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حلول للسياسات البديلة مشروع بحثي بالجامعة األمريكية بالقاهرة ،معني بتقديم
مقترحات سياسية عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري،
عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات
اً
حلول مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع
المعنية .ويقدم المشروع
القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة.

اآلراء والمقترحات المقدمة من مشروع «حلول للسياسات البديلة» البحثي خاصة بفريق المشروع ،وال
تعكس آراء ومواقف الجامعة األمريكية بالقاهرة .ألي استفسارات أو أسئلة خاصة بأنشطة المشروع،
ُيرجى مخاطبة فريق المشروع مباشرة.
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الملخص التنفيذي
تقرتح ورقة السياسة هذه حلولاً لتعزيز النقل الحرضي
يف املجتمعات الصحراوية الجديدة (New Desert
 ،)Communities - NDCsمن أجل تحسني الظروف
املعيشية لقانطيها ،واجتذاب مزيد من السكان إىل البيوت
الشاغرة فيها .فباستخدام بيانات جديدة ملسارات النقل
العام تطور الورقة منوذ ًجا للمواصالت الحرضية يتمركز
حول املواطن ،ويقيس إمكانية التنقل ( )mobilityو
التحركية ( ) accessibilityداخل املجتمعات الصحراوية
الجديدة ،وبني تلك املجتمعات واملناطق األخرى حول
القاهرة الكربى (.)Greater Cairo Region - GCR
تتجىل أهمية املنهجية املستخدمة يف هذا البحث يف تضمني
الخدمات غري الرسمية (املعروفة باسم النقل شبه الرسمي)،
والتي يتم -يف الغالب -إغفالها أو إهاملها يف الدراسات رغم
أنها توفر أغلب وسائل النقل عرب القاهرة الكربى .تحسب
الورقة أيضً ا «فارق زمن الرحلة» ( ،)Journey Gapأي
الفارق الزمني بني استخدام سيارة خاصة أو وسائل النقل
رشا رئيسيًا لتحليل النتائج.
العام ،باعتبارها مؤ ً
تختار الدراسة مدينة الشيخ زايد مثالاً لتحليل التحركات
داخل املجتمعات الصحراوية الجديدة ،وذلك لصغر
حجمها نسبيًا مقارن ًة مبثيالتها ،وألن شبكة مواصالتها
الداخلية أحادية املركز وتبدأ كلها من «هايرب وان»
ماركت .من ناحية أخرى ،تقدم الورقة نظرة عامة رسيعة
عىل خطط النقل لبعض املدن األكرث نجا ًحا يف العامل يف
حل مشكالت قطاع املواصالت غري الرسمي ،والتي تواجه
مشكالت متعلقة باملواصالت مامثلة ملحافظة القاهرة.
املدن التي نستكشفها هي لندن ولوس أنجلوس وباريس.
ومع امليض قد ًما ،تقدم الورقة نظا ًما مفاهيم ًيا عامل ًيا راس ًخا
إلدارة التنقل الحرضي وتصميم السياسات وفقًا للسياق
اإلفريقي والرشق األوسطي .يتكون نظام «التمكني -
التج ُّنب  -التح ُّول  -التحسني» (Enable - Avoid - Shift
 )- Improve - EASIمن أربعة ركائز ،كل ركيزة ترافقها
دراسة حالة من مدينة يف دولة نامية (نيجرييا وجنوب
إفريقيا والسنغال وكولومبيا).
تهدف التوصيات املقرتحة إىل تقليل الوقت الذي يستغرقه
التنقل ،سواء بوسائل النقل العام أو بامليش .وتقرتح رؤية
طويلة املدى لتحسني إمكانية الوصول إىل الخدمات
والفرص للجميع ،من خالل تطوير النقل العام وكذلك
تقليل االعتامد عىل السيارات الخاصة .وتستهدف الورقة
تنشيط املجتمعات الصحراوية الجديدة من خالل تحسني
7

إمكانية التحركية ( )accessibilityو تجنب مستقبل
مزدحم وغري صديق للبيئة .وتقدم الورقة مجموعة من
االقرتاحات لتحسني التنقل داخل مدينة الشيخ زايد بنا ًء
عىل نظام «التمكني  -التج ُّنب  -التح ُّول  -التحسني».
لتحقيق تغيري مستدام يف مجال التنقل الحرضي ،هناك
بعض السياسات التمكينية ميكن اقرتاحها عىل املستوى
الوطني للتحول عن استخدام السيارات الخاصة واستبدالها
بوسائط نقل مشرتكة ( )model shareعن طريق مزيج
من وسائل النقل العام ووسائل نقل أخرى غري مميكنة.
متتد التوصيات عىل املستويني اإلقليمي واملحيل .وتركز عىل
تقليل فارق زمن الرحلة وتحسني الخدمة ،ومن ث َ َّم (أ):
تقليل اعتامد الناس عىل السيارات الخاصة ودفعهم نحو
املواصالت العامة ،و(ب) :تعزيز إمكانية التحركية لسكان
املجتمعات الصحراوية الجديدة ،واإلسهام يف نقل السكان
وتطوير املدن الصحراوية الجدية لتكون مجتمعات فعالة.
ويف حني أن املقرتحات الحالية موجهة إىل مدينة الشيخ زايد
بالتحديد ،إال إنها قابلة للتعميم مع اضافة بعض التعديالت
يك تناسب املدن الصحراوية السبعة األخرى داخل القاهرة
الكربى باإلضافة إيل العاصمة اإلدارية الجديدة .ورغم
وجود قواسم مشرتكة ،فإنه ال ينبغي فهم املقرتحات عىل
أنها توصيات لعالج التنقل الحرضي داخل مدينة القاهرة.
تحتِّم الطبيعة املعقدة وأهمية السياق الجغرايف وجود
تحليل منفصل ومجموعة من التوصيات املختلفة لحل
الكثافة الداخلية للقاهرة ،والتي يجب الرتكيز عليها بشكل
منفصل.
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 .1مقدمة

1

تواجه مرص توس ًعا سكان ًيا وحرضيًا كب ًريا ،إذ يعيش جميع
السكان عىل  7.7٪فقط من إجاميل مساحة الدولة (Abd
 .)El Kader, 2011ويكلف االزدحام -يف العاصمة وحدها-
االقتصاد الوطني  2.3%من الناتج املحيل اإلجاميل السنوي.
ونتيج ًة لهذا التوسع العمراين والزحام ،تشجع الحكومة
إعامر «املجتمعات الصحراوية الجديدة» ( ،)NDCsولكن
تواجه تلك املجتمعات املتنامية قضايا ملحة لتوفري الخدمات
اليومية واألساسية للسكان ،وعىل رأسها املواصالت.
ورغم إمكاناتها الكامنة ،فإن املجتمعات الصحراوية
الجديدة مل تُستغل االستغالل األمثل بعد ،فيؤكد ديفيد
سيمز أن تلك املجتمعات مل تنجح سوى يف اجتذاب ُخمس
عدد السكان املستهدف ( .)Sims, 2015ومع وقوعها عىل
مسافات ترتاوح بني  10و 50كيلوم ًرتا من املركز ،ال يربط
املجتمعات الصحراوية الجديدة بوسط القاهرة إال بعض
الطرق الرسيعة التي ال توفر االتصالية املالمئة .وقد يُفسرِّ
عدم كفاية الخدمات ،والرحالت الطويلة من وإىل العمل
بتكلفتها العالية وبقاء أكرث من نصف الوحدات السكنية
ذات األسعار املعقولة داخل املجتمعات الصحراوية
الجديدة شاغرة ( .)Sims, 2015; Shalabi, 2018ويعد
النقل الربي هو الطريقة السائدة ،سواء لنقل الركاب أو
البضائع .ومع مواصلة الحكومة توسيع شبكة الطرق،
تزداد أعداد املركبات ،إذ تنمو ملكية السيارات الخاصة
مبعدل ثالثة أضعاف النمو السكاين ،وتنترش الدراجات
النارية وعربات التوك توك ،وغريها من أشكال النقل
اآللية الخاصة .تساعد وسائل النقل شبه الرسمية- 2مبا
فيها امليني باصات وامليكروباصات والتي عاد ًة ما ت ُص َّور
بطريقة سلبية -عىل سد الفجوة التي خلقتها وسائل النقل
الرسمية املتهالكة وقلة االستثامر يف تطوير وسائل النقل
العام .وتعمل وسائل النقل هذه -واملتعارف عليها باسم
( )Paratransitأو املواصالت شبه الرسمية نظ ًرا ملا تتميز
به من مرونة ومواعيد غري ثابتة -عىل ربط املجتمعات
الصحراوية الجديدة ببعضها وبوسط القاهرة.
وإدراكًا منها ألهمية املواصالت يف التنمية ،أدرجت األمم
املتحدة النقل الحرضي ضمن أهداف التنمية املستدامة
( )Sustainable Development Goals - SDGsتحت
الهدف رقم « .»11.2ويتقاطع النقل الحرضي مع العديد
من أهداف التنمية املستدامة ،مثل الصحة واملناخ والنمو
االقتصادي والعدالة االجتامعية .وعليه ،فتحسني خدمات

النقل العام يف املجتمعات الصحراوية الجديدة -كونها مل
تصل إىل كامل طاقتها بعد -من شأنه زيادة إنتاجية سوق
العمل ،وتحسني ظروف معيشة املواطنني مام يجعل منطقة
تكامل ويعزز وفاء مرص بالتزاماتها
اً
القاهرة الكربى أكرث
الدولية.
ولهذه األسباب ،فإن من الرضوري بحث كيفية تحسني
وسائل املواصالت داخل املجتمعات الصحراوية الجديدة
لتوفري ظروف معيشية أفضل للسكان الحاليني ،وجذب
مزيد من السكان للوحدات الشاغرة .وبنا ًء عىل ذلك،
واعتام ًدا عىل بيانات جديدة ملسارات النقل العام ،تطور
ورقة السياسة هذه منوذ ًجا يرتكز عىل املواطن لتحسني
إمكانية الوصول إىل املجتمعات الصحراوية الجديدة .يُع َّرف
هذا النموذج ،بنا ًء عىل أبحاث جري وفان وي ( ،)2004عىل
أنه «متكني األفراد من الوصول إىل وجهة معينة ،من خالل
الجمع بني وسائط نقل مختلفة ،عن طريق االستخدام
األمثل لألرايض ووسائل النقل» .فباستخدام مقياس فارق
زمن الرحلة ( )Journey Gapللمقارنة بني التنقل بالسيارة
واملواصالت ،ميكن تحليل أمناط التحرك الحالية للمجتمعات
الصحراوية الجديدة .وعليه ،يتضح أن الجمع بني تحسني
وسائل النقل وتغيري طرق استخدام األرايض ،وتبني آليات
فعالة للحوكمة وتنفيذ حلول ذكية للتعامل مع املشكالت،
من شأنه تقليص الفوارق يف زمن الرحالت ،مام يزيد من
إمكانية التحركية ( )Accessibiltyويسمح للمجتمعات
الصحراوية الجديدة بجذب السكان املستهدفني .تبدأ
الورقة بتوضيح منهجية البحث ،ومن ث َ َّم تنتقل إىل تحليل
نتائج إمكانية التحركية ()Accessibiltyعىل مستوى الحي،
باإلضافة إيل فارق زمن الرحلة يف اثنني من املجتمعات
الصحراوية الجديدة :السادس من أكتوبر والشيخ زايد.
ويسلط القسم الرابع الضوء عىل خطط النقل ألكرث مدن
العامل نجا ًحا يف تنظيم النقل غري الرسمي ،والتي تواجه
مشكالت مامثلة لتلك التي تواجهها القاهرة .وبعد ذلك،
تعرض الورقة نظام «التمكني  -التج ُّنب  -التح ُّول  -التحسني»
((،)Enable - Avoid - Shift - Improve - (EASI
وهو إطار مفاهيمي عاملي راسخ إلدارة التنقل الحرضي
وتصميم السياسات .وأخ ًريا ،يقرتح القسم الخامس عد ًدا
من السياسات لتحسني إمكانية الوصول إىل املجتمعات
كل منها عىل حدة عىل حسب
الصحراوية الجديدة ،وتقييم ٍّ
إسهاماتها املحتملة يف تقليص فارق زمن الرحلة.

 1ملزيد من املعلومات حول نظام النقل يف مرص ،راجع الورقة املرجعية املكملة لورقة
السياسات هذه.
 2تُستخدم كلمة «وسائل النقل» لإلشارة إىل مختلف وسائل املواصالت الجامعية املتاحة
للسكان ،بالرتادف مع وسائل النقل العام.
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 .2البيانات والمنهجية
 1.2التعريفات اإلجرائية

ميكن تقسيم إمكانية التحركية ( )Accessibilityإىل أربعة
عنارص رئيسية :استخدام األرايض ،ووسائل النقل ،وزمن
الرحلة ،والفرد ( .)Geurs and Van Wee, 2004ألغراض
هذا البحث ،يركز التعريف اإلجرايئ (Operational
 ) Definitionإلمكانية التحركية بشكل أسايس عىل
عنرص وسائل النقل ،إذ يعرض زمن الرحلة املستغرق
باستخدام السيارة مقارنة بوسائل النقل العام .كذلك،
تم تبسيط استخدام األرايض فقط ليشمل عد ًدا محد ًدا
من محطات االنطالق والوصول الرئيسية كممثل ملتوسط
االنتقال ( ،)Average Commutesمع أخذ ساعات الذروة
الصباحية فقط يف االعتبار.3
يصف إطار ترشيح الرحلة ( )Trip Anatomyاملكونات
املختلفة التي متثل زمن الرحلة مشتملة عىل :وقت
التخطيط قبل بدئها ،ووقت الوصول (امليش إىل املحطة)،
ووقت االنتظار ،ووقت الركوب ،ووقت التبادل (مبا فيه وقت
الوصول إىل وسيلة النقل التبادلية وانتظارها) ،وأخ ًريا وقت
الخروج (من املحطة) .4وتُظهر الدراسات أن اختيار وسيلة
النقل يعتمد ،وفقًا لألهمية ،عىل عدد عمليات التبادل،
ووقت الركوب (أو السفر بالسيارة) ،ووقت امليش اإلجاميل،
ووقت االنتظار األ َّويل ( .)Chakour et al., 2012فكل
عملية تبادل إضافية تضاعف وقت االنتظار األ َّويل وتزيد
من احتاملية حدوث تأخري إضايف بسبب عدم توافر مقعد
للجلوس ،ويشار إىل هذه العملية باسم «عقوبة التبادل»
( ،)Transfer Penaltyوالتي تثني الركاب عن استخدام
وسيلة نقل معينة (.)Garcia-Martinez et al. 2018
أما «الفارق يف زمن الرحلة» ( )Journey Gapفهو الفرق
القيايس املوحد ( )Normalized Differenceبني الوقت
املستغرق باستخدام النقل العام مقارن ًة بالسيارة الخاصة،
وهو مؤرش قوي لتوقع الطريقة التي يختار بها املستخدم
طريقة تنقله ،بافرتاض أن لديه قدرة مالية متكنه من
االختيار بني الوسيلتني .وجود فارق يف زمن الرحلة بنسبة
 - 100%مثال -يعني أن استخدام املواصالت يستغرق الزمن
نفسه الذي تستغرقه السيارة الخاصة ويعني أنه ال توجد
ميزة تنافسية للنقل العام عن السيارات الخاصة .فكلام
ارتفعت األرقام ،دل ذلك عىل طول زمن االنتقال عن طريق
املواصالت نسب ًيا .وحتى يتسنى لوسائل املواصالت املختلفة
 3ملزيد من التفاصيل حول حدود املنهجية والبيانات ،انظر امللحق (أ).
 4الوصول والخروج هام املصطلحان املستخدمان عادة لإلشارة إىل وقت امليش إىل املحطة
(الوصول) والخروج منها .وإجاميل وقت امليش هو إجاميل وقت الوصول والخروج والوقت
امليش البيني لهام.
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املنافسة الناجحة مع السيارات الخاصة ،يجب تقليل الفارق
يف الرحلة إىل الحد األدىن ،أو إىل أقل من  .100٪ففي الوضع
األمثل ،من املفرتض أن تتمتع وسائل النقل العام بجودة
عالية ورسعة تفوق التنقل باستخدام السيارات.
واألكرث أهمية هو إدراك أن سكان املدن الفقراء ال ميتلكون
سيارات .ولهذا ،فمقارنة األوقات التي يستغرقها التنقل
باستخدام مواصالت مختلفة يكشف التباين يف املستويات
االجتامعية واالقتصادية لألفراد (،)Campbell et al. 2019
مام يسلط الضوء عىل معاناة من ال ميلكون سيارات خاصة
أو من ال تتوفر لهم وسائل نقل مناسبة ،والصعوبات
والوقت الطويل الذي يتكبدونه ( .)Shalabi, 2018لذلك،
فإن وجود فارق عا ٍل يف الرحلة يوضح عدم تكافؤ الفرص
وانعدام عدالة التوزيع بني املواطنني.
 2.2البيانات

