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املقدمة
تبحث هذه الدراسة يف َمنعة العقبة واستدامتها من خالل أحيائها ،وعليه؛ فهي ت ُحلل وت ُق ّيم الوضع الحايل
والتحديات التي نشأت خالل جائحة فريوس كورونا ،كام تضع تصو ًرا السرتاتيجيات طويلة املدى.
باستخدام نهج إدارة التغيري ،باإلضافة إىل استعراض العديد من األحياء ،حيث يُركز التحليل عىل قضايا
البيئة والتنقل ،إىل جانب تحديات املشاركة املجتمعية؛ واستنا ًدا إىل التحليالت الشاملة واملوالتخطيطتعمقة،
اقتحت مجموعة من املُك ّونات والعنارص قصرية وطويلة املدى املمكنة إلنشاء أحياء مستدامة ومنيعة
ُ
و ُمجهزة للتعامل مع أي أزمة مستقبلية.
ميكن اعتبار هذه الدراسة كحصيلة التعاون الدينامييك بني العديد من األطراف التي أَجرت دراسة مكثفة
إلحياء العقبة ،وخرجت مبجموعة حلول مقرتحة للتعامل مع القضايا املُلحة املطروحة عىل الطاولة.

منتدى األعامل الهنديس
هو جمعية عضوية ومتثيلية تقدم الخدمات املهنية للرشكات االستشارية يف مجال هندسة العامرة والهندسة
بشكل عام ،ومقرها اململكة األردنية الهاشمية ،حيث تتمثل أهداف املنتدى الرئيسية يف تعزيز الجودة
فضل عن تسهيل التجارة من خالل تطبيق أفضل املامرسات يف األسواق
والتميز ومعايري التنافس يف القطاعً ،
األردنية وأسواق التصدير الخارجي عىل حد سواء.
منتدى األعامل الهنديس هو جمعية غري ربحية تدعم أعضاءها من خالل التواصل والتشاور مع الوكاالت
الحكومية فيام يتعلق بالقضايا املهنية والتنظيمية ،وتوفري املعلومات ،والتدريب عىل األعامل ،والتعليم
وتعزيز روابط التجارة الدولية.
منتدى األعامل الهنديس مدعوم من نقابة املهندسني األردنيني ولجنة املكاتب الهندسية ،ويعمل بشكل وثيق
معها من خالل الحوار املستمر واللجان املشرتكة.

مؤسسة فريدريش إيربت
مؤسسة فريدريش إيربت هي مؤسسة سياسية غري ربحية أملانية تقوم عىل مبادئ الدميقراطية املجتمعية؛
تأسست عام  1925لتعزيز التعاون الدويل ،والتعلم والبحث يف أملانيا وخارجها.
عمن عىل تعزيز الدميقراطية االجتامعية ،والنمو االقتصادي املستدام ،واملشاركة
تركز أنشطة املؤسسة يف ّ
السياسية ،والعدالة االجتامعية واملساواة بني الجنسني ،باإلضافة إىل املساهمة يف السالمة واألمن يف املنطقة
واالستدامة البيئية من خالل مرشوع الطاقة واملناخ اإلقليمي.
يدعو مرشوع الطاقة واملناخ اإلقليمي يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل إحداث التغيري يف أمناط
استخدام الطاقة ليتم االعتامد عىل مصادر الطاقة املتجددة واالستهالك األكرث كفاءة للطاقة .كام يعمل
املرشوع عىل البحث املتواصل عن حلول لتحقيق العدالة االجتامعية يف تحول قطاع الطاقة لنضمن الحامية
لكوكب األرض والناس عىل حد سواء.
ونظ ًرا أل ّن منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا هي واحدة من أكرث املناطق تأث ًرا بتغري املناخ ،فإننا نساهم
يف التغيري من خال تقديم املشورات السياسية ،والبحث ،والتوعية يف مجال سياسات التغري املناخي ،وتحول
قطاع الطاقة ،واالستدامة الحرضية .كل ذلك بالرشاكة مع املؤسسات البحثية ومنظامت املجتمع املدين
والرشكاء اآلخرين يف املنطقة ويف أوروبا.
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 1.1الهدف من الدراسة
تعترب العقبة مدينة نامية ذات ثقافة نابضة بالحياة ،وبيئة استثامرية رائدة ،وإمكانية جذب سياحي كبرية،
حيث تلعب العقبة دو ًرا رئيس ًيا يف تنمية االقتصاد األردين وذلك باعتبارها املدينة الساحلية الوحيدة يف
األردن.
التحض والتصنيع تأث ًريا سلبيًا وكب ًريا للغاية عىل املناخ واملجتمع ،مبا يف ذلك انبعاثات غاز
تؤثر زيادة معدالت
ّ
ثاين أوكسيد الكربون ( ،)CO2وإصابات حوادث املرور ،وتلوث الهواء ،والحياة االجتامعية ،وفقدان املساحة
يف الشوارع .يف القرن الواحد والعرشين ،فرضت الضغوط العاملية عىل مستوى املدن تحديات جديدة – مثل
تغي املناخ ،والتقلبات االقتصادية ،واألمراض واألوبئة.
ُّ
للتغلب عىل هذه التحديات ،واستيعاب النمو السكاين واالقتصادي يف العقبة ،يتعني علينا النظر إىل املستقبل
والتفكري بكيفية بناء أحياء منيعة تعكس ُهوية املدينة و ِقيمها ،حيث يتضمن هذا ،باإلضافة إىل النمو
أيضا؛ ونسعى دامئًا ل ُيشار إىل مدينة العقبة بأنّها
االقتصادي ،النظر يف األبعاد االجتامعية والبيئية لالستدامة ً
املدينة التي تتميز عن غريها بجودة الحياة واألحياء املميزة فيها.
تهدف هذه الدراسة اىل تقديم إطار عمل لخطة التغيري التح ُّويل يف أحياء العقبة لبناء مدينة مستدامة وذات
منعة ،تتمتع ببيئة أفضل ،وإمكانية تنقل مستدامة ،وتحقيق للعدالة االجتامعية.
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 1.2تأثــر جائحــة فريوس كورونا (كوفيد – 6)19

مــا قبل (كوفيد 9 )19-

خالل الحظر

نتيجة لالنتشار املستمر ملرض فريوس كورونا (كوفيد –  ،)19بدأ املسؤولون يف األردن بتنفيذ إجراءات إغالق
غري مسبوقة يف جميع أنحاء اململكة ،ومبوجب اإلجراء املتّبع يف العقبة ،مل يُسمح لألفراد بالدخول أو الخروج
من املدينة بدون تصاريح خاصة.

))

وسمح فقط للمتاجر املحلية
وقد تم إغالق جميع املدارس والجامعات واملؤسسات العامة واألعاملُ ،
وسمح للمواطنني بالخروج خالل ساعات
األساسية بالفتح مع االمتثال لربوتوكوالت صحية صارمة؛ هذا ُ
محددة من النهار ،س ًريا عىل األقدام ،لتأمني احتياجاتهم األساسية ورشاء الرضوريات من املتاجر واملحال
التجارية املتوفرة يف الحي آن ذاك (برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.)2020 ،

تلوث الهواء

تحسن جودة الهواء
ُّ

كان تأثري مرض فريوس كورونا (كوفيد –  )19وإجراءات اإلغالق كب ًريا ج ًدا عىل املجتمع واالقتصاد والبنية
أيضا ،ولقد سنحت الفرصة مع هذا النمط الجديد يف الحياة ،لندرك رسي ًعا االحتياجات األساسية
التحتية ً
لإلنسان واملتمثلة يف املساحة والحرية والطبيعة؛ حيث كانت إىل ح ٍّد كبري مفقودة.
عم ميكن أن تكون عليه الحياة يف املدن ويف أحيائنا دون
لقد أعطتنا القيود املفروضة عىل الحركة ً
أيضا ملح ًة ّ
املستويات الكثيفة لحركة املرور ،والناجمة بشكل خاص عن استخدام السيارات الشخصية بنسب عالية،
أيضا؛ وأصبح امليش وركوب الدراجات الهوائية أسهل بكثري،
ونتيجة لذلك؛ انخفض تلوث الهواء والضوضاء ً
وتم تشجيع الناس عىل دعم متاجرهم املحلية يف أحيائهم ،وبذلك ميكن الدعوة إىل رضورة استمرار مثل
هذه االتجاهات وسلوكيات التنقل التي لوحظت أثناء الحظر إىل ما بعد الجائحة ،وليس فقط يف حاالت
الطوارئ.

االزدحام املروري

وسائل النقل النشطة

االعتامد عىل األسواق الكبرية

املتاجر واملحال التجارية يف األحياء
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 1.3خصائــص املنعة الحرضية
املدن ذات املنعة
تتميز املدن ذات املنعة بقدرتها عىل تح ّمل أو امتصاص تأثري املخاطر من خالل املقاومة أو التك ُّيف ،مام
ُ َيكّنها من الحفاظ عىل وظائف وهياكل أساسية معينة خالل األزمات ،والعودة إىل توازنها والتعايف من
األحداث (مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث.)2007 ،
قدمت جائحة فريوس كورونا (كوفيد –  )19فرص ًة غري مسبوقة لفهم كيفية تأثر املدن باألوبئة ،وما هي
اإلجراءات الالزمة للتقليل من تأثريها وتعزيز املنعة الحرضية ،ويجب أن تضمن املدن أ ّن اسرتاتيجيات
ويكن للنهج القائم عىل املنعة أن
التعايف وقرارات االستثامر لديها تعزز منعة املدينة بدالً من إضعافهاُ ،
يكون مفي ًدا يف أي فرصة للتخطيط ،وال سيام اآلن إذ تحتاج املدن ألفكار جديدة ملساعدتها عىل تج ُنب
أزمات وحوادث مامثلة.
يتطلب هذا تغي ًريا جذريًا يف القدرات ،وذلك من األوضاع الحالية الصعبة التي تتحدى املنعة الحرضية
وتتسبب يف تدهورها إىل األوضاع الجديدة ذات املنعة األعىل ،ويحتاج مثل هذا التح ُّول إىل تعزيز وربط
جميع األبعاد األساسية للمنعة الحرضية والتي تشمل الناس (األفراد واملجتمعات) ،واألماكن (البنية التحتية
واألنظمة البيئية) ،والحوكمة (املؤسسات ،والرشكات ،والسياسات ،والقوانني)( .رشكة اروب للخدمات املهنية،
)2014

 .1منعة الناس
أيضا باملنعة االجتامعية ،هي قدرتهم عىل التنظيم الذايت وحشد مهاراتهم وقدراتهم
منعة الناس ،واملعروفة ً
للحصول عىل فرص جديدة وتوليد أشكال جديدة من االبتكار ،وكذلك قدرتهم عىل العمل يف تضامن ع ِقب
حدوث أي اضطراب.
 .2منعة األماكن
مثة تأثري كبري ملظهر املدن ومكنونها الطبيعي عىل قدرتها عىل التعايف واالستمرار بعد الضغوط والصدمات،
حيث يتعني عىل املدن العمل إليجاد البيئة املستدامة ،األمر الذي يتطلب الحفاظ عىل املوارد الطبيعية،
وحامية األنظمة البيئية لدعم رفاه وجودة الحياة يف املدن ،كام يجب أن ت ُحافظ البنية التحتية عىل وظيفتها
مع مرور الوقت بغض النظر عن الضغوط والصدمات التي تشهدها ،وأن تتكيف كذلك مع كافة االحتياجات
االجتامعية لليوم ولألجيال يف املستقبل.
 .3منعة الحوكمة
القيادة االستباقية مهمة ج ًدا لبناء املنعة الحرضية؛ فمن املهم التنبؤ بالصدمات وفهم نقاط الضعف التي
طال أمدها بسبب الضغوط الحرضية ،هذا ويجب تحديد أهداف واضحة و ُمو ّجهة نحو االستدامة إىل جانب
متكني املواطنني من التصميم واإلنشاء واإلنتاج بشكل مشرتك ،وذلك لتح ُّمل املسؤولية واملساءلة املشرتكة
عن املنعة الحرضية الحالية واملستقبلية ،ولدعم العمل السيايس ،تتطلب اإلجراءات املقرتحة إقامة رشاكات
متعددة تضم الجهات الفاعلة العامة والخاصة واملدنية.
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األحياء املنيعة
الناس

تتواجد األحياء يف املدن ،ولها خصائص مادية واجتامعية واقتصادية مميزة ،كام أنّها تُ ثل إحدى الوحدات
الرئيسية التي تُساهم بشكل مهم يف تشكيل املدن ،حيث يعيش الناس ويقضون معظم أوقاتهم ،وعليه؛ فإ ّن
تخطيط وتصميم األحياء ذات املنعة باعتبارها وحدات جغرافية واجتامعية أساسية له دور مهم يف إنشاء
املدن املنيعة.

مشاركة املجتمع املحيل
واالعتامد عىل الذات

املنعة هي تعزيز استجابة مجتمعنا وقدرته عىل التك ُّيف مع التغيريات الكبرية والتحديات العميقة .إذ
نُنشئ مجتم ًعا أقوى وأكرث ترابطًا ،يتم فيه تلبية االحتياجات األساسية للجميع ،وموازنتها مع احتياجات هذا
الكوكب ،كام ميكن بناء شعور أكرب باالرتباط والتواصل مع األشخاص واألماكن التي نعيش فيها ،حيث نحقق
االستقاللية ونحتفي بها ونُنمي «االعتامد عىل الذات عىل املستوى املحيل».

املنعة
الحرضية
الحوكمة
الرشاكة مع املجتمع
والتواصل مع صانعي
التغيري

وعليه ،نُع ّرف منعة الحي بأنّها قدرته عىل التك ُّيف والعمل مبنهجية استباقية بحيث يضمن توفري سبل عيش
مستدامة للمجتمع وقدرته عىل التعامل وقت األزمات( .مؤسسة فريدريش إيربت)2020 ،

األماكن
البنى التحتية القوية
واألنظمة البيئية الحرضية

أبعاد املنعة الحرضية
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سامت منعة االحياء
يف هذه الدراسة ،نقوم بتقديم إطار العمل للتغيري املقرتح يف أحياء العقبة ،والذي يستهدف  13سمة تتعلق مبنعة األحياء.
تقع هذه السامت ضمن أربعة فئات رئيسية :التخطيط الحرضي ،التنقل ،البيئة ،إرشاك املجتمع.

التخطيط الحرضي

التنقل

إرشاك املجتمع

البيئة

االستخدام الفعال للمنطقة املُطورة
بحيث يكون بأكفأ طريقة ممكنة
(التطوير املدمج/املكثف).

شوارع وخطوط نقل مرتبطة ومتصلة
بشكل جيد ت ُشجع عىل امليش
واستخدام الدراجات الهوائية ووسائل
النقل العام.

الحفاظ عىل املناطق الطبيعية،
والنظام البيئي املوجود ،والتنوع
البيئي الحيوي.

الفرص املتساوية لكال الجنسني

تن ُّوع متكامل ومزيج من الحدائق
والفراغات الحرضية املتاحة واملناسبة
ملجموعة كبرية من الفئات العمرية
وذوي االحتياجات الخاصة.

خدمات النقل العام اآلمنة واملوثوقة
وعالية الجودة والتي ميكن للجميع
الوصول إليها.

كفاءة استهالك الطاقة والطاقة
املتجددة وانبعاثات منخفضة من ثاين
أكسيد الكربون .CO2

الخدمات الشاملة الالشخاص ذوي
االعاقة.

الوصول إىل الخدمات ضمن مسافة
ميكن قطعها س ًريا عىل األقدام.

الحد األدىن من التأثري البيئي
وانبعاثات ثاين أوكسيد الكربون CO2
املنبعثة من السيارات.

اإلدارة املستدامة ملياه األمطار.

إرشاك املجتمع يف عمليات التخطيط
وصناعة القرارات.

مامرسات إدارة النفايات املستدامة.

9

 .2مدينة العقبة :نظرة عامة

 2.1التخطيــط الحــري يف مدينة العقبة

تتمتع مدينة العقبة مبوقع اسرتاتيجي يف جنوب األردن ،حيث تقع عىل خليج العقبة عىل طرف البحر
األحمر عند مفرتق الطرق الذي يجمع قاريت آسيا وأفريقيا ،وقد بلغ سكان املدينة  213,000نسمة يف ،2020
كام أ ّن مساحتها تصل إىل  375كيلومرت مربع ،وتغطي واجهة بحرية بطول  27كيلومرتا ً (دائرة اإلحصاءات
العامة .)2020 ،يف إطار أهم املبادرات التي أطلقتها اململكة األردنية الهاشمية لدعم االقتصاد املحيل،
ولتحقيق الدوافع التنموية وزيادة الدخل القومي ،تم تأسيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة يف
 ،2001باعتبارها منطقة استثامرية متطورة تضم العديد من األنشطة االقتصادية املعفية من الجامرك وتتمتع
باإلعفاءات الرضيبية الدامئة (سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.)2001 ،
تُدار هذه املنطقة ضمن جهة حكومية واحدة متكاملة ،وهي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة،
وهي مكلفة بتنسيق التنمية االقتصادية واالجتامعية لجميع األنشطة واملوارد املتنوعة ضمن حدود منطقة
العقبة االقتصادية الخاصة كمنطقة اقتصادية للتجارة الحرة الخاصة.
قسمت مدينة العقبة
تم اعتامد الخطة الرئيسية لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة يف  ،2001والتي ّ
إىل خمس مناطق خاصة لتعزيز القطاعات الحرضية ،والسياحية ،والتجارية ،واألكادميية ،واالستثامرية
األخرى؛ وهذه املناطق هي وسط مدينة العقبة ،ومناطق امليناء ،واملنطقة الساحلية املرجانية ،واملنطقة
الصناعية الجنوبية ،ومنطقة املطار الصناعية (مجموعة أكسفورد لألعامل.)2018 ،

منطقة سكنية
السياحة املدنية
منتجعات
استخدامات متعددة
حكومية/مؤسسية
صناعات خفيفة
صناعات ثقيلة
املطار/امليناء/السكك الحديدية
الخدمات
استخدام خاص
استجامم /مساحات مفتوحة /مساحات فاصلة
محميات طبيعية
أماكن تاريخية
احتياطي للتطوير
الشاطئ العام
مناطق خدمات لوجستية
القناة
خليج العقبة
الخطة العامة الستخدامات األرايض يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة (سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.)2001 ،
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 2.2التنقــل يف العقبة
من ناحية أخرى ،مثة العديد من الفرص التي تجدر اإلشارة إليها فيام يخص نظام التنقل الحايل يف العقبة،
شكل شبك ًيا
عىل عكس العاصمة عامن؛ تتمتع العقبة بتضاريس مسطحة نسب ًيا ،كام أ ّن الشوارع فيها تتخ ّذ ً
إىل ح ّد ما ،فهذه املميزات ،إىل جانب العدد القليل نسب ًيا من السكان وانخفاض حجم حركة املرور ،مينح
العقبة موض ًعا فري ًدا لالستثامر يف وسائل نقل بديلة وأكرث استدامة.
تتسم العقبة بنفس السامت املتعلقة بوسائل التنقل السائدة يف املدن األردنية األخرىّ ،إل أنّها تواجه
تحديات فريدة خاصة بها ،باإلضافة إىل تَوفر الفرص التي تُ يزها عن غريها من املدن يف اململكة.
تُهيمن السيارات الخاصة عىل وسائل النقل املستخدمة يف هذه املدينة الساحلية؛ وال ميكن اعتبار هذا
مفاجئًا يف بلد تتزايد فيه نسبة ملكية السيارات لتصل إىل  %6سنويًا (منتدى االسرتاتيجيات األردين،)2018 ،
حيث يعترب االستثامر يف وسائل النقل العامة أو الوسائط البديلة األخرى قليالً نو ًعا ما؛ هذا وفرضت هيمنة
السيارات الخاصة مجموعة كاملة من التحديات املتمثلة يف الضغوط عىل النفقات األرسية ،وزيادة الطلب
عىل الطاقة ،والخسائر االقتصادية الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة نتيجة لالزدحام املروري ،وفرص
الوصول غري املتكافئة للتوظيف والتعليم ،وال سيام للمرأة ،وقد متت اإلشارة إىل العديد من هذه التحديات
سابقًا يف دراسات أخرى أجرتها مؤسسة فريدريش إيربت (طراونة( )2020 ،عطاري.)2020 ،

أيضا من العاصمة عامن ،ال يزال نظام التنقل يف العقبة أكرث توازنًا من حيث استيعاب مختلف
عىل النقيض ً
الفئات التي تستخدم الطريق ،فالعديد من األرصفة صديقة للمشاة؛ كام أنّه غال ًبا ما يتم احرتام مناطق عبور
فضل عن أ ّن شبكة الطرق يف املدينة ال تحتوي عىل الجسور واألنفاق
املشاة يف الشارع من قبل السائقنيً ،
والتقاطعات متعددة املستويات التي أصبحت تُ يز شوارع العاصمة عامن.
أيضا مبوقع
أخ ًريا ،وباعتبارها وجهة سياحية رئيسية ،واملدينة الساحلية الوحيدة يف األردن ،تتمتع العقبة ً
جيد لالستثامر يف وسائل النقل العام وحلول التنقل (الصغرية والخفيفة) األكرث مالءم ًة للسياح ،والتي ميكنها
استيعاب تدفق الزوار خالل فرتات الذروة ،وقد شهدت الحلول القامئة عىل التكنولوجيا مثل تطبيقات طلب
هائل يف عامن ،وميكن تكرار ذلك يف العقبة مع خدمات مامثلة مثل خدمة مشاركة
سيارات األجرة نجا ًحا ً
الدراجات الهوائية أو خدمات مشاركة ركوب املركبات حسب الطلب.

