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 :مقدمة

 

ها وللمجتمع عامة تتضمن قلة تكلفة التملك والصيانة، ورفع مستويات اللياقة البدنية عامة، وحاجتها تقدم الدراجات الهوائية مزايا عديدة لمستخدمي

 .إلى حيز صغير فقط للحركة واإلصطفاف بالمقارنة مع السيارات، والرفق بالبيئة

سيس مشروع يهدف إلى نشر ثقافة إستخدام مركز زها الثقافي لألطفال بتأ/ ولذلك، قام مركز دراسات البيئة المبنية بالتعاون مع مؤسسة زها 

 .الدراجات الهوائية في األردن سواء كان ذلك بهدف الرياضة أو التنقل

  

 وتضمن الجزء األول من المرحلة األولى من هذا المشروع إستبيان كان قد نشر في

األردني بخصوص إستخدام الدراجات الهوائية  بهدف التعرف على آراء ومالحظات وتجارب أوسع شريحة ممكنة من المجتمع 0212حزيران  11

وتم  مشاركاً، 402الإلستبيان  وقدقام بتعبئة .إذ أن ذلك سيساعد إلى حد كبير في تأسيس وتطوير هذا المشروع الذي يهدف إلى خدمة المجتمع عامة

اتهم بخصوص إستخدام الدراجات الهوائية في نشر تقرير يحتوي على نتائج اإلستبيان وآراء المشاركين واقتراح 0212تشرين الثاني  14في 

 .المسارات التي اقترحها المشاركون للدراجات الهوائية أيضاً  األردن، ويعرض

  

 يعرض هذا التقرير، وهو الجزء الثاني من المرحلة األولى من المشروع، فوائد ركوب الدراجات الهوائية، ويحتوي على معلومات عن اإلشارات

وتفاعل  الطرق المخصصة للدراجات الهوائية، كما يعرض مشاريع مسارات الدراجات الهوائية في العديد من بلدان العالمالمرورية وعالمات 

 .مستخدميها معها

 

 

 فوائد ركوب الدراجات الهوائية

 

ول منذ أربع سنوات الذي لم وكان ذلك اليوم األ. تم منع السيارات من السير في شوارع مدينة بوغوتا في كولومبيا ٤٢٢٢شباط  من سنة  ٤٢في 

يقتل فيه أحد بسبب حوادث المرور، وكذلك انخفضت حاالت دخول المستشفيات بنسبة الثلث تقريباً، وأصبحت طبقة الضباب السامة التي تغطي 

 .المدينة أقل كثافة

 

في السويد أن األشخاص الذين يحتاجون إلى أكثر من  فمثالً، تبيّن دراسة  أجريت. هناك عالقة واضحة بين شكل المدينة والمشاكل اإلجتماعية فيها

كما أن األشخاص الذين يسكنون في أحياء يعتمد التنقل . أكثر عرضة للطالق من غيرهم% ٢٢دقيقة للتنقل بين أماكن سكنهم وأماكن عملهم هم  ٢٤

ألحياء التي يمكن التنقل فيها سيراً على األقدام والتي تتقارب فيها إعتماداً أساسياَ على السيارات هم أقل ثقة بغيرهم من هؤالء الذين يسكنون في ا

 .فيها المناطق السكنية والتجارية ومناطق الخدمات والعمل

 

فبينما زاد ثراء البريطانيين بنسبة . لم يرافق عقود التطور اإلقتصادي في أواخر القرن العشرين تحسن مواز في الظروف النفسية والصحية السائدة

 .لك الفترة، إال أن معدل األمراض النفسية والعصبية ارتفعفي ت% ٢٢

  

ً الإن المدن التي تتوفر فيها حياة ذات مستوى أفضل من حيث المال و وتبيّن الدراسات أن . فرص والتجدد هي أيضاً األكثر إزدحاماً وكلفة وتلوثا

 .ألغنى هناكسكان مدينة لندن هم األقل سعادة في بريطانيا بالرغم من أنها المدينة ا

 

في قام باحثون في إنجلترا بإقناع بعض المتطوعين بارتداء قبعات مزودة بأقطاب كهربائية أثناء التنقل، ووجدوا أن األشخاص الذين يتنقلون 

اص الذين أما األشخ. طيارون الحربيون أو أعضاء شرطة مكافحة الشغبالالسيارات أو القطارات يواجهون توتراً أسوأ من ذلك الذي يواجهه 

 .يتنقلون على راحتهم، سواء كان ذلك سيراً على األقدام أو على الدراجات الهوائية، فقد تبيّن أنهم يستمتعون بوقتهم خالل التنقل

 

إن ركوب دراجة هوائية . سعرة حرارية في األسبوع على األقل من خالل ممارسة التمارين الرياضية ٤٢٢٢تشير البحوث إلى الحاجة لحرق 

وتبين دراسة بريطانية . سعرة حرارية في حال ركوب دراجة هوائية مرتين في اليوم ٤٢٢٢ولكن يتم حرق  .سعرة حرارية في الساعة ٠٢٢ يحرق

 .أن ركوب دراجة هوائية لمدة نصف ساعة يومياً يحرق ما يقارب خمسة كيلوغرامات من الدهون في السنة

 

 %.٢٢دقيقة يومياً هم أقل عرضة لإلصابة بمرض السكري بنسبة  ٠٢ات الهوائية لمدة تزيد عن وجد باحثون في فنلندا أن الذين يركبون الدراج

 

ن أظهرت دراسة في بريطانيا أن األشخاص الذين يركبون الدراجات الهوائية للوصول إلى أماكن عملهم هم أقل تعرضاً للتلوث من الذين يتنقلو

 .بالسيارات بنسبة مرتين إلى ثالث مرات

 

ميالً في األسبوع يقلل من اإلصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة  ٤٢للجمعية الطبية البريطانية، فإن ركوب الدراجات الهوائية لمسافة وفقاً 

ميالً في األسبوع  ٤٢موظف في الخدمة المدنية أن الموظفين الذين يركبون الدراجات الهوائية لمسافة  ٠٢٠٢٢٢وقد أظهرت دراسة تابعت%. ٤٢

 .من زمالءهم الذين ال يركبون الدراجات الهوائية% ٤٢قل عرضة لإلصابة بأمراض القلب بنسبة هم أ

 

أن الشخص البالغ الذي يركب دراجة هوائية ( European Cyclists Federation) وجدت دراسة قام بها االتحاد األوروبي لراكبي الدراجات

 .ياقة شخص أصغر منه سناً بعشر سنوات، ويعيش لمدة سنتين أكثر من المعدل العامبإنتظام يتمتع إجماالً بمستوى لياقة بدنية يعادل ل
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ق تعطي المرافق المشتركة للمشاة ولراكبي الدراجات الهوائية مزايا متعددة للمشاة ولذوي اإلحتياجات الخاصة إذ أنها تشّكل شبكة من الطر

ً والمسارات والتقاطعات ذات المستوى المتميز، وبالتالي تو  .فر لمستخدميها بيئة أكثر أماناً وترحيبا

 

ً سباق( University of the Andes)، نظمت جامعة األنديز في كولومبيا ٤٢٠٠في عام  شخصاً بحيث تنقل كل ثالثة منهم  ٠٤للتنقل شارك فيه  ا

من ثالثة مواقع مختلفة في مدينة بوغوتا واتجهوا وقد بدأوا . باستخدام نظام الباصات السريعة أو حافلة عادية أو سيارات خاصة أو دراجات هوائية

كيلومتراً في الساعة مما أعطاهم وقتاً إضافياً لتناول القهوة والراحة قبل وصول  ٤٠١٤وقد فاز راكبو الدراجات بمعدل سرعة . إلى حرم الجامعة

كيلومتراً في  ٠٤١٠ص السريع الذي سار بمعدل سرعة كيلومتراً في الساعة، وقبل وصول البا ٠٤١٤السيارات الخاصة، التي سارت بمعدل سرعة 

 .كيلومتراً في الساعة ٠٠١٢وبلغ معدل سرعة الحافلة العادية . الساعة

 

وتحتاج . إن ركوب الدراجات الهوائية يقلل من الحاجة إلى صناعة السيارات وإلى صيانتها والتخلص منها بعد أن تصبح غير صالحة للحركة

 .ن الطاقة والمواد الالزمة لصناعة سيارةفقط م% ٤صناعة دراجة 

 

٪ من إنبعاثات ثاني ٠٢أن السيارات تنتج أكثر من ( National Geographic)بينت دراسة في الواليات المتحدة قامت بها ناشونال جيوغرافيك 

. جين المنتجة سنوياً في الواليات المتحدة٪ من إنبعاثات أول أكسيد الكربون وحوالي نصف إنبعاثات أكسيد النيترو٠٢أكسيد الكربون وأكثر من 

