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  محة عامةل 1
 تنظیمیة وتمویلیة وبیئیة وإقتصادیة، و قد ظھرت حدیثا تقنیات جدیدة  ي زیادة الطلب على المزید من البنیة التحتیة للنقل إلى إشكالیاتتؤدّ 

الخدمات المرتبطة  الة لم یعد من الممكن أن یغفل ھذهمنظومة نقل متكاملة وفعّ  أو تطویر بناءإن  تساعد في مواجھة ھذه التحدیات.

 ھي قید التطویر في المستقبل وذلك: بالتقنیات الحدیثة المتوفرة والمتاحة وكذلك تلك التي

 لترشید اإلستثمارات المتعلقة بالبنیة التحتیة والتجھیزات ˗

 مینتحسین مجمل خدمة النقل للمستخدل ˗

 من األثر السلبي لمنظومة النقل لحدّ ل ˗

 تعمیق القدرات المعرفیة في مجال التخطیط اإلستراتیجي للنقل المتعدد األنماط.تھدف ھذه الدورة الى 
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 تطبيق منھج النظم على قطاع النقل والمواصالت 2

 تصنيفات قطاع النقل وتشابك عالقاته 2.1

 النقل حسب:قطاع یُصنّف 

  : ركاب أو بضائعطبیعة المادة المنقولة .1

تتطلب مرافق  و ھناك اختالفات جوھریة بین أنظمة نقل الركاب والبضائع ألنھا تتحرك عادة من خالل وسائل نقل منفصلة

  في مواقع مختلفة غالبًا. في حین أن كل راكب ھو وحدة مستقلة التخاذ القرار، یجب إدارة كل حمولة من البضائع من ومختلفة 

 .منشئھا إلى وجھتھا

 : جماعي )ترامواي ، باصات ، إلخ...( أو فردي )مركبات ، دراجات ، إلخ...( طبیعة النقل .2

النقل العام ھو وسیلة نقل یشترك فیھا عدد من األشخاص في وحدة نقل واحدة. معظم مركبات النقل العام لھا جداولھا الخاصة  

مدار الیوم. على عكس وسائل النقل العام ، یستلزم النقل الفردي عدم مشاركة ألنھا تمر في طرق محددة في أوقات معینة على 

 المستخدمین للسیارة مع اآلخرین.

 : مدیني )عمراني( ، بین المدن )جھوي( ، أو دوليالوسط الجغرافي .3

ممرات المشاة. وبالتالي، ھناك تم تشكیل الوسط الجغرافي من خالل البنیة التحتیة للنقل، مثل الطرق وأنظمة النقل أو ببساطة ی

 مجموعة متنوعة من األشكال الحضریة والھیاكل المكانیة وأنظمة النقل الحضري المرتبطة بھا.

)النمط  ، أو نقل مائي/ بحري)شركات + بنى تحتیة )تجھیز المطارات( : نقل بري )طرقي و سككي( ، نقل جّوي نمط النقل .4

 .األكثر شیوًعا للحاویات(

سائط النقل إما لنقل الركاب أو الشحن، ولكن معظم األوضاع یمكن أن تحمل مزیًجا من االثنین. یتمیز كل نمط تم تصمیم و

بمجموعة من الخصائص الفنیة والتشغیلیة والتجاریة مثل السرعة والسعة والتكنولوجیا المحركة أو حدود السرعة أو شروط 

 السالمة أو ساعات التشغیل.

. لذلك ھناك حاجة إلطار متعدد االختصاصات، ومتعدد المشاكل، متعدد القطاعات، متعدد المستویات، متعدد األنماط عالم النقلیعتبر 

 .د وھو منھج النظممفاھیمي شامل وموحّ 

 اإلطار المفاهيمي العام لنظام النقل والمواصالت 2.2

ویعمل من خالل مجموعة من العناصر المترابطة (  لتجھیزاتوا  النقل )مثل البنى التحتیةم، وھو التخطیط المسبق لتلبیة حاجات  منھج النظ

منھج النظم ھو  )نظم جزئیة( التي تتفاعل بین بعضھا ومع الوسط المحیط لتنفیذ وظائف محددة، بھدف تحقیق غایات معینة ضمن البیئة.

فاعلیة لترابط العوامل الداخلیة والخارجیة إطار مفاھیمي لمقاربة الظواھر المعقدة في الطبیعة والمجتمع، ینطلق من إدراك الطبیعة الت

 لعمل البنى المعقدة )النظم(.

 

 منھج النظم:   1الرسم  البياني
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ألھمیته  اإلطار المفاھیمي األنسب لفھم قطاع النقل بمستویاته المتعددة والعالقات المتداخلة المعقدة بین مكوناته ، نظراً منھج النظم یعتبر 

)كما ھو   "رایشمان"لنظام النقل حسب  یعتبر التمثیل التخطیطي متعدد المستویات    في تحقیق العدید من األنشطة االجتماعیة واالقتصادیة.

 .موضح في الرسم البیاني أدناه( أوضح إطار مفاھیمي لتمثیل نظام النقل وعالقاته الداخلیة والخارجیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمثيل التخطيطي لنظام النقل حسب رايشمان:   2الرسم  البياني
 

 S. Reichman-Les Transports: Servitude ou Libertéالمصدر:  

 

 من عدة مستویات أبرزھا:ي أعاله ، التمثیل التخطیطي لنظام النقل یتألف كما یوضح لرسم البیان

 البیئة المباشرة للنظام .1

 لنظام بحد ذاته ل .2

 نتائج عمل النظام )مفرزات النظام( .3

 البیئة المباشرة للنظام 

 :خمسة عناصر أساسیة المستوى األول للتمثیل التخطیطي یتضمن 

وتضاریس متنوعة، مناخ مختلف )صحراوي، استوائي، معتدل، بارد(، مسافات مختلفة، طبوغرافیا   - الوسط الجغرافي  -أ

 .ثروات طبیعیة مختلفة، وعقبات وموانع

الوسط 

 الجغرافي

 تضاریس

 مسافات

 موانع وعقبات

 -الوسط االجتماعي 

 االقتصادي

 حاجات نقل

إمكانیات لتلبیة 

 الحاجات

البیئة اإلداریة 

 والقانونیة

 معیقات

 حوافز

درجة معینة من 

المستوى 

 التكنولوجي

إمكانیات مختلفة  

لتلبیة احتیاجات 

 النقل

 التوجھات

 السياسية

 المباشرة للنظامالبيئة 

 مستعملي وسائط النقل

 بحد ذاته لنظاما

 مقدمي خدمات النقل سلطات المراقبة والتحكم

ربط األماكن 

 ببعضھا البعض

 المردود التقني

 طن. كم

 راكب.كم

 االقتصادياإلنتاج 

 داخل النظام

 خارج النظام

 النتائج السلبیة: )مفرزات النظام( لنظامنتائج عمل ا

 ضجیج

 تلوث

 تشوه بصري

 حوادث
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االقتصادیة ، شكل االقتصاد   –عدد السكان ، مستوى الدخل وتوزعه ، الشرائح االجتماعیة   - االقتصادي  -الوسط االجتماعي -ب

 عمل المرأة ، و التطور االجتماعي والعادات والتقالید،  لیبرالي، تنموي(ه، )موج

 حاجات النقل مختلفة وتتطلب إمكانیات مختلفة لتلبیة التنقالت وتنظیمھا 

درجة االلتزام بتطبیق   ،القوانین النافذة ونجاعتھا )معاصرة، مناسبة؟؟(  ،البنیة المؤسساتیة ونضجھا    -البیئة اإلداریة والقانونیة  -ت

 القوانین...

تنظیم وضبط  ،تطور صناعة السیارات والمركبات  ،التغلب على الموانع الطبیعیة )أنفاق، جسور(  -مستوى التكنولوجي ال -ث

 كفاءة أنماط النقل الجماعي )مترو، قطارات سریعة( ،، رادارات آلیة(  ITS المرور )أنظمة النقل الذكیة

 قاتوإمكانیات معینة للتغلب على العقبات والمع 

لة(، األولویات السیاسیة، االھتمام ئالتوجه السیاسي العام: مركزي، ال مركزي، متانة الحوكمة )المسا -التوجھات السیاسیة  -ج

 بالتأثیرات السلبیة على البیئة...

 البیئة المباشرة للنظام 

 :عناصر أساسیة ةالمستوى الثاني للتمثیل التخطیطي یتضمن ثالث

 السلع إلى المستھلكین(  توزیعمنتجین )و  تنقالت یومیة كللعمل ، للتعلم ، للتبضع ، أو للترفیه(مستعملي وسائط النقل: أشخاص ) -أ

 الوكاالت المسؤولة عن البنى التحتیة للنقل )الطرق والشوارع(، وشركات نقل الركاب والبضائع -مقدمي خدمات النقل  -ب

 (تعزیز الربحیةممكنة )الھدف منھم ھو تقدیم خدمات النقل بتحقیق أعلى قیمة مضافة 

ھو : تحقیق التوازن بین المصالح المتضاربة لمقدمي خدمات النقل والمستفیدین من ھذه الخدمات   لي للسلطات العامةالدور التدخّ  -ت

 من خالل: 

 تحدید المعاییر والمواصفات •

 وضع القوانین والتعلیمات الناظمة وتطبیقھا •

 تطویر وتحدیث القوانین والتعلیمات •

 المستقبليالتخطیط  •

 النتائج المرغوبة لنظم النقل  

 المرغوبة لنظم النقل وھي:األربعة نتائج الالمستوى الثالث للتمثیل التخطیطي یتضمن 

 ربط األماكن واألشخاص -أ

 إنتاج كمي )راكب. كم ، طن. كم( -ب

حیث ( داخل قطاع النقل وأیًضا في بقیة القطاعات )كالمنفعة المكانیةّ و المنفعة الزمانیة إنتاج إقتصادي )تحقیق قیمة مضافة -ت

 دون النقل(یتعذر اإلنتاج  من 

 .ه البصري، والحوادثئج السلبیة التي قد تنتج عن عمل النظام فھي: الضجیج، التلوث، التشوّ تالنأما ا
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 مواصالت مزايا اعتماد منھج النظم لتحليل مسائل النقل وال 2.3

وبالتالي،  الغرض من التمثیل التخطیطي لنظام النقل ھو جمع المعلومات في نظام بحیث تكون جمیع المعلومات في متناول الجمیع بسھولة.

لتحلیل مزایا اعتماد منھج النظم  في الدولة. بھاواألشیاء المتصلة  النقل فإن التمثیل التخطیطي ھو نظام للبحث عن معلومات حول شبكة

 ھي: مسائل النقل والمواصالت

 إظھار العالقات المتبادلة بین عناصر النظام.  .1

 فھي تأثیرات النقل على البیئةأّما استبصار تباین فترات ظھور التأثیرات )للتكنولوجیا تأثیرسریع ومباشر على نظام النقل،  .2
 بطیئة وغیر مباشرة(

 ضمن البیئة االقتصادیة واالجتماعیة )ارتباط الكل هووظیفت لعمل النظام امتالك رؤیة كالنیة )ماكروسكوبیة( للسیاق العام .3
 بالكل(

 (3الرسم البیاني ) إدراك أھمیة التكامل بین أنماط النقل المختلفة .4

 

 الميزات التفضيلية النسبية ألنماط النقل )تأثير المسافة(:   3الرسم  البياني

 النتائج غیر المباشرة وبعیدة المدى لنتائج عمل النظام على البیئة.التمكن من رؤیة  .5

 ومنعكساتھا(. أداة مناسبة للتنبؤ بمستقبل النظام )فرضیات النمو .6

 طبيعة التطور الزماني لنظام النقل 2.4

 :قد تكون مؤشرات النموبعض  ،لنمو نظم النقلیوجد العدید من المؤشرات واألشكال 

 بلد نمو عدد السكان في  •

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي •

 أعداد الركاب عبر المطارات والمرافئ •

 االنتشار الزمني للسلع المنزلیة )معدل السلع للعائالت: الساعات، البرادات، السیارات(  •

 تطور غزارات المرور على الشوارع •

 تطور أطوال الطرق والسكك الحدیدیة •
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 تطور أعداد حوادث المرور  •

 :زمنیًّاأشكال نمو النظم بعض 

 خطي نمو  •

 الثبات  •

 نمو متسارع  •

 انحدار  •

 Sلوجستي بشكل  •

  نمو متخامد مع عتبة اإلشباع •

 اللوجستي ىأهمية المنحن

تطور النظام یتم بانتقال النظام في ھذا الشكل من النمو،  .ستقرار النظام طالما أن الموارد المتاحة تكفي لألداءإ روفّ المنحنى اللوجستي ی

 و ، سیاسیة، ر توازن القوى المھیمنة(اقتصادیة )تغیّ  عوامل داخلیة وخارجیة بأثر توی التطور قد یتم بقفزات. حالة أخرىمن حالة إلى 

 یتضمن المنحنى اللوجستي:كما . ابتكار وتطویر()ة أو تنظیمی ةتكنولوجی

 نسمة( 1000تطور معدل امتالك مركبات النقل )مركبة/  ˗

 تطور كثافة الطرق العامة ˗

 تطور كثافة السكك الحدیدیة ˗

 تطور الكیلومترات السنویة المقطوعة بمركبات النقل ˗

  التغیرات الطفیفة قد أن ھذه  حیث ھتمام بالتغیرات الطفیفة التدریجیة في توازن القوى والعوامل المؤثرة على استقرار نظم النقلاإل جبی

نقطاعات التطور إالقفزات المفاجئة وكما ان    ،یة( في مسار تطور نظم النقلي إلى قلب موازین القوى وإحداث قفزات )إیجابیة أو سلبتؤدّ 

 .نظمھذه التزید من صعوبة التخطیط الكفؤ ل

العجلة )الدوالب(،   . أبرز ھذه التغیرات التكنولوجیة  في إحداث قفزات في تطّور نظام النقلحاسم    بشكللتغیرات التكنولوجیة  اساھمت  وقد  

 رك البخاري، محّرك االحتراق الداخلي، الطیران، النقل البحري بالحاویات......الشراع، البوصلة، المح

 مالمح التطويرالمستقبلي لنظم النقل 2.5

یظل الھدف   تحسنت السعة والسرعة والكفاءة والتغطیة الجغرافیة ألنظمة النقل بشكل كبیر.  (منذ إدخال النقل اآللي)في القرنین الماضیین  

 تكنولوجیا النقل. طویرالمتمثل في نقل الركاب والشحن بشكل أسرع وبكمیات أكبر وبأمان وكفاءة ھو الدافع األساسي لت

 المالمح التي تبرز التطویرالمستقبلي لنظم النقل ھي: أما بضع

 جوم النقل : السعة زیادة ح ˗

 )كالقطار عالي السرعة والقطار فائق السرعة( زیادة سرعات النقل ˗

 (السیارة الكھربائیة،  السیارة الشمسیة،  السیارة الھجینة،  الغاز المضغوط) بدائل طاقة نظیفة ومتجددة ˗

شبكات الطرق  ور علىاآلني لحركة المرالضبط ،  إدارة المرور ونظم المواصالت الذكیّة) تقنیات المعلوماتیة واالتصاالت ˗

، التبادل  السیارات ذاتیة الحركة، خیارات المساراتعالم المستخدمین بأفضل المواقع إلاالستفادة من نظم تحدید ،  والشوارع

 لكتروني للوثائق ، الخ...(اإل
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 التكنولوجيا الحديثة والمستقبلية في مجاالت النقل وتخطيطه 3
یجب من أجل ذلك،  .اإلنتاج. یوجد عالقة مباشرة بین النقل وحوافز المكان والزمان، بل ھو مرحلة من مراحل نھائیةالنقل لیس سلعة 

)خالل  سمحت سلسلة من التغییرات التكنولوجیة للنقل .واسع المعرفة بكیفیة التفاعل مع االختصاصات االخرى على المخطط ان یكون

ال. یمكن للناس السفر دون عناء تقریبًا إلى أي مكان لتقدم إلى النقطة التي تغلبت فیھا اآلالت على المسافة بشكل فعّ با عدة مراحل زمنیة(

 سوق العالمیة.عبر األ محدودةفي العالم ویمكنھم شحن المواد الخام والمنتجات بأسعار 

ات عالقالتاریخ. وقد غیرت ثورة النقل بالتأكید المن الواضح أن التحسینات في تكنولوجیا النقل كانت من بین أقوى محركات التغییر في 

 من حولنا. المحیطةالبیئة  على مختلف األصعدة وتفاعلھا مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : محركات التغّيير العشرة للثورة التكنولوجية المعاصرة1 الشكل

 

 

 

 

 

 الذكاء اإلصطناعي

Artificial Intelligence 

 إنترنت األشياء

Internet of Things 

 السلسلة المغلقة

Blockchain 

 البيانات الّضخمة

Big Data 

 األتمتة

Automation and Robotics 

 اإلتّصاالت

Telecommunications 

 تطبيقات الھواتف المحمولة

Mobile Applications 

 الّطاقة الّشمسيّة

Solar Energy 

 الّطباعة ثالثيّة األبعاد

3D Printing 

 

 الحوسبة السحابيّة

Cloud Computing 
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 النقل المتعدد األنماط 3.1

، أما النقل المباشر فھو  لالنتقال من مكان إلى آخرالنقل متعدد األنماط ھو حسب التعریف مزیج من نمطین مختلفین على األقل أو أكثر 

 .  (destination)   إلى الوجھة  ) originمنبع )استخدام وسیلة نقل واحدة )خاصةً المركبات الخاصة( لالنتقال من ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   النقل المتعدد األنماط مقابل النقل المباشر: 2 الشكل

 

. (والصیانة، والكلفة )البنزین  على أداء نظام النقل )مثل االزدحام(، والبیئة )مثل انبعاثات الكربون( والصحة العامة  اً النقل آثار  نماطأتولد  

یمكن أن یدعم ھذا التغییر في  ستخدام وسائط نقل بدیلة.ستعدادھم إلإعلى مستوى السكان على قدرة الناس و  طيل النمتعتمد إمكانیة التحوّ 

 .ستخدمنمطھم الملنقل وبالتالي یشجع الناس على استبدال ا خیاراتالمنظور في 

 سیراً والتنقل السلس ) النقل العام طنسبة السفر بواسطة وسائتعزیزمن أجل تعزیز بیئة مستدامة وصحیة ، یجب تقلیل ھیمنة السیارة و

عن السیارة بمبادرات تشمل تحسین  السیاسات إلى إحداث تحول نمطي بعیداً  تھدف ،اإلستدامة بھدف تعزیز . ...(على األقدام، بالدراجة

زیادة استعمال النقل المتعدد األنماط )من من أجل ذلك ، یجب  .خاصة في المناطق المدینیة ستخدام السیارةإمرافق النقل العام ، وتقیید 

مختلف المعلومات حول النقل یساعد توفر كما . یل استخدام النقل المباشرالبنیة التحتیة الالزمة لھا( وتقل دعیمه األنماط وتخالل توفیر ھذ

 .تحقیق التنمیة المستدامة ( فيالتكنولوجیا)عبر مساھمة 

 

 

 النقل المتعدد األنماط النقل المباشر
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 :تكون اغالبًا م والبضائع على الطریق ركة الركابح

 حركة البضائع تخضع لتحدید زمني() داخل المدن والتجمعات الكبرى ˗

 البضائع تختلف حسب حجم المركبات والزمن(حركة )ما بین المدن  ˗

 لتحصل خارج التجمعات السكنیة(حركة البضائع )یجب تنظیم  النقل العابر ˗

أصبحت أنظمة النقل مرتبطة بمكوناتھا المختلفة )المركبات، الوحدات على جانب الطریق، إشارات المرور، المشاة، إلخ( وأكثر ذكاًء 

