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تطبيقاث النقل احلضري املستدام يف التجارب العامليت وسبل 
 االستفادة منها

 المدرس الدكتور محمود حسين مصطفى
 العراق /جامعة الكوفة /كمية التخطيط العمراني

 Mahmoodh.hussein@uokufa.edu.iqالبريد االلكتروني: 
 الممخص:

تحسين نظام النقل الحالي وتسييل مراقبة أنشطة ان النقل الحضري المستدام ييدف الى 
اقتراح النمو المرحمي مع  التأكد عمى ربط األنشطة االجتماعية واالقتصادية بالبيئة الحضرية، و النقل

وصوال الى  ومناسب الستعماالت األراضي الحضريةتحقيق ترتيب وتنظيم معقول و لمنظومة النقل 
 دامة لمبمد.تحقيق التنمية الحضرية المست

ان مشكمة البحث تتمخص في ان العراق يعاني من مشاكل في النقل تتمثل في عدم تماشي النظام مع 
قل الزيادة السكانية في المجتمع، ومن عدم كفاءة الطرق الحضرية في المدن، ويفترض البحث ان الن

الحضري المستدام يساىم في الحفاظ عمى البيئة وتوفير نقل كفوء لممواطنين ، وييدف الى محاولة 
 االستفادة من التجارب العالمية في النقل الحضري المستدام ومحاولة تطبيقيا في العراق.

أىميا لموصول الى نقل حضري مستدام يجب االىتمام ويصل البحث الى جممة من االستنتاجات 
أدى وسائل النقل الشخصية  الجماعية، وان االعتماد عمى تلنقل العام وتفعيمو وزيادة عدد الحافالبا

 .عدم االىتمام بنظافة مركبات النقل العامايضا الى  وأدى االىتمام بالنقل العامالى قمة 
سن تشريعات تخطيطية تعتمدىا الجيات التخطيطية والتنفيذية لضمان تحقيق بوأوصى البحث 

االستفادة من خطط النقل المستدام من الدول األخرى من خالل دراسات ، و ستدامة في مجال النقل اال
 .النقل العاماستخدام تشجيع ، و معمقة

: )النقل الحضري، النقل الحضري المستدام، االستدامة، تخطيط النقل الحضري، الكممات المفتاحية
النقل الجماعي(. وسائل النقل الحضري، النقل العام، النقل الخاص،  
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Applications of sustainable urban transport in global experiences and 

ways to benefit from them 

Lect. Dr. Mahmood Hussein Mustafa 

Faculty of Physical Planning, University of Kufa, Iraq 

Email: Mahmoodh.hussein@uokufa.edu.iq 
Abstract 
Sustainable urban transport aims to improve the current transport system, 

facilitate the monitoring of transport activities ,ensure that social and 

economic activities are linked to the urban environment while proposing the 

phased growth of the transport system and achieving a reasonable and 

appropriate arrangement and organization of urban land uses leading to the 

achievement of sustainable urban development of the country . 

The problem of the research is that Iraq suffers from problems in transport 

represented by the incompatibility of the system with the increase in 

population in society ,and from the inefficiency of urban roads in cities ,and 

the research assumes that sustainable urban transport contributes to the 

preservation of the environment and the provision of efficient transportation 

to citizens ,and aims to try to benefit from global experiences in sustainable 

urban transport and try to apply them in Iraq . 

The research reaches several conclusions ,the most important of which is to 

reach a sustainable urban transport that must pay attention to public transport 

and activate it and increase the number of mass buses, and that reliance on 

personal means of transport led to a lack of interest in public transport and 

also led to a lack of attention to the cleanliness of public transport vehicles . 

The research recommended the enactment of planning legislation to be 

adopted by planning and executive bodies to ensure sustainability in the field 

of transport, benefit from sustainable transport plans from other countries 

through in-depth studies, and encourage the use  of public transport. 

 Keywords: )Urban transport ,sustainable urban transport ,sustainability ,
urban transport planning ,urban transport ,public transport ,private transport ,
mass transport .(  

 مشكمة البحث
يعاني العراق من مشاكل في النقل تتمثل في عدم تماشي النظام مع الزيادة السكانية في 

 المجتمع، ومن عدم كفاءة الطرق الحضرية في المدن.
 فرضية البحث

 ان النقل الحضري المستدام يساىم في الحفاظ عمى البيئة وتوفير نقل كفوء لممواطنين.
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 ىدف البحث
 ولة االستفادة من التجارب العالمية في النقل الحضري المستدام ومحاولة تطبيقيا.محا

 المحور النظري
 النقل الحضريمفيوم 

النقل الحضري ىو مجموعة التقنيات والمرافق والبنية التحتية والوسائل المستخدمة 
العمرانية التي تيدف مجتمعة أو كاممة إلى تنظيم حركة األفراد والبضائع في البيئة 

 في أفضل الظروف من حيث الوقت والتكمفة والراحة.
يتعامل النقل الحضري مع النقل الجماعي )الحافمة، القطار الحضري، إلخ(، باإلضافة  

إلى النقل الفردي، يشمل النقل الحضري جميع وسائل النقل التي تتالءم مع خصائص 
تنظيًما جيًدا لحركة األفراد الوسط الحضري، مثل الكثافة السكانية، والتي تتطمب 

والبضائع، ووجود األنشطة االقتصادية الرئيسية التي تجعل المدينة مكاًنا لبث واستقبال 
الحركة، وغيرىا من الخصائص التي تشكل قيوًدا تؤثر عمى سياسة النقل الحضري 

 .(p. 14, 3122)بمخضر,  السياسة المعتمدة
 العوامل المؤثرة عمى النقل الحضري 

يجة لمدراسات المتعمقة بتخطيط النقل والمرور الحضري ، فقد وجد أن ىناك العديد نت
من العوامل الحضرية المؤثرة في قطاع النقل وتوليد الرحالت المرورية، منيا ما يتعمق 
باستعماالت األراضي في المنطقة الحضرية والتنمية العمرانية المتمثمة باالمتداد 

ة العمرانية الزائدة في بعض المناطق أو المدن نتيجة النمو العمراني األفقي أو الكثاف
العمودي في البناء، ومنيا ما يتعمق بنوعية المرور ) داخمي او خارجي وسواء كان 
مرورا متولدا أو نافذا ( وارتباط ذلك بشبكة الطرق الحضرية وأنماطيا والطاقة 

ة القائمة، أو كفاية أماكن انتظار االستيعابية ليا وكفاءتيا في تمبية االحتياجات المروري
السيارات ضمن المنطقة الحضرية خاصة في األماكن المركزية. ولكن ىذه العوامل في 
مجمميا مرتبطة ببعض المتغيرات اليامة التي ليا التأثير الكبير في توليد تمك العوامل 

 .(95-93، ص 3111. )عمي،)2شكل  ( لرحالت الحركة المرورية اليومية
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 العوامل المؤثرة عمى النقل الحضري 2شكل 
عمي، زين العابدين، مبادئ تخطيط النقل الحضري، المصدر: الباحث باالعتماد عمى 

 .95-93،ص ص  م 3111لمنشر والتوزيع، عمان، األردن دار صفاء 

 كفاءة نظام النقل الحضري
يمكن التعرف عمى كفاءة نظام النقل من خالل نطاق الخدمة والمناطق التي تغطييا 
تمك الخدمة الى اقصى منطقة والى أطراف المدينة وفي جميع األوقات وكذلك مستوى 

وسيولة الوصول الييا عن طريق ما توفره من توزيع محطات النقل عمى مستوى المدينة 
 .(556، 3117خدمات عمى مستواىا كمكاتب الحجز والمقاىي وغيرىا. )ماىر، 

برنامجا متكامال لتقييم  " Winnie & Harty 1973 "قدم كل من ويني وىاتري 
كفاءة النقل الحضري ويعتمد عمى الدراسة الميدانية الى حد كبير، وقد تم استخدم 

مريكية، مج في العديد من الدراسات لتقييم كفاءة النقل في الواليات المتحدة األالبرا
اإلشارة الى فاعمية خدمات النقل الحالية والمتاحة لمجميع، وعمى وجو الخصوص و 

 لشرائح اجتماعية معينة او لمنطقة جغرافية معينة.

