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 الملخص

 

تقوم اإلدارة المحلية للمدن بإعداد خطط إلدارة العمران، تستهدف االستفادة من الفرص المتاحة 

والتعامل مع تحديات الواقع. وتعتبر مواقف السيارات من القضايا الهامة على الصعيد العمراني،  

للتحديات  وكذ   نظراً  المواقف،  على  الطلب  تلبية  مساعي  تواجه  التي  التأثيرات  الكبيرة  لك 

لى ذلك. وتفاعالً مع هذا الطرح، قامت المدن بصياغة  االقتصادية والبيئية والعمرانية المترتبة ع

استراتيجيات غير تقليدية إلدارة مواقف السيارات بما يتوافق مع الوضع الراهن، لتتخطى هذه 

تقليل الطلب عاالستراتيجيات   إلى  المطلوبة،  السيارات  مواقف  توفير  المواقف  مستوى  لى هذه 

 .ورفع كفاءة وتعظيم استغالل المطروح منها

هي أكبر مدن صعيد مصر،    -عاصمة محافظة أسيوط-وعلى الصعيد المحلي، تعتبر مدينة أسيوط  

المنطقة المركزية بالمدينة تواجه العديد  وأكثرها جاذبية وثقالً اقتصادياً وخدمياً في اإلقليم. إال أن 

ول  وعلى رأسها تلبية الطلب على مواقف السيارات. وعلى الرغم من الحلمن التحديات العمرانية  

المرورية والتخطيطية المتعاقبة، إال أن المنطقة ما تزال تشهد فجوة كبيرة بين العرض والطلب،  

ال ورقة البحثية، تم مراجعة أهم االستراتيجيات  عالوة على تحديات عمرانية مختلفة. وفي هذه 

مركزية ارة مواقف السيارات، ليلي ذلك تحليل الوضع الراهن في المنطقة الالعالمية في مجال إد

لمدينة أسيوط بهدف دراسة إمكانية تبني هذه االستراتيجيات، والوقوف على الفرص والتحديات  

ي تكفل نجاح وفاعلية هذه االستراتيجيات حال المصاحبة، مع تحديد المتطلبات واإلجراءات الت

 .تبنيها
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 –المنطقة المركزية –العرض –الطلب –مواقف السيارات   -استراتيجيات  فتاحية:الكلمات الم

 مصر  – أسيوط 

 
 

مقدمة البحث:  -1  

 
 

بإعداد خطط متكاملة إلدارة    -ممثلة في البلديات واألمانات ومجالس المدن-تُعنَى اإلدارات المحلية  

 Parkingمواقف السيارات    العمران سواء في األحياء السكنية أو مراكز المدن. وتعد خطة إدارة 

Management Plan   أحد أهم مكونات منظومة اإلدارة التكاملية للمدينة، ال سيما في مراكز

المدن. وتستهدف هذه الخطة التصدي للتحديات المختلفة ذات الصلة بتوفير مواقف السيارات،  

إعداد خطة إلدارة    من بين تحديات أخرى تختلف في طبيعتها وحدتها من مدينة ألخرى. ولكي يتم 

عمل على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها رفع وتحليل الوضع الراهن، مواقف السيارات يتم ال

وذلك من خالل الدراسات الميدانية والمسوحات العمرانية واستقصاء آراء الفئات المستهدفة. ومن 

العرض   بين  الفجوة  تحديد  والمسوحات  الدراسات  هذه  مخرجات  أهم  والطلب    supplyبين 

demand   وكي السيارات،  مواقف  وتعظيم  على  الطلب  تقليل  خالل  من  الفجوة  هذه  سد  فية 

المعروض وكفاءة استغالله. وفي ضوء نتائج تحليل الوضع الراهن يتم صياغة االستراتيجيات  

والسياسات التي تحدد اإلطار المرجعي لخطة إدارة مواقف السيارات، كمكون هام في منظومة  

 [. 3[ ]16[ ]22قة المعنية ]نى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنطشاملة تع

ومدينة أسيوط هي عاصمة محافظة أسيوط، وأكبر مدن صعيد مصر، وأكثرها جاذبية لسكان 

اإلقليم بوجه عام، لما لها من ثقل اقتصادي كبير كمركز هام لألنشطة التجارية، وأهمية علمية 

رع جامعة األزهر التي تعد أحد أعرق جامعات مصر، وكذلك ف   راسخة الحتضانها جامعة أسيوط

بكلياتها العلمية والدينية، هذا باإلضافة لما تقدمه من خدمات طبية وعالجية لجميع سكان صعيد  

إلى حوالي   مليون   4.4مصر. ونتيجة لذلك تزايد عدد سكان محافظة أسيوط تزايداً مضطرداً 

ومع التزايد  حوالي مليون نسمة في مدينة أسيوط نفسها.  ( يسكن منهم  2016نسمة )تعداد عام  

حوالي   لتبلغ  السكانية  الكثافة  تزايدت  المأهولة  المساحة  ومحدودية  الكبير   2512السكاني 

على مستوى الجمهورية )الرؤية العمرانية    2نسمة/كم   970.6مقارنة بمتوسط كثافة    2نسمة/كم 

 (. 2017والمشروعات الداعمة لتنمية محافظة أسيوط، 

مة في مدينة أسيوط بشكل عام، وفي المنطقة المركزية بشكل وأفرز هذا الواقع تحديات عمرانية ج

المباني   استعماالت  المروري، واختالط  يأتي االزدحام  التحديات  مع -خاص. وعلى رأس هذه 

 ً التعارض أحيانا إلى مستوى  الخدمات   -تباين متطلبات هذه االستعماالت  الكبير على  والضغط 

الكب  الفجوة  وكذلك  الطرق،  وشبكة  وحجم  والمرافق  السيارات  مواقف  من  المعروض  بين  يرة 

الطلب عليها. ويتطلب التصدي لهذه التحديات خطة شاملة تعنى بجميع القضايا واألبعاد العمرانية  

 المختلفة. 
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 المشكلة البحثية  1. 1 
 

والتحديات العمرانية، التي يأتي على   يوجد بالمنطقة المركزية بمدينة أسيوط العديد من المشكالت

رأسها تلك ذات االرتباط بمواقف السيارات وإدارتها. ومن هذه المشكالت والتحديات تزايد الكثافة 

ً -المرورية على محاور الحركة بالمنطقة   [،  2السيما في ساعات الذروة ] -إلى حد التكدس أحيانا

تلك التي  اء التي تتوفر في بدرومات المباني أو  وعدم كفاية مواقف السيارات المتاحة حالياً، سو

 .يتم اتاحتها على جانبي الطرق

والمتمثلة في تعديل عروض -وعلى الرغم من الحلول المرورية والعمرانية المتعددة والمتعاقبة  

مسارات   من  العديد  وتحويل  اآللية،  للحركة  المخصص  الطريق  نهر  لصالح  الشوارع  أرصفة 

إ اتجاهين  من  الضالحركة  اإلشارات  واستخدام  واحد،  اتجاه  المرورية لى  والعالمات  وئية 

البناء لزيادة العرض  واللوحات اإلرشادية، واإلجراءات التنظيمية المتمثلة في ارتدادات حدود 

الكلي للشارع، والتي دعمت في مجملها الحركة اآللية وخففت من حدة المشكالت والتحديات، إال  

ر مواقف السيارات، والذي ما لها تأثير ملموس وفعال على قضية توفي أن هذه المعالجات لم يكن

يزال يشهد فجوة كبيرة بين العرض والطلب، من بين مظاهر أخرى متعددة للمشكلة. وهكذا، تظل 

قضية توفير مواقف السيارات عبئاً على اإلدارة المحلية للمدينة مع غياب واضح لخطة شاملة 

من مظاهر المشكلة، فضالً    الفرص التي يمكن لها أن تسهم في الحد  للتصدي لتحدياته، أو تفعيل

عن االسهام في دعم محاوالت التنمية المستدامة، ليس على مستوى المنطقة المركزية فحسب،  

 بل على مستوى مدينة أسيوط ككل. 

 
 

 : والمنهجية الهدف 1-2
 
 

ات التي يمكن لها أن تشكل اإلطار تستهدف الورقة البحثية تحديد استراتيجيات إدارة مواقف السيار

ينبغي  الهدف،  هذا  تحقيق  يتم  ولكي  أسيوط.  لمدينة  المركزية  المنطقة  تطوير  لخطة  المرجعي 

 تحقيق المجموعة التالية من األهداف المرحلية، وهي: 

المناطق  • السيارات السيما في  إدارة مواقف  المدن في صياغة استراتيجيات  مراجعة تجارب 

 المركزية بها

 فهم الوضع الراهن والخصائص العمرانية للمنطقة المركزية بمدينة أسيوط   •

 رصد أهم التحديات التي تواجه إدارة مواقف السيارات بالمنطقة  •

 استكشاف الفرص المتاحة التي يمكن لها اإلسهام في التعامل مع هذه التحديات  •

مع معطيات منطقة الدراسة، وتحديد  فق مراجعة مدى إمكانية تبني تلك االستراتيجيات بما يتوا •

 متطلبات التطبيق 

وثقت   التي  الفنية  والتقارير  السابقة  والدراسات  األدبيات  وتحليل  مراجعة  تم  العمل  بداية  وفي 

تجارب عدد من المدن في مجال تطوير خطط إدارة مواقف السيارات في المناطق المركزية، مع 

والسياسات   االستراتيجيات  على  فهم  التالتركيز  يتم  ولكي  الخطط.  هذه  في صياغة  أسهمت  ي 

وتحليل الوضع الراهن ورصد أهم تحديات توفير مواقف السيارات بالمنطقة المركزية وكذلك  

، وذلك  field surveyالفرص المتاحة للتطوير، تم اجراء دراسة ميدانية ومسوحات عمرانية   
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ول عن منطقة بعينها. كما تم عقد  مسؤأفراد(، كل منها    5-3فرق عمل )الفريق من    3من خالل  

 مع مختلف الفئات المستخدمة للمنطقة.  interviewsلقاءات 

( أسيوط  لمدينة  فضائية  صورة  باستخدام  الرفع  خرائط  إعداد   = Spatial Referenceوتم 

WGS_84_UTM_zone_36N Cellsize x,y = 0.6,0.6; (Pixel depth = 16 Bit  ;

التجريبية تم تحديث خرائط الرفع طبقاً للوضع الراهن بالمنطقة.   فيةومن خالل الدراسة االستكشا

برنامج   باستخدام  الدراسة  نتائج  وتحليل  البيانات  قاعدة  بناء  تم   & Model Builderكما 

ArcGIS 10    الجغرافية المعلومات  نظم  برامج  حزم  الطبقات  GISكأحد  أنواع  تحديد  وتم   .

