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 نبذة عن شركة مواصلة للقاهرة

تأسست في  .  م خدمات استشارية وبيانات تقنية وأبحاث لتحسين التّنقل الحضري في املدن الناشئة.  م .  تقدم شركة مواصلة للقاهرة ذ

وقد .  وتعمل لجمع أفضل املعلومات التي تربط بين املدن والنقل لتقديم خدمات استشارية في مجال النقل  ،2015القاهرة، مصر في عام  

  فهي شركة معترف بها دولًيا بصفتها شركة متخصصة في جمع البيانات وتحليلها.  دول في إفريقيا  5مشروًعا في    20أكثر من    أنجزت حتى اآلن 

إذ  .  نقل الحضري التابع لشركة مواصلة للقاهرة مركز تنسيق دولي للبحث والتعاون واالبتكارمختبر الت  يعتبر.  النقل  اتوإصالح سياس

واالنتقال ونهج جديدة لتنفيذ شبكات نقل فعالة ومتكاملة ومتعددة الوسائط    برؤىيزود الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص  

  .واملشاريع الناجحة نحو التنقل النشط والتنقل الكهربائي

سجلنا الحافل ويبين  .  قيود معينة   تزويد العمالء بحلول تفوق توقعاتهم فيما يمكن تحقيقه في إطار  تسعى شركة مواصلة للقاهرة إلى

 املؤسسات املالية الدولية وسلطات القطاع العام وشركات التكنولوجيا الخاصة ومشغلي الحافالت  مثل  بالتعامل الناجح مع أهم العمالء

 . فيما يلي باسم "االستشاري" أصدرت شركة مواصلة للقاهرة هذا التقرير ويشار إليها. لعمالئناعلى توفير قيمة  منقطعة النظيرقدرتنا 

 ريش إيبرت من مؤسسة فريد دعًما كبيًراهذا املشروع يتلقى 
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 ووحدة تنظيم النقل   نبذة عن هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة

تأسست  .  يقع مقرها الرئيس ي في مدينة الشيخ زايد.  هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة هي هيئة حكومية مصرية تابعة لوزارة اإلسكان 

 .  59/1979بموجب القانون رقم 

عام   الجديدة  ،2018في  العمرانية  املجتمعات  في  النقل  تنظيم  وحدة  اإلسكان  وزير  واألنشطة    تتولىل  أنشأ  التخطيط  عن  املسؤولية 

 .  1064/2018التنظيمية املتعلقة لنقل في املجتمعات العمرانية الجديدة وفًقا للقرار الوزاري رقم 

 في مصر  نبذة عن مؤسسة فريدريش إيبرت

ودعم التنمية االقتصادية    مؤسسة فريدريش إيبرت العامة واملتمثلة في تعزيز الديمقراطية والعدالة االجتماعية من أهداف  استلهاًما  

عاًما بالتعاون مع شركاء محليين في إطار   40يعمل املكتب بمصر منذ أكثر من  1976بدأت املؤسسة عملها في مصر في عام  واالجتماعية

  1988في عام وُجددت وموافقة البرملان املصري    139/1976رقم  بالقرار الجمهوريهذه االتفاقية  اعتمدت. اتفاقية مبرمة مع الحكومة

عتمد هذا التجديد بالقرار الجمهوري 
ُ
 .  وموافقة البرملان املصري  244/1989رقم وا

 على البروتوكول اإلضافي الجديد في برلين    وقعت الحكومتين املصرية واألملانية  2017وفي مارس  
ً

.  1959على االتفاقية الثقافية لعام    تعديال

 .  267/2017ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر بموجب القرار الجمهوري رقم    2017وقد صدق البرملان املصري على هذا البروتوكول في يوليو  

 : املجاالت اآلتيةتعاونت مؤسسة فريدريش إيبرت العامة مع شركاء مصريين في 

 البيئة والتنمية املستدامة  •

 التنمية االجتماعية واالقتصادية  •

 تمكين املجتمع املدني •

 التعاون والحوار الدولي  •

 . *هذا التقرير ال يعبر عن رأي مؤسسة فريدريش إيبرت، ويتحمل املؤلف املسؤولية الكاملة عن محتوى التقرير

  



 

 

 شكر وتقدير .1

أحمد أسامة  .  ود أن نشكر دن.  في املالحظات والرؤى والبياناتمن خارج فريق املشروع الرئيس ي    األفراد واملؤسساتساهم العديد من  

سامي أبو زيد )وزارة اإلسكان( وفريدة القطان وسلمى مسلم )برنامج االمم املتحدة للمستوطنات .  )املدير السابق لوحدة تنظيم النقل( وم

في سلسلة من حلقات العمل التي ساعدت    )معهد سياسات النقل والتطوير( على تكريس الكثير من وقتهم وجهودهم( ونور الديب  ةالبشري

 .  املرحلة األولى من املشروع تأسيسفي 

الدكتور أحمد الكفوري )مدير وحدة تنظيم النقل(   دعم الذي قدمهوالكما استفاد فريق املشروع كثيًرا من جلسات مالحظات الخبراء  

وم  .وم الجديدة(  العمرانية  املجتمعات  هيئة  في  املعلومات  تقنية  عام  )مدير  نبيل  العمرانية .  إيمان  املجتمعات  )هيئة  لطفي  مصطفى 

 .  الجديدة(

ريتشارد كل من  بالشكر    نخصكما  .  يش إيبرت ستيفتونج في مصرفريدر مؤسسة  من    الكبير املقدمما كان هذا املشروع ليتحقق لوال الدعم  

في مصر(  )  بروبست   للمؤسسة  البرامج(  واملناخ(    الطاقة)مدير برنامج  ووليد منصور  املمثل املقيم  على دعمهما  وخالد عثمان )منسق 

. فترة املشروعالهائل طيلة 



 

1 
 

 

 مقدمة  . 2
 مدينة السادس من أكتوبر   بذة عنن . 2.1

كم تقريًبا   40على بعد    تقع  مدينة صناعية مستقلة  املصممة بوصفها.  19791ملدينة السادس من أكتوبر عام    الرئيس ي املخطط    وضع

 إلى    زيادتهولكن تم    ، نسمة  500,000إلى    350,000من    مبدئًياالسكان املستهدفين    حدد عدد.  من وسط القاهرة
ً
  ماليين نسمة  3تدريجيا

نسمة بناًء على تعداد عام  . 355,616أن عدد سكانها يبلغ  الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أفاد ،2018في عام و. 20302في عام 

مدينة السادس من  يقدر جهاز  و .  2املدينةمليون نسمة يعيشون في    5.  1أن    هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة  ذكرت  ،بيد أنه.  2017

 .  32020مليون نسمة سيعيشون في املدينة في عام  2أن أكتوبر 

وزارة  تابع لهيئة املجتمعات العمرانية الجديدة وهي هيئة تابعة لوزارة    وهو جهاز   ، ة املدينةإدار   مدينة السادس من أكتوبريتولى جهاز  

أعلنت    ، 2017وفي عام  .  على مستوى الدولة  ومسؤولة عن إدارة املجتمعات الحضرية الجديدةاإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية  

مدينة    أنها(  من ناحية الشرق طريق الفيوم  ية الشمال و من ناحعن مدينة حدائق أكتوبر )الواقعة بين طريق الواحات  اإلسكان  وزارة  

 .  4ديرها سلطة جهاز أكتوبرحضرية جديدة مستقلة ت

ويتولى النقل غير .  بواسطة حافالت هيئة مواصالت القاهرة القاهرةوسط وقلب  املدن التي تربط املدينة ب  بين يتم تشغيل شبكة الطرق  

املدن إلى باقي مناطق   بينكما أنه يوفر شبكة تغذية ملراكز النقل وكذلك شبكة الطرق . الداخليةاملسؤولية عن معظم الرحالت  الرسمي 

 . 5القاهرة الكبرى 

الذي   ل(ي)املونور   القطار األحاديخط    من بينها   2030في العمل بحلول عام    من املتوقع أن تبدأ خدمات النقل الجماعي اإلضافية الطويلة 

  الرابعوخط املترو  .  7(الجيزة )ميدان الجيزةوسط  الذي يربطها ب  وخط حافالت النقل السريع.  6الجيزة )جامعة الدول(املدينة بوسط  يربط  

 .  9(1)الشكل  8)الخط الثاني ملحطة مترو الجيزة( في املرحلة األولى والقاهرة الجديدة في املرحلة الثانيةالذي يربط املدينة بوسط الجيزة 

  

 خدمات النقل الجماعي المستقبلية التي تربط مدينة السادس من أكتوبر بوسط القاهرة الكبرى والمجتمعات العمرانية الجديدة األخرى  1الشكل  
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العام  وفي مطلع ووزارة    ،هذا  البيئة  وزارة  بوس  اإلسكان أطلقت  املدينة  تربط  اإلنمائي خدمة حافالت  املتحدة  األمم  الجيزة  وبرنامج  ط 

بدأت و .  الخدمةهذه  تشغيل    شركة مواصالت مصر   وتتولى.  10جزء من مشروع النقل املستدامبوصفها  )محطة مترو جامعة القاهرة(  

والتي تم التعاقد عليها من الباطن    هيئة املجتمعات العمرانية الجديدةل  التابعة   طرق الحافالت الجديدة التي تديرها وحدة تنظيم النقل

 .  املدن  لشبكة الربط بين الرسمية كمغذيات الربط بين املدن ، مؤخًرا في تقديم خدمات مندولين مع املشغل 

  كما  مدينة السادس من أكتوبرلجهاز    جدول أعمال السياسة العامة   الحالية خدمات شبكة النقل غير الرسمية    جودة يتصدر تحسين  

التابعة  حددته   النقل والعبور  في.  11أكتوبر  مدينة السادس منجلس  مل لجنة  التدخالت املقترحة  العامة منع    وتشمل  عربات  السياسة 

راكب فضال عن تحسين الخدمات    7ذات سعة    ومنح تراخيص لشاحنات سوزوكي  ؛توك( من العمل داخل حدود املدينةتوكال)  الركشة

العملية الجارية إلضفاء الطابع فضال عن    مختلفة  وسائل نقل  دمجومن املرجح أن تكون عملية  .  11محاور النقل الرئيسيةاملقدمة إلى  

األطراف ذوي  بين مختلف مصالح    التوافق  تحقيق  وهذا ما يجعل.  والصعوباتوالخدمات عملية محفوفة باملخاطر    املواقفالرسمي على  

 .  أمر بالغ األهمية الصلة

بيد أنه وفي ظل عدم وجود رؤية مشتركة وخطة  . بالخير األطراف ذوي الصلةمختلف  مدينة السادس من أكتوبريبشر االهتمام املتزايد ب

مجزأة    ، استراتيجية تدخالت  إلى  املصالح  هذه  وفعاليتها  تحقق  لنستترجم  إمكاناتها  واستراتيجية    فإن   ،ولذلك.  أقص ى  رؤية  إيجاد 

 للتعاون والتكامل بينهم أمًرا بالغ األهمية  األطراف ذوي الصلة مشتركتين تتواءمان مع مختلف مصالح  
ً

كما سيساهم وضع  .  وتهيئان مجاال

تحقيق رؤية وأهدا  مخطط في  أكتوبر  السادس من  املستدام ملدينة  الحضري  للمدينةالتنقل  مما يضمن استدامة جميع    ف مشتركة 

 .  واملشاريع املستقبلية املخططاات

 المستدام ل الحضري عملية التخطيط للتنق  . 2.2

وهو  .  مقدم من املفوضية األوروبية   األشخاصيركز على  و مخطط عمراني معني بالتنقل  التنقل الحضري املستدام عبارة عن    مخطط

مختلف    لتغطية  األطراف ذوي الصلة  مختلفمن    فعالةاملركبات ويتطلب مشاركة  ب  العمرانية املعنيةخططات  امل  مخطط منفصل عن

بتحليل حالة التنقل في املنطقة املستهدفة : املرحلة األولى واملعنية  يوه  املخطط إلى أربع مراحلهذا  وينقسم  .  12االحتياجات واألولويات

سيناريوهات   علىووضع  الثانية  و .  التحليل  بناًء  إلى  واملعنية  املرحلة  للتوصل  الالزمة  االستراتيجيات  الحضري بوضع  التنقل  مخطط 

الصلةبالتنسيق مع  املستدام   تحديد اإلجراءات    إلى  والتي تهدف   الثالثة املرحلة  و .  اإلجراءاتتنتهي بقائمة من  و   املعنيين  األطراف ذوي 

بتنفيذ اإلجراءات على أرض واملعنية  املرحلة الرابعة واألخيرة  و .  وتنتهي بمخطط للتنفيذ  التنفيذية الرامية إلى تنفيذ التدابير املتفق عليها

 .  13الواقع ووضع آليات الرصد والتقييم الالزمة للمتابعة وإجراءا التعديالت املحتملة

في    يتبع املقترح  العمل  إطار  املشروع  تنقل حضري مستدام"  "تقرير  هذا  األوروبي إلعداد خطة  االتحاد  املفوضية    الذيمعايير  نشرته 

معايير االتحاد األوروبي إلعداد يشار إليه فيما بعد باسم    14(2014م وآخرون  .  م.  فورشونج أوند بيراتونج ذ  -تلروبريخ كونس)  األوروبية

التجمع الحضري برمته في  في التنقل  التي تعترض سبيلدف إلى التصدي للتحديات الحالية واملستقبلية ويه حضري مستدامخطة تنقل 

عام   حتى  أكتوبر  من  السادس  والخاصة.  2030مدينة  العامة  وأشكالها  النقل  وسائل  جميع  ذلك  ب  ويشمل  والشحن املتعلقة   الركاب 

التابعة النقل  وحدة تنظيم    وضعتهاالرؤية املشتركة التي    يستند هذا املخطط إلىو .  السيارات  نتظاروأماكن ا  واملركبات اآللية وغير اآللية

بوصفها    2020ومارس    2019سبتمبر    في الفترة بين   ةوبرنامج االمم املتحدة للمستوطنات البشري  لهيئة املجتمعات العمرانية الجديدة

 .  19املستداممخطط التنقل الحضري  أحد ثمار مرحلة
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 استراتيجية المرحلة الثانية  . 2.2.1

 باألشخاص   بمدينة السادس من أكتوبر املعني   الخاص  وضع مخطط التنقل الحضري املستداماالستشاري في    شرع  ،2019  وفي أغسطس

.  قدراتهم البدنيةأعمارهم أو جنسهم أو مستواهم االجتماعي االقتصادي أو  دون االلتفات إلىاحتياجاتهم املستقبلية من التنقل  وتلبية 

النشطة مثل املش ي   نقلتالوسائل ها بما في ،للتنقل داخل املدينة األشخاص النقل التي يستخدمها   وسائلجميع  هذا املخططويستهدف 

 . وركوب الدراجات

 

 

 

 

 

 

 

 

والهدف من ذلك  . ملدينة السادس من أكتوبر قبل الحصول على التمويل الكاملبدأت عملية تطوير مخطط التنقل الحضري املستدام 

على الفرص   حصولهمإمكانية   وتزيد منحياة مواطنيها   جودةهو تحسين فعالية هذا املخطط وذلك بتحويلها إلى مدينة تنافسية تحسن  

 . والخدمات وتمكن االقتصاد املحلي من اجتذاب االستثمارات

في املجتمعات    محاكاتهيمكن    نموذج في أن يثمر بل املدى ملخطط التنقل الحضري املستدام ملدينة السادس من أكتوبر  يتمثل الهدف طوي

 15. 2030استراتيجية التنمية املستدامة الطموحة لعام يساعد مصر على تحقيق أهداف س مما. العمرانية الجديدة األخرى 

اإلعانات   غير شاملة  ،يورو   400,000و    200,000نموذجي ملدينة صغيرة في فرنسا ما بين  املستدام التبلغ تكلفة مخطط التنقل الحضري  

لتنقل الحضري  التخطيط ل  مشروعتوطين  تركز عملية  لذا،  .  وتعتبر هذه التكلفة باهظة بالنسبة ملصر.  14الخفية والتكاليف الخارجية

 .  وبتكاليف مناسبةبسرعة نيات منخفضة التكلفة لتحقيق أقوى تأثير على اعتماد تقاملستدام 

إلشراك الجمهور في مناقشة عن نوع املدن    إلكترونًياوسيجري االستشاري حواًرا  .  بحلول نهاية هذه املرحلة  للعامةستنشر نتائج املخطط  

 .  املستهدفة في املستقبل وكيف يمكن أن يكون التنقل الحضري أكثر كفاءة وشموال

 توطين مخطط التنقل الحضري المستدام 

ي كل بيئة محلية حيثما أمكن  فونموذج يحتذى به طار عام باعتبارها إمعايير االتحاد األوروبي إلعداد خطة تنقل حضري مستدام  تطبق

 ،وفي إطار هذا املشروع.  الفعاليةوينبغي لكل مدينة أن تستجيب لنهج مختلف وأن تخطط بشكل مختلف لتحقيق أقص ى قدر من . ذلك

األطراف  مع مراعاة ديناميات    ، البيئة املحليةعلى  معايير االتحاد األوروبي إلعداد خطة تنقل حضري مستدام  االستشاري إلى تطبيق    يهدف

 .واحتياجاتهم وقدراتهم املختلفة  ومصالحهم  ذوي الصلة

 ما الذي يجعل مخطط ما "مخطط مستدام" للتنقل؟  

 تهدف خطة التنقل الحضري املستدام إلى إنشاء نظام نقل حضري على مستوى املدينة من خالل تحقيق األهداف التالية على األقل: 

 الرئيسية؛ ضمان توفير خيارات النقل لجميع املواطنين والتي تمكنهم من الوصول إلى الوجهات والخدمات  •

 تحسين السالمة واألمن؛  •

 الحد من تلوث الهواء والضوضاء وانبعاثات غازات الدفيئة واستهالك الطاقة؛  •

 تحسين كفاءة نقل األشخاص والبضائع وفعاليته من حيث التكلفة؛  •

 .  13برمته املساهمة في تعزيز جاذبية وجودة البيئة الحضرية والتصميم الحضري لصالح املواطنين واالقتصاد واملجتمع •

معايير االتحاد   -2014فورشونج أوند بيراتونج ذ. م. م فرانك ويفرينغ وسيغفريد روبريخت وسيباستيان بورمان وسوزان بوهلر باديكر  -املصدر: روبريخ كونسلت

 األوروبي إلعداد خطة تنقل حضري مستدام. 
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إلى تقسيم   أدى  مماواألطر الزمنية املتاحة    الحاليةوالخبرات    للمشروع ا لتتناسب مع امليزانيات املخصصة  أيضً   وضعت هذه اإلجراءاتوقد  

 .  إلى ثالث مراحللتنقل الحضري املستدام  عملية التخطيط ل
ً
في املبادئ الواردة    لعدد من الخطوات  وتتبع كل مرحلة تفسيرا أوسع نطاقا

 .(2مع السياق املصري )انظر الشكل  املراحل الثالث يجري تطويع هذهو . التوجيهية

 

للمرحلة األولى    تشمل:  األولىاملرحلة   -1 الثانية  الخو الثالث خطوات  في املرحلة  معايير االتحاد األوروبي إلعداد  من  طوة األولى 

 . الخطوة األولى إلى الخطوة الرابعة(من )خطة تنقل حضري مستدام 

مستدام    املتبقيتين خطوتين  التشمل  :  الثانيةاملرحلة   -2 تنقل حضري  خطة  األوروبي إلعداد  االتحاد  معايير    ين )الخطوتمن 

 .  الخامسة والسادسة(

الخطوات )   معايير االتحاد األوروبي إلعداد خطة تنقل حضري مستدامالثالثة والرابعة من  املرحلتين  تغطي  :  الثالثةاملرحلة   -3

 السابعة إلى الحادية عشرة(  من

برنامج االمم املتحدة للمستوطنات البشرية وهيئة املجتمعات العمرانية  في تعاون  (  2020فبراير    -   2019)سبتمبر  تتمثل املرحلة األولى  

و  و   االستشاري الجديدة  للمستقبل  سيناريوهات  للوضع  تحقيقهارؤية  تتضمن.  كيفية  أن  الرؤية    على  للتنقل    املنشودستقبل  امل هذه 

