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 الملخص
يهدف البحث الى توضمميح كيف يمكن للنقل الحضممرى المسممتدام  

فى اقليم القماهرة    أن يشممممممممممممممارك فى حممايمة البيئمة من تلوث الهواء
,  منهجين اسمممممماسمممممميين, و لذلك ينهج البحث لتحقيق هدفه  الكبرى 

اقليم  البيئيممة النمماتجممة عن النقممل بمم  لمشممممممممممممممماكمملعرض ل  األول هو
عنهما, بينمما الثمانى    الكبري و أسممممممممممممممبمابهما و االثمار النماتجمة القماهرة

البيئيممممةبيممممان    فهو فى االعتبممممار  لالعتبممممارات  تؤخممممذ    عنممممد  التى 
  دور النقل الحضرى  يانب مع,  المستدام  الحضري  نقللل تخطيطال

 . حل مشكلة تلوث الهواء فى اقليم القاهرة الكبرى المستدام فى  
,  اسمممممممممباب مشمممممممممكالت النقل فى مصمممممممممرتناول البحث    و من هنا

القاهرة الكبرى و التى من اقليم  واألثار البيئية السممممملبية للنقل فى 
 التكدسب  مشمماكل خاصممة تلوث الهواء وب  مشمماكل خاصممة  أهمها

 النقمل تخطيط االعتبمارات البيئيمة فى  كمما بين البحمث,  المروري 

كما  ,  تخفيف األثار البيئية السممممممملبية للنقلل المسمممممممتدام  الحضمممممممري 
البيئية الناجمة عن النقل   أوضح البحث الحلول الالزمة للمشاكل

و التى تتمثل فى حلول خاصممممممممممممة بخفض تلوث    الكبري  بالقاهرة
 . باستدامة النقل الحضرى   الهواء, و حلول أخرى خاصة

بممأنممه يجممب االتجمماه نحو النقممل الحضممممممممممممممرى    خلص البحممثو قممد  
 االمثمممل الحممملهو  يعتبر  المسممممممممممممممتمممدام فى القممماهرة الكبرى ألنمممه  

و خاصممممممممة    النقل عن الناتجة البيئية السمممممممملبيةاالثار  من للتخفيف
 . مشكلة تلوث الهواء
تلوث الهواء فى   –: النقل الحضرى المستدام  الكلمات المفتاحية

 استراتيجية النقل الحضرى  –التلوث البيئى   –القاهرة الكبرى  
 مقدمة

تعتبراألضممممممممرار البيئية الناجمة عن اسممممممممتخدام وسممممممممائل النقل من 
وتعتبر االنبعاثات  اخطر األضممممممممممرار التي تهدد حياة اإلنسممممممممممان,  

فى  هواء  الالمصممممممدر الرئيسممممممي لتلوث    وسممممممائل النقلالناجمة عن 
الوقود داخمممل محركمممات  ينتج من احتراق    الممممدن خممماصممممممممممممممممة، و

أثبتت العديد من الدراسمممممات   كما,  السممممميارات العديد من الملوثات
العمرانيممممة،   النقممممل على التجمعممممات  تممممأثير  إلى  فهو  مممممدى  يؤدي 

باالضمممافة    ,المدن على حسممماب األراضمممي الخضمممراءتوسمممع رقعة 
إلى  ون  كثير من السممممممممكان وخاصممممممممة في المدن يتعرضمممممممم الى أن  

ديسمميبل،   65حركة المرور بما يتجاوز  الضمموضمماء الناجمة عن 
هو المستوى الذي إذا تجاوزته الضوضاء فإنه يسبب اإلزعاج   و
االنعكاسممممممممممات الناجمة عن النقل  و بهذا فان [,  27]  الضممممممممممرر و

 . الصحية تتسبب في كثير من المشاكل البيئية و
الهامة فى    المشمكالت أهم أحد ءالهوا التلوث مشمكلة وتعتبرهذا   

 مصمممممممممر رؤية في أولوياتها  أبرز قائمة في جعلها ما ، مصمممممممممر

 من عشممممر الحادي  للهدف تحقيًقا  الهواء تلوث من للحد ٢٠٣٠

 للجميع شممممماملة المدن بجعل المتعلق المسمممممتدامة  التنمية أهداف

  بالهدف  مباشمممممممممممممرة بطريقة الهواء نوعية ترتبط كما بيئيا, وآمنة
 عدد من بالحد الخاص المسممممممممممتدامة التنمية أهداف من الثالث

 . الهواء تلوث عن الناجمة مراضألوا  الوفيات
 مشكلة البحث 

و خاصمممة فى اقليم القاهرة    من أهم المشمممكالت البيئية فى مصمممر
أكمثمر   المكمبمرى  ممن  المنمقمممممممل  قمطممممممماع  يمعمتمبمر  و  المهمواء,  تملموث  همو 

فى مصمممممممممر, و ذلك ألن  القطاعات التى تؤدى الى تلوث الهواء  
غازات  الملوثات الغازية و الرئيسممممممممممممية للات  مصممممممممممممادر االنبعاثمن 

مؤشمر جودة    , و يشميرالدفيئة هي احتراق الوقود في قطاع النقل
يتم تصمممممممممنيفه   و  ,منخفض نسمممممممممبًيافى القاهرة الكبرى بأنه  الهواء  

تتجاوز مسممممتويات التلوث الحدود  , حيث  على أنه "غير صممممحي"
 20  فتصممممممممممممممل الى,  المسممممممممممممممموح بهما لمنظممة الصممممممممممممممحمة العمالميمة

ممممما      3رام/مجميكرو   70  تزيممممد عن  كممممما,  3رام/مجميكرو  و هى 
 . محليا  الحدود المسموح به  يمثل
 البحث  هدف
 من أهم القطاعات التى تعمل على النهوض بالمدن النقل قطاع

والمسمممممممتقبل, و فى   الحاضمممممممر فى و بيئيا و اجتماعيا اقتصممممممماديا
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 بطير  فهوداخلها,   األفراد حركة ليسمممممهتو  لوظائفها المدن تأدية

و   األفراد نقل خالل من بينها فيما  اإلنتاج مناطقو  عناصمممممممممممر
  و النقل قطاع  يعتبركما   ، األولية و المواد و السممممممممملع البضمممممممممائع

 أفراد كافة نبي االسممممممماسمممممممي االجتماعي الرابط هو المواصمممممممالت

 في و المواصمممممممالت الطرق  شمممممممبكة بالضمممممممافة الى أن  المجتمع، 

 القطاعات و المناطق كافة تغذى الوسمممممممممميلة التى تعتبر  المدينة

, و بما أن مسممتوى تلوث الهواء فى  هاوظائف لتؤدى المدينة داخل
اقليم القمماهرة الكبرى يعتبر عممالى حيممث زاد تركيز الجسمممممممممممممميمممات  

م و هو    2017الصمملبة عن المعدل المسممموح به محليا فى عام  
 136% حيمممث بلغ  146بنسممممممممممممممبمممة تصممممممممممممممممل الى    3جرام/م  70

حث الى وضممممممع األسممممممس التى  , و عليه يهدف الب3ميكروجرام/م
ممكن أن يسممممممماهم بها التقل الحضمممممممرى فى تخفيف االثر البيئى  

 للنقل و حل مشكلة تلوث الهواء فى اقليم القاهرة الكبرى.  
 منهجية البحث

 نهج البحث لتحقيق هدفه منهجين اساسيين هما كما يلى :
البيئية الناتجة عن النقل   دراسة نظرية للمشاكل:  المنهج األول

الكبري و أسبابها و االثار الناتجة عنها, و ما تسببه   القاهرةاقليم  ب
 صحية و مرورية.من مشكالت اقتصادية و  

تحليلية  : الثانى المنهج   فى   دراسة  البيئية   تخطيط لالعتبارات 

دور النقل الحضرى المستدام فى    يانلب المستدام  الحضري  النقل
لوضع الحلول  برى  حل مشكلة تلوث الهواء فى اقليم القاهرة الك