مع يتناسب  بما  تحتويها  التي  والمعالجة  طب  والحقول  االستعالم  لتيسيرعمليات  المعلومات  يعة 

المعلومات   عن  لالستعالم  نموذج  تصميم  تم  فقد  ولذلك  قاعدة    Data Queryوالتحليل.  داخل 

(.  ومن الجدير بالذكر أن تلك النماذج 1البيانات مع اظهار االستعالم في شكل طبقة جديدة، شكل )

لمناطق أخرى. واستناداً على نتائج ومخرجات تحليل   ثلةيمكن تطبيقها على أي قاعدة بيانات مما

الوضع الراهن لمنطقة الدراسة، وفي ضوء ما تم استنتاجه من األدبيات والدراسات السابقة ذات  

الصلة، أمكن مراجعة االستراتيجيات المناسبة لواقع التطبيق، بما يمكن من وضع إطار للتعامل  

 لمدينة أسيوط. ية مع مواقف السيارات بالمنطقة المركز

 
 

  
  اتالمعلومات في طبق عن Queryنموذج االستعالم 

 جديدة

 نموذج حساب الطلب على مواقف االنتظار

 نماذج االستعالم عن البيانات(: 1شكل )

 

 

 استراتيجيات إدارة مواقف السيارات  -2

 
 

 

المناطق  في  بالغة، السيما  أهمية  السيارات  مواقف  توفير  قضية  للمدن  المحلية  اإلدارات  تولي 

أمام  المركز تقف  التي  التحديات  تتعاظم  كما  السيارات،  مواقف  على  الطلب  يتعاظم  حيث  ية، 

معروض منها. وفي البداية تبلورت مالمح التعامل مع هذه القضية داخل إطار محاوالت زيادة ال

مواقف السيارات حسب المعدالت القياسية المعتمدة في منطقة الدراسة، واعتمادا على خليط    توفير

ت المباني. وهكذا، فإن هذا التوجه يفترض في توفير مواقف السيارات الحل المثالي لسد  استعماال
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العرض والطلب. إال أن هذا التوجه قد يخلف معروضاً من مواقف السيارات له آثار الفجوة بين  

المساحات   )زيادة  االقتصادي  الصعيد  على  المركزية،  للمناطق  العمرانية  التنمية  على  سلبية 

رفع المخصصة   في  تأثيرها  وتزايد  اإلسفلتية  المسطحات  )تزايد  والبيئي  السيارات(  لمواقف 

(، والتنموي )التعامل مع استعماالت األراضي كل على  heat-island effectدرجات الحرارة  

األمر الذي حفز البحث عن استراتيجيات جديدة للتعامل مع ذات اإلشكالية. ولقد  [،  21حدة( ]

المدن في هذا   التحقق من جدوى وفعالية استراتيجيات  قامت  بتجارب رائدة، استهدفت  المجال 

رقة البحثية يتم مراجعة العديد من تجارب وخطط إدارة مواقف  جديدة. وفي هذا الجزء من الو 

في العديد من الحاالت الدراسية المشابهة، وكيف   Parking Management Plansالسيارات 

ق المركزية للمدن، الستكشاف أهم استراتيجيات إدارة مواقف  يتم إدارة هذه القضية في المناط

ة واستدامة، بما يعني تقليل األثار االقتصادية والبيئية والعمرانية السلبية  السيارات وأكثرها كفاء

الح د األدنى الممكن. وفيما يلي أهم هذه االستراتيجيات ومالمحها العامة، كما تم  المحتملة إلى 

 العديد من مدن العالم.  صياغتها وتبنيها في

 
 

 Transportation Demand Management (TDM)إدارة الطلب على النقل   2-1

الفردية   القيادة  تقليل االعتماد على نمط  النقل  الطلب على  إدارة  استراتيجية  -Monoتستهدف 

driving   ،وبالتالي تقليل الطلب على مواقف السيارات، من خالل تعزيز أنماط التنقل األخرى  

 ’pedestrians، وحركة المشاة  mass transportationمثل المواصالت العامة والجماعية  

movement  ،  والدراجاتcycling واالقتصادية الديمغرافية  الخصائص  مراعاة  مع   ،

المختلفة  النقل  شبكات  تهيئة  ينبغي  االستراتيجية  هذه  تفعيل  يتم  ولكي  للمستخدم.  واالجتماعية 

النقل الجماعي( وتوفير جميع التجهيزات المطلوبة لكل منها،    –دراجات  ال   –)مسارات المشاة  

; 12;  4ه الشبكات على السيارات الخاصة، السيما في حالة التقاطع ]وتعزيز أولوية استخدام هذ

15 ;20 ;21.] 

 
 

 Share Parking المواقف التشاركية 2-2

القائمة   المباني  استعماالت  في  تنوع  تشهد  التي  المناطق  - ترفيهي- مكتبي-تجاري-)سكنيفي 

الطلب على مواقف    الذروة في كل استعمال، وبالتالي حجم خدمي( يمكن استغالل اختالف وقت  

مواقف   على  الطلب  حجم  يبلغ  المثال،  سبيل  فعلى  األخرى.  االستعماالت  لصالح  السيارات، 

مواقف السيارات  في االستعماالت السكنية ليالً، في حين يبلغ حجم الطلب على  ذروته  السيارات  

- نهاراً، األمر الذي يتيح توفير مواقف سيارات لالستعمالين معاً    ذروته  في االستعماالت المكتبية

بحجم أقل من مجموع الطلب على مواقف السيارات لكل استعمال، دون االخالل   -حال التجاور

منطقة   لكل  ميدانية  دراسة  عمل  ويلزم  المواقف.  لتوفير  القياسية  حدة،  بالمعدالت  على  دراسة 

االستفادة   إمكانية  على  القائم،  للوقوف  المباني  استعماالت  وفق  وذلك  االستراتيجية،  هذه  من 

أيام العطالت   –ومعدالت الطلب على المواقف المطلوبة لكل منها على مدار اليوم )أيام العمل  

 [14] [23; 18; 6] ([9]) األسبوعية(
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 Parking Enterprise مواقف السياراتلاإلدارة المؤسسية  2-3

تقتضي هذه االستراتيجية وجود كيان مستقل )يتألف من ممثلي عدد من الهيئات( يقوم باإلدارة  

والمناطق المركزية بشكل خاص. ويعنى هذا    ،مواقف السيارات في المدينة بشكل عاملالمؤسسية  

الدراسات   بعمل  الحلول  الكيان  عن  والبحث  الراهن  للوضع  الدورية  والمراجعات  الميدانية 

شأنها  لمناسبا من  التي  السياسات  وتطبيق  المالية  المع  التعامل  ة،  واإلدارة  مواقف  لتحديات، 

أوجه اإلنفاق منها(. وعادة    -آليات التحصيل    –السيارات على مستوى المدينة )رسوم المواقف  

من أجل تحقيق  أيضاً،  ل مشكالت هذا القطاع، بل وباالستثمار فيه  ما تقوم البلديات ليس فقط بح

الصيانة   وفورات لعمليات  الالزم  التمويل  وتكفل  الكيان،  لهذا  المالية  االستقاللية  تدعم  مالية 

والتطوير. ويمكن لهذا الكيان سد العجز المحتمل في المعروض من مواقف السيارات، السيما في 

ال األراضي  وقطع  حسب  المباني  مواقف  من  استعماالتها  تحتاجه  ما  توفير  من  تتمكن  ال  تي 

 .[3]لقياسية المعتمدة المعدالت ا

 
 

 Parking Pricing  تسعير مواقف االنتظار 2-4
قف السيارات، بشكل كلي أو التكاليف األولية أو الدورية لمواتستهدف هذه االستراتيجية استعادة  

جزئي، أو زيادة اإليرادات ألغراض التنمية المختلفة، من خالل فرض رسوم مقابل التمتع بهذه  

االنتظار  أسعار  جدولة  ويتم  المركزية.  المناطق  رأسها  وعلى  المزدحمة،  المناطق  في  الخدمة 

إم مع  االنتظار،  ومدة  الموقع  االعمال  حسب  وأصحاب  الموظفين  من  وعدد  السكان  منح  كانية 

م في المنطقة لفترات طويلة( بطاقة مرور تسمح لهم باالنتظار المجاني أو المخفض. )لتواجده 

تقليل االعتماد على السيارة ونمط التنقل الفردي، وتحفيز   كما تستهدف هذه االستراتيجية أيضاً 

استدامة ومالئمة لمعطيات المناطق المركزية. وفي حال  البحث عن أنماط تنقل أقل كلفة وأكثر  

أو االضطرار إلى استخدام السيارات الخاصة، تقلل هذه االستراتيجية من فترات تواجد  الرغبة  

 .[4] [21] المترددين على المناطق المركزية إلى الحد األدنى لذلك 

 

  Time Limited Parkingتحديد وقت استخدام مواقف السيارات  3-5

يد  ض من مواقف السيارات والطلب عليها، يتم تحدي المناطق التي تشهد فجوة كبيرة بين المعروف

)من  فترة زمنية مع يومياً  العادة(. وتستهدف هذه    180إلى    90ينة لكل سيارة  في  دقيقة يومياً 

االستراتيجية زيادة عدد السيارات التي يمكن لها أن تستخدم نفس الموقف في اليوم الواحد. ويتم  

الحد األقصى لمدة استخدام الموقف الواحد اعتماداً على معطيات منطقة الدراسة وحجم    تحديد 

العرض والطلب على مواقف السيارات. ويتطلب تبني هذه اآللية وجود آليات للرقابة   الفجوة بين

من   monitoringوالمتابعة   قدر ممكن  أكبر  ميكنة  تدعم  التي  بالتقنيات  االستعانة  مع  الدقيقة، 

