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 -1خػمػفػػيػػػػػة
تشيد مدينة الرياض نمواً سكانياً سريعاً وتوسعاً عمرانياً كبي اًر ،حيث زاد عدد سكان المدينة عن  2مميون
نسمة ،حتى أضحت مدينة الرياض واحدة من أسرع مدن العالم نمواً وتطو اًر.

وقد أدى ىذا النمو السكاني والتوسع العمراني وما رافقيما مـن ازدىـار فـي األنشـطة التجاريـة والصـناعية

إلى ازدياد الحاجة إلـى التنقـل بـين أجـزام المدينـة المختمفـة ،األمـر الـذي أدى إلـى ازدحـام بعـض الشـوارع
والطــرق بالمدينــة وصــعوبة التنقــل بــين بعــض أج ـزام المدينــة كالتنقــل بــين منــاطق شــرق المدينــة ومنطقــة

وسط المدينة.

كمــا أوضــحت الد ارســات التشخيصــية والتحميميــة التــي تجرييــا الييئــة العميــا لتطــوير مدينــة الريــاض أن مــا

يزيد عن  %93من الرحالت اليومية تتم بواسطة المركبات الخاصـة بينمـا تشـكل رحـالت حـافالت النقـل

العام  %4فقط من مجموع الرحالت المتولدة في المدينة.

كما تشير الدراسات الحضرية ذات العالقة أنو من المتوقع أن يسـتمر النمـو السـكاني وااتسـاع العم ارنـي

ومــا يتولــد عنيمــا مــن زيــادة فــي حجــم الحركــة المروريــة المتولــدة فــي مدينــة الريــاض لســنوات عــدة قادمــة

األمــر الــذي يســتدعي النظــر فــي ســبل تطــوير قوادارة نظــام النقــل فــي المدينــة بشــكل مســتمر والبحــث عــن
بدائل فاعمة لمتنقل بما في ذلك نظم النقل العام وذلك لإليفام بمتطمبات التنقل القائمة والمتوقعـة بالمدينـة

بيسر وأمان.

في ضوم ذلك كمو وحرصاً عمى اإلفادة من جميع الخبرات المتميزة في ىذا المجال فقد تم تنظـيم ورشـة
عمل في الفترة من  48-46رجب 1241ىـ بعنـوان نحو تطوير نظاـ نقؿ عاـ آمػف وفاعػؿ فػي مدينػة

الرياض – التحديات والفرص المتاحة وذلك بمقر الييئة العميا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات.

ىدفت ىذه الورشة إلى مناقشة دور النقل العام في مدينة الرياض وطبيعة ىذا النظام من حيث الوسائط

والمرافق واألطر المؤسسية المناسبة لتطويره قوادارتو واستثماره قوامكانية مشاركة القطاع الخاص في
ذلك ،وكذلك بحث إمكانية تشييد مشروع تجريبي لمنقل العام باستخدام أحد وسائطو المناسبة عمى أحد
محاور المدينة أو في إحدى مناطقيا.
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 -2بػرنػامػج عػمػؿ الػورشػػة:
اليوم األول :ااثنين 1241/7/46ىـ الموافق 4222/12/43م

نظام النقل العام في مدينة الرياض – التحديات والفرص المتاحة

قصر طويق

الجمسة اافتتاحية
9:32-9:22ص
تقديم عام:

إبراىيم بن محمد السمطان  -نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط
بالييئة.

كممة:

د .عبد العزيز بن عبدالرحمن العوىمي  -وكيل و ازرة المواصالت لمنقل.
نظام النقل العام عمى الطرق في المممكة ودوره في خدمة النقل داخل المدن

كممــة:

عبــد المطيــب بــن عبــدالممك ل الشــي  -عضــو الييئــة العميــا لتطــوير مدينــة الريــاض ورئــيس مركــز المشــاريع والتخطــيط
بالييئة.
نحو تطوير نظام نقل مستدام في مدينة الرياض – الفرص والتحديات.

الخبرات العالمية في مجال النقل العام
 9:25-9:32ص

الجمسة األولى

فيمم وثائقي عن تجربة مدينة قرطبة بالب ارزيل في تطوير نظام
النقل العام.

قصر طويق

12:32-9:25ص
د .عبد العزيز الخضيري – وكيؿ وزارة الشئوف البمدية والقروية المساعد لتخطيط المدف
ورقة عمل بعنوان:

أنظمة النقل العام وسائط النقل العام-نظرة شاممة – 42دقيقة

تقديم:

د .مارتين بوت  -مدير عام النقل  -شركة دورنييو ااستشارية – ألمانيا.

ورقة عمل بعنوان:

ااستراتيجيات المؤدية لتكامل استخدامات األراضي مع تخطيط النقل 42 -دقيقة

تقديم:

بروفيسور أديب كنفاني  -عميد مدرسة اليندسة المدنية ومدير معيد النقـل بجامعـة كاليفورنيـا فـي بيركمـي – الوايـات
المتحدة األمريكية.

استراحة

11:45-11:31ص

النقل العام :تحدي لمدينة الرياض
قصر طويق

د .سميماف الرويشد – وكيؿ أمانة مدينة الرياض المساعد لمتعمير
ورقة عمل بعنوان:

نظرة عامة حول نظام النقل في مدينة الرياض ودور النقل العام–42دقيقة

تقديم:

د.جالل نفاخ – مدير وحدة تخطيط النقل
الييئة العميا لتطوير مدينة الرياض.

ورقة عمل بعنوان:
تقديم:
ورقة عمل بعنوان:
تقديم:

أنماط النقل العام في مدينة الرياض– 42دقيقة
د .أسامة عبده – مدير إدارة دراسات النقل الشامل – و ازرة المواصالت.
نظرة عامة عمى نظام النقل في مدينة الرياض ،تقويم العرض والطمب حاض اًر ومستقبالً 42دقيقة.
ناصر السعيد – مدير منطقة الرياض :الشركة السعودية لمنقل الجماعي.
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ر والغداء

1:11-11:45

الخبرات العالمية في مجال النقل العام
رئيس الجمسة:

قصر طويق

عبػدالعزيز آؿ الشػي – مػدير إدارة البحػوث والخػدمات التخطيطيػة – -
مركز المشاريع والتخطيط – الهيئة العميا لتطوير مدينة الرياض.

ورقة عمل بعنوان:

سبل تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير أنظمة النقل العام (حالة دراسية من شمال أمريكا) –  42دقيقة

تقديم:

روسيل شوزيم  -رئيس شركة إدارة وتصميم النقل :الوايات المتحدة األمريكية.

ورقة عمل بعنوان:

تخطيط وتطوير نظام نقل عام ناجح ،دراسة أولية لجدوى قيام نظام القطارات في
أبو ظبي؛ النتائج الرئيسية والدروس المستفادة – 42دقيقة

تقديم:

ىورست كناوب – رئيس فريق البنية التحتية لسكة الحديد
شركة دورنييو ااستشارية -ألمانيا.

ورقــة عمــل بعنـوان:

تقــويم اســتخدام وســائط النقــل العــام ذات الســعة العاليــة؛ الفــرص والتحــديات -الــدروس المســتفادة مـن تجربــة فــي الشــرق
األوسط (لبنان) –  42دقيقة

تقديم:

عمار كنعان  -مدير مكتب بوسطن
مجموعة ي بي ي  -الوايات المتحدة األمريكية.

3:31-3:11ـ

قصر طويؽ

رئيس الجمسة:

د .مساعد المسيند – رئيس قسـ التخطيط بكمية العمارة والتخطيط جامعة الممؾ سعود

ورقة عمل بعنوان:
تقديم:

تمويل وتشغيل قوادارة أنظمة النقل العام – دراسة حالة من أوروبا  42 -دقيقة

ولفقانق سينك  -خبير أول نقل -شركة دورنييو ااستشارية – ألمانيا.

ورقة عمل بعنوان:

تأثير إعادة التنظيم والخصخصة عمى كفامة تشغيل نظام النقل العام ،دراسة تجربة بريطانيا 42 -دقيقة

تقديم:

أان ىويس – مستشار خاص  -الشركة السعودية لمنقل الجماعي.

