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امللخص

1

تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة الــى توضيــح مفهــوم النقــل املســتدام وإب ـراز أهــم است ـراتيجيات وسياســات تطوي ــره وفــق
مبــادئ االســتدامة ،هــذا القطــاع الــذي يقــوم بــدور جوهــري فــي التنميــة بأبعادهــا املختلفــة علــى كل املســتويات اإلقليميــة
والعامليــة ،وذلــك مــن خــال تســهيل عمليــات التبــادل ،ويظــل األســاس فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة واســعة النطــاق ،التــي تأتــي فــي
إطــار دعــم التحــرك الســريع نحــو التنميــة املســتدامة .األمــر الــذي أدى إلــى ظهــور مصطلــح جديــد وهــو النقــل املســتدام ،الــذي
يعتب ــر إنــذارا كبي ـرا للــدول خاصــة الناميــة ،بضــرورة تبنــي است ـراتيجيات وسياســات فعالــة.
وقد خلصت الدراسة الى عرض أول تجربة عربية في مجال تحديث وتطوي ــر أنشطة النقل الب ــري والتي تجسدها إمارة
أبــو ظبــي كأهــم إمــارة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ممثلــة فــي دائــرة النقــل ألبــو ظبــي ،والتــي أبــدت الت ـزاما واضحــا بتقديــم
التقاري ــر املتعلقــة بتطبيــق مبــادئ ومؤش ـرات االســتدامة ،وذلــك تماشــيا مــع رؤيــة أبــو ظبــي  ،2030وعمــا منهــا علــى تحقيــق
ميثــاق التنميــة املســتدامة التابــع لالتحــاد الدولــي للنقــل العــام ،مــن اجــل املســاهمة فــي بنــاء نظــام نقــل مســتدام ،وتحقيــق بنيــة
تحتيــة معلوماتيــة ،مــن خــال تطبيــق مجموعــة مــن االست ـراتيجيات التــي تعتمــد علــى وســائل تكنولوجيــة متطــورة.
الكلمات املفتاحية :النقل البـري ،النقل املستدام ،استـراتيجيات تطويـر النقل ،إمارة أبو ظبي.

املقدمة

للنقــل أهميــة كبي ــرة فــي كل مجــاالت الحيــاة ،ويلعــب ً
دورا فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة بأبعادهــا املختلفــة االقتصاديــة،
واالجتماعيــة والبيئية،وهــذه األخي ــرة التــي تعتب ــر مــن أهــم الركائــز األساســية التــي ت ـرتكز عليهــا التنميــة املســتدامة ،والتــي تتطلــب
ت ــرشيد املناهــج االقتصاديــة باالعتمــاد علــى املحاســبة البيئيــة للمــوارد الطبيعيــة ،كمــا تب ــرز فكرتهــا فــي رفــض الفقــر والبطالــة،
والتفــاوت بي ــن الطبقــات االجتماعيــة ،...وتهتــم بالتحــول إلــى تكنولوجيــات أنظــف وأكفــأ تنقــل املجتمــع إلــى عصــر يســتخدم أقــل
قــدر مــن الطاقــة واملــوارد ،ويكــون الهــدف مــن هــذه التكنولوجيــات إنتــاج حــد أدنــى مــن امللوثــات والغــازات ،واســتخدام معايي ــر
معينــة تــؤدي إلــى الحــد مــن تدفــق النفايــات وتعيــد تدوي ــرها داخليــا وتحافــظ علــى النظــم الطبيعيــة.
فنظــم النقــل لهــا تأثي ـرات بيئيــة هامــة ،وانبعاثــات غــاز ثانــي أوكســيد الكربــون ،كمــا تت ـزايد انبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي
قطاع النقل بمعدل أسرع من أي قطاع آخر ،ويعتبـر النقل البـري مساهما رئيسيا في تلوث الهواء ،باإلضافة إلى أن التكاليف
االجتماعيــة للنقــل كحــوادث املــرور ،تلــوث الهــواء ،الوقــت الضائــع أثنــاء التنقــل ،كذلــك ارتفــاع أســعار الوقــود ،وزيــادة عــدد
الســيارات التــي أدت إلــى كث ــرة االختناقــات املروريــة واالزدحــام ،تفــرض تكاليــف اقتصاديــة واجتماعيــة .وقــد عملــت خطــط النقــل
ُ
التقليديــة علــى تحسي ــن القــدرة علــى الحركــة ،خاصــة بالنســبة للســيارات واملركبــات األخــرى ،لكــن لــم تعنــى باآلثــار التــي تخلفهــا
فــي مختلــف املجــاالت خاصــة اإليكولوجيــة ،فالهــدف الحقيقــي للنقــل هــو تحسي ــن الوصــول وتسـريعه ،فهنــاك تقنيــات تســمح
بتحسي ــن فــرص الوصــول فــي الوقــت ذاتــه مــع تقليــل اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة خاصــة ،وإدارة االزدحــام املــروري واســتخدام
ً
اقتصاديا ً
ً
وبيئيا ،وتحقق التوازن بي ــن التكاليف
اجتماعيا،
شــبكات ونظم نقل تقدم مســاهمات إيجابية في اســتدامة املحيط
*
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االجتماعيــة ،واالقتصاديــة ،والبيئيــة التــي تطرحهــا نظــم النقــل ،كجــزء مــن ب ـرامج واســعة تعتمــد عليهــا املجتمعــات خاصــة
املتقدمــة منهــا إلنشــاءات أكث ــر حيويــة ،مالئمــة للعيــش فــي إطــار تصاميــم ملــدن مســتدامة.
هــذه الشــبكات وهــذه النظــم تشــكل مــا يطلــق عليــه مصطلــح النقــل املســتدام الــذي يعتب ــر مصطلــح حديــث النشــأة،
صاحب ظهور ما يطلق عليه بالتنمية املستدامة ،التي نادت بها قمم ومؤتمرات دولية خالل األربعيـن سنة األخيـرة ،والتي ذاع
صيتهــا خاللهــا واندمجــت فــي كل مخططــات وأهــداف البلــدان ،وب ـرامجها فــي كل مجــاالت الحيــاة البشـرية والبيئيــة.
وقد بينت الدراســات وتجارب الدول الناجحة في مجال تطوي ــر نشــاط النقل كتجربة أبو ظبي أن أســباب أغلب مشــاكل
النقــل يعــود إلــى ضعــف كفــاءة اإلدارة املروريــة أو نتيجــة املخالفــات مــن ســائقي املركبــات ،أي أن العنصــر البشــري ســواء كان
ً
ـغال أو مسـ ً
ـتخدما يتســبب فــي هــذه املشــاكل ،لذلــك فالحلــول قصي ــرة املــدى لهــذه املشــاكل واملتمثلــة فــي بنــاء طــرق جديــدة أو
مشـ
توســيعها ،لــم يعــد الحــل األنجــح الــذي يعالــج ويخفــف حــدة هــذه املشــاكل علــى املــدى البعيــد ،وهــذا مــا يدفــع بالهيئــات املسي ــرة
للبحث عن حلول جذرية لهذه املشــاكل بت ــرسيخ مفهوم النقل املســتدام تماشــيا مع است ـراتيجيات التطوي ــر في شــتى املجاالت.

مشكلة الدراسة

ممــا ســبق تب ــرز مشــكلة هــذه الورقــة البحثيــة املتمثلــة فــي محاولــة التعــرف علــى مفهــوم النقــل املســتدام ،وماهــي
االست ـراتيجيات التــي تعتمدهــا إمــارة أبــو ظبــي لت ــرسيخ مبــادئ االســتدامة؟

أهمية وأهداف الدراسة

ي ــرتبط موضــوع هــذه الدراســة بالتطــورات الحديثــة ،والتــي تتنــاول تطبيــق التنميــة املســتدامة فــي دولــة تحتــل الصــدارة
العربيــة مــن ناحيــة ربــط مقومــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بصــورة واضحــة بالتطــور فــي قطــاع النقــل ،والــذي أصبــح
بحالتــه الحاضــرة ،مصــدر تأثي ــر ســلبي علــى املستويي ــن البيئــي واالجتماعــي ،وقــد أصبــح أحــد العوائــق التــي تواجــه اســتدامة
التنميــة فــي البــاد ،حيــث تبنــت هــذه الدولــة است ـراتيجيات وسياســات وطنيــة لتطوي ــر قطــاع النقــل ،والتــي حافظــت فيهــا علــى
ضوابــط االســتدامة ،مــن أجــل التما�شــي مــع تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة .ونهــدف مــن خــال دراســتنا هــذه الــى التعــرف
علــى كيفيــة تطبيــق مبــادئ االســتدامة علــى أنشــطة النقــل فــي أبــو ظبــي مــن خــال بعــض املؤشـرات ،والتــي اســتطاعت أن تحقــق
تقدمــا كبي ـرا فــي هــذا القطــاع االقتصــادي الهــام ،حيــث احتلــت هــذه الدولــة املرتبــة األولــى عربيــا فــي هــذا املجــال.

منهج الدراسة

لإلجابة على مشكلة الدراسة تم اعتماد املنهج الوصفي واملنهج التحليلي ،لوصف وتحليل ما ورد في الدراسات واملراجع
املرتبطــة بموضــوع البحــث ،حيــث تــم اســتخدام الدراســة املســحية لبعــض املراجــع واملصــادر املتعلقــة بمتغي ـرات الدراســة فــي
الجانــب النظــري ،ثــم تــم اعتمــاد منهــج دراســة الحالــة عــن طريــق مســح املصــادر املتعلقــة بأبوظبــي ذات العالقــة باملوضــوع.

هيكل الدراسة

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة قسمنا دراستنا هذه إلى قسميـن:
القسم األول  -مفاهيم عامة حول النقل املستدام
ً
ً
ثانيا -مبادئ النقل املستدام
			
أوال -تعريف النقل املستدام
ً
ثالثا  -العقبات الرئيسة في وجه االستدامة

القسم الثاني  -استـراتيجيات تحقيق االستدامة في أبو ظبي
ً
ثانيا  -إدارة االستدامة
			
أوال  -إطار عمل االستدامة
رابعا  -استـراتيجيات تحقيق االستدامة
		
ثالثا  -الجهات املعنية باالستدامة

القسم األول  -مفاهيم عامة حول النقل املستدام

ً
أول  -تعريف النقل املستدام
هنــاك العديــد مــن التعريفــات للنقــل املســتدام واملصطلحــات ذات الصلــة مثــل :وســائل النقــل املســتدامة والتنقــات
املســتدامة نذكــر أكث ــرها شــيوعا فيمــا يلــي:
4
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 - 1النقــل املســتدام ً
بيئيــا« :هــو النقــل الــذي ال يعــرض الصحــة العامــة واألنظمــة البيئيــة للخطــر ،ويلبــي احتياجــات
الوصــول إلــى:
	-استخدام مصادر الطاقة املتجددة بمعدالت أقل من معدالت تجديدها؛
	-استخدام موارد غيـر متجددة بمعدالت أقل من تطويـر بدائل من موارد متجددة ( )OCDE, 2002
 - 2الهــدف مــن النقــل املســتدام :هــو التأكــد مــن أن االعتبــارات البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة تؤخــذ بعي ــن االعتبــار،
عنــد اتخــاذ القـرارات املتعلقــة ،أو املؤث ــرة علــى نشــاط النقــل (وزارة النقــل كنــدا.)1999 ،
وعليــه فــان النقــل املســتدام أو النقــل األخضــر كمــا يطلــق عليــه ،هــو مصطلــح يشي ــر إلــى اســتخدام وســائل نقــل بأقــل
تأثي ــر ســلبي علــى البيئــة ،واســتخدام نظــم وسياســات وشــبكات نقــل ،تحقــق تكامــل األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة
والبيئيــة مــع بعضهــا ،ككل متكامــل دون التـركي ــز علــى جانــب مقابــل إهمــال الجانــب اآلخــر ،مــع تحقيــق التــوازن بي ــن تلبيــة
احتياجــات األجيــال املتعاقبــة.

