحيويعلى التنوع  ا

توسيع القرية على الرغم من النمو السكاني فرص ل االفتقارون وحيصأم قرية دام األراضي األكثر إلحاحاً بوتتعلق قضايا تخطيط استخ
 .موقعالالسريع وتأثير مشاريع البناء والبنية التحتية على تزايد مخاطر الفيضانات في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط واستخدام األراضي والبنية التحتية 4.2 
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الخدمات السياحية. التأثير على الموقع ليس مع تزايد عدد السكان و وادي موسىتتوسع يحون على مقربة من الموقع. صوادي موسى وأم تقع  4.1خريطة 

يحون كبيرة بما صإلى الموقع. لم تعد أم  ومضيةيساهم في زيادة حجم المياه التي تحملها الفيضانات ال بشكل متزايد ، بل إن جريان المياه مرئياً فحسب
 .(Google Earth © 2018)الخريطة األساسية  بدولالمجتمع حتواء يكفي إل

 
  ادر البياناتمص 4.2.2 

 1994خطة اإلدارة األساسية لعام 
 حيازة األراضي 3.2
 يضااستخدام األر 3.3
 نظم الزراعة ونظم اإلنتاج 3.4
 إدارة الموارد الطبيعية 5.3

 اإلقامة للسياح 5.4.3
 تقييم أثر البنية التحتية الريفية 6.3.3

 المناطق وتنظيمالحدود  وضع 7
 

 1994توصيات خطة اإلدارة لعام 
 للمحميةالبنية التحتية  8.3

 الحدود وضع 8.3.1
 البنية التحتية السياحية 8.4.1
 يالسياح الدوران 8.4.2

 التخطيط العمراني 8.5
 حيازة األراضي واستخدام األراضي 8.6.1
 الزراعة 8.6.2
 إدارة الثروة الحيوانية والرعي 8.6.3
 البنى التحتية الريفية 8.6.4
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 ومكافحة التعرية الموارد المائيةالسيطرة على  8.6.5
 عادة الغطاء النباتياستإدارة الغابات و 8.6.6
 التحتية بالبنية تدابير التخفيف المتعلقة 8.7.1
 تدابير التخفيف المتعلقة بتطوير الفنادق 8.7.2

 
 2000سياسات الخطة التشغيلية لعام 

 وخاصةً: من السياسات 9و 5و 4، األقسام 2المجلد 
 أصوات الطبيعة إدارة 4.9

 إضاءة الطبيعةإدارة  4.10
 روائح الطبيعةإدارة  4.11

 إدارة الموارد الطبيعية 4.1
 المياه  ومجاري عمليات مستجمعات 4.6.4

 احترام قيم المناظر الطبيعية اإلثنوغرافية )المناظر الطبيعية الثقافية( 5.3.4.2.6
إلى تغيير تنظيمها المكاني  لن تؤدي المناظر الطبيعية الثقافية علىالمعاصرة  واإلضافات التعديالتإن : ةالجديد اإلنشاءات 5.3.4.2.7

 .وموادها وخصائصها جذرياً أو إلى حجبها أو تدميرهاالكبير 
 ومواد البناء وإدارة النفايات واإلنشاءقع االموتحديد : مبادئ وممارسات مستدامة في التصميم وةالجديد اإلنشاءات 9.1.3

ً  شراء 9.1.4.2  لطاقةل وموفرة منتجات مفضلة بيئيا
 إدارة الطاقة 9.1.7

 التي تتأثر بالموارد الطبيعية والثقافية المحميةأنظمة الطرق داخل  9.2.1.1
 نظم النقل البديلة 9.2.2

 
 مصادر أخرى

2011، ATC Consultants ،لمنطقة البترا ة االستراتيجيةالرئيسي الخطة 
الشامل للمرحلة  الفنيالتقرير النهائي ، في تنمية السياحة في األردن الحيوي، تعميم التنوع موئل األمم المتحدة ، برنامج2014

 األولية والمالحق
 ، تعديالت خطة استخدام األراضي2016

 

 نظرة عامة 4.3.1 

وحولها في قاعدة  وحات األثرية التي تتم في البتراكاملة من الحفريات والمس كجزء من خطة اإلدارة المتكاملة هذه، يتم توثيق قائمة
 ( في الجدول2012) CulTech، التي أعدتها على البترا الحفاظبيانات تحتوي على مصادر مرجعية مرتبطة. كما تتضمن خطة 

 .1962منذ عام  في البتراالتي تمت قائمة بالحفريات المعروفة  1.4

 أطلقهاالتي  لمعبد األسود المجنحة""مبادرة إدارة الموارد الثقافية  2014 عام والمبادرات ذات الصلة منذ رياتالحفتشمل أحدث 
مشروع وام يونغ؛ جامعة بريغ في هضبة الدير من قبل ظاالحفومكافحة التعرية واألبحاث وأعمال  ؛ المركز األمريكي لألبحاث الشرقية

 ظ االحفأعمال مستمر منذ الثمانينيات مع تركيز حالي على وال( في قصر البنت ي للشرق األدنىالمعهد الفرنس) IFPOفرنسي بقيادة 
، فإن مشروع ية بنسلفانيا. وباإلضافة إلى ذلك، أستاذ في جامعة وال، بقيادة لي آن بيدالفي حديقة المعبدالحفريات وعرض الموقع و

األمريكي للمحافظة  السفراءمن صندوق  بتمويلدة تأهيل أنظمة إدارة المياه القديمة إلعا األردنية " الذي تنفذه الجامعة األلمانيةسلسلة"
 ، هو اآلن في مرحلته الثانية من التنفيذ.األردن ووكالة التعاون األلمانيةعلى التراث الثقافي في 

ً تدة جغرافيالمم البترا خصائصإن  ً جدضافة إلى شهرتها جعلتها جذابة والمتعددة المراحل باإل ا  واألبحاث ةاألثري إلجراء الحفريات ا
مع إجراء العديد من ، الحفرياتتصاريح للبعثات من العديد من البلدان إلجراء  دائرة اآلثار العامةمنحت  ،على مر السنينو. فيها

 نهاءإوبالتالي قع، سلوك المو فيما يخصمتباينة  خصائصعلى مر السنين ، والتي نتج منها في الموقع في وقت واحد عمليات التنقيب
 .دائرة اآلثار العامة لدىإجراءات التنقيب وإيداع التقارير 

 األثرية الحفريات واألبحاث 4.3 
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 ، إلى إدخالجديدة في وقت الحق تعليمات واستحداث 2012في عام  دائرة اآلثار العامةأجرتها التي شاملة للحفريات المراجعة ال أّدت
 ً الجديدة  دائرة اآلثار العامة تعليماتأسئلة حول الغرض من الحفريات. كما تنص  ضوابط أكثر صرامة على التنقيب وأثارت أيضا

تجميع حسب االقتضاء وأن النتائج يجب أن تنشر في غضون ثالث أو  ظاحف يجب أن تتبعها أعمال وتنقيب حفر على أن أي أعمال
 بعد التنقيب. بحٍد أقصى سنوات 10 في غضونالمنشورات النهائية تُنشر سنوات وأن 

من المواضيع المهمة والرئيسية والتي سيتم  هي الحفريات أكوام مخلفاتموقع  إلى جانب، التي تنشأ من الحفريات المواد تخزينإن 
ً ، ولكن هذا ليس ، تم استخدام عدد من الكهوف ألغراض التخزينمنذ الستيناتف. النظر فيها مستقبالً  ً مستدام خيارا  على المدى الطويل. ا

 مصادر البيانات 4.3.2 

 1994خطة اإلدارة األساسية لعام 
 ج(ة )ب،والمشاريع والدراسات السابقة والجاري األبحاث 5.2.4

 .1994لخطة اإلدارة لعام  1 الملحقللمصادر المنشورة على المواقع في  واسعةمرجعية ببليوغرافيا يمكن االطالع على 

 1994خطة اإلدارة لعام توصيات 
 والمراقبةالبحث  8.9

 عمليات الجرد/المراقبة اإلضافية 8.9.1
 دراسات إضافية 8.9.2
 األثرية األبحاث 8.9.3

 
 2000سياسات الخطة التشغيلية لعام 

 من السياسة )إدارة المواد الثقافية( 5و 4، المجاالن 2المجلد 
 القديمةالبيئية الموارد البليونتولوجية/ 4.8.2.1
 المالجئ الصخرية 4.8.2.2

 بحاثاأل 5.1
 ظ في الموقع(االموارد األثرية )الحف 5.3.4.1

 (CulTech) خطة الحفاظ على البترا 2012
 : نظرة عامة على البترا والمنطقة التابعة لهااألولالفصل 

 مصادر أخرى:
دائرة  حوليةبعد ذلك في  نشرت)التي  دائرة اآلثار العامة، وتقارير التي تقوم بها التنقيبعمليات ثرية نشر نتائج تواصل البعثات األ

التي وللبحث  ةقابل ةإلكتروني ببليوغرافيا ، ويتم تجميع قائمة بجميع هذه المنشورات والتقارير في شكلعلى أساس منتظم العامة(اآلثار 
تجري مراجعة قانون اآلثار الحالي ومن المحتمل و. لموقع التراث العالمي البترا شغيلية لخطة اإلدارة المتكاملةستصاحب المرحلة الت

ً أن يتضمن   .يات األخرىالحفر تصاريح ، سيؤدي إلى سحبسنوات من وقت العمل الميدانيبأن عدم النشر خالل خمس  نصا

 نظرة عامة4.4.1

ة في الموقع. وقد وضعت طبيعة الحجر الرملي الهياكل المكشوفة عملية مستمر وتجميع حفظ، كانت عملية إلى جانب الحفريات
ً وهشاشته أمام ال بعد الحفريات  مكشوفة، في حين أن المواقع التي تُركت الضغط على حماية األسطح المنحوتةمن  عوامل الجوية مزيدا

 عرضة لخطر التدهور المستمر.األثرية مُ 

التي تم ومعروفة وترميم حفظ قائمة شاملة بمشاريع  5.1الجدول ( في 2012) CulTech، التي أعدتها على البترا الحفاظتقدم خطة 
 .2012و 1954بين عامي  تنفيذها في البترا

سود المجنحة، األوإعادة البناء )قصر البنت، و والتكحيلمثل التنظيف  معماريال الترميممن  في البترا يةالحجر أعمال الترميمتراوحت 
. نفسها لتدخالت في الموادإلى االمياه(  جر وكذلك إعادة بناء الساللم وقنوات ؛نةوقبر الجرة، والخز، وكنيسة البترا، والكنيسة الزرقاء

 الحفاظ على التراث   4.4
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 يةالحجر في التركيباتفراغات التخلل يي ذهالم السيليكا ال وضععلى  التسعيناتعلى سبيل المثال في  وتنطوي استخدامات السيالن
هي  ن آثار البترا، خاصة وأن العديد مهذه األنواع من التقنيات بعناية اجة إلى مراقبةال تزال هناك حوللماء.  وجعلها مقاومة لتقويتها

أو  لونها يرإن البوليمرات المستخدمة لإلصالحات في الثمانينيات على سبيل المثال قد تغو. ةصخري واجهاتارتفاعات منحوتة في 
 ظاالحف. وال تزال طرق أثر عوامل التجويةالحات في تسريع وقد ساهم اإلسمنت المستخدم في بعض اإلص، تقّشرت منذ ذلك الحين

 بعناية. هاتطبيقمراقبة الخاصة بالموقع بحاجة إلى البحث و

 1993في الموقع بين عامي كان يعمل  والذي، ظاالحفالنهج األكثر علمية ومنهجية في  والترميم في البتراظ االحفمركز  اتبعوقد 
ً ، (GTZ) المؤسسة األلمانية للتعاون الفنيمن قبل  المشروع . وقد تم تمويل2002و بين جامعة اليرموك  حيث كان المشروع تعاونا

اظ بدعم من مختبرات البحوث. لم يكن من الممكن الحف رالحجتجميع  من أجل  حفظ/ للحفظ والية بافاريا  مكتباأللماني  والشريك
 .تجزيئيةال النُُهجإلى  لتجميعوا ظاالحف، وعادت أعمال على الزخم المتولد من المشروع

ً  و حفظها وتثبيتها( )البيضا البارد سيقفي  والجبس، تم تنظيف اللوحات الجدارية 2007في عام  الجمعية تعاون بين  ضمن محليا
القاعة  العمل شمل هذاو. البريطاني كورتالد للفنونومعهد محمية البترا األثرية ودائرة اآلثار العامة و الوطنية للمحافظة على البترا

فنية أهمية ب" تحظىرومانية تأثيرات هلنستية و لوحة نبطية ذاتوالتي بها ، (849( )رقم The Painted Bicliniumالملونة )
 .وتُعد من اآلثار الهامة التي بقيت في حالة جيدة حتى يومنا هذاتاريخية هائلة" و

الحجر الرملي في هذه  وتآكل الكبيرة سرح للحد من عوامل التجويةمالخزنة والالزوار من دخول يتعين منع ، كان في خطوة أخرى
 .يرتادها عدد كبير من الزوارالمواقع التي 

، على الرغم من مويل الخارجيطرق تمويلها واعتمادها على الت ظاالحفالتي تقف أمام أعمال العقبات الرئيسية األخرى  بين ومن
 منذ التسعينيات. والترميم ظاالحفتخصيص نسبة من سعر التذكرة ألغراض 

 مصادر البيانات4.4.2

 1994خطة اإلدارة األساسية لعام 
 اآلثار حفظ  5.2

 ثاراآل
 (التجميعالمواقع األثرية )

 اللوحات الجدارية وزخارف الجص
 السابقة والجارية أعمال الترميم 5.2.4

 التعرية عوامل 6.1
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 .الممول من ألمانيا (CARCIP) مبنى الصيانة والترميم في محمية البترا األثرية تم الحفاظ على الحجر كجزء من مشروع 4.1الشكل 
 

 .الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراشرف عليها ت اللوحات الجدارية الملونة  في سيق البارد مشروعاً تعاونياً على كان الحفاظ  4.2الشكل 
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 1994خطة اإلدارة لعام توصيات 
 الصخورالمحفورة في  األضرحة 8.1.1
 القائمة بذاتها اآلثار حفظ 8.1.2
 النبطية نظم المياهأعمال  حفظ 8.1.3
 عرض تقديميالتنقيب األثري،  8.1.4
 اللوحات الجدارية ترميم 8.1.5

 
 2000سياسات الخطة التشغيلية لعام 

 ظاحف، الملحق ج: دليل ال1المجلد 
 الموارد الثقافيةمن السياسة: إدارة  5، القسم 2المجلد 
 تحديد االحتياجاتبهدف  األبحاث 5.1.1
 الموارد الثقافية وحفظحماية  5.3.1

 (حفظال ظ/االمورد األثري )وسائل الحف 5.3.4.1
 

 مصادر وتقارير أخرى
 رحلة الثالثة، البيضا )البترا( عن المالبارد قفي منطقة سي بسوالج يةلوحة الجدارال حفظ، شيكيد، ال وريكربي، اس، تقرير 2008
 في البترا ظاحفال مشاكلتقرير موجز عن ، شامبل، ايه، 2010
 ، األردنفي البترا الخزنة أو تسرب المياه الجوفية بالقرب من الدير، شامبيل، ايه وكولفين، سي، 2010
دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي واألعمال ، قليم البترا التنموي السياحيإسلطة (/ Engicon، المستشار للهندسة )2014

 للطريق الخلفي لمحمية البترا األثريةالهندسية 
 البترا الحفاظ على، خطة عمل تصادي من خالل السياحة المستدامةمشروع النمو االق، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2014
 ةاألثري البترا لمحمية ظاحفالتقرير حالة ، دائرة اآلثار العامة/ محمية البترا األثرية، 2014

 .قائمة المراجعفي  مدرجة أخرىومنشورات  صحفيةمقاالت هناك ، عاريتقارير المش باإلضافة إلى

: ارير بعثات اليونسكو على الموقعالمقدمة إلى اليونسكو، وتق ظاحفاليمكن االطالع على تقارير حالة 
http://whc.unesco.org/en/list/326/documents/ 

 (CulTech) 2012البترا لعام  الحفاظ علىخطة 
 .ظتالحفتقرير كامل يغطي تقييم اإلدارة وتقييم نقاط الضعف وتوصيات 

 2014لعام  ظاالحفخطة عمل 
وكالة ل السياحة المستدامة التابع للوالتي أعدها مشروع النمو االقتصادي من خال 2014لعام  البتراالحفاظ على عمل تعد خطة 

 الشركة االستشارية هاتالتي أعد 2012لعام  بتراال الحفاظ علىوتستند إلى خطة  ظاالحفأحدث وثيقة لسياسة  األمريكية للتنمية الدولية
CulTech Consultants. 
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الماضي، أصبح اآلن في المنطقة الرئيسية من موقع التراث العالمي ويضم مقبرة ، الذي ُشيِّد أصالً في الستينيات من القرن الضيافة بيت فندق 4.3لشكل ا
 .الحقبة النبطية

 

ً أكشاك  4.4الشكل   .على الموقعالمرافق تولد ضغوطا  إضافية  خدمةبالقرب من الكنيسة البيزنطية.  إلى جنب مصممة وأكشاك غير مرخصة تقع جنبا
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 عامةنظرة   4.5.1

في هذا  كما تمومطعم )مخيم نزال(. الموقع ، عندما تم إنشاء متحف صغير في ز للزوار في الموقع في الستينياتتم بناء أول مرك
ً  كراون بالزافندق ، ووضع خطط إلقامة فندق على مقربة من مدخل الموقع )ضيافة على قمة قبر الخان بيتالوقت بناء  قام و(. حاليا

. كما تم تجديد مركز 1982والخيمة النبطية في عام  (Basin restaurant)البيزين أخرى مثل مطعم  مرافقيل البنك الدولي بتمو
 .2009ساحة وبوابة مدخل جديدة في عام  الذي ضماألخير  المشروع، وقد تم االنتهاء من الزوار عند مدخل الموقع عدة مرات

دورات تصميمات وإن للغاية.  عالية بمعاييرأو ا ال تحظى بالتنسيق ، إال أنهقععلى الرغم من وجود الكثير من خدمات الزوار في المو
، والمولدات الكهربائية وغيرها( تخلق )أنابيب المياه اوالبنية التحتية لخدمته التوسعات، مع إضافة المتنوعة واألكشاك والمقاهي المياه

ً وصورة فوضويّة.  قديمة متداعية  الفتات وجود ، معجميع أنحاء الموقع في والمخططات التوضيحية الالفتاتالعديد من  كان هناك أيضا
 الفتات جديدة. وضع بعد مكانها متروكة في

االتفاق في البداية على المواقع  حيث تمالموقع.  فيوالبائعين تاريخ طويل من االتفاقيات والقيود  ريةالتذكا الهدايالدى محالت كما أن 
ووادي موسى  صيحون لبترا اإلقليمي تسعة باعة من أم، جمع مجلس ا1998وفي عام  .1975موقع في عام  وعدد البائعين في كل

، باإلضافة إلى الفوائد ولتوزيع الزوارجمعية تعاونية استجابةً للنمو في أعداد  14، تم إنشاء 2008بحلول عام وتعاونية.  في جمعية
مشكلة،  تشكالن األطفال وعمالة وما زالت مضايقة الزوار ،لمرخصين في شغل الموقعتصاميم جديدة للمحالت. ويستمر البائعون غير ا

 إلى الستينيات. تاريخها عودوهي ممارسات ي – التخزينو الكهرباء لمولداتوكذلك استخدام بعض الكهوف 

، والجمال السيق( الطريق المؤدي إلىالخيول )و ،(السيقالخيول ) عربات ، بما في ذلكالحيوانات بواسطةداخل الموقع  يتم نقل الزوار
ً الجمال وتم ترخيص الخيول وكان قد (. في المساراتوالحمير )غالباً  ،)بين الخزنة وقصر البنت( ألول مرة  إدخالها، والتي تم أيضا

 .1980في عام 

مع أكشاك الشرطة غير متوافقة  تبروتع والدفاع المدني األردني. الشرطة السياحيةودوريات البادية  من قبل الزوارتتم إدارة سالمة 
ً ، كان هناك أيض2009منذ عام و. من ناحية المنظر الموقع  في جميع أنحاءمحليين يقدمون الدعم  جوالةمع  للجوالة بالتعاونبرنامج  ا
 الموقع.

فإن ، ونتيجة لذلك. %20 ما نسبته والعائالتاالفراد ن والمسافرويشكل إلى الموقع من خالل جوالت منظمة معظم الزوار يصل 
والدير جبل المذبح مثل  البعيدة األجزاء. الموقع / المركز  نحوكلما اتجهنا  ويتضاءلون، الزائرين يتركزون في السيق وعند الخزنة

االزدحام في أوقات وإن الجوالت المنظمة.  يقل احتمال زيارتها من قبلالتي يتم الوصول إليها عن طريق مسارات شديدة االنحدار و
، االستيعابية، له آثار على القدرة االستيعابية للموقع. وقد أجريت دراسات عديدة فيما يتعلق بالقدرة الذروة، خاصة مع تزايد أعداد الزوار

زائر  90,000-60,000زائر في اليوم، و 3500إلى  2000زائر في الساعة، و 600-400لفة بحدود مع وضع تقديرات مخت
ً شهري ً مليون زائر  1.1، وا الزوار. ومن المتوقع أنه مع افتتاح الطريق الخلفي  عددتم تجاوز كل هذه الحدود في أوقات ارتفاع و. سنويا

في اتجاهين ، يمكن أن تكون أنماط تدفق الزوار أكثر تنظيماً وسيتم تقليل االزدحام الناجم عن حركة المرور وادي التركمانيةالجديد من 
، بما في ذلك المستويات القياسية لحماية قيمه الثقافية والطبيعية القدرة االستيعابية للموقع تحديدى ال تزال هناك حاجة إلوفي السيق. 

 للتغييرات المقبولة.

 وضعت، . على سبيل المثالة محددةيإدار ومسارات مناطق إنشاء، بما في ذلك الزوارحشود عدد من المبادرات لتفريق  كان هناك
المسارات  وإلى جانب مسار الزوار الرئيسي عبر الموقع، فإن تسعة مسارات موجهة.بدراسة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية خيارات 

 ً ً غالبو. ومسار الخبثة ومسار الدير،، جبل المذبح هي مسار األكثر شيوعا خطرة على الزوار وقد  المحلي معما تكون مسارات المجت ا
ً تؤدي أيض ً مناطق حساسة أثري إلى ا ً عني أنها يجب أن تكون مغلقة تمام، مما يا  أمام السياح. ا

 

  مرافق الزوار  4.5
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 .للتنقل محليين وجعلها آمنة للزائرين، لكنها ال تزال بحاجة إلى أدلة المجتمعية مساراتالتم إصالح عدد من  4.5الشكل 
 

 حيث تنطلق الفعالية، ياحة محليةمن قبل شركة س 1998عام في ت إضافة فعالية "البترا ليالً" ، تمللزوار ليليةتجربة  لتقديميلة كوس
ً  250يصل إلى  وتضم ماثالث مرات في األسبوع  بالتعاون  سياحية رحالتمنظمي  ةمن قبل ثالث افي موسم الذروة. يتم تنظيمه سائحا

غياب ظل ، ولكن في الت السياحيةالفنادق ومنظمي الرحالبارد من قبل  قفي سي الفعالياتيتم تنظيم و. محمية البترا األثريةمع 
يتم تشغيلهما من  محمية البترا األثريةالزوار. كما يوجد مخيمان ضمن حدود  وكذلك، فإنها تمثل مخاطر على اآلثار اإلرشادات الكافية

أو مراقبتها بشكل الذي تديره جمعية تعاونية محلية. ال يتم اإلشراف على المخيمات  العمارينقبل منظمي الرحالت السياحية، ومخيم 
 ومواقعها النائية. القدراتبسبب نقص  محمية البترا األثرية من قبل مالئم

 التطورات األخيرة  4.5.2

المتحف الجديد حل قد و .2019عام  يقع في المنطقة العازلة بالقرب من مدخل الموقع وكالة جايكامن  دعمب جديد متحف تم افتتاح
ثرية من معرض مركز الزوار الى المتحف ، وتم نقل معظم القطع األالموقعمحل المتحف الصغير داخل مبنى الضمان االجتماعي في 

ً  االتفاق وسيتمالجديد   .الزوار مركز في السابق العروض مكان استخدام كيفية على الحقا

ً  (التركمانية) الجديد الخلفيطريق الوقد اكتمل  وسيؤثر بشكل كبير على تدفقات الزوار واستخدام الموقع بمجرد تشغيله. كما  مؤخرا
قرية الو المنتظمة،الموقع، بما في ذلك خدمة الحافالت  عرضوعلى إدارة الزوار  أثر إيجابي كبيرعديد من المشاريع الجارية سيكون لل

 .اإلدارة تقييم في المشروعين كال مناقشة تتم. والنزل البيئي يةالتراث

، بما في الثاني مشروع تطوير السياحة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/دعمها تالتي الخاصة بالالفتات مشاريع المن هناك العديد  كان
بالط السيراميك. كما شمل مشروع برنامج األمم المتحدة باستخدام شكل قياسي وب ةجديد والفتات تفسيريةذلك تطوير مسارات المشي 

 تفسيرية. لوحاتاإلنمائي 

التي يتم تناولها في سياسات والموقع  وسالمتهم فيوتجربة الزوار  تفسيرالو الزواروتستلزم هذه التغييرات دراسة متأنية لمسارات 
 (.7اإلدارة )القسم 
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 المراجع  4.5.3

 1994خطة اإلدارة األساسية لعام 
 استخدام السياحة 1.3.6
 )إدارة السياحة الحالية( الزوارتوقعات  5.4.7

 
 1994خطة اإلدارة لعام توصيات 

 البنية التحتية السياحية 8.4.1
 دوران الزوار 8.4.2
م متحف ، إعادة تنظيمترابطة ولوحات معلومات الفتاتمركز الزوار، تصميم  تحسينالتفسير: تطوير الدوائر المواضيعية،  8.8.3

لقبيلة ، إنشاء متحف حي فرسا، وادي لقبيلة البدولفي قبر الجرة، إنشاء متحف إثنوغرافي حي  أثرية منحوتاتالموقع، إنشاء متحف 
 منطقة الخزنة وتنسيق، إعادة زراعة وادي فرسا، عرض سيق البارد، العمارين

 
 2000سياسات الخطة التشغيلية لعام 

 ح، الملحق ج: دليل ال1المجلد 
 من السياسة 4، القسم 2المجلد 

 أصوات الطبيعةإدارة  4.9
 إضاءة الطبيعةإدارة  4.10
 روائح الطبيعةإدارة  4.11
 من السياسة: إدارة الموارد الثقافية 5، القسم 2المجلد 
 تحديد االحتياجاتبهدف  األبحاث 5.1.1
 الموارد الثقافية وحفظحماية  5.3.1

 (حفظال/ ظاالحفالمورد األثري )وسائل  5.3.4.1
 الوصول المادي لألشخاص ذوي اإلعاقة 5.3.2
 والتعليم: التفسير من السياسة 7القسم ، 2المجلد 

  قائمة على مناهج تعليميةالتفسير والتوجيه؛ برامج  7.1
 الوصول إلى الفرص التعليمية، والتوعية ، وقاعدة األبحاث، واالستشارات المحلية المنتظمة 7.5
 تطوعينتدريب الم 7.6

 
 دراسات أخرى

 األثري.في إدارة التراث  "سبرنغرموجرات "، في البترا واألثريإدارة التراث السياحي ، كومر، دي سي، 2012
للعالم: خطة مسارات  وتقديمها البترا المحافظة علىالثاني في األردن،  مشروع تطوير السياحةالوكالة الدولية للتنمية الدولية/، 2010

 البترا
الثاني في األردن، خدمة الحافالت المنتظمة على طريق التركمانية  مشروع تطوير السياحةالوكالة الدولية للتنمية الدولية/، 2010

 المقترحة
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ضمن مجموعات منظمة يزورون الزوار الذين يصلون  غالبية(. 2011رجات )انتشار الزوار عبر الموقع حسب األبحاث التي أجراها الف 4.2خريطة 
ً عدد ً صغير ا ونقطة مشاهدة  المذبح، تصل إلى الدير مسارات أخذالذين يميلون إلى  هم فقط بشكل مستقل والذين يسافرونفقط من المواقع الرئيسية،  ا

 (Bing Maps © 2018)خريطة أساسية  جبل الخبثة
 

 نظرة عامة  4.6.1

من  1925سياحي في عام  مخيمتم إنشاء أول ومنذ عشرينيات القرن الماضي بعد عمليات التنقيب األولى.  سياحي مقصدكانت البترا 
 ً  وتأجير المرشدينتم إدخال تذاكر الدخول بعد ذلك بفترة وجيزة، وكذلك وإلى عائلة نزال.  قبل توماس كوك وأوالده، ثم بيع الحقا

تم استبدال هذا المخيم  1957-1956 عامي بين الفترةفي والموقع.  داخل للتنقل من أصحابها في وادي موسى بشكل منظم تالحيوانا
 .1978عام  في العامة اآلثار دائرةالبقايا األثرية بجوار قصر البنت، وتم تسليمه إلى  فيني بفندق صغير بُ 

في عام  90,000نمت إلى  1964ام لع 15,000 القليلة البالغة، لكن التقديرات في الستينيات حسب المصدر الزوارتختلف أعداد 
إلى  الزوار(. ووصلت أعداد 1996 لجنة الواليات المتحدة للمجلس الدولي لآلثار والمواقع،) 1993بحلول عام  140,000و 1987

بزيادة سعر التذكرة والوضع  مرتبطعلى الرغم من حدوث انخفاض في السنوات الالحقة  2010بحلول عام  975,000ذروة بلغت 
 .2017/2018شتاء في موسم  2010إلى مستويات عام  عودة أعداد الزوارإلى متنامية في المنطقة الثقة ال وأّدتاسي في المنطقة. السي

 

 

 السياحة  4.6
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 (mota.gov.jo/Contents/Tourism_Statistical_Newsletterأرقام الزوار للبتراء )المصدر:  4.1الجدول 

 
ً ومي 1.93في حين قدرت إحدى الدراسات متوسط مدة اإلقامة للزائر بـ   برنامج موئل تقرير فإن، (2011 الفرجات) 2009في عام  ا

ديناراً أردنياً مع إنفاق  55ليلة واحدة بمبلغ عند اإلقامة لويقدر متوسط اإلنفاق لكل زائر ليلة.  1.2 عند يحدده( 2014األمم المتحدة )
 ديناراً إضافياً على الهدايا التذكارية. 13

يتغير تدريجياً مع تزايد عدد الوافدين من دول الخليج  األمر ، رغم أن هذالزوارمن ا أكبر شريحة شكل األوروبيون ،لسنوات عديدة
هم  ضمن مجموعات ، وعلى الرغم من أن السائحينمن الزوار %80يمثل الوافدون بالجوالت المنظمة حوالي ووالشرق األقصى. 

ً ن المسافرين المستقلين يقضون وقت، فإاألثرياءمن كبار السن و سفن في  ويشكل الوافدوني المنطقة األوسع. أطول في الموقع وف ا
 ً ً  الرحالت البحرية التي تصل إلى ميناء العقبة سوقا ً متناميا زدحام في أوقات الذروة، وبقضاء اال في هؤالء الوافدون يتسببما  . وغالبا

 يسهمون بشكل محدود في االقتصاد المحلي. ، فإنهموقت قصير في البترا

ً لمنطقة بدأ االستثمار السياحي في ا ً  ، وبعد ذلك فندق المنتدى )كراون بالزااالستراحةبناء  في الستينيات عندما تم جديا تم و (.حاليا
 (Basin)البيزين ، والذي شمل مطعم 1979في عام  السياحة واآلثارإطالق أول مشروع لتطوير السياحة في البترا من قبل وزارة 

فنادق سمحت الحكومة للمستثمرين ببناء فنادق في وادي موسى، حيث وصل عدد ال، اتيتسعينالفي ورصف حول مركز الزوار. الو
. وغالبية الفنادق التي يجري بناؤها في وادي موسى 1998فندقاً بحلول عام  43تقريباً إلى  ، وتضاعف1996فندقاً في عام  23إلى 

ً اهتمام ال تولي، غالباً حولهو ن هذا ناجم ع الزوارض ووبالتالي كان هناك انخفاض في جودة عر، اآلثار البيئية أو التاريخيةاً بكبير ا
 .المحكومالتطور غير 

 آلداب المنافية الممارسات بعضوالمخططة خارج الموقع  غيراإلبالغ عن خدمات الزوار  تم، اآلن حتى 1994خطة اإلدارة لعام  منذ
داخل  الخفيفة الوجبات أكشاكغياب مراقبة جودة  وإن. 3مشكلة بصفتهاوما إلى ذلك بشكل منتظم  (المرشدين بعض قبل من) المهنة

والحيوانات، بما في  الزوار،يُشار إلى انخفاض معدالت رضا وعلى الموقع وكذلك تجربة الزوار.  يؤثران أعدادهاوتزايد  المحمية
  يثيرها الزوار. كمشاكل، السريعةذلك الخيول 

 المراجع  4.6.2

 1994م خطة اإلدارة األساسية لعا
 القيم االقتصادية: السياحة 4.5
 إدارة السياحة الحالية 5.4

                                                   
ب، الصفحة  5.4.5يف(، الفصل أل)التقرير الرئيسي، المرفقات والت الوطنية محمية البترا(. خطة إدارة B. Bousquetو  B. Laneن قبل اليونسكو )بتنسيق م 3

106 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
األول(النصف     
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 الدخل من السياحة 5.4.2
 اإلقامة 5.4.3
 تأثير الزوار 6.3.2

 1994خطة اإلدارة لعام توصيات 
 السياحة 8.4

 استراتيجية السياحة/ التنويع/ القدرة االستيعابية
 البنية التحتية السياحية 8.4.1
 اليدويةتطوير الحرف  8.4.3

 التخطيط العمراني 8.5
 وتوعية الناس التعليم 8.8.2

 
 الدراسات الحديثة

 البترافي منطقة  تطوير السياحةفي األردن،  مشروع تطوير السياحةالوكالة الدولية للتنمية الدولية/، 2008
للعالم: خطة مسارات  وتقديمها البترا المحافظة علىالثاني في األردن،  مشروع تطوير السياحةالوكالة الدولية للتنمية الدولية/، 2010

 البترا
الثاني في األردن، خدمة الحافالت المنتظمة على طريق التركمانية  مشروع تطوير السياحةالوكالة الدولية للتنمية الدولية/، 2010

 المقترحة
2010، ATC Consultants ،لمنطقة البترا ة االستراتيجيةالرئيسي الخطة 
الشامل للمرحلة األولية  الفنيالسياحة في األردن، التقرير النهائي  تنميةفي  الحيويموئل األمم المتحدة، تعميم التنوع برنامج  ،2014

 والمالحق
األردن:  في تنمية قطاع السياحة في الحيويالتنوع  حفظ، تعميم (GEF) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ مرفق البيئة العالمية ،2014
 مرحلة بداية المشروع تقرير

 الخطة الوطنية األردنية للسياحة 2016
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 القسم الخامس
 تحليل اإلدارة

ات اإلدارة. معالجتها في سياسبعد ذلك م تتوفة والمتوقعة والمحتملة والتي المواقع والتهديدات والمخاطر المعر حساسية إلىتقييم اإلدارة  يتطرق
ً وينظر هذا القسم أيض  ، ونقاط القوة في الموقع والفرص التي يمكن البناء عليها عند التخطيط لإلدارة الفعالة.في الممارسات الجيدة القائمة ا

" الممارسات الناجحةلممارسات التي كانت جيدة بشأن اإلدارة الحالية للموقع أو "، تم إعداد قائمة شاملة باالتخطيط اإلداري كجزء من عملية
 التي تم تجميعها من:و المشاكلباإلضافة إلى 

في بداية مرحلة تخطيط  2016الطريق(، في عام خارطة  )مرحلة 2015في عام  الجهات المعنيةإجراء مقابالت واسعة النطاق مع  .1
 ؛ةاإلدار

 رير الفنية المختلفة وخطط اإلدارة السابقة؛مراجعة شاملة للتقا .2
 ؛الموقع من قبل الفريق حول مالحظاتال .3
 ؛الفنيالتقييم الداخلي للفريق  .4
 ؛2017فبراير و 2016ديسمبر  /االستشارية في نوفمبر المجموعاتمع  التي ُعقدتالجتماعات من اثالث دورات  .5
 االستشارية. والمجموعات الفنيفريق وعوامل الخطر مع ال لدرجة أهميتهاوفقا  المشاكلترتيب  .6

ً أيضعليها  ، فإنالمشاكلحل  إلىخطة اإلدارة  تهدف بقدر ما في الموقع، وكذلك المبادرات السابقة والحالية التي  باألمور الناجحة  االعتراف ا
، الجهات المعنية، ومقابالت مع قارير سابقةقد تم تحديدها من ت االستثنائية، والتيقيمته العالمية ت بشكل إيجابي في حماية الموقع وساهم

ً المجموعات االستشارية التي غالب مع اتمناقشو ،الموقع حول ومالحظات ً  قدمتما  ا ً مختلف منظورا ، حول مختلف الممارسات. وفي كل حالة ا
ً  ، والتيأو تحسينها لدعم أهداف اإلدارة الجديدة هذه الممارسة و/لضمان استمرار  السياسات وضع، وتم تم تسجيل أسباب النجاح ما  وغالبا

مجاالً  75أكثر من  ، تم تحديدالممارسات الجيدة الحالية". في المجموع وتقوي"اإلجراءات التي تعزز  بوصفها سياسات الفئة ج تكون ُمدرجة
 .الخطة وترد أهّم هذه المجاالت في هذهالجيدة.  اتمجاالت الممارسمن 

 التراث حفظوعلم اآلثار   5.1.1

ً هناك و. ألنظمةا ويتم تنفيذ هذه ردنألا في ثريةألا يعربالمشا تطبق دائرة اآلثار العامة تعليمات خاصة • سياسة بحث مطبقة  حاليا
 التنقيب. أعمال سنوات من 10سنوات والمنشورات النهائية في غضون  3نشر النتائج في غضون  ويُشترط

ولجنة سنوية لتقييم مشاريع  التنقيبللموافقة على تصاريح محمية البترا األثرية و دائرة اآلثار العامةتوجد آلية تنسيق قائمة بين  •
 التنقيب الجارية.

 .وبتقديم التقارير عن ذلك غزير مطري هطول كل بعد للموقع تقييم اءبإجرمحمية البترا األثرية  موظفو ميقو •
 وتقارير ووثائق شاملة متاحة للموقع.محفوظ لدى دائرة اآلثار العامة المعتمدة  التنقيب لعملياتهناك أرشيف  •

سنوات من العمل  3التي ستنفذ بعد  مواقع التراث العالمي مثل البترافي  ظاالحف مسائلالخاصة بمشاريع التنقيب  التعليماتوتشمل 
ً التنقيب في البترا  تقوم بأعمال(: بعض البعثات األثرية التي 16 )المادة ً تالو ظاالحفأعمال في مجال  تعمل حاليا  .جميع أيضا

 منتظمة رةبصو محمية البترا األثرية ودائرة اآلثار العامة لىإ ظاالحف لعماأ عن يررتقا ألثريةا تلبعثاا متقد •
 .ظاالحفضاء المجتمع المحلي على تقنيات لتدريب أع Se’laمثل تم إنشاء مبادرات  •
 المؤسسات الوطنية والدولية. تجريهافي البترا  ظاالحفستمرة حول م أبحاثهناك  •
 لتشم لتي، واقعولما في ظاالحف ةطنشأ نع لتقديم التقارير محمية البترا األثرية ودائرة اآلثار العامة نبي قتنسيومشتركة  ودجه كناه •

 .ماظبانت تجتمع لجنة
 .ع في االعتباراألثرية تأخذ مسألة المحافظة على الموقمحمية البترا  داخل ةطباألنش لمتعلقةا التعليمات •
 (.18هـوإدارة التراث ) مساقات تتناول حفظهناك عدد من الجامعات في األردن تقدم • •
مع  الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراعمل  مثليستهدف المجتمع المحلي )والذي الموقع  حفظحول  قائميوجد برنامج توعية  •

 (.أطفال المدارس

 

 الممارسات الجيدة القائمة والفرص  5.1
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 ترميموقد شملت توحيد و حةفي معبد األسود المجنّ  (ACOR / SCHEP) الشرقية بحاثالمركز األمريكي لأل بهاقام  التي عمالاألأحدث  5.1لشكل ا
 .من خالل برنامج عمل شارك بشكل خاص في تدريب أفراد المجتمع المحليناطق التي تم التنقيب عنها سابقاً وحماية الم

 
وتدريب ، مادية واختبارات ، وإجراء دراساتظاالحفبمثابة قصة نجاح في إرساء مبادئ  الفنيكانت مبادرة الوكالة األلمانية للتعاون  •

 (.2بالموظفين )
 كأساس لبرنامج عملها.محمية البترا األثرية  تستخدمها لحفظ التراثوخطة عمل  ظاحفهناك خطة  •
 السنوية المقدمة إلى اليونسكو وسيلة جيدة لمراقبة التطورات في الموقع. الحفظتعد تقارير حالة  •

 
 وإدارة الزوار الالفتات  5.1.2

 ."سياحة"هناك مجموعة من اللوحات التفسيرية الموجودة في الموقع، بما في ذلك المناطق األقل مركزية بعد مشروع  •
 الرئيسية. األثرية محمية البترا يجري بناء متحف البترا الجديد خارج بوابة •
 معارض ذات نوعية جيدة.مع وجود عند بوابة المدخل  القائموجود مركز الزوار  •
ً  40 مسافة تبدأ منوحول موقع البترا في الطريق من الشوبك إلى البترا،  تتوفر الالفتات •  على الطريق السريع. كم قبل البترا وأيضا
 ضيراألا دارةإل يخيةرلتاا تسارلمماا ضحوت يةطلنبا رةلفتا لیإ تاريخها يعود عيةزرا طقمنا كنا، هرىخأ طقمناو البيضا في •

 (.3هـ) هلمياوا
 بعض المسارات الرئيسية. وتشمل تلك التي تخصفي الموقع،  الموجودة اإلشارات •
 تم البحث في المسارات المحتملة وتحديدها وعرضها على خريطة. •
 الرئيسية.خارج البوابة  متاحةالنقل )سيارات األجرة( وسائل  •
 .معمول بهاخاصة باألنشطة )مثل الجوالت الجماعية المنظمة(  هناك تعليمات •
، وكشك المعلومات،  ودورات المياهعم(، اوالمط األكشاكالموقع بما في ذلك المرطبات ) فييتوفر مستوى ثابت من خدمات الزوار  •

 أو الجمال أو الحمير. العرباتووسائل النقل اإلضافية التي توفرها 
 المجتمع المحلي يساهم في تجربة الزوار. •
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سلوك في تحسين وجودهم ومشاركتهم في الموقع  ويساهم، والكثير منهم من المجتمع المحلي، جوالة موجود في المحميةنظام  هناك •
 الزوار.

 محمية البترا األثريةخرائط الموقع المتاحة خارج تتوفر تتوفر الكتيبات في مركز الزوار و •
 المسار الرئيسي من خالل إنشاء مخرج الطريق الخلفي. الضغط السياحي عن لتخفيفتُبذل هناك جهود  •
أكوام  في أعمال التنقيبإشراك السياح في  "SCHEP استدامة اإلرث الثقافي بمشاركة المجتمعات المحلية مشروعيتم ضمن " •

 إلى تجربة الزوار. ما يضيف، مخلفات الحفر
 (.12جالتي تم ترميمها مؤخراً في وادي موسى نقطة جذب إضافية في وادي موسى ) يةالتراثإلجي من المحتمل أن تكون قرية  •

 

       
ُ رعاية البترا اإلشارات التي أعدتها حملة  5.2الشكل  ن الصعوبة على ختلفة ممستويات م تشملظهر المسارات يسار(، ت  ) الموقع فيالزوار بالسلوك الجيد  علمت

 الزوار )يمين(خريطة خارج مركز 
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 يوفر مركز تنمية أم صيحون موارد حيوية وتدريباً خاصةً للنساء في المجتمع المحلي. 5.3الشكل 

 .سقوط الصخوربللمخاطر المرتبطة مراقبة نظام و منهجية وقائية جيدة "استقرار السيق"طور مشروع اليونسكو  5.4الشكل 
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 المشاركة مع المجتمع المحلي  5.1.3

 کةرمشتضمن آلية  لللعم لمحليةا تلمجتمعاا جميع نم نممثلي يجمع قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  نضم مجتمعي سمجل كناه •
 .تلمجتمعاا نبيو قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  مع وراتلمشاوا راراتلقا لصنع

 .السياحيقليم البترا التنموي إلتنمية المجتمع المحلي داخل سلطة  قائمةمديرية  توجد •
ً  صيحون والذيأم  قرية في يعملمركز مجتمعي  يوجد •  التدريب للنساء المحليات. يوفر أيضا
 محمية البترا األثرية ( تضم عمال من جميع المجتمعات المحلية وتشارك في أنشطة داخلعاصمة األنباطمحلية ) تعاونية وجود جمعية •

 .هاوخارج
بما في ذلك المجتمع  الجهات المعنية،و قليم البترا التنموي السياحيإالمشاريع الدولية التي تستهدف إنشاء آلية تنسيق بين سلطة  •

 المحلي.
مختلف  تتيحهاالفوائد االقتصادية للمجتمع المحلي من الموقع من خالل المشاركة في الحفريات األثرية وفرص بناء القدرات التي  •

 المنظمات.
 يعتبر الموقع مصدراً مهماً للدخل ألفراد المجتمعات المحلية. •
 في جميع المجتمعات. على األقل حتى الصف العاشر يتم توفير التعليم •
( وسيلة قيّمة يمكن من خاللها تعزيز ودعم التراث غير المادي )ج HBTUغير المادي ) الثقافي عد مركز األميرة بسمة للتراثيُ  •

11.) 
 

  بيعةالط حفظ  5.1.4

 .محمية البترا األثريةداخل  الحيويفيما يتعلق بحماية التنوع  رفيعة المستوىهناك عدد من المشاريع الدولية  •
ً  تخضع ألقل ضغط من الزوارهي تلك التي  الحيويالتي لديها أعلى مستويات التنوع  محمية البترا األثريةمناطق  •  .واألقل تأثرا
الطرق التي عالج بها بروابط الاالستدامة، بما في ذلك ب الوعي المزيد من لتقديمئية للموقع فرصة توفر الرسالة البيئية والقيم البي •

 (.1هـاألنباط بيئتهم بعناية )
 (.4أ) ورلصخا بتساقط ةطتبرلما طرلمخاا ونظام لمراقبة دةجي قائيةو منهجية استقرار السيق التابع لليونسكو روعمش ضعو •
 .عليها ءلبناا نيمک لتياو ونسکوليوا الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا ارهيدت لتيا كتل لمث القائمة عيةولتا مجراب ضبع كناه •
  محمية طبيعية إلى وزارة البيئة.كتقديم ملف الترشيح تم  •

 
 الخدمات السياحية  5.1.5

أعضاء من وادي موسى يمثلون المرشدين  7على مجلس السياحة للجمعيات المهنية ) قليم البترا التنموي السياحيإتشرف سلطة  •
يشارك مفوض وهدف إلى تنسيق األنشطة والقضايا. يي ذووكاالت السفر والفنادق والمطاعم( ال الهدايا التذكاريةالسياحيين ومحالت 
 في المجلس. لتنموي السياحيقليم البترا اإسلطة التابعة لومديرية السياحة  محمية البترا األثرية

 .الدروبمرتبط بمسارات  دربمرشدين السياحيين الذين يعملون في البترا لتنظيم األسعار القياسية لكل ال تعليمات تخصهناك  •
 (.8جلخ( )إ، الفعاليات)التخييم، وإدارة  محمية البترا األثريةاستخدامات الموقع واألنشطة داخل تخص  تعليماتهناك  •
 (8، ج6بفيما يتعلق بكيفية القيادة عبر السيق ) خاصةً وللخيول والعربات،  تعليماتهناك  •
 حول السياحة المسؤولة. حملة رعاية البتراتنفيذ يتم  •
 القائمة.التعاونية من خالل الجمعيات  الجهات المعنيةمستوى الموقع( بين على آلية تنسيق جيدة في البترا ) •
 (.11جلمرتبطة بالمنتجات السياحية التي تباع في البترا )الجارية ا والمشاريع المناقشات •
 كانت هناك العديد من المبادرات لصنع المنتجات المحلية للسياح )الفضيات، األكياس المنسوجة، زجاجات الرمل(. •
 (.جايكابترا )لالعالمة التجارية ل ترويج هناك دراسات جارية حول •
ً العاملة و الفنادقتفرضها هيمنة هناك  •  صحاب الفنادق.أل نشطة وجمعية المملوكة محليا
 (.10هـللطاقة الشمسية ) ةمشترك لمنشأةت جمعية أصحاب الفنادق منحة تلقّ  •
لتدريب الطالب في المجاالت التي ترتبط ارتباطا  2004دورات في السياحة واآلثار منذ عام  التي تقدموجود كلية الحسين بن طالل  •

 ً  (.21، هـ4بن ومساحات يمكن االستفادة منها )ون مؤهلوعة موظفالجام ولدىبترا. بال وثيقا
 (1و) طبيعيةمحمية إمكانية أن يكون الموقع  •
 (.4أمعدات مدفوعة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )ب( موقعالفي الموقع )خلف المتحف في مع كادر عيادة  توجد •
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 التخطيط والبنية التحتية   5.1.6

 ووزارة األشغال العامة. قليم البترا التنموي السياحيإمذكرة تفاهم بين سلطة  تم توقيع •
 الكبيرة.مشاريع البنية التحتية  تنفيذ قبل الطبيعةيتم إجراء دراسات تقييم  •
 تنفيذ األعمال في الموقع. حولالعديد من الدراسات وجود  •
 (15هـوجود محطة الصرف الصحي ) •
 نضم ضيرالأل الفرعية واألقسام العازلة قةطلمنا مةظنأ نع سةدرالا نم ديزم إجراءمع : العازلة ةقطلمنا مةظنأ وتنفيذ ديدتح مت •

 .ءلبناا وقانون قليم البترا التنموي السياحيإسلطة 
 المنطقة. حول قيّمة يةبيانات أساس وتقدمخطة رئيسية استراتيجية وهي متاحة تم استكمال  •
 لتحسين الشارع السياحي في وادي موسى. مقررهناك مشروع  •
والطيبة والتي تساهم في التاريخ المستمر للمنطقة والتي يمكن أن تسهم في تجربة  الرجفهناك مجموعات من المنازل القديمة في  •

 (.12جالزوار )
 

فرص العمل للسكان المحليين وكذلك منفذ للفخار  قديمة حيث وفروالذي يضم بيوت القرية ال طيبة منطقة ال فيفندق حياة زمان  مؤخراً تم إعادة فتح  5.5الشكل 
 .والحرف المحلية في متجرها
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 تحديد القضايا  5.2.1

ً  األمثلة على الممارسات الجيدةتفوق ، فإن القضايا التي تم تحديدها كما هو متوقع سابقة، وزيارات م تحديد القضايا من تقارير . وقد تعددا
 المجموعاتمن  المستكملةمدخالت الو الفني،، وجلسة عمل مع الفريق ومجموعات المصالح الجهات المعنية، ومقابالت موسعة مع ميدانية

خدمات  ظ،االحف ،: اآلثارالتالية الموضوعات العامة يضمتم تنظيم جميع القضايا التي تم تحديدها من مصادر مختلفة في جدول واالستشارية. 
والمجتمع  ،واستخدام األراضي التخطيطالطبيعة(،  الحفاظ علىالبيئة )(، السياحة، البنية التحتية، التفسير)بما في ذلك ، العرض والزوارالموقع 
الشؤون االستدامة وإدارة المخاطر و المتمثلة فيبالموضوعات الشاملة  وربطهابشكل موضوعي داخل كل فئة  القضايا. كما تم تقسيم المحلي

 .والتعليمالقانونية 

ً تعكس الفئات أيض  يكون هناك تداخل أو ترابط بين ماإلى مجموعات أخرى حيث اإلحاالت المرجعية، مع معها المجموعات التي تمت مناقشتها ا
 ذاتنناقش فيما يلي القضايا ذات األولوية القصوى و. مدى إلحاحهاالمجموعات من حيث األولوية و حسب. ثم تم تصنيف القضايا القضايا

أو ذات أولوية في القسم  حرجةناقش القضايا التي تم تحديدها على أنها كما سنللموقع.  القيمة العالمية االستثنائيةاآلثار األكثر أهمية على حماية 
من خطة  السابع م توضيح سياسات اإلدارة في القسمتوفي كثير من الحاالت.  حتمية تالتالي تحت عناوين مواضيعية، رغم وجود تداخال

 معينة بين قوسين. قضية، وتظهر اإلشارات إلى السياسة التي تعالج اإلدارة المتكاملة هذه

 القضايا المتعلقة بإدارة الموقع  5.2.2

إلى التشغيل اليومي للموقع،  لقيمة العالمية االستثنائيةالحماية  المطبقةاألطر القانونية  من، والتي تتراوح القضايا ذات الصلة بإدارة الموقعتعتبر 
لتنفيذ خطة اإلدارة  الحاسمةالمتعلقة بـ "األدوات واإلجراءات  ة أا المحددة أدناه في سياسات الفئتتم معالجة معظم القضايوذات أولوية قصوى. 

