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ورقة مسائل حول النقل والتنقل
الكلامت الدالة

إمكانية الوصول ،تخطيط استخدام األرايض ،التنمية املوجهة نحو العبور ،السياسة الوطنية الحرضية ،الشحن ،التكامل بني وسائط النقل،

املفاهيم الرئيسة

التنقل الحرضي املستدام :يتمثل الهدف من جميع وسائل النقل يف خلق الفرص لحصول الجميع عىل نقل آم��ن ونظيف وبأسعار معقولة
للجميع وهو ما قد يوفر ب��دوره حصوال عىل الفرص والخدمات والسلع وامل��راف��ق .تتعلق إمكانية الوصول واستدامة التنقل بالجودة والكفاءة
الخاصة بالوصول إىل الوجهات التي يتم الحد من مسافاتها بدال من األجهزة املرتبطة بالنقل .ووفقا لذلك ،يتم تحديد التنقل الحرضي املستدام
من خالل الدرجة التي تكون فيها املدينة ككل سهلة الوصول بالنسبة لجميع سكانها ،مبن فيهم الفقراء وكبار السن والشباب واألشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة والنساء واألطفال.
وسائل النقل غري املزودة باملحركات :يشري إىل نقل الركاب من خالل وسائل تعمل بالطاقة البرشية أو الحيوانية .وهي تشمل الدراجات الهوائية
والعربات والدراجات ثالثية العجالت والعربات التي تجرها الحيوانات وعربات الدفع والحافالت الكهربائية والسري عىل األقدام.
النقل العام :خدمات النقل العام الرسمية هي تلك املتاحة للعامة مقابل أجر ،وهي تعمل عىل خطوط محددة ،ووفق جداول زمنية ،وأسعار
م�ح��ددة ،و (ألغ��راض ال��ورق��ة الحالية) يف املناطق ال�ح�ضري��ة .وق��د يتم تشغيلها م��ن جانب مؤسسات عامة أو خاصة وتغطي سلسلة واسعة
من الوسائط مثل الحافالت والسكك الحديدية الخفيفة (خطوط الرتام وال�ترام) ،وقطار األنفاق ،والسكك الحديدية يف الضواحي ،والعربات
املعلقة ووسائل النقل املحمولة عىل املياه (مثل الع ّبارات والقوارب).1
“املدن املدمجة” أو “النمو الذيك” يصف التنمية الحرضية املدمجة وذات الكفاءة يف استخدام املوارد واألقل اعتامدا عىل استخدام السيارات
الخاصة .يستخدم مصطلح “النمو الذيك” عىل نحو أكرث شيوعا يف أمريكا الشاملية ،يف حني يف أوروبة وأسرتاليا غالبا ما يستخدم مصطلح
“املدينة املدمجة” لإلشارة إىل مفاهيم مامثلة .ويهدف ذان��ك املصطلحان اللذان يعدان مبثابة مضاد للتمدد إىل الحد من العبء املايل
البلدي املتمثل يف استيعاب النمو الجديد ،ويف الوقت نفسه تعزيز امليش وركوب الدراجات الهوائية ،والحفاظ عىل الرتاث ،واإلسكان لذوي
الدخل املختلط الذي يساعد عىل الحد من التمييز االجتامعي والطبقي والتنوع يف السكن وخيارات التنقل التي تروق ملجموعة من تفضيالت
منط الحياة .وتتمثل عرشة مبادئ مقبولة تع ّرف تلك التطورات يف )1( :االستخدامات املختلطة لألرايض و( )2التصميم املدمج للمباين و()3
مجموعة متنوعة من الفرص والخيارات السكنية كجزء من اإلسكان املختلط و( )4أحياء ميكن السري فيها و( )5مجتمعات محلية متميزة وجذابة
توفر إحساسا قويا يف املكان و( )6املحافظة عىل املساحات املفتوحة واألرايض الزراعية والجامل الطبيعي واملناطق البيئية الحساسة و()7
التنمية املوجهة نحو املجتمعات املحلية القامئة و( )8مجموعة متنوعة من خيارات النقل و( )9قرارات إمنائية ميكن التنبؤ بها ومنصفة وفعالة
من حيث التكلفة و( )10التعاون بني املجتمع املحيل وأصحاب املصلحة يف القرارات اإلمنائية.2
إدارة الطلب عىل النقل ( :)TDMميكن للتخطيط والتصميم الحرضيني اللذين يتمتعان بعالقة قوية مع إدارة الطلب عىل السفر أن يكونا
بديال فعاال من حيث التكلفة لزيادة القدرات .إذ يتمتع نهج إدارة الطلب عىل النقل من خالل تحسني التخطيط الحرضي بإمكانية تقديم نتائج
بيئية أفضل ،وتحسني الصحة العامة ،وتقوية املجتمعات املحلية ،وزي��ادة ازده��ار امل��دن .ويتعني أن تكون إدارة الطلب عىل النقل ج��زءا من
إسرتاتيجية شاملة ومجموعة معقدة من اإلجراءات والسياسات التقنية إلدارة النقل الحرضي.

