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 اإلمكاهياتيف املديوة اليموية بين  (الرصيفممرات املشاة )
 اليمن –دراسة حالة مديوة املكال  والطموح

 الملخص:

زضاغ١ ٚؼًٌٝ يًطقٝف يف  ٜتٓاٍٚ ايبشح

املس١ٜٓ اي١ُٝٓٝ بٛقف١ اسس ايعٓاقط اهلا١َ 

زاخٌ املس١ٜٓ، ٚتأتٞ أُٖٝت٘ يف إطاض ايٛظا٥ف 

املدتًف١ اييت ٜ٪زٜٗا يًُػتعًُني، باإلناف١ إىل 

اضتباط٘ باملػت٣ٛ اؿهاضٟ ٭فطاز اجملتُع. 

فٗٛ عٓكط َعُاضٟ ٖاّ ٚعاّ تتعاٌَ َع٘ 

س زاخٌ أٟ َػتٜٛات سهاض١ٜ كتًف١ تٛد

فتُع. ْٚعطا يعسّ  ٚدٛز زضاغات َٚعاٜري 

ٚانش١ ٚٚدٛز تعسٜات ٚانش١ ٚنجري٠ ع٢ً 

ا٭ضقف١ َٚػاساتٗا فكس متت زضاغ١ املٛنٛع 

ٚفكا يًُعاٜري املطًٛب١ ٚاملتعاضف عًٝٗا عًًُٝا َٔ 

عس٠ دٛاْب ٚمت شيو يف ن٤ٛ زضاغ١ َٝسا١ْٝ 

أدطٜت ع٢ً َس١ٜٓ امله٬ ) َٓطك١ ايسضاغ١(ا 

تعطف ع٢ً أْٛاع ايطقٝف فٝٗا َٚعس٫ت يً

اإلؾػا٫ت ايعا١َ ٚاـاق١ ٚزضاغ١ غًٛنٝات 

املػتعًُني املتعاًَني َع ٖصٙ ايٓٛعٝات َٔ 

ا٭ضقف١ ٚبايتايٞ ؼسٜس املؿانٌ اييت تعاْٞ 

َٓٗا ا٭ضقف١ يف َس١ٜٓ امله٬ )ٚاييت متجٌ 

ساي١ ايسضاغ١( ٚاييت َٔ املُهٔ اعتباضٖا 

ل املس١ٜٓ ٚع٢ً املسٕ عا١َ ع٢ً مجٝع َٓاط

اي١ُٝٓٝ بػبب تؿاب٘ ٖصٙ  املسٕ يف ططٜك١ 

ايتدطٝط ٚأْٛاع اإلؾػا٫ت ٚاملػتٜٛات 

اؿهاض١ٜ ٭فطاز اجملتُع. ٚرنًل ايبشح إىل 

فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات ٚاييت ميهٔ 

إتباعٗا بٗسف ؼػني ساي١ ا٭ضقف١ يف املسٕ 

 اي١ُٝٓٝ.

: اس١ٝ ت ف ات امل يهًُ ِ اؿ ا كُٝ ت ي طٟ ا  –ه

 ٠ ا ف١ املؿ ق ض طاز –أ ف ات ا٭ نٝ ٛ  غً

This research is studying and 
analyzing the footpath in Yemen's 
city as one of the important elements 
within the city. and its importance 
comes in the context of the various 
functions performed by users, in 
addition to its association with the 
level of civilization of the members 
of the community. It is an 
architectural and an important 
element in dealing with different 
cultural levels exist within any 
community. Because there are no 
clear studies and standards with 
many clear attacks upon the 
footpaths and its areas. This study 

with a field survey  was done in 
Mukalla city (study area) to 
recognized the footpath kinds in the 
city  and the public and private 
footpath filling and the users 
behaviors with this footpath kinds 
that we can defined the footpath 
problems that suffered Mukalla city. 
The situation of the city was studied 
refers to the common and clear 
scientific standards from several 
sides. The study concludes to a set 
of findings and recommendations, 
which can be followed in order to 
improve the situation of the 
sidewalks in Yemeni cities. 
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: المقذمة

عاق١ُ حملافع١ َس١ٜٓ امله٬ تعترب ٚ با٫ظزساّ.عا١َ  عٛاقِ ايسٍٚ ٚا٭قايِٝتتُٝع 

باضاؾس ٛا  يف ايفةر٠ ا٭خري٠ ) ادمس ٚٚمن اسهطَٛت ٚيإلقًِٝ نهٌ ٚتعترب ا٭نجط اظزٖاض

ٞ يف املس١ٜٓ َعس٫ت اهلذط٠ ايساخ١ًٝ إيٝٗا  َٔ خ٬ٍ شيو (. ٜٚعٗط2009 َعس٫ت ايُٓٛ ايػهاْ

ٚنصيو اتػاع ضقع١ املس١ٜٓ ْٚؿ٤ٛ َٓاطل غه١ٝٓ ٚعُطا١ْٝ دسٜس٠. إٕ ظٜاز٠ ا٭ْؿط١ 

سطن١ ايػٝاضات باخت٬ف أْٛاعٗا ٚاؿطن١ ايػها١ْٝ ٚتٛغع املس١ٜٓ أز٣ إىل نجاف١ 

ٖصا ٜتطًب قٝػ١ فعاي١ يًشس َٔ اؿٛازخ املطٚض١ٜ عرب ايتأنٝس  .يف أٚقات ايصض٠ٚ تٗاٚظٜاز

سٝح ٜعترب عٓكط املؿٞ َٔ ايعٓاقط . ٚتأًٖٝٗا يًُؿٞ عًٝٗا ٗٝعٖاػع٢ً تٛفري ا٭ضقف١ ٚ

يف ٗا تطاعامت َشا إَٔ ٚغا٥ٌ سطن١ ايٓكٌ املدتًف١ زاخٌ املس١ٜٓ ٚأنجطٖا غٗٛي١ ٚا٭غاغ١ٝ 

سطن١ املؿا٠  يف  ع٢ًٜٚةرنع ٖصا ايٓٛع َٔ املطٚض  (،2000)عٜٛؼ،ايتدطٝط ايعاّ يًُس١ٜٓ

ٖٚٞ تعترب َٔ أعُل ا٭ْٛاع تفاع٬ً ادتُاعٝا ٚأْعفٗا  ،١ٝٓاملٓاطل ايتذاض١ٜ ٚا٭سٝا٤ ايػه

 ب٦ًٝٝا.

ٚؼع٢ ممطات املؿا٠ ٚا٭ضقف١ يف ايسٍٚ املتشهط٠ باٖتُاّ اجملايؼ احمل١ًٝ ٚايبًس١ٜ يف 

(. ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ ٜٓعهؼ ع٢ً غًٛى غهإ املٓطك١ أٚ املس١ٜٓ. ٜٚعهؼ 2000املسٕ)ادمس، 

ا ٚايػًٛى اؿهاضٟ يًُذتُعات ٚايؿعٛب َع ا٫ٖتُاّ ا٫يتعاّ بٗا ٚبكٛاعسٖا ْٚعافتٗ

بايعٓاقط اؾُاي١ٝ َجٌ أسٛاض ايعٖٛض ٚايٓٛافري ٚاييت عاز٠ َا تػتدسّ يف ساي١ ٚدٛز 

 َػاسات ناف١ٝ يف ا٭ضقف١ ٚممطات املؿا٠.

ٚقبٌ ايتفهري يف ْكٌ تهٓٛيٛدٝا ايػطب أٚ اغتدساّ تعكٝساتٗا ٚأْعُتٗا يف فاٍ 

٫بس أ٫ٚ َٔ إٔ ْفِٗ قهاٜا اجملتُع ا٭غاغ١ٝ ٚغًٛى ا٭فطاز ٚع٬قتٗا َع  اـسَات ٚاملطافل

 ايب١٦ٝ ايعُطا١ْٝ احملٝط١.

ٚيف ٖصا ايبشح غٝتِ تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً ايكٛض٠ ايبكط١ٜ ٚايٛظٝف١ٝ يًطقٝف فا٭ضقف١ 

يف ساي١ سسٚخ إؾهايٝات ػعٌ  إ٫ بكف١ زا١ُ٥ أُٜٓا ٚنٝفُا اػٗت غٝػتدسَٗا املاض٠

 . طٔ ٫ ٜػتطٝع اغتدساَٗااملٛا

ٚقس غفٌ أٚ تػافٌ نجري َٔ ايٓاؽ عٔ ا٫يتعاّ بتٛدٝٗات اإلغ٬ّ يف إعطا٤ ايططٜل سك٘ 

ٚتٓاغٛا إٔ ايططٜل ًَو عاّ يعا١َ املػتدسَني ٚإٔ ا٭ش٣ أٚ اإلغا٠٤ ٜعاقب عًٝٗا امل٪َٔ نُا 

ػري يف عط ايؿاضع مما ٜهطط املٛاطٔ إىل اي ٜجاب ع٢ً اإلسػإ ٚإَاط١ ا٭ش٣ َٔ ايططٜل،

ازت ٖصٙ املعاٖط يف َس١ٜٓ امله٬ بػبب زظاٚقس  .امل٪غف١ ٚايعطاقٌٝ املعاٖط يبعضؼاؾًٝا 
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 (امل٬نٞاـام )ًُطنبات ٚتٓٛعٗا َٔ ا٭دط٠ ٚايهجٝف١ يطن١ اؿايهػط ايػهاْٞ ٚ

أْٗا غري َٓاغب١ ي٬غتدساّ يف أغًب  ٫إٚضغِ ٚدٛز ا٭ضقف١  .،،، ٚغريٖاٚباقات ْٚكٌ 

 تهٕٛ َؿػٛي١ أٚ غري ممٗس٠ أٚ إٔ ٜهٕٛ ايعطض ايفعاٍ هلا غري َٓاغب. ٖٞ ا٭سٝإ فأَا

زضاغ١ ٖصٙ املؿانٌ ٚتٛنٝشٗا ٚقاٚي١ إدناز اؿًٍٛ املُه١ٓ  ٜٚٗسف ٖصا ايبشح إىل

أضقف١ أنجط أَاًْا ١ُ٥٬َٚ يًتٓكٌ بني املتادط ٚاملػانٔ  يت تعينٚاي يتشػني ب١٦ٝ املؿٞ

عٝح ذنػٔ ، يًُاض٠ اشبُاايتايٞ ٜهٕٛ ايطقٝف َطذنًا ٚآًَٓا ٚدبٚ. كاطعاتٚيعبٛض ايططم ٚايت

ٕ ٜهٕٛ خايًٝا أٚ ٘غتدساَا٫ٚبس إٔ ٜؿذع املاض٠ ع٢ً  . َٔ َعٗط اؿٞ ٚاملس١ٜٓ بؿهٌ عاّ

 َٔ ايعٛا٥ل يًٝيب نٌ ا٫ستٝادات ملدتًف ف٦ات اجملتُع ٚخاق١ ايٓػا٤ ٚنباض ايػٔ . 

٬ َٔ اظزساّ يف اؿطن١ املطٚض١ٜ َع عسّ ؼسٜ س اػاٖ ات   تؿهٛ َس١ٜٓ امل ًشلوة اهبحح:

ٚانش١ ؿطن١ ْٚٛع املطنبات املتٓك١ً خاق١ يف ا٭َانٔ ايتذاضٜ ١ ٚاملعزدم ١. ٚعً ٢ اي طغِ     

َٔ ايكٛض٠ اؿهاض١ٜ يًُس١ٜٓ ٚتاضرنٗا ا٭قٌٝ ٚمتٝعٖا ظٛاْب تطاث١ٝ ٚمجاي١ٝ ٚٚاد١ٗ عطٜ ١  

ا١ٝ٥ يف  َتُٝع٠ إ٫ إٔ املط٤ دنس قعٛب١ يف ا ؿطن١ ايطاد١ً يف ايعسٜس َٔ املٓاطل. فٗٓاى عؿٛ 

ا٭ضق  ف١ َٚعاٜريٖ  ا غ  ري ٚان  ش١ ٖٚٓ  اى عٛا٥  ل ٫ تػ  ُض يًُؿ  ا٠ بايػ  ري عًٝٗ  ا ْاٖٝ  و ع ٔ         

املدًفات ايبٓا١ٝ٥ ٚغريٖا َٔ ايعٛا٥ل. ْٚعطًا ٭ٕ املس١ٜٓ  غاس١ًٝ َٚٔ املٓاطل املأٖٛي١ ٚاملعزدم١ 

ٌ امل١ُٗ ٚاملػاعس٠ يف  ٚشات ا٭دٛا٤ اؿاض٠. فإ ايطقٝف ٔ ايعٛاَ ٚتػٌٗٝ سطن١ املؿا٠ ٜعترب َ

 ؼكٝل ضاس١ ايػهإ ٚأَإ اؿطن١ ٚا٫ْتكاٍ. 

