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فعالية الضوابط املفروضة على مواقف السيارات يف الشارع

نظام السيطرة الكفؤ على توقف المركبات اساسي
لضمان انسيابية الحركة المرورية داخل المدن
الدكتور جالل عبداجلبار *
.1املقدمـة
تشري االح��ص��اءات ان السيارة الشخصية ،حينما تقاس وفقا للمساحة ال�تي تشغلها ،تعد
وسيلة التنقل االك��ث��ر تكلفة م��ن حيث املساحة املستخدمة .و ي��أيت ذل��ك م��ن حقيقة ان السيارة
العادية تُستخدم بنسبة  % 10من الوقت .ان السيارة الشخصية ال تتطلب فقط املساحة الطبيعية
اليت تشغلها (قرب مقر املالك) و لكنها تتطلب أيضا مساحات اخرى للتوقف (مثل مكان العمل
و املتاجر  ..اخل).
عادة ما يفرتض السائقون باهنم سيتمكنون من ايقاف سياراهتم بالقرب من وجهتهم املطلوبة،
ولكن يف املناطق املزدمحة ستتطلب عملية الوقوف بعض الوقت للبحث عن مكان مناسب .خيتلف
احلكم الشخصي للمكان املناسب للوقوف من سائق اىل آخر  ،اذ يأخذ السائقون بعني االعتبار
ام��ور ع��دة من حيث املوقع و املساحة و ما اذا كانت هناك رسوما للوقوف .و يتأثر ال��ق��رار وفقا
هلدف و أمهية الزيارة فضال عن السلوكيات الفردية و أمناط السلوك  .و كذلك يأخذ السائقون بنظر
االعتبار مدى توفر االمان هلم و لسياراهتم عند اختيارهم مكان الوقوف.

ان االزدي��اد الكبري يف استخدام السيارات اخلاصة ادى اىل تقليص الفوائد االجتماعية و
*عضو يف معهد تشارترد للطرق الرئيسية للوجستيات والنقل  ،عضو اهليئة األستشارية ملركز البيان
البيان للدراسات والتخطيط.
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االقتصادية و اليت وفرهتا البىن التحتية للطرق .يعد هذا صحيحاً يف مناطق الشرق االوسط على وجه
اخلصوص  ،اذ ادى دمج العوامل الثقافية و سلوكيات التنقل مع اخنفاض اسعار املركبات اىل ازدحام
مفرط يف مراكز املدن و يرافقها صعوبات يف وقوف السيارات.
ولذلك فان عامل ادارة املركبات املتوقفة هو على نفس الدرجة من االمهية الدارة املركبات
املتحركة يف ادارة السري يف املدينة  .فإن الوقوف الفعال للمركبات سوف لن يؤدي فقط اىل التقليل
من اعاقة احلركة املرورية للمركبات املتحركة االخرى بل سيؤدي ايضاً اىل التخفيف من االختناقات
املرورية والتلوث الناتج من توقف السيارات العشوائي وغري القانوين .
باالضافة اىل ذلك  ،فان استخدام الضوابط املفروضة على وقوف السيارات يعد اداة سيطرة
مرورية مهمة ،خصوصاً عند الذهاب اىل مناطق االعمال التجارية املركزية .فإن الضوابط املفروضة
على وقوف السيارات تساعد على التدفق احلر واألمن لألشخاص والبضائع اليت تساعد على حتقيق
جمموعة واسعة من االهداف البيئية واالجتماعية واالقتصادية.
من اجلدير بالذكر ان ادارة مواقف السيارات جيب ان ال تؤثر سلباً على سالمة وحيوية املنطقة
حتت الدراسة .وعادة مايكون امرا مناسبا عند تصميم خمطط لوقوف السيارات هو ضمان التوصل
اىل تسوية من خالل توفري بدائل مثل وقوف املركبات بعيدا عن الشارع.
.2آثار وقوف السيارات
من الضروري ان ندرك متاما اثار وقوف السيارات يف شبكة الطرق العامة وعلى املستخدمى
الطرق املختلفني .تناقش الفقرات اآلتية اهم تلك اآلثار:
 2.1القدرة االستيعابية لشبكة الطرق
أش��ارت الدراسات اىل ان وج��ود عدد قليل من السيارات املتوقفة يف الشارع (س��واء كانت
متوقفة بشكل تام او يتم حتميل او تفريغ محولتها) من شاهنا ان تسبب بتخفيض نسيب كبري لسعة
الشارع .يبني اجلدول أدناه بعض االحصاءات البيانية:
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عدد السيارات املتوقفة لكل (كم) على طول
الطريق (لكال االجتاهني)
فقدان القدرة االستيعابية (سيارة /ساعة)