حمقة نقاش مفتوحة

7: 31-ـ

جولة ميدانية لمتعرب عمى بعض عناصر نظام النقل القائم بمدينة الرياض

ة

اليوم الثاني :الثالثام 1241/7/47ىـ الموافق 4222/12/42م

قصر طويق

د .سعد المبيض – األستاذ المشارؾ بجامعة الممؾ فهد لمبتروؿ والمعادف
ورقة عمل بعنوان:

نظرة شاممة حول دور القطاع الخاص في تمويل وتشغيل نظام النقل العام – 42دقيقة

تقديم:

بروفسور ديفيد داول – أستاذ التخطيط العمراني بجامعة كاليفورنيا في بيركمي – الوايات المتحدة األمريكية.

ورقة عمل بعنوان:

التنظيمات المؤسسية الكفيمة بتوفير إدارة فاعمة لنظام النقل العام ،دراسة لحالة من أمريكا الشمالية 42 -دقيقة

تقديم:

روسيل شوزيم  -رئيس شركة إدارة وتصميم النقل :الوايات المتحدة األمريكية.

ورقة عمل بعنوان:

أنظمة النقل العام – نظرة عامة لمتجربة الفرنسية –  32دقيقة

تقديم:

جان شارل يورفو  -و ازرة األشغال العامة والنقل واإلسكان– فرنسا.
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11:31ص

قصر طويق
د .محمد المعمر – وكيؿ وزارة المواصالت المساعد لمنقؿ البري
ورقة عمل بعنوان:

المتطمبات المؤسسية واإلدارية لتطوير وتشغيل أنظمة النقل العام نظرة عامة -
حالة دراسية من كندا – 42دقيقة

تقديم:

لي سميث  -مدير تخطيط النقل  -مجموعة ي بي ي – كندا.

ورقة عمل بعنوان:

موجيات تمويل وتشغيل قوادارة أنظمة النقل العام ،دراسة لتجارب من مجموعة
الدول األوربية 42 -دقيقة

تقديم:

بروفيسور فويتشيك تشورزوسكي  -رئيس قسم ىندسة النقل
جامعة وارسو لمتكنولوجيا – بولندا.

حمقة نقاش مفتوحة

استراحة لصالة الظير والغدام:

1:32-11:25م

غرفة اجتماعات الييئة العميا

الجمسة السابعة
 3:22-1:32م

صالح الفوزاف -أستاذ مشارؾ بجامعة الممؾ سعود
حمقة نقاش :

الموضوع:

المشاركوف:

الجمسة الثامنة

دور نظام النقل العام في مدينة الرياض ،الحاضر والمستقبل مراجعة األنظمة المالئمة
لممختصين المحددة أسمامىم ضمن القائمة الخاصة بالجمسة.

غرفة اجتماعات الييئة العميا

 5:22-3:32م
سعد القاضي – أستاذ مشارؾ بجامعة الممؾ سعود
حمقة نقاش :

الموضوع:

المشاركوف:

متطمبات تطوير نظام نقل عام ناجح في مدينة الرياض ،المقومات المؤسسية وفرص التمويل.
لممختصين المحددة أسمامىم ضمن القائمة الخاصة بالجمسة.
اليوم الثالث :األربعام 1241/7/48ىـ الموافق 4222/12/45م

قيام مشروع نقل عام تجريبي بمدينة الرياض

غرفة اجتماعات الييئة العميا

الجمسة التاسعة
11:25-9:22ص
تتخممها استراحة لمدة  15دقيقة

رئيس الجمسة :

د .عبد الرحيـ الزهراني – أستاذ بجامعة الممؾ عبد العزيز

ورقة عمل بعنوان:

نظام النقل العام في مدينة الرياض دراسة جدوى قيام مشروع تجريبي

تقديم:

د .ىيربيرت نويالند  -المدير التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط والخميج
شركة دورنييو ااستشارية – ألمانيا.

حمقة نقاش:

الموضوع :تحديد الخطوات العممية ووضع أسس دراسة قيام المشروع التجريبي

المشاركون :لممختصين المحددة أسمامىم ضمن القائمة الخاصة بالجمسة.
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استراحة لصالة الظهر والغداء:

1:31-11:45ـ

غرفة اجتماعات الييئة العميا

الجمسة الختامية
 3:22-1:32م

رئيس الجمسة :ـ .عبد اهلل الماجد – مدير التطوير الحضري والبيئي-الهيئة العميا لتطوير مدينة الرياض
منسؽ الجمسة :د .جالؿ نفاخ – مدير وحدة تخطيط النقؿ -الهيئة العميا لتطوير مدينة الرياض

حمقة نقاش:

الموضوع :إعداد مخرجات ورشة العمل وتوثيق النتائج التوصيات.
المشاركوف:

لممختصين المحددة أسمامىم ضمن القائمة الخاصة بالجمسة.
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 -3مػمخص األوراؽ الػعػممية والػتػجػارب الػمقػدمػة
 1-3الػنقؿ العاـ فػي مديػنة الػرياض

بــدأت حمقــات ورشــة العمــل الخاصــة بالنقــل العــام فــي مدينــة الريــاض بتقــديم ورقــة الػػػدكتور عبػػػدالعزيز

العػػوهمي وكيػػؿ وزارة المواصػػالت .وقــد ركــز المتحــدث عمــى األىميــة الحيويــة لمنقــل العــام ،كمــا تعــرض
لمق ـ اررات التــي تحكــم دور الــو ازرة فــي ىــذا القطــاع .كــذلك أوضــح المتحــدث وجــود اإلطــار العممــي الــذي
يتعامــل مــع قضــايا النقــل العــام ولكنــو يحتــاج إلــى ليــة أقــوى لمتطبيــق قوالــى تنســيق أشــمل بــين مختمــب
الجيات ذات العالقة .كما عدد بعض الدراسات السابقة التي تم إعدادىا لمو ازرة حول النقل العام.

أما الورقة الثانية فقد قام بتقديميا المينـدس عبػدالمطيؼ آؿ الشػػػي عضػو الهيئػة العميػا لتطػوير مدينػة

الريػاض ورئػيس مركػز المشػاريع والتخطػيط بالهيئػػة والتـي اىتمـت بـابراز "التحػديات والفػرص المتاحػػة
لتطوير نظاـ نقؿ مستداـ بمدينة الرياض" .حيث اتضح من الورقة أن النمو الـذي شـيدتو المدينـة عمـى

مــدى العقــود القميمــة الماضــية ،والمتوقــع أن تشــيده مســتقبالً يجعــل مــن تــوفير نظــام نقــل مســتدام التحــدي
ال ـرئيس الــذي يواجيــو القــائمين عمــى أمــر النقــل ،خاصــة وأن المدينــة تتمتــع بشــبكة طــرق متمي ـزة تعتمــد

بصــورة أساســية عمــى الســيارة الخاصــة فــي تمبيــة حاجــة ســاكنييا لمتنقــل .ويتضــح مــن الورقــة أن اســتمرار

األوضاع الحالية سيؤدي حتماً إلى ظيور تأثيرات سمبية خطيرة .كما أبرزت الورقة أن مشـروع المخطـط
ااستراتيجي لمدينة الرياض الذي يتم إنجازه بالييئة والذي يعتبر النقـل أحـد عناصـره الرئيسـة ،قـد خمـص

إلـى أن تطـوير نظـام نقـل عـام يمثــل واحـداً مـن القضـايا الحرجـة التــي تواجـو مدينـة الريـاض .وفـي ضــوم

ىــذا الوضــع ظيــرت الحاجــة إلــى البحــث عــن نظــام النقــل العــام المناســب الــذي يجــب أن تتبنــاه المدينــة،
وأيضاً البحث عن سبل التمويل واألسس المؤسسية التي تضمن نجاح ىذا النظام.
كما قدم الـدكتور جالؿ نفػاخ مدير وحدة النقؿ بالهيئة العميا لتطوير مدينة الريػاض ورقـة عمـل بعنـوان
" نظرة عامة حوؿ نظاـ النقؿ في مدينة الرياض ودور النقؿ العاـ" .حيث اتضح منيا أن نماذج النقـل

المطورة بالييئة أوضحت أن عدد الرحالت المتولدة في مدينة الرياض حالياً يبمغ حوالي  5ماليين رحمـة
في اليوم ،وأن عدد الكيمومترات المقطوعة بواسطة ىذه الرحالت تصل إلى  62مميون كيمومتر في اليوم
بمتوســط ســرعة بمــغ  54كمم/ســاعة .كمــا يتوقــع خــالل  12أعـوام مــن انن أن يصــل عــدد الــرحالت إلــى

