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 املستدامة التنمية جلنة
 عشرة التاسعة الدورة

  ٢٠١١ مايو/أيار ١٣-٢
 *املؤقت األعمال جدول من ٣ البند

ــة ــيعية اجملموعــ ــدورة املواضــ ــذ لــ  التنفيــ
        السياسات دورة -  ٢٠١١- ٢٠١٠

 النقل :التنفيذ خبطى اإلسراع أجل من وإجراءات السياسات جمال يف خيارات    
  

  العام األمني ريرتق  
    

  موجز  
 يــزال وال .املــستدامة التنميــة لتحقيــق عنــهما غــىن ال أساســيان شــرطان والتنقــل النقــل 
 خـدمات  وإىل للنقـل  الكافيـة  األساسـية  البنيـة  إىل كـبري  بـشكل  يفتقـر  النامية البلدان من الكثري
ــل ــسورة النق ــة، املي ــاطق يف ســيما وال التكلف ــة املن ــس الوقــت ويف .الريفي ــادة أســفرت ه،نف  زي

 اسـتخدام  يف وإهـدار  مـسبوق،  غـري  ازدحـام  عـن  احملركات ذات املركبات واستخدام التحضر
 املنـاطق  يف اهلـواء  نوعية يف وتدهور احملركات ذات املركبات من االنبعاثات يف وزيادة الطاقة،
   ارـآثـ  هـعليـ  رتبـتتـ  مـا  سواء،الـ  علـى  والناميـة  الـصناعية  دانـالبلـ ب املدن من كثري يـف ةـاحلضري
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 تـدخالت  إىل حاجـة  ومثـة  .املنـاخ  وتغـري  املعيـشية  واألحوال العامة، الصحة على خطرية سلبية
 اقتـصاديا،  وجمديـة  التكلفـة،  ميـسورة  نقـل  نظـم  إنـشاء  لـدعم  الـسياسات  مـستوى  على مناسبة
 راتواالسـتثما  الـسياسات  صـعيد  علـى  احلوافز توجيه وينبغي .بيئيا وسليمة اجتماعيا ومقبولة
 احلـضرية  املنـاطق  داخـل  سـيما  وال العـام،  لنقـل ل ملتكاملـة ا نظمالـ  نطاق وتوسيع حتسني صوب
 االسـتدامة  تعزيـز  إىل الراميـة  للـسياسات  وينبغـي  .الريفية املناطق يف نقلتال وتيسري بينها، وفيما
 تـشجع  وأن ذلـك،  أمكـن  مـا  منهما احلد أو الضروريني غري والسفر النقل جتنب إىل تسعى أن

 تحـسني ب تنـهض  وأن الكربـون،  خفـضة منو الكفـاءة  عاليـة  نقـل  وسـائط  اسـتخدام  إىل التحول
 والريفيـة،  احلـضرية  املنـاطق  يف للنقل املتكامل التخطيط وميثل .هبأسر النظام يف الكفاءة عوامل

 اجلديــدة التكنولوجيــات اســتنباط جانــب إىل الداعمــة، والتنظيميــة املاليــة الــسياسات وكــذلك
  .املستدامة التنمية متطلبات يليب نقل قطاع إلجياد رئيسية عوامل الدويل، عاونالت وزيادة
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 مقدمة  - أوال  

 لـدورة  االستعراضـية  الـدورة أي   ،عشرة الثامنة دورهتا يف املستدامة التنمية جلنة أجرت  - ١
 الـيت  املواضـيعية  باجملموعـة  يتعلـق  فيمـا  احملـرز  للتقـدم  شامال استعراضا ،٢٠١١-٢٠١٠ التنفيذ
 املتعلقـة  للـربامج  العـشري  واإلطار والتعدين، النفايات، وإدارة يميائية،الك واملواد النقل، تشمل
ــاط ــتهالك بأمن ــاج االس ــستدامة، واإلنت ــى امل ــوارد النحــو عل ــال جــدول يف ال ــرن أعم  ،٢١ الق
 للتنميـة  العـاملي  القمـة  ملـؤمتر  التنفيـذ  وخطـة  ،٢١ القـرن  أعمـال  جـدول  تنفيذ مواصلة وبرنامج
 فيمـا  اجلديـدة،  والفـرص  التحـديات  عن فضال واملعوقات، عراقيلال اللجنة وحددت .املستدامة
 .بالنقل املتعلق املواضيعي اجملال يف بالتنفيذ بالنهوض يتعلق

 جمـال  يف املتاحـة  اخليـارات  بـشأن  قـرارات  ،عـشرة  التاسـعة  دورهتا يف ،اللجنة وستتخذ  - ٢
 وسيـسبق  .املواضـيعية  وعـة اجملم جمـاالت  يف التنفيـذ  خطـى  لتـسريع  العمليـة  والتـدابري  السياسات
 إىل فربايـــر/شـــباط ٢٨ مـــن الفتـــرة يف ســـيعقد دويل حكـــومي حتـــضريي اجتمـــاع الـــدورة

 املمكــن واإلجــراءات الــسياسات جمــال يف املتاحــة اخليــارات ملناقــشة ٢٠١١ مــارس/آذار ٤
 .عشرة الثامنة الدورة خالل احملددة واملعوقات العراقيل ملعاجلة اختاذها

 التحـضريي  االجتمـاع  خـالل   الـيت سـُتجرى    املناقشات يف إسهاما قريرالت هذا ويشكل  - ٣
 إلسـراع ل العمليـة  جـراءات اإلو الـسياسات  صعيد على املتاحة اخليارات بشأن الدويل احلكومي
 مقدمــة موضــوعية ومعلومــات إســهامات إىل التقريــر ويــستند .النقــل قطــاع يف التقــدم خبطــى
 األمـم  مركز سيما وال ووكاالهتا، املتحدة األمم مجوبرا الرئيسية واجملموعات احلكومات، من

 للمـستوطنات  املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  للبيئـة،  املتحدة األمم وبرنامج اإلقليمية، للتنمية املتحدة
 املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  أيـضا  وأسهم .اخلمس اإلقليمية واللجان العاملية الصحة ومنظمة البشرية،
 الطــريان ومنظمــة الدوليــة البحريــة واملنظمــة اإلمنــائي املتحــدة األمــم وبرنــامج والتنميــة للتجــارة
 .قطاعه يف كل تقييمات بتقدمي الدويل املدين

 مــؤخرا الــصادرة التقــارير يف الــواردة والبيانــات املعلومــات مــن أيــضا التقريــر واســتفاد  - ٤
 ملنظمـة  التـابع  للنقـل  الـدويل  واملنتـدى  اإلقليمية، اإلمنائية واملصارف الدويل، البنك جمموعة عن

 فيهـا  مبـا  النقـل،  بقطـاع  املعنيـة  الدوليـة  املهنية والرابطات االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون
 الـدويل،  اجلـوي  النقـل  واحتـاد  الـربي،  للنقـل  الـدويل  واالحتاد احلديدية، للسكك الدويل االحتاد
  .الدويل السيارات دواحتا السيارات، لصانعي الدولية واملنظمة الدويل، الشحن واحتاد
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 اللجنـة بـشأن   وينبغي قراءة هذا التقريـر بـاالقتران مـع تقـارير األمـني العـام املقدمـة إىل                   - ٥
، والتعـــــدين )E/CN.17/2011/6(، وإدارة النفايـــــات )E/CN.17/2011/5(املـــــواد الكيميائيـــــة  

)E/CN.17/2011/7 ( تــاج املــستدامة  بأمنــاط االســتهالك واإلناملتعلقــةواإلطــار العــشري للــربامج
)E/CN.17/2011/8( االجتمــاع التحــضريي احلكــومي  خــاللأيــضا  ، الــيت ســتنظر فيهــا اللجنــة 

 العامــة أيــضا ورقــات معلومــات أساســية بــشأن مــسائل خمتــارة تتعلــق ةوأعــدت األمانــ .الــدويل
ــدة والتجــارب      ــل وخالصــة للممارســات اجلي ــسياسات النق ــةب ــا   القطري  ميكــن االطــالع عليه

 علـــــــــى شـــــــــبكة اإلنترنـــــــــت  للجنـــــــــةا علـــــــــى موقـــــــــع ةلكترونيـــــــــاإل نـــــــــسخها يف
)www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd19.shtml.( 
  

 املستدام النقل بتطوير املتعلقة السياسات  - ثانيا  
 والتنميــة االقتــصادي، للنمــو عنــهما غــىن ال أساســيان شــرطان والتنقــل النقــل يــشكل  - ٦

 ذلـك  يف مبـا  ،خطـرية  مناخيـة  آثـار ب يرتبطـان  مـا  كـثريا  أهنمـا  غـري  .العامليـة  والتجارة االجتماعية
  .املستدامة التنمية حتقيق أمام كبرية حتديات يطرحان مث ومن اجلوي؛ الغالف تلويث

  
  ١اإلطار 

  حملة عن املسائل الرئيسية يف جمال النقل والتنمية املستدامة

ية الوصول  ليس لدى بليون شخص يف البلدان النامية إمكان        النقل يف املناطق الريفية
 إىل طرق صاحلة يف مجيع األحوال اجلوية

ة يالنقـــــــــل واملـــــــــسؤول
 االجتماعية

  يف املائـة مـن الوفيـات النفاسـية ميكـن تفاديهـا             ٧٥ُيقدر أن   
 باحلصول على الرعاية املتعلقة بالوالدة يف الوقت املناسب

النقــــــــــل يف املنــــــــــاطق 
 احلضرية

ــد      ــامي يف امل ــامل الن ــصف ســكان الع ــن ن ــر م ن ســيعيش أكث
 ٢٠٢٥ حبلول عام

ة من الطرق املعبـدة يف العـامل         يف املائ  ٦٠زيد عن   ييوجد ما    الطرق والطرق الرئيسية
 رتفعاملدخل البلدان ذات ال يف

 مليــون شــخص حــتفهم ســنويا مــن جــراء ١,٢يلقــى زهــاء  السالمة على الطرق
 يف املائــة مــن هــذه الوفيــات ٩٠حــوادث الطــرق؛ وحيــدث 

  يف العامل النامي
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  الـشحن عـن  ٢٠٠٥  و٢٠٠٠ بـني عـامي       ما زاد يف الفترة   سكك احلديديةال
 كمــا زادت ، يف املائــة٢٥طريــق الــسكك احلديديــة بنــسبة 

  يف العامل يف املائة١٩حركة النقل الربي للركاب بنحو 

ــل  النقل البحري واملوانئ ــل ال تنقـ ــات النقـ ــن   عمليـ ــر مـ ــري أكثـ ــة ٩٠بحـ  يف املائـ
 حجم التجارة العاملية من

ــاء  ين النقل اجلوي ــل زه ــن ٣٥ق ــة م ــادالت يف املائ ــ التجار املب ــةي  ة الدولي
  عن طريق النقل اجلويحبسب قيمتها

ــستياتالنقـــــل   واللوجـــ
 والتيسري

 يف البلـدان غـري      كـثريا تزيد تكاليف النقل املـرتبط بالتجـارة        
الساحلية والبلـدان اجلزريـة الـصغرية الناميـة كمـا أن حجـم              

 هو عليه يف البلدان الساحليةالتجارة يقل كثريا عما 

ــاد ــل اعتمـــ ــى  النقـــ علـــ
 الوقود األحفوري

املنتجــات النفطيــة يف مــا نــسبته  يعتمــد النقــل علــى الــنفط و 
 يف املائة من استهالك الطاقة ٩٥

لـي  يسهم النقل بقدر كبري يف تلوث اهلواء علـى الـصعيد احمل          تلوث اهلواء
  من آثار على الصحة العامةهيرتبط ب وما

 يف املائــة مــن انبعاثــات الغــازات    ٢٣النقــل مــسؤول عــن     املناختغري 
ــة    احلــراريلالحتبــاس املــسببة ــصلة باســتهالك الطاق ذات ال

 ةه بسرعتمهاسمزداد تعلى الصعيد العاملي، و
  

 .البنك الدويل :املصدر
    
 ينالـصعيد  علـى  والنقـل  والتجـارة  والعوملـة،  االقتـصادي،  النشاط بني وثيق ترابط ومثة  - ٧
 الطاقـة،  وكفـاءة  اإلنتاجيـة  مـستوى  علـى  التدرجيية املكاسب من الرغم وعلى .الدويلو وطينال

ــة اســتهالك فــإن ــراوح مبعــدل باســتمرار يتزايــد العــاملي الــصعيد علــى لنقــلا غــراضأل الطاق  يت
ــة يف ٢,٥ و ٢ بــني املتوســط يف ــسنة يف املائ  واملنتجــات الــنفط علــى النقــل قطــاع ويعتمــد .ال

 اعتمـاد  السـتمرار  ونظـرا  .للطاقـة  املتزايـدة  احتياجاتـه  مـن  املائـة  يف ٩٥ عـن  زيدي ما يف النفطية
 وحـاالت  االقتـصادي  الـضعف  مـن  يزيـد   ال فإنـه  األحفـوري،  الوقـود  علـى  كـبري  بـشكل  النقل

 فحـسب،  ،للـنفط  الـصافية  املـستوردة  البلـدان  أوسـاط  يف سـيما  وال ،ةالتجاريـ  املوازين اختالل
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 بـسبب  احلـراري  االحتبـاس  اتغـاز  انبعاثـات  يف منـو  أسـرع  يـشهد  يالذ القطاع أيضا ميثل بل
 .احملركات ذات املركبات باستخدام التنقل يف السريع النمو

