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 منتدى القاهرة للتغير المناخي
 

والعشرونثانية الفعالية ال  
 

4102الخامس والسادش عشر من أبريل عام   
  

"سبل الحركة في القاهرة: من أجل منظومة نقل ذكية وتنمية حضرية  "  

 
 
 

 
يعد المرور في مدينة القاهرة أحد الموضوعات التي تؤثر بصورة مباشرة على 

مليون مواطن مصري؛ ويتوقع أن يكلف  اليومية لما يزيد على ثمانية عشرالحياة 
مصر أربعة بالمائة على األقل من الناتج المحلي اإلجمالي سنويا.  هذا الموضوع

بالقاهرة أيضاً أثار ضخمة وبعيدة المدى ليس فقط على الحياة اليومية  وللمرور
  لهم.لسكانها وصحتهم، بل وعلى البيئة الطبيعية من حو

 
لمنتدى القاهرة للتغير  وقد تناولتا ورشة العمل والحلقة النقاشية الثانية والعشرون 

:" سبل   موضوعات النقل والتنمية الحضرية بالقاهرة وكان عنوانهما المناخي
الحركة بالقاهرة : من أجل منظومة نقل ذكية وتنمية حضرية"؛ حيث 

والمسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ما بين الخبراء  الفعاليتان جمعتا
األخرى بغية مناقشة   وشركات النقل الخاصة من مصر وألمانيا وبعض بلدان العالم

  خططا ذكية ومتكاملة للنقل والتخطيط الحضري بالقاهرة.
 

، القائم باألعمال بالسفارة األلمانية بالقاهرة بافتتاح كاي بوكمانوقد تفضل السيد 
النقاشية قائال إنه يحلم بالمزج ما بين رؤية برلين التنموية وإبداع القاهرة  الحلقة

ومناخها المعتدل. وأضاف السيد بوكمان:" دعونا نبدأ اآلن بالتعامل مع الضباب 
الدخاني بالقاهرة من القاع إلى القمة، فلنبدأ بالشباب ولندعهم يستقلون 

ثبات أن ذلك ممكنا وممتعا في ذات الهوائية في حي الزمالك بالقاهرة إل درجاتهم
الوقت، ولنبدأ كذلك باستخدام التاكسي النهري" تاكسي النيل أو نايل تاكسي" وهو 



إلى حيز التفيذ ليصبح اليوم  بالخروج األن المشروع الخاص الذي بدأ إلى حد ما
  واقعا".

 
الذي يعد الجميع الرأي القائل بأن الزحام الذي تعاني منه القاهرة و  وقد أدهش

لقطاع مثل قطاع النقل العام، حيث  كارثي بالنسبة لسكانها، هو في ذاته أحد الميزات
وخبير التنمية الحضرية ديفيد سيمس أن ما يقرب من   الكاتب المتخصص ذكر

إذا  ما يقرب من عشرة كيلومتر مربعة:"  نصف سكان القاهرة يعيشون على مساحة
ج القاهرة من التعداد، فإنها ستكون واحدة من أكثر ما تم استبعاد المدن الجديدة خار

المدن كثافة سكانية في العالم". وأضاف:" فالرحالت داخل القاهرة قصيرة في 
من خالل إما السير لمسافة قصيرة أو ركوب سيارات   العموم؛ حيث يمكن للمرئ

.. والكثافة األخرة أو الحافالت العامة الوصول إلى الخدمات اإلجتماعية والعامة.....
العالية تعني أن أية وسيلة نقل عامة سوف تكون ممتلئة وفعالة وقادرة على التمويل 

  الذاتي".
 

ومن ناحيته فقد عبر الدكتور خالد عباس، عميد المعهد القومي للنقل، عن سوء حظ 
فيما يخص خطوط  القاهرة بتخلفها عن تطبيق خطط ونظم النقل الجماعي العامة

خدمة السكان بها. وذلك حيث أن المدينة كان ينبغي لها أن تمتلك  المترو من أجل
ثمانية خطوط مترو بواقع خط مترو لكل مليوني ساكن، ونتيجة لذلك نرى ونلمس 

   العاملة اآلن بالقاهرة. اإلزدحام في استخدام الخطين ونصف خط للمترو
 

من األسر إلى أن خمس عشرة بالمائة فقط  411٢وتشير إحصاءات أجريت عام 
بالقاهرة يمتلكون سيارة خاص وتذهب التوقعات إلى تضاعف هذه النسبة خالل عقد 
أو عقدين من الزمن ممهدة الطريق إلى ما يطلق عليه الكاتب المتخصص ديفيد 

التي عقدت يوم   سيمس" عصر الكآبة والشؤم"، حيث قال سيمس في ورشة العمل
خبراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي الخامس عشر من ابريل وجمعت العديد من ال

منظمات المجتمع المدني:" إن الوصول إلى مرحلة الكآبة والشؤم هذه سيجبر الكل 
على إعادة التفكير، حيث ستضرب المعاناة العامة وصانعي القرار على حد سواء 

على أن الحل  وتدفع األمور بإتجاه التغيير". وقد إتفق الحضور في ورشة العمل تلك
يكون في نظام حافالت نقل سريعة. وإذا ما نظرنا إلى كما يقول الخبراء فإن  قد

أنظمة النقل بالحافالت التي يخصص لها حارة مرورية خاصة ستمثل حال سريعا 
   وأقل تكلفة من خيارات أخرى مثل إنشاء خطوط مترو جديدة.

