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 70/1 رقم العامة الجمعیة قرار بموجب المتحدة األمم اعتمدتھا التي المستدامة التنمیة أھداف تقدم  
خ  ھدفاً  النقل یشكّل وال  .2030 عام حتى الممتدة للفترة للتنمیة عاماً  إطاراً  2015 سبتمبر/أیلول 25 المؤرّ
 من دیدللع عابرة كمحاور تظھر قضایاه لكن عشر، السبعة المستدامة التنمیة أھداف من بذاتھ قائماً  مستقالً 
 رئیسيال ودورھا واالجتماعیة، االقتصادیة النشاطات من العدید في اندماجھا نتیجة المستدامة، التنمیة أھداف

  .للتنمیة داعم كعنصر
  

وتعرض ھذه الوثیقة أھداف التنمیة المستدامة ذات الصلة بقضایا النقل وتتناول التأثیرات المتبادلة   
 ما ةوباإلضافة إلى ذلك، تستعرض الوثیق  بین النقل وعدد من أھداف التنمیة المستدامة في البلدان العربیة.

 بتلمس یسمح المختلفة، النقل ومسائل جوانب لتحلیل شامالً  مفاھیمیاً  إطاراً  باعتباره" ظمالنُ  منھج"بـ یعرف
 تخلصو .عملھ ونتائج ذاتھ، بحد النظام وعناصر النقل لنظام العامة البیئة مكونات بین المتشابكة العالقات
اداً إلى استراتیجیات النقل الوطنیة استن في المستدامة التنمیة أھداف لتضمین العامة المبادئ عرض إلىالوثیقة 

  .2030خطة التنمیة المستدامة لعام 
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 مقدمة  -أوالً 
  
 1/70أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر بموجب قرار الجمعیة العامة رقم  اعتمدت األمم المتحدة -1

خ وتقدم ھذه األھداف  . 2016ینایر كانون الثاني/ 1في رسمیّاَ  نفاذھابدأ وقد  ،)1(2015سبتمبر أیلول/ 25 المؤرّ
اً للتنمیة للفترة الممتدة حتى   .2030إطاراً عامّ

  
أحیاناً ر وغیر مباشأحیاناً لكن قضایاه تؤثر بشكل مباشر ، بین ھذه األھداف مستقالً  اً النقل ھدفوال یشكل  -2

، نظراً األخرىھداف األمجمل عن  رتعبّ  ، باإلضافة إلى أنھاالتنمیة المستدامة ثمانیة من أھدافعلى أخرى، 
 .)2(تلبیة معظم الحاجات االقتصادیة واالجتماعیةألھمیتھا في 

  
ي فأھداف التنمیة المستدامة  شأن إدراجبللسلطات المعنیة إلى تقدیم تصور أولي  الوثیقةھذه تھدف و -3

لجنة النقل لالسابعة عشرة الدورة مع ممثلي الدول األعضاء في  تھلمناقش النقل االستراتیجیات التي تعالج قضایا
 لعرض تجارب مختلف البلدان في ھذا المجال. اً مرجعی اً إطارباعتباره  واللوجستیات

  
نظراً ، بةقضایا النقل بعالقاتھا المتشعفي شامل للنظر  مفاھیمي إطاركظم تقدیم منھج النُ ب الوثیقةستھل تُ و -4

نظرة شاملة لقضایا النقل، تأخذ بعین االعتبار التأثیرات المتبادلة بین مكونات نظام النقل والبیئة المحیطة  لتوفیره
 ة.والسیاسی ،التكنولوجیةوالتشریعیة واإلداریة، واالجتماعیة، و االقتصادیةوبجمیع أبعادھا: الجغرافیة، 

  
قتتو -5 یر بشكل مباشر أو غ بنظام النقل الرتباطھاثمانیة من أھداف التنمیة المستدامة،  إلى الوثیقة طرّ

ع خصائص نظام النقل عند وتتوقفمباشر.   وظائفھ ضمن البیئة الشاملة المحیطة بجمیع إنطالقاً من، بشكل موسّ
 المذكورة أعاله، وعالقاتھا بأھداف التنمیة المستدامة. أبعادھا

  
 امةأھداف التنمیة المستدإلدراج التي یمكن االسترشاد بھا عرض عدد من المبادئ العامة بالدراسة تختتم و -6

  .العربیةبلدان القل في نلمسائل المتعلقة بقطاع الامعالجة في 
  

 ظم كإطار مفاھیمي للنقلمنھج النُ   -ثانیاً 
  
لفھم قطاع النقل، بتعدد مستویاتھ اإلطار المفاھیمي األكثر مالءمة  (systems approach) "ظممنھج النُ "یعتبر  -7

 تحقیق مختلف النشاطات االجتماعیة واالقتصادیة.نظراً ألھمیتھ في  ،وتعقد العالقات المتبادلة بین مكوناتھ
  
النمساوي لودفیغ فون بریتاالنفي، كمدخل عام لفھم الظواھر عالم األحیاء ظم النظریة العامة للنُ  وضع -8

إظھار النظام ككیان محدد لھ وظیفة و، مرتبطة ببعضھا البعض بعالقات متبادلةمكونة من عناصر الالمعقدة، 
 .)3(معینة ضمن البیئة المحیطة بھ

                                            
)1( http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/Res/70/1.  

)2( United Nations (2015). Transport for Sustainable Development: The Case of Inland Transport. New York - Geneva, p. 196.  

)3( Bertalanffy L. V. (1968). General System Theory. New York, George Braziller. Théorie Générale des Systèmes. Paris. Duno. 



(Part I)E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/5  
 

-4- 
 

فھم قطاع  أدت إلى، )4(ظم نتیجة العدید من المساھمات الفكریة المتالحقةمنھج النُ ل اتتطبیق ووضعت  -9
كثر متعدد المستویات بمثابة اإلطار المفاھیمي األالویمكن اعتبار تمثیل رایشمان التخطیطي النقل بشكل أفضل. 

  .)5()1وضوحاً لتمثیل نظام النقل وعالقاتھ المتبادلة الداخلیة والخارجیة (الشكل 
  

 التمثیل التخطیطي لنظام النقل حسب رایشمان  -1الشكل 

 
  

تشمل عدداً من وھي من البیئة المباشرة ألي نظام نقل،  1ینطلق التمثیل التخطیطي المبین في الشكل   -10
ي القیود والعقبات التو ھألداء وظائف لھ تحدد مالمح نظام النقل، من خالل طبیعة الموارد المتاحةالتي المكونات 

  تواجھ ھذا األداء.
  

ت الواجب المسافا في مقدمة مكونات البیئة المباشرة یأتي الوسط الجغرافي الطبیعي، الذي یحدد طبیعةو  -11
التضاریس و نى التحتیة للنقل،ومساحات األراضي التي یمكن تخصیصھا للبُ  قطعھا بوسائط النقل المختلفة،

، ر والبحیراتواألنھا ز الطبیعیة التي تواجھ في األصل انسیایبة تنقالت األشخاص والبضائع، مثل البحارالحواجو
البلد  منوضیز ھذه المعالم الطبیعیة بین البلدان المختلفة، بل وغیر ذلك. وتتما والصحاريالجبال والودیان و

نشاطات النقل، وذلك حسب الموارد إلجراء الجغرافي اإلمكانات التي یمكن تسخیرھا  الوسطیحدد و .الواحد
  التي تتیحھا الجغرافیا الطبیعیة. الطبیعیة المختلفة

  

                                            
)4(  Frybourg 1974, Manheim 1977, Chadwick 1978, Reichman 1983, Genton 1985, Dupuy 1988, Ortuzar and Willumsen 

1994, Banister and Berechman 2000, Banks 2002, Khisty and Lall 2003, Lowe 2005, Baluch 2006.                                                                                

