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تقرير موجز حول سياسات
نشر استخدام التنقل الكهربائي في مصر

في إطار الصورة الشاملة للمدن المستدامة*
  

يناير 2020

نبذة عن مؤسسة فريدريش إيبرت )FES( في مصر
استلهامًا من أهداف مؤسسة فريدريش إيبرت العامة والمتمثلة في تعزيز الديمقراطية والعدالة االجتماعية، 

ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية، بدأت المؤسسة عملها في مصر في عام 1976.
الحكومة  مع  مبرمة  اتفاقية  إطار  في  محليين  شركاء  مع  بالتعاون  عاًما   40 من  أكثر  منذ  بمصر  المكتب  يعمل 
المصرية. وهذه االتفاقية معتمدة بقرار جمهوري رقم 1976/139 وموافقة البرلمان المصري، ومن ثم ُجددت هذه 

االتفاقية في عام 1988 وُاعتمدت بقرار جمهوري رقم 1989/244 وموافقة البرلمان المصري.
المصرية  الحكومتين  قبل  من  برلين  في  اإلضافي الجديد  على البروتوكول  التوقيع  تم   ،2017 مارس  وفي 
واأللمانية، تعديًل على االتفاقية الثقافية لعام 1988. وقد صدق البرلمان المصري على هذا البروتوكول في 

يوليو 2017 ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر بموجب القرار الجمهوري رقم 2017/267.

تعاونت مؤسسة فريدريش إيبرت العامة مع شركاء مصريين في المجاالت اآلتية:
البيئة والتنمية المستدامة

التنمية االجتماعية واالقتصادية
تمكين المجتمع المدني
التعاون والحوار الدولي

*هذا التقرير ال يعبر عن رأي مؤسسة فريدريش إيبرت، ويتحمل المؤلف المسؤولية الكاملة عن محتوى التقرير.
       

ُنبذة عن مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا )سيداري(
مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا )CEDARE( هو منظمة دبلوماسية دولية غير ربحية يقع مقرها في 
مصر. تأسس المركز استجابة للتفاقية التي اعتمدها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة )CAMRE( في 
عام 1991، وبناًء على مبادرة من جمهورية مصر العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( والصندوق 

.)AFESD( العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
تتمثل مهمة مركز سيداري في توفير القيادة والدعوة للحوكمة الرشيدة للتنمية المستدامة، من خلل بناء الموارد 
البشرية والقدرات المؤسسية، والنهوض بالبحوث التطبيقية والتقنيات الصديقة للبيئة والعمل كمحفز لتعزيز 

العمل التعاوني بين العالم العربي وأوروبا والمجتمع الدولي.

شعار العالمة التجارية
مملوكة  مصر(  )مكتب  إيبرت  وفريدريش  إيبرت،  فريدريش  بمؤسسة  الخاصة  والشعارات  التجارية  العلمات 

لمؤسسة فريدريش إيبرت وُتستخدم برخصة من مالك العلمة التجارية.

 مؤسسة فريدريش إيبرت
مكتب مصر

4 شارع الصالح أيوب

11211 الزمالك، القاهرة - مصر
هاتف: 8- 27371656  02 002

فاكس: 27371659 02 002

www.fes-egypt.org
fes@fes-egypt.org

بدعم من
مؤسسة فريدريش إيبرت

نسخة مجانية

http://www.fes-egypt.org/fileadmin/user_upload/documents/Presidential_Decree_nr._276_of_November_2017_AR.pdf
http://www.fes-egypt.org/fileadmin/user_upload/documents/Culturaal_Agreement_1959.pdf
http://www.fes-egypt.org/
http://www.fes-egypt.org/
http://www.fes-egypt.org
mailto:fes@fes-egypt.org
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مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا )سيداري(

إعداد
د.أحمدالضرغامي

المشاركون
د.حسام علم
م.أيمن محمد

شكر وتقدير
خالص الشكر إلى ك. مصطفى مراد - رئيس قطاع نوعية البيئة بجهاز شئون البيئة و خالص التقدير 
)بالترتيب  التشاورات  خلل  والتصورات  باألفكار  لمشاركتهم  أسماؤهم  التالية  المساهمين  لجميع 

األبجدي(:
خالص الشكر إلى المساهمين التالية أسماؤهم لمشاركتهم باألفكار والتصورات خلل االستشارات 

)بالترتيب األبجدي(:

د.أحمد الجندي -الوكالة األلمانية للتنمية/ اللجنة العليا المشتركة المصرية األلمانية للطاقات المتجددة 
وكفاءة الطاقة وحماية البيئة )سابقًا(

م.أحمد الليثي، شركة مواصلت مصر
م.أدهم مدكور، جي بي أوتو

أ. تامر األسعد، سوليكترا ذ.م.م
أ.خالد عليوة، الهيئة العامة لنقل الركاب باإلسكندرية )سابقًا(

أ.سارة رفعت، جرين آرم
أ.سعاد عبد المجيد هيكل، وزارة المالية

د.سميرموافي، خبير الطاقة والبيئة
أ.د.سهير حواس، أستاذ الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني - الجهاز القومي للتنسيق الحضري

م.شدى الشريف، صندوق البيئة األردني )سابقًا(
أ.مجدي مكي، مصلحة الجمارك المصرية
م.محمد رضا، جامعة العاشر من رمضان

م.محمد فتحي، مشروع النقل المستدام بمصر
م.محمد نعمان، م.محمود عبده، ود.كريستوفبانهاردت، تي يو بي -الجونة

أ.مروان حسين، االتحاد العالمي للمواصلت العامة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
م. نور الديب، معهد سياسات النقل والتنمية

أ.وليد منصور، مدير برنامج المناخ والطاقة -مؤسسة فريدريش إيبرت مكتب مصر

التصميم الداخلي: م. ياسمين شطا, مصممة حرة
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الملخص التنفيذي
 

 يهدف هذا التقرير الموجز إلى تعزيز فهم الوضع  •
التركيز  مع  الكهربائي في مصر،  للتنقل  الحالي 
على المركبات الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة 
في  الصلة  ذات  التطورات  تقييم  تم  وقد  بها. 
لتقديم  المعنية  األطراف  مع  ومناقشتها  مصر 
أجل  من  المستقبلية  الخطى  حول  توصيات 
التخفيف من حدة تلوث الهواء والحد من التغيرات 
المناخية. وفي آخر مستجدات عام 2019، ينصب 
بالسياق  الكهربائي  التنقل  ربط  على  التركيز 
األكبر للمدن المستدامة، من أجل ضمان ترابط 
السياسات. وهذا يشمل النطاق األوسع، والذي 
يتضمن المشي وتحسين اإلتاحة، والحفاظ على 
أخرى  وعناصر  بالمشي  الرتباطه  المدينة  تراث 
القتصاد المدينة. وهناك شاغل شامل أيًضا هو 
الحالية قبل  القوانين واللوائح  إنفاذ وتفعيل  أن 
تقييم  اللوائح المستقبلية، مثل تنفيذ  مناقشة 
النقل  لمشاريع  )واالجتماعي(  البيئي  التأثير 
وتكراًرا  مراًرا  أثارها  مشكلة  كانت  والتي  البري، 
طوال  مقابلتهم  تمت  الذين  المعنية  األطراف 

عملية إعداد هذا التقرير.

في  • واالنبعاثات  الوقود  استهلك  مع  التعامل 
التخطيط  مسؤولي  أولويات  من  النقل  قطاع 
وواضعي السياسات في مصر، خاصًة مع أخذ 
وقد  االعتبار:  في  الوقود  لدعم  المالي  الِعبء 
البترولية  المنتجات  لدعم  ُخصص 53 مليار جنيه 
المالية 2019/2018، وينسب معظم  في السنة 
حد  إلى  المستورد  السوالر  وقود  إلى  العبء 
في  مركبة  مليون   11 وجود  ظل  وفي  كبير. 
مصر، نصفها من السيارات الخاصة، هناك حاجة 
ملحة لتخطيط حلول بديلة في إطار خطة التجنب/

تعتبر  المستدام.  للتنقل  التحول/التحسين 
من  الواعدة  االختيارات  أحد  الكهربائية  المركبات 
بين مزيج واسع من الحلول، ولكن بناء الكفاءات 
وخطط  والسياسات  الخطط  لتطوير  المحلية 

العمل ال يزال يمثل تحدًيا رئيسًيا.

أساسية  • سمة  اآلمنة  الهواء  نوعية  تعتبر 
يشكل  مصر،  حالة  في  المستدامة.  للمدينة 
وقود السوالر الخطر األكبر بسبب احتوائه على 
يمثل  مما  الكبريت،  من  للغاية  مرتفعة  نسب 
عبًئا  يشكل  أنه  كما  العامة،  الصحة  على  خطًرا 
استيراد  يتم  حيث  للدولة  العامة  الموازنة  على 
حيث  أولوية  ذا  يعتبر  الموضوع  وهذا  معظمه. 
كحل  الكهربائية  المركبات  استخدام  إلى  ُينظر 
واعد. إال إنه نظًرا لوفرة الغاز الطبيعي في مصر، 
والخبرة المتوفرة بالفعل بشأن طرح مركبات الغاز 
أن  العامة  الجهات  ترى  المضغوط،  الطبيعي 
الـتوجه نحو الغاز الطبيعي المضغوط هو البديل 
األكثر قابلية للتطبيق لوقود السوالر، ولكن مع 
لبديل  يكون  لن  الطلب،  في  الزيادة  إلى  النظر 
وسيبقى  كبير،  تأثير  المضغوط  الطبيعي  الغاز 
إعداد وتفعيل معايير آمنة للسوالر )الديزل( هو 

الحل األكثر فعالية فيما يخص نوعية الهواء.

كبير  • اهتمام  وجود  تبرز  عديدة  مؤشرات  هناك 
ومشاركة من األطراف المعنية الحكومية والخاصة 
مصر،  في  الكهربائية  المركبات  نشر  بدء  في 
سواء من خلل مبادرات مخطط لها أو غير ذلك 
مثل: إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك منذ 
الجمارك  قوانين  )وذلك مستمر في   2013 عام 
من  حكومية  مشتريات   ،)2018 عام  الصادرة 
ومحطات  الحافالت الكهربائية في اإلسكندرية، 
شحن يتم إعدادها ستبدأ بمحطات تجريبية في 
وأماكن  الجديدة  اإلدارية  والعاصمة  القاهرة، 
لتجميع/تصنيع  التخطيط  إلى  باإلضافة  أخرى، 
قبل  من  الشحن  ومحطات  الكهربائية  المركبات 
والخاص،  العام  القطاعين  في  الفاعلة  الجهات 
وهناك حافز جديد يتمثل في السماح باستيراد 
المركبات الكهربائية المستعملة حسب قرار وزارة 
التجارة والصناعة )يجب تقييم المخاطر المتعلقة 
باستخدام البطاريات المستعملة، والتخفيف من 
تلك المخاطر، وما إلى ذلك(، وترخيص المركبات 
)مع   2019 عام  خلل  رسمي  بشكل  الكهربائية 
وتسهيل  التنظيمي  التطوير  من  المزيد  انتظار 

االجراءات(.

شبكة  • انبعاثات  معامل  انخفاض  سيستمر 
الكهرباء في مصر )أي كهرباء أنظف فيما يتعلق 
بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون( نتيجة خطط إنشاء 
محطات توليد الطاقة عالية الكفاءة التي تستخدم 
توربينات غاز بدورات مركبة، والتوسعات المخطط 
لها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما 
يعظم من فائدة نشر المركبات الكهربائية مقارنة 

بالمركبات التقليدية.

الكهربائية،  • للمركبات  بالترويج  يتعلق  وفيما 
يجب أن تكون األولوية للمركبات التي تستخدم 
الركاب،  من  كبير  عدد  ويستخدمها  بكثافة، 
والحافلت،  »التاكسي«  األجرة  )سيارات  مثل 
مشاركة  وأساطيل  والتوكتوك،  والميكروباص، 
الشركات  مركبات  وأساطيل  السيارات/الرحلت، 
النسبية  الفوائد  زيادة  أجل  من  ذلك(،  إلى  وما 
النسبية  الملكية  تكلفة  إجمالي  لتحسين  نظًرا 
)حيث إن المقارنة بالمركبات التي تعمل بالبنزين/
استخدام  زاد  كلما  عام  بشكل  تتحسن  السوالر 
المركبة الكهربائية خلل عمرها االفتراضي، بداًل 
من السيارات الخاصة. ويجب أن ينعكس مثل هذا 
المثال،  المتاحة )على سبيل  الحوافز  النهج في 
للحافلت  بالنسبة  عالية  الجمركية  الرسوم  تظل 
الكهربائية، بنسبة 40٪، بينما يتم إعفاء السيارات 
الكهربائية بالكامل، على الرغم من أنها مخصصة 

للستخدام الخاص(.

هناك نقص كبير في المساحات العامة )جراجات  •
السيارات العامة( في مصر بسبب زيادة ملكية 
وجود  )وعدم  تخريدها  كفاية  وعدم  السيارات 
بشكل  األرض  تحت  للسيارات  وقوف  أماكن 
على  كبيًرا  إضافًيا  تأثيًرا  يمثل  مما  كاٍف(، 
باتباع  ُيوصى  ولذا  مصر.  في  المدن  استدامة 
منهج تخريد المركبات واستبدالها بداًل من مجرد 
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اختراق المركبات الكهربائية للسوق. كما أن خيارات 
حلول  إلى  باإلضافة  الصغر،  المتناهي  التنقل 
أيًضا  هي  المشترك(  )كاالستخدام  االتصالية 
مجال واعد للتنقل الحضري الذي يزداد قبواًل في 

العديد من المدن المتقدمة لدوافع مماثلة.

حظر  • بشأن  مصر  في  الحالية  الخطط  تمثل 
المركبات  أمام  تهديًدا  التقليدي  التوكتوك 
الكهربائية ثالثية العجالت حيث يجري وضع الخطط 
)حافلت  صغيرة  بشاحنات  التوكتوك  الستبدال 
اإلدارة  عملية  تحسين  بهدف  مقاعد(،   9 ذات 
والمراقبة، والتي يمكن تطبيقها بشكل أفضل 
باستخدام الشاحنات الصغيرة، واآلثار االجتماعية 
المتوقعة المترتبة على ذلك كبيرة وتمثل مخاطر 
تجريبية  مشاريع  هناك  ذلك،  ومع  التنفيذ.  في 
إدارة  فيها  تتم  التي  النماذج  تعرض  مصر  في 
صحيح  بشكل  ومراقبتها  التوكتوك  أساطيل 
ع  باستخدام التقنيات المناسبة، بما في ذلك تتبُّ
خلل  ومن  المستخدم،  النقل  أسطول  وكهربة 
هذه النماذج، يعرف واضعي السياسات الحلول 

البديلة ذات التأثير االجتماعي المناسب.

التوصيات الرئيسية لواضعي السياسات

المركبات  • قبل  تأتى  السوالر  وقود  معايير 
الكهربائية والغاز الطبيعي المضغوط في حالة 
تلوث  كان  إذا  الهواء:   تلوث  لمعالجة  التخطيط 
الضروري  فمن  األساسي،  الشاغل  هو  الهواء 
والغاز  الكهربائية  المركبات  بدائل  استخدام  قبل 
وقود  مواصفات  وتنفيذ  تحديد  الطبيعي، 
حيث  من  أهمية  أكثر  ألنه  فوًرا  اآلمن  السوالر 
الهواء  المردود في معالجة تلوث  ضمان سرعة 
المحلي في مصر، وال تزال هذه المسألة تشكل 
وعد  أي  على  يطغى  مما  األهمية،  بالًغا  أمًرا 
بهواء أنظف يمكن أن تقدمه المركبات الكهربائية 
أو الغاز الطبيعي المضغوط في العقد القادم، 
خاصة بالنظر إلى زيادة الطلب على الطاقة في 
الثقيلة. كما  النقل فيما يتعلق بالمركبات  قطاع 
تفوق نسب الكبريت في وقود السوالر 100 مرة 
عام  المقبولة، وستظل كذلك حتى  النسب  عن 

2030 وما بعده حال عدم اتخاذ إجراءات إضافية.

هذه  • للتكنولوجيا: تشير  وليس  لإلنسان  خطة 
على  التركيز  صب  يجب  ال  أنه  إلى  الخطوة 
سحري«  »حل  باعتبارها  الكهربائية  المركبات 
للمدن المستدامة، ولكن يلزم وجود مزيج واسع 
حياة  نوعية  جودة  لخدمة  التدخل  إجراءات  من 
الكهربائية  المركبات  تعد  حيث  كهدف،  الناس 
المدن  تكون  أن  يجب  فحسب.  االختيارات  أحد 
المستقبلية في المقام األول مالئمة للمشي، 
المختلطة  واالستخدامات  الدراجات،  وركوب 
والتنمية المضغوطة، وتوزيع المساحات العامة 
التقنيات  عناصر  إدخال  قبل  وهذا  عادل،  بشكل 
الكهربائية  المركبات  مثل  المدينة  في  الناشئة 

وخيارات التنقل المتناهي الصغر.

يشير الحفاظ على المساحات العامة إلى ضرورة  •
إيجاد الحلول البديلة المصاحبة إلدخال المركبات 
والتنقل  المشترك،  التنقل  أي  الكهربائية، 
المتناهي الصغر، ووسائل النقل الغير مميكن، 
ووقوف  الملكية  أنظمة  ترشيد  إلى  باإلضافة 
المركبات  تعالج  القانون.  وتفعيل  السيارات 
ولكن  الهواء،  تلوث  مشكلت  جزئيًا  الكهربائية 
معالجة  أيًضا  يجب  المستدامة،  للمدن  بالنسبة 

نقص المساحات العامة.

يجب أن تكون الخدمات المشتركة ووسائل النقل  •
العام هي األولوية في نشر استخدام المركبات 
الكهربائية بدالاً من الملكية الخاصة. إضافًة إلى 
وسياسات  العام  النقل  سياسات  بين  الجمع 
الترشيد من تملك واستخدام السيارات الخاصة 
والدعم للحد من نقص المساحات العامة وتقليل 
تعزيز  مع  القديمة،  المركبات  من  االنبعاثات 
العام  النقل  واستخدام وسائل  المشاركة  ثقافة 

والتكامل مع حلول الميل األخير.

