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صفاقس
13:05-13:10

بلدية اربد، -ليلى عادل يوسف. م

األردن
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مشروع التنقل النشيط و الذكي بصفاقس

إيمان القروي. أ



التحول نحو التنقلية المستدامة والذكية 

مع التغير المناخيللتعامل في إطار خطة بلدية 

تونس-بلدية صفاقس

إيمان القروي : تقديم 

رئيسة لجنة االشغال و متابعة المشاريع

سصفاقبلدية
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ولة شهدت مدينة صفاقس منذ عقود مشاكل في سي
ورية النقل العمراني أدت إلى تعدد االختناقات المر

مومية وهي نتيجة طبيعية لعدم توفر وسائل نقل ع
.  كافية لتلبية حاجيات المواطنين للتنقل

مة هذا الوضع أفضى الى منظومة نقل غير مستدي
من مجموع التنقالت الحضرية % 72تعتمد بنسبة 

لطاقة السيارات الخاصة المستهلكة لإستعمالعلى 
.والملوثة للبيئةاألحفورية

للمشروعالمؤسسيطاراإل
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للمشروعالمؤسسيطاراإل

ورؤيتها المضبوطة 2017إن توجهات دراسة التنقل الحضري لصفاقس المعدة سنة 
له على دعم النقل العمومي وأنماط التنقل النظيف وهو ما يهدفتعتمد 2030ألفق 

"اقسيصفالتنقل النشيط والذكي "والمبتكر الذي يحمل عنوان مشروعنا الجديد

اد أمثلة من خالل إعدوالشيحيةجودة الحياة لمتساكني مدينتي صفاقس تحسين•
قنيات التوإستعمالمرورية ومخططات  للتنقل النشيط للمترجلين والدراجين 

المتطورة والذكية إلحكام التصرف في حركة المرور 

لتونسية جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجال التنقل المستدام مع المدن اإلى •
ة للبحر عن طريق الجامعة الوطنية للبلديات التونسية و مع مدن الضفة الشمالي

(.مادسيتي)البيض المتوسط عن طريق منظمة المدن المتوسطية 

كهروضوئية وتنفيذ مشاريع مبتكرة في التنقل المستدام تشمل تركيز محطةإعداد •
المترجلين العربات الكهربائية وتهيئة شبكة من المسارات الخاصة بإستعمالودعم 

وبمستعملي الدراجة الهوائية وبالحافالت إلى جانب تركيز محطات لكراء
.الدراجات في إطار شراكة مع القطاع الخاص



االطار
مدينة رائدة في مجال التنقل المستدام: صفاقس

تقرير انبعاثات الكربون: 2012•

خطة عمل الطاقة المستدامةتطوير : 2014•

عضوية ميثاق رؤساء البلديات: 2015•

الحضريالتنقل تطوير خطة : 2017•

إدارة حركة المرور الذكية: 2018•

دراسة المواقف في صفاقس الجديدة: 2019•

دراسة التنقل الذكي اإليكولوجي المحلي: 2020•

دراسة خطة التنقل الحضري المحلي: 2021•

مشروع التنقل النشط والذكي في صفاقس: 2022•



فرص لمدينة صفاقس

فرصة تعلم بتنسيق المشاريع األوروبية•

موثوق به مع المتبرعينشريك •

تسمح مدة المشروع بتعبئة تمويل إضافي لتنفيذ االستثمارات•

ينخلق ديناميكية في المدينة حول التنقل المستدام مع أصحاب المصلحة والمواطن•

تمويل البنية التحتية وكذلك اإلجراءات الميسرة•



دور الشركاء

:بلدية صفاقس

الفني والمالي للمشروع مع الجهات المانحةالتنسيق 

تستفيد أراضيها من جميع أنشطة المشروع

المحليينيعتني أيًضا بأنشطة األنشطة المشتركة بين البلديات ويحشد الشركاء الوطنيين و

:الشيحيةبلدية 

تستفيد من عدد قليل من أنشطة المشروع وإجراءات بناء القدرات

MedCities:

مسؤول عن التبادالت اإلقليمية ، والتدريب ، وإجراءات تبادل المعرفة ، والتواصل ، ودعم
الجوانب اإلدارية





MAISأهداف مشروع 

التنقل تعزيز انتقال تكتل صفاقس نحو تنمية حضرية خضراء ومرنة في مواجهة تغير المناخ ، من خالل•
جددة الحضري المستدام والمساهمة في االلتزامات الوطنية من حيث توفير الطاقة وتعزيز الطاقات المت

.وااللتزامات الدولية

كية ، وكفاءة من خالل مبادرات التنقل النشطة والذوالشيحيةتحسين نوعية الحياة لمواطني بلديتي صفاقس •
.الطاقة وانخفاض كثافة الكربون

اهمة في نقل تعزيز قدرة أصحاب المصلحة في المدينة على تنفيذ اإلجراءات لصالح التنقل المستدام ، والمس•
.التجارب الناجحة إلى مدن ومدن تونسية أخرى في منطقة الجوار الجنوبي



:حزم أنشطة4يعتمد هذا المشروع على 

:تخطيط التنقل الحضري ومراقبتهتعزيز 1

والحيياتطوير المخططات المرورية لصفاقس * 

(بلديتان)إنتاج مخططات المشاة وخطط الدراجات * 

(بلديتان2)تنفيذ نظام المعلومات الجغرافية * 

إنشاء مرصد تنقل* 

AMMUإنشاء * 

(2024٪ عام 5خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة )دراسة البصمة الكربونية لصفاقس  *

