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مقدمة
تقع بلدية اربد الكبرى في أقصى شمال المملكة
األردنية الهاشمية ضمن محافظة اربد التي تضم
 18بلدية

3

في عام  2001تم دمج  16بلدية مجاورة
مع
بلدية اربد لتتشكل بلدية اربد الكبرى وبساحة
اجمالية تثدر بـ  320كم مربع
وتنقسم بلدية اربد الكبرى إداريا إلى  23منطقة

تعتبر بلدية اربد الكبرى مركز محافظة اربد و تتميز بأنها:
تشمل وسط مدينة اربد و تل اربد التاريخي و المنطقة التراثية المحيطة بها من
السرايا و بيت عرار و بيت النابلسي و بيت جمعة و مسجد اربد الكبير باإلضافة إلى
العديد من المراكز التراثية األخرى و األبنية التراثية المتفرقة

يقع ضمن حدود بلدية اربد الكبرى ( )4جامعات هي :جامعة اليرموك و جامعة
البلقاء التطبيقية و جامعة اربد األهلية و جامعة جدارا و يجاورها من الشرق
جامعة العلوم و التكنولوجيا األردنية .
يقطن اآلالف من الطلبة ضمن حدود البلدية و يأتي إليها يوميا أالف آخرون.

تتركز ضمن حدود البلدية مديريات المؤسسات الحكومية جميعها مما يستقطب
أالف المواطنين الذين يراجعونها .كما تتوفر الخدمات من مدارس و مستشفيات و
مدينة رياضية و مالعب و أندية و جمعيات و غرفة التجارة و غرفة الصناعة ...

مدينة اربد و جوارها مركز تجاري ليس للمحافظة فقط بل إلقليم الشمال بكامله
من جانب و لخدمة طلبة الجامعات من جانب أخر وقد شهدت اربد و ما
حولها استثمارا نشطا في قطاعي اإلسكان و التجارة و أصبحت المنشات
التجارية تزداد باطراد و ظهرت المراكز التجارية الكبرى.

عالوة على ما سبق فقد استقر
في اربد وجوارها عشرات آالف
الالجئين السوريين.

والشكل التالي يبين ملخصا ً لواقع المهام و التحديات
التي تواجه العملية المرورية في مدينة اربد

المهام (او التحديات) التي تتعامل معها دائرة هندسة المرور في مدينة اربد
ً
صنفة إلى مجموعات
ُم
المجموعة الثانية

المجموعة األولى

ــ األزمات المرورية في الشوارع الرئيسة والوقوف في سعة
الشارع ومواقع فتحات الجزر

ــ الحاجة لتحديد المواقع الخطرة والتقاطعات الحرجة و معالجاتها المقترحة .
ــ العوائق (األشجار واألكشاك وأنقاض البناء والمناهل ومحوالت الكهرباء
وأعمدتها وأعمدة والهاتف)...
ــ الحاجة لتأسيس بنك لمعلومات الحوادث وتطويره بالتعاون مع قسم السير

ــ الحاجة لتحديد اتجاهات السير
ــ الحاجة لفتح شوارع وتقاطعات على سعاتها التنظيمية وتحسين
رصفات الطرق وصيانتها
ــ الحاجة لتأسيس بنك للمعلومات وتطويره
المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة

ــ سعة مجمعات نقل الركاب واستيعابها وتحديد المواقف فيها وأعدادها
ــ تخطيط النقل العام الداخلي وغياب دور البلدية عنه.
ــ نقص المواقف العامة والخاصة .
ــ الحاجة لتأسيس بنك للمعلومات بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري

ــ تحديث اإلشارات الضوئية برمجيا وصيانتها وتنسيقها وتطويرها .
ــ تحسين كفاءة نظام اإلنارة
ــ تأسيس بنك لمعلومات اإلشارات واإلنارة وتطويره بالتعاون مع دائرة
األقسام الكهربائية

هاتان هما المجموعتان اللتان سيتم
التركيز عليهما في هذا االيجاز
المجموعة الخامسة

ــ نقص الشواخص المرورية واالعتداءات التي تحصل عليها
ــ الحاجة لعالمات الطرق والدهانات الحرارية وأثاث الشوارع .
ــ تأسيس بنك لمعلومات الشواخص وتطويره
المجموعة السادسة

ــ قلة الكوادر الفنية والقوى البشرية المتخصصة ذات الصلة
ــ توفير البرمجيات الالزمة .
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المجموعة السابعة

