
THE PUBLIC POLICY HUB

1البعد االجتماعي في نظام تخطيط النقل العام في مصر

يونيو 2021

بيان المشكلة:

السيـاق

حيــاة  فــي  رئيســًيا  جــزًءا  العامــة  المواصــات  تشــّكل 
بيــن  تربــط  فهــي  اليوميــة؛  وأنشــطتهم  المصرييــن 
قطاعــات اإلنتــاج واالســتهاك فــي العديــد مــن الجوانب 
الحيويــة، مثــل االقتصــاد والبنــاء والتنميــة االجتماعيــة. 

اســتخدام  البحثيــة  الورقــة  هــذه  اعتمــدت  لذلــك، 
المواطنيــن لوســائل النقــل العــام والخدمــات المرتبطــة 
بهــا علــى أنــه ُبعــد اجتماعــي، إذ أنهــا تؤثــر فــي حيــاة العديد 

مــن المصرييــن مــن فئــات وشــرائح مختلفــة.

ــر  ــر غي ــي مص ــام ف ــل الع ــام النق ــام لنظ ــع الع ــر الوض ُيعتب
مرتــادي  يمنــع  الوضــع  هــذا  أن  إذ  وفوضــوي؛  مترابــط 
وســائل النقــل العــام مــن الوصــول الكامــل إلــى الخدمــات 
والتحســينات الحالية واالســتفادة منها كذلك. بــل إن نظام 
النقــل العــام فــي القاهــرة الكبــرى بحاجــة ملّحة إلى سياســة 
تعتمــد التحــول الرقمــي؛ بهــدف تعزيــز إمكانية الوصــول إلي 
هــذا النظــام مــن خال ربط جميع وســائل النقــل ووضعها 
فــي مــكان واحد بحيــث يتمكن مرتــادو وســائل النقــل العام 

مــن العثــور علــى الطــرق والمواعيــد والخيــارات المتاحــة التي 
تناســب احتياجاتهــم ألغــراض االنتقــاالت اليوميــة. 

يتناول موجز السياسات الحالي هذا السؤال: 

ــا تحســين اســتخدام وســائل النقــل العــام  كيــف يمكنن
المصريــة وســهولة الوصــول إليهــا باســتخدام األدوات 

الرقميــة ؟

يعتبر«ســهولة الوصــول« مصطلــح مهــم ُيســتخدم فــي 
وســائل النقــل العــام. فقــد جّمــع الباحثــون العناصــر ذات 
الصلــة مــن التعاريــف المختلفــة ووضعــوا تعريًفــا محــدًدا 

ــات  ــز السياس ــي موج ــول« ف ــهولة الوص ــح »س لمصطل
الحالــي علــى النحــو التالــي: 

موجز سياسـات 25
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»مــدى التوافــر وســهولة الوصــول إلــى وســائل النقل 
العــام واالنتقــال فيمــا بينهــا فــي القاهرة الكبــرى حيث 
توجــد فــرص كبيــرة، بســبب مــا تتمتــع بــه مــن مركزيــة 

بالنســبة للســكان علــى مســتوى الجمهورية«

الوضع الحالي لنظام النقل العام المصري:

السياســات  مــن  عــدًدا  المصريــة  النقــل  وزارة  أقــرت 
المتعلقــة بنظــام النقــل العــام. وقــد كان العديــد مــن 
هــذه السياســات اســتجابة لمشــاكل تعانــي منهــا مثــل 
تنظيــم الســلطات المتداخلــة، وانخفــاض االعتماديــة علــى 
وســائل النقــل العــام ورفــع كفاءتهــا، علــى النحــو التالــي: 

السياسات الرقابية لقطاع النقل في مصر: 	 

تنظيــم . 	 جهــاز  بإنشــاء  أوصــت  السياســات  إحــدى 
النقــل بالقاهــرة الكبــرى لمواجهــة تداخــل ســلطات 
النقــل بالقاهــرة الكبــرى. تــم اســتبدالها بإنشــاء جهــاز 

ــي.  ــي والدول ــري الداخل ــل الب ــم النق تنظي
أوصــت إحــدى السياســات بوضــع خطــة رئيســية/. 	