تُحسب روابط النقل العام ()Transit connections
باستخدام برنامج تخطيط الرحالت املفتوحة (Open-
 ،)Trip-Planner - OTPوتستند إىل بيانات فريدة توفرها
رشكة «مواصلة للقاهرة» (Transport for Cairo - TfC5
كجزء من مرشوع «القاهرة الرقمية» (.)Digital Cairo6
ثم يتم بعد ذلك معالجة البيانات من خالل الصياغة
العامة لتحديد حركة النقل العام(General Transit
 ، )Feed Specification - GTFSحيث يتم مشاركة
معلومات النقل العام ،والتي تشمل أوقات االنتظار
واملغادرة واالنتقال من كل محطة ،وتصف نقاط التبادل
بني الخدمات املختلفة.7
 3.2المنهجية :تحليل إمكانية التحركية
داخل المجتمعات الصحراوية الجديدة،
وبين تلك المجتمعات وبعضها
البعض ،وبينها وبين وسط القاهرة

تركز هذه الدراسة بشكل أسايس عىل التجمعات الصحراوية
الجديدة غرب القاهرة ،وتربز الورقة مدينة الشيخ زايد
كدراسة حالة لتحليل الحركة داخل تلك املدن من خالل
حساب فارق زمن الرحلة .اختريت مدينة الشيخ زايد لصغر

 5رشكة «مواصلة للقاهرة» هي رشكة ذات مسئولية محدودة و مخترب أبحاث مرصي إلعادة
تصور شبكات النقل القامئة من أجل تحسني إمكانية التحركية ،ولرسم خرائط شبكات املرور
الرسمية وغري الرسمية يف القاهرة من أجل تحسني تخطيط عملية توفري معلومات الركاب.
 6مرشوع «القاهرة الرقمية» هو نتاج تعاون بني «مواصلة للقاهرة» ورشكة تكوين لتنمية
املجتمعات املتكاملة و مرشوع « ،»Digital Matatusبتمويل من مبادرة «إكسبو اليف
.»2020
 7تم نرش هذه البيانات مبوجب ترخيص مفتوح ،وميكن تحميلها من موقع http://
./transportforcairo.com/data
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موقف (هايرب وان)
الحي ال 16
خطوط سري املواصالت شبه الرسمية
خطوط سري املواصالت الرسمية
مدينة الشيخ زايد

رسم توضيحي ( )1خريطة ملدينة الشيخ زايد تُظهر الطرق الرسمية وغري الرسمية.
حجمها وبالتايل سهولة تحليل بيانات الحركة داخلها ،وألن
شبكة مواصالتها الداخلية أحادية املركز وتبدأ كلها من
«هايرب وان» ماركت ،وكذلك لحدودها الواضحة حيث تقع
جميع الخدمات داخل املدينة .ونظ ًرا ألنها ترتبط بوسط
القاهرة من خالل ثالثة محاور فقط ،فإن ذلك يحد من
عدد املشكالت التي قد تقع أثناء تحليل الطرق بينها وبني
وسط القاهرة .وباإلضافة إىل ذلك ،تقدم مدينة الشيخ زايد
مثال مث ًريا لالهتامم ،الحتوائها اآلن عىل موقفان رئيسيان
اً
منفصالن للنقل .يقع موقف امليني باص األول عند «هايرب
وان» عىل أطراف املدينة مواجهاً محور  26يوليو ،حيث
يربطها بخدمات نقل داخلية متنوعة 8إىل السادس من
أكتوبر ووسط القاهرة .أما املوقف الثاين فهو موقف
رسمي يقع يف الحي السادس عرش ،أي يف وسط املدينة
تقري ًبا .ويستقبل هذا املوقف ثالثة خطوط محلية رسمية
لألتوبيس ،وخط واحد للميني باص يربطه بـ«هايرب وان».
وعليه ،تتنافس وسائل النقل الحكومية مع املواصالت شبه
الرسمية عىل الركاب.
يبدأ التحليل برسم خريطة للشيخ زايد .يعرض الرسم
 8تنقسم خدمات النقل العام إىل ثالث أنواع« :خدمات نقل محلية» ويقصد بها املواصالت
التي تتوقف يف كل محطة مبعدل وقفة كل  300مرت ،و «خدمات النقل الرسيعة» ويقصد
بها املواصالت التي تتوقف بالقرب من محطتي البداية والوصول وليس عىل طول الخط،
و«خدمات عالية الرسعة» ويقصد بها املواصالت التي تقطع مسافة طويلة دون توقف حتى
الوجهة النهائية.
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التوضيحي ( )2تصو ًرا للخطوات املنهجية املستخدمة
لحساب املقاييس عرب الحدود اإلدارية الداخلية للشيخ
زايد .لكل منطقة ،نحدد محطة االنطالق ()Origin Point
املقابلة للمركز املتوسط (( )Area Centroidالرسم
التوضيحي 2ب) .ويف كل محطة انطالق (الرسم التوضيحي
2ج) ،نحسب أوقات االنتقال منها إىل كل الوجهات
املحتملة عن طريق امليش ،وباستخدام سيارة خاصة ،ومن
خالل شبكة املواصالت (الرسمية وشبه الرسمية) (الرسم
التوضيحي 2ح 2 /ط) ،ثم نجمع النتائج يف مصفوفة وقت
السفر (.)Travel Time Matrix
تُجمع األوقات التي تستغرقها السيارات الخاصة باستخدام
محرك مصفوفة املسافة ( )Distance Matrixيف خرائط
جوجل ( .)Google Mapsوتحدد أقرص مسافة للقيادة
باستخدام شبكة الطرق من خالل واجهة برمجة التطبيقات
(.)Application Programming Interface - API
حسب الزمن الذي تستغرقه القيادة يف عدة أوقات غري
يُ َ
مزدحمة ،كام يُحسب متوسط التكدس املروري التاريخي
( )Average Historic Traffic Congestionيف الساعة
 10:00صبا ًحا (الذروة الصباحية) و 2:00ظه ًرا (منتصف
النهار) و 7:00مسا ًء (ذروة املساء) يف أحد أيام األسبوع،
وهو ما ميثل حركة املرور املعتادة يوم ًيا .لتبسيط هذا
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رسم توضيحي ( )2متثيل لخطوات حساب مصفوفة وقت السفر ()Sara Abu Henedy, TfC, 2018
التحليل ،نركز عىل القيادة يف وقت الذروة الصباحية.9

 .3النتائج :كيف يتم حساب
األجرة في المجتمعات
الصحراوية الجديدة؟
من أجل فهم تحديات بناء نظام نقل فعال يف املجتمعات
الصحراوية الجديدة ،بحثنا إمكانية التحركية داخل مدينة
الشيخ زايد ،وكذلك التنقل من مدينتي الشيخ زايد
والسادس من أكتوبر إىل املراكز الرئيسية داخل القاهرة
11

 9ملزيد من التفاصيل ،انظر حدود املنهجية والبيانات (امللحق أ).

الكربى .وكام هو متوقع ،يكشف تحليل جميع املحطات
املحتملة لكل من االنطالق والوصول أن املناطق الواقعة
بالقرب من مواقف النقل الرئيسية ()Transport Hubs
أو عىل الطرق املؤدية إليها لديها أفضل أوقات للرحالت،
بينام ال تتمتع املناطق األخرى بنفس القدر من إمكانية
التحرك والتنقل.
 1.3تحليل إمكانية التحركية داخل
مدينة الشيخ زايد باستخدام ثالث
طرق :المشي ،والنقل العام ،و/أو
السيارات الخاصة
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مثل افرتاض ًيا
لتوضيح الفروق بني األساليب الثالثة ،نرضب اً
بفتاة اسمها «فريدة» وعمرها  17عا ًما ،ليس لديها رخصة
قيادة ،وقادرة عىل امليش ،وتتمتع بالقدرة عىل املفاضلة بني
وسائل النقل املختلفة .تعيش فريدة يف رشق مدينة الشيخ
زايد ،يف منطقة متصلة مبارشة بطريق املحور الرسيع (يف
النقطة «أ») ،والتي تعترب من أفضل األحياء اتصالاً بشبكة
الطرق .بالتايل ،متثل هذه النقطة أفضل سيناريو إلمكانية
التحركية لشخص يعيش يف املجتمعات العمرانية الجديدة.
من أجل الوصول إىل النقطة «ب» يف الحي الثامن غرب
املدينة ،ميكن لفريدة أن تختار واح ًدا من بني الخيارات
التالية:
• امليش :تصل املسافة بني النقطتني «أ» و«ب» إىل 5.9
كيلومرت ،وميكن لفريدة أن تقطعها يف  83دقيقة ،إال أن
امليش بالقرب من طريق املحور وعرب املساحات الشاسعة
املفتوحة يف الشيخ زايد لن يكون تجربة سارة أو آمنة.
• وسائل النقل العام :ميكن لفريدة أن تستخدم شبكة
النقل العام ،بافرتاض أن لديها املال وتشعر فيها باألمان.

لكن نظ ًرا لعدم وجود وسيلة انتقال مبارشة إىل النقطة
«ب» ،فستضطر فريدة إىل أن تستقل عدة مواصالت إىل
علم بأن أرسع مواصلة تستغرق  30دقيقة ،مبا
وجهتها ،اً
يف ذلك االنتظار ملدة أقل من خمس دقائق لتغيري امليني
باصات ،والسري مسافة  500مرت حتى تصل إىل وجهتها،
بإجاميل تكلفة للمواصالت ال تتعدى  7جنيهات.
• السيارة الخاصة :مبا أن فريدة مل تصل بعد إىل السن
القانونية للقيادة ،فيمكنها استخدام خدمات النقل
حسب الطلب مثل «أوبر» و«كريم» ،ألنها متوفرة
وموثوقة وآمنة .تستغرق الرحلة  19دقيقة يف العادة،
مبا يف ذلك خمس دقائق النتظار وصول السيارة .ترتاوح
األسعار بني  25و 32جني ًها مرصيًا ،بخالف فرتات زيادة
التسعري (ٍ )surge pricingنتيجة الزيادة عىل الطلب،
مام يعني تقري ًبا أربعة أضعاف تكلفة النقل العام.
ولكن ،قد يتضمن الروتني اليومي لفريدة أنشطة أخرى غري
االنتقال من النقطة «أ» إىل النقطة «ب» .ويقدم الرسم
مثال عىل الوقت املقدر أن تستغرقه فريدة
التوضيحي  4اً

نقطة البداية  /النهاية

$$$
خدمات النقل حسب الطلب

النقل العام

النقل النشط

$

الوقت
اتوبيس نقل عام
ميكروباص
سيارة

ميش
زمن امليش
التخطيط قبل بداية الرحلة

راحة قليلة
زمن االنتظار

راحة عالية
متغري

ثابت

رسم توضيحي (( )3أعاله) محطات االنطالق والوصول لرحلة ما يف مدينة الشيخ زايد( .أدناه) رسم بياين للتكلفة
مقابل الوقت لثالثة بدائل من وسائل النقل.
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من المنزل إلى بيت العائلة
(الحي الثامن)

المسافة
ً
سيرا على األقدام  5.9كيلومتر

من المنزل إلى المدرسة
(الحي الثاني عشر)

سيرا على األقدام
المسافة
ً

 14دقيقة
بالسيارة

 5.55كيلومتر

المسافة
سيرا على األقدام كيلومتر واحد
ً

 9دقائق
بالسيارة

 30دقيقة
(مسيرة  500متر)
بالمواصالت
العامة

من المنزل إلى الخدمات
(هايبر وان)

دقيقتان
بالسيارة

 30دقيقة
(مسيرة  1200متر)
بالمواصالت
العامة

 83دقيقة

 12دقيقة
(مسيرة  200متر)
بالمواصالت
العامة

 70دقيقة

 12دقيقة

رسم توضيحي ( )4طول الطريق واملدة الزمنية الالزمة للتنقل من النقطة «أ»
يف الذهاب إىل املدرسة أو السوبر ماركت باستخدام وسائل
النقل املختلفة.
من الرسم التوضيحي  ،4نجد أن متوسط الوقت الذي
تستغرقه فريدة للميش إىل كل الوجهات داخل مدينة
الشيخ زايد يبلغ  66دقيقة .كذلك ميكن لفريدة أن
تستخدم شبكة املواصالت العامة الحالية ،والتي تهيمن
عليها سيارات «سوزويك» للنقل شبه الرسمي ،لالنتقال إىل
 23منطقة من أصل  27منطقة داخل الشيخ زايد ،مبتوسط
زمن قدره  28دقيقة .لكنها ستحتاج إىل امليش ملسافة 850
م ًرتا -يف املتوسط -للوصول إىل أقرب محطة ميني باصات،
ثم من محطة الوصول إىل وجهتها النهائية .ورغم أن معظم
الوجهات ميكن الوصول إليها مبارشة باستخدام أتوبيسات
هيئة النقل العام القادمة من وسط القاهرة ،فإن انتظار
وصول األتوبيس يزيد من إجاميل وقت الرحلة .يف املقابل،
يستغرق الوصول إىل أي مكان داخل املدينة  10دقائق-يف
املتوسط -باستخدام السيارة.
يعمل مؤرش إمكانية التحركية (Potential Mobility
 ،)Index - PMIالذي طوره «مارتينز» (،)2017 ،2007
كأداة لتقييم وقياس جودة شبكة النقل.
يف املثال الحايل ،باستخدام مؤرش إمكانية التحرك (،)PMI
أجرينا حسابات للوقت الذي تستغرقه الرحلة ملسافة
مبارشة بني نقطتني بالكيلومرت/ساعة ،وعممنا الحسابات
لتشمل رحالت من كل محطات االنطالق لكل الوجهات
13