 .في المقابل، فإن الدراجات الهوائية هي وسيلة تنقل ال تسبب التلوث إذ أنها ال تستخدم أي نوع من الوقود األحفوريو

 

 بوغوتا، كولومبيا  -مشروع سيكلوروتا 

 

 :لمحة عامة

ً فوق سطح  م٤٢٤٤بوغوتا هي عاصمة كولومبيا، وتقع على إرتفاع  وتتميز المدينة بإختالف . البحر، أي أنها واحدة من أكثر عواصم العالم إرتفاعا

 .طبيعتها الجغرافية وتنوعها؛ فهي ذات بيئة سهلية منبسطة من الشمال إلى الجنوب، ولكنها تتصف باإلنحدار من الشرق إلى الغرب

 

 :مشروع سيكلوروتا

، إذ أراد تطوير ٠٩٩٠مية التي قام بها إنريكي بيناسوال حينما أصبح رئيس بلدية بوغوتا عام إن مشروع سيكلوروتا هو الخطوة األولى واألكثر أه

ويتكّون مشروع سيكلوروتا من واحدة من أطول شبكات ممرات الدرجات الهوائية في العالم إذ يبلغ طول الشبكة . مدينة صحية خالية من السيارات

 .يع الرئيسية والحدائق العامة ومراكز المجتمعكم وتربط سكان المدينة بطرق الباص السر ٠٢٢

 

مرات مائية إن المشروع فريد وناجح إذ أخذ تصميمه بعين اإلعتبار طبيعة المدينة الجغرافية ومعالمها الطبيعية والمبنية من مرافق أساسية وتالل وم

ً  ٠٠٠٤٢٢ويستعمل مشروع سيكلوروتا أكثر من .ومتنزهات وذلك لتسهيل الحركة فيه  (من مجموع سكان المدينة% ٠١٤أي أكثر من ) شخصا

ً  ٠٤٢٠٢٢٢يقومون من خالله بـما يقارب   .رحلة يوميا

 

 

 :التصميم والتطبيق
بقيمة إستثمار أولية تعادل  ٠٩٩٩، وبدأ العمل على تنفيذه في عام ٠٩٩٠تم اإلنتهاء من تحضير المخطط الشمولي لمشروع سيكلوروتا في عام 

 .ريكيمليون دوالر أم ٤٢٠٤٤

 

وقد كان من المقرر . ٤٢٢٤و ٤٢٢٠، ثم تم تطوير شبكة مكّملة من الممرات بين عامي ٤٢٢٢كم من المشروع في عام ٠٠٢تم اإلنتهاء من تنفيذ 

 .٤٢٢٢، ولكن العمل على تنفيذه انتهى قبل ذلك، في عام ٤٢٢٩اإلنتهاء من تنفيذ المشروع عام 

 

 

 :من الممراتيتكون مشروع سيكلوروتا من ثالث شبكات 

 

 كما ترتبط . تربط هذه الشبكة مراكز المدينة ومناطق التعليم والعمل الرئيسية بالمناطق السكنية األكثر كثافة: شبكة الممرات الرئيسية

 .بشبكة الممرات الثانوية للدرجات الهوائية

 

 المرافق المهمة بشبكة الممرات الرئيسيةتربط هذه الشبكة المناطق السكنية والمتنزهات والمراكز و :شبكة الممرات الثانوية. 
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 وتتواجد هذه الممرات على أطراف . تربط هذه الشبكة األماكن الترفيهية والطرق الخارجية بالشبكتين األخرتين :شبكة الطرق التكميلية

 .األنهر وتعد جزءاً من نظام متنزهاٍت طولي في المدينة

 

 :تأثير المشروع على المجتمع

خدام الدراجات الهوائية في بوغوتا ال يقتصر على الحد من اإلنبعاثات الكربونية وتوفير الوقت، بل تتعدى ذلك لتتضمن زيادة درجة إن أهمية إست

 وكذلك أدى. المساوة بين سكان المدينة، وهذا شيء مهم، خاصة في كولومبيا التي تحتل المركز الثامن عالمياً بين بلدان العالم من حيث عدم المساواة

 .إستخدام الدرجات الهوائية في بوغوتا إلى التقليل من الجرائم إذ أصبحت الشوارع مأهولة أكثر بالمستخدمين

 

 ٤٤٠٢٢٢فقد ارتفع عدد مستخدمي الدراجات الهوائية في بوغوتا من . وقد أدى إستخدام الدراجات الهوائية في بوغوتا إلى تغيير ثقافة التنقل فيها

ً  %٠٠سنوات أو حوالي  ٢خالل % ٤٢٠، أي بنسبة زيادة مقدارها ٤٢٢٢مستخدم في عام  ٠٠٠٤٢٢ى إل ٤٢٢٢مستخدم في عام   .سنويا

 

ً  ٠٤٢٠٢٢٢وقد استخدم مشروع سيكلوروتا لتسيير  ، بينما لم تستخدم الدراجات حينما بدأ العمل على المشروع عام ٤٢٢٢في عام  رحلة يوميا

 .يومية في بوغوتافقط من مجموع الرحالت ال% ٢٠٤إال لـ  ٤٢٢٢

 

 وقد ساعد انتشار الدراجات. مسكناً على معدل دراجتين لكل منزل ٠٤٩٢٠٢٢من مساكن بوغوتا البالغ عددها % ٤٢تحتوي أكثر من 

 .في تحسين صحة سكان المدينة عامة

 

من راكيبي % ٠٠ستخدمه أكثر من من راكبي الدراجات الهوائية بإستخدام سيكلوروتا للوصول إلى أماكن دراستهم، وي% ٠٤يقوم أكثر من 

 .الدراجات للتنقل بين أماكن عملهم وأماكن سكنهم

 

بالرغم من التوسع في  ٤٢٢٢حالة في عام  ٢٢إلى  ٤٢٢٠حالة في عام  ٠٠٤وقد انخفضت حاالت الوفاة المرتبطة بإستخدام الدرجات الهوائية من 

إصابة  ٤٢٤٢، أو من %٠١٠اإلصابات المرتبطة بإستخدام الدرجات الهوائية بنسبة كذلك انخفض عدد . وارتفاع عدد مستخدميها شبكة سيكلوروتا

 . في تلك الفترة% ٠٠، هذا بالرغم من  إرتفاع عدد مستخدمي الدرجات الهوائية بنسبة ٤٢٢٢إصابة في عام  ٤٤٠٤إلى  ٤٢٢٠في عام 

 

 :البيئةتأثير المشروع على 
وهي الوحدة المستخدمة لقياس : CO2e)طن في إنبعاثات مكافيء ثاني أكسيد الكربون  ٢٢٢٩ إنخفاضاً بمقدار ٤٢٢٢في عام  بوغوتاشهدت 

وقد وصل المقدار التراكمي لهذا اإلنخفاض من مكافيء ثاني أكسيد . من مستخدمي سيكلوروتا سيارتهم في بيوتهم% ٢بسبب ترك ( بصمة الكربون

 .طن ٠٢٠٢٠إلى  ٤٢٢٢و ٤٢٢٠الكربون بين عامي 

 

 :اإلقتصادالمشروع على تأثير 
دوالر أمريكي شهرياً،  ٢٢وبلغ إجمالي التوفير لكل مستخدم لسيكلوروتا . مليون دوالر أمريكي ٢٢ بلغ إجمالي التوفير السنوي في إستهالك الوقود

ً  ٢٠٢أي   .دوالر أمريكي سنويا

 

وتبلغ قيمة اإلستثمار . خصصة لإلستثمار في المشاريع العامةوقد قامت إدارة مدينة بوغوتا بإنشاء مشروع سيكلوروتا من خالل ميزانيتها الم

 ٤٤٢٠٢٢٢ ٤٢٢٤وقد تضمنت نفقات المشروع حتى عام . دوالر أمريكي ٠٢٢٠٢٢٢المباشر لتشييد كيلومتر واحد من شبكة الممرات ما يقارب 

 .مليون دوالر أمريكي ٤٢ي دوالر أمريكي خصصت للدراسات والتصاميم األولية، بينما بلغت كلفة تشييد المشروع حوال

 

دوالر أمريكي لكل متر طولي، ويتم إضافة طبقة من  ٢٠٢يتم القيام بصيانة دورية لحواف المسارات كل ستة أشهر بقيمة  :تكاليف التشغيل السنوية

 .دوالر لكل متر مربع ٠٤١٤الطالء الحراري ألسطح ممرات المشروع كل سنتين بقيمة 
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 لهوائية حول العالممشاريع ركوب الدراجات ا

 

 المدن الصديقة للسكان

 كوبنهاغن، الدنمارك 

 

   

 

