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التأثير السلبي لظاهرة الجزر الحرارية الحضرية على البيئة الحضرية وقاطنيها
مثال يوضح زيادة مساحة الغطاء النباتي عند االحتفاظ بمياه األمطار

أحواض الترشيح الطبيعة
جمع المياه باستخدام الحدائق المطرية

حوض مياه األمطار
إعادة توجيه المياه التي سيتم جمعها وإعادة استخدامها الحقًا

األماكن العامة المفتوحة الخضراء
الشبكات الخضراء واألرصفة

التحديات الحضرية العالمية
خصائص عّمان

خارطة توضح حجم المدن المختلفة والكثافة السكانية
تقّدم أعمال البناء في الدرج السابع بشارع القدس

شوارع خالية بسبب الحظر في عّمان ولكن يتم التغاضي عن أهمية الرصيف 
في هذه المنطقة

شخص يتنقّل سيراً على األقدام بسبب إجراءات الحظرالكامل التي تم تنفيذها 
أثناء جائحة كورونا

يوضح نمو عّمان بإتجاه األراضي الزراعية الغربية بدالً من الصحراء الشرقية
خريطة طبوغرافية تكشف المسار الطبيعي لمجاري المياه في عّمان

تكشف التداخالت في شبكة الطرق الرئيسية كيفية إستبدال المسارات الطبيعية 
لمجاري المياه بشوارع ذات أسطح غيرقابلة للنفاذ

استكمال  إنشاء متنزه عام صغير في شارع فلسطين والذي كان  في السابق 
قطعة أرض مهجورة (فضلة)

تنفيذ البنية التحتية الخضراء
تفعيل المسا حات المفتوحة في سوق الطيب في  بيروت

سوق نور البركة يوم السبت في عمان
بدائل لمقطع الوادي

رسم توضيحي  ألحواض الترشيح الطبيعية على األرصفة لالحتفاظ بمياه 
األمطار

مثال على شبكة المشاة
مشاركة المجتمع المحيط بحديقة محمود القضاة في منطقة النصر في ورش  

عمل  التصميم التشاركية 
ورش عمل التصميم التشاركية

مشروع صغير  للبنية التحتية الخضراء - تنفيذ قنوات مياه األمطار بجوار  
أحواض الزراعة في الدرج السابع بشارع القدس كحّل بيئي لمياه األمطار

جدار إستنادي بيئي في  المتنزه الصغير في شارع فلسطين (فضلة)
تم استخدام المسطحات الخضراء في متنزه محمود القضاة كاستراتيجية مجدية 

إلدخال مناطق نباتية كثيفة تستضيف مجموعة متنوعة من االستخدامات 
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تم تعريفها على أنها "اللبنة األساسية أو الدعامة التي يعتمد عليه المجتمع أو الدولة في 
.(Benedict & McMahon, 2006, p.1) "استمرار نموه

 البنية التحتية الخضراء هي "شبكة مخططة استراتيجياً من المناطق الطبيعية وشبه 
الطبيعية مع ميزات بيئية أخرى تم تصميمها وإدارتها لتقديم مجموعة واسعة من 

خدمات النظم البيئية وتتضمن المساحات الخضراء (أو الزرقاء في حالة النظم البيئية 
المائية) وغيرها من  الخصائص المادية في المناطق األرضية (بما في ذلك المناطق 

الساحلية) والبحرية. على اليابسة ، تتواجد البنية التحتية الخضراء في المناطق الريفية 
.(European Commission, 2013, p.3)" والحضرية

"تطور مفهوم تخطيط البنية التحتية الحضرية الخضراء ضمن اإلطار الحضري بناًء 
على مبادئ معينة كنموذج لتصميم المساحات الخضراء المتصلة في البيئات الحضرية 

ويتم تحقيق ذلك من خالل تطبيق العمليات والمنهجيات المرتبطة بالسياسات التي تشكل 
مجتمعةً مبادئ البنية التحتية الحضرية الخضراء والتي يمكن من خالل اعتمادها تعزيز 
جودة الحياة والمحافظة عليها في المدن ذات الكفاءة في استخدام الموارد  وذات المنعة 

.(Davies et al., 2017, p.93) للتغيرات المناخية

هي الفوائد المختلفة التي يحصل عليها الناس من األنظمة البيئية. يتم تصنيف هذه 
الخدمات إلى أربع مجموعات رئيسية وهي:

1. الخدمات التزويدية (إنتاج الغذاء على سبيل المثال) ؛ 
2. الخدمات التنظيمية (مثل تنقية المياه والهواء) 

3. الخدمات الداعمة (مثل تشكل التربة)
.(MEA, 2005) (مثل الترفيه المجتمعي) 4. الخدمات الثقافية

البنية التحتية

االبنية التحتية الخضراء والبنية 
التحتية الحضرية الخضراء
التعريف األول

التعريف الثاني 

خدمات النظم البيئية

التــــــــعــــــــريــــــــفــــــــات
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أو الزحف الحضري وهو التوسع السريع في النطاق الجغرافي للمدن والبلدات ويتميز 
غالبًا بمناطق سكنية منخفضة الكثافة ومناطق إستخدام فردية وإعتماد متزايد على 
السيارات الخاصة للتنقل. يعود السبب في الزحف العمراني جزئياً إلى الحاجة إلى 

استيعاب الزيادة السكانية في المناطق الحضرية وينتج أيضاً بسبب الرغبة في زيادة 
مساحة المعيشة والمرافق السكنية األخرى في العديد من المناطق الحضرية. ارتبط 

الزحف العمراني بزيادة استخدام الطاقة والتلوث واإلزدحام المروري وضعف  تمايز 
وترابط المجتمع. باإلضافة إلى ذلك، فقد أدى إلى زيادة "البصمات" الفيزيائية والبيئية 
للمناطق الحضرية، مما أدى إلىفتدمير موائل الحياة البرية وتجزئة المناطق الطبيعية 

.(Rafferty, 2020) المتبقية

هو مصطلح يستخدم لوصف "أي تغيير منتظم أو اختالف إحصائي جذري  إما في 
متوسط حالة عناصر المناخ مثل هطول األمطار أو درجة الحرارة أو الرياح أو 

الضغط، أو في  تقلباتها التي تحدث على مدى فترات زمنية طويلة (عقود أو أكثر). 
يمكن اإلشارة إليه على أنه التغيير طويل األمد في أنماط الطقس العالمية والمرتبطة 

بشكل خاص بارتفاع درجات الحرارة وهطول األمطار ونشاط العواصف"
.(Philander, 2012, p. 210) 

الزحف العمراني   

التغير المناخي 
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هي "قدرة النظم االجتماعية واالقتصادية والبيئية على التعامل مع حدث أو توجه أو 
اضطراب خطير واإلستجابة أو إعادة التنظيم بطرق تحافظ على وظيفتها األساسية 

 IPCC,) "وهويتها وهيكلها مع الحفاظ أيًضا على القدرة على التكيف والتعلم والتحول
.(2014, p. 127

هو "عملية اإلستعداد للتأثيرات المناخية المتوقعة أو الفعلية ويسعى التكيف في النظم 
 IPCC,) "البشرية  إلى التخفيف من الضرر أو تجنبه أو استغالل الفرص المتوفرة

.(2014, p. 127

من تغيّر المناخ) يتعلق بأي "تدخل بشري لتقليل مصادر  انبعاثات غازات الدفيئة أو 
(IPCC, 2014, p. 127) "تعزيز مصارف الغازات الدفيئة

المنعة

التكيف مع المناخ 

التخفيف

التــــــــعــــــــريــــــــفــــــــات
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يهدف هذا اإلصدار إلى  رفع الوعي بين المخططين الحضريين والمهندسين 
المعماريين والمهندسين في مدينة عمان حول أهمية تنفيذ شبكات البنية التحتية 

الخضراء في المناطق الحضرية لمواجهة التحديات البيئية واالجتماعية واالقتصادية 
الحالية. إن الهدف الرئيسي من هذا اإلصدار هو تحديد التدخالت المستقبلية الرئيسية 

والثانوية التي تحدث داخل األماكن العامة المفتوحة للمدينة كمكون رئيسي داعم  لمنعة 
المدينة. يعد هذا اإلصدار جزًءا من مشروع "تحسين ظروف المعيشة في المناطق  

األقل حظاً في عمان" بتنفيذ من  التعاون الأللماني وبالشراكة مع وزارة البيئة األردنية 
وأمانة عمان الكبرى و بتكليف من الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي.

يتكون هذا اإلصدار من ثالثة فصول رئيسية تتناول المواضيع التالية:

يشرح الفصل األول بالتفصيل الفوائد البيئية للبنية التحتية الخضراء  وكيف يمكنها  أن 
تعزز  أداء البنية التحتية الرمادية للمدينة.

يناقش الفصل الثاني التحديات العالمية الشاملة التي تواجه المناطق الحضرية وتتضمن 
هذه التحديات التغير المناخي ،الفقر الحضري وعدم كفاية شبكات البنية التحتية، كما 

ويسلط الضوء على التحديات الخاصة التي تواجه مدينة عمان.

يخلص الفصل الثالث  إلى  مجموعة من التوصيات لتنفيذ البنية التحتية الخضراء 
بشكل أفضل في المدينة على مستويي التخطيط والتصميم.

الفصل األول 

الفصل الثاني 

الفصل الثالث 

حــــــــول هــــــــذا اإلصــــــــدار
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المــــــــقــــــــدمــــــــة

تواجــه مدينــة عمــان فــي الوقــت الحاضــر -وعلى غــرار  الكثير من مــدن العالم- 

ــة التحضــر والتجمعــات  ــدة المرتبطــة بعملي ــة المعق ــات البيئي ــد مــن التحدي العدي

ــس  ــات، ولي ــذه التحدي ــن ه ــة ، وتتضم ــطة االقتصادي ــة واألنش ــكانية الكثيف الس

علــى ســبيل الحصــر ، التلــوث واســتهالك األراضــي  وخســارة التنــوع الحيــوي. 

باإلضافــة إلــى ذلــك فإنــه مــن المتوقــع أن تشــهد المــدن فــي جميــع أنحــاء العالــم 

ــر  ــرات المتوقعــة للتغي ــة نتيجــة التأثي ــة المتطرف مجموعــة مــن الظواهــر الجوي

ــى وضــع سياســات للتخفيــف مــن ظاهــرة  ــإن الحاجــة إل ــي، ف المناخــي. وبالتال

التغيــر المناخــي والتكيــف معــه هــي أمــر ضــروري لضمــان تقــدم المــدن 

واســتدامتها مــع مــرور الوقــت.

تأســيس  مثــل  للمــدن  الخضــراء  التحتيــة  البنيــة  بتطويــر  اإلهتمــام  يتزايــد 

المتنزهــات والحدائــق واألســطح الخضــراء والحدائــق المطريــة  وأســاليب 

ــاذ كمفهــوم للتخطيــط اإلســتراتيجي وكمنهــج عمــل تطبيقــي  ــة للنف ــد القابل التعبي

داعــم لتطــور المــدن  ذات المنعــة للتغيــرات المناخيــة فــي ظــل التحديــات 

الحضريــة المختلفــة التــي تشــهدها المــدن اآلن. وقــد تبيــن بشــكل متزايــد عجــز 

شــبكات البنيــة التحتيــة الرماديــة التقليديــة (كإمــدادات الميــاه وشــبكات تصريــف 

ــاه األمطــار) وضعــف قدرتهــا علــى اســتيعاب النمــو الحضــري والتغيــرات  مي

ــا االســتيعابية  ــع قدارته ــى رف ــة وإل ــا المســتمرة للصيان ــة بســبب حاجته المناخي

ــا. ــر أدائه وتطوي
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ــار  ــي اإلط ــول ف ــى التح ــادت إل ــة  ق ــدن الحديث ــه الم ــي تواج ــات الت إن التحدي

للمدينــة  الخضــراء  ا  الشــبكة  الحفــاظ علــى  أهميــة  إدراك  النظــري  نحــو 

وتعزيزهــا . وبينــت أهميــة عــدم اإلعتمــاد علــى شــبكات البنيــة التحتيــة الرماديــة 

التقليديــة وحدهــا فــي ظــل الفوائــد االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة التــي يمكــن 

الحصــول عليهــا مــن خــالل تطويــر البنيــة التحتيــة الخضــراء للمدينــة. ويمكــن 

ــر خدمــات   ــة الخضــراء مــن خــالل توفي ــة التحتي ــات البني اإلســتفادة مــن إيجابي

ــي تحســين جــودة   ــا سيســاهم ف ــة للمجتمعــات مم ــة المختلف ــع النظــم البيئي ومناف

الحيــاة بشــكل عــام فــي المــدن  باإلضافــة إلــى حمايــة المــدن وســكانها مــن اآلثــار 

المتوقعــة للتغيــر المناخــي.

يمكــن اإلســتفادة مــن هــذا اإلصــدار كتمهيــد للمناقشــة حــول أهميــة البنيــة التحتيــة 

الخضــراء فــي معالجــة بعــض أكثــر األمــور إلحاًحــا فــي مدينــة عّمــان فــي ظــل 

ــع  ــي تشــهدها المــدن فــي جمي ــة المحــددة الت ــات الحضري المفهــوم العــام للتحدي

ــة  ــة التحتي ــوم البني ــه مفه ــذي يقدم ــل ال ــم فضــالً عــن الحــل المحتم أنحــاء العال

الخضــراء. ســيبدأ اإلصــدار بمناقشــة لمحــة موجــزة عــن مفهــوم البنيــة التحتيــة 

الخضــراء وفوائدهــا البيئيــة ثــم ســيتم تقديــم موجــز لبعــض التحديــات الحضريــة 

العالميــة والمحليــة الرئيســية الخاصــة بعمــاّن، وأخيــراً  ســينتهي مجموعــة 

ــة  ــي مدين ــراء ف ــة الخض ــة التحتي ــوم البني ــر مفه ــة تطوي ــول كيفي ــات ح توصي

عمــان.





الـــــفـــــصـــــل األول 
البنيـــة التحتيـــة الخضراء،تعـــدد وظائفهـــا وفوائدهـــا 
البيئيـــة   
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I 

1.1
شبكات البنية التحتية من 
الرمادية إلى الخضراء

نظراً لتعدد أوجه القصور في البنية التحتية الرمادية التقليدية فقد  يدأت الدعوة إلى 

اإلنتقال التدريجي  نحو مفهوم البنية التحتية الخضراء (EPA, 2020a). وقد 

تم مناقشة مفهوم البنية التحتية بالتحديد فيما يتعلق بشبكات األنابيب التقليدية لمياه 

األمطار والتي تبين قصورها مع مرور الوقت في إمتصاص الكميات المتزايدة 

للجريان السطحي لمياه األمطار وذلك بسبب النمو المستمر للمدن وحيث أن الهدف 

الرئيسي يتمثل في التخلص السريع من الجريان السطحي لمياه األمطار خارج الحدود 

الحضرية، فإن هذه الشبكات ستتسبب بآثار ضارة على جودة المياه مثل زيادة التلوث 

ومنع  نفاذ المياه إلى األرض. ومن ناحية أخرى فإن مفهوم البنية التحتية الخضراء 

يقدم فرصة لمعالجة أوجه القصور المختلفة لشبكات مياه األمطار التقليدية (المرجع 

نفسه)، 

يتضمن مفهوم البنية التحتية الخضراء تنفيذ تدخالت خضراء صغيرة في نقاط اإللتقاء 

اإلستراتيجية لهذه الشبكات  وضمان إتصالها  إلنشاء شبكة بنية تحتية موازية يمكنها 

دعم الشبكات الرمادية الموجودة المدفونة والسطحية.

يناقش هذا الفصل ثالثة مواضيع رئيسية حول مفهوم البنية التحتية 
الخضراء، حيث يوضح القسم األول أوجه القصور في البنية التحتية 

الرمادية التقليدية ويقارن هذه الشبكات بمفهوم البنية التحتية الخضراء 
والفوائد المختلفة التي يتم إكتسابها من خالل تطويرها بينما يركز 

القسم الثاني على الفوائد البيئية التي يتم الحصول عليها من البنية 
التحتية الخضراء   ختاما  يناقش القسم األخير الطريقة التي يمكن بها 

تطوير شبكات البنية التحتية الخضراء في المدن. 

البنية التحتية الخضراء،تعدد وظائفها 
وفوائدها البيئية    الفصل األول
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 1.2
نظرة عامة على تعدد وظائف 
البنية التحتية الخضراء

يتم اإلحتفاظ بمياه األمطار والسماح لها بالنفاذ إلى التربة مرة أخرى بإستخدام مقاييس 

البنية التحتية الخضراء وبالتالي فإن هذه العملية تحاكي العملية الطبيعية التي يعتمدها 

النظام البيئي الطبيعي إلدارة مياه األمطار وتعمل على خلق بيئات حضرية أكثر حيوية 

تهدف إلى استعادة التوازنات الهيدرولوجية الطبيعية (المرجع نفسه). وعليه فإن تطوير 

مقاييس البنية التحتية الخضراء بالتوازي مع شبكة مياه األمطار الموجودة مسبقًا، 

سيدعم نظام مياه األمطار المثقل بخدمات تنظيم مياه األمطار التي يتم توفيرها بواسطة 

شبكة البنية التحتية الخضراء.

تم تعريف البنية التحتية الخضراء أو البنية التحتية الحضرية الخضراء (للتركيز على 

تطبيقها في بيئة حضرية) في المراجع المتوفرة بعدة طرق بحسب المنظور المرتبط 

بها ولخدمة أهداف متعددة (Rouse & Bunster-Ossa ، 2013). وتعرف 

 European Commission,) "بشكل عام على أنها "حل قائم على الطبيعة

2013). عرفت المفوضية األوروبية البنية التحتية الخضراء على أنها "شبكة مخططة 

استراتيجياً من المناطق الطبيعية وشبه الطبيعية مع ميزات بيئية أخرى تم تصميمها 

وإدارتها لتقديم مجموعة واسعة من خدمات النظم البيئية وتتضمن المساحات الخضراء 

(أو الزرقاء في حالة النظم البيئية المائية) وغيرها من الخصائص المادية في المناطق 

األرضية (بما في ذلك المناطق الساحلية) والبحرية. على اليابسة، تتواجد البنية التحتية 

الخضراء في المناطق الريفية والحضرية" 

.(European Commission, 2013, p.3)
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من األمثلة الشائعة على البنية التحتية الخضراء األشجار المزروعة في الشوارع 

وعلى األسطح والجدران الخضراء وآبار وقنوات الحصاد المائي  والحدائق المطرية 

وأحواض مياه االمطار . تكمن أهمية البنية التحتية الخضراء في قدرتها على تزويد 

البيئات الحضرية بفوائد متعددة في حال تم التخطيط لها وإدارتها بشكل صحيح، كونها 

تدعم حماية التنوع الحيوي في المناطق الريفية والحضرية (المرجع نفسه). تتزايد 

أهمية حماية وتعزيز التنوع الحيوي للنظام البيئي الطبيعي للحفاظ على قدرة األنظمة 

على توفير الخدمات البيئية وبالتالي الحفاظ على صحة البيئات الحضرية في ظل 

الزيادة المضطردة لألسطح الخرسانية والمعبدة والمواد التي يتم إدخالها مع نشاطات 

التنمية الحضرية. إن تطوير شبكة خضراء متنوعة ومتصلة في جميع أنحاء البيئة 

الحضرية سيمكنها من تقديم خدمات النظام البيئي بكفاءة مما  سيعود بالفائدة على البشر 

و على البيئة الطبيعية.