 ،٢٠١٠ مـايو /أيـار  يف املعقـودة  االستعراضـية  دورهتـا  يف اللجنـة  الحظتـه  ما حنو وعلى  - ٨
 .النقــل اســتدامة لتعزيــز إجــراءات واختــاذ سياســات تنفيــذ إىل فــأكثر أكثــر متــس اجــةاحل فــإن
 النقـل  أنـشطة  نطـاق  وتوسـيع  االقتـصادي  النمـو  بـني  فـصل ت الـيت  العمليـة  والتدابري سياساتالو

ــة أنظمــة مــن للكربــون تــدرجيي ونــزع  تــسهم أن بوســعها النقــل وســائل يف املــستخدمة الطاق
 .استدامة وأكثر للبيئة مراعاة أكثر للنقل اقتصاد يف كبريا إسهاما

 الـيت  التدابري من مناسب زيجمل تروج أن االستدامة تعزيز إىل الرامية للسياسات وينبغي  - ٩
 تــشجع وأن ذلـك،  أمكـن  مــا منـهما  احلـد  أو الــضروريني غـري  والـسفر  النقــل جتنـب  شـأهنا  مـن 

 تحــسنيب تنــهض وأن الكربــون، ومنخفــضة الكفــاءة عاليــة نقــل وســائط اســتخدام إىل التحــول
 الطوعيــة والــربامج للمبــادرات ميكــن ذلــك، علــى وعــالوة .هبأســر النظــام يف الكفــاءة عوامــل

 احلــد يف أيــضا تــسهم أن النقــل وســائل مــن احلــراري االحتبــاس اتغــاز انبعاثــات أثــر ةزنــاومل
 .الصافية البيئية آلثارا من

 والنقـل  يالسكك والنقل الربي النقل ذلك يف مبا مهية،األ النقل وسائط مجيع تكتسيو  - ١٠
 اهلـام  ومـن  ،الـدراجات  ركـوب  أو املشي مثل آلية غري وسائلب للنقوا اجلوي، النقلو البحري
ــها يكــون أن أيــضا ــالنظم .كفــؤا تكامل ــوفر أن بوســعها الوســائط املتعــددة ف  عريــضة طائفــة ت
 الكاملـة  املـشاركة  مـن  الناميـة  البلـدان  متكـن  وأن البـضائع،  وشحن الركاب لنقل اخليارات من
 .واإلقليمية الوطنية رةالتجا تعزيز عن فضال ،الدولية التجارة يف
  

 املستدام النقل خدمات من االستفادة إمكانية زيادة  - ألف  
 كــثري يف معدومــة أو كافيــة غــري وخدماتــه للنقــل األساســية التحتيــة البنيــة تــزال ال  - ١١
 فــيهم مبــن الريــف، فقــراء علــى الــصعب مــن جيعــل ممــا الناميــة، البلــدان يف الريفيــة املنــاطق مــن

 املتعلقـة  تلـك  مثـل  األساسـية  االجتماعيـة  اخلـدمات  على احلصول واألطفال، والشباب النساء،
 بعـد  علـى  شـخص  بليـون  حنـو  ويقـيم  .الوظائف على احلصول العمال وعلى والتعليم، بالصحة
 البنيــة كفايــة عــدمو .اجلويــة األحــوال مجيــع يف صــاحل طريــق أقــرب مــن كيلــومترين مــن أكثــر

ــة ــاطق يف للنقــل التحتي ــة املن ــ الريفي ــة املنتجــات تــسويق مــن وحيــد الفقــر، دميي  وغريهــا الزراعي
 املتفــق اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق  إىل الراميــة اجلهـود  يعيـق  وبالتـايل  للــدخل، املـدرة  الفـرص  مـن 
  .لأللفية اإلمنائية األهداف فيها مبا دوليا، عليها
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  ٢اإلطار 

التنميـة   قيـق وحت ى الفقـر هلياكل األساسية للنقل يف املناطق الريفيـة مـن أجـل القـضاء علـ        ا
  جتربة اهلند: املستدامة
 البـالغ عـددها     يـة  يف املائـة مـن القـرى اهلند        ٣٠ ة نسب ال تزال كانت  ،  ٢٠٠٠يف عام     
تفتقــر إىل طــرق صــاحلة يف مجيــع األحــوال )  مليــون شــخص٣٠٠ متثــل( قريــة ٨٥٥ ٠٤٢

ك، شــرعت ولــذل. احلــصول علــى اخلــدمات والوصــول إىل األســواق  إمكانيــة اجلويــة وإىل
، “Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana”احلكومة يف برنامج رئيس الوزراء للطرق الريفيـة  

خـالل   ريفيـة بتمويـل حملـي ودويل مقـدم مـن          الذي تنفذه الوكالة الوطنيـة لتطـوير الطـرق ال         
ومتثـل اهلـدف مـن الربنـامج يف إتاحـة إمكانيـة الوصـول               . الصندوق الوطين املركزي للطرق   

  الريفيـة  طرق صاحلة يف مجيـع األحـوال اجلويـة جلميـع القـرى واجملتمعـات احملليـة                عرب تشييد   
).  شخصا يف املناطق القبليـة اجلبليـة       ٢٥٠أو أكثر من    ( شخص   ٥٠٠اليت يقطنها أكثر من     

ويف إطار الربنامج، جرى تـشييد طـرق ريفيـة صـاحلة يف مجيـع األحـوال اجلويـة بلـغ طوهلـا                       
ــومتر  ٣٧٥ ٠٠٠ ــسنيكيلـ ــستوىوحتـ ــة   مـ ــة القائمـ ــرق الريفيـ ــول    الطـ ــى طـ ــدة علـ  املمتـ
وأدى الربنـامج إىل    . قريـة  ١٧٨ ٠٠٠  واستفاد من ذلك ما جمموعـه      ، كيلومتر ٣٧٢ ٠٠٠

 :حتقيق اإلجنازات التالية

ــر صــدر وفقــا  احلد من الفقر  الفقــر شخــصا مــن  ١٦٣نتــشل ُي مــؤخرا، لتقري
 مقابل كل مليون روبية ُتنفق على الطرق الريفية

ــن الوصــول      خلزيادة الد ــت م ــيت متكن ــشية ال إىل  زادت دخــول األســر املعي
  يف املائة١٠٠  و٥٠الطرق بنسبة تتراوح بني 

ــى   سواقاألأسعار  ــون علـ ــصل املزارعـ ــهم   حتـ ــاهتم لتمكنـ ــضل ملنتجـ ــعار أفـ أسـ
ــتغناء عـــن الوصـــول إىل ا مـــن  ألســـواق بـــشكل مباشـــر واالسـ

 لفملنتجات القابلة للتالذي يصيب االوسطاء وتقليل التلف 

 جرى حتـديث املمارسـات الزراعيـة وممارسـة تربيـة احليوانـات؛             اإلنتاجية الزراعية
 وزاد البــذور احملــسنة، واألمســدة واخلــدمات البيطريــة؛ تــوفرتو

طـــن  ٠,٦ثـــالث مـــرات تقريبـــا ممـــا متوســـطه   حمـــصول األرز
 طن للفدان ١,٧للفدان إىل 

ــاطق   ــة يف املنــ العمالــ
 الريفية

وبـــدأت أعمـــال  ى الوظـــائف، احلـــصول علـــت إمكانيـــةحتـــسن
 مما أدى إىل تنويع االقتصاد الريفي) صغرية(جتارية 

ــيني    بناء القدرات ــسكان احمللـ ــدريب الـ ــفر تـ ــيني  (أسـ ــدين احمللـ ــل املتعاقـ  )مثـ
  للعملزيادة الدخل وأتاح فرصا جديدة  عن
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اخلـدمات الـصحية،    احلـصول علـى     تيسر الوصـول إىل املرافـق و       الصحة
 واألدوية واإلمدادات

 يف املائـة    ١٠ مع زيادة بنـسبة      ؛ىل مرافق التعليم  إتيسر الوصول    التعليم
ق الفجوة القائمـة بـني      يف معدل اإلملام بالقراءة والكتابة؛ وتضيي     

ــسني إذ ــدارس     اجلن ــات االلتحــاق بامل ــسري للفتي ــن الي  ؛أصــبح م
  املدرسنيوزيادة العدد املتوفر من

اجملتمعــات احملليــة واألفــراد بزيــادة إقامــة   متكــني  التنقــل إىلىأد اآلثار االجتماعية
 والزيارات األسريةاالجتماعية الشبكات 

  
 .الدويل والبنك الريفية للطرق اهلندي الوزراء رئيس برنامج :املصدر

    
 تــوفري ذلــك يف مبــا املتكاملــة، الريفيــة التنميــة بــرامج يف أكــرب بقــدر االســتثمار يــسهمو  - ١٢

 احلـد  يف اجلويـة،  األحـوال  مجيـع  يف صاحلةالـ  طرقال إىل املالئم بالشكل لوصولا كافية إمكانية
ــة األهــداف لتحقيــق الطريــق متهيــد مث ومــن الفقــر، مــن ــة اإلمنائي ــالفقر املتــصلة لأللفي  حبلــول ب
 حــسب املــستدامة، للتنميــة الوطنيــة واخلطــط االســتراتيجيات تــشمل أن نبغــييو .٢٠١٥ عــام

 اجملتمعـات  مبـشاركة  وتـشييدها  تـصميمها  ينبغـي  الـيت  الريفيـة  الطـرق  وحتـسني  تشييد االقتضاء،
 القـدرات،  بنـاء  جمـال  يف دعمـا  املـسعى  هـذا  يف احملليـة  جملتمعـات ا تلقى أن وينبغي .املعنية احمللية

 وتتطلــب .ســواء حــد علــى ودوليــة حمليــة مــصادر مــن املاليــة واملــساعدات الــتقين والــدعم
 أفريقيــا يف ســيما وال الناميــة، الــساحلية غــري نوالبلــدا منــوا البلــدان ألقــل اخلاصــة االحتياجــات

 .عاجال اهتماما النامية، الصغرية اجلزرية والدول ،الكربى الصحراء جنوب
  

 املستدامة التنمية أجل من احلضرية املناطق يف العام النقل تعزيز  - باء  
 غريهــاو النمــو الــسريعة املتروبوليــة املنــاطق مــن كــثري يف كــربى حتــديات النقــل طــرحي  - ١٣
 خـدمات  وسـوء  الـسليم  التخطـيط  عـدم  يـؤدي  حيـث  الناميـة،  البلـدان  يف احلـضرية  املناطق من

 وتلـوث  ،الوقـود  اسـتهالك  وزيـادة  املرور، اختناقات عن نامجة اقتصادية خسائر إىل العام النقل
 .العامة الصحة على سلبية آثار من بذلك يرتبط ما مع اهلواء،

 صـحيا  الـسليم  املدن هبواء املتعلق العاملية الصحة ملنظمة داريةاإل املعلومات نظام ويشري  - ١٤
 واداملــ وجــود مــع احلــضرية، املنــاطق يف اهلــواء نوعيــة ســوء مــن تعــاين املــدن مــن كــثريا أن إىل
 القــصوى املــستويات أحيانــا تتجــاوز الــيت الكربيــت وأكاســيد النيتــروجني وأكاســيد زيئيــة،اجل

 بــشأن مقــارن عــام اســتعراض ٢ و ١ الــشكلني يف يــردو .أربعــة إىل يــصل مبعامــل هبــا املوصــى
  .خمتارة مدن يف اهلواء تلوث
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  ١الشكل             ٢الشكل 
  
  
  

 

  
  
  
  
  
    

ــاك  - ١٥ ــدابري سياســات إىل ملحــة حاجــة وهن ــسقة شــاملة وت ــة ومت ــل جمــال يف وفعال  النق
 جمموعـة  الـسياسات  تـشمل  أن وينبغـي  .احلـضرية  املنـاطق  يف املتزايدة النقل لتحديات للتصدي

 وموثوقـة  ونظيفة آمنةو تكلفة أيسر تكون حبيث العام النقل نظم حتسني )أ( :منها التدابري، من
 اســتخدام تيــسري )ب( و احلــضرية؛ املنــاطق يف نطاقهــا وتوســيع بيئيــا وســليمة للوقــت ةومــوفر
 الـدراجات  وركـوب  املـشي  ذلك يف مبا احلضرية، املراكز يف وتشجيعه اآللية غري النقل وسائط
 تــدابري وضــع )ج( و صــحوا؛ اجلــو كــان إن القــصرية املــسافات لــرحالت كــبري بقــدر اهلوائيــة
 خــدمات مقــدمي وبــشأن احملركــات ذات اخلاصــة املركبــات اســتخدام بــشأن متــسقة تنظيميــة
 وســيارات والعربــات، الــصغرية احلــافالت يتعهــدم مثــل احلــضرية، املنــاطق يف التجــاري النقــل

 النقـل  اعتبـارات  إدمـاج  )د( و األجـرة؛  ودراجـات  الثالثة، التجلعا ذات واملركبات األجرة،
ــة خطــط يف ــة احلــضرية التنمي ــوفري لكفال ــم ت ــل نظ ــر النق ــتدامة األكث ــاطق يف اس  احلــضرية املن
 احلـضرية  املناطق داخل السفر مسافة وتقصري السفر إىل احلاجة من احلد طريق عن املستقبل يف
 .بعد تنشأ مل اليت املدن يف