تواجه مدينة العقبة بالتحديد مجموعة فريدة من التحديات ،إذ توصلت دراسة حديثة أجرتها رشكة تطوير
العقبة إىل أنّه عىل الرغم من أ ّن العقبة قد ال تعاين بشكل عام من االزدحام املروري الناجم عن كثافة حركة
املرورّ ،إل أ ّن لديها عد ًدا من املناطق والتقاطعات اإلشكالية ،التي قد تشكل خط ًرا عىل سالمة السائقني
واملشاة ،وقد يُنظر إىل مناخ الصيف الحار ج ًدا يف املدينة عىل أنّه ٍ
تحد فريد من نوعه ،إذ أنّه قد يحد من
فرص استخدام وسائل التنقل غري القامئة عىل املركبات ،عىل األقل يف أوقات معينة من السنة (رشكة تطوير
العقبة.)2016 ،

منظر لشارع امللك حسني (شارع الكورنيش) ،العقبة
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 2.3البيئــة يف العقبة
املناخ

يعترب االتجاه السائد للرياح هو من الشامل إىل الشامل الغريب ومن الجنوب إىل الجنوب الغريب ،وتعد الغبار
والرياح الرملية نادرين ،كام أ ّن متوسط رسعة الرياح ترتاوح من  11.5إىل  23ميالً يف الساعة؛ وذلك له دور
أيضا.
ملحوظ يف انخفاض الرطوبةً ،
فضل عن أ ّن الرياح الجنوبية نادرة ً
تتمتع العقبة بأهمية اسرتاتيجية لألردن كونها املدينة الوحيدة التي تحتوي عىل ميناء بحري ،وبالتايل مركز
استرياد/تصدير مهم؛ كام وأصبحت العقبة يف السنوات األخرية وجهة سياحية معروفة ج ًدا ألنشطة الغوص
ومنتجع الشاطئ الذي تضمه ،إضافة إىل ذلك؛ تضم املدينة العديد من األنشطة الصناعية مبا يف ذلك كونها
الوسيط لصادرات الفوسفات األردنية ،واملركز اإلداري الرئييس يف جنوب األردن.

نظ ًرا لعبور الرياح من وادي عربة شديد الجفاف ،فهي جافة ج ًدا .وتكون الرطوبة النسبية عالية يف فصل
الشتاءّ ،إل أنّها تنخفض عادة خالل أشهر الصيف الحارة لتكون بني  ،%30 – 28كام تكون أشعة الشمس
شديدة خاصة يف أشهر الصيف ،ويتم تسجيل أطول ساعات لسطوع أشعة الشمس يف أيار وحزيران ومتوز،
وتكون أقرصها يف كانون األول وكانون الثاين وشباط (عودات.)2018 ،

تعترب مدينة العقبة عرضة للزالزل والفيضانات املفاجئة والعواصف الرملية واملخاطر الصناعية ،وتعترب األجزاء
الشاملية من مدينة العقبة أكرث املناطق عرضة ملخاطر الفيضانات املفاجئة ،حيث تضم هذه املناطق جميع
مناطق التوسع السكني يف املدينة ،ومدينة العقبة الصناعية الدولية ،ومطار امللك حسني الدويل ،واملجمع
الشاميل للصناعات الخفيفة باإلضافة إىل مناطق الخدمات اللوجستية.

النظام البيئي

تواجه العقبة العديد من التحديات البيئية الناجمة عن عقود من اإلنتاج وأمناط االستهالك غري املستدامة؛
باإلضافة إىل زيادة كميات النفايات املنتجة؛ وفقدان التنوع البيئي الحيوي ،وتلوث الهواء واملاء ،وتدهور
الرتبة؛ مام أدى إىل زيادة الضغط عىل األنظمة البيئية املحلية.

املياه الجوفية
إ ّن التعرض لفرتات طويلة ألشعة الشمس اليومية وارتفاع درجات الحرارة عىل مدار العام ،والغطاء النبايت
املنحرس يعزز عملية التبخر الفعيل ،مام يجعل التغذية املبارشة للمياه الجوفية نادرة .من ناحية أخرى ،فإ ّن
أساسا عىل
معدالت رشح املياه املرتفعة ،إضافة اىل انخفاض سعة حقول الرتبة ،وقوام الرتبة الخشن (املصنف ً
أنّها رمال) ،ومناطق الضعف الهيكلية التي تم الكشف عنها عىل أنّها خطوط وصدوع نشطة ،ومنسوب املياه
شكل من
الجوفية الضحلة كل هذا يسمح لكميات كبرية من الهطول بالترسب إىل املياه الجوفية مام يُعد ً
أشكال إعادة تغذية املياه الجوفية.

عىل الرغم من البيئة القاسية ،تحتضن العقبة نظا ًما بيئ ًيا فري ًدا حيث النباتات واألعشاب النادرة؛ وتشمل
الس ُم ُر
بعض أنواع النباتات املحلية األصلية مثل السدر ،ونخلة التمر ،ونبتة دوم طيبة ،والسنط امللتوي أو َّ
املعروف مبقاومته للجفاف ،معظم النباتات األصلية املحلية غري مستخدمة عىل نطاق واسع وغري متوفرة
تجاريًا ،غري أنّه تم تعديل العديد من األنواع األخرى وتكييفها مع مناخ العقبة ،وتشمل تلك الصبار ونبات
عصاري ،والنباتات التي تغطي األرض واملتسلقة ،والشجريات واألعشاب ،واألشجار والنخيل التي ت ُستخدم يف
تنسيق الحدائق.
يعد خليج العقبة موط ًنا لبعض أروع أشكال الحياة البحرية يف الرشق األوسط ،يف حني أ ّن شعابه املرجانية
تنافس تلك املوجودة يف أماكن أخرى من العامل .يعد الخليج ضيقًا للغاية بحيث يبلغ عرضه يف نهايته
الشاملية خمسة كيلومرتات فقط ولكنه عميق ج ًدا ويرتاوح عمقه بني  1,000و 1,800مرت ،ويؤدي عمق
الخليج إىل جانب عزله عن التيارات البحرية إىل تقليل االضطرابات وتحسني الرؤية يف تلك املنطقة.
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النفايات الصلبة
تُنتج مدينة العقبة حوايل  150ط ًنا من النفايات الصلبة يوم ًيا ،والتي تتكون من النفايات العضوية والورق
والبالستيك واملعادن وغريها؛ كام هو موضح يف الشكل أدناه (جمعية إدامة )2018 ،والجدير بالذكر أنّه ال
يتم فصل تلك النفايات من املصدر ،ويتم التخلص منها جمي ًعا بنفس اآللية؛ حيث يتم التنظيف من قبل
البلديات بالرشاكة مع القطاع الخاص من خالل توقيع العقود مع سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
باعتبارها السلطة املتعاقدة ،وت ُقدر نسبة تغطية جمع النفايات الصلبة البلدية حوايل %90؛ وتشكل نفايات
الطعام حوايل  %50من هذه النفايات؛ باإلضافة إىل نفايات التغليف بنسبة  %35والتي من املمكن أن تكون
متاحة لالستعادة ،وينتهي املطاف مبعظم النفايات الصلبة املحلية يف مكبات ومدافن النفايات ،يف حني أ ّن %7
فقط يتم استعادتها حال ًيا بشكل غري رسمي يف املدينة (برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ)2015 ،

الطيور املهاجرة يف محطة العقبة ملراقبة الطيور

ميكن رؤية عدة كائنات عىل الشواطئ الرملية مثل السلطعون الشبح ورسطان الرمل وسلطعون الخلد ،كام
وتضم مياه البحار يف الوقت نفسه عد ًدا كب ًريا من أشكال الحياة البحرية مبا يف ذلك نجم البحر وخيار البحر
ورسطان البحر والجمربي وقنافذ البحر والعديد من أنواع األسامك والعديد من الديدان التي تختبئ يف قاع
البحر الرميل.
ميكن العثور عىل مجموعة متنوعة من األعشاب البحرية يف املياه الضحلة ،مام يوفر الغذاء واملأوى لألسامك
التي تسكن املنطقة ،ويعيش العديد من أنواع ثعبان البحر يف أحواض الخليج العشبية ،حيث ميكن للمرء
أيضا العثور عىل خيول البحر وأسامك الغليون (برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.)2015 ،
ً

تم إدخال تدابري تتعلق بالبالستيك ،وعىل وجه الخصوص ،األكياس البالستيكية التي تدخل العقبة ،حيث ان
السياحة مترضرة من التلوث البرصي الشديد وتلوث البحر والشعاب املرجانية جراء هذه االكياسّ ،إل أ ّن
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة تعتزم تغيري النمط الحايل الستهالك األكياس البالستيكية والتخلص
منها ،وقد طورت خطة وقائية إلدارة النفايات واألكياس البالستيكية يف العقبة تحت اسم ( APreWaMإدارة
العقبة الوقائية للنفايات الصلبة) ،وتستند خطة اإلدارة هذه إىل تقييم الوضع الحايل وإىل مجموعة من
اإلجراءات املناسبة ،بغرض الحد من استهالك األكياس البالستيكية.

1% 1%
Biowaste
Paper & Cardboard
Plastic
Others

النفايات البيولوجية
Biowaste
Metal
الورق و الكرتون
Paper & Cardboard
Glass
Cloth
البالستيك
Plastic
باإلضافة إىل ذلك ،تم تحديد العقبة كمنطقة مهمة للطيور ،إذ تجذب حاممات السباحة االصطناعية يف
Wood andOthers
yard waste
أخرى
العديد من املناطق الجديدة يف املدينة أعدا ًدا كبرية من الطيور املخوضة (الخواصة) والبط والطيور األخرى
املعادن
Metal
أثناء هجرتهم ،وتشمل هجرة الطيور الجارحة ما ال يقل عن  100,000طائر يف املوسم (برنامج األمم املتحدة
معادنزجاج
Glass
اإلمنايئ.)2015 ،
قامش
Cloth
الخشب و نفايات املسطحات
Wood and yard waste

4%

4%

1% 1%
10%

4%
50%

4%
15%

10%

15%

50%
15%

مكونات النفايات يف العقبة ،املصدر :وزارة اإلدارة املحلية.

15%
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الفيضانات املفاجئة

جودة الهواء

أفضل وصف للعقبة من حيث املناخ ،هو أنّها جافة؛ حيث ال تتجاوز القيم القصوى ملعدالت الهطوالت
املطرية السنوية  50ملم يف أفضل الظروف ،وتقترص فقط عىل فصل الشتاء ،ويُقدر معدل التبخر املحتمل بـ
 4,100ملم/سنة (وزارة املياه والري ,)1995 ،تُضفي هذه العوامل عىل املنطقة صفة الجفاف وتَ لُّح الرتبة؛
وبالرغم من ذلك ،ميكن للعواصف الرعدية املمطرة أن تجتاح املنطقة يف الشتاء وأن تُك ّون جريان سطحيًا ثم
فيضانات مفاجئة ورسيعة (وميضية) ،وتلك هي العوامل املسؤولة عن ظهور أشكال األودية الحديثة داخل
الرواسب عىل طول املنطقة الساحلية.

يعد تلوث الهواء مصدر قلق متزايد يف العقبة ،إذ يحيط باملدينة العديد من مصادر تلوث الهواء مثل
األنشطة املتعلقة باستخدام األسمدة وتوليد الكهرباء ومعالجة مياه الرصف الصحي وأنشطة النفط الخام؛
أيضا آثا ًرا سلبية للمدينةّ ،إل أ ّن
والجدير بالذكر أ ّن أنشطة النقل الثقيل مثل مركبات الديزل قد تسبب ً
املدينة محاطة بالجبال العالية التي متنع انتشار امللوثات املتولدة منها .ونظ ًرا ملناخ املدينة شديد الجفاف
وصحوبًا بانخفاض نظام الرطوبة يف الغالف الجوي يعطي ذلك خاصية فريدة للتلوث الناجم عن التفاعالت
الكيميائية مع املك ّونات الغازية يف الغالف الجوي.

يُظهر الشكل أدناه حجم منطقة مستجمعات املياه الشاسعة املمتدة إىل خليج العقبة ،حيث ينطوي الحجم
الكبري ملنطقة مستجمعات املياه تلك مصحوبًا بكثافة عالية من األمطار وملدة قصرية عىل إمكانية عالية
للجريان السطحي املفاجئ ،وتتفاقم هذه الظاهرة بسبب الطبيعة شديدة االنحدار ملنطقة مستجمعات
أيضا بخشونة التضاريس التي تعربها.
املياه ،مام يزيد من رسعة الجريان السطحي ،كام تتأثر الفيضانات ً

تم مالحظة سبعة ُملوثات للهواء وهي (األوزون ( ،)O3وثاين أكسيد الكربون ( ،)CO2وكربيتيد الهيدروجني
( ،)H2Sواألمونيا ( ،)NH3وأكاسيد النيرتوجني ( ،)NOXواملواد الجسيمية  ،PM10وثاين أوكسيد الكربيت (
 )SO2يف مدينة العقبة يف ثالث محطات للمراقبة موزعة داخل املدينة ،يبلغ التباين النهاري لرتكيز أكاسيد
النيرتوجني  NOXالذروة خالل ساعات الصباح/املساء األوىل ،وهناك مستويات عالية من األمونيا ()3NH
وثاين أوكسيد الكربيت ( )SO2وكربيتيد الهيدروجني ( )H2Sوالجسيامت الدقيقة ( )PM10يف مناطق الجنوب
وامليناء بسبب األنشطة الصناعية ،كام أ ّن التباين النهاري لرتكيز ثاين أكسيد الكربون ( )CO2وأكاسيد
أيضا خالل ساعات الصباح/املساء األوىل.
النيرتوجني ( )NOXوالجسيامت الدقيقة ( )PM10يبلغ ذروته ً
ترتبط تركيزات الذروة هذه بكثافة حركة املرور؛ هذا وتتجاوز املستويات العالية من امللوثات الغازية (ثاين
أوكسيد الكربيت( ،)SO2واألمونيا( ،)NH3وكربيتيد الهيدروجني( ،)H2Sوالجسيامت الدقيقة( ،)PM10وأكاسيد
النيرتوجني ( ))XNOالتي يتم رصدها وتسجيلها داخل مدينة العقبة مبعدالت يومية ولكل ساعة الحدود
املحددة يف املعيار واملواصفة االردنية ( 2006 / JS1140عودات.)2018 ،

تقع نسبة ال بأس بها من حركة اإلعامر واإلمناء يف مدينة العقبة يف أودية تحتوي عىل نسبة عالية من
الرتسبات الطميية؛ وبالرغم من أ ّن هذه املناطق ال تزال جافة إىل حد ما ،إالّ أنّها معرضة بشدة للكوارث
عند حدوث فيضان رسيع ،وخاصة يف األجزاء الشاملية من املدينة؛ حيث تتخذ السلطات يف العقبة تدابري
للتخفيف من األرضار الناجمة عن موسم األمطار ،مثل السدود التنظيمية والبنية التحتية لترصيف املياه
والرصف الصحي وأنظمة اإلنذار املبكر بالفيضانات.

تعتمد درجة شدة حاالت التلوث بشكل كبري عىل اتجاه الرياح ،حيث تحمل الرياح الجنوبية االنبعاثات
املُلوثة من وسائل النقل املحلية (مثل السفن والشاحنات) ،باإلضافة رمبا إىل بعض االنبعاثات الصناعية
نحو الطرف الشاميل للبحر األحمر ،بينام ترتبط الرياح الشاملية بنقل غاز األوزون ( )O3اإلقليمي ،ويف ظل
تدفقات الرياح الشاملية السائدة ( ٪90من الوقت) ،تكون جودة الهواء جيدة نسب ًيا لجميع امللوثات األولية،
باستثناء نسبة غاز األوزون ( ،)O3مام يدل عىل النقل اإلقليمي يف اتجاه الريح لهذا املُلوث الثانوي من ساحل
البحر األبيض املتوسط .غري أنّه ،يف األيام التي يتدفق فيها الهواء إىل الجنوب ،تتدهور جودة الهواء بشكل
كبري مع ارتفاع مستويات ثاين أكسيد الكربيت ( )SO2وأكاسيد النيرتوجني (.)NOx

وادي يُتم السفيل
وادييُيُتمتمالعلوي
وادي
العلوي

وادي تينت
مستجمعات املياه
الهيدرولوجيا

الوديان
الساحلية

خليج
العقبة

خريطة مائية لألودية املحيطة بالعقبة (فرحان)2016 ،
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لتغي املناخ
االستجابة ُّ

استهالك الطاقة

تب ّنت سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة عد ًدا من السياسات املرتبطة بالرقابة عىل البيئة الطبيعية
وإدارتها وحاميتها ،إذ تتطلب السياسة البيئية الحفاظ عىل البيئة وحاميتها والتنمية املستدامة للموارد
الطبيعية يف املنطقة ،وبناء عىل ذلك؛ تعزز سياسة الحفاظ عىل الطاقة توفري الطاقة الكافية للمستهلكني
بأقل تكلفة ممكنة ،مع محاولة تحقيق التنمية املستدامة لقطاع الطاقة وتلبية احتياجات التنمية االجتامعية
واالقتصادية يف املنطقة.

تم تطوير ميزان الطاقة واملخزون األسايس لالنبعاثات لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة مبا يتامىش
مع ميثاق رؤساء البلديات بشأن املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن املناخ والطاقة ،واالستفادة من نهج ُمعامل
بتغي املناخ ،لجميع القطاعات اإلجبارية ،وقطاع
االنبعاث املستخدم من قبل الهيئة الحكومية الدولية املعنية ُّ
واحد اختياري ،وهي:

التزمت سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة يف البلدية بنسبة ،٪14
باإلضافة إىل التك ّيف مع تغيُّ املناخ ،مبا يتامىش مع االلتزامات الوطنية لعام  ،2030وت ُعترب مشاركة جميع
املواطنني وأصحاب املصلحة أم ًرا بالغ األهمية لتحقيق األهداف املحددة؛ إذ يُشكل املواطنون أهم الفئات
يف املدينة ،وال سيام يف تحقيق أهداف التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة .إ ّن هدف الخفض اإلجاميل
النبعاثات الغازات الدفيئة يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة هو  85,122طن من غاز ثاين أوكسيد
الكربون ( )CO2مقارنة بسيناريو «سري العمل كاملعتاد» ،وهذه النسبة املتمثلة يف تقليل االنبعاث بنسبة
 %14محددة وفق وثيقة املساهامت املحددة وطن ًيا ( ،)NDCوالتي تم تحضريها بدعم من املؤسسة
األملانية للتعاون الدويل (( )GIZمبادرة مدن البحر األبيض املتوسط املوفرة للطاقة النظيفة ،)2012 ،كام أ ّن
إجاميل االنبعاثات الخاصة بالسنة املرجعية ،مبا يف ذلك االنبعاثات من إدارة النفايات ،تساوي  339,676ط ًنا
من ثاين أكسيد الكربون ( )CO2وهي معروضة يف الرسم البياين التايل.
)Total CO2 emissions (kton
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•املباين واملعدات واملرافق البلدية.
•اإلنارة العامة البلدية.
•املباين السكنية.
•املباين واملعدات واملرافق من القطاع الثالث (قطاع الخدمات).
•قطاع النقل (البلدي ،العام ،الخاص).
•إدارة النفايات الصلبة.
وعليه وجد ان أعىل مستهلك للطاقة هو قطاع الخدمات ،يتبعه قطاع النقل الخاص والقطاع السكني ،يف
حني يُعترب استهالك قطاع البلديات هو األدىن .تستهلك السلطة ،مبا يف ذلك املباين البلدية واإلنارة العامة
واألسطول البلدي  36,887ميجا واط/ساعة ،يف حني أ ّن املساهامت التي تقدمها تلك املباين واملعدات تعادل
تقري ًبا هذه االستهالكات.
بالنسبة إلجاميل استهالك الطاقة ،تستهلك جميع القطاعات يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 740,292ميجا واط/الساعة .كام أ ّن مساهمة كل قطاع موضحة يف الرسم البياين الدائري (تشمل حصة
كل من املباين ،واألسطول البلدي واإلنارة العامة)( ،مبادرة مدن
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ً
البحر األبيض املتوسط املوفرة للطاقة النظيفة.)2012 ،
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إجاميل
توزيع استهالك الطاقة حسب القطاع (مبادرة مدن البحر األبيض املتوسط املوفرة للطاقة النظيفة.)2012 ،
Gasolineالنظيفة.)2012 ،
للطاقة
26%
Diesel

27%

16

 2.4مشــاركة املجتمع املحيل يف العقبة

ينطوي إنشاء املدن املتامسكة عىل الجوانب االجتامعية واملادية ،إذ أ ّن تعزيز الهوية والثقافة املحلية يعزز
بدوره العالقات الشخصية القوية ،كام ويعزز قوة العالقات الجامعية الهادفة لتحسني البيئة التي يعيش
االفراد واملجتمعات ويعملون ويُنجزون ويتمتعون بالرفاهية فيها ،وميكن استدامة هذه العالقات من خالل
العديد من املامرسات ،مبا يف ذلك الشبكات االجتامعية واملنظامت املجتمعية ،والتعبري الفني ،واملحافظة
عىل اإلرث الثقايف ،والذي يشمل الدين واللغة والعادات والتقاليد؛ ومن الناحية املثالية ،يتم تعزيز هذه
املامرسات من خالل التدخالت املكانية التي تُشكل املكان الذي تتطور فيه املجتمعات وتتواصل .كام أ ّن
توفري املرافق االجتامعية واألماكن العامة وممرات الوصول واملداخل ميكنه أن يُعزز التامسك املجتمعي
وبالتايل تفادي العزلة.