اعتُ  س ايبش  ح عً  ٢ ايسضاغ  ١ ايٛق  ف١ٝ ٚايتشًًٝٝ  ١ ي  بعض املٓ  اطل املُٗ  ١          ًِٔجيةةة اهبحةةح: 

ر باملعاٜري ٚايتذاض١ٜ يف املس١ٜٓ ٚاحملسز٠ بٓطام ايبشح ٚايتٛثٝل ٚؼًٌٝ ايكٛض ٚاغتد٬م ايٓتا٥

املعتُس٠. نُا اعتُس ع٢ً املػ ض املٝ ساْٞ ٚزضاغ ١ ايهجاف ١ يًشطن ١ املطٚضٜ ١ َٚ سي٫ٛتٗا  يف        

 غاعات ايصض٠ٚ خاق١.

 اإلشالًية:اهقيٍ أٌٓية ممرات املشاة يف 

٣، ٚقس باإلسػإ ٚايتعإٚ ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ، ٢ْٗٚ عٔ اإلغا٠٤ ٚا٭ش ضب ايعاملني أَط

سكٛم املاض٠ ٚاؿفاظ ع٢ً غ١َ٬ املطٚض ْٚعاف١ املُطات ٚا٭ضقف١  ٜعتكس ايبعض إٔ اسةراّ

ٚػٌُٝ املسٕ إمنا ٖٛ ْاتر يجكاف١ ٚؼهط اجملتُعات ايػطب١ٝ اؿسٜج١، ٖٚصا َٓاف يًشكٝك١، 

إٔ إَاط١ ا٭ش٣ عٔ ايططٜل َٔ ؾعب اإلميإ ٚأغباب ق٢ً اهلل ع١ًٝ ٚغًِ  ٚقس أخرب ايٓيب

ايكسق١ ٚاإلسػإ، ٚإٔ ٚنع ا٭ش٣ يف ايططٜل َٔ أععِ زخٍٛ اؾٓإ، ٚأْٗا َٔ أْٛاع 

قاٍ: قاٍ ضغٍٛ ضنٞ اهلل عٓ٘ عٔ أبٞ ٖطٜط٠  " اإلغا٠٤ ٚايعكٝإ َٚٔ أغباب ايًع١ٓ ٚاـص٫ٕ
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ٕ بهع ٚغتٕٛ  {اهلل ق٢ً اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ٘ إ٫ اهلل،  -أٚ غبعٕٛ  -اإلميا ؾعب١، أع٬ٖا ٫ إي

 ا".ضٚاٙ َػًِ ٚايبداضٟ ٚغريُٖ }ا٤ ؾعب١ َٔ اإلميإٚأزْاٖا إَاط١ ا٭ش٣ عٔ ايططٜل، ٚاؿٝ

اغ١ ٚاؿسٜس ٚايعداز ٚغري ذٚا٭ش٣ نٌ َا ٜ٪شٟ املاض ناؿذط ٚايؿٛن١ ٚايععِ ٚايٓ

ق٢ً اهلل ٚعًٝ٘ قاٍ: قاٍ ايٓيب ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠ ، "٘ ٚإظايت٘تشيو. ٚإَاطت٘: تٓشٝ

ست يف قاغٔ أعُاهلا ا٭ش٣ مياط عٔ ُعطنت عًٞ أعُاٍ أَيت سػٓٗا ٚغ٦ٝٗا فٛد {ٚغًِ

َٚٔ أْٛاع  ."ضٚاٙ َػًِ }أعُاهلا ايٓدا١َ تهٕٛ يف املػذس ٫ تسفٔ َػا٨ٚايططٜل. ٚٚدست يف 

ق٢ً عٔ ايٓيب ضنٞ اهلل عٓ٘ عٔ أبٞ ٖطٜط٠  "ٖصٙ ايكسق١: إظاي١ ا٭ش٣ عٔ ططقات املػًُني

خصٙ، فؿهط اهلل ي٘ فػفط بُٝٓا ضدٌ ميؿٞ بططٜل ٚدس غكٔ ؾٛى فأ {قاٍاهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

يكس ضأٜت ضد٬ً ٜتكًب يف اؾ١ٓ يف ؾذط٠ { ملػًِ قاٍ ضٚا١ٜٚاٙ ايبداضٟ َٚػًِص. ٚيف ض  }اهلل ي٘

  .}قطعٗا َٔ ظٗط ايططٜل ناْت ت٪شٟ املػًُني

ٚنُا دا٤ ايةرغٝب يف إظاي١ ا٭ش٣ عٔ ططقات املػًُني َٔ أدٌ غ١َ٬ املاض٠، فكس دا٤ 

  ل.ًٜكٞ ا٭ش٣ يف ايططقات ٜٚ٪شٟ املاض٠ ٜٚعطقٌ ايػري يف ايططٜ ايٛعٝس ايؿسٜس يف سل َٔ

ٚقس تػاٌٖ نجري َٔ ايٓاؽ يف ٖصا ا٭َط فكاضٚا ٫ ٜبايٕٛ بأش١ٜ ايٓاؽ يف ططقاتِٗ 

ٚأَه١ٓ دًٛغِٗ ٚاغةراساتِٗ: ذنفطٕٚ اؿفط يف ايططٜل، ٜٚططسٕٛ ايكُا١َ، ًٜٚكٕٛ 

ٚيٛ  -ٕ ايػٝاضات يف ايططقات قفٛ، ٜٚٛا٭سذاض ٚاؿسٜس ٚقطع ايعداز، ٜٚطغًٕٛ املٝاٙ

نإ يف شيو أش١ٜ ايٓاؽ ٚغس ايططٜل ٚعطق١ً ايػري ٚتعطض املاض٠ يًدطط. ْٚػٛا أٚ تٓاغٛا َا 

٫ٚ ػس َٔ ذنتػب ا٭دط فٝعٌٜ ٖصا ا٭ش٣ أٚ ٜتػبب يف إظايت٘  .يف شيو َٔ ايٛعٝس ٚاإلثِ

  )ايفٛظإ(. مبطادع١ املػ٦ٛيني عٔ شيو

ني اؾًٛؽ ع٢ً ايططقات، ملا يف شيو َٔ ا٫ط٬ع ع٢ً ؾ٪ِْٚٗ اـاق١ َٚٔ أش١ٜ املػًُ

اييت ٫ ذنبٕٛ ا٫ط٬ع عًٝٗا، ٚغري شيو َٔ احملاشٜط ٚأؾسٖا عسّ ايكٝاّ بايٛادب حنٛ املاض٠. 

ٞ غعٝس اـسضٟ " إٜانِ ٚاؾًٛؽ يف { قاٍق٢ً اهلل ع١ًٝ ٚغًِ عٔ ايٓيب ضنٞ اهلل عٓ٘ عٔ أب

ق٢ً  غٍٛ اهلل، َا يٓا َٔ فايػٓا بٌس ْتشسخ فٝٗا، فكاٍ ضغٍٛ اهللفكايٛا: ٜا ض  }ايططقات

قايٛا: َٚا سل ايططٜل ٜا   }اجملًؼ فأعطٛا ايططٜل سك٘  فإشا أبٝتِ إ٫  { اهلل ٚعًٝ٘ ٚغًِ

َغض ايبكط، ٚنف ا٭ش٣، ٚضز ايػ٬ّ، ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ { ضغٍٛ اهلل؟ قاٍ

سٜح ع٢ً َٓع اؾًٛؽ يف ايططٜل إ٫ ملٔ قاّ عكٗا َٔ ٖصٙ فسٍ ٖصا اؿ ".َتفل عًٝ٘ }املٓهط

  ض)ايفٛظإ(.ا٭َٛ
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 أٌٓية اهرصيف:

ني ٚاييت ميهٔ تٓعهؼ أ١ُٖٝ ايطقٝف يف ؾهٌ ايٛظا٥ف اييت ٜ٪زٜٗا يًُػتعًُ

 تٛنٝشٗا فُٝا ًٜٞ:

١ٝ: (أ  ٝف ظ ٛ اي ايٓاس١ٝ   ٔ ٜ٪زٟ ايطقٝف ٚظٝف١ ْفع١ٝ تتُجٌ يف اغتعُاي٘ ممطًا )َػاضًا(  َ

ع٢ً دٛاْب ايؿٛاضع، نُا أْ٘ ٜػتدسّ نتُٗٝس مل ساخٌ املب اْٞ عً ٢ اَت ساز      يًُؿا٠

     ٌ / 2002 ايؿٛاضع أٚ زاخٌ ايفطاغات يف اجمل اٚضات ايػ ه١ٝٓ ٚاملٝ ازٜٔ ايعاَ ١ )ايطٜٛ 

 (.2009أدمس ٚ باضاؾس 

ط١ٜ:   (ب  بك   اي  ١  ٝ س ايٓا  ٔ ميج  ٌ ايطق  ٝف اس  س عٓاق  ط اي٬ْسغ  هٝب يف ايؿ  ٛاضع     َ  

. ٜٚعت رب ا٭ضن ١ٝ اي  يت تٛن ع عًٝٗ  ا     ١ٜ١ يف املسٜٓ ١ ايُٝٓٝ   ٚاملٝ ازٜٔ ٚايفطاغ ات اؿه  ط  

ازٜل يًكُاَ  ١ اي    ذ .. ٚإٔ         ب  اقٞ املفطٚؾ  ات َ  ٔ أعُ  س٠ إن  ا٠٤ ٚأؾ  ذاض َٚكاع  س ٚق ٓ 

عسّ ٚدٛزٙ ٜكةرٕ ب٘ غ٤ٛ ٚنع ٖصٙ املفطٚؾ ات يف أَانٓٗ ا ايػ ١ًُٝ، أٚ ع سّ ٚد ٛز      

 (.1989بعهٗا ع٢ً اإلط٬م )سػٔ، 

١ٝ :  ( ز َٓ ا٭ ايٓاس١ٝ   ٔ ايطقٝف ع٢ً فكٌ سطن١ املؿا٠ عٔ سطن١ ايػٝاضات  ٜعٌَُ

ٚخكٛق ا يف ايؿ  ٛاضع اي يت رن  تًط  فٝٗ ا. نُ  ا ٜعت رب ع  اًَٞ ايػ ١َ٬ ٚا٭َ  ٔ َ  ٔ         

أٖ  ِ أٖ  ساف إْؿ  ا٤ َ  طات املؿ  ا٠ ٚغاق  ١ عٓ  س املع  ابط ٚتكاطع  ات ايؿ  ٛاضع )عب  س           

ن ١  (. نُا ٜتِ اختٝاض امل ٛاز املػ تع١ًُ َٚكاَٚتٗ ا ٚق ٠ٛ ؼًُ ٗا ؿط     1992املككٛز،

 اؾُٗٛض ٚطبٝع١ اغتدساَ٘ يًُفطٚؾات مبا ٤٬ّٜ ضاس١ اؾُٗٛض ٚغ٬َتِٗ أٜها.