 .  املشروع في نهاية املرحلة األولىمن املستفيدين  وقدمت نتائجها إلى. موضوع الدراسةالحضري في املنطقة 

الثانية من خطوتين   املرحلة  األولويات وتطويرها    :متتاليتينتتألف  تنفيذها  إجراءات  لتصبحتحديد  إجراء   وتتطلب كل مرحلة.  يمكن 

إجراءات يمكن  وضع    كلتا الخطوتينعلى أن تستهدف  .  (2014  ،بايديكر  -وبوهلرلينديناو  )  األطراف ذوي الصلةمشاورات مناسبة مع  

 .  ع الدراسة و موضقل الحضري في املنطقة السيناريوهات املستدامة ملستقبل التن تستند إلىتنفيذها 

 خطوات االتحاد األوروبي إلعداد مخطط التنقل المستدام مقسمة إلى ثالث مراحل حسب مخطط االستشاري 2الشكل  
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الذين لديهم مستويات متفاوتة من    األطراف ذوي الصلةاملستمر مع شبكات    التواصلعلى    ،في أفضل الظروف  ،هذه العملية   ستقوم

أنه، بسبب.  الفنية والتأثير والخبرة    املصالح املالية  ا  بيد  داخل املدينة   أنشطة هذه املرحلة  تنفيذ  سيتولى االستشاري   ،والزمنيةلقيود 

 .  األطراف ذوي الصلة يقلل من إمكانية مشاركة  19جائحة كوفيد كما أن استمرار . فقط

 ونفوذهم  متحليل مصالحه والذي ينطوي على    ألطراف ذوي الصلة الشامل  االستشاري تحليل    سيجري   ،هذه القيودن وطأة  متخفيف  لول

املوارد  مدى  و   ةوالسياسي  ةالقانوني  مسه وأس الصلة  لجميعتوافر  ذوي  فئات.  األطراف  العملية  هذه  الصلة   وستشمل  ذوي    األطراف 

 . في املرحلة األولى ةاملحدد

األطراف ذوي  وسيطلع الخبير االستشاري  .  للتدابير املقترحة  األطراف ذوي الصلةستدرج النتائج في عملية وضع التدابير لضمان قبول  

مخطط  تعديل استراتيجية    (1)الثالثة في:  املرحلة    وتتمثل أهداف.  األخيرةو   الثالثة لوضع أسس املرحلة    انية الث على نتائج املرحلة    الصلة

األطراف    التعاون معتوسيع نطاق    (2للمرحلة املقبلة؛ )واالستعداد  الحالية    19التنقل الحضري املستدام ملواجهة أزمة جائحة كوفيد  

بذل الجهود الرامية إلى التخفيف من وطأة األزمة والتكيف  واملستفيدين من خالل سلسلة من حلقات العمل ملساعدتهم في  ذوي الصلة 

 ( إجراء عملية التخطيط للتنقل الحضري املستدام.3؛ )معها

 المشروع  الغرض من  . 2.3

  السادس منوهي مدينة    ،الدراسة   عو موض   نطقةاملفي    ع إلى تطوير املرحلة الثانية من مخطط التنقل الحضري املستداميهدف املشرو 

جتمع الحاجة إلى تحسين تنقل األشخاص في امل  تلبية سيعمل املخطط على  .  (3حدائق أكتوبر )انظر الشكل  أكتوبر وأجزاء من مدينة  

في   الجديد  أكتوبر  الحضري  من  السادس  بهامدينة  املحيطة  نظام    ،واملناطق  إنشاء  متكامل  بهدف  الخدمةنقل  مستويات  . وتحسين 

تخطيط النقل في  إلى تيسير  نقل الحضري  تاآلخرين املعنيين بال  األطراف ذوي الصلةوالتعاون مع  اتجاهات القطاع  فهم أحدث    وسيؤدي

 وفيما يي تفاصيل املراحل الثالث:. أكتوبر مدينتي السادس من أكتوبر وحدائق جهاز

 ( األولى إلى الرابعة من الخطواتاستعراض املرحلة األولى ) .2.3.1

  وهيئة املجتمعات العمرانية الجديدة   ةعمل االستشاري بصورة مكثفة مع برنامج االمم املتحدة للمستوطنات البشري  ،خالل املرحلة األولى

ستهلت.  للتنقل الحضري في املدينةلوضع رؤية مشتركة  
ُ
هذه مذكرة التفاهم    وتضمنت.  مذكرة تفاهمالثالثة أطراف  هذه املرحلة بتوقيع    ا

 . كل طرف في هذه العمليةاإلنجازات املتوقعة في هذه املرحلة ودور 

ببدأ  و .  معايير االتحاد األوروبي إلعداد خطة تنقل حضري مستداماملرحلة األولى الخطوات األربع األولى من    تشمل العمل  تحليل هذا 

لتحديد التحديات  موجه للمستخدم    متعدد املستوياتتشخيص  وذلك باستخدام    للتنقل الحضري في املدينة  الراهنوتقييم الوضع  

 : التشخيص على املستويات الثالثة التالية وأجري هذا. التي تعترض سبيل التنقل الحضري والثغرات 

 . خدمات النقل العاممدى توفر تجربة املستخدم و شبكة النقل العام لتقييم تشخيص  •

 . مستخدمي وسائل التنقل النشطتجربة  لتقييم الشوارعتصميم تشخيص  •

املشاركة  مثل    ،األساسيةالتنقل  حساب مؤشرات  غرض  لجمع البيانات األساسية ل  (حركيإجراء استبيان للركاب )استبيان   •

 .  النموذجية وعدد الرحالت وطول املسافة ومستويات رضا املستخدم

ثالثة سيناريوهات مستقبلية    وضع االستشاري  ،األطراف ذوي الصلةمع    واملالحظاتالتشخيص    اجتماعات  نتائج   استنادا إلى •

واستخدم  . املستدامسيناريو الو  ،املعتادالعمل  إجراء سيناريوو  ،أي ش يءإجراء عدم سيناريو  :2030للنقل الحضري في عام 

 . السيناريوهات الثالثلركاب لوضع نموذج كمي يصف هذه الستبيان ااملؤشرات األساسية االستشاري 
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مدينة السادس  جهاز    علىا، وضع االستشاري الرؤية وعرض نتائج املرحلة  استناًدا إلى أهداف السيناريو املستدام املحددة كميً  •

الجديمن   املتحدة  و   ةدأكتوبر  االمم  وبرنامج  الجديدة  العمرانية  املجتمعات  مارس  هيئة  في  البشرية  .  2020للمستوطنات 

 ص بيان الرؤية في: لخويت

وشوارع    تنافس ي ومتكامل وذكيوسائل نقل جماعي  بواسطةللجميع وشاملة متاحة وآمنة "تجربة تنقل حضري 

 " املش ي وركوب الدراجات تدعم

 المرحلة الثانية )الخطوتين الخامسة والسادسة(  محة عنل . 2.3.2

ومحددة بإطار زمني    يمكن قياسها وتحقيقها  محددةاقعية  و الرؤية الرامية إلى وضع أهداف    يوضح االستشاري ،  في املرحلة الثانية

 بحيث يمكن  األولىمؤشرات التنقل الحضري التي وضعت في املرحلة  أن تكون األهداف متسقة مع    وينبغي.  هداف الرؤيةتحقيًقا أل 

 .  باستمرار فيها التقدم املحرز مقارنتها ومتابعة 

متكاملة  وفي سبيل تحقيق هذه األهداف، يضع االستشاري مجموعة من التدابير العملية التي يمكن تنفيذها ويصنفها في مجموعات  

بدائل بمثابة  واضع  تكون  وينفذها  في  .  السياسات  ويعتمدها  املبين  النحو  على  بمفرده  الثانية  املرحلة  في  االستشاري  وسيعمل 

 .  ( 5-1استراتيجية املشروع )البند 

 .  املشاركة بفاعلية  طراف ذوي الصلةل ل وفيها ينبغي للمرحلة الثالثة حجز األساس املرحلة الثانية  ستشكل

 المرحلة الثالثة )الخطوات من السابعة إلى الحادية عشر(  لمحة عن . 2.3.3

الثالثة،    وفي مشاركة  املرحلة  االستشاري  الصلة سيوجه  ذوي  املستدام  األطراف  الحضري  التنقل  مخطط  استكمال  كما  .  نحو 

.  املجتمعات العمرانية الجديدة والعميل املستفيدعن كثب مع وحدة تخطيط النقل التابعة لهيئة    خالل فترة تنفيذ املشروع  سنعمل

 .  السادس من أكتوبرإعداد نواتج املشروع وترجمتها لجهاز مدينة  وسيتم

وتنقيح    سنستهل بمراجعة  محددةالعملية  التدابير    مجموعة  مشتركمن  اتفاق  إلى  االستشاري .  للتوصل  يضع  ميزانيات   وحينها 

األطراف ذوي  وسيجري مناقشتها واالتفاق عليها مع  .  في خطة عمل وميزانية موحدة  التدابير ويدرجهالهذه  زمنية    وجداول   تفصيلية

 .  سيجري البحث عن مصادر التمويل على الصعيدين الوطني والدولي ،وفي الوقت نفسه الصلة

وامليزانية العمل  خطة  إلى  والتقييم    اإطارً   االستشاري   سيضع  ،استناًدا  أن   ويقدمهللرصد  ملساعدة    على  أداء  مؤشرات  يتضمن 

 .  على قياس التقدم املحرز في تحقيق األهداف بصورة دوريةالسلطات املحلية 

األطراف    منالواردة  التعديالت    متضمنةالنسخة النهائية ملخطط التنقل الحضري املستدام    وفي املرحلة األخيرة، يعد االستشاري 

على املستوى    اعتمادهاواملنشورات لزيادة فرص    مجموعة من األنشطةنشر الخطة على نطاق واسع من خالل  على أن ت.  ذوي الصلة

التنقل الحضري املستدام  مشروعوالتشجيع على محاكاة  املحلي   األخرى من أجل زيادة لمجتمعات العمرانية الجديدة  ل  مخطط 

 . ي املستقبلالتنقل الحضري ف التصدي للتحديات التي تعترضفي فعاليتها 
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 نطاق املشروع   .2.4

 النطاق الجغرافي . 2.4.1

 

بالخطوط  موضوع  نطقة  املتقتصر   موضح  هو  كما  أكتوبر  وحدائق  أكتوبر  من  السادس  ملدينتي  اإلدارية  الحدود  على  الدراسة 

 . (3املتقطعة باللونين األزرق واألصفر في )الشكل 

لتغطي الدراسة  تتسع هذه  لن  للمشروع  املالية والزمنية  للقيود  امتداد  بأكملهالحضري  التجمع    نظًرا  زايد  مثل  حدائق   ،الشيخ 

الجديدة  ،أكتوبر أكتوبر  من  الجديدة  ،والسادس  زايد  الهول   ،والشيخ  مجمو .  وأبو  املحددة  املنطقة  من  تشمل  متنوعة  وعة 

 مما يجعلها    -الترفيهية واملتعددة االستخداماتالسكنية والتجارية والصناعية و   -استخدامات األراض ي 
ً

واقعًيا للطلب    بمثابة تمثيال

 . من املساحة املحاطة بالطريق الدائري  %95أي ما يعادل  2كم  427ة على تمتد هذه املساح. والعرض على التنقل

 عمل المرحلة الثانية وأهدافها نطاق  . 2.4.2

املحددة الرؤية  إلى  الثانية  املرحلة  للقياس  تستند  قابلة  وأهداف  أولويات  إلى  تحويلها  وذلك من خالل  األولى  املرحلة  ثم .  في  ومن 

فهي مرحلة . وزيادة فعاليتها التعاون هذه التدابير في مجموعات متكاملة لالستفادة من أوجه   تدرجعلى أن . تحويلها إلى تدابير فعالة

 . أرض الواقععلى  بالغة األهمية نظًرا ألنها تشكل مرحلة انتقالية بين الرؤية وتنفيذ تدابير محددة

 تهدف هذه العملية إلى تحقيق األهداف التالية: 

 . تحديد أولويات التنقل الحالية .1

التنقل الحالية املتعلقة   .أ الدراسة على األصعدة الوطنية واإلقليمية    بمنطقةوضع خريطة ملخططات ومشاريع 

 . واملحلية

 خريطة توضح الحدود اإلدارية لمدينة السادس من أكتوبر3الشكل  
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 . تحديد نفوذ الجهات املعنية وأولوياتهم .ب

 . اتالقرار  ومحددة بإطار زمني واعتمادها من متخذي يمكن قياسها وتحقيقها محددةاقعية و أهداف  وضع .2

 . األهداف إلى تدابير قابلة للتنفيذتحويل  .3

 .  للتنفيذ كبدائلوضع مجموعة شاملة وعملية وفعالة من التدابير  .4

وصف    وهي:     2030في    رؤية للتنقل الحضري ملدينة السادس من أكتوبر عن  ملخطط التنقل الحضري املستدام  املرحلة األولى    أثمرت

 . نوعي للمستقبل املنشود

وتشكل هذه  .  القابلة للتنفيذالفعالة  من التدابير    الالزمة لوضع مجموعةتحدد املرحلة الثانية األولويات واألهداف القابلة للقياس  

)انظر  مبادئ االتحاد األوروبي التوجيهية املتعلقة بمخطط التنقل الحضري املستدام  لخطوتين الخامسة والسادسة من  املرحلة ا

 . (2الشكل 

 خامسة: تحديد األولويات واألهداف القابلة للقياس الخطوة ال . 3

 تستند إلى الرؤية واألهداف املستمدة من الخطوة الرابعة )الشكل 
ً
 . (4تحدد الخطوة الخامسة أهدافا

التقدم املحرز املستقبل لضمان تقييم    املرجعية وتستشرفوتقيس املؤشرات املعايير  .  واضحة وقابلة للقياس  أهداف هذه املرحلة

 . في تحقيق األهداف

 األهداف والغايات  /الرؤية

          

 نقل ذكي  شوارع آمنة شوارع متكاملة تنقل نشط جذاب نقل جماعي متاح وتنافس ي

حالت داخل مدينة ثلث الر  خدمات نقل جماعي تنافسية ومتاحة للجميع

تتم  السادس من أكتوبر 

 بوسائل تنقل نشط 

شوارع تتيح تجربة تنقل مالئمة 

 وجذابة للجميع

الوصول إلى معدل صفر 

وفيات ناجمة عن حوادث 

وصفر إصابات ناتجة   الطرق 

عن حوادث السير وصفر 

 اعتداءات في وسائل النقل 

ويمول دار باستخدام التكنولوجيا ي

 االنبعاثات ومقبول ومنخفض ذاتًيا 

 اجتماعًيا 

النقل   شبكة  من الجماعي  تحسين  الداخلي 

وجودة   الرحالت  وزمن  الجغرافي  النطاق  حيث 

 الخدمة 

التحتية  ت البنية  حسين 

 للمشاة

لكل  مناسبة  شوارع  تصميم 

 فئات املجتمع 

بدون   آمنة  شوارع  تصميم 

 وفيات أو إصابات  

 أنظمة نقل ذكية إنشاء 

ا النقل  وسائل  وزيادة  كفاءة  جماعي لرفع 

 والرسمي 

الهواء   إنشاء بنية تحتية للدراجات  جودة  تصميم  تحسين 

تنقل   وخيارات  مناسبة  شوارع 

 اإلنبعاثات  ةمنخفض

في   السالمة  إجراءات  زيادة 

 وسائل النقل العام 

خالل  من  الخدمة  في  التوسع  تشجيع 

 عمليات التمويل الذاتي 

النقل الجماعي شبه الرسمي ورفع تطوير قطاع  

 احترافيته 

عن   وضع   للتبليغ  فعالة  آليات 

أعمال   من  وغيرها  املضايقات 

ووسائل  العنف   الشوارع  في 

 النقل 

 

النقل  • بوسائل  الرحالت  زيادة  من  الحد 

 %42الفردي عند 

    

 المستدام رؤية وأهداف مخطط التنقل العمراني  4الشكل  
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 الحالية  لتنقل أولويات ا : تحديد 5.1النشاط   . 3.1

التنقل الحضري املستدامأهداف  تتماش ى  يجب أن   مستويات    علىوخططهم الحالية    ذوي الصلة  ألطرافا  أولوياتمع    مخطط 

 .  الوطنية واإلقليمية واملحلية اإلدارة

 .  ووالياتهمالصلة ومشاريعهم الحالية األطراف ذوي  هؤالء األولويات من خالل مراجعة خطط  هذه تحدد

 وضع خرائط المخططات والمشاريع الحالية  . 3.1.1

 : عملية دراسة وضع المخططات والمشروعات الجارية حاليًا5الشكل  

 المنهجية  . 3.1.1.1

التنقل الحضري   واستثمارات  سياسات  تحددا لهيكل اإلدارة والخطط الرسمية التي  استعراضً السياسات والخطط العامة  تتضمن  

لتي تزود مدينة السادس من أكتوبر بالخدمات بالتنقل ا  املتعلقةجميع املشاريع    املشروعويشمل سجل  .  في املنطقة موضوع الدراسة

   والذي يتألف من:. اإلقليمية والوطنيةاملحلية و  املستويات على

 .  التي لها عنصر جغرافيقاعدة بيانات نظم املعلومات الجغرافية: قاعدة بيانات جغرافية لجميع املشاريع  •

تبين أهداف هذا املشروع ونطاقه الجغرافي وامليزانية املخصصة له ومصادر   إدراج وصف لكل مشروع على بطاقة :بطاقات املشروع •

 .  تمويله وخطته الزمنية 

 عن محاور النقلتشمل 
ً

 . املشاريع املتعلقة بالتنقل البنية التحتية للطرق والنقل العام والتنقل النشط وإدارة املرور فضال

 مصادر البيانات:    وتضمنت.  ووسائل اإلعالم املحليةالسلطات الحكومية    الصادرة عنجمعنا البيانات من خالل مراجعة البيانات العامة  

 .  واإلقليمية والوطنية وخططها الرسميةت املحلية السلطا قرارات •

 .  صحفية صادرة عن السلطات الحكومية وتصريحاترسمية  تصريحات •
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مواقع إلكترونية ونشرات إخبارية حكومية رسمية )مثل خريطة مشاريع مصر وموقع هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة على   •

 .  اإلنترنت(

معهد  و وبرنامج االمم املتحدة للمستوطنات البشرية    اإلسكان وزارة  العمرانية الجديدة و ئة املجتمعات  مقابالت مع خبراء بهي •

 سياسات النقل والتطوير 

 النتائج  . 3.1.1.2

)الهيئة العامة  .  والعمالةأن تصبح مراكز للسكان    مدينة السادس من أكتوبرالسياسة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة مثل    تسعى

 والربطالنقل العام    قدرات  لتحسين شاريع  من امل  عدد  الحكومة على تطوير  تعكف  ،هذه السياسة  تنفيذلو   .( 2014للتخطيط العمراني  

 . مع منطقة القاهرة الكبرى 

 واملخططات العامةالسياسة 

هيئة املجتمعات العمرانية طورتها  معات العمرانية الجديدة والتي  تجي إحدى مدن الجيل األول داخل امله  مدينة السادس من أكتوبر

وينظمها  وهي أكبر املجتمعات العمرانية الجديدة من حيث عدد السكان ويبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة  .  وتولت إدارتها  الجديدة 

أنشأ وزير اإلسكان وحدة تنظيم   ، 2018في عام  و2.  دةتابعة لهيئة املجتمعات العمرانية الجدي  وهي هيئة  مدينة السادس من أكتوبرجهاز  

 16. في املجتمعات العمرانية الجديدة النقل

 الواليات القانونية لوحدة تنظيم النقل 

 العمرانية الجديدة باملدن الرئيسية واملجاورة ومحطات النقل الجماعيوضع مخططات ذكية لربط النقل الجماعي الحضري داخل املجتمعات  •

 تحديد سيناريوهات للوضع الحالي واملستقبلي تماشًيا مع تطور املجتمعات العمرانية الجديدة  •

 النقل من خالل هيئة املجتمعات العمرانية الجديدةإبرام عقود مع املستثمرين واملشغلين إلنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خدمات النقل الجماعي التي تقدمها وحدة تنظيم  •

 مراقبة إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكية والتقليدية بالهيئة واإلشراف عليها.   •

املراقبة واإلشراف على أنظمة النقل من  وضع أطر للعقوبات والحوافز واملكافآت الخاصة باملشغلين. وشراء املعدات واألجهزة التي توفر عمليات و  وضع معايير لتقييم مستوى األداء. •

 خالل املنح واالستثمارات. 

