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 الملخــــــــص
تحت عنوان )تحويل عالمنا : خطة التنمية  5102مؤتمر قمة االمم المتحدة لعام مصر لتوصيات العتماد كان 

جعل المدن والمستوطنات ) 00الهدف على هدفا رئيسيا يركز البحث 71والتى كان لها  (5101المستدامة لعام 
 إمكانية توفير يتم 5101 عام بحلول  انه على ينص  5. 00 الهدف البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة

كذلك أعتماد مصر لخطة و .العام النقل نطاق توسيع خالل من ومستدام ومتوفر امن نظام نقل إلى الوصول
بهدف خفض انبعاثات غازات  5112مم المتحده ووزارتي النقل والبيئه عام استدامة النقل بالتعاون مع هيئه اال

االحتباس الحراري من قطاع النقل العام وخفض استهالك الوقود وخلق سياسات داعمه لتنمية قطاع النقل المستدام 
السنوات الخمس  لومع الزيادة الكبيره في الطلب علي النقل خالاثر كبير في تشجيع سياسات النقل المستدام بمصر 

يتم التوسع في شبكات النقل لمواجهة الزيادة  %022تصل  بنسب 0202الماضيه ومع التوقعات بزيادة الطلب في 
دة ومع زياوكذلك الزياده الكبيره في استهالك الطاقه  CO2 الكبيره في عدد الركاب مما ينتج عنه زيادة في انبعاثات

لكهرباء والماء عن المترو نتيجه لعدم تسديد مديونات وصلت في تكلفة الطاقه تم التهديد بقطع خدمة ا
ومن المتوقع ان يتم رفعها  8102مليون جنيه مما ادي الي رفع قيمة التذكره بمارس  821(  8102نوفمبر)

 الحاجه الي وجود نظام مترو مستدام يراعي كفاءة استخدام الطاقهومن ثم اصبحت   مجددا بداية العام القادم
يتم االعتماد عليها عند تقييم استدامه  غياب معايير واضحه ومتخصصهخاصة في ظل اكثر وضوحا بشكل 

ين فى الفارق ب ومن ثم تتمثل الفجوه البحثيهبشكل عام ومحطات المترو بشكل خاص  محطات النقل العام 
للمدن  التنميه المستدامهالوضع المرغوب ممثال فى استدامه محطات النقل العام كمدخل لتحقيق النقل المستدام و 

 ومابين الوضع الراهن حيث غياب معاييرتقييم مخصصه لتقييم محطات النقل العام ومن ثم عدم الدقه فى تقيمها
ويتسبب غياب تلك المعايير فى غياب اسس تضمين االستدامه خالل مراحل تصميم وانشاء المحطات وتشغيلها 

-Avoid-Shift)م )النقل المستدا الموجهة بواسطة وسائل النقل واسترتجيات والربط بينها مما يؤثرعلى قوانين التنمية

Improve  وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 

ايجاد معايير )ادوات( تقييم استدامه تتالئم مع خصائص  ويهدف البحث الى تغطية الفجوه الراهنه من خالل
عن طريق المقانه بين عدة حاالت مثيله وقياس ت النقل العام وخصوصيه الحاله المصريه بذات الوق محطات

مالئمة كل نظام من نظم التقييم لخصوصية حالة محطات المترو التاحة الفرصه لتضمين معايير االستدامه مع 
 ( TODخطط االداره والتشغيل واستراتيجيات النقل المستدام والتنميه الموجهه للنقل )

 
تناول الباب االول المفاهيم االساسية والتعريفات الخاصة   االول المقدمةوتحتوي الرسالة على ستة أبواب الباب 

 حطات النقلمتناول الباب الثانى  الباب الثانى  الخلفية .بالبحث واالشكالية البحثية والغرض من الداراسة 
لمحطه االمحيط بها وكذلك عالقتها بنظام المترو نفسه كما تناول تصميم  عمرانالجماعي وعالقتها مع ال

 التنميه-وعناصرهاالساسيهITS الداخلي واالنظمه المكونه والنقل المستدام واهم استراتجياته وكذلك نظام 

