بضم هللا الرحمه الرحيم
ورقة عمل المهىدس وزار داود – رئيش قضم الضياحة والتراث – بلدية مادبا الكبري
صياصات التىمية الضياحية
بعىىان

تعزيز الضياحة المضتدامة
ما هي السياحة المستدامة؟
السييياحة المسييتدامة هييي لتاليية التينييي مييا يييو احتياميياة اليييوار والم التيية الم ييي ة لهي
ممييا دييإدي حليية حماديية ودل ي رييلص التال ي دل المسييتتاري ييييل دييت حدارة مميي الم ييادر اللدتيية
ت رل االحتياماة االنت ياددة واالمتماليية واللوحيية ولك هيا ريي ال ني ذاتي تييار لرية ال اني
الي يياري وال ي مب الايلييي ال ييلوري والت ي ع اليي ي ي وممي ي مسييتريماة اليييياة وتلامتهييا .وتراييي
السييياحة المسييتدامة احتياميياة السييياح ملرمييا تحم ي لريية الي يياظ لريية الم ييا

السييياحية وزدييادة

رلص الحم لرمجتم الميري .وهيي تحمي لرية حدارة اي المي ارد المتاحية اي اا االي انت ياددة
تو امتمالي يية تو ممالي يية تو ايحي يية ر ييي التحامي ي مي ي المحالي يياة التلاةي يية واللتاري يية ا

ييارة حل يية

لورة المياراة لرة الت ازن الايلي والت ع اليي ي.
ومييو م اي ي ر حمتمييالي وح يياري رييرن الس ييياحة هييي حلا يية دد اميكييية تي يلتاب الج الي ي
اللتارية والي اردة لإللسان؛ مح ة تلها راالة ح ياردة ومسيل لرت ا ي ييو اللتارياة والمحيار
ا لسالية لألم والشيح  ،ومي يرة ايحيية لتالي ر المجتمحياة السيياحية وارت ياع مسيت ى محيشية
ال لد.
حن تالاي م هي االايتدامة السيياحية دحتميد لرية ةيةية م الي هامية توالً الحاييد الميادي
أل يا ،المشارد السياحية وةالياً الاحد االمتمالي لرة التاار تن هذه المإاسياة هيي مييا
مو المجتم الميري ولريها االات ادة مو الخالاة والك اااة الميريية ميا تمكيو ا يارة حلية
حش ي يلام المجتم ي ي الميري ييي واأل ي ييذ لتد ي ي  .تمي ييا الاحي ييد اللالي ييل ره ي ي الايلي يية حيي ييل تحام ي ي هي ييذه
المإاسيياة لريية تلهييا ميييا مييو الايليية و التييالي دجي لريهييا الميارايية لريية المي ارد الالايحييية مييو
ماا و انة ولااتاة وتحياا ايحية لدرا تي الل مو مشاا التر ث والتده ر .

مك لاة السياحة
تتدا

لشا اة السياحة مي الحدديد ميو المجياالة وريي ميا دريي المك لياة األااايية

لرسياحة التي دج ت ذها حيو االلتاار ري تي لمرية تخاليب:
 ل ام ي ي و ل ا ي ييل مي ييذ ،الي يييوار :تت ي ييمو الح ا ي ييل الالايحيي يية مل ي ي الم ي يياخ والت ي ياردس
والش ا ئ والايار واأللهار والغا اة والميمياة و الم اني التاردخيية والي ياردة واألةلدية
والدد ية.
 ملار ي ي و ي ييدماة ا د ي ي اا وال ي يييارة :مل ي ي ال ي ييادو وال ي ييية و ي ي ي ة ال ي يييارة والمالي ييال
واالاتلاحاة.


يدماة مختر يية :ملي ملااييي المحر ميياة السيياحية ووايياالة السيياحة و السي ل وملااييي
الة و ي اليل اليدودة والا م والملااي الالاية والالدد والشل ة واالدالا السياحييو.
لرة ت تي تل الها حلة الم التة السياحية.