املحتملة يف الشيخ زايد .حصلنا يف النهاية عىل نتيجتني
للمؤرش ،األوىل للحركة بواسطة سيارة الخاصة ،والثانية
بواسطة وسائل النقل العام.
تتمتع النقطة «أ» بأعىل درجة عىل مؤرش إمكانية التحركية
للسيارات الخاصة يف جميع أنحاء الشيخ زايد ،مبعدل 26
كم/ساعة .وتقع عىل بعد مسافة قصرية نسبيًا من أكرب
موقف يف املدينة عند «هايرب وان» ،مام ينتج عنه أدا ًء
جي ًدا نسب ًيا للنقل يف هذا االتجاه ( 8.6كم/ساعة) .ولكن
عند العودة إىل النقطة «أ» عىل طريق املحور ،نجد أن
عىل السيارات الخاصة ومركبات النقل العام اجتياز مسافة
طويلة للوصول إىل أقرب دوران للخلف ،مام يزيد من
مسافة القيادة والوقت .ونتيجة لذلك ،تنخفض درجة
مؤرش إمكانية التحركية للعودة إىل النقطة «أ» بالسيارة إىل
 14كم/ساعة.
يف املتوسط ،يستغرق االنتقال بالسيارة  3دقائق إضافية
قياد ًة عىل الطريق الرسيع ،بينام ال يوجد تأثري يُذكر يف زمن
امليش تقري ًبا ،أما االنتقال بواسطة النقل العام إىل النقطة
«أ» فيستغرق  39دقيقة يف املتوسط ،مع زيادة متوسط
مسافات امليش إىل  1.7كيلومرت.
وبتوسيع نطاق التحليل (الرسم التوضيحي  2ه) ،فحصنا
جميع املحطات املحتملة للقيام والوصول عن طريق بناء
مصفوفة لكل مسار سفر محتمل داخل املنطقة الجغرافية
ملدينة الشيخ زايد .ولكل محطة قيام أو وصول ،حسبنا
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سهل الوصول اليها
صعب الوصول اليها

رسم توضيحي ( )5مؤرش إمكانية التحركية :قياس الرسعة بالكيلومرت/ساعة للتنقل يف جميع االتجاهات باستخدام
وسائل النقل العام
أوقات االنتقال عن طريق امليش 10والسيارات الخاصة
والنقل العام.
أُجري التحليل نفسه عىل جميع أحياء الشيخ زايد ،وكذلك
مدينة السادس من أكتوبر املجاورة .ويعطي هذا التحليل
رشا لفعالية وكفاءة التنقل بني السادس من أكتوبر
مؤ ً
والشيخ زايد ،ويساعد كذلك عىل تسليط الضوء عىل الفرق
الذي ميكن أن يُحدثه امتالك سيارة.
مبراجعة متوسط املعدالت ،نجد بوضوح أن امليش ليس خيا ًرا
واقع ًيا بسبب كرب الحجم الجغرايف للمنطقة ،إذ يبلغ متوسط
مسافات امليش فيها إيل  13كيلوم ًرتا .ويف حني أن املواصالت
العامة تغطي  40٪من املسارات املحتملة ،فإن أكرث من
نصف املسارات بني محطات القيام والوصول تتطلب امليش
ألكرث من كيلومرتين ،بينام يجب أال تتجاوز مسافة امليش
املقبولة علميا عن كيلومرتًا واح ًدا .11والالفت للنظر أن
 10حصلنا عىل أوقات امليش من برنامج تخطيط الرحالت « »Open-Trip-Plannerاعتامدًا
عىل شبكة خرائط مرشوع «خريطة الشارع املفتوحة» ()Open Street Maps - OSM
للطرق والشوارع الرئيسية .وباإلضافة إىل هذا ،تم أخذ إمكانية عبور الطرق بعني االعتبار
عند تخطيط الطرق.

الرحالت التي تستلزم السري مسافة أقل من كيلومرتين من
وإىل املحطات ،تستغرق يف املتوسط  66دقيقة 11٪ .فقط
من الرحالت ال تحتوي عىل أي تبادلية ،و 39٪منها تشمل
تبادلية واحدة ،و 48٪تتطلب عمليتي من التبادلية ،مام
يشري إىل تشتت نظام «الوسائل املغذية  +الوسائل األساسية
 +الوسائل املوزعة» ( )feeder-trunk-distributorللنقل
العام .ومن ناحية أخرى ،يستغرق استخدام سيارة خاصة
يف املتوسط  24دقيقة ،أي أنها أرسع ثالث مرات تقري ًبا من
النقل العام .و بالنظر إىل عدد عمليات التبادلية ووقت
امليش ،نجد أن االنتقال بني املجتمعات الصحراوية الجديدة
يعتمد بشكل كبري عىل وجود سيارة خاصة .كام أن التنقل
بني املدينتني ميثل عبئًا من حيث الوقت والتكلفة .وعليه،
ال يقطن املجتمعات الصحراوية الجديدة إال من لديهم
سيارة خاصة ،وكذلك من اعتادوا السفر ملسافات طويلة
عن طريق النقل العام .وبنا ًء عىل هذا ،فإن نظام النقل
العام سيحتاج إىل تبني منطق شبكات فعال (Network
 )Logicخالل التخطيط لربط املدن الصحراوية ببعضها،
من أجل تقديم خدمة تنافسية بأسعار معقولة.

 11تعترب مسافة كيلومرتين مش ًيا مبالغة بالنسبة ملسافة امليش التقليدية واملقبولة (كيلومرت
واحد) .فامليش ملسافة كيلومرت يفرتض الرتجل حوايل  500مرت للوصول إىل محطة القيام ،تليها
 500مرث أخرى بعد الوصول إىل الوجهة .تعترب مسافة الـ 500مرت مسافة منطقية استنادا
عيل دليل « »HiTransاألورويب ( .)Nielsen et al. 2005وكمعيار يف تخطيط النقل ،فإن
مسافة ال  500مرت تشكل أيضً ا هدف رئييس تصبو إليه أهداف التنمية املستدامة من خالل
الهدف رقم «.»11.2
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 2.3تحليل إمكانية التحركية من مدينتي
الشيخ زايد والسادس من أكتوبر إلى
المحاور الرئيسية في القاهرة الكبرى

تحليل التنقل من الشيخ زايد والسادس من أكتوبر إىل
وسط القاهرة يقدم نظرة عامة عىل جودة نظام شبكة
النقل ويقارنها بالسيارات الخاصة .وعليه ،فحصنا سبع
وجهات محتملة داخل مدينة القاهرة ،وكلها محطات
رئيسية للنقل :العتبة ،ورمسيس ،والعباسية ،وعبد املنعم
رياض ،وميدان لبنان ،وميدان الجيزة ،واملنيب.12
يقارن الجدوالن رقم ( )1و ( )2بني متوسط وقت السفر
باستخدام وسائل النقل العام والسيارات الخاصة ،يف

مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد عىل التوايل.
ويتضح من الجدولني أن هناك خطوطًا للمواصالت بني
املجتمعات الصحراوية الغربية الجديدة ووسط القاهرة.
 78.6٪من األحياء التي فُحصت داخل الشيخ زايد ،و64.7٪
من املحطات التي ُدرست يف السادس من أكتوبر ،لديها
خطوط نقل عام تربطها بوسط املدينة ،ولكنها تحتاج إىل
عمليتني تبادليتني أو أقل باإلضافة إىل امليش ملسافة تصل
إىل كيلومرتين .وقد بلغ متوسط املسافة الواجب سريها
للرحلة يف مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد إىل
 1500مرت و 1060م ًرتا عىل التوايل .وكام تؤكد الجداول ،فإن
إجاميل وقت الرحلة الذي تستغرقه السيارات الخاصة دامئًا
ما يكون أقل من املواصالت.

جدول ( )1مدة السفر/االنتقال من مدينة السادس من أكتوبر إىل وسط القاهرة (بالدقيقة)
الطريقة

السيارة الخاصة
الوقت بالدقيقة-زمن
الرحلة اإلجمالي متضمنًا
المشي ،باستثناء الوقت
المستغرق لص ّف السيارة
َ

إلى
عنصر البيانات

املتوسط
الحد األدىن
الحد الوسطي
الحد األقىص
االنحراف املعياري
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العباسية

عبد
المنعم
رياض

العتبة

مترو
المنيب

مترو
ميدان
الجيزة

ميدان
لبنان

مترو
رمسيس

73.8
51.4
74.5
87.3
8.8

59.9
40.7
61.2
71.2
8.1

70.4
50.5
71.7
82.2
8.2

42.6
21.8
43.5
57
8.9

45.6
25.4
46.5
60
8.7

45.2
26.3
46
56.7
8

75.8
56.1
76.9
89.3
8.3

فارق زمن الرحلة  Δوقت السفر
باستخدام ٪122.30 ٪147.57 ٪203.51 ٪233.10 ٪128.69 ٪143.41 ٪152.71
النقل العام إيل استخدام السيارة الخاصة
النقل العام
الوقت بالدقيقة -زمن
الرحلة اإلجمالي متضمنًا
المشي واالنتظار
والتبادلية

النقل العام
المسافة الواجب مشيها
بالدقائق

عدد العمليات التبادلية
خالل الرحلة

املتوسط
الحد األدىن
الحد الوسطي
الحد األقىص
االنحراف املعياري
املتوسط
الحد األدىن
الحد الوسطي
الحد األقىص
االنحراف املعياري
املتوسط

112.7
73.3
112.9
137.1
14.5
1268
357
1194
2108
523
1.61

85.9
45.6
85.8
116.3
15.8
1244
193
1138
2435
594
0.68

90.6
49.5
89.2
114.2
13.3
1348
397
1322
3011
567
1.82

99.3
57.9
99.8
121.6
15.5
2129
905
2042
3199
643
1.57

92.8
51.8
92.9
116.4
14.8
1951
890
1888
3504
713
0.96

66.7
26.5
66.4
99.8
15.6
1225
193
1120
3146
666
0.79

92.7
50.9
94.2
115.6
13.5
1450
639
1400
2962
528
1.64

 12يتم حساب متوسط مدد السفر بني جميع محطات القيام يف السادس من أكتوبر والوجهات السبعة املذكورة داخل القاهرة ،ومن ثم نكرر الحسابات عىل محطات القيام داخل الشيخ زايد.
ُ 13حددت هذه املدد بافرتاض أن السفر يف العارشة صبا ًحا يف أيام األسبوع املعتادة ،باستخدام سيارة خاصة وعن طريق املواصالت .بالنسبة للمواصالت ،هناك  28خطًا غري قابل لالستخدام
(من إجاميل  224خطًا) ،لعدم وجود ترابط بينها .وقد تم اقصاء هذه الخطوط عند إجراء العمليات الحسابية .ال تشمل النتائج أيضً ا كل محطات القيام والوصول التي يجب امليش إليها أكرث من
كيلومرتين ،أو تتضمن عمليتي تبادل.
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ونجد أن هناك فارقًا واض ًحا يف زمن الرحلة باستخدام
السيارات الخاصة مقارن ًة بالنقل العام ،إذ إن استخدام
املواصالت العامة يزيد زمن الرحلة بنسبة  90٪مقارنة
بالزمن الذي تستغرقه السيارة الخاصة لالنتقال من مدينة
السادس من أكتوبر ،بينام تستغرق الرحلة وقتًا أطول بنسبة
 102٪بالنسبة ملدينة الشيخ زايد ،وبنا ًء عليه ،فإن أغلب

املواطنني ال يتشجعون عىل استخدام وسائل النقل العام،
معتمدين اعتام ًدا كب ًريا عىل السيارات الخاصة ،مام يعني
تكلفة إضافية أخرى تصحب تكلفة السكن يف املجتمعات
الصحراوية الجديدة .وهذه النتيجة تستدعي تصميم شبكة
نقل عام أفضل وأسهل إلمكانية التحركية.

جدول ( )2متوسط مدة السفر/االنتقال من مدينة الشيخ زايد إىل وسط القاهرة (بالدقيقة)
الطريقة

إلى
عنصر البيانات

املتوسط
السيارة الخاصة
الحد األدىن
الوقت بالدقيقة-زمن
الرحلة اإلجمالي متضمنًا
الوسيط
المشي ،باستثناء الوقت
المستغرق لصف
الحد األقىص
السيارة
االنحراف املعياري
فارق زمن الرحلة
 Δوقت السفر باستخدام النقل العام إيل
استخدام السيارة الخاصة
املتوسط
النقل العام
الحد األدىن
الوقت بالدقيقة :زمن
الرحلة اإلجمالي متضمنًا
الوسيط
المشي واالنتظار
الحد األقىص
والتبادلية
االنحراف املعياري
املتوسط
الحد األدىن
النقل العام
المسافة الواجب مشيها
الوسيط
بالدقائق
الحد األقىص
االنحراف املعياري
عدد العمليات التبادلية
املتوسط
خالل الرحلة

14

العباسية

عبد
المنعم
رياض

العتبة

مترو
المنيب

مترو
ميدان
الجيزة

ميدان
لبنان

مترو
رمسيس

67
58.5
67.7
75.4
3.9

53
46.7
53.4
59.8
3.1

63.6
56.8
64.1
70.4
3.2

34.9
27.7
35.3
42.6
3.7

37.9
30.9
38.3
45.6
3.7

38.4
32.1
38.7
44.8
3.1

69
62.6
69.4
75.7
3.1

٪152

٪140

٪124

٪252

٪215

٪139

٪117

101.6
77.7
104.2
125.1
12.6
1227
189
1121
2391
651
0.75

74.4
52
75.8
98.5
12.2
1257
376
1219
2208
489
0.54

78.9
57.5
80.8
102.5
10.3
992
359
840
2193
449
1.96

87.8
65.8
90.3
109.5
10.4
1209
518
1157
3061
572
1.96

81.5
60.7
84
105.7
10.7
1501
723
1400
2580
432
1.04

53.2
30.6
55.8
76.3
11.5
992
25
880
2208
626
0.92

80.6
58.9
82.7
103.9
10.3
955
328
857
2145
450
1.88

ُ 14حددت هذه املدد بافرتاض التنقل يف العارشة صبا ًحا يف أيام األسبوع املعتادة ،باستخدام سيارة خاصة وعن طريق املواصالت .بالنسبة للمواصالت ،هناك  28رحلة محتملة ال ميكن الوصول
إليها (من إجاميل  224رحلة) ،لعدم وجود ترابط بينها .وقد خرجت هذه الخطوط من العملية قبل إجراء الحسابات.
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Accessibility Analysis of Movement from El-Sheikh Zayed City
to Main Hubs within the Greater Cairo Region
خاصة
سيارة
Private
Car

العام
النقل
Transit

اإلجمالية
الوقت
Time inالرحلة
min,مدة
total، بالدقيقة
trip duration
شاملة المشي باستثناء صف السيارة

including walking, excluding parking
العباسية
Abbassiya

0

10

40

50

60

70

80

10

20

30

40

50

10

20

متوسط
101.6 mean

0

100

20

40

60

70

80

min max

20

30

40

50

60

70

30

40

50

min max

60

90

80

70

0

100

20

40

20

30

40

50

min max

60

ميدان لبنان
Lebanon
Square

0

10

20

30

40

50

min max

60

20

100

90

100

30

90

100

70

80

90

100

70

80

90

100

40

50

60

70

80

min max

90

100

140

78.9 mean
متوسط

0

20

40

60

80

min

80

140

120

max

100

120

140

الشيخ زايد
El-Sheikh
Zayed

max

87.8 mean
متوسط

0

20

40

60

min

80

100

max

120

140

متوسط
81.5 mean

0

20

40

60

min

80

100

max

120

140

53.2 mean
متوسط

0

0

20

40

60

min

80

max

100

متوسط
69 mean

Ramses metro
10

80

38.4 mean
متوسط

مترو رمسيس

0

60

min

متوسط
37.9 mean

Giza Square metro
10

120

max

34.9 mean
متوسط

مترو ميدان الجيزة

0

100

63.6 mean
متوسط

المنيب
مترو
ElMoneeb
metro
10

80

min

متوسط
74.4 mean

min max

0

60

متوسط
53 mean

العتبة
Attaba

0

90

min max

Abdel
Moneim Riyad
رياض
عبدالمنعم

0

including walking, waiting, transfers

متوسط
67 mean

30

20

اإلجمالية
الرحلة
، بالدقيقة
الوقت
Time in
min,مدة
total
trip duration
شاملة المشي واالنتظار و العمليات التبادلية