الحقائق واألرقام الرئيسة

كان النقل ،يف العام  ،2010مسؤوال عن نحو  23%من إج�مايل انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون ذي الصلة بالطاقة .فقد تضاعف انبعاث
الغازات الدفيئة من قطاع النقل بأكرث من ضعف منذ العام  – 1970وهي زيادة ذات وترية أرسع من أي استهالك نهايئ آخر للطاقة – ليصل
إىل  7.0غيغا طن مكافئ من غاز ثاين أكسيد الكربون يف العام  .2010ووصل االستهالك النهايئ للطاقة من أجل النقل  27.4%من إجاميل
استهالك الطاقة النهايئ ،وكانت نسبة كبرية منها يف املناطق الحرضية .ويف سيناريو العمل عىل النحو املعتاد ،فإن االنبعاث الناجم عن
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النقل ميكن أن يزيد بوترية أرسع من االنبعاث من قطاعات االستهالك النهايئ األخرى للطاقة ويصل إىل حوايل  12غيغا طن من غاز ثاين أكسيد
الكربون سنويا بحلول  .20503ويشكل ذلك االتجاه خطرا عىل هدف الحد من الزيادة يف درج��ات الحرارة العاملية مبقدار درجتني مئويتني
فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية .ومع ذلك ،تجلب الزيادة يف التنقل والتواصل يف املدن منافع هائلة للمجتمع كام أنها توفر الوسائل
الرضورية التي ميكن للمدينة من خاللها العمل بفعالية.
تم تقدير أن تلوث الهواء الخارجي ،الناجم جزئيا عن النقل ،تسبب يف  3.7مليون من الوفيات املبكرة يف جميع أنحاء العامل يف العام 2012؛
ويف الغالب ،كانت  88%من تلك الوفيات يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط .4كام يسهم النقل يف تلوث الرتبة واملياه.
ال يزيد االزدح��ام امل��روري تلوث الهواء املحيل فحسب ،وإمنا يتسبب أيضا يف خسائر اقتصادية فادحة بسبب هدر الوقت والوقود وازدي��اد
االنبعاث .فعىل سبيل املثال ،يف الواليات املتحدة األمريكية ،بلغ الوقت الضائع يف حركة املرور  0.7%من الناتج املحيل اإلج�مايل ،ويف
اململكة املتحدة  % 1.2من الناتج املحيل اإلجاميل ،و 3.4%يف داكار ،السنغال؛ و 4%يف مانيال ،الفلبني؛ و 3.3%إىل  5.3%يف بكني،
الصني؛ و 1%إىل  6%يف بانكوك ،تايالند؛ وحوايل  10%يف ليام ،بريو حيث يقيض األشخاص وسطيا حوايل  4ساعات يف السفر اليومي.5
سنويا ،يقتل  1.24مليون شخص سنويا يف حوادث الطرق املرورية التي تحدث معظمها ( )92%يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.
وأفريقيا ،التي ال متتلك سوى  2%من السيارات و 12%من السكان يف العامل ،فيها  16%من الوفيات.6
يعد منو السيارات ظاهرة عاملية .ففي  ،2010ك��ان مثة  1مليار سيارة يف جميع أنحاء العامل (باستثناء السيارات ذات العجلتني) .وتشري
البيانات من العام  2005بأن ما يقرب من نصف جميع الرحالت يف امل��دن كانت تتم بوسائل آلية خاصة .وتستمر تلك النسبة يف الزيادة.
وبحلول  ،2035من املتوقع أن يصل ع��دد املركبات الخفيفة (السيارات وس�ي��ارات الدفع الرباعي والشحنات الخفيفة والشاحنات املقفلة
الصغرية) إىل  1.6مليار وبحلول  2050سيتجاوز ذلك الرقم  2.1مليار .وسيتم العثور عىل معظم الزيادة يف البلدان اآلسيوية ،وخاصة الصني
والهند .وعىل الصعيد العاملي ،ازداد عدد السيارات الجديدة املباعة سنويا من  39مليون يف التسعينيات من القرن العرشين إىل  63مليون
يف العام  .2012وتشهد بعض الدول ،والسيام يف آسيا وأيضا يف أفريقيا ،زيادة هائلة يف السيارات اآللية ذات العجلتني عىل طرقاتها .كام
تشري االتجاهات إىل أن ملكية السيارات الخاصة تنمو ببطء يف البلدان ذات الدخل املنخفض للفرد ،وأرسع يف مستويات الدخل املتوسط،
وتصل إىل اإلشباع يف أعىل مستويات الدخل .فعىل سبيل املثال ،يبدو أن نصيب الفرد من الكيلومرتات التي تقطعها املركبات قد استقر يف
عدد من البلدان ذات الدخل املرتفع مثل الواليات املتحدة األمريكية واليابان وأسرتاليا واململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا.
شكل النقل غري اآليل نحو  37%من الرحالت الحرضية يف جميع أنحاء العامل يف العام  .2005وبالنسبة للرحالت القصرية جدا يعد امليش
الوسيلة الرئيسة للنقل .ففي امل��دن األفريقية ميثل  35%-30م��ن جميع ال��رح�لات 7.وع�لى ال��رغ��م م��ن النسبة املرتفعة م��ن األش�خ��اص الذين
يعتمدون عىل وسائل النقل غري اآللية ،يالحظ اختالف بني استخدام وسائط النقل ،وتخصيص البنية التحتية ومتويل الوسائط يف الكثري من
املدن .فعىل سبيل املثال ،يف داكا ،بنغالديش ،يتم ما يقرب من  80%من الرحالت سريا عىل األقدام ،أو بوساطة الحافلة أو وسائل النقل
اآللية غري النظامية ،ومع ذلك ،مثة  70%من مساحة الطريق مخصصة يف املقام األول للسيارات الخاصة .وباملثل ،يف بعض املدن يف رشق
أفريقيا ،ميثل امليش أكرث من نصف جميع الرحالت ولكن أقل من  1يف املائة من إجاميل التكلفة ،يف حني ميثل استيعاب املركبات الخاصة
 50%من إجاميل تكاليف النظام.
مدينة القرن الحادي والعرشين هي مدينة التدفق الكثيف للناس واملواد واملعلومات .إذ يشكل نقل السلع  10إىل  15يف املائة من الكيلومرتات
املكافئة التي تقطعها السيارات يف املناطق الحرضية وتم ربطه بالعوامل الخارجية الخاصة باالزدحام وتلوث الهواء والضوضاء .وتشري األدلة
إىل أن املدينة ذات الدخل املرتفع يف أوروبة تنتج نحو  300إىل  400رحلة بالشاحنة لكل  1000شخص يوميا و 30إىل  50طنا من البضائع
للفرد ال��واح��د سنويا .ويتم نقل حركة الشحن إىل حد كبري بوساطة السفن والشاحنات والقطارات الخاصة بنقل البضائع والتي تعمل عىل
الديزل ،ويف حني أن محركات الديزل هي أكرث كفاءة يف استخدام الطاقة مقارنة مع البنزين ،إال أنها تسهم بصورة كبرية يف الغازات الدفيئة
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وغريها من ملوثات املناخ قصرية األج��ل ،والسيام الكربون األس��ود ،ولذلك فهي تؤثر أيضا عىل الصحة العامة .وع�لى الرغم من أهمية نقل
البضائع يف البيئة الحرضية ،إال أنه لقي اهتامما أقل نسبيا من صناع السياسات واملخططني.