يتم تصنيف خدمات األنظمة البيئية بشكل عام إلى:

هي الفوائد التي يتم الحصول عليها من  تنظيم العمليات البيئية مثل تنقية المياه والهواء 

وتنظيم المناخ.

هي الخدمات الضرورية إلنتاج جميع خدمات األنظمة البيئية األخرى مثل تكوين 

التربة ودورة المغذيات.

هي الفوائد غير المادية التي يحصل البشر عليها من األنظمة البيئية مثل القيم الترفيهية 

.(MEA, 2005) والروحانية والتعليمية

هي المنتجات التي يتم الحصول عليها من النظام البيئي مثل الغذاء والمياه العذبة 

والخشب واأللياف.

 الخدمات التنظيمية

 الخدمات الداعمة

 الخدمات الثقافية

الخدمات التزويدية
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يمكن تصنيف هذه الخدمات أيًضا استناداً على تعريف اإلستدامة وبالتالي تصبح 

 Lovell & Taylor,) مرتبطة بالركائز االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمفهوم

2013). وفقًا لذلك، يتم تعريف البنية التحتية الخضراء على نطاق واسع بأنها شبكة 

"متعددة الوظائف" نظًرا لتمتعها بالقدرة على توفير مزايا متعددة في وقت واحد 

.(Rouse & Bunster-Ossa, 2013)

سيوضح القسم التالي الفوائد البيئية التي يحصل عليها البشر من خالل الحفاظ على 

سالمة النظم البيئية الطبيعية في ظل اإلعتراف بالفوائد المتعددة التي يمكن أن يتم 

توفيرها من خالل تطوير البنية التحتية الخضراء للمدينة وسيتم تقديم إيجاز حول بعض 

الخدمات التنظيمية لـلبنية التحتية الخضراء التي تعتبر أمثلة على االستدامة البيئية 

(Lovell & Taylor, 2013). ستستبعد المناقشة خدمات األنظمة البيئية األخرى 

نظًرا ألن: (1) الخدمات الثقافية معنية فقط بتلك الفوائد المباشرة التي تؤثر على 

المجتمعات وبالتالي فإنها تعالج اإلستدامة المجتمعية (2) الخدمات التزويدية تمتلك قيم 

سوقية من خالل منتجاتها (مثل الغذاء) وبالتالي فهي مرتبطة باالستدامة اإلقتصادية 

في الغالب، وأخيًرا (3) تعتبر الخدمات الداعمة ضرورية للحفاظ على جميع خدمات 

النظام البيئي األخرى، وبالتالي فهي تختلف عن الخدمات األخرى من حيث أن تأثيرها 

على البشر غالبًا ما يكون بشكل غير مباشر أو أنه يحدث على مدى فترة طويلة، في 

حين أن الفئات األخرى لخدمات األنظمة البيئية (أي التنظيمية والتزويدية والخدمات 

الثقافية) لها تأثير مباشر وقصير إلى حد ما على البشر (المرجع نفسه). تبعاً لمدى 

األثر المترتب على خدمات النظام البيئي فإن القسم التالي سيلخص بعض الخدمات 

التنظيمية الرئيسية التي توفرها البنية التحتية الخضراء.  
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ترتبط بعض الفوائد البيئية الرئيسية التي توفرها شبكات البنية التحتية الخضراء بتنظيم 

 CNT,) جودة الهواء وتنظيم المناخ وتنظيم نوعية المياه وكميتها وتنظيم تآكل التربة

.(2010; EEA, 2011; EPA, 2017; EPA, 2020b; MEA, 2005

يؤثر النظام البيئي الطبيعي على جودة الهواء من خالل مساهمته في التخلص من 

المواد الكيميائية العالقة في الغالف الجوي (MEA, 2005)، حيث يمكن للغطاء 

النباتي مثل األشجار والشجيرات والمساحات الخضراء األخرى على سبيل المثال 

التقاط وترشيح ملوثات الهواء مثل الغبار الناعم والمعادن والمواد الكيميائية العالقة في 

 EPA, 2017;) الجو باستخدام أوراقها وبالتالي تقليل نسبة هذه الملوثات في  الهواء

EPA, 2020b). كما ويقوم الغطاء النباتي أيًضا بتقليل الضباب الدخاني (تلوث 

الهواء الشديد الذي يحد من الرؤية) القريب من مستوى األرض وذلك بإزالة ملوثات 

الهواء كما وتعمل النباتات على تقليل درجات حرارة السطح والهواء من خالل الظل 

الذي توفره وعمليات  التبخر والنتح (المرجع نفسه). وبالتالي فإن  الغطاء النباتي 

وعبر ازالة ملوثات الهواء والتقليل من ظروف الضباب الدخاني  يقوم  بحماية البشر 

من أمراض الجهاز التنفسي المختلفة بما في ذلك ألم الصدر وتفاقم الربو والوفاة 

المبكرة الممكن حدوثها عند إستنشاق ملوثات الهواء (المرجع نفسه) . كما ويرتبط 

الغطاء األخضر إرتباًطا وثيقًا بتحسين جودة الهواء والتي تعد ضرورية للحفاظ على 

صحة اإلنسان.

 MEA,) تؤثر النظم البيئية الطبيعية على المناخ على الصعيدين المحلي والعالمي

2005) حيث تلعب دوًرا مهًما فيما يتعلق بالمناخ العالمي وذلك من خالل انبعاث 

والتقاط  الكربون والغازات الدفيئة األخرى. يتم التقاط ثاني أكسيد الكربون وإزالته 

من الغالف الجوي بواسطة الغطاء النباتي من خالل عملية التمثيل الضوئي وغيرها 

من العمليات الطبيعية األخرى. من ناحية أخرى، يمكن أن تؤثر التغييرات في الغطاء 

األرضي الطبيعي على المستوى المحلي على درجات الحرارة المحلية وأنماط هطول 

األمطار (المرجع نفسه).

 1.3
الفوائد البيئية لشبكات البنية 
التحتية الخضراء

تنظيم جودة الهواء

تنظيم المناخ وخفض  ظاهرة 
الجزر الحرارية الحضرية
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عند التحدث عن تأثير االمسطحات الخضراء على درجة الحرارة المحلية فإنه ال بد 

من مناقشة تأثيرها على تقليل ظاهرة  الجزر الحرارية الحضرية التي يتم تعريفها 

بأنها "ظاهرة تكون فيها درجة الحرارة في المناطق الحضرية أعلى منها في المناطق 

 (Balany et al., 2020, p. 1) "الريفية

وتحدث هذه الظاهرة نتيجة تعديل موازين الطاقة في المناطق الحضرية نظراً لعوامل 

عديدة تتضمن تحويل الغطاء األخضر الطبيعي إلى أسطح غير  نفّاذة إلى جانب 

التطور الحضري المستمر باإلضافة إلى تأثير التغير المناخي العالمي. (المرجع نفسه).

تتؤثر ظاهرة  الجزر الحرارية الحضرية سلبًا على البيئة الحضرية وقاطنيها كونها 

تعمل على:

زيادة إستهالك الطاقة من خالل إرتفاع متطلبات التبريد	 

التقليل من جودة الهواء.	 

زيادة الطلب على المياه.	 

زيادة األمراض والوفيات المرتبطة بالحرارة (المرجع نفسه).	 

الشكل 1: التأثير السلبي   لظاهرة الجزر 
الحرارية الحضرية على البيئة الحضرية  

وقاطنيها
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إحدى اإلستراتيجيات الرئيسية المقترحة للتخفيف من اآلثار السلبية لظاهرة الجزر 

الحرارية الحضرية هي تطوير واعتماد استراتيجية البنية التحتية الخضراء في المدن 

التي من شأنها المساهمة بشكل كبير في التخفيف من حدة الجزر الحرارية الحضرية 

كونها تدعم زيادة المساحات الخضراء في المدينة، والتي بدورها تعمل على توفير 

مناخات  مصغرة  ذات درجات حرارة محيطة أقل تطرفًا في المباني والمناطق 

الخارجية في المناطق الحضرية. كما أن للغطاء النباتي القدرة على تنظيم المناخ 

المحلي من خالل  التبخر والنتح الناتج من األوراق وكذلك القدرة على توفير الظل  

للمساحات وقدرة النباتات من أشجار وشجيرات وأعشاب وجدران خضراء على تقليل 

درجات الحرارة  عبر ما توفره من ظالل وعليه فإن وجود هذه التدابير الخضراء في 

المدن يحسن  االرتياح الحراري لإلنسان (المرجع نفسه).

يمكن أن تتسبب التغييرات في الغطاء األرضي وبالتحديد تلك التي تؤدي إلى تغيير 

في القدرة اإلستيعابية  لتخزين  المياه مثل إزالة الغطاء الحرجي أو استبدال األراضي 

الزراعية   بمناطق  حضرية بالتأثير بشكل مباشر على توقيت وحجم إعادة تغذية  

.(MEA, 2005)  طبقة المياه الجوفية  والجريان السطحي  و الفيضانات

يتمثل التحدي في الجريان السطحي لمياه األمطار الناشئ في المناطق الحضرية في 

الملوثات التي يحملها مثل المعادن الثقيلة والرسوبيات التي تستقر في المسطحات 

المائية المستقبلة (مثل األنهار والبحيرات والشواطئ) (EPA, 2020b). باإلضافة 

إلى ذلك فإنه يمكن أن يؤدي التدفق العالي لمياه األمطار إلى تصريف المياه  العادمةفي 

المسطحات المائية وبالتالي تلوثها ويحدث ذلك في المدن ذات أنظمة الصرف الصحي 

المشتركة (التي تجمع بين تصريف المياه  العادمة ومياه األمطار).ومع ذلك يساعد 

الحفاظ على البنية التحتية الخضراء للمدينة وتطويره على دعم تقليل كمية الجريان 

السطحي  لمياه  األمطار التي يتم توليدها   وتصريفها من المدن نظًرا لقدرة األسطح 

الخضراء القابلة للنفاذ  على اإلحتفاظ بمياه األمطار وتبخرها ونفاذيتها من خالل 

تدخالتها اإلستثنائية ،التبخر والنتح والخصائص المسامية. يتم تنقية مياه األمطار أيًضا 

أثناء ترشحها خالل  طبقات التربة المختلفة في باطن االرض، كما وتقوم البنية التحتية 

تنظيم جودة المياه وكميتها
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الخضراء بالمحافظة على جودة المياه وتعمل على تقليل تلوثها بالملوثات الحضرية 

(المرجع نفسه). باإلضافة إلى ذلك فإن البنية التحتية الخضراء تساهم في الحد من 

اآلثار المرتبطة بمياه األمطار (مثل الفيضانات وتدفق مياه الصرف الصحي المشترك 

،  وتراكم التلوث وتآكل التربة) كما وتقلل من تعرض السكان للمخاطر الصحية ذات 

.(EPA, 2017) الصلة مثل األمراض المنقولة بالمياه

تعمل البنية التحتية الخضراء على تنظيم كمية المياه وتوفير خدمات إمدادات المياه 

 EPA,) والتخفيف من حدة الفيضانات باإلضافة إلى تحسين جودة الموارد المائية

2020b). تخفف البنية التحتية الخضراء من مخاطر الفيضانات التي تُعزى إلى  ذروة 

تدفق مياه األمطار وذلك من خالل تقليل وإبطاء تدفق مياه األمطار (المرجع نفسه). 

باإلضافة إلى ذلك، فإن ميزات البنية التحتية الخضراء التي تدعم ممارسات تجميع مياه 

األمطار والنفاذية تزيد من مصادر إمدادات المياه حيث يمكن استخدام مياه األمطار 

التي يتم جمعها كمصدر للري على سبيل المثال، ومن ناحية أخرى تساهم المياه التي 

تنفذ إلى األرض في إعادة شحن موارد المياه الجوفية (المرجع نفسه).

إن المحافظة على الغطاء األخضر تدعم وبشكل كبير  حفظ  التربة ومنع االنهيارات 

األرضية (MEA ، 2005). تعتبر مشكلة تآكل التربة من المشاكل البيئية الخطيرة 

Zuazo & Pleguezue- (التي تحدث عالميا في جميع النظم البيئية األرضية 

lo, 2009). تكمن اآلثار السلبية لتعرية التربة في فقدان مغذيات التربة والمواد 

العضوية وتقليل قدرة التربة على تخزين المياه  بسبب الجريان السريع للمياه فضالً 

عن اإلنخفاض الكبير في تنوع النباتات وأنواع الحيوانات، ومن ثم فإن إنشاء أغطية 

خضراء يعتبر تدبيراً فعاالً  للتحكم في تآكل التربة واستعادة أسطح التربة المتدهورة. 

تساهم كل من الكتلة الحيوية للنباتات الموجودة فوق سطح األرض (مثل األوراق 

والسيقان) في حماية التربة من قطرات المطر ،كما وتساهم الكتلة الحيوية الموجودة 

في باطن األرض ( مثل الجذور) في تثبيت سطح التربة  والمساهمة في التقليل من 

معدالت تدهور التربة بسبب قدرتها على اعتراض األمطار وتقليل جريان المياه عن 

طريق زيادة نفاذية التربة للمياه (المرجع نفسه).

تنظيم عملية تآكل التربة
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Vegetated Areas When 
Rainfall Is Not Absorbed 

Or Retained

Vegetated Areas 
When Rainfall Is 
Absorbed Or Re-

Vegetated Areas When 
Rainfall Is Not Absorbed 

Or Retained

Vegetated Areas 
When Rainfall Is 
Absorbed Or Re-

يوضح الشكل رقم 2  أدناه الطرق المختلفة التي يمكن من خاللها تطوير مفهوم البنية 

التحتية الخضراء في البيئات الحضرية

كلما زاد عدد المناطق النباتية واألسطح القابلة للنفاذ التي يمكنها امتصاص األمطار 

واالحتفاظ بها كلما قلت المياه السطحية التي يتم جمعها في شبكات مياه األمطار 

التقليدية. تعتبر حماية المساحات الخضراء الموجودة وتطوير مناطق جديدة عامالً 

رئيسياً في تطوير أداء البنية التحتية الخضراء. تشمل المناطق المزروعة المتنزهات 

والغابات الحضرية والمناطق العازلة والنباتات على جوانب الطرقات والحدائق العامة 

والخاصة وأسطح المنازل المزروعة. تساعد هذه المناطق الخضراء جنبًا إلى جنب 

مع األرصفة  القابلة للنفاذعلى اإلحتفاظ بمياه األمطار في التربة وتجديد إمدادات المياه 

الجوفية.

1.4
تطوير شبكات البنية التحتية 
الخضراء

حماية وزيادة المساحات 
المزروعة

المناطق المزروعة عند عدم امتصاص مياه 
األمطار أو اإلحتفاظ بها

المناطق المزروعة عند امتصاص مياه األمطار 
أو اإلحتفاظ بها 

الشكل رقم 2: مثال يوضح  زيادة مساحة الغطاء النباتي عند اإلحتفاظ بمياه األمطار
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Bioswales

نفاذیة

سطح الطریق

جریان

احتجاز الماء

التربة

الحصى

مصرف تحتي 

تدفق

توجيه الجريان السطحي إلى 
المناطق المزروعة )الحصاد 
غير النشط لمياه األمطار(

أحواض الترشيح الطبيعية

تدعم التدابير الخضراء المختلفة الحصاد غير النشط لمياه األمطار مما يعني نفاذيتها 

إلى طبقات التربة حيث تكمن أهمية هذه اإلجراءات في قدرتها على اإلحتفاظ بجريان 

مياه األمطار بعيًدا عن نظام الصرف والسماح لها بدالً من ذلك بتغذية موارد المياه 

الجوفية كما سيتم مناقشته بمزيد من التفصيل. فيما يلي ملخص لبعض التدابير 

الخضراء الرئيسية التي يمكن اعتمادها في البيئات الحضرية.

يتم تعريف أحواض الترشيح الطبيعية على أنها أنظمة نقل المياه المفتوحة التي يمكن 

تنفيذها بسهولة عن طريق تحديد بسيط لمنسوب األرض ( التدريج). تساعد هذه 

األنظمة في نقل المياه السطحية إلى مناطق ذات نفاذية أعلى (مثل البرك التجميعية) 

وكذلك إمتصاص مياه األمطار وترشيحها. يمكن أيًضا استخدام أحواض الترشيح 

الطبيعية إلبطاء  تصريف مياه األمطار في شبكة مياه األمطار التقليدية.

الشكل رقم 3: أحواض الترشيح الطبيعية 
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Stormwater Basin

حوض التخزین ممر مائي

سطح الماء
 قبل االنسكاب

سطح طبیعي

 السد المخارج

Rain Gardens

تحتوي الحدائق المطرية عادةً على نباتات أصيلة مزروعة في أحواض ضحلة ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من األماكن 

بما في ذلك الجزر الوسطية للشوارع والحدائق الخاصة الصغيرة وقد تم تصميم الحدائق المطرية إللتقاط الجريان السطحي في 

الشوارع (في مناطق األرصفة أو الجزر الوسطية للشوارع) أو اللتقاط الجريان السطحي من األسطح أو المناطق المرصوفة (في 

الحدائق المنزلية) والسماح لها بالنفاذ ببطء إلى األرض. وبالتالي فإنها تعمل على إبطاء جريان مياه األمطار وترشيحها ودعم 

إعادة تغذية المياه الجوفية، كما أنها توفر موئال مناسبًا للحياة البرية في المناطق الحضرية.