البلــدان الناميــة مزايــا شــبكات النقــل  ب يف كــثري مــن املــدن إدارات املــدنلقــد أدركــت   - ١٦
 مدينـة مثـل هـذه الـشبكات، الـيت تتميـز حبـافالت         ١٥٢ولـدى مـا جمموعـه       . السريع باحلافالت 

ومقارنــة بــشبكات النقــل بالــسكك   .تــسري يف مــسارات منفــصلة موازيــة حلركــة املــرور احملليــة  
ــة، أو شــب   ــة اخلفيف ــل      احلديدي ــسريع باحلــافالت أق ــل ال ــإن شــبكات النق ــاق، ف ــرو األنف كات مت
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وتـوفر الـشبكات     .احتياجا إىل كثافة رأس املال، وحتقـق يف الوقـت ذاتـه كفـاءة عاليـة يف النقـل                  
املعــززة للنقــل الــسريع حــافالت مكيفــة اهلــواء مــع إمكانيــة الــدخول إليهــا مــن األرصــفة ودفــع   

جمهـزة بـالنظم العامليـة لتحديـد املواقـع إلبـالغ الزبـائن              األجرة قبل الركوب أو بعده وهي أيـضا         
ــرات االنتظــار املتوقعــة وتغــيري اخلطــوط   ــسريع باحلــافالت     .بفت ــة للنقــل ال ــنظم احلديث وميكــن لل

 .املرور  حركة مزيج أمثال عدد الركاب مقارنة مبا يستوعبه١٠استيعاب ما يصل إىل 

 احلـضرية  املنـاطق  يف العـام  النقـل  نظـم  مـن  وغـريه  باحلافالت السريع النقل نظام ويوفر  - ١٧
 بـشأن  حديثـة  دراسـة  بينـت  فقـد  .وعامليـا  ووطنيـا  حمليـا  املباشرة وغري املباشرة املنافع من الكثري
 وتقـديرها  باحلـافالت  الـسريع  النقـل  نظـام  ومنافع تكاليف كشف فيها جرى ،مكسيكو مدينة
ــديا، ــافع جممــوع أن نق ــة، املن ــا العام ــك يف مب ــا ذل ــوفر م ــن ي ــن وقــت م ــة م ــصادية الناحي  االقت
 .النظـام  تكـاليف  كـبري  حـد  إىل جتـاوزت  الوقـود،  وتكـاليف  الـصحة،  مشاكل من يتفادى وما

ــك، إىل وباإلضــافة ــساعد ذل ــسريع للنقــل األساســية اهلياكــل يف االســتثمارات ت  باحلــافالت ال
 .احلـراري  ساالحتبـا  غـازات  مـن  كـبرية  كميـات  انبعاث تفادي يف العام النقل نظم من ولغريه
ــد ــؤخرا طُرحــت وق ــدة م ــادرات، ع ــا مب ــا مب ــشراكة فيه ــستدام نقــل أجــل مــن ال ــنخفض م  م

 الـــسريع النقـــل إدراج إمكانيـــة الستكـــشاف دراســـات واســـتهلت الكربونيـــة، االنبعاثـــات
 الئمـة امل األثـر  ختفيـف  إجـراءات  يف املطـاف  آخـر  يف العـام  النقـل  مشاريع من وغريه باحلافالت

 .املستقبل يف ينفذ االنبعاثات لتجارة نظام وأي املناخ بتغري يتعلق مقبل اتفاق أي يف وطنيا

 فـإن  متوسـطة،  باحلـافالت  الـسريع  النقـل  ونظم احلافالت فرادى تكاليف كانت ولئن  - ١٨
 هـذه  إىل تفتقـر  الـيت  واملـدن  النامية البلدان لتمكني النظم هذه من العديد توفري إىل متس احلاجة
 الـسريع  النقـل  نظـم  تكـون  ولـن  .احلـضرية  املنـاطق  يف النقـل  مـشاكل  يدلتزا التصدي من النظم

ــاول يف باحلــافالت ــد متن ــن العدي ــدان م ــة البل ــق مل مــا النامي ــساعدة تتل ــة م ــا تقني ــا ودعم  مالي
 النقــل نظــم دعــم يف أكــرب بــدور تــضطلع أن الدوليــة املاليــة للمؤســسات وميكــن .اخلــارج مــن

 التكلفـــة قليلـــة حلـــوال تـــوفر أن الـــنظم هلـــذه وميكـــن .الناميـــة البلـــدان يف باحلـــافالت الـــسريع
 .الصناعية البلدانب احلضرية املناطق يف املرور الختناقات

 بالــسكك النقــل وســائط يف أيــضا الناميــة البلــدان يف املــدن مــن زايــدتم عــدد ويــستثمر  - ١٩
 يـد احلد والـسكك  املتـرو  وشـبكات  معلقـة،  حديـد  سـكك  علـى  أو األنفاق عرب اخلفيفة احلديد
 للـنظم  وميكـن  .هلـا  الالزمـة  الباهظـة  األوليـة  االسـتثمار  تكـاليف  مـن  الرغم على الركاب، لنقل

 الرافـدة  احلافالت من كبري بقدر االستفادة الوصل خطوط من قليل عدد على املنطوية اجلديدة
 الرتفــاع ونظــرا .البدايــة مرحلــة خــالل الركــاب عــدد لزيــادة املوحــدة الركــوب أجــرة ونظــم



E/CN.17/2011/4
 

12 10-69950 
 

 يف مـا  نوعا مرتفعة املترو تذاكر رسوم تزال فال اخلاص، القطاع من والتمويل لتشييدا تكاليف
 .املدن من كثري

 العـام  القطـاعني  بـني  والـشراكات  اخلـاص  القطـاع  بإمكـان  أن علـى  التجربـة  دلت لقد  - ٢٠
 ويف .احلــضرية املنــاطق يف العــام النقــل نظــم وإدارة متويــل يف مهــم بــدور االضــطالع واخلــاص
 الركـوب  أجـرة  ظلـت  إذا إال العام النقل وسائل تعزيز يف النجاح حتقيق ميكن ال نفسه، الوقت

 يـتعني  قـد  أنـه  يعـين  وهـذا  .احلـضرية  املنـاطق  فقـراء  يـدفعها  اليت األجرة ذلك يف مبا املتناول، يف
 واملنـافع  العامـة،  بالـصحة  املتـصلة  املنافع عن العام النقل متعهدي إىل مكافآت أو إعانات تقدمي

 .بفضلهم تنشأ اليت والبيئية االقتصادية االجتماعية

 وأمـاكن  الطـرق  اسـتخدام  وتـسعري  املنـاطق  حـسب  التـرخيص  خطط فعالية ثبتت وقد  - ٢١
 مـرور  حركـة  ختفيـف  حيـث  مـن  وبـاريس،  ولنـدن  سـنغافورة  يف املطبقـة  اخلطط مثل الوقوف،
 تلـوث  فيهـا  يـشكل  الـيت  دناملـ  سـيما  وال املدن، بعض وفرضت .احلضرية املناطق يف املركبات

 معينـة  أيـام  حـسب ( الـسيارات  اسـتخدام  علـى  مؤقتـة  قيودا اإلنسان، لصحة كبريا هتديدا اهلواء
 سـبيل  علـى  الركـاب  مـن  أدىن حد أو السيارات، لوحات حتملها اليت األرقام أو األسبوع، من

 ملؤقــتا غــالقاإل وتــدابري الــسيارات عــن فيهــا يــستغىن الــيت األيــام شــعبية تتزايــد كمــا ).املثــال
 .الشوارع أسواق إقامة أو املشي أو الدراجات ركوب ألغراض لطرقل

 علـى  االزدحام يف األجرة سياراتو الركاب حافالت إسهام إمكانية من الرغم وعلى  - ٢٢
 وينبغــي اجلمــاهريي النقــل لــنظم ومفيــدة هامــة رفــد خــدمات تــوفر فإهنــا الرئيــسية، املــسارات
 أكثــر مــن األجــرة ســيارات وتعتــرب .احلــضرية املنــاطق يف النقــل نظــام ختطــيط ضــمن إدراجهــا
 هـواء  تلـوث  فيهـا  يثري اليت املدن ويف .احلضرية املناطق يف تتحرك اليت احملركات ذات املركبات
 ألســطول املمنوحــة التــراخيص اســتعراض يف البلــديات تنظــر قــد بالغــا، قلقــا احلــضرية املنــاطق
 حتـديث  علـى  والتـشجيع  اخلـدمات،  حتـسني  هبـدف  ارهتـا وإد األجـرة  وسـيارات  األجرة عربات

 أجــرة  ورصــد  الوقــود،  يف اقتــصادا  االســتخدام  ســبل  أكثــر  وكفالــة  واألســاطيل،  املركبــات 
 غـري  الكافيـة  املنافـسة  وكفالـة  املركبـات  مـن  االنبعاثـات  يف والـتحكم  النقـل،  وسـائط  استخدام
 .)١(واخلاص العام القطاعني خدمات بني سيما وال املفرطة،

__________ 
 هندسة برنامج بني تراكباالش سينظم الذي اخلرباء لفريق اإلقليمي الدورات بني ما اجتماع تركيز سينصب   )١(  

 االقتــصادية الــشؤون وإدارة جــانريو، دي ريــول االحتاديــة للجامعــة التــابع كــوميربا لــويز ألبريتــو مبعهــد النقــل
 علــى ،٢٠١١ أبريــل/نيــسان يف الربازيــل، جــانريو، دي ريــو يف عقــده واملزمــع العامــة باألمانــة واالجتماعيــة

ــارات ــسياسات خي ــة والتجــارب ال ــهوضلل العملي ــاطقب النقــل جمــال يف االســتدامةب ن  بتحــديث احلــضرية املن
  .للبيئة مواتية وجعلها األجرة وسيارات  الشاحنات الصغريةأسطويل
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ويتطلب التشجيع على املشي وركوب الدراجات اهلوائية داخل مراكز املـدن الداخليـة           - ٢٣
ــة، الــيت قــد يــصبح بــدوهنا ركــوب        ــدراجات اهلوائي ــوفري مــا يكفــي مــن مــسارات منفــصلة لل ت

 بتــوفري مــا يكفــي مــن مواقــف الــدراجات هــذاوينبغــي أن ُيــدعم  .الــدراجات اهلوائيــة غــري آمــن
ومثــة حاجــة إىل حتــول يف االســتثمار حنــو  .ائح ذات الــصلة أمهيــة جوهريــةاهلوائيــة، كمــا أن للــو

 واسـتحدث عـدد متزايـد مـن        .غـري اآلليـة   الطرق ميول أيضا اهلياكل األساسـية للنقـل بالوسـائط           
تـأجري الـدراجات     ويعـزز  . نظم تأجري الدراجات اهلوائيـة     ،املدن، مبا فيها مدن يف البلدان النامية      

 . وتقاسم السياراتمثله مثل تأجري السيارات لفترة قصرية  املستداماهلوائية أيضا التنقل

تنــدرج القــرارات املتــصلة بــسياسات النقــل وهياكلــه األساســية وخدماتــه يف معظمهــا    - ٢٤
 يـسر ،  ١٩٩٠ومنـذ عـام     . ضمن سلطة إدارات املدن والبلديات وغريهـا مـن الـسلطات احملليـة            

فيمـــا بـــني إدارات املـــدن وغريهـــا ة تبـــادل اخلـــربات اجمللـــس الـــدويل للمبـــادرات البيئيـــة احملليـــ
تقر مبادرة األربعني مدينة، الـيت      كما  . السلطات احمللية، يف جماالت من بينها النقل املستدام        من

تدعمها مبادرة كلينتون للمناخ، بالدور املهم الـذي تقـوم بـه املـدن يف تـصميم مـشاريع النقـل                     
 .دام ويف ختفيف آثار تغري املناخاملست

وينبغــي إدمــاج االعتبــارات الــشاملة املتــصلة باالســتدامة والنقــل إدماجــا كــامال ضــمن   - ٢٥
ويتـسم إدمـاج التخطـيط احلـضري      . التخطيط احلضري ودعمها بالـسياسات واللـوائح الالزمـة        

.  التوسـع احلـضري  يطرحهـا وختطيط النقل بأمهية خاصة نظرا للتحديات املستقبلية املتنامية اليت    
ويف الوقــت .  عــدد ســكان العــامل، ال ســيما يف البلــدان الناميــةيتواصــل ازديــاد أن فمــن املتوقــع

ــة      . نفــسه، مــن املتوقــع أن تتواصــل اهلجــرة مــن الريــف إىل احلــضر يف كــثري مــن البلــدان النامي
، ســـيتوجب إســـكان مـــا يربــو علـــى بليـــون شـــخص يف املـــدن القائمـــة  ٢٠٢٥وحبلــول عـــام  

 .أمر حتميئم للنمو احلضري  فإن التخطيط املال،ولذلك. واجلديدة

 مـن الكثافـة الـسكانية والطلـب علـى       النقـل العـام احلـضرية إىل حـد أدىن    نظـم وحتتـاج    - ٢٦
وميكن حتقيـق ذلـك عـن طريـق سياسـات       . النقل العام لكي تكون جمدية من الناحية االقتصادية       

