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 تنفيذيالملخص ال

 القرن الحادي والعشرين العالم في   بعض التوجهات التي سيشهدها قطاع النقل في.  1

 وأكم/ سا    500وسادة مغناطيسية(، الذي يمكن أن تصل سرعته إلى  على  النقل بال دواليب )نظم  تطوير   ➢
 وهذه النظم من النقل قيد االنجاز والتحقيق. ،كثرأ

مع انشغاف االنسان بالفضاء الخارجي واكتشاف الكون أعير اهتمام قليل إلمكانيات استخدام الصاروخ في   ➢
رب أي هدف على سطح األرض وكل عمليات النقل على األرض. لقد طورت الصواريخ بحيث تستطيع ض

ماتبقى هو تكييف هذه الصواريخ لنقل البضائع المختلفة. سوف يشهد القرن الحادي والعشرون على مايبدو  
 ظهور مركبات تحملها الصواريخ لنقل البضائع والركاب بين أبعد النقاط على سطح األرض. 

 . ًا هامًا من الحموالت الثقيلةستنقل الغواصات جزءو البواخر بالطاقة النووية. معظم ستسير  ➢

 .ستصبح الطائرة المائية بمثابة الباص السريع وستستخدم على خطوط النقل عبر المحيطات ➢

يمكن    ،ترات فوق سطح االرض أو الماء  المركبات على وسادة هوائية، التي تسير على ارتفاع بضعة سنتم ➢
 . أن تصل إليه  ةالحالي أن تذهب إلى أي مكان ال يمكن ألنماط النقل البرية

 سيبدأ انتشار استخدام السيارات الهجينة والسيارات العاملة بخاليا الوقود الهيدروجينية. ➢

 . سيتوسع انتشار واستخدام أنواع  الوقود الحيوية )الزراعية( االيثانول والديزل الحيوي  ➢

 مالمح وسمات تطور النقل في سوريا في المرحلة الراهنة. 2

 . ع النقل واإلدارات الحكومية التابعة لهقطا 1يبين المخطط رقم  ➢

ويقدر عدد العاملين في النقل في القطاع الخاص    42915لغ عدد العاملين في وزارة النقل والجهات التابعة  يب ➢
 عاماًل. 320259
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ت تالنقل في المدن الطرقالنقل بالسيارا ويالنقل بالقطارا النقل الج

مكاتب نقل 
البضائع

الشركة العامة 
جسور للطرق وال

الشركة العامة 
إلنشاء الخطوط 

الحديدية

المؤسسة العامة 
ران المدني للطي

ة  الشركة السوري
راقية للنقل  الع

ري الب

ـل  وزارة النق

ري النقل البح

ريات النقل مدي
المؤسسة العامة 
واصالت  للم

الطرقية

شركات النقل 
الداخلي في 

دمشق- حلب -
حمص -الالذقية

المؤسسة العامة 
للخطوط 
الحديدية 
ة السوري

ران  مؤسسة الطي
ة ربية السوري الع

رية العامة  المدي
وانئ للم

المؤسسة العامة 
ة  السوري

نقل  للمالحة وال
ري البح

لجان نقل 
رك الركاب المشت

ة  الشركة السوري
ية للنقل  األردن

ري الب

الشركة العامة 
رفأ الالذقية لم

مصالح النقل 
في باقي المدن

المؤسسة العامة 
للخط الحديدي 

الحجازي

الشركة العامة 
رفأ طرطوس لم

ة  الشركة السوري
راقية للنقل  الع

ري البح

شركة االتحاد 
ربي للنقل  الع

ري الب

شركة 
التوكيالت 
المالحية

لجان نقل 
رك الركاب المشت

ربية  الشركة الع
للمالحة البحرية

شركة الشام وزارة النفط
ري للنقل البح

ة  الشركة السوري
ية للنقل  األردن

ري البح

النقل باألنابيب

 

 قطاع النقل واالدارات الحكومية التابعة له  1المخطط م
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الفترة األخيرة بشكل يتوافق مع قرار التحول إلى اقتصاد السوق االجتماعي يجري تطوير قطاع   ➢ النقل في 
 . 2005المتخذ في سورية عام 

أكثر العدد  لقد ازداد عدد السيارات السياحية بشكل متصاعد بنتيجة تخفيض الرسوم الجمركية. وتضاعف   ➢
وهو قد وصل في    2008-2004، وتضاعف مرتين بين عامي  2008-1994من أربع مرات بين عامي  

ومازال هذا المؤشر أقل كثيرًا من مثيله في    ،   سيارة سياحية لكل مواطن  28إلى مستوى    2008نهاية عام  
 الدول المتطورة. 

 2008عدد المركبات حسب فئاتها وتبعًا لنوع الوقود خالل عام  2يبين المخطط رقم  ➢

 

 
 2008وتبعًا لنوع الوقود خالل عام عدد المركبات حسب فئاتها .  2 ممخطط 

مازال النقل الطرقي للركاب والبضائع يقوم بالدور االكبر في تلبية الطلب على النقل حيث تصل حصته إلى   ➢
الفردي  90حوالي   الطابع  عليه  ويغلب  قديمة،  وتشريعات  أنظمة  تحكمه  ومازالت   ، النقل  حجوم  من   %

 للملكية والتشغيل. 

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

السيارات السياحية
الباص

ميكرو باص
الشاحنات

البراد
شاحنة صغيرة

الصهريج
دراجة آلية شاحنة

دراجة آلية
آلية زراعية

مركبة أشغال
سيارة ذات استعمال خاص

نقل وركوب

555,475

6,258

49,017

215,689

1,853

322,652

5,718

13,063

205,518

144,439

4,950

5,070

7,504

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000 1,537,206

1,096,345

440,861

االجمالي عدد السيارات العاملة على البنزين عدد السيارات العاملة على المازوت
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، ولكن المبالغ المخصصة لصيانة    BOTيخطط حاليًا لتحسين وتوسيع شبكة الطرق خارج المدن وفق نظام   ➢
الطرق والمحافظة عليها أقل كثيرًا من المطلوب. أما شبكة الطرق داخل المدن فال يمكن توسيعها إال بشكل 

 محدود جدًا. 

يغلب عليها الطابع الفردي للملكية والتشغيل   مازال النقل في المدن يعتمد على الميكروباصات الصغيرة التي ➢
. وقد أكدت تجارب المدن الحديثة ضرورة التوجه إلقامة نظام 1953لعام    112ويحكمها المرسوم التشريعي  

 نقل جماعي حديث ومتطور في كل المدن السورية بما في ذلك نظم النقل الكهربائية في المدن الكبيرة.

الم ➢ في  يعيشون  السكان  نصف  وتحديث  إن  القطاع  لهذا  التنظيمية  البنية  تطوير  الضروري  ومن  دن 
 التشريعات الناظمة له. 

أصبحت و ،  شاكل ال حل لها في المدن السوريةإن تزايد االعتماد على السيارات السياحية الفردية قد أنتج م ➢
ك بشكل  وتضعف  الطرق  مساحة  من  كبيرًا  قسمًا  تحتل  الشوارع  جوانب  على  الواقفة  طاقتها السيارات  بير 

التمريرية، وقد أصبحت ساعات الذروة واالختناقات المرورية تمتد لفترات طويلة تنخفض فيها سرعة تيارات 
المرور بشكل حاد لتقترب من سرعة المشاة. هذا يؤكد أيضًا الحاجة إلقامة نظام نقل جماعي حديث متطور  

 في كل المدن السورية. 

الحديدي ➢ للخطوط  العامة  المؤسسة  بالقطارات من  تسعى  النقل  زيادة حصة  إلى  السورية  إلى  10ة  حاليًا   %
عام  26 حاليًا    %2030  المؤسسة  وتقوم  كما  لذلك.  الالزمة  األموال  لتوفير  كبيرة  تواجه صعوبات  ولكنها 

بتنفيذ خطوط جديدة لتامين ربط الشبكة السورية مع شبكات الخطوط الحديدية في الدول المجاورة. ومازال 
 بكل نشاطاته من الدراسات إلى اإلنشاء والتنفيذ والتشغيل ملكًا للدولة.  هذا القطاع

النقل بالقطارات بالمقارنة م  4إن استهالك الطاقة للطن كم أقل ب   ➢ نقل بالسيارات الشاحنة  ع المرات عند 
 وأقل بمرتين للراكب كم بالمقارنة مع الباصات.

بمرحلة تحول نحو مشاركة فعالة للقطاع الخاص.لقد أصبح أسطول الطائرات قديمًا   يمر قطاع النقل الجوي  ➢
 ومعظمه خارج الخدمة. 

يتحول قطاع النقل البحري أيضًا لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرافئ ومن الضروري االهتمام  ➢
 باقتناء أسطول حديث للنقل البحري.

انبعاثات   ➢ وكذلك  الوقود  استهالك  االختناقات  إن  فترات  في  السياحية  السيارات  في  الحراري  االحتباس 
كم/سا( أكبر بحوالي ثالث مرات مما هي عليه عند سرعة    5المرورية في المدن )سرعة تيار المرور حوالي  

 كم /سا.  25جيدة لتيارات المرور بحدود 

%  38.71طن أي حوالي    مليون   2.7293مقدار    2005بلغ مجموع استهالك المازوت في قطاع النقل عام   ➢
 من إجمالي االستهالك في سورية 

بنزين   3( م101053بنزين ممتاز و)  3( م1518228مقدار )  2005بلغ استهالك البنزين في سورية عام   ➢
   عادي معظمها يستهلك في قطاع النقل.

