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نرشت من قبل

مرشوع النقل املستدام ىف املناطق الحرضية
يدعــم هــذا املــروع صنــاع القــرار عــى مســتوى العــامل ىف
تخطيــط حلــول للنقــل املســتدام واملبتكــر وتنفيذهــا حيــث
يوفــر املــروع منصــة معرفيــة شــاملة ،وتنميــة للقــدرات،
ومشــورة عمليــة ،وفــرص للتشــبيك .ففــى خــال الخمســة عــر
عا ًمــا املاضيــة ،اســتفاد أكــر مــن خمســة آالف مــن صنــاع الق ـرار
واملخططــن والطــاب مــن عروضنــا التدريبيــة .كــا قمنــا
بإنتــاج مكتبــة غنيــة مــن املراجــع والوثائــق الفنيــة ودراســات
الحالــة وأوراق الحقائــق وملخصــات السياســات وقوائــم للق ـراءة.
جميــع املســتندات متاحــة مــن خــال صفحتنــا اإللكرتونيــة مــع
مجموعــة مــن الصــور الشــاملة وقنــاة للفيديــو.
ندعوك الستخدامها ونرشها!
http://www.sutp.org

هذه نسخة
تسعى الوكالة األملانية للتعاون الدويل )  ( GIZوالبنك اإلسالمي للتنمية
منفردتني ومجتمعتني إىل تعزيز النقل والتنقل الحرضي املستدام
وتطوير أنظمة نقل حرضية مستدامة .ويشمل التعاون بني الوكالة
والبنك تنظيم سبع دورات تدريبية ،شارك فيها أكرث من  180ممثال من
 35بلدا ،خالل السنوات األربع املاضية, .وتُعد مبادرات بناء القدرات
هذه خطوة أوىل واعدة عىل طريق دعم عمل أكرث استدامة وفعالية
يف قطاع النقل الحرضي ،من أجل حفز التنمية املستدامة للمناطق
الحرضية واالقتصادات الوطنية .ونتيجة للتجارب والتحديات املامثلة
التي تبادلها املشاركون ،ومن أجل س ّد نقص البيانات يف هذا القطاع
عىل املستوى اإلقليمي ،أع ّد البنك اإلسالمي للتنمية والوكالة األملانية
للتعاون الدويل تقريرا بعنوان «املدن الكبرية  -التحديات الكربى:
النقل الحرضي املستدام يف املدن الكربى يف الرشق األوسط وشامل
أفريقيا » )رابط( .والتقرير مبثابة إضافة جديدة لهذه السلسلة من
منتجات املعرفة .ويبحث البنك اإلسالمي للتنمية والوكالة األملانية
للتعاون الدويل عن مزيد من الفرص لتوسيع رشاكتهام الواعدة لتشمل
التحديات األخرى التي يواجهها العامل يف قطاع النقل.

نبذة عن املؤلف
بول بارتر هو باحث واستشارى وكاتب ومدرب ىف مجال سياسات النقل
ويتمتع بخربة واسعة النطاق ىف العديد من موضوعات النقل الحرضى،
غري أنه أوىل تركيزا ً متزايدا ً خالل العقد األخري لسياسات انتظار السيارات
بالشوارع باملناطق املحلية وكيف ميكن لهذه السياسات أن تؤدى
إىل تحسني الوصول إىل أهداف النقل املستدام .وكان بارتر الباحث
الرئيىس ومؤلف تقرير «سياسة انتظار السيارات ىف املدن اآلسيوية»
الصادر عن بنك التنمية اآلسيوى عام  .2011كام قدم إسهامات غنية ىف
مجال سياسات انتظار السيارات للعديد من حكومات املدن الكربى
بالهند وإندونسيا والصني بصفته استشارى للعديد من املنظامت
الدولية كالبنك الدوىل وهيئة هيئة التعاون الدوىل األملاىن .وقدم بارتر
التدريبات حول إدارة وإصالح نظم انتظار السيارات ىف العديد من
املدن بقارة آسيا وكذلك من خالل الندوات واملحارضات التى اعتاد أن
يلقيها عرب شبكات اإلنرتنت (الويبنار) .كام يعمل بارتر كأستاذ مساعد
ىف كلية ىل كوان يو للسياسة العامة بجامعة سنغافورة الوطنية ،والتى
يدرس فيها سياسات النقل الحرضى .ملزيد من املعلومات حول كتابات
بارتر ،يرجى زيارة مدونة " "Reinventing Parkingعىل الرابط التاىل:
.http://www.reinventingparking.org

شكر وتقدير
نود أن نشكر كل من تفضل مبراجعة النسخ السابقة من هذا الدليل،
ونخص بالذكر تحديدًا فيدانت جويال ومايكل كودرانسىك وفرانك
تشليرش جيسرت وكارلوسفيليب باردو ومانفرد بريثوبت.
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إخالء املسؤولية

حقوق الطبع والنرش

تستند النتائج والتفسريات واالستنتاجات املوضحة ىف هذا الدليل عىل
املعلومات التى جمعتها هيئة هيئة التعاون الدوىل األملاىن ومستشاريها
ورشكائها واملساهمون فيها.

يجوز إعادة نرش اإلصدار الحاىل كله أو جزء منه بأى شكل كان لألغراض
التعليمية أو غري الربحية بدون الحصول عىل إذن خاص من صاحب
حقوق النرش والطبع رشيطة ذكر املصدر .وتفضل هيئة التعاون
الدوىل األملاىن تلقى نسخة من أى إصدار يستخدم هذا الدليل الصادر
عن هيئة التعاون الدوىل األملاىن كمصدر .ال يجوز استخدام هذا
الدليل ألغراض إعادة البيع أو ألى أغراض تجارية من أى نوع.

وعىل الرغم من ذلك ال تضمن هيئة التعاون الدوىل األملاىن دقة اكتامل
املعلومات ىف هذا املستند وال تعترب مسئولة عن أية أخطاء أو إغفاالت أو
خسائر تنشأ عن استخدامه.
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نبذة عن هذا الدليل
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.1مقدمة ونظرة عامة
هل تتسم ساحات انتظار السيارات بالشارع ىف منطقتك بالفوىض
وتتسبب ىف كثري من املشاجرات؟ هل هذا يجعل الشوارع خطرة؟ هل
يتم انتظار السيارات عىل األرصفة؟ هل يصعب إيجاد مكانًا إليقاف
السيارات؟ هل املساحة املتاحة بالشارع للمشاة وراكبى الدراجات
ووسائل النقل العام غري كافية؟
ال تقبل بهذه الظروف! يرشح هذا الدليل بلغة بسيطة غري فنية كيف
ميكن تحسني هذا الوضع.

 1.1الرس وراء نجاح انتظار السيارات بالشوارع هو اإلدارة
الجيدة
إن الحل ملعظم مشاكل انتظار السيارات ليس حالً معقدا ً أو مكلفًا .الحل هو
إدارة انتظار السيارات ىف الشوارع بصورة أفضل.
إن اإلدارة الجيدة النتظار السيارات بالشوارع ميكن أن تقىض عىل فوىض
انتظار السيارات بالشوارع .حيث متكن الشوارع من أن تؤدى وظيفتها بكفاءة
أكرث وأن تصبح أماكن أفضل ،فهى تجعلها أكرث أماناً.
إن إدارة انتظار السيارات تعود بالنفع عىل التجارة املحلية واألهاىل وخدمات
النقل بالحافالت ومستخدمى الدراجات واملشاة ومستخدمى املركبات عىل
اختالف أنواعها ،فضالً عن أنها تساعد عىل استغالل مساحة الشارع بكفاءة
وإنصاف .ومن شأن إدارة انتظار السيارات بالشوارع الحد من املشكالت املرورية
عىل املستوى املحىل بتكلفة زهيدة وتقليل املشاجرات التى تنتج عن ذلك.
تساعد منظومة إدارة انتظار السيارات ىف الشوارع املنظومة األشمل النتظار
السيارات خارج الشارع (الجراجات الخاصة) وتشجع املزيد من استدامة النقل
الحرضى.
وتؤدى تلك العملية إىل جميع تلك الفوائد بتكلفة بسيطة وأحيانًا تنجح كذلك
ىف تحقيق فائض ىف اإليرادات.
إن اإلدارة الناجحة النتظار السيارات بالشوارع رضورية لكل منطقة مزدحمة ىف
كل مدينة.

 2.1ملن نوجه هذا الدليل؟
خصيصا للمسؤولني الحكوميني عىل املستوى املحىل
إن هذا الدليل موجهة
ً
املسئولني عن تنظيم انتظار السيارات ىف املناطق الحرضية.
كام يستهدف هذا الدليل كل األشخاص الذين يعملون ىف مجال اإلدارة
الحرضية ،ال سيام إدارة الطرق والشوارع ،والتخطيط والتصميم الحرضى،
وصياغة خطط وسياسات النقل.
ويكون لهذا الدليل صلة خاصة باألماكن التى تكون قدرات إدارة انتظار
السيارات بها محدودة نتيجة لنقص الخربة أو املعرفة ،أو نتيجة لنقص
العامل املخصصني إليقاف السيارات ،أو لغياب االهتامم بسياسات
انتظار السيارات ىف املاىض.

إن املدن التى تطبق أساليب متقدمة إلدارة انتظار السيارات ليست
ضمن الفئات املستهدفة الرئيسية من هذا الدليل ،غري أن مثل هذه
األماكن ميكن أن تستفيد منه.

 3.1أنواع انتظار السيارات
من املمكن أن نجد عدة أشكال النتظار السيارات ،غري أن هذا الدليل
يركز عىل شكلني رئيسيني وأربعة أنواع رئيسية من انتظار السيارات (انظر
الجدول .)1
الشكل األول مييز بني انتظار السيارات بالشوارع وانتظار السيارات
ىف أماكن غري الشوارع .فانتظار السيارات ىف الشوارع يحدث ىف األماكن
التى يحق للمواطنني السري فيها ،وهى سهل إيجادها ويتم الدخول إليها
من الشارع ،أما انتظار السيارات ىف أماكن غري الشارع فيتم الدخول

املربع  :1ما املقصود بإدارة مواقف السيارات؟
يعــرف معهــد فيكتوريــا لسياســات النقــل مصطلــح إدارة
مواقــف الســيارات عــى أنــه «عمليــة تشــتمل عــى العديــد
مــن االســراتيجيات التــى تشــجع اســتخدام مرافــق انتظــار
السياســات القامئــة بكفــاءة أكــر ،وتحســن الخدمــات املقدمــة
إىل مســتخدمى تلــك املرافــق ،وتطويــر تصميــم املرافــق مبــا
يــؤدى الغــرض منهــا عــى نحــو أفضــل».
تؤثــر إدارة انتظــار الســيارات بالشــارع عــى طريقــة وموقــع
وتوقيــت ومــدة وقــوف الســيارات بالشــارع لضــان اســتغالل
األماكــن املخصصــة النتظــار الســيارات بفعاليــة ومبــا يتــاىش
مــع األهــداف العامــة للشــارع واملنطقــة ومنظومــة النقــل
ككل.وتتضمــن األهــداف املحــددة لتلــك العمليــة توزيــع
املســاحات املتاحــة باعتــدال وتوفــر شــوارع تتمتــع باالنتظــام
والكفــاءة ومنــع وقــوع أيــة آثــار ســلبية متــس املــرور أو النقــل
العــام أو املشــاة أو راكبــى الدراجــات .أمــا عــى النطــاق
األشــمل ،ميكــن أن تشــتمل أهــداف إدارة مواقــف الســيارات
– مبــا ىف ذلــك إدارة مرافــق انتظــار الســيارات – عــى إدارة
الطلــب عــى النقــل ،ومراعــاة عوامــل الحيويــة االقتصاديــة ،أو
تفضيــل فئــات محــددة مــن املســتخدمني .وهنــاك مجموعــة
عريضــة مــن األدوات املســتخدمة لتحقيــق أهــداف إدارة
انتظــار الســيارات بالشــارع مثــل وضــع عالمــات تحــدد األماكــن
املســموح أو املحظــور انتظــار الســيارات بهــا ،وتصميــم
مســاحات مخصصــة النتظــار الســيارات مــع تصميــم مــا
يتصــل بهــا مــن مرافــق وإشــارات ،وتقييــد إمكانيــة وصــول
بعــض الفئــات بعينهــا ،وتحديــد فــرات زمنيــة لالنتظــار،
وفــرض رســوم عــى انتظــار الســيارات ،وضــان االلتــزام
بجميــع تلــك اإلجــراءات ومتابعــة تنفيذهــا بنجــاح.
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جدول  :1أنواع مواقف انتظار السيارات بناء عىل معيارين رئيسيني
خاصة
(مفتوحة للفئات املستحقة فقط أو للجمهور فقط لفرتة طويلة)

مفتوحة للجمهور لفرتة قصرية
انتظار السيارات

مواقف عامة النتظار السيارات ىف الشارع

مواقف خاصة النتظار السيارات ىف الشارع:
مخصصة للسكان فقط ،مخصصة لحاملني التصاريح فقط،
خاص ًة املحجوزة ىف الشوارع.

انتظار السيارات ىف الشوارع العامة:

مرافق خاصة النتظار السيارات

معظم مواقف انتظار السيارات ىف املرافق العامة التابعة للبلدية،
املرافق العامة النتظار السيارات التابعة للقطاع الخاص( ،بغض
النظر عن شكلها ،وبغض النظر عام إذا كانت مرتبطة باملبنى أم ال).

مرافق النتظار السيارات مخصصة للمستأجرين فقط،
مرافق النتظار السيارات مخصصة للموظفني فقط،
مرافق النتظار السيارات مخصصة للعمالء فقط،
مرافق النتظار السيارات مخصصة للسكان فقط،

ىف الشارع
مرافق انتظار
السيارات

إليها من خالل طرق خاصة (وميكن وضع حواجز بها من أجل تطبيق
نظم رسوم مقابل انتظار السيارات) ،وىف غالبية األحيان ال تكون مرئية
من الشوارع العامة .فيمكن أن تكون داخل بنا ًء ما (تحت األرض ،أو
عىل مستوى سطح األرض ،أو فوق سطح األرض) ،أو يجوز أيضاً أن
تكون ىف ساحات مفتوحة كاملواقف السطحية.
والشكل الثاىن مييز بني ساحات االنتظار العامة (والتى تفتح أبوابها
أمام عموم املواطنني حتى ىف حاالت االنتظار قصري املدة) وساحات
االنتظار الخاصة (وهى الساحات املحجوزة لفئات محددة من
املستخدمني كاألهاىل أو املستأجرين).

الشكل  :1مرافق مخصصة النتظار السيارات ىف تولوز.
© أندريا برودوس
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الشكل  :2مرافق عامة مخصصة النتظار السيارات ىف بانكوك.
© سانثوش كودوكوال
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يتسم اإلطار السابق بالبساطة ،ولكن تظل هناك بعض املناطق
الرمادية التى يجب علينا إدراكها:
 nإن انتظار السيارات بالشوارع ولكن داخل مساحة مسورة يعترب أشبه
بانتظار السيارات ىف مرافق انتظار خاصة أكرث من إيقافها بالشوارع.
 nإن ساحات انتظار السيارات التى تفتح أبوابها أمام العامة فقط عىل
أساس طويل األجل (مثال :من خالل اشرتاكات شهرية أو سنوية) أكرث
قربًا إىل ساحات االنتظار الخاصة منها إىل ساحات االنتظار العامة.
 nهناك بعض أماكن االنتظار املخصصة كساحات انتظار خاصة (مثل:
الساحات املخصصة النتظار العمالء فقط أمام املحال التجارية)
ميكن أن تكون ىف حقيقة األمر أكرث شب ًها بساحات االنتظار العامة إذا
مل متنع برصامة وقوف السيارات األخرى لغري العمالء.
 nأصبح من األسهل اآلن استخدام أماكن االنتظار الخاصة النتظار
السيارات بصفة عامة من خالل الرشكات الجديدة املعتمدة
عىل تطبيقات املحمول والتى تتيح للعائالت أو الرشكات السامح
للجمهور باستخدام املساحات الخاصة املخصصة إليقاف
سياراتهم لفرتات قصرية من الزمن مقابل أجر محدد.
خصيصا ىف الشوارع النتظار السيارات ،ومساحات
الشكل  :3مساحات محجوزة
ً
عامة محجوزة ت ُستخدم كمساحات مشرتكة بني السيارات هايدلربغ.
© كيفن كورفامن

يرجى املالحظة هنا أن مرافق انتظار السيارات التى تستخدم لهذا الغرض
ميكن أن تكون مملوكة إما للقطاع الخاص أو القطاع العام ولكن هذا ال
يشكل ىف املعتاد أى فارق ىف هذه الحالة.

الشكل  :4املرافق الخاصة املخصصة النتظار السيارات ىف املناطق غري السكنية ىف بانكوك © .فيدانت غويال
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 4.1عىل ماذا يركز هذا الدليل؟
يركز هذا الدليل بصفة رئيسية عىل أسس إدارة انتظار السيارات ىف
الشوارع؛إن اإلدارة األفضل النتظار السيارات بالشوارع هى املفتاح
لنجاح هذه العملية عىل نطاق واسع .وتتعرث العديد من الجهود املبذولة
لوضع سياسات عريضة النطاق لتنظيم وإدارة انتظار السيارات بالشوارع
نتيجة لسوء اإلدارة أو عدم اإلميان بهذا النوع من اإلدارة .ومن شأن
االستجابات غري الجيدة ملشكالت انتظار السيارات بالشارع دفع منظومة
انتظار السيارات بأكملها إىل مسارات غري مجدية وغري مستدامة.
يخاطب هذا الدليل الجمهور عىل املستوى الدوىل ،وخصوصاً
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

عىل الرغم من أن هذا الدليل يتناول انتظار السيارات والدراجات
البخارية ،إال أنه يتناول ىف أقسام معينة منه األنواع األخرى من
السيارات مثل سيارات البضائع واألجرة والسيارات التى ال تعمل
مبحرك وكذلك االستخدامات األخرى ملساحات الشوارع ،مبا ىف ذلك
الباعة املتجولني.

 5.1عواقب ضعف إدارة انتظار السيارات بالشوارع
إذا ازداد الطلب عىل مواقف السيارات دون زيادة ىف التحسينات الالزمة
ىف إدارة إنتظارها ،ميكن أن يؤدى ذلك إىل تفاقم مشكالت انتظار
السيارات ىف الشوارع (األشكال  5و 6و.)7

الشكل  :7 ,6 ,5مواقف انتظار السيارات التى تعيق الحركة ىف الشارع ىف عامن واألردن وكييف وأوكرانيا وبكني والصني.
© أندريا برودوس ،مانفريد بريثاوبت وبول بارتر)
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وفيام يىل بعض املشاهد املعتادة ىف تلك الحالة:
 nالشوارع التجارية هى أول ما متتلئ بالسيارات والدراجات البخارية
والتى نجد الكثري منها ىف وضع انتظار عىل جانبى الطرق أو األرصفة
املنخفضة أو حتى ممرات املشاة ،مام يعوق حركة الحافالت والحركة
املرورية عمو ًما ويجرب املشاة عىل السري ىف املساحات الخطرة التى
تتبقى ما بني السيارات املتوقفة واملركبات املتحركة عىل الطريق.
« nيظن الجميع» أن «املنطقة» تعاىن من «نقص» ىف مواقف
السيارات ،غري إن قليلون هم من يالحظون أن مرافق انتظار
السيارات القريبة دامئًا تحتوى عىل مساحات شاغرة وال متتلئ ابدا ً.
 nوىف بعض األحيان تعاىن املناطق السكنية القدمية عند حلول
املساء من انتشار حاالت االنتظار غري القانوىن املعيق للحركة
بالشوارع واملامىش وحتى عىل املساحات الخرضاء.
 nمن املمكن أن تتصاعد حدة الخالفات بني األفراد حول أماكن االنتظار لتصل
إىل حد العنف .عىل سبيل املثال ،أدت العديد من الشجارات التى وقعت ىف
مدينة دلهى حول أماكن االنتظار ىف السنوات األخرية إىل حدوث وفيات.
ال ميثل االنتظار الفوضوى غري املنظم للسيارات مضايقة أو عدم
راحة فقط:
 nيؤدى سوء إدارة انتظار السيارات بالشوارع إىل تقويض السالمة
وسبل العيش وتكبد تكاليف كثرية نتيجة الزدياد معدالت التكدس
املرورى وتعطل وسائل النقل العام.
 nحتى ىف األماكن حيث توجد ساحات انتظار منظمة جيدًا ،ميكن
أن يتسبب انتظار السيارات بالشارع ىف التكدس املرورى إذا كان
املسؤولون عن إدارة ساحات االنتظار يسمحون بامتالء ساحات
االنتظار عىل نحو كامل أو شبه كامل (انظر القسم .)4-2
 nإن امتالء ساحات انتظار السيارات إىل حد التشبع يدفع األشخاص
إىل افرتاض وجود نقص ىف ساحات االنتظار حتى وإن مل يكن هناك
أى عجز (انظر القسم .)1-2
 nيؤدى سوء إدارة انتظار السيارات بالشارع إىل فتح املجال أمام
التحصيل غري الرسمى للرسوم عن طريق أفراد غري مخولني – أو
()1
حتى أفراد العصابات – من أجل سد الفراغ (انظر القسم .)2-5

 6.1مزايا اإلدارة الناجحة النتظار السيارات بالشوارع
تعود اإلدارة الفعالة النتظار السيارات بالشارع بالعديد من املزايا
امللموسة ،مام يحد من املشكالت املذكورة أعاله .وتتحقق تلك املزايا
عن طريق حث بعض سائقى السيارات عىل تغيري السلوكيات التى
يتبعونها عند ترك سياراتهم ىف وضع االنتظار تغي ًريا طفيفًا (أو جوهريًا)
أو تغيري خيارات االنتقال لديهم (انظر املربع  2والقسم .)3-2
()1

راجع املقالتني اللتني كتبهام بول بارتر ىف املوقع اإللكرتوىن « »Reinventing Parkingوالتى
نرش أوالهام بعنوان « »Parking protection racketsىف يناير :2012

http://www.reinventingparking.org/2012/01/parking-protection-rackets.html
ونرش األخرى بعنوان « »Gangsters in Indonesian Parkingىف مايو :2012
http://www.reinventingparking.org/2012/05/gangsters-in-indonesian-parking.html

املربع  :2إدارة انتظار السيارات ىف شوارع التسوق
تحــرص إدارة انتظــار الســيارات ىف شــوارع التســوق عــى منــح
األولويــة للمتســوقني.
ويكمــن الهــدف الرئيــى هنــا ىف إبعــاد الســيارات التــى تقــف ىف
أماكــن االنتظــار لف ـرات طويلــة (وهــى الســيارات التــى ميكلهــا
املوظفــون ىف األغلــب) عــن أفضــل األماكــن الصالحــة النتظــار
الســيارات بالشــارع ،إذ ال شــك أن الســاح لتســعة متســوقني
بإيقــاف ســياراتهم ىف أحــد أماكــن االنتظــار الرئيســية بالشــارع
عــى مــدار اليــوم يعــود بفائــدة أكــر بكثــر عــى مرشوعــات
البيــع بالتجزئــة مــا لــو كانــت املســاحة ذاتهــا قــد خصصــت
إليقــاف ســيارة واحــدة تخــص أحــد املوظفــن طــوال اليــوم.
ولعــل أفضــل وســيلة لتحقيــق ذلــك هــى فــرض الرســوم عــى
الســيارات التــى تقــف ىف أماكــن االنتظــار ،إذ أن فــرض رســوم
بســيطة حتــى يســاعد عــى إبعــاد غالبيــة الســيارات التــى تقــف ىف
ســاحات االنتظــار لفـرات طويلــة ودفــع أصحابهــا للجــوء لخيــارات
أخــرىأنســبكالوقــوفىفمرافــقانتظــارالســياراتغــراملزدحمــة.
وأحيانًــا مــا تــؤدى إدارة مواقــف الســيارات كذلــك إىل دفــع
أصحــاب الســيارات للقــدوم ىف أوقــات أقــل ازدحا ًمــا خــاف
أوقــات الــذروة .ويحتمــل أن يــؤدى ذلــك إىل دفــع عــدد قليــل
الســتخدام وســائل مواصــات أخــرى .ومــع ذلــك ،ينبغــى مراعــاة
عــدم فــرض قيــود تدفــع األفــراد لتجنــب املنطقــة بأرسهــا.
تؤدى إدارة انتظار السيارات إىل تحسني جودة املعيشة .لعل
امليزة األكرث وضو ًحا التى تعود من إدارة انتظار السيارات الناجحة
هى االنخفاض الرسيع ىف عدد حاالت االنتظار الفوضوى التى تشل
ٍ
عندئذ تنظيم انتظار السيارات بحيث يصبح أكرث
حركة املرور .وميكن
متاش ًيا مع األهداف املنشودة من الطرق ،مبا ىف ذلك توفري مساحات
عامة أكرث رحابة وتهيئة ظروف أفضل للمىش وركوب الدراجات وتيسري
الوصول إىل مواقف ومحطات وسائل النقل العام .وال شك أن تحسني
أساليب إدارة انتظار السيارات ميكن أن يؤدى إىل تحفيف االزدحام
املرورى إىل حد كبري (انظر القسم .)4-2
ميكن تقليل النزاعات حول ساحات االنتظار إىل درجة كبرية .يساعد
هذا النوع من اإلدارة عىل تخفيف حدة اإلحباط التى يشعر بها
املواطنون يوم ًيا والقضاء عىل الدور الذى تلعبه األطراف غري الرسمية
أو العنارص اإلجرامية وتعزيز الثقة ىف منظومة انتظار السيارات.
تسهم إدارة انتظار السيارات بالشارع ىف تحسني منظومة انتظار
السيارات ككل (انظر األقسام  1-2و 4-2و .)7-2عىل سبيل املثال،
يسهم تقليل الحاالت التى متتلئ فيها مواقف االنتظار إىل حد التشبع
ىف الحد من الحاجة امللحة إىل تخصيص االستثامرات لتوفري ساحات
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الشكل( :)9أمثلة عىل املدن التى متكنت من تحسني إدارة مواقف انتظار
السيارات ىف الشوارع ىف السنوات األخرية)* .
*) مصادر الشكل (:)9
أبوظبى« :موقف سيارات مدفوع ىف أبوظبى» ،بوابة حكومة أبو ظبى

اإلليكرتونية https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/gen_info_de� ،
;tail?docName=ADEGP_DF_223468_EN

برشلونة :انظر «الحفاظ عىل قيمة املساحات العامة» مقابلة مع أنتوىن
رويغ أليغرى ،مدير مواقف انتظار السيارات ىف قاعة مدينة برشلونة ىف
املدن املفكرة ،املجلد  ،1الطبعة  ،1ص http://edition. ،108-110

pagesuite-professional.co.uk//launch.aspx?eid=89b54f59-5e92-4a51-83d2;15277e64a1dc

الشكل  :8ماكاىت الوسطى هى واحة بها مواقف النتظار السيارات ىف الشارع
تدار بشكل جيد الشارع ىف مرتو مانيال ©.بول بارتر

النتظار السيارات .وتساعد اإلدارة الحكيمة – مبا ىف ذلك وضع نظام
لتحديد الرسوم بفعالية – عىل تقويض احتاملية اتخاذ قرارات غري
حكيمة بشأن االستثامرات املخصصة إلمداد ساحات االنتظار .ومن ث ّم
تظل إدارة انتظار السيارات بالشارع مجدية حتى وإن كانت هناك حاجة
ملزيد من مرافق انتظار السيارات:
 nتساعد إدارة انتظار السيارات بالشارع الحى عىل تحديد الكمية
املناسبة من االستثامرات الالزمة إلمداد مرافق انتظار السيارات
(عدم تحديد كمية كبرية للغاية أو ضئيلة للغاية).
 nكام تساعد عىل زيادة الجدوى املالية من مرافق انتظار السيارات
عن طريق شحذ رغبة السائقني ىف الدفع ورفع معدل استخدام
تلك املرافق.
 nكام توفر اإلدارة الناجحة النتظار السيارات بالشارع معلومات قيمة
ميكن أن تساهم ىف توجيه قرارات االستثامر ىف ساحات انتظار
السيارات ،سواء تلك التى تتخذها الحكومة أو جهات التطوير
بالقطاع الخاص ومالك العقارات ،إذ متنحهم الحوافز املناسبة
التى تحثهم عىل توفري كمية مناسبة من ساحات االنتظار برسوم
مالمئة وىف األماكن الصحيحة.
 nميكن أن تسهم إدارة انتظار السيارات ىف تخفيف الطلب عىل
ساحات انتظار السيارات ،مام يؤدى بدوره إىل الحد من قيمة
االستثامرات املطلوبة إلمداد مواقف لالنتظار.
ميكن بالفعل تحسني إدارة انتظار السيارات ىف الشوارع .يتمثل أحد
األهداف الرئيسية لهذا الدليل ىف تيسري بناء منظومة جيدة إلدارة انتظار
السيارات ىف الشوارع ،حتى ىف ظل الظروف الصعبة.
ولكن ،يكون هناك دامئاً شعور بأن مقرتحات تحسني إدارة انتظار
السيارات ىف الشوارع ستحتاج إىل مجهودات ضخمة.
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بودابست :مايكل كودرانسىك وغابرييل هريمان ،الدوران للخلف لصف السيارات ىف
أوروبا :من اإلقامة إىل التنظيم (نيويورك :معهد سياسات النقل والتنمية)2011 ،؛
كالجارى :بول بارتر «الرسوم املفروضة عىل انتظار السيارات مستجيبة
للطلب ىف كالجارى» ،تغيري موقع مواقف انتظار السيارات ،يونيو ،2014

http://www.reinventingparking.org/2014/06/calgarys-demand-res.ponsive-on-street.html

تشيناى :انظر اتصاالت تشيناى « ،مواقف خاصة للمركبات املخصصة ألغراض

خاصة ىف تشيناى».http://chennaicityconnect.com/featured/chennai-parking-spv ،

دار السالم :توم راى ،إدارة مواقف انتظار السيارات :املساهمة نحو تنفيذ
مدن مالمئة للعيش ،كتيب  2ج ،دليل صناع القرار ىف تطوير املدن الذى
اعده مرشوع النقل الحرضى املستدام التابع للتعاون الدوىل األملاىن،
(التعاون الدوىل األملاىن -مرشوع النقل الحرضى املستدام،)2010 ،
إسطنبول :انظر دراسة حالة إلتيس http://www.eltis.org/index. :1420
;php?id=13&lang1=en&study_id=1420

كمباال :راى ،إدارة مواقف انتظار السيارات،ماكاىت ،مرتو مانيال :بول بارتر،
سياسة مواقف انتظار السيارات ىف املدن اآلسيوية( .مانيال :مرصف التنمية
اآلسيوى  .)2011 ،متاح من خالل �http://www.adb.org/publications/par

.king-policy-asian-cities

ميديلني :ر.أ .ريوس فلوريس ،ف.ل .فيسنتينى و ر.م.أسيفيدو -دوناس ،الدليل
العمىل :سياسات إدارة الطلب عىل مواقف انتظار السيارات والسفر ىف أمريكا
الالتينية (واشنطن العاصمة :مرصف التنمية للبلدان األمريكية  ،يونيو )2013؛
مكسيكو سيتى :ريوس فلوريس وآخرون ،دليل عمىل،
موسكو :انظر عىل سبيل املثال« ،ال مزيد من الخدمات املجانية»،

أخبار موسكو  21 ،نوفمرب http://themoscownews.com/lo� .2013
.cal/20131121/192063273/Moscow-parking-No-more-freebies.html

روزاريو :ريوس فلوريس وآخرون ،دليل عمىل،
سياتل :بول بارتر« ،الرسوم املفروضة عىل انتظار السيارات ىف الشوارع ىف
قليل .هل هى ذكية مبا فيه الكفاية؟» ،راينفنتينغ باركينغ
سياتل أصبحت أذىك ً
ويبزيت ،أغسطس http://www.reinventingparking.org/2014/08/ ،2014

seattle-street-parking-pricing-gets.html؛

سيول :بارتر ،سياسة مواقف انتظار السيارات ىف املدن اآلسيوية،
شنتشن :ألكسندر جونغ« ،مواقف السيارات ىف املدن الصينية :من تحدى
االزدحام إىل حلول النقل املستدام» ،النقل املستدام ىف الصني – مدونة النقل
الصينية التابعة للتعاون الدوىل األملاىنhttp://sustainabletransport.org/parking- ،

;in-chinese-cities-from-congestion-challenge-to-sustainable-transport-solution

تايبيه :بارتر ،سياسة مواقف السيارات ىف املدن اآلسيوية.
تل أبيب :انظر الفصل  5من هذه الوثيقة؛
طوكيو :بارتر ،سياسة مواقف السيارات ىف املدن اآلسيوية.

طوكيو

سول

تحسن إدارة مواقف انتظار السيارات ىڡ
الشارع ىڡ المناطق الرئيسية 
لالعمال
التجارية ) إنفاذ أفضل ،تصاريح إقامة،
تسعرىية(.
خمس مناطق 

من إصالحات عملية ¨االنفاذ ىڡ 2006
أنها قللت بشكل كبرى من 
االنشطة

قصرىة المدى «
غرى ½
الىى كانت
الرسعية 
قائمة ىڡ مواقف االنتظار ىڡ الشارع.

تايبيه

أصبحت مواقف الدراجات النارية ½
أكرى
نظاماً ،وتحسنت بيئة المشاة تحسناً
ملحوظاً


مكاىى

منذ  ،1988من خالل سلطة «
مكاىى لمواقف
السيارات ،أصبح مركز «مرىو مانيال 
لالعمال
التجارية جزيرة لها إدارة مواقف انتظار سيارات

باالضافة إىل تحديد تكلفة
ىڡ الشارع ذات فاعلية ¨
وإنفاذ فعال

موسكو

منذ  ،2012قدم تحديد التكلفة
تحسناً ىڡ عملية «
الرىسيم
واالنفاذ.
¨

اسطنبول

بودابست

برشلونة

كالغارى

يدار موقف المنطقة المركزية 
لالعمال التجارية
إدارة جيدة بأسعار مناسبة ىڡ المنطقة المركزية
تسعرىية بسيطة(
)باستخدام مناطق 

سياتل

االستجابة لطلب تحديد تكلفة رسوم االنتظار ىڡ
الشارع بمناطق 
االسعار البسيطة.

المكسيك


ميديلںى

منذ  ،1999تعد مناطق مواقف السيارات
المنظمة مناطق فعالة ¨الدارة مواقف انتظار
السيارات ىڡ الشارع وتشمل تحديد تكلفة
الرسوم «
الىى تختلف وفقاً للمنطقة.

تحسن برنامج إيكوبارك تحسناً جذرياً
بشأن إدارة مواقف انتظار السيارات ىڡ
المناطق الرائدة بإنفاذ
تكلفة فعالة.

تحول رسيع من 
فوىص االنتظار ىڡ الشارع إىل
مواقف انتظار مرتبة ومدارة بصورة جيدة ىڡ

االلفية الجديدة.

كبرىة وتحول من 
الفوىص إىل
تحسينات 
أفضل ممارسات إدارة مواقف انتظار
السيارات ىڡ الشارع.

تل أبيب

تحديد تكلفة رسوم انتظار السيارات ىڡ الشارع
ودفعها Ëعرى الهاتف المحمول )الهاتف أو عدادات
داخل السيارة( المتكامل مع عملية ¨االنفاذ.

كامباال

إدارة مواقف السيارات وسط المدينة

وتحسںى تحديد التكلفة.

كثرىاً منذ  ،2009وتشمل دفع
تحسنت 
رسوم انتظار السيارات ىڡ الشارع

أبوظىى


مواقف ¨االنتظار ىڡ الشارع ىڡ المناطق ذات
½
وكالة/رسكة
الكثافة تحت سيطرة أفضل من خالل
جديدة وقوية ¨الدارة مواقف السيارات(ISPARK) .


شينجںى

نموذج ¨العادة تقديم دفع رسوم مواقف
االنتظار ىڡ الشارع عن طريق الهاتف المحمول
¨
االنفاذ ىڡ 2014
وتحسن ¨

تشيناى


تحسںى إدارة مواقف
جهود مستمرة من أجل
انتظار السيارات ىڡ الشارع وتشمل تحديد تكلفة
الرسوم ومراعاة مساحة للمشاة.

دار السالم

تحسن إدارة مواقف سيارات وسط المدينة
وتحديد التكلفة تحسناً عظيماً.

روزاريو

منذ  ،2001تحديد تكلفة رسوم االنتظار ىڡ
الشارع ) من خالل عدادات تتمتع بخاصية
الدفع عن طريق الهاتف(

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية
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 7.1خطوة بخطوة نحو إدارة أفضل النتظار السيارات
ىف الشوارع

وتأىت التجارب الدولية لتشجعنا عىل هذه الفكرة من خالل توضيح أنه
حتى األماكن التى تعاىن من أوضاع معقدة فيام يتعلق بانتظار السيارات
بالشارع ميكن أن تتحسن رسي ًعا .ونجحت العديد من األماكن املبينة ىف
الشكل ( )9ىف تحقيق تقدم مذهل فيام يتعلق بأوضاع انتظار السيارات
ىف شوارعها خالل فرتات قصرية من الزمن.

عاد ًة ما تتحقق اإلدارة الناجحة النتظار السيارات ىف الشوارع عىل
عدة مراحل بالتزامن مع ظهور الحاجة إليها .ونقدم فيام يىل عرضً ا
مبسطًا لهذه املراحل التى يتأىت من خاللها تحقيق إدارة ممتازة
النتظار السيارات .وقد استخلصنا هذه املراحل ىف ضوء مناذج املدن
التى تتمتع حاليًا بإدارة قوية وفعالة النتظار السيارات ىف الشوارع ىف
املواقع التى هى ىف أمس الحاجة إليها .وسنورد ىف هذا القسم إشارات
إىل أقسام أخرى من هذه الوثيقة.

وبالطبع ال تزال العديد من تلك األماكن تواجه بعض التحديات وال
يستطيع أحد أن يزعم أنها باتت متتلك منظومة مثالية إلدارة انتظار
السيارات ،ولكنها رغم ذلك برهنت عىل أنه من املمكن تحقيق
تحسينات بارزة ورسيعة ىف فرتة وجيزة.

املرحلة األوىل :إدارة مواقف انتظار املركبات التى مل تقتضيها الرضورة بعد
املشكالت امللحوظة
 nانخفاض الطلب عىل
مواقف انتظار السيارات
 nرصاعات محلية بسيطة
عىل السلوكيات املزعجة
لصف السيارات
 nليس هناك حاجة حتى
اآلن إلدارة انتظار
السيارات ىف الشوارع
بشكل رسمى

األماكن

اآلراء

خطوات إدارة املشكلة

 nعدم اعتبار قضية صف  nتراعى اإلدارة األعراف
 nاملدن الصغرية،
املجتمعية حول مكان
املركبات بأنها مشكلة حتى
 nاملناطق منخفضة الكثافة
وزمان وكيفية صف
اآلن
أو
املركبات
 nاعتبار املواقف املجانية
 nاملدن التى تكون فيها
النتظار السيارات غري
نسبة امتالك املركبات
املنظمة بأنها أمر عادى
منخفضة جدًا
 nينبغى أن ُينع املنطق
السليم املشكالت

النتائج
 nقد تكون األعراف
املجتمعية كافية لبعض
الوقت
 nولكن إذا كانت ملكية
املركبات ىف تزايد أو عدد
املساكن ىف تزايد فإن
املرحلة الثانية قد تكون
وشيكة

املرحلة الثانية :ظهور أماكن مزعجة لصف املركبات ،مام أدى إىل صف السيارات ىف الشارع
املشكالت امللحوظة
 nتصبح اماكن انتظار
السيارات ىف الشارع
مزدحمة ىف أماكن معينة
وىف أوقات معينة
 nوهذا يؤدى إىل حدوث
مواقف أكرث إزعا ًجا
عىل نطاق واسع (صف
السيارات بشكل فوضوى،
وعرقلة حركة املرور،
وصف السيارات عند
التقاطعات ،وصف
السيارات عىل ممرات
املشاة ،وصف السيارات
مبحاذاة سيارات أخرى)
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األماكن
 nاملناطق التجارية وأماكن
التسوق بشكل خاص
 nزيادة مساحة وحجم
املدن والبلدات
 nأو مع زيادة ملكية
املركبات (حتى ىف
املناطق الصغرية)

اآلراء
 nتزايد القلق بشأن
«الفوىض التى تتسبب
فيها صف السيارات»
 nاملطالبة مبواقف انتظار
للسيارات أكرث مراعا ًة
والتزا ًما
 nاملطالبة بإقامة مرافق
النتظار للسيارات

النتائج

خطوات إدارة املشكلة
 nإقامة مؤسسات تكون
مسئولة عن إدارة
مواقف انتظار السيارات
والشوارع (الفصل )3
 nاتخاذ قرارات تشمل املكان n
والزمان الذى يُسمح فيه
بصف السيارات ،وكتابة
هذه القرارات بوضوح عىل n
الفتات وعالمات (الفصل )4
n
 nوضع نظام إلزامى لصف
السيارات ( 6-1و 6-2و)6-7
n

قواعد واضحة تبني األماكن
والتوقيت املسموح فيه
بصف السيارات وسبل
فرضها
أفضل الظروف املسموح
فيها بصف السيارات
لبعض الوقت
أسس متينة للمرحلة
 3أدناه
إذا ظل الطلب عىل
أماكن انتظار السيارات
ىف ازدياد ،فإن االزدحام
سيزداد ويلزم تطبيق
املرحلة 3

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

املرحلة الثالثة :أماكن انتظار السيارات املزدحمة ىف الشوارع اصبحت مشكلة خطرية وواسعة االنتشار
املشكالت امللحوظة
n

n

n

n

n

اآلراء

األماكن

 nمن املفرتض أن تكون
يتم شغل مواقف انتظار  nمناطق عديدة ىف عدة
مشكلة نقص املرافق
مدن وبلدات تعاىن من
السيارات ىف الشارع
املخصصةالنتظار
هذه املشكالت
بالكامل ىف العديد من
السيارات خارج الشارع
 nستستفيد جميع هذه
املناطق واألوقات
هى املشكلة الرئيسية عىل
األماكن من هذه املرحلة
وال يتم غال ًبا استخدام
نطاق واسع (ولكن انظر
ىف إدارة مواقف انتظار
املرافق العامة النتظار
)1-2
السيارات ىف الشوارع
السيارات بسبب انخفاض
 nاملستخدمني غالبًا من
ملعالجتها
مستوى الراحة وارتفاع
االستخدام األوىل لرسوم
األسعار
 nميكن أن تؤدى الزيادة ىف
االنتظار إلدارة مواقف
انتظار السيارات بشكل
ملكية املركبات والنمو
انتظار السيارات ىف الشارع
غري قانوىن مرا ًرا وتكرا ًرا
االقتصادى والنمو
 nلكن ثقة الجمهور تزداد
اصبح شائ ًعا وميتد
الحرضى إىل زيادة الطلب
ألن اإلدارة القامئة عىل
للتنفيذ
عىل مواقف انتظار
مواقف انتظار السيارات
موقف كامل النتظار
السيارات ىف الشوارع
توفر ظروف أفضل ،مبا
السيارات ىف الشارع يرض
من
برسعة ىف العديد
ىف ذلك متكني سائقى
بحركة املرور ()4-2
املناطق املزدحمة ىف
السيارات من إيجاد أماكن
وغال ًبا ما تنترش عملية
نطاق واسع من املساكن
لصف سياراتهم مجانًا
جمع رسوم عن انتظار
الحرضية
املناطق
ىف
عندما يحتاجون إىل مكان
السيارات ىف األماكن غري
إضاىف.
القانونية إذا غاب الرسوم
الرسمية

خطوات إدارة املشكلة

النتائج

 nتساهم هذه الخطوات
 nإعطاء األولوية لقضية
املجربة جيدًا ىف تيسري
إدارة انتظار السيارات
عملية صف السيارات ىف
باعتبارها أكرث أهمية من
األماكن املزدحمة واآلثار
من األماكن املتاحة ()1-2
الجانبية لها
 nإجراء مسوحات رئيسية
 nمتابعة العديد من املدن
عن أماكن انتظار
التى تحسنت فيها إدارة
السيارات ىف املناطق التى
مواقف انتظار السيارات
تظهر فيها هذه املشكلة
ىف الشوارع بشكل كبري
( 2-5والفصل )7
مع مرور الوقت
 nتطبيق رسوم محددة عىل
مواقف انتظار السيارات ىف  nوهذا يتيح أيضً ا استهداف
االستثامر ىف بناء مرافق
الشوارع (الطرق الرقمية)
النتظار السيارات بشكل
عىل املناطق واألوقات
جيد وإدارتها (1-2
املزدحمة (،5-4 ،5-3 ،5-1
و )7-2
)5-5
 nزيادة تحسني طرق
التطبيق (،6-4 ،6-3
)6-6 ،6-5
 nتحسني تصميم مواقف
انتظار السيارات ىف
املواقع املزدحمة
(الفصل )4

املرحلة الرابعة :تتطلب إدارة مواقف انتظار السيارات ىف الشوارع بشكل مدروس إىل تحسي ًنا مستم ًرا
املشكالت امللحوظة
 nهناك أساسيات مطبقة
إلدارة مواقف انتظار
السيارات ىف الشوارع
 nومع ذلك ،ميكن
للمشكالتاملحلية
الخطريةوالشوارعاملمتلئة
بالسياراتومواقف
السيارات غري القانونية
أن تعود ما مل يتم إجراء
تحسينات متكررة عىل إدارة
مواقفالسيارات
 nوتظهر بشكل محدد
مشكالت ومنازعات أكرث
ىف مواقف انتظار السيارات
وتتطلب حلول أقل عمومية
(انظر األمثلة ىف )8-1

اآلراء

األماكن
 nغال ًبا ما تصل الحكومات
املحلية املدارة بشكل
جيد إىل هذه املرحلة
n
 nأمثلة كثرية ىف البلدان
مرتفعة الدخل
 nبعض األمثلة ىف
الحكومات املحلية الكبرية
n
ذات القدرات العالية ىف
البلدان متوسطة الدخل
n

n

خطوات إدارة املشكلة

النتائج

يركز النقاش عىل كيفية  nغال ًبا ما تحتاج مناطق إدارة  nمبجرد تطبيق العنارص
الرئيسية إلدارة مواقف انتظار
مواقف انتظار السيارات إىل
(إن مل يتم) إدارة مواقف
السيارات،فينبغىتنفيذ
توسع وبعض التعديالت
انتظار السيارات ىف الشارع
التحسيناتفقطللحفاظ
يصبح النقاش هادئًا مع  nتحسني رسوم االنتظار
عىل نواتج جيدة
املحددة مع الفروق السعرية
نجاح إدارة مواقف انتظار
 nوتساهم حاالت أفضل
لكل منطقة عىل حدة
السيارات (يتم بهدوء
وتحديدالتكلفةوفقًالتوقيت املامرسات ىف جعل إدارة
ويعترب أم ًرا مفروغًا منه)
مواقف انتظار السيارات أكرث
صف السيارة (الفصل )5
ولكن األخطاء ىف التنفيذ
استجابة لكل سياق محىل
وتحديد الرسوم تؤدى  nتنفيذالتحسيناتخطوة
وللظروفاملتغرية
بخطوةلتصميممواقف
أحيانًا إىل رد فعل عنيف
النتظارالسياراتوتحديدها  nوقد يؤدى عدم القيام بذلك
وتظهر بعض النقاشات
إىل عودة املشكالت املحلية
والتوصيل بينهم (الفصل)4
املحلية أيضً ا من النزاعات
لالزدحام
 nضبطعمليةالتنفيذلتغري
التى تحدث اثناء صف
املشكالتوالتكنولوجيا
السيارات بني عدة فئات
وأفضل املامرسات (الفصل )6
من األطراف املعنية
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الوثيقة الفنية رقم ( )14بشأن استدامة النقل ىف املناطق الحرضية

يوضح لنا هذا العرض االسرتاتيجى صورة مبسطة عن املراحل
والخطوات الرئيسية التى يتطلبها وضع نظام فعال إلدارة انتظار
السيارات ىف الشوارع .ومع ذلك فباإلضافة إىل القضايا االسرتاتيجية الرئيسية
السالف ذكرها أعاله ،هناك العديد من النزاعات واملشكالت واألهداف
األخرى املتعلقة بانتظار السيارات والتى يقترص وجود بعضها عىل أنواع
بعينها من األماكن ،وسريد ذكر العديد منها أدناه ىف القسم (.)8-1

n
n

n

مع ارتفاع كثافة األشخاص واملركبات ،نجد أن النزاعات عىل أماكن انتظار
السيارات ىف الشوارع تنشب برسعة كبرية جدًا حتى ىف املدن الصغرية.
لذلك نجد أن انتظار السيارات ىف الشوارع يواجه الكثري من األعباء
ىف معظم أجزاء املناطق الحرضية عىل مستوى العامل مام يخلق
الحاجة إىل تحقيق إدارة قوية النتظار السيارات.
وإذا رغبنا ىف استخدام مصطلحات اقتصادية لوصف هذا الوضع،
لقلنا أن هذا النمط من أمناط انتظار السيارات ينطوى عن
استخدام مفرط ألحد موارد امللكية املشرتكة ،وليس استخدا ًما
لسلعة عامة .ولكن خدمة انتظار السيارات بالقرب من الرصيف تعد
ضمن الخدمات العامة وتشكل جز ًءا من املجال العام.
وتتطلب موارد امللكية العامة املستخدمة بصورة مفرطة خضوعها
لنظام إدارة لتجنب النزاعات وضامن االستخدام الفعال.
لذلك فإن األمر الطبيعى والعادى هو أن تخضع مواقف انتظار السيارات
ىف الشوارع ىف املناطق الحرضية لإلدارة بشكل كبري (مبا يشمل تحديد
رسوم االنتظار فيها) ،وباعتبارنا أن هذه هى القاعدة ،يصبح انتظار
السيارات غري املدار واملجاىن هو األمر الشاذ الخارج عن السياق الطبيعى.

الحظ أن إدارة انتظار السيارات ىف الشوارع تعد من األمور التى تدخل ىف
نطاق الشأن املحىل بدرجة كبرية .وميكن للمحليات التى لديها احتياجات
ملحة متعلقة بإدارة انتظار السيارات ،بل وينبغى عليها ذلك ،أن تسعى نحو
تحقيق إدارة قوية النتظار السيارات بالشارع بخطى أرسع من املناطق التى
لديها مشكالت أقل إلحا ًحا ىف نفس الصدد (القسم .)3-3

n

وال يعد انتظار السيارات املجاىن غري املدار ناحية الطريق أم ًرا
«طبيع ًيا» .ففى مرحلتيها الثانية والثالية ينبغى أن تركز إدارة انتظار
السيارات عىل تبديد الفكرة الراسخة واملنترشة التى خلفتها املرحلة
األوىل القائلة بأن انتظار السيارات املجاىن غري املدار هو الوضع
الطبيعى واملقبول:

 8.1مشكالت انتظار السيارات الشائعة ،وأسبابها ،وحلولها

 nولكن انتظار السيارات املجاىن وغري املدار يعد «طبيع ًيا» فقط
ىف الظروف غري املعتادة املوجودة ىف املرحلة األوىل املذكورة
أعاله والتى قد تتضمن املدن الصغرية للغاية التى يقل بها عدد
مالىك السيارات جدًا أو ىف الضواحى البعيدة للمدن التى تكون بها
مساحات األرصفة واسعة جدًا بحيث ال يرتك ذلك مجاالً للنزاع.

يعرض جدول رقم ( )2نظرة عامة عىل مشكالت انتظار السيارات الشائعة
التى تحدث ىف أنواع منوذجية من املواقع .ويتضمن هذا الجدول العديد من
املواقف التى تنطبق عليها مراحل إدارة انتظار السيارات الرئيسية املذكورة
أعاله ،كام يحتوى عىل بعض املشكالت املحددة التى يتطلب حلها تطبيق
خصيصا الستهداف هذه املشكالت.
مناهج وأساليب إدارة بعينها مصممة
ً

n

جدول  :2مشكالت مواقف السيارات املشرتكة ىف الشوارع للمواقع النموذجية وأسبابها والحلول الواعدة لها
1
نوع املوقع
أ العديد من
املواقع
املزدحمة
ب العديد من
املواقع
املزدحمة
ج العديد من
املواقع
املزدحمة
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4
3
2
طرق أكرث فائدة لوضع
املفرتضة
الشائعة
األسباب
البارزة
املشكالت
إطار للمشكالت
حدوث نقص ىف أماكن انتظار اكتظاظ أماكن انتظار السيارات ىف
صف السيارة مبحازاة
السيارات ،وأن تكون مواقف الشارع ،وصف السيارات املستخدمة
سيارة أخرى ،وصف
انتظار السيارات ىف الشوارع ىف مرافق انتظار السيارات ،وضعف
السيارات بشكل غري
إدارة مواقف انتظار السيارات ،وقلة
قانوىن ،واالنتظار والتجول غري كافية.
خياراتالتنقل
لصف السيارة.

5
الحلول الواعدة إلدارة قضية
صف السيارات
يهدف تحديد رسوم االنتظار إىل
تحقيق معدالت إشغال فعالة (أقل
بقليل من  .)85٪انظر أيضً ا و)
أدناه .تعزيز خيارات غري القيادة.

انتظار السيارات ىف الشارع نقص أماكن انتظار السيارات ،ضعف ُسبل تنفيذ القانون
التى تسبب اإلزعاج حتى وعدم التزام السائقني
لو مل تكن املساحات
القانونية متاحة بالكامل،

التدرج ىف تنفيذ القانون بشكل أقوى،
ووضع اسرتاتيجيات للحد من ُسبل
التنفيذ التى ال تلقى قبوالً عا ًما

نقص أماكن انتظار
انتظار السيارات عىل
مرافق املشاة بشكل مزعج السيارات ،وعدم التزام
السائقني

ضعف ُسبل تنفيذ القانون ،وسوء تحسني ُسبل تنفيذ القانون،
وتصميم سبل ذاتية للتنفيذ،
الرتسيم أو التصميم ،وإهامل
تخصيص أماكن انتظار للدراجات ووضع سبل أفضل للتصميم
وإدارة أماكن انتظار الدراجات
النارية
النارية

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

1
نوع املوقع
د العديد من
املواقع
املزدحمة

2
املشكالت البارزة
اإلزعاج الذى تسببه
دراجات األجرة (عربات
بثالث عجالت) ،وسيارات
األجرة ذات الثالث عجالت
(العربات اآللية) أو انتظار/
وقوف سيارات األجرة.

4
3
طرق أكرث فائدة لوضع
املفرتضة
الشائعة
األسباب
إطار للمشكالت
عدم تنظيم أماكن /طوابري
عدم التزام السائقني،
وكرثة عدد دراجات األجرة /مناسبة لالنتظار) ،وضعف ُسبل
تنفيذ القانون
سيارات األجرة

5
الحلول الواعدة إلدارة قضية
صف السيارات
تنظيم الطوابري /نقاط االنتظار
وتصميمها بشكل جيد وتنفيذها
بشكل جيد

ه الشوارع السكنية ازدياد املنافسة عىل مواقف نقص أماكن انتظار
حول الرشكات انتظار السيارات ىف الشوارع السيارات داخل الرشكات
السكنية من خالل الوقوف التجارية ،واالعتقاد بأن
التجارية
انتشار انتظار السيارات أمر
«غري املبارش» لسيارات
غري مقبول
زوار وموظفني الرشكات
التجارية

ضعف إدارة مواقف انتظار
السيارات ىف الشوارع السكنية

املوافقة عىل انتظار الزوار ولكن
بإدراتها للحد من إزعاجها للسكان
وتجنب االزدحام :فرض رسوم مثىل
عىل االنتظار ،وتطبيق اسرتاتيجيات
لكسب دعم السكان إلدارة مواقف
انتظار السيارات ىف هذه الشوارع

و املناطق التجارية صف السيارات مبحاذاة النقص ىف األماكن
املخصصة النتظار
سيارات أخرى ،وصف
التى تشمل
السيارات (حتى املخصصة
السيارات بشكل غري
محالت كبرية
للبيع بالتجزئة قانوىن ،واالنتظار والتجول النتظار السيارات خارج
لصف السيارات (وقوف الشارع ومواقف انتظار
السيارات انتظا ًرا لحركة أخرى قريبة ىف كثري من
األحيان أقل من الالزم).
املرور).
ز املناطق التجارية االزدحام املرورى واإلزعاج محدودية القدرة عىل
الطرق ،ونقص األماكن
الذى تسببه حركة املرور
الرئيسية
بشان ال ُنهج وداخل املراكز املخصصة النتظار
السيارات
التجارية،

األماكن املخصصة النتظار
السيارات ىف الشارع مزدحمة
(كثافة عالية) ،يتمكن املوظفني
من صف سيارتهم ىف أماكن
مريحة،

وضع قيمة مثىل للرسوم املحددة
وتوفري أماكن وقوف السيارات
طوال اليوم النخفاض الطلب،
وقلة األماكن املركزية (مبا ىف ذلك
األماكن املخصصة خارج الشارع).

ح املناطق كثيفة
السكان

نقص أماكن انتظار
ازدحام أماكن انتظار
السيارات طوال الليل وىف السيارات ،نقص األماكن
املخصصة النتظار
عطالت نهاية األسبوع
(تنافس السكان أنفسهم السيارات ىف الشوارع
للحصول عىل أماكن لصف
سيارتهم).

ط الشوارع املهمة الرصاع عىل اماكن االنتظار الخوف من فقدان أماكن
(مهمة لحركة (صف السيارات ،وممرات انتظار السيارات ىف
الشوارع (هذه الفكرة نابعة
املرور ومراكز الدراجات ،وممرات
من االعتقاد بأن األماكن
الحافالت ،واملساحات
األنشطة)
املخصصةالنتظارالسيارات
املخصصة للمىش،
وطوابري سيارات األجرة ،ىف الشارع كبرية مقارنًا بإجامىل
املساحةاملحلية)،
إلخ).

تعزيز الخيارات املعتمدة عىل
ازدحام الشوارع (مام يؤدى إىل
زيادة البحث عن أماكن لالنتظار) ،وسائل نقل ال تعتمد عىل القيادة،
وإدارة الطلب عىل النقل ،وتعزيز
ضعف خيارات التنقل ،وزيادة
األماكن املتوفرة النتظار السيارات إدارة مواقف السيارات ىف الشوارع،
املبالغ التى يدفعها أصحاب العمل
للموظفني مقابل رسوم صف
السيارات ،والتخفيف من ازدحام
السيارات بشكل تدريجى
قلة استخدام املرافق املخصصة
النتظار السيارات خارج الشارع،
ومواطن الضعف ىف اإلدارة،
وأرقام املركبات التى قد تتعدى
عىل األماكن املتاحة النتظار
السيارات بشكل قانوىن ،وضعف
خيارات التنقل

تنفيذ الحلول املقرتحة ،وبناء
أماكن متفرقة النتظار السيارات ىف
عدة أماكن ،االشرتاك ىف األماكن
املخصصةالنتظارالسيارات،
إصدار تصاريح للسكان املقيمني
ىف الشوارع بأسعار مناسبة لتعزيز
استخدام املرافق املخصصة النتظار
السيارات املوجودة خارج الشوارع،
إثناء أصحاب السيارات من االنتقال
إىل هذه املناطق ،وتعزيز استخدام
وسائل نقل ال تعتمد عىل القيادة

تحديد األولويات مع املساحات
الفائضة ىف الطريق الرسيع

ميكن أن تساهم عمليات تصميم
أماكن انتظار السيارات ىف الشوارع
بشكل أفضل ىف التخفيف من حدة
الرصاعات ومتكني بعض اماكن انتظار
السيارات من التوافق مع أهداف
الشوارع (خاصة عن طريق تصميم
طرق لتقليل رسعة القيادة).
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5
4
3
2
1
الحلول الواعدة إلدارة قضية
طرق أكرث فائدة لوضع
املفرتضة
الشائعة
األسباب
البارزة
املشكالت
املوقع
نوع
صف السيارات
إطار للمشكالت
يهدف فرض رسوم عىل انتظار
ضعف اإلدارة وتنفيذ الحلول
نقص االماكن املخصصة
صف السيارات مبحاذاة
ى املطاعم،
السيارات إىل إشغال اماكن االنتظار
النتظار السيارات ،ونقص
واملناطق التى سيارة أخرى ،وصف
عىل الوجه األمثل ،وخدمة صف
تحتوى نوادى السيارات بشكل غري قانوىن ،األماكن املخصصة النتظار
السيارات ،وتحسني سبل تنفيذ
واالنتظاروالتجولللبحث السيارات ىف الشوارع
ليلية
الحلول
عن مكان لصف السيارات
التصميامت (تقع عوامل الجذب تصميم سبل ذاتية للتنفيذ ،تكثيف
عدم التزام سائقى
ك الطرق املجاورة يتسببانتظارالسيارات
جهود التنفيذ (نظم للمراقبة
حيث تجذب االشخاص لصف
السيارات ،وعدم التزام
ألجهزة الرصاف ملدة قصرية جدًا أو صف
سيارتهم ىف االماكن التى ال يسمح بالفيديو) ،ووضع بدائل قانونية
البائعني
السيارات مبحاذاة سيارة
اآلىل والبنوك
فيها باالنتظار) ،وعدم كفاية ُسبل مناسبة ،ونقل عوامل الجذب ىف
وأكشاكالوجبات أخرى ىف تعطيل الطريق،
مواقع مناسبة
تنفيذ الحلول
وانخفاض مستوى االمتثال
الخفيفةوباعة
الصحف وغري ذلك .لقواعد انتظار السيارات
ل الشوارع والطرق انتظار السيارات الثقيلة ىف عدم التزام سائقى
أماكن غري مناسبة (اإلزعاج املركبات الثقيلة ،ونقص
بالقرب من
األماكن املخصصة النتظار
املناطقالصناعية ،الذى تسببه الضوضاء،
السيارات الثقيلة
وآثار السالمة ،إلخ)
والوحدات
اللوجستية للسلع

ضعف ُسبل التنفيذ (السائقني،
تفتقر الرشكات إىل حافز للبحث
عن خيارات أفضل /قانونية)،
والصناعات الثقيلة املوجودة ىف
مواقع بالغة السوء

التنفيذ ،والعمل مع جمعيات
األعامل التجارية ىف املناطق
الصناعية للعثور عىل مرافق
مناسبة النتظار السيارات أو بنائها،
وتحديد مواقع مناسبة ىف الشوارع

صف سيارات مبحاذاة سيارة نقص األماكن املخصصة
م املستشفيات
ىف الشوارع النتظار
أخرى ،وصف السيارات
املوجودة ىف
املناطق الكثيفة بشكل غري قانوىن ،واالنتظار السيارات
والتجول للبحث عن اماكن
النتظار السيارات (وقوف
السيارات انتظا ًرا لحركة
املرور).

ضعف إدارة مواقف انتظار
السيارات ىف الشارع ،ووضعف
إدارة مواقف انتظار السيارات
ىف املوقع (نشوب خالفات بني
املرىض والزوار واملوظفني،
واملنتفعني من الركوب املجاىن
عىل اماكن انتظار السيارات).

فرض رسوم عىل انتظار السيارات ىف
الشارع بشكل أفضل ،والسعى إلدارة
املوقع بشكل أفضل مبا يتامىش مع
مهمة املستشفى (مع مساعدة حاالت
العرس والتفاوض عىل تخصيص اماكن
النتظارالسياراتللموظفني)

ن مباىن الحرم
الجامعى

ضعف إدارة اماكن انتظار
نقص أماكن انتظار
صف السيارة مبحاذاة
السيارات ىف الشوارع ،وازدحام
السيارات ىف الشوارع،
سيارة أخرى ،وصف
واالعتقاد بأن انتشار ظاهرة الشوارع بالسيارات املنتظرة،
السيارات بشكل غري
ووضعف اإلدارة ىف املواقع،
قانوىن ،واالنتظار والتجول انتظار السيارات أمر غري
وضعف خيارات التنقل
للبحث عن اماكن النتظار مقبول
السيارات (وقوف السيارات
انتظا ًرا لحركة املرور)

املوافقة عىل انتظار السيارات ولكن
مبحاولة تقليل اإلزعاج وتجنب
االزدحام عن طريق اإلدارة ،أما ىف
املناطق السكنية ،انظر هـ) أعاله،
وتعزيز استخدام وسائل نقل ال
تعتمد عىل القيادة

س املدارس

سوء تصميم وإدارة االماكن
الفوىض ،والخطر عند اوقات نقص االماكن املخصصة
الوصول واملغادرة ،وصف النتظار السيارات ىف املوقع املخصصة النتظار السيارات عند
الوصول واملغادرة ،وطرح بدائل
السيارة مبحاذاة سيارة أخرى ،وعدم كفاية األماكن
غري مالمئة
وصف السيارات بشكل غري املخصصة ىف املوقع
لالنتظار عند الوصول
قانوىن ،ووقوف السيارات
واملغادرة
انتظا ًرا لحركة املرور

تصميم اماكن واوقات مغادرة
ووصول السيارات بشكل أفضل
ووإدارتها بشكل صارم ،وتحسني
استخدام خيارات للنقل ال تعتمد
عىل القيادة ،وتعزيز إدارة اماكن
انتظار السيارات

ع املالعب
والساحات
الرياضية
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صف السيارة مبحاذاة
سيارة أخرى ،وصف
السيارات بشكل غري
قانوىن ،واالنتظار والتجول
للبحث عن اماكن النتظار
السيارات (وقوف السيارات
انتظا ًرا لحركة املرور)،
التسبب ىف إزعاج للسكان

عدم كفاية األماكن
املخصصة النتظار
السيارات ىف املوقع

اختيار املواقع التى ميكن الوصول
عدم مالمئة املوقع ،ارتفاع
إليها ىف الساحات ،وسائل النقل العام
الطلب عىل مواقف انتظار
املخصصة لألحداث الرياضية ،وتعزيز
السيارات لذلك اصبح تخصيص
اماكن لالنتظار ىف املوقع حل غري إدارة االماكن املخصصة النتظار
مجدى .خيارات سيئة غري القيادة ،السيارات ىف الشوارع ،والتشجيع عىل
املشاركة ىف األماكن املحلية النتظار
وضعف إدارة اماكن انتظار
السيارات وتحديد موقعها عن طريق
السيارات ىف الشوارع
اوقات الذروة التكميلية النتظار السيارات

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

1
نوع املوقع
ف دور العبادة

5
4
3
2
الحلول الواعدة إلدارة قضية
طرق أكرث فائدة لوضع
املفرتضة
الشائعة
األسباب
البارزة
املشكالت
صف السيارات
إطار للمشكالت
اوقات الذروة النتظار السيارات اإلدارة القوية ملواقف انتظار
نقص األماكن املخصصة
صف السيارة مبحاذاة
النتظار السيارات ىف املوقع ىف أوقات االزدحام (حتى انتظار السيارات ىف الشارع ،وتشجيع
سيارة أخرى ،وصف
السيارات ىف املوقع يعترب حل غري استخدام املواقف العامة
السيارات بشكل غري
املخصصة النتظار السيارات ،و/
مجدى) ،واملواقع التى ال يتوفر
قانوىن ،واالنتظار والتجول
بها مواقف عامة أو مشرتكة ،وسوء أو عقد صفقات للتشارك ىف مواقف
للبحث عن اماكن
إدارة مواقف انتظار السيارات ىف انتظار السيارات ،ومتكني املناطق
النتظار السيارات (وقوف
ذات االستخدامات املختلطة
الشارع ،وإدارة مواقف انتظار
السيارات انتظا ًرا لحركة
السيارات ىف الشارع بشكل ضعيف من توفري اماكن تكميلية النتظار
املرور) ،والتسبب ىف
السيارات واستخدام مواقف
إزعاج للسكان
السيارات املشرتكة أو العامة.

الحظ أن «نقص» أماكن انتظار السيارات عاد ًة ما يشكل واحدًا من
«األسباب الشائعة املفرتضة» ملشكالت انتظار السيارات املعروضة
ىف الجدول ( .)2ومع ذلك يركز عمود رقم ( )4من الجدول عىل طرق
أخرى للنظر إىل املشكلة كام ال يقدم عمود رقم ( )5من ضمن «الحلول
الواعدة» التى يحتوى عليها حلوالً متعلقة باإلمداد مبرافق جديدة
النتظار السيارات غري تلك املوجودة بالشارع.
n
n

n

n

ال يعنى ذلك أن استثامرات مرافق انتظار السيارات غري املوجودة
بالشارع ليست فكرة جيدة عىل اإلطالق.
وعىل الرغم من ذلك نحن نركز هنا ىف املقام األول عىل حلول
إلدارة ساحات انتظار السيارات ىف الشوارع وليس تلك غري
املوجودة ىف الشارع.
وسرنى الحقًا أن اإلمداد باملرافق الجديدة غري املوجودة ىف الشارع
يجب أن يكون دامئًا هو آخر حل نلجأ إليه بعد أن نكون قد
استنفدنا حلول إدارة انتظار السيارات األخرى أوالً (القسم .)1-2
وعالو ًة عىل ذلك فإنه ىف املناطق ذات الكثافة واالحتقان املروريني
العاليني ،قد ال يكون اإلمداد مبرافق جديدة النتظار السيارات
متامش ًيا مع قدرة شبكة الطرق والقدرة املرورية البيئية للمنطقة.
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 .2العوامل الرئيسية التى تساعد عىل تحقيق
إدارة أفضل النتظار السيارات بالشارع
يعرض هذا الفصل مقدمة عن األفكار األساسية التى تستند إليها اإلدارة
الجيدة النتظار السيارات ىف الشوارع .كام يسلط الضوء عىل أهمية
وجود نظام فعال لهذا النوع من اإلدارة وملاذا ينبغى عىل كل مدينة
وضع هذا األمر عىل قامئة أولوياتها.