 الكبري. البيئية الناجمة عن النقل بالقاهرة الالزمة للمشاكل

 
ــاـكل  ألولالمنهج ا  البيئـية الـناتـجة عن النـقل ـبالـقاهرة: المشـــــــ

 الكبري 
  -2 تشممير التقارير إلى أن عدد السممكان فى مصممر يتزايد بمعدل

يتوقع أن يصل عدد سكان مصر   مليون شخص سنويًا، و 2.5
  ،[23] م 2020 ماليين نسممممممممة بحلول 110 يقرب منإلى ما 

الريفية للقاهرة    الهجراتنجد أن    اقليم القاهرة الكبرى و بدراسممممممممة  
في نمو    كان لها أثرهاقبل تسممعينيات القرن العشممرين   بدأتالتى  

  ارتفاع الكثافات  ة والمتاخم  يةالريفلمناطق  السممممممممممممكان با  و تراكم
اقليم القاهرة  معدالت النمو السممممكانى فى    السممممكانية, فبالنظر الى

الريفيممة المتمماخمممة    معممات الحضممممممممممممممريممة ومجتال    الكبرى, نجممد أن
 تنمو بمعدالت أعلى من فى االقليم    للكتلة الحضممممممرية الرئيسممممممية  

كممذلممك على مسممممممممممممممتوى    مثيلتهمما على مسممممممممممممممتوى المحممافظممات، و
  و  ى الزراعيمة,على األراضمممممممممممممم الى الزحف    الجمهوريمة، ممما أدى

على  المروريمممة  اختنممماق الحركمممة    و  ,تمممدهور األوضمممممممممممممممماع البيئيمممة
هممممذه    التى تربطالمحمممماور   والمنمممماطق  بين  الكتلممممة    الريفيممممة  بين 

 الدراسمات كما تشمير[, 13]  المدن الجديدة  الحضمرية الرئيسمية و
 منطقة في يعيش مصممر في  السممكان تعداد من % 25 أن إلي

السممكانية بها  حدة المشممكلة    زيادة مما يؤدى الى  ،  الكبرى  القاهرة
زيادة عدد السمممممممميارات  , هذا باالضممممممممافة الى  الزحام  و الى شممممممممدة  

يسممبب   مماالخاصممة وعدم توافر سمماحات انتظار كافية للسمميارات  
الطلمب على    زيمد مني  و  المزيمد من الضممممممممممممممغط على نظمام النقمل

 . [23]قل  نال
 القاهرة الكبرى اقليم  مشاكل النقل فى   -1
 مشاكل خاصة بتلوث الهواء  -1-1
تقرير صممادر من وزارة البيئة أن نسممبة التلوث فى الهواء  وضممح  أ

  %،  81تخطت   حيث  تجاوزت الحد المسمممممممممموح فى القانون  قد  
فى المدن الكبرى    و خاصمممممة أن سمممممكان مصمممممر  ,أكد التقريركما 

  يتعرضممممممممون لمسممممممممتويات مرتفعة من التلوث بالجسمممممممميمات مازالوا  
الرسممم البيانى لمؤشممر نوعية  (  1)   ر شممكليظه  و  ,العالقة  الدقيقة

ممن لمألعموام   ، تمركميمز    م,  2017إلمى    م    1999  المهمواء  أن 
  123كمان    م  2014الصمممممممممممممملبمة فى عمام    المدقيقمة  الجسمممممممممممممميممات

  ميكروجرامما   136إلى    م  2017بينممما زاد فى    ,3م  م/ ميكروجرا
[26 .] 

 
ألعوام من  لتركيزات الجسيمات الصلبة ل  (: المتوسط السنوى 1شكل )

 م 7201إلى    1999
مشمكلة تلوث الهواء الرئيسمية في مصمر هي الجسميمات  و تعتبر  

من أبرز مصممممممممممممممممادر الغبممار والجسمممممممممممممميمممات    ,الثقيلممة الضممممممممممممممممارة
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النقل العام  مسؤول  [, حيث يعتبر 22]هى وسائل النقل الصغيرة
من   %90العممالقممة، و  عن ثلممث تلوث الهواء من الجسمممممممممممممميمممات  

من انبعاثات اكاسممممممممممميد    %50و  الكربون  انبعاثات اول اكسممممممممممميد
قطماع النقمل البري ثماني أكبر مصمممممممممممممممدر    تبريع, كمما  النيتروجين

من %15النبعاثات ثاني أكسمممميد الكربون ، حيث يسمممماهم بنسممممبة  
لتقرير    , و طبقمماإجمممالي انبعمماثممات غممازات الممدفيئممة في مصممممممممممممممر

من انبعاثات النقل  % 40الي  صممممممممادر عن البنك الدولي فإن حو 
التي تشممممممممممممممممل حوالي    و,  منطقمة القماهرة الكبرى وحمدهما  تمأتى من

  [. 18] من جميع المركبات اآللية في مصر 50%
و قد بينت دراسة عن حالة البيئة فى مصر قام بها جهاز شئون  

الجسيمات الصغيرة الصلبة    2017البيئة عام   م عن تركيزات 
نجد انه بالنسبة للجسيمات الصلبة  على مستوى القاهرة الكبرى  

ميكرومتر يوجد ارتفاع فى المتوسط    10ذات القطر األقل من  
العام   الجسيمات السنوى  الصدرية  لتركيزات    127بلغ   العالقة 

الحد  3م / ميكرو جرام المسموح بهاأل، وهي أعلى من   قصى 

سجل المتوسط السنوي العام  , كما   3ميكروجرام/م  70ا هو  قانون
الجسيماتلتركيز  من   ات  أقل  بقطر  الصدرية   2.5العالقة 

، وهي أعلى من    3جرام/ متر ميكرو  60ميكرومتر قيمة قدرها  
  3متر  /ميكروجرام  50نا و هو  المسموح به قانو  قصىاالالحد  

[6 .] 
 2016كما بينت دراسة قامت بها منظمة الصحة العالمية عام  

المدن األكثر تعرًضا لتلوث الهواء في الفترة  ثانى  م ان القاهرة  
 [.21( ]2م كما يبين شكل )  2015إلى م  2011من عام 

 
المدن األكثر تعرًضا لتلوث الهواء في الفترة من ترتيب (: 2شكل )

 م 2015إلى    2011عام 

حيث أوضممممحت الدراسممممات  كما أن لتلوث الهواء تأثيرا اقتصمممماديا  
يكبمد  أنه  في القماهرة الكبرى    صممممممممممممممادعلى االقتتلوث الهواء  تأثير  

من إجممالي النماتج    %1.35االقتصممممممممممممممماد المصممممممممممممممري مما يعمادل  
باحتسممممممماب الخسمممممممائر على الصمممممممحة في  و ذلك    المحلي سمممممممنويا
أثبت العديد من القياسمممممممممممممات في معظم   , كمافقط  القاهرة الكبرى 

المدن المصممممرية أن تركيز الملوثات الرئيسممممية في الهواء يتجاوز  
معايير منظمة الصمممحة العالمية، وأن هذا التلوث يتسمممبب سمممنويًا  

حممالممة التهمماب مزمن وثمممانيممة    15000  وفمماة مبكرة و  3400في  
اجمة  بناءًا عليه، قدرت الخسممممائر المادية الن و  ,ماليين نوبة ربو

باالضممافة    [, هذا  15]  بليون دوالر سممنوياً   2,1عن التلوث بنحو  
عدد    ات زيادةالدراسممممممم   حيث أوضمممممممحتتأثيره على اإلنتاجية    الى

المرضمى الذين يترددون على مسمتشمفيات أمراض الصمدر بسمبب  
مواطنين يتنفسمممممون هواء سممممميئا    10من بين كل   9, و أن  التلوث

رة الكبرى و بعض المدن  بسمممبب الملوثات التى تمأل سمممماء القاه
 . [24]  المصرية األخرى 

 
 مشاكل خاصة بالتكدس لمرورى  -2-2

المشممممممممكالت الناجمة عن قطاع النقل فى مصممممممممر هو  و من أهم  
أن المواطنين  أوضممممممممممممممحمت الدراسممممممممممممممات  , حيمث  المروري  سالتكمد

 أن ما يقرب من  مليون رحلة فى القاهرة يوميًا، و  27يقومون بم  
سمممميارات    مثل  مليون من تلك الرحالت تسممممتخدم النقل اآللى  17