تابارورةدراسة التنقل الذكي في * 

MAISمشروع تماسك 



:تنفيذ إجراءات التنقل المستدام المبتكرة( 2

تركيب محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية لتعزيز تنمية الحركية الكهربائية* 

تنفيذ مركز ذكي للتحكم المروري* 

(.الشيحيةو كم صفاقس 7)تطوير شبكة ممرات مشاة * 

(.الشيحيةو كم صفاقس 45)إنشاء شبكة مسارات للدراجات * 

مشروع تجريبي مبتكر لتأجير الدراجات الكهربائية بشراكة بين القطاعين العام والخاص* 

تطوير المسارات المخصصة للحافالت* 

MAISمشروع تماسك 



:رفع الوعي وبناء القدرات( 3

لإلدارة ونقل المعرفة بشأن التنقل المستدام والموفر للطاقة ؛( 10)ورش عمل تدريبية * 

.ورش عمل إلنشاء شراكات لتمويل المناخ* 

التنظيم السنوي ليوم خاٍل من السيارات في كلتا المدينتين ؛* 

.حملة توعية لتشجيع التنقل النشط والذكي تستهدف المواطنين والمدارس والقطاع الخاص* 

.ورش عمل لبناء قدرات وسائل اإلعالم المحلية* 

ورش عمل إعالمية عن الحلول المبتكرة * 

MAISمشروع تماسك 



MAISمشروع تماسك 

:التواصل ونشر واستثمار نتائج المشروع( 4

تطوير خطة اتصال* 

إجراءات االتصال ونشر واستثمار المشروع* 

.تسويق ونشر نتائج المشروع وإنتاج فيلم وثائقي سمعي بصري* 

؛ FNCTورش عمل وزيارات ميدانية لتبادل النتائج مع * 

ندوات دولية حول التنقل النشط والذكي *

(جنوب-جنوب وشمال-جنوب)تقرير رسملة التعاون المتوسطي من أجل التنقل الحضري والذكي * 



والشريكالنوع الميزانية حسب 

Lignes budgetaires
Coût total

(en EUR)
3 % Sfax MedCities Chihia

Ressources humaines 479.080 € 9% 193.584,00 € 223.451,20 € 62.044,80 €

Voyages 21.000 € 0% 0,00 € 21.000,00 € 0,00 €

Équipement et fournitures 2.803.523 € 54% 2.558.522,50 € 0,00 € 245.000,00 €

Expertise externe, études, 

services 1.212.486 € 23% 971.951,00 € 92.785,00 € 147.750,00 €

Autres: Structure d’appui 328.160 € 6% 248.160,00 € 80.000,00 € 0,00 €

Coûts directs éligibles de 

l'action
4.844.249 € 93% 3.972.217,50 € 417.236,20 € 454.794,80 €

Coûts indirects 339.097 € 7% 278.055,23 € 29.206,53 € 31.835,64 €

Total des coûts éligibles de 

l'action
5.183.346 € 4.250.272,73 € 446.442,73 € 486.630,44 €

Pourcentage par partenaire
82% 9% 9%



مصادر التمويل

Nom Montant Pourcentage

UE 2.515.221 € 48,53%

ACCD 350.000 € 6,75%

GIZ 30.000 € 0,58%

Caisse desPrêts et de soutien aux 
Collectivités Locale 307.000 € 5,92%

Taparura 16.000 € 0,31%

Municipalité de Sfax 1.744.797 € 33,66%

Municipalité de Chihia 148.045 € 2,86%

MedCités 72.283 € 1,39%

Total 5.183.346 € 100,00%







التحول نحو التنقلية المستدامة والذكية 

مع التغير المناخيللتعامل في إطار خطة بلدية 

تونس-بلدية صفاقس



تصميم وتخطيط سيناريوهات التنقل منخفض الكربون من خالل االستشارات العامة في مدينة

(األردن)اربد 

Conception et planification de scénarios de mobilité à faible émission de carbone par le 

biais de consultations publiques dans la ville d'Irbid (Jordanie)

المهندسة ليلى يوسف▪

ة مساعد مدير وحدة المشاريع و البرامج الدولي▪

بلدية اربد الكبرى ▪

▪ Ingénieur Laila Youssef

▪ Directeur Adjoint de l'Unité des Projets et 

Programmes Internationaux.

▪ Municipalité du Grand Irbid



سيناريوهات النمو الحضري

خطة عمل الطاقة المستدامة والمناخ

(2023-2019)الخطة االستراتيجية 

مخطط مدينة اربد الشامل

scénarios de croissance urbaine

Plan d'action pour l'énergie durable 
et le climat

Plan stratégique (2019-2023)