 1.2اإلدارة أوالً وليس اإلمداد
وكام أرشنا ىف القسم ( ،)5-1فإن اإلدارة الضعيفة النتظار السيارات تعطى
انطبا ًعا بأن هناك ندرة ىف أماكن االنتظار حتى عندما ال تكون هذه الندرة
موجودة بالفعل ،حيث أن الفوىض ىف إدارة الشوارع تجعل األشخاص
يفرتضون أن هناك نقص ىف أماكن االنتظار .ولكن عاد ًة ما يكون هذا النقص
غري موجود ىف الواقع وفقًا ملا توصل إليه معهد سياسات النقل والتنمية
()2
مبدينة هاربن ىف الصني (انظر مربع . )3
وبدون وجود إدارة فعالة النتظار السيارات ،عاد ًة ما ينتج عن ذلك امتالء أماكن
االنتظار األكرث مالءمة التى يسهل العثور عليها ،بيد أن األماكن األقل مالءمة
تظل ىف الغالب مستخدمة بصورة أقل.
وعىل سبيل املثال نجد أن أماكن االنتظار املمتازة ىف مراكز التسوق عاد ًة ما
متتلئ بالفعل بسيارات املوظفني قبل وصول أول املتسوقني.
عندما يكون هناك نقص ملحوظ ىف أماكن السيارات يكون الحل
األمثل هو االستعانة باإلدارة املحسنة النتظار السيارات ىف الشوارع
قبل اتخاذ قرارات مترسعة بتوسيع نطاق اإلمداد
وميكن أن يساعد إدخال تحسينات واضحة عىل ظروف انتظار السيارات ىف
الشوارع عىل تخفيف الضغط السياىس املتجه نحو توسيع نطاق اإلمداد
بأماكن انتظار السيارات .ويسهل ذلك من تجنب االستثامرات ِ
املهدرة
والسياسات التى تركز عىل اإلمداد مبا يشمل فرض متطلبات مفرطة خاصة
مبرافق انتظار السيارات عىل املباىن الجديدة أو املجددة.
وحتى ولو كان النقص موجودًا بالفعل وكان البد من توفري إمدادات
جديدة ،فإن إدارة انتظار السيارات ما زالت أفضل االستجابات
األوىل التى ينبغى تبنيها.
 nميكن معالجة مشكلة النقص ىف اإلمدادات كذلك عن طريق تحسني
خيارات االنتقال األخرى ،وتلعب اإلدارة الجيدة النتظار السيارات
داعم ىف هذا الصدد.
عاد ًة دو ًرا ً
 nتوفري إمدادات جديدة يتطلب وقتًا كب ًريا وتكاليف باهظة.
 nتنفيذ إدارة انتظار السيارات كخطوة أوىل ميكن أن يسهم ىف تحسني
وضع نظام انتظار السيارات القائم بشكل كبري مام يساعد عىل اتخاذ
قرارات حكيمة وناجعة ماديًا فيام يتعلق باستثامرات انتظار السيارات.
()2

معهد سياسات النقل والتنمية ونيلسون /نايجارد .2009 ،تحليل انتظار السيارات بحى داوىل
بهاربن .16 ،متاح عىل

https://sites.google.com/a/itdp-china.org/harbin/documents-1
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املربع  :3حالة الفوىض بالشارع ليست دليالً عىل وجود
نقص ىف مواقف السيارات :منوذج مدينة هاربن
لوحــظ أن األحيــاء التــى تعــاىن مــن مشــكالت تتعلــق بانتظار الســيارات
ىف شــوارعها عــاد ًة مــا يكــون لديهــا مواقــف النتظــار الســيارات
يســتخدمها عــدد بســيط من أصحــاب الســيارات ،وهى مشــكلة ســائدة
حــول العــامل .وعليــه فــإن التعجــل وبنــاء املزيــد مــن املســاحات
لوقــوف الســيارات لــن يكــون ق ـرا ًرا صائبًــا .عــى ســبيل املثــال ،الحــظ
معهــد سياســات النقــل والتنميــة عــام  2009وجــود تلــك املشــكلة ىف
حــى داوىل مبدينــة هاربــن الصينيــة والتــى اعتقــد املســؤولون أنهــا
تعــاىن مــن نقــص حــاد ىف ســاحات انتظــار الســيارات ...« :ميكــن تلبيــة
الطلــب الحــاىل بأكملــه مــن خــال اســتخدام الســاحات املخصصــة
النتظــار الســيارات بالشــارع ومرافــق انتظــار الســيارات ،أى أنــه ليســت
هنــاك حاجــة إليقــاف الســيارات عــى مم ـرات املشــاة أو ىف مناطــق
ارتــداد البنــاء .مبعنــى آخــر ،يعــاىن حــى داوىل مــن مشــكلة ىف إدارة
مواقــف الســيارات ،ولكنــه ال يعــاىن مــن نقــص ىف عــدد املواقــف
املتاحــة ....وتبلــغ ذروة الطلــب ىف أيــام األســبوع العاديــة مــا يزيــد
قليـلاً عـ�ن  8,000ســيارة .وهنــاك مــا يربــو عــى  3,000ســاحة انتظــار
متاحــة ىف مرافــق انتظــار الســيارات (وذلــك عــى أقــل تقديــر نظ ـ ًرا
لتعــذر حــر جميــع مرافــق انتظــار الســيارات املتاحــة) .كــا ميكــن
توفــر مــا يزيــد عــن  7,500مــكان النتظــار الســيارات بالشــارع (1,058
موقــع متــاح و 6,502موقــع جديــد) .باإلضافــة إىل ذلــك ،مــن املرجــح
أن يــؤدى فــرض الرســوم عــى انتظــار الســيارات إىل تقليــل الطلــب
بنســبة ت ـراوح مــا بــن  5%إىل ».25%
 nتسهم إدارة انتظار السيارات ىف زيادة استعداد املستخدمني لدفع
رسوم االنتظار ىف املرافق املخصصة لذلك ،مام يجعلها أكرث
جدوى من الناحية املالية.
 nتساعدنا إدارة انتظار السيارات عىل الكشف بدقة عن األماكن التى
يوجد بها إمداد كاف ،وتلك التى تحتاج إىل املزيد منه.
 nمن شأن إدارة انتظار السيارات أن تسمح باستھداف استثامرات
أماكن انتظار السیارات بشكل أفضل حیثام برزت الحاجة إلیھا ،کام
تساعد علی تجنب االستثامرات ِ
املهدرة.

 2.2جعل ساحات انتظار السيارات بالشارع تخدم
أهداف الشارع
يعد أبرز مقومات إدارة انتظار السيارات الجيدة هو أنها تجعل ساحات
انتظار السيارات تخدم األهداف األشمل من الشارع بدالً من تقويضها
(انظر الفصل .)4
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لذلك ينبغى تخصيص مساحات النتظار السيارات بعناية ىف ضوء العديد
من االحتياجات واألدوار األخرى ملساحات الشوارع ،مثل تدفق حركة املرور،
وحركة النقل العام ،وحركة املشاة ،ومستخدمى الدراجات ،والشحن /التفريغ
(سواء كان ذلك للبضائع أو الركاب) ،وسيارات األجرة وما يشابهها من الوسائل،
واملساحات العامة التى يقىض بها األشخاص أوقاتهم ،والباعة ،وأشجار
الشوارع .الحظ أن تدفق حركة املرور ال يكون ىف الغالب هو الغرض األساىس
لشوارع املناطق الحرضية.
وال تتمحور اإلدارة الجيدة النتظار السيارات بالشارع فقط حول انتظار
املركبات ،بل هى توفر كذلك فرصة لخلق بيئة صالحة للعيش وفعالة
ىف الشوارع ،وهى تحسينات ينبغى أن ينظر إليها دامئًا باعتبارها أحد
األهداف الرئيسية إلدارة انتظار السيارات بالشارع.

 3-2االستفادة من مرونة السائقني
تعد قدرة السائقني عىل تعديل سلوكيات االنتظار الخاصة بهم (ولو

رصا مركزيًا إلدارة انتظار السيارات .وتنطوى جميع أنواع
بدرجة طفيفة) عن ً
إدارة انتظار السيارات تقريبًا عىل حث سائقى السيارات عىل تعديل خياراتهم
واتباع مامرسات مرنة.
تتطلب إدارة انتظار السيارات املمتازة وجود وعى بشأن أى من أنواع
سلوكيات االنتظار هو األكرث سهولة ىف تعديله وأيها أقل مرونة.
هناك العديد من االستجابات املحتملة للسائقني إزاء إدارة انتظار
السيارات (انظر الجدول .)3
وتتمحور مجموعة شائعة من االعرتاضات عىل إدارة انتظار السيارات حول
نقاط ضعف النقل العام .ويتضمن ذلك االعرتاض القائل بأن «فرض
الرسوم عىل انتظار السيارات لن يسهم ىف تحقيق أى مثار إيجابية وذلك
ألن خدمات النقل العام غري كافية» .بيد أن هذه االعرتاضات تتجاهل متا ًما
جميع الخيارات املطروحة ىف الجدول ( )3والتى ال تتطلب وجود خدمات نقل
عام جيدة .ويعد نطاق مرونة السائقني أشمل بكثري من نطاق التحول نحو
استخدام وسائل املواصالت العامة .وبالطبع ال ميكننا أن ننكر أن التحوالت
مهم بحد ذاته إلدارة انتظار السيارات.
ىف وسائل النقل غالبًا ما تشكل هدفًا ً

جدول  :3االستجابات الشائعة من سائقى السيارات ملجهودات إدارة انتظار السيارات ىف الشارع (تحديد األسعار عىل سبيل املثال)
األمثلة والتعليقات
نوعية االستجابة
اختيار موقع مختلف  nاالنتقال من مكان انتظارالسيارات ىف الشارع ملكان آخر مجاىن أو ذات تكلفة أقل أو ال يشرتط مدة محددة لالنتظار أو األماكن التى
ال تسمح بانتظار السيارات سوى بالترصيح ،ويحتمل أن يشمل ذلك ىف بعض األحيان خدمة إيقاف السيارات مبساعدة عامل (أو
النتظار السيارات ىف
سائقني محرتفني) بدالً من السري.
الشارع
 nال تقلل هذه النوعية من االستجابة من القيادة بصورة مبارشة ولكنها تخفف من مشكالت انتظار السيارات باملواقع املزدحمة
وتنرش طلب انتظار السيارات وتخفف من ضغوط التوسع ىف إمداد مرافق انتظارالسيارات.
االنتقال من الشارع  nيسهل انتقال انتظار السيارات لساعات طويلة إىل مرافق انتظا رالسيارات عن انتظار السيارات قصري املدة.
 nكثريا ً ما تكون مرافق انتظار السيارات غري مستخدمة بالقدر الكاىف (ألنها غري واضحة وكثريا ً ما تكون أقل مالمئة وألنها ال
إىل مرافق انتظار
توفر التأمني الشخىص الكاىف وأحياناً تكون تكلفتها أعىل من تكلفة انتظار السيارات ىف الشارع).
السيارات
 nكثريا ً ما يستخدم السكان مساحات مرافق انتظارالسيارات الخاصة بهم ىف أغراض أخرى مثل التخزين ،بينام ميكن أن تحبط تلك
املامرسات من خالل فرض تحديد قيمة الرسوم عىل انتظار السيارات ىف الشارع (مبا فيها فرض تسعرية عىل تصاريح السكان).
ضبط توقيت الزيارة  nاختيار توقيت الزيارة واالنتظار ىف وقت أقل تكلفة أو ىف وقت ال تفرض فيه التعليامت مام يسهل عىل إدارة انتظارالسيارات أن
تخفف من طلب انتظار السيارات ىف األوقات األكرث ازدحاماً.
تعديل فرتة االنتظار  nالتخطيط لألنشطة حتى تقل فرتة االنتظار وبالتاىل االنتظار لفرتة أقرص( ،لكن انتقال أصحاب السيارات املنتظرة لفرتات
طويلة إىل البدائل يحدث اختالفاً كبريا ً لفرتات االنتظار ىف الشارع).
تجمع ركاب ىف سيارة  nمن ضمن األمثلة الرحلة املشرتكة للتجول واشرتاك الزمالء ىف ركوب سيارة واحدة للذهاب إىل اجتامع أو للغذاء.
واحدة/رحلة مشرتكة
 nاالنتقال إىل استخدام وسائل املواصالت العامة هى استجابة مميزة ىف بعض املواقف خاصة عندما يقوم بها املوظفني
االنتقال إىل وسيلة
وقتام تستخدم إدارة انتظار السيارات كأداة إدارة طلب السفر.
تنقل أخرى
 nاالنتقال إىل سيارات األجرة (رباعية الدفع  -ثالثية الدفع – ثنائية الدفع أو غري اآللية) .ليس من شأن ذلك التقليل من
االزدحام املرورى مبارشة لكنه يخفف من طلب انتظار السيارات.
 nبالنسبة للرحالت القصرية االنتقال إىل الدراجة أو السري .يجب عدم التقليل من شأن تلك الوسيلتني نظرا ً لقرص قاعدة
كبرية من رحالت السيارات الحرضية (والسيام الرحالت التى ال تتعلق بالعمل).
 nينبغى أن يضمن تخطيط إدارة انتظار السيارات عدم حدوث هذا النوع من االستجابة بصورة كبرية .من شأن إضعاف
التجنب الكامل
عزمية الزوار بالكامل أن يعوق نجاح هذه املنطقة اقتصادياً .بعض أنواع إدارة انتظار السيارات التى تركز عىل إدارة
للمنطقة واختيار
طلب السفر تجعل مكان االنتظار أقل جاذبية لزيارات انتظار السيارات (والسيام رحالت العمل) ،لكن دامئاً ما تركز
مقصد آخر
سياسة إدارة السفر املذكورة عىل تطوير إمكانية عىل الخدمات بالوسائط األخرى.
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ولكن ال ينبغى أن ننىس أنه حتى ىف الحاالت التى يبدو فيها إحداث التحول ىف
وسائل املواصالت غري ممكن ،فإن إدارة انتظار السيارات عاد ًة ما تتمكن من
تحقيق مثار ملحوظة من خالل إحداث تغيريات أقل طمو ًحا ىف السلوكيات.
تتفاوت مرونة السائقني بحسب عدة متغريات.
فعىل سبيل املثال يتوقف استعداد السائقني لتعديل سلوكيات انتظار
السيارات التى يتبعونها جزئيًا عىل فرتة االنتظار .كام ترتبط فرتات
االنتظار بدورها بالغرض من الرحلة بالطبع (انظر أدناه) .وتشمل
املوضوعات التى ميكن استخالصها من االستجابات إلدارة انتظار
السيارات الواردة ىف الجدول ( )4ما يىل:

n
n
n

n
n

تزداد مرونة تغيري موقع انتظار السيارات بزيادة مدة االنتظار
املرجوة.
تزيد احتاملية تغيري وسائل االنتقال كذلك مع زيادة املدة.
تبني لنا الرحالت ذات املسافات القصرية جدًا وجود استعداد كبري
للتحول إىل املىش أو ركوب الدراجات بالنسبة لجميع فرتات االنتظار.
وخالف ذلك ليس لطول الرحلة تأثري قوى عىل مرونة االنتظار.
تزيد احتاملية وجود املرونة ىف تغيري وقت الزيارة ىف حالة فرتات
االنتظار القصرية.
من الشائع وجود استعداد لتقصري الفرتات بشكل رئيىس ىف حاالت
االنتظار طويل املدة ىف أماكن االنتظار غري التابعة ملحل العمل.

جدول  :4تعتمد مرونة االستجابة إلدارة انتظار السيارات عىل مدة انتظار السيارات
املرونة ىف
االستجابة
املدة
املهام القصرية
(أقل من  15دقيقة)

خيار تغيري موقع االنتظار إىل موقع أقل
مالمئة ىف الشارع أو ىف مرافق انتظار السيارات

محدود جدا ً (إمكانية الحصول عليها رسيعاً
مطلوبة ما مل ميكن مزج املهام باملناطق
مختلطة االستخدامات لزيارة أطول).
محدودة (ال تزيد عن مسرية بضعة دقائق
الرحالت القصرية
( 15دقيقة – ساعتني) أو وقت إمكانية الدخول املرغوب فيه)
زيارات أطول
(من  6-2ساعات)
يوم بالكامل (أكرث
من  6ساعات)
طوال الليل (انتظار
السيارات كمبيت)

التعامل ببعض املرونة مع املرونة الواضحة
شديدة الوضوح (مسرية  10دقائق أو الوقت
املستغرق ىف الوصول إىل/من مكان االنتظار
مقبول للكثري ،كام أن إشارة القيمة تعترب أمرا ً
مفيدا ً جدا ً بالنسبة لالنتظار طويل املدة).
معظمهم يعرب عن عدم االستعداد لذلك لكن
تكرث فكرة السري/األوقات املستغرقة ىف الوصول
التى تصل إىل ~ 10دقائق ىف املدن.

االنتقال إىل وسيلة أخرى (السري–
تقصري مدة
تغيري وقت
الدراجة – سيارة أجرة – الرحلة
ويوم االنتظار االنتظار
املشرتكة – وسائل النقل الع
الصلة محدودة محدود جدا ً إال ىف حالة االنتقال إىل
مهم
جدا ً
السري أو استخدام الدراجة للرحالت
القصرية ام)
بعض األشخاص خاصة بالسيارة
بعض
مهم
األجرة – االشرتاك ىف ركوب سيارة واحدة
األشخاص
والسري/الدراجة ىف حالة الرحالت القصرية
مرونة واضحة (مبا فيها وسائل النقل
بعض
نوعاً ما
العام)
األشخاص
بعض األشخاص مهم جدا ً (العديد من الوسائل متاحة،
محدودة
كام أن إشارة القيمة تعترب أمرا ً مفيدا ً
لكنه محدودا ً
بالنسبة ملا هو جدا ً بالنسبة لالنتظار طويل املدة)
متعلق بالعمل
قلام تكون ذات محدودة الصلة ال تطابق
صلة

أغراض انتظار السيارات املختلفة كعوامل رئيسية أخرى للمرونة
 nغال ًبا ما تناقش أغراض انتظار السيارات املختلفة من حيث
خصائص مجموعات الطلب املختلفة وتفضيالتها ومرونتها.
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 nوتشمل هذه املجموعات السكان واملوظفني والطالب والعمالء
والزبائن والزوار والضيوف ومقدمى الخدمات وغريها .وتحدد هذه
األغراض أو املجموعات حسب كل وجهة.
 nينبغى ىف كثري من األحيان أن تكون إدارة انتظار السيارات متوافقة
مع املزيج الذى يجمع بني أغراض االنتظار أو مجموعات الطلب
املتوقع تواجده ىف كل موقع.

 nوبشكلٍ عام تعد ساحات انتظار السيارات بالشارع متاحة لجميع
أغراض االنتظار أو مجموعات الطلب .ومع ذلك تسعى إدارة
انتظار السيارات ىف كثري من األحيان إىل الرتكيز ،بحسب املوقع،
عىل أغراض بعينها أو التأثري عىل مجموعات طلب مختلفة بطرق
مختلفة بحيث تسهم ىف إتاحة خيارات انتظار أو انتقال متنوعة.
 nوىف هذا الصدد يقدم الجدول ( )5عرضً ا مبسطًا لفئات الطلب الشائعة.

جدول  :5أغراض انتظار السيارات أو طوائف املستخدمني ومرونتهم وتفضيالتهم
أغراض انتظار
السيارات
طوائف
املستخدمني
املوظفني مبكان
عملهم/بالقرب منه
تعليم ما بعد
املرحلة الثانوية
املتسوقني

عمالء خدمات
األعامل
السكان

ضيوف السكان
مقدمى الخدمات
للسكان (مبا فيها
مقدمى الرعاية
ومقدمى خدمة
النظافة وعامل
التصليح وإلخ)

املرونة والتفضيالت املشرتكة مع مراعاة...
أثار إدارة
الوسيلة املتاحة
مدد
أوقات
مواقع
انتظار السيارات
للتغيري
االنتظار
االنتظار
االنتظار
تقع معظم أثار إدارة انتظار
مرنة نسبياً وال سيام
غري مرنة ،عادة ما تكون فرتات طويلة غري
بالطبع قرب املكان
بالنسبة للوظائف التى تقع السيارات عىل املواقع ووسيلة
مرنة وعادة تكون
ساعات العمل أثناء
هو الشئ املفضل،
النهار (لكن لدى الكثري معظمها من  10-6ىف املراكز الكبرية بساعات التغيري ،تراعى تحديد قيمة الرسومة
لكن أحياناً هناك
نظرا ً لتكرار االنتظار وطول مدته.
عملمعروفة
مرونة ىف مامرسة ذلك .ساعات عمل أخرى) .ساعات.
عادة ما تكون مرنة ولكن نطاق كامل من أثار إدارة انتظار
عادة ما تكون مرنة نطاق واسع من عدد نطاق واسع من
السيارات ،تراعى تحديد قيمة
بالطبع تعتمد عىل
املدد املستغرقة
(عىل حسب املدة) الساعات وعادة ما
الرسومة (الدخل املنخفض وتكرار
( 12 2-ساعة) وعادة خياراتالتنقل.
تكون مرنة.
االنتظار واملدد املستغرقة).
ما تكون مرنة.
تتميز بأكرب مرونة عند تطبيقها
غري مرنة نسبياً (نظرا ً غالباً ما تكون مرنة لكن قصرية نسبياً وعادة تختلف
عىل األوقات واملدد املستغرقة.
التزال عرضة ألوقات ما تكون مرنة.
للمدداملستغرقة
يخاف أصحاب املحالت من
الذروة.
واألحامل).
تغيري املقصد ىف حالة اإلدارة
القوية النتظار السيارات.
غري مرنة نسبياً
تتامثل مع وضع املتسوقني
غالباً ما تكون مرنة .قصرية نسبياً وعادة ما تختلف
تكون مرنة.
[ال تطابق مبا أنه انتظار يكون تركيز إدارة انتظار السيارات
غري مرنة (طويلة –
بعض املرونة ،حيث غري مرنة (الحاجة
سيارات مبيت السكان]( .إن وجد) عىل أماكن االنتظار
تختلف التوقعات بناءا ً املحتملة إىل االنتظار طويلة جدا ً).
(عادة ما تتحرك ىف مرافق انتظار
عىل السياق (أى ميكن ىف أى وقت).
السيارات) .لكن من شأن تكاليف
أن يكون االنتظار ىف
االنتظار/مشكالتها أن تؤثر أيضاً
الشارع هو اختيار
عىل ملكية السيارة (ببطئ).
وليس حتمية).
غالباً ما يستاء السكان من جهود
قصرية نسبياً وغالباً ما تختلف
غالباً ما تكون مرنة
بعض املرونة
إدارة انتظار السيارات للتأثري عىل
تكون مرنة.
هذه الطائفة.
غالباً ما تكون غري مرنة عادة ما يسعى السكان إىل
تختلف املدد (<
أحياناً بعض املرونة .غالباً ما تكون مرنة
استثناءات من إدارة انتظار
ساعة واحدة إىل
ساعات كثرية) وغالباً
السيارات املعتادة نظرا ً إلمتام
الخدمات الالزمة والتى ال تحظى
ما تكون مرن ٍة
باملرونةالكافية.
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تعد مرونة السائقني أحد العنارص الحيوية إلدارة انتظار السيارات،
ولذلك فإن أى عقبات تواجه مرونة السائقني ميكن أن تقوض من
إدارة انتظار السيارات وتحد من قبول الجمهور العام لها.
وتشمل العقبات الشائعة التى تواجه املرونة ما يىل:
 nضعف وسائل النقل العام ،وسوء نوعية األماكن املخصصة لركوب
الدراجات ،وعدم موثوقية منظومة سيارات األجرة القامئة وهى
عوامل تؤثر جميعها عىل الرغبة ىف تغيري وسائل االنتقال.
 nاألماكن املخصصة للمىش التى تتسم بخطورتها وانخفاض جودتها،
والتى ال تؤثر فقط عىل التحول نحو اتخاذ املىش كوسيلة انتقال من
عدمه ،بل إنها تقلل أيضً ا من املرونة ىف مواقع انتظار السيارات.
 nالظروف الجوية املعادية أو املناخات التى قد تؤثر أيضً ا عىل
املىش.
 nالقدرات البدنية حيث يتمتع البعض بقدرة أقل عىل املىش
ملسافات بعيدة من غريهم.
 nالتفضيالت واالتجاهات التى تؤدى إىل الرتدد ىف اتخاذ خيارات أكرث
مرونة.
 nسامت الركاب ،فعىل سبيل املثال قد يكون من غري املمكن إنزال
األطفال الصغار أو الركاب من ذوى اإلعاقات املعينة ىف مكان ما
وتركهم دون مراقبة.
قد يكون من املهم ىف بعض الحاالت اتخاذ خطوات للحد من هذه
العقبات التى تواجه املرونة ىف سبيل تحقيق إدارة أفضل النتظار
السيارات وجعلها أكرث قبولً من جانب السائقني .ومع ذلك ال ينبغى

أن نكون مفرطني ىف التشاؤم ىف هذا الصدد ،حيث ال ينبغى بالرضورة
أن تتبع جميع األطراف مامرسات مرنة لىك ننجح ىف تحقيق إدارة جيدة
النتظار السيارات ،ولىك تحظى هذه اإلدارة بالقبول الكاىف ،إذ عندما
نعمل عىل تحسني إدارة انتظار السيارات ،غالبًا ما نجد أن السائقني
يتبعون سلوكيات أكرث مرونة مام توقعنا.
يرغب معظم السائقني ىف القيام بالترصف الصحيح ،وال شك ىف أن
دعم الخيارات املرنة يساعدهم عىل القيام بذلك .وجميع السائقني
يريدون تجنب فرض القوانني واللوائح عليهم إن كان مبقدورهم ذلك.
ويسعى معظمهم نحو تقليل التكلفة والجهد ،مبا يشمل جهد العثور
عىل أماكن انتظار السيارات واملىش .ومع ذلك ،إذا كان القيام بالترصف
الصحيح أم ًرا صع ًبا وكان انتهاك قواعد انتظار املركبات أسهل ،فمن
املمكن التنبؤ بأن العديد من سائقى املركبات سيتبعون سلوكيات
انتظار قد تضايق اآلخرين وتزعجهم.

 4-2فهم الروابط بني انتظار السيارات واالحتقان املرورى
تتنوع آثار انتظار السيارات عىل حركة املرور واالختناقات املرورية.
ومن الخطأ أن نفرتض أن جميع حاالت انتظار السيارات بالشارع
تسبب االزدحام واالحتقان املرورى أو أن مرافق انتظار السيارات (غري
املوجودة بالشارع) تخفف تلقائيًا من االزدحام.
وميكن أن يؤدى انتظار السيارات بالشارع إىل تفاقم االزدحام
املرورى بعدة طرق وأشكال (جدول .)6

جدول  :6طرق االنتظار ىف الشارع التى تسبب االحتقان املرورى
اآلليات املطبقة
اإلعاقة املبارشة
االحتكاك املرورى
مكان انتظار السيارات
املشغول بالكامل
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رشح ملخص
من شأن انتظار السيارات إعاقة الحركة املرورية إذا كان ىف مواقع غري مالمئة أو اتجاهات
غري مالمئة (سواء كانت مسموح بها أو غري مسموح بها)
تتسبب تحيالت انتظار السيارات ىف حدوث احتكاك مرورى باملمرات املجاورة ،ويعتمد
مدى حدوث ذلك عىل بعض املسببات مثل عرض الشارع ومستويات املرور ورسعاتها
وتوجهات انتظار السيارات ورسعة الدخول والخروج.
عندما يكون مكان انتظار
ارتفاع نسبة انتظار السيارات بطريقة غري مسموح بها.
السيارات كامل العدد (بنسبة
الفتات ازدواجية انتظار السيارات (مبا فيها الشحن والتفريغ).
تصل إىل  85%من مساحة
املكان) يجد أصحاب السيارات االنتظار ىف املمرات املرورية حتى يفرغ مكان لالنتظار.
صعوبة ىف إيجاد مكان خاىل مام البحث عن مكان فارغ لالنتظار («التجول من أجل انتظار السيارات») مام يتسبب ىف
يتسبب ىف الكثري من املشكالت .املزيد من االزدحام املرورى ىف املناطق املزدحمة.

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

وينبغى إيالء قدر أكرب بكثري من الوعى آلثار االمتالء الكامل ألماكن انتظار
السيارات (أسفل جدول  .)6وتجدر اإلشارة إىل أن مسألة االزدحامات
املرورية الناتجة عن بحث السائقني عن أماكن لالنتظار قد تم تجاهلها عىل
األخص حيث اعتربت هذه االزدحامات «طوابري غري مرئية» .وقد تشكل هذه
الطوابري ىف املناطق كثيفة السكان التى متتلئ ساحات االنتظار بها بالكامل
نسبة كبرية من تدفق حركة املرور تصل ىف كثري من األحيان إىل أكرث من
 .)3( 30٪وتحدث هذه اآلثار حتى لو كانت ساحات انتظار السيارات بالشارع
موجودة ىف موقع مالئم ومصممة بشكل جيد ومنظم.
ميكن لإلدارة املحسنة النتظار السيارات بالشارع أن تسهم ىف
تخفيف االحتقان املرورى بطرق مختلفة كام يىل:
 nبشكل مبارش عن طريق الحد من انتظار املركبات املعيق لحركة املرور
والحد من االحتكاك من خالل تصميم املساحات وتطبيق قواعد
االنتظار بصورة أفضل .الحظ أنه إذا كان انتظار السيارات ىف الشوارع
يؤدى إىل االزدحام ،فإن حل هذه املشكلة ال ينبغى بالرضورة أن
يقتىض حظر انتظار السيارات هناك .فقد يكون الحل هو اتباع أسلوب
إدارة أفضل النتظار السيارات أو إعداد تصميم أفضل (قسم .)4-10
 nبشكل غري مبارش عن طريق الحد من االمتالء الكامل ألماكن االنتظار
وبالتاىل اإلبقاء عىل املزيد من املساحات الشاغرة ىف الشوارع (ميكن
تحقيق ذلك عىل سبيل املثال عن طريق فرض رسوم تستهدف
نطاق إشغال فعال  -انظر القسم  .)5-5ويساعد ذلك عىل التقليل
من االزدحام املرورى الناتج عن البحث عن أماكن انتظار ،والحد من
االنتظار ،وساحات االنتظار غري القانونية واالنتظار املزدوج.
ال تفرتض أن انتظار السيارات بالشارع هو وحده املرتبط باالحتقان
املرورى وأن مرافق انتظار السيارات غري املوجودة بالشارع هى حل
املشكلة ،إذ ميكن أن تسهم األخرية ىف هذا االحتقان أيضً ا.
عىل سبيل املثال ميكن أن تتسبب مرافق انتظار السيارات ىف االزدحام
نتيجة لتكون الطوابري .وغالبًا ما تكون هذه الطوابري سببًا مبارشا
لالزدحام إذا ما امتدت إىل شارع رئيىس.
 nيعد أحد أسباب تكون الطوابري هو ضعف التخطيط لحركة
الدخول أو التحركات الداخلية للسيارات ،مام يؤدى إىل تعطيل
التدفقات الداخلة ىف أوقات االزدحام.
 nميكن كذلك أن تتكون الطوابري خارج مرافق انتظار السيارات ىف
حال امتالئها بالسيارات .ولكن ال ينبغى أن تفرتض أن حل هذه
املشكلة يجب أن يكمن ىف اإلمداد باملزيد من أماكن انتظار
السيارات ،حيث ميكن تجنب هذه الطوابري عن طريق اإلدارة
الجيدة ،مبا يشمل فرض الرسوم.

تشكل الزيادة املفرطة ىف اإلمداد مبرافق انتظار السيارات كذلك
مصد ًرا لالحتقان املرورى نظ ًرا لتشجيعها عىل منو الحركة املرورية.
 nيشجع اإلفراط ىف توفري مرافق انتظار السيارات عىل امتالك
السيارات واستخدامها ،إذ أن اإلفراط ىف اإلمداد يؤدى إىل خفض
أسعار االنتظار بل توفريه باملجان أحيانًا ،وقد شبه هذا اإلجراء
()4
بإعطاء «عقار خصوبة للسيارات» يجعلها تتكاثر وتتنامى.
 nیشجع اإلمداد املفرط مبرافق النتظار السيارات ىف مراکز التوظیف
عىل إتاحة أماكن انتظار تابعة ملكان العمل مقابل رسوم زهيدة أو
()5
باملجان.
 nيعد االنتظار طوال اليوم أكرث تأث ًرا بالسعر من االنتظار قصري
املدى ولذلك فإن االنتظار زهيد السعر أو املجاىن عىل األخص
يشجع عىل اتخاذ القيادة كوسيلة للذهاب للعمل.
 nنجد أن اإلمداد الكبري بأماكن االنتظار ىف مراكز األعامل عاد ًة ما
يولد حركة مرورية تفوق قدرة الشوارع املحيطة.
 nتزيد السياسات التى ترمى إىل توسيع اإلمداد بأماكن انتظار
السيارات ىف املناطق السكنية للحد الذى يفوق استعداد مالىك
السيارات لدفعه رصاح ًة من امتالك السيارات والحركة املرورية.
 nميكن للوائح التى تركز عىل زيادة اإلمداد مبرافق االنتظار (مثل
وجود حد أدىن مفرط من متطلبات انتظار السيارات) أن تعيق جهود
التطوير املوجهة للنقل وأن تسهم ىف زحف أمناط تنمية منخفضة
الكثافة وموجهة للسيارات مام يعزز من منو الحركة املرورية.

 5-2ال تعتمد فقط عىل االنطباعات العرضية
تؤدى املالحظات العرضية غري املعتمدة عىل الدراسة عن مشكالت
انتظار السيارات ىف أغلب األحيان إىل افرتاضات خاطئة بشأن طبيعة
املشكلة وأسبابها ،وعاد ًة تكون هذه االنطباعات مختلفة متاماً عن
الواقع إذا قمنا بدراسة الوضع بطريقة أكرث دقة (جدول .)7
من املهم بشدة أن تعتمد القرارات الخاصة بإدارة انتظار السيارات
عىل املعلومات املجمعة بشكل منهجى عن انتظار السيارات (انظر
الفصل .)7

()4
()3

Paul Barter, ‘Is 30 % of traffic actually searching for parking?’, Reinventing Parking website,
October 2013
http://www.reinventingparking.org/2013/10/is-30-of-traffic-actually-searching-for.html

()5

Donald Shoup, The High Cost of Free Parking (Chicago: American Planning Association(.
Shomik Mehndiratta and Diego Canales, ‘Can your employer affect your commute?’,
Transport for Development blog – World Bank, 16 May 2014
http://blogs.worldbank.org/transport/can-your-employer-affect-your-commute-0
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جدول  :7تفقد املالحظة العابرة الكثري من اإلشارات بسبب عملية جمع البيانات املنهجية
املالحظات العابرة الشائعة

طريقة جمع البيانات

هذه املنطقة بها عجز ىف أماكن
انتظار السيارات!

مخزونات أماكن االنتظار
(التى تسجل تلقائياً عدد أماكن االنتظار
ىف األماكن الصغرية ومواصفاتها).

سيكون فقدان  20مكان لالنتظار
ىف الشارع أمرا ً كارثياً!
ستسبب إعادة تطوير هذه املنطقة
املفتوحة الخاصة بانتظار السيارات
عجز ىف أماكن االنتظار.
محاولة إيجاد مكان لالنتظار ىف هذه
املنطقة ما هى إال كابوساً!
هذه املنطقة بها عجز ىف أماكن
االنتظار!
هذه املنطقة بها عجز ىف أماكن
االنتظار!
ال أستطيع أن أجد مكان مناسب
لالنتظار ىف هذا الشارع أبدا ً!

اإلشارات األساسية التى تظهرها البيانات التى تفقدها املالحظة العابرة
n

n
n

استبيان اإلشغال أو بيانات اإلشغال
عن طريق املجسات أو آليات الدفع
اإللكرتوىن.

n
n
n

استبيانات املدد املستغرقة ىف االنتظار
(عن طريق استبيانات اللوحة املعدنية
أو بيانات آليات الدفع اإللكرتوىن).

n

n
n

هذا الحى به احتقان مرورى شديد،
نحتاج إىل توسيع السعة املرورية.

استبيانات إشغال أماكن انتظار
السيارات.

الحظ أن املالحظات العرضية النھائیة املوضحة ىف (الجدول  )7ال
تتعلق حتى بانتظار السیارات ،ولكن الدراسات عن إشغال أماكن انتظار

n
n

عادة ما تفاجئ املخزونات األطراف املعنية املحلية بإظهار عدد
أكرب ملساحات انتظار السيارات من املساحات التى يراها معظم
األشخاص.
عادة ما تظهر أماكن االنتظار ىف الشارع بنسبة أقل من تلك التى
يزعمها معظم األشخاص.
يتفاجى حتى املسئولني عن أماكن االنتظار/املدراء املحليني ىف
الكثري من األحيان ألن األماكن الخاصة عادة ما تكون مخفية وال
يستطيع أى شخص من العامة أن ينتفع بها.
تظهر املرافق املوجودة ىف الشارع وىف مرافق انتظار السيارات
بأقل إشغاالت.
تظهر أوقات اليوم واألسبوع التى ال تكون فيها اإلشغاالت كثرية
حتى ىف الشوارع األكرث ازدحاماً.
الرتكيز عىل فرص إدارة انتظار السيارات ىف توجيه أصحاب
السيارات إىل األماكن واألوقات األقل طلباً.
إظهار إذا كانت فكرة انتظار السيارات ملدد طويلة ىف أماكن غري
مسموح بها متثل جزء مهم من املشكلة باألجزاء الرئيسية من
الشوارع من عدمه.
إطهار إذا كان االنتظار طوال اليوم يتسبب ىف إشغال جزء كبري من
املساحة املتاحة (بالرغم من أنها تخدم عدد قليل جدا ً من األشخاص).
تلقى الضوء عىل فرص دفع انتظار السيارات ملدة طويلة إىل
األجزاء غري املستغلة من الشوارع ومرافق انتظار السيارات.
إظهار إذا كانت اإلشغاالت الكبرية ىف الشارع تسبب احتقان مرورى
باملنطقة من عدمه (من خالل أنها تسبب البحث عن أماكن لالنتظار).
إذا كان األمر كذلك فمن شأن إدارة انتظار السيارات أن تقدم حالً
رخيصاً ولن تكون هناك حاجة إىل توسيع السعة املرورية.

السيارات توضح دامئاً أن تكدس انتظار السيارات ىف الشوارع مصدرا ً
رئیسياً إلعاقة املرور بها (کام ھو مذکور ىف القسم .)2-4

الشكل  :11 ،10مواقف السيارات األكرث ازدحا ًما ىف الشارع ىف املنطقة التجارية ىف شنتشن ىف الصني ،ولكن مع توفري مرافق النتظار السيارات تحت األرض شبه
خالية تحت مباىن املكاتب املجاورة ©.بول بارتر

20

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

 6-2وميكن للقطاع الخاص أن يساعد (ولكن كن حذ ًرا)
عاد ًة ما يتوىل القطاع الخاص مسئولية إدارة املرافق املخصصة النتظار
السيارات ،ومع ذلك ،فإن سيطرة القطاع العام رضورية إلدارة أماكن
انتظار السيارات ىف الشوارع.
ومع ذلك ،ميكن أن يكون مشاركة القطاع الخاص أم ًرا مرغوبًا حتى فيام
يتعلق بأماكن انتظار السيارات ىف الشوارع .وتختلف املدن التى تتمتع
بإدارة قوية ألماكن انتظار السيارات ىف الشوارع اختالفًا كب ًريا يف مدى
إرشاكها للقطاع الخاص ىف إدارة هذه االماكن.
تتضمن أسباب إعطاء مسئولية إدارة أماكن انتظار السيارات ىف
الشوارع للقطاع الخاص ما يىل:
 nمحدودية قدرات اإلدارات املحلية .تحتاج اإلدارات املحلية إىل
قدرات أساسية إلدارة أماكن انتظار السيارات ولكنها ال تستطيع ىف
كثري من األحيان التعامل مع جميع الجوانب الفنية املتعلقة بإدارة
هذه األماكن ،وال سيام تلك التى تتطلب نُظم تكنولوجية متقدمة.
 nخفض سعر االنتظار .الرشكات التى ت ُدير األماكن الكبرية النتظار
السيارات تقدم نفس الخدمات املتخصصة ىف العديد من املناطق
ولكن بتكاليف أقل.
 nمزايا إدارة املوارد البرشية .تتبع هيئات القطاع الخاص ُسبل أكرث
مرونة من اإلدارات املحلية ىف تشغيل املوظفني بصورة فعالة
التكلفة .ولكن ينبغى االنتباه حتى ال يستخدم ذلك ىف مامرسات
استغالل العاملة.
 nمزايا املنافسة بني مقدمى مختلف خدمات انتظار السيارات
وتكنولوجياتها والتى تتيح زيادة الكفاءة ،ما دامت عملية املناقصات
التنافسية نظيفة وتنافسية.
ولكن يجب الحذر مع ذلك :فال تفرتض أن إرشاك القطاع الخاص
هى العالج الشامل لنقاط الضعف ىف إدارة أماكن انتظار السيارات ىف
الشوارع.
ومشاركة القطاع الخاص ال تغنى عن اإلدارة الرشيدة لنظام انتظار
السيارات:
 nال تزال البلديات التى ال تتمتع بقدرات قوية ىف إدارة أماكن انتظار
السيارات الداخلية تحتاج إىل قدر ٍ
كاف من القدرات الداخلية
التخاذ قرارات رئيسية بشأن إدارة هذه االماكن ،واالختيار من بني
املناقصات ،ومتابعة املتعهدين ومراقبتهم.
 nوينبغى أن تظل أهداف إدارة أماكن انتظار السيارات الرئيسية
أمر أساىس ،وينبغى أال يؤدى أى عقد إىل تقويض قدرة السلطة
املحلية ىف إدارة أماكن انتظار السيارات من أجل املصلحة العامة.
 nوناد ًرا ما تكون مشاركة القطاع الخاص حل ناجح لعالج لفساد
الداخىل أو وسيلة لتجاوز هذا الفساد ما مل تكن مصحوبة بجهود
قوية أخرى ملكافحة الفساد.
 nوناد ًرا ما يتغلب إسناد هذه املهمة إىل جهات خارجية عىل العقبات
السياسية التى تواجه إصالحات إدارة أماكن انتظار السيارات .وىف

املربــع  :4فيــا يــى بعــض جوانــب إدارة انتظــار
الســيارات بالشــارع التــى عــاد ًة مــا يعهــد بهــا إىل
مرشوعــات القطــاع الخــاص:
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n

n
n

اإلشارات.
معدات تحديد الرسوم.
عمليات تحديد الرسوم.
آليــات دفــع الرســوم (نظــم بطاقــات االئتــان ،البطاقــات
الذكيــة ،محفظــة الهاتــف املحمــول ،إلــخ).
إدارة أموال مواقف السيارات (الخدمات املالية).
معدات ونظم إنفاذ القوانني.
عمليــات إنفــاذ القانــون ملكافحــة االنتهــاكات املتعلقــة
بفــرض الرســوم.
عمليــات إنفــاذ القانــون ملنــع الســيارات مــن الوقــوف بشــكل
غــر قانــوىن أو خطــر ،مبــا ىف ذلــك عمليــات قطــر الســيارات
أو وضــع مشــابك عــى عجالتهــا ملنعهــا مــن التحــرك.
نظم رصد ساحات االنتظار و/أو تشغيلها.
نظم إدارة معلومات ساحات االنتظار و/أو تشغيلها.
الخدمــات االستشــارية ىف مجــال السياســات املتعلقــة
بســاحات االنتظــار (عــاد ًة مــا تشــتمل عــى جمــع بيانــات
بشــأن مواقــف الســيارات وتحليلهــا).
خدمات تصميم الشوارع.
خدمات تطوير الشوارع.

بعض الحاالت ،ميكن أن تتضاعف التكاليف السياسية إلصالحات
إدارة أماكن انتظار السيارات التى يُساء استغاللها من خالل مشاركة
القطاع الخاص ،خاص ًة إذا اشتبه الجمهور ىف وجود فساد.
 nوتفوق تعقيدات وتكاليف معامالت االستعانة مبصادر خارجية للخدمات
العامة أحيانًا املكاسب العائدة ،وينبغى تقييمها ومتابعتها بدقة.
وينبغى وضع إجراءات صارمة التخاذ القرارات بشأن املشاركة
الخاصة ومنح العقود واإلرشاف عليها.
 nينبغى الحذر بشكل خاص من العروض التى يعرضها القطاع
الخاص دون أن نطلبها منه ،حيث يعترب أخذ هذه العروض ىف
االعتبار طريقة سيئة للغاية التخاذ القرارات الرئيسية بشأن نظم
إدارة أماكن انتظار السيارات حتى لو كانت الجهة املقدمة لهذه
العروض رشكة ذات سمعة طيبة ولها سجل حافل.
 nوبدلً من ذلك ،ينبغى إعداد منوذج لتقديم العروض أو ،ىف الوقت
املناسب ،طرح مناقصة أو دعوة لتقديم العطاءات.
 nإن إعداد مثل هذه الدعوات لتقديم العروض أو العطاءات يتطلب
االستعداد حتى نكون قادرين عىل تحديد االحتياجات عىل أساس
فهم واضح لها (بنا ًء عىل أهداف إدارة أماكن انتظار السيارات).
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الوثيقة الفنية رقم ( )14بشأن استدامة النقل ىف املناطق الحرضية

 7-2تعمل إدارة انتظار السيارات ىف الشوارع عىل توسيع
خيارات سياسة انتظار السيارات ىف مرافق بعيد عن الشارع

 nتحديد املعايري الواضحة واملناسبة التى سيتم من خاللها
تقييم هذه العروض أو العطاءات ،وتتجاوز هذه املعايري تلبية
املتطلبات الرئيسية بطريقة فعالة من حيث التكلفة .وتشمل
العوامل األخرى الوضع املاىل للرشكة وسجل حافل وغريها.
 nويتعني إعداد العقود بعناية (رمبا مبساعدة خربات خارجية).
 nوضع نظام قوى إلدارة العقود واإلرشاف عليها.

إن اإلدارة الجيدة ألماكن انتظار السيارات ىف الشوارع ال تساعد فقط ىف
تنظيم الشوارع نفسها ،وإمنا هى إحدى مفاتيح النجاح ىف إدارة أماكن انتظار
السيارات بشكل عام .إن إدارة أماكن انتظار السيارات ىف الشوارع توسع من
خيارات التعامل مع املرافق املخصصة النتظار السيارات خارج الشوارع.
ويوضح (الشكل  )12طريقة تصور الخيارات الرئيسية لسياسة العرض
الخاصة مبرافق انتظار السيارات .وتستند هذه الخيارات إىل طرق عرض
ُسبل انتظار السيارات .وتعترب هذه الطرق أجوبة عىل األسئلة الثالثة،
ويحدد كل سؤال أحد املحاور ىف اإلطار.

هل موقف السيارة يخدم
موقعه أم يخدم المنطقة؟
االهتمام
بالموقع

هل يوجد سوق جيد
لمواقف السيارات
أم يجب أن يتم
التخطيط لها مثلما
يحدث ىڡ البنية
التحتية؟

يعترى سوق مواقف

السيارات جيداً
)خدمة قائمة عىل
)العقارات

/االهتمام العام
االهتمام بالمقاطعات

المناهج المراعية

ال يوجد حاالت

I
H

G
موقف السيارات
"بنية تحتية"

المناهج التقليدية

الىى تركز عىل الموقع

تحديد دعم مواقف السيارات

مناهج إدارة المنظقة

F

C

تطابق العرض عىل الطلب

B

وفرة ضمان مواقف السيارات

E
A
االهتمام بالموقع

D
االهتمام العام/االهتمام بالمقاطعات

الشكل  :12نهج لتصنيف أنواع مختلفة من سياسات مواقف انتظار السيارات ©.بارتر 2014

املصدر :بول بارتر ،منوذج سياسات مواقف السيارات لتفكري أكرث وضو ًحا ىف إصالح مواقف السيارات ،املجلة الدولية للدراسات الحرضية (،)2014
معرف الكيان الرقمى.12265934.2014.927740 / 10.1080 :
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إن اإلدارة الضعيفة ألماكن انتظار السيارات ىف الشوارع تضع
املحليات ىف أسفل اليمني من الرسم البياىن:
 nتحاول الحكومات املحلية ىف هذا النهج حل املشكالت الخاصة
بانتظار السيارات من خالل تعزيز العروض الخاصة مبرافق انتظار
السيارات والسعى لتوفري اماكن ‹كافية› النتظار السيارات داخل كل
موقع من مواقع التطوير.
 nهذا هو النهج املصنف ىف الفئة «أ» واملوضح ىف (الشكل ،)12
ويحاول ضامن توفري عدة عروض ملرافق النتظار السيارات
باستخدام الحد األدىن من متطلبات أماكن انتظار السيارات.
 nويرتبط ارتباطًا وثيقًا بنامذج إمنائية مكلفة ومرتامية األطراف تعتمد
عىل السيارات.
 nوالواقع أن الضواحى املوجهة نحو السيارات ىف معظم مدن أمريكا
الشاملية هى أساس هذا النهج ولكنها اآلن شائعة ىف جميع أنحاء
العامل.
وتشعر العديد من األماكن بالعجز تجاه اإلصالح بعيدًا عن الفئة «أ»
(أو من الفئتني «ب» أو «د») ألنهم ال يثقون أن إدارة أماكن انتظار
السيارات ىف الشوارع ميكنها منع املشكالت التى تسببها انتظار السيارات
ىف الشوارع.
وميكن تطبيق املناهج املفيدة األخرى املبينة ىف (الشكل  )12فقط
إذا كانت إدارة أماكن انتظار السيارات ىف الشوارع قوية:
 nويعنى التعامل مع عملية انتظار السيارات عىل أنها ىشء يخدم
منطقة بأكملها التحول إىل العمود األيرس ىف (الشكل  ،)12وهذا
ينطوى عىل التخطيط ملناطق « »park-once-and-walkالتى تكون
فيها معظم أماكن انتظار السيارات مواقف عامة ،وتعترب هذه
املناطق هى أكرب مثال عىل االستخدام الفعال للمساحات الفضاء
ويخفف من الزحام عىل املواقف الخاصة النتظار السيارات (.)6
 nتجنب زيادة العروض يكون أسهل عندما تساعد إدارة اماكن انتظار
اسيارات ىف الشوارع عىل تقليل الخوف من حدوث نقص طفيف
ىف سعة مرافق انتظار السيارات .وهذا يعنى الرجوع إىل الشكل 12
بعيدًا عن الفئتني ‹أ› أو ‹د› باتجاه ‹ب› و ‹ه›ـ و ‹و›.
 nاستخدام مواقف السيارات كأداة خاصة بإدارة الطلب عىل النقل،
عن طريق الحد من املعروض من املرافق املخصصة النتظار
السيارات والعديد من مراكز املدينة مبا ىف ذلك تلك املوجودة ىف
سيول ولندن وسيدىن وسان فرانسيسكو القيام (املوقف و).
 nويعترب تحديد رسوم انتظار السيارات وجعل املعروض أكرث
استجابة الحتياجات السوق ،مثل استهداف اإلشغال ىف تحديد
الرسوم وإلغاء الحد األدىن من متطلبات انتظار السيارات (أو
جعلها أكرث مرونة) ( .)7وهذا يعنى التحول نحو أعىل اليسار من
الشكل ( 12الفئة ح عىل سبيل املثال).
()6

()7

 8-2العمل عىل كسب دعم األطراف املعنية
وكث ًريا ما يتسبب الجدل والرصاع ىف إعاقة عملية إدارة أماكن انتظار
السيارات ،وقد يكون وضع طرق جيدة إلدارة أماكن انتظار السيارات
ىف الشوارع مزعج سياسيًا ىف بعض األحيان ،ال سيام ىف البداية ،وينبغى
الحصول عىل دعم فئات رئيسية من األطراف املعنية.
ينبغى نتحىل بالواقعية حول أن أراء سائقى مركبات النقل العام
ال ميكن األخذ بها بسهولة للحصول عىل دعم إدارة أماكن انتظار
السيارات .وعىل الرغم من أن إدارة أماكن انتظار السيارات تجعل من
عملية االنتظار تجربة أقل إزعا ًجا لسائقى السيارات ،فهى بشكل عام ال
تعترب تجربة سهلة من حيث التنفيذ ،وأيضً ا من ناحية اللوائح وتحديد
رسوم االنتظار التى تسهل من تحسينها.
وتعترب الفئات الرئيسية لألطراف املعنية التى ينبغى االستامع
إىل آرائها حول إدارة أماكن انتظار السيارات ىف الشوارع هى فئات
محلية جدًا (انظر املربع  .)5وتوىل هذه الفئات اهتام ًما كب ًريا جدًا ألى
تغيريات مقرتحة ،وعاد ًة ما متارس نفوذًا أكرب بكثري عىل النواتج املحلية
إلدارة أماكن انتظار السيارات من سائقى السيارات بشكل عام ىف جميع
أنحاء أحد مناطق املدن الكربى.
وليس من الرضورى عاد ًة القلق كث ًريا حول ردود الفعل العدائية
لسائقى مركبات النقل العام .ومع ذلك ،فإن القسمني ( )5-3و()6-3
يسلطان الضوء عىل الطرق التى تجعل عملية تحديد رسوم االنتظار
وتنفيذها أقل شيو ًعا مام هو عليه ىف العادة.
ولكن ترتكز معظم الجهود عىل كسب دعم األطراف املعنية
املحلية.
ولسوء الحظ ،فإن رضورة إدارة أماكن انتظار السيارات «لعرض
األفضل» للجهات الفاعلة املحلية ناد ًرا ما تحظى باالهتامم الذى
تستحقه .هذا هو السبب الرئيىس أن مقرتحات إدارة هذه األماكن ىف
كثري من األحيان تواجه صعوبة كبرية ىف كسب قبول الجمهور.
العديد من أماكن انتظار السيارات التى تُدار بشكل ناجح تساهم ىف التأكد
من أن األطراف املعنية املحلية سعداء .وهناك حاجة ملحة إلجراء مزيد
من الدراسة لهذه النجاحات ليتمكن اآلخرين من التعلم منها.

Paul Barter, ‘From private parking to public parking: part of the Adaptive Parking
agenda’, Reinventing Parking website, November 2011, http://www.reinventingparking.
org/2011/11/from-private-parking-to-public-parking.html
Paul Barter, ‘Shoup’s parking ideas offer MUCH more than a nifty way to price on-street
parking’, Reinventing Parking website, August 2010, http://www.reinventingparking.
org/2010/08/shoups-parking-ideas-offer-much-more.html
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وتشمل ال ُنهج الواعدة التى تضمن أن إدارة أماكن انتظار السيارات
توفر ما يكفى من «املكاسب املحلية» (أو الفوائد املحلية) ما يىل:
 nالتأكد من أن إدارة أماكن انتظار السيارات تسفر عن تحسينات واضحة جدًا
(وشعبية) ىف الظروف ىف الشوارع املحلية .وقد يتطلب ذلك ىف بعض األحيان
إجراء تحسينات تكميلية يف الشوارع تتجاوز إدارة أماكن انتظار السيارات.
 nتقديم ترتيبات خاصة لألطراف املعنية املحلية الرئيسية (عىل
سبيل املثال :املقيمني) للتخفيف من مشكالت إدارة أماكن انتظار
السيارات املتسببة لهم .ومع ذلك ،فإن ذلك يتطلب بعض
االهتامم  .وينبغى أال يُسمح لهذه الصفقات بتقويض فعالية إدارة
أماكن انتظار السيارات بشكل خطري.
 nالحفاظ عىل أى فائض ىف اإليرادات املتحصلة من رسوم انتظار السيارات
املحلية وإنفاق هذا الفائض بطرق ترىض األطراف املعنية املحلية
الرئيسية (إرشاكهم بشكل مثاىل ىف القرارات من خالل آليات مثل مناطق
االستفادة من أماكن انتظار السيارات ( .))8وفكر ببساطة ىف توزيع جزء
من الفائض محليًا ،عىل سبيل املثال عن طريق خصم رضيبة امللكية
املحلية أو تقدميها للجمعيات الخريية املحلية.
وميكن أيضً ا أن يكون توقيت التغيريات ىف إدارة أماكن انتظار
مهم لكسب قبول الجمهور .عىل سبيل املثال ،قد يكون
السيارات ً
توقيت تشديد التنفيذ ىف الوقت املناسب ليتزامن مع التحسينات
األخرى التى تجرى ىف أوضاع أماكن انتظار السيارات أو مع افتتاح
عروض جديدة أو مع إجراء تحسينات واضحة ىف ظروف وسائل النقل
العام ،واملىش ،وركوب الدراجات وتصميم الشوارع.
بذل جهد قوى لكسب ثقة الجمهور ىف األدوات الرئيسية إلدارة أماكن
انتظار السيارات:
 nأتخذ القرارات الخاصة بتحديد الرسوم والغرامات بنا ًء عىل أهداف
بدل من اإليرادات .وهو وضع يقود من
إدارة انتظار السيارات ً
دعم الجمهور إلدارة انتظار السيارات إذا أعتقد الناس أن الرسوم
أو الغرامات املفروضة عىل انتظار السيارات هى رضائب الهدف
الرئيىس منها تحصيل املزيد من اإليرادات.
 nينبغى أن تقوم الجهات الفاعلة التى تفرض العقوبات بشكل
صحيح بتنفيذ ُسبل إدارة أماكن انتظار السيارات ىف الشوارع مع
دعم قانوىن كامل وبطريقة مهنية.
 nينبغى كسب ثقة الجمهور ىف عمليات الرتسية.
 nيحتاج سائقو السيارات إىل ضامن قوى بأن إيرادات رسوم انتظار
السيارات تتوجه إىل مستحقيها وفقًا لإلجراءات القانونية والتعاقدات.
 nوينبغى بذل جهود قوية للقضاء عىل طرق تحصيل الرسوم غري املرشوعة،
أو املدفوعات اإلضافية ،أو الخصومات املتفاوض عليها ،أو تلقى الرشاوى،
أو االبتزاز ،أو األنشطة غري املرشوعة ىف التنفيذ ،أو ترسب اإليرادات.

()8

’Kolozsvari, Douglas and Donald Shoup, ‘Turning small change into big changes.
Access Magazine 1, no. 23 (2003) and Metropolitan Area Planning Council
,
(MAPC), ‘Parking Benefit Districts’, in Sustainable Transportation: Parking Toolkit
http://www.mapc.org/resources/parking-toolkit/strategies-topic/parking-benefit-districts,
Updated on Fri, 29/01/2010

24

املربــع  :5ففيــا يــى األطــراف الرئيســية املعنيــة مبواقــف
انتظــار الســيارات عــى املســتوى املحــى ىف املعتــاد:
n

n

n

n

n

األهــاىل :يحتمــل أن يشــعر األهــاىل باالســتياء مــن وقــوف
ســيارات «الغربــاء» ىف «شــارعهم» (مبعنــى آخــر ،هــم يخشــون
«وقــوف الســيارات ىف األماكــن التــى يفضــل خلوهــا مــن
الســيارات») ،إذ أنهــم يتوقعــون العثــور عــى موقــع مناســب
إليقــاف الســيارة متــى عــادوا إىل مســاكنهم مــرة أخــرى .وهنــاك
بعــض األفــراد الذيــن يشــعرون مبلكيــة بعــض األماكــن.
(وخصوصــا املتاجــر التــى
متاجــر البيــع بالتجزئــة املحليــة
ً
تقــع ىف شــوارع التســوق) :عــاد ًة مــا يخــى أصحــاب تلــك
املتاجــر مــن حــدوث أى تغ ـرات ىف نظــام انتظــار الســيارات
تتســبب ىف إبعــاد املتســوقني .كــا أنهــم يشــعرون بالقلــق
حيــال إمكانيــة تســليم البضائــع إىل متاجرهــم وحيــال توافــر
مناطــق االنتظــار الخاصــم بهــم ومبوظفيهــم .ويــرى بعــض
أصحــاب تلــك املتاجــر أن إيقــاف ســياراتهم أمــام متاجرهــم
مــن «حقوقهــم األساســية» التــى ال جــدال فيهــا إىل حــد مــا.
مــاك العقــارات :يحتمــل أن تخــى تلــك الفئــة مــن تأثــر
وقــوع أى تغــرات ىف نظــام انتظــار الســيارات عــى قيــم
عقاراتهــم وعائــدات اإليجــار ،حتــى وإمل يكونــوا مــن أهــاىل
املنطقــة أو أصحــاب املتاجــر املحليــن.
املؤسســات الضخمــة الخاضعــة إلدارة واحــدة ،كمجمعــات
التســوق الكبــرة أو مجمعــات األعــال أو املستشــفيات
الكبــرة أو أحــرام مؤسســات التعليــم العــاىل أومناطــق
مامرســة األنشــطة الرياضيــة أو األماكــن الرتفيهيــة الضخمــة.
ميلــك أصحــاب /مــدراء تلــك املؤسســات ســاحات انتظــار
داخليــة معقــدة ويتبعــون اســراتيجيات ومصالــح مســتقلة
فيــا يتعلــق بإمكانيــة اســتخدام تلــك املواقــف .ويلجــأ
بعــض مســتخدمى تلــك املؤسســات إىل إيقــاف ســياراتهم
ىف شــوارع املنطقــة املحليــة ،ولكــن هــذا األمــر قــد يــؤدى
– حــال عــدم إدارتــه بفعاليــة – إىل التأثــر بالســلب عــى
عالقــات تلــك املؤسســات بجريانهــا.
املوظفــون املحليــون :تعــد تلــك الفئــة أقــل نفــوذًا مــن
الفئــات الســابقة ولكنهــا تظــل مــن الفئــات املعنيــة .وال شــك
أن املوظفــن الذيــن يتمتعــون مبزايــا تتعلــق بإيقــاف ســياراتهم
(مثــال :إيقــاف الســيارة مجانًــا أو مقابــل رســوم بســيطة) هــم
أكــر مــن يقــاوم أى تغيــر يهــدد بضيــاع تلــك املزايــا.

 nوينبغى أن تكون عواقب اإللزام متناسبة مع الجرم.
 nينبغى عىل التصميم والتواصل تجنب التسبب ىف الفوىض ،وأن
يوضحوا سلوكيات انتظار السيارات املطلوبة قدر اإلمكان.
 nينبغى أن تكون القواعد معقولة ومتصلة بأهداف واضحة إلدارة
أماكن انتظار السيارات.

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

 .3األساسيات املؤسسية
يقدم هذا الفصل القصري توجيهات موجزة بشأن الرتتيبات املؤسسية
األساسية إلدارة أماكن انتظار السيارات يف الشوارع ،ويشمل الخيارات
املتعلقة باألماكن التى تحتاج إىل إدارة مواقف السيارات بطريقة مكثفة
والتى ينبغى أن تكون املنظامت مسؤولة عنها .وميكن للمؤسسات
الفعالة أن تحدث فرقًا كب ًريا ،ولكن هذه مسألة معقدة .لذلك فإن
الرتكيز الرئيىس هنا هو ببساطة تسليط الضوء عىل أهميتها.

ومع ذلك ،فهناك استثناءات منها:
 nىف أواخر العقد األول من القرن الحادى والعرشين ،فرض القانون
الوطنى ىف هنغاريا قيودًا مفيدة عىل تحديد رسوم انتظار السيارات
ىف الشوارع .وقد ساعد ذلك السياسات عىل عدم تسييس عملية
فرض الرسوم عىل املستوى املحىل ،ومنع املنافسة بني البلديات
للحصول عىل أرخص اماكن لصف السيارات (.)10

 1.3تحتاج إدارة مواقف انتظار السيارات إىل الدعم
املؤسىس والقانوىن

 nوحقق الحظر العام الذى تفرضه اليابان عىل عملية انتظار
السيارات يف الشارع بني عشية وضحاها ،باإلضافة إىل قانون «إثبات
انتظار السيارات» ،منافع كبرية (.)11

ويفرتض هذا الدليل أن اإلدارات املحلية لديها القدرة املؤسسية
والسلطة القانونية لتنفيذ االقرتاحات.

وتفشل املستويات الحكومية العليا أحيانًا ىف متكني الحكومية
املحلية من إدارة انتظار السيارات من الدعم القانوىن الالزم.
وتشمل االمثلة:

وال يعترب هذا األمر صحي ًحا بالنسبة لكثري من األماكن .ومن املؤسف
أن بعض املدن ال تزال بحاجة إىل بناء أُسس مؤسسية وقانونية حاسمة
إلدارة أماكن انتظار السيارات ىف الشوارع بصورة فعالة.
ويرجى مالحظة أن عملية التنفيذ تتطلب بعض املسائل املتعلقة
باإلصالحات القانونية واملؤسسية املحددة .وقد نوقش معظمها ىف
القسم (.)7-6
وتحتاج الحكومات املحلية إىل سلطة قانونية لتمكينهم من االضطالع بأنشطة
أساسية تتعلق بإدارة أماكن انتظار السيارات.
وهناك حاجة إىل ترشيعات أو لوائح رسمية لتمكني جميع أساسيات عملية
إدارة مواقف السيارات ىف الشارع.
وميكن أن يكون إهامل هذا األمر مكلفًا ،وواجهت مدينة أبوجا ىف
نيجرييا مؤخ ًرا مشكلة تعطل عملية إدارة أماكن انتظار السيارات عندما
وجدت املحكمة أن نظام رسوم انتظار السيارات ىف املدينة يفتقر إىل
قانون التمكني الالزم (.)9
وينبغى أن تركز الحكومة الوطنية بشكل عام عىل سن ترشيعات
متكينية متكن الحكومات املحلية من اتخاذ التدابري الالزمة إلدارة عملية
انتظار السيارات،ويعترب التدخالت األكرث نشاطًا املتعلقة بإدارة عملية
انتظار السيارات التى تقوم بها الحكومات الوطنية غري مفيدة بشكل عام:
 nوىف أوكرانيا ،أدى الحظر املفروض عىل سحب السيارات املتوقفة
بصورة غري مرشوعة (الذى صدر عىل الصعيد الوطنى) لسنوات عديدة
إىل عدم فعالية سياسات انتظار السيارات عىل املستوى املحىل.

()9

 nاقر القانون الروىس ،حتى يوليو  ،2011أنه ال يحق للحكومات
املحلية من الناحية القانونية توجيه االتهام عىل فرض رسوم عىل
انتظار السيارات ىف الشوارع بالساعة ،وعليه فإن فرض رسوم عىل
مستحيل (.)12
ً
انتظار السيارات ىف الشوارع ىف املدن الروسية كان
 nويحد القانون الوطنى الياباىن بشدة من الخيارات املتعلقة بفرض
رسوم عىل انتظار السيارات ىف الشوارع ،ولسوء الحظ تتوىل
رشطة املرور املسؤولية الرئيسية ملنع حاالت فرض رسوم انتظار
السيارات ىف الشوارع ( .)13ولحسن الحظ ،فهناك عدد قليل من
اماكن النتظار السيارات ىف الشوارع ىف اليابان (انظر القسم .)11-4
هل ينبغى أن تكون سلطة إدارة أماكن انتظار السيارات ىف العاصمة
أو عىل املستوى املحىل؟ وتحظى بعض املدن بأكرث من مستوى
واحد من الحكومة «املحلية» .فعىل سبيل املثال ،توجد ىف بعض
املدن الكبرية طبقة من الحوكمة الحرضية ومجموعة من البلديات
حجم .ويبدو أنه ال توجد حالة واضحة لرفض أو
املحلية األصغر ً
عدم وجود سلطة مؤسسية رئيسية عىل أماكن انتظار السيارات ىف
الشوارع .أما ىف املدن التى تحظى مبستوى قوى من الحكم الحكومى،
فقد يكون هذا الخيار األفضل .وحيثام تكون حكومة العاصمة ضعيفة
مقارنة باملستوى املحىل ،فقد تكون عملية إدارة أماكن انتظار السيارات
الالمركزية أفضل.

Amina Mohammed, ‘UPDATE: Why Court ordered Abuja administration to stop Park and Pay policy’, Premium Times (Abuja), 17 April, 2014
http://www.premiumtimesng.com/news/158954-update-court-ordered-abuja-administration-stop-park-pay-policy.html

(Paul Barter, ‘Is Budapest in the demand-responsive parking pricing club?’, Reinventing Parking website, June 2014 )10
(Barter, Parking Policy in Asian Cities, 2011 )11
(Roland Oliphant, ‘Paid Parking Essential to Congestion Charge’, Moscow Times, by 3 Aug. 2011 )12
http://www.themoscowtimes.com/news/article/paid-parking-essential-to-congestion-charge/441506.html

(Barter, Parking Policy in Asian Cities, 2011 )13
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بالرغم من ذلك هناك سبب مقنع إلنشاء هيئة قوية إلدارة انتظار السيارات
 nيجب متكني هذه الهيئة بصالحيات قوية إلدارة أكرب عدد ممكن من
الجوانب املتعلقة بانتظار السيارات حتى ميكنها أن تقوم بذلك
بطريقة منسقة.
 nسواء كان انتظار السيارات يدار عىل املستوى املحىل أم مستوى
املدن الكربى من عدمه ،فإن إنشاء هيئة تختص بانتظار السيارات
يظل خطوة رضورية.
()14
 nعىل سبيل املثال ،ظل معهد سياسات النقل والتنمية ىف الصني
ينادى بإنشاء مثل تلك الهيئات بحيث يكون لها سلطة إدارة انتظار
السيارات ىف الشوارع وىف مرافق انتظار السيارات خارج الشوارع.
وتعترب مدن أنتويرب وسان فرانسيسكو وبرشلونة والعديد من
املدن األوروبية األخرى أمثلة عىل ذلك.
 nوالخيار اآلخر والذى يعترب مالئم لبعض املدن هو إنشاء آلية
تنسيقية لها صالحيات أقل ،عىل سبيل املثال ،إنشاء لجنة إلدارة
انتظار السيارات إلتاحة التنسيق األفضل فيام بني الهيئات التى
تتوىل مختلف نواحى إدارة انتظارالسيارات والسياسات الخاصة بها.