ً
ثانيا  -مبادئ النقل املستدام
ملختلــف مبــادئ النقــل املســتدام املفاهيــم التــي تســاعد علــى تحديــد األهــداف ،الغايــات واملمارســات ،ومؤشـرات قيــاس
أداء نظــم وسياســات النقــل املســتدام ،ونذكــر فيمــا يلــي املبــادئ التوجيهيــة ملوقــع االســتدامة والتــي تــم وضعهــا مــن طــرف
الجمعيــة األمريكيــة ملهند�ســي املناظــر الطبيعيــة ،وتتمثــل فــي اآلتــي)litman, 2009( :
	-ال ضــرر وال ضــرار :أي تغيي ـرات يتــم إجراؤهــا علــى موقــع مــا ،مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تدهــور البيئــة املحيطــة بهــا،
ويفضــل تشــجيع املشــاريع علــى مواقــع االضطرابــات الســابقة ،أو التطوي ــر كفرصــة لتجديــد خدمــات النظــام
األيكولوجــي مــن خــال التصميــم املســتدام؛
	-املبــدأ التحوطــي :كــن حـ ً
ـذرا فــي اتخــاذ الق ـرارات التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مخاطــر علــى الصحــة البشــرية والبيئيــة،
فهنــاك بعــض األعمــال قــد تســبب أض ـر ًارا ال رجعــة فيهــا؛
	-التصميــم مــع الثقافــة والطبيعــة :وضــع وتنفيــذ التصاميــم التــي تلبــي الشــروط االقتصاديــة ،االجتماعيــة والبيئيــة،
فيمــا يتعلــق بالســياق املحلــي ،أإلقليمــي والعالمــي؛
	-اســتخدام التسلســل الهرمــي لصنــع قــرارات املحافظــة ،الحفــظ ،والتجديــد :عــن طريــق تحقيــق أق�صــى قــدر
مــن املنافــع ،ومحــاكاة خدمــات النظــم اإليكولوجيــة ،مــن خــال الحفــاظ علــى املي ـزات البيئيــة القائمــة ،وخدمــات
املحافظــة علــى املــوارد بطريقــة مســتديمة ،وتحديــد تكلفــة أض ـرار خدمــات النظــام اإليكولوجــي؛
	-توفيـرنظم التجديد والعدالة بيـن األجيال :بتوفيـر احتياجات األجيال املقبلـة مع بيئـة مستدامـة تدعمها أنظمـة
التجديــد ،ولديهــا مــوارد متجددة؛
	-دعم عملية الحياة :إعادة تقييم االفتـراضات والقيم باستمرار ،والتكيف مع التغيـرات الديموغرافية والبيئية؛
	-اســتخدام مناهــج نظــم التفكي ــر :لفهــم وتقييــم العالقــات فــي نظــم البيئــة ،واســتخدام النهــج الــذي يعكــس ويحافــظ
علــى خدمــات النظــم اإليكولوجيــة ،وإعــادة تحديــد العالقــة بي ــن العمليــات الطبيعيــة والنشــاط البشــري؛
	-اســتخدام املنهــج التعاونــي واألخالقــي :تشــجيع االتصــال املفتــوح واملباشــر بي ــن الزمــاء والعمــاء ،واملنتجي ــن
واملستخدمي ــن ،وربــط االســتدامة طويلــة املــدى مــع املســؤولية األخالقيــة.
	-الحفــاظ علــى الســامة فــي البحــث والقيــادة :تطبيــق قيــادة تتســم بالشــفافية واملشــاركة ،وتطوي ــر البحــث ،مــع
اســتخدام تقنيــات دقيقــة إليصــال النتائــج الجديــدة بطريقــة واضحــة ومنســقة ،وفــي الوقــت املناســب؛
	-تعزي ــزاإلشــراف البيئــي :تعزي ــز أخالقيــات البيئــة ،فهــم اإلشـراف البيئــي فــي جميــع جوانــب تنميــة األرا�ضــي وإدارتهــا،
فــاإلدارة البيئيــة لألنظمــة اإليكولوجيــة الصحيــة تحســن نوعيــة الحيــاة لألجيــال الحاليــة واملقبلــة.
ً
ثالثا  -العقبات الرئيسية في وجه استدامة النقل
سنحاول التطرق إلى أهم العوامل املعيقة الستدامة النقل .وتتضمن الاليقي ــن على اعتبار مستقبل البت ــرول املوجود،
تأثي ــر حركــة املــرور علــى البيئــة املحليــة وكــذا املشــاكل البيئيــة العامليــة ،ومعــدالت حــوادث املــرور املرتفعــة لوســائط النقــل
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الحالية ،ازدحام حركة املرور .حيث تختلف أهمية هذه العوامل حســب البيئة الجغرافية ،ويتجســد أهمها في أغلب املناطق
الحضريـ�ة ،كمـ�ا تشـ�هد بعـ�ض املناطـ�ق الريفيـ�ة واألقـ�ل تطـ�ورا نفـ�س العقبـ�ات بـ�ل قـ�د ت ـ�زيد عـ�ن ذلـ�ك (.)Black., 1998: 338
ر ً
ابعا  -مؤشرات النقل املستدام

ً
عمومــا ،تســتخدم مجموعــة مــن املؤش ـرات مناســبة ملتغي ـرات محــددة تقــاس ً
كميــا ،تفيــد
مــن أجــل تقييــم االســتدامة
هــذه املؤش ـرات فــي وضــع الخطــوط األساســية وتحديــد االتجاهــات ،وتوقيــف املشــاكل ،وتقييــم الخيــارات ،وتحديــد أهــداف
األداء بالنســبة للمنظمــات أو البلــدان ،حيــث يتــم اختيــار املؤش ـرات التــي يمكــن أن تؤث ــر تأثي ـرا كبي ـرا علــى نتائــج التحليــل،
فقــد تبــدو سياســة مــا مفي ــدة ومرغوبــة ،باســتخدام مجموعــة واحــدة مــن املؤشـرات ،لكــن عنــد تقييمهــا بمجموعــة أخــرى مــن
املؤشـرات يبــدو أنهــا ضــارة وغي ــر مفيــدة ،لــذا فمــن املهــم تحديــد واختيــار مؤشـرات النقــل املســتدام بدقــة وتخطيــط ،ويجــب
األخــذ بعي ــن االعتبــار مجموعــة مبــادئ تتمثــل فــي :الشــمولية والتــوازن -إمكانيــة جمــع البيانــات -الفهــم والوضــوح -التصنيــف-
اســتخدام الوحــدات املعياريــة أو املرجعيــة -مســتوى التحليــل -أه ــداف األداء.

القسم الثاني  -االستدامة في قطاع النقل بأبو ظبي
فــي الســنوات األخي ــرة شــهدت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وبالتحديــد مدينــة أبــو ظبــي نمــوا ديموغرافيــا مت ـزايدا
وتنميــة اقتصاديــة ســريعة ،وتماشــيا مــع هــذا النمــو وضعــت حكومــة أبــو ظبــي ب ـرامج تطوي ــر واســعة ،أدت إلــى زيــادة الطلــب
علــى النقــل ،فتضاعــف ،ومــن بي ــن الب ـرامج التطوي ــرية التــي اعتمدتهــا الحكومــة رؤيــة  2030التــي تمثــل است ـراتيجية شــاملة
للتطوي ــر ،والتــي تتوقــع زيــادة عــدد الســكان ورحــات األشــخاص اليوميــة ،أي ت ـزايد الطلــب علــى الرحــات.
ومــن أجــل القضــاء علــى املشــاكل الناتجــة عــن زيــادة الطلــب علــى النقــل ،أو تخفيــف حدتهــا ،عملــت حكومــة اإلمــارة
ممثلة في دائرة النقل على وضع خطط وبـرامج لتسييـر وتطويـر نشاط النقل داخل وخارج اإلمارة ،فقد تبنت استـراتيجيات
تطوي ــر تتما�شــى مــع رؤيــة أبــو ظبــي  ،2030تعمــل علــى تحقيــق اســتدامة القطــاع اعتمــادا علــى التكنولوجيــا الحديثــة للوصــول
إلــى إدارة مروريــة أكث ــر كفــاءة.
فباعتبارهــا عضــوا مؤسســا فــي جمعيــة أبــو ظبــي لالســتدامة وطرفــا موقعــا علــى ميثــاق التنميــة املســتدامة التابــع لالتحــاد
الدولـ�ي للنقـ�ل العـ�ام ( ،)UITPتعتب ــر دائــرة النقــل إحــدى املنظمــات الرائــدة فــي إمــارة أبــو ظبــي التــي تبــدي الت ـزاما واضحــا بــإدارة
االســتدامة وتقديــم التقاري ــر ،مــن أجــل التأكيــد علــى مســاهمتها فــي بنــاء نظــام نقــل مســتدام ومتعــدد الوســائل ومتكامــل يحقــق
غايــات اإلمــارة االقتصاديــة االجتماعيــة والبيئيــة ،بمشــاركة الشــركاء االستـراتيجيي ــن ،والشــفافية فــي التواصــل واالســتمرارية.
(دائــرة النقــل أبــو ظبــي)2011 ،
وقد تبنت دائرة النقل سياســة االســتدامة على مســتوى الدائرة بشــكل عام في أوت  ،2011حيث توفر سياســة االســتدامة
اإلرشــاد والتوجيــه ألنشــطة النقــل علــى اختــاف أنواعهــا ســواء مــن الناحيــة التنظيميــة والتشــريعية أو التشــغيلية علــى حــد ســواء
فدائــرة النقــل تعمــل علــى دمــج عناصــر االســتدامة املتوافقــة ورؤيــة أبــو ظبــي لعــام ( .2030دائــرة النقــل أبــو ظبــي)2011 ،
ً
أول  -إطارعمل االستدامة :نبيـن إطارعمل االستدامة من خالل الشكل املوالي.
دائرة النقل في
أبو ظبي

املحصلة األولى :دعم النمو والتنويع

نظام نقل
متكامل
ومتعدد
الوسائط

املحصلة الثانية :اإلسهام في االستدامة
املحصلة الثالثة :تحقيق الرفاهية االجتماعية

املصدر :دائرة النقل في أبو ظبي علىhttp://dot.abudhabi.ae/ar/info/policy and Approach :

الشكل رقم ( :)1إطاراالستدامة
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يمثــل إطــار عمــل االســتدامة لــدى دائــرة النقــل تمثيــا مرئيــا للجهــود املبذولــة فــي إنشــاء نظــام نقــل متكامــل ومتعــدد
الوســائط ويبي ــن إطــار العمــل للمحصــات الثــاث التــي تهــدف إليهــا الدائــرة فــي مجــال االســتدامة علــى مســتوى اإلمــارة.