المرافق العامة من مطارات ومرافئ,   –مكونات منظومة النقل )المعابر الحدودیة  . أما  المعلومات واالتصاالتمع تقنیات  من خالل التفاعل  

 فھي: محطات تبادلیة ، مناطق لوجیستیة(

 المراقبة والتحقق و التخلیص ˗

 توفیر األمن والسالمة ˗

 توثیق المعلومات ˗

 تإصدار التراخیص والتأشیرا ˗

 تسھیل العبور والتبادالت  ˗

 اإلعفاءات –فة التعر ˗

 تطّور التكنولوجيات 3.2

كانت البدایة ھي المشي والطفو في الزوارق ، ثم ترویض  بتكار على مر العصور.ستمرت العالقة المتفاعلة بین النقل والتكنولوجیا واإلإ

القطارات السریعة والسیارة الكھربائیة ، ثم تعبید الطرق إلى  ة(  سن  2000  >)الذین حكموا لفترة    الخیول وإبتكار العجلة وثم بناء العربات

 . األقالیم...( –ا تاثیرات متبادلة بین منظومة النقل والحیز المكاني )المدن ا بالحافالت والمحرك البخاري. وھناك دومً مرورً 

 

  تطّور التكنولوجيات: 3 الشكل

 بالنقل فھي:الحدیثة المرتبطة الرقمیة ما التقنیات أ

 اإلنترنت •

 أنظمة ذكیة •

  (GPS)ع العالمي نظام تحدید المواق •

 أجھزة استشعار ذكیة •

 قاعدة بیانات كبیرة •

   الحوسبة السحابیة •
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 مساهمة التكنولوجيا الحديثة والمستقبلية في تذليل العقبات 3.3

. مواجھة تحدیات الغد في قطاع النقل البريباالبتكار المدفوع بالتكنولوجیا  ساھمقتصادي، سیفي مواجھة عدم الیقین الجیوسیاسي واإل

یتیح التقدم التكنولوجي إمكانیة .  ستكون التطورات في التكنولوجیا واالبتكار أساسیة لبناء صناعة نقل آمنة وناجحة ومستدامة في المستقبل

جدیدة. یستخدم المخططون ھذه أنظمة ، فضالً عن تنفیذ في بلد معین لیةأنظمة النقل الحاأداء جمع البیانات وتحلیلھا من أجل تحسین 

 .البیانات إلجراء تحسینات على النقل

ة تساھم التكنولوجیا في تطویر إدارة مروریة فعالة وأكثر أماناً للجمیع، كما توفر األنظمة الذكیة فرص لترشید إستثمارات البنیة التحتی

 لنقل الذكیة: وكفاءة الخدمات. یمكن ألنظمة ا

ً قل ازدحامأ)من خالل توجیه الناس الى طرقات  الحد من تصادم المركبات وتحسین شروط السالمة العامة •  (ا

 تنظیم حركة المرور وتقلیل التأثیرات البیئیة •

 نشر المعلومات الموثوقة للمستخدمین •

 ابالغ اإلسعاف ، الخ...(التحرك بسرعة أكثر من خالل ) توفیر إدارة مناسبة للحوادث واألعطال •

 دمج التكنولوجيا في عمليّة التخطيط 3.4

 عناصر سلسلة النقل  

 سلسلة النقل. ومكونات یرتبط نجاح النقل المتعدد األنماط بفعالیة إدارة المعلومات الموثوقة المتعلقة بمختلف عناصر 

ستخدام التكنولوجیا الحدیثة للربط بین وسائط النقل المختلفة )مثل المشي إللتوسع الحضري المتزاید، فإن    نقل الركاب، نظراً ما یخص  في  

 .يالمدینالنسیج ستدامة إوالحافالت والقطارات ، إلخ ...( أمر بالغ األھمیة للحفاظ على 

 

 

 

 

عناصر سلسلة النقل )الركاب(:  4 الشكل    

ً یمكن أن تكون التكنولوجیا الحدیثة فعالة أیض )المعبأة في حاویات وغیر المعبأة في حاویات والخطرة والوقود  نقل البضائعفي مجال  ا

 ....( والحبوب

 

 

 

 

 

 

  عناصر سلسلة النقل )البضائع(: 5 الشكل
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 التتبع 

( كعامل مھم في أعمال النقل والخدمات اللوجستیة ، كما وساعد الوصول الواسع لإلنترنت GPSبرزت تقنیة نظام تحدید المواقع العالمي )

 على تحویل صناعة النقل في السنوات األخیرة. GPSعالي السرعة وسھولة توفر الھواتف الذكیة تقنیة 

( ھو تتبع أماكن وجود المركبات على الخریطة. یمكن معرفة أي مركبة تتحرك GPSالمواقع العالمي )إن أبسط استخدام لتتبع نظام تحدید  

یمكن مراقبة سرعة السیارة والطرق وبدء تشغیل المحرك كما ( ، GPSتقنیة تتبع نظام تحدید المواقع العالمي ) من خالل وفي أي اتجاه

( معلومات حول ما إذا كانت السیارة ستذھب إلى الوجھة GPSالمواقع العالمي ) نظام تحدیدقدم وإیقاف تشغیله والتباطؤ والطرق. ی

 ستراحة السیارة.إالمحددة، والطرق التي تم اتخاذھا، ووقت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نظام تحديد المواقع العالمي 6 الشكل
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 الذكاء اإلصطناعي  

التكنولوجیة على تقدم قطاع النقل في رحلته لالبتكار والتطور. إحدى تقنیات العصر الجدید التي ساھمت في ھذا  ساعدت التطورات 

 یساعد القطاع في العدید من النواحي، مثاًل: والذي القطاع ھي الذكاء االصطناعي

 تمكین و تحسین قیمة العدید من تطبیقات السلسلة المغلقة •

 ت إنترنت األشیاء والبیانات الّضخمةإدارة سریعة إلحصاءات بیانا •

 معالجة البیانات في السحاب •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذكاء االصطناعي:   4الرسم  البياني

 النقل:نحو األتمتة الكاملة لقطاع 

 خدمات المعامالت الذاتیة •

 المركبات ذاتیّة القیادة •

 سفن الحاویات ذاتیّة القیادة •

 محطات الحاویات كاملة األتمتة •

 التكامل بین أنماط النقل واللوجستیات الذكیّة •

 خالصة  

 ً التحدیات التي تواجه المدن في ما یتعلق بالنقل وإستخدام   تتطور التقنیات في قطاع النقل وتتغیر إستخداماتھا بإستمرار، كما تتزاید أیضا

ساحات المجال المدیني )اإلزدحام ، والترابط بین وسائط النقل ، والتلوث ...(. تتیح التقنیات توفیر حلول أكثر إستدامة وفعالیة )توفیر في م

ً  –التخزین  تخطیط النقل بمعالجة المھام المعقدة )صنع السیاسات  ھذه التقنیات ضمن عملیة تحجیم المحطات التبادلیة( وتساھم أیضا

 .واإلدارة بالوقت الحقیقي والتقییم(

 الذكاء اإلصطناعي

إنترنت 

 األشیاء

 البیانات الّضخمة السلسلة المغلقة

الحوسبة 

 السحابیّة
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 التحديات و الفرص 3.5

 ستخدام التكنولوجیا قد تكون:إفیما یتعلق ب والفرص التي یتمتع بھا التي تواجه قطاع النقل التحدیات

 التكنولوجیا في عین االعتبار في بدایات عملیة التخطیط من أجل ترشید اإلستثمارات أخذ .1

 )مواكبة مستویات التطورات في التكنولوجیا )قد تكون بعض التقنیات قد وصلت بالفعل إلى حد تطویرھا .2

المزود الرئیسي لخدمات وتقنیات النقل إن ھدف القطاع الخاص ، والذي غالبًا ما یكون  (التعاون بین القطاعین العام والخاص  .3

، ھو تحقیق الربح. لھذا السبب ، یجب على القطاع العام والقطاع الخاص العمل معًا للتأكد من أن التقنیات المقدمة تخدم المنطقة 

 أو الدولة وسكانھا(

 تحدید األطر التنظیمیة التي تحفز االبتكار مع حمایة مصالح المستخدمین .4

 میة والحواجز المحلیة المنافسة العال .5

 )ال یمكننا تطبیق التقنیات على البنى التحتیة التي ال تستطیع استیعابھا (البنى التحتیة  .6

 )التأكد من تخصیص االستثمارات بشكل صحیح وعدم إھدارھا(ستثمارالكلفة واإل .7

 السنوات والعقود القادمة في الكویتستثمار في التقنیات التي تلبي أكبر االحتیاجات لتطویر البنیة التحتیة للنقل في اإل .8

 تخصیص أدوار القطاع العام والمستثمرین الخاصین .9

 التأكد من أن المدن الكبرى والمناطق االقتصادیة مجھزة بشكل مناسب بالبنیة التحتیة للنقل دون فصل المناطق الریفیة .10

 المالي المستمر لصیانة المرافق الحالیة إیجاد توازن مناسب بین االستثمارات في البنیة التحتیة للنقل وااللتزام  .11

 خالصة 3.6

. التحّول إلى االقتصاد الرقمي أخرىلترشید اإلستثمارات من جھة ولرفع كفاءة خدمات منظومة النقل من جھة مساھم التكنولوجیا عامل 

التكنولوجیا والنقل مرتبطان بشكل لصیق وخاصة  وتأثیراته المتوقعة على طلب التنقل ھو أیضاً عنصر بالغ األھمیة. من الواضح ان 

یجدر العلم بأن ھناك مجموعة متنوعة من التقنیات المتاحة التي یمكن أن تؤثر بشكل إیجابي على النقل  . كماالنقل المتعدد األنماط

 ً ماد على الوقود األحفوري. تساھم ، وتساعد على تقلیل التلوث واالعتالمستقبلي، وتوفر المزید من الخیارات، وتجعل الطرق أكثر أمانا

 ً التقنیات المختارة في تعزیز اإلستدامة والحد من األثر السلبي للنقل على المناطق المدینیة واألقالیم. من الضروري ان یمتلك المخطط   أیضا

 لجعل التقنیات قابلة للتطبیق في الظروف المحلیة. يرة على التكیف والمرونة وذلك ضروردالق
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 ةيوالبلدان العرب اإلسكوا النقل ضمن نطاق عمل اتيتفاقإ 4

 يالعاّمة للطرق والنقل البر ئةيقانون إنشاء الھ  4.1

 2014/  8/  17بتاریخ  — 2014لسنة  115قانون رقم  —دولة الكویت 

 :ليیالخصوص ما   هوج االختصاصات الالزمة لذلك وعلى عیأھدافھا جم قیتحق لیفي سب ئةی: تختص الھ (4المادة )

 ةیالدول والمنظمات والدول األخرى تیدولة الكو نیالنقل البري المبرمة ب اتیاتفاق ذیمتابعة تنف - 8 ˗

على األخص   هول  ذھایواإلشراف على تنف  لذلك  وإصدار القرارات الالزمة  ئةیالعامة للھ  اساتیمجلس اإلدارة رسم الس  تولىی:    (9)  المادة

 :ليیما 

تبني إصالحات تنظیمیة وتشغیلیة متناسقة مع القوانین المحلیة والخلیجیة والعربیة والدولیة وخطط األمم المتحدة ذات  - 6 ˗

صادقت علیھا دولة   ومتابعة االتفاقیات المبرمة مع الدول وقرارات المنظمات الدولیة واإلقلیمیة ذات العالقة والتي ، العالقة 

 والتعاون مع المؤسسات األجنبیة ومنظمات األمم المتحدة ،الكویت 

 ةيميواإلقل ةيالدول راتيوالمتغ اتيأهم التحد 4.2

 : البیئات اإلقلیمیة والدولیة، یمكن أن تكون بعض ھذه التحدیاتب تربط في قطاع النقل التحدیات

 والخدماتالتوجه نحو تحریر التجارة في السلع  •

 ھتمام العالمي المتزاید بتسھیل التجارةاإل •

 ھتمام العالمي المتزاید بأمن حركة البضائع واألفراد اإل •

 التوسع في تطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت •

  التوجه الحثیث نحو النقل متعدد الوسائط •

 ھتمام العالمي المتزاید باللوجستیاتاإل •

  الحثیث نحو التكتالت اإلقلیمیة الكبیرة هالتوج •

  التوسع في التحالفات العمالقة •

  التغییر السریع في الصورة الجیوسیاسیة للعالم •

  2014ملیون نسمة عام  377إلى   1990ملیون نسمة عام  221رتفاع عدد سكان المنطقة من إ •

  من السكان في المدن  %57 •

  (واً ة المشرق والبلدان األقل نم% )خاص 34.5ارتفاع معدّل الفقر بنسبة  •

 % من إجمالي الالجئین في العالم( 58ملیون الجئ )  11تجاوز عدد الالجئین من المنطقة العربیة  •

  ذھایالمطلوبة لتنف لةیالطو ةیعدم وضوح إجراءات عبور الحدود والفترة الزمن •

 للنقل متعدد الوسائط میأو تنظ ةیعمل نیوجود قوان عدم •

 في قطاع النقل  عاتیوالتشر ةیالمؤسس اكلیمة الھئموا عدم •

  ةیدول المشرق والمغرب في المنطقة العرب نیالنقل ب ضعف •

 الكبر ى ةیمنطقة التجارة الحرة العرب ذیتنف تعثر •

 االتحاد الجمركي العربي ذیتنف تأخر •

 وأوروبا ایوآس ایقیأفر نیوجود ترابط سلس ب عدم •

 ة یالموارد المال فضع •
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 االستقرار في المنطقة )االقتصاد، األمن، االحتالل، إلخ(  عدم •

 ميیالتعاون االقل ةیمحدود •

 ةيالنقل في المنطقة العرب ريجھود اإلسكوا في تطو 4.3

  اإلنكلیزیة باللغة السمه المختصر نسبة" إتسام" تسمیة علیه أطلقت العربي، للمشرق متكامل نقل نظام 1999 عام في اإلسكوا أطلقت

(ITSAM: Integrated Transport System in the Arab Mashreq) 

 :اتسام مكونات أھم

 العربي المشرق  في الدولیة الطرق تفاقإ .أ

 العربي المشرق  في  الدولیة الحدیدیة السكك تفاقإ .ب

 العربي المشرق في البحري النقل مجال في التعاون بشأن التفاھم مذكرة .ج

 والتجارة النقل لتسھیل الوطنیة  اللجان .د

 الطرق على المرور سالمة .ه

 تيتفقت الدول األطراف في كل من اتفاقیإ(  2015الثاني/نوفمبر  نیتشر 24-23 أثناء الدورة السادسة عشرة للجنة النقل )القاھرة، 

ھذه  عیتم التوافق باإلجماع على توس. البحري النقل ومذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال ةیالدول ة یدیوالسكك الحد ةیالطرق الدول

  لتصبح على التوالي: نھایعناو لیوتعد اإلسكوا ا إلىثً یاالتفاقات لتشمل دول المغرب العربي المنضمة حد

 ةیالدول العرب نیب ةیالطرق الدول تفاقإ .1

  ةیالدول العرب  نیب ةیالدول ةیدیالسكك الحد تفاقإ .2

 ةیالدول العرب نیالتفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري ب مذكرة .3

 ."إتساس" المختصرةه تی" ولتصبح تسمةیالدول العرب نی"نظام النقل المتكامل ب صبحیسم نظام النقل لإ لیتم تعد

 یاتتفاقالمذكورة على اإل  التیالتعد  قیبتوث  ا  طلبً   2016  ویولیتموز/  4في    ةیإلى مكتب األمم المتحدة للشؤون القانون  ةیذیاألمانة التنف  قدمت

ً وفق. المعمول بھا نیوالقوان األنظمة ومذكرة التفاھم في سجل معاھدات األمم المتحدة حسب  التیبتت التعدثُ  التیللمادة الخاصة بالتعد ا

الدعم الفني للدول  2000اإلسكوا منذ عام  تقدم. أي طرف من األطراف وبعدم اعتراض خھایثالثة أشھر من تار بعد ھایفق علالمتّ 

 .النقل المتكامل نظام مكونات ذیاألعضاء لالنضمام والمضي في تنف

 ةیالدول العرب نیب ةیتفاق الطرق الدولإ 

وقّعت معظم الدول ( ، TRANS/ESCWA/E/3/2001المشرق العربي، سكوا: اتفاق الطرق الدولیة في اإل) مم المتحدةلألوفقًا 

ً إاألعضاء في اإلسكوا  منھا ألھمیة تسھیل حركة النقل البري على الطرق الدولیة في  تفاق الطرق الدولیة في المشرق العربي، إدراكا

سعت إلى وضع خطة إلنشاء شبكة طرق دولیة المشرق العربي، وضرورة زیادة التعاون والتبادل التجاري والسیاحي فیما بینھا. لذلك 

 :حاجات النقل والمرور المستقبلیة لبّيلتتستوفي المعاییر البیئیة 

 2001أیار/مایو  10عتماد )اتفاق الطرق الدولیة في المشرق العربي(: اإل ˗

 2003تشرین األول/أكتوبر  19ز التنفیذ: الدخول حیّ  ˗

 2004آذار/مارس  4عتماد خطة عمل تنفیذ االتفاق: إ ˗

 2016تشرین األول/أكتوبر  5تعدیل االتفاق:  ˗
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 اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي: 1الجدول 

 البلد تاريخ التوقيع تاريخ التصديق

 المملكة األردنیة الھاشمیة 2001أیار/مایو  10 2002كانون الثاني/ینایر  18

 اإلمارات العربیة المتحدة 2001أیار/مایو  10 2011شباط/فبرایر  26

 مملكة البحرین 2002آذار/مارس  8 2006كانون األول/دیسمبر  13

 الجمھوریة التونسیة  ----  ----

 الجمھوریة العربیة السوریة 2001أیار/مایو  10 2003تموز/یولیو  21

 السودانجمھوریة  ---- 2009تموز/یولیو  30

 جمھوریة العراق 2002كانون األول/دیسمبر  19 2008آذار/مارس  17

 سلطنة ُعمان  ---- ----

 دولة فلسطین  2001أیار/مایو  10 2006تشرین الثاني/نوفمبر  28

 دولة قطر  2002نیسان/أبریل  8 2002حزیران/یونیو  28

 دولة الكويت ---- 2006أيار/مايو  12

 الجمھوریة اللبنانیة 2001أیار/مایو  10 2003أیار/مایو  1

 لیبیا ---- ----

 جمھوریة مصر العربیة 2001أیار/مایو  10 2004أیار/مایو  5

 المملكة المغربیة ---- ----

 المملكة العربیة السعودیة 2002آذار/مارس  7 2004تموز/یولیو  26

 الموریتانیةالجمھوریة اإلسالمیة  ---- ----

 الجمھوریة الیمنیة 2001تموز/یولیو  4 2002تشرین الثاني/نوفمبر  15

 

 ةیالدول العرب  نیب ةیالدول ةیدیتفاق السكك الحدإ 

 ً السـكك خطـة مدروسـة إلنشـاء وتطـویر شـبكة  ھو في المشرق العربي ةی الدول ةیدیاتفاق السكك الحد( ، فإن سكوااإل) مم المتحدةلأل وفقا

لتالي باو والركاب، شؤون البیئة، من أجل تسھیل حركة نقل البضائع للنقل مع مراعاة حاجـات المستقبلیةالالحدیدیـة الدولیـة الـتي تفـي ب

 ي.ا سیكون له أكبر األثر على تحقیق التكامل اإلقلیمي العربمالعربي، م التبادل التجاري والسیاحي في المشرق زیادة

