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2030خطة التنمیة المستدامة لألمم المتحدة لعام 
أھداف التنمیة المستدامة

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/

)Goals(ھدف  17
)Target(غایة   169
)Indicator(مؤشر 240

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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:التطرق للنقل ضمن أھداف التنمیة المستدامة
مؤشرات مباشرة4

یوما لكل 30عدد الوفیات الناتجة عن اإلصابات الممیتة بسبب حوادث المرور على الطرق في فترة 3-6-1
.)معدالت العمر الموحدة قیاسیا(نسمة 000100

.ع الفصولنسبة سكان الریف الذین یعیشون على بعد كیلومترین من طریق صالحة لالستعمال في جمی9-1-1
.عدد الركاب وحجم الشحنات ، بحسب وسیلة النقل9-1-2

اص ذوي نسبة السكان الذین تتوافر لھم وسائل النقل العام المناسبة، بحسب العمر والجنس واألشخ11-2-1
.اإلعاقة



Page 5 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

:التطرق للنقل ضمن أھداف التنمیة المستدامة
:مؤشرات غیر مباشرة5

.معدل الوفیات المنسوب إلى تلوث الھواء المحیط3-9-1
.النسبة المئویة للسكان الذي یعتمدون أساساً على الوقود والتكنولوجیا النظیفین7-1-2
.انبعاثات ثاني أكسید الكربون لكل وحدة من القیمة المضافة9-4-1

بة وكنس) اإلنتاج واالستھالك(مقدار إعانات الوقود األحفوري لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي 1-ج -12
.من مجموع النفقات الوطنیة على الوقود األحفوري

.مؤشر مركب لكفاءة استخدام النیتروجین14-1-1
لة وتنفیذ األطر المؤسسیة واآللیات المتص،تصدیق، وعدد  البلدان التي تحرز تقدما في قبول1-ج-14

ون البحار، للحفظ المتعلقة بقان" اتفاقیة األمم المتحدة"بالمحیطات التي تقوم بتنفیذ القانون الدولي، كما یتجلى في 
.واالستخدام المستدام للمحیطات ومواردھا
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ولكن
:اافھللنقل عدد أكبر من التأثیرات على خطة التنمیة المستدامة وأھد

:اسیّة  للسّكانال یمكن تحقیق التنمیة المستدامة بدون تأمین التنقالت الیومیة الیومیّة األس

الرعایة الصحیةالترفیھالتبّضعالدراسةالعمل

:ان آلخرال یمكن تحقیق أي نشاط اقتصادي بدون نقل البضائع والسلع من مك
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التشابكات بین نشاطات النقل والتنمیة المستدامة

منھج النظم
Systems Approach

لمقاربة الظواھر المعقدة
ات النقل فھم التأثیرات المتبادلة بین نشاطو

ومختلف جوانب التنمیة المستدامة

النقل یتغلغل في العدید من النشاطات االقتصادیة واالجتماعیة-
.ةالعالقات المتبادلة بین النقل وبقیة النشاطات اإلنسانیة معقدة، وغیر خطی-
لتحلیل نشاطات للنقل تأثیرات مباشرة وغیر مباشرة، یمكن فھمھا بتبني منھج النظم-

.قطاع النقل



يالمستوى التكنولوج
بیة إمكانیات مختلفة لتل
احتیاجات النقل

البیئة التشریعیة 
والھیكل المؤسساتي

معیقات
حوافز

درجة معینة من الضبط

-الوسط االجتماعي
االقتصادي
حاجات نقل
اجاتإمكانیات لتلبیة الح

الوسط الجغرافي
تضاریس
مسافات

موانع وعقبات

مقدمي خدمات النقل كمسلطات المراقبة والتح لمستعملي وسائط النق

النتائج السلبیة 
ضجیج
تلوث

تشوه بصري
صدامات مرور

اإلنتاج االقتصادي
داخل النظام
خارج النظام

المردود التقني
كم.طن

كم.راكب

ربط األماكن
البعضببعضھا

امالبیئة المباشرة للنظ

 *S. Reichman- Les Transports: Servitude ou Liberté

النظام بحد ذاتھ

)مفرزات النظام(نتائج عمل النظام 

التوجھات
السیاسیة

:قلتطبیق منھج النظم على قطاع الن



:منعكسات منھج النظم على قطاع النقل

.فھم أفضل لدور النقل وتشابكھ مع األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة-
.األخذ بعین االعتبار لطبیعة أنشطة النقل العابرة ألھداف التنمیة المستدامة-
.االنطالق من خصائص أداء النقل لصیاغة مؤشرات تخدم التنمیة المستدامة-

رؤیة جدیدة لعالقة النقل بالتنمیة المستدامة
لمقترحة التشابك بین خصائص أداء نظام النقل، أھداف وغایات التنمیة المستدامة والمؤشرات ا