ات ســكانية  املخــتلط، وكثافــباالســتغالل األراضــي، وتنميــة عقاريــة تتــسم  الســتغاللمالئمــة 
  . الرئيسيةاملمراتمتوسطة إىل مرتفعة على طول 
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  ٣الشكل 
  الكثافة احلضرية واستهالك الطاقة املتصل بالنقل

    
 
 

  
 

  
  

 
  
  
  

الكثافـــة الـــسكانية ونـــصيب الفـــرد     عالقـــة واضـــحة بـــني   تالحـــظ، ٣يف الـــشكل   - ٢٧
فـض نـصيب الفـرد      فكلما زادت كثافة سكان احلـضر، اخن      . استخدام الطاقة ألغراض النقل    من

ولـضمان االسـتدامة علـى املـدى الطويـل، ميكـن            . من استخدام الطاقة ألغراض النقل احلضري     
ضرية يف املنــاطق الــسكنية أكثــر ملخططــي املــدن أن يتوخــوا أن تكــون الكثافــات الــسكانية احلــ 

قــع أن يكــون نــصيب الفــرد الــسنوي   فــرد يف اهلكتــار، ويف تلــك احلالــة ميكــن أن نتو ٥٠ مــن
 غيغـاجول، بـافتراض أن خـدمات        ٢٠ستخدام الطاقـة ألغـراض النقـل احلـضري أقـل مـن              ا من

األقـــل مـــن جممـــوع الـــرحالت جتـــري   يف املائـــة علـــى ٤٠النقـــل العـــام اجليـــدة متـــوافرة وأن  
 . أو بوسائل النقل العام آليةبوسائل نقل غري إما

للنقـل احلـضري الفعـال      ولتنفيذ سياسات أكثر استدامة للتنمية احلضرية، وتطبيق منـاذج            -  ٢٨
منخفض الطاقة يف الواقع العملي، سيكون من الـضروري مواصـلة تبـادل املعلومـات بـني اخلـرباء           

 .خمططي النقل يف البلدان الناميةإىل جانب بناء القدرات لتقييم وتدريب املخططني احلضريني و

  : املصدر
Newman & Kenworthy 1989 

Atlas Evironment du Monde Diplomatique 2007 

Kenworthy & Laube 1999 
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 ني التحوالت يف وسائط النقلحتس  -جيم   

توقــع للــسكان والنــشاط االقتــصادي إىل زيــادات مــستقبلية ســيؤدي النمــو املتواصــل امل  - ٢٩
ولــذلك، فــإن االســتدامة  . كــبرية يف التنقــل والطلــب علــى النقــل، ال ســيما يف البلــدان الناميــة  

ــة األمــد   ــنظمالطويل ــسقة   ل ــام بانتظــام ب  النقــل ســتحتاج إىل جهــود من ني التحــوالت تحــسللقي
ىل العامة ومـن وسـائل النقـل الكثيفـة الطاقـة            وسائط النقل، سواء من وسائل النقل اخلاصة إ        يف

  .إىل املنخفضة الكربون
  

  ٤الشكل           ٥الشكل 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

جيب أن يصبح املشي وركـوب الـدراجات واسـتخدام النقـل العـام هـي وسـائل النقـل                 - ٣٠
املفضلة يف املناطق احلـضرية الكثيفـة الـسكان ويف وسـط املـدن، مـع وجـود اهلياكـل األساسـية                      

 بكثافـة عاليـة وملـسافات طويلـة أو بـني            والبضائعأما بالنسبة إىل نقل الركاب      . مة والدعم املالئ
املراكز التجارية واملـدن، فغالبـا مـا تـوفر خطـوط الـسكك احلديديـة واملمـرات املائيـة خيـارات                    

 .مفضلة بيئيا للنقل

يديـة  وحيثما تتوافر هياكل أساسية وخيارات نقل مالئمة، فـإن خطـوط الـسكك احلد               - ٣١
ويف أوروبـا، يعـد   . أو البـضائع واملمرات املائية توفر خيارات منخفضة الكربون لنقـل الركـاب           

النقل بالقطارات أقل من النقل الـربي أو اجلـوي يف انبعـاث ثـاين أكـسيد الكربـون مبـا يتـراوح                       
ــة حــصة مــن ســوق النقــل تتــراوح بــني     .  مــرات١٠ إىل ٣بــني  وبينمــا متثــل الــسكك احلديدي
يب تقـل  و املائة، فـإن مـسامهة القطـارات يف انبعاثـات قطـاع النقـل يف االحتـاد األور              يف ١٠ و ٧

 سيارة قطار طائرة

٢كغم ك أ٢كغم ك أ

  انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من وسائل نقل البضائع
  ) كيلومتر٧٠٠ طن من البضائع، من بازل إىل روتردام، ١٠٠(

 انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من وسائل نقل الركاب
 )ا كيلومتر٥٤٥ إىل فرانكفورت،شخص واحد، من برلني(

 ٤شاحنة يورو   قطار ممر مائي داخلي

  ٢٠٠٨االحتاد الدويل للسكك احلديدية، :املصدر ٢٠٠٨االحتاد الدويل للسكك احلديدية،: املصدر
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املـستدامة الـيت يتبعهـا      التنميـة   وإضـافة إىل ذلـك، ويف إطـار سياسـات وبـرامج             .  يف املائـة   ٢عن  
 بتخفـيض االنبعاثـات الـصادرة     االحتـاد هـد قطاع السكك احلديدية يف االحتاد األورويب، فقد تع 

 .٢٠٢٠ إىل ١٩٩٠ يف املائة على مدى الفترة من ٣٠لقطارات بنسبة النقل با عن

 تـستثمر سـلطات الـسكك احلديديـة       يف الطلـب علـى النقـل،       الستمرار الزيـادة  وحتسبا    - ٣٢
ــة أخــرى يف حتــديث وتوســيع شــبكات الــسكك      يف الربازيــل والــصني واهلنــد وعــدة دول نامي

ط القطارات احلديثة السريعة والفائقـة     احلديدية هبا، أو ختطط لذلك، ويشمل ذلك بعض خطو        
وميكــن أن تكــون االســتثمارات يف إنــشاء خطــوط . الــسرعة الــيت تــربط مراكــز املــدن الكــربى 

حديدية جديدة مكلفة للغاية، ولكنها أيضا توفر مزايا اقتصادية واجتماعيـة وبيئيـة كـبرية جـدا              
الـدويل والتعـاون فيمـا بـني        وينبغي زيادة استكشاف فرص حتسني التعاون       .  املدى الطويل  على

بلدان اجلنوب يف إنشاء خطوط قطارات حديثة بني املـدن وذات سـرعة عاليـة، ويـشمل ذلـك                   
 .ك احلديدية املقترحة عرب احلدودوصالت خطوط السك

وجتـري امليـاه بالقـدر      ساسـية للممـرات املائيـة       األياكـل   اهل  ما يكفـي مـن     توافريوحيثما    - ٣٣
ــك      ، ميكــن للمالحــة يف  الكــايف ــل، وذل ــى النق ــيب الطلــب عل ــساحلية أن تل ــار واملالحــة ال األهن

 زيــادة أبعــاد الــسفن وجتعــل. بتكــاليف تــشغيل وأســعار نقــل غالبــا مــا تكــون منخفــضة نــسبيا  
ــارا للنقــل فعــ      ــساحلية خي ــدفع وقوافــل املالحــة يف األهنــار واملالحــة ال اال واســتخدام صــنادل ال

.  أو احلاويـات الـسائبة بالنسبة إىل نقل الشحنات حيث التكلفة ومستداما نسبيا، وال سيما     من
ولكــن لــوائح االنبعاثــات الــصارمة مهمــة للــتحكم يف تلــوث اهلــواء مــن احتــراق زيــت الوقــود  

 ويف الدول اجلزرية الـصغرية      .)٢(تغري املناخ ب النقل النهري    ينبغي تقييم إمكانية تأثر   الثقيل، كما   
 سيما املوانئ والطرق الساحلية، عرضة أيـضا للخطـر          النامية، تعد اهلياكل األساسية للنقل، وال     

  .ل أمواج التسونامي وتغري املناخبفعل الكوارث الطبيعية احملتملة، مث
  

  النقلونظمحتسني تكنولوجيات   -دال   
ــاك  - ٣٤ ــام واخلــاص يف البحــث      مل  ملحــة حاجــةهن ــن القطــاعني الع ــن االســتثمار م ــد م زي

 .ون، ونقلها إىل البلدان الناميةديدة املنخفضة الكربوالتطوير بشأن تكنولوجيات النقل اجل

 الوقـود واالقتـصاد يف الوقـود    نوعيـة كما أن أغلب البلدان اليت تصنع الـسيارات تـنظم      - ٣٥
 واللـوائح وبروتوكـوالت االختبـار ختتلـف مـن بلـد             املعـايري ويف حـني أن     . وانبعاثات السيارات 

 اسـتهالك الـسيارات املتزايـد       احلـد مـن   ) أ: (يإىل آخر، فـإن أهـدافها مـشتركة، وتـشمل مـا يلـ             
__________ 

 P. Gernot, “Sustainable Transport: a case مناقـشة مستفيـضة للنقـل النـهري املـستدام، انظـر      الطالع علـى  ل   )٢(  

study of Rhine navigation”, Natural Resources Forum, vol. 34, No. 4 (November 2010), pp. 236-254.  
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يف املنـاطق   واء  اهلـ محايـة جـودة     ) ج(و  ختفيض االعتماد علـى اسـترياد الطاقـة؛         ) ب(  و للوقود؛
ــد أثبتــت اخلــربة أن  . احلــضرية ــايريوق ــصاد يف  املع ــة لالقت ــود اســتهالك  اإللزامي ــات الوق ومتطلب

ــسيارات  ــة للــس  فحــص ال ــارات االنبعاثــات اإللزامي ــدة   واختب ــوفر أدوات مفي يارات ميكــن أن ت
، بــشرط يف املنــاطق احلــضريةواء اهلــلوقــود وحتــسني جــودة ا للحــد مــن زيــادة اســتهالكوفعالــة 

  . وإنفاذها على حنو فعالالساريةجيري تنفيذ اللوائح  أن
ــار  - ٣٦ ــايو /ويف أي ــة      ٢٠٠٩م ــة وطني ــة سياس ــات املتحــدة األمريكي ــيس الوالي ــد رئ ، اعتم

 االحتباس احلراري بالنـسبة   ادة االقتصاد يف الوقود وتقليل انبعاثات غازات        جديدة ترمي إىل زي   
ومـن املتوقـع أن تـسفر       . اجلديدة الـيت تبـاع يف الواليـات املتحـدة         والشاحنات  جلميع السيارات   

يت تــشترط ، والــ٢٠١٦ إىل ٢٠١٢ اجلديــدة، الــيت تــشمل الــسيارات املنتجــة يف أعــوام  املعــايري
، ٢٠١٦ مـــيال للغـــالون يف عـــام ٣٥,٥لوقـــود يبلـــغ متوســـطه ا دا يفاقتـــصاهنايـــة املطـــاف  يف
وحتقيـق مكـسب يف اقتـصاد        بليون برميل من البترول على مدى فترة الربنامج،          ١,٨توفري   عن

 مليـون طـن متـري       ٩٠٠ ينـاهز  يف املائة يف السنة، وختفيض       ٥ على   الوقود مبعدل متوسط يربو   
 .االحتباس احلراريمن انبعاثات غازات 

واملبـادرة الراميـة إىل    املبادرة العامليـة لالقتـصاد يف اسـتهالك الوقـود     شرع يف تنفيذوقد    - ٣٧
 يف املائـة حبلـول   ٥٠التغلب على التحدي املتمثل يف ختفيض استهالك السيارات للوقـود بنـسبة             

زيـــد مـــن البحـــوث النـــهوض مب مبـــشاركة برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة هبـــدف ٢٠٥٠عـــام 
ــوفر .  العــاملنطــاق علــىاإلجــراءات لتحــسني االقتــصاد يف اســتهالك الوقــود   واملناقــشات و وت

 منتـدى مهمـا للحـوار يف جمـال الـسياسات الـذي        العاملية لالقتـصاد يف اسـتهالك الوقـود       املبادرة
لناميـة   البلـدان ا ساعد املبـادرة تـ كمـا  . لكربيـات شـركات صـناعة الـسيارات      يشارك فيه ممثلون    

 .ال االقتصاد يف استهالك الوقودصة يف جمإقرار سياساهتا اخلا يف

  يف مـساعدة العديـد مـن   نظيفة من أجل وقود ومركبات  برنامج البيئة  شراكة جنحتو  - ٣٨
البلدان النامية على احلد من تلوث اهلواء بسبب املركبات من خالل التـرويج السـتخدام وقـود               

 وتكنولوجيـات   ايريومعـ خال مـن الرصـاص، ُتـستخدم فيـه معـدالت منخفـضة مـن الكربيـت،                  
واء اهلـ  نوعية الوقـود وحتـسيناته أن خيفـض تلـوث            معايريومن شأن إنفاذ    . لسيارات أكثر نظافة  

زالـت نوعيـة هـواء       ويف عديد من البلدان النامية ومدهنا، مـا       .  ختفيضا كبريا  اطق احلضرية املن يف
 .ة العاملية اليت توصي هبا منظمة الصحاملستوياتيف كثري من األحيان أدىن من  املدن

