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I. الدولي البنك مشاركة ودواعي التنمية قضايا أهم 

 

 بمعـدل  نسـمة،  مليون 73 إلى نسمة مليون 59 من 2006و 1996 بين سنوات عشر مصر سكان تعداد ارتفع .1
 بسرعة متزايد عدد ويقطنه محافظات خمس من مناطق الكبرى القاهرة ليمإق ويضم %.2,04 المتوسط في يبلغ سنوية زيادة
 1.نسمة مليون 21 من أكثر إلى 2022 عام بحلول سيرتفع – 2008 عام في مليوناً 16 – السكان من

 والبيئـة  المروريـة  واإلدارة الحضـري  النقـل  قضايا 2الكبرى القاهرة إلقليم الحضري النقل استراتيجية حددت .2
  :الكبرى القاهرة في الحضري النقل قطاع نمو على بالحفاظ المرتبطة التحديات أهم اباعتباره

 وازدواجيـة،  ، مؤسسـي  تفتت من تنبع أعاله المذكورة المشكالت كل :المالية الموارد كفاية وعدم المؤسسي التفتت 
  .النقل وسائل في االستثمار ضعف إلى يؤدي مما المالية، الترتيبات كفاية وعدم

                                                 
  .2002 الكبرى، بالقاهرة الحضري للنقل الرئيسية الخطة 1
  .2006 الكبرى، بالقاهرة الحضري النقل استراتيجية الدولي، البنك 2
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 وعـدم  واالكتظـاظ  بالتخلف تتسم الركاب لنقل خدمات على يعتمد الكبرى القاهرة فإقليم :العام النقل شبكة حالة ءسو 
  .االنتظام

 وخيمـة،  اقتصادية عواقب ولذلك .للغاية شديد مروري تكدس من يعاني الكبرى القاهرة فإقليم :المروري التكدس تفاقم 
  .الهواء تلوث مشكالت تفاقم في ويسهم المحلي، الناتج بإجمالي خسائر حقيل بما العمالة انتاجية من يقلل أنه إذ

 عام كل السيارات حوادث تودي حيث .االرتفاع بالغ الكبرى القاهرة في الطرق حوادث فمعدل :الحوادث معدل ارتفاع 
 آخـرين  آالف أربعـة  مـن  أكثر وتترك المشاة، من نصفهم من أكثر القاهرة، سكان من األقل على شخص ألف بحياة

  .مصابين

 سـواء  الكبرى، القاهرة إقليم في الخطورة حد متحركة مصادر عن الناتج الهواء تلوث يبلغ :والضوضاء الهواء تلوث 
 جـزء  وقـدم  تهالك بفعل تفاقماً وتزداد عالية الضوضاء ومستويات .الضارة الكيماويات أو المتطايرة الجسيمات بسبب
 .والتاكسي باص والميني باصالميكرو أسطول من ومتقادم ضخم

 
 طـن  مليون 40 من أكثر عن مسئوالً 2009 عام نهاية بحلول سيصبح المصري النقل قطاع إلى التقديرات تشير .3

 نحو انبعاث في السبب ويعزى 3.البرية المركبات مصدره معظمها العالم، في المنبعثة الحراري االحتباس غازات من متري
 أكسـيد  ثـاني  غـاز  انبعاثـات  من طن مليون 14 وهو الوطني، المستوى على النقل عاثاتانب إجمالي من المائة في 40

 .كلها مصر في الموجودة المركبات عدد نصف تقريباً يتحرك حيث وحده، الكبرى القاهرة إقليم إلى الكربون،

 

 بالقـاهرة  الحضري قلللن الرئيسية الخطة في موَضح بالقاهرة الحضري النقل مجال في العام االستثماري البرنامج .4
 إنشـاء  في للنظر جديد إطار وضع رئيسية دراسات تضمنت وقد ).JICA 2003 الدولي للتعاون اليابانية الوكالة( الكبرى
 وأخـذت  ".المركبـات  قدرة قبل التحرك على البشر قدرة وضع" على األول المقام في تركز الحضري للنقل متكاملة شبكة
  :الحضري للنقل أساسية مهام ثالث اعتبارها في الرئيسية الخطة

 

 علـى  التركيـز  مع الكربونية، االنبعاثات من كثيراً وتقلل البيئة اعتبارات تراعي آمنة نقل شبكة توفير 
 الكربونية؛ االنبعاثات منخفضة عام نقل أنظمة إلى المركبات أنواع حيث من التحول

 و اقتصادياً؛ فعالة حضري نقل شبكة توفير 

 التحرك على الناس قدرة في ةالمساوا تحقيق. 