 2.3أوجه اإلصالحات األخرى التى تسمح باإلدارة الجيدة
النتظار السيارات
إدارة انتظار السيارات تكون أسهل إذا كانت مدعمة باملبادرات التاىل
ذكرها املتعلقة بالحوكمة الرشيدة واملؤسسات الفعالة:
 nإعداد قاعدة بيانات إلكرتونية لتسجيل السيارات بطريقة فعالة
بعناوين محدثة .ينفذ ذلك بصفة عامة عىل املستوى الوطنى أو
مستوى البلدية/الدولة وليس عىل مستوى الحكومة املحلية .عىل
سبيل املثال ،ميثل عدم وجود قاعدة بيانات موثوق فيها لتسجيل
السيارات ىف إندونيسيا عائق حقيقى أمام كال إدارة انتظار السيارات
وإنفاذ قوانني سالمة الطرق (الفصل السادس).
 nتحتاج الحكومات املحلية إىل طريقة مناسبة إلمكانية دخولها
عىل قاعدة البيانات املذكورة وبرشوط معقولة .تتسبب عدم
إتاحة الحكومات املاليزية املحلية إمكانية الحصول عىل السجل
الوطنى للسيارات ىف إعاقة نفاذ قوانني انتظار السيارات دون داعى.
 nمؤسسات تتمتع بكفاءة إدارة شئون الطرق .املسئوليات املشتتة
الخاصة بإدارة شئون الطرق هى أمر شديد االنتشار مام ميكن أن
ميثل تحدى حقيقى أمام إدارة انتظار السيارات وتنسيق تصميامت
وتخطيطات أماكن االنتظار مع اإلدارة .كام تعطل اإلدارة الضعيفة
لشئون الطرق إمكانية السري بها مام يساعد إدارة انتظار السيارات
ىف الشوارع أيضاً التى تعتمد عىل تشجيع بعض أصحاب السيارات
عىل األقل أن يكون لديهم االستعداد للسري إىل ومن خيارات
األماكن العامة النتظار السيارت.
( )14راتشيل وينبريجر وآخرين :دليل انتظار السيارات للمدن الصينية معهد سياسات النقل
والتنمية ىف الصني 2014
https://www.itdp.org/parking-guidebook-for-chinese-cities

26

بالطبع إن الحديث عن اإلصالح املؤسىس أيرس بكثري من تنفيذه ،فال
تنتظر حتى يصبح اإلصالح املؤسىس مكتمالً حتى تبدأ ىف تنفيذه.
ينبغى تنفيذ اإلصالحات القابلة للتحقيق وإنشاء أفضل املؤسسات التى
ميكن تنفيذها ىف ظل الظروف الحالية وتنفيذ أفضل صورة من صور
إدارة انتظار السيارات التى يسمح بها الوضع الحاىل.

 3.3يجب التنفيذ املكثف إلدارة انتظار السيارات ىف
الشوارع كلام أمكن
ال يحتاج كل شارع إىل إدارة مكثفة النتظار السيارات ،عىل سبيل املثال
توفري أماكن النتظار السيارات ىف الشوارع مقابل رسوم محددة ،والتنفيذ
الصارم للقوانني التى تراعى أدق التفاصيل ،ووضع العالمات والالفتات
بكرثة ،وتوجيه الكثري من االهتامم لتفاصيل تصميم مساحات انتظار
السيارات .فعىل سبيل مثال آخر ،يجوز أال يكون تطبيق تلك اإلجراءات
رضورى ىف املناطق منخفضة الكثافة ،فينبغى أن تطبق اإلدارة املكثفة
النتظار السيارات ىف املناطق األكرث ازدحاماً فهى األكرث احتياجاً إليها مثل
املناطق املذكورة ىف الجدول رقم  2بالقسم ( ،)1-6أما عن املدن عالية
الكثافة ،فستحتاج معظم شوارعها إىل اإلدارة املكثفة النتظار السيارات.
تتعني أهمية إعداد إجراءات مؤسسية بحيث ميكن تكثيف إدارة
انتظار السيارات عند الحاجة وأن تستمر بنفس املستوى األساىس
عندما يكفى تطبيق مستوى اإلدارة املبسطة.
ىف بعض الواليات يجوز تكثيف إدارة انتظارالسيارات تدريجياً – حسب
الحاجة – ىف صورة خطوات بسيطة بحيث أال يكون هناك حدود صارمة
فيام بني املناطق التى تطبق فيها اإلدارة املكثفة النتظار السيارات و
املناطق التى ال تطبق فيها تلك اإلدارة بشكل غري مكثف.
ومع ذلك هناك تحول ىف بعض املدن األخرى إىل إدارة أكرث كثافة
النتظار السيارات بشكل رسيع ويتعلق باختالفات واضحة ىف القوانني
واالجراءات وحتى ىف الهيئات التى تدير انتظار السيارات .تعترب إنجلرتا
مثاالً عىل ذلك (أنظر املربع رقم .)6
ىف كلتا الحالتني تحتاج الحكومات املحلية إىل مجموعة من املعايري أو
اإلرشادات املوضوعية بغرض اتخاذ القرار بشأن مكان وكيفية ترخيص
الخطوات التى تتخذ نحو تطبيق اإلدارة املكثفة النتظار السيارات ىف الشوارع.
عادة تكون اإلدارة املكثفة النتظار السيارات ىف الشوارع رضورية ىف
املناطق واألوقات التى:
 nيوجد بها طلب مرتفع عىل أماكن انتظار السيارات (مام يتسبب ىف
اإلشغاالت العالية)

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

 nيوجد بها قدر كبري من الشكاوى ضد انتظار السيارات الذى يتسبب
ىف مشكالت اجتامعية أو خالفات أخرى ناتجة عن انتظار السيارات
ىف الشوارع
 nيوجد بها خدمات تجتذب الطلب املرتفع عىل االنتظار ملدد
قصرية جدا ً (مثل ماكينات الرصاف اآلىل عىل جانبى الشارع ،ومكاتب
الربيد ،واملحالت التى تبيع املأكوالت الرسيعة ،إلخ).

املربــع  :6النهــج املتبــع ىف إنجلــرا لإلعــان عــن ســاحات
انتظــار الســيارات الخاضعــة إلدارة مكثفــة
تحتــاج الســلطات املحليــة ىف إنجلــرا إىل اإلعــان ىف الجريــدة
الرســمية عــن مناطــق انتظــار الســيارات الخاضعــة للرقابــة
التنظيميــة حتــى تتمكــن مــن اكتســاب الصالحيــات القانونيــة
التــى تخــول لهــا تنفيــذ إج ـراءات إداريــة مكثفــة بســاحات انتظــار
الســيارات .عــى ســبيل املثــال ،تغطــى مناطــق انتظــار الســيارات
الخاضعــة للرقابــة التنظيميــة حاليًــا غالبيــة املناطــق املبنيــة بكثافــة
ىف لنــدن ،باســتثناء غالبيــة املناطــق الســكنية منخفضــة الكثافــة.
ولعــل عمليــة اإلدارة املكثفــة لســاحات انتظــار الســيارات
أيــر قانونًــا إىل حــد مــا ىف غالبيــة البلــدان األخــرى ،بيــد أنهــا
دامئًــا مــا تتطلــب التخطيــط بحــرص.
تشمل العالمات التحذيرية التى يسهل مالحظتها والتى تهدف إىل
تحسني مستوى إدارة انتظار السيارات ىف الشوارع ما يىل:
 nاالنتظار صف ثاىن (االنتظار ىف الحارات املرورية بجانب السيارات
األخرى املتوقفة ىف محاذاة الرصيف)
 nاالنتظار ىف أماكن غري مسموح فيها بانتظار السيارات و/أو االنتظار
الذى يعرقل الطريق (مبا فيه االنتظار ىف ممرات السري جزئياً أو كلياً)
 nحجز مساحات انتظار السيارات ىف الشوارع بطريقة غري قانونية.
ميكن أن تكون تلك العالمات التحذيرية متقطعة ىف بادئ األمر ،لكن مع الوقت
ىف األغلب تصبح أكرث جدية ووضوح وتتكرر بشكل أكرب وعىل مدار فرتات أطول.
إن كان األمر كذلك ،تصبح االستبيانات املنتظمة رضورية بغرض تكوين صورة
واضحة عن احتياجات إدارة انتظار السيارات (أنظر الفصل السابع).

الشكل  :14 ،13شوارع سنغافورة التى تدار بنشاط (ومحددة األسعار)
ملواقف انتظار السيارات (أعىل) مقابل مواقف انتظار السيارات غري
املدارة (باألسفل) (ولكن إشارات مالحظة الرصاع عىل مواقف انتظار
السيارات تشري إىل رضورة إدارتها) ©.بول بارتر

الشكل  :15مواقف انتظار للسيارات غري قانونية ىف املمرات ىف مكسيكو سيتى.
© كارلوسفيليب باردو
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الوثيقة الفنية رقم ( )14بشأن استدامة النقل ىف املناطق الحرضية

الشكل  :16مواقف انتظار للسيارات غري قانونية ىف املمرات ىف هانوى
© مانفريد بريثوبت

ما هى اإلجراءات التى ينبغى أن تنفذ ىف املناطق التى ال تحتاج إىل
إدارة مكثفة النتظار السيارات؟
الشوارع التى تبعد عن املناطق املذكورة أعاله قد ال تحتاج إىل
اإلدارة املكثفة النتظار السيارات عىل اإلطالق ،فمثالً الشوارع قليلة
الكثافة السكانية التى تبعد عن املناطق التجارية غالباً ما تواجه تنافس
أقل عىل مساحات انتظار السيارات ىف الشوارع.
مع ذلك هناك احتياج مستمر لقوانني مبسطة النتظار السيارات
بغرض الحفاظ عىل التنظيم وتفادى السلوكيات التى تسبب مشكالت
إجتامعية الخاصة بانتظار السيارات .ينبغى أن تكون تلك القوانني
بسيطة وموحدة ومتوقعة ،فأفضل طريقة هى أن تكون موحدة عىل
املستوى الوطنى أو مستوى الدولة/البلدية.
تشمل تلك القوانني البسيطة ما يىل:
 nيسمح تلقائياً بانتظار السيارات إال ىف حالة األماكن املوضوع فيها
عالمات عدم السامح باالنتظار (مثالً بطول شارع مزدحم).
 nيكون اتجاه انتظار السيارات موازى تلقائياً.
 nعدم السامح باالنتظار مبسافة محددة من التقاطعات الفرعية
ومبسافات طويلة من التقاطعات الرئيسية.
 nعدم السامح باالنتظار ىف ممرات املشاة أو عربها مبا فيها مداخلها
(دخول السيارات ملواقع مرافق انتظار السيارات).
 nعدم السامح باالنتظار املزدوج (االنتظار ىف املسارات املرورية
أبعد من أماكن االنتظار األخرى).
 nيجب أال يعرقل انتظارالسيارات املداخل (إمكانية دخول السيارات
إىل املواقع).
 nيجب أال يعرقل انتظار السيارات حنفيات الحريق وإمكانية دخول
أفراد العاملني بالطوارئ وإلخ.
حتى تلك القوانني البسيطة تحتاج إىل بعض إجراءات اإلنفاذ بغرض
تحفيز االمتثال إليها:
 nيقوم بإنفاذ هذه القوانني السلطات املسئولة عن تنفيذ القوانني
األخرى الخاصة بالطرق (مثل رشطة املرور) أكرث من اإلجراءات
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الشكل  :17مواقف انتظار للسيارات غري قانونية ىف املمرات ومسارات
ركوب الدراجات ىف سيبيو© مانفريد بريثوبت

الخاصة بانتظار السيارات ىف الشوارع (كام هو الحال ىف املناطق
املدارة بصورة مكثفة).
 nيتم تنفيذ معظم تلك اإلجراءات عند تلقى الشكاوى وليس
بواسطة دوريات خاصة.
عادة ما تكون تلك إجراءات اإلنفاذ البسيطة غري مناسبة لضامن االمتثال
عريض النطاق ،مام يجوز أن يكون مقبوالً ىف املناطق التى ال تعاىن
سوى بقدر ضئيل من مشكالت انتظار السيارات.

املربــع  :7معضلــة األماكــن التــى تقــع بهــا مشــكالت
تتعلــق بســاحات انتظــار الســيارات لفــرات وجيــزة مــن
الزمــن ولكــن بشــكل متكــرر
توجــد معضلــة بشــأن مشــكالت املســاحات املخصصــة النتظــار
الســيارات بالشــوارع التــى تتكــرر باســتمرار ولكــن تســتمر لفــرات
وجيــزة مــن الزمــن .ينبغــى حــل تلــك املشــكالت مــن خــال اإلدارة
املكثفــة لســاحات االنتظــار خــال فــرات بعينهــا.
وفيام يىل بعض أمثلة تلك املشكالت:

 nالشــوارع املحيطــة باملــدارس (تحــدث املشــكالت فقــط
ىف فــرة الصبــاح والظهــرة حينــا يحــر اآلبــاء أبنائهــم ىف
الصبــاح أو يعــودون الصطحابهــم للمنــزل ىف الظهــرة(.
 nاملناطــق املحيطــة بــدور العبــادة (تحــدث املشــكالت ىف
األوقــاتالتــىتتوافــدفيهــاتجمعــاتغفــرةمــناملصلــن(.
 nالفعاليــات األســبوعية أو املناســبات العابــرة األخــرى مثــل
أســواق املزارعــن والفعاليــات الرياضيــة الكــرى.
وعــاد ًة مــا تنطــوى إدارة ســاحات االنتظــار ىف مثــل هــذه الحــاالت
عــى رشاكــة مــا بــن الحكومــة املحليــة واملؤسســة املتســببة ىف
زيــادة الحركــة املروريــة .عــى ســبيل املثــال ،مــن املمكــن أن تتــوىل
املــدارس مســؤولية توظيــف حــراس بــدوام جــزىئ أو متطوعــن.
وميكــن لــدور العبــادة تحريــر اتفاقــات الســتخدام ســاحات انتظــار
مشــركة مــع مواقــع أخــرى قريبــة منهــا ،وهكــذا.

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

 .4التصميم املادى النتظار السيارات ىف الشوارع
يقدم هذا الفصل دليل التصميم املادى النتظار السيارات ىف الشوارع،
حيث يشمل تخطيط مساحات أو مناطق انتظار السيارات واختيار
األماكن التى يسمح أو يحظر االنتظار فيها ومشكالت التصميم املتعلقة
بوسائل االتصال وأى من السلوكيات املقبولة واملرفوضة املتبعة عند
انتظار السيارات.
يجب تصميم انتظار السيارات ىف أى منطقة أو شارع بنا ًء عىل رؤية
اسرتاتيجية .ويتطلب ذلك وضوح ألهداف التصميم الشاملة الخاصة
بذلك الشارع.
ينبغى أن تكون اإلرشادات مراعية للسياق ،فعىل سبيل املثال ىف شارع
من املفرتض أن يكون بيئة منخفضة الرسعة ،يجوز أن يكون انتظار
السيارات املائل مناسباً حتى وإن كانت لعنة ىف الشارع حيث تعترب
الحركة املرورية أولوية.
كثريا ً ما يكون تصميم انتظار السيارات لهذا الغرض عىل املستوى
العمىل باعتبار الوضع الحاىل نقطة البداية وتقديم تعديالت .تعترب
املراقبة عن قرب للسلوكيات املتبعة حالياً جزئاً أساسياً من تلك
العملية ،لكن يجب عدم نسيان االلتزام بأهداف الشارع.
نبدأ بالتأثريات األساسية التى تحدد أماكن السامح بانتظار السيارات أو
حظره.

 1.4توفري مساحات استخدامات أخرى للشوارع
يجب اتخاذ القرارات املتعلقة بأماكن انتظار السيارات ىف الشوارع
ليس فقط بنا ًء عىل التدفق املرورى ،بل أيضاً بنا ًء عىل كل أغراض
استخدام الشوارع واملرافق التى تخدمها مبا فيها مساحات النقل
العام والسري ومستخدمى الدراجات واملساحات العامة والبائعني
واألشجار املزروعة ىف الشارع.

املربــع  :8يشــكل الجمهــور الــدوىل املســتهدف مــن
مجموعــة األدوات الحاليــة تحديًــا كبــ ًرا أمــام هــذا
ا لفصــل

 nيختلــف وضــع الشــوارع واملؤسســات اختالفًــا كبــ ًرا مــن
بلــد إىل آخــر ،مــا يصعــب معــه اقــراح تصميــات
محــددة تالئــم كل بلــد.
 nعــاوة عــى مــا ســبق ،عــاد ًة مــا تكــون اختيــارات الحكومــة
املحليــة خاضعــة لقيــود التوجيهــات الفنيــة الصــادرة
مــن املســتويات الحكوميــة العليــا أو مــن املؤسســات
املتخصصــة (مثــال :هيئــات هندســة املــرور).
 nورغــم مــا ســبق ،ســوف يحــاول هــذا الفصــل أن يكــون محــددًا
قــدر اإلمــكان مــع الرتكيــز ىف الوقــت نفســه عــى تقديــم
محتــوى يالئــم رشيحــة عريضــة مــن الجمهــور الــدوىل.
 nكمــا يســتعرض الفصــل الحــاىل مجموعــة مــن املبــادئ ذات
الصلــة حتــى يكــون لديــك القــدر الــكاىف مــن الخــرة التــى
تســاعدك عــى تطبيــق اإلرشــادات الفنيــة؛ بــل رمبــا يحثــك
هــذا الفصــل كذلــك عــى تحــدى بعــض تلــك املبــادئ.
 nينبغــى للتصميــات املحليــة أن تراعــى أن أحجــام
الســيارات تختلــف مــن بلــد إىل آخــر .عــى ســبيل املثــال،
لوحــظ أن أبعــاد ســاحات انتظــار الســيارات ىف أمريــكا
الشــالية أكــر مــن أبعــاد ســاحات االنتظــار املعتــادة ىف
غالبيــة البقــاع األخــرى حــول العــامل .وعــى العكــس مــن
ذلــك ،فــإن أبعــاد ســاحات انتظــار الســيارات ىف جنــوب
آســيا هــى األصغــر عــى مســتوى العــامل.
غالبًــا مــا يتعــذر تقديــم إرشــادات تفصيليــة محــددة
ىف هــذا املجــال ،ولكــن هــذا ال مينــع أن الفصــل الحــاىل
يطــرح العديــد مــن األمثلــة الدقيقــة.

كثريا ً ما تعترب الشوارع الرئيسية أيضاً مساحات عامة مهمة ،ففى بعض
الحاالت يكون توفري مساحات عامة للمواطنني لقضاء الوقت ىف الشارع
أولوية أهم من انتظار السيارات ىف الشوارع .تتحقق تلك األولوية
األهم وهى توفري مساحات عامة من خالل التصميم اإلجامىل للشارع
بصورة مثالية.
من بني األمثلة عىل ذلك «الحدائق الصغرية» أو «الحدائق املصغرة»
التى تتكون من خالل تحويل مساحة النتظار سيارة واحدة إىل مساحات
عامة صغرية ،وغالباً ما يتوفر بها مقعد وغالباً ما يراعيها أصحاب
األعامل املحلية ،وهى اتجاه مستجد ينمو ىف أمريكا الشاملية .يجوز أن
تكون تلك التحويالت ثابتة أو مؤقتة.
الشكل « :18ينبغى أن تكون مسافة السري إىل مكان مواقف انتظار السيارات نفس
مسافة السري إىل موقف وسائل النقل العام عىل األقل»  -هريمان نوفالرش ،مخرتع
تطبيق  © Walkmobileمايكل كودرانسىك
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الشكل  :19ستوكتون سرتيت باركليت ،سان فرانسيسكو © .قسم التخطيط التابع لسان فرانسيسكو عىل موقع فليكر https://www.flickr.com/photos/
sfplanning/8139536163/in/set-72157630780431414

توفري مساحات ألنواع أخرى من أماكن االنتظار بجانب الرصيف
تحتاج عملية تخصيص املساحة املهمة بجانب الرصيف من بني العديد
من احتياجات أماكن انتظار السيارات إىل قرار رئيىس آخر ،وتشمل تلك
االحتياجات مواقف األتوبيسات ومواقف نزول/ركوب السيارات األجرة
أو الخاصة وأماكن شحن وتفريغ البضائع وأماكن انتظار املركبات
الثقيلة.
تعترب مواقف األتوبيسات من بني استخدامات املهمة ملساحة جانب
الرصيف .بالنسبة ملواقف األتوبيسات جانب الرصيف ىف الشوارع من
حيث االنتظار ،ال يهم أن تكون أماكن االنتظار مبواقف األتوبيسات
فارغة من السيارات املنتظرة وحسب بل أيضاً يجب أن ترتك مسافة
قبلها وبعدها مام يسمح بسهولة الدخول والخروج .عىل سبيل املثال
تحظر املدن األسرتالية بشكل عام االنتظار عىل بعد  20مرت قبل موقف
األتوبيسات ومسافة  10مرت بعده ىف أى شارع رئيىس .حسب املقياس
املادى يساعد وضع حدود مواقف األتوبيسات عىل الحد من انتظار
السيارات ىف أماكن مواقف األتوبيسات غري املسموح به.
الشكل  :20لندن © .أندريا برودوس

30

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

تتعني أهمية املساحة املخصصة لنقاط النزول والركوب بشكل خاص حول
محطات قطار السكة الحديد واملدارس والنقل الجامعى وما يشبه ذلك .إن
مل تكن هناك مساحة مخصصة بجانب الرصيف لذلك وإن مل تدار بطريقة
جيدة ،تكون هناك خطورة كبرية وهى وقوف السيارات ىف املمرات املرورية.
يعترب شحن وتفريغ البضائع من أهم استخدامات املساحات بجانب
الرصيف ىف املناطق التى تنترش فيها األعامل .هناك العديد من
الخيارات كالتاىل:
 nيجوز أن تسمح اإلدارة عالية املستوى النتظار السيارات لبعض
عمليات الشحن/التفريغ (عن طريق السيارات الصغرية لتوصيل
البضائع والشاحنات عىل سبيل املثال) أن تتم ىف مساحات
االنتظار املعتادة ،وميكن تنفيذ ذلك إذا كانت الرسوم املحددة
تستطيع بنجاح أن تضمن استمرار توافر مساحات فارغة النتظار
السيارات ىف الشوارع (أنظر القسم .)5-5
 nبالرغم من ذلك تتطلب عمليات الشحن/التفريغ املكثفة واملركبات
الثقيلة مناطق خاصة للشحن محجوزة الستخدامات سيارات البضائع .إن
كانت املناطق املخصصة للشحن مبرافق انتظار السيارات غري مناسبة،
ينبغى إذا ً توفري بعض األماكن بجانب الرصيف بالشوارع عىل أن تصمم
بطريقة تناسب أنواع وأحجام السيارات التى ستستخدمها.
 nهناك بديل للمناطق املخصصة للشحن وهو تخصيص أجزاء
من املنطقة املجاورة للرصيف أو مجموعة من مساحات انتظار
السيارات عىل أن تستخدم ملدد زمنية قصرية جدا ً ،فمثالً 15
دقيقة أو عىل أنها مناطق عامة للشحن/التفريغ .يسمح هذا الخيار
البديل ألصحاب السيارات الخاصة (ليست سيارات البضائع
وحسب) بأن يزاولوا املهام من خالل تلك املساحات املخصصة،
وهذا يكون مفيدا ً خاصة إن كانت تلك املهام الخاصة معظمها
تكون ىف أوقات تختلف عن أوقات الشحن/التفريغ األكرث ازدحاماً.

الشكل  :21أبوظبى © .مانفريد بريثوبت

تحتاج ســيارات األجرة ( ووســائل النقل الشــبيهة مثل عربات الريكشا
التى تعمل بقوة اإلنســان وعربات الريكشــا اآللية) إىل مواقع
مخصصــة للركــوب ىف املناطق املزدحمــة التى ناد ًرا ما يكون بها أماكن
شــاغرة بجانب األرصفة .ويجب تصميم هذه املواقع بشــكل جيد
والتأكــد مــن عدم انتظــار أو وقوف أى نوع آخر من املركبات داخلها.
طب ًقــا للوضــع املحىل ،قــد تحتاج مثل هذه املواقف أو الصفوف إىل
اســتصدار نصوص قانونيــة لتنظيم اصطفاف املركبات املتعددة.
وغالبًا ما تكون هذه املواقف إحدى أولويات اســتخدام األرصفة ىف
نفــس النــوع من األماكن التــى تحتاج إىل أماكن عامة للركوب والنزول،
وكذلــك ىف األحيــاء الرتفيهية ومتاجر البيــع بالتجزئة الكبرية وأى منطقة
شديدة االزدحام.

الشكل  :23 ،22تحتاج جميع أنواع سيارات األجرة إىل أماكن مناسبة لالنتظار :اسطنبول ،تركيا وأوبون راتشاثاىن ،تايالند.
© كو ساكوموتو ودومينيك شميد من مجموعة مرشوع النقل الحرضى املستدام عىل موقع فليكر
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توجد أعداد متزايدة من املدن التى تخصص أماكن جيدة للغاية
بالشارع النتظار السيارات التابعة لخدمات تأجري السيارات لفرتات
قصرية .أحيانًا ما تجرى رشكات خدمة تأجري السيارات مناقصة الستئجار
تلك املساحات .وىف بعض األحيان األخرى متنح تلك املساحات مجانًا
كمحاولة لدعم القطاع .وبالرغم من أن هذا يعنى تقليص األماكن
العامة املخصصة النتظار السيارات ،ولكن ينبغى النظر إىل هذا األمر
باعتباره جزء من حل مشكالت انتظار السيارات عن طريق تقليل معدل
امتالك السيارات واستخدامها.
ميكــن اســتخدام األماكــن املتاحة بجانب األرصفــة كأماكن النتظار
الدراجــات بــدالً من الســيارات ىف املناطق التى تعتمد بشــكل مفرط
عــى اســتخدام الدراجات ،أو املناطق التى تعاىن من مشــكالت
بســبب االنتظــار الفوضوى للدراجــات أو تعاىن من عدم وجود
أماكــن بديلــة مخصصــة النتظار هذه الدراجات .وغال ًبا ما يتســع
املــكان املخصص لصف ســيارة واحــدة ملا يقرب من  10إىل 12
دراجة.

الشكل  :25تقاسم السيارات عن طريق رشكة  Car2Goوالتى تعمل
بالكهرباء الذكية ىف شتوتغارت ،املوقف الرئيىس بالقرب من املحطة
املركزية © .كيفن كورفامن

الشكل  :26موقع موقف انتظار السيارات ،وإعادة استخدام مواقف انتظار
الدراجات ىف ليام © .كيفن كورفامن

تعد األماكن املخصصة النتظار الدراجات البخارية مهمة أيضً ا ،ولكن غالبًا
ما يتم تجاهلها ،حتى ىف املدن التى تحتوى عىل أعداد كبرية من الدراجات
البخارية .ويناقش القسامن ( )4-7و ( )4-8أدناه التصميامت املخصصة
النتظار املركبات ذات العجلتني (األماكن املخصصة النتظار الدراجات
الهوائية والنارية ىف الشارع).

الشكل  :24تشوتيك ،صف الدراجات ىف املمرات والشوارع بشكل فوضوى
ىف برلني © ،كيفن كورفامن
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غالبًا ما يتم تجاهل مشكلة األماكن املخصصة النتظار املركبات الثقيلة،
والتى غال ًبا ما تتطلب جز ًءا من مساحة األرصفة.
 nتفتقر العديد من املدن إىل وجود ما يكفى من مرافق انتظار
املركبات الثقيلة؛
 nقد يلزم وجود مساحات مخصصة النتظار الحافالت أواملقطورات
ىف الشوارع خالل الليل وخارج أوقات الذروة.
 nيجب توخى الحذر ىف اختيار امتدادات الشوارع لهذا الغرض ىف
األماكن املناسبة.

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

 nيجب تصميم هذه األماكن خارج املناطق السكنية ،عىل أال تبعد بشكل
كبري عن املساكن إذ قد يحتاج مستقلو املركبات إىل السري أو ركوب
الدراجات للوصول من منازلهم إىل أماكن انتظار املركبات والعكس.
 nيجب أن تتواجد هذه األماكن ىف املناطق حيث يقل الطلب عىل
مساحات انتظار املركبات ىف الشارع .ويجب عىل األقل أن يقل طلب
املركبات األخرى عىل ساحات االنتظار ىف األوقات التى تستخدم فيها
تلك الساحات النتظار املركبات الثقيلة (مثال :وقت الليل).
األماكن املخصصة النتظار الحافالت/العربات السياحية:
n
n
n

n

من املمكن أن تزور أعداد كبرية من العربات السياحية املناطق
الحرضية التى ينجذب إليها السياح بشكل كبري.
غالبًا ما تحتاج تلك العربات إىل أماكن مناسبة بجانب األرصفة
كنقاط إلنزال وركوب الركاب.
كام تحتاج تلك العربات إىل أماكن مختلفة مناسبة تقع عىل مسافة
قريبة من املعامل السياحية لالنتظار ملدة ترتاوح بني  30إىل
120دقيقة أو ما شابه ذلك قبل العودة لنقل الركاب .وتعد القيود
الزمنية من النهج املناسبة لهذه املناطق.
ميكن أن يكون اختيار امتدادات الشوارع املناسبة أم ًرا بالغ الصعوبة (بدون
واجهة نشطة عىل الشارع وبعيدًا عن حركة املشاة املزدحمة) ،إذ أن
العديد من هذه املعامل السياحية تقع عاد ًة ىف مناطق حرضية مزدحمة.

 2.4الحد من الخطورة عىل الطريق (زيادة السالمة عىل
الطريق)
يجب أن يكون مستوى الخطورة من املعايري الرئيسية املستخدمة ىف
تصميم أماكن االنتظار وعند تحديد أى األماكن التى يسمح باالنتظار فيها.
 nيعد تجنب املخاطر من األسباب الرئيسية ملنع انتظار املركبات عىل
مسافة قريبة من التقاطعات .يجب أال يحجب االنتظار مدى الرؤية
الرضورى بالقرب من التقاطعات (مع األخذ ىف االعتبار أن مثل هذا املدى
ميكن أن يكون قص ًريا ىف الشوارع التى يجب االلتزام فيها برسعة منخفضة).
 nيجب أن أن تكون أماكن انتظار املركبات عىل مسافة آمنة من
مداخل املدارس (وما شابه).
 nإن السامح بانتظار ووقوف املركبات بالقرب من أماكن عبور املشاة يسبب
خط ًرا بالغًا نتيجة لحجب مدى الرؤية .وبنا ًء عىل الرسعات املقررة ،قد
ينبغى منع انتظار املركبات بجانب األرصفة مسافة تصل إىل  20مرت قبل
أماكن عبور املشاة املوجودة وسط املباىن و  10أمتار بعدها.
 nغال ًبا ما ينبغى منع انتظار املركبات ىف سبيل تصميم طرق آمنة
للدراجات الهوائية.
قد يساعد انتظار املركبات أحيانًا ىف الحفاظ عىل السالمة ،إذا ما كان
مصمم بشكل جيد.
مخطط انتظار السيارات
ً
 nيعد التصميم الجيد ألماكن انتظار السيارات ىف الشوارع من أهم
عوامل التصميم التى تساعد عىل تخفيف حركة املرور ىف الشوارع
(عن طريق عرض الطريق عىل سبيل املثال).

الشكل  :27تلعب مواقف انتظار السيارات دو ًرا ىف تهدئة حركة املرور ىف الشوارع الرئيسية
لفرانكفورت © .كرستني اوجل عن طريق مجموعة صور مرشوع النقل الحرضى املستدام

املربــع  :9كيــف نجحــت مونرتيــال ىف حــل مشــكلة
انتظــار الســيارات الناجمــة عــن تخصيــص حــارة
مروريــة لراكبــى الدراجــات
ىف عــام  ،2005رشعــت مدينــة مونرتيــال الكنديــة ىف التخطيــط إلنشــاء
مســار رئيــى للدراجــات ىف قلــب املدينــة بشــارع دى مايســونوف.
وتضمنــت الخطــة إزالــة  300ســاحة مخصصــة النتظــار الســيارات
بالشــارع .وال شــك أن الرتكيــز عــى انتظار الســيارات بالشــارع فحســب
كان كفيـاً بجعــل العناويــن الرئيســية للصحــف تــرخ تنديـدًا بإزالــة
«نصــف الســاحات املخصصــة النتظــار الســيارات».
وبــدالً مــن ذلــك ،واصلــت املدينــة تنفيــذ الخطــة ولكنهــا أصــدرت
ترصيحــات تؤكــد توافــر إجــاىل  11,000ســاحة النتظــار الســيارات
ىف نطــاق  200مــر حــول منطقــة املــروع ،مشــرة إىل أن تحويــل
حــارة مروريــة واحــدة مــن الحارتــن املخصصتــن النتظــار
الســيارات إىل مســار لراكبــى الدارجــات لــن يزيــل ســوى أقــل مــن
 3%فقــط مــن ســاحات انتظــار الســيارات .ومــن ثــ ّم مل يلبــث
األمــر ســوى قليــا حتــى اختفــت األصــوات املعارضــة للمــروع
التــى كانــت تخــى مــن تأثــره عــى انتظــار الســيارات.

 nيك ّون انتظار املركبات أحيانًا حاج ًزا بني حركة املرور واملشاة أو
طرق سري الدراجات الهوائية ،طاملا ال يُفرض عىل الدراجات السري
ىف املساحة التى تقع فيها أبواب سائقى السيارات ،وطاملا يوفر
موضع انتظار املركبات رؤية مناسبة وتصميامت آمنة للتقاطعات.
تتحقق السالمة والسعة املرورية عن طريق اإلبقاء عىل أماكن انتظار
املركبات والوقوف بجانب األرصفة بعيدًا عن التقاطعات .وليس
من املالئم وضع الفتات عىل مسافات موحدة لحظر الوقوف بعيدًا
عن التقاطعات .تعتمد املسافة املناسبة لوضع الالفتات عىل رسعة
التصميم وطبيعة التقاطع.
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 nعىل سبيل املثال ،من أجل وضع ممرات لسري املركبات ،غال ًبا ما
توجد أماكن انتظار املركبات وإيقافها عىل بعد  100مرت أو أكرث من
التقاطعات الرئيسية املوجودة ىف الطريق (وتوجد بعد التقاطعات
عىل مسافة أقل من ذلك بعض الشئ).
 nعىل الرغم من ذلك ،ىف الشوارع الفرعية غري املزدحمة مروريًا،
يعد توفري السالمة ملستخدمى الطرق املعرضني للخطر املعيار
األساىس لوضع الفتات منع الوقوف واالنتظار ىف املناطق املحيطة
بالتقاطعات .ىف مثل هذه الحاالت ،ترتاوح املسافة بني التقاطعات
واماكن االنتظار بني  6و 15مرت (مساحة سيارة أو سيارتني تقريبًا) ىف
األماكن حيث يجب منع االنتظار بجانب األرصفة.

 3.4يجب األخذ ىف االعتبار كل أماكن انتظار السيارات التى
ستفقد نتيجة إلزالتها
إن مقرتحات إزالة أماكن انتظار السيارات من الشوارع تثري الجدل
غال ًبا .وميكن تخفيف حدة هذا األمر عن طريق الفهم األفضل للسياق
األوسع ألماكن انتظار السيارات.

مبعنى أننا يجب علينا تقييم ما سيفقد من مساحات انتظار السيارات
ىف الشوارع باملقارنة بكل أماكن انتظار السيارات املتاحة القريبة من
تلك املنطقة وىف الشوارع املجاورة ،وليس فقط مساحة االنتظار
التى ستفقد نتيجة إلزالتها ىف جزء الشارع املسبب للمشكلة .وتوضح
هذه النظرة الشاملة أن الجزء املفقود من أماكن انتظار السيارات ىف
الشوارع ،والذى من املمكن أن يبدو كنسبة فقد كبرية ،هو ىف الحقيقة
نسبة صغرية مقارنة مبساحات االنتظار الكلية املتاحة ىف هذه املنطقة
(أنظر املربع .))15( 9

 4.4توجيهات انتظار السيارات
تشري توجيهات انتظار املركبات إىل االتجاه الذى من املتوقع أن
تسلكه املركبات ىف أماكن االنتظار .تتكون االختيارات الرئيسية
للتوجبهات من توجيه موازى ،وتوجيه مائل ،وتوجيه عمودى.
أكرث األنواع انتشا ًرا ىف أماكن انتظار السيارات ىف الشوارع هو التوجيه
املوازى.

 2إىل  2.5م

3م عىل 
االقل

 4إىل  5.5م
 5.4إىل  6م

 2.5م

6م عىل 
االقل
التوجه لموقف السيارات العامودى ) 90درجة(

التوجه لموقف السيارات الموازى للطريق

الشكل  :28األبعاد املشرتكة لتوجهات مواقف انتظار السيارات املوازية والعمودية.
( )15رمايكل أندرسون «كيف متكنت مونرتيال من إقامة حارة للدراجات عن طريق التخلص من خرافة جراجات السيارات» تشجيع قيادة الناس للدراجات 24 ،أبريل ،2014
http://www.peopleforbikes.org/blog/entry/how-montreal-built-a-bike-lane-by-debunking-fears-of-autoparkolypse
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 nيستخدم هذا االختيار أقل مساحة من اتساع الشارع .ميكن أن يصل
ضيق «ممر االنتظار» إىل  2مرت ،ولكن عادة ما يصل اتًساعه إىل  2.5مرت.
 nيرتاوح طول أماكن االنتظار املوج ًهة بوضع عالمات من  5,4إىل  6أمتار،
ولكن ميكن أن يكون أقرص ( 4,5مرت) ىف االمتدادات املوجودة ىف نهاية
مساحات االنتظار (برشط إتاحة مساحة للسري ىف االتجاه لخلف) .ىف حالة
وجود أية عقبات تعيق السري ىف االتجاه الخلفى ،يجب أن يصل طول
مكان االنتظار املو ًجه إىل  7,2عىل أقل تقدير.
 nىف حالة عدم وضع عالمات لتحديد أماكن االنتظار الفردى ،تزداد سعة
انتظار املركبات زيادة طفيفة ،إذ ميكن لكل مساحة مكونة من  5إىل 5,5
أمتار استيعاب سيارة واحدة ىف املتوسط.
 nبالنسبة للتوجيه املوازي ،يصل «نطاق االحتكاك بني املركبات» إىل 3
أمتار اتسا ًعا .ويشري هذا إىل اتساع الطرق الذى يعيق االنتظار فيها حركة
سري املركبات.
فيام يىل بعض مميزات االنتظار مبحاذاة الرصيف:
 nيحتل هذا النوع من االنتظار حي ًزا أقل ىف الشارع مقارن ًة بباقى أنواع
االنتظار كام يقلل من مساحة منطقة االحتكاك.

 nيسمح ملستخدمى الكراىس املتحركة بالدخول إىل السيارات
والخروج منها بدون املعاناة من أى عوائق بسبب السيارات
املجاورة .وهذا ينطبق أيضاً عىل أى فئة أخرى تحتاج إىل مساحة
واسعة للدخول إىل السيارة أو الخروج منها.
 nيوىف االنتظار املوازى مستوى رؤية جيد نسبياً للحركة املرورية
عند الدخول أو الخروج (خاص ًة عند املقارنة باالنتظار املائل الذى
تدخل فيه السيارة إىل مكان االنتظار مبقدمتها أو االنتظار العمودى
الذى تدخل فيه السيارة إىل مكان االنتظار مبقدمتها).
وفيام يىل بعض عيوب االنتظار مبحاذاة الرصيف:
 nانخفاض سعة أماكن االنتظار نسبياً لكل وحدة من طول الشارع.
 nوجود املخاطر املرتتبة عىل فتح سائقى وراكبى املركبات لألبواب من
الناحية املطلة عىل الحركة املرورية .وميثل هذا األمر خطورة كبرية
تحديدًا عىل راكبى الدراجات (وهم محقني ىف خوفهم من االصطدام
بأبوابالسيارات).
يجب حظر االنتظار املوازى للسيارات الذى تقف فيه السيارة
باالتجاه املعاكس لحركة املرور ألن ذلك يدفع السيارة ألداء مناورات
خطرة عند الدخول إىل ساحة االنتظار أو الخروج منها.
يجوز وضع عالمات تحدد أماكن االنتظار املوازى أو عدم وضعها.

الشكل  :29شتوتغارت © .كارلوسفيليب باردو

 nاألماكن التى ال تحمل أى عالمات :تنترش تلك األماكن ىف املناطق
التى تخضع إلدارة بسيطة النتظار السيارات حيث ال توضع
العالمات أو اإلشارات سوى ىف أماكن حظر انتظار السيارات.
 nوضع عالمات تحدد حارات انتظار السيارات واستخدام عالمات/
إشارات لتحديد نهايات هذه الحارات.
 nميكن وضع عالمات تحدد أماكن االنتظار الفردية عن طريق ساحات
مستطيلة.
وال يوجد رأى حاسم بشأن ما إذا كان من الرضورى وضع عالمات تحدد
أماكن االنتظار الفردية من عدمه.
وفيام يىل بعض مربرات األصوات املنارصة لوضع عالمات تحدد
أماكن االنتظار الفردية:
 nهناك بعض آليات تحديد الرسوم التى تعتمد عىل تلك العالمات،
مثل عدادات انتظار املساحات الفردية أو أى نهج يتضمن خيار
الدفع بحسب املساحة املستغلة (حيث مينح رمز لكل مساحة
محددة بالعالمات).
 nميكن أن تساعد تلك العالمات ىف الحد من النزاعات ومشاعر
اإلحباط املتعلقة بأماكن االنتظار نتيجة للحد من حاالت التصاق
السيارات ببعضها أو ترك مساحات كبرية ال ميكن استغاللها بني كل
سيارة وأخرى.
 nميكن أن تساعد تلك العالمات ىف الحد نو ًعا ما من االنتظار
الخاطئ ،بالنظر ألن الساحات التى تحمل عالمات توضح األماكن
املرصح فيها باالنتظار واألماكن التى يحظر فيها ذلك.
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ولكن توجد أسباب أخرى كذلك تشجع عىل تالىف وضع عالمات تحدد
األماكن الفردية كام يتضح فيام يىل:
 nيؤدى هذا الخيار إىل زيادة سعة االنتظار عن طريق خفض طول
الرصيف املستغل لكل سيارة من  5.5-6.0مرت إىل  5.0-5.5مرت
ملختلف أحجام السيارات املعتادة.
 nيتيح االستفادة من مساحات االنتظار الفائضة الناتجة عن انتظار
السيارات التى يقل حجمها عن املعتاد.
 nيتيح هذا الخيار انتظار السيارات الطويلة بدون الحاجة إىل تحديد
مواقع مخصصة ألماكن هذه السيارات.
 nيستطيع هذا الخيار التكيف مع التغريات التى تطرأ عىل أبعاد
السيارات املعتادة مع الوقت ،والتى تجعل من الصعب تحديد
أبعادة مناسبة لساحات االنتظار.

 nيعد هذا الخيار أنسب ىف حاالت الحظر املؤقت النتظار للسيارات
باملقارنة بساحات االنتظار التى تحمل عالمات.
 nيساعد عىل منع النزاعات والخالفات الناتجة عن حاالت االنتظار
الخاطئ التى تتعدى فيها السيارة حدود أماكن االنتظار التى تحمل
عالمات (مام يثري سخط الناس).
 nكام يتالءم هذا الخيار مع بعض آليات فرض الرسوم مثل الدفع
عن طريق رقم لوحة السيارة والتى تعد أفضل طريقة للدفع (انظر
القسم .)4-5
الحظ أن من أهم مزايا عدم وضع عالمات تحدد أماكن انتظار
السيارات هو القدرة عىل استيعاب مختلف أنواع املركبات والسيارات.
ويعد هذا األمر ذى أهمية كبرية ىف بعض البلدان.

الشكل  :33 ،32 ،31 ،30اتجاهات مواقف انتظار السيارات :موازية (أعىل اليسار) ،عمودية (أعىل اليمني) ،ذو زاوية (بزاوية غري عادية  30درجة) (أسفل اليسار)،
عمودية دون عالمات (أسفل اليمني) © .بول بارتر
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ال ميكن إقصاء حاالت انتظار السيارات العمودى واملائل من
الصورة عند الحديث عن انتظار السيارات بالشارع
 nيقصد باالصطفاف مبيل محدد إيقاف السيارة ىف وضع االنتظار
بحيث تواجه مقدمتها أو مؤخرتها الرصيف بزاوية محددة ،عىل
أن أكرث الزوايا شيو ًعا هى  45°و 60°و 70°و( 90°وضع االنتظار
العمودى) .كام تستخدم الزاويتان  30°أو  70°ىف بعض األحيان.
 nوبشكل عام يكون االنتظار ىف هذا الوضع سيئًا ىف الشوارع التى
ترتفع فيها معدالت الرسعة والحركة املرورية نتيجة لشغل جزء من
عرض الطريق ،مبا ىف ذلك عرض مناطق االحتكاك.
 nوميكن أن يكون االنتظار بتلك الزوايا مالمئًا ىف الحاالت التى يكون
أحد األهداف الرئيسية فيها هو تخفيف االزدحام ،إذ أنها تعود
بالنفع ىف تلك الحاالت تحديدًا ألنها تساعد عىل تضييق الطريق
واإلبطاء من حركة املرور.
 nويعد الدخول إىل ساحات االنتظار املصممة بزاوية والخروج منها
أيرس عىل غالبية السائقني باملقارنة بحاالت االنتظار املوازى.
 nوتتيح تلك الساحات لألفراد الدخول إىل مركباتهم أو الخروج منها
بدون االقرتاب من السيارات املتحركة عىل الطريق.
وفيام يىل الخصائص املادية لالنتظار العمودى (االنتظار بزاوية :)90°
 nيساعد هذا النوع عىل توفري أكرب قدر ممكن من ساحات االنتظار لكل
وحدة من طول الشارع (سيارة واحدة لكل  2.5مرت من الرصيف).
 nيشغل هذا النوع حي ًزا أكرب من عرض الطريق باملقارنة بزوايا االنتظار األخرى.
 nيرتاوح طول ساحات االنتظار العمودى ما بني 4,5إىل 5,5م تقري ًبا.
 nيؤدى انتظار السيارات إىل شغل متقطع (املساحة الخالية الالزمة
للدخول بالسيارة إىل ساحة االنتظار أو للخروج منها /املساحات
الخالية بني كل سيارة وأخرى) ملا يصل إىل  7مرت من الطريق (حارتني
مروريتني تقري ًبا) خالف املنطقة املخصصة لالنتظار .وينبغى وجود
مساحة شاغرة ( 6مرت عىل األقل) بني حدود ساحات االنتظار التى
تحمل عالمات وأى عائق حولها للسامح للسيارات بحرية الدخول إىل
ساحات االنتظار وسهولة الخروج منها.
 nوتكون تلك العروض (املساحات بني السيارات «منطقة االحتكاك»
حجم إذا كان من
واملساحة الشاغرة حول ساحة االنتظار) أضيق ً
املعتاد الدخول إىل ساحات االنتظار عن طريق الرجوع للخلف.
يقف االنتظار املائل عىل أقىص طرىف االنتظار العمودى واملوازى
ىف كل من العوامل التالية (طول الرصيف املخصص لكل سيارة ،طول
املساحة املشغولة ،عرض منطقة االحتكاك) ،ىف حني تتوقف خصائصه
األخرى عىل زاوية االنتظار وإذا ما كان األسلوب املستخدم لولوج ساحة
االنتظار هو الرجوع للخلف أم الدخول مبقدمة السيارة.
ينبغى دامئًا وضع عالمات تحدد ساحات االنتظار املائل والعمودى من
أجل توجيه السائقني ألماكن االنتظار وحظر استخدام تلك األماكن من جانب
املركبات الضخمة التى تجور عىل الحارات املرورية بسبب كرب حجمها.
ينبغى عند تصميم ساحات االنتظار املذكورة األخذ ىف الحسبان بأن
هناك بعض السيارات التى تشغل جز ًءا من الرصيف عند الوقوف ىف
وضع االنتظار .قد تصطدم السيارة بالنباتات واألشجار وتجهيزات

الشكل  :34سيبيو © .أرمني واغرن

الشوارع املوضوعة بجانب األرصفة إذا كان الرصيف عىل بعد مسافة أقل
من  0.75مرت من تلك األشياء .وميكن هنا النظر ىف استخدام حواجز متنع تعدى
املركبات عىل تلك املساحات.
يعد االنتظار املائل عن طريق الرجوع للخلف ،أى دخول السائقني إىل ساحة
االنتظار عن طريق الرجوع بالسيارة إىل الوراء ،أفضل كث ًريا من الدخول إىل
ساحة االنتظار مبقدمة السيارة ( )16من عدة وجوه كام يتضح فيام يىل:
 nيساعد هذا األسلوب عىل رفع مستوى السالمة ،وتحديدًا لراكبى
الدراجات ،من خالل منح السائقني الذين يخرجون بسياراتهم من
تلك األماكن فرصة لرؤية الطريق والحركة املرورية التى يحاولون
االلتحاق بها بصورة أوضح.
 nال شك أن االلتحاق بالحركة املرورية مجددًا من هذا االتجاه أيرس
كث ًريا من الرجوع بالسيارة إىل الوراء حتى االلتحاق بحركة املرور.
 nيستطيع السائق تحميل ما يريد ىف حقيبة السيارة بالخلف أو إنزال أى
ىشء منها بعيدًا عن الحركة املرورية عىل الطريق واالبتعاد عن منطقة
الخطر بفضل حامية السيارات األخرى الواقفة ىف وضع االنتظار.
وال بد بالطبع من وضع اإلشارات وشن الحمالت التثقيفية الالزمة وبذل جهود
جادة لتطبيق لوائح االنتظار للحد من الحاالت التى يدخل فيها السائقون إىل
ساحات االنتظار مبقدمة السيارة من الناحية املقابلة من الطريق.
كام يقدم وضع االنتظار العمودى عن طريق الرجوع للخلف مزايا مشابهة.
 nيساعد هذا النوع من االنتظار عىل تقليل مساحة منطقة االحتكاك
باملقارنة باالنتظار العمودى عن طريق الدخول مبقدمة السيارة.

(,’Bike Walk Montana, ‘Back-in Angle Parking )16

()http://www.co.silverbow.mt.us/DocumentCenter/Home/View/2889 (pdf
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 nولكن لسوء الحظ من األصعب وضع لوائح أو رشوط تفرض عىل
السائقني فعل ذلك باملقارنة باالنتظار املائل .ففى حني أن اتجاه
ساحات االنتظار املائلة يجعل من البديهى الدخول إىل مكان
االنتظار عن طريق الرجوع إىل الخلف ،فإن األمر يختلف ىف حالة
االنتظار العمودى.
 nورغم ذلك من املعتاد ىف بعض البلدان استخدام ساحات االنتظار
العمودى عن طريق الرجوع بالسيارة إىل الخلف (مثال :سنغافورة).

واآلن دعونا نقارن مدى فعالية املساحات ىف أنواع االتجاهات
املستخدمة النتظار السيارات ىف الشوارع .أى االتجاهات توفر أكرب
مساحة انتظار من خالل استهالك السيارة ألقل مساحة ممكنة؟
 nرمبا من املفاجئ أن تعلم أن إجامىل املساحات املستغلة
ىف الشارع لكل سيارة ىف حالة االنتظار املوازى هى نفسها
املساحات املستغلة ىف حالة االنتظار العمودى.

جدول  :8توجيه انتظار السيارات واملساحة املستهلكة من الشارع (بالنسبة لثالث مجموعات من معايري األبعاد)
موازى

 45درجة مئوية

 90درجة مئوية

الهند (من خالل دليل تصميم الشوارع التابع ملعهد النقل وسياسة التطوير)
عرض مساحة االنتظار (باملرت)

2.0

2.5

2.5

طول الرصيف لكل مساحة (باملرت)

5.5

3.5

2.5

عرض الشارع بالنسبة ملربع انتظار السيارات (باملرت)

2.0

5.3

5.0

منطقة انتظار السيارات (باملرت)2
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18.8

12.5

مربع التحايل عىل االنتظار (التصفية األدىن) (باملرت)

3.0

4.5

7.0

إجامىل عرض الشارع املنشغل (انتظار السيارات زائد التحايل عىل االنتظار) (باملرت)

5.0

9.8

12.0

إجامىل املساحة (انتظار السيارات زائد مناطق التحايل عىل االنتظار) (باملرت)2

27.5

34.7

30.0

سنغافورة  -هيئة النقل الربى 2005
عرض مساحة االنتظار (باملرت)

2.4

2.4

2.4

طول الرصيف لكل مساحة (باملرت)

5.4

3.5

2.4

عرض الشارع بالنسبة ملربع انتظار السيارات (باملرت)

2.4

5.2

4.8

منطقة انتظار السيارات (باملرت)2

13.0

18.3

11.5

مربع التحايل عىل االنتظار (التصفية األدىن) (باملرت)

3.6

4.2

6.0

إجامىل عرض الشارع املنشغل (انتظار السيارات زائد التحايل عىل االنتظار) (باملرت)

6.0

9.4

10.8

إجامىل املساحة (انتظار السيارات زائد مناطق التحايل عىل االنتظار) (باملرت)2

32.4

33.1

25.9

أسرتاليا (عن طريق مدينة سيدىن)
عرض مساحة االنتظار (باملرت)

2.0

2.5

2.5

طول الرصيف لكل مساحة (باملرت)

6.0

3.5

2.5

عرض الشارع بالنسبة ملربع انتظار السيارات (باملرت)

2.1

5.6

5.4

منطقة انتظار السيارات (باملرت)2

12.6

19.3

13.5

مربع التحايل عىل االنتظار (التصفية األدىن) (باملرت)

3.0

3.7

5.8

إجامىل عرض الشارع املنشغل (انتظار السيارات زائد التحايل عىل االنتظار) (باملرت)

5.1

9.3

11.2

إجامىل املساحة (انتظار السيارات زائد مناطق التحايل عىل االنتظار) (باملرت)2

30.6

32.4

28.0

ملحوظة :عندما يعطى حجم النطاق من املصادر يتم اختيار األبعاد األدىن ملساحات املخزون املتوسط.
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إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

 nيعتمد «االتجاه الرابح» عىل تفاصيل معايري أبعاد ساحات االنتظار
املحلية (الجدول .)8
 nلوحظ أن االتجاهات التى تعتمد عىل الزوايا ما بني  0إىل  90درجة
أقل كفاءة من حيث املساحة باملقارنة باالنتظار املوازى أو
العمودى ،وذلك سواء أخذ التقييم ىف االعتبار مبساحات االنتظار
وحدها أم شمل املساحات الشاغرة حول ساحات االنتظار ومناطق
االحتكاك كذلك.
 nعىل سبيل املثال ،إذا اعتمدنا عىل األبعاد الواردة ىف دليل تصميم
الشوارع بالهند الصادر عن معهد سياسات النقل والتنمية ،نجد أن
أسلوب االنتظار املوازى يفوق غريه ىف الكفاءة ولكن بهامش بسيط.
ومع ذلك ،ففى حال اعتمدنا عىل املعايري املتبعة ىف سنغافورة،
يكون االنتظار العمودى هو األكرث كفاءة من حيث املساحات.
وإذا قيمنا الوضع باستخدام املعايري األسرتالية ،نجد أن االنتظار
املوازى هو األكرث كفاءة ىف حالة حرص الساحات فحسب ،ىف حني
يصبح االنتظار العمودى هو األكرث كفاءة ىف حالة اشتمل الحرص
كذلك عىل حرص املساحات املخصصة لدخول السيارة إىل ساحة
االنتظار والخروج منها /والحد األدىن من املساحات الخالية حول
ساحات االنتظار.
احرص عىل عدم الخلط ما بني املساحات املستهلكة وعرض الشارع
املشغول بسبب ساحات االنتظار
 nعاد ًة ما تكون املساحة املشغولة من عرض الشارع أكرث أهمية من
ناحية التدفق املرورى.
 nكام يبني الجدول ( )8الحدود الدنيا للمساحات املشغولة من عرض
الشارع بحسب اتجاه كل أسلوب من أساليب االنتظار الثالثة.
 nومن هذا املنظور ،يصبح االنتظار املوازى هو الرابح بكل تأكيد.

 5.4انتظار السيارات داخل حارات الخدمات
قد يكون إدراج حارات الخدمات ىف تصميم الشوارع الرئيسية من خيارات
التصميم املهمة ىف بعض الحاالت كام هو موضح أدناه .وىف بعض
()17
األحيان يشار إىل تلك التصميامت باسم «الطرق متعددة املسارات» .
وعاد ًة ما يكون أى نوع من أنواع انتظار السيارات ىف تلك التصميامت
داخل حارة الخدمات ،وليس الطريق الرئيىس .وينبغى تصميم حارة
الخدمات بحيث تكون مسا ًرا للرسعات املنخفضة.
وىف حني قد يبدو أن تخصيص حارة للخدمات (وانتظار السيارات
بداخلها) يعنى شغل مساحة من الطريق بال داعى ،هناك العديد من
العوامل التى ترجح بشدة دراسة اللجوء لهذا الخيار (.)18
 nتناسب تلك التصميامت الطرق التى ينبغى لها االضطالع بدور
مرورى محورى ولكن يفرتض منها كذلك إتاحة الوصول املحىل
وتوفري بيئة رفيعة الجودة للمشاة بالقرب من املباىن.
 nويالحظ ىف النامذج الناجحة من الطرق متعددة املسارات أنها
تخدم أهداف الطرق املذكورة أعاله أفضل من الطرق الفردية
املصممة بدون مسارات متعددة.
 nكام أن «خسارة» حارة مرورية ىف سبيل إفساح املجال أمام إنشاء حارة
للخدمات ال تؤثر تأث ًريا جوهريًا عىل حركة املرور كام قد يتصور البعض؛
إذ عاد ًة ما تكون سعة أبعد حارة مرورية عىل جانب الطريق منخفضة
عىل أى حال بسبب منطقة االحتكاك الخاصة بأماكن االنتظار وغري ذلك
من األنشطة التى تقام عىل جانبى الطريق ،وال سيام إن كان من املعتاد
أن يسري األشخاص ىف تلك الحارة .ويساعد تخصيص حارة للخدمات
عىل إبقاء غالبية منطقة االحتكاك بعيدُا عن بقية الحارات املرورية.

الشكل  :36 ،35صف السيارات ىف املمرات الخدمية ىف تولوز ،ىف فرنسا ،وأحمد أباد ،والهند.
© أندريا برودوس  -من مرشوع النقل الحرضى املستدام عىل موقع فليكر وبول بارتر

(.)Jacobs, Allan B., Elizabeth Macdonald, and Yodan Rofe. The Boulevard Book. (Cambridge, MA: MIT Press, 2002 )17
(,)ITDP India, ‘Better streets, better cities: a manual for street design in urban India’ (2010 )18
https://www.itdp.org/better-streets-better-cities
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 nتوفر حارات الخدمات امتدادًا للمساحة املخصصة للمشاة (والتى
يشاركونها مع املركبات بطيئة الرسعة) .ويحقق هذا النموذج أفضل
النتائج متى كان انتظار السيارات ىف حارة الخدمات عىل الناحية
املطلة عىل الطريق بدالً من الناحية التى توجد فيها املباىن .ويكون
اصطفاف السيارات ىف تلك الناحية مبثابة حاجز ما بني الحارات
املرورية وحارة الخدمات املخصصة للمشاة واملركبات بطيئة
الرسعة.
 nكام أنه من األسهل حامية حارة الخدمات من التعديات (مثال:
الباعة) باملقارنة ببقية أجزاء بيئة املشاة.
 nتجد بعض املدن أنه من الصعب التحول من االنتظار العمودى
أو املائل إىل االنتظار املوازى .ورغم ذلك يعد االنتظار املوازى
داخل حارات الخدمات من التصاميم التى تفرض نفسها بنفسها.
يتوقف أدىن عرض ممكن لحارة الخدمات عىل اتجاه انتظار السيارات.
وفيام يىل املساحة الخالية التى ينبغى توفريها إىل جانب ساحة االنتظار
بحسب اتجاه انتظار السيارات:
 nمن  3إىل  3.6مرت ىف حالة االنتظار املوازى.
 nمن  3إىل  3.6مرت ىف حالة االنتظار بزاوية  30درجة.
 nمن  3.5إىل  4.2مرت ىف حالة االنتظار املائل بزاوية  45درجة.
 nمن  4.5إىل  4.8مرت ىف حالة االنتظار املائل بزاوية  60درجة.
 nمن  6.0إىل  7.0مرت ىف حالة االنتظار العمودى.
ومن هذا املنطلق ال ينصح باتباع اتجاهات االنتظار التى تعتمد عىل زاوية
أكرب من  45درجة داخل حارة ألن تلك االتجاهات تتطلب توفري حارات
خدمات عريضة مام قد يشجع املركبات عىل املرور برسعات كبرية.

 6.4إمكانية وصول ذوى االحتياجات الخاصة لساحات
انتظار السيارات ىف الشوارع
ال تنص العديد من النظم القانونية عىل توفري ساحات النتظار
السيارات بالشارع ميكن الوصول إليها باستخدام الكراىس املتحركة.
ومع ذلك ،نذكر فيام يىل بعض املبادئ الرئيسية لتحسني إمكانية
وصول ذوى االحتياجات الخاصة.
 nينبغى توفري مساحات لذوى االحتياجات الخاصة تحديدًا ىف حالة
االنتظار العمودى أو املائل بالنظر إىل أنه ىف ظل غياب مساحات
خصيصا بحيث يسهل لتلك الفئة الوصول إليها لن تكون
مصممة
ً
هناك مساحة كافية تسمح بفتح أبواب السيارات بالكامل لوضع
كرىس متحرك أو جهاز سكوتر إىل جانبها.
 nىف حني تقل أهمية تصميم مساحات مخصصة تسهل إمكانية
الوصول ملستخدمى الكراىس املتحركة ىف حالة االنتظار املوازى،
ولكنها تظل ذات نفع ال ميكن إنكاره.
 nينبغى االهتامم بالتفاصيل الدقيقة عند تصميم ساحات االنتظار
التى تعزز إمكانية وصول مستخدمى الكراىس املتحركة لضامن أنهم
ال يواجهون أى صعوبة ىف الوصول بسبب الرصيف أو تجهيزات
الشارع أو املركبات القريبة.
 nكام ينبغى اختيار املواقع املقرر تصميم تلك املساحات فيها
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بعناية وحرص والتيقن من إمكانية الوصول إىل منحدرات الصعود
والهبوط املتصلة باألرصفة.
 nوىف هذا الصدد ينبغى التواصل مع الهيئات املحلية املسؤولة
عن متثيل ذوى االحتياجات الخاصة لتحديد املواقع والتصميامت
املالمئة .كام ينبغى العمل ىف ضوء اإلرشادات ذات الصلة فيام
يتعلق بالتصميامت واملواقع.
 nويصبح تعيني مساحات انتظار سيارات مخصصة لذوى االحتياجات
الخاصة من األمور بالغة األهمية ىف الحاالت التى تخفق فيها إدارة
انتظار السيارات ىف توفري عدد كاىف من املساحات الشاغرة .وىف هذه
الحالة ،يكون الهدف من تخصيص مساحات لذوى االحتياجات
الخاصة هو ضامن أن مستخدمى الكراىس املتحركة يستطيعون
الوصول إىل أماكن انتظار توجد ىف مواقع جيدة بالشارع.

الشكل  :37األماكن املخصصة النتظار الكراىس املتحركة ىف باد وميبفن.
© كيفن كورفامن

الشكل  :38األماكن املخصصة النتظار الكراىس املتحركة ىف شتوتغارت.
© كيفن كورفامن

سوف نتطرق ىف الفصل الخامس كذلك إىل الرسوم املفروضة عىل
انتظار السيارات وطرق الدفع التى ميكن للسائقني ذوى االحتياجات
الخاصة اتباعها للسداد.
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 7.4اانتظار الدراجات البخارية ىف الشارع
هناك تباي ًنا كب ًريا ىف عدد الدراجات البخارية (الدراجات البخارية ذات
العجلتني) املوجودة ىف كل بقعة من بقاع العامل .ورغم ذلك ال ينبغى
أبدًا تجاهل أوضاع انتظار الدراجات البخارية حتى ىف املدن التى
تلعب فيها تلك الدراجات دو ًرا صغ ًريا.
وفيام يىل بعض األسئلة الرئيسية التى يجب طرحها:
 nما املواقع التى ميكن اختيارها كساحات النتظار الدراجات البخارية
ىف الشارع؟
 nما املساحة التى ينبغى تخصيصها لهذا النوع من املركبات؟
 nهل ينبغى وضع عالمات تحدد مكان انتظار كل دراجة نارية عىل حدة؟
 nكيف يجب تصميم ساحات انتظار الدراجات البخارية؟
نوضح فيام يىل املوقعني األكرث شيو ًعا لساحات انتظار الدراجات
البخارية املصممة جيدًا بالشارع:
 nاالنتظار إىل جانب الرصيف ىف الناحية املطلة عىل الطريق (وهو
املكان نفسه الذى تقع فيه غالبية ساحات انتظار السيارات
بالشارع) بحيث تصطف الدراجات البخارية جن ًبا إىل جنب باتجاه
عمودى عىل الرصيف .وسوف نطلق عىل هذا الخيار النتظار
الدراجات البخارية بالشارع «منوذج االنتظار ناحية الطريق».
 nاالنتظار بجانب الرصيف ىف الناحية املطلة عىل العقارات/املباىن داخل
مساحات محددة بوضوح .ولعل النموذج األكرث شيو ًعا هو انتظار تلك
الدراجات بني املمىش الرئيىس والرصيف (بني األشجار وتجهيزات الشارع
األخرى ىف تلك املنطقة أو بالقرب منها) .وسوف نطلق عىل هذا الخيار
النتظار الدراجات البخارية بالشارع «منوذج االنتظار ناحية املباىن».
وهناك بعض األمور املهمة الواجب مراعاتها عند االختيار ما بني هذين
الخيارين لتحديد موقع انتظار الدراجات البخارية كام نوضح فيام يىل:
 nينبغى ىف كال الخيارين تخصيص مساحات مناسبة لالنتظار ،وذلك
سواء ىف حالة االنتظار بجانب الرصيف ناحية املباىن أو االنتظار ىف
الساحات املخصصة عىل الطريق.

 nيجب منح األولوية لسالمة املشاة وراحتهم ،وهو ما يعنى عاد ًة
استبعاد منوذج االنتظار ناحية املباىن.
 nينبغى تحديد مواقع االنتظار مع مراعاة وجود مساحات مالمئة
للمشاة متكنهم من الوصول إىل الشارع من أجل عبوره .وننوه هنا
إىل أنه حتى منوذج االنتظار ناحية الطريق ميكن أن يسبب عائقًا
أمام عبور املشاة للطريق إذا مل يرا ِع تصميم ساحات االنتظار
وجود مسافات مالمئة بني كل مكان انتظار وآخر من خالل وضع
عالمات واضحة واختيار تصميم مناسب.
 nوتقل أسهم منوذج االنتظار ناحية املباىن إىل حد كبري ىف املواقع
التى تكون فيها الدراجات البخارية بحاجة إىل السري بامتداد منطقة
املشاة أو من خاللها من أجل الوصول إىل ساحة االنتظار.
 nميكن بسهولة دمج منوذج انتظار الدراجات البخارية ناحية الطريق مع
أسلوب االنتظار املوازى للسيارات ألن الدراجات البخارية التى تقف ىف
وضع االنتظار باتجاه عمودى تشغل العرض نفسه تقريبًا ( 2.5مرت).
 nويعد منوذج االنتظار ناحية الطريق غري مألوفًا ىف بعض املدن.
كام أن العمل به يتطلب وجود تصميم محكم وإشارات واضحة
لضامن احرتام مستخدمى السيارات (وغريهم) للمساحات
املخصصة لراكبى الدراجات البخارية.
عاد ًة ما تحتاج الدراجات البخارية إىل مناطق انتظار محددة بالشارع بوضوح:
 nتبدأ الشجارات ىف النشوب حينام ال تكون هناك مساحات مخصصة
للدراجات النارية ،مام يشجع عىل انتشار حاالت االنتظار الخاطئ
للدراجات النارية ىف أماكن أخرى.
 nعاد ًة ما يشعر ركاب الدراجات البخارية بأنهم واقعون تحت ضغط يفرض
عليهم عدم االنتظار ىف املساحات التى ينظر إليها باعتبارها مخصصة
للسيارات فقط ،وتحديدًا ىف البلدان حيث يكون مستخدمو الدرجات
النارية من طبقة اجتامعية واقتصادية أقل من مستخدمى السيارات.
 nىف حالة االنتظار ناحية املباىن ،ينبغى وضع عالمات واضحة تحدد
ساحات االنتظار املخصصة للدراجات النارية ملنع راكبى الدراجات
البخارية من ترك دراجاتهم ىف أوضاع انتظار مثرية للمشاكل.

الشكل  :40 ،39صف الدراجات النارية عىل الرصيف وعىل جانب الطريق ىف تايبيه © .بول بارتر
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 nىف حال عدم وجود عالمات واضحة تحدد مكان انتظار الدراجات
البخارية بجانب الرصيف ،ينبغى أن توضح اإلشارات واللوائح
أنه من املسموح للدراجات النارية باالنتظار ىف مناطق االنتظار
املعتادة والتى ميكن – ىف حال عدم التوضيح – النظر إليها
حجم فقط.
باعتبارها مخصصة للمركبات األكرب ً

 nينبغى حامية أماكن انتظار الدراجات البخارية – إن أمكن – من مخاطر
املرور عن طريق إنشاء امتدادات لألرصفة أو غريها من عنارص
التصميم .ويعد راكبو الدراجات البخارية من الفئات املعرضة لخطر
التصادم ،كام أن الدخول إىل أماكن االنتظار الواقعة بجانب الرصيف أو
الخروج منها يجعل مستخدمى تلك الدراجات عرضة للخطر.

الشكل  :42 ،41يوجاكارتا © .مانفريد بريثوبت

تتميز األماكن املخصصة النتظار الدراجات البخارية بالكفاءة ىف
استخدام الحيز باملقارنة بأماكن انتظار السيارات من حيث املساحة
املستغلة لكل مركبة أو فرد .ميكن وضع من  5إىل  10دراجات نارية ىف
مساحة االنتظار املخصصة للسيارة ،وهو ما يتوقف عىل العالمات التى
تحدد ساحة االنتظار وإىل أى مدى تصطف الدراجات البخارية بالقرب
من بعضها البعض.

ينبغى عند وضع العالمات التى تحدد مساحات انتظار الدراجات
البخارية مراعاة تخصيص عدد «مكافئ» من املساحات للسيارات (ما
مل تكن هناك سياسة واضحة تفرض قيودًا عىل استخدام الدراجات
البخارية لساحات االنتظار) .ويعنى ذلك تخصيص مساحات النتظار
الدراجات البخارية مبا يتناسب مع الطلب عىل تلك الساحات ،بحيث
ال تصبح ساحات انتظار الدراجات البخارية أكرث ازدحا ًما من ساحات
انتظار السيارات بشكل ملحوظ عمو ًما.