10

50

100

200

340

550

640

730

من املهم ان نالحظ ان النتائج املذكورة يف اجلدول اعاله ال ينبغي ان تؤخذ يف ظاهرها اذ ان
توزيع السيارات املتوقفة على طول الطريق يعد عامال مهماً .ونتيجة لذلك فان التوزيع اجليد لعدد
قليل من السيارات املتوقفة على طول الطريق هلا نفس التأثري لعدد اكرب من السيارات املمتدة على
طول ذات الطريق .ففي واقع احلال فان املسافة (طالت او قصرت) اليت تتوقف فيها السيارات هي
اليت حتدد فقدان القدرة االستيعابية للطريق .وهلذا البد من حتديد اجتاهات واضحة وممرات للطرق
الرئيسية لتجنب فقدان القدرة االستيعابية للطريق.
ان املركبات املتوقفة عند التقاطعات هلا تأثري اكثر وضوحا على القدرة االستيعابية للطريق
لذلك جيب ان يكون هناك تنظيم لضمان انسيابية امل��رور دون انقطاع يف التقاطعات حينما متنح
االولوية الحدى الطرق.
 2.2سالمة الشبكة املرورية
تظهر االح��ص��اءات ان  % 60من احل��وادث يف الطرق مرتبطة باملركبات املتوقفة .يعد هذا
واضحاً اذ ان املركبات املتوقفة بشكل غري قانوين يف اماكن حيظر فيها الوقوف وذلك نظرا لوجود
درجة عالية من التنافس يف تلك االماكن او لعدم وجود مسافة رؤية واضحة.
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ان وق��وف السيارات بشكل غري قانوين ال يعرض سالمة ال��رك��اب للخطر فقط ولكنه يؤثر
على مسار مستخدمي الطرق كاملشاة وراكيب الدراجات وجيربهم احياناً اىل تغيري مسارهم وبالتايل
تعرضهم للخطر.
 2.3اجلدوى التجارية

