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؟)ITS(ما ھي أنظمة النقل الذكیة 
ھي تطبیقات متقدمة تھدف إلى توفیر خدمات مبتكرة فیما یخص مختلف وسائل النقل وإدارة المرور، ) ITS(أنظمة النقل الذكیة 

.وتمكین مختلف المستخدمین من االطالع بشكل  أسھل وبطرق أكثر أمانًا وذكاءاً وتنسیقاً الستخدام شبكات النقل

04/2010توجیھ ‐االتحاد األوروبي  وثیقة 

ویحسن ھذا النظام استخدام البنیة التحتیة القائمة . الناس -المركبات  -البنیة التحتیة : تشمل أنظمة النقل الذكیة ثالثة عناصر
وكمثال على ذلك، ففي العدید من الدول في . لشبكات النقل، وبالتالي یقلل تكالیف البنیة التحتیة اإلضافیة لتلبیة الطلبات المتزایدة

سیارة  45نسمة، بینما في مصر تبلغ ھذه النسبة  1000سیارة لكل  600االتحاد األوروبي تتجاوز معدالت ملكیات السیارات الـ
ومع ذلك، فاإلزدحام المروري والتلوث یظھر بوضوح أكثر في المدن المصریة، على الرغم من أن . نسمة فقط 1000لكل 

لذلك، إلى جانب تحسین السیاسات وتنفیذ القانون والتصمیم الحضري، فإن نظام النقل الذكي . معدالت الملكیة أقل من ذلك بكثیر
ITSھو عنصر شامل وأساسي للتعامل مع تحدیات البنیة التحتیة لشبكات النقل ضمن السیاسات األخرى المتبعة.

مصر؟ )ITS( الذكیة النقل أنظمة نطبق لماذا
 إدارة وتحسین وطني نطاق على الوقود استھالك من والحد الطرق على السالمة لتحسین المتاحة الذكیة الحلول من العدید ھناك
 اآلن، حتى ذلك، ومع .)ITS( الذكي النقل ألنظمة تابعة میدانیة تطبیقات خالل من الحلول ھذه وتقدم .مصر في المرور حركة
 من الحد وإمكانات الوقود لتوفیر الفرص من العدید فقدان في یتسبب مما مصر فى كبیر بشكل تستخدم ال الذكي النقل فنظم

:التالي النحو على أخرى فوائد جانب إلى االزدحام،
الوقود دعم وتكالیف الوقود استھالك من الحد
السالمة مستوي وتحسین الطرق خسائر من الحد
الوقود استھالك النخفاض نتیجة المركبات، من الھواء تلوث من الحد
 من الحد تدابیر وتمكین القائمة التحتیة للبنیة األفضل اإلدارة بسبب التحتیة البنیة/للطرق االستیعابیة الطاقة لتوسیع الحاجة تقلیل

االزدحام
المروریة واألنظمة للقوانین أفضل تطبیق دعم

والخاص العام القطاعین في وكفائتھا األساطیل إدارة منظومة تحسین
ً  المثال، سبیل على ً  ملیار 47 من یقرب ما اإلھدار حجم یبلغ االزدحام، تكلفة عن الدولي البنك لدراسات وفقا  في سنویا جنیھا

 عوامل بین من الوقود، وإھدار للتلوث الصحیة واآلثار والتأخیر اإلنتاجیة لفقدان نتیجة االزدحام بسبب وحدھا، الكبرى القاھرة
.الوطني اإلجمالي المحلي الناتج من ٪3.6 .تقریبا تشكل أخرى،

:خالل من متاحة.القاھرة في المرور ازدحام لدراسة التنفیذي الملخص )1
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2016، مایو )سیداري(مركز البیئة والتنمیة لإلقلیم العربي وأوروبا 

ورقة سیاسات
في مصر) ITS(تأسیس قطاع أنظمة النقل الذكیة 

مشروع فاروس للتوجیھ البیئى وإدارة أساطیل المركبات
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i))آي ترانسبورت: دراسة حالة –Transport))  سنغافورة
 الطاقة استعمال تحسین یجب كان لذالك ونتیجة األرض، من جدا محدودة مساحة علي سنغافورة دولة تقوم