 .2008و  2005كميات استهالك البنزين والمازوت وكيروسين الطائرات خالل عامي  3يبين المخطط 
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 2008و 2005  يخالل عام قطاع النقل  و البنزين وكيروسين الطائرات فيكميات استهالك المازوت  . 3مالمخطط 

عام   ➢ النقل  قطاع  في  الوقود  استهالك  إجمالي  أن    4.538مقدار    2005بلغ  ويقدر  مكافئ  نفط  مليون طن 
 . [11]المرجع:  2030عام  15.87وإلى  2020عام    9.493يرتفع هذا الرقم إلى 

الحراري عام   ➢ انبعاثات االحتباس  ويقدر أن يرتفع هذا    CO2eqمليون طن    12.5مقدار    2005بلغ إجمالي 
إلى     26.5  وإلى  ، 2020عام    CO2eqمليون طن    21وإلى  ،  2010عام    CO2eqمليون طن    15.5الرقم 

طن   الراه  2030عام    CO2eqمليون  الواقع  وفق  سيتغير  الوضع  أن  بافتراض  +    [11]المرجع:  نوذلك 
 ]معد التقرير[حسابات 

 كفاءة استهالك الوقود لتحسين  الخيارات التقنية .  3

غ/كم   163كان منتجو السيارات األوروبية ينتجون السيارات األقل تلويثًا للجو والتي تصدر بالمتوسط    2003في عام  
CO2    ء المنتجون بتخفيض إصدارات  غ/كم وتعهد هؤال  179غ/ كم، وفي كوريا    172، بالمقابل في اليابانCO2    من

إلى   الحديثة  السياحية  أوروبا وعام    2008غ /كم عام    140السيارات  إلى    2009في  آسيا وبتخفيض اإلصدار  في 
 %. 25وذلك يؤدي إلى تخفيض استهالك الوقود في السيارات السياحية الحديثة بمقدار  2012غ/كم عام  120

الطا البديل لسياسات  السيناريو  للدول إجراءات مماثلة لإلجراءات إن  الدولية يرسم  الطاقة  الموضوع من قبل وكالة  قة 
% بالمقارنة 12الموصوفة أدناه وسيؤدي هذا السيناريو إلى تخفيض الطلب العالمي على النفط في قطاع النقل بمقدار  

 مع السيناريو المرجعي. 

 هالك الوقود :يمكن إبراز االتجاهات الرئيسية التالية لتحسين كفاءة است

 المحركات الحالية كفاءة تحسين  -1

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

استهالك المازوت استهالك البنزين راتاستهالك كيروسين الطائ

2005 2008

http://www.inc-sy.org/


 www.inc-sy.org  مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية 

 

12 

 

 التحول من البنزين إلى الديزل  -2

 السيارات الهجينة استخدام  -3

 السيارات المزودة بمحرك الخلية الوقودية العاملة بالهيدروجين استخدام -4

 التقانات اإلضافية  استخدام -5

 أنواع الوقود البديلة .  4

( في هذا اإلطار اهتمامًا خاصًا ألنها تتمتع بميزتين األولى سالمة  BIOFUELSأنواع الوقود النباتية بيوفيولز )  تستحوذ
 مجال  والتتطلب أي تغيرات في تقانات السيارة وقد أصبحت  CO2وأمن استمرار الحصول عليها وتخفيض انبعاثات  

 االهتمام في قطاع النقل بعد االرتفاع الكبير في أسعار النفط.

إلى   النقل  قطاع  في  النباتية  الوقود  أنواع  عام  0.8وصلت حصة  الحصة.    %2003  لهذه  السريع  االزدياد  ويحتمل 
مليار ليتر    46يقدر إنتاج اإليتانول في العالم ب  و النوعان األساسيان ضمن ال )بيوفيولز( هما االيتانول والبيوديزل.  

% 40% في الواليات المتحدة األمريكية،  40% في السيارات ويتوزع إنتاجها بنسب  80يستخدم    2005في نهاية عام  
 مليار ليتر في أوروبا. 2مليار ليتر منها  3% في أوروبا. يقدر إنتاج البيوديزل ب 7في البرازيل، 

 % من إنتاج البنزين. 90 – 60أقل ب  CO2حاليًا يترافق إنتاج اإليتانول بانبعاثات 

 وفقًا للتكنولوجيا المستخدمة أو نوع الوقود   CO2النسب المئوية لمستوى خفض انبعاثات   1يبين الجدول رقم 

 وفقًا للتكنولوجيا المستخدمة أو نوع الوقود  CO2النسب المئوية لمستوى خفض انبعاثات  1مجدول 

 %  التكنولوجيا المستخدمة 
 25 – 12 المحركات الحالية تحسين 

 30 – 10 المركبات الهجينة

 100 – 75 المركبات المزودة بخاليا وقود عاملة بالهيدروجين 
 8 التقانات اإلضافية  

 14 الديزل العادي بالمقارنة مع البنزين 

 100 الديزل الحيوي  

 100 اإليتانول 

 10 – 0 اإليتانول المرن )مزيج إيتانول وبنزين(
 [17]المصدر: المرجع 

بمقدار   االنبعاثات  تخفيض  إلى  تؤدي  الحيوية  الوقود  أنواع  واستخدام  التقنية  الخيارات  أن  الحسابات   2069بينت 
 2030عام  CO2كيلوطن مكافئ  5220وبمقدار  2020عام   CO2كيلوطن مكافئ 
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 والركاب اتجاهات تطوير وتحسين كفاءة منظومة النقل الطرقي للبضائع .  5

 تحسين مؤشرات النقل )تخفيض زمن االنتقال وكلفة النقل ومعدالت استهالك الوقود( ➢

تحديث أسطول السيارات الشاحنة والباصات من خالل استبدال األسطول القديم والتحفيز على ذلك من خالل   ➢
 إعفاء االستبدال من الرسوم الجمركية.

 لباصات والسيارات الشاحنة  تطوير وتحديث تشريعات نقل الركاب والبضائع با ➢

الكبيرة  ➢ الشركات  وخصوصًا  شركات  ضمن  االستثمار  بشكل  الفردي  اإلستثمار  شكل  استبدال  تشجيع 
 المساهمة.

 نقل البضائع التي تشرف على تنظيم نقل البضائع.إلغاء صيغة مكاتب  ➢

المعل ➢ األداء وإعداد وتوفير  ليساهم في رفع مستوى  النقل  اتحاد شركات  ومات اإلحصائية والقيام  تفعيل دور 
 بالدراسات التحليلية التي تساعد على تطوير النقل الداخلى والدولي ونقل الترانزيت. 

 تشجيع تأسيس شركات النقل المتعدد األنماط وشركات الخدمات اللوجستية للنقل و النقل المتخصص.   ➢

بات واإلعفاء المتبادل من الضرائب العمل على تحرير النقل بين الدول العربية وحرية تنقل األشخاص والمرك ➢
 والرسوم. 

 العمل على توفير نظم االتصال الحديثة وتعميم استخدامها في وسائط النقل ➢

 اإلنضمام إلى كافة االتفاقات الدولية للنقل.  ➢

 العمل على إلغاء الترفيق للسيارات الشاحنة وتطوير عمل المراكز الحدودية.  ➢

تحسين كفاءة الطرق والعمل    ية المسموح بها للحفاظ على سالمة الطرق مراقبة تطبيق نظام الحموالت المحور  ➢
 على تنفيذ الصيانة المستمرة للطرق وتحسين كفاءة المرور عليها

وتطوير الطرق تؤدي إلى    تطوير وتحسين كفاءة منظومة النقل الطرقي للبضائع والركاببينت الحسابات أن إجراءات  
 2030عام  CO2كيلوطن مكافئ  8010وبمقدار  2020عام   CO2وطن مكافئ كيل 4233تخفيض االنبعاثات بمقدار 

 إجراءات تحسين وتطوير منظومة النقل والمرور في المدن السورية .  6

ال التي تساهم بتحسين وتطوير منظومة  العديد من االجراءات  اقتراح  السورية وذلك من  نيمكن  المدن  قل والمرور في 
تخفيض الطلب على ، و تطوير نظم المرور، و تطوير نظم النقل، و تطوير البنية التنظيمية لقطاع النقل في المدنخالل  

استعراض هذه االجراءات فيما  وسيتم    تحسين مواصفات الوقود، و ضبط الحالة الفنية للسيارات، و النقل وتعديل ذرواته
 يلي: 
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 تطوير البنية التنظيمية لقطاع النقل في المدن. 1.6

الحاضر   ➢ معايير  وفق  بديلة  جديدة  مدن  إلحداث  والتوجه  دمشق  منظقة  في  العمراني  التوسع  من  الحد 
 والمستقبل.

 مراعاة متطلبات النقل والمرور في المخططات التنظيمية للمدن. ➢

تشكل جزءًا    master planإقامة نظام نقل جماعي حديث متطور في كل مدينة وإقليمها ضمن خطة متكاملة   ➢
 أساسيًا من المخطط التنظيمي العام لهذه المدينة. 

لقطاع ➢ الناظمة  التشريعات  النقل   النقل  تطوير  منظومة  تطوير  يؤمن  الركاب(  لنقل  جديد  قانون  إصدار   (
إحداث الهيئات المختصة بداًل من  المدينة( و  -المحافظة   -كزي والمحلي )الوزارةعلى المستوى المر   والمرور
 اللجان. 

 اجتذاب الرأي العام للمشاركة في إجراءات التحسين والتطوير.  ➢

 توفير التمويل لهذا القطاع . ➢

 نظام الشركات بداًل عن نظام الملكية الفردية. اعتماد  ➢

 الخاص والقطاع المشترك. توزيع االدوار بين القطاع العام والقطاع ➢

 الثالثة التالية: التخصصات لهندسة واقتصاديات النقل  والمرور تشمل    كلية إحداث  ➢

واألنفاق،   − والجسور  الطرق   ( النقل  مرافق  إنشاء  ،  و هندسة  الحديدية  ،  و المطارات،  و السكك  المرافئ 
 االنابيب( و 

النقل البحري ، و النقل الجوي،  و النقل بالقطارات،  و النقل الطرقي ، و استثمار نظم النقل ) النقل في المدن،   −
 النقل باألنابيب ( و 

 آنفة الذكر. النظم اقتصاديات النقل وفق  −

 تحديث أسطول السيارات وتبسيط سوق السيارات. ➢

تخفيض   ➢ متطلبات  مع  يتفق  بما  آب  والبيك  السياحية  السيارات  في  المازوت  استخدام  بحظر  النظر  إعادة 
 اثات االحتباس الحراري. انبع

 .إعادة النظر بأسس تسعير ودعم أسعار المشتقات النفطية ➢

 لذلك.  فصل مازوت التدفئة عن مازوت المركبات وتأمين البنى التحتية الالزمة ➢

 تطوير نظم النقل . 2.6

 تنفيذ مشروع استخدام الغاز الطبيعي في السيارات والباصات. ➢
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)مشرو  ➢ الكهربائية  النقل  نظم  دمشق،  تنفيذ  مترو  أعمدة،  و ع  على  المحمول  الواحدة  السكة  خطوط و قطار 
 التراموي لنقل الضواحي(. 