 األفراد املؤهلين إلدارة وتسيير أعمال وأنشطة وحدة تنظيم النقل وتزويدهم بالتدريب الالزم.   تعيين •

 ( 1064/2018)املصدر: قرار وزير اإلسكان رقم 
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 الحضري بمدينة السادس من أكتوبر  مخططات التنقل

مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد   الرسمي بتخطيط  االهتمام ملدينة السادس من أكتوبر  األخيرة  حددت الخطة اإلستراتيجية  

 . 17غرب القاهرة الكبرى  فيا ا موحًد ا حضريً تجمعً  ماباعتباره

املدينتين    جرى  بمحور  )معظمها سكنيةالل مشاريع عقارية  من خفعلًيا  ربط  والتوسعات    يوليو وطريق دهشور )وصلة دهشور(  26( 

لتوسعات مدينة الشيخ زايد في عام    ارئيسي  اوأصدرت هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة مخطط.  السادس من أكتوبرالشمالية بمدينة  

ا  201918 رقم  بموجب  الرئاس ي  للتوسعات  .  230/201719–77ملرسوم  مجاورة  املدينة  بستكون  من  الشمالية  السادس  مدينة 

 .  (7)الشكل أكتوبر

 

 

 

 

 

 واملتمثلة فيما يلي: . الحضري في املدينة التي تواجه التنقلتحديات ال جميعتحدد الخطة 

  

 أهداف الخطة االستراتيجية للمجتمعات العمرانية الجديدة بغرب القاهرة الكبرى 

 تنشيط دور معابر التنمية الوطنية التي تنطلق من املدينة من خالل استخدام نظامها االقتصادي والعمراني.   •

 استغالل أهميتها االقتصادية والعمرانية لتعزيز حيوية محاور التنمية الوطنية من املنطقة.   •

 ة العمرانية في املناطق الصحراوية.  توفير حوافز للقطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية مواتية. والحث على التنمي •

 توفير الخدمات اإلنتاجية والبني التحتية وتحسين كفائتها.   •

 تطوير قدرة املدينة على التصدير من خالل االستفادة من مزاياها النسبية.   •

 تهيئة أجواء حضرية واجتماعية واقتصادية مميزة لتصبح جاذبة للسكان.   •

 

 توسعات السادس من أكتوبر والشيخ زايد 6الشكل  



 

12 
 

 جهها كما يلي: يلخص املخطط االستراتيجي للمدينة التحديات التي تواو 

 . مناطق القاهرة الكبرى بين املدينتين وبقية  لة وسائل النقل العام التي تربطق .1

 داخل املدن عن طريق وسائل النقل الجماعي محدودية التنقل  .2

 النقل غير الرسمي هيمنة .3

 .  سالمة املشاة واملركبات في املدينة انعدام .4

 وفيما يلي األسباب الجذرية لهذه التحديات: 

 بين املدن وداخلها الجماعي خدمات النقل  قلة .1

 الجماعيعدم كفاية اإلطار املؤسس ي للنقل  .2

 .  وأنظمة املرورعدم تطبيق قوانين  .3

 . اختراق العديد من األحياء السكنية بالطرق اإلقليمية ذات السرعات العالية .4

 17.  كذلك عدد السكان فيهماومن املتوقع أن تتفاقم هذه املشاكل مع ازدياد املساحة الجغرافية للمدينتين و 

  الجماعي إلى تحسين الربط اإلقليمي بين املدن الجديدة من خالل االستثمار في مشاريع النقل    تهدف الخطة،  التحديات  وللتصدي لهذه

خط   مثل  األحاديالرابع  ترو  مل ااإلقليمية  كما  .  ل(ري)املونو   والقطار 

محلي تضم نقل جماعي  أيضا شبكة  الخطة  دائري خط    تقترح    مترو 

الحضرية التجمعات  دوشبكة    حول  مناخلية  حافالت    10  مكونة 

 . (8انظر الشكل )خطوط 

عام  و العمرانية    ، 2017في  املجتمعات  هيئة  إدارة  مجلس  وافق 

مدينتي السادس من أكتوبر    فيمدينتين جديدتين    إنشاءعلى  الجديدة  

جهاز تنمية مدينة    لكل منهما وهما:  جهاز مستقلإنشاء  و   والشيخ زايد

تنمية  أحدائق   وجهاز  أكتوبر كتوبر  من  السادس  . ةالجديد  مدينة 

عات العمرانية الجديدة تمجماملساحة للتخصيص  إعادة    القرارحدد  و 

الجديدة  العمرانية  املجتمعات  هيئة  إدارة  مجلس  )اجتماع  األربع 

109/2017 )  . 

اآلخذة في أدوار وحدة تنظيم النقل والتجمعات الحضرية  استناًدا إلى  

مخطط  وفي ظل وجود    املجتمعات العمرانية الجديدة الغربيةفي  التزايد  

ستتمكن مدينة السادس من أكتوبر من    ،املستدامالتنقل الحضري  

سيكون ملشاركة  .  والتعامل بشكل مستدام مع تزايد عدد السكان والرحالتالتنقل في املستقبل    التحديات التي تواجه   التصدي لجميع

التخطيط لعملية    وتوليها زماموفعاليتها املؤسسية    قدراتها الفنية   تعزيزبغية  مخطط التنقل الحضري املستدام  في    وحدة تنطيم النقل

في    بالغةأهمية    التنظيمية  وسلطتهانقل  الت والفعال  املستدام  التنقل  أكتوبر  لتخطيط  من  السادس  املجتمعات  مدينة  من  وغيرها 

 . العمرانية الجديدة

  

المقترحة لـمدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد )الهيئة العامة للتخطيط شبكة النقل الجماعي  7الشكل  
 (2010العمراني  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
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 سجل املشروع 

عن   الوطنية على تحسين الربط اإلقليمي بين مناطق القاهرة الكبرى وكذلك ربطها بمدينة السادس من أكتوبر /تركز املشاريع اإلقليمية

 .  وإنشاء محاور جديدة للنقل الدولي واإلقليمي للبضائع والركاب طريق خدمات النقل الجماعي بالسكك الحديدية والطرق السريعة

إنشاء طرق حض على  املحلية  املشاريع  تركز  تقاطعاتكما  بدون  الرسمي    رية  الطابع  الرسمي  على  وإضفاء  الجماعي شبه  النقل  قطاع 

 . للتنقل النشط إنشاء بني تحتيةوالشروع في  واالستثمار في خدمات الحافالت الداخلية الرسمية للمدينة وتنظيمه

 اإلقليمية والوطنيةاملشاريع 

  

 :تحسين الربط اإلقليمي 

 وهما:  شبكتين رئيسيتين بمدينة السادس من أكتوبر للربط اإلقليمي بمناطق القاهرة الكبرى البداية  أنش ئ في

 . القاهرة الكبرى  ووسط وقلباملدينة الذي يربط بين يوليو  26 محور  •

 . القاهرة الكبرى عبر الطريق الدائري  خارجواملناطق بين املدينة  الذي يربط طريق الواحات •

 طرق جديدة وهي:  ةثالثة مداخل عقب إنشاء ثالث اآلونة األخيرة في وأنش ئ 

 إلى مدينة السادس من أكتوبريوفر  الذي    يالطريق الدائري األوسط •
ً
 مباشرا

ً
  عبر املناطق السكنية والصناعية في املدينة  وصوال

 .  املجتمعات العمرانية الجديدة في شرق القاهرة الكبرى الخارجية ومنهامناطق القاهرة  مع اربطه وي

 المشاريع اإلقليمية والوطنية8الشكل  
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هذا التقاطع   ويوفر.  في األطراف الشمالية للمدينة  الصحراوي   اإلسكندرية  -يق القاهرةطر تقاطع الطريق الدائري اإلقليمي مع   •

اإلدارية   والعاصمة  والفيوم  النيل  دلتا  مناطق  مع  مباشر  إقليمي  وطريق ربط  الجديدة  العمرانية  واملجتمعات  الجديدة 

 .  السويس وطريق اإلسماعيلية وطريق العين السخنة 

مناطق القاهرة الكبرى للمدينة ويربطها مع  مدخل شمالي  يوفر    والذي  يتقاطع محور روض الفرج مع الطريق الدائري األوسط •

 . من ناحية الغربالشرق والساحل الشمالي في العلمين والضبعة ناحية شبرا من الشمالية في 

 عن طريق خدمات النقل الجماعي على الطرق والسكك الحديديةمدينة السادس من أكتوبر بمناطق القاهرة الكبرى ربط 

 مليون نسمة  3.25ويقدر أن يزيد عدد السكان ليصل  .  20203حوالي مليوني نسمة في عام  مدينة السادس من أكتوبر  بلغ عدد سكان  

ومن .  والسكاني في املدينة إلى زيادة عدد الرحالت من وإلي مناطق القاهرة الكبرى استمرار النمو الحضري    وسيؤدي.  20309بحلول عام  

 .20309يوميا بحلول عام    رحلةمليون    3.6  مدينة السادس من أكتوبر ومناطق القاهرة الكبرى إلى  بين   الركاب  عدد رحالتاملتوقع أن يصل  

 
ً
بحلول    الجماعي اإلقليمي لنقل  جديدة ل خدمات  أن يوفر مختلف األطراف ذوي الصلة  من املتوقع   ،للطلب املتزايد على النقل  واستجابة

 في توفيرها في اآلونة األخيرة والتي تشمل: أو قد يكونوا شرعوا 2030عام 

يربط أحادي  قطار    خط  إنشاءوزارة النقل على  تعمل  :  بمدينة السادس من أكتوبر  (مونوريل)  القطار األحادي  مشروعخط   .1

  148,000لخط في بداية تشغيله  هذا ا  خدمأن يومن املتوقع  .  بوسط الجيزة   مدينة السادس من أكتوبر بمنطقة املهندسين 

 .  20يومًيا راكب 500,000عة قصوى متوقعة تبلغ يومًيا بس اكبر 

بين  .2 السريع  االتوبيس  الجيزة  مشروع  أكتوبر ومحافظة  السادس من  وبرنامج   الجيزة  ومحافظة  اإلسكان وزارة  تعمل  :  مدينة 

مدينة السادس من  يربط  أتوبيس سريعبناء خط ومعهد سياسات النقل والتطوير على االمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

.  معهد سياسات النقل والتطوير دراسة الجدوى األولية لهذا الخط  وقد استكمل.  بميدان الجيزة  منطقة وسط الجيزةبأكتوبر  

  7يومًيا اكبر   500,000عة قصوى متوقعة تبلغ بس يومًيا اكب ر  126,000لخط في بداية تشغيله هذا ا خدم ومن املتوقع أن ي

 .  طاقتهالعمل بكامل عند 

القاهرة  ومدينة ضواحي مدينة السادس من أكتوبر يربط بين تعمل وزارة النقل على خط املترو الرابع الذي  خط املترو الرابع: .3

ربط توهي مرحلة    ،إنشائهبتمويل املرحلة األولى من    النقلوزارة  وقامت  .  وسط وقلب القاهرة الكبرى منطقة    من خالل  الجديدة

 . 6مليار يورو من وكالة اليابان للتعاون الدولي 1.75بقيمة  روض ميسرةأكتوبر بالفسطاط، من خالل قمدينة السادس من 

ربط العين  ي من ثالث مراحل  إلنشاء خط سكة حديد فائق السرعة  تخطط وزارة النقل    :السرعة  فائقةالسكك الحديدية   .4

تربط املرحلة األولى وس.  21من خالل مدينة السادس من أكتوبر  واإلسكندريةوالعاصمة اإلدارية الجديدة بالعلمين  السخنة  

مع املرحلة النهائية من عملية تقديم العطاءات  وصلت إلى  وقد    مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة اإلدارية   من املشروع

 22. اتحادين يتنافسان على إنشائه

النقل    شبكة مواصالت مصر .5 بدأت شركة مواصالت مصراملستدام()مشروع  تشغيل سبعة خطوط    في  2020مارس    في  : 

وتهدف هذه الخدمة إلى الحد من انبعاثات .  ومحطة مترو القاهرةالسادس من أكتوبر و  مدينتي الشيخ زايدت تربط بين  حافال 

 ويشكل هذا . أكثر استدامةنحو خيارات تنقل  املركبات الخاصة  من خالل التحول عن    الهواء جودة  وتحسين    الدفيئة  غازاتال

 .  23وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي  اإلسكان ووزارة  البيئة وزارة وع جزء من مشروع النقل املستدام الذي أطلقته املشر 
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إقليمية جديدة لنقل البضائع والركاب   إنشاء محاور دولية و

  ،دعم مطار القاهرة الدولي  فيالرئيس ي    إذ يتمثل هدفه  ،2016في عام  مطار سفنكس الدولي    أنش ئ   :مطار سفنكس الدولي .1

املقرر أن يقدم املطار خدماته   وكان من.  شرق القاهرة الكبرى   مناطقفي    ةعلى الطرق الرئيسيوالحد من االزدحام املروري  

 .  24محافظتي الفيوم وبني سويف املجاورة مثلواملحافظات  مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايدإلى 

وخصصت له قطعة أرض . مطار السادس من أكتوبر: من املزمع أن يتم إنشائه املطار في السادس من أكتوبر الجديدة .2

 25. فعلًيا في املخطط الرئيس ي للمدينة

الهيئة العامة   يلزم  2561/2018أصدر رئيس الوزراء املرسوم رقم    ،2018في عام    : الجاف  ميناء السادس من أكتوبر  .3

ويهدف هذا .  26ميناء السادس من أكتوبر الجاف على طريق الواحات  بإنشاء    النقلالتابعة لوزارة  للموانئ البرية والجافة  

وذلك لتخفيف الضغط  الشحن والتخزين في املنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر  إلى تحسين قدرات  املشروع  

 .  27وتقليل أوقات انتظار البضائع في املوانئ  والدخيلةعلى ميناء اإلسكندرية 

 املشاريع املحلية 

 

 المشاريع المحلية 9الشكل  

    

 طرق حضرية بدون تقاطعات 

وزارة اإلسكان حاليا    لذا تعمل.  وزارة اإلسكان وجهاز مدينة السادس من أكتوبرول أعمال  اجد  فياالزدحام املروري    معدل تخفيف  يرتفع 

.  (وطريق البوليفارد  وطريق جمال عبد الناصر  املوازي الطريق املركزي والطريق  )مناطق حضرية داخلية  أربعة منها في    جسرا  14  على إنشاء

 .  28داخل مدينة السادس من أكتوبرلضمان سالسة حركة املرور    على املستوى الواحدإلى القضاء على التقاطعات    الجسور يهدف إنشاء  
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كما  .  املستوى الواحد على طريق الواحات بالجسور للحد من حوادث السير  جميع املنعطفات علىاستبدال  إلى    اإلسكان وتهدف وزارة  

 . 28على طريق الواحات أربعة جسور للمشاة إنشاء يجري 

  وتنظيمهقطاع النقل الجماعي شبه الرسمي على الصبغة الرسمية إضفاء 

وكانت الوسائل  .  النقل الجماعي شبه الرسمي في إصدار تراخيص محلية ملشغلي  ، شرع جهاز مدينة السادس من أكتوبر  2019في عام  

البيك أب املحظورةبهدف استبدال    والحافالت الصغيرةسيارات امليني فان  املستهدفة هي    قدم .  حالًيا  الشاحنات الصغيرة وشاحنات 

 .  2019رخصة للميكروباص في  188ترخيص لسيارات امليني الفان و  500في البداية  جهاز مدينة السادس من أكتوبر

توفير خدمات    فإنه يواصل  ،ومع ذلك.  11ل داخل املدينة  العمالتوكتوك من    حظر جهاز مدينة السادس من أكتوبر  ،2019عام    أوائلوفي  

 .  9الرئيسية للمدينة  الطرق عن محدودة داخل املنطقة في أماكن بعيدة 

 املدينةداخل  الرسمية االستثمار في خدمات الحافالت

، في ماندولين الباطن مع املشغل    تعاقدت من، والتي  وحدة تنظيم النقلخطوط الحافالت الجديدة التي تديرها    شرعت  ،2019في عام  و

حل  إلى الخدمة تهدف هذه و .  بين املدن  النقلشبكة باعتبارها مغذيات ل الرسمي داخل مدينة السادس من أكتوبر النقلتقديم خدمات 

 . 30مشاكل النقل داخل املدن 

النقل الجماعي شبه الرسمي  تواجه الخدمة منافسة شرسة من   ، يعد  لذا.  املدينةمن الرحالت داخل    %74  توفير  املسؤول عنقطاع 

 . 9لتوفير خدمات موثوقة وجذابة للركاب أمران أساسيان املزيد من االستثمارات توفير التخطيط الفعال للشبكة و 

 للتنقل النشطبالبنية التحتية  املسبقاالهتمام 

محور جمال    علىللدراجات بطول كيلومترين وممرات للمشاة    ملسارا  ا تجريبيً جهاز مدينة السادس من أكتوبر مشروعً أنشأ    ،2018في عام  

الناصر  الجديدة  .  عبد  التحتية  البنية  عملية    للتنقلتعد  من  جزًءا  يشمل مساحات    للمحور   الشامل  التطوير النشط    خضراءالذي 

 .  31امليادينالعديد من وتحسين املحيطة  وتطوير الشوارع 

غرض حاجة إلى مزيد من االهتمام السياس ي واالستثمارات ل  ثمةهناك    ،ومع ذلك.  النشط  االهتمام املتزايد بالتنقلُيظهر املشروع التجريبي  

 . املركزي  الطريقالطرق الرئيسية ذات الكثافة املرورية العالية مثل  على للتنقل النشطخطيط وتنفيذ بنية تحتية ت

 الحضري بمنهجية التنقلتحديد أولويات األطراف ذوي الصلة فيما يتعلق  . 3.1.2

 المنهجية  . 3.1.2.1

مجموعة من املصالح    الكل منه  يكون   األطراف ذوي الصلة  طائفة واسعة من بين    التعاون على    لنقلوالتنقل  التخطيط ل  عملية  تنطوي 

 . ( 2016 ،أرسينيو وآخرون )واألولويات 

الصلةقائمة    مراجعةسيجري   نطاقها عند االقتضاء  األطراف ذوي  الصلة في سجل    القائمة  وستدرج هذه.  وتوسيع  إذ  .  األطراف ذوي 

  ( وصالحياته وهيكله التنظيمي   تأسيسهتاريخ   و  انتسابهمثل    طرف من األطراف ذوي الصلةعن كل    تفصيليةمعلومات    السجليتضمن  

 (1انظر الجدول )

  وهي: وظيفية وفقا لحجم أو نوع عملهم فئات تنقسم األطراف ذوي الصلة إلى

املحلية • واإلقليمي   : اإلقليمية  /الحكومات  املحلي  املستوى  على  العاملة  الحكومية  الجهات  من  الصلة  ذوي  مدينة   األطراف  أو 

 . .  مثل السلطات واإلدارات العامة ومناطق القاهرة الكبرى السادس من أكتوبر  
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 . التابعة للحكومات املركزيةالوزارات والسلطات الوطنية  : الحكومة الوطنية •

مثل    العاملون في مجال االستثمارات املالية   والدوليون األطراف ذوي الصلة الوطنيون    :ن املؤسسات املاليةاألطراف ذوي الصلة م •

 .  والجهات املانحة البنوك 

   أكتوبر وزوارها املتنقلين في املدينة بصفة يومية. مدينة السادس من مواطنو  :الجمهور  •

برنامج  بمدينة السادس من أكتوبر مثل  ولديها مشاريع تتعلق  القاهرة الكبرى    املنظمات التي تعمل في  :منظمات التنمية الدولية •

 .  وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي و معهد سياسات النقل والتطويراالمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

وقطاع النقل مصر  ومواصالتفل يأوبر وسو  مثل خدمات النقل الخاصة ومشغلي  جميع مقدمي  :خدمات النقل الخاصة و مقدم •

