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النقل  يتجزأ من وسائل  ال  واحلافالت جزء  الباصات  تعتبر 
العام والسفر، وهي عناصر رئيسية من عناصر نظام النقل 
التنقل  شمولية  الوسائل  تلك  تضمن  حيث  املستدام.  
واملناطق  الريف  في  والزوار،  املواطنني  جلميع  املستدام 
العام  النقل  ، من خالل خدمات  احلضرية على حد سواء 

اخملصصة الحتياجات انتقال املسافرين.
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الدور الذي تلعبه الباصات  واحلافالت في سلسة التنقل 

أما في البلدان النامية، حيث االستثمارات العامة في 
البنية األساسية للنقل ونسبة امتالك مركبات خاصة 
هي نسبة منخفضة, تعتبر الباصات واحلافالت شريان 
والرعاية  والتعليم  للعمل  لالنتقال  الوحيد  احلياة 

الصحية.

الراحة واجلودة والسهولة

بتقدمي  احلديثة  والباصات  احلافالت  أساطيل  تقوم 
جميع  احتياجات  لتلبية  الطلب  حسب  خدمات 
منظمي  نقطتني،  بني  النقل  وخدمات  الركاب،  أنواع 
الصغيرة  فالباصات  والسياح.  واملسافرين  املناسبات، 
واملتوسطة احلجم واحلافالت ذات الطابقني التي تتسع 
امللوكية, جميعها  والباصات واحلافالت   , راكباً  إلى 80 
من  مناسبة  لكل  املطلوب  والعدد  باحلجم  متوفرة 
التكييف،  بأنظمة  جتهيزها  ميكن  حيث  املناسبات، 
واملسموعة  املرئية  واألجهزة  واحلمامات،  واملراحيض 
وأجهزة  الساخنة،  للمشروبات  وأماكن   ،CDs/DVDs
املايكروويف، والثالجات ومداخل ملستخدمي الكراسي 

املتحركة. 

فاملركبات احلديثة واملنخفضة تسهل عملية الدخول 
إليها خاصة وأنها مصممة ملالئمة احتياجات األطفال 
القدرة على احلركة. فاملرونة  واملعوقني ومن هم قليلو 
واملوثوقية واجلودة والراحة, هي السمات الرئيسية التي 

تتمتع بها الباصات واحلافالت. 

نسبة رضا ٪90 

تعتبر الباصات واحلافالت قابلة للتكيف يشكل كبير، 
بل هي األكثر مرونة في جميع وسائط النقل اجلماعي 
الوجهة  إلى  الزبائن مباشرة  تنقل  أنها  للركاب, حيث 
املقصودة، دون فترات انتظار أو احلاجة لتغيير املركبات. 

فهي قادرة على أن تقلك من باب منزلك. 

ونتيجة لذلك، تشير استطالعات الرأي بشكل منتظم 
لكافة   ٪  89  : إلى  العمالء  رضا  معدل  ارتفاع  على 
املتحدة  اململكة  في  والباصات  باحلافالت  املسافرين 
وأن 91 ٪ من مستخدمي احلافالت في أملانيا راضون أو 

راضون جدا خدمات الباصات.

أهم العوامل املساعدة في التنقل 

االجتماعي  النسيج  من  يتجزأ  ال  جزءا  باعتبارها 
الباصات  العالم, فان  أنحاء  للمجتمعات في مختلف 
واحلافالت متثل شرايني احلياة للعمل والتعليم والترفيه 
والسياحة ، وبدون الباصات واحلافالت ، كثير من الناس 
، مبن فيهم أولئك الذين ال يودون القيادة أو ال ميكنهم 
اإلعاقات  ذوي  واألشخاص  الدخل  ذات  واألسر   ، القيادة 
بدرجة كبيرة  ، والطالب واملسنني ، سيواجهون نقصاً 

في الفرص االقتصادية والترفيهية. 

النقل  لوسائط  مكملة  تعتبر  واحلافالت  فالباصات 
نقطة  من  املسافرين  و  الركاب  نقل  األخرى، من خالل 
االنطالق إلى وجهتهم النهائية، وأحيانا عبر محطات 
الوطنية في  التعليم  أما نظم  املطارات.  أو  القطارات 
جميع أنحاء العالم, فهي تستخدم أيضاً حافالت النقل 
 ، التعليمية  الرحالت  في  واسع  نطاق  على  والباصات 
وخدمات احلافالت املدرسية ، وفي النشاطات الرياضة ، 

النزهات ، وما إلى ذلك. 

وأخيرا، فان نظم املعلومات احلديثة تساعد الركاب في 
العثور على حافلة ركاب املطلوبة وفي الوقت املناسب, 
الصحيح،  الطريق  إتباع  في  كذلك  السائق  وتساعد 

حتى في البلدان األجنبية. 

الشمولية االجتماعية 

النقل  خدمات  بها  تتمتع  التي  واملرونة  اجلودة  تعتبر 
باحلافالت والباصات محفزات رئيسية للتنقل, مما يزيد 
والتنقل  احلركة  على  مساعدة  كعوامل  أهميتها  من 
منها  يجعل  األمر  هذا  اجلميع.  متناول  في  كونها 
وسيلة النقل املفضلة للمواطنني واألسر ذوي الدخل 
املنخفض. 05 ٪ من املسنني في أوروبا، ميثلون )05 مليون 
شخص(, ال ميتلكون مركبات خاصة أو ال يستطيعون 
والباصات  احلافالت  على  يعتمدون  فهم  القيادة, 
 04 وهناك  والتاريخية.  الثقافية  األماكن  إلى  لالنتقال 
بها  لديها مركبات خاصة  األوروبية ليس  األسر  ٪ من 
في  مبا  العام،  النقل  وسائل  على  تنقلها  في  وتعتمد 

ذلك احلافالت والباصات.


