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جبيعت أسَوط

اجملخًع وحًَُت انبَئت

كهَت يعخًدة يٍ وحدة ضًبٌ اجلودة

ى
ى

جوصيات ندوة
" املسوز بأسَوط  ..املشكهت  ..واحلم "
ٍوو انثالثبء املوافق 2014 /4/15و

مبسكص حطوٍس انخعهَى اهلُدسٌ – بكهَت اهلُدست

حتث رعاية
انسَد األسخبذ اندكخوز  /حمًد عبد انسًَع عَد

انسَد األسخبذ اندكخوز  /حسٍ صالح كبيم

زئَــــــــس اجلبيعت

َبئب زئَـس اجلبيعت نشئوٌ خديت اجملخًع
وحًَُت انبَئت

وحتث إشراف
وكَم انكهَت

عًَد انكهَت

نشئوٌ خديت اجملخًع وحًَُت انبَئت

أ.د /حمًد أبو انقبسى حمًد

أ.د /حسٍ ٍوَس أمحد

ى
:

ىفاكس
Email: Viceenv4@yahoo. com
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جبيعت أسَوط

كهَت اهلُدست – يكخب انوكَم نشئوٌ خديت
اجملخًع وحًَُت انبَئت

كهَت يعخًدة يٍ وحدة ضًبٌ اجلودة

هندسةىأسووطىفيىمواجهةىمشكالتىالمرورى
يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط بصفة عامة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية

البيئة بكمية اليندسة بصفة خاصة مساىماتو وأدواره اإليجابية في نشر ثقافة الحماية البيئية العمل .وذلك ضمن
آلية التالحم بين كمية اليندسة ومؤسسات المجتمع المدني والخدمي وبرعاية كريمة من انسَد األسخبذ اندكخوز/

حمًد عبد انسًَع عَد -زئَس اجلبيعت ...قام مكتب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكمية اليندسة
 جامعة أسيوط بعمل ندوة بيئية عن " يشكهت املسوز بأسَوط  ..املشكهت  ..واحلم "  ،حَث قبو انسَد األسخبذ اندكخوز/حسٍ صالح كبيمَ -بئب زئَس اجلبيعت نشئوٌ خديت اجملخًع وحًَُت انبَئت وانسَد األسخبذ اندكخوز/حمًد
أبو انقبسى حمًد – عًَد كهَت اهلُدست و انسَد األسخبذ اندكخوز /حسٍ ٍوَس أمحد  -وكَم انكهَت نشئوٌ

خديت اجملخًع وحًَُت انبَئت بتنظيم ىذه الندوة والذي حاضر فييا انسَد األسخبذ اندكخوز /حمًد أمحد عوٍس -
ً
أسخبذ هُدست انُقم واملسوز بقسى اهلُدست املدََت كًب مت االحصبل عهٌ اهلواء يببشسا ببنسَد انهواء /عبدل
ً
شكٌ يدٍس املسوز بأسَوط انرً اعخرز عٍ احلضوز نظسوف أيَُت ومت يُبقشت سَبدحه وقد قبو ببنسد حهَفوََب
عهٌ مجَع األسئهت واالسخفسبزاث .

:

ىفاكس
Email: Viceenv4@yahoo. com
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جبيعت أسَوط

كهَت اهلُدست – يكخب انوكَم نشئوٌ خديت
اجملخًع وحًَُت انبَئت

كهَت يعخًدة يٍ وحدة ضًبٌ اجلودة

جبَب يٍ انسبدة احلضوز
:

ىفاكس
Email: Viceenv4@yahoo. com
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جبيعت أسَوط

اجملخًع وحًَُت انبَئت

كهَت يعخًدة يٍ وحدة ضًبٌ اجلودة

وقد خهصج انُدوة ببنخوصَبث انخبنَت -:

- 1أن االختناقات المرورية تمثل إض ار ارً بالغو لممواطنين لما ليا من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية سيئة

عالوة عمى ما تسببه ىذه االختناقات ازدياد معدالت التموث البيئي( التموث اليوائي والتموث السمعي والبصري) .
- 2ضعف الثقافة المرورية لدى الكثير من المواطنين والعاممين بالمرور.
- 3الحفريات التي ال تتوقف ،فيناك حفريات من أجل الياتف وأخرى من أجل الكيرباء أو المياه أو الصرف
الصحي ...والمشكمة أنو ال يوجد تنسيق بين ىذه المؤسسات.
- 4والتضخم الرأسي نتيجة تغيير استعماالت األراضي من إزالة لمفيالت والقصور والمباني ذات الدور أو الدورين
واحالليا بأبراج سكنية أو تجارية تصل ألكثر من عشرة ادوار مما ساعد