 .  شبه الرسمي

من القطاع الخاص في مجال توليد االستثمارات في قطاع النقل والتي تشمل املجمعات  : جميع املستثمرين  ون الحضريون املطور  •

 .  ومجمعات املكاتب والشركات املحلية الصغيرة واملراكز التجارية السكنية

الفئة 

 الوظيفية

ذي   الطرف  اسم 

 الصلة

باللغة   االسم 

 العربية

تاريخ   االنتساب 

 التأسيس

الهيكل  النطاق النوع

 التنظيمي

عامة/ 

 خاصة

حكومة 

 وطنية 

املجتمعات  هيئة 

العمرانية  

 الجديدة 

هيئة  

املجتمعات 

العمرانية  

 الجديدة 

وزارة 

 اإلسكان 

نوفمبر  

1979 

 عامة رابط وطني سلطة 

 نموذج سجل األطراف ذوي الصلة  1جدول 

الصلة   ذوي  األطراف  على    هذه  ستعتمدو .  املفترضة  نظرهم  اتوأولوياتهم حسب وجه سنحدد مصالح  لهؤالء  الرسمية    املهامالعملية 

 .  االفتراضات بوضوح على هذا النحو كما ستحدد. وحكم الخبراء األطراف

املتوقع أن يجرى  ومن . الرسمية واملسائلالعمل  حلقاتالرئيسيين من خالل األطراف ذوي الصلة  واألولويات مع املصالح سنقيم مبدئًيا

الثالثة  متابعة  ك  ذلك مصادر)للمرحلة  على  ذلك.  التمويل(  البحث  توفر  ،ومع  لعدم  وأولويات   ،التمويل  ونظًرا  مصالح  تمثيل  سيتم 

سند هذه الفئات ،  وعقب تصنيف األطراف ذوي الصلة إلى فئات وظيفية  ، هذه الحالة  وفي.  األدوار  توزيعمن خالل    األطراف ذوي الصلة
ُ
ت

 كل عضو في الفريق   طلعضوسي .  وقدراتهم   ووالياتهم   لترتيبهمالفريق لتمثيل أولوياتهم وفًقا  إلى عضو واحد أو أكثر من أعضاء  يفية  الوظ

 : فئة محددةفي كل  الخاصة باألطراف ذوي الصلةاملعلومات التالية  بدراسة

 .  وجودهم ونطاق عملهم إلثبات الوثائق القانونية الرئيسية  •

 . مع املجموعات األخرى م الوظيفية وعالقته الفئاتفي  ترتيبهم •

 عملهم. سير  •

 . أولوياتهم ومشاريعهم •

األولويات (  1)  األولويات إلى فئتين   تقسم  ،لذلك.  والياتهم  في نطاقفي بعض الحاالت ال تندرج بعض أنشطة األطراف ذوي الصلة مباشرة  

 . أولويات كل فئة من األعلى إلى األدنى وستصنف. األولويات حسب النشاط (2و)حسب الوالية 

ومن ثم تنقيحها على أساس ترتيب كل وظيفية    فئةأولويات كل    تجميع يتم    ،ومناقشتهااألطراف ذوي الصلة  بعد تجميع أولويات جميع  

 (11)الشكل . منها
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   أولويات األطراف ذوي الصلة من خالل تمثيل األدوارعملية تحديد  10الشكل  

 النتائج  . 3.1.2.2
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 تحويل التنقل لصالح األشخاص والبيئة •

الدعوة إلى إنشاء أنظمة نقل جماعي مستدامة وفعالة من حيث الموارد )مثل النقل  •
 السريع بالحافالت( 

 زيادة إمكانية حصول السكان على الخدمات والفرص.  •

 التخفيف من آثار تغير المناخ وتحسين جودة الهواء.  •

 الدعوة إلى إنشاء مدن يمكن التنقل فيها مشيا مع توفر إمكانية التنقل النشط.  •

مبادرة 
التنقل  

الحضري  
 التحويلي 

معهد 
سياسات  
النقل  

 والتطوير

 
برنامج االمم 

المتحدة 
للمستوطنات 

 البشرية

األمم  برنامج 
المتحدة  
 اإلنمائي 

المنظمات 
 الدولية
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 : وضع أهداف ذكية 2-5النشاط  . 3.2

 وضع أهداف ذكية  . 3.2.1

 المنهجية . 3.2.1.1

األهداف لاللتزامات  تمثل  واقعية  األكثر  تحقيق  .  الشكل  تضمن  الحضري  إذ  التنقل  مخطط  وضع  عملية  مراحل  جميع  في  األهداف 

 .  طاملراحل الالحقة من املخطتساعد على إنشاء آليات للرصد والتقييم في كما  املستدام

عملية وضع املخطط   ومحددة بإطار زمني( للتمكن من إدارة  ويمكن قياسها وتحقيقها  محددةو اقعية  و )  يجب أن تكون األهداف ذكية 

 14. متخذةذلك املساعدة في وضع مؤشرات واضحة لقياس نجاح أي تدابير بأكملها وك

إنمائي    وتتلخص إنشاء مخطط  في  األهداف  لوضع  الرئيسية  )النشاط    إداري األهداف  كانت  1-6لإلجراءات  إذا  ما  وتقييم    مجموعة ( 

 : ذكية كما يلياليجب أن تكون األهداف  ،لذا. 14أهداف الرؤية أم ال تلبي التدابير املعتمدة 

أو نوعية مفهومة وشائعة االستخدام لدى األطراف    /: يجب تحديد األهداف بدقة باستخدام مصطلحات كمية ومحددة •

 .  ذوي الصلة 

 الوضع الراهن نفس أطر القياس الكمية والنوعية التي استخدمها االستشاري في تقييم  ينبغي أن تتبع األهداف    :قابلة للقياس •

 . تقييم أثر التدابير املتخذة في املرحلة األولى من املخطط لغرضووضع السيناريوهات  التنقل الحضري(تشخيص )

الفنية واملاليةقابلة للتحقيق • الناحية  للتنفيذ من  تو   : يجب أن تكون األهداف قابلة  فر املوارد لدى األطراف ذوي  احسب 

 .  الصلة

رؤية تحسين التنقل الحضري وأهداف التنقل الحضري اإلقليمية    يجب أن تكون األهداف متوافقة مع أهداف  :ذات صلة •

 .  والوطنية 

 .  يجب أن تتضمن األهداف على تواريخ رئيسية لتحقيقها :محددة بإطار زمني  •

 عملية وضع األهداف الذكية11الشكل  



 

22 
 

ا من التجارب ندرس أيضا عددً وس .  (12الشكل  انظر  )  أهداف الرؤية العليايضطلع االستشاري بوضع قائمة باألهداف على أساس    على أن 

السكان  العاملية   من حيث عدد  مماثلة  ذات ظروف  مدن  ونفذت  والتي    واملساحةمن  على   مخططاتوضعت  قائمة  الحضري  للتنقل 

 . أهداف

 النتائج  . 3.2.1.2

أهداف الرؤية    التنقل الحضري أو تحقيقالتصدي لتحديات  عمليات  تتمثل الغاية من وضع األهداف في قياس ومتابعة التقدم املحرز في  

 . (13انظر الشكل )ستة أهداف  وقد وضع االستشاري . املحددة في املرحلة األولى من املخطط

 داخل املدينة %30عدد الحوادث بنسبة  تخفيض -1

.  مدينة السادس من أكتوبروأشياء أخرى داخل  املشاة  ببعضها واصدام املركبات ب  املركباتاصطدامات  جميع أنواع  تشمل الحوادث  

داخل   في الشوارع ومرافق النقل العاموالعنف القائم على النوع االجتماعي  حوادث السرقة والعنف القائم على أساس العرق  ال  كما تشمل

ستخدم سجالت شرطة املرور لحساب عددها املرجعي في عام  .  املدينة
ُ
ية رصد  وتقتض ي عمل.  2030واألرقام املستهدفة في عام    2020وت

 .  والتبليغشرطة املرور املحلية في عمليات الرصد وجمع البيانات إدارة التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف مشاركة نشطة من جانب 

 %30بنسبة الجماعي الداخلي ت النقل الرضا عن خدما معدل زيادة -2

الركاب   رضا  معدل  قياس  ليكرتيتم  مقياس  باستخدام  جوانب  نقاط    من سبعة  خمسة  من  النطاق املؤلف  الجوانب  هذه  وتشمل 

العام عن خدمات بلغ معدل الرضا    ، 2020في عام  و.  وحرية االختيار  والراحة  والسالمة  التنقلقت  و و   والتعريفة  والجدول الزمني   الجغرافي

وينبغي التركيز    نقطة  % 4.0  2030املستهدف لعام    العامويبلغ معدل الرضا  .  نقطة  9%  3.1  مدينة السادس من أكتوبرالنقل الجماعي في  

 .  2020نقطة على التوالي في عام  2.8و  3.0والتي سجلت أي الراحة والسالمة  الجوانب األقل تقييما بشكل خاص على

   تتم بوسائل تنقل نشط داخل املدينةثلث الرحالت  -3

النشط  وتشكل   التنقل  الرحالت  .  املخططا من  جزءا أساسيً زيادة رحالت  يزيد عدد  أن  املتوقع  السادس من ومن  في مدينة  الداخلية 

بينما يستهدف أن يصل عدد التنقل ، 20309رحلة في اليوم في عام   4,350,719إلى  2020رحلة في اليوم في عام  2,188,450أكتوبر من 

من الزيادة  %30وينبغي أن تجتذب وسائل التنقل النشط  .من إجمالي الرحالت داخل املدينة( %11)  رحلة في اليوم 856,225 ط إلىشالن

 .  92030و   2020بواسطة السيارات الخاصة بين عامي  الخطية في الرحالت الداخلية

 % 30بين وسائل النقل العام والسيارات الخاصة إلى الرحلة  مدةفي الفارق تقليص  -4

وقًتا أطول بالنسبة للرحالت بين مدينة السادس من أكتوبر ومناطق وسط القاهرة الكبرى، تستغرق وسائل النقل العام في املتوسط  

الفارق في زمن الرحلة  والهدف من ذلك هو تقليص . 32. لكل رحلة مش ي  كم  5.1بما في ذلك متوسط  ،من السيارات الخاصة %60بنسبة 

 .  2030بحلول عام  كم 1.0متوسط مسافة املش ي لكل رحلة إلى وتقليص  %30إلى 

 2030جميع وسائل النقل العام بحلول عام رحلة من  6,170,000 توفير -5

تنطلق من  داخل املدن وبينها 2030بحلول  رحلة في اليوم 6,170,000إلى  لتصل وسائل النقل العام زيادة رحالت الهدف العام في يتمثل 

  25ويجب أن تزيد رحالت الحافالت املحلية الخاصة بهيئة املجتمعات العمرانية الجديدة بمقدار  .  السادس من أكتوبر وتنتهي فيهامدينة  

  % 74  وفرتوالتي    شبه الرسمي النقل  االعتماد على شبكات    وتقليل  السيارات الخاصةالرحالت بمن أجل اجتذاب عدد متزايد من    ضعًفا

الرحالت الداخلية التابعة لهيئة النقل بالقاهرة بمقدار خمسة أضعاف لدعم  تزيد    وينبغي أن . 20209ة في عام من الرحالت داخل املدين



 

23 
 

النقل السريع بالحافالت والقطار األحادي بحلول عام   في عدد   والبد أن تقتصر.  2030مليون رحلة محتملة بواسطة خطوط  الزيادة 

في    %1.16من    وسائل النقل الخاصةب  الرحالتنسبة    األمر الذي يؤدي إلى انخفاض،  %42على  وسائل النقل الخاصة    الرحالت بواسطة

 . 20309% في عام  5.11إلى  2020عام 

 %7 النقل إلى وسائل غازات الدفيئة الناتجة عنالمن ارتفاع انبعاثات الحد  -6

 من  1,740,105دفيئة تعادل  ن أكتوبر في الوقت الراهن غازات  في مدينة السادس متنتج أنشطة النقل   
ً
.  ثاني أكسيد الكربون سنوًيا  طنا

غازات الدفيئة الفي إجمالي انبعاثات    مما سنجم عنه زيادة حتمية  2030بحلول عام   ومن املتوقع أن يتضاعف عدد الرحالت في املدينة

االنبعاثات  الفرد من    حصة وهو ما يعني خفض    ،%7  بحيث ال تتعدىالحد من الزيادة    هو  الهدف  إذن فإن.  النقلأنشطة    الناجمة عن 

ل التشخيص   .  9%46  بنسبة  غازات الدفيئة لالسنوية  القياس طوال مرحلة  وتحديد األهداف   ( السنة األساسية)يتم توحيد منهجيات 

 . (3-5مؤشرات القياس الواردة في امللحق )راجع . )السنة املستهدفة(تقدم املحرز واملتابعة املستقبلية لل

 األهداف الذكية 12الشكل  

 

 الفعالة   التدابيرمن الخطوة السادسة: وضع مجموعة   . 4

دوًرا حيوًيا في زيادة    على التدابير  ف ذوي الصلةفيما بين األطرا يؤدي االتفاق  و .  األدوات الالزمة لتحقيق األهداف والغايات  هي  التدابير

.  األطراف ذوي الصلة تماش ى مع أولويات  تذات صلة وقابلة للتنفيذ    تدابيراالستشاري    يضع  لذا،.  رفع فعاليتهافرص تحقيق األهداف و 

  :وتتألف الخطوة السادسة من ثالثة أنشطة على النحو التالي

 فعالية التدابيرأكثر تحديد  :1-6 النشاط . 4.1

يليها .  على أساس فعاليتها وواقعيتها في حدود املوارد املتاحة  التدابيرتحدد أولويات   ويبدأ النشاط بوضع قائمة أولية بالتدابير املمكنة 

 .  للتدابيرعملية تقييم لوضع القائمة النهائية 
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 لتحقيق األهداف  قابلة للتنفيذ تدابير وضع . 4.1.1

 المنهجية . 4.1.1.1

وإدارة    وتدخالت تخطيط  الحضري   القابلة للتنفيذ مجموعة متنوعة من اإلصالحات املتعلقة بسياسات التنقل  التدابير تشمل مجموعة  

 .  2030عام وتدخالت إدارة حركة املرور املصممة لتحقيق األهداف بحلول ومشاريع البنى التحتية  النقل العام

ومستويات امليزانية املقدرة وما إلى ذلك(    ،والسياسة  ، )أي البنية التحتيةألهداف املحددة  حسب نوعه وابدقة    تدبيروسيجري تحديد كل  

 .(2)انظر الجدول  والجدول الزمني 

اإلجراءات  امليزانية املقدرة  الجدول الزمني الفئة  اإلجراء الهدف 

 املترابطة

من  75 تتم %  املدينة  داخل  الرحالت 

 بواسطة وسائل النقل النشطة 

من  1-1 شبكة  إنشاء   :

 مسارات الدراجات 

 2-2و 1-2 متوسطة  متوسط األجل بنية تحتية 

   مخطط أولي لقائمة اإلجراءات 2جدول 

 النتائج  . 4.1.1.2

فعلى .  التدابيرخالل هذه    سيتم تناولها من(  وينقسم كل هدف إلى مجاالت تدخل )موضوعات

في جميع خدمات النقل  %30ض عدد الحوادث بنسبة تخفي" يشمل الهدف األول  ،سبيل املثال

  ممرات  سالمة   زيادةمثل "موضوعات  "  2030بحلول عام    (املركبات واملحطات)العام املحلية  

 .  "في املحطات واملركباتواألمن السالمة  زيادة" و "املشاة والدراجات

النشاط    أثمر .  (بامللحق )د(  4-5البند  انظر  )ا  موضوعً   17حسب    مصنفين تدبير    39عن  هذا 

البنية الجدول الزمني وامليزانية التقديرية مثل    مستويات  من حيث  التدابير  هذه  أنواع   وتتفاوت

بين   الترابطاملحددة على إبراز أوجه  التدابير  وساعد الترابط بين  .  أو األنظمة أو اإلدارةالتحتية

 .  التدابيرالتي تدعم فيما بعد عملية وضع مجموعة التدابير 

امليزانية  الجدول الزمني النوع  التدابير  الرقم املوضوع  الرقم الهدف

 املقدرة 

التدابير 

 املترابطة

تخفيض عدد الحوادث  

% في  30والحوادث بنسبة 

جميع خدمات النقل العام 

املحلي )املركبات واملحطات(  

 2030بحلول عام 

زيادة سالمة  1

ممرات املشاة 

 والدراجات 

تقليل السرعة في التقاطعات   1

إنشاء  الرئيسية من خالل 

آليات الحد من سرعة 

 املركبات 

بنية 

 تحتية

 10 متوسطة   متوسط األجل

توفير شبكة مشاة متكاملة  2

 متصلة و 
بنية 

 تحتية

 20و 3 مرتفعة  طويل 

 25و 24و

للمشاة   إنشاء ممرات آمنة 3

 بالقرب من جميع املعالم

 ونقاط التقاطع  الرئيسية

بنية 

 تحتية

متوسط إلى  

 طويل 

منخفضة إلى  

 متوسطة

 24و 1

  نموذج لقائمة التدابير 3جدول 

 إجراءات الخطوة السادسة 13الشكل  
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 جراءات عملية التقييم وتحديد األولويات إ . 4.1.2

 المنهجية  . 4.1.2.1

وأهدافه والتغلب على  املخططتقييم التدبير هو عملية تحديد أنسب تدابير السياسات وأكثرها فعالية من حيث التكلفة لتحقيق رؤية 

أال    يتعين   ،أنه  بيد.  أمام املدينةالخيارات    إلتاحة أكبر قدر منمجموعة كبيرة ومتنوعة من التدابير  إنشاءومن املهم  .  املستبانةالتحديات  

 . 33بل مجموعة تدابير موجزة وفعالة وواقعية املنشودةقائمة واسعة من التدابير مجرد  وضع املخططعملية تكون 

 األهداف: 

 . املخططفعالية وفًقا ألهداف األكثر تحديد التدابير  •

 .  الجمهور تحديد اإلجراءات األكثر واقعية العتمادها من قبل األطراف ذوي الصلة و  •

 .  قائمة بالتدابير النهائية وضع  •

 :عملية التقييم

 ثالثة معايير رئيسية: بناًء علىتقييم كل تدبير  ويجرى . يتبع نشاط تقييم املقاييس عملية تقييم مرجحة 

 .  اإلجمالية(الدرجة % من 50) فاعلية تحقيق األهداف •

 . املحددة فاعلية تحقيق األهداف .أ

 . فاعلية تحقيق جميع األهداف األخرى  .ب

 .  اإلجمالية(الدرجة % من 20) الجمهور األطراف ذوي الصلة و  قبول مدى  •

 (0)انظر القسم  األطراف ذوي الصلة قبول مدى  .أ

 .  بامللحق ح( 8- 5لتدابير املتخذة وفًقا الستبيان التقييم )انظر البند ل الجمهور  قبول مدى  .ب

 .  اإلجمالية(الدرجة % من 30الجدوى االقتصادية حسب املوارد املتاحة واملحتملة ) •

أو أعلى ستكون مؤهلة إلى   5.3التدابير التي يبلغ مجموع نقاطها    5إلى    1تحتسب الدرجة اإلجمالية لكل تدبير على مقياس ليكرت من  

 .  (15قائمة التدابير النهائية )انظر الشكل 

 

 عملية تقييم التدابير 14الشكل  
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 النتائج  . 4.1.2.2

استناًدا تنقيح هذه القائمة    وجرى .  أو أعلى  5  /5.3  حصلوا على تقييم  تدبير  22  تضموالتي  نهائية    قبل  قائمةعن  أثمرت عملية التقييم  

أو دمجها أو إعادة    التدابيريتم تصفية بعض    ،ومن ثم.  الدروس املستفادة من تجارب املدن األخرى في مرحلتي التصميم والتنفيذ  إلى

موشر باألهداف املوضوعية واملحددة والتي يمكن قياسها    التدابيرويرفق ب.  (16إجراء )راجع الشكل    15  القائمة النهائية  تضم.  تعريفها

)و( الخاص  امللحق  ب  6- 5  البند  تحقيق األهداف )راجع  فيلنجاحها    الدقيقة  املتابعةلضمان  ة ومحددة بإطار زمني  وتحقيقها وذات صل

