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2020اإلسكوا-بيروت، بيت األمم المتحدة

ورشة العمل الفنية حول

ي التخطيط االستراتيجي للنقل البري متعدد األنماط ف”

“الكويت

األدوات وخصوصيات طرائق 

التخطيط
ريان وهبه



أدوات التخطیط



ةالمقترحالنقلولحلتحليلأوالنقلأداء منظومةمستوىتحديد.

المحللينأوالمخططينأوللمهندسينالبديلةالحلولعددزيادة.

أواليدويةطرقالباستخدامفيهاالتفكيريصعبالتيالمحتملةالحلولإختبار

.التحليلية

تعريضدونبطريقة سليمة النقلوتحسيناتالمقترحةميماالتصإختبار

.ةمكلفميدانيةتجاربفياالستثمارأو،محتملةلمخاطرمستخدمينال

التي ال تعتمد على ةالتقليديبالتقنياتمقارنةكبيربشكلفعالية التصميمزيادة

.الحاسوب

يةالمرورالتقنية لتقييم حركةدواتمزايا األ



إلىافةباإلضتأثيرهومنطقةالبرنامجأوالمشروعحجمعلىالنمذجةمستوىيعتمد
 .المشروعأهداف

:لنمذجةلمستويات3

الدقيقةالنمذجةMicro-modeling

إختيار بعض التقاطعات✓

اإللتفاف عند التقاطعات حركات✓

صغر المنطقة المتأثرة✓

الوسطية النمذجةMeso-modeling

الكليةالنمذجةMacro-modeling

كبيرةمنطقة✓

)طنمااألمتعدد(واسعةشبكة✓

لجذبواتوليدالدراسة مناطق ✓

مستويات نمذجة حركة المرور



البياناتلجمعشيوعا  األكثرالبرنامج

األخرىوالنمذجةالتخطيطبرامجبواسطةالملفاتقراءةيمكن

أكثربشكلةاإلستراتيجيالتحتيةالبنيةوإدارةومراقبةتخطيطفييساعدأنيمكن

فعالية

افيالجغراإلسناد،الخرائط،التوضيحيةالرسوم،المخططاتمنمختلفةأنواع،….

GISالجغرافيالمعلوماتنظام



HDM-4السريعةالطرقوإدارةتطوير

التالينظاميؤمن هذا ال:

الطرقإدارة✓

إقتصاديتحليل✓

الطرقاعمالبرمجة✓

التمويلمتطلباتتقدير✓

الميزانيةمخصصات✓

الطرقشبكةأداءتوقع✓

المشروعتقييم✓

تأثيرالدراساتسياسة ✓



Import/Export

Outils d’analyse

Project Program Strategy

استخداميمكن

ةأنظمفيالمكتبة
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HDM-4هيكلية نظام 
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MACRO-MODELLING الكلیةالنمذجة



9

 EMME
Montréal University - INRO

أهم أدوات النمذجة الكلية





11

 CUBE voyager
Citilabs - UK  

أهم أدوات النمذجة الكلية
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 VISUM
PTV Vision - Germany

أهم أدوات النمذجة الكلية



13

 TransCAD

American Software - Caliper

أهم أدوات النمذجة الكلية



أهم أدوات النمذجة الوسطية

 CUBE Avenue
Citilabs - UK  



الدقيقة/أهم أدوات النمذجة الوسطية

DYNAMEQ
Multiscale Traffic Simulation



أهم أدوات النمذجة الدقيقة

 CUBE Dynasim
Citilabs - UK  



أهم أدوات النمذجة الدقيقة

 CUBE Dynasim
Citilabs - UK  



أهم أدوات النمذجة الدقيقة

 CUBE Dynasim
Citilabs - UK  



أهم أدوات النمذجة الدقيقة

 AIMSUM
University polytechnique
de Catalogne in Barcelona



 VISIM
Karlsruhe University

أهم أدوات النمذجة الدقيقة



 VISIM
Karlsruhe University

أهم أدوات النمذجة الدقيقة



 SYNCHRO
American software

أهم أدوات النمذجة الدقيقة



 SYNCHRO
American software

أهم أدوات النمذجة الدقيقة



االخرىالبرامج:

✓Paramics

✓Corsim

✓HCS

✓… ..