١ٝ:  ( ز ٦ٝ ب اي ايٓاس١ٝ   ٔ ٜعٌُ ايطقٝف نًُذأ يًشُا١ٜ َٔ ا٭َطاض ٚزضدات اؿطاض٠  َ

ٚأؾع١ ايؿُؼ ٚاإلؾعاع ٚشيو عٓس اختٝاض املٛاز املٓاغب١ يًطقف يتدفٝف أؾع١ 

ٕ ممطات املؿا٠ آ١َٓ َٚطذن١ ايؿُؼ ٚاإلؾعاعات املٓعهػ١ ٚدنب إٔ تهٛ

(. ٜٚ٪ثط املٓار ع٢ً 2009باضاؾس، يًشطن١ ٚايتٓكٌ يف َٓار ب٦ٝٞ ٥٬َِ )أدمس ٚ

تكُِٝ َػاضات املؿا٠ َٔ خ٬ٍ عٌُ َعاؾات َجٌ تهٜٛٔ َٓاطل َع١ًً بتكٓٝات 

ا٭ؾذاض  ١( ٚنصيو عٓسَا ٜهٕٛ َع٬ًً بٛاغط2002تهٓٛيٛد١ٝ أٚ تكًٝس١ٜ )ايطٌٜٛ 

 (. 1989اقع١ عًٝ٘ )سػٔ، ٚاملباْٞ ايٛ
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 : االجتآات اهعوٌية  يف تِاوي ًصارات املشاة

متجٌ َػاضات املؿا٠ دع٤ا أغاغٝا َٔ ايٓػٝر اؿهطٟ يًُس١ٜٓ ٚيصيو فكس ظٗطت 

اػاٖات ٚأفهاض تك١ُُٝٝ ٚؽطٝط١ٝ  تطٛضت ٚفكا ملطاسٌ ؽطٝط ٚتطٛض املسٕ املدتًف١. 

ٌ ٚا٫ػاٖات  يف َطس١ً َا بعس اؿساث١ َٔ خ٬ٍ ايفكٌ ايتاّ بني  سٝح ظٗطت ٚتعسزت ايبسا٥

سطن١ املؿا٠ ٚسطن١ املطنبات عٔ ططٜل املعابط ايع١ًٜٛ أٚ ايهباضٟ ٚاإلْفام أٚ بتدكٝل 

أَانٔ َػتك١ً يًُؿا٠  بعس إٔ ناْت فكط يف ممطات َٛاظ١ٜ ؿطن١ ايػٝاضات ٚاملطنبات 

 عرب ؾبهات َتكاطع١. )ايطٌٜٛ(

 ألرصفة: األشض اهلِدشية هتصٌيٍ ا

 َٔ أُٖٗا: ،مبذُٛع١ َٔ املعاٜري اهلٓسغ١ٝ ٠ٕ ٜفٞ تكُِٝ أضقف١ املؿاأدنب 

  ُِٝبػاط١ ايتك 

 ٝاملعٛقات ٚاؿفط  ًاإٔ ٜهٕٛ ايطقٝف خاي َٔ 

 (2000)عٜٛؼ،  تٛفري ا٭َإ ٚاؿُا١ٜ يًُؿا٠ 

 (2009)ادمس ٚباضاؾس،  ايعٌ املٓاغب ٚنصيو اإلنا٠٤ يف ايًٌٝ إدناز 

 ٚ املتسضز يًُطات ٚا٭ضقف١ايطبط املػتُط 

 (1989)سػٔ، اختٝاض املٛاز امل١ُ٥٬ ٚاملٓاغب١ يًػري 

  اإلضؾاز١ٜاـطٛط ٚايًٛسات 

  ،سٛاض أَانٔ اؾًٛؽ املع١ًً، أتٛفري اـسَات اي٬ظ١َ )غ٬ٍ ايكُا١َ

 (1990ٚايػباؾٞ،  1989)سػٔ،  املططبات، ٚغريٖا(بٝع نؿاى أايعٖٛض، 

 هألرصفة: خصائص عِاصر اهتصٌيٍ اهلِدشي 

ٜتهُٔ عطض ايطقٝف إٔ ٫ ٜٚتعًل عطض ايطقٝف بايعطض املتٛفط يًططٜل ٚ دنب 

ايعطض اي٬ظّ يعضاع١ ا٭ؾذاض ٚ ايٓباتات أٚ أثاخ ا٭ضقف١ َجٌ أعُس٠ اإلْاض٠ أٚ ايًٛسات 

 اإلضؾاز١ٜ ٚيٛسات اإلع٬ْات ٚ ايسعا١ٜ.

ايؿاضع بٛاغط١ َػاسات  اْ٘ دنب فكٌ املُاؾٞ عٔ ْٗط إىلٚتؿري املعس٫ت ايتك١ُُٝٝ 

  .Littlefield,2008))زيٌٝ املعاٜري ايػعٛز١ٜ َةر1.2طٛي١ٝ َٔ اؿؿا٥ـ بعطض 

قٌ َٔ شيو متؿٝا َع َتطًبات أ أٚغِ 15ٕ ٫ ٜعٜس اضتفاع بطزٚض٠ ايطقٝف عٔ أدنب  -

 ٕأاملعاقني، ع٢ً  أٚاملاض٠ خاق١ ا٭طفاٍ ٚاملػٓني ٚايًصٜٔ ٜسفعٕٛ عطبات ا٭طفاٍ 
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 ٕ تتدص عكٛبات ضازع١ ملٓع شيوأ، ٠ٚىل ممطات املؿاإشيو يف قعٛز ايػٝاضات  ٜتػبب٫

(Littlefield,2008). 

غِ ٖٚٞ املػاف١ ايهاف١ٝ ملطٚض 90ٕ ٫ ٜكٌ عٔ أدنب  املؿا٠ز٢ْ عطض ملُطات أ -

َةر يًُاؾٞ اييت 1.50ؾدكني يف ا٫ػاٖني، بُٝٓا دنب إٔ ٫ ٜكٌ عطض املُاؾٞ عٔ 

.ٚتؿري ايعسٜس َٔ املعاٜري اؿسٜج١ إىل إٔ اقٌ عطض دنب إٔ ٍبٗا سذِ َطٚض َعكٛ

ٜٚعٜس ايعطض عػب سذِ اؿطن١ املطٚض١ٜ ٚٚدٛز َساخٌ  َةر1880ٜهٕٛ عسٚز 

 ٍفيًُش٬ت ٚاملطانع ايتذاض١ٜ ٚاملساضؽ ٚغريٖا َٔ اـسَات اييت تتطًب مما

 .Littlefield,2008)ٖ  /  1426ٚايكط١ٜٚ ايبًس١ٜ ايؿ٦ٕٛ ٚظاض٠)انرب

 شاتدنب إٔ تهٕٛ املُاؾٞ شات أغطض دٝس٠ قًب١ ْٚاع١ُ ٫ٚ تػاعس ع٢ً ا٫ْع٫م ٚ -

 (.1995غٝح،  &ٍَٝٛ ناف يتكطٜف املٝاٙ ايػطش١ٝ َٓٗا )ع٬ّ 

ضقف١ ٕ ا٭إفهٌ ا٭َانٔ ٚاملٛاز يًػري عًٝٗا، ٚع٢ً شيو فأاض٠ رنتاضٕٚ ملٕ اأَطاعا٠  -

 ٕ ؼع٢ با٫ٖتُاّ ٚايعٓا١ٜ.أٚاملُطات دنب 

ع٢ً أغاؽ ؾبه١ َػتُط٠  ٠ؽطط ممطات املؿاَطاعا٠ تػٌٗٝ ا٫ْتكاٍ ٚايطبط عٝح  -

 َٔ املُاؾٞ ايط٥ٝػ١ٝ تطتبط باملػانٔ بٛاغط١ مماؾٞ اـس١َ.

َأ١َْٛ َٚطذن١ ٚتطبط بني ايٛظا٥ف املدتًف١ عٝح تهٕٛ  ممطات املؿا٠نطٚض٠ عٌُ  -

ـسَات(، نُا دنب ؽطٝط )املساضؽ، احمل٬ت ايتذاض١ٜ، اؿسا٥ل، ٚغريٖا َٔ ا

 (.2002آ١َٓ )ايطٌٜٛ أٚ ػربِٖ ع٢ً عبٛض ايؿٛاضع يف ْكاط  ٠املُاؾٞ يتؿذٝع املؿا

 : وضوابط اهتشجري داخى املدْ اهتظويى واحلٌاية

ؼع٢ ممطات املؿا٠ ٚا٭ضقف١ يف ايسٍٚ املتشهط٠ باٖتُاّ اجملايؼ احمل١ًٝ ٚايبًس١ٜ يف 

ٜٓعهؼ ع٢ً غًٛى غهإ املٓطك١ أٚ املس١ٜٓ،  ا٭َط صاٖٚ (.2009)أدمس ٚباضاؾس،  املسٕ

. ٜعٗط ايػًٛى اؿهاضٟ يًُذتُعات ٚايؿعٛب ٜعهؼ ٚا٫يتعاّ بٗا ٚبكٛاعسٖا ْٚعافتٗا

ا٫ٖتُاّ بايعٓاقط اؾُاي١ٝ َجٌ أسٛاض ايعٖٛض ٚايٓٛافري ٚاييت عاز٠ َا تػتدسّ يف ساي١ 

 ٚدٛز َػاسات ناف١ٝ يف ا٭ضقف١ ٚممطات املؿا٠.

إٔ أنؿاى بٝع ايكشف ٚاجمل٬ت يف ايؿٛاضع ٚايػاسات ايط٥ٝػ١ٝ ٫ تؿٛٙ املٓعط  نُا

ْٚعطا ٫ٕ املٓاطل اؿاض٠  تتطًب َعاؾات  .(1990)ايػباؾٞ،  ايعاّ ٫ٚ تعةرض ططٜل املؿا٠

خاق١ ٚتٛفري دما١ٜ َٓاغب١ فُٔ املِٗ تٛفري ْػب١ ناف١ٝ َٔ ايعٌ قسض اإلَهإ خاق١ يف 

ٕ املاض٠ ٜػريٕٚ أ% َٔ طٍٛ ايططٜل، أٟ 80ْػب١ ايعٌ عسٚز  يعكط. إٕفةرات ايكباح إىل ا

 .(1981ٖٞ ْػب١ املجاي١ٝ يًُٓاطل اؿاض٠ )ضنا،  َةر 100َع١ًً يف نٌ  ًاَةر 80
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املسٕ ( أ  ٌ خ ا ز ري  ؿذ يت ا ابط  ْػب١ ايتًٛخ بسضد١  ٚاضتفاعْعطًا يعٜاز٠ َؿانٌ املطٚض  :نٛ

دفٝ ف ٖ صٙ ا٭ن طاض فإْ٘  َٔ  ا٭فه ٌ ظضاع ١        نبري٠ ٚملا يًٓباتات َٔ زٚض ض٥ٝػٞ نبري يت

ايع٬ق١ بني ؾهٌ ٚطبٝع١ منٛ ايٓب ات َٚٛقعٗ ا    ا٫عتباضايؿٛاضع بايٓباتات َع ا٭خص بعني 

ٚظضاع١ ايٓباتات يف  اختٝاضَٔ أِٖ ايهٛابط ايعا١َ اييت ٜٓبػٞ َطاعاتٗا عٓس ٚيف ايتٓػٝل. 