 . [20]العمليات المرتبطة بذلك 
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 No-Reparkعدم تكرار االنتظار  3-6

لسيارات في اليوم الواحد، وذلك في المناطق تقتضي هذه االستراتيجية منع إعادة استخدام مواقف ا

تش هذه  التي  وتستهدف  عليها.  والطلب  السيارات  مواقف  من  المعروض  بين  كبيرة  فجوة  هد 

االستراتيجية إتاحة الفرصة لسيارات أخرى يمكن لها أن تستخدم نفس الموقف ألكبر عدد ممكن  

الم االستراتيجيمن  هذه  تبني  ويتطلب  الواحد.  اليوم  في  والمتابعة رات  للرقابة  آليات  وجود  ة 

monitoring    العمليات من  ممكن  قدر  أكبر  ميكنة  تدعم  التي  بالتقنيات  االستعانة  مع  الدقيقة، 

 [ 8]المرتبطة بذلك 

 

 Park and Ride اصطف واركب 3-7

توفير أماكن انتظار سيارات على حدود المدينة أو على حدود المناطق تعني هذه االستراتيجية  

ك سياراتهم خارج المدينة أو المناطق المركزية أو المزدحمة، وذلك لتشجيع قائدي السيارات بتر

اتوبيس    –السريعة )مترو  بدال الرحالت داخل هذه المناطق بالمواصالت العامة  المزدحمة واست 

سكك حديدية(. ولكي يتحقق النجاح لهذه االستراتيجية البد أن يتم توفير وسائل النقل في أماكن   –

ات، كما يجب أن تتوافر المواصالت بشكل  قريبة وسهلة الوصول إليها من أماكن انتظار السيار 

البد    ولكي يتم تبني هذه االستراتيجية فإنه  .االسبوع دون انقطاع  طوال دار اليوم  متكرر على م

 [20] [14 ;11 ;5] من التكامل بين التخطيط للنقل والتخطيط لمواقف السيارات 

 

 Off-Site Locations مواقف خارج حدود الموقع 3-8

تفترض هذه االستراتيجية أنه عندما يصعب توفير مواقف سيارات حسب المعدالت القياسية داخل  

األراضي أو المباني التي تخدمها هذه المواقف، فإنه يمكن توفير كل مواقف السيارات  حدود قطع  

م  30في قطع أراضي أو مواقع قريبة )في حدود مسافات سير مناسبة:    -ضهاأو بع- المطلوبة  

 [9]م لالستعماالت غير السكنية( 100لالستعماالت السكنية، و

 

 Compact Parking ف المدمجةالمواق 3-9

المواقف   أبعاد  في  التحكم  خالل  من  المتاحة  المواقف  عدد  زيادة  االستراتيجية  هذه  تستهدف 

لهذه االستراتيجية   الخاصة. ووفقاً  أو لذوي االحتياجات  السكنية  لغير االستعماالت  المخصصة 

اتيجية، ينبغي أال تزيد  م. وحسب هذه االستر 5.49*2.44يبلغ األبعاد الدنيا لمواقف السيارات  

  [9]من إجمالي المعروض  %25ة المواقف المدمجة عن نسب

 

 Tandem Parking المواقف المتتالية 3-10

تسمح هذه االستراتيجية بمواقف توجد فيها السيارة خلف أخرى، بما يمنع خروج السيارة األولى 

ية في حالة مواقف االستعماالت السكنية،  بلها. وتصلح هذا االستراتيجدون خروج السيارة الثانية ق 

السيما حال زيادة مساحة الوحدات المخصصة للسكن بما يقتضي توفير موقفين لكل وحدة. وفي  

  من إجمالي المطروح من المواقف  %50كل األحوال، ينبغي أال تزيد نسبة المواقف المتتالية عن 

[9] 
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 Revision of Landscape Elements اصر تنسيق الموقعمراجعة عن 3-11
الموقع  تنسيق  التحقق من مدى مالئمة مواقع وخصائص عناصر  وتستهدف هذه االستراتيجية 

( مع تصميم مواقف السيارات  street furniture)العناصر النباتية والمائية ومفروشات الشوارع  

يندرج تحت  وقف المجمعة المخصصة لذلك.  في الموا  المقترحة، سواء على جانبي الشوارع أو 

السيارات   مواقف  تخطيط  االستراتيجية  البينية    parking markingهذه  الفراغات  لتقليل 

المحتملة بين السيارات حال االنتظار في مواقف غير مخططة. وتستهدف هذه االستراتيجية أال 

راغية على حجم المعروض من مواقف  تؤثر مواقع هذه العناصر هذه العناصر أو خصائصها الف

 [ 9; 7]السيارات  

 

 Interactive Smart Parking Systems أنظمة مواقف السيارات الذكية التفاعلية 3-12

هذه   وتطبيقات  تعنى  بعد  عن  واالستشعار  المعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  باستخدام  االستراتيجية 

ومنها  الذكية،  األنظمة  هذه  تطبيقات  وتتعدد  السيارات.  مواقف  وتشغيل  إلدارة  الذكية  الهواتف 

ونظام    [1]  )يارات عن طريق ارشاد قائدي السيارات بمواقف السيارات المتاحةتوجيه وقوف الس 

الذكية   الرسوم  االتصال   [10])سداد  وسائل  عبر  الرسوم  ودفع  السيارات  مواقف  وحجز 

االنترنت  مثل  االليكتروني   الروبوتية    –شبكة  الرأسية  والمواقف  المحمول  ; 17;  13]الهاتف 

)  ويوضح . [19 بين  (  1الجدول  السيارات  استراتيجياتمقارنة  مواقف  بما يشكل إدارة    أهم   ، 

إدار خطط  منها  تهامرتكزات  االستفادة  يمكن  والتي  الواقع -،  معطيات  ضوء  في  تقييمها  بعد 

 منطقة الدراسة. لتطوير  -المحلي

 

 (: استراتيجيات إدارة مواقف السيارات 1جدول )

 متطلبات التبني  األثر المستهدف  الرئيسية المالمح  االستراتيجية  

1 

إدارة الطلب  

 على النقل

 

ى مواقف  تقليل الطلب عل

  من خالل الحد من اتالسيار

، وتعزيز نمط القيادة الفردية

حركة  النقل الجماعي وتحفيز 

 والدراجات  ةالمشا

تقليل الطلب على مواقف   •

 السيارات 

 تنوع خيارات التنقل  •

تقليل اآلثار االقتصادية   •

من والبيئية والعمرانية 

زيادة مساحات مواقف  

 السيارات 

شبكات نقل جماعي   •

 مناسبة

معمارية  زات تجهي  •

 داعمة

 تعزيز الثقافة العامة  •

2 
المواقف  

 التشاركية

اختالف وقت ذروة   استثمار

الطلب على مواقف السيارات  

لالستعماالت المتاحة لرفع  

مواقف  كفاءة المطروح من 

 سيارات 

كفاءة تشغيل المواقف   •

 المتاحة 

تجنب وجود مواقف   •

 شاغرة لفترات طويلة 

تقليل الطلب على مواقف   •

 ت السيارا

دراسة ميدانية لكل   •

منطقة دراسة على  

 حدة 

صالحيات إدارية   •

لتدقيق معدالت  

 مواقف السيارات 
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 متطلبات التبني  األثر المستهدف  الرئيسية المالمح  االستراتيجية  

 

3 

اإلدارة المؤسسية  

  مواقفل

 السيارات 

إلدارة مواقف   كيان مستقل

الدراسات  ب  ت، يعنىالسيارا

الميدانية والمراجعات الدورية  

للوضع الراهن والبحث عن 

 وتطبيقها الحلول المناسبة

  ارة شمولية إدتكاملية و •

 مواقف السيارات 

فرص تحقيق عوائد  •

يمكن استغاللها في 

 التنمية والتطوير

استدامة الحلول   •

 المقترحة 

 تعديالت تشريعية •

كيان تكاملي ومستقل  •

يات  له صالح

 عمرانية

4 

 

تسعير مواقف  

 االنتظار

فرض رسوم مقابل التمتع 

في المناطق  المواقف  بخدمة 

حسب الموقع ومدة  ، المركزية

 .النتظارا

 

استعادة تكلفة توفير   •

 مواقف السيارات 

فرص تحقيق عوائد  •

 يمكن استغاللها 

تحفيز استخدام وسائل   •

 النقل الجماعي

تقليل الزحام في المناطق   •

 المركزية

نظام لتسعير وتقديم  •

 الخدمات 

 مرافق وتجهيزات  •

إشراف ورقابة   •

 دورية 

5 

حديد وقت  ت 

استخدام مواقف  

 السيارات 

معينة لكل   تحديد فترة زمنية

للتمتع بخدمة مواقف   سيارة

السيارات المتاحة، سواء  

 . كانت مدفوعة أو مجانية

زيادة كفاءة استخدام   •

 مواقف السيارات 

على مواقف  تقليل الطلب  •

السيارات، السيما  

للراغبين في البقاء في 

المنطقة المركزية  

 لفترات طويلة 

نظام لفرض وتطبيق   •

 الغرامات 

مرافق وتجهيزات   •

رقابة  إشراف و

 دورية 

6 

 

 

عدم تكرار 

 االنتظار

 

منع إعادة استخدام مواقف  

السيارات في اليوم الواحد، 

في المناطق التي تشهد فجوة  

المعروض من كبيرة بين 

مواقف السيارات والطلب  

 عليها. 

