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قطاع النقل واللوجستيك في أرقام
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الواقع و أهم األرقام-منظومة التنقالت الحضرية

ةالحضريالتنقالتمستوى علىوالسالمةالخدماتمستوى تراجع•
بينهموالتناغمالتنسيقغيابوالمتدخلينتعدد•
ريةالحضبالتنقالتالمتعلقةوالمشاريعوالبرامجالسياساتتعدد•
الحضري المجالرقعةاتساعو العمرانيالتمدد•
يةالعشوائالتنقلمظاهرتناميوالخاصةالسياراتاستعمالارتفاع•
GESالدفيئةالغازاتوإنبعاثاتالطاقةاستهالكارتفاع•

بعض األرقام

ه ذيعيشكنن يكم م كنحض يةكوي  ن سكه     ك2019من السكانن سك   67%•
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ى          نلهجمعنت العموا ي  الا وسنويا %3.4العمراني  بمعدل  الهمدد اوهفنع•

سككك   %70)الجمكككنعم ال  ككك  ع كككت مكككهن نسكككن   الهككك   ت  سككك   30%•
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ييككك  2014ن 1994 كككين تضعععاعف نسعععبة الععععاتالت التعععي تمتلعععك سعععيار  
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اإلقتصاديالكلفة على المستوى 
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السياسة الوطنية للتنقالت الحضرية المستدامة 

يهأتمننالهمد ـنو همالهمالهيا ي اإلشانلينتنل  عن نتن نل ظو اليةوي اله   تلم ظنم الينلمالنةعهش يصمنا ح قن

ال ظو تتجاوز ومتطورجديد سياسةبلور تمعامةبصفةاإلقتصاديالنسيجوعلىللمواطناليوميةالحيا علىسلبايؤثرممنههفنقم

العموا مهحنواللمهح  نتهسهجيباليةوي ل ه   تمهانم  م ظنم إوسنءإلتنالمونواله  يدي شا هاليةويل    الةي  
.نالمؤسسنهمناإلقه نديناإلجهمنعمنالديمغوايم

:محاور9حولالحضريةللتنقالتالوطنيةالسياسةترتكز

الحضريةالتنقالتمجالفيبالحوكمةالنهوض1.

الحضريةالتنقالتمجالفيوالتكوينالكفاءتتدعيم2.

مستدامةتمويلياتألإيجاد3.

الحضريالعموميالنقلقطاعتنظيموهيكلةإعاد 4.

والتعميرالنقلبينالتناسقضمان5.

الخاصةالسياراتتطورفيالتحكم6.

lesللبيتةالصديقةالتنقالتوتطويردعم7. modes actifs

وإندماجاوسالماأمنااألكثرالحضريةالتنقالتدعم8.

الحضريةللتنقالتالرقميةالحلولتطوير9.

MOBILISEم ندو مناإلسهفند همت✓ YOUR CITYهمالهم

الم نخين المهيد األممل دن 21الدنو  نمشع تإح قهن

المسهنىع تالخبراءمنيويضهنييو   من COP21  نويس

النح مالدنلم

اتالنزاومسهنىع تالافنءاتمنقارعملفريقتكوينهمامن✓

نالهجو  ال  و ذنيالع يناإلحنواتمنيهاننالمع ي 

مجلسلخالالحضريةللتنقالتالوطنيةالسياسةعلىالمصادقةتم✓

,2020ماي07بتاريخالمنعقدالوزراء

:طريقعنالدوليالتعاون

AFD /GIZ/CODATU/CERMA/IFEU



المؤشرات: التنقالت الحضرية المستدامة 

المؤشرات

نن وهع م ه فإ جنزه دممهن ع نالم وحالعم  و نمجه فيذليسنسعين

الدقي  المؤشواتمنمجمنع هيديدهمالم شند األ دافهي يضمدىقينس

:ل غوض

lesاإلنجازمؤشرات1. indicateurs de réalisation:مؤشرات

أشهر6كل:العملمخططإنجازتقدملمتابعة

lesالنتاتجمؤشرات.2 indicateurs de résultat:مدىلتحديدمؤشرات

2025سنةخالل:المرسومةالنتاتجتحقيق

lesالتأثيرمؤشرات.3 indicateurs d’impact:تأثيرلتحديدمؤشرات

ناصرهاعجمي استكمالبعدالبعيدالمدىعلىالحضريةللتنقالتالوطنيةالسياسة

2030سنةخالل:

ية الوطنسةيالساتنفيدمن المتوق  أن يساهم 

لتالية في تحقيق  المؤشرات اللتنقالت الحضرية 
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الديي  

النينينت س  من%50  س  اله فيض4.