ملخص املسألة

يف حني أن النقل هو عامل متكني للنشاط االقتصادي والتواصل االجتامعي ،إال أن االنحياز نحو التخطيط لوسائل النقل اآللية الفردية بدال من
إمكانية الوصول قد أدى إىل زيادة الكيلومرتات التي يقطعها املسافرون للفرد الواحد وحلقة مفرغة حيث ضمن محاولة التصدي لالزدحام،
يتم السعي نحو استيعاب املركبات اآللية الخاصة من خالل بناء مزيد من الطرق والبنية التحتية مثل الجسور العلوية ،التي بدورها حاملا تغرقها
الزيادة يف أعداد املركبات .وينبغي أن يكون الهدف بدال من ذلك هو الحد من التمدد ،وخلق أحياء مدمجة وتشجع عىل امليش فيها والحد من
الكيلومرتات املقطوعة عن طريق املركبات للفرد الواحد .والشكل الحرضي هو أحد املحددات الرئيسة ألنظمة النقل وبدوره يتأثر كثريا بأنظمة
النقل .إذ ميكّن شكل املدينة املدمجة الناس ،والسيام الفقراء للحصول عىل الوظائف والخدمات التعليمية والصحية بصورة أسهل ،ويحد من
استهالك الوقود ،ويوفر مزيدا من الفرص للتفاعل االجتامعي .يوضح الشكل  1أدناه العالقة بني الكثافة السكانية واستهالك الطاقة.
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الكثافة الحرضية (نسمة يف الكيلومرت املربع)
الشكل  :1تأثري الكثافات الحرضية عىل استهالك الطاقة املتصل بالنقل يف  32مدينة ()1989
(املصدر :نيومان وكينووريث  1989مقتبس يف لوفيفر  /2009التقرير العاملي حول املستوطنات البرشية )2013
يف الكثري من الدول املتقدمة ،عىل مدى العقود القليلة املاضية ،تدهورت وسائل النقل العام النظامي ،مبا أن الحكومات أبقت عىل انخفاض
مستويات األسعار من دون زيادة الدعم الحكومي .وقد أدى ذلك إىل تراجع يف نوعية الخدمات .ففي الكثري من البلدان يف أفريقيا ،تهيمن
وسائل النقل غري النظامية اآلن عىل توفري الخدمات .ويتميز القطاع غري النظامي ب��رواد األع�مال الفرديني الذين يقومون بتشغيل الحافالت
الصغرية واملتوسطة وسيارات األجرة املشرتكة و ،يف بعض البلدان ،دراجات األجرة النارية .ويقال إن الحافالت الصغرية واملتوسطة “ماتاتو”
يف نريويب تحوز عىل االستخدام األعىل من نصيب الفرد للنقل غري النظامي يف العامل ،بـ  662رحلة للفرد الواحد سنويا ،وثالثة أرباع رحالت
النقل العام ،و 36%من حجم حركة املرور.
يتميز الرجال والنساء يف املناطق الحرضية بأمناط مختلفة من السفر .إذ متيل النساء إىل القيام برحالت أكرث ،ولكن ملسافات أقرص .وقد برزت
قضايا التحرش الجنيس والسالمة واألمن فيام يتعلق بالنساء الاليت يستخدمن النقل العام أو يقمن بالسري عىل األقدام .ومن املمكن للتكاليف
املرتفعة للنقل العام أن تجعله متعذرا للنساء .إذ تبني دراسة يف كامباال ،أوغندا أن النساء ينفقن ما يصل إىل  29%من دخلهن عىل النقل
العام .كام تواجه عدد من التحديات األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة.

الدوافع الرئيسة للعمل

الرتكيز عىل الطلب
عكس النموذج ،حيث يشكل األشخاص وليس املركبات محور التخطيط ،هو أمر رضوري .إذ يتبنى ذلك النموذج نهجا يقوم عىل أساس الحقوق
وينظر إىل إمكانية ال��وص��ول بوصفها الهدف النهايئ لجميع وسائل النقل ،أي ال��وص��ول امل��ادي لألماكن وال�ف��رص ،وف��رص العمل والخدمات،
والسلع واملرافق .ويتحول الرتكيز يف النموذج الجديد من إدارة جانب “العرض” للتنقل إىل إدارة “جانب الطلب” .فمن خالل تعزيز التخطيط
لالستخدام املتعدد لألرايض واملزيد من املدن املدمجة ،من املمكن أن يتم اختصار طول الرحالت والحد من نشاط النقل .ومع ذلك ،حتى
“تجنب-تحول-حسن 8النهج القائم عىل الطلب
مع الرتكيز عىل إمكانية الوصول بوصفها هدفا ،تبقى وسيلة النقل عنرصا حيويا .ويعزز إطار
ّ
وذلك بهدف الحد من االنبعاث واالزدحام وجعل املدن أكرث مالءمة للعيش .إذ يؤكد “تجنب” عىل التخطيط األفضل الستخدام األرايض وإدارة
الطلب عىل السفر ،مام يحد من أط��وال الرحالت .ويشري “تحول” إىل االنتقال إىل وسائل أكرث استدامة للنقل – أي النقل غري اآليل والنقل
“حسن” إىل املركبة والكفاءة يف استخدام الوقود .فنظام النقل الحرضي املستدام يستند إىل هيكل كفء لوسائط النقل
العام ،وأخريا ينظر
ّ
يتألف من السري عىل األقدام وركوب الدراجات الهوائية والنقل العام .وليس بإمكان تحسني تصميم الشوارع واألماكن العامة والتصميم املوجه
نحو العبور تلبية احتياجات األشخاص يف إمكانية الوصول فحسب ،وإمنا يسهم أيضا يف االقتصاد الحرضي.