  السميارات الخاصمة، و  توك توك، وو الميكروباص،  و الاألجرة،  
أدى  , ممما  ماليين رحلمة تتم من خالل وسممممممممممممممائمل النقمل العمام  10

تمممدهور  التى أدت الى  الكثمممافمممة المروريمممة    و  إلى زيمممادة االزدحمممام
قطمماع النقممل يمثممل ثلممث    , و ذلممك ألنالهواء لممدرجممة كبيرة  نوعيممة

ثلثى إنبعاثات قطاع النقل  , و تأتى  أسممممممممممممممباب التلوث فى القاهرة
  و السمممممممممممعي الجوى   كذلك زيادة التلوث و  النقل الحضممممممممممرى  من

مليون    3,2يضم ما يزيد على   كما نجد أن قطاع النقل  , [23]
منها في محافظات القاهرة الكبرى    % 60مركبة، يسممممممممممممممير نحو  

من   %29يسمممممممممتهلك القطاع ما مجموعه نحو    و  واالسمممممممممكندرية، 
تشممممممير الدراسممممممات الى أن شمممممموارع القاهرة تزدحم بنحو  , و الطاقة

مليون رحلة يوميًا    5,5  نحومليون ونصمممممف مليون سممممميارة تقطع  
تشممممممممير أرقام إدارة مرور  كما   [,15]  داخل المدينة و ضممممممممواحيها

العاصممممة إلى أن أكثر من ثالث ماليين سممميارة وشممماحنة وحافلة  
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ع القاهرة، وهو معدل مرتفع نسمممممبيا في حركة  شممممموار جوب يوميا  ت
باالضافة الى    ، [28]  السيارات خالل مساحة ضيقة من الطرق 

  كلك والتقاطعات الرئيسممممممية المسممممممارات لجميع  االختناق الشممممممديد
 من تعانى والجيزة القاهرة وسممط في التقاطعات % من80حيث  

 لجميع رعمةالسمممممممممممممم  فى بيرك انخفماضاالختنماق ممما يؤدى الى  

  10متوسمممممط سمممممرعة حركة المرور أقل من    حيث بلغ  ,الوسمممممائل
دقيقة    37كيلومترات في السممممممممممممماعة ومتوسمممممممممممممط زمن الرحلة في  

وهو ما    [,16الطويلة ] االنتقال باالضممممممافة الى سمممممماعات[ ,22]
يتسممممممممممبب في ارتفاع كمية وكثافة الملوثات في مصممممممممممر بنسممممممممممبة  

[,  28]  على األقل، وفق تقديرات وزارة البيئة المصمممممممممممممرية  30%
من إنتماجيمة الممدينمة وكفماءتهما. وقمد    الى الحمد  االزدحمام  كمما أدى

كممان لممذلممك آثممار اقتصمممممممممممممممماديممة كبيرة حيممث كلف البالد مليممارات  
قريبممًا من إجمممالي النمماتج  ٪ ت4المدوالرات سممممممممممممممنويمًا أي مما يعممادل  

المحلي في مصممممممممممر نتيجة لسمممممممممماعات العمل الضممممممممممائعة والوقود  
[,  22]  المهممدر والتممأثيرات البيئيممة لتلممك االنبعمماثممات اإلضمممممممممممممممافيممة

بيئية عالية  القتصمممممممممممممادية و االتكاليف  ال  الى هذا فانباالضمممممممممممممافة  
وفي    الغمازيمة,  زيمادة االنبعماثمات  وبسممممممممممممممبمب إهمدار الوقمت والوقود  

٪ من إجمممالي النمماتج  3.6مليممار جنيممه أو    47إحصمممممممممممممممائيممة أن  
٪ منها ُيمثل  19القومي لمصمممر ُيفقد بسمممبب االزدحام المروري،  

  اآلثار الصممممحية المرتبطة بتلوث الهواء الناتج عن وسممممائل النقل 
[20 .] 
أن أحد أسمممباب تلوث الهواء هو الضممموضممماء، والذى يرتبط   كما 

تشممممممممير نتائج  , حيث  [25]  بالتخطيط العمرانى، والزحام المرورى 
بمحافظات القاهرة   الشمممبكة القومية لرصمممد مسمممتويات الضممموضممماء

الضموضماء في معظم المناطق عن  الكبرى إلى ارتفاع مسمتويات
حيث    نون البيئةبها في الالئحة التنفيذية لقا المعايير المسممممممممممموح

دسمممممممممممممميبمممل و    72تبلغ فى بعض منممماطق القممماهرة الكبرى حوالى
  12خاصممة فى المناطق السممكنية التى تقع على طرق أكبر من  

االرتفاع الكبير في   المرور فان[, اما بالنسمممممممممممبة لحوادث  6متر ]
واحدة من القضممممممممايا الرئيسممممممممية التي  تعتبر    معدل حوادث الطرق 

  1.8قومي حوالي المعثدل  ال حيثث يبل   ,تواجمه منطقمة القماهرة الكبرى 

قدر الخبراء أن  ي, و ُ إصثثثابة ووفاة / سثثثاعة  1.5حادثة / سثثثاعة، و
تكلفة حياة المواطن المصمممممممممممممري المتوسمممممممممممممط بالنسمممممممممممممبة للمجتمع  

وبدمج كالهما،  ,  ماليين جنيه 3واالقتصمممممماد تتراوح بين مليون و

مليارات جنيه خسممممممممممممائر بسممممممممممممبب    6فإن التقدير يكون أكثر من 
وفيات حوادث المرور سممممممممنوًيا. وبالنظر إلى المشمممممممماة على وجه  
التحممديممد فممإن النسممممممممممممممبممة المئويممة للمشممممممممممممممماة وراكبي الممدراجممات في  
اإلصممممممممابات والوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية تتراوح بين  

 [. 20]  إصابات حوادث الطرق في مصر ٪ من75٪ إلى  20
 

  [,16و من أهم اسمممممممممباب مشمممممممممكالت النقل فى مصمممممممممر ما يلى ]
[19 : ] 

حيث بلغ    سممممنة 30 منذ السممممريع سممممكانىال و  الحضممممرى  النمو -
 من السمممكانى نموال, و من المتوقع أن يزيد % فى السمممنة2.55

 م.   2022عام  نسمة مليون  20 الى 14
 بلغت الخاصممممة السمممميارات امتالك نسممممبة فى السممممريعة الزيادة -

  السممميارات  امتالك نسمممبة فى تزايدو من المتوقع    ,السمممنة فى%  5
 مليون سيارة.   2.5الى    1.5من 

  الطلب  نمو سمممممممرعة مع يفاً كو  اكم  االسمممممممتثمارات تجاوب عدم -
  الطلب  فى ةنسممممممممممممبيال زيادةعلى النقل, و من المتوقع أن تبلغ ال

عام    اليوم فى ةرحل  مليون  25 الى 14 من الحضمرى  على النقل
 م.   2022

مليمممار دوالر فى عمممام    1.5حيمممث بلغ   للوقود همممائممملال دعمالممم   -
  و  سممممىكالتا إسممممتعمالعلى  تشممممجيعم, باالضممممافة الى ال  2005
 . الخاصة السيارة

 الترام  مثل العالية  السعات ذات  الجماعي النقل وسائل الغاء  -
  و باالتوبيسات ه  استبدال و االخيرة  الخمسين السنوات  خالل

 .الخاص  النقل  وسائل و  المكروباصات
 داخل للرحالت العالي الجذب  ذات  االنشطة  من العديد تركز  -

 المصانع و المعارض  و  التجارية الموالت و  االسواق مثل االقليم

فى اقليم القاهرة    الخاصة  المدارس  و  الجامعات تمركز  و  غيرها  و
 .الكبرى 

الكبرى ياقل   غرب  و شرق  بين الحركة حجم زيادة  - القاهرة   م 

 العكس او الغرب في والعمل الشرق  في المسكن لوجود نظراً  اليومية

 .الحركة هذة لخدمة الكافية العرضية المحاور وجود عدم مع

  قليما داخل  و  حول الجديدة العمرانية المجتمعات ربط  عدم  -
الكبرى   عن نتج ما  و وسريعة امنة  جماعي نقل بوسائل القاهرة 

 .الخاصة  سياراتال استخدام علي التركيز من ذلك
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ــتدام حيث ان   ــرى المســـــ و لذلك كان اللجوء الى النقل الحضـــــ