 أمريكي دوالر مليار 17 مبلغ حدود في 2022 وحتى 2003 من للفترة استثمارات على الرئيسية الخطة تشتمل .5
  4).1 رقم الجدول انظر(

                                                 
  .2009 الدولي، بالبنك الكربونية االنبعاثات خفض تمويل وحدة :تحليل ؛2007 .للطاقة الدولية الوكالة 3
 تتجـاوز  فلـن  نفسـها  الفترة خالل وضواحيها الكبرى القاهرة منطقة دخل إجمالي من مئوية كنسبة ُحسبت إذا ولكن مرتفعة، التكلفة هذه تبدو قد 4

  .فقط 0,5%



  
  2022 عام حتى للنقل الرئيسية الخطة في المقترحة االستثمارات :1 رقم الجدول

 

ــون  دوالر ملي
  اراتاالستثم من نسبتها  أمريكي

 %15.7 2,725  )المترو( السريع الجماعي النقل

 %8.5 1,475  الخفيفة بالقطارات النقل

 %14.6 2,550  الضواحي حديد سكك

 بتكنولوجيـا  تعمـل  التـي  الحافالت
 %6.2 1,100  النظيفة الطاقة

 %2.9 500  األولوية ذات الحافالت مرافق

 %0.1 10  النيلية المعديات

 %1.9 325  اإلقليمية الطرق

 %1.8 325  الرئيسية الطرق

 %3.0 525  التقاطعات

 %45.3 7,875  السريعة الطرق

 %100.0  17,410  المجموع
 

 صـعباً  عائقاً شكلتا االستثمار أولويات لترتيب واضحة آلية إلى واالفتقار النظيفة التكنولوجيا تكلفة ارتفاع أن غير .6
 مـن  أكبـر  بسرعة يزيد الطلب سيظل واالمتداد، التوسع في الكبرى القاهرة إقليم استمرار عفم .النطاق توسيع إمكانية أمام

 طاقـة  ضعف تعالج أن نُفذت، إن شأنها، من التي بالمشروعات قوائم وضع الممكن من أنه ومع .التمويل توفير على القدرة
 أكثـر  أمـر  هـو  األمثل بالشكل تمويلها كيفية دتحدي فإن النقل، خدمات توفير في الحالية القصور أوجه من وغيرها النقل

 الحضـري  النقـل  اسـتراتيجية  إطار في للحكومة، المساعدة الدولي البنك قدم المشكالت، هذه مواجهة أجل ومن .صعوبة
 لأج من الترتيبي والتصنيف للتحليل سليم أسلوب تطبيق وتم .االستثمارية االحتياجات أولويات ترتيب في 5الكبرى، بالقاهرة
 ينبغـي  التـي  االسـتثمارات  بشـأن  السياسية القرارات اتخاذ لدعم والمشورة الدليل وتقديم األولوية ذات االحتياجات تقدير

 البيئـي،  واألثـر  واالجتماعيـة،  االقتصادية والعوائد التكاليف، فعالية تقدير الجهود هذه وتضمنت .وتنفيذها عليها الموافقة
 تحديـدها  تم التي تلك هي المشروع هذا إطار في تنفيذها المقترح واالستثمارات .الخاص القطاع مشاركة اجتذاب وإمكانية
 .قصوى أولوية ذات استثمارات بوصفها

 

 يبلغ إجمالي بطول األنفاق، مترو شبكة من والثاني األول الخطين تنفيذ من بالفعل الحكومة انتهت نفسه، الوقت في .7
 منـه  االنتهـاء  المقرر الرابع والخط 2012 عام بحلول منه االنتهاء المقرر الثالث طالخ بإنشاء حالياً وتقوم كيلومتراً، 65

                                                 
  2006 .الدولي البنك 5



 من النهائية المراحل في نيلية معديات وعدة سريعة طرق عدة وهناك .كيلومتراً 70 يبلغ إجمالي بطول ،2017 عام بحلول
  .الدراسة

 خـالل  واالنبعاثـات،  والتكدس، السيارات، كامتال معدالت بشدة تزيد أن المتوقع من :إجرات اتخاذ عدم سيناريو .8
 بأنـه  الخطة تفيد المثال، سبيل فعلى .وسهولته االنتقال سرعة متوسط انخفاض في االستمرار مع المقبلة، العشرين السنوات