متتلك العقبة فرصة كبرية لتعزيز متاسكها االجتامعي من خالل لجان األحياء التي تم إنشاؤها وتطويرها من
قبل إدارة تطوير األحياء يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،حيث تهدف اإلدارة إىل زيادة مشاركة
املواطنني يف عملية صناعة القرارات فيام يتعلق باحتياجاتهم ،والعمل معهم كرشكاء لتلبية تلك االحتياجات،
باإلضافة إىل بناء قدراتهم ومهاراتهم لالستفادة من الفرص املتنامية يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة ،والعمل معهم كرشكاء فعالني لتحسني واقعهم االقتصادي واالجتامعي والثقايف (سلطة منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة.)2021 ،

عىل الرغم من التقدم املحرز يف بعض املجاالتّ ،إل أ ّن جز ًءا كب ًريا من البنية التحتية يف العقبة مل يتم تصميمه
بطريقة شمولية ،مام خلق حواجز غري رضورية لكثري من املواطنني ،وال سيام املواطنات و االشخاص ذوي
االعاقة؛ فام زالت مشاركة اإلناث يف القوى العاملة يف األردن منخفضة بنسبة تصل إىل  ،%14مقارنة بنسبة
 %54للذكور وذلك بحسب األرقام الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة لعام ( .)2019هذا وق ّدر تقرير
أيضا الفجوة يف األجور بني الجنسني يف القطاع العام بنسبة  ،%18ويف
صادر عن تلك الدائرة عام ً 2018
القطاع الخاص بنسبة ( %14.1دائرة اإلحصاءات العامة  .)2018-وكانت التقديرات الوطنية للبطالة لدى
املرأة األردنية يف الربع الثالث من عام  2020بنسبة  ،%33.6باملقارنة مع  %21.2للرجال( ،دائرة اإلحصاءات
العامة .)2020

ورشة عمل مشاركة املجتمع املحيل ،اب .2021
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 .3النهج واملنهجية املتبعة

 3.1إدارة التغيري
ما هي إدارة التغيري يف السياق الحرضي؟
نهج ُمصمم لتمكني وتيسري وتوجيه التح ُّوالت االجتامعية والتقنية والسياسة نحو االستدامة.
إدارة التغيري هي ٌ
من خالل تنفيذه يف السياق الحرضي ،يُوفر نهج إدارة التغيري إطا ًرا لجمع أصحاب املصلحة املتعددين ،م ّمن
لديهم وجهات نظر ونُهج مختلفة م ًعا يف «ميدان التغيري» والذي ُيثل األحياء السكنية يف العقبة ضمن هذا
املرشوع ،ويتم تشجيع جميع أصحاب املصلحة املعنيني لهيكلة تحدياتهم املشرتكة التي تواجههم يف النظام
الحايل ،وتطوير رؤية وأهداف مشرتكة نحو الحلول املستدامة (معهد أبحاث دريفت)2014 ،

 .1تشكيل الفريق وتهيئة
الظروف

 .2استكشاف وتحليل األحياء

 .3تحديد التحديات

من املتوقع أن يؤدي تنفيذ نهج إدارة التغيري إىل تحقيق النتائج الرئيسية التالية:
اإلحساس باالتجاه
اقرتاح منظور مستقبيل اسرتاتيجي يُعالج التغيريات األساسية الالزمة للوصول إىل املستقبل املستدام.
الدافع للتغيري املحيل
إلهام املبادرات الجديدة وتعزيز تلك الحالية التي تُساهم يف املستقبل املنظور.
التمكني الجامعي
متكني الجهات املعنية يف املدينة من مواجهة التحديات واغتنام الفرص لبناء مدينة مستدامة.

 .4تصور املدينة املستدامة

 .5وصل الحلول طويلة املدى
مع قصرية املدى

 .6املشاركة وإشامل
املؤسسات واملجتمع

 .7الرشوع يف العمل

الخطوات املنهجية التي ينطوي عليها نهج إدارة التغيري.
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 3.2املنهجيــة املتبعة
04

03

02

01

04

03

02

01

تشكيل الفريق وتهيئة الظروف
تشكيل فريق التغيري لتوجيه وقيادة العملية
وتضمينها يف السياق املحيل.

استكشاف وتحليل األحياء

تحديد التحديات

يقوم فريق التغيري باستكشاف وتحليل األحياء،
وعقد االجتامعات ،وإجراء األبحاث ،والعمل عىل
تحليل الوضع الحايل.

تصور املدينة املستدامة

يقوم الفريق بتحديد التحديات ،وإعداد إطار
مشرتك للمشاكل.

بعد ذلك ،يقوم الفريق بتبادل وتطوير وجهات
النظر حول املستقبل املتوقع ،وبالتايل يتم وضع
تصور للمدينة املستدامة.

05

06

07

05

06

07

T
EX
T
EX

وصل الحلول طويلة املدى مع قصرية املدى
البدء بتجارب التغيري ،مبا يتامىش مع مسارات
التغيري ،أو تكييفها ،وتشارك املزيد من الجهات
الفاعلة ،ويتم استخالص الرؤى من هذه التجارب
وتنفيذها عىل مستويات اسرتاتيجية أكرث.

املشاركة وإشامل املؤسسات و املجتمع
تُتّخذ اإلجراءات لتحويل دراسة التغيري إىل دراسة
عامة وإتاحة الفرصة لآلخرين لتب ّنيها ،وتكييفها،
وربطها مع جدول أعاملهم ومامرساتهم.

الرشوع يف العمل
الخطوة األخرية يف إعدادات التغيري ،هي أن يُطور
ُوكالء التغيري مسارات التغيري ،بحيث ت ُشري إىل
التغيريات األساسية واإلجراءات واألفعال ذات الصلة
الرضورية للوصول إىل املستقبل املنظور.
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 3.3تنفيــذ إدارة التغيري
 .1تشكيل الفريق وتهيئة الظروف إلدارة التغيري
يتكون الفريق من مدير املرشوع وخبري املناخ والطاقة ،ومستشار البيئة واالستدامة ،ومستشار تخطيط
النقل والسياسات ،ومستشاري التخطيط الحرضي ،واملهندسني املعامريني ،والباحث الذي يعمل بالتعاون
مع مديرية الدراسات والتخطيط يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،ومديرية البيئة ،وإدارة تطوير
األحياء ،ومديرية األشغال العامة ،ومفوض املدينة.
 .2استكشاف وتحليل األحياء
تم تخصيص األشهر األوىل من إدارة التغيري يف العقبة لعقد االجتامعات مع املسؤولني يف سلطة منطقة
العقبة االقتصادية الخاصة ،واختيار األحياء النموذجية ،وزيارات املواقع ،وجمع البيانات ،والتحليل ،مع
مراعاة تقييم الجوانب البيئية ،والتخطيطية ،والنقل واملواصالت ،وكذلك الجوانب االجتامعية( ،انظر التحليل
يف الفصل الرابع).
 .3تحديد التحديات
نتج عن التحليل تحديد القضايا والتحديات ذات الصلة بخدمات البنية التحتية ،والخدمات ،وسلوكيات
التنقل وتأثريها عىل البيئة ،وتم عقد ورشة عمل إلرشاك املجتمع املحيل يف تحديد احتياجاته وتحدياته فيام
يتعلق بالتخطيط ،والبيئة ،والتنقل يف األحياء ،باإلضافة إىل إرشاكه يف تقديم التوصيات واملقرتحات التي
تعالج تلك التحديات وتهدف للوصول إىل األحياء املستدامة واملنيعة ،ميكنك االطالع عىل التحديات ونتائج
ورشة العمل يف الفصل الرابع.
 .4تصور املدينة املستدامة
اتفق الفريق عىل أربعة مبادئ إرشادية للمدينة ،وذلك لتصبح مدينة ذات منعة من خالل أحيائها- 1 :
العقبة كمدينة جيدة التصميم تجذب االشخاص لزيارتها والعيش فيها؛  - 2العقبة كمدينة يسهل الوصول
إليها وتُشجع وسائل النقل؛  - 3العقبة كمدينة ُموفرة للطاقة وصديقة للبيئة؛  - 4العقبة كمدينة متامسكة
اجتامع ًيا .وقد تم وضع التصاميم والتوصيات لكل مبدأ من املبادئ اإلرشادية ،وذلك باالستفادة من مجموعة
من التجارب واألفكار املستقاة من فريق املرشوع ،والتي تُجسد م ًعا الرؤية التي تصف ميزات األحياء املنيعة
املستدامة ،انظر التوصيات يف الفصل الخامس.

 .5وصل الحلول طويلة املدى مع قصرية املدى
لسد الفجوة بني الرؤية يف املستقبل والحارض؛ عقد الفريق العديد من االجتامعات لتطوير مسار العمل
الذي يتضمن األهداف واإلجراءات عىل املدى القصري واملتوسط والطويل؛ إضافة إىل ذلك ،وصل أعضاء
الفريق إىل توصيات واعتبارات خاصة عىل مستوى املدينة ،املسارات موضحة يف الفصل السادس.
 .6املشاركة وإشامل املؤسسات واملجتمع
بعد دمج كافة الدراسات ،يكون الوقت قد حان للمشاركة مع العامل األوسع نطاقًا ،إذ أ ّن دراسة التغيري متثل
نقطة البداية ملجموعة أوسع من األشخاص ،واملنظامت ،واملبادرات ،لتَب ّني تلك الطموحات ملستقبل مستدام،
وربطها بجداول أعاملهم ومامرساتهم الخاصة بهم ،وميكن أن تكون الخطوة األوىل يف هذا االتجاه هي
«فعالية اإلطالق» ،حيث يعرض الفريق مسارات التغيري ألصحاب املصلحة املعنيني ،والهدف هو أن يكون لها
تأثري دائم ،رغم أ ّن ذلك ال يعني تلقائ ًيا أ ّن فريق التغيري يجب أن يظل عىل ما هو عليه ،أو أ ّن اجتامعاته
يجب أن تستمر لذا سيتم تنفيذ األنشطة لتعزيز املبادرات التي تساهم يف تحقيق األهداف املنظورة،
وتحدي الجهات املعنية للقيام بدورها يف تغيري األحياء؛ هذا وميكن لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
واملنظامت األخرى وضع جدول األعامل موضع التنفيذ أو اعتامده وتكييفه.
 .7الرشوع يف العمل
تجارب التغيري هي األفعال قصرية املدى التي يتم من خاللها استكشاف الهياكل والثقافات واملامرسات
البديلة لتحفيز التغيري طويل املدى وتشجيع املشاركة املجتمعية ،حيث ميكن أن تُثبت األنشطة عندما
تكون ناجحة أ ّن املستقبل املنظور ميكن تحقيقه ،كام توفر دراسة التغيري التوجي َه عىل املدى الطويل وتُلهم
األفعال واإلجراءات املتخذة عىل املدى القصري .كمتابعة للدراسة ،ميكن صياغة بعض تجارب التغيري املقرتحة
وتحقيقها من قبل سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،والجهات الفاعلة الجديدة التي تم إرشاكها،
أيضا ربط األنشطة املستمرة ،واملخططة ،والناشئة حديثًا بالدارسة ،وبالتايل تعزيزها بجعلها أكرث
كام ميكن ً
استدامة وذات منعة.
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 3.4الرتكيــز عىل األحياء
تعترب األحياء جز ًءا ال يتجزأ من املدن؛ وعليه ميكن قياس منعة املدينة من خالل منعة أحيائها،
كام تسمح التقسيامت الواضحة ألحياء املناطق يف املخطط الرئييس للعقبة بإلقاء نظرة مركزة
أكرث عىل كل منطقة وحي عند دراسة منعة األحياء يف مدينة العقبة.
ولضامن نجاح هذه الدراسة ،سيكون تقليص نطاق العمل ضمن مجموعة محددة من األحياء
أكرث فعالية ،حيث ميكن أن تتحول األحياء املختارة إىل دراسات حالة منوذجية تقدم مثاالً
لالسرتاتيجيات التي ميكن تكرارها بسهولة يف مناطق مامثلة.

حي منطقة العارشة

حي منطقة السابعة

تركز عملية االختيار ألحياء الدراسة عىل أهمية تغطية التنوع يف العقبة من حيث الرتكيبة
السكانية ،والوضع االجتامعي واالقتصادي ،والكثافة ،وما إىل ذلك؛ حتى تتمكن الدراسة من
الخروج مبجموعة من الحلول التي ميكن تطبيقها عىل غالبية أحياء العقبة وحسب خصائصها
الفريدة.
تشمل األحياء الخمسة التي تم اعتبارها يف البداية ما ييل:
•حي منطقة الخامسة
•حي منطقة السابعة
•حي منطقة العارشة
•حي الشاللة
•شارع امللك حسني (شارع الكورنيش)

حي الخامسة

حي الشاللة
شارع امللك حسني

األحياء التي تم االطالع عليها يف مدينة العقبة
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 3.4.1معيار اختيار األحياء التي سيتم الرتكيز عليها
بعد االجتامع مع مفوض املدينة يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،تم تضييق نطاق املناطق
املستهدفة إلجراء التحليل الشامل إىل اثنني من األحياء بنصف قطر يبلغ  600 – 300مرت ،وكانت األحياء
املختارة ليتم دراستها هي:
•املنطقة الغربية يف حي منطقة العارشة
•حي منطقة السابعة
تم اختيار الح ّي ْي استنا ًدا إىل املعايري التالية:
قابلية التكرار
تتضمن هذه األحياء املختارة مجموعة من الظروف النموذجية التي تنعكس يف عدد كبري من األحياء يف
العقبة ،مثل أمناط الشوارع ،واملناطق الخرضاء ومناطق الحامية.. ،إلخ .يسمح هذا للدراسة بأن يكون لها
بدل من تلبية رشوط محددة للغاية أو فريدة.
تأثري أكرب بتكرار النتائج يف أكرب منطقة ممكنةً ،

املنطقة الغربية يف حي منطقة العارشة

إمكانية التنفيذ
يشمل ويجاور كال الحيني املختارين مشاريع للتطوير الحرضي املطروحة حاليًا عىل طاولة سلطة منطقة
العقبة االقتصادية الخاصة ،وبالتايل ميثل فرصة لترسيع دمج نتائج الدراسة يف التطوير املبديئ لهذه املشاريع.
التنوع االجتامعي واالقتصادي
من املهم باختيار املكان تضمني األحياء ذات التنوع االجتامعي واالقتصادي املتنوع وعدم اقتصاره عىل طبقة
اجتامعية أو عرق أو خلفية عرقية واحدة ،وبهذا يسمح للتحليل بأن يكون شامالً ويلبي احتياجات األغلبية
العظمى بدالً من قلة مختارة.
إمكانية الوصول وتَوفر الخدمات
تأخذ األحياء املختارة يف االعتبار مدى توفر الخدمات ضمن حدودها ،ومن املهم للدراسة ألّ تكون هذه
األحياء عىل طريف النقيض ،فهي ال تتسم بوفرة الخدمات التي يسهل الوصول إليها ،كام أنّها ليست مناطق
عامل
معزولة وتفتقر إىل جميع أنواع الخدمات يف نفس الوقت ،لذلك كان التوافر املعتدل لكال العنرصين ً
رئيس ًيا يف االختيار.
االستخدام العام لألرايض
دراسة األحياء التي تضم مناطق سكنية بشكل أسايس.

حي منطقة السابعة
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 .4تحليل األحياء املختارة

 4.1معايــر تحليل األحياء املختارة

التخطيط الحرضي

التنقل

البيئة

إرشاك املجتمع املحيل

املناطق الفارغة واملناطق املبنية
مستوى الكثافة السكانية ضمن املناطق
السكنية ،ومدى توافر األماكن املفتوحة أو
املنتزهات.

شبكات الطرق ومسارات املشاة
تحليل تسلسل وتصنيفات الطرق ومدى
وصولها إىل جميع قطع األرايض يف الحي،
باإلضافة إىل تحليل شبكات مسارات املشاة.

الطبوغرافيا
مدى التأثري عىل إمكانية امليش وأمناط
ترصيف مياه األمطار الطبيعية.

استخدام األرايض الحالية
توزيع األرايض والخدمات ضمن الحي
– بحيث يكون الرتكيز عىل مستويات
الخصوصية للسكان وحجم حركة املرور غري
املرغوب بها ضمن املناطق السكنية املكتظة.

إمكانية الوصول
سهولة وصول السكان إىل الخدمات واملناطق
الخرضاء املفتوحة ،سوا ًء باستخدام املركبات
أو س ًريا عىل األقدام ،باإلضافة إىل مستويات
األمن والسالمة للمشاة الذين يحصلون عىل
تلك الخدمات.

إمكانية الوصول لألشخاص ذوي االعاقة
من األهمية مبكان تقييم ما إذا كانت شبكات
النقل والبنية التحتية الحالية تخدم األشخاص
ذوي االعاقة مبا يف ذلك تَوفُّر املمرات
املنحدرة الخاصة للكرايس املتحركة ،ووسائل
املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقات البرصية.

الوصول إىل الخدمات
الخدمات واملرافق العامة األساسية والبنية
التحتية السليمة التي تضمن وصول السكان
إىل جميع الخدمات ،مام يؤدي إىل تحسني
نوعية وجودة الحياة ،وتشمل هذه الخدمات
بشكل رئييس شبكات البنية التحتية واملرافق
العامة (املساجد ،املدارس ،املراكز الصحية،
واملحالت التجارية ،إلخ).

شبكات النقل العام
تت ُّبع طرق (خطوط) النقل العام ومحطات
الحافالت (نقاط التحميل والتنزيل) املحددة
ضمن األحياء.

تخضري األماكن
مدى توفر األماكن العامة املفتوحة واملالعب
الرياضية العامة مع وصول آمن للمشاة.
فرز النفايات
دراسة أنظمة فرز النفايات داخل األحياء.
كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة()EE/RE
تدابري وإجراءات كفاءة الطاقة ضمن املباين
واألحياء ،باإلضافة إىل استخدام الطاقة
املتجددة.

نتائج ورش العمل املجتمعية التشاركية
تعترب ُورش العمل التي تشمل مجموعة
متنوعة من أصحاب املصلحة يف املجتمع
أداة فعالة للتعرف عىل أولويات االحتياجات
والتحديات املجتمعية.

اإلدارة املستدامة للمياه ومياه األمطار
مامرسات توفري املياه واستخدام أجهزة
توفري املياه داخل املباين واألحياء ،واختبار
إمكانية إدارة مياه األمطار من خالل
االستفادة من األسطح التي تتمتع بالنفاذية/
املسامية وكذلك تجميع مياه األمطار وإعادة
استخدامها لري الحدائق.
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 4.2الحــي النموذجــي أ – حي منطقة العارشة
نظرة عامة | ثالثية األبعاد
حي املنطقة
مساحة الدراسة
السكان

العارشة
 478,908م2
 14,000نسمة تقري ًبا

تم تقسيم حي منطقة العارشة إىل منطقتني :رشق وغرب
شارع األمري حسن .تركز الدراسة عىل املنطقة الغربية وعالقتها
بالخدمات املحيطة واملناطق الخرضاء ،مبا يُشكل دائرة نصف
قطرها حوايل  600مرت ،ويشكل شارع الفاروق الحد الغريب
والشاميل للحي ،مع منطقة أيال من الغرب واألرايض الخالية
من الشامل ،كام يحد شارع الكويت الحي من الجهة الجنوبية.

شارع الفاروق

شارع

ألمري
رع ا

الفا
روق

حسن

شا

ت

شا

رع

امل

طار

شارع الفاروق

شارع
ا
ل
ك
وي

شارع القدس

SITE LOCATION
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حي منطقة العارشة  -تحليل الوضع الحايل
ارتفاع املباين

املناطق الخالية  /املبنية و الخالية
شارع الفاروق

شارع األمري حسن

شارع األمري حسن

شارع الفاروق

شارع الكويت
300m

140

60

0 20

تُ ثل املناطق املبنية والفارغة مستوى كثافة املباين داخل التجمعات السكانية ،حيث متثل األشكال باللون
الرمادي الداكن قطع األرايض التي تضم مبان قامئة ،بينام متثل الفراغات البيضاء قطع األرايض الخالية.

شارع الكويت
140

300m

60

0 20

ثالثة طوابق
طابقني

ت ُظهر األرقام أ ّن معظم األرايض السكنية ُمشيدة ،مبا يُشكل نسبة  %80من مجموع األرايض السكنية.
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حي منطقة العارشة  -تحليل الوضع الحايل
الخدمات الحالية ضمن املنطقة الدائرية بنصف القطر املحدد

استخدام األرايض الحايل
شارع الفاروق

شارع األمري حسن

شارع األمري حسن

شارع الفاروق

100m

شارع الكويت
140

300m

60

شارع الكويت

0 20

140

300m
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0 20

مجموع قطع األرايض 621
ﺳﻛن

ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ

ﻣﺳﺟد

ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ

ﺗﺟﺎري

تعليمية

ﻣﻧطﻘﺔ ﺧﺿراء

مسجد

تُشكل املساحة السكنية املخططة حوايل  %54من إجاميل املساحة ،مع امكانية تشييد مباين مك ّونة بثالثة
طوابق بحسب اللوائح التنظيمية ،حيث تبلغ كامل الطاقة االستيعابية للمساحة املخططة  3,654شقة
تقري ًبا ،و 14,900نسمة.
إضافة إىل ذلك ،تشمل االستعامالت؛ عدد من املدارس ،ومسج ًدا ،ومجم ًعا تجاريًا يف شارع األمري حسن،
ومنطقة خرضاء غري مستغلة حال ًيا.

سوبر ماركت /محل بقالة
صيدلية
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حي منطقة العارشة  -تحليل الوضع الحايل
املداخل

تسلسل وتصنيفات الشوارع
شارع الفاروق

شارع األمري حسن

شارع األمري حسن

شارع الفاروق

شارع الكويت
300m

140

60

0 20

يتضمن الحي  6مداخل/مخارج تؤدي إىل طريق دائري داخيل رئييس يلتف داخل الحي ،وتقع معظم مداخل
الحي عىل الطرق التجميعية (طرق التوزيع) (مدخلني عىل شارع األمري حسن ،ومدخلني عىل شارع الكويت)،
بينام يقع مدخالن عىل شارع الفاروق الرسيع.