الشكل  :44 ،43ميكن أن تكون صف الدراجات النارية فعالة جدًا مقارن ًة بصف السيارات © .بول بارتر
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هل ينبغى وضع عالمات تحدد ساحات انتظار الدراجات البخارية الفردية؟
 nعاد ًة ما ال تكون هناك حاجة لوضع عالمات تحدد ساحات انتظار
الدراجات البخارية الفردية.
 nينبغى وضع عالمات توضح الحدود الخارجية للمنطقة املخصصة
للدراجات النارية عن طريق رسم مربع عرضه  2.5مرت ىف حالة
االنتظار العمودى عىل الرصيف.
 nتسمح ساحات انتظار الدراجات البخارية التى ال تحمل عالمات لعدد
أكرب من الدراجات البخارية باالنتظار – باملقارنة باألماكن األخرى التى
تحمل عالمات محددة – ىف حالة املدن حيث تنترش الدراجات البخارية
صغرية الحجم والتى تسمح إجراءات فرض الرسوم فيها بذلك.
 nميكن خالل األوقات التى يبلغ فيها الطلب ذروته وضع الدراجات
البخارية بالقرب الشديد من بعضها البعض ىف ساحات االنتظار
مام يجعل من العسري للغاية الدخول بالدراجة إىل ساحة االنتظار
أو الخروج منها.
 nورغم ما سبق ،فإن بعض البلدان تضع بالفعل عالمات تحدد
ساحات انتظار الدراجات البخارية الفردية .ولعل هناك بعض نهج
فرض الرسوم التى تجعل هذا األمر رضوريًا مثل نهج دفع الرسوم
بحسب مساحة االنتظار.
 nعاد ًة ما يرتاوح طول ساحات انتظار الدراجات البخارية التى تحمل
عالمات ما بني  2.4إىل  2.5مرت ويرتاوح عرضها ما بني  0.8إىل 1.5
مرت ،وذلك وفقًا لألحجام األكرث شيو ًعا للدراجات النارية املحلية.
 nتحدد ساحات انتظار الدراجات البخارية بحيث يكون اتجاه
الدراجة عموديًا عىل الرصيف.
ينبغى السامح للدراجات النارية شديدة الضخامة باالنتظار ىف ساحات انتظار
السيارات عىل أن يدفع أصحابها الرسم ذاته الذى يدفعه أصحاب السيارات.

 8.4انتظار الدراجات بالشارع
توجد بعض العنارص املشرتكة بني انتظار الدراجات العادية
والدراجات البخارية .فعىل سبيل املثال ال ينبغى تجاهل انتظار
الدراجات حتى ىف املدن التى تنخفض فيها معدالت استخدام
الدراجات .وانتظار الدراجات ،مثله مثل انتظار الدراجات البخارية،
ميكن أن يكون فعاالً جدًا من حيث استغالل املساحات.
ولكن هناك أيضً ا اختالفات كبرية بينهام:
 nتعد الدراجات (حتى عندما يتم ربطها بقفل حول جسم ثابت)
عرضة للرسقة .وال شك ىف أن انتظار الدرجات اآلمن له تأثري كبري
عىل مدى شعبية استخدام الدراجات.
 nوينبغى وضع قفل حول الدراجات املنتظرة بالشارع وتثبيتها
بجسم ثابت أو وضعها ىف عهدة مرشف يراقبها.
 nيتطلب انتظار الدراجات بالشارع ىف معظم الحاالت إقامة «حوامل»
(أحد األدوات املخصصة لتثبيت الدراجات أثناء االنتظار) لضامن
توفري درجة معقولة من األمان للدراجات .وحيثام ال يتم توفري هذه
الحوامل ،مييل مستخدمو الدراجات إىل تثبيت دراجاتهم بأى هياكل
ثابتة متاحة بالشارع ،مام قد يسبب مشاكل لآلخرين.

 nقد يكون تنفيذ اللوائح والقوانني صعبًا ىف وجود مشاكل انتظار
الدراجات البسيطة املذكورة.
 nميكن أن يصل الطلب عىل انتظار الدراجات إىل أقىص مستوياته
عند محطات النقل الجامعى املزدحمة ،وهى ىف الغالب أماكن
تكون بحاجة إىل بذل جهود مكثفة ىف مجاىل اإلدارة والتصميم .وإذا
كان الطلب مرتفع مبا فيه الكفاية ،قد يصبح من الرضورى إنشاء
أماكن ذات سعة كبرية النتظار الدراجات.
وتعد إحدى السامت الرئيسية النتظار الدراجات هى كفاءته من
حيث استغالل املساحات مقارن ًة بانتظار السيارات .ويعد استخدام
املساحات ىف حالة انتظار الدراجات أقل قليالً منه ىف حالة الدراجات
البخارية ،حتى تلك الصغرية منها:
 nميكن ،عن طريق استخدام حوامل حديثة ،انتظار حواىل  8دراجات
ىف مكان واحد فقط مخصص النتظار السيارات.
 nبالنسبة للدراجات املنتظرة تحت عناية مرشف ،فيمكن أن تكون
مرتاصة بشكل أكرث تقاربًا (بحيث يكون من املمكن انتظار حواىل 12
دراجة لكل مساحة مخصصة النتظار سيارة واحدة).
وكام هو الحال مع الدراجات البخارية ،فإن الخيارات الرئيسية ملواقع انتظار
الدراجات تنحرص بني الرصيف واملنطقة املجاورة له ناحية الطريق.
يعد انتظار الدراجات ناحية املباىن أكرث خيارات االنتظار شيو ًعا:
 nهناك العديد من الخيارات املحددة ملواقع أماكن انتظار
الدراجات ناحية املباىن وتصميمها.
 nميكن ضم تجمعات انتظار الدراجات الصغرية ملواقع مختلفة.
 nينبغى الحرص الشديد عىل عدم إعاقة سري املشاة أوتعريضهم
للخطر ،خاص ًة ذوى اإلعاقة منهم ،مبا يشمل اإلعاقات البرصية.
 nمام يعنى أنه عاد ًة ما ينبغى إقامة ساحات انتظار للدراجات بني
املمىش الرئيىس والرصيف .وىف هذه الحالة هناك حاجة إىل إزالة
 0.6مرت من الرصيف لوضع حوامل دراجات موازية.
 nقد تكون أماكن انتظار الدراجات موجهة عموديًا عىل الرصيف
ىف حالة األرصفة العريضة .وخالف ذلك ،عاد ًة ما توجه حوامل
الدراجات لتكون موازية للرصيف ومرصوصة ىف صف واحد.
 nتخلق امتدادات الرصيف ىف كثري من األحيان فرص إلقامة أماكن
النتظار الدراجات دون عرقلة املشاة وغريهم من مستخدمى الشارع.
يعد منوذج االنتظار ناحية الطريق أقل شيو ًعا ،ولكن من املمكن
كذلك اتباعه بالنسبة للدراجات:
 nتعرف أماكن انتظار الدراجات ناحية الطريق املجهزة بحوامل
للدراجات باسم «حظائر الدراجات» (مكان مسيج حول الدراجات).
وتستخدم هذه األماكن عىل نحو متزايد ىف املدن التى لديها طلب
مرتفع عىل انتظار الدراجات.
 nقد تكون هناك حاجة إىل عمل امتدادات للرصيف أو إقامة حواجز
أخرى لحامية الدراجات داخل السور.
 nورد ذكر امتدادات الرصيف فيام سبق باعتبارها تندرج تحت منوذج
االنتظار ناحية املباىن ،ولكن أماكن الدراجات املسيجة (حظائر الدراجات)
وأماكن انتظار الدراجات عىل امتداد الرصيف تتشابه ىف واقع األمر مع هذا
النموذج من حيث املوقع ،والفرق الوحيد بينها هو موقع الرصيف.
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الشكل  :46 ،45صف الدراجات عىل الرصيف ىف كوبنهاغن ،وصف الدراجات عىل جانب الطريق ،كورال ىف أكسفورد.
© أندريا برودوس من مرشوع النقل الحرضى املستدام عىل موقع فليكر

وميكن استخدام مواقع أخرى ،مبا يشمل الجزر املرورية الوسطى ،بيد
أن هذا االستخدام نادر ومل نناقشه هنا.
تحديد مواقع أماكن انتظار الدراجات بالشارع غري الخاضعة
لإلرشاف لتحقيق أقىص قدر من املراقبة غري الرسمية من قبل املارة
وأصحاب املحالت وغريهم من مستخدمى الشوارع.
تأىت أدوات انتظار الدراجات ىف صور وأشكال متعددة.

 nتجنب تركيب حوامل الدراجات قدمية الطراز التى يتم إدخال
العجالت فيها ،إذ أنها تؤدى إىل اإلرضار بعجالت الدراجة وتوفر
درجة منخفضة من األمان.
 nيفضل استخدام «الحوامل املائلة» كخيار أكرث أمانًا ،حيث يتسنى
من خاللها انتظار دراجتني لكل حامل (واحدة لكل جانب) .وميكن
من خالل هذه الحوامل ربط عجلتى الدراجة وإطارها (أى هيكلها)
بقفل يثبت بالحامل .ارجع إىل اإلرشادات التفصيلية حول الحوامل
املائلة ذات الجودة العالية وموقعها واتجاهها والفواصل بينها.
 nهناك أشكال عديدة للحوامل املائلة أشيعها الحلقات املثبتة ىف
وضع قائم والحوامل املقلوبة عىل شكل حرف (.)U

الشكل  :48 ،47شكل طريقة صف الدراجات ىف لندن وأفيغنون © أندريا برودوس من مرشوع النقل الحرضى املستدام عىل موقع فليكر
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انتظار الدراجات بالشارع الخاضع لإلرشاف:
 nيعد هذا خيا ًرا جيدًا ىف املواقع املزدحمة باملدن التى ترتفع
وخصوصا ىف املدن ذات الدخل
فيها نسبة استخدام الدراجات،
ً
املنخفض نسب ًيا التى ال تكون أجور املرشفني فيها باهظة.
 nينبغى ىف تخصيص هذه األماكن االلتزام مبعايري محددة لتربير
توظيف املرشفني ،وبالتاىل تتطلب هذه األماكن مساحة وعناية
كافية فيام يتعلق بتحديد مواقعها وترسيمها لتجنب إزعاج املشاة.
 nكانت أماكن انتظار الدراجات الخاضعة لإلرشاف (كخدمة مقدمة
مقابل رسم زهيد) لفرتة طويلة سمة مشرتكة ىف املناطق املزدحمة
باملدن الصينية.

 9.4تصميامت مواقف السيارات التى تعزز نظامها ذاتيًا
تتميز تصميامت مواقف السيارات التى «تعزز نظامها ذات ًيا» بنمط
يجعل من الواضح الطريقة التى يفرتض اتباعها إليقاف السيارة ىف
وضع االنتظار ،بل أن تلك التصميامت تستطيع حتى أن تجعل من
العسري عىل سائقى السيارات إيقاف سياراتهم بأى طريقة أخرى
غري تلك التى تريدها الهيئات املعنية بانتظار السيارات .وبالتاىل فإن
مراعاة الحرص ىف تصميم مواقف السيارات ميكن تسهم ىف الحد من
الحاجة لبذل جهود شاقة لتطبيق اللوائح.
ونذكر فيام يىل أمثلة عن بعض الخصائص التى متيز تصميامت مواقف
السيارات التى تعزز نظامها ذات ًيا:
 nتصميم حارة الخدمات بحيث يكون عرضها بالكامل أقل من 5.5
ميرت ،مام يجعل االنتظار املوازى بالحارة هو االختيار الوحيد
ومينع حاالت االنتظار املائل أو العمودى.
 nميكن استخدام األعمدة ملنع السيارات من الوقوف داخل ممرات
املشاة أو عىل األرصفة .و يجب تجنب إنشاء أرصفة عالية كأداة
لتحقيق هذه الغاية ألنها تعيق حركة املشاة بال داعى ،و باألخص
األطفال و كبار السن وذوى االحتياجات الخاصة.

الشكل © :49

 nميكن ردع السيارات من االنتظار داخل الحارات املخصصة
للدراجات باستخدام األعمدة أو األرصفة أو السياجات القصرية أو
أى حواجز مادية أخرى.
 nتعد امتدادات األرصفة من النهج ذاتية التعزيز التى تساعد عىل
منع انتظار السيارات قريبًا من التقاطعات الصغرية .كام تساعد
ىف الوقت ذاته عىل رفع مستوى السالمة عند معابر املشاة من
خالل تحسني مستوى رؤية الطريق وتقليص املسافة الالزمة لعبور
الطريق وتوفري املساحة الالزمة لألشجار بالشارع.
 nميكن منع انتظار السيارات ىف الشوارع الضيقة عن طريق وضع
الحواجز الفاصلة أو إنشاء رصيف مبا يساعد عىل الحد من حق
الطريق بحيث يتبقى ثالثة أمتار مثالُ ىف كل اتجاه ،باإلضافة إىل منع
املركبات من تجاوز بعضها البعض عىل الطريق .كام يساعد ذلك
األمر عىل منع وقوف السيارات عن طريق جعل مرور السيارات

الشكل :50
©
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مستحيالً حال توقفت أى سيارة بجانب الرصيف .ومن املمكن أن
تكون هناك حاجة لدعم هذه الطريقة من خالل وضع أعمدة ملنع
السيارت من االصطفاف أو التوقف ىف ممر املشاة املجاور.
 nتظلل األشجار املزروعة بامتداد حارات انتظار السيارات عىل
املركبات املتوقفة ،مام يقلل من رغبة السائقني ىف صف سياراتهم
ىف ممرات املشاة املظللة خالل فرتات القيظ و املواسم الحارة.
وعىل الرغم من ذلك ،يجب االنتباه لكيال تعيق هذه األمور مستخدمى
الشارع االّخرين مثل مستخدمى الكراىس املتحركة.
ميكن أيضً ا استخدام خصائص التصميم لردع السيارات من التوقف
من أجل النزول والركوب:
 nتعتمد مدينة سنغافورة عىل زراعة النباتات عىل جانب الطريق
لتحقيق تلك الغاية  ،ولكن هذا الخيار يتطلب صيانة مكثفة.
 nأحيانًا توضع السياجات بامتداد األرصفة للسبب نفسه؛ ولكن يجب
توخى الحذر لتجنب تعريض املشاة للخطر أو تقييد حركتهم.

 10.4األماكن و األوقات التى يكون االزدحام فيها سبباً
كافيًا ملنع انتظار السيارات
ال تعد الحركة املرورية وحدها ًسبباً كافيًا ملنع انتظار السيارات ىف
الشوارع عىل الدوام.
ومع ذلك ،ميكن لحركة املرور أن تكون سب ًبا جيدًا لحظر انتظار
السيارات ىف األماكن و األوقات حيث تكون السعة املرورية من
األولوية املهمة ىف تصميم الشارع ،واألماكن واألوقات التى يالحظ فيها
أن الحركة املرورية مقيدة ،أو األماكن واألوقات حيث يكون انتظار

السيارات ىف الشوارع من العوامل األساسية التى تؤدى إىل تقييد السعة
املرورية.
عندما ال يكون التدفق املرورى من األدوار األساسية املتوقعة من
أحد الشوارع ،ال يوجد سبب حينها لحظر انتظار السيارات ىف ذلك
الشارع عىل أساس تيسري الحركة املرورية.
وحتى ىف الشوارع املرورية املحورية ،من املمكن أال يكون من املنطقى
حظر انتظار السيارات ىف الشوارع إذا كانت هناك مساحة خالية كبرية
بالشارع.
عاد ًة ما تكون سعة التقاطعات هى العامل املحدد للسعة املرورية
للطريق:
 nلذلك يجب التمييز بني األماكن القريبة من التقاطعات والوصالت
بني التقاطعات (قطاعات الطريق األكرث بعدًا عن التقاطعات).
 nتخصيص أماكن بعيدة عن التقاطعات النتظار السيارات ىف
الشوارع متى كان التدفق املرورى من األهداف املهمة للطريق.
 nعاد ًة ما ال يؤدى حظر انتظار السيارات ىف قطاعات الطريق األكرث
بعدًا عن التقاطعات إىل إحداث أى فارق ىف الحركة املرورية متى
كانت سعة التقاطعات هى العامل الذى يقيد السعة املرورية ،كام
هو الحال ىف أغلب األحيان.
 nوعاد ًة ما تعزى الحاالت التى يؤدى فيها انتظار السيارات ىف
قطاعات الطريق األكرث بعدًا عن التقاطعات إىل تقليص السعة
املتاحة إىل سوء إدارة مواقف السيارات ،والتى تؤدى إىل ظهور
حاالت االنتظار املزدوج وغريها من املشاكل املتعلقة باالمتالء
الكامل ألماكن انتظار السيارات .وميكن حل هذه املشاكل عن طريق
تحسني إدارة مواقف السيارات بدالً من حظر انتظار السيارات.

الشكل  :51ىف هذا الشارع ىف شنتشن ،الصني ،ولن تساهم إزالة هذا السيارات ىف الشارع عىل األرجح ىف زيادة القدرة عىل الحركة ألنه من املؤكد تقري ًبا أن
التقاطعات هى العامل املحدد لهذا األمر © .بول بارتر
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عندما يحدث االحتقان املرورى لبضعة ساعات فقط ،يكون الحظر
املؤقت النتظار السيارات من الخيارات املالمئة
 nتعتمد سياسة حظر انتظار السيارات ىف وقت الذروة (الشوارع التى
يحظر انتظار السيارات فيها) عىل منع السيارات من االنتظار ناحية
الطريق حينام تكون هناك حركة مرور كثيفة عىل الطريق فحسب.
من املمكن أن يكون هذا مالمئًا للطرق التى تلعب دو ًرا مروريًا
محوريًا وتتمتع بسعة مرورية جيدة ىف أغلب األوقات وال تعاىن من
االزدحام سوى ىف وقت الذروة .وعاد ًة ما تتضمن اإلجراءات املتبعة
لتطبيق لوائح حظر انتظار السيارات ىف وقت الذروة قطر السيارات
املخالفة ،إذ ميكن أن يؤدى االنتظار الخاطئ لسيارة واحدة إىل
تقويض الفوائد املنشودة من السياسة.
 nوتعتمد بعض املامرسات األخرى عىل حظر انتظار السيارات ىف
وقت النهار فقط و السامح بذلك أثناء فرتات الليل الهادئة .ميكن
أن يكون هذا النهج مالمئًا للشوارع التى تحظى ببعض األهمية
املرورية بالنظر ملرورها خالل مناطق ذات كثافة عالية ،سواء كانت
تلك املناطق سكنية أم ذات استخدام مختلط ،حيث يكون الطلب
عىل أماكن انتظار السيارات مرتف ًعا خالل الليل عن النهار .عىل سبيل
املثال ،تعتمد سنغافورة عىل رسم خط أصفر عىل طول الرصيف
كإشارة إىل أنه يسمح باالنتظار ىف تلك املنطقة من الساعة السابعة
مسا ًء و حتى السابعة صبا ًحا.
تعد رسعة املرور كذلك من العوامل األساسية التى تؤثر عىل قرار
السامح بانتظار السيارات ىف الشوارع.
 nيتطلب السامح بانتظار السيارات ىف الشوارع أن تكون الرسعة
املرورية منخفضة ما مل تكن هناك منطقة حاجزة.
 nتظهر مخاوف جادة تتعلق بالسالمة إذا تم السامح بانتظار السيارات
ىف الشوارع التى تكون الرسعة املتوقعة فيها  50كم/الساعة أو أكرث.
 nوبالرغم مام سبق ،تسمح الكثري من املدن حول العامل بانتظار
السيارات ىف الشوارع التى تكون رسعتها 50كم /الساعة أو حتى 60كم/
الساعة.

 11.4هل يجب حظر انتظار السيارات ىف الشوارع حظ ًرا بات ًا؟
يؤمن الكثري من املسؤولني عن إدارة حركة املرور املحلية بأن الطرق
مخصصة للمرور فحسب وبأنه عىل السيارات عدم التوقف فيها عىل
اإلطالق .ومع ذلك ،فإن املشكلة أكرث تعقيدًا من هذا ورمبا ال يكون من
الحكمة إصدار قرار عام بحظر انتظار أى سيارة ىف الشارع.

وتربهن تجربة اليابان (املربع  )10عىل أن فكرة ماك كلينتوك كانت
صائبة .ومع ذلك ،رمبا يكون األوان قد فات عىل تطبيق تلك الفكرة
ىف معظم املدن ولن يكون فعل ذلك سهالً بأى حال من األحوال.
وقد حاولت مدينة نيويورك أن متنع مبيت السيارات ىف الشارع لفرتة
وجيزة ولكن محاوالتها باءت بالفشل عندما اندلعت االحتجاجات
الجامهريية خالل حقبة األربعينيات )20( .وال نغفل أن شوارع املدينة
العريضة كانت تشجع عىل انتظار السيارات مام جعل الحظر يبدو أم ًرا
غري منطقيًا.
هناك بعض الجدل الدائر كذلك حول الحظر العام النتظار السيارات
ىف الشوارع.
يعد انتظار السيارات ىف الشارع أكرث فاعلية من حيث املساحة باملقارنة
 nيعد انتظار السيارات ىف الشوارع أكرث فاعلية من حيث املساحة
باملقارنة مبرافق انتظار السيارات السطحية ،بالنظر ألن انتظار
السيارات بالشارع ال يستلزم ممرات مخصصة أو مناطق للدوران.
 nرأينا ىف القسم ( )4-1أن انتظار السيارات ىف الوصالت بني التقاطعات
ال يعيق حركة املرور متى كانت التقاطعات هى العامل املحدد لسعة
الطريق ومتى كانت هناك إدارة حكيمة النتظار السيارات.
 nتعد أماكن انتظار السيارات ىف الشوارع من ساحات االنتظار العامة ىف
األساس وهى أكرث فاعلية من ساحات االنتظار الخاصة .وسوف يكون
لزا ًما عىل أى منطقة متنع انتظار السيارات ىف الشوارع أن تخصص
بعض مرافق انتظار السيارات العامة للزوار.
 nباإلضافة إىل ذلك ،عاد ًة ما تتطلب مرافق انتظار السيارات وجود
طرق خاصة والتى تعيق مسارات املشاة (األرصفة وجانب الطريق
املخصص للمشاة) ،وتعرض املشاة للخطر ،وتشجع عىل انتظار
السيارات مبا ينتهك حق املشاة ىف الطريق.
 nميكن أن يتوافق انتظار السيارات ىف الشوارع مع العديد من حلول
تصميم الشوارع رفيعة الجودة.
 nقد يتسبب حظر انتظار السيارات ىف الشوارع بعد فرتة طويلة من
السامح بذلك ىف زيادة الضغط السياىس لرفع الحد األدىن لرسوم
االنتظار وتقديم الدعم املاىل ملرافق انتظار السيارات .عىل سبيل
املثال ،أدت املقرتحات التى عرضها البعض عام  2012لحظر انتظار
السيارات ىف أحد شوارع التسوق الرئيسية ىف مدينة فلمبان اإلندونسية
إىل حث الحكومة املحلية عىل السعى إليجاد وسيلة لتوفري املزيد من
مرافق انتظار السيارات.

خالل فرتة العرشينيات ،نادى ميلر ماك ،وهو من الشخصيات البارزة ىف
مجال سن سياسات انتظار السيارات ،بفرض الحظر العام عىل انتظار
السيارات ىف شوارع الواليات املتحدة األمريكية ،مؤكدًا أن هذا سوف
يؤدى إىل ظهور مرافق تجارية النتظار السيارات بأسعار فعالة (.)19
(Cited by Shoup, High Cost, 2005, p. 492-493 )19
(See three posts by ‘Cap’n Transit’ at the Cap’n Transit Rides Again blog: ‘When overnight curbside parking was illegal’ (4 September, 2012( )20
http://capntransit.blogspot.sg/2012/09/when-overnight-curbside-parking-was.html ‘How the overnight parking ban broke down’ (10 September, 2012) http://capntransit.blogspot.sg/2012/09/how.overnight-parking-ban-broke-down.html, and ‘The right to free parking in 1940s New York’ (12 September, 2012) http://capntransit.blogspot.sg/2012/09/the-right-to-free-parking-in-1940s-new.html
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املربــع  :10تجربــة اليابــان مــع حظــر انتظــار
الســيارات بالشــوارع

الشكل  :52عالمات انتظار السيارات تسبب اإلرباك ىف واشنطن العاصمة
© مانفريد بريثوبت

 12.4التواصل و اإلرشاد :اإلشارات و العالمات
يحتاج السائقون إىل معلومات سهلة الفهم ميكن الوصول إليها بيرس
إلرشادهم إىل خيارات انتظار السيارات املناسبة.
ترتاوح غالبية األساليب التقليدية املتبعة للتواصل واإلرشاد بشأن
انتظار السيارات ما بني عالمات عىل الطريق أو األرصفة واإلشارات.
يجب عىل جميع الحكومات املحلية إيصال الرسائل املهمة املرتبطة
بتنظيم انتظار السيارات لسائقى السيارات ىف الشوارع لتوضيح
سلوكيات االنتظار املرغوب فيها أو املسموح بها أو املمنوعة.
وتعد اإلشارات والعالمات املوضوعة بالطرق من األدوات األساسية
املستخدمة لتحقيق هذا الغرض.
وتؤدى اإلشارات أو العالمات الغامضة أو املضللة إىل إعاقة تطبيق
لوائح االنتظار وجعلها غري منترشة بني األفراد ومن املمكن حتى أن
تؤدى إىل تقديم الطعون أمام املحاكم.
اتضح لنا ىف القسم السابق أن مبقدور التصميم الجيد ىف املعتاد أن
يوضح سلوكيات االنتظاراملرغوب فيها .ورغم ذلك تظل هناك حاجة
ملزيد من أشكال التواصل ىف غالبية الحاالت.
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جــاء القانــون اليابــاىن الصــادر عــام  1957بشــأن انتظــار الســيارات
ليحظــر انتظــار الســيارات بالشــوارع نهائ ًيــا بشــكل عــام (رغــم
وجــود بعــض اإلعفــاءات املؤقتــة التــى ال يــزال معمــوالً بهــا
حتــى اليــوم) .وظهــر هــذا القانــون مــع بدايــة اجتيــاح الســيارات
اململوكــة ملكيــة خاصــة لشــوارع البــاد .ومــع ذلــك ال تـزال هنــاك
بعــض الشــوارع التــى تخصــص ســاحات لالنتظــار بهــا عــدادات
لالنتظــار ،ولكــن يظــل إيقــاف الســيارات بالشــارع وتركهــا طــوال
فــرة الليــل حتــى الصبــاح ممنــوع من ًعــا باتًــا.
كــا صــدر قانــون ينــص عــى تقديــم مســتندات تؤكــد امتــاك
مــكان النتظــار الســيارة اســتكامالً للحظــر املفــروض عــى إيقــاف
الســيارات بالشــوارع طــوال فــرة الليــل حتــى الصبــاح مــن خــال
تيســر تطبيــق هــذا الحظــر ،مــع عــدم قبــول أيــة أعــذار لإلعفــاء
منــه .وتقطــر الرشطــة املروريــة الســيارات التــى تجدهــا منتظــرة
بالشــارع أثنــاء الليــل .وعــى النقيــض مــا ســبق ،فــإن حظــر
إيقــاف الســيارات بالشــارع خــال فــرة الليــل يجعــل ال جــدوى
مــن محاولــة تجنــب قانــون تقديــم املســتندات التــى تثبــت
امتــاك مــكان إليقــاف الســيارة .وينبغــى ملــاك الســيارات الذيــن
مخصصــا النتظــار الســيارة باملنطقــة الســعى
ال ميتكلــون مكانًــا
ً
لتأجــر مــكان النتظــار الســيارات بالقــرب منهــم.
وســاهمت تلــك السياســات ىف ظهــور قطــاع تجــارى حيــوى
ملرافــق انتظــار الســيارات لــكل مــن أهــاىل املنطقــة والســائقني
الذيــن يرغبــون ىف إيجــاد مــكان النتظــار ســياراتهم خــال فــرة
النهــار .وســاهم انخفــاض عــدد املشــكالت املتعلقــة بانتظــار
الســيارات ىف الشــارع املــدن اليابانيــة عــى الحفــاظ عــى الحــد
األدىن املســموح بــه مــن أعــداد ســاحات انتظــار الســيارات الــذى
حددتــه خــال فــرة الســتينيات وتقليــص حجــم الدعــم الضخــم
مخصصــا لتوفــر ســاحات النتظــار الســيارات.
الــذى كان
ً
وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن الشــوارع الثانويــة باملــدن اليابانيــة
ضيقــة للغايــة ،مــا يجعــل الحظــر املشــار إليــه يبــدو منطقيًــا.
كــا تنظــر اليابــان إىل الشــوارع األكــر حجـ ًـا باعتبارهــا مخصصــة
للحركــة املروريــة ،وليــس النتظــار الســيارات .ومــع ذلــك يــرى
بعــض خــراء انتظــار الســيارات ىف اليابــان أن بإمــكان البــاد
الســاح بتخصيــص عــدد أكــر مــن ســاحات االنتظــار ىف الشــوارع
التــى تســمح بذلــك ،طاملــا كان ذلــك ال يحــد مــن الكفــاءة املروريــة
للوصــات بــن التقاطعــات.
تبني اإلشارات «اإليجابية» بوضوح األماكن التى يسمح فيها بانتظار
السيارات والظروف الالزمة لذلك ،ىف حني تبني إشارات وعالمات
االنتظار «السلبية» األماكن أو األوقات التى يحظر انتظار السيارات
فيها أو خاللها ،مع منح بعض اإلعفاءات أحيانًا:
 nمن الشائع وجود إشارات وعالمات انتظار إيجابية وسلبية ىف
املناطق والشوارع التى تخضع إلدارة مكثفة النتظار سيارات ،وذلك
بالنظر ألن لوائح انتظار السيارات قد تكون معقدة وتختلف بعض
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الشئ ىف تلك املناطق عن املناطق األخرى .ولذلك من الرضورى أن
تكون تلك العالمات واإلشارات واضحة ورصيحة للغاية.
 nعاد ًة ما تكون إشارات وعالمات االنتظار السلبية البسيطة كافية ىف
املناطق والشوارع التى ال توجد فيها إدارة مكثفة النتظار السيارات
(انظر القسم .)3-3
ىف بعض األحيان ،توضح إشارات االنتظار حدود مناطق االنتظار
الخاصة التى ترسى داخلها قواعد خاصة مثل مناطق االنتظار السكنية
التى ال يسمح للسيارات التى ال تحمل تصاريح بالوقوف فيها.
تستخدم عالمات الشوارع واألرصفة غالبًا إليصال الرسائل التالية:
 nاملساحات املحددة بعالمات ترشد املستخدمني للموقع واالتجاه
الصحيحني لالنتظار.
 nقد تفيد هذه العالمات أن االنتظار ممنوع نهائ ًيا.
ٍ
أوقات محددة (مثل أوقات الذروة أو
 nأو تفيد أن االنتظار ممنوع ىف
نهارا ً فقط أو ليالً فقط  ..إلخ).
 nأو ممنوع االنتظار أو الوقوف.
 nأو ممنوع االنتظار بني هذه النقطة والزاوية/التقاطع.
 nأو قد توضح هذه العالمات حدود املساحات املخصصة لكل
مركبة عىل حدة.
 nالقيود املرتبطة بأهلية املستخدمني (مثل األماكن املحجوزة لذوى
اإلعاقة).
وتستخدم عالمات الشوارع أحيانًا إليصال رسائل أخرى مثل وجود رسم
انتظار .فمثالً ىف سنغافورة األماكن املحددة بعالمات بيضاء وصفراء
تبني أى من فئتى رسوم االنتظار بالشارع ينطبق عىل كل منهم .غري أن
ذلك يعوق مرونة تحديد الرسوم.
تبلغ إشارات الشوارع غال ًبا رسائل متعلقة باالنتظار كالتاىل:
 nممنوع الوقوف نهائيًا.
ٍ
أوقات محددة (مثل أوقات الذروة أو نهارا ً فقط
 nممنوع االنتظار ىف
أو ليالً فقط  ..إلخ).
 nممنوع االنتظار أو الوقوف.
 nممنوع االنتظار بني هذه النقطة والزاوية/التقاطع.
 nالحدود الزمنية لالنتظار.
 nاألوقات املسموح وغري املسموح فيها باالنتظار.
 nأنواع املركبات املسموح لها باالنتظار.
 nالقيود املرتبطة بأهلية املستخدمني (مثل رشوط األهلية للمقيمني
فقط  ..إلخ).
 nأو املناطق التى ال يسمح باالنتظار فيها وتكون عاقبة االنتظار هى
قطر املركبة (املواقع التى يؤدى االنتظار غري القانوىن فيها إىل
عواقب بالغة الشدة).
 nمعلومات عن الرسوم (مستويات الرسوم واألوقات التى تفرض
فيها ..إلخ).
وال يعد التواصل املؤثر عن طريق الالفتات واإلشارات أم ًرا سهالً
وناد ًرا ما يؤخذ عىل محمل الجد .فالجهود املحلية املخصصة

لتصميم اإلشارات غالبًا ما تكون غري مؤثرة ،ولذلك قد يكون توحيد
الجهود عىل املستوى الوطنى األشمل أم ًرا مفيدًا .وينصح غال ًبا بالسعى
للمساعدة املهنية ىف هذا الصدد.
بعض املسائل الرئيسية املتعلقة بوضوح الالفتات:
 nينبغى جعل الالفتات بسيطة بقدر اإلمكان .وينطبق ذلك خاص ًة
عىل الالفتات التى يجب أن تالحظ أثناء القيادة أو تالحظ من مسافة
بعيدة .ومع ذلك فإن البساطة مهمة لجميع الالفتات.
 nفحص الالفتات واختبارها ملعرفة ما إذا كان بها أى غموض.
 nاستخدام رموز موحدة.
 nاستخدام لغة بسيطة جدًا إذا إحتوت الالفتات عىل كلامت.
 nالرتكيز عىل األفعال ال املعلومات .بعبار ٍة أخرى ،يجب أن تركز
الالفتات عىل األفعال املطلوبة أو املحظورة ،وينبغى تجنب
الالفتات التى تقدم املعلومات فقط والتى غال ًبا ما تكون غري
رضورية وال تسبب غري ارتباك لسائق املركبة.
 nينبغى الحذر من إدخال التعقيدات تدريج ًيا عىل الالفتات مع مرور
الزمن (بالتزامن مع تعديل القوانني).
 nتجنب انتشار الالفتات الزائد عن الحد والذى يؤدى إىل ازدحام
الشوارع وتشتيت انتباه مستخدمى الطرق عن الرسائل الرئيسية.
 nينبغى الحذر من الظهور التدريجى لهذا النوع من االزدحام مع
مرور الوقت.
 nإذا أصبحت اإلشارات والالفتات معقدة ويساء فهمها بسهولة،
فتبسيط القواعد شئ يلزم اعتباره!
تزيد احتاملية تعقيد الالفتات بالنسبة للمواقف التالية عىل وجه
الخصوص:
 nحظر انتظار السيارات لفرتة محددة من الوقت.
 nالقيود املرتبطة بأهلية املستخدمني.
 nالقيود املرتبطة بأهلية املستخدمني التى تطبق لفرتة محددة من
الوقت.
 nنظم فرض الرسوم املعقدة.
 nالحاالت التى يلزم بها استخدام عدة لغات.
يجب أن تساعد الالفتات واإلشارات عىل إيصال الرسائل بحيث متكن
املستخدمني من اتخاذ القرارات ىف املواضع املالمئة لذلك:
 nتسعى الالفتات واإلشارات إىل التأثري عىل قرارات قائدى املركبات.
 nيجب وضع كل الفتة أو إشارة وتصميمهام بحيث يكون لهام تأثري ىف
املكان والزمان اللذان يوشك مستخدم الطريق عىل اتخاذ القرار فيهام.
 nعىل سبيل املثال ،يجب أن توضع الالفتات واإلشارات لتحديد ما
إذا كان االنتظار مسمو ًحا به (ومتى) ىف أماكن تالحظ من قبل سائقى
املركبات أثناء بحثهم عن مكان لالنتظار .فيجب أن تكون الالفتات
واإلشارات كبرية وبسيطة كفاي ًة لتفهم أثناء القيادة.
 nيجب أن توضع الرسائل املقصود قراءتها بعد وقوف املركبة ىف
مكان االنتظار ،والتى تبني تفاصيل الرسوم عىل سبيل املثال ،ىف
مكانٍ ميكن مالحظته عند نقطة اتخاذ القرار تلك.
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الوثيقة الفنية رقم ( )14بشأن استدامة النقل ىف املناطق الحرضية

تستطيع املعايري واإلرشادات الصادرة من املستويات العليا
للحكومة أن تسهل بقد ٍر كبري مهمة تخطيط الالفتات واإلشارات.
 nتتمتع الحكومات الوطنية أو حكومات الواليات /األقاليم بصالحية
وسلطة قانونية عىل نطاقٍ أوسع يخولها بوضع املعايري.
 nغري أن هذه املعايري لن تكون مفيدة إال إذا كانت مدروسة بعناية
وذات جودة عالية .ينبغى تطبيق مثل هذه املعايري دامئاً بحرص
واهتامم بالتفاصيل املحلية وليس بصور ٍة عشوائية.
 nويعد تصميم كل بلدية لنسختها الخاصة من كل الفتة وإشارة أم ًرا
غري مالئم ويتسم بقلة الكفاءة ،كام أنه يسبب اإلرباك لألطراف
املعنية وينم عن انخفاض الجودة بشكل عام.
 nوميكن للمعايريالصادرة بشأن الالفتات أن تسهم ىف تقليل التكلفة من
خالل السامح باإلنتاج عىل نطاقٍ أوسع من قبل موردين متخصصني.
إذا كان بلدك يفتقر ملثل هذه املعايري ذات الجودة العالية لالفتات
واإلشارات ،أو إذا كانت احتياجاتك الخاصة ليست موجودة بهذه املعايري،
فمن املمكن أن تشري إىل معايري ٍ
بلد آخر لديها مجموعة جيدة من املعايري.
تعــد إرشــادات االنتظــار لســائقى املركبــات شــكال آخــر مهــم
للتواصــل بشــأن االنتظــار.
 nتشري إرشادات االنتظار إىل جهود التواصل مع سائقى املركبات
ملساعدتهم عىل إيجاد مكان لالنتظار.
 nيقصد بإرشادات االنتظار ،ىف أبسط صورها ،الفتات ثابتة توجه قائدى
املركبات تجاه خيارات مرافق انتظار السيارات أو تجاه الشوارع
التى غال ًبا ما يتوافر لها أماكن لالنتظار غري مزدحمة .وحتى مثل هذه
اإلرشادات البسيطة تستطيع أن تدفع قائدى املركبات نحو اتخاذ
خيارات االنتظار األقل وضو ًحا التى ميكن إغفالها بسهولة.
 nقد تعنى إرشادات االنتظار كذلك وضع الفتات رقمية فورية (أى
تقدم املعلومات ىف الزمن الحقيقى) توضح أماكن االنتظار الشاغرة
املجاورة .وميكن أن تنقل أيضً ا رسائل مشابهة بواسطة تطبيقات
الهواتف الذكية وما يشابهها.

الشكل  :54باريس © .أندريا برودوس
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الشكل  :53التوجيه اإللكرتوىن النتظار السيارات ىف بكني.

© كارلوسفيليب باردو من مرشوع النقل الحرضى املستدام عىل موقع فليكر

تساعد إرشادات االنتظار عىل تعزيز سالسة وانتشار استخدام إمدادت
أماكن االنتظار بالشارع وخارجه .كام تساعد إرشادات االنتظار عىل زيادة
فعالية العديد من أدوات إدارة أماكن االنتظار من خالل زيادة مرونة
قائدى السيارات واستعدادهم الختيار مواقع انتظار مركباتهم بعناية.
حتى ٍ
وقت قريب ،كانت معظم إرشادات االنتظار تنبه قائدى املركبات
بخيارات مرافق االنتظار .أصبحت اآلن الفتات إرشادات االنتظار الرقمية
التى توجه قائدى املركبات ملرافق االنتظار البعيدة عن الشارع شائعة ىف
عدة مدن ىف أنحاء أوروبا واليابان وحتى مدن الصني الكربى وغريها.
وميكن أن توفر أيضً ا وسائل اإلرشاد توجيهات بشأن فرص توافر أماكن انتظار
بديلة بالشارع .فهذا الدور إلرشادات االنتظار ال يستثمر عاد ًة بشكلٍ كامل.
وأصبح مؤخ ًرا توافر أماكن لالنتظار بالشارع جز ًءا من بعض أنظمة
خصوصا بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية أو النظام
إرشادات االنتظار
ً
العاملى لتحديد املواقع باملركبات.

الشكل  :55كوبنهاغن © .أندريا برودوس
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 .5األدوات اإلدارية لتقنني االنتظار بالشارع
يجب أن يقنن االنتظار بالشارع ىف املناطق املزدحمة لتجنب الفوىض
والحد من حصول الجميع عىل األماكن باملجان (انظر املربع )11
الخيارات الرئيسية لتقنني استخدام أماكن االنتظار العامة بالشارع:
 nالحدود الزمنية لالنتظار.
 nإمكانية الدخول عىل أساس تفضيىل أو عىل أساس الحجز
(التصاريح).
 nفرض الرسوم.
يجب أن تسبق القرارات املتعلقة بتقنني األدوات در ٍ
اسات استقصائية
وتحليل للمشاكل (انظر الفصل السابع) .ويجوز توفيق مختلف األدوات
باملواقع واملشاكل املختلفة املناسبة لها .وأحيانًا قد ينبغى استخدام
مزيج من هذه الخيارات م ًعا.
ويعد فرض الرسوم ىف عدة مناطق (خاص ًة ىف املناطق التجارية) هو
املنهج الرئيىس املقرتح ومعظم هذا الفصل مك ّرس ملوضوع فرض
الرسوم.
ومع ذلك هناك أيضً ا بعض اإلرشادات ىف نهاية الفصل حول بدائل
فرض الرسوم مثل الحدود الزمنية.

 1.5مقدمة عن فرض الرسوم عىل االنتظار بالشارع:
حيثام ازداد الطلب عىل االنتظار بالشارع فإن اإلدارة تصبح الزمة ويجب
أن تطبق رسوم النتظار املركبات.
ومن بني النهج املتخذة لتقنني االنتظار بالشارع منهاج فرض الرسوم
والذى يعد حتى اآلن األكرث فعالية ومرونة وتأث ًريا.
ومن األسباب الرئيسية لتطبيق رسوم انتظار السيارات بالشارع هو
قوة تأثريها وتعدد استخداماتها كأداة إلدارة أماكن انتظار املركبات.
بدأ أول استخدام لفرض الرسوم عىل أماكن االنتظار بالشارع منذ 80
عا ًما ىف مدينة أوكالهوما بالواليات املتحدة األمريكية .وكان الهدف الوحيد
حينها هو ردع املوظفني املحليني (الذين يصلون مبك ًرا) من ملء األماكن
الرئيسية أمام محالت البيع بالتجزئة )21( .فلم يكن اسرتداد التكلفة وال
العائد وراء تطبيق الرسوم ولكن كانت مجرد منتجات ثانوية لتطبيقها.
ويشكل فرض الرسوم عىل أماكن االنتظار بالشارع أداة إدارية متاحة
للمدن مناسبة لكل مستويات القدرة اإلدارية ىف مجال إدارة أماكن
االنتظار ،سواء كانت ضعيف ًة أو قويةً.
تشمل املميزات الرئيسية لتحديد رسوم انتظار السيارات ما يىل:
( )21اإلدارة اإلتحادية للطرق الرئيسية بالواليات املتحدة األمريكية« .النهج املعارصة لفرض رسوم
انتظار السيارات :كتاب متهيدى أ» (.)2012
 ,http://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop12026/sec_2.htmص3.

املربــع  :11معاملــة ســاحات انتظــار الســيارات
التــى ال تخضــع لقيــود إداريــة كممتلــكات عامــة
تعــد ســاحات انتظــار الســيارات بالشــوارع مثــاالً جيــدًا عــى
«مــوارد املمتلــكات العامــة» ،مــا يعنــى أن املشــكالت
املتعلقــة بإدارتهــا أشــبه باملشــكالت املتعلقــة مبراعــى
املاشــية العامــة التــى يشــرك فيهــا العديــد مــن رعــاة املاشــية.
ففــى حــال عــدم فــرض أى قيــود إداريــة عــى ســاحات االنتظــار
بالشــوارع ،تصبــح تلــك الســاحات مــن امللكيــة العامــة التــى
ميكــن للجميــع اســتخدامها ،متا ًمــا كــا هــو الحــال مــع املراعــى
التــى تفتــح ابوابهــا أمــام جميــع رعــاة املاشــية بــدون قيــود.
وكــا هــو الحــال مــع املراعــى العامــة ،توجــد مخاطــرة كبــرة
تتمثــل ىف اإلفــراط ىف اســتخدام ســاحات انتظــار الســيارات
بالشــوارع غــر الخاضعــة لقيــود .ومــن ث ـ ّم ينبغــى فــرض بعــض
القيــود عــى اســتخدام تلــك الســاحات وإدارتهــا بشــكلٍ مــا.
يعــد فــرض الرســوم عــى اســتخدام ســاحات انتظــار
الســيارات مــن الوســائل الفعالــة واملرنــة لتقييــد
إمكانيــة اســتخدام تلــك األماكــن ،ولكــن غالبــا مــا ترغــب
املجتمعــات املحليــة ىف بدائــل أخــرى بالنظــر إىل املقاومــة
عريضــة النطــاق التــى تقابــل مســألة فــرض الرســوم.
وتشمل تلك البدائل ما يىل:
 nفــرض قيــود زمنيــة :تعــد تلــك الوســيلة مــن أكــر البدائــل
الشــائعة املتبعــة لتقييــد إمكانيــة اســتخدام ســاحات
االنتظــار بــدالً مــن فــرض الرســوم.
 nقــر اســتخدام ســاحات االنتظــار عــى فئــات بعينهــا
(كســاحات االنتظــار املخصصــة ألهــاىل املنطقــة فقــط).
 nمنــح أفضليــة اســتخدام ســاحات االنتظــار لفئــات محــددة
(عــن طريــق اســتخدام تصاريــح األهــاىل عــى ســبيل
املثــال) وتقييــد اســتخدام عمــوم املواطنــن لتلــك
األماكــن بوســائل أخــرى.
وفيــا يــى بعــض الوســائل األخــرى األقــل شــيو ًعا املســتخدمة
إلدارة ســاحات االنتظــار:
 nاملناقشــات املجتمعيــة واألعــراف املتبعــة ىف املجتمعــات
املحليــة الصغــرة (مثــال :االتفاقــات غــر املكتوبــة بشــأن
كيفيــة اســتخدام أماكــن انتظــار الســيارات ىف الشــوارع
الخاصــة بالتجمعــات الســكنية الصغــرة) .ومــع ذلــك ،لــن
يفلــح هــذ الخيــار بالطبــع ىف ســاحات انتظــار الســيارات
بالشــوارع املفتوحــة للعامــة.
 nامللكيــة الفرديــة لســاحات انتظــار الســيارات .يعــد ذلــك
األســلوب شــائ ًعا ىف بعــض الحــاالت الخاصــة ،مثلــا هــو
الحــال مثــاً داخــل املجمعــات الســكنية ىف بعــض البلــدان.
وىف بعــض األحيــان يلجــأ هــؤالء املــاك الفرديــن إىل تأجــر
مســاحات االنتظــار للغــر .ومــع ذلــك يظــل هــذا األســلوب
غــر صال ًحــا لالســتخدام ىف إدارة ســاحات االنتظــار بالشــوارع.
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تتطلب مقننات الرسوم املفروضة منهجيات أكرث قوة وكفاءة من
املنهجيات البديلة.
ميكن استخدام الرسوم املفروضة كوسيلة متعمدة لدفع سلوكيات
انتظار السيارات ىف اتجاهات مفيدة ،مثل تحويل انتظار سيارات
املوظفني طوال اليوم بعيدا ً عن الشوارع ذات أنشطة التسوق.
تساعد الرسوم املفروضة ىف تغطية تكاليف إدارة منظومة إدارة
انتظار السيارات ،مام يتناقض مع منهجيات عدم فرض الرسوم
ىف التى تتبع ىف إدارة انتظار السيارات مثل املدد الزمنية املحددة
التى تفرض صاىف التكاليف .أما رسوم انتظار السيارات ىف الشوارع
(بجانب الغرامات) فيمكن أن تجلب فائض من اإليرادات.
من شأن فرض الرسوم أن تنتج االستجابة السوقية مام يساعد ىف
أن يصبح نظام انتظار السيارات أكرث توافقاً مع االختالفات التى
تحدث بالظروف املحلية ،كام ترسل إشارات سوقية تحفز إيجاد
حلول للمشكالت.

يقدم الجدول ( )9ملخص أكرث تفصيالً ونظرية لألغراض املتعددة
لفرض الرسوم ويلقى الضوء عىل عالقتها (أو عدم عالقتها) بانتظار
السيارات ىف الشوارع .ترتبط جميع بنوده نوعاً ما باملوضوع لكن
يتميز آخر صفني منه بصورة خاصة بأكرب أهمية بالنسبة إلدارة انتظار
السيارات ىف الشوارع.
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جدول  :9أغراض تحديد قيمة الرسومة وعالقتها بانتظار السيارات ىف الشارع
الغرض من تحديد قيمة الرسوم

الرشح

عالقتها بانتظار السيارات ىف الشارع

األسواق الخاصة وتحقيق الحد
األقىص من الربح

تسعى اسرتاتيجيات تحديد قيمة الرسوم الخاصة
باألعامل التجارية إىل املنافسة ولكنها مقيدة بها.
تعطى األسعار السوقية رسيعة االستجابة األراء
املطروحة بني طلب املستخدم والقرارات املتخذة
بشأن اإلمداد.

ال يتعلق ذلك مبارشة بانتظار السيارات ىف الشارع.
بالرغم من ذلك من شأن أسعار انتظار السيارات ىف
الشارع أال تكون بهدف إفساد أعامل انتظار السيارات ىف
مرافق انتظار السيارات (أنظر أدناه) و/أو بهدف تقليد
استجابة األسعار السوقية إذا كان ذلك سيخدم أهداف
إدارة انتظار السيارات (أنظر أدناه).

ارتفاع اإليرادات

تحتاج الحكومات إىل العائدات بصورة رشعية،
فالرضائب التى تفرض عىل الدخل والسلع أو
الخدمات تعترب مصادر رئيسية لإليرادات ،كام أن
رسوم املستخدم أيضاً مصادر إيرادات رشعية ترتبط
بتقديم الخدمات التى ميكن أن ينظر إليها أنها
رضائب خفية إذا مل تتضح عالقتها بأهداف واضحة.

النظر إىل رسوم انتظار السيارات ىف الشارع عىل أنها
رضائب خفية تهدف ىف األساس إىل ارتفاع اإليرادات
من شأنه األرضار بالقبول العام لفكرة رسوم انتظار
السيارات .بالرغم من ذلك ميكن تخفيف هذه املشكلة
إذا استخدم العائد من انتظار السيارات ىف متويل
املصالح املحلية مثل إجراء التحسينات ىف الشوارع أو
مخططات مشاركة الدراجات أو النقل العام املحىل.

اسرتداد التكاليف

تعترب تغطية التكاليف غرضاً هاماً من أغراض تحديد
قيمة الرسوم بالنسبة لكال السلع السوقية وغري
السوقية .يجوز أن تنشأ تضاربات باألهداف األخرى
للتسعري (مثل ترشيد األسعار) ىف حالة أن تحد
القوانني رسوم املستخدم الخاصة بالحكومة ىف
قالب اسرتداد التكاليف فقط.

من شأن الرتكيز الضئيل عىل التكاليف أن يقلص من
دعم تحديد قيمة رسوم انتظار السيارات ىف الشارع
نظرا ً ألن انتظار السيارات ىف الشارع ال يتطلب املزيد من
االستثامرات ،لكن هناك تكلفة الفرص البديلة التى يهملها
معظم األشخاص فال يروا اسرتداد التكاليف سبباً لتسعري
انتظار السيارات ىف الشارع.

تجنب تحجيم موردى القطاع
الخاص لألعامل التجارية
الخاصة

عندما يقدم كال القطاع الخاص والحكومى بعض
الخدمات ،أحياناً يتوقع من القطاع العام أال يضع
أسعار من شأنها أن تحجم األعامل التجارية الخاصة
من نفس املجال بطريقة غري عادلة.

يقلص انتظار السيارات املجاىن أو املقيمة بأقل من
قيمته وضع انتظار السيارات ىف مرافق انتظار السيارات
كمجال عمل .لألسف لذلك ترى الحكومات رضورة تدخلها
ىف شأن توفري أماكن انتظار السيارات (مبتطلبات االنتظار
عىل سبيل املثال) **) .ينبغى أن تدعم أسعار إدارة
انتظار السيارات تجنب تلك املشكلة.

االقتصاد ىف الطلب (كسياسة أو
أداة لإلدارة)

ميكن استخدام املستويات الحرة الخاصة بالسلع غري
السوقية بشكل واضح بغرض تنظيم حركة الطلب ،كام
ميكن استخدام التفاوتات املتعمدة ىف األسعار للتأثري
عىل اختيارات املستهلك بالعديد من الطرق املرجوة.

تنظيم الطلب عىل انتظار السيارات ىف الشارع (من حيث
املستوى والتوقيت واملوقع) هو أكرث األهداف الداعمة
لتسعري انتظار السيارات ىف الشارع .مبعنى آخر ينبغى أن
تكون إدارة انتظار السيارات هى الهدف الرئيىس.

من أجل االستجابة السوقية
(حتى وإن كانت بدون تدخل
األعامل التجارية)

يجوز أن يحدث ذلك عندما تستخدم أسعار السلع
من شأن أسعار «االستجابة للطلب» أو «األداء» أن
غري السوقية كأداة إدارة (أنظر أعاله) ،كام ميكن تحقيق تقدم فكرة االستجابة السوقية إىل أسعار انتظار
ذلك أيضاً من خالل تثبيت األسعار عىل أساس معيار
السيارات ىف الشارع والطلب عليه .غالباً ما يضم ذلك
موضوعى ذات صلة أو من خالل معايري العمليات
وضع األسعار باستخدام نطاق الهدف ألسعار االشغال
السوقية (مثل سوق الحد األقىص من االنتاج واملتاجرة (إجامالً من  70%إىل .)85%
املذكور ىف سياسة مكافحة التلوث).

** ميكن االطالع عىل هذه املناقشة عىل سبيل املثال فيام كتبه بول بارتر «سياسة انتظار السيارات مبرافق انتظار السيارات دون رشوط :الحاجة إىل رعاية سوقية وضبط سوقى؟» تقييامت وسائل النقل .571-588 )2010( )5( 30
http://dx.doi.org/10.1080/01441640903216958
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 2.5التوقف التدريجى لجمع الرسوم بطريقة غري رسمية
وللجانب اإلجرامى
تعترب إحدى العوائق املنذرة أمام إصالح نظم فرض رسوم انتظار
السيارات ىف بعض البلدان التى تعاىن من نظم ضعيفة إلدارة انتظار
السيارات هى عملية جمع الرسوم بطريقة غري رسمية وفرضية .بالرغم
من ذلك توضح تلك الظاهرة أن الحل البديل التباع نظام فرض
الرسوم الفعال كثريا ً ما ال يكون انتظار السيارات باملجان.
كثريا ًما تظهر عملية جمع الرسوم بطريقة غري رسمية عندما ال يكون
هناك رسوم مفروضة رسمياً أو عدم مالمئتها وبالرغم من ذلك ىف
األماكن عالية الطلب عىل أماكن االنتظار.
 nىف الكثري من تلك الحاالت تعترب نشاطات جمع الرسوم بطريقة
غري رسمية عملية غري قانونية لكنها محتملة ،مثل الحال ىف – عىل
سبيل املثال – الكثري من مدن أمريكا الالتينية مبا فيها بوجوتا حيث
تكون جميع عمليات جمع الرسوم بها غري رسمية وأيضاً ىف معظم
املدن املكسيكية.

 nىف بعض الحاالت يتم تنظيم جمع الرسوم بطريقة غري رسمية
()22
بحدود معينة ،كام هو الحال ىف بوينس آيرس.
 nىف بعض الحاالت تكمن األنشطة اإلجرامية وراء مظهر نظام جمع
الرسوم بطريقة غري رسمية كام هو الحال ىف الكثري من املدن
اإلندونيسية التى توجد فيها نظام غري معتاد من إسناد املبالغ
الناتجة عن جمع الرسوم بطريقة غري رسمية إىل أفراد وليس
()23
رشكات.
 nىف حاالت أخرى هناك إجراءات تجهيز إسناد للمبالغ املجمعة
بطريقة عادية ظاهرياً تم رصدها وإفسادها ،فحسب الزعم هذا
هو الحال مع العديد من عقود فرض رسوم انتظار السيارات ىف
()24
املدن الهندية والصينية.

الشكل  :58 ،57جامعى رسوم انتظار السيارات بشكل شبه رسمى ىف جاكرتا وباليمبانج ،إندونيسيا © .بول بارتر

( Ríos Flores et al )22دليل عمىل
(Paul Barter, ‘Gangsters” in Indonesian parking’, May 2012 )23

http://www.reinventingparking.org/2012/05/gangsters-in-indonesian-parking.html

(See for example, Wang Xiaodong, ‘Parking fees short in Beijing’, China Daily, 6 Jan. )24
2015, http://usa.chinadaily.com.cn/china/2015-01/06/content_19246442.htm
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إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

يصعب األمر كثريا ً ىف تلك املناطق من حيث استخدام الرسوم
املفروضة عىل انتظار السيارات بفاعلية كأداة إلدارة انتظار السيارات.
تحتاج تلك املدن إىل إصالح إجراءات تجهيز جمع رسوم انتظار
السيارات ىف الشوارع فورا ً ،ميكن أن يكون هذا األمر ملئ بالتحديات
لكنه رضورى:
 nيجوز أن تكون أوجه االهتامم الضخمة املكتســبة عائق أمام
إصــاح مثل تلك النظم لجمع الرســوم ،فكام ذكرت التقارير
أعيقــت محاولــة جاكرتا األوىل لرتكيب عدادات أماكن انتظار
الســيارات بعدما حطمهــا البلطجية .ىف عام  2005ذكر معهد
النقل وسياســات التنمية أن «أوجه االهتامم» وراء وجود حراس
انتظــار الســيارات كانت مبثابة قوة دافعــة ضد التغيري ىف يوغياكارتا
()25
مبنطقة ماليوبورو.
 nعــاوة عــى ذلك – طبقاً للتصميــم – ميكن تطبيق نظام لفرض
رســوم انتظار الســيارات أكرث تطورا ً ،تشمل األمثلة عىل املدن
التى طبقت فيها نظم فرض الرســوم الرســمية بالرغم من تلك
العوائق :مدينة املكســيك ونظام  ecoParqالجديد ،ميديلني
وكولومبيــا وباندونج وإندونيســيا (بجانب تركيب عدادات أماكن
انتظار الســيارات) وتشيناى والهند.
 nىف الكثري من الحاالت ال ميثلون الحراس غري الرســميني عائق
حقيقى ،ألنهم ببســاطة يبتعــدون عن األماكن التى أصبح فيها
نظم جديدة رســمية لفرض الرســوم .بالرغم من ذلك ينبغى أن
تتمتع آليات فرض الرســوم ىف تلك الســياقات باملرونة ىف مواجهة
املحــاوالت التخريبية املحتملة.
 nىف بعض الحاالت تتعني رضورة مشــاركة جامعى الرســوم غري
الرســميني املنشــغلني بتلك الوظيفة وتعيينهم بنظام أكرث
متانة ونظافة ،عىل ســبيل املثال كان من شــأن عروض اإلصالح
ىف باليمبانــج بأندونيســيا (املعلقة حالياً) أن تعني حراس انتظار
الســيارات وبعض «الجهات الحامية» لهم بوظائف رســمية من
خــال نظام جديد ونظيف.
 nتتطلب مواجهة الفســاد الذى يطغــى عىل إجراءات تجهيز التعاقد
عىل جمع الرســوم بالقطاع الرســمى توافر نظام رشاء متطور
(كجزء أقوى من نظام إدارة انتظار الســيارات بشــكل عام) .يجوز
أال يكون هذا األمر ســهل لكنه ممكن وال ســيام بدعم املجتمع
العام مبستويات عالية.

 3.5إجعل الرسوم املفروضة مقبولة بقدر اإلمكان
مييل أصحاب السيارات إىل االنزعاج عندما يفرض أى نوع من أنواع
التقنني ىف حالة أن يكونوا معتادين عىل انتظار السيارات غري املنظم،

فيبدو أن فرض رسوم انتظارالسيارات ىف الشارع يجتذب املعارضة
أكرث من وسائل التقنني األخرى:
n
n

n
n

n

n

n

يعترب أصحاب السيارات الرسوم املرتفعة النتظار السيارات خسارة
مبارشة خاصة إن كانت ال ترتبط مبنطق عام واضح.
تبدو فكرة الرســوم املفروضة بينام كان انتظار الســيارات مجاىن
فكرة صادمة بشــكل خاص .مل تواجه واليتى ســان فرانسيسكو
وســياتيل صعوبة كبرية ىف االنتقال إىل نظام فرض الرســوم الذى
يســتجيب للطلب ىف املناطق التى يطبق بها فرض الرســوم
بالفعل ،لكنها واجهت مقاومة شــديدة تجاه توســيع دائرة فرض
الرســوم لتشــمل مناطق أخرى وأوقات أخرى (مثل أيام األحد
()26
وبعد الظهر).
كثريا ً ما تقدم شــكاوى بشــأن ارتفاع قيمة الرســوم الفروضة وأنها ال
تناســب الطبقة الفقرية (أنظر أدناه).
ظلت رســوم املســتخدم مقابل الخدمات العامة مرتبطة باالتجاه
نحــو الدعم املخفض الخــاص بدافع الرضائب للخدمات الهامة
التــى يحتاجها أصحاب الدخــل املنخفض .أحياناً يُنظر إىل فرض
الرســوم عىل انتظار السيارات بنظرة مشابهة.
أحياناً فكرة معارضة فرض الرســوم متس العاطفة ،من حيث
فكــرة أن الخدمــات التى تقدمها الحكومة ينبغى أن تقدم بأســعار
مخفضــة عن قيمة تكلفتها بصفة مســتمرة.
يجــوز أن تكون هناك مزاعــم بعدم اإلنصاف إن كان هناك مناطق
اليزال فيها انتظار الســيارات مجــاىن (برصف النظر عن احتياج تلك
املناطق إىل فرض الرســوم من عدمه).
وبالطبع تواجه جميع الرســوم التــى تفرضها الحكومة تفحيص
ســياىس من نوع خاص مقارنة بالرســوم األخرى (مثل أسعار سوق
القطاع الخاص) .تخضع الرســوم التــى تفرضها الحكومة للتحريض
الشــعبى وال يعترب انتظار الســيارات ىف الشوارع استثناء.

تستحق عملية فرض الرسوم دفاع قوى حتى من حيث فكرة العدالة
 nال تعترب رسوم انتظار السيارات ىف الشوارع أقل استحقاقاً أو عدالً
من غريها ،مثل أسعار السيارات أو املالبس أو الغذاء.
 nىف الحقيقة ،ىف معظم بلدان الدخل املنخفض واملتوسط معظم
العائالت التى تنتمى إىل طبقة الدخل فوق املتوسط هى التى
متتلك السيارات ،وىف تلك املجتمعات تعترب السيارات سلع
ترفيهية ولذلك تعترب الرسوم املفروضة عىل انتظار السيارات أكرث
عدالً من أسعار الغذاء أو املالبس.
 nتعترب بدائل فرض الرسوم – بوسائل معينة – أقل عدالً من فرض
الرسوم ذاتها.

( )25هيئة النقل وسياسات التنمية «  Pedestrianisation in Yogyakarta: Transforming the Malioboro One Step at a Time’» (1ديسمرب )2005
https://www.itdp.org/pedestrianization-in-yogyakarta-transforming-the-malioboro-one-step-at-a-time

(Paul Barter, ‘Seattle’s street parking pricing gets a little smarter. Is it smart enough?’, Reinventing Parking website, 5 Aug. 2014 )26
http://www.reinventingparking.org/2014/08/seattle-street-parking-pricing-gets.html
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الوثيقة الفنية رقم ( )14بشأن استدامة النقل ىف املناطق الحرضية

املربــع  :12هــل مــن املفــرض أن تحــاول املــدن
تجنــب وجــود فائــض مــن الرســوم املفروضــة عــى
انتظــار الســيارات بالشــوارع حتــى تحــد مــن حالــة
االســتياء العامــة إزاء رســوم مواقــف الســيارات؟
يبــدو هــذا األمــر مغريًــا كوســيلة لتــاىف ردود الفعــل الشــعبية
الغاضبــة .ولكــن – لســوء الحــظ – فإنــه ال يتــاىش مــع جعــل
إدارة ســاحات انتظــار الســيارات الهــدف الرئيــى للرســوم
املفروضــة عــى االنتظــار بالشــوارع ،وهــو أمــر ال غنــى عنــه
للنجــاح ووزيــادة مســتوى قبــول األفــراد لهــذه الرســوم.
ونستعرض فيام يىل األسباب وراء ذلك:
 nيتوقــف مقــدار الفائــض بشــكل رئيــى عــى مــدى كفــاءة
عمليــات تحصيــل الرســوم ومســتويات تلــك الرســوم.
 nال أحــد يرغــب ىف تقويــض فعاليــة تحصيــل الرســوم مــن
أجــل تجنــب الخــروج بفائــض فحســب.
 nوبالطبــع قــد ينــادى الكثــرون بتخفيــض مســتوى الرســوم!
ولكــن سياســة فــرض الرســوم بغيــة تــاىف وجــود فائــض
فحســب (بحيــث تغطــى الرســوم تكاليــف إدارة ســاحات
االنتظــار فقــط) غالبًــا مــا لــن تكــون مناســبة لضــان إدارة
ســاحات االنتظــار بفعاليــة.
 nهنــاك العديــد مــن األســاليب التــى يتبعهــا املســؤولون
لتحديــد الرســوم (انظــر القســم  .)5-5وينبغــى التيقــن
مــن تطبيــق أفضــل هــذه األســاليب ألنهــا تســاعد عــى
بلــوغ النتائــج املنشــودة ،وليــس تحقيــق أى إيــرادات
(ســواء كثــرة أو بســيطة).
 nوعــاد ًة مــا يكــون هنــاك فائــض لــدى النظــم الفعالــة
لفــرض الرســوم عــى انتظــار الســيارات ىف األماكــن التــى
يرتفــع الطلــب فيهــا عــى ســاحات االنتظــار.

 nمن شأن اإلدارة الضعيفة النتظار السيارات دون فرض رسوم أن تقود
إىل الفوىض واملخاطر واالزدحام املرورى ،وتقع تلك األثار بشكل
كبري عىل الفئات املحرومة ،كام أنها تحفز السياسات التى تحول
أموال دافع الرضائب الفائضة إىل انتظار السيارات املدعم وتوسيع
الطرق مام يفيد أصحاب السيارات من طبقة أصحاب الدخل املرتفع.
 nيجوز أن تبدو فكرة تحديد املدد الزمنية طريقة أكرث عدالً للتقنني،
لكن ىف املناطق التى بها طلب عاىل عىل انتظار السيارات ال متنع
فكرة تحديد املدد الزمنية إشغال أماكن االنتظار وأثارها السلبية.
سينتج عن محاوالت التقنني عن طريق تقليل املدد الزمنية
املذكورة شكاوى جديدة بعدم تطبيق العدالة إن ارتفعت غرامات
تجاوز االنتظار عن الحد الزمنى املسموح به.
 nيجوز أن تبدو القيود املفروضة عىل إمكانية الدخول فكرة جذابة
لكن كثريا ً ما تفيد السكان أصحاب السيارات املميزين باملناطق
الداخلية املكلفة عىل حساب اآلخرين.

هناك طرق متعددة لتسهيل املعارضة املوجهة نحو فرض الرسوم
عىل انتظار السيارات ىف الشوارع:
 nاألمر الجوهرى وراء جعل الرسوم املفروضة عىل انتظار
السيارات ىف الشوارع مقبوالً بشكل أكرب هو التأكيد عىل الغرض
األساىس منه وهو إدارة انتظار السيارات .ينبغى أن يكرر هذا
األمر باستمرار وأال يكون مجرد خطاب مكرر.
 nالتأكد من نتيجة التطورات امللحوظة ىف أوضاع الطرق ترجع
إىل تطبيق فرض الرسوم أو من أى مظهر من مظاهر إصالح فكرة
فرض الرسوم بشكل ملحوظ .سينظر إىل فكرة فرض الرسوم عىل
أنها فكرة فاشلة إذا ارتفعت قيمة الرسوم مام يعنى استمرار إشغال
أماكن االنتظار وتفىش الفوىض حتى بعد التغيري املطبق.
 nالتأكــد من تطور األوضاع بالنســبة لفئات األطراف املعنية
األساســية القادرة عىل نقــض التغيري املطبق . .تعترب فئات
الســكان املحليني وأصحاب األعــال املحلية وأصحاب املمتلكات
املحليــن هــم بالطبع أكرث الفئــات تأثريا ً ،فلن يهم القليل من
عدم الرىض من أصحاب الســيارات إذا كانت تلك الفئات املحلية
األساسية راضية.
 nتخصيص أى جزء من فائض اإليرادات لألغراض الشعبية داخل
املجتمع املحىل (ويل سعىل مستوى املدينة بأكملها) .هناك
طرق كرية لتطبيق تلك الفكرة ،من بينها مثال «مراكز انتظار
السيارات التى تحقق فوائد» (املتبعة ىف بعض مدن الواليات
املتحدة اإلمريكية) .تستخدم آلية فرض الرسوم  EcoParqمبدينة
املكسيك تلك األساليب (أنظر املربع  .))27( 13كام كان هناك اقرتاح
آخر بإعطاء بعض الفائض إىل الجمعيات الخريية املحلية (.)28
يجوز أن تكون اإليرادات العامة كافية وكثريا ً ما يكون استخدام
اإليرادات لصالح الفئات الفقرية لكن عادة ما يكون هذا األمر ُسمى
من الناحية السياسية.