 قـاهرة ال إقلـيم  في الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات تزيد فسوف الحضري، النقل في االستثمار فوراً يتم لم لو
 متوسط وسيقل ،)للغاية متحفظ رقم وهو( األقل على طن مليون 16 إلى الحكومة، تتوقع حسبما ،2022 عام بحلول الكبرى
 زمـن  متوسـط  وسيصل الساعة، في كيلومتراً 12 إلى الساعة في كيلومتراً 19 من )المركبات أنواع بكل( االنتقال سرعة
 االقتصـادية  التكلفـة  تقل لن ذلك، عن وفضالً .الساعة ونصف ساعة من أكثر إلى العمل مكان إلى والعودة الذهاب رحلة

 .السنة في )أمريكي دوالر مليار 1.6( مصري جنيه مليار 7,5 عن الخطة، تفيد كما إجراءات، اتخاذ عدم لسيناريو

 
  :الدولي البنك مشاركة دواعي

 

 كفـاءة  وتحسين نطاق توسيع في المتمثل القطرية ةللمساعد الدولي البنك استراتيجية هدف مع تماماً المشروع يتفق .9
  ):القطرية المساعدة باستراتيجية 2.2 رقم النتيجة( التحتية البنية خدمات

 
 البنية عن المسئولة الحكومية األجهزة وتنظيم هيكلة إعادة عمق مدى على بعيد حد إلى اإلصالحي البرنامج نجاح سيتوقف"

 تغييـر  خـالل  من ال االستجابة، هذه لتسهيل الحكومة وتخطط .االستثمار توفير في خاصال القطاع استجابة وعلى التحتية
 البنيـة  في االستثمارات بعض وضخ مؤسسية إصالحات إجراء خالل من وأيضاً بل فحسب، الهامة السياسات معايير بعض
  ."والمالية الفنية المساعدة تقديم لخال من االستثمارات هذه مساندة الدولي البنك مجموعة وتقترح .االستراتيجية التحتية

 – القطريـة  المساعدة استراتيجية في العمل تقدم تقرير( 2011-2009 المالية للسنوات اإلقراض برنامج يتضمن .10
 .أمريكـي  دوالر مليون 150 حدود في المقترح المشروع والتعمير لإلنشاء الدولي البنك يمول أن )2008 حزيران/يونيو

 مـن  دوالر مليـون  100 قدره إضافي ائتمان على الحصول في أيضاً الدولي البنك نجح المصرية، كومةالح مع وبالتعاون
 موافقـة  علـى  االستثمارية خطته وحصلت للتنمية، الدولية المؤسسة لشروط مشابهة بشروط النظيفة، التكنولوجيا صندوق
 فـي  المصرية الحكومة البنك يساعد كما .2009 الثاني كانون/يناير في النظيفة التكنولوجيا لصندوق االستئماني الصندوق
  .االستثمارات بهذه المرتبط االنبعاثات خفض حجم مع حجمه سيتناسب الكربونية، االنبعاثات خفض تمويل على الحصول

 الطـرق  طاقـة  وزيـادة  المترو خطوط في الضخمة االستثمارات من الرغم على .المألوف عن الخروج ضرورة .11
 مواكبة عن للنقل التحتية البنية في االستثمار مستوى عجز الماضيين، العقدين مدى على الكبرى القاهرة ليمإق في الحضرية
 النظيفة، التكنولوجيا وصندوق والتعمير، لإلنشاء الدولي البنك مساندة بفضل الممكن، ومن ).7 الفقرة انظر( المتزايد الطلب

 بالكفـاءة  تتسـم  التي النقل أنظمة تشجع التي البرامج وتيرة وتسريع دمج يتم أن الكربون، انبعاثات خفض تمويل وصندوق
 المنـاخ  بتغيـر  يتعلق فيما حقيقياً التزاما ملتزم الدولي والبنك .الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاث بخض والتعجيل

 للنقـل  المجمـع  البرنـامج  تنفيذ يسفر أن المتوقع ومن .االنبعاثات تلك تخفيض إلى الرامية العالمية التخفيفية واإلجراءات



 انبعاثـات  خفـض  تمويـل  وصندوق النظيفة، التنمية وصندوق والتعمير، لإلنشاء الدولي البنك فيه يشارك الذي( الحضري
 العشـر  السـنوات  خـالل  الكربون أكسيد ثاني انبعاثات من طن مليون 19,5 و 17,7 بين يتراوح خفض عن )الكربون
 .المقبلة