أحواض مياه األمطار / البرك التجميعية هي أحواض قابلة للنفاذ مصممة لتجميع مياه األمطار واإلحتفاظ بها حتى تتبخر أو 

إطالقها بمعدل يمكن لشبكة مياه األمطار استيعابها وعادة ما توجد في مناطق منخفضة. تقلل البرك التجميعية من تعرية التربة 

وتعمل على تخفيف الضغط على شبكة مياه األمطار عن طريق تقليل حجم ذروة الجريان السطحي. تُستخدم جنبًا إلى جنب مع  

أحواض الترشيح الطبيعية والحدائق المطرية مما  يشكل أنظمة مياه أمطار أولية وثانوية فعالة وذات جدوى

الحدائق المطرية

أحواض مياه األمطار

الشكل رقم 4: جمع المياه باستخدام الحدائق المطرية

الشكل رقم 5: حوض مياه األمطار
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فصل ماسورة تصريف األسطح

Roof Downspout Disconnection

ماسورة التصریف ماسورة التصریف ماسورة التصریف

نظام الصرف الصحي

فصل ماسورة التصریف
لنظام الصرف الصحي

فصل ماسورة التصریف
إلى مناطق الحیازة الخضراء

فصل ماسورة التصریف
لخزانات الموقع

Roof Downspout Disconnection

ماسورة التصریف ماسورة التصریف ماسورة التصریف

نظام الصرف الصحي

فصل ماسورة التصریف
لنظام الصرف الصحي

فصل ماسورة التصریف
إلى مناطق الحیازة الخضراء

فصل ماسورة التصریف
لخزانات الموقع

Roof Downspout Disconnection

ماسورة التصریف ماسورة التصریف ماسورة التصریف

نظام الصرف الصحي

فصل ماسورة التصریف
لنظام الصرف الصحي

فصل ماسورة التصریف
إلى مناطق الحیازة الخضراء

فصل ماسورة التصریف
لخزانات الموقع

Collecting Rainwater  ( Active Rainwater Harvesting)

ماسورة التصریف

خزان تحت األرض

خزان فوق أرضي

فصل ماسورة تصريف األسطح هي إحدى الممارسات إلعادة توجيه المياه المتجمعة 

على األسقف (أو األسطح الصلبة) من شبكة مياه األمطار إلى  خزانات التجميع في 

الموقع أو مناطق التخزين الخضراء مثل المروج أو المناطق المزروعة كما هو 

موضح في الشكل رقم 6.

يمكن تعريف حصاد مياه األمطار على أنه  جمع مياه األمطار في خزانات تحت 

األرض أو فوق األرض مما يساهم في  تخفيف الضغط على شبكة مياه األمطار خالل 

موسم الشتاء كما ويمكن  استخدامها  في موسم الجفاف. وصى بهذه الممارسة في 

مرافق المدن الخاصة والعامة على حد سواء. ويمكن استخدام مياه األمطار التي تم 

جمعها ألغراض الري أو لإلستخدامات المنزلية األخرى كما يمكن أيًضا اإلستفادة منها 

بشكل كبير في الحدائق العامة الضخمة ألغراض الري.

جمع  مياه األمطار )الحصاد النشط لمياه األمطار(

الشكل رقم 6: إعادة توجيه المياه ليتم جمعها وإعادة 
استخدامها الحقًا
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قة التربة
منط

فاذیة
الن

جوفیة
یاه ال

الم

كيف تدعم البنية التحتية الخضراء شبكات البنية التحتية وتحافظ على الموارد الطبيعية وتحد من التلوث

الشكل رقم 7: األماكن العامة المفتوحة الخضراء

تغذية
المياه الجوفية

تقليل حاالت
الطقس المتطرفة

تقليل
حماية الموارد الطبيعيةإستهالك المياه

االحتفاظ بالمياه

تقليل ظاهرة
الجزر الحرارية 

الحفاظ على
الموارد الطبيعية

دعم شبكات
تصريف العواصف

 في السياق الحضري،  يمكن لألرصفة الخضراء والجيوب الخضراء التقليل من ظاهرة الجزر الحرارية من خالل األرضيات  

القابلة للنفاذ، التي تسمح بتغذية المياه الجوفية على عكس األرصفة التقليدية كما وتعمل على تقليل جريان المياه الفيضاني مما 

يساهم في  تشكيل منعة للفيضانات  ويساهم في التخفيف من الضغط على البنية التحتية القائمة لمياه األمطار .
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الشكل رقم 8: الشبكات الخضراء واألرصفة

تقليل جريان المياه

تعزيز التنقل 

 فيضانات أقل

اعتماد أقل على السيارات

دعم شبكة تصريف مياه 
األمطار

تلوث أقل للمياه الجوفية

تلوث أقل

تقليل االختناقات المرورية

تعمل األشجار والنباتات المزروعة على األرصفة على تنقية الهواء مع توفير الظل والتبريد المناسب، باإلضافة إلى إعتبارات 

أخرى مثل الحجم المناسب والتوصيالت اآلمنة واألسطح عالية الجودة والتصريف الفعال  مما يعزز حركة المشاة ويؤثر على 

اإلعتماد على السيارات.





الـــــفـــــصـــــل الثـــــانـــــي  
التحديات الحضرية العالمية والمحلية
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I I 

GLOBAL 
URBAN

 CHALLENGES

!

التغیر المناخي

الفقر الحضري

عدم كفایة
 شبكات

 البنیة التحتیة 

2.1
التحديات الحضرية العالمية

Pal- (كانت المدن هي المراكز الرئيسية للثقافة والتجارة واإلبتكار لقرون مضت 

anivel, 2017)، وعليه فإنه من غير المستغرب أن تكون هي المناطق األكثر 

تحضًرا في العالم واألكثر ثراًء ولديها أعظم أشكال التنمية البشرية. يتمتع  التمدن 

المخطط له بالقدرة على تحسين رفاهية المجتمعات من خالل ضمان توفير الخدمات 

األساسية المناسبة لجميع سكان المناطق الحضرية (المرجع نفسه). اآلن، وأكثر من أي 

وقت مضى أصبحت المدن معرضة للخطر ويتضح هذا كون ٪70 من المدن تشهد 

تأثيرات التغير المناخي مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظروف الجوية المتطرفة 

والفيضانات (C40 Cities, 2012). يعد التخفيف من حدة التغير المناخي من ناحية 

والتكيف مع تأثيراته من ناحية أخرى هي بعض التحديات الرئيسية للمراكز الحضرية 

خالل هذا العصر، ومع ذلك فإن التغير المناخي يؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء 

وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق المعرضة لتأثيرات التغير المناخي مثل 

المناطق الساحلية.

يرتبط التحدي العالمي الثاني بتزايد الفقر، ومع استمرار العالم في التحضر فإن معظم 

النمو سيحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (Walnycki, n.d.) ، والتي 

تظهر  في مدنها  أشد أنواع عدم المساواة في الوقت الحاضر. تضم هذه المناطق 

الحضرية أكثر من 2.8 مليار شخص يعيشون في ظروف  فقر وحرمان  تتميز 

بالسكن المكتظ وعدم كفاية الخدمات العامة من بين أمور أخرى (المرجع نفسه).

التحديات الحضرية العالمية والمحلية الفصل الثاني 

الشكل رقم 9: التحديات الحضرية العالمية
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أصبحت تأثيرات هذين التحديين الحضريين الرئيسيين وهما التغير المناخي والفقر 

الحضري  أكثر تدميراً وأكثر تحدياً للمدن عندما تفشل شبكات البنية التحتية الحالية في 

التخفيف من آثار األول وتخدم األخير مما يجعل التوفير الكافي لشبكات البنية التحتية 

هو التحدي الحضري الثالث (National Geographic, 2019). سيتم مناقشة 

أسباب وتأثيرات هذه التحديات الثالثة وهي الفقر الحضري والتغير المناخي وعدم 

كفاية شبكات البنية التحتية على المستوى العالمي في هذا القسم.

أًصبح البشر قوة ضاغطة على مدار السنوات العشرة آالف الماضية وكانت غالبية 

تصرفاتهم ضد البيئة الطبيعية  المتواجدة قبلهم (Torrey, 2004). بدأ البشر في 

تغيير األرض مع تبني النشاط الزراعي منذ حوالي 8000 عام (المرجع نفسه)،  

وتبع ذلك ظهور الثورة الصناعية والتوسع الحضري السريع، وبالتالي  بدأت البشرية 

بالتأثير على البيئة الطبيعية (المرجع نفسه). ونتيجة لذلك أثر البشر بشكل متزايد على 

المناخ ودرجة حرارة األرض من خالل األنشطة المختلفة التي تم تنفيذها واعتمادها بما 

في ذلك حرق الوقود األحفوري (مثل الفحم والغاز والنفط)، إزالة الغابات والممارسات 

الزراعية غير المستدامة (European Commission, 2021b). وقد أدت هذه 

األنشطة إلى زيادة تركيز غازات الدفيئة في الغالف الجوي لألرض بشكل مستمر مما 

أدى بدوره إلى ظاهرة االحتباس الحراري العالمي، وبالتالي فقد إرتفع متوسط درجة 

الحرارة العالمية في الوقت الحاضر إلى 0.85 درجة مئوية أعلى مقارنة بالحالة التي 

كان عليها في القرن التاسع عشر. يعتقد العلماء أن زيادة درجة الحرارة بمقدار درجتين 

مئويتين مقارنة بدرجة الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية ستشكل عتبة رئيسية.  

بعد هذه العتبة، من المتوقع أن  تكون البيئة العالمية أاكثر عرضة ألن تشهد تغيرات 

كارثية. وبالتالي فإن الهدف الذي تم تحديده من قبل المجتمع الدولي اآلن هو الحفاظ 

على  احترار الكوكب دون عتبة 2 درجة مئوية (المرجع نفسه).

التغير المناخي
لماذا يتغير المناخ 
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يقطن الناس األرض ضمن تراكيز تنموية مختلفة مما أدى لظهور كل من المناطق 

الريفية والحضرية،  ومن المعروف بأن  المجتمعات الحضرية  تختلف فيها أنماط 

االستهالك عن المجتمعات الريفية،  حيث تزيد فيها كمية ا استهالك  الغذاء والطاقة 

والمياه والسلع المعمرة واألراضي (المرجع نفسه)، مما يؤدي إلى زيادة بصمتها 

الكربونية. وتعتبر المدن في وقتنا الحالي هي المسؤولة عن ٪70 من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون العالمية وانبعاثات غازات الدفيئة األخرى التي تساهم في التغير 

.(C40 Cities, 2012) المناخي

تتضمن تأثيرات التغير المناخي االختالف في درجات الحرارة المحيطة التي تؤدي 

إلى اإلجهاد الحراري والتغير في أنماط هطول األمطار وارتفاع مستوى سطح 

البحر وتسرب ،تسرب المياه المالحة وفقدان التنوع الحيوي والجفاف وفقدان الموائل 

.(Philander, 2012) واستنزاف المياه العذبة والتلوث

 فيما يلي وصف لكيفية تأثير التغير المناخي بشكل مباشر على البشر والبيئة الطبيعية 

European Commission, 2021a; IPCC, 2014; Philan- (بشكل عام 

:(der, 2012

ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر: يتميز الماء بخاصية التمدد عند 	 

تسخينه ويتسبب االحترار العالمي في نفس الوقت  بذوبان الصفائح الجليدية 

القطبية والكتل الجليدية. ويؤدي هذا بشكل مباشر إلى ارتفاع مستويات سطح 

البحر ويعرض التجمعات الحضرية الساحلية لخطر الفيضانات وتعرية التربة.

األحداث الجوية الشديدةوتغيّر أنماط هطول األمطار: أصبحت األمطار الغزيرة 	 

وفترات الجفاف الطويلة أكثر شيوعا، مما سيؤدي إلى انخفاض في جودة وتوفر 

الموارد المائية  ويتمثل  ذلك في تقليل فرص إعادة تغذية موارد المياه العذبة 

بسبب انخفاض هطول األمطار، وكذلك في الزيادة المحتملة في تلوث المياه مع 

زيادة في أيام هطول األمطار الشديدة التي يمكن أن تنقل الملوثات البشرية إلى 

المسطحات المائية. من المتوقع أن يصبح المناخ أكثر جفافاً في منطقة البحر 

األبيض المتوسط مما سيجعل المنطقة أكثر عرضة للجفاف وحرائق الغابات.

كيف يؤثر تغير المناخ على 
البيئة الحضرية
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المخاطر على التنوع الحيوي: تكافح العديد من أنواع النباتات والحيوانات 	 

للتكيف مع التغير المناخي، وستتعرض بعض األنواع النباتية والحيوانية لخطر 

االنقراض إذا استمر متوسط درجات الحرارة العالمية في االرتفاع. يعتبر هذا 

العصر تهديًدا بيئيًا خطيًرا للبشرية والتوازن على كوكب األرض بسبب الخسائر 

المتسارعة في التنوع الحيوي ودفع العديد من األنواع إلى حافة االنقراض. ومن 

أجل ذلك فقد أشار العلماء  إلى أن هذا هو عصر "االنقراض الجماعي السادس" 

 .(Ceballos, Ehrlich & Raven, 2020) الذي سيتسبب به البشر

تتعرض هذه األنواع في البيئة الحضرية والمناطق المجاورة لها للخطر بسبب 

فقدان الموائل  وتجزئتها الناتجة عن التغييرات التي بدأت من خالل  توسعة 

التجمعات السكانية.

المخاطر على صحة اإلنسان: قد تؤدي موجات الحر إلى زيادة عدد الوفيات 	 

المرتبطة بالحرارة، كما أدت التغيرات في درجات الحرارة وأنماط هطول 

األمطار إلى تغيير في  انتشار األمراض المنقولة بالمياه وناقالت األمراض..

التكاليف المترتبة على المجتمع واالقتصاد: أثرت الفيضانات على أكثر من 5.5 	 

مليون شخص بين عامي 1980 و 2011 وتسببت أيًضا في خسائر اقتصادية 

European Com-) 90 مليار يورو  مباشرة تقدر بما مجموعه أكثر من

mission, 2021a). تتأثر قطاعات العمل التي تعتمد بشكل كبير على حالة 

المناخ وعلى درجات حرارة ومستويات هطول أمطار معينة بالتغير المناخي مثل 

قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة.
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من المعروف أنالمدن بشكل خاص عرضة لتأثيرات التغير المناخي، كما ذكر تقرير 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي (IPCC 2014, p. 69) ،"من 

المتوقع أن يؤدي التغير المناخي في المناطق الحضرية إلى زيادة المخاطر التي 

يتعرض لها األفرادوالممتلكات واالقتصادات والنظم البيئية، بما في ذلك المخاطر 

الناجمة عن اإلجهاد الحراري والعواصف واألمطار الشديدة والفيضانات الداخلية 

والساحلية واالنهيارات األرضية وتلوث الهواء والجفاف وندرة المياه وارتفاع مستوى 

سطح البحر و هبات  العواصف"

من المتوقع أن تتعرض بعض المناطق الحضرية لمستويات أعلى من المخاطر بسبب 

موقعها الجغرافي ضمن المناطق المعرضة لخطر التغير المناخي وافتقار هذه المناطق 

للبنية التحتية والخدمات األساسية. باإلضافة إلى ذلك، يتوقع إضافة المزيد من األعباء 

التي ستؤثر على المجتمعات الفقيرة والمهمشة على وجه التحديد سواء تلك التي تعيش 

في المناطق الريفية أو الحضرية (المرجع نفسه).  من المعروفأن هذه المجموعات 

من أكثر الفئات السكانية عرضة للتغير المناخي خصوصاً أنها تعيش في المناطق 

المعّرضة بشدة للتأثيرات المرتبطة بالمناخ ونظراً لقدراتها المنخفضة على التكيف مع 

التغيّر المناخي بسبب ضعف الحالة االجتماعية االقتصادية. 

يتوقع أن يؤدي التغير المناخي الذي تم تحديده على أنه "عامل مضاعف للتهديد" إلى 

ظهور  مخاطر جديدة  لهذه المجتمعات بما في ذلك تعريضها  لظروف مناخية قاسية 

مختلفة (مثل موجات الحرارة والجفاف والفيضانات) (المرجع نفسه).
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يعد تأثير التغير المناخي على التجمعات البشرية والبيئة تحديًا ملًحا يجب معالجته من 

قبل  صنّاع   القرار وواضعي الخطط لبناء منعة المدن ومجتمعاتها الحضرية،فضالً 

عن ضمان بقاء األنواع النباتية والحيوانية المختلفة.  ويتوقع عالمياً أن يقيم غالبية 

البشر في المدن في المستقبل القريب مما يشير ألهمية االبتكار والعمل الحضريين 

(C40 Cities, 2012). يجب أن يتم اتخاذ اإلجراءات االستراتيجية المناسبة لتوجيه 

الحكومات  وصناع القرار لمنع الضرر أو تقليله من خالل استراتيجيات التكيف مع 

تأثيرات التغير المناخي أو التخفيف من حدته.

يجب اعتماد منهجية مستدامة لمكافحة تأثيرات التغير المناخي،بحيث تستند فيها 

النشاطات على مستويين وهما التخفيف من التغير المناخي واعتماد تدابير التكيّف 

الالزمة لضمان قدرة المدن ومجتمعاتها على تحّمل  تبعات  التغير المناخي. من المهم 

للغاية اتخاذ خطوات ملموسة نحو الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للتخفيف 

من التغيّر المناخي. يمكن القيام بذلك عن طريق تعزيز بدائل التنقل وتشجيع النقل 

العام.  كما أن هناك حاجة إلى زيادة المساحات الخضراء واستخدام أنواع األشجار 

وممارسات الحراجة األقل تعرًضا للعواصف والحرائق والتي لديها القدرة على تقليل 

ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية للتكيف بشكل أفضل مع التغير المناخي. يجب 

استخدام موارد المياه المتاحة بشكل أكثر كفاءة في بلد يعاني من ندرة المياه مع األخذ 

بعين االعتبار ضرورة وجود المزيد من المساحات الخضراء، ويجب أيًضا إثراء 

التنوع الحيوي لألنظمة الحضرية الستعادة الدفاعات الطبيعية  للفيضانات.

سبل المضي قدما ...
 التخفيف من تأثيرات التغير 
المناخي والتكيف معها
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ينتقل الناس إلى المدينة بحثًا عن الفرص المختلفة الموجودة فيها كونها توفر المزيد 

من الوظائف والدخل األعلى والمزيد من التعاون وفرص االبتكار وإمكانية الوصول 

إلى الخدمات الرئيسية مثل التعليم والرعاية الصحية (Lucci et al., 2018). إال 

أن ارتفاع كلف المعيشة في المدن يجبر جزًءا كبيًرا من هؤالء المهاجرين على العيش 

في مناطق تفتقر إلى الخدمات والتجمعات السكانية العشوائية مما يؤدي إلى ما يُعرف 

بالفقر الحضري أو فقراء المدن.