املربــع  :13تقليــل األصــوات املعارضــة عــن
طريــق تخصيــص اإليــرادات ىف املكســيك
تخصــص مبــادرة إيكوبــارك املكســيكية ( )EcoParqلرســوم
االنتظــار  30%مــن اإلي ـرادات لتحســن املســاحات العامــة التــى
يحددهــا أفــراد املجتمــع املحــى عــن طريــق هيئــة املســاحات
العامــة .ويحصــل حــى كونديســا تقري ًبــا عــى إيــرادات شــهرية
تبلــغ  492,000دوالر أمريــى مــن رســوم عــدادات انتظــار
الســيارات ،ويخصــص مــن هــذا املبلــغ  150,000دوالر أمريــى
لبنــاء أرصفــة رفيعــة الجــودة وتحســن املنتزهــات املحليــة
وتجديــد أعمــدة اإلنــارة ومــا شــابه ذلــك مــن أعــال.
(Ríos Flores et al., Practical Guidebook, p. 88 )27
(Donald Shoup, ‘THE ACCESS ALMANAC: Making Parking Meters Popular’, Access )28
,Magazine, Fall 2014
http://www.accessmagazine.org/articles/fall-2014/access-almanac-making-parking-meters-popular
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 nالعمل عىل الحد من الفساد والقضاء عىل «الترسب» (الرسقة) .بناء
الثقة ىف نظام الرسوم أمر بالغ األهمية للمساهمة ىف جعل رسوم
االنتظار أم ًرا مقبولً بشكل أفضل .وينبغى أن تكون العقود املربمة مع
موردى القطاع الخاص و /أو القامئني عىل نظام رسوم االنتظار بعيدة
عن الشبهات قدر اإلمكان .منع عملية جمع الرسوم غري الرسمية أو
منع املقاولني املحتالني من تحصيل فوائض رسوم انتظار السيارات،
وتجنب السامح للرشكات الكربى باحتكار الحصول (أو االستيالء) عىل
فائض األموال املحصلة من رسوم انتظار السيارات.
 nإجراء تعديالت عىل الرسوم األساسية بناء عىل معايري واضحة
وموضوعية ترتبط ارتباطًا قويًا مع أهداف إدارة األماكن العامة
النتظار السيارات .ومتتلك هذه التعديالت فرصة أفضل ليتقبلها
الجمهور عن تعديالت الرسوم التى تبدو تعسفية ويصعب الدفاع عنها.
 nإجراء تعديالت منتظمة وصغرية عىل الرسوم (مرة واحدة عىل
األقل ىف السنة) وليست تعديالت كبرية وقليلة.

 nتعزيز الوصول إىل خيارات أخرى النتظار السيارات تكون أقل ىف
التكلفة .وهذا ال يعنى بالرضورة العروض الجديدة ،بل قد يعنى
جعل الخيارات الحالية النتظار السيارات أسهل للوصول واالختيار
فقط .ومن األمثلة عىل ذلك فتح مواقف خاصة النتظار السيارات
للجمهور أو تحسني اإلرشادات املوضوعة إليجاد بدائل .وميكن
أن يعنى تخفيض رسوم انتظار السيارات التى ال تستخدم بشكل
كامل أنها ال تعاىن من االزدحام ،أو تشجيع رشكات خدمات صف
السيارات .وتساعد تحسني األماكن املخصصة للمىش سائقى
السيارات أيضً ا ىف الوصول إىل خيارات أخرى النتظار السيارات أقل
ىف التكلفة.
 nتعزيز خيارات أخرى للنقل .وهذا ال يعنى أنها يجب أن تكون
قليل،
مثالية ،ولكن بعض التحسن ميكن أن يخفف من التعاسة ً
وال سيام إذا كان التوقيت الجيد يتزامن مع وضع رسوم عىل انتظار
السيارات أو تغيريها.

الشكل  :60 ،59تحسني الظروف بشكل واضح ىف الشارع يعترب من األمور الحاسمة إلحداث تغريات عىل رسوم انتظار السيارات حتى تحظى بالقبول .أمثلة من
تايبيه ومن ماكاىت ىف مرتو مانيال © .بول بارتر

إذا كانت رسوم انتظار السيارات ليست مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأهداف إدارة
أماكن انتظار السيارات ،فمن السهل االنزالق إىل حلقة مفرغة من الرسوم
املتدنية ،وضعف إدارة هذه االماكن ،وافرتاض أن الرسوم مخصصة
لإليرادات .ويعترب ذلك أسوأ بكثري من قبول الجمهور لزيادة الرسوم من
من وضع أهداف واضحة إلدارة أماكن انتظار السيارات ،والتى تشمل:
 nتتخذ إيرادات أماكن انتظار السيارات غال ًبا طاب ًعا سياس ًيا ،كام
نوقش أعاله وىف القسم (.)6-3
 nولسوء الحظ ،ما مل تكن رسوم انتظار السيارات مبنية عىل أساس
أهداف واضحة إلدارة اماكن انتتظار السيارات ،فمن السهل أن
ننىس الغرض األصىل من الرسوم.
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 nومن غري املرجح أن يتم تحديث هذه الرسوم بانتظام ،وقد يؤدى
االزدحام أو زيادة الطلب عىل أماكن انتظار السيارات إىل تضائل
فعاليتها ىف تخفيف ازدحام أماكن انتظار السيارات ىف الشوارع
املزدحمة.
 nولكن إذا كانت رسوم انتظار السيارات ليس لها غرض واضح إلدارة
أماكن انتظار السيارات ،ستعترب من اإليرادات ىف املقام األول.
 nحتى السلطات املحلية نفسها قد تعتقد ذلك ،وتنىس الغرض
األصىل من الرسوم ،ثم يربرون ارتفاع الرسوم الزهيدة املتعلقة
باإليرادات (.)29
 nويعترب ذلك خطأ فظيع ،حيث أن هذه الرسوم تعترب نو ًعا من
الرضائب وتعترب اإليرادات هدف رئيىس ،وكارىث للدعم العام
لفرض رسوم عىل انتظار السيارات .ومبجرد تطبيق هذا التصور،
سيتم تجديد الجهود الرامية إىل استغالل الرسوم ألغراض إدارة
أماكن انتظار السيارات مع وجود شكوك كبرية.
ولقد رأينا مرا ًرا وتكرا ًرا ىف هذا القسم أن قبول رسوم انتظار السيارات
ىف الشوارع يعتمد عىل التأكد من أن الغرض منها هو إدارة أماكن انتظار
السيارات وليس تحصيلها كإيرادات.

 4.5آليات جمع الرسوم وطرق الدفع
وهناك العديد من اآلليات املمكنة لجمع رسوم عىل انتظار السيارات
ىف الشوارع (املزيد من الخيارات ىف املرافق املخصصة النتظار
السيارات) .وال يوجد حال ًيا أى إجابة واضحة عىل أفضل آلية ميكن
تطبيقها ،وهذه مسألة تشهد تطورات تكنولوجية رسيعة ىف هذا
املجال .ومع ذلك ،يقدم هذا القسم بعض التوجيهات بشأن االختيار
بني خيارات آليات تحديد الرسوم.
وهناك بعدان رئيسيان ملناقشتهام هنا.
 nتعترب آليات جمع الرسوم هى الطرق املختلفة التى يتم عن طريقها
تنظيم الدفعات الفعلية لرسوم انتظار السيارات ،مثل عن طريق
الحضور ،عدادات أماكن انتظار السيارات ىف الشوارع ،القسائم
مسبوقة الدفع ،أو الهواتف املحمولة أو عدادات داخل املركبات.
 nويتم الدفع عن طريق ُسبل مختلفة يتم عن طريقها دفع تحويل
األموال للسداد .وتشمل الخيارات النقدية (النقود املعدنية،
أو السندات أو كليهام) ،وبطاقات االئتامن وبطاقات السحب،
وبطاقات القيمة املخزنة ،والدفع عن طريق االتصاالت املحمولة،
واملحافظ النقدية املحمولة ،إلخ.
وينبغى مراعاة عدد من االعتبارات الرئيسية الهامة عند اختيار آليات
تحديد الرسوم وطرق الدفع (الجدول .)10

جدول  :10االعتبارات الرئيسية الختيار آليات فرض الرسوم وأساليب الدفع
االعتبارات الرئيسية

مالحظات

التكاليف الكلية (التكاليف
الرأساملية والتشغيلية مجمعة)

تعتمد التكلفة املسموح بها جزئياً عىل مستويات األسعار .تتطلب أألسعار املخفضة ملواقف
انتظارالسيارات آلية منخفضة التكلفة لتجنب العجز.

تكلفة رأس املال

يتطلب استثامر الرأسامىل األوىل وضع نظام وتجديده بانتظام .تحتاج آلية فرض الرسوم إنشاء بنية تحتية
محددة ىف الشوارع وعادة ما تكون عالية التكاليف.

تكلفة التشغيل

تتضمن تكاليف القائم بالنشاط أو املدينة من أجل الحفاظ عىل عمل النظام بسالسة ولكل معاملة .الشك أن
تكاليف العاملة قد تسيطر عىل تكاليف التشغيل للطرق كثيفة العاملة ،كام تعترب سهولة الصيانة بعدا ً مهامً ىف
تكاليف التشغيل.

تكاليف املعامالت

قد تتأثر تكلفة كل معاملة تأثرا ً كبريا ً بتكاليف التشغيل ىف أوقات ارتفاع الطلب أو الفرتات قصرية املدة ىف مواقف
انتظار السيارات .كن حذرا ً من الرسوم املقطوعة من كل معاملة (مثلام هو الحال ىف معظم معامالت بطاقات
السحب /بطاقات اإلئتامن) .هنا تكمن املشكلة عندما تكون رسوم مواقف انتظار السيارات منخفضة.

(USA Federal Highway Administration, Parking Pricing Primer, p. 4 )29
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االعتبارات الرئيسية

مالحظات

سبل الراحة للمستخدمني

يتأثر القبول العام للتسعري تأثرا ً شديدا بعوامل سبل راحة وسهولة طرق الدفع ،وهى تنقسم إىل أبعاد
عديدة:

طرق مناسبة للدفع

عىل سبيل املثال ،إن املسافة إىل أماكن الدفع التى تقبل الفئات املنخفضة من العمالت املعدنية رسعان ما
تصبح غري مناسبة مع مرور الوقت بسبب تعديل األسعار .إن اإلجراءات املعقدة املفرطة واملىش ملسافات
طويلة من وإىل أماكن الدفع تتسبب ىف إزعاج املستخدمني وتؤدى إىل أخطاء.

خيارات طرق الدفع

غالباً ما تعزز سبل الراحة من خالل تقديم مجموعة من خيارات الدفع ( مثل الدفع نقدا ً ،أو بكارت سحب ،أو
كارت إئتامن أو خيارات دفع عن طريق الهاتف املحمول) لكل إشعار ىف موقف السيارات.

عدم وجود رضورة لتوقع طول
فرتة البقاء

باستثناء حاالت قليلة فقط ،معظم حاالت آلية فرض الرسوم املتعلقة بالوقوف ىف الشارع تطلب من املستخدم
توقع طول مدة البقاء والدفع مقابل تلك املدة.

القدرة عىل مد فرتة انتظار
السيارات

حتى وإن وجب عىل املستخدمني توقع طول مدة انتظارهم ودفعه مقدماً ،فهناك أساليب عديدة متكن و
تسمح بوضع قيمة ملد فرتة انتظار السيارات خاصة إن أمكن عمل ذلك دون الرجوع إىل السيارة

سبل الراحة ملختلف املستخدمني

يجب عىل معظم املدن مراعاة الدراجات النارية مثل السيارات األكرب حجامً ،كام إنه ىف حالة فرض رسوم عىل
السائقني ذوى اإلحتياجات الخاصة ،فنحن ىف حاجة لوضع خيارات للدفع سهلة االستخدام.

سهولة تعديل األسعار

تحتاج آلية فرض الرسوم إىل مستويات رسوم قابلة للتعديل بسهولة لىك تتوافق مع أفضل مامرسات اإلدارة
الحديثة إلنتظار السيارات ،وتشمل القدرة عىل فرض رسوم مختلفة ،وىف أماكن مختلفة وأوقات مختلفة عىل
مدار اليوم واألسبوع.

ســهولة اإلنفاذ /تكامل عملية

ميكن أن تتأثرالتكاليف وفعالية إنفاذ نظام فرض الرسوم تأثرا ً شديدا ً باختيار آلية فرض الرسوم .مثال :آليات
دفع الرسوم عن طريق بيانات اللوحة املعدنية ) استنادا ً بكل من العداد واملحمول) حيث تشمل رصد
معلومات حول لوحة السيارة وتساعد عىل االستخدام الفعال للتعرف عىل اللوحات املعدنية ىف التنفيذ.

ســهولة جمع البيانات املركزية

تتمكن كثري من اآلليات الحديثة للدفع اإللكرتوين من جمع الكثري من معلومات استخدام انتظار السيارات لكل
من القائم بعملية التشغيل والحكومة املحلية ( إن كانت كياناً مختلفاً) .تعترب هذه البيانات حول اإلشغال،
واملدد ،واملدفوعات ال قيمة لها لصناع القرار ىف إدارة مواقف انتظار السيارات.

الثقة (مقاومة الرسقة /الترسيب)

تختلف اآلليات اختالفاُ كبريا ً ىف قدرتهم عىل مقاومة أو ردع الترسيب /الفساد وتعرضهم للرسقة .يؤدى تقليل
حدوث مثل هذه األمور إىل نجاح عملية فرض الرسوم.

القوة /املصداقية

تحتاج آلية الدفع القوية إىل أن تكون قادرة عىل مواجهة الظروف املختلفة وإن تظل ىف العمل بقوة عىل الرغم
من الظروف الصعبة مثل ظروف الطقس السئ ،وأعامل التخريب ،وانقطاع التيار الكهرباىئ ،وأعطال أجهزة
الكمبيوتر ،وأخطاء املشغل أو املستخدم.

مالمئة للدراجات النارية

ىف كثري من املدن ،تحتاج آليات فرض الرسوم أن تكون مناسبة للدراجات النارية وليس فقط للسيارات الكبرية.
إن اآلليات التى تتطلب إظهار تذكرة ورقية قد تكون مشكلة ملستخدمى الدراجات النارية ( وإن كات غري
مستحيلة).

اإلنفاذ

*) مقتبسة من تلك القائكة الواردة ىف «أفضل مامرسات إدارة مواقف السيارات» لتود ليتامن
(شيكاغو :املؤسسة األمريكية للتخطيط)
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ويقدم الجدول ( )11قامئة بخيارات آليات الرسوم املشرتكة ألماكن
انتظار السيارات ىف الشوارع ،ويربز بإيجاز نقاط القوة والضعف
الرئيسية.
وهناك موضوع مثري للدهشة هنا أال وهو أنه حتى املدن التى تعاىن من
ضعف إدارة أماكن انتظار السيارات ينبغى أن تراعى االنتقال إىل آليات
متقدمة لتحديد الرسوم.
 nوتعترب بعض أحدث النهج ،مبا ىف ذلك اآلليات املحمولة الرقمية،
أيضً ا منخفضة التكلفة نسبيًا ،وسهلة التنفيذ بشكل مدهش كام أنها
تقدم مزايا كبرية.
 nوتقدم هذه ال ُنهج فرصة للحكومات املحلية حيث أن إصالح نظام
انتظار السيارات يعوقه حال ًيا آليات ضعيفة لتحديد الرسوم ،مثل
الحضور الذين يصدرون تذاكر ورقية.
 nوال يخلو األمر أيضً ا من بعض املخاطر ولكن من املثري للذهول
أنه نظ ًرا ألن املدن ىف آسيا وأفريقيا وأوروبا الرشقية وأمريكا الالتينية
تعمل عىل رفع مستوى آليات تحديد رسوم انتظار السيارات ،فإن
البعض يختار اآلن خيارات «تكنولوجية متقدمة» وعرصية بشكل
مدهش.

جدول  :11الخيارات الرئيسية آللية فرض الرسوم ،مع ذكر نقاط القوة والضعف ( التنىس اإلشارة إىل اإلعتبارات الرئيسية
املذكورة سابقاً ىف الجدول )10
آليات فرض الرسوم

نقاط القوة

نقاط الضعف

أمثلة من املدن ومالحظات أخرى

الوصف

منخفضة التكلفة

معرضة للغش ىف بعض
األحيان .تخدم نطاق
ضيق من األهداف املقننة.
املناطق ذات الترصيح
تحد من مواقف السيارات
العامة.

منترشة ىف املناطق السكنية الكثيفة.
( املواقف املفضلة هى األساسية ،
وليست أهداف مقننة يخدمها فرض
الرسوم)

ليس نهجاً عاماً ملدفوعات
ميكن أن يخفف من
الدفع للحارس املسئول
عن وقوف السيارة ىف مكان مشاكل وقوف السيارات ىف مواقف السيارات .تكلفة
آخر .عادة ما تكون مبادرة أوقات الذروة وىف األماكن تشغيل مرتفعة.
املزدحمة .تكلفة رأس مال
من القطاع الخاص.
منخفضة.
آلية بسيطة ،بتكلفة رأس مخاطر الترسيب عالية
يسعى الحراس إىل
جدا ً ،عاملة كثيفة جدا ً،
الحصول عىل رسوم
مال منخفضة جدا ً،
الرسوم املدفوعة استنادا ً
مقطوعة أو تجدد بناءا ً عىل مناسبة جدا ً للسائقني ،ال
وقت الوصول أو املغادرة .يوجد رضورة لتوقع مدة عىل وقت الوصول عادة
تسبب مشاكل ،السعى
نظرياً ،يتم إصدار التذكرة اإلنتظار.
للحصول عىل رسوم
وقت الوصول.
مقطوعة وقت الوصول
(يقوض إدارة مواقف
السيارات).

آلية منترشة ىف مناطق املطاعم
واألماكن الرتفيهية مع وجود مشاكل
محلية متعلقة مبواقف السيارات.

يشرتى السائق املؤهل
بطاقة أو ترصيح
دخول (عادة شهرية ترصيح ورقى أو ملصق
للزجاج األمامى لركن
أو سنوية)
السيارة ىف مكان صغري.
ممنوع املواقف العارضة
أو بوسائل دفع أخرى
عامل أو حارس
(عادة ما يكون
الدفع نقدا ً)
الحراس :الدفع
نقدا ً وعن طريق
تذاكر ورقية
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معظم مدن إندونيسيا  ،ىف دكا (رسوم
مقطوعة) ،مناطق ىف بكني وبعض
املدن الصينية األخرى ،بعض املدن
ىف الهند (رسوم تعتمد عىل وقت
الوصول)

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

نقاط القوة

نقاط الضعف

آليات فرض الرسوم

الوصف

قسائم ما قبل
الرشاء (قطع،
ثقب ،خدش
وإظهار)

تكلفة رأس مال منخفضة ،خطأ السائق ،رضورة
رشاء القسائم من بائعني
مختلفني .اإلشارة إىل وقت تكنولوجيا منخفضة ( ،عىل التنبؤ مبدة اإلنتظار،
عدم تدفق البيانات ،غش
البداية ىف القسيمة بالقيمة الرغم من رضورة وجود
طفيف (تسجيل وقت
جهود مكافحة التزييف)
الصحيحة وإظهار إثبات
الوصول متأخرعن الوقت
بالدفع ملدة فرتة اإلنتظار.
الحقيقى) ،تكلفة اإلنفاذ،
مكافحة التزييف.

سنغافورة ،وبعض املدن ىف الربازيل،
ماليزيا ،وإيرلندا

تكلفة رأساملية وتشغيلية
مرتفعة ،قلة البيانات،
استخدام عمالت معدنية
فقط ،رضورة توقع مدة
اإلنتظار ،صعوبة تغيري
األسعار.

كثري من املدن خاصة ىف أمريكا
الشاملية

منترشة ىف أمريكا الشاملية

هونج كونج /غوانزو

العداد اآلىل
املوحد

تم اخرتاعه ىف ثالثينات
القرن املاىض  ،1930يقبل
العمالت املعدنية فقط.

العداد اإللكرتوىن
للمسافة الواحدة
(الجيل األول)

قياس إلكرتوىن ولكن أقل تحسني إمكانية اإلعتامد
تعقيدا ً من القياس «الذىك» عليها عن القياس اآلىل،
رصد إلكرتوىن لتسجيل
املذكور أدناه
اإلصالحات وجمع البيانات.

تكاليف مرتفعة ،رضورة
توقع مدة اإلنتظار ،طرق
محدودة للدفع (عادة تكون
بالعمالت املعدنية فقط)

العداد اإللكرتوىن
للمسافة الواحدة
أو الثنائية (الدفع
عن طريق البطاقة
اإللكرتونية)

قياس إلكرتوىن ولكن أقل غري متصل بالقيمة املخزنة
تعقيدا ً من القياس «الذىك» ىف بطاقة الدفع اإللكرتوىن.
املذكور أدناه.

ثقة عالية ،معدل الترسيب
منخفض ،إثبات عمليات
الرسقة .تكلفة رأساملية
مرتفعة ،تكاليف تشغيلية
متوسطة ،رضورة توقع مدة
اإلنتظار ،طرق محدودة
للدفع (عن طريق البطاقات
اإللكرتونية فقط)

متعارف عليه (ىف بعض
املدن)

أمثلة من املدن ومالحظات أخرى

مىش املسافة ،الدفع
تكلفة رأساملية وتشغيلية تكاليف إنفاذ عالية للدفع منترشة ىف ماليزيا ،أسرتاليا ،أمريكا
عداد الدفع
والعرض(إلكرتوىن مقابل مدة اإلنتظار
متوسطة ( العداد الواحد والعرض ،رضورة توقع مدة الشاملية (تم استبدالها رسيعاً
املتوقعة ،العودة للسيارة ،لكل  6-12مسافة)
بالعدادات الحديثة)
اإلنتظار ،طرق محدودة
أساىس)
وإظهار وصل الدفع .عادة
للدفع ،غري مناسبة لسائقى
بالعمالت املعدنية فقط.
الدراجات النارية.
بيانات غنية متدفقة ،تبادل انظر ىف األسفل ،كن حذرا انظر ىف األسفل إىل نقاط القوة
اآلليات الرقمية (كل صور رقمية لبيانات
والضعف للخيارات الرقمية املحددة
بيانات ىف الوقت الحقيقى ىف من طرق الدفع ذات
ماهو أدناه)
املعامالت ومواقف
وأمثلة حول املدن.
السيارات .استخدامات كثرية االتجاهني عن طريق مركز التكلفة املحددة الثابتة
للمدفوعات الرقمية البحتة تحكم .وجود آليات رقمية لكل معاملة
املثبنة .تقبل جميع هذه
متنوعة تعطى خيارات
اآلليات طرق الدفع الرقمية مختلقة لسائقى السيارات.
(كروت سحب /ائتامن
قد يتم إعالم املستخدم
بواسطة األجهزة املحمولة بانتهاء الصالحية قبل
بأنواعها املتعددة) .كثري
الوقت املقررعن طريق
منهم غري نقدى.
خدمة الرسائل القصرية.
مدن كثرية ،يستخدم املرور املوسمى
تكلفة منخفضة ،إنفاذ فعال تخدم نطاق ضيق من
يشرتى السائق املؤهل
ترصيح رقمى
األهداف املقننة ،املناطق ىف سنغافورة نظام تحديد الهوية
(شهرى أو سنوى) ترصيح للوقوف ىف منطقة
التى تعمل بالترصيح فقط مبوجات الراديو وأصبح النهج السائد
صغرية .عادة يتم إثبات
هى التى تحد من املواقف للترصيح.
الترصيح من خالل تحديد
العامة للسيارات.
الهوية مبوجات الراديو أو من
خالل الكشف عىل اللوحات
املعدنية عىل الكمبيوتر.
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آليات فرض الرسوم

الوصف

نقاط القوة

نقاط الضعف

الحراس واألجهزة
الرقمية املحمولة
(الدفع فور
الوصول)

دفع الرسوم للحارس مقابل
مدة االنتظار املتوقعة
وإظهار التذكرة .قد تسمح
بوسائل متعددة للدفع.

وسيلة مريحة للسائقني،
ترسيب أقل من الخيارات
غري الرقمية ،تدفق بيانات

عاملة مكثفة ،رضورة توقع مكاىت ىف مرتو مانيال ،ميديلني ىف
كولومبيا ،بعض املناطق ىف دلهى،
مدة االنتظار
الهند ،ومدينة سول.

الحراس واألجهزة
الرقمية املحمولة
(الدفع الحقاً)

يصدر الحراس تذاكر
للجوالت املتكررة والسيارات وسيلة مريحة للسائقني،
التى لها أماكن ثابتة .الدفع توقع مدة اإلنتظار أمرغري
من خالل االنرتنت ومن خالل رضورى ،ترسيب قليل،
تدفق بيانات.
البائعنياملحليني.

العداد الرقمى
(الذىك) ملسافة
واحدة

مناسبة ،ميكنها أن تتكامل تكلفة تشغيلية ورأساملية
جهاز استشعار يحدد
السيارات من بعد .خيارات مع الخيارات الرقمية األخرى مرتفعة.
دفع متعددة تشمل الدفع فتسمح باستخدام خدمة
مد فرتة صالحية موقف
نقدا ً.
السيارات عن طريق الهاتف.
سهولة تعديل األسعار.

عداد الدفع
والعرض الرقمى
(الذىك) للمسافات
املتعددة (6-12
مسافة لكل عداد

العديد من االختالفات
أدناه املىش إىل العداد،
الدفع مقابل مدة االنتظار
املتوقعة ،العودة وإظهار
الوصل عىل السيارة /أو
بداخلها .وسائل دفع متعددة.

قوى ،سهولة تعديل
األسعار ،تسمح ىف بعض
األحيان مبأل ومد فرتة
الصالحية من خالل العداد
أو بالهاتف.

عاملة كثيفة جدا ً

تكلفة إنفاذ مرتفعة،
رأساملية وتشغيلية
متوسطة ( مرتفعة مقارنة
بخيارات البنية التحتية
املنخفضة أدناه) ،غري
مناسبة للسائقني.

ال داعى أن تعود إلظهار
كام هو مذكور أعاله ،ولكن تتطلب وضع عالمات
عداد الرقمى
عىل املواقف وترقيمها.
(الذىك) للدفع برقم إيصال الدفع .يتم إدخال أسهل من ناحية اإلنفاذ.
املوقف للمسافات رقم املوقف الخاص
تسمح مبىلء ومد صالحية رضورة إدخال رقم
بالسيارة ىف العداد وتسجل مدة االنتظار من خالل أى املوقف( .عرضة ألخطاء
املتعددة
املستخدم)
الرسوم املدفوعة املتعلقة عداد أو هاتف.
مبدة االنتظار.
عداد الرقمى (الذىك) ال داعى أن تعود إلظهار
للدفع برقم رخصة إيصال الدفع .يتم إدخال
رقم رخصة السيارة ىف
السيارة
العداد وتسجل الرسوم
املدفوعة املتعلقة مبدة
االنتظار.
الدفع عن طريق
الهاتف

الدفع عن طريق
مكاملة الهاتف
الدفع عن طريق
خدمة الرسائل
القصرية

62

كام هو مذكور أعاله ،سهولة اعتبارات شخصية ،يجب
إنفاذ التعرف عىل اللوحات أن يتذكر املستخدمني
املعدنية ،تسمح عادة
رقم لوحاتهم املعدنية.
جديدة نسبياً
مبىلء و مد فرتة صالحية
مدة اإلنتظار من خالل عداد
أو هاتف .تندمج بشكل جيد
مع الخصومات والتصاريح.

أمثلة من املدن ومالحظات أخرى

تايبيه

سان فرانسيسكو (موقف سان
فرانسيسكو) ،طوكيو

منترشة ىف أوروبا  ،وتزداد ىف أمريكا
الشاملية

العديد من مدن منظمة التعاون
اإلقتصادى والتنمية

يزداد انتشارها ىف مدن منظمة التعاون
اإلقتصادى والتنمية ،إيكوبارك ىف
املكسيك ،مدينة تشيناى بالهند

العديد من االختالفات
تستخدم عادة كعنرص مكمل دامئا يكون التسجيل
أدناه
للعدادات الرقمية .تكاليف مسبقاً .تحقيق وفورات ىف
ميكن أن تسجل رقم
رأساملية إضافية منخفضة ،تكلفة رأس املال إذا تم
تسهل اإلنفاذ خاصة ىف
موقف السيارة أو رقم
إزالة البنية التحتية للشارع.
حالة استخدام رقم اللوحة
منطقة املوقف أو برقم
قد تحتاج بدائل لبعض
املعدنية ،سهولة مد فرتة
اللوحة املعدنية الخاصة
املستخدمني .إنفاذ معقد
االنتظار املدفوعة .مناسبة
بالسيارة.
إذا كان ممتزج بالدفع
للسائقني.
والعرض.
االتصال بخط هاتفى
كام هو مذكور أعاله
تكلفة باهظة الثمن لكل شنجن ،العديد من مدن منظمة
معاملة
التفاصيل
أوتوماتيىك وادخال
التعاون اإلقتصادى والتنمية
وتشمل املكان واملنطقة
والوقت املرغوب.
ميكن
أعاله،
مذكور
هو
كام
تكلفة باهظة الثمن وثابتة دىب والشارقة وغريهام
ارسال رسالة نصية باملكان،
الدفع من خالل فاتورة
لكل معاملة
واملنطقة ،ورقم اللوحة
الهاتف املحمول.
املعدنية ،والوقت املرجو

نسبة مدفوعات اإلنتظار ىف الشارع
عالية وىف حالة ازدياد ىف مدن منظمة
التعاون اإلقتصادى والتنمية

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

آليات فرض الرسوم

الوصف

نقاط القوة

كام هو مذكور أعاله،
الدفع مقدماً برقم حساب
الدفع من خالل
تطبيق الهاتف الذىك و لوحة ترخيص اسيارة ،عند مناسبة ،تكاليف رخيصة
الوصول إىل موقف السيارات جدا ً لكل معاملة
استخدم تطبيق الهاتف
إلدخال مكان التسجيل ومدة
اإلنتظار املرجوة.
تحتاج إىل بدائل
لغري املواطنني
واملعتمدين مؤخرا ً

العدادات داخل السيارة
جهاز يُعرض داخل السيارة
بكروت مدفوعة مقدماً أو
متصلة بحساب دفع .عادة
يكون التشغيل يدوياً.

النظام العاملى
لتحديد املواقع
()GPS

يتم تركيب جهاز التتبع
ىف السيارة ،تحدد مجمع
موقف السيارات ،تحسب
رسوم الدفع أوالخصم.
قد تشمل العرض ىف
السيارة.

تكاليف رأساملية منخفضة إىل
متوسطة.تكاليفمنخفضة
للتشغيلواملعامالت؛مناسبة.
الدفع مقابل املدة الفعلية
لالنتظار .اتصاالت املجال
القريب تساعد عىل تكامل
اإلنفاذ.
مناسبة جدا ًللسائقني ،تكلفة
رأساملية من منخفضة إىل
متوسطة.تكلفةمنخفضة
للتشغيل واملعامالت .الدفع
مقابل املدة الفعلية لالنتظار.
إنفاذ وخصومات وترصيحات
بنزاهة وتكامل ممتاز.

نقاط الضعف

أمثلة من املدن ومالحظات أخرى

تحتاج إىل خيارات أخرى
لحني انتشار الهواتف
الذكية عاملياً

شنجن ،تل أبيب ،ومدن كثرية أخرى

الحاجة دامئاً لالحتفاظ
ببدائل لغري املواطنني
وغريهم.

كثري من مدن منظمة التعاون
اإلقتصادى والتنمية  ،تل أبيب

اعتبارات شخصية
(قد يحمى التصميم
الخصوصية ولكن من
الصعب تهدئة املخاوف)،
تحتاج دامئاً لالحتفاظ
بالبدائل لغري املواطنني
وآخرين.

رمبا سنغافورة ىف املستقبل.

الشكل  :64 ،63 ،62 ،61أمثلة عىل آليات غري رقمية تساهم ىف تحديد
رسوم عىل انتظار السيارات ىف الشوارع :الجامهري واملبالغ النقدية
والتذاكر الورقية ىف بكني (أعىل اليسار) ،متزيق كوبونات املشرتاة
مسبقًا وعرضها ىف سنغافورة (أعىل اليمني) ،مقاييس املساحات الفردية
امليكانيكية (أسفل اليسار) .الدفع عن املقاييس متعددة املساحات
وعرضها (إلكرتونية أساسية) (أسفل اليمني) © .بول بارتر ،باستثناء أسفل
اليسار عن طريق جوناثوندر مبوجب رخصة للوثائق الحرة 2 ،1
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الشكل  :66 ،65جامعى رسوم انتظار السيارات ،ثيمفو ،بوتان © .مانفريد بريثوبت

وإذا مل تكن مدينتك متتلك عدادات النتظار السيارات عىل نطاق
واسع ،ينبغى دراسة القفزة املبارشة إىل الخيارات الرقمية املحمولة
منخفضة التكلفة وتجنب االستثامر ىف العدادات متا ًما:
 nوعىل الرغم من أن العديد من املدن ىف الغرب تطبق حال ًيا طريقة
الدفع عن طريق الهاتف ىف نسبة كبرية من املعامالت املتعلقة
بانتظار السيارات ىف الشوارع ،تواجه معظمها ضغطًا لالحتفاظ
بالبنية التحتية الخاصة بعدادات انتظار السيارات ىف الشوارع.

 nومع ذلك ،فإن عدم وجود عدادات قد يكون ىف الواقع ميزة هامة
لكثري من املدن ىف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
 nوعىل الرغم من عدم تنفيذ أى استثامرات كبرية ىف البنية التحتية
ملدفوعات انتظار السيارات حتى اآلن ،فالعديد من هذه املدن قد
تكون قادرة عىل تفادى الحاجة إىل تثبيت الهياكل األساسية للدفع
ىف الشوارع.

الشكل  :67أمثلة عىل اآلليات الرقمية الحديثة لتحديد رسوم انتظار
السيارات ىف الشوارع :املقاييس الفردية الفردية الذكية (الرقمية) ىف سان
فرانسيسكو © كارلوس غوميز عىل فليكر

الشكل  :68القياسات الذكية (الرقمية) متعددة املساحات ىف آن أربور.
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الشكل  :69الدفع عن طريق الهاتف ىف واشنطن العاصمة © .بول بارتر

 nوعىل سبيل املثال ،تسعى مدينة شنتشن ىف الصني حال ًيا إىل
تجريب نظام لفرض رسوم عىل انتظار السيارات ىف الشوارع ونُهج
للدفع عن طريق الهاتف باعتبارها الخيارات الوحيدة املطروحة.
 nوىف تل أبيب ىف إرسائيل ،فإن الخيارات الوحيدة املطروحة لدفع
رسوم عىل انتظار السيارات ىف الشوارع عن طريق الهاتف (رشكتني)
وعدادات السيارة (رشكة واحدة).
 nوتعترب طريقة الدفع عن طريق الهاتف طريقة مناسبة متا ًما
للدراجات النارية التى ستكون مهمة ىف العديد من املدن.
ومعظم الخيارات الرقمية الواردة ىف الجدول ( )11لها مجموعة من
الخيارات لطرق الدفع ،مثل استخدام تجار بطاقات االئتامن /السحب
أو واملحافظ النقدية املحمولة ،وما إىل ذلك .وترد نقاط القوة والضعف
ىف خيارات الدفع املشرتكة النتظار السيارات ىف الجدول (.)12

الشكل  :70قياسات املركبات © .إليافنل عرب ويكيبيديا

إذا كانت عدادات انتظار السيارات تعترب رضورية (رمبا بسبب االعرتاض
عىل الدفع بواسطة األجهزة املحمولة فقط ىف األماكن التى اعتادت عىل
القدرة عىل استخدام النقود ىف العدادات) ،فإن أفضل املامرسات
الحالية تبدو عىل ما يىل:
 nالعدادات الرقمية متعددة املساحات.
 nطريقة الدفع عن طريق اللوحات.
 nاستكاملها عن طريق خيارات الدفع عن طريق الهاتف وبيانات
لوحات أرقام السيارات.
 nمع تشجيع املدفوعات املستندة عىل املحافظ النقدية املحمولة.

وتبدو أفضل املامرسات للمدن التى ال متتلك استثامرات واسعة ىف
العدادات الحالية النتظار السيارات مثل:
 nخيارات الدفع عن طريق الهاتف والدفع عن طريق الرسائل
القصرية والدفع عن طريق التطبيقات.
 nورمبا تستكمل بعدادات املركبات،
 nوالتأكد من التقاط بيانات لوحات أرقام السيارات لدمجها مع
التنفيذ القائم عىل التعرف عىل أرقام لوحات السيارات،
 nواستخدام نهج املحافظ النقدية املحمولة للمدفوعات للحفاظ
عىل انخفاض تكاليف املعامالت.
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جدول  :12طرق الدفع ونقاط قوتها وضعفها
طريقة الدفع

نقاط القوة

نقاط الضعف

نقدا ً (عمالت معدنية)

مألوفة

غري مناسبة للمستخدمني إذا كان هو الخيار
الوحيد ،عىل العدادات القدمية خاصة مع
ارتفاع أسعار رسوم مواقف السيارات.

نقدا ً (ورق بنكنوت)

مناسبة

تكاليف باهظة لتمكني العدادات

فاتورة الهاتف املحمول املقدمة من خدمة
االتصاالت

سهولة إدراجه مع الدفع عن طريق الهاتف أو
خدمات الرسائل القصرية .تجنب الحاجة إىل
حافظات محمولة أخرى أو تفاصيل بشأن كروت
السحب أو االئتامن.

نسبة عمولة مقدمى خدمة االتصاالت عالية

جهاز قراءة كروت السحب/اإلئتامن داخل
عدادات مواقف السيارات

مناسبة ،انتشار عاىل للكروت عىل األقل ىف مدن
منظمة التعاون اإلقتصادى والتنمية.

تكلفة كبرية ثابتة لكل رسوم مدفوعة

الدفع عن طريق الهاتف املحمول متصل بكارت
السحب/االئتامن.

مناسبة

نفس مشكلة السعر الثابت املذكورة أعاله

بطاقات القيمة املختزنة الذكية(.االتصال قريب تكلفة معامالت منخفضة (الرسوم الثابتة مفيدة
ىف حالة انتشار الكروت ألسباب أخرى (مثل
املدى )NFC
وسائل النقل العام)
حافظات النقود املتنقلة للدفع من حسابات
تنخفض التكاليف الثابتة لكل معاملة ىف مواقف
القيمة املختزنة من خالل الهاتف املحمول (عن السيارات .مثل بطاقات القيمة املخزنة ،ت ُرفق
طريق تطبيقات أو انقر وادفع عن طريق العداد رسوم املشغل للمعامالت الكبرية وليست
الذىك) (االتصال قريب املدى )NFC
ملعامالت مواقف السيارات الصغرية.

 5.5كيفية تحديد رسوم انتظار السيارات
تحظى قضية تحديد رسوم االنتظار بأهمية خاصة ألنها تساهم ىف جعل
أهداف إدارة انتظار السيارات محور القرارات .ويستعرض هذا القسم
ال ُنهج املمكنة لتحديد رسوم االنتظار ،ثم تناول مزيد من التفاصيل ىف
الخيار مع املطالبة القوية بخدمة أهداف إدارة انتظار السيارات.
اتسعت خيارات تحديد رسوم االنتظار ىف السنوات األخرية.
 nأصبحت تعديالت الرسوم أسهل تنفيذًا بالنسبة للعديد من
املدن ،حيث أنها تعتمد عىل اآلليات الرقمية الحديثة لتحديد
الرسوم وطرق الدفع (انظر القسم السابق).
 nال ميكن أن تكون التعديالت عىل الرسوم أكرث توات ًرا فقط ،ولكن
ميكن التفكري ىف وضع رسوم مختلفة ألماكن مختلفة بشكل أكرث
جدوى ،حتى ىف أوقات مختلفة من اليوم واألسبوع.
 nميكن أن تساهم القدرة عىل جمع بيانات عن انتظار السيارات
بانتظام (أو ىف الوقت الحقيقى) بتكلفة منخفضة عىل جعلها
أكرث جدوى من أى وقت مىض التخاذ قرارات تحديد الرسوم عىل
الظروف املوضوعية النتظار السيارات ،مثل استهداف اإلشغال.

66

يتمثل العيب األساىس ىف توزيع الكروت عىل
املستخدمني وفوىض مألها.
نسبة االخرتاق منخفضة /متعارف عليها اآلن ىف
معظم املدن ( ولكن قد يتغرياألمر رسيعاً)

ال يقل قرار تحديد الرسوم أهمية عىل اإلطالق عن وجود معايري
دقيق لتحديد الرسوم.
 nتعترب عملية تحديد الرسوم أمر فعال للغاية ىف إدارة الطلب عىل
أماكن انتظار السيارات .وقد لوحظ ىف تجربة مرشوع سفارك ىف
سان فرانسيسكو عىل سبيل املثال أن ظروف انتظار السيارات
ىف الشوارع ىف أيام األحد تحسنت بشكل كبري من خالل توسيع
عمليات وضع العدادات املعتادة حتى ذلك اليوم (.)30
 nومع ذلك ،فإن الرسوم التى ال يتم تحديثها بانتظام قد تفقد فعاليتها.
 nوكام لوحظ ىف القسم ( ،)5-3فبدون إجراء تحديثات متكررة تستند
عىل أهداف إدارة عملية صف السيارات (إىل حد ما عىل األقل)،
ودورة مفرغة من بخس رسوم االنتظار ،وضعف إدارة أماكن انتظار
السيارات ،وزيادة الشكوك حول كون الرسوم مجرد إيرادات ال
تتعلق بإدارة مواقف انتظار السيارات .ويعكس نهج «التقدير
السياىس» ىف الجدول ( )13هذه املتالزمة.
(San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA), ‘SFpark Pilot Evaluation: A )30
summary of the SFMTA’s evaluation of the SFpark pilot project’ (June 2014), p. 16. Via
http://sfpark.org/about-the-project/pilot-evaluation and http://sfpark.org/wp-content/
uploads/2014/06/SFpark_Eval_Summary_2014.pdf
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الشكل  71أ ،ب ،ج :غروسفينور سكوار ىف لندن © ترل

تعتمد أفضل طريقة لتحديد الرسوم باستخدام معيار موضوعى
عىل متغريات ميكن مالحظتها.
 nستكون الخيارات املخصصة لهذا الغرض عرضة للتأثر بالنفوذ
السياىس بشكل ال مربر له.
 nومن األفضل إجراء نقاش سياىس حول اختيار املعايري الصحيحة
بدل من تشجيع املامرسات السياسية عىل إجراء تعديالت معينة
ً
عىل الرسوم.
 nوقد تحسن اهتامم الجمهور بالتعديالت التى ا ُجريت عىل الرسوم
إذا استندت إىل معايري واضحة وموضوعية قامئة عىل األدلة .ومن
األسهل تربير تعديل األسعار العلمية من قرار إدارى.
 nوينبغى ربط املعيار املوضوعى امل ُختار ارتباطًا وثيقًا بأهداف إدارة
األماكن الرئيسية النتظار السيارات.
 nويؤكد تزايد التوافق ىف اآلراء أن منع امتالء أماكن انتظار
السيارات ىف الشوارع بالكامل هو أفضل هدف إلدارة أماكن
انتظار السيارات لربطه مع وضع رسوم عىل انتظار السيارات ىف
الشوارع .ويستهدف املعيار املوضوعى لتحديد الرسوم مستوى
فعال (ىف نطاق) لإلشغال أو املساحات الشاغرة (= النسبة املئوية
للمساحات املشغولة أو الشاغرة).

ويوضح الجدول ( )13نُهج تحديد الرسوم التي تناقشت كث ًريا ،ويقدم
نقاط القوة والضعف الرئيسية .ويتم ترتيب الخيارات بالتقريب من حيث
الفائدة ،مع وضع الخيارات املفيدة ىف األولوية عىل األقل .الحظ أن
الخيار األخري فقط املوضح ىف الجدول (« )13استهداف اإلشغال ىف
املناطق البسيطة» يوىص به.
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جدول  :13منهجيات وضع رسوم انتظار السيارات ىف الشارع
املعيار

الرشح

األمثلة ونقاط القوة ونقاط الضعف

إذا مل تنظم األسعار بانتظام باملقدار الكاىف،
الحكم السياىس
(بالرتكيز عىل العائد أثناء تضيع فوائدها من حيث إدارة انتظار السيارات
املفاوضات حول أسعار بالتدريج وبعد مرور بعض الوقت يضيع حتى
الغرض من فرض الرسوم عىل انتظار السيارات.
الرسوم)
يصبح الغرض الوحيد من تلك الرسوم هو أنها
«رضائب» ولها عوائد ،وىف هذا اإلطار يكون
ألكرث الزيادات املقبولة تكلفة سياسية عالية.

األمثلة :ىف العديد من املدن حول العامل ،عىل سبيل املثال ىف مدن
إندونيسيا ومعظم مدن الواليات املتحدة األمريكية .مثالً ىف بوسطون عام
 2011بالواليات املتحدة األمريكية زادت رسوم انتظارالسيارات ىف الشارع
ألول مرة خالل  25سنة من دوالر أمريىك واحد ىف الساعة إىل  1.25دوالر
أمريىك مع تقديم مربر شديد الوضوح لذلك من حيث فكرة العائد[.)]1
نقاط القوة :ال يوجد.
نقاط الضعف :لغرض محدد .تعوق جهود الحصول عىل دعم تحديد
رسوم انتظار السيارات كأداة ىف يد إدارة انتظار السيارات .أصبح الهدف
من العائد عبثاً نظرا ً ألن العائد كهدف يضمن مقاومة عامة الرتفاع
قيمة الرسوم ولذلك يجعل الرسوم تدخل ىف دائرة التضخيم مام ميحو
فوائد إدارة انتظار السيارات .تفشل جهود تجنب ردود األفعال السياسية
املعاكسة ألن إدارة انتظار السيارات ينظر إليها عىل أنها فكرة فاشلة
ويصبح فرض الرسوم عليها أمرا ً غري مرغوب فيه بشكل أكرب.

تحديد معايري أسعار
الوقود

تشمل الربط بني رسوم انتظار السيارات وأسعار
الوقود مام يبدو أنها سياسة شعبوية قامئة عىل
تصورات خاطئة تهدف إىل تقييد الحكومات
املحلية من رفع األسعار «بدرجة كبرية».

الرسعات املتبعة/
االحتقان املرورى
(لخدمة أهداف الحد
من االزدحام املرورى)

تشمل وضع رسوم انتظار السيارات ىف الشارع
لتكون أعىل ىف املناطق التى تعترب مقاصد
رئيسية أمام املسارات املرورية املزدحمة ،كام
تشمل رسوم انتظار السيارات ىف أوقات الذروة
لتتامىش مع أوقات الذروة املرورية.

األمثلة :بعض األحيان تربط القوانني الوطنية األوروبية رسوم انتظار
السيارات بأسعار الوقود (ألعىل قيمة) ،وبودابيست إحدى األمثلة عىل
ذلك[.]2
نقاط القوة :ال يوجد.
نقاط الضعف :أنها اجبارية وغري مرتبطة بأهداف اإلدارة .تشجع عىل
معتقد عدم جواز ارتفاع قيمة رسوم انتظار السيارات وال تعطى أى
ارشادات ألين/متى فيام يتعلق باألسعار وال عىل أى مستويات.
األمثلة :تقدمت ديلهى برسوم أعىل النتظار السيارات أثناء ساعات
الذروة املرورية ،كام تقدمت بانغلور بعرض املناطق املقرتحة بناءا ً
عىل الظروف املرورية.
نقاط القوة :من شأنها أن تكون مكملة لسياسات الطلب عىل اإلدارة
األخرى للحد من االزدحام املرورى.
نقاط الضعف :أنها غري مختربة ،تتجنب مشكالت اشغال انتظار السيارات
بالكامل .ميكن أن تكون موضوعية لكن يصعب تنفيذها كمعيار واضح (أكرث
من كونها هدف) .ليس هناك ارتباط واضح بني انتظار السيارات ىف الشارع
ورسومه ومسارات املرور بالعاصمة ،إذا ارتفعت أسعار رسوم االنتظار
ىف الشارع تلقائياً عندما ينعدم االلتزام بأهداف رسعات املرور ،يجوز أن
تستمر ىف االرتفاع دون تأثري ملحوظ عىل رسعات املرور باألقاليم.

حركة دوران أماكن انتظار تهدف إىل ضامن «دوران» املساحات املناسبة
السيارات (ملدد قصرية) النتظار السيارات بصورة متكررة (عادة ألن
يستفيد بها املتسوقني أيضاً وال تكون مساحات
النتظار السيارات طوال اليوم) ،أى الهدف هو
مدد قصرية النتظار السيارات.

رسوم املواصالت العامة
كمعيار مرجعى
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تشمل الربط بني رسوم انتظار السيارات وتكلفة
البديل الرئيىس للقيادة وهو وسائل النقل
العام .إن ارتفعت رسوم وسائل النقل العام
– كام ارتفعت رسوم مساحات االنتظار ىف مراكز
املدينة – مام يسبب تجنب ارتفاع االقبال عىل
قيادة السيارات إىل مركز املدينة.

األمثلة :العديد من املدن.
نقاط القوة :الحفاظ عىل قرص مدة انتظار السيارات ىف الشارع تفيد
املناطق التجارية وتخدم مصالح أصحاب املحالت.
نقاط الضعف :مستوى حركة الدوران بالنسبة للهدف املرجو هو أمرا ً
غري واضحاً  ،حتى وإن تحقق معيار هذه الحركة يجوز أن يسبب إشغال
مساحات انتظار السيارات بالكامل مشكالت .يجوز أن تتسبب معلومات
حركة الدوران ىف التضليل ىف بعض املواقف ،فال يسهل قياس معدل حركة
الدوران دون استخدام آليات رقمية لتحديد قيمة الرسوم.
األمثلة :كثريا ً ما تربط الحكومات املحلية األوروبية بني رسوم انتظار
السيارات وتكلفة تذكرة ترانزيت (عادة بغرض تحديد أقل قيمة)[.]3
بودابيست هى إحدى األمثلة الحية عىل ذلك]4[ .
نقاط القوة :من شأنها أن تعيق ولو بالقليل املحاوالت الشعبوية
املستقبلية لتخفيض أسعار رسوم انتظار السيارات ىف مركز املدينة ،كام
متنع ارتفاع رسوم وسائل النقل العام بواسطة تشجيع استقالل السيارات.
نقاط الضعف :أنها اجبارية  -ال تتضح كيفية املقارنة بني قيمة رسوم
انتظار السيارات ورسوم وسائل النقل العام ،ويحتمل أال متنع إشغال
مساحات انتظار السيارات بالكامل ،تناسب ىف األساس انتظار السيارات
مبركز املدينة وال تحدد سوى أقل قيمة .ليس هناك ارشادات بشأن
مكان فرض الرسوم أو ساعات فرضها.
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املعيار

الرشح

األمثلة ونقاط القوة ونقاط الضعف

نسبة كثافة التطور

أسعار مناطق انتظار السيارات (عادة ما تكون
املتمركزة) تعتمد عىل نسبة كثافة التطور
الحرضى (أو النمو اإلدارى سابقاً).

القيم املحددة لألراىض

تثبيت رسوم انتظار السيارات عىل القليل
من نسبة متوسط القيم املحددة لألراىض
املجاورة للمكان ،وذلك بناءا ً عىل فكرة ارتفاع
ضغط انتظار السيارات ىف املناطق ذات أعىل
قيمة/إيجارات لألراىض .كام يشري ذلك إىل فكرة
رضورة تسديد انتظار السيارات إليجار األرض
التى ينتفع بها.

األمثلة :سيول والعديد من املدن ىف أوروبا والصني.
نقاط القوة :تخدم أهداف التخفيف من شدة االزدحام املرورى والحاجة
إىل ترشيد ساحات انتظار السيارات ىف الشارع بصورة أكرث تركيزا ً ىف أكرث
املناطق ازدحاماً ،تسعى إىل التوفيق بني التوقعات املحلية التى تخص
إمكانية تطبيق مختلف السياسات.
نقاط الضعف :القرارات التى تتعلق بحدود املناطق املخصصة النتظار
السيارات ورسومها هى قرارات اجبارية ،وليس هناك إرشادات لتحديد قيمة
رسوم الساعات.
األمثلة :قدمت من خالل االسرتاتيجية الحرضية الوطنية لوسائل النقل
بالهند إىل أحمد آباد.
نقاط القوة :أنها بسيطة ،ترسل رسالة مفيدة عن قيمة انتظار
السيارات ،ىف حني أنه يجوز أن ترتبط فكرة ضغط انتظار السيارات
بالقيم املحددة لألراىض بالتقريب.
نقاط الضعف :أنها غري مجربة .إىل حد ما تجعل العروض املقدمة
انتظار السيارات جزئية اجبارية (ومنخفضة) من األسعار املقدرة
لألراىض .ال يوجد دالئل كافية عن ترابط ضغط انتظار السيارات ىف
الشارع بقوة مع إيجارات األراىض ،بعض املناطق التى تتميز بانخفاض
قيمة األرض يجوز أن تكون كاملة االشغال بانتظار السيارات ىف الشارع.
وليس هناك إرشادات لتحديد قيمة رسوم الساعات.

ترتفع قيمة رسوم انتظار
السيارات ىف الشارع عن
قيمتها ىف مرافق انتظار
السيارات

اعتبار رسوم انتظار السيارات ىف املرافق
املجاورة النتظار السيارات (أو متوسط تلك
الرسوم) كمعيار الحد األدىن وارتفاع قيمة
رسوم انتظار السيارات ىف الشارع أو تحديد
نسبة معينة لها .تهدف إىل رصف فكرة التجول
النتظار السيارات ىف الشارع وتشجيع االنتظار
ىف مرافق انتظار السيارات مام يتسبب ىف عدم
االستفادة عند الترصف بشكل آخر.

األمثلة :مديلني[ ]5وبيجينج وفرانكفورت أم مني.
نقاط القوة :غالباً يسهل تنفيذها ومدعمة عىل نطاق واسع[ ،]6تقدم
االستجابة السوقية ىف حالة تأثر انتظار السيارات ىف مرافق انتظار
السيارات بأسعار السوق .ينبغى أن تشجع استخدام مرافق انتظار
السيارات واالبتعاد عن التجول النتظار السيارات ىف الشارع .تتامىش مع
فكرة تقييم معظم أصحاب السيارات النتظار السيارات ىف الشارع أكرث
من مرافق انتظار السيارات.
نقاط الضعف :أنها محدودة األدلة ،تفرض خطورة أنها ال تستطيع
التحكم ىف قيمة رسوم انتظار السيارات ىف مرافق انتظار السيارات
بصورة فورية .أحياناً ما يكون انتظار السيارات ىف مرافق انتظار
السيارات مقيمة بأقل من قيمته بسبب السياسات األخرى املتبعة.
تنشأ املشكالت إن مل تستجيب رسوم انتظار السيارات باملرافق
بالقدر الكاىف ،هل تفرض حاجة قصرية األجل عىل انتظار السيارات ىف
الشارع إىل أن تكون أغىل من رسوم انتظار السيارات ىف مرافق انتظار
السيارات لفرتة قصرية أو تتناسب عندما تكون قيمة انتظار السيارات
ىف الشارع ملدة  6ساعات أو أكرث أعىل من الرسوم اليومية الخاصة
بانتظار السيارات ىف مرافق انتظار السيارات التى تستهدف املوظفني؟

االشغال املحكم الذى
يستهدف املناطق
الضيقة

يرتاوح وضع األسعار بناءا ً عىل الهدف الصغري
نسبياً ملتوسط إشغال انتظار السيارات ىف
الشارع (مثالً ما بني  70%إىل  .)90%يتم
تعديل األسعار بصفة متكررة (شهرياً عىل سبيل
املثال) .يجوز أن تتغري األسعار حسب أى
جزء من الشارع وأى وقت ىف اليوم حيث يقع
متوسط اإلشغال عرب فرتة االستبيان السابقة
خارج نطاق املتوسط املستهدف.

األمثلة :لوس أنجولوس (املناطق الخاضعة للتجربة ىف أكسربيس
بارك) وسان فرانسيسكو (ىف املناطق الخاضعة للتجربة ىف سان
فرانسيسكو[ .)]7أنظر أيضاً الجدول رقم .14
نقاط القوة :قوية االستهداف ألكرث أهداف إدارة انتظار السيارات ىف الشارع
أهمية (منع اإلشغال بالكامل) .متكن املناطق الضيقة أصحاب السيارات
اللذين يهتمون بفكرة قيمة الرسوم من استخدام خيار موقع انتظار السيارات
لتجنب الرسوم املرتفعة .فعالة من حيث التقليل من اإلشغال الكامل ألماكن
انتظار السيارات والتأثريات السلبية الناتجة عن ذلك .تجعل قيمة رسوم
انتظار السيارات ىف الشارع شديدة االستجابة للظروف املتغرية.
نقاط الضعف :عالية الدقة ىف املساحة ىف حني أن تلك التعديالت
املتكررة لألسعار غري رضورية لتحقيق معظم األهداف .مل تجرب
إىل حد كبري سوى ىف املدن عالية الدخل .تسبب مشكالت ىف نقل
معلومات عن قيمة الرسوم إىل أصحاب السيارات .تتطلب قدرات
عالية من حيث جمع البيانات وتحليل اإلدارة وتعديل األسعار.
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استهداف اإلشغال
بطريقة غري ممنهجة

يظهر تقريب استهداف اإلشغال إذا( :أ) تجنب
اإلشغال بالكامل هو من أهم أوجه االهتامم
عند تحديد قيمة الرسوم (سواء مبتوسط
استهداف إشغال واضح أو بدونه) و (ب) هناك
سعى وراء الحصول عىل قيمة رسوم مختلفة
النتظار السيارات مبواقع معينة أو شوارع
معينة ذات ضغط عاىل من الحاجة إىل انتظار
السيارات.

األمثلة :األمثلة :فانكوفر ،العديد من بلدات لندن [ ]8والعديد من األماكن
ىف أسرتاليا والعديد من املدن ىف املجر وتايبى (تكاد تكون منهجية – أنظر
الجدول رقم  .)14يجوز للكثري من املدن التى تبدو أنها تستخدم معيار
آخر من هذا الجدول – عملياً – أن تستخدم اإلشغال الكامل بهذه الطريقة.
نقاط القوة :منترشة عىل نطاق واسع ،تجنى بعض الفوائد من استهداف
اإلشغال (إىل درجة تأثري اإلشغال عىل األسعار فعلياً) ومن شأنها أن تقدم
الخطوات األوىل نحو استهداف اإلشغال املنهجى.
نقاط الضعف :ليست موضوعية بالقدر الكاىف إذا كانت عملية تحديد
األسعار تتم من خالل حكم املسئولني (يحتمل أن تتأثر مبشكالت أخرى
غري تجنب اإلشغال بالكامل) بالتاىل يصعب أن تدافع عن تغري األسعار.
تفرض خطورة الرجوع إىل منهجية «الحكم السياىس» ثانياً.

استهداف اإلشغال
باملناطق البسيطة

يعتمد تحديد األسعار عىل نطاق الهدف
ملتوسط قيمة إشغال انتظار السيارات ىف الشارع
(أو الخلو) .ال تعترب املناطق املقيمةة صغرية
الحجم (التى تغطى العديد من الشوارع أو
البلوكات لكنها غالباً التزيد عن  1كم) .يتم
تعديل األسعار بصفة منتظمة لكن غالباً ال تزيد
املدة عن التعديل الشهرى .بعض األمثلة عن
تسعري وقت معني من اليوم لكن معظم األمثلة
عن قيمة موحد لكل الساعات.

األمثلة :أوكالند املركزية ،كالجارى املركزية [ ، ]9روتردام ،سياتل []10
ويحتمل بودابيست .أنظر أيضاً الجدول رقم .14
نقاط القوة :جيدة االستهداف نحو أهم هدف من أهداف إدارة انتظار
السيارات ىف الشارع (وهو منع اإلشغال بالكامل) .تقلل من نسبة حدوث
اإلشغال بالكامل ىف الشارع (وتأثرياتها السلبية من حيث االنتظار غري
املسموح به واالنتظار املضاعف والتجول من أجل إيجاد مكان لالنتظار).
تجعل أسعار انتظار السيارات ىف الشارع تستجيب للظروف املحلية
املتغرية .تقدم خيارا ً أسهل ألصحاب السيارات من حيث املعلومات عن
األسعار عن خيار املناطق الصغرية أعاله ،ال توسع من نطاق إدارة البيانات
وتنفيذها وتتناسب مع التقديم والتطوير اإلضاىف.
نقاط الضعف :يجوز ظهور مناطق صغرية وفرتات قصرية من انتظار
السيارات شديد اإلشغال إذا مل يتوحد الطلب عىل االنتظار داخل كل
منطقة وخالل اليوم[ .بالرغم من ذلك ميكن التعامل مع هذه النقطة من
خالل املزيد من التطوير مثل فصل املناطق أو إضافة تسعري ألوقات
معينة من اليوم حسب الحاجة  -كام هو الحال ىف اىل الصينى ىف سياتل].
أحياناً متنع املناطق الكبرية جدا ً انتظار السيارات لتجنب األسعار املرتفعة
من خالل االنتظار ىف مكان أبعد قليالً ثم السري.

(هوامش الجدول رقم )13

[USA Federal Highway Administration, Parking Pricing Primer ]1
[Paul Barter, ‘Is Budapest in the demand-responsive parking pricing club?’, Reinventing Parking website, June 2014, http://www.reinventingparking. ]2
org/2014/06/is-budapest-in-demand-responsive.html
[ITDP China, Parking Management Guide ]3
[Barter, Budapest ]4
[Ríos Flores et al., Practical Guidebook, p. 74 ]5
[T. de Wit (Ed.), ‘Parking Policies and the Effects on Economy and Mobility, Report on COST Action 342, European Cooperation in the Field of Scientific and ]6
Technical Research, (8 Feb. 2006), pp. 22 and 80, via http://www.europeanparking.eu/cms/Media/COST%20Action%20342%20final%20report[1].pdf
[San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA), ‘SFPark Pilot Evaluation’ (June 2014), http://sfpark.org/about-the-project/pilot-evaluation ]7
[Kodransky and Hermann, Europe’s Parking U-Turn, p. 43 ]8
[Barter, Calgary’s on-street parking pricing ]9
[Barter, Seattle’s street parking pricing ]10
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يعد خيار ’استهداف اإلشغال ىف املناطق الصغرية‘ هو األفضل
بالنسبة للعديد من املدن.
الحظ أن االستخدام الصحيح ألى معيار قابل للقياس خاص بتحديد
األسعار يتطلب االستعداد إلجراء تعديالت منتظمة لألسعار ،حيث
أن الظروف تتغري ،ولتحديد أسعار مختلفة ىف أماكن مختلفة.
 nتختلف أغلبية املعايري أعاله من مكان آلخر.
 nيختلف بعضها حسب أى وقت من اليوم وأى يوم من األسبوع.
 nميكن تحديد األسعار املختلفة اآلن أسهل من ذى قبل عن طريق
استخدام آليات التسعري الرقمى بدلً اآلليات القدمية.
يعترب استهداف اإلشغال وبشكل كبري هو أفضل نهج متًبع لتحديد
أسعار أماكن انتظار السيارات ىف الشوارع:
 nتم تحديد أهم أهداف إدارة أماكن انتظار السيارات ىف الشوارع
(مبجرد إرساء النظام األساىس) وهو تقليل حاالت امتالء أماكن
الالنتظار ىف الشوارع.
 nيتزايد الوعى حول أهمية منع أماكن انتظار السيارات ىف الشوارع
من الوصول لحد االمتالء ،حيث تتسبب أماكن االنتظار املمتلئة ىف
مشاكل ،مبا ىف ذلك االنتظار ىف األماكن غري املسموح بها واالنتظار
املزدوج وحركات السري اإلضافية للبحث عن أماكن لالنتظار (أنظر
القسم .)2.4
 nبُرهن عمليًا أنه ميكن االبقاء عىل متوسط معدل إشغال أماكن
االنتظار تحت مستوى معني ،وذلك لتقليل األوقات التى تتمتلئ
فيها أماكن االنتظار ،مام يقلل بشكل كبري اآلثار السلبية المتالء
أماكن االنتظار .بالنسبة ألماكن انتظار السيارات ىف الشوارع ،يصل
هذا املستوى إىل حواىل  85%من نسبة إشغال هذه األماكن.

n

n

n
n

n
n

تعطى املشاكل التى يسببها امتالء أماكن االنتظار ىف الشوارع
انطبا ًعا (غالبًا ما يكون خاطئًا) بأن هناك نقص ىف أماكن انتظار
السيارات ىف الشوارع ،مام يتسبب ىف إضاعة مختلف الجهود
واالستثامرات ،كام يتسبب ىف اإلرشاد الخاطئ للعديد من جهود
سياسات انتظار السيارات ىف الشوارع ،مبا ىف ذلك املتطلبات
املفرطة للحد األدىن لالنتظار (.)31
ليس من الرضورى ل ُنهج تحديد األسعار األخرى أن يقلل من نسبة
امتالء أماكن االنتظار ىف الشوارع وال من آثارها الجانبية السلبية،
مام يعرض لخطر اعتبار التسعري فكرة فاشلة (حتى وإن تم إحراز
نجاح ىف تحقيق أهداف أخرى إلدارة أماكن انتظار املركبات ،مثل
ارتفاع معدل التبادل ،واالستخدام الصحيح ملرافق االنتظار،
والرتتيبات الفعلية املنظمة النتظار املركبات).
أصبح من السهل والرخيص قياس نسبة إشغال أماكن انتظار
املركبات (أنظر القسم .)7.3
أثبتت الخربة أنه ميكن لتعديل األسعار أن يخفف من نسبة امتالء
أماكن انتظار املركبات ،كام ميكن لهذه التعديالت التدريجية أن
تضع نسب اإلشغال ىف النطاق املطلوب ،وتحافظ عليهم من
التغري باعتامد طرق مؤكدة النتائج.
تعد نسب اإلشغال الشديد والضعيف معيا ًرا بسيطًا وبديهيًا ،حيث
يسهل تفسريه للعامة.
تضيف تعديالت األسعار املبنية عىل معيار اإلشغال قد ًرا جيدًا
من االستجابة ىف أسعار أماكن انتظار السيارات ىف الشوارع ،وذلك
لتغيري رشوط العرض والطلب ألماكن االنتظار.

