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 الشمولي المخطط إعداد عن عامة لمحة

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

البتراء بطريقة فاعلة ومتوازنة  قليمالمخطط لها إل شمولي استراتيجي لتوجيه التنمية

ومستدامة لفائدة المجتمع المحلي على مدى السنوات العشرين القادمة. ويحتاج 

االمر الى عناية خاصة لحماية محمية البتراء االثرية نظرا لمكانتها العالمية والتي 

 ي.البتراء التنموي السياح إقليمتقع بشكل كامل ضمن منطقة سلطة 

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

 : المخطط اعداد عملية
البتراء تشتمل على مرحلة تشخيصية  قليمتطوير الخطة الشمولية االستراتيجية إل إن

تتضمن ورش عمل ومقابالت مع الشرائح المعنية. وكانت نتائج هذه المرحلة هي 

سيناريوهات واالستراتيجية بما في ذلك االساس للتوسع في التحليل التفصيلي وال

قوانين تشجيع االستثمار الخاص مع مراعاة حماية المحمية االثرية في كل أنحاء 

البتراء فقد تم اعداد تقارير منفردة لكل  قليم. وباإلضافة الى التقرير العام إلاإلقليم

ازنة وفعالة ستراتيجية متواتتضمن خطة  اإلقليمالستة داخل  المجتمعات المحليةمن 

 ومستدامة لكل منطقة  آخذة في الحسبان المزايا الخاصة لكل من هذه المجتمعات.
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  البتراء إلقليم بالنسبة االثرية البتراء محمية أهمية
 

يلعب القطاع السياحي دورا مهما في التنمية االقتصادية واالجتماعية في 

ية مكان  الصدارة  في هذا الدور حيث البتراء. وتحتل محمية البتراء األثر إقليم

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

في الصخر تحفا فنية وجمالية عز نظيرها.  ونظرا لقيمة البتراء العالمية المميزة 

لمي بإدراج البتراء على الئحة التراث العا 1285قامت منظمة اليونسكو في عام 

واحدة من عجائب الدنيا  1117كموقع تراثي عالمي. كما تم اختيارها في عام 

منظمة اليونسكو التراث الثقافي البدوي   أدرجت  1118السبع الجديدة. وفي عام 

 البتراء ووادي رم ضمن قائمة اليونسكو للتراث االنساني غير المادي. إقليمفي 

 

 211.111الى  1111م وصل عدد زوار البتراء االجمالي في عا 

مليون  1.13مقتربا من الطاقة االستيعابية القصوى لمحمية البتراء األثرية والبالغة 

ن الزيادة الكبيرة في عدد الزوار زاد حجم إقديرات منظمة اليونسكو. تزائر حسب 

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

ولكن يجب ان نأخذ بعين االعتبار ان االمكانية االقتصادية لقطاع  االقتصاد الوطني

السياحة والقطاعات االخرى المرتبطة به لم تستغل بكامل طاقتها بعد كما ان حماية 

بما فيها محمية البتراء االثرية غير كافية. ان  اإلقليمالموارد الطبيعية والثقافية في 

من التنمية االقتصادية ويفاقم المشكالت البيئية. يحد  لإلقليمالخلل في البنى التحتية 

الفائدة المرجوة من االمكانيات  يحصلون علىالبتراء ال  إقليمن سكان إلذلك ف

. لهذا فان تطوير وتحسين البنية التحتية هو مطلب اإلقليموالفرص الكبيرة في 

   متزايد لتسهيل النمو االقتصادي. 
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 البتراء قليمإل الرئيسة التحديات

إن اجراء تحسينات داخل محمية البتراء األثرية وعلى المنتجات والخدمات 

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

. لإلقليمرد الثقافية والطبيعية حجم التفاوتات واالحتقانات االجتماعية ويحمي الموا

يخاطب القضايا االقتصادية  االستراتيجي إن مشروع مخطط البتراء الشمولي

االجتماعية والبيئية األكثر إلحاحاً والمرتبطة بمحمية البتراء األثرية، ونمو السياحة 

واالستعمال الفعال لألرض باإلضافة إلى التحديات االجتماعية وتحديات البنية 

تية، والتي تم طرحها في سياق المقابالت الشخصية العديدة، والورش التح

 المجتمعية والمناقشات التي دارت في هذه المجتمعات.

 البتراء مما يلي : إقليموتأتي التحديات الرئيسة لتنمية 

 : اجتماعي اقتصادي منظور من التحديات .0
لبتراء من ناحية ا إقليموالقبائل في  ةتقليص التفاوت بين المجتمعات المحلي -

 الدخل وعدد ونوعية الوظائف والتعليم والتنمية البشرية بشكل عام.

تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المرتبطة بالسياحة وذلك لتطوير سلسلة  -

 ية لقطاع السياحة.إقليمتوريد 

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

 السياحة.

ثمارات المحلية واألجنبية من القطاعين العام والخاص في تشجيع االست -

 االقتصاد المحلي.

 : األثرية البتراء محميّة منظور من التحديات .9
تحسين القدرة االستيعابية وتدفق الزوار بما يتماشى وراحتهم مع  -

 المحافظة على هذا التراث العالمي.

ي محمية رفع جودة الخدمات وزيادة تنوع المنتوجات التي تعرض ف -

البتراء االثرية وذلك لزيادة رضا الزوار ودفعهم لزيادة االنفاق مع 

 العمل على تخفيف االثار السلبية المترتبة على المحمية جراء ذلك .

المسبق للتذاكر وإرساء مفهوم تدفق الزوار  انشاء خدمة الحجز واالصدار -

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

 مدار العام.

انشاء سياسة واضحة المعالم تختص بالحيوانات في محمية البتراء  -

 االثرية.

ترسيم حدود محمية البتراء االثرية وموقع التراث العالمي بطريقة منطقية  -

 واضحة يُتفق عليها مع جميع االطراف المعنية.

 : السياحية البتراء منتجات منظور من التحديات .3
يذ أنشطة سياحية خارج محمية البتراء االثرية تكون تخطيط وتنف -

 مكملة للخدمات التي تقدمها المحمية.

تنظيم وتسويق مجموعة متنوعة من االنشطة وعوامل الجذب  -

 .اإلقليمعلى البقاء لفترة اطول في  السيّاحالسياحية بطريقة تحفّز 

زيادة العائدات واالرباح من خالل تقديم منتجات محلية اكثر  -

 داعاً وأعلى قيمة يتم ترويجها وتسويقها بمهنية عالية.اب

خر للعمل بآدعم المشاريع الصغيرة والمشاريع العائلية بشكل أو  -

 معاً ضمن جمعيات تعاونية.

من موظفين محليين على  المرافق السياحي الشخصييجاد خدمة إ -

درجة عالية من التعليم والتدريب لتوفير مصادر مختلفة لفرص 

 .عمل جديدة

كوكية على طريقة "اصعد وانزل " من اجل مإنشاء خدمة نقل  -

 المحليين على حد سواء. والسّكان السيّاحتسهيل حركة 

 : األراضي استغالل منظور من التحديات .4
وضع حدود تتوافق مع االزدحام الكبير للمواقع االثرية وملكية  -

والمعالم أخرى مثل الطرق. )وضع  األراضي والوحدات البيئية

ات الكبيرة للمواقع االثرية والوحدات عود تبين مناطق التجمحد

البيئية والمعالم أخرى مثل الطرق مع مراعاة األراضي التي 

 يملكها للسكان(

إيجاد تعريف واضح لمناطق استغالل األراضي الحالية أو  -

 البتراء. إقليمالمقترحة داخل 

 جمع بيانات ونظم معلومات جغرافية وخرائط موثقة وذلك  -

للحاجة الماسة لوضع اساس يمكن االعتماد عليه في التخطيط 

 الستغالل االراضي. 

 رفع كفاءة التطوير الحضري عن طريق المراقبة والتخطيط.  -

االهتمام بإيجاد سياسة رسمية حول مدى مالئمة أو حظر التعدين  -

البتراء وذلك لحماية المواقع االثرية  إقليمفي بعض مناطق 

 .اإلقليمة البتراء االثرية وفي والموارد في محمي
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إيجاد مقترح لتنظيم استغالل األراضي في المناطق والمدن   -

   الواقعة خارج التنظيم.

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

معلومات عن النباتات والحيوانات والمصادر األخرى الموجودة في 

 . اإلقليمراضي أ

وضع انظمة اكثر صرامة لحماية البيئة الطبيعية وخاصة فيما يتعلق  -

 .اإلقليمبالرعي وجمع الحطب في 

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

التنموية عن طريق التواصل والتنسيق الوثيق بين الجمعية  اإلقليمخطة 

 البتراء التنموي السياحي. إقليمطبيعة وسلطة الملكية لحماية ال

 : التحتيّة البنية منظور ومن اجتماعي منظور من التحديات .6
قلققة الخققدمات االجتماعيققة  وتوزيعهققا غيققر  يعققالج تحقيققق تققوازن -

 .اإلقليمالمتكافئ في مختلف انحاء 

البتققراء التنمققوي السققياحي وبققين  إقلققيمتعزيققز التعققاون بققين سققلطة  -

زودي خقققدمات المرافقققق( إليجقققاد سياسقققة  توسقققعة المققققاولين ) مققق

 .اإلقليممرافق واضحة في 

إنشاء بيئة تواصل سهلة بين المؤسسات واصحاب العالقة مما  -

البتراء التنموي السياحي  إقليميتيح وضوح التعامل بين سلطة 

 والوزارات المختلفة وذلك لتجنب تداخل االدوار.

تواصل  بين سلطة  تسهيل الحصول على المعلومة وإيجاد طرق -

 المحليين. السّكانالبتراء التنموي السياحي  وبين  إقليم

توفير نظام مواصالت حديث للحقد مقن التقأثير السقلبي علقى البيئقة  -

والذي تسببه الحقافالت التقي تعمقل بوققود القديزل وحركقة المقرور 

 المزدحمة بشكل متزايد وخاصة في وادي موسى.

 

 

البتراء ال بد أن يتم  إقليمزيادة التنمية في اجه توإن التحديات الرئيسة التي 

 توائمتناولها بشكل مفّصل للتأكد من أن الرؤية والخطة االستراتيجية الرئيسة 

البتراء ولمجتمعاته المحلية الستة  قليممكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات إل

 كالً على حدا. 
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  البتراء إقليم عن عامة لمحة

.وتبلغ  ءالبترا قليمإل شبه ال مركزيةالبترا التنموي السياحي إدارةً  إقليمتتولى سلطة 

دونم تقع عليها محمية البتراء  1131.81الف دونم منها  1723.41 اإلقليممساحة 

غة والراجف والطيبة ووادي موسى االثرية، وتقع المجتمعات المحلية الستة )دال

الف نسمة  17.244حيث يبلغ عدد سكانها  يماإلقلم صيحون وبيضا( ضمن أو

، ويربط بين المجتمعات 1112حسب تقديرات دائرة االحصاءات العامة لسنة 

المحلية الستة شبكة طرق سريعة ومصانة بشكل جيد، حيث يربط طريق وادي 

بمنطقة وادي موسى،  اإلقليمصيحون الواقعتان في شمال  أمعربة منطقتي بيضا و

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

فترتبط  اإلقليما منطقة دالغة الواقعة في أقصى الجزء الجنوبي من أمالسياحي(، 

 بالراجف عن طريق شارع مسعودة.

 

 المجتمع

 السّكانعدد 

دائرة اإلحصاءات 

1112 

مساحة األراضي 

 الموجودة

داخل حدود كل منطقة 

 بالدونم

 القبائل 

 العمارين 33 411 بيضا

 البدول 121 1,631 أم صيحون

 اللياثنة 331,7 185,17 وادي موسى

 اللياثنة 111,3 712,5 الطيبة

 الرواجفة 881,1 374,1 الراجف

 السعيديين 331,1 434,1 دالغة

المجموع 

 الكلي
244,17 *3434,1  

قة سكنية لم الحي الواقعة ضمن وادي موسى والمصنفة كمنط منطقةستثناء ا*ب

 لتنمية بعد.تطلها ا
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 البتراء قليمإل الشمولية الرؤية

منطقة جذب سياحي إلى قبلة سياحية عالمية بامتياز، التحول من مجرد 

مرتكزة على تراثها الطبيعي والثقافي االصيل والفريد من نوعه ونوعية الخدمة 

 العالية.المميزة ذات المعايير البيئية 

 : البتراء قليمإل االستراتيجية األهداف

   على المدى الطويل  لإلقليمحماية وحفظ القيمة الطبيعية والتراثية الفريدة

يجب أن تحظى باألهمية أكثر من المنافع االقتصادية التي تجنى على 

 المدى القصير.

