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التخطيط ِلما بعد النقل العام

L
U
T
P

ال ُمشاة والتنمية
المرتكزة على
النقل
LUTPThe World Bank

صا من أجل برنامج بناء قدرات قادة تخطيط النقل
يُعد هذا العرض التقديمي أحد مواد الدعم ال ُمعدّة خصي ً
الحضري (LUTP).
قَدم الدعم لبرنامج بناء قدرات قادة تخطيط النقل الحضر يكل من:
البنك الدولي
الوكالة األسترالية للتنمية الدولية
برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة ()ESMAP
المرفق االستشاري للبنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص ()PPIAF
a
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ِلم يُ َع ُد السير على
أمرا ضروريًا؟
األقدام ً
• تتضمن جميع الرحالت مرحلة من السير على األقدام
–

من/إلى أي وسيلة مواصالت (مثل وسائل النقل العام والسيارات الخاصة ومواقف
السيارات)

–

المشي طوال المسافة على األقدام (يُعتبر المشي من وسائل االنتقال)

• يمكن تقليص التنقل باستخدام المركبات إذا أصبح السير على األقدام آمنًا وسال ًما و ً
سهال وممتعًا

LUTP

–

زيادة استخدام وسائل النقل العامة

–

استبدال رحالت التنقل بالسيارات بالمشي
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أمرا ضروريًا.
أوالً ،ينبغي علينا التفكير في أسباب اعتبار السير على األقدام ً
دورا أساسيًا في التنقل الشخصي حيث تتضمن جميع رحالت التنقل السير على األقدام من وإلى أي
يُمثل السير على األقدام ً
وسيلة مواصالت .تؤثر سهولة السير على األقدام على اختيارنا بين استخدام حافلة أو سيارة خاصة في التنقل.
في بعض الحاالت يُعد السير على األقدام بديالً
ً
معقوال للسيارة أو الحافلة لكامل الرحلة ،بل في بعض األحيان يكون السير
على األقدام أسرع وأيسر من قيادة سيارتك إلى وجهة ُمعينة ثُم محاولة إيجاد مكان إليقاف السيارة.
يُمكن تقليص التنقل باستخدام المركبات من خالل زيادة سهولة وجاذبية السير على األقدام ،كما يُمكن زيادة استخدام وسائل
النقل العامة إذا تحسنت طرق السير على األقدام للوصول إليها .ويمكن استبدال بعض رحالت التنقل بالسيارات بالسير على
األقدام.
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يؤثر الوقت ال ُمستغرق في السير على األقدام
على إتخاذ القرار بشأن الرحلة
أكثر من الوقت ال ُمستغرق داخل المركبة
تقدير ال ُمتن ِقل
للوقت ال ُمستغرق في السير على األقدام مقابل الوقت ال ُمستغرق داخل المركبة

