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المساھمون فریق المشروع مدیر المشروع التاریخ النسخة اسم الملف

أمنیة عوني سارة أبو ھنیدي
عبد الرحمن حجازي محمد حجازي 09/03/2020 V1.1 التقریر النھائي

ھیئة المجتمعات العمرانیة الجديدة ووحدة تنظیم النقل•

ھیئة المجتمعات العمرانیة الجديدة، ھي ھیئة تتبع وزارة اإلسكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانیة المصرية. مقرھا الرئیسي في مدينة الشیخ زايد. 

أنشئت بموجب القانون رقم 59/1979. 

في عام 2018 أنشأ وزير اإلسكان وحدة تنظیم النقل في المجتمعات 
العمرانیة الجديدة. وفًقا للقرار الوزاري رقم 1064/2018، فإن وحدة تنظیم 

النقل ھي المسؤولة عن التخطیط واألنشطة التنظیمیة للنقل في 
المجتمعات العمرانیة الجديدة.

 مؤسسة فريدريش إيبرت (FES) في مصر•

استلھاماً من أھداف مؤسسة فریدریش إیبرت العامة والمتمثلة في تعزیز الدیمقراطیة والعدالة 
االجتماعیة، ودعم التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، بدأت المؤسسة عملھا في مصر منذ عام 

1976. یعمل المكتب بمصر منذ اكثر من 40 عاما بالتعاون مع شركاء محلیین في إطار اتفاقیات 
مبرمة مع الحكومة المصریة. ھذه االتفاقیة تم اعتمادھا بقرار جمھوري رقم 139/1976 وموافقة 

البرلمان المصري. وقد تم تجدید ھذه االتفاقیة عام 1988 وتم اعتمادھا بقرار جمھوري رقم 
244/1989 وموافقة البرلمان المصري.

وفي مارس 2017، تم التوقیع على بروتوكول إضافي جدید في برلین من قبل الحكومتین 
المصریة واأللمانیة، تعدیال على االتفاقیة الثقافیة لعام 1959. وقد صدق البرلمان المصري على 

ھذا البروتوكول في یولیو 2017 ودخل حیز التنفیذ في نوفمبر بنفس العام بموجب القرار 
الجمھوري رقم 267/ 2017.

.

صورة العنوان: صورة العنوان مأخوذة للجزيرة الوسطى من أمام مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، التقطھا عبد الرحمن حجازي ، نوفمبر 2019.

شركة مواصلة للقاھرة•

 تعمل شركة مواصلة للقاھرة (TfC) على إنتاج بیانات وأدوات وأبحاث لتطوير 
التنقل الحضري في المدن النامیة، وخصوصاً في إفريقیا. يدفعنا التحضر 

السريع والنمو االقتصادي والسكاني في ظل أزمة المناخ لمواجھة مشھد 
 (TfC) التنقل الحضري المعقد والمتغیر باستمرار في المدن النامیة. شركة

ھي شركة خدمات استشارية في مجال النقل تعمل على تحقیق المستوى 
األمثل ألنظمة النقل الحالیة وتطوير حلول مرنة ومستدامة لمواكبة التغییرات 

المستقبلیة للمدن.

تعاونت الشركة سابقاً مع العديد من مؤسسات التنمیة الدولیة مثل الوكالة 
الفرنسیة للتنمیة  (AFD)بنك التنمیة األوروبي (EBRD) مؤسسة فريدريتش 
إيبرت (FES) ومعھد الموارد العالمي (WRI) والبنك الدولي، كما تعاونت مع 

شركات النقل الخاصة مثل مواصالت مصر ومقدمي خدمات النقل التشاركي، 
باإلضافة إلى العديد من مقدمي الخدمة من القطاعین الخاص والعام على 

المستوى المحلي والدولي. وتتعاون الشركة أيضاً مع مجموعات عمل دولیة 
.(UITP) مثل الرابطة الدولیة للنقل العام

مواصلة للقاھرة ھي الجھة المنتجة للتقرير، ويشار إلیھا في متن الورقة 
بوصفھا "الخبیر االستشاري"

تدعم مؤسسة فريدريتش إيبرت ھذا المشروع.

ال يعبر ھذا المنشور عن رأي مؤسسة فريدريش إيبرت ويتحمل الُمعد 
المسؤولیة الكاملة عن محتوى المنشور.

https://egypt.fes.de/fileadmin/user_upload/documents/Presidential_Decree_nr._276_of_November_2017_AR.pdf
https://egypt.fes.de/fileadmin/user_upload/documents/Culturaal_Agreement_1959.pdf


شكر وتقدير
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ساھم العديد من األفراد والمؤسسات من خارج فريق المشروع الرئیسي في إبداء المالحظات والرؤى 
والبیانات. نود أن نشكر الدكتور أحمد أسامة (أستاذ في جامعة عین شمس والرئیس السابق لوحدة تنظیم النقل)، 
م. سامي أبو زيد (وزارة اإلسكان) وفريدة القطان وسلمى مسلم UN-Habitat(برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

البشرية الموئل) ونور الديب (معھد سیاسة النقل والتنمیة ITDP) الستثمارھم الكثیر من الوقت والجھد في 
سلسلة من ورش العمل التي ساعدت في تشكیل ھذا التقرير.

كما استفاد الفريق أيضاً بشكل كبیر من جلسات تعقیبات الخبراء والمساعدة اإلدارية من الدكتور أحمد 
الكافوري (رئیس وحدة تنظیم النقل TRU)، م. إيمان نبیل (المدير العام لتقنیة المعلومات في ھیئة المجتمعات 

العمرانیة الجديدة) و م. مصطفى لطفي (ھیئة المجتمعات العمرانیة الجديدة).

ما كان ھذا المشروع لیتحقق لوال الدعم الكبیر المقدم من مؤسسة فريدريش إيبرت ستیفتونج في مصر. كما نخص 
بالشكر كل من ريتشارد بروبست  (الممثل المقیم للمؤسسة في مصر) وولید منصور (مدير برنامج الطاقة والمناخ) 

وخالد عثمان (منسق البرامج) على دعمھم الھائل طیلة فترة المشروع. 



قائمة المحتويات

مقدمة عن المشروع❑

[1] تشخیص الوضع الراھن❑

خلفیة❑

اإلطار المنھجي❑

التحلیل❑

نتائج التشخیص❑

 [2] السیناريوھات❑

اإلطار المنھجي❑

النتائج❑

 [3] الرؤية❑

مستھدفات الرؤية❑

المراجع❑
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الھدف من ھذا المشروع ھو العمل على 
تطوير مخطط التنقل المستدام في المناطق 

الحضرية (SUMP) للتجمع الحضري لمدينة 6 أكتوبر.

يجمع ھذا التقرير النھائي بین مخرجات 
عملیة التخطیط الخاصة بمخطط التنقل المستدام 
في المناطق الحضرية التي بدأت في أغسطس 

2019 واستمرت حتى فبراير 2020.

وتطلع المقدمة القارئ على المبادئ 
التوجیھیة لمخطط التنقل المستدام في المناطق 

الحضرية، التي أعدھا البرنامج األوروبي لخطط 
التنقل الحضري المستدام للمفوضیة األوروبیة، 

والتي تشكل األساس النظري لعملیة التخطیط. 
ويتضمن التقرير لمحة عامة عن أربع خطوات من 

المبادئ التوجیھیة الواردة في ھذا التقرير.

ويعرض الفصل التالي الخطوة 2، 
التشخیص. ويتضمن تحديد المفاھیم األساسیة 

لبقیة الدراسة؛ وتطوير اإلطار التحلیلي؛ والتحلیل 
الفعلي والبیانات المستخدمة وينتھي باالستنتاجات 
المستمدة من التحلیل الذي يشكل أساس الخطة.

يعرض الفصل الثالث الخطوة 3، 
السیناريوھات. وقد تم توضیح ثالثة سیناريوھات 

مستقبلیة مختلفة لتقییم نتائج التوجھات الحالیة 
والتدابیر المقررة بالفعل وخیارات السیاسة العامة 

الجديدة.

 ويعرض الفصل الرابع الخطوة 4، الرؤية. 
وتقدم الرؤية وصًفا نوعیًا للمستقبل الحضري 

المرجح ويسترشد به في تطوير تدابیر التخطیط 
المناسبة.



(SUMP)  اإلعداد لمخطط التنقل الحضري المستدام
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مخطط التنقل المستدام في المناطق الحضرية 
(SUMP)

منذ أغسطس 2019؛ حظیت شركة مواصلة 
للقاھرة (TFC)  بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت حیث 

حصلت على تمويل أولي لبدء تطوير مخطط التنقل 
المستدام في المناطق الحضرية(SUMP) بمدينة 6 أكتوبر؛ 

والذي يعد األول من نوعه في مصر. بدعم من برنامج 
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)؛ كما قامت 

ھیئة المجتمعات العمرانیة الجديدة (NUCA) بتفويض 
شركة مواصلة للقاھرة (TFC)  لبدء العمل على المخطط.

وتشمل المرحلة األولى من المشروع 
(سبتمبر –ديسمبر 2019) الخطوات (1-4) "من 

المبادئ التوجیھیة" وضع وتنفیذ تقرير مخطط التنقل 
المستدام في المناطق الحضرية"الذي نشرته المفوضیة 
األوروبیة، والمشار إلیه باسم المبادئ التوجیھیة لمخطط 

 (SUMP)التنقل المستدام في المناطق الحضرية
 RupprechtConsult –Forschungund BeratungGmbH)

.(et al., 2014

ويبین الشكل إلى الیسار الخطوات الكاملة 
للمبادئ التوجیھیة لمخطط التنقل المستدام في 

المناطق الحضرية(SUMP) مع الخطوات من األول إلى 
الرابع التي أبرزت ما يلي:

تحديد إمكانات المدينة لتحقیق مخطط ناجح ∙

للتنقل المستدام في المناطق الحضري.

تحديد نطاق المخطط.∙

تحلیل خدمات التنقل الحضري بالمدينة ووضع ∙

السیناريوھات المستقبلیة.

إنتاج رؤية مشتركة.∙

[0] مقدمة عن المشروع



(SUMP) نظرة عامة على خطوات إعداد خطة التنقل الحضري المستدام
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التشخیص

السیناريوھات

 المستقبل
 المستھدف

تحقیقه

التحلیل
االستبیان

الغمكانات

أوجه 
القصور

االتجاھا
ت

التدابیر

األھداف
خیارات 

السیاسة 
العامة

ارلؤية

تحلیل البیانات
(العمرانیة +ا 

الجتماعیة)

توقع أسوأ 
السیناريوھات (كما 
ھو المعتاد بالعمل) 

وأفضل السیناريوھات 

دمج األھداف 
وتحديد السیاسات

فھم وتحلیل وتقییم الوضع الحالي•
فھم احتیاجات الناس•

التحكم في المستقبل•
منع حدوث المشكالت•
التنبؤ بالتحديات والحلول •

المناسبة لھا

تحديد أھداف مشتركة في جمیع •
المیادين

تمھید الطريق لوضع خطة •
متكاملة

الرؤية

التشخیص 
الوضع

سیناريوھا
ت 

المستقبل

الرؤية

SUMP

تحديد إمكانات المدينة 
لوضع خطة ناجحة 

للتنقل الحضري 
(SUMP) المستدام

 تحديد عملیة التطوير
ونطاق الخطة

تحلیل الوضع الراھن 
للتنقل الحضري وتطوير 

السیناريوھات

إنتاج رؤية مشتركة

[0] مقدمة عن المشروع
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تقتصر منطقة الدراسة على الحدود اإلدارية 
لمدينة 6 أكتوبر القديمة وحدائق 6 أكتوبر، 
كما ھو موضح بالخطوط العريضة المتقطعة 

في الشكل. تبلغ مساحة ھذه المنطقة 
427 كیلومتر مربع. 

ويستھدف ھذا المشروع ما يلي على وجه 
التحديد :

1.تشخیص الوضع الراھن للتنقل الحضري 
والنقل في مدينة 6 أكتوبر.

2. تحديد نطاق مخطط التنقل المستدام 
في المناطق الحضرية وعملیة تطويره.

3. تحلیل خطط خدمات التنقل الحضري في 
مدينة 6 أكتوبر، بما يتضمن وسائل النقل 
الجماعي، والتنقل الخاص، التنقل حسب 

الطلب والتنقل النشط (المشي وركوب 
الدراجات).

4. شرح السیناريوھات المختلفة بطريقة 
كمیة وكیفیة.

5.صیاغة رؤية مشتركة للتنقل ومراحله-وھو 
ھدف بعید المدى لتطوير النقل والتنقل في 
مدينة السادس من أكتوبر كعنصر إرشادي 

إلعداد الخطة.

األھداف والنطاق الجغرافي

[0] مقدمة عن المشروع



الخطوة الثانیة: تشخیص الوضع الراھن
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قبل البت في السیاسات المستقبلیة، من الضروري معرفة موقع المدينة حالیاً. ففي مجال النقل والتنقل الحضري، كثیراً ما تكون ھذه 
المعرفة مجزأة جداً وغیر مكتملة. مثل األلغاز، حیث يجب وضع البیانات والمعلومات معاً من أجل وصف ما يجري، وتسمیة المشاكل ذات 

الصلة.
ويعد ھذا التحلیل حاسماً في المساعدة على تحديد السیاسات المناسبة، حیث يوفر خط األساس الالزم الذي يمكن من خالله قیاس 

التقدم المحرز. كما ينبغي أن يكون التحلیل شامالً قدر اإلمكان، ولكن يلزم أيضاً أن يكون قابالً لإلدارة بالموارد المعطاة.
وينبغي أيضاً أن تتضمن قدرة أنظمة التنقل الحضري على التكیف (أي قدرتھا على استیعاب الضغوط أو الصدمات) مع كل من األحداث 

 Robprecht) .المتوقعة وغیر المتوقعة (على سبیل المثال، نقص الطاقة، والكوارث الطبیعیة)، وخاصة إذا كانت تؤثر على القرارات طويلة األمد
(Consult - Forschung und Beratungg GmbH et al., 2014

األھداف1.
تقديم مراجعة كمیة للوضع الحالي للتنقل في المدينة■
تحديد أوجه القصور والمشكالت واإلمكانات المتعلقة بالتنقل الحضري.■
تطوير فھم أفضل لما ينبغي عمله لتعزيز عملیة التخطیط.■
تحديد مدى توافر البیانات ونوعیتھا، وإمكانیة الوصول إلیھا، والتغطیة اآلمنة لمتطلبات البیانات الالزمة لوضع الخطة.■
إعداد تحلیل أساسي لتحديد المشاكل الرئیسیة التي يتعین على الخطة معالجتھا وترتیبھا حسب األولوية.■

[1] التشخیص



التنقل الحضري ھو حركة سكان المناطق الحضرية 
للوصول إلى الفرص والخدمات المختلقة. ھذه 

الحركة تتم من خالل رحالت يقوم بھا األفراد بصفة 
دورية وبمجموعة متنوعة من وسائل التنقل. يلعب 
تحلیل الرحالت دوًرا رئیسیًا في فھم الوضع الحالي 

للتنقل الحضري. وتحدد أرقام الرحالت وأطوالھا 
وخیارات الوضع مستوى الضغط على شبكة الطرق، 

والتي تشكل أخیًرا تجربة التنقل الحضري في 
المدينة.

يتم تحلیل الرحالت على ثالثة مستويات رئیسیة:

•نسب استخدام وسائل التنقل: 

حساب النسبة المئوية للرحالت التي تتم عبر 
طرق مختلفة من مجموع الرحالت الیومیة

•تجربة التنقل باستخدام التنقل النشط:

 تقییم تصمیم الطرق ومدى مالءمتھا وإتاحتھا 
الختیارات التنقل النشط سواء المشي أو الدراجات. 

•تجربة التنقل باستخدام وسائل النقل 
الجماعي: 

تقییم مدى كفاءة وتنافسیة شبكة التنقل 
الجماعي من حیث أوقات الرحلة والجداول الزمنیة 

وتوافر الخدمة جغرافیاً وكذلك جودتھا من حیث 
معايیر األمان والراحة.

تعتمد جمیع مستويات التحلیل على البیانات 
الجغرافیة والكمیة والكیفیة التي تم جمعھا 

باستخدام 3 أدوات تقییم رئیسیة:

1.استبیان الركاب
2.تشخیص تصمیم الطرق والشوارع

3.تحلیل شبكة المواصالت العامة

يوضح الشكل الموجود على الیسار منھجیة 
التشخیص التي ُتبرز األدوات المستخدمة لكل 
مستوى من مستويات التحلیل. وتغذي النتائج 

التشخیصیة النھائیة الخطوة التالیة "إعداد 
السیناريوھات".
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المبادئ التوجیھیة لتشخیص الوضع الراھن

[1]  التشخیص/ خلفیة



كیف يتحرك السكان في مدينة السادس من أكتوبر؟ 

يقسم اإلطار التالي الفئات الرئیسیة الثالث لوسائل 
النقل المستخدمة:

التنقل النشط (المشي وركوب الدراجات)●

النقل الجماعي(عام  أو خاص، رسمي أو غیر رسمي)●

المركبات الخاصة●

بینما ال يتم احتساب نقل البضائع كجزء من الرحالت 
الیومیة، فھي تشكل مكوناً مھماً ومؤثراً في نظام 

التنقل الحضري. وينظر فیه على حدة في إطار ھذا 
التشخیص.

يھدف استبیان الركاب إلى الوصول إلى نسبة تقديرية 
لكل من وسال التنقل المذكورة أعاله. ستشكل ھذه 

النسبة  األساس ونقطة البداية لمخطط التنقل 
الحضري المستدام.

10

التنقل النشط
المشي•
ركوب الدراجات•

النقل الجماعي
سوزوكي/ میكروباص•
خدمات نقل الركاب في ساعات الذروة•

  (مثل سويفل، أوبر باص، كريم باص وما إلى ذلك)
الحافالت العامة•

المركبات الخاصة
مركبات تسیر على عجلتین: الدراجات النارية / الدراجات •

الكھربیة

مركبات تسیر على أربع عجالت( السیارات الخاصة، •
التاكسي، سیارات التنقل حسب الطلب

نقل البضائع
البضائع الثقیلة•
البضائع المتوسطة/الخفیفة•

توزيع الرحالت الیومیة حسب وسائل التنقل

[1]  التشخیص/ خلفیة
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تجربة المستخدم، مقسمة إلى 
خطوات.

 يقارن ھذا التصور رحلة افتراضیة محتملة 
عبر وسائل النقل حسب التكلفة 

اإلجمالیة (المحور ص) ومدة الرحلة 
الزمنیة (المحور س). قد يختلف الترتیب 

 Hegazy et) .الفعلي لوسائل النقل
(al.,2019

وتسلط تجربة المستخدم الضوء على 
متغیرين مھمین:

تبدأ كل رحلة وتنتھي بالتنقل النشط•

يشكل التنقل النشط الجزء األكبر من •
رحالت النقل الجماعي (وسائل النقل 

العام ووسائل النقل شبه الرسمیة 
فقط).

 وبالتالي، يرتبط استخدام النقل 
الجماعي ارتباطاً مباشرا ًبجودة تجربة 

التنقل النشط.