Plan d'ensemble de la ville d'Irbid

Le cadre institutionnel du projetللمشروعالمؤسسيطاراإل



في المشروعشاركواالذينالمصلحةأصحاب

Équipe du comité de sensibilisation 
à la circulation et aux transports

فريق لجنة التوعية المرورية والمواصالت

commission de régulation
des transports terrestres

هيئة تنظيم النقل البري

Yarmouk
جامعة اليرموك

مجتمع محلي
Communauté locale

Les acteurs qui ont participé au projet

بلدية اربد الكبرى

Municipalité du Grand Irbid

Université

ذوي االحتياجات الخاصة

Personnes handicapées et
ayant des besoins spéciaux



Une boîte à outils 
❖ Pour la préparation de Plan de mobilité 

bas carbone
❖ Consultation générale

تصميم وتخطيط سيناريوهات التنقل 

منخفض الكربون من خالل االستشارات 
العامة في مدينة اربد

مجموعة أدوات 

ونلتحضيرخطة التنقل منخفضة الكرب❖

االستشارات العامة❖

Conception et planification de scénarios de
mobilité à faible émission de carbone par le biais
de consultations publiques dans la ville d'Irbid

المقدمة 1
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نموذج مسح الطرود 6.1
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1. Introduction

2. Décider du domaine d'intervention

2.1. Considérations relatives au choix du domaine
d'intervention

2.2. Nécessité de diviser la zone d'intervention en
sections homogènes.

3. Analyser la zone d'intervention

3.1. Analyse de la situation initiale

3.2. Situation initiale (travail de terrain)

3.3. Situation initiale (mise en place de la base de
données SIG)

3.4. Procédure d'évaluation : calcul des émissions

4. Propositions d'intervention

4.1. Génération d'alternatives

4.2. Sélection de scénarios

5. Consultation publique

6. Annexes

6.1. Modèle d'enquête parcellaire

6.2. Modèle d'enquête en ligne sur la mobilité

المتبعةالتنفيذطريقة

La méthode de mise en œuvre utilisée

المرحلة 
االولى

La première étape :

قهاوتطبيتطويرهاتمالتياألدواتأواألساليب

التحديلمواجهة

Méthodes ou outils développés et
appliqués pour relever le défi

Méthodes ou
outils
développés et
appliqués pour
relever le défi

األدواتأواألساليب

تطويرهاتمالتي

لمواجهةوتطبيقها
التحدي



المتبعةالتنفيذطريقة

المرحلة الثانية 

القرار؟واتخاذالتخطيطعمليةفيالتشاركيةمراعاةتمكيف

Informer

Consulter

Impliquer

Collaboration

Habiliter

La Deuxième étape

La méthode de mise en œuvre utilisée

Comment le processus participatif a-t-il été pris en compte 
dans le processus de planification et de prise de décision ?



Informer Consulter Impliquer Collaboratio
n

Habiliter

Fournir au public des
informations
équilibrées et
objectives pour
l'aider à comprendre
le problème, les
opportunités
alternatives et / ou
les solutions

Pour obtenir les
commentaires du
public sur les
alternatives
d'analyse et / ou
les décisions

Travailler
directement avec le
public tout au long
du processus pour
s'assurer que les
préoccupations et
les aspirations du
public sont toujours
comprises et prises
en compte

S'associer avec le
public dans chaque
aspect de la
décision, y compris
le développement
d'alternatives et
l'identification de
la solution
préférée

Placer la décision
finale entre les
mains du public

Nous vous
tiendrons
informé

Nous travaillerons avec
vous pour nous assurer
que vos préoccupations
et vos aspirations se
reflètent directement
dans les alternatives
développées et
fournirons des
commentaires sur la
façon dont les
commentaires du public
ont influencé la
décision.

Nous vous tiendrons
informés,
écouterons et
reconnaîtrons
Préoccupations et
aspirations et
fournir des
commentaires sur la
façon dont le public
a influencé la
décision

Nous nous 
tournerons vers 
vous pour des 
conseils et des 
innovations dans la 
formulation de 
solutions et 
intégrerons des 
solutions et
Recommandations
Dans la mesure du 
possible

Nous mettrons en
œuvre Ce que tu
décides
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UN IMPACT CROISSANT SUR LA DÉCISION

La méthode de mise en œuvre utilisée

La Deuxième étape



ما هي مصادر تمويل المشروع؟•
Éléments clés pour construire une bonne proposition de financement

Quelles sont les sources de financement du projet ?

Stratégie Connaissances Anticipation

Compétence Partenariat



Proposition 1 : Piste cyclable de la Gare routière à l'Université

Proposition 2 : Amélioration du potentiel piétonnier le long du corridor

Proposition 3 : Mise en place d'itinéraire de transport en commun

La méthode de mise en œuvre utiliséeالمتبعةالتنفيذطريقة

La troisième étape
المرحلة الثالثة



Commercial_Activities

Jordanian_Engineers_Association

Health_Directorate

Government_campus

Hasan_Sport_city

Malls

Health_center

Schools

The_civil_institution

Residential_area

Yarmouk_University

Parks

Hospitals

Bus_Complex

Public_Building

Road Axis 

Node 2

Node 1





Merci

شكرا



حاب المشاركة المجتمعية ورفع الوعي لدى المجتمع المحلي في إطار خطة بلدية س
للتعامل مع التغير المناخي

األردن-بلدية سحاب

حنين حسونة. م



ائدة الهدف الرئيسي من المشروع هو تمكين بلدية سحاب في األردن لتكون ر
للسلطات المحلية في للتعامل مع االستدامة المحلية



للمشروعالمؤسسيطاراإل

:مجتمع المحلييجب توفرها للوصول إلى تطبيق ناجح وتشجيع المشاركة المجتمعية ورفع الوعي لدى الالتيشروطال•