أكثر من  8ماليين رحمة في اليوم ،وأن يزيـد عـدد الكيمـومترات المقطوعـة عـن  122مميـون كيمـومتر فـي
اليــوم ،وأن يتــدنى متوســط الســرعة إلــى ح ـوالي  42كيمو/ســاعة .كمــا أوضــحت تحاليــل خصــائص ىــذه
ورشة عمل النقل العام بالرياض
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الرحالت إلى أن  %47منيا ىي رحالت تتعمق بالمدرسة ،وتعتمد بصور أساسية عمـى السـيارة الخاصـة
كوســيمة لمتنقــل .ومــن ىنــا يتضــح اســتحالة اســتيعاب معــدات نمــو الحركــة الحاليــة وتأثيراتيــا ،مــا لــم يــتم

اتخاذ إجرامات لمحد من ااعتماد عمى السيارة الخاصة ،وتحسين كفامة شبكة الطرق والتقميـل مـن تمـوث
اليوام .كما أوصت بضرورة ااىتمام بتطوير سياسات استخدامات األراضي بصورة خاصـة لتقميـل عـدد

وطول رحالت السيارة الخاصة وااتجاه نحو النقل العام.
أمــا الػػدكتور أسػػامة عبػػد مػػدير دراسػػات النقػػؿ الشػػامؿ بػػوزارة المواصػػالت ،فقــد قــدم ورقــة عمــل عــن
"وسػػائط النقػػؿ العػػاـ بالريػػاض" .وقــد أكــدت الورقــة حقيقــة ســيطرة الســيارة الخاصــة فــي القيــام بــالرحالت

داخــل المدينــة ،إلــى جانــب تــدني مســتوى ااركــاب عمــى مــر الســنين بالنســبة لحــافالت الشــركة الســعودية
لمنقــل الجمــاعي  ،مــع زيــادة الحــافالت الممموكــة لتف ـراد الكوســتر  ،والحــافالت الصــغيرة ليصــل نصــيبيا

إلــى  %82م ــن س ــوق النق ــل العــام .كم ــا يالح ــظ ض ــعب مس ــتوى الخدمــة وع ــدم ت ــوفر الس ــالمة بالنس ــبة
لحــافالت األفـراد ،وتعارضــيا مــع القـ اررات التــي تـم إصــدارىا لتنظــيم وتشــغيل خدمــة النقــل العــام .وقــدمت
الورقــة بعــض العناصــر لتطــوير النقــل العــام إلــى جانــب اســتعراض بعــض اإلج ـرامات الضــرورية لتــوفيره

لممدين ــة ،وق ــد ش ــممت تحم ــيالً معمقـ ـاً لممش ــكمة الت ــي يواجيي ــا ،وتبن ــي بع ــض الحـ ـوافز إلقن ــاع المـ ـواطنين
الســعوديين اســتخدام نظــام النقــل العــام وزيــادة نســبة اإلركــاب ،إلــى جانــب ضــرورة التنســيق بــين مختمــب
الجيات ذات العالقة والحد من دور حافالت األفراد وتحسين مستوى الخدمة الحالي.
وقــد قــدم ناصػػر السػػعيد مػػدير منطقػػة الريػػاض بالشػػركة السػػعودية لمنقػػؿ الجمػػاعي ورقــة بعنـوان "نظػػرة
عامة لنظاـ النقؿ العاـ في مدينة الرياض" ،ومرة أخرى تم التركيز عمى أىمية دور النقـل العـام بصـورة
عامة ولمدينة الرياض خاصة .وقام باسـتعراض الوضـع الحـالي لمشـركة مـع التركيـز عمـى المشـاكل التـي

تواجييـ ــا وتحـــول دون أدائيـ ــا لمياميـ ــا .وتتفـ ــاوت ىـــذه المش ــاكل ب ــين اس ــتخدام األ ارضـــي والخصـ ــائص
ااقتصادية وااجتماعية ،والمشاكل التشغيمية والمؤسسـية وعـدم تطبيـق بعـض القـوانين التـي تـم إصـدارىا

لحمايــة حقــوق الشــركة .وقــد أدت ىــذه المشــاكل إلــى اســتمرار تــدني الخدمــة التــي تقــدميا الشــركة لمدينــة

الريــاض وذلــك مــن خــالل عــدد الخطــوط التشــغيمية (حيــث انخفضــت مــن 44خط ـاً إلــى  8خطــوط فقــط)
وتــدني نســبة ااركــاب .ومــن ناحيــة أخــرى تــم التأكيــد عمــى أن الشــركة تنشــط فــي مجــاات خدمــة أخــرى،

خاصــة فــي النقــل المدرســي الــذي يعــاني أيضـاً مــن مشــاكمو الخاصــة ،وفــي النيايــة تــم اســتعراض بعــض
فرص ااستثمار إلى جانب بعض التوصيات لتدعيم نظام النقل العام بالمدينة.

 2-3الخبرات العالميػة فػي مجاؿ النقػؿ العاـ
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بــدأت حمقــات الخب ـرات العالميــة بمشــاىدة فــيمم وثــائقي عــن تجربــة مدينــة قرطبــة بالب ارزيــل (والتــي يقطنيــا

مميــون ونصــب المميــون نســمة) فــي تطــوير نظــام نقــل عــام بالمدينــة .حيــث يشــكل نظــام طريــق الحافمــة
( )Buswayال ــذي ت ــم اعتم ــاده تق ــدماً ممحوظـ ـاً ف ــي تحس ــين تش ــغيل الح ــافالت ف ــي مدين ــة تع ــاني م ــن
اازدحام .ويعتمد ىذا الشكل من النقل العام عمى ( )1إعطـام األولويـة لحـافالت النقـل العـام عمـى طـرق

وشوارع الحركة المرورية )4( ،تخصيص طريق ثابت استخدام حافالت النقل العام فقط .وقد كان نظام

طريق الحافمة جزماً من خطة تكامـل النقـل مـع اسـتخدام األ ارضـي الـذي تبنتـو المدينـة فـي عـام 1992م.
وبنـام عمــى ىـذه الخطــة فقـد توســعت مدينـة قرطبــة مـن المركــز عمـى طــول خمسـة محــاور ،حيـث تركــزت

المســاكن عاليــة الكثافــة واألنشــطة التجاريــة والعقاريــة عمــى طــول ىــذه المم ـرات المخصصــة لمنقــل العــام،

حيــث يــتم مســبقاً حجــز المنطقــة الوســطية لكــل مــن ىــذه المم ـرات لمــرور الحــافالت عاليــة الســعة ،التــي
تشكل عماد شبكة النقل العـام بالمدينـة .وقـد مكنـت مختمـب اإلجـرامات المبتكـرة ،مثـل كبسـوات الصـعود

والنزول التي تضمن سرعة تحميل وتفريغ الحافالت ،من تشغيل الحافالت كقطار أنفاق سطحي.

وفي ورقة العمل التي قدميا الدكتور مارتف بوت -ألمانيا -بعنـوان "نظرة متعمقة حوؿ أنظمة ووسػائط

النقػػؿ العػػاـ" ،عمــى أن اســتمرار ت ازيــد ااعتمــاد عمــى الســيارة الخاصــة والحاجــة لمتنقــل يــؤدي إلــى زيــادة
الفج ــوة ب ــين كثاف ــة الحرك ــة المروري ــة والطاق ــة ااس ــتيعابية لمط ــرق .وتتطم ــب الحم ــول لممش ــاكل الحالي ــة

والمتوقعة تطبيق استراتيجية ادفع ؛ واسحب  ،التي يتأثر فييـا النقـل الخـاص سـمبياً بالضـرائب ،والـتحكم
فــي طــرق الوصــول ،وفــرض سياســات ورســوم اســتخدام المواقــب ،وفــرض رســوم عمــى الــدخول لممنــاطق
المزدحمــة ،وعميــو يــتم ســحب الركــاب مــن الســيارة الخاصــة و دفــع الركــاب لمنقــل العــام مــن خــالل تقــديم
مستوى خدمة متميز وتأمين نظام مقنع ومسـتوى سـالمة جيـد ،وتوافـق ىـذه اإلجـرامات مـع تطـوير الـنظم

الحضرية الذكية ومفاىيم النقل الذكية (مثل أنظمة وخدمات النقل الذكية ،وأنظمة اإلدارة المرورية) .كمـا
أك ــدت الورق ــة عم ــى أن التكام ــل ب ــين جمي ــع وس ــائط النق ــل ى ــو الس ــبيل الوحي ــد لتحقي ــق أى ــداب التنق ــل

الحضري  .وقد تم عرض تجربة مدينة برلين كمثال حيث يسكنيا  2, 2مميون نسمة ،وتبمـغ نسـبة ممكيـة
السيارة فييا  353سيارة لكـل  1222نسـمة ورغـم ذلـك تبمـغ نسـبة الـرحالت التـي تـتم بواسـطة النقـل العـام
 %32من مجموع الرحالت في المدينة.