بتنفيذ عدة مشاريع تهدف إلى  1690وقد قام مسؤولو المدينة إبتداًء من عام . بذل القائمون على كوبنهاغن جهوداً كبيرة لتصبح المدينة صديقة للمشاة

ركبات والمناطق المخصصة للمشاة بدالً من التركيز على محاولة تسهيل تدفق تحسين حركة المشاة وإلى تطوير توازن بين المناطق المخصصة للم

وكذلك أضيفت في . من سكان المدينة دراجاتهم الهوائية للتنقل بين منازلهم وأماكن عملهم% 13ونتيجة لذلك، يستخدم اليوم . حركة المركبات

كما تم تحويل العديد من شوارع المدينة إلى . ها لحركة المركبات إلى حد كبيرالمدينة ممرات خاصة للدراجات الهوائية وُحددت السرعة المسموح ب

 .مناطق للمشاة فقط مما حفّز سكان المدينة على التوقف عن إستخدام سياراتهم

 

البدء بهذه على ستة أضعاف المساحات الخالية من السيارات مقارنة بما كانت تحتوي عليها قبل  1669وأصبحت كوبنهاغن تحتوي بحلول عام 

متراً مربعاً من المساحات الخالية  122,222سنوياً منذ البدء بهذه المشاريع مما وفر %  1 - 0وقد انخفض عدد مواقف السيارات بنسبة . المشاريع

غ اليوم نسبة وتبل. وأصبح من الممكن بسبب ذلك تحويل العديد من مواقف السيارات إلى حدائق ومساحات عامة. 1664من المركبات بحلول عام 

 . من حركة المرور اإلجمالية% 42التنقل مشياً على األقدام في وسط مدينة كوبنهاغن 

 

 09كم وتتكون من  122وقامت مدينة كوبنهاغن مؤخراً بإنشاء أول مسارات سريعة مخصصة للدراجات الهوائية، وهي جزء من شبكة تغطي 

وستزيد هذه الشبكة عدد مسارات الدراجات الهوائية في كوبنهاغن . ويلة بضواحي المدينةوتتصل هذه المسارات المخصصة للرحالت الط. مساراً 

ً  22.1ويتوقع أن تساعد في خفض اإلنفاق العام على خدمات مثل الرعاية الصحية بنسبة % 11بنسبة   .مليون يورو سنويا

عدد الدراجات الهوائية في شوارع المدينة، وبالتالي التقليل من  والهدف من إنشاء هذه المسارات السريعة هو التقليل من عدد السيارات وزيادة

وتحتوي هذه الشبكة على ميزات مبتكرة لتشجيع السكان على ركوب الدراجات الهوائية لمسافات طويلة، مثل محطات لتزويد . األزمات المرورية

 .كبي الدراجات عدم التوقف في حال قيادة دراجاتهم بسرعة معينةعجالت الدراجات الهوائية بالهواء وإشارات مرورية مبرمجة بطريقة تسمح لرا

 

 بيونس آيرس، األرجنتين

 

 

 

وتضمن المشروع تقديم قروض بدون . مشروعاً لتخفيف اإلزدحام المروري وتحسين مستوى الحياة في المدينة 0226أطلقت بيونس آيرس في عام 

راء الدراجات الهوائية من محالت تجارية موزعة في أرجاء المدينة وتسديد قيمتها من فوائد لشراء دراجات هوائية بحيث يمكن لسكان المدينة ش

وقد نجح هذا البرنامج إلى حد كبير إذ منح أكثر من (. دوالر أمريكي 1.6)بيزو شهرياً  02خالل دفعات تمتد على مدى ست سنوات وال تزيد عن

 .يوم من اإلعالن عن المشروع 11قرض آخر خالل أول  2222قرض وبدأ العمل على منح  312

 

 ً وكذلك أنشأ من خالل . ويرى أصحاب المحالت التجارية أن هذا البرنامج شجع الناس على شراء الدراجات الهوائية لهم وألفراد عائالتهم أيضا

كيلومتر في نهاية  112مسافة إلى كيلومتراً من الممرات المخصصة للدراجات الهوائية في المدينة، على أن تصل ال 33  0210ابرنامج بحلول عام 

 .من سكان المدينة المعروفة بحركة السير العدوانية أصبحوا يستخدمون الدراجات الهوائية للتنقل فيها 19222وتشير الدراسات إلى أن . 0211
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تطوير العشرات من األحياء  إلى مسارات خاصة بالباص السريع، وتم de Julio 9تحويل عشرين شارع للسيارات في منطقة  0211وتم في عام 

بالدورة التاسعة من جائزة النقل  0212وفازت المدينة في عام . في وسط المدينة بحيث تصبح مناطق صديقة للمشاة ولراكبي الدراجات الهوائية

اثات ثاني اكسيد الكربون وفي لما قدمته من تحسينات لنظام النقل والتنقل وأيضاً في الحد من إنبع" Sustainable Transport Award"المستدام 

  .تعزيز سالمة المشاة

 

إلنتاج سلسلة من الملصقات ليتم نشرها كجزء من حملة لتشجيع " La Comunidad"بتوكيل المكتب األرجنتيني " Better By Bike"كما قامت 

لى رسومات ألعضاء من جسم اإلنسان وجمل الفتات مصممة بطريقة مبتكرة تحتوي ع 1وتضمنت الحملة . الناس على ركوب الدراجات الهوائية

 .تدل على فوائد ركوب الدراجات الهوائية

 

 السياحة واالقتصاد والشركات المحلية

 نيوزيالندا

 

   

 

أُنشىء و .خالل قمة الحكومة للعمل 0226في عام  The Nga Haerengaمشروع نيوزيالندا للدراجات الهوائية المعروف بـ استُحدثت فكرة 

ويهدف المشروع إلى توفير . في أنحاء مختلفة من البلد" الرحالت الممتعة"م المشروع ولتغطية كلفة بناء شبكة من مسارات صندوق خاص لدع

ة فرص عمل مختلفة على المدى القريب، وإيجاد الظروف المناسبة لتحسين اإلقتصاد على المدى البعيد، باإلضافة إلى توفير تجربة ممتعة وصحي

وتوفير عوائد إقتصادية وإجتماعية وبيئية إيجابية  -مع التركيز على السياحة  -مكنهم من التعرف على معالم البلد بشكل أفضل لسكان نيوزيالندا ت

 .مختلفة للمجتمعات التي تمر بها مسارات الدراجات الهوائية

 

مسار )ة شملت أربعة من المسارات التي تم إنشاؤها وقامت وزارة األعمال واإلبتكار والوظائف في نيوزيلندا بنشر تقييم للمشروع من خالل دراس

 Motuمن مرتادي مساري % 43ويشير التقرير إلى أن ( . Queenstownومسار  Motuومسار " الجبل إلى البحر"ومسار  Hurakiسكة حديد 

التي تمر بها هذه المسارات لغاية  من هؤالء الزوار قدموا إلى المناطق% 92هم من الزوار إلى المنطقة، في حين أن " الجبل إلى البحر"و

منهم كانوا من الزوار إلى المنطقة، وشكلت نسبة الزوار القادمين % 41، فإن Hurakiأما بالنسبة لمستخدمي مسار سكة حديد . إستخدامها تحديداً 

 .من مجموع الزوار% 36إلى هذه المنطقة لغايات إرتياد هذا المسار بشكل رئيسي 

 

شروع أثر إيجابي على إقتصاديات المناطق التي تمر فيها المسارات، إذ بينت الدراسات بأن عدد العمال الذين تم توظيفهم لغايات وقد كان إلنشاء الم

مؤسسة تجارية محلية، وبينت هذه  216وشملت الدراسات . 0211و  0211عامل بين عامي  1222إلى  022إنشاء هذا المسار إرتفعت من 

كما أفاد أصحاب هذه المؤسسات بأن إفتتاح هذه المسارات كّون ما . اتها تعود إلى المسارات التي تمر في مناطقهامن عائد% 1المؤسسات أن 

ويفيد واحد من سبعة من القائميين على هذه المؤسسات بقيامه بتوسعة مجال . يقارب خمسين فرصة عمل بدوام كامل لسكان المناطق التي تمر بها

 .بسبب إفتتاح هذه المسارات( ته أو بإضافة خدمات جديدة للخدمات األصلية التي كانت هذه المؤسسات تقوم بتوفيرهاأي بزيادة سعة خدما)عمله 

 

، وهي من أشهر سكك الحديد األولى في نيوزيلندا، بأن يشاركوا في مشروع إنشاء مسار "أوتاجو"واتفق القائمون على سكة الحديد المركزية 

وأظهر اإلستبيان اإلستطالعي . ة من حملة التسويق الشاملة لمسارات الدرجات الهوائية التي تقوم بها نيوزيلندا حول العالمللدرجات الهوائية لإلستفاد

