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  جلنة التنمية املستدامة
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 اجملموعـــة املواضـــيعية لـــدورة التنفيـــذ   
         دورة السياسات- ٢٠١١-٢٠١٠

 موجهــة إىل األمــني  ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢٢رســالة مؤرخــة      
  لدائم لتايلند لدى األمم املتحدةالعام من املمثل ا

  
 املنتدى اإلقليمي اخلـامس للنقـل املـستدام بيئيـا يف آسـيا              يشرفين أن أحيطكم علما بأن      
وزارة البيئة يف حكومـة اليابـان، ومركـز األمـم     و وزارة املوارد الطبيعية والبيئة يف تايلند،    نظمته

تماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف الفتـرة مـن         واللجنة االقتصادية واالج   ،املتحدة للتنمية اإلقليمية  
  . يف بانكوك٢٠١٠أغسطس / آب٢٥ إىل ٢٣

  :وفيما يلي أهداف املنتدى اإلقليمي اخلامس  
ــاهم وتعزيــــــز    )أ(   إزاء يف اآلراء  إقليمــــــي توافــــــقاإلســــــهام يف حتــــــسني التفــــ
ــارات ــة واملؤســسية الــ    خي ــدابري التكنولوجي ــستدامة والت ــسياسات امل ــزز النقــل ال ــستدام يت تع  امل
  ؛الكربون واملنخفض
االستفادة مـن فـرص األعمـال والـشراكات التعاونيـة وحتديـدها، مبـا يف ذلـك                    )ب(  

اآلليــات املاليــة الدوليــة، مــن أجــل تنفيــذ نظــم نقــل بأســعار معقولــة وجمديــة اقتــصاديا ومقبولــة  
  ؛اجتماعيا وسليمة بيئيا يف البلدان النامية
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ــادرات املبتكــرة و   )ج(   ــدة لتحــسني نظــام   توضــيح املب اإلجنــازات واملمارســات اجلي
  ؛ البضائعشحنالنقل العام وزيادة الكفاءة يف استخدام الوقود وخضرنة 

تسهيل التعاون الدويل ألنشطة بناء القدرات، مبا يف ذلك اعتماد تدابري النقـل               )د(  
  ؛املستدام بيئيا املختلفة ونشرها على نطاق واسع على الصعيدين احمللي والوطين

  .تعزيز املدخالت اإلقليمية يف الدورة التاسعة عشرة للجنة التنمية املستدامة  )هـ(  
 بلــدا ٢٢ مــشارك، مــن بينــهم ممثلــون حكوميــون مــن   ٢٠٠وحــضر املنتــدى حــوايل    

 وخـرباء دوليـون     ،لنقـل املـستدام بيئيـا     للمنتـدى اإلقليمـي     لآسيويا وأعضاء فريق اخلرباء الفرعي      
ن ون حمليـ  و ومراقبـ  ،ف منظمـات األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة           وممثلون عن خمتلـ    ،خمتصون
  .من تايلند
 ويـسلط   ،علـى النقـاط الرئيـسية للمناقـشات       ) انظـر املرفـق   (وحيتوي مـوجز االجتمـاع        

النقل املستدام بيئيا يف آسيا، مبا يف ذلـك التوافـق           املطروحة جتاه   الضوء على القضايا واخليارات     
 - ٢٠٢٠ واملــشاركون مــن خــالل اعتمــاد إعــالن بــانكوك لعــام   البلــدانإليــه توصــلت الــذي

 هــدفا طوعيــا ينبغــي تناوهلــا ٢٠، الــذي حيــدد ٢٠٢٠-٢٠١٠أهــداف النقــل املــستدام للفتــرة 
  .على مدى العقد املقبل

مـن وثـائق الـدورة التاسـعة        وثيقـة    اعتبارمهـا هذه الرسالة ومرفقهـا ب    ممتنا تعميم    جووأر  
  .امةعشرة للجنة التنمية املستد

  سينهاسيين نوراشيت )توقيع(
  السفري واملمثل الدائم
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وجهـة إىل   امل ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ؤرخـة   املرسـالة   ال مرفق    
  األمني العام من املمثل الدائم لتايلند لدى األمم املتحدة 

  
عقـد جديـد يف     : املنتدى اإلقليمي اخلـامس للنقـل املـستدام بيئيـا يف آسـيا                

  النقل املستدام
  

  ٢٠١٠أغسطس / آب٢٥- ٢٣بانكوك،     
  

  موجز االجتماع    
  

  مقدمة  -أوال   
شارك مركز األمم املتحدة للتنميـة اإلقليميـة ووزارة املـوارد الطبيعيـة والبيئـة يف تايلنـد                    - ١

ووزارة البيئــة يف حكومــة اليابــان واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ يف    
 ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٢٥-٢٣ليمي اخلامس للنقل املستدام بيئيـا يف الفتـرة          تنظيم املنتدى اإلق  

خمتلـف املنظمـات الدوليـة مـن قبيـل منظمـة الـصحة العامليـة                بتأييـد    املنتدى   حظيو. يف بانكوك 
لوكالـة  لالتابعـة  ملـدن الـصغرية   مـن أجـل ا  والوكالة األملانية للتعاون التقين ومبـادرة اهلـواء النقـي      

 السويدية للتنمية الدولية ووكالـة      ةآسيا والوكال رابطة أمم جنوب شرق     /التقين للتعاون   األملانية
ومصرف التنمية اآلسيوي ومركز مبـادرة اهلـواء النقـي مـن أجـل املـدن                اليابانية  لتعاون الدويل   ا

اآلسيوية واالحتاد الدويل للنقل العام ومعهد سياسـات النقـل والتنميـة ومركـز املـوارد اإلقليميـة        
. برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وفيفـا     /يط اهلادئ التابع للمعهد اآلسيوي للتكنولوجيا     آلسيا واحمل 

 بلـدا آسـيويا مبـا يف    ٢٢ مشارك، من بينهم ممثلون حكوميون مـن       ٢٠٠وحضر املنتدى حوايل    
 جنــوب شــرق آســيا، ومثانيــة بلــدان أعــضاء يف  أمــمذلــك البلــدان األعــضاء العــشرة يف رابطــة  

 وأعـضاء فريـق     ، للتعاون البيئي والصني واليابان ومجهورية كوريا ومنغوليا       برنامج جنوب آسيا  
 وممثلـون   ،نون الـدولي  و واخلـرباء املختـص    ،اخلرباء الفرعي للمنتدى اإلقليمي للنقل املستدام بيئيـا       
  .ند واملراقبون احملليون من تايل،عن خمتلف منظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية

يف  إقليمـي    توافـق  املنتدى اخلامس اإلسهام يف حتسني التفاهم وتعزيز         وكان اهلدف من    - ٢
خيــارات الــسياسات املــستدامة والتــدابري التكنولوجيــة واملؤســسية الــيت تعــزز النقــل   إزاء اآلراء 

املستدام واملنخفض الكربون؛ واالستفادة من فرص األعمال والشراكات التعاونيـة وحتديـدها،             
اليـة دوليـة مـن أجـل تنفيـذ نظـم نقـل بأسـعار معقولـة وجمديـة اقتـصاديا                  آلية م إجياد  مبا يف ذلك    

ومقبولــة اجتماعيــا وســليمة بيئيــا يف البلــدان الناميــة؛ وتوضــيح املبــادرات املبتكــرة واإلجنــازات   
واملمارسات اجليدة لتحـسني نظـام النقـل العـام وزيـادة الكفـاءة يف اسـتخدام الوقـود وخـضرنة                     
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ون الــدويل ألنــشطة بنــاء القــدرات، مبــا يف ذلــك اعتمــاد خمتلــف   البــضائع؛ وتيــسري التعــاشــحن
تدابري النقل املستدام بيئيا ونشرها على الصعيدين احمللي والـوطين؛ وتعزيـز املـدخالت اإلقليميـة            

  . للجنة التنمية املستدامةالتاسعة عشرةيف الدورة 
ط الـضوء علـى    ويستعرض موجز االجتمـاع التـايل النقـاط الرئيـسية للمناقـشات ويـسل               - ٣

النقــل املــستدام بيئيــا يف آســيا، مبــا يف ذلــك  حتقيــق الــيت جــرى تناوهلــا إزاء القــضايا واخليــارات 
ن خـالل اعتمــاد إعــالن بــانكوك   البلــدان واملــشاركون مــإليـه  توصــلت الــذييف اآلراء التوافـق  
 ، الــذي حيــدد)انظــر امللحــق (٢٠٢٠-٢٠١٠ أهــداف النقــل املــستدام للفتــرة - ٢٠٢٠ لعــام
  .هدفا طوعيا ينبغي تناوهلا على مدى العقد املقبل ٢٠
  

  جللسة االفتتاحيةا  -ثانيا   
وجــه كــازونوبو أونوغــادا، مــدير مركــز األمــم املتحــدة للتنميــة اإلقليميــة، يف معــرض     - ٤

 البلدان اآلسـيوية العـدد املتزايـد مـن القـضايا      ةمواجه كيفية إىلالترحيب باملشاركني، االهتمام   
ورغـم أن قطـاع   .  قطاعي البيئة والنقل، مبـا يف ذلـك آثارهـا علـى منـاخ األرض      والتحديات يف 

يف آسيا، فقـد أثـار يف الوقـت         الكبري  أدى دورا كبريا يف املسامهة يف النمو االقتصادي         قد  النقل  
فيمـا يتعلـق   نفسه خماوف كـبرية لـيس فقـط مـن حيـث أمـن الطاقـة ملنطقـة آسـيا، ولكـن أيـضا                    

ــواء وانبعاثـــا ب ــازات تلـــوث اهلـ ــراريت غـ ــابات  االحتبـــاس احلـ ــة واإلصـ  واالختناقـــات املروريـ
عـدم كفـاءة الـشحن وزيـادة اهلجـرة مـن الريـف إىل        أوجـه  والوفيـات بـسبب حـوادث الـسري و    

ــاع ال .  االقتـــصاديةاإلنتاجيـــةاحلـــضر والفقـــد يف   نقـــل يف املنـــاطق احلـــضرية مـــن    ويعـــد قطـ
 ، بليـون شـخص    ١,٦ويعـيش حاليـا     .  األسرع منوا  االحتباس احلراري انبعاثات غازات    مصادر

ــة٤٠أو  ــام   اآســييف  ، يف املائ ــول ع ــاطق احلــضرية، وحبل ــاس  ٢٠٣٠ يف املن ــة الن  ســيعيش أغلبي
يف املدن والبلدات مما سيكون له انعكاسات مهمة علـى االسـتدامة            )  بليون نسمة  ٢,٧حوايل  (

حتبــاس االوجيــب أن يتــضمن أي جهــد جــاد لتخفيــف انبعاثــات غــازات       . يف قطــاع النقــل 
 إصالحا رئيسيا لـنظم النقـل القائمـة، وسـيكون مـن الـضروري علـى وجـه اخلـصوص              احلراري

وناشـد  . حتـضرا سـريعا   املنطقـة   تـشهد   فيما  اختاذ تدابري للحد من زيادة املركبات اآللية اخلاصة         
لمركبـات اآلليـة    لالسـتخدام غـري املنـضبط       لاجملتمع اآلسيوي لتعزيز النقل املستدام بيئيا كبـديل         

واملشاكل املرتبطة به، وكحزمة متكاملة للنقـل العـام وممـرات املـشاة والـدراجات ذات اجلـودة              
الوقــود النقــي، وبــرامج الــسالمة علــى الطــرق مــع   أنــواع العاليــة، وتــدابري تقييــد املركبــات، و 

ــة يف ســهولة       ــشمل أفــضل املمارســات العاملي ــيت ت ــات واملمارســات ال جمموعــة مــن التكنولوجي
وال ينبغـي اعتبـار النقـل املـستدام بيئيـا مـدفوعا             .  التكاليف والسالمة  معقوليةل و الوصول والتنق 
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وتلزم إرادة سياسية قوية لتعمـيم النقـل املـستدام بيئيـا يف سياسـة النقـل                 . من قبل اجلهات املاحنة   
  .عامةبصورة  تهوتنميله والتخطيط 

مة اليابـان، باملـشاركني     ورحب أوسامي ساغيساكا، املدير العام لوزارة البيئة يف حكو          - ٥
ــه، وأعــرب عــن تقــديره للمــنظمني املــشاركني  باســم  وإذ يقــر بالتقــدم احملــرز يف إطــار  . وزارت

 آيـشي وسـول يف       بيـاين  ةسامهمـ  يةكيفعلى  املنتدى اإلقليمي للنقل املستدام بيئيا يف آسيا، أكد         
ا أكد جمددا علـى أمهيـة       كم. حتقيق تفاهم مشترك يف مجيع أحناء آسيا بشأن النقل املستدام بيئيا          

التفكري املستقبلي والقيادة يف البلدان اآلسيوية حبيث ال ينتقل العبء البيئـي النـاجم عـن سـرعة                  
 رؤيـة وزارتـه اجلديـدة    إىل إشـارة ويف  . ل املـستقبل  اجيـ أالتحضر واستخدام املركبات اآللية إىل      

، شــدد علــى أمهيــة “ياالقتــصادوالبيئــي رؤيــة النمــو ” حتــت شــعار احلــادي والعــشرينللقــرن 
والنقل املستدام بيئيـا    . إدماج محاية البيئة يف األهداف االجتماعية واالقتصادية للتنمية املستدامة        

  . الرؤيةتلكأحد هذه التدابري اليت تليب روح 
 األمـني العـام لألمـم املتحـدة         ةوأكدت رسالة الترحيب اليت ألقتها نولني هـايزر، وكيلـ           - ٦

للجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، علـى الـدور احلاسـم           ة التنفيذيـ ةواألمينـ 
 واإلقليمـي لقطاع النقل يف إعادة التوازن إىل الركائز الثالث لالستدامة على الصعيدين الـوطين            

وقـد  . من خالل توفري الوصول إىل األسواق والتعلـيم والوظـائف واخلـدمات الـصحية للـشعب               
سـيما بـالقرب مـن املـوانئ، ولكـن       ل الـسكان يف املنـاطق الـساحلية، ال           حتسني النقل بالفعـ    أفاد
 أجـل الوصـول إىل أعـداد كـبرية مـن الـسكان يف املنـاطق                 نتزال هناك مهمة كبرية للنقـل مـ        ال

وجــرى التأكيــد علــى أمهيــة تعزيــز . النائيــة والبلــدان غــري الــساحلية لتــشجيع االزدهــار الــشامل
اقـة، واالسـتثمار بـشكل كـبري يف النقـل اجلمـاعي، وحتـسني               وسائط النقل الفعالة من حيث الط     

الـشحن، ألن القـرارات املتخـذة بـشأن نـوع البنيـة التحتيـة للنقـل                 لوجـستيات   كفاءة خـدمات    
اليوم سيكون هلا تأثري كبري على القدرة التنافسية ونوعيـة احليـاة واسـتدامة اجملتمعـات اآلسـيوية              

 متكامــل يتــضمن، مــن بــني أمــور أخــرى، ختطــيط    هنــجتبــاعاومثــة حاجــة إىل . لعقــود الحقــة
 يف كــل مــن اآلليــة غــري النقــل بالوســائلاســتخدام األراضــي وختطــيط خيــارات النقــل العــام و  

ــاطق ــشحن املتعــدد الوســائط ومنــاذج األعمــال        املن ــنظم ال ــة ل ــة التحتي ــة والبني احلــضرية والريفي
ة املوجهــة للتــأثري علــى األمنــاط للعمليــات اجملديــة ماليــا والــصيانة واالتــصاالت ورســائل التوعيــ 

ويف . السلوكية والتكنولوجيات النقية لتحقيق كفـاءة يف اسـتخدام الطاقـة وخفـض االنبعاثـات              
الوقت نفسه، تلزم التنمية املستدامة للبنية التحتية، مبـا يف ذلـك النقـل، لتحقيـق النمـو األخـضر                    

ســاس لتحقيــق األهــداف األة و اإلقليميــة لتحقيــق التنميــة املــستدام ســتراتيجيةالبوصــف ذلــك ا
  .اإلمنائية لأللفية
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ــدورة      - ٧ ــيس، رئــيس ال ــو فــريايت فيل ــويس ألربت ــة عــشرة وإذ يــسلم ل ــة  الثامن ــة التنمي  للجن
املستدامة ووزير البيئـة واملـوارد الطبيعيـة يف غواتيمـاال، بـأن النقـاش حـول النقـل املـستدام بيئيـا                

ــان ايتــشي الــذي مت تلخيــصه يف  ــان) ٢٠٠٥ (بي يــشكل مــسامهات قيمــة  ) ٢٠٠٩ (ولســ وبي
قيـودا علـى    يفرض   للجنة التنمية املستدامة، فقد أكد على أن قطاع النقل           الثامنة عشرة للدورة  

وعلـى وجـه اخلـصوص، ينبغـي        . الـسلبية  عملية التنمية املستدامة عرب آثارها االجتماعية والبيئية      
 املتوقعـة يف    ةزيـاد الالكـبرية و  معاجلة مشكلة النقـل يف إطـار حلـول تغـري املنـاخ بـسبب حـصتها                  

ومــن املهـم ربــط قــضايا النقــل لــيس فقــط  . االحتبــاس احلــراري يف انبعاثــات غــازات تهامـسامه 
الطاقـــة وتلـــوث اهلـــواء يف اســـتخدام كفـــاءة البـــتغري املنـــاخ، ولكـــن أيـــضا بـــالنمو احلـــضري و

والتخطــيط والــضوضاء والــسالمة والــصحة والــشفافية وقــضايا احلوكمــة وتقيــيم األثــر البيئــي    
ومـن أجـل   . املتكامل الستخدام األراضي واملساواة االجتماعية والعدالة، من بـني أمـور أخـرى        

جعل النقل أحد السبل لتحقيق النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية، وجزءا مـن حلـول تغـري                
جيـة  تشمل احلـد مـن اآلثـار اإليكولو   جامعة املناخ، ينبغي أن خيطط له مببادئ توجيهية أساسية    

 أخالقيــات وضــعوآثــار الكربــون املتــصلة بالنقــل عامــة، وحتليــل املخــاطر مــن أجــل الــسالمة و 
لنقل وإقامة أفضل املعايري لتصميم وبناء وتـشغيل املركبـات والبنيـة األساسـية والوقـود                لجديدة  

ومواد التشحيم والشحن والنقل اخلاص والعام وحوافز املركبات اهلجينة وغريها اليت تـستخدم             
الوقـود و املـواد املعـاد تـدويرها وإنـشاء           يف اسـتخدام    كفاءة  الادر الطاقة املتجددة، وحتسني     مص

  . أجل ركوب الدراجات واملشينماآللية ات بطرق آمنة غري خمصصة للمرك
، يف معــرض وزارة املــوارد الطبيعيــة والبيئــةبــوزير الــوذكــر بيمــوك ســيماروج، نائــب    - ٨

 هنـج شـامل للنقـل       تبـاع ا، أن   تاحيـة باسـم البلـد املـضيف       تقدميه كلمـة ترحيـب ومالحظـات افت       
املستدام بيئيا أمر ضروري من أجل التعامل مع القضايا املتعددة القطاعات، مبا يف ذلـك قـضايا                 

. والتنميـة االقتـصادية  القائم على االنتـشار الـسريع للمركبـات اآلليـة        ذات الصلة بالنقل     ،املناخ
ئيا منافع تكميلية هامـة، مبـا يف ذلـك خفـض انبعاثـات غـازات               وميكن أن يوفر النقل املستدام بي     

 والوفيـات واإلصـابات النامجـة عـن حـوادث الطـرق ومـستويات الـضوضاء         االحتباس احلـراري  
وإىل جانب اختاذ تدابري خمتلفـة للحـد مـن تلـوث اهلـواء             . الضارة ومستويات االزدحام املروري   

 تايلنــد باســتثمارات تــضطلعن قطــاع النقـل،  وانبعاثـات غــازات االحتبــاس احلـراري الناشــئة عــ  
 التحتيـة املتـصلة بالنقـل الـسطحي مثـل الطرقـات والطـرق الـسريعة              البينكبرية من أجل حتسني     

وأعـرب عـن أملـه يف أن       .  الـسريعة يف مجيـع أحنـاء الـبالد         املمـرات وتقاطعات الطرق الـسريعة و    
 الـيت مـن   ،فيما بني البلـدان املـشاركة  يعزز املنتدى الوعي بشأن خيارات وتدابري النقل املستدام    