 اإلسراع في تنفيذ محطة القطارات في المدخل الشمالي لدمشق.  ➢

 شراء باصات جديدة مخصصة للنقل في المدن من القياس الكبير والمتوسط لجميع المدن السورية.  ➢

 الميكروباصات والباصات والترابط مع مراكز االنطالق. تحسين شبكة خطوط  ➢

الحركة   ➢ وتيارات  والمرور  النقل  منظومة  عن  المعلومات  جمع  لمسوحات  المستمر  الدائم   النظام  إحداث 
 )للركاب والبضائع والمرور والمشاة(.

 تب او شركات. استخدام نظم االتصال الالسلكية في قيادة عمل سيارات التكسي وتنظيم عملها في إطار مكا ➢

 تشجيع استخدام الدراجات الهوائية والسير على األقدام وتأمين مستلزمات ذلك. ➢

على   ➢ العاملة  السيارات  وكذلك  الهجينة  الحديثة  السيارات  الستخدام  والتجارب  االبحاث  إلجراء  المبادرة 
 في الظروف المحلية.  ZEVالهيدروجين ذات التلوث صفر 

 تطوير نظم المرور . 3.6

 دراسة وترتيب حركة المشاة وإحداث ممرات المشاة السفلية والعلوية. ➢

 إلدارة والتحكم بحركة المرور. لإقامة نظام  ➢

 فصل تيارات المرور في الساحات الدائرية والعقد الطرقية وتطوير شبكة الشوارع والجسور واالنفاق. ➢

 حل مشكلة السيارا ت الواقفة وإشغاالت األرصفة. ➢

وت ➢ تحسين  الموجة  إجراءات  والميكروباصات،  للباصات  حارة  )تخصيص  المرور  تيارات  وتنظيم  رتيب 
للباصات  نظامية  مواقف  إقامة  والمناطق،  الشوارع  بعض  في  السيارات  حركة  منع  الخضراء، 

 والميكروباصات.... إلخ( 

 المسارب( –المطبات  –تحسين مواصفات الطرق )المصارف المطرية  ➢

افق العامة )شبكات المياه والمجاري والهاتف والكهرباء( ألن الحفر المتكرر  تحسين نظام صيانة وإصالح المر  ➢
 للشوارع يضعف طاقة الشوارع التمريرية ويعرقل المرور. 

 إحداث مرائب للسيارات السياحية في مراكز االنطالق وتحت الحدائق والساحات العامة.  ➢

 استكمال الطرق المتحلقة.  ➢

 والنقل في دمشق. تحديث دراسة جايكا لتطوير المرور  ➢

 إجراءات تخفيض الطلب على النقل وتعديل ذرواته. 4.6

 دفع الفواتير المختلفة في صالة واحدة في كل حي ومن خالل المصارف.  ➢
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العمل على إنجاز توحيد وتبسيط رسوم المركبات والسماح بتسديدها من خالل وكالء معتمدين على مستوى   ➢
 الحي. 

 لنسبة للجهات المختلفة. إزاحة زمن بدء ونهاية الدوام با ➢

 تبسيط اإلجراءات الحكومية لتنظيم الخدمات للمواطنين باالستفادة من التجارب العالمية.  ➢

   تهافنية للسيارات وتحسين كفاءة قيادضبط الحالة ال. 5.6

 استكمال إحداث مراكز فحص فني في مديريات النقل. ➢

 حديثة.مشاركة القطاع الخاص في إحداث مراكز فحص فني  ➢

ومن من المرور  و )من وزارة البيئة،    مختصة إلختبار السيارات في الشوارع  مشتركةإيجاد لجان فحص فني   ➢
 النقل(.

 تدريب السائقين على أساليب القيادة التي توفر استهالك الوقود  ➢

 تحسين مواصفات الوقود  . 6.6

 تعميم استخدام البنزين الخالي من الرصاص.  ➢

 . عندما اليكون خاليا من الرصاص الرصاص المضاف إلى البنزينتخفيض نسبة  ➢

 والعطريات األخرى المضافة إلى البنزين. C6H6تخفيض كمية البنزن  ➢

 تخفيض الكبريت والمركبات العطرية والحلقية في المازوت.  ➢

ك اإليثانول والديزل  المبادرة إلجراء األبحاث والتجارب على استخدام انواع الوقود الحيوية )الزراعية( بما في ذل ➢
 مع مراعاة متطلبات األمن الغذائي.  الحيوي في ظروفنا المحلية

 منع استخدام الزيوت المكررة في المحركات. ➢

 مراقبة ومنع ظاهرة مزج الكيروسين مع البنزين وغيرها.  ➢

إجراءات   أن  الحسابات  النقل  بينت  منظومة  كفاءة  وتحسين  االنبتطوير  تخفيض  إلى  تؤدي  المدن  بمقدار  في  عاثات 
 2030عام  CO2كيلوطن مكافئ  4579وبمقدار  2020عام   CO2كيلوطن مكافئ  2178

 استراتيجية تطوير النقل بالقطارات  .  7

المؤسسة  تتضمن في  والتطوير  التحسين  السورية   أعمال  الحديدية  للخطوط  عام    العامة  السكك   2025حتى  تأهيل 
وط جديدة وتأمين الربط السككي مع دول الجوار وشراء وسائل نقل جديدة. الحديدية ووسائل النقل الحالية وإنشاء خط

كما تدرس المؤسسة إمكانية التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائية في القطارات وفصل اإلدارة عن الملكية في بعض  
 [5]المرجع:  مليار ل.س 172وتبلغ الكلف التقديرية لهذه األعمال فعاليات المؤسسة.
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النقل من  إن استرا في  لزيادة حصتها  السورية وهي تسعى  الحديدية  للخطوط  العامة  المؤسسة  إلى  10تيجية  % حاليًا 
ولتحسين كفاءة منظومة النقل بالقطارات التقنية واإلدارية والتخطيطية تحاول أن تنسجم مع    2020% بدءًا من عام  26

 النوعية للطن كم والراكب كم.النظم العالمية الحديثة بما في ذلك تخفيض كمية االنبعاثات 

إجراءات   أن  الحسابات  النقل  بينت  منظومة  كفاءة  وتحسين  بمقدار تطوير  االنبعاثات  تخفيض  إلى  تؤدي  بالقطارات 
 2030عام  CO2كيلوطن مكافئ  553وبمقدار  2020عام    CO2كيلوطن مكافئ  785

 النقل الجوي والبحري .  8

النقل الجوي  التطوير المرتقب حتى غاية عام    والبحري   يتحول  القطاع الخاص ويتلخص  التشاركية مع    2030باتجاه 
التخطيطية و تطوير الكفاءة اإلدارية  و ونظم االتصال ،    والمرافئ  تحديث تجهيزات المطاراتو بتحديث وزيادة األسطول ،  

 ]معد التقرير[يراتالمرجع:تقد.%10قدر تخفيض االنبعاثات لكل من هذه التوجهات بنسبة يوالتشغيلية و 

ملخص تجميعي لنتائج الحسابات التقديرية لمقادير تخفيض االنبعاثات الناتجة عن تنفيذ اإلجراءات  . 9
 المقترحة. 

 2030 -2020نسب ومقادير تخفيض االنبعاثات خالل الفترة  2 مجدول ال

 اإلجراء والمشاريع 
نسبة تخفيض االنبعاثات  

 % 
 االنبعاثات مقدار تخفيض 

 مكافئ(  CO2)كيلوطن 
2020 2030 2020 2030 

النباتية   تحسين وتطوير السيارات واستخدام أنواع الوقود 
 5220 2069 68.4 34.2 )ايثانول، بيو ديزل( 

وتحسين   الطرق  صيانة  المركبات،  أسطول  تحديث 
 8010 4233 45 30 مواصفاتها، اإلجراءات اإلدارية التنظيمية

 4579 2178 60 36 وتحسين منظومات النقل في المدن تطوير 
إلى   وزيادة حصتها  بالقطارات  النقل  منظومة   26تطوير 

 553 785 35 30 على حساب النقل الطرقي  2020% بدءًا من عام 

 18362 9265 المجموع 

 ]معد التقرير[ حسابات المصدر : المرجع

بنسبة   2030% وعام  44تنخفض بنسبة    2020تبين أن االنبعاثات عام  إن الحسابات المذكورة هي حسابات تقديرية  
% ويتوقع أن تترك هذه التخفيضات في قطاع النقل باإلضافة للتخفيضات في القطاعات االقتصادية األخرى 69.29

التي شهدتها  تأثيرًا مهمًا على التغيرات المناخية بما في ذلك الحد من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، هذه المظاهر  
 سورية خالل العقود الماضية. 

 2030 – 2020مكافئ( خالل الفترة   CO2مقادير تخفيض اإلنبعاثات )كيلو طن  4يبين المخطط رقم 
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 2030 – 2020مكافئ( خالل الفترة   CO2مقادير تخفيض اإلنبعاثات )كيلو طن  4 مالمخطط 

تخفيض انبعاثات االحتباس الحراري في قطاع النقل من خالل  و   الوقودبشكل عام يمكن التصدي لتخفيض استهالك  
الفصل   في  المحددة  التوجهات  وفق  النقل  منظومات  العالمية والخبرات  الخامس  تحسين وتطوير  الخبرات  ومن خالل 

   المتوفرة في المنظمات الدولية المختصة.