دماة ال ت  :تشم وااي ال ت



دماة الا ية التيتية :تشم ت ريل المياه ال الية لرشل ،والالانة الكهل اييية واليتخر
مو المياه الحادمة وال ية ال راة وت ريل شاكة مو الاللو واالت االة.

 ل ا ل مإاسية :تت مو الب التس د و يلام التيلود لرسيياحة ملي ايو التشيلدحاة
والت ي اليو والهياا ي الت ايمييية الحاميية ودوار ي مييذ ،ا اييتلمار رييي التاليياع السييياحي
و لام تحري وتدرد الم ظ يو ري التالاع السياحي.

لينة

الة السياحة م الايلة والمجتم واالنت اد
تحتميد م اني السييياحة األالييل لجاحياً رييي ال ني اليا ييل لريية المييييب المييادي ال ايي

والايلاة الميمية واأللماط اللتارية المميية لرمجتمحياة الميريية .تميا الم يا
الممي يياة رتحييالي مييو ت ييان

التيي ال تتيد هيذه

رييي األلييداد ول لييية السييياح وه ي مييا دييإدي التييالي حليية ت ييان

ال ايد االنت اددة لرمجتمحاة الميرية .
ومييو الجييايي تن تكي ن السييياحة ليياميً ييارزاً رييي حماديية الايليية ل ييدما دييت تكيي هييا مي الايليية
الميرييية والمجتم ي الميرييي وذل ي مييو ييية التخاليييب وا دارة السييريمة .ودت ي رل هييذا ل ييد

وم د يلة ذاة ممياة ايحيي وت ياردس ملييلة ليهتميا وحيياة لااتيية لدية واريلة وهي اا لتيي ومياا
لاي

مما دسالد لرة حمتذا ،السياح.
ودتساوى ا مو التخالييب والت ميية السيياحية ريي األهميية ميو تمي حمادية التيلاث اللتياري

لم الت يية م ييا .وتش ييك الم ييا

األةلد يية والتاردخي يية وت ييامي الحم ييارة الممي ييية وتا ييالي ال ييلن

الشييحاي والم ايييتي والييدراما وال ي ن واليييل التتريدديية والمي ييس الشييحاية والحيياداة والتتاليييد
وةتارة وتلاث الم التة ل ام تجذ ،اليوار.

ت مية السياحة المستدامة:
لتيتيي الت مييية السييياحية المسييتدامة اياورد حييا المايياد واأللاميية التييي الني لجاحياً
ري ييي الم اامي يية ي يييو رااي يياة ولشي ييا اة السي ييياح مي ييو مهي يية وحمادي يية الم ي ي ارد الايليي يية واالمتماليي يية
واالنت اددة مو مهة ت لى وذل

هد تالايتها وهي:

 .1وم ي د ملااييي د ي ة رييي الم ان ي السييياحية لت اييي حلايية السييياح وتيودييده المحر ميياة
ال لوردة.
ييلورة تي رل ملااييي لريييوار تتييد محر ميياة شييامرة لييو الم اني وحلاليياا حييا ا رشيياداة
.2
ال ييلوردة حي ي ة اي ي يية التحامي ي مي ي الم ني ي ود ي ي تن دحمي ي ر ييي ه ييذه الملاا ييي الس ييكان
الميري ن الذدو ددر ن لرة حدارة الم ن والتحام م المحالياة الالايحية.
.3

ييلورة ومي ي د ني ي اليو وتلام يية ت ييمو الس ييياللة لر يية تل ييداد الس ييياح ال ار ييددو وتي ي مي ه
الخدماة والمحر ماة وت ريل األمو واليمادة دون ححداث تي ت لار الايلة.

.4

لورة وم د حدارة اريمة لرم ارد الالايحية والاشيلدة ريي الم التية دمك هيا تن تييار لرية
هذه المكت ياة لألمياة التادمة مو ية ل ا ل شلدة مدر ة.