شارع الكويت
300m

140

60

0 20

الطرق الرئيسية  40مرت
طرق التوزيع  30مرت
الطرق الرئيسية يف الحي  20مرت
الطرق املحلية  14مرت
الطرق الثانوية  12مرت
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حي منطقة العارشة  -تحليل الوضع الحايل
النقل العام

اتجاه حركة املرور
شارع الفاروق

شارع األمري حسن

شارع األمري حسن

شارع الفاروق

شارع الكويت
300m

140
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0 20

شوارع باتجاهني
إشارة مرور عند التقاطعات

شارع الكويت
140

300m

60

0 20

مسار الحافالت (الباصات)
نقاط

جميع الشوارع داخل منطقة الدراسة هي شوارع باتجاهني بغض النظر عن عرض الشارع ،حيث توجد إشارة
مرور واحدة فقط داخل منطقة الدراسة تقع عند تقاطع شارع األمري حسن وشارع الكويت.
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حي منطقة العارشة  -تحليل الوضع الحايل
مواقف السيارات

شبكة طرق املشاة
شارع الفاروق

شارع األمري حسن

شارع األمري حسن

شارع الفاروق

شارع الكويت
300m

140

60

0 20

منطقة عبور املشاة يف الشوارع
ممرات املشاة
األرصفة
يتم توفري ممرات مخططة خاصة لعبور املشاة ضمن الشوارع عىل مداخل الحي؛ إالّ أ ّن هذا النوع من
املمرات غري موجود يف الغالب يف التقاطعات الداخلية يف األحياء ،كام أ ّن األرصفة غري موجودة ضمن قطع
األرايض الخالية ،وبالرغم من ت َوفُّر عنارص البنية التحتية لتنقل املشاة يف العديد من املواقعّ ،إل أنّها ال ت ُك ّون
شبكة مستمرة ،وال ميكن لألشخاص ذوي االعاقة الوصول إليها عىل اإلطالق.

شارع الكويت
300m

140

60

0 20

مواقف سيارات يف الطرق/بجانب الشارع
شوارع غري نافذة تستخدم كمواقف للسيارات
مواقف سيارات محددة  /مخصصة
لوحظ وجود مواقف للسيارات عند الرصيف أو بجانب الشوارع وذلك يف جميع شوارع الحيّ ،إل أنّه توجد
مواقف سيارات مخصصة بالقرب من األرايض التجارية وأرايض الخدمات ،باإلضافة إىل الشوارع غري النافذة
املستخدمة كمواقف للسيارات يف املناطق السكنية.
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حي منطقة العارشة  -تحليل الوضع الحايل
التخلص من النفايات

الطبوغرافيا
+48.00

+46.00

+44.00

+42.00

+40.00

+38.00

+36.00

+34.00

+32.00

شارع الفاروق

شارع األمري حسن

شارع الفاروق

h

swa

l-Ha

شارع األمري حسن

iA
Wad

شارع الكويت

شارع الكويت
300m

140

60

0 20

حاويات النفايات
سلت املهمالت
ّ
وسلت املهمالت حسب النوع ،وال يوجد تدابري أو إجراءات ُمتّبعة إلعادة
ال يوجد تصنيف لحاويات النفايات ّ
تدوير النفايات.

300m
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0 20

املسافات الكنتورية =  2مرت
يُنظر إىل تضاريس املوقع نسب ًيا عىل أنّها خفيفة مبتوسط ميل يبلغ  .٪1.6تنحدر مستويات األرضية من أقىص
ارتفاع يبلغ  48م ًرتا يف الرشق إىل  32م ًرتا يف الغرب .ويقع مسار ترصيف مياه األمطار الطبيعي عىل طول
وادي الحصوة كام هو موضح يف الخريطة.
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حي منطقة العارشة  -تحليل الوضع الحايل
الغطاء النبايت و املسطحات الخرضاء
شارع الفاروق

هناك منطقة حامية طولية مزروعة بنباتات محلية اصيلة تفصل الحي عن شارع الفاروق الرسيع يف
الجانب الشاميل والشاميل الغريب ،باإلضافة إىل الخطط التي يجري العمل عليها حال ًيا إلنشاء منتزه
طويل عىل الطرف الشاميل لشارع الفاروق.

شارع األمري حسن

يوضح مخطط استخدام األرايض املسطحات الخرضاء املنظمة يف وسط الحي وداخل مجمع السوق
عىل شارع األمري حسن ،ولك ّن تع ّد قطعة األرض األوىل غري مطورة حال ًيا والثانية مستخدمة ملواقف
السيارات.

شارع الكويت
300m

140

60

0 20

املسطحات الخرضاء حسب خطة استخدام األرايض.
املناطق الفاصلة غري املستغلة حال ًيا.
املنتزه األخرض الطويل املنظم من قبل سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
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حي منطقة العارشة  -التوثيق بالصور
الشجريات و النباتات املتسلقة

الغطاء النبايت
لوحظ وجود أشجار وشجريات يف الشوارع تتوافق مع املعايري اإلرشادية يف العقبة ولوائح تنسيق املواقع
عىل مداخل الشوارع الرسيعة والطرق الرئيسية املحيطة بالحي ،مبا يف ذلك شارع الفاروق وشارع الكويت
(ارجع إىل الخريطة يف الصفحة السابقة) ،وتتضمن هذه األشجار؛ أشجار تظليل الشوارع مثل شجرة الرنف،
وجكرندة ،ونخيل التمر يف األرصفة الوسطية ،كام تشمل الشجريات الصغرية ّ
كل من الثيوم (الجليل)،
والالنتانا املقوسة ،ونبات املجنونة املزروع عىل طول األسوار عىل جانبي شارع الفاروق ،كام لوحظ انتشار
النباتات الربية واملحلية يف مناطق الحامية.

األشجار يف الشوارع

تعترب زراعة األرصفة ضمن األحياء نفسها أقل اتسا ًقا وكثافة وأكرث عشوائية ،وذلك ألنّ السكان عاد ًة
يقومون باختيار أنواع النباتات التي يزرعونها ،ولهذا السبب؛ تفتقر معظم األرصفة ضمن األحياء إىل أي
شكل من أشكال الظل ملعظم الفرتات يف النهار ،ناهيك عن استخدام أنواع النباتات التي تُعيق حركة املشاة.

األشجار والشجريات املحلية (االصيلة) ضمن املناطق الفاصلة
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حي منطقة العارشة  -التوثيق بالصور
الشوارع

شارع  40مرت (شارع الفاروق)

شارع  40مرت (شارع الفاروق)

شارع  30مرت (شارع األمري حسن)

شارع  30مرت (شارع الكويت)

شارع  20مرت (داخل حلقة الحي)

شارع محيل  14 – 12مرت مجاور ملنطقة الحامية
35

5

حي منطقة العارشة  -التوثيق بالصور
املناطق املفتوحة

6

لوحظ تجمع السكان عىل طريق الخدمة املقابل للمجمعات التجارية يف شارع األمري حسن ،حيث يشرتي
السكان بعض الوجبات الخفيفة ويجتمعون يف املساء يف ذلك املوقع نظ ًرا لقلة األماكن املفتوحة العامة.
وتُستخدم املناطق الخرضاء املنظمة ضمن املجمع التجاري والظاهرة يف مخطط استعامالت األرايض بالكامل
كمواقف الصطفاف السيارات ،كام تتضمن مناطق الحامية أنوا ًعا من النباتات املحلية (االصيلة) لكنها تفتقر
إىل أي نوع من أنواع مرافق الخدمات العامة.

8

7

السلوكيات التي متت مالحظتها يف شارع األمري حسن

1

التجمعات يف شوارع الخدمة

300m

2

التجمعات يف شوارع الخدمة

3

نقاط البيع بالتجزئة العشوائية/غري املنظمة

األرايض الخالية واملناطق الفاصلة الخرضاء

5

مناطق الحامية املجاورة لشارع الفاروق

6

األزقة غري النافذة املجاورة ملناطق الحامية

4

1
3
2

7

ممرات املشاة ضمن األرايض الخالية

140

60

0 20

4

مواقف االصطفاف يف املجمعات التجارية يف حي منطقة
العارشة

8

ممرات املشاة املخترصة ضمن األرايض الخالية
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حي منطقة العارشة  -التوثيق بالصور
11

سهولة الوصول للمشاة وراكبي الدراجات

9

لوحظ وجود عدة أنواع من العوائق أمام حركة املشاة؛ مثل أحواض الزراعة يف األرصفة يف األماكن الغري
مناسبة ،واالختيار الخاطئ ألنواع األشجار ،واصطفاف السيارات ووضع األثاث عىل األرصفة .وغال ًبا ما يتعذر
وصول األشخاص إىل ممرات املشاة بسبب عدم وجود املمرات املنحدرة الخاصة ،ومل يُالحظ وجود مرافق
خدمية (ممرات خاصة) لسائقي الدراجات ،باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن الغالبية العظمى من األرصفة وممرات
املشاة تستخدم مواد للتعبيد تفتقر إىل النفاذية أو املسامية مثل البالط الخرساين.

8
14
15

13

القيود عىل حركة املشاة

9

وضع األثاث عىل األرصفة

10

االصطفاف عىل األرصفة

ممرات املشاة

14

ممرات املشاة

15

مدخل ممر املشاة

أحواض الزراعة يف األرصفة يف أماكن غري
مناسبة

16

مدخل ممر املشاة

16
12

300m

11

18
17

140

60

0 20

12

أحواض الزراعة يف منتصف الرصيف

17

مدخل ممر املشاة

10

13

أحواض الزراعة بطريقة تعرقل استمرارية
امليش عىل الرصيف

18

عدم تَوفر مواقف اصطفاف مخصصة للدراجات
الهوائية
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 .4.3الحــي النموذجي ب – حي منطقة الســابعة
نظرة عامة | ثالثية األبعاد

حي منطقة السابعة هو مجمع سكني يحده حي العبدلية وحي الحرفية
من الجنوب الرشقي ،وحي األمل الجديدة من الشامل الرشقي ،وحي منطقة
الثامنة وحي الزهرة والفيحاء من الشامل ،وحي منطقة التاسعة من الغرب،
حيث يأخذ املجمع السكني شكل املثلث ،ويُشكل الجانب الغريب من املثلث
(شارع بسامن) الطرف األطول مبسافة  1,147مرت ،والطرف التايل بطول 752
مرت يف الجهة الشاملية الرشقية (طريق غور الصايف الرسيع) ،و 784مرت من
الجهة الجنوبية الرشقية (شارع الرشيف الحسني بن عيل).

طريق غور الصايف الرسيع
شارع الحسني بن عيل

حي املنطقة
مساحة الدراسة
السكان

السابعة
 350,463م2
 6,550نسمة تقريباً

امن

ع بس
شار

شارع الفاروق

شارع الفاروق

شار
ع امل

طار
الح
رع
شا

شارع بسامن

سني
بن
عيل

شارع القدس

موقع منطقة الحي
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حي منطقة السابعة  -تحليل الوضع الحايل
املناطق الخالية  /املبنية و الخالية

300m

140

60

0 20

ميثل تحليل املناطق املبنية والفارغة كثافة املباين ضمن الحي ،حيث متثل األشكال املظللة باللون الغامق
األرايض التي تتضمن مبانٍ قامئة ،بينام تُ ثل الفراغات البيضاء األرايض الخالية.
تُظهر األرقام أ ّن معظم األرايض السكنية ُمشيدة ،مبا يُشكل نسبة  %75من مجموع األرايض السكنية.

ارتفاع املباين
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مباين بطابق واحد
مباين بطابقني
مباين بثالثة طوابق
مباين بأربعة طوابق
ترتاوح ارتفاعات املباين يف الحي من طابق إىل أربعة طوابق ،والسمة
السائدة الرتفاعات املباين يف منطقة الدراسة هي ثالثة طوابق وفقًا
ألنظمة سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةّ ،إل أ ّن بعض املباين
املوزعة عىل الجانب الغريب تتكون من أربعة طوابق.

10%
14%
46%
30%
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حي منطقة السابعة  -تحليل الوضع الحايل
استخدام األرايض الحايل
مجموع قطع األرايض السكنية 208
تُشكل املنطقة السكنية املنظمة حوايل  %48من إجاميل املساحة ،مع السامح بتشييد
مبان مك ْونة من ثالثة طوابق بحسب املخططات التنظيمية.
تبلغ كامل الطاقة االستيعابية للمساحة املخططة  1,260شقة تقري ًبا ،و 6,550نسمة،
باإلضافة إىل أ ّن املنطقة تشمل املدارس ،ومسج ًدا ومنطقة تجارية ،ومنطقة خرضاء كام
هو موضح يف الشكل.

4% 1%

8%

15%

24%
48%

مناطق سكنية
مناطق تعليمية
مساجد

شوارع
مناطق خرضاء
متر يف املنطقة قناة لترصيف مياه األمطار
مملوكة من قبل سلطة منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة
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حي منطقة السابعة  -تحليل الوضع الحايل
الخدمات الحالية ضمن املنطقة الدائرية بنصف القطر املحدد
تتضمن منطقة الدراسة مجموعة متنوعة من الخدمات ،مبا يف ذلك روضة لألطفال،
ثانويتي ،ومسج ًدا ،وموقفني للسيارات العامة ،ومجمع تجاري يف وسط الحي،
ومدرستني
ْ
والذي يحتوي عىل صيدلية ،ومحل بقالة ،ومطعم ،وصالون حالقة رجايل ،ومحل لبيع
الخضار ،إلخ.
عىل الرغم من أ ّن موقع الخدمات بعيد عن وسط الحي باتجاه الجنوب الغريب للحي،
ولكن ميكن الوصول إليه س ًريا عىل األقدام مبسافة تقدر حوايل  500مرت ،وهو أمر مقبول.
100 m

منطقة تعليمية
مسجد

مطعم فالفل
محل حالقة رجايل (صالون رجايل)

موقف سيارات

سوبر ماركت

صيدلية

محل لبيع الخضار والفواكه

متجر لبيع الكتب

محل لبيع الشيشة
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حي منطقة السابعة  -تحليل الوضع الحايل
املداخل

300m

تسلسل وتصنيف الشوارع

140

60

0 20

املداخل الحالية
كام هو مبني يف الخريطة أعاله ،يوجد للحي مدخلني فقط يقعان عىل شارع بسامن (الجانب الغريب) ،وهو
األمر الذي أشار إليه السكان خالل ورشة العمل املجتمعية.

300m

140

60

0 20

الطرق الرئيسية  45 – 35مرت
طرق التوزيع  20مرت
الطرق املحلية  12مرت
ممرات املشاة  4مرت
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حي منطقة السابعة  -تحليل الوضع الحايل
اتجاه حركة املرور

300m

140

وسائل النقل العام

60

0 20

جميع الطرق والشوارع يف منطقة الدراسة باتجاهني ،بغض النظر عن مقطع الشارع وعرضه ،ولتوفري شبكة
مسارات للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية بشكل مناسب ،سيُعاد النظر يف اتجاهات الحركة يف الشوارع
بحسب ما هو مبني يف الفصل التايل.

300m
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مسار الحافالت (الباصات)
محطة الحافالت (نقاط التحميل والتنزيل)
متر خطوط النقل العام بالشوارع والطرق الرئيسية حول املنطقة ،ويوجد  5محطات حافالت يف شارع بسامن
فقط.
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حي منطقة السابعة  -تحليل الوضع الحايل
شبكة طرق املشاة

300m

140

مواقف السيارات

60

0 20

300m

140

60

0 20

األرصفة
ممرات املشاة
تتكون شبكة طرق املشاة من األرصفة املوجودة أمام األرايض املُشيدة فقط ،ومن عدد قليل من ممرات
املشاة وال توجد مناطق مخصصة لعبور املشاة يف الشوارع ،ويؤدي ذلك إىل انقطاع حركة املشاة وعدم توفُّر
ممرات كافية لهم ،إضافة إىل ذلك؛ تحتاج ممرات املشاة إىل إعادة التأهيل بسبب مشاكل التبليط ،وعدم تَوفر
اإلنارة ،والكثري من العوائق (مثل األعمدة الكهربائية ،والنباتات .. ،إلخ) املوجودة أمام املمرات.

هناك أربعة مواقف اصطفاف للسيارات يف الحي كام هو موضح يف الخريطة أعاله .ويبلغ إجاميل مساحة
مواقف السيارات  2,000مرت مربع.
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حي منطقة السابعة  -تحليل الوضع الحايل
الطبوغرافيا

300m

الغطاء النبايت و املسطحات الخرضاء
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60

0 20

تتسم طبوغرافية األرض يف املوقع بالتضاريس الخفيفة بتوسط ميالن يصل إىل  ،5.5%والذي تنحدر فيه
االرتفاعات من الجنوب الرشقي بارتفاع ( )108فوق مستوى سطح البحر إىل أدىن ارتفاع ( )72فوق مستوى
سطح البحر يف الطرف الشاميل.

300m
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0 20

بلغت نسبة املناطق الخرضاء يف حي املنطقة  8%من إجاميل املساحة ،كام تحتوي املناطق الخرضاء عىل
ممرات ميش (منتزهات طولية) يف الحدود الشاملية الرشقية والغربية ،باإلضافة إىل األرايض الخالية يف الزاوية
الجنوبية الغربية والتي من املفرتض أن تكون منتز ًها صغ ًريا.
معظم أرصفة الشوارع يف حي املنطقة مزروعة باألشجار ،وعليه  ،وبسبب موقع االشجر ،ال تسمح األشجار
للمشاة باستخدام األرصفة.
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حي منطقة السابعة  -التوثيق بالصور
الغطاء النبايت
ال يتسم الغطاء النبايت يف املنطقة بنوع معني أو خاص من النباتات ،كام أ ّن النباتات املستخدمة ت ُعيق حركة
املشاة عىل األرصفة يف بعض األحيان بسبب مواقعها املختارة بطريقة خاطئة وغري مناسبة.

46

حي منطقة السابعة  -التوثيق بالصور
األرصفة
يرتاوح عرض األرصفة يف منطقة الدراسة من  0.8إىل  5.5مرت ،مع رضورة اإلشارة إىل أ ّن األرايض غري املشيدة أو
الخالية ال تحتوي عىل أرصفة.
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حي منطقة السابعة  -التوثيق بالصور
الشوارع
معظم الشوارع يف منطقة الدراسة يف حالة جيدة إىل حد ما ،ولكن يوجد يف بعض الشوارع مشاكل مثل الحفر
وعدم انتظام األسطح.

48

حي منطقة السابعة  -التوثيق بالصور
الخدمات العامة
تتضمن الخدمات املركزية يف الحي األنشطة التجارية املقابلة للمسجد يف الشارع ،كام أ ّن هناك موقفًا كب ًريا
للسيارات بجانب املسجد.
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 4.4ورشــة عمل إرشاك املجتمع املحيل
األهداف
تهدف ورشة العمل إىل إرشاك السكان وأصحاب املصلحة يف تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه األحياء
من منظورهم.

معايري اختيار املشاركني
تم اختيار املشاركني من الحيني اللذين تم الرتكيز عليهام بطريقة شمولية استنا ًدا إىل املعايري التالية:
•التمثيل املتساوي لكال الجنسني.
•إرشاك مختلف الفئات العمرية.
•الحالة الوظيفية؛ مبا يف ذلك العاملني والعاطلني عن العمل ،وربات املنازل ،واألشخاص املتقاعدين.
•إرشاك األشخاص ذوي االعاقة.

إجراءات ورشة العمل

تم استخدام العديد من األدوات لدمج املشاركني يف تحديد التحديات التي تواجههم ضمن أحيائهم يف إطار
املوضوعات التي متت مناقشتها عىل وجه التحديد.

استطالعات الرأي التفاعلية
طُرحت عىل املشاركني سلسلة من األسئلة ذات الصلة بالتخطيط والتنقل والبيئة وتأثريات جائحة فريوس
كورونا (كوفيد –  )19عىل حياتهم الخاصة ،و ُعرضت نتائج االستطالع إلثارة النقاشات والتفاعالت.
تحديات التصنيفات
تم تخصيص أربعة ألواح لرسد وتعداد التحديات العامة التي تندرج تحت كل موضوع من املوضوعات
املختلفة.
رسم خريطة للمسارات والتحديات اليومية املشرتكة
أُعطي كل مشارك خريطة لحيّه ليقوم بتحديد املسارات اليومية املشرتكة األكرث استخدا ًما (سوا ًء س ًريا عىل
األقدام ،أو بالسيارة أو الدراجة الهوائية) .عطفًا عىل ذلك ،قام املشاركون بتحديد مواقع معينة يواجهون فيها
عوائق أو تحديات عىل الخريطة.
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اإلجابات عىل أسئلة االستطالع الخاصة بالتنقل

7%

هل متيش يف حيّك؟

13%

13%

4%

25%

نعم
ال
أحيانًا
نعم ،خالل اإلغالقات

48%

20%

58%
6%

13%

4%

4%

8%

13%
70%

نعم
نعم
نعم
نعم

64%

الصالة
مامرسة الرياضة
التسوق
الزيارات
للوصول للعمل
للوصول إىل وسائل النقل العام

6%

12%
12%

هل تستخدم الدراجة الهوائية؟

ملاذا متيش يف حيّك؟

وسيلة النقل
السيارة
الدراجة الهوائية
الحافلة
التكيس
امليش
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تصنيف التحديات لحي منطقة العارشة

التخطيط الحرضي
•نقص الخدمات التجارية ضمن األطراف
الشاملية لألحياء.
•االزدحامات حول املجمعات التجارية يف
وسط شارع األمري حسن باإلضافة اىل ان
مواقف السيارات غري الكافية.
•عدم وجود مراكز صحية قريبة.
•نقص الخدمات ضمن األماكن العامة
املفتوحة.