إعداد منظومة لبطاقات كفاءة االستهلك لوقود  •
لترشيد   )fuel economy labeling( المركبات 
بتوفير  الوعي  رفع  أجل  من  الوقود  استهالك 
االنبعاثات، وتمهيدًأ لطرح  والتقليل من  الطاقة 
المنخفضة  االنبعاثات  ذات  المناطق  مخططات 
)Low Emission Zones LEZs(، سواء في وسط 
العاصمة )بالتوازي مع التطورات الجارية(، أو في 
غيرها من المواقع التاريخية والمناطق التراثية أو 

المناطق التي تتمتع بنظم بيئية حساسة. 

نحو  • التوجه  استهداف  واالستبدال:  التخريد 
التركيز فقط  تخريد واستبدال المركبات بداًل من 
على اختراق المركبات الكهربائية للسوق، بهدف 
اإلسراع بتحسين كفاءة استهلك الوقود بشكٍل 
إجمالي  عن  الناتجة  االنبعاثات  من  والحد  عام، 
مخزون المركبات، والحد من الزحام، وتحفيز قطاع 

السيارات.

وضع استراتيجية من خالل نهج تشاركي أوسع  •
يتعين  المدى،  طويلة  للخطط  ا. بالنسبة  نطاقاً
مستوى  على  أو  قومية  رئيسية  خطط  وضع 
التدخل،  إجراءات  من  المزيد  إجراء  قبل  المدينة 
تم  التي  الموجودة  الدراسات  على  والبناء 
مشاركة  خلل  ومن  التطوير  قيد  أو  إعدادها 

النتائج ونشرها لتنسيق الجهود.

المستخدمة  • البطاريات  إدارة  تحـظى  أن  يجب 
المقترح  من  المقبل.  العام  خالل  أكبر  باهتمام 
تعزيز سبل تبادل الخبرات مع دول الجوار التي هي 
في مراحل مماثلة، مثل األردن. هناك تحٍد جديد 
في األردن، وهو توفر 22000 مركبة كهربائية قيد 
المركبات  هذه  تتسبب  ما  وسرعان  االستخدام، 
في وجود عدًدا كبيًرا من البطاريات الهالكة التي 
وكذلك  منها،  للتخلص  مناسبة  إدارة  إلى  تحتاج 
تم  البيئية،  بالنسبة للسلطات  األمر في مصر. 
تسليط الضوء على ذلك كموضوع فرعي مهم 
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للدراسات المستقبلية المتعلقة بنشر استخدام 
الكهربائي في دول مثل مصر واألردن.  التنقل 
وقد أشار الخبراء أيًضا إلى تطوير مراكز إلصدار 
بالنسبة   )SOH( البطارية  حالة  تقييم  شهادات 
المستوردة  المستعملة  المركبات  لبطاريات 

كإجراء ضروري.

المتابعة والتقييم أمران ضروريان لمنحنى تعلم  •
المركبات  استخدام  على  التشجيع  عند  أسرع: 
على  التركيز  في  االستمرار  ينبغي  الكهربائية، 
القدر  بنفس  المهم  من  ولكن  الجماعي،  النقل 
الحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على مراقبة 
الغاز  ومركبات  الكهربائية  المركبات  وتقييم 
النقل  في  المستخدمة  المضغوط  الطبيعي 
إجراء  في  المحلية  القدرات  لتحسين  العام 
تكلفة  إجمالي  تحليل  وإدماج  الجدوى،  دراسات 

الملكية في عملية التخطيط.

الكهربائية  • المركبات  لتقديم  األولوية  إعطاء 
أو  التراثية  المناطق  في  مميكن  الغير  والنقل 
جنب  إلى  جنًبا  الحساسة  البيئية  النظم  مناطق 
المركبات  من  الحد  إلجراءات  الحازم  التطبيق  مع 
التقليدية في المناطق ذاتها )على سبيل المثال، 

المناطق منخفضة االنبعاثات(.

وضع  • يتعين  المدى،  طويلة  للخطط  بالنسبة 
المدينة  أو على مستوى  رئيسية قومية  خطط 
كشرط أساسي ومن خالل التخطيط التشاركي. 
التحتية  البنية  معايير  التخطيط  هذا  سيشمل 
الشحن  ومحطات  الكهربائية،  المركبات  لشحن 
البناء  قوانين  وإدخال  الصلة،  ذات  والتراخيص 
خطة  ووضع  الكهربائية،  للمركبات  الجاهزة 
والتقييم  المركبات،  لشحن  الجمركية  للتعاريف 
بناء  احتياجات  وتحديد  الشبكة،  لتأثير  والتخطيط 
القدرات، وما إلى ذلك. وهذا مطلوب بالتوازي 
والمبادرات  الحالية  السريعة  المكاسب  مع 
التجريبية الجارية حالًيا من قبل مختلف األطراف 
المعنية من القطاعين العام والخاص هذه األيام. 
ُيجرى بالفعل بحث كبير من قبل البنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية )EBRD( واللجنة المصرية 
وكفاءة  المتجددة  للطاقة  المشتركة  األلمانية 
يقدمان  اللذان   )JCEEE( البيئة  وحماية  الطاقة 
دعًما كبيًرا إلرشاد تطوير االستراتيجية القومية. 
ألفضل  وفًقا  التشاركي  التخطيط  ضمان  يعد 
)على  المحلي  والقانون  العالمية  الممارسات 
القانونية  االلتزامات  متطلبات  المثال،  سبيل 

لتقييم األثر البيئي( شرًطا أساسًيا.

عربي  • تعليمي  محتوى  توفير  في  التوسع 
للمراجعة  خاضع  الجودة  عالي  فيديو  ومحتوى 
األكاديمية للتدريب ورفع مستوى الوعي ونشر 
وعامة  المهنيين  بين  المستدام  التنقل  تعليم 
المحتوى  في  للفجوة  نظرًا  وذلك  الجمهور. 
في  األساسية  المفاهيم  وتعريب  العربي 
للتنقل  المتطورة  الفرعية  الموضوعات  مختلف 
الكهربائي أو التنقل المستدام بشكل عام، وفى 

مجال المدن المستدامة عمومًا.
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أبرز النقاط: موجز حول أنواع الوقود والمركبات في مصر

تقريبًا  نصفها  مصر،  في  مرخصة  مركبة  مليون   11 هناك 
مليون(1.   3.5 )تتجاوز  بخارية  دراجات  والثلث  خاصة  سيارات 
المساحات  في  الشديد  والنقص  الهواء،  وتلوث  الزحام، 
العامة في المدن من أهم التحديات التي تواجه االستدامة 
في مصر. تم تخصيص 59 مليار جنيه مصري لدعم المنتجات 
يلقي  ما  وهو   ،2020/2019 المالية  السنة  في  البترولية 
الضوء على العبء المالي الضخم الستهالك الوقود الذي 
كجزء من سياسات  الدعم  ترشيد  حاليا  يجري   . قائًما2  مازال 
المستمرة  الزيادة  اإلصالح في مصر، وينعكس ذلك على 
برامج  زيادة  مع  بالتزامن  ذلك  ويتم  الوقود،  أسعار  في 
الحماية االجتماعية األخرى األكثر فعالية. يمثل وقود الديزل 
"السوالر" بشكل خاص عبًئا أكبر من البنزين العتماده في 
األغلب على االستيراد. تجري حالًيا برامج الستخدام المركبات 
التي  تلك  من  بداًل  الطبيعي  الغاز  بوقود  تعمل  التي 
تعمل بالسوالر. ومع ذلك، فإن معدل الزيادة في إجمالي 
من  للحد  التدابير  هذه   مثل  يحجب  قد  الوقود  استهالك 

االعتماد على وقود السوالر.

فيما يتعلق بالجودة، يقترب البنزين من المعايير األوروبية للوقود، بينما يظل السوالر بعيًدا عن هذه األهداف، 
حيث يحتوي على نسبة خطيرة من الكبريت تتعدى 2,600 جزء في المليون، بعيدًا عن المعايير العالمية المقبولة 
َر البنك الدولي التكلفة التي تتكبدها مصر نتيجة األضرار البيئية  )50 جزء في المليون(3 . وعلى صعيٍد آخر، ًقدَّ
والصحية من 3,3 مليار جنيه إلى 9,6 مليار جنيه )وهي نسبة تصل إلى 3.2% من إجمالي الناتج المحلي(4 . كما 

يوجد تأثير سلبي كبير على السياحة.
التوكتوك  مثل  الرسمية،  غير  المواصالت  تستمر  بينما  العامة،  المواصالت  استخدام  زيادة  نحو  توجه  هناك 
الكبرى  القاهرة  ثلثي  المثال، في  على سبيل  التنقل،  احتياجات  كبير في  فراغ  أيضًا في ملء  والميكروباص 
تشكل غالبية األحياء العشوائية/غير المخططة. في قطاعات أخرى من السوق، تتوسع أيًضا شركات شبكة النقل 
)خدمات المشاركة في الركوب(، مما يدعم التحول الثقافي بعيًدا عن ملكية السيارة ونحو االستخدام المشترك.

سيارات مرخصة في مصر 2018

       1
نبذة عن الموضوع

بصورة  مصر  في  إيبرت  فريدريش  مؤسسة  تعمل 
حول  المعرفة  ونشر  البيئي  الوعي  دعم  على  فعالة 
إلى  الوصول  بهدف  المستدامة،  التنمية  نماذج 
اقتصاد صديق للبيئة يعتمد على االبتكار واالستدامة 
ثاني  انبعاثات  تقليل  أهمية  ومن خلل فهم  البيئية، 
الحراري،  للحتباس  المسببة  والغازات  الكربون  أكسيد 
تهدف  المناخي،  التغير  لمكافحة  العاجلة  والضرورة 
لحلول  أمثلة  عرض  إلى  إيبرت  فريدريش  مؤسسة 
المدن  في  التنقل  لمشكلت  ومستدامة  مبتكرة 
الضخمة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
وبيروت  عمان  في  العامة  المواصلت  دراسة  مثل 
مجال  في  السياسات  تطوير  يدعم  مما  والقاهرة، 
هذا  من  أخرى  أنشطة  بين  من  الكهربائي،  التنقل 

القبيل في مجاالت التنمية المستدامة.
فريدريش  مؤسسة  بين  التعاون  هذا  من  الهدف  إن 
إيبرت في مصر ومركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي 
بمصر  البيئة  وزارة  مع  العمل  هو  )سيداري(  وأوروبا 
الوصول  القرار في  المواطنين وصناع  على مساعدة 
إلى المعلومات السليمة ذات الصلة، مما يؤدي في 

النهاية إلى سياسات بيئية رائدة.

في  الدراسات  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  أحد 
مجال كفاءة المركبات في مصر طوال العقد الماضي 
المنهج في  هذا  محدودية  )سيداري( هي  نشاط  من 
الوقود  استهلك  وتقليل  الملوثات  انبعاثات  تحسين 
ملكية  استمرار  بسبب  العالمي،  المستوى  على 
في  األخرى(  المركبات  أنواع  من  )وغيرها  السيارات 
استهلك  معدل  بجانب  السريع  االرتفاع  استمرار 
يتحقق  تحسن  أي  على  بظلله  يلقي  مما  الوقود، 
الحاجة  الجديدة. ومن هنا ظهرت  المركبات  كفاءة  في 
الواعدة  البدائل  وأهم  النقل،  مجال  في  نوعية  لنقلة 
التنقل  التكنولوجية، هي  النظر  وجهة  اآلن، من  حتى 
في  واعدة  إمكانات  وجود  إلى  باإلضافة  الكهربائي، 
التشغيلية والتحول نحو  النماذج  ابتكارات متنوعة في 
مبادئ اقتصاد المشاركة، جنًبا إلى جنب مع مزيج أوسع 
من الحلول في إطار مبادئ التنقل المستدام »التجنب- 

التحول- التحسين«.

ومع ذلك، يتم تكرار رسالة تذكيرية من خلل تقرير موجز 
الديزل  وقود  معالجة  بأن  أيدينا  بين  الذي  السياسات 
للتخفيف من تلوث الهواء معترف به كأولوية أساسية 
في حالة مصر لضمان اتساق السياسات مع أي خارطة 
طريق للتنقل الكهربائي تهدف إلى تحسين جودة نوعية 

الهواء.

سيارات خاصة 
%٤٦

سيارات أجرة 
)بما في ذلك الميكروباص(

%٤

حافالت
%۱

شاحنة، عربة نقل، 
جرار

۱٤%

دراجات بخارية
%۳۳

أخرى
%۲
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      2
األولويات الوطنية

التنمية  حول  الحالية  الوطنية  األولويات  تتمحور 
لذلك،  عمل.  فرص  وإنشاء  واإلصلح  االقتصادية 
منظور  من  الكهربائي  التنقل  موضوع  إلى  ُينظر 
التنمية االقتصادية كمحرك رئيسي بداًل من الشواغل 
البيئية المهمة بنفس القدر. وهذا يعني تركيز الجهات 
الحكومية على آفاق اإلنتاج المحلي من ناحية، وتطوير 
أخرى،  ناحية  من  المكهربة  العام  النقل  وسائل  أنماط 
مثل إدخال الحافلت الكهربائية. ومع ذلك، فيما يتعلق 
المركبات  أساطيل  عدد  زيادة  فإن  األخيرة،  بالمسألة 
ومجدًيا  متاًحا  حًل  يعتبر  الطبيعي  بالغاز  تعمل  التي 
التحتية  والبنية  الخبرة  إلى  ذلك  ويرجع  أسرع،  بصورة 
الغاز  بوقود  تعمل  التي  للمركبات  بالفعل  المتاحة 

الطبيعي المضغوط.
في حالة العاصمة اإلدارية الجديدة، يتم التخطيط للبنية 
الخاصة.  الكهربائية  السيارات  احتياجات  لتلبية  التحتية 
ويعد ذلك في المقام األول ألغراض العلمة التجارية، 
بهدف جعل العاصمة الجديدة مدينة رائدة في عرض 
المستدامة  للمدن  المستخدمة  والمفاهيم  التقنيات 

والمستقبلية.
ومع ذلك، ال تزال الجهات البيئية تؤكد دوافع التأثيرات 
أهداف  مع  بمواءمتها  اعتراًفا  وهذا  والصحية.  البيئية 
األمم المتحدة للتنمية المستدامة5، ورؤية مصر 62030، 
حيث تلتزم مصر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة للحد 
من تغير المناخ وتقليل انبعاثات تلوث الهواء المحلي 
للحفاظ على الصحة العامة. كما يشكل اعتراًفا بالتأثير 
الكبير لوقود السوالر بشكل خاص على الصحة العامة 
بسبب رداءة جودة وقود السوالر في مصر. وسيكون 
للنقل الكهربائي في مصر تأثير أكبر على تقليل األنواع 
األخرى  بالدول  مقارنة  المحلي  التلوث  من  المختلفة 

ذات الوقود األنظف.
أمام  تحد  هناك  يزال  ال  أنه  بالذكر  الجدير  من  لكن 
الرسائل  بين  التفاوت  أوجه  لمعالجة  الوطنية  الجهات 
فجوة  هناك  تزال  ال  حيث  االستدامة.  حول  المختلفة 
فعلًيا  وتحويلها  للستدامة  المعلنة  المفاهيم  بين 
إلى أفعال، مثل التأخير في نشر مفاهيم السير على 
األقدام )وركوب الدراجات( في التخطيط الحضري وفي 
القوانين واللوائح الوطنية وضمان اإلنفاذ ومخصصات 

الميزانية الكافية.

المسرطنة  المواد  للتلوث  المختلفة  األنواع  تشمل 
والجسيمات  الدخاني؛  للضباب  المكونة  والملوثات 
 )NOx( وأكاسيد النيتروجين )PM2.5( الصدرية الدقيقة

وأكاسيد الكبريت والهيدروكربونات.

       1-2
أزمة جودة وقود السوالر

انخفاض  مواجهة  هي  مصر  في  التحديات  أهم  أحد 
جودة وقود السوالر بشكل خاص، والذي يحتوي على 
المعايير  عن   مرة   100 بمعدل  أكثر  كبريت  معدالت 
المليون  في  جزء   2600 نسبته  تتجاوز  حيث  العالمية؛ 
فعالية  منع  الكبريت  مادة  تسبب   .)2 الشكل  )انظر 
العامل المحفز في أجهزة معالجة االنبعاثات، مما يؤدي 
إلى زيادة انبعاثات المركبات من أول أكسيد الكربون، 
والجسيمات  النيتروجين،  وأكاسيد  والهيدروكربونات، 
الصدرية، فبالتالي ال يقتصر تأثيره على ارتفاع انبعاثات 

أكاسيد الكبريت فقط7. 
ولذلك تحسين كفاءة الوقود في المحركات ال يكفي 
الكبريت  مستويات  بوجود  علمًا  التلوث،  من  للحد 
شراء  يؤدي  ال  لذلك  السوالر،  وقود  في  المرتفعة 
تقليل  من  متوقع  هو  ما  إلى  الجودة  عالية  المركبات 
جودة  تستخدم  ال  طالما  الوقود  وتوفير  االنبعاثات 
السوالر  وقود  استهلك  والزال  متوافقة.  وقود 
أعداد  وزيادة  االقتصادي  النمو  مع  سريعة  زيادة  في 

أساطيل الحافلت العامة والميكروباص.
مدار  على  غالًبا  تضاعف  السوالر  وقود  فاستهلك 
السنين من عام 2000 إلى 2015 )انظر الشكل 1، بما 
في  استهلكه  تضاعف  وقد  التوقعات(،  ذلك  في 
خلل  وحدها  الكبرى  القاهرة  في  العامة  الحافلت 
العشر سنوات األخيرة، بينما ظلت جودة السوالر على 

ما هي عليه حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
كمعيار مرجعي، بدأ تطور الحد األقصى المسموح به 
األوروبية  للمعايير  وفًقا  السوالر  وقود  في  للكبريت 
بمعدل 500 جزء في المليون )يورو 2( في عام 1994، 
ثم تلى ذلك تقليل تدريجي )350 و50 جزء في المليون 
أقصى  حد  أحدث  إلى  الوصول  حتى  التوالي(  على 

مسموح به وهو 010 جزء في المليون في 2009  
في  موضحة  الوقود  لجودة  العالمية  5(.الحالة  )يورو 

الشكل رقم 2.

الشكل 1: استهالك وقود السوالر في مصر حتى 2018 واالستهالك المتوقع )المصادر: وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ 
الشركة المصرية العامة للبترول وتحليل سيداري(
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)PCFV( الشكل 2: الحالة العالمية لجودة وقود السوالر، والتي جمعتها الشراكة من أجل وقود ومركبات أنظف
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الشكل 3: الشوارع والمساحات العامة المستدامة في القاهرة التي تم إزالتها في عام 2019 إلفساح المجال للسيارات )شارع عبد العزيز 
فهمي، تصوير: سارة رفعت(؛ مؤشر واضح بأنه ال ينبغي الترويج للمركبات الكهربائية بدون الخطط المصاحبة للحفاظ على المساحات 

العامة، مثل تفضيل التنّقل المتناهي الصغر الكهربائي وخدمات مشاركة السيارات الكهربائية والمشي والدراجات.