 (556، ص:311،قويدروييدف البرنامج الى ما يمي: )
 بيانات تساعد في قياس فاعمية خدمات النقل.توفير قاعدة  .2

شجكخ انغزق 
 انحضزَخ

انًبط انغزق  
 انحضزَخ

اسزُعبثُخ انغزق  
 انحضزَخ

كفبءح انغزق  
 انحضزَخ

كفبَخ ايبكن  
 انزظبر انسُبراد

 نىعُخ انًزور

 داخهٍ

 خبرجٍ

 يزور نبفذ

اسزعًبالد 
 االراضٍ

 االيزذاد انعًزانٍ

 انكثبفخ انعًزانُخ
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 المساعدة في كشف مشاكل النقل. .3

 المساعدة في تحميل وتقييم البرامج المقترحة والتي قيد التجربة  .4

 (52-:4، ص :311، قويدراحتوى البرنامج عمى أثني عشر معيار وىي كالتالي: )
النسبة المئوية لمسكان ضمن نطاق موقع خدمات النقل )محطات  .2

 النقل(

 قناعة المواطن بالنقل .3

 الوقت المستغرق لالنتقال  .4

 االزدحام  .5

 نوعية سطح الطريق  .6

 قناعة المواطن بواسطة النقل .7

 معدل نسبة الحوادث المرورية  .8

 عدد المخالفات المرتبطة بوسائل النقل .9

 تكمفة الرحمة  .:

 مستوى الضوضاء.21

 تموث اليواء بسبب وسائط النقل .22

 كفاءة خدمات النقل  .23

 مشكالت النقل الحضري 
يعد النقل الحضري ضرورة ممحة تفرضيا طبيعة الحياة الحضرية داخل المدينة، 
وبدونيا يمكن أن تصاب المدينة بالشمل، حيث تعتمد حياة األفراد والجماعات داخل 
المدن عمى الوقت المضبوط، لكن النقل الحضري يعاني من تعدد وتداخل المشاكل 

مة بحمقات من المشاكل والصعوبات التي يصعب تحديد حيث تظير كسمسمة متص
يمكن أن توضح بعض ىذه ، حدودىا الفاصمة بين جانب واخر من جوانب المشكمة

 المشكالت والسياسات المتبعة والتقميل من خطورة ىذه المشاكل.
 من اىم مشكالت النقل الحضري:  
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التي تؤدي إلى تـدىور فـي معايير مسـتوى  المروريةحدوث االختناقات  .2
 :شبكة الطرق وتتمثل أشكال تدىور مستوى الخدمة في الخدمـة عمـى

 (38، ص3122،مخضر)ب
 حدوث تأخيرات في اوقات رحالت الركاب. 

 .زيادة في تكاليف تشغيل جميع وسائل النقل لمركاب 

 .شعور مستخدمي الطريق بالتعب واالنزعاج والتوتر 

  حركة المشاة سواء باتجاه الطريق أو عند عبورهصعوبة في.  

وبالتالي يعتبر االزدحام المروري مـن أكثـر مشـكالت النقـل انتشـارا فـي المجمعـات 
 الكبيرة والمتوسطة نتيجة النمو المتزايد لوسائل النقـل وخاصـة السـيارات، الحضـرية
 إلى زيادة الطمب عمى وسائط النقل العام.  ممـا يـؤدي

مشكمة حوادث المرور: يمكن تمخيص اىم الحـوادث المـرورية فـي الوسـط  .3
 -:.(97، ص 3111)عمي،يتالحضـري عمى النحو اال

 .الزيادة السكانية المرتفعة والنمو االقتصادي 

 في التخطيط السميم الستعماالت األراضي والتنمية  اوجو القصور
 .الحضرية

  ووسـائل النقـل غيـر اآلليـة مثـل قمة استخدام وسائل النقل الجماعي
 .الدراجة المشي واستخدام

 زيادة معدالت حركة مركبات النقل الثقيل. 

البيئة: تتميـز المجتمعـات الحضـرية التـي يسـكنيا مئـات أالف التأثير عمى  .4
 األفـراد

بوجود أعداد كبيرة ومتزايدة من وسـائط النقـل ذات المحركـات من سيارات 
حنات، حيث تعمل عمى توليد مموثات بنسب عالية والمميئة وحافالت وشا

شكل ) بالمركبات الكيميائية وتنتج عنيا العديد من المخاطر البيئية والصحية
  (23-22-21، ص3121، سكحال. )(2
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 مشكالت النقل الحضري 2شكل 
 المصدر: الباحث باالستناد الى مصادر متعددة

 الحمول الممكنة لمشاكل النقل الحضري
عبر الممرات الخاصة بشكل كبير فـي حـل ) الجماعي( يمكن ان يسيم النقل العام 

  (341-:33، ص3112، و)صافتل: النقل الحضري من خال العديـد مـن مشـاكل

يسمح النقل العام عبـر المـرات الخاصة بخفض استيالك الطاقـة - :المزايا البيئية (2
الناتج  CO2تخفض انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري وخاصة  وبالتـالي
نوعية تخدام الوقود االحفوري، وبالتالي تساعد الممرات الخاصة في تحسين عن اس

 الوسط الحضري. اليواء فـي

يتسبب النقل العام في المناطق الحضرية بنسـبة ضـئيمة - :مزايا السالمة المرورية (3
من اجمالي حـوادث المـرور في المراكز الحضرية، وبالتالي فإن تطوير استخدام 

ام خاصة من خالل الممـرات الخاصـة فـي المراكز الحضـري سيكون وسائل النقل الع
 .لو تأثير إيجابي كبير سالمة المرور لممشاة

انزبثُز عهً 
 انجُئخ

 رىنُذ انًهىثبد

يخبعز صحُخ 
 وثُئُخ

 حىادس انًزور

 انشَبدح انسكبنُخ

لصىر فٍ 
 انزخغُظ

لهخ اسزخذاو 
 اننمم انجًبعٍ

صيبدة ٍعذالث 
 دشمت اىْقو اىثقيو

االخزنبلبد  
 انًزورَخ

 رأخُز انىلذ

سَبدح ركبنُف 
 انزشغُم

شعىس 
اىَسخخذٍيِ 

 ببىخعب واالصعبج

طعىبت دشمت 
 اىَشبة



 هـ4444-و  2022. نسنخ انزاثع  انعذد /زاثع انًجهذ ان / زاثعخيجهخ انذراسبد انًسزذايخ . انسنخ ان

 

 

 
 

 

 
2409 

يأخـذ تخطيط المدن اليوم بعـين االعتبـار سياسـات النقـل العام، - :المزايا الحضرية (4
محاور النقل العام )سواء من خالل الممرات خاصة أو دونيا( غالبا  ألن استكمال

ا يشـكل فرضـا إلنشـاء العديد من المشاريع االقتصادية والتجارية ومشاريع التنمية مـ
النقل محددة الوسائل وبذلك يساىم النقل العام عبر  العمرانيـة، خاصة حـول محطـات

 ممراتو الخاصة في التنمية الحضرية واالنتشار والمكانة. 

حل رئيسي، ىناك عدد من باإلضافة إلى النقل الجماعي عبر الممرات الخاصة ك
اإلجراءات التي من شأنيا التخفيف من مشاكل النقل في البيئة الحضرية، من أىميا: 

 (www، ، جريدة المدىكمونة)

 حاليا تحسين شبكة الطرق القائمةمرة لشبكات النقل و تاجراء الصيانة المس (2
واالىتمام بالتقاطعات في المناطق الحضرية وفق األساليب الحديثة التي تحافظ 

 عمى استمرارية الحركة اثناء القيام بعمميات الصيانة.

تيتم إدارات إدارة المرور في المدن العربية بعممية تثقيف السكان من خالل وسائل  (3
م بشروط السالمة العامة اإلعالم لاللتزام بأنظمة المرور وأخالقيات المرور وااللتزا

 لتقميل الحوادث المرورية وتقميل االزدحام المروري.

فصل حركة السابمة عن المركبات واالىتمام بمسارات ومعابر المشاة وتصميميا  (4
 وفق معايير الصحة والسالمة والبيئة.

يحتاج إلى  الذي الالحد من المرور النافذ عبر المناطق الحضرية وىو المرور  (5
 لمحد من االزدحام المروري وآثاره الضارة. وذلك التوقف في المدينة أو مركزىا

خطط تحسين وسائط النقل أو خطط العمل التنفيذية لتحديد مشاريع محددة البرامج  (6
 التي سيتم تنفيذىا في غضون بضع سنوات.