أهم أدوات النمذجة الدقيقة



عواملبعدةالنتائجأهميةترتبط:

المعايرةجودة✓

تكونعندماالطلبمصفوفةفيالمحليةالحركةأحجاممراعاة✓

ممكنةغيرالنمذجة

المحاكاتمعايير✓

الطرقشبكةخصائص✓

والطلبالعرضبينتقاربال✓

25

قيود النمذجة



خصوصیات طرائق التخطیط



ويحتاج يعد تخطيط النقل جزءا  ال يتجزأ من التخطيط الحضري الشامل

.إلى منهجية وأدوات

 ة المختلفة تقييم السناريوهات المستقبليالقرار على تعتمد آلية إتخاذ

.  واختيار األنسب بينها

م الوضع يرتبط تقييم السناريوهات المستقبلية بمدى القدرة على رس

عتمد بشكل المستقبلي، وذلك مرتبط بمدى دقّة التوقع والتخطيط الذي ي

.اساسي على المقاربة الصحيحة للوضع الحالي

الحاضرالتخطيطلالمستقب

المقدمة



الهدف من تخطيط النقل

ات المجتمعتحديد رؤية الدولة المستقبلية لدور نظام النقل في خدمة متطلّب  .

تحديد وتقييم العوامل المؤثرة على أداء شبكة النقل  .

تحديد األولويات التي تساعد على تحقيق األهداف األساسية  .

تحديد األثر القريب والبعيد على

.  المجتمع وأنماط النقل

لتلبية إيجاد بدائل لتحسين منظومة النقل

د أفضل التطور المستقبلي للطلب وإعتما

.الخيارات

لية بناء خطة لتحقيق الرؤية المستقب

.وإعتماد آليات إتخاذ القرارات



 أهمية تخطيط النقل تكمن من

:خالل

تفعيل ٳدارة التجهيزات ✓

.واإلنشاءات الموجودة

ية تخفيض التأثيرات السلب✓

لخدمات النقل على المجتمع 

.والبيئة

ع توفير خدمات التنقل لجمي✓

.الفئات المجتمعية

أهمية تخطيط النقل



التطوير 

العقاري

تطوير 

نظام النقل

تحسين 

الوصول

إرتفاع 

ثمن 

األراضي

حلقة ترابط النقل والتطوير العقاري: مثال



 داألمالمتوسطة والطويلة القصيرة فترات 3يأخذ تخطيط النقل في االعتبار:

لخمس فترة قصيرة األمد أو ما يعرف بخطة العمل تغّطي فترة زمنية ال تتعدى ا✓

.سنوات

عاما  10إلى 5المدى تتضمن تخطيط النقل الحضري لمدة متوسطة فترة ✓

.عاما  20إلى 10واإلقتراحات الثقيلة لمدة فترة طويلة المدى تتضمن تخطيط النقل ✓

الوضع 
الحالي

التخطيط على 
المدى القصير

5إىل 3من )
(سنوات

التخطيط على 
المتوسطالمدى 

10إلى 5من )
(عاًما

البرنامج الزمني لتخطيط النقل

التخطيط على 
المدى طويل

20إلى 10من )
(عاًما



خصائص تخطيط النقل

تحديد االحتياجات العامة للنقل

يقيبناء تشخيص للنقل يعكس الوضع الحق

تطوير رؤية لمنظومة نقل فعالة ومتوازنة

دراسة الجدوى والعائدات اإلقتصادية

ة ترشيد العالقة بين مختلف مكونات منظوم

النقل

إعتماد خطة عمل للتطبيق



تلف قد تؤثرعدة عوامل على دقّة وفعالية التخطيط وهي تتوزع على مخ

:المجاالت

 (مثال التكلفة والتمويل وإمكانيات التسديد)عوامل اقتصادية

 (تمعمثال تغييرات الحياة االجتماعية وتكيّف المج)عوامل اجتماعية

 (مثال الرأي العام والسياسات الداخلية والخارجية)عوامل سياسية

 (مثال وجود محميات والوعي البيئي)عوامل بيئة

 (مثال حالة البنى التحتية الحالية)الوضع الراهن

العوامل المحددة المؤثرة



تقييم الوضع
تحديد 

اإلشكاليات
تطوير رؤية 

مستقبلية

طرح الحلول 
الممكنة

تقييم البدائل 
وتحليل األداء

إختيار 
السيناريو

خطة تحديد
العمل

بدء التنفيذ

المراحل العامة لتخطيط النقل



Thank You /  ًشكرا