قامت البلدية )اوال يجب اشراك المجتمع المحلي بكل فئاته في اختيار المشروع ومعرفة اهميته والمشاركة في استدامته ✓
مشارك من المجتمع المحلي بكل فئاته ذكور واناث قادة مجتمع ذوي 200بعمل تصويت على المشروع يضم اكثر من 

(IRRاحتياجات خاصة والجئين عن طريق اجهزة تصويت الكترونية بالتعاون مع معهد 

ت التوعية ثانيا يجب مشاركة المجتمع المحلي بكل تفاصيل المشروع منذ البداية عن طريق صفحة البلدية و الحمال✓
شجرة زنزخلت وزراعتها من قبل 2000والبروشورات وايضا المشاركة في زراعة الشجار فقد تم توزيع اكثر من 

المجتمع المحلي

:في المشروعشاركواالذينالمصلحةأصحاب /الفاعلةالجهات•



المتبعةالتنفيذطريقة



إشراك مجتمع سحاب

ورش عمل توعوية للمدارس والقادة ( 10)عقد •
في الدينيين والمجتمع لزيادة وعيهم ومشاركتهم

.نشر ثقافة الطاقة الخضراء

كتيب5000توزيع •



حملة إعالمية

إلى مواطنين سحاب تتضمن نصوًصا توعويةSMSرسائل قصيرة 200،000تم إرسال •

بريد إلكتروني للترويج لمشروع سحاب 1،000،000تم إرسال •

للعبة تفاعلية للطالب حول الطاقة الشمسية DVDقرص 2000تم توزيع •

ملصق للترويج للرسائل التوعوية10000تم توزيع •

تم تطوير فيلم وثائقي عن طريق الفيسبوك •

المشاركة في البرامج الحوارية مثل برنامج يوم جديد•

.سحابتطوير بقعة تلفزيونية يتم بثها على القنوات التلفزيونية للترويج لمشروع•



التعزيز المؤسسي لسحاب

ى مستوى االنضمام إلى ميثاق رؤساء البلديات ليكون أول بلدية في األردن والثاني عل•
.الدول العربية

اقة معايير الط/ أو متطلبات / صياغة اللوائح في البلدية لضمان كفاءة الطاقة و •
.المتجددة في المشتريات العامة للمنتجات والخدمات

بناء قدرات الكوادر ذات العالقة في البلدية•

لمشروع وأفضل تركيب اللوحات اإلرشادية في مباني ومكاتب البلدية المختلفة للترويج ل•
الممارسات لتوفير الطاقة







المبنى الرئيسي بلدية سحاب



يالمركز الثقاف

الحديقة الهاشمية



المدارس



المساجد



شارع سحاب الرئيسي



طة بلدية التحول نحو المباني الخضراء المنخفضة االنبعاثات في إطار خ
الخليل للتعامل مع التغير المناخي

فلسطين-بلدية الخليل

حسام الشويكي. م



.2017عامالبلدياترؤساءميثاقعلىالخليلبلديةوقعت•

SEAPالمستدامةالطاقةفيالعملخطةالخليلبلديةاعتمدت•

.CES-MEDمشروعضمناعدادهاتموالتيبهاالخاصة

منخبراءمعبالتعاونRENEPمشروعوتنفيذدراسةاعداد•

.2013عامفيالشمسيةبالطاقةخاصاإليطاليةتورينومدينة

انطالق بلدية الخليل في التحول نحو المباني الخضراء



رؤية البلدية 

ستخداماكفاءورفعاالستهالكترشيدخاللمنالقطاعاتكلفيالطاقةاستهالكتقليل▪

.ئيالبياألثروتقليلالوفرخاللمنللمواطنينافضلخدماتلتقديموذلكالطاقة

ليلوتقاالستهالكتغطيةاجلمنالمحليةالمصادرمنالمتجددةالطاقةانتاجتشجيع▪

.التقليديةمصادرالطاقةمنالناتجةاالنبعاثات

SEAPخطة العمل في الطاقة المستدامة 

استراتيجية التطبيق 

مباني وخدمات تخفيض استهالك الطاقة وتقليل االنبعاثات في المشاريع والنشاطات الخاصة ب▪

.البلدية

متجددةدعم وتحفيز النشاطات على مستوى المدينة من اجل تسهيل انشاء مشاريع الطاقة ال▪



مباني بلدية الخليل

مباني إدارية وخدماتية ومنشآت رياضية وثقافية وترفيهية ➢

مبنى42: العدد 

2م73000: المساحة الكلية 

2م16500: مساحة االسطح 

دوالر764680ميجا واط   2.75:استهالك الكهرباء السنوي 

مباني مدرسية ➢

مبنى131: العدد الكلي 

2م 137055: المساحة الكلية 

2م50624: مساحة االسطح 



الخطوات العملية لبلدية الخليل نحو التحول الى المباني الخضراء 

.دارس الجديدةتطبيق المعاييروالكودات المحلية والعالمية الخاصة باألبنية الخضراء في مباني البلدية والم❑

.تأهيل المباني القائمة لتتوافق مع معايير المباني الخضراء❑

.انشاء مشاريع الطاقة المتجددة❑

.تحضير مقترحات مشاريع لتمويل المشاريع صديقة البيئة❑

اعداد قاعدة بيانات خاصة بمباني البلدية ومباني المدارس❑

SEAPمراجعة وتطوير خطة العمل في الطاقة المستدامة ❑



المدارس الجديدةتطبيق المعاييروالكودات المحلية والعالمية الخاصة باألبنية الخضراء في مباني البلدية و❑