   تشجيع سلوكيات المبادرة واقتصاديات السوق في ظل مجموعة مختصة

 ق بصرامة وشفافية.بطالتعليمات التي تُ األنظمة و من

  من خالل تنمية وتطوير األنشطة  اإلقليمتعزيز قيمة االبداع على مستوى

 .االقتصادية والخصائص التي يمتاز بها للمنافسة

  تنمية المدن بأنماط بناء حديثة ومريحة وعلى مساحات محصورة مما

مات العامة وبحيث تسمح يتيح سهولة خدمتها بالبنى التحتية والخد

باستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية باستهالك أقل قدر من مساحات 

 االراضي.

  إتاحة الفرص المتكافئة من خالل توفير البنى التحتية والخدمات العامة

 .اإلقليماألساسية في جميع مناطق 
 

لية على العمل بمسؤو البتراء التنموّي السياحيّ  إقليميشتمل دور سلطة 

لحماية الكنوز األثّرية في هذه المنطقة وتوفير الرعاية والمحافظة على التنمية 

بشكٍل مستدام وبكل وسيلة متاحة. ويشتمل دور السلطة كذلك على العمل بما يحقق 

والسعي للتحقيق المساواة االجتماعية وتوفير الفرص المتكافئة  اإلقليممصالح سكان 

ء. وأخيرا فإن السلطة ستضمن إشراك كل من لجميع المواطنين على حٍد سوا

 بشكل فاعل في عمليات التنمية المستقبلية. لإلقليمالمجتمعات المحلية الستة 
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  البتراء إقليم ضمن بيضا

 

 
 

 

كقم مقن  8تقع بيضا على الطرف الشمالي من إقليم البتراء، على بعد حوالي 

طنات في منطقة بيضقا منقذ وعلى الرغم من وجود مستو ،اإلقليموادي موسى مركز 

البدايات األولى لإلنسانية، فإن مجتمع بيضا الحقالي مثقل جقاره مجتمقع أم صقيحون، 

محميقة البتقراء األثريقة ضقمن أحقد مواققع اليونسقكو للتقراث  أدرجقتتم بناؤه عنقدما 

، وذلك من أجل توفير مساكن جديدة لقبيلة العمقارين التقي كانقت 1285العالمي عام 

 ود المحمية.تسكن داخل حد

 

 411بيضا هي أصغر المناطق الست في إقلقيم البتقراء إذ يبلقغ عقدد سقكانها 

(، 1112مققن اإلنققاث، دائققرة اإلحصققاءات العامققة  111مققن الققذكور و 121نسققمة )

 1112دونما )المسقاحة التقي تققع ضقمن حقدود البلقدة(. فقي عقام  33وتبلغ مساحتها 

نسمة  3.4 ،التي تقع ضمن حدود البلدة(بلغت الكثافة السكانية )على أساس المساحة 

نسقمة لكقل  1 اإلقليمقي القذي يبلقغلكل دونم، وهي مرتفعة نسبيا مقارنة مع المتوسط 

وتنتمققي قبيلقققة العمققارين إلققى قبائقققل البققدو الققذين تقققم إدراج تققراثهم الثققققافي   ،دونققم

 على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. 1118وتقاليدهم في عام 

 

وفقي حقين أن  ،تقع بيضا على الحد الشمالي الشرقي لمحمية البتقراء األثريقة

لمحمية البتقراء األثريقة ال تققع علقى مقربقة مباشقرة مقن بيضقا، فقإن  الرئيسةالمواقع 

مققدخل سققيق البققارد المشققهور المعققروف أيضققا باسققم "البتققراء الصققغيرة" يقققع علققى 

ن العثققور علققى عققدة مواقققع مققن وعققالوة علققى ذلققك، يمكقق ،الجهققة المقابلققة مققن بيضققا

و موققع  ،العصر الحجري الحقديث التقي لقم تستكشقف بالكامقل بعقد فقي محقيط بيضقا

العصر الحجري الحديث في بيضا يعتبر احد أوائل بقايا القرى البشرية في التقاري.. 

وهذا يوفر لسقكان بيضقا الفرصقة لالسقتفادة مقن السقياحة عقن طريقق العمقل كبقائعي 

 في المخيمات القريبة مثل مخيم العمارين. تذكارات أو العمل

 

يعتبرالعمارين في بيضا ثاني أكبر مجموعة في الجمعية التعاونية الزراعيقة 

سققد المرتبطققة بمشققروع وادي موسققى إلعققادة اسققتخدام ميققاه الصققرف الصققحي فققي 

األحمر، وهذا األخير يققع فقي الجقزء الشقمالي مقن محميقة البتقراء األثريقة.  والقليقل 

 -وخاصقة الشقابات  - السقّكانسكان بيضا لديهم خلفية أكاديميقة والعديقد مقن  جدا من

 في فرص العمل المناسبة. اً يعانون من نقص

 

، أنهقا تققع فقي اإلقلقيمبيضا لديها ميزة، مقارنقة مقع المجتمعقات األخقرى فقي 

لذلك، فإن محددات التنمية الناجمة عن المنحقدرات التقي يزيقد  ؛منطقة منبسطة نسبيا

٪ أو الصخور العارية ال تنطبق على بيضا بدرجقة كبيقرة. وبنقاء علقى 31عن ها ميل

ذلك فإن بيضا هي واحدة من المجتمعات التي تمتلك ما يكفي مقن األراضقي المتاحقة 

بشراء األراضي آملين ارتفقاع  السّكانوقد بدأ  للتنمية خالل السنوات الثالثين المقبلة

طبق بعض المحددات على عملية تنمية بيضقا، اسعارها.  وعلى الرغم من ذلك قد تن

مثل قربها بشكل كبير من محمية البتقراء األثريقة ممقا يعنقي أنهقا تققع ضقمن المواققع  

ف بيضقا حاليقا علقى أنهقا "منطققة الطبيعية والثقافية التي يجب حمايتها. وأخيرا تُصنّ 

 سكنية تنموية".

 

يقق المؤديقة مقن بيضقا غابة أشجار البلوط في الهيشة، والتقي تققع علقى الطر

وهقذا هقو أحقد ، إلى الشوبك، يتم اسقتنزافها بشقدة بسقبب اسقتغاللها كمصقدر للحطقب

 األسباب لتفاقم مشكلة الفيضانات التي تحدث في السيق خالل فصل الشتاء.
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تعتبقر  فقإن بيضقا ، وحجقم سقكانها الصقغير،اإلقلقيمونظراً لبعدها عن مركز 

 ،رماناً من ناحية المرافق العامة مثل الخدمات الطبيةكثر حواحدة من المجتمعات األ

وبفضقققل قربهقققا مقققن محطقققة معالجقققة ميقققاه  ،والمواصقققالت ،واالتصقققاالت ،والتعلقققيم

، فإن بيضقا لقديها نظقام صقرف صقحي متطقور. ويوجقد فقي بيضقا الصرف الصحي

العمققارين ن حاليققا وتعمققالن بشققكل جيققد، وهمققا: مركققز ان قائمتققان تعاونيتققاجمعيتقق

 جمعية بيضا التعاونية للسياحة واآلثار.و ،ات والحرف اليدويةللمنسوج
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 الموقع حساسيّة تحليل

ولكل مجتمع محلي بدمج خرائط  لإلقليمتم إعداد خريطة أولويات التنمية 

خرائط أولويات التنمية لتحديد  واستخدمتحساسية الموقع مع خرائط فّعالية النمو. 

 من التأثير على المواقع األثريّة والمصادر كن تنميتها بأقل قدرالمناطق التي يم

الطبيعية المهمة بحيث تسمح بتوفير الخدمات العاّمة بأكبر قدر من السهولة 

على العديد من األسس والمعايير  بناءاً والفعاليّة. وقد تم إعداد هذه الخرائط 

 الموضوعية:

 يلي :وتشمل هذه االسس والمعايير الموضوعيّة ما 

 المنحدرات وطبوغرافية األرض. -

 علوم المياه والجيولوجيا . -

 الغطاء النباتي ) األنواع والمناطق (. -

 المواقع األثريّة. -

 التربة الزراعيّة. -

 الغابات )ااْلحراش(. -

 الصخور الجرداء. -

 (.المناظر المهمة ) االطالالت -

 البنية التحتية لشبكة الطرق. -

 لصحي.البنية التحتية للمياه والصرف ا -

 شبكة الكهرباء. -

 القرب من المدارس. -

 معالم المنطقة. -

 الخدمات الصحيّة. -

 البنية التحتية للسياحة وللنزل السيّاحيّة. -

 الساحات العامة والمرافق الترفيهية. -

من منطقة إلى : إن المعايير الموجودة في هذه القائمة ليست حصرية ويمكن أن تختلف  ملحوظة 

 .أخرى
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 والتهديدات والفرص والضعف القوة مكامنل (سواط) تحليل

 بيضا لمنطقة

بناًء على  بيضاتم تحديد مكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات لمنطقة 

 تحليل دقيق وشامل :

 : القوة مكامن
  بين بيضا ودالغة في حالة جيدة نسبيا. الرئيسطريق إقليم البتراء 

  ئم حاليا.وجود مركز صحي أولي قا 

  .يوجد مسجد واحد يخدم المجتمع المحلي بشكل جيد 

   اإلقليمالمنطقة موصولة بنظام الصرف الصحي وشبكة كهرباء. 

  .يوجد توثيق جيد نسبيا لملكية األراضي 

  ارتفاع أسعار األراضي، هناك طلب كبير على أفضل المواقع للبناء، 

 ومساحات توسع كبيرة.

   متر سيرا على األقدام. 511وجود مدرستين ضمن مسافة 

   المشاهد الجميلة غير متأثرة سلبيا باالكتظاظ كما هو الحال في وادي

 موسى وأم صيحون.

   القرب من مناطق الجذب البديلة )مثل البتراء الصغيرة، مواقع العصر

الحجري الحديث، وادي عربة( والقرب من األنشطة السياحية المحتملة 

 خيل، ال..(األخرى )التنزه وركوب ال

   مخيم العمارين الذي تملكه جمعية بيضا التعاونية للسياحة واآلثار والذي

عضوا  يعمل بشكل جيد، ويوفر فرص عمل لبعض شباب  115يضم 

 المجتمع المحلي.

  هناك جمعية نسائية للحرف اليدوية "مركز العمارين للمنسوجات

 والحرف اليدوية" تنتج سلعا أصيلة وتعمل بشكل جيد.

 على قائمة اليونسكو للتراث  هاتم إدراجالتي ى الثقافة البدوية المحلية وغن

 الثقافي غير المادي.

 

 

 

 

 
 : الضعف مكامن
 .عدم وجود خطوط حافالت إلى المناطق األخرى أو الجامعات 

  .سوء حالة الطرق في المناطق المجاورة باتجاه الشمال 

  لومات واالتصاالت، ومرافق لتكنولوجيا المع ،عدم وجود بنية تحتية

 وعدم توفر اإلنترنت وسوء تغطية شبكة الهاتف النقال. 

  .عدم وجود األطباء الثابتين والمختبرات الصحية والممرضين 

 والمدارس الموجودة  ،عدم كفاية المدارس لألعداد المتزايدة من الطالب

 .قيرة بالمعدات والمدرسينف

 .عدم وجود رياض لألطفال 

 السّكاني لتوسيع القرية نظرا لتزايد عدد الحاجة إلى األراض. 

  عدم السماح بالبناء على بعض األراضي يترتب عليه عمليات بناء غير

 قانونية.

 .عدم توفر المياه للزراعة بسبب جفاف الينابيع 

 .بعض المنازل ال تزال تفتقر إلى الماء والكهرباء 

  ُقام في البتراء االستفادة القليلة من السياحة والمناسبات الخاصة التي ت

 الصغيرة.