  ًٜٞ:ايؿٛاضع ايعا١َ )ع٢ً ا٭ضقف١( َا 

اتات املعضٚع١ يف ايؿٛاضع َٔ ا٭ْٛاع اييت تتشٌُ ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ يًُٓطك١ إٔ تهٕٛ ايٓب .1

 ايؿ٦ٕٛ ٚظاض٠ايب٦ٝٞ )َٚكا١َٚ يإلقاب١ با٭َطاض ٚاٯفات اؿؿط١ٜ ٚعٛاٌَ ايتًٛخ 

ٌ ؾاضع بٓٛع ٚاسس َٔ ا٭ؾذاض ٚشيو يػٗٛي١ إدطا٤  ٖ (. 1426ٚايكط١ٜٚ ايبًس١ٜ ٜعضع ن

ْعاّ ايتبازٍ بني ؾذطتني َٔ  إتباعميهٔ ٚ .تٓػٝك١ٝعًُٝات ايكٝا١ْ ٚإلبطاظ ايك١ُٝ اي

ٚايًٕٛ ٚايؿهٌ  ا٫ضتفاعْٛعني كتًفني َع َطاعا٠ ايتٓاغب بُٝٓٗا َٔ سٝح 

 .يف ايؿٛاضع ايط١ًٜٛ ايب١ٝ٦ٝ ٚا٫ستٝادات

ّ ٚشيو يف ايؿٛاضع زاخٌ املسٕ 8-5عٔ ٫ تكٌ  املػاف١ ايب١ٝٓٝ بني نٌ ؾذط٠ ٚأخط٣ .2

َٚٔ ا٭فهٌ إٔ ٫ ٜكٌ عطض  ططم ايػطٜع١ ٚايسا٥ط١ّٜ يف اي12 -10أٚ ايكط٣ ٚ

 . ٚؽتاض ا٭ؾذاض ايكا١ُ٥ املٓتع١ُ يًتؿذري يف ايؿٛاضعزاخٌ املسٕ 3ّايطقٝف عٔ 

(Littlefield,2008 /1426ٚايكط١ٜٚ ايبًس١ٜ ايؿ٦ٕٛ ٚظاض٠ .) ٖ  

عٓس ؼسٜس سذِ سٛض ا٭ؾذاض ع٢ً ا٭ضقف١ نطٚض٠  ا٫عتباضدنب ا٭خص يف  .3

، (ٖ 1426ٚايكط١ٜٚ ايبًس١ٜ ايؿ٦ٕٛ ٚظاض٠) اف١ ناف١ٝ ؿطن١ َطٚض املؿا٠ؽكٝل َػ

ٚعٝح ٜهٕٛ عطض ايطقٝف نايف يعضاع١ ا٭ؾذاض ٚسطن١ املؿا٠ ٚا٭خص يف 

 .طبٝع١ٝ منٛ ايٓبات ٚتفطع٘ َػتكب٬ً ا٫عتباض

نطٚض٠ َطاعا٠ تٛظٜع ايٓباتات ٚايًٛسات ايسعا١ٝ٥ ٚايتذاض١ٜ ع٢ً ا٭ضقف١ عٝح تهٕٛ  .4

 .ٚنع ٜت٬ف٢ فٝ٘ ايتساخٌ بٝٓٗا يف

أَا بايٓػب١ يع٬ق١ ايتؿذري ٚأسٛاض ا٭ؾذاض مبػاضات املؿا٠ دنب إٔ تبعس َٓاطل  .5

َةراً ٚعٔ ا٭سٛاض 60عبٛض املؿا٠ عٔ ا٭سٛاض املعضٚع١ بٗا أؾذاض مبػاف١ ٫ تكٌ عٔ 

 َةرًا٠20 َةرًا ٚعٔ ا٭سٛاض املعضٚع بٗا ْباتات عؿب١ٝ َعٖط40املعضٚع١ بٗا ايؿذريات 

ٚشيو يهٞ ٜتُهٔ قا٥س ايػٝاض٠ َٔ ايٛقٛف  ٖ ( 1426ٚايكط١ٜٚ ايبًس١ٜ ايؿ٦ٕٛ ٚظاض٠)

 عٓس َػاض املؿا٠ ٫ٚ تعٛق٘ سطنتِٗ . 
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ػٓب ظضاع١ ا٭ؾذاض املجُط٠ ٚ عسّ ظضاع١ ا٭ؾذاض ايؿٛن١ٝ ع٢ً ا٭ضقف١ اؾاْب١ٝ .6

يتػاقط ايجُاض  ٭ْٗا تتًٛخ بايػباض ٚغاظ ثاْٞ أنػٝس ايهطبٕٛ باإلناف١ ٝٗاعً

 ٚتؿٜٛ٘ َٓعطٖا ٚتعطنٗا يًعبح َٔ املاض٠.

 
اهطريقة اهصحيحة هسراعة األرصفة وذهم بسراعة اهِباتات عوى جاُب يوضح   1شلى 

 اهرصيف وترن ًصاحة عريضة ًّ اهرصيف ملرور املشاة 

 
 األحواض يف وشط اهرصيف مما يعيق اهطريقة اخلاطئة هسراعة األرصفة بوضع يوضح 2شلى 

 اةشري املش

١:  ( ب غ طٝ يٛ ا اضع ٚشي و           اؾعض  تعت رب اؾ عض ايٛغ ط١ٝ إس س٣ ايٛغ ا٥ٌ اهلاَ ١ يتذُٝ ٌ ايؿٛ 

بعضاعتٗا با٭ؾذاض ٚايؿذريات ٜٚتٛقف شي و عً ٢ ع طض ٖ صٙ اؾ عض ف إٕ ناْ ت َتػ ع١         

فُٝهٔ ظضاعتٗا با٭ؾذاض ٚايؿذريات شات ايعٌ ٚاؾُاٍ َع تٗصٜبٗا بؿهٌ دٝ س، ٚإٕ  

ا بٓٛع َٔ ا٭غٝذ١ ايٓبات١ٝ املعٖط٠ ٚايكاب١ً يًتؿهٌٝ. أَا إشا ناْت نٝك١ فٝفهٌ ظضاعتٗ

عني َ ٔ  ا٭ؾ  ذاض شات         ُهٔ ظضاعتٗ  ا بٓٛ  اٍ ن  بري٠ ٚعطٜه  ١ فٝ  ناْ ت اؾ  عض شات أطٛ 

ٕ ا٭ؾ ذاض َعٖ ط٠ إلن فا٤         ا٫ستٝادات اْتٗا، ٜٚفه ٌ إٔ تهٛ  املا١ٝ٥ املتكاضب١ يٝػ ٌٗ قٝ 

 اؾُاٍ يًؿٛاضع. 
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ٚظضاع١ ا٭ؾذاض يف اؾعض  اختٝاضب َطاعاتٗا عٓس َٚٔ أِٖ ايهٛابط ايعا١َ اييت دن

 ايٛغط١ٝ َا ًٜٞ: 

ٜفهٌ إٔ تهٕٛ ا٭ؾذاض املعضٚع١ خاق١ يف ٚغط اؾعض شات غٝكإ َطتفع١ ٚإٔ  .1

 –3ٜهٕٛ تفطعٗا عايًٝا مبا ٫ ٜعٛم سطن١ املاض٠ أٚ ايػٝاضات )٫ ٜكٌ طٍٛ ايػام عٔ 

ٚإٔ ٜتٓاغب  ،باضنٓػْٛٝا ٚايفٝهؼأَتاض( َجٌ خنٌٝ ايبًض ٚخنٌٝ ايٛاؾٓطْٛٝا ٚاي4

 . (1989)سػٔ،  سذِ ا٭ؾذاض َع عطض اؾعٜط٠

عسّ ظضاع١ ا٭ؾذاض ايهبري٠ اؿذِ يف تكاطع ايططم أٚ عٓس ضأؽ اؾعض يف ايؿٛاضع  .2

َةر سٍٛ 8 -5ست٢ ٫ تعٛم َػاض ايٓعط يًػا٥كني َع ٬َسع١ تطى َػاف١ ٫ تكٌ عٔ 

تات نبري٠ اؿذِ. ٚميهٔ ظضاعتٗا بايٓباتات َفاضم ايططم بسٕٚ ظضاع١ أؾذاض أٚ ْبا

 . )زيٌٝ ايػعٛز١ٜ( ٚاملػطشات اـهطا٤ ا٫ضتفاعايعؿب١ٝ ق١ًًٝ 

بايفٝهؼ ايعازٟ ٚايفًفٌ ايعطٜض  ا٫ػاٖنيٜفهٌ ظضاع١ اؾعض ايٛغط١ٝ يًفكٌ بني  .3

 ايٓٛض ايعايٞ.  اغتعُاٍيًتكًٌٝ َٔ سٛازخ ايػٝاضات ايٓاػ١ َٔ 

ٚا٭َانٔ املدكك١ يٛنع ايًٛسات ايسعا١ٝ٥ ٚايتذاض١ٜ َٔ  َطاعا٠ تٛظٜع ايٓباتات .4

 اؾعض ايٛغط١ٝ ٚشيو يت٬يف ايتساخٌ بٝٓٗا. 

عٌُ بطزٚضات َتك١ً يف اؾعض نتشسٜس يًٓباتات املعضٚع١ بساخًٗا ٚتطى َػاف١ ٫  .5

 نطقٝف داْيب.  ةر1َٜكٌ عطنٗا عٔ 

ضإ إىل اـًف ع٢ً َطاعا٠ عسّ ظضاع١ ا٭ؾذاض بايكطب َٔ ايفتشات ٚايػُاح يًسٚ .6

بعضاع١ ا٭غٝذ١ باضتفاع ٫ ٜعٜس  ٜٚهتفباؾعض ايٛغط٢  U-TURNؾهٌ سطف 

ٚتتِ إعاز٠ ايٓعط يًططم ايػابل إْؿا٩ٖا  ،غِ ٚشيو يًططم اييت ٜتِ إْؿا٩ٖا50عٔ 

 ٚإظاي١ ا٭ؾذاض ايعا٥ك١ يًط١ٜ٩. 

فتشات  ّ َٔ ْٗا20١ٜتٛنع ايًٛسات اإلع١ْٝ٬ ٚايتذاض١ٜ ع٢ً َػاف١ ٫ تكٌ عٔ  .7

اؾعٜط٠ ٚاـاق١ بايسٚضإ إىل اـًف يًططم اييت ٜتِ ؼػٝٓٗا ٜٚتِ ْكٌ ايًٛسات 

 اإلع١ْٝ٬ ايعا٥ك١ يًط١ٜ٩ يًططم ايكا١ُ٥ سايًٝا ٚاييت غبل إْؿا٥ٗا. 

ّ سٝح 4ٜفهٌ ظضاع١ ايٓدٌٝ يف اؾعض ايٛغط١ٝ إشا نإ عطض اؾعٜط٠ ٫ ٜكٌ عٔ  .8

٬ً زٕٚ إٔ تعاسِ عٓاقط ايتؿه٬ٝت ايٓبات١ٝ متتاظ عٔ ا٭ؾذاض ا٭خط٣ بأْٗا تعطٞ ظ

اإلؾاض٠ ٖٓا إىل ظضاع١ ا٭ْٛاع  ٚظسضا٭خط٣ ٚبعس انتُاٍ منٖٛا ٫ تعٝل ايط١ٜ٩. 

ايطز١٦ٜ احملكٍٛ أٚ ايصنٛض سٝح إٔ اهلسف َٔ ظضاع١ ايٓدٌٝ يٝؼ ايجُاض ٚإمنا 

 ايٓاس١ٝ اؾُاي١ٝ ٚايتٓػٝك١ٝ يًُٛاقع اييت ٜعضع بٗا.
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 طريقة ترن ًصافات أًاْ بدوْ زراعة عِد ُٔايات اهطرق واهتفافات اهدوراْ يوضح   3شلى 

 
 يوضح أفضوية اهسراعة بربدورات ًتصوة يف اجلسر اهوشطية  4شلى 

 : دراشة  احلاهة ) امللال(

٬) َكس١َ امله  ١ تكع َس١ٜٓ امله٬ يف اؾع٤ اؾٓٛبٞ ايؿطقٞ َٔ ايُٝٔ ع٢ً غاسٌ  :(َسٜٓ

غطاف١ٝ َع ممٝعات تاضرن١ٝ ٛيعسٜس َٔ اـكا٥ل اؾػطاف١ٝ ٚايسميعط ايعطب َتُٝع٠ با

ٕ تعساز إف يإلسكا٥ٝاتٚفكا  .َٚعُاض١ٜ حملافع١ سهطَٛت ٚيعاقُتٗا" َس١ٜٓ امله٬"

١ُٖٝ املس١ٜٓ أْػ١ُ َع ظٜاز٠ َهططز٠ بػبب  ( أيف300)ٚز سعملس١ٜٓ امله٬ ايػهإ 

فٝٗا  ٚايع٬ز اٚض٠ يًتذاض٠ ٚايعٝـسٝح تػتكطب غهإ احملافعات اجمل نا١ًَ.يًُشافع١ 

ٚقس تٛغعت املس١ٜٓ بؿهٌ نبري ٚٚانض  .ايط٬ب يًسضاغ١ يف داَعاتٗا ٚغري شيونصيو ٚ

ٜٚتُٝع َٓاخٗا ايػاسًٞ بكٝف ساض شٚ ضطٛب١ ْػب١ٝ َطتفع١ ٚؾتا٤  خ٬ٍ ايػٓٛات ا٭خري٠.