وتستورد بعض البلدان النامية كثريا من السيارات املستعملة، اليت تكـون أحيانـا قدميـة                 - ٣٩
ويعـد تنظـيم التجـارة يف الـسيارات املـستعملة           . وميكن أن تكون غـري آمنـة وال تتـسم بالكفـاءة           

 . إىل البلدان الناميةخيارا مهما من خيارات السياسات، ال سيما بالنسبة
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ــو  - ٤٠ ــة املــرور        وي ــديال مفــضال حملركــات الــديزل يف حرك ــي املــضغوط ب فر الغــاز الطبيع
وفــضال  .  ذلــك أكــسيد النتــروجني  فهــو ينــتج انبعاثــات منخفــضة نــسبيا، مبــا يف     . احلــضرية

ومــن العوامــل األخــرى احملبــذة . ملحوظــةذلــك، فــإن حمــرك الغــاز الطبيعــي أهــدأ بــصورة   عــن
دم الغـاز الطبيعـي اخنفـاض انبعاثـات ثـاين أكـسيد             لتزويد السيارات التجارية مبحركـات تـستخ      

 يف املائــة، والـوفرة النــسبية الحتياطيــات  ٢٥الكربـون ابتــداء مـن اآلبــار حـىت الــسيارات بنـسبة     
ويف . كمــا أن االخنفــاض النــسيب لــسعر الغــاز الطبيعــي يقلــل تكــاليف التــشغيل. الغــاز الطبيعــي

 يف احلــافالت العامــة وســيارات األجــرة عديــد مــن البلــدان، يــستخدم الغــاز الطبيعــي املــضغوط
 .ارية اليت ختدم املناطق احلضريةوغريها من املركبات التج

وميكــن ألنــواع الوقــود األحيــائي املنتجــة بطــرق مــستدامة أن تــساهم أيــضا يف تنويــع      - ٤١
 يف املائـة مـن االسـتهالك        ٢ومتثل أنواع الوقـود األحيـائي حاليـا حنـو           . مصادر الطاقة وإمداداهتا  

ويـدعم عـدد متزايـد مـن البلـدان اإلنتـاج احمللـي لوقـود الـديزل               . العاملي للوقود ألغـراض النقـل     
األحيائي واإليثانول عن طريق اإلعانات املالية وختفيض الضرائب واللوائح الـيت تـشترط خلطـا               

ولكـن عـددا حمـدودا مـن البلـدان          . إلزاميا ألنواع الوقود األحيـائي مـع الـنفط أو وقـود الـديزل             
 الالزمــة ولــديها األراضــي واملــوارد املائيــة الظروف املناخيــة املواتيــة بــ عمــهــي الــيت تتسب فحــ

 . الوقود األحيائي على نطاق واسعإلنتاج
    

  ٣اإلطار 
  برنامج اإليثانول يف الربازيل :تنويع مصادر وقود السيارات

قـة   كـبريا للتـرويج للطا      اهتمامـا  ظلت حكومـة الربازيـل طـوال سـنوات عديـدة تـويل             
ويف الوقـت احلـايل،     . واسـتخدامها املتجددة، ويـشمل ذلـك إنتـاج أنـواع الوقـود األحيـائي              

 مليـون طـن مـن قـصب الـسكر يف الـسنة،              ٤٢٥ مصنعا قيد التشغيل تستخدم      ٣٢٥يوجد  
ــانول  ــانول والكهربــ  . يــستخدم نــصفها إلنتــاج اإليث اء وتنــتج تلــك املنــشآت الــسكر واإليث

 حنو ثلثي اإليثانول يف والية ساو باولو، حيث توجـد           وجيري إنتاج . ثفل قصب السكر   من
بليــون لتــر مــن اإليثــانول  ١٧,٨، مت إنتــاج حنــو ٢٠٠٦ويف عــام . أغلبيــة املــصانع الكــربى

ويف الربازيـل، حيـل برنـامج اإليثـانول، بـسعر          .  مليون هكتـار مـن األراضـي       ٢,٩باستخدام  
ــو     ــة، حمــل حن ــافس للغاي ــذي    ٤٠من ــن الــبرتين ال ــستخدم يف أســطول    يف املائــة م كــان سي

 التنميـة    حتقيـق  وقد قدم برنامج اإليثانول مسامهة كبرية ال تقتصر على        . السيارات يف البالد  
 ختفـيض انبعاثـات غـازات       لتـشمل  بـل متتـد      ،االقتصادية احمللية وتوفري العملـة األجنبيـة فقـط        

  . اليت تنتجها الربازيلاالحتباس احلراري
    

 ;Rodrigo Augusto Rodrigues and José Honório Accarini, “Brazil’s biodiesel program” (2008)  :املصادر  

and José Goldemberg, “The Brazilian biofuels industry” (2008).  
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  عــن خطــط إلنتــاجالــسنوات األخــريةوأعلــن عــدد متزايــد مــن مــصنعي الــسيارات يف   - ٤٢
ــة تعمــل بالــشحن، أو بــ  وبيــع ــة وكهربائي ــاج وبيــع هــذه املركبــات  دأوا يف  مركبــات هجين إنت

ــام األول  الســتخدامها ــاطق احلــضرية يف املق ــة حتظــى    .  يف املن ــدراجات الكهربائي وأصــبحت ال
وتتميــز الــسيارات الكهربائيــة بأهنــا . بــشعبية يف الــصني ويف عــدد متزايــد مــن البلــدان األخــرى 

 بـشعبية لالسـتخدام    فإهنـا حتظـى  هادئة وال تـصدر أي انبعاثـات يف مكـان االسـتعمال، ولـذلك        
) مثل املستـشفيات واملطـارات وقاعـات املعـارض ومـا مياثلـها مـن منـشآت                (األماكن املغلقة    يف

ــا   باختبــار وعــرض بنجــاحعديــد مــن مــصنعي الــسيارات  ال كمــا قــام. ويف املنــاطق احملميــة بيئي
 . االنبعاثاتاستخدام اهليدروجني واخلالية منتقنيات خاليا الوقود املعتمدة على 

انبعاثــات دورة احليــاة عنــد تقيــيم خيــارات ختفيــف يف تــأثريات الومــن املهــم النظــر يف   - ٤٣
وميكن للكهرباء واهليدروجني أن يوفرا فرصا هامة لـرتع الكربـون           . غازات االحتباس احلراري  

من نظام الطاقة املستخدم يف وسائل النقل، ولكن حتقيق خفض لكامل دورة الكربـون يتوقـف         
ون االســتخدام الواسـع للكهربــاء  ولــذلك، لـن يكـ  . اج الكهربـاء واهليـدروجني  علـى طريقـة إنتــ  

زايــد متبــشكل   املــستقبلنظــمهليــدروجني يف الــسيارات اخلاصــة مــستداما إال إذا اعتمــدت ا أو
 .على مصادر الطاقة املتجددة

 النـهوض   ام السيارات الكهربائيـة علـى     ولن يساعد التحول التدرجيي حنو زيادة استخد        - ٤٤
لتنمية املستدامة إال إذا صارت البطاريات الالزمـة لتخـزين الطاقـة علـى مـنت تلـك الـسيارات                 اب

 لتلـــك البطاريـــات ميـــسورة التكلفـــة، وإذا أُنتجـــت الكميـــات املتزايـــدة مـــن الليثيـــوم الـــالزم  
 .مستدامة بطريقة

يف أمريكـا   وكان اجتماع فريـق كبـار اخلـرباء املعـين بالتنميـة املـستدامة ملـوارد الليثيـوم                     - ٤٥
القــضايا والفــرص الناشــئة، الــذي اشــتركت يف تنظيمــه اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا    : الالتينيــة

 واالجتماعيــة باألمانــة العامــة   الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب وإدارة الــشؤون االقتــصادية     
حتليـل  ، قد أتاح فرصـة لتبـادل املعلومـات وإجـراء            ٢٠١٠نوفمرب  /سانتياغو يف تشرين الثاين    يف

وتوصــل . شــامل ملختلــف األبعــاد االقتــصادية واالجتماعيــة والبيئيــة إلنتــاج كربونــات الليثيــوم  
 املرتبطة هبـا، وذلـك      واملياه املاحلة االجتماع إىل أنه ميكن استخراج الليثيوم من السهول امللحية          
تملـة،  وتوجـد مـوارد كـبرية حم      . بطريقة مستدامة باستخدام جمموعة متنوعة من التكنولوجيـات       

، الذي يضم شيلي واألرجنتني ودولة بوليفيا املتعـددة         “مثلث الليثيوم ”وال سيما يف ما يسمى      
وتوصــل االجتمــاع إىل أنــه ال يتوقــع حــدوث نقــص يف اإلمــداد العــاملي بــالليثيوم،   . القوميــات

عـادة   مالئمة إل  نظمولكنه دعا أيضا مجيع البلدان املنتجة لبطاريات أيونات الليثيوم إىل ختطيط            
 .الشروع يف ذلك يف الوقت املناسبالتدوير ووضع ما يتصل بذلك من تشريعات، و
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وتوجد حاجة ملحة إىل ابتكارات جلعل النقـل أكثـر أمانـا وسـرعة ويـسرا يف التكلفـة                     - ٤٦
وتــوفر تكنولوجيــات املعلومــات اجلديــدة، مــن قبيــل نظــم حتديــد . ومالءمــة مــن الناحيــة البيئيــة

 فرصـا كـثرية     “الطـرق الـسريعة الذكيـة     ” النقل الذكية، مبـا فيهـا شـبكات          ظماملواقع العاملية ون  
وجيـب تـوفري مزيـد      . سـالمة النقـل   لتسهيل حركة املرور واحلد مـن مـستويات التلـوث وزيـادة             

 .رات احمللية يف البلدان الناميةاحلوافز لتنشيط االبتكا من

وتكنولوجيـات املعلومـات املتقدمـة       الوقود النظيف والسيارات البديلة      وغالبا ما يتوافر    - ٤٧
أعمـال  ويف أغلبية البلدان الناميـة، ال يتـوافر رأس مـال لتمويـل البحـوث و     . يف البلدان الصناعية  

وستدعو احلاجة إىل قدر أكـرب      . تطوير التكنولوجيا الالزمة، أو ال يوجد سوى قدر حمدود منه         
لنقــل املــستدامة  الــنظمة إذا أُريــَد مــن تبــادل ونقــل تكنولوجيــات النقــل النظيفــة للبلــدان الناميــ 

 .للجميع أن تتحقق
  

 حتسني سالمة النقل  -هاء   
 مليـون شـخص     ١,٢ويلقـى حـوايل     . تعد السالمة أحد األبعـاد املهمـة للنقـل املـستدام            - ٤٨

الطـرق كـل عـام، ويقـع     املـرور علـى   حـوادث   آخرين من جـراء      مليون   ٥٠مصرعهم ويصاب   
. وادث يف البلدان املنخفضة الـدخل والبلـدان املتوسـطة الـدخل     يف املائة من هذه احل٩٠حوايل  

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العاملية، يقـدر أن اخلـسائر االقتـصادية الـسنوية املتـصلة بإصـابات                  
ــغ حنــو  حــوادث  ــرور تبل ــا بــني    ٥١٨امل ــون دوالر وتكلــف احلكومــات م ــة ٣  و١ بلي  يف املائ

املـرور  ذ تدابري فورية، فمـن املتوقـع أن تـصبح حـوادث             وما مل تتخ  . الناتج القومي اإلمجايل   من
 .٢٠٣٠امل حبلول عام اخلامس للوفيات على نطاق العالرئيسي الطرق السبب على 

 بـشأن حتـسني   ٦٤/٢٥٥ اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعـة والـستني القـرار      اختذتوقد    - ٤٩
عتمـد يف املـؤمتر الـوزاري العـاملي     السالمة على الطرق يف العامل، الـذي رحبـت فيـه بـاإلعالن امل            

، ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٠  و ١٩األول للسالمة على الطرق، املعقود يف موسـكو يف          
وُدعيـت مجيـع    .  عقـدا للعمـل مـن أجـل الـسالمة علـى الطـرق              ٢٠٢٠-٢٠١١وأعلنت الفترة   

 عـن حـوادث   الدول األعضاء إىل حتديد أهـدافها الوطنيـة يف جمـال احلـد مـن اإلصـابات النامجـة             
درات التنظيميــة املتــصلة هبــا، املــرور علــى الطــرق، وصــياغة اســتراتيجيات وطنيــة، وتنفيــذ املبــا 

يف ذلك اللوائح املتعلقة باستخدام أحزمة األمـان وأحزمـة سـالمة األطفـال واخلـوذ والقيـادة                   مبا
  أمـور  ، كلـها  والفحـص تـسجيل الـسيارات والـسائقني، والتـدريب،         و. يف حالة سكر والسرعة   

 .جوهرية للسالمة على الطرق
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 تعزيز البيئة املواتية للتنفيذ  -ثالثا   
 للنقل وخدماتهحتسني االستثمار يف اهلياكل األساسية   -ألـف   

ســتتطلب العوملــة املتواصــلة والتجــارة املتزايــدة حتــسني االســتثمار يف هياكــل النقــل           - ٥٠
  اهلياكــل األساســية للنقــل عظــممول ميــو. األساســية ومرافقــه وخدماتــه لكــي تــصبح مــستدامة  