تجربة المستخدمین في التنقل بوسائل النقل المختلفة

[1]  التشخیص/ خلفیة

سیارات خاصة

 خدمات النقل
حسب الطلب

 خدمات النقل في
أوقات الذروة

النقل الجماعي

 التنقل النشط
 (المشي وركوب

الدراجات) بدایة
 الرحلة



تجربة المستخدم للنقل الجماعي
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[1]  التشخیص/ خلفیة

موفرة للمال∙

تحدد تكلفة الخدمة لمن تكون متاحة. من المفترض أن تكون وسائل 
النقل العام وسیلة نقل میسورة التكلفة، وإن كانت لیست كل أشكال 
النقل الجماعي في نفس النطاق السعري. فھناك عدد من الخدمات 

الجديدة في القاھرة التي تقدم وسائل نقل جماعیة بأسعار تستھدف 
الفئات ذات الدخل المرتفع.

تراعي مستوى الراحة واألمان. أي يمكنني الوثوق بھا.∙

تعد جودة الخدمة 
عام

اً محدداً للعديد من المستخدمین المحتملین. تشتھر مركبات النقل شبه الرسمیة بالقیادة المتھورة، ولذلك يتجاھلھا بعض الركاب. بعض الخدمات لیست مصممة الستیعاب األشخاص ذوي اإلعاقة في حین أن البعض اآلخر لیس مناسباً للنساء بسبب عوامل مثل المساحة الشخصیة المحدودة.ل

توجد مرونة كافیة لتغییر خططي ∙

ھذا مرتبط بكیفیة تفاعل المستخدم مع الخدمة. فالخدمة التي تتطلب 
الحجز مسبقاً أكثر تقید؛ إذا قام المستخدم بتغییر خططه، فعلیه إلغاء 
حجزه األولي ودفع غرامة مقابل القیام بذلك. الخدمة التقلیدية التي 
يمكن العدول عنھا في الشارع أكثر مالءمة للخطط المرنة وال تتطلب 

تخطیطاً مسبقاً.

المصدر: ووكر، جاريت. 2012. تنقل األشخاص

.Walker, Jarett. 2012. Human Transit 

 

ما الذي يشكل وسیلة مواصالت عامة جیدة؟  طبقا لتعريف جاريت 
والكر.

يأخذني إلى حیث أريد أن أذھب∙

يتعلق ذلك بالتغطیة الجغرافیة. إلى أي مدى تصل الخدمة؟ ھل يمكن 
أن يأخذني من مكاني إلى حیث أريد أن أذھب؟ 

أن يأخذني في الوقت الذي أحدده∙

قد تفي بعض الخدمات بالتغطیة ولكن فقط في أوقات معینة من الیوم. 
الترددات العالیة على مدار الیوم تعني أن الناس ال يحتاجون إلى 

التفكیر في االلتزام بجدول زمني؛ الخدمة متوفرة عندما يحتاجون إلیھا. 
وال تستوفي خدمات النقل غیر المتوافرة ووسائل المواصالت غیر 

الرسمیة ھذا المعیار ألن توافرھا محدود وال يمكن االعتماد علیھا طوال 
الیوم.

تمثل استخدام أمثل لوقتي∙

تعتبر كفاءة ھذه الخدمة 
عام

اً أساسیاً أيضاً. فشبكة المواصالت المترابطة التي تسمح لي بالتنقل بین نقطتین في وقت معقول ستعتبر بديالً جیداً للسیارة الخاصة. حیث أن الفجوة الكبیرة بین وقت التنقل باستخدام مركبة خاصة واستخدام وسائل النقل الجماعیة تدل على ضعف الخدمة.ل
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تجربة المستخدم للتنقل النشط، 
مقسمة حسب الخطوات.

 في الشارع الذي تھیمن علیه المركبات، 
يلعب تقییم جدوى التنقل النشط 

(المشي وركوب الدراجات) دوراً رئیسیاً 
في تجربة المستخدم.

 

تم تحديد المتطلبات األساسیة للمشي 
إلى ما ھو ممكن ومرغوب فیه بیئیاً في 

التسلسل الھرمي للقابلیة المشي -
 .(Iwana et al. 2018) ھرم االحتیاجات

 

غالباً ما تتطلب تجربة ركوب الدراجات وقتاً 
وجھداً إضافیین إليجاد منطقة آمنة لوقوف 

الدرجات.   وبالتالي، من المحتمل أن 
يشارك نشاط المشي في رحلة راكب 

دراجة.

 

كما ذكرنا سابقاً، يشكل التنقل النشط 
جزءاً من رحالت النقل الجماعي (وسائل 

النقل العام التنقل حسب الطلب).

 

يرتبط استخدام النقل الجماعي ارتباطاً 
مباشراً بجودة تجربة التنقل النشط.

 

(IWONA et al. 2018) التدرج الھرمي الحتیاجات المشاة

[1]  التشخیص/ خلفیة

تجربة المستخدمین للتنقل النشط
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يتطلب النمو المستمر لمدينة 6 أكتوبر 
القدرة على تقلیل االزدحام ودعم األعداد 

المتزايدة من األشخاص الذين يتنقلون 
على الطرق ويستخدمون وسائل النقل 

الجماعي.

النقل الجماعي

مطابقة العرض والطلب في النقل 
الجماعي ھو موازنة عدد المقاعد 

المعروضة مع عدد الرحالت المطلوبة.

يحتاج ھذا األمر لفترة زمنیة ووجود أماكن

المركبات الخاصة

تعتبر السیارات وسیلة غیر فعالة نسبیاً 
لتحرك الناس. تشغل السیارات الخاصة 
وسیارات األجرة وسیارات التنقل حسب 
الطلب غالبیة مساحة الشارع بالكامل، 
ولكنھا تمثل جزءاً بسیطاً من المسافة 

المقطوعة.

 (Vhd)   يقیس مستوى الخدمة للطرق
(سرعة المركبات في الساعة-لكل اتجاه) 

النسبة المئوية للمرات التي يمكن فیھا 
للسیارات تحقیق سرعة التدفق الحر 

 للتنقل 

وھناك مقیاس مختلف للطاقة االستیعابیة 
ينظر إلى مدى كفاءة استخدام مساحة 
الطرق، ويقیس (Phd) (عدد المتنقلین 

في الساعة في االتجاه الواحد).

يشیر قیاس النسبة المئوية للوقت الذي 
يكون فیه ازدحام/ اختناقات المرورية إلى 

التوازن بین العرض والطلب. 

---------------------------------------------

يقارن الشكل المقابل السعة االستیعابیة 
للركاب للساعة الواحدة لوسائل 

المواصالت المختلفة

يحتاج المخططون في ظل الظروف العادية 
إلى التخطیط لساعات الذروة الصباحیة 

والمسائیة في ظل الظروف العادية، 
وضمان وجود القدرة االستیعابیة لحركة 

تنقل الركاب في ذلك الوقت

[1]  التشخیص/ خلفیة

الزحام المروري والقدرة االستیعابیة للركاب
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يستخدم الناس في مدينة السادس من أكتوبر 
مجموعة متنوعة من وسائل التنقل لرحالتھم 

داخل وخارج المدينة. ھذه الوسائل إما عامة أو 
خاصة، مزودة بمركبات أو بدون مركبات(تنقل 

نشط) بصفات قانونیة مختلفة وھیاكل تشغیلیة 
مختلفة:

المركبات الخاصة

1. السیارات والدراجات النارية الخاصة:

   ينظمھا قانون المرور رقم 21/2008

2. التوك توك

 ينظم بموجب قانون المرور رقم 2014/142 مع 
تدخالت بالحظر الرسمي من قبل ھیئة مدينة 6 

أكتوبر.

3.حافالت الشركات 

التي ينظمھا قانون المرور رقم 2008/21

المركبات العامة

حافالت CTA والحافالت الصغیرة1.

 ( المیني باص)

 التي ينظمھا القرار الرئاسي 1966/2716

2. مواصالت مصر

3. حافالت ھیئة المجتمعات العمرانیة

4 . توفر المیكروباصات المرخصة محلیاً 

خدمات النقل داخل المدينة بموجب ترخیص 
محلي من مدينة السادس من أكتوبر.

5. المیكروباصات (تراخیص أخرى) 

تربط مدينة السادس من أكتوبر مع القاھرة 
الكبرى في إطار مشروع السرفیس بمحافظة 

الجیزة

6. توفر سیارات سوزوكي الصغیرة 

خدمات النقل داخل المدينة بموجب ترخیص 
محلي من مدينة السادس من أكتوبر.

[1]  التشخیص/ المنھجیة

وسائل النقل ونسب استخدامھا

 أوتوبیسات عالیة الجودة
 (مواصالت مصر

ومشروع النقل المستدام) ھیئة النقل العامالنقل الجماعي ألوقات الذروة

میكروباص
(رخص أخرى)

میكروباص
(60 رخصة من ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة)

مینیباص
(رخص أخرى)

مینیباص ھیئة المجتمعات العمرانیةسوزوكيتوكتوك

السیارة الخاصة الدراجة الناریة الخاصة التنقل النشط
(مشي ودراجات ھوائیة)
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للحصول على صورة شاملة، يجب التمییز بین 
ثالثة أنواع من أصحاب المصلحة وفًقا لموقع 

قوتھم المحدد في العملیة:

األطراف المعنیة األساسیة:∙

األطراف األساسیون: من سیتأثر في النھاية -
بشكل إيجابي أو سلبي -بإجراءات التنقل 

الجديدة (مثل المواطنین بشكل عام، أو 
المجموعات االجتماعیة أو المھن المختلفة، أو 
مناطق معینة في المدينة، أو فروع األعمال، أو 

المنظمات الفردية)؟

الجھات الفاعلة الرئیسیة:∙

من يتحمل المسؤولیة السیاسیة (رؤساء 
البلديات، وأعضاء المجالس، ومستويات 

السلطة األخرى)؟ من لديه الموارد المالیة 
(األموال العامة والخاصة)؟ من لديه السلطة 

(حسب المجال أو اإلقلیم)؟ من لديه المھارات 
والخبرة (اإلدارات العامة، والجامعات، والقطاع 

الخاص) -في النقل والمجاالت ذات الصلة 
(استخدام األراضي، والبیئة، والتعلیم، 

والصحة، والسیاحة، وما إلى ذلك)؟

الوسطاء:∙

من ينفذ سیاسة النقل (النقل العام ومشغلو 
البنیة التحتیة، واإلدارات العامة، والشرطة، وما 

إلى ذلك)؟ من الذي يقوم بأنشطة التنقل 
الرئیسیة (شركات الشحن والموانئ 

والمطارات وما إلى ذلك)؟ من يمثل مجموعات 
المصالح ذات الصلة (الجمعیات، الغرف 

التجارية، التعاونیات، الشبكات)؟ من يبلغ ويعد 
تقارير عن التنقل (السلطات، المشغلون، 

 RupprechtConsult) وسائل اإلعالم المحلیة)؟
 –Forschungund BeratungGmbH et al.,

(2014

يتم تقسیم الوسطاء إلى منطقة/محلیة (أي 
مدينة 6 أكتوبر) العاصمة/ قطري (أي منطقة 

القاھرة الكبرى ومستوى المحافظة) في 
الشكل على الیسار

[1]  التشخیص/ المنھجیة

مخطط األطراف المعنیة

أطراف أساسیة

العبون رئیسیون

أطراف وسیطة (إقلیمًیا)

أطراف وسیطة (قومًیا)
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يتم تحلیل شبكة النقل الجماعي 
جغرافیاً وزمنیاً باستخدام مجموعة 

متنوعة من قواعد البیانات. 
يستخدم الخبیر االستشاري 

للتحلیل الجغرافي كتاب خرائط 
منصة GIS نظم المعلومات 

الجغرافیة الذي تم إنشاؤه بناًء 
على بیانات طرق النقل الجماعي 

ومحطات التوقف والمواقف التي 
تم جمعھا من قبل الخبیر 

االستشاري من المیدان في عام 
2018 وتم تحديثھا في عام 2019.

 

ُتستخدم البیانات الجغرافیة 
للطرق والمحطات والمواقف 

لتحلیل النمط التشغیلي لوسائل 
التنقل المختلفة (أي السريع أو 

المحلي) والتوزيع المكاني لمراكز 
التنقل الرئیسیة، ويستخدم الخبیر 

االستشاري نتائج زمن التنقل 
المحسوب للتنقالت لمسافات 
طويلة من مدينة السادس من 

أكتوبر بوسائل تنقل مختلفة 
لتحلیل الفارق الزمني بین وسائل 

التنقل الخاصة والجماعیة. وتم 
حساب أزمنة التنقل باستخدام 

بیانات شبكة شركة مواصلة 
للقاھرة TfC والبیانات الضخمة 

 Hegazy et) .الخاصة بحركة المرور
(al., 2019

التحلیل 
الزمني

التحلیل

التحلیل 
بواسطة 

GIS

مقارنة بین أنواع 
الخدمات

الفجوة الزمنیة 
بین الرحلة 

بوسائل النقل 
العام والسیارات

البیاناتالنتائج

بیانات حركة المرور

بیانات شبكات 
(أتوبیس CTA- النقل 

شبه الرسمي

بیانات شبكة (حافالت 
ھیئة المجتمعات 

العمرانیة) 

[1]  التشخیص/ المنھجیة

تشخیص شبكة النقل الجماعي
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الحصول على عینة ممثلة عن السكان

يستخدم االستبیان تصمیم عینات متعددة 
المراحل مصنف حسب الطبقات. تم تقسیم 

منطقة الدراسة على منطقتین رئیسیتین 
ممیزتین كما ھو موضح في الشكل 1:

مدينة السادس من أكتوبر (المنطقة •

المركزية)، ويقدر عدد سكانھا 62.3% من 
مجموع سكان السادس من أكتوبر.

مدينة السادس من أكتوبر (المناطق •

الطرفیة)، يقدر عدد سكانھا 37.7% من 
مجموع سكان السادس من أكتوبر.

 التجمعات الجغرافیة: 
يقسم شكل 2 مدينة السادس من أكتوبر بناًء 

على التوزيع السكاني، وللقیام بذلك، نقوم بتقسیم 
منطقة الدراسة إلى |H3-level 8 |8 تقسیمة 

السداسیة –كل منطقة كبیرة تبلغ بـ 0.88 كیلومتر 
مربع -مع تقدير قیمة السكان المخصصة لكل منطقة.

وتسلط ھذه المجموعة الضوء على الجانب الغربي 
من المناطق الوسطى باعتباره األكبر من حیث كثافة 

سكانیة؛ يلیھا المناطق الشمالیة الشرقیة من 
المناطق الطرفیة. وتعد الكثافة السكانیة بالمناطق 
الطرفیة الجنوبیة الشرقیة ومنطقة المصنع الغربي 

كثافة منخفضة للغاية.

تم تحديد المعالم الرئیسیة في كل فئة، 
والتي تمثل النقاط الساخنة/شديدة االزدحام للتكتالت 
البشرية في تلك المناطق. استناًدا إلى أنواع المعالم 

(مثل المحطات والجامعات ومراكز التسوق وما إلى 
ذلك)، سیتم تعیین عدد االستبیانات التي تم إجراؤھا 
في تلك النقاط الساخنة، مع التأكد من تحقیق التوزيع 

العادل للجمھور المستھدف.

التجمیع الزمني:

سیتم جمع ما ال يقل عن 20% من استمارات 
االستبیان خالل أيام عطلة نھاية األسبوع. سیتم 

تقسیم كل يوم إلى أربع فترات زمنیة (انظر الجدول 1)، 
حیث سیتم توزيع االستبیانات بشكل متساٍو إلى حد 

ما. ھذا لضمان مشاركة جمیع أنواع المتنقلین في 
االستبیان (راجع الملحق لالطالع على منھجیة إعداد 

العینة بشكل مفصل).

شكل (1): تقسیم منطقة الدراسة إلى مناطق متمیزة H3 شكل (2): توزیع العینة بناءاً على الكثافات السكانیة باستخدام تقسیمة 
السداسیة

الجدول 1 -التقسیم الزمني المعتاد لیوم عمل

ً 6صباحاً-9 صباحا 9صباحاً-6 مساءاً 3مساءا -6 مساءا 6 مساءا -9 مساءا

وقت الذروة 
الصباحیة

خارج أوقات الذروة وقت الذروة المسائیة خارج أوقات الذروة

[1]  التشخیص/ المنھجیة



مستوى رضا الركاب عن الخدمات

یأخذني إلى حیث أرید أن أذھب•

یأخذني في الوقت الذي أحدده•

تمثل استثمار أمثل لوقتي•

موفرة للمال•

تراعي مستوى األمان والراحة•

تمنحني المرونة لتغییر خططي•
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لقیاس مستوى رضا المشاركین، استخدمنا تعريًفا 
تم وضعه بواسطة Jarette Walker حول ما يشكل 
وسیلة نقل عام جیدة (Walker ، 2012 ) تم إبرازه 

في العبارات الستة إلى الیسار.

يتم جمع وتحلیل تجربة المتنقلین من المشاركین 
من الجنسین (ذكور وإناث) من أجل االسترشاد بھا 

في معرفة السیاسات والتدخالت التي تراعي 
النوع االجتماعي.

كما يؤخذ في االعتبار أثناء تحلیل المعلومات 
ملكیة المركبات الخاصة من أجل فھم أفضل لما 

يلي:

•جوانب خدمات النقل الجماعي التي تؤثر بشكل 
كبیر على قدرتھا التنافسیة مع وسائل التنقل 

الخاصة.

•تحديات التنقل الرئیسیة التي تواجه الركاب 
المبحوثین الذين لیس لديھم إمكانیة الحصول على 

وسائل التنقل الخاصة

يساعد تحلیل مدى رضا الركاب المبحوثین على 
تحديد أولويات التطوير من أجل نقل جماعي أكثر 
قدرة على المنافسة وأكثر سھولة وموثوقیة في 

المدينة.

(راجع الملحق للحصول على منھجیة مفصلة)

[1]  التشخیص/ المنھجیة



تقسیم الرحالت بالمسافات
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كم عدد الرحالت التي تتم كل يوم؟

 

لإلجابة على ھذا السؤال، نحتاج للوصول 
إلى تقديرات لعدد الرحالت التي يتم 

القیام بھا.

في مدينة السادس من أكتوبر (وسط ∙
المدينة)

ربط مدينة السادس من أكتوبر (وسط ∙
المدينة) بمدينة السادس من أكتوبر 

(المناطق الطرفیة) ومدينة الشیخ زايد.

ربط مدينة السادس من أكتوبر (وسط ∙
المدينة) ببقیة مناطق القاھرة الكبرى 

(وسط المدينة والمناطق الداخلیة ومنطقة 
شرق المجتمعات العمرانیة الجديدة)

 

إن تلخیص األرقام الثالثة ينتج عنه 
إجمالي عدد الرحالت التي تتعلق بمنطقة 

الدراسة.