ٍ َتٛغط ايططٛب١. ٚتكس نًٝٛ 426ض َعس٫ت ن١ُٝ ا٭ؾع١ ايؿُػ١ٝ يف امله٬ عٛايٞ )َعتس

(. ٚتكٌ َعس٫ت اؿطاض٠ يف ايكٝف إىل زضدات عاي١ٝ أقكاٖا يف ؾٗط 2نايٛضٟ/غِ

زضد١ ١ٜٛ٦َ( يف أفهٌ سا٫تٗا يف 2881زضد١ ١ٜٛ٦َ( ٫ٚ ٜكٌ املس٣ املتٛغط عٔ )3888أغػطؼ)

 ّ(. 2009أؾٗط ايؿتا٤ )اؾٗاظ املطنعٟ يإلسكا٤، 
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 : ةمبديِة امللال دراشة حاه –طريق اهديض

)ايسٜؼ( غكا٥كٗا ايعُطا١ْٝ املُٝع٠ َٔ سٝح أْٗا تتٛغط  تتُٝع َٓطك١ ايسضاغ١ املكةرس١

نُا تؿتٌُ ع٢ً تٛفط ٚ تٓٛع . أِٖ ؾطاٜني ٚ قاٚض اؿطن١ املطٚض١ٜ يف َس١ٜٓ امله٬

ترب سٞ ايسٜؼ املٓفص ا٭غاغٞ ٚ ٜعا٫غتعُا٫ت ٚ ا٭ْؿط١ ايتذاض١ٜ املدتًف١ ٚ ايةرف١ٝٗٝ. 

يًكازَني َٔ اػاٙ ايؿطم ٚايؿُاٍ ٚاحملط١ ا٭ٚىل يًكازَني َٔ تًو املٓاطل ٚاحملافعات. 

ٚ٭١ُٖٝ ٖصا ايططٜل فٗٛ عطن١ ٫خةرام املطنبات ٚايٓاق٬ت بهاف١ أْٛاعٗا. ٚعػب 

ٖٚٛ َا  ّ،2025% ست٢ ايعاّ 3.3َعس٫ت سطن١ املطنبات فإ ٖٓاى ظٜاز٠ غ١ٜٛٓ مبعسٍ 

غٝعٜس ايهػط ع٢ً ايططقات اؿاي١ٝ يف ٖصٙ املٓطك١ ٚغٝ٪ثط غًبا ع٢ً سطن١ املؿا٠ ٚأَِٓٗ  

 (.2009يف ظٌ عسّ ٚدٛز سًٍٛ َٓاغب١ ٚآ١َٓ )ناٌَ / باضاؾس 

 : اهوضع اهرآّ –املشاةاألرصفة وممرات 

َع  اهلااتكاؿاي١ٝ ع٢ً ططٜل ايسٜؼ ٚعسّ   املؿا٠َٓاغٝب ا٭ضقف١ ٚممطات  اخت٬فإٕ 

٠ ريبعهٗا ايبعض ٚٚدٛز سٛادع نج

ع٢ً ٖصٙ ا٭ضقف١  املؿا٠تعٝل سطن١ 

يٛسات  –سٛاض ا٭ؾذاض أ) َٔ

ٚضف  –عُس٠ اإلْاض٠ أ –اإلع٬ْات 

تؿٜٛٔ َٛاز  –يتكًٝض ايػٝاضات 

تؿهٌ ظاٖط٠  ٘(ايبٓا٤ ...ٚخ٬ف

 ًَشٛظ١ متٝع َٓطك١ ايسضاغ١. 

 هدراشة"املِطقة " ًوضوع اجسء ًّ وضح ت صورة  5شلى 

  :يف ًِطقة اهدراشة حركة املرور

إٕ َؿه١ً ايٓكٌ ٚاملطٚض ٚسطن١ ايػهإ تعترب َٔ أِٖ ايكهاٜا ٚاملؿانٌ ا٫دتُاع١ٝ 

 اييت تطتبط اضتباطا ٚثٝكا يف سٝا٠ ايػهإ َٔ سٝح زضد١ ٚعِٝٗ ٚثكافتِٗ يف أٟ َس١ٜٓ. 

يف َٓطك١ ايسضاغ١ مت َٚٔ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ ٚسكط اؿطن١ املطٚض١ٜ ٚنجاف١ ايػٝاضات 

٬َسع١ إٕ نجاف١ ايػٝاضات عاي١ٝ خاق١ يف ٚقت ايصض٠ٚ َع ٚدٛز نجري َٔ املكاحل 

اؿه١َٝٛ ٚاملساضؽ يف ٖصٙ املٓطك١، ٚيف ْفؼ ايٛقت فإٕ ايطقٝف غري ناف ٫غتٝعاب 

سطن١ املؿا٠ ٚأسٝاْا غري َٛدٛز ٚإٕ ٚدس ايطقٝف فإْ٘ ٜهٕٛ عاي١ غ١٦ٝ يًػا١ٜ مما ٜكعب 

 عًٝ٘، ٚدنعٌ َععِ املاض٠ ٜػريٕٚ يف عطض ايؿاضع مما ٜعطض سٝاتِٗ يًدطط ٚقس ايػري

 سسثت نجري َٔ اؿٛازخ املطٚض١ٜ يف ٖصٙ املٓطك١.
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 :  ًظآر اهوضع اهرآّ هورصيف مبديِة امللال

ْٛاعٗا أقاّ ايباسجإ بسضاغ١ َٝسا١ْٝ يًٛنع ايطأٖ ٭ضقف١ ٚممطات املس١ٜٓ ٚؼسٜس 

عسزا َٔ ايػًبٝات ٚاملؿانٌ اييت تعاْٞ َٓٗا ا٭ضقف١  ظٗطت ايسضاغ١أس ٚق ،ٚاغتدساَاتٗا

ٚنصيو املؿا٠، نُا أظٗطت ا٫غتط٬عات ا٭ٚي١ٝ اغتدساّ ٚانض ٚنبري ملُطات املؿا٠ يف 

َس١ٜٓ امله٬ باإلناف١ إىل ٚدٛز بعض املُطات شات َعاٜري َكبٛي١ ٜعٝب أغًبٗا غ٤ٛ 

 ا٫غتدساّ ٚغًٛنٝات ا٭فطاز.

 تاهرصيف يف احلرَ اجلاًعي ظاًعة حضرًو أوال:

تٓفٝص نًٝيت ايطب  ، سٝح متبعس إْؿا٩ٖاهتٌُ ٜداَع١ سهطَٛت مل  إٔبايطغِ َٔ 

٬ْسغ  ، َٚع شيواملتعسز٠ ٚ اييت تهِ أعسازًا نبري٠ َٔ ايط٬ب فكط بأقػاَُٗا ٚاهلٓسغ١

ٜتبع ا٭غؼ ٫ٚ  اٖتُاّ بأٟإٔ ايطقٝف يف ططقات ٚؾٛاضع اؿطّ اؾاَعٞ ٫ ذنع٢ 

سٝح إٔ عطض ، ايتك١ُُٝٝ ٚايتدطٝط١ٝ اييت ٜتِ َطاعاتٗا َٔ تكُِٝ ايططم ٚا٭ضقف١

املدتًف١ غٛا٤ قٛاعس  ا٭ؾػاٍَع ٚدٛز نُٝات َٔ  "َةر 1.00" ايطقٝف قًٌٝ دسًا ٫ ٜتعس٣

 كًفات املباْٞ ٚتؿٜٛٔ َٛاز ايبٓا٤ املدتًف١.  ٚأأسٛاض ايعٖٛض ٚا٭ؾذاض  أٚأعُس٠ اإلْاض٠ 

ايط٬ب إىل تطى ايطقٝف ٚايػري يف عطض ايؿاضع مما ٜعطنِٗ يًدطط  زعا ٖصا َاٚ 

 . إناف١ إىل أؾع١ ايؿُؼ اؿاض٠ ٚقت ايعٗري٠ طٛاٍ ايعاّ ايسضاغٞ تكطٜبا ٚاؿٛازخ

 اجلاًعةيف  تعويق عوى ًظآر اهصعوبات وًشاكى اهرصيفاهبعض اهصور و 6شلى 

ض نٝ ٛ ت ي ٠ ا ض ٛ ك ي اب ا ١ٓ ا٭غب  اؿًٍٛ املُه

ا٭ضن١ٝ  

يف اؿطّ 

اؾاَعٞ 

ؾاَع١ 

 سهطَٛت

 

 

ايطق           ٝف  -

 نٝل

اض - أس              ٛ 

ا٭ؾ    ذاض تؿ    ػٌ  

 ايطقٝف َععِ

 ٫ ٜٛدس ظٌ -

تٛغ ع١ ايطق ٝف   -

ض يع سز     بع طض ٜػُ 

 انرب بايػري فٝ٘

تؿ                طٝب  -

 َٓاغب

إدن   از َٓ    اطل   -

ظ  ٌ ميه  ٔ ايػ  ري   

ؽ   عًٝٗ   ا أٚ اؾً   ٛ 

 ؼتٗا

عُ     ٌ س     ادع    -

ْب    اتٞ َ    ج٬ ب    ني    

 ايططٜل ٚايطقٝف

 

ٜٛد                س    -

ضق    ٝف ٚيه    ٔ   

غ  ري ن  اف يػ  ري   

 ايط٬ب

تؿ              طٝب -

ايطق     ٝف غ      ري  

 دٝس
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أعُ  س٠ اإلْ  اض٠    -

 ؼتٌ ايطقٝف

 ايهٝل أق٬

ٚا٭غ                 ٬ى  

ايهٗطبا٥ٝ             ١ 

 تعطقٌ ايػري

تػ     ٝري َٛق      ع    -

ز    قاع       س٠ ٚعُ      ٛ 

 اإلْاض٠

تٛغ                   ع١   -

 ايطقٝف

 اهرآّ ملِطقة اهدراشة( )اهوضع ثاُيا: حاهة اهرصيف يف ًديِة امللال

 املؿا٠ضقف١ ٚممطات أتعٗط بك١ٝ ايكٛض ايػًبٝات ٚاملؿانٌ املتعسز٠ اييت تعاْٞ َٓٗا 

ْٗا قس أ إ٫ضقف١ ٚاغع١ ٕ بعض ا٭أ٢ ايطغِ َٔ ًٗا عَٝٚتػبب املداطط ٚاملؿانٌ ملػتدس

ٝب ٚغ٬مل يًُش٬ت ايتذاض١ٜ غنُٓا أٚيعطض ايبها٥ع  أٚتػتدسّ نُٛاقف يًػٝاضات 

 .إْٗا٤ أٚتبًٝط  أٟإٔ بعهٗا بسٕٚ  إىل باإلناف١

 ًديِة امللاليف  بعض اهصور و تعويق عوى ًظآر اهصعوبات وًشاكى اهرصيف 7شلى 

ض نٝ ٛ ت ي ٠ ا ض ٛ ك ي اب ا ١ٓ ا٭غب  اؿًٍٛ املُه

ٚقٍٛ  -

ايطقٝف إىل 

عطض نٝل 

دسا ٜٚعطض 

املاض٠ ـطط 

  ايػٝاضات

خطأ يف  -

تكُِٝ اؿسٜك١ 

ايٛغط١ٝ ٚؾبو 

 ُا١ٜاؿ

اعاز٠  تٓعِٝ 

اؿسٜك١ ٚتٛغع١ 

 ايطقٝف

َػ   اس١ ٖا٥ً   ١   

َ    ٔ اإلغ    فًت  

٫ٜع    طف امل    اض  

 .أٜٔ ٜػري فٝٗا

 