)(5  Reichman S. (1983). Les Transports: Servitudes ou Liberté. PUF, Paris.  
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حدد یھو العنصر الثاني الذي االقتصادي والوسط االجتماعي أن رایشمان یرى بعد الوسط الجغرافي، و  -12
آخر حسب مستوى الناتج المحلي اإلجمالي وحصة الفرد من ھذا الناتج، وبلد بین لنقل، التي تختلف ااحتیاجات 

 ذلككالزراعي أو الصناعي.  وتوزعھا بین اإلنتاجوطبیعتھا،  ،وحسب مستوى النشاطات االقتصادیة في البلد
 .لتنقلا ھامة بین البلدان في حاجاتإلى اختالفات یعة الھرم السكاني في البلد ودرجة النمو االجتماعي طبتؤدي 

  
ؤثر ھذا العنصر ی  العنصر الثالث من مكونات البیئة المباشرة.  والھیكل المؤسسي التشریعیةالبیئة وتشكل  -13

ى والتي یمكن أن تطرحھا قوالقائمة كما یؤثر في مستوى المعوقات  ،توفیر اإلمكانیات لضبط أداء النظامفي 
 .الحوافز المتوفرة لتطور النظام واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمةویحدد ، السوق

  
بین البلدان  الفروقات وعلى أساس ھذا المستوى تظھر في البلد.المستوى التكنولوجي ویتأثّر قطاع النقل ب -14

ق النقل، نى التحتیة لمختلف مرافالتي توفر إمكانات تكنولوجیة عالیة المردود لتنفیذ وإدارة البُ ، من جھة المتقدمة
لمستوى ام تبلغ ، التي لالنامیة من جھة أخرىلبلدان اظم النقل الذكیة، وتنفیذ األنفاق والجسور ونُ  إمكاناتمثل 

ن التنمویة باالستفادة من ھذه التقانات المنتجة في البلداالتكنولوجي المناسب، أو التي ال یسمح لھا سلم أولویاتھا 
 ذات الدخل المرتفع.

  
تتأثر  التيأنماط معالجة مسائل النقل، ما على التوجھات السیاسیة لبلد تأثیر أخیراً، یوضح رایشمان و -15

 ره، على غرار تحریاالقتصاد ة فيالسائد اتاالتجاھوباألولویات المعطاة للجوانب االجتماعیة واالقتصادیة، ب
 .المتوسط والبعید یینعلى المدبقصد تحقیق أھداف تنمویة محددة  زیادة تدابیر الحمایةأو  ،كلیاً أو جزئیاً 

  
بعد استعراض عناصر البیئة المباشرة للنظام وتأثیراتھا على تحدید حاجات النقل والتحدیات والعقبات و  -16

 ،نوالناقلون، ونقلوھي المت لعناصر الثالثة التي تشكل نظام النقل بحد ذاتھإلى ا، یتطرق رایشمان تھاالتي تواجھ تلبی
ھم وسي في أي نظام نقل، العنصر األساھم مستعملو وسائط النقل) المتنقلون (أو ووسلطات اإلدارة والضبط. 

 یشكلوا یمكن أنكما نشاطاتھم االجتماعیة واالقتصادیة، ألداء مجموعة األشخاص الذین یحتاجون للتنقل بأنفسھم 
لھم في ویفضل المتنقلون عادة أن یتم نق التي ال بد من نقلھا لتبادلھا في أي مجتمع. على مختلف أنواعھا البضائع 

 خدمات أماأعلى درجات األمان والراحة، وأقل جھد ممكن. بووبالسرعة الممكنة والكلفة األیسر، الوقت المناسب، 
ومن البدیھي ن. ممكریع تحقیق أعلى  وبھدف ،نى التحتیة والمرافق المتاحةدام البُ ن باستخوعادة الناقلفیقدمھا النقل 

 نوعیة خدمات النقل المطلوبة ال تتحقق في معظم الحاالت باالعتماد البحت على التنافسیة إن القول في ھذا اإلطار
وازن رف على تحقیق التمن وجود سلطات خاصة باإلدارة والضبط، تش . لذلك، ال بدالتي یفرضھا قانون السوق

بین المصالح المتعارضة للمتنقلین والناقلین من خالل تحدید مواصفات ومعاییر النقل التي تضمن مختلف شروط 
سیما تلك المتعلقة  الراحة واألمان والسالمة، ومن خالل وضع تعرفة محددة للنقل في العدید من الحاالت، وال

  بنقل الركاب ضمن المدن.
  

نة لعناصر ال شرحبعد و -17 ، فئاتأربع  تجمیعھا في بعد، نتائج عمل النظام 1نظام النقل، یوضح الشكل المكوّ
 سلبیة وغیر مرغوبة. وفئة واحدةظم النقل، لنُ  نتائج إیجابیة ومرغوبة منھا ھيثالث 

  
 (Accessibility)من خالل قابلیة الوصول  الربط بین األماكن المختلفة،ھي لنظام النقل إیجابیة أول نتیجة  -18

تبادل التواصل االجتماعي والیحقّق الربط المكاني فاألساسیة.   تھوظیفو هجوھرتشكل  وھيالتي یتیحھا النظام، 
ن ظم النقل الربط بیتحقق نُ و لذین ال یمكن لإلنسان االستغناء عنھما في أي وقت من األوقات. لاالقتصادي ا

ي ف مع بعضھا البعض خطوط تتقاطعوھي عبارة عن الشبكات، ب عرفتُ نى التحتیة التي األماكن من خالل البُ 
خطوط السكك الحدیدیة التي تتقاطع في وشوارع المدن والطرق الخارجیة بین المدن، ھي الخطوط ھذه نقاط. 
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 ماال سیوخطوط النقل البحري المنتظم، و ،خطوط الطیران المتاحة للنقل الجوي المدنيوالمحطات المختلفة، 
بین  اطبعض النق تربططوطھا المختلفة، بالحاویات.  وإضافة إلى الربط الذي تحققھ نقاط ھذه الشبكات بین خ

بین الطرق وخطوط النقل الجوي، ومحطات النقل متعدد األنماط التي تربط المطارات ف :أنماط النقل المختلفة
م الذي بالطرق أو السكك، دون إغفال الربط المھ بین النقل البحري والنقل البري ربطت تتوفر في الموانئ البحریة

یتم عبر محطات السكك الحدیدیة بین النقل السككي والنقل الطرقي بالوصالت الطرقیة الطرفیة التي ال بد منھا 
 وبالعكس. ،في معظم عملیات النقل إلیصال األشخاص والبضائع إلى مقاصدھم النھائیة

  
 رالمكاني الذي یؤمنھ نظام النقل، تدفقات مروریة على أقسام شبكات النقل المختلفة، تعبّ  من الربطوتنتج  -19

یقاس بحجم النقل الكیلومتري للركاب الذي ، (Technical performance)" األداء التقنيعما یسمیھ رایشمان "
أقسام الشبكات بمرور زداد حجم التنقالت المروریة على یوالبضائع (ملیون راكب. كم وملیون طن. كم). و
وعندما یصل حجم التدفقات المروریة إلى نسبة معینة من  .الزمن، وبما یتوافق مع النمو السكاني واالقتصادي

 ،وعمتداد عبر ساعات النھار وأیام األسبالسعة التصمیمیة ألقسام الشبكات تبدأ االختناقات المروریة بالظھور واال
یدفع إلى زیادة السعة من خالل وھذا الوضع  .وقاتھمأل اً لمستعملین وھدرمستوى راحة ا اً فيما یسبب تراجع

تحسین كفاءة استخدام األقسام الحالیة أو بناء أقسام جدیدة، ضمن القیود التي تفرضھا الجغرافیا على استخدام 
لبیة ت یؤمن التخطیط الناجح بعید المدى الحلول المناسبة لالستمرار فياألراضي لصالح شبكات النقل. و

والموارد  ،من خالل الموازنة بین التطور المتوقع لھذه االحتیاجات ،االحتیاجات المتزایدة للنقل على أقسام الشبكات
 .على استعماالت األراضي والقیود المختلفة ،المتاحة

  
ادیة تحقق زیادة االقتصالنشاطات ف .االقتصادي إلنتاجباتتعلّق النتیجة الثالثة اإلیجابیة ألداء نظام النقل و -20

افة ونمو الناتج المحلي اإلجمالي، سواء ضمن قطاع النقل بحد ذاتھ، نتیجة النشاط االقتصادي في القیمة المض
فھذه  .للناقلین، أو من خالل مساھمة النقل في تحقیق بقیة النشاطات االقتصادیة، الزراعیة والصناعیة وغیرھا

 ،نقل المنتجات الزراعیة الجاھزة لالستھالك ، وال سیماركة قطاع النقلمشا دونال یمكن أن تتحقق  النشاطات
 والمواد األولیة الالزمة للمصانع، ومن ثم نقل المنتجات المصنعة إلى أماكن االستھالك المختلفة.