 .5الت لييية والتلتي ي الايلييي مييو ييية ت لييية السييكان الميرييييو توالً همييية الايليية والميارايية
لريها.
.6

تيددييد التييدرة االاييتيحا ية لرمكييان السييياحي ييييل ديييدد تلييداد السييياح ال ارييددو
لرم التيية السييياحية ييدون ازدحييا وااتايياظ حتيية ال دييإةل ذل ي لريية الايليية الالايحييية
واالمتمالي يية م ييو مه يية ولر يية الس ييياح م ييو مه يية ت ييلى ري ييلون يل يية ماذ يية تي ي رل لهي ي
الخدماة واأللشالة ؛ وه ام لدة م الرياة لرتدرة االاتيحا ية م ها:

ت .الالانيية االحتمالييية المكالييية  -والتييي تحتمييد لريية نييدرة المكييان رييي ااييتيحا ،اليييد
األلرة مو السياح – حس الخدماة المت رلة ري الم ن .
 .،الالانيية االحتمالييية الايلييية وهييي تحتمييد لريية اليييد األلريية مييو اليييوار الييذدو دمكييو
ااتتااله دون حدوث ت ةيلاة اراية لرة الايلة ولرة السكان الميرييو.
ج.

الالانيية االحتمالييية لرسييياحة الايلييية تي اليييد األلريية مييو السييياح الييذدو دمكييو
ااتتااله ري الم ن وت ريل اارية المتالراياة والخيدماة لهي و يدون ازدحيا لرية
تن ال دإةل لدده لرة اليياة االمتمالية ري الم ن  .وال د مد رني مييدد ي اة
الحا أللداد السياح وحلما ديداد ود ت

.7
.8

حس م اا الس ة.

دم السكان الميرييو وت ليته وتلتي ه يلياً واياحياً.
تي ي ريل مش ييارد م ييدرة لر ييد

لرس ييكان الميري يييو ملي ي ال ي ي الاة اليلري يية و ي ي الة

ال سي ساا واللا اللم والمالال السياحية وال ادو.
.9

ت ييارل اي ي الجهي ي د ل ج يياح الس ييياحة الايلي يية م ييو ييية تح يياون اي ي التالال يياة ذاة
الحينة السياحة مل التالياع الخياص واليكي مي والمإاسياة اللايمية والهيلياة اييل
اليك مية والسكان الميرييو.

تملرة وتجار ،لرة السياحة المستدامة :
مشلوع تال دل واب مدد ة ماد ا التلاةي :

قبل المباشرة بتنفيذ المشروع  ،كان البد من التخطيط الدقيق له ،وذلك بتحديد أهداف

المشروع األساسية  ،والتي تمحورت حول النقاط التالية:


إدارة الموقع بصورة مستدامة.



تحديد نوعية الزوار المستهدفة.



إشراك المجتمع المحمي في المشروع  ،ومدى تأثرهم وتأثيرهم به.

رح ييد ييدا دراايية مشييلوع تالي دل واييب المدد يية التلاةييي تي امييلاا مسي حاة ت يييرية شييامرة لم ني
المشلوع والم ا
الم التة شك لا

المييالة وذل لر ن

لرية ال ي االيلاهو لرمشيلوع شيك

ياص ولرية

وذل لتيددد السياااة واالاالي المتتلح لرتحامي مي ل ا يل المشيلوع

ولري رتد ت تسجي وت ةي اله الماالي التلاةية الم التة ور د اليال لك ل ل ميو ل ا يل
المشلوع حس ال

اللاهو اما دري -:

 1د -مد ماالي تلاةي يامة الة تلمي و يال (لمرياة الي اظ) .
 2د -مد ا ي حددل نايم مو الخلاال يام الة ازال (الادة تال دل ) .
 3ر -يياااة وايياحاة وماييالي تلاةييية ياميية اليية الييادة تال ي دل وتكيي ي لتييتيي م ي ال ي
اللاهو .
 4د -مييد ميييية تجارديية لش ي ايية ياميية اليية ت حيييد اال ي ا ،واالليي ان وا رميياة شييك
ممي وذو شك تلاةي ليتيي م

ايحة الم ن التلاةي .