 خطأ ؽطٝطٞ -

٫ تٛدس ممطات  -

َؿ           ا٠ إؾ            اضات   

 ١  ٫ٚ تٛد       س  أضن     ٝ 

 ٚ ٓ    اطل   فٛاق    ٌ أ َ

 تؿذري١ٜ

إع         از٠ زضاغ          ١    -

ٜ           س    املٓطك           ١ ٚؼس

 خط              ٛط ايػ               ري  

َ انٔ عب  ٛض ٚغ  ري     ٚأ

 .املؿا٠

ٝ   ف املػ   اس١    - ؽف

اإلغ       فًت١ٝ ٚإن       اف١   

 ٚتٛظٜع غطا٤ ْباتٞ
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ٚد  ٛز ايػ  ٬مل  

يًُش              ٬ت  

ايتذاضٜ   ١ عً   ٢  

ايطق              ٝف  

 اـام باملؿا٠
 

خط       أ يف تك       ُِٝ   

 املب٢ٓ

 َٓػ                              ٛب  -

  ٢   ً َ   ٔ   احمل  ٬ت أع

 ايطقٝف َٓػٛب

   ٔ      َ  إظاي     ١ ايػ     ٬مل 

اـاق١  ع٢ً ا٭ضن١ٝ

 باملؿا٠

اضتفاع َٓػٛب 

 .ايطقٝف

 

خطأ تكُُٝٞ 

ميهٔ يهباض ٫

ايػٔ ٚا٭طفاٍ أٚ 

شٟٚ ا٫ستٝادات 

اـاق١ ايكعٛز 

 ع٢ً ايطقٝف

اضتفاع ايطقٝف 

 غِ 15ٜعٜس عٔ ٫

 

عسّ اغتُطاض١ٜ 

 .ايطقٝف
 

خطأ تكُُٝٞ 

َػتٜٛات كتًف١ 

يًطقٝف مما 

ٜػبب إىل ايكعٛز 

 ٚاهلبٛط

ٌ تكاطعات  تكًٝ

ايطقٝف قسض 

 اإلَهإ.

 

ساي ١ ايطق  ٝف  

ب   سٕٚ أٟ ْ    ٛع  

 ٛ اع َ        ٔ أْ        

ايتؿ         طٝبات  

 ٚاإلْٗا٤.

 

ُ اٍ ٚان  ض َ  ٔ    ٖإ

ا٭دٗ   ع٠ احملًٝ    ١  

 املػ٦ٛي١.

تبً     ٝط ا٭ضق     ف١    

ٚشيو بأْٛاع اي ب٬ط  

املػ     تدس١َ هل     صا  

 ايػطض.
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ايٓبات                ات  

ٚأعُ س٠ اإلْ  اض٠  

تع   ٛم سطن   ١   

 املؿا٠

 

   ُٞٝ خط    ا تك   ُ 

بٛن      ع أعُ      س٠  

اإلضؾ                ازات 

 ٚنصيو ايٓباتات

 

ع ايٓبات ات     اختٝ اض ْٛ 

اي    يت ت    ت٤٬ّ َ    ع   

ٝف ع     طض ايطق      

اختٝ        اض َٛق        ع   

َٓاغ    ب يٮعُ     س٠  

 اإلضؾاز١ٜ.

ز   - ٚد               ٛ 

إؾ                  ػا٫ت 

 ايطقٝف

ز   - ٚد               ٛ 

ايػ                   ٬مل 

ش                 ٬ت   يًُ

 .ايتذاض١ٜ
 

ُ اٍ ٚان  ض َ  ٔ    ٖإ

ا٭دٗ   ع٠ احملًٝ    ١  

املػ       ٦ٛي١ ع       ٔ  

 ايطقاب١.

ايعُ   ٌ عً   ٢ إظاي   ١   

ا٫عت    سا٤ات عً     ٢  

 ايطقٝف.

 اشتبياْ قاَ بٕ اهباحجاْ:

يتشكٝل ت١ُٝٓ سهط١ٜ  امله٬،مبس١ٜٓ ممطات ٚأضقف١ املؿا٠  ٜٗسف ا٫غتبٝإ يسضاغ١

ٚقس ٚنع ٖصا ا٫غتبٝإ  ـس١َ املٛاطٓني ٚاملكُٝني بٗا ٚت١٦ٝٗ ب١٦ٝ َطذن١ ٚقش١ٝ يًُؿا٠،

ْػد١ َٔ ا٫غتبٝإ ع٢ً ف٦ات  60)ًَشل( يًتعطف ع٢ً ايٛنع ايطأٖ، ٚمت تٛظٜع عسز 

ٚفكُا يًبٝاْات ٚايٓتا٥ر َٚػتٜٛات تع١ًُٝٝ كتًف١ ٚناْت ْتٝذ١ ا٫غتبٝإ ٚقٝاؽ َس٣ ايطنا 

 ايتاي١ٝ َٔ ا٫غتبٝإ

ٚدس إٕ ٖٓاى استٝاز ٚانض َٔ ايٓاؽ إىل ممطات املؿا٠ ٚا٭ضقف١  شات ايعطض  -

املٓاغب يًشطن١ ٚأنجط أَاْا، نُا ٚدس إٔ ٖٓاى اغتٝا٤ ٚانض َٔ ساي١ أضقف١ 

 املؿا٠ يف املس١ٜٓ.

ايب١ٝ٦ٝ ٚاملٓاخ١ٝ يًُس١ٜٓ  عٓاقط ا٭ضقف١ ٚممطات املؿا٠ ق١ًًٝ ٚغري َٓاغب١ يًشاي١ -

% يف َٛاقع 20نُا إٔ ْػب١ ا٭ؾذاض ق١ًًٝ دسُا َٚػت٣ٛ ايطنا عٓٗا ٫ ٜكٌ إىل 

 ق١ًًٝ ٚقسز٠ أٜهُا.

ٚدس إٔ إنا٠٤ ممطات املؿا٠ تعترب َٓاغب١ إىل سس َا سٝح أْٗا َطتبط١ بإْاض٠  -

ط َٔ أنج % ٜٚط60٣ايؿٛاضع ايط٥ٝػ١ٝ َٓٗا خاق١. ٚقس ٚقًت ْػب١ ايطنا إىل 

 َٔ ايع١ٓٝ أْٗا َٓاغب١. 70%
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يف املٓاطل اييت مشًتٗا ايسضاغ١ ق١ًًٝ أٚ تهاز تهٕٛ َعس١َٚ  تاؾًػات ٚاملع٬ -

ضغِ أْٗا يف َٓاطل خس١َٝ ٚػاض١ٜ أٚ يف َٓطك١ سطّ اؾاَع١ ايتعًُٝٞ. مل تعز 

 % نصيو.15% فكط  ٚيًُع٬ت 5ْػب١ ايطنا عٔ اؾًػات عٔ 

ٜها ق١ًًٝ ايعسز ٚغري َٛظع١ يف نٌ َهإ ٚٚقًت غ٬ٍ امل٬ُٗت ٚايٓفاٜات أ -

 %.90ْػب١ عسّ ايطنا أٚ عسّ ٚدٛزٖا إىل 

اجملػُات اؾُاي١ٝ يف املٓطك١ َٛدٛز٠ خاق١ يف ا٭َانٔ ايط٥ٝػ١ ٚيهٔ مبػت٣ٛ  -

%. أَا ايٓٛافري فٗٞ غري 50قًٌٝ ٚنعٝف أٜهُا ْٚػب١ ايطنا عٓٗا َكبٛي١ ٚٚقًت إىل

 يطنا فٝٗا عاي١ٝ.َٛدٛز٠ تكطٜبُا ْٚػب١ عسّ ا

تعاْٞ املس١ٜٓ ٚخاق١ َٓطك١ ايسضاغ١ َٔ نعف ٚق١ً اـسَات َجٌ أنؿاى  -

املططبات أٚ زٚضات املٝاٙ اييت تهاز ؽًٛ املٓطك١ َٓٗا باغتجٓا٤ بعض ق٬ت ايبكاي١ 

ٚاييت تكسّ خسَاتٗا يًُٓطك١ نًٗا ٚمل تتذاٚظ ْػب١ ايطنا عٔ  تايهافٝةرٜاأٚ 

%  بُٝٓا ْػب١ ٚدٛز زٚضات املٝاٙ مل تتعس٣ عٓس 20ٚدٛز أنؿاى املططبات عٔ 

% فكط، ٖٚٞ ْػب١ َتس١ْٝ دسُا يف َٓطك١ ػاض١ٜ 10ايع١ٓٝ املػتٗسف١ أنجط َٔ 

 %.90ٚخس١َٝ ١َُٗ ٚيف َٓار ضطب ٚ ساض سٝح بًػت ْػب١ عسّ ايطنا عسٚز 

١ % َٔ ايع١ٓٝ إٔ خاَات َٚٛاز ايتبًٝط املػتدس١َ  يف ممطات ٚأضقف55ٜط٣ سٛايٞ  -

% َٔ ايع١ٓٝ أٜها أْٗا َٓاغب١ إىل سس َا يف ساي١ إٔ تهٕٛ  30املؿا٠ َٓاغب١  ٜٚط٣ 

% َِٓٗ إٔ عطض املُطات غري َٓاغب ٚغري ناف ٜٚط٣ 50َهت١ًُ، بُٝٓا ٜط٣ 

% اْٗا َٓاغب١ إىل سس َا، ٜٚطٕٚ أْٗا أبعاز َكبٛي١ يًُطات. أَا ايطنا 35سٛايٞ 

 .%15ايتاّ عٔ عطض املُطات فًِ ٜتذاٚظ 

ٚدس إٔ أغًب َٔ مشًِٗ ا٫غتبٝإ غري ضانني عٔ أَانٔ عبٛض املؿا٠ ٚقس بًػت  -

 %.75ْػب١ عسّ ايطنا عٔ شيو إىل سٛايٞ 

خسَات ؾطنات املػفط ٚأَانٔ اْتعاض ايػٝاضات ٚأَانٔ ا٫ْتعاض نصيو ْػب١  -

% يف أفهٌ سا٫تٗا بُٝٓا ا٭َانٔ املدكك١ ٫ْتعاض 25-20ايطنا فٝٗا عسٚز 

ٚاؿاف٬ت ٚغٝاضات ا٭دط٠ ق١ًًٝ أٜهُا أٚ غري َٛدٛز٠ ٖٚٛ َا ٜعهؼ  ايػٝاضات

 ْككٗا ايٛانض ٚعسّ ضنا ايٓاؽ عٓٗا.
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٫ تٛدس َػاضات خاق١ بايسضادات نُا ٫ تٛدس يصٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١  -

َػاضات خاق١ أٚ خسَات نُا إٕ اغتدساَِٗ يٮضقف١ املٛدٛز٠ غري َٓاغب 

ف١ ايهبري باإلناف١ إىل عسّ ٚدٛز َٓشسضات يهجط٠ اْكطاع ٚاضتفاعات ا٭ضق

يًكعٛز أٚ ايٓعٍٚ نُا إٔ عطض ايطقٝف ٫ ٜٓاغب سطنتٗا أٚ زٚضاْٗا غايبا ٚمل 

 %.15تتعس٣ ْػب١ ايطنا عٓٗا 

% )ضانٞ ٚضانٞ إىل سس َا( 50َٛاقع ايٛسسات اإلضؾاز١ٜ ٫قت ْػب١ ضنا بًػت  -

ات غري َتٛفط٠ أق٬ ٖٚٞ ْػب١ َتٛغط١ َع ايعًِ إٔ ٖٓاى نجريا َٔ اـسَ

 يٛسات إضؾاز١ٜ. أٟيتهٕٛ هلا 

أظٗطت ايسضاغ١ عسّ ضنا ايٓاؽ ٚغ٤ٛ ساي١ ا٭ضقف١ ٚخسَاتٗا يف َٓاطل ايسضاغ١  -

 َٚس١ٜٓ امله٬ بؿهٌ عاّ.