 ،1997 عام في تحدیداً  و واحد عقد منذ وبالفعل .بھا المتاحة للنقل التحتیة والبنیة القلیلة للطرق االستیعابیة
 نظم جمیع دمج إلى یھدف الذي )ITMS( المتكامل النقل إدارة نظام مشروع على سنغافورة حكومة اقرت
 الطرق أنظمة" نظام على الحقیقیة االنتقال معلومات على الحصول ذلك في بما ،)ITS( الذكیة النقل

surface( "السطحیة street system( ونقل المتكامل العام والنقل السیارات مواقف مع والتفاعل 
ً  یمكن كما .بھا المرتبطة والتقاطعات الحافالت  من أساطیل إدارة أنظمة من ببیانات تُـسـتـكـمـل أن أیضا
 أربع مدار على ذلك تنفیذ تم وقد .i‐transport إلى النظام اسم تغییر تم ،1999 عام وفي .خاصة شركات
:مراحل

)Traffic.Smart(إدماج معلومات المرور 
)Transit.Smart(إدماج معلومات النقل العام 

)Route.Smart(إدماج نظم توجیة المسارات و المالحة لمعرفة طرق استشاریة متعددة الوسائط 
إدماج 

)Manage.Smart(متكاملة إلدارة ومراقبة الحركة المروریة نظم 

خدمات نظم النقل الذكیة الرئیسیة
)الخ...توجیھ المسار والمالحة ودعم تخطیط الرحالت وخدمات السفر، (معلومات االنتقال 

للحد من الطلب على انتقال المحركات وإعطاء األولویة للحافالت (خدمات إدارة المرور والعملیات 
.والمشاه) NMVs(والمركبات الغیر ممیكنة 

)الخ...تجنب االصطدام، وتعزیز الرؤیة، (خدمات المركبات 
اإلدارة وتفتیش السالمة وإدارة األسطول والتوجیھ البیئى، وإدارة المعلومات متعددة (إدارة نقل البضائع 

)الخ...الوسائط، 
تحسین الكفاءة و التجاوب المرن مع التغیرات فى الطلب وتسھیل أنماط المشاركة فى (اإلدارة العامة للنقل 

)الخ...الـتـنـقل، 
وتذاكر النقل متعددة  (congestion charging)رسوم أو ضریبة اإلزدحام (الدفع أو التسدید اإللكتروني 

وسیارات االستخدام العام   (bike sharing)الوسائط ورسوم استخدام الطرق وخطط الدراجات الھوائیة العامة
)car sharing... (الخ(
)الخ...مثل إدارة الطوارئ  ورصد لوحات السیارات (السالمة واألمن  

العدیدة وجني فوائده القطاع التي أنشأت في جمیع أنحاء العالم لتطویرنظم الطرق الذكیة  مؤسسات  :1 شكل
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الیونانقصص نجاح في دولة 
توفیر الطاقة والوقت والتكلفة): ATMC(إدارة حركة المرور مركز (1)

ومنذ ذلك الحین، یعمل علي . 2004في والیة أتیكا في یولیو ) ATMC(بدأ تشغیل مركز أثینا إلدارة المرور 
یوما في السنة  365ساعة في الیوم،  24مدار 

:الرئیسیة للمركز تتلخص في اآلتياألھداف 
السریعة للحوادث ازدحاماً واالستجابة تحسین الحركة المروریة  بالطرق في المناطق الحضریة األكثر 1.
 Variable(معلومات عن وقت الرحلة المتوقع للسائقین بصورة متغیرة عبر لوحات الرسائل توفیر 2.

Message Signs(
التي تم جمعھا ) تدفق حركة المرور وشغل الوقت ومعدل السرعة(وتحلیل واستخدام البیانات المروریة جمع 3.

500من مواقع الرصد 
بیانات الحركة المروریة للسائقین وتوصیل تنظیم عمل اإلشارات المروریة  4.