غير ذلك

الراحة

العمل

وسيلة النقل

1.55

1.74

1.37

سيارة

2.02

1.66

1.67

حافلة

1.37

1.97

1.99

قطار أو مترو

*المصدر :الطلب على النقل العام ،دليل عملي" ،مختبر أبحاث النقل "" ،TRLالمملكة المتحدة
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يُعد الوقت ال ُمستغرق في التنقل أحد العوامل الرئيسة في اختيار الشخص لوسيلة التنقل ،وقد أظهرت العديد من الدراسات
أن الناس يحسبون الوقت ال ُمستغرق في السير على األقدام أكثر من حسابهم للوقت ال ُمستغرق داخل المركبة.
سيرا على األقدام تُعادل دقيقتين من الوقت
على سبيل المثال ،يُقدر ركاب المترو في طريقهم إلى العمل أن دقيقة واحدة ً
ال ُمستغرق داخل المركبة .بعبارة أخرى ،يتمثل اعتقادهم في أنهم إذا قضوا دقيقة واحدة في السير على األقدام فهي في
المقابل تعادل دقيقتين في التنقل بالمركبة ،بالتالي ،يُعتبر نفس الوقت ال ُمستغرق في كال الحالتينُ .يمكن وصف المقارنات
بين إدراك الركاب للوقت ال ُمستغرق في استخدام ُمختلف وسائل النقل باعتباره "الوزن النسبي".
ومن الجدير بالذكر كذلك أن "األوزان النسبية" للسير على األقدام أعلى من الحافلة والقطار والمترو منها بالنسبة للسيارة
الخاصة.
تشير هذه النتائج إلى أن الجهود ال ُمكثفة لتحسين أوقات السير على األقدام يمكن أن تُسفر عن نتائج هامة .يُنظر إلى الدقيقة
الواحدة من الوقت الذي يوفره السير على األقدام لركاب المترو باعتبارها دقيقتين عند التنقل داخل عربة المترو.
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ما هي أفضل بيئة من البيئات التالية للسير على األقدام؟
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تُعد بيئة السير على األقدام مهمة أيضًا ،حيث عادة ما يساور الناس القلق بشأن سالمتهم الشخصية.
تُعتبر البيئة التي تظهر في الصورة الواقعة في أعلى اليسار من الصورة أعاله غير ُمالئمة ،حيث يتعين على ال ُمشاة السير
في الشارع على امتداد الطريق السريع .وت َبدو تلك البيئة خطيرة بالنسبة لبعض الناس ألنه ال توجد أي أنشطة تقريبًا في
الشارع.
تُعتبر البيئة التي تظهر في الصورة الواقعة في أسفل اليسار أفضل إلى ح ٍد ما بسبب انتشار األشجار واألعشاب على طول
الشارع .ومع ذلك ،هناك القليل من حركة المشاة باالضافة إلى الضوضاء على الطرق الرئيسة ال ُمزدحمة التي تجعل السير
على األقدام غير مناسب إلى ح ٍد ما.
تُعتبر البيئة التي تظهر في الصور الواقعة على اليمين أكثر البيئات مالئمة للسير على األقدام ،حيث تصطف األشجار على
جانبي مسار ال ُمشاة ويمتزج الطريق بالبيئة المحيطة ،كما تنتشر حركة ال ُمشاة بشكل كبير.
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المسارات ال ُمخصصة للسير على األقدام من منظور ُمستخدِم حافالت النقل السريع

المرافق التي تقع على امتداد
الشوارع تلبي احتياجاتي

األشجار التي تقع على األرصفة تشعرني بالراحة
أثناء السير على األقدام

الطرق السريعة التي تقع تحت األرض
(العدد = ) 946

الشوارع المتكاملة
(العدد = ) 356

الشوارع الجانبية للطرق الرئيسة
(العدد = ) 464

* ورقة ُمقدمة من يانغ جيانغ لصالح البنك الدولي
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مؤخرا دراسة استقصائية لألشخاص
اهتمت الدراسات االستقصائية بدراسة مدى إمكانية السير في الشوارع ،حيث أُجريت
ً
ال ُمستخدمين لخدمة النقل السريع بالحافالت في جينان بالصينَ .خلُصت هذه الدراسة إلى أن الشوارع ذات الخدمات
المتكاملة ُمفضلة لدى المستخدمين بصورة أكبر من أنماط الشوارع األخرى.
أفاد نحو  ٪60من المستخدمين أن المرافق التي تقع على امتداد الشوارع تلبي احتياجاتهم ،كما أشار أكثر من  ٪70من
المستخدمين أن األشجار التي تقع على جانبي الطريق تُشعرهم بالراحة أثناء السير على األقدام ،على النحو الموضح
باألعمدة الحمراء الداكنة في الرسم البياني.
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن عدد مستخدمي الطرق الرئيسة والطرق السريعة التي تقع تحت مستوى األرض أقل
بكثير ،على النحو الموضح في األعمدة الزرقاء والخضراء القصيرة.
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استعداد ركاب حافالت النقل السريع للسير لمسافات أطول
في البيئات الجيدة للسير على االقدام