 (.7المتكاملة" )القسم 

ً واضح البترا األثرية ليس ومحميةالعامة  دائرة اآلثارالمسؤوليات بين تقسيم  • ً  ا ، وال سيما في المجاالت التي توجد فيها مسؤوليات دائما
 ودائرة اآلثار محمية البترا األثرية المعلومات والبيانات بين ومشاركةإدارة البيانات  لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على مشتركة؛

 (؛2أ) العامة
 (؛1بالشريكة الرئيسية ) نقص القدرات والموظفين والخبرات في المنظمات •
 ؛(2أما يحدث في الموقع )عنظرة عامة  تكوينعلى محمية البترا األثرية العامة و دائرة اآلثارقدرة موظفي النقص في  •
أو ذات  الملحةال تستجيب بالضرورة الحتياجات الموقع  مشاريعالرئيسية والثانوية إلى  للمشاريعيمكن أن يؤدي تمويل المانحين  •

ً األولوية  (؛2ببشكل مفاجئ بمجرد انتهاء التمويل ) ، وقد تنتهي المشاريع الجيدة أحيانا
 يمكن أن يولّد عندما يتعلق األمر بتخطيط المشاريع، ،قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  مديرياتلتنسيق المحدود بين مختلف ا •

 (؛2أ) المحميةعلى  سلبيةتأثيرات 
؛ مستويات المسؤولية وقنوات المحمية وجوالةمن في الموقع بما في ذلك الشرطة السياحية األ موظفيتداخل األدوار بين مختلف  •

 (.4أالطوارئ ليست واضحة ) تة والدفاع المدني األردني في حااليشرطة السياحالو جوالة المحميةاالتصال والتنسيق بين 
 

 حرجة للغايةالطبيعة الذات  القضايا  5.2.3

والطبيعية  إن القضايا التي تم تحديدها في هذه الفئة هي تلك التي تم االعتراف بها على أنها ذات أهمية بالغة لإلدارة المستدامة للقيم الثقافية
ً أن تسبب ضرر إما والتي يمكن للمحمية ً كبير ا فئة الات اإلضرار بالموقع. تتم معالجة هذه القضايا في سياسإلحاق أو يؤدي عدم التصرف إلى  ا

ً بر أيض، والتي تعت"اإلجراءات الملحة وذات األولوية الالزمة لتجنب المزيد من التدهور أو اإلضرار بالموقعالتي تعد " ب سياسات بمثابة  ا
 (.7أنها تمّكن من تفعيل السياسات األخرى )القسم  حيث عبور

 (.2بالوقائي ) والحفظ ظاللحفهناك نقص في التمويل المخصص  •
 (.1بآثار الموقع )على  ظاحفالممارسة )تخصصات متعددة( لدعم احتياجات المهنية والخبرة عدم كفاية الك بيقترن ذل •
ً دما زال يتم تخزين المواد األثرية في الموقع في ظروف غير مناسبة إلى حد كبير، ويصعب الوصول إليها، كما أن عد • من هذه  ا

 (.3بالموقع ) منظر تشّوهالتخزينية  اتالمساح
ً  المرشدينموقف بعض يؤثر  اإلرشاد كما ضعف مستوى •  (.4بعلى تجربة الزائر ) سلبا
رة حقيقية أوجه عدم مساواة كناه •  لیإ ولصولا في قليم البترا التنموي السياحيإسلطة منطقة  في لمحليةا تلمجتمعاا نبي وُمتصوَّ

 .(5ب) بها ةطتبرلما لسياحةوا المحمية نم دةلمستما يةدالقتصاا لمنافعا

  القضايا ذات األولوية العالية  5.2
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•  ً لألسطح التاريخية المرصوفة ومسارات الحجر الرملي الناعم، وهي سبب  الحيوانات العاملة في الموقع تثير الغبار وتسبب أضرارا
 ً ردة في الحيوانات في طّ مُ الزيادة وإن الممارسات عمالة األطفال.  ع علىتشج  أنشائع لشكاوى الزوار والحوادث، ويمكن أيضا

 (.6بهذه القضايا ) تُفاقم منالموقع 
 لسياحة"ا لمث ضيراألا تماداستخا تسميات ويُساء فهم، لةزلعاا قةطلمنإدارة اتُعقّد  المتعددة والمصالح المتعلقة بها األراضي تملکيا •

 (.9، ب8، ب7ب)" عيةزرالا لسياحة"او" لبيئيةا
مخاطر الفيضانات  تفاقمالموقع فضالً عن  محيطاً على تؤثر ضغوط التنمية بما في ذلك التوسع السكني والنمو السياحي تأثيراً سلبي •

 (.8، ب7ب) المحميةإلى  والحطامالتربة تدفق و
، ترتبط أيضاً باألطفال العاملين والبيضا صيحون، ال سيما في مجتمعات أم ومعدالت األمية فوق المتوسطالمنخفضة عليم مستويات الت •

والحصول على وتديم عدم المساواة  ،مختلفة في أكشاك مؤقتة )بما في ذلك اآلثار( أصنافيبيعون الذين في الموقع مع الحمير أو 
 (.10بعلى المدى الطويل )الوظائف 

 

 .لتخزين هذه المواد غير مالئمة للغايةبما في ذلك الكهوف،  األثرية، المواقع المستخدمة لتخزين اللقى 5.6ل الشك
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ضرورية لإلدارة المستدامة للموقع" ة إجراءات أساسيالتي تعتبر "و دفئة الظم القضايا التي تم تحديدها كأولوية في سياسات تتم معالجة مع
 (.7)القسم 

  القضايا المتعلقة باآلثار  5.3.1

 ارهغي نم لفضأها بصورة بحث تم دق قعولما في راتلفتا ضبع تکان بينما، التنقيب طقمنا حول يةولذات أو قائمةأي  ديدتح ميت مل •
 (.3ج)

 (.11د) النفاياتوكيفية التعامل مع  المخلفاتال توجد إرشادات واضحة حول أكوام  •
ً استرداد أو العثور على مواد  • ال توجد إرشادات واضحة حول إجراءات التخزين. المخازن الحالية غير كافية ومن الصعب جدا

 (.3، أ3)ب غير مربوطة بالمواد محمية البترا األثريةلتي تحتفظ بها ألن قاعدة البيانات ا المخازنموضوعة في 
 .(7محمية البترا األثرية )د اإلنقاذ إجراءات لحفرياتال توجد  •
 (.8دالحفريات متعلقة بسالمة الفريق أو الموظفين أو الزوار ) وبعد أثناءتُطبق سالمة معترف بها أو مفروضة  تعليماتال توجد  •
 .(3محمية البترا األثرية )أفي  عملية تنقيب لک نم مةدلقاا تلبياناا شفةرأل ليةآ دجوت ال •
 رألکبا لثقافيةا البيئة الطبيعية نماً زءج رتعتبو النبطية رةلفتا لیإ ودتع عيةزرا طقمنا كنا، هالعازلة قةطلمنا لخدا البيضا قةطمن في •

 (.9د) لحمايةا لیإ جتحتا لتيا
بعض الحفريات المبكرة، وعلى الرغم من أن بعض المكتشفات )بما في ذلك النقوش( موثقة، إال هناك معلومات محدودة للغاية عن  •

 (.3أأن موقعها غير معروف )
 

  ظاحفالتعلقة بحماية التراث والقضايا الم  5.3.2

 (.24د) التعريةر من مستويات والملح في الصخ دورانالضرر بالصخور حيث تزيد  تلحقالفيضانات والمياه الجوفية  إن •
 (؛2أ)يشكل عائقاً في هذا الصدد ضمن قانون اآلثار  ظاحفالمتعلقة بالمبادئ التوجيهية أو المبادئ ال إن غياب •
ً  مالئميتم الحفاظ عليها بشكل  هذه ال ظاحفالالبترا لكن أعمال  حفاظ علىالهناك العديد من مشاريع كان  •  (.2ب) دائما
 (.5جال يُترجم بالضرورة إلى إجراءات ضرورية في الموقع ) ظاحفالالحفر و ألعمال من أسعار التذاكر %10تخصيص نسبة  إن •
 (.8بال توجد مراقبة كافية للحفاظ على المعالم األثرية خالل أعمال البنية التحتية ) •
 (.6د) ظاالحفكان هناك الكثير من التجارب في الموقع في الماضي، غالباً على حساب اآلثار، وليس هناك إطار مشترك لتدخالت  •
 (.5دوفعالية التقنيات المستخدمة ونقل المعرفة لفرق الصيانة ) ظاالحفألعمال  ةمنتظم مراقبةلم يكن هناك  •
وممارسات إعادة البناء على الرغم من وجود مشاكل مع الخرسانة المستخدمة  ستشمل الترميم/التجميع ظاالحف أعمال هناك توقع بأن •

 (.5دض المشاريع السابقة )الحجر الرملي في بعإلى جانب 
. ال توجد منتجات جاهزة أو مجربة ومختبرة معروفة بأنها مناسبة للموقع بنائهاوتقنيات  الطبيعيةالبترا مكان فريد من حيث تركيبتها  •

 (.5د)
التخريب، أعمال في زجاجات، وهناك حاالت منتظمة من  الذي يُباعيجري قطع الحجارة لبيعها للسائحين أو استخدامها للرمل الملون  •

 (.14هـالموقع ) فيبما في ذلك الكتابة على الجدران، 
 

 

 القضايا ذات األولوية  5.3
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ً تزايد من الحمير في الموقع يُلحق العدد الم 5.7الشكل  ً  بينما ،ة في البتراالتاريخي مساراتبال ضررا  وقوع احتمال أو الحيوانات رعاية في الزوار يفكر ما نادرا
 األطفال قبل من بانتظام للرقابة الخاضعة غير والحمير األكشاك تشغيل يتم(. يسار) المرخصة غير األكشاك في الموقع من المتكسرة الحجارة بيع يتم(. ميني) حوادث

 .السائد التعليم الى يفتقدون أنهم يعني وهذا
 

         
ً غالب ،أثر التعرية الملحية على الصخر 8-5الشكل  حة معبد األسود المجنّ  صورة، كما هو موضح في ما يكون نتيجة تقلبات المياه الجوفية، هو حدوث منتظم ا

 .اإلسمنتية غير المناسبة خلطة المعجونتفاقمت أكثر بسبب إصالحات  )يسار( وطريق العقيد )يمين( حيث كان هناك ضرر للحجر
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  القضايا المتعلقة بإدارة الزوار  5.3.3

وممارسات عمالة األطفال(  ،صحة الحيواناتواآلثار )الحوادث، ب إعالم الزوار، وال يتم غير خاضعة للتنظيم الحمير على رحالتال •
 (.14دبشكل كامل )

 غيرو لرسميةا غير األكشاك تكاثر مع كامل بشكلوالفحص  المحمية غير خاضعين للتنظيم في زاتالمتياوا أصحاب األكشاك •
 (.15د) المحمية في لمنظمةا

 (.15د) وسالمة األغذيةمعايير نظافة  لمراقبةال توجد آليات قانونية  •
 حالة في ليهمإ للوصوا في تأخير تحاال لىإ دييؤ مما ستعماالًا ألقلا اترلمساا بعض الزوار الذي يسلكون لتسجيل منظا يوجد ال •

 (.4أ) ارئلطوا
 (.4أيم الخدمات للسياح )الغموض في تقد يسبب وجوالة المحميةأدوار الشرطة السياحية تداخل  •
 (.8ج) وارلزا ادعدأ دةياز مع بحد ذاته األمر الذي يمثل قضية، لموقعا في جوالة المحمية دعد كفاية معد •
، روةلذا سمامو في لخزنةا لحو ال سيما، صحيح، كما يؤثر االكتظاظ بشكل محددةأو  فةومعر غير للموقع القدرة االستيعابية التز ال •

 (.16د) لخطرا ملاعو وتصاعد راباألث تلحق لتيا ارألضرا دةياز لىإ دييؤ قدو وارلزا تجربة على سلباً
 (.7ج، ولكن لم تتم إدارتها، وبالتالي لم يتم ترويجها للزوار )المحميةمسارات بديلة داخل وخارج  حولأجريت دراسات  •
•  ً  سالمةإجراءات هناك ؛ مستويةالصخور الهشة والمسارات غير أن تكون في العديد من األماكن، و يمكن أن يكون الموقع خطيرا

 (.4أ) المساراتمحدودة في بعض 
 (113هـالمسؤولين عنها )وإعالم واضح للسياح وال توجد آلية مشتركة يتم من خاللها معالجة هذه القضايا  شكاوي ال يوجد إجراء •
•  ً ً أيض وتتسببالغبار  تثير ان عبر السيق، حيث أنهم الزوار الذين يسيروأما يمكن لعربات الخيول أن تشكل عائقا  ، خاصةً في حوادث ا

 (.6ببالرصف الروماني الباقي في السيق ) وتلحق الضرراألسطح الصخرية  أنها تخدشكما  تكون مسرعة؛ ماعند

  القضايا المتعلقة بالعرض والتفسير  5.3.4

 (.4بالمكتشفات في الموقع )آخر وال يكونوا دائماً على اطالع ب مستوى المرشدين متباين •
الذي يقدمه المرشدون ال توجد رؤية موحدة حول "قصة البترا" بين البعثات األثرية والمرشدين السياحيين )متعلقة بالوصف  •

 (.6ج، إلخ( )ات، ومحتويات اللوحالسياحيون
 (.6جهناك إشارة محدودة إلى المجتمعات المحلية وصوت محلي في التفسير ) •
، ولم تتم إزالة اللوحات القديمة. بعض بصيانة جيدةجميع اللوحات  تحظىالموقع؛ ال  فيختلفة من اللوحات التفسيرية م أنماطتوجد  •

 (.10هـالمادة التاريخية )ب ما يُلحق الضرراآلثار ُمعلّقة بشكل مباشر على  اللوحات
 (.10هـ( )الدير-سيق البارد مثلالرئيسي ) الدربخارج  للمسارات غير كافية لوحاتهناك  •
ال يوجد جرد رقمي منسق بشكل كامل للمصنوعات اليدوية التي تم اكتشافها في البترا وتم االحتفاظ بها في متاحف مختلفة في األردن  •

 (.3، أ3ب)
 

  القضايا المتعلقة بالسياحة  5.3.5

باستقرار السوق على المدى الطويل  دون االهتمامفرصة لتحقيق ربح سهل،  على أنها يرى الكثيرون في المجتمع المحلي السياحة •
 (.9جأو حماية الموقع )

 في إبعاد السياح األوسعالتقلبات السياسية في المنطقة  عندما تتسببتعاني الفنادق من اإلغالق عندما يكون هناك تباطؤ اقتصادي أو  •
 (.17د) عن المنطقة

سياحي  كمقصدعلى البترا وزارة السياحة واآلثار ال يركز و احةهيئة تنشيط السيمن قبل  المقاصد السياحية والترويج لهاتسويق إن  •
 (.17دفي حد ذاته ) كمقصد سياحي الترويج لهااألردن( بدالً من  مثلويتم تسويقها في الغالب كجزء من منتج سياحي أكبر )
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. يعد التعرض للعناصر والتخريب، منسق فسيرمخطط تفي جميع أنحاء الموقع والقليل منها فقط جزء من  اللوحات اإلرشادية هناك مجموعة واسعة من  5.9الشكل 
 .خاصة في المناطق النائية، مشكلة شائعة

 
مما  -من العقبة ومصر وإسرائيل  واحد رحلة يومل كمقصداليوم الواحد حيث يتم تسويق البترا  رحالت هناك نمو في قطاع سوق •

ً يزيد الضغط عل  (.17د) ى الموقع ولكن مع فوائد محدودة محليا
محدودة وليس بها سوى مؤشرات  وفوضوية" تبدو قديمة يةعلى أنها "مخيمات بدوالتي يتم التسويق لها عدد من المخيمات هناك  •

 (.9ب"بدوية" ) أوة" يعلى كونها "بيئ
فية والطبيعية للموقع، والمواد األثرية واألصالة العامة للبترا يمكن أن يؤثر عدد من المشاريع االستثمارية المقترحة على القيم الثقا •

 (.8بلبترا( )ل)العالمة التجارية 
 (.19دللشركات المحلية الصغيرة محدودة )المتاحة فرص االستثمار  •
 (.17دين )بشكل سلبي على الزوار المستقلين القادم ومحدودية المنافسة يؤثران ارتفاع تكلفة الرحالت الجوية إلى المنطقة  •
أو غيرها من إضافية أنشطة ثقافية  محدودة للغاية وال يتم توفيريمكن للزوار القيام بها في المساء  واألمور التي الليلي دقتصااال •

 .(13، هـ19اح )داألنشطة للسي
 (.4أاألحداث الجوية الرئيسية )الفيضانات المحتملة( )ب السياحمجموعات إلبالغ  قائمةال توجد وسيلة  •

 
 الطبيعة الحفاظ علىمتعلقة بالبيئة الطبيعية والقضايا ال  5.3.6

ع القيم الطبيعية للموقع غير معترف بها بشكل كامل ونادراً ما تتكامل مع القيم الثقافية عندما يتعلق األمر بنهج وممارسات إدارة الموق •
 (.1ج)

 (.1د) صول على الحطبغابات العرعر والبلوط المهمة للح استنزاف يجري •
 (.3د) يُفرط في رعيهابعض المناطق ذات األهمية الطبيعية  •
 (.3د) المحمية دودح نضم مألغناوا زلماعا لمث الماشيةدخول  •
 (.1ديتسبب الصيد والممارسات الزراعية المكثفة في انخفاض كبير في بعض األنواع ) •
 (.24، د16داألسباب الطبيعية ) ويشمل ذلك، والتعرية التجوية لعوامل الحجر الرملي الناعم على وجه الخصوص عرضة •

  



تحليل اإلدارة                  القسم الخامس     

 
72 

 

 القضايا المتعلقة بالبنية التحتية  5.3.6

ً  الومضيةالفيضانات  وقوع أصبح •  (.24دوسالمة الزوار ) اآلثارعلى حماية تداعيات كبيرة  ما يؤدي إلىبكثير  أكثر انتظاما
 (24د) المنابع نم الً دب المحمية في ئيسيةرلا اآلثار نم ات على مقربةنلفيضاا السيطرة علىربيدات زکرتت •
 (.26د) المحميةالفيضانات واألضرار التي تسببها في  أحجام إلى زيادةالبنية التحتية خارج الموقع أو داخله  تؤدي أعمال •
 (.24دالمياه أثناء هطول األمطار الغزيرة ) فيضانمما يؤدي إلى  ممتلئةالسدود بانتظام وتصبح  تتم صيانةال  •
 محلي.الالموقع واألراضي الزراعية )البساتين( والبقايا األثرية والمجتمع  محيطعلى  التركمانيةر بناء الطريق الخلفي عند مدخل أثّ  •

 
 القضايا المتعلقة بالتخطيط واستخدام األراضي  5.3.7

موقع التراث العالمي البترا مراعاة ( وقرارات التخطيط أهمية الخطة الرئيسية االستراتيجية استراتيجيات التخطيط )مثل تراعيال  •
قيمته العالمية ممارسات التخطيط على الموقع و التي قد تخلفها تأثيراتالو قليم البترا التنموي السياحيإفي وسط منطقة سلطة تامة 

 .(7االستثنائية )ب
غير متوافقة مع مستجمعات  ألخرىا والدراسات التخطيطية الخطة الرئيسية االستراتيجيةالمقترحة في  يضابعض استخدامات األر •

 (.24د) ديانالمياه في أنظمة الو
 (.24داألثرية ) المحميةزيادة المساحة المبنية في وادي موسى والسطوح الصلبة تزيد من كمية المياه السطحية المتدفقة إلى  •
 (.7بالتي تولد ثغرات يمكن استغاللها )ووفجوات في التشريعات  تهناك تداخال •
 سابقة للبناء في المنطقة العازلة. البيضا يشكلتراثية داخل المنطقة العازلة في القرية الجديد عند مدخل الموقع والمتحف الموقع  إن •
خارج المنطقة العازلة  وال توجد أي توجيهات بخصوص المشاريع التطويريةتوجيهات تصميمية محدودة داخل المنطقة العازلة  هناك •

 (.7ب) الموقعالتي تُخلف آثار تشّوه منظر 
 (.17هـللسياح ) ال يسهل التنقل فيهاوادي موسى إلى إنشاء مستوطنة غير جذابة أو ل في الغالب المخطط لهأدى النمو السريع وغير  •

 
 القضايا المتعلقة بالمجتمع المحلي  5.3.8

•  ً  (.9جيع من بناء القدرات على المدى الطويل )النقدية الفورية للعمل في المشار بالمنافع يمكن أن يكون السكان المحليون أكثر اهتماما
 في اطباالنخر وال يظهرون سوى القليل من االهتمام لدخلهم ئيسير كمصدر لسياحةا على كبير بشكل صيحونأم  مجتمع يعتمد •

 (.29)د يةدالقتصاا للحصول على المنافع لمحليا المجتمع للموقع من قبلمكثف  امستخدا لىإ دييؤ مما مختلفة يةدقتصاا نشطةأ
ً إلى المزايا االقتصادية المتصورة التي تحتفظ بها المجموعات المختلفة، والتوزيع غير  • الصراعات بين المجتمعات الست استنادا

 (.5بالمتكافئ لالقتصاد السياحي بين المجتمعات، وعدم التنوع في القاعدة االقتصادية )
تتراوح  والتين والحضري نظراؤهم هاااللتزامات القانونية التي يدرك المجتمعات الريفية على وجه الخصوص ليست على علم ببعض •

 (.29داألغذية في العمليات التجارية )وسالمة من الضرائب إلى نظافة 
رسمياً عن إجراء جميع المشاريع في البترا، ولكن ال ينظر  هناك جمعية تعاونية واحدة فقط، وهي جمعية عاصمة األنباط، مسؤولة •

 (.5بأو حصة المنافع ) إمكانية الحصول على الوظائفالمجتمع على أنها عادلة من حيث  أفراد بعض إليها من قبل
ً جد منخفضة( صخا بشكل والبيضا صيحون)أم  لمحليةا تلمجتمعاا بعض في لتعليما تمستويا • ً ا مناسبين  . ال يكون المعلمون دائما

 (.14، ج10ب) صعبي المراسالطالب  للتعامل مع للسياق المحلي أو مؤهلين/المدربين بشكل كافٍ 
ً  وخارجهلموقع ا خلدا تناالحيوا السيء مع التعامل يعتبر •  (.6ب) أمراً شائعا

  



تحليل اإلدارة                  القسم الخامس     

 
73 

 

 

ً  مع اعتبارات إدارة مخاطر الكوارث ةتم دمج عملية تخطيط اإلدارلقد  في ذلك  ، بماعمال الجارية لليونسكو في الموقعباالستناد إلى األ أيضا
 مشروع استقرار السيق.

ً يعتمد هذا العمل أيض  على التقارير التالية: ا
 ان وجامعة لوفانعمّ مكتب . اليونسكو االبترالعالمي تراث الإدارة المخاطر في مواقع التراث: دراسة حالة لموقع . 2012وآخرون  ، أباوليني

حول  وسيط، األردن. تقرير البترا سيقمة لتقييم عدم استقرار المنحدرات في تقنيات المراقبة المستدا –. استقرار السيق 2013اليونسكو. 
ال، الدانزا  غايري، ديسي بي، سبيزيشينو دي، مارجوتيني سي، ديلوموناكو جيمن قبل  مكتب اليونسكو في عّمانمقدم إلى  2و 1النشاط 

 )طبقات األرض( الجيولوجيالمسح  – بحاث البيئيةالمعهد اإليطالي لحماية البيئة واأل – ISPRA. )تريجيال ايه بورفيديا بي،، ليوني جي، سي
 إليطاليا(

إزالة الكتل والتقرير المتوسط عن ، األردن. التقرير النهائي عن البترا سيقتخفيف المخاطر الفورية في  –. استقرار السيق 2016اليونسكو. 
 .ديلموناكو جيمن قبل  ليونسكو في عّمانمكتب ا، المقدم إلى الحطامعمليات إزالة 

التي ستدرج في خطة اإلدارة  والتعافي منها لها الكوارث واالستجابة لمخاطربالتأهب  المتعلقةالرئيسية السياسات توصيات . 2017اليونسكو 
 روهيت جيغياسو. د.عّمان من قبل  مكتب اليونسكو فيلمقدم ، قيد التطوير حالياً. تقرير فني البتراالمتكاملة لموقع التراث العالمي 

 
في  مدرجة ي، كما هق البترا، األردنيسلخطة الطوارئ  -البترا، األردنإدارة مخاطر الكوارث في سيق  –. استقرار السيق 2018اليونسكو. 

المرحلة الثالثة. تقييم أعمال ، (. مشروع استقرار السيق2018) ديلموناكو جيمن قبل  مكتب اليونسكو في عّمانالتقرير النهائي المقدم إلى 
 .مكتب اليونسكو في عّمانلمقدم )األردن(. تقرير فني  "السيق"، البترا من 11القسم في  التجميع

 تدابيرالفي تحديد  قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ان والقاهرة لدعم . نتائج بعثة تقصي الحقائق المشتركة بين اليونسكو عمّ 2018اليونسكو. 
 .الومضية الفيضاناتمن مخاطر لتخفيف ل العاجلة

 
 2000الخطة التشغيلية لعام والتوصيات من السياسات 

 من السياسة 5و 4، القسمان 2 المجلد
 إدارة الحرائق 4.5
 إدارة الموارد المائية 4.6

 المياه ومجاري عمليات مستجمعات  4.6.4
 الطبيعيةالمخاطر  4.8.1.1
 إدارة الطوارئ 5.3.1.1
 وإعادة التأهيل بعد الحريق الحرائق وإخمادهااكتشاف  5.3.1.2
 الفيضانات السيطرة على 5.3.1.3

  
  

 التقييم الشامل للمخاطر  5.4
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 السادسالقسم 
  النهج واألهداف

يمية ال تنسى للمستخدمين تهدف خطة اإلدارة هذه إلى وضع إطار يضمن التنمية المستدامة للموقع ضمن سياقه اإلقليمي األوسع لتوفير تجربة تعل
ً وجيهية لالتفاقيات المقبولة دوليفي إطار المبادئ التوذلك ، والزوار  .ا

ً عملية التشاور أيضتكشف الخطط السابقة للموقع، ولكن  وغاياتعلى أهداف لموقع التراث العالمي البترا تعتمد خطة اإلدارة المتكاملة  عن  ا
 وتمثلت، بما في ذلك األخالقيات وممارسات االستدامة التي تتم من خالل عمليات الموقع. جديدة أو مجاالت التركيز الجديدةبعض االتجاهات ال

 :يات فيما يليالتي انبثقت عن اجتماعات المنتد الرؤية واألهداف المشتركة
مختلف الجهات مع االعتراف بالقيم المشتركة للموقع ) واستدامتها هاوتعزيزالقيمة العالمية االستثنائية لموقع التراث العالمي حماية  •

 (المعنية
 المستدامة والعادلةمن خالل ممارسات اإلدارة على الصمود الموقع  قدرةتحسين  •
 قيمة مقابل المال(تقديم ال، إحداث الفرقعلى ممارسات اإلدارة التي تتسم بالكفاءة والفعالية ) الحثّ  •

 

 نهج تخطيط اإلدارة الذي تم اعتماده:إن 
 العمل تمجاال ويثري، وتعزيزها من خاللها االعتماد على هذه األمور الناجحة نيمک لتيا للسبا ويحدد لبالفعيحدد األمور الناجحة  •

 .رىألخا
أو التخفيف  رآلثاا لتقليأو  لمشکلةا لمعالجة تتيجياراستا ضعو لجأ نم التي ال تزال  تشّكل قضيةأو  يحدد األمور غير الناجحة •

 .منها
 الوسائل واإلجراءات لتحقيق هذه األهداف وتعزيز قيم الموقع. ويحددرؤية مشتركة للموقع  يضع •

 
   .النهجهذا  الصفحة أدناالموجود يلخص الجدول 

 األمور الناجحة الوضع الراهن
األمور الجيدة في الوقت 
 الحالي )من حيث اإلدارة(

 األمور غير الناجحة
 أين تكمن القضايا

 ما هي الرؤية
 إلى أين نريد الوصول

 إبقاء اإلدارةنتائج 
 الحفاظ على

 تعزيز
 االعتماد على

 توسيع

 التخلص من
 إيقاف أو إزالة
 الحد من اآلثار

 التخفيف من آثار
 حلّ 

 تغيير

 تطوير
تحديد االستراتيجيات 

والخطوات للوصول إلى 
 النتائج المرجوة
 النُهج الجديدة

 المشاريع
 الشراكات

  

 وضع رؤية مشتركة  6.1

 نهج اإلدارة  6.2
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 خطة اإلدارة المتكاملة. لتنفيذقوي  ةرة المتكاملة في إنشاء هيكل إدارالرئيسية لخطة اإلدايتمثل أحد األهداف 

، مكتب اليونسكو في عّمان، ورئيس اآلثار العامة، ومدير عام دائرة محمية البترا األثرية، مؤلفة من مفوض لجنة توجيهية هناك، حتى اآلن
بشكل مباشر في عملية وتشارك ، ومحمية البترا األثرية اآلثار العامةدائرة  كل من ضوين منن من عالمكوَّ  الفنيعلى العملية والفريق  تشرف

ً مسؤولة أيضتبقى  بغية أن ةتخطيط اإلدار  عن تنفيذها. ا

من  استدعاؤهامجموعات استشارية مفيدة يمكن  كونها ، ومن المتوقع أن تستمر فيمجموعة استشارية، والتي تسمى منتديات 14كما تم إنشاء 
 فريق اإلدارة لمناقشة قضايا محددة.قبل 

 :لتنفيذ الخطة المقترح ظيميهيكل التنالوفيما يلي 

 
 اللجنة التوجيهية  

 مدير عام دائرة اآلثار العامة
رئيس مفوضية سلطة إقليم البترا 

 التنموي السياحي
رئيس سلطة إقليم البترا نائب 

 التنموي السياحي
 اليونيسكو

  

   
 

  

 المجموعات االستشارية
مجموعة خبراء معنية  14

 بمواضيع محددة )منتديات(

  
 فريق التنفيذ

سلطة إقليم البترا التنموي 
 السياحي/ محمية البترا األثرية

دائرة اآلثار العامةموظفو   

 شركاء التنفيذ 
مفوضو سلطة إقليم البترا التنموي 

 السياحي
محليالمجتمع ال  

الحكومية  المحلية غيرالمنظمات   
 المنظمات الدولية غير الحكومية

..إلخالجهات المانحة  
     
إجراءات التنفيذ المسندة إلى   

مديريات سلطة إقليم البترا 
 التنموي السياحي

  

     
     

 

ً مستودع حيث يضم ةمعقدالو ةكبيرال من المواقع  البترايعتبر موقع  ً كبير ا في حين أن بعض هذه البيانات وللبيانات والمعلومات األساسية.  ا
 مديرياتالبيانات التي يمكن تجميعها من خالل  فإن، ر أخرى ليست كذلك. واألهم من ذلك، فإن عناصرسة بشكل جيد ويمكن الوصول إليهامفه

ً مع ال يمكن الوصول إليها مختلفة متخصصة ، على الرغم من أنه قد يلزم تقييمها بشكل مشترك من أجل اتخاذ قرارات من األحيانفي كثير  ا
 إدارية مستنيرة.

تحديد  فيالهدف المباشر يتمثل ، ومعلومات عن البترا التي تحتوي علىالمعلومات الجغرافية  نظمالقائمة على البرامج يبدو أن هناك العديد من 
ُ  المحمية اتديره ةاألثري البترا مقرها محميةما إذا كان من الممكن إنشاء منصة  األخرى مع البرامج ن من دمج البيانات من هذه مكّ بطريقة ت

 .بها تم جمعها ألغراض خطة اإلدارة المتكاملة هذه وخطة العمل المرتبطةالتي يالبيانات 

المتعلقة  رافيةغالببليو والبياناتالمكانية  المعلوماتحيد على وجه التحديد وتو المسائلوقد تم إنشاء مجموعة إدارة البيانات للتعامل مع هذه 
 بالموقع.

 هيكل اإلدارة  6.3

 منصات اإلدارة القائمة على نظم المعلومات الجغرافية  6.4
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من خالل ممارسات اإلدارة المستدامة والعادلة".  الصمودعلى الموقع  قدرةفي "تحسين هذه يتمثل أحد األهداف الرئيسية لخطة اإلدارة المتكاملة 
ً يرتبط ارتباطوكما  ،خطة اإلدارة المتكاملة للبترا ساتجوهر سيا عبرويمتد هذا الهدف  ً واضح ا  .لتنمية المستدامة لألمم المتحدةبأهداف ا ا
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أوجه  وضع خط تحت مع األيمنفي العمود موضحة المتكاملة أهداف التنمية المستدامة في هيكل سياستها. أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة 
 .على النحو المناسببخطة اإلدارة المتكاملة هذه لق فيما يتع التركيز المحدد 

 

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان – 1 هدف التنمية المستدامة

مان تمتّع جميع الرجال والنساء، ض 4-1 هدف التنمية المستدامة
وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على 

وكذلك حصولهم على الخدمات األساسية، ، الموارد االقتصادية
وعلى حق ملكية األراضي والتصّرف فيها وغيره من الحقوق 
المتعلّقة بأشكال الملكية األخرى، وبالميراث، وبالحصول على 
الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة المالئمة، والخدمات 

 .2030المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 

بأهمية التوزيع األكثر عدالة للمنافع  5بالسياسة  تعترف
أوسع من  شريحة علىاالقتصادية المستمدة من الموقع والسياحة 

 المجتمع.
بناء القدرات وتحسين  تحّث علىالتي  9السياسة جدعم ذلك ت

 على الوظائف. إمكانية الحصول

سليمة على  أطر سياساتيةضع و ب-1 هدف التنمية المستدامة
ً إلى والدولي،  واإلقليميالوطني  الصعيدكل من  استنادا

استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية للمنظور 
الجنساني، من أجل تسريع وتيرة االستثمار في اإلجراءات الرامية 

 .إلى القضاء على الفقر

ً المجتمع الفراد دعم أكثر  إلى تعزيز 10جالسياسة تسعى  ، تهميشا
 أقل للحصول إمكانية لديهابما في ذلك النساء والمجموعات التي 

 .فرص العمل على

 
 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة – 2هدف التنمية المستدامة 

اإلنتاجية الزراعية ودخل مضاعفة  3-2 هدف التنمية المستدامة
وأفراد الشعوب األصلية  منتجي األغذية، وال سيما النساءصغار 

والمزارعين األسريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك من خالل 
ضمان المساواة في حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج 
األخرى والمدخالت والمعارف والخدمات المالية وإمكانية 

تحقيق قيمة وصولهم إلى األسواق وحصولهم على الفرص ل
، بحلول عام مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية

2030. 

المتعلقة  3د سياسةالهذا الهدف في ل الداعمةمبادرات التوجد 
، 2هـالسياسة وبشكل غير مباشر من خالل  الطبيعة،بالحفاظ على 

 بدراسات تغير المناخ. المتعلقة
مبادرات التوظيف وبناء القدرات كما هو موضح أعاله في 

 .10، ج9، ج5بالسياسات 

 أهداف التنمية المستدامة 6.5
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مان وجود نظم إنتاج غذائي ض 4-2 هدف التنمية المستدامة
تؤدي إلى زيادة  ممارسات زراعية متينةمستدامة، وتنفيذ 

الحفاظ على النظم اإلنتاجية والمحاصيل، وتساعد على 
وعلى  التكيّف مع تغير المناخ اإليكولوجية، وتعزز القدرة على

مواجهة أحوال الطقس وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها من 
ن تدريجيا نوعية األراضي والتربةالكوارث،  ، بحلول عام وتحّسِ

2030. 

إدارة المناطق تحسين بشكل مباشر  3دو  2ان دالسياستتتناول 
ت. يتم الحرجية وزيادة في تغطية األشجار للحد من آثار الفيضانا

 .2هـالسياسة تناول التكيف مع تغير المناخ على وجه التحديد في 

 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع – 4هدف التنمية المستدامة 
جميع البنات مان أن يتمتّع ض 1-4 هدف التنمية المستدامة
بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف والبنين والفتيات والفتيان 

بحلول  وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة
 .2030عام 

على تحسين الوعي بين المجتمعات المحلية  10بالسياسة تركز 
 بشأن قيمة تعليم األطفال وتوفير الدعم لتحسين المرافق التعليمية

تتاح لجميع البنات مان أن ض 2-4 هدف التنمية المستدامة
والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في 
مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين 

 .2030للتعليم االبتدائي بحلول عام 

مساحات األنشطة لألطفال إلشراكهم في  14جالسياسة تدعم 
 الموقع. فيالتعليم وثنيهم عن العمل 

ان تكافؤ فرص جميع النساء ضم 3-4 هدف التنمية المستدامة
والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد 
والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 

2030. 

الذي يستهدف  للكبارتعليم توفير ال تحسين 29دالسياسة تدعم 
 بما في ذلك النساء. ،الفئات المهمشة

قضاء على التفاوت بين الجنسين ال 5-4 هدف التنمية المستدامة
في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات 
التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك لألشخاص 
ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون في ظل 

 .2030حلول عام أوضاع هشة، ب

 .29، د13، ج10ب السياساتدعم هذا الهدف من خالل  يتم

 
ن أن يكتسب جميع المتعلّمين ضما 7-4 هدف التنمية المستدامة

المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك 
بجملة من الُسبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتّباع 
أساليب العيش المستدامة، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين 
الجنسين، والترويج لثقافة السالم والالعنف والمواطنة العالمية 
وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، 

 .2030بحلول عام 

، 16، هـ1، هـ27، د9بيتم دعم هذا الهدف من خالل السياسات 
 .17هـ

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات – 5 لمستدامةهدف التنمية ا

قضاء على جميع أشكال التمييز ال 1-5 هدف التنمية المستدامة
 .ضد النساء والفتيات في كل مكان

 أكثر إيجابية تجاه الزوار سلوكيات  بتعزيز 22دالسياسة تتعلق 
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فالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة ك 5-5 هدف التنمية المستدامة
وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع 
الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية 

 .واالقتصادية والعامة

مشاركة المرأة في  فإن، خالل عملية وضع خطة اإلدارة هذه من
، ياتالمستويات )كمهن على جميع هعلي ظاحفالوإدارة التراث 

 صاحبات مراكز، واتوإداري اتوتنسيقي تشغيليات اتوموظف
 بدعم نشط.تحظى قيادية( 

قيام بإصالحات لتخويل المرأة ال أ-5 هدف التنمية المستدامة
، وكذلك إمكانية حصولها حقوقا متساوية في الموارد االقتصادية

الممتلكات، على حق الملكية والتصّرف في األراضي وغيرها من 
وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا 

 .للقوانين الوطنية

م الكبار لدعم فرص اقتصادية على توفير تعلي 29دالسياسة تركز 
 ، وخاصة للفئات المهمشة بما في ذلك النساء.أفضل

 ميعضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للج – 6 لمستدامةهدف التنمية ا

سين نوعية المياه عن طريق الحد تح 3-6 هدف التنمية المستدامة
من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل 
تسّربها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة 

بنسبة  آلمنالإلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام 
 .2030الصعيد العالمي، بحلول عام كبيرة على 

التحسينات على قدرة توفير البنية التحتية  15هـالسياسة تحدد 
 لالستجابة لالحتياجات الحالية والمستقبلية.

يادة كفاءة استخدام المياه في جميع ز 4-6 هدف التنمية المستدامة
القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على 
نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من 

 .2030عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه، بحلول عام 

، 9بالسياسة معايير توجيهية للسياحة البيئية في  إدخالإن 
يع المشاريع الجديدة في وتحسين ممارسات االستدامة لجم

للموقع المنصوص  مة، ومعايير االستدا27دو  25ين دالسياست
تدعم هذا  ، من شأنها أن16هـو  15هـ ينالسياستعليها في 

 الهدف.

 
 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة – 7 لمستدامةهدف التنمية ا

حقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة ت 2-7 هدف التنمية المستدامة
 .2030مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول عام المتجددة في 

ين السياستومحيطه المنصوص عليها في  معايير االستدامة للموقع
 تشمل الوصول إلى الطاقة النظيفة. 18هـ و 15هـ

سيع نطاق البُنى التحتية وتحسين تو ب-7 هدف التنمية المستدامة
الحديثة مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة 

والمستدامة للجميع في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان 
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير 
الساحلية، وفقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منها على حدة، بحلول 

 2030عام 

في  القائمةتوسيع مبادرات الطاقة النظيفة  18هـالسياسة تدعم 
 ، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص.طقةالمن

، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل للجميع الشامل والمستدامالمستمر عزيز النمو االقتصادي ت – 8 لمستدامةهدف التنمية ا
 الالئق للجميع

 
 يتم تناول هذه األهداف في سياسات المجتمع والتعليم
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قيق مستويات أعلى من اإلنتاجية تح 2-8 المستدامةهدف التنمية 
االقتصادية من خالل التنويع، واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا، 
واالبتكار، بما في ذلك من خالل التركيز على القطاعات المتسمة 

 .بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة

المهارات وتحسين  برفع 29، د10، ج9، ج5بالسياسات ترتبط 
 عمل.الحصول على فرص  

عزيز السياسات الموجهة نحو ت 3-8 هدف التنمية المستدامة
التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، 
ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشجع 

الصغر على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية 
والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خالل 

 .الحصول على الخدمات المالية

الشركات المحلية من خالل إعادة استخدام  12ج السياسةتدعم 
 المباني العامية ألغراض السياحة.

حسين الكفاءة في استخدام الموارد ت 4-8 هدف التنمية المستدامة
االستهالك واإلنتاج، تدريجيا، حتى عام العالمية في مجال 

، والسعي إلى فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي، 2030
وفقا لإلطار العشري للبرامج بشأن االستهالك واإلنتاج 

 .المستدامين، مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة

لغابات فيما يتعلق بحماية ا 1دالسياسة في  هذا الهدف يتم تناول
التي  الفائضةالمياه جريان فيما يتعلق بإدارة  16السياسة هـوفي 

 التربة. تعريةتؤدي إلى 

حد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب ال 6-8 هدف التنمية المستدامة
 .2020غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 

، فرص التعليم المحسنة للشباب 14جو  10ب انالسياستتدعم 
 بناء القدرات في مجال ريادة األعمال. 19دالسياسة وتدعم 

ضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى و 9-8 هدف التنمية المستدامة
تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة 

 .2030والمنتجات المحلية بحلول عام 

، ارسات السياحة المستدامةر ممبشكل مباش 16هـالسياسة تدعم 
ميع جعلى معايير السياحة البيئية تطبيق ل 9ب السياسةوتدعو 

 12جو  11ج تانالسياسالمشاريع في المنطقة العازلة، وتدعم 
 التراث غير المادي والترويج للمنتجات المحلية.

 
 التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكارإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز  – 9 المستدامة التنمية هدف

 

قامة بنى تحتية جيدة النوعية إ 1-9 هدف التنمية المستدامة
وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك البنى التحتية 
اإلقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، 

بُل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة مع التركيز على تيسير سُ 
 .وعلى قدم المساواة

 إمكانية بتطوير البنية التحتية للنقل لتحسين 23دالسياسة تتعلق 
 المنطقة. في جميع أنحاء والربطالوصول 

ادة فرص حصول المشاريع زي 3-9 هدف التنمية المستدامة
البلدان الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع، وال سيما في 

النامية، على الخدمات المالية، بما في ذلك االئتمانات ميسورة 
 .التكلفة، وإدماجها في سالسل القيمة واألسواق

ً تحديد 19دالسياسة تركز  على دعم رواد األعمال المحليين.  ا
أن من خاللها الطرق التي يمكن  11ج و 9ج انالسياستتتناول و

ً المجتمعات المحلية دورتلعب  في النشاط االقتصادي  أكبر ا
 المحلي.

 حد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينهاال – 10 المستدامة التنمية هدف
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مكين وتعزيز اإلدماج ت 2-10 هدف التنمية المستدامة
االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن 

األصل أو الدين أو أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو اإلثنية أو 
 .2030الوضع االقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 

 إلى التمثيل المتساوي في المجالس المجتمعية. 20دالسياسة تدعو 

 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة – 11 المستدامة التنمية هدف
 

 وفير إمكانية وصول الجميع إلى ت 2-11 هدف التنمية المستدامة
وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، نظام نقل آمن 

وتحسين السالمة على الطرق، وال سيما من خالل توسيع نطاق 
النقل العام، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الذين 
يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي 

 .2030قة وكبار السن، بحلول عام اإلعا

المتعلقة بالبنية التحتية للنقل على وجه  23دسياسة التستهدف 
 ، بما في ذلك تحسينفي جميع أنحاء المنطقة الربط تحسينالتحديد 
 الوصول إلى فرص العمل. إمكانية

عزيز التوسع الحضري الشامل ت 3-11 هدف التنمية المستدامة
والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات للجميع والمستدام، 

البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل 
 .2030ومستدام، بحلول عام 

المزيد من النهج التشاركية في التخطيط  20دالسياسة تدعم 
 والتنمية المحلية.

عزيز الجهود الرامية إلى حماية ت 4-11 هدف التنمية المستدامة
 .التراث الثقافي والطبيعي العالمي الحفاظ علىو

هو الهدف األساسي  البتراموقع التراث العالمي  على ظاحفالإن 
التراث على  ظاحفال تعزيزهذه. يتم  خطة اإلدارة المتكاملةل

، 3، هـ2، هـ1، هـ3، د2، د1، د2، ج1جالسياسات الطبيعي في 
 .1و

األثر البيئي السلبي حد من ال 6-11 هدف التنمية المستدامة
الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية 

 .2030الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 

 بالمنطقة المبنيةممارسات إدارة النفايات المتعلقة يتم تناول 
 .15هـالسياسة ومنطقة الموقع في 

سبل استفادة الجميع من فير تو 7-11 هدف التنمية المستدامة
مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن 
الوصول إليها، وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن 

 .2030واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول عام 

األودية بإنشاء مساحات ترفيهية خضراء في  25دالسياسة تتعلق 
للحد من  22دالسياسة تهدف وكجزء من تدابير إدارة المياه. 

 ات.حوادث المضايق

 
عم الروابط اإليجابية االقتصادية د أ-11 هدف التنمية المستدامة

واالجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة 
بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خالل تعزيز تخطيط 

 .التنمية الوطنية واإلقليمية

 ربطالمتعلقة ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة استراتيجيات 
الشوبك )ترتبط أيضاً مع وادي موسى/ الصغيرةالمستوطنات 

باستراتيجية النمو الحضري( وتطوير منتجات السياحة المحلية 
النقل إلى المراكز الحضرية  خطوط، وتحسين 12جالسياسة في 
 .23دالسياسة في 
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، على 2020عمل بحلول عام ال ب-11 المستدامةهدف التنمية 
والمستوطنات البشرية التي الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن 

تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع، 
وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من تغير المناخ 

 وارث،والتكيف معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الك
ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع 
المستويات، بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر 

 .2030-2015الكوارث للفترة 

التي سيكون ولمخاطر لإنتاج إستراتيجية إدارة  4أالسياسة تقترح 
لها آثار على المناطق الحضرية والريفية المحيطة من حيث الحد 

 لمخاطر.من ا

 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة – 12 المستدامة التنمية هدف

خفيض نصيب الفرد من النفايات ت 3-12 هدف التنمية المستدامة
الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين 
بمقدار النصف، والحد من خسائر األغذية في مراحل اإلنتاج 

اإلمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام وسالسل 
2030. 

 تحت مظلة ممارسات السياحة البيئية. ذلك   9بالسياسة تتناول 

الحد بدرجة كبيرة من إنتاج  5-12 هدف التنمية المستدامة
النفايات، من خالل المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة 

 .2030االستعمال، بحلول عام 

 االستدامة التي يتم وضعها للموقعبمعايير  16هـالسياسة تتعلق 
لتعزيز  ذات الصلة والخدمات السياحية والمناطق المحيطة

 وإدارة الموارد وإعادة التدوير.،الوصول إلى الطاقة النظيفة

مان أن تتوافر للناس في كل ض 8-12 هدف التنمية المستدامة
التنمية المستدامة وأنماط مكان المعلومات ذات الصلة والوعي ب
 .2030العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 

السياحة المستدامة والترويج  بدعم مبادرات 18هـالسياسة تتعلق 
 ، بما في ذلك برامج التوعية.لها

ع وتنفيذ أدوات لرصد وض ب-12 هدف التنمية المستدامة
التي توفر تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة المستدامة 

 .فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية

تم تغطية ت؛ 17، هـ16، هـ9بالسياسات في  هذا الهدف يتم تناول
و  11ج تينالسياسة في يالسياحالشركات المنتجات المحلية و

 .12ج

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره – 13 المستدامة التنمية هدف

عزيز المرونة والقدرة على ت 1-13 التنمية المستدامةهدف 
الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث 
الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك 

 .األخطار

من خالل إعداد خطة مخاطر  4أالسياسة في  هذا الهدففي يُنظر 
 منبع المياه  ج المتبعة إلدارةالنهُ  20دالسياسة ، وتحدد الكوارث

 كإجراء للحد من الفيضانات.

حسين التعليم وإذكاء الوعي ت 3-13 هدف التنمية المستدامة
والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف 

 .معه، والحد من أثره واإلنذار المبكر به

إدارة المخاطر مباشرة بالنتائج ب المتعلقة 4أالسياسة ترتبط 
حول  إجراء األبحاث 2هـالسياسة تقترح والمحتملة لتغير المناخ. 

 تغير المناخ.

 
وإدارة الغابات بصورة  لنظم اإليكولوجية البريةل واستعادة وتعزيز االستخدام المستدام حماية – 15 المستدامة التنمية هدف

 راضي وفقدان التنوعومكافحة التصحر ووقف تدهور األ مستدامة



النهج واألهداف                  القسم السادس   
 

 
83 

   

عزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة ت 2-15 هدف التنمية المستدامة
لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات 
المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع الغابات وإعادة 

 .2020زرع الغابات على الصعيد العالمي، بحلول عام 

القضايا المتعلقة بحماية  على التوالي 2دو  1د تانالسياستعالج 
 الغابات وإعادة التحريج.

خاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد ات 5-15 هدف التنمية المستدامة
من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، 

، بحماية األنواع المهدَّدة ومنع 2020والقيام، بحلول عام 
 انقراضها

 المحميةفي  الحيويبحماية التنوع  18دو  2ج انسالسياتتعلق 
 والمنطقة العازلة وخارجها.

ماج قيم النظم اإليكولوجية إد 9-15 هدف التنمية المستدامة
والتنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني والمحلي، 
والعمليات اإلنمائية، واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، 

 .2020بحلول عام 

وتدور حماية البيئة بسياسات التخطيط.  2جالسياسة تربط 
الزراعية التاريخية البيئة حول حماية  3هـو  18د تانالسياس

 المرتبطة بالتنمية المحلية

شد الموارد المالية من جميع ح أ-15 هدف التنمية المستدامة
التنوع على ظ احفالالمصادر وزيادتها زيادة كبيرة بغرض 

ً البيولوجي   .والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداماً مستداما

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  تمويل على 2جالسياسة تؤكد 
 الحيوياألخرى لدعم التنوع  جهاتالو

إمكانية اللجوء وتوفير  ،لتنمية المستدامةل ا  تحقيق للجميع الشاملةالمجتمعات السلمية  تشجيع وجود – 16 المستدامة التنمية هدف
 إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة

مان اتخاذ القرارات على نحو ض 7-16 هدف التنمية المستدامة
مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على 

 .جميع المستويات

قليم البترا التنموي إسلطة  انخراط لیإ 20د لسياسةا وعدت
 تنمية تنطوي على لتيا راراتللق کيةرتشا نُهج في السياحي

 .لمحليا لمجتمعا

 عزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامةت – 17 المستدامة التنمية هدف
 

عزيز الشراكة العالمية من أجل ت 16-17 هدف التنمية المستدامة
 المعنيينتحقيق التنمية المستدامة، واستكمالها بشراكات بين 

المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية 
وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع 

 .البلدان، وال سيما البلدان النامية

خطة اإلدارة المتكاملة هذه سات الموضحة في عديد من السياال
مة لتمكين بين القطاعين  اتنقل المعرفة من خالل الشراك ُمصمَّ

والقطاع العام  المنظمات غير الربحيةقطاع بين العام والخاص و
 مع الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والدولية.

شجيع وتعزيز الشراكات ت 17-17 هدف التنمية المستدامة
العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع 
المدني الفعالة، باالستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات 

 .ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد

خطة اإلدارة المتكاملة هذه في  الموضحةالعديد من السياسات 
بين  اتالشراكعلى الشراكات التي تعزز نقل المعرفة بين تركز 

 المنظمات غير الربحيةقطاع بين القطاعين العام والخاص و
 وبين الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والدولية. والقطاع العام

 نظم المعلومات الجغرافية برنامجبقواعد البيانات المربوطة   6.6.1

عات ومجموالجهات المعنية المعلومات وشبكة واسعة من الشركاء وو البيانات مجموعة كبيرة من والذي يضم في موقع معقد مثل البترا
دائرة الحدائق خطة تشغيل . والنتيجة، كما يتضح من مشاكل ينطوي على تجميع المعلومات ذات الصلة باإلدارة المستدامة للموقع فإن المصالح،

 

  شكل خطة اإلدارة المتكاملة  6.6
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كمصدر مرجعي في سياق إدارة الموقع  تصفحها، ليس من السهل استخدامها أو لدات طويلة، هي مجذات الثالثة مجلدات 2000لعام القومية 
 .اتالقرار واتخاذ

مناسب يمكن تشغيله  معلومات جغرافيةبدعم من مجموعة إدارة البيانات بتطوير استخدام نظام  قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قوم ت
 (.3أكأساس لإلدارة الفعالة للموقع )السياسة سلطة الو األثرية محمية البتراوالوصول إليه من قبل موظفي 

 خطة العمل 6.6.2

 ستحدد اإلجراءات بوضوح حدود المسؤوليات واإلطار الزمنيوخطة العمل هي الوثيقة التشغيلية الرئيسية المصاحبة لخطة اإلدارة المتكاملة. 
 (.7.2التي أثيرت خالل األجزاء المبكرة من العملية )القسم  للقضايا وقابلة للتتبع ةمباشر كاستجابة

، شريعات الحالية وسياق الميزانية()في إطار الت للتطبيققابلة وقابلة للقياس مقابل األهداف، و، محددةتكون بحيث م صياغة كل سياسة/إجراء تتس
ً  ،واقعيةو  .ومحددة زمنيا

 ،وحيثما أمكن القائم على الشراكة،تعزيز العمل و؛ االزدواجية والحد منالتشغيلية  اتلكفاءاتحقيق ستسعى اإلجراءات على وجه التحديد إلى 
 إدخال ممارسات مبتكرة.

 الوصول القائم على شبكة اإلنترنت 6.6.3

ة تربط قات وصول مفتوحة ومقيدطب تضم قائمة على شبكة اإلنترنت، فإن سياسات اإلدارة متوفرة من منصة خطة العمل وبصرف النظر عن
ً أيض  األخرى ذات الصلة. اإللكترونيةمواقع الالخطة ب ا
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 القسم السابع
 سياسات اإلدارة

كل  التوسُّع فييتم وتحديد مستوى األهمية إلى جانب االرتباط بمجال التركيز. مع ، شبكة ن جميع سياسات اإلدارة في يجمع إطار اإلدارة بي
 سياسة في القسم التالي.

 جميع السياسات مدرجة تحت الفئات التالية
  
 األدوات واإلجراءات الحاسمة لتنفيذ خطة اإلدارة المتكاملة (أ
في ذلك األساس  ، بمالجنة التوجيهية أن العمل األساسيدت الأكّ وقد . جاهزة للتنفيذلكي تصبح خطة اإلدارة  والضروريةهي األدوات األساسية و

 .2017في نوفمبر  ، جارٍ القانوني للتنفيذ

التي تم تحديدها  للقضاياتستجيب  سياسات وهي .اإلجراءات الملحة وذات األولوية الالزمة لتجنب المزيد من التدهور أو اإلضرار بالموقع (ب
 بوتعتبر ضرورية للحماية المستمرة للموقع وإدارته. وقد نظرت اللجنة التوجيهية في جميع سياسات المستوى بالغة أهمية  ذاتعلى أنها 

 ، وتم تحديد مجاالت العمل الفوري.2017في سبتمبر ونوفمبر التي ُعقدت في اجتماعاتها 

ً اإلجراءات التي  (ج  تعزز وتقوي الممارسات الجيدة القائمة حاليا
 .وتشجيعهاتعزيزها من خاللها في الموقع وتسعى إلى إيجاد طرق يمكن  القائمةإجراءات تعتمد على الممارسات الجيدة هي و

 اإلجراءات األساسية الضرورية لإلدارة المستدامة للموقع (د
 سنوات لدعم اإلدارة الفعالة للموقع. 3-2 خالل فترة هاالنظر في يجبعاجلة ولكن وهي إجراءات ليست فورية و

 للموقع األجلجيدة وترتبط بالتطلعات طويلة ممارسات  على التي تدلأو ( و/عاجلةليست  نلكاإلجراءات الضرورية )و (ه
، للموقع طولذات أجل أ( وتبني رؤية وطموحات ب، ج، داألعلى ) ذات المستوىسياسات الهي إجراءات أطول أجالً تعتمد على بعض و

 اإلجراءات المخططة لفترة خمس سنوات. وتشمل

 اإلجراءات المرغوبة لدعم استدامة الموقع على المدى الطويل. (و
 مرتبطة باألهداف طويلة المدى للموقع واستدامته في المستقبل.هي ممارسات جيدة وسياسات طموحة و
 

 اإلدارةإطار وفئات  7.1
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ث العالمي: إطار السياس
خطة اإلدارة المتكاملة لمدينة البتراء للترا

ت
ا

 
   

 
 

 األدوات (أ

 
أ . 

1 
خطة اإلدارة المتكاملة التنفيذية )
إب

عتبارها 
ملزمة قانونياً( 

– 
فريق التنفيذ 

  
 

أ. 
2 

ت 
األدوا

القانونية التي تدعم تنفيذ خطة اإلدارة
 

القوانين البيئية 
مذكرة تفاهم بين  –
سلطة إقليم البترا 
التنموي السياحي 

ووزارة البيئة
 

 

مذكرة تفاهم بين دائرة اآلثار العامة وسلطة 
إقليم البترا التنموي السياحي يتم تشكيلها من 

قبل لجنة فنية من دائرة اآلثار العامة و
 

سلطة 
اقليم البترا

 

 
 

 
 

التخطيط وقوانين 
ضي

إستخدام األرا
 

 
 

 

أ.
3  

نظم
 

ت
إدارة البيانا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
أ. 

4 
خطة إدارة المخاطر

 
 

 
  

 
الحفاظ على البيئة

 
ث

الحفاظ على الترا
 

اآلثار
 

الشرح + خطة إدارة 
الزوار

 
السياحة

 
المجتمع المحلي

 
التخطيط / إستخدام 
ضي والبنية 

األرا
التحتية

 
اإلستدامة

 
 

التعليم
  

 أولوية عالية + عاجلب ( 

 
1ب

. تحسين قدرة 
صين 

الموظفين والمخت
للعمل على مشاريع  
الحفاظ وإستدامة هذه 
ت  في سلطة 

الخبرا
اقليم البترا

 

ب 
3

. تحديد وتنفيذ 
إستراتيجية لتخزين 

وحفظ القطع و اللقى  
األثرية من خالل  

خالل انشاء مراكز 
ت 

ث ودراسا
أبحا

 لحفظها

 
ب.

4 
تحسين جودة  

الداللة السياحية 
ث معلوماتهم 

وتحدي
ص الموقع

التي تخ
 

 

 
ب.

5  
توزيع العوائد 
صادية المتأتية 

االقت
السياحية لتشمل جميع 

شرائح المجتمع 
المحلي.

 

ب.
7 

إعداد خريطة 
صيلية إلستخدام 

تف
ضي في المنطقة 

األرا
ت 

العازلة والمناطق ذا
التأثير العالي خارج 
المنطقة العازلة مع 

ت لإلدارة 
ضع تعليما

و
والتنمية

 

ب 
9 .

ضع 
وتنفيذ و

ت
تعليما

للسياحة البيئية  
لجميع مشاريع 
السياحة البيئية 

الجديدة 
وتفعيلها

 
من خالل 

 

ت رسمية
موافقا

 

ب.
10
 

زيادة 
وعي 

ت 
المجتمعا

المحلية بقيمة 
تعليم األطفال 
ودعم تحسين 

المرافق 
التعليمية

 

 
ب 

2 .
تأمين 

التمويل 
المستمر
 

ألعمال
 

ال
احف

ظ 
والذي والحفظ الوقائي 
خالل يمكن تنفيذه من 

إقامة 
مركز 

الحفاظ 
 

في
 

الموقع
 

 
 

 
ب.

6 
العمل مع  

ت 
ب الحيوانا

صحا
أ

ضرار 
العاملة لتقليل األ

ت بالموقع, 
التي لحق

وتحسين تجربة الزوار  

ب.
8 

ضمن 
محمية الالمشاريع 

بترا األثرية 
وحدود المنطقة العازلة 
ت التأثير 

والمناطق ذا
ب أن ال تؤثر سلبياً 

يج
على القيمة العالمية 
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الحفاظ على البيئة

 
ث

الحفاظ على الترا
 

اآلثار
 

الشرح + خطة إدارة 
الزوار

 
السياحة

 
المجتمع المحلي

 
التخطيط / إستخدام 
ضي والبنية 

األرا
التحتية

 
اإلستدامة

 
 

التعليم
  

ت على 
ودراسة التأثيرا
عمالة األطفال

 
اإلستثنائية لموقع 

ث العالمي أو 
الترا

المنطقة المحيطة
 

 تعزيز + تقويةج( 

 
ج.

1 
تقديم منهجية 

متكاملة  للحفاظ على 
ث الطبيعي 

المورو
الثقافي

 

 
ج.

3 
ضع خطة 

و
مستقبلية لتحديد 

ت والمناطق 
الحفريا

ت األولوية 
ذا

ث 
ب والحفللبح

والتنقي
ظا

 
 

ج.
6 

تطوير سياسة 
تفسير الموقع وذلك 

ت 
بالربط بين محتويا

التفسير الحالي 
ف

)المتح
٬ 

مركز 
الزوار

٬ 
ت

الالفتا
ت( وذلك  ٬

التطبيقا
صة مكان"  

إليجاد "ق
مترابطة 

 

ج.
8 

تعزيز قوانين 
سلطة اقليم البتر

التنموي السياحي ا 
المرتبطة باألدالء

الخيول وإستخدام  ٬
ت

الموقع والفعاليا
 

ج.
9 

ت 
تشجيع المبادرا

المرتبطة بالموقع التي 
تدعم المشاركة المحلية 

وتساهم في تحقيق 
صادية 

منافع إقت
مستدامة من خالل بناء 
صول إلى 

ت والو
القدرا

ص العمل
فر

 

 
 

ج.
13

صلة 
موا

برامج بناء 
الوعي من أجل 

ب ومع 
الشبا

س 
المدار

المحلية
 

ج.
2  

ف 
فيما يتعلق بمل

ترشيح المحمية 
الطبيعية الوطنية

  ،
صلة التعاون مع 

موا
ف ال

مختل
جها

الوطنية والدولية ت 
للحفاظ على الطبيعة

 
 

 
ج.

4 
ت 

إجراء مراجعا
ث 

وتقييم  دوري لألبحا
ت 

األثرية أو الحفريا
التي تجري في الموقع

 

ج.
7 

ت 
بديلة تطوير مسارا
للزوار )على 
سيبل المثال منطقة 

ضا( لزيادة إنتشار 
البي

الزوار و إطالة اإلقامة 
بالموقع

 

 
ج.