 2003 لیأبر/سانین 14(: في المشرق العربي ةیالدول ةیدیاتفاق السكك الحدعتماد )اإل ˗

 2005 ویما/اریأ 23ز التنفیذ: الدخول حیّ  ˗

 2006 لیأبر/سانین 19عتماد خطة عمل تنفیذ االتفاق: إ ˗

 2016تشرین األول/أكتوبر  5تفاق: تعدیل اإل ˗

 ةيالدول العرب نيب ةيالدول ةيديتفاق السكك الحدإ :2الجدول 

 البلد تاريخ التوقيع تاريخ التصديق

 المملكة األردنیة الھاشمیة 2003 لیأبر/سانین 14 2004 لیأبر/سانین 16

 اإلمارات العربیة المتحدة 2003 لیأبر/سانین 14 2011 ریشباط/فبرا 25

 مملكة البحرین 2003 لیأبر/سانین 17 2007 ویما/اریأ 18
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 الجمھوریة التونسیة ----   ----

 الجمھوریة العربیة السوریة 2003 لیأبر/سانین 14 2005 ریشباط/فبرا 22

 جمھوریة السودان ---- 2009 ویولیتموز/ 30

 جمھوریة العراق ----   ----

 سلطنة ُعمان  ----   ----

 فلسطین دولة  2003 لیأبر/سانین 14 2006الثاني/نوفمبر  نیتشر 28

 دولة قطر  ----   ----

 دولة الكويت 2004 ويما/اريأ 10 2013الثاني/نوفمبر  نيتشر 7

 الجمھوریة اللبنانیة 2003 لیأبر/سانین 14 2004 لیأبر/سانین 26

 لیبیا ----  ----

 جمھوریة مصر العربیة 2003 لیأبر/سانین 14 2004 ویما/اریأ 5

 المغربیةالمملكة  ---- ----

 المملكة العربیة السعودیة ---- 2006 ویولیتموز/ 12

 الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة ---- ----

 الجمھوریة الیمنیة 2003 لیأبر/سانین 14 2007 سمبریكانون األول/د 10

 

شبكة ھذا االتفاق سیضمن أن الدول العربیة ستكون متصلة ب نٳ ، سكك الحدیدیةللشبكة  بعدالكویت لیس لدیھا أن دولة على الرغم من 

 ذات المواصفات المشابھة. السكك الحدیدیة

 ةیالدول العرب نیمذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري ب 

إلى تحقیق التعاون والتكامل بین الدول تسعى مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي  وفقًا لألمم المتحدة ،  

، األعضاء في اإلسكوا في منطقة المشرق العربي. تعترف ھذه المذكرة بالدور المھم الذي یؤدیه النقل في تعزیز التجارة البینیة والخارجیة

 ً  .وتشجیع التكامل االقتصادي واالجتماعي في منطقة اإلسكوا والمنطقة العربیة عموما

 2005ویما/اریأ 12(:مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربيعتماد )اإل ˗

 2006سبتمبر /لولیأ 4التنفیذ:ز الدخول حیّ  ˗

 2011ویما/اریأ 19عتماد خطة عمل تنفیذ االتفاق: إ ˗

 2016تشرین األول/أكتوبر  5تعدیل االتفاق:  ˗

 مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي: 3الجدول 

 البلد تاريخ التوقيع تاريخ التصديق

 المملكة األردنیة الھاشمیة 2005 ویما/اریأ 9 2005سبتمبر /لولیأ 27

 اإلمارات العربیة المتحدة ---- 2007األول/أكتوبر  نیتشر 29

 مملكة البحرین ---- ----

 الجمھوریة التونسیة ---- ----

 الجمھوریة العربیة السوریة 2005 ویما/اریأ 9 2006 ریشباط/فبرا 24

 جمھوریة السودان ---- 2009 ویولیتموز/ 30
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 جمھوریة العراق ---- 2008آذار/مارس  17

 ُعمان سلطنة  2005 سمبریكانون األول/د 31 2009 ریشباط/فبرا 25

 دولة فلسطین  ---- 2005 ویما/اریأ 9

 دولة قطر  2005 ویما/اریأ 9 ----

 دولة الكويت ---- 2015 ويما/اريأ 8

 الجمھوریة اللبنانیة 2005 ویما/اریأ 9 2005 سمبریكانون األول/د 25

 لیبیا ---- ----

 جمھوریة مصر العربیة 2005 ویما/اریأ 9 ----

 المملكة المغربیة ---- ----

 المملكة العربیة السعودیة 2005 ویما/اریأ 9 2006 ویونی/رانیحز 6

 الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة ---- ----

 الجمھوریة الیمنیة 2005 ویما/اریأ 9 2005 ویما/اریأ 9

 

 تیاإلسكوا في دولة الكو اتیمستجدات وضع اتفاق 

 .)وھي شاخصات أو الفتات ترمز لطرق اإلسكوا "م"( 70م و 5مالكویت مشمولة بمحور الطرق 

 :70م و 5م نیأجزاء المحور ذیحول التقدم المحرز في تنف 2013 ریشباط/فبرا 4 خیالواردة منھا بتار اناتیحسب آخر الب

، باإلضافة إلى وصف المسار 70المحور م  على  كلم  100و  5كلم على المحور م   231المحاور ومواصفاتھا على طول    دیتحد  تم (1)

 ؛10000/1 على مخططات فھایكل جزء من المحاور، ورسم المحاور حسب تصن فیوتصن الواقعي على امتداد كل محور،

 ف؛یلكل جزء حسب التصن ةیإعداد جداول المواصفات الفن تمیلم  (2)

 نیالمحور نیأجزاء ھذ عیوأصبحت جم كامل، بشكل 70م و  5م نینُفّذت األنشطة المتعلقة بالالفتات واإلشارات على المحور (3)

 متوافقة مع االتفاق.

 ITSAS-GIS ةیفي الدول العرب لشبكات ومرافق نظام النقل المتكامل ةینظام المعلومات الجغراف 

( إلدخال خرائط الطرق وشبكات (GIS)نظام المعلومات الجغرافیة  على  ، تم إنشاء منصة إلكترونیة )  اتساممن أجل متابعة تنفیذ مكونات  

 : السكك الحدیدیة واحتواء الطبقات المطلوبة التالیة

 طبقة المعلومات العامة على مستوى البلد ككل .1

 طبقة الطرق .2

 ةیدیطبقة السكك الحد .3

 طبقة المطارات .4

 ةیطبقة الموانئ البحر .5

 ةیطبقة المعابر الحدود .6
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 نظام المعلومات الجغرافية : 7 الشكل

 

-ITSAS  نظام المعلومات الجغرافیةدناه المعلومات المتاحة الموجودة على  أفیشیر الجدول  ،    ضمن المشروع  تیمتابعة الكوما بالنسبة لأ

GIS وھذه المعطیات ھي بناء على التعاون بین الھیئة العامة للطرق والنقل البري والمجلس االعلى للتخطیط والتنمیة ،. 

 في الكويت نظام المعلومات الجغرافية: 4الجدول 

 الطبقة نسب ملء البيانات

 طبقة المعلومات العامة على مستوى البلد ككل 92%

 (56.6%) M05  

(44%) M70 
 طبقة الطرق

  R05النویصیب  -الكویت ( 51.5)%

  R05الكویت  -أم قصر ( 15.1)%
 طبقة السكك الحدیدیة

 (87.5)%  الشویخ

 (95.8شعیبة)% 
 طبقة الموانئ البحریة

 طبقة المطارات %92.30 مطار الكویت الدولي

 76.9%  الشویخ

 84.6%  شعیبة
 اللوجستیةطبقة المحطات 

 11.7%  العبدلي

 11.7السالمي % 

 11.7النویصیب % 

 طبقة المعابر الحدودیة
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  الكويت –نظام المعلومات الجغرافية : 8 الشكل

 

 :ھذه الطبقات قد تساعد بمعرفة الكثیر من المعلومات مثالً 

 ت الوصول )البضائع(اوقأ ˗

 .(LOSالطرقات )مستوى الخدمة على  ˗

 .سیتم تحدیثه باستمرار وفًقا للمعلومات والدراسات الجدیدة ، وھذا ھو سبب أھمیة تخطیط النقلما وضع الكویت بالنسبة لھذه االتفاقات أ

 اتیمقترح توص 

ن إلنقل في الكویت، فر في قطاع اجل تحقیق التنمیة المستدامة والتطوّ أبناًء على المعلومات والمعطیات التي وضحت بھذا القسم، ومن 

 ھي: اإلسكواو تیدولة الكوالتوصیات المقترحة على 

 تیدولة الكو

 ذات الصلة إن لزم األمر.  ةیالوطن ةیالنصوص القانون لیتعد شملیاإلسكوا، بما  اتیاتفاق ذیتنف لیتفع ˗

 2030ال  خطة ذیوكذلك في إطار تنف ةیالوطن ةیفي خطط التنم اتیضمن قائمة األولو اتیاالتفاق ذیخطط تنف إدراج ˗

  اتیالمتعلقة بالنقل واللوجست ةیاإلحصائ اناتیالبرامج والب ریعلى تطو العمل ˗

  ةیدیشبكات الطرق والسكك الحد ذیوطني لتنف ليیبرنامج تمو وضع ˗

 ة یالجغرافضمن مشروع نظام المعلومات  ةیتیالمتعلقة بوضع شبكات ومرافق النقل الكو اتیإدخال المعط متابعة ˗

 اإلسكوا

 ات؛یاالتفاق ذیلتنف  ھایخطط العمل المتفق عل ذیفي مجال تنف ةیالقدرات الوطن ةیالدعم الفني وتنم میفي تقد االستمرار ˗

 خاص؛ بشكل  اتیاالتفاق ذیقطاع النقل بشكل عام وتنف ریمن أجل تطو لیفي دراسة سبل التمو ةیالمساعدة الفن میتقد ˗

 ةّ یلشبكات ومرافق النقل في الدول العرب ةیمشروع بناء نظام المعلومات الجغراف ذیتنف متابعة ˗
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 التجارة ليوتسھ النقل اتيلعمل ةيالدول اتيواالتفاق ريإعتماد المعاي 5
 :ساسیةأي تملي ما إذا كانت ھذه االتفاقات متعددة او ثالثیة األطراف ، وھي تغطي ثالثة عناصر االتفاقات الدولیة المتعلقة بالنقل البرّ 

 المواصفات الفنیة الموحدة .1

 اساسیات مشتركة .2

 خصائص مشغلیة مشتركة )معاییر السالمة ، البیئة ، ...( .3

 .تھاالھدف من ھذه االتفاقات ھي ضمانة سالمة التشغیل وتسھیل االجراءات وتحقیق شفافی

 البري والنقل التجارة ليالموائمة واالعتراف المتبادل لتسھ 5.1

ً  بنیة تحتیة مناسبة ومرنة، وإطاراً  البري والنقلالتجارة تتطلّب  ً  قانونیا ً  دولیا ً  موثوقا ، وإجراءات منسقة أو متسقة على األقل، ومتناسقا

 :القانونیة واالداریة. بعض االتفاقیات التي ستضمن تحقیق ھذه المتطلبات ھي وتعاونًا دولیًا ، وتبادل أفضل الممارسات

 قةالوثائق والشروط التعاقدیة والمنسّ  •

 المتناسقة ةیاإلجراءات الجمرك •

 رقابة السلع على الحدود  اتیلموائمة عمل ةیالدول ةیتفاقاإل −

 المؤقت للطریق للمركبات التجاریة رادیالمتعلقة باالست ةیالجمرك ةیتفاقاإل −

− TIR 

 (سطنبول)إاالدخال المؤقت  ةیتفاقإ −

 والسالمة على الطرق:  المرور •

− AETR - ADR ATP – 

 اإلتفاقيات 5.2

  يات ھیلھذه االتفاق ةالعام المقاربة

 قدر اإلمكان ةیالمواصفات الفن دیتوح •

 ةیواإلداریة والرقاب ةیمیاإلجراءات التنظ موائمة •

 نیعمل مختلف المشغل قیتنس •

الدعم   لیالخبرات وتفع تبادل، وأیًضا اإلجراءات ةیتعزیز شفاف، وسالسة مسارات النقلوذلك من أجل بعض االھداف الرئیسیة كضمان 

 .الفني

 CMR ، 1956الدولي للبضائع بالبر  لیالخاصة بالتعاقد على التوص ةیاإلتفاق 

 نیتكون إحدى الدولت  ثیح  نیمختلفت  نیدولت  نیب  الدولي للبضائع بالبر في المركبات مقابل عوض  لیعلى كل عقد للتوص  CMRتنطبق  

 لیتسھھي  CMRأهداف  أو المنظمات أیضا.ً ةیمن قبل الدول و المؤسسات الحكوم لیالتوص یتم نیعلى األقل دولة متعاقدة وح

  CMRعالمیًّا لل جھة موقعة 55یوجد . الدولي للبضائع بالبر لیالشروط التي تنظم عقد التوص دیتوحو الدولي للبضائع بالبر لیالتوص

ق أحكام أي  التوصیل الذي یتم وف على  CMRال تنطبق . األردنو –لبنان  –سوریا  – تونس –المغرب  :ةیأطراف عرب 5، ومنھا 

 . (CMRمن إتفاقیة  1.4المادة ) إزالة األثاثو ، الشحنات الخاصة بالجنائز ، إتفاقیة دولیة للبرید
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 CMR:   5الرسم  البياني

 

 

 

 

 

 

 

 بالعناصر االخرى للنقل البري CMRترابط ال:   6الرسم  البياني

 (2011في  ذیالتنف زی)دخل ح 2008اإلضافي لعام  eCMRبروتوكول  

 قةیعالمي من خالل الشراكة الوث  حلّ   eCMR قیوھو ما جعل تطب  فھایویتعامل مع تكالأكثر حداثة بإزالة األوراق    CMRالنظام    یجعل

بمذكرة الشحن  ((CMRبالبر الدولي للبضائع لیالخاصة بالتعاقد على التوص ةیالبروتوكول اإلضافي لإلتفاق یرتبط مع أعضائھا.

خفض ، والتجاریة ةیرفع مستوى التنافس، الموارد  ةیفي فاعل ةیالزیادة اإلجمال، ل للنظام الرقميالتحوّ ھي  eCMRال مزایا. ةیكترونیاإلل

 .ةیالتكلفة وزیادة الشفاف

 مة(ئالموا ةی)إتفاق 8رقم  والملحق 1982أكتوبر  21 –لمواءمة الرقابة الحدودیة على البضائع  ةیالدول ةیاإلتفاق 

رة أو أثناء نقلھا عند عبورھا للحدود البحریة أو البریة أو الجویة مرة أو تطبق ھذه اإلتفاقیة على جمیع البضائع المستوردة أو المصدّ 

االتفاقیة للعدید من االسباب، كنقل  تم إعداد ھذه على جمیع الخدمات الرقابیة لألطراف المتعاقدة.أیًضا تطبق ھذه اإلتفاقیة  كما أكثر.

 المرسل     المرسل إلیه  

 + مذكرة الشحن الدولیة

 + األحداث التي تقع على الطریق

األضرار و + المطالبات و التعویضات عن التأخیر و 

 فقد البضائع

 التشریعات المحلیة. 

 الشروط العامة 

  \التحمیل

 \التفریغ

 \الرسوم

 إستالم البضائع التسليم

 النقل

CMR 
 التشريعات المحلية

 البيئة العامة              النطاق التعاقدي

 - المجتمع – النقل – الجمارك

 الحديثةالتقنيات 
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مة اإلجراءات والضوابط الرقابیة، ئ(، موا8من الملحق رقم  3.2مادة اإلجراءات الرقابیة الجمركیة إلى نقاط المغادرة والوصول )ال

 أھداف ھذه االتفاقیّة:   وتخفیض اإلجراءات الرقابیة على النقاط الحدودیة والتنسیق بینھا.

 مةئتسھیل عملیة عبور البضائع المنقولة للحدود الدولیة من خالل الموا •

 التقلیل من اإلجراءات الرسمیة اإلداریة •

 ض عدد اإلجراءات الحدودیة والفترة التي تستغرقھاتخفی •

ً  57یوجد   واألردن –تونس  –أطراف عربیة: المغرب  3، ومنھا  لھذه االتفاقیة جھة موقعة عالمیا

 

  البالد الموقعة على االتفاقية: 9 الشكل

 TIRـنظام ال 

ً یبس  جمركي للعبور والضمان یستخدم إجراءً   نظام  TIRـ. الذات تكلفة معقولة  ھوو  ةیالنقل والتجارة الدول  لیأداة مجربة لتسھھو     واحداً   طا

ً یّ عالم قهییتم تطب التي  1975العام  ةیمبني على اتفاق TIR. اً برّ  تتم مراحل النقل إلى الباب طالما كانت إحدى النقل من الباب اتیفي عمل ا

 : ھي الستة ھاركائزو، جھة متعاقدة 70 ھایعت علوقّ 

 Safe TIR  نظام االلكتروني -أ

 IRU ـالدخول الى النظام مراقب من الجمارك وال -ب

 ةیاالعتراف المتبادل للرقابة الجمرك -ت

 TIR ـدفاتر ال -ث

 ةیالدولمانات ضالشبكة  -ج

 المركبات والحاویات نیتأم -ح

رفع التنافسیة في  وتخفیض نفقات التبادل التجاري ل تعتبر مھمةولتخفیض النفقات المرتبطة بالتجارة الدولیة  ألیةأداة توفر ھي  TIRـال

 .( just in timeلوجستیات)ا لكن، القدرة على التنبؤ و التنسیق ھم بنفس القدر من األھمیة أیضً  التصدیر

 

 بالعناصر االخرى للنقل البري CMRترابط ال:   7الرسم  البياني

قالتبسیط والتواف ظارتقلیل فترة االنت
تخفیض فرص وقوع 

الفساد
التعاون بین الحكومة 

والتجار
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 : من خالل تبسیط اإلجراءات الجمركیة على الحدودب TIRتساعد 

 من الحدود اإلجراءات الجمركیة التي تتم في المنشأ والمقصد بدالً  •

 معلومات الشحن المسبق والضوابط الجمركیة القائمة على المخاطر •

 تنسیق ورقمنة وثائق النقل والجمارك  •

 حلول حدیثة لتبادل البیانات بین الشركات إلى الجمارك في الوقت الحقیقي •

 إجراءات مبسطة للمشغلین المعتمدین •

 : من خالل النقل من الباب إلى الباب تحت ضمان جمركي فریدیؤمن  TIRـما بالنسبة للنقل المتعدد األنماط ، فنظام الأ

 السكك الحدیدیة ومحطات بھا في المنشأ والمقصد بدال من الموانئ، امیالتي یتم الق ةیجمركاإلجراءات ال •

 الضوابط على أساس المخاطر)  شیالتفت  اتیعمل  للحد من  ةیمعلومات المسبقة للبضائع واالعتراف المتبادل لالجراءات الجمرك •

 ورقمنة وثائق النقل والجمارك قیتنس •

    B2C ،C2C ك : النقل والجمار اناتیلب قيیالوقت الحقحلول حدیثة للمشاركة في  •

 : من خالل المغادرة والنھایة نیب -فقط جزء من النقل عن طریق البر یؤمن  TIRـنظام الوأیًضا 

 (مرتبط بالحاویة فقط ریت) آمنة لیحاویات معترف بھا كوحدات تحم •

 متعددة الوسائط اتیأیضا على العمل ةیاسیالق TIR تنطبق مزایا •

 .دولة جاھزة لتطبیق النظام 58ومنھا  جھة موقعة على اإلتفاقیة 70، ھناك 1975لعام  TIRبناء على اتفاقیة الـ 

 

  والتي تطبق، والتي ستقوم بتطبيق، والمھتمة بتطبيق نظام التير ،البالد الموقعة: 10 الشكل

TIR األطراف الموقعة على إتفاقیة  

v
TIR الدول التي تطبق نظام  

v
TIR الدول التي ستقوم بتطبیق نظام  

v
 األطراف المھتمة

v
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  AETR اإلتفاقیة األوروبیة بخصوص فرق المركبات العاملة في مجال النقل الدولي 