التنقل
•عدد غري ٍ
كاف من محطات الحافالت
(نقاط التحميل والتنزيل) ،ونقص مقاعد
االنتظار واملظالت يف املحطات الحالية.
•حركة املشاة املحدودة بسبب عدم وجود
طرق مظللة مناسبة وعوائق األرصفة.
•عدم وجود مسارات آمنة للدراجات
الهوائية ،باإلضافة إىل الوضعية غري
املناسبة ملناهل ترصيف املياه مام يتسبب
مبخاطر متس سالمة سائقي الدراجات
الهوائية.

البيئة
•عدم التخلص السليم من النفايات ،مام
يؤدي إىل تج ُّمع اآلفات والقوارض.
•الترصيف غري الكايف ملياه األمطار
الطبيعية وتجمع املياه داخل املناطق
الفاصلة واألرايض الخالية.
•عدم وجود مسطحات خرضاء للتنزه،
ومسارات للميش ومالعب ضمن األماكن
العامة واملناطق الفاصلة.
•التأخري يف جمع النفايات.

إرشاك املجتمع
•مناطق عبور املشاة يف الشارع واألرصفة
ال تأخذ بعني االعتبار احتياجات
األشخاص ذوي االعاقة ،كام أ ّن األرصفة
عالية ج ًدا وال يوجد ممرات منحدرة
خاصة لسري الكرايس املتحركة ،أو أي
نوع من أنواع املساعدة لألشخاص ذوي
اإلعاقة البرصية.
•مناطق الحامية غري آمنة بسبب عدم
توفر اإلنارة الكافية.
•عدم وجود الفتات واضحة.
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رسم خريطة للمسارات والتحديات اليومية املشرتكة من قبل سكان حي منطقة العارشة

املناطق الفاصلة غري آمنة وغري مهيئة للسامح
لألفراد باالستمتاع بالهواء الطلق ومامرسة
.الرياضة

التقاطع مع شارع الفاروق الرسيع
غري آمن ،مع تكرار الحوادث

نشوب الحرائق بسبب عدم
تحديد أماكن آمنة للشواء

جميع مناطق عبور املشاة يف الشارع غري
آمنة وال ميكن الوصول إليها من قبل
.األشخاص األشخاص ذوي اإلعاقة

صغار الباعة والبقاالت الصغرية محظورة
.ضمن األحياء

نقص املراكز الصحية
واملراكز املجتمعية

تَشكُّل املستنقعات التي من
دورها تسبب تج ُّمع اآلفات
.والقوارض

عدم وجود مسارات آمنة لسائقي
الدراجات الهوائية ،والوضعية غري
املناسبة ملناهل ترصيف املياه

املجمعات التجارية يف حي منطقة العارشة
غري كافية ،وعادة ما تسبب االزدحامات
املرورية واالزدحام يف مواقف السيارات
يتم استخدام األرايض الخالية كمكبات
ملخلفات البناء والقاممة

عدم وجود الفتات واضحة بأسامء الشوارع
وأرقام املباين

عدم وجود تظليل عىل طول
ممرات (مسارات) املشاة يجعل
.امليش للخدمات صع ًبا
عدم توفر محطات حافالت (نقاط تحميل
وتنزيل) مظللة يف شارع الكويت ،باإلضافة إىل
محدودية مناطق عبور املشاة ضمن الشوارع
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تصنيف التحديات لحي منطقة السابعة

التخطيط الحرضي
•عدم وجود مداخل رئيسية وفرعية للحي.
•تستخدم السيارات عادة األرصفة كمواقف
لالصطفاف.
•الشوارع الضيقة.
•عدم وجود مخبز أو محالت لبيع الخرضاوات.
•استخدام األرايض الخالية كمكبات ملخلفات البناء.
•مراقبة نظافة وإنارة الشوارع الداخلية.
•نقص مراكز الرعاية الصحية واألسواق التجارية.
•نقص املدارس الحكومية.
•االزدحامات املرورية بالقرب من املدارس بسبب
نقص عدد املداخل.
•ضعف اإلنارة يف الشوارع.

التنقل
•عدم كفاية عدد محطات الحافالت (نقاط
التحميل والتنزيل) ،ونقص مقاعد االنتظار
واملرافق املظللة يف املحطات الحالية.
•عدم وجود مسارات آمنة للدراجات،
باإلضافة اىل الوضعية غري املناسبة ملناهل
ترصيف املياه مام يتسبب مبخاطر متس
سالمة سائقي الدراجات الهوائية.

البيئة
•قلة املحال التجارية الكبرية.
•الحاجة لتوفري مالعب ومتنزهات عامة.
•عدم توفر مواقف الصطفاف السيارات.
•عدم تحويل جميع األرايض الخالية
املوجودة يف الحي واملحيطة به إىل
مسطحات خرضاء أو مالعب.
•عدم وجود أماكن مخصصة للعائالت.
•وجود العديد من الكالب الضالة يف
املنطقة.

إرشاك املجتمع
•ال تأخذ مناطق عبور املشاة يف الشارع
واألرصفة بعني االعتبار احتياجات
األشخاص ذوي اإلعاقة ،كام أ ّن األرصفة
عالية ج ًدا ،وال يوجد ممرات منحدرة
مخصصة للكرايس املتحركة ،أو أي نوع
من أنواع املساعدة ذوي اإلعاقة البرصية.
•عدم توفر أماكن إلقامة األنشطة
الخارجية.
•عدم وجود الفتات واضحة.
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خريطة للمسارات والتحديات اليومية املشرتكة من قبل سكان حي منطقة السابعة

نقص يف وسائل النقل
العامة

عدم وجود مسارب
مخصصة للدراجات الهوائية

عدم توفر ممرات لعبور املشاة
وضيق األرصفة

قلة املسطحات الخرضاء
العامة

الحاجة لتوفري
املالعب العامة

عدم وجود مناطق الصطفاف
السيارات واالزدحامات املرورية
بجانب املدارس
اإلنارة الضعيفة يف الشوارع

نقص مراكز الرعاية
الصحية

نقص يف عدد املدارس
الحكومية
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 4.5تحديد التحديات
فيام ييل ُملخص للتحديات استنا ًدا إىل تحليل الحي ومداخالت املجتمع ،والتي يجب معالجتها والوقوف عليها:
توزيع الخدمات
•عدم توفر إمكانية الوصول بالسري عىل األقدام.
•نقص الفروع واملراكز التجارية.
•خدمات الرعاية الصحية.
•املراكز املجتمعية للمناسبات والفعاليات.

التخطيط
املسطحات الخرضاء العامة
•قطع األرايض الخرضاء غري املستغلة.
•نقص أشجار الظل.
•نقص عدد مظالت التظليل.
•نقص يف مرافق الحدائق والتنزه.
•نقص املالعب.
•نقص يف مرافق الرياضة العامة.
•الحاجة إىل مناطق امليش (املسارات) الطبيعية.

شبكة النقل العام
• عدم توفر العدد الكايف من محطات الحافالت.
(نقاط التحميل والتنزيل).
•عدم توفر أماكن تظليل.
• عدم وجود الفتات واضحة.
إمكانية امليش
•العوائق عىل األرصفة.
•أحواض الزراعة يف األماكن غري املناسبة.
•عدم توفر مناطق عبور كافية للمشاة ضمن
الشوارع.
•انقطاع وعدم استمرارية مسارات وممرات املشاة.

التنقل
ركوب الدراجات الهوائية
•عدم وجود مسارات مخصصة للدراجات الهوائية.
•الوضعية غري املناسبة ملناهل ترصيف مياه املطر،
مام يشكل خط ًرا عىل سالمة سائقي الدراجات.
•عدم وجود مواقف الصطفاف الدراجات الهوائية.
االعتامد عىل املركبات التي تعمل مبصادر الطاقة غري
املتجددة (الوقود األحفوري)
•االعتامد عىل املركبات الشخصية.
•عدم توفر الحوافز الستخدام وسائل النقل
املستدامة.
•عدم توفر البنية التحتية للمركبات الكهربائية.

إدارة النفايات
•عدم وجود مرافق إلعادة التدوير.
•استخدام الطرق غري املستدامة
للتخلص من النفايات.
استهالك الطاقة
•عدم دمج أساليب توفري الطاقة
والطاقة املتجددة يف تصاميم املباين.
•االفتقار اىل وجود بنية تحتية
تستخدم الطاقة املتجددة.

البيئة
املناخ املحيل الحرضي
•نقص املساحات الخرضاء الحرضية
وأشجار الظل عىل طول األرصفة.
•ارتفاع درجات الحرارة الحرضية نتيجة
انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون CO2
من املركبات.

إمكانية الوصول لألشخاص ذوي االعاقة
•عدم توفر تفاصيل كافية حول مناطق عبور
املشاة ضمن الشوارع.
•ال تتبع املمرات املنحدرة املخصصة لالشخاص
ذوي االعاقة املعايري املعمول بها ضمن
مناطق عبور املشاة يف الشارع.
•وجود عوائق يف األرصفة.
•عدم تعبيد األرصفة ببالطات ناتئة لتوجيه
ذوي اإلعاقات البرصية.

إرشاك املجتمع
السالمة
•اإلنارة غري الكافية يف األماكن العامة
•عدم وجود الفتات واضحة لسالمة
املشاة

إدارة مياه األمطار
•عدم وجود سطوح تتسم بالنفاذية/
املسامية.
•االفتقار إىل مناطق خرضاء طبيعية
تساهم يف امتصاص األمطار.
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 .5تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة

 5.1التوصيات
 5.1.1االعتبارات املتخذة لتخطيط الحي
تحسني وتعزيز الوصول للخدمات
يجب توفري مناطق مركزية يف األحياء موزعة بشكل متسا ٍو فيام يخص الخدمات األساسية مثل الخدمات
التجارية ،واملناطق الخرضاء ،والرعاية الصحية ،واملرافق املجتمعية والتعليمية ،ويجب أن تقع هذه املناطق
املركزية بشكل اعتيادي ضمن مناطق يسهل للمشاة الوصول إليها باستمرار (متصلة) ،كام يجب أن يسهل
الوصول إليها س ًريا عىل األقدام ،أو بالدراجات الهوائية ،أو السيارات ،أو الحافالت.
التقليل من مسافة الوصول إىل الخدمات األساسية يُعزز استخدام وسائل النقل ،مام سيقلل استهالك الطاقة،
وانبعاثات ثاين أوكسيد الكربون  2COيف الحي.

املناطق املفتوحة العامة
يجب تفعيل املساحات العامة بأشكالها املختلفة لتوفري فُرص للرتفيه ،ومامرسة الرياضة ،واللقاءات
االجتامعية والفعاليات املجتمعية ،كام يجب أن تكون األماكن العامة سهلة الوصول ومناسبة ملجموعة
مختلفة من الفئات العمرية واالشخاص ذوي االعاقة.
يتضمن الحيني اللذين تم الرتكيز عليهام العديد من املناطق املفتوحة التي ميكن تحسينها وتفعيلها بشكل
مختلف؛ مثل الساحات املرصوفة للّقاءات االجتامعية ،واملنتزهات الرئيسية يف الحي لتجمع العائالت،
ومناطق للعب األطفال ،واملنتزهات الطولية عىل طول املناطق الفاصلة للنزهات يف املناطق الطبيعية وإقامة
األنشطة الرتفيهية.
إضافة إىل فوائدها االجتامعية ،ميكن لألماكن املفتوحة العامة أن يكون لها فوائد بيئية مؤثرة من خالل
تحسني جودة الهواء ،وتحسني ظروف املناخ املحلية والتنوع البيئي الحيوي.
ِ
املسطحات الخرضاء والخدمات املختلفة
املطالبة بأن تتضمن األماكن عامة
58

 5.1.2تعزيز التنقل املستدام
إمكانية امليش
يجب تيسري إمكانية التنقل س ًريا عىل األقدام للوصول إىل الخدمات األساسية يف الحي ،أو ملجرد الرتفيه عن
النفس ،ويجب توفري أرصفة متصلة بعرض مناسب ،وبدون عوائق ،كام يجب توفري مناطق لعبور املشاة يف
بدل من
الشارع بحيث تكون آمنة ومحددة بشكل واضح للسامح للمشاة بقطع الشارع من تلك األماكنً ،
توفريها يف مواقع وأماكن عشوائية (مام يُشكل خط ًرا عىل سالمة املشاة واملستخدمني اآلخرين للطريق).
باإلضافة إىل الخدمات العامة ،يجب أن تُ كن شبكات طرق املشاة الوصول إىل أماكن أخرى مثل وسائل
النقل العام (ممرات وصول آمنة ملحطات الحافالت (نقاط التنزيل والتحميل) ،وركوب الدراجات الهوائية
أيضا (مرافق
(محطات استئجار /وقوف الدراجات الهوائية ،إذا تم فتحها يف العقبة) ،والسيارات الخاصة ً
الصطفاف السيارات يف الشارع وخارج الشارع)).
تحسني بيئة املشاة يف الح ّي ْي س ُيشجع الذهاب يف مشاوير قصرية س ًريا عىل األقدام ،مام سيحقق بدوره فوائد
تتعلق بالتقليل من مستويات االزدحام ،وتحسني جودة الهواء ،وتحسني الصحة والرفاه للسكان.

ركوب الدراجات الهوائية
باإلضافة إىل امليش ،يجب تشجيع استخدام وسائل النقل غري اآللية (الصغرية والخفيفة) ،فهناك فرصة فريدة
لتعزيز ركوب الدراجات الهوائية يف العقبة ،نظ ًرا للظروف التي تم توضيحها يف الفصل الثاين ،واآلراء التي
أدىل بها السكان خالل ورشة العمل.
اقتح توفري مسارب للدراجات يف الح ّي ْي كجزء من حلول التصميم ،كام متت اإلشارة إىل رضورة إنفاذ هذه
ُ
املمرات واحرتامها من قبل املشاة وسائقي السيارات بهدف تشجيع اعتامد وسيلة التنقل بالدراجات الهوائية؛
أيضا ،كام تم اقرتاح محطات للدراجات الهوائية
هذا ويجب توفري أماكن اصطفاف مناسبة للدراجات ً
املشرتكة املُفعلة باستخدام البطاقات.
حسبام تم ذكره آنفًا بخصوص إمكانية امليش ،ميكن أن يعود التنقل النشط بشكل عام بفوائد تتمثل يف
أيضا.
تقليل االزدحامات ،وتحسني جودة الهواء ،باإلضافة إىل صحة ورفاه السكان ً
1m
.8m

2m

الحد األدىن من األبعاد املتاحة ملسارب الدراجات الهوائية.

59

التنقل الكهربايئ
مثة تغيريات مطلوبة عىل املستوى الوطني يف األردن لتوسيع نطاق اعتامد استعامل املركبات الكهربائية؛
ّإل أنّه مازالت هناك بعض اإلجراءات التي ميكن اتخاذها عىل املستوى املحيل يف العقبة .فقد يُشجع توفري
محطات الشحن العامة يف بعض املواقع السكان عىل رشاء السيارات الكهربائية واستخدامها ،كام ميكن
للعقبة أن تقدم خدمة منوذجية لنقل الركاب التي تقوم عىل املركبات الكهربائية (سواء الباصات أو املركبات
الصغرية).
بسبب تغري املناخ واألثر الضار للوقود األحفوري عىل البيئة ،تتحول اتجاهات التنقل العاملية إىل املركبات
كل من النقل العام والخاص ،ولقد شهد األردن اعتام ًدا مرتف ًعا نسب ًيا عىل املركبات الكهربائية
الكهربائية ،يف ٍّ
الخاصةّ ،إل أنّه تباطأ يف السنوات األخرية بسبب تغيري اللوائح الرضيبية/الجمركية والقيود يف البنية التحتية
للشحن.

وسائل النقل العام
يقوم األردن باستثامرات ملحوظة ومطلوبة بشدة لتحسني حالة النقل العام ،فهو يف حاجة ماسة إىل خدمات
نقل عام آمنة وبأسعار معقولة ،وال تستثنى العقبة من ذلك.
هناك العديد من اإلجراءات والتدابري التي ميكن اتخاذها عىل املديني ،املتوسط والطويل لتحسني حالة النقل
العام يف العقبةّ ،إل أنّه لن يتم تقدميها يف هذه الدراسة ،لكن هناك إجراءات وتدابري معينة قصرية املدى
ميكن اتخاذها عىل مستوى الحي لتحسني الوصول إىل خدمات النقل العام ،وتشمل تلك توفري محطات
حافالت (نقاط تحميل وتنزيل) ومرافق انتظار آمنة ،باإلضافة إىل ممرات الوصول اآلمنة ملحطات الحافالت
فضل عن وضع الفتات مناسبة وخرائط واضحة
تلك (كام هو موصوف تحت عنوان «إمكانية امليش»)ً ،
ملسارات الحافالت لتشجيع استخدام وسائل النقل العامة حيثام أمكن.

ِ
تتجاوز فُرص تحويل وسائل النقل إىل وسائل كهربائية وإزالة الكربون منها سيار ِ
وحافالت الركاب لتشمل
ات
حقل منوذجياً إلطالق الدراجات الكهربائية أو
وسائل النقل النشطة (الصغرية والخفيفة) ،وقد متثل العقبة ً
الدراجات الصغرية (سكوتر) عىل مستوى املدينة ،وتتضمن هذه الدراسة مقرت ًحا بإنشاء مسارات للدراجات،
أيضا من قبل املركبات الكهربائية الخفيفة.
بحيث ال تُستخدم فقط من قبل الدارجات الهوائية التقليدية ،بل ً

تهدئة الحركة املرورية
يجب أن يقرتن تشجيع النقل (امليش وركوب الدراجات) مع اإلجراءات والتدابري التي تضمن السالمة لجميع
مستخدمي الطريق ،ومن بني هذه التدابري تلك املتعلقة بتهدئة الحركة املرورية ،والتي تعمل عىل تقليل من
رسعة السيارات واملركبات باستخدام طرق متعددة (املطبات ،وتحديد الرسعة ،والتطبيق األكرث رصام ًة للوائح
والقوانني).
أيضا ،خاصة يف الدول
تعترب تهدئة الحركة املرورية أم ًرا أساس ًيا لسالمة املشاة ،وسائقي الدراجات ،والسائقني ً
التي يهيمن عليها استخدام السيارات الخاصة.

إعادة تصميم الشوارع وتزويدها بأرصفة مظللة ،ومسارب محمية للدراجات ،وممرات لعبور املشاة ضمن الشوارع
بحيث يسهل الوصول إليها.
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 5.1.3معالجة التحديات البيئية والتعامل معها
التك ُّيف مع املناخ املحيل
يعترب تحسني املناخ املحيل ،عامل رئييس يف تعزيز إمكانية امليش داخل األحياء ،حيث قامت العديد من
الدراسات حتّى اآلن بتقييم تأثري اسرتاتيجيات التخفيف املختلفة عىل تحسني البيئة الحرارية الحرضية
وتأثرياتها الضمنية ،وتتضمن االسرتاتيجيات األكرث فعالية :املساحات الخرضاء الحرضية ،واستخدام املواد
الباردة ،والتقنيات القامئة عىل التخفيف باملاء مثل الرشاشات ،والبحريات ،والنوافري ،وستتم مناقشة هذه
الطرق مبزيد من التفصيل فيام ييل.

زيادة املساحات الخرضاء الحرضية
سيكون لتعظيم فرص تطبيق مبدأ زيادة املساحات الخرضاء الحرضية دور رئييس يف التخفيف من تأثريات
املناخ املحيل ،وذلك من خالل التبخر والنتح ،والتظليل لألرايض املجاورة وأسطح املباين بأوراق الشجر،
ويساهم ذلك يف خفض كميات الطاقة الشمسية التي يتم امتصاصها وتخزينها يف السطوح الحرضية ،وبالتايل
تخفيض التدفقات الحرارية الناجمة عن اإلشعاع والحمل الحراري.
اضاف ًة ،تعزز املساحات الخرضاء الحرضية بشكل كبريٍ جامليات املناطق الحرضية وتساهم يف التحكم يف
امللوثات ونوعية الهواء والضوضاء.
باإلضافة إىل ذلك ،توفر الشجريات املزروعة داخل حدائق األمطار وقنوات الرتشيح النباتية (بيوسويلز) حالً
قامئًا عىل الطبيعة إلدارة الجريان السطحي ملياه األمطار ،من خالل دعم البنية التحتية الحالية لترصيف
املياه ،مام يقلل من مخاطر الفيضانات املفاجئة وتلوث املياه السطحية.