ً
ثانيا  -إدارة االستدامة
بغيــة ضمــان اإلدارة والتنفيــذ الفعــال لالســتدامة لــدى دائــرة النقــل ،شــكل رئيــس الدائــرة فريــق عمــل إدارة وظيفــي
متداخــل يتألــف مــن عــدد مــن موظفــي دائــرة النقــل املمثلي ــن لألقســام والفــروع مــن داخــل الهيــكل التنظيمــي ،تكــون هــذا الفريق
فــي نهايــة عــام  2010وحمــل علــى عاتقــه مســؤولية:
	-دعم االستدامة ودمجها ضمن استـراتيجية دائرة النقل ،ونظم اإلدارة والعمليات؛
	-الوقوف على هوية مبادرات االستدامة ودعمها مما يسرع من تحقيق نتائج األداء؛
	-التأكــد مــن عمــل أداء االســتدامة وتحقيــق أعلــى 33مســتويات لــه ،مــع األخــذ فــي االعتبــار الهــدف الرئيــس إلنشــاء
نظــام نقــل مســتدام؛
	-ضمــان الشــفافية مــن جانــب الدائــرة بشــأن أداء االســتدامة لديهــا واســتمرارية مشــاركة النتائــج والتقــاء الشــركاء
االستـراتيجيي ــن.
حاليــا مــرة واحــدة شـ ً
ويجتمــع الفريــق ً
ـهريا ،وقــد الت ــزم بالعمــل ســويا مــن أجــل الوصــول إلــى دائــرة نقــل ونظــام نقــل أكث ــر
اســتدامة لخدمــة الجمهــور والبيئــة فــي أبــو ظبــي.
ً
ثالثا  -الجهات املعنية بسياسة االستدامة
دورا ً
يؤث ــر نظــام النقــل فــي أبــو ظبــي فــي كل جوانــب األنشــطة اليوميــة لإلمــارة تقريبــا ،وتــؤدي دائــرة النقــل ً
رئيســا فــي االرتقــاء
بتجربــة نقــل كل قاطنــي أبــو ظبــي وزائريهــا والشــركات العاملــة بهــا ،وال شــك أن الطبيعــة املتكاملــة واملتناميــة لنظــام النقــل تجعــل
االرتبــاط الدائــم مــع كل الجهــات املعنيــة أم ـرا حتميــا ،وت ــرتبط دائــرة النقــل غالبــا بمجموعــة مــن الجهــات األساســية مثــل:
(تقاري ــر االســتدامة)2012 ،
	-العمــاء املباشــرون :بوصفهــم مستخدمي ــن لطــرق أبــو ظبــي ومواقــف الســيارات وســيارات األجــرة والحافــات
وخدمات العبارات ونظام النقل العام املتكامل ،حيث يجني عمالء دائرة النقل العائد األكب ــر من جهود املؤسســة
فــي التطوي ــر املســتمر لنظــام نقــل مســتدام.
	-الجهـ�ات الحكوميـ�ة :فـ�ي ظـ�ل توجيـ�ه األمانـ�ة العامـ�ة للمجلـ�س التنفيـ�ذي ( ،)GSECتقــوم دائــرة النقــل بالتنســيق مــع
عــدد مــن الجهــات الحكوميــة إلنشــاء نظــام نقــل متكامــل مــع التخطيــط العمرانــي ،وتطوي ــر ونمــو الســياحة ،والتوســع
التجاري والتنوع ،وتشمل قائمة الشركاء دائرة النقل املساهميـن في السعي لتحقيق هذا الهدف :املجلس التنفيذي
إلمـ�ارة أبوظبـ�ي ،ومجلـ�س التخطيـ�ط العمرانـ�ي ( )UPCودائـ�رة التنميـ�ة االقتصاديـ�ة ( ،)DEDوشــرطة أبوظبــي ،وهيئــة
أبوظبـ�ي للسـ�ياحة والثقافـ�ة ،وهيئـ�ة البيئـ�ة ألبوظبـ�ي ،والهيئـ�ة العامـ�ة للطي �ـران املدنـ�ي ( ،)GCAAودائـ�رة املاليـ�ة(،)DOF
وهيئـ�ة النقـ�ل واملواصـلات ( ،)NTAومجلــس أبوظبــي للتعليــم ،ومجلــس الخدمــة املدنيــة ،والبلديــات.
	-موظفــو دائــرة النقــل :يــؤدي موظفــو النقــل الذي ــن يقــدرون ب ـ  874فــردا دورا محوريــا ويشــكلون فريــق عمــل فــي
التطوي ــر والنمــو الناجــح لدائــرة النقــل ونظــام النقــل بأكملــه ،ويمثــل كل موظــف جانبــا فعــاال فــي تعزي ــز االســتدامة فــي
نظــام نقــل إمــارة أبــو ظبــي مــن خــال أدائــه لــدوره اليومــي فــي املؤسســة.
	-املــوردون واملقاولــون :تشــمل املؤسســات التــي ت ــزود دائــرة النقــل بالبضائــع والخدمــات املهنيــة أو الفنيــة ملســاعدة
دائــرة النقــل علــى أداء أدوارهــا وإنجــاز رؤيتهــا ،ومــن الجوانــب املهمــة فــي الت ـزام دائــرة النقــل باالســتدامة تحمــل
املؤسســة مســؤولية توجيــه اســتثماراتها إلــى سلســلة إمــداد محليــة أخالقيــة وذكيــة بيئيــا ،وتعــد دائــرة النقــل الجهــة
التنظيميـ�ة لعـ�دد مـ�ن املؤسسـ�ات التابعـ�ة لقطـ�اع النقـ�ل والتـ�ي تشـ�مل :مطـ�ارات أبوظبـ�ي ( ،)ADAشــركة أبوظبــي
للموانئ ( ،)ADPCمركز تنظيم النقل بسـ�يارات األجرة في إمارة أبوظبي ( ،)Trans ADواالتحاد للقطارات ،وطي ـران
االتحــاد ،وفضــا علــى ذلــك يؤث ــر الــدور التنظيمــي لدائــرة النقــل فــي تطوي ــر قطــاع النقــل وأنشــطته علــى كل مؤسســة
تابعــة للقطــاع الخــاص فــي اإلمــارة.
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ر ً
ابعا  -استـراتيجيات تحقيق االستدامة :وتشمل
 - 1تخفيف االختناقات املرورية في اإلمارة
فــي ظلــ مع��دل النموــ القــوي املطـ�رد ف��ي اقتص��اد أب��و ظبــي وأعــداد قاطنيهــا (بنســبة  %5لــكل منهمــا فــي العــام  ،)2014فــا
بــد مــن توقــع معــدالت مت ـزايدة مــن االختناقــات املروريــة علــى طــرق أبــو ظبــي ،مــا لــم يتــم اتخــاذ التدابي ــر املناســبة الســتيعاب
الطلــب املت ـزايد علــى شــبكة النقــل ،ومــن الثابــت لالختناقــات املروريــة تبعــات ملموســة علــى املســتويات االقتصاديــة والبيئيــة
وعلــى الصحــة العامــة ،ويدخــل فــي عدادهــا ضعــف اإلنتاجيــة بســبب التعطــل فــي االختناقــات املروريــة بــدل مــن قضــاء الوقــت
فــي العمــل ،ويضــاف إلــى اســتهالك الوقــود الزائــد بســبب زيــادة أزمنــة الرحــات ،والتأثي ــر البيئــي الناجــم عــن زيــادة انبعاثــات
املركبــات ،وهنــاك أيضــا تكاليــف غي ــر مباشــرة لالختناقــات املروريــة ،مثــل أث ــر التدهــور البيئــي علــى الصحــة العامــة ،ومــن ثــم
اتجهــت دائــرة النقــل إلــى تبنــي نهــج شــامل ومتكامــل لتخفيــف االختناقــات املروريــة ،حيــث أعــدت الخطــط الشــاملة للنقــل
الب ــري والنقــل الجــوي وشــحن البضائــع فــي اإلمــارة مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات املتصلــة بطموحــات النمــو فــي اإلمــارة ودرء
تبعـ�ات االختناقـ�ات املروريـ�ة ،وفـ�ي هـ�ذا اإلطـ�ار تدعـ�و الخطـ�ة الشـ�املة للنقـ�ل الب ـ�ري ()STMPحتــى عــام  2030إلــى نظــام متكامــل
لخدمــات النقــل بقيمــة تقــارب مليــارات الدراهــم ،علــى أن يتألــف مــن :الســكك الحديديــة اإلقليميــة ،وامليت ــرو ،والقطــارات
الخفيفــة (الت ـرام) والحافــات ،وســيارات األجــرة ،وســاحات وقــوف املركبــات ،وركــوب حافــات النقــل العــام (خدمــة صــف
وتنقــل) ،والطــرق الســريعة ،وغي ــرها مــن خدمــات النقــل.
كمــا تدعــو الخطــة ذاتهــا إلــى مســتوى أذ ـكـى مــن اســتخدام شــبكة النقــل ،ومــع اســتيعاب اإلمــارة املزيــد مــن أعــداد القاطني ــن،
فيجــب علــى قاطنيهــا معرفــة الكيفيــة املثلــى لالســتفادة مــن شــبكة النقــل حتــى يتســنى لــكل فــرد منهــم التحــرك بيســر وأمــان إلــى
وجهتــه ،لذلــك تعكــف دائــرة النقــل علــى جعــل خدمــات النقــل فيهــا أذ ـكـى ممــا هــي عليــه حاليــا ،مــن خــال تشــجيع القاطني ــن علــى
التحــول إلــى وســائل النقــل األكث ــر كفــاءة ،وهــو مــا يتأتــى بإيجــاد الفــرص املناســبة للتنقــل النشــط والجماعــي مقت ــرنا بتوفي ــر
البنيــة التحتيــة املناســبة لركــوب الدراجــات الهوائيــة والسي ــر ،ولركــوب الحافــات وســيارات األجــرة ،ولتحسي ــن التدفــق املــروري
مــن خــال تنظيــم خدمــات مواقــف املركبــات واالســتعانة بتكنولوجيــا النقــل الذكيــة( .خطــة النقــل الب ــري ،2014 ،صفحــة )18
 أتـرويج اختيارات النقل األذكى:تدعــو است ـراتيجية خطــة لتخفيــف االختناقــات املروريــة إلــى توفي ــر بدائــل رفيعــة الجــودة للســيارات الخاصــة ،مقت ــرنة
بشــبكة مناســبة وجيــدة مــن الطــرق الســريعة ،والتطوي ــر املحفــز علــى امل�شــي واالنتقــال املباشــر ،وإدارة الطلــب علــى خدمــات
النقــل (خطــة النقــل الب ــري ،2014 ،صفحــة .)20
 بإدارة حركة النقلســعيا إلــى تشــجيع اختبــارات النقــل األكث ــر ذكاء بي ــن مســتخدمي نظــام النقــل فــي أبوظبــي اســتحدثت دائــرة النقــل ب ــرنامج
إدارة حركــة النقــل  ،وتتجلــى است ـراتيجية هــذا الب ــرنامج فــي تشــجيع ومســاندة املواقــع املنفــردة واملؤسســات املختلفــة (مثــل
أماكــن العمــل واملــدارس وغي ــرها) مــن أجــل اســتحداث ب ـرامجها الخاصــة واملمي ــزة لتشــجيع ممارســات النقــل املســتدامة
وتنســيقها علــى مســارات االنتقــال بالحافلــة وســيارة األجــرة واالشت ـراك فــي الســيارة الخاصــة وامل�شــي وركــوب الدراجــات الهوائيــة
والعمــل مــن املن ــزل (خطــة النقــل الب ــري ،2014 ،صفحــة .)21
 جمساندة النقل النشطحرصــت دائــرة النقــل علــى الت ــرويج للم�شــي وركــوب الدراجــات الهوائيــة ضمــن النظــام املتكامــل لخدمــات النقــل ،منــذ
وضــع الخطــة الشــاملة للنقــل الب ــري فــي عــام ، 2009ألن امل�شــي وركــوب الدراجــات الهوائيــة يمثــان فرصــة مهمــة للحــد مــن
اســتخدام املركبــات فــي الرحــات الب ــرية القصي ــرة ،وفــي يناي ــر  2014اعتمــد املجلــس التنفيــذي الخطــة الشــاملة للم�شــي وركــوب
الدراجــات الهوائيــة التــي وضعتهــا دائــرة النقــل الهوائيــة مــع الخطــة الشــاملة للنقــل الب ــري ،حيــث تســعى إلــى الت ــرويج للم�شــي
تحــت مســمى النقــل النشــط كوســيلة أساســية لالنتقــال الشــخ�صي فــي إمــارة أبــو ظبــي ومهمــة للوصــول إلــى محطــات النقــل
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العــام ،كمــا تقت ــرح الخطــة نفســها ثالثــة اتجاهــات است ـراتيجية وخمــس عشــرة سياســة توجيهيــة تتمثــل فــي( :خطــة النقــل
الب ــري ،2014 ،الصفحــات )23-22
االستثمار في الشبكات واملرافق؛ تغييـر التوجهات والسلوكيات؛ تعزيـز جهود التخطيط وضع القرار.
وتهدف خطة امل�شي وركوب الدراجات إلى:
	-مضاعفة الحصة الحالية للنقل النشط بحلول عام  2020ومضاعفتها ثالث مرات بحلول عام 2030؛
	-زيــادة العــدد الحالــي مــن رحــات امل�شــي والتدريــج فــي املناطــق العمرانيــة بنســبة  200باملئــة علــى األقــل بحلــول ،2020
وبنســبة  400باملئــة بحلــول عــام 2030؛
	-تقليــل العــدد الحالــي مــن حــوادث املركبــات ضــد املشــاة والدراجي ــن بنســبة  %30خــال عــام  ،2015وبنســبة %50
بحلــول عــام .2030
 دنمو النقل العامحتى يتسنى تحقيق رؤية أبوظبي  ،2030يجب أن يصبح النقل العام جانبا أكثـر وضوحا من جوانب النقل في أبوظبي،
فالتوســع فــي اســتخدام وســائل النقــل العــام هــو املســار األقــوى لدائــرة النقــل إزاء تخفيــف االختناقــات حيــث أصبحــت إمكانيــة
الوصــول وســهولة االســتخدام املروريــة أمـرا بالــغ األهميــة لتحقيــق النقلــة النموذجيــة ،إذ أن الراحــة هــي املي ــزة األساســية التــي
تحــث النــاس علــى اســتخدام الســيارات الخاصــة ،لهــذا الســبب فــإن مــن املكونــات األساســية للخطــة الشــاملة للنقــل املســتدام
توفي ــر نظــام نقــل عــام شــامل ومتكامــل يقــدم خدمــات منتظمــة وموثوقــة لــكل قاطنــي إمــارة أبــو ظبــي وزائريهــا ،وأصبحــت دائــرة
النقــل مســؤولة عــن تنظيــم وتطوي ــر وتشــغيل خدمــات النقــل العــام ،التــي تشــمل حاليــا شــبكة الحافــات ذات النمــو املطــرد،
وخدمــات العبــارات وســيارات األجــرة( .خطــة النقــل الب ــري ،2014 ،الصفحــات )26-24
 هتحسيـن االختناق املروري من خالل حلول التدفق املروريتــؤدي مراقبــة وقــوف الســيارات وتقنيــة النقــل الذ ـكـي إلــى تحسي ــن تدفــق املــرور والوصــول إلــى املســتوى األمثــل مــن
اســتغالل حي ــز الطريــق (خطــة النقــل الب ــري ،2014 ،الصفحــات .)29-28
	-أنظمة النقل الذكي
واصلــت دائــرة النقــل خــال عــام  2014تنفيــذ العديــد مــن حلــول النقــل الذ ـكـي لزيــادة كفــاءة الطــرق فــي أبــو ظبــي ،ومــن
أهــم الحلــول فــي هــذا هــو تنفيــذ نظــام تكيفــي بالكامــل للتحكــم فــي حركــة املــرور داخــل مدينــة أبــو ظبــي بمــا يحقــق اســتيعاب
الحركــة املروريــة املت ـزايدة والتنســيق بي ــن إشــارات املــرور بصــورة آنيــة اســتنادا إلــى معــدالت الطلــب الفعليــة علــى الطــرق ،ومــن
مشــاريع حلــول النقــل الذكيــة األخــرى توفي ــر خدمــة االنتقــال اآلنــي ،وخدمــة معلومــات النقــل واملالحــة والخدمــات األخــرى مــن
خـلال نظـ�م مثـ�ل النظـ�ام املتكامـ�ل ملعلومـ�ات النقـ�ل واملالحـ�ة ( ،)I- TINSونظــام إشــارات الرســائل املتغي ــرة ،كمــا يجــري حاليــا
تنفيــذ شــبكة اتصــاالت موســعة لحلــول النقــل الذ ـكـي فــي اإلمــارة مــن أجــل الربــط بــكل النظــم التــي تنفذهــا دائــرة النقــل ،وتبــادل
البيانــات مــع كل الهيئــات األخــرى ،وبعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ حلــول النقــل الذكيــة باإلمــارة ،ستشــتمل املنظومــة ب ــرمتها علــى
شــبكة مــن مراكــز إدارة النقــل وإدارة حركــة املــرور ومراكــز التحكــم ونظــام اإلدارة املتقدمــة بحركــة املــرور.
	-مو اقف
شــهدت خدمــات إدارة وقــوف املركبــات تحســنا كبي ـرا تكلــل بالنجــاح فــي التخفيــف مــن االختناقــات املروريــة وإيجــاد طــرق
أكث ــر أمانــا ونظامــا للسائقي ــن واملشــاة ،مــع إتاحــة خدمــات الوقــوف للسائقي ــن وتسيي ــرها عليهــم ،جدي ــر بالذكــر أن «مواقــف»
هــي إدارة تابعــة لدائــرة النقــل ،وهــي املســؤولة عــن إدارة خدمــات الوقــوف واالنتظــار ،ومــن ذلــك تنفيــذا إج ـراءات التحكــم
وإنشــاء الهيــاكل املخصصــة للوقــوف وإنشــاء وتشــغيل نظــام «قــف وتنقــل» بالتنســيق مــع إدارة النقــل العــام بالدائــرة .ومــع
ذلــك ،وفــي ظــل إعــادة هيكلــة الدائــرة ســيدخل فــي النطــاق الجديــد لعمــل «مواقــف» تنظيــم خدمــات الوقــوف وإصــدار قوانينهــا
وإنفاذهــا وتشــغيل نظــام إدارة الوقــوف ،فيمــا سيســحب منهــا اختصــاص الوقــوف باإلمــارة ،فيمــا ســيتولى مجلــس التخطيــط
العمرانــي باإلمــارة توفي ــر مســاحات األرا�ضــي الالزمــة وتدبي ــر املي ـزانية املطلوبــة إلنشــاء ســاحات الوقــوف ،واصلــت «مواقــف»
9

إستراتيجيات إدارة قطاع النقل لتحقيق االستدامة ...