        2-2
أزمة االزدحام والمساحة العامة

من بين تحديات االستدامة في المدن المصرية معركة 
على  السيارات  من  السريع  والزحف  العامة  المساحة 
المساحات العامة، مما يثير القلق بشكل خاص بسبب 
التصميم  المرور. من خلل  لوائح  تطبيق  التراخي في 
على  التركيز  من  )بداًل  اإلنسان  محوره  الذي  الحضري 
المناسبة  العام  النقل  وسائل  جانب  إلى  السيارة(، 
من  للحد   )TDM( النقل  على  الطلب  إدارة  وإجراءات 
االعتماد على السيارات، يمكن الحفاظ على المساحات 
مستخدمي  بين  متساوي  بشكل  وتوزيعها  العامة 
الطرق بما في ذلك تعزيز مفهوم السير على األقدام 
وركوب الدراجات. وبالتالي يتم تشجيع التغيير الثقافي 
عن الملكية وتجاه االستخدام المشترك، مما يقلل من 

أثر المركبات في المدينة.

هناك اتفاق عام في مصر على أولوية تخفيف المدن 
من االزدحام، ولكن هناك جدل حول المناهج المختلفة 
»االزدحام«.  مشكلة  تحديد  وكيفية  اتباعها  يجب  التي 
على الرغم من أن األسلوب المبسط لتوسيع الشوارع 
ال يزال أسلوًبا سائًدا، إال أن هناك اعتراًفا متزايًدا بين 
عليها  عفا  بأن مثل هذه األساليب  الصلة  ذات  الجهات 
للجميع  أكثر شمولية  اتباع أسلوب  ينبغي  الزمن، وأنه 
من  بداًل   )TDM( النقل  على  الطلب  إدارة  إجراءات  مع 

ذلك.

للحفاظ  الرؤية  هذه  في  الكهربائية  المركبات  دور  إن 
ظهور خدمات  على المساحة العامة هو احتمال تزامن 
الكهرباء  حلول  تسير  حيث  المشتركة،  المركبات 
الحد  األساليب  جنب. تسهل هذه  إلى  جنبًا  والتوصيل 

من ملكية المركبات، خاصة بين الشباب )المستخدمين 
أكثر  بدائل  في  النمو  تشجع  كما  الشائعين(،  األوائل 
المشتركة  الصغيرة  التنقل  خيارات  مثل  استدامة، 
وخدمات مشاركة الرحلت األخرى. وبناًء على ذلك، فإن 
العديد من المدن األوروبية، والمدن المتقدمة األخرى 
نمو  الواقع  في  تشجع  العالم،  حول  أخرى  أماكن  في 
وتلحظ  المركبات،  ومشاركة  السيارات  ركوب  أنشطة 

انخفاًضا في ملكية السيارات بين الشباب.

الكهربائية  المركبات  لن يكون إلدخال  الصدد،  في هذا 
على  الحفاظ  على  أو  المروري  االزدحام  على  كبير  تأثير 
المساحات العامة إذا تم دمجه مع الترويج للستخدامات 
المشتركة جنًبا إلى جنب مع معوقات ملكية السيارات 

الخاصة واستخدامها، وكذلك تخريد المركبات القديمة.

من أجل ضمان اتساق السياسات فيما يتعلق بالمدن 
السير على األقدام والحفاظ  إمكانية  المستدامة، فإن 
أمر  هي  المدينة  في  األخرى  االستدامة  عناصر  على 
أساسي من أجل تجنب اتباع نهج يركز على التكنولوجيا 

لتطوير المدينة.

بعناصر  تتميز  التي  للشوارع  مثااًل   3 الشكل  يوضح 
والمساحات  التظليل  عناصر  ذلك  بما في  االستدامة، 
الخضراء، وما إلى ذلك، التي تمت إزالتها في عام 2019 
إلفساح المجال للسيارات؛ مؤشر واضح بأنه ال ينبغي 
المصاحبة  الخطط  بدون  الكهربائية  للمركبات  الترويج 
الصغر  المتناهي  التنقل  وبدائل  المركبات  لمشاركة 
لتقليل أثر المركبات الكلي في المدينة تحسًبا لظاهرة 

»المرور المستحث«.

 © Photo by Sarah Rifaat
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                3
فهم أساسيات التنقل الكهربائي

 
التي  للمركبات  المتفاقم  البيئي  األثر  مواجهة  في 
المركبات  تكنولوجيا  تثبت  والسوالر،  بالبنزين  تعمل 
على  حفاًظا  أكثر  محتمل  كبديل  بقوة  ذاتها  الكهربائية 
محرك  بين  الهجينة  الكهربائية  المركبات  تجمع  البيئة. 
صور  في  كهربائية  دفع  وأنظمة  الداخلي  االحتراق 
بشكل  الوقود  استهلك  كفاءة  لتحسين  متعددة 
تويوتا  المثال،  سبيل  )على  المركبات  أنواع  من  عام 
الهجينة  الكهربائية  المركبات  أنواع  من  بريوس(. 
وهي  للشحن(  القابلة  الهجينة  الكهربائية  )المركبة 
خارجي  كهرباء  بمصدر  توصيلها  يمكن  هجينة  مركبات 
الداخلي  محركها  على  فقط  تعتمد  ال  وهي  للشحن، 
والمولد الخاصة بها )مثل شيفروليه فولت من جنرال 
القابلة للشحن، وما  آوتلندر  موتورز، وميتسوبيشي 
إلى ذلك(، أما المركبة الكهربائية التي تعمل بالبطارية، 
نيسان  )مثل  بالكامل  الكهربائية  المركبات  إلى  فتشير 
اليف وتيسل إس...إلخ(. توجد تصنيفات متنوعة أيًضا 
والشاحنات،  كالحافلت،  األخرى،  المركبات  أنواع  في 
)سكوتر(،  الصغيرة  والدراجات  البخارية،  والدراجات 
الهجينة(،  الكهربائية  )الدراجة  الكهربائية  والدراجات 
تمتلك  والتي  وغيرها،  العجلت،  ثلثية  والمركبات 

درجات متفاوتة من النجاح والتطور.    

          1-3
البنية التحتية للشحن الذكي

يشير مصطلح معدات إمداد المركبات الكهربائية إلى 
محطات الشحن أو نقاط الشحن، والتي تشحن بطاريات 
المركبات الكهربائية وتتصل مع المركبة للتأكد من مرور 
تيار كهرباء آمن ومناسب إلى المركبة8. وتتطور معدات 
إمداد المركبات الكهربائية بسرعة لتحسين سرعة الشحن 
ومعدالت األمان. تشمل أنواع الشحن في المقاصد 
تواجدها  أثناء  ساعات  لعدة  المركبات  شحن  يتم  حيث 
في أحد المواقف )عادة ما يكون الشحن في المناطق 
السكنية، أو أماكن العمل، أو في الشارع(، وغير ذلك 
يوجد شحن التيار المباشر السريع األعلى تكلفة بصورة 
كما  الطريق،  على  السيارات  يمكن شحن  حيث  كبيرة، 
يتطلب  ولكن  بالوقود،  التزويد  محطات  في  يحدث 
معدات  مجال  في  التطور  يحقق  أطول.  وقًتا  األمر 
إمداد المركبات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات المزيد 
العديد  هناك  الشحن.  تقليل وقت  النجاحات في  من 
التوصيلت  أنواع  من  للعديد  المطبقة  المعايير  من 
وأنظمة تشغيل معدات إمداد المركبات الكهربائية، كما 
التطوير  البديلة قيد  الشحن  تقنيات  العديد من  توجد 
دون  الشحن  يتم  حيث  اللسلكي”  »الشحن  مثل 

التوصيل بكابلت.

لمستقبل  التحتية  البنية  إلعداد  تسعى  التي  الدول 
شبكات  تحسين  نحو  بسرعة  تخطو  الكهربائي  التنقل 
)شبكات  و  االتجاه  ثنائية  اللمركزية  الذكية  الشحن 
وضع  ذلك  ويتضمن  عام(.  بشكل  الذكية  الشحن 

المفتوح  التواصل  وبروتوكوالت  المختلفة  المعايير 
بين  المتبادل  والتشغيل  بالتجوالأ  تسمح  التي 
الشواحن العامة، وإدارة عمليات المحاسبة، باإلضافة 
األفضل  االستخدام  لتحقيق  الشحن  وقت  إدارة  إلى 
للطاقة المتجددة، على سبيل المثال، تخفيض أسعار 
على  المستخدم  يشجع  النهار  منتصف  في  الكهرباء 
أو  الشمسية  الطاقة  في  فائض  وجود  أثناء  الشحن 
تفريغ الشحن )البيع( للشبكة عند الضرورة، وغيرها من 
المميزات األخرى للتوصيل. تيسر هذه اإلمكانيات من 
تقليل الطلب في فترات الذروة، واالستخدام األمثل 
لطاقة شبكات الشحن، وتخفيض االنبعاثات الكربونية 
من التنقل الكهربائي، مع تقليل التكاليف التي يتحملها 

المستهلك.

للوصول إلى شبكة شحن ذكية ناجحة، تدعو الحكومات 
والمجتمع  المستهلكين  لصالح  مفتوحة  معايير  إلى 
ككل. هناك ميزتان أساسيتان للمعايير المفتوحة: تحفيز 
االبتكار، حيث يمكن للمشاركين الجدد من  أوال: تحفيز 
التقدم  الخدمة  مقدمي  االحتكار  تجنب  ثانيا   / االبتكار 
بحلول جديدة، وكذلك تجنب االحتكار لضمان التنافسية 

وانخفاض التكلفة للمستهلك.

             2-3
 التعاون مع الطاقة المتجددة     

   

االنبعاثات  انعدام  إلى  الكهربائية  المركبات  تشير 
المحلية، وتعالج بوضوح التلوث المحلي والمشكلت 

الصحية.

المستوى  على  اإلنجاز  إلى هذا  باإلضافة  ذلك،  ومع 
المحلي، يتمثل التحدي التالي في معالجة االنبعاثات 
أي  الكهرباء9،  استخدام  من  الكربون(  أكسيد  )ثاني 
شبكة الكهرباء، من أجل معالجة تغير المناخ بشكل عام. 
على الرغم من أن المركبات الكهربائية تصدر انبعاثات 
شبكة  انبعاثات  مراعاة  تم  لو  حتى  الكربون  من  أقل 
الكهرباء في معظم الحاالت، إال أنه يمكن تحسين هذا 
االنخفاض بشكل أكبر إذا كانت شبكات الكهرباء تعتمد 

بشكل أكبر على الطاقة المتجددة.

سينخفض عامل انبعاث الشبكة الذي يبلغ حوالي 0.5 
ساعة  وات/  كيلو  لكل  الكربون  أكسيد  ثاني  من  كجم 
من الكهرباء تدريجًيا مع التوسع في استخدام الطاقة 
المتجددة، جنًبا إلى جنب مع التقنيات الفعالة وخيارات 
الوقود  على  الكهرباء  توليد  في  المستخدمة  الوقود 
على  الكهربائية  المركبات  عدد  زيادة  مع  األحفوري. 
المدى الطويل، قد يثبت أسطول المركبات الكهربائية 
الذي  األمر  الشبكة،  عمليات  يتجزأ من  كجزء ال  فائدته 
الخطط  تطوير  وكذلك  الشبكة  تأثير  تقييم  يتطلب 

للستفادة من سعة التخزين الجماعي للمركبات.

كما ُيستخدم المصطلح في صناعة االتصاالت، يشير "التجوال" في مجال المركبات الكهربائية إلى السماح لسائقي المركبات الكهربائية  أ 
بشحن سياراتهم في محطات شحن غير تابعة لشبكة الشحن الخاصة بمشغل نقاط الشحن الخاص بهم، باستخدام نفس الرقم التعريفي.
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        3-3
البطاريات وانخفاض األسعار

المركبات  تزال  ال  األسعار،  انخفاض  من  الرغم  على 
الكهربائية متوسطة الحجم اليوم أكثر تكلفة بنحو ٪40 
عن المركبات التقليدية المماثلة، ويرجع ذلك أساًسا إلى 
انخفاض  من  الرغم  فعلى  الثمن47.  باهظة  البطاريات 
الحوافز  إلى  حاجة  هناك  تزال  ال  تدريجًيا،  التكاليف 
المركبات  التنافسية مع  القدرة  اليوم إليجاد  الحكومية 
ذلك،  ومع  الداخلي.  االحتراق  بمحركات  تعمل  التي 
بملحظة اتجاهات أسعار البطاريات، بفضل التحسينات 
التي أدخلت على النظريات الكيميائية لصناعة البطارية 
إلى  اليوم  األسعار  متوسط  انخفض  اإلنتاج،  وزيادة 
الساعة،  في  وات  أمريكي/كيلو  دوالر   200 من  أقل 
أي حوالي نصف متوسط السعر قبل أقل من خمس 

سنوات10 ، 15 )انظر الشكل 5(.

سعر  يصل  أن  الضروري  من  أنه  باإلشارة  الجدير  من 
وات/ أمريكي/كيلو  دوالر   100 إلى  تقريًبا  البطارية 
 )BEV( الساعة للسيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية
لمسافة 200 كم لكي تكون تنافسية من حيث التكلفة 
األميال  أسعار  افتراض  مع  التقليدية،  السيارة  مع 
إن  الصناعية15.  البلدان  في  الوقود  وأسعار  المعتادة 
احتماالت تكافؤ التكاليف تناسب بصفة خاصة البلدان 
التي يكون فيها نسبة توفير الوقود أكبر وحاالت أخرى 
محددة، مثل زيادة استخدام المركبة )أي االستخدامات 
التي قطعت أميال طويلة، مثل سيارات األجرة(؛ ولن 
تكون الحوافز الحكومية ضرورية في مثل هذه الحاالت. 
حيث قد يؤدي توافق أحجام البطارية وفًقا الحتياجات 
الرحلة المحددة إلى تحقيق وفورات صافية في إجمالي 

تكلفة الملكية من خلل تجنب البطاريات كبيرة الحجم.

الشكل 4: سعر حزمة بطارية الليثيوم على مدار الوقت )المتوسط 
المرجح للحجم( 10

      4-3
التعامل مع البطاريات من األلف الي الياء 

تخضع بطاريات السيارات أيًضا إلى الكثير من الفحص 
واالجتماعية  البيئية  بالتكاليف  يتعلق  فيما  والتدقيق 
على طول سلسلة التوريد الخاصة بها. والمواد األكثر 
الخاصة  الكيميائية  للنظريات  وفًقا  اللزمة  شيوًعا 
بالبطارية اليوم هي الليثيوم واأللومنيوم والجرافيت/

الكربون والنحاس والنيكل والكوبلت والمنجنيز.
سلسلة  استدامة  هي  القائمة  التحديات  بين  ومن 
بشكل  مطلوبة  أصبحت  ألنها  المواد  لهذه  التوريد 
الشواغل  ضمن  من  وأيًضا  المستقبل.  في  متزايد 
الكونغو  الكوبلت في جمهورية  موارد  تركيز  الرئيسية 
الديمقراطية وما يرتبط بها من تعدين حرفي غير آمن.

اإلنجازات  من  المزيد  إجراء  يتم  ذلك،  على  وبناء 
والشفافية  التتبع  لضمان  الدولي  المستوى  على 
تحالف  إنشاء  األمثلة  تشمل  التوريد.  سلسل  في 
الواجبة  العناية  إرشادات  ووضع  العالمي،  البطاريات 
لمنظمة  التابعة  المسؤولة  المعادن  توريد  لسلسل 
العمل  وخطة   ،)OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون 
االستراتيجية للبطاريات التي وضعها تحالف البطاريات 
األوروبية، والدراسات والتوجيهات المقدمة من مبادرة 
المعادن المسؤولة )RMI(، من بين مختلف المبادرات 

األخرى.

فيما يتعلق بإدارة مرحلة انتهاء استخدام البطارية، يتم 
اعتماد وتحسين األساليب الشائعة المتوافقة مع إعادة 

االستخدام-التقليل-إعادة التدوير:

القديمة •  البطاريات  استخدام  االستخدام:  إعادة 
ألغراض تخزين الطاقة في مكان آخر، مع تحسين 
لزيادة  للبطارية  والثانية  األولى  االستخدام  فترة 
العائد االقتصادي طوال مدة االستخدام، ويتضمن 

ذلك التخطيط إلى استخدام الفترة الثانية مقدًما.
التقليل: تجنب زيادة حجم حزم البطاريات من خلل • 

حلول تغيير الحجم المحسنة مثل، استخدام البيانات 
التطبيقات  البطاريات في  لتحسين حجم  الضخمة 

ذات الصلة.
المواد ومتابعة مخططات •  التدوير: استعادة  إعادة 

التعاون  خلل  من  التدوير  إلعادة  المغلقة  الحلقة 
وبما  المواد  وصانعي  السيارات  صناعة  بين 
للمنتج.  الممتدة  المسؤولية  مبادئ  مع  يتماشى 
هذه  مثل  كبير  حد  إلى  الحكومية  اللوائح  تضمن 
االتحاد  توجيه  المثال،  سبيل  )على  التدابير 
أو  دفنها  يحظر  الذي  البطارية  بشأن  األوروبي 
حرقها، وبرنامج الصين لإلجراءات المؤقتة للحد من 

نفايات البطارية، وغيرها من اإلجراءات.(

تدمج  قد  االستخدام،  إعادة  خيارات  فهم  تحسين  مع 
االستخدام  مدة  اعتبارات  المتقدمة  األعمال  نماذج 
الثانية للبطاريات في دراسات الجدوى من أجل تحسين 
العائد االقتصادي على مدار فترتي استخدام البطارية 

األولى والثانية.
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     5-3
االتجاهات العالمية والدعم المتاح 

تحدد »اتفاقية باريس« المفعلة منذ عام 2016 االلتزام 
العالمي بالحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بحيث ال 
تتجاوز درجتين مئويتين أعلى من المستويات السابقة 
للعصر الصناعي11. مع الوضع في االعتبار أن ما يقرب 
من ربع االنبعاثات العالمية يأتي من قطاع النقل؛ ومن 
المركبات  تكنولوجيا  إلى  العالمي  المجتمع  ينظر  هنا، 
بشكٍل  الكهربائية  المركبات  رأسها  وعلى  األنظف، 
على  القادرة  التحسين  مجاالت  أهم  باعتبارها  خاص، 

تلبية احتياجات تقليل االنبعاثات.