ــ قلة معابر المشاة
ــ سعة األرصفة واالعتداءات عليها
ــ تأسيس بنك للمعلومات المرورية عن المشاة وتطويره

مجالي النقل والمرور
من التحديات التي تواجه مدينة اربد في
ْ
 )1التحدي االول:األزمة المرورية في الشوارع الرئيسة للمدينة والتي من أسبابها
ما يلي:
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

تمركز معظم األنشطة التجارية على الشوارع الرئيسة
ضيق الحرم التنظيمي لها
اتجاهات السير في معظمها باتجاهين
استخدامها للوقوف بشكل مكثف
قرب معظم التقاطعات الرئيسة فيها من بعضها البعض
مرور اغلب خطوط النقل العام فيها
وأنها شوارع شعاعيه تنطلق من مركز واحد
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 )2التحدي الثاني :ضعف تلبية خطوط النقل العام الحالية
لحاجات السكان والتي من أسبابها ما يلي:
ـ التوسع العمراني للمدينة
ـ قدوم أعداد متزايدة من طالب الجامعات والمتسوقين والالجئين اليها ,
ـ وان معظم ال ُم ّ
شغلين هم أفراد وليسوا شركات متخصصة في النقل
ـ  .......عالوة على ما يتم مالحظته من سلوكيات بعض السائقين ومنها:
قيامهم بتغيير المسارات المحددة لهم

القيادة بسرعات عالية وتهور

تحميل ركاب فوق العدد المسموح به

التوقف في أي مكان من الشارع العام


ولقد نجم عن هذه السلوكيات عدم رضا متلقي الخدمة على الرغم من الحاجة
الماسة لها مما دفع الكثير منهم القتناء سيارات خاصة مما يفاقم من أزمة
المرور،ولذلك قامت البلدية ببذل جهودها للقيام بالمشاركة في تقديم خدمة
متميزة في هذا المجال لما للنقل العام الذي يمكن االعتماد عليه من اثر كبير في
معالجة الزمة السير.

 )3التحدي الثالث :الحاجة الماسة للمواقف العامة للمركبات
تشهد شوارع مدينة اربد طلبا ً كبيرا على وقوف السيارات سواءاً في الشوارع التجارية أو حتى
السكنية وكذلك بالقرب من الدوائر الخدمية و ”الموالت“ .
وقد سبق لبلدية اربد الكبرى القيام بتنفيذ عطائي مواقف باألجرة ( لكنهما انتهيا منذ فترة طويلة)
وقد كان لهما دور ايجابي في التخفيف من األزمة المرورية والتي كانت تشهدها شوارع المدينة.
 وهي بصدد طرح عطاء جديد للمواقف باألجرة حاليا-تجربتي البلدية في هذا المجال فإنه قد تم دراسة التوجه لعمل مواقف طابقيه استثمارية
بناءاً على
ْ
في الساحات المجاورة للمناطق التي تشهد نشاطا تجاريا أو سكانيا كثيفا أو حتى مواقف ثنائية
الطوابق في المناطق السكنية متوسطة ومنخفضة الكثافة السكانية و في ساحات الدوائر العامة .

صور من الواقع المروري في الشوارع الرئيسة في مدينة اربد

اجراءات البلدية بشان
التحديات السابق
ذكرها

من إجراءات البلدية في مواجهة التحديات السابق ذكرها
أوال  :تحدي األزمة المرورية  :تحديد اتجاهات السير في الشوارع الرئيسية في مدينة اربد

مواقع مجموعات الشوارع المطلوب تحديد اتجاه السير فيها

من المتأمل بعد
تنفيذ هذه
الدراسة ان يتم
توفير مسارب
مخصصة
لخطوط النقل
العام للمساهمة
في تخفيف
االزمات
المرورية

تابع /من إجراءات البلدية في مواجهة التحديات السابق ذكرها
ثانيا  :في مجال النقل العام  :تفعيل شبكة خطوط النقل العام في مدينة اربد
.1

بذلت البلدية جهودا كبيرة لتعديل قانون النقل السابق ليتم السماح للبلديات بتشغيل وإدارة
خطوط النقل العام في انحائها وهو ما تم فعال في عام  2012بالتعاون مع االتحاد
االوروبي ضمن برنامج (الكيوداد) ) / )CUDADمشروع (السومبا ميد ) SUMPA
)  MEDوعلى اثر ذلك اعدت البلدية مخططا للنقل العام يتضمن انشاء وحدة لتشغيل احد
عشر خطا ً لخدمة سكان المدينة وقامت بمخاطبة الجهات المعنية للحصول على موافقتها
وقد تم تبني هذا المشروع من قبل معالي وزيرة النقل فتم عرضه على مؤتمر دافوس
االخير الذي تم عقده في  22ايار  ، 2015و في ايلول 2015/تم تبني هذا المشروع من
قبل هيئة تنظيم النقل البري
كذلك اعدت البلدية مشروعا للنقل العام باستحداث خط نقل مكوكي ( ) Shuttle Bus
يلتف حول تل اربد ووسط المدينة و تم تبني هذا المشروع أخيرا من قبل هيئة النقل البري
أي قبل شهر تقريبا