ونتیجة لنظام النقل الذكي، انخفضت فترات الحركة المروریة المتكدسة، وازداد معدل تدفق الحركة المروریة 
)٪20٪ إلى 15بما یتراوح بین (، وارتفعت متوسط سرعة السیارات )٪15٪ إلى 10بما یتراوح بین (

انخفاض في الحوادث واإلصابات: الطرق في أتیكارسوم (2)
 األولى الجائزة على حصلت وقد الطرق، على السالمة في الممارسات أفضل من أتیكا في الطرق رسوم تعد

  .المقدمة والجودة الطرق على السالمة لخدمات تقدیرا للطرق، الدولي االتحاد قبل من الطرق على للسالمة
 السیارات تقطعھا التي بالكیلومترات مقارنة الخطیرة المروریة الحوادث نسبة فإن الرسمیة، لألرقام ووفقا

 دون من البالد في المماثلة السریعة الطرق في علیھ كان مما مرات 4 إلى 3 من أقل ھي ،أتیكا طریق باستخدام
 في استثمر یورو كل .األوروبیة السریعة الطرق في ھو كما النطاق نفس في أنھا حین في الذكي، الطرق نظام
ITSعن أكثر أو یورو ملیون 26 تقدربحوالي أرباح عنھ نتج الحضریة، المناطق في والمعلومات اإلدارة لنظم 

 كثیرة أمثلة ھناك.الھواء وتلوث الطاقة واستھالك التكالیف وكذلك االنتقال یستغرقھ الذي الوقت تخفیض طریق
  مدى على یمتد الذي ،))إجناشیا((  السریع الطریق مثل الیونان، في الطرق على السالمة مستوي لتحسین أخرى
 السریع الطریق علىITS الذكیة الطرق نظام أدى .)E90 األوروبي الطریق من الیوناني الجزء(كیلومتر 670

.المرور حركة حجم في الزیادة من الرغم على عاما، 14 مدى على ٪76 بنسبة الحوادث معدل انخفاض إلى
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وتوفیر الوقود) ITS(نمط الحوادث عبر السنین مع تقدیم أنظمة النقل الذكیة إنخفاض 
یعنى ذلك أنھ لیس من الضرورى دائماً بناء وتوسیع طرق جدیدة فى كل الحاالت، بل أحیاناً توجد حلول ذكیة أخرى أقل تكلفة
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والجھات المعنیة) ITS(أمثلة من مشاریع نظم النقل الذكیة : 1جدول 
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رسوم اإلزدحام اإللكترونیة للحد من التكدس المرورى والتلوث: 1مثال 

للحد من االزدحام، تـفـرض بعض المدن ضریبة أو رسوم على السیارات  ھي رسوم اإلزدحام اإللكترونیة؟ما 
وھذا یقلل من التكدس و الطلب علیھا ویعطي األولویة لوسائل النقل الجماعى في الطرق . التي تدخل منطقة معینة

.التي تم إخالئھا
  

یطبق ھذا النظام في مدن مثل لندن وستوكھولم وسنغافورة ومیالنو، فضالً  ما ھي المدن التي تنفذ ھذا النظام؟
.عن غیرھا من المدن الصغیرة في أماكن أخرى

أو من خالل (یقوم السائقین مسبقًا بالتسدید عبر حساباتھم البنكیة عبر شبكة االنترنت یعمل ھذا النظام؟ كیف 
وتتم قراءة لوحة السیارة عند المرور من خالل منطقة . قبل الدخول في منطقة معینة) خدمات التسدید األخرى

مزودة بكامیرات ثم یتم خصم رسوم الدخول من الحساب، وإال یتم إصدارغرامة مالیة في حالة عدم وجود المبلغ 
نماذج مماثلة یمكن استخدامھا . ھناك أیضا العدید من األسالیب والنماذج المختلفة للتنفیذ. المطلوب في الحساب

، حیث یتم فرض رسوم عند الدخول علي )‐Low‐Emission Zones ‐LEZ(إلنشاء مناطق منخفضة االنبعاثات 
.المركبات التي تعتبر دون المعاییر المقبولة

منطقة فرض  -حدود ضریبة االزدحام الحالي 
لـنـدنالرسوم في 

مناطق االنبعاثات المنخفضة، كتدبیر إضافي للحد من 
دخول السیارات دون المستوى المطلوب للحفاظ على 

الھواء النقي في المدینة

 الوسائط المتعدد النقل لخدمات اللحظیة المعلومات :2 مثال
 حالة عن اللحظیة المعلومات المدن من العدید توفر الوسائط؟ المتعدد النقل لخدمات اللحظیة المعلومات ھي ما