يع والبرامج او تحديد المشار ، إنشاء مسار معينبالخاصة و نقل لم ةإستراتيجيخطط  (7
التي سيتم تنفيذىا عمى ممرات محددة، مثل طول أحد الطرق السريعة الخاصة، 

 (Littman, Todd,2008,p10)جسر أو طريق. 
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 النقل الحضري  تخطيطمفيوم 
تعد عممية تخطيط النقل الحضري قضية متعددة األوجو ومتعددة المراحل، واليدف 
منيا ىو وضع القواعد الالزمة لضمان االستقرار الدائم ألنظمة النقل بما يتناسب مع 
عممية التطور العمراني، وفًقا لبرامج وأىداف محددة تمبي قدر اإلمكان رغبات السكان 

 ان وعمى أنسب مستوى وخدمة. في التنقل بسيولة وسالسة وأم
لذلك أنو مع زيادة أعداد السكان داخل المدن وتعدد متطمبات الحياة الحضرية تصبح 
انظمة النقل متوفرة تدريجيا غير قادرة عمى تحقيق مستوى منتسب من الخدمة لنقل 
السكان من خالل تزايد عدد السيارات عمى شبكات الطرق مما يسبب االختناقات 

ويزيد من الحوادث ويعرض المناطق الحضرية لمتموث البيئي بكافة صوره المرورية 
 (.8، ص5::2واشكالو. )حسن ،

ال يمكن تحسين نظام النقل الحضري اال من خالل وضع مخطط عام لمنقل وحركة 
األشخاص والبضائع حسب األنماط نقل المرور، حيث يقوم بتحميل وتحسين عممية 

ة في مجال الدراسة، ليتم وضع استراتيجية عامة في المختمفة بين المناطق الداخم
 والمراقبة. ،واالستثمار ،واالستغالل ،التنظيممجال 

وان مخطط النقل الحضري ىو الخطة المدروسة لضمان وتشجيع المواطنين المقيمين 
عمى استعمال النقل العام )الحافالت( لتمبية مختمف أنواع التنقالت والتي تختمف من 

 (7، ص3113الشافعي ،و  )خالد من مجتمع الى اخر وىي:شخص ألخر و 
 الذىاب لمعمل  (2

 الذىاب لمتسوق (3

 الذىاب لمدراسة  (4

 الذىاب لمتنزه (5

 والعودة الى المنزل  (6

 وتنقالت مختمفة  (7
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 المستدام النقل الحضري
، والعايب )بركاني :إلى تحقيق األىداف التاليةالمستدام الحضري النقل ييدف تخطيط 

 (32ص ،3114
 تحسين نظام النقل الحالي وتسييل مراقبة أنشطة النقل. (2

 التأكد عمى ربط األنشطة االجتماعية واالقتصادية بالبيئة الحضرية. (3

 اقتراح النمو المرحمي لمنظومة النقل لموصول إلى ما ىو مخطط لو في المستقبل. (4

ضبط استخدام وسائط النقل الحضري والوصول إلى مستوى تحمل أعباء الطمب  (5
 النقل. عمى

 .تحقيق التكامل بين الشبكات ووسائل النقل (6

عمى النقل واختيار المشاريع األكثر والمتوسط  بعيدمعرفة الطمب عمى المدى ال (7
 ربحية. 

تحقيق ترتيب وتنظيم معقول ومناسب الستعماالت األراضي الحضرية وتحديد  (8
 مواقع األنشطة المختمفة من أجل توفير الراحة لمسكان.

 التنمية الحضرية المستمرة والمساىمة والمحافظة عمى النظام البيئي.تحقيق  (9

إظيار التناقض واالختالف بين مناطق وأحياء المراكز الحضرية، وتحقيق  (:
المساواة، وتوفير فرص التنمية لألراضي، وتحقيق العقالنية في اتخاذ القرارات 

 السميمة.

دمة المطموبة في المستقبل اقتراح التوسعات في النظام وأنواع ومستويات الخ (21
 ومتابعة الطمب المتوقع عمى النقل.

تقييم الحياة الحضرية والعمرانية والعمل عمى إيجاد حمول ىندسية لممشاكل  (22
 العمرانية مثل الزيادة السكانية والتوسع العمراني في المدن.

في المدينة،  المستدام من خالل ىذه األىداف تبرز أىمية تخطيط النقل الحضري
حيث يكون تخطيط استعماالت األراضي الحضرية )المدن( جزًءا من التخطيط الشامل 
عمى مستوى استعمال محدد أو معين أو ضمن مخطط عام عمى مستوى األحياء أو 

 .(3شكل ) المدينة ككل



 هـ4444-و  2022. نسنخ انزاثع  انعذد /زاثع انًجهذ ان / زاثعخيجهخ انذراسبد انًسزذايخ . انسنخ ان

 

 

 
 

 

 
2412 

 

 اىداف النقل الحضري المستدام 3شكل 
، ضهٛى، دراضخ رحهٛهٛخ نٕالغ ٔانؼبٚتثركبَٙ، حكٛى المصدر: الباحث باالستناد الى 

 32، ص  3004يبجطزٛر،انُمم انحضر٘ انجًبػٙ ٔرُظًّٛ نًذُٚخ ػٍٛ يهٛهخ، رضبنخ 

 المستدام تخطيط النقل الحضريدراسات 
ليعكس مختمف الحضري المستدام تخطيط النقل دراسات في ىناك أنواع عديدة 

  (59، ص3118التخطيط: )حسن،المستويات واألىداف المرجوة من عممية 
لمدة معينة لتقييم أثر حركة المرور، واستراتيجيات التخفيف التأثيرات المرورية  دراسة (2

 أو لتطوير مشروع معين.

 السبل الالزمةبوضع معين ومنطقة محددة لتحديد بالنقل  خطط خاصةوضع  (3
)المشي، ركوب الدراجات والنقل العام، الخ( أو منطقة  مثل تحسين وضع معينل

 )الحرم الجامعي، وسط المدينة، منطقة صناعية، الخ(.

 النقل المحمي داخل األحياء. تخطيط النقل المحمي: الذي يعنى بخطط تطوير (4

: وىو تخطيط ييتم بتطوير خطط بصورة عامة  تخطيط النقل الحضري واإلقميمي (5
قميمي متكامل لممدن الكبرى  .(4شكل )النقل عمى نطاق حضري وا 

 

 انواع دراسات تخطيط النقل الحضري المستدام 4شكل 

رحمُك انزكبيم ثُن  
 شجكبد اننمم

 ضجظ اسزخذاو وسبئظ اننمم 
الززاح اننًى 

 انًزحهٍ
رثظ االنشغخ االلزصبدَخ  

 واالجزًبعُخ وانجُئُخ

رحسُن نظبو اننمم  
 انحبنٍ

الززاح انزىسعبد فٍ اننظبو  
 انحضزٌ

رمُُى انحُبح  
انحضزَخ 
 ورحسُنهب

رىفُز فزص انزنًُخ 
 واالسزًبر نالراضٍ

رحمُك رنًُخ 
 حضزَخ يسزذايخ

رزرُت ورنظُى  
اسزعًبالد 
 االراضٍ

يعزفخ انغهت عهً انًذي 
 انجعُذ وانًزىسظ

رخغُظ اننمم انحضزٌ  
 وااللهًٍُ

 رخغُظ اننمم انًحهٍ
وضع خغظ خبصخ 

 ثبننمم
دراسخ انزبثُزاد  

 انًزورَخ
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حطٍ، ػهٙ يحًذ ػجذ انًُؼى، )ُْذضخ انُمم ٔانًرٔر المصدر: الباحث باالستناد الى 

ٔانًرٔر داخم انًذٌ، دار انؼرثٙ ٔانطرق اإلحصبئٛخ( يجبدئ رخطٛظ انُمم 
 .54، ص 2995انجبيؼٛخ،

 تخطيظ الطرق الحضرية

 (328، ص3113يعتمد تخطيط الطرق الحضرية عمى عدة عناصر أىميا: )الدليمي ،
كمما كانت طوبوغرافية األرض تتميز  -الوضع الطوبوغرافي لموضع المدينة: (2

تقمل من مرونة التنقل تضاريس ووديان ومنحدرات شديدة تعيق امتداد الطرق و 
 والحركة.

يجب توسيع الطريق بسبب زيادة عدد  -حجم المرور المتوقع عمى الطريق: (3
 السيارات

يحتاج النقل العام الى توفير محطات انتظار خاصة  -طبيعة النقل عبر الطريق: (4
لو عمى طول الطريق والعمل عمى انشاء مواقف خاصة لحافالت النقل لمحد من 

سيابية حركة المرور، بينما يحتاج النقل الخاص الى مساحات تأثيرىا عمى ان
 خاصة لوقوف السيارات.

ل الكمف ويحقق االمن عن طريق تقميل نقاط التوقف يقمتختصار في الزمن و اال (5
عند التقاطعات ونقاط عبور المشاة وخاصة في أيام الذروة وىي بداية ساعات 

 العمل ونيايتو.

أي جعميا بشكل متدرج وعمى عدة مستويات اي كل  -التدرج في تخطيط الطرق: (6
عطي خدمة معينة داخل المنطقة وخارجيا المنطقة حتى تناقصت تواحد منيا 

 سعتيا تدريجيا حتى ألخر مستوى الذي يربط بين أجزاء المنطقة السكنية.

 بينما يوجد ىنالك اتجاىين لتخطيط الطرق لممدن القائمة: 
عمرانية الجديدة التي توسعت نحوىا المدينة عممية تخطيط طرق المناطق ال . أ

بحيث تكون منسجمة ومتكاممة مع الطرق المتاحة التي تخدم سكان المدينة 
 من المناطق القديمة والحديثة.

عممية تخطيط طرق المدن القائمة وخاصة القديمة ذات الشوارع الضيقة من  . ب
نطقة خالل توسيع بعض الطرق او انشاء طرق جديدة داخل وخارج الم
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الحضرية، بينما يحتاج تخطيط الطرق وتنظيم النقل في المدينة الى دراسة 
 شاممة من جميع جوانبيا.