الشكل  72أ ،ب :خرائط لتعديالت األسعار لعام  2014لفرتىت الصباح ومنتصف النهار ىف إطار نهج تحديد رسوم انتظار املركبات ىف الشارع ىف كالغارى والذى
يستهدف اإلشغال واملناطق السلسة © http://www.calgaryparking.com
( )31أنظر كتاب « »Parking Managementلليتامن
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املربــع  :14الخطــوات املتبعــة لتحديــد رســوم انتظــار الســيارات بالشــوارع بنــا ًء عــى «اســتهداف نســب إشــغال
محــددة ألماكــن االنتظــار ىف مســاحات محــدودة»
 nإجراء مسح تفصيىل لتحديد نسبة أماكن االنتظار املشغولة ىف املنطقة املستهدفة.
 nتحديــد الرســوم املبدأيــة لــكل مربــع باملنطقــة باســتخدام «خرائــط اإلشــغال» الخاصــة باملنطقــة وتحديــد رســوم االنتظــار ىف كل ســاعة
مــن ســاعات اليــوم.
 nيشري مصطلح «حدود املناطق املحتملة» ىف السياق الحاىل إىل املواقع التى توجد بها مستويات إشعال مرتفعة تستمر لعدة ساعات.
 nينبغــى االســتناد إىل تلــك الحــدود املحتملــة ،جنبًــا إىل جنــب مــع الحــدود «الطبيعيــة» (األنهــار ،الطــرق الرسيعــة ،إلــخ) لتحديــد
مناطــق التقســيم املبدئيــة والرســوم الخاصــة بــكل منهــا ،عــى أال تقــل مســاحة املنطقــة عــن 200م ×200م وال تزيــد عــن 2كم×2كــم.
 nواآلن ينبغى أن تكون لكل منطقة أمناط موحدة نسب ًيا من مستوى اإلشغال اليومى داخل شوارعها.
 nتحديد الساعات املبدأية لفرض الرسوم (ميكن أن تختلف تلك الساعات من منطقة إىل أخرى).
 nإذا كانــت املنطقــة تفــرض رســو ًما بالفعــل عــى انتظــار الســيارات بالشــوارع ،تكــون الســاعات املبدأيــة ىف تلــك الحالــة هــى نفســها التــى
كان معمــوالً بهــا.
 nإذا مل تكــن املنطقــة تفــرض رســو ًما عــى انتظــار الســيارات مــن قبــل ،ينبغــى أن يظــل انتظــار الســيارات مجان ًيــا بشــكل مبــدأى خــال
األوقــات التــى أســفر املســح الــذى أجــرى لتحديــد نســبة أماكــن االنتظــار املشــغولة باملنطقــة عــن أن نســبة إشــغالها كانــت أقــل مــن
النســبة املســتهدفة بالرســوم.
 nتجــرى تعديــات الحقــة عــى الرســوم ملــد ف ـرات فــرض الرســوم لتشــمل أوقــات مبكــرة أو متأخــرة أكــر أو حتــى ف ـرات مبيــت الســيارات
بأماكــن االنتظــار متــى كشــفت املســوح أن نســب اإلشــغال خــال تلــك األوقــات باملنطقــة أصبحــت أعــى مــن النســبة املســتهدفة بالرســوم.
 nتحديد أيام األسبوع وعطالت نهاية األسبوع (لفرض قيم مختلفة للرسوم).
 nتختلف أمناط اإلشغال خالل أيام محددة من األسبوع (أيام األسبوع وعطالت نهاية األسبوع).
 nوميكن حتى تقسيم عطلة نهاية األسبوع املمتدة ليومني إذا كانت أمناط الطلب تختلف للغاية ىف اليوم األول من العطلة عن يومها الثاىن.
 nتحديد مستويات الرسوم املبدأية.
 nإذا كانــت املنطقــة تفــرض رســو ًما عــى انتظــار الســيارات بالفعــل ،ينبغــى أن تكــون مســتويات الرســوم املبدأيــة هــى ذاتهــا الرســوم
املعمــول بهــا فعليًــا.
 nإذا مل تكــن املنطقــة تفــرض رســو ًما عــى انتظــار الســيارات ،ينبغــى اختيــار رســم مبــدأى زهيــد للمنطقــة بأكملهــا .وينبغــى أن تكــون
قيمــة هــذا الرســم «صفــر» إذا كانــت حالــة «امتــاء أماكــن االنتظــار إىل حــد التشــبع» تحــدث ىف مربعــات بعينهــا فحســب .أمــا إذا كانــت
تلــك الحالــة منتــرة عــى نطــاق واســع ،ينبغــى أال تكــون القيمــة املبدأيــة للرســوم تســاوى «صفــر».
 nوضع جدول زمنى إلجراء استعراضات دورية للرسوم بنا ًء عىل االستعراضات املنتظمة لبيانات اإلشغال:
 nتحديد زيادة بسيطة ميكن إضافتها للرسوم عند تعديلها بنا ًء عىل نتائج االستعراضات.
 nتعديــل تخفيضــات (أو زيــادات) الرســوم بــكل منطقــة حــال انخفــض (أو ارتفــع) معــدل اإلشــغاالت خــال الســاعات الخاصعــة للرســوم
عــن النســبة املســتهدفة .وبخــاف ذلــك ،تبقــى الرســوم كــا هــى.
 nإجــراء عــدة اســتعراضات بصفــة متكــررة بشــكل مبــدأى (مثــال :اســتعراض ربــع ســنوى) .وميكــن إجــراء التعديــات عــى فــرات أكــر
تباعــدًا بعــد ذلــك بعــد اســتقرار غالبيــة الرســوم (مثــال :مــرة ســنويًا).
ٍ
 nاالســتعداد لتعديــل حــدود املناطــق متــى لــزم األمــر حــال أصبحــت أمنــاط اإلشــغال ىف جــزء مــا مــن املنطقــة مختلفــة اختالفًــا جوهريًــا
عــن األمنــاط الســائدة ىف باقــى أج ـزاء املنطقــة.
 nوباملثــل ،يلــزم االســتعداد لتعديــل ســاعات فــرض الرســوم حــال ثبــت أن هنــاك ف ـرات أخــرى خــاف ســاعات فــرض الرســوم تعــاىن مــن
إشــغاالت مســتمرة مبعــدالت ترتفــع عــن الحــد األقــى للنســبة املســتهدفة.
فرض رسوم متباينة بحسب التوقيت
ىف حــال كانــت هنــاك مناطــق محــددة تشــهد اختالفــات كبــرة ىف معــدالت اإلشــغال عــى مــدار مختلــف الفــرات اليوميــة لفــرض الرســوم،
رمبــا يلــزم حينهــا فــرض رســوم متباينــة عــى مــدار اليــوم بنــا ًء عــى التوقيــت:
 nينبغــى تحديــد الفــرات الزمنيــة املبدأيــة لفــرض رســوم متباينــة (إن وجــدت) عــى مــدار اليــوم باالســتناد بشــكل رئيــى إىل أمنــاط
االنتظــار التــى تتكــرر ىف فــرات زمنيــة بعينهــا بحســب نتائــج مســوح اإلشــغاالت.
 nميكــن – داخــل املنطقــة الواحــدة – عــى ســبيل املثــال فــرض رســوم مختلفــة عــى االنتظــار ىف فــرة الصبــاح ،وســاعات فــرة الغــداء،
ومنتصــف فــرة الظهــرة ،وفــرة املســاء ،وســاعات املبيــت.
 nوعىل النقيض من ساعات فرض الرسوم ،ينبغى أال تختلف بدايات /نهايات تلك الفرتات من منطقة إىل أخرى.
 nتسمح االستعراضات الالحقة للرسوم بفرض رسوم مختلفة لكل منطقة ولكل فرتة زمنية عىل مدار اليوم.
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عاد ًة ما تظهر مامرسات التقدير املؤقت لنسب اإلشغال املستهدفة
بشكل تدريجى:
 nتنترش بالفعل صورة غري منهجية من صور «خطط استهداف نسب
إشغال محددة» (انظر الجدول .)14
 nعاد ًة ما تبدأ غالبية تلك الحاالت بأمور مثل نهج «التقدير الفطن»
(أول نهج مذكور ىف الجدول  )13أو سياسة االنتظار املجاىن .ويعنى
ذلك أن هناك رسم موحد (يساوى هذا الرسم صفر ىف أغلب
األحوال) مفروض عىل منطقة كبرية وأن هذا الرسم مل يخضع
للتعديل ىف املاىض سوى فيام ندر.
 nعاد ًة ما تخضع املناطق املزدحمة التى تعاىن من مشكالت جادة
فيام يتعلق بامتالء أماكن االنتظار بها إىل حد التشبع (ىف ظل الرسم
املفروض) إىل سلسلة من الدراسات التى تسعى للتوصل لحلول
إلدارة انتظار السيارات.
 nيسند إجراء تلك الدراسات ىف املعتاد إىل استشاريني ىف مجال انتظار
السيارات أو أخصائيى انتظار السيارات باملؤسسات املعنية ،والذين
عاد ًة ما يقرتحون رفع قيمة الرسوم ىف املواقع األكرث تشب ًعا فحسب،
مام يعكس االتجاه السائد ىف أوساط املتخصصني ىف انتظار السيارات

والذين يرون أنه من غري املنطقى فرض رسوم تتسبب ىف امتالء اماكن
االنتظار عن آخرها أو فراغها كليةً.
 nوميكن أن تصدر سلسلة من قرارات رفع الرسوم عىل املستوى املحىل
بهدف الحد من امتالء أماكن انتظار السيارات بالشارع إىل حد التشبع
محل ًيا مام يتسبب ىف تأثري مقارب لألساليب األكرث منهجية املعتمدة عىل
استهداف نسب إشغال محددة .ومع ذلك ،ال ننىس أن تلك املامرسات
تعتمد عىل االستخدام املؤقت لنسب اإلشغال وال تعتمد عىل أسلوب
منهجى وواضح الستهداف نسب اإلشغال املطلوبة .كام أن قرارات تحديد
الرسوم ال ترتبط بشكل واضح مبعايري موضوعية لنسب اإلشغال ،ولكنها
تصدر باألحرى كقررات إدارية أو تصدر من جانب املسؤولني املنتخبني
وكث ًريا ما تدخل فيها اعتبارات أخرى عديدة إىل جانب نسب اإلشغال.
يعرض الجدول ( )14أمثلة للمدن الكربى حيث تعتمد واحدة أو أكرث
من الحكومات املحلية عىل نهج استهداف نسب إشغال محددة
بصورة أكرث جدية:
 nتعتمد بعض الحكومات عىل استهداف نسب إشغال محددة داخل
مناطق صغرية.

املربــع  :15التحســن التدريجــى للنهــج القائــم عــى اســتهداف نســب إشــغال محــددة ىف مســاحات محــدودة:
الحــى الصينــى مبدينــة ســياتل
تتبــع مدينــة ســياتل النهــج القائــم عــى اســتهداف نســب إشــغال محــددة ىف مســاحات محــدودة لتحديــد التعديــات الــازم إدخالهــا عــى
رســوم انتظــار الســيارات بالشــوارع .ويبلــغ نطــاق نســب اإلشــغال املســتهدفة .70-85%
وتوضــح تجربــة الحــى الصينــى باملدينــة األمريكيــة ســياتل أنــه غالبًــا مــا تكــون هنــاك حاجــة إىل إدخــال تحســينات تدريجيــة عنــد اتبــاع هــذا
النهــج؛ إذ أصبــح لزا ًمــا عــى املدينــة الحقًــا تقســيم املنطقــة إىل جزئــن وفــرض رســوم متباينــة تختلــف باختــاف توقيــت االنتظــار.
كان الحــى الصينــى عبــارة عــن منطقــة واحــدة عندمــا أمــر املســؤولون مبــد فــرة فــرض الرســوم حتــى املســاء (مــن 5:00م حتــى 8:00م) ىف  .2011وىف
بدايــة األمــر كانــت الرســوم املفروضــة عــى االنتظــار ىف الفــرة املســائية هــى ذاتهــا املفروضــة عــى االنتظــار ىف الفــرة الصباحيــة ( 2.50دوالر أمريــى).
(وخصوصــا املطاعــم)،
ولقــى قــرار متديــد فــرة فــرض الرســوم معارضــة رشســة مــن أصحــاب األعــال التجاريــة عــى املســتوى املحــى
ً
وادعــى العديــدون أن الكثــر مــن الخســائر لحقــت بأعاملهــم جــراء هــذا القــرار .وىف أعقــاب عمليــة مراجعــة الرســوم التــى أجرتهــا إدارة
ســياتل للنقــل واملواصــات ىف فربايــر  ،2013أعلــن محافــظ املدينــة عــن بضعــة تغيــرات كالتــاىل:
 nتقســيم منطقــة فــرض الرســوم إىل منطقتــن ،وهــا وســط الحــى الصينــى (وهــو أكــر األج ـزاء ازدحا ًمــا ىف منطقــة املطاعــم بالحــى الصينــى)
وأط ـراف الحــى الصينــى.
 nفــرض رســوم متباينــة للفرتتــن الصباحيــة واملســائية ىف منطقــة وســط الحــى الصينــى .وكانــت هــذه هــى املــرة األوىل التــى تقــرر فيهــا
منظومــة تحديــد الرســوم بســياتل فــرض رســوم متباينــة بحســب التوقيــت .وىف أعقــاب عمليــة مراجعــة الرســوم التــى أجرتهــا املدينــة عــام
 ،2014تقــرر فــرض رســوم عــى انتظــار الســيارات ىف منطقــة وســط الحــى الصينــى تبلــغ  3دوالر أمريــى للســاعة خــال الفــرة الصباحيــة
(8:00ص5:00-م) و 1.50دوالر أمريــى خــال الفــرة املســائية.
 nوعادت الرسوم املفروضة عىل أطراف الحى الصينى خالل الفرتة املسائية إىل «صفر».
ومــا ســبق يتضــح أن منطقــة فــرض الرســوم املبدأيــة ىف الحــى الصينــى كانــت كبــرة للغايــة وتشــهد أمناطًــا متباينــة للغايــة فيــا يتعلــق مبعــدالت
إشــغال أماكــن االنتظــار (وال ســيام خــال الفــرة املســائية) .ومــن ث ـ ّم فــإن تقســيم املنطقــة إىل جزئــن ســاعد عــى حــل املشــكلة.
وكانــت هنــاك مشــكلة أخــرى تتمثــل ىف أن الرســوم املفروضــة عــى انتظــار الســيارات كانــت مناســبة للفــرة الصباحيــة ،ولكنهــا مل تكــن كذلــك أب ـدًا
– حتــى ىف منطقــة وســط الحــى الصينــى – ىف الفــرة املســائية التــى تقــل فيهــا معــدالت اإلشــغال .وســاعد فــرض رســوم متباينــة خــال اليــوم بحســب
التوقيــت (مــع فــرض رســوم أقــل عــى انتظــار الســيارات خــال الفــرة املســائية ىف منطقــة وســط الحــى الصينــى) عــى حــل تلــك املشــكلة.
وميكن معرفة نتائج تلك التغيريات من خالل النواتج التى أسفر عنها أحدث مسح أجرته املدينة (بعد التغيريات التى أدخلت ىف .)2013
 nبلـ�غ معـ�دل إشـ�غال سـ�احات انتظـ�ار السـ�يارات ىف السـ�اعة السـ�ابعة مسـ�ا ًء مبنطقـ�ة وسـ�ط الحـ�ى الصينـ�ى  77%ىف  .2014وتقــع تلــك النســبة
ىف حــدود النطــاق املســتهدف بالرســوم املســائية الجديــدة التــى تبلــغ  1.50دوالر أمريــى.
 nبلــغ معــدل إشــغال ســاحات انتظــار الســيارات ىف الســاعة الســابعة مســا ًء بأطـراف الحــى الصينــى  %70ىف  .2014وتصنــف تلــك النســبة إىل حــد
مــا كنســبة إشــغال منخفضــة للغايــة رغــم عــدم فــرض أى رســوم خــال تلــك الفــرة (الرســوم = صفــر).
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 nوتتبنى العديد من الحكومات سياسة واضحة الستهداف نسب
إشغال محددة ألماكن االنتظار ىف مساحات محدودة.
 nويبدو أن العديد من األماكن املذكورة ىف الجدول ( )14تقرتب من
سياسة «استهداف نسب إشغال محددة» بصورة مؤقتة كام سبق
وذكرنا أعاله.
ميكن اتباع نهج مامثلة (تعدل عىل النحو املالئم) عند تحديد
الرسوم الخاصة مببيت السيارات ىف الشارع:
 nيعد منع االزدحام الناجم عن امتالء أماكن االنتظار من العنارص
التى ال تحظى بأهمية كربى ىف حالة مبيت السيارات مثلام هو الحال
ىف حالة انتظار السيارات أثناء النهار.
 nورغم ذلك يظل السعى ملنع التشبع املفرط لألماكن التى تقف
فيها السيارات بالشارع طوال فرتة الليل حتى الصباح من األهداف
املفيدة للغاية.
 nميكن االعتامد عىل نسب اإلشغال املستهدفة لتحديد التعديالت
الالزم إدخالها عىل الرسوم املفروضة عىل الحاالت العارضة

ملبيت السيارات بالشارع .وىف حال كانت هناك رسوم بالفعل عىل
انتظار السيارات خالل فرتة النهار ،يصبح حينها فرض رسم إضاىف
عىل الحاالت العارضة ملبيت السيارات بالشارع أم ًرا أيرس نسبيًا.
وميكن أن تستند التعديالت التى تجرى عىل الرسوم املفروضة عىل
الحاالت العارضة ملبيت السيارات بالشارع إىل معدالت اإلشغال
ذات الصلة (ىف جوف الليل).
 nوىف حالة املدن التى متنح لألهاىل تصاريح النتظار السيارات ىف
الشوارع ،رمبا ال تكون معدالت اإلشغال هى األساس األفضل
لتحديد التعديالت الالزم إدخالها عىل أسعار التصاريح.
 nوبدالً من ذلك ،ينبغى أن يكون عدد التصاريح محدودًا (بحيث ال
يتخطى السعة املتاحة) .كام ينبغى تحديد مثن تلك التصاريح بنا ًء
عىل حجم الطلب عىل التصاريح (من املشرتين املؤهلني) .وىف
حال ظهرت قامئة انتظار إلصدار التصاريح ىف منطقة ما ،يعنى
هذا رضورة زيادة مثن التصاريح ىف تلك املنطقة زيادة طفيفة أثناء
املراجعة القادمة لقيمة التصاريح.

جدول  :14أمثلة عن أهداف اإلشغال بالنسبة لتحديد قيمة رسوم انتظار السيارات ىف الشارع
املواقع
أمسرتدام

أنواع استهداف اإلشغال املتبعة عند
تحديد قيمة الرسوم
غري منهجية مع املناطق البسيطة

بودابيست

يحتمل أن تكون منهجية مع املناطق
البسيطة

دبلن

غري منهجية مع املناطق البسيطة

تايبى[]1

شبه منهجية مع املناطق البسيطة

فانكوفر

يحتمل أن تكون منهجية لكن مع املناطق
الصغرية

وافرىل (والعديد من املناطق
املحلية األخرى ىف أسرتاليا)

غري منهجية لكن متأثرة بشدة بنسبة
اإلشغال
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التفاصيل/التعليقات
حددت أمسرتدام الداخلية قيمة رسوم انتظار السيارات ىف الشارع
عىل أساس املناطق البسيطة ،ويقال أن نسبة اإلشغال هى
املعيار األساىس بالنسبة للمناطق وقيمة رسوم االنتظار فيها كام
أن بعض املناطق لديها ساعات محددة مقيمة
ينبغى أن يكون متوسط اإلشغال ملنطقة ما  70%أو أكرث حتى يسمح
بانتظار السيارات ىف الشارع .يقال أن مساحات االنتظار تصنف عىل
أساس نسبة اإلشغال :أقل من  70%و من  70%-80%وأعىل من .90%
ال يتضح كيف تسري العملية ممنهجة ولكن يبدو أن تلك التصنيفات
هى مرشد مستوى «عامل املضاعفة» (الخاص برسوم املواصالت
العامة) الذى ينتج عنه قيمة رسوم االنتظار ىف كل منطقة ،كام تؤثر
نسبة اإلشغال أيضاً عىل تعديالت حدود املنطقة املقصودة.
تصنف أسعار مناطق االنتظار ىف دبلن عىل أنها منطقة تتميز بارتفاع
شديد للطلب (باللون األصفر) و منطقة تتميز بارتفاع الطلب (باللون
األحمر) ومنطقة تتميز بارتفاع الطلب – أيام األحد (باللون األبيض)
ومناطق تتميز بالطلب املتوسط (باللون األخرض) ومناطق تتميز
بالطلب املنخفض (باللون الربتقاىل) وقرى الضواحى (باللون األزرق).
بالرغم من عدم تحديد قيمة الرسوم منذ عام  ،2008تقرتح تلك
التصنيفات أن نسبة اإلشغال تعترب عنرص مؤثر عىل حدود املناطق
املقصودة وتحديد قيمة رسوم االنتظار فيها.
تستخدم عملية تحديد قيمة الرسوم هدف اإلشغال الواضح (من
 .)80% - 50%تدفع حركة تغري نسبة اإلشغال عن هذا املتوسط
عروض تعديل قيمة الرسوم (بالنسبة لكال االنتظار ىف الشارع وىف
مرافق انتظار السيارات) ،لكن تخضع تلك العروض للمفاوضات
واملوافقات السياسية .بالرغم من ذلك تبلغ قيمة الرسوم حالياً أعىل
قيمة ىف املواقع عالية الطلب وتبلغ قيمة أقل ىف املواقع منخفضة
الطلب .تتم مراجعة قيمة الرسوم كل ستة أشهر.
توضح خارطة انتظار السيارات ىف فانكوفر بكندا متغريات قيمة الرسوم
بناءا ً عىل تحديدها مبقياس دقيق أو املناطق شديدة الصغر[.]2
تتحدد تلك الرسوم عىل أساس طلب انتظار السيارات الواضح (مفرتض
أن يكون ذلك بجانب هدف اإلشغال من وراء الستار).
تتميز هذه البلدية بالرشق الداخىل من مدينة سيدىن بأسعار للمرت تختلف
حسب الوقت واملوقع (أحياناً عرب املسافات القصرية) .تسمح السياسة
املوضوعة لتحديد الرسوم عىل أن «تزيد أو تحقق أعىل فائدة من
استخدام/طلب لألصول/للتسهيالت .يأىت ذلك مبوجب «املبدأ (ه) من
تحديد قيمة الرسوم» الخاصة باملجلس والذى يقر «بتحديد قيمة الرسوم
لهذا املنتج/هذه الخدمة بناءا ً عىل الرجوع إىل أسعار السوق»]3[.

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

املواقع
أوكالند[]4

أنواع استهداف اإلشغال املتبعة عند
تحديد قيمة الرسوم
منهجية مع املناطق البسيطة ومع بعض
الرسوم املحددة لوقت محدد من اليوم

كالغارى[]5

منهجية مع املناطق البسيطة و الرسوم
املحددة لوقت محدد من اليوم

مدينة ريدوود

منهجية مع املناطق البسيطة

روتردام

منهجية مع املناطق البسيطة (لكن
الصغرية) و الرسوم املحددة لوقت محدد
من اليوم

سياتل[]6

منهجية مع املناطق البسيطة (وبدايات
الرسوم املحددة لوقت محدد من اليوم)

لوس أنجولوس (املناطق
التى تخضع للتجريب بحديقة
أكسربيس)[]7

منهجية ودقيقة مع املناطق شديدة
الصغر ،تعديالت متكررة لقيمة الرسوم
والرسوم املحددة لوقت محدد من اليوم

سان فرانسيسكو (املناطق
التى تخضع للتجريب بحديقة
سان فرانسيسكو)

منهجية ودقيقة مع املناطق شديدة
الصغر ،تعديالت متكررة لقيمة الرسوم و
الرسوم املحددة لوقت محدد من اليوم

التفاصيل/التعليقات
منذ عام  2013كام لدى أوكالند املركزية ثالث مناطق محددة القيمة،
ويجوز أن ترتفع أو تنخفض قيمة الرسوم كل  3أو  6أو  12شهر
(حسب املوقع) بناءا ً عىل الهدف ما بني  70-90%من نسبة اإلشغال.
يجوز أيضاً تطبيق أعىل قيمة للرسوم عىل أوقات محددة من اليوم ىف
املناطق التى تحتاج إىل ذلك وأزيلت الحدود الزمنية بتلك املناطق.
منذ عام  2014يتم إعداد مراجعة سنوية لقيمة رسوم االنتظار ىف الشارع
باستخدام البيانات التى تقدمها النظم اآللية للدفع .ترتفع قيمة الرسوم
ىف الساعة أو تنخفض مبعدل  0.25دوالر أمريىك ىف املناطق التى تخرج
منها نسبة اإلشغال عن متوسط الهدف ما بني  .50-80%عادة ما تكون
مناطق الرسوم املحددة  500م بحجم  500م ،واألوقات املحددة من
اليوم واملحددة الرسوم هى :أيام األسبوع 09:00-11:00 :و11:00-
 13:30و 13:30-15:30و 15:30-18:00وأيام السبت 9:00-18:00
بدأت مدينة ريدوود (التى تقع بشبه جزيرة سان فرانسيسكو) استهداف
نسبة اإلشغال  85%من خالل تحديد قيمة الرسوم ىف عام  .2005يتم
تعديل قيمة الرسوم ىف كل منطقة عىل األقل مرة واحدة سنوياً بقيمة
خمس وعرشون سنت .تعتمد البيانات املقدمة عىل استبيانات اإلشغال.
منذ عام  1999تبنت روتردام منهجية تحديد قيمة رسوم انتظار
السيارات املعتمد عىل نسبة الطلب .تجرى تعديالت سنوية عىل قيمة
الرسوم التى تستهدف ما بني  60-80%من اإلشغاالت .أما املناطق
الصغرية (التى تبدو فيها قيمة الرسوم تختلف حسب مقياس غاية ىف
الدقة) .عدلت إجراءات التعديل بنسبة بسيطة ىف عام  2012نظرا ً ألن
التعديالت البسيطة املتكررة كان ينظر إليها عىل أنها غري رضورية.
تبلغ نسبة اإلشغال املستهدف ما بني  .70-85%كانت مبدئياً املناطق
كبرية جدا ً ومل تكن هناك اختالفات ىف الرسوم املحددة لوقت محدد
من اليوم .شملت بعض التطورات اإلضافية التى أجريت ىف عام 2014
فصل املنطقة وتقديم فكرة التفرقة بني تحديد قيمة رسوم محدودة
لوقت محدد من اليوم (أنظر املربع .)15
تعترب حديقة أكسربيسعالمة مسجلة بلوس أنجولوس مرشوع تجريبى
يتم ىف بعض مناطق لوس أنجولوس .يتم تعديل قيمة رسوم املناطق
شديدة الصغر (أوجه البلوكات) كل  4-6أسابيع بناءا ًعىل هدف اإلشغال
ما بني  70-90%والبيانات التى تنتج عن املجسات الالسلكية بصفة
مستمرة .تعتمد قيمة الرسوم املختلفة عىل الوقت املحدد من اليوم:
(أربع فرتات :الصباح – من اإلثنني – الجمعة قبل الساعة  ،11:00الظهرية
– من اإلثنني -الجمعة من الساعة  11:00إىل  ،16:00بعد الظهرية من
اإلثنني -الجمعة بعد الساعة  16:00وأيام السبت جميع ساعات اليوم).
تستخدم آلية تحديد قيمة رسوم االنتظار التى تستجيب للطلب
الخاصة بتجريب حديقة سان فرانسيسكو هدف إشغال يبلغ
ما بني  .60-80%مبدئياً كانت تستخدم البيانات التى تنتج عن
املجسات املركبة بالرصيف ،حالياً تستخدم البيانات التى تنتج
عن نظم تحديد قيمة الرسوم التى تحددها االستبيانات .تتميز
بشدة صغر املناطق وبالتاىل يجوز اختالف األسعار من بلوك آلخر
ىف الشارع .فرتات األوقات املحددة من اليوم :الصباح والظهرية
وبعد الظهرية .أكدت التقييامت الرسمية والعديد من الدراسات[]8
نجاح املرشوع عىل نطاق عريض بالرغم من وجود الكثري من
الجدل حول التداعيات املفصلة]9[.

(هوامش الجدول رقم )14
[]1
[]2
[]3
[]4
[]5
[]6
[]7
[]8
[]9

Barter, Parking Policy in Asian Cities, p. 35
Alan Durning, ‘There’s a Place for Us’, Sightline Daily (27 September 2013) via http://daily.sightline.org/2013/09/27/theres-a-place-for-us (Post 14 in his
)’!series ‘Parking? Lots
�Waverly City Council’s parking policies via http://www.waverley.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/2241/Pricing_Policy_Fees_and_Charges_re
vised_24_June_2013_Final_adopted_18_June_2013.pdf
	‘Matt L.’, ‘AT Confirms City Centre Parking Changes’, 19 September 2012, Auckland Transport Blog, http://transportblog.co.nz/2012/09/19/at-confirms-
city-centre-parking-changes
Barter, Calgary’s on-street parking pricing
Barter, Seattle’s street parking pricing
LA Express Park, ‘LA Express Park Meter Rate Changes for 5 May 2014’, http://www.laexpresspark.org/la-express-park-meter-rate-changes-for-may-5-2014
�Such as Adam Millard-Ball, Rachel R. Weinberger and Robert C. Hampshire, ‘Is the curb 80 % full or 20 % empty? Assessing the impacts of San Francis
co’s parking pricing experiment’, Transportation Research Part A: Policy and Practice 63 (May 2014), 76-92, http://people.ucsc.edu/~adammb/publications/Millard-Ball_Weinberger_Hampshire_2014_Assessing_the_impacts_SFPark.pdf
For example, see http://www.citylab.com/cityfixer/2014/06/does-san-franciscos-smart-parking-system-reduce-cruising-for-a-space/373351
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لسوء الحظ ،قد تؤدى القوانني أو اللوائح أو اإلجراءات اإلدارية أو
آليات تحديد الرسوم القدمية املعمول بها إىل تقييد خيارات تحديد
الرسوم عىل األجل القصري أو املتوسط.
 nإذا كانت القوانني املحلية تعرف رسوم االنتظار عىل أنها رسوم
تفرض عىل املستخدم وتفرض قيودًا عىل حجم الفائض من
متحصالت رسوم املستخدمني (بحيث تغطى املتحصالت
التكاليف فقط عىل سبيل املثال) ،سوف يؤدى ذلك إىل تقييد
خيارات تحديد الرسوم بدرجة كبرية.
 nسوف يكون من الصعب تطبيق العديد من نهج تحديد الرسوم
حال كانت رسوم االنتظار تحدد بنا ًء عىل تصويت الساسة املحليني
عىل سبيل املثال.
 nكام تصبح هناك مشكلة حال كانت قيمة الرسوم ثابتة مبوجب قرار من
مستوى حكومى رفيع (عىل مستوى الدولة أو املقاطعات أو املستوى
الوطنى) .قد يشكل هذا األمر مشكلة ىف أملانيا عىل سبيل املثال حيث
تتوىل الحكومة االتحادية تحديد أقىص قيمة رسوم ميكن أن تفرضها
املدينة عىل انتظار السيارات بالشارع ( 3يورو للساعة حال ًيا).
 nتتسبب اآلليات القدمية لتحديد الرسوم – كعدادات انتظار
السيارات غري الرقمية – ىف جعل التعديالت الدورية للرسوم أو
التباينات ىف الرسوم بحسب املساحة املشغولة والفرتة الزمنية
لالنتظار من األمور الصعبة واملكلفة .كام تجعل العدادات
امليكانيكية التى ال تقبل سوى العمالت من الفئات الصغرية من
العسري زيادة الرسوم عن حد معني.
ما الذى ميكنك فعله للتغلب عىل تلك العوائق املحيطة بتحديد الرسوم؟
 nعاد ًة ما تؤدى عدم القدرة عىل فرض رسوم مناسبة إىل دفع املسؤولني
إىل استخدام أدوات أقل فعالية إلدارة انتظار السيارات كالقيود الزمنية.
 nمن األفضل السعى إلصالح القوانني أو القيود اإلدارية التى تحول دون
فرض رسوم مناسبة.
 nعليك بتطوير آليات تحديد الرسوم التى تتبعها حال كانت تلك اآلليات
هى العائق الذى يقف أمام تطبيق سياسة أفضل لفرض الرسوم.

 6.5مخططات تحديد الرسوم
ناقشنا أعاله مستويات الرسوم (أو تحديد الرسوم) .ويعنى القسم
الحاىل بدراسة مخططات تحديد الرسوم من حيث الفرتة الزمنية
لالنتظار .عىل سبيل املثال ،تفرض بعض املدن رسو ًما تصاعدية بحيث
تكون الرسوم املفروضة عىل الساعات اإلضافية أعىل من الرسوم
املفروضة عىل ساعة االنتظار األوىل أو الثانية.
دفع الرسوم بحسب الوحدة الزمنية ،وليس بنا ًء عىل مجرد وقوف
السيارة ىف وضع االنتظار
 nإن تحديد رسوم انتظار السيارات كأداة إلدارة انتظار املركبات يتطلب
فرض الرسوم وفقًا للمدة الزمنية لالنتظار (لكل وحدة زمنية).
 nيجب تالىف فرض رسم ثابت عىل كل حالة انتظار برصف النظر عن
املدة الزمنية لالنتظار (انظر املربع .)16
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 nينبغى بدالً من ذلك تحديد الرسوم بنا ًء عىل مدة االنتظار (تحديد
رسم لكل ساعة أو دقيقة أو نصف ساعة أو يوم أو ما شابه ذلك).
تالىف إصدار اشرتاكات شهرية أو سنوية لالنتظار بالشارع ىف املناطق
واسعة النطاق
 nمبعنى آخر ،ينبغى أال تسمح التصاريح التى تصدر شهريًا أو سنويًا
سوى باالنتظار داخل املناطق املقيدة الدخول فحسب.

املربــع  :16املشــكالت املتعلقــة بفــرض رســوم
موحــدة عــى كل ســيارة ىف وضــع االنتظــار (وليــس
تحديــد الرســوم بنــا ًء عــى وحــدات زمنيــة محــددة)

لوحــظ ىف العديــد مــن املــدن التــى تتبــع نظـ ًـا ضعيفــة إلدارة
انتظــار الســيارات أنهــا تفــرض قيمــة رســوم واحــدة عــى جميــع
الســيارات التــى توجــد ىف وضــع االنتظــار بالشــارع ،بــرف
النظــر عــن الفــرة الزمنيــة التــى تســتغرقها كل ســيارة ىف وضــع
االنتظــار .عــى ســبيل املثــال ،فــإن مدينــة دكا ببنجالديــش
وغالبيــة املــدن اإلندونســية تفــرض رســو ًما موحــدة عــى
انتظــار الســيارات بــرف النظــر عــن مــدة االنتظــار.
وعــاد ًة مــا يســدد هــذا الرســم الــذى يدفــع مــرة واحــدة فقــط إىل
ســائس الســيارات إمــا عنــد الوصــول إىل مــكان االنتظــار أو عنــد
املغــادرة منــه بنــا ًء عــى األعــراف املحليــة الســائدة .ويعــد هــذا
األمــر مــن الخصائــص املشــركة ىف نظــم التحصيــل غــر الرســمية.
ورغــم بســاطة نظــام فــرض الرســوم املشــار إليــه ســابقًا ،ولكنــه ال
يتــاىش مــع أهــداف فــرض الرســوم لتحســن إدارة انتظــار الســيارات:
 nإن فــرض الرســوم عــى االنتظــار بــرف النظــر عــن مــدة انتظــار
الســيارة ال ميكــن أن يثنــى الســائقني عــن إيقــاف ســياراتهم
ىف وضــع االنتظــار لفــرات زمنيــة طويلــة (وهــو أحــد أهــم
األهــداف الشــائعة إلدارة عمليــة انتظــار الســيارات بالشــارع).
 nكــا أنــه ليــس مــن اإلنصــاف معاملــة مــن يــرك ســيارته ىف
وضــع االنتظــار ملــدة  15دقيقــة ويشــغل مســاحة مــن الشــارع
لفــرة وجيــزة مــن الزمــن املعاملــة ذاتهــا التــى يلقاهــا مــن يــرك
ســيارته ىف وضــع االنتظــار ملــدة  8ســاعات لتحتــل مســاحة كان
مــن املمكــن أن يســتفيد منهــا كثــرون غــره خــال هــذه املــدة.
 nتصبــح مســألة زيــادة الرســوم أمـ ًرا ىف غايــة الصعوبــة عنــد فــرض
رســوم ال تتحــدد قيمتهــا بحســب مــدة االنتظــار ،إذ أن هنــاك
حــد للرســوم التــى ميكننــا فرضهــا عــى الســيارات التــى تقــف ىف
وضــع االنتظــار لف ـرات وجيــزة مــن الزمــن ،مــا يضطــر معــه
املســؤولون لتحديــد قيمــة زهيــدة للحــد األقــى املســموح بــه
للرســوم عــى جميــع مــدد االنتظــار ،طاملــا أن جميــع الســيارات
تدفــع الرســم نفســه عــى اختــاف مــدد انتظارهــا.
 nتؤدى الرســوم التــى ال تتحــدد قيمتهــا بحســب مــدة االنتظــار
إىل تقويــض الجهــود املبذولــة إلدارة الزيــادات ىف قيــم الرســوم
بنــا ًء عــى الطلــب ألنــه مهــا كانــت قيمــة الرســوم التــى ميكــن
فرضهــا مــن الناحيــة السياســية بــدون وضــع مــدة االنتظــار
بعــن االعتبــار ســوف تكــون زهيــدة بالنســبة للســيارات التــى
تقــف ىف وضــع االنتظــار لف ـرات زمنيــة طويلــة.
 nال ميكــن تحديــد مســتوى الرســوم التــى تعتمــد قيمتهــا عــى
مــدة االنتظــار باســتخدام أى معيــار أداء موضوعــى.

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

 nىف بعض األحيان تقرتح املدن التى تنظر إىل رسوم انتظار
السيارات باعتبارها مصد ًرا لإليرادات (وليس وسيلة لإلدارة) إصدار
«اشرتاكات» النتظار السيارات (سداد اشرتاك سنوى للتمكن من
االنتظار ىف أى مكان باملدينة).
 nتصدر العديد من املدن اإلندونسية تلك «االشرتاكات» للحد من
مامرسات تحصيل الرسوم غري الرسمية.
 nوبالطبع فإن هذا األسلوب يرضب بعرض الحائط سياسة تحديد
رسوم االنتظار بالشارع مبا يخدم أهداف إدارة انتظار السيارات.
 nورغم ما سبق ،ميكن السامح بإصدار تصاريح انتظار لألهاىل بصفة
شهرية أو سنوية ،عىل أال تسمح تلك التصاريح باالنتظار ىف أى
بقعة خالف األماكن القريبة من املنزل املسجل للفرد.
الحفاظ عىل بساطة مخططات تحديد الرسوم التى تعتمد عىل
تحديد الرسوم لكل وحدة زمنية
 nتفرض غالبية املخططات املعنية برسوم انتظار السيارات بالشارع
رسم بسيطًا ىف الساعة (أو وحدة زمنية أخرى) .وغال ًبا ما يكون هذا
ً
هو الخيار األفضل دو ًما.
 nومع ذلك تتبنى بعض املدن مخططات معقدة مثل:
 nفرض رسوم انتظار متباينة بنا ًء عىل طول مدة االنتظار (كأن تكون
الرسوم املفروضة عىل ساعتى االنتظار الثالثة والرابعة أعىل من
تلك املفروضة عىل أول ساعتى انتظار).
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عرض فرتة انتظار مجانية مبدأية (مثال 30 :دقيقة أو ساعة).
ويساهم األسلوبان السابق ذكرهام ىف التخفيف من رسوم
االنتظار عىل الزوار الذين ميكثون لفرتات قصرية من الزمن مع
الحد من حاالت االنتظار طويلة األجل ىف الوقت نفسه.
ىف حني تطبق بعض املناطق تلك املخططات بحسن نية ،ولكن
ينبغى تجنبها بشكل عام لألسباب التالية:
عاد ًة ما تنطوى املخططات املعقدة عىل أحكام وقتية ال ميكن
إصدارها بسهولة بنا ًء عىل التقييم املوضوعى للظروف.
ينبغى توخى البساطة ىف اإلعالن عن الرسوم ،إذ تؤدى
املخططات املعقدة إىل رفع فرص الشعور بالحرية واإلحباط.
سوف تصبح تلك املخططات أكرث تعقيدًا مبراحل حال جمعها
مع أى أشكال أخرى من أشكال متايز الرسوم .ومن ث ّم سوف متثل
تلك املخططات عائقًا أمام العمل بسياسة تحديد الرسوم بنا ًء
عىل استهداف نسب إشغال محددة ىف املناطق (كام ناقشنا آنفًا
ىف القسم السابق).

 7.5مشاركة القطاع الخاص ىف فرض الرسوم عىل
االنتظار بالشارع
يرتاوح الدور الذى ميكن للقطاع الخاص أن يضطلع به ىف فرض الرسوم
عىل االنتظار بالشارع ما بني دور محدود إىل محورى كام يتضح فيام يىل:
 nدور محدود :ميكن أن ينحرص ذلك الدور مثالً ىف التوريد
األساىس للمعدات أو تقديم خدمات محددة ،مع االضطالع
مبسؤولية اإلجراءات العامة لنظام تحصيل الرسوم املعمول به
ىف املؤسسة املعنية (مثال :الهيئة املعنية بانتظار السيارات).
ولعل مدينة سان فرانسيسكو مثاالً جيدًا عىل ذلك رغم برنامج
 SFParkالطموح الذى تطبقه.
 nدور محورى :وهو ما يتمثل ىف منح عقود امتياز طويلة األجل
ومبالغ فيها إىل إحدى رشكات القطاع الخاص مقابل إدارة منظومة
انتظار السيارات بالشارع بأكملها لفرتة طويلة من الزمن .وعاد ًة
ما تحصل الحكومة ىف تلك الحالة عىل رسوم ضخمة مقد ًما.
وميكن حتى أن مينح العقد الرشكة سلطات واسعة التخاذ قرارات
مستقلة بشأن إجراء االستثامرات وتحديد الرسوم وسياسات
اإلدارة .وتعد شيكاغو من مناذج املدن التى تتبع هذا األسلوب
وتتعرض النتقادات واسعة النطاق بسببه.
 nدور معتدل :هناك العديد من النهج املتبعة لتحديد نسبة مشاركة
القطاع الخاص ىف فرض الرسوم عىل انتظار السيارات بالشارع التى
تقع ما بني طرىف النقيض املذكورين أعاله .وتتضمن غالبية تلك النهج
إبرام عقود لسنوات متعددة تكلف رشكة من القطاع الخاص بأداء
مهام تتعلق ببعض أجزاء منظومة تحصيل الرسوم أو باملنظومة
بأكملها مبوجب تلك العقود .وتتنوع تلك العقود من حيث مدى
االستثامرات الخاصة املوجهة للبنية التحتية لفرض الرسوم .وتعد
تلك الخيارات هى املحور الذى يدور حوله القسم الحاىل.
يرجى الرجوع إىل القسم ( )2-6للحصول عىل نصائح أشمل بشأن
إرشاك القطاع الخاص.
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وتذكر أن تتالىف الخيارات التى تقوض من قدرة الحكومة املحلية
عىل إدارة انتظار السيارات مبا يخدم الصالح العام مع الرتكيز عىل
األهداف الرئيسية إلدارة انتظار السيارات.
 nتعد إدارة انتظار السيارات بالشارع من مهام الحكومة األساسية.
 nومن ث ّم ينبغى تالىف عقود االمتياز طويلة األجل التى متنح لرشكات
القطاع الخاص درجة كبرية للغاية من امللكية وحرية اتخاذ القرار
بشأن انتظار السيارات بالشارع ،حتى وإن كانت الرسوم التى
تدفعها تلك الرشكات مقد ًما كبرية بصورة مغرية.
تجنب كذلك إبرام عقود حرصية مع رشكات محددة أو التعاقد عىل
نظم سداد حرصية متى أمكن ذلك:
 nمل يعد من الالزم إبرام عقود حرصية مع رشكة واحدة لتحصيل للرسوم.
 nميكن اآلن العمل بالعديد من آليات فرض الرسوم املحمولة والرقمية
الجديدة ىف الوقت نفسه ،بالتوازى مع بنية تحتية ثابتة من عدادات انتظار
السيارات .مل يعد تحصيل رسوم انتظار السيارات بالشارع من عمليات
االحتكار الطبيعى .عىل سبيل املثال ،تتعاقد مدينة تل أبيب مع ثالث
رشكات مختلفة لتحصيل رسوم االنتظار بالشارع وتتنافس تلك الرشكات
مع بعضها البعض.
 nومن شأن التنافس بني تلك الرشكات أن يؤدى إىل خفض التكاليف والحد
من مخاطر وقوع فساد.
 nإن تجنب إبرام عقود حرصية يتيح عقد مقارنات مرجعية ما بني الرشكات
ويساعد عىل توفري املعلومات الالزمة من أجل اتخاذ القرارات بشأن
العقوداملستقبلية.
احذر من العروض التى يبادر بها القطاع الخاص دون طلب من أحد.
واحرص بدالً من ذلك عىل اختيار رشكات القطاع الخاص عن طريق
العروض التنافسية:
 nينبغى عليك بدالً من ذلك أن تبذل جهودًا جادة لتحدد مسبقًا
املهام التى تتوقع البلدية من نظام تحصيل الرسوم أدائها،
باإلضافة إىل تحديد الخصائص الفنية والخدمية املطلوبة .وينبغى
أن تستند تلك املتطلبات إىل قاعدة متينة من القدرات املتقدمة
ىف مجال إدارة انتظار السيارات .ويتعني عىل الحكومة املحلية
التسلح بالقدرات املطلوبة أو السعى للحصول عىل مساعدة مهنية
متخصصة إلدارة عمليات التعاقد مع الرشكات الخاصة بطريقة
محكمة ومحرتفة.
 nوتشمل تلك القدرات ما يىل )1( :القدرة عىل التفاوض وصياغة
عقد عادل ينص عىل حقوق والتزامات كل من املتعهد والحكومة
ويشتمل عىل خيارات مالمئة ىف حالة اإلخفاق ىف استيفاء االلتزامات
املطلوبة (من جانب أى طرف) )2( ،القدرة عىل متابعة تنفيذ
العقد ،مبا ىف ذلك فحص العمليات )3( ،العمل بنظم مراجعة
محكمة للحد من مخاطر الرسقة والفساد.
تالىف العقود التى تربم عن طريق املامرسة فحسب:
 nتتسبب النهج غري التنافسية كالتعاقد باملامرسة ىف وضع عبء
ثقيل عىل الحكومة املحلية يتطلب منها الحصول عىل الكثري من
املعلومات والبيانات والتمتع بقدرات تحليلية قوية.
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املربــع  :17تعــد مســألة تقاســم اإليــرادات بــن
الحكومــة ومشــغىل ســاحات االنتظــار مــن األســئلة
املهمــة الــازم اإلجابــة عليهــا عنــد تحريــر عقــود
تحصيــل رســوم االنتظــار
تســلط تلــك املســألة الضــوء عــى أهميــة تعزيــز قــدرات
الحكومــة املحليــة وتشــجيع املنافســة بــدالً مــن االعتــاد عــى
التعاقــد باملامرســة.
ومــن شــأن املناقصــات التنافســية جعــل إيــرادات املشــغل
موضو ًعــا للمنافســة ىف عمليــة تقديــم العــروض .فــإذا كانــت
العمليــة نزيهــة وتتســم بالتنافســية الحقيقيــة ،فــإن مــن شــأن
هــذا ضــان فعاليــة التكلفــة واإلنصــاف.
وينبغــى أن متــارس عقــود املشــغلني غــر الحرصيــة املزيــد مــن
الضغــط للحفــاظ عــى انخفــاض مســتوى تكلفــة املشــغلني.
ىف حــال كان مــن الــرورى التعاقــد باملامرســة ألى ســبب
كان ،ميكــن دراســة العديــد مــن خيــارات تقاســم اإليــرادات
عــى النحــو التــاىل:
 nتحديــد نســبة ثابتــة لــكل طــرف (مثــال 50%-50% :أو
 :)60%-40%ويتســم هــذا الخيــار بالبســاطة ولكنــه
مينــح املتعاقــد حافــ ًزا لرفــع تقاريــر بإيــرادات تقــل عــن
اإليــرادات الفعليــة .وعــاد ًة مــا تفتقــر الحصــص املقرتحــة
مــن املتعاقديــن إىل أى أســاس عمــى أو منطقــى.
 nتتقديــم دفعــة ثابتــة (مــن املتعاقــد إىل املدينــة) :يتســم
هــذا الخيــار أيضً ــا بالبســاطة ويجعــل ال مغــزى مــن رفــع
التقاريــر بإيــرادات تقــل عــن اإليــرادات الفعليــة .ومــع
ذلــك ينطــوى هــذا الخيــار عــى خطــورة أخــرى تتمثــل ىف
احتامليــة جنــى املتعاقــد ألربــاح هائلــة.
 nتوأصبــح مــن املمكــن اتبــاع خيــارات أخــرى (أفضــل) بفضــل
خيــارات الســداد الرقمــى عــن طريــق الهاتــف املحمــول
والتــى تشــمل بيانــات ضخمــة عــن املعامــات .وميكــن
للمتعاقديــن بنظــام الســداد الرقمــى عــن طريــق الهاتــف
املحمــول الحصــول عــى أموالهــم بشــكل رئيــى عــن طريــق
العمــاء (وليــس املدينــة) عــن طريــق تحديــد رســوم محــددة
لــكل معاملــة .ومــن املفــرض أن يســاعد هــذا الخيــار عــى
الحــد مــن شــكوك املواطنــن وزيــادة الرتكيــز عــى الحفــاظ
عــى انخفــاض تكاليــف املعامــات (مبــا ىف ذلــك مــن خــال
اســتخدام محافــظ الهاتــف املحمــول).
ىف حــال اختيــار نظــام النســب الثابتــة ،ينبغــى تقييــم كل
حالــة بنــا ًء عــى حيثياتهــا:
 nعــى النقيــض مــن ادعــاءات بعــض املشــغلني ،ال توجــد
«مامرســة موحــدة بالقطــاع» بشــأن النســب التى ينبغــى توزيع
اإليــرادات عــى أساســها مــا بــن املشــغل والحكومــة املحليــة.
 nتحتــاج املدينــة إىل إجــراء دراســات للوضــع الراهــن
ومتابعــة الوضــع باســتمرار حتــى تتمكــن مــن تقديــر حجــم
اإليــرادات املتوقــع.
 nوىف حــال مل تتوافــر لــدى املدينــة تلــك الدراســات ،فــإن
أبســط مــا يقــال أنهــا تجــرى مفاوضــات عميــاء بــدون رؤيــة
واضحــة؛ ورمبــا يغــرى ذلــك الوضــع املتعاقديــن – ىف حالــة
العقــود املســتمرة – بتقديــم معلومــات مضللــة.
 nوحتــى ىف األحيــان التــى تتوافــر فيهــا تلــك البيانــات ،تظــل هنــاك
احتــاالت كبــرة لوقــوع الفســاد ىف حالــة التعاقــد باملامرســة.

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

 nيصبح التوصل إىل اتفاق بشأن تقاسم اإليرادات ىف تلك الحالة أكرث
صعوبة (املربع .)17
 nتساعد العروض التنافسية املحكمة عىل حل هذه املشكلة وما
يشوبها من تباين ىف املعلومات إذ ينبغى أن يكون الحفاظ عىل
حصة الرشكة املتعاقدة من اإليرادات ىف مستوى يضمن فعالية
التكلفة من محاور املنافسة األساسية ىف العروض.
 nيؤدى التعاقد باملامرسة إىل زيادة احتامليات الفساد .عىل سبيل
املثال ،حارصت مبادرة إيكوبارك املكسيكية ( )EcoParqبعض
املخاوف بشأن عدم شفافية العقود التى تربمها باملامرسة (.)32

 nعاد ًة ما ترتاوح فرتات االنتظار املسموح بها ىف تلك الحالة ما بني 3
إىل  4ساعات ىف املعتاد.
 nوعاد ًة ما يعفى حاملو تصاريح األهاىل من تلك القيود.
 nوتهدف تلك القيود إىل تيسري استيعاب أماكن االنتظار لغالبية
سيارات األصدقاء واألقارب والتجار ،مع الحد ىف الوقت نفسه من
حاالت انتظار املوظفني.

 8.5القيود الزمنية
يقصد بالقيود الزمنية اللوائح التى تحظر عىل املركبات البقاء ىف وضع االنتظار
ىف مكان ما بالشارع (أو مجموعة من األماكن أو منطقة بأكملها) ملا يتخطى فرتة
زمنية محددة (مثال 15 :دقيقة أو ساعة أو ساعتان أو ثالث أو أربع ساعات).
تنظر العديد من الحكومات املحلية إىل القيود الزمنية باعتبارها من
األمور الجذابة سياسيًا؛ إذ أن وضع قيود زمنية تفرض عىل املركبة
عدم االنتظار ألكرث من ساعة أو عدة ساعات من الخيارات التى توفر
أداة مالمئة إلدارة انتظار املركبات دون الحاجة إىل مواجهة الصعوبات
السياسية املرتبطة بفرض الرسوم.
ولعل أحد أكرث األهداف الشائعة للقيود الزمنية هو زيادة عدد
السيارات املتناوبة عىل كل ساحة انتظار (أى رفع معدل دوران
السيارات) .ويتخذ هذا األمر أشكال عدة كام يتضح فيام يىل:
 nتحديد مناطق للنزول /الركوب يسمح باالنتظار فيها لفرتات قصرية
للغاية (فرتة ال تتجاوز  10دقائق كحد أقىص).
 nتحديد مناطق لالنتظار لفرتات قصرية من الزمن للتحميل أو التفريغ
أو املهامت الرسيعة (فرتة ال تتجاوز  15-30دقيقة كحد أقىص).
 nوضع قيود زمنية ىف شوارع /أحياء التسوق (ترتاوح الفرتات الزمنية
املسموح بها من ساعة إىل ثالث ساعات ىف املعتاد) بهدف خدمة مصالح
محال البيع بالتجزئة واملطاعم واملحال الرتفيهية ىف املنطقة عن طريق
منع املوظفني من االنتظار ىف ساحات االنتظار االسرتاتيجية بالشارع
والتى يفضل استخدامها من جانب الزوار الذين ميكثون لفرتات قصرية
من الزمن ،والذين يكونوا من العمالء املتسوقني ىف األغلب.
ميكن استخدام القيود الزمنية ملنع بعض أشكال زيادة حاالت
انتظار السيارات وانتشارها إىل املناطق املحيطة:
 nمن أمثلة تلك الحاالت زيادة أعداد سيارات املوظفني املوجودة ىف وضع
االنتظار وانتشارها إىل الشوارع السكنية املحيطة باملناطق التجارية.
 nأو ترك السيارة ىف وضع االنتظار بالقرب من محطات النقل العام
الستقالل وسائل النقل.
(See Karla Casillas Bermudez, ‘Parquimetros, negocio de una sola empresa en )32
el DF’, El Universal (21 Oct. 2013), http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/parquimetros-negocio-de-una-sola-empresa-en-el-df-119441.html (in
)Spanish

الشكل  :74الوقوف والركوب ىف بنغالور © مانفريد بريثوبت

ومع ذلك ،سوف نرى أدناه أن القيود الزمنية ميكن أن تتسبب ىف
مشكالت خطرية؛ إذ أن القيود الزمنية تساعد عىل أداء مهام محددة
فقط ،وغال ًبا ما ال تكون فعالة ،وال سيام حينام يكون الطلب عىل
ساحات االنتظار مرتف ًعا .وعاد ًة ما يكون مستوى االلتزام بتلك القيود
منخفضً ا ما مل تكن هناك آليات تطبيق صارمة (وباهظة الثمن) .وتدفع
القيود الزمنية العديد من املوظفني الذين يرتكون سياراتهم ىف وضع
االنتظار إىل نقلها من موضعها كل بضعة ساعات بكل بساطة ،مام يؤدى
إىل إهدار الوقت وزيادة الحركة املرورية بال داعى وعدم خدمة أى
هدف من أهداف إدارة انتظار السيارات.
هناك العديد من اآلليات املتبعة لفرض القيود الزمنية ،ولكنها جمي ًعا
تتضمن وضع الفتات توضح الفرتات الزمنية املسموح بها لالنتظار.
 nلعل اآللية األكرث شيو ًعا – واأليرس كذلك عىل السائقني – هى
تحميل املسؤولني عن فرض القيود الزمنية مسؤولية منع انتظار
السيارات لفرتات طويلة من خالل املتابعة ورصد املخالفات.
وما عىل السائق هنا سوى ترك السيارة ىف وضع االنتظار ومحاولة
الرحيل بها الحقًا ىف الوقت املحدد.
 nهناك نهج آخر يتطلب من السائقني استخدام «قرص توقيت
االنتظار» (الشكلني  76و ،)76وهو عبارة عن قرص مصنوع من
الكرتون توجد به ساعة .ويتعني عىل السائق ضبط تلك الساعة مبا
يوضح توقيت بدء وقوف السيارة ىف وضع االنتظار .ويعد السائق
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الوثيقة الفنية رقم ( )14بشأن استدامة النقل ىف املناطق الحرضية

الشكل  :76 ،75حدود زمنية لبعض الوقت (بعضها مع تحديد رسوم االنتظار) ىف شارع ملبورن ونظام «قرص انتظار السيارات» الذى يعرض وقت الوصول
بالقرب من ستوكهومل © بول بارتر وهولغر .إلغارد عرب ويكيميديا كومونز

مخالفًا إذا مل يضع هذا القرص ىف مكان ظاهر (عاد ًة ما يوضع
القرص عىل واجهة السيارة أو ىف النافذة الجانبية) أو إذا ضبط
ساعة القرص عىل توقيت وصول مختلف عن توقيت الوصول
الفعىل أو إذا عاد مرة أخرى إىل السيارة وعدّل التوقيت أو إذا ظل
ىف وضع االنتظار لوقت أطول من الفرتة املسموح بها .وتنترش
أقراص توقيت االنتظار ىف أوروبا الغربية ولكن األصوات التى
تشجع عىل استخدامها تختفى تدريج ًيا.
 nميكن كذلك استخدام القيود الزمنية جنبًا إىل جنب مع رسوم
االنتظار (املربع  .)18عىل سبيل املثال ،ميكن تحديد الحد
األقىص املسموح به لقيمة الرسوم مبا يتامىش مع القيود الزمنية،
مع حظر متديد فرتة االنتظار عن طريق سداد رسم آخر .وميكن
أن تسهم آليات السداد الرقمية (وتحديدًا خيارات الدفع عن طريق
بيانات لوحة السيارة) كذلك ىف تيسري تطبيق تلك القيود الزمنية.
حتى وإن ساهمت القيود الزمنية ىف تحقيق معدل دوران سيارات
جيد ،من غري املستبعد امتالء أماكن االنتظار إىل حد التشبع ووقوع
املشاكل كنتيجة لذلك:
 nحتى وإن ساعدت القيود الزمنية عىل تلبية األهداف املتعلقة
مبعدل دوران السيارات وكان هناك التزام حقيقى بتلك القيود،
فإن ارتفاع الطلب عىل ساحات االنتظار قد يتسبب ىف ارتفاع
معدالت إشغال مواقف االنتظار .وبالتاىل تجد أنه حاملا تغادر
سيارة ما ساحة االنتظار ،تدخل أخرى عىل الفور وتحتل مكانها.
 nومن ث ّم فإن فرض قيود زمنية عىل االنتظار املجاىن بالشارع ال
مينع اآلثار السلبية الناتجة عن امتالء أماكن االنتظار إىل حد التشبع
(مثال :الحركة املرورية املتولدة عن السيارات التى تسري بحثًا عن
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مكان لالنتظار ،االنتظار الخاطئ ،االنتظار املزدوج – «القسم
.)»2-4
 nوقد يؤدى تقليص الفرتة الزمنية املسموح بها إىل تحسني الوضع
قليالً عن طريق منع انتظار بعض السيارات أو دفعها للجوء
لخيارات أخرى .ورغم ذلك ،عاد ًة ما تصل درجة امتالء أماكن
االنتظار ىف الشوارع املزدحمة إىل حد ال يستبعد معه أن تتسبب
سياسة تقليص الفرتة الزمنية لالنتظار ىف املزيد من املشكالت.
 nعىل سبيل املثال ،يؤدى فرض قيود زمنية مدتها ساعة أو أقل ىف
شوارع التسوق إىل جعل زيارات التسوق غري مجدية ،وعدم دعم
محال البيع بالتجزئة ،وزيادة احتامالت شعور السائقني بالحنق
واإلحباط ،واتباع آليات باهظة الثمن لتطبيق القيود الزمنية،
واملخاطرة مبواجهة ردود فعل غاضبة.
تتجىل أبرز عيوب القيود الزمنية ىف صعوبة تطبيقها وارتفاع تكلفة
آليات التطبيق:
 nعاد ًة ما يكون مستوى االلتزام بالقيود الزمنية متدنيًا .وتشري نتائج
الدراسات التى أجريت ىف هذا الصدد إىل أن  40-60%من السيارات
متكث ىف أماكن االنتظار املجاىن بالشارع لفرتات تتخطى الفرتة
()34
الزمنية املسموح بها.

()33
()34

Rye, Parking Management
�Rachel Weinberger, J. Kaehny, and M. Rufo, ‘U.S. Parking Policies: An Over
view of Management Strategies’, Report for the Institute for Transportation
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املربــع  :18ىف حــال فــرض الرســوم عــى انتظــار
الســيارات بالشــارع ،هــل مــن األفضــل تحديــد
فــرات زمنيــة كذلــك لالنتظــار؟

هنــاك بعــض األســباب التــى تدعونــا لإلجابــة بــا عــى هــذا
الســؤال:
 nتــا يســاعد تحديــد فــرات زمنيــة لالنتظــار عــى تحقيــق
أى هــدف إضــاىف إذا نجــح نظــام الرســوم وحــده ىف منــع
الوصــول إىل حالــة التشــبع (القســم .)5-5
 nوىف هــذه الحالــة ،يــؤدى فــرض ف ـرات زمنيــة محــددة إىل
تقليــص املــدة التــى يفضــل أصحــاب الســيارات االنتظــار
خاللهــا بــدون داعــى.
 nوىف جميــع األحــوال ،فــإن الجمــع مــا بــن سياســتى تحديــد
فــرات زمنيــة لالنتظــار وفــرض رســوم عــى االنتظــار
يعنــى خســارة السياســة األوىل ملزيتهــا السياســية كبديــل
لفــرض الرســوم.
 nكــا يــؤدى الجمــع مــا بــن السياســتني إىل خلــق
مجموعــة معقــدة ومربكــة مــن اللوائــح .وبرهنــت
التجربــة أن ســائقى الســيارات يختلــط عليهــم األمــر
ويظنــون أنــه باعتقادهــم دفــع املزيــد مــن الرســوم
لتمديــد فــرة االنتظــار.
ورغــم مــا ســبق ،يــرى البعــض وجــود أســباب قويــة
تدفعهــم للموافقــة عــى الجمــع مــا بــن سياســتى
تحديــد الفــرات الزمنيــة وفــرض الرســوم كــا يتبــن
فيــا يــى:
 nعــى أرض الواقــع ،عــاد ًة مــا تخفــق سياســة فــرض
الرســوم عــى انتظــار الســيارات بالشــارع ىف منــع امتــاء
ســاحات االنتظــار إىل حــد التشــبع (وال ســيام ىف األماكــن
األكــر ازدحا ًمــا وأوقــات الــذروة).
 nومــن ثــ ّم يرجــح البعــض تحديــد فــرات زمنيــة
لالنتظــار مبــا يســاعد عــى األقــل عــى زيــادة عــدد
الســيارات املتناوبــة عــى كل ســاحة انتظــار والحــد
مــن انتظــار الســيارات لفــرات طويلــة ىف املواقــع
ا لحيو يــة .
 nباإلضافــة إىل مــا ســبق ،يعــرض الكثــرون عــى االعتــاد
عــى فــرض الرســوم فحســب لتقييــد إمكانيــة اســتخدام
ســاحات االنتظــار ،وبالتــاىل فــإن الجمــع مــا بــن سياســتى
فــرض الرســوم وتحديــد فــرات زمنيــة لالنتظــار يتيــح
فــرض رســوم أقــل نســبيًا عــا كانــت لتكــون عليــه ىف
الحــاالت األخــرى.
يــرى منــارصو فــرض الرســوم املعاديــن لتحديــد فــرات
زمنيــة مــا يــى:
 nإن الرســوم املفروضــة ليســت فعالــة .وحتــى مــع تحديــد
فــرات زمنيــة لالنتظــار ،تظــل معــدالت اإلشــغال مرتفعــة
ىف أوقــات الــذروة واألماكــن املزدحمــة وتســبب املشــكالت
املعتــادة.
 nمــن املؤســف حقًــا أن اإلميــان الزائــد بفعاليــة سياســة
الفــرات الزمنيــة يشــجع الحكومــات املحليــة عــى
التكاســل عــن فــرض الرســوم املناســبة.
 nمــن األفضــل فــرض رســوم مناســبة وإلغــاء سياســة
الفــرات الزمنيــة.

 nولعل أكرث النهج غري الفعالة هى النهج التقليدية التى تعتمد عىل
تكنولوجيا بسيطة كوضع عالمات بالطبشور عىل إطارات السيارات
والعودة الحقًا لتحرير إشعار باملخالفة مكتوب بخط اليد إذا لزم
األمر .وتتطلب تلك النهج عاملة كثيفة ،كام أنها ال تستطيع أن متنع
السائقني من تحريك سياراتهم حركة بسيطة أو نقلها إىل موضع
آخر بالقرب من موضع االنتظار األول للتالعب بالقواعد.
 nوتعد نهج التطبيق الحديثة – والتى غال ًبا ما تعتمد عىل التعرف
عىل اللوحات املعدنية للسيارة (انظر القسم  – )6-4أكرث فعالية
بكثري ولكن يظل عىل املسؤولني عن تطبيق اللوائح القيام بعدة
جوالت.
 nتساعد أدوات تطبيق اللوائح الرقمية عىل فرض قيود زمنية أكرث
فعالية ترسى عىل ساحات االنتظار ىف املنطقة بأرسها ،أى أن نقل
السيارة ملسافة قصرية من مكان إىل آخر ال يعنى «إعادة ضبط
الساعة» وبدء فرتة انتظار جديدة.
 nرغم أن القيود الزمنية عاد ًة ما تحظى برفض شعبى أقل من رسوم
االنتظار ،ولكن تطبيقها يلقى رفض شعبى أكرث وتتزايد فيها مزاعم
وجود حامس مفرط للتطبيق واحتجاجات من السائقني الذين يرون
أنهم «مل يتأخروا سوى بضع دقائق فحسب».
 nونستثنى من ذلك القيود الزمنية التى تفرض بالتوازى مع تطبيق
آليات فرض الرسوم الرقمية أو تركيب أجهزة استشعار بالشارع.
وميكن أن تساعد تلك السياسة عىل تطبيق اللوائح بشكل أكرث
فعالية وبصورة موجهة توجي ًها جيدًا.
ونذكر فيام يىل استنتاجاتنا بشأن القيود الزمنية:
 nتعد القيود الزمنية مالمئة لحاالت االنتظار قصري املدة ىف مناطق
الركوب أو النزول.
 nميكن أن تسهم القيود الزمنية كذلك ىف تحقيق معدل دوران
سيارات مالئم متى كان الطلب عىل ساحات االنتظار منخفضً ا
نسب ًيا (مثال :إذا كان إقصاء حاالت االنتظار طويل املدى عن أماكن
االنتظار الرئيسية هو الهدف األساىس وكان ذلك كافيًا ملنع امتالء
أماكن االنتظار إىل حد التشبع).
 nيعد فرض القيود الزمنية أيرس سياسيًا من فرض الرسوم ،مام
يجعلها من الخيارات املغرية للحكومات.
 nورغم ذلك ،تعد القيود الزمنية من النهج مرتفعة التكلفة كام أنها
تواجه رفضً ا شعب ًيا عند تطبيقها ،فضالً عن أن مستويات االلتزام
بها غالبًا ما تكون متدنية.
 nيتعني عىل املدن التى ال تتمتع بقدرات جيدة ىف مجال إدارة مواقف
السيارات أن تكون حذرة بشكل خاص فيام يتعلق بالقيود الزمنية.
 nإذا كان الطلب عىل مواقف االنتظار مرتف ًعا ،لن تستطيع القيود
الزمنية منع امتالء أماكن االنتظار إىل حد التشبع وما يصحب ذلك
من آثار جانبية.
 nعاد ًة ما تفرض القيود الزمنية جن ًبا إىل جنب مع رسوم االنتظار،
ولكن نفعها يكون محدودًا حال كان مخطط الرسوم ناج ًحا.
 nتفتقر القيود الزمنية إىل غالبية املزايا األخرى التى تعود من الرسوم مثل
خفض الطلب وإرسال إشارات سوقية نافعة إىل الجهات الفاعلة األخرى.
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 9.5قرص إمكانية استخدام أماكن االنتظار أو منح أفضلية
استخدامها لفئات محددة (التصاريح)
من النهج األخرى الشائعة إلدارة ساحات انتظار السيارات بالشارع هى
منح أفضلية استخدام تلك األماكن لفئات محددة مميزة.
ولكن يلزم يتوخى الحذر قبل اتخاذ القرار باتباع هذه االسرتاتيجية.
 nمييل هذا النهج إىل معالجة املشكلة من منظور الفئة املميزة ،مع
التسبب ىف صعوبات أكرث ملن ال ينتمى لتلك الفئة.
 nتتطلب تلك االسرتاتيجية وجود إجامع عريض بأن للفئة املميزة
الحق األكرب ىف االنتفاع بساحات االنتظار قيد النظر مقارن ًة بغريها.
 nوناد ًرا ما ميكن الحصول عىل هذا اإلجامع بشكل عام ولكن تنفيذ
هذا النهج يعزز من مطالب الفئة املميزة.
 nمن املمكن أن يصبح منح األفضلية لفئات بعينها أم ًرا معقدًا ومليئًا
باملشكالت اإلدارية.
 nيؤدى قرص استخدام أماكن االنتظار بالشارع عىل فئات بعينها إىل
الحد من نسبة ساحات االنتظار املفتوحة أمام عموم املواطنني،
مام يقوض من الفعالية واملرونة التى تكسبها ساحات االنتظار
العامة ملنظومة انتظار السيارات.
قرص استخدام أماكن االنتظار عىل فئات بعينها مقابل منح أفضلية
االستخدام لفئات محددة:
 nيقصد بقرص استخدام أماكن االنتظار عىل فئات بعينها أن الفئة املميزة
هى وحدها التى تستطيع استخدام أماكن االنتظار .ومن أمثلة ذلك
مناطق االنتظار املخصصة لألهاىل فحسب والتى ال يرصح باالنتظار
فيها إال لسيارات األهاىل التى يحمل سائقوها تصاريح األهاىل.
 nوتعنى اسرتاتيجية منح أفضلية االستخدام لفئات محددة مبنح
معاملة خاصة للفئة املميزة .ميكن أن يتضمن ذلك إعفاء أفراد تلك
الفئة من الرسوم أو القيود الزمنية أو غريها من اللوائح التى ميكن
أن ترسى عىل عامة األفراد.

 nتطبق هاتان االسرتاتيجيتان (قرص استخدام أماكن االنتظار عىل
فئات بعينها ومنح أفضلية االستخدام لفئات محددة) من خالل
نظم إصدار التصاريح.
 nميكن تطبيق كل اسرتاتيجية من االسرتاتيجيتني ىف جميع فرتات
اليوم أو ىف فرتات بعينها فقط.
 nولعل أحد النهج الشائعة التى تعتمد عىل املزج بني االسرتاتيجيتني
هى قرص استخدام أماكن االنتظار عىل فئات بعينها لفرتة من
الوقت ومنح أفضلية االستخدام لفئات محددة ىف بقية الفرتات.
عىل سبيل املثال ،ميكن قرص استخدام أماكن االنتظار ىف قطاع
من الشارع عىل حامىل تصاريح األهاىل أثناء الليل ،مع السامح
لعامة األفراد باالنتظار ىف تلك األماكن خالل فرتة النهار وإعفاء
حامىل تصاريح األهاىل من الرسوم أو القيود الزمنية خالل تلك
الفرتة (منح أفضلية االستخدام).
تشتمل الفئات التى غال ًبا ما متنح معاملة مميزة من خالل تصاريح
االنتظار بالشارع عىل ما يىل:
 nمستخدمو الكراىس املتحركة وفئات محددة من األفراد ذوى
االحتياجات الخاصة .ميكن منح ترصيح للشخص ذى االحتياجات
الخاصة كسائق أو كراكب .وىف بعض األحيان يطلق عىل التصاريح
التى تعرض ىف السيارة «بطاقات ذوى االحتياجات الخاصة».
 nاألهاىل.
 nزوار األهاىل ىف املناطق التى ال يسمح فيها باالنتظار سوى لحامىل
التصاريح .ميكن أن يكون ذلك عىل هيئة إصدار عدد محدود من
تذاكر الزوار سنويًا حتى يستخدمها الزوار أو التجار .وميكن أن مينح
أخصائيى الرعاية وغريهم من الزوار فئة أخرى من تصاريح الزوار
حتى يتمكنوا من استخدام أماكن االنتظار بانتظام عىل أساس
تفضيىل.
 nوأحيانًا ما يسمح ألصحاب املحال املحلية برشاء تصاريح لالنتظار
املحىل حتى يتمكنوا من إيقاف سياراتهم بالقرب من املحال .وعاد ًة
ما يكون السداد لتلك التصاريح عىل أساس سنوى أو شهرى.
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وهناك بعض الحاالت غري الشائعة التى ال تتضمن استخدام تصاريح.
عىل سبيل املثال ،تتبع بعض املدن نظا ًما يتيح للمحال سداد مبلغ من
املال لحجز أماكن انتظار محددة بالشارع:
 nتتيح كواالملبور مثالً للمحال التجارية حجز مكان دائم لالنتظار
بالشارع أمام املحل.
 nوىف سنغافورة ،ميكن للمحال التجارية دفع مبلغ من املال لحجز
مكان انتظار بالشارع بصفة مؤقتة لتلقى شحنة بضائع كبرية أو
لوضع سلة مهمالت ضخمة (أو حاوية مهمالت كبرية).
يجب عىل البلديات ذات اإلمكانيات الضعيفة ىف إدارة مواقف
السيارات أو ضعيفة اإلدارة الحذر فيام يتعلق باستخدام تصاريح
الشارع.
 nالحظ فيام هو مذكور أعاله كيف ميكن أن يظهر التقيد بسهولة
حيث يوجد سامع لنداءات من مجموعات إضافية تطلب إعطائها
معاملة تفضيلية ملواقف السيارات.
 nميكن إلدارة نظم التصاريح أن تكون معقدة أيضاً.
 nىف حالة ارتفاع الطلب عىل التصاريح ،فستحتاج إىل التقنني من
خالل بعض الوسائل ،مثل استخدام اليانصيب ،أو عمل قامئة
اتظار ،أو عن طريق التسعري .هذا األمر الذى ينطوى عىل املزيد
من الرصاع والتعقيد.
 nقد يكون األمر مغرياً إن قمنا بإصدار كامً هائالً من التصاريح
للمنطقة ولكن سيفشل هذا النظام الحقاً ىف تحقيق هدفه األساىس
وهو تقنني الطلب عىل مواقف السيارات ألن النتيجة ستكون تشبع
املواقف بالسيارات وبالتاىل سينترش الرصاع والغضب عىل نطاق
واسع.
 nتتسبب نظم التصاريح التى تقدم امتيازات كبرية للمجموعات
املفضلة ىف خلق مناخاً قوياً من اإلغراء أو الفساد البسيط.
 nميكن أيضاً أن يتسبب تعزيز اإلحساس باإلستحقاق من قبل
املجموعة املفضلة ىف خلق مشاكل ىف املستقبل .هذه املجموعة
لن تقبل بسهولة أى تقليل ىف املستقبل المتيازات مواقف
السيارات.
تشري هذه املشاكل إىل رضورة توخى الحذر  ،وعىل الرغم من ذلك،
ستحتاج مدن كثرية الحصول عىل تصاريح خاصة عىل األقل لسيارات
األشخاص ذوى اإلعاقة وستواجه العديد من املناطق الحرضية القدمية
مطالب قوية من السكان إلقامة نظام تصاريح سكنية.

 vىف حالة بيع كل التصاريح السكنية ،قم برفع سعر التصاريح
للجولة الثانية وأعد تكرار هذا األمر حتى يقل الطلب عن
العرض.
 vإن كان الطلب عىل التصاريح ال يتجاوز العرض ،يجب أن يتم
تسعري التصاريح مع عمل خصومات متواضعة عىل حسب
ساعة وقوف السيارات ،ومع ذلك ينبغى أن يتم وضع هذا
األمر كميزة وليس كحق.
 vتجنب التفكري ىف التصاريح السكنية مع إعفاء السكان من دفع.
بدالً من ذلك ،نبحث لهم عن طرق دفع مريحة ومنتظمة
متكنهم من الدفع سنوياً.
 vينبغى استكامل التصاريح السكنية التفضيلية بوضع أسعارة
فعالة ملواقف السيارات املؤقتة لتجنب وصول مواقف
السيارات لحالة من التشبع .ال شك من أن ذلك سيخدم رغبة
السكان ىف متكينهم من إيجاد مكان قريب من املنزل عند
عودتهم إليه ،كام إنه يجعل من خيار تقييد الدخول أمرا ً غري
رضورى( .انظر ىف األسفل).
 nاملناطق التى يعيش فيها املقيمني مغرية ولكن مثرية للمشاكل:
 vتصاريح املقيمني للدخول املقيد (مناطق املقيمني فقط)
مغرية حيث يبدو أنهم يبذلون الوعود بالحامية القوية من
وقوف ’الغرباء‘ ىف مواقف السيارات.
 vلكنها تقلل الضغط عىل مواقف السيارات العامة .إن كفاءة
مواقف السيارات املفتوحة للعامة أعىل ومن املرجح أن يكون
استخدامها جيد عىل مدار اليوم واألسبوع( .ومع ذلك ،فإن
التقليل من عرض مواقف السيارات وإتاحتها للزوار ىف بعض
املدن األوروبية هو هدفاً لهذه «املناطق الزرقاء» ،ألسباب
تتعلق بتحديد حركة املرور).
 vتثري هذه املناطق املشاكل للزائري الرشعيني للمنطقة ،مبا
فيهم زائرى السكان املقيمني ،وهذا قد يدفع الحقاً إىل حلول
مقدة مثل إصدار تذاكر خاصة للزوار.