 

[1]  التشخیص/ المنھجیة

 أكتوبر 6
 (األحیاء

المركزیة)

 مدینة الشیخ
زاید

قلب القاھرة الكبرى

ضواحي القاھرة الكبرى
الطریق الدائري القلیوبیة

القاھرة
الجیزة

مایو 15

القاھرة الجدیدة

مدینة بدر

الشروق

العاشر من رمضان

العبور

 أكتوبر 6
(األحیاء الطرفیة)

ع ملیون

ص ملیون

س ملیون

الرحالت بالملیون



عناصر تصمیم الطرق والشوارع
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النطاق الجغرافي الرئیسي للمشروع ھو الحدود 
اإلدارية لمدينة 6 أكتوبر كما ھو موضح باللون األزرق 

الفاتح في شكل (1).  من أجل تشخیص الوضع 
الحالي للتنقل الحضري في مدينة السادس من 

أكتوبر، وطرق التنقل المختلفة بما في ذلك

التنقل النشط (المشي وركوب الدراجات)∙

النقل الجماعي (العام والخاص؛ الرسمي وغیر ∙
الرسمي)؛

 المركبات الخاصة.∙

تؤخذ في االعتبار. وتتنافس وسائل التنقل 
المختلفة على مساحة محدودة من الطريق. وبالتالي 
يتم أيضاً تشخیص النھج الحالیة إلدارة الشوارع وحالة 

البنیة التحتیة، نظراً للمنطقة الجغرافیة الشاسعة 
للمدينة (207 كم 2)، فإننا نحصر النطاق الجغرافي 
للتشخیص على مستويین فرعیین محددين كعینة 

لتحديات وفرص التنقل الحضري للمدينة كلھا:

التقاطع التجاري

میدان الحصري، الذي يستوعب معظم الخدمات 
والتجارة واإلمكانات في مدينة السادس من أكتوبر. 

وحیث تمر معظم طرق النقل الجماعي ومعظم حركة 
المرور.

المنطقة السكنیة:

يتم إجراء تشخیص على مستوى المنطقة 
لتحلیل تحديات وإمكانیات التنقل في المرحلة األخیرة. 
تم اختیار المنطقة السادسة نظراً الرتفاع عدد سكانھا 

نسبیاً، حیث تستوعب حوالي 25%من إجمالي 
المدينة (الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

.(2018

   

[1]  التشخیص/ المنھجیة
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في الوقت الحاضر، تعد الشوارع ھي المساحة 
الحضرية الرئیسیة التي تشكل التنقل الحضري. 

الشوارع ھي مكان الصراع بین التنقل وظروف 
العیش: بینما تتنافس وسائل مختلفة على 

مساحة محدودة بسرعات مختلفة، فإن 
االستخدامات التقلیدية للتجمع االجتماعي 

والتجارة والنشاط االقتصادي ال مفر منھا.

الشوارع الجیدة تخدم جمیع المستخدمین. يمكن 
دعم التنقل النشط، أو القدرة على المشي أو 

ركوب الدراجة، من خالل التصمیم الكامل للشارع.

 

يركز ھذا التشخیص على ستة عناصر 
خاصة بتصمیم الشوارع، مثل مكونات الشوارع 

بوظائف وتأثیرات محددة على التنقل النشط. تم 
اقتباس ھذه المكونات من دلیل ITDP لتحسین 

الشوارع. (Kost and Nohn, 2011)، ويظھروا في 
الشكل.

ممرات المشاة∙

مناطق عبور المشاة∙

الجزر البینیة بین اتجاھات الطريق∙

أماكن االنتظار في الطرق∙

آلیات الحد من سرعة المركبات∙

محطات النقل الجماعي∙

يتم شرح وتوضیح كل مكون بمزيد من التفصیل، 
في منطقتین مختلفتین في مدينة السادس من 

أكتوبر. تم شرح عناصر التصمیم المختلفة في 
الرسم البیاني أدناه.

[1]  التشخیص/ المنھجیة
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لفھم العوامل المؤثرة على التنقل الحضري، 
من المجدي إلقاء نظرة على التشريعات 

واللوائح والمؤسسات ذات الصلة 
والمشاريع التي تنفذھا ھذه المؤسسات 

كجزء من جھودھا للوفاء باختصاصاتھا.

ويصور الشكل على الیسار نظرة عامة 
مختصرة للمستويات الثالثة اآلنفة الذكر 

بالنسبة لمصر منذ منتصف القرن التاسع 
عشر؛ مع التركیز بشكل خاص على عام 

.2010

ستؤثر العديد من المشاريع على المستوى 
المحلي على التنقل الحضري في مدينة 

السادس من أكتوبر. وتشمل ھذه المشاريع:

خط مترو 4 الذي سیربط مدينة 6أكتوبر 1.
بالقاھرة الجديدة

مشروع القطار اآلحادي المونوريل الذي 2.
سیربط مدينة 6 أكتوبر بالجیزة 

الوسطى والداخلیة.

مشروع التنقل المستدام (STP) الذي 3.
سیربط مدينة 6 أكتوبر مع جامعة 

القاھرة في الجیزة من خالل خدمات 
الحافالت

مشروع حافالت األوتوبیس السريع 4.
(BRT) الذي سیربط السادس من 

أكتوبر بوسط الجیزة وداخلھا (عبر شارع 
فیصل إلى میدان الجیزة)، ومن غیر 

المرجح أن يؤثر التوسع المستمر في 
السكك الحديدية المصرية في الكثیر 

من التغییرات على التنقل الحضري في 
السادس من أكتوبر.

[1]  التشخیص/ المنھجیة

الخط الزمني للوائح والمؤسسات والمشروعات



المشروعات المستقبلیة
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يجري تنفیذ بعض التدابیر في مدينة 
السادس من أكتوبر سواء التي تقرر 
تمديدھا، أو على وشك تنفیذھا أو 

التخطیط لھا في المستقبل.

تؤثر بعض ھذه التدابیر بشكل مباشر على 
التنقل في السادس من أكتوبر وبالتالي 

تؤثر على السیناريوھات المستقبلیة.

تم إدراج قائمة المشاريع الرئیسیة ذات 
الصلة بالتنقل التي حدثت في مدينة 

السادس من أكتوبر.

شبكة الحافالت الداخلیة
ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة

شبكة حافالت داخلیة تدیرھا مواصالت مصر •
وماندولین

ستة خطوط حافالت•

المونوریل
وزارة النقل

من المھندسین إلى 6 أكتوبر•
یشمل 12 محطة•

 BRT  (أتوبیسات النقل السریع)
محافظة الجیزة

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة
معھد سیاسة النقل والتنمیة

المرحلة األولى: 42 كم بھا 43 محطة•
المرحلة الثانیة: 25 كیلومترا من التمدیدات بحلول عام 2030•
بدء القدرة االستیعابیة الیومیة المقدرة بـ 126 ألف مسافر / یوم•

الطرق والجسور العلویة
وزارة النقل ووزارة اإلسكان

بناء طرق حرة وجسور علویة لتقلیل االزدحام •
المروري في الطرق الرئیسیة

نظام النقل الذكي
وحدة إدارة المرور

التحكم في الطرق الرئیسیة وتقاطعات المرور •
بتقنیة المعلومات من قبل وحدة إدارة المرور

التوسع العمراني
ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة

دمج السادس من أكتوبر والشیخ زاید•
االمتداد الجنوبي الغربي للسادس من أكتوبر •

(6 أكتوبر الجدیدة)
االمتداد الجنوبي الشرقي للسادس من أكتوبر •

(حدائق أكتوبر)

[1]  التشخیص/ المنھجیة



المشاريع التي تم التخطیط لھا
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يعد تخطیط المشاريع والخطط المحتملة 
نشاطاً أساسیاً لعملیة تطوير المخطط. إن 
فھم المشاريع المحلیة ذات الصلة، سواء 
كانت قید التنفیذ أو مقررة بالفعل، يخدم 
كمدخل مباشر في إنشاء سیناريوھات 

شاملة ورؤية في خطوات الحقة في نھاية 
.SUMP ھذه المرحلة من برنامج

كما ھو موضح بالخريطة على الیسار، 
سیربط أحد خطي المونوريل اللذين تمت 

دراستھما، مدينتي السادس من أكتوبر 
والشیخ زايد بوسط الجیزة (جامعة الدول). 

كما بدأ العمل في المرحلة األولى من 
الخط الرابع لمترو األنفاق الذي يربط 

بین مدينتي 6 أكتوبر (حي األشجار) 
والقاھرة الجديدة. (حجازي، محمد، كلیلة، 

أ، محفوظ ، ھـ، مواصلة للقاھرة ، 2019).

[1]  التشخیص/ المنھجیة

القاھرة الجدیدةالعاصمة اإلداریة الجدیدة

أكتوبر 6

الشیخ زاید
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ينقسم األطراف المعنیون األساسیون في مجال 
التنقل بمدينة 6 أكتوبر إلى المؤسسات الحكومیة 

وغیر الحكومیة.

يعد جھاز مدينة 6 أكتوبر ووحدة تنظیم النقل 
(TRU) كجزء من ھیئة المجتمعات العمرانیة 

الجديدة ومجلس مدينة 6 أكتوبر أقوى الھیئات 
على المستوى المحلي.

لديھم الصالحیة فیما يتعلق بأي سیاسات أو 
إجراءات محلیة يتم تنفیذھا في السادس من 
أكتوبر، أما بالنسبة للجھات الفاعلة الرئیسیة، 

فھم في األساس مقدمو الخدمات أو المشغلون 
ذوو التأثیر الكبیر على نظام التنقل في مدينة 

السادس من أكتوبر.

تعتبر ھذه الجھات الفاعلة إما جزءاً من القطاع 
الخاص، مثل مواصالت مصر وماندولین وقطاع 

النقل شبه الرسمي، أو كجزء من القطاع العام، 
CTA  مثل

باإلضافة إلى مقدمي الخدمات، فإن العديد من 
المؤسسات الحكومیة، مثل ھیئة تنظیم النقل 

البري (LTRA)، ووزارة الداخلیة ووزارة البیئة، 
وكذلك المنظمات غیر الحكومیة مثل برنامج 

الموئل التابع لألمم المتحدة، تعد جھات فاعلة 
رئیسیة في مجال التنقل في السادس من 

أكتوبر، من خالل توفیر أو دعم مشاريع أو لوائح 
التنقل.

يعتبر مقدمو الخدمات الخاصة والمشغلون، مثل 
كريم وأوبر باص وسويفل، وسطاء على المستوى 

المحلي.

بینما فیما يتعلق بربط مدينة 6 أكتوبر باألحیاء 
األخرى يقل تأثیر خدمات وسائل التنقل شبه 

الرسمیة على نظام التنقل المحلي في المدينة.

يعتبر األطراف المعنیون المتبقون وسطاء على 
مستوى المناطق الحضرية الكبیرة، ولھم تأثیر 

كبیر غیر مباشر على حالة التنقل في السادس 
من أكتوبر من خالل خططھم ومشاريعھم في 

المناطق الحضرية الكبیرة. ويشمل ذلك محافظة 
الجیزة ووزارة النقل.

 

وحدة تنظیم 
النقل بھیئة 
المجتمعات 
العمرانیة 

الجدیدة
جھاز مدینة 6 

أكتوبر

مجلس أمناء 
مدینة 6 أكتوبر

الجھاز المركزي 
للتعبئة العامة 

واإلحصاء

سكان مدینة 
السادس من 

أكتوبر

موئل األمم 
المتحدة

سویفل

أوبر باص

كریم باص

 مواصالت
مصر

شرطة المرور 
وزارة الداخلیة

 شركة مصر
لإلسكان والتعمیر

وزارة البیئة

 وزارة
اإلسكان

مشروعات 
السرفیس 
التابعة 

للمحافظات

ھیئة النقل العام 
بالقاھرة

ماندولین

 محافظة
الجیزة

ھیئة تنظیم 
النقل البري 

وزارة 
التخطیط

وزارة النقل

 وسائل التنقل
 شبھ الرسمي

الداخلي

تحلیل األطراف المعنیة

[1]  التشخیص/ التحلیل
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يحتوي میدان الحصري على محور العبور 
الرئیسي للسفر داخل مدينة السادس 

من أكتوبر.

بینما تتواجد عدد من الخدمات في میدان ∙
الحصري في جمیع االتجاھات. معظم 

الخدمات العاملة في مدينة السادس من 
أكتوبر تمر عبر میدان الحصري. وينطبق 

الشيء نفسه على خدمات التنقل 
لمسافات طويلة التي يديرھا القطاع 

الرسمي؛ يعمل میدان الحصري كمركز 
رئیسي لخدمات التنقل لمسافات 

طويلة.

السوق القديم ولیلة القدر محاور عبور 
ثانوية.

يستضیف كالھما عدداً من خدمات المرحلة 
األخیرة إلى المنطقة الصناعیة (غرباً) واألحیاء 

السكنیة المتاخمة (جنوباً). تعمل غالبیة 
الخدمات على محور شرق-غرب رئیسي واحد 
مقسم بین طريقین رئیسیین: المحور المركزي 

(شمال) وشارع المحور المركزي النصر 
(جنوب). المسافة بین كال الطريقین ~ 300 م.

بنیت مدينة السادس من أكتوبر حول األحیاء، 
وھي منظمة في شكل شبكة تحمل سمات 

التخطیط. يبلغ متوسط عرض وطول معظم 
المناطق حوالي كیلومتر واحد؛ بشبكة داخلیة 

غیر متصلة من الطرق الثالثیة والسكنیة.

تم تطوير ھذه الخريطة بناًء على بیانات القاھرة 
الرقمیة التي جمعتھا شركة مواصلة للقاھرة 

(TfC) في عام 2018. وقد تغیرت بعض الطرق 
منذ ذلك الحین؛ السیارات الصندوقیة لم تعد 

تعمل في السادس من أكتوبر. ومن المفترض 
أن الخدمات المشغلة لم تتغیر.

 

النقل العام / تجربة المستخدمین داخل المدينة

[1]  التشخیص/ التحلیل
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يستند التحلیل التالي إلى التحلیل التصويري 
لالستشاري من كتاب خرائط الطرق

................................................................

تكاد تكون جمیع الطرق داخل مدينة السادس من 
.L أكتوبر على شكل حرف

الشكل L ھو النسخة المحلیة من الخدمات 
المباشرة: حیث يتم اتخاذ خط مباشر عبر المحور 
الشرقي أو الغربي؛ ثم االنعطاف بزاوية 90 درجة 

نحو الوجھة النھائیة. ھناك أكثر من 15 خدمة 
مباشرة من ھذا القبیل. وبالتالي فإن الشبكة 
ھي في األساس اندماج للخدمات المتخصصة 

التي تھدف إلى ربط بعض نقاط االنطالق والوجھة 
من خالل الخدمات المباشرة. فقط عدد قلیل من 
الطرق التي تنحرف انحرافات صغیرة، تتعلق عادًة 

بالمنعطفات داخل المنطقة بین المحورين 
المركزين. ھناك طريق واحد فقط (مساكن عثمان 

-مدخل المستقبل) يظھر انحرافاً كبیراً بسبب 
الطبیعة الجغرافیة الخاصة بمدخل مساكن عثمان.

تسیر خدمات الحافالت الرسمیة في طرق غیر 
مباشرة. تھدف ھذه الخدمات عادًة إلى توفیر 

تغطیة أساسیة، غالباً ألغراض الخدمة االجتماعیة 
ولكن دون نیة التنافس مع البدائل األخرى. تجعل 

أوقات التنقل الطويلة ھذه الخدمات غیر جذابة 
للغاية للمتنقلین.

وبالنظر إلى منافسة القطاع شبه الرسمي، فمن 
غیر المحتمل أن تجذب الخدمة الرسمیة 

المتنقلین بعیداً عن الخدمة غیر الرسمیة.

باختصار، تظل الشبكة ككل أدني من المستوى 
الممكن تحقیقه. وبناء علیه تضمن النموذج الحالي 

ما يلي:

زيادة العرض للطرق المتنافسة على نفس 
الممرات

تغطیة أقل من المستوى الممكن تحقیقه، والتي 
يمكن توفیرھا من خالل المسارات المتقاطعة 

على الشبكة.

اإلمكانات المنخفضة لغالبیة الوجھات المزدوجة 
المباشرة.

 

قطاع النقل شبھ الرسمي / المسارات الخاصة
مثال: الحصري-الحي السادس (مدینة السادس من أكتوبر)، یعمل علیھا سیارات 

السوزوكي المیني فان

ھذه الخدمة تربط القلب التجاري للحصري مع الحي السادس السكني بمعدالت 
عالیة باستخدام مركبات ذات حمولة منخفض.

تأخذ شكل L، ویمكن اعتباره خدمة متخصصة تركز على ربط محطة االنطالق 
بالوجھة.

تشیر الدوائر الحمراء إلى مكان نزول الركاب أو صعودھم.

TfC صورة  من شركة مواصلة للقاھرة

القطاع الرسمي / المسار الدائري

مثال: (6 ساعات من أكتوبر الحافالت المحلیة الخط ب)، منحت
ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة NUCA حقوق االستغالل لشركة ماندولین

تسیر ھذه الخدمة في مسار دائري یوفر تغطیة واسعة عبر منطقة وسط السادس 
من أكتوبر.

صورة من وثائق مناقصة خدمة حافالت 6 أكتوبر. 

النقل العام / تجربة المستخدمین داخل المدينة

[1]  التشخیص/ التحلیل
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يعمل میداني لیلة القدر والحصري كمراكز عبور 
رئیسیة للتنقل لمسافات طويلة، والتي يديرھا 

القطاع غیر الرسمي. عالوة على ذلك، تمر 
مسارات أتوبیسات CTA عبر كال المحورين 

(باستثناء أتوبیس رقم 1043).

يعمل السوق القديم كمحطة ألربعة خطوط 
أتوبیس CTA؛ التشغیل الخامس لمحطة كانكان 

الحي 12.

ھناك تداخل كبیر في الطرق بین المدن التي 
تخدم التنقالت الطويلة في المحور المركزي 

شارع النصر (جنوباً)

تخدم المواصالت الخدمیة مجموعة متنوعة من 
الوجھات داخل منطقة القاھرة الكبرى، مما يتیح 

السیر المباشر من نقطة  إلى نقطة من 
المواصالت الخدمیة من المحاور إلى مراكز التنقل 

في وسط وداخل القاھرة.

النقل العام / تجربة المستخدمین للمسافات الطويلة

[1]  التشخیص/ التحلیل
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الجدول 1 يحسب زمن الرحالت الیومیة 
  لمسافات طويلة من مدينة 6 أكتوبر. 

(Hegazy et al.,2019)

رحالت يومیة لمسافات طويلة
[30د./كم]

يشمل أي تنقل إلى القاھرة الداخلي؛ وسط 
القاھرة والمجتمعات العمرانیة الشرقیة 

الجديدة.

------------------------------------------------

التحديات التي تواجه استیعاب وسائل النقل 
الجماعي للتنقل لمسافات طويلة:

أزمنة الرحالت الطويلة•

التي تتجاوز وقت التنقل بالسیارات الخاصة 
بشكل كبیر. (انظر الفارق في زمن الرحلة)

عدد كبیر من التنقالت•

ال يحب الركاب التنقل بین المواصالت بشكل 
مفرط، ويفضلون في كثیر من األحیان 

الرحالت الطويلة على التنقل.

المشي لمسافات طويلة•

للوصول إلى وسائل التنقل التي غالباً ما 
يتجاوز المعايیر الدولیة المعقولة.