تنظیم ساعات القیادة و فترات الراحة للسائقین ھي  اإلتفاقیة األوروبیة بخصوص فرق المركبات العاملة في مجال النقل الدولي  إن اھداف  

تحدید المتطلبات التقنیة إلنشاء ، وتعریف أجھزة الرقابة المستخدمة للرقابة على ساعات القیادة و فترات الراحة، والعاملین في مجال النقل

وضع متطلبات فحص ساعات القیادة من قبل السلطات المختصة لتنظیم ساعات القیادة ، وإختبار و تركیب و فحص ھذه األجھزةو 

 . وفترات الراحة لسائقي المركبات التجاریة العاملة في مجال النقل الدولي

 .بعدجھات عربیة موقعة ولكن ال  جھة موقعة على اإلتفاقیة 51ھناك  

 ADR  - 1957 التوصیل الدولي للمواد الخطرة بالبراإلتفاقیة بشأن  

زیادة السالمة أثناء النقل الدولي للمواد الخطرة بالبر حیث إتفقت األطراف  ھي  إتفاقیة التوصیل الدولي للمواد الخطرة بالبر أھدافإن 

 ً  :ھي ADR ل األحكام الرئیسیةو تشریعاتالما أ .بالبر الموقعة على وضع تعریف للظروف المالئمة التي تسمح بنقل ھذه المواد دولیا

 وضع قواعد للوثائق التي یجب أن ترافق الشحنة  •

 وضع متطلبات التعلیب وشروط العربات •

 إنشاء قواعد لحمل البضائع الخطرة في الخزانات والحاویات والمركبات •

 تعریف كیفیة التعرف على وحدة النقل الحاملة للبضائع الخطرة بوضوح •

 ص معدات السالمة على متن المركبةوضع قواعد بخصو •

 تحدید القواعد السلوكیة لألشخاص الذین یتعاملون مع ھذه البضائع •

 تحدید المعاییر التعلیمیة •

 .بإستخدام نفس القواعد في جمیع الدول المختلفة فإن النقل أصبح أكثر أماناً ھذه األیام

 

  إتفاقية التوصيل الدولي للمواد الخطرة بالبر الموقعة علىالبالد : 11 الشكل

 .تونسو المغرب وھما جھتان عربیتانمنھا  جھة موقعة على اإلتفاقیة 48ھناك 

 ATP إتفاقیة 

 .1970العربات في  سریعة التلف والمعدات الخاصة التي یجب إستخدامھا في ھذه  التم تبني اإلتفاقیة على التوصیل الدولي للمواد الغذائیة  

الدعوة لتوسیع مجال التجارة في المواد الغذائیة و تحسین شروط حفظ جودة المواد الغذائیة سریعة التلف أثناء نقلھاإلى  اإلتفاقیة تھدف

 منع أي مخاطر قد تنجم عن األغذیة الغیر سلیمة على المستھلكین.، والحفاظ على سالمة األغذیة، وسریعة التلف

ھناك أعضاء محتملون من  العضویة مفتوحة أمام جمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة.، ففي النقل الدولي ATP امإستخدجل أمن 

 ATPیتم تطبیق إتفاقیة . إال أنھا لم تَبدأ بتَطبیقھا بعد(  ATPالشرق األوسط ودول الخلیج )وقعت المملكة العربیة السعودیة على إتفاقیة 
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غ البضائع فیھا تقع داخل إذا كانت النقاط التي سیتم تحمیل وتفریغ البضائع منھا تقعان في دولتین مختلفتین و كانت النقطة التي سیتم تفری

 حتى إذا كانت الدولة التي سیتم تحمیل البضائع منھا غیر موقعة على اإلتفاقیة.وأراضي الجھة الموقعة 

 

 اإلتفاقية البالد الموقعة على : 12 الشكل

 

 اإلتفاقیات التي إنضمت إلیھا الكویت 

 : من الضمن االتفاقیات التي ذكرت في ھذا التقریر ھي الكویتاإلتفاقیات التي إنضمت إلیھا 

• 1983 Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets 

(TIR Convention), of 14 November 1975  

• 1980 Convention on Road Traffic, of 8 November 1968 

• 1980 Convention on Road Signs and Signals, of 8 November 1968 

• 1977 Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets 

(TIR Convention), of 15 January 1959 
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 ةيوالبلدان العرب اإلسكوا النقل ضمن نطاق عمل اتياتفاق 6

 العاّمة للطرق والنقل البّري ئةيقانون إنشاء الھ 6.1

 17/8/2014بتاریخ  - 2014لسنة  115قانون رقم  -دولة الكویت 

 :ليیالخصوص ما   هوج االختصاصات الالزمة لذلك وعلى عیأھدافھا جم قیتحق لیفي سب ئةی: تختص الھ (4المادة )

 والمترو شبكات الطرق ذیتنف لیبالدولة في استخدام واستغالل األراضي المملوكة للدولة في سب ةیمع الجھات المعن قیالتنس .1

 )...( رھایومحطات االستراحة وغ ةیدیوالسكك الحد

 الغرامات )...( لیوتحص النقل بكافة أنواعھا وفرض الرسوم فةیتعر ئةیلھتحدد ا .2

 ومراقبة نشاط األشخاص المرخص لھم بموجب ھذا القانون )...( شیإجراء التفت .3

 .یجیتھامنظومة النقل البري وإسترات یعمن مشار یخصھاما  یذالنقل للدولة وتنف یاسةس ومتابعةرسم  .4

 یة،العالم ییرشبكات الطرق ومنظومة النقل البري حسب أحدث المعا یانةوص یلوإدارة وتشغ یروتطو وتنفیذ یموتصم یطتخط .5

 یحققالمجتمع بما  یاجاتاحت یوفرو یةالسكان یادةوالز یةالوطن یةلجھات أخرى بالدولة لدعم خطط التنم یذالتنف تسندولھا أن 

 .  بالدولةلجھات أخرى  یذالتنف مستخدمي شبكات الطرق ولھا أن تسند یةوتوع یئةالب یةوالسالمة والمساھمة في حما األمن

 .التي تقع ضمن حرم الطرق )...( عیالمشار عیلجم قیمسئولة عن اإلشراف والتنس ئةیتكون الھ .6

 . مزاولة أنشطة النقل البري سیاساتوضع  .7

یتولى عدة مھام و  ذھایواإلشراف على تنف  لذلك  وإصدار القرارات الالزمة  ئةیالعامة للھ  اساتیمجلس اإلدارة رسم الس  تولىی:    (9)  المادة

 : ليیعلى األخص ما و

 المختصة الجھات على عرضھما قبل الختامي والحساب لھا التابعة والمؤسسات الھیئة میزانیة إعداد .1

 المتعلقة عاتیالتشر  واقتراح ھایعل واإلشراف البري  النقل منظومة وإدارة ذیتنف وقواعد الدولة  في للنقل العامة السیاسات قتراحإ .2

 ئةیالھ واختصاصات بأھداف

 نعقاده إ لصحة الالزمة ةیواألغلب ھاب العمل وإجراءات المجلس  انعقاد نظام ووضع ئةیالھ أعمال عن العام السنوي ریالتقر عتمادإ .3

  بإصدار  القیام على تعمل كما القانون لتنفیذ الالزمة والتعلیمات اللوائح وإصدار  ووسائلھا النقل أنشطة مزاولة سیاسات وضع .4

 أھدافھا تحقیق على تساعد التي القوانین تطویر خالل من العمل لتطویر الالزمة والدراسات التوصیات

 وتراخیصھا نشاطھا ومراقبة الصلة ذات واألنشطة النقل تراخیص قرارات وإصدار تنظیم .5

 العالقة ذات المتحدة األمم وخطط والدولیة والعربیة والخلیجیة المحلیة القوانین مع متناسقة وتشغیلیة تنظیمیة إصالحات تبني .6

 الكویت دولة علیھا صادقت والتي العالقة ذات واإلقلیمیة الدولیة المنظمات وقرارات الدول مع المبرمة االتفاقیات ومتابعة

 المتحدة األمم ومنظمات األجنبیة المؤسسات مع والتعاون

 والالزمة هاختصاصات في تدخل التي القرارات جمیع وإصدار القانون ھذا في إلیھ الموكلة واالختصاصات المھام بكافة القیام .7

 االختصاصات ھذه بعض في یفوض أن وله التنفیذیةوالئحته  القانون ھذا أحكام لتنفیذ

 السالمة معاییر ووضع المعنیة الجھات مع بالتنسیق المروري االزدحام لتفادي وسریعة تنفیذیة حلول وضع  في المساھمة .8

 لتنفیذ التراخیص وإصدار الطرق حوادث من  للحد المجال ھذا  في العالمیة المعاییر ألحدث وفقا البریة المركبات انواع لجمیع

 .بالدولة المتعلق وقطاعاتھا واستراتیجیتھا سیاساتھا حسب الھیئة من صریحة موافقة على الحصول بعد مكوناتھ أو طریق أي

 فيتعار 6.2

 Policy اسةیالس •

 .والنشاطات المقترحات مییوتق اریمن المبادئ التي تقود اتخاذ القرارات، وتقدم إطار ا ًعام ا اًلخت مجموعة
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 Strategy ةیجیاالسترات •

 . اسةیالس للوصول إلى أھدافالمعتمدة  ةیسیمن خالل االتجاھات واألفعال الرئ اسة،یالس قیالشكل العام لتحق توضح

 Action Plan خطة العمل •

وتقدم  اسة،یالس أھداف قیالنشاطات المحددة، اإلطار الزمني والموارد الالزمة لتحق ةیجیبشكل أكثر دقة من االسترات توضح

 النشاطات. مییومراقبة وتق ذیتنف ةیفیاإلرشادات حول ك

 )الھیئة العامة للطرق والنقل البري( Institution المؤسسة •

 .البشر نیالتي تقود وتقولب العالقات المتبادلة ب ودیوالق اتیكلیرسمي أو اصطالحي من القواعد، الھ نظام

 السياسة الوطنية 6.3

 قبل من مشترك بشكل تنفیذھا یجب التي األفعال وأسس مبادئ تقدم مكتوبة وثیقة بأنھا والمواصالت للنقل الوطنیة السیاسة تعرف

 .واالقتصاد للمجتمع یقدمھا التي والخدمات والمواصالت النقل قطاع لتطویر الحكومیین وغیر الحكومیین الشركاء

 .المراحل ومتعددة مشتركة جھود نتاج ذاتھا بحد الوثيقة ...شخص قبل من مكتوبة وثيقة مجرد ليست

 للنقل والمواصالت ةیالوطن اسةیالس قةیمكونات وث 

تتعامل سیاسة النقل مع تطویر مجموعة من التركیبات والمقترحات التي یتم وضعھا لتحقیق أهداف محددة تتعلق بالظروف االجتماعیة 

 وأداء نظام النقل. تشغیل باالضافة الى واالقتصادیة والبیئیة ، 

بشأن تخصیص موارد النقل، بما في ذلك إدارة وتنظیم أنشطة النقل الحالیة. وبالتالي،  الھدف من سیاسة النقل هو اتخاذ قرارات فعالة 

یمكن أن تكون سیاسة النقل في نفس الوقت مسعى عام وخاص. ومع ذلك، غالبًا ما تكون الحكومات هي األكثر مشاركة في عملیة  

اما   ا مستویات من الوالیة القضائیة على جمیع وسائط النقل الحالیة. السیاسة ألنھا إما تمتلك أو تدیر العدید من مكونات نظام النقل ولدیھ

 : للنقل والمواصالت ةیالوطن اسةیالس قةیثالمكونات االساسیة لو

 الوضع الراهن(  لی)المنبثقة من تحل Challenges اتیالتحد •

 Objectives األهداف •

 Axes ةیسیمحاور العمل الرئ •

 Tools األدوات •

 للنقل والمواصالت ةيالوطن اسةيمراحل رسم الس 6.4

تحتاج الحكومة والمنظمات األخرى إلى تكییف قدرتھا على صنع السیاسات فیتغیر عالم صنع السیاسات في مجال النقل بشكل جذري. 

أنظمة نقل هناك حاجة إلى سیاسات النقل لضمان  مع سیاق جدید مبني على االنفتاح والتعاون والتجریب لمواجھة التحدیات المستقبلیة.

 :الخطوات المتخذة في سیاسات النقل هي  فعالة تلبي احتیاجات التنقل لألفراد والشركات وبأقل تكلفة وأضرار تلحق بالمجتمع والبیئة.

 Initiating the process اإلقالع -المرحلة األولى .1

 Assess situation الوضع الراهن مییتق −

 )حملة للتوعیة بین العاملین حول أھمیة رسم السیاسات الوطنیة( Raise awareness رفع مستوى الوعي −

 Identify leadership ةیادیالجھة الق دیتحد −

 )جمیع الجھات الحكومیة( Involve stakeholders ةیالمعن اتیانخراط الفعال نیتأم −

 

  Formulating the policy اسة یالس اغةیص - ةیالمرحلة الثان .2
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 Define framework اإلطار العام فیتعر −

 Set objectives  وضع األهداف −

 Select interventions  لأشكال التدخ   دیتحد −

 Ensure action ضمان الفعل −

 

 Seeking approval & endorsement دییالحصول على الموافقة والتأ -المرحلة الثالثة  .3

 )من الجھات )اصحاب العالقة( شركات ؟ اتحادات؟( Stakeholder approval ةیالمعن اتیموافقة الفعال −

 Governmental approval موافقة الحكومة −

 State endorsement مصادقة الدولة −

 اسةيالس اغةيص ةيمالحظات على عمل 6.5

 بالضرورة بشكل سلس من خطوة ألخرى. ةیال تنتقل العمل .1

 تستغرق وقت، وتتطلب استشارات ومفاوضات وجھد. ةیالعمل .2

 واضحة والتزام.  ةیاسیتتطلب وجود إرادة س .3

 .ةیالمعن اتیتتطلب مشاركة الفعال .4

 .ةیاسیوس ةیاقتصاد ة،یتتأثر بعوامل اجتماع .5

 . وإبقائھم على علم بجمیع التغییرات والخطط طوال عملیة التخطیط بأكملھا سیقلل من التكھنات والتناقضات الجھات المعنیة إشراك

 النقل والمواصالت اسةيس مييأسس تق 6.6

النقل  اسةیس مییأسس تق بعضوهذه ،  یجب أن یكون مخطط النقل قادًرا على تحدید وتقییم تدابیر السیاسة واالستراتیجیات ذات الصلة

 والمواصالت

 المختلفة.  اغةیفي مراحل الص  ةیدرجة التشاور −

 مدى مقاربة جوهر مشاكل النقل والمواصالت. −

 . اسةیالتماسك الداخلي للس −

 العامة.  اسةیاالنسجام مع الس −

 (. ةیاالنسجام مع الواقع )الواقع −

 .اسةیالس ذیالذاتي لتنف مییتوفر إطار للتق −

 :تطلبی ذیالتنف

 اسة یالس ذیلتنفوجود خطة عمل  −

 مسؤولة على المستوى الوطني. ةیادی)مؤسسة، وكالة( ق ئةیوجود ه −

 والمحلي.  ميی)فروع( مسؤولة على المستوى االقل ئاتیوجود ه −

 .وخطط عمل اتیجیاسترات قیوتطب اغة یوالمواصالت من خالل ص للنقل المرسومة والمعتمدة اسةیالس قیتحق تمی
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 دييالتقل طيللتخط ةيوالمكان ةياألبعاد الزمان 6.7

ي للتخطیط
 البعد الزمن 

 

  10-15مدى بعيد )
 سنة(

  3- 5مدى متوسط )
 سنة(

  0- 1مدى قصير )
 سنة(

      National  ي
 وطن 

ي  جغراف 
ى ال

ستو
الم

 

      Regional  جھوي 

      Local  محلي 

 

 Strategy ةیجیاالسترات 

لسیاسات النقل على تطویر البنیة التحتیة التي تساھم في النمو االقتصادي المستدام. بعض معاییر تؤثر االستراتیجیات المبتكرة 

 اإلستراتیجیة

 سنة( 15-10مدى زمني بعید ) بحدود  ˗

 ة في السیاسة المعتمدةانطالقا من المبادئ المقرّ  ˗

 Goalsتحقیق أھداف بعیدة المدى  ˗

 للنشاطاتتحدید االتجاھات والمحاور الرئیسیة  ˗

 Action Plan خطة العمل 

عادة  ديیالتقل طیم مواجھتھا قد تختلف في كل بلد ، وكذلك حجم التدخالت ، ولكن خطة العمل للتخطتحتى إذا كانت مشكالت النقل التي ت

 ما تكون:

 سنوات( 5إلى  0مدى زمني قصیر ومتوسط )من  ˗

 االستراتیجیة الرئیسیةتجاھات والمحاور االانطالقا من  ˗

 Objectivesالخطة بمجملھا تحقق أغراض واضحة  ˗

 Actionsالخطة تنفذ من خالل نشاطات فرعیة محددة  ˗

 Targetsالنشاطات الفرعیة للخطة تحقق غایات واضحة قابلة  ˗

 مكونات خطة العمل للنقل والمواصالت 

نظام النقل بطرق تستجیب لالحتیاجات المحلیة، ومبتكرة، وتوفر  تتكون خطة العمل من استراتیجیات وأھداف إلدارة وصیانة وتمویل

تھدف خطة العمل إلى تعزیز نظام نقل متوازن یوفر خیارات مستدامة تتكامل مع مجاالت السیاسة  قیمة مقابل المال وتكون مستدامة.

في جمیع جوانب حیاة الناس،  یلعب النقل دوراً ا كم األخرى المرتبطة بالبیئة والصحة والسالمة والرفاھیة االقتصادیة وتنمیة األراضي.

 ویستجیب النظام الجید للعدید من االحتیاجات واألولویات المتنوعة. تتخذ خطة العمل ھذه نھًجا شامالً للنقل من خالل: 

 األغراض العامة للخطة  -1

 للنشاطات اسیالقابلة للق اتیالغا -2

 مؤشرات األداء -3

 النشاطات -4

 المھام عیتوز /اتیالمسؤول دیتحد -5
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  ذیاإلطار الزمني للتنف -6

 الموارد المطلوبة ریتقد -7

 لرصد التقدم  ةیوضع آل -8

 والخطط اتيجيواالسترات اساتيواعتماد الس اغةيص في ةيضمان التشاور 6.8

ة بحضور الخبراء وجمتتألف من   ، كل ورشة تتضمن:   ةیوالجھات المعن اتیالفعال عیثالث ورشات عمل عام 

 Inception Workshop ةیورشة عمل استھالل -1

 الدراسة  ةیفي بدا •

 استھاللي )األهداف، خطة العمل، النتائج المتوقعة( ریتقر •

 Intermediate Workshop ةیورشة عمل مرحل -2

 في منتصف عمر المشروع •

 ة یالنتائج المرحل •

 ةیعن النتائج النھائ ةیالتصورات األول •

 ممكنة... التیتعد •

 Final Workshop ةیورشة عمل نھائ -3

 المشروع ةیفي نھا •

 النھائي ریعرض مسودة التقر •

 النھائي ریالتقر  اغةیواقتراحات لص قاتیالحصول على تعل •

 نیقیدرجة عدم الو التنبؤ بالمستقبل: ةیّ األساس طیمعضلة التخط 

التي یمكن للمخططین الحصول علیھا   الموثوقة  في كثیر من األحیان، یؤدي نقص البیانات إلى نتائج تنبؤ غیر دقیقة، وكلما زادت البیانات

 .النقل حركة قبل التخطیط ، زادت دقة توقعات
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  والتنبؤات مع الوقت والتخطيط نيقيعدم ال تغير درجات: 13 الشكل

 

ومستشاریھم. في عدد من مجاالت السیاسات ، یبدو أن عدم الیقین قد من نتائج التخطیط ھو مصدر قلق یواجه صانعي القرار  یقین  العدم  

اشتد في مواجھة العولمة وعدم االستقرار االقتصادي وتغیر المناخ واالبتكار التكنولوجي وتفضیالت المستھلكین المتغیرة. كیف یمكن 

ات التي یمكن أن تساعد في عملیات صنع القرار  للمخططین وواضعي السیاسات التخطیط لمستقبل غامض؟ ھناك اھتمام متزاید بالتقنی

 .واستخدامھا بشكل متزاید

 

  مع الوقت والتخطيط نيقيعدم ال تغير درجات: 14 الشكل
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 المستدامة ةيالنقل وأهداف التنم 7

 2030المستدامة لألمم المتحدة لعام  ةيخطة التنم 7.1

إلى ضمان الوصول إلى جمیع األمم  -بھا  ة متصل غایة 169ھدفاً للتنمیة المستدامة و  17تتكون من والتي  - 2030تسعى خطة عام 

كما توفر الخطة رؤیة عالمیة ومتكاملة وتحویلیة وقائمة  وكافة األشخاص في كل مكان وإشراكھم في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة.