يؤثر توفر مواقف للسيارات على خيار السائق واجلهة اليت سيقصدها .وغالبا ما يعزى جناح
مراكز التسوق خارج املدينة هو توفري مساحات واسعة من مواقف السيارات اجملانية بالقرب منها.
ان التنافس على اعمال التجزئة بني مركز املدينة ومراكز التسوق خارج املدينة يتمثل بوجود مواقف
سيارات مالئمة والذي يشكل عامال مهما يف تأمني احليوية االقتصادية املستقبلية ملركز املدينة ،بشرط
توفر مواقف سيارات ال تؤدي اىل جذب حركة مرورية تفوق استيعاب شبكة الطرق.
ولكي تعمل الشركات التجارية بشكل فعال فان ذلك يتطلب توصيل واستالم البضائع وان
يتمكن العمالء ،الذين حيتاجون مواقف لسياراهتم قريبة من املباىن ،من الوصول اىل تلك البضائع.
وذل��ك لن يكون ممكنا اذ تقع تلك الشركات يف مناطق وق��وف سيارات بصورة عشوائية ومزدمحة
حيث ي�ترك السائقون سياراهتم لساعات طويلة يف تلك االم��اك��ن ،االم��ر ال��ذي جيب ان يتم منعه
وخصوصاً يف املناطق احلديثة واملزدمحة بشكل كثيف ،مثال على ذلك املدن اليت حتتوي على اماكن
قدمية ذات طرق ضيقة.
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 2.4البيئة
عادة ما ترتبط حركة املرور بالتأثري الكبري على البيئة من خالل تلوث اهلواء والضوضاء وكذلك
التسبب بالتأثري البصري .فبينما يزداد االزدحام بسبب وقوف السيارات بطريقة عشوائية سيزداد تأثري
ذلك على البيئة والصحة العامة  .ان أدوات حتليل حركة املرور احلديثة توفر قياسات دقيقة ومفصلة
عن التلوث الناتج من االزدحامات مبا يف ذلك االزدحامات املرتبطة مع وقوف السيارات.
 - 3احلاجة لسياسة وطنية لوقوف السيارات
لضمان جن��اح تنفيذ ضوابط فعالة لوقوف السيارات يستدعي ذل��ك احلاجة لسياسة وطنية
متوافقة مع عناصر أخ��رى لسياسات التخطيط املتكامل للنقل واستخدام األراض��ي .عندها سيتم
صياغة اسرتاتيجيات ل��وق��وف ال��س��ي��ارات على مستوى حملي م��ن قبل سلطات ادارة ال��ط��رق العامة
لتوضيح كيفية تطبيق السياسات الوطنية مع االخذ بعني االعتبار االحتياجات احمللية بشكل مربمج
ومفصل.
كذلك مل يعد ممكناً تلبية النمو غري احملدود حلركة املرور يف العديد من مراكز املدن .وبالتايل
ف��إن مقدار ون��وع مواقف السيارات يعد ض��روري��اً للتأثري على املستويات العامة للطلب على حركة
امل���رور ،وك��ذل��ك وج��ود ال��ت��وازن ب�ين االغ���راض املختلفة حلركة ال��س��ي��ارة ،فعلى سبيل امل��ث��ال جي��ب منح
االفضلية للقيادة اىل مراكز التسوق على الذهاب للعمل.
جي��ب ان ي��ؤخ��ذ بعني االع��ت��ب��ار عند وض��ع سياسات مالئمة ل��وق��وف ال��س��ي��ارات امج��ايل عدد
مواقف السيارات يف منطقة ما ،فان عدد مواقف السيارات على الشارع وخارجها مبا فيها املواقف
اخلاصة جيب ان تكون اجزاء مكملة المجايل عدد املواقف املتاحة.
يف مناطق املدينة ذات الكثافة السكانية العالية ،حيث يفوق الطلب على مواقف السيارات