  
إلى لفة تنفیذ نشاطات النقل المختیؤدي ، المرغوبة لقطاع النقلالثالث باإلضافة إلى النتائج اإلیجابیة و -21

. وتأتي في مقدمة اآلثار ذات اآلثار الضارة على الصحة العامة وعلى البیئة (Nuisances) عدد من النتائج السلبیة
السلبیة الصدامات المروریة على الطرق، التي تؤدي إلى وفاة حوالي ملیون ومائتي ألف شخص في العالم سنویاً، 

 الثانیة الحزمةوتتمثل   .)6(اإلصابات الجسدیة المختلفة التي تطال حوالي خمسین ملیون شخص آخر باإلضافة إلى
اء الناجم سیما تلوث الھو الوالسلبیة ألداء نظام النقل في حجم التلوث البیئي الذي یسببھ ھذا القطاع،  من اآلثار

الطرقي على مشتقات الطاقة االحفوریة (النفط للنقل عن االنبعاثات الغازیة المتأتیة من االعتماد شبھ الكلي 
  في المدن وبجوار الطرق السریعة.  ناتج عن سیر مركبات النقل الطرقيوالغاز). ویأتي بعد ذلك الضجیج ال

ى نأما الحزمة الرابعة من اآلثار السلبیة فتتمثل بالتشوه البصري للمشاھد العامة الذي تسببھ بعض منشآت البُ 
 لمدن.ضمن الوسط العمراني ل ،ثل الجسور الطرقیة الضخمة والمعابر الفوقیة للسكك الحدیدیةالتحتیة للنقل، م

  
بین مختلف العناصر المكونة یسمح بتلمس العالقات  1التمثیل التخطیطي لنظام النقل المبین في الشكل و -22

لنظام، والتأثیرات المتبادلة بین النظام والبیئة المحیطة بھ، ودور ھذه العالقات والتأثیرات في تحدید مالمح ل
 .التوضیحیة عدد من األمثلةوفیما یلي التطور الالحق للنظام. 

                                            
)6(  World Health Organization (WHO) (2015). Global Status Report on Road Safety 2015. Geneva. WHO Document 

Production Services, p. vii.                                                                                                                                                                                   
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الجغرافي، ط الوسف .ن البیئة المباشرة لنظام النقلمتبادل بین العناصر التي تكوّ  تأثیروجود  من المالحظ -23
یؤثر بأشكال مختلفة على النمو االجتماعي واالقتصادي في أي بلد من البلدان،  ،مھ من موارد طبیعیةدّ قبما ی

ظروف، التي ھذه اللاإلشارة إلى الطابع المؤقت وتجدر على نضوج البیئة التشریعیة والھیكل المؤسسي.  وبالتالي
رات المناخیة الكبرى واألوبئة الزراعیة و خارجیة، مثل التغیّ عوامل داخلیة أنتیجة لیمكن أن تتغیر مع الزمن 

  الشاملة، التي شكلت عبر التاریخ دافعاً للھجرات السكانیة الكبرى إلى أماكن أكثر مناسبة لالستقرار البشري، 
بالدور بل االتنویھ في المقمن البدیھي و رات شاملة في التركیبات االجتماعیة والسكانیة.وما استتبع ذلك من تغیّ 

ز الجغرافیة فالحواجلتكنولوجیا في تعزیز سیطرة اإلنسان على عناصر الطبیعة على مختلف األصعدة. لالكبیر 
وتطورھا التكنولوجي جعل من الحواجز القدیمة  ،بابتكار المالحة التقلیدیة مثل األنھار والبحار أمكن قھرھا

العنصر كمیات الكبیرة قلیلة التأثر بلأرخص أنماط النقل ل حتى اآلنیشكل مجاالت للتواصل بالنقل المائي، الذي 
دت أ ،ظم النقلجذریة في نُ تحوالت التاریخ أمثلة ھامة على دور االبتكار والتطویر في إحداث وفي الزمني. 

اف، المجدورات مستدامة في طبیعة حیاة البشر والنشاطات االقتصادیة، مثل اختراع العجلة، بدورھا إلى تغیّ 
ظم التموضع العالمي وحزمة وأخیراً نُ  ،الحاویاتومحرك الدیزل، والمحرك البخاري، والبوصلة، واع، الشرو

ن یكون لیس من النادر أو  بتكارات التكنولوجیة المرافقة للثورة المعاصرة في مجال االتصاالت والمعلوماتیة.اال
أو ، حتیةتالنى بُ القرارات حاسمة في تطویر اتخاذ فعال في تطویر نظام النقل، من خالل  لإلرادة السیاسیة دورٌ 

ي مجال النقل، فجدیدة  اً استباقیة تفتح آفاق ىأو صیاغة سیاسات استراتیجیة برؤ لوجستیة،المحطات الأو  ،موانئال
فتح المجال تالتي مؤسسیة التشریعیة والصالحات على غرار اإل، صاد في المجتمعاالقت حركةعلى تؤثر إیجاباً و

 نشاطات مبتكرة وجدیدة.أمام 
  

وإذا كان شكل وأداء نظام النقل مرھونین مرحلیاً بعوامل البیئة المباشرة، فإن العالقات المتبادلة بین  -24
ین ب وینبغي في ھذا اإلطار التمییزومخرجاتھ في مرحلة زمنیة محددة.  ئھعناصر نظام النقل تحدد طبیعة أدا

تأثیرات البیئة على النظام، التي یمكن أن تكون مباشرة وسریعة، وتأثیرات النظام على البیئة، التي تتأخر عادة 
إلى حالة قرة مستاالنتقال من حالة یظھر في نظام النقل في التطور الدائم وفي الظھور لفترة قد تمتد لعدة سنوات. 

قطاع نقاط انتشكل من االستقرار. وھذا االنتقال قد یحصل بشكل تدریجي أو على شكل قفزات تطوریة  أخرى
 ،في سیاق التطور بعید المدى. وتمثل القفزات التطوریة انقالبات في التوازنات المرحلیة لعوامل ضبط النظام

جة تطور نمط نقل جدید بنتیتشغیل  وإنشاء بنیة تحتیة جدیدة، مثل خط قطار بین منطقتین، أعن یمكن أن تنجم 
 سمح بدخول القطاع الخاص میدان النقلینتیجة تغییر تشریعي بكالقطار عالي السرعة، أو  معیّن، تكنولوجي

یة لنظام تزاید التأثیرات السلب وقد یحصل انتقال نظام النقل من حالة إلى أخرى بنتیجة الجوي على سبیل المثال.
الحصیلة الكارثیة لصدامات المرور، أو النتائج  . ومن ھذه التأثیراتھاأو تقلیلفحتھا مكاإدراك أھمیة والنقل، 

الوخیمة على المدى البعید للزیادة المطردة في الغالف الجوي لنسبة أكاسید الكربون، وما یمكن أن یسببھ ذلك من 
  خسائر اقتصادیة كبرى على الصعید العالمي.