السالمة
Safety

11الھدف 
جعل المدن والمستوطنات البشریة شاملة 

ةللجمیع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدام
11-2الغایة 

3الھدف 
وبالرفاھیةالتمتع بأنماط عیش صحیة 

3-6الغایة 

قابلیة الوصول
Accessibility

10الھدف 
الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفیما

بینھا
10-2الغایة 

9الھدف 
إقامة بنى تحتیة قادرة على الصمود

9-4والغایة 9-3الغایة 9-1الغایة  فقابلیة تحمل التكالی
Affordability

التقنياألداء
Technical

Performance

7الھدف 
الحصول على الطاقة الحدیثة الموثوقة 

والمستدامة
7-3، والغایة 7-2الغایة 

االقتصادي اإلنتاج
Economic 

Production

8الھدف 
للجمیعتعزیز النمو االقتصادي المطرد والشامل
والمستدام، وتوفییر العمل الالئق للجمیع

8-9والغایة 8-3والغایة 8-1الغایة 

ئةاالتأثیرات على البی
Effects on the 
Environment

13الھدف 
اخ تغیر المنلاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي 

وآثاره
13-2الغایة 

14الھدف 
حفظ المحیطات والبحار والموارد البحریة

14-1الغایة 

ألف نسمة100العدد المطلق لوفیات المرور، ومعدل الوفیات لكل 

كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع النقل

%نسبة استخدام الطاقات المتجددة في قطاع النقل

% مساھمة النقل في الناتج المحلي اإلجمالي

عدد العاملین في نشاطات النقل، وحصة النقل من إجمالي فرص العمل

نسبة المواقع السیاحیة المرتبطة بشبكات النقل

نسمة1000/معدل امتالك وسائط النقل الخاصة مركبة

المدنعدد األماكن المتاحة في وسائط النقل الجماعي بالنسبة لعدد السكان في

ألف نسمة100/ كمكثافة شبكة الطرق العامة بالنسبة لعدد السكان 

ألف نسمة100/ كثافة شبكة السكك الحدیدیة بالنسبة لعدد السكان كم

دوماعن طریق عام سالك كم2نسبة السكان في تجمعات سكانیة تبعد أقل من 

ریةطاقة حجوم النقل المتاحة للركاب والبضائع في المطارات والموانئ البح

)سا/ حافالت 3( كم عن خط نقل 0.5نسبة سكان المدن ضمن نطاق أقل من 

حصة النقل الجماعي في تلبیة التنقالت الیومیة لسكان المدن

ھدثوحواالبحريمعدالت تلوث البحار والمحیطات الناجمة عن نشاطات النقل

نسبة الملوثات في الوقود المستخدم في وسائط النقل

ةنسبة الملوثات المنبعثة في الھواء الناجمة عن نشاطات النقل المختلف

مؤشرات القیاس المقترحةة المستدامةیأھداف التنمخصائص نظام النقل
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لمقارنات دولیة وإقلیمیة لبعض مؤشرات النق
)2013ألف نسمة، عام 100وفاة لكل (معدل وفیات صدامات المرور 
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Road deaths per 100 000 inhabitants (2013)

Arab world average rate = 21 Sweden =       3
EU average rate            =       5
USA rate =       11
World average rate      =       17

Source: World Health Organization
http://apps.who.int/gho/data/node.main.A997?lang=en
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لمقارنات دولیة وإقلیمیة لبعض مؤشرات النق
)2013نسمة، عام 1000مركبة لكل (معدل انتشار مركبات النقل 
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Rate of registred vehicles per 1000 inhabitants (2013)

Average rate in Arab world = 117

Source: World Health Organizatiomn
http://apps.who.int/gho/data/node.main.A995?lang=en

Germany                      =      644
EU average rate          =      568
USA                            =      825
World average rate    =      163 
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لمقارنات دولیة وإقلیمیة لبعض مؤشرات النق
)كیلومتر مربع1000كیلومتر طرق لكل ( كثافة شبكة الطرق العامة 
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Public network coverage rate by area (Km/1000 Km2)

Arab world average rate = 66 France                         =      1873
EU average rate         =     2414
USA                            =      707
World average rate =      479

Source: Indexmundi
http://www.indexmundi.com/factbook/fields/roadways



Page 14

لمقارنات دولیة وإقلیمیة لبعض مؤشرات النق
)ألف نسمة100كم طرق لكل ( معدل تغطیة شبكة الطرق للسكان 
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Arab world average rate = 220 France                            =     1539
EU average rate            =     2076
USA =     2049
World average rate      =     875

Source: Indexmundi
http://www.indexmundi.com/factbook/fields/roadways
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مقارنات دولیة وإقلیمیة لبعض مؤشرات النقل
)كم مربع1000كیلومتر سكك لكل ( كثافة شبكة السكك الحدیدیة 
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Arab world average = 2
Germany =         94
EU average rate        =         48
USA                          =         24
World average rate   =           8