نسبة ركاب حافالت النقل السريع

الشوارع الجانبية للطرق الرئيسية
الشوارع المتكاملة
الطرق السريعة التي تقع تحت
األرض

مسافة السير على األقدام للدخول والخروج (بالمتر)

LUTP

مسافة السير على األقدام (بالمتر)

الشوارع الجانبية للطرق الرئيسية

الشوارع المتكاملة

الطرق السريعة التي تقع تحت األرض

المتوسط

475

649

580

الوسيط

412

520

458

الحد األقصى

1635

2023

2738
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كشفت الدراسة االستقصائية التي أُجريت في جينان كذلك عن استعداد الركاب للسير لمسافات أطول في البيئات الجيدة
والمالئمة للسير على االقدام ،حيث يمشى األشخاص ال ُمستخدمون للشوارع ذات الخدمات المتكاملة مسافة ت ُقدر بـ 649
مترا للوصول إلى حافالت النقل السريع من مناطقهم األصلية أو المناطق ال ُمنطلقون منها ،وت َبعد هذه المساقة بنسبة ٪ 12
ً
( 69متر) عن المسافة التي يقطعها األشخاص ال ُمستخدمون للطرق السريعة وتبعد بنسبة  ٪ 37عن األشخاص الذين
يسيرون في الشوارع الجانبية.
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تفضيل ال ُمشاة للمسارات السطحية اآلمنة بشكل عام
• ال يوجد أي تغيير في مستوى الطريق
• مفتوحة و ُمضيئة
–

آمنة وسليمة!

سنغافورة

أرلنغتون ،فرجينيا
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غالبًا ما يتطلب السير على األقدام من المشاة عبور الشوارع مما يُثير بعض المخاوف لديهم بشأن سالمتهم .تعرض الصور
أعاله مِ ثَالين جيدين لعبور األرصفة في كل من سنغافورة وأرلنغتون بوالية فرجينيا (عبر النهر من واشنطن العاصمة).
تتوفر أماكن عبور األرصفة عند تقاطعات الطرق مع إشارات المرور ،ويجب أن تكون أماكن العبور واسعة و ُمحددة
سا بصريًا لل ُمشاة بأن المعابر آمنة وسليمة.
بعالمات واضحة بحيث توفر إحسا ً
تتيح إشارات المرور  -التي يُضبط توقيتها بدقة –الوقت الكافي لل ُمشاة لعبور الشوارع بأمان أثناء توقف حركة مرور
المركبات.
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ارشادات لمسارات
العبور المالئمة
• إرشادات للمسارات ذات المستوى الواحد
– استخدم عالمات سميكة وواضحة على األرصفة
– قم بحماية ال ُمشاة باستخدام إشارات المرور وضبط الوقوف ال ُمطول للسيارات لتيسير
عبور ال ُمشاة أو المطبات الصناعية المرتفعة ،أو كليهما
– ضع أماكن عبور ال ُمشاة في منتصف الطرق الواسعة
• إرشادات للتقاطعات ذات المستويات المختلفة
– ت ُفضيل أنفاق عبور ال ُمشاة عن جسور العبور العلوية

• حيث مسافة صعود ال ُمشاة من أنفاق ال ُمشاة أقصر ،على سبيل المثال :من  2.5إلى  3متر بدال
من  4.5إلى  5متر على الجسور العلوية

–
–

يجب أن تقل درجة ميل المنحدرات عن .٪8
تأكد من إضاءة أنفاق عبور ال ُمشاة بشكل جيد (باإلضاءة الطبيعة والصناعية) وإشغالها
(بالبائعين والمحالت التجارية)
• يمكن رفع مستوى الطريق بصورة جزئية فوق سطح األرض لتوفير المزيد من اإلضاءة
الطبيعية
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توجد إرشادات ُمحددة لضمان أن تكون األماكن ال ُمخصصة لعبور الطريق مالئمة وآمنة.
يجب أن تكون عالمات ال ُ
طرق في المسارات ذات المستوى الواحد سميكة وواضحة جدًا لسائقي السيارات.
يجب حماية ال ُمشاة بإطالة مدة إشارات توقف مرور السيارات قدر اإلمكان للسماح لل ُمشاة بالعبورعلى األقدام.