وسیلة التنقل     إلى 
           بیانات

العباسیة عبد المنعم ریاض العتبة مترو المنیب مترو میدان الجیزة میدان لبنان مرو رمسیس

مركبة خاصة 
الزمن بالدقیقة، 
إجمالي فترة 

الرحلة متضمنة 
السیر على األقدام 
وبدون فترة ركن 

السیارة

المتوسط 73.8 59.9 70.4 42.6 45.6 45.2 75.8
الحد األدنى 51.4 40.7 50.5 21.8 25.4 26.3 56.1

الوسیط 74.5 61.2 71.7 43.5 46.5 46 76.9
الحد األقصى 87.3 71.2 82.2 57 60 56.7 89.3

انحراف معیاري 8.8 8.1 8.2 8.9 8.7 8 8.3

الفارق الزمني للرحلة: زمن التنقل 
المواصالت شبة الرسمیة والسیارة الخاصة

152.71% 143.41% 128.69% 233.10% 203.51% 147.57% 122.30%

 
 

المواصالت شبھ 
الرسمیة الزمن 

بالدقیقة، إجمالي فترة 
الرحلة متضمنة 

السیر على األقدام 
وبدون فترة ركن 

السیارة

المتوسط 112.7 85.9 90.6 99.3 92.8 66.7 92.7
الحد األدنى 73.3 45.6 49.5 57.9 51.8 26.5 50.9

الوسیط 112.9 85.8 89.2 99.8 92.9 66.4 94.2
الحد األقصى 137.1 116.3 114.2 121.6 116.4 99.8 115.6

انحراف معیاري 14.5 15.8 13.3 15.5 14.8 15.6 13.5

مواصالت شبة 
رسمیة زمن 

المسافة سیرا على 
األقدام بالدقیقة

المتوسط 1268 1244 1348 2129 1951 1225 1450

المواصالت شبة 
الرسمیة عدد 

مرات التنقل بین 
المواصالت

الحد األدنى 375 193 397 905 890 193 639
الوسیط 1194 1138 1322 2042 1888 1120 1400

الحد األقصى 2108 2435 3011 3199 3504 3146 2962
انحراف معیاري 523 594 567 643 713 666 528

المتوسط  1.63 0.68 1.82 1.57 0.96 0.79 1.64

جدول رقم 1: أزمنة التنقل من مدینة السادس من أكتوبر إلى داخل القاھرة(بالدقیقة)

النقل العام / تجربة المستخدمین للمسافات الطويلة

[1]  التشخیص/ التحلیل
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يستند التحلیل التالي إلى التحلیل التصويري 
للخبیر االستشاري من كتاب خرائط الطرق

--------------------------------------------

جمیع مسارات الرحالت الیومیة الطويلة التي 
تسیر من مدينة السادس من أكتوبر في 

اتجاه الشمال الشرقي لتتصل بمدينة الشیخ 
زايد ثم وسط القاھرة. أو إلى الجنوب 

الشرقي مروراً بالمناطق الطرفیة للسادس 
من أكتوبر باتجاه الجیزة.

يعمل المساران النموذجیان على مسافة 
900 متر من بعضھما البعض في السادس 

من أكتوبر باتجاه نفس الوجھة وھي إمبابة. 
فالمساران يسیرون في نفس الممر، 

وبالتالي يتنافسان.

ومع ذلك، تختلف طبیعة الخدمة اختالفاً كبیراً؛ 
وبالتالي تستھدف شرائح مختلفة من 

المستخدمین.

تعمل جمیع خدمات الحافالت الرسمیة على 
تشغیل الخدمات المحلیة. تھدف ھذه 

الخدمات عادًة إلى زيادة نطاق التغطیة، على 
حساب زمن التنقل.

 ونظراً للسعر الثابت للخدمة الرسمیة؛ فإن 
التنقل لمسافات طويلة يمكن أن يوفر أيضاً 

للمال للمتنقلین.

تركز الخدمات غیر الرسمیة بشكل كبیر على 
الخدمات السريعة. عادة ما تكون ھذه 

الخدمات أسرع بكثیر ألنھا تتوقف بشكل أقل، 
وبالتالي فھي أكثر جاذبیة للمھنیین العاملین 

الذين يقدرون زمن التنقل، على حساب 
التوفیر المباشر لتكلفة التنقل.

وجود إمكانیة لدمج نوعي الخدمة من شأنه 
أن ينتج أفضل ما في كلیھما: وھو القدرة 

على تقلیل مسافة المشي للمحطات مع 
القدرة على زيادة معدل الخدمة (تقلیل أوقات 
االنتظار) وتقلیل وقت التنقل من خالل مقاطع 

طويلة مباشرة بدون توقف.

قطاع النقل شبه الرسمي/ الخدمة السريعة

مثال: لیلة القدر-إمبابة، يتم تسییر میكروباص 14 راكب

تخدم ھذه الخدمة مقطعین طويلین بدون توقف: األول 
من 6 أكتوبر إلى الشیخ زايد، ثم من الشیخ زايد إلى 

داخل القاھرة. ثم يبدأ العمل كخدمة محلیة داخل منطقة 
وسط القاھرة. مع قیامھا بالعديد من التوقفات داخل تلك 

المنطقة المستھدفة. ألنھا متخصصة بطبیعتھا؛ من 
المرجح أن يكون المعدل أعلى بكثیر خالل فترة ذروة 

الرحالت الیومیة.

TFC الصورة من شركة مواصلة للقاھرة 

قطاع النقل الرسمي/ الخدمة المحلیة

مثال: كانكان (الحي 12) -إمبابة، يتم تسییر أتوبیس 
CTA 44 راكب

تخدم ھذه الخدمة محطات توقف متقاربة، مما يسمح 
لعدد كبیر من المستخدمین بالنزول وإبعادھم على طول 
الطريق. وبالتالي فھي خدمة محلیة نموذجیة. ھذا يزيد 

من تغطیة الخدمة، على حساب سرعة التنقل. نظراً 
للمسافة اإلجمالیة الطويلة، فمن غیر المرجح أن 

يستخدم الركاب الرحلة للتنقل من نقطة االنطالق إلى 
الوجھة، بل يستخدمون الخدمة للتنقل في أجزاء من 

المسار.

TFC الصورة من شركة مواصلة للقاھرة 

النقل العام / تجربة المستخدمین للمسافات الطويلة

[1]  التشخیص/ التحلیل



استبیان عن حركة التنقالت / تقسیم الرحالت حسب المسافة

32

النتائج الرئیسیة

شاركت مجموعه مكونة من 1600 مبحوث في 
االستبیان في مقابالت بالشارع. شكلت نسبة 

الذكور من العینة 52% ونسبة 48% إناث

•في المتوسط ، يعیش المبحوثون على بعد 17.5 
كم من مكان عملھم. 

•%50 من المبحوثین يعیشون على بعد 10 
كیلومترات أو أقل من مكان عملھم.

السادس من أكتوبر-السادس من أكتوبر 
(997) %66.8

القاھرة-السادس من أكتوبر   %18.2 (272)

السادس من أكتوبر – القاھرة %13.1 (196)

NA  0.9% (14) السادس من أكتوبر-طريق

0.9% (9)القاھرة-القاھرة

NA-(4) %0.3القاھرة

•يعیش ويعمل الثلثین في مدينة السادس من أكتوبر

•يتنقل الثلث في رحالت يومیة بین السادس من 
أكتوبر ووسط وداخل القاھرة

من بین ھؤالء، يتنقل إلى السادس من أكتوبر عدداً 
أكبر من األشخاص الذين ينتقلون منه؛ والذي يتوافق 

 TFC مع دراسة سابقة لشركة مواصلة للقاھرة
والتي حددت أن السادس من أكتوبر ال تضم %4.3 
 من وظائف مناطق القاھرة الكبرى فقط ولكن فقط 

1.3% من سكان مناطق القاھرة الكبرى

•يستخدم ضعف عدد الركاب ممر 26 يولیو مقارنة مع 
خط الحافالت السريعة المقترح من الجیزة عبر میدان 

الرماية.

األرقام المقدرة باستبیان مدى رضا الركاب

أ)تقدير عدد الرحالت الیومیة للفرد = 2.37

 تم تجاھل القیم التي تزيد عن 70 كم، ألنھا تقع خارج نطاق مناطق القاھرة

الكبرى

225’000

159’000

473’000

متوسط المسافة=38.2 كم/وقت التنقل الیومي= 153دقیقة

متوسط المسافة=7.39 كم/وقت التنقل الیومي=40 دقیقة
متوسط المسافة =14.6 كم/وقت التنقل الیومي= 72 دقیقة

[1]  التشخیص/ التحلیل
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النتائج الرئیسیة

شاركت مجموعه مكونة من 1600 مبحوث في 
االستبیان في مقابالت بالشارع. شكلت نسبة الذكور 

من العینة 52% ونسبة 48% إناث

•في المتوسط ، يعیش المبحوثون على بعد 17.5 كم 
من مكان عملھم. 

•%50 من المبحوثین يعیشون على بعد 10 كیلومترات 
أو أقل من مكان عملھم.

السادس من أكتوبر-السادس من أكتوبر %66.8 
(997)

القاھرة-السادس من أكتوبر   %18.2 (272)

السادس من أكتوبر – القاھرة %13.1(196)

NA  0.9% (14) السادس من أكتوبر-طريق

القاھرة-القاھرة  0.65 (9)

NA-(4) %0.3 القاھرة

•يعیش ويعمل الثلثین في مدينة السادس من أكتوبر

•يتنقل الثلث في رحالت يومیة بین السادس من أكتوبر 
ووسط وداخل القاھرة

من بین ھؤالء، يتنقل إلى السادس من أكتوبر عدداً أكبر 
من األشخاص الذين ينتقلون منه؛ والذي يتوافق مع 
دراسة سابقة لشركة مواصلة للقاھرة TFC والـي 

حددت أن السادس من أكتوبر ال تضم 4.3% من وظائف 
مناطق القاھرة الكبرى فقط ولكن فقط 1.3% من 

سكان مناطق القاھرة الكبرى

•يستخدم ضعف عدد الركاب ممر 26 يولیو مقارنة بخط 
الحافالت السريعة المقترح من الجیزة عبر میدان 

الرماية.

األرقام المقدرة باستخدام االستبیان عن مدى 
رضا الركاب

أ)تقدير عدد الرحالت الیومیة للفرد = 2.37

تم تجاھل القیم التي تزيد عن 70 كم، ألنھا تقع خارج نطاق مناطق القاھرة الكبرى

1’000’000

750’000

2’100’000

متوسط المسافة=38.2 كم/وقت التنقل الیومي= 153دقیقة

متوسط المسافة=7.39 كم/وقت التنقل الیومي=40 دقیقة
متوسط المسافة =14.6 كم/وقت التنقل الیومي= 72 دقیقة

[1]  التشخیص/ التحلیل
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ما ھي أسباب القیام برحالت داخلیة؟

 

لإلجابة على ھذا السؤال، نحتاج إلى توضیح 
أسباب اتخاذ قرار المواطنین التنقل. 

التصنیفات المقترحة تشمل:

المنزل-العمل1.

المنزل-التعلیم2.

المنزل-لسبب متعلق باألطفال/ سبب 3.
شخصي

المنزل-التسوق4.

المنزل-أسباب أخرى5.

العمل-أسباب أخرى6.

أسباب أخرى7.

تبسط ھذه التصنیفات األسباب واألنماط 
المعقدة الكامنة وراء اتخاذ قرارات فردية 

للقیام برحالت.

يمثل اللون األزرق غالبیة الرحالت التي تتم 
.(mpp)خالل ساعة الذروة الصباحیة

يمثل اللون البرتقالي غالبیة الرحالت التي 
.(epp) تتم خالل ساعات الذروة المسائیة

 

ھناك الكثیر من الرحالت خارج ساعات الذروة.

وإن كانت ھذه الرحالت ذات أھمیة كبیرة، إال 
إنه عادة ما يكون من األسھل القیام بھا 
بالمقارنة مع تلبیة الطلب على ساعات 

الذروة في التنقل.

العمل
24.2%% 

التعلیم
16.3%

لسبب متعلق 
باألطفال/شخصي

التسوق

أسباب أخرى

المنزل أسباب 
أخرى

1

2

3

6.9 %

39.4 %

11.1 %

40.5 %

2 
%

[1]  التشخیص/ التحلیل
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تعود الجھود األخیرة إلعداد 
دراسة عن نسب استخدام وسائل 

التنقل الحضري لمدينة السادس من 
أكتوبر إلى عام 2001 كجزء من دراسة 

النقل في منطقة القاھرة اإلقلیمیة 
(CREATS) بواسطة JICA باستخدام 

.(HIS) استبیان األسر المعیشیة

ويبین الشكل رقم 2 النسب الناتجة

أعتمد الخبیر االستشاري على 
استبیان فردي من خالل المقابلة في 

المواقع الرئیسیة لحساب نسب 
استخدام وسائل التنقل الحضري في 

عام 2020 كما ھو موضح بالشكل رقم 
1.وإن كان  يوصي باستخدام استبیان 

األسر المعیشیة لحساب النسب 
مستقبالً.

التنقل النشط:

انخفضت النسبة المئوية 
للرحالت عن طريق التنقل النشط 

انخفاضاً حاداً بین عامي 2001 و2020. 
قد يتم التقلیل من أرقام عام 2020 
بسبب استبعاد السكان الذين تقل 

 أعمارھم عن 18 عاماً والتي تتجاھل 
العديد من الرحالت النشطة لطالب 

المدارس. ومع ذلك، فإن التوسع 
الحضري األفقي المستمر مصحوباً 

بتوسع مساٍو غیر جاذب في شبكة 
النقل الجماعي والبنیة التحتیة 

النشطة للتنقل ھي من األسباب 
الرئیسیة لتجربة التنقل النشط غیر 

الجذابة والتي غالباً ما تكون محفوفة 
بالمخاطر.

 (راجع الملحق للحصول على 
تحلیل مفصل)

الشكل رقم 2: نسب استخدام وسائل التنقل الحضري في مدینة السادس من أكتوبر في عام 2021
2002)(HIS) استبیان األسر المعیشیة ((REATS مبني على دراسة النقل في القاھرة .JICA، 2008 :المصدر

الشكل رقم 1: نسب استخدام وسائل التنقل الحضري في مدینة السادس من أكتوبر في عام 2020
المصدر: شركة مواصلة للقاھرة TFC 2020، بیانات من استبیانات الركاب

[1]  التشخیص/ التحلیل

تنقل نشط
مركبات خاصة
نقل جماعي
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(راجع الملحق للحصول على تحلیل مفصل)
النوع التغطیة الجدول الزمني األسعار

اإلناث 3.4 3.2 3.0

الذكور 3.4 3.3 3.1

[1]  التشخیص/ التحلیل
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(راجع الملحق للحصول على تحلیل مفصل)

النوع زمن التنقل األمان الراحة المرونة

اإلناث 3.1 2.6 2.6 2.8

الذكور 3.0 3.4 3.0 3.0

[1]  التشخیص/ التحلیل
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يعتبر میدان الحصري من أھم مناطق مدينة 
السادس من أكتوبر. تستضیف الكثیر من األنشطة 

ويعمل كأحد محطات التبادل الرئیسیة في 
المدينة.

نظراً لكونھا محطة لخدمات التنقل الرسمیة وشبه 
الرسمیة، يھیمن علیھا التنقل النشط الذي يقوم 

به الركاب الذين يبدلون وسائل التنقل.

 

نظراً لتنوع األنشطة المقدمة، مثل المسجد 
واألنشطة التجارية، باإلضافة إلى وجود جامعة 6 
أكتوبر بالقرب منھا، فإنھا تجذب أيضاً حركة المرور 

والسیارات الخاصة. 

 

كل ھذه الشرائح تساھم في الطبیعة المعقدة 
للمنطقة. وبالتالي، فھو بالغ األھمیة من حیث 
تصمیم الشوارع، واستیعاب كل ھذه الشرائح.

 

لتحلیل المنطقة وتصمیم الشارع الخاص بھا، 
نستخدم عناصر تصمیم الشارع التي وضعھا معھد 

 (Kost and Nohn,2011) سیاسة النقل والتنمیة
ITDP  والتي تعمل معاً كمكونات الشارع 

الرئیسیة.

ممرات المشاة∙

مناطق عبور المشاة∙

الجزر البینیة بین اتجاھات الطريق∙

أماكن االنتظار في الطرق∙

آلیات الحد من سرعة المركبات∙

محطات النقل الجماعي∙

ووفقاً لذلك، يتم مناقشة كل عنصر من عناصر 
تصمیم الشارع بإيجاز، مع تحديد أوجه القصور 

والمشكالت واإلمكانات المتعلقة بالتنقل الحضري 
لكل عنصر من ھذه العناصر.

 

 

[1]  التشخیص/ التحلیل
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ُيظھر تشخیص عناصر تصمیم الشارع انحیازاً 
لوسائل التنقل الخاصة، وعدم التركیز على 

التنقل النشط:

نتج عن عدم اتساق ممرات المشاة والتداخل 1.
والمواجھة بین المشاة والمركبات تجربة 

مشاة غیر مالئمة وغیر آمنة أيضاً في كثیر من 
األحیان.

عدم وجود أماكن آمنة لعبور المشاة أو آلیات 2.
الحد من سرعة المركبات وأيضا جزر بینیة 
للمشاة أدى إلى سیطرة المركبات على 

الشوارع.

يعتبر العرض والتظلیل غیر الكافي أماكن 3.
انتظار السیارات في الشارع يشكل میزة 

نسبیة لحركة المركبات الخاصة على حساب 
حركة المشاة ووسائل النقل الجماعي. كما 

يشجع عدم توافر أماكن انتظار السیارات على 
انتھاك ممرات المشاة لركن السیارات.

 تسبب عدم وجود توزيع جغرافي كاٍف 4.
لمحطات الحافالت في المناطق الھامة في 

وجود مشكلتین رئیسیتین:

-إشغال غیر رسمي على جانبي الطريق حول 
المناطق ذات األھمیة لالستفادة من الطلب 
المكثف علیھا. ويؤثر ذلك بشدة على حركة 

المرور وتدفق المشاة.

-مسافات سیر إضافیة في الشوارع تھیمن 
علیه المركبات. ھذا بمثابة عیب غیر مباشر 

لوسائل النقل العام.

ويساھم ذلك في وجود تحیز واضح لدى 
المستخدمین إزاء اعتماد وسائل التنقل 

الخاصة على حساب النقل الجماعي والتنقل 
النشط، مما يسھم في اختالف النسب 

التقديرية. 

(راجع الملحق للحصول على تحلیل مفصل)

جزر بینیة مسیجةممرات مشاةتجاري

جزر بینیة

موقف سیارات

مطب

مواقف میكروباص

موقف سوزوكي میني فان

موقف میني باص ماندولین

[1]  التشخیص/ التحلیل
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يحدد تشخیص المنطقة السادسة 
التحديات الرئیسیة للتنقل النشط كطريقة 

أساسیة للتنقل داخل المنطقة. يغطي 
ھذا التنقل النشط [1] كحل آخیر  [2]

كطريقة رئیسیة للرحالت داخل المنطقة

 الحي السادس موطن لما يقدر بنحو %25 
 (Hegazy et.al.,2019) من سكان 6 أكتوبر  

يغطي التشخیص المنطقة السكنیة 
األساسیة وأربعة شوارع رئیسیة كما ھو 

موضح على الخريطة.

لتحلیل المنطقة وتصمیم الشارع الخاص 
بھا، نستخدم عناصر تصمیم الشارع 
 Kost and Nohn, المحددة بواسطة

2011))، والتي تعمل معاً كمكونات الشارع 
الرئیسیة.

وفقاً لذلك، تتم مناقشة كل عنصر من 
عناصر تصمیم الشارع بشكل موجز، مع 

تحديد أوجه القصور والمشكالت واإلمكانات 
لكل منھا.