الذي  الكبير  التقدم  إلى  تشير  التالية  الموجزة  النقاط 
المتقدمة  الدول  من  كل  في  اليوم،  حتى  إحرازه  تم 
المصادر  في  الواردة  للتقييمات  وفًقا  والنامية، 
العالمية  التوقعات  ومنها  المجال،  لهذا  الرئيسية 
للمركبات الكهربائية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة 

ضمن المراجع15,14,13,12:

التقدم في  • يزال  الحكومات. ال  استثمار  استمرار 
بالسياسات  كبير  حد  إلى  مدعوًما  الرائدة  الدول 
معايير  مثل  الحكومة  قبل  من  االستراتيجية 
بها  المرتبطة  والحوافز  الوقود  في  االقتصاد 
اإلعفاءات  ذلك  في  بما  االقتصادية  واألدوات 
الضريبية المختلفة وخطط الدعم لسد فجوة التكلفة 
بين المركبات الكهربائية والمركبات التقليدية، إلى 
جانب الدعم في االستخدام المكلف للبنية التحتية 

للشحن.
انخفاض عائدات ضريبة الوقود واحتياج الحكومات  •

إلى مصادر إيرادات بديلة. في العديد من البلدان، 
هناك تحدي جديد يتمثل في اإليرادات الضريبية 
المتعلقة بالنقل )ضرائب الوقود( بسبب اإلنجازات 
)المركبات  االستهلك  من  الحد  في  المحققة 
التي تعمل بمحركات االحتراق الداخلي أكثر كفاءة، 
جديدة،  وتكنولوجيا  أفضل،  حضري  وتخطيط 
وتحسين الوعي البيئي والتحول إلى النقل العام 
تشمل  الصدد،  هذا  في  إلخ.(  الدراجات،  وركوب 
الضرائب  زيادة  اتباعها  تم  التي  الواعدة  الحلول 
على الوقود التقليدي، باإلضافة إلى التحول نحو 
الرسوم القائمة على المسافة )أو لكل استخدام( 

من أجل الحفاظ على اإليرادات الضريبية اللزمة.

زيادة سوق المركبات الكهربائية، ولكن في الغالب  •
المساحات  ندرة  مسألة  يجعل  مما  السيارات، 

العامة موضع تساؤل.

العالمية  • الكهربائية  السيارات  مخزون  ارتفع 
أكثر  إلى  مليون  من   2018 عام  نهاية  بحلول 
من 5.1 مليون منذ عام 2015. ال تزال حصص 
سوق السيارات الكهربائية لكل بلد متواضعة. 
على الرغم من أن أعلى نسبة للحصص في 
وثالث  ثاني  فإن   ،)٪46( إلى  تصل  النرويج 
أكبر حصص في السوق هي 17٪ و8٪ في 
أيسلندا والسويد على التوالي وتقل بشكل 

ملحوظ في بقية أنحاء العالم.

العجلت  • ثنائية  الكهربائية  المركبات  وصلت 
في  انتشاًرا  )أكثر  مركبة  مليون   260 إلى 
المركبات  وتجاوزت   ،2018 عام  في  الصين( 
كما  مركبة.  مليون   300 العجلت  ثلثية 
تجاوزت المركبات الكهربائية منخفضة السرعة 
ال  المركبة  )فئة   2018 في  وحدة  مليين   5
للسيارات  مماثلة  تسجيل  متطلبات  تستلزم 

العادية بسبب الحجم واإلمكانيات(.
التجارية  • والمركبات  الحافلت  زادت  كما 

الخفيفة لتصل إلى 460.000 و250.000 على 
التوالي، بينما ال تزال المركبات الثقيلة في 

مراحل مبكرة من النمو.
على  • المثبتة  الشحن  أجهزة  أغلبية  وتعد 

من  بطيئة  شحن  أجهزة  العالم  مستوى 
المستويين 1 و2 وهي مناسبة للستعمال 

في المنازل أو أماكن العمل.

البطارية  • استخدام  فترات  على  الضوء  تسليط 
في  األكبر  الطلب  سيكون  التوريد،  وسالسل 
المستقبل على السيارات بشكل خاص. مع زيادة 
المزيد  توجيه  يتم  الكهربائية،  المركبات  امتصاص 
من  البطاريات  استخدام  فترة  نحو  االهتمام  من 
األلف للياء على المستويين العالمي والوطني. 
لضمان  تحسينها  تم  التي  اللوائح  تطوير  يجري 
الخام  للمواد  مستدامة  مصادر  على  الحصول 
خيارات  على  تحسينات  إدخال  ويجري  للبطاريات، 
استخدام  فترة  انتهاء  وإدارة  االستخدام  إعادة 
فترة  تطبيقات  تطوير  خلل  من  سواء  البطارية، 
لوائح  تحسين  خلل  من  أو  الثانية  االستخدام 
وممارسات إعادة التدوير والتخلص وكذلك تصميم 
البطارية، مما يؤدي إلى حدوث تقدم في التطوير 

التكنولوجي.

لتلبية  • الكهربائية  الطاقة  استعداد مشغلو شبكة 
احتياجات الطاقة المستقبلية والتكامل مع الطاقة 
السياسة  وأهداف  لطموحات  وفًقا  المتجددة. 
المركبات  يتجاوز مخزون  أن  المتوقع  المعلنة، من 
)باستثناء  مركبة  مليون   130 العالمي  الكهربائية 
المركبات ثنائية/ثلثية العجلت( بحلول عام 2030، 
وسيبلغ حجم مبيعات المركبات الكهربائية العالمية 
23 مليون بحلول ذلك الوقت. هناك حاجة إلى إدارة 
محسنة لنظام الطاقة الستيعاب الزيادة المتوقعة 
في الطلب على الكهرباء )640 تيرا وات/ساعة في 
عام 2030( ولموازنة األحمال والتعاون مع مصادر 

الطاقة المتجددة )موازنة الشبكة(.

الكاملة  • الكهرباء  على  الهجينة  المركبات  تفضيل 
شبكات  معظم  بها  التي  البلدان  حاالت  في 
الطاقة الكثيفة الكربون. يعتبر توفير الكربون في 
حيث  أساسًيا  أمًرا  الكاملة  الكهربائية  المركبات 
تنخفض نسبة االنبعاثات في المركبات الكهربائية 
إلى  باالستناد  حتى  التقليدية،  المركبات  عن 
في  ذلك،  ومع  العجلة".  إلى  البئر  "من  التحليل 
البلدان التي يؤدي فيها توليد الطاقة إلى انبعاث 
قيًما عالية النبعاثات الكربون )على سبيل المثال، 
يسيطر عليها استخدام الفحم وتفتقر إلى مصادر 
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الطاقة المتجددة(، فقد تبين أن المركبات الكهربائية 
عن  منخفضة  كربونية  انبعاثات  تصدر  الهجينة 
المركبات الكهربائية بالكاملب. ومع ذلك، ستشكل 
مصدًرا  المحلية(  )االنبعاثات  األخرى  االنبعاثات 
لمخزون  العالمي  االنبعاث  بلغ  إجمااًل،  للقلق. 
المركبات الكهربائية في عام 2018 نسبة 38 مليون 
طن من ثاني أكسيد الكربون )ما يقرب من نصف 
التقليدية على  السيارات  تنبعث من  التي  الكمية 

أساس تحليل من البئر إلى العجلة(.

إعالن جهات تصنيع المعدات األصلية عن أهداف  •
المعدات  العديد من جهات تصنيع  تتجه  طموحة. 
الكهربائي،  التحول  نحو  متزايد  بشكل  األصلية 
تشهد  كما  أخرى،  مركبات  أو  كانت سيارات  سواء 
االستثمارات في تكنولوجيا البطاريات نمًوا كبيًرا، 

ال سيما في أوروبا والصين.

في  • اإلنتاج  تكاليف  تستمر  التكاليف.  انخفاض 
االنخفاض التدريجي، ويرجع ذلك أساًسا إلى تقدم 
نظريات الكيمياء المستخدمة في البطاريات ووفرة 
اإلنتاج، ولكن أيًضا من خلل تخفيضات أخرى في 
في  إجرائها  تم  التي  التحسينات  مثل  التكاليف، 
وتطبيق  المركبات  تصنيع  منصات  تصميمات 
البيانات الضخمة لتحسين قرار تغيير حجم البطارية. 
سواء كان ذلك في مركبات أسطول النقل التجاري 
أو السيارات الخاصة أو غير ذلك، يعد تصحيح الحجم 
مساهًما واعًدا جديًدا في تطورات خفض التكلفة.

       6-3
التنقل المشترك والتنقل المتناهي الصغر

تشير االتجاهات العالمية إلى أن التطورات في مجال 
التنقل الحضري تتشكل في صورة ثلثة تحوالت كبرى: 
اآللي،  والتشغيل  الكهرباء  إلى  والتحول  المشاركة 
الثلث« في قطاع  »الثورات  البعض  والتي يسميها 

النقل61.

يشير التشغيل اآللي، بشكل أساسي إلى المركبات 
تتميز  التي  المركبات  أو  سائق(  )بدون  المستقلة 
التنقل  يشير  االستقللية.  من  مختلفة  بمستويات 
المشترك إلى شراء الرحلة بداُل من المركبة ويتضمن 
نقلة ثقافية نحو اقتصاد المشاركة، ويشير بشكل عام 
إلى نوعين من الخدمات: )أ( مشاركة الرحلت أو طلب 
إلخ( و)ب( مشاركة  الرحلت )مثل كريم وأوبر وليفت، 
السيارة )أو مشاركة مركبة أخرى( وتعني إتاحة المركبات 
وزيب  جو  تو  كار  مشروعات  )مثل  العام  للستخدام 
كار، وما إلى ذلك(. وتظل المصطلحات، والتعريفات، 
والنماذج المتعلقة بالتنقل المشترك في تطور مستمر 

وتباين بين الدول المختلفة.

الكهرباء  إلى  التحول  اعتماد  عدم  من  الرغم  على 
والمشاركة على بعضهما البعض، إلى أنهما يتطوران 
مظاهر  بعض  وجود  مع  حتى  جنب،  إلى  جنًبا  بسرعة 
وتعد  حده،  على  توجه  كل  تقدم  في  االستقلل 

واضح  مثال  المشتركة  الكهربائية  الصغيرة  السيارات 
االستقلل  مظاهر  بعض  وجود  مع  حتى  ذلك.  على 
في تقدم كل توجه على حده. إن ارتفاع كثافة المدن، 
وندرة المساحات العامة، وارتفاع معدالت تلوث الهواء 
جميعها أسباب تدفع البتكار حلول للتنقل تتجه لتقليل 
االنبعاثات وتقليل ملكية المركبات للوصول إلى مدن 

صالحة للعيش بصورة أكبر.

تلعب  المشترك  بالتنقل  المعنية  األطراف  فإن  لذلك 
دوًرا بالغ األهمية في تقدم المركبات الكهربائية. في 
باإلدخال  لندن  في  شركة  تقوم  البارزة،  األمثلة  أحد 
حتى  االنبعاثات  منخفضة  »أوبر«  للمركبات  التدريجي 
أو  الهجينة  المركبات  من  بالكامل  أسطولها  يصبح 
أخرى،  أماكن  وفي   .18,172020 عام  بحلول  الكهربائية 
الكهربائي،  الصغر  المتناهي  التنقل  خدمات  تتوسع 
مثل درجات السكوتر الكهربائية المشتركة بسرعة في 

العديد من المدن حول العالم.

للشوارع  المستقبلية  للرؤى  مثال  توضيح  يتم 
العامة  للمساحات  المناسب  التوزيع  مع  المستدامة 
من  مقترح   ،6 الشكل  في  الطريق  استخدام  وحقوق 
على  الضوء  وتسلط  النقل.  تطوير  سياسة  معهد 
الصغر  المتناهي  والتنقل  الكهرباء  إلى  التحول  دور 
حيث  المستدامة،  المدينة  مفهوم  على  التركيز  مع 
على  الدراجات  وراكبي  للمشاة  األولوية  إعطاء  يتم 
منتدى  في  الكهربائية  المركبات  وتفضيل  السيارات، 
إذا لم تكن نقل عام/ التنقل المتناهي الصغر  خيارات 

جماعي.

انبعاثات شبكة الكهرباء في مصر أقل من المتوسط العالمي من 0.52 كجم ثاني أكسيد الكربون/كيلو وات/ساعة ب  
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نظرة موجزة: تنظيم التنقل المتناهي الصغر في ألمانيا
 

     

تعتبر المركبات الكهربائية الخفيفة كبديل إضافي للسيارات وحل التنقل لمسافات قصيرة ورحلت الميل األخير، 
وهي مشهورة باسم مركبات مشاركة الرحلت. ومع ذلك، فإن أبرز التحديات التي تتطلب رقابة دقيقة هو 
التنافس على المساحات العامة، وخاصة بالنسبة لراكبي الدراجات. هناك مخاوف أخرى حول سلمة مستخدمي 
الطريق اآلخرين. وقد واجهت دول أوروبية مخاوف مماثلة أخرى مع انتشار دراجات السكوتر الكهربائية واسع 
النطاق20. ولهذا الغرض، تمت صياغة اللوائح الخاصة بالمركبات الكهربائية الخفيفة الشخصية بعناية لتحقيق 
التوازن بين االحتياجات المختلفة لمستخدمي الطرق المختلفين، كما يتم رصدها وتقييمها بطريقة علمية من 

قبل المعهد الفيدرالي ألبحاث الطرق

في يونيو 2019، تم إصدار الئحة جديدة في ألمانيا 
الخفيفة  الكهربائية  المركبات  باستخدام  تسمح 
الشخصية، مثل درجات السكوتر الكهربائية والدراجات 
 41 عمره  يتجاوز  شخص  ألي  العامة  الطرق  على 
الكهربائية  بالمركبات  الخاصة  اللوائح  تعرف  عاًما19. 
ذات  بخارية  مركبات  أنها  على  الشخصية  الخفيفة 
تبلغ  قصوى  وسرعة  ومقبض،  كهربائي،  محرك 
للوزن  معينة  مواصفات  وتستوفي  كم/ساعة،   20
مواصفات.  من  وغيرها  المحدودة،  والطاقة  والحجم 
يتعين على مستخدمي الدراجات استخدام مسارات 
لهم  السماح  أو  متاًحا،  ذلك  كان  حيثما  الدراجات 

باستخدام الطريق.  

الطرق  على  االستخدام  متطلبات  اللئحة  تحدد 
والتأمين  المركبة  نوع  على  الموافقة  مثل  العامة 
ورقم تعريف السيارة ولوحة البيانات، باإلضافة إلى 

االلتزام بقواعد السلوك والعقوبات. 

الشكل 5: التركيب العالمي لشواحن المركبات الكهربائية خفيفة االستخدام، خالل األعوام من 2013 إلى 2018 يشير إلى أن أغلبية 
الشواحن الخاصة بطيئة15.
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الشكل 6:  يجب دمج خيارات التنقل المتناهي الصغر، مثل الدراجات الكهربائية ودراجات السكوتر الكهربائية مع عناصر أخرى من التصميم 
 -ITDP- المستدام، مثل التخطيط المالئم للمشاة وراكبي الدراجات وتوفير مساحات عامة مناسبة )المصدر: معهد سياسات النقل والتنمية

مترجم (22
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       7-3
مناطق االنبعاثات المنخفضة    

وترشيد استخدام السيارات  

فيها  يتم  مناطق  هي  المنخفضة،  االنبعاثات  مناطق 
للتلوث،  المسببة  المركبات  حركة  لتقييد  لوائح  وضع 
برنامج  أول  السويد  عرضت  القديمة.  المركبات  مثل 
في عام 1996، وتقدم حالًيا مستويات من القيود التي 
جميع  استخدام  معينة من  مناطق  تقييد  على  تساعد 
المركبات التي تعمل بوقود البنزين والسوالر )مناطق 
المركبات  باستخدام  فقط  يسمح  مما   ،)»3 »الفئة 
الكهربائية، والمركبات التي تعمل بخليا الوقود، والغاز 
الطبيعي الفئة يورو 236. تتبع العديد من المدن األخرى 
في أوروبا مسارات مماثلة. ومع ذلك، يمكن أن تختلف 
القيود اختلًفا كبيًرا في التغطية الجغرافية، ولكن في 
جميع الحاالت تحسن بشكل كبير ظروف العيش وقيمة 

العقارات.
التي  المركبات  استخدام  حظر  عادًة  القيود  تتضمن 
تسبب التلوث أو فرض رسوم، باإلضافة إلى مخططات 
التعديل، على سبيل المثال يمكن تحفيز المركبات من فئة 
اليورو 3 لتركيب فلتر جسيمات الديزل لتلبية متطلبات 
 المركبات من الفئة 4 في مناطق االنبعاثات المنخفضة

. بخلف مناطق االنبعاثات المنخفضة المثالية، يمكن 
أن تخضع بعض المناطق لحظر استخدام المركبات التي 

تعمل بمحركات االحتراق الداخلي بالكامل تماًما.

االنبعاثات  مناطق  مفهوم  تطبيق  أيًضا  يمكن 
البيئية  واألنظمة  التاريخية  المناطق  في  المنخفضة 
الحساسة. مثال على ذلك موقع تاج محل في الهند، 
حيث تم فرض حظر على استخدام المركبات التي تعمل 
بمحرك االحتراق الداخلي في محيطها )في نطاق 500 
متر(، بينما تم استخدام المركبات ثلثية العجلت )مثل 

التوكتوك الكهربائي( كبديل25.

له  النقي  الهواء  تنفس  في  األطفال  حق  “إن 
األولوية على الحق في قيادة جميع أنواع السيارات 
في جميع الشوارع. نحن اآلن نمنح البلديات األداة 
من  يتمكنوا  حتى  طلبوها  طالما  التي  القوية 

معالجة تلوث الهواء الخطير”
وزيرة البيئة السويدية، كارولينا سكوغ23.

تم تفعيل قابلية تطبيق مناطق االنبعاثات المنخفضة 
إلى حد كبير من خلل استخدام التقنيات المتاحة، بما 
اليورو  )معايير  للغاية  المنخفضة  االنبعاثات  ذلك  في 
جانب  إلى  االنبعاثات،  من  الخالية  والمركبات  العالية( 
البنية التحتية الرقمية المتاحة للمراقبة واإلنفاذ. تختلف 
أمثلة حماية مناطق معينة من حيث النطاق والتغطية. 
وسط  مثل  المدينة،  مستوى  على  تطبيقات  هناك 
االزدحام  رسوم  من  مجموعة  فرض  يتم  حيث  لندن، 
والقيود البيئية، أو في مدن مختلفة في ألمانيا، بما 
البيئية 88 كم2 في برلين، أو في  في ذلك المنطقة 

أي مكان آخر في حاالت المناطق المخصصة األصغر.