مليون دوالر نيوزيالندي لإلقتصاد المحلي سنوياً، وهذا  10.0بأن هذا المسار يجلب  0211في حزيران " أوتاجو"لمسار سكة الحديد المركزية 

 .0226رها خمسة ماليين دوالر نيوزيالندي عن العائدات لعام يشكل زيادة مقدا
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 نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية 

 

  

 

ير نشرت دراسة أجرتها دائرة النقل في نيويورك بأن عدد المحالت التجارية المؤجرة بمحاذاة مسارات الدراجات الهوائية في منطقة تايمز سكو

"Times Square " مما يدل على أن الشوارع التي تُخصص للمشاة والدراجات الهوائية تساعد في دعم عمل 0212عام  في% 31ازداد بنسبة ،

على ( المفصولة)كما وجدت الدراسة بأن بناء مسار للدراجات الهوائية المحمية . المؤسسات التجارية الصغيرة، حتى في فترات الكساد اإلقتصادي

ر إيجابي على أداء المحالت التجارية الصغيرة المتواجدة على الشارع إذ شهدت هذه المحالت إرتفاعاً في طول الشارع التاسع في المدينة كان له أث

فقط خالل نفس % 1وبالمقابل بلغت نسبة الزيادة في مبيعات المحالت الصغيرة في منطقة مانهاتن عامة . بعد إنشاء المسار% 26المبيعات بنسبة 

 .الفترة

 

نسبياً لألشخاص الذين يتنقلون في الشوارع باستخدام الدراجات الهوائية أن يتوقفوا عند المحالت التجارية الصغيرة مقارنة  كذلك تبين أنه من السهل

. بهؤالء الذين يستخدمون سياراتهم، إذ أن الترجل عن الدراجات الهوائية وإيجاد مكان إلصطفافها أسهل مما هو الحال مع مستخدمي السيارات

رى أن مستخدمي الدراجات الهوائية ينفقون مبالغ مالية أكبر في المحالت التجارية المحلية على مدى فترة شهر مما يدل على أن وتشير دراسة أخ

 .اإلستثمار في إنشاء مسارات للدراجات الهوائية يساعد في دعم المؤسسات التجارية الصغيرة

 

 سان فرانسيسكو، الواليات المتحدة األمريكية 

 

   

 

تصميم شارع فالنسيا في سان فرانسيسكو الذي يحتوي على أربعة مسارات ليشمل ممرات خاصة بالدراجات الهوائية والمشاة، أفاد بعد أن أعيد 

منهم أن عدد السكان المحليين الذين يتسوقوا محلياً قد ازداد بسبب % 92وذكر . من أصحاب المحالت التجارية المحلية أن مبيعاتهم ازدادت% 22

كما أفاد ثلثا القائمون المحالت التجارية المحلية بأن أوضاعها . لتنقل في فترة زمنية أقل وفي ظروف أكثر مناسبة بعد تنفيذ المشروعالقدرة على ا

 .تحسنت بشكل عام

 

 تطوير ثقافة ركوب الدراجات الهوائية

 اسطنبول، تركيا
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صفتها وسيلة من وسائل النقل وذلك لتحسين الصحة والسالمة العامة يحاول القائمون على مدينة اسطنبول تشجيع إستخدام الدرجات الهوائية ب

 .ونوعية الهواء وأيضاً الحياة والعمل عامة في اسطنبول، وكذلك لتخفيف مستويات اإلزدحام المروري العالية التي تشهدها المدينة

 

اإلفتقار إلى وجود ثقافة إستخدام الدرجات الهوائية في المجتمع وعلى الرغم من أنه تم إنشاء مسارات خاصة للدرجات الهوائية في المدينة، إال أن 

فعلى سبيل المثال، يستخدم . فقد قام العديد من سكان المدينة بإساءة إستخدام هذه المسارات أو قاموا بمحاولة عرقلة إستعمالها. أعاق نجاح المشروع

تشييد مسارات للدراجات الهوائية في شارع بغداد،  0210رين الثاني من عام وقد تم في تش. السكان العديد من هذه المسارات إلصطفاف سيارتهم

ولكن السلطات قامت بإزالتها بعد شهر واحد من . كم12وهو طريق رئيسي في الجانب اآلسيوي من اسطنبول يحاذي بحر مرمرة ويبلغ طوله 

نجاح هذه المبادرة بالطريقة التي كانت مخططة لها عدم وجود  ومن األسباب األخرى لعدم. إنشاءها بسبب معارضة سائقي المركبات لوجودها

هم الحواجز والفواصل بين هذه المسارات وطرق السيارات، باإلضافة إلى أن مستخدمي هذه المسارات غالباً ما كانوا يواجهوا العقبات في طريق

المسارات بالمياه وعدم توفر األماكن المناسبة إلصطفاف وكانت هناك مشاكل أخرى كما في إنغمار . التي تتضمن سالت المهمالت واألشجار

 .الدرجات الهوائية

 

التعاونية  NWXSEمنظمة عالمية تتكون من أعضاء شركة )Yard 9 و ( جمعية للنقل المستدام) Embarq Türkiyeوقد قامت كل من 

ظيم ورش عمل ومحاضرات لنشر ثقافة التنقل بإستخدام لمعالجة هذه القضايا، وبدأوا بتن" اسطنبول BikeLab"بإطالق مشروع ( الهولندية

 الدرجات الهوائية يديرها مختصون ومستخدمو الدرجات محليون وعالميون بهدف جعل الدرجات الهوائية جزءاً أساسياً من منظومة وسائل النقل

 .نوعة لتشجييع السكان على إستخدام الدرجات الهوائيةكما قاموا بإطالق حمالت من خالل وسائل اإلعالم والبرامج التلفزيونية المت. في اسطنبول

 

إلى اإلستفادة من القاعدة الجماهرية الكبيرة والمتنوعة للرياضة في تركيا لتكون عامالً داعماً لنشر ثقافة " اسطنبول BikeLab"ويسعى مشروع 

كما تعمل . جات الهوائية مشابهة لسباق فرنسا للدرجات الهوائيةإستخدام الدرجات الهوائية للتنقل بين متابعي الرياضة من خالل إقامة سباق للدر

"BikeLab على تصميم مسارات مالئمة للدراجات الهوائية في أنحاء مختلفة من المدينة" اسطنبول . 

 

 كراكاس، فنزويال

 

 
 

بهدف لفت اإلنتباه لمشاكل ( mimes)يين تعيين إيمائ -التي تتصف شوارعها وأرصفتها بالفوضى العارمة  -قرر رئيس بلدية كراكاس في فنزويال 

وقام هؤالء اإليمائيون بتشجيع السائقين على ربط . المرور وتعزيز السلوكيات اإليجابية لقيادة المركبات والحد من العادات السيئة في الشوارع

شارات الحمراء، وقاموا بمساعدة المشاة على أحزمة األمان بطريقة ساخرة واإليماء لراكبي الدراجات النارية للتوقف عند إشارات الوقوف واإل

 .وقاموامن خالل بذلك بنشر روح المرح والدعابة في المدينة، وكانت هذه التجربة طريقة فعالة لتحسين حركة المرور فيها. عبور الشوارع

 

ن رئيس بلدية المدينة السابق أنتانوس موُكس قد قد وقد استلهمت هذه المبادرة من مبادرة مماثلة كانت قد نفذت في مدينة بوغوتا في كولومبيا، إذ كا

 .إيمائي ليحلوا محل شرطة السير إذ أنه كان مقتنعاً بأن الكولومبيين أكثر خوفاً من التعرض للسخرية من التعرض للغرامات 202عين 

 

 بيروت، لبنان

   

مخصصة للدراجات الهوائية، إال أن ركوب الدراجات الهوائية في على الرغم من أن مدينة بيروت تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة والمسارات ال

من المؤسسات المعروفة التي تعنى بركوب " Beirut By Bike"تعد . المدينة يعد من األنشطة المعتادة لدى السياح والسكان بهدف التنقل والترفيه
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محالت تأجير الدراجات الهوائية موزعة على طول الواجهة البحرية محلية تضم العديد من ( نادي)وهي مؤسسة . الدراجات الهوائية في المدينة

 .وتنظم المؤسسة أيضاً فعاليات وأنشطة لركوب الدراجات الهوائية باإلضافة إلى مبادرات خيرية. للمدينة

 G"قامت بها جمعية بدأ هذا المشروع كمبادرة . ، تم إنشاء أول مسار مخصص للدراجات الهوائية في بيروت٤٢٠٢في شهر أيار من عام 

Association "يتكون هذا المسار البسيط من ممر تم طالؤه باللون األزرق في منتصف . وهي منظمة غير حكومية تعنى بقضايا البيئة والطاقة