 التىقالت الحضرية في المدن 

بين األنشطة المختمفة التـي يقـوم بيـا اإلنسـان  ميمةتحتل التنقالت الحضرية مكانة 
ناحية وتباعـد المنـاطق  احتياجاتو، ونظرا الختالف احتياجات اإلنسـان مـن لتمبيـة

أخرى وكذلك فإن نمو عدد السكان في المنطقة الحضرية يتزامن  المقصـودة من ناحية
ىذا االستيالك في المساحة يفرض عمى  في حينمع توسـع المدينـة فـي المسـاحة، 

 السكان التنقل بمسافات متزايدة.
 أوىاع التىقالت الحضرية 

شكل )  (21، ص3114)بركاني والعايب،  .من خاللعدة طرق لمنقل  يتطمـب التنقـل
5): 
يعتبر المشي عمى األقدام الطريقـة الطبيعيـة لمتنقـل حيـث  -المشي عمى األقدام: (2

ال يتطمـب أي مسـاعدة ميكانيكيـة، وىي الطريقة التي تعتمد عمى الجيد العضمي، 
األطفـال والنسـاء  -ت معينـة وىي:واألكثر انتشارا في المدن وخاصة لدى فئـا

المتقاعدين واألشخاص ليس لدييم رخصة قيادة ...، بينمـا نجـد أن ىذا النوع و 
في حين  من التنقل محدود بسبب االختالف في البنية والطاقة الجسدية لألفراد.

ان المشي عمى األقدام ذا فعالية اقتصادية يتم القيام بو بدون تكمفة ومجاني 
تتمثل في الحفاظ عمى المحيط ألنو خال من  والذي الناحية البيئيـة وصحي من
 .والتموثالضجيج 

خمق  في المدينة إن االستعمال الدائم لمسيارات:- (التنقل بعجمتين )الدراجات (3
التقميل من ىذه  العديد من المشاكل كاالزدحـام وارتفاع استيالك الطاقة، ويمكـن

يتميز ىذا النوع من التنقل بمرونة  المشاكل باستعمال الدراجات كوسيمة لمتنقل، 
نسبية في الحركة وال يشغل مسافة كبيـرة، كما انو اسرع من المشي عمى األقدام 

تعد الصين واليند من  ويشمل الدراجات، والدراجات النارية ذات محرك صغير،
مميون 211اجات اليوائية حيث تنتج كل واحدة منيا اكثر الدول استخداما لمدر 
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دراجة ىوائية سنويا ولذلك بسبب الكثافة السكانية العالية ومن اجل التخمص من 
 مشاكل االزدحام  في ىذين البمدين.

تحتل السيارات مكانة ميمة فـي حيـاة األفـراد :- السياراتالتنقل بواسطة  (4
تمبي احتياجاتيم فيي وسيمة لمترفيو ولمعمل فباإلضـافة لكونيـا وسـيمة لمتنقـل 

األجرة وسيارات النقل  كذلك، حيث نجـد أن خدمـة النقل مشمول بسـيارات
طريقة  الحضري، وكـذا النقـل الجماعي بواسـطة المركبات المجيـزة ويختمـف

 .استخداميا لمتنقل حسب استخدام المنطقة ليا

تتميز الحافالت بخصائص  -:الحافالت ووسائل النقل الجماعيالتنقل بواسطة  (5
معنية أدت إلى انتشار استعماليا بـين مختمـف شـرائح المجتمـع المختمفة، من 
أىميا السعة االستيعابية الكبيرة لمناس وانخفـاض تكمفـة النقـل فييـا مقارنـة 

بسبب ربـط أحيـاء  األخرى وتحتل الحافالت موقعا ميما داخل المدينة بالوسـائل
البعض، كما انيا تخضع إلى تنظيمات معنية فـي  المدينـة المختمفة ببعضـيا

التوقيـت وخطـوط الوقوف وفـقا لخدمـة النقـل الجماعي وباإلضافة إلى وسائل 

 الترامواي، المترو.... الخ. أخرى تسـتخدم فـي نقل االفراد منيـا

 أسباب التىقالت في المىاطك الحضرية

تزايد الكثافة السكانية تؤدي الى توسع المدينـة مـن حيـث المنـاطق العمرانيـة فتتوسـع  إن
مراكز العمل والتجارة وأماكن الترفيو من خـالل ىـذه التوسـعات التـي تعرفيـا  وتـزداد

المشي عمى 
 االقدام

 التنقل بالحافمة التنقل بالسيارات التنقل بعجمتين

 انواع التنقالت الحضرية 5شكل 
، ضهٛى، دراضخ رحهٛهٛخ نٕالغ انُمم انحضر٘ انجًبػٙ ٔانؼبٚتثركبَٙ، حكٛى  الباحث باالستناد الى: المصدر

 20، ص  3004ٔرُظًّٛ نًذُٚخ ػٍٛ يهٛهخ، رضبنخ يبجطزٛر،
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ممـا يحـتم عمـى السـكان ، مراكز النشاطات موزعة في نقاط متباعدةد المدينـة فنج
) بوبا  يأسبابيا وفقا لممناطق المقصودة وتتمثل ىذه األسباب ف ة تختمـفتـنقالت مسـتمر 

 :(3122كور،
ىي تنقالت ضرورية والبد منيا تتضمن - :(مركز عمل –التنقالت الدورية )مسكن  (2

التنقل بين مكان اإلقامة ومكـان العمل، ىـذه التـنقالت اخذت أىمية كبيرة في 
تنظيم النقل داخل  وانتظاميـا، مما أدى إلـى ضـرورةالمناطق العمرانية نظرا لكثافتيـا 

التجمع الحضري، وتتمتع ىذه التنقالت بدرجة عاليـة من الدورية ألنيـا تتكـرر بشكل 
 ألحيان وبشكل يوميادوري وعمـى نحـو منتظم في معظم 

ت الفرد وىذه التنقال التنقالت المينية: تتمثل في التـنقالت المتعمقة بمينـة عمـل كـل (3
التنقالت  ضرورية طوال يوم العمل منيا )المقابالت، وخدمـة العمـالء( وحجـم ىـذه

، ألنيا تحدث عادة اثناء ساعات العمل ضعيفة بالنسبة لمجمل التنقالت اليومية
  المقررة.

يقوم بيا األفراد بشكل طوعي واختياري ة: ىي التنقالت التي التنقالت الشخصي (4
 وتكون عمى ثالث أنواع منيا

 أي الخاصة بتنقالت في المراكز التجارية وتكون عن  -: التنقل من أجل الشراء
ولكن أحيانا )حسب  ،قصيرةطريق المشي عمى االقدام يوميا وذات مسافة 

 المناسبة( قد تتطمب المجوء الى استخدام وسيمة نقل.

 إلى مختمف المرافق العامة  تنقلمثل ال -: التنقل من اجل االعمال الشخصية
 نك، بمدية، مؤسسات ... إلخ(.)ب

 (6شكل ) وسائل الترفيو مثل الذىاب لممسرح والمتنزىات والمالىي ... الخ. 
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 انواع التنقالت في المناطق الحضرية 6شكل 
ثٕثب كٕر، فبرش، يحبضراد الزصبد انُمم ٔاإليذاد، جبيؼخ انحبج نخضر، المصدر: 

 3022ثبرُخ،
 مفهىم الىقل العام والىقل الخاص

التنقالت عن طريق وسائل النقل الخاصة )السيارات الخاصة( أو العامة، تتم جميع 
والتوزيع األمثل لحركة المرور بين ىاتين الوسيمتين ىو أحد أكثر مشاكل النقل 

 الحضري تعقيًدا في تاريخنا المعاصر.
أدى اإلنتاج الكبير لمسيارات الخاصة في العالم خالل العقود الماضية إلى إزاحة  

لنقل العام واستبدال وسائل النقل الخاصة مكانيا، مما أدى إلى زيادة االزدحام وسائل ا
واالختناقات المرورية في معظم مدن العالم. في كل من الواليات المتحدة األمريكية 

; من الناتج 21وكندا، نجد أن النقل بوسائل النقل يستيمك القطاع الخاص حوالي 
ان ، مالي األميال وعدد المسافرين داخل المدن; من إج96القومي العام الذي يشكل 

مجال تخطيط النقل الحضري عموما الن وسائل  ىذا التصنيف اىتم بو المختصون في
كبير في عممية النقل  النقل العام والخاص تعتبر من العناصر الميمة والمؤثرة بشكل

، 2:96 )سالم، بشكل عام وفي النقل الحضري أي )النقل داخل المدن( بشكل خاص.
 (27ص

 انزنمالد انشخصُخ

رنمالد ين اجم 
 انشزاء

رنمالد ين اجم االعًبل 
 انشخصُخ

 حْقالث الجو اىخشفيه

 انزنمالد انًهنُخ

رنمالد خبصخ 
 ثبنعًم

 انزنمالد انذورَخ

رنمالد ثُن انًسكن 
 وانعًم
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االستعمال الكثيف والمنتشر لمسيارات الخاصة إلى زيادة الطمب عمى النقل  أدى
 (32-31، ص3113والمرور، ونتيجة لألسباب الثالثة التالية: )محمد،

استخدام النقل الجماعي )  قمةان االنتقال باستخدام السيارة الخاصة يساعد عمى  (2
 العام ( .

