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أولا 

النقل وأهداف التنمية المستدامة
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2030خطة التنمية المستدامة لألمم المتحدة لعام 

أهداف التنمية المستدامة

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

(Goals)هدف  17

(Target)غاية   169

(Indicator)مؤشر 240

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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:التطرق للنقل ضمن أهداف التنمية المستدامة

مؤشرات مباشرة4

30رة المرور على الطرق في فتصدامات عدد الوفيات الناتجة عن اإلصابات المميتة بسبب 3-6-1

.نسمة000100يوما لكل 

ال في جميع نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين من طريق صالحة لالستعم9-1-1

.الفصول

.عدد الركاب وحجم الشحنات ، بحسب وسيلة النقل9-1-2

س نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسبة، بحسب العمر والجن11-2-1
متر من خط نقل جماعي 500نسبة السكان الذين يقطنون على بعد أقل من )واألشخاص ذوي اإلعاقة

(دقيقة20بحافالت تتواتر بأقل من 
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:التطرق للنقل ضمن أهداف التنمية المستدامة

:مؤشرات غير مباشرة5

.معدل الوفيات المنسوب إلى تلوث الهواء المحيط3-9-1

ا على الوقود والتكنولوج7-1-2 يا النسبة المئوية للسكان الذي يعتمدون أساسا

.النظيفين

.انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة المضافة9-4-1

مقدار إعانات الوقود األحفوري لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي 1-ج -12

.وكنسبة من مجموع النفقات الوطنية على الوقود األحفوري( اإلنتاج والستهالك)

.مؤشر مركب لكفاءة استخدام النيتروجين14-1-1

سسية وتنفيذ األطر المؤ،تصديق، وعدد  البلدان التي تحرز تقدما في قبول1-ج-14

اتفاقية "ي واآلليات المتصلة بالمحيطات التي تقوم بتنفيذ القانون الدولي، كما يتجلى ف
.واردهاالمتعلقة بقانون البحار، للحفظ والستخدام المستدام للمحيطات وم" األمم المتحدة
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ولكن
:اافهللنقل عدد أكبر من التأثيرات على خطة التنمية المستدامة وأهد

:اسيّة  للسّكانل يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون تأمين التنقالت اليومية اليوميّة األس

الرعاية الصحيةالترفيهالتبّضعالدراسةالعمل

:ان آلخرل يمكن تحقيق أي نشاط اقتصادي بدون نقل البضائع والسلع من مك
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التشابكات بين نشاطات النقل والتنمية المستدامة

منهج النظم

Systems Approach
لمقاربة الظواهر المعقدة



السالمة

Safety

11الهدف 

جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة 

ةللجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدام

11-2الغاية 

3الهدف 

وبالرفاهيةالتمتع بأنماط عيش صحية 

3-6الغاية 

قابلية الوصول

Accessibility

10الهدف 

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما

بينها

10-2الغاية 

9الهدف 

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود

9-4والغاية 9-3الغاية 9-1الغاية 
فقابلية تحمل التكالي

Affordability

التقنياألداء

Technical
Performance

7الهدف 

الحصول على الطاقة الحديثة الموثوقة 

والمستدامة

7-3، والغاية 7-2الغاية 

االقتصادي اإلنتاج

Economic 
Production

8الهدف 
للجميعتعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل

والمستدام، وتوفيير العمل الالئق للجميع

8-9والغاية 8-3والغاية 8-1الغاية 

ئةاالتأثيرات على البي

Effects on the 
Environment

13الهدف 

اخ تغير المنلاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي 

وآثاره

13-2الغاية 

14الهدف 

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية

14-1الغاية 

ألف نسمة100العدد المطلق لوفيات المرور، ومعدل الوفيات لكل 

كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع النقل

%نسبة استخدام الطاقات المتجددة في قطاع النقل

% مساهمة النقل في الناتج المحلي اإلجمالي

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

نسبة المواقع السياحية 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 الحديدية بالنسبة لعدد السكان كم