ال تتمتع األحياء األقل حظاً  في العادة بنفس مستوى الخدمات الموجودة في األحياء 

األخرى في المدينة مما يضيف طبقات إضافية من  التفرقة. كما وتخلق عدم قدرة 

الحكومات على االرتقاء بحالة فقراء الحضر حلقة يصبح فيها هؤالء محاصرين في 

هذه التجمعات المحرومة وبالتالي غير قادرين من الحصول على  الفوائد المختلفة التي 

تقدمها المدينة لسكانها اآلخرين (المرجع نفسه).

يمكن وصف الفقر الحضري بعدم وجود خدمات و مرافق عامة كافية مثل النقل العام 

وشبكات البنية التحتية  الفعّالة  واألماكن العامة المفتوحة  والحصول على مساكن آمنة، 

مما يضع هذه المناطق األقل حظاً في خطر أكبر بسبب األحداث الجوية المتطرفة 

الناجمة عن التغير المناخي.

تمنع الظروف التي تسبب الفقر الحضري المدينة أن تكون المصدر المضاعف 

للثروة المتوقع لسكان هذه المناطق.   يمكن لألماكن العامة المستنفدة وغياب الخدمات 

أن تصبح  من الحواجز التي تمنع اندماج شريحة مهمة من المجتمع في  الحلقات 

االقتصادية المنتجة  والتكوينات االجتماعية. ويساهم ذلك في ارتفاع معدالت الجريمة 

و الجنوح  الذي يمكن أن يعيق الحياة  ويشوه سمعة قاطنيها بأكملهم. يساهم غياب 

شبكات وخدمات البنية التحتية مثل إدارة النفايات في تسريع التدهور البيئي العالمي.

الفقر الحضري و تفاقم 
الالمساواة
لماذا يتزايد الفقر الحضري 

كيف يؤثر الفقر الحضري على 
البيئة الحضرية
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تتعهد أهداف التنمية المستدامة "بعدم  التخلي عن أحد" (UNSDG, 2021) وقد 

تصبح هذه األهداف بعيدة المنال إذا لم تستطع الحكومات والمنظمات الدولية تحسين 

طريقة تحديدها لفقراء الحضر والتعامل معهم ودعمهم. يجب أن تكون التدخالت 

شمولية بحيث يتم االستماع لصوت المجتمعات المحلية كلما تم التخطيط لتدخالت أو 

مشاريع حضرية مستقبلية،   حيث أن  أي تغيير في بيئتهم المادية له تأثير حتمي على 

حياتهم ورفاهيتهم.

شمولية ... إدراك األولويات المختلفة    	 

إدراك  األولويات المختلفة داخل أي مجموعة سكانية  هشة  فيما يتعلق بالنوع 

االجتماعي والعمر والعرق أمر بالغ األهمية لتحقيق تصميم مستدام. يساعد هذا 

اإلدراك في  توضيح القيود المختلفة التي يواجهها األشخاص والفرص التي 

يرونها وبالتالي االختالفات في أولوياتهم. يمكن أن يكون للتركيز على حل 

المشكالت الجذرية بسرعة وكفاءة تأثير مضاعف ينتج عنه فوائد اقتصادية 

ملموسة للمجتمع وبالتالي للمدينة ككل.

تشاركية ... زيادة مشاركة الناس    	 

تتمثل إحدى عواقب الفقر في كثير من األحيان بقيام أحد األفراد في مستوى أعلى 

 .(Anzorena et al., 1998) ومؤسسة بعيدة باتخاذ الخيارات نيابة عنهم

ومع ذلك ينبغي اعتماد النهج التشاركي لضمان إشراك المجتمعات المحلية في 

عملية صنع القرار.

سبل المضي قدما ...
 االستدامة والمشاركة 
والشمولية
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عدم كفاية شبكات البنية 
التحتية 
لماذا تفشل شبكات البنية 
التحتية؟

شبكات البنية التحتية التقليدية  ضعيفة كونها ال تستطيع استيعاب النمو الحضري 

بسهولة، ألنه مع النمو المستمر تأتي ضرورة التعزيز المستمر لقدرة وتغطية هذه 

الشبكات (Rouse & Bunster-Ossa ، 2013). تتجلى التحديات التي تواجه 

البنية التحتية للمدينة مع النمو الحضري في حالة مياه األمطار وشبكات الطرق.

يتم تصميم شبكات مياه األمطار لخدمة  نطاق تجميع مياه معين . ومع ذلك يزداد 

الضغط على الشبكة في نهاية المطاف وبمرور الوقت بسبب النمو الحضري والزيادة 

الموازية في األسطح غير النفاذة مما يزيد من كمية مياه األمطار التي يجب أن يتم 

التخلص منها عبر النظام المستخدم. 

عادة ما يكون من الصعب تحقيق ترقية للشبكة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والبناء، 

مما يؤدي إلى فشلها في تصريف كمية كبيرة من مياه األمطار  المتولدة داخل المدينة 

.(Rouse & Bunster-Ossa ، 2013)

يظهر التحدي بالنسبة لشبكات الطرق عندما ال يدعم نموذج النمو الحضري المعتمد 

وسائل النقل العام وغيرها من وسائل النقل المستدامة،  مما يقود الى  االستخدام المفرط 

للسيارات والذي يؤدي  حتميا  إلى االزدحام المروري في شوارع المدينة. لقد وثقت 

العديد من الدراسات الظاهرة المعروفة بإسم الطلب الُمحفّز في النقل أي "المزيد من 

الشوارع يعني المزيد من السيارات" بعبارة أخرى إذا قمت ببناء المزيد من ممرات 

 .(Schmitt, 2017) الطرق السريعة فسيأتي المزيد من السائقين
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لذلك يمكن اعتبار توسيع البنية التحتية للطرق على حساب بدائل التنقل األخرى حالً 

قصير المدى ألنه يشّجع الناس على امتالك السيارات و في النهاية ستصل الطرق إلى 

أقصى قدرتها االستيعابية مما يخلق مشاكل االزدحام المروري.

إن فشل شبكات تصريف مياه األمطار له آثار مالية وبيئية مدمرة على المدن والبيئة، 

حيث تسبب الضرر وتلوث المياه.  وقد ينطوي فقدان األرواح والممتلكات على سلسلة 

من المشكالت االجتماعية التي تؤدي إلى تدهور نوعية الحياة في مناطق معينة. وهذه 

هي بعض األسباب التي دفعت العديد من المدن إلى البدء باتخاذ خطوات للتكيّف مع 

هذه المشكلة من خالل إدخال تدابير مختلفة تقلل من اإلجهاد الناجم عن هطول األمطار 

الغزير أو ارتفاع مستوى مياه البحر.

لسوء الحظ فإن توسيع البنية التحتية للطرق ال يعني بالضرورة المزيد من األرصفة، 

عندما يتم توسيع الطرق على حساب األرصفة وبدون وجود بدائل أخرى للتنقّل مثل 

النقل العام فإن األمر ينتهي بسيطرة السيارات على الشوارع وينتج عن هذا عدد  هائل 

من القضايا مثل زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وانخفاض  معدل الصحة. يتمتع 

المواطنون في المدن التي يمكن المشي فيها بصحة أفضل من أولئك الذين يعتمدون 

.(WHO/Europe, 2017) على السيارات

ال يمكن تصّور استبدال شبكات البنية التحتية لمياه األمطار حتى تستوعب النمو 

ومواجهة تحديات التغير المناخي كونها عملية مكلفة للغاية وتتطلب موارد ال تمتلكها 

معظم البلديات في وقتنا الحالي. ال يزال دعم شبكات المياه الرمادية القائمة ممكناً وذلك 

عن طريق التدخالت الصغيرة. كما ويمكن تنفيذ هذه التدخالت في األماكن العامة 

المفتوحة والشوارع واألرصفة. نظراً لكون العديد من التدخالت الخضراء صغيرة 

الحجم فإنها بالتالي ال تتطلب أعمال بناء كبيرة وال مصادرة لألراضي.

كيف تؤثر شبكات البنية 
التحتية غير الكافية على البيئة 
الحضرية

سبل المضي قدما ... 
دعم شبكات البنية التحتية 
القائمة
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يمكن أن يؤدي تعزيز التنقل من خالل توفير معابر  آمنة وأرصفة مناسبة إلى تشجيع 

الناس على المشي بشكل أكبر، مما سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تقليل االعتماد على 

السيارات والمشاركة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عندما يقترن ببدائل أخرى 

مثل النقل العام أو ركوب الدراجات حيثما أمكن ذلك.

تواجه عمان كغيرها من مدن العالم العديد من التحديات المرتبطة بالتغير المناخي 

،زيادة  الالمساواة والفقر الحضري فضالً عن عجز  شبكات البنية التحتية. . يتم 

تضخيم بعض تأثيرات هذه التحديات من خالل التشكيل المكاني للمدينة والذي ينتج عن 

قرارات التخطيط المتعددة والعوامل االجتماعية واالقتصادية.

نمت مدينة عمان بوتيرة سريعة خالل العقود الماضية مع تبني نموذج نمو أفقي 

(GAM, 2008). يشير النمو األفقي إلى كثافة منخفضة واعتماد كبير على السيارات 

وزيادة عبء تلبية احتياجات توسيع شبكات البنية التحتية وتحديثها وصيانتها (المرجع 

نفسه). وبالتالي فقد أدت هذه األنماط إلى توجيه اإليرادات الحكومية نحو بناء البنية 

التحتية للمدينة. ونظراً لمحدودية الموارد المالية فقد ظهرت عالمات التدهور في أجزاء 

عديدة من المدينة، فعلى سبيل المثال ال الحصر تتعرض مناطق مختلفة للفيضانات 

بشكل سنوي تقريبًا، كما أن الالمساواة بين مختلف أحياء المدينة  هائل ويعاني نظام 

النقل من نقص في وسائل النقل العام  الحيوية وتزايد أعداد السيارات واالزدحام 

المروري كما وتتزايد باستمرار نسب  المساحات المخصصة للشوارع.

2.2
التحديات العمرانية المحلية
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يتطلب التصدي  لهذه التحديات:

إشراك المجتمعات المحلية في عملية صنع القرار وتحديد األولويات. ال يمكن 	 

القيام بكل شيء في وقت واحد ومع ذلك يجب أن تستمر المشاريع والتدخالت 

الحضرية  التي تم تنفيذها مع مرور الوقت. الطريقة الوحيدة لتحقيق االستدامة 

هي خلق شعور الملكية لدى المجتمعات المحلية.

تكييف الممارسات الهندسية الحالية مع الحقائق الجديدة. مع التغير المناخي 	 

وحاالت عدم اليقين التي ينطوي عليها، باإلضافة إلى الزيادة المستمرة في عدد 

سكان المناطق الحضرية،  لم يعد مجديا إقامة شبكات البنية التحتية التي تفتقر 

إلى المنعة والديمومة الالزمتين الستيعاب التغيير.

اعتماد تشريعات جديدة تحكم األماكن العامة المفتوحة على المستويين الوطني 	 

والمحلي لضمان توفير مساحات كافية ومناسبة للتصدي للتحديات المحلية 

للمدينة.

فيما يلي بعض التحديات الخاصة بمدينة عمان وخاصة تلك المتعلقة فيما يلي:

ممارسة التخطيط وخيارات النمو الحضري.	 

نقص الموارد.	 

أدى نمط النمو المنخفض الكثافة الذي اعتمدته المدينة في القرن الماضي إلى استنزاف 

المحميات الطبيعية للمدينة، وهو ما يتضح في إزالة معظم غابات البلوط والغطاء 

الشجري الواقع غرب البلدية على سبيل المثال (GAM, 2008). تتطلب المدن األفقية 

موازنات كبيرة للتشغيل والصيانة. كما ورد في خطة النمو الحضري لعمان الكبرى، 

فقد شهد األردن تدفقاً لالستثمار األجنبي خالل العقد الماضي حيث تم توجيه غالبية هذا 

االستثمار نحو قطاعي السياحة والعقارات.  

ممارسات التخطيط وخيارات 
النمو الحضري
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كما أدى تدفق رأس المال هذا إلى توجيه اإلنفاق الزائد على نمو المدينة وأدى إلى 

ازدهار البناء الذي ال يلبي االحتياجات والمطالب المحلية،  مما أدى في النهاية إلى 

نمط مشوه لتنمية األراضي (المرجع نفسه). من ناحية أخرى أصبح   التكثيف وزيادة 

المساحات المفتوحة وبناء أنظمة النقل العام من األمور المحورية بالنسبة  لصانعي 

القرار في أمانة عمان الكبرى في  الوقت الحالي.

تبنت أمانة عمان الكبرى في عام 2010 خطة النمو الحضري لعمان الكبرى 

(GAM, 2008) حيث تم تطوير هذه الخطة لتنظيم نمو المدينة حتى عام 2025. 

فيما يلي االستراتيجيات الثالث التي تحدد خطة النمو الحضري:

التكثيف ورفع الكثافة السكانية داخل منطقة العاصمة	 

الترويج لمناطق االستخدام المختلط عالية الكثافة 	 

الحفاظ على أنظمة التراث الطبيعي للمدينة.	 

تم اتباع هذه الخطة بسرعة مع الخطة الرئيسية للنقل والتنقل في عام 2010 	 

(GAM, 2010). هذه الخطة تحكم:

النقل	 

مناطق النمو وعدم النمو المحددة	 

المساحات العامة المفتوحة.	 

يعد باص النقل سريع التردد أحد مخرجات الخطة الرئيسية للنقل والتنقل.	 
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الكثافة
السكانیة

المنخفضة

تغییر
التركیبة
السكانیة

قلة
المساحات الخضراء

العامة

الموارد
الطبیعیة
المستنفدة

التنقل
الموجھ
بالسیارة

كما تم نشر خطة مناخ عمان في عام 2019 لتحديد رؤية المدينة بحلول عام 2050 

والتي نصت على"تستخدم عمان تنوعها الفريد ومواردها الطبيعية لتحسين النمو 

االقتصادي والعيش الحضري واإلنصاف والصحة لجميع سكانها في عام 2050. 

حافظت المدينة على تقاليدها القوية مع تحسين الخدمات البلدية وبناء تجربة حضرية 

أكثر ازدهاًرا وأمانًا وشمولية وخضرة، مثل النقل المستدام والمباني ذات الكفاءة 

واألماكن العامة المفتوحة والخضراء والمياه النظيفة والوفيرة وتقليل النفايات "

.(GAM & MoEnv, 2019, p. 7)

 

تقترح الخطة اعتماد التخطيط عبر القطاعات وإجراءات استعماالت األراضي للتخفيف 

من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز مدينة عمان لتصبح "مدينة بيئية استباقية " 

(المرجع نفسه).

ستتم مناقشة بعض الخصائص المحددة لعمان في هذا القسم والتي كانت نتيجة مباشرة 

لممارسات التخطيط البلدي و أنماط النمو. تؤثر هذه الخصائص بشكل مباشر على كل 

من البيئة الحضرية و على جودة الحياة الحضرية وتقديم الخدمات والتي تم تحديدها 

على أنها:

الشكل رقم 10: خصائص عمان
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الكثافة السكانية المنخفضة
لماذا تعتبر عمان مدينة 
منخفضة الكثافة

عمان مدينة مترامية األطراف، وقد أدى نموها السريع والمشتت  لتطورها إلى نموذج  

نمو  حضري  يفرض على السكان االعتماد على السيارات الخاصة باعتبارها وسيلة 

النقل األساسية. وانعكس هذا االختيار بدوره على الفور في هيكلها  الحضري الذي 

شهد زيادة مستمرة في القدرة االستيعابية وعرض الطرق باإلضافة إلى تطويرها 

ألنظمة األنفاق والجسور الستيعاب حركة المرور المتزايدة ولخدمة التنمية الحضرية 

.(GAM, 2008) .للمدينة المترامية األطراف

وبالتالي كان للتمدد األفقي للمدينة تأثير على خاصية الكثافة السكانية حيث سمح بتوزيع 

سكان المدينة في مناطق حضرية متفرقة، وعليه تعتبر عمان بشكل عام مدينة منخفضة 

الكثافة وهو ما يتضح من إجمالي عدد سكانها بالنسبة لمجموع مساحتها الحضرية 

وتعتبر الكثافة السكانية في عمان منخفضة بشكل ملحوظ بالمقارنة مع مدن أخرى في 

العالم (كما هو معروض أدناه). على الرغم من أن الكثافة السكانية المنخفضة على 

نطاق المدينة إال أنه من المهم إدراك وجود إختالفات في الكثافة السكانية في جميع 

أنحاء المدينة وبشكل أكثر تحديًدا بين األحياء الشرقية والغربية. في الواقع تم تحديد 

المناطق الشرقية على أنها ذات كثافة سكانية أعلى تتراوح بين 14000 - 30000 

نسمة لكل كيلومتر مربع مقارنة بالمناطق الغربية التي تتراوح فيها الكثافة بين 2500 

و 6000. نسمة لكل كيلومتر مربع وبالتالي فهي أقل من ربع نطاق الكثافة السكانية 

.(Potter et al., 2009) في األحياء الشرقية
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مساحة عمان
800 كیلومتر مربع

عدد السكان
4.32 ملیون نسمة

الكثافة تقارب 5,400 نسمة لكل كیلومتر مربع

مساحة باریس
105.40 كیلومتر مربع

عدد السكان
 2.19 ملیون نسمة

الكثافة تقارب 20,300 نسمة لكل كیلومتر مربع

مساحة بیروت
67 كیلومتر مربع

عدد السكان
2.40 ملیون نسمة

الكثافة تقارب 35,821 نسمة
 لكل كیلومتر مربع

مساحة لوس أنجلوس
1,210 كیلومتر مربع

عدد السكان
3.90 ملیون نسمة

الكثافة تقارب 3,223 نسمة لكل كیلومتر مربع

مساحة ھیوستن
1,398 كیلومتر مربع

عدد السكان
2.32 ملیون نسمة

الكثافة تقارب 3,622 نسمة لكل كیلومتر مربع

مساحة برشلونة
101 كیلومتر مربع

عدد السكان
 1.50 ملیون نسمة

الكثافة تقارب 15,748 نسمة لكل كیلومتر مربع

الشكل 11: خارطة توضح حجم المدن المختلفة وكثافتها السكانية
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تتعلق الكثافة الحضرية بعدد األشخاص المقيمين في منطقة حضرية معينة وهي سمة 

أساسية تحدد الطريقة التي تعمل بها المدن (Berggren, 2014). دعا العديد من 

المخططين الحضريين المعاصرين إلى كثافات حضرية أعلى، وذلك بسبب النظرية 

الشائعة بأن المدن تعمل بكفاءة أكبر عندما يعيش السكان في مناطق حضرية أكثر 

كثافة، مثل قدرتها على تشجيع المشي والعديد من بدائل النقل المستدامة األخرى. 