شأهنا أن تساعد علـى تعزيـز القـدرات اإلقليميـة للتعامـل بفعاليـة مـع مـشاكل تلـوث اهلـواء يف                        
ن اجللــسة االفتتاحيــة بدقيقــة صــمت حــدادا علــى الوفــاة   وواختــتم املــشارك. املنــاطق احلــضرية
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ــوزارة املــوارد الطب   ــة والبيئــة، تايالنــد، قبيــل  املفاجئــة لساكــسيت ترايــدش، األمــني الــدائم ل يعي
  .املنتدى انعقاد

وهاين، نائب رئيس مصرف التنمية اآلسيوي، يف خطابـه الرئيـسي،           لوأشار بندو ناث      - ٩
 تنميــة رئيــسي يف اســتراتيجية املــصرف لعــام  أعمــالجــدول مبثابــة إىل أن النمــو املــستدام بيئيــا 

 بالنـسبة للتنميـة يف املنطقـة، ممـا يتطلـب      النقل ال يـزال مبثابـة ُمختَنـق بـالغ األمهيـة       أن  و. ٢٠٢٠
من أجـل معاجلـة تلـك احلاجـة يف إطـار مبـادرة              و.  ترليون دوالر يف البنية التحتية     ٢,٥استثمار  

 دوالر سـنويا لقطـاع      باليـني  ٣,٤يتوقـع مـن مـصرف التنميـة اآلسـيوي تـوفري             النقل املـستدام،    
 ةاحلـضري يف املنـاطق   بلغ للنقل   ، مع ختصيص جزء كبري من هذا امل       ٢٠١٢-٢٠١٠النقل للفترة   

وتشمل استراتيجية املصرف ملعاجلة مخسة اجتاهات وحتديات ناشئة للنقـل          . والسكك احلديدية 
مـن خـالل    اآلليـة   املركبـات   انتـشار   الـسيطرة علـى التحـضر و      ) أ: ( مـا يلـي    ةاحلـضري يف املناطق   

 التحتيـة لوسـائل     والـبىن م   السـتخدام األراضـي يف املنـاطق احلـضرية والنقـل العـا             كلية هنج   تباعا
التخفيـف مـن    ) ب(النقل غري اآللية، من قبيل مناطق املشاة واملمـرات ومـسارات الـدراجات؛              

والطاقـة النقيـة، مبـا يف ذلـك         “  التحسني - التحول   -التجنب  ”آثار تغري املناخ عن طريق هنج       
لتعــاون والتكامــل تعزيــز ا) ج(الطاقــة املتجــددة؛ إمــدادات الطاقــة وتطــوير يف كفــاءة الحتــسني 

بني بلدان املنطقة من خالل توسيع شبكات الطرق اإلقليمية وشبكات الـسكك احلديديـة          فيما
 تشابكا مع بعضها الـبعض ومـع بقيـة العـامل؛     شداإلقليمية التنافسية ألن االقتصادات أصبحت أ 

ا يف  القـضايا االجتماعيـة املـستجدة، مبـ       وطـأة   حتسني السالمة علـى الطـرق والتخفيـف مـن           ) د(
اإليدز وخمـاطر االجتـار بالبـشر، مـن خـالل التـصدي بـشكل               /ذلك فريوس نقص املناعة البشرية    

رابطـة أمـم    يف البلدان األعضاء يف     ُتقدر تكلفة حوادث الطرق     (فعال لألبعاد االجتماعية للنقل     
استخدام آليات التمويـل والـشراكات   ) هـ(و )  بليون دوالر كل سنة ١٥بـ   جنوب شرق آسيا  

وعـالوة  . اآلسـيوي  املالية املختلفـة ملـصرف التنميـة         الصكوكحنو أكثر فعالية، مبا يف ذلك       على  
آسـيا واحملـيط اهلـادئ      إجيـاد منطقـة متكاملـة يف        على ذلك، يقدر مـصرف التنميـة اآلسـيوي أن           

زيـادة  شـكل    ترليـون دوالر يف      ١٣عاملية املستوى، سوف يولد       للبيئة مالئمة بنية حتتية    تربطها
لنقـل املـستدام، سـيظل      ل تـه ت العشر املقبلـة، ومـن خـالل مبادر        سيا على مدى السنوا   آلالدخل  

مسار نقـل أكثـر اسـتدامة يف     إجياد  املصرف يعمل على تقدمي املساعدة يف إحداث تغيريات حنو          
  .العقد القادم

سوغوتا روي، وزير الدولة لشؤون التنمية احلضرية يف اهلند، أثنـاء ألقـاء الكلمـة               كرر    - ١٠
تم معاجلـة مـشاكل     تاحلضر، أنه ما مل      يف   لرئيسية الثانية عن جتربة اهلند يف تنفيذ النقل املستدام        ا

 يف طريـق النمـو االقتـصادي        كؤودنقل عقبة   تالنقل يف املناطق احلضرية ميكن أن يصبح تردي ال        
يط وقد اضطلعت وزارة التنمية احلضرية بدور قيادي يف ختطـ         . ويتسبب يف تدهور نوعية احلياة    
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ــة  ةاحلـــضرييف املنـــاطق وتنـــسيق خمتلـــف تـــدابري النقـــل   ــا يف ذلـــك وضـــع مبـــادئ توجيهيـ ، مبـ
اإلصالحات املختلفة، مع البدء يف برنامج لبناء القـدرات وتيـسري           بتكليف  الوشىت  ومواصفات  

ويتمثــل أهــم إجنــاز يف اآلونــة األخــرية يف وضــع الــسياسة  . التمويــل الــالزم لعــدد مــن املــشاريع
، الــذي يقــدم خريطــة طريــق كاملــة الســتراتيجيات العمــل  ةاحلــضرييف املنــاطق ل الوطنيــة للنقــ

 ت حركــة وليــس“ النــاسةكــرح” علــى ةقــوباملختلفــة يف جمــال النقــل يف احلــضر مــع التركيــز  
 قـائم   مـشروع  و للتجديـد احلـضري، وهـ       جـواهر الل هنـرو الـوطين       مـشروع قدم  يو. السيارات

اسة، املــساعدة املاليــة املركزيــة لتحــسني البنيــة علــى اإلصــالح، جنبــا إىل جنــب مــع هــذه الــسي 
ــا إىل جنــب مــع   . التحتيــة للنقــل يف املنــاطق احلــضرية يف اهلنــد  وقــد بــدأت وزارتــه أيــضا، جنب

وتتخـذ اهلنـد   . املنظمة الدولية، والدول واملدن، مشروع النقل احلضري املستدام يف مخس مدن          
 املعــايري علــى تمــدوقــد اعُت. اهلــواءأيــضا إجــراءات مؤســسية للتــصدي لــتغري املنــاخ وتلــوث   

 ألول مـرة، وجيـري اآلن ربـط مجيـع اخلطـط             ةاحلضرييف املناطق   مستوى اخلدمة يف جمال النقل      
ة بــتغري املنــاخ الــيت تــضم  نيــوقــد أنــشئت البعثــة الوطنيــة املع . واملــشاريع بتحــسني هــذه املعــايري 

.  الــيت تغطــي النقــل املــستدام بيئيــا،جمموعــه مثــاين بعثــات فرعيــة، منــها بعثــة املوئــل املــستدام مــا
علـى النـاس ولـيس الـسيارات، مؤكـدا علـى       حبيـث يركـز   وحث على إجياد حتـول يف النمـوذج      

ويف . احلاجــة إىل البحــث عــن طــرق مبتكــرة لتمويــل البنيــة التحتيــة للنقــل يف املنــاطق احلــضرية 
 يف املنـاطق احلـضرية يف       املؤمتر واملعرض الثالـث للتنقـل     حضور  اخلتام، دعا مجيع املشاركني إىل      

 معلنـا رمسيـا  ،  ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٥-٣ يف نيودهلي يف الفتـرة مـن         هعقدقرر  اهلند امل 
املناســبة الوطنيــة عقــب استــضافة املنتــدى اإلقليمــي الــسادس للنقــل املــستدام بيئيــا يف آســيا عــن 

  .٢٠١١ديسمرب /يف كانون األول) الرابعة(املقبلة 
  

  ومنخفض الكربونالرامية إىل حتقيق نقل مستدامات الشراك  - ثالثا  
ويف معظــم  . والــسفر واالكتــشاف مبختلــف الطــرق والوســائط يهــوى البــشر التحــرك  - ١١

ــدن،  ــيمن وســائ امل ــل اآللهت ــةل النق ــذا التحــرك   اخلاصــةي ــى ه ــاس    . عل ــن الن ويفــضل الكــثري م
ــنقالهتم  ــسيارات يف ت ــامل      .ال ــاس يف الع ــة الن ــإن غالبي ــسه، ف ــت نف ــن يكــون   ويف الوق  ســوف ل

لقــد فــشلت التنميــة  .خاصــة طــوال حيــاهتمآليــة باســتطاعتهم حتمــل تكلفــة امــتالك مركبــات  
 تترتبـ وقـد   ، وال سـيما يف منطقـة آسـيا   ،القائمة على السيارة اخلاصـة يف التكيـف مـع الطلـب      

 والــشباب خيــدم الفقــراءاحلــضري وال منــاص مــن تطــوير نظــام للنقــل  .عليهــا مــشاكل خطــرية
وال يــزال احليــز املتــاح للبــشر  . وأولئــك الــذين ال حيــصلون علــى خــدمات النقــلنوكبــار الــس

 يف املائـة مـن املنـاطق        ٢٥ و يف املائـة     ١٠ حنـو    بـني  كما أن ما تتراوح نـسبته        ،يتعرض للنقصان 
ومـن أجـل إنـشاء نظـام للنقـل           .احلضرية قد استحوذت عليهـا اهلياكـل األساسـية للنقـل الـربي            
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يــة، فمــن الــالزم النظــر يف ختــصيص حيــز يف املنــاطق احلــضرية للمــشاة،   يتــسم باالســتدامة البيئ
 .، حسب االقتضاءوراكيب الدراجات واملركبات

 يف املائـة مـن انبعاثـات الغـازات املـسببة لالحتبـاس            ١٣ويشكل النقل حاليـا مـا نـسبته           - ١٢
ون املتــصلة احلــراري يف العــامل وحنــو مــا يقــل قلــيال عــن ربــع انبعاثــات غــاز ثــاين أكــسيد الكربــ

، فــإن النقــل الــربي هــو املــسؤول   ويف إطــار قطــاع النقــل  .ن قطــاع الطاقــةالناشــئة عــبالطاقــة 
 اختـاذ إجـراء يف البلـدان         الوشـيك  حتـرار العـاملي   ويتطلـب اال  . اجلزء األكـرب مـن االنبعاثـات       عن

 .املتقدمة النمو والنامية على حد سواء

وســيلة لتعزيــز إمكانيــة  كربــون كعــبء بــل  وينبغــي أال ُينظــر إىل النقــل املــنخفض الك   - ١٣
ــاه  ــيح  ،العــيش والرف ــا األخــرى  ممــا يت ــارات النقــل املــنخفض    . الكــثري مــن املزاي وال ختفــف خي

 مبـدأ التنميـة املـستدامة مـن ظـاهرة تغـري املنـاخ فحـسب، بـل ميكـن أن                       فيهـا   ُيتبـع  يتالكربون ال 
مـن  مـن الطاقـة ألن االحتياجـات        زيـادة أ  ) أ( :تساعد على حتقيق عدد من املنافع املشتركة مثل       

ــنفط ستــ  ــلصبح أاســترياد ال ــصلةعــارتالوميكــن جتنــب   .ق ــ ات املت ــاين  ،وارداملب ــن يع  وســوف ل
ن اختناقــات وســيكون للحــد مــ) ب( النقــل مــن صــدمات أســعار الوقــود؛  لمــستخدمو وســائ

لـب  احلـد مـن الط    ) ج(؛   والضوضاء تأثري إجيـايب علـى البيئـة وصـحة البـشر            املرور وتلوث اهلواء  
 احلـضري ومـنح األفـضلية لألحيـاء شـبه          العمـراين   احلـد مـن الزحـف      خـالل   مـن  على األراضـي  

يـادة يف إنـشاء     قالبـروح     تتحلـى  تعزيز بروز وتقدير املدن الـيت     ) د(الكثيفة واملتعددة األغراض؛    
نظم نقل مستدامة وحديثة ومنخفـضة الكربـون تزيـد مـن تنافـسية املـدن وجاذبيتـها واجتـذاهبا                    

ــر   والعمــال واملــوظفني املــؤهلني تــأهيال رفيعــا إىل البلــد؛      األعمــال التجاريــة كات لكــربى ش
جاوز سيناريوهات خط األساس مـن احلـصول   ت حتقق ختفيفا يوالبلدان اليتستتمكن املدن   )هـ(

ــا باتفاقــات تغــري   اتعلــى شــهادات تتعلــق باالنبعاثــ   وخطــط التمويــل املتعلقــة بــالكربون، رهن
 .املستقبلية املناخ

 نقـل   لن وسـائ  الناشئة عـ  عن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون      وتبني اإلحصاءات املتاحة      - ١٤
 األخـرى يف مـدن خمتـارة أنـه كلمـا زادت حـصة النقـل                 ل النقل املختلفـة   وسائالركاب مقارنة ب  

 الــدراجات واملــشي، كلمــا قلــت انبعاثــات ثــاين أكــسيد الكربــون للفــرد الــيت  ركــوبالعــام، و
تقلــيص ( التحــسني أن يكــون حــال فعــاال -  التحــول- كــن لنــهج التجنــبومي .تنتجهــا املدينــة

بيئـة، وحتـسني     أكثـر مراعـاة لل     لاجـة إىل الـسفر، والتحـول صـوب وسـائ          جتنب السفر أو احل    أو
وقد لـوحظ أن كـثريا مـن البلـدان متكنـت             ). النقل وتكنولوجيا املركبات   لكفاءة الطاقة لوسائ  

 . اآلليةرية مع نقل بري تقل فيه نسبيا املركباتمن حتقيق مؤشرات رفيعة للتنمية البش
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 إجراءات ختفيـف بـ قـدمت  ت مـن البلـدان الناميـة قـد     ٣٦ بلدا فقط من   ٢٥  إىل أن  ونظرا  - ١٥
ــمالئمــة ــفقــد مــع إشــارة صــرحية إىل قطــاع النقــل،   ا وطني ــة علــى    اقُت ــدان النامي ــشجيع البل رح ت

 ستـساعدها   اوطنيـ الئمـة   فيـف امل  تدرج إجـراءات يف قطـاع النقـل كجـزء مـن إجـراءات التخ               أن
مـصادر  الوصـول إىل    على احلصول علـى الـدعم مـن أجـل بنـاء القـدرات، ونقـل التكنولوجيـا، و                  

نقـل مـنخفض الكربـون    نظـام  جـل  أوميكن أن تشمل بعض عناصـر الرؤيـة مـن       .جديدة للتمويل 
لتـسوق  وا  حبيـث تـوفر فـرص العمـل      غراض ومتعددة األ   خضراء مدن كثيفة، ولكنها  ) أ( :يلي ما

روابــط حديثــة وعاليــة اجلــودة بــني املراكــز ) ب(؛ يةسكنالــ  املنــاطقومرافــق الترفيــه بــالقرب مــن
بــدائل عاليـة اجلــودة  ) ج(النقــل احمللـي؛  و علـى مــسافات بعيـدة   لقــنوتكامـل جيـد بــني مراكـز ال   

 بالكفــاءة وهياكــل أساســية  الــذي يتــسمالســتخدام الفــردي للــسيارات، وخباصــة النقــل العــام   ل
ن البـضائع املتـسم بالكفـاءة وتعـدد     شـح ) د( وتكاملـها بـشكل مالئـم؛     ل النقـل غـري اآلليـة      لوسائ
تكنولوجيـات  ) هــ ( ؛ و  النظيفـة  يات ذكية يف املناطق احلضرية تشمل املركبـات       جستول و لالوسائ

 .يةكهربائمتقدمة مثل احملركات اهلجينة والوقود البديل أو حىت الدراجات النارية والسيارات ال

ــنخفضيف الوقــت نفــسه، يواجــه النقــل ا  و  - ١٦ ــيت جيــب    مل ــق ال ــون عــددا مــن العوائ  الكرب
الفتـرة الزمنيـة الفاصـلة بـني        ) أ( :وتـشمل هـذه العوائـق مـا يلـي          .التصدي هلا بعمل استراتيجي   

حيقـق  اختاذ القرارات وما ينجم عنها من آثار ألن بعض التدابري تتطلب هنجـا طويـل األجـل ال                   
 الطـابع الـشامل لعـدة قطاعـات     )ب(ستمرارية يف اختاذ القرار الـسياسي؛  مل تتحقق اال نتائج ما   

علـى الطلـب    تـؤثر   القرارات املتخذة يف قطاعات أخـرى       الذي يتسم به قطاع النقل، حيث إن        
 املــستهدفة ألن لكــل شــخص وجلميــع الفئــات االجتماعيــة    الفئــاتجتــزؤ) ج( علــى النقــل؛ و

 إجيـــاد نقـــل مـــستدام بغيـــةو .ت صـــغرية نوعـــا مـــاالنبعاثـــاامـــصادر إن  و،احتياجـــات للتنقـــل
وبوجـه  (لنطـاق لتحقيـق نقـل عـايل الكفـاءة           إقامـة شـراكات واسـعة ا      تلـزم   ومنخفض الكربون   

، والـتخلص   )نقـل غـري اآلليـة      ال لوسـائ خاص النقل السريع باحلافالت، وبالسكك احلديدية، وب      
لقطــاعني العــام مــن اقــدم وقــود األحفــوري املايل للملــا دعمالــالتــدرجيي، حــسب االقتــضاء، مــن 

إجياد حيز آمـن للمـشاة ومـستخدمي الـدراجات،          وواخلاص، وصناعة السيارات واستخدامها،     
ومــع ذلــك، فــإن   . العــام النقــل اســتخدام وســائلودعــم التنميــة املواتيــة للبــشر واملوجهــة حنــو  
دة اإلمنائيــة  املاليــة العامــة احملليــة، واملــساعة حــسباملــستوى احلــايل ملمارســات التمويــل املــصنف

ــدفقات مــن القطــاع اخلــاص، ومتويــل الكربــون ال تكفــي لــ     ــة، والت دعم النقــل املــستدام  الرمسي
والتنمية، جيري إنفـاق أكثـر   ووفقا ملعهد سياسات النقل     .حتياجات القرن احلادي والعشرين   ال

 .، ممـا يـؤدي إىل زيـادة اسـتخدام الـسيارات            وقـود احملركـات    دعـم ليون دوالر سـنويا يف      من تر 
لنقـل الـسريع    مـن ا   األكثر إحلاحـا      الناس هذا على حساب االستثمارات يف احتياجات     ويتحقق  

وجــود أمــاكن جات، واباحلــافالت، والــسالمة علــى الطــرق للمــشي وركــوب الــدر واحلــديث 
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ومثـة حاجـة حلـوافز جديـدة         . فضال عـن الـصحة، واإلسـكان والتعلـيم         ، نوعية جيدة  اتذعامة  
 جديـدة  ، وهـي اسـتراتيجية  ASAP سـتراتيجية اب مـا يـسمى      إنو .لتشجيع االستثمارات الذكيـة   

التحـــول يف ”ن اعنـــوبعهـــد سياســـات النقـــل والتنميـــة  ملمبينـــة خطوطهـــا العريـــضة يف تقريـــر  
 ASAP متويــــــل رؤيــــــة :املتبــــــع حنــــــو نقــــــل مــــــستدام ومــــــنخفض الكربــــــون  النمــــــوذج

ف مــن العناصــر  إطــارا يتــأل يتــيح ، مقــدم يف املنتــدى،  “)الــدفع/اإلضــافة/التحــول/التحليــل(
ــة األساســية األ ــار قــرارات التمويــل الــيت يتخــذها أصــحاب املــصلحة    ) أ( :ربعــة التالي حتليــل آث

إضــافة املزيــد مــن   ) ج(حتويــل املــوارد احلاليــة حنــو اجتــاه مــستدام؛      ) ب(االســتدامة؛  بــشأن
لــك دفــع تكــاليف النقــل بكاملــها، مبــا يف ذ) د( للمجــاالت الــيت تفتقــر إىل املــوارد؛ و التمويــل

 .االستهالك البيئي

خمتلفــة وســيتطلب حتقيــق اســتراتيجيات النقــل املــستدام هــذه اختــاذ إجــراءات مجاعيــة      - ١٧
 ولكنـها ال تقتـصر علـى، حكومـات          ،قبـل اجلهـات الرئيـسية صـاحبة املـصلحة الـيت تـشمل              من

مانــات البلــدان الناميــة واملتقدمــة النمــو، واملــصارف اإلمنائيــة املتعــددة األطــراف، ووكــاالت ائت
التصدير، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وغريها من مؤسسات متويل املنـاخ،              