       

المتقدمة  المدن  المرور في  )أ( يسهل تقسيم مناطق   :7 الشكل 
الديزل  سيارات  حظر  تم   ،2019 أكتوبر   1 من  اعتباًرا  اللوائح:  إنفاذ 
)ب(  ميالنو؛  في  األكبر  ب  منطقة  إلى  الدخول  من   4 الفئة  من 
من المقرر أن تكون منطقة هورنسغاتان في ستوكهولم، السويد، 
الركاب  سيارات  من  تحد   »2 »الفئة  االنبعاثات  منخفضة  منطقة 
والحافالت الصغيرة والشاحنات الصغيرة اعتباًرا من 15 يناير 2020.

       
          4
تحليل الوضع: التنقل الكهربائي في مصر   
        1-4

سياق السياسات واللوائح

ال تزال بيئة السياسات في مصر تستعد لطرح المركبات 
العديد  هناك  أن  إال  الدولة،  مستوى  على  الكهربائية 
إطار  نحو  لألمام  ُتعد خطوة  التي قد  القوة  نقاط  من 
عمل أشمل، فأواًل يوجد بالفعل إعفاء جمركي ُمطبق 
على السيارات الكهربائية، فضًل عن اللوائح التنفيذية 
التي تتيح استيراد السيارات المستعملة. وثانًيا، فيما 
للمعرفة  تراكم  هناك  المؤسسية،  بالخبرة  يتعلق 
أطلقها  التي  المركبات  استبدال  برامج  في  والخبرات 
للستفادة  تعديلها  يمكن  والتي  البيئة،  شؤون  جهاز 
منها في برامج استبدال المركبات الكهربائية، وكذلك 
والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية  جهاز  خبرة 
التمويلية  التسهيلت  توفير  في  الصغر  ومتناهية 
الستبدال المركبات والترويج للمركبات النظيفة )التي 
تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط(. باإلضافة إلى ذلك، 
يتم  الجديدة،  الحضرية  المجتمعات  تأسيس  ظل  في 

)ب( ستوكهولم، السويد

)أ( ميالنو، إيطاليا

Source: urbanaccessregulations.eu
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إنشاء العاصمة اإلدارية الجديدة بغرض إظهار مفاهيم 
االستدامة الرائدة، بما في ذلك البنية التحتية لشحن 
تطوير  في  تقدم  أيًضا  ويوجد  الكهربائية.  المركبات 

القدرة المحلية في مجال التصنيع.

المبادرات  إطلق  األولى من  المرحلة  بعد  ذلك،  ومع 
والسياسات الخاصة، تطالب الجهات الفاعلة في القطاع 
للمركبات  واضحة  حكومية  استراتيجية  بتحديد  الخاص 
الكهربائية والكشف عنها، بحيث تتضمن وضع الخطط 
مجال  في  واالبتكار  اإلنتاجية  وتمكين  السوق  لتحفيز 
التعريفات  وتحديد  التحتية  البنية  وتخطيط  الصناعة 
في  السائد  الغموض  تبديد  بغرض  وغيرها  الجمركية 
في  المعنية  األطراف  وتمكين  واللوائح  السياسات 

القطاع الخاص من االستثمار في تطوير هذا القطاع.

        1-1-4
ترخيص المركبات

من  كانت  الكهربائية  المركبات  ترخيص  إجراءات  تيسير 
ضمن الخطوات التي تم اتخاذها في عام 2019. فحتى 
يتم شراؤها في  كهربائية  كانت كل مركبة  عام 2018، 
مصر ُترخص عن طريق التعامل مع كل حالة على حده 
من خلل طلب مكتوب إلى وزارة الداخلية، ويمكن بعد 
مكافئة(  لتريه  )سعة  مساوية  بسعة  مطابقتها  ذلك 
يسبب  الذي  األمر  والتسجيل.  للترخيص  مؤقت  كحل 
إزعاًجا للملك ويسفر عنه سجل غير متسق بمواصفات 
المركبات الكهربائية في قواعد بيانات التسجيل. في 
عام 2019، تم وضع اإلجراءات الرسمية الخاصة بتسجيل 

المركبات )انظر الشكل 8(.

الشكل 8: في إشارة إلى انتقال مصر إلى نظام المركبات الكهربائية، 
إجراءات  وضع  قبل  إصدارها  تم  التي  التراخيص  الشكل  يوضح 
محرك  تتضمن  التي  المركبات  مواصفات  »يكافئ«  ِلما  رسمية 
احتراق داخلي )الصورة على اليسار(، والتراخيص بعد تصحيحها في 
عام 2019 )الصورة على اليمين(، إال أنه ال تزال هناك حاجة التخاذ 

المزيد من اإلجراءات الرسمية.

اللوحات  إن  هي  الحالية  التحديات  من  ذلك،  ومع 
المعدنية التي تعطيها وزارة الداخلية لمالكي المركبات 
تكون مؤقتة ويجب تجديد ترخيص المركبات على فترات 
قصيرة، مما يسبب إزعاًجا لمالكي المركبات الكهربائية. 

إال أن تحسين اللوائح واإلجراءات ال يزال جارًيا.

      2-4
التعريفات  من  اإلعفاء  على  متعمقة  نظرة 

الجمركية على الواردات

في عام 2013، أصدر مجلس الشورى في مصر قراًرا 
الرسوم  من  الكهربائية  السيارات  إعفاء  على  ينص 
هذا  على  اإلبقاء  تم  وقد   ،٪100 بنسبة  الجمركية 
اإلعفاء في القرار الجمهوري لإلعفاءات الجمركية على 
الواردات، الصادر في 9 سبتمبر 262018. هذا هو الحافز 
بالمركبات  يتعلق  وهو  مصر  في  المطبق  األساسي 
»السيارات«.  بـفئة  فقط  يختص  ولكنه  الكهربائية، 
ولم يأت اإلعفاء الجمركي كجزء من استراتيجية وطنية 
البنية  لتطوير  بخطط  بعد  دعمه  يتم  ولم  شاملة، 
التحتية للشحن أو دمج االعتبارات اللزمة في القوانين 

واللوائح.

ولكن الجدير بالذكر أنه ال يوجد أي إعفاء صريح مشابه 
المستخدمة  كتلك  األخرى،  الكهربائية  المركبات  ألنواع 
الكهربائية  الدراجات  أو  الضخم  الجماعي  النقل  في 

ثنائية العجلت.

بالسماح  إضافي  حافز  اتخاذ  تم  أخير،  تطور  وفي 
التجارة  وزارة  بقرار من  المستعملة  المركبات  باستيراد 
من  الكهربائية  السيارات  إعفاء  على  ينص  والصناعة 
الحظر المفروض على استيراد المركبات المستعملة. 
استيراد  على  عام  حظر  فهناك  ذلك،  عدا  وفيما 
االستثناء  هذا  مع  مصر.  في  المستعملة  السيارات 
الكهربائية  السيارات  استيراد  اآلن  يمكن  األخير، 
سنوات27.  ثلث  عمرها  يتجاوز  أال  بشرط  المستعملة 
ومع ذلك، فمن القضايا التي ُتعد محًل للجدل ومثاًرا 
لقلق الجهات البيئية أن هذه الحوافز خاصة بالسيارات 
فقط، وال تستهدف المركبات المستخدمة في النقل 
العام، وكذلك غياب التنسيق بين الوزارات لوضع خطة 

للتعامل مع البطاريات عند انتهاء صلحيتها.

       1-2-4
مقابل  الكهربائية«  »السيارات  مناقشة 

»المركبات الكهربائية« بصفة عامة

رغم إعفاء السيارات الكهربائية من التعريفات الجمركية 
على الواردات الذي القى استحساًنا، فإن هذا اإلعفاء 
إنه ُيطبق على السيارات فقط  ُيعد محًل للجدل حيث 
دون األنواع األخرى من المركبات التي تحتاج إلى هذه 
الحوافز بدرجة أكبر. فمثًل، الحافلت الكهربائية تخضع 
بينما  الواردات،  على  جمركية  تعريفات   ٪40 لنسبة 

السيارات )سيارات الركاب الخفيفة( معفية بالكامل28.



21

تواجه  التي  التحديات  بين  من  ذلك،  إلى  باإلضافة 
إعداد  أثناء  مقابلتهم  تمت  الذين  المعنية،  األطراف 
الترجمة  أن  العام والخاص،  القطاعين  التقرير من  هذا 
العربية لكلمة »motor cars” مستخدمة أيًضا كترجمة 
المركبات  تتضمن  التي   ”motor vehicles“ لكلمة 
التي تسع لعشرة ركاب أو أكثر وفًقا لترجمة مصطلحات 
غير  الدراية  الحافلت.  تتضمن  التي  المنسق،  النظام 
الوافية بالتعريفات والترجمات تؤدي إلى صعوبة في 
المناقشات واالستشارات بين أصحاب المصلحة في 
في  الصعوبة  عن  فضًل  والخاص،  العام  القطاعين 

التطبيق السريع للوائح. يتضح هذا في جدول.

الجمركية  التعريفات  يضم  الذي   ،1 رقم  جدول 
النظام  )رقم  الكهربائية  الحافلت  على  المفروضة 
النظام  الكهربائية )رقم  المنسق 8702.40( والسيارات 

المنسق 8703.80(.

المستخدمة  األخرى  والمركبات  الحافلت  إعفاء  ُيعد 
في خدمات النقل من التعريفات الجمركية المفروضة 
على الواردات حافًزا الستيعاب السوق وتسريع عملية 
التعلم في مصر فيما يتعلق بشراء أساطيل المركبات 
اآلخر،  الجانب  وعلى  وصيانتها.  وتشغيلها  الكهربائية 
تطبيق  ضرورة  على  الضوء  الحافلت  صانعو  يسلط 
التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات وإجراءات 
الحماية مجدًدا فور الشروع في التصنيع المحلي، الذي 

يمكن تنفيذه تدريجًيا.

          3-4
الوضع الراهن المتعلق بتقبل المركبات 

الكهربائية ونشر استخدامها

الحكومية  الجهات  الهتمام  واضحة  مؤشرات  هناك 
بتجربة تقديم المركبات الكهربائية، حيث يتضح ذلك في 
القرار الذي أصدرته الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة 
الحافلت  من  صغيرة  أساطيل  بشراء  اإلسكندرية 
الكهربائية وتشغيلها. كان ذلك مخطًطا منذ عام 2016 
وقد تم تنفيذه في عام 2019، حيث تم طلب أسطول 
يتضمن 15 حافلة كهربائية، والتي تم تشغيلها اليوم. 
إنشاء  على  جارًيا  العمل  يزال  ال  اآلخر،  الجانب  وعلى 
ال  ذلك  أن  إال  القاهرة،  في  تجريبية  شحن  محطات 
يزال في المراحل التجريبية المبكرة. ومع ذلك، هناك 
)مثل  التعامل  يجب  التي  القضايا  من  كبيرة  مجموعة 
مواقف  وسياسات  التحتية  والبنية  واللوائح  المعايير 
السوق  وتقسيمات  الجمركية  والتعريفات  السيارات 
وما إلى ذلك(، مما يمثل تحدًيا لواضعي الخطط فيما 

يتعلق بنقطة البداية.

لدى  القدرات  تطوير  إلى  ماسة  حاجة  هناك  لذلك، 
التبادل  إلى  الحاجة  عن  فضًل  المعنية،  األطراف 
وعلى  مصر  داخل  والخبرات  للمعلومات  المستمر 
يتطور  الذي  المجال  هذا  لمواكبة  الدولي  المستوى 
لألنشطة  التدريجي  الدمج  مع  بالتوازي  كبيرة،  بسرعة 
الكهربائية  المركبات  بنشر  المتعلقة  المخصصة 

واستخدامها على نطاق واسع.

جدول رقم 1: الرسوم الجمركية على )أ( الحافالت الكهربائية، 40% و)ب( السيارات الكهربائية بالكامل، 0% )باإلنجليزية والعربية( دون أي تغيير 
في عام 2019

8702: Motor vehicles for the trans-
port of ten or more persons, includ-
ing the driver

...

- 8702.40: With only electric motor 
for propulsion

8703: Motor cars and other motor 
vehicles principally designed for the 
transport of persons (other than those 
of heading 8702), including station 
wagons and racing cars

- 8703.80: Other vehicles, with only 
electric motor for propulsion

رقم النظام المنسق والوصف 
]باإلنجليزية[

رقم النظام المنسق والوصف ]بالعربية[ التعريفات 
الجمركية )%(

8702: سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو 
أكثر بما فيهم السائق.

...

- 8702.40: مجهزة فقط بمحرك دفع 
كهربائي.

8703: سيارات ركوب )خاصة( وغيرها من 
العربات السيارة المصممة أساًسا لنقل 

األشخاص )عدا الداخلة في البند 8702(، بما 
في ذلك سيارات »األستيشين« وسيارات 

السباق.

- 8703.80 : سيارات أخرى، مجهزة فقط 
بمحرك دفع كهربائي.

٪40

٪0 
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فيما يتعلق بحاجز اللغة، وبسبب التكنولوجيات الجديدة 
التعليمية  للمواد  احتياج  فهناك  سريًعا،  تتطور  التي 
والدورات  العمل  وورش  المتخصصة  الدورات  )مثل 
ولكن  ذلك(،  إلى  وما  الوعي  نشر  وبرامج  اإللكترونية 
باللغة اإلنجليزية بصورة  النوع من المحتوى متاح  هذا 
ث بانتظام(  أساسية. تعريب المحتوى التعليمي )المحدَّ
نشر  أمام  أخرى  عقبة  هذا  ويمثل  الحدوث.  نادر  أمر 
المركبات  تكنولوجيا  حول  والتحديثات  المعلومات 
السياسات  حول  الصلة  ذات  والموضوعات  الكهربائية 
نشرها  من  ذلك  يحد  كما  ذلك،  إلى  وما  واللوائح 
ووسائل  والجامعات  الحكومية  الهيئات  في  بسهولة 

اإلعلم.
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الطبيعي  الغاز  لوضع  المتبعة  الخطوات 

المضغوط في المنظور الصحيح

الكبيرة  االكتشافات  ومع  األخيرة،  األعوام  في 
الحتياطات الغاز الطبيعي في مصر بالتحديد في البحر 
كبيًرا.  تحواًل  الطاقة  قطاع  شهد  المتوسط،  األبيض 
الطبيعي  الغاز  الذاتي من  االكتفاء  فقد حققت مصر 
مليار   6,6 إنتاجها  متوسط  بلغ  حيث   ،2018 عام  في 
االحتياجات  إجمالي  تلبية  عن  أسفر  مما  مكعب،  قدم 

المحلية.
االحتياجات  لتلبية  الواردات  على  الكبير  للعتماد  نظًرا 
إلى  الحكومة  تسعى  السوالر،  وقود  من  المحلية 
اغتنام أي فرصة متاحة الستخدام الغاز الطبيعي بداًل 

من وقود السوالر حيثما أمكن، بما في ذلك النقل.

لجنة  تكوين  تم   ،2018 ديسمبر  إلى  أكتوبر  من  بدًءا 
التحول،  تنفيذ هذا  بغرض  استراتيجية  لوضع  وطنيةت 
إللزام  الممكنة  السياسات  مناقشة  تتضمن  بحيث 
جميع سيارات األجرة »التاكسي والميكروباص )خدمات 
النقل ذات الملكية الخاصة التي تتسع لعدد 14 راكًبا( 
طبيعي مضغوط  )غاز  الوقود  ثنائي  نظام  باستخدام 
تهدف  وسوالر(.  مضغوط  طبيعي  غاز  أو  وبنزين، 
سيارة   141,000 نحو  استهداف  إلى  السياسة  هذه 
يزالون  ال  الذين  ميكروباص  و98,500  “تاكسي”  أجرة 
وسوالر(،  )بنزين  التقليدي  الوقود  على  يعتمدون 
مع األخذ في االعتبار بدائل المركبات الكهربائية على 

المدى البعيد.

من الخطط التالية التي تتم دراستها هي نشر استخدام 
النقل العامة،  الغاز الطبيعي المضغوط في حافلت 
باإلضافة إلى خطط استبدال نسبة كبيرة من األساطيل 
هذه  تأثير  فإن  ذلك،  ومع  بالسوالر.  تعمل  التي 
زيادة  في  يتمثل  تحدًيا  يواجه  واإلجراءات  السياسات 
استهلك السوالر والبنزين سنوًيا، فضًل عن الوقت 
استهالك  زيادة  في  فاالستمرار  لتنفيذها.  اللزم 
وقود السوالر سيطغى على تأثير البدائل األخرى ذات 
أو  المضغوط  الطبيعي  الغاز  مثل  البطيء  االنتشار 
المركبات الكهربائية. ومع ذلك، إذا تم وضع سياسات 
داعمة وكافية للحد من هذا االستهلك، فيمكن تفادي 

هذا السيناريو.

       5-4
تلوث  أزمة  تعالج  لن  الكهربائية  المركبات 
تحديد  في  يكمن  الحل  إن  بل  الهواء، 

مواصفات وقود السوالر 

وقود  استهلك  زيادة  في  المتمثلة  التحديات  تتضح 
حول  حديثة  دراسة  في  المنخفضة  وجودته  السوالر 
تحسينات المصافي، حيث تسلط الضوء على المخاطر 
على  تؤثر  التي  والتكاليف  العامة  الصحة  تهدد  التي 
االقتصاد30.مع االفتراضات المتحفظة بزيادة استهلك 
وقود السوالر والتحسينات المتوقعة في المصافي 
الكبريت  نسبة  تظل  أن  يجب   ،2030 عام  حلول  وحتى 
في وقود السوالر في مصر أعلى من النسبة المحددة 
في المعايير الدولية الشائعة بمعدل 100 مرة. ولذلك، 

فإن األولوية لجودة الوقود.

أما فيما يتعلق بتلوث الهواء، فقد وجد أن تحديد 
في  السوالر  بوقود  الخاصة  األمان  مواصفات 
إجراءات  أي  قبل  األولويات  رأس  على  يقع  مصر 
األقل  النظيفة  التكنولوجيات  مثل  أخرى  تدخل 
المركبات  أو  الكهربائية  المركبات  سواء  ا  انتشاراً

التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.