  اهِتائج:

 رنًل ايبشح إىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر َٚٔ أُٖٗا:  -

ًت قطسا إٔ ايسضاغ١ مشًت َٓطك١ َطنع١ٜ ػاض١ٜ ٚؾطٜإ ض٥ٝػٞ نُا مش َع -

عًُٝا دسٜسا ٚقٝس اإلْؿا٤ ٖٛ داَع١ سهطَٛت نُا أخصت دع٤ُا َٔ َٓطك١ خٛض 

امله٬، ٖٚٞ َٓاطل ضاق١ٝ نجري٠ اؿطن١ ٚتعترب ١َُٗ إ٫ إٔ ممطات املؿا٠ مل 

تطم يًُػت٣ٛ املطًٛب ٚمل ؼكل ايهجري َٔ ؾطٚط ايطاس١ ٚايػ١َ٬ ٚا٭َإ 

 يًُؿا٠.

١ٝ ٚاملػ٦ٛي١ يف تٛفري ا٭ضقف١ يف دع٤ نبري َٔ ٖٓاى اٖتُاّ َٔ قبٌ اؾٗات املعٓ -

َٓاطل ايسضاغ١ خاق١ يف َٓطك١ خٛض امله٬ ٚيف أدعا٤ أخط٣ َٔ َٓطك١ ايسٜؼ 

إ٫ إٔ ايؿطٚط اي٬ظ١َ ٫ تٓطبل ع٢ً تًو ا٭ضقف١ ٚممطات املؿا٠ سٝح إٔ عطض 

يتعًٌٝ املُطات ٫ تتٓاغب َع اؿطن١ املطًٛب١ يًُؿا٠ ٫ٚ ؼكل ايطاس١ ايب١ٝ٦ٝ ٚا

 َٔ ايؿُؼ يف َععِ أٚقات ايٓٗاض.

ب٬ط يًتؿطٝب أٚ ايٓٗٛ  أٟٚدست أضقف١ نٝك١ دسُا نُا ٚدست أضقف١ بسٕٚ  -

غِ ٚضمبا إىل  25ٚبعض ا٭ضقف١ ٜعٜس اضتفاعٗا عٔ ايؿاضع )اضتفاع ايربزٚض٠( عٔ 

غِ أٚ أنجط ٖٚٛ اضتفاع عاٍ َٚتعب خاق١ يهباض ايػٔ ٚشٟٚ ستٝادات  35

 ٫ تٛدس هلِ أ١ٜ َػاضات خاق١ أٚ أَانٔ يكعٛز ا٭ضقف١.اـاق١ ايًصٜٔ 
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نجط٠ ايتكاطعات ٚايفتشات يف ا٭ضقف١ تتطًب فٗٛزا نبريا يًشطن١ ٚتعطقٌ  -

 ايػري املتٛاقٌ يف ممطات املؿا٠.

ايػٝاضات ٚاملطنبات يف ا٭ضقف١ ٚتكاطعاتٗا َٔ ايعطاقٌٝ ايهبري٠ إٜكاف  -

ططُا إنافُٝا ع٢ً سطن١ املاض٠ ٫غتدساّ املؿا٠ يٮضقف١ ٖٚٛ َا ٜؿهٌ خ

 ٚتٓك٬تِٗ، ٖٚٛ َا ٜعس تعسٜا ع٢ً سكٛم املؿا٠ يف اغتدساّ ايطقٝف.

ؽتٌ َساخٌ ٚغ٬مل املباْٞ َٚٓاغٝبٗا أدعا٤ َٔ ا٭ضقف١ ٖٚصا ضادع إىل غ٤ٛ  -

ايتكُِٝ ٚايتعُس يف اغتػ٬ٍ ايطقٝف إناف١ إىل نعف اؾٗات ايطقاب١ٝ يف تٓفٝص 

 سٜات.ايكٛاْني ٚإظاي١ ايتع

ٖٓاى تعسٜات ٚانش١ َٔ قبٌ احمل٬ت ايتذاض١ٜ ٚايبا٥عني يف اغتدساّ ايطقٝف  -

 ٚفطف ايبها٥ع.

تتٛفط ايعسٜس َٔ اـسَات املطًٛب١ ٚاملٛدٛز يف ساي١ غري َٓاغب١ أٚ اقٌ َٔ ٫ -

 املعاٜري املطًٛب١.

س١ٜٓ مل تطاعٞ اؾٗات املػ٦ٛي١ ضاس١ املٛاطٓني ٚاملاض٠ َٔ سطاض٠ ايؿُؼ ايك١ٜٛ يف َ -

امله٬ سٝح إٔ ايػطا٤ ايٓباتٞ قًٌٝ دسا َٚععِ ا٭ضقف١ ٚممطات املؿا٠ ٫ ٜتٛفط 

فٝٗا ايعٌ خاق١ ٚقت ايعٗري٠ اؿاض ٖٚصا أنجط ٚنٛسا يف ممطات َؿا٠ داَع١ 

سهطَٛت اؾسٜس٠ اييت تؿهٛ َٔ ممطات نٝك١ َؿػٛي١ بأعُس٠ اإلْاض٠ أٚ ست٢ 

َٔ يف ايؿاضع اإلغفًيت ايؿسٜس بايتؿذري ايصٟ ٜهطط ايط٬ب يًُؿٞ ايػري ا

 اؿطاض٠.

٫ تٛدس أَانٔ دًٛؽ أٚ أَانٔ َع١ًً ٖٚصا يٮغف ٚانض بؿس٠ يف داَع١  -

سهطَٛت سٝح ٜهطط ايط٬ب يًػري ايطٌٜٛ إىل بٛابتٗا اـاضد١ٝ يف ظطٚف ب١ٝ٦ٝ 

 قعب١.

فأْٗا تتعطض يًتدطٜب ٚ ايتًف ٚشيو بػبب  ا٭ضقف١ باغتدساّساملا ٜتِ ايبس٤  -

اؾ١ٜٛ أٚ ايب١٦ٝ احملٝط١ ٚ قس ٜهٕٛ ايػبب ا٭غاغٞ ٖٛ ا٭دٗع٠ احمل١ًٝ  ايعطٚف

 .ٚفايؼ املسٕ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ تٓفٝص أعُاٍ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ

 ٜؿهٌ أثاخ ا٭ضقف١ زٚضًا ًَُٗا يف ؼػني َػت٣ٛ ب١٦ٝ ايطقٝف. -

 إَاط١ ا٭ش٣ َٔ ايططٜل )زٜين، أخ٬قٞ( -
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 يٓتا٥ر َٚٔ أُٖٗا: رنًل ايبشح إىل فُٛع١ َٔ ا : توصياتاه

 إظاي١ ايتعسٜات اؿاي١ٝ ع٢ً ا٭ضقف١. -

 إعاز٠ ضقف ا٭ضقف١ ع٢ً إٕ تهٕٛ يف َػت٣ٛ ٚاسس ٚبأضنٝات خؿ١ٓ َٚٓاغب١. -

ازٜل          - ت سعِٝ ا٭ضق ف١ باملفطٚؾ ات املدتًف ١ نا٭ؾ ذاض ٚأعُ س٠ اإلن ا٠٤ ٚاملكاع س ٚق ٓ 

 ايكُا١َ َع َطاعا٠ املػت٣ٛ اؿهاضٟ يًذُٗٛض يف تًو املٓطك١.

ٕ تػٔ ايتؿطٜعات اي٬ظ١َ ؿُا١ٜ ا٭ضقف١ َ ٔ ايتع سٜات ٚإي عاّ ٬َنٗ ا بايعٓاٜ ١ بٗ ا       أ -

 ٚاحملافع١ ع٢ً ْعافتٗا ٚاملػاعس٠ يف فطؾٗا)ؾذط٠، َكاعس دًٛؽ،...........(.

إٕ تػ  ٔ ايتؿ  طٜعات اي٬ظَ  ١ يتك  ُِٝ ع  طٚض ا٭ضق  ف١ مب  ا ٜهف  ٞ ؿطن  ١ املؿ  ا٠         -

 عًٝٗا.

ملد اضز بؿ  هٌ دٝ  س َٚٓاغ ب ٜه  ُٔ ؼسٜ  س ٚ     دن ب تك  ُِٝ املٝ ٍٛ عٓ  س امل  ساخٌ ٚ ا    -

  ا٭ضن١ٝ.تكًٌٝ ايتػري املفاد٧ يف املٍٝٛ ايعطن١ٝ ع٢ً طٍٛ 

ٚشيو َ ٔ خ ٬ٍ املػ ادس     املؿاضن١ ايؿعب١ٝ يف تٛع١ٝ املٛاطٓني يًشفاظ ع٢ً ا٭ضقف١ -

 ٚاملساضؽ ٚاإلشاعات املط١ٝ٥ ٚاملػُٛع١.

 .ٚايبًسٜاتاحمل١ًٝ  ا٭دٗع٠ ايعٌُ ع٢ً ت١٦ٝٗ ا٭ضقف١ يًُؿٞ عًٝٗا ٚشيو َٔ خ٬ٍ -

َ  ٔ أخط  اض املطنب  ات   املؿ ا٠ عًٝٓ ا ايك  ٍٛ: إٔ ا٭ضق  ف١ ٚد ست أق  ٬ً يته  ُٔ سٝ  اٙ       -

ٚن  طٚض٠ َ  ٔ ايتؿ  سز ب  اإلدطا٤ات ايطازع  ١ مل  ٔ ٜؿ  ػٌ ا٭ضق  ف١ ٜٚؿ  ٛٙ َٓع  ط امل   سٕ           

 إىل ظدم١ كٝف١ يف كتًف ا٭ٚقات. اٚذنٛهل
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 المراجع :

١ٝ   ايجكاف١“( 1982أبٛ غاظٟ، بسض)  (1 يف قه  ت  ٬َ ٔ.. ت أ ايف اجملً ١ املعُاضٜ ١،    ”ٚ

 ،ايكاٖط1.٠ايعسز 

ني ( 2000أدمس، ناٌَ عبس ايٓاقط)  (2 اعس ؼػ ٛ ٚق ٞ ٚأغؼ  ايعُطاْ ايتدطٝط  "

" ط١ٜ ملك ا  ٕ ملس ملؿا٠ با ا ٚططم   ٞ اٯي املطٚض  طٜٛط ططم  املطٚض يف ايؿاضع  -ْس٠ٚ ٚت

  ٍ داَع   ١  -َطن   ع ايسضاغ  ات ٚايبش   ٛخ ايب٦ٝٝ  ١    -ا٭غ  ٝٛطٞ، ايٛاق   ع ٚامل  أَٛ

 .2000ابطٌٜ  9أغٝٛط 

ٞ " (2009ادمس، ناٌَ عبس ايٓاقط ٚ باضاؾس، خايس ْاقط )  (3 ٯي ا ض  ٚ ط مل ا طن١  س

ملؿا٠ ٚ  ّ 2009، زٜػُرب 17ف١ً داَع١ سهطَٛت ، اجملًس ايجأَ ، ايعسز "ا

ؼ (، "1990ايػباؾٞ، عًٞ أدمس ) (4 جملاي ا  ّ ٛ ُٖٚ ض٠  عُا اي يف  ض  ٛ ٚق ت  ًُا ن

 " ١ٝ ً حمل ، َطنع ايسضاغات ايتدطٝط١ٝ 109ايعسز ف١ً عامل ايبٓا٤، ا

 ايكاٖط٠. -ٚاملعُاض١ٜ

١َ ايفٛظإ، ايؿٝذ قاحل بٔ فٛظإ "  (5 ط نيأس ًُ ملػ ا ، املًُه١ زاض ايكاغِ "ش١ٜ 

 ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.