 فـي  حاليـاً  الموجود الكبير المؤسسي التفتت لمعالجة جادة إصالحية إجراءات اتخاذ في المصرية ومةالحك بدأت .12
 النقـل  اسـتراتيجية  فـي  ورد اقتـراح  على الوزراء مجلس رئيس وافق وقد .الكبرى القاهرة بإقليم الحضري النقل قطاع

 يتبـع  وسـوف  .جمهـوري  بقرار إلنشائه اإلعداد حالياً ويجري ، الكبرى بالقاهرة الحضري النقل جهاز بإنشاء الحضري
 .الـوزراء  رئـيس  يرأسه والتخصصات الوزارات متعدد إدارة مجلس رأسه على سيكون ولكن النقل، وزارة الجديد الجهاز
ـ  هيكلة إلعادة دراسة من االنتهاء تم األثناء، هذه وفي .والتنظيم التخطيط قضايا معالجة الجهاز يتولى أن المتوقع ومن  ةهيئ
  .والتنظيم التخطيط وبين حافالتها أسطول تشغيل بين الفصل يتم بحيث بالقاهرة، العام النقل

 

II. المقترح المشروع هدف 

 
 وسـوف  .البيئية استدامتها وكفالة مصر في الحضري النقل شبكة كفاءة تحسين في المقترح اإلنمائي الهدف يتمثل .13

 جديـدة  مركبات إلى بالتحول وتسمح التكاليف بفعالية تتسم نظيفة وجياتتكنول إلدخال استثمارات تنفيذ خالل من ذلك يتحقق
 ويحسـن  الهـواء،  وتلـوث  الحـراري  لالحتباس المسببة الغازات وانبعاث المروري التكدس من يقلل بما  العام النقل من

  .للمواطنين المقَدمة الخدمات

 

III. األولي الوصف 

 

 المصرية، للحكومة النهائي الطلب على النهائية قيمته تحديد ديعتم محدد، استثماري كقرض المشروع تمويل سيتم .14
 فـي  يجمـع  الذي وهو للتعديل، قابل برنامج قرض منح خيار بحث يجر ولم .االعتبار في المنقحة التكلفة تقديرات أخذ مع

 .المحـددة  ماريةاالستث للقروض المصرية الحكومة تفضيل بسبب وذلك سنوات، عدة على تمتد استثمارات بين واحد برنامج
 :يلي كما عناصر أربعة من المشروع ويتألف

 القديم؛ األسطول محل تحل لكي الوقود بكفاءة تتسم جديدة حافلة 1100 توفير :األول العنصر 

 للحافالت؛ سريع عبور محاور ست إنشاء :الثاني العنصر  

 المرور؛ إدارة نظام تحسين :الثالث العنصر  

 وضواحيها الكبرى بالقاهرة الجماعي النقل تنظيم لجهاز المؤسسية ندةالمسا توفير :الرابع العنصر.  

 

 الخفيفـة  بالقطارات عابر نقل شبكة إلى المتهالك الجديدة مصر ترام تحويل المشروع نطاق يشمل بأن اقتراح أيضاً وهناك
 مـن  عنصـر  لكل الفنية التفاصيل لىع لالطالع .اإلعداد فترة أثناء سيتأكد الموضوع هذا ولكن الجديدة، القاهرة إلى ومدها
 .االستثمار عناصر



 يجب التكاليف بفعالية تتسم إجراءات على هذه وثيقة معلومات المشروع في الواردة المقترحة االستثمارات تشتمل .15
 في ءالهوا جودة وتحسين المروري، التكدس وتقليل العام، النقل شبكة تحسين في ملموس أثر إحداث أجل من بالكامل تنفيذها
 طـن  مليون 1,6 عن يقل ال بما كبير، حد إلى الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاث وتخفيض الكبرى، القاهرة إقليم
  6.سنوياً الكربون أكسيد ثاني انبعاثات من

 بالتنسـيق  المشروع هذا تنفيذ عن المسئولة هي ، الكبرى بالقاهرة الحضري النقل خالل من النقل، وزارة ستكون .16
 والكبـاري  للطرق العامة الهيئة ومع الجديدة، مصر ترام وتحويل الحافالت باستبدال يتعلق فيما بالقاهرة العام النقل هيئة عم