 وذلك يتطلب:

 القطاع الخاص. توفير التمويل من خالل التشاركية بين الدولة و  ➢

 توفير االختصاصين والهيئات واإلدارات المختصة.  ➢

 برامج عمل تستند إلى الخبرة الوطنية والخبرة العالمية.استخدام  ➢

 توعية المجتمع األهلي ومشاركته في تنفيذ البرامج والخطط  ➢
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 في الجمهورية العربية السورية لمحة موجزة عن قطاع النقل. 1

 

ذكر بهذا يالتنمية المستدامة وأخذت تطبع بطابعها التطور االقتصادي والتقدم العلمي التقني في العالم و مبادئ  انتشرت  
 من القرن الحادي والعشرين: المقبلةالصدد بعض التوجهات التي سيشهدها تطور قطاع النقل في العقود 

كم/ سا واكثر وهذه النظم    500سرعته إلى  وسادة مغناطيسية(، الذي يمكن أن تصل  على  تطوير النقل بال دواليب ) •
 .من النقل قيد االنجاز والتحقيق

مع انشغاف االنسان بالفضاء الخارجي واكتشاف الكون أعير اهتمام قليل إلمكانيات استخدام الصاروخ في عمليات   •
تكييف    النقل على األرض. لقد طورت الصواريخ بحيث تستطيع ضرب أي هدف على سطح األرض وكل ماتبقى هو
مركبات   ظهور  مايبدو  على  والعشرون  الحادي  القرن  يشهد  سوف  المختلفة.  البضائع  لنقل  الصواريخ  تحملها هذه 

 الصواريخ لنقل البضائع والركاب بين أبعد النقاط على سطح األرض.

النووية.   • بالطاقة  البواخر  الثقيلة في  و ستسير  الحموالت  الغواصات جزءًا هامًا من  الحادي والعشرين  القرن    ستنقل 
الماء ال تؤثر  المقاومة للحركة على سطح  القوى  البواخر ألن  أكبر من  لها أفضليات كثيرة وتسير بسرعات  وسيكون 

 على حركة الغواصات. 

اآلن الطائرة المائية التي عرفت واستخدمت منذ زمن طويل لم يجر تحقيق كافة إمكانياتها في التطبيق العملي حتى   •
الطائرة ستصبح  في   .  عبر    المائية  النقل  خطوط  على  وستستخدم  السريع  الباص  بمثابة  والعشرين  الحادي  القرن 

فتقوم    ، المتمم  النقل  عمليات  في  ستستخدم  وبذلك  الضحلة  المياه  في  تعمل  أن  المائية  الطائرة  تستطيع  المحيطات. 
دورها إلى أي رصيف على أي شاطئ.  ناقالت المحيطات الضخمة بنقل حموالتها إلى الطائرات المائية التي توصلها ب

 وتستطيع الطائرات المائية أيضًا أن تنقل الحموالت من البواخر إلى المرافئ النهرية.

أن تذهب  يمكن  المركبات على وسادة هوائية، التي تسير على ارتفاع بضعة سنتمترات فوق سطح االرض أو الماء   •
إليه. وسوف تتمم عمل أنماط النقل األخرى ) القطارات، السيارات، إلى أي مكان ال يمكن ألنماط النقل البرية أن تصل 

سوف تنقل المأكوالت المجمدة والمواد الطبية للناس في األماكن التي ال يمكن الوصول إليها. هذا  و البواخر،الطائرات(  
 القرن الحادي والعشرين  النمط الحديث للنقل سوف يترك أثرًا عميقًا على أساليب النقل في 

 دأ انتشار استخدام السيارات الهجينة والسيارات العاملة بخاليا الوقود الهيدروجينية.سيب •

 الوقود الحيوية )الزراعية( االيثانول والديزل الحيوي.  أنواع  سيتوسع انتشار واستخدام •

قطاعات االنتاج أحد القطاعات األساسية في االقتصاد الوطني ويصنف في العديد من البلدان كأحد  يعتبر قطاع النقل  
وهو يتميز بعدد من الخصائص أهمها أن منتوج هذا القطاع اليتجسد واليملك أبعادًا أو وزنًا كما هو الحال في    ،المادي

قطاعي الصناعة والزراعة ، وتعتبر عملية انتقال البضائع واألشخاص في الزمان والمكان هي ذاتها المنتوج وهي شرط  
 اج المادي.أساسي البد منه لعملية االنت

النقل هي حركة وسائط النقل وعدم ثباتها وانتقالها بشكل مستمر محملة أو  الخصوصية االخرى التي يتمتع بها قطاع  
منظومة   يشكل  النقل  قطاع  فإن  وهكذا  والركاب(  )البضائع  الحموالت  ومقصد(  )منشأ  وجذب  توليد  نقاط  بين  فارغة، 

 قطاعات االنتاج المادي األخرى .حركية معقدة تختلف في الكثير من األوجه عن  
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 يهدف تشغيل واستثمار قطاع النقل إلى تحقيق التوازن والتكامل بين عناصر النقل الثالث:

 البضائع والركاب المراد نقلهم  -1

 المركبات أو وسائط النقل ) سيارات، قطارات، بواخر، طائرات ....( -2

 الحديدية، المرافئ، المطارات، األنابيب وغيرها( مرافق النقل )الطرق، الجسور، االنفاق، السكك  -3

 يتألف قطاع النقل من القطاعات الفرعية التالية: 

 النقل بالسيارات )النقل الطرقي(  -1

 الطرق  -2

 النقل في المدن  -3

 النقل بالقطارات  -4

 النقل الجوي  -5

 النقل البحري  -6

  النقل باألنابيب  -7

على   تشرف  حكومية  إدارات  القطاعات  هذه  من  النقل ولكل  باستثناء  النقل  وزارة  إلى  اإلدارات  هذه  وتتبع  أعمالها 
 . باألنابيب الذي يتبع لوزارة النفط والثروة المعدنية

 قطاع النقل واإلدارات الحكومية التابعة له  1يبين المخطط رقم 

 2008القوى العاملة في وزارة النقل والجهات التابعة لها عام  1كما يبين الجدول رقم 
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ت تالنقل في المدن الطرقالنقل بالسيارا ويالنقل بالقطارا النقل الج

مكاتب نقل 
البضائع

الشركة العامة 
جسور للطرق وال

الشركة العامة 
إلنشاء الخطوط 

الحديدية

المؤسسة العامة 
ران المدني للطي

ة  الشركة السوري
راقية للنقل  الع

ري الب

ـل  وزارة النق

ري النقل البح

ريات النقل مدي
المؤسسة العامة 
واصالت  للم

الطرقية

شركات النقل 
الداخلي في 

دمشق- حلب -
حمص -الالذقية

المؤسسة العامة 
للخطوط 
الحديدية 
ة السوري

ران  مؤسسة الطي
ة ربية السوري الع

رية العامة  المدي
وانئ للم

المؤسسة العامة 
ة  السوري

نقل  للمالحة وال
ري البح

لجان نقل 
رك الركاب المشت

ة  الشركة السوري
ية للنقل  األردن

ري الب

الشركة العامة 
رفأ الالذقية لم

مصالح النقل 
في باقي المدن

المؤسسة العامة 
للخط الحديدي 

الحجازي

الشركة العامة 
رفأ طرطوس لم

ة  الشركة السوري
راقية للنقل  الع

ري البح

شركة االتحاد 
ربي للنقل  الع

ري الب

شركة 
التوكيالت 
المالحية

لجان نقل 
رك الركاب المشت

ربية  الشركة الع
للمالحة البحرية

شركة الشام وزارة النفط
ري للنقل البح

ة  الشركة السوري
ية للنقل  األردن

ري البح

النقل باألنابيب

 

 قطاع النقل واالدارات الحكومية التابعة له  1المخطط
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 2008القوى العاملة في وزارة النقل والجهات التابعة لها  .1الجدول 

 عدد العاملين  اإلدارة الحكومية 
 432 االدارة المركزية
 1388 مديريات النقل 

 470 مكاتب نقل البضائع 
 5554 العربية السوريةمؤسسة الطيران 

 1659 المؤسسة العامة للطيران المدني 
 12203 المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية
 758 المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي 
 1147 الشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديدية

 2696 الشركة العامة لمرفأ الالذقية 
 2901 الشركة العامة لمرفأ طرطوس 

 274 المديرية العامة للموانئ 
 528 شركة التوكيالت المالحية

 208 المؤسسة العامة السورية للنقل البحري 
 1888 الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق 
 434 الشركةالعامة للنقل الداخلي بحمص 
 1006 الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب 

 477 بالالذقية الشركة العامة للنقل الداخلي 
 1337 المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية 

 7555 الشركة العامة للطرق والجسور 

 42915 المجموع

 مؤشرات وأرقام   www.mot.gov.sy [1]المصدر: المرجع 

الخاص  بلغ  ت القطاع  في  النقل  في  العاملين  في  عاماًل    320259أعداد  ماورد  االثنين   وفق  يوم  بلدناعدد  جريدة 
 .(تصريح لوزير النقل )19/10/2009
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 النقل بالسيارات: .  1.1

بالسيارا النقل  عناو يشمل  ثالثة  الطرقي(  )النقل  فرعية:ت  المركبات  ين  و شؤون  البضائع؛  و نقل  الركاب؛  و نقل  يعود . 
 .اإلشراف على النقل الطرقي إلى مديرية النقل الطرقي في اإلدارة المركزية لوزارة النقل

 شؤون المركبات:. .11.1

المتعلقة النقل   بشؤون   يعود اإلشراف على المسائل  العائدة للجيش والشرطة( إلى مديريات  المركبات )ماعدا المركبات 
من مديريات النقل الفرعية في مراكز المناطق التابعة   دمديرية ويتبع لكل مديرية نقل عد  14في المحافظات وعددها  

 :بمايلي مهام مديرية النقل في المحافظة وتتحدد  لهذه المحافظة.