باإلضافة إلى ذلك تميل جودة خدمات البنية التحتية المقدمة في المدن إلى أن تكون 

أعلى عندما تتركز هذه الشبكات في مناطق حضرية صغيرة الحجم  قابلة لالدارة بدالً 

من أن تكون مشتتة إلى حد كبير (المرجع نفسه).

حددت خطة النمو الحضرية  لعمان استراتيجيات الحتواء النمو المادي للمدينة مع توقع 

 GAM,) 2025 زيادة عدد سكان المدينة إلى إجمالي 6,500,000 نسمة بحلول عام

2008). وبالتالي تحدد الخطة المواقع المفضلة للتوسع السكاني المستقبلي وتوجه 

التطورات الحضرية المستقبلية داخل مناطق التجمعات السكانية الحالية  لتعيق توسعها 

األفقي على األراضي الزراعية الواقعة داخل منطقة التخطيط الحضري.

 تتبنى الخطة سياسة التكثيف ورفع الكثافة السكانية في المناطق المبنية وتدعم تطوير 

األراضي الشاغرة الكبيرة داخل المنطقة المبنية من خالل تطويرات "االستخدام 

المختلط عالي الكثافة'' كما وتشجع على تطوير المزيد من المناطق  مختلطة االستخدام 

عالية  الكثافة. مثل داخل ممرات العاصمة المحددة (مثل طريق المطار وممر عمان 

التنموي ومحور سحاب - الموقّر) ومراكز النمو الحضرية (على سبيل المثال في 

تقاطع عرفات طريق المطار).

كيف تؤثر الكثافة على البيئة 
الحضرية

سبل المضي قدًما ...
 اعتماد نموذج نمو
 حضري متراص
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توجه الخطة بعناية إلى تطوير المدينة داخل غالف حضري محدد لزيادة الكثافة 

السكانية وإنشاء شكل حضري  متراص من خالل اعتماد هذه  االستراتيجيات. إن 

إدارة التنمية الحضرية للمدينة من خالل اعتماد نموذج نمو أكثر إحكاماً ومتعدد 

االستخدامات لن يحد فقط من االمتداد المستمر للمدينة ويضمن توفير الخدمات 

الحضرية بمعايير مناسبة بل سيعزز أيًضا استخدام وسائل النقل المستدامة مثل المشي 

(المرجع نفسه).

على سبيل المثال فقد دعمت خطة النمو الحضري  لعمان الكبرى تطوير منطقة 

األعمال المركزية في العبدلي وتصورها أن تصبح "مركًزا حيويًا للتجارة والحياة 

العصرية" (GAM, 2008, p.32). لذلك، تم تشجيع مشروع العبدلي وتسهيله من 

قبل خطة النمو الحضرية لعمان الكبرى كشكل من أشكال مشاريع  التنمية الموحدة في 

المنطقة المبنية الحالية من المدينة، ويمكن اعتباره أحد نتائج خطة النمو.

واجهت عمان تغيراً مستمراً في  تركيبتها  السكانية عبر الزمن ويعزى ذلك بشكل 

رئيسي للتدفق المستمر لالجئين بسبب الظروف الجيوسياسية في المنطقة (مثل تدفق 

الالجئين الفلسطينيين في عام 1948 و 1967). باإلضافة إلى الهجرة الداخلية من 

الريف إلى المناطق الحضرية، والنمو الطبيعي للسكان (GAM, 2008). وقد كان 

لمثل هذه التغييرات في البنية االجتماعية للمدينة تأثير حتمي على البيئة المبنية يتجلى 

في االنتقال السكاني من األحياء القديمة للمدينة، فضالً عن االختالف الواسع بين 

األحياء الشرقية والغربية للمدينة.

تغيير التركيبة السكانية
لماذا تواجه عمان تغيًرا 
مستمًرا في  تركيبتها السكانية
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تتميز العديد من األحياء القديمة في وسط وشرق عمان التي تقع على قمم التالل ببعض 

المساحات شبه العامة الفريدة مثل الساللم المنحدرة ألنها مجتمعات غير معتمدة على 

 Al-Faqih, 2009; GAM,) السيارات وتعتمد على حركة المشاة في األساس

2008). سكَن  هذه األحياء مثل جبل عمان وجبل الحسين  عائالت  ثرية ممتدة 

أو عائالت ذات  عالقات  وثيقة. ومع نمو المدينة انتقل العديد من هذه العائالت من 

األحياء القديمة إلى األحياء الغربية الناشئة حديثًا والتي تتميز بمساحات أكبر للمساكن 

وخدمات عامة أفضل ونمط نمو مهيمن الستخدام السيارات. وبالتالي أصبحت هذه 

األحياء القديمة مأهولة بالسكان من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وشهدت تغيًرا في 

تكوينهم االجتماعي (المرجع نفسه).

لسوء الحظ فقد تدهورت جودة األحياء القديمة مع مرور الوقت، ال سيما عند مقارنتها 

باألحياء الغربية الناشئة حديثا في المدينة. في حين اعتاد السكان األصليين على 

التعامل مع األماكن شبه العامة على أنها امتداد لمنازلهم، إاّل أنها في الوقت الحالي 

ومع رحيل السكان األصليين ووصول سكان جدد أقل ثراء، فقدت الكثير من أهميتها 

وارتباطها كمساحات حضرية مجتمعية (Al-Faqih, 2009). باإلضافة إلى ذلك فقد 

اعتمد الهيكل المادي لألحياء القديمة على توجه المجتمع السابق على المشي ولذلك فقد 

أصبحت الصيانة المناسبة لهذه األحياء أكثر صعوبة مع مرور الوقت ومع التقدم في 

أنظمة تقديم الخدمات. 

كيف تؤثر التركيبة السكانية 
المتغيرة على البيئة الحضرية
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وقد أصبحت أكوام القمامة والقوارض على سبيل المثال من الصفات الشائعة في هذه 

المناطق، بحجة أن سيارات  البلدية لجمع القمامة غير قادرة على الوصول إلى العديد 

من المناطق في  هذه األحياء  (المرجع نفسه). وبالتالي فإن حالة هذه األحياء القديمة 

تشكل اآلن تحديات اجتماعية وبيئية خطيرة للمدينة.

بخالف تدهور األحياء القديمة التي كانت غنية سابقًا، فقد أضاف التقسيم الشرقي 

الغربي للمدينة أيًضا طبقة أخرى من التعقيد في الخصائص المكانية للمدينة. يتجلى  

التفاوت بين أحياء المدينة في التباين الكبير  بكثافتها السكانية، بحيث أن األحياء الغربية 

منخفضة الكثافة واألحياء الشرقية عالية الكثافة. كانت األحياء الشرقية أيًضا هي 

المناطق التي استوعبت المهاجرين من ذوي الدخل المنخفض، في حين أن المناطق 

الغربية بشكل عام تشغلها مجموعات سكانية غنية بسبب ارتفاع أسعار األراضي 

والمساكن، مما أدى إلى استقطاب اجتماعي واقتصادي بين األحياء الشرقية والغربية 

(GAM, 2008).  ومن هنا فقد أدى نمو األحياء الشرقية في عمان مع تدفق 

المهاجرين إلى ظهور بيئات حضرية فقيرة تتميز بعدم  النظامية وكثافة البناء وفشل 

.(Ababsa, 2011) البنية التحتية
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يجب التأكيد على عملية إعادة تأهيل البيئة المبنية وخاصة األحياء القديمة والمتدهورة 

كعنصر أساسي في ممارسة التخطيط (Mare’e, 2019). يجب أن تنعكس اعتبارات 

برامج إعادة التأهيل في القوانين والتعليمات التي توجه تطوير المدينة، والتي تركز 

حاليًا على توجيه التطورات الجديدة في المدينة بشكل واضح وتفشل في معالجة قضية 

إعادة التأهيل بشكل كاٍف، ألنها ال تقدم أي تفاصيل بشأن عملية إعادة التأهيل مثل 

المسؤوليات والفترات الزمنية والمبادئ المحددة التي يمكن أن توجه عملية إعادة 

التاهيل (المرجع نفسه). وبالتالي فإن ممارسة الحفاظ على العديد من األماكن المفتوحة 

العامة القديمة والمتدهورة في المدينة، مثل الساللم العامة تتم من قبل البلدية من خالل 

ممارسات شائعة، وال يتم استغالل فرصة إعادة تأهيل هذه األماكن إلى حالة أفضل 

بسبب عدم وجود مبادئ توجيهية إلعادة التأهيل (المرجع نفسه). يعد تأهيل المناطق 

القديمة في المدينة طريقًا طوياًل ومتعرًجا يتطلب جهًدا وتفانيًا هائالً من موظفي أمانة 

عمان الكبرى ودعًما من اإلدارة العليا، من أجل تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات 

الحضرية الفقيرة والحفاظ على الطابع المتميز  لألحياء القديمة في المدينة.

سبل المضي قدما ... 
إعادة تأهيل األحياء القديمة 
والمتدهورة في المدينة

الشكل رقم 12: تقدم أعمال البناء في الدرج السابع بشارع القدس
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تقدمت عمان إلى حد كبير بمرور الوقت لتصبح مدينة موجهة  حول استخدام السيارة. 

إن تقدمها إلى مثل هذه الحالة ال ينبع فقط من الدعم المتزايد باستمرار لتوسيع شبكة 

الطرق في المدينة، ولكن أيًضا بسبب ضعف االهتمام ببدائل النقل أثناء عملية 

التخطيط. يتضح التأثير غير المستدام لظروف النقل الحالية في مساهمة القطاع الكبيرة 

في انبعاثات المدينة، حيث تُعزى ٪31 من انبعاثات غازات االحتباس الحراري في 

.(GAM & MoEnv, 2019) عمان إلى قطاع النقل

إن الطريقة التي يتم بها تخطيط وتصميم عمان والطريقة التي تعمل بها كمدينة تشجع 

على استخدام السيارات. كان تطوير البنية التحتية للطرق منحاًزا إلى حد كبير نحو 

السيارات الشخصية، وهو ما يتضح في التوسع المستمر لشبكة طرق المدينة والبناء 

المتزايد  لألنفاق والدواوير  والجسور الستيعاب التزايد في حركة مرور المركبات. 

 GAM, 2010;) وبالتالي أصبحت السيارات وسيلة النقل السائدة في مدينة عمان

.(GAM, 2008

في حين طورت المدينة شبكة طرقاتها باستمرار إال أنها ال تزال تعاني من سوء حالة 

نظام النقل العام فيها. كان هناك القليل من االستثمار في وسائل النقل العام في المدينة 

خالل العقود الماضية (GAM, 2010; GAM, 2008). تفتقر عمان إلى خدمة نقل 

عام متكاملة تخدم شريحة واسعة من سكانها، لذلك فإنه ال يتم استخدام خدمة النقل العام 

إال من قبل المستخدمين المضطرين أو الذين ال يمتلكون بدائل عملية للنقل (المرجع 

نفسه). تقدر الخطة الرئيسية للنقل والتنقل أن نظام النقل العام المكون من الحافالت 

العامة والحافالت الصغيرة وسيارات األجرة البيضاء (سرفيس) ال يشكل سوى

 2.8 ٪ من إجمالي المركبات في نظام النقل في عمان، ويمثل حوالي 14 ٪ من جميع 

الرحالت التي تمت في مدينة عمان. (GAM, 2010). وبالتالي ال تزال المدينة 

بحاجة إلى البنية التحتية للنقل التي من شأنها أن تبدأ في التحول من االستخدام المهيمن 

للسيارات الخاصة نحو اعتماد أوسع ألنظمة النقل العام المستدامة.

التنقل الموجه بالسيارة
لماذا تعتبر عمان مدينة موجهة 
للسيارات وال تروج لجميع 
وسائل النقل الممكنة
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أهملت شوارع عمان جميع وسائل النقل باستثناء السيارات، حيث تعاني بدائل النقل  

من ضعف البنية التحتية المخصصة الستخدامها، مما يعيق تبنيها على نطاق واسع  

من قبل سكان المدينة، ويتضمن هذا على سبيل المثال األرصفة غير الجيدة والتي 

تعتبر غير آمنة وغير مريحة لالستخدام وال تزال تتطلب تطويًرا كبيًرا إذا كانت عّمان 

ستصبح مدينة صديقة للمشاة (GAM, 2008). لم يتم أيًضا صيانة ساللم المدينة 

بشكل صحيح (المرجع نفسه). بخالف الحالة السيئة لألرصفة والساللم فإن معابر 

المشاة أيًضا تشكل تحديًا كبيًرا في شوارع عمان حيث تم تصميمها بشكل أساسي 

مع مبدأ تقليل التقارب بين حركات المركبات والمشاة (GAM, 2010). وبالتالي 

فإن األماكن المخصصة لعبور المشاة على مستوى الشارع تظل ضئيلة وتفتقر إلى 

البنية التحتية الضرورية (مثل المعابر ذات اإلشارات والمواقع المحددة على مسافات 

مناسبة).

 يتم حاليًا إدخال المعابر ذات اإلشارات على طول أجزاء معينة من مشروع  الباص 

سريع التردد ، ولكنها ال تزال غير معتمدة على نطاق واسع. وبالتالي تتخذ معابر 

المشاة في عمان شكل جسور وأنفاق للمشاة (المرجع نفسه). ومع ذلك فإن مثل هذه 

 .(ITDP, 2019) األشكال من معابر المشاة ال تعطي األولوية  لتسهيل حركة المشاة

وبالتالي يصبح إعطاء األولوية لحركة مرور المركبات واضًحا مع ارتفاع هذه الهياكل 

فوق الطرق السريعة، ألن  التنازل يأتي من جانب المشاة لحاجتهم إلى بذل المزيد من 

الجهد لعبور الشوارع من خالل التسلق والنزول من جسور المشاة المرتفعة.
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 من ناحية أخرى يمكن للسائقين مواصلة حركتهم بسرعات عالية دون التوقف لعبور 

المشاة (المرجع نفسه). ومع ذلك ال تزال جسور المشاة المرتفعة قيد اإلنشاء حتى اآلن 

في مدينة عمان مثل الجسور المبنية حديثًا على طول شارع الجامعة األردنية المزدحم 

(شارع الملكة رانيا). وبالتالي فإن وجود جسور المشاة هذه جنبًا إلى جنب مع الحالة 

السيئة لمكونات شبكة المشاة األخرى يرسل رسالة واضحة مفادها أن المشاة ليسوا 

أولوية في شوارع عمان، وبدالً من ذلك يعزز تطوير مدينة تتمحور حول استخدام   

السيارة.

تعمل األرصفة المزدحمة على تعزيز السالمة، السالمة خاصة بالنسبة للنساء واألطفال 

تأتي من مراقبة الشارع والتي من المرجح أن توجد حينما يتم تنفيذ األرصفة واألماكن 

العامة بشكل صحيح كما وتساهم األرصفة في تقليل عدد رحالت السيارات وانبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون (Jacobs, 1961). باإلضافة إلى ذلك، تكون صحة سكان 

المدن التي يمكن المشي فيها أفضل من المدن المعتمدة على السيارات حيث تشجع 

المدن ذات األرصفة الواسعة والتطورات متعددة االستخدامات سكانها على تبني المشي 

كوسيلة للتنقل.

كيف يؤثر التنقل على البيئة 
الحضرية
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ُسمح لسكان عمان بالسير فقط خالل ساعات معينة من اليوم للحصول على خدماتهم 

األساسية خالل اإلغالق الشامل لجميع أرجاء البالد لعام ،2020 والذي فرضته 

الحكومة إلبطاء انتشار فيروس كورونا (Suboh et al., 2020). ومع هذا التغيير 

الجذري في سلوك النقل فقد اضطر سكان المدينة إلى استخدام وسائط النقل غير اآللية 

بما في ذلك المشي وركوب الدراجات، وبالتالي واجهوا حقيقة ضعف البنية التحتية 

لألرصفة الحالية وحاجتهاالكبيرة للتطوير (GAM, 2020). وكشف االستبيان الذي 

أجرته أمانة عمان الكبرى خالل جائحة كورونا عن استياء السكان من حالة أرصفة 

المشاة، حيث كشفت نتائج االستطالع أن ٪37 من المشاركين يعتقدون بأن الحي الذي 

يقيمون فيه ال يدعم المشي بينما أفاد ٪41 منهم بأن الحي الذي يقيمون فيه يحتاج إلى 

صيانة ليصبح مناسبًا للمشي ويعتقد ٪23 فقط من المشاركين أن أحيائهم تدعم المشي. 

باإلضافة إلى ذلك اعتقد غالبية المشاركين (٪36) أن تصميم األرصفة غير مؤهل 

للمشي بسبب وجود عوائق (مثل األشجار وأحواض النباتات)، أما (٪35) فقد أشاروا 

على أن هذه األرصفة بحاجة للصيانة، وأشار (٪21) إلى أن عرض األرصفة ضيق  

(المرجع نفسه). ومع ذلك فقد كان من المثير لالهتمام أثناء الوباء اكتشاف استعداد 

 Suboh et) الناس للمشي واستخدام الدراجات إذا تم تزويدهم بالوسائط المناسبة

al., 2020). سمح اإلغالق لسكان عمان باستخدام الشوارع لممارسة رياضة المشي 

وللوصول إلى الخدمات المحلية األساسية (مثل المخابز والسوبر ماركت والصيدلة) 

خالل فترة اإلغالق، كما حدد ٪55.6 من المشاركين في استطالع أمانة عمان الكبرى 

 .(GAM, 2020) المشي باعتباره وسيلة النقل الرئيسية

وبناًء على ذلك فقد تم تحديد تأهيل شوارع المدينة لتصبح صديقة للمشاة كتوصية 

رئيسية بعد نتائج الدراسة.