كفاءة استخدام مواقف   •

 السيارات 

تقليل مرات التردد على   •

 المناطق المزدحمة 

نظام لفرض وتطبيق   •

 الغرامات 

مرافق وتجهيزات   •

إشراف ورقابة  

 دورية 

 صطف واركب ا 7

أماكن انتظار سيارات على  

حدود المدينة أو المناطق  

استبدال الرحالت  والمركزية، 

داخل هذه المناطق  

 بالمواصالت العامة 

  المرور فيتخفيف كثافة  •

 المناطق المزدحمة 

تحويل الطلب على   •

مواقف السيارات إلى  

 ً  مناطق أقل ازدحاما

قتصادية  ات ا وفور •

 وبيئية 

مواقف سيارات على   •

  أطراف المناطق

 المزدحمة 

 شبكة نقل جماعي  •

آلية لتسعير خدمة   •

 المواقف 

8 
مواقف خارج  

 حدود الموقع 

توفير مواقف السيارات في  

قطع أراضي أو مواقع قريبة  

تحويل الطلب على   •

مواقف السيارات من  

دراسة ميدانية لكل   •

 على حدة منطقة 

 صالحيات إدارية  •



696 
JES, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 48, No. 4, July 2020, pp. 687-713 

 متطلبات التبني  األثر المستهدف  الرئيسية المالمح  االستراتيجية  

)في حدود مسافات سير  

 ( مناسبة

  المناطق المركزية إلى

 ً  مناطق أقل ازدحاما

 المدمجة المواقف  9

التحكم في أبعاد المواقف لغير  

االستعماالت السكنية أو لذوي  

 االحتياجات الخاصة 

المساحات  كفاءة استخدام  •

مواقف  المخصصة ل

وزيادة   السيارات

 المعروض منها

 

 تعديالت تشريعية •

 ليةالمتتا المواقف 10

  متتالية للسياراتمواقف 

االستعماالت السكنية،   تصلح

السكنية كبيرة لوحدات لالسيما 

 المساحة 

المساحات  كفاءة استخدام  •

مواقف  المخصصة ل

وزيادة   السيارات

 المعروض منها

 تعديالت تشريعية •

11 
مراجعة عناصر  

 تنسيق الموقع

مالئمة مواقع وخصائص  

عناصر تنسيق الموقع مع 

م مواقف السيارات  تصمي 

 المقترحة 

المساحات  كفاءة استخدام  •

مواقف  المخصصة ل

وزيادة   السيارات

 المعروض منها

تكامل تصميم المناطق   •

المخصصة لمواقف  

 السيارات مع محيطها 

دراسة ميدانية لكل   •

 على حدة  حالة

 

12 

أنظمة مواقف  

السيارات الذكية  

 التفاعلية

استخدام أنظمة تكنولوجيا  

االستشعار عن المعلومات و

وتطبيقات الهواتف الذكية  بعد 

إلدارة وتشغيل مواقف  

 السيارات 

كفاءة ادارة وتشغيل   •

 مواقف السيارات 

  المطلوبة تقليل المساحة  •

 لمواقف السيارات 

 توفير الوقت والجهد  •

 نظام لتقديم الخدمات  •

 مرافق وتجهيزات  •

إشراف ورقابة   •

 دورية 

 تعزيز الثقافة العامة  •
 

 

المنطقة المركزية لمدينة أسيوطت في مواقف السيارا - 3  

 

 المالمح العمرانية العامة للمنطقة المركزية  3-1
تقع المنطقة المركزية في قلب مدينة أسيوط، في موقع متوسط بين األحياء السكنية بالمدينة. ويحد  

يوليو،    23يوليو، ومن الشرق شارع الجيش، ومن الجنوب شارع    26المنطقة من الشمال شارع  

)  الغربومن   شكل  الميثاق،  حوالي  2شارع  المركزية  المنطقة  مساحة  وتبلغ  فدان    45.78(. 

،  2م   6991إلى    2م   18قطعة أرض تتراوح مساحاتها من    442(. وتضم المنطقة  2م   192284)

. وتبلغ نسبة إشغال األرض 2م   3582إلى    2م   18مبنى تتراوح مساحاتها من    407مقام عليها  

73.3  .% 

يؤدي اختراق وبها، فإن للمنطقة خمسة مداخل للمرور اآللي. الحركة المسموح ووفقا التجاهات  

  - وهما شارع يسري راغب وشارع ثابت-الشارعين الرئيسيين للمنطقة المركزية بمدينة أسيوط  

  تقسيم المنطقة الى ثالثة أجزاء رئيسيةمما أدى إلى  إلى استخدام هذين الشارعين للمرور العابر،  
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إلى صعوبة االتصال بين هذه األجزاء، ال    يدوره  (. ويؤدي ذلك3لشكل رقم ) كما هو موضح با

ر عروض محاور الحركة العمودية  غالشارعين، وص  سيما مع زيادة الكثافة المرورية في هذين

المكونة   ،عليهما الرئيسية  الثالثة  األجزاء  بين  الربط  على  المحاور  هذه  قدرة  وبالتالي ضعف 

 . للمنطقة

فيمكن بجالء مالحظة سيطرة االستخدام  ، االنشطة المختلفة بالمنطقةاالستعماالت ووفيما يتعلق ب

المنطقة   اقل من    1947السكني، حيث تضم  بمساحات   35، فضال عن  2م   200وحدة سكنية 

 300000، ليتجاوز إجمالي مساحة االستخدام السكني 2م   200وحدة سكنية بمساحات أكبر من 

لية، حيث تصل مساحة الخدمات التجارية بالمنطقة في المرتبة التا النشاط التجاري  . ثم يأتي  2م 

الخدمات الصحية )مستشفيات + عيادات( بمساحة إجمالية تقدر  2م   79346لى قرابة  إ يليها   ،

، فاألنشطة التعليمية والترفيهية 2م   35000، ثم الخدمات االدارية بمساحة  2م   36500بحوالي  

افة )فنادق ومطاعم( بإجمالي مساحة تقدر  ذلك مرافق الضي  لكل منهما، ليلي  2م   11000بمساحة  

 .  2م 10500بحوالي 

تغيراً   المباني  وارتفاعات  استعماالت  تغيرت  العقدين األخيرين  ، من خالل عمليات  كبيراً وفي 

، حيث  الرأسياإلزالة واإلحالل ألعداد كبيرة من المباني بالمنطقة، مع تكثيف عمليات االمتداد  

طوابق وأكثر. وتركزت تلك العمليات في    5من المباني بارتفاع    %68.5حوالي    تم إعادة بناء

على   المطلة الجزء )أ( من المنطقة يليه الجزء )ب( ثم الجزء )ج(، خصوصا على قطع األراضي  

 الشوارع الرئيسية بالمنطقة.  

ي العقدين  فرة المعمارية التي ظهرت فومن حصر نسب الزيادة في استخدامات المباني نتيجة للط 

تليها المستشفيات    %128نجد أن أعلى زيادة كانت في مساحة المطاعم بنسبة بلغت  ،  األخيرين

، ثم العيادات  %104، فاالستعماالت السكنية بإجمالي نسبة زيادة بلغت  %109بنسبة زيادة بلغت  

الفترة    لزيادة في مسطحاتها في نفس ، فاألنشطة التجارية التي بلغت ا%103بنسبة زيادة بلغت  

 . %83حوالي 

الالفت   المباني،  ومن  استخدامات  تغير  نسب  حصر  مواقف  عند  مرافق  في  الزيادة  نسب  أن 

نسب الزيادة في مراكز خدمة السيارات    يسبقها،  %2القائمة لتصل إلى    ذيلالسيارات جاءت في  

على -  تاالستخداماب زيادة مسطحات  . ويوضح ذلك بجالء الفجوة الكبيرة بين نس%7التي بلغت  

ونسب الزيادة المقابلة في مساحة مواقف السيارات والمرافق الداعمة لها. وأبزر   -اختالف أنماطها

المعمارية   الطفرة  هذه  شهدت  التي  المركزية  المنطقة  سنوات  -أجزاء  الخمس  في  خصوصا 

المقابل سيطرت االستعما  الجزء  يه  -األخيرة  الجزء ب. وفي  ثم  التجارية على أ  السكنية  الت 

 من المنطقة.  الجزء ج

، من واقع الدراسة  المالمح العمرانية للمنطقة المركزية بمدينة أسيوط ( أهم  4ويوضح الشكل )

 . الميدانية
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 موقع المنطقة المركزية 

 

 محددات ومداخل المنطقة المركزية 

 (: المنطقة المركزية لمدينة أسيوط 2شكل )

 

  

  

 

 شارع يسري راغب 

 الشوارع الرئيسية ودورها في تقسيم المنطقة المركزية بمدينة أسيوط (: 3شكل ) 
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 فئات وخصائص مستخدمي المنطقة  3-2

تزايد   ،في ظل التنمية المتسارعة للمنطقة وتكثيف األنشطة الخدمية التجارية والصحية واإلدارية 

أمكن   ولقد  كبير.  األخيرين بشكل  العقدين  في  المنطقة  فئات وخصائص عدد مستخدمي  حصر 

ول للمنطقة، وأوقات ومدد التواجد  مستخدمي المنطقة وفقا لنوع النشاط الحضري، ووسيلة الوص

بها، وذلك من واقع الدراسة الميدانية والمقابالت مع عينة من تلك الفئات فضالً عن المالحظة 

 . للباحثينلشخصية ا

الدخل المرتفع وفوق المتوسط، بما أسرة من ذوي    1982والفئة األولى هي سكان المنطقة وهم  

مخصص له من هذه األسر  فقط    %10أن  تملك السيارات، على الرغم من  يعني معدالت عالية ل 

ملون من أرباب هذه األسر يع  %86. ومن الجدير بالذكر أن  في بدرومات المباني  موقف سيارة

  1مساء حتى الساعة    6خارج المنطقة المركزية. وتستقبل هذه الفئة ضيوفها عادة من الساعة  

 لموسمية.صباحاً، السيما في عطالت نهاية األسبوع والعطالت ا 

والفئة الثانية هم أصحاب المحال وأرباب األعمال وعمالء تقديم الخدمات والمتسوقين. وتختلف  

كبيرا. فعادة ما يتواجد أصحاب الخدمات وأرباب   هؤالءفترات ومدد تواجد   فيما بينهم اختالفاً 

صباحاً    10ساعة يومياً )من    14ل في المنطقة المركزية لفترات طويلة قد تصل لقرابة  األعما

- ا عمالء تقديم الخدمات  أممساًء(، وربما تزيد عن ذلك في بعض الفترات من العام.    12وحتى  

 4صباحاً و  9فعادة ما تتركز فترة تواجدهم في المنطقة بين الساعة    -ةلقادمون من خارج المنطقا

ً   عصراً، . ويتواجد غالبية المتسوقين في العادة  في المتوسط  ولمدد تواجد تصل إلى ساعتين يوميا

ساعات   4بدًء من فترة الظهيرة وتزداد كثافة التواجد مساًء، لفترات تواجد تتراوح من ساعتين إلى  

 في المتوسط.  