متكني بيئة السياسات والتنسيق املؤسيس

ال�ن�ه��ج امل�ت�ك��ام��ل لتخطيط اس�ت�خ��دام األرايض وال�ن�ق��ل ه��و أم��ر رضوري .وي�ح�ت��اج ذل��ك ال�ت�ك��ام��ل إىل أن ي�ت��م ت�ع��زي��زه ع�لى أع�ل�ى امل�س�ت��وي��ات من
خالل السياسات الحرضية الوطنية وسياسات النقل الحرضي الوطنية التي يتم وضعها بوصفها صكوكا ترشيعية توفر الرؤية لتنمية حرضية
مستدامة ويف الوقت نفسه تحدد األدوار واملسؤوليات والعالقات بني مختلف القطاعات واملؤسسات وأصحاب املصلحة ،وتوجه العمل عرب
املستويات اإلقليمية والحرضية الكربى واألحياء .كام بإمكان املبادئ التوجيهية للسياسات تشجيع تطوير “خطط التنقل الحرضي املستدام”
بوصفها عمليات تخطيط مبتكرة ومتكاملة وشاملة للنقل واستخدام األرايض يجري تطبيقها يف عدد من املدن يف جميع أنحاء العامل.
يتمثل أحد األبعاد ذات الصلة يف دمج املسؤوليات املؤسسية تحت مؤسسة واح��دة تتمتع بالوالية عىل تخطيط النقل واستخدام األرايض
واالستثامر ،وبناء الطرق وصيانتها ،وإدارة املرور ،والرتخيص ،والتنفيذ ،والعمليات .وينطبق ذلك بصورة خاصة يف املدن الحرضية الكربى.
كام ميكن لتلك السياسات أن تدعم رؤية إقليمية لتنسيق استخدام األرايض والنقل (عىل سبيل املثال دمج خدمات النقل العام يف منطقة
حرضية ك�برى) .بعض األمثلة الجيدة تدل عىل الطريق إىل األم��ام .ففي ستوكهومل ،السويد ،حتى يتم التعامل مع النمو الحرضي ،تم إنشاء
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 Storstockholms Lokaltraficبوصفها هيئة إقليمية للنقل لتتوىل املسؤوليات التي كانت مشرتكة يف وقت سابق بني مختلف البلديات.9
ويف مثال آخر ،اتفقت “حكومات املقاطعات” الخمسة التي تشكل املنطقة الحرضية الكربى لنريويب بتشجيع من االستثامرات املحتملة يف
البنية التحتية للنقل عىل إطار تعاوين لتخطيط النقل وعملياته من خالل توقيع “مذكرة تفاهم” كخطوة متهيدية لتأسيس “سلطة النقل للمناطق
الحرضية لنريويب” لإلرشاف عىل تطوير النقل يف املنطقة الحرضية الكربى لنريويب.

التكامل بني وسائط النقل والتنمية املوجهة نحو العبور

يزيد تكامل وسائط النقل العام مع وسائل النقل غري اآللية من نطاق النقل العام وإمكانية الوصول إليه .فمن املهم النظر يف األدوار التكميلية
للطرق الرسيعة وشبكات السكك الحديدية .فعىل سبيل املثال ،يف ضواحي ميونخ ،أملانيا ،الطرق الرسيعة وقطارات الضواحي متكاملة ماديا
لتسمح لسائقي السيارات بالتحول إىل القطارات .وباملثل ،من املمكن للممرات األفضل للمشاة والدراجات الهوائية التي تتصل مبحطات قطار
الضواحي ،وتشارك الدراجات وبرامج إيجار السيارات حيث تعمل تلك املحطات مبثابة نقاط الوصل تحسني إمكانية الوصول يف املناطق
الحرضية األوسع وينبغي أن تعطى األولوية يف التجمعات الحرضية الكبرية.
توفر كوريتيبا ،الربازيل ،مثاال جيدا عىل التنمية املوجهة نحو العبور ،حيث تم إدخال شبكة حافالت رسيعة بخيار تكلفة أقل إىل جانب سياسة
الستخدام األرايض شجعت عىل الزيادة يف كثافة استخدام األرايض تدريجيا بالقرب من ممر الباص رسيع الرتدد ( )BRTمام يدل عىل نهج
التخطيط من أجل الناس.
ظهرت األمثلة الجيدة عىل تكامل وسائط النقل يف مدن آسيا وأمريكا الالتينية أيضا .ففي غوانغتشو ،الصني ،تم دمج شبكة الباص رسيع الرتدد
الذي يخدم  800,000راكبا يوميا يف ممرات الدراجات الهوائية ونظم مشاركة الدراجات ،وبالتايل ضامن الوصول إىل النقل العام وتوسيع
نطاق وصول وسائل النقل العام .كام اتخذت ساو باولو وكوريتيبا يف الربازيل وبوغوتا يف كولومبيا وسانتياغو يف تشييل تدابري نحو تحقيق
ذلك التكامل.