سبل المضي قدًما ...
 تشجيع أنماط التنقل المختلفة
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يجب إيالء الكثير من االهتمام لحالة األرصفة الموجودة وتوفير مسارات آمنة، ممتعة 

ومناسبة لألطفال والنساء وكبار السن، حيث تعمل الخطة الرئيسية للنقل والتنقل في 

عمان لعام 2010 على تعزيز التنقل (GAM, 2010). تعتبر حافالت النقل سريع 

التردد أحد مخرجات هذه الخطة وعلى الرغم من إنها خطوة صغيرة ولكنها مهمة نحو 

بناء نظام نقل أكثر شموالً. ومع ذلك أثناء تطوير حالة وسائط النقل المختلفة في مدينة 

عمان ال يزال من الضروري اعتبار البنية التحتية الخضراء مكونًا رئيسيًا في شبكة 

النقل في المدينة وتصميم وتخطيط هذه الشبكات بهذه العقلية.

الشكل رقم 13: شوارع خالية بسبب الحظرفي 
عمان  لكن يتم التغاضي عن أهمية الرصيف في 
هذه المنطقة.

الشكل رقم 14: شخص يتنقل سيراً على األقدام 
بسبب إجراءات الحظر الكامل التي تم تنفيذها خالل 
جائحة كورونا.
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إن إهمال البيئة و التخطيط دون مراعاة الطبيعة هو أمر غير مستدام، ويمكن أن يتخذ 

التوسع على حساب الموارد الطبيعية عدة أشكال، فمثالً يعتبر االعتماد الكامل على 

السيارات الخاصة لخدمة المناطق المطورة حديثًا هو أحد أشكال االستغالل المفرط 

للموارد الطبيعية الذي يؤدي إلى زيادة تلوث الهواء، باإلضافة إلى أن التوسع على 

األراضي الزراعية عند توفر خيارات  بديلة ممكنة هو شكل آخر من أشكال االستغالل 

المفرط. 

يمكن أن تدفع المدن لبعض الوقت ثمن الخيارات الخاطئة عندما تكون غنية أو 

صغيرة، ولكن عندما تنمو فإن  الحفاظ على الحلول غير المستدامة يصبح أكثر 

صعوبة. وجهت ممارسات البناء والتخطيط والتوسع العمراني على األراضي الزراعية 

في عمان خالل القرن الماضي، بحيث وضعت الشرايين الرئيسية في األودية كما هو 

موضح بالتفصيل في النقاط التالية. وبالتالي فقد تم استغالل الموارد الطبيعية بشكل 

مفرط بسبب النمو غير السليم وممارسات التخطيط غير المستدامة.

نشأت عمان في المواقع المجاورة لآلثار الرومانية القديمة التي تأسست عند التقاء 

 GAM,) الوديان المركزية المحاطة بالعديد من التالل وفي منطقة وسط المدينة اآلن

2008). اختار سّكان عمان في األربعينيات والخمسينيات من العقد الماضي تسلّق 

التالل العالية المحيطة بالمركز، بما في ذلك التالل الخضراء إلى الغرب بدالً من 

توسيع أحيائهم على السهول الصحراوية إلى الشرق والجنوب. وبالتالي كان للنمو 

الحضري للمدينة تأثير على الغطاء األرضي في المنطقة بما في ذلك الزراعة 

نضوب الموارد الطبيعية 
لماذا اختفت الموارد الطبيعية 
في المدينة وحولها

النمو غير المالئم  في كافة أنحاء 
المدينة
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1965

1985

1978

2014

النمو الحضري

المحيط المخطط

خط إرشادي يفصل بين 
غرب وشرق عمان

الجبال

الجبال

الصحراء

الصحراء

الجبال

الجبال

الصحراء

الصحراء

واألراضي الحرجية. لسوء الحظ فقد أّدى قرار التخطيط السيئ الذي تم اعتماده إلى 

استنزاف الغطاء األخضر الطبيعي الذي كان يحيط بالمدينة، مما انعكس سلباً في إزالة 

معظم الغابات المتساقطة األوراق والبلوط دائمة الخضرة والغطاء الشجري الواقع 

غرب البلدية والذي كان جزًءا من حزام واسع يمتد على طول الضفة الشرقية  لحفرة  

االنهدام (GAM, 2008). باإلضافة إلى ذلك فقد أّدى التوسع المستمر للمدينة إلى 

 .(Khawaldah, 2016) فقدان األراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق حضرية

لو تم توجيه النمو الحضري نحو األراضي الصحراوية الجرداء إلى الشرق والجنوب 

من قلب عمان لتم توفير فرصة للنمو بشكل أكثر استدامة مع الحفاظ على بعض الغطاء 

األخضر للمدينة.

الشكل رقم 15 : يوضح نمو عمان بإتجاه األراضي الزراعية الغربية بدالً من الصحراء الشرقية
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كان قد تم تغطية معظم  األودية الرئيسية في عمان باإلسفلت، وامتدت الطرق الرئيسية 

في المدينة على طول أخفض النقاط وأسفل الوديان الطبيعية (GAM, 2008) مما 

قلل من تكاليف تشييد هذه الطرق. تم تحويل الوديان الطبيعية إلى قنوات تصريف  

سفلية وأنابيب موضوعة تحت ممرات الطرق دون مراعاة تأثير هذا التغيير على 

نوعية وكمية مياه األمطار، حيث تتمتع هذه الوديان بالخصائص الطبيعية المتمثلة في 

جمع مياه األمطار وترشيحها،  وكان من الممكن أن تصبح نواة رئة عمان الخضراء.  

وتشكل نشوء مشهد فريد من نوعه للمدينة يستجيب للسمات الطبيعية الموجودة.

ممارسات التخطيط غير المستدامة

الطبوغرافيا

الشوارع
الشكل رقم 16: خريطة طبوغرافية توضح المسار الطبيعي لمجاري المياه في عمان

الشكل 17: تكشف التداخالت في شبكة الطرق الرئيسية  كيفية استبدال المسارات الطبيعية لمجاري المياه بشوارع 
ذات  أسطح غير ا قابلة للنفاذ.
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تتجلى نتائج  إغفال  البيئة والعمل ضد الطبيعة في الوقت الحاضر في الواقع الحضري 

للمدينة.

أدى توسع المدينة على األراضي الزراعية والغابات بدالً من الصحراء المنبسطة 	 

المفتوحة إلى حرمان الدولة من مصدر رئيسي للدخل  وجرد المدينة من نطاقها  

األخضر الطبيعي، والذي كان من الممكن أن يساهم في تخفيف درجات الحرارة 

في الصيف ويخفض من مستويات التلوث و يحد من مخاطر الطقس المتطرف.

يعتبر التدخل في المسار الطبيعي لمجاري المياه ممارسة إدارية غير مستدامة 	 

(SEPA, 2000). ومن المعروف أن التدخل في هذه األنظمة الطبيعية يسبب 

مشاكل مختلفة بما في ذلك زيادة جريان مياه األمطار والفيضانات وتعرية 

التربة (المرجع نفسه). وبالتالي فإن إنشاء شوارع عمان الرئيسية في الوديان 

الرئيسية أدى إلى تأثيرات سلبية يمكن مالحظتها في الوقت الحاضر، ويتمثل 

ذلك  في الطريقة التي يتم بها تصريف مياه األمطار اآلن من منطقة حضرية 

كبيرة وتراكمها في األجزاء السفلية من المدينة مما يتسبب في تلوث مياه األمطار 

باإلضافة إلى العديد من الخسائر االقتصادية بسبب الفيضانات في هذه المناطق 

المنخفضة.

“يعتبر الحفاظ على أنظمة اإلرث الطبيعي في عمان أحد الركائز الثالث الرئيسية 

لخطة النمو الحضري لمدينة عمان الكبرى لعام 2010. ويجب أن تكون  األقسام 

المختلفة في أمانة عمان على علم بهذه الخطة وتوصياتها والطرق التي يجب أن تتغير 

بها الممارسات الحالية الستعادة المحميات الخضراء ومواجهة التحديات المستقبلية "

.(Odeh, 2021)

كيف يؤثر استنفاذ
 الموارد الطبيعية على البيئة 
الحضرية

سبل المضي قدًما ...
  أخذ الطبيعة واالستدامة بعين 
االعتبار في المراحل األولى من 
التخطيط والتصميم
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أدركت أمانة عمان الكبرى آثار ممارسات التخطيط غير المستدام خاصة تلك المتعلقة 

بتصميم  الطرق الرئيسية وتأثيراتها المدمرة على كل من االقتصاد والبيئة. تنعكس 

الزيادة في  وعي  البلدية في أداة تقسيم المناطق الجديدة التي تمت إضافتها في  النسخة 

الجديدة من نظام البناء و تقسيم المناطق في مدينة عمان (2018). تنظم هذه األداة 

التطوير المستقبلي للمناطق ذات الطابع الخاص بما في ذلك األراضي الواقعة على 

المجاري المائية من خالل السماح للجان التخطيط بإدخال أحكام تنظيمية خاصة 

بالموقع لهذه المناطق،  حيث أنها تدعم هدف الحفاظ على الموارد المائية وتقليل جريان 

المياه السطحية في الشوارع الممتدة على طول األودية الطبيعية. يمكن ألمانة عمان 

الكبرى من خالل هذه األداة التنظيمية اآلن أن تطلب توفير  واجهات ارتداد أوسع 

على األراضي المجاورة لمسارات المياه لالحتفاظ بمياه األمطار ضمن حدود الملكية 

.(Odeh, 2021)

يجب أن تتجنب كافة التوسعات المستقبلية خارج الحدود اإلدارية الفعلية ألمانة عمان 

الكبرى المساحات الخضراء والزراعية المتبقية حتى اآلن. أما بالنسبة للتعويض عن 

فقدان المساحات الخضراء داخل المدينة فمن المهم اغتنام كل فرصة لزراعة وزيادة 

األسطح الخضراء. يتضح عند النظر عن كثب أن المدينة ال تزال تحتوي على العديد 

من األراضي المتبقية التي توفر فرًصا إلعادة المساحات الخضراء إلى المدينة.
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تغطي منطقة أمانة عمان الكبرى ما يقرب من 800 كيلومتر مربع من ضمنها 

11.72 كيلومتر مربع من المساحات الخضراء  والتي تتضمن الحدائق  واألماكن 

الترفيهية المحددة والمحميات والمناظر الطبيعية المرصوفة (األشجار على األرصفة) 

وغيرها من "المساحات الخضراء" مقسمة على 4.32 مليون نسمة حيث يتمتع سكان 

عمان بمساحة 2.5 متر مربع من المساحة الخضراء لكل فرد " كما أوضحت دكتورة 

ميرفت مهيرات نائبة مدير المدينة لقطاع الشؤون الصحية والزراعية في أمانة عمان 

.(Bazian, 2019) الكبرى

يتضح النقص في إجمالي المساحات الخضراء في مدينة عمان عند مقارنته بمعيار 

منظمة الصحة العالمية البالغ 9أمتار مربعة من المساحة الخضراء للفرد. كما أن نسبة 

المساحات الخضراء للفرد في مدينة عمان تقل بمقدار 37.5 متًرا مربعًا عن المعيار 

األمريكي المحدد (المرجع نفسه).

تتكون إرشادات التخطيط ألمانة عمان الكبرى من مستويين لتقسيم األراضي؛ حيث 

 .(Odeh, 2021) "يتضمن المستوى األول "المنطقة" والمستوى الثاني "الحوض

يعمل هذان المستويان على نطاق المدينة حيث يحصل كل مستوى من هذه المستويات 

على األراضي المطلوبة للخدمات خالل مراحل التصميم. يتم حجز األراضي للخدمات 

مثل الحدائق والمدارس والمراكز الطبية مسبقًا من قبل السلطات الحكومية على مستوى 

المدينة وتعتبر حدائق الملك عبد هللا والملك الحسين نتاج لهذا التقسيم الهرمي حيث أنها 

تخدم السكان على مستوى المدينة (المرجع نفسه). 

قلّة مساحات 
خضراء عامة
لماذا ال يوجد في عمان 
مساحات خضراء عامة كافية
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لكن ما تم إهماله بسبب هذا التقسيم هو مستوى الحي، كونه يعمل على نطاق أصغر. 

إن عدم وجود مستوى تقسيم للحي يجرد المدينة من عدد كبير من الحدائق الصغيرة 

التي يجب أن تتوفر في هذا المستوى لتقدم  للسكان  مساحات  خضراء  قريبة على 

منازلهم . ويساهم عدم وجود عدد كاٍف من الحدائق على مستوى األحياء في انخفاض 

نسبةاألماكن العامة المفتوحة في عمان.

إن الحفاظ على وجود الطبيعة في البيئة الحضرية أمر ضروري، سواء على شكل 

األشجار في الشوارع أو الحدائق المزروعة أو حتى زراعة األزهار على الشرفات. 

من المعروف أن المناطق الخضراء تزود البشر ومدنهم بفوائد اجتماعية واقتصادية 

وبيئية متعددة (Mair, 2020). بينما سيتم مناقشة الفوائد البيئية للمناطق الخضراء 

بشكل مفّصل في ما يلي (الفصل 2)، وباألخص فوائدها البيئية.  فيما يلي بعض 

األمثلة على مجموعة واسعة من الفوائد التي يتم الحصول عليها من المناطق الخضراء 

:(EEA, 2011; MEA, 2005) الطبيعية

تحسين الظروف البيئية في المدن من خالل تقليل درجات الحرارة المحيطة 	 

واالحتفاظ بمياه األمطار وامتصاص الغازات الدفيئة التي تنبعث من األنشطة 

البشرية بما في ذلك استخدام السيارات من بين العديد من الفوائد البيئية األخرى.

بناء عالقات اجتماعية وتوفير مناطق ترفيهية مجتمعية.	 

تزويد المدينة بالعديد من المنتجات الضرورية لبقاء اإلنسان فعلى سبيل المثال 	 

اإلنتاج المباشر للغذاء واأللياف في األراضي الزراعية والحدائق.

التأثير بشكل إيجابي على قيمة األرض والممتلكات.	 

جعل المدن أكثر جاذبية: ينظر الناس إلى العديد من جوانب البيئات الطبيعية على 	 

أنها ذات قيمة جمالية فريدة.

كيف تؤثر المساحات الخضراء 
العامة على البيئة الحضرية
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يتحمل البشر مسؤولية رعاية الطبيعة في المدن ويجب أن يأخذوا دوًرا فعّاالًفي الحفاظ 

على التوازن الضروري على الكوكب. ويمكن في المقابل الحصول على فوائد عديدة 

فيما يتعلق بصحة اإلنسان ورفاهيته. يجب استغالل المناطق منخفضة الكثافة في عمان 

إلدخال مساحات خضراء عامة جديدة كلما كان ذلك ممكناً.

تولي أمانة عمان الكبرى اهتماما لهذا التحدي في المناطق المخططة حديثاً حيث يتم 

حجز األراضي لمنتزهات األحياء المستقبلية في مرحلة التخطيط المبكر. لسوء الحظ 

يعد تطوير حدائق جديدة في  المناطق الحضرية المتواجدة حالياً أكثر صعوبة في 

الوقت الحالي حيث يتطلب تخصيص موازنات مالية ضخمة غير متوفرة الستمالك 

.(Odeh, 2021) االراضي

سبل المضي قدما ...
 استعادة وإدخال مساحات 
خضراء جديدة

الشكل رقم 18: استكمال  إنشاء متنزه عام صغير في شارع فلسطين والذي كان في السابق قطعة أرض مهجورة (فضلة)
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تم تجاهل استنزاف  الموارد الطبيعية القليلة المتاحة لعقود طويلة للسماح بنمو المدينة 

بما في ذلك إزالة الغطاء الحرجي الموجود مسبقًا. بينما تم تخصيص  ميزانياتضخمة 

من ناحية أخرى لخدمة نمط النمو غير المستدام للمدينة بمجرد توفيرها من قبل 

المستثمرين األجانب (GAM, 2008) (كما تمت مناقشته في األقسام السابقة). ومع 

عدم االستقرار السائد في المشهد الجيوسياسي في المنطقة وما نتج عن ذلك من تدفق 

لالجئين على مر السنين فقد عانت الدولة األردنية بما في ذلك عاصمتها عمان من 

ضغوط متزايدة لتلبية احتياجات السكان في حين أنها تعاني بالفعل من هشاشة الموارد 

المالية وكذلك ضعف رأس المال الطبيعي.

اضطرت عمان للتعامل مع موارد مالية محدودة والعمل ضمن ميزانيات محدودة في 
العقد الماضي. وقد كشف ذلك عقوًدا من إهمال الصيانة واالستثمار غير المستدام في 
مشاريع باهظة الثمن مثل البناء المتزايد لألنفاق والجسور وتوسيع شبكة الطرق في 
المدينة (GAM, 2010; GAM, 2008) كما ورد في المناقشة السابقة.  تحتاج 

المدن إلى ميزانيات للعمل،  ونسبيا فإن المدن الكبرى بحاجة إلى ميزانيات أكبر.
تواجه المدينة اليوم مشاكل مالية حقيقية تؤدي إلى العديد من التحديات االجتماعية 

واالقتصادية والبيئية. تمنع  محدودية ميزانية المدينة من:
تطوير شبكة تصريف مياه األمطار المتعثرة في األجزاء القديمة من المدينة، مما 	 

يؤثر سلباً على المجتمعات المحلية والبيئة.
توفير الحدائق العامة بكميات ونوعية كافية. لدى المدينة عدد محدود فقط من 	 

الحدائق مع الخدمات والمرافق األساسية والتي  تتحول إلى مواقع مهجورة مع 
مرور الوقت.

تحديث األرصفة التي تعيق حاليًا حركة المشاة.	 
بناء نظام نقل عام مناسب، مما يؤدي إلى اختناقات مرورية كبيرة وتلوث  	 

للهواء.

نقص الموارد
لماذا تفتقر عمان إلى الموارد

كيف يؤثر نقص الموارد على 
البيئة الحضرية
نقص الموارد المالية
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يؤثر نقص المحميات الطبيعية الخضراء على جودة الحياة الحضرية (كما نوقش في 

القسم السابق 1.2.1.2 نضوب الموارد الطبيعية). يؤدي نقص الموارد المائية إلى 

سلسلة طويلة من التحديات البيئية والتي تتضمن االفتقار إلى المساحات الخضراء،  

ارتفاع درجات الحرارة، ،والظروف الجوية القاسية. يشكل نقص مصادر الطاقة 

التقليدية ضغطا كبيراً على ميزانية األردن حيث يؤثر هذا بشكل مباشر على جميع 

الخدمات التي تقدمها الحكومة والبلديات.