مركزيــة لضبــط وتنظيــم توقيتــات وأماكــن  وســائل 
ــن  ــول 		0	. ولك ــرى بحل ــرة الكب ــام بالقاه ــل  الع النق

ــة.  ــذه السياس ــق ه ــق تطبي ــم تعلي ت

ــاع 	  ــي لقط ــب االجتماع ــى الجان ــز عل ــات ترك سياس
النقــل فــي مصــر: 

تــم تطبيــق سياســة لتوفيــر تذاكــر مجانيــة  لكبــار . 	
ــا بنســبة 50٪ لمــن هــم  ــا، وخصًم الســن فــوق 70 عاًم

فــوق 60 عاًمــا فــي جميــع وســائل النقــل العــام. 
بنــاًء علــى . 	 أُنشــئت  سياســة جديــدة معمــول بهــا 

توفــر  والتــي  أمــان«،  »الســكة  تســمى  مبــادرة 
للنســاء العديــد مــن الوســائل لإلبــاغ عــن حــاالت 
ــة  ــكك الحديدي ــات الس ــي محط ــي ف ــرش الجنس التح

والقطــارات. 
ــة . 	 ــدي اإلعاق ــة لمتح ــون اإلتاح ــق قان ــة لتطبي سياس

ــل  ــدة مث ــاءات الجدي ــا اإلنش ــع خصوص ــكل أوس بش
خــط المتــرو الثالــث، باإلضافــة إلــى تطبيــق سياســات 
ماليــة أخــرى تعطــي 50٪ خصــم لجميــع وســائل النقــل 
جميــع  فــي  ومرافقيهــم  اإلعاقــة  لمتحــدي  العــام  

ــام.  ــل الع ــائل النق وس

سياســات تطويــر البنيــة التحتيــة فــي قطــاع النقل 	 
ــي مصر:  ف

تــم تطبيــق سياســات جديــدة لدمــج خطــوط حافات . 	
»مواصــات مصــر« ومدينــة الشــروق فــي خرائــط 
جوجــل للتســهيل علــى مرتــادي المواصــات العامــة 
تحديــد موقعهــا والوصــول إليهــا عبــر الهواتــف الذكيــة. 

 سياســة قيــد الدراســة لــدى وزارة النقــل لتطبيــق . 	
بطاقــة الدفــع الذكيــة لجميــع وســائل النقــل العــام. 

علــى . 	 تنــص  النقــل  وزارة  لــدى  جديــدة  سياســات 
تمديــد خطــوط المتــرو والحافــات وإنشــاء محطــات 
جديــدة للقطــارات األحاديــة والقطــارات الكهربائيــة.

العــام  النقــل  نظــام  فــي  الرئيســية  الماحظــة  تتبلــور 
ووســائله ال يــزال غيــر مترابــط وفوضوًيــا. علــى مســتوى 
ــول  ــام الوص ــل الع ــائل النق ــادي وس ــن لمرت ــر، يمك أصغ
خالهــا  والتنقــل  واحــدة  عامــة  نقــل  وســيلة  إلــى 
بســهولة. ولكــن - علــى المســتوى العــام - ال يــزال الدمــج 
يمثــل  بينهــا  والتبديــل  المختلفــة  النقــل  وســائل  بيــن 

تحدًيــا بســبب هــذا النظــام غيــر المترابــط.

ــة  ــز التنمي ــد ركائ ــل أح ــام النق ــط نظ ــل وتراب ــل تكام »يمث
المســتدامة« – د.كريــم حســين.