10
 

دعم مركز 
صيحون 

تنمية أم 
ت الالزمة  

باالدوا
الستدامة نشاطاته 

ودعم  للمجتمع المحلي
 

 
 

ج.
14
 

صتحسين 
فر

 
المتاحالتعليم 

 ة
محلياً 

وزيادة الوعي  
بشأن 

االلتحاق
المدرسي وقيمة  

التعليم على 
المدى الطويل

 

 
 

ج.
5  

ت 
تطوير تعليما

صاريح 
ص  ت

فيما يخ
ت والحف

الحفريا
ا

ظ 
والنشر  

 

 
 

 
ج.

11
 

دعم الحفاظ 
ث غير 

على الترا
المادي

 

ج.
12
 

دعم حماية 
وحفظ القرى التراثية  
في المناطق المحيطة 
بالموقع وإستخدامها 

ض السياحة
ألغرا

 

 
 

 األساسياتد( 

د.
1 

العمل مع 
ت المحلية 

المجتمعا
لحماية المناطق 

ت 
الحرجية والحيوانا
)بما في ذلك جمع 

د.
4 

تطوير
 

تبادل
 

ت
بيانا

 
ت

ممارسا
 

الحفاظ
 

والمواد
 

ت
والتقنيا

 
المستخدمة 

ومراقبة
 

أعمال الحفاظ
 

د.
7 

ت 
توسيع سياسا

دائرة اآلثار 
العامة 

ل
لحفر

ت اإلنقاذية 
يا

 

د.
12
 

إعداد
 

خطة
 

مخاطر
 

متناسقة
 

ت
وإجراءا

 
اإلخالء

لمحمية البترا األثرية 
 

د.
17
 

تنفيذ حملة 
تسويقية أكثر تركيًزا

للبترا كوجهة سياحية  
صال رسالة 

وإي

 
 

د.
23
 

تحسين
 

البنية
 

التحتية
 

لوسائل النقل 
العام
 

لزيادة امكانية
 

صول
الو

 
صال

واالت
 

عبر االقليم
 

 
د.

29
 

زيادة 
ص

فر
 

ال
تعليم 
ل

ص لكبار لدعم 
فر

إ
صادية 

قت
صة 

ضل ، وخا
أف
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الحفاظ على البيئة

 
ث

الحفاظ على الترا
 

اآلثار
 

الشرح + خطة إدارة 
الزوار

 
السياحة

 
المجتمع المحلي

 
التخطيط / إستخدام 
ضي والبنية 

األرا
التحتية

 
اإلستدامة

 
 

التعليم
  

صيد الغير 
ب وال

الحط
قانوني(

 
ضحة عن العالمة 

وا
التجارية للبترا

 
ت المهمشة 

للفئا
بما في ذلك النساء

 

د.
2 

دعم
 

زراعة
 

المزيد
 

من
 

مناطق
 

ت
الغابا

 
واألشجار
 

في
 

المناطق
 

ضرية
الح

 
للحد
 

من
 

آثار
 

ت
ضانا

الفي
 

على
 

الموقع
 

د.
5 

تحديد
 

ت
المجاال

 
ت

ذا
 

األولوية
 

صيانة لمشاريع 
الحفظ وال
الوقائية 
 

وتوفير
 

التمويل
 

للمشروع
 

ذو
 

األولوية
 

د.
8  

ت 
توفير تعليما

ت 
أمان وسياسا

ت 
ضحة للتنقيبا

وا
االثرية في الموقع

 

د.
13
 

تحسين
 

ت
اإلسعافا

 
األولية
و 

 
ت 

توفير خدما
االستجابة
 

األولية 
 

في
 

الموقع
 

د.
18
 

ب أال يؤثر 
يج

ت 
أي توسيع للخدما

السياحية )بما 
في ذلك 

ًا على  الفنادق( سلب
ص 

القيمة العالمية الخا
بالموقع و

صه، 
صائ

خ
وأال
 

يعطل م
ت

حميا
التنوع الحيوي المهمة 

 

د.
20

 
توسيع قاعدة 
المشاركة المجتمعية 
في منطقة البترا من 
خالل مناقشة الخطط 

ف
والبرامج المكل

 
بها

 
من قبل سلطة 
إ

قليم 
البترا التنموي السياحي 

في مجال تنمية 
المجت

مع
 

 
د.

27
 

التأكد
 

من
 

أن
 

جميع
المشاريع 
 

صرح لها
الم

 
في 

المناطق
 

العازلة
 

تلتزم
 

وبشدة
 

باإلستدامة
ت 
والممارسا

 
السليمة
 

بيئياً 
 

د.
30
 

ضع 
و

نُهج 
لتحسين
 

سلوك
  

ب
طال

 
س

المدار
 

أثناء 
ت إلى 

الزيارا
الموقع

 

د.
3 

العمل مع 
ت المحلية 

المجتمعا
ب 

ضمان عدم تسب
ل

ت الرعي 
ممارسا

 
تهديد 

القيم 
الطبيعية 

للموقع والمنطقة 
العازلة بال مبرر

 

د.
6 

بناء إطار توجيهي 
لنُُهج الحفظ ومنهجياته 
في الموقع استناداً إلى 

ب المشاريع 
تجار

ت 
السابقة والمنهجيا

المناسبة
 

 

د.
9 

تحديد
 

وتحسين
 

حماية
 

المناطق
 

ت
ذا

 
القيمة
 

التاريخية
 

واألثرية
 

العالية
 

داخل
 

المنطقة
 

العازلة
 (

مثل
 

ب 
صاط

الم
الزراعية

 
النبطية

 
في
 

ضا(
البي

 

د.
14
  

تحسين تجربة 
الزائر في الموقع 

 
(

توفير االمن للزائر،
 

العناية
 

بالموقع،
 

ورعاية
 

الحيوان،
 

وعمالة
 

األطفال،
واستدامة الموقع( 

 

 
د

19
. ت

وسيع قاعدة 
مشاركة المجتمع
 

في 
منطقة البترا من خالل 

مناقشة الخطط 
قبلوالبرامج المكلفة من 

 
سلطة إقليم البترا 

التمنوي السياحي
 

مجال تنمية المجتمعفي 
 

 
د.

24
 

إدارة
 

متكاملة
 

للمياه
 

والتحكم
 

في
 

ت
ضانا

الفي
 

د.
28
 

النظر في 
ت لتوسيع 

خيارا
المناطق السكنية 

التي ال تؤثر 
السلبا على القيمة 

عالمية
 

لموقع 
ث العالمي

الترا
 

 

 
 

د.
10
 

ضل 
اتباع أف

ت
اإلجراءا

 
ضرورة 

و
التنسيق 

بين جميع 
ت  لحماية

الجها
صراألثرية  

العنا
 

خالل
 

تنفيذ مشاريع
 

البنية
 

التحتية
 

د.
15
 

تحسين نوعية 
و

إدارة 
مستوى الخدمة 
المقدمة في الموقع فيما 

يتعلق باألكشاك 
ت

والعربا
 

 
د.

21
ت 

مكين 
ت األقل 

المجموعا
تمثيالً، بما في ذلك 
النساء، من خالل 

ب ودعم 
توفير التدري

األعمال
 

التجارية
 

وال
ف

توظي
 

ص 
وفر

العمل
 

د.
25

 )
ضمان دمج 
ت إدارة المياه 

الميزا
مناسبة
 

في مناطق 
التوسع والتطوير 

الجديدة
 

 
 

 
 

د.
11
 

تحديد
 

المواقع
 

المناسبة
 

للركام والطمم 
ت 

الناتج عن الحفريا
األثرية

 

د.
16
 

إدارة أعداد 
ب مع

الزوار بما يتناس
 

القدرة
 

االستيعابية
 

للموقع
 

 
د.

22
) 

تعزيز
 

المزيد
 

من
 

ت
السلوكيا

 
اإليجابية

 
تجاه
 

الزوار 
داخل
 

وحول
 

الموقع
 

    

د.
26

 )
وجود إدارة

 
ضحة

وا
 

إلزالة
  

الناتج عن مشاريع الطمم 
البناء والبنى التحتية 

لمنع انجرافها إلى
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الحفاظ على البيئة

 
ث
الحفاظ على الترا

 
اآلثار

 
الشرح + خطة إدارة 

الزوار
 

السياحة
 

المجتمع المحلي
 

التخطيط / إستخدام 
ضي والبنية 

األرا
التحتية

 
اإلستدامة

 
 

التعليم
  

واقتراح فكرة تقديم 
تذاكر مؤقتة خالل 

ت الذروة
أوقا

 
 

  
الموقع خالل 

ت
ضانا

الفي
 

 ممارسات ضرورية و/أو جيدة هـ(

هـ.
1 

ترويج القيم
 

البيئية
 

والتنوع
 

الحيوي 
للموقع

 
في
 

برامج
 

التفسير
 

والتعليم
 

هـ.
4 

إعادة تنظيم مخيم 
نزال الستخدامه 

كمساحة 
ل

عر
ض 

ا
ت ال

لحفريا
سابقة
 

البتراء وحول كيفية في 
عمل علماء اآلثار

 

هـ.
6  

تشكيل 
لجنة 

دائمة 
ضم

ت
 

ضاء 
خبراء منأع

 
محمية البترا 
األثرية ودائرة اآلثار 

ضع 
العامة لو

 
إستراتيجية 

ضحة 
حول التنقيبوا

ت األثرية 
ا

و
الحف
ا

ظ في البتراء
 

هـ.
10
 

توحيد
 

صاميم
ت

 
ت المياه

دورا
 

ومناطق
 

الراحة
 

واألكشاك
 

ت
ولوحا

 
التفسير

 
ت المقدمة

واإلرشادا
 

داخل
 

الموقع
 

وفي
 

المناطق
 

المرتبطة
به 

 

هـ.
12
 

تنظيم
 

األسعار 
وتسعير
 

ت
المنتجا

 
المباعة
 

في
 

المناطق
 

المرتبطة
 

بالموقع
 

هـ.
15
 

العمل
 

مع
 

ت
المجتمعا

 
المحلية

 
ف بيع

لوق
 

اآلثار
والقطع الحجرية 
 

في
 

الموقع
 

هـ.
16
 

تحسين
 

القدرة 
على
 

توفير
 

البنية
 

التحتية
 (

إدارة
 

ت
النفايا

 )
لإلستجابة
 

ت
لإلحتياجا

 
الحالية
 

والمستقبلية
 

هـ.
18
 

ضع 
اإلمعايير و
ستدامة 

للموقع وربط 
ت 

الخدما
السياحية 
والمناطق 

المحيطة به 
لتعزيز الطاقة 
النظيفة وإدارة 
الموارد وإعادة 

التدوير
. 

هـ.
20
 

بالعمل 
عن كث

 
مع

 
ت
الجامعا

 
الشريكة

ضمان 
ل

 
توافق

ب 
توفير التدري

 
مع
 

ت 
اإلحتياجا
القائمة في

الموقع )علم 
 

اآلثار
 

والحفظ
 

وإدارة
 

ث(
الترا

 

هـ.
2 

ض لجنة
تفوي

 
لدراسة
 

تغير
 

المناخ 
(

ت
ضانا

الفي
 

ف 
صنا

وأ
ت
الحيوانا

 
ت
والنباتا

 )
لتحديد
ما 

 
إذا
 

ت
كان

 
هناك
 

أنماط
 

يمكن
 

تمييزها
 

والتي
 

ب 
يج

اإلبالغ عنها خالل 
التخطيط في المستقبل

 

هـ.
5 

إجراء
 

المزيد
 

من
 

ت
الدراسا

 
حول
 

المياه
 

الجوفية
 

ومدى تأثيرها
 

على المعالم
 

اآلثرية
 

وإبالغ
 

إدارة
 

الحفاظ
 

المستقبلية
 

هـ.
7 

مدونةإقرار ودعم 
 

قواعد
 

السلوك 
في البترا

 

 
هـ.

13
 

إنشاء
 

نقطة
 

ت
معلوما

 
سياحية

 
في

 
وادي
 

موسى
 

توفر
 
ت
للزوار معلوما

 
عن

 
الموقع
 

وأشياء
 

أخرى
 

يمكنهم
 

القيام
 

بها،
 

ضافة
باإل

 
إلى
 

مراجعة
 

ت
مالحظا

 
الزوار

  
 

 
 

ه.
17
 

تشجيع المشاريع 
ت التخطيط 

وتوجيها
التي من شأنها 

تحسين 
مظهر وادي موسى 
ث 

كبوابة لموقع الترا
العالمي

 

هـ.
19

 
االستمرار
 

في
 

دعم
 

وتعزيز
 

ت
مبادرا

السياحة 
المستدامة 

واألعمال 
السياحية 
 

الُمدارة محلياً 
 

هـ.
21
 

تحسين
 

ت
الش راكا

 
مع
جامعة الحسين   

بن طالل
ض 

ألغرا
 

ث
البح

 
وبناء

 
ت 

القدرا
 

  

هـ.
3 

حماية
 

المناطق
 

المرتبطة
 

ت
بالممارسا

 
الزراعية
 

النبطية
 

وتطويرها
 

كمناطق 
ب
جذ

 
للزوار

 

 
هـ.

8 
تطوير
 

ت للقطع
بروتوكوال

 
التي
 

سيتم
 

حفظها
و 

أو/
 

ضها
عر

 
في
 

ف
المتح

 

هـ.
11
 

إنشاء نقاط 
ت رسمية 

معلوما
للزوار في الموقع 

لمساعدة الز
وار
 

وتقديم 
ت عن 

معلوما
ت وأماكن 

المسارا
ب األخرى

الجذ
 

 
هـ.

14
 

تقديم تذاكر 
ونقاط دخول جديدة 
حول الموقع لتشجيع 

انتشار
 

الز
وار 
و

انتفاع 
ال

ت 
مجتمعا

حول البتراالموجودة 
 

من 
انتشارهم
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الحفاظ على البيئة

 
ث

الحفاظ على الترا
 

اآلثار
 

الشرح + خطة إدارة 
الزوار

 
السياحة

 
المجتمع المحلي

 
التخطيط / إستخدام 
ضي والبنية 

األرا
التحتية

 
اإلستدامة

 
 

التعليم
  

 
 

 
هـ.

9 
توفير مساحة في 

مركز الزوار 
ض 

مشاريع التنقيبلعر
ت 

ا
األثرية
 

ث 
والبح

و
مشاريع 

الحف
ظا

 
الحالية 

 

 
 

 
 

 
 

 فيه مرغوب

1و
 .

ت
دراسة إمكانيا

 
الموقع

 
ليتم
 

ف
اإلعترا

 
 به

كمحمية 
طبيعية

  

2و
 .

من
 

خالل
 

مركز 
الحف
ا

 ظ،
العمل
 

مع
 

ت
الشركا

 
صنعة

الم
 

لإلستثمار
 

في
 

ث
البح

 
والتطوير
 

للمواد
 

ت
والتقنيا

 
المناسبة

 
للبترا

 
 

 

3و
. الترويج

 
ت

للمؤتمرا
 

البحثية
األكثر تمثيالً وشموالً  

ص تاريخ البترا 
فيما يخ

 

5و
. تحسين إمكانية 

صول إلى 
الو

جميع 
أنحاء الموقع للزوار 
والمستخدمين ذوي 
صة

ت الخا
االحتياجا

 

8و
ت 

. إجراء دراسا
ضا 

منتظمة عن ر
الزوار وتبسيط 

ت الشكاوى
إجراءا

 
 

و
10

. مراجعة مدى 
صول العادل الى 

الو
ت 

الموارد بين مجتمعا
البترا

 

و
11

 .
ت 

ضمين تحليال
ت

المناطق المرئية من 
مواقع محددة في 

ت التخطيط 
مقترحا

الرئيسي و النمو 
ضري

الح
 

 

و
13

 .
العمل

 
نحو جعل
 

البترا
 

وجهة
 

مستدامةسياحية 
 

و
14

. إنشاء 
مساحة تعليمية 

صة 
ص

مخ
ت 

للزيارا
المدرسية

 

 
 

4و
.تشجيع 

ث 
البح

والنشر فيما يتعلق 
بموقع البترا 

 

6و
. تقديم وسائل 
إلكترونية منسقة 

للمساعدة في تفسير 
الموقع وإدارته

 
 

9و
. المشاركة في 

المزيد من التعاون عبر 
الحدود االستباقية 

للترويج البترا
 

 
 

و
12

ضمان 
 .

ت
تلبية جميع طلبا

 
ا

لمباني
 

والمشاريع 
التطويرية
 

الجديدة
لمعايير االستدامة  

التي تؤدي إلى 
الحفاظ على 

الموارد
 

 
 

 
 

 
7و

. دعم المزيد من 
ض الدولية 

والمعار
أنشطة التوعية
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لتنفيذ خطة اإلدارة المتكاملة واإلجراءات الحاسمةاألدوات أ(   

 
للتنفيذتمت المصادقة على خطة اإلدارة المتكاملة وأصبحت جاهزة . 1أ  

القانونية والماليةالشؤون     

ً يكوثيقة ملزمة قانونخطة اإلدارة المتكاملة  إنشاء إطار قانوني يضمن تنفيذ 1.1أ  سلطة إقليم البترا  ،للجهات الفاعلة الرئيسية ا
 التنموي السياحي )بما في ذلك محمية البترا األثرية( ودائرة اآلثار العامة

دائرة اآلثار العامة( ورئيس بصورتها النهائية من قبل وزير السياحة واآلثار )خطة اإلدارة المتكاملة  علىالمصادقةتمت  2.1أ  
 البترا التنموي السياحيلطة إقليم مفوضية س

لتنفيذ خطة اإلدارة المتكاملة مكون من موظفي دائرة اآلثار العامة وسلطة إقليم البترا التنموي فريق  تعيينتم  3.1 أ
الفني المسؤول عن إعداد خطة اإلدارة وتم تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم رسمياً  الفريقالبترا األثرية ليحل محل  محميةالسياحي/

 رة التفاهم بين سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ودائرة اآلثار العامةفي مذك
إنشاء لجنة فنية دائمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ودائرة اآلثار العامة  تفاهم بينالمذكرة سوف تتضمن  4.1أ

وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي والتي ستقوم بتقييم جميع المشاريع المستقبلية بين دائرة اآلثار العامة  مشتركة
المناطق ذات التأثيرالمنطقة العازلة و ٬داخل موقع التراث العالمي   

ستشارية حول القضايا اكمجموعات  عملية اعداد خطة االدارة التي تم إنشاؤها خالل النقاشعات حتفاظ بمجمواإل5.1أ 
برتهكل حسب خ  

ستشارية ومن خالل إلمن المجموعات ا ستة أشهر ومن ثم سنوياً بمشاركة بعدمراجعة سير تنفيذ خطة اإلدارة المتكاملة 6.1أ 
 جتماع عامإ
 المجموعات االستشارية إجراء خمسة مراجعات سنوية لخطة االدارة المتكاملة وتحديثها بالتعاون مع 7.1أ 

 

رئيس مفوضية سلطة إقليم البترا التنموي  ٬: مدير عام دائرة اآلثار العامة  التوجيهية اللجنة الجهات الفاعلة الرئيسية
اليونيسكو  ٬سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رئيس نائب  ٬السياحي   

السياحة واآلثار وزارة   

   2017 المرحلة التحضيرية اإلطار الزمني
  2018بدء التنفيذ من   

على أساس دوري مراجعة وتحديث منتظمين  

 من دائرة اآلثار العامة/ سلطة إقليم البترا التنموي السياحياللجنة الفنية  تشكيل  مؤشرات المتابعة والمراقبة
  وملزمة قانو للتنفيذخطة اإلدارة المتكاملة جاهزة ً  نيا
 لمراجعة إجراءات خطة اإلدارة التكاملة التي تم تنفيذها سنوية نصف مراجعات إجراء 

 .تحقيقها تم التي واألهداف
 تم التي واألهداف المتكاملة لخطةاإلدارة سنوات خمسة كل وتحديثات مراجعات إجراء 

 تحقيقها
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والمناطق  ومحيط الموقع .  جميع األدوات واالجراءات القانونية جاهزة لحماية موقع التراث العالمي والمنطقة العازلة 2أ 
 األخرى ذات التأثير 

القانونية والماليةالشؤون      

 ٬ محيط الموقع ٬العازلة المنطقة والقانونية الالزمة لحماية موقع التراث العالمي واالجراءات جميع األدوات  1.2أ 
 والمناطق األخرى ذات التأثير جاهزة )بما في ذلك مذكرة التفاهم بين دائرة اآلثار العامة ومحمية البترا األثرية(

 ٬العازلة المنطقة  ،العالميالتأكد من عدم وجود تعارض في التشريعات الذي يمكن أن يهدد حماية موقع التراث   2.2 أ
 ومحيط الموقع

الوكاالت األخرى لضمان وجود جميع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي و  مفوضيالعامة و دائرة اآلثارالعمل مع  3.2 أ
 القانونية الالزمة لتنفيذ السياسات الموصى بها في خطة اإلدارة المتكاملة لتحقيق أهدافها المعلنةواالجراءات األدوات 

ة سلطة إقليم البترا التنموي رئيس مفوضي ٬: مدير عام دائرة اآلثار العامة  اللجنة التوجيهية
 اليونيسكو  ٬سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رئيس نائب ٬السياحي 

 الفاعلة الرئيسية لجهاتا

مزودي الخدمة العامة الوزارات األخرى و ٬مديريات سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
الجمعية  )مثل غير الحكوميةالمنظمات  ٬المدني لدفاعالمديرية العامة ل ٬والبنية التحتية

 الملكية لحماية الطبيعة للمنطقة المحمية الطبيعية(

 الشركاء

 زمنيالطار اإل (2018)بداية  نتهاء من خطة اإلدارة المتكاملةقبل اإل
  وملزمة قانون للتنفيذخطة اإلدارة المتكاملة جاهزة ً  يا
 تنفيذها دون تحديات قانونية السياسات التي تم إعتمادها في خطة اإلدارة المتكاملة يتم 

المتابعة  مؤشرات
 والمراقبة

 أهداف التنمية المستدامة 11.4
األدوات واالجراءات القانونية التي تدعم حماية موقع التراث العالمي البترا تغيرت منذ 

بما في ذلك تشكيل سلطة إقليم البترا  ،1985إدراجها على الئحة التراث العالمي عام 
إدراج هذا الوضع القانوني الجديد في خطة  السياحي ومحمية البترا األثرية. يجبالتنموي 

 و.اليونسك وتبليغاإلدارة المتكاملة 
المترتب  تأثيراليجب تقييم منطقة طبيعية محمية. تم ترشيح منطقة تتداخل مع الموقع لتصبح 

جود تضارب في متعلق بهذا الوضع الجديد لضمان عدم و )قانون البيئة( تشريعأي  على
 القيمة العالمية االستثنائية لموقع التراث العالمي . المصالح مع حماية

 خلفية عن الموضوع
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تنفيذ خطة اإلدارة المتكاملةلللموقع و ةإنشاء نظام شامل إلدارة البيانات كأداة إدار.3أ   

 إدارة البيانات  

ستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتنسيق مع دائرة اآلثار العامة للتأكد من أن جميع البيانات المتعلقة بالبترا 1.3أ
 الجديد وأن جميع اإلحداثيات تمت محاذاتها وربطها بالنقاط المرجعية InfoGraphتم ترحيلها لنظام ال 

ستخدام األراضي وإدراجها في بوابة نظام المعلومات مخططات إ حوسبةستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ب 2.3أ
 GISالجغرافية

 information)المعلوماتمستويات متكامل إلدارة البيانات ومع نظام  GIS تطوير بوابة نظام المعلومات الجغرافية3.3أ 
layers)   إدارة إلستخدامها ألغراض التي تم إدخالها  الحاليةبحيث يمكن الوصول بسهولة إلى البيانات السابقة ، والبيانات

 .واألغراض البحثية العلميةالموقع ، والمراقبة ، وإعداد التقارير
المعلومات  بنظام يمكن ربطهإلخ( والذي  ٬ الصور ٬السجالت  ٬كل من )التقارير  رشفةألإعداد نظام / قاعدة بيانات 4.3أ

 GIS الجغرافية
 (سترجاع ، الملكيةمدخالت ، التخزين ، الصيانة ، االستخدام البيانات )الاسياسات وإجراءات  واعتماد ستكمالا5.3أ
وتحديد  ٬التكيف حسب الضرورة  ٬لتحديد إمكانية تطبيقه على مهام محددة   InfoGraphإختبار النظام بدعم من 6.3أ

 وتخفيف المخاطر 
تخدام النظام ، وتوفير التدريب سإلى ياحي / محمية البترا األثرية عتدريب موظفين من سلطة إقليم البترا التنموي الس7.3أ

المسح األثري الذين يستخدمون األجهزة المحمولة أو التطبيقات )مثل المتجولين  المستمر بعد ذلك، بما في ذلك مع الحراس
 ( التي تم تنزيلها على الهواتف الذكية123 رقم

أنظمة إدارة البيانات بصورة منتظمة بما يتماشى مع أحدث و GISالمعلومات الجغرافيةنظام بوابة  مراجعة وتحديث8.3أ
 .توافق مع األنظمة األخرى التي يمكن تشغيلها بشكل متزامن من قبل المنظمات الشريكةتلذلك و في المجالمعايير ال
أن القرارات المرتبطة بتطوير وتنفيذ جنة فنية لتقديم المشورة بشلالبيانات العمل ك إدارة مجموعات نقاشاصل ستو9.3أ 

 نظام إدارة البيانات

 ، والصيانةوالمراقبةالبترا األثرية : إدخال البيانات،  محمية
 توفير البياناتدائرة اآلثار العامة : 

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الوصول للمعلومات والبيانات من قبل أشخاص 
 المشاريع في المنطقة األوسع نسخ إلعالمللحصول على ،  معنيين

 مجموعة نقاش إدارة البيانات

 لجهات الفاعلة الرئيسيةا

 لمانيالمعهد األ( 3&  2 مع إطالق المرحلة)UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 ( , الشركةاإلستشارية ألنظمة المعلومات البيانيةقلعة عمان التوثيق في مرتبط بمشروع)

InfoGraphتدامة اإلرث الثقافي بمشاركة المجتمعات المحليةمشروع "اس ٬"SCHEP ٬ 
 اليونيسكو

 الشركاء

،   (InfoGraph) ستشاريتكلفة اإلوتكلفة تحديثات البرامج و ٬التشغيل التنفيذ و تكاليف
 التكلفة لقاعدة بيانات جرد جديدة

 التمويل

 زمنيالطار اإل 2018اإلدارة المتكاملة اكتمال الهيكل األساسي وقاعدة بيانات األساس قبل إتمام خطة 
 توفير الوقت والتكلفة في الوصول إلى المعلومات وتخزينها 
  الناتجة عن االنجازات والتحسينات من خالل  التنفيذتوفير وقت الموظفين وتكاليف

 النظام، والوصول السريع إلى البيانات والتحديث في الوقت الحقيقي
 القدرة اإلدارية للموقع تحسين 
 الوقائي الحفظوتدابير ظ االحف مراقبة تدخالتدعم إجراءات أكثر فعالية ل 
 والمراقبة أسهل للرصد أصبح التقدم في تنفيذ خطة اإلدارة المتكاملة 

 القيمة المضافة
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  نظام ادارة المعلومات(Portal) جميع المستويات المتاحة من  مع تشغيله تمسي
 البيانات المدخلة والمختبرة

 وضعت وتم التوقيع عليها قاعدة البياناتلتشغيل بروتوكوالت ات وسسيا 
 تم تشغيل النظام 
  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ودائرة  ٬تدريب موظفين محمية البترا األثرية

ً في البداية واآلثار العامة   سنويا
 قواعد البيانات األخرىعدة مع ربط هذه القا 
 سترجاع البياناتإتحسينات ملموسة في إدارة الموقع و 

 المتابعة والمراقبة مؤشرات

 أهداف التنمية المستدامة 11.4
 
 

 البترالموقع التراث العالمي  خطة إدارة المخاطر وتنفيذستكمال ا. 4أ
 إدارة المخاطر  

محمية البترا  فيحاليا ستجابة والمتاحة التخفيف واإل ٬التأهب للمخاطر ٬الوثائق المتعلقة بإدارة المخاطر  كلجمع 1.4أ 
 أو المبادرات السابقة اريعللمش كنتائجاألثرية 

الدفاع  أعدهاالكوارث التي و مخاطرالتحديث خطة  من خالل البتراموقع بخاص  للمخاطر المتعددةإكمال تقييم شامل 2.4أ 
 بالتنسيق مع أهم المؤسسات المعنية بإدارة مخاطر الكوارث موقع التراث العالمي وذلكلمدني األردني وتكييفها وفقًا لسياق ا

  المائية طبيعية والمن المناطق المعرضة بشكل كبير للمخاطر  وضع خطة طوارئ لـ "السيق" وغيره4.3أ 
واألخذ  واالستجابة ضد األخطار الطبيعية والبشرية التي تؤثر على الموقعوضع تدابير للوقاية والتأهب والتخفيف 4.4أ 

الجيودينامية مخاطر كوارث الناجمة عن المناخ )مثل الفيضانات واالنهيارات األرضية والتعرية( والبعين اإلعتبار تحليل ال
( والمخاطرعالية التأثير والبنى التحتيةالبشرية )تنمية األراضي والسياحة والتأثيرات ( والنشاط الداخلي لألرض )الزالزل

)الحالية والمستقبلية ، بسبب التطور المحتمل والمتغير الحركية  الديناميةالمخاطر الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية( و)
 للبيئة(

ستخدام األراضي، وبالتالي فإن الخطوات إدمج إدارة المخاطر وتقييمها في عملية صنع القرار لتقسيم المناطق و5.4أ 
منصوص عليها في إعداد الخطط الحضرية أو خطط التنمية ، بما في ذلك  سيكون إلدارة الكوارث والمخاطر المختلفة
)ب  أو تقييم المخاطر الضعف، مناطق تقييمخاطر، المناطق المعرضة للم خرائطووضع خرائط المخاطر وتحديدها، وضع 

7 ) 
مناطق السالمة داخل الموقع والتي لن تؤثر بدءاً من تحديد  ٬ختلف مجاالت تشغيل الموقع للحد من المخاطردعم م6.4أ 

التابع لسلطة إقليم البترا  GIS portal المعلومات الجغرافيةالقيمة العالمية اإلستثنائية وسيتم دمجها مع بوابة نظام  على
 التنموي السياحي 

المتخذة مجتمع والزائرين حول المخاطر المحتملة التي تؤثر على الموقع، والتدابير الوقائية رفع مستوى الوعي لدى ال7.4أ 
 (متاحة للزوارالمعلومات ال12دتخاذها في حالة الطوارئ )إللحد من تأثيرها والتدابير التي يتم 

خاص  المحتاجين عن طريق وضع قسملوصول بسرعة وفعالية إلى الموقع إلنقاذ لالدفاع المدني األردني العمل مع 8.4أ
 يحون، ويفضل في منطقة البوابة الخلفيةصفي محيط قرية أم بالدفاع المدني األردني 

 لجهات الفاعلة الرئيسيةا الدفاع المدني األردني٬سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 
 الشركاء لألزمات الوطنيالمركز  ٬اليونيسكو ٬دائرة اآلثار العامة 

 التمويل "ستقرار السيقإومشروع " ليونسكوالتابع لتراث للطوارئ الصندوق 
 إكتمال الخطة األولية كجزء من خطة اإلدارة المتكاملة

 تطويرها مع بدء تنفيذ خطة اإلدارة المتكاملة
 زمنيالطار اإل

 سيتم تقديم مجموعة واسعة من إجراءات السالمة الالزمة للموقع 
 مخاطر ستكون متاحة وسيتم مشاركتها مع الجهات المعنية المزيد من معلومات ال

 تخفيف وتجنب المخاطر لتحسينوالسياح 
 تحقيق سالمة الزوار والموظفين والمجتمع المحلي 

 المضافةالقيمة 
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  أفضل في حاالت الطوارئبشكل إستجابة منسقة وسريعة 
 تحسين آليات التنسيق بين الجهات المختلفة المشاركة في حاالت الطوارئ 

 
  المعلومات المتوفرة عن المخاطر في الموقع كلتم جمع 
 خطة إدارة المخاطر تشغيل 
  األدوار والمسؤوليات في حاالت الطوارئ وتوضيحها لجميع األطرافتحديد تم 
  الموقع ؛  فيتلقت جميع األطراف تدريباً حول كيفية التعامل مع حاالت الطوارئ

 ً  التدريب يتكرر سنويا
 عنها في الموقعالحوادث المبلغ نسبة  ضتخفي 
 تحديثات سنوية لخطة إدارة المخاطر 

المتابعة  مؤشرات
 والمراقبة

 المستدامة التنميةأهداف  13.1 ,ب.11 ,11.4
 

 ب( اإلجراءات الملحة وذات األولوية الالزمة لتجنب المزيد من التدهور أو اإلضرار بالموقع
 

  والمختصين للعمل على مشاريع  الحفاظ وإستدامة هذه الخبرات  في محمية البترا األثرية. تحسين قدرة الموظفين 1ب
على التراث الحفاظ  المجتمع المحلي التعليم 

ظ في البترا األعمال الحف سلطة إقليم البترا التنموي السياحي تخصيص حصة أعلى من التمويل من ميزانية 1.1ب 
 وتوزيع الميزانية على عدة مشاريع.( العمل)للموظفين والمعدات وتكاليف 

الحفاظ في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي من خالل تعيينات جديدة )مبنية على  في اعمال الخبراء تعزيز كفاءة2.1ب 
 تقييم الوضع في السلطة وخطة اعمال الحفاظ(

الموظفين )من مختصين وفنيين( لتحسين قدراتهم محمية البترا األثرية ستعد "خطط تدريب" سنوية لتشمل جميع  3.1ب 
 ضمن محمية البترا األثرية

بتسجيل مذكرات التدريب لتحديد إحتياجات التدريب وتسجيل التدريب  سيقوم موظفو محمية البترا األثرية المختصين 4.1ب 
 البترا األثرية ودعم ترقيات الموظفينالذي تم تنفيذه. يجب مراجعة المذكرات سنوياً إلعالم خطة التدريب السنوية في محمية 

في البترا والمؤسسات األجنبية  التي تعملبالبعثات األجنبية واألردنية  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ستستعين 5.1ب 
يمكن  على الحاجة المنصوص عليها في خطة التدريب السنوية التيين بناًء موظفلومقدمي التدريب اآلخرين لتوفير التدريب ل

 أن تشمل فرص التدريب أثناء العمل
في  الذين تدربواوالفنيين  المختصينحتفاظ بالموظفين تحديد الحوافز لإلستقوم ب سلطة إقليم البترا التنموي السياحي6.1ب 

 ظ التي تم تدريبهم عليهااالحفبأعمال  البترا ولكي يظلوا في الوظائف ذات الصلة
السياحي ستنشأ نظام لتدريب طالب الجامعات الذين يدرسون الحفاظ على التراث وإدارته  سلطة إقليم البترا التنموي7.1ب 

 كوسيلة لإلستثمار في الموظفيين المستقبليين

 دائرة اآلثار العامة مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي : توفير مزيد من التمويل للحفاظ
الحفاظ وتحديد ميزانية خاصة ألعمال  

البترا التنموي السياحي /محمية البترا األثرية : تحديد إحتياجات الموظفين سلطة إقليم 
 ألعمال الحفاظ والتدريب

 الرئيسيةلجهات الفاعلة ا

المركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها  ٬الدولية البعثات  (ICCROM) 
شركات القطاع الخاص ،الجامعات، جامعة الحسين بن طالل )كمركز دائم للتدريب(  

مراكز البحوث ٬)معتمدة في مجال الحفاظ(   

 الشركاء

المالية من ميزانية من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ألعمال  زيادة المخصصات
 الحفاظ
الخارجي والدعم من المؤسسات المانحة للحصول على تدريب  لتوفير التمويلالسعي 
 محدد 

 التمويل
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على تحديد الميزانية الخاصة بالبترا: اإلتفاق  2018  
الحاجة حسب الحفاظ أعمال تعيين موظفين جدد وتدريب جميع موظفي:  2019  

 زمنيالطار اإل

 ظ من خالل إنشاء مركز مخصصاالحفأعمال التدريب و وبناء القدرات منسيتم تعزيز 
(2في البترا )ب ظالحفألعماال  

 اإلعتماد

 حتياجات الصيانة العاجلة تحسنت بشكل ستجابة إلواإل جودة أعمال الصيانة التي نفذت
مما يعود بالفائدة على حالة الحفاظ على المعالم األثرية والقيمة العالمية  ملحوظ

 اإلستثنائية للموقع
 ظ اممارسات الحف في المستقبل مع وجود ظاالحف التكاليف العالية ألعمال سيتم تجنب

 الجيدة وأعمال الحفظ الوقائي 
  تخاذ القرار داخل إإتاحة  سيساهم فين بشكل أفضل ين المؤهليموظفقدرة التحسين

 الخبرات الخارجيةشراءالمنظمة ويقلل من 

 القيمة المضافة

 خطط للتدريب و مذكرات التدريب السنوية  وضع 
 الموظفينأخذه من قبل تقديم التدريب )الرسمي وغير الرسمي( و 
  في المجاالت التي تم تدريبهم عليها )رصد  الذين يعملونعدد الموظفين المدربين

 (نسبة الزيادة السنوية
  نشاط في مشاريع / مبادرات والفنيين المدربين الذين شاركوا ب المختصينعدد

 ()رصد نسبة الزيادة السنوية البترافي  الحفاظ
  والفنيين( المختصينواضحة للموظفين المدربين ) والترقيةفرص المسار الوظيفي 

 المتابعة والمراقبة مؤشرات

 أهداف التنمية المستدامة 11.4
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 في ألعمال الحفاظ من خالل مركز دائم يمكن تنفيذهوالحفظ الوقائي والذي ظ احفال ألعمال تأمين التمويل المستمر. 2ب 

 الموقع
على التراث الحفاظ    

ظ في البترا )للموظفين اإقليم البترا التنموي السياحي ألعمال الحف سلطة تخصيص حصة أعلى من التمويل من ميزانية 1.2ب 
 ] 1.1كما في ب [..مشاريع عدة على الميزانية وتوزيع( العملوالمعدات وتكاليف 

متطلبات الموظفين ووصف للوظائف المتعلقة  محمية البترا األثرية بتحديد ستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي/2.2ب 
 ظ والحفاظ الوقائي اليومية ابإحتياجات الموقع من عمليات الحف

الوقائية، وإجراء البحوث والمشاركة  الحفاظمخصص للبترا لإلشراف على أعمال  الحفاظ جدوى لمركزإعداد دراسة  3.2ب 
 .حتياجاتستجابة لإلكإنطاق أكبر  ظ علىافي مشاريع الحف

 الحفاظزمرك شركاء إلنشاءعن السياحي بالبحث سلطة إقليم البترا التنموي ستقوم 4.2ب 
 إستدعاؤهاوقتقاعدة بيانات للخبرات التي يمكن االستعانة بها و سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ستقوم بإنشاء وحفظ5.2ب

 )المختصين والفنيين(  الحاجة

 الحفاظ ألعمال التمويلدائرة اآلثار العامة مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي: زيادة 
 لها خاصةميزانية  وتحديد

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي و دائرة اآلثار العامة : إجراء دراسة جدوى لمركز 
 مع الشركاء المحتملين إلنشاء المركز الحفاظ والتواصل

 لجهات الفاعلة الرئيسيةا

 الشركاء بناء قدرات(+ تمويل خارجي )تمويل 
 ألعمال الحفاظ )من إيرادات التذاكر(زيادة مخصصات المالية 

 تمويل خارجي إلنشاء مركز مخصص ألعمال الحفاظ
 التمويل

الميزانية ألغراض الحفاظ )دائرة اآلثار العامة : اإلجراءات الرسمية لزيادة  2018
 وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي 

 الحفاظ )محمية البترا األثرية ودائرة اآلثار العامة(: دراسة جدوى لمركز أعمال  2018
 إقليم البترا التنموي السياحي(  : تحديد شركاء التنفيذ لمركز أعمال الحفاظ )سلطة 2019

 زمنيالطار اإل

  لعملية الحفاظإظهار اإللتزام الدائم 
  في ذلك الدراية و بما) حماية الموقع ثقافةعن طريق التمويل األولي يمكن إنشاء 

بطريقة منسقة  الحفاظ عليهحمايته وصيانته و يةستمرارإالذي يضمن ( والقدراتبناء
 ً  وسليمة علميا

  ةإلى توليد فرص عمل محليفي الموقع سيؤدي ظ االحفة ألعمال ثابتوجود قاعدة 
 وجذب األموال لمشاريع محددة

  بالموظفين المدربين في مجالحتفاظ وتمويل دائم، يمكن اإلقائم من خالل مركز 
عملهموضمان  الحفاظ   

 القيمة المضافة

  ستخدامها بشكل واضح إالوقائي و الحفاظ والحفظتخصيص تمويل مخصص ألعمال
 لهذا الغرض سنويًا

  الزيادة  نسبة ظ )رصداالحف مجال العاملين في والفنيين المختصينعدد الموظفين
 (السنوية

  (نسبة الزيادة السنوية رصدالمدربين )معدالت االحتفاظ بالموظفين 
لموظفين المدربينلي والترقية التقدم الوظيف  

 المتابعة والمراقبة مؤشرات

 أهداف التنمية المستدامة 11.4
قدرات قام بتطوير   GTZ من المنظمة األلمانية للتعاون الفني مركز الحفاظ الممول

ولهذا السبب من المهم  توقف التمويل الخارجي. اال انه لم يستمر مع العاملين في الموقع
 .يعتمد أي مركز جديد بشكل كامل على الممولين الخارجيين ن الأ

 خلفية عن الموضوع

 8.2.3بيانات المشروع والشروط المرجعية في جزء 
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 . تحديد وتنفيذ إستراتيجية لتخزين وحفظ القطع و اللقى األثرية من خالل  خالل انشاء مراكز أبحاث ودراسات لحفظها 3ب 

 اآلثار إدارة البيانات 

 لحفظ  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي( الموافقة على إنشاء مركز تخزين / أبحاث إقليمي في جنوب األردن )منطقة1.3ب 
ً حاليالمخزنة   القطعجميع   اإلكتشافات المستقبلية وإستيعابفي الموقع  ا

التي ستعود على المجتمع  د المنافعيتحدل اقتصادية ومركزاألبحاث وإجراء دراسة جدوى للمخزن د موقع مناسبيحدت 2.3ب 
 المحلي

 و/أو إنشاء شراكات إنشاء المركز  التواصل مع الجهات المانحة التي بإمكانها دعم 3.3ب 
)مع إمكانية إشراك طالب الجامعات في  المستودعاألثرية في  القطع وطريقة حفظ الحالية  للمستودعاتإجراء تقييم 4.3ب 

 (تدريببرنامج دعم هذه األعمال كجزء من 
مركزية عند نقلها عند اإلنتهاء من المشروع سيتم ربط القطع الموجودة في المركز مع ارشيف قاعدة البيانات ال 5.3ب 

 (3للمركز الجديد )أ 
 من الموقع  خدمات المستودعات  القديمة إزالة كافة 6.3ب 

 دائرة اآلثار العامة : إعداد الشروط المرجعية  للمركز
سلطة إقليم البترا التنموي السياحي/ محمية البترا األثرية : إقتراح الموقع واإلتصال مع الجهات 

 المانحة

الفاعلة لجهات ا
 الرئيسية

 الشركاء سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  
 تمويل خارجي

 التمويل الوطني )وزارة التخطيط(
 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي : تكاليف الموظفين والصيانة

 التمويل

 الحالية للمستودعات ؛ إجراء تقييمللمركزموقع  وتحديد واختيار اقتصادية دراسة جدوى عقد:2018
 انشاء المركز تحديد مصادر التمويل وشركاء : 2019
 المركزمرحلة بناء : 2020
 ونقلها إلى مرافق جديدة: فهرسة القطع 2021
 : إزالة المستودعات القديمة من الموقع2022

 زمنيالطار اإل

 ظروف مناسبة وفي مكان آمن القيمة فيتخزين المواد األثرية  التأكد من 
 بالبترا ذات العالقةالنشاط البحثي  القطع ودعمبسهولة الوصول إلى  السماح 
 جذب الباحثين إلى المنطقة 
   ال تستفيد بشكل تكون قد  مناطق اخرىبالموقع إلى  ذات العالقةاالقتصادية  المنافعتوسيع

 (بناًء على الموقع المحدد) مباشر من السياحة 

 القيمة المضافة

 إلنشاء مركز جديد االقتصادية دراسة الجدوى الكتمإ 
 شريك )شركاء( التمويل تحديد 
 مركز األبحاث  المخزن و إنشاء 
 وربطها بقاعدة البيانات المركزفي  القطعجميع على  وضع عالمات 
 مركز األبحاث و تشغيل المخزن 

المتابعة  مؤشرات
 والمراقبة

لوحات إلدارة الزوار و النقاش مجموعة من قبل في الموقعتم تقييم حالة مستودعات القطع األثرية 
ً لتخزين االكتشافات 2017تشرين أول)التفسير ( وأفادت بأنهم في حالة سيئة وليست مناسبة بيئيا
 .األثرية

إكتسب موظفو دائرة اآلثار العامة خبرة في مجال الفهرسة الرقمية للقطع من خالل  ٬في عمان
 قلعة مشروع المعهد األلماني البروتستانتي في ال

 خلفية عن الموضوع

  8.2.2بيانات المشروع والشروط المرجعية في جزء 
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 وتحديث معلوماتهم التي تخص الموقع تحسين جودة  الداللة السياحية 4ب.
 إدارة المخاطر إدارة الزوار السياحة

السياحيين في  األدالء عقد اتفاقية بروتوكول / خدمة مع جمعية سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ستقوم ب 1.4ب 
 العاملين في البترا وآليات التنفيذ األدالءلتزامات إحقوق وواجبات و والتي تحدد البترا

وإعالم   2015" الصادرة في عام الداللة السياحيةتفعيل "تعليمات سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ستقوم ب 2.4ب 
 السياحيين عن محتواها ءاألدال

الجوالت  ٬سلطة إقليم البترا التنموي السياحي/ محمية البترا األثرية ستقوم بتقديم تحديث منتظم للفعاليات3.4ب
وحدة  إنشاء السياحيين و لألدالءالسياحية للحفريات األثرية الجديدة وأي معلومات أخرى )مثل الصحة والسالمة( 

 ( 6)ج  السياحيين األدالءحيث يمكن مشاركة المعلومات التي تم التحقق منها المتعلقة بالموقع مع جميع  تواصل
 (4)أ  لموقعلستراتيجية إدارة المخاطر إفي المحليين  ينسياحيال  األدالءاعالم واشراك     4.4ب 
 األدالءعة جميع القضايا  المتعلقة بتحديد ضابط ارتباط  في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لمتاب  5.4ب 

 السياحيين
بشكل منتظم  السياحيين األردنيين األدالءسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ستقوم بتحديث برامج تدريب 6.4ب 

 البتراالمتعلقة بوالمواد  وتزويدهم بأحدث المعلومات
 لألدالءامعة الحسين بن طالل )إصدار التراخيص التنسيق مع جسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ستقوم ب7.4ب 

 لمحمية البترا األثرية السياحيين وعددهم ومؤهالتهم المطلوبةاألدالء السياحيين( لتحديد نوع
 ليستخدموا 20للمجموعات التي يزيد عددها عن  تعليماتتقديم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ستقوم ب8.4ب 

 أنظمة السماعات

 األدالءتوقيع عقد خدمة مع جمعية إقليم البترا التنموي السياحي ستقوم بسلطة 
 السياحيين األردنيين جمعية األدالء دائرة اآلثار العامة، ٬في البتراالسياحيين 

الجهات الفاعلة 
 الرئيسية

قسم الخدمات السياحية )مركز  ٬في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مديرية السياحة
 في  في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الزوار(

 الشركاء

 التمويل تمويل ذاتي
 مراجعتها على أساس سنوي ٬: توقيع إتفاقية خدمة 2018

(2018)إمكانية إعتماد القانون الداخلي بحلول   
 زمنيالطار اإل

  السياحيين عنصر إنساني مهم للزيارة )في   األدالءتحسين تجربة الزوار حيث يوفر
 عصر اإلنترنت( وفرصة جيدة للزوار للتواصل مع  ابناء  المجتمعات المحلية

 المنطقة  كونهم عن السياحيين المحليين بلعب دور مهم في  التعريف   ألدالءسيقوم ا
 من ابناء المجتمعات المحلية

  حول البترا ) مثل جوالت المشي من خالل الترويج لمناطق الجذب السياحي األخرى
السياحيين تشجيع الزوار على   ألدالءالسياحيين( يمكن ل  األدالءالطويلة مع 

 إستكشاف مناطق أخرى والمساعدة على توسيع نطاق الفائدة السياحية
 السياحيين /الداللة السياحي األدالءالتقليل من شكاوى الزوار المتعلقة ب 
  في الحفاظ على صحة الزائرين وسالمتهم في الموقع وحماية السياحيين  األدالءيساهم

 الموقع

 القيمة المضافة

 ردود إيجابية )تتم زوار الموقع من خالل الرضا  لمعرفة مدى  ستبياناتعمل إ
 ً  ( مراقبتها سنويا

  السياحيين )زيادة النسبة على أساس سنوي(  األدالءزيادة طلب السياح لجوالت برفقة 
 ا هيئة تنشيط السياحة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي الشكاوى التي تلقته اضخفإن

 )نسبة تراجع سنوية( 

المتابعة  مؤشرات
 والمراقبة

 في البترا.السياحيين  األدالءجمعية يتم دفع دينارين من كل تذكرة ل
وزارة السياحة واآلثار  السياحيين من خالل األدالءعلى المستوى الوطني ، تتم إدارة 

ً . األردنية في  صدر والذي السياحيين لألدالءالداخلي  القانونعلى  تجري التعديالت حاليا
 بهدف التطوير الوظيفي 1998البداية في عام 

 خلفية عن الموضوع
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 توزيع العوائد االقتصادية المتأتية السياحية لتشمل جميع شرائح المجتمع المحلي  5ب.

 المجتمع السياحة 

ستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بإنشاء صندوق مخصص من إيراداتها ألنشطة الرعاية اإلجتماعية التي   1.5ب 
 تدعم األفراد المحتاجين من المجتمع ومن هم في أم س الحاجة في المنطقة

ستتأكد سلطة إقليم البترا التنموي السياحي من أن أي توزيع مباشر إليرادات تذاكر الدخول ألي مجموعة من المجتمع  2.5ب 
 المحلي سيتم بطريقة شفافة ومسؤولة وعادلة  

ستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  بتحديد األنشطة والمنتجات السياحية التي يمكن أن تتم في مناطق مختلفة   3.5ب 
 والعمل مع هذه المجتمعات على تطوير وتسويق هذه المنتجات واألنشطة  ٬حول البترا وتديرها المجتمعات المحلية 

ياحي بتحديد أنشطة إقتصادية والتي يمكن إقامتها في كل قرية  بعيدا عن ستقوم سلطة إقليم البترا التنموي الس   4.5ب 
 ودعم المجتمعات المحلية في تطوير المبادرات  ٬األنشطة المتعلقة بالسياحة 

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ومفوض الشؤون المالية ومفوض شؤون رئيس مفوضية 
 المجتمعات المحلية والتنمية البيئية

 ات الفاعلة الرئيسيةلجها

 منظمات المجتمع المحلي / الجمعيات التعاونية 
 جمعية عاصمة األنباط

 القطاع الخاص

 الشركاء

 المحلي المجتمع يديرهاتمويل أولي للمبادرات التي 
 ميزانية التسويق السياحي لترويج األنشطة 

 التمويل

 زمنيالطار اإل 2018
  المحليةالتنمية اإلجتماعية اإلقتصادية 
   التوزيع العادل للمنافع اإلقتصادية المتأتية  من الموقع والتي يمكن أن تدعم النمو اإلقتصادي

 والتماسك اإلجتماعي 

 القيمة المضافة

   عدد من المشاريع ذات الصلة بالسياحة تم تحفيزها في مواقع مختلفة في جميع أنحاء االقليم 
 ة تم تحفيزها في مواقع مختلفة في جميع أنحاء عدد من المشاريع غير المرتبطة بالسياح

 االقليم 
  خلق وظائف جديدة في جميع القرى المنتشرة في االقليم 
  إنشاء عدد من المشاريع الصغيرة الجديدة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء االقليم 

المتابعة  مؤشرات
 والمراقبة

ً هناك قلق من أن المنافع االقتصادية المتأتية من الموقع بشكل مباشر من ريع التذاكر  محليا
وبشكل غير مباشر كفرص مرتبطة بالسياحة ال يتم توزيعها بشكل عادل بين المجتمعات الستة. 

ة ينظر إلى المبالغ المدفوعة لجمعية مالكي الخيول المقتطعة من قيمة التذكر ٬على سبيل المثال 
 على أنها تفضيل غير متناسب ألفراد مجتمع واحد.

كوسيلة لتتمكن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  تم تأسيسهاالتي  جمعية عاصمة األنباطوكذلك 
من توفير فرص عمل  ألكبر قطاع من المجتمع اال انها لم تحقق هذا الهدف ويُنظر إليه محلياً 

أعضائه / مجتمعاته )بما في ذلك العمالة المؤقتة( وليس على أنها تحقق فوائد محدودة لبعض 
 للمجتمع بأكمله

 خلفية عن الموضوع

 أهداف التنمية المستدامة  ,2.3 ,1.4
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وتحسين تجربة الزوار ودراسة التأثيرات على  ،العمل مع مالكين الحمير والخيول لتقليل األضرار التي لحقت بالموقع 6ب.
 عمالة األطفال

علم المياه+ الطبيعة  إدارة المخاطر إدارة الزوار المجتمع   

والحمير( داخل موقع  ،الخيول ،ستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بوضع تعليمات  للحيوانات المستخدمة )الجمال 1.6ب
مناطق  ٬اعداد الحيوانات المسموح تواجدها في الموقع  ٬الدخول والخروج من الموقع ةلتشمل   حرك  ٬التراث العالمي البترا

 التشغيل ورعاية الحيوانات
ستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالعمل مع جمعية مالكي الخيول لتحديد القضايا الرئيسية المتعلقة بعربات  2.6ب

ح( وإنشاء طرق بديلة يمكن من خاللها تقليل هذه ومخاطرها على السيا ،تأثير العجالت ،الغبار ،الخيول )رعاية الحيوانات
 المخاطر أو إزالتها

والتي قد تؤثر حركة  للغاية ضعيفة ومتآكلة  ستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بتحديد المناطق التي تكون   3.6ب
األصلية( واإلشارة إليها بوضوح  الحجرية البالط واالرضيات )بما في ذلك المناطق المغطاة بالحجر الرملي أو الحيوانات عليها 

 لحيوانات في الموقع تعليمات إلستخدام اووضع 
الطريق إلى البيضا بداية من الدرج إلى الطريق  ٬ الطريق الخلفي ٬البيضاتحديد مسارات محددة للحمير )مثل منطقة  4.6ب 

ها في الموقع في أي وقت )القدرة اإلستيعابية( وتحديد المهام تحديد عدد الحمير  المسموح بيتم الخلفي ثم الدير( وبناًء على ذلك 
 التي سيقومون بها

لتحديد أولئك الذين يعتمدون فقط  أم صيحون قرية مسح للعائالت فيستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بإجراء  5.6 ب
 على الحمير كمصدر رزق 

 (المحمية)مثالً حراس  خلق فرص عمل بديلة ألصحاب الحمير الحاليين6.6ب 

 لجهات الفاعلة الرئيسيةا جمعية مالكي الخيول ٬محمية البترا األثرية ، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
حملة رعاية البترا، ومنظمة ، ونيحالمنظمات غير الحكومية بما في ذلك مركز أم ص

  FAO مكتب األردن – األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 الشركاء

 التمويل سلطة إقليم البترا التنموي السياحيميزانية 
تحديد المناطق األكثر تعرًضا للخطر في الموقع وتنظيم الحيوانات في هذه :  2018
 الكينإقامة حوار مع الم٬ المناطق
 الموقع فيتنظيم جميع الحيوانات :  2020

 زمنيالطار اإل

 اإلعتماد على استخدام السياح للحيوانات الطريق الخلفي مخرج فتتاحأن يؤثر إ  المرجحمن 
 تحسين سالمة الزوار في الموقع والحد من الحوادث 
  الهشة طبيعيةالوالموقع والبقايا األثرية في  األضرارتقليل 
 مشاركة أفضل في التعليملع يتشجالممارسات عمالة األطفال و ايقاف 

 القيمة المضافة

  سنوياً(عدد الشكاوى  نسبة نخفاضاالمتعلقة بالحيوانات )شكاوى الزوار انخفاض 
 تعليمات بشأن األرقام والسرعة إصدار مراقبة الحيوانات في الموقع بعناية و

 والمناطق التي يتم الوصول إليها
  التفتيش السنوي من قبل بيطري مؤهل اترعاية الحيوانمراقبة() 

 المتابعة والمراقبة مؤشرات

 التنمية المستدامةأهداف  11.4
 للموقع.يأخذونهم حيث بعمالة األطفال  بشكل عامترتبط الحمير 
 . وهيديرالوتآكل الحجر الرملي على الطريق المؤدي إلى  تؤدي لتدمير حوافر الحمير

 .عن أعلى عدد من الحوادث واإلصابات فيها أيضا المنطقة التي يتم اإلبالغ
الخيول والجمال بسرعة كبيرة من خالل السيق وأجزاء  تتحركفي بعض األحيان، 

الذين يمشون  لزائرينا وتشكيل خطر علىالغبار  تناثر أخرى من الموقع، مما يؤدي إلى
 .سيًرا على األقدام

 .باألرصفة الرومانيةحوافرهم تضر أيضا 

 خلفية عن الموضوع
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إعداد خريطة تفصيلية إلستخدام األراضي في المنطقة العازلة والمناطق ذات التأثير العالي خارج المنطقة العازلة مع  7ب.
 وضع تعليمات لإلدارة والتنمية 

 المياه علم+  طبيعةال البنية التحتية السياحة التخطيط و إستخدام األراضي
على  العوامل التي تؤثرالعمل مع لجنة من الخبراء واليونسكو لتحديد السياحي بسلطة إقليم البترا التنموي  ستقوم  1.7ب 

المنظرالعام للموقع ومحيطه من  إلى الموقع( الطمممياه إلى زيادة تدفق التطوير  تؤدي اعمال)مائية الالعوامل الموقع لتشمل: 
وانزالقات إلى حدوث انهيارات  تطوير تؤديلل ااعما) المتعلقة بشكل األرض لجيومورفولوجيةاالعوامل و، الداخل والخارج

 أرضية تؤثرعلى الموقع(
ستقوم سلطة إقليم البترا التنموي  ٬( 4)أ  المخاطر تحدد فيها خرائطاعداد مناطق التأثير وعوامل و على تحديد بناءً 2.7ب 

ذات  والمناطق العازلةوالتطوير للمنطقة  تعليمات لالدارةإعداد خريطة إستراتيجية ومفصلة الستخدام األراضي مع السياحي ب
من مركز التراث العالمي اليونيسكو والمجلس الدولي للمعالم والمواقع  الموافقة العازلة مع طلبالواقعة خارج المنطقة  التأثير

ICOMOS 
 ستثمرينوالم األراضيالخطة وتقديم التوجيه ألصحاب ستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بتنفيذ  3.7ب 

لجهات الفاعلة ا في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي البنية التحتية مفوض 
 الرئيسية

 الشركاء لتقديم المشورة من محمية البترا األثرية / دائرة اآلثار العامة اللجنة الفنية
 تنفيذية لسلطةالميزانية ال سلطة إقليم البترا التنموي السياحيتنفيذية لالميزانية ال

إقليم البترا التنموي 
 السياحي

 زمنيالطار اإل 2018
  من اعمال التطوير ال رجعة فيه ياً أو بشكلال تتأثر سلبالقيمة العالمية االستثنائية للموقع 
  البيئية التي تجعله جذاب ومحيطه والصفاتتتم حماية الموقع ً  للزائرين ا
 الموقع محمي بشكل أفضل في حالة المخاطر الطبيعية 

 القيمة المضافة

المتابعة  مؤشرات اليونسكو من قبلسيتم اعتمادها اإلدارة  وأحكام وتعليماتاألراضي  استخدامخطط 
 والمراقبة

 أهداف التنمية المستدامة 11.4
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القيمة  المشاريع ضمن محمية البترا األثرية وحدود المنطقة العازلة والمناطق ذات التأثير يجب أن ال تؤثر سلبياً على 8ب.