يجب أن تشجعنا تكاليف الطاقة المرتفعة في األردن والناجمة عن الحاجة إلى استيراد 

موارد الطاقة على بناء مدن متراصة، بدالً من اعتماد نماذج نمو أفقية تزيد من 

استخدام الطاقة واستهالكها. يجب إعطاء األولوية لنماذج النمو المستدام كلما أمكن 

ذلك في دولة ذات موارد طبيعية ومالية محدودة. يجب أن توجهنا ندرة المياه في 

األردن بشكل عام نحو تبني عقلية أكثر حساسية تجاه الموارد الطبيعية المتاحة. يعد 

الحفاظ على شبكات البنية التحتية الحالية واالرتقاء بها وسيلة لتوفير موارد المياه غير 

المتجددة والمحدودة،على سبيل المثال عبر الحد من تسرب المياه الناجم عن خطوط 

األنابيب القديمة والمتدهورة.

سبل المضي قدما ...
 االستخدام المستدام للموارد 
المتاحة

نقص الموارد الطبيعية



	



	

الـــــفـــــصـــــل الثـــــالـــــثـــــة
توصيات بشأن البنية التحتية الخضراء لعمان
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I I  توصيات بشأن البنية التحتية الخضراء
لعمان

الفصل الثالث 

مجموعة التوصيات الواردة في هذا القسم هي نتيجة لمراجعة 

األدبيات السابقة حول التحديات الحضرية والحل المحتمل الذي 

تم تقديمه من خالل مفهوم البنية التحتية الخضراء. يتم تصنيف 

التوصيات المقترحة على مستويات التخطيط والتصميم، لضمان  

أخذ البنية التحتية الخضراء بعين االعتبار في المراحل األولى من 

التنمية الحضرية.
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يمكن تنفيذ البنية التحتية الخضراء بسهولة في مدينة عمان لألسباب التالية:

توفر أراضى فارغة: يمكن أن تشكل إن تمت االستفادة منها بشكل صحيح نقاط 	 

صغيرة النطاق لشبكة البنية التحتية الخضراء في المدينة.

توفر حقوق واسعة النطاق من الطرق: يحتوي حق الطرق الواسع للمدينة على 	 

جزر وسطية وأرصفة يمكن أن تعمل هذه المكونات الحضرية كروابط خطية بين  

نقاط إلتقاءالبنية التحتية الخضراء.

وجود منحدرات في تالل المدينة: إن ميزة وجود المنحدرات في مدينة عمان هو 	 

أن هذه المناطق مثالية لتوجيه وجمع مياه األمطار والتي يمكن استخدامها الحقًا 

للري.

طقس عمان معتدل: يمكن أن يشجع الطقس المعتدل على الحركة النشطة بما في 	 

ذلك المشي وركوب الدراجات.

وجود إدارات هندسية راسخة في أمانة عمان الكبرى والوزارات المعنية 	 

األخرى: إن وجود هذه األقسام التي توظف قوة عاملة ماهرة من شأنه أن يدعم 

التخطيط والتصميم المناسبين للبنية التحتية الخضراء للمدينة.

ولكن

يجب أن يتقبل المخططين و المعماريين والمهندسين حقيقة ضرورة ا تغيير التخطيط 

والتصميم والبناء واستخدام المدينة.

يجب االعتراف بنتائج الخيارات التي يتم اتخاذها سواء كانت كبيرة أو صغيرة الحجم.

يجب أن يكون هناك ازدياد  في الوعي بأن تدهور البيئة الطبيعية سيكون له تأثير 

حتمي على جميع الكائنات الحية بما في ذلك البشر.

3.1
على مستوى التخطيط

الشكل 19: تنفيذ البنية التحتية الخضراء
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التخطيط لألماكن العامة 
المفتوحة المستدامة

حدث تحول كبير في طريقة تصور المدن ألماكنها العامة المفتوحة في أواخر القرن 

العشرين (Comberg, 2018)، حيث أصبح المخططون والمهندسون المعماريون 

ومهندسو المناظر الطبيعية إلى جانب أداء أدوارهم التقليدية على  اطالع باإلمكانات 

الكاملة لهذه المساحات والطرق، التي يمكنهم من خاللها المساهمة في تعزيز الصفات 

االجتماعية-المكانية في المناطق الحضرية. يتطلب هذا تحواًل في الطريقة التي يتم بها 

تصميم هذه المساحات. يمكن أن تصبح هذه المواقع القيمة إلى جانب دورها التقليدي 

نقاط التقاء  مركزية لشبكة البنية التحتية الخضراء في المدينة.

المتنزهات هي منصات تعكس التنمية، حيث تقام فيها المهرجانات ومعارض الكتب 

والحفالت الموسيقية والمحاضرات. في الواقع تشكل المساحات العامة المفتوحة بعض 

أشهر مدن العالم.

الشكل 20 :  تفعيل المساحات المفتوحة في سوق الطيب في  بيروت

الشكل 21 : سوق نور البركة يوم السبت في عمان

اختيار الموقع وتفعيل األماكن 
العامة المفتوحة من خالل 
البرمجة
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تفتقر العديد من أنماط األماكن العامة المفتوحة في األردن مثل الحدائق العامة والجزر  التشريعات

الوسطية والساحات إلى األنظمة والتعليمات المحددة التي توجه تطورها السليم وفقًا 

لمعايير واضحة (Mare’e، 2019). وتظهر نتيجة ذلك في جميع المدن األردنية 

بما في ذلك العاصمة عمان من حيث نوعية وكمية هذه المساحات. العديد من تدخالت 

البنية التحتية الخضراء التي تم تطويرها كانت بقيادة المنظمات الدولية والمنظمات 

غير الحكومية التي تدعم أمانة عمان الكبرى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم 

الطموحات المناخية المحلية، والتي تتجلى في العمل الذي قام به  مركز دراسات البيئة 

 Al-Asad &) المبنية في متنزه المتحف الوطني للفنون الجميلة على سبيل المثال

Zureikat, 2005)، وكذلك في مشروع تحسين الظروف المعيشية في المناطق 

األقل حظاً في عمان للتعاون األلماني الذي يقدم إمكانيات جديدة لتطوير األماكن العامة 

المفتوحة في المدينة، حيث يمكن استغالل  األنماط المختلفة للمناطق العامة المفتوحة 

بشكل سليم نظرا إلمكانياتها كمكونات رئيسية في شبكة البنية التحتية الخضراء  في 

المدينة، بمجرد تطوير األنظمة والتعليمات الداعمة لتطورها السليم كمكونات خضراء 

(Mare’e, 2019). يمكن أن تحتوي هذه التعليمات واألنظمة على معايير محددة 

تتعلق بتخطيط هذه المساحات (مثل االختيار المناسب للموقع)، وتصميمها وبنائها بما 

في ذلك النسبة الخضراء و النباتات المناسبة ومواصفات البناء والمواد (مثل األرصفة  

القابلة للنفاذ)، باإلضافة إلى صيانتها (مثل جداول ومسؤوليات الصيانة). يعد إنشاء هذه 

الوثائق القانونية الخطوة األساسية األولى التي يجب القيام بها من أجل ضمان تطوير  

المناطق العامة المفتوحة في المدينة بطريقة تدعم تقدم شبكة البنية التحتية الخضراء في 

المدينة.
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البدیل 1

البنیة التحتیة الخضراء 

البدیل 2

البنیة التحتیة الخضراء 

يستلزم التخطيط مع الطبيعة أن تكون حساًسا للبيئة الطبيعية أثناء تخطيط المدينة. 

وينعكس ذلك، على سبيل المثال عبر  التقليل الواعي للتأثيرات البيئية الناجمة  عن 

التنمية الحضرية واستغالل جميع الفرص الممكنة لدمج السمات الطبيعية داخل البيئة 

المبنية.

إن  التالعب بالمسارات المائية يتعارض مع إدارتها المستدامة وسيؤدي إلى العديد من 
اآلثار السلبية إذا لم يتم الحفاظ على التوازن الطبيعي لهذه  المسارات المائية بشكل 

كاٍف (SEPA, 2000). لقد أثر التدخل في  المسارات المائية الطبيعية (األودية) في 
عمان سلبًا على البيئة الحضرية على مستويين:

هذه الطرق  الرئيسية تعمل على تصريف مياه األمطار من المناطق النائية، 	 
وتوجه هذه المياه نحو منطقة وسط المدينة، مما أدى إلى فيضانات متكررة 

لسنوات عديدة.
كان من الممكن الحفاظ على أودية عمان وتطويرها كرئة خضراء طبيعية 	 

للمدينة، والتي تحد من األشكال المختلفة لتلوث المدينة وتوفر لسكان المدينة مالذًا 
طبيعيًا  منعشاً.

التخطيط مع الطبيعة وليس 
ضدها

الحد من تدخل اإلنسان في  
مسارات المياه الطبيعية

الشكل رقم 22: بدائل  لمقطع الوادي
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التخطيط للتنقل الذكي
شوارع مكتملة

توفر األرصفة والجزر 
الوسطية في الشوارع فرًصا 
للتدخالت المستقبلية

الشكل رقم 23: رسم توضيحي ألحواض الترشيح 
الطبيعيةالمنفذة على األرصفة لالحتفاظ بمياه االمطار. 

الشكل رقم 24: مثال على شبكة المشاة.

كيف يمكن لتوفر الشوارع الواسعة الشائعة في عمان أن يساعد في تطبيق البنية التحتية 

الخضراء؟

يجب تنفيذ المنشآت الصغيرة للبنية التحتية الخضراء التي تزيد من المسامية 	 

في األرصفة الطويلة والوسطى (الجزر الوسطية) التي تؤدي إلى منطقة وسط 

المدينة واألحياء األخرى المعرضة للفيضانات، لالحتفاظ ببعض مياه  األمطار 

وتقليل األضرار البيئية والخسائر المالية المترتبة  على  الفيضانات.

يجب تصميم أرصفة المشاة لتسهيل التنقل الذكي واتباع مفهوم الشوارع المكتملة 	 

التي تدعم تطوير شوارع آمنة ونابضة بالحياة تستوعب جميع المستخدمين (مثل 

 Toronto City) (المشاة وراكبي الدراجات والنقل العام والمركبات الخاصة

Council, 2017). يجب تطبيق معايير صارمة لضمان جودة واستمرارية 

واستدامة األرصفة في الشوارع السكنية والتجارية بما في ذلك توفير ظالل  

األشجار ا التي توفر بيئة صديقة للمشي.

ترتبط البنية التحتية الخضراء داخل شبكة شوارع المدينة ارتباًطا وثيقًا بمفهوم 

الشوارع المكتملة (Toronto City Council, 2017). يجب على المخططين 

والمصممين الحضريين والمهندسين ومخططي النقل العمل بشكل تعاوني لضمان 

خدمة شوارع عمان لجميع أنواع المستخدمين - المشاة ومستخدمي وسائل النقل العام 

ومستخدمي السيارات الخاصة ومركبات البضائع وحتى راكبي الدّراجات، عندما يكون 

السياق المناسب متاًحا. تم تصميم شوارع عمان في أغلب األحيان للسيارات الخاصة 

كمستخدم أساسي ومستفيد، ويتضح هذا في المساحة المتوفرة لمستخدمي السيارات 

(مقارنة بالمستخدمين اآلخرين) والتدخالت لصالح السيارة مثل بناء جسور المشاة 

والتقاطعات متعددة المستويات. 
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تتطلب الشوارع الكاملة نقلة نوعية، حيث يصبح الهدف تسهيل حركة األشخاص 

 Toronto City Council,) والبضائع بدالً من االقتصار على حركة السيارات

2017). على مستوى الشارع ، يجب توفير شبكات مشاة آمنة ومستمرة في الحد 

األدنى من المعايير - ليس فقط من حيث األرصفة ولكن أيًضا على  مستويات محددة 

ويفّضل  في مناطق العبور التي تنظمها إشارات المرور. يجب أيًضا تخصيص مساحة 

لتوقف مركبات النقل العام مما يسمح للركاب بالصعود إلى المركبة والنزول منها 

بأمان.

ظهرت الحاجة إلى مساحة أكبر للمشاة وراكبي الدراجات بعد الحظر األخير بسبب 

جائحة كورونا (GAM ، 2020 ؛ Suboh et al. ، 2020) حيث ُمنع سكان 

المدينة من استخدام سياراتهم وانتهى بهم األمر بالمشي أو استخدام الدراجات، وكثير 

منها تم شراؤه أثناء  الحظر (المرجع نفسه). أظهرت األدلة القولية أن الناس كانوا 

على استعداد لمواصلة استخدام هذه  الوسائل لرحالت معينة حتى بعد  فك الحظر، 

بشرط وجود البنية التحتية والسياسات الالزمة.  يجب أن تستفيد أمانة عمان الكبرى 

من هذا الزخم الفريد الناجم عن الحظر إلدخال تدابير تدعم المشي والنقل غير اآللي.

يمكن اتخاذ بعض التدابير لتشجيع التأثير البيئي حتى بالنسبة للتنقل  بالمركبات حيث 

يمكن أن يشمل ذلك محطات شحن السيارات الكهربائية أو المدن الذكية والتدخالت 

المتعلقة بالبيانات التي تحد من استخدام السيارة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي 

توفير معلومات عن أماكن وقوف السيارات المتاحة (وهو إجراء تفكر فيه أمانة عمان 

الكبرى في حي مستشفى الخالدي) إلى الحد من عدد السيارات التي تبحث عن مواقف 

للسيارات (المعروفة باسم "التجوال") ، وبالتالي الحد من انبعاثات غازات االحتباس 

الحراري.

الشكل رقم 25: مشاركة المجتمع المحيط بحديقة 
محمود القضاة بحي النصر في ورش عمل  التصميم 

التشاركية 
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يتمثل التحدي الرئيسي لجسور المشاة في عدم تصميمها بعقلية تعطي األولوية لسهولة جسور المشاة

عبور المشاة بل لحركة السيارات (ITDP, 2019). ال يؤدي ارتفاعها فوق الطرق 

الرئيسية فقط إلى جعل استخدامها صعبًا من قبل جميع األشخاص بما في ذلك األطفال 

وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة، ولكن امتدادها الطويل  يعني أن على المشاة 

بذل المزيد من الجهد و التنقل عبر مسافة أطول لعبور الشوارع. على سبيل المثال 

، يتطلب عبور شارع بعرض 11 متًرا مساحة جسر 103 متًرا بسبب السال لم أو 

المنحدرات اإلضافية المطلوبة لرفع الجسور. وبالتالي، فإن وجود هذه الهياكل ال يشجع 

الناس على استخدامها لعبور الشوارع. باإلضافة إلى ذلك فإن الظروف غير اآلمنة 

لهذه الجسور في بعض األحيان مثل اإلضاءة السيئة من شأنها أن تقلل استخدامها من 

قبل المشاة وخاصة النساء (المرجع نفسه).

من الواضح أيًضا أن هذه الهياكل ليست فعّالة كما يرغب صانعو القرار ألن الكثير 

من الناس يختارون عدم استخدامها والعبور على مستوى الشارع على الرغم من أن 

خطورتها  أعلى . يعزز وجود هذه الهياكل فكرة أن شوارع عمان تعطي األولوية 

للسيارات، ويجب أن تركز الشوارع على حركة األشخاص وليس السيارات، وجسور 

المشاة هي بعض العناصر التي ال تدعم هذه الفكرة بسبب اإلزعاج وعدم الراحة التي 

تسببها.
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أصبحت المدن أكثر وعياً  حول تأثير تصاميم شوارعها والطريقة التي قد 

تفضل بها بعض وسائل النقل على غيرها. تتزايد أهمية مراعاة األنواع المختلفة 

لمستخدمي الشوارع من خالل اإلحصاءات  المقلقة الصادرة عن منظمة الصحة 

العالمية (2018)، والتي تحدد المشاة وراكبي الدراجات وراكبي الدراجات النارية 

كالمستخدمين  األكثر عرضة للطرق وهم يمثلون أكثر من نصف  إجمالي الوفيات 

المرورية على الطرق في العالم،  حيث يمثل المشاة وراكبو الدراجات ٪26 من 

إجمالي الوفيات ، بينما يشكل راكبو الدراجات النارية ٪28. ونتيجة لذلك، بدأت العديد 

من المدن في العالم في اتخاذ إجراءات مختلفة إلضفاء الطابع اإلنساني على شوارعها 

وتعزيز سالمتها من خالل اعتبارها أماكن عامة مجتمعية بدالً من مجرد حركة مرور 

(Peinhardt & Gulati ، 2019).   بالنسبة لبعض المهندسين المعماريين، كان 

يعتقد أن مواجهة هذا التحدي ستتطلب إزالة اإلجراءات الشكلية الزائدة  والالفتات 

الموجودة في الشوارع الحديثة. 

وقد تم اقتراح إمكانية  تنظيم تدفق حركة المرور من خالل التفاعالت االجتماعية بين 

استخدامات الشوارع المختلفة. تم تغيير العديد من الشوارع في مدن ، مثل جنيف و 

في سويسرا  من خالل اتباع مبدأ التفاعالت الواعية هذا، وتم تصميمها بطريقة تزيد 

من توقع السائق لوجود المشاة أثناء تنقلهم في الشوارع. كما دعم تصميمهم أيًضا إزالة 

بعض إشارات المرور واستبدالها بالفتات شوارع بديلة، بما في ذلك إشارات األولوية 

والتوقف. 

الطابع اإلنساني للشوارع
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هناك نهج آخر للمدن التي لم يتم إعدادها بعد إلزالة إشارات المرور والفتات الشوارع، 

وهو ببساطة تصميم شوارعها بشكل أفضل الحتواء البنية التحتية الالزمة لجميع 

مستخدمي الشوارع. يمكن إلرشادات الشوارع أن توجه الشوارع لتصبح أكثر استيعابًا 

لمستخدمين معينين عن طريق زيادة مساحة الشارع المخصصة الستخدامهم (األرصفة 

األوسع وممرات الدراجات على سبيل المثال) (المرجع نفسه). الهدف النهائي هو 

توجيه تغيير في السلوك للسماح للشوارع بالتقدم بمرور الوقت كمنصات تستوعب 

جميع مستخدميها بأمان.

يتزايد االعتراف بمشاريع البنية التحتية الخضراء نظريًا وعمليًا لحاجتها إلى التطوير 

 Willems et al., 2020; Wilker,) باتباع نهج تشاركي عبر دورة حياة المشروع

Rusche & Rymsa-Fitschen, 2016). يمكن تحديد مراحل المشروع 

بشكل عام من حيث التصميم والتسليم وصيانة المشروع. يجب أن يكون لكل مراحل 

المشروع المختلفة هذه طموحات للمشاركة حيث تتحرك الحكومات المحلية نحو تبني 

دور تسهيلي يفتح إمكانية التعاون مع مجموعة واسعة من أصحاب العالقة بما في ذلك 

المجتمعات المحلية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية من خالل استخدام 

األدوات المناسبة في كل من مراحل المشروع (على سبيل المثال، االستشارات 

القانونية وتوفير المعلومات من خالل جلسات االستماع العامة أو األحداث المجتمعية 

والتصميم التشاركي للمشروع من خالل الشراكة أو  الدعوات العلنية والشراكة مع 

المجتمعات المحلية للصيانة...إلخ). 