 .رصيف الكورنيش، الذي يعد من أكثر المساحات العامة إزدحاماً في المدينة

كما واجه المشروع (. وليس الحالي)بأنه كان قد رخص من قبل رئيس بلدية بيروت السابق  لكن هذا المشروع واجه مشاكل سياسية محلية نظراَ 

مثل مقاومة كبيرة من قبل مستخدمي الكورنيش نظراً بأن الممر يقع في منتصف الرصيف الذي يجذب أعداد كبيرة من الناس للقيام بأنشطة مختلفة 

 .وإيقاف المشروع تبعاً لهذه المشاكل واإلعتراضات وسيتم إزالة الممر. المشي والركض والصيد والجلوس

ن ومع ذلك، يتم حالياً بناء مشروع جديد لركوب الدراجات الهوائية كجزء من مشروع الواجهة البحرية الجديدة في منطقة وسط بيروت بالقرب م

كما تم إضافة . ئية ومسارات مخصصة للركضوتم إنشاء مسارات مخصصة بالدراجات الهوا". بييل"مركز بيروت الدولي للمعارض والترفيه 

وتم . بإنشاء محطة لتأجير الدراجات الهوائية بالقرب من المنطقة" Beirut By Bike"وقامت مؤسسة . عالمات مخصصة مطلية على األرض

يث يتصل مع ممر آخر يمتد على كم يمتد من منطقة أسواق بيروت إلى الواجهة البحرية الجديدة ح 1اإلنتهاء من تنفيذ مسار للدراجات مسافته 

 .كم 1.1مسافة 

 دبي، اإلمارات

   

كم من المسارات المخصصة  412قامت هيئة الطرق والمواصالت في دبي بتطوير خطة شاملة للمشي وركوب الدراجات الهوائية تهدف إلى توفير 

 . يرهالركوب الدراجات الهوائية في المنطقة التجارية وفي المناطق المحيطة التي يتم تتطو

ية تعنى هذه الخطة بأمور تتعلق بفصل مسارات الدراجات الهوائية عن مسارات المشاة وتوفير مصفات للدراجات وإنشاء مسارات للدراجات الهوائ

 .في المناطق الترفيهية باإلضافة إلى تحديد المواد المناسبة لبناء هذه المسارات وأنظمة الفتات مخصصة لهذه المسارات

كم من مسارات الدراجات الهوائية في مناطق مختلفة في  122اإلنتهاء من بناء  ٤٢٠٠الطرق والمواصالت في شهر آب من عام أعلنت هيئة 

. نةالمدينة بما في ذلك الحدائق العامة والشوارع الموصولة مع محطات المترو باإلضافة إلى المناطق المجاورة التي يتم تطويرها خارج المدي

 .كم 41كم و  1.1التي تغطيها هذه المسارات بين وتتراوح المسافات 

كم من مسارات الدراجات الهوائية في مناطق مختلفة في  122اإلنتهاء من بناء  ٤٢٠٠أعلنت هيئة الطرق والمواصالت في شهر آب من عام 

. لمجاورة التي يتم تطويرها خارج المدينةالمدينة بما في ذلك الحدائق العامة والشوارع الموصولة مع محطات المترو باإلضافة إلى المناطق ا

 .كم 41كم و  1.1وتتراوح المسافات التي تغطيها هذه المسارات بين 

: يحتوي الرابط التالي على معلومات عن مسارات الدراجات الهوائية في دبي

www.dubairoadsters.com/events_safeplacetoride.html#twohttp:// 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dubairoadsters.com/events_safeplacetoride.html#two
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 شيكاغو، الواليات المتحدة

   

 

إلى تطوير البنية التحتية في مدينة شيكاغو لتشمل شبكة من مسارات الدراجات الهوائية " 0202شوارع شيكاغو للدراجات الهوائية "يهدف مشروع 

 .وفير ظروف مريحة وأكثر أماناً لجميع سكان المدينة لقيادة الدراجات الهوائيةويهدف المشروع أيضاً إلى ت. كم 1214يمتد طولها 

 وكانت خطة المشروع قد وضعت بعد عقد سلسلة من اإلجتماعات العامة مع سكان المدينة وإستشارة المجتمعات المحلية فيها، مما أعطى السكان

كم والذي  032شبكة مسارات الدرجات الهوائية الحالية التي تغطي الفرصة لعرض آراءهم ومقترحاتهم بخصوص المشروع الذي سيوّسع 

 .سيتضمن أيضاً دراسة األوضاع الحالية لهذه المسارات وتحديد الثغرات والعوائق التي تتضمنها

 

فبعد إنشاء مسارات . ئتهابدأت دائرة النقل في شيكاغو بإنشاء مسارات خاصة بالدرجات الهوائية في مناطق مختلفة حول المدينة وقامت بتقييم كفا

في فترة % 26، مثالً، ُوجد أن إستخدام الدرجات الهوائية هناك ارتفع بنسبة "Elston"منفصلة عن حركة السيارات على طول شارع ايلستون 

 .لشارعكما نتج عن هذا المشروع أيضاً تخفيف سرعة السيارات المارة في ا. في فترة بعد الظهر% 90.1الذروة الصباحية وبنسبة 

 

 ،"”Kinzieكم في شارع  كنزي  2.4، أنشئ أول مسار للدرجات الهوائية مزود بحواجز تفصله عن حركة السيارات يمتد 0211وفي حزيران 

 Milwaukee)الذي يربط إثنين من أكثر مسارات الدراجات الهوائية إستخداماً في شيكاغو، وهما موجودان على امتداد شارَعْي ِولز وميلووكي 

Avenue  وWells Street) . من ركاب الدراجات الهوائية قاموا بتغيير % 21وبيّن إستبيان كان قد طرح على مستخدمي هذا المسار أن

بأمان  المسارات التي يستخدمونها في العادة إلستخدام هذا المسار الجديد المفصول بالحواجز، مما يدل على أن راكبي الدراجات الهوائية يشعرون

كما أفاد ما يقارب نصف من قاموا . إستخدام المسارات المفصولة بحواجز عن حركة السيارات مقارنة مع إستخدامهم للمسارات العادية أكبر حين

بعد % 11وارتفع عدد راكبي الدرجات في شارع كنزي بنسبة . بأخذ اإلستبيان بأن سلوكيات سائقي السيارات تحسنت بعد إنشاء هذا المسار المحمي

 .لمسارإنشاء ا

 لندن، إنجلترا

   

 

مشروع  -وهي الجهة الحكومية المحلية المسؤولة عن أنظمة النقل في مدينة لندن اإلنجليزية  - ”Transportation for London (TfL)“أطلقت 

وائية المفصولة عن وذلك لتشجييع السكان على إستخدام مسارات الدرجات اله 0212باركليز للمسارات السريعة للدراجات الهوائية في صيف عام 

وتهدف . وتتكون هذه المسارات السريعة من ممارات مخصصة للدراجات الهوائية تربط وسط مدينة لندن مع المناطق المحيطة بها. حركة السيارات

TfL  خالل تحسين  وذلك من( 0222مقارنة بعام ) 0201بحلول عام % 222من خالل هذا المشروع إلى زيادة إستخدام الدرجات الهوائية بنسبة

 .ظروف ركوب الدراجات لمستخدمي الدرجات الهوائية الحاليين باإلضافة إلى تشجييع اآلخرين على البدء بإستخدامها

 

وهذه المسارات مطلية . 0219كما سيُفتتح عدد من المسارات الجديدة بحلول عام . وقد أنشئت حتى اآلن أربعة مسارات سريعة للدرجات الهوائية

 .حتى اآلن% 32وقد ارتفع إستخدام هذه الممرات بنسبة . رق إلظهارها مقارنة بباقي أجزاء الشارعباللون األز
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 سالمة الطريق

 باريس، فرنسا 

 

   
 

حملة ضخمة إستجابة إلرتفاع نسبة حوادث السير في المدينة تركزت على سالمة المرور وعلى توعية السائقين  0229بدأت مدينة باريس في عام 

العادات غير القانونية لمستخدمي الطرق كما في حال السائقين العدوانيين وراكبي الدراجات الذين يتجاهلون إشارات التوقف  والمشاة بخصوص

وكان الهدف من هذه الحملة تذكير . وإشارات المرور وأيضاً المركبات التي تتعدى على األرصفة ومسارات الباصات والدراجات الهوائية

وتضمنت الحملة نشر الفتات في الباصات وفي الصحف تحتوي على . م الحوادث تحدث بسبب تجاهل قوانين المرورمستخدمي الطرق بأن معظ

 .وتم أيضا وضع قصاصات تأخذ أشكال أشخاص وتحتوي على أسماء ضحايا حوادث المرور وحقائق وأرقام عن الحوادث. تعليقات قوية ومؤثرة

 