 العالمية اإلستثنائية لموقع التراث العالمي أو المنطقة المحيطة
 علم المياه+  طبيعةال البنية التحتية السياحة التخطيط و إستخدام األراضي

مع خطة  هذه المشاريع المقترحة ن تتماشى يجب أ٬العازلة لمحمية البترا األثرية منطقة في ما يتعلق بمشاريع ال 1.8  ب 
 ICOMOSالمجلس الدولي للمعالم والمواقع مركز التراث العالمي و من قبلرسمياً والموافق عليها ستخدام األراضي المعتمدة إ

 (7)ب 
المنطقة خارج و محمية البترا األثريةالتي تقع خارج حدود  قدر المستطاع ستثماريةمشاريع اإلالمجاالت  ، ،تحديد 2.8ب 

  .متهفي الموقع وسالقيمة العالمية اإلستثنائية ال لىع لن تؤثربحيث   العازلة
من قبل اللجنة الفنية من دائرة اآلثار العامة / سلطة إقليم  تقييمها العازلة يجبجميع المشاريع المقترحة داخل المنطقة  3.8ب 

وتقرر لموقع ، القيمة العالمية اإلستثنائية ل المشورة بشأن التأثيرات المحتملة للمشاريع على البترا التنموي السياحي والتي ستقدم
 ICOMOSالمجلس الدولي للمعالم والمواقع إذا كانت المشاريع سيتم مشاركتها مع مركز التراث العالمي و

تقييمها من قبل اللجنة الفنية من دائرة اآلثار العامة / سلطة إقليم  يجب العازلةالمنطقة  خارججميع المشاريع المقترحة 4.8ب 
سيتم . ومحيطهعلى موقع التراث العالمي المشورة بشأن التأثيرات المحتملة للمشاريع  البترا التنموي السياحي والتي ستقدم

والمواقع المكشوفة التي تحدد بوضوح مناطق التأثير و ستخدام األراضي قيد التشغيل إاع هذا اإلجراء إلى أن تصبح خطة تبإ
 (7مركز التراث العالمي اليونيسكو )ب  ن قبلويتم اعتمادها ممن والى الموقع  

ستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  ٬ المستثمرين وإرسال العطاءات المتعلقة بالمشاريع المقترحة جذبعند 5.8ب 
األثر التراثي تقييم ٬ البيئي األثرإلزامية على تنفيذ تقييم ووضع شروط  للمستثمرين البتراموقع  اهميةسليط الضوء على بت

 محمية البترا األثرية ودائرة اآلثار العامة أخرى حسب الضرورة تحت إشراف ودراسات
 ٬محمية البترا األثرية  ٬من دائرة اآلثار العامة  ستشاريةإ لجان  ستكون هناكخالل أعمال البناء في المناطق المحددة ، 6.8ب 

من أجل  وموقعهنوع المشروع حسب  ICOMOSولي للمعالم والمواقع المجلس الد٬اليونيسكو و/ أو مركز التراث العالمي 
 األعمال سيرالتحقق من 

لجهات الفاعلة ا محمية البترا األثرية ٬دائرة اآلثار العامة  ٬البترا التنموي السياحي  إقليمسلطة 
 الرئيسية

 الشركاء في المجتمعالمنظمات غير الحكومية ٬اليونيسكو 
 التمويل مخصصات مالية   

 زمنيالطار اإل مستمر ٬ تأثير فوري
 حماية القيمة العالمية اإلستثنائية للموقع ومحيطه المميز 
  للزائرين مكان جذبالبيئية التي تجعله  والخصائصحماية الموقع 
 وحمايتها للبترا )منتج محلي(  الحفاظ على العالمة التجارية  
 قتصادية تعود بالنفع المباشرعلى المجتمع المحلي إوالمناسبة عوائد  المالئمةثمارات ستتوفر اإل

 وتستمر على المدى الطويل
 أو تقليلها على الموقع تجنب المخاطر 

 القيمة المضافة

 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ستثمارية التي تروج لهااإل المشاريعختيار إ 
 ومراعاتها  لمستثمرين للمتطلباتستجابة اإالمعلومات إلى المستثمرين و إرسال 
 المنافع االقتصادية التي تقدمها المشروعات االستثمارية 
 الوظائف المحلية التي تم إنشاؤها من قبل المشاريع االستثمارية 

المتابعة  مؤشرات
 والمراقبة

أهداف التنمية  11.4
 المستدامة
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 موافقات رسمية من خالل  وتفعيلهاللسياحة البيئية لجميع مشاريع السياحة البيئية الجديدة  تعليماتوضع وتنفيذ . 9ب 

 اإلستدامة السياحة 

  .وترويجها  تنظيم مشاريع السياحة البيئيةل سلطة إقليم البترا التنموي السياحيإنشاء وحدة للسياحة البيئية داخل 1.9ب 
بما ، العازلة لمحمية البترا األثريةالسياحة البيئية في المنطقة المتعلقة بمراجعة وتحديث المبادئ التوجيهية الحالية  2.9ب 

ً يتناسب مع   .معايير السياحة البيئية المعترف بها دوليا
المشروع ومن  الموافقة علىتطبيق إرشادات السياحة البيئية خالل عملية ستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ب 3.9ب

 والتنفيذ للمشاريعلموقع خالل مراحل البناء لخالل عمليات تفتيش 
 الذين ينفذون مشاريع السياحة البيئية واصحاب المشاريع للمقاولينوزارة السياحة واآلثار من  شهادة إلزامية إصدار4.9ب 

 للسياحة البيئية الدولية واألردنيةبشأن المبادئ التوجيهية وتوفير برامج توعية للمقاولين 
 في المجلس العالمي للسياحة المستدامة اً تصبح عضوان تسعى سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بأن   5.9ب 

 سلطة إقليم البترا التنموي السياحيفي  مفوض البيئة والمجتمع المحلي
 الرئيسيةلجهات الفاعلة ا

 لجهات الفاعلة الرئيسيةا

، الجمعية الملكية لحماية جمعية السياحة البيئية الدولية، األردني لألبنية الخضراءالمجلس 
 الشركاء ةالمنظمات غير الحكومية المختلفالطبيع، وزارة البيئة، 

 الشركاء

 مطورو مشاريع السياحة البيئية
 سلطة إقليم البترا التنموي السياحيل يةتنفيذالميزانية ال

 ياحة البيئيةألخصائي الس تخصيص مبلغ 
 التمويل

 التمويل

 واعتمادها رسميا المبادئ التوجيهية  : إصدار  2018
 وتنفيذها المبادئ التوجيهية تفعيل    :2019
 لسياحة البيئيل  اعتماد نظام: إنشاء  2020

 زمنيالطار اإل

 زمنيالطار اإل

  من الموقع ال تضر بأي شكل من  العازلة وبالقربالمشاريع التي تجري داخل المنطقة
 المحيطة  األشكال بالموقع أو البيئة

 والوجهة ككل للمشاريععتماد السياحة البيئية يضيف قيمة إ 
 على حساسية المشروع للتراث الثقافي  سيؤكد عتماد السياحة البيئية المعترف بها دولياإ

 والثقافة المحلية ورفاهية المجتمع
 بطةارتم تجربةومنتج سياحي مالئم  ايجاد 
 

 القيمة المضافة

  تمتثل لمعايير السياحة البيئية العازلةجميع المشاريع في المنطقة 
 السياحة البيئية للمشاريع ، وعدد المشاريع المعتمدة في السنة ترخيص 
 المتابعة والمراقبة مؤشرات 

 المتابعة والمراقبة مؤشرات

4.7, 6.4, 8.9, 12 ب   أهداف التنمية المستدامة 
الخطة من خالل  العازلةالسياحة البيئية في أجزاء من المنطقة  ستخداماتا تم إدخال 

جزء من  على الرغم من أن السياحة البيئية قد تم تحديدها على أنها .اإلستراتيجية الرئيسية
دونمات ، فإن المبادئ  10قطع التي تزيد مساحتها عن الستخدام األراضي في إ خطة

 حتى اآلن ال تتماشى مع مبادئ أو مقاييس السياحة البيئية المقبولة دوليًا.التوجيهية الصادرة 

 خلفية عن الموضوع
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 المبادئ التوجيهية للسياحة البيئية
 بيئيال المقصدخصائص 

 طبيعية محفوظة في بيئة محمية سمات •
 هي المهيمنة فيها المناطق الطبيعيةتكون بيئة منخفضة الكثافة،  •
 أن السياحة ال تؤذي الممرات المائية والحياة البرية والموارد الطبيعية إثبات •
 ازدهار األعمال المجتمعية الصغيرة •
•  ً  ازدهار الفنادق والمطاعم والنزل المملوكة محليا
 والشعور المحلي بالفخر بالبيئة الثقافية والطبيعية. والزواري بين السكان المحليين التفاعل الودّ  •

 www.unep.org( 2002ة )المتحدة للبيئبرنامج األمم 

 معايير ومؤشرات السياحة البيئية
A.1 تنفيذ نظام إدارة االستدامة 
A.2  الدولية أو المحلية ذات الصلة واللوائحاالمتثال القانوني لجميع التشريعات 

 )بما في ذلك الصحة والسالمة والعمل والبيئة(
A.3 تدريب الموظفين 
A.4 رضا العمالء 
A.5 دقة المواد الترويجية 

A6.1  االمتثال للمتطلبات القانونية )حيازة األراضي وحقوق األرض ومتطلبات المناطق المحمية أو  –التصميم واإلنشاء
 التراثية(

A6.2  وA6.3  المباني الجديدة والقائمة –التصميم واإلنشاء المستدام للمباني والبنية التحتية 
 A7( باإلضافة إلى شرح السلوك المناسب أثناء زيارة المناطق الطبيعي، والثقافة المحلية، والتراث الثقافي المحيطالتفسير ،

 الطبيعية والثقافات الحية ومواقع التراث الثقافي(
 A8 ممارسات االستدامةالخاصة باستراتيجية االتصاالت 
 A9تدابير الصحة والسالمة المعمول بها 
B.1 دعم تنمية المجتمع 
B.2 بالتدريب يتم دعمهاة المحلية على جميع المستويات، العمال 
B.3 العادلةوالمحلية  التجارية يتم استخدام السلع والخدمات 
B.4  مستدامة التي تم الحصول عليها/ إنتاجها بطريقةدعم رواد األعمال المحليين والمنتجات المحلية 
B.5 احترام المجتمعات المحلية 
B.6  ،الاألطف  استغاللخاصةً وسياسة ضد االستغالل 
B.7 وB.8 التوظيف العادل وحماية الموظف 
 B9تقديم الخدمات األساسية، مثل الماء أو الطاقة أو الصرف الصحي، إلى المجتمعات المجاورة ال تهدد األنشطة 

 C.1اللمواقع إلى الزيارات الخاصة با مدونة السلوك ً ً  حساسة ثقافيا  أو تاريخيا
 C.2 أو عرضها المتاجرة بهاالتاريخية أو األثرية أو  القطعال يتم بيع 
 C.3الروحيةذات األهمية ساهم في حماية الممتلكات والمواقع التاريخية واألثرية والثقافية وت 
 C.4في عملياتها أو تصميمها أو ديكورها أو طعامها أو متاجرها المحلي من الفن أو العمارة أو التراث الثقافي دمج عناصر 
 D1 سياسة شراء منتجات الصديقة للبيئة لمواد البناء والسلع الرأسمالية واألغذية والمواد االستهالكية وإدارة استهالك الطاقة

 والمياه
 D2الحد من التلوث وانبعاثات غازات االحتباس الحراري، بما في ذلك خطط إدارة النفايات 
 D3والنظم البيئية والمناظر الطبيعية الحيويالتنوع  حفظ 

 
 (/http://greenglobe.com/standard) اعتماد "غرين غلوب" 
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 زيادة وعي المجتمعات المحلية بقيمة تعليم األطفال ودعم تحسين المرافق التعليمية 10ب.
 التعليم المجتمع المحلي 

األطفال مع الحيوانات  عمالة مع المجتمع المحلي وأصحاب الحمير لوقفسلطة إقليم البترا التنموي السياحي عمل ست 1.10ب 
 (9, ج  5)ب  وسائل أخرى للنشاط االقتصادي من خاللفي الموقع وتقديم الدعم 

الشركاء المحليين والعمل معهم لدعم األطفال الذين من المرجح أن  بتحديدستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي   2.10ب 
لتنفيذ ورش عمل مستهدفة في المدارس لفئات عمرية وطنية للمحافظة على البترا الجمعية ال يتوقفوا عن التعليم ، والعمل مع
 اوالبيض صيحونمختلفة من األطفال بدءاً من أم 

تقديم الدعم لتحسين المؤسسات بنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالتسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ستقوم   3.10ب 
 بما في ذلك مناطق اللعب التعليمية المحلية ومرافقها ،

الجمعية  ،وزارة التعليم ،في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  المجتمع المحلي مديرية 
 الوطنية للمحافظة على البترا

 لجهات الفاعلة الرئيسيةا

 الشركاء حملة رعاية البترا، بما في ذلك مركز أم صيحون المنظمات غير الحكومية
 التمويل لدعم أنشطة محددة خارجيتمويل  - البترا التنموي السياحيسلطة إقليم مخصصات 

إقامة حوار مع مجموعات المجتمع المحلي والمدارس )وزارة التربية( وتحديد :  2018
 آليات التعاون

 زمنيالطار اإل

  ، فرصهم في العمل وقدرتهم على الكسب  وتحسينيبقى األطفال في التعليم لفترة أطول
 بلوغفي مرحلة ال

  التعليم  يمكن لألمهات قضاء المزيد من الوقت مع أطفالهن ودعمهم خالل 
  رفاهية المجتمعتحسين 

 القيمة المضافة

  في المدارس )مراقبة معدالت اإلنسحاب من المدارس ووضع  البقاء تمعدالارتفاع
 (أهداف محددة للحد منها

  يمكن الوصول إليها بسهولة من منازلهن )عدد  والتي عمل للنساءالفرص تحسين
 ً  (الوظائف الجديدة التي يتم إنشاؤها سنويا

 عدد الدورات التدريبية للكبار ولألطفال في كل عام 
 تحسين المرافق للمدارس 

 المتابعة والمراقبة مؤشرات

 يضاًأ طتبرت لتيا صيحونأم  قرية نم صاوخصدارس لما منتسرب لل عالي  دلمع كناه
كتظاظ وعدم سيئة في المدارس ، بما في ذلك اإلالظروف ال .قعولمافي  لفاطبعمالة األ

 الوالدين في الموقع هي بعض العوامل التي تم ذكرها عمل وجود مساحات كافية للعب و
وقد أظهرت األبحاث في المنطقة أن األطفال الذين ال يستفيدون من التعليم لهذا الموضوع . 

 .أقل  عند البلوغ عمل فرص يواجهون 

 خلفية عن الموضوع

 أهداف التنمية المستدامة 8.6 ,4.5 ,4.1
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حالياً  ج( اإلجراءات التي تعزز وتقوي الممارسات الجيدة القائمة  
. تقديم منهجية متكاملة للحفاظ على الموروث الطبيعي الثقافي 1ج   

على التراث الحفاظ الحفاظ على الطبيعة  الطبيعة + علم المياه 
حماية على  الجمعية الملكية لحماية الطبيعةستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مع وزارة السياحة واآلثار و 1.1ج 

 الطبيعية التي تم تحديدها على أنها ساحاتاألثري، والملموقع البترا  الطبيعية والممتلكات وتعزيز القيم 
 .للغاية خارج الموقع ةمهم
إدراج المناطق ذات األهمية الطبيعية والبيانات المرتبطة بها كطبقات في نظام إدارة البيانات القائم على نظام  2.1ج 

 (3)أ المعلومات الجغرافية
وتوظيف موظفين متخصصين )مثل علم  الحيوي ستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بإنشاء وحدة التنوع  3.1ج 

ً وعلم تشكل األرض طبيعةوال مياهوالالبيئة  في الحفاظ على  محمية البترا األتريةإلى جنب مع موظفي  ( للعمل جنبا
 األصول الطبيعية للموقع والحفاظ عليها.

ون متكامل مع محمية البترا األثرية بإدراج حماية المنطقة الطبيعية كمك سلطة إقليم البترا التنموي السياحيستقوم  4.1ج 
الترجمة الفورية وتجربة  لدى الزائر فيما يخص، وتحسين الوعي إلدارة الموقع، بما في ذلك المناطق المحمية

 الزواراألوسع
توجيهية/ إجراءات لإلدارة المشتركة للموارد الثقافية  بوضع مبادئستقوم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  5.1ج 

 .ةضاربمصالح المتوالطبيعية في الموقع، بما في ذلك التعامل مع المجاالت ذات ال
ثرية يب لموظفي محمية البترا األسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ستقوم بالعمل مع الشركاء على توفير التدر 6.1ج 

 وموظفي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الحاليين على حفظ وإدارة الموارد الطبيعية في سياق موقع ثقافي.

 لجهات الفاعلة الرئيسيةا دائرة اآلثار العامة , محمية البترا األثرية , سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

، IUCN , اإلتحاد العالمي لصون الطبيعةUNDP األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج اليونيسكو, 
، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وزارة ICOMOSالمجلس الدولي للمعالم والمواقع 

 ( ASIZAالبيئة، منطقة محمية وادي رم )سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية 

 الشركاء

 إقليم البترا التنموي السياحيسلطة  ،اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 
 ألخصائيي التنوع البيولوجي في محمية البترا األثرية تكاليف الموظفين

 التمويل

؛ دمج الطبقات دارة التراث الثقافي بشكل مشتركإنتاج تعليمات مخصصة للبترا إل:  2018
 GIS المعلومات الجغرافية الثقافية والطبيعية في نظام 

ثرية ووزارة محمية البترا األو سلطة إقليم البترا التنموي السياحين توقيع مذكرة تفاهم بي
 السياحة واآلثار

 زمنيالطار اإل

 اإلعتماد وطنية بعد الترشيح ووضع الممارسات اإلدارية المرتبطة بها محميهك اعالن البترا
 في الجيدةالممارسات  الحفاظ على اآلثار من يستفيد مجال، في المناهج المتكاملة 

من الممارسات الجيدة للحفاظ على  يستفيد الحفاظ على الطبيعة ، والحفاظ على الطبيعة
 .اآلثار

 المجلس الدولي للمعالم والمواقعهناك تركيز متزايد من اليونسكو و ICOMOS 
على نهج مشتركة ومتكاملة لحماية والحفاظ IUCN اإلتحاد العالمي لحفظ الطبيعة و

 .والطبيعيةعلى البيئة الثقافية 

 القيمة المضافة

  وزارة البيئةإقليم البترا التنموي السياحي وسلطة توقيع مذكرة تفاهم بين 
 لتشمل التخصص في الحفاظ على الطبيعةمحمية البترا األثرية في  اتع القدريتوس 

في اإلدارة الفعالة للموارد الثقافية والطبيعيةمحمية البترا التدريب المنتظم لموظفي   

المتابعة  مؤشرات
 والمراقبة

ويتم  "المنطقة المحمية الطبيعية" مكانةتم إعداد ملف ترشيح للبتراء للحصول على 
يتم دمج عدد من التوصيات المتعلقة باإلدارة المشتركة للقيم الطبيعية مراجعته حالياً. 

الثقافية التي تشمل . كما تعترف هذه القيم األوسع من المناظر والثقافية في خطة اإلدارة هذه
 الممارسات الزراعية والمستوطنات.

 خلفية عن الموضوع

 أهداف التنمية المستدامة 11.4
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. فيما يتعلق بملف ترشيح المحمية الطبيعية الوطنية، اإلستمرار بدعم التنوع الحيوي من مختلف الجهات الوطنية 2ج 
 والدولية

األراضيالتخطيط و إستخدام  الحفاظ على الطبيعة   

 الوطنية للمحميةحماية الدارة فعالة واإللتوفير  الجمعية الملكية لحماية الطبيعة العمل بشكل وثيق مع 1.2 ج
 .العمل بشكل وثيق مع وزارة البيئة من أجل تفعيل مذكرة التفاهم 2.2ج 
 .الحيوي االتصال والعمل مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل الحصول على الدعم الالزم لحماية التنوع  3.2ج 
 (1ج  البناء على تعزيز جلسات التوعية مع المجتمعات المحلية )على النحو المبين في 4.2ج 

 لجهات الفاعلة الرئيسيةا سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
الجمعية  ،UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،IUCNاإلتحاد العالمي لصون الطبيعة 

 وزارة البيئة ،الملكية لحماية الطبيعة
 الشركاء

 التمويل تمويل خارجي متعلق بمشاريع البيئة
 رتبط بالجدول الزمني للترشيحم

 الطبيعةالجمعية الملكية لحماية  معتأثير فوري لبدء العمل 
 زمنيالطار اإل

  في الجيدةالممارسات  الحفاظ على اآلثار من يستفيد مجال، في الحفاظالمناهج المتكاملة 
من الممارسات الجيدة للحفاظ على  يستفيد ، والحفاظ على الطبيعةالحفاظ على الطبيعة

 .اآلثار
 إلشراف الفعال للبيئة الطبيعيةا. 

 القيمة المضافة

 والمنظمات الرئيسية التي تعمل  البترا التنموي السياحي سلطة إقليم شراكات بين إنشاء
ً مع والمنطقة موقع التراث العالمي البترا يم الطبيعية والتنوع البيولوجي للحماية الق ا

 .العازلة
  الذين يعملون في أنشطة الحفاظ على  سلطة اقليم البترا السياحيةزيادة في عدد موظفي

 الطبيعة
  الموظفين لدعم أنشطة الحفاظ على وبرامج التدريب  التمويل من أجلعلى الحصول

 .الطبيعة
  النباتات والحيوانات ،حماية البيئة الطبيعيةلللقياس تحسينات قابلة،  ً لخطوط األساس  وفقا

 المحددة في ترشيح المنطقة المحمية الطبيعية

المتابعة  مؤشرات
 والمراقبة

 المستدامةأهداف التنمية  15.5 ,11.4
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 وضع خطة مستقبلية للحفريات والمناطق ذات األولوية للبحث والتنقيب والحفاظ .3ج 

على التراث الحفاظ اآلثار   

المستمرة في الموقع ،  األبحاث نتائجومختلف  ( 4)ج مراجعة األعمال األثرية التي تجري في البترا بناًء على 1.3ج 
لتنقيب اللبحث،  مستقبلية بإعداد خطة إقليم البترا التنموي السياحي اللجنة الفنية من دائرة اآلثار العامة / سلطةستقوم 

 .والحفاظ على التراث
ً  ستقوم 2.3ج  العازلة ، بما في ذلك داخل المنطقة األولويةذات المجاالت المعرضة للخطر و  بتحديداللجنة أيضا

 . وخارجها
، ستقدم اللجنة الفنية توصيات للحد من المخاطر خطر"ديد المناطق بأنها "معرضة للفي الحاالت التي تم فيها تح 3.3ج 

 .حفريات عند الضرورةالللبحوث و ةخطة المستقبليالتوصيات  بما في ذلك
المنتظمة وتحفيز البحث  الندواتمناقشة المجاالت ذات األولوية مع الجامعات األردنية والمعاهد الدولية من خالل  4.3ج 

 أولوية كالمحددة  مجاالتالفي 

لجهات الفاعلة ا سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اللجنة الفنية من دائرة اآلثار العامة /
 الرئيسية

 الشركاء مجموعة النقاش الخاصة باآلثار / الجامعات األردنية والمعاهد الدولية
 ل اللجنةمعداخلي من أجل  تمويل

 (...الحفريات الطارئة )المناطق المعرضة للخطر
 التمويل

 : اإلنتهاء من الخطة المستقبلية األولى 2019
ً مراجعة ال  خطة سنويا

 ةرئيسية سنوي مراجعات: خمس  2024

 زمنيالطار اإل

 هذه المناطق، وضمان  تحديد المناطق المعرضة للخطر وتحديد أولويات الحفريات في
 رئيسيةال اطقمنال قيمة أو حمايةبيانات أي  عدم فقدان

  ذات األولوية التي تدعم  المناطق والمجاالتإلى  في العمل في البترا المهتمةالفرق توجيه
 أيًضا دعم توليد الدخل في المناطق األكثر هامشية هايمكنالتي الفهم العام للموقع و

 إلى ممارسات بحثية تعاونية  والذي سيؤديالعالقة بين صناع القرار وفرق البحث  تعزيز
 لمية اإلستثنائيةوقيمته العا ستفيد في حماية الموقع

 

 القيمة المضافة

  اتقائمة األولويإصدار 
  ذات األولوية والمناطق مع المجاالت ونتماشيالبحوث والحفريات  
 (مراجعات دورية )تحديثات سنوية وخمس مراجعات سنوية 

المتابعة  مؤشرات
 والمراقبة

أهداف التنمية  11.4
 المستدامة
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 . إجراء مراجعات وتقييم دوري لألبحاث األثرية أو الحفريات التي تجري في الموقع 4ج 
على التراث الحفاظ اآلثار   

لتقييم ما مشروع بحث  /حفريات ألنشطة كل مهمة / على أساس دوري إجراء مراجعةدائرة اآلثار العامة ستقوم ب 1.4ج 
 .ورؤيتهمأنجزوه وجمع معلومات عن خططهم المستقبلية 

محمية البترا ودائرة اآلثار العامة  تزويدالبترا  يُطلب من جميع البعثات األثرية ومديري الحفريات العاملين في 2.4ج 
 .عن جميع أبحاثهم المنشورة في المجالت العلمية وتقارير للنتائج التي توصلوا لهابتحديثات سنوية األثرية 

ات مع زوار الموقع المعلوم لمشاركةعلى استعداد  أن تكون كل بعثة تعمل في البترا ، يجبخالل الموسم الميداني 3.4ج 
 .تصال لهذا الغرضإوتعيين مسؤول 

 متابعة أعمال أرشفة التقارير العلمية عن نتائج الحفريات )التقارير األولية( التي دائرة اآلثار العامة ستقوم ب 4.4ج 
 لبترا األثرية.محمية اودائرة اآلثار العامة تستلمها 

البترا ( التي قد تثري قصة اآلثار والقطع األثريةكتشافات الجديدة )جرد سنوي لإلبدائرة اآلثار العامة ستقوم  5.4ج 
 (6، ج4)ب سيرية للزوار )الموقع االلكتروني، المتحف، المرشدين السياحيين(اإلشارات التفمع   هاربطو

لجهات الفاعلة ا اللجنة الفنية من دائرة اآلثار العامة / سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ،دائرة اآلثار العامة
 الرئيسية

 الشركاء , مجموعة النقاش الخاصة باآلثارفي البترا العاملةثرية األبعثات ال
 التمويل التمويل التشغيلي من دائرة اآلثار العامة 

 زمنيالطار اإل مراجعة دورية لألنشطة 2020
 الحفاظ على نظرة عامة على الموقعفي  محمية البترا األثريةودائرة اآلثار العامة  دعم ،

 .والتخطيط المستقبلي الجديدةوالبحوث 
 تصبح المهمات األثرية أكثر تركيًزا ومواءمة األبحاث والحفريات البحثية بشكل أفضل س

 .مع األهداف
 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي / دائرة اآلثار العامة  تقوية الحوار والتفاهم بين فرق

 .وفرق المشروع

 القيمة المضافة

 محمية البترا األثريةودائرة اآلثار العامة  إرسال التقارير المنتظمة إلى 
  (4)د في قاعدة بيانات اإلدارةالمعلومات دمج 
  دائرة اآلثار العامة األردنية.نشر تقارير الحفريات واألبحاث للنتائج األولية في حوليات 

المتابعة  مؤشرات
 والمراقبة

 المستدامةأهداف التنمية  11.4
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 ظ والنشر ا. تطوير تعليمات فيما يخص تصاريح الحفريات والحف5ج 
على التراث الحفاظ اآلثار   

" المتعلقة بمواقع االثرية في األردنالمشاريع  تعليمات  "من   16تفعيل المادة رقم ستقوم ب دائرة اآلثار العامة 1.5ج 
 .التراث العالمي

 (8)د إجراءات الصحة والسالمة لتشملتتضمن خطة إدارة تشغيلية س للحفرياتطلبات الحصول على تصاريح  2.5ج 
 .ظا، والنشر المنتظم للنتائج واإلجراءات المقترحة للحف(11الركام والطمم )دللتخزين و/ أو التخلص من 

 كنقطة اتصال رئيسية معليعمل  تعين مسؤول معلوماتس ظاحفريات و / أو مشاريع الحفتقوم بالبعثات التي  3.5 ج
 (4.3محمية البترا األثرية )جودائرة اآلثار العامة 

شفها العلمية التي اكت االبحاثفي دراسة أو نشر  الدائرةالرسمي فيما يتعلق بحق دائرة اآلثار العامة  تفعيل قرار 5.4ج 
 كتشاف أو إغالق المشروعتاريخ اال سنوات من 5إذا لم يتم نشرها خالل وذلك أو مديري الحفريات  الباحثين

على نشر نتائجها النهائية أو اكتشافاتها الجديدة في  بعثات األثرية العاملة في البتراع التشج دائرة اآلثار العامة 5.5ج 
 دوريات دائرة اآلثار العامة

مسؤولة عن تنفيذ هذا التشريع ستكون  الفنية من دائرة اآلثار العامة / سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اللجنة 6.5ج 
 (2)أ .والحفاظ على حوار سلس مع البعثات

 لجهات الفاعلة الرئيسيةا اللجنة الفنية من دائرة اآلثار العامة / سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
 الشركاء البعثات األثرية ،محمية البترا األثرية 

 التمويل الميزانية التشغيلية في دائرة اآلثار العامة
2018  ً  زمنيالطار اإل فصاعدا

  لعمل الذي يتم تنفيذه في البتراارؤية تحسين 
 الرئيسيين والبعثات الجهات المعنيةمشاركة البيانات بما في ذلك بين  تحسين 

 القيمة المضافة

 للنتائج التي توصلت إليها من قبل دائرة اآلثار العامة  سنوية /منشورات دورية
 البعثات

 تقرير حالة الحفاظ لليونيسكو 

المتابعة  مؤشرات
 والمراقبة

 أهداف التنمية المستدامة 11.4
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، الالفتات ،مركز الزوار ،)المتحف. تطوير سياسة تفسير الموقع وذلك بالربط بين محتويات التفسير الحالي 6ج 

 التطبيقات( وذلك إليجاد قصة مكان مترابطة 
على التراث الحفاظ اآلثار الشرح + خطة إدارة الزوار  

وتدعم قصة  ترويمرجعية وغيرها من المراجع الداعمة الموثوقة التي المصادر ال تحديدإدارة المعرفة:  1.6ج 
  لبترال"متماسكة" )تم التحقق منها( 

بما في ذلك  ا,المتفق عليه القصةتعكس سضمان أن جميع المواد الدعائية الرسمية محمية البترا األثرية ستقوم ب 2.6ج 
 لمشاركةوالتطبيق ، والنشرات والكتيبات المتاحة في الموقع ؛ إنشاء وسائل  (visitpetraموقع زيارة البترا اإللكتروني )

 .ر المعلومات الرسميةوتحديث المعلومات في جميع مصاد
العاملة في موقع البترا  البعثات البحثيةوطلب مالحظات دورية / سنوية من البعثات األثرية ست دائرة اآلثار العامة 3.6ج 

 للبترا النهائية لدعم تفسير وقراءة قصة متماسكة مواكتشافاته ملمشاركة نتائجه
وتوضيح قيمها للمساعدة في إثراء  المخزنيتم عرضها في المتحف أو سالتي  والقطعتقييم المصنوعات اليدوية  4.6ج 

 .البتراإلى قصة  ةالمتحف وإضافة قيم
في لتوحيد اإلشارات التفسيرية  التعليماتمجموعة من  بإصدار دائرة اآلثار العامةو  محمية البترا األثريةستقوم  5.6ج 

 الموقع وتجنب تكرار المعلومات
 لتسهيل زيارة السياح وربط المعالم مع بعضها البعض تجاهيةاإلالفتات الالسياحية وعرض  تحديد المسارات 6.6ج 
 أو أعمال الحفر أو أعمال الصيانة في البتراء الحاليةم مركز الزوار للعروض المؤقتة على األبحاث استخدإ 7.6ج 
 (19ه)

 لجهات الفاعلة الرئيسيةا اآلثار العامةدائرة )مديرية إدارة الموارد الثقافية(  محمية البترا األثرية
مديرية السياحة في سلطة إقليم البترا  ،)المتحف(  JICA وكالة اليابان للتعاون الدولي 

 دوليةالبعثات ال ،التنموي السياحي
 الشركاء

 التمويل 
 زمنيالطار اإل 2019

 القيمة المضافة حول الموقع للزائرين سق للمعلومات سرًدا متماسًكاتسيوفر نهج م 
 ( رضا الزائرين )التغذية الراجعة 
 برنامج المعارض المؤقتة في مركز الزوار 

المتابعة  مؤشرات
 والمراقبة

 أهداف التنمية المستدامة 11.4
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 . تطوير مسارات بديلة للزوار لزيادة إنتشار الزوار وإطالة اإلقامة بالموقع7ج 

الزوارالشرح + خطة إدارة   الحفاظ على الطبيعة المجتمع المحلي إدارة المخاطر 
 .بصحبة مرشدجعل المسارات المحددة خارج المنطقة األساسية آمنة للزيارات  7.1ج 

)على سبيل المثال ، مستوطنات ما قبل التاريخ في بيضة( والتأكد من وجود البنية التحتية  للزوار لتطويرها تحديد مناطق بديلة
 .للزوارالالزمة 

 ق البارد )البترا الصغيرة( للزوار كوسيلة لنشر السياحة عبر الموقعيالترويج لس حسينت 7.2ج 
 مع الفتات ومواد تفسيرية للزوار المحميةتعزيز مسارات ومواقع إضافية داخل وخارج  7.3ج 
د ااألساسيات ( والتأكد من وجوالبيضامنطقة تحديد مناطق إضافية للتطوير للزوار )مثل مستوطنات ما قبل التاريخ في  7.4ج 

 ، بما في ذلك الالفتات والمواد التفسيريةالالزمة للزوار
بشكل  المعلومة خارج المنطقة األساسية وضمان توصيل بصحبة مرشد الزيارات  سعارأإضفاء الطابع الرسمي على  7.5ج 

 (والتطبيقات اإلنترنتواضح للزوار في الموقع ومن خالل وسائل اإلعالم المختلفة )مواقع 
 توفير الصحة والسالمة وتدريبهم في( 4)ب للقيام بجوالت بديلة تدريب المرشدين  7.6ج 
 ( 1)هـ  الطبيعةوالطبيعية للموقع بما في ذلك النباتات والحيوانات  المزاياتفسير  شمل 7.7ج 
 اإلقامة مع العائالت المحليةقة المحيطة مثل العمل مع المجتمعات المحلية لتطوير تجارب سياحية بديلة في المنط 7.8ج 

 (5( )بوالمخيمات )خارج المنطقة العازلة
  ومسار العصر الحجري الحديثنزل فينان البيئي ،  مع درب االردنمسارات ال ربط 7.9ج 
 

لجهات الفاعلة ا محمية البترا األثريةالسياحة في  مديرية
 الرئيسية

منظمة وكاالت السفر  ،المرشدين السياحيين في البتراجمعية  ،السياحيسلطة إقليم البترا التنموي 
) للمسارات التي تعبر  ASIZAمنطقة العقبة اإلقتصادية  سلطةجمعية درب االردن , ،في البترا 

 العمارين(  ،المجتمعات المحلية المشاركة بالمسارات ) على سبيل المثال  ،الحدود(

 الشركاء

)ب  والتعاقد مع المرشدين السياحيين في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الميزانية التشغيلية
4) 

 التمويل

 ً  زمنيالطار اإل سنتين فصاعدا
( تسهيل سهولة الحركة والوصول إلى المواقع 24التحتية للنقل المحسنة )سياسة د  البنيةمن شأن 

 البديلة.
 اإلعتماد

 المناطق المركزية للموقع؛ انتشار الزوار منشجع على التتحسين إدارة الزوار، و 
  الموقع ؛قيمة يضيف إلى تجربة الزائر وتقدير 
 إمكانية زيادة مدة إقامة السياح 
 .يمد المزايا االقتصادية للسياحة إلى مختلف المجتمعات؛ المجموعات 

 القيمة المضافة

 ؛توفير المسارات آمنة الستخدام الزائر 
 منطقة البيضا.في زائرلل التأكد من البنية التحتية 
  مرشد على مسارات وزيارات  مرافقةعدد المرشدين من منطقة البيضا الذين تم تدريبهم على

 لمنطقة البيضا.
 عدد الزوار الذين يقومون بمرافقة مرشدين/ وزيارات لمناطق بديلة؛ 
  (8ردود فعل إيجابية على المسارات التي تم تلقيها من خالل استطالعات الزوار )و 
 الزائر على أساس سنوي. /عدد الليالي زيادة فيال نسبةإحصائيات الزائر تظهر 

المتابعة  مؤشرات
 والمراقبة
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 للفعالياتوالخيول واستخدام الموقع  باألدالءالمرتبطة  محمية البترا األثرية /قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قوانين  عزيزت. 8ج

  إدارة المخاطر  السياحة

( والدعم 2000خطة التشغيل ) استناداً إلى التعليماتحديث ونشر بت محمية البترا األثرية/قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-8ج
 في هذا الصدد.أنظمتها و قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قانون تنفيذ عن طريق 

عربات الخيول والمكاتب السياحية حول أهمية تنفيذ هذه أصحاب مع المرشدين و بالتنسيق قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-8ج
 .التعليمات

تدريب و التعليمات تنفيذدعم في لالمؤهلين داخل الموقع ل المحمية جوالةد اعدأزيادة ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  3-8ج
 .التعليمات تنفيذوإدارة الجوالة على 

إعداد تقارير ما بعد التقييم بعد األحداث الرئيسية لتحديد أي ب محمية البترا األثرية /قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  موظفيقيام  4-8ج
 .التعليماتالتغييرات في عن بالغ اإلو التعليمات تنفيذ في  يتم استخدامهاآثار سلبية على الموقع. هذه التقارير 

 ، محمية البترا األثرية، دائرة اآلثار العامة، وزارة السياحة واآلثارقليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الرئيسيةالجهات الفاعلة 

، وأصحاب الفنادقالفعاليات  يمنظمجمعية ، أدالء السياح األردنيةالخيول، جمعية  مالكي جمعية   الشركاء
 (أصحاب األكشاك)مثل  اتالخدم ومزود

 التعليمات تنفيذلالتكاليف التشغيلية الالزمة   التمويل
  جوالة المحميةتوظيف تكاليف 

 التعليماتونشر  تعديل: 2018 اإلطار الزمني
 تنفيذهاوالبدء في  عن التعليمات : إبالغ مجموعات المستخدمين2019
 وتحديث المبادئ التوجيهية بناء على الخبرة المكتسبة تعديل: 2023

 تجربة الزوار تحسين  القيمة المضافة
 سالمة الموقع تحسين 
 لموقع التراث ، والقيم الثقافية والطبيعية األخرى االستثنائيةعلى القيمة العالمية  اآلثارمن  الحد

 والبيئة المحيطة به العالمي

 (1والزوار ) مالحظات  مؤشرات المتابعة والمراقبة
 نخفاض في شكاوى الزواراال 
  (محمية البترا األثرية تجريهتقارير األحداث )بما في ذلك تقييم ما بعد الحدث الذي 

 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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تحقيق منافع اقتصادية مستدامة من خالل بناء تساهم في قع التي تدعم المشاركة المحلية وتشجيع المبادرات المرتبطة بالمو. 9ج

 العمل فرص والوصول إلىالقدرات 

 التراثعلى ظ احفال المجتمع اآلثار

( ودعمها Se’laإقامة روابط مع المنظمات الداعمة )مثل ب محمية البترا األثرية/قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-9ج
 التي تجري في الموقع ظاالحفأعمال لتصبح مراكز راسخة للعمالة المحلية وبناء القدرات المرتبطة باألعمال األثرية و

 العاملينتوجيه البعثات العاملة في الموقع لتدريب وتوظيف ب محمية البترا األثرية/قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-9ج
 المحليين والتنسيق مع المنظمات المحلية القائمة التي تقدم بالفعل التدريب وبناء القدرات

الوقائية ويتم  الحفظتدريب العاملين المحليين على ممارسات  يتم ضمان، (2، ب1ب) ظاحفال كجزء من إنشاء مركز 3-9ج
 االحتفاظ بهم في مواقع دائمة لمواصلة هذا العمل

وتحديد الفرص لتوظيفهم في  الذين تم تدريبهملسكان المحليين لقاعدة بيانات ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة احتفاظ  4-9ج
 المشاريع

ً  5-9ج ي تقديم تحديثات منتظمة وتدريب للموظفين الدائمين ف يتم، (1ب) لمحمية البترا األثريةمع خطة التدريب السنوية  تماشيا
  دعم من البعثات العاملة في الموقع.ال ويشمل ذلك، الموقع

 محمية البترا األثرية/قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 (Se’la)مثل  المحليةالمنظمات   الشركاء

  ظاالحفالمخصصة ألعمال  ميزانيةال  التمويل

ً  2018 اإلطار الزمني  فصاعدا

ً  توليد  القيمة المضافة  االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بها المنافعمع  العمالة الدائمة والمستمرة محليا
 القيمة العالمية االستثنائيةفي الموقع لحماية اآلثار و العملية والمعرفة اتالقدر تحسين 
 الفهم المحلي لقيم التراث دعم 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  الوقائي كل عام الحفظالمدربين في مجال  العاملينعدد 
  سنوات بعد التدريب 10و 5 خالل الحفظالمدربين العاملين في مجال  للموظفينالنسبة المئوية 
  االحتفاظ باألجور والمسارات الوظيفية للتنمية المتاحة للموظفين المدربينمؤشرات 

 3-9، 3-2، 4-1 أهداف التنمية المستدامة
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 دعم مركز تنمية أم صيحون باالدوات الالزمة  الستدامة نشاطاته ودعم  للمجتمع المحلي. 10ج

  التعليم المجتمع

وتمكينه من تقديم برامج  صيحونتحديد مصدر دخل منتظم للحفاظ على مركز أم ب البترا التنموي السياحيقليم إسلطة قيام  1-10ج
 حتى اآلن.التي نُفذت نجاح البرامج والمبادرات ستفادة من واال المنتظمةالدعم 

 مراجعة نشاط التدريب والدعم المقدم من المركز وفائدته للمجتمع المحلي 2-10ج
 فرص العمل توفير االت ذات األولوية للمجتمع المحلي ووضع البرامج التي تستجيب للحاجة وتؤدي إلىتحديد المج 3-10ج
 فرص العمل الحصول على لديها إمكانية أقل في لنساء والفئات التي با للبرامج المعنية مع إعطاء األولويةتقديم البرامج  4-10ج

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة مركز أم صيحون،  الجهات الفاعلة الرئيسية

 المنظمات غير الحكومية  الشركاء

 خارجية لمشاريع محددة بدعم من تمويالت، للتمويل األساسي قليم البترا التنموي السياحيإسلطة   التمويل

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة اللتزام  2018 اإلطار الزمني

 اجتماعية اقتصادية للمجتمع المحلي تقديم منافع  القيمة المضافة
 م لألفراد والمجتمعات الضعيفةقيّ  دعم تقديم 
 الوصول إلى أسواق العملإمكانية القدرات لدعم  تطوير 
 أفضل لالحتياجات المحددة محلي ةستجاباالالدخل الدائم التخطيط المسبق و يشجع ً  ا
  السكان المحليينبتقدير المركز يحظى 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في المركز 
 لبرامج الحاضرين ل عدد البرامج الجديدة التي يتم تشغيلها في المركز كل عام وعدد 
 ( من يحضرون البرامج في المركز خالل عام وخالل عامين من إكمال %معدالت توظيف )

 البرنامج
  في النشاط االقتصادي )من خالل التوظيف أو من خالل  المئوية في عدد النساء المشاركاتالزيادة

 ملكية األعمال(

كان هناك عدد من البرامج والمبادرات في المركز التي حققت نتائج ناجحة، مثل البرامج الصيفية  عن الموضوع خلفية
ً شخص 14أو مبادرة أخرى قام فيها  ألطفال المدارس  بزرع أغذية عضوية. صيحونمن سكان أم  ا

 والذي من شأنه أنثل القضية الرئيسية في أنه ال يوجد مستوى أساسي من الدخل الدائم للمركز تتم
أن يتم  جيب لالحتياجات المحلية وتمكينوتطوير البرامج التي تست المسبقيساعده على التخطيط 

 مناسب.تنسيقها بشكل 

 3-2ب، -1 أهداف التنمية المستدامة
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 التراث الثقافي غير المادي علىالحفاظ دعم . 11ج

 االستدامة السياحة المجتمع

جوانب تراثها الثقافي غير المادي )التقاليد والتعبيرات الشفهية؛ رواية  لتحديدالمجتمع المحلي في كل قرية  فئاتالعمل مع  1-11ج
القصص؛ فنون األداء؛ الممارسات االجتماعية والطقوس واألحداث االحتفالية؛ المعرفة والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون؛ 

 الحفاظ عليها أكثرلخ( التي يمكن إ ؛الحرف اليدوية التقليدية
ً  االنخراط 2-11ج غير المحلي اللضمان نقل التقاليد إلى األجيال الشابة والحفاظ على مجاالت التراث الثقافي  مع األجيال األكبر سنا

 المادي 
المجتمع المحلي في كل قرية لتحديد جوانب تراثها الثقافي غير المادي التي يمكن تطويرها لدعم صناعة  فئاتالعمل مع  3-11ج

 ص العمل المحليةالسياحة المحلية وتوليد فر
 المحتملين وفرص السوق الخارجية المرتبطة بالتراث غير المادي الزوار الوافدينلتحديد طلبات لسوق ل إجراء دراسة  4-11ج
تحديثها والعالمة التجارية "صنع في البترا" لتحديد المجاالت الرئيسية للحرف اليدوية التي يمكن تطويرها  علىالعمل  5-11ج

 إضافة قيمة إلى المنتجات من المنطقة ودعمها للوصول إلى أسواق جديدة -المشترين الحاليين  لتنال إعجابحسب االقتضاء 
 /للفعالياتتقديم الطعام  والنظر في خيارات (Petra Kitchen) مطبخ البترا مطعم نجاح من مطاعم المحليةاستفادة ال 6-11ج

 مجموعات الزوار إلخ.
أو بيعها استخدامها في الفنادق المحلية و/ يمكن بيعها للزوار أوالتي ، سواء ية الرئيسية من المنطقةات الغذائتحديد المنتج 7-11ج

 "صنع في البتراالعالمة التجارية " بحيث تحملفي أماكن أبعد 
 المحلية في فنادق ومطاعم البترا دعم الزراعة العضوية وتشجيع استخدام المنتجات العضوية 8-11ج
 دعم التسعير العادل والتسويق للمنتجات الجديدة التي يتم تطويرها.ب قليم البترا التنموي السياحيإ سلطةقيام  9-11ج

، المجتمعات المحلية، المنظمات غيرالحكومية المحلية )تشمل جمعية قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية
 (Se’la العمارين التعاونية، مؤسسة بيت األنباط،

 جامعة الحسين بن طاللالمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية بما في ذلك مركز األميرة بسمة في   الشركاء
 بيت األنباطو والجمعية الوطنية للمحافظة على البترا

 المشاريع الناشئةدعم وتمويل تقديم الالمنظمات غير الحكومية ل  التمويل
 ذاتية الدعم الشركات تصبح
 "صنع في البترا" وتعزيزهاالعالمة التجارية  على للحفاظ قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  تمويل

 +2019 اإلطار الزمني

ً   القيمة المضافة  في النشاط االقتصاديذات أقل مشاركة  وللفئات توليد الدخل محليا
 دوراً في تعزيز الهوية المحلية سيلعبوحفظه التعرف على التراث الثقافي غير المادي  إن 
  التراث الثقافي غير المادي هو عامل مهم في الحفاظ على التنوع الثقافي في مواجهة العولمة

 المتنامية
 يضيف إلى تنوع المنتجات السياحية ويعزز تجربة الزوار 
  ً ً  توفر األنشطة بُعدا  وسكانهانخراطهم العاطفي مع المكان  وتعزز وارلتجربة الز حسيا
  مجتمعات خارج وادي موسى.إلى النشر النشاط السياحي 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 )عدد الشركات المحلية القائمة على التراث غير المادي )على أساس سنوي 
  عدد الوظائف التي تم إنشاؤها في كل منطقة وطول الفترة الزمنية التي يتم فيها الحفاظ على

 سنوياً(الوظائف )تتم مراقبتها 
  الدخل المتولد من األسواق نسبة )%( المنتجات المحلية و إليها تصلالتي مدى األسواق الخارجية

 الخارجية
 ظ عليها في الممارسة المحليةوالمحاف   المستمرة دليل على األنشطة التقليديةال 

 ب-12، 4-11، 3-9، 9-8 أهداف التنمية المستدامة
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 المحيطة بالموقع واستخدامها ألغراض السياحة المناطق في  التراثيةالقرى  وحفظدعم حماية . 12ج

 التراث على ظاحفال المجتمع السياحة

وحفظها  لحمايتها أحكام وإدراجخطة استخدام األراضي لتحديد مناطق المنازل التقليدية كأصول للتراث الثقافي  مراجعة 1-12ج
 المنطقة العازلة. تعليماتفي 

طرق  لتحديدبشكل وثيق مع المجتمعات المحلية وأصحاب الممتلكات التقليدية  قليم البترا التنموي السياحيإسلطة عمل  2-12ج
 وحيثما أمكن إعادة استخدامها بطرق تحمي وتعزز قيمها الثقافية والمعمارية حفظها يمكن من خاللها 

من أجل التجارب تطوير المناطق التقليدية  لقائمة علىا مع المجتمعات المحلية قليم البترا التنموي السياحيإسلطة عمل  3-12ج
 (23د، بما في ذلك النقل )ه المناطق بشبكات البنية التحتيةلضمان ربط هذ ةيلسياحا

 (7جالتجمعات الحضرية التاريخية لتعريف الزوار بالتراث غير المادي للمنطقة )ب تتصلتعزيز المسارات التي  4-12ج

  ، دائرة اآلثار العامة قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 ، أصحاب الممتلكات التاريخية، الشركاء االستثماريينالمجتمع المحلي  الشركاء
 (johud.org.jo) جهد" "

)الستثمارات  قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ، استثمارات صغيرة )قروض(، منظمات غير حكومية  التمويل
 والبنية التحتية الحضرية( المناطقفي 

 سنوات 5-3 اإلطار الزمني

 ستتم حمايتها سريعة االختفاء في المنطقة العاميةالعمارة   القيمة المضافة
   لبترا لالمعالم التي تضيف إلى تجربة الزوار والتي تتماشى مع هوية العالمة التجارية خلق

 فترة اإلقامة على إطالة ما قد يعمل، )والبقاء فيها( زيارتهاللسياح التي يمكن واألماكن البديلة 
 االقتصادية للسياحة إلى منطقة أوسع وإلى المجتمعات المحلية المنافع نشر 
 التاريخية غير  المستوطناتسابقة إلعادة استخدام مجموعات لممارسات الجيدة ول تقديم نماذج

 ألغراض تتعلق بالسياحةاألخرى المستخدمة 

المتابعة مؤشرات 
 والمراقبة

  يعدد الوظائف المحلية التي ً  تم إنشاؤها في فندق حياة زمان سنويا
 من خالل التي تتم من الخدمات والمبيعات اإلضافية المتحققة السنوية لالقتصاد المحلي  المنافع

 فندق حياة زمان
  قرية إلجي للشركات المحليةمن المنافع االقتصادية السنوية 
  التي الشركاتعدد  ً  أو حولها المحفوظة في المستوطنات التقليدية  تتم إدارتها محليا

ً ة العامية غير محمية قانونعمارال عن الموضوع خلفية حيث تُعتبر شيئاً يرجع تاريخه إلى ما بعد من خالل قانون اآلثار  ا
اختفاء المباني التقليدية إذا لم يتم  تنطوي على ة. ولذلك هناك مخاطر وشيكميالدية 1750 سنة

 للزوارإعادة ترميم قرية الطيبة التاريخية كفندق فخم تجربة بديلة  قدمتالحفاظ عليها بشكل كاٍف. لقد 
دولياً بصفته مشروع ال هذا تم دعم باإلضافة إلى ذلك،ية لمجتمع الطيبة. كما قدمت عائدات اقتصاد

ن( إعادة افتتاح فندق )حياة زما ت. تمأصليةزوار تجربة  لتقديمووسيلة  الممارسات الجيدةمثال على 
بيع و لعرضعن توفير منفذ  ، فضالً توظيف القرويين المحليينمع في اآلونة األخيرة بعد تجديده، 

 الحرفية )مثل الفخار(.و المحلية لمنتجاتا
وادي موسى، حيث في  إلجيوهناك مشروع حالي آخر هو مجموعة من المباني المعروفة باسم قرية 

 جايكا بتشجيع الشركات المحلية الناشئة.وكالة تقوم 

 ب-12أ، -11، 4-11، 9-8، 3-8 أهداف التنمية المستدامة
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 ومع المدارس المحلية لشبابمن أجل  ا مواصلة برامج بناء الوعي . 13ج

  المجتمع التعليم

وغيرها من المنظمات للعمل مع المدارس  الوطنية للمحافظة على البتراالجمعية دعم استمرار البرامج التي طورتها  1-13ج
 الوعي بالتراث الثقافي والبيئة الطبيعية على بناءالمحلية 

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة في منطقة  يةوالشباب يةبرامج التدريبالأفضل بين المنظمات التي تقدم بصورة تنسيق ال 2-13ج
قليم البترا إسلطة ي تطوير المواد التعليمية التي يمكن استخدامها في المدارس أو ورش العمل في منطقة االستمرار ف 3-13ج

 الوعي بالموقع وأهميته لألردن. لرفعوخارجها  التنموي السياحي

الجهات الفاعلة 
 الرئيسية

 الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، اليونسكو، المنظمات غير الحكومية المحلية

 ، المجتمعات المحلية، وزارة التربية والتعليمقليم البترا التنموي السياحيإسلطة   الشركاء

 الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا تحصل على التمويل من الجهات المانحة، اليونسكو  التمويل

 2020لعام  التطويرأهداف مزيد من وضع البرامج الجارية مع  اإلطار الزمني

يمكن أن تؤدي مشاركة الشباب في الموقع إلى الحد من التخريب وزيادة ملكية الموقع؛ دعم إدارة   المضافة القيمة
 الموقع

 قيم الموقع إلى جمهور أوسع أيصال 
 وإدارة الموقعوالحفظ اآلثار  مجاالت في الوظائف المستقبلية علىالتأثير  إمكانية 
  لنشر الوعيبرامج ال لالستفادة منلمجتمعات المحلية ادور 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 .عدد البرامج التي يتم تشغيلها كل عام ونطاق الدورات المقدمة 
  نسبة في زيادة، الكل عام عدد الطالب الملتحقين بالبرامج  ً  .الحضور سنويا
 المهمشة الذين يحضرون البرامج /عب الوصول إليهااألطفال والشباب من الفئات التي يص 

التنمية أهداف 
 المستدامة

4-5 ،11-4 
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ً  فرصتحسين . 14ج  الطويل المدرسي وقيمة التعليم على المدى  االلتحاق الوعي بشأن  وزيادة التعليم المتاح محليا

  المجتمع التعليم

مع األطفال المحليين ودعمهم  العمل مع وزارة التربية والتعليم لتوظيف وتدريب المعلمين ذوي المهارات الخاصة للعمل 1-14ج
 خالل تعليمهم

ذوي األطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو مع لمواصلة األنشطة وتوسيعها، بما في ذلك  التمويل البحث عن 2-14ج
 خاصةالحتياجات اال
 همن خاللها تطوير هذيمكن د الطرق التي يحدتمركز أم صيحون، و التي يقدمهاصيفية األطفال ال برامج االستفادة من 3-14ج

 ودعمها بشكل أكبر البرامج
 والحضور المدرسيواألمهات على وجه الخصوص، حول أهمية التعليم  األهالي،وضع برامج لبناء الوعي بين  4-14ج

 الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، مركز أم صيحون الجهات الفاعلة الرئيسية

 ، المجتمعات المحلية، وزارة التربية والتعليم، اليونسكوالتنموي السياحيقليم البترا إسلطة   الشركاء

 وزارة التربية والتعليم  التمويل
 دعم تمويل الجهات المانحة لمشاريع أو برامج أو معدات محددة

 2020للبرنامج لعام  أهداف التطويرمزيد من وضع على المبادرة الجارية مع  يعتمد اإلطار الزمني

كسب عيشهم  بالتاليوالذين يحاولون  العملالتعليم أو ب الملتحقينالغير  الشباب الذين  عدد تقليل  المضافة القيمة
 محدودة على المدى الطويل(؛ توقعاتمن الموقع )مع 

 .ارتفاع مستويات التعليم يحسن قوة الكسب المستقبلية 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  ً  ؛من حيث الجودة والتنوع تحسين توفير التعليم محليا
  بشكل عام؛ الدراسية إعادة الصفوفتحسين مستويات 
  ألولئك الذين يحضرون البرامج؛بالنسبة  الصفوف الدراسية إعادةتحسين مستويات 
 إلى التعليم الثانوي كل عام يتم ترفيعهماألطفال الذين  نسبة لزيادة فيا. 