وتشكل الشراكة من أجل نقل مـستدام ومـنخفض الكربـون     .والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين 
 مـن وثيـق    ملعاجلة كال من النقل املستدام وتغري املناخ ملـا هلمـا       الشراكة وقد أُقيمت  .مثاال جيدا 

وتـشمل أنـشطتها     .البلدان النامية  الصلة بأهداف جلنة التنمية املستدامة، وينصب تركيزها على       
اإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة واألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وال سـيما          ) أ( :الرئيسية ما يلي  

صـول تلـك    بإتاحة إمكانية حصول الفئات ذات الدخل املنخفض على البـضائع واخلـدمات وو            
ــا؛    ــضائع واخلــدمات إليه ــون يف    ) ب(الب ــنخفض الكرب ــستدام وامل ــل امل  فاوضــاتاملإدراج النق

 والوطنيــة واحملليــة؛ ملنــاخ يف سياســات النقــل اإلقليميــةإدمــاج اعتبــارات ا) ج(املنــاخ؛ ب املتــصلة
يـة  تعميم النقـل املـستدام واملـنخفض الكربـون يف اسـتراتيجيات وعمليـات املنظمـات اإلمنائ             )د(

بيانــات النقــل وتقيــيم الغــازات  ) أ( :وختــتص أفرقــة العمــل األربعــة للــشراكة مبــا يلــي  .الدوليــة
التمويـل؛  ) ج(؛  ٢٠١٢الصكوك املتعلقة باملناخ ملا بعـد عـام         ) ب(املسببة لالحتباس احلراري؛    

وتشمل أمثلـة الـشراكات األخـرى النقـل املـستدام بيئيـا              .ة واحلوار بشأن السياسات   عيوتال) د(
والصحي يف املناطق احلضرية، اليت تقودها منظمة الصحة العامليـة والـيت تعـاجل املـسائل الـصحية               

ىل متكـني املـدن اآلسـيوية مـن تعزيـز اسـتراتيجية           إوهتدف علـى وجـه التحديـد         .يف قطاع النقل  
لقطــاع النقــل )  ومحايتــهاالــصحةتعزيــز  الكربــون و آثــاراحلــد مــن(حتقيــق املكاســب للجميــع 

 إىل  ، النقـل املـستدام بيئيـا والـصحي يف املنـاطق احلـضرية              مبـادرات  وظلت .ق احلضرية املناط يف
علـى    تـشجع ،جـل مـدن صـحية   أجانب مركز األمم املتحـدة للتنميـة اإلقليميـة والتحـالف مـن          
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بـالفلبني،   ، وماريكينـا،  بنـه  أنشطة النقل املستدام يف املدن اآلسـيوية، مبـا فيهـا بنـوم            االضطالع ب 
 .ولابان وسبالي  وناغويا،،ورية كورياوشانغون، جبمه

ن مـــن أن يتحـــول التركيـــز الرئيـــسي للـــشراكة وتكلمـــاملعـــرب عنـــها أومثـــة خمـــاوف   - ١٨
ــتثمارات         ــت االس ــيما إن كان ــسه، وال س ــتثمار نف ــداف األصــلية إىل االس ــن األه ــل م والتموي

ج جديـد لألعمـال     ومن األمهية مبكان إجياد منـوذ      .اخلاصة مهتمة مبشاريع البنية التحية الضخمة     
للنقـل   ضـمان تـوفري متويـل مـن القطـاع العـام             ومن األمهية احلامسة أيـضا     ،التجارية املواتية للبيئة  

شراكة لـ   إجياد منوذج جيد    من أجل   من القطاع اخلاص   املستدام لتحفيز املزيد من االستثمارات    
 أثنـاء مفاوضـات     ومن الضروري أيضا مناقشة قضايا النقل بعمـق        .بني القطاعني العام واخلاص   

كـون  ت آليـة التنميـة النظيفـة كـي      إصـالح اإلطارية بـشأن تغـري املنـاخ مثـل        املتحدة األمم اتفاقية
 التخفيـف   ميكـن إدراج النقـل يف إجـراءات    وكـي ميسورة التطبيـق بقـدر أكـرب يف قطـاع النقـل      

 ة، فــإنمــتالك ســيارة خاصــالونظــرا لطمــوح معظــم النــاس يف البلــدان الناميــة . اوطنيــاملالئمــة 
ولدى البلـدان اآلسـيوية خيـار عـدم تكـرار اخلطـأ              .حتقيق النقل املستدام سيشكل حتديا رئيسيا     

ــه البلــدان   مثــل،اتأن تــصبح جمتمعــا يعتمــد علــى الــسيار  نفــسه املتمثــل يف   ذلــك الــذي أقامت
 .بقدر كبري من كوهنا الثانية يف الترتيب املتقدمة النمو فيما سبق، وميكنها االستفادة

  
  النتائجآليات التمويل الالزمة لتحقيق  - بعارا  

ــة دو      - ١٩ ــسور التكلف ــام املي ــل الع ــوفري النق ــؤدي ت ــتدامة   ي ــب االس ــع جوان ــا يف مجي  را هام
وألن للمناطق احلضرية إمكانيـة توليـد        .واحليوية االقتصادية ومحاية البيئة واإلدماج االجتماعي     

، فـإن املـدن تكتـسب ميـزة         ج احمللـي اإلمجـايل    تانـ  يف املائة من ال    ٨٠  و ٧٠ما تتراوح نسبته بني     
إن عـدم االسـتثمار يف النقـل يف املنـاطق احلـضرية              و .ن كان لديها شبكات قوية للنقل     إتنافسية  

 الثــروة  توليــد املتوســط والطويــل علــى  نييف الوقــت احلاضــر ســتكون لــه عواقــب يف األجلــ     
ولـيس أمـام    . إىل احلد من الفقـر يقوض السياسات الدولية والوطنية الرامية  س كما   ،املستقبل يف

جات أو استخدام النقل العـام للوصـول إىل         ا الدر  ركوب أفقر الناس من بديل سوى املشي، أو      
وختــسر آســيا حاليــا مــا تتــراوح  .أمــاكن العمــل، والرعايــة الــصحية، والتعلــيم واملواقــع الثقافيــة

الـيت حيـدث معظمهـا       ختناقـات اإلمجـايل بـسبب اال     احمللـي   يف املائة من ناجتهـا     ٥  و ٢نسبته بني   
 .املناطق احلضرية يف

ويف معظــم أحنــاء املنطقــة، يزيــد الطلــب كــثريا عــن العــرض احملــدود هلياكــل النقــل            - ٢٠
وكثريا ما يكون النقل العـام، بـصفة خاصـة، غاصـا باملـستخدمني وتكـون                 .األساسية وخدماته 

ــة وغــ  خــدماهتا احلــافالت والقطــارات مكتظــة، و   ــة وبطيئ ــام ناســبري مغــري موثوق ــشكل ع  .ة ب
ولذلك، فإن معاجلة مـسألة متويـل النقـل املـستدام يف املنـاطق احلـضرية تـشكل عنـصرا جوهريـا            
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واعترافا هبذه احلاجة، على سبيل املثال، فقد كـان هنـاك            . االقتصادية تهاحيوينطقة و ملستقبل امل 
  حيث أوجـد   ،صنيقدر كبري من االستثمار يف شبكات النقل العام مؤخرا، وبوجه خاص يف ال            

الــيت يبلــغ طوهلــا مئــات  نظــم ســريعة  مــستويات االســتثمار املــثرية لإلعجــابمــا جــرى تــوفريه
السكك احلديدية، واملتـرو، والنقـل الـسريع باحلـافالت خـالل فتـرة زمنيـة                ب  للنقل الكيلومترات

 تـوفر   مثـاال آخـر     جواهر الل هنرو الوطين للتجديد احلضري يف اهلنـد          مشروع شكليو .قصرية
 ملــشاريع البنيــة التحيــة للنقــل   لتنــسيق الــدعم املــايل الكــبري صةاحلكومــة املركزيــة يف إطــاره منــ 

 ملـدن مبجموعـة اإلصـالحات املؤسـسية       املناطق احلضرية يف مدن هندية خمتـارة، رهنـا بقيـام ا            يف
جــل دعــم تنميــة أومــن  .واهليكليــة واملاليــة الالزمــة لتحــسني نظمهــا احلــضرية لتقــدمي اخلــدمات

 من أكرب املـدن     ٦٣ياكل األساسية يف املناطق احلضرية وتوفري اخلدمات األساسية للفقراء يف           اهل
 بليــون ١١,١مجاليــه  إ دعمــا احلكومــةقــدمأن ت ى يف إطــار هــذه البعثــة، فمــن املتــوخ  يف اهلنــد

 بليـون   ٢٢عـام حنـو     التمويـل   ال  حبيـث يبلـغ    ر، مع مسامهات مماثلة من الواليات والبلديات      الدو
ــرة  .دوالر ــة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف الفتـ ــة املركزيـ ــات احلكومـ ــساعدة ، زادت التزامـ ــوفري املـ   بتـ

 . بليون دوالر٢٦  توفري أموال بقيمة باليني دوالر، مما أدى إىل٣,٧يعادل  مبا

حلـد مـن العوامـل      ا  مـن أجـل    لنقـل العـام يف املنـاطق احلـضرية        لصمم نظـام    وينبغي أن يُـ     - ٢١
وتشكل االسـتدامة املاليـة أحـد الـشروط الالزمـة            .عية احلياة اخلارجية السلبية للنقل وحتسني نو    

لـسد الفجـوة    وتتطلب االستدامة املالية للنقل العام دعما ماليا خارجيـا         .لتحقيق هذه األهداف  
 فــضال عــن تكــاليف اهلياكــل  ،تــأيت مــن الركــاب والتكــاليف العامــة للعمليــات  بــني الــدخل امل

وهناك جمموعة مـن اخليـارات لتمويـل النقـل العـام             .رىاألساسية واالستثمارات الرأمسالية األخ   
ويف الواقــع العملــي،  .مــصنفة حبــسب مــن الــذي يــدفع، امللــوث أو املــستفيد أو عامــة اجلمهــور

بلـدان  إن القـرارات املتخـذة اليـوم يف ال         و .يتطلب متويل النقـل العـام مزجيـا مـن خمتلـف اآلليـات             
 . مـن اآلن    عامـا  ٥٠  و ٣٠ا خالل مـا يتـراوح بـني          سيكون هلا تأثري على أدائه     اآلسيوية النامية 

 حيتـاج   يف معظم احلاالت  ووتتجاوز مزايا النقل العام كثريا التحليل املباشر للتكاليف والفوائد،          
النقل العام إىل متويل خارجي لتقدمي مستوى ونوعية من اخلدمات بسعر ما كان ميكـن حتقيقـه                 

 .بطريقة أخرى

 .بدأي امللوث يدفع واملـستفيد يـدفع      ممن  طرق على عناصر    وقد تنطوي نظم تسعري ال      - ٢٢
 أيـضا   فيدتـست وتدفع املركبات اليت تتسبب يف االختناقات رمسا نظري استخدام الطرق، ولكنها            

 إيـرادات  صدربـشكل متزايـد العائـدات مـن تـسعري الطـرق مـ            وتـوفر  .لطرق األقل اختناقـا   من ا 
 ميـزة   تـيح ، فإهنـا ت    مناسـبة  حالـة وجـود بـدائل     ويف ظل ظروف سليمة ويف       .لالستثمار يف النقل  

 ، النقـل العـام  لأنه التـشجيع علـى التحـول حنـو وسـائ      الذي من ش“الدفع قدما” نمقدر  توفري  
 .ومن مث زيادة الدخل املتأيت من أجور النقل
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لقــد أضــحت الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص، الــيت يــتم يف إطارهــا تقاســم     - ٢٣
 والقطــاع اخلــاص، طريقــة مقبولــة لتقاســم ةسلطات العامــالــ التــشغيل بــني أو/خمــاطر التــشييد و

وإن إشـراك القطـاع    .ع يف كثري من البلـدان يراخاطر التجارية للنقل العام وجلمع رأمسال املش  امل
جل توفري النقل يف املناطق احلضرية ينبغي أن يوجـد بيئـة مثاليـة إلقامـة الـشراكات             أاخلاص من   

 القطـاع العـام،   مـن    عناصـر الكفـاءة يف القطـاع اخلـاص، مقرونـة بـدعم               اليت تستفيد من أفضل   
 .مستويات حمددةاخلدمات على لتقدمي 

وهناك الكثري مـن آليـات الـسوق احملتملـة الـيت ميكـن أن تـسدد تكـاليف النقـل املـستدام                         - ٢٤
ت، املنخفض الكربون، مبا يف ذلك ضرائب الوقود، ورسوم مواقف السيارات، ورسوم االختناقا

واألرصـدة الدائنـة     من خـالل االسـتثمار العـام،          قيمة األراضي  ضرائب املفروضة يف حال رفع    وال
وتتمثــل مــشكلة آليــة التنميــة النظيفــة يف أهنــا قــد ُصــممت لــدفع    . لتخفــيض انبعاثــات الكربــون 

  تكلفــة فهــي ال تــدفع،ولــذلك .تكــاليف خفــض انبعاثــات الغــازات املــسببة لالحتبــاس احلــراري
ع النقل، مبا يف ذلـك، علـى سـبيل املثـال، زيـادة أمـن الطاقـة،                  يراملشتركة النامجة عن مش   الفوائد ا 

ومـن املمكـن أن تـشمل احللـول          .، والـسالمة  سـتفادة ونوعية اهلواء، وتعزيز قدرة الفقراء على اال      
وتقاسم  ،ات النيتروجنيأكسيد/ األخرى أو اآلليات اجلديدة سوقا لثاين أكسيد الكربيتةاملبتكر
 .الصحة والسالمة على الطرق، وأسواق أمن الطاقةيف جمايل وفورات الئد فوا

وميكن للبلدان النامية يف آسيا االسـتفادة التامـة مـن خمتلـف الوكـاالت اإلمنائيـة الثنائيـة             - ٢٥
يـشكل الـدعم املـايل املقـدم مـن وكالـة التعـاون الـدويل                فعلى سبيل املثال،   .واملتعددة األطراف 

لنقل يف املناطق احلضرية أحد القطاعات الرئيسية للمساعدة اإلمنائية الرمسيـة           طاع ا إىل ق اليابانية  
لنقـل يف املنـاطق احلـضرية       إىل قطـاع ا   ويـشمل الـدعم الـذي تقدمـه          .لوكالـة تلـك ا  اليت تقدمها   

 )املتــرو (آســيا مــشروع متــرو دهلــي ومــشروع اخلــط األزرق لنظــام النقــل اجلمــاعي الــسريع يف
 بــني القطــاعني العــام واخلــاص مبــساعدة ماليــة  ةللمــستفيدين إقامــة شــراكوميكــن  .بــانكوك يف
ويف حالة مشروع مترو دهلـي،       .“العام”يل اليابانية من أجل االستثمار      وكالة التعاون الدو   من

فقد جرى تسجيله بوصفه من مشاريع آلية التنمية النظيفة، ومن املتوقـع أن يـدر دخـال إضـافيا         
طنــا مــن غــاز ثــاين أكــسيد   ٤١ ١٦٠ات الــسنوية مبــا يــساوي  االنبعاثــللمــشروع مــع خفــض

جــل قطــاع النقــل مــسألة عاجلــة أمنهجيــة آليــة التنميــة النظيفــة مــن ويــشكل تطــوير  .الكربــون
يف املائــة،  ٠,١ تبلــغ نــسبتها  الــيت تــضطلع هبــا اآلليــة املــسجلة النقــلللغايــة ألن حــصة مــشاريع

االنبعاثــات فيمــا يتعلــق ب يف املائــة ١٣سبتها دا مقارنــة حبــصتها البالغــة نــجــوهــي نــسبة ضــئيلة 
استقــصائية دراســة إجــراء وهنــاك اقتــراح مفــاده أن   . مــن غــازات االحتبــاس احلــراري العامليــة
 مــن جانــب نظــم النقــل اجلمــاعي   غــازات االحتبــاس احلــرارياخلفــض الفعلــي النبعاثــات عــن

وير منهجيــة آليــة التنميــة سهم يف إثــراء النقــاش بــشأن تطــيــ يف آســيا ميكــن أن  القائمــةالــسريع
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اتفــاق التعــاون اإلقليمــي للمــساعدة علــى تعزيــز النقــل يف إطــار وهنــاك اقتــراح مقــدم  .النظيفــة
 مي عنـد تقـد   غري اآللية النقلل أكثر دعما لعملية إدماج وسائصبحاملستدام بيئيا يف املنطقة بأن ي     

بإضـافة شـروط مواتيـة       وذلـك    ،أي مـشروع مـن مـشاريع النقـل اجلمـاعي الـسريع              ىلإالتمويل  
 .ل غري آليةوسائللنقل ب

ويـضم   .خر لتمويـل البلـدان الناميـة يف آسـيا         آويشكل مرفق البيئة العاملية مصدرا هاما         - ٢٦
ــة  ــة العاملي ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،   ١٠يف الوقــت احلــايل  مرفــق البيئ  وكــاالت تــشمل برن

أوروبـا، وآسـيا،    (ملـصارف اإلمنائيـة اإلقليميـة       برنامج األمم املتحدة للبيئة، والبنـك الـدويل، وا        و
، والــصندوق الــدويل لألغذيــة والزراعــة املتحــدة األمــممنظمــة ، و)وأفريقيــا، وأمريكــا الالتينيــة

وما فتئ مـستوى متويـل قطـاع النقـل           .صناعيةالللتنمية   املتحدة   األمممنظمة  للتنمية الزراعية، و  
وأُدرج  . مرفق البيئة العامليـة مرحلـة تنفيـذ عملياتـه        يعد، فيما   املستدام يف املناطق احلضرية يزداد    

  املتـصل بـتغري املنـاخ يف عمليـة التجديـد اخلـامس ملـوارد الـصندوق االسـتئماين         يف جمال التركيـز  
، تعزيز كفاءة الطاقة، والنقل املـنخفض الكربـون والـنظم    )٢٠١٤-٢٠١٠ (ملرفق البيئة العاملية  
قــد كــان هنــاك فوباإلضــافة إىل ذلــك،  .اتيجية الــستة األهــداف االســترا مــناحلــضرية بوصــفه

 لنقـل احلـضري املـستدام يف جنـوب شـرق آسـيا        ل امرفق البيئة العاملية مـشروع    بأن ينشئ   ح  اقترا
يستهدف مدن يف كل من مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، والفلبني، وفييـت نـام، وكمبوديـا     

ق البيئـة العامليـة ونقـل التركيـز مـن ختفيـف           وسـعى املنتـدى إىل تبـسيط إجـراءات مرفـ           .وماليزيا
 .اآلثار إىل التكيف

 ، ويــسعى إىل مواءمــةويعتــرف مــصرف التنميــة اآلســيوي باحلاجــة إىل النقــل املــستدام   - ٢٧
نظـام للنقـل   إجيـاد  جـل  أعملياته يف جمال النقل مع مبادرته اجلديدة، مبادرة النقل املستدام، مـن            

وعلــى  .كــون آمنــا، ومواتيــا للبيئــة وميــسور التكلفــة     يــسهل بقــدر أكــرب الوصــول إليــه، وي    
السنني، انصب تركيز دعـم مـصرف التنميـة اآلسـيوي لقطـاع الطـرق علـى حتـسني القـدرة                    مر

على الوصول إليها، وتعزيز الفرص االقتصادية، وزيادة التنقل، وال سـيما للمجتمعـات الريفيـة               
 ممـا يـؤدي إىل     ، للطـرق يف مركـز املدينـة       البعيدة واملـزارعني بـدال عـن زيـادة اهلياكـل األساسـية            

وميكــن ملبــادرة النقــل املــستدام أن تكــون أحــد مــصادر  . اآلليــةاملركبــاتانتــشار تفــاقم أضــرار 
ىل إاجليدة للبلدان اآلسيوية لتحويل استراتيجياهتا الوطنية املتعلقـة بالنقـل املـستدام بيئيـا               التمويل  

 .واقعأمر 
  

  يف آسياملستدام بيئيا يف جمال النقل اازات احملققة واإلجنالتقدم احملرز  - خامسا 
البلدان اآلسـيوية  يف  رز والتقدم احمل  احملققة جنازاتلقد كانت هناك درجات متفاوتة لإل       - ٢٨

ة ، مبـا يف ذلـك إتاحـ       )٢٠٠٥(يف جماالت النقل املستدام بيئيا على النحو احملدد يف بيان آيتـشي             
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، مـن قبيـل     ل غري اآللية  لتكلفة والكفاءة، والنقل بالوسائ   ر ا  ويس نظم للنقل العام تتسم بالسالمة    
، وتوسيع نطـاق الـسكك       الذكية لنقلام   واملشاة فقط، ونظ   جاتاتوفري مسارات خمصصة للدر   