مخالفات المرور كما في مخالفات كرة القدم إذ بدأوا بإصدار بطاقات صفراء لمستخدمي الطريق الذين وقام أفراد شرطة المرور بتطبيق تنبيهات 

 .0223مخالفة لراكبي الدراجات الهوائية في عام  3222وقد أصدروا . يرتكبون مخالفات مرورية بسيطة ولكن خطرة

 

 طبوغرافية المدينة

 تروندهايم، النرويج

 

 
 

وكانت بلدية المدينة قد استثمرت . يم الجبلية، ُولدت فكرة مصاعد الدراجات الهوائية لزيادة نسبة إستخدامها في المدينةنظراَ لطبيعة مدينة تروندها

ثالثة ماليين دوالر أمريكي إلنشاء عدة مسارات مخصصة للدراجات الهوائية ولكن التنقل بإستخدام الدراجات الهوائية كان محدوداً بسبب 

بوسائل جديدة وفعالة لرفع نسبة استخدام شبكة مسارات  1660ولذلك فكر مخططو حركة المرور في المدينة في عام . جبليةطبوغرافية المدينة ال

 .الدراجات الهوائية، فظهرت فكرة مصاعد الدراجات الهوائية

  

من أهم عناصر البنية التحتية في تروندهايم التي هي ثالث أكبر مدينة في النرويج ويصل  Trampeوأصبح مصعد الدراجات الهوائية المعروف بـ 

وقد ساعد . وتحتوي المدينة على أكبر نسبة إلستخدام الدراجات الهوائية في النرويج. طالب 12,222نسمة يتضمنوا  112,222عدد سكانها إلى 

وقد تبيّن أن . مرة 002,222الذي يقع بين مركز المدينة وحرم جامعة المدينة أكثر من المشروع مستخدمي الدراجات الهوائية على عبور التل 

 .من مستخدمي مصاعد الدراجات الهوائية هم من الطالب% 12

 

 مشروع تشارك الدرجات الهوائية

 نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية
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ص يوفر أنظمة تشاركية للدرجات الهوائية، ويعد أكبر مشروع للتشارك في هو برنامج شراكة بين القطاعين العام والخا CitiBikeإن مشروع 

ويهدف هذا المشروع إلى توفير وسائل إضافية للتنقل في جميع أنحاء المدينة وإلى الحد . إستعمال الدرجات الهوائية في الواليات المتحدة األمريكية

من الرحالت التي تتم من خالل السيارات تقطع % 12ئرة النقل في نيويورك أن ووجدت دا. من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحوادث المرور

وبما أنه يمكن . منها تقطع مسافات تقل عن خمسة كيلومترات% 19كم، وأن  1.9منها تقطع مسافات تقل عن % 00، وأن م 422مسافات أقل من 

 .قررت المدينة البدء بمشروع لتشارك الدرجات الهوائية عبور جميع هذه المسافات بسهولة من خالل إستخدام الدرجات الهوائية،

 

يتكون هذا المشروع من مجموعة من الدراجات المصممة بطريقة خاصة يتم إصطفافها وقفلها في محطات موزعة في أنحاء مختلفة من المدينة، 

ستخدمين إستئجار الدراجات لمدة يوم أو حتى أسبوع، ويمكن للم. ويمكن إستئجار هذه الدرجات من أي من هذه المحطات ثم إعادتها إلى أي منها

 .كما يمكن للمستخدمين اإلشتراك ببرامج تسمح لهم بإستئجار الدراجات لمدة شهر أو حتى سنة. ويتم تزويدهم برقم سري لفك قفل الدراجة

 

. مستخدم خالل أول شهرين فقط من البدء به 21,222وقد بلغ عدد مستخدمي المشروع . محطة 112بـ  0211وقد افتتح المشروع في أيار من عام 

 .0211رحلة يومياً خالل تشرين األول من عام  20,222وقام مستخدمو الدراجات بـ 

 

 اإلشارات المرورية وعالمات الطرق المخصصة لمستخدمي الدراجات الهوائية 

 

             
 

 

 المخصصة لمستخدمي الدراجات الهوائية أنواع اإلشارات المرورية

تنطبق هذه العالمات على جميع مستخدمي الطريق، وهي مصممة لتنظيم وتنسيق تقاطع حركة : يمية لمسارات الدراجات الهوائيةإشارات تنظ -

 (الصورة على اليمين) .راكبي الدراجات مع حركة المشاة والسيارات

رات في إتجاه مساراتهم تستخدم هذه اإلشارات إلرشاد سائقي الدراجات الهوائية بخصوص تغي: إشارات إرشادية لمسارات الدراجات الهوائية -

ومن الممكن وضع نفس اإلشارة اإلرشادية إلرشاد سائقي الدراجات الهوائية . وإعطائهم معلومات عن إتجاه المسارات والمسافات وأماكن الوصول

 .يعة هذه المساراتفي أكثر من مكان على طول المسار إلعالمهم بأنهم على المسار المخصص للدراجات الهوائية ولتزويدهم بمعلومات عن طب

 (الصورة على اليسار)

تعد هذه اإلشارات جزءاً من إشارات التنبيه التي توضع على الطرقات لتعريف : إشارات مرورية يتشارك فيها سائقي الدراجات الهوائية والمشاة -

ار من قبل المشاة وقد يُستعمل هذا النوع من اإلشارات المرورية في حال إستعمال مس. مستخدميها بالتغيرات التي ستطرأ على طول الطريق

الصورة ). وسائقي الدراجات الهوائية، كما هو الحال مثالً عند التقاطعات المرورية التي تستخدم من قبل كل من سائقي الدراجات الهوائية والمشاة

 (الوسطى

: ويمكن معرفة المزيد عن إشارات التنبيه من خالل الرابط التالي)

https://www.qld.gov.au/transport/safety/signs/types/warning/index.html) 

: وعلى معانيها من خالل الرابط التالي المخصصة لمستخدمي الدراجات الهوائيةتَعّرف على بعض اإلشارات المرورية : مالحظة

http://www.trafficsign.us/bikesign.html 

 

 

 

https://www.qld.gov.au/transport/safety/signs/types/warning/index.html
http://www.trafficsign.us/bikesign.html
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 المخصصة لمستخدمي الدراجات الهوائية عالمات الطرق

في  يمكن اإلستفادة من العالمات المدهونة على أسطح الطرق نفسها بشكل كبير حين ركوب الدراجة الهوائية وذلك ألن راكبي الدراجات الهوائية

وتصنف عالمات الطرق هذه على أنها إشارات مرورية، وتحتوي الكثير منها . لى سطح الطريق خالل قيادتهم لدراجاتهمالعادة يركزون أنظارهم ع

 . على رقم المسار، ولذلك فإنه من المفيد اإلنتباه لها ومالحظتها

 

 المخصصة لمستخدمي الدراجات الهوائية أنواع عالمات الطرق

. تخدم هذه العالمات لفصل المسارات المخصصة للدراجات الهوائية عن الحركة المرورية بشكل عامتس: للشوارع المشتركة عالمات الطرق -

 .ويمكن أن يتشارك المشاة وراكبي الدراجات الهوائية في إتباع هذه اإلشارات

  يدل على أن المسار مخصص للدراجات الهوائية فقط :غير متقطع/ خط أبيض متواصل. 

 حتمالية إستعمال مركبات أخرى للمسار، وهذا يعني أنه على سائقي الدراجات الهوائية مشاركة الطريق يدل على إ :خط أبيض متقطع

 . مع سائقي المركبات األخرى باإلضافة الى المركبات المركونة

 

وليس . هوائية فقطتوجد هذه العالمات على أسطح المسارات المخصصة للدراجات ال :عالمات الطرق المخصصة لمسارات الدراجات الهوائية -

وتكون الممرات غالبا . وإن عالمات الطرق هذه قد تكون إلزامية أو إرشادية. هناك شكل موحد لهذه العالمات إذ أنها قد تختلف من مدينة إلى أخرى

 .لتسهيل تمييزها عن غيرها من أنواع الطرق والممرات( مثل األخضر واألحمر)ملونة بألوان بّراقة 

: وعلى معانيها من خالل الرابط التالي عالمات الطرق المخصصة لمسارات الدراجات الهوائيةلى بعض تَعّرف ع: مالحظة

markings-bicycle-http://www.ci.minneapolis.mn.us/bicycles/bicycling101/understanding 

 

 

 

  :الملخص

إن مضمون هذه الدراسة، برأينا، يوفر قاعدة أساسية لمشاريع مستقبلية مرتبطة بركوب الدرجات الهوائية، إذ أنها تبحث في مشاريع ركوب 

صوص ثقافة ركوب الدراجات الدراجات الهوائية عامة وباألخص واألهم من ذلك تعكس نظرة المجتمع المحلي تجاه ركوب الدراجات، وتُْعِلمنا بخ