 أكثر انتقال خطط وضع في العمالء لمساعدة المختلفة، اإلعالم وسائل خالل من النقل خدمات لجمیع المرور
 لتخطیط المثلى الوسیلة اختیار للركاب یمكن الطریقة، بھذه .وجاذبیة متعة أكثر العام النقل وسائل وجعل كفاءة

.العام النقل وسائل مختلف خالل من سھولة بكل رحالتھم
 كونغ ھونغ :النظام لھذا المبكر التنفیذ بتبني قامت التي المدن تشمل الـنـظـام؟ ھذا تـنـفـذ التي المدن ھي ما

 شائعة ممارسة المروریة المعلومات توفیر فأصبحت األخرى المدن من والعدید وباریس وبرلین ولندن وبریسبان
.الخدمة تقدیم في

 المروریة الحالة مشاركة تتم .العام النقل خدمات في مختلفة نظم بین المعلومات تبادل یتم النظام؟ ھذا یعمل كیف
 .والمترو والترام الحافالت مثل المختلفة، الوسائط عبر الرحالت لتخطیط استخدامھا وطرق الزمنیة والجداول
.الخدمات ھذة بین الجداول تنسیق في أیضا المعلومات ھذه وتستخدم
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النامیة البلدان في الشائعة األخطاء
الحكومیة الجھات داخل المسؤولیات وتداخل الموارد وھدر الحكومة داخل واضح "قائد /مسؤل" وجود عدم•
 ذلك في بما ،)ITS( الذكیة النقل أنظمة لتطویر أولیة محاوالت ألي والتوثیق والتقییم المراقبة مستوىات تواضع•

 فعلیًا بناءة غیر تنمیة إلى یؤدي مما ،)المستـفـادة والدروس الحاالت دراسات مثل( واإلخفاقات النجاحات توثیق
األخطاء وتكرار

 تحدید ودونITS الذكیة النقل ألنظمة واستراتیجیة رؤیة دون بذاتھا، قائمة لمشاریع المدى قصیرة برؤیة تنفیذ•
.المؤسسیة والسیاسات لإلعداد إطار

)ITS( الذكیة النقل أنظمة تطویر في الخاص القطاع إشراك سیاسات وضوح عدم•
)ITS( الذكیة النقل أنظمة مجال في محلیة وخبرات كوادر وتنمیة التطویر على اإلقدام تأخر•
 لضمان وتطبیقاتھا الذكیة النقل ألنظمة مفتوحة بنیة تطویر لتشجیع مناسبة ومواصفات معاییر وجود عدم•

.األوسع النطاق على المختلفة النظم بین والتكامل التوافق
 یؤدي مما ،)التغیر ادارة من بدل "المجھول من الخوف(" باألمن المتعلقة المخاوف بسبب الدولة من معوقات•

.المستجدات تلك مواجھة فى والتأخر العالمیة المنافسة على القدرة وفقدان الفرص وضیاع الركود الي

   مصر في الحالي الوضع
 الطرق نظم تطبیقات في األخیرة السنوات في بالثناء جدیرة تطورات ھناك كانت وإن مصر، في الحالي الوضع
 .الالزم التحویلي التغییر لتنفیذ المالئم المناخ یتوفر ال أنھ كما اآلن، حتى لھا استراتیجیة توجد ال أنھ إال الذكیة،

 الوقود استھالك من للحد حلول إیجاد وكذلك لتطویرالقطاع، الدولة جانب من قویة سیاسیة إرادة ھناك ذلك، ومع
.وبیئیة اقتصادیة ألسباب مصر في
 فقط، األولیة التطبیقات على اآلن إلي ویقتصر مصر، في الجدیدة المجاالت من یعد الذكیة الطرق نظم مجال إن

 في مصر بدأت .مصر في تطبیقھا یمكن التي التطبیقات من غیرھا بین من األساطیل وإدارة المركبات تتبع مثل
ً ( مرة ألول 2013 یونیو  االتصاالت شركات قبل من تفعیلھ تم وقد المركبات، تتبع نظام تطبیق في )رسمیا

 في الوحیدة القانونیة كالشركة خصیًصا تأسست واحدة مصریة مساھمة شركة مع بالتعاون مصر، في الثالث
  المركبات أنواع لجمیع االنترنت عبر التتبع خدمات لتقدیم ترخیص على الحصول لھا المسموح مصر