 9-8 أهداف التنمية المستدامة
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 اإلجراءات األساسية الضرورية لإلدارة المستدامةد( 

 

 (القانوني غير الجمع الحطب والصيد  بما في ذلك العمل مع المجتمعات المحلية لحماية المناطق الحرجية والحيوانات ). 1د

 التعليم المجتمع الطبيعة على ظاحفال

 التعليماتمع جمعيات الصيد المحلية لتثبيط أنشطة الصيد غير المشروعة وتنفيذ  قليم البترا التنموي السياحيإعمل سلطة  1-1د
 المشروعالصيد غير  الرامية لتثبيط

استخدام الحطب لصالح مصادر  الحد منمع المجتمعات المحلية لتحديد طرق  قليم البترا التنموي السياحيإعمل سلطة  2-1د
 الوقود األخرى

 اكثر استدامةاستخدامأنواع جديدة  مات غير الحكومية التي يمكن أن تساعد في االنتقال إلىطلب المساعدة من المنظ 3-1د
( على التحقق من األنشطة بشكل منتظم في وغيرهم من الحراس) الجوالةدريب بت قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  4-1د

 التعليمات على تنفيذالمناطق المحمية و
 الحيويإجراء حمالت توعية مع المجتمعات المحلية والمدارس لبناء الوعي بالتنوع ب البترا التنموي السياحيقليم إسلطة قيام  5-1د

 وأهمية حماية الغابات والنباتات والحيوانات المحلية
والعمل مع وزارة الزراعة  المشروعةغير  األنشطةلإلبالغ عن  اتصال إنشاء خط ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  6-1د

 التي تحمي البيئة الطبيعية التعليمات إلنفاذ

 ، المجتمعات المحليةقليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 ، وزارة الزراعةحراس )وزارة البيئة(الة البيئية/، الشرطدعم المنظمات غير الحكومية  الشركاء

 مستهدفة لمشاريع محددة/ الجهات المانحة تمويل  التمويل
 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ميزانية 

 مستمرة، مراقبة لتنفيذ(لسنة ) 2 اإلطار الزمني

 الحيويحماية البيئة الهشة والتنوع   القيمة المضافة
  التصاريح الالزمة ولديهمحماية حقوق أولئك الذين يعملون بشكل قانوني 
  ّيةاألرضنهيارات من مخاطر الفيضانات واال الشجريةتغطية ال تحد 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  ُّترشيح ملف الالتي حددها  الحيويمن خالل مؤشرات التنوع التي يتم قياسها ن حماية البيئة تحس
 وطنيةمحمية ك

 الحرجيالزيادة السنوية في مساحة الغطاء  من اجل المقطوعة اعادة احياء االشجار الحرجية 
 عدد  لها المجتمعات المحليةمدى قبول إدخال مصادر وقود بديلة ذات تأثيرات بيئية أقل و(

 األسر(
 2-15، 4-11، 4-2 أهداف التنمية المستدامة
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 الموقعوزراعة األشجار في المناطق الحضرية للحد من آثار الفيضانات على  الغابات دعم زراعة المزيد من مناطق . 2د

  وهندسة المياهالطبيعة  الطبيعة الحفاظ على

زيادة التغطية الشجرية في المناطق الحضرية من خالل برامج زراعة مخصصة ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-2د
مع الحفاظ على  ذلك في ذلك في الحدائق المخصصة ودمج ، بماصناف المحلية/المستنبتة المحليةاألمن  باستخدام أنواع األشجار

 الزراعية الحديثة المصاطب
( 24دالصرف الصحي ) على متطلبات قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  أن تشتمل تعليمات التخطيط الصادرة عن 2-2د
 يتطويرمشروع الزراعة لكل و
في  الحيوي، للحفاظ على قيم التنوع المهددة مثل العرعرالمحلية  واع ، بما في ذلك األنالتحريجإعادة البدء في برامج  3-2د

 التربةانجراف المنطقة والحد من جريان المياه و

قليم البترا إسلطة ل التابعة التنظيم ، مديرية قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ل التابعة مديرية البيئة الجهات الفاعلة الرئيسية
 الزراعة في البتراالتابعة لوزارة مديرية ال، التنموي السياحي

 دعم المنظمات غير الحكومية  الشركاء

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة لاألموال التشغيلية   التمويل

 مستمرة، مراقبة لتنفيذ(لسنة ) 2 اإلطار الزمني

 ما يتبعها من تعرية، وةاألرضي واالنهياراتة من مخاطر الفيضانات يتغطية الشجرال تحد  القيمة المضافة
 التربة

 موقع التراث  إلى والحطامالتربة انجراف من األضرار الناجمة عن الفيضانات و الحد
 العالمي البترا

 الغابات تصبح  ً ً محلي مرفقا  ا
مؤشرات المتابعة 

 والمراقبة
 )الزيادة السنوية في الغطاء الحرجي )بالهكتارات 
 واألدلة على إجراءات  للتعليمات،الجديدة  المشاريع، وامتثال تنفيذهاالتي يتم التخطيط  تعليمات

 عند الضرورةالمتخذة اإلنفاذ 
 التربة والحطام  وكمية موقع التراث العالمي البترا شدة أحداث الفيضانات في االنخفاض في

 من خالل تقارير سنوية بعد الفيضاناتقياسها  والتي يتم بالفيضانات المنجرفة

  2-15، 4-11، 4-2 التنمية المستدامةأهداف 
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 القيم الطبيعية للموقع والمنطقة العازلة بال مبرربتهديد  العمل مع المجتمعات المحلية لضمان عدم تسبب ممارسات الرعي . 3د

  المجتمع الطبيعة الحفاظ على

 الرعي داخل الموقع األساسي.فرض حظر ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-3د
المحليين لتحديد مناطق الرعي المناسبة ورصد  عمل مع المزارعين والقرويينبال قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-3د

 ً  بها الرعي كل عام.التي يُسمح المناطق على  يكون هناك تناوب بحيث الظروف سنويا
بشكل وثيق مع المزارعين والرعاة المحليين لضمان وعيهم بالمناطق بالعمل  السياحيقليم البترا التنموي إسلطة قيام  3-3د

 (4-2جرعي ودعمهم في االنخراط في ممارسات مستدامة لتربية الحيوانات )الالمسموح بها 

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 المجتمع المحلي وممثل  الشركاء

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة التكاليف التشغيلية ل  التمويل

ً  2020 اإلطار الزمني  فصاعدا

الثقافية للموقع، عن طريق الحد من الرعي في  السماتالحفاظ بشكل أفضل على  ضمان  القيمة المضافة
 المناطق القريبة من المعالم األثرية؛

 الحطام من المناطق األعلى، مما يقلل من مخاطر سقوط الصخور التي  سقوط من الحد
 وار؛تؤثر على المجتمع المحلي والز

 من تعرية التربة ومخاطر االنهيارات األرضية المرتبطة بها، وبالتالي حماية الموقع  الحد
 والمجتمعات المحلية. والزوار

 ممارساتالرعي غير المشروعة؛الالمتخذة ضد  التنفيذية جراءاتاإل  مؤشرات المتابعة والمراقبة
  تحسن الظروف ب يفيدالذي  ةاألساسي المنطقةفي  الحيويالمسح السنوي للتنوع

 على أساس سنوي. الحيويوزيادة التنوع 
 3-2 أهداف التنمية المستدامة
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 أعمال الحفاظ المستخدمة ومراقبة والتقنيات والمواد الحفاظ ممارسات بيانات تبادل تطوير . 4د

  إدارة البيانات التراث الحفاظ على

من خالل طلب تقديم تقرير عن دائرة اآلثار العامة و محمية البترا األثرية إلىوالبحث  ظاالحفتحسين اإلبالغ عن أعمال  1-4د
 األعمال بما في ذلك المواد المستخدمة والتقنيات المطبقة على كل قسم خالل عام من االكتمال

 المعلومات من المشاريع السابقة والبحث في نظام إدارة بيانات نظم المعلومات الجغرافية االستفادة من 2-4د
 بنظام إدارة بيانات نظم المعلومات الجغرافية بحيث يمكن استخدامها ألغراض المراقبة اريعربط بيانات المش 3-4د
بما في ذلك كيفية تسليم المعلومات  ظاالحففي مشاريع  (BIM)نمذجة معلومات المباني الستخداموضع مدونة ممارسات  4-4د

 المعلومات الجغرافيةنظم وربطها بنظام إدارة بيانات 
 فعالية مختلف التقنيات والمواد المستخدمة لتحديد مدىتقييم بيانات الرصد بانتظام ب قيام دائرة اآلثار العامة 5-4د

 رية، دائرة اآلثار العامةمحمية البترا األث الجهات الفاعلة الرئيسية

 والبحث ظاالحفالبعثات التي تقوم بأعمال   الشركاء

 الميزانية التشغيلية لمحمية البترا األثرية ودائرة اآلثار العامة  التمويل

 2019اعتباراً من  اإلطار الزمني

 بها يتم القيامالتي  ظاالحفقاعدة أفضل ألعمال  إنتاج  القيمة المضافة
  يمكن تطويرها وتحسينها وتجنب تكرار الفشل ،تقنيات المعرفة مشاركةمن خالل 
  ،القيمة العالمية االستثنائية لموقع التراث و اآلثارعلى  ظاحفالوفوائد على المدى الطويل للموقع

 العالمي.

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  خالل سنة من اكتمال المشروع محمية البترا األثريةالنسبة المئوية لتقارير المشاريع التي تلقتها 
  ستة أشهر من خالل النسبة المئوية لتقارير/ معلومات المشاريع التي تم إدخالها في قاعدة البيانات

 استالمها.
  ظاالحفاألدلة على الرصد المنتظم لتدخالت  ً بتقارير  من خالل اإلبالغ السنوي الذي يرتبط أيضا

 .الرئيسيةلمشاريع ل الخمسة والمراجعاتالمرسلة إلى اليونسكو،  الحفظحالة 

وال بد من والتي لم يتم اختبارها في مواقع أخرى.  الحفظالبترا بعض التحديات الفريدة في  تطرح عن الموضوع خلفية
 اآلثار عنبشكل خاص بطرق مختلفة  اآلثار المحفورة في الصخورعلى ظ احفالتناول موضوع 

 والتشبععن الفيضانات المنتظمة  ةالناتج األضرارهشاشة الحجر الرملي بشكل عام و وإن. القائمة
ً تتطلب ل( هياكالاألمالح إلى  انتقال ما يسببالمياه الجوفية )ب ً  نهجا ً  حساسا  .في  الحفظ للبترا ومحّددا

 لنقُت ال روعمش في لمکتسبةا فةرلمعأن ا يضاًأ يعني مختلفة ظابعثات ومشاريع حف دةع ودجأن و کما
 .ظممنت لبشک ليطولا دىلما علی تخالدلتا نتائج دصر ميت الأو /و رىخأ مشاريع لیإ رورةبالض

 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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 وجذب التمويل للمشاريع ذات األولوية ظاوالحفالوقائي للحفظ ذات األولوية  المناطقتحديد . 5د

  وهندسة المياهالطبيعة  التراث الحفاظ على

في الموقع لتحديد المناطق ذات دوري لآلثار نقطة بداية إلجراء تقييم مخاطر ك CulTechالتي أعدتها  ظاحفال استخدام خطة 1-5د
ة في غضون السنوات الخمس المقبلة، مع األخذ في يصبح ضرورتأو س يةضرورفيها ظ االحفت أعمال أصبح التياألولوية 

ً االعتبار أيض  (الطبيعية /هيكليةال الهشاشة، السقوط الناجم عن من الفيضانات مثالً ) الهشاشةقضايا مثل السالمة العامة ومواطن  ا
ً مرة واحدة أو سنويلئي التي ينبغي تنفيذها كأولوية )الوقا الحفظتحديد ممارسات  2-5د مثل مشروع  –أو عدة مرات في السنة(  ا
 "استقرار السيق"
 .1-5في دعاجلة التي تم تحديدها ال الحفظإجراء دراسة جدوى الحتياجات يعاز باإل أو إجراء 3-5د
( ودراسة 1-5داستناداً إلى قائمة االحتياجات ) ظاالحفمع مختلف الوكاالت والبعثات الدولية فيما يتعلق بدعم أعمال  التواصل 4-5د

 (3-5دالجدوى )
 في تهارغبوتعرب عن  دائرة اآلثار العامةمع  تتواصللمشاريع ذات األولوية للبعثات أو الوكاالت المانحة التي قد ل الترويج 5-5د

 ع في البترااريمشأحد التنفيذ 

قليم البترا إ سلطة دائرة اآلثار العامة/التابعة لمحمية البترا األثرية، دائرة اآلثار العامة، اللجنة الفنية  الجهات الفاعلة الرئيسية
 التنموي السياحي

 ظاالحفأعمال البعثات األثرية التي تنفذ   الشركاء

 محمية البترا األثرية /قليم البترا التنموي السياحيإ ئرة اآلثار العامة وسلطةلداتكاليف التشغيل   التمويل
 المشاريع()الذي قام بالفعل بتمويل مثل هذه  السفراءصندوق مثل  الجهات المانحةأموال 

 2019اعتباراً من  اإلطار الزمني

ً  الروابط  (24دمياه المنبع )وإدارة  إنشاء المصاطب، مثل تدابير وقائية أوسع نطاقا

سيتم تنظيم هذه المهام وتنفيذها من قبل الموظفين في  ،(2بجديد ) حفظمع تشكيل وتشغيل مركز  أوجه االعتمادية
قليم البترا التنموي إ سلطة التابعة لدائرة اآلثار العامة/ اللجنة الفنية من قبل عليها واإلشرافالمركز 
 السياحي

 التعامل مع المناطق ذات األولوية العالية قبل أن تتدهور أكثر أو تنهار  القيمة المضافة
 أن يصبح  ً  والعاملين فيهللزوار  الموقع أكثر أمانا
  التدهور يتوقف عندما األكثر تكلفةصالحات اإلالتكاليف على توفير في. 
  تمويل محلي كافٍ تحظى بالتي ال  ظاالحفدعم جهود 
  لوقائي على توليد فرص العمل محليا الحفظتعمل أعمال ً ً وتوفر فرص ا  للتدريب وبناء القدرات ا

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  الوقائيظ والحفظ االحفعمال أل المحددة ذات األولوية المناطقتقييم المخاطر المضطلع به وقائمة 
 ليونسكوإلى ا المقدمة ظاالحفوتقارير حالة  ظاالحفمنتظم لتقييم مخاطر التحديث ال 
 دائرة اآلثار العامةمتفق عليها مع الولوية األمشاريع ذات ال  ً  سنويا
  ذات األولوية وأن  المناطقتم تنفيذها تتفق مع يالتقارير السنوية التي توضح أن المشاريع التي

 ذات األولوية المناطقالوقائي تعالج  الحفظممارسات 

 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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 في الموقع استناداً إلى تجارب المشاريع السابقة والمنهجيات المناسبة ومنهجياته ظاالحف بناء إطار توجيهي لنُُهج. 6د

  اآلثار التراث الحفاظ على

حول مستويات التدخل المناسبة للحاالت المختلفة التي  مبادئ توجيهيةلوضع  ظاالحفالدراسات السابقة وخطة  االستفادة من 1-6د
 الصخرية والمباني القائمة الحرة على سبيل المثال(. الواجهاتالبترا )التمييز بين  تتم مواجهتها في

 إطار العمل. لرسماستخدام البيانات التي تم جمعها من المشاريع السابقة وعمليات الرصد  2-6د
 أو االعتماد المناسب. و/ تجربةوال ةيتمتعون بالخبر الحفظالمضطلعين بأعمال تأكد من أن ال 3-6د
أن ، وظاالحفالتي يتمتع فيها المهنيون العاملون في المشروع بخبرة مناسبة في مجال  للمشاريعقبول التمويل الخارجي فقط  4-6د

 (.9ج) ينالمحلي للعاملينأو سيتم توفير التدريب  و/ مسيتم توظيفه العاملين المحليين الذين تم تدريبهم بالفعل

قليم البترا إ سلطة دائرة اآلثار العامة، محمية البترا األثرية، اللجنة الفنية التابعة لدائرة اآلثار العامة/ الجهات الفاعلة الرئيسية
 التنموي السياحي

 التراث لحفاظ علىلالبعثات األثرية، المجموعة االستشارية   الشركاء

 التكاليف التشغيلية  التمويل

 التراث الحفاظ علىب مرتبطةمجموعة عمل تشكيل  2018 اإلطار الزمني
 بالحفظ المبادئ التوجيهية الخاصةمراجعة وتحديث بالمجموعة االستشارية قيام 

 لتقييم المشاريع السابقة كأساساستخدام قاعدة البيانات  2018

التراث والهيئات األخرى بشأن  للحفاظ علىالتشاور مع المجموعة االستشارية  2019
 المبادئ التوجيهية المقترحة

 ويتم تطبيقها جاهزةالمبادئ التوجيهية  تصبح 2020

( والقدرة المؤسسية 2دتقارير المشروع المدرجة في نظام إدارة بيانات نظم المعلومات الجغرافية ) أوجه االعتمادية
 تنفيذ المشاريع واإلشراف عليها على

 والروابط بين المشاريع ظاالحفتنسيق أفضل لمشاريع   القيمة المضافة
  معايير للرصد في المستقبل وتحديد الحفظربط معلومات الرصد بمبادئ 
 أفضل  إمكانية إبالغ الزوار بشكل 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 وضع إطار العمل 
  جديدةالمشاريع العمل على الإطار تطبيق 
  اريع الجديدةلمشا من سنوات( بناًء على أدلة 5بشكل منتظم )كل العمل مراجعة إطار 

 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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 يةحفريات اإلنقاذلل دائرة اآلثار العامةسياسات  نطاق توسيع. 7د

   اآلثار

 يضاًأ ذإلنقاا اتيحفر بحيث تشمل ةلجديدا بخصوص الحفريات لمطبقةا وتعليماتها دائرة اآلثار العامة تسياسا قنطا توسيع 1-7د

 دائرة اآلثار العامة: تغيير السياسة الجهات الفاعلة الرئيسية
 السياسة تنفيذمحمية البترا األثرية: 

 قليم البترا التنموي السياحيإ سلطة اللجنة الفنية التابعة لدائرة اآلثار العامة/  الشركاء

 األموال التشغيلية  التمويل

السياسات كجزء من  نطاق توسيع 2019 اإلطار الزمني
 قانون اآلثار تعديل

 دائرة اآلثار العامة

 الحفرياتاالمتثال الموحد للمتطلبات القانونية في جميع أشكال   القيمة المضافة
 تطبيق جميعالحفريات األخرى  التي تخضع لهاحفريات اإلنقاذ لنفس المعايير  خضوع 

 الضوابط الالزمة

 الموافقة على السياسة وتطبيقها وإنفاذها   مؤشرات المتابعة والمراقبة

 4-11 أهداف التنمية المستدامة

 
 

 توفير تعليمات أمان وسياسات واضحة للتنقيبات االثرية في الموقع . 8د

  إدارة المخاطر اآلثار

 أثرية قبل بدء العمل في الموقع بعثةطلب تقييم المخاطر من كل قيام محمية البترا األثرية ب 1-8د
 فرقها وزوار الموقعوالتي تهدد لعمل مع البعثة األثرية لتقليل المخاطر القائمة على الموقع قيام محمية البترا األثرية با 2-8د
من أن جميع بعثات وأن تتأكد ال( 4أالبترا )خطة إدارة مخاطر  عن آخر تحديثاتكل بعثة إبالغ قيام محمية البترا األثرية ب 3-8د

 في الموقع على علم باإلجراءات الواجب اتباعها في حالة الطوارئالعاملين 

 قليم البترا التنموي السياحيإ سلطة اللجنة الفنية التابعة لدائرة اآلثار العامة/ الجهات الفاعلة الرئيسية

 منتدى إدارة المخاطر  الشركاء
 األثريةالبعثات 

 التكاليف التشغيلية  التمويل

ً  2019 اإلطار الزمني  فصاعدا

 (2019إتمام وإقرار خطة إدارة المخاطر ) أوجه االعتمادية

دائرة و موظفي محمية البترا األثرية، وللفرق العاملة في الموقع بالنسبة السالمة مستوى تحسين  القيمة المضافة
 والزوار اآلثار العامة،

المتابعة مؤشرات 
 والمراقبة

  محمية البترا األثريةعليها  تافقووخطط تقييم المخاطر التي قدمتها البعثات 
  كما يتضح من تقارير البعثة والتي يتم رصدها المعمول بهاتدابير التخفيف من المخاطر 
 سالمة الموقع بشأنالفرق يتم إطالعها بانتظام  على أن أدلة 

 11.4 أهداف التنمية المستدامة
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تحديد وتحسين حماية المناطق ذات القيمة التاريخية واألثرية العالية داخل المنطقة العازلة )مثل المصاطب الزراعية النبطية . 9د

 في البيضا(

   اآلثار

المناطق ذات القيمة التاريخية واألثرية المعروفة، بما في ذلك تراث ما بعد عام  لتحديدالعمل مع شركاء بحث مختلفين  1-9د
1750 

 أهميتها لتحديدللمناطق ذات القيمة التاريخية أو األثرية المحتملة  المسوحاتمزيد من إجراء أو اإليعاز بإجراء  2-9د
 المعتمدة ألراضيادها بوضوح في خطط استخدام هذه المناطق وتحديكافة ضمان توفير الحماية القانونية الكاملة ل 3-9د

 دائرة اآلثار العامة الجهات الفاعلة الرئيسية

  محمية البترا األثرية، المجموعة األثرية  الشركاء

 التمويل التشغيلي، البعثات األجنبية، اليونسكو  التمويل

 2020 اإلطار الزمني

ً  ذات األهمية الحماية للمناطقتوفير مستويات مناسبة من   القيمة المضافة في  األثرية والتاريخية التي تسهم أيضا
 فهم البترا

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  تحديدهاتاريخية تم الهمية األمناطق ذات أن البوضوح  تُبيّنخرائط استخدام األراضي التي 
 والموافقة عليها

  قليم البترا التنموي إسلطة بل وفرضها من ق المناطقفي هذه  التطويرتحديد السيطرة على
 السياحي

 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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 التحتية البنية تنفيذ مشاريع خالل العناصراألثرية  وضرورة التنسيق بين جميع الجهات  لحماية اتباع أفضل اإلجراءات . 10د

  اآلثار البنية التحتية

لخ( ، إجميع مشاريع البنية التحتية )الطرق والخدماتلوالتحقيقات األثرية  على التراثتقييم األثر البيئي وتقييم األثر إجراء  1-10د
ً  عن( دائرة اآلثار العامةوالمنطقة العازلة، وأنه يتم إبالغ السلطات ذات الصلة ) المحميةالتي تقع داخل   المشاريع مسبقا

جميع مشاريع البنية التحتية التي تقع في مناطق لقات األثرية والتحقي وتقييم األثر على التراثإجراء تقييم األثر البيئي  2-10د
 (9د( ومناطق ذات أهمية أثرية محتملة )7ب) تأثيرخارج المنطقة العازلة التي تم تحديدها كمناطق 

البنية التحتية لجعل هذه المتطلبات معروفة لمشاريع القضائي استخدام اختصاصها ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  3-10د
 على المستوى الوطني

 األثرية أثناء تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخصائصمراقبة الحفاظ على قيام دائرة اآلثار العامة ب 4-10د
شروع في نهاية كل م قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ل تقييمتقرير  بتقديمأعمال البنية التحتية  الذين ينفذون ينمقاولقيام ال 5-10د

من أجل  البناء والتشغيل للمشروعحلتي تم الوفاء بها في مرقد  وتقييم األثر على التراث متطلبات تقييم األثر البيئيأن إلثبات 
 الموافقة عليه

لدائرة اآلثار ، اللجنة الفنية التابعة قليم البترا التنموي السياحيإسلطة مديرية البنية التحتية التابعة ل الجهات الفاعلة الرئيسية
 قليم البترا التنموي السياحيإ سلطة العامة/

 ، وزارة األشعال العامةوكاالت البنية التحتية الوطنيةدائرة اآلثار العامة،   الشركاء

 التمويل التشغيلي  التمويل

ً  اإلطار الزمني قليم البترا إسلطة )واالعتماد عليها وتطبيقها الجديدة  تقييم األثر على التراثمتطلبات  تجهيز ،فورا
 (التنموي السياحي

 الموقع بسبب تطوير البنية التحتية ومحيطبالمواد األثرية  تلحقمن األضرار التي  الحد  القيمة المضافة
 التنسيق بين مختلف الوكاالت التي تخدم المنطقة تحسين 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  لمراجعة المشاريع دائرة اآلثار العامة و قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  استلمتهاالطلبات التي
 في مرحلة التخطيط

  حماية المواد األثرية التي أصدرتها دائرة اآلثار العامة بشأن توصيات الب التزمتالمشاريع التي
 ر ما بعد المشروعذلك من خالل تقاريحيث يتم إثبات وسالمة الموقع،  محيطوعدم التأثير على 

 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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 للركام والطمم الناتج عن الحفريات األثرية المناسبة المواقع تحديد . 11د

 إدارة المخاطر المياه وعلمالطبيعة  اآلثار

 األثرية الحفريات الناتج عن طممالوركام لللوضع دراسة لتحديد المواقع المناسبة إجراء  قيام محمية البترا األثرية بالحث على 1-11د
 مخاطر منأي  إبطال لضمان الطبيعية والمائية ال يتم استخدامها في الردم( بما في ذلك الدراسات التي) الزائدة عن الحاجة

 وتراكم الرواسب في المصب اتلفيضانا
الناتجة  الفائضة الكسر الفخارية لتحديد المواقع المناسبة إلعادة دفن دائرة اآلثار العامةمع  محمية البترا األثرية أن تعمل 2-11د

 المحميةداخل حدود التنقيب  اعمال عن
)على النحو  وعند الضرورة، إجراء دراسات وقدراتها االستيعابية،كبات المخلفات ممحمية البترا األثرية برصد  قيام 3-11د

مخاطر ويشمل ذلك ما يتعلق بزيادة اطق المحددة سابقاً، لمنبلوغ القدرة االستيعابية ل ( إلنشاء مواقع جديدة عند1-11د المحدد في
 الفيضانات 

 محمية البترا األثرية الجهات الفاعلة الرئيسية

  دائرة اآلثار العامة  الشركاء

 األموال التشغيلية  التمويل

 االنتهاء من الدراسات وتحديد المناطق 2019 اإلطار الزمني

 ياتتوجيهية وكجزء من إجراءات ترخيص الحفرمن خالل مبادئ  تطبيقها 2020

 والعاملين في الموقعالسالمة للزوار مستوى تحسين   القيمة المضافة
  على  محمية البترا األثريةموظفي على وخفض عبء العمل  الحفريات األثريةإجراءات تبسيط

 المدى الطويل.
مؤشرات المتابعة 

 والمراقبة
  لموافقة عليهاواالكسر الفخارية  اوإعادة دفن  مكبات المخلفاتتحديد مناطق 
  وتقييم المخاطرلمناطق المكبات المراجعة السنوية 
  على أساس منتظمبها البعثات  والمسؤوليات التي يتم إبالغ المكباتمناطق 
 مخلفات أو إعادة دفن مكبات ال لتوجيهات إجراءات اإلنفاذ المتخذة ضد البعثات التي ال تمتثل

 محمية البترا األثريةالتي تصدرها  الكسرات

 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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 األثرية البترا لمحمية اإلخالء وإجراءاتسقة انتإعداد خطة إخالء م. 12د

 التخطيط واستخدام األراضي إدارة الزوار إدارة المخاطر

 االنهيارات، ، الفيضاناتلزبأنواع مختلفة من حاالت الطوارئ )الزال ةمرتبطالموقع خالء منسقة إلوضع إجراءات  1-12د
 ، سقوط الصخور(.يةاألرض

ً بسبب تكرار  2-12د  كمسألة ذات أولوية. وقوعهاطوارئ في حالة وضع تدابير أن يتم ، وقوع الفياضانات الومضية موسميا
، الموقع، وموظفي المكاتب في، والموظفين خدمات الطوارئ جميععلى ع نطاق ممكن نشر هذه االستراتيجيات على أوس 3-12د

ً موقعال فيوالبعثات العاملة   (.14د ، والمرشدين السياحيين والزوار )انظر أيضا

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة الدفاع المدني األردني،  الجهات الفاعلة الرئيسية

  اليونسكو  الشركاء

قليم البترا التنموي إسلطة  ، اليونسكو، التمويل التشغيلي كجزء من التزاماتالمدنيتمويل الدفاع   التمويل
 السياحي

 2019عام  يتم تطبيقها اعتباراً من، 2018في عام  المكتملة التمهيديةخطة ال اإلطار الزمني

ً (. يجب أيض4أإتمام خطة إدارة المخاطر والموافقة عليها ) وجه االعتماديةاأل ( 16د) االستيعابيةربط دراسات القدرة  ا
بإجراءات اإلخالء حيث أن قدرة الخدمات على المساعدة في اإلخالء يمكن أن تؤثر على عدد الزوار 

 الموقع في أي وقت. فيالمسموح به 

 الموقع والعاملين فيالسالمة للزوار  مستوى تحسين  القيمة المضافة
 خدمات الطوارئلستجابة اال وقت تحسين 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  والُمطبقةخطة إدارة المخاطر المعتمدة 
 على  الجهات المعنية فئاتإلى مختلف المقدمة دلة على استراتيجيات ومسؤوليات المخاطر األ

 أساس منتظم
 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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 الموقع في األولية  توفير خدمات االستجابة و األولية اإلسعافات تحسين . 13د

  إدارة الزوار إدارة المخاطر

 الموقع عن طريق السماح بالدخول المباشر إلى "السيق" إلىالدفاع المدني  لدىتسهيل وصول فريق اإلنقاذ والمسعفين  1-13د
على لدفاع المدني ل تابع دعم الدفاع المدني في الوصول بسرعة وفعالية إلى الموقع إلنقاذ المحتاجين عن طريق وضع قسم 2-13د

 ، ويفضل في منطقة البوابة الخلفية.صيحونقرية أم  مقربة من
 مسار جبل المذبح مدخلكون بالقرب من تواحدة داخل الموقع، ويفضل أن  دفاع مدنيتأكد من وجود سيارة ال 3-13د
زيادة ب الربطي حاالت الطوارئ )اإلسعافات األولية من أجل تقديم استجابة أفضل ف في الجوالة ومهارات تحسين قدرات 4-13د

 (الجوالةعدد 

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة محمية البترا األثرية،  الجهات الفاعلة الرئيسية

 الدفاع المدني األردني  الشركاء

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة التمويل التشغيلي من الدفاع المدني األردني و  التمويل

 2019-2018 الزمنياإلطار 

 األسبقيةبإجراءات الطوارئ ، بحيث تحظى والموافقة عليها للتنفيذ الكامل إتمام خطة إدارة المخاطر أوجه االعتمادية

 الموقع والعاملين فيالسالمة للزوار  مستوى تحسين  القيمة المضافة
 استجابة خدمات الطوارئ زمن تحسين 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  المقدم لموظفي الخطوط األماميةالتدريب 
  لموقع وخفض عدد الضحاياا في سالمةالسجل تحسين 
  حاالت اإلنقاذ المعقدة في الموقع نجاح 
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واستدامة  ، األطفال وعمالة الحيوان ، ورعاية ، بالموقع العناية ، توفير االمن للزائر  ) تحسين تجربة الزائر في الموقع  . 14د

 الموقع(

 السياحة إدارة المخاطر الزوارإدارة 

مقطع فيديو قصير يقدم الموقع للزوار ويوضح الحاجة إلى  باإليعاز بإعداد قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  قيام 1-14د
 ممارسات معقولة تضمن سالمتهم وحماية الموقع ومجتمعاته.

 اإللكتروني وعرضه في مركز الزوار. visitpetraترجمة الفيلم إلى عدة لغات وإتاحته عبر موقع  2-14د
 وطلبالسياحية  الرحالتالسياحية ومشغلي السفن خطوط مشاركة الفيلم مع ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  قيام 3-14د

 .الحافالت قبل الوصول إلى البترا عرضه في
 .visitpetraمحتوى الفيديو بمحتويات وأخبار أخرى على موقع أن يتم دعم  4-14د
 (.4بدعم محتوياته ورسائله عند إرشاد الزوار )قيامهم بلفيلم وباالمرشدين  إعالم 5-14د

الجهات الفاعلة 
 الرئيسية

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ، مديرية السياحة التابعة لمحمية البترا األثرية

 أدالء السياح األردنية، جمعية الجمعية األردنية للسياحة الوافدة /حملة رعاية البترا  الشركاء

دعم من ممولين احتمال تقديم المع ) قليم البترا التنموي السياحيإسلطة مديرية السياحة التابعة ل  التمويل
 (خارجيين

 2020 اإلطار الزمني

 سالمة الزوار تحسين مستوى  القيمة المضافة
 لحماية الموقع الزوار تأييدع يتشج 
 الحيوانات واألطفال من االستغالل حماية 
 لدى الزوارالوعي االجتماعي والثقافي  دعم 
 الموقع في جميع أنحاءالممارسات المستدامة  تعزيز 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 ومركز الزوار اإللكترونيةمواقع الالفيديو على  إتاحة مقطع 
 الفيديو مقطع النسبة المئوية لحافالت الوافدين التي تعرض 
 شكاوى انخفاض و (8)و تم الحصول عليها من خالل استطالعات الرأييالزوار التي  مالحظات

 الزوار على أساس سنوي
 وتصرفات الزوارتقارير حول سلوك ال  

أهداف التنمية 
 المستدامة

11-4 
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 باألكشاك والعربات مستوى الخدمة المقدمة في الموقع فيما يتعلقإدارة تحسين نوعية و . 15د

  السياحة إدارة الزوار

تحديد ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة يجب أن تقوم ، يةالتراث القرية بالتزامن مع بدء تشغيل الطريق الخلفي وفتح 1-15د
 .التعليماتهذه  تُطبّقوأن  بصمتها البيئية، ، بما في ذلك مدىبأكشاك الوجبات الخفيفة التي سيُسمح فيهافي الموقع  األماكن

التي يتم فيها السماح لكبار  األوقات والمناطقوالتوجيهات حول  التعليماتنشر ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-15د
 الموقع. بالتواجد داخل الشخصيات والمركبات الرسمية

 بالتواجد فيلمركبات التوصيل  األوقات التي يُسمح فيهاحول  التعليماتبنشر  قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  3-15د
 العقوبات عند االقتضاء(. من خالل الموقع وتنفيذها )بما في ذلك

قليم البترا التنموي إوسلطة  محمية البترا األثرية أن تقوم ،(19)هـالموقع على مستوى  االكشاك تصميم إرشاداتكجزء من  4-15د
 التي ستبقى في الموقع. الوجبات الخفيفةموحدة ألكشاك  تصميم مقاييسإصدار ب السياحي

تغييرات الالتفاق مع أصحاب األكشاك على تنفيذ التصاميم القياسية وفرض با قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  5-15د
 .الالزمة على التصاميم

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 أصحاب األكشاك  الشركاء

 (19هـ مع ةبطترمللتصاميم ) ةم استشاريورس  التمويل

 واإلنفاذ الموافق عليها أكشاك الوجبات الخفيفةأماكن  تحديد 2018 اإلطار الزمني

 وإنفاذها في الموقع المركباتاإلعالن عن القيود المفروضة على  2018

 وإنفاذها ألصحاب األكشاك جديدةالتصميم الالموافقة على معايير  2019

 عليه صبحتس الذي الجديدة وما يةإلى قرية التراث ونقلها األكشاكما إذا كان سيتم إزالة جميع  توضيح أوجه االعتمادية
 في الموقع ومباني المقاهياألكشاك 

ً وستكون هناك أيض  ترتيبات جديدة ناتجة عن بدء تشغيل الطريق الخلفي ا

 زوار التجربة تحسين   القيمة المضافة
  موقع في ال طبيعيةالواألثرية المواد ب تلحقاألضرار التي الحد من 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 والتعليمات التي يتم تنفيذها المركبات التي تجري مراقبة دخولها إلى الموقع 
  المتخذة ضد األكشاك الموجودة بشكل غير قانوني التنفيذ إجراءات 
  تتوافق مع إرشادات التصميم على مستوى الموقععدد األكشاك التي 

عبارة عن مباني مخصصة تم توسيعها بمرور الوقت، والبعض  أكشاك الوجبات الخفيفةالعديد من  عن الموضوع خلفية
ألكشاك  المقدمإذن دخول المركبات تم إساءة استخدام وتبشكل غير قانوني.  إنشاؤهاتم منها اآلخر 

 زيارة.الالمركبات في الموقع خالل ساعات وغالباً ما تشاهد  الوجبات الخفيفة
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 للموقع واقتراح فكرة تقديم تذاكر مؤقتة خالل أوقات الذروة االستيعابية القدرة إدارة أعداد الزوار بما يتناسب مع . 16د
 

 إدارة المخاطر السياحة إدارة الزوار

من خالل األبواب  ويخرجونالزوار الذين يدخلون من خالل األبواب الدوارة )عند المدخل الرئيسي(  لعدّ إنشاء أنظمة  1-16د
مرتبطة في أي وقت )الموقع عدد تقريبي من الزوار في  لتحديدمن خالل المخرج الرئيسي  ويعودونالطريق الخلفي  عندالدوارة 

 (4مع أ
ً  2-16د للقدرة بوضع معايير القيام  ،(12دفي كما الء خ، ودراسات اإل1994لعام  وإلى دراسات سابقة )دراسة اليونسك استنادا

)بما في ذلك العدد األمثل من األشخاص في الموقع في يوم واحد/ في أي وقت أو في أوقات معينة من السنة أو في  االستيعابية
 .ككلوالموقع نة ومنطقة الخز السيقظروف مناخية معينة( لتشمل 

 الرحالتمشغلي لو visitpetraمن خالل موقع  واإلعالن عنهالفترات الذروة المعروفة ومؤقته  ةمحدد اكر تذ استحداث 3-16د
 .السياحية

في العقبة والجوالت القادمة من مصر التي ترسو  السفن السياحيةعمل مع مشغلي بال قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  4-16د
 ذروة. تم تحديدها كموسميالموقع، وخاصة خالل الفترات التي إلى وصول الأوقات  لتنظيم وإسرائيل

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة مديرية السياحة التابعة ل الجهات الفاعلة الرئيسية

 األردنية للسياحة الوافدةجمعية ال /ضومنتدى العر الزوارمجموعة إدارة   الشركاء

 تمويل إضافي  يلزمال   التمويل

 2019 اإلطار الزمني

ً زالطريق الخلفي جاه مخرجصبح أن ي أوجه االعتمادية  للعمل ومراقبة تدفقات الزوار ا

 واألضرار التي تلحق بالموقع الزوارمن تأثير  الحد  القيمة المضافة
 رزواتجربة ال تحسين 
 وسهولة ، الموقع يموظفعدم إجهاد ، مثالً من المخاطر العامة في الموقع ) الحد

 (، إلخعمليات إخالء في حاالت الطوارئ إدارة أي
مؤشرات المتابعة 

 والمراقبة
  الزوار ألعداد ةاليومي التقاريرتضح من خالل والتي ت، المحددة والمطبقة القدرة االستيعابيةحدود 
 الُمطبقة بأوقات محددة الدخولأو  الموقوتة التذاكر 
  التجربة بشأنمالحظات الزوار 

 1994إلدارة لعام احددت خطة وعدد من دراسات القدرة االستيعابية على مر السنين.  إجراءقد تم ل عن الموضوع خلفية
 .للزوار األمثل بوصفه العدد زائر في اليوم 3500و 3000ما بين التي أعدتها اليونسكو 
للمجلس الدولي لآلثار لجنة الواليات المتحدة  الصادر عن 2009االستيعابية لعام يقترح تحليل القدرة 

ً رقاموالمواقع أ -60,000؛ في اليوم 3000-2000 ؛زائر في الساعة 600-400قسمة إلى مماثلة م ا
بوجود . وتقدر هذه الدراسة أنه ليون زائرم 1.1 – 730,000سنوي قدره  حدٍ ب، في الشهر 90,000

في  860-575ألمثل إلى عدد الزوار ايمكن أن يزيد ( الخلفي الجديد )الطريق مخرج التركمانية
لتبلغ القدرة االستيعابية في الشهر  129,000-87,000و، في اليوم 4300-2900والساعة، 
ً  القصوى  مليون زائر. 1.6تصل إلى   ماسنويا

لألحداث  استيعابيةقدرة  تحديدعلى أهمية  2010ويشدد تقرير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لعام 
 الوصول والمغادرة في نفس الوقت. فيها جح أن يكونمن المر والتيالخاصة 

 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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ً  تسويقية تنفيذ حملة. 17د  كوجهة سياحية وإيصال رسالة واضحة عن العالمة التجارية للبترا  ءلبترال أكثر تركيزا

   السياحة

السياحية  الرحالتعقد اجتماعات عمل مع أصحاب الفنادق المحلية ومشغلي ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-17د
تتماشى مع أهميتها والتي  سياحي مقصدوخصائص البترا ك للبترا مجتمعية لتحديد العالمة التجاريةال والفئاتجمعيات مختلف الو

 .االجتماعية هاالثقافية والطبيعية وقيم
إجراء ب المة التجارية المتفق عليها،، بناًء على هوية العقليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام مديرية السياحة التابعة ل 2-17د

أكبر تأثير اقتصادي  ستُحدثمع إمكانات النمو واألسواق المستهدفة، وخاصة تلك التي  القائمةدراسات للزوار وتحديد األسواق 
 اً.محسوس محلي

والذي يمكنه تحديد هيئة تنشيط السياحة نشاء مجلس تسويق إقليمي مرتبط بإ السياحي قليم البترا التنمويإسلطة تدعم أن  3-17د
 .أفضل األماكن لتعزيز العالمة التجارية في األسواق المستهدفة

الذين يجلبون السياح  السياحية الرحالتمع مجلس التسويق اإلقليمي ومشغلي  قليم البترا التنموي السياحيإسلطة أن تعمل  4-17د
 .لدعم الترويج وإطالة الوقت الذي يقضيه الزائر في المنطقة إلى البترا

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة مديرية السياحة التابعة ل الجهات الفاعلة الرئيسية

 الجمعيات المجتمعيةجمعية أصحاب الفنادق في البترا، الجمعية األردنية للسياحة الوافدة في البترا،   الشركاء

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة التمويل األولي من   التمويل

 2021 اإلطار الزمني

 المستدام ينمو السياحالدعم االقتصاد المحلي و  القيمة المضافة
 شرائح السوق( التي من المرجح أن تفيد االقتصاد المحلي الزوار فئات استهداف( 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 قليم البترا التنموي السياحيإالعالمة التجارية الصادر عن سلطة /السياحي المقصدهوية  تقرير 
 مع الصناعة الذي تمت مشاركتهو

 التي تم إكمالها دراسات الزوار والسوق 
 عدد البرامج التسويقية المستهدفة التي يتم إطالقها كل عام والتي يدعمها شركاء الصناعة 
 السوق المستهدفة شرائحسنوية في أعداد السياح في الزيادة ال 

 لبترا:ل العالمة التجارية عن الموضوع خلفية
 عظيم موقع أثري 

 مجتمع بدوي محلي
 الجمال الطبيعيمنطقة تتمتع ب

 منظر ثقافي
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ً سياحية )بما في ذلك الفنادق( سلبيجب أال يؤثر أي توسيع للخدمات ال. 18د لموقع با الخاص االستثنائيةالقيمة العالمية على  ا
 التنوع الحيوي المهمة حمياتيعطل م وأال  وخصائصه،

 الطبيعة الحفاظ على التخطيط واستخدام األراضي السياحة

ً  1-18د ( والمناطق ذات األهمية 7بلمناطق الواقعة خارج المنطقة العازلة )على امناطق التأثير التي أجريت دراسات إلى  استنادا
وضع مبادئ توجيهية وضوابط ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة يجب أن تقوم وطنية، كمحمية ترشيح الالطبيعية المحددة في 

 .يالسياح ذات التوسعمناطق لتخطيطية ل
توسع من أجل الفي المناطق التي حددتها خطة استخدام األراضي  الجديدة السياحيالتطوير ينبغي وضع جميع مقترحات  2-18د

على تقييم األثر ودراسات تشمل دراسات تقييم األثر البيئي أن ، وات التخطيط الصادرة لهذه المناطق، واالمتثال لتوجيهيالسياح
 .التراث

دراسات تقييم  وأن تشملالتخطيط  توجيهاتمع الخاصة بتوسيع الخدمات السياحية القائمة  المقترحاتكما يجب أن تتوافق  3-18د
 على التراث.األثر البيئي ودراسات تقييم األثر 

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة التابعة ل التنظيم مديرية  الجهات الفاعلة الرئيسية

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة مديرية البيئة التابعة ل  الشركاء

 التشغيليةالتكاليف   التمويل

 2020 اإلطار الزمني

( 7بخارج المنطقة العازلة ) ذات التأثيرمناطق الاالنتهاء من دراسات استخدام األراضي التي تحدد  أوجه االعتمادية
 لمنطقة العازلةعل امحتملة  تعديالتوأي 

 من وإلى الموقع المنظر، بما في ذلك في موقع التراث العالمي ومحيطهالمناظر الطبيعية  حماية  القيمة المضافة
  تها على المدى وجاذبي البترا للبيئة الطبيعية، والحفاظ على استدامة الحيويقيم التنوع حماية

 الطويل

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  ال توجيهاتخطط استخدام األراضي، بما في ذلك ً ( 7بالتأثير ) لخطط المناطق ذات تخطيط وفقا
 (دائرة اآلثار العامةوالموافقة عليها )بما في ذلك من قبل  إكمالهاالتي تم 

  من خالل المراجعة السنوية للمقترحات المستلمة  والتي تتضح، التي يتم فرضهاضوابط التخطيط
 توجيهاتوالتزامها بال

  ظاالحفتقارير حالة 

ت التجارية ومناطق الجذب والمحاللم يتم تنسيق تطوير الخدمات السياحية )بما في ذلك الفنادق  عن الموضوع خلفية
، وهناك عدد من الفنادق على مقربة من مدخل الموقع وحيث يتجمع معظم السياح في وادي األخرى(
ً الفنادق في المنطقة العازلة سلب تؤثر العديد منوفي حالة فوضى. التي تبدو موسى  القيمة على  ا

خط التالل  ُمقامة فوق الطريق السياحية على طول الفنادق المبنيكما إن ، لموقعالعالمية االستثنائية ل
بعثة المشتركة التم تسليط الضوء على جميع هذه القضايا من قبل وقد من الموقع.  المناظر يحجب ما

 .2017لعام  المجلس الدولي لآلثار والمواقع/ االتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة /بين اليونسكو

 9-15، 5-15، 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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سلطة إقليم البترا التمنوي  في منطقة البترا من خالل مناقشة الخطط والبرامج المكلفة من قبل وسيع قاعدة مشاركة المجتمعت . 19د
 في مجال تنمية المجتمع السياحي

  المجتمع السياحة

المستثمرين المحليين والعمل  تلقى استحسانحديد حزم االستثمار الصغيرة التي بت قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-19د
 .مع الشركات المحلية وغرفة التجارة لتحديد المزيد من الفرص االستثمارية لرواد األعمال المحليين

بإنشاء وسائل لدعم الشركات المحلية، بما في ذلك  قليم البترا التنموي السياحيإتقوم سلطة س مع الشركاء المحليينبالتعاون  2-19د
 .ومالئمةتسهيالت ائتمانية ميسرة 

 لىإ تمتد لتياواإلرشاد  األعمال من خالل مبادرات التدريبوالشركات الناشئة وريادة  المحلية تقديم الدعم لتطوير األعمال 3-19د
 .لعملا من لىوألا اتلسنوا
 ، من خالل برامج منفصلة عند الضرورةاألقل تمثيالً، بما في ذلك النساء للفئات التجاريدعم ال تقديم 4-19د

 ، شركات السياحةقليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 المنظمات غير الحكومية التي تدعم ريادة األعمال  الشركاء

 التنموي السياحي قليم البتراإسلطة ودعم التدريب من  األوليتمويل ال  التمويل
 ودعم األعمال اإلرشاد التمويل المستمر لدعم برامج

 تحديد حزم االستثمار الصغيرة المناسبة للمستثمرين المحليين 2020 اإلطار الزمني
  دورات تدريبية لتطوير األعمال إعداد 2021

 الوظائف المحلية ودعم التنمية االجتماعية واالقتصاديةخلق    القيمة المضافة
  في المنطقة مساهمتهااألعمال المحلية وتطوير 
  المنافع االقتصادية للسياحة في المنطقة ودعم االقتصاد المحليبيتم االحتفاظ 
  السياحية المالمحالموقع وبعض  وطابعللمنطقة  أكثر مالءمةالمشاريع الصغيرة 
  قلل من االعتماد ي هنمن منازل الموجودة على مقربةإن تمكين المرأة من خالل مبادرات األعمال

 .بصورة أفضل المدرسةب لاللتحاقسمح لألمهات بدعم أطفالهن كما يعلى العمل في الموقع 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  القدرة المحلية على االستثمارب والمرتبطةاالستثمارية المعلن عنها  المشاريععدد 
  كل عام تُقدمالتي باألعمال وبرامج اإلرشاد المحلية الخاصة  /التدريبية دوراتالعدد 
  المجتمعات /الفئاتاألعمال كل عام )بما في ذلك من الخاصة ب تدريبيةالدورات الأعداد حضور

 (األقل تمثيالً 
  سنوات( 10سنوات، بعد  5عدد الشركات المحلية الجديدة )بعد 
  

 4-11 ،3-9، 6-8 أهداف التنمية المستدامة

أمثلة على الممارسات 
 الجيدة

 (https://www.bitc.org.uk)، المملكة المتحدة Business in the Communityمنظمة 
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قليم البترا إسلطة من قبل  بها ل مناقشة الخطط والبرامج المكلفتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في منطقة البترا من خال. 20د
 في مجال تنمية المجتمع التنموي السياحي

   المجتمع

، دالغة، جفاالرمجالس تنمية محلية لكل من )وادي موسى، الطيبة، ودعم  إنشاءب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-20د
 ن عنوالنوادي والمراكز، وممثلي ،يحون( في منطقة البترا. ستتكون مجالس التنمية المحلية هذه من رؤساء الجمعياتصالبيضا، أم 

أو قيادي له دور نشط وإيجابي  ي، وأي شخص أكاديمووجهاء القبائلواإلناث، وممثلي قطاع الشباب،  من الذكور معلمي المدارس
 داخل مجتمعه.