.4

توجهت البلدية لدراسة مشروع للنقل العام باستحداث خط نقل ركاب بالسكة الحديد الخفيفة (وهو ما
يعرف بـ ( ))LRTللربط ما بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك المؤسس من جهة و
مدينة اربد من الجهة االخرى وقد تم تبني هذا المشروع من قبل معالي وزيرة النقل وتم

.2

.3

.5

عرضه على مؤتمر دافوس االخير الذي تم عقده في  22ايار 2015
كما تتعاون البلدية مع هيئة النقل البري في مشروع اعادة تأهيل المجمعات

مخطط الخطوط الـ ( )11المقترحة

مخطط خط الحافلة المكوكية

مسار قطار النقل الخفيف

اما فيما يتعلق بمشروع اعادة تأهيل المجمعات
•

•
•

فانه ولقلة مساحات المجمعات بالمقارنة
مع أعداد الحافالت فإن الحاجة صارت
ماسة لما يلي :
استحداث عدد من المجمعات بالتعاون مع
هيئة تنظيم النقل البري  /وزارة النقل
توسيع المجمعات القائمة لتفعيل دور النقل
العام في التخفيف من األزمات المرورية
لتوفير أعداد المواقف الكافية لمركبات
النقل العمومية العاملة من تلك المجمعات.

تابع  /من إجراءات البلدية في مواجهة التحديات السابق ذكرها
ج) ثالثا  :توفير المواقف العامة للمركبات
تم اقتراح استمالك مواقع في منطقة وسط المدينة وهي متفاوتة المساحة لتكون مواقف عامة
للمركبات

المخطط التالي يوضح المواقع المقترحة للساحات المطلوب استمالكها

المواقف الميكانيكية (متعددة الطبقات)

ولكن ولقلة مساحات بعض القطع المقترح استمالكها لتكون مواقف طابقيه ولطبيعة شكل
القطعة فانه يمكن استخدام المواقف الميكانيكية متعددة الطبقات او حتى ثنائية الطبقات .
The Most Profitable Business In 21st Century

المواقف الميكانيكية (ثنائية الطبقات)

التوصيات
نظراً للنمو الكبير والسريع في مدينة اربد وكذلك وفود الالجئين اليها وما ترتب
على ذلك من ازدياد في االزدحامات المرورية وزيادة الطلب على التنقل فانه ال
بد من البحث عن بدائل عديدة لتحسن الوضع المروري في المدينة ومن ذلك-:
ـ توسعة بعض الشوارع عن طريق االستمالك
ـ التوسع في استخدام الجسور أو األنفاق
ـ استخدام انظمة التحكم الحديثة بالتقاطعات خاصة ان هناك توجها وطنيا تبنته
وزارة الشؤون البلدية وأمانة عمان الكبرى وبلدية اربد الكبرى بالتعاون مع
دائرة السير المركزية الستخدام الكاميرات في الرقابة اآللية على التقاطعات.
ـ التوسع في دعم البلديات الرئيسة إلدارة خطوط النقل العام وعلى اختالف انواع
انظمة النقل البري ضمن االقليم الموجودة فيه البلدية
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تابع  /التوصيات
•
•
•
•

ادارة المواقف في الشوارع بتفعيل نظام (االوتوبارك) وكذلك في الساحات المتوفرة على شكل
ابنية مواقف متعددة الطوابق
استخدام اسلوب ادارة انظمة النقل Transportation System Management
) ) ) (TISوالتي تعتمد اساسا على تحديد اتجاهات السير في شبكة الشوارع .
تشجيع استخدام المركبات الكهربائية ذات القدرة الكبيرة على المناورة و لتقليل االنبعاثات
ال ُمضرة بالبيئة .
االستفادة من الطبيعة السهلية لمدينة اربد في تشجيع استخدام الدراجات الهوائية للتنقل خاصة
في مجتمعات طالب الجامعات والكليات والمدارس .

شكراً
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