الحدود اإلدارية للحينطاق الشارعالنطاق السكني األساسي

[1]  التشخیص/ التحلیل
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يعطي مسار الشارع األولوية لتنقل 
المركبات على حساب التنقل النشط. 

تتضح ھذه المشكلة في ممرات المشاة 
غیر الكافیة التي تفتقر إلى أن تكون 

متواصلة ومتسقة، وغیاب خیارات العبور 
اآلمن والتداخل، مما يؤدي إلى االعتماد 
المتزايد على حركة المركبات حتى في 

الرحالت القصیرة داخل الحي.
تساھم استخدامات األراضي التي تزداد 
فیھا حركة المرور في وسط حي سكني 

في زيادة الطلب على أماكن انتظار 
السیارات من قبل غیر المقیمین في 

مساحة طريق محدودة. غالباً ما يعیق 
وقوف السیارات المفرط في الشارع 

إمكانیة وصول المشاة وحتى يؤدي إلى 
انتھاك ممرات المشاة في بعض المواقع.
يؤثر عدم وجود محطات حافالت مناسبة 

يمكن تحديدھا بسھولة واستخدامھا سلباً 
على تجربة النقل الجماعي، مما يؤدي 
إلى زيادة االعتماد على وسائل التنقل 

الخاصة مثل التوكتوك.

موقف سیارات

محطة میكروباصمطب محطة سوزوكي میني فان

CTA محطة أتوبیس نطاق الشارعالنطاق السكني األساسي

الحدود اإلدارية للحي

[1]  التشخیص/ التحلیل
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عناصر تصمیم الشارع / التقییم النھائي 

التأثیر
سكني

(الحي السادس)
المنطقة التجارية المركزية

(میدان الحصري)
عناصر تصمیم الشارع

-تجربة المشاة غیر آمنة
- االعتماد األكبر على المركبات اآللیة في 

الرحالت القصیرة أو الرحالت األخیرة

- استمرارية محدودة
- سوء صیانة

-عرض الحي غیر كافي

- استمرارية محدودة
- سوء صیانة

-عرض الحي غیر كافي

[1] ممرات المشاة

-تجربة المشاة غیر آمنة -مناطق عبور المشاة محدودة وغیر فعالة  -ال توجد مناطق لعبور المشاة [2] مناطق عبور المشاة

-تجربة المشاة غیر آمنة
- تنقل المركبات ألمیال كثیرة لتغییر االتجاھات

- ازدحام 

-غیر متوفرة - ال توجد فواصل بینیة متكررة
-ضیق في عرض العرض مع كثافة عالیة 

للمشاة

[3] الجزر البینیة بین اتجاھات الطريق

-االعتماد بشكل كبیر على وسائل التنقل 
الخاصة

- تجربة المشاة غیر آمنة
-عدم تدفق المرور

- ازدحام

- ركن السیارات في الشارع لیس شائعاً في 
المناطق السكنیة األساسیة. تحدث في 

الشوارع ذات النشاط التجاري العالي.

- إمكانیة الركن بدون إدارة جیدة
-انتھاك ممرات المشاة بسبب ارتفاع الطلب 

على مواقف السیارات

[4] أماكن االنتظار في الطرق

- تجربة المشاة غیر آمنة
-االعتماد بشكل كبیر على وسائل التنقل 

الخاصة

-يسمح عدم وجود آلیات الحد من سرعة 
المركبات مصممة بشكل صحیح بسرعات 

عالیة للمركبات في الشوارع السكنیة بشكل 
أساسي.

-يقوم السكان بتركیب آلیات الحد من سرعة 
المركبات

-عدم تواجد عدد كافي من المطبات الذي يوفر 
حالً محدوداً آلیات الحد من سرعة المركبات

[5] آلیات الحد من سرعة المركبات

-أزمنة رحالت إضافیة لمستخدمي وسائل النقل 
العام (بسبب أزمنة التنقل الطويلة)

- االعتماد الكبیر على وسائل التنقل الخاصة. 
- التوقفات العشوائیة غیر الرسمیة

- عدم  تدفق المرور

-عدد غیر كاٍف من محطات الحافالت ذات 
التظلیل المناسب وأماكن الجلوس.

-يشجع قرب المحطات على الجمع بین عدة 
وسائل للتنقل

-عدد غیر كاٍف من محطات الحافالت ذات 
التظلیل المناسب وأماكن الجلوس.

- التوزيع المكاني للمحطات ال يشجع على 
الجمع بین عدة وسائل للتنقل

[6] محطات الحافالت

[1]  التشخیص/ التحلیل
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تعطي الحالة الحالیة لطرق مدينة 
السادس من أكتوبر األولوية بوضوح 

للمركبات على وسائل التنقل النشط 
(المشي وركوب الدراجات) عن طريق 

تخصیص مساحة الطريق وإمكانیة الوصول 
والتظلیل التي توفرھا للمركبات. كما أنھا 

تعطي األولوية لوسائل التنقل اآللیة 
الخاصة على وسائل النقل الجماعي من 
خالل أماكن انتظار السیارات غیر المقیدة 
وغیاب الحماية لمركبات النقل الجماعي 

من حركة المرور.

يعاني النقل الجماعي من ضعف الربط 
الشبكي بین وسائل النقل المتعددة. 

غالباً ما تكون المواقف الخاصة بوسائل 
النقل الجماعي المختلفة متفرقة مكانیاً 
وال يوجد بینھا ترابط مناسب عن طريق 

مسار مشاة مناسب.

يشكل ھذا الوضع مخاطر كبیرة وتكالیف 
إضافیة على المشاة ومستخدمي النقل 
الجماعي ، مما يشجع بدوره على النمو 
األسرع لملكیة السیارات وتجربة التنقل 

الحضري غیر المالئمة لراكبي النقل 
الجماعي المقید (األفراد الذين ال 
يستطیعون امتالك سیارة خاصة.

من ناحیة أخرى ، تتمتع المدينة بإمكانیات 
ملموسة لتنقل أفضل. من المقرر أن تبدأ 
خدمات النقل الجماعي عالیة الجودة في 

العمل بحلول عام 2030. على عكس 
وسط القاھرة الكبرى ، تمتلك المدينة 

طرقاً واسعة ، والتي يمكن أن تعزز إعادة 
تخصیص مساحات الطرق التدخالت 

التصمیمیة لصالح النقل النشط والجماعي 
من أجل استغالل اإلمكانات الكاملة 
لخدمات نقل جماعي عالیة الجودة 

وضمان ترابط أفضل بین شبكة النقل 
الجماعي داخل المدينة. 

تجربة المشاة غیر اآلمنة بسبب نقص 
البنیة التحتیة واإلدارة السلیمة لسرعات 

المركبات 

تأثر النقل الجماعي باالزدحام عدم التكامل بین وسائل النقل الجماعي 
بسبب عدم وجود تكامل بین محطات 

ومواقف وسائل النقل الجماعي

عدم كفاءة توزیع وإدارة مساحة الطریق لحركة 
المركبات واالنتظار السیارات وتدفق المشاة

أزمنة رحالت إضافیة لمستخدمي وسائل النقل الجماعي•
االعتماد األكبر على وسائل التنقل الخاصة•

ازدحام•
-عدم تدفق المرور•

زیادة االعتماد على وسائل التنقل •
اآللیة للرحالت القصیرة داخل المدینة

التحدیات

توفر مساحات في الطرق

إمكانیة إعادة تخصیص مساحة •
الطریق 

إمكانیة حمایة النقل الجماعي من •
االزدحام 

توافر مساحة للبنیة التحتیة للنقل الجماعي 
حول النقاط الحضریة الرئیسیة

إمكانیة التكامل متعدد الوسائل(رسمي – •
شبھ رسمي)

إمكانیة الحصول على خدمات احترافیة في •
مجال النقل شبھ الرسمي

خدمات نقل جماعي عالیة الجودة من المحتمل أن یتم 
تقدیمھا خالل العقد (BRT ، المونوریل) 

نقل جماعي تنافسي•
التحول النموذجي المحتمل من المركبات •

الخاصة

اإلمكانات

[1]  التشخیص/ نتائج التشخیص
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استناًدا إلى استبیان مدى رضا الركاب 
وتقییمات كل جانب من جوانب خدمة 

النقل العام ، تمكنا من إنتاج قائمة بأولويات 
التطوير. يتم تقسیم ھذه القائمة بناًء على 

نوع المستخدم أو مالك السیارة أو 
مستخدم النقل العام. وبھذه الطريقة أصبح 

من الواضح ما ھي السمات التي قد 
تشجع مستخدمي السیارات على البدء 

في استخدام وسائل النقل العام أكثر وما 
ھي السمات التي قد تجعل مستخدمي 

وسائل النقل العام يتوقفون في النھاية عن 
استخدام وسائل النقل العام.

لكل من المستخدمین ، كانت الراحة 
واألمان على رأس القائمة. يؤثر االفتقار 

إلى الراحة واألمان سلباً على تجربة 
النقل الجماعي للركاب المقیدة، وخاصة 

النساء. كما أنه يؤثر على القدرة 
التنافسیة للخدمة ، مما يدفع الناس أكثر 

نحو السیارات الخاصة.

في المرتبة الثالثة ، لدى كال 
المستخدمین أولويات مختلفة تماماً. 

بالنسبة لمستخدمي النقل الجماعي ، 
تعتبر التكلفة جانباً مھماً للغاية يؤثر على 
تجربتھم وخیاراتھم. قد يفتح نظام التذاكر 

المتكاملة إمكانات جديدة لالستدامة 
المالیة لنظام التنقل الذي يمكن أن يمكّن 

من مخططات الدعم المستھدفة.

بالنسبة لمالكي السیارات الخاصة ، يعد 
الوقت جانباً مھماً إلبعادھم عن استخدام 
وسائل النقل العام. يمكن أن يساھم سد 

الفجوة في تحول نموذجي نحو النقل 
الجماعي.

الراحة

األمان

زمن 
التنقل

 تكلفة
التنقل

تغطیة 
الشبكة

 تردد الخدمة
 وجدول
المواعید

الراحة

األمان

زمن 
التنقل

تكلفة 
التنقل

تغطیة 
الشبكة

تردد الخدمة 
وجدول 
المواعید

مستخدمو وسائل النقل العام  مستخدمو السیارات الخاصة

[1]  التشخیص/ نتائج التشخیص



متطلبات البیانات

45

يؤثر توافر وجودة بیانات النقل إلى حد 
كبیر على جودة عملیة التخطیط ونتائجھا. 

تتیح البیانات عالیة الجودة فھًما أفضل 
للوضع الحالي للتنقل الحضري ووضع 

نماذج الدقیقة والتنبؤ بالمستقبل. يحتاج 
التقدم المحرز نحو أھداف مخطط التنقل 

 (SUMP)المستدام في المناطق الحضرية
لتلبیة األھداف إلى تقییم منتظم على 

أساس إطار مؤشرات التقییم. لذلك ، 
تتطلب وحدة تخطیط النقل ذات الصلة في 
ھیئة المجتمعات العمرانیة الجديدة اتخاذ 

اإلجراءات المناسبة لضمان الوصول في 
الوقت المناسب إلى البیانات واإلحصاءات 

ذات الصلة.

يوضح الجدول الموجود على الیسار نقاط 
البیانات الرئیسیة الالزمة لتخطیط أفضل ، 

وحالة توفرھا وأحدث اإلصدارات المتاحة 
لكل منھا كما حددھا الخبیر االستشاري. 

نوع البیانات البیانات  مدى توافر 
البیانات المصدر التحدیث 

األخیر مالحظات

جغرافیة

شبكة المواصالت شبه الرسمیة
(میكروباص-سوزوكي) متوفرة مشروع القاھرة الرقمیة

(TfC) مواصلة للقاھرة 2018

شبكة أتوبیسات CTAوالمینى 
باص متوفرة مشروع القاھرة الرقمیة

(TfC) مواصلة للقاھرة 2018

شبكة حافالت ھیئة المجتمعات 
NUCA العمرانیة غیر متوفرة غیر متاح غیر متاح

شبكة طرق مفصلة
(شبكة طرق ومشاة) متوفرة

ھیئة المجتمعات العمرانیة 
والھیئة العامة للتخطیط 

العمراني 2010
غیر متاح

إحصائیة/ جغرافیة بیانات الركاب
CTA,MM,NUCA)) غیر متوفرة غیر متاح غیر متاح

زمنیة
الجداول الزمنیة وأوقات التشغیل
(وسائل التنقل شبة الرسمي 

 CTA, MM, NUCAداخل المدينة و
(

غیر متوفرة غیر متاح غیر متاح

إحصائیة النسب التقديرية متوفرة
 – SUMPمدينة 6 أكتوبر 

استبیان حركي 
(TfC)  مواصلة للقاھرة

2020

يرجح إجراء استبیان 
األسر المعیشیة في 

االستبیانات 
المستقبلیة

[1]  التشخیص/ نتائج التشخیص



مدينة للسیارات الخاصة أم للناس

مشاكل صحیة

 عدم كفاءة
مساحة الطریق

مخاطر بیئیة

طرق غیر آمنة

عدم المساواة

الخمول بسبب االعتماد المفرط على •
السیارات الخاصة

ارتفاع نسبة تلوث الھواء•

مساحة أكبر للتنقل ومواقف •
السیارات

مساحة أقل لألفراد•

االستھالك المفرط للطاقة•
ارتفاع انبعاثات الغازات الدفیئة•

المزید من الوفیات والحوادث بسبب •
السرعة العالیة للسیارات والمركبات

تعتمد إمكانیة الوصول للفرص •
والخدمات بشكل كبیر على مستوى 

الدخل

16% 84%

الفوائد الصحیة 

مساحة طریق 
فعالة 

التخفیف من 
المخاطر البیئیة 

ً طرق أكثر أمنا

المساواة

االعتماد على التنقل النشط للرحالت داخل •
المنطقة

كلما ازداد االعتماد على النقل الجماعي قل •
تلوث الھواء 

تدفق حركة مرور أكثر سالسة لجمیع •
وسائل النقل

مساحة أكبر لألشخاص•

استھالك أقل للطاقة•
انبعاثات غازات الدفیئة أقل •

انخفاض معدل الوفیات والحوادث بسبب •
اإلدارة األفضل لمساحة الطریق وسرعة 

المركبات 

إمكانیة الوصول للفرص والخدمات •
على مستوى الدخل

حقائق  وأرقام

7%
77%

1,453
الوفیات السنویة من تلوث الھواء في مدینة 
6  أكتوبر (بناًء على البنك الدولي 2019) 

8.1 ملیار جنیة مصري
التكلفة التقدیریة السنویة المباشرة لالزدحام 
لمدینة 6 أكتوبر (بناًء على البنك الدولي 

 (2014

 1.1 ملیار جنیة مصري
التكلفة السنویة المقدرة النبعاثات غازات الدفیئة من 

(TfC 2020) نقل الركاب

الوفیات السنویة المقدرة بسبب حوادث 832
الطرق على الطرق السریعة حول مدینة 
أكتوبر استنادا إلى منظمة الصحة العالمیة 

(2012

162%
وجود فارق في متوسط أزمنة رحلة بین النقل الجماعي 

والسیارات الخاصة 
(Hegazy et al, 2019)
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تساعد السیناریوھات األطراف المعنیة على فھم أفضل للتأثیرات المجمعة المحتملة للتدابیر التي تمت مناقشتھا في مخطط التنقل الحضري المستدام.

 فمن خالل توضیح المواقف المستقبلیة المختلفة ، فإنھ یسمح لھم بالتقییم المستقل لنتائج التوجھات الحالیة ، والتدابیر المقررة بالفعل  وخیارات السیاسة الجدیدة. إن  
دراسة آثار ھذه السیناریوھات المختلفة تمكنكم من تحدید أھداف واقعیة لمؤشرات النتائج.

األھداف1.
وصف السیناریوھات المختلفة بطریقة كمیة وكیفیة:▪

یصف سیناریو العمل كالمعتاد تطویر اإلجراءات التي تمت برمجتھا بالفعل والتي تم تنفیذھا.•

تصف سیناریوھات السیاسات البدیلة المختلفة التطورات الناتجة عن اختیار السیاسات والتدابیر المختلفة. •

تقییم أوجھ الترابط بین التوجھات القطاعیة: النقل ، واستخدام األراضي ، والبیئة ، والتنمیة االقتصادیة ، والدیموغرافیا ، وما إلى ذلك. حدد بطریقة مبسطة أوجھ التآزر ▪
وإمكانیة التكامل واآلثار السلبیة للتوجھات القطاعیة. ومن األمثلة على التأثیر المعزز استخدام أسطول نقل عام أنظف یمكن أن یعزز تخفیضات االنبعاثات في النقاط الساخنة 

داخل منطقة رسوم االزدحام. قد یكون التأثیر السلبي ھو تنفیذ مواقع "اصطف واركب أو المواقف التحفیزیة" الجدیدة بطریقة متفرقة وقد یؤدي ذلك  إلى تنمیة حضریة جدیدة 
بدالً من تقلیل حركة مرور السیارات.

مراعاة مرونة نظام النقل في مواجھة األحداث المتوقعة أو غیر المتوقعة.▪

إدراج التحلیالت والنماذج السابقة في مدینة السادس من أكتوبر التي وضعھا الخبیر االستشاري كجزء من المشاریع السابقة.▪

تحفیز مناقشة بدائل السیاسات وآثارھا مع األطراف المعنیة.▪

[2]  السیناريوھات/ االطار المنھجي
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يھدف ھذا القسم إلى وصف 
السیناريوھات المختلفة بطريقة كمیة 

وكیفیة:

يصف سیناريو (بال تدخل)  تطوير اإلجراءات •
التي المقررة بالفعل والمنفذة. 

السیناريوھات الصحیة والمخططة تصف •
التطورات الناتجة عن اختیار السیاسات 

والتدابیر المختلفة.

ستبنى العملیة على تقییم الترابط بین 
التوجھات القطاعیة: النقل ، استخدام 

األراضي ، البیئة واالقتصاد

تم بناء إطار العمل حول المؤشرات التي 
تم تطويرھا لتقییم الوضع الحالي والتنبؤ 

بالمستقبل بناًء على تأثیر المتغیرات 
المستقبلیة للسیناريوھات المختلفة. 

توضح الشرائح القادمة اإلطار التفصیلي 

الموقف 
الحالي

السیناريو 
المستدام

السیناريو 
المخطط

سیناريو بال 
تدخل

التدابیر وخیارات 
السیاسة العامة

التدابیر 
وخیارات 

السیاسة 
العامة

يمكن التحكم فیھا

 مخطط التنقل الحضري
المستدام

سیناريوھات بديلة
وصف التطورات الناجمة 
عن الخیارات المختلفة 

للسیاسات والتدابیر

 [2]السیناريوھات/ اإلطار المنھجي
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یعتمد وضع السیناریوھات المختلفة على مؤشرات 
معینة ومتغیرات مستقبلیة تؤثر مًعا على النتائج 

المستقبلیة.

والمؤشرات ھي جوانب مختارة یمكن أن تكون بمثابة 
نقاط مقارنة بین الحالة الراھنة والوضع المستقبلي.

المتغیرات المستقبلیة ھي جوانب تؤثر على الحالة 
الراھنة ، وتؤثر على السیناریوھات المستقبلیة.