ً  النشطة المعنیة األطراف بین والتعاون المشاركة من مختلفة أنماط ھناك أن بالذكر وجدیر .1واألفراد  في مسبقا
 وخدمات منتجات تقدیم في مستمرة وھى الجاریة، التطویر عملیة في تشارك تزال ال والتي الخاص، القطاع
.تكمیلیة

 النقل أنظمة استراتیجیة تطویر مسئولیة حكومیة جھة ألي تسند لم اآلن، حتى الحكومة، لمسئولیة بالنسبة أما
 تضیع وبالتالي .الوزارات مختلف بین والموارد المسئولیات توزع وحالیًا المنتظر، التحویلي التغییر لبدء الذكیة
 في أسطول إدارة أنظمة ألستخدام الفردیة المحلیة التجارب بعض في ذلك، على وكمثال .الفرص من الكثیر
 وھو األسطول، إدارة و السیارات تتبع تطبیق بفضل فقط ٪،40 إلى یصل بما الوقود توفیر لوحظ قد  مصر،
 التي التكالیف في التوفیر ھو آخر مثال .نطاقھا وتوسیع تكرارھا یجب التيITSالـ تطبیقات من العدید من واحد
Big( الضخمة البیانات إلدارة آلیة ھناك كان إذا إلیھ، الوصول یمكن Data( لنقل التخطیط یسھل مما مصر، في 
 على والسالمة التكالیف، لتوفیر األخرى األمثلة من وغیرھا للحكومة، البیانات جمع تكالیف من ویقلل أفضل
.البیئة وتحسین الطرق

 2714eg/Media_Center/Press_Room/Press_Releases/.gov.mcit.www//:http الصحفي بیانال )1
Y=8&t=612asp?E=.eg/events_activities/committees/Speeches.org.amcham.//www:http&13 الشركة عن عامة لنظرة
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مصر في األسطول إدارة أنظمة وتطویر لبحث PHAROS فاروس مشروع :حالة دراسة
PHAROSالوقود استھالك من للحد یھدف أسطول إدارة نظم لتطویر )2016- 2014( عامین مدتھ مشروع ھو 
 لتسھیل األساطیل، لمدیري التكلفة منخفضة الذكیة الحلول لتوفیر یھدف كما .مصر في البیئیة واالنبعاثات

 إدارة عن فضالً  الكربونیة، واالنبعاثات الوقود استھالك من تقلل التي البیئة صدیقة والقیادة المسارات خیارات
 مشروع تنفیذ تم .مصر في الُمطور الحالي األسطول إدارة نظام إلى التطبیق مكونات دمج وسیتم .الصیانة
 جامعة مع باالشتراك ،)CEDARE( وأوروبا العربي لإلقلیم والتنمیة البیئة مركز قیادة تحتPHAROS فاروس
Eindhoven( أیندھوفن و )Utrecht( یوترخت جامعتي الیونان، في )Patras( باتراس ‐TU/e‐( ھولندا، في 

Softec( انترناشونال سوفتك المصري الصناعي والشریك International(، وزارة مشاركة إلى باإلضافة 
 والمصري األوروبي االتحاد صندوق من المشروع تمویل وتم .المصریة المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت

EU‐Egypt( لالبتكار Innovation Fund( واالبتكار والتنمیة البحوث برنامج خالل من )RDI( لوزارة التابع 
.مصر في العلمي البحث
 نسبة تقدیر تم .المبتكرة الحلول لتطویر المحلیة والصناعة األكادیمیة األوساط بین للتعاون مثاالً  المشروع یوضح

 حلول تأثیر نسبة قًدرت حین في الوقود، استھالك من ٪30 الى یصل ما توفیر في البیئي التوجیھ تكامل تأثیر
 سنوات 10 إلى یصل لما المركبات عمر وإطالة الصیانة تكالیف من ٪20 الى یصل ما لتوفیر الصیانة إدارة

.أخرى

الدولة مستوى على تأثیرملحوظ إلحداث الذكیة، النقل ألنظمة الالزمة السیاسات
 ملحوظ تأثیر خلق إلى المشروع نتائج في التوسع الممكن من المبتكرة، المحلیة المعرفة وتطویر الحلول تقدیم مع