الم واألمن، وھي قابلة للتطبیق على كافة االشخاص وجمیع البلدان، بما في ذلك األكثر على حقوق اإلنسان من أجل التنمیة المستدامة والس

على الرغم من المعلومات الغنیة الموجودة في ھذه الخطة، ولكن ال یوجد ھدف صریح خاص بالنقل . (UNHCR) تطوراً منھا.

خطة للنقل في  مباشرةالمؤشرات ال. ل مباشر وغیر مباشریتم فقط التطرق لعدد من المؤشرات المتعلقة بالنقل ، بشكفواللوجیستیات. 

 ھي:  2030المستدامة لألمم المتحدة لعام  ةیالتنم

 100,000 لكل اومً ی 30بسبب حوادث المرور على الطرق في فترة  تةیالناتجة عن اإلصابات المم اتیعدد الوف 1 - 6 – 3 •

ً یاسینسمة )معدالت العمر الموحدة ق  (.ا

 الفصول. عیصالحة لالستعمال في جم قیمن طر نیلومتریعلى بعد ك شونیعی نیالذ فینسبة سكان الر 1 - 1 – 9 •

 النقل. لةیعدد الركاب وحجم الشحنات، بحسب وس 2 - 1 – 9 •

 . اإلعاقة تتوافر لھم وسائل النقل العام المناسبة، بحسب العمر والجنس واألشخاص ذوي نینسبة السكان الذ 1 - 2 - 11 •

 ھي: 2030المستدامة لألمم المتحدة لعام  ةیالمباشرة للنقل في خطة التنم غیر المؤشرات

 .طیالمنسوب إلى تلوث الھواء المح اتیمعدل الوف 1 - 9 - 3 •

 .نیفیالنظ ایأساسا على الوقود والتكنولوج عتمدونیللسكان الذي  ةیالنسبة المئو 2 - 1 - 7 •

 المضافة.  مةیالكربون لكل وحدة من الق دیانبعاثات ثاني أكس 1 - 4 - 9 •

مجموع  من مقدار إعانات الوقود األحفوري لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي )اإلنتاج واالستھالك( وكنسبة 1 -ج  - 12 •

 لى الوقود األحفوري.ع ةیالنفقات الوطن

 .نیتروجیمؤشر مركب لكفاءة استخدام الن 1 - 1 - 14 •

التي تقوم  طاتیبالمح المتصلة اتیواآلل ةیاألطر المؤسس ذیوتنف ق،یعدد البلدان التي تحرز تقدما في قبول، وتصد 1 -ج  - 14 •

 طاتیالمستدام للمح واالستخدام األمم المتحدة" المتعلقة بقانون البحار، للحفظ ةیفي "اتفاق تجلىیالقانون الدولي، كما  ذیبتنف

 ومواردھا.

 ةیعلى خطة التنم  راتیللنقل عدد أكبر من التأثولكن    عدم وجود ھدف صریح خاص بالنقل واللوجیستیات في ھذه الخطة،  على الرغم من

 التبّضع، و  الدراسة، و  العمل)  للسّكان  ةّ یاألساس  ةّ یومیال  ةیومیالتنقالت ال  نیالمستدامة بدون تأم  ةیالتنم  قیتحق  مكنیال  .  المستدامة وأھدافھا

 .أي نشاط اقتصادي بدون نقل البضائع والسلع من مكان آلخر قیتحق أیًضا مكنی، الخ...( وال ةیالصح ةیالرعاه ، ویالترف، و

 منھج النظم على قطاع النقل قيتطب 7.2

 ر یدة، وغمعقّ  ةیالنشاطات اإلنسان ةیالنقل وبق نیالعالقات المتبادلة بو ،ةیواالجتماع ةیمن النشاطات االقتصاد دیالعد تقاطع معیالنقل إن 

الن منھج النظم  النقل قطاع نشاطات لیفھمھا بتبني منھج النظم لتحل مكنی، على المجتمع مباشرة ریمباشرة وغ راتیللنقل تأث .ةیخط

 یساعد منھج النظم: . المستدامة ةیجوانب التنم ومختلف نشاطات النقل نیالمتبادلة ب راتیوفھم التأث لمقاربة الظواھر المعقدةسیساعد 

 ةیواالجتماع ةیمع األنشطة االقتصاد هفھم أفضل لدور النقل وتشابكعلى  •

 المستدامة  ةیأنشطة النقل العابرة ألھداف التنم عةیاالعتبار طب نیاألخذ بع على •

 المستدامة ةیمؤشرات تخدم التنم اغةیالنطالق من خصائص أداء النقل لصاعلى  •
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المستدامة   ةیالتنم اتیخصائص أداء نظام النقل، أھداف وغا نیالتشابك ب، المستدامة ةیلعالقة النقل بالتنم دةیجد ةیرؤھذه النقاط ستخلق 

 .والمؤشرات المقترحة

 

   ترابط خصائص نظام النقل مع أهداف التنمية المستدامة: 15 الشكل

 

 لبعض مؤشرات النقل ةيميوإقل ةيمقارنات دول 7.3

 15إصابات حوادث الطرق ھي ثامن سبب رئیسي للوفاة على مستوى العالم ، والسبب الرئیسي لوفاة الشباب الذین تتراوح أعمارھم بین  

كل عام على طرق العالم، وتصل تكلفة التعامل مع عواقب حوادث الطرق ھذه إلى  حتفھم أكثر من ملیون شخص یالقيعاًما.  29و 

البلدان ذات الدخل أو اآلسیویة ) أن أعلى حصیلة وفیات تمیل إلى أن تكون في البلدان األفریقیة النتائج توضح. ملیارات الدوالرات

 .(البلدان ذات الدخل المرتفع) ، واألقل في الدول األوروبیة (المنخفض والمتوسط
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  (2013 ألف نسمة، عام  100صدامات المرور )وفاة لكل  اتيمعدل وف : 16 الشكل

 

شخص ، ومع ازدیاد عدد السیارات في دول الشرق  100000معدالت الوفیات أعلى في البلدان التي یوجد بھا المزید من السیارات لكل 

الت لخفض عدد الوفیات الناجمة عن  األوسط ، سترتفع معدالت الوفیات حتماً. یجب على المحققین في دول الشرق األوسط تحدید التدخ

حوادث المرور، وقبل كل شيء، یجب على مسؤولي الصحة العامة ومصممي المرور على الطرق والمشرعین والشرطة تنفیذ تدابیر 

 فعالة مثبتة لخفض الخسائر الفادحة في وفیات السیارات في الشرق األوسط.

في الشرق األوسط  صدامات المرور اتیمعدل وف( 2013وفیات بسنة  1,900,000( أن الكویت تقع تحت )16یوضح الجدول )الشكل 

 .(1,700,000ولكن تقع فوق المعدل العالمي ) (2,100,000)
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  (2013ألف نسمة، عام  100صدامات المرور )وفاة لكل  اتيمعدل وف خريطة : 17 الشكل
 

 يستثنیلكن ویشمل السیارات والشاحنات الصغیرة والحافالت والشحن والشاحنات األخرى ؛ )الذي  نتشار مركبات النقلإمعدل ل بالنسبة

نسمة. بالرغم من اعتماد الدول العربیة  1000لكل  مركبة 163( فالمعدل العام ھو الدراجات الناریة والعجالت األخرى ذات العجلتین

العربیة )وبخاصةً السودان والیمن ومصر( تعتمد أكثر على النقل العام.   ولكن بعض الدول  ،على السیارات الخاصة كالنمط األساسي للنقل

  ، من المركبات المسجلة  جداً   كبیراً   وساھمت ھذه الدول في وضع معدل الدول العربیة تحت المعدل العالمي. ومع ذلك ، تُظھر الكویت عدداً 

األساسي من  النمطلعام في شبكة النقل والمساعدة في تحویل مما یعني أنه ینبغي علیھا التركیز بشكل أكبر على دمج وسائل النقل ا

 .عام النقل الإلى   ةخاصالمركبات ال

 

  (2013نسمة، عام  1000معدل انتشار مركبات النقل )مركبة لكل : 18 الشكل

   15  –  10            10 –  5            5أقل من  

15  – 20           20–  25           25–  30   

   40أكثر من        40  –  35          35  –  30
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االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة أعلى بكثیر من في كل من  مربع( لومتریك 1000طرق لكل  لومتریكثافة شبكة الطرق العامة ) ك

لغالب المعدل العالمي. أما بالنسبة للدول العربیة ، فإن معدل العالم العربي أقل بكثیر من المعدل العالمي. ترجع ھذه القیمة المنخفضة في ا

یبلغ معدل تغطیة . دان ، موریتانیا ، الجزائر ، إلخ.(إلى أن الكثیر من البلدان منخفضة الدخل لیس لدیھا إمدادات كافیة من الطرق )السو

 ، وھذه القیمة أعلى من المعدل العربي ولكنھا أقل من المعدل العالمي.  2كم 1000كم لكل  371الشبكة العامة للكویت 

 

  مربع( لومتريك 1000طرق لكل  لومتريكثافة شبكة الطرق العامة ) ك: 19 الشكل

 

 ً ، وذلك بسبب المناطق تعتبر كثافة الطرق الوطنیة ، وخاصة الطرق المعبدة ، منخفضة في العالم العربي مقارنة باالقتصادات األكثر تقدما

 ً مالحظة أن البنیة التحتیة للطرق في المنطقة تختلف بین البلدان المنخفضة الدخل  الصحراویة الساحقة في العالم العربي. من المھم أیضا

على الرغم من الجھود المستمرة لتطویر وتحدیث وتوسیع حجم شبكة الطرق في معظم الدول العربیة ، إال أن   والبلدان المرتفعة الدخل. 

القتصاد الحدیث والنقل البري الفعال ، خاصة في الدول العربیة من ضعف الصیانة وال تلبي احتیاجات ابشكل عامشبكة الطرق تعاني 

كما تُبذل جھود لتطویر شبكات طرق جدیدة لربط المناطق النائیة بالمدن والمناطق االقتصادیة الكبرى وإیجاد حلول لالزدحام   األفقر.

بیروت. وتشمل ھذه الجھود أیًضا بناء والقاھرة الواسع في المدن الكبرى وعواصم العدید من الدول العربیة ، مثل مدن تونس ودبي و

 .. طرق جدیدة ، وجسور ، وممرات سفلیة ، إلخ.

ألف نسمة( ، والتي یبلغ معدلھا العالمي  100سكان )كم طرق لكل للمعدل تغطیة شبكة الطرق العامة  (20)الشكل  يیوضح الرسم البیان

، مرة أخرى ، لدى االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة معدالت أعلى بكثیر من المعدل العالمي ، بینما متوسط   نسمة  100,000/كم  875

تتمتع الكویت بمعدل تغطیة منخفض لشبكة الطرق العامة من حیث عدد السكان ف .من المعدل العالمي المعدل في العالم العربي أقل بكثیر

 ، بینما تتمتع دول مثل لیبیا وسلطنة عمان بمعدالت عالیة. ، وھو أقل من معدل العالم العربي
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   ألف نسمة( 100شبكة الطرق للسكان ) كم طرق لكل  ةيمعدل تغط: 20 الشكل
 

 ً ً البلدان  بعض  في    مستقراً   على مدى السنوات الماضیة، أظھر إنتاج السكك الحدیدیة في الشرق األوسط إنتاجا ً   وإنتاجا بلدان  الفي    أكثر تقلبا

نخفضت الحصة السوقیة وتدھورت أصولھا وانخفضت جودة خدمتھا. كما ھو الحال في آسیا ، تواجه  إ خرى. بالنسبة لبعض البلدان، األ

المتزاید، ومواكبة التغییر تحدیات مالیة. تكافح روابط النقل المھمة ھذه لتلبیة الطلب    من القطاع العام(المملوكة  )العدید من السكك الحدیدیة  

التكنولوجي، ومواجھة المنافسة من وسائط أخرى والتنافس على التمویل مع األولویات العامة الھامة األخرى. یواجه الشرق األوسط 

ستثمارات إقار إلى  العدید من التحدیات التنافسیة مثل عدم االستقرار السیاسي واالقتصادي، وتزاید عدد السكان، والحواجز التجاریة ، واالفت

 البنیة التحتیة والتكامل ، وعدم التوازن التجاري ونقص اإلجراءات اإلداریة.

 

  كم مربع( 1000سكك لكل  لومتري) ك ةيديكثافة شبكة السكك الحد: 21 الشكل
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 8، والتي یبلغ معدلھا العالمي كم مربع( 1000سكك لكل  لومتری) ك ةیدیكثافة شبكة السكك الحد (21ي )الشكل یوضح الرسم البیان

، لدى االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة معدالت أعلى بكثیر من المعدل العالمي ، بینما متوسط المعدل في العالم العربي   2كم  1000/كم

. بسبب العوامل الجغرافیة واالقتصادیة، ال یوجد بعد في العدید من الدول العربیة، ومن ضمنھا الكویت، من المعدل العالمي أقل بكثیر

 شبكة سكك حدیدیة.

 

  نسمة( 100000سكك لكل  لومتريللسكان )ك ةيديشبكة السكك الحد ةيمعدل تغط: 22 الشكل

 

قتصادات مفتوحة ومغلقة ، ومؤشرات إمأھولة بالسكان وأقل سكانًا ، ودواًل غنیة وفقیرة ، و  :غیر متجانسةتضم منطقة الشرق األوسط دواًل  

لكل سوق ناشئ ظروف مختلفة یجب استیعابھا. على الرغم من العدید من التحدیات المشتركة ، لیس من المناسب ف ،متنامیة ومتدنیة

سكك لكل   لومتریللسكان )ك  ةیدیشبكة السكك الحد  ةیمعدل تغط  (22ي )الشكل  یوضح الرسم البیان  اعتبار الشرق األوسط منطقة متجانسة.

، مرة أخرى، لدى االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة معدالت أعلى  نسمة  100000/كم  42ي  ، والتي یبلغ معدلھا العالمنسمة(  100000

في الرسم   واضح، وكما ھو    2013في عام    .من المعدل العالميبكثیر من المعدل العالمي، بینما متوسط المعدل في العالم العربي أقل بكثیر

٪( وكرواتیا 2.2، كان أعلى استثمار للبنیة التحتیة للنقل الداخلي كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي في رومانیا )  (23)الشكل   البیاني

 .٪(1.3٪( وإستونیا )1.3٪( والیونان )1.4)
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  )%( من الناتج المحلي اإلجمالي هانتينسبة االستثمار في النقل وص: 23 الشكل

 

أدنى مستویات االستثمار في البنیة التحتیة للنقل الداخلي كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي بین تسجیل ، لوحظت  2013في عام 

ھولندا والمملكة المتحدة وجمھوریة و٪( والنمسا وألمانیا 0.5٪( وبلجیكا )0.4٪( وأیسلند وإیطالیا )0.2البلدان في مالطا والبرتغال )

 ٪(. ومع ذلك ، فإن االختالفات في تغطیة البیانات تحد من صحة المقارنات.0.6)التشیك والوالیات المتحدة األمریكیة 

 

  )%( اإلجمالي 2013الكربون من قطاع النقل عام  دينسبة انبعاث ثاني أوكس: 24 الشكل
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 مصدرھا ٪ من االنبعاثات السنویة )غازات ثاني أكسید الكربون(  20حوالي    -تعد االنبعاثات من قطاع النقل مساھماً رئیسیاً في تغیر المناخ  

 حرق الوقود األحفوري.

ة في االنبعاثات ٪ من الزیاد80٪ من انبعاثات النقل العالمیة تأتي من مركبات الطرق، والتي شكلت 72ما یتعلق بوسائل النقل، فإن  في

كما زادت االنبعاثات في وسائط النقل األخرى، مثل الطیران الدولي والطیران المحلي والشحن الدولي والساحلي.   .2010إلى    1970من  

ي الرسم البیانیوضح  .  ستثناء الرئیسي ھو السكك الحدیدیة. التي تعمل بالكھرباء بشكل كبیر )انخفضت انبعاثات السكك الحدیدیة بالفعل(اإل

، لدى االتحاد األوروبي %20، والتي یبلغ معدلھا العالمي    2013الكربون من قطاع النقل عام    دی)%( نسبة انبعاث ثاني أوكس  (24)الشكل  

 .)خصوًصا الوالیات المتحدة(معدالت أعلى بكثیر من المعدل العالمي والبالد العربیة والوالیات المتحدة 

نسبة المعدل العالمي ، اال ، وبالرغم من ان ھذه النسبة ھي اقل من  الكربون من قطاع النقل    دیانبعاث ثاني أوكس%  15الكویت لدیه نسبة  

 انه من المھم المثابرة على الجھود في تقلبل نسبة االنبعاثات من اجل تحقیق التنمیة المستدامة.

 

  )%( المتجددة من إجمالي الطاقة المستھلكة في قطاع النقلسبة الطاقة ن: 25الشكل 
 

، والتي یبلغ معدلھا   2014عام    سبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستھلكة في قطاع النقل)%( ن  (25ي )الشكل  یوضح الرسم البیان

سبة الطاقة المتجددة من إجمالي نمعلومات حول  تتوفر%(. ال 6)من المعدل العالمي  أقل ، لدى االتحاد األوروبي معدل %10العالمي 

 . في البالد العربیة الطاقة المستھلكة في قطاع النقل

 المبادئ العامة  7.4

 من اجل تطبیق منھج النظم على قطاع النقل ، بعض المبادئ العامة ھي: 

ن  أل الشاملة للنظام ئةیالب نیوب نھایوب النظام، عناصر نیفھم العالقات المتبادلة ب ةیأھم،  نظرة شاملة لنظام النقل :ةيالشمول •

 )النقل باالقتصاد بالبیئة ب...( جمیعھا متأثرة ببعضھا البعض

 استخدام الموارد المتاحة. في  ةیدرجة من الكفاءة والفاعل أعلىلتأمین  تكامل أنماط النقلو اتیالمستو نیالتكامل ب :التكامل •
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: الوطني، الجھوي، طیالتخط اتیمستو نیوب الخطط، األدوات، ات،یجیاالسترات اسات،یالرؤى، الس نیاالنسجام ب :تساقاإل •

 .ةیمكونات خطة التنم ةیالنقل وبق نیبو المحلي

 قیتحق ضمانول .ةیالتفاعلالنمذجة  لتقاناتمھم  دورلھا  المستدامة ةیوالتنم ذات الصلة بالنقل اتیمختلف الفعال نیب :ةیالتشاور •

 المبادئ العامة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في قطاع النقل ةيالتشاور:   8الرسم  البياني

 التوصيات 7.5

عشر  تظھر ضمن سبعة تدامةیة المسالمستدامة، فإن نشاطات النقل والمواصالت ذات الصلة بالتنم ةیل للتنمقوجود ھدف مسترغم عدم 

ومع خصائص أداء نظام النقل  اتھایوغا 2030المتحدة لعام  لألمممؤشر تتشابك مع ما ال یقل عن ثمانیة أھداف للتنمیة المستدامة 

 والمواصالت.