في محطات مترو االنفاق وعناصر خطة  االداره والتشغيل–وعالقتها بالمحطات الموجهه للنقل العام
نين من انظمة المترو المستدامه دراسات حاله الثتناول الباب الثالث الباب الثالث الرؤية: االستدامه
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لباب اوسبل تضمين خطط االستدامه مع خطط االداره التشغيل ير التي استخدمت في تقييم استدامتهميوالمعا
ظام ن تناول تحليل التجارب العالميه والمقارنه بينهم للوصول الي مؤشرات مالئمه لتقييمالرابع التحليل 

بهدف للوصول الي افضل المؤشرات التي يمكن  ITSه ومؤشرات المترو وكذلك مؤشرات التنميه الموجه
 االعتماد عليها للوصول لنظام نقل اكثر استدامه يضع مصلحة المستخدم اوال

ن م تقييم استدامة محطة العتبه باستخدام المؤشرات المستنتجه تناول الباب الباب الخامس : التطبيق  :
  -Intelligent)ت االداره والتشغيل ومؤشرات النقل المستدامتحليل معايير االستدامه المختلفه ومؤشرا

Transportation System وكذلك مؤشرات التنميه الموجه للنقل (Transit Oriented 

Development ) 

تم الوصول الى نتائج وتوصيات مرتبطة بتحليل مؤشرات استدامة : الباب السادس: النتائج والتوصيات 
ي البحث وانته منهجى تحليلى لتحقيق تقييم دقيق لمحطات مترو االنفاق محطه العتبه ووضع اطار

   التوصيات واألبحاث المستقبلية لصياغة معايير تقييم اكثر مالئمه لتقييم الحاله المصريه للوصول الى

 

م اعناصر المكونه لنظ تحديداالول هو  دبيه و تتركز فى شقين هما :الدراسه األ-0وينقسم البحث الي شقين 
 حطات النقلالدور المباشر الستدامه ممترو االنفاق وتفاعالتها مع البيئه الخارجيه وتفاعالت النظم الداخليه وبيان 

كمدخل الستدامة النقل و مصفوفه التنميه  الموجهه للنقل الجماعي  الستدامة المدن  وعالقة  الجماعى)المترو(
 ادارة وتشغيل محطات مترو عناصر خططوثانيهما ممثال فى استدامه محطات النقل الجماعى بجوده الخدمه بها

وبها تم اختيار محطة الدراسه التطبيقيه -0(ITSبمشتمالتها والربط مع بقيه المحطات من خالل نظم ) االنفاق
س سومن خالل مطابقه اسس التقييم لتلك المعايير مع اال  GPRSالعتبه ليتم تقييم استدامتها باستخدام معايير التقييم 

قييم محطات النقل تلمعايير  عدةتحديد  تمالمستنتجه من استراتجيات النقل المستدام ومعايير كفاءة تشغيل المترو 
 الجماعى بشكل عام ومحطات المترو بشكل خاص 

 
عناصر  -ممثله في )معايير االستدامه مؤشرات الدراسه تحليلمحاور ناتجة من  ثالثة تم تقسيم النتائج علىو 

تحليل والتشغيل واخري ب عناصر خطة االدارهتحليل  التنميه الموجهه( و-النقل المستدام–مترو االنفاق منظومة 
والمحور  مهمعايير االستداتوصيات  االول المحوروتم تقسيم التوصيات الى محورين  التطبيق علي محطة العتبه

 ntTransit Oriented Developme   &بالنقل المستدام توصيات خاصةالثانى 
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 المستخلــــــــــــــص
 

نظمة الاو عناصر منظومة مترو االنفاق ممثله في المحطات والورش والمسارات والعربات  يناقش هذا البحث
شغيل وخطط االحداث استراتيجيات الت مه وخطط التشغيل واالداره)متضمنهالتفاعليه الداخليه وعالقتها بمفاهيم االستدا