  وتبلغأو مرضى.    ونةهيئة معاالصلة بالخدمات الصحية سواء أطباء أو    وأما الفئة الثالثة فهم ذو

ترة بقاء المرضى ومرافقيهم  ف  تبلغساعات يومياً، في حين    8فترة عمل األطباء والموظفين حوالي  

ز األشعة . وعادة ما تعمل العيادات الطبية والمعامل ومراكفي المتوسط  ساعات  4من ساعتين إلى  

لفئة األخيرة فهم ا  ماأ.  حسب ما يقرره كل مرفق طبي على حدة   مساءً   12ظهراً وحتى    1من  

  يبدأ تواجد   ،ن أو طالب مدارس. وكما هي العادةيالمتعاملون مع المرافق التعليمية سواء موظف

ً   7بالمنطقة المركزية بدًء من الساعة  هذه الفئة   ن  ونصف ظهراً، مشكلي  2إلى    ونصف صباحا

في هذه التوقيتات    التواجد في المنطقةتركز    بسببعلى شبكة الحركة في المنطقة،    اً كبير   اً ضغط

 . الثابتة
 

 شبكة الحركة  3-3

فعالية  المتوسط في مدينة أسيوط، وكذلك عدم  المركزية وموقعها  للمنطقة  المكانية  الخصائص 

أحي بين  الوصل  حلقة  المركزية  المنطقة  من  جعل  الدائري،  المدينة،  الطريق  يستخدم  واء  التي 

حي آلخر.    اغب وشارع ثابت لالنتقال منللمنطقة وكذلك شارع يسري ر ة المحددسكانها الطرق  

يصعب االتصال بينها، والوصولية   أجزاءويترتب على ذلك فصل المنطقة المركزية إلى ثالث  

والذي  -من أي منها إلى األجزاء األخرى. ونظرا ألهمية هذين المحورين والعرض المحدود لهما  

ً فإن هذين الشارعين يشهدان تكدس  -م لكل منهما12يبلغ   ً امزدحوا   ا ً مروري  ا خاصة في أوقات   ا

 (. 3، وذلك كما تم توضيحه بالشكل رقم )الذروة 
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على   - ال سيما الشوارع الرئيسية- قدرتهامن أهم خصائص شبكة الحركة ضعف وعلى ذلك فإن 

استيعاب حجم المرور وخصوصاً المرور العابر، األمر الذي أدى بالسلطات المحلية إلى تحويل 

من أهم  إلى اتجاه واحد لتحقيق قدر ما من السيولة المرورية. و  ينن اتجاهالعديد من الشوارع م

الحركة   شبكة  الشوارع،  خصائص  عروض  انتظام  وعدم  المرورية،  التقاطعات  كثرة  أيضاً 

المختلفة )سيارات، دراجات هوائية، دراجات بخارية، مشاة(، وصغر التنقل  والتداخل بين أنماط 

األرصفة منسوبها  ،عروض  أصحاب    ،وتغير  التجاريةوتعدي  تقطعها    ،عليها  المحال  وكثرة 

الذي يؤدي إلى محدودية قدرتها على استيعاب حركة مشاة  لتوفير مداخل األدوار السفلية، األمر  

لطرق ل كما أن من أهم خصائص شبكة الحركة أيضاً عدم وجود أماكن محددة لعبور المشاة    آمنة.

، وعدم  loading and unloading  تنزيل أو التحميلالرئيسية، وعدم تخصيص أماكن محددة لل 

األمر الذي يربك الحركة في الشوارع الرئيسية  ،  drop-off zonesوجود أماكن للوقوف المؤقت  

 . من قبل سيارات األجرة والسيارات الخاصة بشكل دائم، نظراً للوقوف المتكرر

 
 

 Demandوالطلب  Supplyمواقف السيارات بالمنطقة المركزية: العرض   3-4
تبين من المسح العمراني للمنطقة أن المساحات المخصصة لمواقف السيارات في داخل المباني 

 المساحة توفر  وهذه تلك المباني.  ل، وهي متوفرة باألدوار السفلية )بدرومات(  2م 13700تبلغ  

  وحيد   قفموا  لكل سيارة. كما يتوافر بالمنطقة مبنى  2م 38.2موقف سيارة، بواقع    359  حوالي

. ويسع مبنى المواقف حوالي  2م 650تابع ألبراج التجاريين بمساحة حوالي    ،دور واحد   بارتفاع

 لكل سيارة. وحالة المبنى بشكل عام متردية.   2م 26سيارة، بواقع  25

يمكن   on-street parkingتوجد على جانبي الطرق الحالية أماكن انتظار موازية للرصيف  و

حوالي   تستوعب  إال  1) ارة سي  490أن  كفاءتها (.  في خفض  تتسبب  العوامل  من  مجموعة  أن 

من   يقترب  ما  إلى  طاقتها  %80االستيعابية،  هذه    392حوالي    إلى  أي  ،من  أهم  ومن  سيارة. 

 العوامل:

تقلص  بالتالي  و  ،تبين حدود أماكن وقوف كل سيارة   marking( عدم وجود عالمات أرضية  1) 

 بعاد القياسية،  ألوفق ا دنىاأل  الحدالمسافات بين السيارات إلى  

من   الكثير( عدم تخصيص أماكن النتظار الدراجات الهوائية والدراجات البخارية، مما يهدر  2)

 المساحات المخصصة لمواقف السيارات، 

موازية للرصيف ليست ملكية خاصة، إال أن بعض النتظار  اال( على الرغم من أن أماكن  3) 

التجار المحال  مالك  أو  أصحاب  األفراد  أو  أو ية  حواجز  بوضع  يقومون  البنوك  أو  الشركات 

المداخل أو الوصول   وأعوائق لمنع االنتظار أمامها، حتى ال تؤثر السيارات على إدراك األنشطة  

 إليها،  

 
طوال األماكن المخصصة لذلك؛ ثم توقيعها في طبقة خاصة بها على أ احتساب عدد مواقف االنتظار الموازي بقياس  تم     (1)

قاعدة البيانات، ليلي ذلك احتساب العدد التقديري لمواقف السيارات بقسمة إجمالي أطوال هذه األماكن المحتملة )بعد خصم  

م لكل سيارة كحد أدنى لموقف  5.40ر السفلية( حسب المواصفات القياسية )مداخل األدوامن الطول اإلجمالي نظير    %20نسبة  

 السيارة الموازي(.
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( صغر مساحة قطع األراضي وعمل مداخل أو مدخلين للمواقف السفلية )دور البدروم( حسب  4)

( انتظار 5لل من فرصة وجود أماكن انتظار سيارات مناسبة، )ما تقتضيه اشتراطات البناء تق 

قواعد المرور، السيما أمام الخدمات التعليمية والمطاعم، قد  ل البعض بسياراتهم في أماكن مخالفة  

ويؤدي ذلك إلى تجول البعض بسياراتهم في    .السفلية  وصول الى مواقف السياراتالوق دون  يع

ف انتظار للسيارة، مما يتسبب في مزيد من االزدحام المروري المنطقة لعدة مرات بحثا عن موق

بالمنطقة، أوترك سياراتهم في أماكن بعيدة نسيبا والوصول إلى المنطقة باستخدام سيارات األجرة  

   النقل الجماعي. أو

الشتراطات  ا  وحسب المصري  االستخدامات  ا لكود  متعددة  الستعماالت [24]لمباني  ووفقاً   ،

ف موق  5795المباني الموجودة بالمنطقة، أمكن تقدير الطلب على مواقف السيارات لتصل إلى  

( حجم الطلب على مواقف السيارات حسب األنشطة الحضرية 5. ويوضح الشكل )(2)   سيارة 

  ،النشاط التجارين أكبر نسبة طلب من نصيب  الموجودة بالمنطقة. ومن واقع هذا الشكل يتضح أ

 . داريإل اثم النشاط عيادات ، ليلي ذلك اليليه النشاط السكني 
 

 
 

 

موقف سيارة،    776مواقف السيارات المتاحة بالمنطقة حوالي  ومما سبق فان اجمالي العرض من  

  %13.4  حوالي  المعروضوبذلك يكون    موقف سيارة،   5795  في حين أن حجم الطلب يصل الى

إلىأي أن ا   ، من حجم الطلب دارة أو تنظيم لمواقف  إ. ونظرا لعدم وجود  %86.6  لعجز يصل 

( 6ويوضح الشكل رقم )ي تزايد مستمر.  فان الفجوة بين العرض والطلب فبالمنطقة    السيارات

 توزيع وحجم العرض والطلب بمنطقة الدراسة. 