المجتمع  تمثيل وسيضطلع بدور( مجلس التنمية المحلي بالتراضي والتوافق بين أعضائه رئيس يتم اختيار رئيس )ونائبس 2-20د
 .قليم البترا التنموي السياحيإسلطة في  الحالي التنمويالمحلي في المجلس االستشاري 

 ،قليم البترا التنموي السياحيإسلطة إلى  وإيصالها، منصة لمناقشة القضايا المحلية بمثابة يةستصبح مجالس التنمية المحل 3-20د
 .قليم البترا التنموي السياحيإسلطة من  المالحظاتوتلقي 

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة لدى المحلي ومديرية تنمية المجتمع  مفوضية الجهات الفاعلة الرئيسية

 مجتمعات المحلية في منطقة البتراممثلو ال  الشركاء

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة   التمويل

 2018 اإلطار الزمني

 ستساهم مجالس التنمية المحلية في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية   القيمة المضافة
  الطبيعةوالتراث  على ظاحفالبيمكن لمجالس التنمية المحلية دعم بناء الوعي المرتبط 
  تعمل الشفافية والوضوح أثناء العمل مع المجتمعات المحلية على تقليل حساسية النزاعات مع

قليم البترا إسلطة بفي المستقبل، مما يساهم في زيادة الثقة  السياحيقليم البترا التنموي إسلطة 
 فيها. ومن يعملون التنموي السياحي

 التنمية، مما يخلق المسؤولية  إزاءإيجابيين  أشخاص مجالس التنمية المحلية في إيجاد ستساهم
 ويضمن االستدامة

  ومنحهم مسؤوليات، ستساهم مجالس التنمية المحلية في  ةالمحلي الجهات الفاعلةمن خالل إشراك
 التنمية المستدامة

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 اجتماعات مجالس التنمية المحلية ومستوى الحضور 
  قليم البترا التنموي السياحيإإلى سلطة  إيصالهاالمعلومات المتعلقة بالقضايا المحلية التي يتم 
 قليم البترا التنموي إسلطة اإللكتروني الخاص ب موقعالة من خالل مجالس التنمية المحلي ظهور

 السياحي
 هايمكن الوصول إلي قليم البترا التنموي السياحيإعلى موقع سلطة  ة" تفاعليية"مجتمع بوابة 

 لتقديم المالحظات والشكاوى
  تقديمها عبر لمالحظات والشكاوى التي تم ل قليم البترا التنموي السياحيإمعدالت استجابة سلطة

 البوابة
 7-16، 1-13، 3-11 أهداف التنمية المستدامة
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وفرص  توظيفوال التجارية ، من خالل توفير التدريب ودعم األعمال تمكين المجموعات األقل تمثيالً، بما في ذلك النساء. 21د

 العمل

   المجتمع

 والفئاتالمشتركة أمام النساء المعوقات  وتنظيم اجتماعات مجموعات التركيز لتحديد  القائمةالدراسات  االستفادة من 1-21د
 لة(في مختلف القطاعات )األعمال والعما التي تشاركاألخرى األقل تمثيالً 

 (20د، بما في ذلك المجالس المحلية )قل تمثيالً في هيئات صنع القراراألخرى األ والفئاتدعم تمثيل النساء  2-21د
من خالل بناء القدرات األعمال تطوير األخرى األقل تمثيالً في مجال تطوير األعمال و والفئاتتمكين مشاركة النساء  3-21د

 وفرص الحصول على القروض على قدم المساواةالحتياجاتهم  ةأخرى مثل دعم األعمال المصممووسائل 

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة لدى المحلي ومديرية تنمية المجتمع  مفوضية الجهات الفاعلة الرئيسية

 الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا وبيت األنباطو Se’laالمنظمات غير الحكومية بما في ذلك   الشركاء

 تمويل الجهات المانحة من خالل المنظمات غير الحكومية  التمويل

ً  2020 اإلطار الزمني  فصاعدا

صنع القرار إلى  ومنصاتاألقليات في النشاط االقتصادي  فئاتتؤدي المشاركة النشطة للنساء أو   القيمة المضافة
 وقادرة على الصمودمجتمعات مستدامة 

 أكثر استقراراً، تكون المرأة أكثر قدرة على دعم األطفال في التعليم وستكون أقل  دخل بتحقيق
إلى ممارسات وتعليم األطفال  ذلك إلى تعطيليؤدي كالموقع والذي في اعتماداً على العمل الضئيل 

 عمالة األطفال.
 المعروضةالزوار  تجاربتنويع المنتجات السياحية و 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  األقل تمثيالً األخرى  والفئاتنسبة األعمال التي أنشأتها أو تديرها النساء الزيادة في 
  عدد النساء اللواتي يحصلن على برامج دعم األعمال 
  في مجالس المجتمعات المحلية ومختلف المجالس األعضاء األقل تمثيالً  الفئاتعدد النساء أو

 التنظيمية األخرى )مثل غرفة التجارة(

 أ-5-1 ،5-5 ،5  أهداف التنمية المستدامة
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 الموقع وحول الزوار داخل تجاه اإليجابية السلوكيات من المزيد تعزيز . 22د

  المجتمع السياحة

 التواصل مع السياح واالعتبارات الثقافية التي تتناول البرامج المدرسيةإدخال بناء الوعي كجزء من برامج تعليم الشباب و 1-22د
 والحد منالوعي المحلي حول كيفية الترحيب بالزوار  لتحسين مستوىإطالق حملة ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام و

 مضايقات من قبل السياح قد يُنظر إليها على أنهاالممارسات التي 
 مختلف هذه الرسائل بشكل أكثر فاعلية إلى إيصال من خاللهاتحديد طرق يمكن ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-22د

 للقيام بذلكالمحلية وتنفيذ البرامج  الفئات
لعمل مع قادة المجتمع المحلي والشخصيات البارزة في كل مجتمع محلي حتى با قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  3-22د

 مجتمعاتهم داخليتمكنوا من رفع مستوى الوعي 

مديرية المجتمعات المحلية التابعة ، قليم البترا التنموي السياحيإسلطة مديرية السياحة التابعة ل الجهات الفاعلة الرئيسية
 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ل

 منظمات المجتمع المحلي المنظمات غير الحكومية، فئات/  الشركاء

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة   التمويل

 2019 اإلطار الزمني

في  وانخراطهمفي استكشاف منطقة أوسع حول الموقع،  ورغبتهم الزوارتحسين تجربة   القيمة المضافة
 لفترة أطول وبقائهمتجارب مختلفة 

 توسيع  ً  إمكانية النشاط االقتصادي المرتبط بالسياحة محليا
 بالمضايقاتاالنخفاض السنوي في شكاوى الزوار المرتبطة   مؤشرات المتابعة والمراقبة

 وارالتعليقات اإليجابية من الزفي زيادة العدد المراجعات عبر اإلنترنت و 

يتم  بشكل عام وادي موسىمنطقة حول والمضايقات من قبل الباعة أو أصحاب الحمير في الموقع  عن الموضوع خلفية
 .باعتبارها شكاوى زواربشكل منتظم  رفعها

 7-11 أهداف التنمية المستدامة
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 عبر االقليم واالتصاللنقل العام لزيادة إمكانية الوصول وسائل اتحسين البنية التحتية ل. 23د

 التخطيط واستخدام األراضي االستدامة البنية التحتية

الرئيسية  المناطق ، بما في ذلك قليم البترا التنموي السياحيإمنطقة سلطة  في جميع أنحاءتوسيع شبكة النقل العام الحالية  1-23د
 الزوار ومقاصد

 بشكل غير مالئم على المناطق الحساسة الطرقلضمان عدم تأثير  دقيق دراسة شبكات الطرق وإجراء تحليل  2-23د
 مع السياح والسكان المحليين لتحديد االحتياجات واألولويات استطالعات للرأيإجراء  3-23د
ً  4-23د  ربطها بالخدمةوتوسيع خدمة الحافالت وإنشاء محطات حافالت جديدة  أن يتموالطلب،  القدرةإلى دراسات  استنادا
مواقع التعزيز خدمة الحافالت للزوار من خالل نشر جداول زمنية واضحة، بما في ذلك بلغات أخرى والتعميم على  5-23د

 visitpetraمثل  اإللكترونية

  البترا التنموي السياحي قليمإسلطة لدى  البنية التحتية مفوض  الجهات الفاعلة الرئيسية

 شركة حافالت خاصة  الشركاء

 القطاع الخاص(من ذاتي )مشغل تشغيل   التمويل

 2019دراسة جدوى استكمال إجراء دراسات و اإلطار الزمني
 ، إطالق وتشغيل2020تحديد المشغل بحلول عام 

ً  سيتم أوجه االعتمادية  السياح باألنشطة السياحية التي يتم إنشاؤها في المواقع المختلفة إقبالربط  أيضا

الوظائف، خاصة في قطاع  سيضمن تحسين مستوى الحصول علىالنقل  خطوط إن تحسين  القيمة المضافة
 من القرى النائيةوالسياحة والقطاعات المرتبطة في وادي موسى، 

 الزوار المستقلين لزيارة أجزاء أخرى من  انتشارعلى  ميسورة التكلفةتساعد خيارات النقل س
في  ونهاي يقضتال المدة إطالةالمجاورة، وبالتالي  المناطقالموقع ومناطق الجذب األخرى في 

 المنطقة
 بللشبا يبرلتدوا لتعليما صفر على في تحسين الحصول ميسورة التكلفة لنقلا خطوط ستساهم 

 لنائيةا ىلقرا في نيعيشو لذينا
 السيارات  المرور وازدحام من حركة الحد 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  السياح والمستخدمون واستخدام األراضي والحساسية(التي تم إجراؤها الدراسات األولية( 
 مع المشغلين المحتملين التي استُكملت وتمت مشاركتها دراسة الجدوى 
 التي تم إطالقها خدمات الحافالت الكاملة 
  الحافالت من قبل السكان المحلييناستخدام خدمة 
 استخدام خدمة الحافالت من قبل السياح 
 مالحظات الزوار 
 الجذب مواقعإلى األجزاء البعيدة من الموقع وغيرها من  الذين يذهبون أعداد الزوار في زيادةال 

 2-11، 1-9 أهداف التنمية المستدامة
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 الفيضانات والسيطرة على لمياه ل متكاملة إدارة. 24د

 إدارة المخاطر التخطيط واستخدام األراضي الطبيعة وعلم المياه

المشاريع نمذجة تأثيرات  للتمكين من مائيةال اإعداد نموذج أساسي للمناظر الطبيعية المحيطة بالموقع وخصائصه 1-24د
 المقترحة التطويرية

لتحديد تدابير مشتركة ومتكاملة لإلدارة الفعالة  الطبيعة والمياهخبراء عمل مع بال قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-24د
ً وانجراف لتدفق المياه والحد من التدفقات التي من شأنها أن تسبب الفيضانات  موقع على  التربة والتي من شأنها أن تؤثر سلبا

 التراث العالمي
وبناء ، الحاجزة سدودالر السيطرة على الفيضانات، بما في ذلك تنفيذ تدابيب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  3-24د

 (2د) التحريجزراعة األشجار وإعادة و، المصاطب
 قبل بدء هطول األمطار في شهر سبتمبر من كل عام  السدود من الرواسب إخالء 4-24د
 رىألخا تللجها تلسجالا إتاحة نضماو تلفيضاناا دبع للتسجيا بإضفاء الطابع المنهجي على قيام محمية البترا األثرية 5-24د
 هلمياإدارة ا في لعاملةا
وادي  للفيضانات الومضية في منطقةلنظر في إعادة تنشيط نظام اإلنذار المبكر با قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  6-24د

ً  ال يعملو 2014، الذي تم تركيبه في عام موسى  .حاليا

الجهات الفاعلة 
 الرئيسية

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة التابعتان لالتنظيم  ومديرية  الخدمات مديرية 

   الشركاء

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة الميزانية التشغيلية ل  التمويل

 االنتهاء من نمذجة المناظر الطبيعية وتحليل الخبراء 2019 اإلطار الزمني
 تدابير التنفيذفصاعداً، القيام ب 2020

 التربةانجراف المياه وحماية موقع التراث العالمي من الفيضانات وجريان  ستتم  القيمة المضافة
 سالمة الزوار مستوى تحسين 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  تحليل الخبراء لتدابير إدارة المياهو النموذج األساسياستكمال 
 كل عام المنفذة تدابير إدارة المياه 
  االنخفاضاتو، بما في ذلك تلك الموجودة في الموقع المائيةتقارير الرصد السنوية من المحطات 

 التربة كل عام وتعريةالمقاسة لتدفق المياه 
  من خالل نظام اإلنذار المبكر الومضيةجمع البيانات المستمر حول معدالت تدفق الفيضانات 
  الرواسب في السدود إزالةاإلبالغ السنوي عن 
  محمية البترا األثرية السنوية الصادرة عنبعد الفيضانات  ماتقارير 

ً سلب العالمي البترايتأثر موقع تراث  عن الموضوع خلفية التي  والرواسبوالتربة  المنتظمةمن أحداث الفيضانات  ا
انجراف المياه و جريان والحد من اتالفيضان الوقاية منعتمد وتمن الوديان إلى الموقع.  تنجرف
 على نهج شمولي إلدارة المياه في مواقع المنبع. إلى موقع التراث العالميالتربة 

أهداف التنمية 
 المستدامة

11-4 
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 في مناطق التوسع والتطوير الجديدة مناسبةال ضمان دمج ميزات إدارة المياه . 25د

  الطبيعة وعلم المياه التخطيط واستخدام األراضي

العمراني التي يتم تطويرها حالياً والمناطق األخرى التي يجري التخطيط لها، يجب أن تبقى جميع في مناطق التوسع  1-25د
ُ أن و التطويرية المشاريع الروافد المؤدية إلى الوادي خالية من  ستخدم كمساحات خضراء أو للزراعة.ت

الطبيعة كما هو موصى به من قبل خبراء  وبناء المصاطب وزراعتها سدودن خالل الدعم إدارة المياه في المناطق المبنية م 2-25د
 والمياه

 مرافق عامةبصفتها الوادي كمناطق خضراء ذات أغراض ترفيهية  مؤديةتطوير روافد  ،حيثما أمكن 3-25د
ها من خالل إجراءات إدارة المياه )بما في ذلك حصاد المياه( لكل قطعة أرض فردية وإنفاذ أن تنص تعليمات التخطيط على 4-25د

 تراخيص البناء.
في مناطق التطوير لمراقبة تدفق المياه وبناء البيانات  مائيةمحطات  بتركيب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  5-25د

 الطولية

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة التابعة لالتنظيم  مديرية  الجهات الفاعلة الرئيسية

 التحتيةلبنية ل نومخططالن ووالمطور  الشركاء

 التخطيط لضبطالتمويل التشغيلي   التمويل
 الرافدةوديان الفي  ترفيهية أموال إضافية إلنشاء مساحات خضراء

ً  2019 اإلطار الزمني  فصاعدا

 التربةوانجراف المياه جريان تم حماية موقع التراث العالمي من الفيضانات وتس  القيمة المضافة
 زيد من ممارسات استخدام المياه المستدامة في مناطق النموالقيام بم 
 إن االستخدام األكثر فعالية للمياه سيقلل من الضغط على محطات معالجة المياه 
 جديدة للمجتمع المحليترفيهية خضراء  إنشاء مساحات 
  سترشد بها يُ تدفقات المياه في أنظمة الوادي أن  حولالطولية الُمحسنة ولبيانات ليمكن

 أولويات إدارة المياه في المستقبل في وضع

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  الجديدة واألدلة على إجراءات اإلنفاذ المتخذة  التعليماتعدد طلبات التخطيط التي تتوافق مع
 متوافقةعندما ال تكون 

  تدابير كافية إلدارة المياه،  تطبيقموافقات الخبراء على مشاريع التطوير والبنية التحتية لضمان
 .وبناء المصاطب الحاجزة بما في ذلك السدود

 عدد المتنزهات التي تم إنشاؤها في الوديان الرافدة 
  ةمائيالالتي يتم جمعها من خالل المحطات  المنتظمةالبيانات 

إزالة الضغط من المناطق حددت خطط استخدام األراضي مناطق للتوسع العمراني مع التركيز على  عن الموضوع خلفية
 .عةتم بالفعل إدخال البنية التحتية، بما في ذلك الطرق لمنطقة البق القريبة من الموقع. وقد

ً تمام تراعيال  التطوير هذه لمناطقممارسات التخطيط  التربة  وتعريةالمياه  لجرياناآلثار التراكمية  ا
ً التي يمكن أن تؤثر سلب  .موقع التراث العالميعلى  ا

 8-12، 4-11، 4-8، 4-6 أهداف التنمية المستدامة
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 الفيضاناتخالل  الموقع إلى هانجرافا لمنعالناتج عن مشاريع البناء والبنى التحتية   الطمم إدارة واضحة إلزالة وجود  . 26د

  الطبيعة وعلم المياه البنية التحتية

واضحة لجميع أعمال البناء )البنية  توجيهاتوضع ب البترا التنموي السياحيقليم إسلطة التابعة ل الخدمات مديرية قيام  1-26د
 .وبعدها التحتية والمباني( متعلقة بإزالة التربة واألنقاض الزائدة أثناء أعمال البناء

مناطق مناسبة  بتحديد مائيبالتشاور مع خبير و قليم البترا التنموي السياحيإسلطة التابعة للبنية التحتية امديرية قيام  2-26د
الكافية لضمان تجنب أي خطر للفيضانات وتراكم  الطبيعية المائية. وينبغي أن يشمل ذلك الدراسات واألنقاضالتربة  للتخلص من

 الرواسب في المصب.

الجهات الفاعلة 
 الرئيسية

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة التابعتان لالتنظيم  ومديرية  الخدمات مديرية 

 المطّورون والمستثمرون  الشركاء

 للتنفيذ والزمن الالزم الموظفين  ،قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ل يةتكاليف التشغيلال  التمويل

 2019 اإلطار الزمني

 (24دإدارة المياه المتكاملة ) بنظم االرتباط أوجه االعتمادية

ت الفيضانات تأثيرا شدة، مما يقلل من مركز المدينةالحطام إلى الموقع  الحد من تدفقيتم   القيمة المضافة
 التي تلحقها األمالح باآلثارواألضرار 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 والتربة والموافقة عليها األنقاضفيما يتعلق بإزالة  توجيهات وجود 
 السنويةالتنفيذ  ، ويتضح ذلك من خالل إجراءات اتالتوجيه إنفاذ يتم 
  ظاالحفالمراقبة السنوية ألضرار الفيضانات في الموقع وتقارير حالة 

أهداف التنمية 
 المستدامة

11-4 
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ً ولمناطق العازلة تلتزم في ا المصرح لها  المشاريعالتأكد من أن جميع . 27د  بشدة باالستدامة والممارسات السليمة بيئيا

 الطبيعة وعلم المياه التخطيط واستخدام األراضي االستدامة

على األثر  وتقييميجب أن تقوم جميع مشاريع البناء الجديدة المقترحة داخل المنطقة العازلة بإصدار تقييم األثر البيئي  1-27د
 التشغيل(ومرحلة )بما في ذلك اعتبارات مرحلة البناء  ماموافقة عليهلتتم ال التراث

 أو البيئة ناشئةتراث ال على وجود أي آثار سلبية عدمبلن يتم إصدار موافقات التخطيط للمشاريع ما لم يضمن تقييم األثر  2-27د
 من المشروع

يجب أن تمتثل جميع المشاريع في المناطق المحددة في خطة استخدام األراضي باعتبارها استخدامات سياحة بيئية أو  3-27د
من قبل  هاامتثال وتدقيق المشاريع التطويريةالدولية ذات الصلة المنصوص عليها لهذه األنواع من سياحة زراعية، للمعايير 
 التدقيقاتهذه  لتنفيذمعتمدة منظمات وطنية أو دولية 

موافقة التخطيط في المنطقة العازلة مصحوبة بتحليل تدفق المياه لحصول على المقدمة ل اريعيجب أن تكون جميع المش 4-27د
 اتيجية إدارة المياه التي تضمن عدم وجود أي آثار سلبية على موقع التراث العالميواستر

 البيئي والرقابة البيئية( التدقيق تعليماتوزارة البيئة ) ،قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

المجتمع المحلي ومالكي األراضي، المنظمات المجلس األردني لألبنية الخضراء، السياحة البيئية،   الشركاء
 ، وزارة البيئةدائرة اآلثار العامة، غير الحكومية

 األموال التشغيلية  التمويل

 أثر فوري اإلطار الزمني

وقيمته العالمية جزء ال يتجزأ من حماية الموقع هو أن أي بناء في المنطقة العازلة  ضمان  القيمة المضافة
وال يزيد من تهديد حماية الموقع  ضئيلةبصمة بيئية  يس له سوىلو، ةهميته البيئياألو االستثنائية

 .تهوسالم
 لممارسة الجيدة لمشاريع أخرى خارج المنطقة العازلةعلى ا نموذج تقديم 
 على نطاق أوسع بناء مستدامباللتزام االعلى  التشجيع 

 موافقة التخطيطللحصول على يتم تقديمها التي مشاريع ال  مؤشرات المتابعة والمراقبة
  موافقة التخطيط تم منحهالمشاريع التي اامتثال 
  لمشاريع الامتثال ً من موافقة التخطيط خالل مرحلة البناء وعند  لشروط البيئية التي كانت جزءا

 االنتهاء

 4-6، 7-4 أهداف التنمية المستدامة
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ً النظر في خيارات لتوسيع المناطق السكنية التي . 28د  القيمة العالمية االستثنائية لموقع التراث العالميعلى  ال تؤثر سلبا

 المجتمع البنية التحتية الطبيعة وعلم المياه التخطيط واستخدام األراضي

 الُمجّمعةوتقارير المستشارين  القائمةخطة اإلدارة اإلستراتيجية  باالستفادة من قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-28د
المنطقة العازلة  تعليماتتوافق مع ي بماخطط استخدام األراضي لتحديد مناطق التوسع السكني إليواء السكان المتزايدين الخاصة ب

ً سلب أثيرتال ودون  .القيمة العالمية االستثنائية لموقع التراث العالميعلى  ا
 المجتمعات المحلية والتشاور معها لتحديد أولويات مناطق التوسع.لعمل مع با قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-28د
لحصول على موافقات السعي لحول الخيارات التي تم تحديدها وتقييم األثر على التراث دراسات تقييم األثر البيئي و إجراء 3-28د

 اليونسكو

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 ممثلو المجتمع المحلي  الشركاء

 أموال تشغيلية  التمويل

 2019 اإلطار الزمني

 للموقع  االستثنائيةالقيمة العالمية حماية   القيمة المضافة
  التربة والفيضانات وتعريةالموقع من اآلثار السلبية لتدهور األراضي حماية 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  الموافقة عليهاالتي استُكملت وتمت خطط التوسع 
 خطط التوسع المتفق عليها مع المجتمعات ذات الصلة 

 4-11 أهداف التنمية المستدامة

مناطق وسياسات  تطوير النمو السكاني الكبير والضغوط المرتبطة بالنمو الحضري استوجب لقد عن الموضوع خلفية
المناظر و محيطهعلى  سلبيةيمكن ألي توسع بالقرب من الموقع أن يولد تأثيرات وتوسعية جديدة. 

داخل وخارج الموقع. كما يمكن لمناطق النمو الحضري زيادة تدفق المياه إلى الموقع وزيادة مخاطر 
 الفيضانات.
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 ، وخاصة للفئات المهمشة بما في ذلك النساءلدعم فرص اقتصادية أفضل لكبارلتعليم ال فرص زيادة . 29د

  المجتمع التعليم

لمزيد من الكبار  فيها المتعلمونحتاج يالذي  المناطقلعمل مع الشركاء لتحديد با قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-29د
 مع فرص العمل المستقبلية في المنطقة التدريب والمطابقة

، تمع المحلي وخاصة النساءضاء المجلتوفير تعليم الكبار ألعلعمل مع الشركاء با قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-29د
 ومهارات تنظيم المشاريعبما في ذلك التدريب على المهارات التقليدية مثل الحرف اليدوية وغيرها من المهارات التقنية 

طالق برامج لتدريب وبناء مهارات المعلمين المحليين العاملين في المدارس في بإشركاء المنظمات غير الحكومية قيام  3-29د
 قليم البترا التنموي السياحيإطة سلمنطقة 

الجهات الفاعلة 
 الرئيسية

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة مفوض شؤون التنمية المحلية والبيئة لدى 

 الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، شركاء المنظمات غير الحكومية بما في ذلك مقدمي التدريب  الشركاء

 (ةالمانح الجهات )دعمالتمويل الخارجي   التمويل
 لمركز أم صيحونالمقدم  قليم البترا التنموي السياحيإدعم سلطة 

ً  2019 اإلطار الزمني  فصاعدا

 فيللنساء في المجتمع إلى تقليل االعتماد على العمل  المتاحةفرص العمل تحسين ؤدي يس  القيمة المضافة
 ألطفالهن رسيالمدحضور اليمكن أن يترجم إلى تحسين ، األمر الذي الموقع

 االعتماد على االقتصاد المرتكز على السياحة الحد من 
 التعليم الذي يتم توفيره لألطفال في  وتنوع سيؤدي تحسين قدرات المعلمين إلى تحسين جودة

 المنطقة بشكل مباشر

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  قُدمتعدد برامج تعليم الكبار التي 
 عدد المشاركين في البرامج 
  مشاريعهم الخاصة  يقيمونوظائف جديدة أو  الذين استلمواالنسبة المئوية للمشاركين في الدورات

 بعد مرور سنة أو سنتين أو ثالث سنوات من حضور برنامج تعليم الكبار
 عدد المعلمين 

أهداف التنمية 
 المستدامة

 أ-5
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 إلى الموقعالمدارس أثناء الزيارات طالب تحسين سلوك  لنُهج وضع  . 30د

 المجتمع إدارة الزوار التعليم

لدعم الزيارات  تفسيريةللعمل مع مجموعات المدارس وتطوير مواد  محمية البترا األثريةتعليم في  ضابطتعيين وتدريب  1-30د
 المدرسية

 في السنة،للزيارة التعليم لتحديد األوقات األكثر مالءمة التربية وعمل مع المدارس ووزارة بال قيام محمية البترا األثرية 2-30د
 ذلك تجنب أوقات الذروة  ويشمل

لمدارس عن طريق وزارة ل اتعالنإصدار اإلالتعليم و ضابطوضع إجراءات للزيارات المدرسية، بما في ذلك التسجيل مع  3-30د
  Visitpetra اإللكتروني موقعالالتربية والتعليم و

بشأن السلوك في الموقع  وتشمل توجيهاتتم مشاركتها مع المعلمين قبل الزيارات، تالتي ولمدارس ل إرشادات زمحإعداد  4-30د
 والسالمة

 عرضه علىالموقع وضمان  فييطلعهم على كيفية التصرف والذي فيديو قصير يستهدف األطفال  مقطع اإليعاز بإعداد 5-30د
 عند وصولهم جميع المجموعات المدرسية

 محمية البترا األثرية الجهات الفاعلة الرئيسية
 وزارة التربية والتعليم

الجمعية إنتاج الفيديو والمواد التفسيرية األخرى(،  في دعمل)ل اتسم إدارة عالقات العمالء بالجامعق  الشركاء
 األخرى، المنظمات غير الحكومية (التعليم ضابط)للدعم في تدريب  الوطنية للمحافظة على البترا

 (قليم البترا التنموي السياحيإ)ميزانية سلطة  ضابط التعليم تعيين تكلفة  التمويل
 والدعم الخارجي( ،قليم البترا التنموي السياحيإالمواد )ميزانية سلطة إنتاج تكلفة 

 ضابط التعليمإعداد وصف وظيفي ل 2020 اإلطار الزمني
 ضابط التعليمتعيين  2021
( أخرى حكوميةغير  ةمنظم)أو  الوطنية للمحافظة على البترا الجمعيةمع  ضابط التعليمعلى  2022

 إلنتاج حزم المعلمين والمواد التعليمية األخرى
 ضابط التعليم من خاللجميع الزيارات المدرسية تنسيق  2023

 تحسين تجربة التعلم للطالب الذين يزورون الموقع  القيمة المضافة
  مدرسيةال الصفوفذلك المواد التي يمكنهم استخدامها في ويشمل في الزيارات، دعم المعلمين 
 أطفال المدارس في الموقعالتي يلحقها اآلثار السلبية  الحد من 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  تعليم ضابطتم تعيين 
  الفيديو، والتطبيقات، وغيرها(  ومقاطعالمعلمين،  حزم) المدرسية التي تم إنتاجهازيارات المواد

ً  الحزمويتم توزيعها على المدارس؛ عدد   الموزعة سنويا
 من المعلمين والطالب المالحظات 
 الموقعفي سلوك ال حول المالحظات من الجوالة 

 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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 بالتطلعات وترتبط جيدة ممارسات على تدل التي أو /و( عاجلة ليست ولكن) الضرورية اإلجراءاتهـ( 

 للموقع األجل طويلة
 

 برامج التفسير والتعليما، بما في ذلك في التنوع الحيوي للموقعقيم م البيئية ولقيا ترويج . 1هـ

 التعليم ضإدارة الزوار والعر الطبيعةعلى  ظاحفال 

الطبيعة لتطوير استراتيجية على  ظاحفالعمل مع خبراء بال محمية البترا األثرية/قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-1هـ
 تفسير للبيئة الطبيعية للموقع

 (.2022 – 8-7جالطبيعية للموقع ) تدريب المرشدين على السمات 2-1هـ
 مسارات محددة تركز على الطبيعة وربط السمات الطبيعية بالمسارات الحالية إلنشاء الحيويالعمل مع خبراء التنوع  3-1هـ
 (.7ج)

 .للمساراتعلى الطبيعة لتحديد القدرة االستيعابية  والحفاظ الحيويالعمل مع خبراء التنوع  4-1هـ
المسارات حتى  التي تستخدم األعداد للسيطرة علىآلية  إنشاء محمية البترا األثرية ب /قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  5-1هـ

 ال تتجاوز القدرة االستيعابية الحالية.
وتحديد أي آثار  المساراتسنوية لظروف  مراجعاتإجراء محمية البترا األثرية ب /قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  6-1هـ

 سلبية أو تدهور ينشأ عن االستخدامات السياحية واتخاذ االحتياطات الالزمة.

 ، محمية البترا األثريةقليم البترا التنموي السياحيإسلطة مديرية البيئة التابعة ل الرئيسية الجهات الفاعلة

 جمعية أدالء السياح األردنية في البتراالجمعية الملكية لحماية الطبيعة،   الشركاء

 لمشاريع محددة الجهات المانحة بتمويل، مدعومة تشغيلية أموال  التمويل

 المدى متوسط اإلطار الزمني

 طالق بالتزامن مع التسمية.اإلطبيعية وسيتم محمية كترشيح ملف المرتبط ب أوجه االعتمادية

 الطبيعة اإليجابية والوعي البيئي على ظاحفالفي ممارسات  المساهمة  القيمة المضافة
 لممارسات المشتركة لحماية الطبيعة والثقافةافهم تحسين في  المساهمة 

المتابعة مؤشرات 
 والمراقبة

 )تم تطوير المواد التفسيرية )الالفتات، التطبيقات، المواد المطبوعة 
  يتم الترويج للقيم الطبيعية للموقع على موقعvisitpetra 
  الطبيعةعلى  ظاحفال في مجالعدد المرشدين المدربين 
  العدد السنوي للسياح الذين يستخدمون المسارات الطبيعية، بما في ذلك الجوالت المصحوبة

 (القدرة االستيعابيةبمرشدين )ضمان بقاء األعداد ضمن حدود 
  السلبيةالتقارير السنوية عن حالة المسارات والتدابير المتخذة لتخفيف اآلثار 

  4-11، 7-4 أهداف التنمية المستدامة
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يجب  والتي تمييزها يمكن أنماط هناك كانت إذا ما لتحديد (والنباتات وأصناف الحيوانات الفيضانات)المناخ  تغير لدراسة تفويض لجنة . 2هـ

 عنها خالل التخطيط في المستقبل اإلبالغ

 الطبيعة وعلم المياه االستدامة الطبيعةعلى  ظاحفال

إجراء دراسة حول تغير المناخ تقوم بتحليل منهجي لظروف األرصاد ب باإليعاز السياحيقليم البترا التنموي إسلطة قيام  1-2هـ
 التاريخية في منطقة وادي موسى لفهم االتجاهات المناخية الفعلية وتبرير أدلة تغير المناخ المائيةوالجوية 

تملة لتغير المناخ وتحديد السيناريوهات المحتملة دراسة في األدلة على اآلثار المحال تنظر يجب أناستناداً إلى هذه النتائج،  2-2هـ
 لتغير المناخ

ً  3-2هـ تحديد وتنفيذ التغييرات في سياسات التخطيط ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  يجب أن تقومإلى نتائج التقرير،  استنادا
 اإلقليمية التنميةوتوقعات 

د المؤشرات الرئيسية الناشئة عن التقرير مع مراجعة جديدة للبيانات كل خمس رصب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  4-2هـ
 سنوات.

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 ووكاالت األمم المتحدة ذات الصلة األبحاث،الجامعات ومعاهد   الشركاء

، تشغيليمن التمويل جزء يكون يل المنح البحثية. تمو اتالجامع من شركاءالشمل التعاون مع يقد   التمويل
 خارجي.تمويل اآلخر جزء وال

 2019 اإلطار الزمني

 في الدراسات اإلقليمية والوطنية لتغير المناخ المساهمة  القيمة المضافة
 السياسات المستقبلية للتخطيط والتنمية وإدارة المخاطر إرشاد 
 بعض مستويات الغموض المحيطة بتغير المناخ في المنطقة إزالة 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 2020بحلول عام  المكتملة دراسة تغير المناخ 
  التخطيط خالل وتوجيهات أي انعكاسات لسياسة التخطيط ناشئة عن التقرير تم تضمينها في سياسة

 عام من اكتمال التقارير
  كل خمس سنوات مناخبيانات دراسة تغير التحديث 

تغير المناخ للم تكن هناك دراسات مباشرة ألنماط ملحوظة لتغير المناخ في المنطقة أو سيناريوهات  عن الموضوع خلفية
 ومعيشة المجتمعات في المنطقة. ومحيطه ون لها تأثيرات كبيرة على الموقعالتي قد يك

 4-2 أهداف التنمية المستدامة
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 للزوار كمناطق جذبحماية المناطق المرتبطة بالممارسات الزراعية النبطية وتطويرها . 3هـ

  ضإدارة الزوار + العر الطبيعةعلى  ظاحفال

 اآلخذة في الزوالوالتقليدية  التاريخيةتحديد المناطق والميزات المرتبطة بالممارسات الزراعية  1-3هـ
 المشاريع التطويريةمناطق المناظر الطبيعية الثقافية وضمان حمايتها من  تمييز 2-3هـ
 هذه المناطق وأنظمة الري التي تدعمها وحفظالعمل مع المجتمعات المحلية لحماية  3-3هـ
ً التي والزراعة النبطية وأنظمة الري  مواد تفسيرية حولتطوير  4-3هـ  المعرفة المحلية تعكس أيضا
والمواد المجتمع المحلي لتطوير خدمات الزوار  فئات( والعمل مع 7جهذه المناطق في المسارات الجديدة )تضمين بعض  5-3هـ

 التفسيرية

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة دائرة اآلثار العامة، محمية البترا األثرية،  الجهات الفاعلة الرئيسية

 الحكوميةفئات المجتمع المحلي، المنظمات غير   الشركاء

 دعم المنظمات غير الحكومية لمشاريع محددة  التمويل

 (9دتحديد وحماية المناطق ذات األهمية األثرية ) 2019 اإلطار الزمني
 على المدى المتوسط، تطوير المسارات

 الهامة التي هي جزء من قصة الموقعالتراث حماية مناطق   القيمة المضافة
 ب جديدةارتجذات إلى مناطق  الزوار لتشملتجربة  نطاق توسيع 
  (5بمجتمعات مختلفة ) لتشملالسياحة والفرص االقتصادية ذات الصلة نطاق توسيع 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 حماية ال ً ً  مناطق الزراعية التاريخية قانونيا  وماديا
  التنموي قليم البترا إسلطة والخطط الرئيسية لالمناطق المحمية في سياسات التخطيط إدراج

 السياحي
 (أساس سنويعلى  الزوارعدد الزوار إلى هذه المناطق )أعداد في زيادة ال 
 التاريخية النشاط االقتصادي المحلي من خالل المشاركة في حماية المناظر الطبيعية  في زيادةال

 من خالل الوظائف التي تم إنشاؤها واستدامتها. والتي تُقاس للزواروعرضها 

 9-15، 4-11 المستدامةأهداف التنمية 
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 كيفية عمل علماء اآلثارو ءفي البتراالسابقة الحفريات   كمساحة لعرض مخيم نزال الستخدامه مبنى إعادة تنظيم . 4هـ

   العرض والمتحف

 إجراء مسح حالة للمبنى وتقييم مدى مالءمته الستخدامه كموقع جذب للزوار 1-4هـ
 تعديالتقدر من المعرض بأقل إلى  المكانإشراك مهندس معماري إلعداد مشروع لتحويل  2-4هـ
 مع البعثات الدولية لتنظيم معارض دائمة ومؤقتة في المبنىمحمية البترا األثرية و دائرة اآلثار العامة عمل 3-4هـ

 دائرة اآلثار العامة، محمية البترا األثرية الجهات الفاعلة الرئيسية

 البعثات الدولية  الشركاء

 لبناء المعرض الجهات المانحةتمويل   التمويل
 التمويل التشغيلي لموظفي األمن في الموقع

 دراسة الجدوى وتقييم الخيارات 2021 اإلطار الزمني
 المشروع لتنفيذمتوسط المدى 

 زائد عن الحاجةلمبنى صالح وُمجٍد استخدام جديد  استحداث  القيمة المضافة
 ومصدر ارتياح من الحرارة الخارجية في والتي تكون داخليةإضافية،  زوارجذب  توفير منطقة 

 أوقات معينة من السنة
 الموقع والعملية األثرية عنالزوار بمنظور مختلف  تزويد 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 دراسة الجدوى إتمام 
 مقترحات المشاريع إتمام 
  التمويل الحصول على و اريعالمش (شركاء) شريكإيجاد 
 لجمهورمنطقة الجذب أمام ا افتتاح 
  منطقة الجذب عدد زوار ً  سنويا

 4-11 أهداف التنمية المستدامة
 

  



سياسات اإلدارة                  القسم السابع   

 
154 

   

 
 المستقبلية الحفاظ إدارةوإعالم   اآلثرية على المعالم ومدى تأثيرها إجراء المزيد من الدراسات حول المياه الجوفية . 5هـ

  وعلم المياه الطبيعة التراث حفاظ علىال

 مناسبة أبحاثهد امعشركاء من جامعات أو والتواصل معنطاق اختصاصات الدراسة  إعدادب قيام محمية البترا األثرية 1-5هـ
ً  ةالدراسإلجراء الدراسة ) وتأثيراتها على اآلثار والحفريات  الضحلة جوفيةالمياه التي تم تحديدها هي دراسة ال المطلوبة حاليا

 (والحفظ
 تعاون مع فريق البحث في إجراء الدراساتقيام محمية البترا األثرية بال 2-5هـ
ً  3-5هـ وإدارة الموقع التي ينبغي  ظاالحفحديد ممارسات ، يجب أن تقوم محمية البترا األثرية بتإلى نتائج الدراسات استنادا

 في خطة عمل محدثةتضمينها 

الجهات الفاعلة 
 الرئيسية

 العامة، محمية البترا األثريةدائرة اآلثار 

 األبحاثالجامعات أو معاهد   الشركاء
 الحفظمنتدى  تمت مراجعتها من قبلالنتائج والتوصيات التي 

 تمويل خارجي لألبحاث  التمويل

 متوسط المدى اإلطار الزمني

 األثريةمحمية البترا وتحسين قدرات الموظفين في  ظاالحفافتتاح مركز  أوجه االعتمادية

 ممارسات إدارة المياه في الموقع وحوله إرشاد  القيمة المضافة
 آلثاراعلى   ظاوالحف الوقائيالحفظ  نُُهج إرشاد 
 يةالمستقبل ظاالحفألبحاث  أساس بناء 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 الشركاء والتمويل للدراسات التي تم تحديدها 
  أو نشرهاتقاريرها و/التي تم استكمالها وإعداد الدراسات 
  ظاوالحفالوقائي  والحفظإدارة الموقع ممارسات  تسترشد بهانتائج الدراسات التي 

 في الموقع
  ظاالحفتقارير حالة 

أهداف التنمية 
 المستدامة

11-4 
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حول واضحة إستراتيجية  لوضع   دائرة اآلثار العامة ومحمية البترا األثرية أعضاء خبراء من تضملجنة دائمة  . تشكيل6هـ
 في البترا ات األثريةالتنقيب

  إدارة البيانات اآلثار

تحديد اإلجراءات وممارسات العمل التي ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  التابعة لدائرة اآلثار العامة/اللجنة الفنية قيام  1-6هـ
 ُ بشكل مشترك من قبل  االطالع عليهايتم أن و ( المخرجاتبعثة )من التطبيق إلى منشورات /أي عملية تنقيبمكن جميع مراحل ت

 محمية البترا األثرية ودائرة اآلثار العامة
 ل إلى البعثات العاملة في البتراهذه اإلجراءات ونقاط االتصا إيصالضمان دائرة اآلثار العامة على يجب  2-6هـ
قليم البترا التنموي إسلطة مع دائرة اآلثار العامة ونقطة االتصال الرئيسية  ليكون بمثابةاتصال  ضابطتعيين ب قيام البعثات 3-6هـ

 (3-4محمية البترا األثرية )ج /السياحي

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  التابعة لدائرة اآلثار العامة/اللجنة الفنية  الجهات الفاعلة الرئيسية

 الموقع العاملة فيالبعثات   الشركاء

 المعنية للمؤسساتالميزانية التشغيلية   التمويل

 كجزء من دور اللجنة الفنية 2019 اإلطار الزمني

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة دائرة اآلثار العامة وفي مذكرة تفاهم بين  الدمج أوجه االعتمادية

 التنقيبالتي تغطي عملية  دائرة اآلثار العامة ومحمية البترا األثرية تحسين التنسيق بين فرق  القيمة المضافة
كل مرحلة من في ، مما يسمح لكال الطرفين بالمشاركة ة من التخطيط إلى إعداد التقاريرالكامل

 واالطالع عليها األعمال الجارية
 اتصال واضحة طوال العملية.نقاط الحفاظ على بعثات وبال تحسين االتصال 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 دائرة اآلثار العامة ومحمية السنوية من البعثات لرصد فعالية التنسيق مع  المالحظات
 البترا األثرية

 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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 السلوك في البتراء قواعد إقرار ودعم مدونة . 7هـ

  التراث على ظاحفال اآلثار

دائرة اآلثار  توصيةواألخالقية مراجعة المبادئ التوجيهية بالتراث اآلثار وعلى ظ احفلباالمجموعات االستشارية قيام  1-7هـ
 )انظر الصفحة الالحقة( بإقرارها العامة

 األخالقيةالمبادئ التوجيهية  بإقرار قيام دائرة اآلثار العامة 2-7هـ
المبادئ التوجيهية إلى جميع البعثات العاملة في البترا أو على مواد  بإيصال األثريةقيام دائرة اآلثار العامة ومحمية البترا  3-7هـ

 .من البترا
 مواقع أخرى في األردن لتشملالمبادئ التوجيهية  توسيع نطاق لنظر فيقيام دائرة اآلثار العامة با 4-7هـ

الجهات الفاعلة 
 الرئيسية

 محمية البترا األثرية، دائرة اآلثار العامة

 آلثار والتراثاعلى للحفاظ  المجموعات االستشارية  الشركاء

 ال يوجد  التمويل

 مع إطالق خطة اإلدارة المتكاملة 2018 اإلطار الزمني
 المبادئ التوجيهية  تعميم 2019

 وإدارة الموقع ظاوالحفاآلثار  مجالعكس الممارسات الجيدة في ت  القيمة المضافة
 في األردن أخرى مواقعضع معايير يمكن تطبيقها في ت 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 ودعمهاالمبادئ التوجيهية األخالقية نشر 
 األخالقية إلى البعثاتالتوجيهية المبادئ إيصال 

على مستوى المبادئ التوجيهية األخالقية باعتبارها سياسة توسيع تطاق 
 األردن

أهداف التنمية 
 المستدامة

11-4 
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 للبترا األخالقية التوجيهية المبادئ
 بالقطع األثريةاالتجار غير المشروع  عدم .1

في سرقة  أن يضطلعوا بأي دورآثار أي  يلمسونالذين و تنقيبال العاملين في عملياتن يلباحثل بأي حال من األحوال يجوزال 
 اآلثار أو بيعها أو االتجار غير المشروع بها.

 حفاظوال لحفظ االتزامات  .2
 سياساتو، ا في ذلك اإليداع اآلمن للسجالت(العمليات األثرية مصحوبة بوسائل منهجية للتسجيل )بميجب أن تكون جميع 

 يشتمليجب أن وذات الصلة.  ظاوالحف والردم التجميعأمن الموقع في المستقبل من خالل تدابير  تراعي، وأن هاوإيداع المكتشفات
 التنقيب. أثناءتم جمعها يوالمواد األخرى التي  القطعأيضاً بالحفاظ  االلتزام 

  البقايا البشريةمع  التعاملممارسات  .3
 البشرية بكرامة واحترام. البقاياشكل من أشكال  التعامل معيجب 

 المعرفة العلمية وتعميمالتزامات نشر  .4
( مع المجتمع األكاديمي األوسع واألبحاثلعمليات األثرية )التنقيب لالمعلومات )البيانات( والنتائج والتقييمات يجب أن تتم مشاركة 

 حسب االقتضاء. المتاحة للجميعبيانات المن خالل المنشورات وقواعد 

 حقوق الملكية الفكرية .5
 .)مؤلفيها( إلى مؤلفهابوضوح يجب اإلشارة من أعمال منشورة أو غير منشورة  المأخوذة والموادالبيانات 

 مؤهالت للقيام باألعمالال .6
)مثل اآلثار  وسالمتهيجب إجراء جميع األبحاث واألعمال التي تتم في الموقع والتي ستؤثر بأي شكل من األشكال على الموقع 

 .ُمثبتةمهنية خبرة الذين يتمتعون ب( من قبل المتخصصين المؤهلين في هذا المجال والطبيعةو والحفظ

 استخدام المعلومات التي تم التحقق منها .7
، والمواد المستخدمة ألية معلومات ة للجميعمفتوحمن خالل منصات مشاركتها و جميع المعلومات التي يتم نشرها أن ضمان

 التحقق منها وربطها بمصدر للمعلومات.تم  ، قدعلى شبكة اإلنترنت وتفسيراترسمية 

 المصادر والمراجع األخرى:
 (2015المهني )بشأن السلوك لالبحاث الشرقية   األمريكية المدرسة سياسة 

 (2014) اآلثارالمعتمد لعلم معهد لمدونة قواعد السلوك ل
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 أو عرضها في المتحف و/ حفظها التي سيتم  للقطعبروتوكوالت  . وضع8هـ

  إدارة الزوار + العرض اآلثار

بخصوص عرض  ودائرة اآلثار العامة محمية البترا األثريةسلطة إقليم البترا التنموي اسياحي/  سيتم تحديد مسؤوليات 1-8هـ
 .عارةاإلاتفاقية  بروتوكول القطع في المتحف الجديد بما في ذلك

 إعداد البروتوكوالت المتعلقة بعرض القطع، اإلعارة والحماية ليتم توقيعها من قبل الطرفين.  12-8هـ

 دائرة اآلثار العامة، محمية البترا األثرية الجهات الفاعلة الرئيسية

 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي دائرة اآلثار العامة،  الشركاء

 ال يوجد  التمويل

مستودع بدء تشغيل  عند قد تكون هناك حاجة إلى إجراء بعض التعديالت على البروتوكوالت القائمة أوجه االعتمادية
 مبنى األبحاث تخزين/ال

 مرتبط بافتتاح المتحف الجديد اإلطار الزمني

  القيمة المضافة

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 البروتوكوالت المعدة والموقعة

 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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 الحالية  والحفظ والبحث ات األثريةمشاريع التنقيبلعرض  توفير مساحة في مركز الزوار . 9هـ

 التراث حفاظ علىال اآلثار إدارة الزوار + العرض

ظ االحفوأعمال  بحاثواأل لعمليات التنقيبتخصيص مساحة للمعارض المؤقتة  ، أن يتمإعادة تنظيم مركز الزواركجزء من  1-9هـ
ً الجارية أو التي اكتملت مؤخ  في البترا را

 الفيديومقاطع عرض و/أو فرص لعرض  أماكنالمساحات يجب أن تتضمن  2-9هـ
 التناوبببالمرافق ودعوتها لعرض أعمالها  ات، يجب إبالغ البعثتصبح هذه المساحة متاحة عندما 3-9هـ
 يح كجزء من شروط العمل في البترعرض في تصارالإنشاء مواد  تضمينعندما يتم إنشاء المساحة لهذا االستخدام، يجب  4-9هـ

 محمية البترا األثرية الجهات الفاعلة الرئيسية

 دائرة اآلثار العامة، البعثات العاملة في الموقع  الشركاء

 البعثات وجهاتها المانحة  التمويل

 افتتاح المتحف الجديد أوجه االعتمادية

ً  2019 اإلطار الزمني  فصاعدا

 الوعي وتحسين مستوىالعمل الجاري من المشاركة في  الزوارن يتمك  القيمة المضافة
 تجربة الزوار تحسين 
 الدعاية وفرص المشاركة للبعثات. توفير 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 مساحات العرض المخصصة 
 اي يتم عرضهتال األعمال 
  واهتمامهم بالعروضمالحظات الزوار 

 4-11 أهداف التنمية المستدامة

 عرضه بجانب مركز الزواربمشروع "استقرار السيق" بالفعل سابقة  شّكللقد  عن الموضوع خلفية
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داخل الموقع وفي المناطق  واإلرشادات المقدمة التفسير ولوحات ومناطق الراحة واألكشاك  دورات المياه توحيد تصاميم. 10هـ

 المرتبطة به

  إدارة الزوار + العرض

 لدورات المياهموجز لتوحيد معايير التصميم  محمية البترا األثرية بوضع ملخص /قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-10هـ
كون تيجب أن والتي  ،داخل الموقع وفي المناطق المرتبطة به واإلرشادات المقدمة التفسير ولوحات ومناطق الراحة واألكشاك 

 معايير االستدامة. وتطبقالظروف  أن تتحملوالطبيعي للموقع،  المحيطمع  ةمنسجم
مهندس معماري إلعداد تصاميم موحدة مع  بالتعاقدمحمية البترا األثرية  /قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-10هـ

لتخلص موجز وتتضمن توفير الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة واالستخدام المستدام للمياه وعناصر املخص التفي بال وتوجيهات
ً من النفايات الحساسة بيئي  ا

لعمل مع المهندس المعماري أو المصمم الحضري لتوسيع با محمية البترا األثرية /قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  3-10هـ
وادي موسى من مدخل ساحة ال، بما في ذلك التصميم الحضري في مناطق الدخول عناصر لتشملتصميم ال توجيهاتنطاق 

 خرج الطريق الخلفي الجديد.مو
 الموقع في جميع أنحاءجديدة ال صاميمالتتنفيذ ب محمية البترا األثرية /قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  4-10هـ

 محمية البترا األثرية /قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 المعتمدة من قبل دائرة اآلثار العامةالشركات الخاصة،   الشركاء

 )صيانة الموقع( يةتشغيلأموال   التمويل

 2019 اإلطار الزمني

 الطريق الخلفي تشغيل  أوجه االعتمادية
 تشغيل قرية التراث الثقافي عند بدءالتي ستبقى في الموقع  أكشاك الوجبات الخفيفةتحديد 

 مما يُحسن منصورة موحدة  وتوليدالموقع  فيمن الفوضى والمظهر غير المرتب  الحد من  القيمة المضافة
 تجربة الزوار

  الموقع الجيدة للزوارإلى ممارسات إدارة أيضاً تشير الصورة الموحدة 
  الزوارتعمل عناصر االستدامة على تقليل استخدام الموارد والتأثير البيئي لعمليات 
 المستدام المقصد السياحياعتماد  الحصول على تساهم عناصر االستدامة في 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  التصميم وإقرارها توجيهاتإصدار 
  لتوجيهاتاجميع الهياكل الجديدة تتوافق مع 
  2021الهياكل القائمة لتتوافق مع إرشادات التصميم الجديدة بحلول عام تعديل 
 نخفاض في استخدام الطاقة في الموقعاال 
 تقليل التأثير البيئي من خالل إدارة مياه الصرف الصحي 

 2-7، 4-6، 3-6 أهداف التنمية المستدامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



سياسات اإلدارة                  القسم السابع   

 
161 

   

 وتقديم معلومات عن المسارات وأماكن الجذب األخرى وارللزوار في الموقع لمساعدة الزإنشاء نقاط معلومات رسمية . 11هـ

    إدارة الزوار

هذه كون تيجب أن وتحديد المناطق الرئيسية داخل الموقع إلنشاء نقاط معلومات للزوار. قيام محمية البترا األثرية ب 1-11هـ
( ويكون من السهل التعرف عليها 10هـالتصميم الجديدة ) توجيهاتتوافق مع يجديد مبنىقائم أو مبنى  في  ةموجودالمناطق 

 .الخريطةعلى موضحة  الموصى بهاللزوار ووضع عالمة واضحة عليها. المواضع 
إنشاء نقاط معلومات الزوار وتدريب الموظفين لإلجابة على استفسارات الزوار وتقديم المشورة بشأن المسارات وما إلى  2-11هـ

 باإلضافة إلى االستجابة للشكاوىذلك 
ً يجب أن تقوم نقاط معلومات الزوار أيض 3-11هـ  (7جلبعض المسارات ) بمرشدينالزوار  بربط ا

 خريطة إدارة الزواربهذه السياسات يجب ربط 

 األثرية، محمية البترا قليم البترا التنموي السياحيإسلطة مديرية السياحة التابعة ل الجهات الفاعلة الرئيسية

 دائرة اآلثار العامة للموافقة على المواقع  الشركاء

 تمويل تشغيلي  التمويل

 2020 اإلطار الزمني

 في الموقع عندما يكونون زوارتحسين توفير المعلومات لل  القيمة المضافة
  الزوار في أوقات الذروة انتشارمسارات مختلفة وتشجيع لترويج لخيارات لإتاحة 
  في الموقعالزوار تجربة تحسين 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  في النقاط الرئيسية داخل الموقع المنشأةنقاط المعلومات 
 نقاط الزوار حولالزوار  مالحظات 
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 في المناطق المرتبطة بالموقع المباعة المنتجات وتسعير تنظيم األسعار . 12هـ

   السياحة

المنتجة والمواد الغذائية  بنودوضع معايير اعتماد لعالمة "صنع في البترا" للب السياحي قليم البترا التنمويإسلطة قيام  1-12هـ
ً محلي  ترخيص استخدام العالمة الممتثلين ومنحهملمنتجين ل تصاريح إصدارو ا

 لعالمة "صنع في البترا" من خالل قنواتها التسويقية الفعال لترويجبا قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-12هـ
تنظيم أسعار المنتجات المباعة في المناطق المرتبطة بالموقع وفرض عقوبات ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  3-12هـ

 تضخيم األسعار بشكل متعمد وغير معقول عند
تسعير  فيالشفافية  أن تضمن الزوارن خالل موقعها اإللكتروني ونقاط م قليم البترا التنموي السياحيإسلطة يجب على  4-12هـ

 وإجراءات الشكاوى الخاصة بها. التحف التذكاريةمنتجات 

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة مديرية السياحة التابعة ل الجهات الفاعلة الرئيسية

 المنظمات غير الحكومية المحلية  الشركاء

 تشغيليةأموال   التمويل

 متوسط المدى اإلطار الزمني

 االعتراف بالوسم القيمة من خالل وإكسابهاوالمنتجات المحلية  البنوديتم التعرف على   القيمة المضافة
 العالمة التجاريةو

 لة ومنتجات عالية الجودة.ياليدوية األص المصنوعات إنتاج تشجيع 
  االحتيال" بـ المنتجات ربطوتقليل تحسين االنطباع عن الموقع." 

 كمؤشر على األصالة "صنع في البترا"بشعار االعتراف   مؤشرات المتابعة والمراقبة
  حول االحتيال في األسعار مالحظات الزوار السلبيةخفض 

 

، باإلضافة بها القيام يمكنهم أخرى وأشياء ت عن الموقع معلوما وارإنشاء نقطة معلومات سياحية في وادي موسى توفر للز. 13هـ
 الزوار مالحظات مراجعة إلى 

   السياحة

 الموقع حولإنشاء نقطة معلومات سياحية في وادي موسى لتوفير المعلومات ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-13هـ
 لمرافقتهم إلى المسارات في حجز المرشدينوكيفية الوصول إليها، وتقديم المساعدة  خرىأ  وأماكن

 إلى السلطات المختصة وارشكاوى الز إحالةومعالجة و استالمنقطة المعلومات السياحية يجب أيضاً أن يتم في  2-13هـ
المعلومات السياحية عن مناطق الجذب  إلتاحةلعمل مع الفنادق المحلية با قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  3-13هـ

 اإلضافية في الفنادق

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة مديرية السياحة التابعة ل لرئيسيةالجهات الفاعلة ا

 لبتراالفنادق في ا، جمعية أصحاب الجمعية األردنية للسياحة الوافدة في البترا  الشركاء

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة   التمويل

 متوسط المدى اإلطار الزمني

التي يمكن القيام بها في وادي موسى  األمورلمناطق األقل زيارة وكذلك با التعريفن يحست  القيمة المضافة
 للزوار المقيمين هناك

 وتقديم مالحظاتهم وارفرصة لمشاركة الز 

 إنشاء نقطة معلومات سياحية في وادي موسى  مؤشرات المتابعة والمراقبة
  إجراء شكاوى الزوار تطبيقيتم 
 عنالناتجة  التنفيذ إجراءات  خاللوالتي تُقاس من ، فعالية إجراء الشكاوى 

 الشكاوى بمرور الوقتاالنخفاض في عدد الشكاوى و

  



سياسات اإلدارة                  القسم السابع   

 
163 

   

من  حول البتراءالموجودة مجتمعات انتفاع الو  الزوار انتشارالموقع لتشجيع  تقديم تذاكر ونقاط دخول جديدة حول . 14هـ
 انتشارهم

   السياحة

في مواقع مختلفة حول الموقع، بما في ذلك مدخل الطريق الخلفي الجديد،  جديدة أبواب دوارةونقاط بيع تذاكر  استحداث 1-14هـ
بعمليات إصدار التذاكر اإللكترونية الجديدة  حيث يتم ربطه والرجفالبارد )البترا الصغيرة(، والطريق الخلفي إلى الدير  سيقال
 (6-6و)

 المختلفة ونقاط الدخول وجود مناطق الجذبكذلك معلومات عن معلومات عبر اإلنترنت، والتقديم معلومات عن التذاكر و 2-14هـ
في نقاط الدخول  والمرشدين مثل الجوالة، توظيفهم في نقاط بيع التذاكر الذين سيتمتحديد أولويات السكان المحليين  3-14هـ

 الجديدة.
 تقديمها للزوار. العمل مع منظمات المجتمع المحلي لتحديد وتعزيز األنشطة اإلضافية التي يمكن 4-14هـ

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة مديرية السياحة التابعة ل الجهات الفاعلة الرئيسية

 ، منظمات المجتمع المحليالبترا في األردنية للسياحة الوافدة جمعيةال  الشركاء

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة   التمويل

 متوسط المدى اإلطار الزمني

 (16دخاصة في أوقات الذروة )و، الزوارعلى نشر  المساعدة  المضافةالقيمة 
 ستكشاف مناطق الجذب ال المتاحة خياراتتقديم الم الموقع في وقت الحجز والزوار لحج تنبيه

 األخرى
 الموقع ولكنها لم تستفد حتى اآلن  حدود على  الموجودةمنافع اقتصادية للمجتمعات  تحقيق

 سوى القليل من السياحة
 ضمن اإلطار الزمني المتوقع التي يتم فتحهاعدد البوابات الجديدة   مؤشرات المتابعة والمراقبة

 سنوية(الزيادة الجديدة )البوابات ال الذين يستخدمونالزوار  أعداد 
 عدد الوظائف المحلية التي تم إنشاؤها بشكل مباشر وغير مباشر 

 4-1 أهداف التنمية المستدامة
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بشكل غير  الموقع في  الحجرية  طعق  ال( والكسر الفخارية بيع اآلثار )بما في ذلك  لوقف العمل مع المجتمعات المحلية . 15هـ
 مشروع

 السياحة إدارة الزوار المجتمع

 المقطوعةحول اآلثار السلبية لجمع وبيع اآلثار واألحجار  رسيةوالمد يةتعليم الشبابالإدخال بناء الوعي كجزء من برامج  1-15هـ
 في الموقع

 (12دفي الموقع ) والقطع الحجرية لثنيهم عن شراء اآلثار  الزوار وعيمواصلة بناء  2-15هـ
 في الموقع ةوالقطع الحجري  اآلثارفرض قيود على بيع محمية البترا األثرية ب /قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  3-15هـ

 محمية البترا األثرية الجهات الفاعلة الرئيسية

، وبيت البترا رعاية وحملة، الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراالمنظمات غير الحكومية بما فيها   الشركاء
 جمعية أدالء السياح األردنية في البترا، وقادة المجتمع المحلي،  األنباط

 ، والتكاليف التشغيليةأموال الجهات المانحةقدر قليل من   التمويل

 +2020 اإلطار الزمني

 الحد من ممارسات عمالة األطفال  القيمة المضافة
 حماية الموقع وبيئته الهشة 
  ر في الموقعواتجربة زوار إيجابية وتحسين سلوك الزتحقيق 

 في الموقع واآلثار ع الحجريةطالق بيع  الحد من/ إيقاف  مؤشرات المتابعة والمراقبة
 يحونصسن معدالت الحضور المدرسي في أم تح 
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 والمستقبلية الحالية لإلحتياجات لإلستجابة( النفايات إدارة) التحتية البنية توفير على تحسين القدرة . 16هـ

 الطبيعة وعلم المياه إدارة المخاطر البنية التحتية

مل مع وزارة الري لضمان إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف بالع السياحيقليم البترا التنموي إسلطة قيام  1-16هـ
 النفايات الصلبةومياه الصرف الصحي دارة معالجة االحتياجات الفورية إللالصحي وأنابيب مياه الصرف الصحي و

النفايات الصلبة و رف الصحيمياه الصالحتياجات التخلص من  وضع توقعاتب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-16هـ
 األولوية باعتبارها مسألة ذاتهذه األهداف لمطابقة الواالستثمار في البنية التحتية 

 تهاومنطق محمية البترا األثريةداخل يقع ألي تدهور بيئي  المنتظمةمراقبة بال قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  3-16هـ
 تلبية جميع احتياجات البنية التحتية بشكل كاف. ريثما تتمالبنية التحتية عازلة نتيجة لعدم كفاية توفير ال

قليم البترا إسلطة ، مديرية البيئة التابعة لقليم البترا التنموي السياحيإسلطة التابعة ل الخدمات مديرية  الجهات الفاعلة الرئيسية
 التنموي السياحي

 وكاالت البنية التحتية  الشركاء

 وزارة األشغال العامة  التمويل

  2018 اإلطار الزمني

 تأثير سلبي مباشر على الموقع إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء هناك  القيمة المضافة
  كما يتم االعتماد على أنظمة الصرف الصحي )مياه الصرف( لجمع مياه الفيضانات، وبالتالي

 ً  جهود إدارة المخاطر في الموقع. فإن التحسينات في القدرات ستدعم أيضا

 احتياجات البنية التحتية واألدلة على وجود مشاريع لتلبية االحتياجات توقعات  مؤشرات المتابعة والمراقبة
 تدهورما يتم تحديد وجود لمتخذة عندتقارير الرصد البيئي واإلجراءات ا 

 4-11، 4-6، 3-6 أهداف التنمية المستدامة
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 المشاريع وتوجيهات التخطيط التي من شأنها تحسين مظهر وادي موسى كبوابة لموقع التراث العالمي تشجيع . 17هـ

  السياحة التخطيط واستخدام األراضي

، ات، ومعالجة الواجهاتالتخطيط )بما في ذلك قيود االرتفاع توجيهات بتعديل قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-17هـ
 لمحيطها. ُمراعيةواستخدام األلوان( للمباني الجديدة وتعديل المباني القائمة في وادي موسى للتأكد من أنها 

مشاة عبور البيئة  تحسين التي من شأنهاحضري دراسة تصميم باإليعاز بإجراء  قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-17هـ
 تخضيرالو والمظالتلجلوس امناطق و لمدينة، بما في ذلك أرصفة المشاةوفي وسط ا الجزء السفلي من المدينةفي 
وآمن ومرغوب  وسهل الوصوللحفاظ على البيئة الحضرية كمكان نظيف با قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  3-17هـ

 للسكان المحليين والزوار.