وقدم البروفيسور أديب كنفاني-الواليات المتحػدة األمريكيػة -ورقـة عمـل عالجـت "اسػتراتيجيات تكامػؿ

استخداـ األ راضي وتخطػيط النقػؿ" ،حيـث أوضـح أنـو وبـالرغم مـن تغيـر نمـوذج التخطـيط الحضـري مـن
التخطيط لمتنقل بالسيارة إلى التخطيط لتأمين الوصول ،إا أن التوفيق بينيمـا ىـو مـا تحتاجـو التجمعـات

الحضـ ـرية .وعرف ــت قض ــايا النق ــل بأني ــا ش ــائكة ومتع ــددة األبع ــاد ،ف ــالتخطيط يتطم ــب توض ــيح األى ــداب
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المنتظمة والمنسقة والمخصصة لكل مدينة وبيئة .فقد كان ىنـاك تركيـز عمـى بنـام الطـرق ،قوادارة أنظمـة
النقــل ،واســتخدام تقنيــات النقــل الــذكي .أمــا انن فقــد بــدأ ااىتمــام بالتأكيــد عمــى الــدور ال ارئــد اســتخدام

األ ارض ــي ،وااتص ــاات (كوس ــيمة لمح ــد م ــن الحاج ــة لمتنق ــل) ،قوادارة الطم ــب ،والتخط ــيط عم ــى المس ــتوى
المحم ــي .حي ــث يج ــب أن يع ــزز تخط ــيط اس ــتخدامات األ ارض ــي م ــن ت ــوفير تع ــدد األنش ــطة الحضـ ـرية،
والتوســع ال أرســي والتخطــيط الحضــري الســميم لمحــد مــن رحــالت الســيارة .أيض ـاً يمكــن أن تمعــب سياســات

اســتخدام المواقــب دو اًر كبيـ اًر فــي حالــة الــتحكم فــي توفرىــا ،وااســتخدام المناســب لسياســات فــرض األجـرة
عمــى اســتخداميا ،وضــرورة اســتخدام بعــض المعــايير ااقتصــادية التــي تشــمل سياســة فــرض رســوم عمــى

اســتخدام عناصــر النقــل ،والض ـرائب والــدعم ومبــادرات أخــرى فــي ىــذا المجــال .ويمكــن الحــد مــن تــأثير

اســتخدام الســيارة مــن خــالل إدارة اازدحــام والــتحكم فــي جــودة اليـوام ،والحــد مــن ســرعة الحركــة المروريــة
وتحســين مســتوى الســالمة المروريــة .وبــالرغم م ــن أن تــوفير النقــل العــام أصــبح ضــرورة ممح ــة ،إا أن

اختيــار الوســيمة المناســبة لتوضــاع المحميــة ميمــة صــعبة .فتــوفير مســتوى خدمــة جيــد ســوب يزيــد مــن
اىتمام المستخدمين المحتممين ،إلى جانـب ااىتمـام بـبعض القضـايا ااجتماعيـة مثـل :التعمـيم والتوعيـة،
وقضــايا تســاوي ااىتمــام بامكانيــة الوصــول والتنقــل وتوضــيح أىميــة دور النقــل العــام .وفــي الختــام تــم

التأكيد عمى األىمية القصوى لمقضايا المؤسسية وتحديد أنسب السبل إلعداد وتنفيذ الخطط .
وقد كانت ورقة روسيؿ شوزيـ -الواليات لمتحدة األمريكية -بعنوان "سبؿ تفعيؿ دور القطػاع الخػاص
فػػي تطػػوير أنظمػػة النقػػؿ العػػاـ – حالػػة دراسػػية مػػف أمريكػػا" .أوضــحت الورقــة أنــو وبعــد فتـرة كــان فييــا
القطاع العام ىو المالك األساسي لشركات النقل ،بدأت زيـادة مشـاركة القطـاع الخـاص بصـورة تدريجيـة،
وذلك نسبة لعدة عوامل منيا :الضغوط عمى الميزانية بيدب اعمـل أكثـر بأقـل مـا يمكـن  ،والحاجـة إلـى

سرعة تطبيق ااختراعات ،والسياسات عمى مستوى الواية وااتحاديـة لتشـجيع القطـاع الخـاص .وقـد بـدأ
ىــذا القطــاع المشــاركة فــي تخطــيط النقــل والخــدمات ،والتشــغيل والصــيانة ،والمشــاريع األساســية ،ودمــج
المنشآت واامتيـازات .وذلـك بـالرغم مـن اسـتمرار ضـرورة تـدخل ومشـاركة القطـاع العـام فـي ااسـتثمارات

الكبرى .وقد أوضحت الدروس المستفادة من التجربة األخيرة ما يمـي :تتطمـب المشـاركة الناجحـة لمقطـاع

الخــاص تحديــد األىــداب بوضــوح ،مــع األخــذ فــي ااعتبــار أن ىــذا القطــاع يســعى لمـربح .يعتمــد النجــاح
عمــى المقــدرة عمــى حمايــة تكامــل النظــام وتــوفير الجــودة التــي تأخــذ بعــين ااعتبــار ااعتمــاد عمــى تجزئــة

الســوق .ولجــذب القطــاع الخــاص يوصــي بتوحيــد الجيــود فــي المشــاريع الكبيـرة ،وباســتخدام فتـرات أطــول
والعمل عمى إلزامو منذ المرحمة األولى لعممية التخطيط المبدئي لممشاريع.
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أما السيد ستيفاف هرتزبيرغ -ألمانيػا -فقـد قـدم ورقـة عمـل حـول نتـائج "دراسػة الجػدوا األوليػة ادخػاؿ
نظاـ القطارات في أمارة أبو ظبي" .حيث تم في الدراسة تحميل ثالثة مشاريع لتطوير أنظمـة سـكة حديـد
متطــورة فــي أبــو ظبــي وىــي :مشــروع تطــوير نظــام حضــري عــام لخدمــة المدينــة ،ومشــروع ربــط المدينــة
بالمطار الدولي والمنـاطق السـكنية ،إلـى جانـب مشـروع خـط حديـدي طويـل المسـافة يـربط بـين أبـو ظبـي

ودبي والفجيرة والعين .وقد قدرت تكمفة المشروع األول (بطول 16كمم) بحوالي  342مميون دوار ويخدم

حتى  14مميون اركـب سـنوياً .أمـا نظـام النقـل السـريع بـين المدينـة والمطـار فتتـراوح تكمفتـو مـا بـين 222

إلى  1222مميون دوار اعتماداً عمى شبكة النقل التي سيتم اختيارىا .ويتوقع أن تشمل الفوائد المتوقعـة
من ىذه المشاريع تأثيرات بيئية واجتماعية واقتصادية.

أمـا الورقــة الخاصــة "بالتجربػػة المبنانيػػة فػػي مجػػاؿ النقػػؿ العػػاـ" فقــد قــام بتقــديميا السـيد عمػػار كنعػػاف -

الواليات المتحدة األمريكيػة .ففـي بيـروت تبمـغ نسـبة ممكيـة السـيارة  332سـيارة لكـل  1222نسـمة .وتـتم
 %69مــن الــرحالت اليوميــة بواســطة الس ــيارة الخاصــة و %16بالحــافالت .ويقتــرح أن يســتفيد مش ــروع
الخــط الحديــدي مــن وجــود الخــط الحديــدي القــديم الــذي يـربط المدينــة بضـواحييا .وقــد تمــت د ارســة ثالثــة
وســائط ىــي :النقــل الس ـريع بالحــافالت ،والســكة الحديديــة الخفيفــة والثقيمــة .وشــممت الد ارســة عــدة معــايير
توفيقية .أما التمويل فيتم توفيره من بنود مخصصة لمنقـل .وقـد أوضـحت د ارسـة المشـروع ضـرورة تحديـد

األىداب بوضوح ،وأن يكون لمحكومة دور أساسي ،وأن يتم تأسيس جية معينـة تكـون قـادرة عمـى اتخـاذ