مشروع دائرة المياه والصرف الصحي

مباني الحديقة التكنولوجية

TECNOPARK

المدارس الجديدةتطبيق المعاييروالكودات المحلية والعالمية الخاصة باألبنية الخضراء في مباني البلدية و❑

مباني البلدية

المباني المدرسية

حافظ عبدالنبي.مدرسة د



لخضراءتأهيل المباني القائمة لتتوافق مع معايير المباني ا❑



انشاء مشاريع الطاقة المتجددة❑
S# Building Name Size 

(Kw/h)
1 Hebron Municipality Main

Building
90

2 Closed Sports Hall 20
3 Korea-Palestine Youth

Centre
5

4 Central Hebron
Municipality Car Station

5

5 Water and Wastewater
Department

5

6 Child Happiness Centre 5
7 Fruit & Vegetable Market 200
8 Jabir community Center 5

Total 335

2م16500= المساحة الممكن استغاللها للطاقة الشمسية في مباني البلدية 

مباني البلدية

يةالمباني المدرس

(ثمارصندوق االست)كهرباء الخليل وشكة مصادر )مشروع نور الخليل •

مدرسة131: الكلي عدد المدارس•

مدرسة50: عدد المدارس المستهدفة•

2700Kw:  القدرة •

تحت االنشاء 2100Kwهناك  600Kwتم تركيب •

مدرسة42: عدد المباني الكلي 

Kw 3750:  القدرة 

335Kwتم تركيب 



يئةتحضير مقترحات مشاريع لتمويل مشاريع صديقة للب❑

تحسين كفاءة الطاقة من خالل : اسم المشروع •

العزل         الحراري السطح مباني البلدية 

والمدراس

دوالر1.860.000:  تكلفة المشروع •

دوالر 414000: التوفير•

عام4.5: فترة االسترجاع •

رع  تحسين كفاءة الطاقة من خالل انارة الشوا: اسم المشروع •

وتركيب خاليا شمسية على اسطح مباني البلدية

وحدة انارة شارع7000استبدال : تفاصيل المشروع •

KWh 3750تركيب خاليا شمسية بقدرة 

دوالر1.000.000وحدات انارة :    تكلفة المشروع •

دوالر 3.125.000خاليا شمسية 

%50توفير استهالك وحدات انارة الشوارع :  التوفير •

6.562year /MWhخاليا شمسية  انتاج 

عام 2وحدات انارة : فترة االسترجاع •

اعوام7خاليا شمسية 



اعداد قاعدة بيانات خاصة بمباني البلدية ومباني المدارس❑



SEAPمراجعة وتطوير خطة العمل في الطاقة المستدامة ❑



شكراً لحسن استماعكم



جلسة حوارية



1. Click on this 
icon to insert a 
new photo.

2. Reset the slide. 3. Where necessary, 
change the section using 
the ‘Crop’ function.

الحوكمة الفعالة لمراجعة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا حول تغير المناخ 
في األردن 

الدليل اإلرشادي / تطوير خطط العمل المحلية لمواجهة تغير المناخ
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المحليالمستوى علىالمناختغيرتأثيرنطاق
تغير صحيح أن تغير المناخ هو ظاهرة عالمية، ولكن الحلول األهم لمواجهة آثار

ط على هذا يعني ضرورة تطوير وتنفيذ خط. المناخ تتم على الصعيد المحلي
المستوى المحلي تجاه تغير المناخ 

فة من أجل تطوير خطة عمل على المستوى المحلي ال بد من معرفة وتحليل كا
.  محليالعناصر المناخية التي تؤثر على القطاعات المختلفة على المستوى ال

 ى تطوير ثالث خطط محلية لمواجهة تغير المناخ على مستو 2020تم في العام
ير الخطط دليل إرشادي لعملية تطو وبناءًا عليه تم تصميم . البلديات في األردن

ي هذا يقدم هذا العرض أهم الخطوات التي تمت ف. المحلية لمواجهة تغير المناخ
.  الصدد وأهم الدروس المستفادة



Increased in Extreme 
Weather Events
- Flooding

- Damage to infrastructure 

Higher Temperatures
- Decreased surface water runoff

- Decreased groundwater 

recharge 

Rainfall Decline
- Decline in Groundwater Quality, 

Quantity 

- Decline in livestock products

- Disruption of agricultural systems 

Increased Occurrence of 

Drought

- Increased water demand

- Destruction to agricultural 

crops, spread of disease

• 1, 2 UNFCC (2014)
• GW – Groundwater 
• SW – Surfacewater

The general 4 categories of anticipated climate change impacts in Jordan 
(TNCCC, 2014) 



Climate Action Plans and Their 
Development 
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المتضمنةوالخطواتالدليلهيكل
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المناخيالتغيرمواجهةخططتحضيرلخطواتالعاماإلطار
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مجموعة قيادة "يل بتنسيق من البلدية بتعاون مع وزارة البيئة والجهات الرسمية الرئيسية يتم تشك
:على مستوى البلدية تتضمن وبحد أدنى" مجتمعية