وتبادلت البلدان مبادراهتا وتدابريها املتعلقة باحلد من انبعاثـات الغـازات           . احلديدية، وغري ذلك  
 فـضال عـن االسـتراتيجيات والـسياسات         ،ن قطـاع النقـل    عـ ة  شـئ اناملسببة لالحتبـاس احلـراري ال     

 ددةاحملـ غايـات  ال وهـداف األاملستقبلية، مبا يف ذلك خطط النقل الرئيسية يف املناطق احلـضرية، و         
 .من أجل حتقيق نقل مستدام

 باالنتــشار تــسم ي أنــهمعظــم البلــدان الناميــة يف آســيا مــن خــصائص قطــاع النقــل يف  و  - ٢٩
 وازديـاد الطلـب   يف متلك املركبات اخلاصـة، نسبة العالية إىل جانب ال  آللية،  مركبات ا السريع لل 

 وسوء حالة اهلياكل األساسية للنقل واملرافق ذات الصلة، وتـدهور           على النقل بسبب التحضر،   
 واسـتخدام  نوعية اهلواء بسبب االفتقار إىل معايري صـارمة لالنبعاثـات الـصادرة عـن املركبـات،       

يـاد عـدد    دزا النقل العـام وارتفـاع تكلفتـه، و         وسائل  كفاية م وعد املستعملة،املركبات القدمية و  
، واالفتقـار إىل    سريات واإلصابات من جـراء حـوادث الـ         الوفي  نسبة ياددزاالدراجات النارية، و  

القدرات املؤسـسية الالزمـة للتعامـل علـى حنـو متكامـل مـع النقـل املتعـدد القطاعـات، والبيئـة،                      
، على وجه اخلصوص، يـشكل      ل غري اآللية   وبالرغم من أن النقل بالوسائ     .يةوالقضايا االجتماع 

 إنـه ة أربـاع اجملمـوع يف بـنغالديش، ف        جزءا كبريا من الرحالت اليومية، على سبيل املثـال، ثالثـ          
شكل جـزءا   يـ   ال كمـا أنـه    ،فتقر بصفة عامة إىل مـسارات خاصـة للـدراجات واملـشاة           يزال  يال  

مـن النـاس، وال سـيما الـسكان         ونتيجة لذلك، يعاين كثري      .بلمن خطط تطوير النقل يف املستق     
فـسي   الدخل املنخفض والفئـات ذات احلـساسية جتـاه النقـل، مـن أمـراض اجلهـاز التن                  يمن ذو 

 .، ممـا يلقـي بعـبء اقتـصادي واجتمـاعي ضـخم علـى البلـد                سريوالوفيات من جراء حوادث ال    
 .ة يف معظم البلدانت املسائل املتصلة بقطاع الشحن عناصر منسيحوقد أصب

  عـدد مـن اخلطـط       تنفيـذ   قررت  أو ، الكثري من البلدان اآلسيوية    تفقد نفذ  ومع ذلك،   - ٣٠
 سـبيل املثـال،     ىفعلـ  .واملبادرات واملشاريع على الصعيد الـوطين ملعاجلـة مـسائل النقـل املـستدام             

سات األخـرية   تقوم كل من مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، والفلبني وفييت نـام بوضـع اللمـ              
 .استراتيجياهتا الوطنية املتعلقة بالنقل املستدام بيئياعلى 

، من بني مسائل أخرى، تنفيـذ       )٢٠١٥-٢٠١١(شرة ملاليزيا   اومن املقرر يف اخلطة الع      - ٣١
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . نظام للنقل العام يركز على البشر وخطة عمل مـن أجـل اهلـواء النظيـف               

  اسـتخدام  ولوجيا اخلضراء، الذي يرأسـه رئـيس وزراء ماليزيـا، علـى           يشجع اجمللس الوطين للتكن   
  ماليزيـا  قوموت .التكنولوجيا املنخفضة الكربون اليت تغطي قطاع النقل، من بني قطاعات أخرى          

 .االســتدامة البيئيــة  أكــرب مــن يكــون علــى قــدرالــسكك احلديديــةبتطــوير نظــام للنقــل و بتعزيــز
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حيـث األثـر الكربـوين،        يتـسم بالتعـادل مـن      تصبح بلدا أعلنت ملديف عن خططها الطموحة ل     و
 باستبدال السيارات والقوارب اليت تستخدم الـديزل والـنفط بتلـك الـيت تـستخدم الطاقـة                  وذلك

 فهــي ختطــط لــربط مجيــع ،٢٠٢٠ حتقيــق هــذا اهلــدف حبلــول ومــن أجــل .الكهربائيــة املتجــددة
وباإلضـافة   .٢٠٤٠عـام  ؤيـة النقـل   رلوقد وضعت بوتان أيضا خطـة     .لنقل العام لاجلزر بشبكة   

إىل ذلك، خيطط عدد من البلدان يف منطقة آسيا السـتحداث أو توسـيع نطـاق أو حتـسني نظـم                     
ــل ــامالنق ــاعي الع ــسريع اجلم ــل   ال ــل النق ــل مث ــة بالفع ــسريع بالقطــار القائم ــرو ( ال ــل ا، و)املت لنق

ن تـؤدي الزيـادة يف عـدد        ومـن املتوقـع أ     .بالسكك احلديدية اخلفيفة، والنقل السريع باحلـافالت      
  . واستدامة املدنستفادةىل حتسني التنقل والقدرة على االإهذه اخلدمات 

 بـنظم  يتعلـق  فيمـا  اليابـان و ،وسنغافورة كوريا، مجهورية حققتها اليت اإلجنازات ومتثل  - ٣٢
 آلليـة ا غـري  نقـل ال وسـائل  بـدور  االعتـراف  يف تزايد ومثة .بالذكر جديرة أمثلة لديها العام النقل
 جـرى  املثـال،  سـبيل  فعلـى  . بـصورة عامـة    وتطـويره  هوختطيطـ  النقـل قطـاع   ب املعنيـة  السياسة يف

 النظـام  هـذا  يتـيح  حيـث  اليابان، يف املدن من الكثري يف الدراجات يف للتشارك نظام استحداث
 وهتــدف .الذكيــة لبطاقــاتل نظــامب باالســتعانة االســتخدام تيــسري مــع جمانــا دقيقــة ٣٠ أول

 اكيلـومتر  ٣ ١١٤ تبلـغ  كـي  البلـد علـى نطـاق      الدراجات شبكات توسيع إىل كوريا مجهورية
 علـى  مـساحة  إتاحـة  أجـل  مـن  “لطـرق ا لتنحيـف  نظـام ” تنفيـذ  طريـق  عـن  ٢٠١٨ عام حبلول
ــوفري وكــذلك للــدراجات الطــرق ــدراجات لوضــع أرفــف ت  ويف .واحلــافالت القطــارات يف ال
 تـستهدف  الـيت  لدراجات،ركوب ا ل الوطنية اخطته أيضا سنغافورة أعلنت ،٢٠١١ يوليه/متوز

 غـازات  انبعاثـات  بتقليـل  التزامهـا  البلـدان  ههـذ  تبـد أ وقـد  .لـدراجات ممرات خمصصة ل   تطوير
 حتقيـق  اليابـان  تـستهدف  املثـال،  سـبيل  فعلـى  .املنـاخ  تغري من احلد أجل مناالحتباس احلراري   

 ،١٩٩٠ عـام  ستوياتمبـ  باملقارنة ٢٠٢٠ عام حبلول املائة يف ٢٥ بنسبةيف االنبعاثات    اخنفاض
ــستهدف بينمــا ــة ت ــا مجهوري ــق وســنغافورة كوري ــسبيتختفــيض ب حتقي ــة يف ٣٠ ن  يف ١٦ و املائ
 ومـن  . سري األمور علـى النحـو املعتـاد        نظام إىل استنادا ،٢٠٢٠ عام حبلول التوايل، على املائة،
 قبيـل  مـن  النقـل،  علـى  الطلب دارةإل شىت تدابريب االضطالع جيرى األهداف،تلك   حتقيق أجل

 فيهـا  يـسمح  ال منـاطق  حتديدو املروري االختناق رسومفرض  و اليابان، يف التنقل إدارة برنامج
 وقـد  .سـنغافورة  يف للطـرق  اإللكتـروين  والتـسعري  كوريـا،  مجهوريـة  يف العـام  النقـل  بوسائل إال

ــة يف املــدن مــن الكــثري يف لألجــرة متكامــل نظــام تطبيــق جــرى ــا، مجهوري  ،ســنغافورةو كوري
 بنـسبة  الطاقـة  كفـاءة  إمجـايل  زيـادة  لـسنغافورة  األخـرى  الرئيـسية  األهـداف  وتتـضمن  .واليابان

 متـر  لكـل  ميكروغرام ١٢ إىل لتصل ٢,٥اجلسيمات من الفئة   مستويات وتقليل املائة، يف ٢٠
  .٢٠٢٠ عام حبلول مكعب
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ــراف ومثــة  - ٣٣ ــد اعت ــةاإلق املنطقــة يف “األخــضر النمــو”وانــب جب متزاي  ســبيل فعلــى .ليمي
 بـالطرق  النقـل  سيما ال( النقل قطاعيف   الطاقة استخدام وتزايد ارتفاع مدى إىل بالنظر املثال،
 وكـذلك  ،االحتبـاس احلـراري    غـازات  وانبعاثـات  األحفـوري،  الوقـود  علـى  واالعتماد ،)الربية
 هوريـة مج حكومـة  تعهـدت  البـضائع، شـحن   و الركـاب  نقـل  على الطلب يف انقطاع بال التزايد
 إىل االنتقـال  )أ( :تـشمل  النقـل  يف رئيسية استراتيجيات طريق عن األخضر النمو بتعزيز كوريا
 ؛النقـل  علـى  الطلـب  إدارة تعزيـز  )ب( ؛الكربـون  املنخفـضة  ستية اللوج والوسائل النقل وسائل

 النقـل  وسـائل  تـشجيع  )د( ؛الكربـون  منخفـضة  للنقـل  وتكنولوجيا أساسيةهياكل   تطوير )ج(
 ونظــم للمــشاة، فيهــا األولويــة تكــون منــاطق ختــصيص طريــق عــن اإلنــسان بطاقــة تعمــل الــيت

 يف التكامـل  حتقيـق  )هــ ( ؛العـام  النقـل  وسـائل  علـى  مقـصورة  ومنـاطق  الدراجات، يف للتشارك
 وتقــوم  كــبرية اجهــود أيــضا كوريــا مجهوريــة  وتبــذل .النقــل وختطــيط األراضــي اســتخدام

 الطـرق  علـى  القائمـة  النقـل  وسـائل  مـن  النقـل  وسـائل  يف نقلة حتقيق صوب كبرية باستثمارات
  .األخضر النمو حتقيق أجل من احلديدية السكك على القائمة تلك إىل
 خـارج  للنقـل  خـدمات  وتقـدمي  إلنـشاء  مـؤخرا  تايلنـد  بذلتـها  اليت اجلهود من وبالرغم  - ٣٤

 يف الركـاب  نقـل  نظـام  يـزال  ال ،)تـرين  سـكاي ( اهلـوائي  قطـار الو تـرو امل نظـم  قبيـل  من الطرق
 يزيـد  مـا ( واحلـافالت  الناريـة،  والدراجات ،اخلاصة السيارات على كبري بشكل يعتمد بانكوك
 جــودة مــن تنــتقص خطــرية، مــشكلة الطريــق جانــب علــى التلــوث وميثــل ).املائــة يف ٩٠ علــى
 غـازات  انبعاثـات  حجـم  ثلـث  يف أيـضا  مبجملـه  النقـل  قطـاع  وأسهم .الناس يعيشها اليت احلياة
متعـددة   اسـتراتيجية  تايلنـد  تنتهج املسائل،تلك   معاجلة أجل ومن .تايلند يفتباس احلراري   االح

ــشعب  ــل جمــال يفال ــق عــن النق ــل )أ( :طري ــاس حتوي ــسيارات اســتخدام مــن الن  إىل اخلاصــة ال
 نظـام  تطـوير  قبيـل  مـن  العـام،  النقـل  خـدمات  حتـسني  طريـق  عـن  العـام  النقـل وسـائل    استخدام
 ،)تــرين ســكاي( اهلــوائي القطــار/تــروامل نظــام وتوســيع بــانكوك، يف التباحلــاف الــسريع للنقــل

 املركبــات انبعاثــات معــايري تــشديد )ب( املــدن؛ بــني فيمــا يــةاحلديد كالــسك أشــرطة وازدواج
 النظيفـة  الوقود أنواع استخدام على التشجيع )ج( املركبات؛ وصيانة فحص عمليات وحتسني

ــائي؛ يزيلوالــد املــضغوط الطبيعــي الغــاز قبيــل مــن ــة غــري النقــل وســائل تعزيــز )د( األحي  اآللي
 ختطـيط  حتـسني  )هــ ( ؛)للـدراجات  وأمـاكن وقـوف      ممـرات  تـوفري  طريـق  عن املثال سبيل على(

  .متعددة بوسائل النقل بتوفري املدن
 أعقــاب يف نفــسها بنــاء إعــادة علــى تعمــل الــيت أفغانــستان، قبيــل مــن لبلــدان وبالنــسبة  - ٣٥
 عـدم  إىل هـذا  وأدى .والنقل البيئة ال األمنية للشواغل هي األوىل ألولويةا فإن عسكري، نزاع
 للنقـل  األساسـية  البنيـة  ضـعف  أدى وقد .البلد يف مالئم بشكل بيئيا املستدام النقل تدابري يذفتن

سهم جتـــزؤ يـــ أن ميكـــنو .األرواح يف بـــاآلالف خـــسائر إىل املالئمـــةأنظمـــة املـــرور  وغيـــاب
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 باحلوكمـة  تتعلـق  خطـرية  مـسائل التنفيذية يف إثـارة      والوكاالت لوزاراتا بني فيما املسؤوليات
ــان، قبيــل مــن األخــرى الــساحلية غــري للبلــدان وبالنــسبة .النقــل قطــاع يف ــة بوت  الو ومجهوري

 خمتلفـة  مـسائل  مثـة  منخفضة، املركبات امتالك معدالت أن فمع ومنغوليا، الشعبية، الدميقراطية
ــق ــل طــاعبق باالســتدامة مرتبطــة  تتعل ــن .النق ــاء أجــل وم ــد بالطلــب الوف ــى املتزاي ــل، عل  التنق

ــان تستكــشف ــة وســائل إعــداد بوت ــضائعشــحن و الركــاب لنقــل بديل ــل مــن الب  شــبكات قبي
ــسكك ــة، ال ــرق احلديدي ــال وط ــات أو احلب ــة العرب ــى املعلق ــ عل ــاطق يف بالتاك  احلــساسة املن
 الطـرق  إنـشاء  علـى  املترتـب  األثر يلتقل أجل من السياحية واملقاصد النائية واملناطق إيكولوجيا

 خطتـها  وتتناول اإلعداد طور يف هي ٢٠٤٠ عام يف للنقل بوتانرؤية   وخطة .األدىن احلد إىل
 حبيـث   لـديها  احلـضري  النقـل  خـدمات  توسـيع  جـدوى  دراسة نطاق العاشرة اخلمسية وبراجمها
 املائيـة،  والطـرق  احلبـال  رقطـ  قبيل من البديلة النقل ووسائل للبيئة املراعية النقل وسائليشمل  
  .الذكية النقل ونظم
 لـديها كـان    حيـث  ،اآلليـة  املركبـات  عـدد  يف الزيـادة  اسـتمرار  مـسألة  منغوليـا  وتواجه  - ٣٦
 وتتجـاوز  .مـستوردة  ركـاب  سـيارات  ومعظمهـا  ،٢٠٠٩ عام يف مركبة ٢٢٤ ٠٠٠ يناهز ما

 نوعيـة  معـايري  الكربـون  ديأكس وأول النيتروجني أكسيد وثاين الكربيت أكسيد ثاين مستويات
 جـرى  وقد .اآللية املركبات استخدام اهلواء لتلوث الرئيسية املصادر ومن بتار، أوالن يف اهلواء
 الوطنيـة،  النقـل  واسـتراتيجية  الوطنيـة  اإلمنائيـة  االستراتيجية قبيل من األجل طويلة خطط وضع

 أيـضا  جهـود  بـذل  وجـرى  .املـستقبلي  االجتـاه  علـى  اإلشـراف  أجـل  من للطرقاملخطط العام   و
 قبيـل  مـن  نظافـة  األكثـر  الوقـود  أنـواع  تـشجيع ول اهلواء بنوعية املتعلقة واللوائح القوانني لتعديل
 األجــرة وسـيارات  )ســنة ١٢( القدميـة  الــسيارات وختريـد  األحيــائي، لواإليثـانو  الطبيعــي الغـاز 

  ).سنوات ١٠(
اجلمــاعي  العــام النقــل نظــام ســيعلتو ســبيلها يف والــصني اهلنــد قبيــل مــن بلــدان وهنــاك  - ٣٧
 االحتياجـات  تقـدر  الثغـرات، سـد   و احلـضري  للنقـل  األساسـية  البنيـة  حتـسني  أجـل  ومن .لديها
ــن ــد يف االســـتثمارات مـ ــون ٣٠ مببلـــغ اهلنـ ــسية خطتـــها يف دوالر بليـ   عـــشرة احلاديـــة اخلمـ

 وتـشمل  .القادمـة  العـشرين  الـسنوات  مـدى  على دوالر بليون ٩٧ وحوايل )٢٠١٢-٢٠٠٧(
ــد اســتجابة ــاطق احلــضرية   النقــل علــى للطلــب اهلن ــاخ، وتغــرييف املن  أخــرى، أمــور ضــمن املن
ــتها ــة سياس ــ ؛)٢٠٠٦( احلــضري للنقــل الوطني ــرو جــواهراللشروع وم ــوطين هن  للتجديــد ال
 مـن  هبـا  يتـصل  ومـا  والقطـارات  للحـافالت  القطاعي باإلصالح مرتبط ارماستث ووه ،احلضري

ــة ــةالو العمــل وخطــة أساســية؛ بني ــشأن طني ــاخ؛ تغــري ب ــ املن ــوطينشروع وامل ــق ب ال ــلاملتعل  املوئ
 وقـود  وحتويـل  ملوثـة؛  مـادة  ةعـشر  يتثنال بالنسبة احمليط اهلواء لنوعية الوطنية واملعايري املستدام؛
 إطـار  ويف .الرابعـة  هبـارات  مرحلـة  إىل االنبعاثـات  ملعـايري  الثالثـة  هبـارات  مرحلـة  مـن  السيارات



E/CN.17/2011/18
 

20 11-20904 
 

 اكيلـومتر  ٤٣٧ باحلـافالت  الـسريع  النقـل  نظم مشاريع تغطي ،رومشروع جواهرالل هن    مهمة
 الوقـت،  نفـس  ويف .دوالر مليـون  ١,٠٨٥ تبلغ كلية بتكلفة رئيسية مدن لعشر خمصصة هيو

 جممــوعهم ويبلــغ يــوم، كــل شــخص ماليــني ٧ تنقــل الــيت اهلنديــة، احلديديــة الــسكك تــضطلع
 االعتبـــارات علـــى التركيـــز مـــع اإلقليمـــي التوصـــيل بأعمـــال العـــام، يف شـــخص بليـــون ٢,٦

ــرائحالـــربط بـــني و االتـــساع يف الـــشبكة وتـــستمر االقتـــصادية،و االجتماعيـــة ــبرية شـ  مـــن كـ
  .اهلند سكان
 الـــصني تقـــوم والوقـــود، املركبـــات انبعاثـــات معـــايري تـــشديد صـــوب التحـــرك ومـــع  - ٣٨

 شـبكة ة  خطـ  مـشاريع  تـشمل  املثـال،  سـبيل  فعلـى  .اجلمـاعي  النقـل  نظـم  يف كبرية باستثمارات
 احلديـدة  الـسكك  مـن  كيلـومتر  ١١٠ ٠٠٠ والطويـل  املتوسـط  األجـل  علـى  احلديدية السكك
 وصـممت  .٢٠١٢ عـام  حبلـول  الـسريعة  اخلطوط من كيلومتر ١٣ ٠٠٠زيد عن   ي وما العاملة
 طاقــةب الركــاب لنقــل مالئمــةو ســريعةممــرات  إقامــة بغيــة الــصينية الــسريعة القطــارات شــبكة