لمطريق من خالل السيارات الخاصة سيؤدي إلى إن ازدحام المساحة المخصصة  (3
تباطؤ حركة وسائط النقل العامة وبالتالي سترتفع تكاليفيا التشغيمية مما سينتج عنو 

 انخفاض في جاذبيتيا لكونيا لم تعد وسيمة النقل األسرع.

وجود الكثير من الكثافة المرورية واالزدحام الى أدى استخدام السيارات الخاصة  (4
تستطيع وسائط النقل العام أن تكون عالجا أو حال ليا إذا كان يعتقد انو بنسبة ال 

يقضي عمى ىذا االزدحام من خالل ايجاد حمول مساعدة وداعمة ومكممة لوسائط 
النقل العامة مثال: تخصيص مسارات خاصة لوسائط النقل العام، واستخدام المترو 

 . .قلونشر ثقافة النقل الجماعي بين مستخدمين نظام الن

 يوسائل النقل العام الجماع

تمجأ معظم المدن الى وسائل النقل الجماعي لمتقميل من االزدحام والطمب عمى مواقف 
السيارات، تم بناء مواقف السيارات الخاصة ومحطات النقل العام عند مداخل المدينة، 

اعماليم من مداخل المدينة الى  بحيث يأخذ القادمون من الضواحي وسائل النقل العام
 (238، ص2:91)أبو عياش،  داخل المدينة.

    أوىاع وسائل الىقل العام )الجماعي(

ىنالك عدة انواع من وسائل النقل العام يتم تصنيفيا وفقا لحجميا واستعماليا والبنية 
 (331، ص2:96التحتية ليا. )سالم،

ستخداميا وليا تعتبر الوسيمة االكثر استعماال نظرا لسيولة ا -(:The Bus) الحافمة (2
استعماال  اقلقاعدية خاصة، تعتبر  قابمية لمتغيير في اي لحظة وال تتطمب ىياكل

حركة ألنيا اسيرة السيارات  لمطاقة لكنيا اقل فاعمية من حيث حمولة االشخاص واقل
 .الخاصة
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عربة نقل جماعي تشحن كيربائيا وتسير عمى ىي  -: Trolley bus باصالترولي  (3
تتطمب تكاليف كبيرة  م، وال2:66و 2:56عجالت مطاطية تم تطويرىا بين 

 لصيانتيا وتعتبر أكثر اقتصادية.

ىو خط سكك حديدية يعتمد عمى  - Metro :القطار الكيربائي تحت االرض (4
ممرات  ريقسواء عن طالطاقة الكيربائية، ومعزول تماما عن المرور السطحية 

 .عموية )الجسور( او أنفاق خاصة في المناطق المركزية من المنطقة الحضرية

متر كما في الترام المستخدم  2.6-2وىو خط سكة حديد بعرض  -(:Tramالترام ) (5
عمى اسم الميندس ترام الذي أنشأ أول ترام في  ةسميو في اإلسكندرية والقاىرة. 

ى أصبح أحد وسائل النقل الرئيسية داخل وتطور استخدامو حت 2961إنجمترا عام 
 .(7شكل )بدأت العديد من المدن الكبرى في تحويمو إلى مترو المدن لسنوات
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 وسائل النقل الخاص    
معظم مدن العالم من مشكمة وسائل النقل الخاصة بعد تزايد اعدادىا بشكل كبير تعاني 

ىذه االعداد استيعاب الصعب جدا عمى شبكة الطرق في المدن  في حين أصبح من
استعمال المركبات الخاصة وخاصة في  الكبيرة منيا فتسعى معظم الدول الى الحد من

عبد )  .مشكمة المرور فييا دحام المروري وحلالمناطق المركزية لممدن ولذلك لتقميل االز 
 (72-:6، ص3125الصمد، 

تسعى معظم الدول إلى تقميل استخدام المركبات الخاصة، ولكن معظم الحمول المتبعة 
تختص بالمناطق المركزية لممدن من أجل تقميل االزدحام المروري وحل مشكمة المرور 

 (361،ص2:96فييا، ومنيا: )سالم،
السيارات الخاصة من المرور عبر مركز المدينة في ساعات محددة من منع  (2

 اليوم.

 مةالحاف
 (مةالحاف)

 مةحافالترولي 

 الترام المترو

 انواع وسائل النقل الجماعي 7شكل 
 المصدر: الباحث صور من مواقع مختمفة من االنترنت
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وضع ضوابط معينة )مثل أولوية عبور الحافالت العامة أو المشاة، أو رفع سعر  (3
أو لفترات محددة في وسط المدينة، ،إلغاء المواقف أو  ،تخفيضوقود السيارة، أو 

الحاالت تخفيض تعريفات النقل  أو زيادة الضرائب عمى ممكية السيارة، وفي بعض
 العام ...(.

 تخصيص بعض الشوارع في وسط المدينة لممشاة فقط عدا الخدمات والطوارئ. (4

 فرض رسوم عبور عمى بعض الشوارع لممركبات الخاصة. (5

 االتي الفوارق الرئيسية بين وسائل النقل العام والخاص.( 1جدول )ويوضح  
 

يوضح الفوارق الرئيسية بين وسائل النقل العام )الجماعي( والنقل الخاص  1جدول 
 )الفردي(

الدليمي، خمف حسٌن عمي، تخطيط الحضري "أسس ومفاىيم"، الدار العممية )المصدر: 
 (.3113لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن،

 النقل الخاص)الفردي( النقل العام )الجماعي(
ربط مناطق محدودة بعضيا  -2

ببعض ويحتوي عمى عدد من 
 محطات الوقود 

يستخدم لممسافات القصيرة  -2
 والطويمة وبدون توقف.

يبدأ النقل من نقطة محددة بعيدة  -3
ىذا او قريبة من مستخدمييا في 

 النوع من المناطق.

 يكون النقل من الباب الى الباب. -3

قد يتطمب الوصول الى بعض  -4
 المناطق استخدام أكثر من وسيمة.

سيولة الوصول الى أي نقطة  -4
 دون الحاجة الى وسيمة أخرى.

يكون في اتجاىات ومواعيد  -5
 محددة.

 يستخدم في أي وقت وبأي اتجاه. -5

ربما ال تتوفر مقاعد كافية لجميع  -6
 الركاب.

 يتوفر مقعد جموس ألي شخص. -6
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 ذا سرعة عالية. -7 ذا سرعة محددة. -7
 ممك خاص لألفراد.  -8 ممك عام لمدولة ولمقطاع الخاص.  -8

  العوامل المؤثرة في استخدام واختيار وسائل النقل 
ىناك العديد من العوامل التي تؤثر عمى قرار االنسان باستخدام نوع وسيمة النقل وىي 

 (:4ص، 3127)كنزة،:
نما السير عمى  -المسافة: (2 فالمسافات القصيرة تتطمب المجوء إلى وسيمة نقل وا 

األقدام بضعة أمتار فقط، بينما مسافات طويمة نوعًا ما يكون مسارىا قابل 
، 3127)كنزة، لالستعمال، ثم يمجأ الزبون أو الشخص إلى الوسائل المتداولة.

 (:4ص
النقل الجماعي ىو األكثر تكيًفا مع التنقالت المحمية الكثيفة داخل  ديع -الوقت: (3

، أكبر عددالمحيط الحضري أثناء أوقات العمل بفضل قدرتيا عمى تحمل أو حمل 
 فضاًل عن ضيق الوقت سواء كانت التنقالت عمى مسافات طويمة أو قصيرة.

ارة، نجد أن السيارة بالمقارنة مع استخدام وسائل النقل الجماعي أو السي -الدخل: (4
أكثر تكمفة من األولى، لكن الناس بشكل عام يمجئون إلى وسيمة تكسبيم الوقت 

 والراحة إلى جانب "قيمة الوقت".

 ،الشديديسمح النقل الجماعي بالوصول إلى المناطق ذات االزدحام  -المسار: (5
الوصول ولكن يتم استخدام السيارة لموصول إلى األماكن التي ال يستطيع األول 

إلييا، أي بين الشوارع الضيقة وبعض األماكن المعزولة عن المسارات الحضرية 
 وغيرىا. 