إدارة الشحن الحرضي

مع ازدياد االزدحام الحرضي الذي يشل الكثري من املدن ويستنزف االقتصاد ،برز مفهوم “الشحن األخرض” يف السنوات األخرية .وهو يشمل
صناع السياسات وقادة األعامل واملجتمع املدين الذين يعملون طوعا معا لتحسني كفاءة استخدام الطاقة والبيئة لحركة الشحن .ويحد ذلك
النهج من التكاليف وبإمكانه جعل الرشكات أكرث قدرة عىل املنافسة ،ويف الوقت نفسه أيضا الحد من االنبعاث وتقديم الفائدة للصحة العامة.
إال أن إسرتاتيجيات النقل يف املشهد الحرضي املتنازع عليه مل تلق اهتامما كافيا ومن ال�ضروري النظر يف التفاعالت الوثيقة بني استخدام
األرايض يف املناطق الحرضية وشحن البضائع يف السياسات واإلسرتاتيجيات الزراعية التي ميكنها ضامن املنافع االقتصادية لنقل البضائع
بكفاءة مع الحد من آثاره البيئية والصحية واالجتامعية.
ظ�ه��رت بعض امل�مارس��ات ال�ج�ي��دة فيام يتعلق ب�ت��وزي��ع الشحن يف امل�ن��اط��ق ال�ح�ضري��ة .وتشمل تلك امل�مارس��ات ترشيد التوصيل وال�ن�ظ��ر يف
“الخدمات اللوجستية العكسية” (أي إزالة النفايات وتعديل وسائط النقل) ،ولكن مثة حاجة للكثري من األبحاث املركزة عىل تكامل توزيع الشحن
بوصفه ج��زءا ال يتجزأ من التنقل الحرضي املستدام .وق��د يتم الحد من تحديات محطات (النقل) ومراكز الخدمات اللوجستية ،إذا ابتعدت
عن االعتامد عىل الطرق ونحو املحطات متعددة الوسائط مع وصول إىل السكك الحديدية .وتتطلب الخدمات اللوجستية للشحن وخيارات
الوسائط مزيدا من االهتامم من صناع السياسات والقرارات؛ والسيام فيام يتصل بصنع القرارات املتعلقة مبوقع املحطة وتكاملها.