ي خطط التنمیة المستدامة على المستویات الوطنیة عن قطاع النقل للمساھمة الفعالة إلبراز دور النقل ف نیدعوة المسؤولیوجد أھمیة ب

 عوباتالص لیذلترك لتمشالاون التعیز تعز رورةض. ھناك أیًصا والمحلیة، والتنسیق على مستوى المنطقة، بالتعاون وبدعم اإلسكوا

 المستدامة بشكل خاص: ةیعام، ومساھمة قطاع النقل في التنم بشكلتدامة المسیة التنمة خطه تواجالتي  اتیوالتحد

 .ةیاألنظمة اإلحصائ ةیبالجودة المطلوبة، وجاھز اناتیمتعلقة بتوافر الب اتیتحد ˗

 .لیالتمو اتیتحد ˗

 .رییعبر القطاعي، متعدد المعا لیوالتحل كیالتشب اتیتحد ˗

 ITSASي البلدان العربیة بشكل نظام معلومات جغرافیة )لنظام النقل المتكامل ف ةیھام للمنصة االلكترونالدور ال من المھم اإلشارة الى

GIS Platform  )ةیوشمول ةیوشفاف اناتی، بما توفره من ب. 

 

 الفنیون والخبراء
 (تقانات نمذجة تفاعلیة)

 متخذو القرار

الفعالیات ذات 
 الصلة

العام الجمھور  

 المستعملون

 المباشرون
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 تخطيط النقل الركائز األساسية لمنھجية 8

 أهمية دور منظومة النقل 8.1

التحتیة، وسائط النقل ومقدمي الخدمات  النقل ھو حركة الناس والبضائع من مكان إلى آخر، من خالل منظومة تتكون من البنى

(Operators) .والمكانیة لكل بلد: ال یمكن إغفال الدور الذي یؤدیه قطاع النقل على المستویات االقتصادیة واالجتماعیة 

خالل خفض تكالیف اإلنتاج والنقل  توفیر فوائد لالقتصاد من -ختیار مواقع الصناعات واالنتاج إى االقتصادي: على المستو ˗

 والتوزیع ...

توفیر النقل لجمیع و والسكنیة إلى المناطق االقتصادیة واإلنتاجیة Accessibilityعلى المستوى االجتماعي: الوصول  ˗

 العمل ...أسواق تسھیل الوصول إلى الخدمات وإلى وأیًضا القطاعات 

 مساحة األراضي الزراعیة ...  على المستوى المكاني: نمو المدن والمراكز الحضریة وھیكلة المجال وتوسعة ˗

ً   یتحقق فیه سیؤثر  النقل ھو عامل وسیط یُستخدم لخدمة القطاعات األخرى وبالتالي فإن النمو واالزدھار الذي  ع القطاعات على جمی  ایجابا

وخاصة لمتابعة النمو الحضري  ، یُعتبر بناء منظومة متكاملة ومندمجة للنقل من أھم أولویات عملیة التخطیط األخرى والعكس صحیح.

ین تؤثر الثغرات في منظومة النقل سلبًا على تدفقات السلع واإلنتاج ب ا للتأثیرات اإلقتصادیة واإلجتماعیة والبیئیة والمكانیة.نظرً  وذلك

تضمن فعالیة واستمراریة إنسیابیة حركة الناس  اإلنتاج وتجمعات االستھالك، مما یبرر أھمیة التخطیط لبناء شبكة نقل مترابطة مراكز

 والبضائع.

یھدف  لمنظومة نقل حدیث عصري ومتطّور. یجب مواكبة التطورات التقنیة والتكنولوجیا الجدیدة لتوفیر أفضل شروط أداءلذلك ، 

( أو اإلقلیم أو المدینة)األساسیة للنقل للمساھمة في تحقیق أھداف البلد  الفعال إلى المساعدة على ترشید االستثمارفي المكونات التخطیط

 من حیث النمو االقتصادي ونوعیة الحیاة والبیئة.

الكلفة األولیة والنفقات )والمكانیة ویشمل تقییم األعباء  ت تصمیم وتطویر وحمایة الھیكلیة االجتماعیةاتخطیط النقل ھو جزء من أدو

ھو الضمان المستقبلي البعید المدى، وھذا االمر یشكل عبئًا كبیًرا یقع بالعادة على عاتق القطاع   تخطیط النقل(. الغایة األساسیة من  الدوریة

 . رجوع عنھا أحیانًا )مثال الجسور ...(العام الذي یجب أن یؤمن بنیة تحتیة للنقل ذات استثمارات مكلفة وكبیرة وال

 التقاطع مع النھج العام والسياسة العامة 8.2

باإللتزامات المطلوبة من القطاعات  یحتاج تطویر قطاع النقل إلى إعتماد رؤیة مستقبلیة، مع مراعاة توصیات التخطیط العام وربطھا

ً كما ذكر  األخرى. قیق األھداف ھي ترشید عملیات االستثمار وتطویرالمشاریع العابرة اإلشكالیات األساسیة التي تواجه تح،  سابقا

یواجه نظام نقل البضائع تحدیات كبیرة ترتبط  جدیدة. وكذلك تلك التي تعتمد إدخال تقنیات وتكنولوجیا (Multi Sectoral) للقطاعات

لك لضبط مختلف مراحل اإلنتاج والربط مع مرافق من أدوات وتقنیات النقل واإلمداد وذ بالتحكم بمجمل السلسلة اللوجیستیة المكونة

 وتجمعات االستھالك. التصدیر

وزارات النقل والمالیة والداخلیة    تتضّمنالتي  المسؤولة    قطاع النقل ضمن الرؤیة المستقبلیة التنسیق والتعاون بین السلطات  تطویریتطلب  

النقل والمترو و القطاراتك)كبار المشغلین و (،المحطات اللوجیستیة... –المطارات  –المرافئ ) المرافق الكبرىوالبلدیات، والتخطیط و

 .(المشترك...
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 استراتيجيــة قطــاع النقـــل:   9الرسم  البياني

 المنھج العام لتخطيط النقل 8.3

االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة للبلد بأقل تكلفة  ال للحیاة تخطیط النقل ھو عملیة تنظیم ومراقبة توفیر النقل لتسھیل التشغیل الفعّ 

. في الممارسة العملیة ، یعني ھذا ضمان قدرة نقل كافیة وعملیات فعالة لتلبیة االحتیاجات الناتجة عن مجموعة األنشطة ممكنة اجتماعیة

بین ( التنقل)والطلب  (خدمات المنظومة) العرض مقاربة اإلشكالیات المرتبطة بموازنة ھو المنھج العام لتخطیط النقل الجغرافیة للدولة.

إعتماد فرضیات و،  تحدید خدمات النقل المعنیة، تحدید الحدود الجغرافیة للمنطقة التي یشملھا التخطیط وفقًا لألھدافمن خالل  المناطق

 للنمو وللتأثیرات ما بین األنماط.

 

ً )تنبؤ الطلب المستقبلي وتوزیعه المناطقي یتضمن أیًضا   المنھج العام لتخطیط النقل  .) للحاجات واألنماط ووفقا

عرض

طلب

 استراتيجيــة قطــاع النقـــل

اآلمان والسالمة  االستدامة وقدرة تحمل  
 التكاليف

خطة التنقل 
 اآلمن 

خطة التنقل 
 الخضراء 

تسھيل برنامج 
 التجارة

التوعية حمالت 
 وتبادل المعلومات

 نظام نقل عام وطني  

 المشاريـــــــع 

التنافسية، والوصول إلى 
 األسواق والنمو االقتصادي

 األدوات البرنامج

 البيئـــــة 

تطوير المعايير 
 والمبادئ التوجيھية

االبتكار والتأقلم 
 مع التكنولوجيا

 األهداف

 الرؤية

القدرات تعزيز 
 المؤسساتية

اإلصالح القطاعي والتنظيمي  
 وبناء القدرات

 المشاريع الحيويـــة

 إعادة تأھیل بعض الطرق

 مراكز الخدمات اللوجستیة والموانئ الجافة

توعية و ترشيد 
 للنقل المستدام

نظام النقل 
 متعدد األنماط

نظام نقل 
 البضائع 

والدراجات الھوائیةالتنقل السلس للمشاة   

 إجراءات العبور الحدودیة البریة 
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Repartition per modes and purposes) Zonal) لتنقلبرمجة المشاریع والتحسینات واإلجراءات الالزمة لمواكبة متطلبات او 

 .المستقبلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنھج العام لتخطيط النقل:   10الرسم  البياني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنھج العام لتخطيط النقل:   11الرسم  البياني

 

 تغييرات العرض:

 التنفيذ المرحلي✓

 المنافسة النمطية✓

 التعرفة/الكلفة✓

 إختبارات ومحاكاة

تطورات الطلب والنواحي 

 :اإلجتماعية –اإلقتصادية 

 النمو✓

 الطلب المتولد✓

  (VOT) قيمة الوقت✓

  (VOC)كلفة التشغيل✓

 تحلبل النتائج:

 الفوائد/العائدات✓

 توقع الحجوم المرورية✓

 اختبارات الحساسية✓

 حساب المؤشرات✓

 مستويات الخدمة✓

A 

  الشبكات المنمذجة

 الشبكات األساسية

  أسلوب التطبيق

 العناصر األساسية

تحليل قاعدة المعلومات ونتائج 

 اإلستقصاءات

 المعايرة

 الوضع الحالي

االّفاق المشاريع المستقبلية  الحالة المرجعية المستقبلية 
سيناريوهات النمو وتطور المعطيات 

اإلجتماعية -اإلقتصادية   

 بناء المصفوفات:

 تولد ✓

 إنتشار✓

 توزع نمطي✓
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 األساسية لمنھجية تخطيط النقلالركائز  8.4

 : على النحو التالي ةتسلسلمالتقلیدیة أربع خطوات  منھجیة تخطیط النقلبع تت

اإلجتماعیة والدیموغرافیة وعلى مكونات القطاع الخدماتي والتجھیزات الكبرى   –مبني على المعطیات اإلقتصادیة      تولد/جذب: .1

 أو طلب في أوقات الذروة )تولد ≠ جذب(طلب یومي )تولد = جذب(   في المنطقة المعنیة.

 (Gravity – FRATAR) وفقاً  للنماذج المناسبة: توزع التنقالت: إختیار المكان المقصود .2

 الحصص النمطیة: إنتاج مصفوفة لكل نمط .3

   Assignment التطبیق: الموازنة بین العرض واألداء .4

 ( Analysis & Adjustmentائج التعدادات واالستقصائات)وتعتمد عملیة تحلیل ومعایرة كل مرحلة على االحصائیات ونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الركائز األساسية لمنھجية تخطيط النقل:   12الرسم  البياني

 خصوصيات طرائق التخطيط وفقاً للحالة 8.5

تؤثر و د.ینقلھا، فضال عن تأثیرھا على حركة األشخاص، ومجاالت الجذب والتولتختلف طرق التخطیط تبعاً لنوع البضائع وحساسیة 

ل األفراد أمر إن تنقّ  التي من شأنھا ضبط تكالیف النقل. مواقع الموانئ الجافة والمرافئ على حركات النقل حیث تشكل جزأ من الشبكة

مكونات المجتمع من المساھمة بفعالیة في االقتصاد من خالل  ضروري للمشاركة في األنشطة االجتماعیة واألقتصادیة وبالتالي تتمكن

 .في التنمیة ساھمةالعمل والتداول والم

إن توفیر شبكة داخلیة مرتبطة داخل االقلیم الواحد ومع المناطق المحیطة أمر ضروري للتطورات والتحسینات االقتصادیة  لذلك ف

یلیة المفروضة على حركة األفراد في الضفة الغربیة وغزة إلى تدھور سوق النقل، على سبیل المثال، أدت القیود اإلسرائ واالجتماعیة.

 .وبالتالي تدھور قدرة قطاع األعمال التجاریة وقطاع النقل على التطویر واالستدامة

 المؤشرات والمتابعة 8.6

تحقیق التنمیة المستدامة، وھذا یستتبع اعتماد تسھم مؤشرات التنمیة المستدامة في تقییم التقدم الذي تحرزه البلدان والمؤسسات في مجاالت  

 العدید من القرارات الوطنیة والدولیة بشأن السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة.

 المؤشرات التي یجب دراستھا:

جذب التنقالت/تولد

توزع التنقالت

الحصص النمطیة

التطبیق

 تعتمد على فرضية جامدة

  النقل المتعدد األنماط:
 یدمج مرحلتي الحصص النمطیة والتطبیق.˗

 یأخذ بعین اإلعتبار التفاعل ما بین األنماط.˗

 یتیح فرصة لتحلیل أكثر عمقاً بسمح بإقتراح توصیات لتطویر خدمات نقل مندمجة.  ˗
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  المؤشرات الفنية ˗

الركاب أو الشحن  ،    النقل٪ النفقات على قطاع  ،    ٪ أسطول النقل العام،    طول السكك الحدیدیة،    طول الطریق )وعدد الحارات(

 .مركبة*كم...( –طن*كم  –)الكثافة 

 تفید المؤشرات الفنیة األساسیة بشكل خاص لتحلیل أداء شبكة النقل وكذلك مقارنة االبدائل وتحلیلھا وتقییمھا.

 

 المؤشرات االقتصادية ˗

 مشاركة القطاع الخاص في االستثمار،  معدل البطالة،   العملیة: خلق فرص العمل،  المساھمة في الناتج المحلي اإلجمالي

تساعد مؤشرات األثر االقتصادي على تقدیر العالقة بین منظومة النقل واالقتصاد )المباشر(، فضال عن تقییم الدور االقتصادي  

 غیر المباشر لقطاع النقل

 

 مؤشرات السالمة المرورية  ˗

 ً ً ،  عدد حوادث الطرق سنویا  مستوى التدخل لالنقاذ واالسعاف،  لتحكم في السرعةأجھزة ا،  عدد وفیات الطرق سنویا

 الوعي وااللتزام بتطبیق القوانین ومدى فعالیتھا تساعد ھذه المؤشرات على قیاس مستوى 

 

 المؤشرات البيئية ˗

)السیارة استھالك الطاقة على الطریق  ،    …((CO, Nox, SOxمستوى االنبعاثات  ،    معدل الملوثات في الوقود المستخدم للنقل

تستخدم ھذه  نسبة مناطق المشاة والمساحات الخضراء،  استخدام مصادر بدیلة: نسبة السیارات الكھربائیة والھجینة،  كم( -

 .(Project Alternatives & Options)  ومقارنة الخیارات والبدائل المؤشرات لقیاس آثار قطاع النقل

 

 التنمية المستدامة  ˗

 مستوى تنفیذ اإلصالحات المؤسسیة المتعلقة،  بالمبادئ التوجیھیة الصدیقة للبیئة مؤسسیة المتعلقةمستوى تنفیذ اإلصالحات ال

 .نسبة التوظیف في مؤسسات وأصحاب المصالح في بقطاع النقل،  بجوانب التمویل )مستوى توازن نفقات / إیرادات(

 .طویر والتقدم على المدى الطویلتھدف مؤشرات االستدامة الى المساعدة على انجاز تحلیالً لتقییم الت

 

 خالصة  8.7

الحصول    بیتطلّ .  تتمایز طرائق وأدوات التخطیط وفقاً لخصوصیات المكان ولألھداف المرجوة ولألغراض المحددة ضمن الرؤیة الشاملة

تغییر یتطلب  كما .النھائي والتنفیذفي عملیة التصمیم  كون لھم دورال ومجدي مشاركة كافة الالعبین وخاصة الذین سیتخطیط فعّ على 

تحقیق كما یستلزم  –واقع قطاع النقل )لألشخاص كما للبضائع( استمراریة في التنفیذ ومتابعة التقییم لتصویب المسار )إذا لزم األمر( 

 .األداء األمثل للمشاریع وتغیر السلوكیات للمستخدمین والمشغلین عنایة ومتابعة )مرحلتي النضج والتمتین(
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 الالزمة النقل ومنھجيات جمع المعلومات المتطلبات اإلحصائية لتخطيط 9

 جمع البياناتأهمية  9.1

وضع خطة سیاسة النقل   جبلھذا الغرض، ی  رض من تخطیط النقل ھو توفیر إمكانیة وصول أفضل وخدمات نقل مناسبة إلى المناطق.الغ

اإلقلیمیة، والتي ال یمكن صیاغتھا بدون بیانات ذات صلة وذات جودة. ھناك العدید من منھجیات المسوحات المختلفة، والتي تعتبر 

 .ضروریة لجمع البیانات

ة الوصول واالستدامة، وتخفیف یمكن استخدام البیانات التي تم جمعھا لتطویر سیاسة النقل لمنطقة الدراسة ومن خالل ذلك تحسین إمكانی

معلومات عن وضع  ،دیموغرافیةاألساسیة ھي معلومات  المعلومات الالزمة حدة الفقر ورفع مستویات معیشة الناس في ھذه المناطق.