صيانتها وتوسيعها من ميزانيـات احلكومـات الوطنيـة واإلقليميـة واحملليـة ومـن القطـاع                 وأعمال  
 مينبغــي أيــضا أن تقــو  وإضــافة إىل بنــوك التنميــة الوطنيــة وشــركات تنميــة النقــل،       . اخلــاص

 .ية الدولية بدور متزايد األمهيةاملؤسسات املال

قليــدي ومتويــل املــشاريع الــذي تــضطلع بــه جمموعــة البنــك الــدويل  وكــان اإلقــراض الت  - ٥١
 عـادة  على اهلياكـل األساسـية للنقـل الـربي، الـيت متثـل               تقليدياركز  ي ومصارف التنمية اإلقليمية  

، بلــغ ٢٠١٠ويف الــسنة املاليــة .  يف املائــة أو أكثــر مــن جممــوع متويــل مــشاريع النقــل ٧٥حنــو 
 يف  ٤٣ثـل زيـادة قـدرها       وهـو مـا مي     دوالر،   باليـني  ٩,٤ل  إقراض البنك الـدويل يف قطـاع النقـ        

 اسـتراتيجية جديـدة لتمويـل       مـؤخرا اعتمـدت جمموعـة البنـك الـدويل         و. ٢٠٠٩املائة عـن عـام      
 النقـل احلـضرية والـشواغل البيئيـة واالجتماعيـة           ونظمالنقل ُيـتوقع فيها أن يكون لسالمة النقل        

 مـشروع مـن مـشاريع النقـل     ٢٠٠لـى  ملـا يربـو ع  ويقدم البنك الـدويل حاليـا دعمـا    . دور أكرب 
 يف  ٢١ثـل   هو مـا مي   و  بليون دوالر،  ٣٤ على   يزيدالبلدان النامية، بتعهدات صافية جمموعها       يف

 . مشاريع البنكحافظةاملائة من 

قطاع النقل حمدود النطـاق بـصفة       يف   الكربون    التخفيف من انبعاثات   ويعد دعم متويل    - ٥٢
ــة كــبرية يف تقريــر إمكانيــ وهنــاك صــعوبات منه. عامــة ة إفــادة سياســات ومــشاريع حمــددة  جي
وفضال عن ذلك، يوجـد يف كـثري        . ، وقياس تلك اإلمكانية   االنبعاثاتجمال النقل يف ختفيف      يف

تخفيــف واإلبــالغ عنــها والتحقــق المــن األحيــان نقــص يف البيانــات الالزمــة لقيــاس إجــراءات  
احلـد مـن االنبعاثـات      قليـل جـدا مـن دعـم متويـل           ولذلك، مل يتوافر حىت اآلن سوى قدر        . منها

االحتبـاس  لنقل املستدام، بالرغم مـن أن النقـل هـو أسـرع مـصادر انبعاثـات غـازات                   من أجل ا  
وإضــافة إىل ذلــك، فــإن تــوافر التمويــل مــن مرفــق البيئــة العامليــة ملــشاريع النقــل  .  منــوااحلــراري

نخفض املـ  لالستثمار يف النقـل املـستدام         الدعم املايل  زيادة إىل   ملحةوهناك حاجة   . حمدود جدا 
  .الكربون يف البلدان النامية

 وجيـري  للنقـل،  األساسـية  البنيـة  جمـال  يف الكـبرية  شاريعاملـ  مـن  كثريال مؤخرا أجنز وقد  - ٥٣
ــا ــه، التخطــيط أو منــها كــثريال تنفيــذ حالي  والــسكك الرئيــسية والطــرق الطــرق ذلــك يف مبــا ل

 املائيــة والطــرق والقنــوات واملطــارات واجلافــة البحريــة ملــوانئوا واألنفــاق واجلــسور احلديديــة
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 واجلــامع، الــشامل والــتقين املــايل التخطــيط إىل ماســة حاجــة مثــة تــزال وال .األنابيــب وخطــوط
 ضـمان  أجـل  مـن  ،واالجتمـاعي  البيئـي  األثـرين  لتقيـيم  التفـصيلية  الدراسـات إعـداد    ذلك يف مبا

  .لطويلاعلى األمد  االستثمارات هذه استدامة
 ملــسافات النقــل ممــرات ذلــك يف مبــا، املــستدامة النقــل نظــم إلقامــة التخطــيط ويــستلزم  - ٥٤

 بنـاء  يترافـق  أن ويـتعني . متعـددة  نقـل  وسـائط  بـني  التنـسيق  حـسن  تكـامال ،  احلـدود  عرب طويلة
للنقـل وخدماتـه     األساسـية للـهياكل    مناسب ديثحت مع اجلديدة املطارات أو املوانئ توسيع أو
  .يت توفر هلا اخلدماتال ناطقامل يف
 الــسريع النمــو ومــع .الوقــت مبــرور التجاريــة والتــدفقات النقــل تكنولوجيــات وتــتغري  - ٥٥
 .كافيـة  غـري  املـدن  داخـل  املوجودة املطارات قدرات تصبح ما سرعان،  اجلوي النقل حركة يف

 املـساحة  إىل أيـضا  دناملـ  داخـل  املوجـودة  املـوانئ  من الكثري يفتقر،  باحلاويات النقل تزايد ومع
 املنـاطق  تنميـة  إلعـادة  جذابـة  فرصـا  يتـيح  أن ميكـن  النقـل  أنـشطة  نقـل  أن غري .للتوسع الالزمة
 سـكنية  ومرافـق  منـاطق  إىل الـسابقة  واملـستودعات  املـوانئ  أرصـفة  حتويـل  طريـق  عن،  احلضرية

  .املثال سبيل على ترفيهية أو جتارية أو
 املقبلـــة احملتملــة  الــتغريات  توقــع  إىل للنقــل  ساســية األ الــبىن  وتــشييد  ختطــيط  وحيتــاج   - ٥٦
 جـراء  مـن  واملـوانئ  والقنوات املائية والطرق النهري النقل يتضرر أن وميكن. الطويل األجل يف

 .البحــر ســطح مــستوى ارتفــاع أو، الفيــضانات أو اجلفــاف حــاالت أو التــهطال، يف الــتغريات
  .للمياه بيئيا ومستدامة مناسبة إدارة من بالتايل بد وال
 العقـدين  وخـالل  .بالـسفن  احلجـم  حيـث  مـن  العـامل  جتـارة  مـن  املائة يف نوتسع نقليو  - ٥٧

 واسـطة  هـو  البحـري  فالنقل .مستمر بشكل اجلديدة السفنطاقة  و حجم متوسط منا،  املاضيني
ــة نقــل ــسبيا فعال ــل اســتخدام وذات ن ــة قلي ــات للطاق ــاين غــاز مــن منخفــضة وانبعاث  أكــسيد ث

 يـتعني  يـزال  ال أنـه  غـري  األخـرى،  بالوسـائط  مقارنـة  املنقولـة  البـضائع  مـن  دةوح لكل الكربون
 باالسـتثمار ،  بنمـا  ذلـك  يف مبـا ،  البلـدان  مـن  العديـد  ويقـوم  .الوقـود  نوعيـة  حتـسني علـى    العمل
 لقنـاة  اجلـاري  التوسـيع  وسييـسر  .العامليـة  التجـارة  لتيـسري  للنقل األساسية البنية توسيع يف حاليا
  .جدا الكبرية السفن ذلك يف مبا، كبري حد إىل السفن عبور هإجناز عند بنما
 ميكـن  الـشمايل  القطـب  يف جديـدة  حبريـة  ممـرات  القطـيب  اجلليـد  احنـسار  عـن  ينتج وقد  - ٥٨
 شـرق  مشـال  يف املـوانئ  بـني  املسافة خيتصر قد ما وهو،  للمالحة التجارية السفن تستخدمها أن

 يـصل  مبـا  الـشمالية  ألمريكـا  الـشرقي  الـساحل  علـى  أو أوروبـا  وسط أو مشال يف واملوانئ آسيا
 تقيـيم  الدوليـة  التعاونيـة  الدراسـات  مـن  مزيـد  إجـراء  ييـسر  أن وميكـن  .حبري ميل ٤ ٠٠٠ إىل

  .الالزمة البيئية والضمانات املستقبل يف احملتملة الفوائد
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 بــسرعة تتنــامى خدميــة صــناعة والدوليــة الداخليــة الــسياحة ألغــراض الــسفر ويــشكل  - ٥٩
 .الطاقـة  اسـتهالك  بارتفـاع  ترتبط ما كثريا السياحة أن غري .الدخلإدرار  و العمل فرص وتوفر

 متزايـد  عـدد  يف لبيئـة با الـضارة  غـري  والترفيـه  السفر أشكال شعبية تزداد البيئي، الوعي وبتنامي
 وهـذا . الـزوارق  وركوب الدراجات وركوب األقدام على سريا الترته ذلك يف مبا،  البلدان من

ــا يف خاصــة بــصفة يحصــح  البنيــة يف العامــة االســتثماراتبالتقــدم نــسبيا  تتــسم حيــث، أوروب
 ومـسارات  األقـدام  علـى  سـريا  للـترته  والطويلـة  القصرية املسالك ذلك يف مبا،  الالزمة األساسية
 الـضارة  غـري  والـسياحة  الزراعيـة  للسياحة ميكنو .األخرى الترفيهية واملرافقاهلوائية   الدراجات

 بالتـايل  هماوتـس  اقتـصاديا،  والطرفيـة  الريفيـة  املنـاطق  إنعـاش  يف كـبريا  إسهاما هماتس أن يةبالبيئ
  .املستدامة التنمية يف
  

  املصلحة أصحاب ومشاركة والتكامل السياساتاتساق  تعزيز  - باء  
 مباشـر  بـشكل  التـأثري  أجـل  مـن  واألدوات اخليـارات  مـن  كثري احلكومات معظم لدى  - ٦٠
 ومـن   .والتنقل بالنقل ون بشأن واملستهلك األعمال لقرارات اليت تتخذها دوائر    ا يف مباشر وغري

 الـسياسات  ذلـك  يف مبـا ،  ومتماسـكة  متسقة طريقةب السياسات هذه تنفذ أن ضمانالضروري  
  .املالية اإلعانات ومنح الضرائب فرض قبيل من، املالية
 القطـاع  إىل النقـل  قطـاع  يف مارباالسـتث  املتعلقـة  القـرارات  اختاذ سلطة تنقل ما وكثريا  - ٦١
 عناصـر  خمتلـف  عن املسؤولية احلكومية شبه املؤسسات وتتوىل،  والوطين واإلقليمي احمللي العام
 الفعــال التخطــيط ضــمان أجــل مــن ضــروريا أمــرا املؤســسات بــني التعــاون ويعــد .النقــل نظــام
ــن ــة حيــث م ــيت احلــاالت يف ســيما وال، الرشــيد واالســتثمار التكلف ــوع ال ــا تتن ــات فيه  الوالي

  .املؤسسية واخلطط واألهداف
 أهـداف  :٢٠٢٠ عـام  أجـل  مـن  بـانكوك  إعـالن  آسـيويا  بلدا ٢٢ جمموعه ما أيد وقد  - ٦٢
 البلـدان  هذه أدرجت حيث ،٢٠١٠ أغسطس/آب يف ،٢٠٢٠-٢٠١٠ للفترة املستدام النقل
 ذلـك  يف مبا،  املنطقة يف املستدام للنقل واملتماسكة الشاملة التنميةحتقيق   حنو موجها إجراء ٢٠

 والنقـل  اآللية غري النقل وسائط حصة وحتسني،  واخلدمات البضائع على احلصول فرص حتسني
ــة والــسكك العــام ــزوارق احلديدي ــة وختفــيض، وال  النقــل تكنولوجيــات تــستخدمها الــيت الطاق
  .)٣(عنها الصادرة االنبعاثات وكثافة

  

__________ 
  .www.uncrd.or.jp املوقع اإللكتروين متاح على   )٣(  
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 والـصحة  للنقـل  األوروبية البلدان برنامج جيمع ألوروبا، االقتصادية اللجنة منطقة ويف  - ٦٣
 عمـل  خطـة  وهتدف .اآلخرين املصلحة وأصحاب املعنية الوزارات من احلكومات ممثلي والبيئة

 تطــوير أجــل مــن الــدويل والتعــاون الــوطين العمــل دعــم إىل ٢٠١٤-٢٠٠٩ للفتــرة الربنــامج
ــهاج ــيح من ــضار غــري النقــل جمــال يف االســتثمارات ودعــم جــذب )أ( :يت ــةبا ال ــصحة؛ لبيئ  وال

 والبيئـة؛  الـصحة النقـل و   جمـاالت  يف الـسياسات  تكامـل  حتـسني  أجـل  من القدرات بناء )ب( و
  .التنفيذ جمال يف واإلبالغ الرصد آليات تعزيز )د( و اجليدة؛ املمارسات ونشر تبادل )ج( و

 اإلعانـات  حومـن  الـضرائب  فرض ذلك يف مبا،  املالية السياسة أدوات من للكثري وميكن  - ٦٤
 وينبغـي ،  واملركبـات  لنقـل ا وتعريفـات  الوقـود  وأسـعار  تكـاليف  يف كـبريا  تـأثريا  يؤثر أن ،املالية
 الـضروري  ومن. السوق مقتضيات مع تتواءم للغاية ومتماسكة متسقة بطريقة تطبق أن بالتايل
 اآلثـار و عامـة ال الـسياسة  تـدابري  أحد عن النامجة ثاراآليكون فيها تضاد بني     اليت   احلاالت جتنب