وإننا ندرك أن الهدف الرئيسي الذي يطمح له العديد منا هو إنشاء مشروع ناجح ومستدام خاص بالدراجات الهوائية، . الهوائية الحالية في األردن

 .الدراجاتولكن ذلك يتطلب تنفيذ العديد من المشاريع والخطوات األولية التي يمكن أن تشكل قاعدة قوية لتنفيذ مسارات 

 

وبما أن المدينة هي كيان متشابك، فإن إقامة مشروع مثل هذا يتطلب مشاركة وتنسيق بين العديد من الجهات بما في ذلك المؤسسات البلدية 

 . إلخ... والمنظمات المعنية بخدمة المجتمع والمخططين والمصممين والراعين الرسميين

 

 :تعزيز ثقافة ركوب الدراجات الهوائية

فإن تعزيز هذه الثقافة في المدن األردنية هو  لذلك. إجماالً غير موجودة  في األردن –كما أظهرت نتائج اإلستبيان  -قافة الدراجات الهوائية إن ث

ي من خالل و يعتمد ذلك بشكل كبير على نشر الوع. خطوة أساسية ال بد أن تؤخذ باإلعتبار قبل البدء بتنفيذ أي مشاريع مرتبطة بالدراجات الهوائية

 وسائل مختلفة مثل تنظيم المحاضرات العامة واللقاءات الدورية مع المجتمعات المحلية، مما سيساعد في الوصول إلى جمهور أوسع وفي إشراك

ارع واإلعالنات كما أن التصميم المرئي يعتبر أداة فعالة يمكن إستخدامها لنشر الوعي، إذ أن الفتات الشو. صناع القرار والمختصين في هذا المجال

 .على سبيل المثال وسائل جيدة للفت إنتباه مستخدمي الطرق

 

كذلك، وكما اقترح بعض المشاركين في اإلستبيان، فإن إدراج موضوع ركوب الدراجات الهوائية في مناهج ومساقات التعليم المدرسي هو خطوة 

ً لنشر الوعي بخصوص الدراجات الهوائية ونشر ثقافة إستخدامها في األ وهناك أيضاً طرق أخرى . ردن وخاصة ضمن الفئة العمرية األصغر سنا

تتضمن تنظيم نشاطات مدرسية لركوب الدراجات وتنظيم محاضرات من قبل مختصين عالميين لمشاركة تجاربهم وخبراتهم وعرض مشاريع 

 .مشابهة ناجحة

 

 :وضع السياسات وتطوير القوانين

تتطلب وضع سياسات جديدة وأنظمة ( سائقي المركبات والمشاة وراكبي الدرجات)ميع مستخدمي الطرق إن إمكانية مشاركة الطريق من قبل ج

فحتى يتمكن كل من المشاة وراكبي الدراجات وسائقي المركبات من إستخدام الطرق بسهولة ودون صعوبات وتوتر، يجب على قواعد . واضحة

ً وقوانين الطريق أن ال تقتصر على المركبات فقط بل أ ولكن مع األسف، فإن القوانين الحالية في األردن ال تشمل . ن تشمل الدرجات الهوائية أيضا

وينبغي أن تشمل هذه المنشورات معلومات . ولذلك، يجب تطوير هذه القوانين ونشرها من خالل المنشورات وأدلة اإلستخدام. الدرجات الهوائية

الطرق والبنية التحتية، باإلضافة إلى تعليمات واضحة عن كيفية مشاركة الطرق من قبل وإرشادات عن أنظمة الالفتات والشواخص وعالمات 

. وإن وضع السياسات والقوانين المرتبطة بالدراجات الهوائية المرتبطة بتنفيذ مشاريع التنمية الحضرية هو أيضاً موضوع مهم. جميع مستخدميها

الهوائية والمناطق المخصصة إلصطفافها والمنحدرات الالزمة لها حين تصميم المشاريع  فمثالً، يجب توفير مساحات كافية لمسارات الدراجات

 .الحضرية والمعمارية وأيضاً حين ترخيصها

 

 

http://www.ci.minneapolis.mn.us/bicycles/bicycling101/understanding-bicycle-markings
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 :التصميم والتنفيذ

فة دقيقة ولذلك فإن تصميم مسارات ناجحة يحتاج لمعر. تعتبر مسارات الدرجات الهوائية جزءاً ال يتجزأ من أي شبكة حضرية شاملة في المدينة

بهذه المعايير ( وكذلك الطالب الذين يدرسون المجاالت المرتبطة بالتصميم)ويحتاج أيضاً إلى تعريف المصممين . بالمعايير والمبادىء التصميمية

مقترحة والمبادئ من خالل عقد ورش عمل ومحاضرات تفاعلية، كما يمكن تنظيم مسابقات للتصميم يقوم من خاللها المشاركون بطرح تصاميم 

 .لتحسين ظروف ركوب الدراجات الهوائية في المدينة

 

 :توصيات

، كما كما أشار بعض المشاركين في اإلستبيان، هناك حاجة إلنشاء مسارات للدرجات الهوائية مخصصة للتنقل وأيضاً لألنشطة الترفيهية والرياضية

ومع األسف، فإنه . واحي والطرق الواسعة ذات الحركة المرورية المنخفضةأننا بحاجة إلى هذه المسارات في المناطق الحضرية الحيوية وفي الض

 من الواضح بأن الطرق في المناطق الحيوية في األردن قد صممت إلستيعاب حركة المركبات فقط، وهي ال توفر بيئة مالئمة للمشاة أو لراكبي

 .الدراجات

 

، وهوالشارع الذي حصل على أعلى نسبة من بين الشوارع المقترحة (الجامعة األردنية المعروف أيضاً بشارع)إذا أخذنا مثال شارع الملكة رانية 

 إلنشاء مسارات الدراجات من المشاركين في اإلستبيان، وإذا قمنا بتقييم أوضاعه الحالية، نالحظ أنه ليس مالئماً إلستيعاب مسارات خاصة

يه ولعدم وجود مساحات كافية مخصصة إلصطفاف السيارات والوضع الفوضوي بالدراجات الهوائية نظراً لحركة السيارات غير المنظمة ف

 .لألرصفة والجزر الوسطية وعدم وجود أماكن مخصصة لعبور المشاة

  

ية في لهوائوعلى الرغم من أن شارع الملكة رانية يعتبر شرياناً رئيسياً بحاجة ماسة إلى وسائل نقل بديلة، إال أن تنفيذ مشروع مسارات للدراجات ا

هذه المنطقة الحيوية يتطلب عدة خطوات تحضيرية مثل تحسين حركة المشاة وإعادة تأهيل األرصفة وتسوية الشوارع وتوفير مناطق مخصصة 

اء إلنشلعبور المشاة، مما سيساعد على تكوين بيئة صديقة لمستخدمي الطريق من مشاة وراكبي الدراجات الهوائية، وسيشكل بالتالي ظروفاً مالئمة 

ولكن الطرق التي أنشأت حديثاً وتلك التي سيتم إنشاؤها في المستقبل هي على األرجح أكثر مالئمة إلنشاء أول مشاريع . مسارات خاصة بذلك

وإن طريق الخدمات في طريق المطار مثال جيد على ذلك نظراً . خاصة بالدراجات وذلك لسهولة تخصيص مساحات للدراجات في تصميمها

 .ائه على مساحات كافية إلستيعاب مسارات الدراجات الهوائية، كما أنه يخدم العديد من المواقع والمرافق المهمة مثل الجامعاتلوسعه وإحتو

 

ويمكن لهذه المسارات أن تكون مؤقتة وأن تصمم وتنفذ في . وقد يكون البدء بمسارات قصيرة تجربية وسيلة جيدة لنشر مسارات الدراجات الهوائية

(. كما في عدد المستخدمين والحوادث والعقبات)ويمكن أن يتم بعد ذلك دراسة كل مسار وتقييم مدى نجاحه . ق ذات خصائص مختلفةعدة مناط

وتساعد هذه الدراسات في تكوين فكرة واضحة بخصوص العوامل التي تؤثر مباشرة على إستخدامها، وينبغي أن تشمل آراء المستخدمين 

سارات القصيرة أن تترابط وتتصل في مرحلة معينة لتشكل شبكة شاملة تحتوي على مناطق للمشاة وعلى مسارات ويمكن لهذه الم. وتجاربهم

 .للدراجات ومحطات وإستراحات باإلضافة إلى مساحات عامة لخدمة السكان

 

ويمكن تنفيذ هذه . إلى مسارات للتنقلويمكن أيضاً البدء بإنشاء مسارات لألنشطة الترفيهية والرياضية التي قد تتطور في مرحلة ما وتتحول 