يُمكن للمطبات الصناعية المرتفعة في التقاطعات ،والتي تهدف لتنظيم حركة المرور ،توفير الحماية أيضًا لمعابر ال ُمشاة.
كما يُمكن وضع أماكن عبور ال ُمشاة في الشوارع الواسعة أو عند إشارات المرور ذات التوقيتات الخاصة في منتصف
الطريق لتوفير األمان لل ُمشاة.
تُعتبر التقاطعات ذات المستوى الواحد غيرمالئمة في بعض األحيان ويجب تحويلها إلى تقاطعات على مستويات مختلفة.
تُفضل أنفاق عبور ال ُمشاة عن جسور العبور العلوية ألن مسافة صعود ال ُمشاة أقصر.
ينبغي أن تقل درجة ميل المنحدرات عن .٪8
يجب توفير األنشطة التجارية واإلضاءة الجيدة ألنفاق عبور ال ُمشاة من أجل ضمان سالمة ال ُمشاة ،كما يُمكن في بعض
األحيان رفع مستوى الطريق لتوفير المزيد من اإلضاءة الطبيعية.
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مسارات عبور ال ُمشاة ذات المستويات المختلفة

جسر ال ُمشاة ،بكين

نفق ال ُمشاة ،بوغوتا

LUTP

جسر ال ُمشاة ال ُمكيف ،دبي
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تعرض هذه الصور أمثلة على ُمختلف األساليب في بناء مسارات عبور ال ُمشاة ذات المستويات المختلفة .يضطر مستخدمو
جسر ال ُمشاة في بكين لبذل الكثير من الجهد لعبور الشارع ،إذ يتعين عليهم صعود السلم من أحد جانبيه ثم عبور الجسر
والنزول على الطرف اآلخر من السلم .ويستغرق هذا األمر حوالي ضعف المدة التي تستغرقها المسارات ذات المستويات
المختلقة بجهد أكبر بكثير بالنسبة للعديد من المستخدمين .عادة ما تكون هذه المسارات ُمغطاة دون تزويدها بمكيفات الهواء.
تُبذل الجهود في دبي لتقليص هذه المضايقات ،حيث تُستخدم الساللم المتحركة لنقل ال ُمشاة للصعود والنزول من الجسر مع
تزويدها بمكيفات الهواء.
تُضاء أنفاق ال ُمشاة في بوغوتا بشكل جيد ويمكن الوصول إليها عن طريق منحدرات ال ُمشاة مما يُوفِر للمستخدمين طريقة
لطيفة لعبور الشارع.
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يُمثل المناخ أحد العوامل المهمة في
القدرة على السير على األقدام
• ينبغي وضع المناخ في االعتبار خاصة في بعض الفصول على أقل
تقدير
– مثل درجة الحرارة المرتفعة/المنخفضة ونسبة الرطوبة
والرياح وهطول المطر
• المجاالت التي يتم التركيز عليها
– مسارات السير على األقدام
• من/إلى وسائل النقل العامة
• باعتبار المشي وسيلة أساسية للتنقل