120

140

80.6 متوسط
mean

0

20

40

60
min

80

100

120

140

max

) تحليل إمكانية التحركية من مدينة السادس من أكتوبر إىل املحاور الرئيسية يف القاهرة الكربى6( رسم توضيحي
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Accessibility Analysis of Movement from Sixth of October City
to Main Hubs within the Greater Cairo Region
سيارة خاصة
Private
Car
 مدة الرحلة اإلجمالية، الوقت بالدقيقة

Time
in min, total trip duration
شاملة المشي باستثناء صف السياره
including walking, excluding parking
العباسية
Abbassiya

0

10

20
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40

10

20

30

50

min

60

70

80

40

min

50

10

20

30

60

70

max

20

min

40

30

50

60

70

10

20

30

min

10

20

30

min

40

50

60

max

40

50

60

max

20

30

60

80

100

120

max

80

90

0

100

80

40

40

90

100

70

80

20

40

60

min

80

100

70

80

50

60

max

70

80

100

90

100

90

100

60

min

70

80

90

max

100

140

90.6 mean
متوسط

0

20

40

60

80

100

120

أكتوبر
6
6th of
October

140

max

99.3 mean
متوسط

0

20

40

60

80

min

100

120

140

max

متوسط
92.8 mean

0

20

40

60

min

80

100

120

max

140

66.7 mean
متوسط

0

20

min

40

60

80

100

max

120

140

متوسط
92.7 mean

75.8 meanمتوسط

50

120

max

min

90

140

85.9 mean
متوسط

45.2 mean متوسط

مترو رمسيس

10

min

45.6 mean متوسط

Ramses metro
0

40

42.6 mean متوسط

لبنانSquare
ميدان
Lebanon

0

20

max

مترو ميدان الجيزة
Giza
Square metro
0

0

100

70.4 mean متوسط

منيبmetro
مترو
ElMoneeb
10

122.7 mean
متوسط

59.9 meanمتوسط

min

0

90

max

Attaba العتبة
0

Time in min, total trip duration
including walking, waiting, transfers

شاملة المشي واالنتظار و العمليات التبادلية

73.8 meanمتوسط

Abdel
Riyad
رياضMoneim
عبدالمنعم
0

النقل العام
Transit
 مدة الرحلة اإلجمالية، الوقت بالدقيقة

0

20

40

60

min

80

100

120

max

140

) تحليل إمكانية التحركية من مدينة الشيخ زايد إىل املحاور الرئيسية يف القاهرة الكربى7( رسم توضيحي
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وبالتدقيق يف وسائل املواصالت املهيمنة عيل ممرات النقل محل
الدراسة ،يتضح من الرسم التوضيحي ( )8توزيع عدد عمليات
التبادل يف نقاط القيام والوصول .ومبا أن ما يقرب من 90٪
من خطوط النقل العام تتطلب حدوث تبادل يف أحد املواقف
الرئيسية داخل املدن الصحراوية الجديدة ،فمن غري املحتمل
أن يفضِّ ل املسافرون وسائل النقل العام عىل السيارات الخاصة.
اجتامع طول زمن الرحلة (مبا فيها وقت االنتظار)
مع عمليات التبادل املتكررة ،يجعل عملية استخدام

املواصالت العامة تجربة غري جذابة لسكان املجتمعات
الصحراوية الجديدة خالل انتقالهم إىل وسط القاهرة.
لكن هذا الواقع املرير ليس أم ًرا حتميًا ،فهذه املدن
الصحراوية جديدة ما زالت يف طور النمو .وبنا ًء عليه،
تقدم األقسام التالية بعض األمثلة الناجحة لتحسني
النقل التي ميكن االستفادة منها لتحسني عمليتي التنقل
وإمكانية التحركية ،وبالتايل رفع جاذبية وإمكانات املدن
الصحراوية الجديدة.
أكرث من عمليتي تبادل ،أو أكرث من
كيلومرتين مشيًا ،أو غري ممكن

عمليتا تبادل (محطة
التغذية-التوزيع)

السادس من أكتوبر
٪11.1

٪29.0

٪35.3

٪24.6

الشيخ زايد
٪13.8

ال يوجد أي عملية تبادل
(من نقطة إىل أخرى)

٪29.6

عملية تبادل واحدة
(محطة التغذية)

٪35.2

عمليتا تبادل
(محطة التغذية-التوزيع)

٪21.4

أكرث من عمليتي تبادل ،أو أكرث من
كيلومرتين مشيًا ،أو غري ممكن

رسم توضيحي ( )8النسبة املئوية لزوجني من أماكن انطالق الرحالت ووجهاتها وعدد العمليات التبادلية التي تربط
املجتمعات الصحراوية الغربية الجديدة بوسط القاهرة
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 .4خيارات السياسة
العامة والسياق
يقدم هذا القسم عدة سياسات ناجحة للنقل طبقتها
مجموعة من املدن ،فيصف املوقف وتدابري التخفيف
املتخذة يف لوس أنجلوس ولندن وباريس ،وبعض الجهود
الرامية إىل اإلصالح املؤسيس يف الجوس وداكار وبوجوتا.
ويقدم كذلك إطار عمل «التمكني  -التج ُّنب  -التح ُّول
 التحسني» ( ،)EASIوهو أداة ق ِّيمة للتفكري يف كيفيةتحسني نوعية الحياة يف املدن.
عىل الرغم من كون لندن ولوس أنجلوس وباريس من أكرث
مدن العامل ديناميكية وجاذبية من الناحية االقتصادية ،إال
أن هناك مشاكل خطرية متعلقة بتلوث الهواء واالزدحام

والحوادث بسبب ارتفاع معدل استخدام املركبات،
وباإلضافة إىل ذلك ،تعاين لوس أنجلوس خاصة من سوء
استخدام األرايض .إن الرغبة يف تحسني مستوى املعيشة
والصحة العامة ،بالتوازي مع التفاين يف تقليل استهالك
الطاقة والتصدي لتغري املناخ دفع هذه املدن إىل تبني
عدد من سياسات النقل التي تعتمد عىل إطار «التج ُّنب -
التح ُّول  -التحسني» ( ،)GIZ, 2013الذي يويص بـ:
• تجنب أمناط النمو الحرضي السلبية ،التي تزيد من
الحاجة إىل النقل العام والسيارات الخاصة.
• التحول إىل أشكال من النقل النشط (Active
 )Transport Modesووسائل نقل عام تقلل من تلوث
الهواء وتحسن الصحة العامة.
• تحسني النظام عن طريق تقليل أوقات السفر وتوافر
وسائل أفضل للنقل العام.

جدول ( )3تحليل سياسات لندن ولوس أنجلوس وباريس يف ضوء إطار «التج ُّنب  -التح ُّول  -التحسني»
التجن ُّب
(المشكلة)

لندن

لوس أنجلوس
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التحول
ُّ
(الرؤية)

التحسين
(الطريقة)

• خفض معدل استخدام
• منو سكاين مستمر
• معظم فرص العمل متمركزة السيارات الخاصة والتاكيس
وخدمات النقل حسب
يف وسط لندن
الطلب إىل النصف بحلول
• بناء مساكن جديدة حول
عام ( 2041مقارن ًة بعام
االستثامرات الضخمة يف البنية
)2015
التحتية للنقل ،مثل
« »Crossrail Iو« • »Crossrail IIزيادة معدل امليش وركوب
الدراجات ووسائل النقل
العام يك تصل إىل 80٪
من إجاميل وسائط النقل
املشرتكة ()Model Share
بحلول عام 2041
• واحدة من أكرث املدن مرتامية • مضاعفة نسبة استخدام وسائل • تحديد الفجوات يف شبكة النقل
وتحسينها
املواصالت بدلاً من القيادة
األطراف يف العامل
• التحكم املبارش يف ترشيح الرحلة
الفردية بني عامي 2018
• تعتمد اعتام ًدا كب ًريا عىل
و)Trip Anatomy( )LA Metro, 2018( 2028
السيارات الخاصة والسفر
• ضامن وجود وسائل نقل يف حدود
املنفرد
 10دقائق من املنزل (مشيًا أو
• لديها أعىل معدالت ازدحام
بالدراجة)
يف أمريكا ()McCoy, 2018
• تقليل أوقات االنتظار إىل  15دقيقة
لجميع الرحالت طوال اليوم
• تقليل مدة الرحالت وازدحام الطرق
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• االتجاه نحو شوارع صحية ،عن
طريق إعادة تخصيص مساحة
الطريق لتعزيز النقل النشط بدلاً
من السيارات الخاصة (Mayor of
London, 2018; Transport for
)London, 2017

التجن ُّب
(المشكلة)

باريس

التحول
ُّ
(الرؤية)

التحسين
(الطريقة)

• تقليل وقت التنقل ومدة الرحلة
• نسبة منخفضة للغاية مللكية • /تقليل االنتقال بني
عن طريق مرشوع «Grand
الضواحي ،وتعزيز التنمية
استخدام السيارات يف مدينة
 ،»Paris Expressأكرب مرشوعات
االقتصادية واالجتامعية
باريس
واملؤسسية يف حي العاصمة النقل العام يف أوروبا ،الطامح
• نسبة عالية للغاية مللكية/
إىل زيادة عدد الخطوط ،والربط
استخدام السيارات يف ضواحي باريس
بني املحطات ،والوصول إىل أقىص
باريس/إقليم إيل دو فرانس • تقليل استخدام السيارات
الرسعات املسموح بها تجاريًا
داخل العاصمة باريس
• وسائل النقل املبارشة بني
لكل خطوط املرتو
ضواحي باريس شبه منعدمة
• تطبيق نظام حوكمة عىل مستوى
اإلقليم من خالل مرشوعي
«»Metropole du Grand Paris
و«» Sociéte du Grand Paris
)(Enright, Theresa Erin. 2012

تشرتك جميع هذه املدن املفعمة بالحيوية واملليئة بالحياة
يف أطر تنظيمية وإدارية متكينية .هناك هيئات نقل عام
فعالة ،تعمل من خالل إطار هياكل حوكمة حرضية عىل
املستوى املحيل .إضافة إىل ذلك ،فإن هناك سياسة معلنة
للحد من الفارق يف أوقات الرحالت بني السيارات الخاصة
والنقل العام ،عن طريق تحديد الفروق يف شبكة النقل
وتحسينها .كام أن هذه املدن تعمل عىل تشجيع طرق
النقل العاملة حال ًيا ،والحد من تلوث الهواء.
 1.4سياسات االنتقال الحضري
في المدن سريعة النمو في العالم

استنا ًدا إىل إطار «التمكني  -التج ُّنب  -التح ُّول  -التحسني»
( ،)EASIفإن مدينة مثل القاهرة تتميز بأن أغلب سكانها
يعتمدون عىل امليش وخدمات النقل العام أكرث من
السيارات الخاصة ،وهذا يعني وجود فرصة كبرية للحد من
التلوث واالزدحام وتأسيس مدينة صحية وصالحة للعيش،
من خالل تطوير شبكة نقل تخدم األغلبية .لكن هناك
بعض التحديات التي تعوق ذلك ،ومنها مواءمة وتبسيط
أُطر الحوكمة ،باإلضافة إىل رسعة التوسع الحرضي.

 1.1.4اإلطار المفاهيمي «:»EASI

التحول  -التحسين
التمكين  -التجنُّب -
ُّ

15

يعد اإلطار املفاهيمي «التمكني  -التج ُّنب  -التح ُّول -
مقبول عامل ًيا لتغيري قطاع النقل لتوفري
اً
التحسني» معيا ًرا
حياة أفضل يف املدن (.)Stucki, 2015
تُعنى ركيزة «التمكني» من هذا اإلطار املفاهيمي بتمكني
املؤسسات ودعم عمليات صنع القرار التي تتعامل مع
تعقيدات أنظمة النقل الحرضي وجهاته املختلفة ،وتتجاوز
توصياتها الحدود الجغرافية .وعليه ،فإن وضع اسرتاتيجية
للنقل الحرضي الوطني تعد خطوة مهمة للغاية .باإلضافة
إىل ذلك ،فإن متكني الهيئة العامة للنقل يف العاصمة،
وإمدادها باملوارد البرشية واملالية الالزمة لتخطيط
وتنسيق األنشطة ،أمر ال بد منه لنجاح تلك االسرتاتيجية.
من األمثلة الناجحة لهذه الركيزة عملية إصالح «هيئة
النقل يف العاصمة الجوس» (Lagos Metropolitan Area
 .)Transport Authority - LAMATAففي عام ،2003
بدأت الحكومة النيجريية مرشوع « »LAMATAإلنشاء
نظام أتوبيسات رسمي من خالل االستثامر الخاص والتنظيم
الحكومي .تعاقدت الحكومة مع املشغلني ،وتحكمت يف
 15ملزيد من املعلومات حول دراسات الحالة يف هذا القسم ،انظر ورقة املعلومات األساسية.
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اإلطار المفاهيمي التمكين ,التجنب ,التحول ,التحسين
[]EASI

التمكين

التجنُّب

تأسيس نظام حوكمة
فعال ومسؤول بما
يكفي للتعامل مع:

تقليل الحاجة إلى
فرديا باستخدام
التنقل
ً
المركبات إلى أقصى
حد عن طريق استخدام
األرض بطريقة مناسبة،
وتخطيط وإدارة النقل

كفاءة اإلدارة

كفاءة استخدام األرض

 -المؤسسات

 الموارد البشرية -التمويل

التحول
ُّ

زيادة حصة الوسائط
األكثر استدامة من
الناحية االجتماعية
والبيئية ،أو الحفاظ
عليها (وسائل
المواصالت والمشي
وركوب الدراجات)