نظًرا النخفاض جودة وقود السوالر، فل يمكن تطبيق 
السوالر  بحافلت  الخاصة  العالية  األوروبية  المعايير 
معالجة  أجهزة  استخدام  أيًضا  يمكن  وال  مصر  في 
از(. لذلك يوجد  العوادم )الكبريت هو سام للعامل الحفَّ
ر المناخي  عدم اتساق في السياسات التي تعالج التغيُّ
الترويج  يتم  حيث  النقل،  قطاع  في  الهواء  وتلوث 
للمركبات الكهربائية على أنها تكنولوجيات نظيفة، إال 

أن أزمة جودة وقود السوالر لم ُتعالج بعد.
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ذات  والمناطق  المركزية  التجارية  المنطقة 

األهمية التاريخية والثقافية

وتشجيع  الزحام،  بتقليل  الخاصة  السياسات  طرح  تم 
في  المحلي  الهواء  تلوث  وتقليل  المشاة،  أماكن 
فترة  منذ  للنقاش  والحضاري  التاريخي  التراث  مواقع 
التخطيط في مصر،  طويلة بين الجهات القائمة على 
مع بعض المحاوالت السابقة لتشجيع التنقل الكهربائي 
في المواقع التاريخية في القاهرة31 واألقصر32. ولكن 
مستدام  تنقل  خطة  من  جزًءا  المبادرات  هذه  تكن  لم 
ترتبط  وال  وتقييمها،  متابعتها  تم  ما  ونادًرا  متكاملة، 
المركبات  حظر  أو  لتقليل  إجراءات  بأي  واضح  بشكل 
الكثيفة.  ورغم ذلك، تجسيًدا لتحسن  ذات االنبعاثات 
مستوى الوعي بشأن مبادئ المدن المستدامة، يوجد 
بعض المظاهر التي تشير إلى تنفيذ تصميم الشوارع 
البلد  وسط  في  المستدام  والتنقل  المستدامة 
بالقاهرة، مثل األماكن التي تم تمهيدها للمشاة في 
الشوارع والتي كانت ناجحة، فضًل عن إعداد مسارات 
الدراجات الهوائية وأنظمة مشاركة الدراجات الهوائية. 
النشاط األخير هو جزء من األنشطة التي يتبناها برنامج 

تضم اللجنة ممثلين عن جميع الجهات الحكومية المعنية وخبراء خارجيين، منهم مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا. ت  
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مع  بالتعاون  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم 
الجهات الحكومية المعنية. تشتهر منطقة وسط البلد 
بالقاهرة منذ زمن بعيد باالزدحام المروري، ولكن بداًل 
من توجه الجهات الحكومية إلى توسيع الشوارع، فقد 
استدامة، فبدأت  أكثر  بدائل  بوجود  وعًيا  أكثر  أصبحت 
تمهيد الطرق للمشاة وركاب الدراجات الهوائية لتشجيع 
الناس على التوقف عن االعتماد على السيارات في 
المدن  في  حياتهم  جودة  وتحسين  اليومية  حياتهم 
المركبات  حركة  تراقب  التي  الصارمة  اللوائح  وتطبيق 
وصفها. يمكن أن يساهم هذا الوعي المبكر في تيسير 
المستدام  التنقل  تتيح  التي  التدخل  إجراءات  تطبيق 

مثل خيارات التنقل الكهربائي المتناهي الصغر.
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البنية التحتية للشحن

خلل عام 2019، تخطت نقاط الشحن التي تم تركيبها 
وهي   ،)1 الشكل  )انظر  شحن  نقطة   100 مصر  في 
الشركة  أثبتت  المتناوب.  التيار  شواحن  األرجح  على 
إيجيبت حضوًرا ملحوًظا من  ريفولتا  الناشئة  المصرية 
خلل تعاونها مع شركة توزيع الوقود المملوكة للدولة 
وطنية(  باسم  )والمعروفة  للبترول  الوطنية  الشركة 
في  الكهربائية  السيارات  لشحن  محطات  إلنشاء 
محطات الغاز الخاصة بها. تم افتتاح أول محطة من هذا 
اختبار محطات  أيًضا  بينما تم  النوع في فبراير 2018، 
شحن تجريبية في عدد محدود من أماكن العمل ومراكز 
التطبيق«،  خلل  من  »التعلم  منهج  وباتباع  التسوق. 
خلل  شحن  محطة   300 تشغيل  إلى  الشركة  تتطلع 

تقديم  إلى  الرامية  إلى خططها  باإلضافة  عام 2020، 
خدمات ما بعد البيع للمركبات الكهربائية ونشر خدمات 
سيارات األجرة الكهربائية. من أهم التحديات المتوقعة 
نقص اللوائح واإلجراءات اإلدارية اللزمة لتيسير ملكية 
التحديات  عن  فضًل  وترخيصها،  الكهربائية  المركبات 
التي تتعلق بالبيئة التنظيمية وخطة التعريفة الجمركية 

التي سيتم تطبيقها.
هي  المجال  هذا  في  األخرى  النشطة  األطراف  من 
الشركة المصرية انفنيتي-إي التي تعمل على إنشاء 
رة  نقاط الشحن في محطات الغاز وأحياء سكنية ُمسوَّ
بطريقة معينة. تضع أيًضا المجتمعات الحضرية الجديدة 
في اعتبارها البنية التحتية للشحن في مراحل اإلنشاء 

المبكرة مثل الخطط الخاصة بالعاصمة اإلدارية 
الجديدة كما سيرد في القسم التالي.
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المدن الجديدة

باإلرادة  باالستعانة  حاسمة  خطوات  الحكومة  اتخذت 
السياسية لتعزيز التنقل الكهربائي في مصر، بينما ال 
تزال بعض عناصر االستدامة األخرى قيد اإلعداد مثل 
تمهيد الطرق للمشاة وركوب الدراجات الهوائية، التي 

تتطلب مراعاة مبادئ تنمية المقياس البشري.

أما فيما يتعلق بالبنية التحتية للشحن، فينصب التركيز 
على دمج البنية التحتية في المدن الجديدة وبالتحديد 
إلى  ذلك  يهدف  الجديدة.  اإلدارية  العاصمة  في 
ضمان تصميم المدن الجديدة بحيث تواكب التغييرات 

الشكل 9: شارع ممهد للمشاة في وسط البلد بالقاهرة مجهز بمقاعد مناسبة وُمظلل ليكون أكثر مناسبة لخيارات التنقل المتناهي الصغر 
المحتمل.
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المستقبلية وتكون مثااًل ألحدث التكنولوجيات، من حيث 
وموافقتها  المستقبلية  صورتها  على  وللحفاظ  األداء 

لمعايير االستدامة.
قدرات  زيادة  مع  بالتزامن  اإلجراءات  هذه  اتخاذ  يتم 
مع  الحافلت،  باألخص  العامة،  النقل  وسائل  وتنوع 
الطبيعي  بالغاز  تعمل  التي  للحافلت  األولوية  إعطاء 
المدن33. بين  الكهربائية  الحديدية  السكك   وكذلك 

في  يتجسد  تحتية  بنية  بإنشاء  الحالي  االهتمام  إن 
الجهود المبذولة في إنشاء العاصمة اإلدارية الجديدة، 
شركة  الدولة،  تديرها  التي  الشركة  تصريحات  إن  حيث 
أنه  إلى  تشير  العمرانية،  للتنمية  اإلدارية  العاصمة 
الشوارع ووجهات  نقاط شحن في  توفير  المخطط  من 
معينة34. ولكن ال تزال الخطة قيد اإلعداد، حيث تهدف 
إلى توفير نقاط شحن عند أعمدة اإلنارة لنشرها على 
وفًقا  وذلك  الحضري،  التكدس  وتخفيف  واسع  نطاق 

لشركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية.

       1-8-4
الجديدة  المدن  تمهيد  تعيق  التي  العوامل 

للمشاة وركوب الدراجات الهوائية

من التحديات التي تعترض التوجهات الحالية في تطوير 
المدن الجديدة هو مواءمة التنقل الكهربائي مع النطاق 

األشمل للمدن المستدامة.
المدن  تصميم  عند  شمولي  منهج  اتباع  من  التأكد 
المستدامة هو أمر ال يزال بحاجة إلى المعالجة نظًرا ألن 

التنمية  يعزز  يزال  ال  مصر  في  الجديدة  المدن  تخطيط 
ذات الكثافة السكانية المنخفضة35. األمر الذي ُيعد مخالًفا 
للمبادئ التي رسخها نظام تخطيط المدن المستدامة منذ 
التركيز واالستخدام  المبادئ  تدعم هذه  بعيد، حيث  زمن 
المختلط لألراضي والبيئات المبنية على المقياس البشري 

ومناسبتها للمشي وركوب الدراجات الهوائية37,36.
وعلى وجه الخصوص، فإن تصميم المدن المستدامة 
المركبات  يناسب  البشري  المقياس  على  القائمة 
الكهربائية الصغيرة إذا تم استخدامها في رحلت الميل 
مشتركة  وسائل  أم  خاصة  مركبات  كانت  سواء  األخير، 
الكهربائية  الهوائية  الكهربائي والدرجات  السكوتر  )مثل 
بداًل من السيارات الكهربائية(، فضًل عن توفير المساحة 

التي تشغلها المركبات الكبيرة.
منخفضة  بكثافة  للمدن  الحالي  التخطيط  أن  ثبت  وقد 
للستدامة  تحدًيا  يشكل  السرعة  عالية  طرق  وشبكات 
البيئية نتيجة للعتماد الهائل على السيارات وعجز السكان 
والزوار عن التكيف مع احتياجات التنقل في المسافات 
التي تستلزم المشي أو ركوب الدراجات الهوائية. لذلك 
فمن المتوقع في هذه الحاالت ارتفاع البصمة الكربونية 
واألثر السلبي على إمكانية العيش في المدينة والبيئة 
الحضرية. ال تقتصر القضايا الشائكة المرتبطة بتحويل 
المساحة العامة على البنية التحتية التي تتيح المشي 
خضراء  مساحات  وإنشاء  الهوائية  الدراجات  وركوب 
بهدف جمالي أو لتحقيق الراحة فحسب، ولكنها تشمل 
الجزيرة  أثر  وتخفيف  الكربونية  االنبعاثات  خفض  أيًضا 
الحرارية وتوفير بيئة مناسبة للحيوانات والحشرات في 
األخرى  اإليجابية  اآلثار  عن  فضًل  الحضرية،  المناطق 

المرتبطة بالمساحات الخضراء.

 الشكل 10: تخطي عدد محطات الشحن 100 نقطة خالل عام 2019 في مصر على تطبيق PlugShare ث  

ث     ُيعد PlugShare تطبيًقا يعتمد على المشاركات المجتمعية يرشد
  المستخدمين إلى مواقع الشحن العامة عبر العالم من خالل االستعانة بالجمهور.
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       9-4
 وضع التوكتوك المثير للجدل

من التحديات التي تعترض وضع اللوائح في حالة المركبات 
التوكتوك  عليه  ما يطلق  الكهربائية هو  العجلت  ثلثية 
الكهربائي. وتتبني وزارة البيئة فكرة أن المركبات ثلثية 
العجلت واحدة من أهم عناصر إجراءات التدخل التجريبية 
التحول  بين  للجمع  كمنهج  الكهربائية  المركبات  لنشر 
أسطول  وتجديد  ناحية  من  الرسمي  للوضع  المستمر 
النقل من ناحية أخرى، مع مواجهة األثر على تلوث الهواء 

في أماكن تجمع تلك المركبات.

في معظم المناطق العمرانية الشعبية، يتيح التوكتوك 
لنسبة كبيرة من السكان الوصول إلى العمل والتعليم 
والرعاية الصحية واألماكن الترفيهية والنشاط التجاري، 
الفقر.  دائرة  من  تخرجهم  لألسر  عمل  فرص  يوفر  كما 
الجماعي  النقل  منها  مختلفة،  استخدامات  للتوكتوك 
األطفال  ويستخدمه  المستخدمين(  من  )للعديد 
إلى  للوصول  الشعبية  العمرانية  المناطق  في  بكثرة 
سكان  نصف  من  أكثر  أن  بالذكر  الجدير  مدارسهم38. 

القاهرة يعيشون في مناطق عمرانية شعبية39.

يتيح هذا النوع من النقل للفئات المستضعفة )مثل كبار 
السن وذوي االحتياجات الخاصة وغيرهم( بديًل مناسًبا 
للمشي، وبالتالي يحقق التمكين البالغ األهمية للكثير 
من القطاعات المهمشة من المجتمع في المناطق غير 
كما  وغير ممهدة.  تكون طرقها ضيقة  التي  المخططة 
المناطق  في  الطوارئ  خدمات  إلى  الوصول  يتيح  أنه 
التي يصعب الوصول إليها، بل إنه في الواقع جزًءا من 
المواليد في مناطق  بين  الوفيات  تقليل معدل  برامج 
تواجه  إليها في صعيد مصر،  الوصول  معينة يصعب 
الحوامل؛  منها  تعاني  صعوبات  الطبية  الرعاية  فيها 
وهو مثال وثيق الصلة على احتياجات الناس وحياتهم41.

 125,000 نحو  وجود  إلى  اإلحصائيات  أحدث  تشير 
المعنية  الجهات  وُتقدر  مصر42،  في  مرخص  توكتوك 
أكثر. ورغم انتشار  بأكثر من 3 مليون أو  العدد الفعلي 
إليها  تنظر  الجهات في مصر  المركبة، فإن بعض  هذه 
بوصفها مصدًرا لإلزعاج بداًل من كونها وسيلة للتعويض 
البيانات  وتفرض  الملباة.  غير  النقل  احتياجات  عن 
النوع من  أجريت على هذا  التي  المحدودة  والدراسات 

ا أمام تقييم تأثير السياسات. وسائل النقل تحديًّ

المجرمين  لتهريب  وسيلة  بوصفه  أحياًنا  إليه  وُينظر 
وتهديد لألمن أو حرفة تجذب األطفال43.

التدخل  إجراءات  تبرر  التي  الشائعة  الحجج  هي  هذه 
الصارمة المطبقة مثل برامج الحظر والتخلص التدريجي 

منه46,45,44.
وعلى الجانب اآلخر، تتجه آراء أخرى إلى دعم اتخاذ إجراءات 
إلدارته بداًل من تطبيق إجراءات المنع، مثلما حدث في 
في  المرتفعة  السكانية  الكثافة  ذات  الدول  من  الكثير 
وسريلنكا  وفيتنام  والهند  إندونيسيا  مثل  آسيا  غرب 
مصر  تواجهها  التي  فالتحديات  ذلك،  ومع  وغيرها47. 
بالقدرات  تتعلق  التي  والمساومات  بالوقائع  مرتبطة 

والكفاءات والموارد اللزمة لتطبيق إجراءات اإلدارة.

تنفيذ  هو  الحالي  الرئيسي  التدخل  إجراء  فإن  واآلن، 
التي  الصغيرة  الشاحنات  استخدام  إلى  تهدف  خطة 
تعمل بالغاز الطبيعي بداًل من التوكتوك48. يرأس قيادة 
عملي  منهج  لتطبيق  سعًيا  الوزراء  رئيس  الخطة  هذه 
الشعبية  العمرانية  المناطق  النقل في  خدمات  لوضع 
النقل.  الغاز في  استخدام  تعزيز  مع  إطار رسمي  في 
الخدمات،  هذه  عن  المتاحة  المعلومات  لنقص  ونظًرا 
حول  مكثفة  دراسات  إجراء  تشجيع  إلى  حاجة  فهناك 
القرار  صناع  لدعم  الرسمية  غير  المواصلت  وسائل 
ومنصفة  نة  ُمحسَّ إجراءات  التخاذ  الخطط  تحسين  في 
اجتماعًيا للتعامل مع التوكتوك والمساعدة في تقييم 

تأثير السياسات.

       1-9-4
ى  لمستو التحول إلى الكهرباء والحلول على  ا

النظامي

العجلت  المركبات ثلثية  باحتمالية تحويل  فيما يتعلق 
النظر  وبغض  بالكهرباء،  التشغيل  إلى  المحركات  ذات 
يبرز  المختلفة،  والمتخصصة  البسيطة  المبادرات  عن 
رة  ُمسوَّ راقية  مدينة  في  جدواه  أثبت  واحد  مشروع 
مطلة على البحر األحمر وهي الجونة. في عام 2018، 
توكتوك  قدمت  سوليكترا  الناشئة  المصرية  الشركة 
كهربائي يعمل ببطاريات ليثيوم ليكون مكمًل ألسطول 

التوكتوك التقليدي الموجود بالفعل في الجونة. 

الشكل 11: توكتوك ُيلبي االحتياجات اليومية المختلفة بتقديم
خدمات التنقل في المناطق العمرانية ذات الكثافة السكانية 

المرتفعة
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واليوم، هناك أسطول مكون من 20 توكتوك كهربائي 
فهو  الشحن  أما  التطبيقات.  طريق  عن  يعمل  بالكامل 
مدعوم جزئًيا عن طريق الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
في محطات شحن متصلة بشبكات، كما يتم استخدام 
نموذج  أن  بالذكر  الجدير  البطاريات.  تبديل  نظام 
لتمكين  المعلومات  تكنولوجيا  دمج  يتضمن  التشغيل 
السائقين  ومراقبة  إدارة  وتحسين  اإللكتروني  الدفع 

والسيارات.

      10-4
آفاق القوارب الكهربائية

ال تزال فكرة استخدام القوارب الكهربائية في مراحلها 
األولى في مصر. ومع ذلك، هناك نموذجان لمحاوالت 
مبكرة تم اإلشارة إليها في أبحاث أجريت حول هذا األمر. 
الشباب،  المصريين  المهندسين  من  فريق  طور  فقد 
تجريبي  قارب  العالي،  التكنولوجي  المعهد  من  بدعم 
عام  ومنذ  الكهروضوئية.  الشمسية  بالطاقة  يعمل 
2018 وحتى اآلن ُتجرى التجارب سعًيا الكتشاف طريقة 
لتشجيع اإلنتاج المحلي واستبدال القوارب التي تعمل 
أجرى  بالجونة،  التقنية  برلين  جامعة  وفي  بالسوالر. 
الباحثون في قسم الطاقة محاولة مبكرة أخرى لتطوير 

قارب كهربائي من خلل تعديل قارب يعمل بالسوالر.
المستقبلية  التطورات  أن  إال  مرضية،  النتائج  كانت 

ستتطلب معالجة الوقت المستغرق، حيث إن التطورات 
ال تزال بطيئة للغاية فيما يتعلق بأداء القارب المعدل/
تزال  وال  المحاولة،  نجحت  فقد  ذلك،  ومع  المستبدل. 
الخطط المستقبلية موضع مناقشة لتعزيز هذه الفكرة 

التجريبية )انظر الشكل 13(. 