 األساطیل إدارة نظم حلول من النطاق واسع اعتماد تشجیع إلى الرامیة السیاسات .الدولة مستوى على
:التالیة الفوائد یوفر أن المتوقع ومن -  PHAROS مشروع لھا یروج التي الحلول ھذه تلك مثل -  واالبتكارات

مصر في الوقود دعم تكالیف خفض
المركبات ونوعیة السالمة وتحسین الطرق ازدحام خفض

الكربون انبعاثات تقلیل و الحفري الوقود على االعتماد من الحد
 النشطة المحلیة الصناعة تحفیز یمكنھا الذكیة، الطرق أنظمة سیاسات تدعم التي المنظمات فإن ذلك، على عالوة

.العالمیة التنافسیة قدرتھا وتحسین المجال ھذا تنمیة في

المیدانیة لمشروع في إحدى الشركات الرائدة في مصر في مجال توزیع السلع اإلستھالكیة PHAROSزیارة : 2شكل 

[7]                                                                           سیاسات                                                                                                                       ورقة  



بھ الموصى النھج
:كالتالى الذكیة الطرق لنظم الطریق خارطة خطوات لتطویر بھ الموصى النھج

ITS) الذكیة النقل ألنظمة الرؤیة• Vision)

ITS( المھمة• Mission(

ITS)الوطنیة الذكیة الطرق نظم استراتیجیة• Strategy)

ITS) الذكیة الطرق نظم وھندسة تصمیم• Infrastructure)

:بالتوازى التالیتین العملیتین اتباع یجب دولیًا، المتبعة الممارسات على وبناء
  وجامعات وشركات خبراء( بمصرITS الذكیة الطرق لنظم والمستخدمین المتخصصین مجتمع تجمع مؤسسة انشاء

)إلخ..
 الحكومیة الجھة( الحكومة داخل للمھمة واضحة واحدة مؤسسیة قیادة مع الحكومة، تقودھا وطنیة استراتیجیة تطویر

)المختصة
مصر فيITS الذكیة الطرق بنظم والمعنیین المتخصصین لمجتمع مؤسسة انشاء :أوالً  

 والرئیسیة الفعالة األطراف بین التعاون طریق عن ھوITS الذكیة الطرق نظم قطاع لتطویر المثالي النھج
 من منظم مجتمع تأسیس الضروري فمن ولذلك  .ورسالتھا رؤیتھا تطویر في للمشاركة المعنیة والمجموعات
ITS( الذكیة النقل ألنظمة األلمانیة الجمعیة غرار على مصر، فيITSالـ تطویر على اإلشراف لیتولى المتخصصین
Germany( األمریكیة النقل وجمعیة )ITS America(، اإلقلیمیة كالمنظمة أو  ERTICOاألوروبي لالتحاد )ITS
Europe(.

ITS(  ))ھیالس اس تى أي(( الذكیة الطرق ألنظمة الیونانیة المنظمة بدایة :حالة دراسة Hellas(
 الظروف وضمان البالد في الذكي النقل أنظمة واستخدام نشر تدعم وطنیة منظمة ھي ))ھیالس أس تى أي((

 محاوالت عدة ھناك كانت ،2001 عام ومنذ .الیونانیة التكنولوجیة للحلول التنافسیة القدرة لزیادة المالئمة
 األعمال لمنتدى الثاني االجتماع زخم مع ،2006 فبرایر في وأخیراً  المجال، لھذا للیونان وطنیة منصة لتأسیس

 والجھات واألكادیمیة البحثیة والمؤسسات الشركات ممثلي من 95 من أكثر مع الذكیة، النقل لمبادرة اإللكترونیة
 ونتیجة الیونان، في النقل قطاع في الجدیدة التكنولوجیات وتقییم وإدارة وتنفیذ وضع في المشاركة الفاعلة

 وھو محدد، لغرض عمل فریق أنشئ المشاركین، جمیع قبل من الیونان فيITSالـ تعزیز في خاص لالھتمام
ITS( ))ھیالس أس تى أي((إلنشاء المتمیزة المبادرات على التركیز Hellas(.  