 .فاتها وإعداد الجداول اإلحصائية المختلفة عنهاتسجيل المركبات وتنظيم مل .1

 تصنيع لوحات المركبات وإصدار رخص السير وتسليمها لمالكيها.  .2

منع   .3 واالحتياطي،  التنفيذي  الحجز  الرهن،  الملكية،  ونقل  )البيع  المركبات  على  تطرأ  التي  الوقوعات  تسجيل 
 التصرف، منع تجديد الرخص، التأمين، إشارة دعوى وغيرها (

 راء الفحوص الفنية الدورية وتحصيل الرسوم السنوية وتجديد رخص السير إج .4

 إصدار وتنفيذ تعليمات تبديل األجزاء المختلفة في المركبات وتحويل المركبة من فئة إلى أخرى  .5

 اإلشراف على نقل البضائع والركاب في إطار المحافظة  .6

محافظة(   14فئة( وتبعًا لتسجيلها في المحافظات )  13حسب فئاتها )  أعداد السيارات والمركبات  2يبين الجدول رقم  
 2008وحسب نوع اللوحة التي تحملها ونوع الوقود المستخدم وذلك حتى نهاية عام 
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 2008 -1994تطور أعداد المركبات حسب فئاتها خال ل الفترة  3يبين الجدول رقم و 

 2008 -1994تطور أعداد المركبات  .3الجدول 

 1998 1997 1996 1995 1994 أنواع الوسائط 

      على الطريق 

 138900 138460 139592 136160 130829 سيارات سياحية

 5147 4835 5199 5239 5282 سيارات باص

 34996 32618 28771 25145 23034 سيارات ميكروباص

 81023 72819 70556 58717 45228 سيارات شحن

 197866 192696 177404 161747 140078 سيارات بيك آب 

 3775 3545 3491 3567 3102 سيارات صهاريج

 88121 87361 88453 89038 87070 دراجات نارية

 4802 6770 7081 7163 6353 ادخال مؤقت سيارات متنوعة

 554630 539104 520547 486776 440976 المجموع

 
 2003 2002 2001 2000 1999 أنواع الوسائط

      على الطريق 

 200933 181017 148884 138823 138574 سيارات سياحية

 4767 4758 4605 4757 5164 سيارات باص

 42617 41802 39974 38167 36922 سيارات ميكروباص

 146949 138145 126749 126442 104300 سيارات شحن

 229594 224247 217728 215131 205248 سيارات بيك آب 

 5197 4656 4211 4040 3898 سيارات صهاريج

 104732 99009 105150 91399 90120 دراجات نارية

 5918 5217 4881 4470 4062 ادخال مؤقتسيارات متنوعة 

 746343 698851 652182 623229 588288 المجموع

 133833 130290 126523 123291 120828 آليات متنوعة أخرى 

 880176 829141 778705 746520 709116 المجموع

 16818 16106 16616 15499 15210 وسائط االستثمار
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 2008 2007 2006 2005 2004 أنواع الوسائط

      على الطريق 

 555475 446132 358032 278866 227639 سيارات سياحية

 6258 5154 5179 4907 4742 سيارات باص

 49017 45655 45923 44237 43199 سيارات ميكروباص

 215689 196490 183848 168248 155206 سيارات شحن

 322652 319677 292227 268870 233510 سيارات بيك آب 

 7504 6547 5731 5259 5164 سيارات نقل وركوب 

 5718 5616 5432 5226 4922 سيارات صهاريج

 205518 186945 165281 145390 122323 ناريةدراجات 

 - 5259 6433 6169 6390 ادخال مؤقت متنوعة سيارات

 1367831 1217475 1068086 927172 803095 المجموع

 169375 150292 144948 140357 135239 آليات متنوعة أخرى 

 1537206 1367767 1213034 1067529 938334 المجموع

 17210 15957 13583 19252 19252 االستثماروسائط 

  [9]المصدر: المرجع 

هذه اإلحصاءات التشمل أعداد السيارات والمركبات العائدة للجيش والشرطة، التي التتوفر اإلحصائيات عنها  •
 القطاع المدني. في% من أعداد السيارات 20وتقدر أعدادها بحوالي 

 2008عدد المركبات حسب فئاتها وتبعًا لنوع الوقود خالل عام  2يبين المخطط رقم  •
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دراجة آلية
آلية زراعية

مركبة أشغال
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 2008عدد المركبات حسب فئاتها وتبعًا لنوع الوقود خالل عام  .2مخطط 

 2008  -2000خالل الفترة  ةتطور عدد المركبات حسب فئاتها واإلجمالي في سوري 3يبين المخطط رقم  •

 تم تغيير المخطط

 
 2008 -2000خالل الفترة  ةعدد المركبات حسب فئاتها واإلجمالي في سوريتطور  .3المخطط 
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 : النقل الطرقي للبضائع. .12.1

البضائع   نقل  تنظيم  مكاتب  بإشراف  رقم  وقد  ويتم  التشريعي  المرسوم  بموجب  المكاتب  هذه   1964لعام    66أحدثت 
العاملين، النظام المالي( تصدر وتعدل بقرار من السيد وزير  ويوجد لها أنظمة عمل )النظام األساسي، نظام استخدام  

تتولى مكاتب نقل البضائع تنظيم نقل البضائع والمحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية والخامات والمواشي  و   النقل.
قل الثنائي و وغيرها من السلع بالسيارات السورية والعربية واألجنبية ضمن أراضي سوريا وإلى خارجها وتراعى في الن

 النقل العابر )الترانزيت( احكام القوانين واالتفاقات المتعلقة بهما والمعقودة مع الدول العربية واألجنبية. 

الشاحنة ويمكن عند   القنيطرة مكتب رئيسي لتنظيم نقل البضائع بالسيارات  يوجد في مركز كل محافظة عدا محافظة 
وسمية ومراكز مراقبة ترتبط جميعها  معي إحداث مكاتب فرعية دائمة أو  ا الضرورة في مراكز االنتاج الصناعي والزر 

  4يبين الجدول رقم  .  مديرية النقل الطرقي  –ترتبط مكاتب تنظيم نقل البضائع مباشرة بوزارة النقل  و   بالمكتب الرئيسي.
   2007كميات البضائع المنقولة داخل سورية وخارجها خالل عام 
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 2007لمنقولة داخل سورية وخارجها خالل عام كميات البضائع ا 4الجدول 

 [6]المصدر: المرجع 

الجدول رقم   الفترة    5يبين  السورية خالل  العابرة لألراضي  الترانزيت  البضائع  السيارات   2007-2000كميات  واعداد 
 الشاحنة المقابلة لها. 

 لها  وأعداد السيارات الشاحنة المقابلة 2007-2000كميات البضائع الترانزيت  .5الجدول 

 عدد السيارات الشاحنة المقابلة  كمية البضائع الترانزيت ألف طن العام 

2000 1924 96000 

2001 2606 130000 

2002 4238 212000 

2003 4292 215000 

2004 6339 317000 

2005 5548 278000 

2006 5365 268000 

2007 2307 115000 

 + تقديرات معد التقرير 2008المجموعة اإلحصائية لعام   [9]المصدر : المرجع 

 

  

مكتب نقل 
البضائع في  

 المحافظات 

 عدد السيارات المحملة  كمية البضائع المنقولة بالطن 

 خارج القطر  داخل القطر  خارج القطر  داخل القطر 

 14983 14123 301940 282460 دمشق وريفها

 3322 29998 88241 809944 حماة 

 22335 61684 738227 1603784 حمص

 10648 62281 212690 1557025 حلب 

 1556 29545 31120 495419 ادلب

 17230 81137 430750 21507234 طرطوس

 12993 89075 337818 2163162 الالذقية

 126 23599 2552 527508 الرقة

 266 15418 5720 373817 دير الزور

 866 88490 28773 2035891 الحسكة

 18938 2572 473450 64300 درعا 

 36 1180 720 17784 السويداء

 103299 499102 2652001 31438328 المجموع
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 : النقل الطرقي للركاب. .13.1

 النصوص القانونية التي تحكم نقل الركاب هي:  

رقم   • التشريعي  الركاب   1953لعام    112المرسوم  نقل  بلجان  الركاب  نقل  تنظيم  على  اإلشراف  أناط  الذي 
 جنة في كل محافظة برئاسة المحافظ.المشترك في المحافظات، ل

التشريعي رقم   • المواصالت في حينه    1963لعام    171المرسوم  )النقل حاليًا( بتوحيد       الذي حول وزير 
 خطوط السير خارج حدود البلديات.

الذي نظم عمليات إدخال وإخراج ونقل الباصات والميكروباصات على    1983لعام    430وزاري رقم  القرار ال •
خطوط السير ضمن المحافظة وبين المحافظات من قبل لجان نقل الركاب المشترك في المحافظات. وبالنظر 

ون جديد لتنظيم نقل  لقدم هذه الصكوك وتخلفها عن متطلبات الواقع الراهن يجري حاليًا العمل على إصدار قان
 الركاب يهدف إلى تشجيع تأسيس شركات النقل كبديل لصيغة االستثمار الفردي. 

والميكروباصات   الباصات  بواسطة  الركاب  نقل  العام يمارس  القطاع  لشركات  ملكيتها  تعود  التي  السياحية  والسيارات 
ضافة إلى وسائل النقل التي تعود ملكيتها للوزارات والمشترك والقطاع الخاص، والجمعيات التعاونية للنقل، واألفراد، باإل

 واإلدارات والمؤسسات العامة التي تستخدم لنقل العاملين فيها.

الجدول رقم   المستخدمة حتى غاية    6يبين  الركاب  نقل  التي تحملها: خاصة،    2007أعداد وسائل  اللوحة  لنوع  تبعًا 
 عامة، حكومية

 2007المستخدمة حتى غاية وسائل نقل الركاب  .6جدول 

 نوع اللوحة                

 المجموع  شركات نقل داخلي  حكومية عامة  خاصة  فئة السيارات 

 5393 1647 1241 2229 276 الباصات 
 47422 - 4385 41408 1629 الميكرو باصات 

 454705 - 27871 79802 347032 السيارات السياحية 
 186955 - 20243 - 166712 جات اآللية ا الدر 

 2008المجموعة اإلحصائية لعام   [9]المرجع المصدر:    

 الطرق: .  2.1

ويشرف على هذا القطاع المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية والشركة العامة للطرق والجسور. يعود للمؤسسة العامة 
شراف فنيًا على شبكتي طرق  األولى واإلللمواصالت الطرقية المسؤولية عن دراسة وإنشاء وصيانة شبكة طرق الدرجة  

 الدرجتين الثانية والثالثة التي تعود مسؤوليتها إلى وزارة اإلدارة المحلية.