 
؛ وباستخدام المعادلة التالية: حجم الطلب = ArcGISتم احتساب حجم الطلب على مواقف السيارات باستخدام برنامج   (2)

 اإلداري(× مساحة  0.01)+    (2م  200أكبر من  دات السكنية  × عدد الوح1.25)+    (2م  200عدد الوحدات السكنية أقل من  )

 ( × مساحة التجاري  0.03)+  (× عدد مقاعد السينما0.2)+    (× عدد الغرف الفندقية0.6)+    (× مساحة العيادات0.02)+  

× عدد  0.05)+  (× مساحة مراكز خدمة السيارات0.01)+  (× مساحة المستشفيات0.012)+    (× مساحة المطاعم0.03)+  

لكود المصري الشتراطات  ا  (، وذلك حسب× مساحة الترفيهي واالجتماعي والخدمات العامة0.0045)+    (الب المدارسط

 . [24]األمان للمباني متعددة االستخدامات 
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 توزيع وحجم الطلب  توزيع وحجم العرض 

 بالمنطقة المركزية توزيع وحجم العرض والطلب (: 6شكل )

 

 بالمنطقة المركزية  مواقف السياراتلالتحليل الرباعي  - 4
 

العا  العمرانية  المالمح  فهم  واقع  الفئات  من  خصائص  على  والتعرف  المركزية،  بالمنطقة  مة 

، وتقدير العرض هاالمختلفة لسكان المنطقة وزوارها، وشبكة الحركة وأنماط التنقل المختلفة في

الرباعي    أمكنوالطلب على مواقف السيارات،   للوقوف على   مواقف السيارات،لعمل التحليل 

الفرص   وأهم  المنطقة،  في  والقوة  الضعف  االعتبار  مواطن  في  أخذها  يجب  التي  والتحديات 

بقضية توفير مواقف  ، التي يمكن من خاللها االرتقاء  للتطبيق  لتوصل إلى االستراتيجيات المناسبةل

ات بالمنطقة ( أهم مالمح التحليل الرباعي لمواقف السيار2ويوضح الجدول ).  السيارات بالمنطقة

 . لمدينة أسيوطالمركزية 

 
 مواقف السيارات بالمنطقة المركزية لمدينة أسيوط لل الرباعي (: التحلي 2جدول )

 نقاط الضعف نقاط القوة

الدراسة   • بمنطقة  بارتفاع   جراجتوجد  سيارات 

دور واحد، يمكن رفع كفاءته وزيادة فعاليته من  

متعدد   سيارات  كموقف  تصميمه  إعادة  خالل 

 . parking structureالطوابق 

(  %86.6الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب )حوالي   •

ضخم   وتحدي  كبير  عبء  إدارةتمثل    قضية   أمام 

 سيارات بالمنطقة المركزية.مواقف ال

االعتماد على نمط القيادة الفردية )سيارات مالكي أو   •

 أجرة( 
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الرد • الحالة  ذات  المباني  الموقع  نسبة  في  يئة 

إلى   تصل  أراضي  %18.5كبيرة  بمساحات   ،

حوالي   من  وبمساحة    ، 2م850- 28تتراوح 

. ويمكن تطوير هذه 2م12300اجمالية حوالي  

ب   األراضي تخصيصها  بشكل  ليتم  أو  الكامل 

السيارات   مواقف  من  العرض  لدعم  جزئي 

 )مواقف متعددة الطوابق(. 

فئات  • تنوع  وبالتالي  الحضرية  األنشطة    تنوع 

والفئات   )السكان  المركزية  المنطقة  مستخدمي 

المترددة على المنطقة( وتغير أوقات التواجد في  

أ واختالف  مواقف  المنطقة  على  الطلب  وقات 

 السيارات. 

مع خليط    غير متوافقة  استعماالت أراضي وجود   •

القائم   الحضرية  خدمة  - األنشطة  مراكز  مثل 

البنزين   ومحطات  بنية  موالسيارات  رافق 

ومتاجرأساسي  لخارج  يمكن    -خشابأل ل  ة  نقلها 

تطوير مواقعها  ، بما يؤدي إلى إمكانية  المنطقة

كلي-  أو  جزئي  مواقف    وفيرتلدعم    -بشكل 

 للسيارات. 

تتعدد أنماط الحركة على شبكة الطرق الرئيسية   •

سيارات   خاصة،  )سيارات  المركزية  بالمنطقة 

الدراجات   المشاة،  الجماعي،  النقل  األجرة، 

 وغيرها( الهوائية،

 

مع الكثافات  - ضعف قدرة الشوارع بعروضها الحالية   •

على استيعاب    - اور الرئيسيةالكبيرة التي تشهدها المح

 المرور العابر، فضالً عن المرور المحلي

بسبب   • الحالية  الشوارع    على   عروضهاضعف قدرة 

الموازية   للمواقف  كبديل  عمودية  مواقف  استضافة 

 الحالية. 

)صغر   • استمراريتها  وعدم  األرصفة  حالة  تردي 

  – التعديات على األرصفة    – تغير المنسوب–العرض

رومات المباني( يحول دون قدرة  مداخل ومخارج بد

الذي   األمر  المشاة،  حركة  استيعاب  على  األرصفة 

الطريق نهر  يتشاركون  المشاة  السيارات    يجعل  مع 

 ووسائل النقل األخرى. 

المختلفة إلى تهديد    التنقليؤدي عدم الفصل بين أنماط   •

 . على حد سواء أمن وسالمة األفراد والمركبات

للدراجات أو مرافق    عدم وجود شبكة حركة مستقلة •

 مخصصة لها. 

المؤقت   • لالنتظار  مناطق  وجود   drop-offعدم 

zones  .يربك الحركة اآللية 

االحتياجات   • لذوي  مخصصة  مواقف  توفير  عدم 

 ً المرضى من    مع تردد الكثير من  الخاصة )خصوصا

والعالجية( مع عدم  الطبية  الخدمات  للحصول على 

ي  الفئة مما  تلك  المنطقة لحركة  الحاجة  تهيئة  ستدعي 

الزحام  إلى   معدالت  يزيد  مما  األخرين  مساعدة 

 بالمنطقة.

استعم • إلى  تغير  السكني  االستعمال  من  المباني  االت 

استعماالت غير سكنية يزيد من الطلب على مواقف  

 السيارات وفقاً للمعدالت القياسية واالحتياج الواقعي. 

بالمنطقة يحول دون   • صغر مساحات قطع األراضي 

توفير ما تحتاجه االستعماالت التي تستضيفها   إمكانية

ذ ينال  فعالية  هذه األراضي من مواقف، كما  لك من 

 أفكار المواقف متعددة الطوابق. 

مساحة، بما العدم تخطيط المواقف يؤدي إلى هدر في   •

 . إلى تقليل المعروضبالتالي يؤدي 
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 لمركزية لمدينة أسيوط مواقف السيارات بالمنطقة ال(: التحليل الرباعي 2جدول )تابع 

 التهديدات الفرص

قوية   • حركة  المنطقة  مركبات  تخترق  من 

لنقل الجماعي من مناطق مختلفة بالمدينة، ا

المنطقة  رواد  اعتماد  تقليل  في  يسهم  مما 

في   الخاصة  السيارات  على  المركزية 

 التنقل، وبالتالي تقليل الطلب على المواقف. 

بالقرب وجود أراضي فضاء أو مباني قديمة   •

س مسافة  وعلى  المركزية  المنطقة  ير من 

لحل  استخدامها  فرصة  من  يعزز  مناسبة، 

مواقف   من  المعروض  تراجع  مشكلة 

 السيارات.

األنشطة   إمكانية • تركز  من  االستفادة 

وقدرتها   المنطقة  في  والخدمية  االقتصادية 

المنطقة  خارج  من  روادها  جذب  على 

مواقف المركزية توفير  جهود  تمويل  في   ،

 .سيارات

التركز الكبير لألنشطة االقتصادية والخدمية يزيد   •

لروادها من خارج المركزية  من جاذبية المنطقة  

يفوق   الذي  األمر  الوفاء  الالمنطقة،  على  قدرة 

 بمتطلبات هؤالء الرواد من مواقف السيارات.

المرور العابر عبر المنطقة المركزية للتنقل من  •

يمثل   أسيوط،  مدينة  في  آلخر  كبير  حي  عبء 

فرص   من  بالتالي  ويقلل  الطرق،  شبكة  على 

الستيعاب  الستغالل  اال الحالية  للشبكة  جزئي 

 أنماط التنقل المختلفة بسالمة وأمان.

 

 

استراتيجيات إدارة مواقف السيارات لتطوير  فرص ومعوقات ومتطلبات تطبيق  - 5

 المنطقة المركزية لمدينة أسيوط بمصر 
 

الوقوف على أهم نقاط  ولراهن بالمنطقة المركزية لمدينة أسيوط  معطيات الوضع افهم  في ضوء  

القوة والضعف والفرص والتهديدات ذات الصلة، وبعد مراجعة االستراتيجيات التي تم تطويرها 

مع قضايا مواقف السيارات في المناطق المركزية، تعنى هذه الجزئية من الورقة البحثية  للتعامل  

البمناقشة إمكانية إسهام االس التي تم عرضها وتحليلها في  جزء السابق في تطوير تراتيجيات 

 مع تحدياته. والتعامل الوضع الراهن بمنطقة الدراسة 

النقل   على  الطلب  بإدارة  يتعلق   Transportation Demand Managementفيما 

(TDM)،    ق أنماط الحركة على شبكة الطر  تتميز بتعددنجد أن المنطقة المركزية لمدينة أسيوط

جرة، النقل الجماعي، الدراجات البخارية، الدراجات  الرئيسية )السيارات الخاصة، سيارات ال 

، مما يؤهل المنطقة لتبني هذه االستراتيجية، مع استيفاء المتطلبات الضرورية الهوائية، والمشاة

ات عدم توافر خدملكل نمط تنقل. وما يزيد صعوبة الوضع الراهن لتطبيق هذه االستراتيجية  

عدم وجود نقاط  و  مقارنة بالسيارات الخاصة،  قل الجماعيالن  قلة أعداد مركبات  الجماعي،نقل  ال

أو جداول زمنية تغطية    وقوف محددة  الجماعي  لها، وعدم  النقل  المدينةلشبكة  أحياء  ،  جميع 

تداخل أنماط الحركة، وعدم تحديد مسارات مخصصة للحركة اآللية وحركة المشاة وحركة  و

هيزات التي تدعم كل نمط. وتحول عروض ، وعدم توطين المرافق والتجكل على حدة   تالدراجا
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  road sectionsالشوارع الحالية دون قدرة المصمم العمراني على تطوير قطاعات الطرق  

 بما يؤهلها لتخصيص مسارات محددة لكل نمط تنقل.  بوضعها الراهن

السيار مواقف  طبيعة  بحكم  الدراسة  منطقة  تبدو  على كما  الطلب  وتعاظم  وتوزيعها،  فيها  ات 

قف السيارات في مقابل تدني المعروض من ناحية أخرى، لتتبنى بالفعل استراتيجية المواقف  موا

، على القل في المواقف العامة المتاحة على جانبي الطرق. Shared Parkingالتشاركية  

ال  العمارات  أو  التجارية  المحال  السيارات  إال أن ظاهرة حجز بعض أصحاب  لمواقف  سكنية 

مواقف العامة  الن تفعيل هذه االستراتيجية، وينال من فعالية المعروض من  المواجهة يحول دو

لسيارات. ولكي يتم تبني هذه االستراتيجية لزيادة فعالية المعروض من مواقف السيارات ينبغي ل

العامة   المواقف  نسبة  اتاحتها  -زيادة  يمكن  التي  الخاصة  المواقف  كلي أو  أو  جزئي  بشكل 

 يل نسبة المواقف الخاصة إلى الحد الدنى الممكن.وتقل -لالستعمال العام 

من االستراتيجيات التي   Parking Enterpriseمواقف السيارات  لوتعد اإلدارة المؤسسية  

ذات  و يمكن لها إحداث نقلة نوعية في منطقة الدراسة، من قبل وحدة تتبع اإلدارة المحلية للمدينة،  

الصلة  ص ذات  الهيئات  لجميع  ممثلين  مظلتها  تحت  وتضم  واسعة،  مواقف  بإدارة  الحيات 

السيارات. وبهذا تنتقل مهمة توفير مواقف السيارات المطلوبة وتهيئة شبكة الشوارع الستقبال  

جميع أنماط التنقل المحتملة بكفاءة وفعالية، من جهود فردية غير تراكمية وغير شمولية وغير 

جهد مؤسسي متكامل وفعال، يعتمد بشكل كبير على دراسة متعمقة للوضع الراهن إلى    منظمة

دورية  ومراجعة  المناسبة،  القرارات  التخاذ  كبيرة  وصالحيات  لمتغيراته،  دورية  ومراقبة 

    للقرارات التي يتم اتخاذها وتطبيقها.