كفاءة نظام النقل
متعدد الوسائط

التحسين

تحسين كفاءة وسالمة
وسائل النقل ،وتقليل
أثرها على البيئة

كفاءة استخدام
المركبات ومساحة
الطريق

رسم توضيحي (« )9التمكني  -التج ُّنب  -التح ُّول  -التحسني» :إطار مفاهيمي لتوجيه العمل العام نحو التنقل املستدام
يف املناطق الحرضية اإلفريقية (املصدر ،Stucki :عام .)2015
األتوبيسات املوجودة عىل نفس الخط املخصص لنظام
أتوبيسات النقل الرسيع ()Bus-Rapid Transit - BRT
الجديد من خالل صكوك قانونية .وقد نجح نظام أتوبيسات
النقل الرسيع ( )BRTيف اجتذاب أعداد غفرية من الركاب
فور إطالقه ،مام دفع املشغلني إىل زيادة عدد األتوبيسات
عىل الخط إىل أكرث من الضعف.
ومن ناحية أخرى ،فإن ركيزة «التج ُّنب» ال تشجع عىل
امللكية الفردية للسيارات ،فأسلوب النقل هذا غري مستدام
اقتصاديًا أو بيئ ًيا ،يف ضوء مستويات التلوث العالية التي
ثقيل ومكلفًا عىل الصحة العامة .إضاف ًة ،فإن
تسبب عبئًا اً
هذه الركيزة تقلل من عدم املساواة يف نظام النقل ،وتشمل
توصياتها ما ييل:
• تخطيط مساكن حرضية مختلطة االستخدام وعالية
الكثافة ومتعددة املراكز وصديقة للمشاة .فاملساكن
عالية الكثافة تضمن وجود كتلة حرجة من الركاب
بأمناط أكرث انتشا ًرا وتعقي ًدا عرب أنحاء املدينة ،مام يوفر
الدعم املادي الالزم لخدمة نقل عام ناجحة .كام يضمن
التخطيط متعدد املراكز عدم تحرك جميع الركاب يف
نفس االتجاه يف الوقت ذاته لتجنب ازدحا ًما ال مفر
منه خالل ساعات الذروة .أما املساكن الصديقة للمشاة
فتشجع الناس عىل امليش واستخدام وسائل املواصالت،
بدل من الركون إىل السيارات لتجنب تلك الشوارع
اً
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الفوضوية ،وهو أمر جيد للصحة العامة والبيئة ،ويساعد
كذلك عىل االدخار (ألن السيارات باهظة الثمن).
• استحداث آليات متويل تزيد من إمكانية تحركية
علم بأنه
السكان ،مثل االستحواذ عىل قيمة األرض ،اً
عند إنشاء خطوط جديدة للمواصالت ،غال ًبا ما تزيد
قيمة العقارات الواقعة يف حدود تلك الخطوط زيادة
ملحوظة .وعليه ،فيجب أن تتفاوض الحكومة مع
املطورين العقاريني للمساعدة يف متويل خطوط النقل
مقابل زيادة قيمة األرض.
• تخطيط البنية التحتية للنقل بطريقة من شأنها توجيه
التوسع العمراين ،ومن ث َم تقوية آليات إدارة األرايض.
وميكن تشجيع السكان عىل االنتقال إىل املدن الجديدة
من خالل تحسني وسائل النقل إىل وسط املدينة عرب
السكك الحديدية أو األتوبيسات الرسيعة ،باإلضافة إىل
توفري الفرص االقتصادية يف تلك املناطق.
وتعطي تجربة جنوب إفريقيا يف إصالح وسائل النقل العام
من خالل خطوط األتوبيسات الرسيعة إشارة تحذيرية
للنهج الذي يجب أال نتبعه .فقبل بدء العمل ،كان املتوقع
أن تشمل التحسينات تطوير الكفاءات التشغيلية لحامية
األتوبيسات من االزدحام ،وتحصيل األجرة إلكرتون ًيا ،مام
يسمح بخفض الدعم الحكومي ومنح الركاب خيارات أكرث
وخدمة أفضل .بينام يف الواقع نجحت مدينتان فقط يف
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شق أول مجموعة من الطرق الالزمة لتشغيل األتوبيسات
الرسيعة ،هام جوهانسربج وكيب تاون .وبالتفاوض مع
املشغلني ومراجعة الزيادة يف التكاليف ،اتضح أن تكاليف
التشغيل ارتفعت بنسبة  25٪إىل  40٪مقارنة بالتقديرات
االصلية ،بينام كانت عائدات الركوب أقل من املتوقع،
مام أدى إىل عجز طويل األمد يف التمويل التشغييل يؤثر-
بدوره -عىل مدن جنوب إفريقيا.
اعتمدت التقديرات األولية لإليرادات عىل افرتاضات
مستمدة من نجاح خطوط األتوبيسات الرسيعة يف
أمريكا الالتينية .ولكن بقراءة التاريخ ميكن أن نفهم ما
حدث يف جنوب إفريقيا :فاملناطق السكنية الكبرية ذات
الكثافة السكانية املنخفضة املحيطة باملدن أسهمت يف
رسم سيناريو تحاول كل املدن تجنبه (Munoz-Raskin
 .)and Scorcia 2017, 2018فهذا النمط من استخدام
األرايض يؤدي إىل رحالت فردية طويلة للغاية ،مع انخفاض
يف نسبة تبادل املقاعد بني ركاب جدد ،وزيادة شديدة يف
الطلب خالل أوقات الذروة .وعىل صعيد آخر ،فقد أثبت
قطاع النقل غري الرسمي يف جنوب إفريقيا أنه أكرث فعالية
يف توفري مواصلة مبارشة تخدم املسافات الطويلة ،وتلبي
احتياجات السوق والوضع العمراين القائم .وال يزال الطلب
عال ًيا ومتزاي ًدا عىل ملكية السيارات الخاصة ،بينام تعاين
خدمة األتوبيسات الرسيعة (.)BRT
أما ركيزة «التح ُّول» فرتكز عىل حامية وتعزيز امليش
واستخدام وسائل النقل العام ،وتتمحور حول فكرة تعددية
وسائل املواصالت ،بحيث تغطي كل وسيلة جز ًءا من كل
رحلة ومناطق جغرافية مختلفة .ويتوقف التخطيط لهذا
«التحول» عىل فهم الطلب ،وتعزيز البنية التحتية للمشاة
وراكبي الدراجات ،وتصميم شبكات نقل هرمية ومتكاملة
يف املدن .وميكن للرحلة أن تبدأ بخدمة مغذية (Feeder
 )Serviceيتم تعزيزها من خالل امليني باصات ،ثم تستمر
اعتام ًدا عىل واحد من أساسات النقل العام عالية الجودة
واالستيعاب مثل املرتو ،وتنتهي بامليش ملسافة قصرية.
وتقدم العاصمة الكولومبية -بوجوتا -أنجح التجارب يف
التطبيق الكامل لنظام األتوبيسات الرسيعة ( ،)BRTوهي
تجربة احتلت مكانها وأشعلت الحامس لتطبيقها يف دول
العامل .ويتكون املرشوع من نظام طرق أساسية رسيعة
منفصل (،)Segregated Trunk Corridor Routes
ويعمل نظام التوزيع عىل نقل الركاب من وإىل محطات
األتوبيسات الرسيعة من خالل حركة مرور مختلطة ،مام
يؤدي إىل توسيع املنطقة التي يخدمها النظام .الخطوة
األساسية التي سبقت نجاح مرشوع «ترانسميلينيو»
( )Transmilenioالكولومبي كانت العمل عيل مرشوعات
تحسن من املساحات العامة يف بوجوتا .منعت الحكومة
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وقوف السيارات أمام أرصفة املشاة ،وخصصت أيا ًما
يمُ نع فيها استخدام السيارات ،وبَ َن ْت ممرات للدراجات،
ونفذت حمالت ملكافحة إلقاء القاممة ،بينام ساعد نظام
ترقيم اللوحات عىل إبعاد  40٪من السائقني عن الطرق
خالل ساعات الذروة .نجح «ترانسميلينيو» ومرشوعات
املساحات العامة يف تحويل بوجوتا إىل مدينة تستخدم
وسائل نقل غري آلية (نشطة) ومواصالت عامة ،وليس
السيارات الخاصة (.)Stucki 2015
وأخ ًريا ،تقتيض ركيزة «التحسني» تنمية شتى مكونات نظام
النقل الحرضي ،مبا فيها البنية التحتية املخصصة للمشاة
وراكبي الدراجات ،ألنها تؤثر يف كل رحالت النقل العام.
وتعد إدارة حركة املرور والطلب عليها أم ًرا رضوريًا ليك
تعمل األتوبيسات والنقل شبه الرسمي بشكل جيد .أما
معايري كفاءة استهالك الوقود فيجب أن تطبق بشكل تقني،
يك تكون منصفة وصديقة للبيئة .وإضافة إىل ذلك ،فإن
تحسني جودة امليني باصات -استنا ًدا عىل هذه الركيزة-
رشعني،
يعترب أم ًرا ال مفر منه .وهناك خيارات متاحة أمام امل ُ ِّ
منها دمج خدمات النقل املقدمة ،والتعاقد مع الرشكات
بنا ًء عىل معايري األداء ،وتحديد تعريفة ركوب تساعد عىل
اسرتداد تكاليف املرشوع تحت إرشاف حكومي ،واحتضان
املرشوعات الرسمية ،ومتويل تجديد املركبات بطريقة ذكية.
ويعد برنامج تجديد امليني باصات غري الرسمية يف العاصمة
السنغالية داكار ،الذي تديره رشكة «Conseil Exécutif
 ،»des Transports Urbains de Dakarاملشهورة
مثال ناج ًحا لركيزة التحسني .اعتمد
بـ« ،»CETUDاً
رشعون يف هذا املرشوع نه ًجا يتكون من ثالث مراحل:
امل ِّ
الخطوة األوىل كانت تسجيل امل ُشغلني يف نظام تديره
الحكومة من خالل التعاونيات ،ثم تحديد املسار (The
 )Routeكوحدة تنظيم (عىل عكس النامذج التقليدية
املعتمدة لكل من األتوبيسات أو ترخيص التشغيل) ،إذ
جرى االتفاق مع أعضاء التعاونيات عىل تشغيل الطرق
األكرث إدرا ًرا للربح يف داكار مقابل التخلص من املركبات
القدمية ،ودفع مقدم لرشاء املركبات الجديدة .وأخ ًريا
اعتُمدت التصاريح التي تنظم الجودة وترفعها ،من خالل
تحفيز املستثمرين باستثامرات مؤ َّمنة وطويلة األجل.
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 .5السياسات والتطبيقات
المقترحة
استنا ًدا إىل إطار «التمكني  -التج ُّنب  -التح ُّول  -التحسني»،
يقدم هذا القسم مجموعة من االقرتاحات لتحسني إمكانية
التنقل والتحركية داخل املجتمعات الصحراوية الجديدة
يف القاهرة ،ويطرح سياسات تعمل عىل تقليل األوقات
املستغرقة يف رحالت النقل العام وامليش ،ويعرض تصو ًرا
لتطوير إمكانية التحركية ( ،)Accessibilityعرب تطوير
وسائل النقل العام وتقليل االعتامد عىل السيارات الخاصة.
تتكون السياسات املقرتحة من خليط من السياسات عىل
املستوى الوطني واملحيل .ويف حني أن املقرتحات الحالية
موجهة إىل مدينة الشيخ زايد ،فإنه ميكن تعميمها -مع
إضافة بعض التعديالت -عىل املدن الجديدة األخرى داخل
القاهرة الكربى ،باإلضافة إىل كونها صالحة كدليل لتطوير
العاصمة اإلدارية الجديدة .ولكن ال ينبغي فهم هذه
االقرتاحات عىل أنها توصيات صالحة للتطبيق داخل مدينة
القاهرة ،نظ ًرا لطبيعتها املختلفة واملعقدة ،رغم وجود
بعض أوجه التشابه يف املشكالت وال ُّن ُهج املحتملة.
 1.5رؤية واضحة ،واستراتيجية

لتحقيق تغيري مستدام يف مجال النقل الحرضي إلتاحة
أول اعتامد بعض السياسات
تحركية أفضل ،يجب اً
التمكينية عىل املستوى الوطني .ومتاش ًيا مع أهداف
وغايات اسرتاتيجية التنمية املستدامة  2030ملرص،
ينبغي أن تكون هناك اسرتاتيجية وطنية للنقل الحرضي
املستدام تحت رعاية وزارة النقل ،ومبشاركة فعالة من
جميع أصحاب املصلحة .ويجب أن تعمل االسرتاتيجية
عىل وضع أهداف واضحة ومبادئ توجيهية لتخطيط
النقل داخل املدن.
ينبغي عىل هذه االسرتاتيجية تحديد إطار للتنقل الحرضي
يشمل سن الترشيعات وتوفري املوارد والتقنيات ،وتعزيز
إطار السياسات الالزم .وميكن البدء بفريق عمل منوط
بتحديد أصحاب املصلحة الرئيسيني ،وبناء جدول زمني
واقعي لتطبيق الترشيعات والسياسات واإلجراءات
املؤسسية املتعلقة بالنقل الحرضي .وتشمل الجوانب
الرئيسية لالسرتاتيجية دعم وسائل النقل العام والنشط،
وإضفاء الطابع املحيل عىل إطار «التمكني  -التج ُّنب -
التح ُّول  -التحسني» ،وتفعيل سلطات الهيئة العامة للنقل
( )Public Transport Authority - PTAيف املناطق
الحرضية.
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 1.1.5تعزيز وسائط النقل المشتركة كهدف وطنى

تفصيل لهدف وطني يشجع
اً
يجب أن تتضمن االسرتاتيجية
عىل التحول من استخدام السيارات الخاصة إىل وسائط
النقل املشرتكة ()Model Shareوالنقل النشط .وسيكون
هذا التحول ممك ًنا من خالل تغيري ترشيح الرحلة (Trip
 )Anatomyبشكل منهجي ،عن طريق سلسلة من
الخطوات الصغرية التي تعمل عىل تحسني وسائل املواصالت
وتصميامت الشوارع .ويتضمن ذلك تأسيس شبكة محطات
أتوبيسات موزعة جي ًدا لتقليل أوقات امليش واالنتظار،
فضل عن
وتحسني شبكة الطرق للمشاة وراكبي الدراجات ،اً
مرافق النقل العام (مثل املواقف ومحطات األتوبيسات)،
وتخصيص طرق لوسائل املواصالت ،وتحسني شبكة إشارات
املرور ،وإدارة جراجات السيارات .وهذه الخطوات الصغرية
ستُسهم يف تقليل الفارق يف زمن الرحلة ()Journey Gap
بني السيارات الخاصة والنقل العام .فهناك عالقة عكسية
بني الفارق يف زمن الرحلة ووسائط النقل املشرتكة ،فكلام
قل الفارق ،زادت حصة وسائل النقل العام والنقل النشط.
ويعترب تحسني تجربة امليش وركوب الدراجات ووسائل
النقل العام رشوطًا أساسية لحث الناس عىل عدم استخدام
السيارات الخاصة.
كذلك ،يجب أن يرتبط تأثري سياسات التنقل الحرضية
املختلفة باألهداف األخرى .عىل سبيل املثال ،من املرجح أن
تتسبب الخطط الحالية إلنشاء العاصمة اإلدارية الجديدة يف
زيادة كبرية يف إجاميل الكيلومرتات التي تقطعها السيارات،
وعليه فإن هذا سيؤدي إىل توسع يف قطاع النقل ،وهو
القطاع األكرث إسها ًما يف زيادة التلوث وانبعاثات ثاين أكسيد
الكربون .وبالتايل فال بد من قياس نسب تلوث الهواء
وبصمة الكربون املصاحبني للسياسات املختلفة والخطط
البديلة بدقة ،من أجل تنمية حرضية مستدامة.
إن التحول إىل االعتامد عىل وسائل النقل املختلفة وتقليل
الفارق يف زمن الرحلة يسريان جن ًبا إىل جنب مع التخطيط
ألمناط حرضية تقلل من تكاليف البنية التحتية للنقل،
سواء يف التشغيل أو رأس املال .عىل سيبل املثال ،عىل
الرغم من أن وقوع مدخل جامعة النيل عىل محور 26
يوليو يعد ميزة لقائدي السيارات الخاصة ،فإنه ليس مالمئًا
لشبكة النقل الداخلية الخاصة بالشيخ زايد ،وكذلك للمشاة
وراكبي الدراجات .كام أن املشكلة ذاتها تواجه املجمعات
السكنية امل ُس َّورة (كمبوندات) التي لها مدخل/مخرج واحد
فقط ،والتي تؤدي إىل تقليل فرص املشاة يف الوصول ،فقد
أُنشئت هذه املجتمعات اعتام ًدا عىل أن كل فرد ميتلك
سيارة خاصة؛ لذلك يجب عدم تشجيع هذا النمط من
التخطيط العمراين ،واالستعاضة عنه باسرتاتيجية تشجع عىل
تشارك السيارات من أجل حركة أسهل وأرسع للمواطنني،
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ايض ذات استخدامات
عىل األقل يف املناطق التي تضم أر َ
متعددة وذات كثافة سكانية عالية.
ومع ذلك ،فمن أجل استهداف حصة فعالة تعزز وسائل
النقل املختلفة ،يجب توفر مزيد من املعلومات عن النسبة
الحالية ملستخدمي السيارات الخاصة ،وكذلك رحالت النقل
العام (رسمي أو شبه رسمي) ،والنقل النشط (امليش وركوب
الدراجات).
 2.1.5تفعيل سلطات الهيئة العامة للنقل ( )PTAفي
المناطق الحضرية