Source: Worldbank 
http://data.worldbank.org/indicator/IS.RRS.TOTL.KM?view=chart
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مقارنات دولیة وإقلیمیة لبعض مؤشرات النقل
)نسمة100000كیلومتر سكك لكل (معدل تغطیة شبكة السكك الحدیدیة للسكان 
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France =      45
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Source: Worldbank
http://data.worldbank.org/indicator/IS.RRS.TOTL.KM
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لمقارنات دولیة وإقلیمیة لبعض مؤشرات النق
(%)نسبة االستثمار في النقل وصیانتھ من الناتج المحلي اإلجمالي
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Total inland tranport infrastructure investment per % of GDP (2013)

EU average rate = 0.84

Source: OECD  International Transport Forum
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA

Romania   =       2.2
USA         =       0.6 
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لمقارنات دولیة وإقلیمیة لبعض مؤشرات النق
(%)2013نسبة انبعاث ثاني أوكسید الكربون من قطاع النقل عام 
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Arab world average = 26
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Source: Worldbank
http://data.worldbank.org/indicator/EN.CO2.TRAN.ZS?view=chart
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لمقارنات دولیة وإقلیمیة لبعض مؤشرات النق
(%)ل نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستھلكة في قطاع النق
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EU average rate = 6

Source: Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_renewables_in_gross_final_energy_consumption,_2014_and_2020_(%25)_YB16.png

World average rate            = 10 

Arab world average rate    =     no found data
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تخطیط التنمیة المستدامة
لنقلتضمین أھداف التنمیة المستدامة في مسائل ا

أھداف مرحلیة ونھائیة للمؤشرات

Nationalوطني 

Regionalجھوي 

Localمحلي  

في
غرا

لج
ى ا

تو
مس

ال

البعد الزمني للتخطیط
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:الشمولیة–المبادئ العامة 

Comprehensiveness
نظرة شاملة لنظام النقل•
أھمیة فھم العالقات المتبادلة بین عناصر•

.امالنظام، وبینھا وبین البیئة الشاملة للنظ
.الكل یتأثر بالكل•
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:التكامل-المبادئ العامة 

Integration
.التكامل بین المستویات•
تكامل أنماط النقل•
ة أعلى درجة من الكفاءة والفاعلی•

.في استخدام الموارد المتاحة
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Coherence

دوات، االنسجام بین الرؤى، السیاسات، االستراتیجیات، الخطط، األ•
.الوطني، الجھوي، المحلي: وبین مستویات التخطیط

.بین النقل وبقیة مكونات خطة التنمیة•

Nationalوطني 

Regionalجھوي 

Localمحلي  

:االتساق-المبادئ العامة 
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:التشاوریة-المبادئ العامة 

Consultation
قل بین مختلف الفعالیات ذات الصلة بالن•

.والتنمیة المستدامة
.دور مھم لتقانات النمذجة التفاعلیة•
.ضمان لتحقیق بقیة المبادئ العامة•

الفنیون والخبراء
)تقانات نمذجة تفاعلیة(

متخذو 
القرار

الفعالیات 
ذات الصلة

الجمھور 
العام

المستعملون 
المباشرون

االصغاء لنبض الناس
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:التوصیات-الخاتمة

لتنمی�ة رغم عدم وجود ھدف مستقل للتنمیة المستدامة، فإن نشاطات النقل والمواصالت ذات  الصلة با•
تدامة المستدامة تظھر ضمن سبعة عش�ر مؤش�ر تتش�ابك م�ع م�ا ال یق�ل ع�ن ثمانی�ة أھ�داف للتنمی�ة المس�

.وغایاتھا ومع خصائص أداء نظام النقل والمواصالت2030للألمم المتحدة لعام 
امة عل�ى دعوة المسؤولین عن قطاع النقل للمساھمة الفعالة إلبراز دور النقل ف�ي خط�ط التنمی�ة المس�تد•

. المستویات الوطنیة والمحلیة، والتنسیق على مستوى المنطقة، بالتعاون وبدعم اإلسكوا
س��تدامة ض��رورة تعزی��ز التع��اون المش��ترك لت��ذلیل الص��عوبات والتح��دیات الت��ي تواج��ھ خط��ة التنمی��ة الم•

:بشكل عام، ومساھمة قطاع النقل في التنمیة المستدامة بشكل خاص
.تحدیات متعلقة بتوافر البیانات بالجودة المطلوبة، وجاھزیة األنظمة اإلحصائیة−
.تحدیات التمویل−
.تحدیات التشبیك والتحلیل عبر القطاعي، متعدد المعاییر−

غرافی�ةدور ھام للمنصة االلكترونیة لنظام النقل المتكامل ف�ي البل�دان العربی�ة، بش�كل نظ�ام معلوم�ات ج•
ITSAS GIS Platform بما توفره من بیانات وشفافیة وشمولیة ،.
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