 
 النقل ذات الصلة بقضایاأھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة   -ثالثاً 

 
اقتصادیة ھي سیرورة شاملة، " 1986عام في إلعالن الحق في التنمیة الصادر عن األمم المتحدة وفقاً التنمیة   -25

سیرورة تقوم الواجتماعیة وثقافیة وسیاسیة، تھدف إلى تحقیق تقدم مستمر في حیاة جمیع السكان ورفاھیتھم. وھذه 
 .نشیط وحر في التنمیة، وعلى أساس التوزیع العادل لعائداتھ" على أساس مساھمة جمیع األفراد بشكل
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  ، حیث 1987عام لإلى تقریر لجنة األمم المتحدة حول البیئة والتنمیة  المستدامة ویعود تعریف التنمیة  -26
 لمقبلة علىااألجیال المساس بقدرة اجات الجیل الحاضر دون تیحاالتنمیة التي تلبي  ھيالتنمیة المستدامة جاء أن 

  .اجاتھاتیحاتلبیة 
  

سم السابق القمع اإلطار المفاھیمي لنظام النقل المقدم في التعریف الشامل للتنمیة، بإطارھا العام، ویتّفق   -27
ند ومفرزاتھ بعین االعتبار عیلحظ ضرورة أخذ مجمل العالقات المتبادلة بین البیئة والنظام والذي  ،الدراسةمن 

  التصدي لمشاكل النقل ووضع الخطط الالزمة لتنمیتھ.
  

خ ، 70/1أھداف التنمیة المستدامة بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  واعتمدت  -28  25المؤرّ
   .2016كانون الثاني/ینایر  1في رسمیّاَ  نفاذھابدأ و ، 2015 أیلول/سبتمبر

  
الحكومات  تتبناھامن المتوقع أن ، فالمستدامة لیست ملزمة قانوناً وعلى الرغم من أن أھداف التنمیة   -29

التي تتحمل المسؤولیة الرئیسیة عن متابعة التقدم المحرز  إذاً  لتحقیقھا. فالدول ھي وطنیةً  اً وتضع أطر
ھا في واالستناد إلییسھل الوصول إلیھا في الوقت المناسب،  التينوعیة البیانات الجمع  من خاللواستعراضھ، 

  .العالميواإلقلیمي  ینالمتابعة واالستعراض على الصعید وطنیة تسھل عملیتيتحلیالت  وضع
 

رقت ثمانیة سبعة عشر ھدفاً للتنمیة المستدامة، تط 2030لعام  المستدامة للتنمیة خطة األمم المتحدةوتضم   -30
  :)7(یلي كماقضایا النقل بشكل مباشر أو غیر مباشر، إلى منھا 

  
   ةالغای توقد تطرق .ع الجمیع بأنماط عیش صحیة وبالرفاھیة في جمیع األعمارضمان تمت  -3الھدف   

. 2020عام بحلول إلى خفض عدد الوفیات واإلصابات الناجمة عن صدامات المرور إلى النصف  لھذا الھدف 3-6
تشرین  19و 18في یتوافق مع إعالن مؤتمر برازیلیا للسالمة المروریة الذي نظمتھ األمم المتحدة  وھو

  .2020-2011، ضمن نشاطات عقد عمل األمم المتحدة للسالمة المروریة 2015الثاني/نوفمبر 
  

یذكر و .والمستدامةضمان حصول الجمیع بتكلفة میسورة على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة   -7الھدف   
ادة كبیرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمیة بحلول ضرورة تحقیق زی 2-7 الغایةفي 
. 2030ضرورة مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام  3-7 الغایةفي و، 2030عام 

نعسكان على قطاع النقل بشكل مباشر لدوره المعروف في استھالك الطاقة على المستویات المحلیة ت الغایتانو
  الوطنیة والعالمیة.و
  

تعزیز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجمیع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفیر   -8الھدف   
على قطاع النقل لمساھمتھ في تحقیق النمو  المنبثقة عن ھذا الھدف الغایات تنطبقو .العمل الالئق للجمیع

ارات كثیفة من خالل االستثم في توفیر فرص العملو، )1-8 الغایة( االقتصادي بشكل مباشر وغیر مباشر
وتعزیز السیاحة  )،3-8 الغایةفي المؤسسات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة ( التوظیف للید العاملة

  .)9-8 الغایة( المستدامة
  

                                            
)7(  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/. 
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نى تحتیة قادرة على الصمود، وتحفیز التصنیع الشامل للجمیع والمستدام، وتشجیع إقامة بُ   -9الھدف   
معظمھا مفھوم  وینطبق على نى التحتیة ألي بلد،رصید البُ في مكون ھام ھي نى التحتیة لقطاع النقل البُ ف .االبتكار

نى التحتیة بالبُ  ةالمتعلق 1-9 الغایةلنقل دور واضح في تحقیق ول مي.لّ االحتكار الطبیعي الالزم لتحقیق االقتصاد الس
  .ستدامأماكن التصنیع الشامل والمإلى اإلقلیمیة والعابرة للحدود وكذلك في تمكین األفراد والبضائع من الوصول 

 ،میكروباصات وباصات نقل الركاب وشاحنات نقل البضائعالوسیارات األجرة ، مثل خدمات النقلاالستثمار في و
إدماجھا في سالسل القیمة إلى زیادة  3-9 الغایةدعو تمعلماً من معالم المشاریع المتوسطة الحجم التي یشكل 

  .2030عام بحلول نى التحتیة البُ تحسین  إلى 4-9 الغایة دعوت. كذلك سواقواأل
  

لنقل دور ھام في تحقیقھ، من خالل دوره ول .الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفیما بینھا  -10الھدف   
بتمكین وتعزیز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسیاسي للجمیع، بغض النظر  ةالمتعلق 2-10 الغایةفي تحقیق 

أو اإلثني أو األصل أو الدین أو الوضع االقتصادي أو غیر  يالعرقاالنتماء أو  أو اإلعاقة عن السن أو الجنس
. ولن یكون باإلمكان تحقیق االدماج المذكور من دون تمكین جمیع المواطنین من التنقل بالشكل المناسب ذلك

  للتعلم أو العمل أو المشاركة في النشاطات االجتماعیة والسیاسیة.
  

 .شاملة للجمیع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة جعل المدن والمستوطنات البشریة  -11الھدف   
ظم نقل مأمونة ومیسورة بشكل واضح إلى ضرورة توفیر إمكانیة وصول الجمیع إلى نُ  2-11 الغایةتطرق تو

سیما من خالل توسیع نطاق النقل  ل الوصول إلیھا ومستدامة، وتحسین السالمة على الطرق، والالتكلفة ویسھُ 
ھتمام خاص الحتیاجات األشخاص الذین یعیشون في ظل ظروف ھشة والنساء واألطفال العام، مع إیالء ا

  .2030واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، بحلول عام 
  

ضرورة إدماج  2-13 وتؤكد الغایة .ر المناخ وآثارهاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغیّ   -13الھدف   
أن ومن البدیھي  .واالستراتیجیات والتخطیط على الصعید الوطني ر المناخ في السیاساتالتدابیر المتعلقة بتغیّ 

  جزءاً كبیراً من ھذه التدابیر یتعلق بتقلیل نسب الملوثات الغازیة المنبعثة من وسائل النقل داخل المدن وخارجھا.
  