اهدا المشلوع -:

 -1تهيلة الم ن ليلشال وال حالياة السياحي المختر .
 -2تشجي زدادة الداد الس اح واليوار الة مدد ة ماد ا .
 -3ا الة امد اليداده ري المدد مو ية ت ريل ل ا ل الجذ ،السياحي .
 -4زدادة الحمال الميري مو ية تال دل وت مية ال شا اة التجاردة الملتاال
السياح .
 -5ر ب الم ن االةلي المدد لتشجي السايح لرة زدارة امااو االل .
 -6الادة ااتحماة اال ية التلاةية لتلتاب ال سي الي لي الحملالي .

رتد ت رلض احكا ت ايمية ا

لم التة المشلوع (( واب المدد ة التلاةي ))

 1ن-ي ي د مإنت ي م لو ي لريية مشييارد االلمييار  :ت ي اتخيياذ ن يلار لج يية ميرييية ن ي ا ييدار
ر ي

المييار ولييد السييماح اناميية مشييارد المييار رييي واييب المدد يية اليية حيييو ت ييدد

االحكييا الت ايميي الخا ي ل اييب المدد ي والتاييار م التيية المشييلوع م التيية احتلازدي دم ي
الا اا ريها لهايياً .

ومو يحياة الرج ة الميرية :

ت -دج ز لرج ة الميري الالر مو مالكي اال ي التلاةي التيا الماة تلمي وح ياظ
لماياليه تت ااي وحالية الما يية ميو حيييل لي ع التيلمي المالري  ،لي وتيددييد مييدة
زم ي لذل دج

يلها الهاا االلماة ورلض الاماة لرمخال يو.

 -،ليمادي يية الم ي يياظل الا ي يلد ري ييي واي ييب المدد ي ي رتي ييد ت ي ي تيددي ييد م ي ييا
ا ي ي ي ي يييالة

ذاة

ي يلد ييي ييل ال دسي ييمح ي ي ن دتجي يياوز اي ييالح الماي ييالي المجي يياوره لهي ييذه

اال يييالة والت ييي تش ييتلم محه ييا ر ييي ح ييدود المركيي ي ل ييو مس ييت ى الل ييي لرس يياح
ودج ز لرج ازالية المايالي المخال ي او مييا م هيا حسي ميا تتت يي الم يري الحامي
.
ج  -ال دسمح ن دتجاوز ارت اع تي اا مجاور او مي

الي م ن او اا اةلي

لييو ييا تيو او  8متييل تتيياس مييو ا ييا لتال ي رييي وامهيية الما يية اليية الريية لتال ي
الا اا .
د ي -ال دسييمح ااييتخدا تي نالحي او ما يية اللدتي نييد تسييا احييد المخييا ل الايلي ي ي ي ي ي
وو

متاديس لتيد م ها ودج ان تتالا م احكا الايلية وملاة ذل -:
 1ال-ييد ان  -:ال دسييمح الاحيياث تي د ييان ظيياهل اليية اله ي اا لمييا ل ي مييو ت ي ةيل اييراي لريية
ل لية اله اا والماهل الخارمي ل امهاة الا اا .
- 2االلاحاةاة والغازاة واللماد واال خله وممي مر ةاة اله اا -:
ية االلسان او ية الايل ميو لااتياة

ال دسمح الاحاث تي مما ش ل ان دسا
لراً
لراً ايميايياً الماالي او تش ه
او مو ش ل ان دسا

لي .

 3ال -اداة ال را والساير  -:ال دسمح ت لد المخر اة الية لايا ال يل ال ييي او
ب مجياري ليا او شيك لشي ايي ميو االرض اذا ايان مشيك م الاحياث مي اد اليله او
اازاة او تر دل لم ادر المياه م ها دشك

اللاً لرة ية االلسان والايل .

 4ال -ييجي  -:ال دسييمح ي ن تتجيياوز مسييت داة ال ييجي ال ييادره مييو تي ما يية لييو 55
ددسيا لييً  7مساا –  8ااحاً و  65ددسيا

ااحاً مو  8ااحاً –  7مساااً .

- 5اللوايح  -:ال دسمح الاحاث تي روايح الده كمياة تتسا ري حدوث ازلاج .