يف وقت الذروة على العرض ،هناك حاجة إىل قرارات سياسية حول ختصيص مواقف متاحة لفئات
خمتلفة من طاليب مواقف السيارات ،متنح االول��وي��ة لطلب سكان املنطقة احملليني للمواقف والذين
يستخدمون املواقف لفرتة وجيزة للتسوق  ،بينما يعد االشخاص الذين حيتاجون اىل مواقف لسيارهتم
لفرتة طويلة كاملوظفني احملليني والقادمني من الضواحي اقل امهية .وهناك حاجة اىل مواقف للسيارات
خ��ارج الطرق ال�تي ينبغي ان تؤخذ بنظر االعتبار ضمن سياسة النقل العامة وكفاءة شبكة الطرق
احمللية.
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ان ان��ش��اء سياسة واض��ح��ة مل��واق��ف ال��س��ي��ارات جي��ب ان ت���ؤدي اىل خطط ف ّ��ع��ال��ة الدارة تلك
املواقف على الشوارع وخارجها .وقد يتم فرض حدود زمنية على فئات خمتلفة من مستخدمي تلك
املواقف وف��رض رس��وم متباينة لالستفادة املثلى من املساحات املتوفرة .وعندما يكون الطلب اكثر
من العرض فان سياسة السلطة احمللية ستعطي االولوية ملستخدمي املواقف لفرتات قصرية ،حينها
سيكون من الضروري فرض حد اقصى لفرتة التوقف يف الشارع وكذلك اعتماد رسوم تصاعدية على
مواقف السيارات خارج الشارع للحد من التوقف لفرتات طويلة .من الضروري توفري مواقف سيارات
تستخدم لفرتات طويلة وميكن اعتماد نظام التذاكر الشهرية لزيادة االقبال على هذه املواقف لتكون
هذه االماكن مستهدفة بشكل اكرب ،ذلك عن طريق حتديد اص��دار هذه التذاكر الشهرية ملوظفي
املباين التجارية الذين تتوفر هلم اماكن قليلة او معدومة اليقاف سياراهتم خارج الشارع .ومع ذلك
فان سيطرة وادارة القطاع اخلاص ملواقف السيارات “العامة” يف منطقة ما قد حتد من قدرة السلطات
على تطبيق سياساهتا فيما خيص مواقف السيارات.
عرض احلاالت احلالية وتطوير االسرتاتيجيات
من أجل تطبيق سياسة مواقف السيارات ،ينبغي إجراء تقييم شامل لألوقات واألماكن اليت
مينع فيها وقوف السيارات واالوقات واالماكن اليت يكون فيها الوقوف مسموحا .يف بعض شبكات
الطرق داخل املدينة  ،قد حتتاج املركبات للتوقف والركن والتحميل او افراغ احلمولة لتلبية احتياجات
ال��ن��اس ،وبالتايل ستكون هناك حاجة إىل جمموعة م��ن الضوابط لضمان حركة م��روري��ة آم��ن��ة .جيب
على نطاق الضوابط املفروضة على هذه املناطق ان توازن بني احتياجات احلركة املرورية غري احمللية
واحتياجات التنمية احمللية الفعالة.
جيب اجراء تقييم للطلب احلايل واملتوقع يف املستقبل على أماكن وقوف السيارات يف منطقة
ما سواء يف الشارع أوخارجه .ولذلك فان عمل مقارنة بني أرقام العرض والطلب ،واليت يفضل ان يتم
تقسيمها اىل مواقف ذات االستخدام لفرتة قصرية واالستخدام لفرتة طويلة ،ستتيح لنا احلصول على
توازن شامل حمتمل بني (الفائض و العجز) الذي سينشأ يف اي وقت .كما ينبغي تقييم متطلبات