ITS من والھدف المحتوى بتعریف العمل مجموعة قامت وقد Hellas، منظمة بإنشاء األساسي، النظام وإعداد 
ITS لفكرة والترویج للربح ھادفة غیر Hellasضمان أجل من المصلحة وأصحاب الصناعیین الشركاء بین 

 على الوطنیةITSالـ منصات من شبكة تأسیس تم ،2004 أكتوبر منذ ذاتھا، الفترة وفي .الفعالة مشاركتھم
 دفع قوة توفیر ھو الشبكة ھذه من والغرض .)أوروباERTICO )ITS قبل من كمبادرة األوروبي، المستوى

 ھذه في مؤسس كعضو البدایة منذ الیونان شاركت وقد .أوروبا في الوطنیة الجمعیات ودعم لتعزیز جدیدة
...المبادرة
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 ً واضحة مسئولیة مع الحكومة تقودھا وطنیة استراتیجیة وضع :ثـانـیـا
 والرسالة، الرؤیة سیحدد والذي الذكیة، النقل لنظم المتخصصین من لمجتمع التصورالوطني تطویر
 ھذه الحكومة تضع أن المطلوب من أنھ بالذكر، الجدیر من و .وطنیة استراتیجیة وضع ویلیھ

 الرؤیة لتلبیة الالزمة بالصالحیات یتمتع محدداً  مسئوالً  خالل من والتنفیذ اإلھتمام حیز االستراتیجیة
ً  سیعمل الذي و المحددة و الموضوعة والرسالة  أنظمة لھندسة المعاییرالتصمیمیة وضع علي ایضا

.الذكیة النقل
 ولیس المدینة مستوى على أو إقلیمي أو الوطني المستوى على تكون عندما فعالیة أكثر خطط تصبح

:التالیة العناصر االستراتیجیة تتضمن أن ویجب المحلي، المستوى على فقط

 تحدید مع الذكیة، واألنظمة النقل لقطاع والمستقبلي الحالي والوضع االحتیاجات تقییم نحتاج؟ ماذا
.التحدیات على والتعرف األولویات

 الحالیة التطبیقات تقییم یضم السابقة للتجارب كامل تدوین وجود إلى حاجة ھناك بالفعل؟ لدینا ماذا
 جھات قبل من السابقة المشروعات  جمیع ذلك في بما الذكیة، النقل و الطرق لنظم والمقترحة

.لھا التخطیط تم أوالتى الساریة والبرامج والتطویر، البحث ومشاریع التجریبیة، والمشاریع مختلفة،

ً  المستخدمة التحتیة التكنولوجیة البنیة مراجعة علیھا؟ نبني أن ینبغي التي المعرفة ھي ما  عالمیا
 ً  والمعاییر الحالیة األنظمة وھیكل االتصاالت شبكات وخصوصا الذكیة، النقل بأنظمة یتعلق بما حالیا

.المستخدمة

 المھام ذلك في بما والمطلوبة، القائمة المؤسسیة للموارد وصف وضع الالزمة؟ الموارد نوفر كیف
.والتمویل والمسؤولیات

 أن كما دولة، أي في الذكیة النقل ألنظمة طریق خارطة بناء في للبدء األولیة الخطوات ھي ھذه
 .دولة أي في ومعقدة للغایة كبیرة مھمة تعتبر واحدة مرحلة خالل باالجمال الذكیة النقل أنظمة تفعیل
ً ITSالـ تعریف ھو الصحیح النھج فإن ولذلك  على أوالً  التركیز مع مراحل، وعلى تدریجیا

 والتخطیط التدریج، من البد ناجح ولتطبیق .تكلفة بأقل وقیمة عائد أكبر توفر التي األولیة األجراءات
.الذكیة النقل لنظم جدیدة لوظائف المستمرة اإلضافة مع المستمر والتكامل والنمو التغییر أجل من

: الذكیة الطرق ألنظمة الیونانیة المنظمة رؤیة ...
الیونانیة الذكیة النقل أنظمة صناعة تكنولوجیا تنافسیة
ً  أكثر وتشغیل كفاءة البالد أنحاء مختلف في جدیدة تقنیات باستخدام النقل، لشبكات للبیئة وصدیقة أمانا
الدولة في الذكیة النقل أنظمة وتشغیل وتنفیذ تصمیم في المشاركین لجمیع ومشترك متكامل نھج