 البــضائع،شــحن  وعــن الركــاب نقــل عــن النــاجم املــرور بــني الفــصل قوحتقيــ كــبرية اســتيعابية
 لتكــون الغــرب إىل الــشرق مــنممــرات  وأربعــة اجلنــوب إىل الــشمال مــنممــرات  أربعــة إنــشاءب

  .للشبكة الفقري العمود
 القطريــة الفرعيــة اجللــسات نعــ نــشأت الــيت والتوصــيات املالحظــات بعــض وتتــضمن  - ٣٩
 فـرض  ذلـك  يف مبـا  اخلاصـة،  السيارات استخدام لتقييدصارمة   ابريتداختاذ   ضرورة )أ( :يلي ما

 رســوم وفــرض الــسيارات،رســوم مواقــف  وزيــادة الطــرق، وتــسعري الوقــود، علــى الــضرائب
ــاق ــروري، االختن ــاطقإجيــاد و امل ــة من ــات، قليل ــل االنبعاث ــدعم وتقلي ــايل  ال ــدمامل ــةإىل ا املق  لبني
 تـدابري  خمتلف عن املتولدة اإلضافية اإليرادات تتيح أن ميكن )ب( للسيارات؛ املراعية األساسية

 تعزيـز  أجـل  مـن  للتمويـل  جيـدة  مـصادر  ،أعـاله  املـذكور  النحـو  علـى  النقـل  على الطلب إدارة
 أن ينبغـي  )ج( ؛اآلليـة  غـري للنقـل بالوسـائل      األساسـية  البنيـة  ذلـك  يف مبـا  العـام،  النقل خدمات
 اســتراتيجيات علــى تؤكــد أن اخلــصوص، وجــه وعلــى مشــوال، أكثــر هنــج علــى البلــدان تركــز

 جهـــود بـــذل ينبغــي  )د( ؛“التحـــسني” اســـتراتيجيات مــن  بـــدال “التحـــول” و “التجنــب ”
 علــى األســاس خــط معلومــات تعزيــز أجــل مــن النقــل بــشأن موثوقــة بيانــات علــى للحــصول
 اةمراعـ  ينبغـي  األحيـائي،  الوقـود  تطـوير  بـرامج  يف النظـر  عنـد  )هــ ( والـوطين؛  احمللي الصعيدين
  .الغذائي األمن ذلك يف مبا حبرص، الكلية االستدامة

 يف املـسامهة  املـواد  أقـوى  ثالـث  أو ثـاين  هـو  سـود األ الكربون أن إىل التقديرات وتشري  - ٤٠
ــالنظر .الكربــون أكــسيد ثــاين بعــد العــاملي االحتــرار املــسامهة املمكنــة  أن حقيقــة إىل أيــضا وب

 مـن  رثـ أك )سـنة  ٢٠( مـرة  ٣ ٠٠٠-٢ ٠٠٠ حـوايل  هي العاملي االحترارللكربون األسود يف    
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ــاينمــسامهة  ــون أكــسيد ث ــون األســود   مــصدر أكــرب ثالــث هــو النقــل قطــاع وأن الكرب للكرب
 إىل سـيؤدي  النقـل  قطـاع  يف سـود األ الكربون ختفيض أن اقترح فقد آسيا، يف بالطاقةصلة   ذو

 الـدول  فيهـا  تنظـر  أن ميكن اليت اخلياراتمن بني   و .قصرية فترة غضون يف فورية مناخية فوائد
 إطــار يف النقــل وســائلالناشــئة عــن  ســوداأل الكربــون انبعاثــات علــى الرقابــة فــرض اآلســيوية

  .بيئيا املستدام النقل استراتيجيات
 التكنولوجيـا  يف تطـورات  يـستتبعها  اهلـواء  نوعيـة  معـايري  أن مالحظـة  أيـضا  املهـم  ومن  - ٤١
 سيـستغرق  أنـه  إال فعـاال،  أمـرا  املركبـات  انبعاثـات  علـى  معايري فرض وميثل .األسواقدخول  و

 الوقــود نوعيــة معــايري حتديــد أمــا .املركبــات خمــزون جتديــد أجــل مــن نــسبيا طويلــة زمنيــة فتــرة
 واملاليــة الــضريبية للــصكوك ولــيس .أســرعفــسيحقق نتــائج  ،بديلــة وقــود أنــواع واســتحداث

ــأثري إال ــى ضــئيل ت ــل .النقــل حجــم عل ــة اإلعــالم وميث ــا وتوعي ــورا روجلمه ــسية أم  إلدراك رئي
 ومـن  الكربـون؛  أكـسيد  ثاين انبعاثات خلفض إمكانية أكرب على التنقل إدارة وتنطوي .النجاح

 الوسـائل  جتـاه النقـل    وسـائل  يف والتحـول  ،التـنقالت  جتنـب  علـى  التركيـز  ينـصب  أن ينبغي مث،
  .النقل وسائل لدى احلمل عامل وزيادة أثرا، األقل
 اجهــود النمــو، واملتقدمــة الناميــة البلــدان ذلــك يف مبــا البلــدان، مــن الكــثريبــذل وت  - ٤٢

 الكـثري  مثـة  واحـد،  خيـار  علـى  االقتـصار  مـن  وبدال .االنبعاثات منخفضة مركبات الستحداث
 طريـق  عـن  الـسامة  االنبعاثات تقليل وميكن .احمللية الظروف حسب املتاحة املختلفة البدائل من

 الــسائل الوقــود وحتــسني واملرشــحات، احلفــازة العوامــل سنيوحتــ التقليديــة، احملركــات حتــسني
 إىل التوصــل أجــل ومــن .الكهربائيــة واملركبــات الغــازي الوقــود بــأنواع واالســتعانة التقليــدي،

 بأسـرها  الوقـود  حيـاة  لـدورة  شـامل  حتليـل  إجـراء  املفيـد  مـن  سـيكون  املمكنة، اخليارات أفضل
 ملختلـف  -واإلنتاج والتوزيع واالستهالك     صادر،امل مناالستخراج   - “العجلة إىل البئر من”

 تكـون  أن وميكـن  .منـها  لكـل  الكلـي  األثـر  بني املنهجية املقارنة أجل من وذلك ،الوقود أنواع
ــواع  علــى قــادرة جلعلــها الــسوق يف بالــدعم مــشمولة االنبعاثــات نخفــضةامل البديلــة الوقــود أن
  .املستهلكني جانب من بالطلب والوفاء املنافسة

  
  بيئيا املستدام لنقلا داءأل مؤشرات إىل احلاجة  - ادساس 

 فهـــم النقـــل جمـــال يف املـــصلحة أصـــحاب ملختلـــف عـــام بـــشكل اإلحـــصاءات تتـــيح  - ٤٣
 لقيـاس  مـصممة  إحـصاءات  هـي  األداء ومؤشـرات  النقـل،  قطـاع  تطـوير  يف السائدة االجتاهات

 املـستدام  للنقـل  قتـصادية اال األهـداف  تتضمن وقد .املستدام النقل أهداف حتقيق صوب التقدم
 الربيـة،  الطـرق  يف الوفـورات  وحتقيـق  االختناقـات،  وتقليـل  الوصول، وإمكانية التنقل، من  كال

 وحفـظ  املـستهلكني،  لدى الوفورات وحتقيق السيارات،مواقف   تكاليف يف الوفورات وحتقيق
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 تتــضمن وقــد .كذلــ إىل ومــا الــضريبية، واألعبــاء االقتــصادية، والتنميــة واإلنتاجيــة الطاقــة،
ــة األهـــداف ــة، ،اإلنـــصاف االجتماعيـ ــة والعدالـ ــة، حتمـــل وإمكانيـ  اإلنـــسان، وصـــحة التكلفـ
ــي، والتماســك ــة اجملتمع ــى التــراث   واحملافظ ــايف،عل ــة الثق ــيش وقابلي ــي، الع  ومــشاركة اجملتمع
 املنـاخ،  ومحايـة  التلـوث،  تقليـل  البيئيـة  األهـداف  تـشمل  فقـد  ،وباملثل .ذلك إىل وما اجلمهور،

  .ذلك إىل وما اجلمالية، والنواحي املوئل، على حلفاظوا
 شـاغال  البيانـات  نوعيـة  مـسألة  متثـل  األهـداف،  هـذه  إطـار  يف التقـدم  قيـاس  أجل ومن  - ٤٤

ــسيا ــسألة هــذه وتكــون .رئي ــا امل ــة بعوامــل رهن ــشفافية الدق ــشمول وال ــواتر وال ــساق والت  واالت
 مكتملـة  غـري  تكـون  مـا  كـثريا  أهنـا  بالنقـل  ةاملتعلقـ  اإلحـصاءات  يف الرئيـسية  واملشكلة .التوافرو
 إىل يـؤدي  ممـا  للعينـة،  مالئـم  غري حجم على أومالئمة   غري وسائل على قائمة وأ دقيقة غري وأ
 الـيت  تلـك  حساب على قياسها يسهل اليت اآلثار إىل منحازة بالنقل املتعلقة القرارات تكون أن

 هـذه  املوثوقـة  وغـري  املكتملـة  غـري  النقل بيانات حتسني عاجل حنو على وينبغي .قياسها يصعب
 والتطــوير التخطــيط أجــل مــن أساســية موثوقــة بيانــات إىل املــستندة األداء مؤشــرات ألن نظــرا

 املـشاكل  تعريـف  كيفيـة  علـى  اكـبري  تـأثريا  املـستخدمة  املؤشـرات  حتديـد  ويـؤثر  .للنقل اجليدين
 ومـن  الـسيارات  حركـة  أحـوال  كـس تع أن إىل للنقـل  التقليدية املؤشرات ومتيل .احللول وتقييم

أوســع نطاقــا  مؤشــرات جمموعــة وجــود االسـتدامة  وتتطلــب .الــسيارات حتــسني تــدعم فهـي  مث
 إرسـاء  فـإن  مث، ومـن  .إضـافية  اوآثـار  وسائل وتدرس ،التنقل من بدال الوصول إمكانية تعكس
  .املستدام النقل ختطيط أجل من أساسي أمر هو النقل بيانات لنوعية شاملة معايري

  
 اإلقليميـة و احلـضرية  احلديديـة  الـسكك  وتطوير باحلافالت السريع النقل  - سابعا  

  بيئيا املستدام النقل أهداف حتقيق أجل من
 بــاملترو باملقارنــة تكلفــة العــام النقــل خيــارات قــلأ أحــد هــو باحلــافالت الــسريع النقــل  - ٤٥
 أنـه  وهـو  باحلـافالت  السريع النقل على التشجيع يعترض عائق مثة أن إال .احلديدية السكك أو
 بــاملترو يعرالــس النقــللقــاه ي الــذي بالقــدر تقــديرا لــدى املــسؤولني إدراكــه أو صــورتهتلقــى  ال

 الطريـق  حيـز  علـى  اخلاصـة  الـسيارات  مـع  يتنـافس  النظـام  هـذا  ألن ونظـرا  .احلديدية والسكك
 مزايـاه  عـن  رالنظـ  بغـض  واسـع  نطـاق  علـى  عليـه  التـشجيع  صـعب األ فمـن  املتـرو،  مع باملقارنة
ــدة ــرو، مقابــل يف العدي ــة التكلفــة، حيــث مــن الكفــاءة ذلــك يف مبــا املت  لتغــيرياتإزاء ا واملرون
 مـن  بعـض إن  فـ  ،اجلوانـب  هـذه  من وبالرغم .بكثري أقل وقتا يستغرقإنشاؤه   وكون املستقبلة،

ــستوى    ــة امل ــات التطــوير العاملي ــل جمــال يفعملي ــسريع النق ــيت باحلــافالت ال ــي يف نفــذت ال  اآس
 خيـارا  باعتبـاره  النظـام  هـذا  إىل النقـل  وسـلطات  الـسياسات  صانعي انتباهأسهمت يف استرعاء    

 بـدعم  أبـاد  أمحـد  مدينـة  وجنحـت  .التكلفـة  حيـث  مـن  بالفعالية ويتسم اجلودة عايل العام للنقل
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 يـستوعب  اهلند يف باحلافالت السريع للنقل متكامل نظام أول تنفيذ يف قوية، سياسية قيادة من
 باحلـافالت،  الـسريع  للنقـل  مسار أول أيضا مؤخرا بانكوك وافتتحت .يايوم راكب ٥٦ ٠٠٠
 وأنـشأت  .)تـرين  سـكاي ( اهلوائيـة  لقطـارات ل قائمـة  حمطـة  مـع  جيـد  بـشكل  ماديـا  مدمج وهو
 أعـداد  مـستويات  )جتـاوز  أو( حاليـا  بلـغ  باحلـافالت  الـسريع  للنقـل  نظامـا  أيـضا  غوانغزو مدينة
بـني   تحويـل ال عمليـات  ذلـك  يـشمل  ال( راكـب  ٨٠٠ ٠٠٠ يوميـا  ينقـل  حيث املترو، ركاب

 مـن  خـط  أي مـن  أكثـر  وذلـك  ،)باحلافالت السريع النقل حمطات داخل جمانية وهي اخلطوط،
 يف واحـد  اجتـاه  يف الـساعة  يف راكب ٢٧ ٠٠٠ حاليا النظام وينقل .غوانغزو يف املترو خطوط
 الــصيين الــرب يف مــن نظــم املتــرو  عــدد ركــاب أييفــوق مــا وهــو الــصباحية، الــذروة ســاعات
ــسي ــن ٢ اخلــط خبــالف الرئي ــرو م ــيجني مت ــام واســتحدث .ب ــشارك نظ ــدراجات يف للت  يف ال
 دراجـة  ٥ ٠٠٠ حاليـا  ويـشمل  باحلـافالت  السريع النقل حمطات مع إدماجه ومت يونيه/حزيران

جيـاد  إ قـرر امل ومـن  باحلـافالت،  الـسريع  النقل رمم امتداد على معظمها حمطة، ١٠٠ من أكثر يف
 اآلسـيوية  الرياضـية  األلعـاب  ةدور موعد حلول قبل دراجة ١ ٥٠٠ و حمطة ٣٠٠ عن يزيد ما
 الـسريع  النقـل  نظـم  أحـد  أيضا هو إندونيسيا يف ترانسجاكارتا ونظام .نوفمرب/الثاين تشرين يف

 سيناتالتحـ  مـن  املزيـد  يتطلـب  أنـه  مـن  بـالرغم  ،يـة اإلقليم املنطقة يف تنفيذها مت اليت باحلافالت
ــرا ــديات لوجــود نظ ــن تع ــات م ــى األخــرى املركب ــصورة املمــرات عل ــى املق  يف احلــافالت عل
 واسـتحدثت  .أطـول  وقتـا  يـستغرق  املـضغوط  الطبيعـي  الغـاز  مـن  بالوقود التزود وألن ،الطريق
 مـن املمـرات    سـرعة  متوسـط  زيـادة إىل   أدى باحلـافالت  الـسريع  للنقل فعاال نظاما أيضا سيول
 يف ٢٥ بنـسبة  املروريـة  احلـوادث  أعداد ختفيضإىل   كذلك وأدى ساعة،/تركيلوم ٣٠ إىل ١٠
ــة ــ ومت .املائ ــة مــع إدماجــه جيــب باحلــافالت الــسريع النقــل نظــام ختطــيط أناالســتنتاج ب  التنمي

 .املرجـوة  النتـائج  حتقيـق  أجـل  مـن  الطويـل  األجـل  على األراضي استخدام وسياسات احلضرية
 احلـافالت،  علـى  الضرائب ترشيد أجل من املالية ياساتالس تدخالت متثل ذلك، على وعالوة
 الكــبرية احلــضرية املنــاطق يف للنقــل ســلطات إنــشاء وكــذلك مالئــم، اســتثماري إطــار ووضــع
 تقـدمي  مـسائل  وتعتـرب  .التنفيـذ  يف النجـاح  أجـل  من الزمة أمورا كافية، صالحيات ذات تكون

 وهتيئـة  ة،يوسـط  مركزيـة  وحمطـات  الطريـق  وسـط  يف ممـرات  وختصيص املالئمة،الرفد   خدمات
 مـسائل  جانـب  إىل التـصميم،  يف مدجمـة  تكـون  والـدراجات  للمـشاة  اجلـودة  عاليـة  أساسية بنية

  .باحلافالت السريع النقل نظام جناح حتدد مهمة عوامل أخرى،
حتقيــق  يف فريــد بــدور احلديديــة الــسكك علــى قــائمال لنقــلا مانظــ ضطلعيــ أن وميكــن  - ٤٦

 وسـرعة  الـنظم  هلـذه  العاليـة  االسـتيعابية  للقـدرة  ونظـرا  .بيئيـا  املـستدام  النقـل  أهداف من الكثري
 علـى  قائمـة  للنقـل  نظـم بتطـوير    تنافـسي  بـشكل  اآلسـيوية  البلـدان  مـن  الكـثري  قامـت  حركتها،
ــى .احلديديـــة الـــسكك ــت املثـــال، ســـبيل فعلـ ــام بتنفيـــذ بـــانكوك قامـ  اهلـــوائي قطـــارال نظـ
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 .اجلـودة  عاليـة  العـام  للنقـل  خدمـة  تـوفري  أجـل  مـن  الـسريع  العام النقل وبرنامج )ترين سكاي(
 بليـون  ٢,٦ لــ  اخلدمـة  تـيح لت احلديديـة  الـسكك  من كلم ٦٤ ٠٠٠ عن يزيد ما اهلندنشأت  وأ

 حتقيــق أجــل مــن الريفيــة املنــاطق يــشمل كــي اتاخلــدم تقــدمي نطــاق توســعلو ســنويا شــخص
 يف احلديديـة  الـسكك  اتخـدم  دور يقتـصر  وال .اخلـدمات  مـن  واسـعة  طائفة بواسطة   املساواة
 خــدمات تقــدمي طريــق عــن الثغــرات ســد علــى وإمنــا ،فحــسب املــسافات تقريــب علــى اهلنــد

 أن أيـضا  اليابـان  وحتـاول  .النظـامي  غـري  القطـاع يف   والعمـال  والنساء للفقراء خصيصا مصممة
 الــسككاســتخدام  إىل الطــرق اســتخدام مــن والبــضائع الركــاب مــن املزيــد حتــول علــى حتــث
ــة،احل ــات تطــوير كــذلك حتــاولو ديدي ــدة تكنولوجي ــن جدي ــادة أجــل م ــاءة زي  اتخــدم كف

 مــن التحــول” سياســة بتنفيــذ كوريــا مجهوريــة وتقــوم .الطاقــة حيــث مــن احلديديــة الــسكك
 ختفـــيض ”املعنونـــة اجلديـــدة الوطنيـــة الرؤيـــة تـــدعمها الـــيت “احلديديـــة الـــسكك إىل الطريـــق
 وأقـل  وراحـة  أمانـا  أكثـر  احلديدية بالسكك لنقلا جعل أجل من ،“األخضر النموو الكربون،
 احلديديـة  الـسكك  يف خمةضـ  اسـتثمارات مـن خـالل القيـام ب       وذلك استخداما، وأسهل تكلفة
ــادة هبــدف ــسكك حــصة زي ــة ال ــة االســتثمارات مــن احلديدي ــة الرأمسالي ــة االجتماعي  مــن العام
  .٢٠٢٠ عام حبلول املائة يف ٥٠ إىل املائة يف ٢٩,٣
 املتوقـع  فمـن  مـؤخرا،  شـهدهتا  الـيت  الـسريعة  التنميـة  مـع  فباالقتران الصني، حالة يفأما    - ٤٧

 عــام حبلــول كيلــومتر ١١٠ ٠٠٠ عــن يزيــد مــا لتبلــغ العاملــة احلديديــة الــسكك طــول زيــادة
 ســريعةممــرات  إنــشاء بغيــة بالــصني عةيالــسر احلديديــة الــسكك شــبكة صــممت وقــد .٢٠١٢
 العاملـة  عةيالـسر  احلديديـة  الـسكك  طـول  وبلـغ  .كـبرية  ةاسـتيعابي  بطاقة الركاب لنقل ومالئمة
 أدت فقـد  ،األقـاليم  داخـل  التجارة يف املستمرة الزيادة مع جنب إىل وجنبا .اكيلومتر ٦ ٩٢٠

 باملناقـشة  اإلسـراع  إىليف املنطقـة اإلقليميـة       املوجـودة  هـذه  املوسـعة  احلديديـة  السكك شبكات
 النقـل ممـرات    تـشكل  أن وميكـن  .احلـدود عـرب    اإلقليميـة  احلديـدة  الـسكك  شبكاتربط   بشأن