التوســع فــي إدارة خدمــات الوقــوف بمدينــة العي ــن لتشــغيل  14قطاعــا خــال عــام  ،2014كمــا أب ــرمت «مواقــف» اتفاقيــة
مــع سنت ـرال ماركــت مــول فــي أبــو ظبــي مــن أجــل إصــدار تصاريــح الوقــوف للمقيمي ــن بالقــرب مــن املــول واســتخدام مرافــق
الوقــوف الخاصــة بــه ،وهــو مــا يقــدم مثــاال قويــا علــى االســتخدام األمثــل للمســاحات املتاحــة لالرتقــاء بخدمــات إدارة الوقــوف
فــي املدينــة ،كمــا تعكــف «مواقــف» حاليــا علــى النظــر فــي أســاليب متقدمــة للتنفيــذ مثــل اســتخدام أجهــزة استشــعار وكامي ـرات
تعمــل باألشــعة تحــت الحم ـراء بعــد ت ــركيبها فــي أماكــن الوقــوف لرصــد املركبــات التــي انقضــت صالحيــة تصاريحهــا ورصــد أي
مخالفــات مرتكبــة ،ومــن املمكــن اســتغالل تلــك األســاليب مســتقبال حرصــا علــى فعاليــة نظــام إدارة خدمــات االصطفــاف.
 - 2السالمة واألمن
يقــوم نظــام النقــل فــي أبــو ظبــي بتيسي ــر حركــة ماليي ــن األشــخاص وآالف األطنــان مــن البضائــع يوميــا ،نتيجــة ت ـزايد حركــة
األشــخاص والبضائــع فــي ظــل النمــو االقتصــادي ،تعــد مواصلــة االرتقــاء بســامة طــرق اإلمــارة ومطاراتهــا وموانئهــا البحريــة فــي ظــل
الضغــط املت ـزايد الناتــج عــن النمــو االقتصــادي أمـرا بالــغ األهميــة لنجــاح نظــام النقــل ،وتواصــل دائــرة النقــل تعزي ــز مســتوى
الســامة فــي نظــام النقــل باإلمــارة مــن خــال تصميــم وصيانــة شــبكة الطــرق ،ووضــع السياســة واألنظمــة ،وتنفيــذ حمــات
التوعيــة ،واســتحداث أنظمــة إدارة الســامة ،كمــا تقــوم دائــرة النقــل بالتنســيق مــع البلديــات بالتخطيــط والتنظيــم لضمــان
الســامة فــي شــبكة النقــل ،فضــا علــى التنســيق مــع الشــرطة لتحسي ــن مســتوى مراقبــة وتنفيــذ إج ـراءات االســتخدام األمــن
لشــبكة النقــل ،وقــد شــكلت هيئــة الشــؤون التنفيذيــة فــي يناي ــر  2009لجنــة أبوظبــي للســامة وحلــول املــرور للتعامــل مــع كل
مجــاالت ســامة الطــرق واالنتقــال ،وتشــمل اللجنــة ممثلي ــن مــن دوائــر النقــل والشــؤون البلديــة والشــرطة ومجلــس التخطيــط
العمرانــي ،وتعكــف اللجنــة علــى تحقيــق الهــدف الرامــي إلــى تقليــص معــدالت الوفــاة إلــى تســع حــاالت فقــط لــكل  100000نســمة
بحلــول عــام  ،2021وصــوال إلــى منعهــا تمامــا بحلــول عــام ( 2030خطــة النقــل الب ــري ،2014 ،الصفحــات .)37-32
 أشبكة نقل آمنةشــهد عــام  2014علــى التقــدم الــذي أحرزتــه دائــرة النقــل فــي ســامة النقــل علــى مــدار األعــوام الســابقة ،إذ انخفــض عــدد
إصابــات حــوادث الطــرق بنحــو  %10بي ــن عامــي  2013و  ،2014فــي حي ــن انخفضــت وفيــات حــوادث املــرور بنحــو  ،%8فيمــا
ظلــت معــدالت وفيــات املشــاة علــى ثباتهــا النســبي بتســجيلها  54حالــة وفــاة خــال عــام  ،2014ومــع ذلــك ونظـرا ألن حركــة املــرور
علــى الطــرق تعــد مــن األســباب الرئيســية للوفيــات بي ــن صفــوف الشــباب فــي اإلمــارات ،ومــع التحســن املســتمر فــي معــدالت وفيــات
املشــاة خالل عام  ،2014فإن خفض عدد وفيات الطرق في أبوظبي يعد هدفا مهما ســتواصل دائرة النقل مســاعيها لتحقيقه،
وســعيا إلدراك ذلــك الهــدف أقدمــت دائــرة النقــل علــى تحديــث «است ـراتيجية الســامة علــى الطــرق» خــال عــام .2014
 بسالمة املشروعاتســجلت دائــرة النقــل خــال عــام  2014تســع إصابــات فقــط فــي أوســاط عمــال املقاولي ــن لتحقــق بذلــك معــدال منخفضــا
مــن اإلصابــات املضيعــة للوقــت ،إذ بلــغ  ،0.22مــع انعــدام تــام لحــاالت الوفــاة ،ويعــزى هــذا التحســن الكبي ــر فــي أداء الســامة
مــن جانــب املقاولي ــن واملتعهدي ــن فــي جانــب منــه إلــى ت ـراجع دور الدائــرة فــي تطوي ــر البنيــة التحتيــة الخاصــة بالنقــل إث ــر نقــل
مســؤولية معظم مشــاريع إنشــاء وصيانة الطرق إلى شــركة أبوظبي للخدمات العامة (مســاندة) ،وســعيا إلى الحد من املخاطر
الصحيــة ومخاطــر الســامة فــي العــدد الصغي ــر مــن املشــاريع التــي ال ت ـزال تابعــة إلدارة دائــرة النقــل ،فقــد أجــرت الدائــرة
مراجعــات ملقاوليهــا حرصــا علــى التمســك بأرقــى معايي ــر الســامة واألمــن.
 جالسالمة على الطرقتحققها دائرة النقل من خالل( :دائرة النقل أبو ظبي ،2011 ،صفحة )40
تدقيــق الســامة علــى الطرقــات؛ التوعيــة بالســامة املروريــة؛ إدارة الســرعة علــى الطرقــات؛ إدارة الســامة علــى الطــرق؛
خدمــة مســاندة الطــرق.
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 - 3مستوى الخدمة
فــي ظــل الت ـزامها بتوفي ــر خدمــات نقــل تتمي ــز بأعلــى مســتويات الجــودة تقــوم دائــرة النقــل بتطوي ــر شــبكة نقــل تمثــل
بديــا جذابــا للســيارات الخاصــة ،وتتمثــل أولويــة دائــرة النقــل فــي زيــادة املوثوقيــة والراحــة فــي خدماتهــا مــع الحفــاظ علــى قنــوات
تواصــل وارتبــاط مفتوحــة مــع عمالئهــا الكتســاب نــوع مــن البصي ــرة بكيفيــة رفــع تحسي ــن جــودة خدمــات النقــل وتســعى دائــرة
النقــل لتحقيــق( :دائــرة النقــل أبــو ظبــي ،2011 ،الصفحــات )45-41
 أالنقلة النوعية من خالل جودة الخدمةتســعى دائــرة النقــل ســعيا حثيثــا لتحقيــق التمي ــز فــي جــودة خدمــات النقــل فــي كل أنحــاء اإلمــارة ،بــدءا مــن مطــارات أبــو
ظبــي وموانئهــا حتــى محطــات الحافــات والعبــارات وســيارات األجــرة ،إذ تتمثــل الغايــة مــن تلــك الخدمــات فــي تلبيــة وتجــاوز
احتياجــات وتوقعــات املقيمي ــن فــي اإلمــارة ،فجــودة النقــل يمكــن أن تســهم إســهاما فعــاال فــي جــودة الحيــاة فــي اإلمــارة فــي ظــل
زيــادة معــدالت التنقــل التــي تقــوم بهــا دائــرة النقــل ألغـراض العمــل والت ــرفيه ،وت ـراقب الدائــرة وتدعــم جــودة مطــارات أبــو ظبــي
وموانئهــا وســيارات األجــرة مــن خــال دورهــا كجهــة تنظيميــة ،إال أن لهــا تحكمــا مباشـرا فــي مســتوى الخدمــة فــي حافــات أبوظبــي
مــن خــال دورهــا فــي تشــغيل وصيانــة نظــام الحافــات فــي أبوظبــي ،وتعــد خدمــات الحافــات أكب ــر مصــدر للتفاعــل املباشــر مــع
العمــاء ،إذ انتفــع بالخدمــة  52مليــون راكــب خــال عــام  ،2014ويمثــل نجــاح نظــام الحافــات أمـرا بالــغ األهميــة لجــودة النقــل
فــي كل أرجــاء اإلمــارة ،ألن زيــادة اســتخدام النقــل العــام هــي أقــوى الطــرق التــي تســتخدمها دائــرة النقــل للتخفيــف مــن االختنــاق
املــروري ،ولهــذا ت ــركز دائــرة النقــل علــى خدمــات الحافــات التــي تقدمهــا بوصفهــا إحــدى األولويــات ،وتقيــس دائــرة النقــل جــودة
نظــام حافالتهــا مــن خــال ثالثــة جوانــب رئيســية :املوثوقيــة واإلتاحــة ورضــا العمــاء ،ووفــرت دائــرة النقــل اســتثمارات لتجهي ــز
حافالتهــا بأحــدث التقنيــات لجعــل خدمــة الحافــات أكث ــر موثوقيــة وجاذبيــة وإتاحــة ،وخــال عــام  ،2014واصلــت دائــرة
النقـ�ل تنفيـ�ذ نظـ�ام اإلدارة املؤتمتـ�ة للحافـلات ( ،)AVMالــذي يســمح لهــا بمراقبــة الحافــات مراقبــة مباشــرة وآنيــة وإدارة
أســطول الحافــات بصــورة ســباقة حرصــا علــى تسيي ــر الحافــات فــي مواعيدهــا ،وقــد أتــاح هــذا النظــام لدائــرة النقــل االرتقــاء
بجــودة حســاباتها ملــدى موثوقيــة الحافــات خــال عــام  ،2014وهــو مــا يفســر االنخفــاض فــي زمــن تأخي ــر الحافــات ملــا دون 5
دقائــق ،ومــا ت ــرتب عليهــا مــن ارتفــاع مســتوى موثوقيــة العمــاء فــي خدمــات الحافــات مــن %81إلــى  %95حاليــا.
واصلــت الدائــرة أيضــا تنفيــذ نظامهــا املؤتمــت لتحصيــل األجــرة مــن أجــل التيسي ــر علــى الــركاب وتســريع متطلبــات
الصعــود علــى متــن الحافــات ،وذلــك بإصــدار بطاقــات جديــدة مؤتمتــة لدفــع أجــرة الحافــات اعتبــارا مــن عــام  2015وفــي نهايــة
عــام  ،2014اســتحدثت دائــرة النقــل  70ماكينــة لبيــع التذاكــر مــن أجــل بيــع البطاقــات وإخراجهــا نظي ــر دفــع قيمتهــا نقــدا أو
ببطاقــة ائتمــان باإلضافــة إلــى  300ماكينــة ســريعة إلعــادة التحميــل ،و 30ماكينــة مكتبيــة للتذاكــر مــزودة بخصائــص متقدمــة.
 -بالعميل أوال