  االثار من للتخفيف االمثل الحل يعتبر المسـتدامالحضـرى   النقل
ــلبية  االعتبار بعين ياخذ فهو النقل،  عن الناتجة البيئية الســــ

ـــتداـمة  التنمـية مـبادئ  ــرى   النـقل[, كمـا ان  3]  المســـــــ  الحضـــــــ

 و البيئة،  و المواطن وســالمة العامة الصــحة اليهدد المســتدام
ــتخدم , و  تجددها على التؤثر بمعدالت المتجددة  الموارد يســـــــ

ــدف ــة الى يهـ ــات تلبيـ ــاجـ ــة  االحتيـ ــاليـ  المســــــــــــاس دون  الحـ

ــتقبلية،  جاتاالحتياب ــيد خالل من المسـ ــتعمال ترشـ ــائل اسـ  وسـ

ــلبياتها من للتخفيف النقل  رييمعا تتحقق كما يجب أن,  ســـــــ
 الكربون  أكســــيد  النتروجين و ثاني أكســــيد الصــــحة النبعاثات

 المتعلق البيئي النظام حماية و أهداف والجســــيمات،  واألزون 

 .[2]األراضي   بحماية
 تفرضـــــها ملحة ضـــــرورة الحضـــــري يعتبر و حيث أن النقل

من أهم   النقل يعتبر قطاعالمدن, و أن   داخل الحضـرية الحياة
ــاديــا تعمــل على النهوض بــالمــدن  القطــاعــات التى و   اقتصــــــــ

فانه من الضـرورى    و المسـتقبل,  الحاضـر فى و بيئيا اجتماعيا
ــرى    بيئيـةالعتبـارات  اال  األخـذ فى االعتبـار لتخطيط نقـل حضـــــــ

 . مستدام
 

  المستدام  الحضري  النقل تخطيط  المنهج الثانى:  
  حيث ,  الشمممممممممممماملة التنمية قطاعات أهم احد النقل قطاع يعتبر
 عبارة فهو مجتمع لكل األسممممماسمممممية المتطلبات من النقل يعتبر

 باالضمممممافة الى ذلك فأنه األولى،  بالدرجة  اجتماعية خدمة عن
 من األفراد  معيشمممممة مسمممممتوى  تحسمممممين عوامل من عامل يعتبر
 التنقل, حيث تعتبر بواسممممممطة المختلفة حاجاتهم اشممممممباع خالل

 بها يقوم التي النشممممماطات أهم الحضمممممري  الوسمممممط في التنقالت
 . حاجياته  لقضاء يوميا االنسان

ُيركز على تحقيق الحد األقصمممممممممممى من  القديم  النقل  تخطيط كان
وكان تقييم كفاءة النظام يتم  ,  المسمممممممممافات التي يقطعها السمممممممممكان

على أساس السرعة والقدرة على تحمل التكاليف ومدى المالئمة  
شمممممممممماكل التنقل بشممممممممممكل  وكان ُينظر إلى م  ,لوسممممممممممائل النقل اآللية

منعزل بواسممممطة هيئات مختلفة تعمل بصممممورة منفصمممملة مما أدى  
إلى حلول مفككمة حيمث كمان حمل مشممممممممممممممكلمة واحمدة في كثير من 

مثمال على ذلمك هو    ,  األحيمان يؤدي إلى تفماقم مشممممممممممممممكلمة أخرى 
عنممدممما تقوم هيئممة النقممل بتوسمممممممممممممميع الطرق، فممإن هممذا يحّفز على  

إلى   يؤدي  ممممممما  بمممممالمركبمممممات  الوقود    ادةزيممممم التنقمممممل  اسممممممممممممممتهالك 
بممممممه  مشممممممممممممممكالتوال المرتبطممممممة  بينممممممماالبيئيممممممة  النقممممممل    ,  تخطيط 

وسمممممممممممائل نقل آمنة ونظيفة وبأسمممممممممممعار في   يقوم على المسمممممممممممتدام
متناول الجميع، وهذا بدوره يمكن أن يوفر سمممممممبل الوصمممممممول إلى  

النقل    الفرص والخدمات والسمممممممملع والمرافق.ل وبالتالي يمكن تقييم
سمممممممهولة الوصمممممممول إلى المدينة  من خالل   الحضمممممممرى المسمممممممتدام

بالنسممممبة لسممممكانها دون تمييز على أسمممماس العمر والجنس والقدرة  
البدنية أو المسممممممممتويات االقتصممممممممادية.، وأهدافه األسمممممممماسممممممممية هي  

نوعيممة الحيمماة، وتعزيز االسممممممممممممممتممدامممة البيئيممة والممماليممة،  باالرتقمماء  
 [. 20]  ( 3كما يبين شكل )   باألضافة إلى العدالة االجتماعية

 

 
 معايير التنقل المالئم في المناطق الحضرية(: 3شكل )

 

 المستدام  الحضري  النقل تخطيط االعتبارات البيئية فى -1
ادمممماج اعتبمممارات مواجهمممة تغيير المنممماخ و ظممماهرة االحتبممماس    -

الحرارى ضمن سياسة النقل الحضرى و ذلك عن طريق ما يلى  
[1 :] 

  النقل  وسممممممائل عن الناجمة الغازات انبعاث من الحد •
 معتمدةصمممممديق للبيئة و   نقل نظام عن طريق اتباع

الجمممديمممدة والمتجمممددة موارد على  كمممالطممماقمممة  الطممماقمممة 

 . ةيالشمس
 اسمممممتخدام والخاصمممممة,   السممممميارات اسمممممتعماالت تقييد •

 النقل وسمممائل سمممواء اقل بيئي تلوث ذات نقل وسمممائل

http://www.tadamun.co/wp-content/uploads/2017/02/H.png
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 او تعمممل على الكهربممائيممة الطمماقممة على تعمممل التي

 الطبيعي.   كالغاز النظيف الوقود بدائل
 والتطوير لتحسمممممممين البحث عمليات في االسمممممممتثمار •

  الوقود.  نوعية

 المسممممممممممممممتخمدم الوقود عن النماجممة نبعماثماتاال تقليمل •

 ى و كذلك الحد من النفايات.  الحضر  بالنقل

 لالحتبمماس المسممممممممممممممببممة الغممازات انبعمماثممات من الحممد •

  للنقل.  الرشيد االستخدام خالل من الحراري 

العلمي   • البحممممممث  و  التطور  للتكنولوجيممممممات  مواكبممممممة 
البديلة المبتكرة التي تسمممممممممممماعد على تحسممممممممممممين كفاءة  

 الطاقة. 
عن طريق    المسمممتدام  ى الحضمممر  للنقل  تحقيق الظروف البيئية -
[3 :] 

المسممممممممممممممتهلكمممة و تخفيض معمممدل •  تخفيض الطممماقمممة 

 مختلف صممممممناعة في المسممممممتخدمة المواد اسممممممتهالك

 له.  التحتية البنية و النقل وسائل
عن  الهواء الهواء و تخفيض تلوثتحسممممممممممين نوعية   •

عمن المنممممممماجمممممممممة  انمبمعممممممماث  تمخمفميمض   الموقمود طمريمق 

بممالنقممل المسممممممممممممممببممة لالحتبمماس الحرارى   المسممممممممممممممتخممدم
 خصوصا غاز ثانى أكسيد الكربون, 

 الحراريممة المنمماخي بتخفيض الجزر معممالجممة التغير •

و   للنقممل البنيممة التحتيممة وجودهما في تسممممممممممممممماهم التي
 النقل.  وسائل الناتجة من االنبعاثات

 الثقيلة و بالمعادن المياه تخفيض تلوث األرض و •

 الحفوري. ا الوقود استهالك عن الناتجة الغازات

 
 العمراني التخطيط النقممممل فى على أهميممممة قطمممماع التممممأكيممممد -

 :[8]  كما يلىاألراضى   الستعماالت  المستدام
 الرحالت ونهاية بداية نقاط بين المسمممممممممممافات تقليل •

 في االرض اسممممتعماالت عناصممممر توزيع اليومية، و

 رحالت مسمممممممممممممممممافممممات تقممممل بحيممممث العممممام المخطط

 واماكن السمكنية بين المناطق وبخاصمة المواصمالت

 .الطاقة و التلوث لتقليل تكاليف وذلك العمل

الطرق  في المنمممماخيممممة الظروف مراعمممماة • و     توجيممممه 
 الرئيسمممممية الشممممموارع توجيه الحركة, و مراعاة محاور

 المناخية الظروف يناسممممممب اتجاه ذات محاور على

 للموقع. 