  2007-1975تطور أطوال الطرق البرية حسب فئاتها خالل الفترة  7يبين الجدول رقم 
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 2007-1975أطوال الطرق البرية ) ك.م(  .7جدول 

 المجموع  طرق ممهدة  طرق معبدة  أسفلتية طرق  الطرق   أنواع
قياسية   أرقام
100=2000 

1975 10740 1500 2364 14604 33 

1980 12969 4172 2678 19819 44 

1985 20732 5467 2197 28396 64 

1990 23779 7305 2129 33213 75 

1995 27769 9327 2237 39333 88 

2000 32028 9405 3142 44575 100 

2003 35092 9289 3033 47414 106 

2004 36412 9711 2644 48767 109 

2005 37554 9999 2424 49977 112 

2006 38923 10833 2211 51967 117 

2007 40032 11146 3836 55041 123 

 2008المجموعة اإلحصائية لعام  [9]المصدر : المرجع 

 النقل في المدن: .  3.1

 المدن الرئيسية األربع التي ترتبط بوزارة النقل بموجب الصكوك التالية: أحدثت مؤسسات النقل العام في  

   1962لعام  930المؤسسة العامة للنقل الداخلي في دمشق بموجب المرسوم رقم أحدثت  •

لعام   931رقم  بموجب المرسوم التنظيمي    مص والالذقيةالمؤسسة العامة للنقل الداخلي في مدينتي حأحدثت   •
1962 

 1966لعام  20ة العامة للنقل الداخلي في حلب بموجب القانون رقم المؤسس أحدثت •

إدارة   تتولى  بأن  المؤسسات  هذه  إحداث  المذكورة    وقد قضت صكوك  المدن  في  للركاب  العام  النقل  واستثمار مرفق 
 . 1975لعام  340وعدلت تسميتها إلى شركات بمقتضى المرسوم رقم 

النقل   العائدة لشركات  الباصات  التي إن  المدن الرئيسية األربع  النقل في  الطلب على  الداخلي تساهم بتلبية جزء من 
النقل في هذه المدن الميكروباصات التي   تتركز فيها، ويتم تلبية الجزء األكبر من الطلب على  وباقي المدن بواسطة 

اإلشراف على تشغيلها المحدثة بموج  يعود  المشترك  الركاب  نقل  لجان  الإلى  المرسوم   )1953لعام    112تشريعي  ب 
 وترتبط بوزارة اإلدارة المحلية. (،لجنة في كل محافظة

 2008عدد الباصات القديمة والجديدة في شركات النقل الداخلي حتى غاية عام  8يبين الجدول رقم 
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 2008عدد الباصات القديمة والجديدة في شركات النقل الداخلي حتى غاية عام  8جدول 

 المجموع  الالذقية  حمص  حلب  دمشق  البيان 
 1465 91 110 320 744 عدد الباصات القديمة 
 600 65 50 170 315 عدد الباصات الجديدة 

 2065 156 160 490 1059 المجموع 

 [3]المصدر : المرجع 

لمدينة دمشق واليوجد أما نظم النقل الكهربائية )المترو، الترام السريع، المونوريل( مازالت في مراحل الدراسات بالنسبة  
وأزيلت في الستينات من   1906عام    منذ   لها برامج زمنية محددة وقد كان هناك ستة خطوط للترام تعمل في دمشق
 القرن الماضي وازيلت أيضًا خطوط الترام التي كانت تعمل في مدينة حلب.

 2008عام قل الداخلي خالل  أعداد الباصات الموجودة والعاملة في شركات الن 4يبين المخطط رقم 

 

 
 2008عام ل أعداد الباصات الموجودة والعاملة في شركات النقل الداخلي خال 4المخطط 

 النقل بالقطارات: .  4.1

 يشرف على هذا القطاع مديرية شؤون النقل بالخطوط  الحديدية في وزارة النقل ويتبع لها الجهات التالية: 

للخ .1 العامة  مسؤولةالمؤسسة  وهي  السورية  الحديدية  العادية    طوط  الحديدية  الخطوط  واستثمار  إنشاء  عن 
 (2007كم ) 2495مم ومجموع أطوالها  1435بعرض 

 1050الضيقة بعرض  المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي وهي مسؤولة عن استثمار الخطوط الحديدية  .2
 (2007كم ) 338مم ومجموع أطوالها 

 بإنشاء وصيانة الخطوط الحديدية تقومالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديدية وهي  .3
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   2007-2003أعداد وسائط النقل بالقطارات خالل الفترة  9 يبين الجدول رقم

 2007-2003أعداد وسائط النقل بالقطارات خالل الفترة  .9جدول ال

 2007 2006 2005 2004 2003 الوسائط 

 273 273 273 273 281 قاطرات 

 537 537 537 539 539 عربات ركاب وأمتعة 

 4122 4122 4167 4167 4212 شاحنات بضائع 

 943 943 949 972 945 شاحنات صهاريج 

 371 371 294 276 276 عربات شاحنات أخرى 

 6246 6246 6220 6227 6253 المجموع 

 2008المجموعة االحصائية عام  [9]المصدر : المرجع 

 2007-2003مؤشرات نقل الركاب والبضائع بالقطارات خالل الفترة   5والمخطط رقم  10يبين الجدول رقم 

 2007-2003مؤشرات نقل الركاب والبضائع بالقطارات خالل الفترة  10جدول 

 2007 2006 2005 2004 2003 البيان 

 2492 2148 2012 2303 1922 ( راكب عدد الركاب )ألف

عدد الركاب الكيلومتري  
 (راكب كم )ألف

525357 691916 606972 658605 744110 

 9450 8752 8187 7232 6414 (طن كمية البضائع )ألف

كمية البضائع الكيلو مترية  
 ( طن كم )ألف

1884661 1922829 2255826 2458088 2550742 

الرقم القياسي للركاب  
 2000=100الكيلومتري 

267 352 308 335 379 

الرقم القياسي للبضاعة  
 2000=100الكيلومترية 

120 122 143 157 163 

 2008المجموعة االحصائية عام   [9]المصدر : المرجع 
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 2007-2003مؤشرات نقل الركاب والبضائع بالقطارات خالل الفترة  .5المخطط 
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 2007 -2003أطوال السكك الحديدية وتغيراتها خالل الفترة  11الجدول رقم  يبين

 2007 -2003أطوال السكك الحديدية وتغيراتها خالل الفترة  .11الجدول 

 2007 2006 2005 2004 2003 اسم الخط 

 2495 2495 2495 2495 2461 خط عادي 

 1044 1044 1044 1044 1041 القامشلي  -حلب  -الالذقية

 90 90 90 90 90 اليعربية -القامشلي 

 304 304 304 304 303 حمص  -حماة  -حلب 

 407 407 407 407 407 دمشق -حمص  -عكاري 

 190 190 190 190 190 الراعي -ميدان أكبس  -حلب

 45 45 45 45 45 القيصر  -حمص

 5 5 5 5 5 الحدود اللبنانية -عكاري 

 154 154 154 154 154 مناجم الفوسفات -مهين 

 92 92 92 92 92 عكاري -طرطوس 

 134 134 134 134 134 الالذقية  -طرطوس 

 30 30 30 30 0 الطابية -دير الزور

 338 338 338 338 338 خط ضيق 

 127 127 127 127 127 درعا  -دمشق

 13 13 13 13 13 نصيب -درعا 

 34 34 34 34 34 بصرى  -قم غرز 

 42 42 42 42 42 الشجرة  -درعا 

 24 24 24 24 24 الحمة  -الشجرة 

 58 58 58 58 58 دمشق  -سرغايا 

 33 33 33 33 33 قطنا -القدم 

 7 7 7 7 7 الحدود اللبنانية  -سرغايا 

 2833 2833 2833 2833 2799 المجموع 

 2008المجموعة االحصائية عام [9] المصدر : المرجع    

 النقل الجوي:  .  5.1

 تشرف عليه مديرية النقل الجوي في وزارة النقل ويتبع له الجهات التالية:  

 مؤسسة الطيران العربية السورية  •

 المؤسسة العامة للطيران المدني  •
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 مؤسسة الطيران العربية السورية . .11.5

 أسطول مؤسسة الطيران العربية السورية  12يبين الجدول رقم 

 بية السورية ل مؤسسة الطيران العر سطو أ 12جدول 

 عام الصنع  العدد  نوع الطائرات 
 1999-1998 7 طائرات إيرباص 

 1976-1981 2 نغ بطائرات بو 
 1982-1985 3 طائرات توبوليف 

  3 طائرات إيليوشين للشحن 
  5 طائرات ياك للنقل الداخلي 
  6 طائرات انتونوف للشحن 

 2009تشرين الثاني  [www.wikipedia.org]المصدر :المرجع    

 . حالياً مع التنويه إلى أن القسم األكبر من هذه الطائرات خارج الخدمة 

   2007-2006حركة النقل الجوي في المطارات السورية خالل عامي  13يبين الجدول رقم 

 2007-2006حركة النقل الجوي في المطارات السورية  13جدول 

 المطارات 
 الطائرات  

 المقلعة 

الطائرات  
 الهابطة 

 الحمولة )طن( عدد الركاب 

 وارد  صادر  المجموع  مرور  قدوم  ذهاب 

2006         

 16050 16530 2990820 1289 1431114 1558417 16388 16554 دمشق 

 0 552 407420 27155 193107 187158 3845 3807 حلب 

 1007 0 34852 7275 10917 16660 850 848 باسل األسد 

 0 0 12602 0 6044 6558 207 207 دير الزور 

 0 0 39921 0 20063 19858 306 306 القامشلي 

 17057 17082 3485615 35719 1661245 1788651 21596 21722 المجموع 

2007         

 15983 15099 3365730 0 1662731 1702999 15242 15168 دمشق 

 0 850 414792 0 212473 202322 3831 3879 حلب 

 0 0 47318 0 24120 23198 936 936 باسل األسد 

 0 0 0 0 0 0 0 0 دير الزور 

 0 0 46816 0 23500 23316 367 367 القامشلي 

 15983 15949 3874656 0 1922824 1951835 20376 20350 المجموع 

 2008المجموعة االحصائية عام  [9]المصدر : المرجع 
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 المؤسسة العامة للطيران المدني:. .12.5

 ويتبع لها خمس مطارات أربعة منها دولية في دمشق، حلب، الالذقية، دير الزور، مطار القامشلي لالستخدام الداخلي. 