يقــدم العمــاء أفضــل الــرؤى عــن كيفيــة تحسي ــن جــودة نظــام النقــل ،ألنهــم املســتخدمون ً
يوميــا لــه ،ودائــرة النقــل
تعتب ــر مؤسســة مســتجيبة تتواصــل باســتمرار مــع عمالئهــا وتتخــذ إج ـراءات للتعامــل مــع مشــاكلهم مــن خــال :االســتماع إلــى
وجهــات نظــر العمــاء واالســتجابة لهــا .واإلتاحــة للجميــع .وخدمــات «مواقــف» التــي ت ــركز علــى العمــاء .وخدمــة «درب».
 - 4دعم النمو والتنوع االقتصادي من خالل تطويـرالقطاعات
يمثــل التطــور الذ ـكـي الســريع للبنيــة التحتيــة للنقــل أمـ ًـرا بالــغ األهميــة لدعــم طموحــات النمــو فــي اإلمــارة وفــق الرؤيــة
االقتصاديــة  ،2030وســيؤدي هــذا النمــو إلــى زيــادة هائلــة فــي الطلــب علــى حركــة البضائــع واألفـراد ،الســيما فــي ظــل توقعــات
بوجــود معظمــه فــي قطاعــات غي ــر نفطيــة مثــل الصناعــة والتجــارة والســياحة والتجزئــة ،وبذلــك يتعي ــن أن تواصــل أبوظبــي بنــاء
قــدرات موانئهــا الجويــة والبحريــة والبنيــة التحتيــة للنقــل لتسيي ــر حركــة الشــاحنات ودعــم النمــو املتوقــع (دائــرة النقــل أبــو
ظبــي ،2011 ،الصفحــات .)51-46
 أالتأثي ــراالقتصادي لدائرة النقل :دائرة النقل عبارة عن هيئة حكومية تدعم التنمية وت ــرتبط بالعديد من الشركاتفي كل جوانب قطاع النقل ،وتلتـزم دائرة النقل كمؤسسة مختصة باملسؤولية املالية وتسعى إلحداث تأثيـر اقتصادي
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قــوي مــن خــال التوظيــف وممارســات التوريــد ،املســؤولية املاليــة كجــزء مــن أهدافهــا االست ـراتيجية تؤكــد دائــرة النقــل
تأكيــدا قويــا دعــم التنميــة االقتصاديــة وإتبــاع ممارســات مســؤولة إزاء املي ـزانية إلدارة عملياتهــا الداخليــة ،وتتولــى لجنــة
اإلدارة التنفيذية إجراء عمليات التدقيق الداخلي واإلشراف على املي ـزانية ،في حي ــن يتولى قسم املالية في دائرة النقل
إدارتهــا وبوصفهــا جهــة حكوميــة .تحصــل دائــرة النقــل علــى معظــم مي ـزانيتها مــن التمويــات املقدمــة مــن حكومــة أبــو ظبي،
وخــال الفت ــرة املمتــدة بي ــن عامــي  2013و 2014انخفــض تمويــل الحكومــة بنحــو  %9ليمثــل %81مــن إجمالــي الدخــل
العــام للدائــرة ،كمــا تــدر دائــرة النقــل إي ـرادا مباشـرا مــن الخدمــات املقدمــة للعمــاء ،وخــال عــام  2014جــاءت نســبة
 %18مــن دخــل دائــرة النقــل مــن دخــل الحافــات وخدمــات «مواقــف».
 بالتوريــد :فــي إطــار الت ـزام دائــرة النقــل بدعــم االقتصــاد املحلــي ،تشــتمل سياســات التوريــد املتبعــة لــدى الدائــرة علــىآليــات تكفــل األولويــة للمقاولي ــن واملتعهدي ــن ومــزودي الخدمــة املحليي ــن ،وخــال عــام  2014أنفقــت الدائــرة 2.842
مليــار درهــم علــى املوردي ــن املحليي ــن ،أي مــا يعــادل بنســبة  %100مــن إجمالــي اإلنفــاق علــى املوردي ــن مــن الدائــرة،
وتلت ــزم دائــرة النقــل أيضــا بتحقيــق التكامــل بي ــن سياســات االســتدامة وق ـرارات التوريــد ،لذلــك وضــع قســم التوريــد
بالدائــرة معايي ــر تشــمل مجــاالت البيئــة والصحــة والســامة لألخــذ بهــا فــي تقييــم العــروض املقدمــة للدائــرة وتماشــيا مــع
الصالحيــات التــي أقرهــا املجلــس التنفيــذي خــال عــام  2014علــى دائــرة النقــل.
وقــد أرســلت الدائــرة إخطــارا إلــى املوردي ــن بضــرورة تقديــم تأمي ــن طبــي وتوفي ــر اإلقامــة املناســبة والتصاريــح والتأشي ـرات
املطلوبــة ملوظفيهــم ،مــع ســداد مســتحقات املوظفي ــن فــي مواعيدهــا ،وأعقــب ذلــك إج ـراء تدقيــق مــن الدائــرة للتحقــق مــن
االمتثــال للشــروط آنفــة الذكــر.
 - 5التميـزالتنظيمي
ت ــرتكز است ـراتيجية تشــغيل دائــرة النقــل إلــى رؤيــة أبوظبــي  2030والخطــط الوطنيــة التــي توجــه التطــور والنمــو العــام
لإلمــارة ،ويتحقــق التمي ــز التنظيمــي الــذي يمثــل أســاس القــدرة علــى العمــل بكفــاءة وفعاليــة ،بــإدراج التخطيــط االست ـراتيجي
طويــل األجــل فــي العمليــات وضمــان مشــاركة قــوة العمــل التابعــة للدائــرة ،كمــا تســعى املؤسســة أيضــا لتحقيــق التمي ــز فــي
عملياتهــا مــن خــال التحسي ــن املســتمر للعمليــات األساســية وزيــادة وتي ــرة التعــاون ســواء علــى املســتوى الداخلــي أو مــع
املؤسســات األخــرى والدوائــر الحكوميــة ســعيا لتحقيــق أهــداف أبوظبــي (دائــرة النقــل أبــو ظبــي ،2011 ،الصفحــات .)57-54
 أاإلدارة والتوجيه االستـراتيجييأتــي التخطيــط االست ـراتيجي علــى مســتوى اإلمــارة لتطوي ــر قطــاع النقــل فــي القلــب مــن قــدرات الدائــرة علــى صياغــة رؤيتهــا
الطموحــة ملســتقبل أبوظبــي ،ونظ ـرا لنهــوض الدائــرة بــدور املخطــط فإنــه يتوجــب عليهــا النظــر إلــى نظــام النقــل مــن منظــور
شــامل كفيــل بتحديــد االتجــاه العــام لــه لضمــان التنســيق بي ــن مختلــف قطاعاتــه األساســية والفرعيــة وقدرتهــا علــى تلبيــة
االحتياجــات ذات الصلــة وتحقيــق األهــداف التــي تطمــح إليهــا اإلمــارة علــى املــدى البعيــد ،ومــن ثــم تــدرك دائــرة النقــل دورهــا
كمخطــط لنظــام النقــل وتســتفيد منــه فــي تعزي ــز دوريهــا اآلخري ــن كمنظــم ومطــور للنظــام نفســه ،وعلــى ذلــك توجــه الدائــرة
اســتثمارات ضخمــة مــن طاقاتهــا ومواردهــا حرصــا علــى كفــاءة التخطيــط االست ـراتيجي املســتقبلي متبوعــا باإلش ـراف الدائــم
والتقييــم املســتمر ألداء القطــاع ومــدى التطــور فيــه ،ومنــذ تدشي ــن دائــرة النقــل فــي عــام  2006وضعــت أربعــة خطــط شــاملة
تحــدد األدوار واملســؤوليات ومقياســا بيانيــا لــكل نمــط مــن أنمــاط النقــل والقطاعــات املحــددة ،وصــدرت أولــى هــذه الخطــط
الشــاملة وهــي الخطــة الشــاملة للنقــل الب ــري ،وفــي عــام  2013قامــت الدائــرة بتحديــث هــذه الخطــة بحيــث تعكــس الظــروف
الراهنــة لقطــاع النقــل الب ــري باإلمــارة واالتجاهــات العامــة فــي النمــو االقتصــادي والســكاني ،وتحــدد نظــام النقــل الــازم لدعــم
الخطــط الهيكليــة الصــادرة عــن مجلــس التخطيــط العمرانــي لــكل منطقــة مــن مناطــق أبوظبــي حتــى عــام  ،2030مــع تحديــد
مؤقــت قصي ــر ومتوســط األجــل للمراحــل.
وتمثــل الخطــط الهيكليــة ملجلــس التخطيــط العمرانــي وافت ـراضاتها بشــأن اســتخدام األرا�ضــي والنمــو الســكاني،
املحفـزات األساســية التــي تســتند إليهــا الخطــة الشــاملة للنقــل الب ــري ،ومــن ثــم كل تخطيــط للنقــل الصــادر عــن دائــرة النقــل،
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وتسـ�تخدم الخطـ�ط نموذجـ�ا حاسـ�وبيا متطـ�ورا نمـ�وذج تقويـ�م وتقييـ�م النقـ�ل االست �ـراتيجي ( )STEAMلتوقــع الطلــب املســتقبلي
علــى كل أنمــاط النقــل الب ــري (دائــرة النقــل أبــو ظبــي ،2011 ،صفحــة .)61
 بتحقيق التميـزفي إدارة املوارد البشريةيتطلــب تطوي ــر وتنظيــم شــبكة نقــل قويــة وفعالــة تدعــم طموحــات أبــو ظبــي طويلــة األجــل ،تمي ــز كل موظفــي دائــرة
النقــل وتجســد قــوة العمــل فــي الدائــرة قيــم املؤسســة األساســية املتمثلــة فــي التمي ــز وااللت ـزام والن ـزاهة والتعــاون والشــفافية
والكفــاءة ،ولــذا تســعى الدائــرة الجتــذاب وتدريــب واســتبقاء قــوة عمــل ممي ــزة (دائــرة النقــل أبــو ظبــي ،2011 ،صفحــة .)62
 - 6الخدمة البيئية
يكت�ســي إنجــاز األهــداف االست ـراتيجية الخمســة لدائــرة النقــل أهميــة محوريــة بالنســبة لوفــاء الدائــرة بالت ـزامها تجــاه
البيئــة ،ذلــك بــأن جهــود الدائــرة للتخفيــف مــن حــدة االختناقــات املروريــة تجعــل نظــام النقــل أكث ــر كفــاءة ،وهــو مــا يتيــح
املحافظ��ة عل��ى امل��وارد والحـ�د مــن االنبعاثــات امللوثــة للبيئــة ،ومــن ثــم تســارع دائــرة النقــل إلــى تحقيــق االســتدامة البيئيــة مــن
خــال األخــذ بتقنيــات ووســائل نظيفــة ضمــن نظــام النقــل ،مــع وضــع است ـراتيجية شــاملة وتشــريعات وافيــة لتحسي ــن التأثي ــر
الواقــع علــى البيئــة بســبب أنشــطة النقــل ،مــع مقيــاس التأثي ــر البيئــي الناجــم عــن أعمــال الدائــرة والحــد منــه قــدر اإلمــكان،
لذلــك تنتهــج نهجــا صديقــا للبيئــة فــي عملهــا حرصــا علــى االلت ـزام بسياســاتها فــي مجــاالت البيئــة والصحــة والســامة واالســتدامة.
ً
يمثــل التعــاون ســوآءا علــى املســتوى الداخلــي أو مــع املؤسســات الخارجيــة األخــرى ،عامــا بالــغ األهميــة فــي الحفــاظ
علــى مــوارد أبــو ظبــي الطبيعيــة ،ويســتند ب ــرنامج إدارة حركــة النقــل الــذي دشــنته دائــرة النقــل بدرجــة كبي ــرة إلــى التعــاون مــع
املؤسســات األخــرى لتشــجيع اســتقالل وســائل النقــل الجماعــي والعــام فــي أبــو ظبــي ،لتحسي ــن الكفــاءة البيئيــة لقطــاع النقــل،
كمــا اشت ــركت دائــرة النقــل أيضــا مــع عــدد مــن املشــروعات الخارجيــة الســاعية إلــى حمايــة بيئــة أبــو ظبــي (دائــرة النقــل أبــو ظبــي،
 ،2011صفحــة  ،)63ومــن بينهــا:
	-إدارة املوارد واملخلفات الخطرة في أبو ظبي؛
	-االستـراتيجية رفيعة املستوى لجودة الهواء والتلوث الضوضائي؛
	-مشروع التنوع الحيوي املحلي والوطني واإلقليمي؛
	-اللجنة الفنية إلعادة استخدام مياه الصرف املعالجة؛
	-لجنة تغيـر املناخ أبو ظبي؛
	-حصر التغيـر املناخي في عام  2012على الغازات املسببة لالحتباس الحراري؛
	-االستـراتيجية رفيعة املستوى وخطة العمل الخاصة بجودة املياه البحرية؛
	-قياس وتقييس جودة الهواء وحدود التلوث الضوضائي ضمن جهود مجلس الجودة والتوافق؛
	-األثـر البيئي في اإلمارات.
 أابتكارحلول بيئية للوصول إلى نظام نقل فعاليمثــل تطوي ــر حلــول لنظــام النقــل مــن شــأنها الحــد مــن األث ــر البيئــي وزيــادة الكفــاءة أم ـرا جوهريــا لتحقيــق الخطــة
االست ـراتيجية طويلــة األجــل لإلمــارة ،والشــك أن النقلــة النوعيــة (أي االنتقــال مــن اســتخدام الســيارات واملركبــات الشــخصية
إلى النقل العام وامل�شي وركوب الدراجات الهوائية) هو أكب ــر مصدر تحسي ــن للكفاءة البيئية لقطاع النقل ،والبنية التحتية
للنقــل العــام تخضــع للتطوي ــر حاليــا وســتؤدي إلــى نقلــة كب ــرى فــي نظــام نقــل أبوظبــي فــور اكتمالهــا ،وعلــى املــدى القريــب يمثــل
االســتثمار فــي تقنيــات وب ـرامج جديــدة تدعــم االســتدامة البيئيــة الخطــوة األولــى نحــو الحــد مــن األث ــر الناتــج عــن قطــاع النقــل.
	-قافلــة ســيارات نظيفــة :دعمــت دائــرة النقــل نمــو ســيارات الطاقــة النظيفــة فــي قافلــة حافالتهــا ،كجــزء مــن جهودهــا
الراميــة إلــى الحــد مــن األث ــر البيئــي للنقــل ،وفــي عــام  2014حقــق نحــو %87مـ�ن الحافـلات املعيـ�ار األوروبـ�ي (4
 ،)Euroوهــو معيــار دولــي يحــدد االســتخدام الفعــال لوقــود الدي ــزل ،وفضــا علــى ذلــك تمثــل جهــود مركــز تنظيــم
النقــل بســيارات األجــرة إلــى اســتخدام الغــاز الطبيعــي املضغــوط والتقنيــات املختلطــة فرصــة إضافيــة لتحسي ــن
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األداء البيئـ�ي ،مـ�ن جانـ�ب آخـ�ر دخـ�ل مركـ�ز تنظيـ�م النقـ�ل بسـ�يارات األجـ�رة فـ�ي إمـ�ارة أبـ�و ظبـ�ي ( )TransADفــي شـراكة
مــع شــركتي «كازر تاك�ســي» و «الفطيــم موتــورز» إلضافــة  55مركبــة جديــدة بتقنيــة الوقــود املختلــط (هجينــة) إلــى
أســطول املركــز خــال عــام .2014
		 من أجل تحسيـن التأثيـر البيئي املرتبط بنظام النقل بسيارات األجرة ،وخالل دورة حياة املركبة املختلطة البالغة
فــي املعتــاد  7000000كيلومت ــر ،يحــدث انخفــاض بنســبة  %35فــي اســتهالك الوقــود مقارنــة باملركبــة التقليديــة مــن
الفئــة ذاتهــا ،وهــي نســبة تعنــي انخفاضــا فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بمقــدار  3075طنــا فــي األســطول بأســره،
كمــا أن املركبــات الجديــدة ســتوفر علــى مالكيهــا أكث ــر مــن  500000درهــم مــن تكاليــف الت ــزود بالوقــود طــوال فت ــرة
حياتهــا ،علمــا بــان نســبة  % 25مــن أســطول ســيارات األجــرة فــي أبوظبــي هــي مــن مركبــات الطاقــة النظيفــة ،كمــا تنظــر
دائــرة النقــل فــي إدخــال حافــات كهربائيــة إلــى أســطولها الخدمــي ،بــل ونفــذت ذلــك علــى ســبيل التجربــة خــال عــام
 ،2014وقــد كشــفت التجربــة عــن معلومــات مفيــدة بشــأن حــدود تشــغيل الحافلــة الكهربائيــة فــي ظــل املنــاخ الســائد
باإلمــارة ،وتعــول الدائــرة علــى تلــك املعلومــات فــي تقييــم إمكانيــة تشــغيل أســطول الحافــات الكهربائيــة أو املختلطــة
فــي أبوظبــي مــن عدمهــا.
	-دمـ�ج مبـ�ادئ االسـ�تدامة فـ�ي البنيـ�ة التحتيـ�ة ملشـ�روع ( :)IPTNتعاونــت دائــرة النقــل مــع مجلــس التخطيــط العمرانــي
خــال عــام  2014الســتحداث ب ــرنامج لتقييــم االســتدامة فــي مشــاريع املت ــرو والقطــار الخفيــف املزمــع تنفيذهــا،
واشــتمل إطــار االســتدامة املســتحدث علــى  69هدفــا مــن أهــداف االســتدامة علــى صعيــد البنيــة التحتيــة ،وهــي
أهــداف مــن املقــرر الوفــاء بهــا فــي مختلــف مراحــل مشــاريع  ،IPTNوذلــك بعــد تحديــد األســاس املرجعــي وأهــداف
التوســع فــي هــذا الصــدد ،وينــدرج تحــت متطلبــات تلــك املشــاريع االمتثــال لــكل هــدف مــن األهــداف املحــددة ســلفا،
وقــد روعــي فــي الب ــرنامج املذكــور تغطيــة عناصــر البنيــة التحتيــة الســيما مــا ال ينــدرج منهــا تحــت ب ـرامج تصنيــف
اللؤلــؤة فــي أبــو ظبــي مثــل مســارات القطــار الخفيــف ومحطاتــه ،وجســور املت ــرو وأنفاقــه.
	-مشــروع الطريــق األخضــر :واصلــت دائــرة النقــل الســعي لتنفيــذ مشــروعها املســمى بمشــروع الطريــق األخضــر
خــال عــام  ،2014وسي ــربط املشــروع التجريبــي املمتــد ملســافة خمســة كيلومت ـرات طريــق أبوظبــي -دبــي الرئي�ســي