السكان احملليني ملواقف السيارات بشكل منفصل وحتديد شروط مناسبة هلم.
إن ش��دة الطلب على م��واق��ف ال��س��ي��ارات وم��دة التوقف فيها تتغري حسب س��اع��ات النهار
وحسب اي��ام االس��ب��وع والفصول فضال عن ن��وع السيارة وال��غ��رض من الوجهة .فعلى سبيل املثال،
طلب التوقف ملدة قصرية من قبل املتسوقني من املرجح ان يكون يف ذروته يف منتصف النهار خالل
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اي��ام االسبوع وصباح عطلة هناية االسبوع وخ�لال العطل الرمسية وباالضافة اىل اي��ام شهر رمضان
واي��ام العيد ،اذ يكون الطلب على م��واق��ف ال��س��ي��ارات ل��ف�ترات طويلة م��ن قبل السكان احملليني يف
اعلى مستوياته يف الصباح الباكر ويف املساء .جيب ان حتدد كمية الطلب على مواقف السيارات يف
املستقبل على ضوء السياسات التخطيطية والتطورات املتوقعة يف املنطقة.
هناك حاجة اىل تقييم تأثري التنمية املستقبلية على مساحات وقوف السيارات احلالية ،يتمثل
باحتمال خسارة مواقع وقوف املركبات املؤقتة خارج الشارع بسبب إعادة بناء تلك املساحات أو
احلاجة إىل تقييد وقوف السيارات يف الشارع على طريق مزدحم.
تؤثر سياسات وقوف السيارات بشكل مباشر وكبري على حياة الناس ،فعلى وجه اخلصوص،
يعد توفر أماكن وقوف السيارات ،سواء يف الشارع وخارجه ،مصدر قلق كبري للسكان احملليني وجتار
التجزئة واالنشطة التجارية احمللية األخ��رى .قد يشعر السكان بالقلق ازاء االث��ار املرتتبة للحوادث
احملتملة واآلثار البيئية لوقوف السيارات بصورة عشوائية يف شوارعهم ،فضال عن توفر مواقف خاصة
هلم و لزائريهم .وبالتايل فمن املهم التشاور على نطاق واسع قبل الشروع يف أي تغيريات كبرية يف
ترتيبات وقوف السيارات ،على األقل لتجنب خطر احلاجة إىل تغيري تدابري مكلفة بعد بدء العمل هبا
ألهنا قد تكون غري مرغوبة .وعالوة على ذلك ،فان املتطلبات القانونية لبعض األنواع من اإلجراءات
مثل الضوابط املفروضة على وق��وف السيارات يف الشوارع وف��رض الرسوم لوقوف السيارات خارج
الشارع ،جيب أن يتم االعالن عنها قبل البدء بتنفيذها .قد جتد السلطات احمللية أنه من املفيد إجراء
مشاورات عامة على نطاق واسع عندما تقرتح تغيريات كبرية.
 .5التطبيق و التنفيذ و املتابعة
 5.1التطبيق
جيب ان حتدد التفاصيل الدقيقة عندما تتم املوافقة على خمطط ضوابط وقوف السيارات بعد
ان مت تقييمها بشكل سليم واليت تتضمن االستشارة العامة .وهذه التفاصيل تشمل ولكنها ال تقتصر
على ما يأيت:
• تعريف منطقة (او مناطق) وقوف السيارات اخلاضعة للرقابة.
• ساعات عمل قسم التنفيذ.
• انواع التحكم (االشارات والعالمات ،العداد ،الدفع واظهار التذكرة).
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• تصاريح وقوف السيارات (السكان والتجار وذوي االحتياجات اخلاصة ،األطباء ..،اخل).
• جهة التنفيذ (الشرطة او املتعهدون).