  .آخر تدبري من املرجوة
 العــام النقــل ذلــك يف مبــا، وصــيانته العــام النقــل يف االســتثمارات بــأن تــصور ومثــة  - ٦٥
 وكـثريا  .دائمـا  مـربرا  بعـضها  يكـون  ال قـد ،  مرتفعـة  ماليـة  إعانات تتطلب،  احلضرية املناطق يف
 منـها  يـستفيد  اليت اخلفية ريةالكب اإلعانات من الكثري وجود العامة السياسات نقاش يتجاهل ما

  .)٤(احلضرية املناطق يف اخلاصة السيارات مستخدمو
 ســيارة” بوصــفه موصــوما ،العامــة احلــافالت وخاصــة، العــام النقــل يظــل مــا وكــثريا  - ٦٦

 وسـليما  وسـريعا  ونظيفـا  آمنـا  احلضري العام النقل يكون أن ضمان الضروري ومن .“الفقراء
 أقـل  العـام  النقـل  وسائل تعريفات تكون أن ينبغي،  املثالية الناحية نوم .معقولة أسعار وذا بيئيا
 وسـائل  تـصبح  أن نتوقـع  أن بوسـعنا  ولـيس  .اخلاصـة  السيارات الستخدام احلدية التكاليف من

  .الشروط هذه استيفاء يتم وحينما حيثما إال اجلميع لدى املفضل النقل خيار العام النقل
 املـصلحة  أصـحاب  من الكثري مصاحل يف النقل جمال يف اتالسياس رسمغالبا ما يؤثر    و  - ٦٧
 اختـاذ  عملياتتعد  و .النقل جمال يف حمددة مشاريع أو سياسات يعارضون أو حيبذون قد الذين

ــرارات ــشاركية الق ــشفافة الت ــة ال ــضمان ةأساســي واجلامع ــول ل ــد قب ــسياسات اجلمهــور وتأيي  لل
 بـشكل  فيهـا  اجلمهـور  يـستفيد  اليت احلاالت ويف .املطاف هناية يف باملشاريع املتعلقة والقرارات

، األساسـية  البنيـة  أو العـام  النقـل  بوسائل املتعلقة املشاريع أحد وأ السياسات إحدى من واضح
  .وشفافة عادلة بطريقة األضرار من يعانون الذين األفراد يعوض أن دائما ينبغي

__________ 
الـصناديق العامـة   :  اخلفيـة للنقـل احلـضري بالـسيارات     املاليـة اإلعانـات ”انظر اجمللس الـدويل للمبـادرات البيئيـة احملليـة            )٤(  

  ).٢٠٠٥لمجلس الدويل للمبادرات البيئية احمللية، األوروبية لمانة األيا، فريبورغ، أملان (“املخصصة للنقل اخلاص
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  النقل جمال يف والتعاون الدولية التجارة تيسري  - جيم  

جتــد البلــدان الناميــة غــري الــساحلية نفــسها متــضررة يف تنميتــها بــسبب الــصعوبات            - ٦٨
 واملسافات الطويلـة    ، من التجارة البحرية   االستفادة املباشرة اجلغرافية املالزمة هلا اليت حترمها من       

الــيت تفــصلها عــن األســواق الدوليــة الرئيــسية، وإجــراءات العبــور املرهقــة، وعــدم كفايــة البنيــة    
.  مؤسـساهتا نوعيـة ألساسـية للنقـل، واالعتمـاد علـى البنيـة األساسـية لبلـدان العبـور الـساحلية و         ا

هلـا انعكاسـات    بـل   التنمية االقتـصادية و النمـو االقتـصادي فحـسب،           ب هذه التحديات    ضرت وال
  .كبرية على اجلوانب االجتماعية والبيئية للتنمية، مبا يف ذلك حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

تلبية االحتياجـات اخلاصـة للبلـدان الناميـة غـري الـساحلية             : برنامج عمل أملايت  يتوخى  و  - ٦٩
ضمن إطار عاملي جديد للتعاون يف جمال النقـل العـابر مـن أجـل البلـدان الناميـة غـري الـساحلية                        

املتمثــل يف إقامــة األمســى  اهلــدف ،٢٠٠٣ الــذي اعتمــد يف عــام ،وبلــدان املــرور العــابر الناميــة
ويعتـرف   .أجـل التغلـب علـى املـشاكل اخلاصـة بالبلـدان الناميـة غـري الـساحلية                  شراكات مـن  ال

الربنــامج بالــصلة املباشــرة بــني النقــل والتجــارة الدوليــة والنمــو االقتــصادي مــن جهــة وحتقيــق    
وهـو يهـدف إىل ضـمان إدمـاج أوىف وأكثـر فعاليـة              . األهداف اإلمنائية لأللفية من جهة أخـرى      

ة غري الساحلية يف االقتصاد العاملي من خالل تنفيذ اإلجراءات احملـددة الـيت يـتعني                للبلدان النامي 
االت اخلمــسة ذات األولويــة،   أن يــضطلع هبــا مجيــع أصــحاب املــصلحة ذوي الــصلة يف اجملــ       

تطــوير الــبىن األساســية ) ب( و ؛املــسائل األساســية املتــصلة بــسياسات املــرور العــابر) أ( :وهــي
ــادل التجــاري  الت) ج( و ؛وصــيانتها ــة وتيــسري التب ــدويل ) د( و ؛جــارة الدولي ــدعم ال ــدابري ال  ؛ت

  .التنفيذ واالستعراض) هـ( و
، ٦٤/٢١٤ القـــرار فيهـــا مبـــا الـــصلة، ذات العامــة  اجلمعيـــة قـــرارات ألحكـــام ووفقــا   - ٧٠

 والــدول الــساحلية غــري الناميــة والبلــدان منــوا البلــدان ألقــل الــسامي ملمثــلا مكتــب يــستعرض
 وإىل مـن  الـربي  والنقـل  العبـور  يف تؤثر اليت التطورات داألونكتا وأمانة النامية لصغريةا اجلزرية
 وتظهـر  .دوري بـشكل  الالتينيـة  وأمريكـا  وآسـيا  أفريقيا يف ٣٠ الـ الساحلية غري النامية البلدان
 الـــصغرية وصـــادراهتا الـــساحلية غـــري الناميـــة البلـــدان مـــن الكـــثري أن حديثـــة دراســـات عـــدة
  .األخرية العاملية واالقتصادية املالية األزمة جراء من تضررا األكثر كانت عاتاملصنو من
 كـثري  يف سـلبا  املـستدامة  تنميتـها  وآفـاق  الناميـة  الـصغرية  اجلزريـة  الدول كذلك وتتأثر  - ٧١
 ارتفـاع  إىل يـؤدي  ممـا ،  والنقـل  التجـارة  يف احلجـم  وفـورات  إىل افتقارها جراء من األحيان من

 .يالتجـار  التبـادل  أحجـام  اخنفـاض  إىل بدوره يؤدي الذي األمر البضاعة، دةوح نقل تكاليف
 والبنيـة  التكنولوجيـات  يف االسـتثمار  ةنخفـض امل التجـاري  التبـادل  أحجـام  تـسوغ  ال مـا  وكثريا

 الـصغرية  اجلزريـة  الـدول  حتتـاج ،  املترابطـة  التحـديات  هلذه التصدي أجل ومن .للنقل األساسية



E/CN.17/2011/4
 

26 10-69950 
 

ــة  وصــول بأفــضليات االحتفــاظ خــالل مــن ذلــك يف مبــا، وكــبري فــوري دويل دعــم إىل النامي
 وتكنولوجيـا  النقـل  ألغـراض  ميـسرة  بـشروط  التمويـل  أو املـنح  وتقـدمي ،  األسواق إىل صادراهتا
 الطاقـة  اسـتخدام  تـسريع  جمـال  يف املـساعدة  تقـدمي إضـافة إىل    ،  االتـصاالت  ومعدات املعلومات
  .اجلزر ثقافات إمكانات من الستفادةا وحتسني مستدامة السياحة وجعل املتجددة

وتضطلع االتفاقات احلكوميـة الدوليـة املتعلقـة بـشبكات النقـل الطرقـي والـسككي عـرب                    - ٧٢
ــة           ــسرهتا اللجن ــيت ي ــك ال ــل تل ــن قبي ــصلة، م ــادل التجــاري ذات ال ــسري التب ــات تي احلــدود واتفاق

ة واالجتماعيـة لغـرب آسـيا،       االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واللجنـة االقتـصادي            
. واللجنة االقتصادية ألوروبا بدور هام يف تعزيز التنمية املستدامة والتعاون على الصعيد اإلقليمي            

أفريقيـا   وُيقترح بذل جهود مماثلة يف جمال التعاون احلكـومي الـدويل والتعـاون بـني الوكـاالت يف             
  .ألفريقيا ئيسي عابرهبدف وضع وإبرام اتفاق حكومي دويل بشأن إنشاء طريق ر

ويف أعقاب األعمال التحضريية اليت اضطلع هبا حتت رعاية جلنة األمـم املتحـدة للقـانون                  -  ٧٣
تفاقية املتعلقة بعقود النقل الدويل للبضائع عن طريـق         الالتجاري الدويل، اعتمدت اجلمعية العامة      

لتوقيـع علـى االتفاقيـة الـيت        وافتـتح بـاب ا    . ٢٠٠٨ديسمرب  /البحر كليا أو جزئيا يف كانون األول      
ــدا،  قــد يف تــصديقا لتــدخل حيــز النفــاذ يف مــؤمتر خــاص للتوقيــع عُ   ٢٠تــستلزم  ــردام، هولن روت

وسـيحتاج واضـعو الـسياسات      . “قواعـد روتـردام   ”تعرف باسـم    هي   و ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول يف
  .توقعاهتم إىل النظر يف مزايا االتفاقية والبت فيما إذا كانت تتوافق مع

  
  املستمر االقتصادي واالنتعاش والتنمية العمالة تعزيز  - دال  

 مجيـع بـشدة    توتـضرر  .العـامل  أحنـاء  مجيع يف األشخاص ماليني النقل قطاع يستخدم  - ٧٤
ــسيارات صــناعة ذلــك يف مبــا بالنقــل، املتعلقــة الــصناعات  هــذه يف العمــل فــرص وكــذلك، ال
 حـدوث  يف تـسببت  الـيت  ٢٠٠٩ لعـام  يـة العامل واالقتـصادية  املاليـة  األزمـة  جراء من ،القطاعات
 البلـدان  يف،  الـصادرات  يف حـاد  وتراجـع  الدوليـة  والتجـارة  العاملي اإلنتاج يف كبرية اخنفاضات
 مـوظفي  مـن  الكـثري  فقـد ،  لذلك ونتيجة .ذلك بعد النامية البلدان ويف األمر أول  النمو املتقدمة
 إنفـاق  شـكل  يف احلكوميـة  تـدخالت ال أن يبـدو  كـان  ولـئن  .وإيـراداهتم  وظـائفهم  النقـل  قطـاع 
 يف احملتملـة  التـأثريات  أسـوأ  منعـت  حتفيـز  وبـرامج  االقتـصادي  االنتعـاش  حتقيق أجل من بالعجز
  .معروفة غري تزال ال النقل قطاع يفالطويل  األجل  علىالتأثريات فإن القصري، األجل
 حــزم مــن يــداملز تقــدمي الــضروري مــن يكــون قــد أنــه إىل االقتــصاديني بعــض ويــشري  - ٧٥

 التنميــة تعزيــز أجــل ومــن .تدرجييــة عامليــة اقتــصادي انتعــاش عمليــة لــدعم االقتــصادية احلــوافز
 تطـوير  حنـو  التحفيـزي  التمويـل  مـن  متنـامي  جـزء  يوجـه  أن الـضروري  مـن ،  الـشاملة  املستدامة
 شاريعاملـ  تمويـل االكتفـاء ب   من بدال ،للبيئةأكثر   املراعية النقل وتكنولوجيات العام النقل ونشر
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 االقتـصادي  التحفيـز  لـربامج  وينبغـي . للنقـل  األساسـية  البنية يف الفعلي للتنفيذ اجلاهزة التقليدية
  .)٥(النقل قطاع يف “للبيئة مراعية وظائف” إلجياد فرصا توفر أن
  

  النقل سياسات رسم عند املناخ تغري اعتباراتمراعاة  تعميم  - هاء  
 تغـري  آثـار  بتخفيـف  يتعلـق  فيمـا  باألمهيـة  لطاقـة ا واسـتخدام  النقل خدمات فصل يتسم  - ٧٦

 لتطــوير ميكـن ، العامليــة الطاقـة  أســعار يف األخـرية  التقلبــات ضـوء  ويف .الكفــاءة وحتـسني  املنـاخ 
 واإليثـانول  املـضغوط  الطبيعـي  الغـاز  ذلـك  يف مبا مستدامة، بطريقة ج ُتنت الوقود من بديلة أنواع

 املتاحـة  اخليـارات  مـن  جمموعـة  مـن  كجـزء  النقـل  دوقـو  يف تنويعـا  يـوفر  أن،  األحيـائي  والديزل
  .األنظف األحفوري الوقودأنواع  نشر إىل أيضا حاجة ومثة. املستدام لنقلا لتحقيق
 ذلــك يف مبــا التنقــل، مفهــوم ديــدحت وإعــادة النقــل تكنولوجيــا حتــديث لتعزيــز وميكــن  - ٧٧

