
نحو تحقيق النقل الـمستدام

زينب القيسي



الصحيح لتحقيق هل نحن في المسار .. المستدام النقل 

النقل المستدام؟
مع األسف خارج المسار الصحيح لتحقيق النقل المستدام االجابة•

وهذا يشير إلى زيادة تقدر بنحو مليون نسمة % 3تزايد عدد السكان في مدينة بغداد سنويا بما يعادل حوالي •

.  أكثرفي كل عام ، الفتا في الوقت ذاته إلى أن معدل الزيادة ال يمكن مقارنتها مع معدالت الوفيات كون األولى

ى وجه الذي يسبب الضغوط على أنظمة النقل بصورة عامة وتتفاقم حدة هذه المشكلة في مدينة بغداد علاألمر •

.  الخصوص والتي تعتبر من أكثر المدن العراقية ازدحاما 

هم، وسط زخم مروري بات السمة األبرز ليومياتصباحاتهمواقع المواطنين في مدينة بغداد وهم يبدون علما •

وصحية لبعض البلدان وما يتركه من هذا االزدحام من تأثيرات نفسيةسفر فمشوار النصف ساعة يوازي رحلة 

.وبيئية واقتصادية 



يسد هذه أن القطاع الخاص يحاول أن يجعل الطلب على أنظمة النقل يفوق القدرة االستيعابية علما مما 

, والسيارات الخاصة ( تاكسي األجرة , الكياالمايكروباص) الفجوة 

اهموالكثافات المرورية بصورة جعلتها واحدة من األزدحاماتزيادة اليبدوره هذا أدى ولكن 

ي باإلضافة إلى التلوث البيئ. المشكالت الرئيسة التي تعاني منها مدينة بغداد والمواطن العراقي

نجزم بان  ضعف النقل العام انواعتمادا على ما ذكر سابقا نستطيع . الذي صاحب هذه المشكلة 
.سبب مشاكل النقل الحالية في مدينة بغداد



مشروع استدامة النقل في مدينة بغداد نحو 

:االهدافماهي

.غازات االحتباس الحراري من قطاع النقلانبعاثاتخفض  •

.خفض استهالك الوقود من قطاع النقل  •

.في تحسين نوعية الهواء وتقليل الضوضاءالمساهمة  •

.التشجيع على استخدام وسائل النقل العام

.المستدامخلق سياسة داعمة لتنمية قطاع النقل  •

والعامتحقيق شراكة بين القطاعين الخاص  •

أثبتت التجارب العالمية أن للقطاع العام الدور األهم في وضع النظم والتشريعات الخاصة

م النقللتشييد وتشغيل نظم النقل العام بينما يلعب القطاع الخاص الدور األكبر في تشغيل نظ

العام كما هو الحال في عدد كبير من المدن العالمية الكبيرة حيث يكون أداء القطاع الخاص

في تشغيل نظام النقل العام أكثر فاعلية من أداء القطاع العام وخاصة إذا ما توفر له الدعم

.الكافي من القطاع العام



األساسية لتحقيق استدامة النقل في مدينة بغدادالمكونات 

:أوال •

عام مع وزارة النقل بشأن اتخاذ خطوات ملموسة في تطوير النقل الالتنسيق •

,  كك الحديد النقل بالس, الباصاتمنها النقل بواسطة , بوسائط النقل المتاحة كافة 

سهم كون هذه الوسائل ت, (مشروع التاكسي النهري في بغداد) المائيالنقل و

انسيابية حقيق أسهم بتبالتالي والمركبات الخاصة استخدام بشكل كبير في الحد من 

خطة والحد من الحوادث المرورية ووضع خطة عمل والمرور وحركة السير 

ستوى رفع موإستراتيجية لتطوير العمل المروري لتنظيم حركة سير المرور 
.الرقابة المرورية لشوارع مدينة بغداد 



حافالت النقل العام الحالية في مدينة بغداد



توفير خدمات نقل عام متكامل وعالي الجودة بهدف تطوير وتنظيم ورفع مستوى 

خدمات النقل العام الداخلي في المدينة وتشجيع دون استخدام السيارات الخاصة 

والتحول إلى استخدام خدمات النقل العام، من خالل تأكيد التنسيق والتكامل 

لمشروع النقل المستدام وبين خدمات النقل األخرى وبما يعزز البيئة الحضرية 

في 

.المدن



:ثانيا

وتغيير ثقافة االنتقال )مشاة ودراجات(استخدام وسائل النقل غير اآلليتشجيع 

 )مشاة ودراجات(وتشجيعهم على استخدام وسائل النقل غير اآلليللسكان اليومي
عاث غازات بدالً من وسائل النقل اآللي المستهلكة للوقود والتي تؤدي إلى زيادة انب

لحياة االحتباس الحراري، والغازات الملوثة وازدحام المرور، وتؤثر بالسلب على ا
.اليومية للمواطنين

إنشاء العمراني الالزمة لتحسين أرصفة المشاة واالرتقاء تصميم وتنفيذ أعمال 

.الرئيسيةآمنة للدراجات على شبكة للشوارع مسارات 



رفع الوعي الفكري لدى المواطنين بواسطة حمالت تشجيع باستخدام 
.الدراجات الهوائية والسير على األقدام



:ثالثا

ما دعم مبدأ إدارة  احتياجات النقل والتوسع تدريجيا إلجراءات أكثر حز•

الية للحد من استخدام السيارات الخاصة في حالة توفر خدمات نقل عام ع
.الجودة للركاب 

غداد شوارع مدينة بوالعمل على تطبيق نظام المرور الذكي في تقاطعات •

ر أشارات مرووكاميرات مراقبة ومن خالل منظومات الكترونية متكاملة 

والمرور وضوئية تعمل بالتحسس بحيث تعمل على تصريف حركة السير

وفين وكذلك تقوم برصد المخال, الكثافة المرورية والمركبات احجامفق 
.تحرير غرامات بحقهم وفق نظام متكامل رقابي مروري متكامل



:رابعا

تحسين كفاءة استهالك الطاقة في نقل البضائع•

ملة دعم جهود وزارة البيئة ووزارة الداخلية إلنشاء مراكز رائدة متكا•

هدف إصدار في محافظة بغداد للفحص البيئي والفني على المركبات، ب
.تراخيص السير لها

تحليل الوضع القائم في مجال نقل البضائع وإعداد دراسة عن•

ائع على لتطوير عملية نقل البضبهاالسياسات والمشروعات الموصى 
.الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري



ميزات النقل النهري

القدرة علي نقل أنواع المنقوالت ذات األحجام كبيرة والتي ال يمثل *
.الوقت والسرعة أهمية كبري في نقلها

انخفاض تكاليف القوة المحركة*

.للجر

.االقتصاد في استهالك الوقود *

أقل وسائل النقل آثارا سلبية علي *

.البيئة

.توفر إمكانيات التصنيع المحلي للوحدات النهرية*

.انخفاض التكاليف االستثمارية النقل النهري*



:خامسا

مستدام زيادة الوعي ورفع القدرات والتطوير المؤسسي لقطاع النقل ال•

ة من دراسة ميدانية لتحديد معامالت االنبعاث وكمية العوادم الصادر•
أجرة التي تعمل بالبنزين أثناء)خاص وتاكسي(المركبات الصغيرة

السير تحت ظروف التشغيل المحلية 

المستدام، رفع الوعي وبناء القدرات المحلية في كل ما يتعلق بالنقل•
.وتحقيق التكامل بين تخطيط النقل واستخدامات األراضي



وشكرا إلصغائكم  