 5.2التنفيذ

مبا أن الشرطة وسلطات الطريق السريع تتقاسم االهتمام املشرتك لضمان تطبيق فعال ومستمر
للضوابط لضمان ان إدارة مواقف السيارات حتقق اهدافهم ،وبالتايل جيب ان يكون هناك تعاون
كامل بني تلك األطراف .واذا لزم االمر ميكن االستعانة خبدمات القطاع اخلاص لتنفيذ الضوابط من
خالل فرض املخالفات القانونية على وقوف السيارات.
لضمان كفاءة اخل��دم��ة ،فعلى اجلهات املسؤولة عن تنفيذ الضوابط أن حت��دد اهدافها من
خالل مؤشرات واضحة لقياس األداء .حيثما أمكن ،فعلى الدولة ان تستخدم تقنيات حديثة مثل
كامريات املراقبة والتعرف على الصور يف تنفيذ ضوابط وقوف السيارات اليت من شأهنا ان تزيد من
الكفاءة والدقة.
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 5.3املتابعة
يعد اهلدف الرئيسي من املتابعة هو توفري تقييم اداء دوري ملخطط ضوابط وقوف السيارات
املطبقة لضمان تلبية او جتاوز االهداف املرجوة .ويوفر هذا التقييم أيضا املعلومات الالزمة اليت تتيح
اجراء مراجعات وتعديالت دورية .وعادة تتضمن عملية التقييم األكثر فعالية حتديد مؤشرات األداء
الرئيسية ( ،)KPIتلك املؤشرات هي حمددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية وحم��ددة زمنيا.
وتتضمن عملية املتابعة ما يأيت:
• البدأ باملتابعة الفورية قبل بدء التطبيق (ملعرفة احلالة السابقة قبل البدء بالتطبيق).
• استمرار املتابعة بعد التطبيق (ملعرفة التحسينات الكاملة املتحققة و امكانية استدامتها مع الوقت).
تتم عملية املراقبة بشكل مثايل يف دورات سنوية اذ يتم مجع البيانات خالل ف�ترات حمددة
مسبقا لضمان املقارنة املباشرة بني الدورات .يف حني أن عملية املتابعة قد متتد لتشمل مجع البيانات
على مستوى االزدح���ام والسالمة والعناصر البيئية ،وع��ادة م��ا يتم الرتكيز على مج��ع البيانات اليت
ترتبط بشكل مباشر بوقوف السيارات ،وعلى سبيل املثال “العرض والطلب ،ومدة التوقف ،وكفاءة
التنفيذ ..اخل “ .وقد يتخذ ذلك احد الشكلني اآلتني:
• النوع االول ل��دراس��ة مواقف السيارات مصممة ألخ��ذ “ف��ك��رة” عما حي��دث يف املخطط الكلي
ل��وق��وف ال��س��ي��ارات يف وق��ت ال���ذروة وخ��ارج��ه .اذ تتم ه��ذه ال��دراس��ة إم��ا على األق���دام أو م��ن خالل
استخدام سيارة جمهزة بكامريا فيديو يسجل فيها املراقب وبدقة موقع كل مركبة متوقفة .وتتم هذه
الدراسة يف فرتات منتظمة لتوفري معلومات عن أمناط تغري مواقف السيارات خالل النهار.
• أما النوع الثاين لدراسة مواقف السيارات فهي مفصلة للغاية وتتمثل باستخدام عينة متثيلية
من جمموعة ملواقف السيارات .ففي كل جزء من املنعطفات ،س��واء على شبكة الطريق نفسها او
على مسافات قصرية للطرق اجلانبية اجمل��اورة ،قد مت تسجيلها بشكل مفصل على مدى  12ساعة
(او اكثر) بشكل مستمر .وتستخدم هذه املعلومات لتقييم التغريات يف نشاطات التوقف ،كمدة
التوقف وتفاصيل فعالية التنفيذ واإلجراءات املتخذة على املركبات املخالفة فضال عن حتديد املواقف
الرئيسية يف املناطق املزدمحة.
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 .6النتائج و التوصيات
تقرتح االدبيات املتوفرة واملالحظات من حول العامل وال سيما تلك اليت ختص منطقة الشرق
االوسط ما يأيت:
الفعالة يف ش��وارع املدن جيب ان تكون ذات اولوية عليا يف مدننا
• ان ضوابط وقوف السيارات ّ
وذلك بسبب االعتماد على السيارات يف التنقل وهو امر غري مرغوب به .ويتحقق ذلك من خالل
تطوير سياسات وقوف السيارات الوطنية واالسرتاتيجيات احمللية لتسهيل تطبيقها.
• بناءا على البيانات اليت مت مجعها فمن املتوقع ان احلاجة املاسة لسياسات وقوف السيارات الوطنية
جيب ان تتضمن وب��دون ادىن شك توسعاً ملناطق وق��وف السيارات املسيطر عليها وانشاء مناطق
اخرى جديدة.
• نظرا للحالة اخلاصة السائدة يف بلداننا اليت من شأهنا ان جتعل االنتقال من طريقة التنقل باستخدام
السيارة اىل استخدام وسائل التنقل العامة امر صعباً نسبياً من أي مكان آخر يف العامل .ولذلك فعلى
سلطات ادارة الطرق العامة والقطاع اخلاص أن تتعاونا من أجل عرض بدائل تتمثل بتوفري موقف
سيارات متعدد الطوابق لدعم السياسات املقرتحة لوقوف السيارات .
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