مبادئ توجيهية للتصاريح السكنية:
 nيجب أن يحدد لكل ترصيح سكنى منطقة صغرية قريبة من السكن
كام ينبغى أال متكن وقوف السيارات التفضيلية عىل نطاق مساحة
واسعة ،هذا من شأنه يقوض إدارة مواقف السيارات.
 nتجنب بيع تصاريح سكنية أكرث من املساحات الفعلية ىف الشارع ىف
املنطقة ذات الصلة.
 nأسعارالتصاريح السكنية ذات الكفاءة:
 vال تسمح بوضع قامئة انتظار طويلة.
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 nكن حذرا ً بشأن األهلية
 vيجب الرتكيز عىل املباىن السكنية القدمية التى ال يوجد بها
مواقف سيارات.
 vعدم أهلية املنازل التى لها مواقف سيارات خارج الشارع
(مثلام هو الحال ىف أمسرتدام(.))35
 vاعتبار سكان جميع املباىن الجديدة غري مؤهلني وهذا من
شأنه يساعد عىل إصالح الحد األدىن من مواقف السيارات .ىف
حالة إنشاء مساكن جديدة فيام بعد مبواقف سيارات قليلة،
فستحتاج إىل تسويقها إىل األرس ذات املستوى املنخفض من
امتالك السيارات أو مع اإلستعداد لدفع قيمة إيجارية ملواقف
السيارات خارج الشارع ولكن ىف مكان قريب.
 vتجنب وجود امتياز ماىل ضخم لحامىل التصاريح مقارنة
باملتنقلني ىف مواقف السيارات بانتظام ىف املنطقة.
 vالنظر ىف وضع حدود عىل عدد التصاريح الخاصة لكل أرسة
(عىل سبيل املثال :ترصيح واحد لكل أرسة) وذلك من شأنه
يحد سوء االستخدام.
()35
()36

بالنسبة لتصاريح انتظار السيارات لذوى اإلحتياجات الخاصة ،ينبغى
أن يكون الهدف األساىس متكينهم من الوصول اىل أماكن االنتظار
املناسبة املصممة خصيصاً لألفراد ذوى االحتياجات الخاصة وىف
مواقع مناسبة .يجب عدم الرتكيز عىل السامح مبجانية االنتظار لحامىل
التصاريح من ذوى االحتياجات الخاصة( .انظر ىف األسفل) .يجب أن
يقترص األعفاء من الدفع عىل األفراد التى تتسبب إعاقتهم ىف صعوبة
الدفع.
تجنب تقديم إعفاءات خاصة لرسوم االنتظار ( حتى وإن كانت
للسائقني ذ وى االحتياجات الخاصة):
 nإنه ألمر مغرى أن تعفى بعض فئات الســائقني من رســوم
انتظــار الســيارات ولكن هذا دامئاً ما يكون أمــرا ً خاطئاً ،حيث
تصبح مثل هذه االعفاءات دعوة لالحتيال وإســاءة الســتخدام
االمتيازات.
 nإن إنتشــار مامرســة إعفاء الســائقني ذوى االحتياجات الخاصة
من رســوم االنتظار مــن األمثلة الشــائعة واملثرية للجدل
( )36وعادة ما يشــمل هذا عرض» ترصيح انتظار ســيارات
لــذوى االحتياجــات الخاصة» أو «وضــع عالمة النتظار ذوى
االحتياجــات الخاصة»
 vىف بعض املدن مثل لوس أنجلوس ،ينتظر حواىل  25%من
املركبات ىف األماكن املخصصة لالنتظار مجاناً عن طريق وضع
الفتات االنتظار .تم الحصول عىل الكثري من الالفتات عن
طريق سبل االحتيال واستخدام الفتات الغري وغري ذلك من
أشكال التجاوز.
 vانتشار انتهاك نظام الفتات االنتظار يحد من مساحات
االنتظار الرضورية للسائقن ذوى االحتياجات الخاصة.
 vمتيل املركبات التى تضع هذه الالفتات إىل االنتظار مدة أطول
من املركبات التى تدفع رسوم انتظار.
 vتقوض وسائل االحتيال املتفشية تحديد السعر املستهدف
لإلشغال ،حيث أن نسبة كبرية من مواقف انتظار السيارات
تقوم بذلك دون النظر ألمر السعر.
 vحتى وإن مل يكن هناك هذا االحتيال املتفىش ،فإن انتظار
السيارات مجاناً للسائقني ذوى االحتياجات الخاصة من
الوسائل الضعيفة للمساعدة حيث إنها تفشل ىف مساعدة ذوى
اإلعاقة الصعبةأو غري القادرين م أصاب الدخل املنخفض،
بم أن هؤالء األشخاص ال ميكنهم قيادة السيارات وال ميلكون
سيارات ىف األصل.
 nمن األفضل تجنب أو إلغاء هذه اإلعفاءات ،حيث أن التنازل عن
رسوم انتظار السيارات لفئة كاملة من سائقي السيارات يؤدي إىل
االحتيال وال يستهدف أولئك الذين يحتاجون إىل املساعدة أكرث من
غريها.

Kodransky and Hermann, Europe’s Parking U-Turn
�Michael Manville and Jonathan A. Williams, ‘The Price Doesn’t Matter If You Don’t Have to Pay: Legal Exemptions and Market-Priced Parking’, Journal of Planning Educa
.
tion and Research, vol. 32 no. 3 (2012), 289-304
http://jpe.sagepub.com/content/32/3/289.abstract?etoc
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 nبدالً من ذلك ،إن احتاج أعضاء مجموعة
السائقني مساعدة مادية خاصة ،أوجد طرق
مبارشة أكرث لتقديم املساعدة بطريقة أكرث
استهدافاً.
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 .6إنفاذ الفعالية ،والكفاءة ،والنزاهة
إن اإلنفاذ غري الفعال هو عقبة مشرتكة أمام إدارة انتظار السيارات
الجيدة يف الشوارع
يركز اإلنفاذ الفعال عىل تحقيق مستوى مقبول من االمتثال لقواعد
انتظار السيارات .يجب أن تكون هذه القواعد واضحة ومتوافقة
مع أهداف إدارة مواقف السيارات .فهم بحاجة إىل الوضوح بشأن
االنتهاكات األكرث خطورة .وإن التنفيذ الجيد متسق ومستمر .ويجب أن
تكون عادلة وخالية من الفساد قدر اإلمكان.
ويفضل إنفاذ عملية انتظار السيارات من قبل قوة مخصصة من
حراس وقوف السيارات ،والتي تركز عىل انتظار السيارات .دامئا ما
يكون هؤالءالحراس أفضل يف هذا األمر من رشطة املرور ،الذين لديهم
أولويات أخرى .ومع ذلك ،ال يزال بوسع رشطة املرور أن تترصف ضد
االنتهاكات الكبرية التي تعرض اآلخرين للخطر.

 1.6أهداف اإلنفاذ
وينبغي دمج أهداف اإلنفاذ مع أهداف إدارة مواقف السيارات .إن
االمتثال لقواعد انتظار السيارات مهم يف املقام األول ألن هذا يخدم
أهداف إدارة وقوف السيارات.
وينبغي أيضاً أن يوجه هذا الرتكيز جهود اإلنفاذ ،وتوجيه موارد
اإلنفاذ إىل األماكن واألوقات التي تساهم بأكرب قدر من األهداف يف إدارة
مواقف السيارات.
ويزيد اإلنفاذ اإليرادات من خالل الغرامات ،ولكن ينبغي النظر إىل
ذلك عىل أنه مجرد عريض وليس هدفًاً لإلنفاذ .ومن الجانب املثاىل،
ينبغي أال تؤثر هذه اإليرادات عىل خيارات سياسة اإلنفاذ .ولسوء الحظ،
فإن اإليرادات املتأتية من الغرامات غالبا ما تؤثر عىل أهداف اإلنفاذ.
هذا ،أو حتى االشتباه يف ذلك ،إىل حد كبري يعقد سياسة إنفاذ اتظار
السيارات .انظر املزيد يف القسم .6.8
يوجد نوعان من االنتهاكات مرتابطان عىل نطاق واسع وكالهام
مهامن:
 -1انتظار السيارات يف مكان أو الوقت الذي ال يسمح بوقوف
السيارات ،.و
 -2انتظار السيارات يف املكان القانوين ولكن مع فشل اتباع
القواعد املرتبطة بها ،مثل املهلة أو دفع الرسوم أو تقييد
األهلية.
ولسوء الحظ ،فإن الوكاالت املختلفة غالبا ما تكون مسؤولة عن كل
نوع .هذا ميكن أن تسبب مشكلة.
 nمعنى ذلك إنه يف بعض األحيان يكون اإلنفاذ ضد االنتهاكات
البسيطة يف األماكن القانونية أكرث فعالية من اإلنفاذ ضد مواقف
السيارات غري القانونية.
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 nهذا هو عكس األولويات الصحيحة .وتتطلب إدارة مواقف انتظار
السيارات يف الشوارع فرض رقابة شديدة عىل مواقف السيارات غري
القانونية.
يعتمد تسعري مواقف السيارات يف الشارع عىل اإلنفاذ الجيد .وهذا
يتجاوز االمتثال لقواعد دفع الرسوم يف األماكن القانونية .الرسوم ال
ميكن أن تعمل بشكل فعال كأداة إلدارة انتظار السيارات إن كان هناك
مواقف غري قانونية متفشية خارج املساحات املرشوعة .الحظ أن
التسعري ميكن أن يساعد أيضا يف متكني اإلنفاذ (انظر القسمني  6.4و
.)6.8
يجب أن يهدف اإلنفاذ إىل تحقيق االمتثال «الجيد مبا فيه الكفاية».
يجب أن يتوقع سائقو السيارات أن يعاقبوا إذا انتظروا بشكل غري قانوين
أو فشلوا يف دفع رسوم العداد .ولكن االمتثال الكامل غري ممكن .يعتمد
عنرص اإلجادة «جيدة مبا فيه الكفاية» عىل أهداف وسياق إدارة انتظار
السيارات أوسع.

 2.6املشاكل الشائعة املتعلقة بعملية اإلنفاذ
إن املدن ذات اإلدارة الضعيفة لديها أيضاً إنفاذا ً ضعيفاً .ىف مثل هذه
املدن ،ميكن تفىش مواقف انتظار السيارات غري القانونية التخريبية
بحيث يصعب السيطرة عليها.
من ناحية أخرى ،يعداإلنفاذ الفعال ىف آآلف املدن حول العامل غري
جديرباالهتامم وال يثري االنتباه .هذا أمر جيد ولكنه يساهم ىف مستوى
الوعى املنخفض بأن عملية إنفاذ مواقف انتظار السيارات غالباً ما تعمل
بصورة جيدة جدا ً.
تجذب عملية إنفاذ مواقف انتظار السيارات نوعني متناقضني من
الشكاوى:
 nالفشل ىف منع انتظار السيارات املزعجة وعدم االمتثال عىل نطاق
واسع،
 nإدعاء الحامسة (عىل سبيل املثال ،كثري من االستشهادات
والغرامات املتتالية).
ومع ذلك ،سرنى كيف ميكن لتحسينات اإلنفاذ أن تقلل من نوعى
الشكوى (من املفارقات).
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تشمل أوجه القصور املحددة يف اإلنفاذ ما ييل:
 nمعاناة جهود اإلنفاذ ىف نقص التمويل واملوارد؛
 nاإلنفاذ الذي تتعامل معه رشطة املرور ،ملن يعترب مواقف انتظار
السيارات ذات أولوية منخفضة؛
 nتقويض الجهد ألن اإليرادات املأخوذة من الغرامات تذهب إىل
مستوى حكومي أو وكالة بدالً من تنفيذ عملية اإلنفاذ؛
 nعرقلة كفاءة سجالت السيارات غري املوثوق بها بإصدار الغرامات
من خالل الخدمات الربيدية ،مام يفرض إجراءات أكرث وأشد تكلفة
مثل السحب أو التجميد.
 nالتكنولوجيات واآلليات التي عفا عليها الزمن لكشف االنتهاكات
واتخاذ اإلجراءات؛
 nاملوظفني الذين يقومون بعملية إنفاذ انتظار السيارات من ذوى
املستوى اإلجتامعي املنخفض بالنسبة لكثري من سائقي السيارات،
وبالتايل تدخلهم ىف عدم اتخاذ أى إجراءات؛
 nعدم وجود الفتات وعالمات واضحة النتظار السيارات.
 nالكثري من مواقف السيارات غري القانونية التي يبدو من غري
املعقول أن تنفذ فجأة باستمرار؛
 nخوف سيايس من اإلنفاذ بقوة ،حتى عندما تتوفر األدوات؛
 nالفساد البسيط يف الشوارع من قبل ضباط إنفاذ القانون.
 nضعف الرقابة عىل مقاويل اإلنفاذ الخاصني ،مام يسمح بالقيام
بأنشطة ابتزاز من جانب البعض؛
 nاالفتقار إلی الشفافیة والثقة العامة حول مکان الدخول.
وميكن تحقيق تحسينات حتى يف املدن التي تواجه كل هذه املشاكل.

 3.6العمل عىل جعل مفهوم اإلنفاذ أكرث شيو ًعا
ال يتمتع مفهوم اإلنفاذ بالشعبية ،ولكن سيلقى هذا الباب بالضوء عىل
كيفية التغلب عىل عدم شعبية اإلنفاذ والتعود عليه قدر املستطاع.

سيكون أم ًرا رائ ًعا إذا تحىل دامئًا كل سائق مركبة باملسئولية الالزمة
عند توقيف سياراته دون الحاجة إىل وجود عنرص انفاذ للقانون أو
تطبيق للغرامات.
اليسهم أى من التصميم الجيد أواالتصال بالكثري ىف هذا الشأن
(انظر الفصل  )4ولكن ستبقى دو َما الحاجة إىل رضورة التعرض لبعض
العواقب السلبية ملنع وقوف السيارات غري القانوىن .هل ميكن الوصول
إىل هذا الهدف بصورة أقل إزعا ًجا ولكن دون فقدان الفعالية؟
الرتاخى ىف إنفاذ القانون أبدًا لن يكون الحل
 nضعف اإلنفاذ لن يكون وسيلة ملزيد من شيوع القانون وكث ًريا ما
ترتاجع السلطات املحلية عن إنفاذ القانون خوفًا من ردود الفعل
السياسية من جهة سائقى السيارات مام يعد خطأ و فخ.
 nقد يبدو اإلنفاذ املرتاخي مقبول شعبيًا يف البداية ولكن بعد ذلك
سيؤدى إىل تفىش ظاهرة وقوف السيارات بالشوارع بصورة غري
قانونية ترض باملجتمع ،ولن تحظى هذه العواقب أيضً ا بالقبول
عىل املستوى الشعبى.
 nإن اإلنفاذ املرتاخى يعنى بالرضورة عدم االتساق يف التنفيذ ،ومن
املفارقات أن هذا النسق ميكن أن يؤدى إىل تلقى شكاوى من اإلنفاذ
املفرط ،بينام ال يزال الوقوف غري القانوىن للسيارات مسترشى.
 nيؤدى اإلنفاذ العارض للقانون اىل نتائج عكسية ،وإذا طبق القانون
برصامة يف بعض األحيان فقط  ،فلسائقي السيارات ممن يعتادون
عىل توقيف سياراتهم بصورة غري قانونية أن يفرتضون أن أعاملهم
مقبولة ،.وسوف يرون أي حملة مفاجئة غري معقولة وغري عادلة.
ً
وفعال.
 nمن األفضل بكثري منع وقوف السيارات املخالفة من ًعا متسقًا
املزيد من الرتكيز عىل تعزيز مامرسة السلوك الحسن والحد من
العقوبات
 nهذا ال يعنى اإلعفاء من العقوبات ،وامنا الرتكيز عىل الجهود الرامية
إىل انفاذ القانون والتواصل العام بشأن تلك املسألة:
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 nيرغب غالبية السائقني ىف اإللتزام باملامرسات السليمة كام يقدرون
التشديد عىل اتباع السلوك املناسب إلنتظار السيارات بدال من
ارتكاب املخالفات.
 nاحرص عىل تكرار الرسالة التى مفادها أن انفاذ القانون يهدف إىل
دعم األهداف من وراء تنظيم أماكن انتظارالسيارات.
 nلكل قاعدة من قواعد املرور الغرض من تطبيقها والذى ميكن
االعالن عنه اينام كان ذلك ممك ًنا.
 nمن الناحية املثالية ،يجب أن يصاحب الغرامات والتحذيرات قدر
من النصائح لكيفية تجنب نفس الخطأ مرة أخرى
 nتشجيع موظفي االنفاذ عىل رؤية دورهم ىف مساعدة الناس عىل
القيام باليشء الصحيح ،وليس معاقبة من يرتكب خطاء فحسب.
 nقامت بعض املدن واملجتمعات املحلية بتجريب «تذاكرتحفيزية
إلنتظار السيارات « التي تحتوى عىل معاىن تقدير وشكر لسائقي
السيارات ممن يوقفون سياراتهم بصورة جيدة ،وعادة ما يحدث
هذا بشكل فجاىئ وليس روتينى .وبذلك ،ترسل مثل هذه الخطوات
الدعائية الرسالة الصحيحة بأن الهدف النهايئ لإلنفاذ هو الوصول
لسلوك حسن عند انتظار السيارات.
استهدف معتادى ارتكاب املخالفات وكن متساهل مع املخالفني
للمرة األولىى
 nتظهر الدراسات املتعلقة مبخالفات انتظار السيارات عادة أن نسبة
كبرية من مخالفات انتظار السيارات ترتكبها مجموعة محدودة
نسبيًا ممن يعتادون عىل القيام بذلك.
 nاحداث تغيري يف سلوك املخالفني املعتادين (أو ممن يستهينون
بالقانون) من شأنه أن يصنع فارقًا كب ًريا .ففي سنغافورة ،عىل سبيل
املثال ،تصل الغرامات املتعلقة مبخالفات وقوف السيارات صف
ثان واملخالفات التى تتنتج عنها إىل ضعف قيمة غرامة املخالفة
األوىل.
 nوعىل النقيض ،ينصح بالتعامل مع املخالفات األوىل تعامالً
سخيًا ،حيث مييل غالبية سائقي السيارات بشكل عام ا إىل االمتثال
للقواعد (طاملا كانت معقولة) حيث ترتكب العديد من تلك
املخالفات عىل األرجح من قبل هذه املجموعة الكبرية كنتيجة
ألخطاء ناجمة عن عدم االنتباه أو الخلط ىف فهم القانون ،نحن ال
نعرف حقًا ما هي املخالفات التى ميكن وصفها حقًا باملخالفات
العارضة ،ولكن ميكننا أن نفرتض أن معظم املخالفات األوىل تقع
عىل سبيل الخطاء وليست عمدًا.
 nاإلكتفاء بالتنبيهات عند ارتكاب أول مخالفة لقواعد انتظار
السيارات.
وتشتمل الغرامات عىل قيم متدرجة تستهداف املخالفني
املعتادين ،والتساهل مع املخالفني ألول مرة ،انترشت هذه الفكرة
عىل يد دونالد شوب (:)37

()37

دونالد شوب «غرامات اإلنتظار املخالف املتدرجة» نرشة النفاذ( 37 ،شتاء .41)2016فيا
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 nاعطاء تتنبيهات (أو غرامات متواضعة) عند املخالفات األوىل.
 nفرض الغرامة املعتادة عىل املخالفات الثانية.
 nالتصعيد عن طريق فرض غرامات موجعة عىل املخالفات الثالثة
وهكذا (يف غضون ثالث سنوات عىل سبيل املثال)ا
 nلحد من التصور القائل بأن العاملني عىل انفاذ القانون يحرصون
عىل اإلمساك بأخطاء بسيطة.
وهناك طريقة أخرى الستهداف املخالفني املعتادين وهو استخدام
نظام النقاط السلبية مع سائقى السيارات ،فعىل سبيل املثال يف
سنغافورة ،تؤدي بعض املخالفات الخطرية الخاصة بانتظظار السيارات
إىل استخدام نظام النقط السلبية ،فيعرض بذلك معتادوا ارتكاب
مخالفات اإلنتظار رخص القيادة الخاصة بهم إىل الخطر.
تتطلب كل هذه الخيارات نظام فعاال لتسجيل املركبات ،كام تتطلب
معظمها أيضً ا معدات إنفاذ رقمية ،ولكن مع كل أسف ال متتلك العديد
من املدن منخفضة ومتوسطة الدخل حتى اآلن نظام موثوق به
لتسجيل املركبات.
نداء للحصول عىل الدعم من األطراف املعنية الذين املستفيدة من
اإلنفاذ:
 nأنــواع معينة من أماكن انتظار الســيارات كريهة وغري قانونية
تتســبب ملجموعات معينة بالرضر بشــكل غري متناسب ،وينبغى
تشــجيع هذه املجموعات عــى التعبري عن مواقفهم ضد أماكن
انتظارالســيارات الخطــرة واملهملة التي تلحق الرضر بهم وذلك
من أجل دعم ســبل أفضل إلنفاذ القانون .ومن األمثلة عىل ذلك
ما ييل:
 nغالبًا ما تشارك جمعيات املكفوفني واألشخاص الذين يعانون من
إعاقة حركية وكبار السن ىف حمالت من أجل إنفاذ أكرث رصامة ضد
أماكن انتظار السيارات عىل األرصفة وعرب معابر مرور املشاة
 nغالبا ما تدعم املدارس ومجالس األباء بها إنفاذ القانون ىف
املخالفات املتعلقة بأماكن انتظار السيارات التى تسبب ازعاج
ومخالفات االنتظار بالقرب من مداخل املدارس.

املربــع  :19ىف حــن أن فــرض الرســوم يــؤدى إىل
جنــى اإليــرادات ،ينبغــى أال يكــون الهــدف األوحــد
مــن الرســوم هــو تلــك اإليــرادات!

يعتقــد الكثــرون مــن ســائقى الســيارات أن الهــدف مــن فــرض
الرســوم عــى انتظــار الســيارات هــو توليــد إي ـرادات للحكومــة
املحليــة.
ولســوء الحــظ ،فــإن العديــد مــن الســلطات املحليــة تــكاد ال
تحــرك ســاك ًنا لدحــض هــذا االعتقــاد الســائد .بــل يبــدو أن
بعضهــا يــرى ىف الغرامــات املفروضــة عــى مخالفــات االنتظــار
مهــا لإليــرادات بالفعــل.
مصــد ًرا ً

وال شك أن هذا خطأ فادح (انظر القسم .)6-8

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

تأكد من مالمئة املخالفات
 nيجب أن تعكس العقوبات  -ىك تكون مقبولة وعادلة – حجم
املخالفة املرتكبة.
 nهذا يتطلب ثقافة عامة تساعد عىل تحسن سبب خطورة بعض
أشكال اإلنتظار املخالف.
 nيجب أن تكون العقوبات الناتجة عن خطء ىف السداد أو تجاوز
فرتة اإلنتظار أقل بكثري من عقوبات مخالفات اإلنتظار الذى
يتسبب ىف مخاطر مثل إعاقة ممرات السري أو عبور املشاة
إذا كان الواقع الحاىل هو تفىش املخالفة ىف انتظار السيارات ،إذن
فاستخدم درجة خطورة املخالفات كدليل عىل مدى التحسن ىف
مستوى إنفاذ القانون.
 nينبغى التعامل مبك ًرا مع املخالفات التي ینظر إلیھا من قبل
رشائح ھامة من املجتمع علی أنھا مخالفات جسيمة.
 nمن األسھل كسب دعم الجمهور ىف حالة عدم التسامح مطلقًا مع
أشکال املخالفات الخطرة النتظار السیارات وذلك أکرث من الدعم
الذى ميكن أن تحصل عليه ىف حالة وقوع مخالفات بسيطة.
قم بضبط زمن كل مرحلة من املراحل التى مير بها عملية تشديد
اإلنفاذ ىك تتالئم مع التحسينات التى تجرى عىل إدارة أماكن انتظار
السيارات ،والذى سيؤدى إىل تحسينات واضحة يف ظروف انتظار
السيارات .إذا تم زيادة أماكن انتظار السيارات ،ميكن حينئذا ان يتزامن
التشديد عىل اجراءات اإلنفاذ مع افتتاح أماكن انتظار جديدة.
اتاحة الفرصة للطعن عىل قرارات اإلنفاذ الخاطئ أو غري العادل
 nبعض أخطاء اإلنفاذ أمر ال مفر منه.

املربــع  :20تحديــد غرامــات االنتظــار الخاطــئ
بنــا ًء عــى دخــل مرتكــب املخالفــة
ميكن تطبيق مفهوم النسبية لتحديد «املقدرة عىل الدفع».

لعــل أحــد االعرتاضــات الشــائعة عــى غرامــات االنتظــار
الخاطــئ (وغريهــا مــن الغرامــات املفروضــة عــى املخالفــات
املروريــة) هــو أنهــا تنازليــة وتــؤذى الفئــات محــدودة الدخــل
مــن ســائقى الســيارات بشــكل كبــر ،بينــا تــكاد ال تؤثــر بــأى
شــكلٍ كان عــى الفئــات مرتفعــة الدخــل.
وهنــاك العديــد مــن بلــدان أوروبــا الشــالية والوســطى – وباألخــص
فنلنــدا – التــى دأبــت لعقــود عــى فــرض «غرامــات يوميــة» عــى
العديــد مــن الغرامــات ،مــا يعنــى أن الغرامــات (مثــل غرامــات
الرسعــة) تحــدد بالتناســب مــع الدخــل اليومــى ملرتكــب املخالفــة.
ويســتطيع ضبــاط الرشطــة ىف تلــك البــاد الولــوج إىل قاعــدة بيانــات
الرضيبــة عــى الدخــل متــى كانــوا بصــدد فــرض غرامــة مروريــة
فوريــة .ويبــدو أن هــذا النظــام ال يســتخدم لفــرض الغرامــات
عــى االنتظــار الخاطــئ ،رمبــا حــان الوقــت الســتخدامه؟
ويتطلــب هــذا النهــج وجــود قــدرات متقدمــة باإلضافــة إىل
توافــر قواعــد بيانــات للســيارات واملمولــن.

n

n
n
n

n

تتسبب الغرامات الظاملة أو الخاطئة السخط ،كام تتسبب
الدعاية السيئة ملثل هذه الحاالت ىف تقويض الدعم العام
املوجه إلنفاذ القانون املتعلق بانتظار السيارات.
تحتاج كل مدينة إىل نظام سهل اإلستخدام للطعن عىل قرارات
اإلنفاذ الخاطئ أو غري العادل.
تتسم األدوات التمكينية باألهمية البالغة للحد من عدد القضايا
املحالة للمحاكم.
ال داعى للقلق من أن تتسبب سهولة اجراءات الطعن ىف اذدياد
حاالت الطعن بصورة كبرية ،فسيبت ىف غالبية الطعون بشكل
واضح وسيتم التعامل معها بكل رسعة ،أرفض الطعون املفندة
بوضوع للحد من استقبال طعون غري ذات معنى.
ولكن إذا كان هناك أى شك حول صحة الغرامة ،فرمبا ينبغى
التنازل عنها ،وإذا متيز اإلنفاذ بالكفاءة سيتضائل عدد تلك
الحاالت ،وملصلحة االدراك العام ملفهوم اإلنفاذ ،فان التنازل
عن بعض الغرامات التي كان ينبغى فرضها أفضل من خلق جو
سلبى نتيجة تلقى طعون بشأن حاالت غري مؤكدة.

 4.6اكتشاف املخالفات

أساس اإلنفاذ الجيد هو توفر املصداقية ىف اكتشاف املخالفات واتساقها.

يتطلب الكشف عن املخالفات باستخدام تكنولوجيا بسيطة مراقبة
برصية ألماكن انتظار السيارات والسداد (مثل إظهار إيصال تذكرة
انتظارصالحة أو قسيمة أو اشرتاك)
 nقد يكون هذا النظام فعاالً مع الوضع ىف اإلعتبار ان التكنولوجيات
البسيطة تتطلب عاملة كثيفة ،مام يعوق القدرة عىل اإلنفاذ.
 nكما ينطوى هذا النظام أيضً ا عىل اشكالية املدى الزمنى املفروض،
فعىل سبيل املثال ،يتسبب وضع عالمة عىل اإلطارات ثم العودة
للتحقق منها ىف نهاية املدة الزمنية املسموحة لالنتظار ىف مضيعة
للوقت ،وال ميكن االعتامد عىل هذا النظام ،وال مينع املركبات
الصغرية من تغيري مكان انتظارها إىل مكان آخر داخل نفس املنطقة،
مام يعد مخالفًا لروح القانون.
ميكن أن تستفيد معظم الحكومات املحلية من تكنولوجيات اإلنفاذ
املحسنة:
 nنظام التعرف عىل اللوحات املعدنية ،الذي غالبًا ما يطبق جنبًا إىل
جنب مع آليات التسعري الرقمية الحديثة املسامة «أدفع عن طريق
اللوحة املعدنية» سواء عن طريق الهاتف املحمول أو عدادات
انتظار السيارات الذكية
 nأجهزة االستشعار التى تستخدم لفرض مدى زمنى لالنتظار ،أو كشف
تجاوز مدة اإلنتظار املسموحة ىف ساحات االنتظار املدفوعة ،وحتى
ملنع االنتظار املخالف يف بعض املواقع الحساسة.
 nترسع أجهزة التسجيل املحمولة يدويًا من عملية اتخاذ الالزم تجاه
املخالفات وتسجيل األدلة ،وتتكامل معظم تلك األجهزة رقميًا مع
قواعد البيانات ذات الصلة كام تتضمن أدوات لتعزيز الكشف عن
املخالفات.
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 nتتمكن عدادات انتظار السيارات الذكية من الكشف عن تجاوز مدة
اإلنتظار أو عدم دفع املخالفات.
 nأجهزة املراقبة املحمولة عىل سيارة (املجهزة بقارئ اليكرتوىن
للوحة الرتخيص) كام هو متبع ىف أمسرتدام.
 nكامريات الدوائر التلفزيونية املغلقة املوضوعة ىف بعض املواقع
كثيفة املخالفات ،مع نظام التعرف عىل اللوحات املعدنية
أو بدونه ،كام هو متبع ىف سيول وسنغافورة عىل سبيل املثال،
للكشف عن مخالفات انتظارالسيارات ىف النقاط الساخنة ومنعها.
يؤدى هذه النهج إىل زيادة كفاءة أنشطة اإلنفاذ ذيادة بالغة ورسعة
تطبيقها من أجل توفري تغطية أشمل ،ومتكني موظفى اإلنفاذ من بذل
جهود بصورة أكرث تركي ًزا.

 5.6اتخاذ القراربشأن مواقع اإلنفاذ وأوقاته وكثافته
تلعــب التجربــة والخطأ دو ًرا يف تحســن أولويات التنفيذ باســتمرار،
ويتطلــب ذلــك مراقبة البيانــات املتعلقة بانتظار الســيارات (انظر
الفصــل  )7واإلهتامم بالشــكاوى (عىل ســبيل املثال ،أو وضع
خريطة لها)
قد يكون اإلنفاذ مكلفًا ،لذا ركز الجهد عىل مايعود بأقىص فائدة
ممكنة من حيث الزمان واملكان.
 nينبغــى أن يتوقــف الجهــد املكرس آلى موقع بعينــه وفرتة زمنية
محــددة عىل مدى تقويض املشــكلة ألهــداف إدارة أماكن انتظار
السيارات.
 nتعكــس أهــداف إدارة أماكن انتظار الســيارات أيضً ا خيارات
بشــأن مســتوى االمتثــال ووقوع املخالفات التــى توصف بأنها
مقبولــة ىف كل مكان وزمان.
 nال تنــى ان الســامة هى هدف رئيــى من أهداف إدارة أماكن
انتظــار الســيارات ،لذلك ال يجب التســامح مــع املخالفات التي
تعرض اآلخريــن للخطر.
 nيجــب إعطاء األولويــة لألماكن واألوقات التــى ينترش بها وقوع
مخالفــات بصــورة معيقــة ولكن تتوقف شــدة املجهود املبذول
عىل وظيفة املرور يف الشــارع ،ومســتوى الخطــر الناجم عن
انتظارالســيارات غــر القانــوىن وما إذا كانت هــذه املخالفات من
شــأنها أن تقوض األدوات املســتخدمة ىف إدارة أماكن انتظار
الســيارات ،مثل التسعري.

الشكل  :83سيول © .مانفريد بريثوبت

املربــع  :21يــؤدى تــرك الســيارات ىف وضــع
االنتظــار لفــرات زمنيــة قصــرة للغايــة إىل فــرض
تحديــات تتعلــق بتطبيــق لوائــح االنتظــار

 nعــاد ًة مــا تتطلــب املواقــع التــى تكــر فيهــا حــاالت
الوقــوف غــر القانــوىن أو االنتظــار غــر القانــوىن لفــرات
قصــرة للغايــة مــن الزمــن فــرض سياســة صارمــة لتطبيــق
اللوائــح عــى نحــو مكثــف (أو اســتخدام أدوات مثــل
كامــرات الدوائــر التلفزيونيــة املغلقــة).
 nوإال ســيفرتض الســائقون الذيــن يرتكــون ســياراتهم ىف
وضــع االنتظــار لفــرات قصــرة مــن الزمــن أن فــرص
اإلمســاك بهــم ضئيلــة.

الشكل  :84سيول © .جريوين بيس
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 nوإذا مل يكــن االنتظــار لفــرات قصــرة ىف موقــع مــا
يســبب مشــكالت جــادة ،لــن تكــون هنــاك حاجــة حينهــا
لبــذل تلــك الجهــود الشــاقة لتطبيــق اللوائــح .ويبنغــى
هنــا النظــر ىف إضفــاء الطابــع القانــوىن عــى تلــك الحــاالت
وإدارتهــا عــى النحــو املناســب.
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تؤثر فرتات اإلنتظار عىل معدل تكرار عمليات اإلنفاذ املطلوب
 nقد تحتاج املناطق التى تنتظر فيها السيارات طوال فرتة اليوم إىل
وردية مرور واحدة (ىف ميعاد عشواىئ)
 nبينام ستحتاج املناطق التى تنتظر بها السيارات ملدد قصرية إىل
ورديات مرور متعددة.
تحديد مواعيد انفاذ القانون أو مواقيته يتطلب عىل أقل تقدير النظر
ىف األمور التالية:
 nإن املواعيد التى يتم فيها انفاذ القانون طبقًا ألنظمة تسعري
املخالفات بحاجة إىل املطابقة مع تسعري الساعات
 nقد ال يرتبط إنفاذ القانون عىل مخالفات انتظار السيارات مبواعيد
محددة بوضوح (وبالتأكيد ال توجد ساعات معلنة للجمهور)،
ولكن ينبغى أن تتناسب ذروة اإلنفاذ مع األوقات التي تتسبب فيها
املخالفات معظم املشكالت.
 nقد يؤدى الغياب الكامل إلنفاذ القانون لفرتات طويلة ميكن التنبؤ
بها إىل اإلعتياد عىل االنتظار املخالف ،ولذا فهناك حاجة إىل تنفيذ
بعض من ورديات اإلنفاذ العشواىئ خالل تلك الفرتات.

 6.6اتخاذ اإلجراءات حيال املخالفات
يتعلق هذا األمر بفرض العواقب عىل السائقني بعد اكتشاف مخالفة
اإلنتظار
مسؤولية مالك املركبة (ليس السائق) رضورية
 nيجب أن يكون املالك املسجل لكل مركبة مسؤوالً قانونيًا عن
مخالفات وقوف السيارات حتى ىف غياب الدليل عىل من كان يقود
السيارة.
 nهذا هو الحال يف جميع البلدان التى تتبع إدارة فعالة إلنتظار
السيارات .وبدون ذلك ،يصبح اإلنفاذ صعب للغاية.
 nحتى عام  ،2006يحمل القانون يف طوكيو املسؤولية للسائق فقط
مام صعب األمر عىل رشطة املرور عند إصدار مخالفات انتظار
السيارات ،حيث يجب أن تنتظر عودة السائق  .ونتيجة لذلك،
تفشت أماكن انتظار السيارات غري القانونية ،ثم تحسنت الظروف
تحس ًنا كب ًريا ىف عام  2006عندما أصبح مالكو السيارات مسؤولني
عن مخالفات انتظار السيارات ىف حالة تعذر تحديد عىل هوية
السائق.
سجل مركبات ذو مصداقية أمر رضوري لكفاءة اتخاذ اإلجراءات
 nتتجسد أكرث العواقب شيو ًعا ملخالفات اإلنتظار إىل حد بعيد ىف
دفع غرامة ،وميكن مامرسة إجراءات فرض الغرامة بدقة فقط إذا
كان باإلمكان لصق إشعار الغرامة عىل املركبة (وغال ًبا ما يشار إليها
باسم «تذكرة انتظار مخالف») أو إرسالها إىل املالك عن طريق
الربيد.
 nيتطلب بالنسبة للغرامات التي سيتم فرضها من خالل إشعارات
تسجيل للمركبة ميكن االعتامد عليه مزود ببيانات محدثة حول

الشكل  :86 ،85إشعارات مخالفة مكتوبة بخط اليد معلقة عىل أحد
املركبات (مع أدلة فوتوغرافية ومتابعة بالربيد) يف بكني © .بول بارتر

محال اإلقامة ،وبدون ذلك ،ال توجد طريقة ملتابعة الغرامات
غري املسددة .حيث نجد أن بعض األماكن لديها سجل السيارة
ُحصل أبدًا
لكنها تفشل يف تحديثه ،ويف مثل هذه الحاالت ،لن ت َ
نسبة كبرية من غرامات انتظار السيارات ،ومام ال يدعو مجال
للشك ،هذا يقوض من إجراءات اإلنفاذ.
 nقد تكون إشعارات مخالفات اإلنتظار منخفضة أو عالية التقنية ،ىف
املايض كانت القاعدة هى أن ت ُكتَب اإلشعارات بخط اليد وتلصق
عىل املركبات ،واليوم ،يقوم عدد متزايد من السلطات املحلية
بإصدار إشعارات دقيقة باستخدام املعدات الرقمية املحمولة
أوبإصدار إشعارات تُرسل تلقائيًا بالربيد استنادًا إىل نظام التعرف
عىل اللوحات املعدنية (وعادة ما يتم التحقق منها بواسطة عنرص
برشى).
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باإلضافة إىل الغرامات املمكن فرضها هناك بعض اإلجراءات األخرى
املمكن اتخاذها ىف سياق اجرءات ترخيص السيارة وتشمل:
 nخصم نقاط سلبية تسجل عىل رخصة القيادة للسائق أو
املالكوهو اجراء يفرض أحيانا نتيجة الرتكاب مخالفات جسيمة
أو تكرار ارتكاب املخالفات من قبل نفس املخالفني.
 nوهناك وسيلة هامة أخرى أال وهى إصدار تحذيرات رسمية كام
ذُكر عاليه والتى يتطلب إصدارها أثناء التواجد بالشارع توافر معدات
رقمية ،وقاعدة بيانات جيدة للمخالفات مام ميكن موظفي إنفاذ
القانون من الوصول إىل تلك املخالفات ،كام يتطلب إصدار مثل
هذه التحذيرات عن طريق الربيد تسجيالً موثوق منه للمركبات.
 nال مثة رضورة إلزاحة (قطر) السيارات أو كلبشتها للتصدى ألغلب
مخالفات اإلنتظار ىف حالة وجود نظام تسجيل للسيارات ميكن
الوثوق من كفائته .وعىل أى حال ،بالرغم من توفرنظام تسجيل

للسيارات يتمتع بالكفاءة ،فهناك بعض املواقف التى تستدعى اتخاذ
تلك االجراءات الحاسمة.
 vيتناسب إجراء رفع السيارة مع مخالفات اإلنتظار املعيق
للحركة املرورية أينام لزم إزالة السيارة من مكانها ،فعىل سبيل
املثال ،يعترب رفع السيارة من مكانها أحد اجراءات اإلنفاذ
الشائعة ىف مواجهة اإلنتظار املخالف بحارات األتوبيسات
وبالطرق املفتوحة وبالنسبة لغالبية مخالفات اإلنتظار بالطرق
الرئيسة التى تحتل السيولة املرورية بها أولوية بالغة.
 vقد يلزم ىف بعض األحيان اللجوء إىل كلبشة املركبة ىف حالة
عدم دفع سيارة للغرامات أو الرضائب املستحقة عليها أو ىف
عدم صالحية رخصتها أو ىف حالة غري مالمئة للسري بالطريق.
وتجرى كلبشة املركبة عن طريق وضع قامطة للعجلة (كلبش
العجلة)

الشكل  :88 ،87مثال عىل العوامل التى تشل حركة املرور ىف سنغافورة © .بول بارتر

الشكل  :89كالبش العجل مثبت عىل أحد
السيارات ىف لندن © .مانفريد بريثوبت
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تفتقر العديد من األماكن لسجالت يعتمد عليها
لرتاخيص املركبات وربطها مبحال اإلقامة .ىف بعض
الحاالت ،التسجيل عىل مستويات حكومية عالية ال
ميكن استخدامها بواسطة الحكومة املحلية .إذا مل
تتوفرقاعدة بيانات يعتمد عليها لرتاخيص املركبات،
فالحصول عليها هى أولوية بالغة.
ىف ظل غياب قاعدة بيانات يعتمد عليها لرتاخيص
املركبات ،فاإلجراءات التى ميكن اتخاذها تجاة
مخالفات اإلنتظار تصبح صعبة ومحدودة.
 nكلبشة املركبة باستخدام مشبك العجل وفرض
رسوم من أجل اإلفراج عنها أو تطبيق غرامة و
 nرفع السيارة (عن طريق سحب السيارات و
املركبات الكبرية األخرى،اما املركبات ذات
العجلتني أو املركبات بدون موتور فيتم تحميلها
عىل شاحنة ) وفرض رسوم لإلفراج عن املركبة أو
غرامة.
 vوضع ملصق بارز (وغالبا ما يصعب إزالته)
عىل املركبة.
 vوضع عالمة ميكن اعادة استخدامها مرة
أخرى ولكن يصعب إزالتها من نوع ال مينع
الحركة أو يعرقل السيارة ولكنه بارز وال ميكن
إزالتها بسهولة إال من قبل السلطة املحلية
عند دفع رسوم .عىل سبيل املثال ،يقوم
مرشىف دوريات مجلس بلدية سوبانغ جايا يف
ماليزيا بإرفاق عالمة صفراء إىل املرايا الجانبية
للمركبتني املتوقفة .ويقوم موظفو املجلس
بإزالة العالمات عندما يقدم سائقو السيارات
مايثبت دفع الغرامة ذات الصلة.

املربــع  :22الحــركات املعارضــة النتظــار الســيارات ىف مدينــة
لفيــف بأوكرانيــا

تســتخدم حركــة دعونــا منُــر ( )Daite Protiمبدينــة لفيــف بأوكرانيــا ملصقــات
ضخمــة لتذكــر ســائقى الســيارات بــأن األرصفــة ومســارات الدراجــات مخصصــة
للمشــاة وراكبــى الدراجــات .ويضــع النشــطاء الالصقــات عــى الزجــاج األمامــى
ألى ســيارة تقــف ىف وضــع االنتظــار بشــكل غــر قانــوىن إللحــاق الخــزى بســائقها.
وتعتمــد بعــض الحمــات األخــرى ضمــن أنشــطتها عــى وضــع ثالجــة قدميــة
تحمــل لوحــة أرقــام عــى الرصيــف (ليتســاءلون بذلــك عالني ـ ًة مــا إذا كان األف ـراد
يقبلــون بهــذا الوضــع كــا يقبلــون بوجــود الســيارات عــى األرصفــة ىف ظــل
تغطيــة إعالميــة ضخمــة) ،وتركيــب أعمــدة ملنــع االنتظــار غــر القانــوىن .وتجمــع
تلــك الحمــات األمــوال الالزمــة لــراء األعمــدة وتركيبهــا مــن خــال التمويــل
الجامعــى وتكملهــا مــن األمــوال العامــة .ملزيــد مــن املعلومــات حــول تلــك
الحمــات ،يرجــى زيــارة املوقــع اإللكــروىن .http://www.trotuar.lviv.ua

ومع ذلك ،ميكن تحسني إدارة انتظار السيارات حتى لو كان املركبات
أو كلبشتها هي الخيارات الجادة الوحيدة املتاحة .عىل سبيل املثال،
حتى نظام تسعري ايكوبارك يف مكسيكو سيتي ،والذي يستخدم عدادات
انتظار السيارات املتقدمة نسب ًيا ،يعتمد عىل كلبشة املركبات باعتبارها
العاقبة الرئيسية للمخالفات ،مع سحبها كحل أخري ( .)38ومع ذلك ،فإن
هذا يجعل اإلنفاذ أكرث كلفة بكثري مام ينبغي.

 7.6التمكني من اإلنفاذ باستخدام ترتيبات مؤسسية
وقانونية:
يستلزم اإلنفاذ أساس مؤسىس مالئم ىك يتمتع بالكفاءة والفاعلية فضال
عن اولويات تتواكب بدقة مع أهداف إدارة انتظارات السيارات.
ومن الواضح أن إجراءات اإلنفاذ تحتاج إىل فرض العقوبات املناسبة
مبوجب القانون .وقد يبدو ذلك واض ًحا ،ولكنه ميهمل ىف بعض
األحيان ،مام يفتح الباب أمام الصعوبات القانونية التي تقوض إدارة
مواقف السيارات كام ميكن أن تتسبب يف خسائر كبرية.
يسلط هذا القسم الضوء عىل عدة قضايا مهمة تتعلق باألسس
القانونية واملؤسسية إلنفاذ قوانني انتظار السيارات.

()38

ريوس فلوريس وآخرون ،دليل عميل ،ص71 .
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جعل مخالفات انتظار السيارات مسألة إدارية:
 nیشیر ھذا الطرح إلی فرض عقوبات علی مخالفات انتظار السیارات
بطریقة بسیطة دون اللجوء اىل املحاكم (ما مل تستدعى الرضورة
ذلك) وتتباين أساليب تحقيق هذا الهدف تب ًعا لتفاصيل كل نظام
قانوىن وإدارى.
 nيف بعض األحیان قد یعنى هذا أن مخالفات انتظارالسیارات «غیر
ُمجر َمة» ويتم التعامل معها عىل أنها مخالفة «إداریة» أو «مالیة»
بدال من أن تکون جریمة ،ومن األمثلة عىل ذلك اململكة املتحدة
وهولندا وإسبانيا وسنغافورة وماليزيا والفلبني.
مهم،
ليس
ات
ر
السيا
 nال يعني هذا اإلجراء أن إنفاذ قوانني انتظار
ً
ولكنه ىف واقع األمر سيمكن من تنفيذ تلك القوانني عىل نحو أكرث
كثافة كام ينبغى.
ميارس انفاذ القانون عىل أفضل وجه إذا كان ضمن مسؤوليات
الحكومة املحلية أو الحرضية:
 nىف کثیر من األماکن ،تتحمل رشطة املرور املسئولیة عن جمیع
إجراءات تنفيذ القانون املتعلقة بانتظار السیارات ،وهذا يعني
يف كثري من األحيان مسؤولية الحكومات الوطنية أو الحكومات
املركزية.
 nمن األفضل متکین الحکومة املحلیة أو املدنیة من تنفیذ معظم
أنظمة انتظار السیارات ،طاملا أن القدرات موجودة أو یمکن بنائها.
 nتفتقر املستويات العليا للحكومة إىل االهتامم الالزم باإلنفاذ
الفعال عىل املستوى املحىل.
 nغال ًبا ما تركز أولويات رشطة املرور أو املستويات العليا للحكومة
عىل تدفق حركة املرور أو عىل اإليرادات املالية بدالً من إدارة
مشكالت انتظار السيارات إدارة فعالة عىل املستوى املحىل.
 nغالبًا ما يفشلون يف معالجة مشاكل انتظار السيارات التى تشغل
محل اهتامم محل ًيا.
 nيف اململكة املتحدة عام  ،1991تم متكني الحكومات املحلية من
سلطة انفاذ قوانني انتظار السيارات الخاصة بهم يف الشارع بدالً
من الرشطة ،واتبع الكثريين نفس النهج بعد ذلك وقد حدثت
إصالحات مامثلة ىف كل من هولندا واسبانيا.
ومن الناحية املثالية ،تتطابق مسؤولية اإلنفاذ مع املستوى الذي
يتم من خالله التعامل مع مسألة التسعري يف الشارع والجوانب
األخرى املتعلقة بإدارة انتظار السيارات.
 nينبغي أن تظل اإليرادات الواردة من انفاذ انتظار السيارات ىف نطاق
اإلختصاص القضايئ الذي يدير عمليات اإلنفاذ.
 nمن املرجح أن یدعم السکان املحلیون إنفاذ قوانني انتظار السیارات
والتسعیر عندما یکون لهم رأى وعندم يحتفظ باإلیرادات محلیًا (.)39
 nيف الواقع ،من األمثل اإلحتفاظ بغالبية جوانب إدارة انتظار
السيارات ىف الشوارع تحت مسؤولية وكالة واحدة مبا ىف ذلك وضع
القواعد التنظيمية وتحديد األسعار والتحصيل واإلنفاذ).
()39

إى .كالرثوب« ،القضايا املؤسسية يف مواقف السيارات يف الشارع» ،يف الحواجز التي
تعرتض النقل املستدام :املؤسسات والتنظيم واالستدامة ،إد .ىب .ريتفيلد ،وأر أر ستوغ
(لندن أند نيو يورك :سبون بريس.130-142 ،)2005 ،
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النظر يف إرشاك القطاع الخاص (مع اإلنتباة إىل املخاطر املحتملة):
 nكان اللجوء إىل التعاقد الخارجى إلنفاذ انتظار السيارات مع القطاع
الخاص يف إطار مناقصات التنافسية من بواعث التحسينات ىف
العديد من املدن ومع ذلك ،ال يبدو أن هناك عالقة واضحة بني
هذا اإلجراء ونجاح إنفاذ أنتظار السيارات يف الشارع.
 nعهدت كل من سنغافورة وطوكيو والعديد من املدن يف أوروبا
إىل مقاولني من القطاع الخاص بجميع مسئوليات انفاذ انتظار
السيارات أو بعض منها (الكشف عن املخالفات والبدء ىف اتخاذ
اإلجراءات) .ويف طوكيو ،حدث التحول من إنفاذ الرشطة إىل اإلنفاذ
الخاص يف عام  2006وقد حقق نجا ًحا ،هذا ويستخدم العديد
من املدن ،مبا يف ذلك أحمد آباد ،الهند مقاولني من القطاع
الخاص إلزالة املركبات املخالفة.
 nومع ذلك ،فإن عدم كفاية العقود وسوء رقابة املقاولني ميكن أن
يؤدى إىل مشكالت ،مثل ضعف اإلنفاذ ،واإلفراط ىف الحامس أو
حتى االحتيال.
 nتقوض هذه املشكالت من الدعم العام إلدارة انتظار السيارات.
 nيف شنتشن ،الصني ،عىل سبيل املثال ،كانت فضائح املقولني
املتعاقد معهم بشأن إدارة انتظار السيارات من أحد العوامل
للتخىل عن تسعري انتظار السيارات يف الشارع خالل العقد األول
من القرن الحادى والعرشين ،مام أدى إىل تقويض إدارة انتظار
السيارات يف املدينة لسنوات عديدة.

 8.6اإليرادات وكيفية دفع رسوم تنفيذ القوانني
هل يعترب جلب اإليرادات غرض حقيقى من أغراض تنفيذ قوانني انتظار
السيارات؟ كيف يجب أن يحدد مستوى الغرامات؟ كيف ميكن تحديد
أجر جهود تنفيذ القوانني؟ تلك هى األسئلة األساسية التى يتناولها هذا
الجزء.
تثري إيرادات تنفيذ القوانني بعض األزمات التى تحتاج إىل املراعاة ىف
التعامل معها
 nتعترب الغرامات جزء أساىس من ردع السلوكيات املتبعة أثناء انتظار
السيارات غري املرغوب فيها.
 nتجلب الغرامات إيرادات بالفعل ،وبتطبيق إدارة جيدة النتظار
السيارات من شأن ذلك أن يزيد من تكاليف تنفيذ القوانني بغرض
تحقيق فائض معتدل.
 nيجب أن تكون عملية تنفيذ القوانني مدفوعة األجر.
 nقد متيل الحكومة املحلية ىف بعض األحيان إىل إثارة مشكلة تخص
امليزانية عن طريق إيرادات تنفيذ قوانني انتظار السيارات.
 nبالرغم من ذلك ،من شأن هذا األمر أن يثري غضب املواطنني.
ال ميكن أن تكون عملية تنفيذ القوانني مصدر مدر للربح الدائم ،فال
يصح محاولة تحويلها إىل ذلك

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

 nنظرا ً ألسباب عملية وسياسية ،يعترب من الحامقة وضع هدف
الحصول عىل إيرادات عالية من عملية تنفيذ القوانني (أنظر املربع
.)23
 nواقعياً ال تجنى القرارات املعنية بتنفيذ القوانني حينام تركز
عىل اإليرادات أكرث من أنها تجعل إدارة انتظار السيارات هى
بؤرة الرتكيز ،لكن الرتكيز عىل اإليرادات يشكل خطرا ً من الناحية
السياسية.
 nعادة ما يكون القلق العام بسبب إيرادات تنفيذ القوانني أمرا ً مبالغ
فيه لكنه يعترب قوة دافعة ينبغى أن تخفف.
 nيفضل أن تحدد االختيارات املتعلقة بعملية تنفيذ القوانني بناءا ً
عىل ما هو أفضل بالنسبة إلدارة انتظار السيارات.
 nتجتهد العديد من البلديات لتضحى ببعض إيرادات تنفيذ القوانني
من خالل تبنى بعض املقرتحات املذكورة ىف القسم  6-3التى
تهدف إىل أن تجعل عملية تنفيذ القوانني أقل نبذا ً.
ضبط توازن جيد بني شدة الغرامات وعملية تنفيذ القوانني:
 nأوضحت فكرة صغرية (أنظر الجدول  )15أننا يجب أال نعتمد
بصورة كبرية عىل فرض الغرامات املرتفعة (مع جهد بسيط) أو عىل
الجهد الشديد وحده (مع فرض الغرامات البسيطة).
 vينتج عن الغرامات املرتفعة وشدة الجهد املنخفض جلب
عملية تنفيذ القوانني التى ينظر إليها عىل أنها يانصيب وإجراء
غري عادل ،فيشعر أصحاب السيارات بالغضب عندما تفرض
عليهم الغرامات حني يفلت الكثري منها .يجوز أن يتعرض
حراس األمن إىل إغراءات واضحة لتجاهل املخالفات ىف مقابل
إغراءات صغرية.
 vعىل العكس ،تضع الغرامات املنخفضة والجهد املرتفع
احتاملية أكرب ألن تجذب املخالفات فرض الغرامات ،وال
يقىض ذلك عىل املخالفات ألن الكثري من أصحاب السيارات
سيتعاملون مع الغرامات املنخفضة عىل أنها تشبه ملبلغ
يستوجب دفعه بصورة روتينية أكرث من كونها عقوبة.
 vفيام بني النقيضني – ىف منتصف جدول  – 15يتوجب عىل
املدن أن تتوصل إىل مزيج مناسب من مستويات الغرامات
ومدى شدة تنفيذ القوانني حتى تحقق نتائج امتثال جيدة
مبستوى كاىف لكل سياق محدد.

املربــع  :23ملــاذا يــؤدى الرتكيــز عــى اإليــرادات
عنــد وضــع لوائــح انتظــار الســيارات إىل نتائــج
عكســية ىف األغلــب؟

تخيــل معــى أن هنــاك مدينــة تتبــع نه ًجــا فعــاالً لتطبيــق لوائــح
إدارة انتظــار الســيارات عــى نحــو ســليم .إذا حاولــت تلــك
املدينــة أن تجعــل توليــد اإليــرادات هــو املحــور الرئيــى
للوائــح انتظــار الســيارات:
 nميكنهــا أن تلجــأ إىل زيــادة قيمــة غرامــات االنتظــار الخاطــئ
وتكثيــف حمــات تطبيــق لوائــح االنتظــار ،ولكــن لــن يلبــث
هــذان األســلوبان أن يــؤدوا إىل تناقــص العوائــد رسي ًعــا.
 nيــؤدى فــرض غرامــات أكــر وتكثيــف حمــات تطبيــق
لوائــح االنتظــار إىل زيــادة مســتوى االمتثــال للوائــح.
 nال شــك أن تكثيــف حمــات تطبيــق اللوائــح يتطلــب
املزيــد مــن التكاليــف .وىف مرحلــة مــا ســوف تكــون
تلــك التكاليــف أكــر مــن اإليــرادات.
 nســوف تقابــل تلــك الجهــود باســتياء كبــر مــن األفــراد ،ألن
جهــود تطبيــق اللوائــح كانــت تســر عــى مــا ي ـرام ،وســوف
تكــون نســبة التحســن امللموســة بســيطة للغايــة .كــا أن
غالبيــة املخالفــات اإلضافيــة التــى يتــم الكشــف عنهــا ســتكون
مخالفــات بســيطة صــادرة مــن أفــراد يتبعــون القانــون.
 nلذلــك ،فــإن توجيــه أى مــن الجهــود لزيــادة اإليــرادات
ســوف يــؤدى إىل تحقيــق فائــض إضــاىف بســيط ولكــن
سيتســبب بــا شــك ىف غضبــة جامهرييــة ضخمــة.
مــاذا لــو كانــت املدينــة تتبــع نظا ًمــا ضعي ًفــا لتطبيــق اللوائــح
ونظا ًمــا ضعيفًــا إلدارة انتظــار الســيارات؟
 nتســتطيع تلــك املدينــة زيــادة حجــم إيراداتهــا الناجمــة
عــن رســوم االنتظــار وغرامــات االنتظــار الخاطــئ مــن
خــال تحســن جهــود تطبيــق اللوائــح.
 nولكــن الدعــم الشــعبى ســيكون منخفضً ــا إذا رأوا أن
الغــرض الوحيــد مــن هــذا املقــرح هــو جنــى اإليــرادات!
 nوعــى األرجــح لــن تتمكــن املدينــة مــن تحســن مســتوى
تطبيــق اللوائــح حينهــا بقــدر مــا ســتنجح ىف ذلــك إذا كان
هدفهــا هــو إدارة انتظــار الســيارات بفعاليــة.
 nوىف واقــع األمــر ،غال ًبــا مــا ســوف تــؤدى الجهــود التــى
تركــز عــى تحقيــق اإليــرادات إىل تحقيــق فائــض أقــل
ىف اإليــرادات مــا لــو كانــت تركــز بشــكل مناســب عــى
تحقيــق أهــداف إدارة انتظــار الســيارات.

جدول  :15كثافة جهود التنفيذ مقابل مستوى الغرامات
مستوى الغرامات

منخفضة
كثافة جهود التنفيذ
مرتفعة

زهيدة
انخفاض مستوى االمتثال بشكل غري مقبول
ت ُعامل الغرامات عىل أنها رسوم
عىل انتظار السيارات

مكلفة
تصبح الغرامات سندات مجحفة
ومصدر من مصادر الفساد
املبالغة
(درجة امتثال عالية ولكن بتكلفة زائدة)
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الوثيقة الفنية رقم ( )14بشأن استدامة النقل ىف املناطق الحرضية

 nتقاس شدة تنفيذ القوانني الخاصة بهذا املزيج املناسب بغرض
تحقيق مستويات االمتثال املطلوبة (والتى تختلف من شارع آلخر
كام نوقشت ىف القسم  )6-5وغرامات متوسطة القيمة (بالرغم من
ذلك أنها تتامىش مع مدى خطورة املخالفة املرتكبة).
 nســتتميز تلــك الغرامات متوســطة القيمة بأنها:
 vعالية القيمة بشكل كاىف حتى ال يعتربها أصحاب السيارات
مجرد قيمة نقدية.
 vليست عالية مبا يسبب فساد فيام بني حراس أمن أماكن انتظار
السيارات.
 nتتطلب التوصل إىل تلك النقطة املناسبة من مستوى قيمة
الغرامات ومدى شدة تنفيذ القوانني قدر معني من التجربة والخطأ
والسعى إىل إجراء التعديالت.
ضبط توازن جيد بني إيرادات عملية تنفيذ القوانني وإيرادات تحديد
قيمة الرسوم:
 nتستخدم العديد من املدن حدودا ً زمنية مفرطة أو يكون لديها
آليات غري فعالة لتحديد قيمة الرسوم أو تكون أسعارها منخفضة
جدا ً بالحد الذى ميكنها من التحكم ىف الطلب عىل االنتظار
ىف الشارع بشكل فعال .وقد يؤدى ذلك إىل ارتفاع مستويات
املخالفات والغرامات ولكن انخفاض اإليرادات التى تجنى من
الرسوم.
 nبالنسبة لعملية تنفيذ القوانني ىف مناطق انتظار السيارات محددة
الرسوم يجب أن نجد أيضاً التوازن الصحيح بني اإليرادات اآلتية
من تحديد قيمة الرسوم وتلك اآلتية من عملية تنفيذ القوانني
(فرض الغرامات).
 nسيكون من األفضل رؤية املزيد من اإليرادات التى تجنى من
الرسوم وأقل من الغرامات ،وخاصة الغرامات املرتبطة بأخطاء ىف
الدفع أو تجاوز فرتة زمنية محددة (عىل افرتاض أن معظم الناس
يريدون القيام بالىشء الصحيح) وهذا من شأنه أن يجعل نظام
إدارة انتظار السيارات عملية أكرث ودية.
 nبالنسبة لكثیر من البلدیات فإن التحول نحو عملية تحديد قيمة
الرسوم املثىل وأسالیبها املحسنة ،ینبغى أن یؤدى ذلك إلی
انخفاض مناسب ىف فوائض عملية تنفيذ القوانني املتوازنة بزیادة
فائض رسوم أماكن انتظار السیارات.
هل ستحصل عملية تنفيذ القوانني عىل املقابل املادى من تلقاء
نفسها؟
 nليس هناك أى مبدأ يقول أن الجهود املبذولة ىف عملية تنفيذ
القوانني ينبغى أن تغطى تكاليفها بنفسها بالرغم من حدوث
ذلك بالفعل بشكل متكرر.
 nمن الناحية املثالية ،ستوفر إدارة انتظار السيارات يف الشارع بشكل
عام فائضاً للحكومة املحلية ،وميكن اعتبار ذلك مبثابة دفع جزىئ
إليجار األراىض املخصصة ملساحات انتظار السيارات ىف الشوارع.
 nينبغى أن يشمل الجمع بني إيرادات رسوم انتظار السيارات
واإليرادات الناتجة عن تنفيذ القوانني تكاليف مجمل جهود إدارة
انتظار السيارات يف الشارع.
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 nمن املفيد أن يؤخذ ذلك ىف االعتبار ألن خيارات آلية تحديد قيمة
الرسوم الجديدة وإصالحات تحديد الرسوم ينبغى أن تكون مفيدة
لزيادة نسبة االمتثال ،وقد يؤدى ذلك إىل خفض فائض إيرادات
تنفيذ القوانني ولكن ينبغى الرتحيب به لتحسني نتائج إدارة انتظار
السيارات.
يعترب الفساد خطرا ً موجود بصفة دامئة ىف أنظمة تنفيذ قوانني
انتظار السيارات .فهناك وسائل للحد من ذلك ولكن ال توجد إجابات
سهلة إذا كان الفساد مشكلة واسعة االنتشار .وغالباً ما يعتمد النجاح
عىل دفع قوى ملكافحة الفساد ىف املجتمع األوسع.
ميكن أن تساعد بعض الجهود التالية ىف الحد من الترسب والفساد
الذى يسود عملية تنفيذ القوانني.
 nاعتامد أدوات رقمية لتنفيذ القوانني ،وال سيام األدوات اآللية مثل
التعرف عىل أرقام لوحات السيارات؛
 nتدوير الحراس بصورة متناوبة بني املناطق.
 nتجنب املستويات العقابية املفرطة من فرض الغرامات ألن ذلك
يزيد من فرصة إغراء سائقى السيارات للسعى وراء املدفوعات
األقل وبصورة أكرث فسادا ً عند التعامل مع الحراس بدالً من دفع
الغرامة؛
 nإقران كل مأمور مع شخص آخر ،كام هو الحال ىف إكوبارك مبدينة
املكسيك ،حيث يقرتن ضباط تنفيذ القوانني مع ضابط رشطة من
اإلناث («لألمن») وكالهام يتناوبان بانتظام من منطقة إىل أخرى
للحد من الفساد.