 2007-2006يبين تطور أعداد الركاب في المطارات السورية خالل الفترة  6المخطط رقم 

 
 2007-2006تطور أعداد الركاب في المطارات السورية خالل الفترة   . 6المخطط 

 النقل البحري: .  6.1

 ويشرف عليه مديرية شؤون النقل البحري في وزارة النقل ويتبع له الجهات التالية: 

 الشركة العامة لمرفأ الالذقية   •

 الشركة العامة لمرفأ طرطوس •

   المؤسسة العامة السورية للنقل البحري  •

 شركة التوكيالت المالحية •

 المديرية العامة للموانئ  •

رقم   الجدول  الفترة   14يبين  خالل  السورية  الموانئ  طريق  عن  والخارجين  الداخلين  والركاب  البضائع  حركة  تطور 
2004-2007 
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 2007-2004تطور حركة البضائع والركاب الداخلين والخارجين عن طريق الموانئ السورية . 14جدول 

 الركاب  البضائع باأللف طن  عدد البواخر  الموانئ 

 المغادرين  القادمين  المحملة  المفرغة  الخارجة  الداخلة 

2004       

 7051 7065 833 4778 1344 1357 الالذقية 

 0 0 0 0 0 0 بانياس 

 0 0 0 8320 2077 2209 طرطوس 

 0 0 0 0 103 145 أرواد

 7051 7065 833 13098 3524 3711 المجموع 

2005       

 14426 14899 963 6325 1594 1615 الالذقية 

 0 0 0 0 0 0 بانياس 

 0 0 1701 30704 2188 2639 طرطوس 

 0 0 0 0 145 143 أرواد

 14426 14899 2664 37029 3927 4397 المجموع 

2006       

 8671 9114 918 7178 1733 1785 الالذقية 

 0 0 0 0 0 0 بانياس 

 0 0 2428 9708 2546 2627 طرطوس 

 0 0 0 0 83 82 أرواد

 8671 9114 3346 16886 4362 4494 المجموع 

2007       

 4217 4480 1660 6402 1390 1381 الالذقية 

 0 0 0 0 0 0 بانياس 

 0 0 2965 9772 2640 2764 طرطوس 

 0 0 0 0 82 80 أرواد

 4217 4480 4625 16174 4112 4225 المجموع 

 2008المجموعة االحصائية عام  [9]المصدر : المرجع     

 2007-2004عدد ناقالت النفط والغاز القادمة إلى المرافئ السورية والمغادرة لها خالل الفترة 15بين الجدول رقم ي
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 2007-2004عدد ناقالت النفط والغاز من وإلى الموانئ السورية . 15جدول 

 المجموع  الناقالت المغادرة  الناقالت القادمة  الموانئ 

2004    

 120 60 60 طرطوس 

 488 244 244 بانياس 

 608 304 304 المجموع 

2005    

 107 51 56 طرطوس 

 596 298 298 بانياس 

 703 349 354 المجموع 

2006    

 110 53 57 طرطوس 

 615 307 308 بانياس 

 725 360 365 المجموع 

2007    

 109 54 55 طرطوس 

 706 353 353 بانياس 

 815 407 408 المجموع 

 2008المجموعة االحصائية عام  [9]المصدر : المرجع 

 2007-2004خالل الفترة  المرافئ السوريةحركة البضائع في  7يبين المخطط رقم 

 
 

 2007-2004حركة البضائع في المرافئ السورية خالل الفترة  . 7المخطط 

 النقل باألنانبيب : .  7.1
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 القطاع إلى وزارة النفط والثروة المعدنية  اويعود اإلشراف على هذ

 ابيب:  ألنهناك ثالث شبكات ل

 شبكة انابيب شركة محروقات لنقل البنزين والمازوت  •

 شبكة انابيب الشركة السورية لنقل النفط  •

 بكة أنابيب نقل الغاز الطبيعي ش •

 خطوط األنانبيب الرئيسية في الجمهورية العربية السورية   16يبين الجدول رقم 

 خطوط األنابيب الرئيسية في القطر  16الجدول 

 االستطاعة  المواد  القطر )انش(  الطول )كم( الخط 
 MM3/yr 14 نفط 18/22 669+86 طرطوس –حمص–تل عدس

 B/D 4800 نفط 16 64 خط نفط الورد 

 B/D 10000 نفط 20 92 خط نفط التيم 

 B/D 124000 نفط 24 90 خط نفط عمر 

  نفط 24 105 طرابلس  –حمص 
  نفط 24 135 بانياس  –حمص 

 B/D 30000 نفط 16 80 خط نفط الجفرة 

 MM3/D 6 غاز 24 326 خط غاز تدمر 

 MF3/D 160 غاز 18 440 خط غاز عمر 

 MF3/D 160 غاز 18 206 خط غاز لمحردة 
 MM3/D 2.5 غاز 16 520 خط غاز الجبسة 

  بنزين  6 167 عدرا  -حمص
  مازوت 12 167 عدرا  –حمص 
  بنزين  6 183 حلب  –حمص 
  نفط 6 124 بانياس  –حمص 
  مازوت+بنزين  24 116 حمص  –بانياس 
  مازوت 6 43 الالذقية  -بانياس

 [13]المصدر : المرجع   
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 استهالك الوقود في قطاع النقل. 2

 كثافة استهالك الطاقة في نظم النقل المختلفة . 1.2

الطاقة   استهالك  كثافة  مراعاة  من  البد  النقل  نظم  تطوير  و خطط  سياسات  انبو عند وضع  االحتباس  عكميات  اثات 
  لنقل البضائع  كثافة استهالك الطاقة بواحدة غ نفط مكافئ للطن كم بالنسبة  (17)  يبين الجدول  .الحراري في كل منها

 نفط مكافئ للراكب كم بالنسبة لنقل الركاب   راموغ

النقل   النقل بالقطارات ,  ,إلى األعلى هو: النقل باألنابيب  أن ترتيب نظم نقل البضائع من األدنى  من الجدوليظهر  
 رقي , النقل في المدن , النقل الجوي.النقل البحري , النقل الط النهري ,

 . قل الجوي نال ،وائية , السيارات الخاصة الفرديةأما ترتيب نقل الركاب :القطارات , الباصات , الدراجات اله

 كثافة استهالك الطاقة في نظم النقل المختلفة  .17الجدول 

 نقل البضائع

Goe/tkm 
 النقل الجوي  النقل في المدن  النقل الطرقي  البحري النقل  النقل النهري  القطارات  االنابيب

 8.5 18 25 32 75 660 690 

 
 نقل الركاب 
Goe/pkm 

 النقل الجوي  السيارات السياحية  الدراجات اآللية  الباصات  القطارات 

 15 28 31 48 90 

    [16]  المصدر : المرجع
 هالك الطاقة في نظم النقل المختلفة  معدالت است  8يبين المخطط رقم 
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 معدالت استهالك الطاقة في نظم النقل المختلفة  8المخطط 

 على استهالك الوقود تاثير سرعة السيارة .  2.2

تنخفض   المثالفي المركبة بشكل كبير على سرعة المركبة وعلى سبيل    CO2يتوقف استهالك الوقود وكمية انبعاثات  
المدن إلى حوالي    السرعة  المرورية في  الحالة يزداد    5في فترات االختناقات  الوقود وكمية كم/سا وفي هذه  استهالك 

ب    CO2انبعاثات   المقدرة  الحركة  سرعة  مع  بالمقارنة  مرات  ثالث  رق  كم/سا.  25بحوالي  الجدول  كمية    18م  يبين 
)سيارة خاصة فردية   المركبة  سرعةلبواحدة غ / كم وكمية استهالك الوقود بواحدة )غ/كم( تبعًا    CO2انبعاثات غاز  

 الطرق السريعة( )وللسرعة على الطرقات والسرعة على األوتسترادات  المدينة في بنزين(

 بواحدة غ / كم وكمية استهالك الوقود بواحدة )غ/كم( CO2كمية انبعاثات غاز  .18الجدول 
Traffic  type Fuel consumption (g/km) CO2 (g/km) V (km/h) 

Slow urban 182 425.5 5 

Fluid urban 65 174 25 

Slow road 54.5 148 40 

Fluid road 51.5 140 70 

Motorway 56 151 100 

Motorway 60 162 120 

    [16]  المصدر : المرجع

المخطط رقم   انبعاثات غاز    9يبين  المدينة )سيارة   CO2كمية  المركبة في  الوقود غ/كم تبعًا لسرعة  وكمية استهالك 
 خاصة فردية بنزين(
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 وكمية استهالك الوقود غ/كم تبعًا لسرعة المركبة في المدينة     CO2كمية انبعاثات غاز  . 9المخطط 

 تقديرات استهالك المازوت في قطاع النقل .  3.2

تظهر   لذلك  ال  النفطية  المشتقات  استهالك  إحصاءات  في  منفصل  بشكل  النقل  قطاع  في  المازوت  استهالك  كميات 
ل عدة مؤشرات تشمل اعداد المركبات حسب يجري حساب استهالك المركبات من المازوت خالل فترة عام من خال

متوسط معدل و ،  افة اليومية التي تقطعها المركبةمتوسط المسو متوسط عدد أيام العمل للمركبة ،  و   فئاتها ونوع لوحاتها،
 المعادلة التالية: يتم إجراء الحسابات التقديرية استنادًا إلى و استهالك الوقود للمركبة. 