التمويل

مثة حاجة إىل تعزيز السياسات التي تجعل السفر يف السيارات أقل جاذبية ويف الوقت نفسه تسهيل تحول وسائط النقل نحو النقل العام
ووسائل النقل غري اآللية ( .)NMTإذ من املمكن تقديم حوافز مالية ونظم التعريفة املتكاملة بهدف ضامن الراحة والقدرة عىل تحمل التكاليف
واستيعاب تلك الوسائط البديلة .باإلضافة إىل ذلك ،واستنادا إىل “مبدأ امللوث يدفع ،ميكن للسياسات املتعلقة بوقوف السيارات وفرض
رس��وم أو رضائ��ب ع�لى االزدح ��ام الحد م��ن استخدام ال�س�ي��ارات الخاصة وتعزيز استخدام النقل ال�ع��ام وس��ائ��ل النقل غ�ير اآلل�ي��ة .وم��ن املمكن
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استخدام اإلي ��رادات اإلضافية الناتجة ع��ن ت��داب�ير تسعري ال�ط��رق /االزدح ��ام بوصفها م�ص��درا لتمويل االس�ت�ث�مارات يف تحسينات النقل العام.
وبإمكان ابتكارات مثل تشارك السيارات أن تحد من ملكية السيارات ،وأن متثل مكسبا لصناعة السيارات واملدن عىل حد سواء عىل الرغم
من ذلك ،إذ تساعد عىل تلبية الطلب عىل التنقل الذي ال ميكن تلبيته يف أوساط سكان املدن ،ويف الوقت نفسه خفض الطلب عىل أماكن
وقوف السيارات .كام ميكن للرشكات املساهمة يف الحد من االزدحام من خالل تحفيز مشاركة السيارات بني املوظفني.
تعد االستدامة املالية لشبكات النقل أمرا بالغ األهمية لضامن التنقل املستدام .ومع النمو الحرضي وزيادة السفر ،من الرضوري إتاحة مستويات
مناسبة م��ن التمويل .ومث��ة حاجة إىل آل�ي��ات التمويل املوثوقة للنقل املستدام – صناديق /ب��رام��ج التنقل ،ومخصصات م��وازن��ات مستدامة
ومرتفعة وفقا لألولويات املحددة يف السياسات الوطنية للنقل الحرضي وخطط التنقل الحرضي املستدام لضامن تحقيق التدابري املحددة.
عموما ،تشري الخربة إىل أنه ينبغي ربط تكاليف التشغيل للنقل العام باألسعار ،غري أنه ينبغي دعم التكاليف الرأساملية عن طريق مصادر أوسع
من اإليرادات .إذ توفر سلطة نيويورك للنقل الحرضي ( )MTAمثاال مفاده أن مؤسسة واحدة قادرة عىل تعزيز اإليرادات من مختلف املصادر
لتوفري شبكة متعددة الوسائط للنقل اإلقليمي .إذ تجمع املؤسسة اإليرادات من الحكومات االتحادية وحكومات الواليات والحكومات املحلية
ورضائب وسائل النقل املخصصة فضال عن رسوم الطرق والجسور .فيسمح ذلك بالتوزيع السهل للتكاليف واإليرادات عرب مختلف الوسائط –
10
ويعطي مثاال عىل أداة سياسة ميكن استخدامها بسهولة.
كام تتمتع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ومناذج تقاسم القيم بإمكانات كبرية يف ردم الهوة التمويلية لالستثامرات يف النقل العام
وللتوضيح ،يف هونغ كونغ ،تجعل الحكومة األرايض املحيطة باملحطات املستقبلية متاحة لرشكة السكك الحديدية للنقل الجامعي ()MTRC
للتأجري طويل األجل بأسعار التنمية قبل النقل .ثم تبيع رشكة السكك الحديدية للنقل الجامعي الحقوق لتطوير تلك املواقع – بأسعار التنمية
بعد النقل – للمطورين من القطاع الخاص الذين يقومون بإنشاء مراكز التسوق واملنازل .ويستخدم الفرق بني األسعار لدفع التكاليف الرأساملية
للبنية التحتية للنقل.

استخدام تقانة املعلومات واالتصاالت