 .  ملؤشرات(با

لهذا    واحد فقط  تدبيروضع    ،"%7  بحيث ال تتجاوز غازات الدفيئة من النقل  الانبعاثات    زيادةوفيما يتعلق بالهدف السادس "الحد من  

بشكل غير مباشر الهدف السادس كما يتضح من نتائج   تتناول بيد أن العديد من التدابير . الدرجة املقبولة  الهدف وجاء تقييمه أقل من

 .  (4تحقيق الهدف السادس )انظر الجدول  فيفعاليتها 

 الدرجة فعالية تحقيق الهدف السادس

 00. 4 زيادة توافر الخدمة 

 67. 4 تصلة واملأكتوبر بمسارات الدراجات املباشرة  6ربط جميع مناطق 

إنشاء مساحات ركن الدراجات بالقرب من املعالم الرئيسية بمدينة السادس من  

 أكتوبر 

4 .67 

متكاملة )شبكة  العام  النقل  وسائل  مع  الدراجات  ركوب  تبديل   ،دمج    ،محطات 

 مواقف دراجات في املحطات( 

4 .67 

 33. 4 الوحيد /األخير  /الدراجة الستخدامه كخيار تنقل امليل األول  تقاسمتطبيق نظام 

الوطنية للمعايير  وفًقا  األرصفة  الرئيسية   إنشاء  الشوارع  جميع  في  )الدولية( 

 والفرعية 

4 .33 

 33. 4 لجميع األرصفة والطرق وتنفيذها لعمليات الصيانة الدورية وضع جدول زمني 

 نموذج تقييم فعالية تحقيق الهدف السادس 4جدول 
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 األهداف الذكية: 

 نموذج مصفوفة تقييم التدابير 5جدول 

 

ر التدابي األهداف  مدى فعالية   

تحقيق  

األهداف  

 الخاصة 

 

  قبول  مدى 

 ذوي  األطراف

 الصلة

مردودية 

 اإلنفاق 

مدى فعالية  

تحقيق األهداف 

 األخرى 

 

مدى قبول  

الجمهور 

( استبيان)  

 

الدرج

ة 

 الكلية

 

الدرجة  

الكلية 

 املرجحة

 الدرجة الكلية  الدرجة الكلية  الدرجة الكلية  الدرجة الكلية 

 

 

 

 

تخفيض عدد الحوادث بنسبة 

في جميع خدمات النقل العام   30%

املحلية )املركبات واملحطات( 

 2030 بحلول عام

 التقاطعات الرئيسية تقليل السرعة في 

من خالل إنشاء آليات الحد من سرعة 

 املركبات 

5.0 3.8 5.0 1.6 4.0 3.9 4.1 

 توفير شبكة مشاة متكاملة ومتصلة 
3.5 2.5 2.3 2.7 4.6 3.1 3.0 

 إنشاء ممرات آمنة للمشاة بالقرب 

 التقاطع   ونقاط الرئيسية املعالم جميع من
5.0 4.0 4.8 2.7 4.7 4.2 4.3 

تحديد أنواع املركبات التي تتسبب في ارتفاع  

  املركبات مجمعاتمعدالت الحوادث وتنظيم 

 ذلك على بناء الشوارع في

 

3.0 

 

2.8 

 

2.8 

 

1.4 

 

4.3 

 

2.8 

 

2.7 

وضع استراتيجية أمنية، مثل تركيب كاميرات  

 في املحطات وعلى املركبات 

 

2.3 

 

4.0 

 

2.0 

 

1.4 

 

4.2 

 

2.8 

 

2.4 

 واملناطقتهيئة ظروف أكثر أماًنا في املحطات 

 إضاءة توفير املثال سبيل على) بها املحيطة

 (جيدة

3.0 3.3 4.0 2.9 4.5 3.5 3.5 

توفير دورات تدريبية بشأن السالمة واألمن  

 للسائقين وحمالت توعية للركاب 

 

2.3 

 

2.5 

 

2.8 

 

1.8 

 

4.2 

 

2.7 

 

2.5 

ونظام مكافحة إدخال اإلسعافات األولية 

الحرائق في جميع مرافق النقل العام، مثل  

 املركبات واملحطات 

 

3.5 

 

3.0 

 

4.8 

 

1.3 

 

4.3 

 

3.4 

 

3.5 

  مركز كل فيتخصيص قسم/ ضابط شرطة  

 السريع  التبيلغ أجل من رئيس ي

 

2.5 

 

2.3 

 

2.8 

 

1.7 

 

4.1 

 

2.7 

 

2.6 

كم/ ساعة في   30تحديد سرعة قصوى 

 الشوارع  في ساعة /كم 60والشوارع الداخلية 

 الرئيسية 

3.5 1.5 3.5 2.6 3.7 3.0 3.1 



 

28 
 

 (: االستفادة من تجارب اآلخرين 2-6النشاط ) . 4.2

 تحديات وموارد مماثلة  ذاتدن  الدروس المستفادة من م  / جمع المالحظات . 4.2.1

وعلى الرغم من أن األفكار املبتكرة والجريئة ال .  تعد دراسة مختلف التجارب في مختلف املدن مهمة أساسية لتحديد أولويات التدابير

من    املستقاة منها  واملنافع  التدابيرفإن الهدف من هذا النشاط هو تحسين تقدير تكاليف مختلف    توظف دائما كما هو مخطط لها،

 . دراسة التجارب في املدن التي تواجه تحديات وموارد مماثلة خالل

التنقل    مخططاتللمرحلة األولى من املشروع من خالل استعراض    التنقل الحضري   بمخططاتقاعدة املعرفة الخاصة  االستشاري  يوسع  

 .  والعالقة املكانية مع املناطق الحضرية املحيطة  ةالجغرافي  واملساحة  د السكان عد  من حيثالحضري التي وضعت في مدن أخرى مماثلة  

من مدن أخرى في    الخبرات املستقاةاالستشاري    إذ يدمج.  طوال عملية وضع التدابير  املدن األخرى   تستمر عملية استخالص التجارب من 

 .  وإعداد القائمة النهائية للتدابيرنشاط التقييم  وتدابيرالقائمة األولية للتدابير  عملية وضع

  

تقليل السرعة في 

التقاطعات الرئيسية 

من خالل إنشاء آليات  

سرعة الحد من 

 املركبات

زيادة معدل الرضا  

عن خدمة النقل  

 %30الجماعي بنسبة 

 تغيير نسب االستخدام لتصبح: 

 %10تنقل نشط بنسبة  •

التنقل بوسائل النقل  •

 %77العامة بنسبة 

التنقل بالسيارات  •

 % 11.5الخاصة بنسبة 

تقليص الفارق في زمن  

الرحلة بين وسائل  

النقل العام 

والسيارات الخاصة 

 في املدينة  %30إلى 

زيادة رحالت وسائل 

النقل العام لتصل 

رحلة   6,170,000إلى 

 2030بحلول 

الحد من ارتفاع   

انبعاثات غازات 

الدفيئة الناتجة عن  

 %7وسائل النقل إلى 

       اإلجراءات النهائية

تقليل السرعة في  -1

التقاطعات الرئيسية  

من خالل إنشاء آليات 

الحد من سرعة 

 املركبات 

دمج خدمات النقل   -4

الجماعي الداخلي مع 

خدمات النقل  

الخارجي  )محاور  

 التقاطع/ املحطات( 

 

ربط جميع مناطق مدينة  -7

السادس من أكتوبربمسارب مباشرة 

ومتواصلة للدراجات ومن ضمنها  

ت ركن الدراجات  إنشاء مساحا 

 بالقرب من املعالم الرئيسية  

 

إنشاء ممرات   -11

فصل للمركبات التي  

يشغلها عدد كبير من  

 الركاب  

توسيع شبكة   -13

النقل الجماعي 

 ونطاقها 

يحقق هذا الهدف من   

خالل مجموعة تدابير  

مشتركة تحت األهداف  

 الخمس األولى 

توفير شبكة مشاة  -2

 متكاملة ومستمرة

إنشاء نظام مراقبة  -5

الجودة لخدمات 

النقل الجماعي  

)محطات التوقف  

 واملركبات واملرافق( 

 

دمج ركوب الدراجات مع وسائل   -8

النقل العام )شبكة متكاملة، 

محطات تبديل، أماكن انتظار  

 الدراجات في املحطات( 

 

توفير معلومات   -12

الركاب في الوقت 

 الفعلي 

زيادة وتيرة   -14

النقل  خدمات  

الجماعي وساعات 

 تشغيلها 

  

إنشاء ممرات آمنة   -3

للمشاة بالقرب من  

جميع املعالم الرئيسية 

 ونقاط التقاطع  

  . 

وضع حد أقص ى   -6

لعدد الركاب في كل  

مركبة نقل جماعي 

 تجنًبا للسعة الزائدة 

 

توفير خدمات  -15  تنفيذ فكرة مناطق املشاة املؤقتة  -9

نقل عام جديدة  

 )خدمات الحافالت( 

  

إدارة أماكن انتظار السيارات  -10  

من خالل التحكم في عددها و/ أو 

 تكاليفها و/ أو كيفية الوصول إليها 

    

 

 

 قائمة التدابير النهائية15الشكل  
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 وإنشاء مجموعة متكاملة من التدابير  الترابط: استخدام أوجه  3- 6النشاط   . 4.3

 دمج التدابير في مجموعة متكاملة . 4.3.1

 المنهجية . 4.3.1.1

ومن شأن  .  تنفيذها  التي تساعد علىاملحتملة    الترابطالتدابير املؤهلة للقائمة النهائية في مجموعات متكاملة لالستفادة من أوجه    ُتصنف

التصنيف أن  للمواردفسح املجال أمام  ي  هذا  على    واملخططات الحاليةالتدابير واملشاريع  بهذه    املتعلقة  إمكانية تحقيق إدارة متكاملة 

   :املعايير التالية هذه املجموعات جميع  تستوفيوينبغي أن . 14حلي واإلقليمي الصعيدين امل

 . أن تتضمن تدبير واحد على األقل لكل هدف •

 .  ضمان التوازن في توزيع الوقت بين التدابير •

 .  ضمان توازن مستويات امليزانية بين التدابير •

 .  الرحالت القصيرة والطويلة( ،أن تغطي جميع نطاقات الرحالت )داخل املدينة، بين املدن  •

 .  السيارات الخاصة( ،التنقل النشط ،أن تغطي جميع وسائل التنقل )النقل الجماعي •

على .  (  2-1-4االستشاري مجموعة التدابير على أساس الدرجة التراكمية للتدابير املضمنة فيها وفًقا لنشاط التقييم ) انظر البند    يقّيم

على أعلى درجة للمزيد من التنقيح والتعديل الستيفاء جميع املعايير املذكورة أعاله ومن ثم التأهل   أن تخضع املجموعة التي حصلت

 .  لتصبح املجموعة النهائية 
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 النتائج  . 4.3.1.2

وهو  .  بموضوع التوسعاملجموعة األولى    إذ تعني .  ثالث مجموعات مرشحة معنية بثالثة مواضيع  املجموعات فينتيجة عملية إنشاء  تمثلت  

وتتضمن هذه املجموعة التدابير .  يقلل من إنشاء البنى التحتية واملشاريع الجديدة ويركز على توسيع البنى التحتية واملشاريع القائمة

 .  املتعلقة بتوسيع شبكة النقل الجماعي ونطاقها وتهيئة ظروف أكثر أماًنا في املحطات واملناطق املحيطة

الخدمات    ةالثاني  املجموعة  وتركز تعزيز  النقل    وتيرة  زيادةالقائمة عن طريق    التحتية  والبنى على  وساعات تشغيلها   الجماعيخدمات 

توفير خدمات نقل وبنية تحتية جديدة من خالل توفير خدمات نقل عام جديدة   ة فياألخير   املجموعة  وتتمثل.  جودتهاوإنشاء نظام ملراقبة  

 . تصميم شوارع للمشاة وراكبي الدراجات

لكل    دراجاتالإلى    واستناًدا النهائية،  مجموعةالتراكمية  املجموعة  لتكون  مؤهلة  الثالثة  املجموعة  أن  القول  ألولويات  .  يسعنا  ووفًقا 

لتحقيق أقص ى قدر   الداعمة تدابير  الزيادة  من املدن األخرى، ينبغي  والخبرات املستخلصة    الجمهور اف ذوي الصلة ونسب قبول  األطر 

 . (17تدابير )انظر الشكل  10 وتضم املجموعة النهائية. املجموعةمن الفعالية والتكامل في 

 عملية إنشاء المجموعة 16الشكل  

 تفصيل تدابير املجموعة النهائية

 توفير وسائل نقل عام جديدة -1

ويساعد هذا التدبير على تحقيق  .  2030رحلة بحلول    6,170,000إلى    لتصلرحالت وسائل النقل العام  يرمي الهدف السادس إلى زيادة  

ال يوجد  املناطق التي    وتغطية   الحاليةالخدمات    بغية تكملة   ، مثل خدمات الحافالت نقل عام جديدةوسائل  هذا الهدف من خالل توفير  

األولويات الرئيسية لسكان مدينة السادس من أكتوبر    إحدى  في تحقيق  سهم مما ي.  لديها تغطية شبكية محدودة   التي   تغطية شبكية أو   بها

 .  وفًقا الستبيان رضا الركاب في املرحلة األولى
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بين  أساس ي  بشكل  من  السادس  مدينة  في  الجماعي  النقل  خدمات  تعمل 

الحصري  وميدان  القديم  تغطي    السوق  مثل وال  املدينة  من  أخرى  أجزاء 

 . (18الحي املتميز وحدائق أكتوبر )انظر الشكل 

تفتقر إلى هذا   التي أن تغطي خدمات النقل العام الجديدة املناطق    وينبغي

 .  لشبكةوربطها ببقية ا الخدمات

 توفير معلومات الركاب )في الوقت الفعلي(  -2

أدى تعقيد أنماط التنقل اآلخذ في التزايد واتساع نطاق مقدمي الخدمات  

وبدائل التنقل إلى زيادة الطلب على معلومات عالية الجودة وشاملة وحديثة 

الركاب أساًس   وتحدد.  عن  الركاب  إجراء معلومات  وكيفية  ظروف  رحلة    ا 

العام النقل  بواسطة  التدبير.  معينة  تقييم  الستبيان  هذا    ،ووفقا  كان 

 .  الجمهور من جانب تقييًما األعلى  التدبير

الركاب هو تحسين جودة وتجربة استخدام   توفير معلومات  والغرض من 

توفير معلومات شاملة عن عدد  يساهم  كما  .  خدمات النقل العام من خالل توفير معلومات موثوقة لتخطيط الرحالت بصورة منتظمة

وسائل على تحقيق الهدف املتمثل في الحد من    يساعدمما  .  وسائل النقل املتعددة الربط فيما بين   تعزيزعلى    الجماعيمن خدمات النقل  

 . وسائل النقل العام  نسبة استخداموزيادة الخاصة  النقل

من خالل تقديم معلومات عن الجداول الزمنية لطرق    للرحالتالتخطيط  سين  على تح أنظمة معلومات الركاب في الوقت الفعلي    تساعد

 . عن انقطاع الخدماتوتحديثات واستكمال النشطة النقل العام 

 من خالل التحكم في حجمها وتكاليفها وإمكانية الوصول إليها  أماكن انتظار السيارات إدارة  -3

الرئيس ي إلدارة   الهدف  السياراتويتمثل  انتظار  الفعالين إلمدادات    أماكن  واإلدارة  االستخدام  السياراتفي  انتظار  عن طريق   أماكن 

 .  أو إدارة إمدادات محدودة بالفعل /خفض اإلمدادات و

 :أماكن انتظار السياراتوفيما يلي أمثلة على إدارة 

رسم  باإلضافة إلى    يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي على أساس  السيارات    انتظاريمكن فرض رسوم على استخدام مساحة   •

 .  أو رسوم ثابتة تختلف وفقا ملعيار واحد أو عدة معايير

 . مرافق أو أنشطة املوقعيمكن أن يكون الوصول محدًدا بوقت معين بناًء على  •

 تقاسم للذين يتقاسمون السيارات،على سبيل املثال، لتشجيع الناس على    محددة  يمكن تخصيص أماكن انتظار سيارات •

 .  سياراتهم في رحلة العمل

وهي  .  السيارات أداة قوية للتأثير على اختيار الناس لوسيلة التنقل  انتظارتكون إدارة    ،عند تنفيذه باعتباره جزء من مخطط التنقلو 

 التنقل بالتالي يتأثر عدد األشخاص الذين يختارون  عن طلبها و   أماكن انتظار السياراتا عرض  أداة فعالة خاصة في الحاالت التي يقل فيه

 . بالسيارة إلى هذا املوقع املحدد

 متر( 500تغطية شبكة النقل الجماعي الحالية )منطقة تجمع على مساحة  17الشكل  
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 النقل الجماعي الداخلي مع خدمات النقل الخارجي   خدمات دمج -4

ويمكن زيادة كفاءة خدمات النقل الجماعي من خالل دمجها مع خدمات النقل 

إحدى  .  الخارجي إنشاء    لتكاملهاالرئيسية    الطرائقوتتمثل   تقاطع  محاور في 

خدمات النقل الداخلي الربط بين  والسيما  العديد من خدمات النقل    تربط بين 

 .  والخارجي

  جودةعلى تحسين    الربط بين وسائل النقل املتعددةيساعد هذا التقدم نحو  

النقل   خدمات  الداخليوهيكل  أنه  .  الجماعي  معدالت   في  يساهمكما  زيادة 

النقل    تشجيعالو   الرضا خدمات  استخدام  وتقليصعلى   تنقلال  الجماعي 

 .  مختلف جوانب أهداف الرؤية وغاياتها حقق مما ي لخاصةا باملركبات

ثالثة محاور محتملة    تشغيليمكن  ف  ،أكتوبرمدينة السادس من  ب  وفيما يتعلق

ميد.  تقاطعكمحور    بكفاءة فعلي الحصري    ن اويعد  تقاطع  بين    محور  يربط 

النقل   خدمات  والخارجيةمعظم  الداخلية  ذلك .  الجماعي  عدم فإن    ،ومع 

محور الحصري .  لتجربة سلسة  املتنقلين   نقلدون    يحول   تنظيم هذا املحور 

 .  بمدينة السادس من أكتوبرالقاهرة  وسطالذي يربط الشرقي هو الخط 

تقاطع حيوي  لتصبح محور  تؤهلها  بإمكانيات كبيرة  القدر  ليلة  تنطلق من    تتمتع محطة  التي  املستقبلية  التنقل  وذلك بسبب مشاريع 

  ، لن يقتصر األمر على ربط غرب مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة فحسبف . والنقل السريع بالحافالت مثل القطار األحادي ،حطةامل

 .  مثل الفيوم ،بل سيربطها أيًضا بمدن في الجنوب

املترو الرابع وبالتالي، سيكون لديها  آخر محور تقاطع مقترح هو محطة دريم الند على أطراف املدينة والذي سيكون املحطة النهائية لخط  

 . عدة طرق للتنقل تربط النقل الخارجي بالداخلي إمكانيات عالية للعمل كمحور تقاطع بين 

اقبة الجودة لخدمات النقل الجماعي إنشاء نظام -5  مر

الجماعي النقل  أهم جوانب  الجودة  تقييمها من خالل  وي.  تمثل  الراحة والسالمة وتوافر    واملرافقواملركبات    املحطاتمكن  فضال عن 

كما توفر  .  عدد الركاب بالنقل العاموزيادة رضا الركاب وزيادة    في تحسين الخدمات   نتظمة ملراقبة الجودةاملدورات  وتسهم ال .  الخدمات

 . مما يساهم في تعزيز السالمة الصيانة الدورية خدمات

 تشمل عملية مراقبة الجودة املقترحة جميع خدمات النقل الجماعي الحالية في املدينة   ينبغي أن   ،وفيما يخص مدينة السادس من أكتوبر

 . مثل خدمات النقل العام والنقل شبه الرسمي 

  

 محاور التقاطع18الشكل  
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  للمشاة بالقرب من جميع املعالم الرئيسية ونقاط التقاطع إنشاء ممرات آمنة -6