آراء و ، أحوال الطرقاتة، معلومات عن المروری اتحوالمسفي المنطقة او المدینة او البلد،  سلوك السائقینمعلومات عن  االقتصاد،

 .المستخدمین

من المھم الحصول  لوضع ھذه الخطط   واإلستراتجیات. وضع خطط اإلدارةوالبیانات ھي المتطلبات األساسیة لتخطیط تطویر الطرق 

تشكل جودة توفر . والقدرة على التوقع بإمكانیة ونتائج التدابیر المخطط لھا( الحالة األساسیة)على نظرة عامة دقیقة للوضع الراھن 

 ةھي ضروری  التي   ة االقتصادی  ة في توصیف الحال  ةتساھم البیانات المروریو  التخطیط  ا في تحقیق أھداف ا أساسیًّ عنصرً   ةسیابیانات األسال

 .ةالركاب والبضائع من قبل الجھات المعنی ةرسم سیاسات النقل لحرك ةعملی في

نموذج . واقعالبناء صورة  سیكون من الممكن إعادة نموذج المرورر كمیة ممكنة من البیانات الدقیقة وعرضھا في بمن خالل جمع أك

سیسمح   .والطلب والخصائص  وأنماط النقل مع مراعاة تكوین العرض  المرور ھو أداة تسمح ببناء نظام التنقل الذي یتضمن شبكة الطرق

 خذة في ھذه الدراسة إلى ھذه الحدود. ، وستستند القرارات المتّ ةدراسالدود مستوى توافر البیانات بمعرفة ح للمخطط

 األساسية البيانات 9.2

 :البیانات التي من اإلمكان جمعھا للنموذج ھي

 ، اإلقتصادیة واإلجتماعیةة اإلحصاءات الدیموغرافی 

ھذه  .الماضیة 10-5الخاصة بالسنوات ال، اإلقتصادیة واإلجتماعیة ، یجب جمع البیانات  ةت الدیموغرافیءالجمع اإلحصا

 اإلحصاءات ھي:

 عدد السكان والتطور الدیموغرافي خالل العشرة سنوات الماضیة ˗

 القوى العاملة  ˗

 الفقر ˗

 إجمالي الناتج المحلي  ˗

 االقتصاديالمؤشرات اإلجتماعیة والتطور  ˗
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  )%( سبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستھلكة في قطاع النقلن: 26 الشكل

 

البنیة التحتیة وتطویر من الضرائب، ثم تنفقھا لتطویر المدینة من خالل بناء  إیراداتبشكل عام، في أي منطقة أو مدینة، تجمع البلدیة 

 .صاد مرتبط بشكل مباشر بشبكة النقلھذه الدورة أن االقت دؤكّ تو.. .فیھا

 المسوحات المروریة 

قد یتم حساب فإلى التقاط البیانات التي تعكس بدقة حالة حركة المرور في العالم الحقیقي في المنطقة.   تھدف المسوحات المروریة

وقت الرحلة على سبیل المثال ، ولكن ھناك العدید من األنواع مرتبطة بعدد المركبات التي تستخدم طریقًا أو جمع معلومات 

 مثاًل: األخرى من البیانات التي تجمعھا المسوحات المروریة

 تصنیفي لحركة المرور التعداد ال ˗

 تعداد التیارات اإللتفافیة على التقاطعات ˗

 منبع / مصبمسح ال ˗

 مسح سرعة ووقت الرحلة  ˗

 نظام البیانات العائمة ˗

 مسح مواقف السیارات على الطریق وفي المرائب ˗

 إحصاءات المشاة ˗

 تعداد ركاب النقل العام على متن الحافالت ˗

 Stated preference surveyمسح الخیارات التفضیلیة  ˗

 Household Surveyالمسح األسري  ˗
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 التعداد الیدوي  

حركة ال لتسجیل  تكلیف أشخاص على ھذه الطریقة المرور، وتعتمد  الطریقة األكثر شیوًعا لجمع بیانات تدفق حركةالتعداد الیدوي ھو 

  الدراسة في المخطط ریدھا یفكلما زاد عدد األقسام التي  من حیث الید العاملة. یمكن أن تكون طریقة جمع البیانات ھذه مكلفةیة. المرور

، وبالتالي زادت التكالیف التي الید العاملةج إلى المزید من اوالسیارات ، والحافالت ، والدراجات الناریة ، ...(، كلما احت)الشاحنات ، 

 تحملھا.  هیتعین علی

لمرور لیس في أیام العطالت ألن حركة ا)  عن یوم واحد ویتم إجراؤھا عادة في یوم عادي  عادة ما یتم استخدام التعداد الیدوي لفترات تقل

 مسح التیارات اإللتفافیة عند التقاطعات. تستخدم في المسح التصنیفي لحركة المرورو )تختلف في ھذه األوقات

 التعداد اآللي  

عادة ما یتم وضع التعداد ) تتم عملیات التعداد اآللي لحركة المرور من خالل تركیب جھاز تسجیل حركة مرور إلكتروني مؤقت أو دائم

 بشكل أفضل على الطرق الواسعة ةاآللیّ  اتالتعدادتعمل أعداد . (أو شھور أو حتى عام عأسابی دة أیام وقد یمتد إلىاآللي على مدار ع 

 ھيفأكثر أنواع اآلالت شیوًعا أّما  حركة المرور. توفر وسیلة لجمع كمیات كبیرة من بیاناتو

 Pneumatic tubesأنابیب ھوائیة  •

 Inductive loopsالحلقات االستقرائیة  •

 Magnetic Sensorأجھزة االستشعار المغناطیسي  •

 Micro-millimeter wave)   ،Radar or Laser او اللیزرالدقیقة المیلیمتریة اجھزة الكشف ذات موجات الرادار •

detectors) 

 Video Cameraكامیرات الفیدیو  •

 

 التعداد اآللي وسائل : 27 الشكل

 مسح منبع/ مصب 

 ات( صورة مفصلة ألنماط الرحالت وخیارات السفر لسكان المدینة أو المنطقة. تجمع ھذه المسوحO ‐ D)  والمصب  المنبع  مسوحاتتوفر  

یوفر مسح منبع / . فھم أنماط السفر وخصائصه قرارألصحاب التتیح ھذه المعلومات ومة تتعلق باألسر واألفراد والرحالت بیانات قیّ 

ستخدم على نطاق واسع في مجال یُ . النقل والتنقل لنمذجة حركة المرور على الطرق وكذلك تخطیط ( معلومات أساسیةO/ Dمصب 

من أجل   O/ Dراء مسوحات یتم إجف حركة المرور. التخطیط وتقییم خصائص شبكة الطرق وإدارة حركة المرور ودراسات تحلیل أداء

 .(الجذب والتولد) بیانات ضروریة لبناء ومعایرة أنماط وأحجام الطلب الحصول على

الرحلة،   الركاب، وتكرار الرحالت، وعددھا، وأغراض ستقصاء المنبع/مصب ھو جمع المعلومات المتعلقة بعددإالرئیسي من  الغرض

من  الغرضو أوقات التنقلو حركة المرور العابرةو ختیار الطریقإ: یقدم المسح معلومات عن الدخل.ووالمھنیة،  والفئات االجتماعیة

 .عبر الھاتف CATIمقابالت على الطریق أو و الرحلة
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   مسح منبع/ مصب: 28 الشكل

 ستبیان السرعة والوقت إ 

والسرعات اإلجمالیة، وتقلباتھا   لتقییم السرعة والوقت على طول شبكة الطرق الحالیة : سرعة الرحلة،استبیانات السرعة والوقت تُستخدم  

طریق المراقبة من عن  عادة ما یتم إجراء مسح السرعة والوقت. لتحدید مواقع االختناق وأسبابھا المحتملةأیًضا و خالل فترات النھار

 .عن طریق التصویر الفوتوغرافي والفیدیوأو  الطریق في أوقات الذروة وخارج ساعات الذروة رك بالعبور على طول أقسامسیارة متح

 

  استبيانات السرعة والوقت: 29 الشكل

 (Floating Data System) نظام البیانات العائمة 

تعمل كل مركبة مجھزة . وكیفیة تحركھا، سرعتھا ووجھتھا ھذا النظام على جمع البیانات من خالل تحدید مكان تواجد المركبة عتمدی

بشكل مناسب كجھاز استشعار متحرك لشبكة الطرق. بناًء على ھذه البیانات ، یمكن تحدید تدفقات حركة المرور ، ویمكن حساب أوقات 

على عكس كامیرات المرور أو أنظمة التعرف على لوحة األرقام أو حلقات  حركة المرور على الفور. تقاریر تاجالسفر، ویمكن إن

 حالیا ھناك نوعان لھذا النظام:  ال حاجة ألدوات إضافیة للقیام بھذا المسح.، االستشعار المدمجة في الطریق 



 

                

 

 

ESCWA Kuwait - 17122020             58 

 بیانات الخلیوي •

 (GPS) نظام تحدید المواقع العالمي •

، ال یستخدم جمیع سائر السیاراتفي  GPSتثبیت أنظمة قد تؤدي إلى إضعاف دقتھا: عدم الناتجة عن ھذه الطریقة  التناقضات المحتملة

)ال یزال البعض یستخدم الھواتف المحمولة القدیمة، أو ال یحمل واحدًا على   GPSاألشخاص الھواتف الذكیة التي تحتوي على أنظمة 

 .زدحامعتبار راكبي الدراجات أو المشاة عن طریق الخطأ مركبات بناًء على سرعة سیرھم في اإلاإلطالق( ، باإلضافة إلى ذلك ، یمكن ا

لھذا السبب ، وللمساعدة في جعل ھذه الطریقة أكثر دقة، یجب اتخاذ خطوة إضافیة، وھي االتصال باألشخاص الذین تم تعقبھم والتحقق 

 .لتحركاتھم في الحیاة الواقعیةمما إذا كانت البیانات التي تم جمعھا دقیقة 

  

 

 

 

 

 

  نظام البيانات العائمة: 30 الشكل

 

 مسح مواقف السیارات على جوانب الطرقات وفي المرائب 

ً  ضاغطة نظًرا للتزاید السریع لملكیة السیارة، أصبح وقوف السیارات مشكلة  ً  في المدن. تعتبر سیاسة وقوف السیارات الفعالة مكونا  مھما

ألن الھدف من تدابیر سیاسة وقوف السیارات ھو التأثیر على القرارات المتخذة أثناء عملیة وقوف  في تخطیط النقل الحضري. نظراً 

 السیارات، فمن المھم فھم العوامل التي تؤثر على سلوك وقوف السیارات.

ة لتلبیة الطلب على  تحدید القیود واقتراح السیاسات المناسب، لوالطلب على المواقف العرض لتقییم خصائص المسوحاتیتم إجراء ھذه 

یوفر المسح معلومات عن .  المرائب  لتقییم مستوى استخدام وقوف السیارات على جوانب الطرقات وفيو،  السیارات في المستقبل  مواقف

أنواع مسوحات مواقف . ومعدالت دوران مواقف السیارات ومتوسط مدة وقوف السیارات ستخدام أماكن وقوف السیارات بالساعة،إ

 :على جوانب الطرقات ھيالسیارات 

وھي الطریقة األكثر دقة، ولكن ال یفضلھا السائقون عادةً ألنھم قد یعتبرونھا انتھاًكا لمعلوماتھم الشخصیة. ) تسجیل رقم اللوحة •

 بأھدافھا(لتطبیق ھذه الطریقة، یجب أن یكون السائقون على درایة 

 عدد المواقف المشغولة  •
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 مسوحات مواقف السيارات على جوانب الطرقات : 31 الشكل

 : أنواع مسوحات مواقف السیارات في المرائب ھي

  من المواقف تسجیل رقم اللوحة عند الدخول والخروج •

 (ھذه الطریقة دقیقة مثل تسجیل رقم اللوحة ، ولكنھا أسرع وأسھل) عملیة إصدار التذاكر •

ً ) السیاراتإجراء مقابالت ضمن مواقف  •  (محاذیرإلعتمادھا طویالً وبالتالي  قد تستغرق وقتا

 

  مسوحات مواقف السيارات في المرائب: 32 الشكل

 مسوحات المشاة 

المعلومات ، القیام على تلك    واعتماداً   تقییم تدفقات المشاة على طول وعبر التقاطعات واألرصفة المھمةتستخدم من أجل    مسوحات المشاة

إذا كانت أوقات إشارات مرور المشاة طویلة جدًا أو غیر كافیة ، فكیف یتصرف ) اقتراح تدابیر التحسین من أجل حركة آمنة للمشاةب

 :اآللیة الممكنة للحصول على البیانات المطلوبة ھيف. )المشاة ...

 العد الیدوي  .1

 تصویر بالفیدیو .2

 المقابالت .3
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 العام على متن الحافالتتعداد ركاب النقل  

مثل مستخدمي الحافالت العامة  لتقییم خصائصویھدف  ،المحطات والوقت والسرعة یشمل اإلستقصاء المیداني الصعود والنزول عند

،   والتكلفة أو النزول منھا ، الحافلةما ھي المحطات التي یختارھا المستخدم للصعود إلى ) المنبع والمصب وھدف ومدة الرحلة والتكلفة

ا من من الضروري تقییم النظام القائم حالیًّ . المصب ، الخ...(ومن المحطة إلى  المنبعالمنبع والمصب ، ومسافة السیر إلى المحطة من و

في كثیر . المستخدمین وأداء أنظمة التشغیل كثیر من األحیان ما بین سلوك كیة فيدینامی تحلیل وفھم المسوحات المیدانیة؛ وھناك خالل

من األحیان ، إذا لم تكن جداول الحافالت منظمة ودقیقة، فسیختار الناس استخدام المركبات الخاصة، مما یسبب المزید من االزدحام  

  .تشجیع الناس على استخدام وسائل نقل عام موثوقةتعد إدارة النقل العام أمًرا بالغ األھمیة لفوالمشاكل البیئیة. 

 

  تعداد ركاب النقل العام على متن الحافالت: 33 الشكل

 

 مسح الخیارات التفضیلیة 

ستخدام التصمیم إیسمح . المعلن أداة بحث مھم في مجال النقل لماضي، أصبحت طریق اإلساتبیان التفضیليا على مدار العشرین عام 

إن تقییم . كما یسمح بتقییم التدابیر التي لم یتم تنفیذھا بعد تأثیرھا المعزول والمركب. التجریبي ببناء سایناریوھات للمتغیرات وتقدیر

 المستخدمین على األنماط المتوفرة. الخیار التفضیلي لنمط النقل ھو عامل أساسي إلقتراح توزع

والتحقق   في المنطقة ألنماط للنقلابدقة وتفصیل، المصممین في تطویر بنیة تحتیة جدیدة    تنفیذھاعات، إذا تم  یمكن أن تساعد ھذه االستطال

النقل الحالي قبل بناء البنیة التحتیة  نمطستعداد لتغییر إنماط الجدیدة بالفعل وسیكونون على األمما إذا كان األشخاص سیستخدمون ھذه 

 .ذه األنماطارات في حالة عدم استخدام الناس لھوإھدار مبالغ كبیرة من االستثم

 

  مسح الخيارات التفضيلية: 34 الشكل
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 المسح األسري  

أصبحت أحد أكثر مصادر البیانات مالءمةً للظواھر وتعد المسوح األسریة من أھم مصادر اإلحصاءات االجتماعیة والدیموغرافیة 

تجمع المسوحات األسریة بیانات اجتماعیة ودیموغرافیة شاملة ومتنوعة تتعلق بالظروف التي  العقود القلیلة الماضیة.االجتماعیة في 

رفاھیتھم ، وخصائصھم الدیموغرافیة ، والعوامل الثقافیة التي تؤثر على السلوك ، فضالً عن التغییر االجتماعي   -یعیش فیھا الناس 

، ةمكلفتعد المسوح األسریة . (سنوات 10ي طوس ینصح بشكل)ا لتطور البالد مسح بشكل دوري وفقً یجب إجراء ھذا ال  واالقتصادي.

إجراء المقابالت في سیاق   ، حیث یمكنةمریح  ةفي بیئ  یسمح القیام بالمسح التواصل مع األشخاص.  قدم معلومات كبیرة یجب معالجتھاتو

 .ةل من سوء فھم األسئلیقلّ 

 لتخطيطا األدوات وخصوصيات طرائق 10

 حركة المروريةالمزايا األدوات التقنية لتقييم  10.1

لحركة األشخاص والبضائع )الرحالت( حول شبكة النقل داخل "منطقة دراسة" محددة  حزمة برمجیاتنموذج النقل ھو تمثیل قائم على 

لھا خصائص اجتماعیة واقتصادیة معینة واستخدامات األراضي. والغرض من ذلك ھو توفیر إشارة إلى كیفیة استجابة الرحالت، بمرور 

في شبكة  تطورفي الطلب على النقل أو بسبب  رتبطة تبدالتمالوقت، للتغیرات في العرض والطلب على النقل. قد تكون ھذه التغیرات 

یمكن أن توفر مخرجات نموذج النقل نظرة ثاقبة أساسیة لفھم مشكلة النقل الحالیة أو  النقل نفسھا )أي بناء بنیة تحتیة جدیدة للنقل(.

نقل أیًضا تحدید التأثیرات المحتملة التي ستنجم عن  المستقبلیة، وبالتالي دعم تصمیم البنیة التحتیة والتخطیط التشغیلي. یمكن لنموذج ال

مشروع أو استراتیجیة أو سیاسة نقل مقترحة. على ھذا النحو، یلعب نموذج النقل دوًرا أساسیًا كأداة لدعم القرار، حیث یوفر معلومات 

 ذات صلة ودقیقة في التخطیط واتخاذ القرار. 

زیادة عدد الحلول البدیلة للمھندسین أو من خالل  النقل أو تحلیل حلول النقل المقترحةتحدید مستوى أداء منظومة بنموذج النقل یساعد 

. التحلیلیة إختبار الحلول المحتملة التي یصعب التفكیر فیھا باستخدام الطرق الیدویة أوبأیًضا تساعد النمذجة  .المخططین أو المحللین

المستخدمین لمخاطر محتملة، أو   سینات النقل بطریقة سلیمة دون تعریضإختبار التصامیم المقترحة وتحبالنمذجة للمخطط تسمح 

 .الحاسوب زیادة فعالیة التصمیم بشكل كبیر مقارنة بالتقنیات التقلیدیة التي ال تعتمد علىوبذلك یؤمن  ستثمار في تجارب میدانیة مكلفةاإل

 مستويات نمذجة حركة المرور 10.2

 :مستویات للنمذجة 3ھناك  أھداف المشروع. المشروع أو البرنامج ومنطقة تأثیره باإلضافة إلىیعتمد مستوى النمذجة على حجم  

 Micro modelingالنمذجة الدقيقة  .1

ً  بشكل عام جزءاً  النمذجة الدقیقةیمكن أن تمثل  من الشبكة مثل تغطیة أجزاء مفیدة في  النمذجة الدقیقةفقط من الطریق.  معینا

رة أیًضا نتائج دقیقة للغایة حیث یتم تعقب المركبات الفردیة على الشبكة لفترة زمنیة ر النماذج المصغّ فّ توو.  تقاطعممر معین أو  

 : فھي قیقةالنمذجة الدّ   خصائص أّما .قصیرة

 إختیار بعض التقاطعات ˗

 حركات اإللتفاف عند التقاطعات ˗

 صغر المنطقة المتأثرة ˗

 Meso modelingالنمذجة الوسطية  .2

نماذج الوتسمح لنتائج أكثر دقة من النماذج الكلیة. تمثل    نماذج الوسطیة مناطق جغرافیة أكبر من النماذج الدقیقةالیمكن أن تمثل  

الوسطیة بشكل عام روابط الطرق الفردیة والمركبات الموجودة على الشبكة ولكن لیس الممرات الفردیة على كل جزء من  

 . شبكةأجزاء ال
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 Macro modelingة النمذجة الكلي .3

منطقة جغرافیة كبیرة ، مثل منطقة حضریة بأكملھا، لكن ال یمكنھا تمثیل المركبات الفردیة أو  كلیةنماذج الالیمكن أن تمثل 

 فھي: كلیةنماذج الال صائصخأّما . األشخاص على الشبكة

 منطقة كبیرة ˗

 شبكة واسعة متعدد األنماط ˗

 دراسة مناطق التولید والجذب ˗

 

  لنمذجةامستويات : 35 الشكل

 أھم أدوات النمذجة الكلیة  

 EMME 

Emme (Equilibre Multimodal, Multimodal Equilibrium) ( تم تطویره في مركز أبحاث النقل ،CRT في جامعة )

لنمذجة أنظمة المرور الحضریة واإلقلیمیة والوطنیة.  Emme الكلیةمونتریال في السبعینیات. یستخدم برنامج محاكاة حركة المرور 

Emme یمكن لـ  أداة لتحلیل حركة المرور یستخدمھا مخططو النقل ومحللو المرور حول العالم. وھEmme  أیًضا قراءة البیانات من

GIS یستخدم . مباشرةً ومحاكاة النتائج ثالثیة األبعادEmme  ترالیا وكندا والوالیات المتحدة دولة ، بما في ذلك أس 85في أكثر من

 آسیا ومعظم الدول األوروبیة. كمااألمریكیة وجنوب إفریقیا وأمریكا الوسطى والجنوبیة ، 



 

                

 

 

ESCWA Kuwait - 17122020             63 

 

 EMME: 36 الشكل

 

 

 EMME in 3D: 37 الشكل

 

 CUBE VOYAGER 

Cube Voyager  ّقدم یؤ بحركة الركاب والشحن. م للتنبّ ھو نظام برمجي لتخطیط النقل تم تطویره في المملكة المتحدة ومصمCube 

ل للقضایا البیئیة. وتخصیص النقل الشخصي والبضائع باإلضافة إلى تحلیل مفصّ  النمطأدوات متقدمة ومرنة لتولید وتوزیع وتقسیم 

Cube Voyager  والذي یعتمد على المنتجات القدیمة    التنقلتنبؤ بالطلب على  ھو جیل جدید من برامج الTRIPS    وTRANPLAN . 