القـ ـرار ،وأن يك ــون ىن ــاك تع ــاون مؤسس ــي وتنس ــيق لمجي ــود .وأن ااىتم ــام ب ــالنظرة الربحي ــة تجع ــل م ــن
المشاريع أكثر واقعية.
وقــدم الســيد ولفقػػانؽ سػػينؾ -ألمانيػػا -ورقــة بعنـوان "تمويػػؿ وتشػػغيؿ ةوادارة أنظمػػة النقػػؿ العػػاـ" .حيــث
بــدأت الورقــة بتوض ــيح ااخــتالب ب ــين متطمبــات المجتمــع ومش ــغل النقــل الع ــام وال اركــب .وأن المنافس ــة
لكســب الســوق تــوفر ح ـوافز بيــدب تقميــل التكمفــة وتحســين األدام .وتــم تصــنيب خيــارات تحويــل الوحــدة

اإلدارية الممموكة لمدولة إلـى شـركة خاصـة .ومـن ثـم وضـع إيجابيـات وسـمبيات لكـل خيـار .ويتضـح مـن
عرض مؤشرات األدام الخاصة بكل خيـار أن شـركة النقـل الخاصـة تتمتـع بانتاجيـة أعمـى .ولكـن اتضـح

أىميــة دور القطــاع الحكــومي حتــى فــي حالــة عــدم تقــديم القطــاع الخــاص لخــدمات النقــل العــام ويشــمل:
وضــع إطــار العمــل القــانوني ،ووضــع أنظمــة ومراقبــة الســالمة والبيئــة ،واألنظمــة ااقتصــادية .كمــا تمــت
مناقشــة خيــارات مشــاريع تــوفير خدمــة النقــل العــام مثــل المشــروع المعــروب باســم بــوت ( )BOTوىــو
اختصار لكممات إنجميزية تعني تشييد الخدمة مـن قبـل المسـتثمر وتشـغيميا لمصـمحتو لفتـرة معينـة يسـترد

خالليــا أموالــو مــع تحقيــق ىــامش ربــح متفــق عميــو ،ومــن ثــم تحويميــا لمصــمحة القطــاع العــام ( Built,
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 ،)Operate, Transferومشــروع المشــاركة ب ــين القطــاعين العــام والخ ــاص .اتضــح مــن المعطي ــات

الخاصـة بالمـدن المختـارة أن إيـرادات النقـل العـام تغطـي فقـط  %72-32مـن تكمفـة التشـغيل .وتـم أيضـاً

استعراض أمثمة لمشاريع النقل التي يتم تمويميا كمية من القطاع العام.

أما السيد آالف هويس-بريطاني يعمػؿ بالمممكػة -فقـد اختـار لورقتـو عنـوان "إعػادة تنظػيـ وخصخصػة

خدمات الحافالت" وقام فييا بتشخيص تـأثير إعـادة التنظـيم عمـى كفـامة النقـل العـام فـي المممكـة المتحـدة
(والــذي تــم تبنيــو فــي عــام 1986م لكــل أنحــام المممكــة المتحــدة ،عــدا لنــدن و يرلنــدا الشــمالية) وأشــارت
الورقــة إلــى أن إعــادة التنظــيم قــد أثبتــت فوائــدىا بصــورة عامــة لصــناعة نقــل الحــافالت .حيــث أتاحــت

لمحكومة التخمص من التزاماتيا المالية السابقة .ولكن النتائج لم تكن بذات اإليجابية بالنسبة لممجتمعات
والس ــمطات المحمي ــة .فب ــالرغم م ــن أن تكمف ــة التش ــغيل ق ــد انخفض ــت بص ــورة ممحوظ ــة ،وأن أجـ ـرة النق ــل،
وبالتالي األرباح ،قد زادت ،إا أن عدد الركاب قد واصل انخفاضو ،فيما عدا لندن التـي اسـتخدمت فييـا

المنافسة عمـى أسـاس نمـوذج السـوق .كمـا يمكـن اعتبـار مدينـة اكسـفورد كاسـتثنام ،فمـع وجـود اثنـين مـن

المشغمين المتنافسين ،وخالل فترة عشر سنوات ارتفع عدد الركاب بحوالي  .%82-72وعموماً نجد أنـو
من الممكن الحصول عمى التوفير فـي التكـاليب بالنسـبة لمقطـاع العـام ،ولكـن حتـى فـي المممكـة المتحـدة

فــان خ ــدمات الح ــافالت تحظ ــى ب ــدعم مق ــدر م ــن القط ــاع الع ــام بي ــدب توفيرى ــا لمخط ــوط غي ــر المربح ــة
ألسباب اجتماعية.
وقد قـام البروفيسور ديفد داويؿ -الواليات المتحدة األمريكية -بمزيـد مـن مناقشـة دور القطـاع الخـاص
في النقل العام داخل المدن وذلك من خالل ورقتو التي ألقت نظرة معمقة عـن "دور القطاع الخاص في

تمويؿ وتشغيؿ نظػاـ النقػؿ العػاـ" .فقـد وفـرت إعـادة التنظـيم واإلصـالح السياسـي المطبـق خـالل العقـود

القميمة الماضية فرص لمشاركة القطـاع الخـاص فـي مشـاريع النقـل العـام .حيـث قـام القطـاع الخـاص فـي

الفتـ ـرة ب ــين 1998-1985م بتخط ــيط وتموي ــل حـ ـوالي 1222مش ــروع لمنق ــل بتكمف ــة  582ممي ــار دوار،

وش ــكمت الط ــرق الت ــي تف ــرض رس ــوماً عم ــى اس ــتخداميا نص ــب ى ــذه المش ــاريع .وباس ــتثنام دول منظم ــة
التعاون ااقتصادي والتنمية نجد أن معظم المشاريع تقع فـي شـرقي سـيا وأمريكـا الجنوبيـة .أيضـا تمـت
مناقشة نوع من ااتفاقيات التعاقدية ،ومصادر التمويل ،وأشكال دعم القطاع العام لممشاريع .ولمزيد من

دعــم دور القطــاع الخــاص ،مــن الضــروري أن يقــوم القطــاع العــام بتطــوير اســتراتيجية لتشــجيع مشــاركة

القطــاع الخــاص ،حيــث م ــن الضــروري ليــذه ااســتراتيجية أن تعك ــس األوضــاع المحميــة ،والمتطمب ــات،
ومعرفة السوق وااىتمام باإلطار المؤسسي.
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وف ــي ورق ــة ثاني ــة ق ــدميا السػػػيد روسػػػيؿ شػػػوزيـ االواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة) بعنـ ـوان "التنظيمػػػات
المؤسسية الكفيمة بتوفير إدارة فاعمة لنظاـ النقػؿ العػاـ" تمـت مناقشـة حالـة د ارسـية مـن تجـارب أمريكـا
الشمالية .حيث أشارت إلى أنو وبالرغم من عدم وجود اتفاقية مؤسسية متكاممة ،إا أن األىم ىو النظـر

إلــى كيفيــة التنفيــذ .فمســئوليات وواجبــات النقــل العــام تتطمــب القيــام بميــام تنظيميــة ،وضــمان التمويــل،
ووضع وتطبيق الخطط طويمة وقصيرة المدى ،وتوفير الخدمة .وقـد أثبتـت التجربـة األمريكيـة أن سياسـة

وجـود جميــع المؤسسـات تحــت إدارة واحـدة لتقــوم بعمـل كــل شـو ،أقــل كفـامة وفاعميــة ،فـي حــين أن خمــق
وحدات تنظيمية منفصمة تقسم بينيا المسئولية عن الميام ااستراتيجية والتكتيكية ،أثبت نجاحاً ممحوظاً.
يمكـن أن يـتم عمـى المسـتوى القــومي وضـع السياسـات العامـة لمنقـل العــام ،وتشـجيع األفكـار المبتكـرة مــن

خــالل تــوفير التمويــل ،ووضــع األولويــات لتمويــل ااســتثمارات ال أرســمالية ،ومشــاريع التحســينات الكبــرى.
كما يتم عادة وضع الخطط الطويمة المـدى بواسـطة تنظيمـات عمـى مسـتوى المنطقـة ،بينمـا يكـون وضـع

الخطط قصيرة المدى والتطبيق (القرارت المرحمية) من مسئولية تنظيمات أخرى .كما تم وضع مقترحات
لمدينــة الريــاض ،كــان أوليــا ااىتمــام بفصــل وحــدات التشــغيل التابعــة لمشــركة الســعودية لمنقــل الجمــاعي
بيــدب تــوفير أولويــة محميــة وتركيــز أكبــر .وخمصــت الورقــة إلــى أن الوحــدات اإلداريــة األصــغر عــادة مــا