 حفظ المحیطات والبحار والموارد البحریة واستخدامھا على نحو مستدام لتحقیق التنمیة  -14الھدف   
بمنع التلوث البحري بجمیع  ةالمتعلق 1-14 الغایةفي  قطاع النقل البحريھذا الھدف إلى یتطرق و .المستدامة

أنواعھ والحد منھ بدرجة كبیرة، وال سیما من األنشطة البریة، بما في ذلك الحطام البحري، وتلوث المغذیات، 
رئیسیاً یعتبر النقل البحري ذلك أن . 2025بحلول عام  طام البحري للح، نتیجةً بشكل عام للتلوث البحري مصدراً 

  ا تحصل حاالت الغرق بالقرب من الشواطئ.مسیما عند الناجم عن غرق السفن، وال
  

  العربیةبلدان الفي أھداف التنمیة المستدامة التأثیرات المتبادلة بین النقل و  -رابعاً 
  

 وطنیة أداة تخطیط وعملإلى  2030التنمیة المستدامة لعام خطة تحقیق التنمیة المستدامة تحویل یستوجب   -31
  :)8(من خالل لتحقیق األھداف التنمویة،

  
 ؛البعیدة المدى رؤیتھافھمھا وإدراك   (أ)  
  ؛ھدافأما یرتبط بھا من تحدید   (ب)  
  التنمیة. لتحقیق  نتاجھا في صیغة خطط وطنیةإإعادة   (ج)  

                                            
لمنتدى العربي ا ،ق المفھومي الى التنفیذ التشاركيمن االتسا - 2030تحویل عالمنا: خطة التنمیة المستدامة لعام  ،اإلسكوا  )8(

  .2016أیار/مایو  30-29 ،انعمّ  ،للتنمیة المستدامة
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خاصاً حول النقل والتنمیة المستدامة، یركز على حالة  2015بنھایة عام  أصدرت األمم المتحدةو  -32 تقریراً 
تحقق مفھوم النقل  يداخلالخصائص للنقل ست التقریر ویحدد  .)9(النقل المائي بما في ذلكداخل البلدان النقل 

  ھي:، المستدام
  

  ؛(Accessibility) قابلیة الوصول  (أ)  
  ؛(Affordability) قابلیة تحمل التكالیف  (ب)  
  ؛(Technical Performance) ظم النقلاألداء التقني لنُ   (ج)  
 ؛(Economic Production) اإلنتاج االقتصادي  (د)  
 ؛(Transport Safety) النقل سالمة  )ھ(  
 .(Energy Use and Effects on the Environment) استھالك الطاقة والتأثیرات البیئیة  (و)  

 
خمسة من أھداف التنمیة المستدامة التي تم استعراضھا والعالقة بین ھذه الخصائص التقریر أیضاً ویتناول   -33

  .)10(ھذه األھداف المتعلقة بتنفیذ الغایاتلوضع ویطرح بعض المؤشرات )، 13، 11، 9 ،7، 3أعاله (األھداف 
  

ق تت، آنفاً  رضالشامل الذي عُ  ار المفاھیمي لنظام النقلانطالقاً من اإلطو  -34 ع وسّ بشكل مالدراسة طرّ
، مع األخذ بعین االعتبار توسع مفھوم نظام النقل لیشمل جمیع الرئیسیة ألداء نظام النقل بشكل عام للخصائص

وتتناول الدراسة األنماط (بري، بحري، جوي)، وجمیع المستویات (دولي، وطني، جھوي، وحضري محلي).  
اح بعض المؤشرات إلیضوتقترح ، مانیة للتنمیة المستدامةالعالقة بین ھذه الخصائص وبین األھداف الث أیضاً 

  دور النقل من منظور أھداف التنمیة المستدامة.
  

 قابلیة الوصول  -ألف
  

عبر ، ةبین األماكن المختلفالشبكي نقل، من خالل الربط النظام  التي یجب أن یحققھانتائج من أبرز الھي   -35
الخطوط التي تمثلھا الشوارع والطرق والسكك الحدیدیة وخطوط النقل الجوي والبحري، والتي تتقاطع  مجموعات
ل وترتفع قابلیة الوصو. ئالموان وأالمطارات  وأمحطات السكك الحدیدیة  وأالتقاطعات،  تعرف باسمفي نقاط 

  وترتبط قابلیة الوصول بأھداف التنمیة المستدامة  .)11(خرىأعندما تنخفض كلفة الحركة لالنتقال من نقطة إلى 
  من خالل المؤشرات التالیة: ھاویمكن قیاس التقدم في تحقیق. 11و 10و 9
  

 ؛دد السكانعإلى مساحة البلد وبالنسبة إلى مدى كثافة شبكة الطرق العامة والسكك الحدیدیة بالنسبة   (أ)  
  

 ،عدد التجمعات، وعدد سكانھا من خالل قیاس ،السكانیةمدى تغطیة الشبكة الطرقیة للتجمعات   (ب)  
  ؛)12(دعن طریق معبّ  اتكیلومتر 10تبعد أكثر من ضمن مسافة ال 

                                            
9)(  United Nations (2015). Transport for Sustainable Development: The Case of Inland Transport. New York- Geneva. p. 255.  

 .195 ص نفسھ، المرجع  )10(

)11(  Khisty C. J., Lall B.K. (2003). Transportation Engineering: An Introduction. Prentice Hall, New Jersey. p. 68. 
)12(  Quinet E. (1990). Analyse Economique des Transport. PUF, Paris. P. 249. 
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موقف نقل ن عكیلومتر  0.5یبعد أكثر من عدد السكان الذین یقطنون ضمن نطاق ال داخل المدن:   (ج)  
  ؛)13(دقیقة 20ال یزید الزمن الفاصل بین مرور الحافالت علیھ عن  ،جماعي

 
عدد المطارات الدولیة في البلد، وعدد المقاطع التي تقوم علیھا  :بالنسبة للربط الخارجي للركاب  (د)  

  األسبوع؛رحالت جویة منتظمة، بما ال یقل عن رحلة في 
 

  الرتباط بخطوط النقل البحري المنتظم ل المؤشر التقلیدي :بالنسبة للربط الخارجي للبضائع  )ھ(  
)LSCI-Linear Shipping Connectivity Index( ،زمن  كفاءة وموثوقیة المعابر الحدودیة من خالل أو  

  ونسبتھ من الزمن زمن توقف الشاحنات والبضائع على المعابر الحدودیة مكوث الحاویات في الموانئ، و
من خالل مؤشر األداء اللوجستي یمكن قیاس التقدم في تحقیق قابلیة الوصول وبشكل عام  .اإلجمالي للرحلة

)LPI: Logistic Performance Index(. 
 

قابلیة الوصول مد شبكات النقل المختلفة بشكل لجھة المستدام التي تواجھ تحقیق النقل تحدیات ومن ال  -36
 التوزع الحالي والمتوقعى البلد ومناطقھ الداخلیة، حسب متكامل، بما یحقق أفضل تغطیة ممكنة على مستو

ار محدودیة االعتبفي األخذ  وینبغي في ھذا اإلطار .زن في التنمیة بین مختلف المناطقللسكان، وبما یحقق التوا
استعمال األراضي لنشاطات أخرى، نظراً لضرورة مساحات األراضي التي یمكن تخصیصھا لشبكات النقل 

  وصناعیة. ،زراعیةوسكنیة، 
  

 ل التكالیفقابلیة تحمُّ   -باء
  

  دون أن یؤثر ذلك  ،القدرة المالیة لألشخاص والمجتمعات على االستخدام المناسب لخدمات النقل ھي  -37
  ویمكن قیاسھا وفق عدد  .)14(والصحة ،التعلموالسكن، وعلى قدرتھم على تلبیة بقیة احتیاجاتھم، مثل الطعام، 

  من المؤشرات:
  

الركوب من العدد اإلجمالي  وحصة سیاراتنسمة)،  1000معدل انتشار مركبات النقل (مركبة لكل   (أ)  
  ؛للمركبات

 
   ة الواحدة؛نسبة اإلنفاق على النقل من أصل اإلنفاق اإلجمالي لألسر  (ب)  