أربعة   ينبغي مراعاة   ،وعند تصميم أو تحسين مرافق عبور املشاة.  الطرق لمشاة عند عبور  السالمة هي الجانب األكثر أهمية بالنسبة ل

   :34جوانب رئيسية

 .السالمة •

 . مستوى الخدمة )عدد املمرات( •

 . التكامل مع الخدمات واملرافق والوجهات املشتركة •

 . للخطرتوفير إمكانية وصول محددة للفئات األكثر عرضة  •

مما يساهم   على الحد من التصادم بين املركبات واملشاة   يساعد هذا التدبير

الحوادث في مدينة السادس من أكتوبر  تخفيضفي تحقيق الهدف املتمثل في 

 .  %30بنسبة  دراجات

 : 34تنقسم ممرات املشاة عموًما إلى ثالث فئات 

 لمشاة عبورهال ينبغيمسافة العبور التي  أن تقلل منهذه األنواع من الوسائل املساعدة  من شأن املساعدة املادية: الوسائل  •

 . وجزر املشاةالجزر البينية بين اتجاهات الطريق  ومن بينها ي حجم املرور الوكذلك تقليل 

االوقت/ا  تقسيم • في  في اإلشاراتهذه األنواع أولوية  تشمل  :  اتألولويلتحكم  ينبغي  .  مثل إشارات املرور   املشاة والتحكم  وال 

 . إال بعد توفير أفضل مزيج من الوسائل املساعدة املادية في املوقع النظر في استخدامها

: تعمل هذه •
ً
  وجهودهمولكنها قد تزيد من وقت تنقل املشاة    على الحد من تصادم املركبات املرافق    املرافق املنفصلة مكانيا

 .  تغيير املستويات أو غيرها من املنعطفاتبسبب الحاجة إلى 

فإن الهدف من هذا التدبير هو إنشاء ممرات آمنة للمشاة في جميع التقاطعات واملعالم الرئيسية في مدينة   ،(20كما هو مبين في الشكل )و 

 . والخدمات التجارية ه املعالم الجامعات واملراكزوتشمل هذ . في الشوارع الرئيسية وتقع أبرز التقاطعات. السادس من أكتوبر

 تصور مواقع مرافق عبور المشاة19الشكل  



 

34 
 

 

آليات    إنشاءتقليل السرعة في التقاطعات الرئيسية من خالل    -7

 الحد من سرعة املركبات 

استخدام تدابير    فيآليات الحد من سرعة املركبات  تتمثل عناصر  

وتنظيمية   املركبات  لتقليلمادية  ظروف    بهدف  سرعات  تحسين 

غير   التنقل  وسائل  ت .  اآلليةمستخدمي  تحسين  كما  على  ركز 

مع الحفاظ   في املناطق املجاورةوإمكانية العيش  السالمة والراحة  

ا التدبير كأداة  هذويستخدم  .  حركة املرور لعلى املستويات الالزمة  

 .  الدراجات /للحد من حوادث التصادم بين املركبات واملشاة

آليات الحد وفيما يخص مدينة السادس من أكتوبر فيفضل إنشاء  

الشوارع الرئيسية للمدينة )انظر   في تقاطعاتمن سرعة املركبات  

 . (21الشكل 

من  -8 السادس  مدينة  مناطق  من    متصلةو   مباشرة  تبمسار أكتوبر    ربط جميع  بالقرب  الدراجات  انتظار  أماكن  مثل  للدراجات 

 املعالم واملحطات الرئيسية 

لضمان    للمدينةمن الضروري تعديل البنية التحتية    ، وسيلة من وسائل النقل اليوميةفي إطار الحث على استخدام الدراجات باعتبارها  

تجربة   تكون  ومريحةر أن  وفعالة وجذابة  آمنة  الدراجات  الحالة.  ومريحة  كوب  دراسات  بعض  حالة  ،وتشير  دراسة  مدينة    ،مثل  مثل 

. مالئمة للدراجات  حتيةت   وبني شبكات    ذلك بسبب إنشاءو الدراجات    استخدام  نسبةفي    مطردة، إلى حدوث زيادة  35إشبيلية في إسبانيا

بحلول    %11إلى    في مدينة السادس من أكتوبر  رحالت التنقل النشطعلى زيادة عدد  بوصفه جزء من الهدف الثالث  سيساعد هذا التدبير  

 .  وتقليل نسبة استخدام املركبات الخاصة   2030عام 

للدراجاتي  إنشاء شبكة  إلى  التدبير  مسارب مباشرة   تضم  هدف هذا 

للدراجات    متصلةو  انتظار  واملحطات  بالقرب  ومساحات  املعالم  من 

. ووسائل النقل بهامرافق املدينة وخدماتها  بغية إدماجها في  الرئيسية  

من   املزيد  تشجيع  إلى  الدراجاتعلى    األشخاصباإلضافة  . ركوب 

 املنافع  ومن بين.  واالختناقات املرورية  التلوثواملساعدة في الحد من  

االجتماعي والحد من   التواصللركوب الدراجات زيادة فرص  املحتملة  

وبحسب  .  مما يجعل الشوارع أكثر مالئمة  املشاة  الدراجات/ب  التصادم 

من املقرر أن يكون موقع  و   ،مدينة السادس من أكتوبرشبكة شوارع  

أهميته   بسبب  املركزي  املحور  على  للدراجات  الرئيسية  املسارب 

الطريق   املدينةباعتباره  أحياء  معظم  بين  يربط  الذي  ويمر    الرئيس ي 

التجارية   واملراكز  الجامعات  مثل  الرئيسية  والخدمات  باملعالم 

إلى .  واملحطات مؤدية  منطقة  كل  في  الثانوية  املسارب  تكون    وسوف 

 . وبذلك يتم إنشاء شبكة متكاملة للدراجات املحور 

 التقاطعات الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر20الشكل  

 مسارات الدراجات المحتملة21الشكل  
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 التي يشغلها عدد كبير من الركاب  النقل الجماعي أو ممرات املركبات وسائل  إنشاء ممرات الفصل بين  -9

ممر  لتوفير    ممر جانب الرصيفأو في    وسط الطريقمخصصة إما في    ممراتالفصل بين وسائل النقل الجماعي تخصيص    ممرات  تتطلب

مما يمكنها من تجنب    وسائل النقلها من  وتفصل هذه املمرات خدمات النقل الجماعي عن غير .  ذي أولوية لحركة خدمات النقل الجماعي

 .  االختناق املروري 

ويمكن باستخدام هذه املمرات تقليص وقت رحلة النقل الجماعي كما 

االلتزام  تعزيز  وكذلك  تواترها  عدد  في  التحكم  إمكانية  من  ذلك  يزيد 

التنقل .  الزمنيةبالجداول   بين  الزمني  الفارق  تقليص  عليه  يترتب  مما 

األمر الذي يساهم   ، والتنقل بالسيارات الخاصة  بوسائل النقل الجماعي

إلى   %60في تحقيق الهدف املتمثل في تقليص الفارق في وقت التنقل من 

 .  2030بحلول عام  30%

التي  ُصممت   املركبات  من  يشغلها  ممرات  كبير  لتقليص عدد   الركاب 

التي التي  أو  التي تحمل عدد منخفض من الركاب  استخدام السيارات  

واحد   يزيد يشغلها شخص  التي  للمركبات  األولوية  إعطاء  طريق  عن 

واستخدام  السيارات    تقاسمشجع على  مما ي.  الحد األدنى  عن  الركاب بها 

بتقليص أوقات للمستخدمين  عن طريق السماح  وسائل النقل الجماعي  

 .  حالتهم مقارنة باملركبات التي يشغلها شخص واحدر 

أو   امللونة  األرصفة  خالل  من  املمرات  نوعي  كال  تنفيذ  يتم  أن  يمكن 

 .  الفصل من خالل الجزر البينية

ا يربط  يمثل محور املحور املركزي موقًعا مناسًبا لهذا التدبير باعتباره الطريق الرئيس ي الذي يربط بين عدة أحياء ومعالم وخدمات كم

 .  بين غرب وشرق املدينة

 تنفيذ فكرة مناطق املشاة املؤقتة -10

وتؤدي  .  للمشاة فقط  وإتاحتهاحركة املرور لفترات محددة في مناطق معينة في املدينة    تقييديتم إنشاء مناطق مؤقتة للمشاة عن طريق  

الظروف   تهيئة أفضل  إلى  للمشاة فقط  املؤقتة املخصصة  املناطق  املشاة  املمكنة ملهذه  سالمتهم على  والحفاظ على    التنقلحرية  نح 

 .  الطرق 

 :أشكال في عدةيمكن تنفيذ فكرة إنشاء املناطق املخصصة للمشاة فقط 

 شوارع مغلقة مخصصة الستخدام املشاة فقط  •

 ساحة للمشاة •

 )عدة شوارع وتقاطعات( مساحة متصلة •

 مقترح فصل مسارات الطرق22الشكل  
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في املناطق املزدحمة   نفًعااملناطق املؤقتة املخصصة للمشاة فقط  تجدي

واملناطق التي يرتفع فيها معدل حدوث تصادمات  تجاريةالناطق املو  باملارة

باملارة هذا  .  املركبات  وتوفير   التدبيريهدف  املشاة  على سلوك  التأثير  إلى 

جذابة مشاة  ومسارات  عليه.  مناطق  يترتب  التنقل    تشجيعال  مما  على 

الطويل املدى  على  معدله  وزيادة  مدينة.  النشط  في  للوضع   وبالنسبة 

بين    هي املنطقة الواقعة  ستكون املنطقة املحتملة   ، السادس من أكتوبر

وجامعة   الحصري  منمسجد  متعددة  .  أكتوبر  السادس  منطقة  أنها  إذ 

.  الخدمات التجارية واألنشطة الترفيهية  وتوفر العديد من  االستخدامات

.  في الوقت الراهن  السيارات  وأماكن انتظار   وهي منطقة مكتظة بالسيارات 

 .  السوق القديم أيًضا طق املحتملة املنا ومن بين 

 

 

  

 مناطق المشاة المؤقتة23الشكل  
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 تحديد مستويات الجدول الزمني الخاص بالتدابير النهائية  . 4.3.2

 المنهجية  . 4.3.2.1

يبين املعالم القصيرة األجل واملتوسطة األجل والطويلة األمد على غرار الشكل   لتدابير النهائية ل  جدول زمني تفصيلياالستشاري    يضع

 . (25الشكل الذي تتبعه هيئة النقل البري في سنغافورة )انظر 

النهائية إلى أصحاب األطراف ذوي الصلة الرئيسيين: برنامج االمم املتحدة للمستوطنات البشريةوهيئة    سيقدم موجز ملجموعة التدابير

 تنظيم النقل وجهاز مدينة السادس من أكتوبر 

 

 (2013)هيئة النقل البري معالم مبادرات النقل البري في سنغافورة  24الشكل  
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 النتائج  . 4.3.2.2

الجدول الزمني    ويستند.  اتخاذ التدابير في هذه الفترة  لذا تقرر .  2030تنفيذه بحلول عام    بغية وضع مخطط التنقل الحضري املستدام  

 .  وصع التدابيرأثناء عملية   تدبيرلكل  وضعتالزمنية املختلفة التي  إلى الجداول 

 

 الجدول الزمني للمجموعة النهائية25الشكل  

واستنادا إلى تقييم  . القصيرة واملتوسطة والطويلة األجلمتنوعة من الجداول الزمنية  وضعت مجموعة ،وكما يتضح من الجدول الزمني 

لكل تدبير عدة خصص و . سيتطلب البعض اآلخر تنفيذ متتابعبينما  في آن واحدستنفذ بعض التدابير  واملوارد املالية اإلمكانيات الفنية 

 . املحددة باللون األزرق التنفيذ خالل مدة من املقرر تحقيقهامعالم أو مراحل 
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 المالحق  . 5
 بطاقات المشروع  - الملحق )أ( . 5.1

  املشاريع   تتوفر جميع.  مثاال لبطاقات املشروع  التاليويبين الشكل  .  املأخوذة من سجل املشروع  بتفاصيلهتمثل بطاقات املشروع كل مشروع  

 . في الوثيقة الداعمة "بطاقات املشاريع"

 العام النقل مشاريع /  والوطنية  اإلقليمية املشاريع

 
 خط مناش ي بأكتوبر  اسم املشروع 

 نقل عام  نوع املشروع

 ال يوجد اسم املالك 

 البنك الدولي )قيد التفاوض( مصدر التمويل 

دوالر أمريكي  200,000,000 امليزانية 

 )حسب التقديرات( 

 كم  65 الطول 

بيانات اإلطالق  

 املتوقعة 

 ال يوجد

 مثال على بطاقة المشروع 26لشكل  

.  المناشي وخط المدينة من الغربي الجنوبي الطرف في  الواقعة  أكتوبر حديد  سكة محطة بين حديد سكة  خط إنشاء  إلى  المشروع هذا يهدف

 الخطاطبة مثل الثانوية السكانية  بالمراكز مرورا  النيل، دلتا من الغربي الجانب  طول على الغربي  الشمال إلى شماال المناشي خط ويمتد

  خط إنشاء هو الحماية  هذه من الرئيسي  والغرض  البارود بإيتاي الرئيسي اإلسكندرية القاهرة حديد سكة خط إلى ينضم حتى حمادة وكوم

 .اإلسكندرية وميناء المقترح الجاف أكتوبر ميناء بين يربط حديد سكة



 

40 
 

 سجل األطراف ذوي الصلة   -الملحق )ب(   . 5.2

التالي جزًءا من سجل األطراف ذوي الصلة. يرد سجل   الوثيقة الداعمة "سجل  يوضح هذا الجدول  في  التفاصيل  الكامل الذي يتضمن املزيد من  األطراف ذوي الصلة 

 األطراف ذوي الصلة". 
املجموعة 

الوظيفية  

لألطراف ذوي  

 الصلة 

 النطاق  النوع  تاريخ التأسيس  االنتساب  االسم باللغة العربية اسم الطرف ذي الصلة 
عامة/ 

 خاصة 

 حكومة مركزية 

 

 عامة  وطني  وزارة   وزارة النقل  وزارة النقل  وزارة النقل 

 عامة  وطني  وزارة  1983 وزارة النقل  الهيئة القومية للنفاق  الهيئة القومية األنفاق

 عامة  وطني  وزارة   وزارة الدفاع  وزارة الدفاع  وزارة الدفاع 

 عامة  وطني  وزارة   وزارة الداخلية  وزارة الداخلية  وزارة الداخلية 

 عامة  وطني  وزارة   وزارة اإلسكان  وزارة اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية  اإلسكان وزارة 

 عامة  وطني  هيئة  تأسست بموجب مرسوم رئاس ي وزارة اإلسكان  للتخطيط العمراني  الهيئة العامة للتخطيط العمراني  الهيئة العامة

 عامة  وطني  وزارة   وزارة البيئة  وزارة البيئة  وزارة البيئة 

 عامة  وطني  وزارة   وزارة التخطيط  االقتصادية  وزارة التخطيط والتنمية وزارة التخطيط واإلصالح اإلداري 

 عامة  وطني  هيئة  1979نوفمبر  وزارة اإلسكان  الجديدة  هيئة املجتمعات العمرانية ة  الجديد هيئة املجتمعات العمرانية

حكومة محلية/  

 إقليمية 

 

 عامة  محلي/ إقليمي  هيئة    هيئة النقل العام بالقاهرة  العام بالقاهرة هيئة النقل  

 عامة  محلي/ إقليمي  إدارة  وزارة الداخلية  اإلدارة العامة للمرور اإلدارة العامة للمرور

 عامة  محلي/ إقليمي  مجلس؟    مجلس أمناء السادس من أكتوبر  مجلس أمناء السادس من أكتوبر 

 عامة  محلي/ إقليمي  جهاز  الجديد ة  هيئة املجتمعات العمرانية جهاز مدينة السادس من أكتوبر  السادس من أكتوبر جهاز مدينة 

 عامة  محلي/ إقليمي  إدارة  الجديد ة  هيئة املجتمعات العمرانية وحدة تنظيم النقل  وحدة تنظيم النقل 

 ال يوجد وطني  عامة   ال يوجد أكتوبر زوار مدينة السادس من  زوار مدينة السادس من أكتوبر  عامة 

 ال يوجد محلي  عامة   ال يوجد مواطنو مدينة السادس من أكتوبر  مواطنو مدينة السادس من أكتوبر 

املنظمات  

 الدولية

 خاصة  دولي  منظمة  مصر   2007 للمستوطنات البشرية مؤسسة األمم املتحدة  مؤسسة األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  مؤسسة األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

 خاصة  دولي  منظمة  1985 معهد سياسات النقل والتطوير )أفريقيا(   معهد سياسات النقل والتطوير )أفريقيا( 

 خاصة  دولي  منظمة     مبادرة التحول في التنقل الحضري 

األطراف ذوي 

 الصلة املاليين

 عامة  وطني  وزارة   وزارة املالية  املالية وزارة  وزارة املالية 

مؤسسة التنمية الدولية )البنك الدولي/ البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير/ مؤسسة التمويل  

 الدولية(

 خاصة  دولي  منظمة    

 خاصة  دولي      تمويل دولي 

 خاصة  وطني      تمويل محلي 

 خاصة  دولي؟  /وطني     رأس مال استثماري )أوبر/ سويفل( 

Tahya Masr Fund عامة  وطني  هيئة تمويل  2014  صندوق مصر السيادي 

 عامة  وطني  هيئة تمويل  2018  صندوق مصر السيادي صندوق مصر السيادي

 خاصة  دولي  منظمة     قروض متعددة األطراف )الوكالة الفرنسية للتنمية/ وكالة اليابان للتعاون الدولي( 

 سجل األطراف ذوي الصلة  6جدول 
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 لذكية األهداف ا  الملحق )ج(:  . 5.3

 يلخص هذا الجدول عملية وضع أهداف ذكية. إذ يتضمن التحديات والكلمات املفتاحية للرؤية واألهداف واألهداف الذكية واملؤشرات الكمية 

ات  التحديات الرئيسية   المصدر األساس   المؤشر
الرقم  
 األساس  

( الرئيس  )  
 األهداف  األهداف الذكية  أرقام األهداف الذكية 

الكلمات األساسية  
 للرؤية 

 وسائل نقل جماعي متوفرة بجميع وسائل النقل العام. 6,170,000 6170000 3000000 سيناريو  الرحالت  سعة النقل العام 

 تنافسية 

وسائل نقل جماعي 

 تنافس ي ومتوفر 

الدفيئة  انبعاثات غازات 

 وتحسين جودة الهواء

طن متري من ثاني  

 أكسيد الكربون 

نقل يدار باستخدام التكنولوجيا ويمول ذاتًيا ومنخفض   %7الحد من زيادة االنبعاثات الكربونية بحيث ال تتعدي  1865960 1740105 سيناريو 

 ومقبول اجتماعًيا  االنبعاثات

 األهداف الذكية 

 النقل العام /AT 10%] % 16 سيناريو  نسبة االستخدام  تزايد املركبات الخاصة 

 / املركبات الخاصة % 7. 77

11 .5 % ] 

تتم بوسائل   ثلث الرحالت داخل مدينة السادس من أكتوبر نسبة االستخدام 

 تنقل نشط

 تنقل نشط جذاب

الطرق غير اآلمنة/ وفيات  

 الطرق 

مصادر رسمية )قسم   الوفيات/ اإلصابات 

 الشرطة(

% في جميع خدمات النقل العام  30تقليل عدد الحوادث بنسبة  70 100

 2030املحلية )املركبات واملحطات( بحلول عام 

الوصول إلى معدل صفر وفيات طرق وصفر إصابات ناتجة 

 عن حوادث السير وتحقيق األمن

 الحوادث 

 شوارع آمنة 

البنك [ دراسة 6] نقاط إمكانية الوصول  إمكانية الوصول/ عدم املساواة

 [ 15الدولي/ ]

تقليص الفارق في زمن الرحلة بين وسائل النقل العام    % 1.  6

 في املدينة  30الخاصة إلى  والسيارات

 شوارع متكاملة  شوارع توفر تجربة جذابة لكافة املستخدمين

 % 30خدمة النقل الجماعي بنسبة  زيادة معدل الرضا عن % 30بنسبة   [ 15استبيان باكس ]  رضا الركاب 

قائمة أهداف ومؤشرات  7جدول 
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 قائمة التدابير  -الملحق )د(  . 5.4

 

 املوضوع الرقم األهداف
الرق 

 م
 النوع التدابير 

الجدول  

 الزمني 

امليزانية  

 املقدرة 

التدابير 

 املترابطة 

دراسة الحالة  

 ذات الصلة 
 املرجع

تخفيض عدد  

الحوادث بنسبة  

في جميع   % 30

خدمات النقل  

العام املحلية  

)املركبات  

واملحطات(  

بحلول عام  

2030 

 

1 
  ممرات سالمة زيادة

 والدراجات املشاة

 بنية تحتية  تقليل السرعة في التقاطعات الرئيسية من خالل إنشاء آليات الحد من سرعة املركبات.  1

 

 بنية تحتية 

http://www.   10 متوسطة  متوسط األجل 
konsult.leeds 
.ac.uk/pg/65 

2 
 3,20,24,25 مرتفعة طويل األجل  توفير شبكة مشاة متكاملة ومستمرة. 