١ ("  2002ايطٌٜٛ، سامت عبس املٓعِ )  (6 طن س ت  ا ض ملػا  ٕ ا ط عُ اي  ِ ايتكُٝ ؼ  أغ

"  ١ٜٚ ا ط ش ايك ل  ط ملٓا ملؿا٠ با ُطا١ْٝ يف املٓاطل ايكشطا١ٜٚ ْس٠ٚ ايت١ُٝٓ ايع ا

 2002( ْٛفُرب 4-2) ٚاإلغهإايعا١َ ا٭ؾػاٍ َٚؿه٬ت ايبٓا٤ فٝٗا ، ٚظاض٠ 

 .ايطٜاض-املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

7)  ( ٕ مي١"(. 2013باظٖري، أدمس ٚآخطٚ ايكس مله٬  ا َس١ٜٓ  ط  ٚتطٜٛ  ٌ عح  "تأٖٝ

 داَع١ سهطَٛت.  -ن١ًٝ اهلٓسغ١-ؽطز غري َٓؿٛض

٘ باملػت٣ٛ (، "1989ط٩ف عًٞ )سػٔ، عبس اي  (8 املكط١ٜ ٚع٬قت املس١ٜٓ  يف  طقٝف  اي

" ٟ يًُذتُع  -9-داَع١ ا٭ظٖط –امل٪متط ايعًُٞ ا٭ٍٚ يه١ًٝ اهلٓسغ١  اؿهاض

  ،  ايكاٖط1989.٠زٜػُرب  12

خٌ ؿٌ ( 1987عبس ايػُٝع، قُس ) (9 ت نُس َا اـس ٚ اقع  ٛ مل ا ت  ٚعا ط َؿ "

" ط َك يف  احملسٚز   ٌ ايسخ ٕ ش٣ٚ  إغها  ١ً  غاي١ َادػتري، داَع١ أغٝٛط.ض َؿه
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زضاغ١ -( "َعابط املؿا٠  بني اؾػٛض ٚا٭ْفام1992عبس املككٛز، ضَهإ ) (10

 .1992عح امل٥ٌٛ  -135ؼ١ًًٝٝ" عامل ايبٓا٤ ايعسز 

ض٠ ( 1995غٝح، قُٛز قُس )ع٬ّ، أدمس خايس ٚ (11 ٚ جملا ا ط  ٝ ط " ؽ

١ٝ  "، ايكاٖط٠. ايػهٓ

َٚػتك( 2000عٜٛؼ، قُس أدمس )  (12 سانط   "" ط ٛ ٝ مبس١ٜٓ أغ املطٚض   ٌ  -ْس٠ٚ ب

َطنع ايسضاغات ٚايبشٛخ -املطٚض يف ايؿاضع ا٭غٝٛطٞ، ايٛاقع ٚاملأٍَٛ

 .2000ابطٌٜ  9داَع١ أغٝٛط  -ايب١ٝ٦ٝ

ايٛظاض٠ يًؿ٦ٕٛ ايف١ٝٓ، ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ أيًًُه١ ايعطب١ٝ  ١ٚناي (13

اؿٖ ( 1426ايػعٛز١ٜ ) م  ط ط اي ١َ إلْؿا٤  عا اي ت  اقفا ٛ مل ا "" ط١ٜ  .ه

 ايعطب١ٝ املًُه١– ٚايكط١ٜٚ ايبًس١ٜ ايؿ٦ٕٛ ٚظاض٠ايٛظاض٠ يًؿ٦ٕٛ ايف١ٝٓ،  ١ٚناي (14

"ٖ ( 1426) ايػعٛز١ٜ ضع ا ٛ ايؿ ٚ م  ط ط ض باي ع اؾ ٚ ضقف١  ا٭ ٌ تكُِٝ  ٝ ايطبع١  "زي

 ٖ 1426ا٭ٚىل 

 .2009زضاغات اغتط٬ع١ٝ يٮضقف١ يف َس١ٜٓ امله٬ قاّ بٗا ايباسجإ  (15

16)  Littlefield, David. 2008 (Metric Handbook Planning And Design 
Data) Third. Edition, Elsevier Ltd. Printed and bound in Great 

Britain. 
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 : المالحق

           ا٫غ تبٝإ اي صٟ ق  اّ ب ٘ ايباسج  إ يتذُٝ ع بٝاْ  ات ا٭ضق ف١ ٚاخ  ص ضأٟ عٝٓ ات كتًف  ١

 : باإلناف١ إىل قٝاؽ ايطنا ٚٚدٛز اـسَات

ط ٔ مم ٝاْات ع  :ات املؿا٠ب

 %45 اسٝاْا %45  ْعِ %٫10 ممطات املؿا٠ ؟فهٌ ايػري  يف ٌٖ ت 1

 %95  ْعِ %5  ٫ ٌٖ تطغب يف تطٜٛط املعٜس َٔ ا٭ضقف١ ٚممطات املؿا٠ ؟ 2

ٛ غطنو عٓس ايصٖاب ملُطات املؿا٠ ؟ 3  يًعبٛض اٯَٔ ٚاؿكٍٛ ع٢ً ظٌ َاٖ 

 نِ 1 –ّ  30َا بني َتٛغط  ؿا٠ ؟َا ٖٞ املػاف١ اييت تكطعٗا يتكٌ ٭قطب ممط َ 4

 25ّ –ّ  5َا بني َتٛغط  َا ٖٞ املػاف١ اييت تطاٖا َٓاغب١ يتكٌ ملُط َؿا٠ ؟ 5

 زقٝك٘ 45 -10َا بني َتٛغط  َا ٖٞ ايفةر٠ ايع١َٝٓ اييت متهٝٗا يف ممط املؿا٠ ؟ 6

ا٭ضقف١ ٚممطات املؿا٠  :عٓاقط 

 ايتؿذري  (أ 

 ٫ ٜٛدس اضغري ض ضاض إىل سس َا ضانٞ ايعٓكط ّ

 %20 %60 %20 %0 نجاف١ ايتؿذري ٚايٓباتات 1

 %30 %40 %25 %5 أْٛاع ا٭ؾذاض ٚايٓباتات 2

 %15 %45 %40 %0 َٛاقع ا٭ؾذاض ٚايٓباتات  3

 %30 %30 %40 %0 ؾهٌ أٚع١ٝ ايٓباتات 4

 %40 %40 %20 %0 أغط١ٝ أسٛاض ايؿذط 5

 : اإلنا٠٤ (ب 

 ٫ ٜٛدس ضغري ضا ضاض إىل سس َا ضانٞ ايعٓكط ّ

 %0 %25 %45 %30 ؾهٌ أعُس٠ اإلنا٠٤ 6

 %0 %25 %50 %25 ؾس٠ اإلنا٠٤ 7

 %0 %30 %60 %10 َٛاقع أعُس٠ اإلنا٠٤ 8

 : اؾًػات ٚاملكاعس (ز 

 ٫ ٜٛدس غري ضاض ضاض إىل سس َا ضانٞ ايعٓكط ّ

 %40 %40 %20 %0 ؾهٌ اؾًػات 9

 %35 %60 %5 %0 عسز اؾًػات 10

 : ايتعًٌٝ ٚاملع٬ت (ز 
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 ٫ ٜٛدس غري ضاض ضاض إىل سس َا ضانٞ ايعٓكط ّ

 %50 %35 %15 %0 َٛقع املع٬ت 11

 %50 %35 %15 %0 املع٬ت ؾهٌ 12

 : تغ٬ٍ ايٓفاٜا (ٙ 

 ٫ ٜٛدس غري ضاض ضاض إىل سس َا ضانٞ ايعٓكط ّ

 %35 %55 %10 %0 عسز غ٬ٍ ايٓفاٜات 13

 %35 %40 %25 %0 ؾهٌ غ٬ٍ ايٓفاٜات 14

 : ضف ايطشاش ْع١ُٚأايٓٛافري  (ٚ 

 ٫ ٜٛدس غري ضاض ضاض إىل سس َا ضانٞ ايعٓكط ّ

 %70 %30 %0 %0 عسز ايٓٛافري 15

 %70 %30 %0 %0 ؾهٌ ايٓٛافري 16

 %60 %30 %10 %0 أْع١ُ ضف ايطشاش 17

 : اي١ُٝاجملػُات اؾ (ظ 

 ٫ ٜٛدس غري ضاض ضاض إىل سس َا ضانٞ ايعٓكط ّ

 %30 %40 %25 %5 اجملػُات اؾُاي١ٝ) عسز( نِ  18

 %30 %20 %35 %15 أؾهاٍ اجملػُات اؾُاي١ٝ 19

 : خسَات ممطات املؿا٠ (ح 

 ٫ ٜٛدس غري ضاض ضاض إىل سس َا ضانٞ ايعٓكط ّ

 %30 %45 %20 %5 أنؿاى بٝع املططبات 20

 %50 %40 %10 %0 زٚضات املٝاٙ ايعا١َ 21

 : خاَات ايتبًٝط ٚايطقف ٚاملػتدس١َ (ط 

 ٫ ٜٛدس غري ضاض  سس َاضاض إىل ضانٞ ايعٓكط ّ

ايتبً     ٝط   َٚ     ٛاز  خاَ     ات  22

 .ٚايطقف املػتدس١َ
55 30% 55% 10% 

 %5 %55 %30 %10 أيٛإ ايتبًٝط ٚايطقف 23

 %5 %45 %35 %15 عطض ممطات املؿا٠ 24

)س   ٛاف  ؾ   هٌ اي   ربزٚضات  25

 .ْٚٛعٝتٗا ايطقٝف(
5% 40% 40% 15% 

 %15 %35 %45 %5 ايربزٚضات أيٛإ 26



 

 
 
 

 
  التطبيقيةللعلوم 

دراسية حالية  والطميوح اإلمكاهيياتيف املديوية اليمويية بيين  (الرصييفممرات املشاة )
 خالد السقاف د. ياسر،  بكير نعبد الرحمد. زكريا |                                       اليمن –مديوة املكال 

 
 

 ا عبود صالح باحويرثليبي، سالم مبارك صالح بن قديم  |                                   

 
 

 

 م2017ديسمبر-يوليو( 17( المجلذ )8العذد )

 

ISSN : 2410-7727 

33 
 

ٚايػ١َ٬ املطٚض١ٜعٓاقط   : ايططٜل 

 ٫ ٜٛدس غري ضاض ضاض إىل سس َا ضانٞ ايعٓكط ّ

 %30 %45 %25 %0 أَانٔ عبٛض املؿا٠ 1

شٟٚ ا٫ستٝادات خسَات سطن١  2

 اـاق١
10% 5% 15% 70% 

 %25 %50 %20 %5 اْتعاض ايػٝاضات أَانٔ 3

 %30 %40 %20 %10 ا٫ْتعاض أَانٔعسز  4

 %30 %35 %25 %10 ٓاع١َٝٛاقع املطبات ايك 5

 %50 %25 %10 %15 ايع٬َات ا٭ضن١ٝ 6

 %50 %15 %25 %10 َكسات ايػٝاضات 7

َٛاق      ف اْتع      اض اؿ       اف٬ت    8

 ٚغٝاضات ا٭دط٠
10% 25% 45% 20% 

 %25 %25 %35 %15 َٛاقع ايًٛسات اإلضؾاز١ٜ 9

 %15 %40 %30 %15 َٛاقع ايًٛسات اإلع١ْٝ٬ 10

 %15 %30 %35 %20 ع١ْٝ٬َكاغات ايًٛسات اإل 11

 %65 %15 %20 %0 املػاضات اـاق١ بايسضادات 12

ايطن ٝاؽ   : اق

 غري ضاض ضاض إىل سس َا ضانٞ متاَا ايعٓكط

 %55 %35 %10 مبا مت تطٜٛطٙ اَس٣ ايطن
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