إن نظــام النقــل العــام غيــر المترابــط يعيــق التنميــة ألنــه 
يســفر عــن اكتظــاظ وســائل النقــل لــدى التوجــه إلــى 

الوجهــات الحيويــة للمواطنيــن مثــل المــدارس 
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والعمــل والخدمــات الصحيــة ومــا إلــى ذلــك. ممــا يــؤدي 
لصعوبــة فــي عمليــة التنقــل بأكملهــا عندمــا يرتــاد أو 
دون  أخــرى  إلــى  نقــل  وســيلة  مــن  المواطــن  ينتقــل 
أن يكــون لديــه نظــام مناســب يتيــح لــه القيــام بذلــك 
ــر/ ــر متوف ــه غي ــام بأن ــذا النظ ــف ه ــهولة.يمكن وص بس
لقطاعــات  بالنســبة  اجتماعــي  منظــور  مــن  متكافــئ  
ــول  ــق الوص ــي يعي ــه وبالتال ــدم ترابط ــرا لع ــع نظ المجتم
ومناســب  كامــل  بشــكل  اســتخدامه  وعــدم  إليــه 

الحتياجتهــم. 

»هنــاك ثــورة فــي التحــول الرقمــي فــي مصــر« – د. خالــد 
ــقطي الس

ــدأت وزارة  ــر، ب ــل الوزي ــيد/ كام ــل، الس ــر النق ــادة وزي بقي
ــل  ــاع النق ــي لقط ــول الرقم ــذ التح ــة وتنفي ــل بدراس النق
لتســهيل الوصــول إلــى خدمــات الــوزارة ورفــع كفاءتهــا. 
لهــذه  حــل  إليجــاد  أمــل  بــادرة  تعتبــر  فهــي  لذلــك، 

المشــكلة.

ــكلة«  ــان المش ــي »بي ــارزون ف ــة الب ــاب المصلح كان أصح
هــم مســتخدمو النقــل العــام، ووزارة النقــل باعتبارهــا 
الجهــة المســئولة األبــرز لنظــام النقــل العــام، ومشــغلي 
وســائل النقــل العــام، والمقيميــن حــول محــاور وســائل 

النقــل. يعتمــد تحليــل أصحــاب المصلحــة على اســتعراض 
الدراســات ذات الصلــة والمقابات المتعمقة ومناقشــة 

مجموعــة الدراســة والماحظــة مــن قبــل الباحثيــن. 

تســعى البدائــل السياســة األربعــة التاليــة لســد الفجــوة 
بيــن السياســات المذكــورة فــي نظــام النقــل العــام - 
علــى وجــه التحديــد  - وتعزيــز إمكانيــة الوصــول لهــا كُبعــد 

ــى النحــو المحــدد ســابًقا:  اجتماعــي عل

المحمــول يوّفــر الشــبكة . 	 إطــاق تطبيــق للهاتــف 
الكاملة لوســائل النقل العــام والمحطات والتوقيتات 
بيــن  والتبديــل  التنقــل  عمليــة  لتســهيل  الممكنــة 
المختلفــة بطريقــة مريحــة ومرنــة  النقــل  وســائل 
وجهتــك(.  مــن  واحــدة  نقــرة  بعــد  علــى   )أنــت 
الربــط  إلــى  المحمــول  الهاتــف  تطبيــق  يهــدف 
بيــن األنــواع المختلفــة مــن وســائل النقــل العــام 
وتســهيل االنتقــال بينهــا )وذلــك يشــمل الشــراكات 
ــي  ــات«( ف ــر« للحاف ــات مص ــل »مواص ــة مث الخاص
القاهــرة الكبــرى، مــن خــال توفيــر الخيــارات المتاحــة 
المتعــددة لوســائل المواصــات والســعر والتوقيــت 
للتنقــل مــن نقطــة مــا إلــى نقطــة أخــرى  والتخطيــط 

لرحلتهــم.