الحالـ�ي ( )E11وطريـ�ق أبوظبـ�ي –دبـ�ي الرئيـ�س الجديـ�د ( ،)E311وسيســتخدم املشــروع أحــدث التقنيــات والحلــول
لخفــض انبعاثــات الكربــون ،كاســتخدام إنــارة الشــوارع التــي تعمــل بالطاقــة املتجــددة فضــا علــى مــواد اإلنشــاء
الصديقــة للبيئــة مثــل اإلســفلت املعــاد تدوي ــره /ح�صــى الخرســانة واإلطــارات املطاطيــة املســتهلكة ،وســتضمن
املــواد املســتخدمة فــي إنشــاء الطريــق أعلــى مســتويات مــن الســامة مــع خفــض التكاليــف طويلــة األجــل للصيانــة
والعمليــات الخاصــة بالطــرق .وقــد انتهــت دائــرة النقــل مــن التصميــم الهند�ســي املبدئــي للمشــروع خــال عــام ،2014
أمــا التصميــم التفصيلــي فســيتم بحلــول يوليــو  ،2015علــى أن يعقبــه الشــروع فــي إجـراءات التوريــد مــع إســناد إنشــاء
املشــروع إلــى مســاندة ،وعقــب اســتكمال مشــروع الطريــق األخضــر التجريبــي ســيتم تقييــم املنتجــات واســتخدامها
إلنشــاء نظــام تصنيــف للتطبيــق املســتقبلي للطــرق الخض ـراء فــي كل أرجــاء إمــارة أبــو ظبــي.
	-نظــام النقــل الذ ـكـي :وضعــت دائــرة النقــل است ـراتيجية وخطــة عمــل أنظمــة النقــل الذ ـكـي التــي تحــدد كل املبــادرات
التــي ســيتم تنفيذهــا فــي اإلمــارة حتــى عــام  ،2030وتخضــع االست ـراتيجية للتحديــث بصفــة ســنوية ـكـي تعكــس مواطــن
التقــدم فـ�ي مجــال النقــل ولرصــد أي تغي ـرات مؤسســية ذات صلــة ،ويعــد قســم أنظمــة النقــل الذ ـكـي املتكاملــة هــو
القيــم علــى است ـراتيجية وخطــة عمــل أنظمــة النقــل الذ ـكـي ،واملنــوط بــه مراقبــة تنفيــذ نتائجهــا ،ويســعى القســم
إلــى االســتفادة مــن االتصــاالت وتقنيــات املعلومــات املتقدمــة لنقــل األفـراد والبضائــع بأســلوب أســرع وأكث ــر ســامة
وكفــاءة ،واملســاعدة علــى تخفيــف مشــكالت االختنــاق وزيــادة االنبعاثــات ،وفــي عــام  ،2014اســتبدلت دائــرة النقــل
مصابيـ�ح إشـ�ارات املـ�رور التقليديـ�ة فـ�ي أبـ�و ظبـ�ي بمصابيـ�ح ( ،)LEDوفضــا علــى ذلــك تعمــل الدائــرة علــى تطوي ــر عــدد
مــن مراكــز إدارة النقــل الجديــدة فــي أبوظبــي والعي ــن ،ســيتم تصميمهــا وبناؤهــا وفقــا ملتطلبــات تصنيــف اللؤلــؤة فــي
ب ــرنامج االســتدامة.
	-مبــادرات الحــد مــن االنبعاثــات فــي قطــاع النقــل الجــوي :تعاونــت دائــرة النقــل بدايــة مــن عــام  2011مــع الجهــات
األخــرى املعنيــة بالنقــل الجــوي بغيــة القيــام بعــدد مــن «الرحــات الخض ـراء» الســتعراض أفضــل ســيناريوهات
اســتهالك الوقــود وخفــض االنبعاثــات الضــارة ،واملســاعدة علــى وضــع مجموعــة أهــداف التحسي ــن فــي كل مرحلــة
مــن مراحــل الرحلــة الجويــة ،وخــال عــام  2014دخلــت دائــرة النقــل فــي شـراكة مــع طي ـران االتحــاد وشــركة أبوظبــي
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للمطــارات وشــركة «غلوبــال إي ــرو ســبيس لوجيســتيكس» ،فضــا علــى التعــاون مــع الهيئــة الفيدراليــة األمريكيــة
للمالحــة الجويــة ،مــن أجــل وضــع الخطــط لتنفيــذ رحلتي ــن تجريبيتي ــن مــن خــال طي ـران االتحــاد مــن أبوظبــي إلــى
واشــنطن دي �ســي ثــم العــودة إلــى أبوظبــي فــي مايــو  ،2015ويأتــي تسيي ــر تلــك الرحــات التجريبيــة ضمــن ب ــرنامج
معــروف باســم «ب ــرنامج أبوظبــي للرحــات املثاليــة» ،ويتمثــل الغــرض منهــا فــي األخــذ بأفضــل إجـراءات املالحــة الجويــة
مــن نقطــة االنطــاق إلــى نقطــة الوصــول للوقــوف علــى أفضــل مواطــن التقليــل املمكــن مــن معــدالت اســتهالك الوقــود
واالنبعاثــات املت ــرتبة عليــه ،وطــوال الفت ــرة مــن  2015إلــى  2016تواصــل دائــرة النقــل التعــاون مــع الهيئــة العامــة
للطي �ـران املدنـ�ي ( )GCAAواألعضــاء فــي اللجنــة االستشــارية اإلمارتيــة الوطنيــة للمجــال الجــوي لوضــع وتنفيــذ ب ــرنامج
الضبــط األمثــل للمجــال الجــوي اإلماراتــي ،وتهــدف هــذه املبــادرة إلــى تحقيــق مزيــد مــن كفــاءات التشــغيل وخفــض
الوقــود وانبعاثــات الغــازات املســببة لالحتبــاس الح ـراري لــكل الطائ ـرات املســافرة عب ــر املجــال الجــوي اإلماراتــي.
 باإلدارة االستـراتيجية للتأثيـرالبيئي في قطاع النقلتعــي دائــرة النقــل مســؤوليتها إزاء تحسي ــن التأثي ــر البيئــي لقطــاع النقــل فــي إطــار دورهــا كمخطــط ومنظــم لشــبكة النقــل،
وهــو مــا يب ــرر مشــاركة الدائــرة حاليــا فــي العديــد مــن املبــادرات لوضــع سياســات وتشــريعات مناســبة بغيــة توجيــه مســتخدمي
الشــبكة إلــى تغيي ــر ســلوكهم فــي التنقــل بالتـركي ــز علــى وســائل النقــل ذات األداء األفضــل مــن الناحيــة البيئيــة (دائــرة النقــل أبــو
ظبــي ،2011 ،صفحــة .)64
	-تقليــل انبعاثــات قطــاع النقــل :تســجل أبــو ظبــي واحــدة مــن أعلــى نســب االنبعاثــات الكربونيــة للفــرد فــي العالــم،
ويمثــل النقــل أحــد أكب ــر املساهمي ــن فــي هــذا ،إذ يســهم بنحــو  %18.7مــن إجمالــي االنبعاثــات وفــق إحصــاءات عــام
 ،2010ومــن ثــم يعــد تقليــل االنبعاثــات مــن مجــاالت التـركي ــز ذات األهميــة البالغــة بالنســبة للدائــرة فــي إطــار ســعيها
إلــى إدارة التأثي ــر البيئــي الناجــم عــن قطــاع النقــل .وســعيا إلــى الحــد مــن انبعاثــات وســائل النقــل بأق�صــى قــدر مــن
الكفــاءة والفعاليــة ،تعكــف دائــرة النقــل حاليــا علــى اســتكمال قياســات االنبعاثــات الصــادرة عــن وســائلها حتــى
يتســنى لهــا الوقــوف علــى فهــم أوفــى ألهــم مصــادر االنبعاثــات وأهــم فــرص الحــد منهــا ،وتتوقــع الدائــرة االنتهــاء مــن
املشــروع فــي نهايــة عــام  2015فضــا علــى مــا ســبق بــدأت دائــرة النقــل فــي تنفيــذ دراســة جــدوى وتصميــم للمفاهيــم مــن
أجـ�ل تقييـ�م الب ـ�رامج الراميـ�ة إلـ�ى تدشي ـ�ن منطقـ�ة قليلـ�ة االنبعاثـ�ات ( )LEZفــي اإلمــارة ،وذلــك بغيــة تقليــل االنبعاثــات
وتحسي ــن جــودة الهــواء فــي أبوظبــي ،ومــن املتصــور أن تــؤدي تلــك املنطقــة إلــى تشــجيع أكث ــر املركبــات تلويثــا للبيئــة
علــى خفــض التلــوث الناجــم عنهــا مــن خــال فــرض رســوم عليهــا حــال دخــول املنطقــة املذكــورة .كمــا تهــدف الدراســة
آنفــة الذكــر إلــى رصــد التأثي ــر الناجــم عــن مختلــف خيــارات املنطقــة فــي جــودة الهــواء والصحــة العامــة ،فضــا علــى
وضــع تصــور لتصميــم املنطقــة وفــق الخيــار األمثــل ،والتوصيــة بالسياســات املالئمــة لدعــم اإلجـراءات التنفيذيــة فــي
اإلمــارة ،وقــد بــدأ تنفيــذ الدراســة فــي أب ــريل .2014
	-منــع التســربات البحريــة :تقدي ـرا مــن دائــرة النقــل ألهميــة حمايــة البيئــة البحريــة وضــع قســم النقــل البحــري لــدى
الدائــرة عــددا مــن التشــريعات املنظمــة للنقــل البحــري ،وهــي فــي انتظــار االعتمــاد مــن املجلــس التنفيــذي ،علمــا بانهــا
ســتفرض االشت ـراطات واإلج ـراءات الراميــة إلــى الحــد مــن الحــوادث والتســربات الناجمــة عــن الســفن فــي ميــاه أبــو ظبــي.
 جاألداء البيئي الداخليفــي عــام  2013نقلــت دائــرة النقــل مقرهــا الرئي�ســي فــي مدينــة أبوظبــي إلــى منطقــة املقطــع ،لتجمــع بذلــك كل مكاتبهــا
وأقســامها فــي بنايــة واحــدة ،وهــي غايــة مــا ت ـزال الدائــرة عاكفــة عليهــا ،وتخطــط الدائــرة لتحسي ــن اســتهالكها مــن الطاقــة وتنفيــذ
ب ـرامج إلدارة امليــاه واملخلفــات فــي البنايــة الجديــدة فــور االنتقــال إليهــا ،ومــع ذلــك أدى جمــع العديــد مــن األقســام فــي البنايــة
الجديــدة إلــى انخفــاض كبي ــر فــي اســتهالك امليــاه والكهربــاء بي ــن العامي ــن  2013و  ،2014إذ انخفــض اســتهالك امليــاه بنســبة
%21إلــى جانــب انخفــاض فــي اســتهالك الكهربــاء بنســبة  ،%6وتعت ــزم الدائــرة الوفــاء بالت ـزامها بإعــداد تقري ــر بشــأن االنبعاثــات
الصـ�ادرة عنهـ�ا ،وذلـ�ك فـ�ي إطـ�ار «مشـ�روع اإلفصـ�اح عـ�ن االنبعاثـ�ات الكربونيـ�ة» ( )CDPخــال عــام  ،2015وشــهد عــام 2014
قيــام دائــرة النقــل بتنفيــذ حملــة لتشــجيع موظفيهــا علــى اســتخدام وســيلة مــن وســائل النقــل األكث ــر اســتدامة ،لت ــرفع بذلــك
الوعــي بي ــن صفــوف موظفيهــا بمزايــا النقــل الجماعــي واســتخدام املركبــات ذات االنبعاثــات املنخفضــة ،وأعقــب ذلــك مكافــأة
اآلخذي ــن بأفــكار الحملــة مثــل النقــل الجماعــي أو تحويــل املركبــات إلــى العمــل بالغــاز الطبيعــي أو الكهربــاء أو غي ــر ذلــك مــن
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أنمــاط الوقــود البديــل ،وتمثلــت املكافــأة فــي منحهــم مزيــة الوقــوف فــي أماكــن كبــار الشــخصيات ،وسـ ً
ـعيا مــن الدائــرة إلــى
الوقــوف علــى فهــم أوفــى للوضــع الراهــن ألنمــاط التنقــل فــي أوســاط موظفيهــا ،فقــد أجــرت الدائــرة أيضــا دراســة اســتقصائية
ملعرفــة ســلوكيات وتوجهــات موظفيهــا إزاء التنقــل ،أفــاد أغلــب املوظفي ــن ( %67منهــم) بتوجههــم إلــى العمــل ً
حاليــا بســيارة
خاصــة بمفردهــم ،فيمــا أفــاد  % 13منهــم باســتخدام الحافلــة الســريعة الخاصــة بموظفــي الدائــرة ،وأفــاد  %7مــن املوظفي ــن
باســتخدام النقــل الجماعــي ،و %7آخري ــن باالســتعانة بســائق أو ســيارة أجــرة للوصــول إلــى العمــل ،وهنــاك نســبة  %4مــن
موظفي الدائرة يســتخدمون دراجة بخارية أو حافلة عامة ،أو ي ــركبون دراجة هوائية أو يمشــون إلى العمل ،أما من يقودون
ســيارة خاصــة إلــى العمــل فبينــوا أن لديهــم أســبابا قويــة الختيــار هــذه الوســيلة ،منهــا توفي ــر الوقــت ووجــود الراحــة وانعــدام
البديــل ،أمــا مــن يســتخدمون وســائل أكث ــر اســتدامة مــن النقــل فقالــوا إنهــم اختاروهــا طلبــا للراحــة وتقليــل التكلفــة والحــرص
علــى الســامة الشــخصية ،كمــا جمعــت الدراســة آنفــة الذكــر معلومــات عــن مــدى درايــة املوظفي ــن بــاألدوات املناســبة إلعانتهــم
علــى اختيــار وســائل نقــل أكث ــر اســتدامة مثــل املوقــع اإللكت ــروني لتخطيــط الرحــات (خدمــة «درب») ،وخدمــة النقــل الجماعــي
بســيارة خاصــة ،فضــا علــى معرفــة الحوافــز األكث ــر نجاحــا فــي تشــجيع املوظفي ــن علــى التفكي ــر فــي وســائل بديلــة للنقــل ،ومــن
املقــرر االســتفادة مــن تلــك املعلومــات فــي اســتحداث إج ـراءات مخصصــة ومبــادرات مناســبة لتشــجيع املوظفي ــن علــى تغيي ــر
ســلوكيات التنقــل فــي املســتقبل (دائــرة النقــل أبــو ظبــي ،2011 ،صفحــة .)65
 - 7استـراتيجية أنظمة النقل الذكية:
وضعــت دائــرة النقــل فــي أبــو ظبــي است ـراتيجية أنظمــة النقــل الذكيــة فــي عــام  2010بتخصيــص إدارة خاصــة هــي إدارة
أنظمــة النقــل الذكيــة كإحــدى أقســام إدارة حركــة النقــل ،وتنــدرج است ـراتيجيتها ألنظمــة النقــل الذكيــة املتكاملــة ضمــن رؤيــة
الدائــرة والخطــة الشــاملة للنقــل الب ــري وخطــة أبوظبــي  ،2030وتحتــوي هــذه االست ـراتيجية علــى مجموعــة مــن املشــاريع التــي
يتــم تنفيذهــا علــى خمســة ســنوات ممــا ســيدعم عمليــة تطوي ــر البنيــة التحتيــة الخاصــة بقطــاع النقــل فــي أبوظبــي واملســاهمة
فــي تحقيــق الرؤيــة الشــاملة لإلمــارة فــي تأمي ــن نظــام نقــل متطــور علــى مســتوى عالمــي.
 أمضمون استـراتيجية النقل الذكيوتشــتمل است ـراتيجية أنظمــة النقــل الذكيــة علــى عــدة ب ـرامج محوريــة متكاملــة تضــم تطبيــق أنظمــة إدارة حركــة املــرور
فــي الطــرق الرئيســية والســريعة ،وإدارة املــرور فــي مناطــق األعمــال فــي املــدن ،وأنظمــة توفي ــر املعلومــات وإدارة املواصــات
العامــة وأنظمــة إدارة أعمــال الطــرق ،باإلضافــة إلــى أنظمــة إدارة الشــحن الب ــري ،كمــا أن االست ـراتيجية ركــزت وبشــكل أسا�ســي
علــى أنظمــة الربــط التقنــي بي ــن جميــع وســائل النقــل وتكامــل العمليــات بينهــا ،وتعتمــد أنظمــة النقــل الذكيــة املتكاملــة علــى
تكنولوجيــا اتصــاالت متطــورة كاألليــاف الضوئيــة وتقنيــات مبتكــرة لتوفي ــر املعلومــات ،وذلــك لنقــل الــركاب والبضائــع بأســرع
وقــت ممكــن وفقــا ألعلــى معايي ــر الســامة واألمــان ،كمــا أنهــا تدعــم مجموعــة مــن الخدمــات التــي تســاهم فــي التقليــل مــن مشــاكل
االزدحــام املــروري والبنيــة التحتيــة وتلبــي احتياجــات العمــاء املت ـزايدة ،وت ــركز االست ـراتيجية بشــكل جوهــري علــى التنســيق مــع
الجهــات والدوائــر األخــرى املعنيــة فــي عمليــات تخطيــط وتصميــم وتشــغيل هــذه األنظمــة ،باإلضافــة إلــى تأســيس مركــز متطــور
إلدارة أنظمــة النقــل بمختلــف أنواعــه.
حيــث تــم إنشــاء مركــز أبــو ظبــي إلدارة أنظمــة النقــل وفقــا ألفضــل املمارســات العامليــة ويقــدم تســهيالت تؤمــن إدارة
متكاملــة وموحــدة للعمليــات ،ومــن شــأن هــذه التســهيالت أن تنظــم حركــة املــرور واملواصــات العامــة مــع مراعــاة معايي ــر
األمــان ،واملي ــزة الفعالــة لهــذا املركــز هــي تواجــد ممثلي ــن مــن أقســام العمليــات مــن دوائــر حكوميــة مختلفــة مثــل الشــرطة
والبيئــة وغي ــرها مــن الجهــات ذات الشــأن ،ويعمــل املركــز علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع ،ويعتب ــر مركـزا متكامــا إلدارة
املــرور واملواصــات العامــة والعمليــات وتوفي ــر املعلومــات للــركاب وإدارة الطــوارئ والحــوادث الخاصــة بشــبكة النقــل ،كمــا أن
هــذا املركــز بمثابــة عصــا حيــوي للتواصــل بي ــن مدينــة أبوظبــي والعي ــن واملنطقــة الغربيــة ومواقــع أخــرى فــي اإلمــارة ،ويتــم تدعيــم
هــذا املركــز مــن طــرف مركــز التحكــم اآللــي باإلشــارات الضوئيــة والــذي يعتب ــر مركــز األنظمــة الذكيــة التــي تنفذهــا الدائــرة حيــث