 
فضاء في وقد دافع الدكتور فولف هولجر آرنت، مدير وحدة أبحاث الحركة وال

إغفال  يجب في ذات الوقت عدم جامعة برلين التكنولوجية عن الرأي الذاهب إلى أنه
الخطوات الصغيرة التي يمكن إتخاذاها وتكون مؤثرة مثل شبكات النقل الغير 

  اآلكثر تنظيما بما في ذلك الحافالت الصغيرة الحجم. رسمية 
 



خدمات النقل العامة في طريقها وجدير بالذكر أن المبادرات الخاصة لسد العجز في 
إلى اإلزدهار، على سبيل المثال نشأة خدمة تطبيقات الهاتف النقال واألجهزة 
اللوحية " بيقولك " والتي يستخدمها اآلن مليون شخص لمعرفة الحالة المرورية 
وخدمة التاكسي النهري" نايل تاكسي" وخدمة توصيلية وهى خدمة حافالت نقل 

الحلول  الخدمات مجتمعة تظهر لنا مدى استحواز صغيرة خاصة، وتلك
  على إعجاب وانتباه الناس. المبدعة وبسرعة الخاصة

 
ويّعول المهندس أحمد ضرغامي أحد مؤسسي ما يطلق عيه الذراع الخضراء في  

المنظمة الغير الحكومية " نهضة المحروسة" ورائد حركة نادى مستخدمي الدرجات 
كثيرا على أن تغير الثقافة لقائدي المركبات الخاصة الهوائية في مصر، يّعول 

تفكير المجتمع هما عامالن على قدر سواء من األهمية مثل اقامة البنى  ونمط
  التحتية.

 
وحذر الدكتور آرنت من إعتياد استخدام السيارات قائال:" إذا ما قصر الناس 

ت األخرى طيلة للخيارا  استخدامهم على السيارات؛ فإنهم سيفقدون استخدامهم
  حياتهم، ويصبح تغير سلوكهم حينئذ أمر في غاية التعقيد".

 
وعلى الرغم من أن وسائل نقل مثل التوكتوك والحافالت الصغيرة الميكروباص يتم 
تحميلها مسؤولية اإلزدحام والتكدث، غير انه ال يجب إغفال أن المركبات الخاصة 

وللعوامل  اآلمثل للمكان وللوقود داماكثر ضررا من حيث عدم الفاعلية في اإلستخ
  األخرى.

 
تدخل إلى شوارع  أالف مركبة جديدة  ووفقا لما ذكره المهندس ضرغامي فان ثالثة

القاهرة أسبوعيا تستحوذ على ما يعادل مساحة ستة عشرة ملعبا لكرة القدم، وأضاف 
الحيز  إذا لم يحصل كل مواطن على ما يكفيه من الكاتب سيمس إلى ذلك قوله:"

ما يقل عن عشرة بالمائة  المكاني للعيش؛ فثمة خطئ ما يحدث هنا حيث يستحوز
من سكان القاهرة وهم حائزو المركبات الخاصة على سبعين بالمائة من الحيز 

".المكاني المتاح بها    
 

ولن يغير الناس تفضيلهم الستخدام المركبات الخاصة إال إذا حدث استخدام منظومة 
الترويج اإلجتماعي لألفكار وسرعة إيصال  التحفيز والتثبيط و نبي المزج ما

السيئ للمركبات على   الضارة لإلستخدام المعلومات المرورية وإبراز األثار
.العامة   

 
التلوث الهوائي،  وقال المهندس ضرغامي:" إن الصين تتحدث اآلن عن نبوءة 

ك، أو حتى عن نبوءة عن نبوءة مماثلة لتل ولعلنا في مصر سوف نتحدث قريبا



الحلول لهذه المعضلة؛ لكي ننجوا   مرورية. واليوم البد وأن يهتم الجميع بإيجاد
".جميعا   

 
؟  414٢وبتوجيه السؤال للمتحدثين بالحلقة النقاشية: أين يرون القاهرة في عام 

مما سيقود إلى   الموقف قد يزداد سوءا وتدهورا أجمع المتحدثون على تنبأهم بأن
.النقل والتخطيط الحضري  ر كلي لمنظومةتغيي   

من قمة الهرم  وقال الدكتور خالد عباس:" يجب أن تكون هناك رغبة سياسة حقيقة
تعترف بأن هذا الموضوع من األولويات، وحال حدوث ذلك سيكون لدينا منظومة 

".جيدة  
 

في خالل األحد عشر عاما القادمة سوف يحدث شلل   ":وأضاف السيد سيمس
مثل كوبري السادس من أكتوبر؛ مما  مروري ألهم المحاور المرورية بالقاهرة

سيؤدي بدوره إلى عدم إمكانية الوصول إلى المدن الجديدة ويحولها إلى جزر 
بأمور عدة. ولكن   ليال فقط. وهنا يمكن القيام يمكن الوصول إليها إال  منعزله لن

ر، فإنه يجب إجبار الحكومة على حسب الطريقة التي يتّسير الحكومة بها األمو
".اللحاق بالركب ألننا في حاجة إلى تغيير ِجذري  

  

   
 نبذة عن منتدى القاهرة للتغير المناخى:

 

هو عبارة عن سلسة من الفعاليات الشهرية التي منتدى القاهرة للتغير المناخى   

اون ما بين ترمي إلي خلق آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التع

صانعي القرار السياسي ومجتمع األعمال والمجتمع العلمي وكذا المجتمع المدني. 

بالتعاون بين  1122فى نوفمبر وقد أطلقت مبادرة  منتدى القاهرة للتغير المناخي 

السفارة األلمانية ووزارة الدولة المصرية لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهيئة 

علمى والوكالة األلمانية للتعاون الدولى واللجنة المصرية األلمانية األلمانية للتبادل ال

 العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة. 

 

 : زيارة موقعنا أو اإلتصال بولمزيد من المعلومات 

http://www.cairoclimatetalks.net 

press@cairoclimatetalks.net. 
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