ممثلين عن البلدية والمجالس البلدية المختلفة-1
ة ممثلين محليين من وزارات البيئة واإلدارة المحلية والمياه والزراعة والطاقة والصح-2
ممثلين عن منظمات المجتمع المحلي -3
( جامعات، معاهد)ممثلين عن جهات أكاديمية في حال تواجدت ضمن المحافظة أو البلدية -4
ممثلين عن الشباب -5
من المهم مراعاة شرط مشاركة المرأة بشكل فعال -6

البلدياتمستوى علىمجتمعيةقيادةتكوين:األولىالخطوة
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البلدياتمستوى علىمجتمعيةقيادةتكوين:األولىالخطوة
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لإلنبعاثاتاألساسيةالبياناتجمع:الثانيةالخطوة
تي تنطلق منها يتم تحديد نوعية البيانات المطلوبة لمعرفة الحالة االساسية ال

.الخطة والتي تمثل الوضع الراهن في البلدية
ديةمعرفة الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية داخل حدود البل.
ومعدل تحديد مصادر المياه المستخدمة وكمية المياه التي يتم تزويدها

االستهالك
وكميات تحديد كميات الكهرباء المستخدمة ومصادر الطاقة ووقود المركبات

ت من االنبعاثات النفايات المتولدة في البلدية وتحويل تلك البيانات إلى كميا
حسب معادالت محددة 
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_B45 ي الخلية
 
ي البلدية خالل سنة األساس _ف

ي تستهلكها مبان 
1.ادخل اإلجمالي السنوي للكهرباء الت 

_B46 ي الخلية
 
ي إنارة الشوارع خالل سنة األساس _ ف

 
2. ادخل اإلجمالي السنوي للكهرباء المستهلكة ف

_I45 ي الخلية
 
ي أكسيد الكربون/جيجاجرام _ ف

3. ادخل اإلجمالي السنوي من انبعاثات ثان 

_I46 ي الخلية
 
ي أكسيد الكربون/جيجاجرام، الناتجة عن اضاءة الشوارع _ ف

4. ادخل اإلجمالي السنوي من انبعاثات ثان 

الطاقة

استهالك الكهرباء )كيلو 

واط ساعة(

التحويل من كيلو واط ال 

ا جول تير اجول/الساعة تير

ي )كجم من 
اض  عامل االنبعاث االفي 

اجول( الغازات الدفيئة / تير

ي أكسيد الكربون 
ثان 

)كجم(

ي أكسيد الكربون 
ثان 

والميثان )كجم(

ي أكسيد الكربون 
 ثان 

ي أكسيد 
ئ )ثان 

 
المكاف

الكربون، الميثان، أكسيد 

( كجم وجير  النيي 

ئ 
 
ي أكسيد الكربون المكاف

ثان 

)جيجاجرام(

2IC-1

/العائالت ي
سكت  0.0000036 0 56100 -                                 0.00 -                           -                             

-                             

الحكومة 0.0000036 0 56100 0 0.00 -                           -                             

اضاءة الشوارع 0.0000036 0 56100 0 0.00 -                           -                             

Total -                             

2IC-4

الصناعة/ االقتصاد

القطاع التجاري 0.0000036 0 56100 0 0.00 -                           -                             

ة الصناعات الصغير 0.0000036 0 56100 0 0.00 -                           -                             

Total -                             

2IC-5

المياه

ضخ المياه 0.0000036 0 56100 0 0.00 -                           -                             

Total -                             

2IC-6

الزراعة

الزراعة 0.0000036 0 56100 0 0.00 -                           -                             

Total -                             

2IB-3 Data Input / إمأل الفراغات

لإلنبعاثاتاألساسيةالبياناتجمع:الثانيةالخطوة
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لماضيةاالسنواتفيالمناخيةالتوجهاتتحديد:الثانيةالخطوة
 طوبة الحصول على بيانات كميات تساقط األمطار ودرجات الحرارة والر

مسين وشدة الرياح وتساقط الثلوج وفترات الجفاف في السنوات الخ
.  الماضية وخاصة من دائرة األرصاد الجوية

في تحديد تغير المساحات الزراعية والغطاء النباتي في المحافظة
السنوات الخمسين الماضية في حال توافر البيانات

ول الحصول على مالحظات وآراء المجتمع المحلي وخاصة المزارعين ح
.  التغيرات المناخية الملحوظة
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التخطيطفياالجتماعيالنوعمراعاة
ة من المهم معرفة كيفية تأثر القطاعات االجتماعي

المختلفة بمظاهر التغير المناخي، وخاصة المرأة 
.  طروالشباب واألطفال والفئات األكثر تعرضا للخ

 استثمار وجود المرأة على مستوى صناعة القرار
الس والتخطيط على المستوى البلدي إما من خالل المج
البلدية أو من خالل المؤسسات األهلية ومؤسسات 

المجتمع المدني الناشطة على المستوى المحلي 



تحديد :الثانيةالخطوة
علىالمناخيةالمخاطر
المحليالمستوى

نتائجعلىبناء•
التيالثانيةالخطوة
اتالبيانجمعتتضمن

هماإلىالتوصليمكن
المناخيةالمخاطر

ةالبلديمستوىعلى
رجتندأنيمكنوالتي
المخاطرضمن
:التالية
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Agriculture & Food 
Security

Biodiversity & 
Ecosystems

Human Health
Water Security

• Soil degradation due to less 

groundwater recharge / 

groundwater level decline (decreased 

surface and groundwater reserves)