وكنتیجة لذلك ، یمكن تجسید سیناریوھات مختلفة ، 
یتأثر كل منھا بمتغیرات مستقبلیة مختلفة.

# للرحالت لكل 
شخص/یوم

النسب التقدیریة 
لوسائل 

المواصالت

السكان مسافات الرحالت عدد الكیلومترات التي 
PkmTیقطعھا الراكب

جودة البنیة التحتیة للتنقل 

السیناریو

التوجھات التدابیر خیارات السیاسة 
العامة

المؤشرات

التغییرات المستقبلیة

جودة خدمة النقل 
العام 

جودة الھواء

 [2]السیناريوھات/ اإلطار المنھجي
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تم اختیار ثمانیة مؤشرات لتمثیل 
سیناريوھات مستقبلیة مختلفة. يمكن 
قیاس معظمھا كمیًا ، بینما ؛ يتم تخیل 

جودة الخدمات العامة والبنیة التحتیة 
للتنقل كیفیاً.

تتأثر جمیع السیناريوھات بنفس القدر 
بالمؤشرات الخارجیة ؛ التي تمثل القوى 

الخارجیة.

المؤشرات المؤثرة تمثل التوجھات التي 
تؤثر على نتیجة كل سیناريو. مثال: 

النسب التقديرية ھي نتیجة استخدام 
المواطنین لوسائل تنقل مختلفة . يتأثر 
االستخدام بدوره بجودة وسائل التنقل 

المختلفة.

يبرز ذلك  كیفیة ترابط المؤشرات مع 
بعضھا البعض. إذا زاد عدد الرحالت للفرد 

في الیوم ، فإن مسافات الرحلة وعدد 
 (PkmT) الكیلومترات التي يقطعھا الراكب

تزداد  .

#عدد الرحالت للفرد / الیوم 
مؤثرة

متوسط عدد الرحالت التي قام بھا 
 الفرد في الیوم 

النسب التقديرية

مؤثرة

النسب التقديرية الستخدامات 
وسائل التنقل ، مقسمة إلى 

التنقل النشط والنقل الجماعي 
 والمركبات الخاصة 

السكان

خارجیة/ مؤثرة

النمو السكاني العام وكذلك 
عملیة الھجرة من وإلى 

المدينة 

مسافات الرحالت

خارجیة/ مؤثرة

 متوسط مسافة الرحالت في
 وسائل التنقل المختلفة ، مثل
 التنقل النشط والنقل الجماعي

والمركبات الخاصة

عدد الكیلومترات التي 
يقطعھا الراكب

PkmT

مؤثرة

نتیجة إلجمالي الرحالت المقدرة 
التي قام بھا السكان في 

مختلف األنحاء ومتوسط مسافة 
 الرحالت 

جودة البنیة التحتیة للتنقل 

مؤثرة

جودة البنیة التحتیة للتنقل التي 
تخدم المركبات ووسائل النقل العام 

وحركة التنقل النشط

جودة الھواء

مؤثرة

ممثلة في إجمالي كمیة غازات 
الدفیئة و الوقود الناتجة عن أنشطة 

النقل 

جودة خدمة النقل العام 

مؤثرة

يتم قیاس جودة خدمة النقل العام 
من خالل مؤشرات مختلفة مثل 

الراحة ووقت التنقل والسالمة وما 
إلى ذلك. 

المؤشرات

 المتغیرات
المستقبلیة

السیناري
و

 [2]السیناريوھات/ اإلطار المنھجي
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تنقسم المتغیرات المستقبلیة إلى ثالث 
فئات ، توجھات، تدابیر وخیارات السیاسیة 

العامة.

التوجھات ھي عوامل خارجیة تحدث 
كعملیة طبیعیة ، مثل النمو السكاني 

والتحضر وما إلى ذلك.

ومن ناحیة أخرى  فإن التدابیر، ھي 
عوامل مقررة ومخطط لھا ، مثل المشاريع 

التي يجري تنفیذھا حالیاً أو المخطط 
لتنفیذھا في المستقبل المقبل.

وفي حین أن الفئتین السابقتین ھما 
عامالن يحدثان بصورة طبیعیة أو من 

المخطط حدوثھما ، فإن خیارات السیاسة 
العامة تستخدم كعامل اختیاري لتحقیق 

ھدف أو سیناريو معین.

خیارات السیاسة العامة

اختیارية

 تعیین خیارات السیاسة العامة 
لتحقیق ھدف معین في 

المستقبل 

 

التدابیر

مخطط لھا/ مقررة

العوامل التي تم تقريرھا وتنفیذھا 
بالفعل أو ستكون في المستقبل 

القريب 

 

التوجھات

خارجیة

العوامل الخارجیة التي 
تحدث كعملیة طبیعیة 

لمختلف القطاعات 
الحضرية

 

المؤشرات

التغیرات 
المستقبلیة

السیناريو

 [2]السیناريوھات/ اإلطار المنھجي
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یتم تحلیل السیناریوھات عادة في ثالثة:

سیناریو بدون تدخل ، حیث ال یتم تنفیذ التدابیر. قد 
یكون ھذا بمثابة السیناریو األسوأ

السیناریو المخطط ، حیث یتم تنفیذ التدابیر ، وعدم 
حدوث مزید من التدخل

السیناریو المستدام ، حیث یتم تنفیذ التدابیر جنباً إلى 
جنب مع خیارات السیاسة العامة لتحقیق أھداف 

إیجابیة. یمثل ھذا السیناریو الذي یتم تنفیذ مخطط 
 SUMPالتنقل الحضري المستدام

السیناريو المستدام

التدخل اإليجابي في المستقبل 
يصف التطور إذا كان للتدابیر المقررة 

بالفعل تأثیر ناجح.
يتم اتخاذ خیارات السیاسة العامة  نحو 

اتجاه إيجابي. 
 

السیناريو المخطط

التدخل المخطط له

يصف التطور إذا تم تنفیذ اإلجراءات 
المقررة بالفعل دون تدخل إضافي. 

 

سیناريو بدون تدخل

بدون تدخل

يصف التطور إذا لم يتم تنفیذ 
التدابیر المقررة بالفعل 

 

المؤشرات

التغیرات 
المستقبلیة

السیناریو

 [2]السیناريوھات/ اإلطار المنھجي



إعداد نماذج الطلب على النقل
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إلجراء الجانب الكمي لتحلیل السیناريو ، 
تم إدراج المؤشرات والمتغیرات معاً في 

جدول بیانات. يحتوي جدول البیانات على 
نسخة عالیة المستوى ومبسطة للغاية 

من نموذج النقل التقلیدي، والتي 
تھدف إلى التنبؤ بالعدد اإلجمالي 

للرحالت التي تم توفیرھا (الرحالت 
الیومیة-الموفرة) ؛ توزيع مبسط على 

مناطق مختلفة (توزيع جغرافي للرحالت 
الیومیة) ؛ خیارات وسائل التنقل (نسب 
التوزيع)؛ وتوزيع الرحالت جغرافیاً وعلى 

وسائل التنقل  (تخصیص الرحالت 
الیومیة)

 

ھناك بعض االفتراضات:

وينظر إلى توفیر الرحالت على أنھا غیر •
مرنة ، أو مستقلة عن نوعیة النظام 

ومتساوية في كل السیناريوھات ؛

واألرقام األساسیة لتوفیر الرحالت •
وتوزيعھا مستمدة من استبیان الركاب، 
الذي يعطي تقديرات تقريبیة تستخدم 

لتوفیر الرحالت وتوزيعھا ؛

وسوف تجتذب خدمات النقل العام •
الجديدة (  المونوريل وBRT ) الركاب 

لرحالتھا الیومیة الكاملة ؛

وستشھد جمیع السیناريوھات •
المقبلة مستوى صغیراً من نشاط 
المركبات والرحالت بسبب ارتفاع 

الدخل القومي

ويتم التحقق من صحة النموذج باستخدام 
نقاط بیانات متعددة ومعايرة يدوية. وھي 

تعمل على أفضل وجه لـ:

تقدير إجمالي الطلب على النقل في ▪
المستقبل ؛

تأثیر البنیة التحتیة المتوقعة. ▪

الرحالت الیومیة التي تم 
توفیرھا

أعداد الرحالت الیومیة

توزیع الرحالت 
 الیومیة 

على مناطق مختلفة

 توزیع الرحالت الیومیة 

على وسائل التنقل

الرحالت الیومیة
 موزعة جغرافیا وعلى

وسائل التنقل
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التوجھات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر
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مثل معظم مدن القاھرة ، تمر مدينة 
السادس من أكتوبر بتحديین رئیسیین: 

النمو السكاني والتوسع العمراني.

النمو السكاني ھو في األساس اتجاه 
طبیعي يحدث على أساس زيادة السكان 

ولكنه أيًضا اتجاه متأثر يحدث بناًء على 
ھجرة الناس إلى المدينة. نتیجة لذلك ، 
ھناك زيادة في عدد الرحالت التي تتم 
داخل المدينة ومنھا وإلیھا. ما لم يتم 

اتخاذ تدابیر معینة ، فإن ھذه الزيادة تؤدي 
إلى ازدحام  واختناقات مرورية وانخفاض 

في جودة الھواء.

االتجاه اآلخر ھو التوسع العمراني، الذي 
يساھم في زيادة الطلب على التنقل. 
في بعض المناطق مثل السادس من 

أكتوبر ، تعتبر المركبات الخاصة ھي 
الوسیلة المسیطرة على وسائل النقل ، 

والتي تفضل تلقائیاً بعض فئات الدخل 
االجتماعي التي يمكنھا تحمل تكلفة 

استخدام ھذه الوسیلة. إذا لم يتم إجراء 
تدخالت معینة لخلق أولوية متوازنة في 
النسب التقديرية، فقد يؤدي ذلك إلى 

عدم المساواة في إمكانیة الوصول إلى 
السكن في المنطقة وكذلك التمییز 

االجتماعي. كل ھذه الجوانب يمكن أن 
تؤدي إلى مناطق قلیلة السكان وبالتالي 
إلى انخفاض جودة الخدمة المقدمة في 

ازدحام سكاني•ھذه المدينة. 

انخفاض مستوى •
جودة الھواء

زيادة االزدحام•

ھیمنة المركبات لصالح •
فئات دخل معینة

 عدم المساواة•

التمییز االجتماعي•

مناطق قلیلة السكان•

النمو السكاني التوسع 
العمراني

زيادة في عدد 
الرحالت

 زيادة الطلب على
التنقل

 [2]السیناريوھات/ النتائج



سیناريو بدون تدخل/ سیناريو االزدحام
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"إعطاء األولوية للسیارات على وسائل 
النقل العام والتنقل النشط من شأنه أن 

يؤدي إلى زيادة حادة في االزدحام 
والتلوث والوفیات والمشاكل الصحیة."

ملخص

زيادة بنسبة 150% في الرحالت •
الیومیة بواسطة المركبات 

الخاصة

يؤثر االزدحام المتزايد على أوقات •
رحالت النقل الجماعي وقدرته 

التنافسیة.

تزايد أعداد الوفیات والحوادث على •
الطرق

ارتفاع بنسبة 75% في انبعاثات •
الغازات الدفیئة مما يؤثر سلبًا على 

البیئة الحضرية ونوعیة الحیاة

تزايد الخسائر االقتصادية بسبب •
كل ما سبق 

# للرحالت لكل 
شخص/یوم

 النسب التقدیریة 
ولسائل 

المواصالت 

السكان مسافات الرحالت عدد الكیلومترات التي 
PkmTیقطعھا الراكب

جودة البنیة التحتیة للتنقل

التوجھات Measures
Policy 

Choices

المؤشرات

المتغیرات المستقبلیة

جودة البنیة التحتیة 
للتنقل جودة الھواء
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السیناريو المخطط/سیناريو المركبات اآللیة
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"إن توفیر مزیج من خیارات النقل الرسمیة سیكون 
مصحوباً بزیادة في السیارات الخاصة واالزدحام 

وزیادة المخاطر الصحیة والبیئیة. المیل إلى أن تصبح 
مثل وسط القاھرة "

ملخص

%68 زیادة في الرحالت بواسطة المركبات •
الخاصة

تقدیم خیارات نقل جماعي عالیة الجودة ، مما •
یؤدي إلى مستوى أعلى من القدرة التنافسیة في 

وسائل النقل الجماعي

تحسین خیارات التنقل الحضري بشكل عام•

%20 زیادة في انبعاثات غازات الدفیئة تؤدي إلى •
خفض انبعاثات غازات الدفیئة للفرد بنسبة ٪39 

# للرحالت لكل 
شخص/یوم

 النسب التقدیریة 
ولسائل 

المواصالت 

السكان مسافات الرحالت عدد 
الكیلومترات 
التي یقطعھا 
Pkالراكب

mT

جودة البنیة التحتیة للتنقل

التوجھات

التدابیر
BRT األتوبیس السريع  

المونوريل 
أتوبیسات ھیئة المجتمعات 

NUAC العمرانیة
الطرق والكباري

 ITS نظام النقل الذكي
التوسع العمراني

SZ=1 +6 أكتوبر

Policy 
Choices

المؤشرات

المتغیرات المستقبلیة

جودة البنیة التحتیة 
للتنقل

جودة الھواء
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SUMP السیناريو المستدام/ سیناريو  مخطط التنقل الحضري المستدام

57

"انخفاض الحاجة المتالك سیارة. خیارات تنقل 
متكاملة وكافیة وصحیة للجمیع ".

ملخص

 الحد من نمو الرحالت بالمركبات  الخاصة •
بنسبة %40

تحقیق نمو بنسبة% 240في رحالت التنقل النشط •
داخل السادس من أكتوبر

إعطاء األولویة لمركبات النقل الجماعي على •
المركبات الخاصة على الطریق مما یحسن 

قدرتھا التنافسیة وموثوقیتھا

الحد من ارتفاع انبعاثات غازات الدفیئة بنسبة •
7%  وھذا یعني خفض انبعاثات غازات الدفیئة 

للفرد بنسبة % 46

`

# للرحالت لكل 
شخص/یوم

 النسب التقدیریة 
ولسائل 

المواصالت 

السكان مسافات الرحالت عدد 
الكیلومترات 
التي یقطعھا 
Pkالراكب

mT

جودة البنیة التحتیة للتنقل

التوجھات

التدابیر
BRT  األتوبیس السريع 

المونوريل 
أتوبیسات ھیئة 

المجتمعات العمرانیة 
NUAC

الطرق والكباري
نظام النقل الذكي 

 ITS
التوسع العمراني

المؤشرات

المتغیرات المستقبلیة

جودة البنیة التحتیة 
للتنقل

جودة الھواء

خیارات السیاسة العامة
ثالثة أضعاف رحالت التنقل النشط •
زيادة رحالت النقل الرسمي 20 ضعفاً•
زيادة الحد األقصى لعدد رحالت وسائل •

التنقل شبه الرسمیة إلى 20٪ ، مع إضفاء 
الطابع االحترافي على الصناعة

الحد من زيادة عدد المركبات الخاصة بنسبة •
 %20
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 مقارنة بین السناريوھات من حیث نسب استخدام وسائل التنقل 
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السیناريو 
المستدام

السیناريو 
المخطط

سیناريو بال 
تدخل

  رحالت على مستوى
الحي

0 – 2 km

NUCA

NUCA

NUCA

رحالت خارجیة طويلة
km 30 أكثر من

رحالت بین األحیاء
2 – 10 km

رحالت خارجیة 
قصیرة

10 – 30 km

NUCA

NUCA

NUCA

BRT/Monorail

BRT/Monorail

BRT/Monorail

BRT/Monorail
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خطر خروج السیارات عن السیطرة•

ويمكن أن يتضاعف الطلب على مساحة الطرق بأكثر من الضعف على مدى السنوات 
10

وإذا ما ُتِرك دون رقابة ، فإن عدد السیارات الخاصة على الطريق سوف يزيد على 
الضعف ، في حین سوف يرتفع عدد المواصالت شبة الرسمیة بنحو 75%. وھذا من 
شأنه أن يضغط على شبكة الطرق ويسبب ازدحاماً مرورياً على غرار وسط القاھرة. 
من الضروري أن ال تقتصر أي توصیة سیاسیة مستقبلیة على إدارة مساحة الطرق 

فحسب ، بل إدارة حركة المرور ؛ ولكن إدارة (وخفض) الطلب على السیارات الخاصة 
ومواقف السیارات.

زيادة وسائل النقل العام الرسمیة أمر ال مفر منه ، لكن ستظل •
المواصالت شبه الرسمیة ھي المھیمنة

في أفضل األحوال ، سیكون على ھیئة المجتمعات العمرانیة الجديدة أن 
تزيد من عدد الركاب بمقدار 25 ضعفاً ، وخدمات الحافالت العامة 6 مرات ، 

واقتصار نمو النقل العام على نسبة 45% تقريباً.

حتى مع تشغیل األتوبیس السريع BRT  والمونوريل Monorail  بكامل طاقتھما ، 
يجب أن تنمو الخدمات الرسمیة بشكل كبیر ، وإدارة النقل شبه المدار جیًدا. تعد 

زيادة عدد الركاب بمقدار 25 مرة مھمة صعبة وتتطلب اكتسابا ًقوياً للعمالء. الجتذاب 
العديد من الركاب والحفاظ علیھم ، ھناك حاجة إلى سیاسات ذكیة: إدارة نمو قطاع 
 النقل شبه السمي والحد منه ؛ توفیر تجربة مستخدم قوية ؛ الحد من فجوة الزمنیة 
للرحلة بین وسائل النقل شبة الرسمیة والمركبات الخاصة ؛ إدارة الطلب على النقل 

وإدارة مواقف السیارات وإكمال الطرق والكثیر غیر ذلك.

من األفضل فھم النسب التقديرية للسیناريو المستدام على أنھا أھداف ولیس 
توقعات. يجب أن تھدف السیاسات والمشاريع إلى تحقیق ھذه األھداف

 

يعد نموذج طلب النقل المبسط مفیًدا من أجل:

لتقدير إجمالي الطلب المستقبلي على النقل ؛ •

تأثیر البنیة التحتیة المتوقعة.•

     كما يقوم بحساب عدد من المؤشرات البیئیة المفیدة ، مثل انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري ؛ كثافة غازات الدفیئة ومتطلبات الجدول. يمكن أيًضا تعديل 

النموذج عن طريق تحرير متغیرات مثل السرعة التجارية ؛ سعة السیارة ؛عامل 
الحمولة؛ دوران المقعد استھالك الوقود والمزيد.

النمذجة مفیدة في تعلم بعض النقاط المھمة: •

يلعب األتوبیس السريع والمونوريل دوراً ھاماً، ولكنھما لیسا الحل•

وفي أفضل األحوال ، فإنھا سوف تنقل 12.6% من الرحالت المتوقعة.

 BRT وھناك حاجة إلى مشاريع البنیة األساسیة الثقیلة مثل مشروع    
األتوبیس السريع والمونوريل Monorail  للتعامل مع الزيادة في سعة الركاب، وقد 

تكون مسؤولة عن ما يقرب من 25% من الرحالت القصیرة والطويلة. ربما أكثر 
خالل ساعات الذروة ومع ذلك ، لن يلعبوا أدواًرا مھمة للتنقل داخل مدينة 6 
أكتوبر. حتى في السیناريو المستدام ، سیستمر العدد اإلجمالي للسیارات 

الخاصة المواصالت شبه الرسمیة وحافالت النقل الرسمیة في الزيادة مقارنة 
بالوقت الحالي بنسبة 4%و 30% و 400% على التوالي.