 .عدم توفر البنية التحتية للسياحة 

  .عدم وجود برامج تدريبية لألدالء المحليين 

 .عدم وجود األماكن العامة مثل المنتزهات والمراكز الرياضية للجنسين 

  عدم وجود جمعيات تقدم دورات تدريبية في اللغات وغيرها من المهارات

 علومات.مثل الخياطة، وتكنولوجيا الم

 ضرار أة األسبوع تؤدي إلى التلوث وإلى كثرة المتنزهين خالل عطل نهاي

 شجار.ألبيئية أخرى كقطع ا

 المحليون يفتقرون المهارات الكافية والالزمة لتطوير صناعة  السّكان

 ال.السياحة على نحو فعّ 

 بطء استجابة الشرطة والدفاع المدني لحاالت الطوارئ. 
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 : الفرص

 ركز زوار للبتراء الصغيرة قريب من بيضا ونقل مدخل الموقع بناء م

 إلى مركز البلدة. أقربليكون 

  هناك موقع مهم لعصور ما قبل التاري. يقع بالقرب من البلدة يمكن أن يتم

 تطويره ليصبح منطقة جذب سياحية متكاملة.

 .إقامة المزيد من المخيمات على غرار مخيم العمارين القائم 

 ادرات أو أنشاء بنية تحتية لالستفادة من الناس الذين يأتون تشجيع المب

 للتخييم في المنطقة في عطلة نهاية األسبوع.

  تعزيز ومساعدة جمعيات نسائية للحرف اليدوية لتنتج منتجات أصيلة من

 المواد القابلة للتدوير يمكن تسويقها وبيعها في موقع البتراء الصغيرة.

  والتقاليد ال تزال موجودة.المعرفة باألمور الزراعية 

 عامة )الحافالت(. بناء نظام مواصالت 

  السماح بتطوير النزل السياحية، مما يدعم استثمارات القطاع الخاص في

 دور الضيافة وبوتيك اوتيل.

  تعزيز أنشطة الجمعيات القائمة حاليا )التخييم والحرف اليدوية ومتجر

 الهدايا التذكارية(.

  إلى مناطق الجذب السياحي التي تقع بالقرب من تسهيل عملية الوصول

بيضا وإيجاد وسائل توضيحية لها )على سبيل المثال "البتراء الصغيرة"، 

 ال..(...قرية العصر الحجري الحديث ، 

 .بناء مناطق مخصصة للتنزه ويتوفر فيها الخدمات ودورات المياه 

 . تنمية المنطقة السكنية 

 

 

 

 

 

 

 : التهديدات

 إصدار تراخيص للبناء أو حظر البناء بشكل واضح، سوف  إذا لم يتم

تتواصل عمليات البناء العشوائية  وربما يؤثر ذلك على المنطقة المحمية 

 .من قبل محمية البتراء األثرية

  السيّاحالمحليين تجاه  السّكانهناك احتمالية اتخاذ موقف سلبي من قبل 

ن االستفادة من فوائد السياحة القادمين إلى المنطقة إذا استمر استبعادهم م

 في البتراء الصغيرة.

  سوف تزداد الفروق االجتماعية، والتنافس مع المجتمعات األخرى إذا لم

تحصل بيضا على نفس المزايا والبنى التحتية الموجودة في المناطق 

ن من تطوير قدرات منطقتهم واألخرى أو إذا شعر سكانها أنهم محروم

 تها.ك معوقات تواجه تنميأو أن هنا االقتصادية

 عمليات الرعي الجائر وجمع الحطب في و، طالتخييم والتنزه غير المنضب

المنطقة، تعمل على تفاقم المشاكل البيئية وتؤدي إلى تدمير البيئة 

 الطبيعية، مما يشوه المنطقة ويجعل من المستحيل زراعتها.

 وبات في وجود إحباط ال سيما في صفوف النساء بسبب مواجهتهن لصع

 بيع السلع والحرف اليدوية التي يقمن بإنتاجها.

 .التلوث البصري الناجم عن عمليات البناء العشوائي وغير المنظم 

  المستويات التعليمية المتدنية والفرص االقتصادية المحدودة قد تؤدي إلى

 .السّكانمشاكل اجتماعية بين مجموعة واسعة من 
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  أفضل لمستقبل رؤية: بيضا
تنمية هذا المجتمع الذي يفتقر البنية التحتية لبيضا تهدف الرؤية الشمولية 

منطقة المناسبة بحيث يصبح مجتمعاً متطوراً اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً، وإنشاء 

سياحية سليمة من الناحية البيئية قائمة على السياحة المستدامة في "البتراء 

 الصغيرة" وحولها.

 

ات لمستقبل بيضا هو إدارة التنمية في "البتراء إن أفضل اإلمكان

الصغيرة" وربطها بالمنتجات السياحية بطريقة نوعية، األمر الذي سيسمح لسكانها 

أن يكونوا أكثر انخراطا في مجال السياحة، واألهم من ذلك، االستفادة من زيادة 

 فرص العمل.

 

سكان لل فرص عمل بديلة المهم أيضا توفير ، سيكون منومع ذلك

وفي هذا  ،على السياحة فقط االعتماد تجنب للنساء( من أجل )وخصوصا المحليين

تحقيق  من أجلو ،سيكون ضروريا جدا للسكان التعليمي رفع المستوىالصدد، فإن 

خاصة ما يتعلق منها و في بيضا البنية التحتية المحلية تحسين ال بد من هذا الهدف

 البنية التحتية األساسية مشاكل. وال زالت ل العامووسائل النق ،االتصاالتو ،التعليمب

، بعض المنازل في والمياه ،الكهرباء عدم توفر مثل مشكلة ،في المنطقة موجودة

 .التغلب عليها بأسرع وقت يجب والتي

 

أكبر المناطق  إحدىوعالوة على ذلك، يوجد في محيط بيضا المباشر 

غي أن يتم التوسع في البلدة على نحو .  ومع هذا، ينباإلقليمالمحتملة للتوسع في 

بطيء يتماشى مع النمو السكاني بدال من فتح المنطقة بأكملها على التطوير مما 

ومن أجل  ،سيشجع على التوسع وعلى شراء األراضي لالستفادة منها مستقبال

ل سيكون عامال حاسما في تحقيق هذا الهدف، فإن وضع مخطط تنظيمي مفصّ 

ة لخدمة "البتراء الصغيرة" ومواقع العصر الحجري الحديث، تحديد منطقة سياحي

 تُقام بعيدا عن الطريق السياحي للحفاظ على الطابع البصري للطريق.

 

 

 

 

 

 

 

 

ن تكون مبادرات التنمية في أيحبذ  بيضاوللوصول لمثل هذه الرؤية لمنطقة 

 المجاالت اآلتية :

 

 .األنشطة السياحية -

 .مرافق اإلقامة -

 .ف وااليضاحمركز التعري -

 .الخدمات والمنتجات السياحية -

 .نشاطات اقتصادية أخرى -

 .المنطقة السكنية -

 .األراضي القابلة للتطوير واستخدام األراضي -

 .النقل العام -

 .الخدمات والمرافق العامة -

 .القضايا االجتماعية -

 .واألمطار مياه الصرف الصحي معالجة ،الطلب على المياه -

 .إدارة الطاقة -

 .البيئة -
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  السياحية األنشطة
 أضراروذلك لعدم وقوع  ؛ميزة إن افتقار بيضا للتنمية سابقا يمكن اعتباره

 فإن بيضا لديها فرصة جيدة وبالتالي ،وعلى المناطق المحيطة بها كبيرة على البلدة

ستنتشر مشاريع السياحة  حيث وجهة سياحيةك سليما من البتراء بيئيا لتصبح جزءا

عن المناطق الخمس األخرى  بوضوح يميز المنطقة هذا من شأنه أنو ،المستدامة

للزوار  تكون جاذبة من شأنها أن متميزة للغاية محةيضفي عليها لو في إقليم البتراء

 .ذوي الذوق الرفيع

 

 "كثافة منخفضة ذات سياحة "منطقة بيضا أن تُعلن من المستحسن لذا

فنادق ال أن بناء مما يعني ،ن بيئياون الواعوالدولي السيّاحما يبحث عنه  وهذا

 حسب األخرى يجب أن تتم األخرى باإلضافة إلى عوامل الجذبمرافق اإلقامة و

دة حسب الطراز المشيّ  الفنادق على عكس ،المتميز للغاية طراز المعماري المحليال

وهذا الطراز المعماري المحلي يتبع  ،في العالم أي مكان آخر الذي نراه في

التي يتم تطبيقها بالفعل  -أو النسخة المعاصرة منه -العربي التقليدي األسلوب 

 بطريقة رائعة في مخيم العمارين الذي تملكه جمعية بيضا التعاونية.

 

ضمن ليكون  بشكل جيد للغاية يصلح"سيق البارد" )البتراء الصغيرة(  إن

 وجذابة يرةنسخة صغ يقدم نفسه على أنه أنهعلى اعتبار  ،الجذب السياحي مناطق

وبالتالي فإن بيضا لديها القدرة لتصبح نسخة مصغرة  "الكبيرة البتراء "للغاية من

 عن بلدة وادي موسى السياحية، مع التركيز على:

 

ومنتجعات  ،وبوتيك اوتيل ،أن تكون مرافق اإلقامة صغيرة )دور الضيافة -

 غرفة( 111إلى  81صغيرة ال تزيد عن 

 ليضمن عملية البناء حسب الطراز المحلي. االلتزام بقانون بناء صارم -

 أن تتكون األبنية من طابق واحد أو طابقين على األكثر. -

 التعبير بشكل عام عن الهدوء وصداقة البيئة واألناقة. -

تلبية رغبات الضيوف الذين يبقون لفترة أطول والذين يجلبون عائالتهم  -

 البتراء" القريبة. مور مميزة مثل مشاهدة "حديقة حيواناتأمعهم بحثا عن 

 

 

 

 

 

 

 

أو غيرها من مناطق إقليم البتراء بيضا  يمكن أن يكون المستثمرين من

ومع ذلك فإن المشاركة المحلية المتمثلة  ،أيضا اإلقليمويمكن أن يكونوا من خارج 

بالشراكة في رأس المال والبدء في مشروع تجاري لها دائما األسبقية على مجرد 

هذا قد يعني أيضا  ،العائدات على المنتجات االستهالكية بيع األراضي وإنفاق

توسيع أو تكرار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم بالفعل تنفيذه 

 بنجاح في مخيم العمارين بين جمعية بيضا وأحد رجال األعمال من عمان.
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 التعريف وااليضاحمركز 
في بيضا مع التركيز بشكل خاص على  التعريف وااليضاحإن بناء مركز 

تاري. العصر الحجري الحديث في إقليم البتراء يوفر آفاقا جديدة للسياحة وسيضيف 

وينبغي أن يتم بناء المركز  ،المزيد من المواضيع لتطوير السياحة في المنطقة

لمنطقة وذلك بطريقة يكون لها تأثير ضئيل على المناطق الطبيعية المحيطة في ا

ومن أجل تجنب إنشاء المزيد من  ،ألنه سيقع على حدود محمية البتراء األثرية

األبنية الجديدة داخل حدود محمية البتراء األثرية ،يُقترح أن يكون "متحف العصر 

ن في نفس ي" موجود لتعريف وااليضاحالحجري الحديث ومركز البتراء الصغيرة ل

ت المقدمة في المركز على إعداد الزائرين للزيارة وسوف تتركز اإليضاحا ،المبنى

التي ينوون القيام بها للبتراء الصغيرة، وسوف تطلعهم أيضا على تاري. مواقع 

ويجب النظر في حجم  ،العصر الحجري الحديث ضمن المنطقة المحيطة ببيضا

وموضوعات هذا المرفق بالنسبة لمراكز الزوار األخرى المزمع إنشاؤها في 

 بالنسبة إلى المتحف الجديد الذي يمكن أن يُبنى في وادي موسى.كذلك ، ويماإلقل

ينبغي لمركز بيضا أن يكون كبيرا فقط بما يكفي ليكون ذو قيمة للزوار  

الذين سيشترون تذكرة منفصلة إلى البتراء الصغيرة ومواقع العصر الحجري 

 الرئيسمن الطريق  قريبا التعريف وااليضاح الحديث.ويُفضل أن يكون موقع مركز

ينبغي أن ال يسمح للسيارات كما على مفترق الطرق المؤدي إلى البتراء الصغيرة. 