.الیونان دولة في فقط استثناءً  ولیس كقاعدة :ذكیة  نقل أنظمة
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المتحدة العربیة اإلمارات ظبي، أبو : حالة دراسة
 الذكیة النقل أنظمة قسم اإلدارة ولدى .2006 عام في ظبي بأبو )DoT( النقل إدارة تأسست ظبي، أبو في

Integrated( المتكامل ITS(، الـ نشر تنظیم عن مسؤولITSعلى واإلشراف التخطیط وكذلك اإلمارة، في 
 جمیع بین السلس التكامل لضمان النقل إدارة مراكز وإدارة تشغیل إلى باإلضافة األنظمة، ھذه وتنفیذ تصمیم
 2030 اإلمارات بدولة أبوظبي مدینة لرؤیة وفقا واالستدامة والتنقل النقل سالمة احتیاجات لتلبیة النقل وسائط
.الشاملة النقل وخطط
:في للقسم الرئیسیة األھداف وتتمثل
ITS النقل إدارة استراتیجیة وتحدیث وصیانة تطویر DOTتنفیذ عمل خطة على واإلشراف أبوظبي إلمارة 

للموارد األمثل واالستخدام والجودة السلیم التكامل لضمان الناتجة المشاریع
  وصیانة وتشغیل بتنصیب المتعلقة الرئیسیة األداء مؤشرات وتنظیم الفنیة، والمعاییر المناسبة، السیاسات تحدید
ITSأبوظبي إمارة في

 بما النقل وسائل جمیع لخدمة اإلمارة أنحاء مختلف في المتعددة النقل  لوسائط مخططات ونشر وتصمیم تخطیط
:ذلك في

.النقل إدارة مراكز •
)ATMS(ِ المتقدمة المرور إدارة  نظم •
)APTS( المتقدمة العام النقل نظم •
)CVO( التجاریة المركبات تشغیل نظم•
السیارات في المالحة وأنظمة الذكیة الھواتف خالل من المسافرین معلومات نظم •
 السیارات ومواقف الحافالت( الـتـنـقـل خدمات جمیع لتغطیة )IPS( المتكامل الموحد الدفع نظام  •

)الخ ... والترام والمترو الرسوم دفع وبوابات والعبارات األجرة وسیارات
)واأللیاف الالسلكیة والبصریات السلكیة( المتقدمة االتصاالت شبكة•

)dot.abudhabi.ae(أبو ظبي  -دائرة الشؤون البلدیة والنقل : المصدر
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للتوجیھ البیئى وإدارة أساطیل المركباتحول مشروع فاروس نبذة  

لتطویر نظم إدارة أساطیل المركبات بھدف الحد من استھالك الوقود واالنبعاثات ) 2016-2014(فاروس ھو مشروع بحثي مدتھ عامین 
البیئیة في مصر وتوفیر حلول ذكیة منخفضة التكلفة لمدیري األساطیل، وذلك لتسھیل خیارات المسارات ودعم القیادة البیئة التي تقلل من 

سیتم دمج مكونات التطبیق إلى نظام إدارة األساطیل الحالي الذى . استھالك الوقود واالنبعاثات الكربونیة، فضالً عن إدارة الصیانة المتكاملة
ویوضح المشروع مثاال للتعاون بین األوساط األكادیمیة والصناعة المحلیة لتطویر الحلول . تم تطویره من قبل أحد الشركات المصریة

دولة في  Patras، باالشتراك مع جامعة )CEDARE(المبتكرة، و تم تنفیذ المشروع بقیادة مركز البیئة والتنمیة لإلقلیم العربي وأوروبا 
 Softec، والشریك الصناعي المصري سوفتك انترناشیونال ھولندادولة في   Eindhoven (TU/e)و  Utrechtالیونان، جامعتي 
International باإلضافة إلى مشاركة وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات المصریة ،)MCIT .( تم تمویل المشروع من صندوق

التابع لوزارة ) RDI(، من خالل برنامج البحوث والتنمیة واالبتكار )EU‐Egypt Innovation Fund(االتحاد األوروبي والمصري لالبتكار 
.البحث العلمي في جمھوریة مصر العربیة

الشركاء
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