(Ortuzar, Luis G. Willumsen)



الخطوة الرابعة- الرؤية
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ما ھو نوع مدينة 6 أكتوبر الذي نسعى إلى تحقیقه؟ كیف ستختلف عن المجتمعات العمرانیة الجديدة األخرى؟ كیف يمكن لھذه •
التجربة أن تثري المجتمعات العمرانیة الجديدة األخرى بالمعلومات ويعاد تطبیقھا بأي منھا مرة أخرى؟ 

ھذه ھي األسئلة المحورية التي تحتاج إلى إجابة من خالل تمرين الرؤية الذي يشمل جمیع األطراف المعنیة. وتوفر الرؤية وصًفا نوعیًا •
للمستقبل الحضري المنشود وتعمل على توجیه عملیة تطوير تدابیر التخطیط المناسبة. ويتطلب األمر استعادة النقل والتنقل في 

السیاق األوسع للتنمیة الحضرية والمجتمعیة. وينبغي إعداد الرؤية مع األخذ في االعتبار جمیع وجھات النظر بشأن السیاسة المعنیة، 
وخاصة أطر السیاسات العامة (مثل استراتیجیة التنمیة المستدامة 2030، المشاريع الجارية لوزارة النقل، خطة استراتیجیة أخرى)، 
التخطیط الحضري والمكاني، والتنمیة االقتصادية، والبیئة، والدمج االجتماعي، والنوع االجتماعي، والمساواة بین الجنسین والصحة 

 (Rupprecht Consult – Forschung und Beratung GmbH et al., 2014) .والسالمة

األھداف  •

توضیح مسودة الرؤية ومناقشتھا مع األطراف ذووي الصلة •

نشر الرؤية في نسق يسھل فھمه •

[3] الرؤية



الرؤية
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تجربة تنقل حضري متاحة وآمنة وشاملة للجمیع 
بواسطة وسائل نقل جماعي تنافسي ومتكامل 

وذكي وشوارع تدعم المشي وركوب الدراجات
''

''



الرؤية/ األھداف والغايات
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 نقل جماعي تنافسي
 ومتوفر

 
خدمات نقل جماعي 

تنافسیة ومتاحة للجمیع  

شوارع متكاملة

الشوارع التي تروج لتجارب 
رحلة كاملة جذابة لجمیع 

المستخدمین

رحالت تنقل نشط جاذبة  

ثلث الرحالت بمدينة 6 أكتوبر 
تتسم بالنشاط 

شوارع آمنة

صفر وفیات وصفر إصابات 
على الطرق وصفر حوادث 

أمنیة 

ذكیة

عملیات مدفوعة رقمیاً 
وذاتیة التمويل وانبعاثات 

منخفضة ومقبولة علناً 

تحسین شبكة النقل •
الجماعي الداخلیة 
للمدينة من حیث 
التغطیة الجغرافیة 

ووقت الرحلة وجودة 
الخدمة  

االستخدام األمثل •
لخدمات النقل 

الجماعي الرسمي 
إضفاء الصبغة •

االحترافیة على نظام 
وسائل النقل شبه 

الرسمیة        
الحد من زيادة •

المركبات الخاصة لتصل 
إلى %42. 

إنشاء شوارع •
ترحیبیة للجمیع ، 

بما في ذلك 
الفئات الضعیفة

تحسین جودة •
الھواء من خالل 

التصمیم 
المناسب 

للشوارع وخیارات 
التنقل منخفضة 

االنبعاثات

 تحسین جودة •
البنیة التحتیة 

للمشاة 

    توفیر بنیة •
تحتیة لركوب 

الدراجات 

إنشاء شوارع آمنة •
خالیة من اإلصابات 

والحوادث
زيادة إجراءات •

السالمة في 
وسائل النقل العام

تطوير آلیات فعالة •
لإلبالغ عن 

التحرش والسرقة 
وأعمال العنف 

األخرى في وسائل 
النقل الجماعي 

والشوارع. 

إدخال أنظمة النقل •
ITS الذكیة

تشجیع التوسع •
في الخدمة من 

خالل عملیات 
التمويل الذاتي

[3] الرؤية
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جاء تصمیم االستبیان بحیث يتم إدارته في أقل من 
10 دقائق، لزيادة معدل االستجابة والحد من إجھاد 
المبحوث. وتم استخدام أسئلة االختیار من متعدد 
في الغالب للسماح بالتحلیل اإلحصائي والمقارنة. 
واقتصرت األسئلة المتسلسلة على األسئلة التي 
تتطلب مدخالت متسلسلة أو رقمیة، على سبیل 
المثال، أجرة الرحلة وتعلیقات  المبحوثین اإلضافیة. 

أجري االستبیان من خالل تطبیق الھاتف المحمول 
باللغة العربیة. وتم السماح للمساحین بطرح السؤال 

باللھجة المصرية بناًء على المالحظات التدريبیة. 

تم تكرار االختیار النھائي لألسئلة الموضحة في 
الجدول 1 عدة مرات قبل أن يتم إدارتھا على نطاق 
واسع؛ وأدرجت ردود الفعل من المساحین وشركاء 

االئتالف. 

ويمكن تصنیف األسئلة في الفئات الثمانیة التالیة: 

1. معلومات ديموجرافیة حول المبحوث 

2. أسئلة حول تجربة التنقل العامة للمستجیب. 

3. أسئلة حول رحالت المبحوث 

4. أسئلة خاصة الختیار وسیلة غیر معتادة لراكبي 
الدراجات وسائقي السیارات الخاصة 

5. المستوى الحالي للرضاء عن خدمة النقل العام 

6. الخیارات الشخصیة لتحسین خدمات النقل العام 
في المستقبل 

7. المستوى الحالي للرضاء عن تجربة التنقل 
الخاص 

8. االستعداد الستخدام وسائل جديدة للتنقل 

يعرض الجدول الواقع على الجانب األيسر سؤال 
مفصل لكل فئة. 

الملحق [أ]/ تحلیل استبیان الركاب•
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أدار فريق البحث المیداني االستبیان بناء 
على استراتیجیة العینة المعدة مسبقاً. 
ويظھر الجدول اإلحصاءات األساسیة من 

نتائج االستبیان الفعلیة.   

 

   نسبة الذكور إلى اإلناث •

    %53 ذكور مقارنة بـ 47% إناث. (في 
نطاق المعدل الطبیعي) 

     

   أيام العمل مقارنة بعطالت نھاية •

األسبوع 

   %80 إلى 19% تغییر (معقول عن 
المعدل الطبیعي) 

     

   التوزيع الجغرافي  •

60% في المناطق المركزية إلى %40 
في المناطق الطرفیة . [ضمن الملحق ]

الملحق [ب]/ تحلیل استبیان الركاب•

•  



استبیان الركاب/ نسب استخدام وسائل التنقل في الوقت 
الحالي

67

الملحق [ب]/ تحلیل استبیان الركاب

  داخل_األحیاء_0-2  ما بین األحیاء_2-10 رحلة_قصیرة_من_10_30 +رحلة_طويلة_30

 تنقل نشط (234) 60.3% (328)  15.7% (69)   6.9% (89)   5.8%

3.2%   (49) 0.3%    (3) 0.7%   (14) -  (NA) حافالت رسمیة 
CTA وMM 

3.0%   (46) 0.7%    (7) -   (NA) -  (NA) مترو 

-   (NA) 1.3%   (13) 0.3%    (7) -  (NA)  NUCA حافالت

 میكروباص (16)  4.1% (336)  16.1% (390)  39.0% (708)  46.4%

 سوزوكي فان صغیرة (57)  14.7% (985)  47.2% (308)  30.8% (269)  17.6%

1.2%   (19) 0.5%    (5) -   (NA) -  (NA) (أخرى) میكروباص 

حافالت خاصة  (2)   0.5% (32)   1.5% (28)   2.8% (48)   3.1%
 (شركات، مدارس)

 خدمات وقت الذروة فقط (3)   0.8% (24)   1.1% (5)    0.5% (30)   2.0%
 حافالت أوبر وكريم وسويفل

 وسیلة خاصة غیر رسمیة (46)  11.9% (162)  7.8% (71)   7.1% (130)  8.5%
 (توك توك)

 سیارات ذات ملكیة خاصة (28)  7.2% (156)  7.5% (76)   7.6% (126)  8.3%

-   (NA) 0.7%    (7) 0.4%    (8) 0.3%   (1) دراجات بخارية ذات ملكیة 
 خاصة

  سیارات التنقل حسب الطلب (1)   0.3% (35)   1.7% (18)   1.8% (13)   0.9%
 (كريم، أوبر)

100.0% (1527) 100.0% (1000) 100.0% (2087) 100.0% (388)  
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المنھجیة  

لتقییم نسبة الوسیلة، وصف المبحوثون 
باالستبیان نمط الرحالت األكثر احتمالیة 
يومیا حیث يمكن أن يقدم كل مستجیب 

ما يصل إلى 4 رحالت ويصف التتابع 
الخاص بكل الوسائل المستخدمة في كل 

رحلة. 

كیفیة القراءة 

تم وصف 3600 رحلة إجماال، ويقدم ھذا 
الجدول الوسیلة السائدة في كل مسار. 

تشیر القیم باللون البرتقالي إلى نسبة •
كل وسیلة، بمعنى "ما ھي نسبة كل 

وسیلة تنقل نشط في كل فئة من فئات 
الرحالت.؟« 

تشیر القیم باللون األزرق إلى نسبة كل •
فئة من فئات الرحالت، بمعنى "ما ھي 
نسبة كل وسیلة من الرحالت الطويلة؟" 

النتائج الرئیسیة: 

معظم الرحالت القصیرة تتم عبر السیر أو 
ركوب الدرجات (تنقل نشط). لكن ھناك 

مجموعة قلیلة من الرحالت القصیرة 
تستثنى من ذلك بسبب جغرافیا 6 

أكتوبر. 

النقل شبه الرسمي ھو السائد! 

كلما كانت الرحلة أطول، كلما زادت 
احتمالیة أن يستقل الركاب سیارة 

خاصة. 

الملحق [ب]/ تحلیل استبیان الركاب•

التنقل النشط  النقل الجماعي النقل شبھ الرسمي المركبات الخاصة  
رحالت طویلة (30 

كم كحد أدنى)
1.3% 66.1% 26.0% 31.8% 26.6%

رحالت قصیرة 
(10-30 كم)

0.3%
3

1.7%

7.5%
72

15.6%

72.9%
699

19.8%

19.3%
185

21.3%

(677) 18.7%

فیما بین أحیاء 6 
أكتوبر (2-10 كم)

0.6%
4

4.7%

2.5%
17

18.3%

78.6%
532

49.9%

18.3%
124

41.1%

44.5%
(1609)

داخل أحیاء 6 
أكتوبر (0-2 كم)

0.7%
11

92.3%
59.1%

217

1.2%
20

0.0%
0.0%

0

83.2%
1339
4.3%

31.6%
116

14.9%
239

5.8%
9.3%

34

(367) 10.2%

 6.50%
235

3.10%
109

73.3%
(2686)

16.10%
582

100%
3,612-
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التغطیة الجغرافیة

الملحق [ب]/ تحلیل استبیان الركاب
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موثوقیة الجدول الزمني

الملحق [ب]/ تحلیل استبیان الركاب
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وقت الرحلة

الملحق [ب]/ تحلیل استبیان الركاب
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تكلفة الرحلة

الملحق [ب]/ تحلیل استبیان الركاب



مستوى رضا الركاب

73

السالمة

الملحق [ب]/ تحلیل استبیان الركاب
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الراحة

الملحق [ب]/ تحلیل استبیان الركاب
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حریة االختیار

الملحق [ب]/ تحلیل استبیان الركاب
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تعتمد حركة المشاة بشكل كبیر على 
توافر ممرات المشاة المستمرة بعرض 
كاٍف، وحد أدنى من الفروق في االرتفاع، 
وتقسیم فعال لألنشطة وتظلیل كاٍف. 
وينطبق ھذا على [1] التحركات كاملة أو 
[2] التحركات االنتقالیة بین وسائل النقل 

المختلفة. 

 

تفتقر ممرات المشاة في میدان الحصري 
و6 أكتوبر بشكل عام إلى االستمرارية، 
واالتساق في العرض، والتظلیل. ويؤدي 
ھذا إلى تثبیط حركة المشاة وغالبًا ما 
يجبر المشاة على السیر على الطرق 
خاصة في ساعات الذروة التي تشھد 

تدفًقا أكبر لحركة المشاة والسیارات. 

 

الملحق [جـ]/ تحلیل عناصر تصمیم الطرق•

�� مثال سيء على ممرات المشاة: نقص التظلیل ، التعارض بین 
أثاث الشوارع وحركة المشاة والفروق في االرتفاع. 

�� أفضل مثال على ممر المشاة: توافر التظلیل ، تقسیم أفضل 
تقسیم أفضل ألثاث الشوارع فیما يتعلق بحركة المشاة ودرجة ,

فروق في االرتفاع. 

ممرات مشاةتجارية

التقییم الجانب التشخیصي #

االستمرارية وإمكانیة الوصول والعرض  1

الراحة( التظلیل والمقاعد) 2

النتیجة اإلجمالیة
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[2] مناطق عبور المشاة
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معبر الشارع ھو جزء ال يتجزأ من حركة 
المشاة. ويؤثر توافر ومالءمة خیارات عبور 
الشوارع بشكل كبیر على إمكانیة وصول 

المشاة إلیه وسالمتھم. 

 

يفتقر میدان الحصري إلى خیارات عبور 
كافیة للمشاة. وتوجد معابر فقط حول 

الجزيرة الوسطى المسیجة في النقاط 
الثالث الموضحة على الخريطة. ويتم 

إقران النقطة (1) فقط مع آلیات الحد من 
سرعة المركبات (مطبات السرعة) إلجبار 

المركبات على اإلبطاء. 

 

ھذا يترك غالبیة المیدان دون أي خیارات 
محددة وآمنة لعبور المشاة. 

بد
اً من ذلك، يتم ترك معبر المشاة غیر اآلمن في مواقع عشوائیة كخیار وحید. ل

الملحق [جـ]/ تحلیل عناصر تصمیم الطرق•

تجارية

�� مثال أفضل نسبیاً ، ولكن ال يزال يمثل مشكلة ، لعبور 
المشاة: مطب السرعة (آلیات الحد من سرعة المركبات) تجبر 

المركبات على التباطؤ قبل معبر المشاة. ومع ذلك ، ال يزال 
المشاة في صراع مع المركبات.)

 مثال غیر فعال لعبور المشاة: عدم وجود عناصر مھدئة لحركة
 .المرور يسمح بالحركة السريعة للمركبات

جزيرة بینیة مسیجة

التقییم الجانب التشخیصي #

إمكانیة الوصول والموقع 1

الفاعلیة 2

النتیجة اإلجمالیة
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[3] الجزر البینیة بین اتجاھات الطريق
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يھدف مسار الجزيرة الوسطى إلى تقلیل 
الصراع بین حركة المرور في اتجاھات 

مختلفة وتوفیر مالذ للمشاة في طرقھم 
عبر الشوارع، وخاصة في الشوارع 

الواسعة مثل المحور المركزي. 

نحن ننظر في:  

- توافر الجزيرة الوسطى بشكل فعال 
وبعرض كاف. 

- تكرار الفواصل بالجزيرة 

 

الجزر في میدان الحصري غیر متسقة 
وعرضھا محدود في مناطق العبور. ويمیل 
المشاة إلى الدخول بشكل غیر آمن إلى 
الطريق بعد انتظارھم لتوقف حركة 

المرور.  

 

وينبغي تسلیط الضوء على الفرق المھم 
بین توفیر مالذ للمشاة وإدارة حركة المرور 

من خالل فواصل الجزيرة البعیدة. 

 

ويطرح توافر جزر عريضة عند أجزاء قلیلة 
ممرات مشاة بديلة للمشاة، مع مراعاة 
عدم وجود ممرات مشاة كافیة على 
جانب الطريق. ھذه الممرات بالجزر، على 
الرغم من استمرارھا، غالبًا ما تكون غیر 
جذابة بسبب التعرض لحركة المرور 

والظروف الجوية. 

 

الملحق [جـ]/ تحلیل عناصر تصمیم الطرق•

مثال سیئ للجزر البینیة: يجبر العرض المحدود المشاة على 
الدخول إلى الطريق أثناء انتظار الزحمة لتھدأ. 

�� مثال أفضل نسبیاً للجزر البینیة: يعمل العرض الكافي بشكل 
فعال كمالذ لعبور المشاة وأيًضا استیعاب حركات المشاة خاصة 
في األجزاء ذات ممرات المشاة المحدودة على جانبي الطريق. 

التقییم الجانب التشخیصي #

إمكانیة الوصول والعرض 1

تتابع  غیر متصل للجزر البینیة 2

النتیجة اإلجمالیة
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[4] أماكن االنتظار في الطرق

79

تنتشر أماكن انتظار السیارات في الشارع 
على نطاق واسع، خاصة في المناطق 
الحضرية النشطة مثل میدان الحصري. 
غالبًا ما تتراكم السیارات في أماكن انتظار 
السیارات بشكل كبیر حول نقاط الساخنة 
خاصًة عندما تكون مجانیة وبسبب نقص 

أماكن انتظار السیارات الُمدارة رسمیًا. 

 

تحتل أماكن انتظار السیارات في الشارع 
معظم جوانب الطريق في میدان 
الحصري، حیث تقف المركبات بطرق 
متنوعة منھا الموازية والعمودية وبزاوية 
على الرصیف. وغالبًا ما تتسبب أماكن 
انتظار السیارات في تعطیل المشاة 
والمركبات المتحركة. وفي ساعات الذروة، 
تنتظر مركبات فوق ممرات المشاة حیثما 

أمكن ذلك. 

 

إن توافر أماكن انتظار للسیارات مجانًا 
وبشكل غیر مقید يكون بمثابة دعم غیر 
مباشر للتنقل بالمركبات الخاصة الذي 
يثبط التحول المرغوب فیه نحو بدائل تنقل 

مستدامة.  

 

الملحق [جـ]/ تحلیل عناصر تصمیم الطرق•

أماكن انتظار

�� وقوف السیارات المتوازي ھو التخطیط األكثر كفاءة من حیث عدد 
السیارات في المنطقة المشغولة. كما أنه يتسبب في أقل اضطراب 

لحركة المرور وإمكانیة وصول المشاة ألنه ينتج المزيد بین المساحات 

�� يشغل الموقف العمودي مساحة أكبر ويسبب مزيًدا من االنقطاعات 
لحركة المرور. كما يسمح للسائقین بإيقاف سیاراتھم بالقرب من بعضھم 

البعض مما يحد من المسافات البینیة للمشاة للوصول إلى ممرات 
المشاة. 

التقییم الجانب التشخیصي #

حركة تدفق المرور و المشاة  1

إدارة أنشطة أماكن االنتظار 2

النتیجة اإلجمالیة



عناصر تصمیم الطرق/ میدان الحصري
[5] آلیات الحد من سرعة المركبات
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تعد آلیات الحد من سرعة المركبات ذات 
أھمیة قصوى لسالمة كل من المشاة 
والمركبات من خالل تقلیل سرعة 

المركبات. 