وا بالمنطقة  الراضي  استعماالت  دراسة  الوحدة  هذه  عن فرص لبحث  ويكون من صالحيات 

زيادة   في  يسهمون  لمن  عمرانية  او  مالية  حوافز  بمنح  والتوصية  السيارات،  مواقف  توطين 

المعروض من المواقف وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وصياغة آليات تفعيل استراتيجية  

المواقف   مواقف  Parking Pricingتسعير  استخدام  وقت  تحديد  فعالية  مدى  في  والبحث   ،

كاستراتيجية تستهدف في إطارها العام تقليل الطلب    Time Limited Parking  السيارات

المركزية. المنطقة  المواقف في  الوحدة اإلدارة    على  يكون على عاتق هذه  النحو،  وعلى هذا 

من عبء على اإلدارة المحلية  قضية توفير مواقف السيارات  مواقف السيارات، وتحويل  لالمالية  

، يمكن لها أن تدر عوائد أو فوائض مالية )ايجار مواقف السيارات  صاديةللمدينة إلى فرصة اقت 

 العامة( يتم استخدامها في عمليات التطوير العمراني والمعماري للمنطقة.

الدراسة   الالفت في منطقة  أسيوط بشكل عام -ومن  مدينة  مناطق  كبير من  قدرة    -وعدد  عدم 

السكنية   توفير  أالمباني  على  السكنية  غير  اموو  المتضمنة حسب    لسياراتاقف  لالستعماالت 

المعدالت القياسية، نظراً لصغر مساحة الراضي وزيادة االرتفاع وعدم كفاءة تصميم الدوار 

السفلية المخصصة لمواقف السيارات، وهو ما يعد أحد أهم أسباب الفجوة بين العرض والطلب  

تحمل عبء استكمال المطلوب  ترحة  على مواقف السيارات بالمنطقة. ويمكن لهذه الوحدة المق 

من مواقف السيارات نيابة عن مالك هذه المباني، مقابل مبالغ مالية يتم دراستها. وتقوم هذه  

وفق المتاح من -بجميع ما يلزم من قرارات وإجراءات ومراجعات    -على هذا النحو-الوحدة  

 وبما يتناسب مع معطيات الوضع الراهن.  -إمكانيات



707 
 .., استراتيجيات إدارة مواقف السيارات أ.د. خالد علي يوسف علي  مجاهد،سلوى عبد الرحمن  

توجد فرصة كبيرة في منطقة الدراسة لتبني ونجاح استراتيجية اصطف  وعلى الجانب اآلخر،  

، حيث يكثر زوار المنطقة المركزية من مرتادي العيادات والمناطق Park and Rideواركب  

التجارية من خارج مدينة أسيوط. ووفقاً لهذه االستراتيجية، فإنه يجب توفير مواقف السيارات  

الكتل للمدينة خارج  المنطقة المركزية، ليستخدم هؤالء   ة العمرانية  القل خارج حدود  او على 

بدائل النقل الجماعي المختلفة التي تخدم المنطقة. وفي المقابل، ال تبدو استراتيجية توفير مواقف  

 توفيرمع تحديات    التعاملذات قدرة كبيرة على    Off-Site Locationsخارج حدود الموقع  

الراضي الفضاء التي يمكنها   لنالعرض والطلب، نظراً    ارات وسد الفجوة بين مواقف السي

استضافة مواقف سيارات تخدم االستعماالت المختلفة، في حدود مسافات السير المسموح بها 

ذات ملكية خاصة، المر الذي    م لالستعماالت غير السكنية(100م لالستعماالت السكنية، و 30)

ذه الراضي على االسهام في سد الفجوة بين العرض أو مالية حال قدرة ه يتطلب حوافز عمرانية  

 . والطلب 

والتي تعنى بتقليص أبعاد نسبة ال -  Compact Parkingأما استراتيجية المواقف المدمجة  

فيمكن لها أن تحدث أثراً بسيطاً على فعالية المطروح من   -من إجمالي المطروح  %25تزيد عن  

وف الحالية.  ينبغي  المواقف  الحوال  كل  المتاحة  ي  المواقف  مناطق   parkingتخطيط 

marking  بينية فراغات  وجود  فرص  وتقليل  المطروح  فعالية  مستغلة   لضمان  بين    غير 

تبني استراتيجية المواقف المدمجة. وعلى صعيد آخر،  تلي  كخطوة    هاالسيارات، حتى يمكن تفعيل

المتتالية   المواقف  استراتيجية  تبني  في  Tandem Parkingيتم  المواقف    بالفعل  من  كثير 

المتاحة بمنطقة الدراسة )جراج شارع ثابت ومواقف السيارات في الدوار السفلية للعمارات  

 .والبراج السكنية والمختلطة(، كوسيلة لزيادة فعالية المطروح

الشوارع   ومفروشات  الموقع  تنسيق  عناصر  إلى  تفتقر  الدراسة  منطقة  أن   Streetوحيث 

Furniture   اإلنارة والالفتات، فتبدو استراتيجية مراجعة عناصر تنسيق الموقع    إال من وحدات

Revision of Landscape Elements  -  مواقف من  المطروح  فعالية  لزيادة  كوسيلة 

المحتمل الهدر  وتقليل  أن   -السيارات  ينبغي  للتطبيق. وفي كل الحوال  قابلة  استراتيجية غير 

مركزية التأثير اإليجابي أو السلبي المحتملين لعناصر  أو تجميل المنطقة التدرك محاوالت تطوير  

 تنسيق الموقع ومفروشات الشوارع على فعالية المطروح من مواقف السيارات. 

التفاعلية   الذكية  السيارات  مواقف  أنظمة   Interactive Smart Parkingوتعتبر 

Systems    وضرورة لضمان   ور التقني المتسارع،مع التطللتعامل  استراتيجية حتمية التبني

، وأحد أهم أدوات إدارة وتشغيل مواقف  Parking Pricingفعالية استراتيجية تسعير المواقف  

السيارات في المناطق المركزية. وتأتي آليات تبني هذه االستراتيجية على قائمة مهام الوحدة  

   المسئولة عن إدارة مواقف السيارات بشكل عام.

( الجدول  الفرص و3ويوجز  أبرز  استراتيجيات  (  تبني  المتوقعة حال  مواقف  التحديات  إدارة 

 ، والمتطلبات الواجب تلبيتها لتحقيق ذلك. السيارات لتطوير المنطقة المركزية لمدينة أسيوط
 

 المناقشة:  -6
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ية واألدبيات  من واقع دراسة إمكانية تطبيق االستراتيجيات التي تم استخالصها من التجارب العالم

فهم معطيات وتحديات الوضع الراهن، يمكن إدراك أن التعامل مع تحديات    ذات الصلة، وكذلك

إدارة مواقف السيارات بالمنطقة المركزية لمدينة أسيوط ال يقتصر على حلول التخطيط والتصميم  

الت حلول  بعض  تسهم  أن  يمكن  حيث  الدراسة،  لمنطقة  الجغرافي  الحيز  داخل  خطيط  العمراني 

خارج المنطقة المركزية في الوصول إلى حلول جزئية أو كلية لبعض    والتصميم العمراني لمناطق 

الدراسة   منطقة  تخترق  التي  الحركة  كثافة  تقليل  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  القائمة.  المشكالت 

كفاءة وأمان، وبالتالي تحسين قدرة شبكة الشوارع الحالية على استيعاب أنماط التنقل المختلفة فيها ب

محاور   مواقف  بالبحث عن  على  الطلب  تقليل  يمكن  كما  العابر.  المرور  من  تقلل  بديلة  حركة 

استراتيجية   تبني  المركزية من خالل  بالمنطقة  ،  Park and Rideاصطف واركب  السيارات 

التي ال يمكن لها أن تنجح إلى بتوفير مواقف سيارات مجمعة خارج المنطقة، فضالً عن توفير 

 تناسب جميع فئات المجتمع.   بكة فعالة للنقل الجماعي بجودة ش

الستقبال   العمرانية  البيئة  تهيئة  ينبغي  المنطقة،  تحديات  مع  التعامل  وفعالية  نجاح  ولضمان 

الحالية   الشوارع  عروض  زيادة  ينبغي  المثال،  سبيل  فعلى  طرحها.  سبق  التي  االستراتيجيات 

)كلما أمكن ذلك(. وال ينبغي   تحديد مسارات مستقلة لكل منها  الستيعاب أنماط التنقل المختلفة، مع

في   العابر  المرور  يفاقم ذلك من أضرار  اآللي، حتى ال  المرور  الطرق لصالح  تتم توسعة  أن 

االنتظار  وأماكن  والدراجات  المشاة  مسارات  تهيئة  لصالح  ذلك  يكون  أن  ينبغي  إنما  المنطقة. 