علــى . 	 العــام  النقــل  وســائل  شــبكة  إطــاق 
والمحطــات  المســارات  لتحديــد  جوجــل  خرائــط 
ــك(.   ــى ذل ــال عل ــر« مث ــات مص ــات )»مواص  والوجه
يهــدف هــذا التطبيــق إلــى تســهيل البحــث والعثــور 
النقــل  ومحطــات  لطــرق  المتاحــة  الخيــارات  علــى 
العــام علــى خرائــط جوجل لمســاعدة مرتادي وســائل 
ــرى.  ــرة الكب ــل القاه ــة داخ ــط للرحل ــي التخطي ــل ف النق

بنظــام . 	 مــزودة  جديــدة  متكاملــة  محطــة  إنشــاء 
نقــل  وســائل  توّفــر  تحتيــة  وبنيــة  مدمــج  رقمــي 
الغربــي  الجانــب  علــى  واحــد  مــكان  فــي  مختلفــة 
)محطــة  أكتوبــر(   6 )مدينــة  الكبــرى  القاهــرة  مــن 
ذلــك(.  علــى  مثــال  منصــور«  »عدلــي   متــرو 
تهــدف هــذا المحطــة إلــى توفيرمنصــة أخــرى بنظــام 
العــام  النقــل  وســائل  مختلــف  بيــن  يربــط  رقمــي 
ويجمــع بينهــا فــي مــكان واحــد فــي الجانــب الغربــي 

ــرى.  ــرة الكب ــن القاه م

توفيــر خرائــط تفاعليــة مرئيــة / ســمعية رقميــة فــي . 	
كل محطــة مــن محطــات النقــل والتــي مــن شــأنها 
أن تشــير إلــى خيــارات التنقــل المتاحــة األخــرى فــي 
ــة. ــارج المحط ــن مخ ــرب م ــام بالق ــل الع ــائل النق وس

ــمعية  ــة والس ــة المرئي ــة الرقمي ــط التفاعلي ــدف الخرائ ته
إلــى دعــم الــركاب فــي مخــارج محطــات النقــل العــام 
األخــرى  العــام  النقــل  بخيــارات  درايــة  علــى  ليكونــوا 

الكبــرى. القاهــرة  إلــى وجهــة معينــة فــي  للوصــول 

أصحاب المصلحة المعنيين: 

بدائل السياسات:
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التوصيات: 

تحليل السياسات والمعايير: 

ــة  ــى خمس ــاًء عل ــة بن ــة األربع ــل السياس ــل بدائ ــم تحلي ت
االقتصــادي،  المعيــار  كاآلتــي:  مرتبــة  محــددة  معاييــر 
ــي،  ــار السياس ــي، والمعي ــار الفن ــة، والمعي ــار العدال ومعي
والمعيــار اإلداري، ألنهــا تتنــاول الجوانــب الرئيســية التــي 
ُتراعــى لــدى اقتــراح سياســة تتعلــق بالتحــول الرقمــي 

وفًقــا للمقابــات المتعمقــة خــال الدراســة. كان المعيار 
السياســي والفنــي وجدواهــم هــي المعاييــر الرئيســية 
فــي اختيــار البديــل األمثــل القتراحــه كسياســة بديلــة، ثــم 
ــار االقتصاديبشــكل متســاو  ــار العدالــة والمعي يأتــي معي

ــًرا. ــار اإلداري أخي ــم المعي ــة، ث ــة الثاني ــي المرتب ف

نوصــي بتطبيــق السياســة البديلــة المقترحــة رقــم واحــد 
رقــم واحــد »إطــاق تطبيــق للهاتــف المحمــول يوّفــر 
والمحطــات  العــام  النقــل  لطــرق  الكاملــة  الشــبكة 
والتوقيتــات الممكنــة لتســهيل عمليــة التنقــل والتبديــل 
بيــن وســائل النقــل المختلفــة بطريقــة مريحــة ومرنــة«. 