يياا لريية مييا تتييد الييداد ال ي اداره الايل ي لمحلريية مييدى ت ي ةيل ذل ي لريهييا  -:وو ي

رتييد تم ي

االملاا االحتلازي والمسإولي والم ارد المالر

وم ها ملي:

 1ال-مييلور ( االزميياة الملورد ي رييي واييب المدد ي – اال ييال ا ايييل التييال لي الخ ي ي يياض
م دة الاللو .
- 2مي دة الهي اا  ( :مييو حيييل االد ي ال ييادره مييو السييياراة وا لييياة الغاييار ال ييات مي ييو
الشالة الا اا المختر – الغاار ال ات مو الشاح اة ايل المغالاه) .
- 3مست ى ال جي  ( :مو حيل ااتخدا زواميل السياراة شك ميل – االزلياج ال يات
مو ا ا م دة الاللو اللة السياراة الحالي – االزلاج ال ات ميو االلشيال المختر ي )
.
- 4الم ال الجمالي  ( -:مو حييل لاارية ال امهياة الخارميي لرمايالي التيي اييحاد ت هيرهيا
االلتداا لرة االشجار ) .
- 5ادارة ال اديياة ( -:مييو حيييل التيياا ال اديياة رييي الش ي ارع والسيياحاة الحام ي
ال اارة ري االميااو التجاردي

التياا ال ادياة حي ة االميااو االةلدي والتلاةيي

مشييكرة
ليد لجياح

لمرية مم ال اداة ري واب المدد سا االزدحا ) .
- 6المي يياه وال ييل ال يييي ) م ييو حي ييل مش يياا ت ي يلد مي يياه االمال ييار االاي يلا ر ييي
ااتحماة مياه الشل ،تدلي م دة شاكاة ال ل ال يي) .

 7ا -ااة الش ارع الحام  ( :تي تخلد دمكو ان تتحلض ل المدة االلاره ).
 8ال -ية الحام والسيم  ( :لد ا ادة االشاراة التيذدلد
السياحي والساحاة الحام

لد ا ادة االلاره ري االميااو

تدلي مست ى ال اار الحام ) .

- 9االةييار واالرث اللتيياري  ( :اي ا الت ييل او االلتييداا لريية االةييار مييو ناي الياييلدو لمي
ال ااتاة وااللشا ،ايل الملا

ال

ايل الجيد لي ية التلاةي ) .

ه -احكييا الا يياا مييو حيييل اليجي واال حيياد  -:تخ ي مميي مشييارد االلمييار م ي ييو م التي ي ي ي يية
المشلوع الة االحكا التالي -:

( لرتجاري والسكو )

 ارت يياع الا يياا ال دجي ز ان دتجيياوز ( )12متييل ودتيياس مييو ا ييا لتالي ظيياهله لريية الجييدار الييةالرة لتال السالح او تي ل ل ارز ر و السالح 0
 لدد الال ا المسم ح ها ه ( )3ا ايد ان ة وال ديدد لو ( )12متيل اييارت يياع حسيما ورد اا تاً 0

 -ال دسيمح يالالوزاة ريي وامهياة المايالي ييارج حيدود نالحية االرض اال لرية شيك رك لي ي يياة

وتك ي ن ميا ي ييدرا يدو ال ديدييد ارت ال ي لييو ( )1متييل م ي لاً مييو اليددييد المشييغ ة تماشييياً م ي
ال مب التتريدي ريي الت يمي وال دسيمح ياي حياة ميو االحي اة ان ديت ااييو او احا ي م الي

الارك ل اي ماده او الشاا ا ى الدرا يدو الم
 -م اني السييياراة رييي الشي ارع اللييسييي مخ

اليه 0
ي مييو امي االاييتخدا ن يييل المييده مي ي ييو ناي

المتس نيو واليايلدو 0
 دج ان دستخد ري ممي ال امهاة اللييسي الااهله ري حاة تلميمها او ياا حيددل ييلوااللشيياا التتريدد ي مييو اليجييل الميرييي الييذي اييان دسييتخد رييي الماييالي التلاةي ي واييذل اال ي ا،
الخشاي وا اراة الشاا ي