 
 باستعمال مركبات النقل بمختلف أنماطھا.ألسر األشخاص واالمعدل الیومي لتنقالت   (ج)  

 
 كُلفإزدیاد ر بأي أنھا تتأثوترتبط قابلیة تحمل تكالیف النقل بشكل كبیر بمستوى الدخل وبأسعار النقل،   -38

في ھذا المجال األبرز والتحدي . 11و 10و 9قابلیة تحمل التكالیف على أھداف التنمیة المستدامة  وتؤثر .)15(النقل
مع عدم تجاوز  العمل،المرتبط ب مع التركیز على النقل ،للجمیعالنقل بتیسیر نى التحتیة التي تساھم بإقامة البُ یتمثل 

  في المجتمع. الشرائح األكثر حرماناً في سیما  اإلنفاق على النقل نسبة محددة من دخل األفراد واألسر، وال
                                            

 .195 مرجع سابق، ص، 2015ألمم المتحدة، ا  )13(

 .63 المرجع نفسھ، ص  )14(

  .76المرجع نفسھ، ص   )15(



(Part I)E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/5  
 

-12- 
 

  ظم النقلاألداء التقني لنُ   -جیم
 

لفة مسافات سنویة باستخدام وسائط النقل المختأعداد األشخاص الذین یقطعون ظم النقل باألداء التقني لنُ  یُقاس  -39
  .(طن. كم) مصادرھا ووجھتھام البضائع المنقولة سنویاً عبر المسافات التي تفصلھا عن ج(راكب. كم)، وح

  
في في ھذا اإلطار . ویتمثل التحدي 11و 9و 7أھداف التنمیة المستدامة على األداء التقني للنقل یؤثر و  -40

ثار غیر اآل دون ازدیادبما یتوافق مع تحقیق النمو االقتصادي واالجتماعي،  ،تنقالت السكان والبضائع ازدیاد
الحل  ویكمن مثل زیادة استھالك موارد الطاقة األحفوریة، وزیادة تلوث الھواء.المرغوبة لھذا النمو في التنقالت، 

  ماعي ذات الكفاءة في استخدام موارد الطاقة المتجددة.توجیھ التنقالت المستقبلیة إلى أنماط النقل الج األبرز في
  

أن التطور السنوي للحجم اإلجمالي للكیلومترات المقطوعة بمركبات  الباحث الھولندي سیم أوبي ویرى  -41
، وھو )S(لذي یأخذ شكل حرف االلوجستي،  ىالمعروف باسم المنحن ىالنقل في كل بلد یتطور بشكل المنحن

لمتسارع في بعد فترة من التزاید افلشرح تطور معدل انتشار السلع المنزلیة في المجتمع. نفسھ المستخدم  ىالمنحن
مقطوعة حجم الكیلومترات السنویة الحجم الكیلومترات المقطوعة یبدأ النمو بالتباطؤ، وصوالً إلى عتبة إشباع في 

ص آخر، حسب الخصائإلى من بلد  انإلیھا تختلفالعتبة وسنة الوصول قیمة ن إبمركبات النقل. ویقول أوبي 
 ،الجغرافیة واالقتصادیة والسكانیة للبلد، مشیراً إلى أن تزاید االختناقات الطرقیة في البلد، وزیادة انتشارھا مكانیاً 

 تامتدادھا عبر ساعات النھار وأیام السنة تعتبر كلھا مؤشرات على االقتراب من عتبة اإلشباع لحجم الكیلومتراو
 .)16(التي یمكن قطعھا بمركبات النقل

  
  االقتصادي اإلنتاج  -دال

  
اقتصادیاً، قطاع حقق ی  -42 النقل  كلفةوفي الناتج المحلي اإلجمالي في أي بلد. ویساھم بشكل بارز النقل إنتاجاً 

نتاجھ إلة عملیات النقل الالزمة لتبعاً لسلس ،في تكوین السعر النھائي ألي منتج، زراعي أو صناعيتحسب 
زایا ن الموتحدد ھوامش كلف النقل واللوجستیات في العدید من األحیا وإیصالھ إلى أماكن االستھالك النھائي.

ى نسواق الوطنیة والعالمیة. وھناك إجماع في األدبیات العلمیة على أن االستثمار في البُ التنافسیة للسلع في األ
قتصادیة في الاتنمیة الویؤدي إلى تحقیق  ،على المستوى الوطني التحتیة للنقل یحفز النمو االقتصادي اإلجمالي

النمو  النقل علىفي ستثمارات االنسبة تأثیر  من دون تحدیدنى التحتیة، ھذه البُ المناطق التي تستفید من 
، في البلدان المتقدمة، ذات شبكات النقل الناضجة نسبیّاً أن ھذا التأثیر یكون أخف  دبیاتوتبین األ. )17(االقتصادي

   .)18(نى التحتیة لشبكات النقل المختلفةلبُ ا ر إلىالبلدان األقل نمواً، التي تفتق من
  

  عدد من المؤشرات:من خالل االجتماعیة للنقل ویمكن قیاس التأثیرات االقتصادیة و  -43
  

  ؛مساھمة النقل في الناتج المحلي اإلجمالي  )أ(

                                            
)16(  Oppe S. (1989). Macroscopic Models for Traffic and Traffic Safety. Accidents Analysis and Prevention. Vol. 21, No. 3. 

pp. 225-232.                                                                                                                                                                                     

)17( Banister D., Berechman J. (2000). Transport Investment and Economic Development. UCL Press, Taylor & Francis 
Group, p. 20.                                                                                                                                                                                                                 

 . 23 المرجع نفسھ، ص  )18(
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االستثمار في النقل، وھذه الزیادة تتأخر عادة في  نتیجةزیادة النمو في الناتج المحلي اإلجمالي   (ب)  
  ؛الظھور، ویتفاوت تأثیرھا النسبي بین البلدان النامیة والبلدان ذات شبكات النقل المتقدمة كما ذكر أعاله

 
  في قطاع النقل.بشكل مباشر أو غیر مباشر عدد العاملین   (ج)  

 
ویكمن . 10و 9و 8أھداف التنمیة المستدامة  على االقتصاديتؤثر مساھمة قطاع النقل في اإلنتاج و  -44

لنقل في الناتج المحلي اإلجمالي، مع السعي قطاع اتحقیق مساھمة فعالة ل التحدي األبرز في ھذا اإلطار في
ل إلى عبء على التنمیة. حیث أن قطاع حداً معیّناً تتحول معھ كلف النق ھذا تجاوز مساھمةإلى عدم بالمقابل 

تختلف من بلد آلخر حسب الظروف المكانیة  ،ثلى للمساھمة الداخلیة لنشاطات النقل في أي اقتصادھناك نسبة مُ 
لنشاط اوجدیر بالذكر أن مساھمة قطاع النقل في . كفاءتھوالزمانیة، والزیادة عن ھذه النسبة تفقد قطاع النقل 

ي إطالق فنى التحتیة المستقبلیة للنقل البُ  وتساھمحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفیما بینھا. تاالقتصادي 
توسط الربط السككي بین شرق المف .، وتیارات جدیدة للتبادل االقتصادي بین البلدانجدیدةنشاطات اقتصادیة 

 ن أن یطلقیمك ان أفریقیا جنوب الصحراء،بي وبلد، وبین بلدان المغرب العرعبر األردن وبلدان الخلیج العربي
ما یمكن كإمكانیة تصدیرھا سككیاً ومن ثم بحراً إلى أوروبا، مع  ،صناعات قائمة على الثروة الصخریة والرملیة

نقلھا الساحلیة و المرتبطة بھا في الحقول الزراعیةتعزیز إنتاج الحاصالت الزراعیة والصناعات أن یؤدي إلى 
  البیئة الزراعیة المناسبة. ر إلىفضة إلى البلدان التي تفتقبكفاءة وكلفة منخ