تكون أكثر فاعمية وكفامة.
وقد قام السيد جاف شارؿ اورفيه (فرنسا) بتقديم شرح مفصل عن "المشروع التجريبي لمنقػؿ بالحػافالت

فػػي بػػاريس" والــذي يــتم اســتخدامو بنجــاح ،حيــث تقــوم ىيئــة النقــل العــام ببــاريس باســتخدام  2222حافمــة

لخدم ــة  427خ ــط خدم ــة ،ولع ــدد رك ــاب يبم ــغ  875ممي ــون ارك ــب س ــنوياً .وق ــد أثبت ــت ى ــذه التجرب ــة أن
المســارات العاديــة لمحــافالت ،واإلدارة المروريــة الحديثــة ،واســتخدام أنظمــة الــتحكم ،لــم تكــن كافيــة وحــدىا
لحمايــة الحــافالت مــن ازدحــام الحركــة المروريــة .وعميــو فقــد تــم تطبيــق سياســة فصــل مســارات خاصــة

لمحـافالت ،واتخـاذ معـايير أكثـر كفـامة لتـوفير األولويـة لحركـة الحـافالت .كمـا تـم القيـام بمشـروع تجريبـي

ييــدب إلــى تحســين مســتوى خدمــة النقــل بالحــافالت وزيــادة كفــامة النظــام .وتــم تصــميم محطــات ومواقــب
جذابة ومريحة ،كما تم جمـب حـافالت حديثـة ،وتعـديل الخدمـة لتواكـب أنمـاط الطمـب عمـى التنقـل ،أيضـاً
تــم اســتخدام وســائل متقدمــة إلدارة التشــغيل وتــوفير المعمومــات لمركــاب .وكــان ااىتمــام واضــحاً بضــرورة

اإلعـالن عــن الخدمــة الجديــدة ،حيــث شــممت قائمــة الخدمــة المعمــن عنيــا  11عنصــر توضــح كفــامة أدام
النظام الجديد.

أمـا السيد لي سميس (كنـدا) فقـد اسـتعرض فـي ورقتـو بعنـوان "المتطمبػات المؤسسػية وااداريػة لتطػوير
وتشغيؿ أنظمة النقؿ العاـ" حالة دراسية من كندا كمثال ،لتوضيح تطور نظام النقل العام في كنـدا ،مـع
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محاولة استخالص بعض الدروس من التجربة الكندية يمكن ااستفادة منيا في مدينة الريـاض .فقـد بـدم

في تقديم خدمات النقل العام المدعومة منذ عام 1962م ،بالرغم من أن ىـذا ا يعنـي أن جميـع مشـغمي
الخدمــة ينتمــون لمقطــاع العــام .كمــا تــم اســتعراض إيجابيــات وســمبيات أربعــة مــن أشــكال التنظــيم ىــي:
تخصيص إدارة مـن إدارات البمديـة ،أو وكالـة غيـر مسـتقمة لخدمـة بمديـة واحـدة ،أو وكالـة مسـتقمة لخدمـة

عدد من البمديات المختمفة ،أو شكل خر يستنبط من األشكال السابقة .كما تم تشخيص الوضـع ألربعـة

مــن المــدن الكنديــة ىــي :تورنتــو ( 2.5مميــون نســمة) ،ومونتري ــال ( 3.5مميــون نســمة) ،وأوتــاوا (مميــون
نسمة) ،وفانكوفر ( 4مميون نسمة) .وبالرغم من أن النقل العام ىو مسئولية القطاع العام ،يالحظ وجـود

مشــاركة مقــدرة مــن القطــاع الخــاص ،وأن بعــض المشــغمين م ـن القطــاع الخــاص يقومــون بتشــغيل بعــض
أنظمــة النقــل العــام الصــغيرة ،إلــى جانــب قيــاميم بتشــغيل بعــض األنشــطة والخــدمات المحــددة عــن طريــق
العطامات .وقد تم تشييد نظام قطار فانكوفر الطائر عمى أساس نظام )(BOTالتشييد والتشغيل بواسطة

القطــاع الخــاص ثــم التحويــل لمقطــاع العــام ،ولكــن ىــذا ا يغيــر مــن أىميــة ضــرورة التخطــيط لمخــدمات
عموماً واإلشراب عمييا بواسطة وكاات القطاع العام .وقد برىنـت التجربـة الكنديـة أن النقـل العـام يمكـن

أن يكــون جاذب ـ ئا لفئــات المجتمــع الوســطى حتــى فــي المجتمعــات التــي تعتمــد عمــى الســيارة الخاصــة فــي

التنقــل .كمــا أوضــحت أيض ـاً )1 :أىميــة التكامــل بــين إدارة النقــل العــام والميــام الحكوميــة األخــرى)4 ،
تحتاج الجية المسئولة عن النقل العام إلى استقاللية اتخاذ قـرارت التشـغيل )3 ،يحتـاج النقـل العـام إلـى

مصادر تمويل ثابتة ومعروفة المصدر.

قـدم البرفسػور تشورزوسػكي ورقـة بعنـوان "موجهػات تمويػؿ وتشػغيؿ ةوادارة أنظمػة النقػؿ العػاـ ،دراسػة
لتجػػارب مػػف مجموعػػة الػػدوؿ األوروبيػػة" حيــث أوضــحت أنــو وعنــد مراجعــة نتــائج الد ارســات والمشــاريع
المنج ـ ـزة فـ ــي مجموعـ ــة دول السـ ــوق األوربيـ ــة المشـ ــتركة وكـ ــذلك نتـ ــائج مـ ــؤتمر وزرام النقـ ــل لـ ــدول ىـ ــذه

المجموعة يتبين لنا ما يمي:

معظم المدن األوربية تقوم باعادة ىيكمة نظم النقل العام فييا لتحقيق ااستدامة البيئية ليذه النظم.

إن نظم النقل العام ما ازلـت تمعـب دو اًر ميمـاً فـي تـوفير سـبل التنقـل لفئـات المجتمـع التـي ا تمتمـك

مركبات خاصة وكذلك كوسيمة لتفادي اازدحام لشريحة كبيرة ممن يمتمك مركبات خاصة.

إن رفع كفامة وفعالية نظام النقل العام ا يقتصر عمى تشييد نظم جديدة عالية الكمفـة بـل قـد يمكـن

تحقيقو من خالل تحسين استخدام المعدات والبنية التحتية لتنظمة القائمة.

إن اإلدارة النوعية والتنسـيق بـين مختمـب وسـائط النقـل تسـتخدم بشـكل مت ازيـد لرفـع كفـامة أدام نظـام

النقل العام.
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ىناك ميل متزايد نحو الفصل بين ىيئات نظم النقل العام والجيات العاممة عمى تشـغيل ىـذه الـنظم

حيث يؤخذ ىذا بااعتبار منذ بداية إعداد طمبات العروض.

تعتبر سبل التمويل وتعرفة ااستخدام من األمور الميمة جدا حيث أثبتت التجارب أن ىناك فرصة

ضئيمة جدا لتوفير تكاليب تشغيل نظـام النقـل العـام مـن خـالل تحصـيل أجـور ااركـاب وأنـو ا بـد مـن
دعم تمويل تشغيل النظام من مصادر أخرى.

وقد تم مناقشة العديد من األمور والقضايا بعد عدد من المحاضرات التي قدمت وكان من أبرز القضـايا
التي نوقشت إمكانية استخدام التجارب األجنبية في تطوير نظـام النقـل العـام فـي المجتمـع السـعودي بمـا
فيــو مــن خصوصــية ثقافيــة واجتماعيــة وبيئيــة كمــا تــم التأكيــد عمــى ضــرورة البحــث عــن البــدائل المناســبة
ألنمــاط النقــل العــام التــي تالئــم خصــائص مدينــة الريــاض ااجتماعيــة والبيئيــة كمــا تــم التطــرق إلــى دور

القطاع العام في المساىمة بتوفير نظام النقل العام المناسب.

 -4حػمػقػات الػنػقػػاش :

لقــد تــم دعــوة عــدد مــن الخب ـرام والمختصــين لممشــاركة فــي حمقــات نقــاش تناولــت بالبحــث الوضــع ال ـراىن

والمســتقبمي لمنقــل العــام بمدينــة الريــاض ،حيــث تــم فــي ىــذه الحمقــات التــي اســتمرت ليــوم ونصــب مناقشـة
دور نظام النقل العـام بمدينـة الريـاض بوضـعو الـراىن ومسـتقبمو المنظـور والمتطمبـات الماليـة والمؤسسـية

ليذا النظام وكذلك فرص تمويل إنشائو وتشغيمو ،مع التطرق لمختمب التجارب العالمية في ىذا المجال.
كما تم في ىذه الحمقات البحث في إمكانية ومتطمبات تشييد مشروع نقل عام تجريبي بمدينة الرياض.