 حول األراضممممممي مسممممممطحات من نسممممممبة تخصمممممميص •

و   للحماية شمجرية أحزمة أو خضمراء كمناطق الطرق 
 و تحسمممممممممين الطرق  بتلك المركبات عوادم من الحد

 بمالعزليمة  العنماو    و تجميمل الممدينمة المحلى المنماخ

 منها السمممممريعة و السممممميما الطرق  بإحاطة  ىالصممممموت

 .راتيوالشج جارألشبا
 
اسمتخدام عربات سمريعة جذابة ذات مسمتوى عالي من الجودة   -

   عن الناتجة من الضموضماء  للتقليلومريحة من الداخل والخارج  
و كذلك التقليل  وال يصمممدر عنها أية ملوثات بيئية,    وسمممائل النقل

 . [14]للنقل   التحتية بالبنية الطبيعية المناظر تلوثمن 
 
في أنظمة  العامة  يجب توفير شممممممممروط الصممممممممحة و السممممممممالمة   -

 النقل نظم تشممممممممممممغيل خالل من و ذلكالنقل العام في المدن،  
 [. 5] العامة  بالصحة مضرة غير بطريقة

 

 ممرات بتوفير  للمسافات القصيرة,    تشجيع استخدام الدرجات -

الخدمية   اتبالتجهيز  و تجهيزها الدراجات ومسمممممممالك امنة لحماية
  ق ي تنسمممم  بعناصممممر المسممممارات تجميل هذهباالضممممافة الى  الالزمة,  

و ذلمك ألن اسممممممممممممممتخمدام المدراجمة    المظللمة،   جمارو األشمممممممممممممم  الموقع
الهوائيممة  فى التنقممل أثبتممت فمماعليتهمما فى العممديممد من مممدن العممالم  

 [. 11ألنها تحسن نوعية الهواء و تخفض من استخدام السيارة ]
 

مما يؤدى الى    ىللمشممم  مسمممارات ريتوفبى  المشممم التشمممجيع على  -
  النقل   وسممممممممائل  اسممممممممتخدام منليل  بالتق  الطاقةترشمممممممميد اسممممممممتهالك  

 عن   صممممممواتاال عزل  و  نبعاثاتاال  ضيبتخفى, و بيئيا  الحضممممممر 
ى  ف  شمجارالا  بواسمطة  الضموضماء منليل  التق  وية  السمكن  المناطق

تلطيف   والل  الظ يرتوفى  ال  ضممممافة, باالجزرالطرق   واألرصممممفة  
 . [15الصيف ] ىف  جواءألا
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تعتبر مصـر من بين الدول التى تسـعى الى تحقيق نقل  هذا و  
,  إليجاد حلول مسـتدامة لمشـكلة جودة الهواء حضـرى مسـتدام  

الذى    فى مصـر  مشـروع اسـتدامة النقل  لذلك بدأت مصـر فىو  
عـالـية    متكـامـلة و  تـقديم خـدـمات نـقل عـام جـيدة ومن أهـداـفه  

تشجيع التحول  ل  المدن التابعة لها القاهرة الكبرى و الجودة فى
من اســتخدام الســيارات الخاصــة إلى وســائل النقل العام بهدف  

انبعاثات غازات االحتباس    خفض معدالت اســــــتهالك الطاقة و
 وســـائل اســـتخدام وتشـــجيع ، من قطاع النقل  الناتجة  الحرارى  

 كثافة ادةزي تأثير منللحد من المشــــــاكل الناجمة   العام النقل

اختـناقات    على البيـئة المحلـية كـتدهور نوعـية الهواء و  المرور
 , و تحقيق النقل الحضرى المستدام. المرور

 
ــاكــل  -2 البيئيــة النــاجمــة عن النقــل   الحلول الالزمــة للمشــــــــ

 الكبري  بالقاهرة
 حلول خاصة بخفض تلوث الهواء -2-1

الجسممممممميمات  تلوث الهواء الناجم عن   ى خفض  مصمممممممر ال  تهدف
  و[,  26]  م  2030بحلول عممام    %50  الممدقيقممة العممالقممة بمقممدار

أحد  كانطالقا من السمممعي نحو تحسمممين نوعية البيئة المصمممرية ،  
تم إصمممممممممدار  ن ا  لتحقيق التنمية المسمممممممممتدامة األهداف الرئيسمممممممممية

م    2017 – م  2002 الخطة الوطنية للعمل البيئي في مصممممممممممر
البيئي في مصممر خالل الخمسممة عشممر .لوضممع إسممتراتيجية العمل

  [, هذا و10]  برنامج النقل صمديق البيئة  , تم وضمععامًا القادمة
االتجاه الى النقل الحضممممممممممممرى    تخذت مصممممممممممممر خطوات نحوقد ا

 كما يلى:   الناجمة عن النقل  النبعاثاتحد من اللالمستدام  

، مع  المسمممممتخدم فى وسمممممائل النقل  تحسمممممين مواصمممممفات الوقود -
تم توفير مادة  جيث  التركيز على البنزين الخالي من الرصاص،  

البنزين الخالي من الرصمممممماص في معظم المناطق بنسممممممبة تفوق  
85[ %15 .] 

محركممممات    - وقود  في  الكبريممممت  محتوى  على تخفيض  العمممممل 
 زل بشكل تدريجي. الدي

باعتباره    اسمممتخدام الغاز الطبيعي كوقود أسممماسمممي لقطاع النقل -
أتوبيسممممممات    5نظيف للبيئة حيث تم تنفيذ مشممممممروع لتحويل    وقود

تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة وتعمل بوقود السمممممموالر، وبذلك بلغ  
و  ,أتوبيس  105عدد األتوبيسمممممممات العاملة بوقود الغاز الطبيعى  

يؤدي الى تخفيض انبعاثات المواد الكبريتية والهيدروكربونية    هذا
 . [15]  والجزيئات

عبر برنامج    ر لالنبعماثات من عوادم السمممممممممممممميماراتتحمديد معمايي -
دوري للمعماينمة الميكمانيكيمة، وكمذلمك عبر برامج لفحص    ثمابمت و

تشممممممممممممممير النتممائج األوليممة    االنبعمماثممات من العوادم على الطرق و
،  %90نسمممممممبة النجاح في المعاينة إلى نحو  للفحص الى ارتفاع  

وذلك يعود بالدرجة األولى إلى ارتفاع الحدود القصموى المسمموح  
 [. 15]  بها لبعض الملوثات

اسمممتبدال أتوبيسمممات النقل العام التى تعمل بالديزل بأتوبيسمممات   -
حيممث أن    تعمممل بممالكهربمماء، وذلممك فى محممافظممات القمماهرة الكبرى 

  ت ال تسمممممبب التلوث أو الضممممموضممممماء هذه النوعية من األتوبيسممممما
المواصممممالت الكهربائية   اسممممتخدام    تشممممجيع[, باالضممممافة الى  23]
ال تصمممممممممممممدر أى نوع من االنبعاثات،  ها  نأل  المونوريل المترو وك

وبالتالى فى حال التحول بشممممممممممممممكل كامل إلى منظومة كهربائية،  
 [. 25]  .%30يعنى تقليل التلوث فى العاصمة بنسبة  

, و  النظيف  التوسمع في النقل الجماعي المطور و االعتماد و -
سمريعة جذابة ذات مسمتوى عالي من  ةمميزة  اسمتخدام اتوبيسمات  

الجودة ومريحمممة من المممداخمممل والخمممارج وال يصممممممممممممممممدر عنهممما أيمممة  
 توقف, و تاألماكن جميع غطىت  و  ضمممموضمممماء او ملوثات بيئية

يتم  ف  الرحلة زمن من يقلل مما رئيسمية جداً  قليلة محطات  فى فقط
السممممممتعمالها و    المختلفة بمسممممممتوياتهاة  المتوسممممممط الطبقات جذب