3 
  -متوسط  إنشاء ممرات آمنة للمشاة بالقرب من جميع املعالم الرئيسية ونقاط التقاطع. 

 طويل األجل 

  -منخفضة

 متوسطة 

رؤية  -السويد 1,24

 صفر وفيات 

/ 
 .http://www

konsult.leeds 
.ac.uk/pg/13 

 4 تنظيم املركبات  2 /
تحديد أنواع املركبات التي تتسبب في ارتفاع معدالت الحوادث وتنظيم مجمعات املركبات 

 في الشوارع بناء على ذلك

 -قصير الالئحة 

 متوسط األجل 

  منخفضة 

3 

 األمن تعزيز

 في والسالمة

  واملواقف املحطات

  املركبات وفي

 والسائقين  للركاب

5 
 بنية تحتية  استراتيجية أمنية، مثل تركيب كاميرات في املحطات وعلى املركبات وضع 

 

 بنية تحتية 

 -قصير

 متوسط األجل 

    متوسطة 

 

 

 

 

تعزيز جودة  

خدمات النقل 

 العام 

6 
 تهيئة ظروف أكثر أماًنا في املحطات واملناطق املحيطة 

 )على سبيل املثال توفير إضاءة جيدة( 

  5,8 متوسطة  متوسط األجل 

7 
 -قصير حوكمة  توفير دورات تدريبية بشأن السالمة واألمن للسائقين وحمالت توعية للركاب 

 متوسط األجل 

   منخفضة 

8 
اإلسعافات األولية ونظام مكافحة الحرائق في جميع مرافق النقل العام، مثل   إدخال

 املركبات واملحطات 

 -قصير بنية تحتية 

 متوسط األجل 

  -منخفضة

 متوسطة 

5  

    منخفضة  متوسط األجل  الالئحة  تضمين قسم/ ضابط شرطة مخصص في كل مركز رئيس ي من أجل التبيلغ السريع  9

 4 
  سرعة تنظيم

 الشوارع  في املركبات
10 

كم/ ساعة في الشوارع   60كم/ ساعة في الشوارع الداخلية ؛  30تحديد سرعة قصوى 

 الرئيسية. 

   1 منخفضة  قصير األجل  الالئحة 

  معدل زيادة

  خدمة عن الرضا

  الجماعي النقل

 % 30 بنسبة

5 

 
تحسين إمكانية  

الوصول إلى النقل  

 الجماعي 

اإلدارة   زيادة توفر الخدمات  11

 والخدمات

. 

http://epom   35 مرتفعة طويل األجل 
m.eu/old_w

e 
bsite/index.p 
html?Main_I 

1&ID2174D= 
2&id=2176=
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12 
 -متوسطة  متوسط األجل  زيادة الراحة 

 مرتفعة

15,16,19  

13 
  -متوسط تكاليف معقولة 

 طويل األجل 

   مرتفعة

14 
تيسير وصول جميع األفراد )تصاميم بدون عوائق مخصص للشخاص الذين يعانون من  

 إعاقات جسدية أو عقلية( 

  -متوسط بنية تحتية 

 طويل األجل 

 -متوسطة 

 مرتفعة

  

15 
  اإلدارة توفير خدمات معلومات الركاب

 والخدمات

 -قصير

 متوسط األجل 

  -منخفضة

 متوسطة 

   

6 

تحسين جودة  

وهيكل خدمات  

النقل الجماعي  

 الداخلي 

16 
وضع جدول زمني لعمليات الصيانة الدورية لجميع مرافق انقل الجماعي وتنفيذها)محطات  

 التوقف واملركبات( 

اإلدارة  

 والخدمات

اإلدارة  

 والخدمات

 https://civita  16 مرتفعة طويل األجل 
s.eu/measur 

 -e/improving
 -and-quality

 -structure
 -public

 -transport
services 

17 
  15 متوسط  متوسط األجل  إنشاء نظام مراقبة الجودة لخدمات النقل الجماعي )محطات التوقف واملركبات واملرافق(

18 
دمج خدمات النقل الجماعي الداخلي مع خدمات النقل الخارجي )محاور التقاطع/ 

 املحطات( 

 -متوسطة  طويل األجل  بنية تحتية 

 مرتفعة

  

7 

تنظيم سعة  

مركبات النقل  

 الجماعي 
19 

   12 منخفضة  قصير األجل  الالئحة  وضع حد أقص ى لعدد الركاب في كل مركبة نقل جماعي تجنًبا للسعة الزائدة 

 ( األولقائمة التدابير )الجزء  8جدول 

تغيير نسب  

االستخدام 

لتصبح تنقل  

 % 10نشط بنسبة 

التنقل بوسائل  

النقل العامة  

 % 77بنسبة 

التنقل بالسيارات  

الخاصة بنسبة  

11 .7% 

8 
إنشاء شبكة ملسارات 

 الدراجات 

20 
 ربط جميع مناطق مدينة السادس من أكتوبر 

 بمسارب مباشرة ومتواصلة للدراجات 
 متوسط األجل  بنية تحتية 

  -منخفضة

 متوسطة 
20   

 قصير األجل  بنية تحتية  الدراجات بالقرب من املعالم الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر إنشاء مساحات ركن  21
  -منخفضة

 متوسطة 
19   

22 
دمج ركوب الدراجات مع وسائل النقل العام )شبكة متكاملة، محطات تبديل، مواقف  

 دراجات في املحطات( 
 متوسط األجل  بنية تحتية 

  -منخفضة

 متوسطة 
19,20   

9 

تطبيق نظام تقاسم  

الدراجة الستخدامه  

كخيار تنقل امليل 

 بنية تحتية   23
طويل   -متوسط

 األجل 

 -متوسطة 

 مرتفعة
19,20   

http://www/
http://www/
http://epom/
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 قائمة التدابير )الجزء الثاني( 9جدول 

 

األول/ األخير/  

 الوحيد 

10 

تنفيذ تدابير من 

للتأثير على سلوكيات  

املشاة وتوفير مناطق  

 وطرق جذابة للمشاة 

 بنية تحتية  إنشاء األرصفة وفًقا للمعايير الوطنية الوطنية )الدولية( في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية  24
  -متوسط األجل

 طويل األجل 

   2 مرتفعة

 

25 
 وضع جدول زمني لعمليات الصيانة الدورية لجميع األرصفة واملعابر 

اإلدارة  

 والخدمات
 متوسط 

 -متوسطة 

 مرتفعة
2,23   

26 
تنفيذ فكرة مناطق املشاة املؤقتة تقييد حركة املرور لفترات محددة في مناطق معينة في  

 املدينة وإتاحتها للمشاة فقط 
    منخفضة  قصير األجل  الالئحة 

27 
 تنفيذ فكرة املناطق املناطق محدودة الحركة املرورية 

 حظر مرور املركبات في مناطق معينة باستثناء السكان 
  الالئحة 

    

11 
إدارة أماكن انتظار  

 السيارات 

28 
إدارة أماكن انتظار السيارات من خالل التحكم في عددها و/ أو تكاليفها و/ أو كيفية  

 الوصول إليها ومنها: 
 الالئحة 

طويل   -متوسط

 األجل 

    منخفضة 

 لجراجات توفير انتظار السيارات داخل ا 

 وهو مرفق خاص )متعدد الطوابق( أو منطقة )سطحية( مخصصة النتظار السيارات
 

 طويل األجل  بنية تحتية 
    مرتفعة

29 

12 
تطبيق نظام إركن 

 واركب مواصلة 
30 

توفير مرافق ل نظام إركن واركب مواصلة أو للمناطق القريبة من محطات/ محاور النقل  

 الرئيسية مثل ميدان الحصري الجماعي 

 

 متوسط األجل  بنية تحتية 
   17,30,31 متوسط 

 13 
باألنشطة    القيام

 الترويجية 
31 

القيام بأنشطة ترويجية تهدف إلى تغيير األعراف االجتماعية من خالل الحمالت اإلعالمية  

)التشجيع على التنقل النشط والتوعية البيئية )انبعاثات ثاني أكسيد الكربون( والتحول من 

 قطاع النقل الخاص إلى القطاع العام( 

سلوكايت 

 ميناملستخد
 قصير األجل 

  -منخفضة

 متوسطة 
 جميع التدابير

  

تقليص الفارق في 

زمن الرحلة بين 

وسائل النقل  

العام والسيارات 

 % 30الخاصة إلى 

 في املدينة 

14 

إنشاء ممرات  

للمركبات التي 

يشغلها عدد كبير من 

 الركاب

32 
إنشاء ممرات للمركبات التي يشغلها عدد كبير من الركاب  من خالل إعطاء األولوية للمركبات  

 عدد ركابها عن اثنين التي يزيد 
  منخفضة  قصير األجل  الالئحة 

اململكة  

املتحدة،  

إسبانيا،  

الواليات  

املتحدة  

 األمريكية 

 

15 

إعطاء األولوية  

لخدمات النقل  

 الجماعي 

  -منخفضة قصير األجل  الالئحة  إنشاء ممرات الفصل بين وسائل النقل الجماعي  33

 متوسطة 
  

 

 بنية تحتية  تحسين ظروف املحطات وأماكن التوقف  34
متوسط  -قصير

 األجل 
 -متوسطة 

 مرتفعة
   

 توفير معلومات الركاب في الوقت الفعلي  35
  اإلدارة

 والخدمات

طويل   -متوسط

    عالية  -متوسطة  األجل 

زيادة رحالت 

وسائل النقل  

العام لتصل إلى  

6,170,000  

رحلة بحلول  

2030 

16 

زيادة املعروض من 

خدمات النقل  

 الجماعي 

    عالية  طويل األجل  بنية تحتية  توسيع شبكة النقل الجماعي ونطاقها  36

 زيادة وتيرة خدمات النقل الجماعي وساعات تشغيلها  37
  اإلدارة

 والخدمات

طويل   -متوسط

    عالية  -متوسطة  األجل 

 بنية تحتية  توفير خدمات نقل عام جديدة )خدمات الحافالت( 38
طويل   -متوسط

    مرتفعة األجل 

الحد من زيادة  

االنبعاثات  

الكربونية بحيث  

 % 7ال تتعدي 

17 
إنشاء مناطق  

 منخفضة االنبعاثات 
39 

إنشاء مناطق منخفضة االنبعاثات: تقييد الوصول إلى مناطق مخصصة للمركبات منخفضة  

ًء على كثافة استخدام األراض ي وحركة املرور ومدى  االنبعاثات فقط. يتم اختيار املناطق بنا 

 تعرض السكان لالنبعاثات 

 الالئحة 
متوسط  -قصير

 األجل 
  منخفضة 

املنطقة  

البيئية في  

 برلين
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 غازات الدفيئة الالتي تحقق أقصى قدر من الفعالية فيما يخص انبعاثات  التدابيرقائمة  -الملحق )ه(  . 5.5

 

 الدرجة  الفعالية املستهدفة من الهدف السادس.  

 4.00 زيادة توفر الخدمات 

ربط جميع مناطق مدينة السادس من أكتوبر بمسارب مباشرة ومتواصلة  

 للدراجات 

4.67 

املعالم الرئيسية بمدينة السادس إنشاء مساحات ركن الدراجات بالقرب من 

 من أكتوبر 

4.67 

دمج ركوب الدراجات مع وسائل النقل العام )شبكة متكاملة، محطات تبديل، 

 مواقف دراجات في املحطات( 

 

4.67 

تطبيق نظام تقاسم الدراجة الستخدامه كخيار تنقل امليل األول/ األخير/  

 الوحيد 

4.33 

للمعايير الوطنية الوطنية )الدولية( في جميع الشوارع  إنشاء األرصفة وفًقا 

 الرئيسية والفرعية

 

4.33 

  وضع جدول زمني لعمليات الصيانة الدورية لجميع األرصفة واملعابر

4.33 

تنفيذ فكرة مناطق املشاة املؤقتة تقييد حركة املرور لفترات محددة في مناطق 

 معينة في املدينة  

 وإتاحتها للمشاة فقط

 

4.67 

 تنفيذ فكرة املناطق املناطق 

محدودة الحركة املرورية حظر مرور املركبات في مناطق معينة باستثناء   

 السكان 

 

4.00 

القيام بأنشطة ترويجية تهدف إلى تغيير األعراف االجتماعية من خالل 

الحمالت اإلعالمية )التشجيع على التنقل النشط والتوعية البيئية )انبعاثات 

 الخاص إلى القطاع العام( ثاني أكسيد الكربون( والتحول من قطاع النقل

 

 

4.33 

 التي يشغلها عدد كبير من الركاب  إنشاء ممرات للمركبات 

 من خالل إعطاء األولوية للمركبات التي يزيد عدد ركابها عن اثنين 

 

4.67 

 4.67 إنشاء ممرات الفصل بين وسائل النقل الجماعي 

 4.67 توسيع شبكة النقل الجماعي ونطاقها 

 4.67 وتيرة خدمات النقل الجماعي وساعات تشغيلهازيادة 

 4.67 توفير خدمات نقل عام جديدة )خدمات الحافالت( 

قائمة التدابير التي تحقق أقصى قدر من الفعالية فيما يخص الهدف السادس 10جدول 
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 قائمة التدابير النهائية   -( والملحق )  . 5.6

 

 قائمة التدابير النهائية   11جدول 

 

 دراسة الحالة ذات الصلة  الطرف ذي الصلة املعني امليزانية  الجدول الزمني املؤشر  الفئة  التدبير الرقم الهدف 

 % 30تخفيض عدد الحوادث بنسبة 

في جميع خدمات النقل العام املحلية  

)املركبات واملحطات( بحلول عام  

2030. 

1 
تقليل السرعة في التقاطعات الرئيسية من خالل 

 آليات الحد من سرعة املركباتإنشاء 

الالئحة/ البنية  

 التحتية 
 متوسط  متوسط  معدل السرعة/ الحوادث 

وحدة تنظيم النقل/ جهاز مدينة  

 السادس من أكتوبر 
 

2 
إنشاء ممرات آمنة للمشاة بالقرب من جميع املعالم  

 . الرئيسية ونقاط التقاطع
 طويل األجل  -متوسط معدل الحوادث/ شبكة ممرات املشاة  بنية تحتية 

  -منخفضة

 متوسطة 

وحدة تنظيم النقل/ جهاز مدينة  

 السادس من أكتوبر 
 

3 
تهيئة ظروف أكثر أماًنا في املحطات واملناطق املحيطة  

 )على سبيل املثال توفير إضاءة جيدة( 
 بنية تحتية 

معدل الجريمة/ ظروف املحطات  

 واملناطق املحيطة بها 
 ة متوسط األجل  متوسط

تنظيم النقل/ جهاز مدينة  وحدة  

 السادس من أكتوبر 

سيفيتاس: تحسين جودة 

 خدمات النقل العام 

زيادة معدل الرضا عن خدمة النقل  

 % 30الجماعي بنسبة 

4 
إنشاء نظام مراقبة الجودة لخدمات النقل الجماعي  

 )محطات التوقف واملركبات واملرافق( 
 اإلدارة والخدمات 

دورات مراقبة  جودة الخدمات/ جداول  

 الجودة 
 وحدة تنظيم النقل  ة متوسط األجل  متوسط

 

5 
دمج خدمات النقل الجماعي الداخلي مع خدمات  

 النقل الخارجي )محاور التقاطع/ املحطات( 
 مرتفعة  -متوسطة  طويل األجل  مستوى التكامل  اإلدارة والخدمات 

وحدة تنظيم النقل/ جهاز مدينة  

السادس من أكتوبر/ مقدمي  

 الخدمات 

6 
وضع حد أقص ى لعدد الركاب في كل مركبة نقل  

 جماعي تجنًبا للسعة الزائدة 
 منخفضة  األجل  قصير سعة املركبات  اإلدارة والخدمات 

مقدمي الخدمات/ وحدة تنظيم  

 النقل 
 

تغيير نسب االستخدام لتصبح تنقل  

التنقل بوسائل  % 10نشط بنسبة 

السيارات  % 77النقل العامة بنسبة 

 % 11.5الخاصة بنسبة 

7 
ربط جميع مناطق مدينة السادس من  

 أكتوبربمسارب مباشرة ومتواصلة للدراجات 
 بنية تحتية 

نسبة استخدام الدراجات/ الرحالت  

 القصيرة 
 األجل  متوسط

  -منخفضة

 متوسطة 

وحدة تنظيم النقل/ جهاز مدينة  

 السادس من أكتوبر 

 

8 

دمج ركوب الدراجات مع وسائل النقل العام )شبكة  

متكاملة، محطات تبديل، مواقف دراجات في  

 املحطات( 

 اإلدارة والخدمات 
نسبة استخدام الدراجات/ الرحالت  

 القصيرة 
 األجل  متوسط

  -منخفضة

 متوسطة 

جهاز مدينة  وحدة تنظيم النقل/ 

 السادس من أكتوبر/ مبادرات

9 

تنفيذ فكرة مناطق املشاة املؤقتة تقييد حركة املرور  

لفترات محددة في مناطق معينة في املدينة وإتاحتها  

 للمشاة فقط 

 بنية تحتية 
الجدول العادي ملنطقة املشاة/ نسبة  

 التنقل النشط 
  وحدة تنظيم النقل  منخفضة  قصير

10 
من خالل التحكم في   أماكن انتظار السياراتإدارة 

 كيفية الوصول إليها  عددها و/ أو تكاليفها و/ أو
 الالئحة 

إيرادات مرافق انتظار السيارات أماكن  

 محدودة النتظار السيارات 
 منخفضة  طويل األجل  -متوسط

وحدة تنظيم النقل/ جهاز مدينة  

 السادس من أكتوبر 
 

الرحلة بين  تقليص الفارق في زمن 

وسائل النقل العام والسيارات 

 في املدينة  % 30الخاصة إلى 

11 

إنشاء ممرات الفصل بين وسائل النقل الجماعي أو  

التي يشغلها عدد كبير من  نشاء ممرات للمركبات 

 الركاب

الالئحة/ البنية  

 التحتية 

تدفق حركة املرور/ أوقات الرحالت/  

أطوال االصطفاف/ )معدل إشغال  

 السيارات( 

 األجل  قصير
  -منخفضة

 متوسطة 

وحدة تنظيم النقل/ جهاز مدينة  

 السادس من أكتوبر 

 

 بنية تحتية  خدمات معلومات الركاب في الوقت الفعلي  12

حجم املعلومات املقدمة/دقة  

املعلومات/عدد مقدمي الخدمات 

 املعنيين بخدمات توفير املعلومات 

 مرتفعة  -متوسطة  طويل األجل  -متوسط
وحدة تنظيم النقل/ جهاز مدينة  

 السادس من أكتوبر/ مبادرات

زيادة رحالت وسائل النقل العام  

رحلة بحلول   6,170,000لتصل إلى 

2030 

  مقدمي الخدمات  مرتفعة طويل األجل  نسبة تغطية الشبكة  اإلدارة والخدمات  توسيع شبكة النقل الجماعي ونطاقها  13