  .للحافالت السريع العبور بمحاور يتعلق فيما

 يـد لتخر المصـرية  الحكومة برنامج لدعم الكربونية االنبعاثات خفض تمويل الدولي البنك يقدم ذلك، مع بالتوازي .17
 121 رقـم  المـرور  بقانون المتأثرين العربات لمالك القومي البرنامج هذا ويتيح .)P119483( المركبات تدوير وإعادة
 يتجـاوز  التـي  والميكروباص، التاكسي عربات فيها بما أجر، نظير النقل مركبات مالك أن على ينص الذي ،2008 لسنة

 طواعيـة  يقومـوا  أن ولهـم  القديمة، الرخصة تجديد أو جديدة ييرتس رخصة على الحصول لهم يحق ال عاماً، 20 عمرها
 أحـد  من جديدة سيارات شراء في تُستخدم مالية حوافز مقابل في منظمة، بطريقة تدويرها وإعادة لتخريدها عرباتهم بتسليم
 نحـو  تخريد عن ناجمةال االنبعاثات تخفيض حجم ويقَدر 7.وثيقة لرقابة تخضع عملية إطار في المعتمدين، السيارات تجار
 أكسـيد  ثـاني  انبعاثـات  من طن مليون 3,5 و 1,7 بين يتراوح بما الكبرى القاهرة إقليم في قديمة تاكسي سيارة ألف 49

 تمويـل  صندوق من ملموسة عائدات البرنامج يدر أن المتوقع من فإنه لذا .2018 وحتى 2009 من الفترة خالل الكربون
 وزيـر  وقع وقد .المشاركين العربات ألصحاب الدعم تقديم وتكاليف المبادالت تكاليف افةك تغطي الكربون انبعاثات خفض
 عـن  قيمته تقل ال ما شراء على البنك عزم يؤكد الدولي، للبنك القطري المدير مع نوايا خطاب على تاريخه، حتى المالية،

 تمويـل  صـندوق  أنشـطة  برنامج إطار في المشروع عن الناتج االنبعاثات خفض شهادات من أمريكي دوالر مليون 5,6
 ويشـمل  الكبـرى  بالقاهرة الحالية مرحلته نطاق ليتجاوز المشروع توسعة يتم أن المتوقع ومن .الكربونية االنبعاثات خفض
   .الكبرى المدن من غيرها

                                                 
 كلينتـون  مبـادرة  عـن  نبثقالم مدينة األربعين برنامج ضمن تدخل التي أفريقيا وشمال األوسط الشرق بمنطقة الوحيدة المدينة أيضاً هي القاهرة 6

  /http://www.c40cities.org/cities :للمناخ
 الثانية الفقرة .1973 لسنة 66 رقم بالقانون الصادر المرور قانون مواد بعض تعديل شأن في 2008 لسنة 121 رقم القانون .المصرية الحكومة 7

  .ةالرابع المادة من



IV. تطبق قد التي الوقائية السياسات 

 

  بعد ُيحدد لم  ال  نعم  المفعلة الوقائيةالسياسات
    x  )4.01البنكإجراءات/العملياتسياسة منشور( بيئيالالتقييم

   x   )4.04البنكإجراءات/العملياتسياسة منشور( الطبيعيةالموائل

   x   )4.36البنكإجراءات/العمليات سياسة منشور(الغابات

   x   )4.09العملياتسياسة منشور( اآلفاتمكافحة

   x   )4.11البنكإجراءات/العملياتسياسةمنشور( المادية الحضاريةالموارد

   x   )4.10البنكإجراءات/العملياتسياسة منشور( األصليونالسكان

    x  )4.12البنكإجراءات/العملياتسياسةمنشور( القسرية التوطينإعادة

   x   )4.37البنكإجراءات/العملياتسياسة منشور( السدودسالمة

ــروعات ــى المش ــاري عل ــةالمج ــةالمائي ــور( الدولي ــةمنش  سياس
  )7.50 البنك إجراءات/العمليات

 x   

سياسـةمنشـور(عليهـامتنـازعمنـاطق فـي  المقامـة  المشروعات
  )7.60 البنك إجراءات/العمليات

 x   

 

V. المبدئي التمويل 

 

  )دوالر مليون(  :المصدر
 0  المقترض

 150  والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

 100  المناخية األنشطة في االستثمار صناديق

 250  المجموع 
 
 

 .المقترض البلد ومساهمة الدولية المالية المؤسسات من إضافي مشترك تمويل على للحصول السعي سيتم

 
VI. االتصال مسئول 

 
 عويضة أحمد :لالتصال

 الحضرية اإلدارة أول إخصائي :اللقب

 9046-458 (202) :رقم هاتف

 aeiweida@worldbank.org :كترونيإل بريد