تتمتع التقانة الحديثة لالتصاالت وإصدار التذاكر بإمكانية تسهيل التكامل بني مختلف وسائط النقل إىل حد كبري .وينبغي أن تشكل البيانات
املوثوقة لنمذجة الطلب والتنبؤ به األساس ألي تدخل يف النقل .واألمثلة الجيدة عىل نرش تقانة املعلومات واالتصاالت آخذة يف الظهور يف
ذلك املجال .فعىل سبيل املثال ،جعل عدم وجود البيانات الخاصة مبكان االنطالق والوجهة يف مدن رشق أفريقيا من الصعب التخطيط
لعمليات الباص رسيع الرتدد .ولكن باستخدام املعلومات حول طرق العبور غري النظامية التي تم التقاطها عىل أجهزة الهواتف الذكية ،كان من
املمكن تحديد أمناط التنقل لألشخاص الذين يستخدمون النقل العام غري النظامي .ومبا أنه من املتوقع أن تعكس خدمات الباص رسيع الرتدد
األمناط الحالية للعبور غري النظامي ،فقد استخدمت تلك البيانات للخطط التشغيلية لشبكات الباص رسيع الرتدد .ومن املمكن تعزيز ذلك
االستخدام للتقانات واألدوات وتسهيله لتحسني إمكانية الوصول والحد من الحوادث والتلوث وانبعاث الغازات املسببة لالحتباس الحراري.
كام يؤدي تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالت وأنظمة النقل الذكية ( )ITSدورا أساسيا يف زيادة الكفاءة التشغيلية للنقل الحرضي وتحسني
الخدمات ملصلحة املستخدمني للنقل املستدام (ع�لى سبيل امل�ث��ال ،ترسيع النقل ال�ع��ام ،وم��راك��ز التحكم بحركة امل��رور ،واإلدارة املتكيفة
للمرور ،وإصدار التذكر إلكرتونيا ،واملعلومات املتكاملة ،والبيانات يف الوقت الحقيقي ،وتطبيقات التنقل متعددة الوسائط ،واملالحة) – مثة
إمكانات هائلة لالبتكار .من املمكن أن يتم تشارك املعرفة بحلول التنقل الحرضي املنفذة بصورة ناجحة بني الحكومات الوطنية واملحلية لتعزيز
اإلقبال عىل تلك اإلسرتاتيجيات .كام تحتاج املعرفة إىل أن يتم توسيعها بشأن كيفية تنفيذ النموذج الجديد يف املامرسة العملية .ويستلزم
ذل��ك إرشاك امل��دن واملجتمع امل��دين والصناعة وامل��ؤس�س��ات املالية يف ال�شراك��ات التعاونية والتشغيلية ع�لى شكل مشاريع ويف الوقت
نفسه لبناء القدرات يف جوانب التشغيل والصيانة .ومن املمكن للسياسات الحرضية الوطنية إىل جانب السياسات الوطنية للنقل الحرضي
املرتابطة مع النموذج الجديد إلمكانية الوصول توفري التوجيه من خالل الترشيعات النموذجية ،عىل سبيل املثال ،حول تخطيط املدن املدمجة
والحوافز لوسائل النقل النظيفة.
قد تشمل بعض املحركات األساسية األخرى العمل من أجل النقل الحرضي املستدام أيضا ( )1وضع سياسات وطنية متناسقة للنقل الحرضي
من أج��ل توحيد أه��داف السياسة الشاملة مع العمل عىل املستويات املحلية ،مبا يف ذل��ك األط��ر القانونية إلدارة النقل املستدام ،ومتويل
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الربامج والتعاون القوي بني السلطات الوطنية واإلقليمية واملحلية و( )2عمليات تخطيط مبتكرة ومتكاملة وشاملة للنقل واستخدام األرايض
و( )3بناء القدرات البرشية واملؤسسية لتمكني صناع السياسات واملخططني من تنفيذ السياسات وتحقيق التدابري بشأن النقل الحرضي بصورة
ناجحة و( )4تعزيز التعاون الدويل بشأن النقل املستدام لتحسني الوصول إىل التقانات والخربات والحلول امللموسة وكذلك لضامن التعلم
املتبادل وتحسني الحلول.