 الجانب التطبيقي

 تجارب تخطيطية لبعض الدول في تطبيق سياسات النقل المستدام  
طرق الى تجارب مجموعة من المدن الكبرى في العالم، حيث تم اعتماد نماذج تتم ال

تكمن أىمية دراسة ، و لممدن المستدامة العالميةم منيا التجارب لمخططات النقل المستدا
ىذه التجارب  إنفي التأكيد عمى أىمية النقل في استدامتو، حيث  العالميةالتجارب 

تحمل في رؤيتيا واستراتيجيتيا نماذج وتوجيات مستدامة من جميع جوانبيا وأىميا 
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ة البيئية، باإلضافة إلى استخدام النقل الحضري المستدام وأثره عمى التخطيط والسالم
 .الطاقة الخضراء والنظيفة

                                                        اايطالي-ومىذج مديىة بىلىويا 

رومانيا في  مدينة بولونيا ىي سابع أكبر مدينة في إيطاليا وىي عاصمة منطقة إميميا
الجزء الشمالي من إيطاليا، حيث تضم المنطقة الحضرية لممدينة حوالي مميون نسمة 

نسمة لكل مترمربع، وىي مدينة مشيورة بمركزىا التاريخي وبالجامعة،  3811بكثافة 
اما بالنسبة القتصاد المدينة الذي تعتمد عميو بشكل رئيسي عمى صناعة المالبس 

ونيا بإرثيم التاريخي، وليذا عمل السكان والحكومة المحمية يفخر سكان بول والقماش
جنًبا إلى جنب لحماية تراثيم، لذا فإن القانون الذي يحظر التموث من السيارات في 
وسط المدينة لصالح التييئة القاعدة لمدراجة أتاح لمستخدمي الدراجات والمشاة 

  دينة ومنع إىدار ثقافتيا القديمةوالكفاءة الالزمتين لمتنقل في الم ولممقيمين الحماية
(Local Government for Sustainability, ICLEI Case Study 

Eco-mobility Changwon 2011,P7-8)  
 السياسة المتبعة

في العقد الماضي،  الحد من وجود المركبات عمى حساب التراث التاريخي في المدينة
تي تتحرك في وسط المدينة بشكل لوحظ ارتفاع كبير في عدد السيارات الشخصية ال

تسبب في ازدحام مروري ألن عدد السيارات الداخمة إلى المدينة كان أكبر من القدرة 
; من وسط المدينة لتصبح مجااًل بيئًيا  91االستيعابية لمشوارع. غطت انبعاثات الغاز 

صيص مموثًا بالغازات والضوضاء واالزدحام. وىذا ما دفع السمطات المحمية إلى تخ
المنطقة لسكان المنطقة والنقل الحضري الجماعي وأصحاب السيارات الكيربائية، بينما 

يورو مقابل تأشيرة  6ال ُيسمح لمسيارات الشخصية بدخول المنطقة إال إذا دفع سائقوىا 
يورو، حيث ال يتجاوز سائق واحد ثالثة  23لكل يوم أو تأشيرة لمدة أربعة أيام مقابل 

م لنفس اليوم أو تأشيرة واحدة فقط لنفس األربعة أيام في الشير الواحد، تأشيرات في اليو 
يورو  36بينما يمكن لمموزعين الحصول عمى تأشيرة لمدة عام واحد بتكمفة تتراوح بين 

يورو حسب النسبة المئوية النبعاثات غازات االحتباس الحراري التي تسببيا  211و 
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عدد السيارات التي تدخل وسط المدينة بنسبة  سياراتيم: نجحت ىذه السياسة في تقميل
36.; 

 عدد الركاب
منيم في  006.666من بين مميون شخص في منطقة العاصمة بولونيا يعيش 

سيارة لكل  055ضواحي المدينة، حيث يبمغ إجمالي معدل ممكية السيارات الشخصية 
من سكان إيطاليا، والتي تحتل  0666سيارة لكل  060مواطن )مقارنة بـ  0666

الشخصية(، وليذا يجب عمى  المرتبة الثانية في العالم من حيث نسبة ممكية السيارة
المدينة االىتمام بتجييز البنية التحتية الالزمة لمسماح لممواطنين الذين ال يمتمكون 

العمل عمى تقميل عدد مستخدمي  فضال عنسيارات بالوصول إلى احتياجاتيم، 
 السيارات في تنقالتيم.

; ركاب 8و; سائقي السيارات، 39تتمتع مدينة بولونيا بنمط سيارة مشترك مع 
; من 22و; من المشاة 32 فضال عن; من مستخدمي النقل الجماعي، 37وسيارات، 

; من المستخدمين الدراجات اليوائية. كما موضح في 8ومستخدمي الدراجات النارية، 
 Local Government for Sustainability, ICLEI Case) (8شكل ) 

Study Eco-mobility Changwon 2011,P9) : 

 
 بين نسبة وسائل النقل في مدينة بولونياي 8شكل 

 المصدر: الباحث

 نمم عبو
26% 

 انًشبح
اننسجخ ] 24%

  [انًئىَخ
 دراجبد نبرَخ

انذراجبد  
 انهىائُخ  

7% 

سبئمٍ 
 انسُبراد

28% 

 ركبة انسُبراد
7% 
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 نظام الحافالت في بولونيا
تتمتع مدينة بولونيا بنظام نقل عام محدود، إذا ما قورنت بأفضل المدن األوروبية، 

شبكة الحافالت، عمى سبيل المثال، تحتوي عمى عدد من الطرق في منطقة  إنحيث 
العاصمة التي تعبر مركز المدينة، وىذا يسيل عمى الزبائن إذا كانوا يريدون تغيير 

النظام عمى خطين دائريين لنقل الركاب داخل النمط أو الوجية. كما يحتوي ىذا 
دقائق، بينما تتم إدارة األسطول بالكامل من  0المدينة وتغادر معظم الحافالت كل 

جدول زمني ونظام معمومات مباشر موجو  فضال عنخالل نظام آلي إلدارة المركبات 
العديد  لمركاب لتزويدىم بمعمومات عن الرحالت ومجموعة من الخدمات الثانوية في

من محطات ومواقف الحافالت. نظام الحافالت ىي أكثر وسائل النقل العام شيوًعا 
كما  طريًقا، بما في ذلك الطرق الميمية. 06ومالءمة في بولونيا، والتي تضم حوالي 

 ( كاالتي:10شكل ( و)9شكل موضح في )

 

 مدينة بولونيا في City Red Basطريق  9شكل 
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-https://2btraveler.ru/en/transport-in-bologna-bus-taxi-cityالمصدر: 

bus,2020 

 

 تبين النقل العام لبولونيا 10شكل 
-https://2btraveler.ru/en/transport-in-bologna-bus-taxi  -المصدر :

city-bus,2020 
  

https://2btraveler.ru/en/transport-in-bologna-bus-taxi-city-bus,2020
https://2btraveler.ru/en/transport-in-bologna-bus-taxi-city-bus,2020
https://2btraveler.ru/en/transport-in-bologna-bus-taxi-city-bus,2020
https://2btraveler.ru/en/transport-in-bologna-bus-taxi-city-bus,2020
https://2btraveler.ru/en/transport-in-bologna-bus-taxi-city-bus,2020
https://2btraveler.ru/en/transport-in-bologna-bus-taxi-city-bus,2020
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 مدينة مثالية لممشاة وراكبي الدراجات
كم من الشوارع ما يخمق بيئة مريحة ومناسبة  50يمكن لممشاة التنقل في حدود 

تجنبون أشعة الشمس أو المطر، ولزيادة نسبة المشاة في المنطقة لممتنقمين الذين ي
فمن المخطط توسيع مناطق المشي باتجاه الجوار الجامعي. ألن ىذا الترابط سيخمق 
بيئة محفزة لممشي في جميع أنحاء المدينة، تتميز بولونيا بدوافعيا الستخدام 

كم من  051ضية، تم بناء الدراجات كبديل آخر لمسيارات. في السنوات األربع الما
مسارًا مختمًفا،  05الطرق اآلمنة مجيزة لركوب الدراجات بشكل خاص عمى امتداد 

ولتحفيز ىذا النوع من الحركة، صممت المدينة نظاًما لمدراجات المشتركة، بناًء عمى 
دراجات لجميع  0666التكنولوجيا البطاقات المغناطيسية، التي بعد اإلرساء ستشغل 

ين. سيتم تفعيل نظام جديد مثل ىذا مع النظام المعمول بو، والذي يعتمد عمى المواطن
التكنولوجيا الميكانيكية والمخصصة لفئة معينة من الركاب. المسؤولين في مدينة 
بولونيا يأممون بارتفاع نسبة مستخدمي الدرجات في التنقالت اليومي ليكونوا بدياًل 

يارات ذات المحركات المموثة والسيارات المربكة. مثاليًا لمتنقل الذي يعتمد عمى الس
 : (11شكل )كما توضح الصور االتية

 األماكن التاريخية السياحية لمدينة بولونياتوضح حركة المشاة وراكبي الدراجات في  11شكل 
 https://www.arabtravel.org/travel481.html,2019 -المصدر:      

https://www.arabtravel.org/travel481.html,2019
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  االماني-نموذج لمدينة بريمن

مدينة بريمن من بين المدن الرائدة في مجال النقل المستدام، حيث ال يتعدى  دتع
; وقد يرجع ذلك إلى 51مستخدمو السيارات الشخصية والسيارات ذات المحرك نسبة 

تطور نظام التكامل القائم بين وسائط النقل الجماعي في شكميا المدمج، باإلضافة إلى 
عمى نطاق واسع، وبنية صديقة  2ةرة المشتركذلك، تتميز مدينة بريمن بنظام السيا

3لمدراجات اليوائية، باإلضافة إلى نظام النقل العام 
S-Bahn  3121المطبق عام .