مواد األسطح الباردة والتي تتسم بالنفاذية
تم اختبار املواد الباردة عىل نطاق واسع كاسرتاتيجية للتك ُّيف ،بهدف تحسني املناخ املحيل يف املناطق
الحرضية ،حيث يجب أن تكون املواد التي ت ُوصف بأنّها «باردة» قادرة عىل امتصاص وتخزين كميات أقل
من اإلشعاع الشميس ،باملقارنة مع املواد التقليدية ،وذلك للحفاظ عىل درجة حرارة منخفضة للسطوح؛
وبالتايل ،يتم تقليل تدفق اإلشعاع طويل املوجة املنبعث نحو البيئة املحيطة بشكل كبري ،مام يؤدي إىل
انخفاض درجات الحرارة املحيطة ،هذا وميكن الحصول عىل أرصفة بسطوح باردة بتقنيات مختلفة ،ومنها:
•التغيريات يف االنعكاس الشميس (الوضاءة أو البياض «البيدو») وانبعاث األشعة تحت الحمراء ،وتتضمن
هذه الفئة ما يسمى باألرصفة «شديدة االنعكاس» و «الحرارية».
•التغيريات يف تخزين الحرارة يف األرصفة :تتضمن هذه الفئة دمج مواد الرتصيف مع املواد متغرية الطور
(.)PCM
•التغيريات يف معدالت التبخر :تتضمن الفئة املسامي َة ،واألرصفة السابقة وتلك التي تحتفظ باملياه.
استخدام املواد املسامية والنفاذة مثل الحىص املرصوفة بالصلصال والبالط املتداخل يف األرصفة ،يقلل من
بدل من
الجريان السطحي ملياه األمطار ،وذلك عندما يسمح بترصيف املياه إىل األرض ،مام يجعلها مور ًدا ً
كونها نفايات؛ إضافة إىل ذلك ،متتص األرضيات املسامية مياه األمطار إىل الطبقات األساسية من الصخور،
وت ُصفّيها من امللوثات قبل أن تصل إىل الشواطئ القريبة.
يجب استبدال األسطح غري النفاذة داخل األحياء مثل األسفلت واألرصفة الخرسانية مبواد بديلة حيثام أمكن
ذلك .تشمل املساحات السطحية التي ميكن فيها استخدام املواد الباردة والنفاذة؛ األرصفة ،واألزقة غري
النافذة ،والساحات املرصوفة ،ومواقف السيارات ،وممرات املشاة ،ومسارات امليش داخل املناطق الخرضاء.

تشمل فرص زيادة املساحات الخرضاء الحرضية داخل األحياء زراعة أشجار الظل يف الشوارع ،والشجريات
والتعريشات عىل طول ممرات املشاة ،وتكثيف الغطاء النبايت داخل املنتزهات وتنفيذ مبدأ أسطح املباين
الخرضاء.
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تعزيز النظم البيئية والتنوع البيئي الحيوي
فضل عن
يوفر التنوع البيئي الحيوي الحرضي أنظمة بيئية عاملة توفر األكسجني ،والهواء واملياه النظيفنيً ،
تلقيح النباتات ،ومكافحة اآلفات ،ومعالجة مياه الرصف الصحي ،والعديد من خدمات النظام البيئي ،ومع
منو املدن من حيث عدد السكان والحجم ،تختفي املزيد من املناطق الطبيعية .لذا فإ ّن استعادة الطبيعة
وتعزيز التنوع البيئي الحيوي أمر رضوري لتكون املجتمعات والنباتات املحلية وأنواع الحياة الربية منيعة يف
مواجهة أزمة املناخ (مايربيت زاري.)2018 ،
تعد العقبة موط ًنا للكثري من أنواع الطيور املحلية واملهاجرة ،كام أ ّن تحديد املناطق الطبيعية واألنواع التي
يجب حاميتها والفرص األخرى لتعزيز النظام البيئي هي خطوة أساسية لحامية التنوع الحيوي يف املناطق
أيضا تدخالت أصغر مثل سطوح املباين
الحرضية ،باإلضافة إىل األرايض الطبيعية ،وميكن أن تشمل الفرص ً
الخرضاء والتعريشات والجدران الخرضاء.

كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة
تؤثر طريقة تصميم األحياء عىل كفاءة الطاقة واستهالكها .فمن ناحية ،ميكن أن يساهم سلوك السكان يف
تحقيق هذا الهدف من خالل تقليل كمية الطاقة املستهلكة داخل املنازل من خالل تبني سلوكيات توفري
الطاقة ،وضامن العزل املناسب ،واستخدام األجهزة املوفرة للطاقة ،وما إىل ذلك .من ناحية أخرى ،يؤدي
أيضا إىل كفاءة الطاقة من خالل تحسني البنية التحتية للمشاة وراكبي الدراجات،
التخطيط املناسب لألحياء ً
وتوفري الوصول إىل وسائل النقل العام ،وتصميم املباين املستجيبة لعوامل املناخ ،واتباع املزيد من أساليب
التطوير الذي يعتمد عىل التكثيف العمراين ،وزيادة إمدادات الطاقة املتجددة ،وما إىل ذلك.
ستساعد زيادة كمية الطاقة املستهلكة من مصادر الطاقة املتجددة والتقنيات منخفضة الكربون عىل التأكيد
بأ ّن العقبة لديها إمدادات طاقة آمنة ،وسيؤدي إىل تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وبالتايل مكافحة تغري
املناخ وتحفيز االستثامر يف وظائف ورشكات جديدة.

يتميز الح ّيان اللذان تركز عليهام الدراسة بوجود مناطق حامية فاصلة خرضاء بالقرب من الطرق الرسيعة،
باإلضافة إىل منطقة قناة ترصيف مياه األمطار الغري مستغلة حال ًيا ،كام يحتويان عىل أشجار وشجريات
محلية اصيلة ،ومن خالل تكثيف أنواع النباتات املحلية األصيلة الحالية ،واعتامد قنوات ترشيح نباتية
(بيوسويلز) وحدائق األمطار ،ميكن لهذه املناطق الفاصلة أن تؤدي وظيفة بيئية حيوية مثل توفري موائل
للطيور ،والحامية من الفيضانات ،وتصفية املياه الجارية ،وتحسني جودة الهواء ،وأكرث من ذلك بكثري عىل
النحو املذكور أعاله.

إدارة النفايات املستدامة
تع ّد اإلدارة املستدامة للنفايات مفهو ًما رئيسيًا لالقتصاد الدائري وتوفر العديد من الفرص والفوائد لالقتصاد
واملجتمع والبيئة ،هذا وتشمل اإلدارة املستدامة للنفايات ،الجم َع والفرز واملعالجة ،وإعادة التدوير
للنفايات ،وعندما يتم تيسري ذلك بشكل صحيح ومناسب ،سيؤدي إىل توفري مصدر الطاقة واملوارد؛ وبالتايل،
فرصا للعمل ،ويُحسن من طرق إدارة النفايات ،ويقلل من تأثري األنشطة البرشية عىل البيئة،
فإ ّن ذلك يخلق ً
فضل عن التقليل من هدر الطعام ،وتثبيت مستوى التكاليف البيئية
ويُحسن بذلك جودة الهواء واملاءً ،
الباهظة ،ومنع بعض الظروف الصحية البرشية من الحدوث ،وبالتايل تحسني نوعية الحياة بشكل عام.

إعادة تصميم ممرات امليش باستخدام األرصفة املسامية ،وقنوات ترشيح نباتية (بيوسويلز) ،وتعريشات الظل
62

 5.1.4ضامن مشــاركة املجتمع
الوصول لألشخاص ذوي االعاقة
يف جميع التوصيات املقدمة أعاله ،ينبغي تنفيذ التدخالت بحيث تكون متاحة لألشخاص ذوي االعاقة (إعاقة
حركية أو برصية أو سمعية) ،حيث يتوجب استخدام املمرات املنحدرة الخاصة ،وتعبيد األرصفة بالبالط
الخاص يف التقاطعات ومناطق عبور املشاة يف الشارع ،وإمكانية الصعود بالكرايس املتحركة يف بعض مركبات
النقل العام عىل األقل ،واإلعالنات الصوتية يف محطات الحافالت ،والالفتات الواضحة باستخدام الخطوط
الكبرية وأنظمة األلوان املناسبة ،وبالتايل ،إجراءات صغرية نسبيًا لكنها ممكن أن تقطع شوطًا كب ًريا يف جعل
شمول.
ً
نظام التنقل يف العقبة أكرث

األنشطة التشاركية وحمالت املسؤولية املجتمعية
اعتامد النهج التشاريك يف تخطيط األماكن العامة هي أداة مهمة لفهم احتياجات املجتمع وتوقعاتهم
بصفتهم أصحاب املصلحة املبارشين .إذ أ ّن أنشطة التصميم التشاركية ميكنها أن تتيح الفرصة للمجموعات
املهمشة لإلدالء بصوتها ،وذلك لضامن أن تكون التصاميم املقرتحة شاملة للمرأة ،والفتيات ،واألشخاص ذوي
االعاقة ،واملواطنني الكبار يف السن.
باإلضافة إىل ذلك ،ميكن ألفراد املجتمع أن يكون لهم دور يف استدامة األماكن العامة من خالل حمالت
التوعية واملسؤولية املجتمعية يف مواضيع مثل إعادة التدوير ،والزراعة ،والسالمة ،واألعامل التخريبية،
والنظافة  ...إلخ .تشمل الجهات التي ميكنها القيام بدور نشط يف هذه الحمالت املدارس والنوادي
والجمعيات املدنية واملنظامت املجتمعية.

التصميم الذي يراعي الفوارق بني الجنسني والسالمة العامة
يف جميع التوصيات السابقة ،يجب وضع اعتبارات خاصة لضامن توفري أماكن عامة وشبكات تنقل آمنة
للنساء والفتيات ،حيث أ ّن ضامن السالمة للمرأة ضمن شبكات التنقل يُحسن من فرصها وإمكانية حصولها
عىل التعليم والتوظيف ،وبالتايل تحسني الحالة االقتصادية لها ،وتتضمن اعتبارات التصميم التي تراعي
الفوارق بني الجنسني (منظمة األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )2012 ،ما ييل:
•سهولة الوصول إىل ومن املواقع ،وسهولة التنقل والحركة ضمنها.
•اإلنارة الجيدة بحيث يتمكن املستخدمون من الرؤية وتسهل رؤيتهم.
•كامريات املراقبة إذا لزم األمر.
•الالفتات التي تسهل قراءتها ملساعدة املستخدمني يف إيجاد طريقهم.
•املمرات الواضحة والتي تتم صيانتها واملحافظة عليها بشكل جيد ،بحيث ميكن للمستخدمني رؤية
بعضهم البعض بوضوح.
•إمكانية رؤية املكان بأكمله بشكل عام ،وخلوه من أماكن االختباء حيث ميكن لألشخاص االختفاء فيها.
•تضمني االستخدامات املتعددة – إتاحة عدة أماكن للتنزه ،وامليش ،واللعب ،واألكل ،ومامرسة الرياضة،
إلخ ،ملجموعات متنوعة من املستخدمني يف أوقات مختلفة من اليوم.
مثل
•توفري أماكن خاصة باألطفال الصغار وكبار السن (أل ّن النساء غال ًبا ما يقمن بالرعاية) ،قد يعني هذا ً
توفري أرصفة منخفضة وعريضة لعربات األطفال ،والكرايس املتحركة واملشاة.
•توفري املراحيض النظيفة واآلمنة والتي يسهل الوصول إليها يف األماكن العامة مع أماكن مخصصة لإلرضاع
وتغيري الحفاضات.

يجب أن تتضمن جميع مناطق عبور املشاة يف الشارع ممرات منحدرة خاصة باإلضافة إىل البالط الناتئ
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 5.2الحــي النموذجــي أ – حي منطقة العارشة
شبكة طرق الدراجات الهوائية املقرتحة

300m

140

60

0 20

باتجاهني
مسارب للدر
اجاتﺑﺎﺗﺟﺎھﯾن
ﻟﻠدراﺟﺎت
ﻣﺳﺎرب
املشرتكة
محطات للدر
الهوائيةاﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
اجاتاﻟﮭواﺋﯾﺔ
ﻟﻠدراﺟﺎت
ﻣﺣطﺎت
تم إدخال مرسب للدراجات الهوائية باتجاهني يف جانب واحد عىل طول شارع الفاروق الرسيع،
وطرق التوزيع ،والطريق الرئييس بعرض  20م ًرتا ،الذي يلتف داخل الحي ومداخله الرئيسية ،حيث
يع ّد أكرب نصف قطر لقطع األرايض من غري مسارب الدراجات املقرتحة هو  150مرت .وتم اختيار هذا
التخطيط لخدمة غالبية الحي دون تغيري اتجاه حركة السيارات يف الطرق املحلية ،وبإجراء القليل من
التعديالت عىل األرصفة يف جهة واحدة من الطرق الرئيسية.

الخدمات املقرتحة

300m
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0 20

ﻣﺧﺗﻠفمركزية متعددة االستخدامات
اﺳﺗﺧدامخدمات
نقطة
اﻟرﻋﺎﯾﺔالصحية
ﻣراﻛزالرعاية
مراكز
اﻟﺻﺣﯾﺔ
تم اقرتاح نقطة خدمات مركزية متعددة االستخدامات لتشجيع امليش إىل الخدمات يف األرايض الشاملية
أيضا ضمن قطعة األرض الخدمية املركزية يف حي منطقة العارشة
الغربية من الحي .كام تم اقرتاح مركز صحي ً
أيضا تخصيص أماكن عامة مثل مسارات الركض ،وصاالت األلعاب الرياضية
واقتح ً
عىل شارع األمري حسنُ ،
الخارجية ،واملالعب ،واألنشطة الرياضية يف املسطحات الخرضاء واملناطق الفاصلة املوجودة حال ًيا.
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حي منطقة العارشة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
الشبكة الخرضاء املقرتحة

300m
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شبكة املشاة املقرتحة

0 20

الحيوي الحرضي
متنزهات
اﻟﺣﺿرﯾﺔ
التنوع اﻟﺣﯾوي
ﻣﻧﺗزھﺎت اﻟﺗﻧوع
اﻷرﺻﻔﺔاملسامية
الشوارع/األرصفة
اﻟﺗظﻠﯾل يف
أﺷﺟﺎرالتظليل
أشجار
اﻟﻣﺳﺎﻣﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺷوارع/

املشاة
املظللة ملمر
ﻗﻧوات ترشيح
قنوات
ات اﻟﻣﺷﺎة
ﻟﻣﻣرات
والتعريشاتاﻟﻣظﻠﻠﺔ
(بيوسويلز) واﻟﺗﻌرﯾﺷﺎت
نباتية )ﺑﯾوﺳوﯾﻠز(
ﺗرﺷﯾﺢ ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ

يجب تصميم األرصفة وممرات املشاة بحيث تكون أكرث نفاذية المتصاص مياه األمطار وترشيحها
ببطء إىل األرض وذلك باستخدام الغطاء النبايت أو األرصفة املسامية؛ إضافة إىل ذلك ،قد يوفر الغطاء
النبايت عىل طول األرصفة وممرات املشاة التظليل لتحسني إمكانية امليش وتعزيز ظروف املناخ املحيل.
كام يجب استخدام املسطحات الخرضاء العامة بشكل كامل لحامية التنوع البيئي الحيوي ودعم
مختلف األنشطة املقامة يف األماكن الخارجية.

الشارع
املشاة يف
عبور
منطقة
اﻟﺷﺎرع
اﻟﻣﺷﺎة ﻓﻲ
ﻋﺑور
ﻣﻧطﻘﺔ
املشاة
ممر
ات اﻟﻣﺷﺎة
ﻣﻣرات
اﻷرﺻﻔﺔ
األرصفة
يعد ضامن استمرارية مسارات املشاة اآلمنة وعدم إعاقتها أولوية قصوى ،وتم اقرتاح مناطق عبور للمشاة يف
الشوارع عند التقاطعات ،بحيث تتوافق مع ممرات املشاة الحالية ،كام يجب أن تكون مناطق عبور املشاة يف
الشارع وممرات املشاة متاحة دامئًا لألشخاص ذوي االعاقة.
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حي منطقة العارشة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
مقاطع الشوارع املقرتحة
شارع بعرض  40مرت
40 m street

40 m street

رصيف

SIDEWALK

موقف سيارات PARKING

شارع للمركبات

ROAD

جزيرة وسطية MEDIAN

ROAD

SIDEWALK

شارع للمركبات

رصيف

رصيف

SIDEWALK

موقف سيارات PARKING

شارع للمركبات

ROAD

جزيرة وسطية MEDIAN

شارع للمركبات

ROAD

مرسب للدراجات
الهوائيةBIKE
LANE

•ثالثة مسارب يف كل اتجاه.
•موقف سيارات مبوازاة الشارع يف جهة واحدة.
•رصيف واسع مع أشجار الظل وأسوار مغطاة بنبتة املجنونة.
•جزيرة وسطية عريضة مع أشجار النخيل وشجريات الثيوم (الجليل).

SIDEWALK

الوضع الحايل

4.25 m

رصيف

4.25m

2.5

8.5 m

9.5 m

11 m

2.5 4.25 m

8.5 m

9.5 m

9m

4.25 m 2 m

الوضع املقرتح

•ثالثة مسارب يف كل اتجاه.
•موقف سيارات مبوازاة الشارع يف جهة واحدة.
•مرسب للدراجات الهوائية باتجاهني عىل جهة واحدة (بجوار املنتزه الخطي املخطط له من قبل سلطة
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة).
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حي منطقة العارشة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
مقاطع الشوارع املقرتحة
شارع بعرض  30مرت
30 m street

رصيف SIDEWALK

موقف سيارات
PARKING

شارع للمركبات ROAD

جزيرة وسطيةMEDIAN

شارع للمركبات ROAD

موقف سيارات
PARKING

رصيف SIDEWALK

رصيف SIDEWALK

موقف سيارات
PARKING

شارع للمركبات ROAD

جزيرة وسطيةMEDIAN

شارع للمركبات ROAD

مرسبي يف كل اتجاه.
•
ْ
الجهتي.
•موقف سيارات مبوازاة الشارع يف
ْ
•أرصفة عريضة وتفتقر إىل االستمرارية يف زراعة أشجار الظل.
•جزيرة وسطية مزروعة بأشجار البونسيانا.

LANEالهوائية
مرسب للدراجات
BIKE
موقف سيارات
PARKING

الوضع الحايل

5.5 m

5m

5.5 m

4.5 m 2.5m

2.5m 4.5 m

5.5 m

3m

5.5 m

4.5 m 2 m 2.5 m

رصيف SIDEWALK

2.5m 4.5 m

30 m street

الوضع املقرتح

مرسبي يف كل اتجاه.
•
ْ
الجهتي.
•موقف سيارات مبوازاة الشارع يف
ْ
•صف مستمر من أشجار الظل املزروعة عىل طول الرصيف.
•مرسب للدراجات الهوائية باتجاهني عىل جهة واحدة (تم تقليل عرض الجزيرة الوسطية بعض اليشء للسامح
بإنشاء مرسب الدراجات دون التقليل من عرض الشارع).
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حي منطقة العارشة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
مقاطع الشوارع املقرتحة
شارع بعرض  20مرت
20 m street

20 m street

رصيف SIDEWALK

موقف سياراتPARKING

شارع للمركبات

ROAD

موقف سياراتPARKING

رصيف SIDEWALK

رصيف SIDEWALK

موقف سياراتPARKING

شارع للمركبات

•مرسب واحد يف كل اتجاه.
الجهتي.
•موقف سيارات مبوازاة الشارع يف
ْ
•أرصفة عريضة وتفتقر إىل زراعة أشجار الظل املناسبة ،باإلضافة إىل اختيار أنواع من النباتات غري
املناسبة (مثل أشجار النخيل) ومواقع أحواض الزراعة يف الوسط مام يعرقل حركة املشاة يف العادة
وال يوفر لهم الظل.

ROAD

الوضع الحايل

رصيف SIDEWALK
الهوائية
مرسب للدراجات
BIKE
LANE
موقف سياراتPARKING

2.5m 4.5 m

6m

4.5 m 2.5m

2.5m 4.5 m

6m

2.5 m 2 m 2.5m

الوضع املقرتح

•مرسب واحد يف كل اتجاه.
الجهتي.
•موقف سيارات مبوازاة الشارع يف
ْ
•إضافة مرسب دراجات هوائية باتجاهني عىل جانب واحد ضمن املسافة الحالية املتاحة لعرض للرصيف.
•زراعة أشجار الظل املناسبة عىل الحافة الخارجية فقط للرصيف ،لتوفري الظل لألرصفة ومسارب الدراجات
الهوائية دون عرقلة حركة املشاة.
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حي منطقة العارشة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
مقاطع الشوارع املقرتحة
شارع بعرض  14 – 12مرت
12-14 m street

12-14 m street

2-3 m 2.5m 3.4 m 2.5m 2-3 m

2-3 m 2.5m 3.7 m 2.3m 2-3 m

رصيف

موقف سيارات

PARKING
SIDEWALK

شارع للمركبات

ROAD

رصيف SIDEWALK
موقف سياراتPARKING

رصيف

SIDEWALK

موقف سيارات PARKING

شارع للمركبات

ROAD

موقف سيارات PARKING

رصيف

•مرسب واحد يف كل اتجاه لكن غالبًا ما يتم حجزه باصطفاف السيارات؛
مام يرتك مرسبًا واح ًدا فقط.
الجهتي.
•موقف سيارات مبوازاة الشارع يف
ْ
•رصيف عريض ويفتقر إىل االستمرارية يف زراعة أشجار الظل.

SIDEWALK

الوضع الحايل

الوضع املقرتح

•زراعة أشجار الظل املناسبة عىل الحافة الخارجية للرصيف فقط ،لتوفري
الظل يف األرصفة دون عرقلة حركة املشاة.
• مل ت ُقرتح أي مسارب للدراجات الهوائية نظ ًرا لضيق الشارع والحاجة
ملواقف السيارات املوازية للشارع.
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حي منطقة العارشة– منظور -أ
يُشكل املجتمع التجاري يف شارع األمري حسن نقطة
مركزية مزدحمة تستقطب الكثري من حركة السيارات
واملشاة .كام لوحظت الكثري من التجمعات يف طريق
الخدمة عرب الشارع ،مام يُشري إىل الحاجة إىل ساحة
عامة ،وتم اقرتاح ساحة عامة ُمعبدة ومزودة مبقاعد
أيضا عىل إعادة تصميم
وأشجار ظل ،ويُركز املقرتح ً
مخطط موقف السيارات يف املجمع التجاري حول
مرسب الخدمة الخطي مع استخدام األرصفة املسامية،
وهذا بدوره سيسمح باستعادة املنطقة الخرضاء يف
وسط املجمع التجاري كام ظهر يف املخطط التنظيمي
الستخدام األرايض.
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حي منطقة العارشة– منظور - -أ

ممرات للمشاة مظللة باستخدام
نبات املجنونة ،إضافة إىل توفري
قنوات ترشيح نباتية (بيوسويلز)
والرتصيف باستخدام البالط
املسامي.