الخشاي واليددد التتريدي المده ن والمشغ ة ادرا يدو لرارك لياة

وال دسمح ااتخدا ا ا ،وشاا ي مو المحدن 0

 رتياة اال ا ،والشاا ي دج ان تك ن اشكاة ولس ال تياة التي اال م م ده ر ي ي ي ي يييالماييالي التلاةي ي وان تك ي ن وامهيية الا يياا مسييالي لسيياياً دون تي ييلوزاة الشييايي ظيياهلة ااييتل اا
الارك لاة المستخد ها ال مب التتريدي 0

 -ال دسييمح ااييتخدا االاييم

شييكر الالايحيية او المييده ن رييي تشييالي االاال ي ي ييح الخارميي ي ي

ودسمح ه ا ترايس اليجل ري حا الياالة شلدالة ااتخدا المي اد الم اايا ميو حييل اليجي
والشك لريجل المستخد 0
 اال ييااة الخارميي ي  :تحتا ييل ل ا ييل اال ييااة الخارميي ي لرشي ي ارع واالم ييااو الحامي ي م ييو الح امي يالمهم والمإةلة ري التيم الجمالي الي مدد حيل ت يي اال يااة الجييده الكلييل ميو الجمياة
لريية االحسيياس رييي االمييااو الي يلد والتلاةي ي وال دسييمح لمييالكي الحتيياراة

ي تي ل ا ييل

ا ااة لرة ال امهة اللييسي لرما ة دون الي ة لرة م ارتة الرج الميري الاردد 0
 الر حاة االليلي لرة وامهياة المييية التجاردي  :لشي ايي االليلياة لرر حياة وا يتياليجي وال ي ع والخييب دييإدي شييك اايييل اليية تري ث

ييلي حيييل تيجي هييذه الر حيياة ورايهييا

ت ا ي الا اا اله داية الجمير رتد ت تيددد حج ممي الر حاة االليلي والذي دي رل الحيدة
والتساوي لجمي ال شا اة التجارد 0
 ماية ا ا ،الميية التجارد المستحمر لت ميو الايية دجي ان تكي ن نا ري لرلري والالييوان تك ن مغالاه تماش مت ى متاو لرح ام الج د 0

الت

ياة :

مو هذا ار ررل ي ا لج مجم لة ت ياة لتحيدي السياحة المستدامة .
 .1ان دكي ن ه ييام اشيلا تييا لرمجييالس الميرييية لريية الميياة الي يياظ لريية الماييالي التلاةييية
مو حدودها ولرة ممي المست داة .
 .2الشيياا نس ي لرت يلاث رييي ا ي ردديية مح ييية امييا ه ي الييياة رييي ردديية ماد ييا ليت ي
الت ةي ودك ن الملم لرتلاث الحملالي الارددة.

الميياة

 .3تشكي لج ة ر ية (الارددة السياحة االةار ممحية المياراة لرة التلاث) لدرااية تي
ر

اا او هد او تلمي او الادة ااتحماة الي م ن اةلي او تلاةي .

 .4الشاا ملاي ا ياث و ي لرتلاث تي اشلا نس التلاث الارددة .
 .5تخ ييي

لسيياة مإديية ةا ت ي مييو د ي الم ان ي االةلديية والتلاةييية ل ييالح الاردديية التييي تت ي

الماة ال اارة وااللاره والمياراة لرة ه دة المكان .
مشلوع ديار لرة التلاث المحماري .

 .6تخ ي

مايية ا دة الر

 .7تخ ييي

تسييهيية مالييية ال يييا ،الحتيياراة التلاةييية ليتمك ي مييو الييادة ت هي ي مايياليه

الاتخدامها الالاض اياحية .
وا يي يلاً  000وم ييو ه ييذا الم ا ييل اللت يياري اا ييمي ل ييي ان اتت ييد الش ييكل الجيدي ي لرم ام يييو له ييذا
المإتمل وال تياره مدد ة ماد ا الات ارة هذا المإتمل الدولي.
والسي لريك ورحمة اهلل و لاات

املهندس املعماري نزار داود
رئيس قسم السياحة والرتاث-بلدية مادبا الكربى