3.2
على مستوى التصميم
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سيسمح اعتماد المشاركة المستمرة طوال دورة حياة المشروع لكل  أصحاب العالقة 

بالمساهمة في المشروع من خالل، جلب أفكارهم وخبراتهم ومواردهم ومعرفتهم 

المحلية بالسياق والدعم البنّاء واإللتزام المشترك بين أصحاب العالقة المتعددين 

وتعزيز االستدامة طويلة األمد لمشاريع البنية التحتية الخضراء (مثل خفض تكاليف 

اإلدارة وتطوع المواطنين لرصد مشاريع البنية التحتية الخضراء). وبالتالي، فإن 

تحقيق مشاريع البنية التحتية الخضراء من خالل اعتماد نهج تشاركي يسمح بظهور 

حلول جديدة ومبتكرة كنتيجة إلشراك العديد من أصحاب العالقة. كما يضمن أن تكون 

المشاريع النهائية أكثر استجابة لسياق الموقع وتحديّاته الخاصة وأنها مصممة لتلبية 

احتياجات ومتطلبات المجتمعات المحلية (المرجع نفسه).

الشكل رقم 26: ورش عمل التصميم التشاركية
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وبالتالي، يمكن اعتبار مرحلة تصميم المشروع مرحلة أولية يجب فيها ضمان التعاون 

المناسب بين الحكومة المحلية والخبراء (مثل المهندسين المعماريين والمصممين 

الحضريين والمهندسين) والمجتمعات المحلية. يجب تعيين فريق مخصص للمشروع 

من مراحل التصميم المبكرة وصوالً إلى األعمال و التشغيل حتى االنتهاء من المشروع 

، لمناقشة المواد واألنظمة وقابلية البناء والتأكد من مراعاة احتياجات المجتمع 

ومتطلباته واإلبالغ عن التعديالت أو التغييرات، كما وتستوفي الميزانيات  المعتمدة. 

أخيًرا، لضمان التقدم في حالة التصميم والمزاولة فإنه يجب إجراء التحليل والتقييم 

الالحقين للمشاريع المنفذة لتحديد الفجوات وتوليد الدروس التي يمكن تعلمها واعتمادها 

لتوجيه مشاريع مماثلة في المستقبل. لذلك، يجب أن تأخذ مرحلة تصميم المشروع بعين 

االعتبار تطوير تصاميم البنية التحتية الخضراء المستدامة وكذلك صيانتها على المدى 

الطويل.

يجب مراعاة العديد من الجوانب في كل مرة يتم فيها الشروع في تصميم حضري 

جديد، بما في ذلك البيئة والظروف والتحديات البيئية الحالية وإمكانية الوصول 

والصيانة. يجب أخذ هذه الجوانب في عين االعتبار باستمرار في مراحل التصميم 

األولية ألي مشروع. في كل مرة تكون هناك إمكانية الستبدال سطح صلب بسطح 

مسامي أو تقليل استخدام اإلسفلت فإنه يجب السعي إلى  مثل هذا االحتمال. وبالمثل، 

كلما تمت صيانة هيكل قائم أو إعادة استخدامه فإنه ينبغي استكشاف إمكانية تحقيق 

تكامل البنية التحتية الخضراء. 

التخطيط للتصاميم المستدامة
على مواد البناء
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تعتبر استراتيجية البنية التحتية الخضراء  نهج تفكير عالي المستوى يأخذ بعين 

االعتبار تكامل التدابير الخضراء في جميع أنشطة التنمية التي تحدث في المدن. تقبل 

هذه االستراتيجية فكرة أن الطريق نحو االستدامة ال يتطلب بالضرورة تغييرات هيكلية 

واسعة النطاق في نسيج المدينة، بل إنها تدعم اعتماد المشاريع الصغيرة المنتشرة في 

جميع أنحاء المعالم الطبيعيةللمدينة مع اإليمان بأن مثل هذه  المشاريع منخفضة التكلفة 

يمكن أن تكمل بعضها البعض وتشكل شبكة عاملة مستمرة على نطاق أوسع.

إن تكلفة تنفيذ معظم  مشاريع البنية التحتية الخضراء كونها تحدث على مستوى 
السطح، أقل من تكلفة الشبكات التقليدية التحتية، ويعتبر تحديد المشكالت ووضع 

األولويات والتوّصل إلى حلول تصميم محددة أمًرا أساسيًا لتنفيذ  مشاريع فعّالة للبنية 
التحتية الخضراء.

الشكل رقم 27: مشروع صغير  للبنية التحتية الخضراء - تنفيذ قنوات بجوار األحواض في الدرج السابع بشارع القدس 
كحل بيئي لمياه األمطار
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يعتبر نمو واستدامة الغطاء النباتي في عمان من المهمات المحفوفة بالتحديات، 

خصوصاً في المناطق التي تقل فيها معدالت هطول األمطار بشكل ملحوظ عن 

100 ملم، ان  العديد من االعتبارات التي تمت مناقشتها في القسم أدناه  تحتاج إلى 

معالجة  إلنشاء بنية تحتية خضراء فعّالة في السياق األردني الذي يعاني من قلّة المياه 

.(CSBE, 2011; CSBE, 2004)

يجب أن يعتمد اختيار النبات على قدرة النباتات على تحمل الجفاف والظروف 

 Al Jaajaa) الحضرية، ويوصى بشدة استخدام النباتات المحلية القادرة على التكيف

.(& El Oqlah, 2021

يجب التركيز على اختيار النباتات التي تنشأ بسرعة والقادرة على االستمرار بتوفير 

الحد األدنى من الري، وتتراوح مدة نشوء النباتات في األردن من ثالث إلى أربع 

سنوات، حيث تحتاج األشجار والشجيرات ذات الجذور العميقة خالل هذه الفترة إلى 

الري خالل أشهر الصيف الجافة. 

في الحفاظ على المياه

البناء تحت ميزانيات محدودة

اختيار النبات

الشكل رقم 28: جدار استنادي بيئي في  المتنزه الصغير في شارع فلسطين (فضلة)
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يجب تقليل كمية المياه التي يتم رّي  النباتات بها كل عام حتى تنشأ النبتة، وبعد السنة 

الثالثة أو الرابعة فإن األشجار والعديد من الشجيرات التي سيتم اختيارها لن تحتاج إلى 

الري التكميلي.

يجب أيًضا التركيز على الشجيرات ذات الجذور العميقة كونها تحتاج إلى القليل من 
الري بعد الزراعة ويجب تقليل استخدام النباتات المغطية للتربة ألنها تحتاج إلى الري 

بشكل دائم. يجب تقليل المساحات العشبية إلى الحد األدنى واستخدامها في المناطق ذات 
االستخدام الوظيفي مثل مناطق التنزه أو اللعب.

الشكل رقم 29: تم استخدام المسطحات الخضراء في منتزه محمود القضاة كإستراتيجية مجدية إلدخال مناطق نباتية كثيفة 
تستضيف مجموعة متنوعة من الوظائف.
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يجب مراعاة عدة عوامل أخرى من ضمنها استخدام النباتات المحليةاألصيلة حيثما 

أمكن، كونها توفر قيمة جيدة للموائل، مع األخذ بعين االعتبار محدودية النباتات 

المحلية المتوفرة في السوق.عالوة على ذلك، توفر تيجان األشجار الظل والراحة 

الحرارية لمستخدمي الشوارع كما أنها تحمي النباتات العشبية وتقلل من حاجتها إلى 

الماء.

يجب أن تكون التربة جاهزة لالحتفاظ بالرطوبة وتوفير الوسط المالئم لنمو النبات 

بشكل مثالي. تعاني العديد من المتنزهات والمناظر الطبيعية الحضرية في األردن من 

سوء تجهيز التربة من حيث طرق الحراثة ومستوى التراص ووجود الحجارة الكبيرة 

وغيرها من األنقاض والكميات غير الكافية من المواد العضوية وعليه فإنه يتوجب 

إعطاء األولوية إلعداد التربة.

يعد االحتفاظ بالرطوبة ومنع نمو األعشاب الضارة (التي تتنافس على الرطوبة 

والمغذيات) من العوامل الرئيسية أيًضا للحفاظ على استدامة البنية التحتية الخضراء 

في المناخات القاحلة. ستؤدي إضافة غطاء عضوي مزود بمغذيات معدنية فوق سطح 

المناطق المزروعة إلى الحفاظ على رطوبة التربة وتقليل نمو األعشاب الضارة، كما 

وستقوم طبقة الغطاء العضوي بحماية أنابيب الري السطحية أيًضا من التعرض ألشعة 

الشمس مما سيساهم في إطالة عمرها.

يصنف األردن اآلن كثاني أفقر دولة في العالم من حيث المياه  وفقًا لحكومة األردن، 

وبالتالي فإن أنظمة الري بالتنقيط للمعالم  الطبيعية  يمكنها توفير ما يصل إلى -60

٪70 من المياه العذبة مقارنة بالري السطحي التقليدي وتقنيات توزيع المياه المطبقة 

في عمان.

تجهيز التربة

األغطية العضوية

الري
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إن أحد أكبر التحديات الستدامة العمليات في مناطق المناظر الطبيعية في عمان هو 

ارتفاع النفقات التشغيلية. وتعتبر أنظمة الري بالتنقيط ذات كلف تشغيلية أقل من طرق 

توزيع المياه الحالية وممارسات الري (الصهاريج) في عمان. يمكن أن يؤدي توفير 

التكاليف في النفقات التشغيلية إلى تعزيز كفاءة العمليات وتغطية نسبة المساحات 

الخضراء.

إن الري المتكرر والمستمر يحسن صحة النبات ونموه وانتشاره مما يؤدي إلى  معالم 

طبيعية مستدامة. تعزز أنظمة الري بالتنقيط تطبيق الري المستمر والبطيء والدقيق 

للنباتات لضمان نباتات صحية وموحدة وسريعة النمو.

يعتبر الري الكافي والمنتظم والعادل من العوامل الرئيسية التي يتوجب مراعاتها عند 

إنشاء البنية التحتية الخضراء، حيث يجب تجهيز كل منطقة خضراء بمرفق لتخزين 

المياه على األقل (خزانات تحت أرضية أو خزانات أرضية) ونظام ري فعال. ويكون 

استخدام الري بالتنقيط لجميع النباتات باستثناء المناطق العشبية.

يوصى بشدة بتقسيم المناطق حسب االحتياجات المائية وهي طريقة لتنظيم الزراعة 

والري وفقًا الحتياجات المياه المطلوبة، وبهذه الطريقة فإنه يمكن التحكم في استهالك 

المياه للوصول إلى النباتات بمعدالت االستهالك الموصى بها ويمكن إيقاف الري في 

نهاية فترة التأسيس في مناطق معينة دون إعادة هيكلة شبكة الري.
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يوصى بتخصيص ميزانيات الصيانة لكل موقع (حديقة أو مساحة مفتوحة) لمدة أربع 

سنوات على األقل بما يضمن نشوء الغطاء النباتي. ويجب االلتزام بجداول الري 

باإلضافة إلى الممارسات األخرى مثل إسناد األشجار وإزالة األعشاب الضارة والتقليم 

المناسب.

ممارسات الصيانة
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تشكل الصيانة والتشغيل جزًءا مهًما من دورة حياة المشروع التي ال ينبغي إغفالها، 

وغالبًا ما تحدث صيانة أنظمة البنية التحتية التقليدية عندما يفشل النظام بالكامل 

(Christian & Tech, 2010) حيث تحدث حاالت الفشل التام ألن هذه األنظمة 

بعيدة عن األنظار وبالتالي فهي بعيدة عن االنتباه. ومن ناحية أخرى فإن معظم 

تدابير البنية التحتية الخضراء مرئية وتعتبر من  المرافق الجمالية، مما يجعل تجاهل 

احتياجات الصيانة الخاصة بها أكثر صعوبة. وفيما يلي بعض المنطلقات المقترحة  

 Christian &) ألخذ الصيانة في مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل بعين االعتبار

.(Tech, 2010

من المهم دوماً تصميم مقاييس البنية التحتية الخضراء مع مراعاة سهولة الصيانة 

بعد التشغيل، مما سيساهم في تخفيض ميزانيات التشغيل. يمكن النظر في العديد من 

المشكالت أثناء مرحلة التصميم لتقليل متطلبات الصيانة المستقبلية. من األمثلة على 

ذلك االختيار المناسب للنباتات التي تتكيف مع المناخات المحلية، وتوفير إمكانية 

الوصول إلى مقاييس البنية التحتية الخضراء واإلبالغ عن وجود البنية التحتية 

الخضراء عن طريق الكتيبات اإلرشادية والالفتات في الموقع التي تشرح الوظيفة 

واالستخدام واحتياجات الصيانة المتخصصة، وإشراك موظفي الصيانة في اختيار 

مقياس البنية التحتية الخضراء في مرحلة التصميم وتوفير المعالجات المسبقة للمياه بما 

في ذلك مصائد الرواسب  والحواجز النباتية (المرجع نفسه).

خطة الصيانة

الصيانة في
 مرحلة التصميم ...
 التصميم لتقليل
 أعمال الصيانة
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إن العمل على إعداد الكتيبات اإلرشادية اإلجرائية لصيانة البنية التحتية الخضراء هو 

أمر بالغ األهمية وذلك للحفاظ على وظائفها على المدى الطويل. ويجب أن يتضمن 

ذلك تطوير إجراءات تشغيل معيارية للصيانة (على سبيل المثال، من وماذا ومتى 

والمؤشرات) باإلضافة إلى توفير التدريب الالزم لموظفي البلدية والمؤسسات الخاصة، 

وكذلك تنفيذ أنظمة التتبع.

 حيث تكمن أهمية تنفيذ أنظمة التتبع في قدرتها على:

تقديم جرد لمقاييس البنية التحتية الخضراء الحالية	 

تتبع الصيانة والتفتيش على مقاييس البنية التحتية الخضراء 	 

تبسيط عملية الفحص والصيانة	 

توفير وثائق للبنية التحتية الخضراء من أجل اإلجراءات القانونية 	 

ربط تصميم مقياس البنية التحتية الخضراء باألداء الفعلي	 

استخدامها كأداة لتطوير تقديرات تكلفة البرنامج	 

دعم تحديد الفرص المستقبلية ألي  تحديث في البنية التحتية الخضراء (المرجع 	 

نفسه).

يمكن اتخاذ العديد من اإلجراءات أثناء عمليات التفتيش على الموقع للحفاظ على 

مقاييس البنية التحتية الخضراء على المدى الطويل، وتشمل هذه على سبيل المثال 

ال الحصر فحص حالة الغطاء النباتي وفحص وجود أي أنواع غازية وفحص حالة 

أنظمة تخزين المياه وفحص تراكم الرواسب وفحص جميع مكونات كل نظام (مثل 

منطقة الروافد والمدخل والتخزين األساسي والمخرج أو التدفق والمصب من المخرج) 

والتركيز على التدابير الوقائية لتجنب اإلصالحات التصويبية المكلفة وإدارة النفايات 

والمخلفات (المرجع نفسه).

الصيانة أثناء التشغيل ... 
التفتيش

الصيانة عند التنفيذ ... 
إعداد الكتيبات اإلرشادية
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الــــــــخــــــــالصــــــــة

تعمــل أمانــة عمــان الكبــرى بالشــراكة مــع التعــاون األلمانــي علــى تنفيذ مشــاريع 

البنيــة التحتيــة الخضــراء مــع المجتمعــات المحليــة منــذ عــام 2017. ويمتلــك 

جــزء مــن موظفــي خدمــة المجتمــع والمهندســين درايــة جيــدة  بمفاهيــم  البنيــة 

ــن  ــد م ــع  للعدي ــة المجتم ــي خدم ــين وموظف ــة الخضراء،خضــع المهندس التحتي

ورش العمــل التدريبيــة التــي تغطــي جميــع جوانــب ومراحــل تنفيــذ البنيــة التحتية 

الخضــراء كجــزء مــن مشــروع تحســين الظــروف المعيشــية فــي المناطــق األقــل 

حظــاً فــي عمــان التابــع لـــلتعاون األلمانــي. كمــا أنهــم مدركيــن أيًضــا للمهــارات 

االجتماعيــة والتصميميــة والخطــوات وفتــرات التفــاوض الطويلــة التــي قــد 

تكــون مطلوبــة أحيانًــا إلنجــاز التدخــالت الخضــراء الصغيــرة.

ســاهمت تضاريــس عمــان ومناخهــا وشــبكة شــوارعها الواســعة "بقــدر مــا 

ــة  ــة التحتي ــذ تدخــالت البني ــد لتنفي ــكل جي ــا بش ــي تموضعه ــا" ف ــدو غريبً ــد يب ق

الخضــراء لمواجهــة بعــض  تحدياتهــا المحليــة.
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ــبكة  ــم ش ــة لدع ــة فعّال ــبكة موازي ــة الخضــراء ش ــة التحتي ــر البني ــن أن توف يمك

ميــاه األمطــار الحاليــة، كمــا ويمكــن أن تدعــم أنمــاط التنقــل المختلفــة وتعويــض 

عــدم وجــود نظــام نقــل عــام فعـّـال. يمكــن أن تســاعد أيًضــا فــي زيــادة  مســاحة 

األماكــن العامــة الخضــراء فــي المدينــة والتــي هــي دون المســتوى المطلــوب.

ــة لتعويــض  ــة المؤهل ــة عمــان الكبــرى مــن قواهــا العامل يجــب أن تســتفيد أمان

المــوارد الماليــة المحــدودة لموازنــات البلديــات، والبنيــة التحتيــة الخضــراء هــي 

ــا  ــتوىمحدود النطــاق بينم ــى المس ــل عل ــا تعم ــالدارة، كونه ــة ل ــتراتيجية قابل اس

تحافــظ علــى اعتبــارات التدابيــر الخضــراء علــى  الصعيــد الكلــي. وهــي أيًضــا 

الوســيلة المثاليــة التــي تمكــن المخططيــن الحضرييــن والمهندســين المعمارييــن 

ومهندســي المعالــم الطبيعيــة والمهندســين وموظفــي خدمــة المجتمــع مــن العمــل 

ســوياً لتقديــم حلــول خضــراء مبتكــرة تســتجيب للتحديــات المســتمرة فــي المدينة.
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