استعادة املسطح األخرض الذي
يظهر يف املخططات التنظيمية
الستخدامات األرايض ضمن املجمع
التجاري واستخدامها.

مواقف حافالت (نقاط تحميل
وتنزيل) مظللة.

استحداث محطة شحن
للمركبات الكهربائية.

شا

االم
رع

ري ح

سن

طريق الخدمة ومواقف السيارات
الخطية املمتدة لتقليل االزدحام
بالقرب من املجمع التجاري مع تعبيد
األرصفة بالبالط املتداخل املسامي.

يجب أن تكون جميع مناطق عبور
املشاة يف الشارع متصلة مع توفري
ممرات منحدرة خاصة واستخدام
البالط الناتئ.

محطة للدراجات الهوائية املشرتكة.

زراعة أشجار الظل بشكل متصل عىل طول
الحافة الخارجية فقط للرصيف لتعزيز
إمكانية امليش وتحسني املناخ املحيل.

إعادة تصميم طريق الخدمة
كساحة متعددة االستخدامات لتلبية
احتياجات السكان يف املساء .كام
أ ّن الساحة ُمعبدة باستخدام البالط
املتداخل املسامي ،والرصيف مزود
باملقاعد وأشجار الظل.
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حي منطقة العارشة – منظور  -ب
تُوفر املنطقة الفاصلة الكبرية عىل طول شارع الفاروق
الرسيع فرصة لبناء مسطح أخرض غني بأنواع النباتات
املحلية األصيلة لتعزيز التنوع الحيوي ،وحتى يصبح
متأصل يف الشبكة الخرضاء التي ترتبط باملنتزه
ً
جز ًءا
الطويل املخطط له عىل طول الشارع ،ميكن أن تشمل
املنطقة الفاصلة ممرات ميش معبدة باستخدام البالط
املسامي وبالتايل تربط األحياء باملنتزه الخطي .هذا
ويركز املنظور عىل تقاطع طريق الفاروق الرسيع مع
شارع األمري حسن كمثال.
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حي منطقة العارشة – منظور  -ب

يجب أن تكون جميع مناطق عبور
املشاة يف الشارع متصلة مع توفري
ممرات منحدرة خاصة والبالط الناتئ

مناطق عامة خرضاء مزودة مبناطق
للّعب ومرافق إلقامة األنشطة
الرياضية

ممرات املشاة الطبيعية للميش أو
الركض ،املرصفة باملواد املسامية
واملزودة باإلنارة

مرسب دراجات هوائية باتجاهني
لتعزيز وسائل النقل املوفرة للطاقة

األم
رع

ري ح

شا

سن

شارع
ا
ل
ف
ا
روق

مواقف الحافالت (نقاط التحميل
والتنزيل) املظللة
محطة للدراجات الهوائية املشرتكة

استحداث ممرات املشاة املظللة
لربط األزقة واملناطق غري النافذة
باملنتزه الخطي عىل طول املنطقة
الفاصلة

زراعة النباتات املحلية بطريقة
مكثفة لتوفري موائل طبيعية تدعم
التنوع البيولوجي

قنوات ترشيح نباتية (بيوسويلز)
وحدائق األمطار املزروعة
بالشجريات املحلية األصيلة
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 5.3الحــي النموذجي ب – حي منطقة الســابعة
إتجاه الشوارع املقرتح

300m

140

املداخل املقرتحة

60

0 20

باتجاهي إىل شوارع باتجاه واحد.
تم تحويل جميع الشوارع بعرض  12من شوارع
ْ

300m

140

60

0 20

اﻟﻣداﺧل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣداﺧل اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ

تم اقرتاح إضافة مدخل عىل طريق غور الصايف الرسيع والذي سيقلل من االزدحامات املرورية يف املدخل
الحايل.
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حي منطقة السابعة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
إعادة تخطيط املدخل املقرتحة

التقاطعات الحالية والشوارع غري النافذة
ﺷﺎرع اﻟﻣﻠك ﻓﯾﺻل

ﺷﺎرع اﻟﻣﻠك ﻓﯾﺻل

ﺷﺎرع ﺑﺳﻣﺎن

ت ُبني الخريطة الوضع الحايل عند التقاطع بني طريق املطار وشارع بسامن بالقرب من شارع محيل غري نافذ
ضمن الحي ،حيث تعترب قطع األرايض املجاورة من الجهة الجنوبية للشارع غري النافذ ملكًا لسلطة منطقة
العقبة االقتصادية الخاصة.

ﺷﺎرع ﺑﺳﻣﺎن

تم اقرتاح نقطة ربط جديدة يف شارع بسامن لربط طريق غور الصايف الرسيع مع حي منطقة السابعة ،مام
مدخل جدي ًدا للحي بعي ًدا عن املدارس واملناطق املزدحمة .حيث تم اقرتاح موقع جديد للدوار كام
ً
يُنشئ
يظهر يف الخارطة؛ عند تقاطع شارع بسامن مع شارع امللك فيصل ،بحيث يتم توصيل الشارع املحيل غري
أيضا ،وتم تقديم هذا املقرتح بنا ًء عىل دراسة سابقة أُجريت يف ( 2017تقييم االزدحامات
النافذ بالدوار ً
املرورية يف شوارع العقبة الرئيسية ،عطاء رقم  .2016/A/35العقبة/رشكة تطوير العقبة).
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حي منطقة السابعة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
شبكة طرق الدراجات الهوائية املقرتحة

300m

140

60

0 20

ﻣﺳرب دراﺟﺎت ﺑﺎﺗﺟﺎه واﺣد
ﻣﺳرب دراﺟﺎت ﺑﺎﺗﺟﺎھﯾن
ﻣﺣطﺎت ﻟﻠدراﺟﺎت اﻟﮭواﺋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ

الخدمات املقرتحة

300m

140

60

0 20

املواقع الخدمية الحالية كافية ،كام أ ّن املتاجر املتاحة مناسبة للسكان دون الحاجة ألي إضافات،
ويقرتح تصميم وتنفيذ الحديقتني املبينتني عىل املخطط متهي ًدا الستخدامهام من قبل السكان (
الحديقتني حسب املخطط التنظيمي املعتمد ملنطقة الدراسة).

تم تقديم اقرتاح بتأسيس شبكة طرق للدراجات الهوائية يف الحي بحيث تتضمن مرسبًا باتجاه واحد،
ومرسبًا باتجاهني بحسب مقطع الشارع ،باإلضافة إىل اقرتاح توفري محطات استئجار تشاركية لركوب
الدراجات الهوائية يف مواقع مختلفة لتشجيع استخدام الدراجات الهوائية.
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حي منطقة السابعة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
شبكة طرق املشاة املقرتحة
لتوفري شبكة مشاة كافية ،تم اقرتاح التدخالت التالية:
•توفري أرصفة ُمعبدة حول جميع الشوارع سوا ًء كانت األرايض املحيطة بها مشيدة أو خالية.
•إعادة تأهيل ممرات املشاة.
•تنفيذ مناطق عبور املشاة يف الشوارع.
•تنفيذ األحكام واألنظمة املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة حيثام يلزم.

300m

140

60

0 20

اﻷرﺻﻔﺔ
ﻣﻣرات اﻟﻣﺷﺎة
ﻣﻧﺎطﻖ ﻋﺑور اﻟﻣﺷﺎة ﻓﻲ اﻟﺷوارع
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حي منطقة السابعة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
مقاطع الشوارع املقرتحة
طريق الحسني بن عيل

يعترب املقطع الحايل للطريق مناس ًبا لوظيفة الشارع باعتباره شار ًعا رئيس ًيا ،وال
يوجد أي تغيريات مقرتحة.

رﺻ�ﻒ

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات
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حي منطقة السابعة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
مقاطع ممرات املشاة
ممر مشاة بعرض  4مرت

ﻣﻤﺮ اﻟﻤﺸﺎة

ﻣﻤﺮ اﻟﻤﺸﺎة

الوضع الحايل

•ممرات مشاة بدون تظليل.
•البالط املستخدم يف ممرات املشاة من النوع االسمنتي غري املسامي.
•تفتقر ممرات املشاة يف بعض األحيان للممرات املنحدرة املخصصة
اللشخاص ذوي االعاقة التي ميكن الوصول إليها.

الوضع املقرتح

اقتح تصميم ممرات للمشاة ُمعبدة باستخدام البالط املسامي ،وإضافة قنوات ترشيح نباتية
ُ
(بيوسويلز) ،وزراعة االشجارعىل الجوانب بحيث يتم توفري الظل الطبيعي؛ هذا من شأنه أن
يشجع عىل امليش ،ويُحسن ظروف املناخ املحيل ،ويقوم بالوظائف البيئية األخرى.
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حي منطقة السابعة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
مقاطع الشوارع املقرتحة
شارع بعرض  12مرت

رﺻ�ﻒ

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

رﺻ�ﻒ

رﺻ�ﻒ

ﻣ�ب ﻻﺻﻄﻔﺎف اﻟﺴ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب دراﺟﺎت

•مرسب واحد يف كل اتجاه (حركة مرور باتجاهني) لكن غالبًا ما يتم تعطيل الشارع باصطفاف
السيارات ،مام يرتك مرسبًا واح ًدا فعل ًيا.
الجهتي.
•موقف سيارات مبوازاة الشارع يف
ْ
•األرصفة إما أن تكون خالية من األشجار املزروعة ،أو أن تحتوي عىل أحواض زراعة يف وسط الرصيف
ومزروعة بأنواع غري مناسبة من النباتات التي تُعيق حركة املشاة.

رﺻ�ﻒ

الوضع الحايل

الوضع املقرتح أ

•حركة املرور باتجاه واحد.
•مواقف سيارات مبوازاة الشارع يف جهة واحدة.
•مرسب للدراجات الهوائية باتجاه واحد تتم إضافته عىل جهة واحدة.
•زراعة أنواع مناسبة من أشجار الظل عىل الجهة الخارجية لألرصفة
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حي منطقة السابعة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
مقاطع الشوارع املقرتحة
شارع بعرض  12مرت

رﺻ�ﻒ

ﻣ�ب دراﺟﺎت

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب دراﺟﺎت

رﺻ�ﻒ

رﺻ�ﻒ

ﻣ�ب ﻻﺻﻄﻔﺎف
اﻟﺴ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﻻﺻﻄﻔﺎف اﻟﺴ�ﺎرات

•حركة مرور باتجاه واحد.
•مرسب دراجات هوائية باتجاه واحد يُضاف عىل جانبي الشارع.
•زراعة أنواع شجر الظل املناسبة عىل الجهة الخارجية لألرصفة.

رﺻ�ﻒ

الوضع املقرتح ب

الوضع املقرتح جـ

•حركة مرور باتجاه واحد.
•مواقف سيارات مبوازاة الشارع عىل جانبي الشارع.
•زراعة أنواع شجر الظل املناسبة عىل الجهة الخارجية لألرصفة.
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حي منطقة السابعة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
مقاطع الشوارع املقرتحة

شارع بعرض  20مرت

رﺻ�ﻒ

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

رﺻ�ﻒ

رﺻ�ﻒ

ﻣ�ب دراﺟﺎت

ﻣ�ب ﻻﺻﻄﻔﺎف اﻟﺴ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﻻﺻﻄﻔﺎف اﻟﺴ�ﺎرات

ﻣ�ب دراﺟﺎت

•مرسب واحد يف كل اتجاه لحركة املرور.
•مواقف سيارات مبوازاة الشارع عىل الجهتني.
•أرصفة عريضة تفتقر إىل أشجار الظل.

رﺻ�ﻒ

الوضع الحايل

الوضع املقرتح

• مرسب واحد يف كل اتجاه لحركة املرور.
• مواقف سيارات مبوازاة الشارع يف الجهتني.
• مسارب دراجات باتجاه واحد عىل الجانبني باقتطاع جزء من العرض الحايل للرصيف.
• زراعة أنواع الشجر املناسبة عىل الجهة الخارجية لألرصفة.
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حي منطقة السابعة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
منظور للطرق املقرتحة
شارع بعرض  20مرت
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حي منطقة السابعة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
مقاطع الشوارع املقرتحة
شارع بسامن

رﺻ�ﻒ

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﻻﺻﻄﻔﺎف اﻟﺴ�ﺎرات

رﺻ�ﻒ

ﻣﻨﻄﻘﺔ �
ﺧ�اء

ﻣﻤﺮ ﻣﺸﺎة

ﻣﻨﻄﻘﺔ �
ﺧ�اء

ﻣ�ب دراﺟﺎت

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﻻﺻﻄﻔﺎف اﻟﺴ�ﺎرات

رﺻ�ﻒ

الوضع الحايل

الوضع املقرتح
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حي منطقة السابعة – تصميم وتخطيط الحلول املقرتحة
مقاطع الشوارع املقرتحة

طريق غور الصايف وقناة وادي يت ( )Tلترصيف مياه األمطار.

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

رﺻ�ﻒ

ﻗﻨﺎة ﻣ�ﺎە

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات
ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

رﺻ�ﻒ

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

رﺻ�ﻒ

ﻣﻤﺮ ﻣﺸﺎة

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ

ﻗﻨﺎة ﻣ�ﺎە

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ

رﺻ�ﻒ

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

ﻣ�ب ﺳ�ﺎرات

رﺻ�ﻒ

الوضع الحايل

الوضع املقرتح
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حي منطقة السابعة – مسقط تفصييل  -أ
ممرات املشاة يف شارع بسامن
التصميم املقرتح ملمر املشاة واملنطقة الخرضاء عىل طول شارع بسامن
فرصا ممكنة لتشجيع التنقل النشط وزيادة املساحات الرتفيهية.
يُهيئ ً
كام أ ّن زراعة هذه املناطق الخرضاء باألشجار املناسبة مثل أشجار الظل
والنباتات املحلية االصيلة ،سيُعزز التنوع البيئي الحيوي ويحسن جودة
الهواء ودرجة الحرارة ويُوفر الظل الطبيعي للمشاة.
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حي منطقة السابعة – مسقط أفقي - -د
طريق غور الصايف الرسيع وقناة وادي يت ()Tلترصيف مياه األمطار
ميتد وادي يت وسط رشق العقبة ،حيث يبدأ تدفق املياه من خالله من
جبال أدوم رشق املدينة ،تم توجيه تدفق مياه األمطار التي متر عرب هذا
الوادي إىل قناة مفتوحة تشكل جز ًءا من شبكة ترصيف مياه األمطار التي
تم إنشاؤها يف العقبة لحامية املدينة بعد أحداث الفيضانات األخرية.
متر هذه القناة عرب حي املنطقة السابعة مبحاذاة طريق وادي األردن
الرسيع .بنا ًء عىل الخطة الرئيسية النهائية للحامية من الفيضانات التي
أعدتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف عام ( 2011الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية)2011 ،؛ تحتاج القناة إىل صيانة مستمرة ،حيث يؤدي
تدفق مياه األمطار الرسيع يف بعض األحيان إىل فيضانات متتد ملنازل الحي
أيضا من قبل السكان
القريبة من القناة ،ولقد تم اإلبالغ عن هذه املشكلة ً
خالل ورشة العمل التي عقدت يف أب  2021لهذه الدراسة ،ومن الرضوري
إعادة دراسة تصميم القناة وتقييم فعاليتها لتقديم حلول أفضل.
ومن الرضوري الحفاظ عىل منطقة عازلة مبسافة أمان ( 20م  30 -م)
حول قناة املياه من خالل حظر أي بناء داخل تلك املنطقة ،ويتضمن
التصميم املقرتح تكثيف الزراعة داخل هذه املنطقة العازلة عن طريق
زراعة الشجريات األصيلة واألشجار املناسبة التي تعمل عىل الحفاظ عىل
متاسك الرتبة ،ومن االسرتاتيجيات املقرتحة يف تنسيق املواقع حول القناة،
تشكيل تالل مزروعة ذات منحدرات مثبتة بالحىص أو املواد املسامية
األخرى ،حيث تساهم التالل يف حامية قطع األرايض املجاورة من خالل
تشكيل حاجز يحد من تدفق املياه الزائدة من القناة يف حالة حدوث
فيضان مفاجئ.
باإلضافة إىل التقليل من مخاطر الفيضانات ،فإ ّن زراعة املنطقة العازلة
أو منطقة الحامية باألنواع املناسبة من النباتات ميكن أن يعزز التنوع
الحيوي ،ويُحسن كذلك من جودة الهواء ،وظروف املناخ املحيل ،ويوفر يف
نفس الوقت منظرا ً جميالً.
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حي منطقة السابعة – مسقط أفقي -جـ
إنشاء منتزه عند تقاطع شارع بسامن
عند زاوية حي منطقة السابعة – حيث يلتقي شارع بسامن مع شارع الرشيف حسني بن عيل – تم تصنيف تلك املنطقة باعتبارها منطقة خرضاء حسب خطط استخدام األرايض املعتمد ،ولك ّنها خالية حال ًيا .سيوفر التصميم
املقرتح للمنتزه العام الفرصة لسكان الحي إلقامة األنشطة الرتفيهية ،ومامرسة التامرين الرياضية ،وعقد اللقاءات االجتامعية ،وتوفري مدخل إىل ممر املشاة يف شارع بسامن.

شار
ع ال

رش

يف

ح
سني

بن

عيل

شارع بسامن
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حي منطقة السابعة – مسقط أفقي - -د
إنشاء حديقة عامة ضمن قطعة األرض يف وسط الحي
سيكون بناء الحديقة العامة املقرتحة يف وسط الحي املتاحة لجميع السكان والتي يسهل الوصول إليها ،مبثابة خطوة فعالة للبيئة الحرضية بشكل عام وللتفاعالت االجتامعية يف الحي ،إضافة إىل أ ّن
الحديقة ستدعم املحال التجارية املحلية املحيطة بها ،وستولد فرص إقامة العديد من االنشطة.

املحال التجارية

املسجد
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حي منطقة السابعة – مناظر ثالثية األبعاد

منظور للتصميم املقرتح لشارع بسامن.

املنتزه عند تقاطع شارع بسامن.

املنتزه عند تقاطع شارع بسامن.

الحديقة العامة ضمن قطعة األرض يف وسط الحي.
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 .6العمل املستقبيل

 6.1تجــارب التغيري والتح ُّول
املجتمع من خالل املشاريع قصرية املدى ومنخفضة التكلفة والقابلة للتوسع والتي تهدف إىل تحفيز التغيري
عىل املدى الطويل ،وميكن أن تكون تجارب التخطيط العمراين التقنية أداة فاعلة الختبار الحلول الجديدة
لتحسني منعة األحياء ،وذلك من خالل:
•تعزيز التفاعل يف الحي.
•تشجيع وتعزيز استخدام وسائل النقل غري اآللية.
•تعزيز سالمة وأنشطة املشاة.
•إعادة تص ُّور إمكانيات الشوارع واستخدامات األرايض.
•دعم األعامل املحلية.
ميكن تنفيذ أمثلة مختلفة عىل التدخالت يف أحياء العقبة إلرشاك السكان يف املواضيع التي متت مناقشتها
عىل وجه الخصوص:
•تحسني سالمة التقاطعات
ميكن استخدام الطالء والعالمات يف بعض الشوارع والتقاطعات بغرض تحسني األرصفة وإنشاء مناطق
مفتوحة وأكرث أمانًا للمشاة.
•مسارب مؤقتة للدراجات الهوائية
مسارب مؤقتة يتم تحديدها باألقامع أو الطالء لتشجيع وزيادة الطلب عىل ركوب الدراجات الهوائية ،والذي
قد يتحول إىل حل دائم.
•مساحات مقتطعة من الشارع لتوفري مقاعد جلوس أو مساحات خرضاء صغرية
تحويل أماكن توقف السيارات عىل الرصيف إىل منطقة مجتمعية نابضة بالحياة والحركة.
•تحويل الشوارع أو أماكن االصطفاف إىل ساحات
تحويل أماكن اصطفاف السيارات أو الشوارع املستخدمة لذلك إىل أماكن مفتوحة وتشجيع إقامة املتاجر
املحلية واألنشطة املجتمعية الحيوية ،يسمح هذا بدوره لألشخاص استخدام الشوارع وأماكن توقف
حل مؤقتًا.
السيارات عىل نحو فعال حتّى لو كان ً
•أنشطة الزراعة الجامعية
رفع وزيادة الوعي فيام يتعلق بأهمية املساحات الخرضاء الحرضية واختيار النوع املناسب من النباتات وفقًا
للمكان الذي ستُزرع فيه .كام أ ّن إرشاك أفراد املجتمع يف أنشطة الزراعة والزراعة الحرضية ميكن أن يعزز
أيضا إحساسهم بامللكية واالنتامء.
ً

مناطق عبور املشاة يف الشارع (مينة جرييس ،الواليات املتحدة األمريكية)

تدخل سالمة التقاطع (الهند).
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مسارب مؤقتة للدراجات الهوائية (سيدين ،أسرتاليا).

تحويل الشارع إىل ساحة مؤقتة (فانكوفر ،كندا).

مساحات مقتطعة من الشارع لتوفري مقاعد الجلوس أو املساحات الخرضاء الصغرية (تكساس،الواليات
املتحدة األمريكية).