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 البترا الفنادق فيجمعية أصحاب   الشركاء
 الممتلكاتالشركات المحلية وأصحاب 

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة أموال   التمويل

 متوسط المدى اإلطار الزمني

 خلق بوابة أكثر مالءمة لموقع التراث العالمي  القيمة المضافة
  ًيعمل على تحسين تجربة فإن ذلك ، المبيتألنه المكان الذي يمكث فيه معظم الزوار نظرا

 مع المدينة وانخراطهم الزوار
  مفيدة أيض الوصولإن تهيئة بيئة آمنة وسهلة ً  للمجتمع المحلي ا

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 التخطيط وإقرارها توجيهات تعديل 
  التي تتبع  للمشاريعالتخطيط الممنوحة  طلباتالتخطيط )يتم قياسها من خالل  توجيهاتتطبيق

 (التوجيهات
 نخفاض في شكاوى الزوار حول البيئة الحضرية والسالمة الشخصيةاال 

 7-11 أهداف التنمية المستدامة

 بمظهروادي موسى وخاصة المنطقة المحيطة بمدخل الموقع ألن يبدو أدى التخطيط غير المنضبط  عن الموضوع خلفية
تتعرض البيئة الحضرية لمزيد ومزيج من األساليب المعمارية والمباني غير المكتملة.  بوجود فوضوي

يستمر نشاط البناء على كما . المواتيةالمشاة غير عبور بسبب األرصفة غير المستوية وبيئة  الخطرمن 
 جاذبية المدينة للزوار.خفّض من "الغابة الخرسانية" وي يوّسع من ماقدم وساق 
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الخدمات السياحية والمناطق المحيطة به لتعزيز الطاقة النظيفة وإدارة الموارد ربط ، ومعايير االستدامة للموقع وضع . 18هـ

 وإعادة التدوير

   البنية التحتية

يتم  حيثماالعمل مع السلطات اإلقليمية والوطنية لتحسين خيارات إعادة التدوير، ال سيما في وادي موسى وحول الموقع  1-18هـ
 توليد معظم النفايات

 محليةالنظر في خيارات لمحطة إعادة تدوير  2-18هـ
 .قليم البترا التنموي السياحيإسلطة دعم مبادرات الطاقة النظيفة كجزء من أهداف االستدامة للموقع ومنطقة  3-18هـ
ً ويجب أن ال تؤثر سلبتقييم األثرعلى التراث قترحات الطاقة النظيفة مصحوبة بيجب أن تكون جميع م 4-18هـ القيمة على  ا

 ومحيطهللموقع  العالمية االستثنائية

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 شركات الطاقة النظيفة )القطاع الخاص(  الشركاء

 الجهات المانحة والرعاة لمشاريع محددة  التمويل
 التمويل الخاصة بدعم مبادرات الطاقة النظيفة خطط

 الحاجة والفرص لتحديد: دراسة جدوى 2020 اإلطار الزمني
 متوسط المدى للتنفيذ

 سياحي مستدام مقصدالبترا تصبح  بأنتطلعات الدعم   القيمة المضافة
 في حماية القيم الطبيعية للموقع والمساهمةن الجودة البيئية يحست 
 على سلوك المستخدم األكثر مسؤولية في الموقع وحوله التشجيع 
  إعادة التدوير توفير الفرص للوظائف المحلية. لمحطةيمكن 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  إعادة التدوير في الموقع وفي وادي موسى تجميع النفايات بهدفنقاط إنشاء 
 مع الفنادق المحلية والشركات السياحية المتخذة مبادرات إعادة التدوير 
 نسبة النفايات المعاد تدويرها 
  الجاري تنفيذهاعدد مبادرات الطاقة النظيفة 

 ب-12، 5-12، 4-11، 9-8ب، -7، 2-7، 7-4 أهداف التنمية المستدامة

كان هناك عدد من المبادرات مثل وعلى المستوى اإلقليمي.  يتعيّن معالجتهاهذه قضية وطنية وقد  عن الموضوع خلفية
شمسية في أم اللواح األ، وسبانيةإادرة تجارية من قبل شركة كمب الرجفتوربينات الرياح بالقرب من 

ومحطة الطاقة  ،ثمن الطاقة المستخدمة في الموقععن شركة ميتسوبيشي  التي غطت تكلفتهايحون ص
 الشمسية لفنادق وادي موسى.
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ً األعمال السياحية واالستمرار في دعم وتعزيز مبادرات السياحة المستدامة . 19هـ  الُمدارة محاليا

  االستدامة السياحة

لعمل مع الفنادق المحلية والشركات السياحية األخرى لتحديد المشاريع با قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-19هـ
 الموارد المحلية وتراعي اإلى معايير االستدامة الخاصة به والمبادرات التي ستضيف

، إلخ( لتحسين جوائز االستدامة السنويةو، االعتمادشهادات  مثلإيجاد الحوافز )ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-19هـ
 ممارسات االستدامة في الصناعة

 مثاالً يُحتذى به لتكونال ممارسات االستدامة في تشغيل المباني الخاصة بها إدخب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  3-19هـ
 الممارسات الجيدة في
 ممارسات االستدامة للمجتمعات المحلية من خالل برامج التوعيةل الترويج 4-19هـ

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

  في البتراأصحاب الفنادق جمعية   الشركاء
 الخضراء  األردني لألبنية مجلسال

 ، منح لمشاريع "خضراء"تمويل الصناعة  التمويل

 متوسط المدى اإلطار الزمني

 السوق الجديدة شرائحجذب و مستدام يسياح مقصد البترا بأن تصبح تطلعاتالدعم   القيمة المضافة
 التأثير على البيئة والقيم الطبيعية للموقع الحد 
 الوظائف المحلية المزيد منخلق   إمكانية 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 عدد مبادرات االستدامة الجديدة التي يتم إطالقها كل عام 
  التشغيلية  االختصاصات يتم إدخالها ضمن نطاقعدد مبادرات/ تدابير االستدامة الجديدة التي

 قليم البترا التنموي السياحيإلسلطة 
  التوعية باالستدامة التي يتم تنظيمها كل عامعدد برامج 
  بما في ذلك للحصول على اعتماد االستدامة المسجلة السياحيةعدد الفنادق والشركات ،
 سنويةالزيادة ال

 ب-12، 8-12، 4-11، 7-4 أهداف التنمية المستدامة
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 والحفظالموقع )في اآلثار  القائمة فيالتدريب مع االحتياجات  توفير لضمان توافق الشريكة الجامعات مع عن كثب العمل . 20هـ

 وإدارة التراث(

 إدارة الزوار التراث الحفاظ على اآلثار التعليم

ً  1-20هـ  لشغلتحديد الثغرات واالحتياجات المستقبلية أن يتم للمهنيين العاملين في البترا، الوصف الوظيفي الحالي  إلى  استنادا
 الوظائف

وإدارة عالقات العمالء(  ،والحفظ  )دورات رئيسية في علم اآلثار، من الجامعاتالمتقدمين  إنشاء مجموعة عمل مع  2-20هـ
 الخريجين الالزمة سماتلمناقشة احتياجات الموقع و

 في الموقع ليتم تنسيبهمطالب الدورات تطوير الفرص ل 3-20هـ

 األثريةمحمية البترا  الجهات الفاعلة الرئيسية

 الجامعات األردنية  الشركاء

 ال يوجد  التمويل

 متوسط المدى اإلطار الزمني

يتمتع خريجو البرامج بالمهارات المناسبة للوظائف وفرص متزايدة للحصول   القيمة المضافة
 على وظائف

 سهل تعيين المرشحين المناسبين للمناصبيكون من األ 
  دراستهميستفيد الطالب من تجارب الموقع أثناء 

 الطالب المقدمة كل عام تنسيبات  مؤشرات المتابعة والمراقبة
  في مناصب خبراء الذين يتم تعيينهمعدد الخريجين 
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 حسين بن طالل ألغراض البحث وبناء القدراتالمع جامعة  الشراكة تحسين . 21هـ

 السياحة اآلثار التعليم

تحديد المجاالت ذات االهتمام المشترك ب ،والطبيعة، قسمي اآلثار وجامعة الحسين بن طالل قيام محمية البترا األثرية 1-21هـ
والدعم الذي يمكن أن تقدمه التدريب والبحث، بوالتعاون التي يمكن للجامعة من خاللها دعم االحتياجات الحالية والمستقبلية للموقع 

 .والموقعالطالب في مكاتبها  تنسيباتخالل تقديم  منمحمية البترا األثرية 
تحديد مجاالت االهتمام ب وإدارة الفنادق،السياحة  يوجامعة الحسين بن طالل، قسم قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-21هـ

والدعم الذي يمكن التدريب والبحث، لسلطة بالمشترك والتعاون التي يمكن للجامعة من خاللها دعم االحتياجات الحالية والمستقبلية ل
 الطالب في مكاتبها. تنسيباتمن خالل تقديم أن تقدمه السلطة 

 جامعة الحسين بن طالل الجهات الفاعلة الرئيسية

 ، محمية البترا األثريةقليم البترا التنموي السياحيإسلطة   الشركاء

 ال يوجد  التمويل

 متوسط المدى اإلطار الزمني

 قيمة إلى الدورات حيث تتاح للطالب فرصة التعلم من موقع أثري مرموق إضافة  المضافةالقيمة 
   قليم البترا التنموي إسلطة أن تستفيد منها محمية البترا األثرية و فرص للبحث يمكنخلق

 السياحي
 أو مع  ي األردن أو على الصعيد الدولي و/شراكات تشمل جامعات أخرى ف إمكانية إقامة

 الصناعة
مؤشرات المتابعة 

 والمراقبة
 جامعة الحسين بن طالل قبل مقدم منالتدريب ال 
  في محمية البترا األثرية فرص التدريب والتنسيب المقدمة لطالب جامعة الحسين بن طالل

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة و
 قليم البترا إسلطة ومحمية البترا األثرية/  مشتركة بين جامعة الحسين بن طاللالبحثية المشاريع ال

 التنموي السياحي
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 على المدى الطويل االستدامةاإلجراءات المرغوبة لدعم و( 
 طبيعيةكمحمية  به اإلعتراف ليتم الموقع دراسة إمكانيات . 1و

   الطبيعة وعلم المياه

 المخاطر الطبيعية مقابلالموقع وتحديد "المناطق المعرضة للخطر"  اإجراء مسح شامل لجيولوجي 1-1و
 توضيح القيمة الجيولوجية للموقع. 2-1و
 تم تحديدها على أنها معرضة للخطر.يفي المناطق التي  خاصةً والتوصية بطرق لحماية القيم الجيولوجية للموقع،  3-1و

 محمية البترا األثرية /السياحي قليم البترا التنمويإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 الطبيعة وعلم المياهالمجموعة االستشارية   الشركاء

 قد يتم السعي للحصول على تمويل خارجي إلنشاء مثل هذا المشروع  التمويل

 الموقع طبيعة حولتفسيرية  مواد إنشاء قصير المدى اإلطار الزمني

 العالمية الطبيعيةالمحميات إقامة اتصاالت مع شبكات  متوسط المدى

 طبيعيةمحمية للحصول على صفة  إعداد وتقديم طلب طويل المدى

 رزواعد جديد لتجربة البُ  إضافة  القيمة المضافة
 إضافة عنصر جذب إلى الموقع والتفاعل مع جماهير جديدة 
 جديدة ومصادر تمويلتعاون فرص إلى  ، يمكن أن يؤديالمستوى المؤسسي على 
 للموقع الطبيعيةحماية القيم  دعم 

 دراسة الجدوى التي تم إجراؤها  مؤشرات المتابعة والمراقبة

 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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 مع الشركات المصنعة لالستثمار في البحث والتطوير للمواد والتقنيات المناسبة للبترا ، العملظاالحفمن خالل مركز . 2و

   التراث حفاظ علىال

في الكهوف المطلية، والعمل  الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراالسابقة ورصد النتائج )مثل عمل  الحفظتقييم مشاريع  1-2و
على  استدامة اإلرث الثقافي بمشاركة المجتمعات المحلية مشروع /الشرقية لألبحاثالمركز األمريكي و  آخنالذي قامت به جامعة 

 (التابع لليونسكو "استقرار السيق، ومشروع "جمهورية التشيك وبعثة، بريغام يونغوجامعة ، وجامعة براون ، مر السنين
لتطوير  كون لها تطبيقات مفيدة في البترالمنتجات التي يمكن أن يالُمصنّعين المناسبين من القطاع الخاص ل التواصل مع 2-2و

 الدراسات

 البترا األثرية، دائرة اآلثار العامة التابع لمحميةظ االحفمركز  الجهات الفاعلة الرئيسية

 الجامعات، المعاهد البحثية  الشركاء

 تصنيع الشركات استثمار تمويل منحة خارجية/   التمويل

 2022)خالل خمس سنوات(  المدىمتوسط  اإلطار الزمني

 عمل في البتراجاهزاً لل( 2بخصص )مُ  ظاحفمركز  أن يصبح أوجه االعتمادية

 التراث واالستدامة في البترا الحفاظ علىممارسات  تحسين  المضافةالقيمة 
  وقيمته العالمية االستثنائيةدعم الحماية طويلة المدى للموقع 
 الشركات األردنية على المشاركة في األبحاث وتطوير المنتجات تشجيع 

 بإجرائها الموعزوالدراسات  الُمقامةعدد الشراكات البحثية   مؤشرات المتابعة والمراقبة
 المنتجات التي تم تطويرها كنتيجة للشراكات البحثية 
 والرصد الطولي للنتائج البحثية،مشاريع الطول فترة الشراكات و 

 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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 فيما يخص تاريخ البترا األكثر شموالً وتمثيالً  لمؤتمرات البحثية ل الترويج . 3و

 لزوارل المقدم تفسيرالالمتاحف و التراث على ظاحفال اآلثار

 فتح باب المشاركة فيمع الجامعات والمؤسسات البحثية لضمان  قيام دائرة اآلثار العامة ومحمية البترا األثرية بالعمل 1-3و
 جميع المهتمين أمامالبترا  فيالمؤتمرات أو الندوات التي تنظم 

)في األردن أو في أي مكان  المتعلقة بالبترا األبحاث التي تتناولورش العمل أو الندوات أو المؤتمرات تشجيع منظمي  2-3و
عروض توفير مواد الندوة )البرنامج، والملخصات، وومة للباحثين األردنيين الشباب، ومجانية أو مدع مقاعد تخصيصآخر( على 

المتاح غراض الوصول أل أو تسجيلها حداثلأللبث المباشر ا ،وحيثما أمكن متاح للجميع،( في شكل PowerPointشرائح 
 .للجميع

 محمية البترا األثرية، دائرة اآلثار العامة الجهات الفاعلة الرئيسية

 يةمعاهد البحث، الالجامعات  الشركاء

 تمويل منحة خارجية  التمويل

 2022)خالل خمس سنوات(  المدىمتوسط  اإلطار الزمني

السياسة من االنخراط بشكل أكثر  أواألبحاث الجهات المعنية بن مجموعة واسعة من يتمك  القيمة المضافة
 فعالية مع األبحاث الجارية المتصلة بالموقع والتواصل مع الزمالء.

 التي لم يتم تمثيلها بشكل جيد في مخرجات  الفئاتالجديدة، بما في ذلك بين  األبحاثع يتشج
 والمنشورات. األبحاث

 كثر فعالية للمعرفةاأل والمشاركةبحث األكاديمي انفتاح ال ضمان 
 أو  قليم البترا التنموي السياحيإفرص ألولئك الذين يعملون في البترا أو سلطة  توفير

النتائج الناشئة المتعلقة بالموقع والتفاعل مع  بأن يكونوا ُمّطلعين على المسؤولين عن البترا
 .الميدانالزمالء العاملين في 

 مواكبة التطورات الجديدة من تفسيرية موادلين عن إعداد ن المسؤويتمك 
 للوصول إلى أفضل الباحثين في  المستقبليينفرصة فريدة لألكاديميين الشباب والباحثين  توفير

 هذا المجال والتفاعل معهم.

 من حيث خاصةً المؤتمرات أو الندوات المنظمة بمستوى أعلى من الشمولية والتنوع،   مؤشرات المتابعة والمراقبة
 المشاركة المحلية

  2( ال تفرض أي قيود على الحضور، 1التي ) والندواتعدد المؤتمرات وورش العمل )
توفر بعض  (4بعض الوصول المادي المفتوح،  توفر (3 ،على نطاق واسع الُمعلن عنها

 المجانية أو المدعومة للطالب والباحثين الشباب. المقاعد

 5-4 ةأهداف التنمية المستدام
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 تشجيع البحث والنشر فيما يتعلق بموقع البترا . 4و

 التراث والبيئةعلى ظ احفال التفسير اآلثار

 االستيطانفترات  حولال سيما ومزيد من األبحاث واسعة النطاق حول البترا وضواحيها، بتعزيز ال قيام دائرة اآلثار العامة 1-4و
ً ال  والدراسات االجتماعية واإلثنوغرافية ،معروفة في المعرفة ثغرة، والمناطق التي توجد بها غير المعروفة جيدا
وأبحاث المواد ذات الصلة لنشر  ظاالحفأعمال  التي تنفّذفرق المع محمية البترا األثرية و دائرة اآلثار العامةتعاون كل من  2-4و

 منهجياتهم ونتائجهم
 ددة التخصصات بما في ذلك الروابط بين التراث الثقافي والطبيعيمتع األبحاثتشجيع المزيد من  3-4و
البحثية بين موظفيها المشاركة  دعم محمية البترا األثرية ب /قليم البترا التنموي السياحيإوسلطة  قيام دائرة اآلثار العامة 4-4و

 والمؤسسات البحثية الخارجية

 دائرة اآلثار العامة الجهات الفاعلة الرئيسية

 الجامعات، المعاهد البحثية  الشركاء

 األموال والمنح البحثية  التمويل

 المدى لمتوسط إلى طوي اإلطار الزمني

 في المعرفةالموجودة الثغرات  وسدّ  وفهمه موقعبالتوسيع المعرفة   القيمة المضافة
  في البتراغير المعروفة جيداً االستيطان  إمكانية تسليط الضوء على فترات 
  لربط التراث الثقافي والطبيعيفرص 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 البترا حولالسنوية  المنشورات 
  المنشورات مواضيعتنوع محتوى 
 (المنظمةو والتخصصجنسية وفقاً لللمنشورات )ي امؤلفات تنوع خلفي 
  البحثية التي يتم تنفيذها كل عام المشاريععدد 
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 االحتياجات الخاصة للزوار والمستخدمين ذوي  بالنسبة الموقع جميع أنحاءإلى الوصول  إمكانية تحسين. 5و

  البنية التحتية إدارة الزوار + العرض

 فئاتلتحديد احتياجات  إلمكانية الوصولبإجراء تدقيق محمية البترا األثرية باإليعاز  /قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-5و
تشتمل هذه الفئات )يجب أن  على إمكانية وصولهم للموقع وتمتعهم بهالموقع  يفرضهاالمستخدمين المختلفة والتحديات الرئيسية التي 

ي اإلعاقة ذووجسدية، ومستخدمي الكراسي المتحركة، واألسر التي لديها أطفال صغار، وكبار السن، العاقات اإل ذوي على
 (السمعيةأو البصرية 

ً اس 2-5و ، يتم وضع خطة عمل دائرة اآلثار العامةالوصول، وبالتشاور الوثيق مع  إمكانيةإليها تدقيق  يخلصإلى النتائج التي  تنادا
ً  الزوارتحدد التدخالت التي من شأنها تحسين جودة تجربة   .للموقع ومحيطه القيمة العالمية االستثنائيةعلى  دون التأثير سلبا

ً  3-5و البديلة ومواد الدعم التي يمكن توفيرها  التجاربتحديد  يتم الوصول، إمكانيةإليها تدقيق  يخلصالتي  إلى النتائج استنادا
 .االحتياجات الخاصة ذوي  للزوار

المتحف، والكتيبات، والتطبيقات، والموقع اإللكتروني( مع المعايير  وشاشات)الالفتات،  التفسيريةمواد الضمان توافق جميع  4-5و
 سواء كانت مطبوعة أو عبر اإلنترنت الحصول عليهاالدولية للممارسات الجيدة إلنتاج المواد التي يمكن 

 احتياجات ولتقديم رحالت متخصصة تلبي بشكل خاص االحتياجات الخاصة عمل مع الزوار ذوي لل تدريب المرشدين 5-5و
 .االحتياجات الخاصة الزوار ذوي 

 فقط. دعم تراخيص النقل العام التي تتوافق مع معايير إمكانية الوصولب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  6-5و

 محمية البترا األثرية، دائرة اآلثار العامة /قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

؛ المركز الوطني لحقوق (accessjordan.comآية أغابي )التي أسستها  "المهيأاألردن مؤسسة "  الشركاء
 اإلنسان

 تشغيلية للتدقيق أموال  التمويل
 للتنفيذ ةممكن ةخارجي أموال

 متوسط المدى اإلطار الزمني

 بشكل كبير تجربة الزائر والتمتع بالموقع تحسين  القيمة المضافة
  شمولالوصول وال إمكانية الموقع إلى مستوى المعايير الدولية من حيث توفير مستوىرفع 
 والمواقع  قليم البترا التنموي السياحيإاألخرى في سلطة  للمشاريع التجاريةمعيار  وضع

 األخرى في األردن.

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  الوصول األوليإمكانية تدقيق استكمال 
  اإلطار الزمني المقترح حسبخطة العمل التي يجري تنفيذها 
 ( يتم تدقيقهاالنسبة المئوية للمواد التفسيرية المطابقة لمعايير أفضل الممارسات )كل سنتين 
 المخصصة الرحالت الزوار اإليجابية بشأن مدى رضاهم عن مالحظات 
  تحديد أي لوتبقى قائمة كل خمس سنوات لوضع تدابير  إمكانية الوصول عمليات تدقيقمراجعة

 تحسينات جديدة يمكن إجراؤها.

ً وتضاريسه الصخرية تحدي الخارجيةيمكن أن تشكل طبيعة الموقع  عن الموضوع خلفية ً كبير ا من ذوي اإلعاقات  وارللز ا
سيكون له تأثيرات سلبية  تجعل الموقع يمكن الوصول إليه بشكل كاملإجراء تغييرات وإن الجسدية. 

ً دائم هناك، موقع. ومع ذلكالقيمة العالمية االستثنائية للخطيرة على  تغييرات وتحسينات يمكن إجراؤها  ا
 .الزوارلتحسين تجربة 

 7-11، 2-11 أهداف التنمية المستدامة
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 مساعدة في تفسير الموقع وإدارتهإلكترونية منسقة لل لتقديم وسائ. 6و

 إدارة المخاطر الزوار + العرضإدارة 

الموقع بطرق ال  في جميع أنحاءالهاتف المحمول تغطية شبكة الواي فاي و تحسينب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-6و
 ً  لموقع.ل القيمة العالمية االستثنائيةعلى  تؤثر سلبا

وضع استراتيجية للتفسير اإللكتروني في الموقع، بما في ذلك باألثرية محمية البترا و قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-6و
على لوحات  (QR) االستجابة السريعة رموزوالتطبيقات التي يمكن تنزيلها على الهواتف الذكية قبل الزيارة أو في مركز الزوار، 

 التفسير وما شابه ذلك.
وتناسقها لضمان صحة جميع المواد التفسيرية  دائرة اآلثار العامةالعمل مع ب اإللكترونيةمواقع الالتطبيقات و يمطور قيام 3-6و

 (6جمتحف ومركز الزوار )الفي  المواد الموجودة مع
 (4-5وضمان أن جميع المواد المنتجة تتوافق مع معايير أفضل الممارسات إلمكانية الوصول )بن يالمصممقيام  4-6و

ً أن تشتمل ال  تنبيهات المخاطرومعلومات السالمة  لى عوسائل اإللكترونية أيضا
نظام مركزي يقوم بمبيعات التذاكر والدخول من خالل األبواب الدوارة  ربط ضمانب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  5-6و

ً أيض  إلدارة المخاطر.كإجراء  رة القدرة االستيعابية واستخدامهوإدا واربتسجيل الخروج من الموقع واستخدامه لجمع بيانات الز ا

 محمية البترا األثرية /قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 دائرة اآلثار العامة، إدارة الزوارلعرض ولالمجموعة االستشارية   الشركاء
 القطاع الخاص ون منمزودال

 للتأسيستبرعات الصناعة   التمويل
 لإلدارة تشغيليتمويل 

 متوسط المدى الزمنياإلطار 

 من الموقع التي ال داعي لهافوضى الإزالة   القيمة المضافة
  الموقع باإلضافة إلى محتوى أكثر ثراًء )مثل  في موثوقةيمكن للزوار الوصول إلى معلومات

 الصور القديمة والمقابالت مع علماء اآلثار(
  لموقع بشكل أكثر فعاليةل االستيعابيةالقدرة إدارة 
  الموقع في أي وقت في حاالت الطوارئ في الموجودين زوارلا أعدادمعرفة 
 سالمة الزوار، بما في ذلك على مسارات تحسين 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 الُمقدمة وسائل اإللكترونيةال 
 وإدماجه في إجراءات إدارة المخاطر التذاكر إصدار نظام تحديث 
 اإللكترونية )يمكن تضمين خيار  لالوسائالرضا( المستلمة على مدى ) الزوار مالحظات

 (حسب الحاجة الرصدبيانات واستخراج رضا في التطبيق مدى الالع استط

ً  لأصبح استخدام الوسائ عن الموضوع خلفية ، وهو وسيلة مناسبة ديعلى نحو متزا اإللكترونية ألغراض التفسير شائعا
، لكنها ال تطويرهاك عدد من التطبيقات التي تم حتى اآلن، كان هناوفوضى الموقع. الو اتالالفت لتقليل

في واي فاي خدمة الكمية المعلومات التي تقدمها والقيود المفروضة على توفير  من حيثتزال مقيدة 
 الموقع. أنحاء
 بعض هذه القضايا.سيعالج  2018في عام وتم إطالقه هيونداي  شركة مشروع تدعمه هناك
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 أنشطة التوعيةالمعارض الدولية والمزيد من إقامة دعم . 7و

  العرض اآلثار

 الحديثة المزيد من المعارض الدولية التي تعرض البترا واألعمال والدراساتإقامة وتشجيع  قيام دائرة اآلثار العامة بدعم 1-7و
 لجمهور أوسع

 ةالمحلي الجهات المعنيةعمل مع بال ووزارة السياحة واآلثار ودائرة اآلثار العامة قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-7و
لمنطقة )المناظر لتبرز جوانب متعددة  مستهدفةالمعارض الدولية بأنشطة تسويقية  تكملة من خاللهالتحديد الطرق التي يمكن 

 الطبيعية، الطبيعة، التاريخ، الثقافة المحلية، الطعام، إلخ(

 دائرة اآلثار العامة الفاعلة الرئيسية الجهات

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة وزارة السياحة واآلثار،   الشركاء

 نشاط الترويج والتسويقل وزارة السياحة واآلثار، وتمويل الدولية األموال  التمويل

 متوسط المدى اإلطار الزمني

 مجتمع علمي دولي ا ضمن، باإلضافة إلى وضعهسياحيكمقصد الترويج لألردن  تحسين  القيمة المضافة
 دعم العالمة التجارية "البترا" وإدارة الصورة 
 فرصة تسويقية للمنتجات المحلية توفير 
  إلى احتياجات التمويل والحاجة إلى الدعم ةالمحتمل الجهات المانحةتنبيه 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 عدد المعارض الدولية عن البترا 
  التسويقية التي تقام حول كل حدثوالفعاليات عدد المبادرات 
 تطورات المنتجات التي ظهرت كنتيجة لمعرض دولي 
 جديدة تم إنشاؤها كنتيجة لمعرض دوليالبحثية الروابط ال 
  للمشاريع كنتيجة لمعرض دولي الجهات المانحة التي ُجذبتأموال 

 4-11 أهداف التنمية المستدامة
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 وتبسيط إجراءات الشكاوى الزواررضا  مدى منتظمة عندراسات  إجراء . 8و

   السياحة

 دراسات استقصائيةشركة  قبل منمن مواسم الذروة والركود  في كل الزوارسنوية عن رضا  استبياناتإجراء ب اإليعاز 1-8و
 متخصصة.

 .visitpetra اإللكتروني موقعالالزوار و في تطبيقات عن الرضااالستخدام  إلكترونية سهلة استبيانات إدخال 2-8و
وتطبيقات البترا وأي نقاط  visitpetra اإللكترونيموقع المن خالل متكامل وُمشار إليه بوضوح  شكاوى زوار إجراء تقديم 3-8و

 ، ووضع إجراءات للرد على الشكاوى.معلومات للزوار
ً لشكاوى سنويلشكاوى والردود على امراجعة نتائج استبيان الزوار وا 4-8و على بيانات  وتعتمد تعالج القضاياخطة  وإعداد ا

 المستخدم األكثر إفادة التي يتم جمعها.

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة التابعة لمديرية السياحة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 وزارة السياحة واآلثار  الشركاء

 خدمة""مقدم لـ رسوم تُعد  هاألننظراً تشغيلية أموال   التمويل

 متوسط المدى لتطوير النظام الكامل اإلطار الزمني
 2019 اعتباراً منوى االشكو االستبيانات إجراءاتيمكن أن تبدأ 

 من شكاوى الزوار والحدتجربة الزوار  تحسين  القيمة المضافة
 ن من معالجة شكاوى الزوار قبل تعميمها في وسائل اإلعالم الرئيسيةيتمكال 
 الزوارن من جمع بيانات يتمكال  ً والتي يمكن أن تساعد في تقديم الخدمة  األكثر دقة وتحديدا

 وتطويرها، فضالً عن حماية الموقع بشكل أفضل

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  الرضا الستبيانات مدى المستلمةعدد الردود 
  المكتملة )سنوياً( االستبيانات اإللكترونيةعدد 
  زيادة سنوية( لالستبيانات اإللكترونيةمعدل االستجابة( 
 المرسلة إلى  ودردالمعدالت استجابة التقارير لشكاوى الزوار من حيث اإلجراءات المتخذة و

 الزوار

يتم جمعها والتي تعالج مدى رضا الزوار شاملة  زوارللاستبيانات أو مالحظات لم تكن هناك   عن الموضوع خلفية
، على الرغم من أن العديد من جوانب والمبيت فيهاالمنطقة المجاورة  عن زيارةأو  البترا عن

 العملية تعتمد بشكل كبير على مالحظات الزوار لتحسين واستهداف خدماتهم بشكل أكثر فعالية.
 والرفق المضايقات تشملوتغطي مجموعة من القضايا في ازدياد شكاوى الزوار في الموقع  إن 

بشتى  ويرسل الزوار الشكاوى عنه، معلن ن إجراء شكاوى رسميال يوجد حتى اآلوالحيوان. ب
مع تزايد وأو اليونسكو. أو هيئة تنشيط السياحة  قليم البترا التنموي السياحيإسلطة إلى  الطرق

اإلعالم  قنواتمباشرة من خالل  ىشكاوال، غالباً ما يتم بث االجتماعية التواصلستخدام وسائل ا
 المختلفة مما يجعل من الصعب تعقبها أو إزالتها.
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 بتراللترويج للعبر مزيد من التعاونالفي  . المشاركة9و

   السياحة

 تشمل البتراإقليمية  سياحية حزمالسياحية الذين يقدمون  الرحالتلعمل مع مشغلي با قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-9و
 .المبيت في الموقع وتضمين لمزيد من األنشطة في البترارويج للت
مدائن  /لموقع التراث العالمي الِحجر) لمحافظة العاللتعاون مع الهيئة الملكية با قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-9و

 صالح( لتطوير مبادرات ترويجية مشتركة للموقعين.

 ، وزارة السياحة واآلثارالبترا التنموي السياحيقليم إسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 هيئة تنشيط السياحة، جمعية أدالء السياح األردنية في البترا  الشركاء

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة و وزارة السياحة واآلثار  التمويل

 متوسط المدى اإلطار الزمني

ً عوائد اقتصادية أفضل محلي لفترة أطولينتج عن إقامة الزوار   القيمة المضافة  ا
  ويمكن أن يؤدي إلى مشاركة موارد التسويق سوقية أوسعشريحة المشترك  يجذب الترويج 
 يمكن يبحثون باستمرار عن تجارب جديدة عالية والزوار الذينالمنافسة المستويات  بوجود ،

السفر في طريق قافلة قديم  مثلزيارة )لقيمة ومناطق جذب بديلة لالللمبادرات المشتركة إضافة 
 بين موقعين(

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 اإلقليمية الرحالتالسياح في  أيام مبيت في زيادةال 
 جديدةالتسويقية المبادرات ال 
  الُموقّعةاتفاقيات التعاون 

غالباً ويتم تسويق البترا بشكل منتظم من قبل المشغلين الذين يبيعون حزم سياحية إلى مصر وإسرائيل.  عن الموضوع خلفية
المساهمة  وال يقدمون سوى الحد األدنى من ،ميناء العقبة من خالل كسياح ليوم واحد ما يصل الزوار

 في االقتصاد المحلي.
والترويج  المملكة العربية السعودية بتطوير في لمحافظة العال، تقوم الهيئة الملكية من ناحية أخرى

 البترا.يرتبط ارتباطاً قوياً بجر/ مدائن صالح، ثاني موقع نبطي رئيسي حِ موقع الل
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 إلى الموارد بين مجتمعات البترا مراجعة مدى الوصول العادل. 10و

   المجتمع

إجراء تدقيق شامل حول الوصول ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ستقوم ، 5باتباع اإلجراءات المتخذة في السياسة ب 1-10و
السياحة أو الوظائف المرتبطة ب ( أعداد1ة لمختلف المجتمعات لتشمل: يالعادل إلى المنافع المرتبطة بالموقع بما في ذلك السياح

المرتبطة بالسياحة أو الموقع  الشركات( عدد 2أو غيرها من الوظائف المرتبطة بالموقع التي يشغلها أعضاء كل مجتمع؛  الحفظ
 متعلقة باألعمال في الموقع.العطاءات ال استفادوا من  الذين لسكان في كل مجتمعا( نسبة 3التي تعمل في كل مجتمع ؛ 

تحديد معالجة قضايا عدم المساواة أو عدم المساواة المتصورة بين المجتمعات وب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-10و
 طرق تحسين الوصول العادل.

المهمشة  والفئات، المجتمعاتجميع موظفيها لضمان أن جميع ل تدقيق بإجراء قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  3-10و
 إلى أدوار الدعم(.ووصوالً اإلدارية من األدوار جميع مستويات المنظمة ) علىالنساء يتم تمثيلها على قدم المساواة ك
بوضع خطة عمل تؤدي إلى  قليم البترا التنموي السياحيإ، تقوم سلطة ناقصة التمثيلمعينة على أنها  فئاتعندما يتم تقييم  4-10و

 ً  .الفئات  في جميع  تمثيل أكثر إنصافا

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة التابعة ل تنمية المجتمع المحليمديرية  الجهات الفاعلة الرئيسية

 في التدقيق اتظمات غير الحكومية أو الجامعدعم المن  الشركاء

 تكاليف تشغيلية  التمويل

 متوسط المدى اإلطار الزمني

 المنافعالحفاظ على الزخم لجميع المجتمعات التي تستفيد من تحسين الوصول إلى  ضمان  القيمة المضافة
 االجتماعية واالقتصادية

 من االحتكاك بين المجتمعات الحد 
 تمكين  ً وظائف معينة وفرص تنمية الحصول على  من األفراد والجماعات التي تم تهميشها تقليديا

 األعمال
مؤشرات المتابعة 

 والمراقبة
 تم إنشاؤها استجابة للنتائجالتي عمل الوخطة  الذي تم إجراؤه تدقيق شاملال 
 طار الزمني المقترحضمن اإل العملالتزامات بالوفاء ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  قيام 
  قليم البترا التنموي السياحيإتنوع الموظفين داخل سلطة  تدقيقاالنتهاء من 
  لضمان زيادة التنوع بين  قليم البترا التنموي السياحيإتعديل ممارسات التوظيف في سلطة

 وفئاتالنسبة المئوية للمجتمعات المختلفة والنساء بموظفيها على جميع المستويات )يتم قياسها 
 جميع مستويات المنظمة( األخرى الُممثّلة علىقليات األ

 5-5، 7-4، 5-4، 3-4، 1-4ب، -1، 4-1 أهداف التنمية المستدامة
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 مقترحات التخطيط الرئيسي و النمو الحضري في  (viewshedالمناطق المرئية من مواقع محددة )تضمين تحليالت . 11و

   التخطيط واستخدام األراضي

في  اإليعاز بإعدادهاالتخطيط المرتبطة بها والتي تم  توجيهاتاالعتماد على خطط استخدام األراضي وتدابير ب 1-11و
ً جعل هذه الدراسات جزءب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ستقوم ، 7بالسياسة  مقترحات و الخطط الرئيسيةال يتجزأ من  ا

 التوسع الحضري في المستقبل.
 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  اعلة الرئيسيةالجهات الف

 اليونسكو  الشركاء

 تمويل المشروع  التمويل

 متوسط المدى اإلطار الزمني

الطبيعية  قيم مناظرهعن  فضالً  وقيمته العالمية االستثنائية في الحماية الشاملة للموقع المساهمة  القيمة المضافة
 .ومحيطه

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

  تحديث دراسة( المناطق المرئية من مواقع محددةviewshed) 
  عرض( المناطق المرئية من مواقع محددةviewshedومراعاتها ) الخطط الرئيسية في 
 المحظورة. والمناطقالمحمية  لتعليمات المناطق ةالتخطيط الجديد كافة طلبات امتثال 

 
 

 الموارد حفظمعايير االستدامة التي تؤدي إلى لالجديدة  والمشاريع التطويرية لمبانيا طلباتضمان تلبية جميع . 12و

  التخطيط واستخدام األراضي االستدامة

 والمشاريع التطويريةبشأن معايير االستدامة للمباني  توجيهاتإعداد وإصدار ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-12و
 المصادر المستدامة للمواد، وإدارة استهالك المياه واستخدام الطاقة المتجددة.تحديد الجديدة، بما في ذلك 

الجديدة  والمشاريع التطويريةجميع المباني  امتثال التعليمات تنص على بوضع قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-12و
 لمعايير االستدامة.

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة التابعة لالتنظيم  مديرية  الجهات الفاعلة الرئيسية

 المجلس األردني لألبنية الخضراء  الشركاء

 تكاليف تشغيلية  التمويل

 متوسط المدى للتنفيذ اإلطار الزمني
 2020توجيهات بحلول عام السيتم إصدار 

 على الصمود القدرة وتحسينفي التنمية المستدامة المحلية والوطنية  المساهمة  القيمة المضافة
 على حماية الموارد المحدودة المساعدة 
  الضغط على البنية التحتية القائمة والطلب على البنية التحتية الجديدةتقليل 

مؤشرات المتابعة 
 والمراقبة

 االستدامة  إصدار توجيهات 
 وإقرارهااالستدامة  تعليمات وضع 
  المباني الجديدة التي تتوافق مع معايير االستدامة. لطلباتالنسبة المئوية 

 1-13، 8-12، 5-12ب، -11، 1-11 أهداف التنمية المستدامة
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 سياحية مستدامة وجهة البترا جعلعلى العمل . 13و

  السياحة االستدامة

اعتماد السياحة البيئية لعملياتها الخاصة )بما في ذلك القرية  شهادة لحصول علىبا قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  1-13و
جوائز بنفسه، بما في ذلك عن طريق التحفيز  األمرالسياحة اآلخرين على فعل ومشغلي ( وتشجيع مقدمي يةقرية التراثالالبيئية و

 سنويةب
مراجعة عملياتها الداخلية والعمل مع جميع مزودي الخدمة لضمان استيفاء ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  2-13و

  المستدام السياحي المقصدمعايير اعتماد 
اعتماد شهادة عمل مع المجلس العالمي للسياحة المستدامة للحصول على بال قليم البترا التنموي السياحيإسلطة قيام  3-13و

 .المستدام السياحي المقصد

 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة التابعة ل السياحةمديرية  الفاعلة الرئيسيةالجهات 

 المنظمات غير الحكومية العاملة في السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية  الشركاء
 أدالء السياح األردنية في البترا، جمعية جمعية أصحاب الفنادق في البترا

 بين القطاعين العام والخاصفرص للشراكات   التمويل
 أموال منح المنظمات غير الحكومية

 متوسط المدى اإلطار الزمني

ً في االستخدام المستدام للموارد والتنمية المستدامة محلي المساهمة  القيمة المضافة  ا
 في أهداف االستدامة الوطنية المساهمة 
 إليه السياح ونظرة المقصدجودة  تحسين 
  زوارمن الإمكانية جذب شرائح جديدة 
  ً الشركات المحلية األخرى ومنظمات القطاع  سوف تشجع ممارسات السياحة المستدامة أيضا

 االستدامة تطبيقالعام على 
 قليم البترا التنموي إوسلطة  في األردن يحقق هذا االعتراف، جعل البترا أول موقع أثريت

 االعتراف هذا حققيفي األردن  مقصدأول  السياحي

 (9بمعايير السياحة البيئية المدعومة في جميع المشاريع في المنطقة العازلة )  مؤشرات المتابعة والمراقبة
  على اعتماد السياحة البيئية الحاصلةعدد الشركات المحلية 
  المقدمةجوائز السياحة البيئية السنوية 
  المستدام المقصد السياحياعتماد الحصول على 

االستدامة كمبدأ أساسي للموقع والبنية التحتية الداعمة  تقديم فيأحد أهداف خطة اإلدارة هذه  يتمثل عن الموضوع خلفية
، 11، ج10، ج9، ج2، ج9، ب6، ب4أله. تساهم اإلجراءات الواردة في عدد من السياسات )

يفاء است ( كلها في12، و5، و19، هـ16، هـ1، هـ25، د23، د20، د19، د18، د17، د15د
 المستدام المقصد السياحياعتماد شروط ل قليم البترا التنموي السياحيإسلطة 

 8-12، 5-12ب، -11 أهداف التنمية المستدامة

  8.2.6في قسم  المرجعية وشروطهالمشروع عن  موجز 
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 إنشاء مساحة تعليمية مخصصة للزيارات المدرسية. 14و

 المجتمع العرض + إدارة الزوار التعليم

ً  1-14و بناء فريق (، ستقوم محمية البترا األثرية ب30)د التعليم والمواد التعليمية المنتجة ضابطبه  يقومعلى العمل الذي  اعتمادا
 تعليمي للعمل مع المجموعات المدرسية

بمركز التعليم(  متصلة يمكن أن تكونمساحة ) بتخصيص محمية البترا األثرية /قليم البترا التنموي السياحإسلطة قيام  2-14و
مقطع وحيث يمكنهم مشاهدة فريق التعليم، من قبل  وإحاطتها بالمعلومات المدرسيةمجموعات الالترحيب بفيها كمساحة تعليمية يتم 

 .أو بعدها زيارتهم للموقع في أنشطة قبل المشاركةفيديو أو 

 البترا األثريةي/ محمية قليم البترا التنموي السياحإسلطة  الجهات الفاعلة الرئيسية

 لتوفير التدريب لفريق التعليم ها الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراالمنظمات غير الحكومية بما في  الشركاء

 لمركز التعليم الجهات المانحةتمويل   التمويل
 وصيانة المباني لألجور يةتكاليف تشغيل

 متوسط المدى اإلطار الزمني

من كونهم زوار  نظرتهم إلى أنفسهم تغييرالموقع عن طريق  فيسلوك أطفال المدارس  تحسين  القيمة المضافة
 لموقعل إلى كونهم راعينفي الموقع 

 التفاعل مع الموقع وتحسينتجربة التعلم للمجموعات المدرسية  تعزيز 
 غرس قيمة التراث الثقافي األردني في أذهان األجيال القادمة 
 البيئة واالستدامةغرس قيم حماية لفرص  توفير  ً  أيضا
 لموقعلجوانب أخرى  علىاألطفال  لتعريففرص  توفير 
  فريق التعليم فرصة لتوظيف النساء المحليات.يمثل 

 التعليم المعينين والمدربين ضباطعدد   مؤشرات المتابعة والمراقبة
 بعد الزيارات( تُجرى االستبياناتاإليجابية من معلمي المدارس ) المالحظات كمية 

 7-4 أهداف التنمية المستدامة
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 القسم الثامن
 المشاريع موجزات

 المقدمةالغرض من هذا القسم هو تقديم مزيد من الوصف لعدد من المشاريع ذات األولوية المرتبطة بسياسات خطة اإلدارة المتكاملة 
 ع.اريمواصفات المش تُبنى عليهاشروط مرجعية أولية  هو أن تكون بمثابة عاريمشال موجزاتمن  والقصدفي القسم السابق. 

 المشاريع الستة المشمولة هي:
 خطة إدارة المخاطر .1
 األبحاثمركز التخزين/  .2
 ظاالحفمركز  .3
 برنامج التوعية .4
 استراتيجية التفسير .5
 المستدام المقصد السياحياعتماد  .6
 

ً يجمع كل مشروع عدد ، إرشادية فقطهنا هي  المقدمة المشاريع موجزفي مشاريع يمكن تحقيقها وتمويلها. إن  اتمن بيانات السياس ا
لة يتم تقديمهامقترحات  إلىولكن يمكن تطويرها أكثر   .ةالمحتمل للجهات الممّوِ

 :ما يلي المشروع موجزحدد يلكل مشروع، 
 أهداف المشروع 
 مكونات المشروع 
 شركاء المشروع 
  المحتملة لتمويلامصادر 
 زمنيالطار اإل 
 

 خطة إدارة المخاطر :1 المشروع  8.2.1

 المشروع أهداف
، من أجل تفعيل خطة المخاطر تكاملة إلدارة المخاطر في البترا تدرس جميع جوانب المخاطرخطة م استكمال يهدف المشروع إلى

من لتخفيف لبشكل فعال وتدريب جميع الموظفين المعنيين في إدارة المخاطر واالستجابة لحاالت الطوارئ. يجب إيالء اهتمام خاص 
موقع كالبترا صفة يجب أن تكون جميع التدخالت المقترحة متسقة مع وأولوية. ذا  تركيز مجال تمثل التي مضيةالفيضانات الومخاطر 

 فوائد اقتصادية واجتماعية للمجتمع المحلي. مراعاة استمرار تحقيق مع تراث عالمي 

 مكونات المشروع
عن تنفيذ الخطة وتخصيص الواجبات والمسؤوليات بوضوح  ةالمسؤول الجهات المعنيةالتشاور مع جميع باستكمال خطة إدارة المخاطر 

 . إمكانية إنشاء فرق عمل متميزة مسؤولة عن:اوموظفيه ةالرئيسي للجهات المعنية
 2018في أوائل سبتمبر في عّمان والقاهرة مكاتب اليونسكو  أوفدتهاالنتائج والتوصيات الناتجة عن بعثة تقصي الحقائق التي  مراجعة

 .ف من المخاطر الطبيعية في البتراألخرى ذات الصلة بالتخفيوالوثائق ا
 .الجهات المعنية الرئيسية مؤسساتتدريب الموظفين الحاليين في 

 التدريب للموظفين الجدد. أحكام تحديد 
دعم اإلسعافات  أو لحوادثالسلبية لثار اآلالحد من أو  المخاطر من تخفيفالتحديد التدخالت أو األعمال أو المشاريع التي من شأنها 

 .السيطرة على الفيضانات الومضية، مع إعطاء األولوية لتدابير األولية واإلنقاذ

 نظرة عامة  8.1

 موجزات المشاريع  8.2
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 شركاء المشروع

. تينمسؤولال تينوطنيال بصفتهما المؤسستينوالدفاع المدني األردني  قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  كل من المشروع سيتولى قيادة
األرصاد الجوية األردنية، ووزارة المياه والري األردنية، والمركز الجغرافي الملكي األردني  دائرة جهات وطنية مثل ستمثلكما 

 رئيسيين. شركاءً 
المكتب اإلقليمي للعلوم في الشرق و القاهرة في ان ومكتب اليونسكوعمّ في سيتم دعم هذا المشروع وتنسيقه من قبل مكتب اليونسكو 

 األوسط.
 

 ملةمصادر التمويل المحت
 ان.مّ عفي ومكتب اليونسكو  قليم البترا التنموي السياحيإإعداد الخطة من قبل سلطة  تمويل يتمس

 طوارئ التابع لليونسكوالتراث لالستجابة لحاالت الصندوق 
 ، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمن وكاالت األمم المتحدة األخرى األموال القادمة

، ودعم مختلف التدابير الملموسة للحد من تجمعات المياه في وادي موسى قةشاملة لمنط مائيةإلجراء دراسة مطلوباً التمويل  وسيكون
 .يةلقرب منه ألغراض االستجابة األولالمخاطر وللمعدات والمرافق التي يتعين إنشاؤها في الموقع أو با

 
 اإلطار الزمني

 خطة إدارة المخاطر المتكاملة استكمال: 2018
 ووضعها موضع التنفيذ خطة إدارة المخاطر المتكاملة ستكمالا: 2019
 الشرطة، الدفاع المدني(، مع تحديثات منتظمة، قليم البترا التنموي السياحيإسلطة محمية البترا الوطنية، : تدريب الموظفين )2019
 تم تحديدها في خطة إدارة المخاطر معينة: البدء في مشاريع 2019

 
 المشمولة السياساتأقسام 

 2، هـ26، د16، د13، د12، د4أ
 

  األبحاث/: مركز التخزين2المشروع   8.2.2

 أهداف المشروع
ومواقع أخرى في جنوب األردن.  من البترا المكتشفاتيمكن من خالله تخزين  حديثيهدف المشروع إلى إنشاء مركز تخزين وأبحاث 

والمجموعات  للسياحإضافية  زوار صغير يوفر تجربة زواروسيشمل المركز مرافق أبحاث للباحثين العاملين في المواد ومركز 
 المدرسية.

 وصف المشروع
 سيشمل المشروع ما يلي:

  القطعمناسبة لتخزين أنواع مختلفة من الالمحددة )بما في ذلك األهداف المستقبلية( و القطعمساحات تخزين لعدد من. 
  حاسوبيةوالمواد المرتبطة بها، وكذلك محطات  المكتشفاتباحثين للعمل على صناديق  10مساحة تتسع لما يصل إلى 
 ةالطارئ التجميععمليات اإلصالح أو ل مختبر صغير 
  القطعغرفة لتصوير 
  الموظفين ومرافق مساحات 
  على مرافق التخزين.تطل و"نافذة"  وشاشات اد تفسيريةمومركز الزوار الذي يحتوي على 
 

 مكونات المشروع
ً  القطعحجم وتحديد عدد  .1 في الموقع، والتي يتم االحتفاظ بها في جميع أنحاء جنوب األردن من المواقع األخرى  المخزنة حاليا

 المقبلة. 50 ـوتوقع احتياجات التخزين للسنوات ال
 .للمرفقتطلبات المساحة تحديد مل 1دراسة جدوى المرحلة  .2
خارج المنطقة العازلة، ولكن على مقربة من الموقع. المكان  يجب أن يكون هذاو. األبحاث/مناسب لمركز التخزين مكانتحديد  .3

 داخل إحدى القرى التي تحقق مكاسب أقل من السياحة سيوفر فوائد إضافية. مكانإن وجود و
 ميزانية تكاليف البناء.لتقدير  ووضعتصميم المعماري للمركز بال اإليعاز .4
 شركاء تمويل إضافيين لدعم تحقيق المشروع. التواصل مع .5
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 للبناء. ، يتم طرح مناقصةتأمين األموال عند .6
نقل المواد التي سيتم اإلقليمية لمحمية البترا األثرية ودائرة اآلثار العامة بتنظيم  مكاتبال ه، تقومعند اكتمال المشروع وتسليم .7

 المرافق الجديدة. تخزينها في
 عند االقتضاء. تهايتم إيقافها وإزاللمحمية البترا األثرية سلتخزين داخل المنطقة األساسية جميع مرافق ا .8
 

 شركاء المشروع
 القانوني. اكجزء من التزامه دائرة اآلثار العامةالمشروع  ستتولى قيادة

 مناسب للمركز. مكان إيجادفي  بدور أساسي قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  ستساهم 
 

 مصادر التمويل المحتملة
 ان(وزارة التخطيط )التي قامت بتمويل مركز مماثل في عمّ 

 الجهات المانحةتمويل إضافي من 
 التكاليف التشغيلية للحفاظ على المبنى وتكاليف الموظفين.

 
 اإلطار الزمني

 ؛للمخازن وتحديد مكان: إتمام دراسة الجدوى 2018
 الحالية للمخازن: إجراء تقييم 2018
 : تحديد مصادر التمويل وشركاء المشروع2019
 : مرحلة البناء للمشروع2020
 ونقلها إلى مرافق جديدة القطع ة: فهرس2021
 : إزالة المخازن القديمة من الموقع2022

 
 أقسام السياسات المشمولة

 3ب 

 ظاالحف: مركز 3المشروع  8.2.3

 أهداف المشروع
، ومرافق مدربين مهنيين وتنفيذيين موظفين يضم محمية البترا األثريةمخصص في  ظاحفيهدف المشروع إلى إعادة إنشاء مركز 

 ثقافة  خلق فيالهدف النهائي للمركز  وسيتمثلالمنتظمة. الحفظ ، والمعدات الالزمة للقيام بمهام مناسبة مثل ورش العمل والمختبرات
والصيانة  الحفظ الخاصة بالبترا والقدرات المحلية والمؤسسية للقيام بأعمال  الحفظ مخصصة في البترا تدعم تطوير تقنيات ومواد  حفظ

 الدورية في الموقع على أعلى مستوى.

 وصف المشروع
 يشتمل المشروع على محورين هما:

 ونوموظف ،تراح اإلجراءات التصحيحية المناسبةواق ظاالحف مدربون لديهم القدرة على تقييم قضايا  مهنيونموظفون  (1
 في الموقع بكفاءة.الحفظ  وللقيام بأعمال الصيانة  وحرفيونن وتنفيذي

يجب االضطالع بها   لألعمال التي ومساحات ورش عملمركز راسخ يحتوي على مساحة كافية لتخزين المعدات والمواد،  (2
 بعيداً عن الموقع، ومختبر متواضع الختبار المواد.

 
 مكونات المشروع

الذي يركز على االحتياجات المحددة للبترا لكل من الموظفين  ظاالحف تحديد شركاء التدريب القادرين على تقديم التدريب على  .1
 والتنفيذيين. المهنيين

 ،ظاالحف فريقها المهني للعمل في مركز  ضمنالحفظ  مجال توظيف متخصصين في ب احيقليم البترا التنموي السيإسلطة ستقوم  .2
 للعمل على مهام الصيانة. تنفيذيينموظفين وتوظيف 

 .ظاحف كمركز  الستخدامهتحديد وتوفير مبنى مناسب ب قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ستقوم  .3
المركز المدعوم  الخبرة المكتسبة منعلى  باالعتمادمخصص،  ظاحفمنظمات غير الحكومية لدعم إنشاء مركز من الشريك  تحديد .4

 .GTZ المؤسسة األلمانية للتعاون الفنيمن 
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في  ظاالحفشراكات يمكن أن تدعم أعمال  قامةإل Se'laمع المنظمات المحلية مثل  قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  ستعمل .5
 من التدريب الذي يتم تقديمه. وربما لالستفادةالموقع، 

 والحصول على المعدات الالزمة. ظاحف القيام بأية أعمال إنشائية ضرورية لجعل المبنى المحدد مطابق للمعايير المطلوبة لمركز  .6
 المخطط التنظيمي وأهداف النمو وخطة العمل لمدة خمس سنوات. تضم ظاالحفخطة عمل لمركز استكمال  .7
 .ظاالحفمركز إطالق  .8
 

 شركاء المشروع
 .دائرة اآلثار العامةبدعم فني من عليه  شرافاإلإدارة المشروع و قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ستتولى 
 منظمات غير الحكومية الدولية لدعم تطوير المركزمن الشريك 

 )مركز الشارقة( الممتلكات الثقافية وترميمهاحفظ المركز الدولي لدراسة شركاء التدريب بما في ذلك الجامعات األردنية و
ً والتدريب المرتبط بها محلي ظاوالحفالذين يشاركون بالفعل في أعمال الصيانة  Se'laالشركاء المحليون مثل   .ا

 
 مصادر التمويل المحتملة

 لرواتب الموظفين قليم البترا التنموي السياحيإسلطة  تمويل من
، مع تكاليف إضافية لألعمال والمعدات المطلوبة من الشركاء من المنظمات غير المبنى التنموي السياحيقليم البترا إيوفر سلطة 

 الحكومية
 دعم التدريب من الشركاء المحليين والدوليين

 
 اإلطار الزمني

 ظاالحفجدوى وتحديد احتياجات الموظفين لمركز الدراسة استكمال : 2018
 لمتخصصين: البدء في توظيف الموظفين ا2019
 (والتنفيذيين ين: عقد اتفاقات تعاون مع شركاء التدريب )المهني2019
 وبدء األعمال الالزمة ظاحفالمناسب الستخدامه كمركز  المبنى: تحديد 2020
 المنظمات غير الحكومية الدولية إلكمال المركز ومواصلة تدريب الموظفينمن  )الشركاء(: العمل مع الشريك 2020
 بخطة تشغيلية لمدة خمس سنواتظ االحفمركز : إطالق 2021

 
 أقسام السياسات المشمولة

 2، و2، ب1ب
 
 

 : برنامج التوعية4المشروع   8.2.4

 أهداف المشروع
 :إلىالمشروع يهدف 

والمنطقة المحيطة بها؛ محمية البترا األثرية أ( قيمة وهشاشة األصول التراثية والبيئة الطبيعية ل بـتحسين الوعي المحلي  (1
 تحسين الفرص في اقتصاد الزوار. األمر الذي من شأنهإتجاههم  ب( توقعات الزوار والسلوك الجيد 

والمنطقة المحيطة بها محمية البترا األثرية تحسين وعي الزوار بقيمة وهشاشة األصول التراثية والبيئة الطبيعية ل (2
 ع والمناطق المحيطة به.والسلوك/الممارسة الجيدة عند زيارة الموق

ً الالمجموعة المستهدفة و تنخرط فيهاتحقيق ذلك من خالل البرامج والحمالت التي  (3  .مناسبة ثقافيا
 

 وصف المشروع
 ، ولكن يجب أن يهدف إلى إيصال رسالة موحدة:يحتوي المشروع على عناصر متعددة

األطفال.  مالةوع ،والسالمة، واستخدام الحيوانات، وإزالة اآلثارحملة لتحسين وعي الزوار بالموقع، بما في ذلك اعتبارات الصحة  .1
، والملصقات والمعلومات في مدخل الموقع ومركز والتطبيق الخاص به visitpetra اإللكتروني المعلومات عبر موقعوسيتم نشر 

 إلى البترا. القادمةاحية يتم عرضه في الحافالت السيالذي  التعريفيالفيديو مقطع الزوار، والمعلومات في الفنادق و
المعلومات عبر عدد من القنوات وسيتم نشر والشكاوى.  المضايقاتحملة لتحسين السلوك المحلي تجاه السياح والحد من حوادث  .2

 .على اليوتيوب فيديوأو مقطع الالشباب،  أو فئاتمن خالل كبار السن،  باستخدام أساليب مختلفة مثالً 
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إلى  المقدمة ما قبل الزيارة مواد المعلومات من خالل حزموسيتم نشر في الموقع.  المدرسيةت مجموعاالحملة لتحسين سلوك  .3
ً  موظف فيديو مخصص ألطفال المدارس األردنية، ومن خالل  ومقطعالمدارس،  للعمل مع  أو فريق تعليمي تم تعيينه حديثا

 بالمعلومات واإلحاطة رسيةمجموعات المدالباري لجميع التسجيل المسبق اإلج من خاللالحملة  وسيتم دعم الزيارات المدرسية.
 التعليم. ضابطمن قبل 

الموقع والشرطة والمرشدين  جوالةتعاون أفضل بين  ترسيختقليل التخريب في الموقع. لحملة للحد من المخاطر في الموقع  .4
وسيتم السياحيين والموظفين اآلخرين الموجودين في الموقع لتوليد وسائل أفضل للتعاون والقوة لمعالجة القضايا فور حدوثها. 