الربامج واملشاريع

• م�ب��ادرة التنقل ال�ح�ضري ب��ال�س�ي��ارات الكهربائية (UEMI) ((http://unhabitat.org/action-platform-on-urban-electric-mobility-

 )/initiative-uemiالتي أطلقت يف قمة األم��م املتحدة ح��ول املناخ يف  23أي�ل��ول /سبتمرب  2014وذل��ك بهدف الحد من االنبعاث
من وسائل النقل ويف الوقت نفسه تحسني الوصول والتنقل من خالل القبول الواسع للسيارات الكهربائية ( ،)EVحتى تشكل السيارات
الكهربائية  30%من إجاميل السفر يف املناطق الحرضية بحلول  .2030وسيتم تنفيذ املبادرة يف السياق العام للتحول إىل مصادر الطاقة
النظيفة وتحسني التخطيط الحرضي وتدعو إىل إجراءات تكميلية من جانب الجهات يف جوانب “العرض” و”الطلب” مثل الصناعة واملدن
عىل التوايل .وستؤدي املنظامت مبا يف ذلك الدولية برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ،ووكاالت األمم املتحدة األخرى ،ووكالة
الطاقة الدولية ،ومنظامت املعرفة والبحوث األخرى واالتفاق العاملي لألمم املتحدة دورا ميرسا من خالل تبادل املعارف ،وبناء القدرات
والدعم من خالل املبادرات الرتويجية.

• رشاكة من أجل نقل مستدام ومنخفض الكربون ()SloCat
)(www.slocat.net

• سد الفجوة – رشاكة متعددة أصحاب املصلحة لتعزيز النقل املستدام يف النقاش الدويل بشأن املناخ ()www.transport2020.org
• مبادرة املجلس الدويل للمبادرات البيئية املحلية للتنقل بوسائل نقل مراعية للبيئة )(http://www.ecomobility.org/

• املحور ،برنامج بناء القدرات من جانب امبارك الهند ( /)Embarq Indiaمعهد املوارد العاملية ()WRI

تم إعداد أوراق املسائل لربنامج األمم املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األمم املتحدة لربنامج األمم املتحدة الثالث
للمستوطنات البرشية ،وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد للمناطق
الحرضية .متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من  26إىل  29أيار/
مايو .2015
متت قيادة ورق��ة املسائل الحالية بالتشارك من جانب برنامج األم��م املتحدة للمستوطنات البرشية وبرنامج األم��م املتحدة للبيئة ()UNEP
مب�س��اه�مات م��ن إدارة ال�ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة واالج�ت�ماع�ي��ة يف األم��م امل�ت�ح��دة ( ،)UN DESAوال�ب�ن��ك ال ��دويل ،وب��رن��ام��ج األم��م امل�ت�ح��دة للبيئة
( ،)UNEPومنظمة الصحة العاملية.
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