 تتــسم الوســائلاملتعـدد   للنقــل نظـم  إعــداد أجـل  مــن اإلقليميـة  للمنطقــة فرصـا املتعـدد الوســائل  
 العـاملي  االقتصادي الوضع على واحلفاظ بالكفاءة، تتسم لوجستية صناعات وتطوير بالكفاءة،
نظـر إىل النجـاح الـذي        أنـه  إال .تـصادي االق االزدهـار  مثـار  توزيـع  وختامـا،  ،اإلقليمية للمنطقة

 الـسريع  النقـل  نظـام  أن جليـا  يتـضح  غـوانغزو  يف باحلـافالت  الـسريع  النقـل  نظـام حققه مؤخرا   
 خـدمات  قـدر  بـنفس  الركـاب  من استيعابية طاقة حتمل ميكنه جيدا املخطط الشامل باحلافالت
 ففيمـا  مث، ومـن  .أقـصر  نيـة زم فتـرة  ويف أقـل  رأمساليـة  باسـتثمارات  القيـام  مع احلديدية السكك
ــة   نظــام بتطــوير يتعلــق ــار ينبغــي ،النقــل اجلمــاعي يف مراكــز املــدن الداخلي ــسريع النقــل اعتب  ال

  .املوارد على قيود توجد حيثما احلديدية السكك على القائم لنقلا عن بديال باحلافالت
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  العدالة االجتماعية يف إطار النقل املستدام بيئياً  -ثامناً   
باشـرة،  املقتـصادية   االهـداف   األبختطيط النقل وتنميتـه بقـدر أقـل         أن ُتوجَّه عملية     يلزم  - ٤٨

جتماعية من قبيل العمل والتعليم واحتياجـات األسـرة ومـا إىل ذلـك،              االنشطة  األبوبقدر أكرب   
ألسـر املعيـشية    وتنـوع ا   املتعلقـة بالنقـل للرجـال والنـساء،           املختلفـة  م والقي املتطلباتاستناداً إىل   

ــصادياً اجت ــاً واقت ــع أن يعــيش  . ماعي ــاطق    ٦٠ومــن املتوق ــسكان يف آســيا يف من ــة مــن ال  يف املائ
، “املـدن فقـراء   ”ومع تسارع معدل التحضر، سيوجد املزيـد مـن          . ٢٠٣٠حضرية حبلول عام    

.  القطـاع غـري الرمسـي ويعيـشون يف أحيـاء عــشوائية     يف يف كـثري مـن األحيـان    ينخرطـون الـذين  
توجـد   وال   “ التنقـل  القـدرة علـى   تـدين   ”مـن   إىل حـد كـبري       املـذكورون  املدنيعاين فقراء   كما  

. ، مثل السري علـى األقـدام وركـوب الـدراجات          ةخيارات أمامهم سوى وسائل النقل غري اآللي      
، فـإن هـذه الوسـائل       ةعلـى وسـائل النقـل غـري اآلليـ         املـدن    الكثري مـن فقـراء       بينما يعتمد بيد أنه   
قضية هامشية أكثـر منـها      واعتبارها  قل، وكثرياً ما يتم جتاهلها      وسط نظم الن  يف   “اليتيم”مبثابة  

 وسـائل   يف بشكل جيـد   ةويف أغلب األحيان، مل ُتدرج وسائل النقل غري اآللي        . ضرورة أساسية 
ويلـزم تـوفري مرافـق للمـشاة عاليـة          . النقل العام، مما أدى إىل خسارة عدد من الركاب احملتملني         

 عوائـق، والتقاطعـات املـزودة بإشـارات        ا ال تتخللـه   ة الـيت  مناآل ةعتسامل املماشياجلودة من قبيل    
مروريــة، وذلــك جلميــع الــسكان مبــن فــيهم األطفــال والنــساء وكبــار الــسن واألشــخاص ذوي 

ويلـزم أيـضاً زيـادة      . اإلعاقة، مـن أجـل إتاحـة إمكانيـة الوصـول اآلمـن إىل وسـائل النقـل العـام                   
جات يف احلــافالت والقطــارات، وتــوفري أمــاكن  الــدراحبمــلإدمــاج الــدراجات، مثــل الــسماح 

جات، واسـتحداث العمـل بنظـام       ا إليقاف الدراجات، وإنشاء مراكز لتجمع الـدر       ومرحيةآمنة  
باســتخدام مركبــة آليــة بالــسري علــى األقــدام التنقــل واالستعاضــة عــن . الــدراجاتالتــشارك يف 

قدمة النمـو والبلـدان الناميـة علـى          جلميع األطراف يف البلدان املت      مربحٌ بركوب دراجة خيارٌ   أو
 اجلميلـة املنظـر   للمشاة أو راكيب الدراجات احلـق يف الطـرق املباشـرة         يكونوينبغي أن   . السواء

وعـالوة علـى    . واآلمنة من أجل حتقيق درجـة عاليـة مـن املـساواة االجتماعيـة يف حيـز الـشارع                  
ل األطفـال والطلبـة والنـساء       لركاب، مثـ  من ا  الفئات املختلفة  خلرباتذلك، ينبغي إجراء مسح     

 عنــد ختطــيط نظــم النقــل يف اخلــرباتوكبــار الــسن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومراعــاة هــذه  
  . وحتديثهااملناطق احلضرية

  
  االقتصاد يف استهالك الوقود ألغراض أمن الطاقة الوطين  -تاسعا   

تهالك الوقـود يف كـثري       آخر يواجه آسيا هو االفتقار إىل معايري لالقتصاد يف اسـ           مثة حتدٍ   - ٤٩
 وقــد اقترحــت قلــة مــن البلــدان مثــل تايلنــد معــايري لالقتــصاد يف اســتهالك الوقــود .مــن البلــدان

ميكــن لوضــع مثــل هــذه املعــايري أن يــساعد بــشكل    و.لبلــدان رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا 
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لالقتـصاد يف   ووفقاً لتقرير مشترك وضعته املبادرة العامليـة        . ملحوظ يف تعزيز أمن الطاقة الوطين     
استهالك الوقود التابعة لربنامج األمـم املتحـدة للبيئـة ومبـادرة اهلـواء النقـي يف املـدن اآلسـيوية،                     
تشري التقديرات إىل أنه ميكن حتقيق وفورات كبرية يف الوقود عن طريق وضع معـايري مـشتركة               

ت احملققـة يف الفتـرة      فعلى سبيل املثـال، ميكـن للوفـورا       . لالقتصاد يف استهالك الوقود يف املنطقة     
للمركبـات الثقيلـة واملركبـات اخلفيفـة الـيت ختـضع ملعـايري              بالنـسبة    ٢٠٣٥ إىل   ٢٠١٢من عام   

 بليـون   ١٣٤  بليون لتر من وقود الـديزل، و       ٤٤٦االقتصاد يف استهالك الوقود أن تبلغ حوايل        
ســتهالك  بليــون دوالر مـن اخنفــاض ا ٣١٨ أو مبعــىن آخـر، وفــورات قـدرها   -لتـر مــن الـبرتين   
ــديزل و  ــود ال ــبرتين   ٩٨ وق ــون دوالر مــن اخنفــاض اســتهالك ال ــسفر ذلــك عــن   .  بلي كمــا سي

وال تلقى الـسياسات    . اخنفاض ملحوظ يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري وملوثات اهلواء        
والتدابري احلالية لالقتصاد يف استهالك الوقود االهتمـام الكـايف مقارنـة مبواضـيع مـصادر الوقـود        

وجيــب دراســة االقتــصاد يف . لــة وإدارة االنبعاثــات يف جــدول أعمــال احلكومــات يف آســياالبدي
وباإلضـافة إىل   . استهالك الوقود يف سياق القضايا األخرى املتعلقة بالوقود واملركبـات والطاقـة           

ذلك، من الضروري أن يـشترك مـصنِّعو املركبـات يف عمليـة صـنع الـسياسات، وينبغـي تنـاول               
قة بإعانات الوقـود علـى التـوازي مـع احملفـزات االقتـصادية علـى شـراء املزيـد مـن                      املسائل املتعل 

  .املركبات املقتصدة يف استهالك الوقود
وميكن للبلـدان اآلسـيوية أن تـستفيد اسـتفادة كاملـة مـن املبـادرة العامليـة لالقتـصاد يف                       - ٥٠

لبيانـات والتحلـيالت املتعلقـة      مجـع ا  ) أ: (استهالك الوقود، اليت تشمل أولوياهتا الرئيسية ما يلي       
باالقتــصاد يف اســتهالك الوقــود وحتليلــها وتــداوهلا، ورصــد االجتاهــات والتقــدم احملــرز صــوب    

تعزيـز ودعـم    ) ب(؛  ٢٠٥٠ يف املائة يف استهالك الوقود حبلـول عـام           ٥٠حتقيق اخنفاض نسبته    
 االقتـصاد يف    وضع سياسات وطنية لالقتصاد يف استهالك الوقود تـشجِّع علـى حتـسني مـستوى              

 ويهـدف  -أو بيعهـا داخـل البلـد    /استهالك الوقود مع الوقت للمركبات اليت جيـري إنتاجهـا و        
حتـري االتـساق    ) ج(هذا املكـون إىل فـتح البـاب أمـام املناقـشات وأنـشطة التخطـيط الوطنيـة؛                   

 التقين يف شروط التوسيم ومعايري االختبار ودورات تشغيل احملـرك لفحـص نظـام العـادم، علـى                 
تزويــد املــستهلكني وصــانعي القــرار باملعلومــات عــن اخليــارات والتكــاليف    ) د(ســبيل املثــال؛ 

واملـــوارد املتاحـــة لتحـــسني أداء أســـطول املركبـــات وتقليـــل االنبعاثـــات، عـــن طريـــق قاعـــدة   
  .عاملية بيانات

  
  البضائع املستدامشحن   –عاشراً   

ويف حـني  . النقـل الـيت يـتم جتاهلـها    ُيعّد شـحن البـضائع مـن أكثـر القطاعـات املتعلقـة ب            - ٥١
توجد جمموعة من القضايا املتصلة بقطاع شحن البضائع، بدءاً من قـضايا الـسالمة إىل التلـوث                 
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املنـاطق  وغريه من اآلثار البيئية، فقلما ُيدَرج شحن البضائع يف تصميم وختطـيط نظـم النقـل يف          
. حنات ضـالعة يف حـوادث الطـرق       وكثرياً مـا تكـون الـشا      . ويف وضع سياساهتا العامة   احلضرية  

 يف املائـة مـن جممـوع حـوادث الطـرق، مـع إهنـا                ٣٠لع الـشاحنات يف     طفعلى سبيل املثال، تـض    
ومن أجل حتـسني عمليـات شـحن        .  يف املائة من إمجايل عدد املركبات يف اهلند        ٥تشكل إال    ال

قدميـة، وضـعف    البضائع، يلزم التصدي للكـثري مـن العوائـق، ومـن بينـها أسـاطيل الـشاحنات ال                 
ويف آسـيا،   . مستويات الصيانة، وارتفاع نسبة رحالت الـشاحنات الفارغـة، واحلمولـة الزائـدة            

يغلب شحن البضائع الربي علـى القطـاع؛ وتبعـاً لـذلك، سـيكون اسـتهالك الـشاحنات لوقـود               
البـضائع مـن حيـث تلـوث اهلـواء وانبعاثـات            شـحن   الديزل هو القضية الرئيسية يف جمـال وقـود          

وتـشري التوقعـات إىل أن اسـتهالك الـشاحنات للـديزل سيتـضاعف              .  االحتباس احلراري  غازات
  . يف املائة٣٤، وستبلغ حصة آسيا ٢٠٥٠حبلول عام 

ومن أجل حتسني الكفاءة البيئية يف قطاع شـحن البـضائع، ينبغـي لـصانعي الـسياسات                   - ٥٢
املـشحونة، وختفـيض اآلثـار      تنفيذ تدابري خمتلفة لتقليل عدد الرحالت، وختفيض حجم البـضائع           

وتوجـد طرائـق    . البيئية النامجـة عـن حركـة املركبـات، وتقليـل املـسافات، وتغـيري وسـيلة النقـل                  
فعلـى سـبيل املثـال، يف       . كثرية حمتملـة لتحـسني أداء قطـاع شـحن البـضائع يف جمـال االسـتدامة                

ــشاحنات علــى االحتفــاظ بــسجل دقيــق للمــسافات الــيت      ــشجَّع ســائقو ال ــان، ُي  يقطعوهنــا الياب
ــة املطــاف علــى اســتعراض أدائهــم وحتــسني       ــساعدهم يف هناي ــود املــستخدم، ممــا ي ــة الوق وكمي

  .كفاءهتم بصفة عامة
ومن أجل التعامل مع قضايا شحن البضائع، ميكن للبلـدان اآلسـيوية أن تنظـر يف عـدة                    - ٥٣

ــل اســتراتيجية   ــس  “التجنُّــب”اســتراتيجيات مث ــل احلاجــة إىل ال ــشمل تقلي ــيت ت فر إىل احلــد ، ال
ــار        ــشتركة يف إط ــع م ــق يف مواق ــة املراف ــيني، وإقام ــاج واالســتهالك احملل ــشجيع اإلنت األدىن، وت

وميكن السـتراتيجية   . سلسلة اإلمدادات ومع املوانئ، وحتسني اللوجستيات، وإدارة احلموالت       
 أن تتــضمن اســتخدام وســائل أكثــر كفــاءة مــن حيــث اســتهالك الطاقــة، وحتــسني  “التحــوُّل”
كك احلديديـة واجملـاري املائيـة الداخليـة إىل احلـد األمثـل، وتـشغيل أنـواع مركبـات خمتلفـة              الس

 أن تتـضمن تـدابري مـن        “التحـسني ”وباملثـل، ميكـن السـتراتيجية       . تالئم احلمولة بشكل أفـضل    
، واسـتخدام طاقـة الـريح، وتطبيـق         كنولوجيةقبيل تقليل السرعة، وإدخال حتسينات تشغيلية وت      

صاد يف اسـتهالك الوقـود، وتنفيـذ قـوانني مكافحـة احلمولـة الزائـدة علـى حنـو أكثـر             معايري االقت 
صرامة، واالنتفاع من أوجه التقـدم التكنولـوجي وأدواتـه األخـرى مثـل بطاقـات حتديـد اهلويـة                

  .بالترددات الالسلكية، ونظم حتديد املوقع اجلغرايف العاملية، وبراجميات حتديد مسار املركبات
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ــة    وميكــن خلــ  - ٥٤ دمات اهلياكــل األساســية يف جمــال النقــل واللوجــستيات أن تعــزز إمكاني
وميكــن لتحــسن إمكانيــة الوصــول يف املنــاطق الريفيــة أن يــسهم يف  . الوصــول فعليــاً واقتــصادياً

حتقيــق األهـــداف اإلمنائيــة لأللفيـــة، وخيفـــض مــن انعـــدام األمــن الغـــذائي، ويـــساعد يف إدارة     
كـن لنِـَسب التكـاليف إىل الفوائـد اخلاصـة بـالطرق الريفيـة يف                فعلى سـبيل املثـال، مي     . الكوارث

ــة اجلــودة  مــرات الــصني أن تكــون أعلــى بأربعــة    وميكــن خلــدمات  . عــن مثيالهتــا للطــرق عالي
. اللوجستيات وسالسل اإلمدادات يف املناطق الريفية أن تـسهم بقـدر كـبري يف احلـد مـن الفقـر           

ة والزراعة، مثالً، إىل أن خـسائر مـا بعـد احلـصاد             وتشري تقديرات منظمة األمم املتحدة لألغذي     
 يف املائــة ١٦ إىل ٤ ويعــزى - يف املائــة مــن اإلنتــاج ٣٧  و١٠تتــراوح بــني احلبــوب حملاصــيل 

وباملثل، تفيد دراسة يف اهلنـد صـادرة        . منها إىل أوجه القصور يف خدمات النقل واللوجستيات       
 األغذية واخلضر الطازجة تتلـف يف طريقهـا إىل           يف املائة من   ٥٠عن املعهد اهلندي لإلدارة بأن      

ــسلة    . األســواق ــؤدي إىل تطــور سل  وميكــن لتحــسني اللوجــستيات وسالســل اإلمــدادات أن ي
ويوجــد .  القيمـة لفائـدة املنتجـات الريفيــة، لتـسهم بـذلك يف احلـد مـن الفقـر        األنـشطة املـضيفة  

  .اجليدة من البلدان يف املنطقة بالفعل عدد من األمثلة
ويعد النقل البحـري قـضية أخـرى مـن قـضايا قطـاع النقـل الـيت جـرى جتاهلـها نـسبياً                          - ٥٥

وينجم عن الشحن البحري آثار بيئيـة خمتلفـة،         . السطحيبسبب التركيز بقدر أكرب على النقل       
 أكـسيد الكربيـت واجلـسيمات امللوِّثـة وأكاسـيد النيتـروجني وثـاين أكـسيد                 ينمثل انبعاثـات ثـا    

ــون، واملــواد املــ   ستنفدة لطبقــة األوزون، واالنبعاثــات النامجــة عــن عمليــات اإلحــراق،      الكرب
وتصريف مياه صابورة السفن، والدهانات املـضادة لنمـو الطحالـب، وصـرف اجملـاري، وامليـاه         

وعلـى الـصعيد العـاملي، حيـرق الـشحن البحـري حـوايل              . املخلوطة بالزيوت، وخملفات البضائع   
غري املكـرر املـنخفض اجلـودة الـذي يـنجم عنـه توليـد           مليون طن سنوياً من وقود السفن        ٣٧٠

فـإن  . كميات كبرية من الكربيت والفلزات الثقيلة، مما يتسبب يف تلويث اهلـواء بـشكل خطـري               
شبهنا الشحن البحري على الصعيد العاملي ببلـد مـا، لكانـت رتبتـه اخلـامس بـني أكـرب منتجـي                      

اآلسيوية أن تدرس االسـتراتيجيات املناسـبة       ويلزم البلدان   . انبعاثات غازات االحتباس احلراري   
  .لتحسني قدرات قطاعي الشحن البحري واملوانئ على االستدامة

  
ــرة    -حــادي عــشر   ــانكوك   - ٢٠٢٠-٢٠١٠أهــداف النقــل املــستدام للفت إعــالن ب

  ٢٠٢٠ لعام
 لغرض إبداء االهتمام وااللتزام جمدداً من جانب البلـدان اآلسـيوية بتحقيـق ِعقْـد واعـد        - ٥٦

ــيا       ) ٢٠٢٠-٢٠١٠( ــل يف آس ــائل للنق ــستدامة للتوصــل إىل وس ــدابري امل ــراءات والت ــن اإلج م
، تتــوافر فيهــا مســات الــسالمة واألمــان وميــسورية  اآلخــذة يف التوســع احلــضري خبطــى ســريعة 
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التكلفة والكفاءة ومراعاة السكان والبيئة، تناقشت البلـدان املـشتركة يف املنتـدى معـاً واتفقـت                 
ــائ  ــا احلــسنة هــو  علــى إعــالن ق ــانكوك لعــام  ”م علــى النواي  أهــداف النقــل - ٢٠٢٠إعــالن ب
وبـــالنظر إىل أن جلنـــة التنميـــة املـــستدامة ). انظـــر امللحـــق (“٢٠٢٠-٢٠١٠املـــستدام للفتـــرة 

ستناقش موضوع النقل والتنمية املستدامة يف دورهتـا التاسـعة عـشرة، فقـد أِمـل املـشاركون أن                   
ة للمنتدى اإلقليمي اخلامس للنقل املـستدام بيئيـاً يف آسـيا بوصـفه         تنظر اللجنة يف الوثيقة اخلتامي    

  .أحد اإلسهامات اهلامة املقدمة من املنطقة يف ما يتعلق بقطاع النقل
 إطـاراً إرشـادياً للبلـدان       ٢٠٢٠يف مرفق إعالن بانكوك لعـام       الواردة  وتقدم املؤشرات     - ٥٧

املــستدام بيئيــاً، وللبلــدان مطلــق احلريــة يف   النقــل يــاس التقــدم احملــرز يف اســتراتيجية ألغــراض ق
  .استخدام أي من تلك املؤشرات حبسب ما تراه مناسباً

الـذي   أساسـاً هامـاً ملناقـشة التقـدم          ٢٠٢٠ومن املتوقع أن يقـدم إعـالن بـانكوك لعـام              - ٥٨
اإلقليمـي  يف جمال النقل املستدام بيئياً يف املنتديات الالحقة، ومـن بينـها املنتـدى         أحرزته البلدان   

  . ٢٠١١ديسمرب /السادس للنقل املستدام بيئياً املقرر عقده يف نيودهلي يف كانون األول
  

  الرحالت امليدانية    
مــن أجــل عــرض وشــرح حــاالت بأفــضل املمارســات والتــدابري املتبعــة يف جمــال النقــل    - ٥٩