–

Waiting time for public transport
• المحطات التي تقف عندها وسائل النقل العامة
• أماكن التجمع بالقرب من المحطات التي تقف عندها وسائل
النقل العامة
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ينبغي وضع المناخ في االعتبار لدى وضع الخطط لتحسين القدرة على السير على األقدام.
وينطبق هذا في معظم المدن ،في بعض الفصول على أقل تقدير ،بسبب درجات الحرارة شديدة االرتفاع أو االنخفاض أو
الرطوبة أو سقوط األمطار أو تساقط الثلوج.
تُعتبر مسارات السير على األقدام أحد أهم المناطق التي يجب التركيز عليها لدى تخطيط الطرق ،من حيث أهميتها
للوصول إلى وسائل النقل العامة ،كما أنها تُستخدم في التنقل باعتبارها وسيلة بديلة لوسائل االنتقال األخرى مثل السيارات
والدراجات النارية والحافالت.
ت ُ َعد أماكن االنتظار هامة لمستخدمي وسائل النقل العامة ،كما تُعت َبر وسائل الحماية المتوفرة بها من تقلبات الطقس مهمة
لمستخدمي وسائل النقل العامة في المحطات ،كما تُعتبر ُمهمة في أماكن التجمع بالقرب من محطات وسائل النقل العامة.
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امكانية السير على األقدام في
الظروف المناخية القاسية
• شبكة الجسر ال ُمعلق بالطابق األول بين المباني
• مينيابوليس أثناء الشتاء البارد
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تصدت مدينة مينيابوليس لحل المشاكل ال ُمتعلقة بالشتاء البارد من خالل بناء ِجسر ُمعلق بالطابق األول بين المباني.
كيلومترا معظم المباني الرئيسة في وسط المدينة بحيث تتكامل مع المحالت والمتاجر في
تربط الشبكة التي يبلغ طولها 13
ً
المباني .من السهل التحكم في مناخ الممرات بحيث يُمكن تدفئتها في الشتاء وتبريد الهواء في الصيف ،كما أنها تمثل
مسارات آمنة ومالئمة لعبور الشوارع.

Slide 12

إمكانية السير على األقدام في
الظروف المناخية القاسية
• مسارات ال ُمشاة المبنية تحت األرض
– مونتريال وتورونتو (شتاء بارد)
– هيوستن (صيف حار)
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تُمثل ممرات ال ُمشاة المبنية تحت األرض طريقة أخرى لتوفير مسارات يُمكن التحكم في مناخها.
شيدت مونتلاير شبكة يبلغ طولها  32كيلومتر لمواجهة صعوبات السير على األقدام أثناء فصل الشتاء القارس البرودة.
سبُل المالئمة للسير على األقدام خالل فصل الصيف الطويل والحار
شيدت هيوستن شبكة يبلغ طولها 11
كيلومترا لتوفير ال ُ
ً
والرطب.

Slide 13

المسارات ال ُمشيدة تحت األرض وال ُمتكاملة مع أماكن التسوق

هيوستن

مونتريال
* الصور من ويكيبيديا
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أمرا مه ًما ،وتوضح هاتان الصورتان كيف تحقق ذلك في كل من
يعتبر تكامل ودمج ممرات ال ُمشاة مع مناطق التسوق ً
هيوستن ومونتلاير .تمنح تصاميم هذه المسارات الشكل والمظهر المماثل لمراكز التسوق في الضواحي الموجودة في بيئة
حضرية في وسط المدينة.

Slide 14

أهمية حجم ال ُمشاة!
• يجب توخي الحذر عند تخطيط شبكات الجسور ال ُمعلقة والممرات
المبنية تحت األرض
–

ينبغي توخي الحذر لعدم "تقسيم" أحجام المشاة بحيث يتم
استخدام المسارات السطحية وباقي المرافق بشكل قليل
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يجب الحصول على معلومات دقيقة فيما يتعلق بسير ال ُمشاة على األقدام لضمان التخطيط الفعال لبناء الجسور ال ُمعلقة
والمسارات المبنية تحت األرض .ينبغي توخي الحذر لعدم تقسيم أحجام المشاة بحيث تُستخدم المسارات السطحية بصورة
بسيطة بينما يستخدم جميع المشاة الجسور المعلقة أو المسارات المبنية تحت األرض .في حالة حدوث ذلك ،قد ينظر
البعض إلى الشارع باعتباره أقل أمانًا وال يجذب إليه ال ُمشاة على األقدام نتيجة لقلة األنشطة ال ُمتاحة.