 9.6ما العمل ىف حالة عدم القدرة عىل التحكم كلياً ىف
انتظار السيارات بشكل غري قانوىن؟
هناك ظاهرة متفشية النتظار السيارات بشكل غري قانوىن ىف العديد
من املدن بالبلدان التى تزداد فيها ملكية السيارات برسعة ،وغالباً ما
يدعى سائقو السيارات أن العجز ىف أماكن انتظار السيارات شديد جدا ً
وليس لديهم خيار سوى االنتظار بشكل غري قانوىن .هذا غالباً ما يجعل
السلطات املعنية مرتددة يف تنفيذ القوانني.
يقرتح هذا القسم طرقًًا ملساعدة تنفيذ القوانني ،حتى يف مواجهة
أزمة «انتظار السيارات» املريعة التى يعتقد فيها أن تنفيذ القوانني
بفاعلية أمر مستحيل .وال ميكن أن يساعد تنفيذ القوانني ىف مثل هذه
الحاالت فحسب ،بل هو أمر بالغ األهمية أيضاً.
تستطيع الخطوات التاىل ذكرها أن تبدأ ىف املساعدة حتى ىف أسوأ
األزمات:
 -1أوالً بدء عملية تنفيذ القوانني املقاسة لضامن فرض تكلفة مادية
عىل انتظارالسيارات بالشكل غري القانوىن املعتاد.
 -2ىف الوقت نفسه فرض تنفيذ القوانني بقوة ضد أسلوب انتظار
السيارات التى تشكل ازعاجاً وخطرا ً حقيقياً.
 -3ثم التعزيز التدريجى لشدة تنفيذ القوانني مع تحسني إدارة انتظار
السيارات.
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تفرتض تلك الخطوات أن هناك بعض القدرات واملؤسسات
األساسية إلدارة انتظار السيارات فعالة ،حتى يتم بالفعل تحديد
األماكن التى تكون فيها أماكن انتظار السيارات قانونية وحيثام تكون غري
قانونية .وإذا مل يكن األمر كذلك ،يجب أن تتواجد تلك األساسيات أوالً
لجعل هذه الخطوات ممكنة التطبيق (أنظر الفصلني  3و .)4
 .1أوالً بدء عملية تنفيذ القوانني املقاسة لضامن فرض تكلفة
مادية عىل انتظارالسيارات بالشكل غري القانوىن املعتاد
ىف الحاالت القصوى تتخىل السلطات أحياناً عن تنفيذ القوانني استجابة
للمناشدات القائلة بأنه «ليس لدينا خيار» .وقد يتجهون إىل العرض
كإجابة مفرتضة.
يف هذه الحالة ،حتى أماكن انتظار السيارات غري القانونية املعتادة أو
الروتينية ال تنطوى عىل خطرفرض الغرامة ،والخطوة األوىل والواضحة
هى بدء تنفيذ القوانني بشدة منخفضة وينبغى أن يكون متوسط التكلفة
(ىف الغرامات) ألماكن انتظار السيارات بشكل غري قانوىن عىل األقل
مطابقاً ملتوسط تكلفة مواقف السيارات القانونية يف نفس املنطقة .إذا
كانت املنطقة ال يوجد لديها أماكن النتظار السيارات محددة الرسوم،
يجب أن يكون هناك عىل األقل خطر ولو صغري لفرض الغرامة عىل
االنتظار غري القانوىن.
وميكن أيضاً أن ينظر إىل تلك الطريقة لتنفيذ القوانني املقاسة كوسيلة
«للسامح» بانتظار السيارات بشكل غري قانوىن لفرتة ،بينام تبذل الجهود
لتخفيف املشكلة األكرب.
فرض الرسوم عىل انتظار السيارات بالشكل غري القانوىن املعتاد (عند
تطبيقه) يجب أن يبدأ ىف املساعدة بعدة طرق:
 nينبغى أن يزيد قليالً من االستعداد لدفع تكلفة انتظار السيارات
القانوىن.
 nإعطاء سائقى السيارات حافزا ً أكرب للبحث عن أماكن انتظار
السيارات بطريقة قانونية ( قد تكون بعضها خاصة وقليلة
االستخدام حتى ىف حالة إشغال أماكن انتظار السيارات العامة (.
 nينبغى أن تحفز الرغبة املضافة للدفع أيضاً بعض اإلمدادات
الجديدة من خالل ترتيبات أماكن انتظار السيارات املشرتكة ورمبا
أماكن انتظار السيارات التجارية.

 .2ىف الوقت نفسه فرض تنفيذ القوانني بقوة ضد أسلوب انتظار
السيارات التى تشكل ازعاجاً وخطرا ً حقيقياً
تنطبق الخطوة أعاله عىل أشكال معتدلة من أساليب انتظار السيارات
غري القانونية التى ال تعترب خطرية جدا ً.
ومع ذلك يجب أن تردع برسعة أكرب أماكن انتظار السيارات التى تشكل
إزعاج أو خطرا ً حقيقياً لآلخرين أو تعيق بشكل خطري الحركات الهامة-
مثل حارات الحافالت  -لذلك ينبغى أن يبدأ تنفيذ مكثف للقوانني ضد
هذه املامرسات ،وال ميكن التسامح مع أسلوب انتظار السيارات الذى
يشكل خطرا ً متفشياً حتى عىل املدى القصري ىف ظل وجود أزمة ما.
مرة أخرى لتجنب رد فعل عنيف من أصحاب السيارات ،تحتاج هذه
الخطوة إىل الرشح ،تحتاج أنواع انتظار السيارات من هذه الفئة إىل أن
تحدد بوضوح بأنها مزعجة.
 .3التعزيز التدريجى لشدة تنفيذ القوانني مع تحسني إدارة انتظار
السيارات
ميكن ىف وقت الحق تشديد تنفيذ القوانني خطوة بخطوة مع تحسني
إدارة انتظار السيارات عىل نطاق أوسع ،وينبغى أن تصبح مواقف
السيارات غري القانونية املعتادة أكرث تكلفة بكثري من أماكن انتظار
السيارات القانونية.
وميكن ضبط كل خطوة ىف شدة التنفيذ بحيث تتزامن مع التحسينات
ذات الصلة ،مثل توفري أماكن جديدة النتظارالسيارات ،وتحسني وسائل
النقل العام وتحسني ظروف املشاة وراكبى الدراجات وتحديد قيمة
رسوم مواقف السيارات وما شابه ذلك.
ويف مرحلة ما ،سيصل مستوى االمتثال إىل مستوى جيد مبا فيه الكفاية
وميكن لجهود تنفيذ القوانني أن تستقر.

ينبغى إبالغ هذه األهداف لسائقى السيارات واملجتمع املحىل لتجنب
حدوث رد فعل عنيف ،وبدون مثل هذه االتصاالت فإن التعرض لدفع
غرامة عرضية سيبدو أمرا ً تعسفياً لسائقى السيارات.
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الوثيقة الفنية رقم ( )14بشأن استدامة النقل ىف املناطق الحرضية

		
 .7جمع البيانات الرئيسية الخاصة بأماكن
		 انتظار السيارات واستخدامها بحكمة
تعد قرارات اإلدارة الخاصة بانتظار السيارات املبنية عىل االنطباعات
األولية أكرث شيو ًعا من تلك املبنية عىل املعلومات املؤكدة .غال ًبا ما ينتج
الضغط الذى ميارسه العامة التخاذ إجراءات عن انطباعات غري رسمية،
خاصة ىف املدن التى متتلك إدارة ضعيفة ألماكن انتظار املركبات.
ولكن ميكن لالنطباعات األولية أن تكون مضلًلة ،كام نرى ىف القسم (.)2-5
ولذلك ،ينبغى اتخاذ جمع وتحليل البيانات الخاصة بأماكن انتظار
السيارات عىل محمل الجد ،واستخدامهام ىف تحسني املعلومات
التى تقوم عليها املناقشات املتعلقة بانتظار السيارات ،وتوجيه
االختيارات الخاصة بأماكن االنتظار.
واملفصلة الخاصة بانتظار
وعىل الرغم من أن الدراسات الشاملة
ّ
املركبات عاد ًة ما يُعهد بها إىل رشكات استشارية تتمتع بالخربة
املطلوبة ،إال أن فرق الهيئة املحلية املعنية بإدارة أماكن انتظار
املركبات تحتاج إىل تطوير قدراتها ىف جمع وتحليل البيانات املنتظمة
ذات ااألهمية والتى تتعلق بأماكن انتظار السيارات .وينبغى أن يقوموا
بذلك ىف سبيل توجيه الجهود اليومية األساسية الخاصة بإدارة اماكن
االنتظار.
ونظ ًرا لعدم توافر موارد كافية لجمع البيانات ،ينبغى أن تكون الجهود
املبذولة إلجراء عمليات املسح منخفضة التكلفة وتركز عىل املعلومات
األساسية الحقيقية واملتعلقة بالقرارات واإلجراءات.
ولحسن الحظ ،ميكن للمسوحات البسيطة ذات التحليل البسيط أن
تكون ذات أهمية بالغة.

 1.7أنواع البيانات الخاصة بأماكن االنتظار
ركّز املتخصصني ىف مجال انتظار السيارات عىل ثالثة أنواع للبيانات
الخاصة بأماكن انتظار السيارات ،والتى ميكن أن تساهم ىف إدارة اماكن
االنتظار ( ،)40وهم:
 -1البيانات الخاصة بأماكن االنتظار املتاحة (قوائم حرص
املركبات)،
 -2البيانات الخاصة بنسبة امتالء أماكن االنتظار (بيانات اإلشغال)،
واالنتظار ىف األماكن غري املسموح بها،
 -3البيانات الخاصة بسلوك فرادى املركبات ىف أماكن االنتظار
(مسوحات لوحات ارقام السيارات -تستخدم عاد ًة ىف األغراض
املتعلقة بالبيانات الخاصة مبدة انتظار السيارات ىف أماكن
االنتظار)
()40

تريى أوكرن’ ،جمع البيانات الخاصة بانتظار املركبات ومنوذج املطالب املتعلقة بانتظار
املركبات ىف لجنة النقل ىف املدن الكربى‘ ،مقّدم ىف ندوة للجنة النقل ىف املدن الكربى
( ،)MTCأماكن انتظار السيارات  :101أساسيات إصالح أماكن انتظار املركبات ( 25مارس
( )2011بد ًءا من الرشيحة .)77
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وعالوة عىل ذلك ،تشمل املعلومات األخرى املتعلقة بأماكن االنتظار عىل
بيانات خاصة بوجهات نظر األطراف املعنية ،واملسوحات التى تجرى
لتحديد طرق الوصول (لقياس درجة أهمية القيادة واالنتظار بالنسبة المكانية
الدخول للموقع) ،ووجهات نظر مستخدمى أماكن االنتظار أو خرباتهم،
وصنع القرارات الخاصة بأماكن االنتظار ،والبحث عن أماكن لالنتظار.
سريكز هذا الفصل بشكل عام عىل بيانات حرص السيارات وبيانات
نسبة إشغال املركبات ىف أماكن االنتظار .ويركز القسم الخاص
مبسوحات لوحات ارقام السيارات عىل أبسط التطبيقات وأكرثها
شيو ًعا :مدة انتظار السيارات ىف أماكن االنتظار.

 2.7حرص السيارات املوجودة ىف أماكن االنتظار
ت ُجمع املعلومات الخاصة بأماكن االنتظار املتاحة عن طريق عمليات
حرص السيارات املوجودة ىف أماكن االنتظار.
هناك أسباب مختلفة إلجراء عمليات الحرص:
 nينبغى حرص السيارات لتقديم مسوحات ميكن االعتامد عليها عن
نسب اإلشغال ىف أماكن االنتظار (أنظر القسم أدناه) .وتقوم هذه
املسوحات بحرص عدد السيارات ىف أماكن االنتظار وتقسيمها عىل
عدد مساحات االنتظار لحساب نسبة مساحات االنتظار املشغولة
– معدل اإلشغال .الميكن حساب عدد السيارات املوجودة ىف
أماكن االنتظار إال عن طريق عمليات الحرص.
 nومن ضمن األهداف األوسع نطاقًا لعمليات الحرص تكوين
فكرة واضحة عن أعداد مساحات االنتظار ،ىف منطقة صغرية،
والخصائص الرئيسية الخاصة بإدارة أماكن انتظار املركبات.
 nميكن البدأ بخطوات مبدأية بسيطة لتطوير عملية إدارة اماكن االنتظار
بدون الحاجة إىل عمليات الحرص ،ولكن عىل األقل يجب توافر عمليات
حرص بسيطة ىف حالة بذل أى جهود جادة لتطوير عمليات اإلدارة.
وتقدم هذه العمليات صورة أساسية عىل خيارات االنتظار املتاحة.
 nميكن أيضً ا للجدال القائم عىل مساحات االنتظار أن يرسع من
عمليات الحرص .ىف حالة الحاجة إىل إزالة مساحات انتظار معينة،
تساعد هذه العمليات ىف تقييم أثر هذه املساحات عىل كافة
مساحات االنتظار املتاحة ىف املنطقة (أنظر القسم .)4-3
غالبًا ما تسفر عمليات الحرص الدقيقة عن مفاجآت ،خاص ًة تلك
التى تتضمن املرافق الخاصة بانتظار السيارات .وأكرث تلك املفاجآت
شيو ًعأ هى إيجاد املزيد من هذه املرافق (خاص ًة أماكن االنتظار
الخاصة) أكرث من أى وقت مىض.
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املربــع  :24املعلومــات املجمعــة مــن خــال
املســوح التفصيليــة لحــر مواقــف الســيارات
عــاد ًة مــا تنطــوى دراســات حــر مواقــف الســيارات عــى
جــرد لجميــع مســاحات االنتظــار املتاحــة وخريطــة مبواقعهــا،
باإلضافــة إىل معلومــات بشــأن مــا يــى:
 nاإلحداثيات الدقيقة لساحة االنتظار.
 nنوع ساحة االنتظار:
ســاحة انتظــار بالشــارع ،مرفــق مخصــص النتظــار
الســيارات ،مرفــق مخصــص النتظــار الســيارات تحــت
األرض ،إلــخ.
 nالخصائص املادية:
تحمل عالمات واضحة /بدون عالمات
اتجاه ساحات االنتظار
حالة ساحات االنتظار
 nعــدد الســاحات املخصصــة النتظــار الســيارات ىف كل
مرفــق أو قســم بالشــارع:
الحــر بنــا ًء عــى الســاحات املخصصــة لــكل نــوع
مــن أنــواع املركبــات أو املســاحات التــى تعــادل
مســاحة الســيارات.
 nالرسوم:
مســتوى الرســوم املفروضــة (الرســوم املفروضــة
ىف جميــع الفــرات الخاضعــة للرســوم ،الرســوم
املفروضــة عــى جميــع فئــات املركبــات أو
ا ملســتخد مني ) .
ساعات فرض الرسوم.
آليات تحديد الرسوم وفرضها.
 nأحقية استخدام ساحات االنتظار:
مفتوحة للجميع.
يقتــر اســتخدامها عــى مســتخدمني بعينهــم
(ينبغــى ذكــر التفاصيــل إن كان األمــر كذلــك).
 nساعات العمل (بالنسبة ملرافق انتظار السيارات).
 nالقيود:
القيــود الزمنيــة ،مناطــق التحميــل ،الطرقــات
الرسيعــة التــى مينــع التوقــف فيهــا إال ىف الحــاالت
الطارئــة ،حــارات األتوبيســات ،إلــخ( .ينبغــى ذكــر
الحــاالت التــى تطبــق فيهــا تلــك القيــود).
 nاملداخــل (الطــرق الخاصــة) واالتجــاه املعتــاد للدخــول
(إن انطبــق).
وفيــا يــى بعــض النقــاط اإلضافيــة التــى ميكــن دراســتها ىف
مســوح الحــر الشــاملة:
 nملكية املرافق والهياكل املخصصة النتظار السيارات.
 nإدارة (املتعاقــدون ونــوع العقــود عــى ســبيل املثــال)
املرافــق والهيــاكل املخصصــة النتظــار الســيارات.

ينبغى إعداد قوائم الحرص إعدادًا دقيقًا ،وسيحتاج الفريق قبل
إعدادها إىل:
 nخريطة مساحية تفصيلية عن كل قطعة أرض وتخصيص رمز لكل
جزء من الشارع،
تصميم جيدًا تم إعدادها بالفعل لتيسري
 nاستامرات مصممة
ً
التنفيذ الفعال للمعلومات ذات الصلة (من القامئة أعاله ،وفقًا
لالحتياجات املحلية)،
 nكامريات رقمية لتوثيقها بشكل برصى ىف كل موقع التحقق منها،
 nإذن مسبق لدخول كل موقع .ومع ذلك ،ال ميكن تطبيق ذلك،
لذلك تحتوى قوائم الحرص غال ًبا عىل بعض الثغرات.
ينبغى إدخال البيانات ىف قاعدة بيانات مناسبة حتى تتيرس عملية التحليل.
 nفإن نُظم املعلومات الجغرافية التابعة للحكومية املحلية ،إن وجدت،
هى البيئة املناسبة إلدخال بيانات قوائم الحرص الخاصة بانتظار السيارات
لتوحيدها ودمجها مع البيانات األخرى عىل قطع األراىض والشوارع.
 nوىف غياب نُظم املعلومات الجغرافية ،ميكن استخدام أدوات أكرث بساطة
لقواعد البيانات ىف قوائم الحرص األساسية الخاصة بانتظار السيارات.
تضمني االنتظار غري القانوىن:
 nمل تشمل قوائم الحرص مواقف انتظار السيارات غري القانونية
بصورة تقليدية.
 nومع ذلك ،قد ينبغى حرص لالماكن غري القانونية ولكن ،ىف الواقع،
املشغولة بالفعل ىف الواقع وذلك ىف األماكن التى تتسم بضعف
إدارة مواقف انتظار السيارات.
 nوسيتطلب ذلك مواءمة مناذج جمع البيانات وقاعدة البيانات بشكل
طفيف ،وينبغى أن تساهم ىف اكتشاف املامرسات غري املرشوعة
النتظار السيارات ،مبا ىف ذلك انتظار السيارات عىل ممرات املشاة،
والطرق الخاصة ،ومواقف انتظار السيارات بشكل مزدوج ،وما إىل ذلك.
قوائم الحرص شديدة املحلية ،حيث أن كل مساحة مخصصة النتظار
السيارات يخدم منطقة محلية صغرية.
 nستكون ادعاءات «نقص أماكن انتظار السيارات» عىل مستوى
املدينة استنادًا إىل قوائم الحرص الخاصة مبواقف انتظار السيارات
عىل مستوى املدينة مضللة وغري مفيدة.
 nوال يقدم هذا النقص ىف مواقف انتظار السيارات يف جميع أنحاء
العاصمة أى معلومات مفيدة عام إذا كانت هناك كل منطقة معينة
تحظى باماكن كافية النتظار السيارات أم ال .كام أنه ال يسلط الضوء
عىل املشكالت املحلية النتظار السيارات ىف النهار ىف مناطق
محددة والتى تعترب مهمة القامئني عىل تفتيش السيارات ىف مناطق
محددة ،وإدارة مواقف انتظار السيارات وخيارات السفر ،وليس
العدد اإلجامىل ألماكن االنتظار املتعلقة باملركبات.
 nلذلك ،حتى لو تم إعداد قوائم حرص عىل نطاق واسع ،فال دا ِع ملناقشة
النتائج اإلجاملية .وينبغى تحليل نتائج هذه القوائم حسب املنطقة.
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الوثيقة الفنية رقم ( )14بشأن استدامة النقل ىف املناطق الحرضية

الشكل  :91تتسبب نسبة اإلشغال املرتفعة جدًا (املزدحمة) ىف الشارع كام هو الحال هنا ىف باليمبانج بإندونيسيا ىف عدة آثار جانبية تشمل انتظار السيارات
بجانب سيارات اخرى والبحث عن اماكن النتظار السيارات © بول بارتر

املربــع  :25حــر مواقــف الســيارات ىف الحــاالت التــى ال تكــون هنــاك فيهــا عالمــات واضحــة تحــدد ســاحات
االنتظــار وىف حــاالت االنتظــار املختلــط
تشــر عمليــة حــر ســاحات انتظــار الســيارات ىف الحــاالت
التــى تكــون هنــاك فيهــا عالمــات واضحــة تحــدد تلــك
الســاحات إىل مــا يــى:
 nبالنســبة لســاحات انتظــار الســيارات بالشــارع ،يجــرى
الحــر مــن خــال عــد /قيــاس طــول الــردورات الــذى
تصطــف الســيارات مبحاذتهــا ىف املناطــق التــى يعــد
االنتظــار فيهــا قانــوىن (أو قيــاس العــرض بالنســبة لحــاالت
اصطفــاف الســيارات املائــل أو العمــودى).
 nينبغــى تســجيل أبعــاد املنطقــة املخصصــة لالنتظــار ىف
حالــة مرافــق انتظــار الســيارات.
 nتتيــح تلــك املقاييــس تحديــد الســعة التقديريــة لســاحات
االنتظــار (ميكــن عــى ســبيل املثــال اســتخدام األبعــاد
املوضحـ�ة ىف القسـ�م .)4-6
 nيرجــى العلــم أنــه مــن األفضــل حســاب الســعة بنــا ًء
عــى بيانــات الرصــد املحليــة بــدالً مــن املعايــر الدوليــة.
عــى ســبيل املثــال ،ينظــر إىل معــدل ســيارة واحــدة لــكل
 4.5مــر بــردورة باعتبــاره معــدالً جيــدًا بالنســبة لحــاالت
االصفطــاف املــوازى التــى ال توجــد فيهــا عالمــات توضــح
حــدود ســاحات االنتظــار ،ولكــن ال يعــد هــذا املعــدل
مالمئًــا للمــدن التــى يوجــد بهــا أعــداد غــر معتــادة مــن
الســيارات الصغــرة أو الضخمــة.
ميكــن اتبــاع إجــراء مامثــل ىف املناطــق التــى تصطــف فيهــا
أنــواع أخــرى مــن الســيارات ىف وضــع االنتظــار ىف ســاحات ال
تحمــل عالمــات.
يــزداد األمــر صعوبــة ىف الحــاالت التــى توجــد فيهــا ســاحات
النتظــار الســيارات بــدون عالمــات ،مــع اصطفــاف خليــط مــن
أنــواع الســيارات
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هنــاك العديــد مــن املــدن التــى تســمح مناطــق انتظــار
الســيارات (ســواء ىف ســاحات االنتظــار بالشــارع أو املرافــق
املخصصــة النتظــار الســيارات) فيهــا بوقــوف خليــط مــن
الســيارات ىف املعتــاد.
ويســبب هــذا األمــر معضلــة عنــد القيــام بدراســات الحــر؛
إذ متيــل األســاليب املعتــادة إىل افــراض أن الســيارات العاديــة
هــى التــى تهيمــن عــى مواقــف االنتظــار أو أن هنــاك أماكــن
انتظــار مخصصــة لــكل نــوع مــن األنــواع الرئيســية للســيارات.
إذا كانــت هنــاك مســاحة مســتقلة مــن كل منطقــة أو بــردوردة
مخصصــة لــكل نــوع مــن أنــواع الســيارات ،ميكننــا ببســاطة
قيــاس كل مســاحة مخصصــة مــن الــردورة أو املنطقــة
املســتقلة كــا ســبق.
ىف حــال كانــت أنــواع مختلطــة مــن الســيارات تســتخدم ســاحات
االنتظــار ومل تكــن هنــاك ســاحات انتظــار مخصصــة لــكل نــوع:
 nلعــل إحــدى املامرســات الشــائعة ىف هــذه الحالــة هــى قيــاس
ســعة اســتيعاب الســيارات (كــا ســبق) ولكــن باســتخدام
مفاهيــم مثــل «املســاحات املكافئــة للســيارات» أو «مكافئــات
مســاحة الســيارات» لتذكــر الجميــع بأنــه مــن املتوقــع
اصطفــاف أنــواع مختلطــة مــن الســيارات ىف وضــع االنتظــار.
 nعــدم االكتفــاء مبســوح حــر «املســاحات املكافئــة
للســيارات» وتكملتهــا باملالحظــات الناتجــة عــن رصــد املســاحة
الفعليــة التــى يشــغلها كل نــوع مــن أنـواع املركبــات ومتابعــة ما
إذا كان الواقــع الفعــى يشــهد مامرســات للتوزيــع غــر الرســمى
ملســاحات االنتظــار املتاحــة .وميكــن أن تختلــف تلــك البيانــات
باختــاف الوقــت واليــوم ،ومــن ث ـ ّم ينبغــى التيقــن مــن جمــع
املالحظــات لفــرة مــن الزمــن لضــان دقتهــا.

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

 3.7بيانات اإلشغال
ويشري إشغال مواقف انتظار السيارات إىل نسبة اماكن االنتظار
املسموح بها التى تشغلها املركبات .وبعبارة أخرى ،اإلشغال =
املركبات املنتظرة /أماكن االنتظار املسموح بها.
وبالتاىل ،توضح بيانات اإلشغال كيفية امتالء مواقف االنتظار «بالكامل».
معدل الشغور هو  100٪عدا معدل اإلشغال.
امتالء اماكن االنتظار بالكامل يعنى أن اإلشغال مرتفع جدًا .وقد ترتفع
معدالت اإلشغال ىف األماكن التى تعاىن من مشكالت ىف انتظار السيارات
بشكل غري قانوىن ألكرث من .150٪
هناك أسباب مهمة للحصول عىل بيانات اإلشغال:
 nتتطلب القرارات الرئيسية ىف إدارة مواقف انتظار السيارات تقديم
صورة واضحة عن أن إشغال أماكن انتظار السيارات يختلف من
مكان إىل آخر وعىل مدار األسبوع والفرتات النهارية.
 nميكن أن تختلف نسبة إشغال مواقف انتظار السيارات اختالفًا كب ًريا
حتى عىل مسافات قصرية ،بني اماكن االنتظار ىف الشارع واملرافق
املخصصة النتظار السيارات خارج الشارع ،ومن فرتة زمنية إىل
أخرى عىل مدار اليوم .وتعترب هذه االختالفات فرصة لبذل جهود
إلدارة مواقف انتظار السيارات ،والتى ميكن أن تخفف من الطلب
املفرط عىل أماكن وأوقات معينة من خالل دفع أعداد صغرية من
سائقى السيارات إىل مواقع وأوقات بديلة.
 nويتسبب امتالء مواقف السيارات بالكامل ىف عدة مشكالت .وأوضح
القسم ( )2-4أن اإلشغال املرتفع ألماكن انتظار السيارات ىف الشوارع له
مجموعة من اآلثار الجانبية السيئة .وشغل أكرث من  85٪هو املستوى
التقريبى الذى تتصاعد فيه العواقب السلبية المتالء الشوارع.
 nوعىل العكس من ذلك ،فإن مواقف انتظار السيارات غري املستغلة
كامل تعترب هد ًرا لالماكن وتتيح الفرصة لتحسني ُسبل
استغاللً ً
استغاللها أو اسغالل شوارع أخرى.
 nوهناك اتجاه متزايد إلدارة مواقف انتظار السيارات ،مبا ىف ذلك
تحديد الرسوم ،العتامد نطاق مستهدف من اإلشغال ،عاد ًة من
 70٪إىل  90٪أو أكرث ،كهدف .وقد أدى هذا االتجاه إىل زيادة الرتكيز
عىل رصد مستويات اإلشغال لالنتظار ىف الشوارع.
وقبل الرشوع ىف إجراء مسح لنسبة اإلشغال:
 nينبغى إعداد قامئة حرص أساسية عىل األقل لألماكن املسموح
باالنتظار فيها داخل املنطقة التى يُجرى عليها املسح.
 nتحديد املساحات املتاحة بني السيارات املتكدسة عن طريق حرص
املسافة بني مساحة وأخرى أو بني قطعة وأخرى (انظر أدناه).
 nوفيام يتعلق بحرص املسافة بني مساحة وأخرى أو بني قطعة
وأخرى ،ينبغى تقسيم املنطقة التى يشملها املسح إىل رشائح،
كشوارع أو أقسام أو مستويات داخل أحد املرافق املخصصة
النتظار السيارات.
 vميكن أن تختلف نسبة اإلشغاالت ىف املسافات القصرية ،لذلك
ينبغى تقسيمها إىل قطع صغرية (عىل سبيل املثال10-20 ،

مساحة ىف الشارع) .وستفتقد القطع الكبرية جدًا التى يشملها
املسح إىل تغيريات محلية مهمة.
 vينبغى أن تتضمن كل قطعة موقف النتظار السيارات يتميز
مبجموعة واحدة من خصائص األهلية وتحديد الرسوم .عىل
سبيل املثال ،ال تشمل األماكن محددة الرسوم واملجانية
املخصصة لالنتظار ىف نفس القطعة.
 vوينبغى أن متتلك األجزاء القصرية من جنبات الطرق التى تتميز
بقيود خاصة (مثل مناطق التعبئة أو املساحات املخصصة
لألشخاص ذوى اإلعاقة) قطع قصرية خاصة بهم.
 nينبغى اختيار تواريخ املسح بعناية.
 vعىل سبيل املثال ،عاد ًة ما يتم اختيار يوم منوذجى ىف منتصف
األسبوع ،وينبغى أن تكون الفصول والعطالت املدرسية
عامل ىف اختيار هذا اليوم «النموذجى».
والعطالت الرئيسية ً
 vويُجرى عىل األغلب أيضً ا مسح ليوم من أيام األسبوع يتضمن
أكرب مشكالت انتظار السيارات.
 vوىف مسوحات اإلشغال الشاملة ،سيتعني أيضً ا إجراء مسح ىف
عطالت نهاية األسبوع.
 vينبغى تأجيل عملية الحرص ىف حال سوء االحوال الجوية ألن
ستكون النتائج مضللة.
وينبغى التخطيط بعناية للعملية الفعلية إلجراء املسح:
 nيقوم جامعى البيانات املتعلقة باألفراد بتدوين مالحظاتهم س ًريا
عىل األقدام أو ىف مركبات ،وذلك باستخدام مناذج ورقية أو
باستخدام كامريات فوتوغرافية أو كامريات فيديو.
 nوينبغى تخطيط املسار الواجب اتباعه ومتابعته باستمرار.
 nينبغى تحديد عدد األيام املقررة للمسح .إجراء املسح من  6:00صبا ًحا
حتى  10:00مسا ًء قد يناسب العديد من الحاالت ،وميكن أن ميثل املسح
الذى يجرى من  6:00صبا ًحا الوضع طوال الليل ىف معظم الحاالت.
 nاخرت عدد مرات املسوحات االستقصائية.
 vوىف البلدان مرتفعة الدخل وىف املناطق التى توجد بها مواقف
سيارات مزدحمة ،يعترب إجراء املسح ىف  15دقيقة خيا ًرا شائ ًعا.
 vيعترب إجراء املسح كل ساعة خيار شائع للمسوحات منخفضة
التكلفة واملتعلقة باإلشغال.
 vإذا كانت املوارد محدودة جدًا ،فال تزال املسوحات البسيطة
ذات قيمة والتى يتضمن ثالثة أو أربع مالحظات عىل مدار
اليوم عىل األقل .ويهدف ذلك إىل التحكم ىف أوقات الذروة،
باإلضافة إىل ساعة أو ساعتني قبل كل وقت ذروة وساعة أو
ساعتني بعد كل وقت ذروة ،إن أمكن .وستعتمد أوقات الذروة
عىل االستخدامات الرئيسية لألراىض.
خيار حرص املسافات الشاغرة بني كل مساحة وأخرى:
 nتشمل عملية حرص املسافة بني كل مساحة وأخرى أو بني كل
قطعة وأخرى إجراء مسوحات استقصائية متكررة من خالل املنطقة
لحرص عدد املركبات املنتظرة ىف كل قطعة من جنبات الطرق.
 nوميكن حرص املسافة بني كل مساحة وأخرى عند وضع عالمات
عىل جميع املساحات املسموح باالنتظار فيها.
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n
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n

وهذا يعنى عاد ًة أن نوع واحد من املركبات ميكنه االنتظار ىف
املساحات املميزة بعالمات ىف كل قطعة (مثل اماكن مخصصة
النتظارالسيارات فقط أو النتظار الدراجات البخارية فقط).
وميكن جمع بيانات اإلشغال املجمعة آليًا ىف الوقت الفعىل عندما
يتم وضع عالمات عىل جميع املساحات وعند نرش أجهزة استشعار
آلية من نوع ما:
 vوتشمل مصادر بيانات اإلشغال املجمعة آليًا أجهزة استشعار
النتظار السيارات مثبتة ىف األرض أو ىف بعض عدادات االنتظار
الذكية.
 vوتوفر البيانات الرقمية للمدفوعات أيضً ا تقديرات عن نسبة
اإلشغال ىف املساحات محددة الرسوم (ولكن ينبغى إجراء
معايرة ومسوحات لتالىف صف السيارات عىل جنبات الطريق
والذى ال يتم سداد رسوم عنه).
 vتفوت املصادر اآللية معظم السيارات املنتظرة ىف املواقع
غري املسموح بصف السيارات فيها.
وبالرغم من ذلك ،فاملسوحات اليدوية ال تزال شائعة ،وهى
رضورية الستكامل البيانات املجمعة آل ًيا.
وتعترب استامرات املسح (الشكل  )92أو مناذج إدخال البيانات
ملسوحات إشغال املسافات الشاغرة بني كل مساحة وأخرى

التاريخ:

رمز القطعة:

املركبة:

هى تقري ًبا نفس استامرات املسوحات املتعلقة بلوحات أرقام
السيارات (القسم .)7-4
 vويخصص لكل مساحة مخصصة لالنتظار صف ىف النموذج،
ويخصص لكل مساحة رقم مميز (إذا مل تحدده الحكومة املحلية).
 vويخصص لكل دراسة استقصائية ملنطقة الدراسة عمود (عىل سبيل
املثال :دراسة استقصائية الساعة  8صبا ًحا).
 vينبغى عىل جميع جامعى البيانات الخاصة باملساحات أن يسجلوا
ما إذا كانت املساحة فارغة أو مشغولة بأحد املركبات ىف مربع كل
دراسة استقصائية (ونوع املركبة إذا كانت األنواع املتنوعة ذات
صلة).
 vالحظ أنه عىل الرغم من تشابه النامذج ،فإن عملية إجراء كل دراسة
استقصائية والبيانات الالحقة والتحليالت أرسع بكثري من إجراء مسح
متعلق بلوحات أرقام السيارات ألن أرقام لوحات السيارات مل يتم
تسجيلها أو إدخالها.
 vوىف املناطق التي تكون فيها نسبة األشغال مرتفعة بشكل مطرد،
بدل من األماكن
ميكن توجيه املراقبني لتسجيل املساحات الشاغرة ً
املشغولة ،مام سيؤدى إىل ترسيع عمليات الرصد.
 vينبغى أن يحتوى كل منوذج عىل مساحة لتدوين املركبات املنتظرة
بشكل غري قانوىن ىف كل قطعة من الشارع ومواقعها بدقة.

االنتظار غري القانوىن:

جامعى البيانات:

أوقات تدوين املالحظات (أوقات البدء):

رمز
املساحة21:15 21:00 20:45 20:30 20:15 20:00 19:45 19:30 19:15 19:00 18:45 18:30 18:15 18:00 :
21

21:30

22
23
24
الشكل  :92جزء من استامرة مسح توضح إشغال كل مساحة من الشارع (يشار فيها إىل األماكن املشغولة عن طريق املراقب) أو مسح عن لوحات املركبات (التى
يسجل فيه املراقب أرقام لوحات املركبات).

خيار حرص املسافات الشاغرة بني كل قطعة وأخرى:
 nيعترب حرص املسافات الشاغرة بني قطعة وأخرى خيا ًرا مطرو ًحا
حتى لو تم وضع عالمة عىل جميع املساحات.
 nولكن النهج الذى يعتمد عىل حرص املسافات الشاغرة رضورى
عندما ال يتم وضع عالمات عىل املساحات املخصصة النتظار
السيارات (ما مل يكن حرص التكدس ممك ًنا  -انظر أدناه).
 nوتشمل أساسيات منوذج حرص املسافات الشاغرة ما يىل:
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 vصفوف ىف استامرة املسح تتوافق مع قطع معينة من جنبات
الطريق ،ولكل منها رمز رقمى مميز.
 vهناك أعمدة للمركبات املنتظرة بشكل قانوىن من مختلف
األنواع ،وأعمدة للمركبات املنتظرة بشكل غري قانوىن من نفس
األنواع.
 vيتضمن كل مربع عدد بسيط من كل نوع من أنواع املركبات.

إدارة انتظار السيارات بالشارع  :مجموعة أدوات دولية

 nإذا كان هناك مزج بني املركبات املنتظرة بشكل قانوىن وغري قانوىن
بحيث تنتظر أنواع مختلفة من املركبات ىف نفس القطعة ،فلن
يكون حساب نسبة اإلشغال واض ًحا .انظر أدناه.
 nويبني (الشكل  )93مثالً عىل استامرة استقصائية لحرص املسافات الشاغرة
بني قطعة وأخرى ىف مكان ينتظر فيه أنواع مختلفة من املركبات (.)41
 vينبغى مالمئة بعض املواصفات ،مثل فئات املركبات بحيث
تتالءم مع السياق املحىل.
 vالحظ أن عملية الحرص املنهجى للمركبات املنتظرة بشكل غري
قانوىن مدرجة أيضً ا ىف النموذج.
يجوز أن يكون خيار الحساب الرتاكمى قابل للتنفيذ ىف بعض
الحاالت:
 nأن يتضمن هذا النهج مراقبة وصول وخروج املركبات من حاجز حول
كل قطعة انتظار ذات فائدة (أو املنطقة بأكملها بحاج ٍز واحد).
 nأن يتطلب الحساب الرتاكمى مراقبة مستمرة لكل مدخل ومخرج

التاريخ:

رمز القطعة:

لكل قطعة باملسوحات .وهذا قابل للتنفيذ إذا قل عدد القطع
واملداخل واملخارج.
 nأن يخطئ نظام الحساب الرتاكمى التغريات صغرية النطاق
باإلشغال بنطاق أى حاجز.
 nأن تشمل مبادئ الحساب الرتاكمى التاىل:
 vيتعني وجود بالفعل حساب للمركبات بداخل الحاجز .هذا
أفضل ما ينفذ بالبداية .فإذا نفذت بنهاية املسوحات فهناك
مخاطرة بأن تفقد مراقبة اليوم لو تعذر الحساب األساىس ألى
سبب من األسباب.
 vويحسب دخول وخروج كل مركبة من نقطة العبور ويدون
التوقيت.
 vفمن السهل بعد ذلك أن تحسب تراكم املركبات ىف كل مرة.
 vوميكن بعد ذلك أن يحسب اإلشغال إذا تم قياس سعة املكان.
 vوإنه كاملعناد لشئ بسيط إذا كان لكل حاجز نوع مركبة معني
ولشئ معقد إذا كان االنتظار مختلط (أنظر باألسفل).

طول الرصيف للقطعة:

االنتظار القانوىن
سيارة
التوقيتات
أو شاحنة
صغرية
(أصغر من
 5.5مرت)

دراجة عربة نقل
نارية بضائع أو
شاحنة (أكرب
من  5.5مرت)

محصل البيانات:

املساحات املعادلة للسيارة
بالقطعة:
االنتظار غري القانوىن

أخرى

سيارة أو
شاحنة صغرية

دراجة
نارية

عربة نقل
بضائع
أو شاحنة
(أكرب من
 5.5مرت)

أخرى

أغراض أخرى للتوقف (شحن،
االنتظار املزدوج ،إلخ) .يالحظ
النوع والرقم.

12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
الشكل  :93جزء من استامرة املسح لإلشغال املحتمل ىف كل قطاع عىل حدة ومواقف انتظار السيارات املختلطة وليس أماكن انتظار السيارات غري امللحوظة،
ويشري املراقب إىل عدد كل نوع من املركبات ىف املربعات ذات الصلة.

()41

This form was adapted from a sample via http://sti-india-uttoolkit.adb.org/mod4/se5/003.html (Last updated 2008) in Padeco Co. Ltd., ‘Module 4: Guidelines for Parking
.)Measures: Policy and Options’, in ‘Guidelines and Toolkits for Urban Transport Development in Medium Sized Cities in India’ (Manila: Asian Development Bank, 2008
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 nمتى يستخدم الحساب الرتاكمى؟
 vتناسب غالبًا مرافق انتظار السيارات ذات نقاط العبور
املحدودة.
 vميكن أن تستخدم فقط ىف حالة إمكانية حساب تعداد خط
األساس كامالً لدخول جميع املركبات بداخل الحاجز.
 vويعد النهج الرتاكمى قابل للتنفيذ أيضً ا للمراقبة الفورية الروتينية
لإلشغال مبرافق االنتظار حيث املراقبة املوثوقة للمداخل
واملخارج بواسطة نظام التحكم الطبيعى بالدخول والخروج.
 vوتوفر صورة أدق عىل مر الوقت عن الحساب اليدوى باملساحة
أو بالقطعة .وىف معظم دراسات االنتظار بالشوارع ،تعد
التغيريات الحيزية أهم أن تقاس عن التغيريات قصرية املدة.
تقديرات اإلشغال بأماكن انتظار املركبات املختلط:
 nإذا كان هناك مساحات أو أماكن منفصلة ومصممة ملختلف أنواع
املركبات مثل السيارات والدراجات البخارية ،فسيكون من األبسط
لحساب اإلشغال باملساحة الحصول عىل معدالت إشغال منفصلة
لكل نوع مركبة.
وىف بعض الحاالت يظهر توزيع غري رسمى لقطاعات منفصلة من
مساحات الرصيف للسيارات والدراجات البخارية وأحيانًا أنواع أخرى من
املركبات.
وإذا كانت هذه القطاعات مستقرة نسبيًا فستستطيع تقديرات السعة
واإلشغال الرشوع إذا كانت هذه القطاعات رسمية.
 nتتصاعد الصعوبة إذا اختلطت املركبات ذات األحجام املختلفة
مثل السيارات والدراجات البخارية بطرقٍ صعب توقعها ،كام
يفعلون ببعض املدن.
 nوهذا مرتبط بشدة مبشكلة تقديرالسعة التى نوقشت ىف قسم
قوائم الجرد . 7.2
 nيعد تقدير مكان اإلشغال املعادل للسيارة هو املنهاج الواضح
اتخاذه ،وبالرغم من ذلك ال يوجد حال ًيا طريقة شائعة أو أساسية
مناسبة لهذا املوقف.
 vمتتلــك كل قطعة ســعة لالنتظار توصف مبســاحات معادلة
للســيارة (ال يقل طول الرصيف عىل ســبيل املثال عن 5.5
مرت).
 vفتعطــى قامئة اإلشــغال تعدادًا لجميــع املركبات املنتظرة
من كل األنواع بكل قطعة ىف وقت كل دراســة إســتقصائية
للمالحظة.
 vويحول هذا التعداد إىل تعدادًا ملعادالت الســيارة للســاح
لتقدير إشــغال املعادل للســيارة والذى يعد ببســاطة عدد
معادل الســيارة مقسوم عىل ســعة معادل السيارة.
 vوال يحبــذ أن يســتخدم هذا التحويــل قيم معادل راكب
الســيارة ،حيث أنها معدة لحســابات قدرة حركة املرور
وليس اســتهالك مساحات االنتظار.
 vبــدالً مــن املراقبة الحريصة لعــدد املركبات من كل نوع
التى تســتطيع الوقوف ىف مســاحة ســيارة تحت الظروف
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املحلية .عىل ســبيل املثال ،إذا ناســبت املامرســة املحلية 6
دراجــات ناريــة بالقدرة الكاملة عىل الوقــوف ىف مكان انتظار
ســيارة موازى منوذجى مبســاحة  5.5مرت (أو رمبا  5مرت عىل
أســاس الظروف املحلية) ،إذًا يجب أن تســاهم كل دراجة
نارية معدودة بالســدس مقابل تعداد املعادل للســيارة.
ويجــب أن تُ َنــص تلك االفرتاضات بوضــوح عند تقديم هذه
البيانات.
 vوتوفــر بيانات اإلشــغال املعادل للســيارة معلومات مفيدة
وتســمح بتواصل ومسح بســيط لحالة اإلشغال.
 vومــع ذلك ،تتغاىض هــذه البيانات عن اختالف أنواع
املركبــات .لــذا ،دامئًا ما تقدم ىف ســياق االنتظار املختلط
بيانات اإلشــغال املعادل للســيارة مع معلومات عن نســب
أنــواع املركبــات املوجودة بكل قطعــة .بطريق ٍة أخرى ،قد
تكــون املعلومات عن اإلشــغال مضللة.
 nتتالءم نتائج مسح اإلشغال مع الخرائط حيث:
 nتساعد خرائط اإلشغال عىل إرشاد إتخاذ القرار لدى إدارة االنتظار.
 nوتؤدى خرائط اإلشغال دو ًرا ها ًما ىف تصميم املناطق لنهج
استهداف اإلشغال ىف املناطق الصغرية لتحديد األسعار (قسم
.)5.5
 nويجــب أيضً ا أن تنظر املــدن ىف ترويج مثل هذه الخرائط والتى
قــد يظن أنها «خرائط ضغط االنتظار».
 vميكن أن تساعد مثل هذه الخرائط الجهات الفاعلة ذات الصلة
ىف املدينة عىل االنتظار بشكلٍ أفضل.
 vوميكن أن تساعد تلك الجهات الفاعلة عىل حل املشكلة
بالعملية .عىل سبيل املثال ،ميكن أن يتجنب مالك السيارات
الساعيني للتنقل من منزلهم األماكن السكنية ذات الضغط
الليىل باالنتظار .فسيغتنم السائسون أية فرصة ىف املناطق
الرتفيهية واملطاعم ذات ضغط االنتظار؛ وهكذا.
 vيجب أن تتعني مثل هذه الخرائط عىل املساعدة ىف تبليغ
العامة بامكانات جهود إدارة االنتظار وسبب الحاجة إليها
ٍ
أوقات أخرى.
ببعض األماكن واألوقات وليس بأماكن أو
قياس نسبة اإلشغال ىف حالة االنتظار غري القانوىن املتفىش:
 nتشــمل طرق مسح اإلشــغال القياسية عدد السيارات املنتظرة
بشــكل غري قانوىن ،حيث يتم تضمني الســيارات املتوقفة بشكل
غري قانوىن يف عداد حســاب اإلشغال.
 vتنبهنــا أرقــام اإلشــغال التى تزيد كثريا ً عن نســبة  100٪إىل
ارتفاع نســبة اإلشــغال من حيث أماكن االنتظــار القانونية
ومشــكلة قامئة بشــأن انتظارالســيارات غري القانوىن.
 vومــع ذلــك ال ميكننا أن نفرتض ظهور مســتويات عالية
مــن انتظــار الســيارات غري القانــوىن تلقائياً مبا أن معدالت
اإلشــغال أعىل من .100٪
 vميكــن ىف حــاالت معينة أن يكون انتظار الســيارات غري
القانــوىن ملحــوظ حتى عندما يكون إشــغال األماكــن القانونية
منخفــض جــدا ً ،ىف مثل هذه الحاالت فإن معدل اإلشــغال
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الشكل  :94النتائج املحددة ملسح إشغال مواقف انتظار السيارات ىف الشارع ىف جزء من األماكن التجارية
الرئيسية ىف سياتل ىف أيام األسبوع من عام  © .2013معهد سيتلني  -صورة من تقرير صادر من وزارة النقل ىف
سياتل عن طريق معهد سيتلنيhttp://daily.sightline.org/2013/09/27/theres-a-place-for-us ،

املقاس بنســبة ( 50٪عىل ســبيل املثال) قــد يبدو عىل ما
يــرام ولــن يعلن تلقائياً عن مشــكلة انتظار الســيارات غري
القانوىن.
 nلذلك إذا كان هناك قدر كبري ملحوظ من انتظار الســيارات،
فيجــب أن تقــدم بيانات رصيحة بصورة مســتمرة عن ذلك جنباً إىل
جنب مع نتائج مســح االشغال.
 nال تعترب معدالت اإلشــغال غري واضحة إال إذا قدمت جنباً إىل
جنب مع املعلومات الخاصة بانتشــار انتظار الســيارات بشكل غري
قانوىن.

هل نستطيع أن نصف نسبة اشغال القطع التى ال يسمح باالنتظار فيها
عىل اإلطالق و لكن بها قدر كبري من انتظار السيارات غري القانوىن؟
 nنجد ىف بعض األحیان قطاعات شوارع بها کمیات کبیرة من أماكن
انتظار السیارات غیر القانونیة ولكن لیس بها مساحات لالنتظار
القانوىن ىف الشارع علی اإلطالق.
 nسيكون معدل اإلشغال القياىس ال نهاىئ!
 nومع ذلك قد يكون من املفيد أن يكون هناك مقياس أقرب إىل
اإلشغال لوصف التقدم املحرز ىف إدارة أماكن انتظار السيارات ىف
هذه املناطق ،وقد يكون هذا التقدم إما بإضفاء الصفة القانونية
عىل بعض املساحات أو عن طريق ردع أماكن انتظار السيارات
بشكل غري قانوىن.
 nميكن تحقيق ذلك عن طريق تكييف النهج املستخدم يف الشوارع
مع أماكن انتظار السيارات غري املميزة بعالمات ،مبعنى آخر
قياس عدد املركبات املتوقفة بشكل غري قانوىن لكل طول موقف
للسيارات ( 5.5م عىل سبيل املثال) من مساحة الرصيف.
 nميكن أن يسمى هذا «إشغال املساحات غري القانونية لالنتظار».
 nيعطى هذا اإلجراء أرقاماً تعادل معدالت اإلشغال التى ميكن الحصول
عليها إذا كانت جميع أماكن انتظار السيارات املذكورة قانونية.
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 nولكن يجب الحرص عىل عدم التسبب يف االرتباك مع شغل
املساحات القانونية ،تأكد من تسليط الضوء عىل هذه املعدالت
بعناية تحت مسمى «إشغال األماكن غري القانونية» .ال تجمع هذه
األرقام مع معدالت اإلشغال الحقيقية ،وإذا تم تصميمها ،سوف
تحتاج إشغال املساحات غري القانونية إىل مخطط األلوان الخاصة.
 nبالرغم من خطورة إثارة االنزعاج بهذه الصورة ،فإن البيانات
املتعلقة بإشغال األماكن غري القانونية تسمح بإجراء مقارنات
مفيدة ورصد التقدم املحقق ىف املعركة ضد انتظار السيارات
بشكل غري قانوىن.

 4.7إتاحة بيانات إضافية عن طريق جمع بيانات الواح
أرقام السيارات
تعترب املسوحات املتعلقة مبكان الرتخيص أكرث تكلفة واستهالكاً
للوقت من عمليات املسح أو مسوحات االشغال ،ومع ذلك فإنها توفر
معلومات أكرث تفصيالً عن السلوكيات املتبعة ىف انتظارالسيارات.
هناك عدة أسباب مهمة إلجراء مسوحات أللواح أرقام السيارات:
 nالدراية بفرتات انتظار السيارات هو السبب األهم والدارج إلجراء
مثل هذا املسح.
 nأما متغريات حركة دوران السيارات تعترب ىف الكثري من األحيان من
أوجه االهتامم أيضاً ،ولكن ينبغى أال تكون مبالغ فيها (أنظر املربع
.)26
 nيستخدم هذا النوع من املسح أحياناً لفحص سلوكيات انتظار
السيارات ملجموعات مختلفة من مستخدمى أماكن انتظار
السيارات ،مثل السكان املحليني واملوظفني ىف املنطقة
واملتسوقني .وعادة ما ميكن تحديد تلك املجموعات من خالل
أمناط مميزة للوصول واملغادرة.
نظرا ً ألن أسلوب املسح القياىس أللواح أرقام السيارات مكثف من
حيث املوارد ،يجب عدم تنفيذه إال إذا كانت البيانات رضورية
بالفعل التخاذ قرارات رئيسية إلدارة أماكن انتظار السيارات .وينبغى
أن تكون كثافة املسوحات هى الحد األدىن الالزم لإلجابة عن األسئلة
ذات الصلة.
تنطوى الفكرة األساسية من مسح ألواح أرقام السيارات عىل مالحظات
متعددة عىل مدار يوم كامل من كل مكان مخصص النتظار السيارات
وتسجيل أرقام اللوحات املنتظرة هناك.
 nيتيح ذلك إجراء تحليل بشأن املركبات التى ال تزال منتظرة بني كل
زوج من املسوحات.
 nأنه يوفر الحد األدىن والعلوى للمدة (طول الوقت) أن كل سيارة
مسجلة كانت منتظرة هناك.
 nكلام كانت املالحظات أكرث تواترا ً ،كلام كانت تقديرات املدة أكرث
دقة .بعض املسوحات قد متر يف كثري من األحيان مرة واحدة كل
 15دقيقة ،وهذا يتيح تقديرات املدة التى تكون دقيقة مبا يكفى
ملعظم األغراض.
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 nبالنسبة لبعض األغراض وإذا كان من الرضورى أن تبقى التكاليف
منخفضة ،يكفى أن متر واحدة كل ساعتني ،عىل سبيل املثال
سيكون هذا كافياً إذا كان الهدف هو تحديد عدد املركبات املتبقية
لفرتة أطول من  4ساعات.
 nميكن أن تؤدى مسوحات لوحات أرقام السيارات إىل إثارة مخاوف
تتعلق بالخصوصية ،ومن املهم اتباع بروتوكوالت ملنع إساءة
استخدام أو رسقة بيانات تحديد أماكن انتظار السيارات املحتملة.
عادة ال يتم تسجيل سوى األرقام األربعة النهائية من كل لوحة.
مام يرسع أيضا من عملية إدخال البيانات.

املربــع  :26هــل ركــزت السياســات الســابقة عــى
البيانــات املتعلقــة مبعــدل دوران الســيارات
بشــكل مبالــغ فيــه؟
يلقــى القســان ( )5-5و( )5-8بظــال مــن الشــك حــول مــدى
أهميــة الرتكيــز الســابق عــى معــدل دوران الســيارات كهــدف
مــن أهــداف إدارة مواقــف الســيارات وكأحــد معايــر تحديــد
الرســوم.
يســاعد معــدل الــدوران األط ـراف املعنيــة التــى بحاجــة للتيقــن
مــن توافــر ســاحات انتظــار للــزوار ذوى الزيــارات القصــرة.
ورغــم ذلــك غالبًــا مــا ال تكلــل جهــود إدارة مواقــف الســيارات
التــى تعتمــد عــى معــدل دوران الســيارات فحســب بالنجــاح
متــى كان الطلــب عــى تلــك الســاحات مرتف ًعــا؛ إذ أن النجــاح
ىف تحقيــق معــدل دوران مرتفــع ال يســاعد بالــرورة عــى منــع
امتــاء أماكــن االنتظــار إىل حــد التشــبع أو الحــد مــن اآلثــار
الجانبيــة الناتجــة عــن التشــبع.
وعــاد ًة مــا تتطلــب عمليــة رصــد معــدل الــدوران إجـراء مســوح
باهظــة التكلفــة للوحــات املعدنيــة للســيارات .وىف حــن
أنــه بإمــكان آليــات تحديــد الرســوم الرقميــة توفــر البيانــات
املتعلقــة مبعــدل الــدوران ،ولكــن الرتكيــز عــى معــدل
الــدوران عــى نحــو زائــد غال ًبــا مــا يشــجع عــى االعتــاد عــى
القيــود الزمنيــة ،وليــس الرســوم.
كــا ميكــن أن تكــون بيانــات معــدل الــدوران مضللــة ىف حالــة
اإلشــغال املنخفــض؛ إذ أنــه متــى كانــت معــدالت اإلشــغال
مرتفعــة ،عــاد ًة مــا يبلــغ معــدل دوران الســيارات ىف مســاحة مــا
القيمــة العكســية ملــدة االنتظــار تقري ًبــا .وعــى خــاف ذلــك،
ففــى حالــة معــدالت اإلشــغال املنخفضــة ،تنقطــع العالقــة
الرتابطيــة مــا بــن معــدل الــدوران ومــدة االنتظــار.
وإذا كان تخفيــض نســبة الســيارات التــى تقــف ىف وضــع
االنتظــار لفــرات طويلــة مــن الزمــن مــن األهــداف الرئيســية
إلدارة مواقــف الســيارات بالشــارع ،ســيكون مــن األفضــل
الرتكيــز بشــكل مبــارش عــى البيانــات املتعلقــة بالفــرات
الزمنيــة لالنتظــار .ويعــزى ذلــك إىل إمكانيــة فهــم تلــك البيانــات
وتفســرها بســهولة أكــر ،فض ـاً عــن أنهــا ترتبــط ارتباطًــا أكــر
وضو ًحــا بهــدف عمليــة إدارة مواقــف الســيارات مقارن ـ ًة مبعــدل
الــدوران.
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ميكن أن تستخدم يف بعض األحيان لوحات أرقام السيارات األخرى
(أقل تكلفة) أو التقاط البيانات الخاصة باملدة املستغرقة:
 nإذا کانت تكنولوجیا التعرف علی أرقام لوحة السيارة جزءا ً من
عملیة تنفيذ القوانني ،فقد یكون من املمكن «تحمل» عمل مسح
استقصاىئ مفید عن طرق تنفيذ القوانني الروتینیة ،أو علی روتین
التنفیذ الذى یتم تعدیلھ مؤقتاً إلتاحة عملية جمع البیانات.
 nأجهزة االستشعار وبعض عدادات انتظار السيارات الذكية أيضاً
بشكل روتينى تعطى معلومات دقيقة عن مدة انتظارالسيارات عىل
األقل ىف األماكن القانونية أو املحددة قيمة الرسوم دون الحصول
عىل بيانات لوحة أرقام السيارة.
 nغالباً ما توفر آليات تحديد الرسوم الرقمية تدفق بيانات مستمر ىف
الوقت الفعىل عىل فرتات انتظار السيارات (وغالباً ما تكون لوحات
أرقام السيارات إذا لزم األمر بالنسبة ألنواع أخرى من التحليل)
ولكن ال يتم ذلك سوى خالل الساعات محددة الرسوم وللمركبات
التى تتوافق مع الرسوم املحددة.
استخدام منظور مساحة زمنية عىل فرتات للحصول عىل نظرة ثاقبة
بشأن حجم مشكلة طول مدة انتظار السيارات قد يكون:
 nغالباً ما تقتبس دراسات انتظار السيارات متوسط مدة انتظار
السيارات ىف مواقع مختلفة .وهذا ميكن أن يكون مفيدا ً ولكنه يخفى
معلومات هامة إضافية.

تتشابه التحضريات ملسوحات انتظار السيارات حسب لوحات
أرقام السيارات مع مسوحات إشغال مساحات األماكن الشاغرة أو
مسوحات إشغال القطع حسب القطاعات الشاغرة.
 nالطريقة املعتادة هى أن تجمع فرق جامعية البيانات يدوياً سريا ً
عىل األقدام باستخدام النامذج الورقية .ىف بعض الحاالت (إذا
كان اتجاه انتظار السيارات يسمح بذلك) تكون كامريات الفيديو
التى تم تركيبها ملراقبة املركبات عملية وميكن أن تقلل من العمل
املطلوب .وىف كلتا الحالتني سيكون إدخال البيانات مضيعة للوقت.
 nعادة ما تبدو مناذج املسح مشابهة ألشكال إشغال املساحات
الشاغرة أو القطاعات الشاغرة ،ولكن مع توافر مساحة كافية
إلدخال معلومات لوحة أرقام السيارات.
 nإذا كانت هناك مساحات ملحوظة ،فتمثل الصفوف ىف النموذج كل
مساحة متوفرة ،مع وجود أعمدة لكل منطقة تم مسحها مبنطقة
الدراسة (الشكل .)92
 nإذا مل يتم وضع عالمة عىل املساحات املتوفرة فإن الصفوف ىف
منوذج املسح عادة ما متثل مساحات تقريبية للمركبات .ولتقليل
األخطاء قد يحتاج النموذج إىل مساحة ملالحظة املعامل املجاورة.
 nإذا مل يتم وضع عالمة عىل املساحات ووجود مزيج من أنواع
املركبات ذات األحجام املتنوعة ،فسيحتاج كل صف ىف النموذج
إىل مطابقة جزء قصري من الشارع بني املعامل وسيحتاج إىل
مساحة كافية إلدراج أرقام لوحات أرقام السيارات لجميع املركبات
ىف ذلك القسم القصري ،مام يعقد عملية إدخال البيانات ولكن
ميكن التحكم فيها إذا كانت أقسام الشارع قصرية.

جدول  :16املنظور الزماىن واملكاىن حول فرتات االنتظار ىف مواقف انتظار السيارات ىف الشوارع ىف وسط باليمبانج ،ىف اندونيسيا
املوقع

ساعة ≤

C

82%

توزيع فرتات انتظار
السيارات
 3ساعات  4ساعات
ساعتني
≤3
≤2
≤ ساعة
2%
4%
7%

توزيع الفرتات املرجحة زمنيًا

(النسبة املئوية للساعات التى تزدحم بها اماكن االنتظار واملستخدمة ىف كل فرتة)

ساعة ≥

ساعة ≤

5%

42%

ساعتني
≤ ساعة
11%

3ساعات
≤2
9%

 4ساعات  4ساعات ≥
≤3
32%
6%

H1

72%

8%

8%

3%

8%

28%

10%

16%

8%

39%

D

72%

12%

2%

0%

14%

26%

13%

3%

0%

59%

J1

47%

15%

12%

0%

27%

10%

9%

13%

0%

68%

G1

44%

6%

13%

3%

35%

8%

3%

11%

3%

74%

L

13%

21%

9%

16%

40%

2%

9%

7%

16%

67%

107

الوثيقة الفنية رقم ( )14بشأن استدامة النقل ىف املناطق الحرضية

 nعىل سبيل املثال ىف شارع يتميز بأنشطة التسوق قد يبدو متوسط
مدة  30دقيقة فقط ممتازا ً ،رمبا  20٪من املركبات قد ال تزال
موجودة ألكرث من  4ساعات .ومع ذلك فإن هذه املدة الطويلة
 20٪سوف تحتل نسبة مذهلة من «ساعات توافر مساحة شاغرة»
بحيث ىف أى وقت محدد ،فإن نسبة كبرية من املركبات ىف أماكن
انتظار السيارات ستستغرق مدة انتظار طويلة .ومن شأن منظور
األماكن الشاغرة وعالقتها بالتوقيت الزمنى ( )42أن يكشف عن هذه
املشكلة.
 nيكشف منظور األماكن الشاغرة وعالقتها بالتوقيت الزمنى عن
حجم أماكن االنتظار التى تستخدمها السيارات من حيث
مجموعة من املدد الزمنية النتظار السيارات
 vابدأ ببيانات مســح لوحة أرقام الســيارة ،أنشــئ جدوالً
يوضــح (لــكل قطعة من قطاعات الشــارع) مدى تكرار كل
مــدة من املــدد الزمنية ،ويبني هذا الجــدول عدد املركبات
ىف كل قطعــة عــى حدة ملدة تقــل عن  30دقيقة ،و 30
دقيقة إىل ســاعة وســاعة أو ســاعتني وساعتني إىل ثالث
ســاعات وثالث ســاعات إىل أربع ساعات وما إىل ذلك.
 vثم قم بإضافة مجموعة أخرى من األعمدة مبتوسط مدة كل
نطاق زمنى ،فنقطة منتصف كل نطاق جيدة مبا فيه الكفاية
وتستخدم تقديرا ً متحفظاً ملتوسط مدة أطول ونطاق مفتوح
(عىل سبيل املثال  5ساعات هو تقدير متحفظ ملتوسط مدة
«أكرث من  4ساعات» متوسط املدى ).
 vيف مجموعة أخرى من األعمدة تدخل منتجات رضب عدد
املركبات ىف كل نطاق زمنى مبتوسط املدة لهذا النطاق.
 vثم ىف مجموعة أخرية من األعمدة تعرب عن هذه األرقام
كنسبة مئوية من مجموعها .توفر هذه األعمدة النهائية منظور
«املساحة الشاغرة وعالقتها باملدد الزمنية» من خالل إظهار
النسب املئوية ألماكن انتظار السيارات «الساعات الشاغرة»
التى يشغلها كل نطاق من املدد الزمنية.
 nيف األمثلة الواردة أدناه الحظ أن مركبات االنتظار الطويل تشغل نسبة
كبرية من «الساعات الشاغرة» املخصصة النتظار السيارات حتى ىف
املواقع التى تكون فيها مركبات االنتظار لفرتة طويلة نسبة معتدلة
نوعاً ما من املركبات املسجلة (املوقع «د» ضار بشكل خاص).

 5.7األنواع األخرى من بيانات انتظار السيارات
باإلضافة إىل األنواع األساسية لبيانات انتظار السيارات املذكورة أعاله،
تتضمن بعض الدراسات أنوا ًعا أخرى كام يىل:
 nرأى األطراف املعنية بخصوص املشكلة (أى نوع؟ ،متى؟ ،أين؟)
من خالل املقابالت الشخصية أو االستقصاءات أو مجموعات
الرتكيز أو ورش العمل.
()42
()43

 nاالستقصاءات بشأن طريقة الوصول ملنطقة ما (تركز عاد ًة عىل
العمالء واملوظفني) .تعنى تلك االستقصاءات بتقييم األهمية
النسبية النتظار السيارات ىف الوصول إىل موقع ما .ومن النتائج
املشرتكة التى أسفرت عنها تلك االستقصاءات أن الوصول إىل
املكان باستخدام السيارة أقل أهمية وأن إمداد أماكن انتظار
السيارات أقل أهمية كذلك وأن إدارة انتظار السيارات أكرث نف ًعا
للمرشوعات املحلية مام يتصور غالبية أصحاب األعامل.
 nاالستقصاءات املوجهة ملستخدمى موقف السيارات (عاد ًة ما
تكون استقصاءات فردية ىف أماكن عامة ولها العديد من األهداف)
 nاملالحظات أو االستقصاءات املتعلقة باالزدحام املرورى
الناتج عن بحث السائقني عن أماكن لالنتظار .عىل سبيل املثال،
إذا تناولنا إحدى املناطق املزدحمة التى متتلئ فيها مواقف
السيارات بالكامل ،رمبا يكون من الرضورى تقدير نسبة املركبات
التى تبحث عن مكان خاىل لالنتظار من إجامىل الحركة املرورية ىف
أوقات مختلفة من األسبوع أو اليوم .وهناك نهج بسيط يعتمد
عىل إجراء استطالع رأى لسائقى السيارات عند وقوفهم ىف إشارات
املرور ىف املنطقة ( ،)43والذين ميكن طرح سؤال واحد فقط
عليهم ،أال وهو«:هل تبحث اآلن عن ساحة خالية لالنتظار ىف هذه
املنطقة؟»

 6.7تقييــم التغريات أو التجــارب املختلفة ىف إدارة
انتظار السيارات
يجب متابعة مبادرات إدارة انتظار السيارات وتقييمها من خالل مقارنة
نتائجها بأهدافها .ويعد جمع بيانات انتظار السيارات وتحليلها جز ًءا
مهم من هذه العملية .ومن األمثلة الجيدة عىل ذلك التقييامت التى
ً
أجراها معهد سياسات النقل والتنمية ىف مبادرات إيكوبارك ()EcoParq
التجريبية املبكرة ىف مدينة املكسيك والتقييامت التى أجرتها مدينة سان
فرانسيسكو للربنامج التجريبى .SFPark
وعاد ًة ما ينطوى تقييم التغيريات ىف إدارة انتظار السيارات إىل إجراء
مقارنات بسيطة بني الوضع السابق والالحق .وميكن أن يكون ذلك
كاف ًيا لتقييم االّثار املرتتبة عىل التغيريات ىف انتظار السيارات ىف حالة
التغيريات البسيطة التى لها تأثري فورى.
ومع ذلك ،فإن إجراء املقارنات بني الوضع السابق والالحق ىف حالة
املبادرات املعقدة التى تستغرق وقتًا حتى تؤىت مثارها ال يكون كاف ًيا
ىف األغلب وقد تكون النتائج مضللة.
 nإن املدن معقدة وفيها الكثري من املتغريات التى تتغري باستمرار.
 nقد ينتج أى تغيري محدد ىف املخرجات بسبب عوامل أخرى خالف
التغيري قيد النظر ىف سياسة إدارة السيارات.
 nمبعنى آخر ،قد تؤثر املتغريات الخارجية ىف نتيجة التقييم.

.Eric C. Bruun and Vukan R. Vuchic, ‘Time-Area Concept: Development, Meaning and Application, Transportation Research Record 1499 (Washington D.C.: TRB, 1995), 95-104
Transportation Alternatives, ‘No Vacancy: Park Slope’s Parking Problem And How to Fix It’, (New York City: Transportation Alternatives, Feb. 2007). Vi
http://transalt.org/sites/default/files/news/reports/novacancy.pdf
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ومن الحلول املتبعة لحل هذه املشكلة تصنيف املناطق إىل مناطق
تجريبية ومناطق ضابطة
 nمن املمكن مقارنة النتائج التى يسفر عنها التطبيق ىف تلك املنطقة
التجريبية مع الوضع ىف منطقة «ضابطة» مامثلة ال يجرى بها
التغيري قيد الدراسة.
 nوتستخدم كلمة «ضابطة» هنا من حيث املعنى العلمى للكلمة ،كام
يحدث ىف اختبارات األدوية عندما متنح املجموعة الضابطة دواء
وهمى بدالً من الدواء الخاضع للدراسة.
 nولعل املقارنات األكرث أهمية هى تلك التى تعنى باالختالفات
بني املناطق التجريبية واملناطق الضابطة ،وليس بني الوضعني
السابق والالحق للتجربة ىف املناطق التجريبية.
 nوعاد ًة ما تكون التغيريات التى توجد ىف املناطق التجريبية وال
توجد ىف املناطق الضابطة ،أو التى تظهر بوضوح أكرث ىف املناطق
التجريبية مقارنة باملناطق الضابطة ،أو التى تسري ىف اتجاه معاكس
ملا يحدث ىف املناطق الضابطة نتيجة لحدوث تغري ىف السياسة
(إذا كانت هذه التغيريات جوهرية إحصائيًا).
 nوحال مل تكن هناك مناطق ضابطة ،لن ميكننا أن نكون واثقني
متا ًما من أن تلك التغيريات مل تكن لتحدث حتى ىف حال عدم
وجود تلك السياسات.
 nولعل املناطق الضابطة أكرث أهمية تحديدًا ىف املدن التى
تتغري برسعة أو املدن التى يزداد فيها معدل امتالك املركبات
واستخدامها بصورة رسيعة .و لكن لسوء الحظ ،ناد ًرا ما يجرى هذا
النوع من التقييم الحذر ىف تلك املدن.
 nوميثل التقييم الرسمى ملرشوع  SFParkالتجريبيى ىف سان
فرانسيسكو منوذ ًجا جيدًا لالستعانة مبناطق ضابطة مامثلة
للمناطق التجريبية ،والتى ميكن مقارنة االتجاهات السائدة فيها
باملناطق التجريبية ألغراض تحديد الرسوم ىف إطار تجريبى (.)44
 nيجب االنتباه إىل أنه ال يوجد تأثري إلدارة انتظار السيارات ىف
املناطق الضابطة .وقد يحدث ذلك إذا كانت املنطقة الضابطة
بتقع بالقرب الشديد من املنطقة التجريبية وانتقل الطلب عىل
ساحات االنتظار من منطقة إىل منطقة أخرى.
 nينبغى إجراء استقصاء حول أوضاع انتظار السيارات ىف املناطق
املجاورة للحصول عىل معلومات بشأن مدى انتقال انتقال الطلب
عىل ساحات االنتظار من موضع إىل آخر وما إذا كانت تلك املناطق
تعاىن من مشكالت ظهرت حديثًا.

()44

SFMTA, SFpark Pilot Evaluation
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