 اإلدارة والخدمات  خدمات النقل الجماعي وساعات تشغيلها زيادة وتيرة   14
زيادة وتيرة خدمات النقل الجماعي  

 وساعات تشغيلها 
  مقدمي الخدمات  مرتفعة  -متوسطة  طويل األجل  -متوسط

 مرتفعة طويل األجل  -متوسط حجم خدمات النقل العام الجديدة  اإلدارة والخدمات  توفير خدمات نقل عام جديدة )خدمات الحافالت( 15
مقدمي الخدمات/ وحدة تنظيم  

 النقل 
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 قييم التدابيرمصفوفة ت – الملحق )ز(  . 5.7

 

 التدابير األهداف 

مدى فعالية 

تحقيق األهداف 

 الخاصة 

األطراف  قبول مدى 

 ذوي الصلة 
 اإلنفاق مردودية 

مدى فعالية تحقيق  

 األهداف األخرى 
 قبول مدى 

 )استبيان(  الجمهور 
 الدرجة الكلية

الدرجة الكلية 

 املرجحة

 الدرجة الكلية الدرجة الكلية الدرجة الكلية الدرجة الكلية

تخفيض عدد الحوادث بنسبة 

في جميع خدمات النقل   30%2030

واملحطات( العام املحلية )املركبات 

 بحلول عام 

تقليل السرعة في التقاطعات الرئيسية من خالل إنشاء 

 آليات الحد من سرعة املركبات
5.0 3.8 5.0 1.6 4.0 3.9 4.1 

 3.0 3.1 4.6 2.7 2.3 2.5 3.5 توفير شبكة مشاة متكاملة ومستمرة

إنشاء ممرات آمنة للمشاة بالقرب من جميع املعالم 

 .التقاطعالرئيسية ونقاط 
5.0 4.0 4.8 2.7 4.7 4.2 4.3 

تحديد أنواع املركبات التي تتسبب في ارتفاع معدالت  

الحوادث وتنظيم مجمعات املركبات في الشوارع بناء  

 على ذلك

3.0 2.8 2.8 1.4 4.3 2.8 2.7 

وضع استراتيجية أمنية، مثل تركيب كاميرات في 

 املحطات وعلى املركبات 
2.3 4.0 2.0 1.4 4.2 2.8 2.4 

تهيئة ظروف أكثر أماًنا في املحطات واملناطق املحيطة 

 بها )على سبيل املثال توفير إضاءة جيدة(
3.0 3.3 4.0 2.9 4.5 3.5 3.5 

توفير دورات تدريبية بشأن السالمة واألمن للسائقين 

 وحمالت توعية للركاب 
2.3 2.5 2.8 1.8 4.2 2.7 2.5 

األولية ونظام مكافحة الحرائق في إدخال اإلسعافات 

 جميع مرافق النقل العام، مثل املركبات واملحطات
3.5 3.0 4.8 1.3 4.3 3.4 3.5 

تضمين قسم/ ضابط شرطة مخصص في كل مركز 

 رئيسيمن أجل التبيلغ السريع
2.5 2.3 2.8 1.7 4.1 2.7 2.6 

كم/ ساعة في الشوارع  30تحديد سرعة قصوى 

 كم/ ساعة في الشوارع الرئيسية 60الداخلية و
3.5 1.5 3.5 2.6 3.7 3.0 3.1 

زيادة معدل الرضا عن خدمة النقل  

 % 30الجماعي بنسبة 

 4.4 4.3 4.3 3.8 4.3 4.3 5.0 زيادة توفر الخدمات 

 3.7 3.7 4.6 2.6 3.3 3.3 4.8 زيادة الراحة 

 2.3 2.4 4.1 1.8 1.5 1.5 3.0 تكاليف معقولة 

تيسير وصول جميع األفراد )تصاميم بدون عوائق 

مخصص للشخاص الذين يعانون من إعاقات  

 جسدية أو عقلية( 

3.3 2.5 2.5 1.9 4.7 3.0 2.8 

 4.1 4.0 4.8 2.6 4.8 3.0 4.8 توفير خدمات معلومات الركاب

وضع جدول زمني لعمليات الصيانة الدورية لجميع  

وتنفيذها)محطات التوقف  مرافق انقل الجماعي 

 واملركبات(

3.5 2.8 3.5 2.7 4.6 3.4 3.4 

إنشاء نظام مراقبة الجودة لخدمات النقل الجماعي 

 )محطات التوقف واملركبات واملرافق( 
4.8 2.5 3.3 2.5 4.6 3.5 3.6 

 
دمج خدمات النقل الجماعي الداخلي مع خدمات النقل  

 املحطات(الخارجي)محاور التقاطع/ 
5.0 4.3 5.0 3.7 4.6 4.5 4.6 

 
وضع حد أقص ى لعدد الركاب في كل مركبة نقل جماعي  

 تجنًبا للسعة الزائدة
5.0 2.5 3.3 2.1 4.5 3.5 3.6 

أكتوبر بمسارب ربط جميع مناطق مدينة السادس من 

 مباشرة ومتواصلة للدراجات 
4.3 2.8 3.8 2.4 4.2 3.5 3.6 
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 تقييم المقاييس  مصفوفة 12جدول 

تغيير نسب االستخدام لتصبح تنقل  

والتنقل بوسائل   %10نشط بنسبة 

 % 77النقل العامة بنسبة 

إنشاء مساحات ركن الدراجات بالقرب من املعالم  

 الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر
4.0 2.5 4.0 2.1 4.2 3.4 3.5 

دمج ركوب الدراجات مع وسائل النقل العام )شبكة 

 دراجات في املحطات(متكاملة، محطات تبديل، مواقف 
3.8 2.5 4.0 3.6 4.1 3.6 3.7 

تطبيق نظام تقاسم الدراجة الستخدامه كخيار تنقل  

 امليل األول/ األخير/ الوحيد
3.0 2.3 2.5 3.0 4.1 3.0 2.9 

إنشاء األرصفة وفًقا للمعايير الوطنية الوطنية  

 )الدولية( في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية
8.2 2.0 2.0 3.0 4.5 2.9 2.7 

وضع جدول زمني لعمليات الصيانة الدورية لجميع  

 األرصفة واملعابر 
3.0 1.8 2.3 2.6 4.5 2.8 2.7 

تنفيذ فكرة مناطق املشاة املؤقتة تقييد حركة املرور  

لفترات محددة في مناطق معينة في املدينة وإتاحتها  

 للمشاة فقط

4.3 3.5 5.0 2.2 3.8 3.7 3.9 

تنفيذ فكرة املناطق املناطق محدودة الحركة املرورية 

 حظر مرور املركبات في مناطق معينة باستثناء السكان
3.0 1.3 4.8 2.5 3.7 3.0 3.3 

 

من خالل التحكم في   أماكن انتظار السياراتإدارة 

 عددها و/ أو تكاليفها و/ أو كيفية الوصول إليها
5.0 3.5 4.8 2.1 3.3 3.7 4.0 

توفير انتظار السيارات داخل الجراجات وهو مرفق 

خاص )متعدد الطوابق( أو منطقة )سطحية( 

 مخصصة النتظار السيارات 

3.3 2.3 2.3 1.1 4.2 2.6 2.5 

إركن واركب مواصلة أو للمناطق توفير مرافق ل نظام 

القريبة من محطات/ محاور النقل الجماعي الرئيسية 

 مثل ميدان الحصري 

3.3 2.8 3.0 2.9 4.5 3.3 3.2 

القيام بأنشطة ترويجية تهدف إلى تغيير األعراف 

االجتماعية من خالل الحمالت اإلعالمية )التشجيع على 

)انبعاثات ثاني أكسيد التنقل النشط والتوعية البيئية 

الكربون( والتحول من قطاع النقل الخاص إلى القطاع 

 العام(

3.8 3.8 3.0 2.0 4.2 3.3 
3.2 

 

 

إنشاء ممرات للمركبات التي يشغلها عدد كبير من  

الركاب  من خالل إعطاء األولوية للمركبات التي يزيد 

 عدد ركابها عن اثنين 

5.0 2.0 3.3 4.3 3.2 3.6 3.9 

التنقل بالسيارات الخاصة بنسبة  

11.5 % 

 4.5 4.2 4.3 4.5 5.0 2.3 5.0 إنشاء ممرات الفصل بين وسائل النقل الجماعي

 3.5 3.6 4.4 3.3 3.0 3.0 4.0 تحسين ظروف املحطات وأماكن التوقف

 4.3 4.3 4.7 3.4 4.5 4.3 4.5 توفير معلومات الركاب في الوقت الفعلي

 4.3 4.4 4.7 4.1 3.3 5.0 5.0 النقل الجماعي ونطاقها توسيع شبكة 

 4.3 4.5 4.7 4.1 3.5 5.0 5.0 زيادة وتيرة خدمات النقل الجماعي وساعات تشغيلها

 4.1 4.3 4.7 3.6 3.0 5.0 5.0 توفير خدمات نقل عام جديدة )خدمات الحافالت(

تقليص الفارق في زمن الرحلة بين  

والسيارات الخاصة إلى وسائل النقل  

 العام  30%

إنشاء مناطق منخفضة االنبعاثات: تقييد الوصول إلى 

مناطق مخصصة للمركبات منخفضة االنبعاثات 

فقط.يتم اختيار املناطق بناًء على كثافة استخدام 

 األراض ي وحركة املرور ومدى تعرض السكان لالنبعاثات

2.8 1.3 2.3 2.2 3.9 2.5 2.5 
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 استبيان تقييم المقاييس  -الملحق )ح(   . 5.8

 املنهجية  -1

اختيار  بفاعلية في عملية  وال يمكن أن تكلل نتائج مخطط التنقل الحضري املستدام بالنجاح إال إذا عرف املواطنون نطاقهه وفًقا لرؤيته وأهدافه وأن يشاركوا أيضا

 14التدبير

لحضري املستدام وخاصة في مرحلة وضع التدابير. ويشكل هذا االستبيان جزءا من عملية تقييم  ا عملية التخطيط للتنقلفي  ر الجمهو يهدف االستبيان إلى إشراك 

لتدابير املقترحة دون الحاجة إلى تحديد معدل استجابة  ل الجمهور  قبول التدابير وتنقيحها بغية وضع القائمة النهائية للتدابير. ومن ثم فإنه يهدف إلى إظهار مدى 

 مرتفع مسبًقا. 

خذ هذه القيود كمبررات  ومع تقدم عملية اختيار التدبير، وضع االستشاري في االعتبار جميع القيود املفروضة على قبول الجمهور لجميع التدابير األساسية. ولن تؤ 

 حة بغية التغلب على هذه القيود.  ستدرج في إعداد قائمة التدابير النهائية ومن ثم يتم وضع مخطط دقيق للتدابير املقتر   لعدم اتخاذ أي تدبير معين. بيد أنها

 األهداف 

 إطالع الجمهور على مشروع مخطط التنقل الحضري املستدام ورؤيته وأهدافه.   •

 إشراك الجمهور في عملية اختيار التدابير.   •

  لدى الجمهور ملختلف فئات املواطنين.  تحديد التدابير األكثر قبوال •

 تحديد القيود املفروضة على قبول الجمهور للتدابير األساسية.   •

 تحديد التدخالت املتعلقة بسلوكيات املستخدمين وهي خطوة أساسية لنيل قبول الجمهور للتدابير.  •

 الجمهور املستهدف واختيار العينات 

 عاًما.   18تهدف االستبيان األشخاص املقيمين في مدينة السادس من أكتوبر وزوارها )أي الطالب والعمال( الذين ال تقل أعمارهم عن عن تيس

م على السكان في هذه التعمي ويتمثل الهدف من هذا االستبيان في إجراء تقييم أولي ملدى قبول الجمهور للتدابير املتعلقة بعملية وضع التدابير. وال يتطلب بالضرورة

 . لذا يتبع االستبيان استراتيجية العينات املتسلسلة. 36املرحلة، مما يجعل التمثيل اإلحصائي للعينة غير ضروري وليس في املقدور 

 :حسب التوزيع الديمغرافي والجغرافي للمبحوثين غير أن االستشاري قد حدد األهداف املرجوة 

 31ن في مدينة السادس من أكتوبر أو حدائق أكتوبر% على األقل من املبحوثين يقيمو 60 •

 3% على األقل من املبحوثين يعملون في في مدينة السادس من أكتوبر أو حدائق أكتوبر ويقيمون خارجها30 •

 %. )حتى بعد الفصل بين الجنسين( 50% من 5 -ظل التوزيع بحسب الجنس +/  •

 هيكل االستبيان وأسئلته  

 كما يلي:  ينقسم االستبيان إلى جزئين 

التي تمكن من إجراء تحليل للتقسيم السكاني عن طريق تصنيف املبحوثين إلى في فئات متجانسة من حيث  أوال: أسئلة التصنيف لجمع املعلومات األساسية

 الخصائص الديموغرافية والجغرافية وخصائص التنقل. 
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 ( أسئلة التصنيف 14الجدول )

 أسئلة التصنيف   13جدول 

 ي املجمل موزعين على ستة أقسام.  تدبيرا مقترحا ف 39 ثانيا: األسئلة املتعلقة بتقييم

 . ويستخدم املبحوثين مقياس ليكرت املكون من خمس درجات لتقييم التدابير.  األهداف الذكيةحيث يمثل كل قسم أحد  

 إدارة االستبيان  

" وسيتم مشاركة االستبيان على قنوات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة باالستشاري Googleيضع االستشاري االستبيان ويرسله عبر اإلنترنت عن طريق "نماذج 

 كتوبر.  صات ومجموعات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بسكان وزوار مدينتي مدينة السادس من أكتوبر وحدائق أوستوزع على على العديد من من

 التحليل

 سيحسب متوسط درجة كل تدبير إلدراجه في عملية تقييم التدابير من أجل إعداد قائمة التدابير النهائية.  

تفضيال من أجل فهم أولوياتهم واهتماماتهم الرئيسية. وستقسم البيانات أيضا حسب بيانات خصائص وباإلضافة إلى ذلك، سيحدد االستشاري أكثر التدابير 

 وأوجه التشابه واالختالف بينها.  التنقل، مثل ملكية السيارات للتوصل إلى فهم متعمق للتفضيالت املختلفة لكل فئة 

  

 خيارات االستجابة نوع السؤال السؤال الرقم 

 الفئة العمرية  o اختيار من متعدد كم عمرك؟  1

 ذكر  o حدد أحد الخيارات ما هو نوعك؟ 2

o أنثى 

 أعمل o اختيار من متعدد ما هي حالة عملك؟ 3

o  عاطل عن العمل ولكن سبق لي العمل 

o  عاطل عن العمل ولم يسبق لي العمل 

o موظف 

o طالب 

o  ربة منزل 

o متقاعد 

 التخطيط العمراني  o اختيار من متعدد ما هو مجال عمل؟  4

o  تخطيط وهندسة النقل 

o الهندسة 

o السياسة العامة 

o التربية والتعليم 

o  الرعاية الصحية 

o مجال آخر 

 أحياء مدينة السادس من أكتوبر o اختيار من متعدد أين تقيم؟ 5

o املناطق املحيطة بمدينة السادس من أكتوبر 

o  مدينة حدائق أكتوبر 

o مدينة الشيخ زايد 

o خارج مدينة السادس من أكتوبر 

 أقيم فقط في مدينة السادس من أكتوبر   o اختيار من متعدد أكتوبرما هي عالقتك بمدينة السادس من  6

o  أعمل/ أدرس فقط في مدينة السادس من أكتوبر 

o أقيم وأعمل/ أدرس في مدينة السادس من أكتوبر 

o  أزور مدينة السادس من أكتوبر من حين آلخر 

 نعم o حدد أحد الخيارات هل تقتني سيارة خاصة.  7

o ال 
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 النتائج 

للتوزيع الديمغرافي والجغرافي. وظل التوازن بين الجنسين ثابتا في حدود معينة إذ بلغت نسبة النساء استجابة وحقق معظم األهداف املرجوة  108تلقى االستبيان 

يمون في يق %5. 63من املبحوثين يقيمون خارج مدينة السادس من أكتوبر أو حدائق أكتوبر أو %5. 36%. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي، كان  55% ونسبة الذكور  45

 الدراسة.  املنطقة موضوع 

 بشكل رئيس ي على ثالثة أهداف: 4,5تدبيًرا والتي تجاوزت درجة  11وبالنسبة للمبحوثين، ركزت أعلى 

 السالمة وتقليل الحوادث.  •

 معدل الرضا عن خدمات النقل الجماعي •

 توفير وسائل النقل العام •

رز قيمته للجمهور. وفيما يتعلق ببقية التدابير العليا، فمن الواضح أن املبحوثين  يتمثل التدبير الذي حقق أعلى الدرجات في توفير خدمات معلومات الركاب مما يب

تنقل املشاة هو أحد   يركزون على مدى توافر وسائل النقل العام والجماعي وموثوقيتها وإمكانية الوصول إليها والراحة فيها ونطاقها وجودتها. ويبدو أيَصا أن 

 اهتماماتهم الرئيسية.  

لم يتم اختيار هذه مقارنة مجموع درجات قبول الجمهور ومجموع الدرجات املرجحة، تدرج جميع التدابير في قائمة التدابير النهائية باستثناء ثالثة تدابير. وعند 

 . التدابير بسبب انخفاض الدرجات في املدخالت األخرى مثل الفعالية أو مردودية اإلنفاق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعلى التدابير التي اختارها الجمهور   14جدول 

سمت نتائج درجات القائمة النهائية للتدابير إلى مستخدمي السيارات وغير مستخدمي السيارات ألغراض املقارنة بينها. وقد جاءت معظم 
ُ
الدرجات متشابهة  وق

 متدني وهم: 
ً
 ومتقاربة إلى حد كبير من حيث العدد ، باستثناء ثالثة تدابير أعطى لها مستخدمو السيارات تقييما

 تقليل السرعة في التقاطعات الرئيسية من خالل إنشاء آليات الحد من سرعة املركبات.  •

 تنفيذ فكرة مناطق املشاة املؤقتة  •

 في عددها و/ أو تكاليفها و/ أو كيفية الوصول إليها ومنها. إدارة أماكن انتظار السيارات من خالل التحكم  •

الذين  املبحوثين  يعتقدمصالح مستخدمي السيارات، وبالتالي فمن املنطقي أن  علىصالح املستخدمين اآلخرين التي تفضل م وهذه هي التدابير الرئيسية

 يستخدمون السيارات أنهم سيتأثرون سلبا بهذه التدابير. 

 

مدى قبول   الجمهور  أعلى التدابير التي اختارها الهدف

 الجمهور 

 الدرجة الكلية املرجحة 

% في  30تقليل عدد الحوادث بنسبة 

جميع خدمات النقل العام املحلية  

 2030)املركبات واملحطات( بحلول عام 

 3.0 4.6 .توفير شبكة مشاة متكاملة ومستمرة

 4.3 4.7 . التقاطعإنشاء ممرات آمنة للمشاة بالقرب من جميع املعالم الرئيسية ونقاط 

زيادة معدل الرضا عن خدمة النقل  

 % 30الجماعي بنسبة 

 3.7 4.6 زيادة الراحة 

تيسير وصول جميع األفراد )تصاميم بدون عوائق مخصص للشخاص الذين  

 يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية( 

4.7 2.8 

 4.1 4.8 توفير خدمات معلومات الركاب 

لعمليات الصيانة الدورية لجميع مرافق انقل الجماعي وتنفيذها  وضع جدول زمني 

 )محطات التوقف واملركبات( 

4.6 3.4 

إنشاء نظام مراقبة الجودة لخدمات النقل الجماعي)محطات التوقف واملركبات  

 واملرافق( 

4.6 3.6 

التقاطع/  دمج خدمات النقل الجماعي الداخلي مع خدمات النقل الخارجيمحاور 

 املحطات)محاور التقاطع/ املحطات( 

4.6 4.6 

زيادة رحالت وسائل النقل العام لتصل  

 2030رحلة بحلول  6,170,000إلى 

 4.3 4.7 توسيع شبكة النقل الجماعي ونطاقها 

 4.3 4.7 زيادة وتيرة خدمات النقل الجماعي وساعات تشغيلها 

 4.1 4.7 الحافالت( توفير خدمات نقل عام جديدة )خدمات 
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