أنشطة الزراعة الجامعية (مدينة نيو يورك ،الواليات املتحدة األمريكية).
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 6.2توســيع نطاق الحلول
تضمن املنعة عد َم ضياع التق ُّدم الذي أحرزته التنمية عند التعرض ألول كارثة طبيعية أو من صنع اإلنسان،
كام تح ُّد من تأثري الصدمات والضغوط عىل األفراد والبنية التحتية والعملياتّ ،إل أ ّن التحدي الرئييس واألكرب
خالل عملية التغيري والتح ُّول إىل املدينة املنيعة هو توسيع نطاق الحلول الناجحة.
يجب توسيع نطاق املامرسات الناجحة يف القطاعات ،وتوسيعه عرب املناطق الجغرافية والصناعات ،إذ أ ّن
توسيع النطاق يزيد من تأثري التغيريات البيئية ألسباب واضحة ،وكلام كان تطبيق تدابري وإجراءات االستدامة
عىل نطاق أوسع ،كلام كان تأثريها أكرب.
غري أ ّن توسيع النطاق يتطلب تكوين تحالفات من األفراد والجهات الفاعلة العامة والخاصة ومن املجتمع
املدين التي تعمل عىل مواءمة دوافعها ،وقد يتضمن توسيع النطاق االستفادة من القوة السوقية للجهة
الفاعلة املهيمنة عليه؛ أو دمج املبادرات الناجحة يف السياسة العامة؛ أو تعزيز التغيري الذي تقوده الحكومة
بجهود خاصة ،حيث تتفق العديد من الجهات الفاعلة عىل التعاون لالستفادة من قدراتهم التكميلية يف هذا
الصدد.
من أجل تحقيق االستدامة وضامن املنعة للمدينة ،من الرضوري تقييم اسرتاتيجيات وخطط العقبة ،ومن
أيضا دمج التوصيات عىل مستوى الحي (املقدمة يف الفصل الخامس) يف اسرتاتيجيات أكرب وأوسع نطاقًا
املهم ً
تجمع املدينة بأكملها لتعظيم التأثري ،كام أ ّن املشاركة املحلية ووضع االسرتاتيجيات والعمليات يُشجع عىل
الحياة املستدامة.
تعتمد األنشطة التي ميكننا الوصول إليها والحياة التي ميكننا تنميتها ،بشكل جزيئ ،عىل البيئة القامئة التي
نُشكلها؛ فالتأثريات السلبية للنمو  -االقتصادي والبيئي واالجتامعي – تفسد نوعية الحياة يف مدننا ومناخنا
العاملي ،عىل سبيل املثال ،بالرغم من أ ّن الكثري من األفراد يستمتعون بالتنقل بالسيارة ،أو يطمحون
المتالكها ،فهناك مشاكل كبرية يف حال اختار عدد كبري من األشخاص القيام بذلك ،وقد يكون من الصعب
ج ًدا العيش يف مدينة متتلك عد ًدا كب ًريا ج ًدا من السيارات ،أو الدراجات النارية ،أو املركبات املُلوثة.

يجب أخذ كلٍ من االبتكار وفُرص التكرار والدروس املستفادة بعني االعتبار بشكل رصيح ومبارش لدى إدارة
ومراجعة برنامج التطوير والتنمية – عىل مستوى مدينة العقبة – بحيث ميكن استدامة النتائج التي تحققت
من التدخالت املقرتحة يف هذه الدراسة عىل مستوى األحياء عىل املدى الطويل .كام تُعد اسرتاتيجيات
حجم املقرتحة عىل مستوى الحي.
التوسع جان ًبا أساس ًيا لضامن تغطية وتأثري أفضل البتكارات التنمية األصغر ً
ميكن عدم اعتبار جميع ما ذكر ،باإلضافة إىل الرتكيز عىل النتائج املستدامة ،أن يتم فقط تصميم مشاريع
أيضا  -ويف نفس الوقت  -تعزيز
ناجحة للعمل عىل نطاق أوسع عىل مستوى مدينة العقبة ،لكن أن يتم ً
السياسات الوطنية واإلقليمية وشبه اإلقليمية ،وقاعدة املهارات ،واسرتاتيجيات التمويل ،والقدرات املؤسسية.
من الرضوري أن نتناول بالتفصيل مسألة توسيع النطاق فيام يتعلق مبجاالت محددة من املشاركة ،مبا يف
ذلك اختبار وتوسيع نطاق املبادرات العامة والخاصة ،والتي ميكنها زيادة فرص العمل وتوفري املزيد من سبل
العيش ،وميكن ذلك من خالل استخدام تقنيات اإلنتاج املستدامة واألسواق الشاملة ،حيث تتضمن هذه
املبادرات توسيع الحلول الشاملة القامئة عىل السوق لتحقيق الوصول إىل الطاقة النظيفة وميسورة التكلفة
عىل مستوى املدينة؛ والوصول بشكل خاص إىل مصادر الطاقة املتجددة خارج الشبكة إضافة اىل الحصول
عىل التمويل لتنفيذ األفكار الواعدة.
توفر املذكرة التوجيهية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ (برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2013 ،بشأن توسيع
النطاق ،والتي نُرشت يف كانون الثاين لعام  ،2013مقدمة ممتازة وتوجيهات رفيعة املستوى حول كيفية
تطبيق نهج التوسع ،وفيام يتعلق باملذكرة التوجيهية واستنادا ً إليها ،أصدر برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
كتيبًا من صفحتني الستخدامه من قبل الفرق املختلفة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بعنوان «أسئلة تصميم
الربنامج من أجل التوسع»؛ إذ يحتوي هذا الكتيب عىل تعريف توسيع نطاق برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،
ومجموعة من األسئلة اإلرشادية املفيدة لتصميم الربنامج ،باإلضافة اىل قامئة مفيدة باملراجع.
استنا ًدا إىل هذا النهج ،طورت الدراسة مجموعة من املبادرات والتدخالت املنبثقة عن ركائز املدينة املنيعة
التي تم تبَ ّنيها خالل هذه الدراسة.
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التخطيط الحرضي

•توفري الفرص املستدامة وأفضل املامرسات فيام
يتعلق بتخضري املنتزهات واألرصفة.
•تقديم وإرساء اللوائح والتنظيامت التي تعزز
التنوع البيولوجي واألنظمة البيئية املحلية
األصيلة ضمن املناطق العازلة أو الفاصلة
الخرضاء.
•تحفيز تطبيق قوانني املباين الخرضاء.
•حامية املناطق الطبيعية واملناطق الفاصلة
من التحرض والبناء فيها من خالل األنظمة
والتعليامت الصارمة ،وخاصة مناطق األمان
بالقرب من البنية التحتية لترصيف مياه
االمطار لدورها الهام ج ًدا يف التخفيف من
مخاطر الفيضانات كحواجز طبيعية وظيفية
بيئية.
•تشكيل فريق يف سلطة العقبة مهمته إعداد
كافة ما يلزم لعملية التحول يف املدينة لجعلها
منيعة ومستدامة

التنقل

•تقليل املسافات املقطوعة للوصول عىل
نقاط األنشطة الرئيسية وتقليل حجم مناطق
التجمعات املحيطة بها.
•زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسني البنية التحتية
لوسائل النقل العامة.
•التصميم بهدف تعزيز السالمة والتنقل النشط.
•تعزيز الدعم املقدم وتأسيس البنية التحتية
الكافية لشحن املركبات وذلك بهدف تحفيز
اعتامد العامة عىل املركبات الكهربائية.

البيئة

•تشكيل فريق مسؤول عن ملف تغيُّ املناخ يف
العقبة.
•التواصل والتعاون مع الوكاالت الدولية بشأن
تغي املناخ.
ُّ
•تحديد وتنفيذ حلول توفري الطاقة يف األحياء
(املباين ،الشوارع ،األماكن العامة ،إلخ).
•زيادة استخدام خاليا الطاقة الشمسية
الكهروضوئية.
•التعديل التحديثي للمباين الخرضاء وكفاءة
الطاقة.
•تنفيذ خطة تجميع مياه املطر عىل مستوى
املدينة.
•إعادة تدوير املياه الرمادية وإعادة استخدامها
عىل مستوى املدينة.
•تحويل النفايات العضوية إىل سامد عىل
مستوى املدينة.

إدماج املجتمع

•دعم إقامة الرشاكات العامة والخاصة.
•زيادة مشاركة العامة يف أنشطة التخضري.
•إقامة حمالت التوعية العامة فيام يتعلق
بحلول وتقنيات املباين الخرضاء.
•سن القوانني واألنظمة والتعليامت لتضمني
املبادئ اإلرشادية لضامن وصول األشخاص
ذوي اإلحتياجات الخاصة يف األماكن العامة،
واألرصفة ،والشوارع.
•ضامن سالمة املرأة بتصميم مناطق مفتوحة
مزودة باإلنارة والسامح بإمكانية الرؤية،
وأنظمة كامريات املراقبة ،واالعرتاف بالتحرش
الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي
كجرائم جنائية وتطوير آليات إبالغ موثوقة.
•متكني املرأة يف القطاع العام وقطاع النقل
بتقليل عوائق التوظيف عىل جميع املستويات
(السائقني ،املدراء ،رائدو املشاريع ،وصناع
القرار ،إلخ).

•فرز النفايات يف املصدر ومتكني أنشطة إعادة
التدوير عىل مستوى املدينة.
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 6.3إطــار عمل التج ُنب – التح ُّول  -التحســن
جرت العديد من املحاوالت يف السنوات األخرية إلدارة تنمية املدن يف األردن بطريقة أكرث استدامة .وبالرغم
التوسع املستمر يف اختيار مبادرات ومشاريع واعدة بشكل كبري؛ ّإل أ ّن أفضل املامرسات ال تزال
من حقيقة ُّ
غري مطبقة.
تواجه املدن األردنية تحديات كبرية فيام يتعلق بالسياسة ،والتخطيط ،والحوكمة ،والتنفيذ ،وغالبًا ما تكون
خطط التنمية أقرب لقوائم األمنيات أكرث من كونها اسرتاتيجيات قابلة للتنفيذ و ُممولة وذات أولوية ،كام
ترتك السياسات من غري تنفيذ بالعادة ،أو يتم تنفيذها بشكل جزيئ ،وعندما يتم تنفيذ االستثامرات ،قلّام
أيضا ما يتم
يُعرف عن تأثرياتها عىل التطلعات ،وناد ًرا ما يتم تقييم املشاريع ملعرفة مدى فعاليتها ،وناد ًرا ً
استخالص الدروس املستفادة منها ،كام تكون املشاريع عرضة لتجاوز الوقت والتكاليف املرصودة لها مع
انخفاض مستوى املرونة والتكيُّف مع املستقبل الغامض ،هذا ويتم تجا ُهل املشورة التقنية يف القرارات
السياسية أحيانًا ،كام تكون املشاركة يف صناعة القرارات بالحد األدىن يف العادة ،كام و ال يتم نقل املعرفة
بشكل ٍ
كاف ،وال تُوضع معايري مرجعية للمامرسات ،وال يتم تحليل وإدارة املخاطر ،أو تقييم األداء؛ وعليه ،ال
يتم ت َب ّني املامرسات والسلوكيات املستدامة عىل نطاق واسع.
متتلك العقبة فرصة كبرية لتغيري تلك الظروف واستعادة قدرتها التنافسية؛ والتقليل من تأثرياتها البيئية؛
قويتي.
والتح ُّول إىل مدينة أكرث جذبًا للعيش والعمل فيها؛ ولتحظى بشخصية وهوية ْ

من املهم تنمية مدينة العقبة عىل نحو يعكس االحتياجات والتطلعات املحلية ،بحيث ت ُلبي التنمي ُة
ِ
التطلعات املحلي َة عىل وجه الخصوص ،وتتسق وتتوافق يف نفس الوقت مع أهداف التنمية املستدامة ،حيث
لتغي املناخ فيام يتعلق بوسائل النقل؛ اعتامد نهج شامل ومتسق ويركز
يتطلب تنفيذ اسرتاتيجية ناجحة ُّ
بدل من السيارات.
عىل السكان ً
هذا هو املكان ال`ذي ميكن فيه إلطار التج ُّنب – التح ُّول – التحسني أن يقدم املساعدة ،ويسعى هذا النهج
املعروف بنهج التج ُنب/التقليل ،التح ُّول/املحافظة ،والتحسني إىل التقليل بشكل كبري من انبعاث الغازات
الدفيئة ،وخفض استهالك الطاقة ،والتقليل من االزدحامات يف إطار الهدف النهايئ املتمثل يف إيجاد مدن أكرث
مالءمة للعيش فيها.
يتمحور إطار العمل التج ُّنب – التح ُّول – التحسني حول ثالثة أبعاد ،وينطوي عىل طرق مختلفة للمساهمة
يف كل بعد من تلك األبعاد ،فهناك  )1تدابري التج ُّنب التي تتفادى أو ت ُقلل من الحاجة للتنقل ،عىل سبيل
املثال  )2تدابري التح ُّول التي تسعى إىل التح ُّول إىل استخدام أمناط الطاقة األكرث كفاءة واملقبولة بيئ ًيا)3 ،
تدابري التحسني التي تتعامل مع اآلثار املتبقية من تدابري التج ُّنب والتح ُّول وتسعى لتحسني الكفاءة من
خالل التقنيات املستدامة؛ ووفقًا لذلك ،يتم تحسني فعالية أي تنقل بعد ذلك باستخدام املركبات عن طريق
االنبعاثات املنخفضة أو استخدام الوقود البديل (مرشوع النقل الحرضي املستدام.)2019 ،

يعترب كل من التنقل ،والبيئة ،والتحرض جوانب رئيسية ومهمة إلمكانية العيش واملنعة املستقبلية ملدينة
تغي املناخ حوافز أكرب للعمل ،يف ظل انحسار الفرص أكرث عا ًما بعد عام ،ومن
العقبة ،كام ت ُضيف حتمية ُّ
بتغي املناخ .لذلك ،يتوجب عىل
املمكن دمج هذه الجوانب يف الخطط الرئيسية واإلجراءات ال َعملية الخاصة ُّ
واضعي الخطط تطوير خطط شاملة بشأن التنقل الحرضي املستدام ،والبيئة ،والتخطيط الحرضي ،وتنفيذها
واإلبالغ عنها ،إضافة إىل تعيني املستشارين املعنيني يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة املختصني
بتلك املواضيع.
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عدم التنقل

التنقل النشط

عدم الرغبة يف التنقل أو عدم الحاجة لذلك

امليش ،ركوب الدراجات

التج ُّنب /التقليل

تج ُّنب أو التقليل من التنقل
أو الحاجة للتنقل

تعزيز الخدمات اإللكرتونية ،وتيسري إنشاء األعامل املنزلية،
وتوفري املرونة للعمل من املنزل ،كلها ميكن أن تساعد يف
تج ُّنب الحاجة لتنقالت معينة.
إضافة إىل ذلك ،وبتنفيذ سياسة متكاملة لتخطيط استخدام
األرايض ،وتنفيذ النسيج الحرضي التفصييل (مناطق الكثافة
العالية ،ومناطق االستخدام املختلط لألرايض) ،ميكن التقليل
من املسافات املقطوعة أثناء التنقل ،وفيام ييل بعض األمثلة
املرتبطة بذلك:
•التو ُّجه نحو التسوق اإللكرتوين أو عرب اإلنرتنت.
•التنمية املُو ّجهة نحو استخدام وسائل النقل العام.
• تركيز املشاريع التنموية حول محاور ومحطات النقل
وبالعكس.
•توسيع شبكات النقل يف األحياء والضواحي.
•التو ُّجه نحو املشاريع التنموية املرتبطة ببعضها بشكل
جيد ومحكم والقابلة للتوسع.

التح ُّول

وسائل النقل العام اآللية

وسائل النقل اآللية الفردية

وسائل النقل العام (الحافالت ،السكك الحديدية)

السيارة ،التكيس ،الدراجة النارية

التح ُّول إىل أساليب أكرث
كفاءة يف استخدام الطاقة

قد يكون قَطْع مسافات التنقل القصرية أكرث سهولة باستخدام
وسائل النقل النشطة أو وسائل النقل العام ،وبتحسني الكفاءة
فضل عن تعزيز
التشغيلية والبنية التحتية لوسائل النقل العامً ،
سالمة وتصميم البنية التحتية للتنقل النشط ،فقد يَعترب الفرد
أ ّن تلك الوسائل أكرث مالءمة لالنشطة اليومية ،وفيام ييل بعض
األمثلة املرتبطة بذلك:
•إدارة الطلب عذىل التنقل.
•فرض قيود عىل مواقف السيارات والرسعة املسموح بها.
•توافر خيارات وسائل النقل العام ،وبأسعار يف متناول
الجميع.
•إنشاء روابط جديدة بني املشاة ،إلنشاء شبكة مسارات
مالمئة خاصة بهم.
•تحسني ممرات املشاة (من حيث التعبيد ،واملناظر
الطبيعية ،واإلنارة ،وتجهيزات الشوارع).
•الشوارع واألماكن العامة التي تجذب املشاة (واجهات
املباين ،الالفتات ،واإلعالنات املوجهة للمشاة وليس
للمركبات).
•توفري شبكة طرق للدراجات الهوائية منفصلة متا ًما عىل
طول املرافق ضمن شبكة الطرق الرئيسية وشبكة مسارات
املشاة.
•مرافق الصطفاف وتخزين الدراجات الهوائية بحيث تكون
آمنة وموزعة يف مواقع مالمئة

التحسني

تحسني الكفاءة من خالل
تقنيات املركبات

عىل املدى املتوسط/الطويل ،قد يفكر الفرد يف تقليل حجم
السيارة أو استخدام املركبات األكفأ من حيث استخدام الطاقة
وانبعاثات الكربون ،كام ستؤدي االبتكارات يف أنظمة معلومات
النقل أو خطط األولوية للنقل العام (النقل بالحافالت
الرسيعة/النقل الخفيف بالسكك الحديدية) أو الدراجات
الكهربائية أو مشاركة ركوب السيارات إىل تحسني قطاع النقل
بشكل كبري.
ميكن أن تشجع البنية التحتية املالمئة للشحن واملتاحة
عىل نطاق واسع باإلضافة اىل الحوافز املالية األشخاص عىل
استخدام السيارات الكهربائية ،وفيام ييل بعض األمثلة املرتبطة
بذلك:
•محطات الشحن والبنية التحتية التي توفر الوقود النظيف.
•اللوائح الرضيبية/الجمركية.
•خيارات مشاركة ركوب املركبات.
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 6.4الخالصة
مدينة العقبة املنيعة :تحسني االقتصاد املحيل ،وسبل العيش ،والسياحة
يُساهم تحقيق التنمية املستدامة واملنيعة يف العقبة يف تعزيز السياحة واالقتصاد املحيل وس ُبل العيش
فضل عن تعزيز نوعية الحياة للسكان بشكل عام ،فالسياحة هي أحد أرسع الصناعات يف
بطريقة مستدامةً ،
األردن من ًوا ،كام أنّها مصدر مهم للعمالت األجنبية والتوظيف ،بينام ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالرفاه االجتامعي
واالقتصادي والبيئي يف العقبة ،هذا وت ُعد السياحة البحرية أو املتعلقة باملحيطات (وكذلك السياحة
فضل عن أ ّن السياح َة صناع ٌة
الساحلية) قطا ًعا حيويًا لالقتصاد يف العقبة ،وبصفتها منتج ًعا ومدينة ساحليةً ،
رئيسي ٌة فيها ،تشهد العقبة توس ًعا رئيس ًيا مع األحياء الفاخرة الجديدة فيها ،ومعامل الجذب السياحية،
والفنادق التي تفتح بشكل متكرر .وعىل هذا النحو ،سيكون تحقيق املنعة للعقبة أم ًرا أساسيًا ورضوريًا
لتحقيق السياحة املستدامة التي ميكن تعريفها بأنّها «السياحة التي تنظر بشكل متكامل يف تأثريها
االقتصادي واالجتامعي والبيئي؛ وتلبي احتياجات الزوار ،والصناعة والبيئة واملجتمعات املضيفة» ،كام متت
أيضا إىل أهمية السياحة املستدامة يف الهدف  12ب من أهداف التنمية املستدامة ،والذي يهدف إىل
اإلشارة ً
«تطوير وتنفيذ أدوات ملراقبة تأثري التنمية املستدامة عىل السياحة املستدامة ،التي تخلق فرص عمل وتعزز
الثقافة واملنتجات املحلية».

ِ
(التدخالت املقرتحة عىل مستوى
يف الختام ،تُشكل هذه الدراسة «العقبة :مدينة منعة بأحيائها» يف مجملها
الحي باإلضافة اىل مبادرات التوسع املقدمة) العمود الفقري للدعم املمكن ألنشطة السياحة املستدامة وبناء
القدرات .كام تعمل هذه األنشطة عىل تعزيز الوعي البيئي؛ واملحافظة عىل البيئة وحاميتها؛ وتخلق االحرتام
للحياة الربية والنباتات والتنوع البيئي الحيوي واألنظمة البيئية والتنوع الثقايف؛ وتحسن رفاهية وسبل عيش
املجتمعات املحلية يف العقبة من خالل دعم اقتصاداتها املحلية والبيئة البرشية والطبيعية للمدينة ككل.

يف سياق هذه الدراسة ،يعزز تحقيق التنقل املستدام السياحة املستدامة يف العقبة .إذ أ ّن استخدام
املسافرين والزوار لوسائل النقل العام أو التنقل النشط يُتيح لهم الفرصة لالستمتاع بجامل العقبة وتجربة
الثقافة والرتاث املحيل األصيل ،دون الضغوط املقرتنة بتشغيل واستخدام سيارتهم الخاصة .كام أ ّن تحسني
فضل عن تعزيز
إمكانية الوصول سيفيد املحالت التجارية املحلية ،ويعزز جاذبية العقبة وقدرتها التنافسيةً .
منعة املدينة بدالً من مواجهة الضغوط الكبرية املرتتبة عىل البيئة الطبيعية واالجتامعية خالل مواسم الذروة
فيها.
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