 
  سالمة النقل  -ھاء

  
وفیات وإصابات جسدیة، تختلف في درجتھا إلى ظم النقل الحوادث التي تؤدي عمل نُ من أبرز سلبیات   -45

  .اصةالخأضرار مادیة في الممتلكات وقد تسبب إعاقات جسدیة دائمة، بلیغة وإصابات  خفیفةبین إصابات 
  

مام ، فإن اإلھتستثناء (بري، بحري وجوي)في أنماط النقل المختلفة بدون اوإذا كانت الحوادث تحصل   -46
ضحایا ھذه الصدامات بالمقارنة مع بقیة أنماط من األكبر یولى لصدامات المرور الطرقي، نتیجة العدد الكبیر 

   .)19(وقرابة الخمسین ملیون جریح سنویاً قتیل النقل، الذین یتجاوز عددھم ملیون ومائتي ألف 
  

  :التالیة المؤشراتبتقاس السالمة المروریة و  -47
  

 ؛العدد المطلق لوفیات وجرحى صدامات المرور  (أ)  
 ؛نسمة 100000معدل وفیات صدامات المرور لكل   (ب)  
  .معدل وفیات صدامات المرور لكل ملیون كیلومتر مقطوعة بمركبات النقل الطرقي  (ج)  

  
بالنجاح في . ویتمثل التحدي في ھذا المجال 11و 3وترتبط السالمة المروریة بھدفي التنمیة المستدامة   -48

ویفترض أن یتم ذلك   .2020خفض عدد الوفیات واإلصابات الناجمة عن سالمة المرور إلى النصف بحلول عام 
التي أعدتھا منظمة الصحة  العالمیة زم متكاملة في المجاالت الخمسة المحددة في الخطةمن خالل تنفیذ حُ 

  :2020-2011على الطرق سالمة من أجل اللعقد عمل األمم المتحدة  )20(العالمیة
                                            

 ، مرجع سابق. 2015منظمة الصحة العالمیة   )19(

)20(  World Health Organization (2011). Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020, p. 11. 
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  ؛(Road Safety Management) إدارة السالمة المروریة  (أ)  
 ؛ (Safer Roads and Mobility) والمرور تحسین سالمة الطرق  (ب)  
  ؛(Safer Vehicles) المركباتتحسین سالمة   (ج)  
  ؛(Safer Road Users) تحسین سالمة مستعملي الطریق  (د)  
   .(Post Crash Response) عملیات اإلنقاذ واإلسعافتحسین   (ھ)  

  
  التأثیرات على البیئة  -واو

  
طاع ق بلغت حصةفقد  .استھالكھ الكبیر للطاقة بسبب یھدد نظام النقل استدامة مصادر الطاقة العالمیة  -49

من استھالك في المائة  55، و2012عام في من االستھالك النھائي إلجمالي الطاقة في العالم في المائة  27.9النقل 
   .)21(االستھالك في المستقبلفي زیادة استمرار ال، مع توقع نفسھ الطاقة السائلة في العام

  
 .ات النفطیةالمشتقب المتمثلة غیر المتجددة حفوریةعلى مصادر الطاقة األبشكل كبیر قطاع النقل  ویعتمد  -50

بریت، أكسید الكربون والنتروجین والككفي نشر االنبعاثات الغازیة الملوثة للھواء  لذلك فھو یساھم إلى حد كبیر
  إضافة إلى المعلقات الغازیة الضارة بالصحة.

  
  :التالیة المؤشراتبیمكن قیاس تأثیر النقل على الطاقة والبیئة و  -51
  

  ؛أنماط النقل المختلفة سنویاً التي تستھلكھا كمیة الطاقة غیر المتجددة   (أ)  
 

  ؛نسب المكونات الملوثة في أنواع الوقود المستخدم لمركبات النقل  (ب)  
 

  المختلفة؛ ن محركات وسائط النقلمكمیات الملوثات الغازیة المختلفة المنبعثة   (ج)  
 

لسواحل اتلوث  ونسبةكمیات الملوثات النفطیة المتسربة من الناقالت النفطیة ومحركات السفن،   (د)  
 حوادث السفن. بسببالبحریة 

 
ات النقل ومرافقھا نى التحتیة لشبكالبُ رات البیئیة المفاجئة، مثل السیول والفیضانات، على التغیّ  كذلك تؤثر  -52

لھا عن العمل أنیمكن أضرار جسیمة فتؤدي إلى المختلفة،    بشكل مؤقت أو دائم. تعطّ
  

التحدي في ویكمن من أھداف التنمیة المستدامة.  14و 13الھدفین على البیئة بنظام النقل  یمكن ربط أثرو  -53
سلبیة إلى التخفیض آثارھا نشاطات النقل المرتبطة بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة مع  مواصلةاإلطار في ھذا 

 عملیات نقل الركابفي ى الحدود الممكنة. ویتم ذلك عبر عدد من المحاور المرتبطة بتحسین كفاءة الطاقة نأد
سیما في المدن، وتعزیز استخدام نظم النقل الذكیة، وزیادة  والبضائع بتشجیع استخدام أنماط النقل الجماعي، وال

زیادة  إلىطاقة المستمدة من الشمس والریاح، إضافة أنماط النقل التي تعتمد مصادر الطاقة المتجددة، مثل ال دور
  كفاءة ومردود الطاقة لمحركات وسائل النقل.

  
                                            

 . 139 مرجع سابق، صاألمم المتحدة،   )21(
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ومؤشرات  ،وأھداف التنمیة المستدامة ،ظم النقلنُ  أداء تشابك العالقات بین خصائص 2الشكل  یبیّنو  -54
  القیاس التي تدمج بین الخصائص وأھداف التنمیة المستدامة.

  
 ظم النقل وأھداف التنمیة المستدامة ومؤشرات القیاسبین خصائص نُ  الترابط  -2الشكل 

  
  

  النقلاستراتیجیات في أھداف التنمیة المستدامة  تضمینمبادئ عامة ل  -خامساً 
  

مكونات المدى تأثّر أي نظام نقل ب الدراسةظم النقل الذي عرض في بدایة من اإلطار المفاھیمي لنُ یتبیّن   -55
 ،التكنولوجیةو، المؤسسیةالتشریعیة وواالجتماعیة، و االقتصادیةوالجغرافیة، الخمسة للبیئة العامة التي یعمل فیھا: 
إلى التوصل  ، یتعذرالعربیةبلدان الخصائص ھذه المكونات الخمسة بین  فيوالسیاسیة. وبنتیجة التنوع الكبیر 

ف التنمیة المستدامة، بما فیھا األھداف ذات الصلة بقضایا النقل. للتعامل مع مجمل أھدا وصفة جاھزة وموحدة
وطبیعة  ،بالظروف المرحلیة لكل بلد، المرتبطة باألولویات المرحلیة للتنمیة فیھیتأثر التعامل مع ھذه األھداف ف

  الموارد المتوفرة لتحقیق ھذه األولویات.
  