• Potential increased occurrence 

of  wildfires

• Decrease in pastures

• Potential social stress and anxiety 

caused by increasing scarcity of  water 

resources

• High summer temperatures place 

further stress on vulnerable 

families 

• Tourism industry could decrease 

if  the characteristics that attract 

visitors continue to degrade and 

go unprotected

• Migration: Drain in economy as 

individuals choose to emigrate for 

improved economic opportunities 

in other cities
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 زيادة كمية الطاقة القادمة من مصادر الطاقة المتجددة
نية وخاصة وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية السك

لتحول إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خالل ا
الري عن طريق مضخطات طاقة شمسية 

 يج للنقل منع وتخفيف التلوث الناجم عن السيارات والترو
زين والتحول المستدام، تقليل الحركة في المركبات على البن

نحو مركبات هجينة أو كهربائية

ااتخاذهالممكناإلجراءات:الثالثةالخطوة
اتاالنبعاثتخفيفالمحليالمستوى على
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 تحسين إدارة المياه
 زيادة الغطاء االخضر والحدائق العامة وزراعة األشجار
جة في تطوير مشاريع الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعال

الزراعات المقيدة
 تشديد الحماية على األحراج الموجودة حاليا
مياه جمع وتخزين المياه عن طريق اآلبار أو جمع المياه الرمادية أو

األمطار 
لمناخ االنتقال التدريجي لزراعة محاصيل أكثر تكيفا مع تغير ا
ريها اإلعتناء بالغطاء النباتي وحمايته في مصبات األودية ومجا

لتخفيف الفيضانات

علىاتخاذهاالممكناإلجراءات:الثالثةالخطوة
اآلثارمعالتكيفالمحليالمستوى 
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األولوياتتحديد:الثالثةالخطوة

إقتراحها من الصعب التمكن من تنفيذ كافة المشاريع واإلجراءات التي يتم
.ضمن خطة مواجهة التغير المناخي، وهذا ما يتطلب تحديد األولويات

قيادة يجب ان يتم تحديد األولويات بطريقة تشاركية من خالل مجموعة ال
ة المجتمعية وبناء على أفضل المعلومات المتاحة من الخطوات السابق

ة وبيئية تحديد األولويات يجب أن يخضع لعدة معايير إدارية ومالية وتنموي
وقد حدد الدليل أهم المعايير التي يجب أخذها بعين اإلعتبار
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اتاألولويتحديدمعايير–األولوياتتحديد:الثالثةالخطوة

حقق النتيجة هي اجراءات التكيف والتخفيف التي ت: الخيار المربح للجميع
المرجوة من ناحية الحد من المخاطر المناخية أو استغالل الفرص 

يق أهداف المحتملة، ولكنها تساهم بشكل كبير في نفس الوقت في تحق
.اجتماعية، بيئية واقتصادية أخرى 

ستمرار، والتي توضح مدى قدرة االختيار الذي سنحدده على اال: االستدامة
ر في الفئات وعدد االشخاص المستفيدين، وطبيعة الفئات المستهدفة والنظ

.الهشة والعدالة االجتماعية



29 Jul. 2021 Titel of the presentationPage 19

اتاألولويتحديدمعايير–األولوياتتحديد:الثالثةالخطوة
ي سيتم توافق واستجابة الخيار الذ: الفاعلية

تحديده مع أكثر من نموذج أو سيناريو 
.ضمن سيناريوهات تغير المناخ

ذ الحاجة الملحة الى تنفي: الخطر والحاجة
خيار التخفيف من المخاطر

 ويل تكلفة التنفيذ، التم)الجدوى المالية
(المتاح

إمكانية الحد من االنبعاثات
 (وغيرهاالنفايات والمياه)تحسين إدارة الموارد

 الموارد والخبرات)جدوى التنفيذ
(المتاحة

امكانية بناء القدرات
التاثير على رفع الوعي العام
 تحسين نوعية الحياة
خلق فرص عمل
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هاعليوالمصادقةالمحليةالعملخطةصياغة:الرابعةالخطوة
:تتشكل الخطة من الفصول التالية



Case Study: Ayoun Municipality



Local Climate Action Plan
Ayoun Municipality



Introduction: 
Municipality of Ayoun

• Municipal Profile

• Area is one of the greenest in the country spurring 
domestic tourism and community profits from natural 
beauty and resources

• Municipal Challenges

• Dependency on tourism

• Emigration of agricultural workers Degradation of soil 
quality 

• Overgrazing

• Felling of pine trees for wood for heating for homes

• Litter from tourists

• Natural resources threatened by changing climate 
conditions



Introduction:
Vision for the 
Future

“By 2030, the Municipality of Ayoun will strive to be a model of efficient resource 
management and a model for sustainable development (solar, energy, rainwater), 
through the implementation of Actions and the involvement of the local 
community and stakeholders at a high level to enhance the practical application of 
innovative strategies and technologies, to catalyze behavior change to reduce 
emissions (mitigation), to employ strategies to reduce and eliminate the impacts 
of climate change (adaptation), and to promote equality and justice (gender 
mainstreaming) to cultivate an economically robust city”