Slide 15

يمكن لجودة تصميم الشارع وتأثيره البصري
توفير الحماية من تقلبات الطقس

هانوي

الدار البيضاء

دلهي
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تُمثل جودة تصميم الشارع وتأثيره البصري طريقة أخرى لتحسين إمكانية السير على األقدام وتوفير الحماية من تقلبات
الطقس .ويُظهر المشهد ال ُملتقط من أحد الشوارع في هانوي كيف يُمكن توفير المساحات الظليلة عن طريق زراعة
األشجار بعناية في المناخ الحار كما يُمكن توفير القليل من الحماية من المطر.
يمكن توفير المساحات الظليلة وحماية أفضل من المطر باستخدام األرصفة ال ُمغطاة ال ُمدمجة في تصميمات المباني
المجاورة .توجد أمثلة على األرصفة ال ُمغطاة في الدار البيضاء ودلهي .كما يُمكن أن تعود األرصفة الظليلة بالفائدة على
المحالت ألنها قد تتيح فرصة أكبر لمشاهدة واجهات المحالت.

Slide 16

إرشادات للبيئات ال ُممكنة للسير على األقدام
• األمان
–

المسارات
• واسعة بما يكفي للسماح بالسير على األقدام في االتجاهين
• مفصولة فعليًا عن حركة مرور المركبات السريعة
• جيدة اإلضاءة ومفتوحة وال يوجد بها أماكن لالختباء

– مسارات الطرق
• "محمية" ومنفصلة بمسافة من  50إلى  150متر بُناء على الظروف البيئية ال ُمتاحة
• األرصفة والمسارات
– متصلة دون أي فجوات
– ال توجد أي عوائق
• على سبيل المثال :السيارات ال ُمتوقفة والبائعين ومنصات البضائع

–

تجنب التغيرات في مستوى الطريق واستخدام المنحدرات وعدم استخدام الدرج كلما كان
ذلك ممكنًا

• استخدامات حيوية ومثيرة لالهتمام لألراضي المجاورة
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تعتمد اإلرشادات الرئيسة لتطوير البيئات القابلة للسير على األقدام على المنطق والحس السليم و ُحسن التقدير.
ينبغي وضع معايير السالمة في االعتبار بصورة دائمة .يجب أن تكون المسارات آمنة من الناحية العملية وواسعة بما يكفي
للسماح بالسير على األقدام في اتجاهين وفصلها فعليًا عن حركة مرور المركبات السريعة ،كما يجب أن توفر المسارات
سا باألمان الشخصي ،بحيث تكون جيدة اإلضاءة ومفتوحة وال يوجد بها أماكن لالختباء .يجب حماية المسارات
إحسا ً
والفصل بينها بمسافة من  50إلى  150متر.

يجب أن تكون األرصفة والمسارات متصلة ببعضها دون أي فجوات مع عدم وجود أي عوائق تعترض الطريق مثل
البائعين أو منصات البضائع أو السيارات ال ُمتوقفة .كما يجب الحد من تغيير مستوى الطريق واستخدام المنحدرات عندما
يكون ذلك ممكنًا.
تحتاج البيئة القابلة للسير على األقدام إلى وجود استخدامات حيوية ومثيرة لالهتمام باألراضي المجاورة وليس مواقف
سيارات وجدران فارغة ،حيث تُشجع استخدامات األراضي المجاورة رحالت السير على األقدام وتقلل من مسافات السير
على األقدام.
وأخيرا ،يجب توفر الفتات جيدة لتوجيه المشاة.
ً