استيراد  صعوبة  هي  الشائعة  التحديات  من  واحدة 
القطع )مثل المروحة( حيث إنها من األجزاء غير المتعارف 
عليها بين الجهات المختلفة. من التحديات األخرى اختيار 
الوزن  بين  بالمفاضلة  قرار  واتخاذ  البطارية،  تكنولوجيا 
والنفقات، وضمان التشغيل والسرعة المناسبة. لذلك، 
التقدير  من  المزيد  النموذجية  المبادرات  هذه  تتطلب 

والدعم على نطاق واسع لتيسير تطويرها.

       11-4
اإلنتاج المحلي والمنافسة

المحلي  اإلنتاج  تعزيز  تعيق  التي  التحديات  ضمن  من 
االبتكارات  دعم  بين  التوازن  تحقيق  هو  مصر  في 
المحلية )مثل الباحثين ورواد األعمال الشباب وغيرهم( 
قطاع  في  الكبيرة  االستثمارات  ودعم  ناحية،  من 
ناحية أخرى )مثل الشراكات االستراتيجية  السيارات من 

عي المعدات األصلية(. مع ُمصنِّ

الشكل 12: إطالق أول 20 توكتوك كهربائي بالكامل في الجونة عام 2018 يعملون حتى اآلن بحلول مختلفة على المستوى النظامي 
)ليس فقط على مستوى المركبة( لتقديم خدمات النقل
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مذكرة  مرسيدس-بنز  شركة  وقعت   ،2018 يونيو  في 
لتجميع  خطط  لوضع  المصرية  الحكومة  مع  تفاهم 
من  محلي49.  شريك  مع  مصر  في  الركاب  سيارات 
السيارات في مصر مجدًدا،  أن يؤدي تجميع  المتوقع 
من  تطورات  إلى  سنوات،   4 لمدة  دام  توقف  بعد 
ضمنها تصميم خطوط إنتاج مرنة إلتاحة إمكانية تجميع 
الحكومة  تعرب  ما  وهو  أيًضا،  الكهربائية  السيارات 
المتوقعة  التطورات  ومن  به.  اهتمامها  عن  المصرية 
الدولة،  مستوى  على  الموزعين  شبكة  توسيع  أيًضا 
مما ينتج عنه مركز لوجستي في المنطقة االقتصادية 

لقناة السويس وإنشاء مركز تدريبي50.

من الفرص المستقبلية األخرى المتاحة لإلنتاج المحلي 
هي الخطط التي وضعتها شركات ألمانية مثل شركة 
زي إف )ZF( والشركة الناشئة إي-تروفيت التي تدرس 
بالكهرباء  تعمل  لكي  السوالر  حافلت  تعديل  إمكانية 
العامة في  النقل  بالشراكة مع جهات  بالكامل، وذلك 
فإن شركة صناعة وسائل  ذلك،  إلى  باإلضافة  مصر. 
حافلت  إنتاج  إمكانية  أيًضا  تدرس  المصرية  النقل 
بالغاز  تعمل  حافلت  تصنيع  عن  فضًل  كهربائية، 
الطبيعي المضغوط في السوق المحلي في الوقت 
بالفعل  النقل  وسائل  صناعة  شركة  ر  ُتصدِّ الحالي. 
الدول، حيث  العديد من  إلى  بالسوالر  حافلت تعمل 
على  قدرتها  إلى  يشير  مما  يورو-6،  معيار  ُتلبي 
االلتزام بالمعايير األوروبية. من التحديات الرئيسية مع 
السوق والتأكد من وضع  الطلب في  ذلك هو توفير 
الجائر من  التسعير  الحماية من  لتوفير  اللزمة  اللوائح 

جانب المنافسين األجانب.

إعدادها  يتم  أخرى  خطط  هناك  ذلك،  إلى  باإلضافة 
كما تشير الزيارات المتبادلة والتوقيعات على مذكرات 
التفاهم واالتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، كما 
بدراسة  تبادر  الخاص  القطاع  المعنية من  األطراف  أن 

الفرص والدخول بمستويات مختلفة من االلتزام52,51 .

وفي هذا الشأن، من الخطوات البارزة التي تم اتخاذها 
هي توقيع اتفاقية أثناء زيارة الرئيس المصري والوفد 

الوزاري المصاحب له للصين على هامش منتدى الحزام 
والطريق الذي ُعِقد في أبريل 2019. من أبرز ما تم في 
ووزارة  الحربي  اإلنتاج  وزارة  إشراف  هو  الزيارات  هذه 
حافلت  إلنتاج  اتفاقية  توقيع  على  والصناعة  التجارة 
بين  االتفاقية  هذه  أبرمت  حيث  مصر،  في  كهربائية 
مصنع 200 الحربي التابع لوزارة اإلنتاج الحربي والشركة 
الصينية فوتون للسيارات. تهدف هذه االتفاقية إلى 
إرساء األساس لخطط تحسين مرافق مصنع 200 الحربي 
للتمكن من التعاون في إنتاج الحافلت الكهربائية، على 
أن يتم تصنيع 200 وحدة سنوًيا بمكونات محلية بنسبة 
45٪، وإنتاج 2000 حافلة في غضون 4 سنوات55,54,53. 
كما أجريت مناقشات أخرى متتابعة بين شركات صينية 
أخرى ووزارة اإلنتاج الحربي للبحث عن فرص للستفادة 
الجهات  بها  تتمتع  التي  الهائلة  اإلنتاج  قدرة  من 
والسياسات  السياسية  واإلرادة  مصر  في  العسكرية 
إنتاج  إمكانية  أيًضا  األخرى  الخطط  وتشمل  الداعمة56. 
البطية  المركبات  بدًءا من  سيارات صغيرة في مصر، 
إنتاج  إلى   ”e-motion“ باسم  مؤخًرا  ظهرت  التي 
العامة  الطرق  في  الستخدامها  الصغيرة  السيارات 

وفًقا للخطط المستقبلية58,57.
أيًضا على توقيع مذكرة  الحربي  أشرفت وزارة اإلنتاج 
التابعة  الحربي  الوطنية لإلنتاج  المنظمة  التفاهم بين 
للوزارة وشركة السيارات الصينية جيلي، وذلك نقًل عن 
العامة للستعلمات في مصر. تهدف مذكرة  الهيئة 
ودعم  التكنولوجيا  نقل  لتعزيز  التعاون  إلى  التفاهم 
قدرات  باستخدام  الكهربائية  للمركبات  المحلي  اإلنتاج 
تتماشى  الحربي.  لإلنتاج  الوطنية  المنظمة  مصانع 
المركبات  إلنتاج  الوطنية  االستراتيجية  مع  األنشطة 

الكهربائية التي وضعتها وزارة اإلنتاج الحربي.

باإلضافة إلى ذلك، تسعى وزارة قطاع األعمال العام 
صينية  تصنيع  شركات  مع  شراكات  في  الدخول  إلى 
تتمتع  التي  الحالية  القدرات  من  للستفادة  بارزة 
الشركة  وكذلك  السياراتج  لصناعة  نصر  شركة  بها 
الهندسية المصرية لصناعة السيارات، كما يتضح من 
لمصنعي  الصينية  الرابطة  بين  المستمرة  المباحثات 
وُتعد  البلدين61,60.  بين  المتبادلة  والزيارات  السيارات 

الشكل 13 نماذج للمبادرين الذين طوروا وقدموا مفهوم القوارب الكهربائية في مصر: )أ( مبادرة ريادية بدعم من المعهد التكنولوجي العالي 
منذ بداية عام 2018 )الصورة على اليمين( )ب( القارب الكهربائي المعدل بدعم من جامعة برلين التقنية بالجونة في شتاء 2019/2018 )الصورة 

على اليسار(.
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الجهات  للدولةح من  المملوكة  للتصنيع  العربية  الهيئة 
الرئيسية المعنية التي تمتلك القدرة على اإلنتاج62.

إلرساء  شاملة  وطنية  استراتيجية  وضع  بعد  يتم  لم 
أسس اإلنتاج المحلي في هذا القطاع بالتحديد. ومع 
ذلك، تعمل وزارة التجارة والصناعة، في نطاق أشمل، 
مع  كبيرة  بدرجة  المحلي  التصنيع  خطة  تطوير  على 
التكنولوجيات المحددة المناسبة للقدرات  التركيز على 

والكفاءات الحالية في مصر.

       12-4
األطراف المعنيون الرئيسيون

المعني  الرئيسي  الطرف  هي  الحربي  اإلنتاج  وزارة 
الكهربائية،  للمركبات  المحلي  التصنيع  تطوير  بقيادة 
المحلي  السوق  متطلبات  تلبية  إلى  تسعى  حيث 
واستبدال أسطول النقل الحالي بالكامل وأخيًرا تصدير 

المركبات الكهربائية.

الطرف  هي  البيئة  وزارة  ُتعد  اآلخر،  الجانب  وعلى 
المركبات  تقديم  عن  والمسؤول  المعني  الرئيسي 
الكهربائية كإجراء يهدف إلى الحفاظ على المناخ، وذلك 
عن طريق ذراعها التنفيذي جهاز شؤون البيئة المصري 
قة ومضيف محتمل للبرامج التجريبية.  بصفته جهة ُمنسِّ
سُتكلف  التي  المسؤوليات  بعد  ُتحسم  لم  ولكن، 
لألجندة  وفًقا  ذلك  يتفاوت  اليوم.  حتى  جهة  كل  بها 
الوطنية، وإذا كان االهتمام بتقديم التنقل الكهربائي 
الهواء،  وتلوث  بالمناخ  أساسًيا  ارتباًطا  مرتبط  باعتباره 
بالتطوير  مرتبط  أو  التقرير،  هذا  في  موضح  هو  كما 
الصناعي أو المدن المستدامة أو النقل المستدام أو 

تطوير الشبكات الذكية وما إلى ذلك.

والطاقة  الكهرباء  وزارة  مع  الحًقا  التنسيق  من  البد 
)وهيئة  الكهربائية  للطاقة  مورًدا  بصفتها  المتجددة 
الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لها(، ووزارة الداخلية 
ووزارة  المركبات،  وتسجيل  بترخيص  يتعلق  فيما 
الرسوم  لتنظيم  لها  التابعة  الجمارك  المالية ومصلحة 
المعايير  لوضع  والصناعة  التجارة  ووزارة  الجمركية، 
من  الواردات  على  والموافقة  المواصفات  ومراقبة 
)والتصنيع  اإلمداد  ومعدات  الكهربائية  المركبات 
للرقابة على  العامة  الهيئة  المحتمل( وذلك من خلل 
المصرية  والهيئة  لها،  التابعة  والواردات  الصادرات 
وهيئة  اإلسكان(  ووزارة  والجودة،  للمواصفات  العامة 
)للتخطيط  لها  التابعة  الجديدة  العمرانية  المجتمعات 

العمراني المستدام(.

بينما  والتخطيط،  التنظيم  عن  مسؤولة  النقل  وزارة 
توجد هيئات تشغيلية لإلشراف على أساطيل مركبات 
النقل العام وتشغيلها على مستوى المحافظات في 
المدن الكبرى: هيئة النقل العام في القاهرة، والهيئة 

العامة لنقل الركاب في محافظة اإلسكندرية.

المدن  في  عديدة  جهات  هناك  ذلك،  إلى  باإلضافة 
كجزء من ممارسة  جذري  تغيير  تحقيق  يمكنها  الجديدة 

العمرانية  المجتمعات  تطوير  مجال  في  سلطتها 
العمرانية  المجتمعات  هيئة  تشرف  حيث  الجديدة، 
الدفاع  بوزارة  الوطنية  المشروعات  وإدارة  الجديدة، 
إنشاؤها  يتم  التي  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  على 

شرق القاهرة.

من العناصر المؤثرة األخرى اتحادات صناعة السيارات، 
وعلى رأسها مجلس معلومات سوق السيارات ورابطة 
المصرية  والرابطة  المصرية  السيارات  مصنعي 
الصناعات  واتحاد  للسيارات  المغذية  للصناعات 
المصرية )وعلى وجه الخصوص شعبة صناعة وسائل 
هم  هؤالء  الهندسية(.  الصناعات  غرفة  في  النقل 
أصحاب المصلحة الذين يعبرون عن مخاوف وتطلعات 
وخلق فرص  النمو  لتحقيق  ويسعون  السيارات  قطاع 

العمل وزيادة اإلنتاج المحلي.

من ناحية البحث والتطوير، أظهرت مدينة زويل للعلوم 
والتكنولوجيا العديد من النماذج لمشاريع مقامة حديًثا 
وتحقيق  الكهربائية  المركبات  تطوير  بغية  مصر  في 
اختراع  ذلك  في  بما  المتجددة،  الطاقة  مصادر  تكامل 
تزال  ال  الكفاءة.  عالي   DC/DC لمحول  جديد  عالمي 
وقطع  الكهربائية  المركبات  إلنتاج  الداعمة  األنشطة 
معدات اإلمداد جارية، بما في ذلك مطابقة المكونات 
بالتعاون   )IEC( التقنية  الكهربائية  اللجنة  لمعايير 
والخاص  العام  القطاعين  من  المعنية  األطراف  مع 
على  المحلية  القدرة  توفر  يثبت  مما  واألكاديميين، 
االبتكار وااللتزام بالجودة. وبالمثل، تسعى جامعة عين 
شمس إلى تبوأ مكانة ضمن قادة تطوير الكفاءات في 
مجال المركبات الكهربائية، فمن أبرز إنجازاتها في هذا 
الكهربائية  للسيارات  ناجح  سباق  تنظيم  هو  المضمار 
في أكتوبر 2019 بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

ألنشطة  مسارات  أربعة  القاهرة  جامعة  في  يوجد 
التنقل الكهربائي: برنامج تعليمي يتكون من مسابقات 
الدراجات  لتطوير  ومسار  تجريبية؛  كهربائية  لمركبات 
والشواحن  المحوالت  تطوير  ذلك  في  بما  الكهربائية 
إنشاء  إلى  أدى  )مما  والكهروضوئية  التقليدية 
شركتين(؛ ومسار للتريسكل ومسار مخصص للمركبات 
ثلثية العجلت )التوكتوك الكهربائي(؛ ومسار لتطوير 
تقوم  وبالمثل  الكهربائية،  الركاب  سيارات  مكونات 
جامعة عين شمس بتطوير القدرات الفنية في تطوير 

مكونات المركبات الكهربائية والتدريب.

الداعمة  الجهات  تشارك  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
الرئيسية حاليًا في تقديم المساعدة، منها:

•  )EBRD( البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
ودراسة  الكهربائي  التنقل  استراتيجية  أطلق  الذي 
خطوة  يمثل  مما   ،2018 عام  أواخر  في  السوق 
أساسية  خطة  وضع  مسيرة  في  أولى  أساسية 
والبرامج  والخطط،  السياسات  بشأن  ومقترح 
مة واللزمة لتدشين القطاع. ومن المتوقع  الُمَقيَّ

الكشف عن نتائج الدراسة في العام التالي.
للطاقات  • المشتركة  األلمانية  المصرية  اللجنة 

عة للمركبات.          ج     نصر هي شركة مصرية مملوكة للدولة تم تأسيسها عام 1960 وهي أول شركة عربية ُمصنِّ
الهيئة العربية للتصنيع هي مؤسسة مملوكة للدولة تم تأسيسها عام 1975، تعمل بشكل أساسي في الصناعة الحربية، وُيديرها لجنة عليا   ح 

يرأسها رئيس مصر.  
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 )JCEEE( البيئة  وحماية  الطاقة  وكفاءة  المتجددة 
للسيارات  جاهزية مصر  رصد  بدور  تضطلع  وهي 
الكهربائية، وسوف تستمر في هذه العملية بمزيد 
القادمة  سنوات  األربع  فترة  خلل  التعمق  من 
هذا  إلى  وُينظر   .2019 عام  من  بدًءا  التعاون  من 
القطاع في الوقت الحالي على أنه يحظى بحوافز 
لتبرير االستثمار  كافية  تعتبر غير  سياسية، ولكنها 
منهجية  دراسة  بإجراء  وُيوَصى  القطاع،  هذا  في 
بما  به،  الخاصة  القيمة  وسلسلة  القطاع  لهذا 
التكاليف والفوائد واآلثار. وفي  دراسة  في ذلك 
عام 2019، تم إجراء دراسة تتناول تقييم آثار دمج 

المركبات الكهربائية في قطاع الكهرباء المصري.

        13-4
التحديات والفرص

انتشار  تدعم  مصر  في  الفرص  من  العديد  هناك 
استخدام المركبات الكهربائية، وهي:

الحضرية . 1 البيئة  تتسم  الحضرية:  المناطق  كثافة 
في المدن المصرية بالكثافة المرتفعة، مما يحبذ 
التكاليف  ويقلل  الكهربائية،  المركبات  استخدام 
والمساحة  التحتية  للبنية  اللزمة  االستثمارية 

الخاصة بمحطات الوقود.

المتكرر . 2 والوقوف  )السير  المرورية  الحركة  طبيعة 
في الزحام(: قيادة السيارات في المدن المصرية 
المتكرر، وهو أمر متعلق  بالبطء والوقوف  تتسم 
بالزحام والكثافة المرتفعة للمناطق الحضرية. ُيزيد 
هذا األمر من المزايا النسبية الستخدام المركبات 
هذا  في  التقليدية  بالمركبات  مقارنة  الكهربائية 
بدورات  تتسم  أخرى  بسياقات  مقارنة  السيناريو 

قيادة سلسة واستخدام كبير للطرق السريعة.

مع . 3 الكهرباء  شبكة  انبعاثات  معامل  انخفاض 
الكهرباء  توليد  ومحطات  النووية،  الطاقة  إدخال 
التي تستخدم توربينات الغاز ذات الدورة المركبة، 
والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة: 
شبكة  انبعاثات  معدل  ينخفض  أن  المتوقع  من 
الكهرباء مع مرور الوقت )متوسط االنبعاثات لكل 
كيلو وات-ساعة من الكهرباء( مع التوسع المرتقب 
في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، فضًل 
عن محطات توليد الكهرباء األكثر كفاءة التي تعمل 
بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة، مما يعد بمزيد 
استخدام  نتيجة  االنبعاثات  في  االنخفاض  من 
التقليدية  بالمركبات  مقارنة  الكهربائية  المركبات 
أو محطات توليد الكهرباء ذات االستخدام الكثيف 

للكربون.