أدار املركــز قبــل وضــع است ـراتيجية ITSبصــورة رســمية حوالــي  115تقاطعــا يتحكــم فيهــا نظــام تحكــم محلــي ي ــرتبط بنظــام
التحكــم املركــزي بواســطة شــبكة اتصــاالت تلفونيــة ســلكية والســلكية تتــم عب ــر .GPRS
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ومــن مخرجــات االست ـراتيجية تطبيــق أنظمــة النقــل الذكيــة التــي تقــوم ب ــرصد وتحليــل حالــة شــبكة النقــل فــي اإلمــارة
مــن خــال أفضــل التقنيــات العامليــة فــي هــذا املجــال كتقنيــات املجســات اإللكت ــرونية وكامي ـرات املراقبــة الذكيــة التــي يكــون
باســتطاعتها رصــد نــوع الحــدث املــروري ،هــذا باإلضافــة إلــى أنظمــة متابعــة مركبــات النقــل كالحافــات ومركبــات األجــرة والتــي
تقــوم بدورهــا بإرســال معلومــات حالــة الطريــق وزمــن الرحــات كونهــا تســتخدم شــبكة الطــرق ذاتهــا.
كمــا توفــر  ITSاملتكاملــة خدمــة متنوعــة للجمهــور مثــل نظــام إذاعــي إلكت ــروني لإلعــان عــن مواعيــد الرحــات إلــى جانــب
معلومــات عــن الحــوادث واالختناقــات املروريــة عب ــر حلــول اإلرشــاد اإلذاعيــة ،وفــي هــذا الصــدد تــم إنجــاز نظــام إدارة املعطيــات
املروريـ�ة ( )Timsفــي عــام  2011وهــو يتكــون مــن قسمي ــن إدارة املعلومــات املتعلقــة بحــوادث املــرور ،وتوثيــق هــذه الحــوادث
فــي املوقــع عــن طريــق تجهي ـزات داخــل ســيارة شــرطة متصلــة مباشــرة بمركــز التحكــم وقاعــدة معلومــات املركبــات والسائقي ــن
لــدى القيــادة العامــة للشــرطة ،والقســم الثانــي حصــر املعطيــات املروريــة ،مــن خــال محطــات إحصــاء ثابتــة تــم ت ــركيب 23
منها خالل  2011لحصر حجم وتصنيف وكثافة وســرعة املرور على مدار الســاعة ،بتحليل املعطيات وإصدار تقاري ــر دورية
أو عنــد الطلــب ويتــم تطوي ــر هــذه األنظمــة للتمكي ــن مــن تصحيــح البيانــات فــي حالــة الخلــل ،كمــا توفــر لوحــات إرشــادية علــى
الطــرق الســريعة والرئيســية والتقاطعــات تنــذر بالحالــة املروريــة للشــبكة ،هــذا باإلضافــة إلــى إيصــال املعلومــات اآلنيــة ألجهــزة
املالحــة باملركبــات وأنظمــة تخطيــط الرحــات عب ــر األنت ــرنت والهاتــف النقــال.
وقــد ســاهمت العديــد مــن الدوائــر الحكوميــة بإعــداد است ـراتيجية أنظمــة النقــل الذكيــة فــي اإلمــارة ،حيــث تــم إعدادهــا
بالتنســيق ومشــاركة كل مــن القيــادة العامــة لشــرطة أبــو ظبــي ودائــرة الشــؤون البلديــة ومجلــس أبــو ظبــي للتخطيــط العمرانــي
وهيئــة البيئــة ومركــز أبــو ظبــي لألنظمــة اإللكت ــرونية واملعلومــات.
وتعتب ــر هــذه االست ـراتيجية بعيــدة املــدى كــون طبيعــة تطبيقهــا يتطلــب وقتــا بالرغــم مــن إدراجهــا لحلــول ســريعة
كاللوحــات اإلرشــادية املتغي ــرة واملتنقلــة إلــى أنظمــة أجهــزة تعــداد ورصــد املركبــات ونظــام كامي ـرات املراقبــة املروريــة ،هــذه
املشــاريع التــي تــم تنفيذهــا خــال عــام ( .2010املركــز اإلعالمــي للنقــل)2011 ،
 بتنفيذ مشاريع تطبيق استـراتيجية أنظمة  ITSفي أبو ظبي لغاية 2011يحظـ�ى مركـ�ز أبـ�و ظبـ�ي إلدارة وسـ�ائل النقـ�ل ( )ADTMSبمكانــة هامــة فــي است ـراتيجية أنظمــة النقــل الذكيــة ،وذلــك ألنــه
يجمــع بي ــن الكثي ــر مــن خدمــات النقــل مثــل عمليــات الطــرق الســريعة وإشــارات املــرور والنقــل العــام فــي مــكان واحــد ،ومــن ثــم
ينهــض هــذا املركــز بالــدور املحــوري فــي أنظمــة النقــل الذكيــة مــع الجمــع بي ــن خدمــات املــرور وعمليــات النقــل العــام والســامة،
بــل وخدمــة التواصــل عنــد الضــرورة مــع الهيئــات الحكوميــة األخــرى مثــل الشــرطة واملطافــئ ،ومــن املنتظــر أيضــا أن تتيــح األنظمــة
املذكــورة إمكانيــة تبــادل املعلومــات علــى الفــور مــع العامــة ،ومــن الخدمــات املقــرر تقديمهــا البــث الضوئــي اآللــي باللغتي ــن العربيــة
واإلنجلي ــزية للتعريف بأوقات الرحالت الحالية واملعلومات ذات الصلة باالختناقات املرورية ،واإلشــعارات الحالية بالحوادث،
مـ�ع تقديـ�م كل البيانـ�ات مـ�ن خـلال إذاعـ�ة التوجيـ�ه علـ�ى الطـ�رق السـ�ريعة ( ،)HARكذلــك تــم ت ــركيب كامي ـرات املراقبــة ذات
الدوائـ�ر التلفزيونيـ�ة املغلقـ�ة ( ،)CCTVحيــث تــم تغطيــة أكث ــر مــن  81تقاطعــا عــن طريــق أكث ــر مــن  162كامي ـرا للمراقبــة متصلــة
بمركــز التحكــم عب ــر أليــاف بصريــة ،حيــث تقــوم بمراقبــة حالــة الحركــة املروريــة مــن خــال شاشــات عريضــة علــى الحائط وأجهزة
حواســيب وأجهــزة رقميــة للتوثيــق ،وهــذا املشــروع ســبق است ـراتيجية ITSاملوضوعــة عــام  2010وتعــود بدايتــه لســنة 2000
حيــث تطــور مــن نظــام Analogueإلــى النظــام الرقمــي ،كمــا تــم إدخــال نظــام لرصــد املخالفــات فــي عــام  2006لضبــط املخالفي ــن
املتجاوزي ــن لإلشــارات الحم ـراء الضوئيــة ،حيــث يقــوم هــذا النظــام بإرســال املعطيــات والصــور آنيــا حــال حــدوث املخالفــة إلــى
مركــز التحكــم بواســطة شــبكة األليــاف البصريــة أي ــن تجــري املعالجــة وت ــرسل إشــارات إلــى الشــرطة لتحري ــر املخالفــة القانونيــة
وفــرض العقوبــات والغرامــات املاليــة ،وكذلــك تــم وضــع أنظمــة ضمنيــة كنظــام رصــد الحــوادث الــذي يعالــج الصــور الرقميــة
ونظــام مراقبــة بيئيــة لغــازات العــوادم وشــبكة كامي ـرات مراقبــة وإشــارات إلكت ــرونية وأنظمــة إضــاءة وإطفــاء ومصــادر طاقــة
احتياطيــة ،وتــم ت ــركيب كامي ـرات مراقبــة داخــل أنفــاق املشــاة التــي وصلــت إلــى حوالــي  20نفقــا فــي نهايــة .2011
كمــا تقــرر تنفيــذ أنظمــة املالحــة النشــطة للمركبــات الســائرة وخدمــات معلومــات الويــب والهواتــف املتحركــة ،وذلــك
فــي إطــار است ـراتيجية ت ــركز علــى توفي ــر الوصــول الســلس إلــى املعلومــات مــن قبــل السائقي ــن ،كمــا ستشــمل أنظمــة  ITSعلــى
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الفتـ�ات عـ�رض الرسـ�ائل التفاعليـ�ة ( )DMSESاملقــرر عرضهــا أمــام نقــاط اختبــار الطــرق ،الســيما عنــد االقت ـراب مــن الجســور
والتقاطعــات بي ــن الطــرق الســريعة ،ومــع توســع مدينــة أبوظبــي نحــو املناطــق الحضريــة والجــزر املحيطــة ،تــم إنشــاء مراكــز
التحكــم املداريــة التــي تتولــى إدارة املــرور فــي مجــاالت محــدودة ،وهــي ت ــرتبط بمركــز التحكــم الرئي�ســي بواســطة شــبكة اتصــاالت
لتبــادل املعطيــات واملعلومــات املروريــة وتنســيق ب ـرامج أنظمــة اإلشــارات واللوحــات اإلرشــادية اإللكت ــرونية ،حيــث تــم إنشــاء
ثــاث مراكــز خــارج جزي ــرة أبوظبــي ومركــز داخــل أبوظبــي إلدارة مختلــف أنظمــة  ITSفــي شــارع الســام علــى طــول  15كلــم،
وكذلــك فــي إطــار التعــاون مــع شــرطة أبوظبــي( .تقاري ـراالستدامة ،تقري ـراالستدامة)2011 ،
 جتنفيذ مشاريع تطبيق استـراتيجية أنظمة  ITSفي اإلمارة إلى غاية نهاية 2012أنظمــة النقــل الذكيــة لغايــة  2012هــي فــي طــور التنفيــذ األول فهــي تنهــض بــدور مركــز املعلومــات الداعــم لتحــول أبــو
ظبــي إلــى نظــام نقــل متعــدد الوســائل ،علــى أن يخضــع للتطوي ــر ليصبــح شــبكة أبوظبــي للنقــل ،بحيــث تتوســع خدمــات هــذه
الشــبكة وتســتحدث طــرق نقــل جديــدة مثــل املت ــرو والقطــار الخفيــف ( )Tramخــال الســنوات املقبلــة ،فإنجــاز  ITSونظــام
النقــل متعــدد الوســائل فــي اإلمــارة قــد يف�ضــي إلــى نظــام نقــل ذ ـكـي ومتكامــل الخدمــات ،ممــا يــؤدي إلــى تحسي ــن جــودة الحيــاة
لقاطنــي اإلمــارة مــن خــال التخطيــط اآلنــي ملســارات الرحــات والتعريــف بحــاالت الحــوادث ،كمــا ســتدعم هــذه األنظمــة جهــود
التنميــة االقتصاديــة مــن خــال النقــل متعــدد الوســائل وتخفيــف االحتقــان املــروري عب ــر التخطيــط للمســارات البديلــة ،ومــن
املنظــور البيئــي ســتحظى هــذه األنظمــة باإلمكانيــات الالزمــة لتقليــل زمــن التوقــف ومــدى زمــن الرحــات ،وذلــك ببــث املعلومــات
عــن الطــرق املثاليــة للتنقــل وعــن الحالــة املروريــة.
وقد شهد عام  2012تدشيـن أربعة مشاريع كبـرى لتنفيذ  ،ITSيتم استكمالها خالل السنوات املقبلة ،وهذه املشاريع
هي( :تقاريـر االستدامة ،2012 ،صفحة )25
	-مشـ�روع االقتفـ�اء بالبلوتـ�وث ( :)Blue Macهــذا املشــروع عبــارة عــن ب ــرنامج مبتكــر يق�ضــي بت ــركيب أجهــزة اقتفــاء
فــي نقــاط مروريــة مختلفــة فــي مدينــة أبــو ظبــي ،علــى أن ت ــرصد تلــك األجهــزة إشــارات البلوتــوث املنبعثــة مــن املركبــات
وتعمــل علــى اقتفائهــا ،وتوفي ــر املعلومــات بشــأن زمــن الرحلــة علــى الطــرق والحالــة املروريــة.
	-تطبيــق  I- Tinsاملــروري :عملــت دائــرة النقــل علــى تطوي ــر تطبيــق مناســب ملواقــع الويــب والهواتــف املتحركــة مــن
اجــل التخطيــط اآللــي للطــرق ،وهــو تطبيــق يســمح ملســتخدميه بمعرفــة البيانــات املروريــة اآلنيــة والتخطيــط للطــرق
اســتنادا إلــى زمــن الرحلــة واملســافة املقطوعــة باملركبــة ،واألنمــاط املروريــة الســابقة لطريــق الرحلــة ،ومــن املقــرر
تحقيــق التكامــل بي ــن تطبيــق  I- Tinsوبوابــة «درب» اإللكت ــرونية.
	-التوسـ�ع فـ�ي دو ائـ�راملر اقبـ�ة املتلفـ�زة املغلقـ�ة ( :)CCTVتواصــل الدائــرة مســاعيها لتحسي ــن  ITSمــن خــال التوســع
فـ�ي أنظمـ�ة مراقبـ�ة الحالـ�ة املروريـ�ة بأنظمـ�ة الكامي ـ�رات ذات الدوائـ�ر املغلقـ�ة املتلفـ�زة ( ،)CCTVوذلــك بالتعــاون مــع
مراكـ�ز املراقبـ�ة والتحكـ�م فـ�ي عمـ�وم اإلمـ�ارة ،وتخضـ�ع معلومـ�ات املـ�رور اآلنيـ�ة الـ�واردة عب ـ�ر أنظمـ�ة ( )CCTVلــإدارة
فــي مراكــز اإلدارة املروريــة ،بالتنســيق مــع شــرطة أبــو ظبــي وخب ـراء إدارة املــرور حرصــا علــى مراقبــة حــاالت الحــوادث
واالضطرابــات املروريــة وبــث معلوماتهــا إلــى السائقي ــن وأصحــاب الشــأن.
	-تجديــد مراكــزإدارة املــرور :بــدأت أعمــال التجديــد والتطوي ــر فــي بنايــة مركــز العمليــات لــإدارة املروريــة خــال عــام
 ،2012وتشــتمل عمليــة التخطيــط والتصميــم علــى األخــذ بممارســات األبنيــة الخض ـراء وفــق معايي ــر «القيــادة فــي
اســتخدامات الطاقــة والتصميــم البيئــي» (معايي ــر  ،)LEEDكمــا تســعى الدائــرة إلــى إيجــاد بيئــة عمــل ت ـراعي اعتبــارات
الصحــة والســامة واإلنتاجيــة ،بمــا يشــجع علــى التعــاون بي ــن أعضــاء فريــق العمــل املعنــي بأنظمــة النقــل الذكيــة،
ويتــم إنجــاز أعمــال التجديــد والتطوي ــر قبــل حلــول نهايــة عــام .2013
 دتنفيذ مشاريع تطبيق استـراتيجية  ITSخالل سنة 2013فــي عــام  2013نفــذت دائــرة النقــل العديــد مــن حلــول النقــل الذ ـكـي لزيــادة كفــاءة طــرق أبوظبــي لتيسي ــر تفاعــل السائقي ــن
وإشــارات املــرور لالحتياجــات الفعليــة ،ويوفــر نظــام إحصــاء مــرور الســيارات علــى الطــرق الرئيســية املكــون مــن  175محطــة
إحصــاء مــرور موزعــة علــى الطــرق الرئيســية لإلمــارة ،بيانــات فعليــة لتحسي ــن إدارة املــرور ،ويشــمل نظــام مراقبــة املــرور
املســتخدم فــي مدينــة محمــد بــن زايــد نشــر إشــارات مــرور /منشــأة ذكيــة ومتكاملــة تقلــل مــن املــرور ،كمــا نشــرت دائــرة النقــل
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الفتــات رســائل إلكت ــرونية متنوعــة فــي أنحــاء مدينــة أبوظبــي تحــذر ســائقي الســيارات والدراجــات البخاريــة مــن أماكــن االختنــاق
املــروري وأماكــن انســداد الطــرق واإلنشــاءات والطقــس والحــوادث حتــى يمكنهــم تغيي ــر مســارهم ،إضافــة إلــى ذلــك بــدأت دائــرة
النقــل تحديــث وتوســيع شــبكة اتصــاالت حلــول النقــل الذ ـكـي التــي تشــمل نحــو  200كلــم مــن األليــاف الضوئيــة والوصــات
الالســلكية ،ويخضــع مركــز إدارة املــرور فــي جزي ــرة أبوظبــي لعمليــة إعــادة تطوي ــر كب ــرى لضمــان اســتيعابه لألنظمــة الجديــة،
وزيــادة عــدد املوظفي ــن لضمــان املراقبــة واإلدارة املســتمرة للمــرور فــي جزي ــرة أبوظبــي واملناطــق املحيطــة( .تقاري ـراالستدامة،
 ،2013صفحــة )19
 هتنفيذ مشاريع تطبيق استـراتيجية  ITSخالل سنة 2014نذكر أهمها( :تقاريـراالستدامة ،2014 ،الصفحات )30-29
	-مركز إمارة أبو ظبي إلدارة النقل في مرحلة اإلسناد للتنفيذ ،وهو متوقف على موافقة املجلس التنفيذي؛
	-تجهي ــز مراكــز إدارة حركــة املــرور ومراكــز التحكــم فــي جزي ــرة أبــو ظبــي للتحقــق مــن اســتيعاب النظــم الجديــدة ولزيــادة
عدد العاملي ــن بها؛
	-اســتمرار عمليــات اإلنشــاء فــي كل مراكــز إدارة حركــة املــرور ومراكــز التحكــم فــي العي ــن ومدينــة محمــد بــن زايــد ،ومــن
املقــرر االنتهــاء مــن األول فــي عــام  2015والثانــي 2017؛
	-االنتهاء من نظام  I-TINSوإطالق تطبيق «درب» على الهواتف املتحركة؛
	-تصميـ�م وتنفيـ�ذ نظـ�ام إدارة حركـ�ة املـ�رور فـ�ي املناطـ�ق العمرانيـ�ة ( )UTCلجزي ــرة أبــو ظبــي ،ومــن املقــرر االنتهــاء منــه فــي
عــام 2015؛
	-التوســع فــي املراقبــة بالفيديــو وفــي شــبكة االتصــاالت ذات األليــاف الضوئيــة فــي مناطــق أبــو ظبــي العمرانيــة ،ومــن
املقــرر االنتهــاء مــن ذلــك فــي عــام 2018؛
	-التوسع في إشارات الرسائل املتغيـرة في مناطق أبو ظبي العمرانية ،ومن املقرر االنتهاء من ذلك في عام 2018؛
	-تـركيب البنية التحتية املعلوماتية في مدينة محمد بن زايد ،ومن املقرر االنتهاء من ذلك في عام 2017؛
	-التخطيط للبنية التحتية املعلوماتية في العيـن ومن املقرر االنتهاء من تنفيذها بالكامل بحلول عام 2019؛
	-مواصلة أعمال التنفيذ لنظام قياس الحركة املرورية في كل أرجاء اإلمارة ،ومن املقرر االنتهاء منه بحلول عام .2016