النقــل يف تايلنــد بتنظــيم رد الطبيعيــة والبيئــة ووزارة ااملــستدام بيئيــاً يف تايلنــد، قامــت وزارة املــو
متـرو  (رحلة ميدانية مشتركة، وُعرِض على املشاركني نظام النقل اجلماعي السريع يف بانكوك             

واكتــسب املــشاركون خــربة مــن أرض الواقــع حيــث اســتقلُّوا أحــد قطــارات نظــام  ). بــانكوك
شروع النقـل   وعرضت الشركة العامة احملـدودة ملتـرو بـانكوك بالتفـصيل مـ            . النقل املُنشأ حديثاً  

  . ٢٠٢٩-٢٠١٩احلايل وكذا املخطط العام لنظام النقل اجلماعي السريع للفترة 
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  امللحق
ــام       ــانكوك لعــ ــالن بــ ــرة  - ٢٠٢٠إعــ ــستدام للفتــ ــل املــ ــداف النقــ    أهــ

 ٢٠٢٠-٢٠١٠  
أفغانـستان وإندونيـسيا وباكـستان وبـروين        (حنن املـشاركون، املمثلـون لبلـدان آسـيوية            

بوتـان وتايلنـد ومجهوريـة كوريـا ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الــشعبية       دار الـسالم وبـنغالديش و  
 والفلـبني وفييـت نـام وكمبوديـا وماليزيـا            الـشعبية  الـصني مجهوريـة   وسري النكـا وسـنغافورة و     

ــان      ــديف ومنغوليــا وميامنــار ونيبــال واهلنــد والياب ، ومنظمــات دوليــة، ووكــاالت ثنائيــة    )ومل
يـة، ومنظمـات للبحـوث، ومهنيـون خـرباء يف جمـال             ومتعددة األطراف، ومنظمات غـري حكوم     

النقل املستدام، وقد اجتمعنا يف املنتدى اإلقليمي اخلامس للنقل املستدام بيئياً يف آسـيا، املعقـود                
، لــصياغة إعــالن ٢٠١٠أغــسطس / آب٢٥ إىل ٢٣يف بــانكوك، مملكــة تايلنــد، يف الفتــرة مــن 

بداء اهتمامنـا والتزامنـا جمـدداً بتحقيـق ِعقـٍد      بغية إ،  ٢٠٢٠واعتماده، وهو إعالن بانكوك لعام      
للتوصل إىل وسائل للنقـل يف أحنـاء        املستدامة  من اإلجراءات والتدابري    ) ٢٠٢٠-٢٠١٠(واعٍد  

آسيا اآلخذة يف التوسع احلضري خبطى سريعة، تتوافر فيهـا مسـات الـسالمة واألمـان والـسرعة                  
  .ول السكان وتراعي البيئةواملوثوقية وميسورية التكلفة والكفاءة، وتتمحور ح

 ٢١ حتديد النقـل بوصـفه أحـد املواضـيع يف إطـار جـدول أعمـال القـرن الــ                      إذ نالحظ   
املعـين بالتنميـة املـستدامة، والوثيقـة اخلتاميـة لالجتمــاع الرفيـع املـستوى للـدورة التاسـعة للجنــة          

اع النقـل، خلُـَصت     رات هامة بشأن قضايا قط    ا اليت انتهت إىل قر    ٢٠٠١التنمية املستدامة لعام    
ــك حتــسني إمكانيــة           ــستدامة، مبــا يف ذل ــة امل ــز التنمي ــل ألغــراض تعزي ــم النق إىل أن حتــسني نظ

، ميكنه أن يعزز التنمية االقتصادية واالجتماعية، ويساعد على إدمـاج البلـدان الناميـة              الستفادةا
  يف االقتصاد العاملي، ويسهم يف احلد من الفقر،

 البيان الذي اتفق عليه املـشاركون       ، وهو ونستند إليه يتشي  بيان آ  وإذ نؤكد من جديد     
ــاً املعقــود يف ناغويــا، حمافظــة آيتــشي، اليابــان،     يف املنتــدى اإلقليمــي األول للنقــل املــستدام بيئي

ــاً، الــذي    ٢٠٠٥أغــسطس / آب٢  و١ يــومي ــز النقــل املــستدام بيئي ، ومنهجــه املتكامــل لتعزي
 احلــد مــن تلــوث اهلــواء يف املــدن فحــسب،   سيــسفر ال عــن حتــسني صــحة البــشر مــن خــالل   

انبعاثـات غـازات االحتبـاس احلـراري، والوفيـات واإلصـابات النامجـة عـن                عـن تقليـل     أيضاً   بل
  حوادث الطرق، ومستويات الضوضاء الضارة، واالختناقات املرورية،

، وهو البيان الـذي اتفـق عليـه املـشاركون     ونستند إليه بيان سولوإذ نؤكد من جديد      
املنتدى اإلقليمي الرابع للنقل املستدام بيئياً املعقود يف سول، مجهورية كوريا، يف الفتـرة مـن    يف  
، الذي حث علـى ضـرورة التـصدي لقـضايا النقـل يف سـياق         ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٦ إىل   ٢٤
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 تحقيق النمو املراعي للبيئة، بـاحتواء العالقـة بـني النقـل والطاقـة             لاألهداف البيئية األوسع نطاقاً     
واالنبعاثات الكربونية، ووضع استراتيجيات لوسائل النقل املنخفضة االنبعاثات الكربونية الـيت           
تتضمن حتوالً إىل الوسائل الكفؤة من حيث استخدام الطاقة واملنخفـضة االنبعاثـات الكربونيـة               

 علـى   املترتبـة املنـاخ، و  يف  وسـائل النقـل     املترتبـة علـى     هبدف تعزيز أمن الطاقـة، وختفيـف اآلثـار          
  خدمات النقل وغريها من القطاعات االجتماعية واالقتصادية،يف تغري املناخ 

ــة املــستدامة املعقــودة يف     نالحــظإذ و   ــة التنمي ــة عــشرة للجن ــدورة الثامن  اســتنتاجات ال
زالـت معدومـة أو غـري        ، بأن اهلياكل األساسية للنقـل وخدماتـه األساسـية مـا           ٢٠١٠مايو  /أيار

، مما ُيصعِّب علـى     )يف املناطق احلضرية والريفية على السواء     (لدان النامية   كافية يف الكثري من الب    
الفقراء، مبن فيهم النساء والشباب واألطفـال، احلـصول علـى اخلـدمات األساسـية، ومـن بينـها                   
تلك املتعلقة بالـصحة والتعلـيم، ويـصعِّب علـى العمـال احلـصول علـى وظـائف، وأنـه يف حالـة              

عدام اهلياكـل األساسـية الكافيـة للنقـل الريفـي يـدمي حالـة الفقـر ويفـرض                   املناطق الريفية، فإن ان   
قيوداً على تسويق املنتجات الزراعية وغريها من الفرص املدرة للدخل، ويتـسبب بنـاًء عليـه يف                 

  عرقلة اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتفق عليها دولياً،
ــات الدولوإذ نالحــظ   ــون       أن اهليئ ــاين أكــسيد الكرب ــات ث ــاً يف انبعاث ــع ارتفاع ــة تتوق ي
 ٢٠٠٥ يف املائــة تقريبــاً يف مجيــع أحنــاء العــامل يف الفتــرة مــن  ٥٧بوســائل النقــل بنــسبة املتــصلة 

، حيث ينبع اجلزء األكرب من هذا االرتفاع من زيادة عدد املركبـات اآلليـة اخلاصـة               ٢٠٣٠ إىل
  يف آسيا،
ــة الع وإذ نالحــظ   ــرار اجلمعي ــم املتحــدة    ق ــة لألم ــؤرخ ٦٤/٢٥٥ام ــارس / آذار٢ امل م
 ٢٠٢٠-٢٠١١ بشأن حتسني السالمة على الطرق يف العامل، الذي أعلنـت فيـه الفتـرة               ٢٠١٠

 مـن أن النـصف تقريبـاً    ونعـرب عـن القلـق العميـق    عقداً للعمل من أجل السالمة على الطـرق،     
ر تقـع يف منطقـة آسـيا واحملـيط     من إمجايل حاالت الوفاة واإلصابات النامجة عـن حـوادث املـرو          

اهلــادئ، ويتعلــق أغلبــها باملستــضعفني مــن مــستخدمي الطــرق مثــل املــشاة واألطفــال وراكــيب    
املمـرات  الدراجات، نتيجة الشوارع اليت تفتقر إىل اهلياكل األساسية للسالمة الالزمة من قبيـل     

رات املنحـدرة لـذوي     املخصصة حصراً للمشاة والدراجات، وتقاطعات الشوارع اآلمنة، واملمـ        
  اإلعاقة، ونتيجة انعدام خدمات الرعاية بعد احلوادث،

ــدركإذ و   ــساء     ن ــنخفض، وكــذا الن ــدخل امل ــات ذات ال ــة للفئ  احتياجــات التنقــل املعين
واألطفـال وكبـار الـسن واألشــخاص ذوي اإلعاقـة، الـيت جيـب التــصدي هلـا إلنـشاء جمتمعــات         

  للجميع، أفضل من احلياة توفري نوعيةتتمتع باملساواة االجتماعية و
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 بأمهية وضـع اسـتراتيجية للنقـل املـستدام بيئيـاً تقـوم علـى مفهـوم جتنـب النقـل                 وإذ نقر   
ــتدامة وحتـــسني املمارســـات    -اآليل غـــري الـــضروري  ــر اسـ ــائل للنقـــل أكثـ ــول إىل وسـ  والتحُّـ

  والتقنيات يف جمال النقل،
 املـستدام بيئيـاً يف آسـيا، عـن           حنن املشاركون يف املنتدى اإلقليمي اخلامس للنقل       نعرب  

اعتزامنا بشكل طـوعي وضـع خيـارات سياسـاتية وبـرامج ومـشاريع يف جمـال النقـل وحتقيقهـا،                   
يكون من شأهنا املساعدة على حتقيق األهداف والغايات التالية للنقل املستدام بيئياً حبلـول عـام                

  ):٢٠٢٠النقل املستدام بيئياً لعام ( يف منطقة آسيا ٢٠٢٠
  

  استراتيجيات لتجنُّب الرحالت غري الضرورية وتقليل املسافات املقطوعة  – أوالً  
 ومـا يتـصل هبـا مـن     استخدام األراضي وختطـيط النقـل   اإلدماج الرمسي لعمليات     - ١اهلدف  

  ترتيبات مؤسسية على الصعد احمللي واإلقليمي والوطين؛
ية متوسـطة إىل مرتفعـة    وكثافـات سـكان    متعـددة األغـراض   تنميـة عقاريـة      حتقيـق    - ٢اهلدف  

ــة الســتخدام          ــهاج سياســات مالئم ــن خــالل انت ــدن م ــسية داخــل امل ــى طــول احملــاور الرئي عل
األراضــي، وإتاحــة ســبل الوصــول احملليــة املراعيــة للــسكان، والتعزيــز الفعــال للتنميــة العقاريــة     

ائل وسائل النقـل العـام، وذلـك عنـد إقامـة هياكـل أساسـية جديـدة لوسـ              املوجهة حنو استخدام    
  النقل العام؛

ــدف  ــتحداث  - ٣اهلـ ــات اسـ ــدعم  وسياسـ ــشاريع تـ ــرامج ومـ ــصاالت  بـ ــات االتـ تكنولوجيـ
، من قبيل إتاحة اإلنترنت، والتداول عن بعد، والعمـل عـن بعـد، كوسـائل لتقليـل                  واملعلومات

  االنتقال غري الضروري؛
  

  استراتيجيات للتحوُّل إىل وسائل أكثر استدامة  –ثانياً   
للنقـل يف   العامـة    يف املخططـات     وسائل النقـل غـري اآلليـة      اط توافر مكونات    اشتر - ٤اهلدف  

مجيع املدن الرئيسية، وإيالء األولوية يف استثمارات هياكل النقل األساسـية لوسـائل النقـل غـري               
، مبا يف ذلـك إدخـال حتـسينات واسـعة النطـاق علـى مرافـق املـشاة والـدراجات، وإنـشاء                        ةاآللي

ــربط بــني وســائ   ــع     مرافــق لل ــة جلمي ــشوارع املراعي ــايري تــصميم ال ــاع مع ل النقــل املختلفــة، واتب
  املستخدمني، حيثما أمكن؛

ــة اجلــودة امليــسورة    خــدمات النقــل العــام حتــسني  - ٥اهلــدف  ، مبــا يف ذلــك اخلــدمات العالي
التكلفة، املقدمـة عـرب هياكـل أساسـية خمصـصة علـى طـول احملـاور الدائريـة الرئيـسية يف املـدن،                        

   خدمات الرفد إىل اجملتمعات السكنية؛وربطها مع
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ختفيض حصة وسائل النقل احلضرية من املركبات اآللية اخلاصة عن طريـق تـدابري               - ٦اهلدف  
، ومن بينها تدابري التـسعري الـيت تـدمج التكـاليف النامجـة عـن                إدارة الطلب على وسائل النقل    

جــه اخللــل يف األســعار الــيت أوكــي تقلــص تــدرجييا االختناقــات ومتطلبــات الــسالمة والتلــوث، 
  النقل اآليل والزحف العمراين؛تشجع بشكل مباشر أو غري مباشر اللجوء إىل السياقة ووسائل 

وســائل نقــل الركــاب   حتقيــق حتــوُّالت هامــة إىل وســائل أكثــر اســتدامة مــن        ‐ ٧اهلــدف 
لمــسافات ، مبــا يف ذلــك إيــالء األولويــة لتــوفري حــافالت عاليــة اجلــودة ل  والبــضائع بــني املــدن

البعيــدة ووســائل النقــل املائيــة الداخليــة والقطــارات الــسريعة، علــى نقــل الركــاب بالــسيارات   
 البـــضائع بالـــسكك احلديديـــة أو الـــصنادل علـــى نقـــل البـــضائع شحنبـــاجلو، واألولويـــة لـــ أو

بالــشاحنات واجلــو، وذلــك بإقامــة اهلياكــل األساســية الداعمــة مــن قبيــل مراكــز التقــاء وســائل  
  ي والبحري؛النقل الرب

  
  استراتيجيات لتحسني ممارسات وتقنيات النقل  –ثالثاً   

تكـون أكثـر اسـتدامة،      وقود وتقنيـات يف جمـال النقـل         حتري التنوع صوب إجياد      ‐ ٨اهلدف  
يف ذلــك التوســع يف طــرح خيــارات يف الــسوق مــن قبيــل املركبــات الــيت تعمــل بالكهربــاء    مبــا

  اقة اهلجينة، والغاز الطبيعي؛املتولدة من مصادر متجددة، وتقنية الط
مالئمــة وميــسورة التكلفــة لنوعيــة الوقــود  تكــون تطــور تــدرجيياً وت معــايريوضــع  ‐ ٩اهلــدف 
الوقود وانبعاثات العوادم جلميع أنواع املركبـات مبـا فيهـا املركبـات اجلديـدة               استهالك  وكفاءة  

  واملستخدمة بالفعل؛
ت ودرجة امتثاهلا، مبا يف ذلك إنشاء نظم رمسيـة           إقامة نظم فعالة الختبار املركبا     - ١٠اهلدف  

 الــدوريني للمركبــات، مــع للفحــص والــصيانة املناســبةشروط الــلتــسجيل املركبــات، ووضــع 
 تـدرجيياً لالنبعاثـات     تتطـور التشديد بوجه خاص على املركبات التجارية، هبـدف إنفـاذ معـايري             

املسببة للتلوث تـدرجيياً مـن أسـطول        والسالمة، مبا يؤدي إىل سحب املركبات التجارية األقدم         
  املركبات، وكذا إنفاذ نظم اختبار السفن ودرجة امتثاهلا؛ 

، مـن قبيـل الـنظم اإللكترونيـة لـدفع أجـرة الركـوب               نظـم النقـل الذكيـة     تطبيـق    - ١١اهلدف  
وحتـــصيل الرســـوم مـــن مـــستخدمي الطـــرق، ومراكـــز إدارة النقـــل، واملعلومـــات اآلنيـــة عـــن   

  القتضاء؛املستخدمني، عند ا
الـربي واجلـوي    الـشحن   ، مبـا يف ذلـك        البـضائع  شـحن حتسني درجة الكفاءة يف      - ١٢اهلدف  

واملائي وبالسكك احلديدية، من خالل وضع سياسات وبرامج ومشاريع مـن شـأهنا أن حتـدِّث                
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من تقنيات شاحنات نقل البضائع، وتطبِّق نظمـاً ملراقبـة أسـاطيل الـشاحنات وإدارهتـا، وتـدعم                  
  لوجستيات وسلسلة اإلمدادات على حنو أفضل؛إدارة ال

  
  شاملة استراتيجيات   –رابعاً   

 انتــهاج سياســات تتــوخى انعــدام الوفيــات النامجــة عــن احلــوادث يف مــا يتعلــق    - ١٣اهلــدف 
ــة، وتطبيــق ضــوابط مناســبة     بالــسالمة ــة واجملــاري املائي  علــى الطــرق الربيــة والــسكك احلديدي

ملـــرور، وقواعـــد صـــارمة للتـــرخيص بالـــسياقة، وتـــسجيل  للـــسرعة، واســـتراتيجيات لتهدئـــة ا
املركبات اآللية، ووضع اشتراطات للتأمني، وتوفري رعاية أفضل بعـد وقـوع احلـوادث، هبـدف                

  حتقيق اخنفاض ملحوظ يف معدل احلوادث واإلصابات؛
 النامجة عـن االنبعاثـات والـضوضاء يف قطـاع النقـل،          الصحية تعزيز رصد اآلثار     - ١٤اهلدف  

اصــة يف مــا يتعلــق مبعــدل حــدوث أزمــات الربــو وغريهــا مــن األمــراض الرئويــة، وأمــراض   وخب
القلب يف املدن الرئيسية، وتقييم اآلثار االقتصادية النامجة عن تلوث اهلواء والضوضاء، ووضـع              
استراتيجيات للتخفيـف مـن هـذه اآلثـار، تـساعد بوجـه خـاص التجمعـات الـسكنية احلـساسة                     

  اطق تركيز املرور الكثيف؛ املقيمة بالقرب من من
 تكـون حمـددة لكـل بلـد، ُتطبَّـق           لنوعية اهلواء ومستوى الضوضاء    وضع معايري    - ١٥اهلدف  

ة الكلفة وقابليـة اإلنفـاذ، وتراعـي أيـضاً املبـادئ            يتدرجيياً وتراعي األصول الصحية وتتسم بفعال     
زاماً من أجـل خفـض عـدد        التوجيهية ملنظمة الصحية العاملية، وفرض أنشطة الرصد واإلبالغ إل        

األيام اليت ُتَتجاَوز فيها املعايري الوطنية ملستويات امللوثات من اجلسيمات وأكاسـيد النيتـروجني              
ــون واألوزون     ــسيد الكربـ ــادي أكـ ــت وأحـ ــيد الكربيـ ــطح األرض  وأكاسـ ــستوى سـ ــد مـ ، عنـ

يتعلـق بالبيئـات   املناطق اليت تتجاوز فيها مستويات الضوضاء املعايري الوطنية، وخباصة يف مـا        أو
  الواقعة بالقرب من الكثافات املرورية العالية؛

 تنفيذ مبادرات لوسائل النقل املستدام املنخفضة االنبعاثات الكربونيـة للتخفيـف            - ١٦اهلدف  
 الــوطين، ولإلبــالغ عــن أمــن الطاقــة، ولتعزيــز تغــري املنــاخ يف العــاملمــن األســباب املؤديــة إىل 

االحتباس احلراري النامجـة عـن قطـاع النقـل يف الرسـالة الوطنيـة            إمجايل حجم انبعاثات غازات     
  املوجهة إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

للتخطــيط والتــصميم يف وضــع مبــادرات كمعيــار  االجتماعيــة املــساواة اعتمــاد - ١٧اهلــدف 
مان للجميع وخباصـة للنـساء،      النقل وتنفيذها، مبا يؤدي إىل حتسني اجلودة ودرجة السالمة واأل         

واإلتاحــة الــشاملة للوصــول إىل الــشوارع ونظــم النقــل العــام جلميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة   
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وكبار السن، وتـوافر نظـم النقـل بتكلفـة ميـسورة للفئـات املنخفـضة الـدخل، وتطـوير وسـائل             
  النقل العامة البديلة وحتديثها وإدماجها؛