ة ظم النقل المختلفتعامل السلطات المسؤولة عن تطویر نُ  في بناءً على ما تقدم، فإنّ الخطوة األولىو  -56
التحلیل الدقیق لوضع مكونات بیئة النظام، والمسارات التي  تكون فيأھداف التنمیة المستدامة  بما یحققوإدارتھا 

لتقني، األداء اوقابلیة تحمل التكالیف، و: قابلیة الوصول، ئھالخصائص األساسیة ألداولوصول إلیھ، اإلى أدت 
  السالمة والتأثیرات على البیئة.وإلنتاج االقتصادي، او
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ي یوضحھا والمكانیة الت منیةبأبعاده الز عتمد النھج التقلیدي في التخطیطیُ وانطالقاً من التحلیل الدقیق،   -57
  .3الشكل 

  
  األبعاد الزمنیة والمكانیة للتخطیط التقلیدي لمسائل النقل  -3الشكل 

  
  

مدى بعید، لل اتاستراتیجی تتخذ شكلویتالزم التخطیط الناجح لقضایا النقل مع صیاغة رؤى تنمویة،   -58
نفذ ت قصیرة األمدیتم تنفیذھا على المدى المتوسط، تتوزع بدورھا على خطط عمل  مرحلیةتنبثق عنھا خطط 

لتي تجمع اات المرسومة للتنمیة، سعبر الموازنات االستثماریة السنویة. وتسترشد االستراتیجیات والخطط بالسیا
  وتقدم اإلطار العام الختیار وتقییم المقترحات والنشاطات. ،المبادئ العامة التخاذ القرارات

  
ھ استراتیجیات تنمیة النقل  وھكذا یستطیع  -59 ة عن بما یتوافق مع األولویات المنبثقوخططھا كل بلد أن یوجّ

أھداف  درجوتُ ولدور النقل في تحقیق أھداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.  ،التحلیل المفصل للوضع الراھن
  ظروف البلد والرؤى التنمویة المعتمدة.بما یراعي  ،األھداف االستراتیجیة والمرحلیة ضمنالتنمیة المستدامة 

  
من عدد االنطالق البد من ، من النجاح لھذه السیاسات واالستراتیجیات والخطط أعلى درجةولضمان   -60

  من القواعد والمبادئ التي یتم استعراضھا فیما یلي:
  

  )Comprehensiveness( الشمولیة  -ألف
  

مخارجھ نظام واللعالقات المتبادلة بین مكونات لنظرة شاملة  من إلقاءیمكّن اإلطار المفاھیمي لنظام النقل   -61
  المباشرة.  تھوبیئ

  
یتأثر بالكل" الذي یقدمھ اإلطار المفاھیمي یسمح بصیاغة فرضیات عن عالقات فاالنطالق من مبدأ "الكل   -62

ھذه  بین نتائجو ،المرافقةظم النقل ولسیاسات اإلدارة والضبط نى التحتیة لنُ التطویرات المقررة للبُ  بین سببیة
  على المدى القصیر والمتوسط والبعید. التطویرات

  
اإلیجابیة والسلبیة للتغییرات الجاریة على جمیع اآلثار تلمس یمكن  ،من خالل ھذه النظرة الشمولیةو  -63

في أداء وظائف النظام، والتنبؤ بالمواقف المحتملة لھذه الفعالیات وإیجاد الحلول المناسبة المشاركة الفعالیات 
  .منھادون إھمال أي جزء من ، للتعامل معھا بشكل شامل
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  )Integration( التكامل  -باء
  

 ،ء وظائف النقل واعتماد نظرة شاملة في التعاطي مع النظاممساھمة مختلف الفعالیات في أدافھم بعد   -64
ادئ النقل متعدد وتطبیق مب ،أنماط النقل المختلفة تؤدیھاالتي العدیدة التكامل بین الوظائف تحقیق باإلمكان یصبح 

ا النسبیة من المزاییعزز االستفادة  اً بیئیاً واجتماعیاً ووضوح الرؤیة الشاملة لدور قطاع النقل اقتصادیواألنماط. 
خدام كفاءة في استوالالیة عفمن ال أعلى مستوىظیفة الكلیة بالشكل الذي یؤمن وأداء أجزاء من ال فيكل نمط ل

  ، وأقل درجة من التأثیرات السلبیة على البیئة. الموارد المتاحة
  

  )Coherence( االتساق  -جیم
 

، یجیاتاالستراتوالسیاسات، والرؤى،  بین االتساق تحقیق االنسجام في معالجة مسائل النقلالمقصود ب  -65
مطلوب  االتساقو والمحلي. ،الجھويوالوطني، والدولي، ، خطط العمل، على كافة مستویات وظائف النقلو

 ،إلى ھذه األھداف بین األھداف البعیدة المدى وبین السیاسات واالستراتیجیات والخطط المعدة للوصول أیضاً 
وھنا أیضاً یؤمن اإلطار . ) 22(الخصائص الوطنیة واالستراتیجیات الشاملة المعدة للتنمیةوبین نظام النقل و

المفاھیمي لنظام النقل أرضیة مناسبة للوصول إلى االتساق، من خالل شمولھ جمیع العناصر ذات الصلة بأداء 
المتبادلة بینھا، ووضعھ للنتائج المتأتیة عن عمل النظام في إطارھا نظام النقل وإیضاحھ للعالقات والتأثیرات 

  متعدد المراحل. الزمني
  

  )Concertation( التشاور  -دال
  

تیجیات اأن تحقق استر یكفلأساسي شرط  ھو وضع االستراتیجیات والخططالتشاور عند رسم السیاسات و  -66
العالقات التشاوریة في رسم السیاسات وجھات  4ویوضح الشكل  .نمیة الشاملة المستدامةخطط النقل أھداف التو

  تیجیات والخطط.اووضع االستر
  

  تیجیات والخططاالعالقات التشاوریة المطلوبة عند رسم السیاسات ووضع االستر  -4الشكل 

  
                                            

  مرجع سابق. ،2016، اإلسكوا  )22(

الفنیون 
والخبراء

تقانات نمذجة (
)تفاعلیة

متخذو 
القرار

الفعالیات 
ذات الصلة

الجمھور 
العام

المستعملون 
المباشرون
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لمعارف متالكھم اال التخطیط،في عملیة  الفنیون والخبراء المختصون بتخطیط النقل دوراً محوریّایؤدي   -67
ومھارات استخدام برمجیات النمذجة الحواریة، التي تسمح بإظھار النتائج المتوقعة لمختلف الخیارات والبدائل. 

حوار تفاعلي مع جمھور المستعملین المباشرین والفعالیات ذات الصلة (مقدمي خدمات  في إطارویتم العمل 
  النقل) وممثلي الجمھور العام.

  
ضمن مصادقتھا الالحقة على السیاسات واالستراتیجیات تجمیع الجھات منذ المراحل األولى ومشاركة   -68

  وتكامل كل الطاقات والموارد لتنفیذھا على الوجھ األكمل. ،وتبنیھا لھا ،المعتمدة
  

  االستنتاجات الختامیة  -اً سادس
  

اإلطار العام الذي تسترشد  السبعة عشربأھدافھا  2030تشكل خطة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة لعام   -69
  .2030و 2016 عامي بھ بلدان العالم عند وضع خططھا للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للفترة الممتدة بین

 
معظم النشاطات ارتباط النقل كھدف منفصل ومستقل من أھداف التنمیة المستدامة، ولكن  یظھرال   -70

من ى األقل علفثمانیة عابرة ألھداف التنمیة المستدامة.  هیجعل العدید من قضایابالنقل االقتصادیة واالجتماعیة 
 ،البحريوا مع نشاطات النقل بمستویاتھ المختلفة، الجوي، ومؤشراتھ غایاتھاتتداخل في  لتنمیة المستدامةاأھداف 

  والبري، داخل وخارج المدن.
 

ام بحد وعناصر النظ ،مكونات البیئة العامة لنظام النقلاإلطار المفاھیمي العالقات المتبادلة بین یوضح   -71
ة في عملی د تضمین أھداف التنمیة المستدامةعنفي االعتبار ھذه العالقات  أخذ ئھ، بھدفوخصائص أدا ،ذاتھ

یقوم  ،ري مرنسیاق تشاو . وال تنجح ھذه الجھود إال فيظم النقل في البلدان العربیةالتخطیط المستقبلي لتطویر نُ 
لنظام بالتشاور مع مستعملي ا ،فیھ خبراء تخطیط النقل بدورھم الرئیسي في تقدیم المقترحات لمتخذي القرار

 . لمواطنینمن اوالفعالیات ذات الصلة والجمھور العام 
 

-----  