تــم اتخــاذ قــرار القــرار بنــاًء علــى المقتــرح الــذي مــن شــأنه 
أن يعــّدل نظــام النقــل العــام غيــر المترابــط فــي القاهــرة 
الكبــرى، والــذي يوّفــر ســهولة الوصــول لعــدد أكبــر مــن 
مرتــادي المواصــات العامــة. تتــاءم السياســة المقترحة 
وهــي  الحاليــة  المصريــة  الرقمــي  التحــول  خطــة  مــع 
ــا  ــة إنه ــا، باإلضاف ــة حالي ــة الفني ــن الناحي ــذ م ــة للتنفي قابل
ــام  ــل الع ــام النق ــي نظ ــي ف ــاج االجتماع ــن  االندم ــد م تزي
ــن أن  ــرى ويمك ــل األخ ــة بالبدائ ــل مقارن ــة أق وذات تكلف
ــة  ــذه السياس ــت. ه ــي ذات الوق ــى ف ــرادات أعل ــق إي تحق
توفــر حــًا قابــًا للتوســع والتطويــر علــى المــدى الطويــل 
ــة  ــل المقترح ــل البدائ ــذ مقاب ــر للتنفي ــة أكب ــا فرص ولديه

ــرى. األخ

ــكلة  ــج المش ــل يعال ــل بدي ــة أفض ــة البديل ــر السياس تعتب
العــام فــي  النقــل  كأداة رقميــة تربــط جميــع وســائل 
نظــام واحــد وتضعهــا فيمنصــة واحــدة بحيــث يتمكــن 
ــرق  ــى الط ــور عل ــن العث ــام م ــل الع ــائل النق ــادو وس مرت
ــارات المتاحــة التــي تناســب احتياجاتهــم  ــد والخي والمواعي
ألغــراض االنتقــاالت اليوميــة. كمــا إنهــا تربــط وتســهل 
التبديــل بيــن وســائل النقــل العــام المختلفــة فــي القاهرة 
 intermodal – الكبــرى بنــاًء علــى نمــوذج النقــل المشــترك
ــرو  ــة مت ــى محط ــول إل ــة للوص ــاد حافل ــل ارتي mode )مث
الرتيــاد المتــرو للوصــول إلــى حافلــة أخــرى للوصــول إلــى 
الوجهــة، كمــا هــو موضــح فــي الصــورة أدنــاه(. توفــر 
ــى  ــع إل ــل وأوس ــوال أفض ــة وص ــة المقترح ــذه السياس ه
خدمــات النقــل، وتســهل عمليــة االنتقــال والتــي بدورهــا 
تيســر قطاعــات واســعة مــن حيــاة المواطنيــن وفقــا 

للمقابــات المتخصصــة.

فهــي  المقترحــة  للسياســة  المنفــذة  األطــراف  أّمــا 
تشــمل وزارة النقــل، وجهــاز تنظيــم النقــل البــري الداخلي 
المعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  ووزارة  والدولــي، 
ــل  ــن وزارة النق ــف م ــى تكلي ــاء عل ــة )بن ــة الياباني والجامع
الرقمــي  بالتحــول  خاصــة  مشــاريع  مشــاريع  بتنفيــذ 

للــوزارة.

أمــا القيــود والعقبــات المتوقــع أن تحــول بيــن تنفيــذ 
السياســة المقترحــة هــي تخصيــص الموازنــة والعائــد 
علــى االســتثمار، والحاجــة المّلحــة لخطــة مركزية/رئيســية 
ــرى،  ــرة الكب ــي القاه ــة ف ــام المختلف ــل الع ــائل النق لوس
ذوي  األشــخاص  مثــل  المهمشــة  الفئــات  ومراعــاة 

اإلعاقــة والنســاء.  

»جميع المراجع األكاديمية المشار إليها في هذا الموجز يمكن الرجوع إليها في ورقة السياسات«
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