يف ضوء التحديات الحالية ،يجب أن تكون هناك هيئات
نقل عام يف املدن الحرضية ،تعمل عىل تخطيط وتنسيق
وتنفيذ اسرتاتيجيات التنقل الحرضية .وستُكلَّف كل
هيئة بوضع خطة متكاملة للنقل الحرضي املستدام
( )Sustainable Urban Transport Plan - SUMPعىل
مستوى املدينة ،تهدف إىل تحقيق االسرتاتيجية الوطنية
العامة للنقل الحرضي .وترمي تلك الخطط إىل تحديد
أهداف واضحة عىل مستوى املدينة ،واملتطلبات املالية
والتشغيلية ،ومصادر التمويل املحتملة واسرتاتيجياتها.
وبنا ًء عىل تجربة هيئة النقل يف الجوس ،16هناك حاجة إىل
املوارد البرشية الجديرة بالثقة إلعادة هيكلة وبناء القدرات
التقنية الالزمة للفريق التنفيذي ،ومن ث َم تنفيذ اسرتاتيجية
متويل متوسطة األجل لتوليد إيراداتها الخاصة.
وعىل صعيد آخر ،يجب أن تعمل هذه الهيئات عىل إنشاء
محطات موحدة لوسائل النقل املختلفة ،فشبكة محطات
األتوبيس املوزعة جي ًدا هي وسيلة رسيعة وفعالة للغاية
وذات تكلفة معقولة من شأنها تقليل الفارق يف زمن الرحلة
وتحسني تجربة النقل العام ،ألن وجود مثل هذه املحطات
يزيد من كفاءة النظام ويقلل أوقات التوقف واالنتظار.
وينبغي التنسيق مع رشطة املرور للحفاظ عىل املنظومة
من ازدحام السيارات الخاصة .ويجب عىل الهيئات تخصيص
خصوصا يف األماكن
أماكن توقف وطرقًا خاصة لألتوبيسات،
ً
املعروفة باالزدحام .وأخ ًريا ،ال بد من تبني حلول تعتمد
عىل تكنولوجيا بسيطة ورخيصة (مثل توافر معلومات عن
الخطوط السري ،وتوفري أماكن ظليلة للجلوس) ،مام يزيد من
جاذبية هذا النظام (.)Lerner, 2014
توفر املجتمعات الصحراوية الجديدة عىل وجه الخصوص
فرصة غري مسبوقة لتحصيل رسوم ترخيص خدمات النقل
للقطاع الخاص ،وتطوير خطط خاصة بتلك املجتمعات .ومع
تطور قدرات هيئات النقل العام ،يجب أن يتم العمل مع
مزيد من أصحاب املصلحة يف النقل الحرضي عىل املستوى

املحيل ،مبا يف ذلك هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة
()New Urban Communities Authority - NUCA
وأجهزة التنمية املحلية يف املدن ،مثل جهاز مدينة الشيخ
زايد .وبنا ًء عليه ،ستكون كل مدينة صحراوية جديدة
مسؤولة عن صياغة وتحديث اسرتاتيجية خاصة بالنقل
الحرضي داخلها .ويجب أن تحتوي تلك االسرتاتيجيات عىل
أهداف واضحة ميكن الوصول إليها لتعزيز وسائط النقل
املشرتكة ( ،)Model Shareمع توضيح آليات التنفيذ.
وينبغي عىل الهيئة العامة للنقل أن تعمل عىل تنسيق نهج
تشاريك لكل مدينة يضم أصحاب املصلحة املعنيني ،وأن
تقدم املساعدة الفنية الالزمة .ومن املتوقع أن تتوىل الهيئة
جمع وتحليل البيانات الخاصة بوسائط النقل املشرتكة
( )Model Shareوالنقل العام عىل مستوى املدينة
لحساب الفارق يف زمن الرحلة ،وأن تكون املسؤول الوحيد
عن تقليل الفارق وتحسني تجربة النقل العام.
ويف ما يتعلق بجهاز مدينة الشيخ زايد بالتحديد ،ميكن
للهيئة العامة للنقل إصدار تصاريح تنظم جودة الخدمة
أول،
وترفعها من خالل سلسلة من الخطوات املنهجية .اً
يجب عىل جهاز املدينة أن ينسق مع الهيئة العامة للنقل
إلصدار تصاريح تحدد مسار وسيلة النقل كوحدة تنظيم
(عىل عكس النامذج التقليدية لألتوبيسات) .يجب أن
يتحمل املشغلون املسؤولية التجارية كاملة ،وسيكون
عليهم االلتزام باملتطلبات األساسية يف ما يتعلق بقضايا
مثل سالمة املركبات ،واملعايري ،والضوابط البيئية ،والتوقف
أي من املحطات املخصصة لألتوبيسات عىل خريطة
يف ٍّ
املواقف التي حددها جهاز املدينة.
وبالتوازي مع رفع القدرة الفنية واملالية لجهاز املدينة يف
ما يتعلق بالنقل الحرضي ،ميكن أن يبدأ الجهاز يف تحمل
بعض املخاطر التجارية والتحكم يف خصائص الخدمة (مثل
األسعار ،ومحطات الوصول ،والجودة ،وأوقات التشغيل)
وتطوير طرق ملراقبة أداء االمتيازات التجارية .ميكن للجهاز
أن يحول عائدات األجرة إىل سلطة مركزية ،ويتعاقد مع
املشغلني بنامذج عقود إجاملية ،تحدد الكيلومرتات التي
تقطعها املركبات وتدفع بنا ًء عليها .بعد ذلك ،ميكن بدء
جمع األجرة بطريقة مركزية باستخدام إيصاالت ورقية
بسيطة مسبقة الدفع متاحة عند البائعني ،بحيث تنمو مع
الوقت لتصبح نظا ًما إلكرتونيًا ،مام يسمح بجمع البيانات
بشكل منتظم وتحسني الخدمة أولاً بأول .ومن ثم ،يُج َمع
كل املشغلني تحت عالمة تجارية مشرتكة لزيادة ثقة
الركاب .ومع وجود خدمة مستقرة ومتناسقة ومؤ َّمن عليها
سيزيد الركاب .فكلام زادت جودة النظام وكفاءته ،ستزيد
ثقة الركاب فيه.

 16ملزيد من املعلومات حول التجربة ،انظر الورقة املرجعية املصاحبة لهذا البحث.
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ويعد تنظيم متطلبات الخدمة األساسية لشبكة النقل شبه
الرسمي/امليكروباصات رشطًا أساس ًيا العتامد شبكة متكامل
ومحسنة ومنطقية ،تساعد عىل تقليل الفارق يف زمن
الرحلة .ويعد تحسني الفارق يف زمن الرحلة طريقة رسيعة
لتحسني حصة املواصالت ،وحث الناس عىل استخدام
وسائل النقل .فتحسني تجربة استخدام وسائل النقل العام
مبا يتجاوز مجرد الخدمات األساسية رضوري من أجل
أهداف عالية لوسائط نقل مشرتكة (Advanced Model
 )Share Targetsمبجرد تقليل فارق زمن الرحلة.
وتقبلها
 3.1.5االعتراف بوسائل النقل شبه الرسمية
ُّ
وترخيصها

تقلل وسائل النقل شبه الرسمية من الفارق يف زمن الرحلة،
حل ،ودمجها
ويجب التعامل معها -قدر اإلمكان -باعتبارها اً
يف التخطيط .فاملواصالت شبه الرسمية هي املسيطرة
عىل السوق ،وال بد من تحسني خدماتها من أجل تعزيز
حصة وسائط النقل املشرتكة يف املجتمعات الصحراوية
الجديدة .وباستثناء بعض األمثلة التاريخية الحالية مثل
هونج كونج ،17فإن معظم املدن ذات امليزانيات املحدودة
مل تتمكن من استبدال خدمات النقل شبه الرسمي بشكل
شامل ،وبالتايل تتمثل االسرتاتيجية األقوى يف الوصول إىل
طرق إلصالح هذه الخدمة .هناك طريقة من اثنتني :إما
تشجيع املشغلني عىل دخول نظام رسمي جديد مع عدم
تنظيم عملية التشغيل ،بحيث يواصلون العمل من خالل
ضوابط ُمنظِّمة ضعيفة وغري متكاملة مع النظم الرسمية
الجديدة ،أو تحسني تلك الخدمات ودمجها يف النقل العام
( .)Schalekamp and Klopp 2018وبشكل عام ،يعد
تنظيم النقل شبه الرسمي رشطًا أساس ًيا العتامد شبكة
محسنة ووسائل نقل معتمدة عىل التعددية
نقل هرمية َّ
واملشاركة (لتقليل الفارق يف الرحلة وتحسني تجربة النقل
العام).
لتحسني خدمات النقل شبه الرسمية داخل املجتمعات
الصحراوية الجديدة ،باعتبار الشيخ زايد مثالاً  ،ستكون
الخطوة األوىل هي إدخال املشغلني يف نظام ترعاه الحكومة،
ومن ثم تسجيل السائقني وإصدار التصاريح .ومن وحي
تجربة داكار ،يجب أولاً أن تصدر مدينة الشيخ زايد تصاريح
تحدد املسار كوحدة تنظيم .سيتحمل املشغلون املسؤولية
التجارية كاملة ،وسيخضعون للمساءلة يف ما يتعلق بقضايا
 17متكنت هونج كونج من استبدال خدمات النقل شبه الرسمي لديها ،والتي سيطرت عىل
تقديم الخدمات يف السبعينيات ،واستثمرت بقوة يف نظام متكامل ومتطور للغاية ومتعدد
الوسائط ،وتوفري كروت نقل ذكية ( )TAP - Transit Access Passونظام معلومات الوقت
الحقيقي .بينام أضفت ديب الطابع الرسمي عىل سيارات األجرة غري الرسمية ،يف عملية بدأت
يف التسعينيات واستمرت ملدة  20عا ًما.
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مثل سالمة املركبات ،واملعايري ،والضوابط البيئية ،والتوقف
أي من املحطات املخصصة لألتوبيسات عىل خريطة
يف ٍّ
املواقف التي حددها جهاز املدينة.
وباإلضافة إىل هذا ،نجحت مجموعة مختارة من خدمات
النقل الرسيع الجديدة املعتمدة عىل الطلب (سويفل
وباصيت) يف العمل عىل مساراتها الخاصة ،والتي تلبي
احتياجات السوق .لكن عىل عكس النقل شبه الرسمي،
فإن هذه الخدمات متيل إىل تشغيل عدد محدود فقط
من الرحالت يف اليوم ،وبالتايل ال ميكن اعتبارها وسيلة نقل
عام مناسبة .ومع ذلك ،فقد أثبتت أن الخدمات املشابهة
للنقل شبه الرسمي تظل قادرة عىل املنافسة ،ومن ثم فإنها
مرغوبة يف بعض السيناريوهات ،وال مفر من االعتامد عليها
لتحسني إمكانية التحركية ،وبالتايل يجب عىل هيئات النقل
االعرتاف بها وقبولها وترخيصها .من املفرتض أن تكون
وسائل النقل شبه الرسمية الجديدة قادرة عىل خدمة
غالبية مستخدمي النقل العام ،وأن تظل جز ًءا من نظام
النقل العام يف املستقبل.
 2.5تحويل التنقل بين المجتمعات
الصحراوية الجديدة ووسط القاهرة
إلى النقل العام

مع تحسني خدمات النقل املحلية املتوفرة بني املجتمعات
الصحراوية الجديدة ووسط القاهرة ،ميكن أن يقل الفارق
يف زمن الرحلة وتتحسن تجربة النقل العام .سيكون هذا
محف ًزا عىل (أ) تشجيع الناس عىل االتجاه إىل النقل العام
وتقليل االعتامد عىل السيارات الخاصة ،و(ب) تعزيز
إمكانية التحركية لسكان تلك املدن ،وبالتايل اإلسهام يف
نقل السكان وتطوير املدن الصحراوية الجديدة لتكون
مجتمعات فعالة.
 1.2.5تخطيط وإدارة استخدام األراضي واالنتقال

يزيد التمدد الحرضي من الفارق يف زمن الرحلة ،ألنه
يزيد من املناطق التي ال تصل إليها إال السيارات الخاصة.
يجب التحكم يف التمدد الحرضي وعدم تشجيعه،
وتصميم املجتمعات الصحراوية الجديدة لتكون مرتاصة
أكرث .عىل مستوى العاصمة ،يجب أن ميارس جهاز تنظيم
النقل بالقاهرة الكربى (Greater Cairo Transport
 )Regulatory Authority - GCTRAدوره يف العمل
مع أصحاب املصلحة لتقليل حاجة األفراد إىل التنقل
باستخدام السيارات الخاصة ،من خالل استخدام أفضل
لألرايض .متيل بعض أشكال التخطيط الحرضية إىل تقليل
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مسافات التنقل عن غريها ،وميكن أن يلعب جهاز تنظيم
مهم يف تحديد أفضل األشكال
النقل بالقاهرة الكربى دو ًرا اً
الحرضية والعمل مع هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة
لتوجيه التنمية الحرضية .عىل سبيل املثال ،فإن التوسعات
األخرية للمناطق الحرضية ،مثل إعادة تصنيف منطقة
«الثورة الخرضاء» 18يف الشيخ زايد من أر ٍ
اض زراعية إىل
حرضية ،تثري القلق من منظور األمن الغذايئ والبيئة
الشاملة وكذلك النقل .ومن املعروف أن التمدد العمراين
يزيد املسافات الواجب تغطيتها ،واألميال التي تقطعها
السيارات ( .)Vehicle Miles Travelled - VMTمقارنة
باملدن املرتاصة ،فإن الضواحي املرتامية ترتبط بانخفاض يف
استخدام النقل العام ،وزيادة حوادث املرور املفضية إىل
املوت ( ،)Ewing et al, 2003وزيادة خطر اإلصابة بالسكر
وأمراض القلب واألوعية الدموية بسبب منط الحياة األقل
نشاطًا ( .)Stevenson et al, 2016وغال ًبا ما تكون املناطق
كثيفة السكان يف املدن متكاملة الخدمات مام يقلل الحاجة
إىل التنقل  ،ويجعلها أكرث تشجي ًعا عىل االنتقال النشط،
وأعىل بكثري يف الطلب عىل النقل العام مقارن ًة باملناطق
مرتامية األطراف ،مام يعزز وجود النقل العام.
 2.2.5اعتماد أسلوب «الشبكة الهرمية» لتخطيط
النقل في المدن

