
ال�سياحة امل�ستدامة يف البرتاء
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قيُمنا 

�   نقدم معرفة ومعلومات �صادقة لل�صياح وال نختلق الق�ص�ص اخليالية.
�  هويتنا واعتزازنا برتاثنا الوطني هو عنوان قيمنا يف ال�صياحة.

�  نحمي املوقع وندعو ال�صياح اىل االقتداء بنا.
�  نحر�ص على و�صف ما نبيعه لل�صياح باأمانه، مبا يف ذلك من�صاأ وطريقة انتاجه.

�  نعر�ص خيارات الرحالت، وخيارات و�صائل النقل، وخيارات تناول االأطعمة على ال�صياح ب�صكل كامل وباأمانة 
وجترد.

�  ال�ُصياح هم �صيوفنا، ونزاهتنا معهم هي جزء من ثقافتنا وتقاليدنا العريقة.
�  نتعامل مع كل �صائح كاأنه �صيكرر زيارته مرة اأخرى.

�   عدالة اال�صعار جزء من قيُمنا.

بيت الأنباط
مركز الوعي والتنمية ال�سياحية

بيت الأنباط
الأردن - وادي مو�سى - البرتاء 71810

�ص.ب: 281
تلفاك�ص:  32157902 962+

www.baitalanbat.org
info@baitalanbat.org

متطوعون : نحمي الرتاث ون�ساعد النا�ص



مقدمة

 نظرة �أوىل :  بداأت ال�صياحة اجلماعية املنظمة اىل البرتاء يف الثالثينيات من القرن الع�صرين املا�صي، كان 
ال�صياح املغامرون يقطعون امل�صافات الطويلة وي�صلكون الدورب ال�صعبة للو�صول اىل املدينة الوردية املفقودة و�صط 
ال�صحراء، وخلف اجلبال الغام�صة البعيدة، كانت زيارة البرتاء وما زالت متثل الرحلة الفريدة اململوءة بال�صحر 

والغمو�ص.
املوقع  التي تهدد  التهديد واخلراب  للمزيد من م�صادر  تتعر�ص  املدينة  وازدهارها اخذت  ال�صياحة     ومع منو 
االأثري، يف الوقت الذي ازداد فيه االهتمام ب�صرورة التوازن بني املنافع ال�صياحية واحلد من االخطار التي حتملها، 
حيث و�صعت املدينة يف عام 1985 على قائمة مواقع الرتاث العاملي التي ترعاه منظمة اليون�صكو باعتبارها تراثًا 
عامليًا فريدًا يخ�ص االإن�صانية باأجمعها، فيما توجت ق�صة البرتاء اخريًا باختيارها واحدة من بني عجائب الدنيا 

ال�صبع اجلديدة.
   وعلى مدى اأكرث من ثمانني عاما من عمر ال�صياحة يف البرتاء كانت املجتمعات املحلية ومقدمو اخلدمات يف 
املوقع وحوله هم من �صهل رحالت ال�صياح وقدم اخلدمات واملعرفة ل�صياح هذه املدينة، وهم من جعل الرحلة اىل 

البرتاء اكرث فائدة ومتعة.
   ومع منو ال�صياحة وازدهارها، وبروز احلاجة للمزيد من تنظيمها ودفعها اىل االمام تزداد احلاجة اىل املزيد 
من الوعي ال�صياحي لدى العاملني يف القطاع وتزداد احلاجة اىل ان يحتمل اجلميع م�صوؤوليتهم يف حماية املوقع 

واحلفاظ عليه.

ما هي ال�ستدامة ؟ 

   كافة االأن�صطة واالأعمال التي حتدث من خالل ال�صياحة والتي ميار�صها مقدمو اخلدمات واملجتمعات املحلية 
وال�صلطات وال�صياح وتاأخذ بعني االعتبار اولوية احلفاظ على املوارد ال�صياحية الرتاثية الطبيعية واخلدمية من 

خالل العمل على �صمان ا�صتمرار هذه املوارد وعدم ا�صتهالكها اجلائر.

  وتعني اال�صتدامة ال�صياحية، اأن نتعامل مع ال�صياح كزبائن دائمني، جريان لنا يطلبون خدماتنا كل يوم، اأي اأن 
من  نت�صرفه  وما  نقدمه من خدمات،  ما  االإيجابي حول  االنطباع  نقل  وعلى  العودة  على  ونحفزهم  ن�صتدميهم 

�صلوك حيالهم واأمامهم.

  

كيف تزيد ال�ستدامة من منافع ال�سياحة ؟
   

    حينما نحافظ على املوقع االأثري وعلى الطبيعة ون�صتدميهما، وحينما نحافظ على ال�صياح ونح�صن التعامل معهم 
فان ذلك ال يتناق�ص مع منافع االأفراد واجلماعات وم�صاحلهم من ال�صياحة، بل يعمل ذلك على زيادة تلك املنافع 

وتنمية امل�صالح وازدهارها.
اإن حماية املوقع االأثري واحلفاظ عليه هو ما ي�صمن ا�صتمرار جاذبية املوقع لل�صياح وا�صتمرار الطلب عليه،     
بينما تعمل كافة ا�صكال التعدي واالهمال على تدمري املوقع وبالتايل فقدان جاذبيته، رمبا اليحدث ذلك يف وقت 

ق�صري لكن ا�صتمرار التعديات ال�صغرية واالهمال يقود يف النهاية اىل تدمري املوقع وبالتايل فقدان هذا املورد.

ما هي النظرة ال�سياحية 
  

   قدرة مقدمي اخلدمات ال�صياحية ) اأ�صحاب امل�صالح والعاملون يف الفنادق، املطاعم، الباعة داخل املوقع و 
حوله، و�صائل النقل، املر�صدون واالأدالء وغريهم ( على الت�صرف بحكمة وعقالنية حيال املواقع وال�صياح  وعلى 
اتخاذ قرارات وال�صلوك  بطريقة تخدم م�صاحلهم ال�صياحية ب�صكل دائم وعلى املدى البعيد، ولو تعار�ص ذلك مع 

م�صاحلهم يف املدى القريب، اأي ان يكون لديهم ُبعد نظر وعدم الر�صوخ للم�صالح االآنية وال�صريعة.

  

كما حافظ لنا الآباء والأجداد على املواقع الأثرية والطبيعية، علينا 
واجب اأن نورثها لأبنائنا واأحفادنا م�سانة.

نظرة �سياحية 
- عدم التفريط يف جودة اخلدمات املقدمة لل�صياح، اجلودة يف اخلدمات اأول انطباع ي�صكله 

ال�صائح واآخر ما ياأخذ معه من الرحلة.
- العناية بالنظافة يف كل تفا�صيلها والعناية باملظهر الالئق .

- احرتام البيئة املحيطة وعدم تلويثها.
- النظر اىل ال�صائح كزبون دائم يرتدد عليك كل يوم.

- احلر�ص على التفاهم االيجابي، وترك �صعوٍر لدى ال�صائح بالطماأنينة واالرتياح.