والحافالت بالوصول إلى المدخل مباشرة حيث سيكون هناك موقف للسيارات 

كز. ثم يقوم الزوار باختيار ما يرغبون في استكشافه أوال: البتراء ربالقرب من الم

أو الخدمات السياحية األخرى مثل  ،الحجري الحديث الصغيرة، أو موقع العصر

 متجرللحرف اليدوية أو مقهى مريح.

ويبين الجدول أعاله تقديرات حسابية أولية لمتطلبات المساحة والبناء 

مقروناً للعائدات السنوية المحتملة  يشير الجدول إلى تقديركما  ،وميزانية إرشاديه

أن يحقق نموذج شراكة بين القطاعين العام  ومن المرجح ،بعدد الوظائف المستحدثة

 .والخاص أفضل النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 
متحقف بيضقا للعصقر 
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 الخدمات السياحية

سيشكل مركز التعريف وااليضاح في بيضا نقطة انطالق مثالية لمختلف 

الجوالت السياحية والمسيرات الممنهجة الكتشاف منطقة بيضا، والتي يمكن 

 حجزها من هناك.

 

العصر الحجري الجوالت بمرافقة دليل سياحي في منطقة البتراء الصغيرة ومواقع 

 الحديث القريبة منها

مواقع العصر الحجري الحديث في بو ،إن التعريف بالبتراء الصغيرة

غير المستغلة في المنطقة. يجب أن يتم ترخيص  الكامنة مثل اإلمكاناتيبيضا 

وتدريب األدالء السياحيين على وجه التحديد بشأن معرفتهم للبتراء الصغيرة 

ينبغي أن يكونوا قادرين على توفير الخدمات التي ما ؛ كوالمنطقة المحيطة بها

لبحوث األكاديمية عن هذه معرفة الخلفية العلمية وابالذين يهتمون  السيّاحرضي تُ 

وينبغي وضع برامج تضمن أن تكون زيارة البتراء الصغيرة ومواقع  المواقع،

جديد العصر الحجري الحديث في بيضا بما في ذلك مركز التعريف وااليضاح ال

 تمثل يوما كامال من التجول، مما يساعد على إطالة بقاء الزوار في إقليم البتراء. 

 

وباإلضافة إلى هؤالء األدالء المدربين أكاديميا بشكل جيد، ينبغي لسكان 

بيضا أيضا الحصول على فرصة للمشاركة في تقديم الخدمات اإلرشادية حتى وإن 

وسيكون هذا ممكنا من خالل وضع نظام  يتلقوا أي تدريب أكاديمي من قبل، لم

 جديد يسمى "خدمات المرافقة". 

 

 "خدمات المرافقة" للبتراء الصغيرة والمناطق المحيطة بها

من الرجال والنساء على حد سواء ومن مختلف  -ن" وهؤالء "المرافق

مناسبون لخدمة مختلف الفئات المستهدفة بمختلف اللغات،  –الفئات العمرية 

أو  ،أن يرافقوا الزوار سواء سيرا على األقدام إلى داخل البتراء الصغيرةويمكنهم 

إلى  ،سيرا على األقدام أو بركوب الحيوانات في جوالت للمناطق المحيطة ببيضا

جانب توفير الخدمات اإلرشادية للزوار، لن يكون الهدف من المرافقين إعطاء 

ون تدريبا كامال(، وإنما للترفيه عن التفسيرات األكاديمية )كما يفعل األدالء المدرب

الزوار عن طريق سرد القصص، واألهم من ذلك، جعلهم يشعرون بأنهم موضع 

ترحيب من خالل مشاركتهم في أجزاء من ثقافتهم الخاصة. وسيقوم المرافقون 

أيضا بتزويد الزوار بتصورات عن طريقتهم وطريقة أسالفهم في الحياة من خالل 

 .سرد القصص الشخصية

 

من الُمقترح أن تقوم كلية اآلثار والسياحة في جامعة الحسين بن طالل  

وبطبيعة الحال لن  ،بوضع برنامج تدريبي لخدمات المرافقة لمدة فصلين دراسيين

يحصل خريجو هذه الدورات على نفس ترخيص األدالء  السياحيين األردنيين 

خصة "أقل" من رخصة المدربين تدريبا كامال وشامال، وإنما سيحصلون على ر

وحتى ال يتم الخلط بينهم، يُقترح منحهم اسما مختلفا، على سبيل المثال ، الدليل

وأخيرا فإن المعرفة  ،"مرافقو جولة البتراء الصغيرة"، وربما زيّا محليّا خاصا

الممتازة بجغرافيا وتضاريس المنطقة، باإلضافة إلى اإللمام باإلسعافات األولية 

 زامية لجميع األدالء.يجب أن تكون إل

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  (47-15)   

 

  السياحة منتجات
 مسارات منطقة بيضا 

وجود بيضا في شمال إقليم البتراء يشكل نقطة بدء منطقية لمختلف أنواع 

أو استخدام  ت والجوالت: على الجمال أو الخيل، أو السير على األقدام،الرحال

إلى محمية البتراء  ،ت الخيامأو رحال ،أو سيارات الدفع الرباعي ،الدراجات الجبلية

وينبغي في هذا السياق تنمية "مسار ، األثرية والمناطق المحمية المتاخمة لها

العصر الحجري الحديث" )بيضا، بعجة، شكارة مسعد، أم العمد، فينان( ابتداء من 

 ،موقع العصر الحجري الحديث في بيضا، بما في ذلك التعريف بهذه المواقع

مسارات أخرى، كما يجب تحسين وإصالح طرق السيارات  وضعأيضا وينبغي 

 ،لربط بيضا )المنطقة الشمالية إلقليم البتراء( مع الهيشة ؛ذات الدفع الرباعي

 ،وفينان ،وأم العمد ،وقريقرة ،ورأس النملة ،وبئر مذكور ،وشكارة مسعد ،وشماخ

 وضانا.

 

 مهرجان الفنون البدوية

لتراث الثقافي البدوي في إقليم البتراء أن ا 1118أعلنت اليونسكو في عام 

والسعيديين على أنه  ،والبدول ،ووادي رم للقبائل البدوية المحلية الثالث العمارين

وقد تم بالفعل إطالق مبادرات إلحياء  ث الثقافي غير المادي لإلنسانية"،من "الترا

اشمي للتنمية تقاليد البدو، وتنظيم مهرجان للعمارين من قبل الصندوق األردني اله

البشرية وذلك من خالل شبكة مراكز تنمية المجتمع المحلي في منطقتي البتراء 

ووادي رم، ومن خالل العديد من الجمعيات األهلية القائمة بما في ذلك جمعية 

عتراف العالمي بالثقافة العمارين التعاونية. واستنادا إلى هذه التجربة وإلى اال

دورّي في منطقة بيضا لقبيلة العمارين والقبائل األخرى فإن تنظيم مهرجان  البدوية

ويمكن تسويق هذا  ،السيّاحسيكون له فوائد كبيرة سواء بالنسبة للسكان المحليين أو 

لتجربة أسلوب  للسيّاحالمهرجان دون أن يفقد أصالته، ليكون بمثابة فرصة كبيرة 

 الحياة البدوية الحقيقية.

 

 بتراء الصغيرةموقع إقامة المناسبات في ال

ا عظيما إلقامة البتراء الصغيرة عبارة عن مكان ساحر يوفر موقع

فإن هذه  مع ذلكوالتي تم بالفعل إقامة البعض منها هناك.  المناسبات الخاصة

المناسبات ال تنطوي على مشاركة المجتمع المحلي أو توفير أي فرص عمل لهم.  

ولكن  ةإلقامة مثل هذه األحداث البارز وينبغي االستمرار باستخدام البتراء الصغيرة

 ،مع فارق كبير وهو شمول سكان بيضا في إعداد وتنفيذ المناسبات التي تقام هناك

عالوة على ذلك ونظرا لنجاح برنامج "البتراء ليالً"  يمكن التفكير بوضع برنامج 

أن وبما  ،إلقامة حدث حول أرجاء البتراء الصغيرة -وربما حصريا أكثر  -مشابه 

الحمامات ومواقف السيارات ومرافق الطعام والشراب ستُقام كجزء من مركز 

بيضا للتعريف وااليضاح، يمكن بسهولة أن يتم تنظيم هذه األحداث عن طريق هذا 

 المركز.
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 ومركز التعريف وااليضاح حديقة الحيوانات
وتقننديم  ةالبتننراء األيرينن محميننةمننأ لجننل تخفيننا حنناط الحيوانننات علننى 

دم تشنكيلة واسن ة تقن إنشاء حديقة حيواننات عامل جذب إحافي إلى المنطقة، ُيقترح
 قننام فنني المنطقننة مننا بننيأ لم صننيحوأ وبيحننا  تُ ويفحننل لأ  ،للسننيحاحمننأ األنشننطة 

للنناوار الفرصننة الكتشنناا المننناعر الطبي يننة الخ بننة  لحيوانققاتاحديقققة قدم تسننو
لو الحميننر فنني مسننارات مخصصننة،  ،اللو الجمنن ،الخيننلللمنطقننة بواسننطة ركننوب 

ه الحيوانننات فنني تننيا الفرصننة كننذلف لم رفننة الماينند عننأ االسننتخدام التقلينندي ل ننذتو
تجربة كاملة حسنة اإلدارة وآمننة للناوار منأ جمينع  ايجادوينباي  ،اليقافات البدوية

قات لو ال نرو  ميل السبا الف اليات اليوميةكما ويمكأ تنعيم المايد مأ  ،األعمار
  لتي تشتمل على استخدام الحيواناتا

فنني  مننأ ذوي الخبننرةولحيوانننات ل أمننالكيمننأ بالنسننبة للسننكاأ المحليننيأ 
حينن   ةالبتننراء األيرينن محميننةكوأ بنندي  لتسنن حديقننة الحيوانننات، فنن أ  ال مننل م  ننا

يسنما لنالدالء باسنتخدام  محمينةبسنبب قنوانيأ حماينة ال ،يمكن م لأ يقدموا خندمات م
الخيول على طول الطريق المؤدي إلى مدخل السيق فقط، وهي مساحة مملنة نوعنا 

لدالء الجمنال والحمينر خاصنة يسنما  ،السنيحاحما ومحدودة وليست جذابة فني نعنر 
ولكننأ حاليننا ال يوجنند نعننام  ،محميننةل ننم حاليننا التواجنند داخننل المنطقننة المركايننة لل

جنب تخفني  وي ، ممنامحمينةترخيص رسنمي يننعم لعنداد واسنتخدام الحمينر فني ال
عدد الحيوانات بشكل كبير ألن ا تحر باآلينار ال شنة المنحوتنة بالصنخور الرملينة، 
وفي كيينر منأ األحيناأ يحصنل هنناف تنداخل منع الناوار النذيأ يمشنوأ علنى نفن  

 المسارات  

السنتخدام المحلينيأ  إأ إنشاء موقا الرواحل يشكل فرصة كبيرة للسنكاأ
نن  سيشنمل ليحنا لكمنا  ،منأ الخندمات التني تنم إنشناؤها حندييام ارات م واالسنتفادة 

ويمكنأ ليحنا عمنل  ،ال ديد مأ الخدمات للحيوانات ميل الرعاينة الصنحية الخاصنة
دورات تدريبية متقدمة على كيفية الت امل مع هذه الحيوانات مأ لجنل حنماأ عندم 

أ(، وكننذلف لشننكاوا النناوار النندوليي الرئيسننة)لحنند األسننباب  ييءم املت ننا بشننكل سنن
سيسما موقا الرواحل بنقل الم ارات والم ارا الترايية عأ كيفية ال مل مع هذه 

ويمننة عامننل حيننوي آخننر هننو لأ موقننا الرواحننل يننوفر مكانننا لمبيننت  ،الحيوانننات
الحيوانننات، وبالتننالي يسنن م فنني المحافعننة علننى نعافننة ولمنناأ لم صننيحوأ  كمننا لأ 

االحتفاع بالحيوانات في المناطق السنكنية لو  -وعلى المدا الب يد منع  -التقليل مأ 
علننى مقربننة من ننا سيحننمأ عننروا م يشننية صننحية لكيننر وسننيحد مننأ المخنناطر 

 المحتملة النتشار األمرا  

 