المسارات الترفيهية في مناطق حضرية ذات كثافات منخفضة نسبياً، ويمكن أن تستخدم ألنشطة مختلفة مرتبطة بركوب الدرجات مثل السباقات 

يد السكان عامة وسائقي المركبات وتعتبر هذه الفكرة خطوة أولية لتعو. ويمكن أن تستعملها شرائح مختلفة من المجتمع مثل الطالب والعائالت

 .خاصة على تواجود الدراجات الهوائية في الطرق مما سيسهل إنشاء مسارات مخصصة للتنقل في المستقبل

 

إن إنشاء شبكة للدراجات الهوائية ال ينحصر في إنشاء مسارات خاصة بذلك، بل يجب أن يشمل الالفتات والشواخص الخاصة ومحطات التوقف 

كما يمكن للمراكز الثقافية واألندية الرياضية أن تكون جزءاً من هذه الشبكة، إذ . والمساحات العامة التي تخدم السكان والمستخدمين واإلستراحة

ويمكن لهذه المراكز واألندية أن تقوم أيضاً بتنظيم األنشطة لطالب المدارس والعائالت . يمكن أن تستخدم بمثابة محطات وأماكن لإلستراحة

 .موغيره
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 "4141شوارع شيكاغو للدراجات الهوائية "خطة  : دليل مرافق الدراجات الهوائية: 0ملحق 

بالمرافق الجديدة المخصصة للدرجات الهوائية التي سيتم تنفيذها مع بداية  يهدف إلى تعريف سكان مدينة شيكاغو" دليل مرافق الدراجات الهوائية"

وتتضمن هذه المرافق عالمات الطرق واإلشارات المرورية والضوئية المخصصة . "0202للدراجات الهوائية شوارع شيكاغو "تطبيق خطة 

 .لمستخدمي الدراجات الهوائية

 :متوفرة على الرابط التالي" 0202شوارع شيكاغو للدراجات الهوائية "خطة من " دليل مرافق الدراجات الهوائية"إن المعلومات التفصيلية لـ 

http://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/cdot/bike/general/ChicagoStreetsforCycling2020.pdf. 

 .ى إعطاء فكرة عامة عن المرافق المخصصة للدراجات الهوائية وعن إستخدامهانهدف من خالل إرفاق هذا الجزء مع التقرير إل

 

 صندوق الدراجة الهوائية 

هو معالجة مرورية للطرق تستعمل عند  إن صندوق الدراجة الهوائية

التقاطعات المرورية التي تستخدم فيها إشارة ضوئية للحد من 

اصة بين إحتماالت اصطدام المركبات بالدراجات الهوائية، خ

 . المركبات المتجهة الى اليمين والدراجات الهوائية المتجهة الى األمام

وحينما تكون اإلشارة الضوئية حمراء، على سائق الدراجة الهوائية 

اإلنتقال من المسرب إلى صندوق الدراجة الهوائية والتوقف فيه حتى 

اه تصبح االشارة الضوئية خضراء فحينها يمكن اإلنطالق مع اإلنتب

. أما إذا كانت اإلشارة الضوئية خضراء فيستمر سائق الدراجة الهوائية حركته الى األمام كما في الوضع الطبيعي. إلى المركبات المتجهة إلى اليمين

. ائيةويجب على المركبات الوقوف خلف صندوق الدراجة الهوائية حينما تكون اإلشارة حمراء وعدم التوقف فوق منطقة صندوق الدراجة الهو

 وحينما تصبح اإلشارة الضوئية خضراء، على سائقي المركبات إعطاء األولوية لسائقي الدراجات الهوائية وإعطائهم الفرصة لإلنطالق قبلهم،

دراجات وحين اإللتفاف، على سائق المركبة إستعمال إشارة اإللتفاف واإلنتباه لوجود سائقي دراجات هوائية على جهة اليمين، خصوصاً في مسار ال

 .الهوائية

 إشارات ضوئية مخصصة للدراجات الهوائية 

تستعمل اإلشارات الضوئية المخصصة للدراجات الهوائية باإلضافة الى اإلشارات الضوئية 

المخصصة للمركبات لتنظيم الحركة المرورية وفصل حركة مرور المركبات عن حركة مرور 

مجال لسائقي الدراجات الهوائية للعبور إلى وتعطي اإلشارات الضوئية ال. الدراجات الهوائية

ويجب على سائقي . األمام بآمان عند التقاطعات المرورية وعند مناطق إلتفاف المركبات

الدراجات الهوائية اإللتزام فقط باإلشارات الضوئية المخصصة للدراجات الهوائية حين عبور 

 .مركباتالتقاطعات بدالً من إتباع اإلشارات الضوئية المخصصة لل

تختلف اإلشارات الضوئية المخصصة للدراجات الهوائية عن اإلشارات الضوئية المخصصة 

للمركبات إذ أنه من الممكن أن يتعامل سائقو الدراجات الهوائية مع إشارات ضوئية خضراء 

تسمح لهم بالعبور قبل سائقي المركبات، ولذلك يجب على سائقي المركبات التوقف وإنتظار تحول 

 . شارات الضوئية المخصصة لهم إلى اللون األخضر قبل اإلنطالقاإل

بة يجب تجنب تصميم إشارات ضوئية مرورية خضراء قصيرة المدة للدراجات الهوائية، إذ يحتاج سائق الدراجة الهوائية مدة أطول من سائق المرك

 . سير بسرعة أقل من سرعة المركبات األخرىلإلنطالق من حالة التوقف الكلي، هذا باإلضافة إلى أن الدراجات الهوائية ت

 : عالمات عبور التقاطعات المرورية

تُرشد عالمات عبور التقاطعات المرورية سائقي الدراجات الهوائية 

المرورية المختلفة مباشرة وبأمان ومن خالل  على عبور التقاطعات

ونجد أنه حين مدّ مسارات . ممرات يسهل لسائقي المركبات رؤيتها

راجات الهوائية بحيث تمتد عبر التقاطعات المرورية فإن ذلك يزيد الد

 .وضوح رؤية سائقي المركبات للدراجات الهوائية والشعور بوجودها

وعلى سائقي الدراجات الهوائية اإللتزام بالتنقل داخل المنطقة 

كما ترشد هذه . المحددة لهم فقط حين عبور التقاطعات المرورية

راجات الهوائية الى مكان إستمرار مسار العالمات سائقي الد

الدراجات الهوائية عند الطرف اآلخر من التقاطع المروري وتعمل 

http://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/cdot/bike/general/ChicagoStreetsforCycling2020.pdf
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ويجب عى سائقي الدراجات الهوائية اإلنتباه إلى وجود المشاة والمركبات . على تحسين إدراك المشاة وسائقي المركبات بوجود الدراجات الهوائية

كما يجب على سائقي الدرجات الهوائية اإللتزام بكافة اإلشارات . يتشاركون فيها الطريق مع المشاة والمركباتحين اإللتفاف في المناطق التي 

 .المرورية والضوئية المنظمة لحركة المرور

 

ويجب حين قيادة . تعمل عالمات عبور التقاطعات المرورية على تحسين مدى الرؤيا مما يمّكن سائقي الدرجات الهوائية من رؤية السائقين اآلخرين

اإللتفاف  المركبات بمحاذاة مسارات الدراجات الهوائية إبقاء مسافة آمنة عن المسار، وتكون األولوية للدراجات الهوائية وليس للمركبات في حاالت

باه لوجود سائقي الدراجات وحين إقتراب المركبات من تقاطع مروري يتعامد مع مسار للدراجات الهوائية، على سائق المركبة اإلنت. أو الدوران

 .الهوائية حين عبور التقاطع أو اإللتفاف

 :تقاطع مسارات الدراجات الهوائية المفصولة بحواجز مع ممرات المركبات

التي تتقاطع مع مسارات الدراجات الهوائية تشكل الممرات الخاصة بالمركبات 

دراجات بين سائقي المركبات وسائقي ال" صراع"المفصولة بحاجز مناطق 

ومن المشاكل التي تنتج . الهوائية، وتشكل خطراً على سائقي الدراجات الهوائية

عن هذه التقاطعات عدم وضوح الرؤية وظهور أنماط مرورية غير متوقعة وعدم 

التقاطع هذه ذات ويستخدم اللون األخضر لدهان مناطق . وضوح األولوية

 نية مرور الدراجات الهوائية فياالستخدام العالي لتذكير سائقي المركبات بإمكا

 .منطقة التقاطع

يجب على سائقي المركبات اإلنتباه لوجود الدراجات الهوائية في مناطقث التقاطع 

كما يمنع إصطفاف . سائقي الدراجات الهوائيةهذه حيث تكون األولوية ل

المركبات قبل وبعد مناطق التقاطع هذه مباشرة لتحسين مدى رؤية سائقي 

 .الهوائية في المسارات المفصولة بحاجز الدراجات
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