إن تبني منطق شبيك يعتمد عىل أفضل مبادئ تخطيط
النقل العام املستدام ،مثل «التمكني  -التج ُّنب  -التح ُّول -
التحسني» ،من شأنه أن يقلل الفارق يف زمن الرحلة بشكل
منهجي يف جميع أحياء العاصمة لجميع الرحالت .يجب أن
تعمل هيئات النقل عىل تنظيم العمل بني عدة أنواع من
وسائل املواصالت ،مثل:
.1خدمات النقل الرسيعة :خدمات نقل للرحالت الطويلة
تربط املجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة ،وال
تتوقف سوى عند نهاية الخط ،وتعمل عليها مركبات
كبرية السعة.
.2خدمات النقل الداخلية :خدمات نقل للرحالت القصرية
تربط بني مواقف النقل العام الرئيسية واملجتمعات
العمرانية الجديدة ،وتتوقف بانتظام بطول خط الرحلة،
وتعمل عليها مركبات أصغر سع ًة.
تعمل هذه الخدمات م ًعا لتشكل شبكة نقل منطقية،
ممثلة أداء أفضل للنقل العام.
عىل سبيل املثال ،هناك اآلن موقفان رئيسيان منفصالن

يف مدينة الشيخ زايد :موقف امليكروباصات يف «هايرب
وان» ،واملوقف الرسمي يف الحي السادس عرش .ومع تطور
املوقفني بطريقة طبيعية استنا ًدا إىل خطوط الركاب بني
نقطتني ،فإنهام سيتحوالن إىل شبكة مفككة وغري فعالة .لكن
مبساعدة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكربى ،وباالعتامد
عىل املنطق الشبيك ،ميكن لجهاز مدينة الشيخ زايد تحويل
تنظيم ،تضمن التكامل
شبكة النقل الحالية إىل شبكة أكرث
اً
بني الخطوط عالية الرسعة بني املدن والخدمات املحلية
قصرية املدى.
 3.2.5إدارة المساحات العامة والطرق والجراجات

هناك عدة عوامل ميكن االستفادة منها لخفض االعتامد
عىل السيارات وتقليل الفارق يف زمن الرحلة وتحسني
تجربة امليش وركوب الدراجات ،مثل تقسيم املناطق
( ،)Zoningوإعادة تصميم الشوارع ،وتحديد جراجات
رسمية وتسعريها .وللوصول إىل هذا ،يجب تصميم وتنسيق
الشوارع بطريقة أفضل (ضبط عرض الرصيف ،واإلضاءة
العامة ،واألشجار ،وإمكانية التحركية) ،وضبط مرافق النقل
اعتام ًدا عىل بوابات مصممة بشكل جيد وشبكة طرق من
وإىل وسائل النقل العامة .من األمور بالغة األهمية والتي
تولِّد فرص عمل جديدة ،الحفاظ عىل املساحات العامة
نظيفة وآمنة وخالية من التدهور ،وإزالة أي عقبات مثل
السيارات املتوقفة يف الشوارع .وستصب هذه الجهود دون
شك يف صالح وسائل النقل العام ،ألن كل رحلة تستلزم
امليش أو ركوب الدراجة من وإىل املحطة.
ويجب أن تحظى إدارة الشوارع والجراجات بأهمية
خاصة ،إذ يجب تحديد قواعد ومساحات وقوف السيارات
وإنفاذها ،ويفضل أن يجري تسعريها .ونظ ًرا لتضمنها
ملساحات مفتوحة شاسعة ،فإن املدن الصحراوية الجديدة
بالذات تضم كث ًريا من السيارات الواقفة بطريقة غري آمنة
وال خاضعة للرقابة ،ويجب عدم تشجيع هذا ،والعمل عىل
تحديد التوقعات بوضوح ووضع ضوابط لها.

 18تشري «الثورة الخرضاء» إىل تقديم تشكيلة عالية اإلنتاجية (High Yielding Variety -
 )HYVمن الحبوب وزيادة استخدام األسمدة وطرق الري.
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 .6الخاتمة
ال يبدو أن مامرسات التنقل الحرضية الحالية يف مرص
تعالج أهم املشكالت التي تواجه إمكانية التحركية
والتنقل يف املجتمعات الصحراوية الجديدة .هناك عدة
مخاوف يف ما يتعلق بقدرة شبكات النقل شبه الرسمي و
خطوطها املتعددة عىل توفري خدمة عالية الجودة يف املدن
الصحراوية الجديدة .كام يوضح هذا التحليل ،فإن أفضل
أداء للنقل شبه الرسمي مقارن ًة بالسيارات الخاصة يكون
عىل الطرق الطويلة التي تربط تلك املجتمعات الصحراوية
بوسط القاهرة .وعىل الرغم من ذلك ،فإن الرحالت -التي
يبلغ متوسط زمنها ساعة ونصف لالتجاه الواحد -تتطلب
امليش ملسافة كبرية أو ركوب مواصلة ملسافة قصرية ،وهو
ما يجعل إجاميل زمن الرحلة باستخدام املواصالت العامة
أطول مقارن ًة بالسيارات الخاصة .ويكشف حساب الفارق
يف زمن الرحلة أن النقل شبه الرسمي يفقد تنافسيته
أمام السيارات الخاصة يف ما يخص ربط املدن الصحراوية
الجديدة ببعضها ،وكذلك يف التنقل داخل املدن ،إذ يستغرق
التنقل بوسائل املواصالت شبة الرسمية ما يصل إىل ضعفي
أو ثالثة أضعاف وقت السيارات الخاصة.
وبالتايل ،ففي حالة عدم إعادة هيكلة شبكات النقل
الداخلية يف املجتمعات الصحراوية الجديدة بصورة كبرية،
من املتوقع أن تبوء االستثامرات التي تركز عىل املحاور
الرابطة بني املدن الجديدة وبعضها ووسط القاهرة بالفشل.
نقرتح هنا سلسلة توصيات مصممة لتفادي هذا السيناريو
عن طريق تحسني فارق زمن الرحلة ،استنا ًدا عىل إطار
«التمكني  -التج ُّنب  -التح ُّول  -التحسني» ،الذي يبني أهمية
توجيه إدارة النقل الحرضية بشكل مستهدف .بشكل عام،
تعترب السياسات التمكينية املدروسة بعناية مثل تلك التي
نقرتحها ،مبا يف ذلك من بناء القدرات التنظيمية والتقنية
واستدامتها ،ومشاركة أصحاب املصلحة الحاليني ،من أفضل
املامرسات الدولية ،ورشطًا أساس ًيا لنجاح أي استثامر لرأس
املال يف البنية التحتية.
من املهم االنتباه إىل أن هذه التوصيات ال تستند إىل أرقام
الركاب الحالية ،إذ إنها يف واقع األمر أقل من املأمولة بسبب
ضعف نظام النقل الحايل ،بل إنها تستند إىل فتح آفاق
جديدة من شأنها تلبية الطلب الكبري غري املل َّبى يف السوق،
ليس فقط من أجل توافر خطوط مواصالت جيدة ،بل
أيضً ا لتوفري مناطق سكنية ذات تحركية ()Accessibility
عالية .فزيادة إمكانية التحركية ستزيد تبع ًيا من قيمة
املساكن يف تلك املناطق ،وكذلك ستزيد اإلنتاجية ورواج
املنطقة .وعليه ،يجب أن يصبح هدف السياسة الرئييس
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هو استهداف التحركية بشكل منهجي ومعالجتها بطريقة
اسرتاتيجية ،مع إدراك أهمية التحكم يف حصة وسائط
النقل املشرتكة كمفتاح لتحقيق التنمية املستدامة وتلبية
أهدافها .ويعد حساب فارق زمن الرحلة وتقييم التوصيات
بنا ًء عليه وسيلة سهلة لوضع تخطيط النقل العام عىل
الطريق الصحيح.
يوفر التخطيط للنقل والتحرك الحرضي املستدام فرصة
حقيقية لخلق مزيد من فرص العمل ،حتى يف قطاع النقل
شبه الرسمي ،مع إضفاء الطابع الرسمي عليه بخطوات
بطيئة من خالل تحسني ظروف القطاع .ومن املهم أيضً ا
تحسني تجربة امليش وركوب الدراجات من خالل تصميم
مساحات الشوارع بطريقة أكرث ابتكا ًرا .ويجب أن يشتمل
جزء من تخطيط النقل الحرضي املستدام كذلك عىل تحديد
مواقع محطات النقل العام بشكل اسرتاتيجي ،بحيث
تتداخل مع شبكة الطرق الرئيسية والجانبية املخصصة
للمشاة وراكبي الدراجات ،وتقليل املسافة الواجب مشيها
للوصول إىل املحطات ،مع تحسني عيوب الشبكة .بشكل
عام ،ومتاش ًيا مع االتجاه العاملي ،ميكن أن يؤثر أسلوب
تخطيط النقل الحرضي الذي يركز عىل املواطن ليس فقط
يف كيفية انتقال ماليني املرصيني إىل أعاملهم كل يوم ،بل
أيضً ا يف اختيارهم للكيفية واملكان الذي يعيشون فيه،
وهو ما سيرتتب عليه تنشيط االستثامر األضخم يف البالد:
املجتمعات الصحراوية الجديدة ،ويف الوقت نفسه معالجة
االلتزامات الوطنية للتصدي لتغري املناخ وأهداف التنمية
املستدامة.
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المالحق
الملحق «أ» :حدود المنهجية والبيانات

أوجه قصور املنهجية املستخدمة تشتمل عىل ثالثة محاور:
 .1تفعيل إمكانية التحركية بشكل محدود .2 ،نقص البيانات
عالية الجودة .3 ،قلة االهتامم بالقدرة عىل تحمل تكاليف
اختيار الرحلة .سيتم رشح كل من تلك القيود مبزيد من
التفصيل ،وإذا أمكن ،تحديد مسارات للبحث املستقبيل أو
التحسني املنهجي.
 .0.1محدودية التعريف اإلجرائي إلمكانية التحركية

التعريف االجرايئ إلمكانية التحركية يركز باألساس عىل
مكون النقل ،مع إرجاء العنارص األخرى مثل استخدام
األرايض ،وزمن الرحلة ،والفرد .ورغم أن هذا يقصرُ التحليل
عىل فحص ومقارنة الطرق املختلفة للنقل ،فإن النقل
وإمكانية التحركية مرتبطان ارتباطًا وثيقًا .تحسب هذه
الدراسة «التحرك الرمزي» ،أو إمكانية التحركية عرب األحياء.
إن العالقة بني «التحرك الرمزي »Nominal Access
و«التحرك الفعيل ( ،»Effective Accessأو مبعنى آخر
طريقة السفر الفعلية والطلب عىل النقل العام) ،هي
الخطوة التي تم اتخاذها لتحسني صحة النتائج.
 .0.2نقص البيانات عالية الجودة

لقد أسهم استخدام بيانات الصياغة العامة لتحديد حركة
النقل العام ( ،)GTFSالتي أعدتها رشكة «مواصلة للقاهرة»
كجزء من مرشوع «القاهرة الرقمية» ،يف متكننا من إجراء
هذا التحليل ،الذي مل يكن ممك ًنا من قبل .ورغم هذا،
هناك عدد من القيود الواجب ذكرها يف سبيل إمكانية
تحسني البيانات يف املستقبل:
• النطاق الجغرايف للبيانات يتمثل يف منطقة القاهرة
الكربى ،ويركز بشكل أسايس عىل املجتمعات الصحراوية
الجديدة .لقد جمعنا معلومات عن كل محطات القيام
والوصول يف ستة مدن جديدة ،هي الشيخ زايد،
والسادس من أكتوبر ،والقاهرة الجديدة ،والعبور،
والرشوق ،وبدر .وتشمل هذه البيانات خريطة الطرق
الداخلية للمدن ،وتلك التي تربطها ببعضها بعضً ا،
وكذلك التي تربطها بوسط القاهرة .بينام ال تشتمل
البيانات عىل املحطات التي تبدأ وتنتهي وسط مدينة
القاهرة .ولكن هذا مل يؤثر يف مقاييس إمكانية التحركية،
إذ تتضمن مسارات الرحالت التي يتطرق اليها التحليل
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املناطق املربوطة بخدمات نقل ،سواء مربوطة ربطًا
رشا أو من خالل عمليات التبادلية.
مبا ً
• اعتمدنا عىل ساعة الذروة الصباحية أليام األسبوع
املعتادة كأساس عند حساب وقت السفر .وباإلضافة إىل
ذلك ،تعتمد حسابات البيانات الزمنية التقليدية لحركة
مستقبل ،يجب
اً
املرور عىل فرتة الخروج من املدارس.
أن يتم إدراج التغريات يف االزدحام من أجل الحصول
عىل درجة أفضل من املوثوقية ( )Reliabilityلقياس
وقت السفر/التنقل ،وهو اإلجراء الذي سيكون ممك ًنا
مع استمرار جمع مزيد من البيانات .ومع ذلك ،لن تغري
تلك القيود من األداء املتوسط لوسائل النقل الحالية
التي تتنافس كلها عىل مساحة محدودة من الطريق ،إال
إنه قد توجد بعض املفارقات يف بعض الحاالت الشاذة
(مثل كون مستويات االزدحام مرتفعة ج ًدا أو منخفضة
ج ًدا).
• أُجريت عدة تبسيطات يف ما يتعلق بتقديرات وقت
السفر للنقل العام .وتق ِّدر هذه الدراسة الوترية
( )Frequencyبخمس دقائق إضافية بغض النظر عن
الوضع أو الوقت ،وذلك بسبب قلة البيانات األساسية
من امليدان .يُفرتض أن وقت التشغيل (Operating
 )Timeثابت ومستقر عىل مدار اليوم .وت ُحسب
الرسعات التشغيلية ( )Operating Speedبناءا ً عىل
وقت السفر باستخدام السيارات ورضيبة استخدام
النقل العام ،فرمبا تواجه وسائل النقل العام والسيارات
الخاصة نفس االزدحام ،إال إنه يجب أن نأخذ يف االعتبار
أوقات وقوف النقل العام يف الطريق ،والتسارع والتباطؤ
يف حركة وسائل املواصالت بني كل محطة وأخرى .يف
املستقبل ،من األفضل أن تُج َمع البيانات من امليدان
حتى يتسنى لنا حساب الوترية ووقت التشغيل حسب
وسيلة املواصالت أو املسار ،إذ إن تحسني آلية حساب
وقت السفر/التنقل ميكن أن يفرق بدقة بني أوقات
الرحالت باستخدام وسائل املواصالت املختلفة ،ويعكس
تفوق النقل شبه الرسمي عىل وسائل النقل العام يف
الوقت .ولكن يف الوقت الحايل ،تتسبب هذه القيود يف
إظهار النقل العام بشكل أفضل مام هو عليه يف الواقع.
• رغم أن ترشيح الرحلة ( )Trip Anatomyيعرض
جميع خطوات الرحلة عىل منت وسائل النقل العام
بشكل شامل ،فإنه يقصرِّ يف حق السيارات الخاصة إذ ال
يعمل حسابًا لـ« :أ» .الوقت الذي يقضيه قائد السيارة
الخاصة يف البحث عن جراج ،و«ب» .الوقت الذي
يقضيه الراكب يف انتظار سيارة من خدمة التوصيل
حسب الطلب مثل أوبر أو كريم .ورغم أنه ال توجد
منهجية موحدة لجمع البيانات من أجل النقطة «أ»،
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فإننا ميكننا يف املستقبل حل املشكلة املستعرضة يف
النقطة «ب» من خالل البيانات التي تتيحها تطبيقات
هذه الرشكات للعامة .وبنا ًء عليه ،ففي الوقت الحايل
ت ُظهر هذه القيود السيارات الخاصة بشكل مرغوب فيه
أكرث مام هي عليه يف الحقيقة.
• مل تؤ َخذ جودة البنية التحتية املخصصة للمشاة يف
االعتبار ،كام مل تؤ َخذ يف االعتبار خصائص الشوارع
(مثل طريقة الرصف واملناطق الظليلة وأماكن عبور
املشاة) ،التي تعكس بصورة كبرية إمكانية التحركية.
ورغم أن هذا القيد ال يؤثر يف الحسابات اآلن ،فإنه
يحد من قراءة النتائج بصورة واضحة .فبينام ستظل
حسابات وقت امليش أو وسائل النقل العام كام هي،
إال إن جودة البنية التحتية للميش قد تكون عائقًا قويًا
الستخدام كليهام ،رغم أن الحسابات تشري إىل أنهام
الخيار املفضَّ ل.