 تدريبية ومراقبة التنفيذ. جلساتتليها و، أفضل وسائل التواصل والتعاون األمر الذي يخلقمجموعات التركيز ب البدء
هذه  لمراقبة نجاحالذي يُستخدم كذلك وتركيز الحمالت و اتجاه تحديدذي يمكن من خالله المرتبط ال الزواروى إجراء شكا .5

 .الحمالت
 

 مكونات المشروع
 لكل حملة جهة تنسيقد يدتح .1
من المحتملين وتحديد الشركاء  الجهات المعنية ذات الصلة،الحملة، والتشاور مع  اختصاصات تقوم جهات التنسيق بتحديد نطاق .2

 معها لتعاونلالمنظمات غير الحكومية 
 لكل حملة، بما في ذلك المواد التي سيتم إنتاجها والجمهور المستهدف األعمالبرنامج وضع  .3
 .إطالقهاذات الصلة قبل  الفئاتمواد الحملة وتجريبها مع إعداد  .4
 لجماهير المستهدفةمحتوى الحملة بدعم من األنشطة ذات الصلة للوصول إلى ا وإطالقمراجعة  .5
 القضايا الناشئة والجماهير ووسائل اإلعالم المتغيرة. حسبمراجعة نجاح الحملة بشكل منتظم وتعديلها  .6
 

 شركاء المشروع
 أو لتدريب الموظفين المحليين محددة شركاء المنظمات غير الحكومية ألنشطة أو حمالت

 دعم القطاع الخاص في إنتاج مقاطع الفيديو
 

 التمويل المحتملةمصادر 
 قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ي من تشغيلال التمويل

 دعم المنظمات غير الحكومية ألنشطة وحمالت محددة
  

 اإلطار الزمني
 جهات التنسيق: تحديد استراتيجيات الحمالت وتحديد 2019
  وإنشاء البرامجالحمالت  واختصاصات: تحديد نطاق 2019
 بكل حملة ةالمرتبط ةالرئيسي الجهات الفاعلة: اجتماعات مجموعات التركيز مع 2020
 التجريبية اريعوالمش لمواد الحملة األولي اإلطالق: 2020
 توعية الحمالت الكامل لطالق اإل: 2021
 : مراجعة تأثير الحمالت والتعديالت حسب الضرورة2023

 
 أقسام السياسات المشمولة

 15ه ، 14د ،14، ج13، ج10ب
 

 : استراتيجية التفسير5المشروع   8.2.5
 

 أهداف المشروع
 اإللكترونيةمواقع الالموقع ومن خالل وسائل اإلعالم المختلفة ) في جميع أنحاءيتم نشره  والذي محتوى تفسيري شامل للبتراخلق  

، وتجمع مختلف هماهتمام وتثير الزوار ركللموقع، وتش االستثنائيةلقيمة العالمية ا تراعيوالتطبيقات والالفتات والمتحف( بطرق 
 "الرسائل" المتعلقة بالموقع.
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 مكونات المشروع

ب(  ،تطوير استراتيجية تفسير تغطي االهتمامات واسعة النطاق المتعلقة بالموقع بما في ذلك أ( الفترات التاريخية المختلفة .1
 ، ج( المجتمعات والتقاليد الحالية، د( المناظر الطبيعية المحيطة، إلخموضوعات مثل إدارة المياه والبناء المعماري والحياة اليومية

 القيم الطبيعية للموقع والممارسات الزراعية.و
 موثوقة. تأكد من أن مصادر المعلومات المستخدمة لكل سرد تعكس أحدث المعلومات المأخوذة من مصادرال .2
 دمج المكونات المختلفة وكيف سيتم عرضها على الزوار. كيفية تحديد .3
والتطبيقات المرتبطة به لتزويد الزوار بمعلومات واسعة النطاق، بما في ذلك المحتوى  visitpetra اإللكترونيموقع التطوير  .4

 تمكين تنزيل التطبيق من مركز الزوار.والتفاعلي والمعلومات العملية. 
سالمة الموقع ومؤشرات السلوك المناسب )انظر  عنمقطع فيديو قصير  مع عرضتنظيم مركز الزوار كبوابة إلى الموقع،  إعادة .5

تضمين و(، ومعلومات عن المسارات ونقاط الوصول إلى المعلومات وأماكن الجذب في جميع أنحاء الموقع والمنطقة. 4المشروع 
 .األخيرةأحدث المعلومات حول المشاريع 

 المعلومات ومصادر المعلومات التي ستكون متاحة آخرعلى  إلطالعهم أدالء السيّاح تواصل مع ال .6
 التفسيريةلوحات اليجب وضع جميع ومع استراتيجية التفسير.  بالتماشيولوحات المعلومات  االتجاهات الفتات كافةضمان تحديث  .7

ُ  يجوزال والرئيسية.  والمناظر اآلثارفي الموقع بحيث ال تحجب  اتوالفتات االتجاه  علىمباشرة  يةتفسيرلوحات علق أي أن ت
 .اآلثار

 غير المصرح بها من الموقع.الزائدة و لوحات المعلوماتو الالفتات إزالة كافة .8
 

 شركاء المشروع
 محمية البترا األثريةالمشروع مع  قيادة قليم البترا التنموي السياحيإسلطة تتولى 

 للتحقق من المحتوى دائرة اآلثار العامةمدخالت 
 في البترا السياح أدالءجمعية 

 العناصر التفاعلية ومقاطع الفيديو( مثلشركاء القطاع الخاص لتطوير المحتوى )
 

 مصادر التمويل المحتملة
 إلنتاج المواد الجهات المانحةتمويل 

 اإلطار الزمني
 التنفيذستراتيجية التفسير وتحديد شركاء ا: تطوير 2019
 مصادر المعلومات الستخدامها في المحتوى والتحقق من دقتها ومالءمتها: جمع 2019
 : إعادة تنظيم مركز الزوار بعد افتتاح المتحف2019
 : تطوير المحتوى والمنتجات2020
  (والموجودة في الموقعالمواد التفسيرية )االفتراضية  إطالق: 2020

 
 أقسام السياسات المشمولة

 6، و11ـ، ه10، هـ9، هـ14، د7، ج6ج
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 المقصد السياحي المستدام: اعتماد 6المشروع   8.2.6

 أهداف المشروع
ممارسات االستدامة  االستفادة منبترا والمناطق المحيطة به من خالل ال" لموقع التراث العالمي مستدام مقصد سياحي" صفةتحقيق 
 والمنطقة. للمحميةودمجها في اإلدارة التشغيلية  تسميتها دعملالوعي  مستوى وإدخال ممارسات جديدة ورفع القائمة

 مكونات المشروع
 لالستدامة كجهة تنسيقلتنسيق جميع أنشطة االستدامة والعمل  قليم البترا التنموي السياحيإعمل االستدامة داخل سلطة  فريقإنشاء  .1
 المستدام المقصد السياحيالمرتبطة بمعايير اعتماد ووالمناطق المحيطة  المحميةالموجودة في  القائمةتحديد الممارسات الجيدة  .2

اإلدارة خطة م تضمين بعضها في سياسات ت) بهاالنخراط لوالعمل مع هؤالء الشركاء لتحسين الممارسات وإشراك اآلخرين 
 في الصفحة التالية(.الوارد المتكاملة هذه كما هو موضح في الجدول 

3.  ً الممارسات واإلجراءات التي من شأنها دعم االعتماد وتحديد شركاء التعاون ومصادر  ديتم تحديإلى معايير االعتماد،  استنادا
 هذه اإلجراءات. لتنفيذالتمويل 

 .العتماد المختلفة في سياق البتراطرق يمكن من خاللها تلبية معايير ا لتحديدالعمل مع المجلس العالمي للسياحة المستدامة  .4
بما في ذلك النقل، وإعادة  -عل عملياتها أكثر استدامة بجمزود خدمة محلي  بصفتها لسياحيقليم البترا التنموي اإسلطة ستقوم  .5

 والحفاظ على المساحات الخضراء. ه تدوير النفايات وإدارة النفايات، وإمدادات الطاقة، وإدارة الميا
موقع التراث ) المحميةيع العمليات داخل لتمكين جم دائرة اآلثار العامةلعمل مع با قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ستقوم  .6

 ،بما في ذلك البنى التحتية، واستخدام الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير النفايات -تصبح مستدامة )خضراء( من أن ( العالمي
 وممارسات التوظيف.

في جعل  االسياحية لدعمهومقدمي الخدمات  ينلعمل مع أصحاب الفنادق المحليبا قليم البترا التنموي السياحيإسلطة ستقوم  .7
 أكثر استدامة.لديها وممارسات التوظيف  اعملياته

8.  ً  لزوار.ل، مع المدارس وإطالق حمالت توعية محليا
 عملية االعتماد. البدء في .9
 

 شركاء المشروع
 بيئيةالوكاالت ال

 المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية
 

 مصادر التمويل المحتملة
 لمشاريع محددة الجهات المانحةتمويل 

 دعم المنظمات غير الحكومية لحمالت التوعية
 (األقساط من االستردادمع التزام القطاع الخاص بتحسين عملياته )

  
  اإلطار الزمني

 قليم البترا التنموي السياحيإمستدام داخل سلطة ال للمقصد السياحي تحديد جهة تنسيق: 2019
 مستدامال المقصد السياحياعتماد لحصول على : إعداد خطة عمل ل2020
 المشاريع لتحفيز بدء: التنسيق مع الشركاء والمجتمعات المحلية 2021
 ووكاالت خارجية لدعم الممارسات المستدامة ينخارجي مزودين: تحديد وإقامة شراكات مع 2021
 الرئيسية: إطالق المشاريع 2022
 لالعتماد المستهدفتاريخ ال: 2034

 
 المشمولة أقسام السياسات

 19، هـ18، هـ27، د23، د9ب
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 المستدام المقصد السياحي معايير
 )المجلس العالمي للسياحة المستدامة(

لبترا واالرتباط بخطة ل بالنسبةاآلثار المترتبة 
 اإلدارة المتكاملة

 االعتباربعين  االستراتيجيةتأخذ هذه االستراتيجية المستدامة للمقصد ) 1أ
ة حلجودة والصا جتماعية والثقافية، ومسائلاالقتصادية والاالمسائل البيئية و

 (ة، والمسائل الجماليةالموالس
 وجود منظمة معنية بإدارة المقصد 2أ
 وجود أنظمة للرصد والمراقبة 3أ
 معالجة موسمية السياحة 4أ
 التكيف مع التغير المناخي 5أ
 قائمة الثروات ومناطق الجذب السياحي 6أ
 القوانين واألنظمة المتعلقة بالتخطيط 7أ
 اإلتاحة للجميع 8أ
 (في األراضي االستحواذ على األمالك )حقوق الشعوب األصلية 9أ
 معايير االستدامة 11أ

 2السياسة هـ

 5، و17السياستان هـ

 السالمة واألمن 12أ
  إدارة األزمات والطوارئ 13أ

 : خطة إدارة المخاطر4السياسة أ

 الزواررضا  10أ
 الترويج )الصادق( 14أ

 15السياسة د

 السياحة على المنطقة لمنافعاالقتصادي  الرصد 1ب
فرص العمل المحلية: الحصول على فرص العمل والتدريب واألجور  2ب

 العادلة
 مشاركة المواطنين 3ب
 آراء المجتمع المحلي 4ب
 إتاحة المواقع الثقافية والطبيعية للمجتمع المحلي 5ب
 الوعي والتثقيف حول شؤون السياحة 6ب
 منع االستغالل )مثل عمالة األطفال( 7ب
 دعم المجتمع المحلي 8ب
 دعم أصحاب األعمال المحليين والتجارة العادلة 9ب

 9السياسة ج

 11السياسة ج
 18السياسة د
 20السياسة د
 10السياسة ج
 17السياسة د

 14، بدعم من السياسة د6السياسة ب

 الجذب السياحي )الثقافية والطبيعية( حماية مناطق 1ج
 حماية التراث الثقافي 4ج

 نهج متكامل لحماية التراث الثقافي والطبيعي

 زوارالإدارة  2ج
 مبادئ توجيهية للزوار() سلوك الزوار 3ج
 قعاالمو شرح 5ج
 األفراد /المحلية حقوق الملكية الفكرية للمجتمعات 6ج
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 لمعالجتها خاص نظام واعتمادتحديد المخاطر البيئية  1د
 تأثيراتالطبيعة، بما في ذلك  الحفاظ علىالحساسة ) المواقع البيئيةحماية  2د

 السياحة(
 حماية الحياة البرية 3د
 الدفيئةانبعاثات غازات  4د
 حفظ الطاقة 5د
 إدارة المياه 6د
 أمن المياه 7د
 جودة المياه 8د
 إدارة مياه الصرف الصحي 9د
 الحد من النفايات الصلبة 10د
 ئيوالضوضا ئيتلوث الضوال 11د

 

 23السياسة د وسائل النقل ذات التأثير المنخفض 12د
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 1 الملحق
 وموارد ُمختارة قائمة الموارد 
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 2الملحق 
 األسلوب المنهجي

 نظرة عامة على المنهجية 2.1ملحق 

ً وفقموقع التراث العالمي البترا إعداد خطة اإلدارة المتكاملة ل تم المنهجية إن . 2016الطريق بتاريخ يناير خارطة في  ُوضعتللمنهجية التي  ا
لمساعدة في لدورية ومناقشة تقييم هات الفاعلة الرئيسية في عملية والج الجهات المعنيةمتكامل يضم مجموعة واسعة من  نهجالمعتمدة هي 

 وتعديلهانظر إلى خطة اإلدارة المتكاملة على أنها وثيقة إطارية يمكن تغييرها بين مجموعات المصالح المختلفة. ويُ  توافقالصنع القرار وبناء 
 مع تغير الظروف.

 تخطيط اإلدارة كعملية  2.1.1ملحق 

من خالل خطة إدارة تدمج مجموعة واسعة من االهتمامات الخاصة بالموقع. على أفضل نحو ع الجمي لصالحرعاية وإدارة التراث الثقافي  تتم
ً تعد خطة اإلدارة دليالً  ً عملي تشغيليا  والحفظ اجات الموارد الثقافية والطبيعيةلموقع تراث ثقافي يوفر وسيلة لتحقيق توازن مناسب بين احتي ا

ً المحلي. كما تعد خطة اإلدارة إطومصالح المجتمع  ية المستدامةالوصول والتنمية االقتصادإمكانية و والسياحة للسياسات يوفر المؤشرات  ارا
 .بفعالية وكفاءة للتغييرناع القرار من االستجابة الالزمة لتمكين ص

ً للفريق متعدد التخصصات العمل مع العمليةتيح وتتعد عملية إعداد خطة اإلدارة بنفس أهمية الخطة المكتملة.  بعضم واالستفادة من تجارب  ا
ديد المسؤوليات الخاصة وتح بتقييم القراراتطويلة التسمح فترة التشاور التفاعلية والقضايا المتعارضة أو المطالب.  بشأنوالتفاوض  البعض
يمكن البدء في و. األشخاص الذين سيكونون مسؤولين عن تنفيذهضمن مجموعة اوضع خطة اإلدارة  فإنها تضمن ، واألهم من ذلكبالتنفيذ

 قبل نشر النسخة النهائية للخطة المعتمدة. اتخاذ إجراءات بشأنهاتنفيذ بعض القرارات الرئيسية المتخذة أثناء عملية التخطيط أو 

ً  مراحل إعداد خطة اإلدارة إن ً ، كليتكرارهاويمكن  ال يستبعد بعضها بعضا ً أو جزئي ا ديدة. ، مع تغير ظروف الموقع أو إتاحة معلومات جا
ً ة وإعادة التقييم جزءيجب أن تكون المراجعو ً ال يتجزأ من كل مرحلة وأيض ا توافق في اآلراء بشأن ال فإن، أثناء التنفيذ. وعالوة على ذلك ا

 .المستمرة المراجعةيستمر تطوير الخطة من خالل وس، عملية إعدادها أثناء يتم تحقيقه على أفضل نحو الخطة

 المعتمدةالمبادئ  2.1.2لحق م

ان بدعم ومكتب اليونسكو في عمّ  ةاالستشاري الجهةها توالوثائق التوجيهية التي أعد لألدبياتعميقة  تم دعم هذه العملية وتوجيهها بمراجعة ي
تقوم لجنة توجيهية وت. منتدى إدارة البيانا المقدمة من( والمشورة الفنية واإلرشادات ومحمية البترا األثرية دائرة اآلثار العامةمن الفريق الفني )

 .يهاكة الفعالة فوالمشارعلى العملية باإلشراف  ومحمية البترا األثرية دائرة اآلثار العامةمن تمثيلي تتمتع بأعلى مستوى 

 :فيما يليالمبادئ الرئيسية للنهج تتمثل 
ً االستفادة من مصادر البيانات المتاحة لتجنب التكرار واالستفادة من دراسات الخبراء الهامة التي أجريت  .1  .سابقا

في العملية بهدف فهم وجهات نظرهم بشكل أفضل وتحديد القضايا المتشابكة وإشراك  الجهات المعنيةإشراك مجموعة واسعة من  .2
 جميع األطراف في العملية والتنفيذ المستقبلي لخطة اإلدارة.

 .الجهات المعنيةبناء القدرات مع شركاء التنفيذ و .3

 .يسهل الحصول عليها وتصفحهاو جراءاتاإلتقديم خطة إدارة قائمة على  .4
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 والمعلومات األساسية األدبياتعة مراج 2.2ملحق 
كخط األساس  1994تأخذ خطة إدارة اليونسكو لعام  لموقع التراث العالمي البترا، فإن خطة اإلدارة المتكاملة مرجعي عياربغية االستناد إلى م

تقارير والمنشورات والمصادر بما في ذلك ال أحدث مصادر معلوماتبالموقع وقد قامت بتحديث هذه المعلومات  حولللبيانات والمعلومات 
 .اإللكترونية

 :تشمل لألدبياتأولية تم إجراء مراجعة 
 

 خطط اإلدارة السابقة .1
 التقارير الفنية .2
 مقترحات المشاريع وتقييمات األثر .3
 المنشورات األكاديمية .4
 التشريعات ذات الصلة .5

 
ً  ذاتفي والطريق. خارطة  في  لألدبياتهذه المراجعة نظرة عامة على نتائج  إدراجتم   لمصادر.أولية ل قائمة مراجع إعداد الوقت تم أيضا

لوثائق المتعلقة لاألعضاء لتقديم نسخ أو روابط تمت دعوة تمت مشاركة المعلومات مع المنتديات ذات الصلة في الدورة األولى لالجتماعات و
بهذا  المتاحةجميع الوثائق ل، بما في ذلك تجميع نسخ إلكترونية ياناتمن قبل منتدى إدارة البوإدارتها بالموقع. وقد تم جمع هذه المعلومات 

 شاملة قابلة للبحث. قائمة مراجعوبناء  ،الشكل

 تحليل الجهات المعنية 2.3ملحق 
ً  ربط الجهات المعنيةاستندت عملية  الخطة  وتعقيد ونظراً لحجم. الجهات المعنيةوممارسات مختبرة في تحديد  إلى منهجيات معترف بها دوليا

ً عد كبيرحالة البترا يُ أخذها بعين االعتبار في  يجب التي الجهات المعنية، فإن عدد الكبيرين ً أيض ا  .ا

 تحديد الجهات المعنية 2.3.1ملحق 
ً اليونسكو  حددتهاجهات االتصال التي  شّكلت حديد األساس لت ،األدبيات مراجعةمن خالل  اتضحتالتي جهات االتصال األخرى و ،سابقا

ً دور التي ستلعب ةالمحتمل الجهات المعنية ، ةالرئيسي الجهات المعنية تحديدها على أنهاتم  التي الجهاتفي هذه العملية. وُعقدت اجتماعات مع  ا
 المعنيةالجهات ساعدت هذه االجتماعات في تحديد المزيد من وقد تنفيذ خطة اإلدارة. عن مسؤولية مباشرة عن الموقع و/أو التي تتحمل أي 

 المحتملة في العملية. اوفهم مشاركته

في  ان أو البتراصغيرة في عمّ  اتأو مجموع على أساس فردي ااجتماعات معه تقدوعُ  ةالمحتمل للجهات المعنيةتم تحديد قائمة أكثر شموالً 
تحديد أي مخاوف وإثبات و، فيما يتعلق بالموقع جهة معنيةكل  مركز. وكان الغرض من اجتماعات الجولة األولى هو فهم 2015سبتمبر 

 .ةلمشاركة في عملية تخطيط اإلداراستعدادهم ل

 (يات)المنتدفي مختلف المجموعات االستشارية  مشاركتها تحديدوتم للجهات المعنية  أكثر تفصيالً  مخطط إعدادبالعمل مع الفريق الفني تم 
 م تحديد األدوار الرئيسية التالية:، تى ذلك. وبناًء عل  المواضيعالتي تركز على 

يتم تعيين  من المستحسن أنواليومية للموقع. : هم الذين سيكونون في نهاية المطاف مسؤولين عن تنفيذ خطة اإلدارة واإلدارة التنفيذشركاء 
محمية البترا األثرية، العملية )لتولي قيادة عملية خطة اإلدارة ومن ثم تحمل المسؤولية الشاملة عن  كجزء من العملية مدير موقع مخصص

 (.دائرة اآلثار العامة

باإلضافة إلى شركاء  التنفيذالفريق الفني بعض شركاء  ويضمالفريق المسؤول عن إعداد خطة اإلدارة وإدارة عملية التشاور.  هوالفريق الفني: 
قليم البترا التنموي إسلطة وحدات مختلف ، دائرة اآلثار العامةأو مجاالت تخصصهم )و/اعدة في العملية وفقًا ألدوارهم آخرين تم اختيارهم للمس

 ، اليونسكو(.السياحي

ً  ولينؤ، والذين سيكونون مسرفيعي المستوىصانعي قرار  تضماللجنة التوجيهية:  ، خطة اإلدارة النهائية إقرارعن ، ؤسساتهم، بالنسبة لمأيضا
 ، تم تعيين الفريق الفني من قبل اللجنة التوجيهية.ت الدورية. في بداية العمليةماعاإبالغهم طوال العملية من خالل االجتالذين يتم و
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من القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات غير  وتم اختيارهمالمشورة الفنية بشأن قضايا محددة على أساس الحاجة  يقدموناالستشاريون: 
 .المواضيعمن مجموعة من المتخصصين في  قيّمة مدخالتى الفريق ، تلقعملية صياغة خطة اإلدارة وطوالالحكومية حسب الحاجة. 

  
  مخطط الجهات المعنية 2.3.2لحق م

ً وفق الجهات المعنيةتم تنظيم ، الواردة في الصفحة التالية في المصفوفة  النفوذ مصطلح على الموقع. يشير أثرها و( والنفوذرتبة الألهميتها ) ا
ً ، ويمكن أيضإلى تأثير الطرف المعني على القرارات التي تؤثر على الموقع  مصطلح األثريشير وورتبته. ة هذا الطرف تفسيره على أنه أهمي ا

ً الموقع، وأيض في المتخذة الذي يحدثه الطرف المعني من خالل اتخاذ القرار واإلجراءات األثرإلى  ً  ا  وقع.بالقرارات المتعلقة بالم كونه متأثرا

ً أيض يتمتعون والذينلموقع عن اين لديهم مسؤوليات إدارية يومية عالي هم أولئك الذال ثراألوعالي ال النفوذ ذات المجموعاتاألفراد أو  سلطة ب ا
خطة إدارة  ، وسيتم اختيار فريق فني مكلف بإعدادةالرئيسي الجهات الفاعلة، سيكونون هم لمتعلقة بالموقع. في خطة اإلدارةاتخاذ القرارات ا

 من هذه المجموعة.

. في عملية مركزهم المنفصل والمستقلعلى الموقع بسبب  ضئيالً حدثون أثراً بسبب رتبهم، ولكن سيُ  عاليال النفوذ ذاتاألفراد أو المجموعات 
، وستكون مسؤولة في عيينهانة توجيهية إذا تم ت، وقد تصبح أعضاًء في لجحرزالمُ  بالتقدم اطالعبقى هذه السلطات على ، ستةتخطيط اإلدار

 خطة اإلدارة. إقرارالنهاية عن 

، ويعتمدون الذين يعيشون بالقرب من الموقعالمنخفض في صنع القرار ولكنهم متأثرون بشدة بالقرارات هم  النفوذذات  المجموعاتاألفراد أو 
 ية، من الضروري أن يتم تطوير عالقة تعاونةيط اإلدارخطتبطريقة ما. في عملية  أو يديرون العمليات التي ترتبط به كسب رزقهمعليه في 

 .هذه الجهات المعنيةمع 
 

للتأثر بما يحدث  عرضةسيكون أقل  م، كما أنهما يتعلق بالموقعفي محدود نفوذلديهم  أولئك الذين يتألف مناألوسع نطاقاً  الجهات المعنيةمجتمع 
التشاور عملية كون تالحاجة أثناء العملية. قد  عند مفي الموقع. ومع ذلك لديهم القدرة على تقديم مدخالت مفيدة في المشروع وينبغي استشارته

علهم أو كجزء من تشاور أكثر عمومية بهدف ج ينمتخصصلمدخالت من  عندما تكون هناك حاجة محددة حسب المجالمع هذه المجموعة 
 بخطط الموقع. اطالععلى 

 

 نفوذ منخفض  نفوذ عالٍ  

 

محمية /سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
 البترا األثرية

 دائرة اآلثار العامة

 الجهات     
 الفاعلة    
 الرئيسية    

 تعاون                                                   
 للمحافظة على البتراالجمعية الوطنية 

 البعثات األثرية
 الجامعات

 فرق مشاريع  الحفاظ
 الشركات العاملة في الموقع

 المجتمعات المحلية
 المنظمات غير الحكومية المحلية

 الجهات المانحة
 المرشدون السياحيون

 الشرطة السياحية

 

 مكتب اليونسكو في عّمان
البترا  سلطة إقليمرئيس مجلس المفوضين، 

 التنموي السياحي
 المدير العام، دائرة اآلثار العامة

 وزارة السياحة واآلثار
 )الجهات المانحة الرئيسية(

 تشاور                                                     إبالغ
 الجامعات األردنية

 مراكز األبحاث في عّمان
 الخبراء االستشاريون في األردن

 السياحة، الجمعية األردنية للسياحة الوافدةهيئة تنشيط 
 جمعيات أصحاب الفنادق وأدلة السياح

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج موئل األمم المتحدة
 المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية

مؤسسة العامة للضمان االجتماعي ووزارة البيئة وزارة العمل وال
 ووزارة الزراعة...

 يونلرحالت السياحية الدولمشغلو ا

 جدول يبيّن العالقات وتأثيرها بين المعنيين التي أعدها الفريق الفني 2.1أالشكل 
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 إشراك الجهات المعنية 2.4ملحق 
 (ياتمنتدالالمجموعات االستشارية ) 2.4.1ملحق 

ممارسات ، وللقيام بذلك بفعالية، قام المشروع بتجربة منهجية جديدة مستمدة من الجهات المعنيةمن أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من 
ُ والتخطيط التشاركي. والتخطيط الحضري  ، لتقديم المشورة بشأن مختلف جوانب خطة اإلدارة. ياتى المنتداستشارية تسم مجموعاتنشئت أ

 التي تتأثرأو ملحوظ على الموقع و/ وأثر النفوذعض ب لديها اعلى أنه اتم تحديده المعنية التي الجهاتعضوية المجموعات من  وتشكلت
ً  بالتطورات المتعلقة بالموقع )شركاء التعاون( وحسب الضرورة من مجموعات المصالح األوسع الفئات المواضيعية لهذه وتتألف . نطاقا

 :مما يليالمجموعات 

 شراكات المجتمع المحلي .1
 والجوانب القانونية وانينالق .2
 التراث على ظاحفال  .3
 اآلثار .4
 الطبيعة وعلم المياه .5
 إدارة البنية التحتية .6
 طبيعةالعلى  ظاحفال  .7
 تفسير والمتاحفوالخدمات الزوار  .8
 السياحة .9

 التخطيط واستخدام األراضي .10
 إدارة المخاطر .11
 البيئيةاالستدامة والتنمية  .12
 التعليم .13
 إدارة البيانات .14

 
 وأسهم هذا األمر، باإلضافة إلىأكثر من مجموعة واحدة. أعضاء في  أفرادهناك و للمجموعاتبين مجاالت االهتمام  حتمية تهناك تداخال

جموعتان أو ، عقدت ماءعند االقتضوخطوط االتصال بين المجموعات. ، في الحفاظ على في جميع االجتماعات الفنيوجود أعضاء الفريق 
 ، بما في ذلك زيارات الموقع.أكثر اجتماعات مشتركة

ً وقع أيضمن المت مجموعات المصالح األخرى للتعليق على  كما تتم دعوة. المعنيةالرسائل الناشئة إلى مجتمعاتهم  ياتأن ينقل أعضاء المنتد ا
 المقترحات الناشئة من خالل عملية تشاور أكثر عمومية.
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 هيكل التشاور الدوري 2.4.2ملحق 
 ُ ً شاور جزءعد عملية التت  ن أدناه.ودور كل مكوّ  تكوين توضيحتم ، و2.1ل أفي الشكموضحة هذه العملية  ة.ال يتجزأ من عملية تخطيط اإلدار ا

 

 
 التشاورمراحل  2.2شكل أ

 

 القرارصناع 
سلطة إقليم البترا التنموي 

ودائرة اآلثار  السياحي
 العامة

 الفريق الفني
 

شركاء 
 التنفيذ

 الفريق الفني
 

 شركاء التنفيذ

 1المنتدى

 2المنتدى 

 4المنتدى 

 5 لمنتدىا

المنتدى 
 س

 3المنتدى 

مناقشة 
طاولة ال

 المستديرة

 مدخالت 
 لمتخصصينا

 

مدخالت  
 المتخصصين

 

 صناع القرار
سلطة إقليم البترا التنموي 

 ودائرة اآلثار العامة السياحي
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 .)أدناه( بزيارات ميدانية كذلك ذهبت: اجتمعت مختلف المجموعات االستشارية )المنتدى( في عمان )أعاله( وفي البترا، و2.3االشكل       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مستديرة لجميع الرؤساء وأعضاء اللجنة التوجيهية الطاولةاختتمت كل دورة من اجتماعات المجموعة االستشارية باجتماع  2.4لشكل أا      
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تم تشكيل واالستشارية المتخصصة التي تم تحديدها.  المجموعات، تشاورالفريق الفني بطريقة تعاونية مع في كل مرحلة رئيسية من العملية
ً  ، ولكنالفنيكل منتدى في البداية من قبل األعضاء الذين أوصى بهم الفريق  العملية بناء على الحاجة والتوصيات طوال  تم توسيعه أيضا

أسئلة /ع على نمط المنتدى تم تقديم مهام، وفي كل اجتماكل مجموعة بدورها ومسؤولياتها إبالغتم والمقدمة من أعضاء المجموعة االستشارية. 
أو ممثلين عن هيئة معينة لحضور اجتماع تمت دعوة خبراء  وعند االقتضاء وعندما يكون ذلك مفيداً،محددة لمناقشة وصياغة الردود عليها. 
 أو تقديم عرض تقديمي إلى المجموعة.

 ،المستديرة طاولةال. وقد مكنت ياتعقب كل جولة من اجتماعات المنتد مستديرة طاولةتمت دعوة الرئيس المعين لكل منتدى لحضورمناقشة 
مجموعات المصالح المختلفة من مناقشة القضايا الشاملة والتوصل إلى توافق في اآلراء. وقد ساعدت نتائج  ،التي ترأسها الخبير االستشاري

 وحضرت كررت العملية ست مرات في المجموعتولمرحلة التالية من خطة اإلدارة. توفير المعلومات الالزمة لالمستديرة في طاولة ال مناقشات
صفتها االستشارية على المجموعات  أن تحافظ(. ومن المتوخى 2.2أ زيارات ميدانية )الشكل أجرتة أو العديد من المجموعات اجتماعات إضافي

 مفيدة في األوقات الحرجة. توجيهية وأن تظل كجهةأثناء تنفيذ خطة اإلدارة 
 
 .دارةإلا خطة تنفيذ يتم عندما يةرستشاا آلية بمثابة نتكوأن  يضاًأ يمكن، وورةلضرا حسبلعدة مرات  لعمليةا رتتكر :2.2أ لشكلا

 الدورية ياتاجتماعات المنتد 2.4.3ملحق 
والجوانب ، فيما يتعلق بالقوانين البداية مع اثنتين من المجموعات المنتدى في نمطوالرغبة في المشاركة في اجتماعات  التطبيقتم تجريب قابلية 

 والمشاركة المجتمعية. القانونية،

 الجولة األولى من من الهدف. وكان 2016عشر في الدورة األولى لالجتماعات التي ُعقدت في أكتوبر  ةاألربعثم اجتمعت جميع المجموعات 
 هو: ياتاجتماعات المنتد

 عضوية المنتدى تحديد .أ
 خطة اإلدارة المتكاملة والدور الذي سيلعبه المنتدى كمجموعة استشارية للعملية منبالغرض إبالغ األعضاء  .ب
 االتصال بين األعضاء والمجتمعات أو المنظمات التي يمثلونها. على وسائل االتفاق .ج
 البيانات /وعة وتحديد مصادر أخرى للمعلوماتومصادر المعلومات المتعلقة بتركيز موضوع المجم األساسيةبيانات المراجعة  .د
 يم القيم المرتبطة بالموقع من منظور الموضوعيقت .ه
 

 .دارةإلا خطة تنفيذ يتم عندما يةرستشاا آلية بمثابة نتكوأن  يضاًأ يمكن، وورةلضرا حسبلعدة مرات  لعمليةا رتتكر: 2.5أ لشكلا

 صناع القرار
سلطة إقليم البترا التنموي 

ودائرة اآلثار  السياحي
 العامة

 الفريق الفني
 

شركاء 
 التنفيذ

 الفريق الفني
 

 شركاء التنفيذ

 1المنتدى

 2المنتدى 

 4المنتدى 

 5لمنتدى ا

المنتدى 
 س

 3المنتدى 
مناقشة 

طاولة ال
 المستديرة

مدخالت  
 المتخصصين

 

مدخالت  
 المتخصصين

 

 القرار صناع
سلطة إقليم البترا التنموي 

 ودائرة اآلثار العامة السياحي

مناقشة 
طاولة ال

 المستديرة
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 ، بهدف:2016االجتماعات في نوفمبر ية من عقدت الدورة الثان

 
 عضوية المنتدى االنتهاء من .أ

 العملية طوالالحفاظ عليها وتحديثها  وأنه يمكنتأكد من وجود ترتيبات مشاركة البيانات ال .ب
 مستقبالً المبادرات االستفادة من في الموقع وطرق  األمور الناجحة مراجعة .ج
 االستثنائيةوالقيود التي تعوق اإلدارة الفعالة للموقع وحماية القيمة العالمية  للقضايا الدقيقة مراجعةال .د
 تحديد أي قضايا رئيسية لها آثار عالية المخاطر .ه
 

 لتلقي العروض متابعة للمجموعات، حيث عقدت عدة اجتماعات ت األربعة عشر في الجولة الثانيةمجموعة من المجموعا 13اجتمعت 
ً  وعملت. التقديمية  خالل هذه الفترة. مجموعة إدارة البيانات كمجموعة عمل تدعم تنفيذ خطة اإلدارة وقد اجتمعت بشكل أكثر تكرارا

 ، بهدف:2017ثة من االجتماعات في فبراير عقدت الدورة الثال
 
 مستقبالً لبناء عليها د المبادرات ذات األولوية التي سيتم اتحديتحقق من المعلومات والفي الموقع، و األمور الناجحة مراجعة .أ

 ، والتحقق من المعلوماتاالستثنائيةالقضايا والقيود التي تعوق اإلدارة الفعالة للموقع وحماية القيمة العالمية  مراجعة .ب
 د أولويات اإلجراءاتيتحد ، وعند االقتضاءمخاطرالعالية  اآلثارالقضايا الرئيسية ذات  تحديد .ج
 

جداول البيانات  إعدادتم و. اوالثاني حول القضاي األمور الناجحة األول حول مع المشاركين؛ البيانات جدوليت مشاركة في هذه االجتماعات، تم
 ياتجولة الثانية من اجتماعات المنتدوالتقارير المختلفة وال الفنيوالفريق  الجهات المعنيةهذه من المعلومات المقدمة من خالل المقابالت مع 

أو التنظيمية واقتراح اإلضافات التخصصية . وقد تمت دعوة المشاركين لمناقشة القضايا من وجهة نظرهم 2016التي عقدت في نوفمبر 
 بطرقلى تصنيفها من إثراء المعلومات باستمرار باإلضافة إ إكسلن استخدام جدول بيانات مكّ وقد المخاطر العالية.  القضايا ذات وتحديد
ً وفق ةمختلف  لمخاطر.للموضوع الفرعي أو مستوى ا ا

 (الحفظ على األرجح فيما يخص موضوع والقضايا هنا ) األمور الناجحةحول  جداول البياناتمن  PDF/JPEGصيغة مقتطفات في  إدراج

ة الرئيسية واإلدارإجراءات سياسات و مراجعةهو  2017التي ُعقدت في أبريل  ياتاجتماعات المنتدالجولة الرابعة من  كان الغرض من
 ، حيث ُطلب من المشاركين:لذي تم إجراؤه في الدورة السابقةالتحليل اعقب العاجلة التي تم تحديدها و
 
 مجاالت أو موضوعات السياسة المقترحة التي تستجيب للمخاطر المحددة والتعليق على مدى مالءمتها مراجعة .أ

 مخاطر والتهديدات التي تم تحديدهاللالتصدي التوصية بإجراءات ومبادرات مناسبة في إطار كل موضوع من شأنها  .ب
اإلجراء؟ ما هي تنفيذ يوقف  قدما الذي  –عوامل الخطر الرئيسية الناشئة عن اإلجراءات، بما في ذلك التبعية المؤسسية  تحديد .ج

 ؟اإلجراء تنفيذالقانونية التي قد تمنع  الحواجز المؤسسية/
، والتي يمكن اعتبارها كذلك اإلدارة الفعالة للموقع قبات التي تعترضالعالغرض من اإلجراءات ذات األولوية هو التغلب على  .د

ً إطار تنشيفتح االحتماالت أو ت – عبوركإجراءات   .تنفيذهالإلجراءات األخرى التي يتعين  ا
 بشأن كيفية التغلب على المشاكل المبتكرة تقديم مقترحات للممارسات والشراكات والمبادرات .ه
 

. الحاسمةسياسات ال فيما يخص والتماس الحلول لتي عقدت في يوليو هو بدء الحوارا ياتلمنتداجتماعات من ا خامسةالجولة ال كان الغرض من
التي تم تحديدها كأولوية عالية )أو مخاطر عالية( في الجولة السابقة ويعتبر حلها أمراً حاسماً لتنفيذ المستوى  بالقضايا السياساتوترتبط هذه 

ً إطار تنشئاالحتماالت أو  تفتح – عبورالتالي من السياسات. ولذلك ينظر إليها على أنها إجراءات  . تنفيذهالإلجراءات األخرى التي يتعين  ا
ً اسات الناشئة وتقديم التوصياتلسيوإلى جانب مراجعة ا ها أو الدخول في تحديد أي أطراف أخرى يجب إعالم ، ُطلب من المشاركين أيضا

 .المجموعات مزجت بينأن هذه هي الجولة التي الحظ حوار معها. 

توصيات يل هو مناقشة تفاص 2017بر التي ُعقدت في سبتم ياتدسة واألخيرة من اجتماعات المنتدكان الغرض من الجولة السا
 لخطة اإلدارة المتكاملة. ىاألوله المسودة اإلجراءات الناشئة التي تشكل هذ/اتالسياس
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ني مع اللجنة التوجيهية. فساء المنتديات وأعضاء الفريق المستديرة مع جميع رؤالطاولة  ، ُعقد اجتماع ياتبعد كل جولة من اجتماعات المنتد
، أعقب االجتماعات اجتماع اللجنة التوجيهية لمراجعة في البترا. وفي جميع الحاالت د، وواحانات في عمّ من هذه االجتماع ةعقدت خمسوقد 

 القضايا الحاسمة ومناقشة المسائل الناشئة عن العملية.

ً قامت العديد من المجموعات أيض الموقع بشكل مشترك للنظر في أعمال  والحفاظ علىاآلثار  مجموعتازارت  ؛ حيثبزيارات إلى الموقع ا
، وكذلك النظر ع لتقييم تجربة الزوار في الموقعزيارة للموق وإدارة الزوار التفسيرأجرت مجموعة و. ةفي معبد األسود المجنح الجارية ظاالحف

م أنظمة إدارة المياه في جميع أنحاء بتقيي الطبيعة وعلم المياهوالتخطيط واستخدام األراضي  تيقام أعضاء مجموعوفي حالة مرافق التخزين. 
 الجديدة. المشاريع التطويرية مناطقالموقع وفي 

 بناء القدرات 2.5ملحق 
بشكل  موّجهةلبناء القدرات ليوم كامل  بعقد ورشة عملجزء ال يتجزأ من العملية وبدأ في المرحلة األولية على أنه يُنظر إلى بناء القدرات 

عقدت ورشة العمل باللغة ودور رئيسي في العملية. ب أنهم مضطلعينوأي متعاونين تم تحديدهم على الرئيسية نحو الجهات الفاعلة رئيسي 
اإلنجليزية )مع خيارات للترجمة إلى اللغة العربية عند الضرورة( وركزت على قيمة وأهمية إدارة التراث في المواقع األثرية وشرحت 

ً للمشاركين المراحل المختلفة لعملية إعداد خطة إدارة   مثلة من المنطقة.أ إلى استنادا

ً سيكون من المهم االستمرار في بناء القدرات مع المجموعات المختلفة في مجاالت محددة  مشاركة  مثلمن السلطات رفيعة المستوى )بدءا
عضاء ألتخطيط اإلدارة األعّم حول معرفة العملية التقديم و الفنيإلى الخبرات الفنية والمنهجيات التنفيذية للفريق ووصوالً أفضل الممارسات( 

هذه المعلومات  نقلمكنهم من يات سيُ القرار الرئيسيين وأعضاء المنتد لصناع بالنسبة إدارة الموقع الجيدة منافعتحسين فهم وإن . ياتمنتدال
 مجتمعاتهم.إلى والفهم 

 االستدامة 2.6ملحق 
غبة في مواصلة المشاركة من الرإن االستشارية مجموعات عمل راسخة. و المجموعات، أصبحت ى مدى عام ونصف من العمل المشتركعل

التي هي على علم  الراسخةاالستشارية  مجموعاتالالتي تقدمها مة جانب العديد من األعضاء، تزود فريق خطة اإلدارة المتكاملة بالموارد القيّ 
 .استرشدوا بهاسياسات اإلدارة والمناقشات األساسية التي ب
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 "ما يصلُح"عينة من وثيقة عمل  A2.6شكل 
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 .شروط المخاطر واألولويات عينة من وثيقة عمل 'القضايا' لموضوع علم اآلثار مع القضايا المصنفة فيها A2.7شكل 
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 3الملحق 
 ينالمشارك

 
 اللجنة التوجيهية 3.1أ

تألفت ، وكوستانزا فارينا اللجنة التوجيهية السيدة مديرة مكتب اليونسكو في عمانترأس  لجنة توجيهية على إعداد خطة اإلدارة المتكاملة.ت أشرف
الدكتور محمد  ( ،PDTRA) سلطة إقليم البترا التنوي السياحي يةرئيس مفوض ، الدكتور منذر جامحاوي،العامة آلثاردائرة امدير العام لمن ال

 ظلفي  خطة اإلدارة المتكاملةعلى  تمت المصادقة النهائية(. 2017ازين )حتى مايو حج الدكتور عماد محمية البترا األثرية،نوافلة ومفوض ال
، شؤون المحمية والسياحةمفوض نائب وسلطة إقليم البترا التنوي السياحي، المهندس فالح عموش، ومجلس المفوضين الجديد ورئيس مفوض 

 سليمان فرجات.الدكتور 

 المجموعات اإلستشارية 3.2أ

للغاية  ونممتن . نحنالمعنيين والمهتمين والخبراء في هذا الخصوصخطة اإلدارة المتكاملة هذه بشكل كبير مجموعة واسعة من إعداد شارك ب
لمشاركتهم ومدخالتهم على مدار عامين. فيما يلي أعضاء المجموعات االستشارية األربعة عشر، بما في ذلك المتحدثون الضيوف والمستشارون 

 االستشاري. /أعضاء فريق اليونسكوو الفنيأعضاء الفريق  هاأوبعض معينة. حضر جميع االجتماعات جتماعاتإالذين حضروا 

 المجتمع المحلي 3.2.1أ
 

 مرام فريحات، جامعة الحسين بن طالل )رئيس(الدكتورة 
 السيد عبدالرحمن نصارات، وكالة اليابان للتعاون الدولي

 األمريكية إلدارة المعلومات الصحية، وادي موسىالسيدة عدلة طويسي، الجمعية 
 السيدة أسمى روادية، مركز أم صيحون )وادي موسى(

 عّمان /بالد الّشام في مجلس األبحاث البريطانيةكارول بالمر، الدكتورة 
 التراث وحفظ المهني للتدريب –السيدة إيمان عبدالسالم، سيال 

 موسى(حسين حسنات، جمعية الخيول )وادي الدكتور 
 السيد محمد البدول، دليل سياحي )أم صيحون(

 السيد ماجد حسنات، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ األردن
 )الراجف( جمعية النداءالسيد محمد الرواجفة، 

 عمارين، جمعية البيضاالالسيد معاذ 
 السيد ناصر الرواجفة، جمعية الراجف )الراجف(

 عّمان /بالد الّشام في البريطانية مجلس األبحاثعروب العبد، الدكتورة 
 السيد طالل فالحات، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
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 القانون  3.2.2أ
 

 السيد علي خياط، دائرة اآلثار العامة )رئيس(
 السيدة فاطمة هالالت، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي )رئيس(

 )نائب رئيس(السيد خالد الطيب، دائرة اآلثار العامة 
 السيد عبدالكريم عربيات، وزارة السياحة واآلثار

 آفين قطامين، دائرة اآلثار العامة سيدةال
 ، دائرة اآلثار العامةالسيد باسم محاميد

 السيد محمد سالمين، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
 ، دائرة اآلثار العامةعليانالسيد يزيد 

 
  
 التراث حفظ 3.3.3أ

 
 فادي بلعاوي، الجامعة الهاشمية )رئيس(الدكتور 

 ، مستشار مستقلالسيد فرانكو شيوريللي
 )مستشار( CulTechاألستاذ طالل عكشة، 

 دائرة اآلثار العامةالسيدة أسمى شلتوغ،  
 التراث وحفظ المهني للتدريب –السيدة إيمان عبدالسالم، سيال 

 الشرقية بحاثالمركز األمريكي لألجلين كوربيت،  ةالدكتور
 ثارلماني البروتستاني لآلالمعهد األ سير،هيجوتا  ةالدكتور

 التراث للتدريب وحفظ -يلينا رونزا، سيال إالسيدة ماريا 
 عّمان /بالد الّشام في مجلس األبحاث البريطانيةميكيال سينيبالدي، الدكتور 

 دائرة اآلثار العامة المهندس المعماري محمد العبسي،
 سامية الفالحات، محمية البترا األثريةالسيدة 

 اآلنسة شذى مبيضين، دائرة اآلثار العامة
 سوازيك بيشيتوال كاتسوروفسكي، المعهد الفرنسي لآلثار الشرقيةالدكتور 

 اآلنسة وجد يوسف، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
 
 اآلثار 3.3.4أ

 
 السيد رومل غريب، دائرة اآلثار العامة )رئيس(

 )مستشار( SCHEP /الشرقية بحاثالمركز األمريكي لألالسيد جهاد هارون، 
 السيد أحمد الش، دائرة اآلثار العامة

 السيد أكثم عبادي، دائرة اآلثار العامة
 قطامين، دائرة اآلثار العامةالسيدة آفين 

 ، دائرة اآلثار العامةالسيد باسم محاميد
 عّمان /بالد الّشام في البريطانيةمجلس األبحاث كارول بالمر،  ةالدكتور
 فوزي أبو دانا، جامعة الحسين بن طالل الدكتور
 الشرقية بحاثالمركز األمريكي لألجلين كوربيت،  ةالدكتور
 ثارلماني البروتستاني لآلالمعهد األكاترينا شميدت،  ةالدكتور

 السيد محمد مراحلة، محمية البترا األثرية
 البترا األثرية فالحات، محميةالسيدة سامية 

 ثيبود فورنيت، المعهد الفرنسي لآلثار الشرقيةالدكتور 
 ، دائرة اآلثار العامةعليانالسيد يزيد 

 السيد يوسف نصارات، محمية البترا األثرية
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 الطبيعة والمياه 3.3.5أ
 

 الدكتور بالل خريسات، الجامعة الهاشمية )رئيس(
 األردنية )رئيس(الدكتور نزار أو جابر، الجامعة األلمانية 

 الدكتور جوزيبي ديلموناكو، مستشار يونيسكو
 )مستشار( CulTechاألستاذ طالل عكشة، 

 الدكتور خلدون القضاه، جامعة اليرموك
 المهندس خالد عمريين، محمية البترا األثرية

 دائرة اآلثار العامة المهندس المعماري محمد العبسي،
 ألثريةالسيدة سامية فالحات، محمية البترا ا

 
 إدارة البنية التحتية 3.3.6أ

 
 المهندس سعد رواجفة، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي )رئيس(

 ، سلطة إقليم البترا التنموي السياحيبدوالمهندس فيصل 
 برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية اآلنسة إيمان زكي،

 جهاد أحمد، مدير األشغال العامة/ وادي موسى ةالمهندس
 دائرة اآلثار العامة المهندس المعماري محمد العبسي،

 المهندس محمد حمادين، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
 السيد محمد النوافلة، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

 المهندس يحيى حسنات، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
 
 الحفاظ على الطبيعة 3.3.7أ

 
 األستاذ محمد فرجات، جامعة الحسين بن طالل )رئيس(

 )مستشار( المكتب االقليمي لغرب اسيا /الطبيعة لحماية االتحاد الدوليالسيدة هيفاء عبدالحليم، 
 األردن /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اآلنسة أحالم سيدات،

 السيد أحمد مبيضين، وزارة البيئة
 الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، عالسيد عمر رفو

 عّمان /بالد الّشام في مجلس األبحاث البريطانيةالدكتورة كارول بالمر، 
  السيد هاني حسنات، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

  السيد عيسى حسنات، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
 األثريةالمهندس خالد عمريين، محمية البترا 

 الجمعية الملكية لحماية الطبيعةالسيد معن صمادي، 
 دائرة اآلثار العامة المهندس المعماري محمد العبسي،

 السيد محمد مراحلة، محمية البترا األثرية
 المهندس رشاد فرجات، محمية البترا األثرية
 السيدة سامية فالحات، محمية البترا األثرية

 لبترا األثريةاآلنسة سناء رواجفة، محمية ا
 هالالت، وزارة الزراعة/ وادي موسى هطالسيد 
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 خدمات الزوار والترجمة الفورية والمتاحف 3.3.8أ
 

 )رئيس( الدكتور محمد النجار، جمعية أصدقاء اآلثار والتراث األردنية
 الدكتورة خيرية عمر، مستشارة مستقلة

 السيدة أروى مساعدة، دائرة اآلثار العامة
  محاميد، دائرة اآلثار العامةالسيد باسم 

 الدكتور بالل أبو هاللة، جامعة الحسين بن طالل
  جمعية ادالء السياح االردنيةالسيد حمزة هالالت، 
 جمعية ادالء السياح االردنية السيد هاني مساعدة، 
  وكالة اليابان للتعاون الدوليالسيد ن. ناغوتشي، 

  ون الدوليالسيد كوجي أوياما، وكالة اليابان للتعا
  اآلنسة ميدوري يوزاوا، وكالة اليابان للتعاون الدولي

  السيد محمد مراحلة، محمية البترا األثرية
 السيد قيس طويسي، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

  السيد يوسوكي نامبا، وكالة اليابان للتعاون الدولي
 الدوليةالوكالة األمريكية للتنمية المهندس زيد مسنّات، 

 
 السياحة 3.3.9أ

 
 الدكتور زياد روادية، الجامعة األردنية )رئيس(

 )مستشار( SCHEP /الشرقية بحاثالمركز األمريكي لألالدكتور نزار عداربة، 
 السيد عماد هالالت، حملة رعاية البترا

 سلطة إقليم البترا التنموي السياحيالسيد حسن لواما، 
 البتراالسيد حسين حسنات، جمعية خيول 
 )مستشار( SCHEP /الشرقية بحاثالمركز األمريكي لألالمهندس المعماري حسين خرفان، 

 اآلنسة إيزابيل تيلفيرت، حملة رعاية البترا
  وكالة اليابان للتعاون الدوليالسيد ن. ناغوتشي، 

 السيد خالد النوافلة، جمعية فنادق البترا
 السيد محمد العرب، وزارة السياحة واآلثار

 األردن /برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالسيد ماجد الحسنات، 
  اآلنسة رهام خالد، وكالة اليابان للتعاون الدولي

 السيد صبري فضول، محمية البترا األثرية
  سلطة إقليم البترا التنموي السياحيالسيد صالح فقير، 

 دليل سياحيالسيد سليمان حسنات، 
 معان للسياحةالكتور ياسين صالح، مديرية 

  وكالة اليابان للتعاون الدولياآلنسة يوكيكو ساكاي، 
 
 التخطيط واستخدام األراضي 3.3.10أ

 
  برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية اآلنسة إيمان زكي،

 المهندسة المعمارية أسمى خريسات، مستشارة مستقلة
 المهندسة المعمارية باسمة عرضة، دار العمران

  المعمارية حنين ضامر، دار العمران المهندسة
  CulTechالمهندسة المعمارية لين فاخوري، 

  سلطة إقليم البترا التنموي السياحيالسيدة ناهد خليفة، 
 المهندسة المعمارية روان حسن، دائرة اآلثار العامة
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 المهندس سعد رواجفة، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 
 ئرة اآلثار العامةشذى مبيضين، دا مهندسةال

 الدكتورة ثروت مصالحة، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
 المهندس يحي الحسنات، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 

 
 إدارة المخاطر 3.3.11أ

 
 اآلنسة جورجيا تشيزارو، اليونيسكو )رئيس(

 السيد بالل خريسات، الجامعة الهاشمية )مستشار(
  األردن /برنامج األمم المتحدة اإلنمائياآلنسة أحالم سيدات، 

 السيد أحمد البدول، الشرطة السياحية
  الدفاع المدنيالسيد أحمد مقابلة، 
 الدفاع المدنيالسيد أحمد روايد، 

 الدفاع المدنيالسيد الحسن الزويت، 
 السيد بدر نوافلة، محمية البترا األثرية

 و، مستشار يونيسكوالدكتور جوزيبي ديلموناك
 السيد هايل مدفي،الشرطة السياحية

 المهندس خالد عمريين، محمية البترا األثرية
  دائرة اآلثار العامة المهندس المعماري محمد العبسي،

 السيد صالح سالمين، محمية البترا األثرية
  السيد سيمر نوافلة، محمية البترا األثرية

 
 البيئيةاالستدامة والتنمية  3.3.12أ

 
 األردن /برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمهندس ماجد الحسنات، 
  لمجلس األردني لألبنية الخضراءالمهندس عالء عبدهللا، ا

 باسمة عرضة، دار العمرانالمهندسة المعمارية 
  حنين ضامر، دار العمران المهندسة المعمارية

 السياحيالسيد حسن لواما، سلطة إقليم البترا التنموي 
 المهندس عيسى حسنات، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

 الجمعية الملكية لحماية الطبيعةالسيد معن صمادي، 
 األردن /برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالسيد مجدي سالمة، 

  دائرة اآلثار العامة المهندس المعماري محمد العبسي،
  لألبنية الخضراء عالميلمجلس الالمهندس محمد عصفور، ا

 السيدة سامية فالحات، محمية البترا األثرية
 السيد صالح فقير، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

 السيد يحي حسنات، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
 
 التعليم 3.3.13أ

 
 )رئيس( الجمعية الوطنية للمحافظة على البترااآلنسة آية خيري، 

 مان، المدرسة العسكريةالسيد عبدهلل سلي
 السيدة عدلة طويسي، الجمعية األمريكية إلدارة المعلومات الصحية

 اآلنسة أسمى طويسي، وزارة التعليم
 السيد عايش محارمة، مركز أم صيحون

 السيد عماد هالالت، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
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 السيد عماد رفايعة، وزارة العمل
 وزارة التعليمالدكتور فريد الخطيب، 

 للجنة الوطنية لليونيسكواآلنسة فاطمة شابسوغ، ا
 السيد فوزي خطبة، وزارة التعليم

 اآلنسة إيزابيل تيلفيرت، حملة رعاية البترا
 الدكتورة مرام فريحات، جامعة الحسين بن طالل 

 عمرات، تعليم البتراان الدكتور سلط
 
 إدارة البيانات 3.3.14أ

 
 )رئيس( SCHEP /الشرقية بحاثالمركز األمريكي لألالسيد جهاد هارون، 

 السيد علي فرجات، محمية البترا األثرية
 اآلنسة أريج فرجات، محمية البترا األثرية
 السيد إيهاب جريري، دائرة اآلثار العامة

 السيد هارون عمرات، محمية البترا األثرية
 المهندس خالد عمريين، محمية البترا األثرية

  سلطة إقليم البترا التنموي السياحيالسيدة ناهد خليفة، 
 اآلنسة روان حسن، دائرة اآلثار العامة
 اآلنسة سمر هباهبة، دائرة اآلثار العامة

 السيدة سامية فالحات، محمية البترا األثرية
 شذى مبيضين، دائرة اآلثار العامة المهندسة

 
 لخطة إدارة البترا المتكاملة  المنسقون والمحررون

 اآلنسة جورجيا تشيزارو، مكتب اليونيسكو عّمان
 اآلنسة آيلين أورباسلي، مستشارة يونيسكو 

 
 فنيالفريق ال

 المهندسة تهاني الصالحي، محمية البترا األثرية
 السيد إبراهيم فرجات، محمية البترا األثرية

 السيدة هنادي الطاهر، دائرة اآلثار العامة
 السيد حسام حجازين، دائرة اآلثار العامة

 
 السيكريتاريا

 اآلنسة أريج فرجات، محمية البترا األثرية
 شذا مبيضين، دائرة اآلثار العامة المهندسة

   اناآلنسة زها عكروش، مكتب اليونيسكو عمّ 