~ Ayoun’s Local Development Unit



:واجهتنا هذه التحديات

ال صعوبة إقناع المواطنين بوجود مشكلة أص•
.  وأنها تحتاج إلى حلول وإجراءات

صعوبة وجود مراجع أو االخذ برأي خبراء •
.عملوا في هذا المجال في المنطقة 

ه لعل التحدي المادي الذي يقف دائما في وج•
من يضع الخطة هو اكبر عائق فدائما يطرح

ا من السؤال التالي بعد وضع الخطة وتطويره
.  أين سنحصل على المال للتنفيذ؟

ات صعوبة التنسيق مع المواطنين لالجتماع•
.  رات الدورية والردود على األسئلة واالستفسا



الرؤية

عند التحول إلى هذه الوسيلة اآلمنة 
داء الجائر والمنخفضة التكلفة سينخفض االعت

على األحراش والمناطق الخضراء في 
.المحافظة ككل 

نسعى إلى االستفادة القصوى من -1
وخاصة ( النظيفة ) الطاقة البديلة 

ما الطاقة الشمسية كونها األقل تكلفة سي
أن المنطقة تتمتع بسطوع شمسي عالي

ساعة في فصل الصيف 13يزيد عن 
.ساعات في فصل الشتاء 8وأكثر من 

تي تخفيض فاتورة الطاقة الباهظة ال
.تلقى على عاتق المواطن الفقير

من خالل نشرا الوعي عند المواطنين 
الحمالت اإلعالنية والتواصل 
ة االجتماعي لتغير األنماط السلوكي
السائدة وتقبل إجراءات التكيف 

. والتخفيف 



الفُرص

لشمس ا) استغالل الموارد المتاحة التي منحتها الطبيعة لنا مجانا •
(والرياح و العيون 

الي في التعرف على خبرات محلية في المجتمع المحلي ذات أفق ع•
هذا المجال لم يكن لنا التعرف عليها إال من خالل  اجتماعاتنا

.الدورية لوضع الخطة 

(الحصاد المائي ) االستغالل األمثل للموارد المائية •

هم حسب تشكيل فريق شبة رسمي من المواطنين يمكن االستعانة ب•
.الحاجة



Climate Adaption 

and Vulnerability 

Assessment

• Climate Change – High Risks and Effects

• increased drought – increased water 
demand

• rainfall decline - decline in groundwater 
levels and quality

• increased temperatures - decrease in 
groundwater recharge, decreased surface 
runoff

• High significance adaption actions

• Protecting forests and preventing 
overgrazing

• rehabilitation of springs

• utilization of water conservation and 
reuse greywater technologies

• raising awareness about climate change, 
impacts and adaptation



تحديد أولويات 
املشاريع على 

املستوى املحلي

د املشاريع ، و هي املعاييراملعايير النهائية املطبقة على القائمة الكاملة للمشاريع ، ناتجة عن املعايير التي يطبقها الخبراء في تحدي

وعات البيئية ، التي صوتت عليها مجموعة الصمود املجتمعي ملواجهة التغير املناخي من قائمة املوضوعات التي تتراوح من املوض

.االقتصادية إلى االجتماعية والتنموية والصحية-وسبل العيش 



:وشملت هذه املعايير املحددة على. تم تحديد أعلى املعايير واعطائها وزن وتطبيقها على املشاريع

من األعلى إلى األدنى 

(من اليمين إلى اليسار)
رفع مستوى المعيشةتحسين جودة التربة

استراتيجية
تحسين مشاركة أصحاب

رأس المال )المصلحة 

(البشري
كارتشجيع االبت



مشاريع10أفضل 

بلدية بيئية
تحديد هدف البلدية 

للتخفيف
الحصاد املائي

ممارسات املباني 

الخضراء
انتاج الفحم

حديقة بيئية ترفيهية

تطوير إجراء رصد 

الستهالك الطاقة على 

مستوى البلدية

استمرار وتوسيع دعم 

األلواح الشمسية

يع في جم) املتاجر البيئية

أنحاء الحديقة 

(النموذجية

تطوير وتنفيذ خرائط 

العمليات للمركبات في 

البلدية



GHG Inventory and 
Scenarios

Emissions Ambitions

% of Residential energy demand met through the installation of PV Solar and solar 

water heater units
Ambition % CO2e Decrease from Total

10% of Households have PV solar to supply 

their needs by 2025
3%

15% of Households have PV solar to supply 

their needs by 2030
4%

Installation of PV Solar units to meet electricity demand of municipal buildings and 

street lighting

Ambition % CO2e Decrease from Total

Supply 100% of energy demand of municipal 

buildings by 2020
0.2%

Supply 100% of energy demand of municipal 

buildings by 2025
3%

% of Solid Waste averted from landfill

Ambition % CO2e Decrease from Total

5% by 2025 .3%
10% by 2030 6%

% of Decreased Emissions through energy efficiency and renewable energy saturation 

in the commercial, small industry sector
Ambition % CO2e Decrease from Total

20% of CO2e from electricity consumption 

reduced by 2025
0.4%

30% of CO2e from electricity consumption 

reduced by  2030
1%

% of grid government pumping stations reduce GHG’s from non-renewable energy

Ambition

15% by 2025 1.0%
20% by 2030 1.3%



الدعم االفتراضي

Virtual Support

https://community.connective-cities.net/
Virtual Working groups on

Connective Cities platform

مجموعات العمل االفتراضية على منصة المدن الرابطة

https://community.connective-cities.net/