33

وأخ ًريا ،هناك نقص يف البيانات املتاحة بشأن الرتكيبة
السكانية وعدد سكان املجتمعات الصحراوية الجديدة،
مام يجعل التعريف اإلجرايئ ملكون «الفرد» ضمن إمكانية
مستحيل.
اً
التحركية أم ًرا
 .0.3القدرة على تحمل تكلفة الخيارات المختلفة
للسفر

مل يتم أخد القدرة املادية يف االعتبار ،وهذا يعترب قي ًدا قويًا،
ألنه يفرتض أن جميع سكان املدن الجديدة ميكنهم تح ُّمل
تكلفة كل خيارات الركوب .ففي حاالت معينة ،قد يختار
بعض السكان وسائل النقل العام ذات املستوى املتدين ألنها
أرخص .وباإلضافة إيل ذلك ،فدامئًا ما يُظهر التحليل أرسع
املسارات ،بغض النظر عن التكلفة .بينام هناك نوع آخر
من التحليالت املقبولة عىل نطاق واسع ،يجمع بني وقت
السفر والتكلفة العامة له (. )Generalized Travel Cost
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الملحق «ب» :هيكل أجرة النقل داخل القاهرة الكبرى
متوسط سعر
التذكرة بالجنيه
مصري/كم

متوسط سعر
التذكرة بالسنت
األمريكي/كم

وسيلة النقل

المشغل

السكك الحديدية

هيئة السكة الحديد

غير معروف

املرتو

الرشكة املرصية إلدارة
وتشغيل املرتو
هيئة النقل العام
ميني باص هيئة النقل
العام
التعاون
امليكروباص
السوزويك
بوكس الفيوم
التوك توك

أتوبيس النقل
العام
النقل شبه الرسمي

غير معروف

أتوبيس نقل
عام = 100

متوسط
طول المسار
بالكيلومتر

غير معروف

غير معروف

 0.03جنيه/كم

 0.2سنت/كم

167

 25.9كيلومرت

 0.05جنيه/كم
 0.09جنيه/كم

 0.2سنت/كم
 0.5سنت/كم

100
180

 40.5كيلومرت
 34.7كيلومرت

غري معروف
 0.21جنيه/كم
 0.43جنيه/كم
 0.3جنيه/كم
غري معروف

غري معروف
 1سنت/كم
 2.5سنت/كم
 1.7سنت/كم
غري معروف

غري معروف
420
860
600
غري معروف

غري معروف
 25.7كيلومرت
 9.1كيلومرت
 7.1كيلومرت
غري معروف

* األسعار املحسوبة بالجنيه املرصي لكل كيلومرت عىل طول الخط.
** الحسابات أجراها املؤلف ،استنا ًدا إىل البيانات التي جمعها مرشوع «القاهرة الرقمية».
ملحوظة :توضح هذه البيانات األسعار خالل الفرتة بني أكتوبر  2017ومارس  ،2018أي قبل تعديالت أسعار الوقود يف يوليو
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04

54

بالكيلومرتet
املسارuoR e
طولga
متوسطrev
A
mk ni htgneL

6O27
6O24
6O18
6O25
6O17
6O01
6O32
6O02
6O13
6O25
6O17
6O32
6O09
6O08
6O01
6O02
6O09
6O24
6O13
6O08
6O27

Route Nr. as
deﬁned by TfC

The Digital Cairo Project maps all formal
and informal transportation in Cairo.

Hamada
Emam Industrial
Zone 2

Industrial Zone 3

Daewoo

Al Rashidi
Al Mizan

Al Souq Al
Qadeem

Laylat Al
Qadr

Al Muluk
District 4

Industrial
School

Al Nagda
Sq.

District 3

City Scape
Mall

Masaken
Othman

Al Hedaya
Mosque

South of Residential Neighbourhoods

District 5

Al Khazan
St.

St. Mary and St.
Mark Church

District 10

Aswan
Sq.
District 9

Laylat Al Qadr-Imbaba
Laylat Al Qadr-Giza Square
Laylat Al Qadr-Haram Mashaal
Laylat Al Qadr-Imbaba
Dandy Mall-Mashaal Qarya Zakeya
Hyper-Dandy Mall
Laylat Al Qadr-New Marg
Medan Lebnan-Dandy Mall
Giza Square-District 6
Laylat Al Qadr-Medan Lebnan
Hyper-District 6
District -6Haram Marioteyya
Moneeb-District 6
Al Moassasa-Laylat Al Qadr
El Hossary-Awwal Makram Ebeid
El Hossary-Giza Square
El Hossary-Haram Marioteyya
El Hossary-Helwan

El Hossary-District 6
El Hossary-Dolce
El Hossary-District 6
District -10El Hossary
District -16Sheikh Zayed General Hospital
El Hossary-Bashayer
District 11 Entrance-Hyper
El Hossary-District 8
Al Souk Al Qadeem-El Hossary
Laylat Al Qadr-Motamayez
Laylat Al Qadr-District 6
Dolce-Motamayez
Hyper-Al Joman
Hyper-Al Joman
Al Souk Al Qadeem-El Hossary
Laylat Al Qadr-District 6
District -10El Hossary
Laylat Al Qadr-Industrial Zone 3
District -6Motamayez
Laylat Al Qadr-Industrial Zone 3
El Hossary-District 8

Bashayer

C48
IC66
IC95
IC48
IC89
IC17
IC60
IC90
IC38
IC166
IC12
IC40
IC42
IC53
IC168
IC67
IC93
IC159

Route Nr. as
deﬁned by TfC

6O28
6O12
6O28
6O29
SZ11
6O22
SZ14
6O16
6O07
6O31
6O30
6O04
SZ15
SZ15
6O07
6O30
6O29
6O06
6O03
6O06
6O16

District 11

Anwar Al
Sadat Sq.

Dolce

District 6

District 12

Al Wagih
Center

Hyper-District 11 (SZ)
Sheikh Zayed General Hospital-District 11 (SZ)
Laylat Al Qadr-District 7
District -16Sheikh Zayed General Hospital
El Hossary-Ahram Canadian University
Hyper-District 11 (SZ)
Zayed -2000Al Joman
Badr-Hyper
Hyper-CIC
Hyper-District 16
Hyper-Sheikh Zayed General Hospital
Badr-Hyper
Hyper-Azhari Institute
El Hossary-Bashayer
Hyper-CIC
Laylat Al Qadr-District 7
Laylat Al Qadr-Dolce
Bashayer-Magda Square
Hyper-Azhari Institute
El Hossary-District (6O)
Bashayer-Magda Square
District 11 -Magda Square
Microbus
District 11 -Magda Square
Zayed -2000District 11 Entrance
Sheikh Zayed General Hospital-District 11 (SZ)
Badr-Azhari Institute
District -7 Mostaqbal Entrance
Hyper-District 16
District -7 Mostaqbal Entrance
Hyper-Sheikh Zayed General Hospital
District -6Motamayez
Laylat Al Qadr-Dolce
Zayed -2000Al Joman
Laylat Al Qadr-El Hossary
El Hossary-Dolce
Dolce-Motamayez
El Hossary-Ahram Canadian University
Zayed -2000District 11 Entrance
El Hossary - District 11
Laylat Al Qadr-El Hossary

Laylat Al
Qadr
Entrance

Industrial
Zone 1

Al
Massalah

Industrial Zone

Ahram
Canadian
University

Industrial Zone 4

District -6District 10
Laylat Al Qadr-Total 6 October
El Hossary-Ahram Canadian University
Laylat Al Qadr-District 10
El Hossary-Al Muluk
Mostaqbal Entrance-Masaken Othman
Al Souk Al Qadeem-Industrial Zone 3
Al Souk Al Qadeem-Daewoo
Dolce-District 10
Laylat Al Qadr-District 10
El Hossary-Al Muluk
Al Souk Al Qadeem-Industrial Zone 3
District -6Bashayer
Al Souk Al Qadeem-Hamada Imam
Mostaqbal Entrance-Masaken Othman
Al Souk Al Qadeem-Daewoo
District -6Bashayer
Laylat Al Qadr-Total 6 October
Dolce-District 10
Al Souk Al Qadeem-Hamada Imam
District-6District10

IC23 Hyper-Warraq
IC27 Hyper-Qawmeya Arabeya
IC20 Hyper10-th of Ramadan Station
(Asher Men Ramadan)

Route Nr. as
deﬁned by TfC

SZ09
SZ12
6O15
SZ11
6O19
SZ09
SZ04
SZ08
SZ07
SZ10
SZ05
SZ08
SZ06
6O22
SZ07
6O15
6O10
6O20
SZ06
6O26
6O20
6O21
6O21
SZ02
SZ12
SZ13
6O14
SZ10
6O14
SZ05
6O03
6O10
SZ04
6O23
6O12
6O04
6O19
SZ02
6O26
6O23

Kan Kan 12th
District

Badr-Abbaseya
Tomnaya
Badr-Abbaseya
Laylat Al Qadr-Isko
Abd Al Moneim Riad-Badr
Imbaba-Kan Kan
Laylat Al Qadr-Isko
Imbaba-Kan Kan
Abd Al Moneim Riad-Badr
Abd Al Moneim Riad-Al Souk Al Qadeem
Abd Al Moneim Riad-Al Souk Al Qadeem
Al Souk Al Qadeem-Al Moassasa
Al Souk Al Qadeem-Al Moassasa
Badr-Ahmed Helmy
Al Souk Al Qadeem-Giza Square
Al Souk Al Qadeem-Giza Square

Route Nr. as
deﬁned by TfC

370
370
400
1047
1043
400
1043
1047
1013
1013
1017
1017
1020
1022
1022

Total Gas
Station

Box

Cooperative

CTA

Transportation Modes

District 2

MSA University

West
Somid
Zone 2

Al Motamayez

Al
Motamayez

Juhayna Sq.

Al
Motamayez
Entrance

Clubs Area

CTA
Microbus
Box
Tomnaya
Cooperative

Local
Administration

Al Gehaz
Entrance

Dolphin
Mall

7th District
Entrance

District 1

Al Hossary
Sq.

Magda
Sq.

District 7

South of Residential Neighbourhoods

Ragab
Sons

District 8

6th of
October City
Authority

Routes

Squares

Stops

Interchange Stops

Square

El Hossary-Ramses
District -6Ramses
Zayed -2000Zayed 2000 Gate 3
Hyper-Ramses
Laylat Al Qadr-Ramses
Hyper-Zayed 2000
Laylat Al Qadr-Dolce
Laylat Al Qadr-Motamayez
Abd Al Moneim Riad-El Hossary
Mehwar Desert Rd-Mataar Sphinx
Mehwar Desert Rd-Mataar Sphinx
Mehwar Desert Rd-Smart Village
Mehwar Desert Rd-Smart Village
Medan Lebnan-Dandy Mall
Zayed -2000Zayed 2000 Gate 3
Hyper-Zayed 2000
Al Moassasa-District 6
Mehwar Desert Rd-Mashaal Qarya Zakeya
Mehwar Desert Rd-Mashaal Qarya Zakeya

Legend

IC84
IC39
SZ03
IC16
IC83
SZ01
6O11
6O05
IC75
GD02
GD02
GD01
GD01
IC90
SZ03
SZ01
IC37
IC187
IC187

7th District

El Hossary-Manyal
El Hossary-New Marg
El Hossary-Medan Lebnan
Al Moassasa-El Hossary
El Hossary-Moneeb
Abd Al Moneim Riad-El Hossary
El Hossary-New Marg
El Hossary-Zahraa Madinet Nasr
Al Souk Al Qadeem-Al Moassasa
Laylat Al Qadr-New Marg
District -6Ramses
Laylat Al Qadr-Dolce
Giza Square-District 6
El Hossary-Giza Square
Hyper-Giza Square
El Hossary-Haram Marioteyya
District -6Haram Marioteyya
Hyper-Haram Marioteyya
Dandy Mall-Mashaal Qarya Zakeya
Al Moassasa-Mehwar Desert Rd
Hyper-Haram Mashaal
El Hossary-Helwan
Mehwar Desert Rd-Remaya Square
Hyper-Basateen
Hyper-District 6
El Hossary-Medan Lebnan
Hyper-Giza Square
Hyper-Haram Mashaal
Hyper-Medan Lebnan
Hyper-New Marg
Hyper-Medan Lebnan
Al Moassasa-El Hossary
Moneeb-Hyper
Hyper-Qawmeya Arabeya
Al Moassasa-District 6
Hyper-Ramses
Al Moassasa-Laylat Al Qadr
Al Moassasa-Mehwar Desert Rd
Moneeb-District 6
Laylat Al Qadr-Motamayez
Moneeb-Hyper

8th
District

IC169
IC61
IC170
IC54
IC171
IC75
IC61
IC120
IC32
IC60
IC39
6O11
IC38
IC67
IC15
IC93
IC40
IC18
IC89
IC51
IC19
IC159
IC88
IC24
IC12
IC170
IC15
IC19
IC25
IC13
IC25
IC54
IC26
IC27
IC37
IC16
IC53
IC51
IC42
6O05
IC26

First comprehensive formal and informal bus, microbus, and tomnaya route map.

6th of October and Sheikh Zayed Transit Map

Badr

Egyptian Media
Production City

Nile University

Beit Alwatan
Compound

District 9

District 8

District 10

District 11

Maahad
Baneen

11th
District
Exit

District 4

District 6

District 12

Islamic
Center
East

Tourist
District

SODIC

//Giza Square
/Haram Marioteyya
/Haram Mashaal
/Helwan
/Awwal Makram Ebeid
/Moneeb
/Ramses
/Zahraa Madinet Nasr

/Oﬀ-Map Stops

Mubarak
Educational
City

District 5

Al Yasmine
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2019  يونيو- نحو مدن صحراوية جديدة متمركزة حول النقل العام في القاهرة الكبرى
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الملحق «د» :مؤشر احتمالية التحركية

يُع َّرف مؤرش احتاملية التحرك (Potential Mobility
 )Index - PMIبأنه حاصل قسمة املسافة البينية أو
اإلقليدية عىل وقت السفر بني محطتي القيام والوصول
عىل شبكة النقل .وبالتايل ،يُحسب املؤرش باستخدام
املعادلة التالية:

حيث
 PMIهو متوسط الرسعة البينية للمنطقة «»i
 dهي املسافة بني « »iو««j
Tهو وقت السفر عىل الشبكة بني « »iو«»j
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نحو مدن صحراوية جديدة متمركزة حول النقل العام في القاهرة الكبرى  -يونيو 2019

حلول للسياسات البديلة مشروع بحثي بالجامعة األمريكية بالقاهرة ،معني بتقديم
مقترحات سياسية عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري ،عن
طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية.
اً
حلول مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم
ويقدم المشروع
سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة.

اآلراء والمقترحات المقدمة من مشروع «حلول للسياسات البديلة» البحثي خاصة بفريق
المشروع ،وال تعكس آراء ومواقف الجامعة األمريكية بالقاهرة .ألي استفسارات أو أسئلة خاصة
بأنشطة المشروعُ ،يرجى مخاطبة فريق المشروع مباشرة.