في مضاعفة األحجام المرورية

عشرات المرات.
- 5ىناك أسبابا أخرى أدت إلى تفاقم األزمة ومنيا زيادة التسييالت والقروض واالستثمارات

البنكية التي يتم

توجيييا لشراء السيارات الخاصة.
وبعد االستماع إلى المحاضرات والمناقشات التي تمت في الندوة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات
واالقتراحات المنطقية وىى في مجمميا قابمة لمتطبيق ولسوف تساىم في الحد من المشكالت المرورية لمدينة
أسيوط حيت تم تقسيميا وجدولتيا عمى المدى القصير والمتوسط والطويل نسردىا فيما يمي:
أوال  :عهي املدى انقصري

أ -إزالة كافة إشغاالت الطريق فو ارً سواء كانت باعو جائمين أو

أكشاك ومحالت ومقاىي غير مرخصة أو

مواقف سيارات عشوائية أو أكوام قمامة ومخمفات بناء.
ب -منع اى سيارات نقل ونصف النقل من دخول أسيوط في الفترة من  7صباحاً وحتى  11مساءاً
ج -استعجال العمل بالكروت الزكية لتموين البنزين والسوالر إلى الحد

الذي ال يجعل من قيادة السيارة نزىو

مجانية أو زىيدة الثمن .
د -تكثيف جيد رجال الشرطة لتنظيم المرور  ،عمل كمائن المرور في مناطق ال تسبب اختناقات مرورية بعيداً
عن التقاطعات وعند اإلشارات المرورية.
:

ىفاكس
Email: Viceenv4@yahoo. com
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جبيعت أسَوط

اجملخًع وحًَُت انبَئت

كهَت يعخًدة يٍ وحدة ضًبٌ اجلودة

ه -توفير وسائل نقل جماعي مناسبة وتوافر أيضا األمن واألمان .
ً
ثبََب  :عهي املدى املخوسظ

- 1سرعة استكمال جميع خطط المرور من تنظيم

االتجاىات المرورية بالشوارع واستكمال العال م ات التحذيرية

واإلرشادية بيا.
- 2توفير أماكن لمسيارات بالجراجات سواء أكانت العمومية أو الخاصة .
- 3تحديد لجان فنيو متخصصة في مجال المرور لإلشراف عمى إصدار التراخيص الجديدة لقيادة السيارات وفقاً
لمقواعد الدولية و إعادة اختبار حاممي الرخص القديمة وفقاً ليذه القواعد .
مكافحة العشوائيات في المباني خارج نطاق المدينة .
ثبنثب  :عهي املدى انطوٍم

أ  -وقف أي توسع لممنشآت التعميمية داخل مدينة أسيوط .

ب -التطبيق الحازم لمقوانين .مع زيادة الكمائن األمنية والمرورية في الطرق.
ج -توعية قائدي المركبات بااللتزام بقواعد المرور واحترام الطريق .
د -عدم إعطاء أي ترخيص ألي بناء ال تتوفر في أرضيتو جراج لمسيارات.
ل -تأمين طرق سير المشاة بإزالة جميع اإلشغاالت فوق األرصفة وتحديد أماكن واضحة لعبور المشاة يكون ليا
االحترام في القانون وتغميظ عقوبة المخالفين..
بيذا نكون قد حققنا خطوة في اتجاه حل األزمة المرورية بأسيوط .
وانسالو عهَكى وزحى اهلل وبسكبحه  ...وايل نقبء أخس يف َدواث أخسً أٌ شبء اهلل
وكيل الكمية

عميد الكمية

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أ.د /حمًد أبو انقبسى حمًد
:

أ.د /حسٍ ٍوَس امحد

ىفاكس
Email: Viceenv4@yahoo. com

1

www.aun.edu.eg/facuIty_engineering/

جبيعت أسَوط

كهَت اهلُدست – يكخب انوكَم نشئوٌ خديت
اجملخًع وحًَُت انبَئت

كهَت يعخًدة يٍ وحدة ضًبٌ اجلودة

:

ىفاكس
Email: Viceenv4@yahoo. com