مما يخفض من الخاصممممممممممة   سممممممممممياراتال بالتالى تقليل اسممممممممممتخدام
 .[19استهالك الوقود ]

والزحام المرورى،    أن أحد أسمباب تلوث الهواء هو الضموضماء -
ضممممممممممممممرورة الرجوع إلى نظممام عمممل المحممال التجمماريممة    مممما يؤكممد

يسمممممماهم بشممممممكل كبير فى خفض  ان ذلك بتوقيتات محددة، حيث  
 ليمم الحركممة المروريممة ، وبممالتممالى خفض نسمممممممممممممممب التلوث، و تقل

  [. 25]  النقل وسائل عن الناجمة الضوضاء
و    مزحالالمسمممممممممببة لنشمممممممممطة  األمن   و المدن  تفريغ العاصممممممممممة -

  الممممدن مثمممل منممماطق الخمممدممممات الحكوميمممة والخروج بهممما خمممارج  
 [. 10]  الورش األسواق و

 في  )ودراجات مشثاة( اآللي  غير النقل وسثائل اسثتخدام تشثجيع -

يعتبر مشمممممممممروع الدراجات  [, و  4]  والمتوسثثثطة الصثثثغيرة المدن
فى الممدن الصممممممممممممممغيرة  الهوائيمة الخماص بممدينمة شممممممممممممممبين الكوم و  
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https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%AA+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D8%AD%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%A4%D8%AE%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7+%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/clearing-skies-over-cairo-one-policy-time/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Albankaldawli
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بين المشمممممممممممروعات  من   والمتوسمممممممممممطة بمحافظتى الفيوم والمنوفية
للسممممممممممممممكمممان،    إلى تغيير ثقمممافمممة االنتقمممال اليوميالتى تهمممدف الى  

مشممممممممماة  ) وتشمممممممممجيعهم على اسمممممممممتخدام وسمممممممممائل النقل غير اآللي  
اآللي المسمممممتهلكة للوقود والتي    بداًل من وسمممممائل النقل  ( ودراجات

والغمممازات   تؤدي إلى زيمممادة انبعممماث غمممازات االحتبممماس الحراري، 
وازدحممام المرور، وتؤثر بممالسمممممممممممممملممب على الحيمماة  للهواء،    الملوثممة

خفض معدالت استهالك    [, باالضافة الى 4]  اليومية للمواطنين
الطمماقممة و خفض انبعمماث غممازات االحتبمماس الحرارى, و يعتمممد  
المشروع على تشجيع استخدام وسائل نقل غير ألية على بعض  
محاورالطرق مثل المشممممممممممممى و الدراجات بحيث تكون غير ملوثة  

يئة باالضممممممافة الى توفير أماكن انتظار للدراجات, و تشممممممجيع  للب
,  [11شمممممممممممباب الخريجين على اقامة ورش لصممممممممممميانة الدراجات ]

 [: 4ويتضمن المشروع عدة نشاطات كما يى ]
تصممممممممممممممميم وتنفيمممذ أعممممال اإلرتقممماء العمراني الالزمممة   •

لتحسمممممممين أرصمممممممفة المشممممممماة وإنشممممممماء مسمممممممارات آمنة  
يسمممممممية طول كل   على شمممممممبكة للشممممممموارع الرئ  للدراجات

 كم في كل مدينة.   14منها  

تصمممممممممميم وتصمممممممممنيع وتركيب وحدات حديثة إلنتظار   •
 الدراجات موزعة على مواقع حيوية بكل مدينة. 

المممدراجمممات للموظفين   • تنفيمممذ برنمممامج لتمويمممل شممممممممممممممراء 
 والطلبة والعمال على أقساط شهرية وبدون فوائد. 

رفع الوعي الثقممافي ألهميممة الحركممة لممدى المواطنين   •
  سممممممممممممطة حمالت لتشممممممممممممجيع السممممممممممممير على األقدام بوا

 وإستخدام الدراجات بكل  من المدينتين. 

التطوير المعمممماري ورفع الكفممماءة المهنيمممة لعمممدد من  •
ورش صمممممميانة وإصممممممالح الدراجات المتواجدة في كل   

 المدينتين.  من
 حلول خاصة باستدامة النقل الحضرى   -2-2

 مشمممممماكللا بهدف بحل تحسممممممين نوعية النقلتهدف مصممممممر الى  

عن طريق وزارة    بها المحيطة البيئة أو النقل بشممممممممممممبكة متعلقةال
االسممممممممممممممكممان بممالتعمماون مع وزارة البيئممة و وزارة النقممل, و ذلممك من 

 :    [19]  خالل

 المجموعة  بها قامت التي الكبري  للقاهرة النقل دراسمة تصم او  -

 االعتماد بضممرورة  م  2000 عام سمميسممترا الفرنسممية االسممتشممارية

 سمممممممتة تنفيذ بسمممممممرعة  الكبري  بالقاهرة المرور مشمممممممكلة حل على

 :كالتالي االنفاق لمترو خطوط

  شمممممممممممممماالً   الجديدة المرج بين ليربط : االول الخط •
 .كم 45.5 بطول و جنوباً  وحلوان

 بمحافظة بالمنيب الخيمة شمممممبرا ليربط :الثاني الخط •

 .كم  21.5 بطول  و الجيزة

 القمماهرة بمطممار غربمما إمبممابممة ليربط :الثممالممث الخط •

 .كم 34.2 بطول و شرقا الدولي

   بالعباسمية مارا شمرقا نصمر مدينة ليربط :الرابع الخط •
 .كم 24 بطول  و غربا الهرم ثم

  الجديدة  بمصممممر نصممممر مدينة ليربط : الخامس الخط •
 .كم 19 بطول و بشبرا

 بشمبرا زينب بالسميدة المعادي  ليربط : السمادس الخط •

 .كم 20بطول   و
  ة لتغطي القاهرة بإقليم للنقل شممممممممممامل مخطط لتطوير راسممممممممممةد -

 وتنقسممم,  القادمة عاماً  العشممرين خالل باإلقليم النقل على الطلب

 :[19]  مرحلتين إلى م  2001 مارس فى بدأت التى الدراسة

 فقد , للنقل الشمامل المخطط بتطوير الخاصمة و: األولى المرحلة

  2002 نوفمبر فى للنقل الشمممامل المخطط إعداد من اإلنتهاء تم
علىد  اعتممممم  حيممممث  ، م  يتضمممممممممممممممن متكممممامممممل مممممدخممممل المخطط 

ى  نالتق بالتطوير تتعلق مشممروعات  األسمماسممية و البنية مشممروعات
 النقل متطلبات و القياسممممية المواصممممفات و التكنولوجيا نقل مثل

 و المؤسممممممسممممممى بالتطوير مشممممممروعات تتعلق الوسممممممائط و متعدد
 مشروعات و  ، موالتعلي التدريب برامج طريق عن البشرية الموارد

 المهتمين مشماركة أسماس على النقل مجال فى باإلسمتدامة تتعلق

 . التخطيط عمليات فى النقل بصناعة

 ذات للمشمممممممممروعات الجدوى  بدراسمممممممممة تختص :الثانية المرحلة

 هى  و  ، م  2003 فبراير فى بمدأت المدراسمممممممممممممممة , و قمداألولويمة

 تم أولوية ذات مشممروعاتة  لعد الجدوى  دراسممات إجراء تتضمممن

 وهذه  باإلقليم،  للنقل الشمممممممممممممامل المخطط مكونات من إختيارها

 :هى المشروعات

 رمضمممممممممان من العاشمممممممممر ومدينتى اإلقليم بين الربط •

 ,الجماعى العام النقل بوسمممائل أكتوبر من والسمممادس
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 و الشممممممممممرقى المحور تسممممممممممميتها على اإلتفاق تم و
 .الترتيب على  الغربى،  المحور

 بمدينتى الرئيسمممممممممممية الطرق  على المرور إدارة نظم •

 .والجيزة القاهرة
  . بالقاهرة العام النقل هيئة هيكلة عادةا  •

 لمشممممروعات الجدوى   دراسممممة و للنقل الرئيسممممي المخطط تقييم -

 التوازن  يحقق بما الكبرى  القاهرة إلقليم العمرانية بالمناطق النقل

  و.عليها لطلبل طبقا االسممتيعابية السممعة على بناء  النقل لخدمات
 االسمممممممممتيعابية السمممممممممعة في  النقص أوجه التقييم هذا وضمممممممممح قد