شارك في ىذه الحمقات باإلضافة إلـى عـدد مـن الخبـرات العالميـة المتميـزة ،مينيـين مـن الجيـات المحميـة
التالية :و ازرة المواصـالت وأمانـة مدينـة الريـاض والييئـة العميـا لتطـوير مدينـة الريـاض والشـركة السـعودية

لمنقل الجماعي قوادارة مرور الرياض وو ازرة الشؤون البمديـة والقرويـة وجامعـة الممـك سـعود وجامعـة الممـك
فيد وجامعة الممك عبد العزيز ،وقد تم في بداية ىذه الجمسات تقديم عرض لمستقبل مدينـة الريـاض مـن
حيث تمددىا الجغرافي وفق مرئيات مشروع المخطط ااستراتيجي الشامل .حيث أتضح انو مـن المتوقـع

أن تتحــول مدينــة الريــاض مــن مدينــة أحاديــة المركــز إلــى مدينــة متعــددة الم اركــز ي ـربط بــين ىــذه الم اركــز
محاور ذات أنشطة تجارية وكثافة سكانية وفرص وظيفية عالية.
وقد تركزت محاور النقاش عمى النقاط الرئيسية التالية:

-1

الحاجة إلى التنقل.

-4

الخمفية ااجتماعية.

-3

العالقة بين التطوير العمراني ونظام النقل.
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-2

اليياكل المؤسسية.

-6

األمور التمويمية.

اإلجرامات الكفيمة استدامة نظام النقل.

-5

البدائل المتاحة لنظام النقل بمدينة الرياض ( .مشروع تجريبي ).

-7

أمــا بمــا يخــص احتياجــات التنقــل فقــد عبــر المحــاورون عــن ضــرورة بنــام قاعــدة معمومــات عــن الطمــب

الحالي والمستقبمي لمتنقل بالمدينة .كما أشار المحاورون إلى تفرد المجتمع السعودي بشكل عـام وسـكان
مدينــة الريــاض بشــكل خــاص بعــدد مــن الخصــائص ااجتماعيــة ذات العالقــة والتــأثير عمــى نظــام النقــل

العام.

وقد تم التأكيد عمى أن نظام النقل العام المنشود بمدينة الرياض ىو وسيمة لممساىمة بتامين سبل التنقل

انمن واليسير وليس ىدفا بحد ذاتو.

إن الخمفيـة ااجتماعيـة تحـتم ضـرورة البحـث المتـأني عـن واسـطة النقـل العـام المناسـبة حيـث إن الغالبيـة

العظم ــى م ــن الس ــكان ق ــد درج ــت عم ــى اس ــتخدام المركب ــة الخاص ــة كوس ــيمة وحي ــدة لمتنق ــل وعزف ــت ع ــن
استخدام وسائط النقل العام المتوفرة ذات المستوى المتواضع.

عمى خالب البمدان األخرى فان المدينة لم تعيد وجود نظام نقل عام ذو كفامة عالية.

وأن المتطمبات الخاصة لنقل النسام بما في ذلك مـن خصوصـية يتطمـب العمـل الحثيـث اسـتنباط حمـول

فريدة.

كمــا أكــد عــدد مــن المحــاورون العالقــة الوثيقــة بــين التصــور المتنــامي لنظــام النقــل العــام ونمــط التطــوير

العم ارنــي المتمثــل بتحويــل المدينــة مــن أحاديــة المركــز إلــى مدينــة ذات خمــس م اركــز فرعيــة ت ـربط ىــذه
المراكز محاور تطوير مكثب.

كما إتفق المحـاورون عمـى أن ااعتمـاد عمـى المركبـة الخاصـة لمتنقـل فـي مدينـة الريـاض التـي يتوقـع ان

يصل عدد سكانيا إلى  12ماليين نسمة ىو أمر غير قابل لالستدامة.

لقــد أثــار موضــوع اليياكــل المؤسســية المطموبــة لتخطــيط وتطــوير وتشــغيل نظــام النقــل العــام الكثيــر مــن
المناقشات والحوار حيث تباينت انرام في ىذا الخصوص  ،وقد رأى معظم المحـاورون ضـرورة تأسـيس

ىيئة متخصصة لنظام النقل عمى مستوى المدينة.

وقد أكد المحاورون أن قيام مثل ىذه الييئة ا يتعارض مع التنظيمات اإلدارية القائمة في المدينة.
كمــا تمــت اإلشــارة إلــى أن اإلدارات البمديــة بشــكميا الحــالي غيــر مييــأة لمقيــام بعمميــة تخطــيط وتصــميم
واإلشراب عمى تشغيل نظام النقل العام عمى مستوى المدينة بالشكل المطموب.

كما تم التأكيد عمى أىمية استقاللية ىيئة النقل العام المقترحة عن الجيات المسؤولة عن تشغيمو.
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كما أبدى البعض قناعتيم بامكانية قيام األجيزة اإلدارية الحالية بميمة ىيئة النقل المقترحة دون الحاجة

إلى استحداث ىذه الييئة.

كما تم في ىذه الجمسة مناقشة موضوع الحافالت الخاصة حيث تم التطرق إلى السمبيات المصاحبة

ألدام ىذه الحافالت.

وأوصــى النقــاش باتبــاع وتفعيــل سياســة "ادفػػع" و"اسػػحب" كواحــدة مــن أنجــح الســبل لضــمان اســتم اررية

تطوير النقل .وبما أن "سحب" المستخدمين بواسطة النقل العام ا يكفـي وحـده إلحـداث التغييـر المنشـود

فــي وســائط التنقــل ،نجــد أنــو مــن األىميــة اتخــاذ معــايير تــدعم سياســة "ادفػػػع" مثــل فــرض رســوم عمــى
اسـتخدام المواقـب ،وعمـى اسـتخدام الطريــق وزيـادة تكـاليب تشـغيل الســيارة الخاصـة .كمـا يجـب ااســتفادة

من أسباب تدني خدمة الشركة السعودية لمنقل الجماعي في الرياض.

وخالل مناقشة قضية تمويل النقل العام ،كان ىناك اتفاق عام عمـى أن دعـم النقـل العـام مـن قبـل الدولـة

أمــر حيــوي ويتفــق مــع اىتمــام الجميــور ،حيــث أثبتــت التجــارب العالميــة أن ااســتثمار فــي البنيــة التحتيــة
لمنقــل العــام أمــر غيــر م ـربح لدرجــة تشــجع القطــاع الخــاص عمــى الــدخول فــي مشــروع التشــييد والتشــغيل

والتحويل المعـروب اختصـا اًر باسـم  .BOTإلـى جانـب ذلـك ،وفـي حالـة المممكـة العربيـة السـعودية حيـث

تكمفــة تشــغيل الســيارة الخاصــة منخفضــة جــداً ،ا توجــد إمكانيــة لتــوفير خــدمات النقــل العــام بالمســتوى

المطموب ،ويتم تمويميا من عائد التشغيل.

وت ــم الت ــذكير ب ــأن سياس ــة ف ــرض الضـ ـرائب المعم ــول بي ــا ف ــي دول أخ ــرى لت ــوفير س ــبل التموي ــل خاص ــة
لمشاريع النقل غير مطبقة في المممكة .وقد تباينـت انرام حـول دور القطـاع الخـاص فـي ااسـتثمار فـي
تشييد البنية التحتية لمنقل العام والتي قد تتطمب مبالغ مالية كبيرة .كما أشار عدد من المتحدثين إلى أنو

من الممكن عمل الكثيـر باسـتخدام أسـاليب أقـل تكمفـة مثـل النقـل الـذكي ،واإلدارة المروريـة وغيرىـا .وىـذا

يتطمب اعتبار النقل العام جزماً من نظام النقل عموماً.

وبالرغم من أنو قد تم طرح عدد كبير من خيارات النقل لمدينة الريـاض كحالـة ليـا خصائصـيا المتميـزة،
إا أنو لم يتم ااتفاق عمى أي الحمـول ىـو األنسـب بـدون القيـام باعـداد د ارسـات أكثـر تعمقـاً .ولكـن ركـز

معظم المتحدثون في ىذا السياق عمى ضرورة القيام باجرامات عاجمة مثل الشروع التجريبي الذي يمكـن
لمقائمين عمى أمر النقل من اختيار ما ىـي أحسـن الخـدمات التـي يمكـن أن تكـون مقنعـة وجاذبـة لسـكان

المدينة.