(Local Government for Sustainability,2011, P 9-10) 
٪ من إجمالي وسائل النقل. في عام 06تتمتع المدينة بنظام نقل مستدام يمثل 

٪ عن 56٪ من الرحالت ىو استخدام النقل الجماعي، 05، كان السبب في 5661
٪ عن طريق ركوب الدراجات. من المتوقع أن تصل النسبة 50طريق المشي، و

، ألن ىذا النمط 5656٪ بحمول عام 06المئوية الستخدام الدراجات اليوائية إلى 
ركيز ىو أفضل طريقة مستدامة من حيث األبعاد الثالثة لمنقل المستدام من خالل الت

عمى خطط التكامل البيئي لوسائط النقل المتكاممة. من ناحية أخرى، إمكانية زيادة 
استخدام النقل الجماعي مما ينتج عنو تقميل انبعاثات الغازات والحفاظ عمى مصادر 

  )الطاقة النابضة. كما في المخطط التالي

                                                 
 ، اىذبجت دسب طىييت أو قظيشة ىفخشاث اىسيبساث اسخعبسة خالىهب ٍِ ىألفشاد يَنِ ّقو وسييت هى السيارة المشتركة: 2

 في ، اىَسبفت ودسب ٍخبح هى مَب شخظيت، سيبسة ششاء إىى اىذبجت دوُ اىسيبساث ببسخخذاً ىهٌ اىَْط هزا ويسَخ

 ٍِ اىْىع هزا إّشبء حٌ. PARK ىَىاقف اىَخظظت اىخسعت اىَْبطق إىى جذيذة سيبسة33 إضبفت حَج بيرمن ٍذيْت

 اىزيِ األشخبص عذد اسحفع ىزىل وّخيجت ، ٍشخشمت سيبسة 060 ىـ parking 33 ىيظبخ ، 9002 عبً في اىسيبساث
 شخظي ٍسخخذً 0000 هْبك ، بيشٍبّي ٍىاطِ 030000 بيِ ٍِ ،9000 عبً في٪.  32 إىى اىَْط هزا في يسبفشوُ
. اىَسخذاً اىْقو ٍجبه في مبيًشا ّجبًدب اىَْط هزا دقق وقذ ، 9090 عبً بذيىه 90000 إىى وقذ وطو اىعذد ، ىيسيبساث

 ٍعبييش راث سيبساث اسخخذاً ، اىشديت ىطبيعت ىَْبسبتا اىسيبسة ودجٌ ّىع اخخيبس إىى ببإلضبفت ، اآلُ ىيَسبفشيِ يَنِ
 ٍخظظت مبّج ٍنبُ 00000 بخقييض اىْقو ٍِ اىْىع هزا إّشبء سَخ وقذ. اىبيئت عيى واىذفبظ اىجىدة ديث ٍِ عبىيت
 .اىسيبساث ٍىاقف ىهيبمو يىسو ٍييىُ 30 إىى 90 بيِ ٍب حىفيش وببىخبىي اىسيبساث، ىَىاقف ٍسبًقب

3  THE S-BAHN: هبٍبىسغ اىعبطَت ٍْطقت في حعَو اىسشعت عبىيت اىذذيذيت ببىسنل ّقو شبنت هي 
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 .(12 شكل
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يوضح نسبة وسائل النقل المستدام المستخدمة في مدينة بريمن في سنة  12شكل 
3119 

 
 المصدر: الباحث

 السياسة المعتمدة
اتصال فعالة تحسين البنية األساسية، وتفضيل األنماط الخضراء، وتطوير أنظمة 

في السنوات القميمة الماضية عمل المسؤولون في , إعادة ىيكمة الشوارع المزدحمة
مدينة بريمن عمى تحسين ظروف حركة الناس عن طريق المشي أو استخدام 
الدراجات، وذلك إلعادة ىيكمة الطرق الكبيرة التي كانت تشغميا السيارات والمركبات 

وتضييقيا لصالح المشاة، وكذلك فصميا عن  سابًقا، من خالل توسيع األرصفة
الممرات والدراجين، وىذا يزيد من مستوى السالمة المرورية لجميع مستخدمي ىذه 

كم / ساعة في خطوط منفصمة في  06الطرق، حيث يتم ضبط السرعة القصوى عند 
 اتجاه واحد.

 انتشار وزيادة وسائل النقل العام
الخاص، أو ما يعرف بمترو  s-bahn تم إطالق نظام جديد ل 5606في عام 

محطة، ويعتبر نظام الترام العمود  00األنفاق، حيث تم تشغيل أربعة خطوط بإجمالي 
مميون عممية نقل في  066الفقري لمنقل المحمي الرئيسي، ويقدم المزيد أكثر من 

 اننمم انجًبعٍ
24% 

 حزكخ انًشبح  
34% 

 ركىة انذراجبد
42% 
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ة إلى مدينة بريمن، ويشيد نظام الترام توسًعا كبيرًا في المناطق المحيط 5606عام 
ولكن حتى البضائع وألغراض التموين، كما تم تضمين  ،الركابليس فقط لنقل 

، كانت 5600سيارات األجرة والحافالت التي تستخدم الطاقة النظيفة. في جانفي عام 
سيارة تستخدم الغاز الطبيعي المضغوط في بريمن، مما أدى إلى  006حوالي 

ربون، كما انخفض عدد ٪ في انبعاثات ثاني أكسيد الك06انخفاض بنسبة 
ألف كيمومتر في السنة، ويرجع ذلك إلى  066الكيمومترات المقطوعة لمسيارات بنحو 

استبدال السيارات بالنقل الجماعي والدراجات. نتج عن ىذا االنخفاض في مسافة 
 كجم من ثاني أكسيد الكربون في اليواء. 10666السفر بالسيارة تقميل 

 ما مفتاح النجاحالتواصل ووفرة المعمومات ى
عمى الرغم من أن سموك الركاب في مدينة بريمن يتمتع بمستوى عاٍل من الرشاد 
فيما يتعمق بالنقل المستدام، إال أن استخدام السيارات الشخصية ال يزال مرتفًعا أيًضا. 

رحمة  070عدد الرحالت في النقل العمومي بـ ، ُقّدر متوسط 0990في عام 
، وتستثمر مدينة بريمن كل 5606رحمة في عام  017ع إلى لمشخص الواحد. ارتف

عام في مجال التوعية وتسييل الوصول إلى المعمومات المتعمقة بالرحالت والطرق 
والتسعيرات وكل ما يتعمق بخدمات النقل من أجل زيادة وجذب مستخدمي النقل العام، 

لمدمجة قبل الرحمة لذلك يتم توفير معمومات فعالة عن أنظمة النقل المتكاممة وا
)خاصة المعمومات المقدمة عبر اإلنترنت حول وسائل النقل العام وسيارات األجرة 
وحتى الدراجات ... إلخ(، باإلضافة إلى توفير المعمومات أثناء الرحمة )عند محطات 

اإللكتروني  BSAGالتوقف أو داخل مركبات النقل العام(. تتم زيارة موقع 
المدفوعة مسبًقا والتي تم  BOBاإلضافة إلى بطاقات مرة شيرًيا، ب 066666

تطويرىا خصيًصا ألولئك الذين ال يتنقمون كثيرًا. بعد شراء البطاقة يمكن تسجيل 
تنقالت الزبون ومن ثم يتم إرسال مستحقات الرحمة إلى رصيده البنكي ليتم تسديدىا 

 00666إلى  BOBوفق جدول زمني محدد، حتى اآلن، زاد عدد مستخدمي 
 مشترك.
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 اماليزي- ابىترا جيومىذج لمديىة  

 واالستراتيجيةالرؤية 
لدييا رؤية مسبقة، ، بوتراجايا ىي كمدينة حدائقية، ذات تنمية مستدامة ومدينة ذكية

ومنيجية تخطيط شاممة، وىدف واضح ومحددة زمنيًا وليا أسس استدامة. مدة الرؤية 
نسمة والكثافة السكانية  441111ىكتار وعدد السكان  5:44سنة ومساحتيا  41

 وكما موضح في الخريطة االتية:  .Othman, 2012) ()فرد/ ىكتار( :،77

 

 خطة تطوير مدينة بوتراجيا 13شكل 
Source: Abd Razaz, Mohd Razlf, Putrajaya Green Cities: 

Constraints and Mitigating Strategies Towards Low Carbon 

Cities, A project report submitted in partial fulfilment of the 

requirements, the degree of Master of Engineering (Electrical-

Power) Faculty of Electrical Engineering, University Technology 

Malaysia. 
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 تخطيط منظومة النقل الحضري
تنفيذ نظام نقل حضري متكامل وطرق لتحسين السالمة وتقميل استخدام السيارات 
وتشجيع استخدام المركبات منخفضة الكربون، وزيادة توفير وسائل النقل العام واستخدام 

 دة.نظام النقل الذكي، والتحول من الوقود األحفوري إلى الطاقة المتجد
 أسس النقل الحضري

التخطيط المتكامل لشبكة النقل مع النقل القائم، الذي يعتمد عمى ىيكل السكك الحديدية 
 والتي تدعميا المرافق والمواقف. 