خاتمة

إن إمــارة أبــو ظبــي ممثلــة فــي دائــرة النقــل ألبــو ظبــي ،مــن أجــل تطوي ــر هــذا القطــاع ،وتماشـ ًـيا مــع رؤيــة أبــو ظبــي ،2030
ً
ً
واضحا بإدارة االستدامة
وعمال منها على تحقيق ميثاق التنمية املستدامة التابع لالتحاد الدولي للنقل العام ،أبدت الت ـز ًاما
وتقديم التقاري ــر ،من أجل املساهمة في بناء نظام نقل مستدام ،من خالل تطبيق مجموعة من االست ـراتيجيات التي تعتمد
علــى وســائل تكنولوجيــة متطــورة ،تمثلهــا أنظمــة نقــل ذكيــة مختلفــة وعديــدة ،فقــد وضعــت الدائــرة است ـراتيجية خاصــة بهــذه
األنظمــة فــي عــام  ،2010تنفــذ علــى مــدى  5ســنوات وتنــدرج ضمــن رؤيــة الدائــرة والخطــة الشــاملة للنقــل الب ــري وخطــة أبــو
ظبــي  ،2030وذلــك بتخصيــص إدارة خاصــة بهــا ،وقــد احتــوت علــى العديــد مــن املشــاريع ،التــي تدعــم التطوي ــر والرقــي العالمــي،
وتضــم االست ـراتيجيات عــدة ب ـرامج محوريــة متكاملــة تشــمل تطبيــق أنظمــة إدارة حركــة املــرور فــي الطــرق ،إدارة املــرور فــي
املــدن ،أنظمــة توفي ــر املعلومــات وإدارة املواصــات العامــة ،أنظمــة إدارة أعمــال الطــرق ،وأنظمــة إدارة الشــحن الب ــري ،كمــا
ركــزت علــى أنظمــة الربــط التقنــي بي ــن وســائل النقــل ،لكــن ســبق هــذه االست ـراتيجية تطبيــق بعــض األنظمــة خاصــة مــا يتعلــق
بالتحكــم املــروري عــن طريــق شــبكة اتصــاالت ،ورصــد وتحليــل شــبكة النقــل فــي اإلمــارة عــن طريــق التقنيــات العامليــة املتطــورة،
كاملجسـ�ات والكامي ـرات ،...و رغــم التطــور الهائــل املحقــق فــي اإلمــارة فــي هــذا املجــال ،ال ت ـزال تســعى الســتخدام أنظمــة وتقنيــات
ذات تكنولوجيــا عاليــة ،للتحكــم والســيطرة أكث ــر علــى شــبكة املــرور والقضــاء علــى مشــاكلها ،وكــذا تحقيــق قطــاع نقــل متطــور
يصــل للعامليــة .هــذا مــا أكــده حضــور وفــد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي املؤتمــر العالمــي للطــرق فــي نوفمب ــر  ،2015الــذي
يب ــرز مســاهمتها فــي تطوي ــر الطــرق عامليــا ،وكــذا توقيعهــا ملذكــرة التفاهــم مــع بيــارك الســتضافة املؤتمــر العالمــي للطــرق لعــام
 ،2019مــا هــو إال مؤشــر يبي ــن مكانــة إمــارة أبــو ظبــي ،فــي مجــال التحكــم والســيطرة علــى شــبكة املــرور داخــل وخــارج اإلمــارة.
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ABSTRACT
This research paper aims to clarify the concept of sustainable transport and highlight the most important strategies and policies for its development in accordance with the principles of sustainability, this sector
that plays a fundamental role in development in its various dimensions at all regional and global levels, by
facilitating exchanges, and remains the basis for large-scale infrastructure projects, that comes in support
of rapid movement towards sustainable development. This led to the emergence of a new term, which is
sustainable transport, which is considered a great warning to countries, especially developing countries, of
the need to adopt effective strategies and policies.
The study concluded with the presentation of the first Arab experience in the field of modernization
and development of road transport activities embodied by the Emirate of Abu Dhabi as the most important
emirate in the United Arab Emirates represented by the Abu Dhabi Department of Transport, which showed
a clear commitment to present reports related to the application of principles and indicators of sustainability, in line with the vision Abu Dhabi 2030, and in pursuit of the International Public Transport Union’s
Charter for Sustainable Development, in order to contribute to building a sustainable transport system and
achieving an information infrastructure, by implementing a set of strategies that depend on advanced technological means.
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