 

 

 

لمساحة والبناء تقديرات حسابية أولية لمتطلبات ا أدناهويبين الجدول 

مقروناً ة المحتملة للعائدات السنوي يشير الجدول إلى تقديركما  وميزانية إرشاديه،

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

 .جوالخاص أفضل النتائ

 

 
 –أم صيييييييييييييييييحون 

البتيييييييراء موقيييييييف 

الرواحييييل و مركييييز 

 التفسير

المسققققققاحة 

المطلوبقققققة 

التقديريقققققة 

بققققققققققققالمتر 

 المربع

تكلفققققققققققققققققققة 

اإلنشقققققققققققققاء 

التقديريقققققققققة 

بالققققققققققققدينار 

األردنقققققققققققي 

لكقققققل متقققققر 

 ع مرب

مجمققوع تكلفققة 

اإلنشققققققققققققققققققققاء 

التقديريققققققققققققققققة 

بالققققققققققققققققققققدينار 

 األردني

تكلفققققققققققققققققققة 

التأثيقققققققققققققث 

التقديريقققققققققة 

بالققققققققققققدينار 

األردنقققققققققققي 

لكقققققل متقققققر 

 مربع

مجمققوع تكلفققة 

التأثيققققققققققققققققققققث 

التقديريقققققققققققققققة 

بالققققققققققققققققققدينار 

 األردني

األرض المطلوبقققققققة 

)بمقققا فيهقققا مواققققف 

 السيارات(

311111 5 1511111 1 1 

إسققققققققققققققققققطبل  151

م11بمساحة 
1 

3111 111 311111 51 151111 

 111111 411 115111 511 151 مركز التفسير

 111111 311 111111 511 111 الكفتيريا

 33111 311 31111 511 111 المتجر

مجمققققوع المسققققاحة 

 الداخلية

571  1385111  413111 

التخطقققيط وتكقققاليف 

غيققققققققققر متوقعققققققققققة 

(11)% 

    558111 

 3342911     المجموع 

 41/  61 قطاع العام / القطاع الخاص في المشروعالنسبة التقديرية لمساهمة ال

دنققانير  15% مققن زوار البتققراء بواقققع 15العائققدات السققنوية التقديريققة )

 للزائر(
3111111 

 011 العدد التقديري لفرص العمل
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 فندق ومنتجع بيضا

يُقترح أن تبدأ التنمية السياحية في بيضا بجذب المستثمرين لبناء فندق 

غرفة(  151 – 111جديد متوسط الحجم على الطراز العربي )ما بين  ومنتجع

وسيتم تشييد هذا  الجودة، عاليةمعايير  ا ذابالقرب من مدخل بيضا، ليكون سكن

المنتجع بأسلوب تقليدي "محلي"، ليوفر مكانا مريحا للزوار الذين ال يرغبون في 

م البتراء. ومن أجل تلبية اإلقامة في المناطق السياحية األكثر ازدحاما في إقلي

بما في ذلك األسر من البلدان العربية  -احتياجات مختلف الفئات المستهدفة 

يمكن أن يتألف المنتجع من بعض الشاليهات وبعض الشقق وبعض  -المجاورة 

الغرف الفندقية التقليدية، وكلها تتمركز حول منطقة ترفيهية يتم تسويتها وتزيينها 

ومن المستحسن أن ال يزيد ارتفاع البناء في  مسبح صغير، علىبشكل رائع وتشتمل 

 منطقة بيضا عن طابقين.

 

لمساحة والبناء وميزانية ويبين الجدول أدناه تقديرات حسابية أولية لمتطلبات ا

 بعددمقروناً للعائدات السنوية المحتملة  يشير الجدول إلى تقديركما  إرشاديه،

أن يحقق نموذج شراكة بين القطاعين العام  ومن المرجح الوظائف المستحدثة،

 والخاص أفضل النتائج.
 

 
 

 

 

نجيييييوم  4بيضــــــــــــــــــــــــــيييييـا فنيييييدق ومنتجيييييع 

 غرفة على الطراز البدوي 091بسعة 

المسققققققققاحة المطلوبققققققققة 

 التقديرية بالمتر المربع

تكلفة اإلنشاء التقديرية بالدينار 

 األردني لكل متر مربع 

فقققققققة اإلنشقققققققاء مجمقققققققوع تكل

 التقديرية بالدينار األردني

تكلفقققققققة التأثيقققققققث التقديريقققققققة 

بالقققدينار األردنقققي لكقققل متقققر 

 مربع

مجمققققققققوع تكلفققققققققة التأثيققققققققث 

 التقديرية بالدينار األردني

األرض المطلوبققققة )بمققققا فيهققققا مواقققققف السقققققيارات 

 وأعمال التسوية(

5111 41 111111 1 1 

م41غرفة بمساحة  111
1 

4811 1111 4811111 111 231111 

 311111 411 341111 811 811 المطاعم

 141111 311 341111 811 811 ترفيه

 131111 111 341111 811 811 اإلدارة والتخزين

 1381111  3211111  7111 مجموع المساحة الداخلية

 311111 111 451111 151 3111 البركة والنشاطات الخارجية

 1871111     %(11التخطيط وتكاليف غير متوقعة )

 00991111     المجموع التقديري

النسققققبة التقديريققققة لمسققققاهمة القطققققاع العققققام / القطققققاع الخققققاص فققققي 

 المشروع
1  /011 

دينققار  141% نسققبة إشققغال بواقققع 55العائققدات السققنوية التقديريققة )

 للغرفة(
3359611 

 011 العدد التقديري لفرص العمل
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 مرافق اإلقامة
 بيضا في افة الضي دورمرافق 

يُقترح أن يتم السماح لسكان بيضا بإنشاء دور ضيافة صغيرة تتم إدارتها 

وهذا من شأنه أن يمكن العائالت من إيجاد مصدر دخل إضافي  ،من قبل العائالت

 السيّاحهذا النوع من السكن سيلبّي احتياجات  ،للسيّاحمن خالل تأجير غرف 

المحليين،  السّكانأجل معرفة المزيد عن  ن في اإلقامة مع سكان بيضا منالراغبي

وستضفي دور الضيافة جوا عائليا على  ،أصالة حسن الضيافة البدوية إلىوالتعرف 

ومن الواضح أن هذا يتطلب معرفة أساسية في  ،وجبة اإلفطار التي تقدم للضيوف

 اللغة اإلنجليزية أو بلغات أجنبية أخرى للقائمين على دار الضيافة، ووضع نظام

 لدعم تقييم الجودة والتسويق للمالكين / المشغلين.

 

 

 يةمخيمات البدوال

القائم حاليا هو مثال للمخيمات البدوية التي تعمل بشكل جيد،  العمارينمخيم 

لإلقامة هناك، ويوفر لهم تجربة فريدة من نوعها مع الثقافة  السيّاحوالذي يدعو 

 المحلية. 

ب الدنيا السبع" و"مخيم الملك المخيمات األخرى، مثل "مخيم عجائ

الحارث الرابع" و"مخيم الهاللي" تقدم خدماتها في جميع أنحاء بيضا، مع مراعاة 

ويمكن اعتماد مخيم   ،اختالف المعايير بينها والتي ينبغي العمل على تحسينها

العمارين القائم حاليا كنموذج إلقامة مزيد من المخيمات في أماكن مثل شكارة 

ة،  في منتصف الطريق إلى بئر مذكور، بعجة الفوقا أو شماخ، فوق أم مسعد، نمل

 العمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في الهيشة معسكر الشباب

في  كبيرة ومتاحة للشباب للحصول على الترفيه واالستجمام فرصهناك 

وبسبب التنمية الحضرية المكثفة، فإن العديد من األطفال في عمان على المنطقة، 

ن من الطبيعة في حياتهم اليومية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مومحروسبيل المثال 

وتقدم األراضي القابلة  ص الطبيعة"،حالة يشار إليها أحيانا باسم "اضطراب نق

شمال إقليم البتراء فرصة رائعة إلنشاء إما  غابات الهيشةللتطوير الممتدة داخل 

مرافق ذات تأثير قليل مثل نزل بيئية تركز تحديدا على الغابات، أو ما شابه ذلك من 

فإن أي عملية بناء تقع في هذه المنطقة التي تمثل أهم  ، ومع ذلكمخيم للشباب

يجب أن يكون تأثيرها على الطبيعة في حدوده  اإلقليمالموجودات الطبيعية في 

 ويفضل أن يكون البناء مؤقتا ويمكن إزالته عند انتهاء موسم التخييم. ،الدنيا
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  األخرى قتصاديةاال األنشطة

اإلضافة إلى فرص الدخل المرتبطة مباشرة بالسياحة هناك احتماالت ب

مما  ؛بقطاع السياحةفرص دخل أخرى ترتبط بشكل غير مباشر لتوفير عديدة 

كبر فرصاً أ تحديدا وهذا يمكن أن يمنح المرأة ،يسمح بوجود تنوع اقتصادي

ارات هو إنتاج تحف تذكارية ذات وإحدى هذه الخي ،للحصول على الوظيفة المناسبة

 .ايبضبالفعل في انتاجها  نوعية عالية الجودة والتي بدأ

 ةالحرفي المنتجات

جمعية نسائية تعاونية وحيدة قائمة أنشئت مؤخرا في بيضا وهي حاليا  كلهنا

"مركز العمارين للمنسوجات والحرف اليدوية" والتي تعمل على إنتاج الحرف 

مواد معاد تدويرها.  وذللك بسبب استعمالنادرة جدا  انتجاتهبعض من مو اليدوية. 

منطقة ف. الجمعية منتجات وتجدر اإلشارة هنا إلى انه يجب اتخاذ تدابير لدعم تسويق

 الجمعيةوقوف السيارات الحالية في بيضا ال توفر الفرصة للزوار للتوقف عند 

 التعريف وااليضاحكز لمر المقترحالموقع بما أن و النسائية لشراء منتجاتها. 

سيمكن  فإنه ،الرئيسوموقف السيارات المحاذي له بالقرب من تقاطع الطرق 

من زيارة التعاونية، مما يؤدي إلى جذب المزيد من اإلنفاق السياحي داخل  السيّاح

هناك خيار آخر، وهو بيع منتجات الحرف اليدوية في السوق الجديدة و المجتمع. 

 .ةالبتراء األثري لمحمية الرئيسرب من المدخل الُمقترح إنشاؤها بالق

وينبغي دعم المزيد من المبادرات من النساء المحليات في بيضا إلنتاج أنواع أخرى 

لة عالية الجودة، ويجب أن يتم التنسيق مع منتوجات المجتمعات يمن المنتجات األص

 األخرى في إقليم البتراء.

 

 ضيق نطاقعلى الزراعة 

إعادة تنشيط وع االقتصادي خيار إحياء ألخرى للتنوومن الخيارات ا

البتراء يعتمد عليها في  إقليمالزراعة المحليّة والتي كان االقتصاد المحلي في 

 الماضي.

من  العائد ألن الدخل ؛إن أهمية الزراعة تراجعت مقارنة بقطاع السياحة

روف المناخية القطاع السياحي أفضل وأعلى من القطاع الزراعي باإلضافة إلى الظ

اجتماعية  اً إن للزراعة والمراعي أبعادومع ذلك ف ،قطاعالرت على الصعبة التي أثّ 

محاصيل الانتاج و ،على الثقافات المحلية المتجانسة ألنها تحافظ ؛وسياحية مهمة

 .زراعية سيزيد الدخل من خالل بيع منتجات المزرعة والحديقةال

 

 

 

 التأهيل المجتمعي للمراعي 

، ي إحدى أقدم المواقع لتدجين الماعز في جميع أنحاء العالمبيضا ه

وبالتالي، فمن الممكن تنفيذ مخططات ألراضي الرعي من شأنها تحقيق أقصى قدر 

التأهيل المجتمعي للمراعي  ، كما أنمن التنوع البيولوجي وتحسين نوعية المراعي

يعمل مع خطط للرعي في َمواطن محددة، وبنفس الوقت  سيعمل على تصميم

المجتمع المحلي على تدريب الرعاة وتنويع روافد الدخل من أجل تقليل حجم 

اإلدارة الجيدة للقطيع وتحسين المراعي  بينالمزج والقطعان إلى أرقام مستدامة 

وأخيرا فإن   ،ربحية هاوتحسين المنتج وتحسين التسويق يجعل أصغر القطعان أكثر

إيجابي على كل من األسر والقطعان من خالل  التأهيل المجتمعي للمراعي له تأثير

 إشراك النساء في إدارة القطيع والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل.
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 السكنية ألحياءا تطوير
حيث أن  وتجاريةبيضا لديها القدرة على التطور أيضا إلى منطقة سكنية 

أجزاء أخرى  فيلسكان بيضا والمقيمين  ومتاحةللتنمية هناك أراضي كافية قابلة 

وهذه المنطقة ستوفر السكن والخدمات في محيط ساحر وجذاب  ،من إقليم البتراء

المشاكل البيئية ومشاكل البنية  نسبيا، على أن يتم حلّ  لٍ اع يمع مستوى معيش

 نها منبسطة نسبيا.أفي بيضا  يضاإحدى الميزات القوية لألروالتحتية الحالية. 