  Urban Planningي  لك تخطي مستوى التخطيط العمرانالموقت والدائم للسيارات. ويقتضي ذ

.  Urban Designفي محاوالت التطوير المتعاقبة، إلى مستوى التصميم العمراني والحضري  

كما ينبغي تهيئة البيئة العمرانية بتوفير مساحات تقبل ألن يتم تطويرها كمواقف عامة، تسهم في 

 سد الفجوة الحالية بين العرض والطلب. 

الفاعلة يتطلب عدد من التعديالت التشريعية والتنظيميةـ    تبني العديد من االستراتيجيات  كما أن

التي تتيح إنشاء وحدة ذات صالحيات نوعية مختلفة إلدارة مواقف السيارات بشكل عام، يمكن  

لها أن تعيد صياغة المعدالت القياسية لتوفير المواقف، ومراجعة وتدقيق االشتراطات البنائية،  

دارة المالية لهذه القضية، واإلشراف على تنفيذ االستراتيجيات  قدير رسوم المواقف العامة واإلوت

لمستجدات   الدوري  التحليل  على  اعتماداً  المنظومة  وتطوير  وتحديث  ومراقبة  تبنيها،  يتم  التي 

 الوضع الراهن. 

ال  اإلدارة  من  المدينة  تتمكن  االستراتيجيات،  هذه  تبني  وفعالية  نجاح  الستعماالت وحال  جيدة 

فضالً عن إمكانية تحقيق عوائد اقتصادية يمكن استثمارها في التنمية العمرانية    األراضي فيها،

 للمدينة، هذا باإلضافة إلى تحسين جودة الحياة وتقليل التلوث، وزيادة جاذبية المنطقة المركزية.
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مركزية  اللتطوير المنطقة  استراتيجيات إدارة مواقف السياراتفرص وتحديات ومتطلبات تبني (: 3جدول )

 مدينة أسيوط ب 

 متطلبات التطبيق  الهدف  االستراتيجية 

 المنطقة  في قابلية التطبيق
األثر المتوقع حال 

 التحديات  االمكانات  التطبيق

إدارة الطلب  

 على النقل 

تقليل الطلب 

مواقف   على

 السيارات 

شبكات نقل   •

 متنوعة 

المرافق   •

 الضرورية 

أنماط   تعدد •

 الحركة

  النقل ضعف شبكة •

 اعيالجم

 محدودية التغطية  •

عدم توافر  •

 التجهيزات 

ضعف شبكة  •

 الشوارع 

خفض كثافة   •

 المرور 

تقليل اآلثار   •

االقتصادية 

  والبيئية والعمرانية

 السلبية 

المواقف  

 التشاركية 

استغالل  

اختالف وقت  

ذروة الطلب  

على مواقف  

 السيارات 

  في تنوع •

  استعماالت

 المباني 

 ادارة مركزية •

 تعديالت تشريعية  •

لكل  دراسة  •

 منطقة 

االستعماالت   •

المختلطة  

 بالمنطقة 

معظم المواقف   •

 ملكية خاصة  

غياب سيطرة   •

ادارة المدينة على  

 المواقف العامة 

 كفاءة المعروض  •

الحد من االثار   •

البيئية لزيادة  

 العرض 

اإلدارة  

المؤسسية  

مواقف  ل

 السيارات 

تكاملية   إدارة

  ذات صالحيات

مواقف  لتوفير 

في   لسياراتل

 المدينة 

مؤسسي  كيان •

 مؤهل علميا وفنيا 

تشريعات   •

 تنظيمية 

 
تحديات إدارية   •

 وثقافية ومالية  

تراكمية الجهد   •

 المؤسسي  

 فاعلية االدارة  •

 استدامة الحلول   •

تسعير مواقف  

 االنتظار 

تكاليف    استعادة

مواقف  

السيارات،  

حسب الموقع  

 ومدة االنتظار. 

وجود كيان  •

مؤسسي مسؤول 

عن التسعير 

والتحصيل  

  والتحكم في

 مواقف السيارات 

إرادة التغيير لدى   •

 اإلدارة المحلية 

آليات متابعة   •

 ومراقبة 

تجهيزات تقنية   •

وماكينات  

وعالمات 

 ارشادية 

كوادر فنية   •

 مدربة

 
معظم المواقف   •

 ملكية خاصة 

 عوائد اقتصادية  •

تحفيز استخدام   •

وسائل النقل  

 الجماعي 

تقليل فترات تواجد   •

المترددين على  

المناطق المركزية  

 لحد األدنى إلى ا

تقليل مرات التردد   •

ة  على المنطق

 م ازدحاالوتخفيف  

تحديد وقت  

استخدام مواقف  

 السيارات 

تحديد الحد  ب

األقصى لمدة  

استخدام الموقف  

 الواحد. 

عدم تكرار 

 االنتظار 

 

إعادة  منع 

استخدام مواقف  

السيارات في  

 اليوم الواحد 

 اصطف واركب 

ترك سياراتهم  

  خارج المدينة أو

المناطق  

المزدحمة 

  انتظار أماكن •

  على سيارات

 المدينة  حدود

مساحات متاحة   •

خارج المنطقة  

 المركزية

ضعف منظومة   •

 النقل الجماعي 

وجود مناطق   •

بالمدينة ال تغطيها 

تخفيف الكثافة   •

في  روريةالم

 المركزية ةالمنطق
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 متطلبات التطبيق  الهدف  االستراتيجية 

 المنطقة  في قابلية التطبيق
األثر المتوقع حال 

 التحديات  االمكانات  التطبيق

واستبدال  

بالنقل  الرحالت 

 الجماعي

التكامل بين   •

التخطيط للنقل  

والتخطيط  

 لمواقف ا

شبكة النقل  

 الجماعي

وفورات اقتصادية   •

 وبيئية 

مواقف خارج  

 حدود الموقع 

مواقف  توفير 

  سيارات في

 مواقع قريبة 

مساحات تتاح  •

 ألن تخصص

كمواقف  

 للسيارات 

مرافق تعزيز  •

 حركة المشاة 

 

تداخل انماط   •

الحركة وتردي  

حالة شبكة حركة  

 المشاة 

عدم توفر  •

مساحات متاخمة  

 تفي بالغرض 

الكثافة  تخفيف   •

في  المرورية

 المركزية ةالمنطق

المواقف  

 المدمجة 

أبعاد   تقليص

مواقف  

 تعديالت تشريعية  • السيارات 

 صالحيات ادارية  •

انتشار   •

السيارات 

 صغيرة الحجم  

وجود تجارب   •

مماثلة غير 

 رسمية

 

 كفاءة المعروض  •

تقنين اوضاع   •

العمالة الغير  

 رسمية

 عوائد مالية  •

المواقف  

 المتتالية 

تاليين موقفين مت

بإمكانية وصول  

 واحدة 

مراجعة عناصر  

 الموقع تنسيق 

مالئمة تنسيق  

الموقع مع  

تصميم مواقف  

 السيارات 

توفير دليل   •

ارشادي لتنسيق  

مواقف انتظار 

السيارات بكل  

 أنواعها 

كيان مؤسسي  •

 مؤهل 

 

عدم وجود  •

تطوير  لمحاوالت 

أو تجميل المنطقة  

 المركزية

ضيق عروض   •

الشوارع  

 واالرصفة 

 اءة المعروض كف •

التأثير االيجابي   •

لعناصر تنسيق  

 الموقع 

أنظمة مواقف  

السيارات الذكية  

 التفاعلية 

 

استخدام أنظمة 

تكنولوجيا  

المعلومات  

واالستشعار عن 

بعد وتطبيقات  

 الهواتف الذكية 

توافر التقنيات  •

 واالنظمة الذكية 

كيان مؤسسي  •

 مؤهل 

 

تحديات إدارية   •

 وثقافية ومالية 

 

  دارةاالكفاءة  •

 تشغيل الو

 عوائد اقتصادية  •

توفير الوقت   •

 والجهد 

 

 

 الخالصة  – 7

 

التي تم استخالصها من التجارب العالمية   استراتيجيات إدارة مواقف السياراتمن خالل مراجعة  

ل،  واألدبيات ذات الصلة الراهن  المركزية  وبعد تحليل الوضع  بمدينة أسيوط من خالل لمنطقة 

أمكن التوصل لمدى فاعلية ومعوقات تطبيق    ،لتحليل الرباعي لهاالدراسة الميدانية المتبوعة با

هذه االستراتيجيات، ومدى قدرة بعضها على االرتقاء بالوضع الراهن لمنطقة الدراسة والتعامل  

مع تحدياتها. إال أن االمر يتطلب عدد من اإلجراءات التي تكفل نجاح هذه االستراتيجيات، ومنها 
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العم البيئة  تهيئة  اضرورة  بعض  وإجراء  الصلة،  رانية،  ذات  والتنظيمية  التشريعية  لتعديالت 

، وضرورة أن  مواقف السياراتوإنشاء وحدة متعددة التخصصات ذات صالحيات واسعة إلدارة  

 تتعدى إدارة مواقف االنتظار مستوى التخطيط العمراني إلى مستوى التصميم العمراني.
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Parking Management Strategies for the Development of Assiut 

Downtown, Egypt: Opportunities and Challenges 
 

Abstract: 

 
Local authorities are developing urban management plans for the sake of enabling the 

urban opportunities offered and rationally react to the challenges imposed. Parking 

Management Plan, especially in downtowns, is of central importance, due to the 

challenges of meeting the parking demand, and the economic, environmental and urban 

consequences. In response, cities have formulated innovative parking management 

strategies. These strategies go beyond filling the gap between supply and demand to 

the minimization of demand. 

At the local level, the city of Assiut -the Capital of Assiut Governorate- is the largest 

city in Upper Egypt, and the most attractive and important in the region, especially in 

the economic and service domains. However, Assiut downtown encounters various 

urban challenges, among which parking is considered the most severe. Despite 

successive traffic and planning solutions, the gap between supply and demand remains. 

In this paper, Parking Management Strategies that would contribute to the local context 

are investigated. International management strategies are reviewed, the local context is 

surveyed and analyzed, the appropriateness of these strategies for application is 

investigated, and requirements of application are identified . 

 

Keywords: Strategies - Parking – Supply –Demand– Downtown – Assiut - Egypt 

 

 

 

 