هناك . 4 والخاص:  العام  القطاعين  من  االهتمام 
التدخل  وإجراءات  المبادرات  من  العديد  بالفعل 

اإليجابية التي يمكن تنسيقها ودعمها:

في  • المتمثلة  الحكومية  الجهات  مشاركة 
الكهربائية،  للمركبات  الجمركي  اإلعفاء 
قانون  في  الكهربائية  بالمركبات  واالعتراف 
لعمر  حد  ووضع  المرتقب،  الجديد  المرور 
تجديد  لتشجيع  العامة  المواصلت  مركبات 
األخيرة  البارزة  واالتفاقية  النقل،  أسطول 

لشراء حافلت كهربائية في االسكندرية.
في  • الواضحة  الخاص  القطاع  مشاركة 

السيارات  من  للعديد  المبدئية  المبيعات 
للموجة  الكهربائية  والدراجات  الكهربائية 
حشد  عن  فضًل  المستهلكين،  من  األولى 
واالعتراف  اللوائح  تطوير  أجل  من  الدعم 
بالمركبات الكهربائية، ومؤخًرا السماح بتركيب 

محطات شحن تجريبية.

الخبرة المؤسسية في خطط الحوافز المشابهة: . 5
المركبات  واستبدال  تخريد  خطط  من  العديد 
)التاكسي والحافلت التي تعمل بالغاز الطبيعي 
األشواط(  رباعية  البخارية  والدراجات  المضغوط، 
خبرة  وجود  إلى  يشير  مما  بالفعل،  مطبقة 
مؤسسية ملئمة ومعرفة بالبرامج وخطط الحوافز 

ذات الصلة.

مع . 6 للتعامل  حلول  لدعم  السياسية  اإلرادة  
األولوية  الحكومة  تعطي  السوالر:  استهالك 
وجه  على  السوالر  وقود  استهلك  لتقليل 
الخصوص كأمر ُملح، العتبارات مالية )بسبب ارتفاع 
بالبنزين(  مقارنة  الواردات  على  االعتماد  نسبة 
العامة  والصحة  بالبيئة  تتعلق  العتبارات  وأيضا 
الكبريت(  لمحتوى  الخطرة  المستويات  )بسبب 
فضًل عن األثر المترتب على أداء المركبة وكفاءتها.

على الجانب اآلخر، أهم التحديات التي تواجه انطلق 
بيئة  توفير  في  بالتأخر  تتعلق  مصر  في  القطاع 
على  الملئم،  التنظيمي  الداعمة واإلطار  السياسات 
الموارد  إلى  باإلضافة  التطوير،  قيد  كونها  الرغم من 
التي  األخرى  المنافسة  واألولويات  المحدودة  المالية 

تشغل األجندة الوطنية للتنمية.

المرتبطة  المعتادة  العقبات  من  العديد  أيضًا  هناك 
حول  الشكوك  مثل  حديثة،  تكنولوجيا  أي  بتقديم 
القانونية  والمتطلبات  والمالية،  الفنية  الجدوى 
والتنظيمية المسبقة، واستجابة السوق، والتأثير على 
كما  ذلك.  إلى  وما  المحلية  والصناعة  العمل  فرص 
توجد العديد من التحديات الخاصة بتكنولوجيا المركبات 
المركبات  حالة  في  الخصوص.  وجه  على  الكهربائية 
شبكة  على  بالتأثير  الشكوك  هذه  تتعلق  الكهربائية، 
للسوق(،  النطاق  واسع  االختراق  حالة  )في  الكهرباء 
ووسائل  العمراني  بالتخطيط  الخاصة  المترتبة  واآلثار 
أماكن  لنقص  )نظًرا  الشقق  سكان  احتياجات  تغطية 
مصر(،  في  السكنية  الشوارع  في  السيارات  إيقاف 
والشكوك حول عمر البطارية وأداءها في األجواء الحارة 

وما إلى ذلك.
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أهم  من  والمركبات  الوقود  حول  البيانات  توفر 
التحديات على الساحة. على سبيل المثال، من األمور 
البيانات  هي  أنظف  لمركبات  التخطيط  في  المبهمة 
المواصلت  في  المستخدمة  المركبات  إجمالي  حول 
غير الرسمية، كالتوكتوك والحافلت التي تتسع لتسعة 
والطرق  وعددها،  المركبات  )نوع  ذلك  إلى  وما  ركاب 
العمل،  وفرص  الوقود،  واستهلك  تسلكها،  التي 
يتطلب  ما  ذلك(، وهو  إلى  االجتماعية وما  والجوانب 
اللزمة  المعلومات  لتوفير  متخصصة  أولية  دراسات 
كما سييسر  التخطيط63.  على  والقائمين  القرار  لصناع 

ذلك االنتقال بهذا القطاع نحو اإلطار الرسمي.

إلى  اإلشارة  تجدر  المتنوعة،  التحديات  هذه  لمواجهة 
التكنولوجيا الجديدة ذات الطبيعة المشابهة  أن أنماط 
من  بمساعدة  سابًقا  مصر  في  تقديمها  تم  ما  غالًبا 
المبدئية  المرحلة  لدعم  الدولية  التنمية  منظمات 
الخبرات.  لتبادل  فرص  وتوفير  السوق،  اختراق  من 
والطاقة  ليد،  إضاءة  تقديم  السابقة  األمثلة  تتضمن 
الشمسية، وطاقة الرياح، والمركبات التي تعمل بالغاز 
في  الداعم،  المنهج  هذا  ُيعد  المضغوط.  الطبيعي 
وضرورًيا  ُمفضًل  التطوير،  من  الحالية  المرحلة  ضوء 
)خاصة فيما يتعلق بالدراسات المبدئية، وبناء القدرات، 
والمشروعات التجريبية، وتيسير الحصول على التمويل 
مجال  في  التوجيه  مع  جنب  إلى  جنًبا  ذلك(  إلى  وما 
المطلوبة،  والتنظيمية  القانونية  المتطلبات  تطوير 
ودراسات الجدوى الخاصة بالعديد من إجراءات التدخل.



31

       5
التوصيات

التالية مع رؤية طويلة المدى في  التوصيات  تتوافق 
مجال نشر استخدام المركبات الكهربائية في مصر فيما 
المحلي  اإلنتاج  إلى  وصواًل  السوق،  باختراق  يتعلق 
والتنافسية،  االقتصادي  النمو  تعزيز  بهدف  المأمول 
وتكاليف  الطاقة  في  والتوفير  البيئية،  واالستدامة 
الوقود، ودمج المركبات الكهربائية في النطاق األوسع 

للتنقل المستدام والمدن الصالحة للعيش.

وفًقا  التالية  التوصيات  تأتي  المنطلق،  هذا  ومن 
لألولوية:

الكهربائية  • المركبات  قبل  السوالر  وقود  معايير 
بشأن  جادين  كنا  إذا  المضغوط  الطبيعي  والغاز 
تتيحها  التي  الفرص  الهواء. رغم  تلوث  معالجة 
تزال  البيئة، فل  للحفاظ على  الكهربائية  المركبات 
مسألة معالجة تلوث الهواء تعتمد اعتماًدا أساسًيا 
ُيشار  والتي  السوالر،  وقود  جودة  أزمة  حل  على 
إليها بوصفها »المشكلة التي يتحاشاها الجميع«. 
السوالر  لوقود  مواصفات  بوضع  يوصى  لذلك 
اآلمن وتطبيقها، بحيث من المتطلبات األساسية 
التي تجعل من التنقل الكهربائي حًل لتحسين جودة 
المناخ  ملوثات  تأثير  من  ذلك  يخفف  كما  الهواء. 
الكامل  غير  االحتراق  عن  الناجمة  العمر  قصيرة 
للوقود وغياب أجهزة التحكم في االنبعاثات نتيجة 

الستخدام وقود بجودة غير مطابقة للمعايير.

خطة لألفراد وليس للتكنولوجيا. تشير هذه الخطوة  •
الكهربائية  المركبات  على  التركيز  يجب  ال  أنه  إلى 
ولكن  المستدامة،  للمدن  سحري«  »حل  باعتبارها 
التدخل  إجراءات  من  كبيرة  مجموعة  وجود  يلزم 
تعد  حيث  كهدف،  الناس  حياة  نوعية  لخدمة 
يجب  االختيارات فحسب.  أحد  الكهربائية  المركبات 
األول  المقام  في  المستقبلية  المدن  تكون  أن 
مزودة بأماكن مخصصة للمشي، وركوب الدراجات، 
وتوزيع  المدمجة،  والتنمية  المختلط  واالستخدام 
األماكن العامة بشكل عادل والحفاظ على التراث، 
المدينة  في  الناشئة  التقنيات  عناصر  إدخال  قبل 
مثل المركبات الكهربائية وخيارات التنقل الصغيرة 

الناشئة.

يشير الحفاظ على المساحات العامة إلى ضرورة  •
المركبات  إلدخال  المصاحبة  البديلة  الحلول 
والتنقل  المشترك،  التنقل  أي  الكهربائية، 
بدون محركات،  النقل  الصغر، ووسائل  المتناهي 
ووقوف  الملكية  أنظمة  ترشيد  إلى  باإلضافة 
السيارات واإلنفاذ. تعالج المركبات الكهربائية جزئيًا 
للمدن  بالنسبة  ولكن  الهواء،  تلوث  مشكلت 
المساحات  نقص  معالجة  أيًضا  يجب  المستدامة، 

العامة.

يجب أن تكون الخدمات المشتركة ووسائل النقل  •
العام في إطار نشر استخدام المركبات الكهربائية 
سياسات  بين  الجمع  الخاصة.  الملكية  من  بدالاً 

الخاصة  السيارات  تقييد  وسياسات  العام  النقل 
والدعم للحد من نقص المساحات العامة وتقليل 
االنبعاثات من المركبات القديمة، مع تعزيز ثقافة 
المشاركة واستخدام وسائل النقل العام والتكامل 

مع حلول الميل األخير المستدامة.

الوقود  • استهالك  كفاءة  لتصنيف  خطط  تقديم 
الطاقة  توفير  حول  المستهلكين  توعية  بهدف 
التقديم  تمكين  عن  فضل  االنبعاثات،  وتقليل 
االنبعاثات،  منخفضة  المناطق  لخطط  النهائي 
في  أو  المركزية  األعمال  منطقة  في  سواء 
مناطق  أو  األخرى  والثقافية  التاريخية  المناطق 

النظم البيئية الحساسة.

واستبدال  • تخريد  نحو  التوجه  واالستبدال.  التخريد 
المركبات بداًل من التركيز فقط على اختراق المركبات 
الكهربائية للسوق، بهدف اإلسراع بتحسين كفاءة 
استهلك الوقود بشكٍل عام، والحد من االنبعاثات 
من  والحد  المركبات،  مخزون  إجمالي  من  الناتجة 

الزحام، وتحفيز قطاع السيارات.

أوسع  • تشاركي  نهج  خالل  من  استراتيجية  وضع 
ا بالنسبة للخطط طويلة المدى، يتعين وضع  نطاقاً
المدينة  على مستوى  و/أو  قومية  رئيسية  خطط 
كشرط مسبق أساسي قبل إجراء المزيد من إجراءات 
التدخل، والبناء على الدراسات الموجودة التي تم 
تطويرها أو قيد التطوير ومن خلل مشاركة النتائج 
التخطيط  ضمان  يعد  الجهود.  لتنسيق  ونشرها 
العالمية  الممارسات  ألفضل  وفًقا  التشاركي 
متطلبات  المثال،  سبيل  )على  المحلي  والقانون 
وتقييم  البيئي  األثر  لتقييم  القانونية  االلتزامات 

البيئة( شرًطا أساسًيا.

المتوفر. تتوفر  • الدولي  الدعم  من  االستفادة 
العديد من فرص التعاون والدعم الفني والمالي 
المخصص لتعزيز إجراءات الحد من التغيير المناخي 
الخصوص،  وجه  على  الكهربائي  التنقل  ولدعم 
تنسيق  تحسين  منها في  االستفادة  يجب  والتي 

المعلومات ومشاركتها.

يجب أن تحظى إدارة العمر االفتراضي للبطاريات  •
تعزيز  يقترح  المقبل.  العام  خالل  أكبر  باهتمام 
مراحل  الجوار في  دول  مع  الخبرات  تبادل  قنوات 
مماثلة، مثل األردن. هناك تحٍد جديد في األردن، 
وهو وجود 22000 مركبة كهربائية قيد االستخدام، 
البطاريات  من  كبيًرا  عدًدا  تمتلك  ما  وسرعان 
المستهلكة التي تحتاج إلى إدارة مناسبة للتخلص 
منها، وكذلك األمر في مصر. بالنسبة للسلطات 
كموضوع  ذلك  على  الضوء  تسليط  تم  البيئية، 
المتعلقة  المستقبلية  للدراسات  مهم  فرعي 
مثل،  دول  الكهربائي في  التنقل  استخدام  بنشر 
الخبراء أيًضا إلى تطوير  مصر واألردن. وقد أشار 
بطاريات  حالة  بشأن وضع  مراكز إلصدار شهادات 

المركبات المستعملة المستوردة كإجراء ضروري.
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والتي  • الكهربائية،  للمركبات  الداعمة  البيئة  توفير 
يتعلق  فيما  المناسبة  التدخل  إجراءات  تتضمن 

بالسياسات واللوائح:

حالًيا  • المطبق  الجمركي  اإلعفاء  التوسع في 
لتغطية  »السيارات”  بند  من  للتحول  كحافز، 
الشحن  ومعدات  “المركبات”  أنواع  جميع 
الكهربائية،  الحافلت  اإلعفاء  )ليشمل 
والمركبات ثنائية وثلثية العجلت، فضًل عن 
والمكونات  المواد  وأيًضا  الشحن(  محطات 
على  المحلي  اإلنتاج  إمكانية  تدعم  التي 
بالطاقة  الخاصة  الترويجية  االعتبارات  غرار 

المتجددة.
بترخيص  • الخاصة  واإلجراءات  المعايير  إعداد 

بأنواعها  الكهربائية  المركبات  وتسجيل 
مسودة  في  الجانب  هذا  ودمج  المختلفة، 
الجديد  المرور  لقانون  التنفيذية  اللوائح 

الخاضع للمراجعة.
الكهربائية كمنتجات مستدامة  • المركبات  ضم 

معترف بها ومحبذة في سياسات المشتريات 
بالتوافق  مصر،  في  المستدامة  العامة 
العامة  للمشتريات  التوجيهية  الوثيقة  مع 
المستدامة التي تم إعدادها باإلشارة لقانون 
المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

الرسوم  • بفرض  الخاصة  الرسوم  خطة  وضع 
والحوافز على المركبات.

االلتزام بتحويل المواقع التاريخية وغيرها من  •
المناطق البيئية الحساسة لمناطق منخفضة 
تحويل  خطط  مع  جنب  إلى  جنًبا  االنبعاثات، 

بعض المناطق إلى أماكن للمشاة فقط.

االستمرار في تقديم الدعم للمشروعات وإجراءات  •
التدخل التجريبية مع ضمان المتابعة وتقييم النتائج 

بهدف التأكد من تراكم الخبرات.

الحكومة  • التزام  مؤشرات  وتسويق  تعزيز 
أو  المطبقة  الداعمة،  والتوجهات  بالسياسات 
التحتية،  البنية  خطط  إلى  باإلضافة  المرتقبة، 
القطاع الخاص، واإلنتاج  ستشجع مشاركة  والتي 
وتشجيع  األجنبية،  االستثمارات  وجذب  المحلي، 
من  وغيرها  األطراف  متعددة  اإلنمائية  المصارف 
منظمات التنمية الدولية وصناديق وهيئات البيئة/ 
تطوير  مجال  في  الدعم  تقدم  قد  والتي  المناخ، 

سوق وصناعة المركبات الكهربائية.

بالسياسات،  • الخاصة  التوصيات  إلى  باإلضافة 
يجب أن تركز الخطوات التالية في مجال الدراسات 
على إجراء تقييم أساسي يمكن من خلله متابعة 
وتقييم وتوثيق أي إجراءات تدخل يتم تطبيقها فيما 
بعد، ويمثل أساًسا للتخطيط الموضوعي وإعداد 
المستقبلي  للتأثير  نموذج  وضع  مثل  النماذج، 
على شبكة الكهرباء، أو إعداد سيناريوهات لتقليل 
القومي.  المستوى  على  واالنبعاثات  الوقود 
البيانات  جمع  عمليات  تحسين  إلى  ذلك  ويحتاج 
التسميات/  توحيد  إلى  باإلضافة  ومشاركتها 
هذا  سييسر  الرسمية.  الجهات  بين  التعريفات 

الجهد المتواصل أيضًا التزامات مصر فيما يتعلق 
المتحدة  األمم  باتفاقية  الخاصة  التقارير  بتقديم 
تقارير  وبالتحديد  المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية 

المتابعة واالتصاالت الوطنية.

بالتوازي مع ما سبق، حتى تتمكن األطراف المعنية  •
من تقدير مدى تداخل وتنوع الموضوعات المرتبطة 
برامج  توفير  من  البد  الكهربائية،  المركبات  بنشر 
موسعة لبناء القدرات ونشر الوعي )تتضمن إنتاجًا 
لمحتوى باللغة العربية( باإلضافة إلى برامج تبادل 
حققت مستويات  التي  الدول/المدن  مع  الخبرات 

مختلفة من التطور في هذا المجال.

تم تناول التنقل الكهربائي حتى اآلن باهتمام سياسي 
لتبني التكنولوجيات »المستقبلية« في مصر وتمهيد 
التقرير  هذا  يهدف  المحلية.  الصناعة  لتطوير  الطريق 
شمواًل  أكثر  منهج  تبني  ضرورة  على  التأكيد  إلى 
التنقل  مجال  في  الكهربائي  التنقل  دمج  لضمان 
متنوعة  موضوعات  من  يشمله  ما  بكل  المستدام 
اإلشارة  تم  كبيرة.  بدرجة  المستدامة  بالمدن  وعلقته 
مع  التقرير  عدة مواضع من هذا  األمر في  ذلك  إلى 
التركيز على الفرص الكثيرة التي يمكن اغتنامها للحفاظ 
اتخاذها  يمكن  التي  العملية  واإلجراءات  المناخ  على 
الحياة من خلل  جودة  وتحسين  الهواء  تلوث  لتخفيف 

التأمل في الموضوع بنظرة أكثر شمواًل.
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