 

 (اإلقليممركز أي من )إمكانية وصول السيارات من وادي موسى بر تعت

إلى الشوبك،  تصل ما هناك أيضا طريق مباشرة جيدة إلى حدّ و جيدة، إلى بيضا

والى مطار الملكة علياء في  وإلى وادي عربة ومنها إلى طريق الملوك السريع

، حيث أن الطريق إلى الشوبك هو طريق ثانوي، وينبغي أن تظل كذلك عمان،

 .بر من خالل منطقة سكنية غير محبذعلى طريق يع التنميةأعمال 

 

في الموجودة تجمع بين أفضل المساكن سالمنطقة السكنية في بيضا 

ماكن األالموقع المالئم نسبيا فيما يتعلق بالوصول إلى وبين  ضواحي البلدات الكبيرة

نسبيا من وادي موسى وأم هناك بالفعل توجه لدى المواطنين األثرياء  ،التجارية

مثالي و المكان آمن وهادئ حيث إلقامة في بيضال ،األكثر كثافة سكانية ،صيحون

 لتنشئة األسرة.

 

لطاقة ماء وإمدادات ل من يةومع ذلك، فإن خدمات البنى التحتية المجتمع

كما  ،كبير حاجة إلى رفع مستوى بشكلب لمرورللصرف الصحي، وحركة شبكة لو

 من شأنه أن يضمن تقديم الحد األدنى من الخدمات. مجتمعيّ كز يجب إنشاء مر

 

تقوم بتقديم  بيضاسيتم إنشاء مراكز بين مناطق التوسع السكني في أحياء 

مستوى المعيشة لسكان وسيتحسن  ،مركزيا لتلك األحياء مجتمعيةأهم الخدمات ال

من  صول إليهايمكن الوالمنطقة بوجود مرافق الخدمات المحلية على مسافة قريبة 

ومدرسة ابتدائية وأخرى  ،اوهذه الخدمات تشمل مسجد ،على األقدام سيرا بيوتهم

ومن المتوقع أن تحتاج  ،محلية دكاكينباإلضافة إلى  ،اوملعب ،امتوسطة، ومتنزه

يحدد موقع مراكز وس ،لكل واحد منها تقريباً  ادونم 41مراكز األحياء هذه إلى 

 لما يتم تنمية وتطوير المناطق السكنية التي تخدمها.حا الصغيرة األحياء المحلية

 

 

 

 

 ،برسم بياني فقط ،األراضي في الصفحة التالية استغالليبين مخطط و  

 .مراكز األحياء هذه به أن تبنىالمكان الذي يمكن 

 

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

توسع السكنية بحيث يكون موقع كل سكن الكز مناطق االمروستغطي هذه  ،هلدور

  .الحيّ على األقدام لمركز  سيراجديد على مسافة نصف قطرها يوازي خمس دقائق 

شبكة مراكز األحياء مع بعضها  تربطممرات جميلة للمشاة في ء سيتم إنشا لذلك

   .البعض

 

بالبساتين  بيضا ُمنظمة بحيث تقع المنازل في مركز التجمع السكني ومحاطة

والحدائق )على عكس ما هو الحال عليه في  وادي موسى القديمة حيث أن المباني 

الحفاظ من أجل  ، ولذلكتقع على الشوارع، والحدائق تقع داخل المجمع السكني(

المخطط  نبييو تم  وضع جميع المباني داخل بستان،سوف ي على الطابع القائم للبلدة

 .عند تنميتهفي بيضا  راكز األحياءأحد مكون عليه يلما س تصورا
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 المستقبلية التنمية على مثال – بيضا لمدينة مخطط
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 ةالعام المواصالت

هو خدمة كافة  بيضافي  ةالعام لمواصالتل المستقبلية تنميةمن الإن الهدف 

وفي  ،م سيرا على األقدام511اصات على مسافة باألحياء السكنية بمحطة لل

 روف الراهنة وعلى المدى القصير )خالل ثالثة إلى سبعة أعوام( فإنه ينصحالظ

 .اإلقليمفي  ةالعام لمواصالتامنظومة باصات حديثة للتخفيف من مشاكل  بوضع

 يجب كما ،ممكن يجب تأسيس منظومة باصات البتراء في أسرع وقتو

على الطرق لك وذ الجديد ي قليماإلاالصطفاف في المواصالت العامة  إدخال مفهوم

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

وبهذا  ،أيضا محمية البتراء األثريّة الخلفية بالقرب من أم صيحون بهذه المنظومة

  هذه المنظومة مكان نظام المواصالت العامة الحالية. تحلّ 

 :اح على حٍد سواءالمحليين والسي السّكانوهذا المقترح هو لمصلحة 

 ألماكن االصطفاف تذكرة المحليين السّكانإعطاء  ويقترح 

باص لتوفير للطاقة تشتمل على بي قليمالمحمية في مرافق النقل اإل

المحليين الذين ال  السّكانوهذا يدفع  ،الراحة التامة للمستخدم

يستعملون مركباتهم ألغراض تجارية الستخدام وسائط النقل 

 .العام

 فإن أسعار استخدام الباصات يجب أن تكون  للسيّاح لنسبةبا أما

حتى يتسنى لهم في تذكرة دخول محمية البتراء األثريّة  متضمنة

يدفعهم  مما (اصعد وانزل)بطريقة  كل خطوط الباصات ستخداما

 وهذاالبتراء  إقليمأنحاء  كافةلزيارة أماكن سياحية أخرى في 

 .ال من المجتمع المحليسيكون له فائدة كبيرة ألصحاب األعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظومة الباصات الجديدة المقترحة

 

 
 

فإن الخط األزرق له صلة مباشرة بهم أما الخطوط  بيضابالنسبة لسكان 

بين بيضا ودالغة  يربطالخط األزرق و  األخرى فهي ألغراض تغيير الباصات.

 المقيمينوالسياح  المحليين السّكانإقليمي احتياجات كم( ويلبي كخط  41)حوالي 

السياحية أو في القرى والمخيمات  السياحيأي على طول الطريق  ،خارج المركز

 المجاورة.

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

وهذا  ( راكباً للباص. 51دقيقة وبطاقة استيعابيه تقدر بـ ) 23فيها الوقوف( في 

 باصات في الساعة وبنفس االتجاه.  3 وبمقدارالمعدل يتطلب عشرة باصات في 
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  العامة والمرافق الخدمات

 : الحدائق
بمقترحات  اإلقليمالمحليين في  السّكانمناقشات ورش العمل مع  أفضت

حيث  فتقر أماكن الترفيه داخل التجمعات السكنية في هذه المناطقي اإلقليممفادها أن 

حاجات الصغار  بعض رة هي المالعب المدرسية التي تلبيالمتوف الترفيهأماكن أن 

للبالغين. ولكن، واالستجمام  الراحةمناطق  هناك سوى القليل من ال يوجدو فقط

 مالئمة.مالعب الرياضية في المدارس غالبا ما تكون غير الونوعية  مقاساتحتى 

عب لكما يوجد م ادونم 11متنزه بمساحة  بيضا في يوجد في الوقت الحاليو

تكون المنطقة بحاجة سم 1131وتبين اإلحصاءات أنه حتى عام  . واحد رياضيّ 

 .آخرواحد  رياضي بملعو اتدونم 2بمساحة  أماكن للحدائقإلى 

 (:المدنيّ  الدفاع) والمطافئ الشرطة

حاليا، الشرطة والمطافئ يستغرقون وقتا طويال في االستجابة لحاالت الطوارئ فقي 

ة فققي المنطقققة فققي تطققور متزايققد، فهنققاك حاجققة إلققى محطققة وبمققا أن السققياح ،بيضققا

 للشرطة واإلطفاء في بيضا.

 :مساجدال

ولكن على مر الوقت فإن  المساجديقوم القطاع الخاص بشكل عام بتمويل 

 المساجدالحالية لعدد  السّكانوبحساب نسبة  . الحاجة إلى مساجد إضافية تبدو قائمة

 واحد اآلن مسجد بيضايوجد في حيث  إلقليمليمكن تقدير الحاجات المستقبلية 

أربعة  إلى فمن المحتمل أن تكون البلدة بحاجة 1131وحتى عام  يخدمها بشكل جيد

 .مساجدأو خمسة 

 

 

 

 

 

 

 : العامة والمرافق الخدمات موقع

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

 كي تشكل مراكز اجتماعية مترابطة.والحدائق والمرافق الصحية والمتاجر ل

وبناء أماكن السكن على مسافة قريبة من جميع الخدمات يمكن أن يقلل من 

البتراء تمتد  إقليمستخدام وسائط النقل المختلفة. وبما أن التنمية في حاجة الناس ال

لتطال مناطق جديدة فإنه من الضروري ترك أماكن خالية لمثل هذه المراكز 

 دم خدماتها للسكان الُجُدد.الخدمية لتق

 : واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

شبكات كما تفتقر تفتقر بعض المناطق في إقليم البتراء الخدمات العامة 

غير متكافئة في السياحة  انتج فرصيُ مما التصاالت اتكنولوجيا المعلومات و

لتحتية األساسية البنى ا التي تفتقر المجتمعات المحلية إحدىبيضا هي و  واألعمال.

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

تلعب شبكة االنترنت دوراً بارزاً ومهماً في التعليم ليس ألنها مصدر 

 العملللمعلومات فحسب بل لاللتحاق في الجامعات ولتحديد نوعية التعليم وفرص 

تصاالت لذلك فتوفير شبكة تكنولوجيا المعلومات واال باإلضافة إلى التعلم عن بعد. 

لكافة وتوزيعها توزيعاً عادالً على جميع مناطق إقليم البتراء هو هدف مشترك 

 .بشكل عام ولبيضا بشكل خاص اإلقليم
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 االجتماعية القضايا

  : التعليم

لجميع الفتيان والفتيات الذين يعيشون في  توجد هناك مدرستان في بيضا

وبناًء   السكنية. األحياءلى األقدام من م( مشياً ع 511) فةضمن مسا تقعان المنطقة

البتراء باإلضافة إلى نسبة  إقليمفي  السّكانعدد  إلىعلى النسبة الحالية للمدارس 

ث عشرة بحاجة إلى ثال بيضا٪(، فإن التقديرات تبين أن 5,3سكاني بمقدار )النمو ال

األدنى وهذه النسب يجب أن تؤخذ على أنها الحد  ،م1131مدرسة أخرى حتى عام 

 تعليمية مدارس بمستويات أوألن الحاجة قد تطرأ لمدارس ذكور وإناث منفصلة 

 مختلفة.

وفير بيئة يبدو أن المدارس القائمة حاليا بحاجة إلى تجديد وتوسيع من أجل ت

تحتاج إلى  األوضاع في مدرسة البنات بشكل خاصتعليمية أفضل لألطفال ف

تساعد على إبقاء سنها ألمهمة الحديثة إن إدخال أدوات وطرق التدريس  ،تحسين

كما أن  ،الفتيات والفتيان في المدرسة أكثر انتباها وإنتاجا في أنشطتهم المدرسية

تزويد جميع المدارس بأجهزة الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت بشكل خاص من شأنه أن 

أيضا دعم الطالب في  المهمومن  ،يسهم في تحسين إعداد األطفال لسوق العمل

تعاني التسرب وهي  أن المستوى العام للتعليم منخفض نسبيا في المنطقة إذا، بيض

هناك حاجة إلى  من المدرسة وخصوصا بين الذكور، وباإلضافة إلى ذلك، المبكر

 المزيد من دور الحضانة وروضة أطفال واحدة على األقل في بيضا.

