العمل على تحقيق التنقل المستدام
في المدن النامية

النمو الحضري السريع:
في عام  ،2014يعيش  54%من سكان العالم في المناطق
الحضرية .وفي عام  ،2030سوف يعيش  1.5بليون شخص
.أخرين داخل المدن
يطقن  95%من السكان في المناطق الحضرية في البلدان
النامية ،حيث تستوعب المدن  5مليون من السكان الجدد كل
.شهر

التغيرات المناخية:
يُعتبر قطاع النقل مسئوالً عن  25%انبعاثات ثاني أكسيد
.الكربون في المناطق الحضرية
من المتوقع أن تزداد نسبة هذه االنبعاثات بين عامي 2000
.و 2050بنسبه تصل الي 140%
ويتوقع ان تكون البلدان النامية مسئولة عن  90%من
.إجمالي هذه الزيادة

سالمة الطرق:

الفقر والحرمان:

بلغ عدد ضحايا حوادث الطريق في العالم في عام 2012
 1.3مليون فرد،وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات للحد من تلك
الكوارث يتوقع ان يصل هذا العدد إلى  2.4مليون فرد بحلول
.عام 2030

يعيش  1بليون نسمة في األحياء الشعبية الفقيرة وغالبا ً ما
تولد التنمية الحضرية فوارق مكانية واجتماعية  ،فبالنسبة
للسكان الفقراء ،يُعتبر الحصول على الخدمات وفرص العمل
.األساسية قضية حيوية

ويقع  90%من هذه الحوادث في الدول النامية حيث يوجد
 48%.فقط من المركبات اآللية في العالم

في البلدان النامية ،يعيش ثلث األطفال بأقل من  1دوالر
.يوميا ً

اإلزدحام المزمن:

التلوث المحلي:

تسبب الزيادة السريعة في عدد المركبات اآللية في البلدان
النامية إزدحاما ً مروريا ً مزمناً .ويُعد هذا الوضع ضاراً لجميع
السكان وقد يؤدي إلى انخفاض يتراوح بين  2%إلى  3%من
.إجمالي الناتج المحلي السنوي

في كل عام ،يرتبط ما يزيد عن مليون من الوفيات المبكرة
سوء نوعية الهواء في المناطق الحضرية ،وتقدر التكلفة
االقتصادية بـ  5%من إجمالي الناتج المحلي في الدول
.النامية

ُتقدر تكلفة اإلزدحام في دكار و بوينس آيرس بـ  3.4%من
.إجمالي الناتج المحلي

تسبب المركبات االلية ما يزيد عن  90%من التلوث في
.المناطق الحضرية في البلدان النامية إلى المركبات اآللية

تعزيز التنقل الحضري المستدام:
يُمثل تنظيم الخدمات اللوجستية الحضرية أيضا ً أحد اإلجراءات الهامة
.لتحسين النقل في المناطق الحضرية

تواجه المدن في البلدان النامية تحديات معروفة في معظمها وقد تم
..بالفعل اختبار العديد من الحلول في مناطق مختلفة من العالم

يتم تدعيم سياسات النقل الحضري من خالل االبتكارات التكنولوجية
والتنظيمية التي من شأنها أن تساعد في تحسين نظم النقل وتحد من
.الحاجة للنقل

تم وضع سياسات التنقل الحضري المستدام من أجل الجمع بين الفوائد
.االقتصادية واالجتماعية والبيئية محليا ً وعالميا ً

في النهاية ،تعتبر مشاركة أصحاب المصالح والمواطنين في إعداد
وتقيم السياسات والخطط واالستراتيجيات أمراً حيويا ً لجعل النقل
.الحضري مستداما ً

لقد قامت العديد من المدن في الشمال والجنوب بالتوصل لحلول دقيقة
.ومضبوطة في مجال االنتقال والتنقل الحضري
يتطلب تنفيذ سياسات النقل الحضري المستدام بشكل عام تأسيس هيئة
.تنظيمية في نطاق العاصمة أو في النطاق األقليمي
البد لتلك الهيئة من تنظيم وتنسيق كافة األنشطة المرتبطة بقطاع
النقل وتكون مسئولة أيضا ً عن تخطيط النقل وتكامل ذلك التخطيط مع
.التخطيط الحضري
تتمثل مهمة هذه الهيئة في وضع نظام نقل حضري متعدد الوسائل من
.أجل االستجابة الحتياجات السكان
البد وأن تمتزج خدمة النقل العام مع تخطيط حضري وسياسات
لضمان سالمة حركة والدراجات لكي يستطيع الجميع الوصول إلى
.وجهتهم بسالم
يجب تدعيم إجراءات تعزيز النقل العام واألساليب النشطة عن
طريق إدارة حركة مرور السيارات وتنفيذ السياسة المتعلقة بانتظار
.السيارات

التعاون

المناقشة

الدعم من أجل التعاون وزيارات الخبراء

المؤتمرات والندوات

اإلفادة

التدريب

المنشورات

جلسات التدريب وورش عمل الخبراء

السلطات المحلية والمنظمات الفنية

المشغلين والشركات الهندسية ،والصناعات

الفنيين واالستشاريين

الجامعات ومعاهد البحوث
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