ــية اســـتحداث ملبتكـــرة ألغـــراض  االتمويـــل تـــشجيع آليـــات - ١٨اهلـــدف  اهلياكـــل األساسـ
وقـوف  يف جمال النقل املستدام، من خالل اختاذ تدابري من قبيـل فـرض رسـوم علـى                  العمليات  و

 علـى مـستخدمي   املركبات، وتـسعري الوقـود، وفـرض رسـوم آليـة مـتغرية حبـسب وقـت املـرور          
 استثمارات عامة ترفع مـن      ، وإقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص من قبيل إقامة         الطرق

قيمة أراضي القطاع اخلاص، مبا يف ذلك النظر بعني االعتبار إىل أسواق االنبعاثـات الكربونيـة،         
  حيثما أمكن؛

 على نطاق واسع بشأن النقل املـستدام علـى          املعلومات والتوعية تعميم   تشجيع   - ١٩اهلدف  
ــرامج ال    ــرويج،  مجيــع مــستويات احلكومــة وعامــة اجلمهــور، مــن خــالل ب ــة، ومحــالت الت توعي
  واإلبالغ عن املؤشرات املرصودة يف حينها، والعمليات التشاركية؛

 إقامــة مؤســسات خمصــصة جيــري متويلــها للتعامــل مــع سياســات النقــل املــستدام - ٢٠اهلــدف 
واستخدام األراضـي وتنفيـذها، مبـا يف ذلـك أنـشطة البحـث والتطـوير يف جمـال النقـل املـستدام                       

 اإلدارة الرشــيدة مــن خــالل تنفيــذ تقييمــات لآلثــار البيئيــة النامجــة عــن املــشاريع  بيئيــاً، وتعزيــز
  الكربى يف جمال النقل؛

التقـدم احملـرز باالسـتعانة مبنتـدى النقـل      عـن   البلدان إىل أن تقـدم طوعـاً تقـارير        وندعو  
  .املستدام بيئياً
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  ٢٠٢٠مرفق إعالن بانكوك لعام     
  ٢٠٢٠ بانكوك لعام قياس التقدم احملرز بشأن إعالن    

ــاز       ــا يف إجنـ ــدان أن تراعيهـ ــذا املرفـــق نـــوع مؤشـــرات األداء الـــيت ميكـــن للبلـ يـــبني هـ
ــا   ــانكوك لعــام  . اســتراتيجية ناجحــة للنقــل املــستدام بيئي  هــو وثيقــة طوعيــة،  ٢٠٢٠وإعــالن ب

البديلـة مـن أجـل    /وبالتايل ميكن للبلدان أن تفّضل وضع عدد من املؤشـرات والتـدابري اإلضـافية     
  .صد التقدم احملرز على الصعيد الداخلير

ويتمثل اهلدف من هذه القائمة الشاملة من املؤشرات يف توفري مبادئ توجيهية لقيـاس                
  .كفاءة نظام النقل وفعاليته بصورة موضوعية بغية حتقيق األهداف املرجوة

  
 املؤشر  االستراتيجية

ــتغري يف: املؤشــراســتعراض   “الّتجّنب”استراتيجيات  ــةال  املــسافة الــيت تقطعهــا املركب
بالكيلومترات للشخص الواحد مع مرور الوقت على صعيد

  احلضرية الكبرية والصعيد الوطيناملناطق
عدد املدن يف البلد اليت وضعت رمسيا خططا متكاملة للنقـل استخدام األراضيللنقل والتخطيط املتكامل 

 استخدام األراضي و
ــص     ــى ال ــال عل ــات االمتث ــةمتطلب ــي للخطــط اإلقليمي عيد احملل

 استخدام األراضيللنقل واملتكاملة 
 اخنفاض يف متوسط طول رحلة الراكب يف املدينة  األغراضالتنمية املتعددة 

 اخنفاض يف متوسط مسافة رحلة الشحن إقليميا ووطنيا  
األغــراضيف مــشاريع متعــددة أنــشئت عــدد الوحــدات الــيت   

 الستخدامات معينةخمصصة 
ــة املوجهــة حنــوعــد   د مــشاريع النقــل العــام الــيت حتقــق التنمي

 يف حميط احملطاتالعام النقل استخدام وسائل 
الــسكان والعمالــة لكــل كيلــومتر مربــع علــى طــول املمــرات  

 الرئيسية لوسائل النقل العام
عدد ممرات النقل العام اليت حتقـق زيـادة يف التنميـة والكثافـة  

 السكانية
 يف قيمـة العقـارات القائمـة علـى طـول ممـراتمقدار الزيادة   

 مشاريع وسائل النقل العام ذات اجلودة
عدد السياسات املوضوعة اليت تشجع تكنولوجيا املعلومـات  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

 واالتصاالت كبديل عن السفر
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 متوسط سرعة النطاق العريض خلدمات اإلنترنت  
عريض بني الفئـات الـيت ختتلـف يفانتشار استخدام النطاق ال     

 مستوى الدخل
 معدل انتشار اهلواتف اجلوالة يف البلد  
زيادة عدد مرات التحاور عن بعد باملقارنة مـع عـدد مـرات  

 السفر يف أعمال رمسية
 أو الربامج اليت تشجع العمل عن بعد/عدد السياسات و  
العمـلتم جتنبـها مـن خـالل        يـ العدد التقديري للرحالت اليت       

 عن بعد
استخدام وسـيلة نقـل مـا مـن بـنيحصة  :  القياس استعراض  “التحول”استراتيجيات 

املنـاطق املتروبوليـةمجيع وسائل النقـل الرئيـسية علـى صـعيد           
ــاب      ــل الركـ ــك نقـ ــا يف ذلـ ــوطين، مبـ ــصعيد الـ ــشي،(والـ املـ

ــسيارات، ــاب الـ ــسيارات، وركـ ــائقو الـ ــدراجات، وسـ والـ
ــة، وركــ    ــدراجات الناري ــائقو ال ــة،وس ــدراجات الناري اب ال

واملركبــات اآلليــة ثالثيــة العجــالت، واملركبــات غــري اآلليــة
ثالثيــــة العجــــالت، واحلــــافالت، واحلــــافالت الــــصغرية،

، ووسائل النقل بـني)والسكك احلديدية يف املناطق احلضرية    
املركبـــات اآلليـــة اخلاصـــة، واحلـــافالت، والـــسكك(املـــدن 

الشاحنات،(البضائع  شحن  ، ووسائل   )احلديدية، والقوارب 
ــة ــشاحنات املقفلــ ــب، والــ ــة، واملراكــ ــسكك احلديديــ والــ

 )الصغرية، واملركبات غري اآللية
عدد املدن اليت لديها وسائل نقل غري آلية أُبرزت على وجـه  وسائل النقل غري اآللية

 التحديد يف اخلطط الرئيسية املتكاملة للنقل يف املدينة 
ــة تتطلــب حــدراإلشــارة إىل وجــود سياســات وط    ــة وحملي ني

 األرصفة يف املساحة الواقعة بني األرصفة والتقاطعات
ــشاء   ــة تفــرض إن ــة وحملي اإلشــارة إىل وجــود سياســات وطني

ممرات للمشاة باحلد األدىن من العرض، واإلشارة إىل مقدار
 احلد األدىن من العرض

اإلشارة إىل وجـود سياسـات وطنيـة وحمليـة تفـرض تركيـب  
 صصة للمشاة عند التقاطعات الرئيسيةإشارات خم

تعزيز مراقبة وقيـاس جـودة مرافـق املـشاة، وعـدد املـدن الـيت  
مشلتـــها الدارســـة االستقـــصائية أو الـــيت خـــضعت للمراجعـــة

 “بصالحها للمشي” يف ما يتعلق درجاتملنحها 
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 عدد املدن اليت لديها ممرات خمصصة للدراجات  
 تجات بالكيلومترااطول ممرات الدر  
 عدد املواقف املأمونة للدراجات  
 الـدراجات، وعـددالتـشارك يف عدد املدن اليت لديها بـرامج         

 يف كل برنامجللتشارك الدراجات املطروحة 
ــدن الــيت لــديها بــرامج لتحــسني         درجــات األجــرة عــدد امل

 )العربات ثالثية العجالت(
رمسيــا درجــات األجــرةعــدد نظــم النقــل العــام الــيت أدجمــت    

 )لعربات ثالثية العجالتا(
 عدد املدن املشاركة يف برنامج يوم بدون سيارات  

عدد املـدن الـيت لـديها ممـرات للحـافالت الطويلـة جـدا الـيت  النقل العام
ــق تــسري علــى جمــازات خمصــصة للحــافالت يف وســط الطري

 )النقل السريع باحلافالت(
ــسري  طــول املمــرات املخصــصة للحــافالت      ــيت ت يف وســطال

 )النقل السريع باحلافالت(طريق بالكيلومترات ال
عدد املدن اليت لديها نظـم للحـافالت تـستخدم التحقـق مـن  

التــذكرة قبــل الــصعود واحملطــات املــصممة علــى مــستوى
 من أجل السرعة يف الصعود والرتولاملركبة 

لكترونية يف نظم النقل العامإتذاكر  عدد املدن اليت تستخدم       
 اخلاص هبا

 املدن اليت لديها هيكلية متكاملة متاما للتـذاكر يف كافـةعدد  
 وسائل النقل العام

عدد املدن اليت لديها شـبكات متـرو معلقـة أو حتـت األرض  
 )النقل اجلماعي السريع(

 طول شبكات النقل اجلماعي السريع بالكيلومترات  
 سوم االزدحام عدد املدن أو املناطق اليت تفرض ر   النقلوسائلإدارة الطلب على 

 عدد املدن أو املناطق اليت تفرض رسوم الطرق  
عدد املـدن الـيت تـستخدم نظامـا رمسيـا لفـرض الرسـوم علـى  

 املواقــف بأنــه ضــريبةمواقـف الــسيارات، ويعــرَّف فيــه رسـم  
 تفرض علـى كـل موقـف سـيارات يف املنـاطقأراضي حمددة 

ــده بغــض النظــر عمــا إذا كــان ــسكنية، وجيــري حتدي غــري ال
 املوقف قيد االستخدام أم ال
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 عدد املدن اليت لديها برامج فعالة إلدارة مواقف السيارات  
 مقدار أية زيادة يف رسوم الوقود  
عدد املدن أو املناطق اليت اختـذت تـدابري للتثبـيط عـن ملكيـة  

 أو استخدامها /املركبات اخلاصة و
 مقدار الرسوم أو الضرائب املفروضة على املركبات  
حصة استخدام اخلدمات ذات اجلودة العالية للنقـليف  زيادة    قل الركاب والسلع بني املدنن

 باحلافالت بني املدن
حـــصة اســـتخدام خـــدمات الـــسكك احلديديـــةيف زيـــادة   

 التقليدية بني املدن
حصة استخدام خدمات السكك احلديدية السريعة يف   زيادة  

 بني املدن
  بني املدن بالكيلومتراتطول السكك احلديدية السريعة  
 البـــــضائعلـــــشحنطـــــول خطـــــوط الـــــسكك احلديديـــــة    

 بالكيلومترات
 مراكز التقاء وسائل النقل الربي والبحريعدد   

مـستويات كفـاءة اسـتخدام الوقـود مـن: استعراض القيـاس    “التحسني”استراتيجيات 
 البضائعشحن قبل أساطيل نقل الركاب و

احلصة السوقية من أنواع الوقود البديلة املـستخدمة يف النقـل  الوقود والتكنولوجيات األنظف
الربي، مبا يف ذلك الكهرباء املولدة بالطاقة املتجددة، والغـاز
الطبيعــي، والوقــود األحيــائي الــذي يــدار ويــزرع بــصورة

 مستدامة وال ينافس احملاصيل الغذائية
احلـــصة الـــسوقية مـــن املركبـــات الكهربائيـــة، واملركبـــات  

 بوقود خليةنة، واملركبات اليت تعمل اهلجي
اإلشــارة إىل املعــايري احلاليــة لنوعيــة الوقــود واجلــدول الــزمين  املعايري

 ) أو ما يعادله (٤لبلوغ معيار نوعية الوقود يورو 
ــايرياإلشــارة إىل    ــاملع ــاتة احلالي ــة مــن فئ  لالنبعــاث لكــل فئ

 املركبات
يف استهالك الوقود لكللالقتصاد  املعايري احلالية   اإلشارة إىل     

 فئة من فئات املركبات
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اإلشــارة إىل طبيعــة متطلبــات اختبــار املركبــات التجاريــة،  الفحص والصيانة
ــا ــات مبـ ــستويات االنبعاثـ ــارات، ومـ ــواتر االختبـ يف ذلـــك تـ

ــات ــدد املركبـ ــربة، وعـ ــسالمة املختـ ــزات الـ ــة، وميـ املطلوبـ
 املسحوبة من اخلدمة

ــا      ــرقعـــدد املـــدن الـــيت جتـــري فحوصـ ــشوائية علـــى الطـ عـ
 النبعاثات السيارات

اإلشارة إىل نـوع التـأمني علـى املركبـات املفـروض مبوجـب  
 القوانني الوطنية واحمللية

ــى   ــارات للحــصول عل ــذين جيــرون اختب عــدد األشــخاص ال
 الرسوب/رخص قيادة املركبات وتقدمي معدل النجاح

ة، املـزودة بتكنولوجيـاعدد مركبات النقـل العـام لكـل مدينـ           نظم النقل الذكية
 آلية لتعقّب مكان املركبات

عدد حمطات ومركبـات النقـل العـام الـيت تـستخدم شاشـات  
 تعرض معلومات آنية

عدد املـدن الـيت لـديها مراكـز مراقبـة إلدارة حـوادث املـرور  
 وأساطيل النقل العام

قيــاس مقــدار التحــسينات يف كفــاءة الوقــود املـــستخدم يف   البضائعشحن
 كبات الشحنمر

 قياس مقدار التغريات يف أنواع مركبات الشحن  
قيــاس مــدى املكاســب الناجتــة عــن زيــادة الكفــاءة يف شــبكة  

 الطرقات
   “الشاملة”االستراتيجيات 

 اخنفاض عدد حوادث املرور  السالمة
اخنفاض عدد اإلصابات والوفيات النامجة عن وسائل النقل  
 ىل منع وقوع احلوادث هنائيااعتماد إطار سياسايت يرمي إ  

مــستويات اإلصــابة بـــاألمراض والعلــل املرتبطــة بانبعاثـــات  الصحة
وسائل النقل مبا يف ذلك الربـو واألمـراض الرئويـة األخـرى،

 نفلونزاوأمراض القلب، والسكتة الدماغية، واإل
اخنفــاض عــدد أيــام النــشاط احملــدود يف اهلــواء الطلــق بــسبب  

 علقة بنوعية اهلواءاملخاوف الصحية املت
عــدد املــدن الــيت لــديها سياســات ســارية حلظــر التــدخني يف  

 األماكن العامة، مبا يف ذلك نظم النقل العام
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عــدد املــدن الــيت لــديها أجهــزة لرصــد نوعيــة اهلــواء احملــيط،  تلوث اهلواء والضوضاء
ــا ــزة رصـــد اجلـــسيمات   مبـ اجلـــسيمات مـــن(يف ذلـــك أجهـ

، وأكاســـــيد)٢,٥لفئـــــة ، واجلـــــسيمات مـــــن ا١٠ الفئـــــة
ــون، ــت، وأول أكــسيد الكرب ــروجني، وأكاســيد الكربي النيت

ــستوى ســطح األرض، وال   ــد م ــزة واألوزون عن ســيما أجه
 الرصد يف املناطق واملوانئ اليت تشهد ازدحاما شديدا

اجلـسيمات(مستويات نوعية اهلواء يف ما يتعلق باجلـسيمات      
ــة   ــن الفئـ ــة  ١٠مـ ــن الفئـ ــسيمات مـ ــيد، و)٢,٥ واجلـ أكاسـ

ــون، ــت، وأول أكــسيد الكرب ــروجني، وأكاســيد الكربي النيت
 األرض لكل مدينـة مـن املـدن سطح واألوزون عند مستوى  

 الكربى
عدد األيام اليت تكون فيها نوعية اهلواء ضـمن املعـايري احملليـة  

واملبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية يف ما يتعلـق جبميـع
 مدينة من املدن الكربىامللوثات الرئيسية يف كل 

 عدد املدن اليت لديها برامج رمسية لرصد الضوضاء  
عدد املدن اليت جتري فحوصا عشوائية ملـستويات الـضوضاء  

 يف املركبات
عدد املدن اليت لديها برامج ملنع الضوضاء واحلد منها خالل  

 أوقات حمددة من اليوم
ا كــان قطــاع النقــل يــشكل جــزءا مــناإلشــارة إىل مــا إذ   تغري املناخ وأمن الطاقة

إجـراءات التخفيــف املالئمــة وطنيـا، واإلشــارة إىل قطاعــات
 لفرعية احملددة يف هذه اإلجراءاتالنقل ا

اإلشــارة إىل عــدد مــشاريع النقــل التابعــة ملرفــق البيئــة العامليــة  
 املعتمدة للبلد

 كمية النفط اليت يستوردها البلد  
ونوع التدابري األمنية اليت زودت هبا نظم النقل العاممقدار   العدالة االجتماعية

 تواتر استخدام نظم النقل العام خارج أوقات الذروة   
ــيح االســتفادة   عــدد مركبــات وحمطــات النقــل العــام الــيت تت

التامــة جلميــع مــستخدمي الكراســي ذات العجــالت واآلبــاء
 مع عربات األطفال

ــالك      ــام والطــول ب يلومترات ملمــراتعــدد حمطــات النقــل الع
 املشاة املزودة ببالطات ناتئة لتوجيه ضعاف البصر
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ــيح   ــسِّنت لتت ــرات املــشاة الــيت ُح ــول بــالكيلومترات ملم الط
 االستفادة التامة ملستخدمي الكراسي ذات العجالت

مستويات القدرة النسبية على حتمل تكاليف خدمات النقـل  
 العام لدى الفئات املنخفضة الدخل

ة املتولدة عن مشاريع النقل املستدام بيئيا وتوفر فـرصالعمال  
 التدريب املتصلة بالعمل

 تتعلـق خبفـضائتماناتعدد الطلبات املقدمة للحصول على        املالية واالقتصاد
 االحتباس احلراريانبعاثات غازات 

 املتعلقـة خبفـض انبعاثـاتاالئتمانـات املبلغ اإلمجايل لعائدات      
 ارياالحتباس احلرغازات 

  رسوم االزدحامخطط فرضاملبلغ اإلمجايل للعائدات من   
 املبلغ اإلمجايل للعائدات من نظم رسوم الطرق  
 املبلغ اإلمجايل للعائدات من رسوم مواقف السيارات 
 عدد الشراكات املنفذة بني القطاعني العام واخلاص   
رفـع قيمـة األراضـياملبلـغ اإلمجـايل للعائـدات مـن مبـادرات        

 من خالل القيام باستثمارات عامة
ــد    ــيالت الفوائـ ــدد حتلـ ــى - عـ ــاليف الـــيت أجريـــت علـ التكـ

مــشاريع النقــل، الــيت تراعــي اآلثــار التراكميــة املباشــرة وغــري
 املباشرة

التكاليف اليت أجريـت - اإلشارة إىل نتائج حتليالت الفوائد      
 على مشاريع النقل

 الصلة بالنقل املستدام بيئياعدد املنشورات ذات   التوعية اإلعالمية
املبذولــة خبــصوص النقــل املــستدام بيئيــاالتوعيــة عــدد جهــود   

 والتشجيع على استخدامه
عدد املوظفني يف وزارات النقل والبيئة والـصحة املخصـصني  املؤسسات واحلوكمة

 للنقل املستدام بيئيا
وطنيـة للنقـلالحجم املـوارد املاليـة الـيت خصـصتها احلكومـة           

 ستدام بيئياامل
املــوارد البــشرية واملاليــة املكرســة للنقــل املــستدام بيئيــا علــى  

 الصعيدين اإلقليمي واحمللي
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وجود وحدة على مستوى احلكومة وطنية مكرسـة لوسـائل  
النقل غري اآلليـة وعـدد املـدن الـيت لـديها وحـدات حكوميـة
حمليـة مكرســة لوســائل النقــل غـري اآلليــة مــن أجــل التــشجيع

 ملشيعلى ا
هيكليــة وعالقــة اجلهــات الفاعلــة الوطنيــة واإلقليميــة واحملليــة  

املشاركة يف النقل املستدام بيئيـا، مبـا يف ذلـك املـشاركة مـع
 القطاعات املدنية والتجارية

اإلشـــارة إىل تقييمـــات األثـــر البيئـــي مـــن أجـــل تقيـــيم أثـــر  
مبــادرات اهلياكــل األساســية للنقــل قبــل املوافقــة عليهــا مــن

  احية البيئيةالن
  