  : [19كما يلى ] للمحاور

 القاهرة محور – نصمر مدينة – المدينة وسمطمحور  •

 القدرة عجز لسمممممممممد الحل يكون  سممممممممموف, و  الجديدة

 ثالث خط إنشممممممماء  في النقل لشمممممممبكات االسمممممممتيعابية

 األهرام أو  العباسمية منطقة بين يصمل األنفاق لمترو

 السممممممممريع النقل طرق  تمديد, و الجديدة القاهرة وبين

  العمرانية المناطق بين
 من السممممممادس مدينة محور – المدينة وسممممممطمحور  •

 في السمممممعة عجز لمعالجة الحل  يتلخص و,  أكتوبر

 األنفاق لمترو الرابع الخط إنشمممممماء في المبكر البدء

   .الصالح الملك غرب الواقعة للمنطقة

 من العاشمممممممر مدينة محور – المدينة وسمممممممطمحور  •

 النقل خطة وتطوير تحسممممممممممين يعتمد, و  رمضممممممممممان

 جمممممممدول ومراجعمممممممة  فحص إعمممممممادة  على فسمممممممممممممموف

 قطمارات لعربمات المطروحمة والتطويرات التحمديثمات

 مدينة بين المقترح  الخط وإنشممممممممماء الحديد السمممممممممكك

  رمضان من العاشر ومدينة الشروق 
 الحل و ,الهرم منطقة محور – المدينة وسممطمحور  •

 من  فيتكون  االسمممممممممممتيعابية القدرة عجز على للتغلب
  األنفاق  لمترو الرابع الخط إنشمممممممماء في المبكر البدء
 . غمرة وقطاع القاهرة جامعةبين  

 في الجودة وعماليمة ومتكماملمة جمديمدة عمام نقمل خمدممات تقمديم  -

 بين الشمممممممممممراكة أسممممممممممماس على لها التابعة والمدن الكبرى  القاهرة

 اسمممممممتخدام من التحول تشمممممممجيع بهدف والخاص العام القطاعين

 اسمتحداث العام فتم النقل وسمائل اسمتخدام إلى  الخاصمة السميارات

 بتشمممغيلها يقوم متميزة،  خدمة تقدم عام نقل اتوبيس خطوط ثالثة

 الند ودريم زايد والشممممممميخ أكتوبر 6 مدن  وتربط الخاص،  القطاع

, كما تم  .القاهرة جامعة مترو بمحطة )اإلعالمي اإلنتاج مدينة(
 األحياء في متميزة خدمة تقدم عام نقل أتوبيس خطين اسممتحداث

 /أكتوبر 6 خط إلى تغذية باإلضممممممممممممافة أكتوبر،  6 مدينة داخل

 [. 4] ( 4كما يبين شكل )  القاهرة جامعة مترو محطة

 
 تقدم خدمة عام نقل اتوبيس خطوط  خمسة (: استحداث4شكل )

 والشيخ أكتوبر 6 وتربط مدن الخاص، القطاع بتشغيلها يقوم متميزة،

 القاهرة  جامعة مترو بمحطة )اإلنتاج اإلعالمي مدينة( الند ودريم زايد
 

باسمممممتخدام نهر النيل في القاهرة الكبرى    تشمممممجيع النقل النهرى  -
تحديد   زيادة اعداد المراسمممممممى، و وحتى محافظات الصمممممممعيد، مع

  ربط المراسمممممى بشمممممبكات الصمممممرف الصمممممحى  و  الخط المالحي،  
[20 .]  

سرعة تطبيق الخطوط المالحية النهرية )بحيرة التمساح/ترعة   -
ر  دميمماط فرع دميمماط، القنمماط اإلسممممممممممممممممماعيليممة، أثر النبي/ مينمماء

وتشممممجيع  ,  الخيرية/ترعة المحمودية/ فرع رشمممميد/ القناطر الخيرية
البضمممممممائع مع اسمممممممتخدام سمممممممفن أو    اب وكة النقل النهرى للر كحر 

 [. 20]  عائمات صديقة للبيئة
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 النتائج و التوصيات
القاهرة الكبرى من أهم المشمممممممممممكالت  اقليم  تلوث الهواء فى  يعتبر  

فى القماهرة الكبرى  مؤشممممممممممممممر جودة الهواء  البيئيمة فيهما, حيمث أن  
, يتم تصمممممنيفه على أنه "غير صمممممحي"  و  ,منخفض نسمممممبًيايعتبر  
تتجاوز مسمممممممممتويات التلوث الحدود المسمممممممممموح بها لمنظمة  حيث  

 تزيد عن   , كما3رام/مجميكرو  20  فتصممممممل الى  الصممممممحة العالمية
 . محليا  الحدود المسموح بهو هى ما يمثل      3م/ رامجميكرو  70

يعتبر قطمماع النقممل من أكثر القطمماعممات التى لهمما تممأثير  هممذا و  
احتراق  , حيث يعتبر  سممممممملبى على البيئة و خاصمممممممة تلوث الهواء

للملوثات الغازية  من المصممادر األسمماسممية    الوقود في قطاع النقل
الممممدفيئممممةالو  الكربو التى من أهمهمممما    غممممازات  أكسمممممممممممممميممممد  و  ن،  أول 

أكماسمممممممممممممميمد    هيمدروكربونمات، وو ال  ,المركبمات العضممممممممممممممويمة الطيمارة
  ,ثاني أوكسممممممميد الكربون و    ,ثاني أكسممممممميد الكبريت النيتروجين، و

ن قطاع  فا عليهو ,  باإلضافة إلى الرصاص  ,والجسيمات العالقة
  النقممل يمثممل ثممانى أكثر القطمماعممات التى تؤدى الى تلوث الهواء 

ات  مصمممممممممممممممادر االنبعماثم , و ذلمك ألن من  في اقليم القماهرة الكبرى 
غازات الدفيئة هي احتراق الوقود  الالرئيسممممممممممممممية للملوثات الغازية و 

 .  في قطاع النقل
يعتبر  ألنه  و من هنا كان اللجوء الى النقل الحضممممرى المسممممتدام  

 عن الناتجة البيئية السممملبية  االثار من للتخفيف االمثل الحلهو  

,  فى اقليم القاهرة الكبرى   خاصمممممممممة مشمممممممممكلة تلوث الهواء  و  النقل
حيث يهدف النقل الحضمممممرى المسمممممتدام  فى اقليم القاهرة الكبرى  

 الى ما يلى:  
  للبيئة  وصممممممممممديقة بكفاءة تعمل نقل خدمات انشمممممممممماء •

 . الكبرى  القاهرة في نفقاتها تحمل ويمكن
 وحسممممممممممممممن بممالكفمماءة تتميز حفالت خممدمممات تطوير •

 العالية االسمممممتيعاب وقدرة األسمممممعار ورخص  التنظيم

 . الكبرى  بالقاهرة

 الطرق  لمحاور اسمممممممممتخدام أفضمممممممممل إلى الوصمممممممممول •

 . باتركالم وأمان إنتاجية زيادةو    قائمةال

 وتوفير الحضممممرية المسمممماحات من االسممممتفادة تعظيم •

 . السيارات انتظار خدمة

 معدالت تحسممممممين , والمرور قواعد تطبيق تحسممممممين •

 المرورى.   التكدس وتخفيف  السالمة

  طرق  إنشمممماء لخال من المزدحمة للطرق  بديل توفير •
 . أعلى وسرعة استيعابية قدرات ذات

 المالي الدعم وخفض المسمممممتخدمين مسممممماهمة زيادة •

 . النقل أحوال تحسين  على نفاقاإل  يتسنى حتى

 
 التوصيات

و عليه يجب وضمممممممع األسمممممممس التى ممكن أن يسممممممماهم بها التقل  
تخفيف االثر البيئى للنقل و حل مشمممممممممكلة تلوث    الحضمممممممممرى فى

الهواء فى اقليم القاهرة الكبرى بحيث تعمل بها وزارات االسممممكان  
   و النقل و البيئة كما يلى: 