وكيفية تضمين  (صر االنظمه ومعايير كفاءة االداره والتشغيل ومتطلبات الصيانه ومستوياتهاالخاصه والطوارئ وعنا
ممثله فى محطات  على الرغم من كون محطات النقل الجماعىف خطط االستدامه ضمن خطط االداره والتشغيل

د االركان الرئيسيه التى واح TOD)عد حجر الزاويه فيما يتعلق بسياسات التنميه الموجهه للنقل الجماعى)تالمترو 
عناصر التقييم عند تقييم االستدامه فى  واحد (avoid-shift-improve)تضمنها استراتيجيات النقل المستدام 

يما االستدامه الحاليه اال انها ال تزال فى طور النشأه ف وفى ضوء التطور الكبير الذى تشهده نظم التقييم المدن
على مترو االنفاق القاهره  يوميا   راكب مليون (3.6) ضوء اعتماد ما يقرب من يتعلق بتقييم تلك المحطات وفى 

فان  العالميهنظم االنفاق  العدد فى كم واضعاف  (65.5 ) محطه يقطعون خاللها ما يقرب  96يتوزعون على
 جماعيال لمخصص لمحطات النق قييمنظام تل علميه يتم االعتماد عليها للوصولالحاجه للوصول الى اليات واسس 

خصوصا في ضوء  بشكل عام ولمحطات المترو بشكل خاص اصبحت اكثر إلحاحًا االن اكثر من اى وقت مضى
جعل  00الهدف( من ضمن تلك االهداف ا5102)هدف للتنمية المستدامة في عام ( 01)األمم المتحدة وضع

 5101بحلول عام  نص على انهي( 00.5) الهدف المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة
لدراسه ا وتشمل النقل العامالتوسع بيتم توفير إمكانية الوصول إلى نظم النقل امن ومتوفر ومستدام من خالل 

بالتطبيق علي حالة محطات مترو االنفاق  تحديد العالقة بين محطات النقل الجماعي ومعايير تقييم االستدامه
تحقيق النقل ل (TOD) كخطوه اولى فى مصفوفه المترو لتقييم استدامه محطاتار االنسب الوصول الى المعيبهدف 
 ( LEED-BREEAM –GPRS)من خالل عدة معايير هاخالل تقيي من محطاتالاداره  على االستدامه  يروتأث المستدام

ترو ات متحديد معيار تقييم االستدامه االكثر مالئمة لتقييم محطات النقل الجماعي)محط : يهدف البحث الى
ستدامه وعناصر خطط االئيسه مكونات نظام مترو االنفاق مرتكزا على تحليل وتوصيف اربعه محاور ر االنفاق( 

وذلك ير االستدامه ومعايبدراسات حاله مشابهه ، عناصر الخطط  التشغيليه للمترو ومستوياتها ومستويات الصيانه 
قد و م االستدامه باستخدام معايير تقييم المباني الخضراء من خالل المقارنه بين اكثر من نموذج من نماذج تقيي

بصفة و قييم محطات النقل الجماعي إلى مجموعة من النتائج والتوصيات واألبحاث المستقبلية لت خلص البحث
استدامة  قييممجموعة من المؤشرات المستنتجة التي تساعد في توتم تحديد خاصة محطات مترو االنفاق بمصر 

ع اختيار الموقالمؤشرات ) محور به محاور ثانوية وكلرئيسية  محاور عدةعلى وتشتملاالنفاق محطات مترو 
استنتاج مؤشرات و  واالبتكاراالبداع –-جودة البيئه الداخليه–االداره والتشغيل  -كفاءة المياه–كفاءة الطاقه –المستدام

من خالل مؤشرات م استدامة محطة العتبه ( تقييل )باالضافة  ( TOD-ITS )للربط بين الخطط التشغيليه ومؤشرات
 التقييم التي تم استنتاحها من المقارنه بين دراسات الحاله وعناصر خطط االداره واتشغيل  ومؤشرات النقل المستدام

 التشغيل– االداره –محطات مترو االنفاق-األستدامه -التقييم  -معايير الكلمات الدالة
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