 اليةويالم نحضيماليناد عنال نجم 

أهم مؤشرات التأثير 



البيانات و اإلحصاءات: التنقالت الحضرية المستدامة 

التشخيص

:

البياناتمصادرتعدد:المتدخلينتعدد1.

(المفاهيماختالف)البياناتتناسقعدم2.

(...إدارية/ورقية/الكترونية)محاملهاوالبياناتطبيعةاختالف3.

البياناتدوريةاختالف4.

اإلحصاتياتمتابعةفيالرؤىواألهدافاختالف5.

البياناتبعضغيابأونقص6.
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أهم المتدخلين و مصادر البيانات

الحضريةللتنقالتالوطنيالمرصدإحداثدراسة



المرصد الوطني للتنقالت الحضرية 

تنقالتللالوطنيةالسياسةعناصرتنفيذ•

الحضرية

دبالمرصالمتعلقةالدراساتاستكمال•

مساعداتتمويلمصادرعنالبحث•

الدوليالتعاونبرامجعبرفنية

المرصدإحداث•

األ داف
وي هجميع ال ين نت المهع     نله   ت الية•

هنييد المفن يم •

  ناله ييم هي ي  ال ين نت ناسهعمنلهن  غوض المهن ع•
ناإلسههشوافناله حيح 

 شو ال ين نت •

المواي  
الم جز 

هم إ جنز الهش يص ن اقهواح الجنا ب •
المؤسسنهي  نالعم ينهي  ل مو د

تم إدراج إحداث المرصد ضمن مخطط •
حضريةتنفيذ السياسة الوطنية للتنقالت ال

المواي  
ال ندم 



أهم المؤشرات  -الحضريةالمرصد الوطني للتنقالت 
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أهم المؤشرات  -الحضريةالمرصد الوطني للتنقالت 
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توزي  نسب استعمال

:  التنقالت حسب 

النقل العمومي•

الجماعي

السيارات الخاصة•

السلسةاألنماط•

الدراجاتالمشي،)
(الهواتية



أهم المؤشرات  -الحضريةالمرصد الوطني للتنقالت 

ل مهن ع أنلني ذاتأسنسي مؤشوات5هيديدهم
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الذيننسبة السكان

محطة نقل لهمتتوفر

عمومي على مسافة 

20متر و بتواتر 500

دقيقة خالل ساعات 
الذرو 



أهم المؤشرات  -الحضريةالمرصد الوطني للتنقالت 
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على الوفاياتعدد 

شبكات الطرقات 

والسكك الحديدية داخل

المحيط العمراني 
ساكن100000/



أهم المؤشرات  -الحضريةالمرصد الوطني للتنقالت 
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نسبة التخفيض من 

يتة انبعاثات الغازات الدف
GES



أهم المؤشرات  -الحضريةالمرصد الوطني للتنقالت 
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نسبة الميزانية التي

تخصصها العاتالت 
لمصاريف التنقالت



إحصائيات متعلقة بالتنمية المستدامة

نمط توزي  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حسب

قل توزي  استهالك المحروقات حسب وسيلة النالتنقل 

البري

2016:السنة المرجعية



إحصائيات متعلقة بالتنمية المستدامة

ت تطور الكيلومترات المقطوعة من خالل السيارا
تطور انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حسب 

البضات سيناريو المناخ بالنسبة لنقل األشخاص و



ناجيفتحية

والمشاري اإلستراتيجيامدير  
fathia.neji@transport.state.tn