 
 تقليل التكدس المرورى  -
  خطوط  تطوير  عن طريق  وكيفما كمماً  الجمماعى النقمل تطوير  -

 حافالت خطوطمثال   يرةكب  اسممممممممتيعاب قدرة ذات المواصممممممممالت

, و  متروالو  ترامال  خطوط وتوسممممميع تحديث و االسمممممتيعاب مرتفعة
 . ليةيتكم وسيلةك باص المينى واستعمال هيكلة إعادة

مع التخطيط للنقل    األراضممممممي اسممممممتعماالت سممممممياسممممممات تكامل -
 عن طريق ما يلى:   الحضرى المستدام

 و الكبارى نتيجة األنفاق و انشممماء الشممموارع توسممميع •
 النقل.  وسائل ألعداد السريع للتزايد

وسممائل النقل الجماعى بحيث   طرق لسممير تخصمميص •
تكون طويلمة و آمنمة و معزولمة تممامما عن وسممممممممممممممائمل  

 السمممممممميارات دخول , كذلك يجب تمكينالنقل األخرى 

 . للمشاة المخصصة للمناطق
 خممممدمممممات مثممممل الالزمممممة للطرق  الخممممدمممممات توفير •

 .المشاة  عبور اماكن و المؤقتة السيارات إنتظار
 ازدحام مشمممممممممممماكل لحل المرورية الحلول وضممممممممممممع •

 عنمد السمممممممممممممميمارات انتظمار  و منع ,المرور واختنماق
 المرورية للسيولة تحقيقا التقاطعات

 العمراني التخطيط النقممممل فى على أهميممممة قطمممماع التممممأكيممممد  -
 نقاط بين المسمممممافات األراضمممممى لتقليل السمممممتعماالت  المسمممممتدام

 اسمممممتعماالت عناصمممممر توزيع و  اليومية،  الرحالت ونهاية بداية
 رحالت مسممممممممممممممممافممات تقممل بحيممث العممام المخطط في االرض

 العمل واماكن السمممممكنية المناطق  بين و بخاصمممممة المواصمممممالت
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 والمواصمممممممممالت, و تقليل النقل في المهدرة لتقليل الطاقة وذلك
 .الطاقة و التلوث و تقليل تكاليف المهدر،  االنتقال وزمن وقت

 . الجماعى النقل خدمات وزيادة تطوير -

 
 خفض تلوث هواء -
 :يكون عن طريق ما يلى قلالن نظمل  البيئية تحقيق االستدامة -

 تأثير أقل اهل التي بالطريقة األراضممممى من تسممممتفيد •
 . البيية النظم سالمة على تأثير لها ليس أو

 ال التي أو المتجددة الطاقة مصممممممممممادر تسممممممممممتخدم •
 . تنضب

 تحّمل قدرة من أكثر و نفايات انبعاثات تنتج ال •
 النقل.  منظومة

 للتلوث المسمممممممممموح من أكثر ضممممممممموضممممممممماء تنتج ال •
 الضوضائي. 

يجب أن تكون وسمممممممممممممائل النقل العام متكاملة مع بعضمممممممممممممها،   -
بحيث تمتد المسممممارات إلى مسممممافات مناسممممبة بعيدا عن المناطق  

,  أخرى المزدحمة مع تسمممممهيل انتقال الركاب من وسممممميلة نقل إلى  
و أن يكون توزيع المحطات بحيث ال يمشممممممممممي الراكب أكثر من 
خمس دقائق خاصمممة في المناطق السمممكنية والتجارية, باالضمممافة  
الى اسممممممممممممممتخدام عربات جذابة ذات مسممممممممممممممتوى عالي من الجودة  

عنها أية ضمممموضمممماء او    ومريحة من الداخل والخارج وال يصممممدر
 ملوثات بيئية. 

 الطرق  حول األراضمممممي مسمممممطحات من نسمممممبة تخصممممميص   -
 عوادم من و الحد للحماية شمممجرية أحزمة أو خضمممراء كمناطق

  و تجميمل المحلى المنماخ و تحسممممممممممممممين الطرق  بتلمك المركبمات
 .المدينة

 يجب تخفيف األثر البيئى السلبى لوسائل النقل عن طريق:  -
 المسممممممممممممتخدم الوقود عن الناجمة نبعاثاتاال تقليل •

 و كذلك الحد من النفايات, و ذلك  ىوالحضر  بالنقل
 على معتمدة ئةيللب صممممديقة  نقل وسممممائل اسممممتخدامب

 . ةيالشمس كالطاقة  الطاقة الجديدة والمتجددة موارد
 . النقل وسائل عن الناجمة الضوضاء ليتقل •
 لالحتبماس المسممممممممممممممببمة الغمازات انبعماثات من الحمد •

  للنقل.  الرشيد االستخدام خالل من الحراري 

أن معمدل اسممممممممممممممتخمدام الموارد المتجمددة ال  التمأكمد من  •
 تتجاوز معدالت تجديدها. 

ضمان وجود إدارة طوارئ ضمن مكونات نظم النقل   •
المعمول بها من أجل االسممتجابة ألية حوادث ممكن 

 أن تؤدي إلى كوارث بيئية وغيرها من الحوادث. 
التطور • للتكنولوجيممممممات    مواكبممممممة  العلمي  البحممممممث  و 

اعد على تحسممممممممممممين كفاءة  البديلة المبتكرة التي تسمممممممممممم 
 الطاقة. 

الى    التى تهدفالمشمممممممممممممماريع    العديد من البرامج ويجب عمل  -
من ,  على البيئممة وعلى نوعيممة الهواءالنقممل  قطمماع    تممأثيرتخفيف  
   خالل:  
النقل داخل   تغيير شممممممممممممممبكة المواصممممممممممممممالت العامة و •

   . البالد
التوسممممممممممع في شممممممممممبكات النقل الجماعي النظيفة مثل   •

   . اهرة الكبرى شبكة مترو أنفاق الق
التحول نحو وسممائل المواصممالت النظيفة كالحافالت   •

   . الكهربائية وغيرها
تقديم ِمنح ألصممممممحاب السمممممميارات الخاصممممممة لتحويلها   •

األضممممممممممممممرار البيئيمة    اتإلى العممل بمالغماز الطبيعي ذ
 . الطفيفة

ضممممممممممممممرورة الرجوع إلى نظممام عمممل المحممال التجمماريممة   •
يسمممماهم بشممممكل كبير  ان ذلك بتوقيتات محددة، حيث  

فى خفض الحركة المرورية ، وبالتالى خفض نسمممب  
 وسممممممائل عن الناجمة الضمممممموضمممممماء ليالتلوث، و تقل

   . النقل
التمأكمد من أن معمدل اسممممممممممممممتخمدام الموارد المتجمددة ال   •

 تتجاوز معدالت تجديدها. 
 السمممممريعة و السممممميما الطرق  بإحاطة ىالصممممموت العزلبية  العنا -

 . راتيوالشج جارألشبا منها
 . الوقود لدعم التدريجي الخفض -
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ABSTRACT 

The research aims to demonstrate how sustainable urban transportation can participate in protect the 

environment from air pollution in Great Cairo Region, accordingly the research follows two methods 

to achieve its goal, the first is to demonstrate the environmental problems caused by transportation in 

Great Cairo Region, their reasons and their negative environmental effects, while the second states 

the environmental considerations that have to be taken in consideration while planning of  sustainable 

urban transportation, as long with showing the role of sustainable urban transportation in solving air 

pollution problem in Great Cairo Region. 

.from this point the research showed the reasons of transportation problems in Egypt, and the negative 

environmental effects of transportation in Great Cairo Region such as problems related to air pollution 

and problems related to traffic jam, moreover the research showed the environmental considerations 

of planning sustainable urban transportation in order to mitigate the negative environmental effects 

of transportation, also the research showed the required solutions for  the environmental problems 

caused by transportation in Great Cairo Region such as solutions related to reduce air pollution, and 

solutions related to sustain urban transportation.  

The research concluded that it is a must to go toward sustainable urban transportation in Great Cairo 

because it is the best solution to mitigate the negative environmental effects of transportation 

especially air pollution. 

 

 Key Words: Urban Transportation, Air Polution in Great Cairo, Environmental Pollution, Strategy 

of Urban Transportation 
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