 التوصيات

  الوعي وتطوير  لزيادةتطوير برامج تدريبية تعليمية خاصة وبرامج

ولهذه البرامج فوائد مثل  ،لتشجيع وتحفيز المهارات الدراسيةمناهج 

 حلول لقضايا اجتماعية معينة.التعزيز الثقافة المحلية وإيجاد 

  بخدمة  المتصلة تزويد المدارس بأجهزة ومرافق أفضل مثل الحواسيب

 ل..إ... ومكتبةوالمعدات الرياضية والعلمية  اإلنترنت

 ات الشباب المحليين للحصول على منح دراسية.دعم مبادر 

  إنشاء مراكز الشباب والرياضة للشباب والنساء لتوفير التدريب على

يلتقي توفير مكان  إضافة إلىأنشطة ترفيه، توفير المهارات اإلضافية، و

 .به الشباب

 مع األنشطة  يمكن ربطها برنامج نشاطات صيفية للشباب المحليين إقامة

 ي مخيم الشباب المخطط إنشاؤه بجوار غابة الهيشة.التي تقام ف

 : والطبية الصحية التحتية البنية

نسمة، من الواضح جدا  511ألن بيضا بلدة صغيرة وعدد سكانها أقل من 

بها في السنوات العشرين نه ال يمكن تبرير المطالبة بوجود مستشفى خاص أ

الوصول  يمكنهم المحليين ّكانالسمن المهم التأكد من أن جميع  المقبلة، ومع ذلك

ولذلك يقترح أن يكون في بيضا عيادة /  ،سهولة إلى الخدمات الصحية األساسيةب

مركز رعاية صحية يوفر الخدمات األساسية لمرضى العيادات الخارجية من خالل 

يوصى بتخصيص أوقات معينة لتواجد أطباء  كما ،ممرضة مدربة على األقل

باء األسنان والطبيبات وغيرها لتقديم استشارات طبية االختصاص بما في ذلك أط

في ضوء التنمية السياحية الموصى بها لمنطقة و. اإلقليممنتظمة في كل منطقة في 

ل تلبية معايير بيضا من المهم وجود رعاية صحية جيدة ومتوفرة دائما من أج

ضمن أن يكون وباإلضافة إلى ذلك فإن نظام النقل الجديد سوف ي السياحة العالمية،

في الحاالت الطارئة  االوصول إلى المستشفى اإلقليمي أكثر سهولة لسكان بيض

وعلى أي حال فإن ستقوم سيارات اإلسعاف بتوفير خدمة التوصيل إلى المستشفى  

بشكل خاص للخدمات الصحية والطبية  وبيضااحتياجات إقليم البتراء بشكل عام 

 أكثر  تفصيالً. اتقييم تتطلب

 : ياتالتوص

  تحسين الخدمات التي تقدمها العيادة / مركز الرعاية الصحية القائم حاليا

في بيضا من خالل ضمان توفير معدات كافية وأطباء اختصاص 

)استنادا إلى نظام تناوب في إقليم البتراء بأكمله( لتخصيص أوقات 

 معينة لتقديم االستشارات الطبية.

 حي حول قضايا الصحة اإلنجابية إقامة دورات تدريبية لرفع الوعي الص

للسكان الذكور واإلناث في منطقة بيضا. ويمكن تنظيم هذه الدورات 

 بالتعاون مع المدارس المحلية.
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 : التمييز

من أجل ضمان تكافؤ الفرص للشباب والشابات، ينبغي رفع مستوى الوعي 

الختيار مجال دراستهن المحليين فيما يتعلق بحقوق وإمكانيات الفتيات  السّكانلدى 

وينبغي إيالء اهتمام خاص للتضارب المحتمل لبعض األمور )ذات الصلة  ،وعملهن

على سبيل المثال( مع القيم الثقافية التقليدية، وبحث سبل إيجاد حلول لها. ‘ بالسياحة

من األمثلة على اآلثار المترتبة على عدم تكافؤ الفرص هو التأخر في كسب الدخل 

التعليم العالي، وبالتالي تأجيل الخطط الفردية بشأن تشكيل األسرة وحيازة المرتبط ب

الممتلكات الشخصية، فضال عن فقدان النفوذ في عملية صنع القرار داخل البيت 

 .وخارجه

 : التوصيات

  جنسين ، وعن أهمية للحقوق االجتماعية الزيادة الوعي بلعقد ورش عمل

بالتعاون مع مدرسة  المالئمة وذلكحصولهن على المهنة تعليم اإلناث و

 البنات المحلية ومركز الحرف اليدوية.

  ،تنظيم حمالت توعية بشأن الزواج المبكر )بما في ذلك الزواج القسري

تقل  اللواتي سواء كان ذلك ألسباب اجتماعية أو اقتصادية( بين الفتيات 

إلى  في كثير من األحيانهذا الزواج  يؤديحيث  ،سنة 18أعمارهم عن 

 مشاكل تتعلق بالصحة اإلنجابية.

   رفع مستوى الوعي حول إمكانية إكمال الشابات المتزوجات تعليمهن 

 كيفية تحقيق ذلك.و

 

 :المحلية والعادات الثقافة على للسياحة المحتمل التأثير
بيضا هي منطقة ستشهد تنمية سياحية مستقبلية محتملة في إقليم البتراء. 

يسكن المنطقة هو على علم بهذه الفرص، ويحرص على  المجتمع المحلي الذي

قد تساعد  ، وباإلضافة إلى ذلكاالستفادة منها من أجل الحصول على دخل الئق

السياحة على تحسين المرافق العامة، كما حدث بالفعل في أم صيحون ووادي 

ي خالل اللقاءات مع رجال ونساء المجتمع المحل السّكانموسى. ومع ذلك فقد أظهر 

 مخاوفهم بشأن تأثير السياحة على ثقافتهم وتقاليدهم المحلية.

 

 

 

 

 

 

 : التوصيات

 

  رفع مستوى الوعي لدى سكان بيضا حول القضايا التي قد تنشأ من تأثير

، مثل أشكال المالبس المختلفة، السيّاحالثقافات األجنبية عن طريق 

 قافات.وعادات األكل والشرب، والسلوكيات المختلفة من شتى الث

  إشراك سكان بيضا بنشاط في مخططات مجتمعهم، والنظر في رغباتهم

 فيما يتعلق بدرجة مشاركتهم في السياحة.
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  الصحي الصرف مياه ومعالجة سيولال :المياه

 : المياه تزويد

وقد بلغت حصة   المياه في األردن. يدوعملية تزتنظم الحكومة األردنية 

ونظراً لشح المياه   ( لتر يومياً.114) 1117لسنة مياه في محافظة معان الفرد من ال

 في األردن فإن هذه النسبة مرشحة لالنخفاض.

مثل  اإلقليمجوفية في  لتزود بالمياه من آبارلالجوفية حالياً تُستخدم المياه 

ى استكشاف مصادر أخر ال بّد منولتلبية الطلب المتزايد على المياه   آبار القاع.

 وهي تحت العمل اآلن:أوالخيارات اآلتية تمت دراستها   جديدة.

 مياه الديسي: 

ومن المتوقع االنتهاء  1111بدأ العمل في هذا المشروع في بداية عام 

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

بالمياه الجوفية من حوض مياه الديسة والمدورة الواقع في جنوب 

على طول الطريق الصحراوي للمياه الخط الناقل  ويمتد هذا  ألردن.ا

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

 باحتياجاته من المياه. اإلقليمالبتراء سيزود  إقليمالديسي إلى 

 

  قناة البحرين –قناة البحر األحمر والبحر الميت: 

كانية شق قناة من البحر األحمر في العقبة يقوم هذا المشروع على إم

إلى البحر الميت مستفيداً من جريان الماء عن طريق الجاذبية في 

الطاقة المائية لتوليد الطاقة  وستستخدم  جزاء الطريق.أمعظم 

ستغل جزء من هذه الطاقة في تحلية مياه البحر أو تحلية سيُ والكهربائية 

وال يزال المشروع  ياه وادي عربة. المياه الجوفية المالحة من حوض م

 في مرحلة الدراسة.

 أو الجديدة حاليا تطوير آبار المياه الجوفية الموجودة. 

 

 

وبشكل عام، ياُلحظ عدم وجود بنية تحتية أساسية ومرافق عامة إلمدادات المياه في 

 بيضا.

 :الصحي الصرف مياه معالجة

طة تنقية مياه محإن   الصرف الصحي.موصولة بشبكة  منطقة بيضا

م 411,3معالجة )لالصرف الصحي مصممة 
3

  يومياً. الصرف الصحي( من المياه 

م 121,7ومع ارتفاع نسبة مياه الصرف الصحي إلى )
3

فإن  1131( يومياً في عام 

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

باإلضافة إلى   ( أخرى يومياً.

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

عب وستتاألخرى بحاجة إلى إعادة تصميم لكي  والمجتمعات المحليةموسى 

 الصرف الصحي.مياه الكميات المتزايدة من 

 :سيولال

المحلية  اإلقليماعتبار مجتمعات  ،من منظور بيئي ،من غير المنطقي 

 اصة المائي.مجرد بلديات معزولة عن محيطها الطبيعي وخ

و  Gو  Fو  Eو  D و C و Aتبين الخريطة في الصفحة التالية مستجمعات المياه )

H  وK ويمكن استغالل هذه المستجمعات للحصاد  البتراء.  إقليم( الموجودة داخل

زراعة والمائي أي جمع وتخزين المياه لألغراض الزراعية مثل سقاية الحيوانات 

يقدر حجم الماء الكلي المتدفق من هذه و  الخضروات على نطاق محدود.

ويمكن جمع  مليون متر مكعب.  2,1المستجمعات والمستجمعات الفرعية بحوالي 

   .البركمياه بسيطة مثل السدود الترابية و جمع هذه المياه وتخزينها باستعمال أنظمة
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 البتراء إقليممستجمعات المياه في 

 
 
 

 

 

كما هو موضح على  G و Aا لمستجمعات األمطار وفقبيضا د منطقة حدّ تُ 

وتمتد  ،وتفرغها في وادي عربة إلى الغرب الصورة والتي تجّمع سيول األمطار

بناًء على  الجريانوتحدد كمية  ا( دونم481,13على مساحة ) Aمنطقة مستجمع 

ينتج ٪ 8ملم ودرجة تدفق مقدارها  151معدل التساقط المطري السنوي والبالغ 

 متر مكعب. الف 311حوالي  عنها

مع نمو  أهمية كبيرة اوتصريفها سيصبح ذ السيول من حمايةالنظام إن 

 المفتوحة علىويمكن أن يساعد التقليل من العمران في المناطق  بيضاالمجتمع في 

 .األرضالمحافظة على التدفق المائي وزيادة تخزين المياه في طبقات 
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  اقةالط إدارة

البتراء  إقليملم يتم الحصول على معلومات عن استهالك الطاقة من سلطة 

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

أو  كيلو واط / ساعة في السنة.  222,1استهالك الفرد من الطاقة الكهربائية يبلغ 

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

يأخذ بعين االعتبار االستهالك الكبير للطاقة الكهربائية من قبل الفنادق والمرافق 

 السياحية األخرى.

ية حيث يوجد محطة كهرباء واحدة قليمموصولة بشبكة الكهرباء اإل وبيضا

في المستقبل على مصادر  وسوف يتم التركيز ،هاواثنتان خارج حدود البلديةداخل 

إن تطبيق معايير  ،إلى مجتمع صديق للبيئة بيضاالطاقة البديلة كخطوة لتحويل 

حافظ على الطاقة سي بيضاداخل  المنشآتلجميع  )الصديقة للبيئة(الخضراءاألبنية 

 ذروة.ها في وقت الستهالكاويساعد على التقليل من 

لشمسية وتوليد الطاقة عن نشاء وحدات الطاقة اإلويجب إعطاء األهمية 

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

 .بيضا

 عيونوعن  السياحيطريق الويجب أن تكون مثل هذه المرافق بعيدة عن 

 الزوار لمحمية البتراء األثريّة.