 .(GIS) النمذجة مدعومة ببیانات وسیناریوھات فعالة وسھلة االستخدام تسمح بالتكامل السلس مع نظم المعلومات الجغرافیة
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 Cube Voyager: 38الشكل 

 VISUM 

أخذ باإلعتبار . كما یGIS حلیالت حركة المرور وإدارة البیانات المستندة إلى نظم المعلومات الجغرافیةبتالقیام   VISUM PTVوفری

تقییم  PTV Visumیمكن لـ . ستراتیجیات وحلول نقل متقدمة ومثبتة في المستقبلإتطویر للمساعدة على وتفاعالتھم  سائر أنماط النقل

االستراتیجیات المختلفة وسیناریوھات "ماذا لو" المتعددة ألنماط مختلفة من النقل مثل الخاص والعام والمشترك وحتى المستقل. یدعم  

وفي نفس الوقت، تقلیل مخاطر االستثمار ألصحاب  ،برنامج تخطیط المرور القرارات والخطط وفقًا ألھداف محددة أثناء تقدیم النتائج

 . المصلحة

  

 PTV Visum: 39الشكل 

 TransCAD 

TransCAD  ھو نظام المعلومات الجغرافیة  (GIS ً النقل لتخزین بیانات النقل وعرضھا   مخططيلالستخدام من قبل    ( المصمم خصیصا

لجمیع  TransCADستخدام إ.یمكن . منصة واحدةیجمع بین إمكانات نظم المعلومات الجغرافیة ونمذجة النقل في و وإدارتھا وتحلیلھا

 :TransCADیوفر و وسائط النقل، بأي مقیاس أو مستوى من التفاصیل.

 مع ملحقات خاصة لرسم الخرائط ، وأدوات التحلیل المصممة لتطبیقات النقل.  GISمحرك  •

 وحدات التطبیق للتوجیه، والتنبؤ بطلب السفر، والنقل العام، والخدمات اللوجستیة، وإدارة األراضي.  •

 بیانات النقل ولجمیع وسائل النقل لبناء معلومات النقل وأنظمة دعم القرار.  تطبیقات لجمیع أنواع TransCADلدى 
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 TransCAD: 40الشكل 

 الوسطیة أھم أدوات النمذجة   

 CUBE Avenue 

CUBE Avenue  امتداد لـ ،CUBE Voyager" الذي یسمح بتحدید مستوى التفاصیل للمركبة والوقت الوسطي، ھو العرض "

تحدید زیادات الوقت من حیث الدقائق ، وفحص حركة المرور كمركبات فردیة أو كفصائل من مركبات متعددةمن أجل    ومدخالت الشبكة

تطور بین أسالیب تعیین حركة المرور المجھریة مع   CityLabمن    CUBE Avenueمزج  ی .خصائص التقاطع  تحدید، و  أو الساعات

أداة فعالة لتقییم مشاكل المرور  CUBE Avenueحركة المرور والفترات الزمنیة النموذجیة للنماذج المجھریة. ھذا المقیاس یجعل 

 الشائعة من خالل: 

 ت المحددة زمنیاً، مثل تسعیر الطرق المتغیرة أو إغالق الممراتدراسة السیاسا •

 قیاس آثار االزدحام المروري  •

 قیاس االصطفاف عند التقاطعات ودمج النقاط في الشبكة •

 عزل التأثیرات الثانویة من تقاطع إلى آخر  •

 (ITSتقییم فوائد مشاریع نظام النقل الذكي ) •

 لیة والسیاسات البدیلة لتحسین خطط واستراتیجیات اإلخالء في حاالت الطوارئمحاكاة تغییرات البنیة التحتیة والتشغی •

 

 CUBE Avenue: 41الشكل 
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 الوسطیة/الدقیقةأھم أدوات النمذجة   

 DYNAMEQ 

Dynameq  إلنشاء محاكاة حركة مرور  والدقیقة الوسطیةحركة المرور دینامیكي یجمع بین الخصائص وتعیین ھو نموذج لمحاكاة

قابلیة التوسع من ممر واحد مزدحم إلى مدینة بأكملھا ، كل ذلك دون فقدان التفاصیل. توفر  Dynameqمناسبة لتخطیط مدینة. یوفر 

حاكي المركبات الفردیة من خالل سلوك تتبع ی Dynameq. الشبكة اء أدالشفافیة الالزمة لفھم  بأكملھامسارات المركبات عبر الشبكة 

 : وقبول الفجوات إلنتاج نماذج مرور واقعیة ولدیھا أدوات لدراسة ما یلي الممرالسیارات وتغییر 

 عملیات اإلشارة •

 أولویة إشارة العبور •

 دوارات •

 قیاس المنحدر •

 تكوین التبادل •

 إدارة حركة المرور النشطة  •

Dynameq )ال یعطي إدارة تلقائیة إلشارات المرور )یجب على المستخدم إدخال المعلومات 

  
 

 Dynameq: 42الشكل 

 الدقیقة أھم أدوات النمذجة   

 CUBE Dynasim 

 المستخدمین:حاكي البرنامج بشكل واقعي تدفقات وتفاعل الشارع بالكامل بما في ذلك جمیع أنواع ی

 المركبات التي تسیر في المنطقة •

 السیارات المتداولة والموقوفة  •

 الشاحنات التي تتوقف وتقوم بالتسلیم •

 دراجات ناریة تقود أو تشق طریقھا في حركة المرور •

 الحافالت وعربات السكك الحدیدیة والدوامات التي تتوقف وتستبق التحكم في حركة المرور حسب االقتضاء •

 تفاعل الدراجات والمشاة مع جمیع المركبات األخرى والبیئة •
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 CUBE Avenue: 43الشكل 

 

 AIMSUN 

. عبارة عن حزمة محاكاة تدمج أدوات التخصیص الثابتة ومحاكاة دقیقةوھو في برشلونة  UPCفي جامعة  AIMSUNتم إنشاء 

AIMSUN  ھو أحد برامج محاكاة حركة المرور المجھریة المستخدمة بشكل شائع في الوقت الحاضر من قبل متخصصي النقل. یمكن

قادر   AIMSUN  ل للغایة لشبكة المرور واالختالف المحدد في التصنیف بین السائق ونوع السیارة في ھذا البرنامج.توفیر نموذج مفصّ 

س الوقت. یمكن أیًضا تصمیم معدات المرور وأجھزة التحكم مثل إشارات المرور وكاشف حركة على محاكاة المركبات والمشاة في نف

 وأجھزة قیاس المنحدرات. VMS لوحة الرسائل المتغیرةو المرور

 

 AIMSUN: 44الشكل 

 VISSIM 

PTV Vissim  هو برنامج لمحاكاة حركة المرور یمكنه محاكاة تفاعالت المركبات المعقدة بشكل واقعي على المستوى المجھري، ویمكنه

من ضمن هو ) PTV Visumنمذجة الطلب والعرض والسلوك بالتفصیل، ویمكنه محاكاة أشكال جدیدة من التنقل وتقدیم تكامل سلس مع 

یعمل على محاكاة حركة المرور بحیث یسھل التعرف على تأثیر أي تغیر مقترح في ألمانیا(.  –ه كارلسرو بجامعة  PTV مجیات برحزمة 

البیانات التي تم  VISUM لمحاكاة الطرق والسكك الحدیدیة والخطوط الجویة والبحریة. یعرض  VISSIM شبكة النقل. یمكن أن یستخدم

و ثالثة أبعاد، حیث یتحكم البرنامج في حركة المركبات والتفاعل فیما بینھا حسب رغبة إدخالھا مسبقًا على شكل مركبات ومشاه في بعدین أ

 .المستخدم

 سة اثر التغیرات المقترحة على الشبكة الحالیة. ادر، و دراسة أثر إنشاء طریق جدید ھي  VISSIMت أھم تطبیقا
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  VISSIM  :45 الشكل

 

 SYNCHRO 

بشكل أساسي لنمذجة تدفق  Synchroیستخدم  المھندسین على نمذجة أنظمة المرور وتحسینھا وإدارتھا ومحاكاتھا. Synchroساعد ی

حركة المرور وإشارات المرور وتحسین توقیت إشارات المرور. باإلضافة إلى ذلك ، یمكن استخدامه لتحلیل الطرق الرئیسیة والتقاطعات 

 . إشاراتبدون ذات اإلشارات / 

، ویجب استخدامه لتحلیل التقاطعات والممرات.   الرصف المنحدرةلتحلیل الطرق السریعة أو أنظمة التبادل أو    Synchroال یمكن استخدام  

 ،ر، والسعة، وتوقیت إشارة المروعلى اإلشارات المروریةاالنتظار  ومدة، واإلعاقاتتحدید مستوى الخدمة،  Synchroیمكن لـ 

 . (ء التي عادة ما تكون محاطة بھا التقاطعات مثل األشجار والمباني وما إلى ذلك .. یجب إدخالھا في البرنامج من قبل المستخدماألشیا)إلخ..

 

 Synchro :46  الشكل
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  Synchroبدون إدخال المعلومات اإلضافيّة: 47 الشكل 

 األخرى البرامج  

 :، مثل الدقیقةھناك العدید من البرامج األخرى التي یمكنھا محاكاة النماذج 

• Paramics (ظروف االصطفاف للشبكات المزدحمةومحاكاة حركة السیارة في الوقت الفعلي )ل 

• Corsim ( الطرق السریعة أو كلیھما معًاألنظمة اإلشارات أو أنظمة   الدقیقةعبارة عن حزمة برامج محاكاة حركة المرور) 

• HCS ( یقوم بتنفیذ اإلجراءات المحددة في دلیل سعة الطرق السریعة(HCM) ( الصادر عن مجلس أبحاث النقلTRB)) 

 

  غرفة التحكم المروري: 48 الشكل

 قیود النمذجة 

 :ترتبط أھمیة النتائج بعدة عوامل لھا حدودھا الخاصة.، دقیقةأو  وسطیةأو  كلیةكل تقنیة نمذجة، سواء كانت 

 جودة المعایرة •

 النمذجة غیر ممكنة   عندما تكون  مراعاة أحجام الحركة المحلیة في مصفوفة الطلب •
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 معاییر المحاكات •

 شبكة الطرق خصائص •

 والطلب التقارب بین العرض •

 GISنظام المعلومات الجغرافي  10.3

( ھو نظام معلومات متخصص في إدخال وإدارة وتحلیل وإعداد التقاریر عن المعلومات الجغرافیة GISالجغرافیة )نظام المعلومات 

 )المتعلقة بالمكان(. یمكن استخدام نتائج نظم المعلومات الجغرافیة لتلبیة احتیاجات تطبیقات النقل ولتسھیل دراسات النقل وتحسینھا.

یمكن النه قادر ان یستوعب كّمیّة كبیرة ومختلفة من المعلومات و ا لجمع البیاناتعً البرنامج األكثر شیوھو نظام المعلومات الجغرافیة 

في تخطیط نظام المعلومات الجغرافیة  یمكن أن یساعد  .  بواسطة برامج التخطیط والنمذجة األخرى  نظام المعلومات الجغرافیة  ملفات  قراءة

الخرائط، والرسوم التوضیحیة، وأنواع مختلفة من المخططات، من خالل  فعالیة راتیجیة بشكل أكثراإلستوومراقبة وإدارة البنیة التحتیة 

 ... ،ة الجغرافی مستنداتالو

 

 

  لنمذجةامستويات : 49 الشكل

 HDM 4تطوير وإدارة الطرق السريعة  10.4

 ناك أربعة مجاالت رئیسیة للتطبیق:ھ

 اإلستراتيجيةتحليل  .1

 .إلعداد تقدیرات تخطیط متوسطة إلى طویلة المدى الحتیاجات التمویل لتطویر شبكة الطرق وصیانتھا

  تحليل البرنامج .2

 وإحتساب HDM-4إلعداد برامج عمل متجددة یتم فیھا تحدید أقسام الطریق المرشحة وتعیین خیارات الصیانة أو التحسین. 

 .رالفوائد االقتصادیة ومتطلبات اإلنفاق لكل خیا

  تحليل المشروع .3

تحلیل دورة الحیاة ألداء الرصف وآثار  لتقدیر الجدوى االقتصادیة أو الھندسیة لمشاریع االستثمار في الطرق عن طریق إجراء  

 الصیانة والتحسین مع تقدیرات تكالیف مستخدمي الطریق.

  البحوث ودراسات السياسات .4

 .إلجراء عدد من دراسات سیاسات قطاع الطرق HDM-4یمكن استخدام 
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  - تقدیر متطلبات التمویل - رقبرمجة اعمال الط - تحلیل إقتصادي - إدارة الطرقیساھم ھذا التطبیق بالدراسات المتعلقة ب: 

 .سیاسة دراسات التأثیر - تقییم المشروع - توقع أداء شبكة الطرق - مخصصات المیزانیة

 

  تطوير وإدارة الطرق السريعة: 50 الشكل
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 HDM -4 : هيكلية نظام 51 الشكل

 طيطرائق التخط اتيخصوص 11
تعتمد آلیة إتخاذ القرار على تقییم و إلى منھجیة وأدوات ال یتجزأ من التخطیط الحضري الشامل ویحتاج یعد تخطیط النقل جزءاً 

المستقبلي،  یرتبط تقییم السناریوھات المستقبلیة بمدى القدرة على رسم الوضع واختیار األنسب بینھا. السناریوھات المستقبلیة المختلفة

 اساسي على المقاربة الصحیحة للوضع الحالي.  وذلك مرتبط بمدى دقّة التوقع والتخطیط الذي یعتمد بشكل

 

 من تخطيط النقل واالهمية الھدف 11.1

 الھدف  

فعالة ، یجب أن  تمثل قضایا النقل العدیدة والمتضاربة أحیانًا التي عبر عنھا المواطنون وأصحاب المصلحة تحدیًا للمدینة. لكي تكون 

 األھداف الرئیسیة من تخطیط النقل:  خطة النقل طویلة المدى مع الرؤیة طویلة المدى للمجتمع. توافقت

الحاضرالتخطیطالمستقبل
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 تحدید رؤیة الدولة المستقبلیة لدور نظام النقل في خدمة متطلّبات المجتمع ˗

 تحدید وتقییم العوامل المؤثرة على أداء شبكة النقل  ˗

 تساعد على تحقیق األھداف األساسیةتحدید األولویات التي  ˗

 المجتمع وأنماط النقل تحدید األثر القریب والبعید على ˗

 الخیارات  التطور المستقبلي للطلب وإعتماد أفضل إیجاد بدائل لتحسین منظومة النقل لتلبیة ˗

 وإعتماد آلیات إتخاذ القرارات بناء خطة لتحقیق الرؤیة المستقبلیة ˗

 

 : خطوات التخطيط 52 الشكل

 األھمیّة 

أھمیة . یعد تخطیط النقل أمًرا بالغ األھمیة في أي مكان في العالم ألنه یخدم المنطقة اقتصادیًا واجتماعیًا ویحسن نوعیة حیاة السكان

 خالل: تخطیط النقل تكمن من

 الموجودة واإلنشاءات التجھیزات دارةٳتفعیل  ˗

 والبیئة النقل على المجتمع لخدمات التأثیرات السلبیة تخفیض ˗

 المجتمعیة الفئات خدمات التنقل لجمیع توفیر ˗

 .التطور العمرانيوخطیط النقل ضمان التنسیق والتناغم ما بین تن أجل تنفیذ رؤیة المدینة المستدامة بكفاءة، یجب م
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 حلقة ترابط النقل والتطوير العقاري:   13الرسم  البياني

وستواجه  العشوائي المستمر  التطور العمرانيفي حال حدوث العكس ، ستواجه المدن صعوبات في إعادة تعدیل الشبكة باستمرار لتالئم 

 .على الصورة االقتصادیة واالجتماعیة للمدینة ات سلبیةثیرتأمثل االزدحام واآلثار البیئیة السلبیة التي سیكون لھا عدیدة ومكلفة مشاكل 

 البرنامج الزمني لتخطيط النقل 11.2

 فترات القصیرة المتوسطة والطویلة األمد: 3یأخذ تخطیط النقل في االعتبار 

 سنوات. فترة قصیرة األمد أو ما یعرف بخطة العمل تغّطي فترة زمنیة ال تتعدى الخمس ˗

 اعامً  10إلى  5تتضمن تخطیط النقل الحضري لمدة فترة متوسطة المدى  ˗

 ا عامً  20إلى  10فترة طویلة المدى تتضمن تخطیط النقل واإلقتراحات الثقیلة لمدة  ˗

 

 

التطویر 
العقاري

تطویر نظام 
النقل

تحسین 
الوصول

إرتفاع ثمن 
األراضي
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 البرنامج الزمني لتخطيط النقل :  14الرسم  البياني

 خصائص تخطيط النقل 11.3

المستوى الوطني أو المستوى اإلقلیمي أو على مستوى المنطقة الحضریة، بغض النظر عن المستوى، یمكن أن یكون تخطیط النقل على 

 ھي:  فإن تخطیط النقل له مجموعة من الخصائص المحددة التي

 تحدید االحتیاجات العامة للنقل ˗

 بناء تشخیص للنقل یعكس الوضع الحقیقي ˗

 تطویر رؤیة لمنظومة نقل فعالة ومتوازنة ˗

 ى والعائدات اإلقتصادیةدراسة الجدو ˗

 النقل ترشید العالقة بین مختلف مكونات منظومة ˗

 إعتماد خطة عمل للتطبیق ˗

 المجاالت: قد تؤثرعدة عوامل على دقّة وفعالیة التخطیط وھي تتوزع على مختلف

 (مثال التكلفة والتمویل وإمكانیات التسدید)عوامل اقتصادیة  ˗

 (الحیاة االجتماعیة وتكیّف المجتمعمثال تغییرات )عوامل اجتماعیة  ˗

 (مثال الرأي العام والسیاسات الداخلیة والخارجیة)عوامل سیاسیة  ˗

 (مثال وجود محمیات والوعي البیئي)عوامل بیئة  ˗

 (مثال حالة البنى التحتیة الحالیة)الوضع الراھن  ˗

الوضع 
الحالي

التخطیط على 
المدى القصیر 

5إلى 3من )
(سنوات

التخطیط على 
المدى المتوسط 

10إلى 5من )
(سنوات

التخطیط على 
المدى الطویل 

إلى 10من )
(عاًما20
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  المراحل العامة لتخطيط النقل :53 الشكل
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 خاتمة 12
تسمح للقطاع العام وأصحاب المصلحة اآلخرین بتلبیة متطلبات الناس في المقام سیادیة بإمتیازد التخطیط االستراتیجي للنقل البري أداة  یع

لمدنھا، والنقل من الضروري أن یكون لدى البلدان إرشادات واضحة حول الرؤیة التي تمتلكھا . األول من حیث التنقل وإمكانیة الوصول

 جزء ال یتجزأ من أي مجتمع.

  إذا كانت شبكات النقل فعالة، وإذا توفرت العدید من وسائل النقل الصدیقة للبیئة، فستكون المدینة بأكملھا مركًزا لألنشطة االقتصادیة 

، ستفقد لمختلف األنماطزدحام، ومرافق غیر فعالة  إواالجتماعیة والسیاحیة، والعكس بالعكس، إذا كانت المدینة تعاني من بناء عشوائي، و

یحتوي ھذا التقریر على معلومات وإرشادات حول المكونات الرئیسیة لتخطیط .  المدینة بأكملھا الكثیر من قیمتھا االقتصادیة واالجتماعیة

إرشادات وموارد واضحة ھو أداة لتبسیط ، فإن وجود متعددة الجوانبو ةمعقد عملیةالنقل، وعلى الرغم من أن تخطیط النقل في حد ذاته  

 .المستخدمین مستدامة لجمیع منظومة نقل تحقیقلوصول في النھایة إلى یساعد ل، والتنفیذ