 تكامل وسائل النقل الحضري
تعزيز وتشجيع استخدام المركبات الكيربائية والمركبات اليجينة من خالل التخطيط 

حافمة،  286ت الخدمة، توفير حافالت عامة وصديقة لمبيئة: لمرافق مساندة مثل محطا
الحافالت اليوائية تعمل باليواء المضغوط وشبكات واسعة من ممرات المشاة ومسارات 

 : (25شكل )كما موضح في الشكل االتي لمدراجات اليوائية.

 

 يوضح مشروع الحافمة الكيربائية بنظام الشحن السريع في بوتراجيا 25شكل 
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Source: Othman, Azhar, Perbadanan Putrajaya, Seminar ke 
arah Bandaraya: Implementasi Teknologi Hijau dan 

Pembangunan Mampan di kawasan Majlis Bandaraya 
Seremban, (26 June 2012). 

 وسائل النقل
القطارات(  –ىي المشي والدراجات اليوائية والدراجات النارية النقل العام )الحافالت 

%( 68والسيارات المركبات الكيربائية والحافالت العامة والمترو والنقل العام )
 .(26شكل )%(54ات الخاصة )والسيار 

 

 ماليزيا-مدينة بوترا جيا يوضح توزيع وسائط النقل في  26شكل 
 المصدر: الباحث

 
  

 نمم عبو
57% 

 نمم خبص
43% 
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 الصيه- ومىذج لمديىة تياوجيه

 واالستراتيجية الرؤية  
مدينة ، و وشركات التكنولوجيا العالمية محمية طبيعية لجذب االستثمارات الترفييية

مزدىرة ومتناغمة ومنسجمة اجتماعًيا، صديقة لمبيئة وذات كفاءة في استخدام الموارد، 
ىكتار وعدد السكان  4111سنة ومساحتيا  31ونموذج لمتنمية المستدامة ومدة الرؤية 

 224: )فرد/ ىكتار( ومتوسط الكثافة 227،78نسمة والكثافة السكانية  461111
 (Girardet, 2004, p66)   (27شكل )كما موضح في الخريطة االتية )فرد/ىكتار(.

: 
 توضح المخطط األساس لمدينة تيانجين البيئية 27شكل 

-https://www.researchgate.net/figure/Masterplan-of-the -المصدر:

Eco-City-Tianjin_fig4_311947822 

https://www.researchgate.net/figure/Masterplan-of-the-Eco-City-Tianjin_fig4_311947822
https://www.researchgate.net/figure/Masterplan-of-the-Eco-City-Tianjin_fig4_311947822
https://www.researchgate.net/figure/Masterplan-of-the-Eco-City-Tianjin_fig4_311947822
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 تخطيط منظومة النقل الحضري
الخضراء المنخفضة في استيالك الطاقة وانخفاض إنشاء نموذج نقل نظيف في المدن 

في التموث. األولوية لممشاة وراكبي الدراجات ووسائل النقل العام، والتشجيع الرحالت 
 ; مجانية من حواجز الوصول(.211-; عمى المدى الطويل 1:الخضراء )

 أسس النقل الحضري
افة قريبة من محطات نقل( عمى مس-حدائق أحياء -الخدمات األساسية )حضانة 

متر المرافق الترفييية، رياضية مجانية، ترام، مدارس عمى مسافة قريبة  511- 311
 م(. 911متر المراكز التجارية، المعاىد، الحدائق ومحطات نقل إقميمي ) 611من 

 تكامل وسائط النقل الحضري
اطعات العمل عمى فصل شبكات النقل غير اآللية عن شبكات النقل االلية لتقميل التق

بين المشاة وراكبي الدراجات والمركبات، مع إعطاء األولوية لحركة المشاة والمركبات 
 (28شكل )كما موضح في الشكل  غير اآللية وكذلك وسائل النقل العام.

 :م. 611نظام السكك الحديدية  -المحور الرئيس 
 :م . 311وسيمة النقل العام والحافالت والترام  -النظام الثانوي 
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 تبين تقسيم الطرق حسب المعايير 28شكل 
-https://www.researchgate.net/figure/Masterplan-of-the -المصدر:

Eco-City-Tianjin_fig4_311947822 
 وسائل النقل الحضري

 المشي وركوب الدراجات ونظام السكك الحديدية وحمقات النقل العام والحافالت والترام
  .(29شكل )%(25%( والسيارات الخاصة )97والنقل العام )

 

 الصين-مدينة تيانجين يوضح توزيع وسائل النقل في  29شكل 
 المصدر: الباحث

 االستنتاجات 
واضح لمعدالت مشكالت النقل والمرور التي  ارتفاعمن  العراقتعاني شبكة شوارع  (0

اكثرىا تتمثل بمشكمة االختناقات المرورية والحاصمة في التقاطعات الرئيسة التي 
أغمبيا خالية من اإلشارات الضوئية مما ينعكس ذلك سمبيا عمى تزايد وظيور 

مى المشكالت األخرى منيا تزايد عدد الرحالت مولدة ازدحاما مروريا والذي يعمل ع
 زيادة الكميات المحروقة من الوقود التي تؤدي الى زيادة انبعاث المموثات.

لغرض الوصول الى نقل حضري مستدام يجب االىتمام بالنقل العام وتفعيمو وزيادة  (5
 الجماعية. تالحافالعدد 

ال يوجد نقل مستدام في العراق ويحتاج الى إعادة دراسة جميع وسائل وتقنيات  (0
 لعراق.تخطيط النقل في ا

 اننمم انعبو
96% 

 اننمم انخبص
4% 

file:///E:/KUFA%20UNIVERSITY%202022-2023/النشاطات/بحوث/النقل%20الحضري%20المستدام%20-%20تجارب%20عالمية/المصدر:-%20https:/www.researchgate.net/figure/Masterplan-of-the-Eco-City-Tianjin_fig4_311947822
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، مما االىتمام بالنقل العامأدى الى قمة وسائل النقل الشخصية  ان االعتماد عمى (5
ىو اآلخر أحد أسباب تموث البيئة في المدينة وكذلك السيارات  النقل الخاصجعل 

القديمة التي مازالت مستخدمة بالرغم من قدميا وانخفاض ممحوظ في صيانتيا 
 .القديمة والمستيمكة لموقود مع زيادة معدالت استيراد السيارات

معظم شوارع المدينة عمى اثاث جيد، حيث تخمو من المستمزمات تحتوي ال  (0
واألرصفة الجيدة، واإلنارة الكيربائية والالفتات  ،الضرورية كاإلشارات الضوئية

المرورية والتسميات الرسمية، وان وجدت فأنيا مقتصرة فقط عمى عدد قميل من 
 .الرئيسة منياالشوارع والسيما 

عدم االىتمام بنظافة المدن العراقية اذى الى ان قمة استعمال النقل العام في  (0
 .مركبات النقل العام

ساعدت في رفع معدالت  في المدن العراقيةان ازدياد اعداد وسائط النقل الخاصة  (8
التموث البيئي وذلك نتيجة الرغبة المتزايدة لمسكان في استعمال النقل الشخصي 
وبذلك أدى الى ارتفاع الوقود المحترق فعممت عمى زيادة الحاجة لممتطمبات 
األساسية لوسائط النقل بدأ من محطات الوقود والمرائب ومحالت صيانة وسائط 

   بات التي شوىت مظير المدينة.النقل ومحطات غسيل المرك

 التوصيات
 حمالت توعوية خاصة الجيد لطرق النقل في البمد وعمل والتصميمالتخطيط  (0

وسائل النقل العام، وتحسين الطرق  بالنقل وتحسين الشوارع وتوفير أفضل
 .الدراجات وتخصيص اماكن ركن

سن تشريعات تخطيطية تعتمدىا الجيات التخطيطية والتنفيذية لضمان تحقيق  (5
عداد خطط النقل في المدينة.   االستدامة في مجال النقل عند تحديث وا 

االستفادة من خطط النقل المستدام من الدول األخرى من خالل دراسات معمقة  (0
 وتجارب النقل المستدام والزيارات الميدانية.

 المدن العراقيةضحة ومالئمة إلعداد خطط النقل المستدام في وضع منيجية وا (5
عن طريق إشراك جيات تخطيطية وتصميمية عممية، ومبادرة الجيات 
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المروري  االزدحامالحكومية ذات العالقة بدعم األفكار التي تسيم في تقميل 
  والحد من التموث الناتج منيا. 

مى استخدام مركبات النقل العام التشجيع ععمى المواطنين و نشر الوعي البيئي  (0
 بدال من النقل الخاص لتقميل اعداد السيارات في المدينة.

تشجيع النقل العام عمى استخدام انواع الوقود المستدام وغير المموث لمبيئة   (0
من خالل تطبيق برنامج خاص الستخدام وسائل النقل العام ذات وقود صديق 

 .لمبيئة

 .ل المترو الكيربائي او السيارات الكيربائيةاستخدام وسائل نقل حديثة مث (7

والتقاطعات وايجاد محطات لمنقل  تنمية المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، (1
 .العام
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