 1111 – 1117تتضمن الخطة االستراتيجية لقطاع الطاقة في األردن لعام 

 بعض التوصيات لترشيد استهالك الطاقة واالستفادة من الطاقة المتجددة وهذه

وصى يُ ولذلك البتراء  إقليم كافة علىإنما وفقط  بيضاتنطبق على ال التوصيات 

 درجة. ألقصىتطبيقها ب
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   البيئة

 G و Aوفقاً لمستجمعات األمطار  بيضاعتبارات بيئية تم تحديد منطقة ال

 موضح في الصورة. كما هو

 : االنجراف ومنع التربة على المحافظة

المحافظة على التربة ومنع انجرافها وحجز مياه األمطار بشكل فّعال هي 

عمل مصاطب  وذلك عن طريقإجراءات يمكن تحقيقها بنفس الطريقة بالضبط 

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

هذه المصاطب  زيادةويمكن   .بهاهو اإلجراء الذي يحقق النتائج المرغوب وهذا 

 المناسبة الظروف مما يهيئ بيضاعلى مسافة يمكن بلوغها سيراً على األقدام من 

لتنمية زراعة المنتجات العضوية والمحلية على نطاق ضيق وذلك لتزويد مطاعم 

لتطوير زراعة النباتات الطبية  كذلكو)بوتيك اوتيل( بما تحتاجه من هذه المنتجات 

 والعطرية على نطاق ضيق.

 :التوصيات

 المصاطب لقطع األراضي التي تخصص للزراعة على نطاق  زيادة أعداد

 م من المناطق المأهولة. 511ضيق ضمن مسافة 

 :األثرية المياه أنظمة تأهيلو ادخال إعادة

األخرى موجودة في  األثريةال زالت أنظمة المياه النبطية وأنظمة المياه 

حتى اآلن على الرغم من  زال الكثير منها فعااليال وبما فيها المصاطب  اإلقليم

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

دليالً ساطعاً للنظام المائي  تُشكلوخزانات المياه واآلبار والقنوات والمصاطب 

التحتية األساسية في الوقت الحاضر والتي يمكن إعادة تأهيلها بكلفة  المحلي وللبنى

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

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

 للجريان السطحي.

ألنها ال زالت  ؛ية هذه هو دليل واضح على االستدامةإن بقايا األنظمة المائ

موجودة وال زالت عاملة على الرغم من غياب الصيانة لفترات تمتد إلى عقود في 

 األثريةإن تبني تلك التصميمات   بعض الحاالت وإلى قرون في غالبية الحاالت.

ضيحه يجب شرحه وتوالمثالي والذي  جراءاإللالستعمال في الوقت الحاضر هو 

 . للمواطنين

 )مثل السدود( من الواضح أن ليس ثمة فائدة من بناء أنظمة حماية ضخمةو

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

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

اق ضيق وإصالح السدود والخزانات وحماية التربة مائية )هيدروليكية( على نط

كبيرة وذلك بالتحكم بشكل منفصل بالشعاب وروافد األودية ال تشكل الفيضاناتومنع 

 وبكبح جماح الجريانات السطحية على المنحدرات.

مالكي يجب تطوير سياسة للحصاد المائي بطريقة معينة بحيث أن وكما 

في  مالكي األراضييحرمون من المياه من قبل  في المناطق المنخفضة ال األراضي

وعلى المنوال نفسه يجب تنظيم  ،المستجمعات المائيةالمناطق األعلى والقريبة من 

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

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

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

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

 على المراعي في سفوح المنحدرات.

 :التوصيات

  تدّخل (م فوق سطح البحر 115,1)أعلى من  العليا المائية المستجمعات :

عمل مصاطب على نطاق واسع لكبح جريان المياه على غرار و بسيط

 .اإلقليمالمصاطب الموجودة في كافة أنحاء 

 م فوق سطح البحر فما دون( يقام  115,1)من  الدنيا المائية المستجمعات

 الحيوانات. فيها سدود كبيرة ألغراض ريّ 

 طور مصطلح يستخدمه إعادة تأهيل ينابيع المياه على طول "الطور" )وال

المحليون كاسم للطبقة الصخرية الرملية الكثيفة التي تمتد من  السّكان

دالغة والذي أنشئت عليه معظم القرى في  من جنوبالالشوبك حتى 

 .(األصل ألنه يعج بينابيع المياه

  مراقبة استعمال الينابيع في الطور والسماح لبعض المياه باالنسياب للعودة

 لبيئي.إلى النظام ا

  بلدية  فيكمتطلب إجباري للبناء  األبنيةإدراج قانون جمع مياه سطوح

 والبلديات األخرى. بيضا

  تنفيذ عملية استصالح لمنطقة تجمع المياه في وادي بيضا على وجه

في وادي بيضا أصبحت بالفعل في التعرية السرعة. إذ أن عملية 

صغيرة واألراضي مرحلة متقدمة جدا، والتي تسبب التلف للبتراء ال

 الزراعية التي تقع باألسفل منها.
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  :والتشجير المراعي إدارة

المنحدرات ويوفر الظالل ويحجز مياه  يثبتوالتشجير  إعادة التحريج

الستخدامات السياحة باإلضافة إلى أنها تشجع وتزيد  مناسبة األمطار ويخلق بيئة

 من التنوع الحيوي لنظام بيئي صحي.

موجودة بالفعل وهي  األثريةلمحمية البتراء  التشغيليةالخطة  إرشاداتإن 

تدمير ما تبقى لمنع و ،ممتازة جداً وتوازن بين واقع حماية البيئة وبين التغير البيئي

 وإعطائهم أحراجعلى جهود التحريج يجب استئجار طوافي  وللمحافظةمن الغابات 

 يجب تشديد العقوبات خصوصاً كما  ،ة لتفعيل قوانين الحراج والغاباتسلطة قويّ 

المعّمرة بحيث تتخطى هذه العقوبات مجرد  األشجارالذين يقومون بقطع  أولئك على

 تغريمهم قيمة أخشاب الوقود التي قاموا بتقطيعها.

وتستثمر مناطق النظام البيئي الحساس تقوم بحماية أنظمة الرعي  إدارةن إ

تقسيم المناطق المخصصة ن كما أ ،حساسية األقلالمناطق  على الدوام في

أكثر مناطق استخدام كثيف ومتوسط وخفيف سيخلق بيئة كالسياحية  لألغراض

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

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

من شأنه فرض رسوم على الخدمات في المناطق السياحية الدولية و مستدامة كذلك.

 لسياحة المحلية.ا التنزهدعم مناطق أن ي

بُنى ال سيوفرمناطق السياحية فإن تنمية المسالك البرية الوفي سياق تقسيم 

مثل رحالت السير على األقدام ورحالت  طويلةإقامة  ألنشطة تتطلبتحتية ال

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

باإلضافة  ،وحيوانات النقل وممارسي رياضة المسير الطويل والمركبات بدخولها

إلى ذلك يجب منع بناء الطرق وقيادة المركبات خارج الطرق المخصصة لذلك منعاً 

لى الغطاء مزيد من التأثيرات السلبية على التربة وعال حدوث باتاً وذلك لتجنب

 النباتي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التوصيات

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

 بنك للبذار. وإذا دعت الحاجة يتم بذر بذور محلية من نباتات محلية   انشاء

 في مستجمعات المياه.

 ية يجب حماية غابات الهيشة، بما في ذلك وضع برنامج صارم إلدارة عمل

الرعي لتشجيع إعادة الغطاء النباتي األصلي في المنطقة. من 

الحلبي المستحسن إعادة تشجير )منطقة اختبار( بأشجار الفستق 

صيل بين البلوط والفستق إذا كان باإلمكان إحياء الجمع األلمعرفة ما 

ومن الممكن أن يكون منسوب المياه الجوفية قد انخفض حتى  ،الحلبي

 ثل هذا البرنامج سيكون غير مجد.اآلن بحيث أن م

  يجب وضع خطة إدارة تركز على قضايا هامة مثل مكافحة الرعي

الجائر، حظر قطع األشجار وحراثة األرض، زراعة البلوط، واتخاذ 

المحليين لحماية الغابات من االستغالل  السّكانتدابير لزيادة الوعي بين 

مية( لحماية وإعادة بناء الجائر. كما وينبغي النظر في إنشاء )غابة مح

 غابات شجر العرعر إلى الشمال من بيضا قرب بعجة.

  عندما يطبق نظام المصاطب بتدخل بسيط على نطاق واسع ) وهذا ال

ترك لكي يشمل األرض الزراعية ( فإن الغطاء النباتي يجب أن يُ 

 يستعيد وضعه بشكل طبيعي.

  ًعلى الكتلة الحيوية  تطبيق نظام إدارة رعي ومراعي محلية مناسبة بناء

 )المراعي( وعدد القطعان.

  عمل بحوث عن أنواع األعالف الجافة المحلية وتطويرها في مشروع

 مياه الصرف الصحي. وادي موسى إلعادة استخدام
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 :حماية الحياة البرية
في إقليم البتراء  - نوخصوصا الثدييات وطيور السما -ة الحياة البريّ 

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

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

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

القوارض. ويجب منع  في مكافحة اإلقليمالمثال، أهمية الثعابين غير المؤذية في 

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

 عقوبات لجعل الحظر فّعاال.

 

عدد الكالب الضالة في بيضا، سد األحمر )حول محطة معالجة المياه وما 

فالكالب  (، وبعجة، خارج تماما عن السيطرة،يرتبط بها من األراضي الزراعية

على الحياة البرية في  شديدالة تتنقل في مجموعات كبيرة وتمارس ضغطا الضا

وكانت هناك عدة ، كما أنها تهاجم راكبي الخيل وترعب المتجولين، المنطقة

محاوالت للسيطرة على وباء الكالب الضالة عن طريق تسميمها، وهذا بدوره 

لهذا اإلجراء فإن يشكل خطرا على غيرها من الثدييات. وعلى الرغم من الكراهية 

في ‘ لغزال البغل’صيد الكالب قد تم بالتأكيد استخدامه سابقا )مثل الصيد المرخص 

حدائق والية كاليفورنيا والغابات الوطنية األمريكية(، والذي أثبت نجاحه.  وسيكون 

من المفيد أيضا وضع أنظمة للتحكم في الحيوانات تتطلب ترخيصها وتعزز تعقيم 

 والحيوانات األليفة، مع االخذ بعين االعتبار االستثناءات المناسبة. الكالب العاملة

 

 التوصيات

 .فرض حظر صارم على صيد الحيوانات البرية 

 وسد األحمر ،اتخاذ تدابير للسيطرة على أعداد الكالب الضالة في بيضا، 

 مور الملحة حاليا.وبعجة وذلك لكونها من األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة االستخدام
ضا وخصوصا على طول طريق وادي عربة، وفي األجزاء السفلية منطقة بي

بأسره في عطلة نهاية  اإلقليممن غابات الهيشة هي مكان شائع لتنزه سكان 

وبما أنه ال يوجد هناك لوائح وأنظمة سارية المفعول فيما  األسبوع، ولسوء الحظ

خالل جمع الحطب يتعلق بالتنزه فإن الناس يلحقون أضرارا بالبيئة في المنطقة من 

ومن  ،بشكل مفرط من غابات الهيشة، وترك النفايات وراءهم في كثير من األحيان

المهم أن يتم اتخاذ تدابير صارمة، حيث أن المشكلة سوف تتفاقم مع تزايد عدد 

 المحليين وأعداد الزوار القادمين إلى بيضا. السّكان

 

 التوصيات

 مات األساسية، مثل الحمامات تحديد وفرض مناطق للتنزه مع تطوير الخد

وتوفيرحاويات للتخلص من النفايات، ومياه وحفر مخصصة إلشعال 

. وفرض رسوم على الزوار ر، وأماكن مرخصة لبيع الحطب، ... إل.النا

 مقابل الدخول للمتنزه واستخدام العائدات لصيانته. اإلقليمخارج  نم

  طراف الغابة للتنزه أ غابات الهيشة، وتنمية مناطق علىحظر التنزه داخل

 تكون مراقبة بشدة.

  تنمية مناطق تنزه محلية مجانية في سد األحمر )محطة معالجة مياه

الصرف الصحي(، والتي هي بالفعل مكان شائع للنزهة المحلية.  مع 

 استمرار استخدامها كمكان لجمع الحطب  لتحمل تكاليف الصيانة.
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