دوماعن طريق عام سالك كم2نسبة السكان في تجمعات سكانية تبعد أقل من 

ريةطاقة 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 تلبية التنقالت اليومية لسكان المدن

هدثوحواالبحريمعدالت تلوث البحار والمحيطات الناجمة عن نشاطات النقل

نسبة الملوثات في الوقود المستخدم في وسائط النقل

ةنسبة الملوثات المنبعثة في الهواء الناجمة عن نشاطات النقل المختلف

مؤشرات القياس المقترحةة المستدامةيأهداف التنمخصائص نظام النقل



ا  ثانيا

بعض المؤشرات ذات الصلة 
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لمقارنات دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النق
(ألف نسمة100كم طرق لكل ) معدل تغطية شبكة الطرق للسكان 
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Public roads network coverage rate by population (Km/100 000)

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 دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النقل
(نسمة100000كيلومتر سكك لكل )معدل تغطية شبكة السكك الحديدية للسكان 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 6 6 6 7

11 11
12

18

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40
Railways per 100 000 inhabitants

Arab world average = 7

France =      45

EU average rate        =      42

USA                          =      71

World average rate   =      15

Source: Worldbank

http://data.worldbank.org/indicator/IS.RRS.TOTL.KM
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لمقارنات دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النق
)%(2013نسبة انبعاث ثاني أوكسيد الكربون من قطاع النقل عام 
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70 % CO2 emissions from the transport sector (2013)

Arab world average = 26

Estonia                       =   12

EU average rate          =     26

USA                            =     33

World average rate    =     20 

Source: Worldbank

http://data.worldbank.org/indicator/EN.CO2.TRAN.ZS?view=chart CO2 emissions from transport (% of total fuel combustion)
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لمقارنات دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النق
)%(2013نسبة انبعاث ثاني أوكسيد الكربون من قطاع النقل عام 

CO2 emissions from transport (% of total fuel combustion)

https://data.worldbank.org/indicator/EN.CO2.TRAN.ZS?view=map

https://data.worldbank.org/indicator/EN.CO2.TRAN.ZS?view=map
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.....مؤشرات أخرى 

:الملحق والروابط التالية

Transport and the Sustainable Development Goals. 

ESCWA Committee on Transport and Logistics, 17th Session, 

Cairo, 23-24 January 2017

النقل وأهداف التنمية المستدامة

.2017كانون الثاني، يناير 24-23، القاهرة 17لجنة النقل واللوجستيات في اإلسكوا، الدورة 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/transport_and_the_sustainable_development_goals_-_6a.pdf
https://www.unescwa.org/events/committee-transport-logistics-17th-session
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lnql_whdf_ltnmy_lmstdm-_6.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-17


ا  –ثالثا

ة انفتاح المحيط المتّجمد الشمالي للمالح
البحرية التجارية
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غرب -الخط الرئيسي شرق
من حركة الحاويات في العالم% 85
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لتجاريّةتأثير انفتاح المحيط المتجّمد الشمالي للمالحة البحرية ا

(2034-2030)اإلبحار عبر المحيط المتجمد الشمالي

(ألف كم21ألف كم بدل 12)

انفتاح الستثمارات في سيبيريا وكندا

منعكسات على المرافئ البحرية العربية
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....ألجل المزيد

SLoCaT
http://www.slocat.net/

http://www.slocat.net/
http://www.slocat.net/


ا  الملحق: رابعا

مؤشرات مقارنة

ألداء النقل بين الدول العربية والعالم
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لمقارنات دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النق
(2013ألف نسمة، عام 100وفاة لكل )معدل وفيات 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 دولية وإقليمية 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 دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النق
(كيلومتر مربع1000كيلومتر 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
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مقارنات دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النقل
(كم مربع1000كيلومتر سكك لكل ) كثافة شبكة السكك الحديدية 
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Railways per 1000 km2 (2014)

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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لمقارنات دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النق
)%(نسبة االستثمار في النقل وصيانته 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 دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النق
)%(ل نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستهلكة في قطاع النق
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% of renewable energy in transport sector (2014)

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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توقعات ذوبان جليد المحيط المتجمد الشمالي



Dr. Yarob Badr

badr3@un.org