 

يصل المحور المركزي إلى عرض 70 مترا 
في بعض األجزاء، كما أن أقطار المنحنیات 
كبیرة بما يكفي للسماح للسائقین بقطع 
المنحنى بسرعات عالیة. ويظھر ھذا 
النقص الكبیر في عناصر تھدئة حركة 
المرور، مثل مطبات السرعة وإشارات 
المرور، مستوى عاٍل من منح األولوية 
لحركة المركبات على حساب سالمة 
المشاة، مما يساھم في ھیمنة التنقل 

بمركبة خاصة. 

 

الملحق [جـ]/ تحلیل عناصر تصمیم الطرق•

مطبات سرعة

مثال أفضل نسبیًا إلقران معبر المشاة بمطبات السرعة (آلیات الحد 
من سرعة المركبات). ومع ذلك ، فإن مطب السرعة ال يحل 

بفعالیة التعارض بین حركات المشاة والمركبات. 

�� عدم وجود آلیات الحد من سرعة المركبات تسمح 
للسائقین بانتھاك مناطق عبور المشاة بسرعة عالیة. 

التقییم الجانب التشخیصي #

اإلمكانیة 1

الفاعلیة 2

النتیجة اإلجمالیة



عناصر تصمیم الطرق/ میدان الحصري
[6] محطات الحافالت

81

محطات الحافالت ھي الواجھة للشارع 
ونظام النقل العام في المدينة، حیث 
يمكنھا المساعدة في جعل شبكة 
الحافالت قابلة لالستخدام وجذابة لسكان 

المدينة. 

 

تفتقر مدينة السادس من أكتوبر إلى 
محطات حافالت بما فیه الكفاية، حیث 
يعتمد صعود الركاب للحافلة ونزولھم 
بالكامل على الطلب في أي نقطة على 
الطريق. وغالبًا ما تشغل مركبات النقل 
العام جانب الطريق لنقل الركاب من 

المناطق ذات االھتمام، 

 

يستوعب میدان الحصري 3 محطات كبرى 
للنقل داخل المدينة: 

1- محطة سوزوكي فان صغیرة 

محطة غیر رسمیة بدون مرأب قابل 
للتحديد على مسافة مناسبة من معبر 

المشاة 

2- محطة میني باص ماندولین 

محطة رسمیة لھا محطة انتظار على 
مسافة مناسبة من معبر المشاة. 

3- محطة میكروباص للنقل داخل المدينة 

محطة غیر رسمیة بدون حدود جغرافیة 
محددة أو مرأب قابل للتحديد. 

 

 

الملحق [جـ]/ تحلیل عناصر تصمیم الطرق•

موقف میكروباص

�� مثال أفضل لمحطة الحافالت: سھل التحديد ، يوفر 
مساحة انتظار للركاب وقريبًا من معابر المشاة (على بعد 

100 متر). ومع ذلك ، فإن ظروف قدرة التوقف والسالمة 
والراحة بحاجة إلى تحسین. 

�� محطة  حافالت  سیئة: يصعب تحديده مع عدم وجود 
حدود جغرافیة محددة ، وال يوجد نظام لمعلومات الركاب وال 

أماكن انتظار

 موقف سوزوكي میني
فان

موقف میني باص 
ماندولین

1

2
3

4

التقییم الجانب التشخیصي #

محطة انتظار حافالت يمكن تحديدھا ومريحة  1

محطات ومواقف لعدة وسائل 2

النتیجة اإلجمالیة



عناصر تصمیم الطرق/ میدان الحصري
[6] تخصیص مساحة الطرق

.

82

والشك أن االنحیاز نحو وسائل التنقل 
الخاصة وعدم التركیز على التنقل النشط 

قد أصبح جلیا عقب تحلیل جزئین من 
الشارع وتقییم عرض الطريق من حیث 

المساحة المخصصة لوسائل مختلفة. 

 

يشترك النقل الجماعي والسیارات 
الخاصة في ممرات المركبات، وال يوجد 

حق الطريق للنقل الجماعي. 

 

ويحظى التنقل النشط بنسبة منخفضة 
جًدا من عرض الشارع (ما بین 7٪ و٪18). 
وعلى الرغم من كبر حجم عرض الشارع، 

ال توجد مرافق مخصصة لركوب الدراجات. 

 

الملحق [جـ]/ تحلیل عناصر تصمیم الطرق•

Section A-A

Section B-B

A

A

B

B



عناصر تصمیم الطرق/ الحي السادس
[1] ممرات المشاة

83

تفتقر ممرات المشاة في الحي السادس 
إلى االستمرارية واالتساق في العرض 
والتظلیل. ويؤدي ھذا إلى تثبیط حركة 

المشاة وغالبًا ما يجبر المشاة على 
المشي على الطرق أو استخدام بدائل 
خاصة مثل التوك التوك كبدائل لرحالت 

المسافات القصیرة. 

  

وتشمل المشاكل المتكررة ما يلي: 

    مستويات ممر المشاة وظروف السطح 
غیر متسقة. 

    العرض غیر متسق بسبب أخطاء 
التصمیم أو التعارض بین الملكیة الخاصة 

والعامة. بمعنى آخر، أقسام ممر المشاة 
مسیجة. 

    تضارب تقسیم المناطق بین 
االستخدامات المختلفة مثل تدفق 

المشاة والبیع في الشوارع وأماكن انتظار 
السیارات وأثاث ممرات المشاة. 

 

الملحق [جـ]/ تحلیل عناصر تصمیم الطرق•

�� مثال جید لممرات المشاة: محمي من حركة 
المركبات مع تقسیم مناسب بین منطقة المشاة 

وأثاث ممرات المشاة. التظلیل يحتاج إلى تحسینات.

�� مثال سیئ لممرات  المشاة: عرض محدود ، تعارض 
تقسیم المناطق بین منطقة المشاة وأثاث ممر المشاة 

، السطح الذي تتم صیانته بشكل سیئ. 

�� مثال سيء لممرات المشاة: عرض جید 
ولكن مع تقسیم المناطق المتضارب بین 

المشاة والبیع في الشوارع مناطق انتظار 
السیارات. 

نطاق الشارعالنطاق السكني األساسي 

الحدود اإلدارية لألحیاء



عناصر تصمیم الطرق/ الحي السادس
[1] ممرات المشاة

84

يتیح التوزيع المجزأ للمباني في المناطق 
السكنیة إمكانیة استخدام المساحات 
البینیة فیما بینھا كشبكة للمشاة فقط. 
ويمكن أن يؤدي استخدام ھذه 
المساحات كشبكات مشاة متوازية، بعیًدا 
عن التنقل بالمركبات الخاصة، إلى زيادة 
االعتماد على الوسائل النشطة، تحديدا 

الرحالت داخل األحیاء. 

  

ويمكن لشبكة المشاة وحدھا توفیر 
مساحات متعددة االستخدامات لألنشطة 
االجتماعیة ومناطق آمنة للعب األطفال. 
ويزيد ھذا المزيج من األنشطة الحد 
األقصى من السالمة المتصورة للمشي، 

خاصة أثناء اللیل. 

الملحق [جـ]/ تحلیل عناصر تصمیم الطرق•

�� مثال جید على ممر المشاة: عرض 
ومستوى متسقان مع تظلیل جید يوفران 

بیئة مشي آمنة. 

�� مثال سيء لممر المشاة: العرض 
المحدود والتغییر الخطیر في المستويات 

يجعل المشي غیر آمن. 

�� مثال جید على ممر المشاة: االستخدام 
المختلط ، العرض المتسق والمستوى مع 

التظلیل الجید يوفر بیئة مشي آمنة. 

نطاق الشارعالنطاق السكني األساسي 

الحدود اإلدارية لألحیاء

التقییم الجانب التشخیصي #

االستمرارية إمكانیة الوصول، العرض 1

الراحة( التظلیل والمقاعد) 2

النتیجة اإلجمالیة



عناصر تصمیم الطرق/ الحي السادس
[2] مناطق عبور المشاة

85

يفتقر الحي السادس إلى خیارات عبور 
المشاة. وتعاني الشوارع الرئیسیة مثل 

السنترال والمزني أكثر من عدم وجود 
خیارات عبور آمن بسبب سرعة المركبات 
المرتفعة نسبیا. في بعض المواقع، تتوافر 
معابر ولكن مع عدم إجبار المركبات إلبطاء 

سرعتھا من خالل عناصر تھدئة حركة 
المرور. وھذا يجعل خیارات العبور المتاحة 

غیر فعالة، 

  

ويؤدي عدم وجود خیارات آمنة لعبور 
المشاة إلى دفع المشاة نحو العبور غیر 

اآلمن في أماكن عشوائیة. وينتج عن 
تصمیم الشوارع لخدمة المركبات االعتماد 

بشكل أكبر على وسائل النقل الخاصة 
مثل السیارات الخاصة أو التوك توك 

للرحالت القصیرة داخل األحیاء. 

الملحق [جـ]/ تحلیل عناصر تصمیم الطرق•

�� مثال سيء لتقاطع الشارع: طريق 
واسع بدون خیار عبور آمن. 

�� مثال سيء لعبور المشاة: معبر مشاة 
غیر فعال مع عدم وجود إنفاذ على المركبات 

إلبطاء سرعتھا. 

�� مثال سيء لتقاطع الشارع: مسار 
عريض عند مدخل رئیسي للحي (ساحة 
لیلة القدر) مع عدم وجود خیار عبور آمن. 

نطاق الشارعالنطاق السكني األساسي 

الحدود اإلدارية لألحیاء

التقییم الجانب التشخیصي #

إمكانیة الوصول والموقع 1

الفاعلیة 2

النتیجة اإلجمالیة



عناصر تصمیم الطرق/ الحي السادس
[2] أماكن االنتظار في الطرق

86

في الحي السادس، ال يعد انتظار 
السیارات في الشارع أمًرا شائًعا في 
المنطقة السكنیة األساسیة باستثناء 
عدد محدود من مركبات السكان. ومع 
ذلك، تتركز أماكن انتظار السیارات حول 
النقاط المھمة مثل [1] فرع البريد 
المصري و[2] مركز تجمع ورش صیانة 

السیارات في شارع المازني. 

  

وتحفز استخدامات األرض في أنشطة 
مثل ورش صیانة السیارات الطلب بشكل 
زائد على أماكن انتظار السیارات. ومن 
المحتمل أن تكون أماكن انتظار السیارات 
الرسمیة المتوفرة عبر ساحات انتظار 

منظمة أقل من الالزم. 

  

وتضع اإلدارة غیر الفعالة ألنشطة انتظار 
السیارات في األحیاء السكنیة معوقات 
أمام وصول المشاة. وبالتالي، ھناك حاجة 
إلى تدخالت إدارة الطلب على انتظار 
السیارات بحسب الحاجة، مثل إصالح 

استخدام األراضي. 

الملحق [جـ]/ تحلیل عناصر تصمیم الطرق•

�� مثال سیئ لوقوف السیارات في الشارع: تؤدي المخططات 
الزاوية والعمودية لوقوف السیارات إلى مزيد من االنقطاع في حركة 

المرور من خالل زيادة مساحة الطريق الالزمة للمناورة. 

�� مثال جید على وقوف السیارات في الشارع: وقوف 
السیارات الموازي ھو تخطیط وقوف السیارات األكثر كفاءة 

والذي يسبب أقل قدر من االنقطاع في حركة المرور. 

�� مثال سيء لوقوف السیارات في 
الشارع: نقص اإلنفاذ والحماية المادية 

لممرات المشاة تسمح للمركبات بالوصول 
إلیھا كمساحات آمنة لوقوف السیارات. 

نطاق الشارعالنطاق السكني األساسي 

مكان انتظارالحدود اإلدارية لألحیاء

1

2

التقییم الجانب التشخیصي #

حركة تدفق المرور و المشاة  1

إدارة أنشطة أماكن االنتظار 2

النتیجة اإلجمالیة



عناصر تصمیم الطرق/ الحي السادس
[3] آلیات الحد من سرعة المركبات

87

ويعاني الحي السادس من نقص حاد في 
آلیات الحد من سرعة المركبات الضرورية 
للسیطرة على سرعة المركبات. باستثناء 
سلسلة مطبات السرعة في شارع 
محمد كريم [1]، ال توجد عناصر تھدئة 
مرورية مثبتة في التقاطعات الرئیسیة 
ونقاط االھتمام مثل لیلة القدر [2] 

والتجمع التجاري في شارع المازني [3] 

  

يؤثر عدم وجود عناصر تھدئة حركة المرور 
سلبًا على تدفق المشاة وسالمتھم مما 
يؤدي إلى مزيد من االعتماد على وسائل 

النقل بالمركبات. 

 

الملحق [جـ]/ تحلیل عناصر تصمیم الطرق•

�� مثال سيء آلیات الحد من سرعة المركبات : عدم وجود آلیات 
الحد من سرعة المركبات عند المدخل الرئیسي (لیلة القدر) مصحوبة 

بحواجز نصف قطرية كبیرة تسمح بسرعات عالیة للمركبات. 

�� مثال آلیات الحد من سرعة المركبات: عدم وجود آلیات الحد من 
سرعة المركبات عند المدخل الرئیسي (لیلة القدر) مصحوبة بحواجز 

نصف قطرية كبیرة تسمح بسرعات عالیة للمركبات. 

�� مثال سيء على تھدئة حركة المرور: 
عدم وجود عناصر مھدئة لحركة المرور في 

تجمع خدمات في شارع المازني يسمح 
بسرعات عالیة للمركبات تؤثر سلبًا على 

تدفق المشاة وسالمتھم.

نطاق الشارعالنطاق السكني األساسي 

الحدود اإلدارية لألحیاء

2

3

1

مطب

التقییم الجانب التشخیصي #

إمكانیة الوصول والموقع 1

الفاعلیة 2

النتیجة اإلجمالیة



عناصر تصمیم الطرق/ الحي السادس
[3] آلیات الحد من سرعة المركبات

88

يفتقر الحي السادس تماًما إلى محطات 
الحافالت المناسبة. ويمیل سائقو النقل 
الجماعي إلى التوقف بشكل عشوائي 
لصعود الركاب أو إنزالھم، وبالتالي يقطعون 

حركة المرور [1] 

  

تعاني محطات النقل الجماعي من عدم 
كفاية تقسیم المناطق داخل الشوارع. 
ويمیل السائقون إلى ركن سیاراتھم في 
أماكن غیر متسقة وعشوائیة، بما في 
ذلك ممرات المشاة [2]. ويؤدي التقسیم 
غیر المالئم إلى إضعاف التفاعل بین 
المستخدمین والنقل الجماعي، مما 
يساھم في توفیر خدمات نقل جماعي 

غیر موثوقة يصعب تحديدھا واستخدامھا، 

  

يعمل التقسیم غیر المالئم لخدمات النقل 
الجماعي كحافز غیر مباشر لھیمنة 

بالمركبات الخاصة. 

الملحق [جـ]/ تحلیل عناصر تصمیم الطرق•

�� مثال سيء لمحطة حافالت: عدم وجود موقف حافالت مصمم بشكل صحیح عند 
المدخل الرئیسي للحي (ساحة لیلة القدر) يتسبب في انقطاع حركة المرور. 

�� مثال سيء لمحطة الحافالت: يؤدي عدم وجود تقسیم مناسب للمحطة داخل مخطط 
الشوارع إلى وقوف عشوائي لمركبات النقل الجماعي وانتھاك لمسارات المشاة. 

نطاق الشارعالنطاق السكني األساسي 

الحدود اإلدارية لألحیاء

2

1

محطة میكروباص

موقف سوزوكي میني فان

CTA موقف أتوبیس

التقییم الجانب التشخیصي #

محطة انتظار حافالت يمكن تحديدھا ومريحة  1

محطات ومواقف لعدة وسائل 2

النتیجة اإلجمالیة



تقییم وسائل النقل

89

Appendix [D] / Assessment of Modes

الوسیلة نسبة الوسیلة جودة البنیة التحتیة
سیئة – متوسطة - جیدة

السالمة، البیئة، الحالة الصحیة
سیئة – متوسطة - جیدة

الوضع الراھن، تنفیذ التدابیر
سیئة – متوسطة – جیدة

الترخیص تحلیل الوسائل المطلوب توفیرھا؟

نقل جماعي

حافلة رسمیة
(CTA/MM/STP)

1.5%  محطات
مواقف

- وسائل بالمشاركة
-  تعمل بوقود الدیزل

-  رحالت المیل األول/األخیر
-  السالمة

 نشاط مرتفع
حافالت
NUCA

STP & MM
BRT &مونورال

CTA

حافلة رسمیة تحسین المستوى من أجل المنافسة
(NUCA حافالت) NUCA

شبه رسمي
(میني باص/تراخیص أخري)

71%  محطات
مواقف

 - وسائل بالمشاركة
-  تعمل بوقود الدیزل/البنزین

 
محطات بالطلب-

خدمات عالیة السرعة-
تغطیة عالیة-

- السالمة

 نشاط

 منخفض

 قانون التعاونیات رقم
124/1975

شبه رسميإضفاء الطابع االحترافي على القطاع
(میكروباص 60/تراخیص أخرى)

 قانون النقل شبھ الرسمي رقم .
124/1974
& NUCA

شبه رسمي
(سوزوكي) NUCA

 وسائل النقل
وقت الذروة

حافلة تنقل بالطلب
(سويفل/بسیط/ كريم باص/أوبر باص)

2.5%  محطات
مواقف

- وسائل بالمشاركة
-  تعمل بوقود الدیزل

خدمات عالیة السرعة-  نشاط

 منخفض

قرار رئیس الوزراء رقم
التكامل مع شبكة النقل الجماعي 2180/2019

حافلة خاصة
(أسطول مدرسة/شركة)

 وسائل بالمشاركة
-  تعمل بوقود الدیزل

خدمات عالیة السرعة-
ال یوجد ترخیص مركبات سیاحیة

 مركبات
خاصة

تنقل بالطلب
(Careem / Uber)

(كريم / أوبر) 9% محطات

وسیلة نقل خاصة-
- تعمل بالبنزين

- انتظار السیارات
 نشاط

 منخفض

 قرار رئیس الوزراء رقم
2180/2019 

الحد من سرعة المركبات
(TDM)  إدارة الطلب على النقل

 
إدارة انتظار السیارات

نقل شبه رسمي
(توك توك/أخرى)

- وسیلة نقل خاصة-
- تعمل بالبنزين

- انتظار السیارات
--

سیارة خاصة
8% طريق به انتظار للسیارات

- وسیلة نقل خاصة-
- تعمل بالبنزين

- انتظار السیارات

 نشاط مرتفع
طرق & جسور علویة جدیدة

كباري للمشارة قانون المرور
دراجة بخارية خاصة - وسیلة نقل خاصة-

- تعمل بالبنزين 

نشط  تنقل نشط
(المشي/ركوب الدراجات) 7%

شبكات ركوب الدراجات
كباري للمشاة
ممرات للمشاة

معابر

استخدام منخفض-
السالمة (معدل الوفیات على الطرق) - نشاط منخفض -- السالمة المروریة

إعادة تخصیص مساحة الطریق

تحلیل (جانب)
جید–متوسط  –سيء

 نقل جماعي یسود بھ وسائل نقل
بالمشاركة بنیة تحتیة مھیأة للسیارات الخاصة

- السالمة المرورية
- اختناق

- جودة الھواء
ال یوجد اھتمام بالمشي وركوب الدراجات