ــتفكري ــوفري شــروط يف ال ــز التنقــل خــدمات ت ــاخبا الــضار غــري التنقــل إدارة وتعزي  حيــدا أن، ملن
  .املستدامة التنمية ويدعمااالحتباس احلراري  غازات انبعاثات يف املتوقع النمو من
 العـاملي  املنتـدى  هلـا  التابعة الداخلي النقل وجلنة ألوروبا االقتصادية اللجنة أنشأت وقد  - ٧٨

 األعـوام  يف اعتمـدت  مـة ها دوليـة  اتفاقـات  ةثالثـ  يدير الذي باملركبات املتعلقة األنظمة لتنسيق
ــق وهــي ١٩٩٨ و ١٩٩٧ و ١٩٥٨ ــات املوحــدةباملواصــفات  تتعل  ،العجــالت ذات للمركب
 للمركبـات  العامليـة  التقنيـة  واألنظمة ،الدورية التقينالفحص   عملياتو ،الغيار وقطع واملعدات

، والطاقـة  ثبـالتلو  املعنيـة  الـست  الفرعية العاملة وأفرقته العاملي املنتدى ويقوم .العجالت ذات
ــسالمة وأحكــام ــة ال ــروس واملكــابح، العام ــضوضاء، اإلضــاءة وإشــارات واإلضــاءة، والت ، وال
 اختبـار  وحلقات منهجيات وضع أجل من احلاضر الوقت يف العمل بتسريع السلبية، والسالمة
. الكربـون  أكـسيد  ثـاين  انبعاثـات  يـشمل  مبـا ،  اخلفيفـة  للمركبـات  مـشتركة  عامليـة  قياس وطرق

 وتايلنـد  الربازيـل  مثـل  نامية  بلدان ذلك يف مبا،  اآللية للمركبات املصنعة البلدان عظمم وتشارك
، املنتـدى  اجتماعـات  يف نـشطة  مـشاركة ،  واهلنـد  واملكـسيك  وماليزيـا  والصني أفريقيا وجنوب

  .“للبيئة مراع قطاع إىل النقل قطاع حتويل” يف للمسامهة كبرية إمكانات يوفر ما وهو
 النقـل  أنـشطة  عـن  النـاتج  الكربـون  موازنـة  إىل الرامية الطوعية والتدابري مجللربا وميكن  - ٧٩
 احلاجـة  جتنـب  اسـتراتيجية  فعـال  بـشكل  تكمل أن االنبعاثات ختفيض وحدات شراء طريق عن
ــسفر إىل ــسفر وحتويـــل الـ ــو الـ ــتخدام حنـ ــائط اسـ ــاءة ذات الوسـ  تكنولوجيـــات وحتـــسني الكفـ

__________ 
  املنظمـــة علـــى املـــستوى الـــوزاري   جملـــس منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي، اجتمـــاع         )٥(  

 تنفيــذ التزامنــا: ، التقريــر املرحلــي الســتراتيجية النمــو املراعــي للبيئــة )٢٠١٠مــايو / أيــار٢٨-٢٧ ،بــاريس(
  .مبستقبل مستدام
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 الطوعيـة   اخلاصـة   الـشراء  لعمليـات  وميكـن  .املـستدام  النقـل  حتقيـق  أجـل  من والوقود السيارات
 واحلـــد البيئـــة حفـــظ ملـــشاريع التمويـــل تـــوفر أن هبـــا املـــسموح الكربـــون انبعاثـــات ألرصـــدة

 ويقـدم  .الناميـة  البلـدان  يف ذلك يف مبا متويلها، يف تشارك أن أواالحتباس احلراري    غازات من
 متزايـــد وعـــدد الـــسياحية تالـــرحال منظمـــي مـــن والكـــثري الطـــريان شـــركات مـــن ٣٠ حنـــو
 تــشمل أن وينبغــي .الكربــوين األثــر حيــث مــن متعادلــة ســفر خــدمات الفنــادق سالســل مــن

  .اعتيادي بشكل الكربون موازنة املستقبل يف املستدامة السياحة تعزيز إىل الرامية اجلهود
 املتحـدة  ماألمـ  املاحنـة  البلـدان  تقدمـه  الـذي  امليزانيـة  عن اخلارج الدعم ميكّن ،وكذلك  - ٨٠
 متعادلــة أو منخفــضة الكربــون انبعاثــات فيهــا تكــون بطريقــة املــؤمترات مــن عــدد تنظــيم مــن
 اإلطاريـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقية أمانة تزودها اليت املؤمترات سيما وال ،الكربوين األثر حيث من

 قـرار  يف رتنظـ  أن اللجنـة  تـود  وقـد  .باخلـدمات  للبيئـة  املتحـدة  األمـم  وبرنامج املناخ تغري بشأن
 انبعاثــات ملوازنــة ، حينمــا يكــون ذلــك ممكنــا،ترتيبــات  مــا يلــزم مــنإجــراء األمانــة إىل يطلــب
  .املقبلة دوراهتا حلضور بالسفر املتعلقة الكربون

  
  املستقبل آفاق  - رابعا  

 تطـوير  يـستلزم  مـا  وكـثريا  .النقـل  جمـال  يف املتناميـة  للتحـديات  التصدي ضرورة تتزايد  - ٨١
، ومتكـامال  شـامال  وختطيطـا ،  متبـصرة  قـرارات  واختاذ،  طويلة زمنية مهال للنقل اسيةاألس البنية

 ،معمــرة بأهنــا للنقــل األساســية البنيــة تتــسم، نفــسه الوقــت ويف .كــبريال رســتثمااال إىل إضــافة
 املالئمـة  والتـدابري  للـسياسات  وميكـن  .ألجيال حىت أو لعقود واملنافع اخلدمات توفر أن وميكن
  أكثـر  اقتـصاد  إىل والتحـول ،  الفقـر  علـى  القـضاء  بغـرض  والتنقل النقل وتعزز تيسر أن والفعالة
  .للجميع استدامة أكثر مستقبل وحتقيق للبيئة اةمراع
 حنـو  علـى  األساسـية  والبيئيـة  واالجتماعيـة  االقتـصادية  االعتبـارات  إدماج دائما وينبغي  - ٨٢

ــهجي ــه املتعلقــة القــرارات واختــاذ النقــل ختطــيط يف من ــة الــثالث الركــائز مراعــاة مــع، ب  للتنمي
 النقـل  جمـال  يف القـرارات  واختـاذ  والدوليـة  الوطنيـة  الـسياسات  رسم ميتثل أن وينبغي .املستدامة
ــادئ ــة األساســية املب ــا املنــصوص املــستدامة للتنمي ــشأن ريــو إعــالن يف عليه  والتنميــة البيئــة ب

 تنفيــذ يف املــستدامني والتنقــل لنقــلا تعزيــز إىل الراميــة اجلهــود تــسهم أن وينبغــي .يعززهــا أنو
  .املستدامة واإلنتاج االستهالك بأمناطاملتعلقة  للربامج العشري اإلطار
 الـــصلة ذات الـــتقين التعـــاون واتفاقـــات التجاريـــة املفاوضـــات يف االعتـــراف وينبغـــي  - ٨٣

 غـري  الناميـة  والبلـدان  منـوا  البلـدان  أقـل  مـن  الكـثري  على اجلغرايف املوقع بسبب الواقعة باألضرار
 والتنميـة  الدوليـة  التجـارة  يف مـشاركتها  تعـوق  الـيت  ،الناميـة  الصغرية اجلزرية والدول الساحلية



E/CN.17/2011/4  
 

10-69950 29 
 

 املعقـدة  واللوجـستيات  الطويلـة  للمـسافات  نتيجة نسبيا النقل تكاليف ارتفاع بسبب املستدامة
  .الصغرية التجاري التبادل وأحجام

، ولـذلك  .واملـدن  واملنـاطق  البلدان بني فيما اكبري اختالفا والفرص التحديات وختتلف  - ٨٤
 جمـال  يف التحـديات  مواجهـة  أجـل  مـن  اجلميـع  تناسـب  جـاهزة  عمليـة  سياسـات  هنـج  مثـة  ليس
 وممكـن  ضـروري  أمر هو للنقل استدامة أكثر مستقبل حنو املتسارع التقدم أن غري .أيضا النقل
 الـسياسة  خيـارات  مـن  جمموعـة  عوضـ  يف تنظر أن اللجنة تود قد،  الغاية وهلذه .سواء حد على
 واإلجـراءات  صـر ناعال ذلـك  يف مبـا ،  املـستدام  النقـل  لتحقيـق  هبـا  املوصى العملية والتدابري العامة

  :التالية املقترحة
ــمان  )أ(   ــتفادة ضـ ــن االسـ ــدمات مـ ــل خـ ــة النقـ ــعار وذات الكافيـ ــة األسـ  املعقولـ

 الـصاحلة  الطـرق  ذلـك  يف مبـا ،  للنقـل  الالزمـة  األساسية البنية توفري خالل من الريفية املناطق يف
  ؛لأللفية اإلمنائية األهداف تحقيقب  النهوضأجل من وذلك، اجلوية األحوال مجيع يف

 ومراكـز  احلـضرية  املنـاطق  يفكـبري    بـشكل  العام النقل خيارات وزيادة حتسني  )ب(  
 فــاقناأل قطــارات شــبكات وكــذلك، باحلــافالت  الــسريعالنقــل ذلــك يف مبــا املزدمحــة، املــدن

 أسـعار  وذات وفعالـة  ونظيفـة  آمنـة  تكـون  أن ينبغـي  الـيت ،  اخلفيفـة  احلديدية السكك وشبكات
  ؛بالبيئة ضارة وغري معقولة

  ؛منهما واحلد نيالضروري غري والسفر النقل جتنب على التشجيع  )ج(  
 التخطـيط  خالل من احلضرية املراكز يف اآللية غري النقل ووسائل املشي تيسري  )د(  
  ؛نياملناسب األساسية والبنية

  نقل أكثر اقتصادا وأقل تكلفة وأكفـأ مـن         استخدام وسائط تسريع التحول حنو      )هـ(  
  حيث استخدام الطاقة، مبا يف ذلك زيادة استخدام السكك احلديدية والطرق املائية الداخلية؛

 نوعيـة  حتـسني  خـالل  مـن  النقـل  قطاع عن الناجم احمللي اهلواء تلوث من احلد  )و(  
 سـيارات  وحتـديث ،  للمـستهلكني  املتاحـة  واملعلومـات  املركبـات  مـن  اتاالنبعاث ومعايري ودالوق

 النقـل  وسـائل  شجيعت عن فضال،  األخرى التجارية واألساطيل واحلافالت والشاحنات األجرة
  ؛اآللية غري

 الـوزن  ذات لمركباتل الترويج طريق عن الوقود استخدام يف الكفاءة حتسني  )ز(  
 واسـتخدام  الوقـود  اسـتهالك  يف الكفـاءة  ذات واإلطـارات ديناميكا اهلوائية   ال موتصامي اخلفيف
  ؛احملركات كفاءة وحتسني املتجددة الطاقة
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 أقــل ســيما وال، الناميــة البلــدان يف النقــل نظــم إىل املقــدم املــايل الــدعم زيــادة  )ح(  
 واالســتثمارات، ناميــةال الــصغرية اجلزريــة والــدول الــساحلية غــري الناميــة والبلــدان منــوا البلــدان
  االستعجال؛ وجه على كبري بشكل والدولية الوطنية املصادر من واخلاصة العامة

 ذلـك  يف مبـا  ،عوقنيوامل واملسنني والشباب للنساء اخلاصة االحتياجات اةراعم  )ط(  
  ؛النقل نظم تصميم عند ،واألمن السالمة
 عقـد  يف الفعـالتني  سامهةواملـ  املـشاركة  خـالل  من والطرق النقل سالمة تعزيز  )ي(  
  ؛)٢٠٢٠-٢٠١١( الطرق على السالمة أجل من العمل

 البيانـات  مجـع  تعزيـز  خـالل  مـن  النقـل  وخـدمات  للنقـل  األساسية البنية تعزيز  )ك(  
  احلديثة؛ املعلومات تكنولوجيا واستخدام وحتليلها بالنقل املتعلقة

 فيهـا  والبحث املتقدمة قلالن تكنولوجيات البتكار احلوافز من أكرب قدر توفري  )ل(  
 هالكاسـت  حيـث  مـن  كفـاءة  وأكثـر  للبيئـة  مراعـاة  أكثـر  اقتـصاد  إىل التحـول  أجـل  مـن  ونشرها
  ؛للكربون إنتاجا أقل مستدام مستقبل إىل والوصول واملوارد الطاقة

 ونقــل القــدرات وبنــاء اتاخلــرب وتبــادل الدوليــة التعاونيــة البحــوث تيــسري  )م(  
  ؛استدامة أكثر النامية البلدان يف لنقلا نظم جلعل التكنولوجيا

قتبـــاس اال غـــازات انبعاثـــات وازنـــةمل الطوعيـــة والـــربامج املبـــادرات تـــشجيع  )ن(  
  .الصافية البيئية تأثرياهتا من التخفيف أجل من النقل قطاع من احلراري

  