وفــي ىــذا الســياق فقــد تــم عــرض ممخــص لممــدخل الــذي يمكــن تبنيـو لمقيــام بيــذا المشــروع .وقــد بــرز رأي
بادخال النقـل الخـاص مثـل نقـل المـدارس ضـمن الد ارسـة التجريبيـة ،وقـد جـام ذلـك ضـمن مناقشـة مفيـوم

النقل العام ،حيث رأى بعض المشاركين ضرورة عمل تحميل لكل أنـواع النقـل التـي ا تقتصـر عمـى نقـل
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األفراد .بمعنى أا يكون التركيز عمى حـافالت النقـل العـام فقـط ولكـن أيضـاً نقـل المجموعـات ،وحـافالت
المدارس وحافالت األفراد ،وحتى سيارات األجرة (التاكسي).

 5ػ مشػروع تجػريبػي لمنقػؿ العاـ بػمدينػة الريػاض

في اليوم الثالث من ورشة العمل عرض الخبير األمريكي رسؿ شوزلـ تجربة مدينة لوس أنجموس

األمريكية في تشييد وتشغيؿ نظاـ حافالت سريعة .فقد تم إيقاب مشروع لقطارات األنفاق بيذه المدينة
بسبب تكاليفو العالية ،كما أن نظام الحافالت القائم نذاك كان عاج از عن اإليفام باحتياجات التنقل

األمر الذي أدى إلى اختيار مسارين اختيار مشروع تجريبي باستخدام حافالت شبيية بالقطارات ذات
منظر جذاب ومحبب إلى المستخدمين وكذلك تصميم مواقب وأماكن انتظار مريحة لركاب ىذه

الحافالت .وقد أدى تشغيل ىذا النظام إلى تخفيض زمن الرحالت بمعدل  45ـ  % 38وازدياد نسبة
ااركاب بـ  32ـ  % 33باإلضافة إلى استخدام النظام من قبل عدد من ذوي الدخل المرتفع .وقد أدت
ىذه النتائج إلى اتخاذ القرار من قبل الجيات المعنية بتعميم ىذه التجربة في لوس أنجموس.

بعــدىا قــدم د.ىيربــرت نويالنــد و د .مػػارتف بػػوت مــن ألمانيــا منهجيػػة مقترحػػة لتشػػييد نظػػاـ نقػػؿ عػػاـ

تجريبي بمدينة الرياض .حيث تضمنت ىذه المنيجية الخطوات الرئيسية التالية:
-

التنظيم ــات المؤسس ــية :تحدي ــد الجي ــة المتبني ــة لممش ــروع ،والتأك ــد م ــن ت ــوفر ال ــدعم السياس ــي،

وتخصيص ميزانية مالية ،وتأسس إدارة لممشروع.
-

تقويم عناصر المشروع التجريبي :تحديد األىداب ،وتحديد المشاكل والصعوبات ،ووضـع خطـة

لممراقبة والتقويم.

تعري ـ ــب ح ـ ــدود المش ـ ــروع التجريب ـ ــي :الح ـ ــدود الجغرافي ـ ــة ،قواط ـ ــار الج ـ ــدول الزمن ـ ــي ،والميزاني ـ ــة
والمواصفات.
-

الموافقة عمى المشروع.

-

تطبيق المشروع ،وتطبيق خطة المراقبة وتقويم األدام.

-

حممة توعية عامة.

-

تقويم المشروع وصياغة النتائج.

أظيــرت نتــائج المناقشــات بخصــوص المشــروع التجريبــي بمدينــة الريــاض أىميــة اســتخدام وســائط نقــل

متميزة ومختمفة عن الوسائط المستخدمة حالياً ولـو كـان ااخـتالب بـالمظير فقـط ،أي اسـتخدام حـافالت
ولكن ذات مظير مختمب عن المظير الحالي .كما أشـار المحـاورون إلـى أن التقانـات الحديثـة بامكانيـا

اإليفام بمثل ىذا الطمب.
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كما أكد المحاورون عمى ضرورة النظـر فـي مصـادر ومقاصـد الـرحالت المتوقـع اسـتخداميا لمنقـل العـام،
وا يكفــي التركيــز عمــى مســارات النقــل العــام فقــط ،ممــا يســمح باســتخدام بــدائل تقانيــة مختمفــة واستقصــام

وفاعمية كل منيا.

لقد تم تقدير الفترة الزمنية الالزمة لتطبيق مشروع النقـل العـام التجريبـي بمدينـة الريـاض بعـامين .كمـا تـم

في ىذه الجمسة مناقشة المتطمبات المؤسسية والتقنية والمالية الالزمة لتشييد المشروع التجريبي.

 -6الػنػتػائػج

لقد أثمرت حمقات النقاش والمداخالت التـي قـدمت أثنـام ىـذه الورشـة عـن ااتفـاق عمـى عـدد مـن األمـور

والتي كان من أىميا:
-1

أن معدل النمو الذي تشيده المدينة ومعدل ممكيات السيارات في المدينـة يؤكـد عـدم تمكـن نظـام

النقل الحالي في توفير احتياجات التنقل المتوقعة مستقبالً.

كمــا تؤكــد الخبـ ـرات والتجــارب العالمي ــة أن تطــوير شــبكات الط ــرق لــن يس ــتطيع بمفــرده اإليف ــام

باحتياجات التنقل وانو ا بد من وجود نظام نقل عام يساىم في سد احتياجات التنقل فـي مدينـة

الرياض كجزم من نظام نقل شامل.
-4

إن من أىم عوامل نجاح نظام النقل العام بمدينة الرياض ىو أن يأخذ النظام المقترح بااعتبار

-3

إن نظام النقل العام القائم بمدينة الرياض يعاني من عـدد مـن المشـاكل تحـول بينـو وبـين تأديتـو

الخمفيات ااجتماعية والثقافية الخاصة بمدينة الرياض.

لدوره عمى الوجو المطموب .وقد تم فـي ىـذه الورشـة التعـرب عمـى عـدد مـن ىـذه المشـاكل والتـي
يجب أخذىا بااعتبار عند تصميم أي نظام نقل عام جديد في المدينة.

-2

أثبتــت التجــارب العالميــة أن لمقطــاع العــام الــدور األىــم فــي وضــع الــنظم والتش ـريعات الخاصــة
لتشييد وتشغيل نظم النقل العام بينما يمعب القطاع الخاص الدور األكبـر فـي تشـغيل نظـم النقـل

العام كما ىو الحال في عدد كبيـر مـن المـدن العالميـة الكبيـرة حيـث يكـون أدام القطـاع الخـاص

في تشـغيل نظـام النقـل العـام أكثـر فاعميـة مـن أدام القطـاع العـام وخاصـة إذا مـا تـوفر لـو الـدعم
الكافي من القطاع العام.
-5

ىناك حاجة إلعادة البنية المؤسسية الكفيمة بتطوير نظام النقل العام داخل مدينة الرياض وذلك

لع ــدم تمك ــن اليياك ــل المؤسس ــية القائم ــة حالي ــا ب ــالنيوض بمس ــتوى خ ــدمات النق ــل الع ــام بمدين ــة
الرياض إلى المستوى المطموب.

-6

ضرورة العمل عمى إنجاز دراسة مسيبة لمبحث في البدائل المتاحة لتطوير نظـام نقـل عـام مـن

وفعــال بمدينــة الريــاض .بمــا فــي ذلــك تحديــد األىــداب بوضــوح وتقــويم البــدائل التقنيــة المتاحــة
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ود ارســة التكمفــة مقابــل الفوائــد المرجــوة باإلضــافة إلــى البحــث فــي اليياكــل المؤسســية المطموب ـة

لتشييد وتشغيل ىذا النظام وكذلك البحث في إمكانية مشاركة القطاع الخاص في ىذا المجال .
-7

كخطـوة أولــى تجــاه تطـوير نظــام نقــل عـام شــامل فقــد تـم اقتـراح تشــييد مشـروع نقــل عــام تجريبــي
ليكون بمثابة المستقصي لعوائد ومتطمبات نظام نقل عام ناجح وفعال  ،حيث تكون النتائج مـن

المعطيات الرئيسية لمدراسة الشاممة لنظام النقل العـام بالمدينـة  .كمـا أوصـى المحـاورون أن يـتم
البدم بتصميم ىذا المشروع بأسرع وقت ممكن .
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