متوسط المسافة التي تقطعها     Xمتوسط عدد أيام عمل المركبة في العام    X= عدد المركبات  الوقودكمية استهالك  
 كم(.  100متوسط معدل استهالك الوقود للمركبة )ليتر/ Xيوم(  المركبة يوميًا )كم/

  2005تقدير استهالك المازوت في المركبات العاملة على المازوت خالل عام  19يبين الجدول رقم 
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 2005عدد اآلليات العاملة على المازوت مع الكميات المستهلكة لعام  .19دول ج

متوسط عدد أيام   العدد  نوع المركبة 
 العمل سنوياً 

المسافة   متوسط 
 المقطوعة يومياً 

معدل   متوسط 
 االستهالك  

 مجموع االستهالك سنوياً 

 ألف طن  ألف ليتر كم  100ليتر/  كم / يوم  يوم 
 4.45 5305 10 50 200 5305 ودبل كبين سيارات سياحية 

 84.31 100608    3143 باصات 

 0.97 1156.25 50 50 250 185 خاص وإدخال مؤقت  

 65.99 78750 50 250 300 2100 عام

 3.6 4290 50 40 250 858 حكومي

 13.75 16412     نقل داخلي 

 621.07 741132    42154 ميكروباص 

 1.11 1323 15 40 300 735 خاص وإدخال مؤقت 

 615.69 734718.6 18 350 300 38874 عام

 4.27 5090 20 40 250 2545 حكومي

 1857.58 2216677    165098 شاحنات 

 1340.919 1600143 55 100 250 116374 خاص وإدخال مؤقت 

 380.1423 453630.4 55 100 225 36657 عام

 136.514 162904.5 60 100 225 12067 حكومي

 23.53 28077    1886 براد

 0 0 66 100 250 0 خاص وإدخال مؤقت 

 22.8 27234.9 66 100 225 1834 عام

 0.7 842.4 72 100 225 52 حكومي

 29.03 34647    7660 شاحنة صغيرة 

 26.56 31689 15 100 300 7042 خاص وإدخال مؤقت 

 1.97 2346.3 15 100 330 474 عام

 0.51 612 17 100 250 144 حكومي

 19.19 22895    5253 الصهريج 

 0.45 540 20 100 200 135 خاص وإدخال مؤقت 

 10.48 12940 20 100 200 3235 عام

 7.89 9415 25 100 200 1883 حكومي

 0.01 9    3 دراجة آلية شاحنة 

 0     0 خاص وإدخال مؤقت 

 0.01 9 10 100 300 3 عام

 0     0 حكومي

 0.22 267    225 دراجة آلية 

 0.21 252 8 50 300 210 خاص وإدخال مؤقت 

 0.01 15 8 50 250 15 حكومي

 2639.38 3149618    230727 المجموع 
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 [13]المصدر : المرجع 

% خالل 20كمية استهالك المازوت في الجرارات الزراعية باعتبار أنها تمارس نشاط النقل بنسبة  20يبين الجدول رقم 
 عملها

 استهالك المازوت في الجرارات لعمليات النقل  .20جدول 

 العدد الكلي  نوع المركبة 
متوسط عدد أيام   متوسط االستهالك  نسبة العاملة بالنقل 

 االستهالك سنوياً مجموع  العمل بالسنة 

 ألف طن  ألف ليتر يوم  ليتر / يوم  % 
 33.08 39473.6 - - - 127992 جرارات 

زراعية وإدخال  
 مؤقت 

123355 20 8 200 39473.6 33.08 

 [13]المصدر : المرجع 

رقم   الجدول  السورية خالل    21يبين  الحديدية  للخطوط  العامة  المؤسسة  في  المازوت  القاطرات من  استهالك  كميات 
 2008-2000الفترة 

 استهالك القاطرات من المازوت في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية  .21جدول ال

 االستهالك )ليتر( عدد القاطرات العام 
2000 111 29,482,027 
2001 132 29,409,157 
2002 127 33,051,610 
2003 162 38,977,131 
2004 177 41,718,077 
2005 170 49,844,285 
2006 178 51,516,943 
2007 242 55,745,604 
2008 226 50,237,998 

   [2]  المصدر : المرجع   

رقم   الجدول  الحجازي   22يبين  الحديدي  للخط  العامة  المؤسسة  في  والفيول  المازوت  من  القاطرات  استهالك  كميات 
   2008-2000خالل الفترة 

 استهالك القاطرات من المازوت والفيول في المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي  .22جدول 

 االستهالك  العام 
 فيول /كغ/ مازوت / ليتر/ 

2000 313208 518810 
2001 174496 508318 
2002 157699 298367 
2003 188517 154400 
2004 133937 165727 
2005 159528 89805 
2006 52425 131640 
2007 298670 60090 
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2008 184519 106400 

   [2]  المصدر : المرجع   

الجدول رقم  الفترة    23  يبين  الداخلي خالل  النقل  المازوت في كل من شركات  استهالك  أيلول    2000كميات  ولغاية 
2009 

 )ليتر(  كميات استهالك المازوت في كل من شركات النقل الداخلي .23جدول 

 العام 
 الشركة العامة للنقل الداخلي 

 حمص  الالذقية  حلب  دمشق 
2000 9264470 5317240 2269106 1643215 
2001 9108960 5391360 2421995 1527270 
2002 8921256 5835959 2473719 2093622 
2003 8758380 6073291 2537290 1923100 
2004 8816942 5150480 2373017 1755930 
2005 5914805 3588979 1849860 1575540 
2006 4993210 2708022 2017274 1502098 
2007 4966961 2420281 1799137 1412665 
2008 7922897 3593015 2389094 1781695 

 870000 120115 2705414 7601252 30/09ولغاية  2009

 [3]  المصدر : المرجع

   2005كميات استهالك المازوت في النقل البحري خالل عام  24يبين الجدول رقم 

 استهالك المازوت في النقل البحري  .24جدول 

 البيان 
 2005مجموع االستهالك عام 

 ألف طن  ألف ليتر
 7.11 8480 مجموع النقل البحري 

 3.6 4292 النقل البحري العام 

 3.51 4188 النقل البحري الخاص 

 [13]   المصدر : المرجع   

و  النفط  نقل  عمليات  في  المازوت  استهالك  األنامشتقاته  كمية  بواسطة  الغاز  بلغتونقل  مازوت   4000بيب  طن 
 (. ميزان الطاقة رالمصد(

   2005مجموع استهالك المازوت في قطاع النقل خالل العام  25يبين الجدول رقم 

 2005مجموع استهالك المازوت في قطاع النقل العام  .25جدول 

 البيان
 2005مجموع االستهالك خالل عام 

 ألف طن  ألف ليتر
 2639.38 3149618 النقل البري 

 33.08 39473.6 النقل بالجرارات 

 45.73 54574 القطارات 
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 7.11 8480 النقل البحري 

 4 4773 النقل باألنابيب

 2729.3 3256919 المجموع العام 

 [13]  المصدر : المرجع

النقل  و  النقل البحري و  النقل بالقطاراتو النقل بالجرارات و  النقل بالسيارات بلغ المجموع العام الستهالك المازوت في قطاع
% من إجمالي استهالك المازوت في    38.71ألف طن أي مايعادل    2729.3ألف ليتر وهو يعادل    3256919باألنابيب  

 كما هو مبين  3م   8413486والبالغ مقدار    2005قطاعات االقتصاد الوطني كافة في الجمهورية العربية السورية عام  
 . 26في الجدول رقم 

 : استهالك البنزين في قطاع النقل.  4.2

وقد بلغت كمية البنزين   2008-2000كميات االستهالك من المشتقات النفطية خالل الفترة    26رقم  يتضمن الجدول  
ويفترض أنها طن بنزين عادي    78913طن بنزين ممتاز و  1992999مقدار      2008عام   المباعة في السوق السورية

 .لك بمعظمها في السيارات السياحية وسيارات البيك آب والدراجات اآلليةتسته

 .2008و  2005عامي كميات استهالك البنزين والمازوت وكيروسين الطائرات خالل  10المخطط  يبيبن

 
 2008و   2005   يخالل عام قطاع النقل  و البنزين وكيروسين الطائرات فيكميات استهالك المازوت  . 10المخطط 

(، حيث يجري  MAED-dتحليل استهالك الطاقة النهائية في قطاع النقل حسب طريقة البرنامج )  [13]المرجع    يتضمن
 تقسيمه إلى أربعة قطاعات فرعية هي : 

 نقل الركاب بين المدن   •

 نقل الركاب داخل المدن  •

 نقل البضائع  •
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 النقل اآلخر )النقل الخارجي والنقل العابر(  •

تناول   أن مصطلح  المذكور   المرجعوقد  نرى  الصدد  وبهذا  النقل  في حسابات  الرئيسي  المؤشر  الحركية بصفته  مؤشر 
العمل النقلي أفضل من مصطلح الحركية للتعبير عن هذا المؤشر ، وهو يقاس بواحدة راكب كم ومضاعفاتها بالنسبة 

سب هذا المؤشر بشكل منفصل لكل فئة من  لنقل الركاب ، وبواحدة طن كم ومضاعفاتها بالنسبة لنقل البضائع . ويح
 فئات المركبات. 

 2008-2000كميات االستهالك من المشتقات النفطية خالل الفترة  .26جدول 

 العام 

 الوحدة ألف طن  الوحدة طن  الوحدة متر مكعب 

 المازوت 
الكاز  
 المنزلي 

كاز 
مهدرج 

R.T 

كاز الطيران  
 المدني 

بنزين  
 ممتاز

بنزين  
 عادي

 وشحوم زيوت 

 فيول 
غاز 
 مجموع  مستورد  محلي مسيل 

2000 6412261 75872 63631 128786 1056206 105630 52114 1675 53789 4058 586 

2001 6402116 73596 60863 141713 1137607 115289 55769 1841 57610 4031 636 

2002 6548665 60675 83919 141427 1209640 113578 56564 2471 59035 3932 666 

2003 7147725 18928 67278 140713 1213231 105750 56658 1860 58518 3717 687 

2004 7716018 3469 63610 170483 1300780 98237 51684 1609 53293 4109 722 

2005 8413486 2631 57885 182319 1518228 101053 61274 1305 62579 5330 767 

2006 8925712 3593 52122 180199 1737265 88583 55780 1057 56837 5515 811 

2007 9658041 3892 47278 178316 1929317 86699 60163 1171 61334 6253 847 

2008 8409061 4702 60558 174055 1992999 78913 53640 862 54502 6862 824 

 استهالك الطاقة في قطاع نقل الركاب : .  5.2

 2005مجموع استهالك الوقود في قطاع نقل الركاب بين المدن خالل عام  27يبين الجدول رقم  

 2005مجموع استهالك الوقود في قطاع نقل الركاب بين المدن لعام  .27جدول 

 الحركية  متوسط معدل االستهالك  متوسط عدد الركاب  مجموع االستهالك  البيان  
 كم( –)مليون راكب  كم  100ليتر/  )راكب/ المركبة( ألف ليتر

 10419 8-11 3 303062 السيارات الصغيرة 

 6372   72774 باصات 

 69 45.5 30 1041 خاص وإدخال مؤقت 

 6237 45.5 40 70875 عام

 66 45.5 35 858 حكومي

 0 45.5 40 0 نقل داخلي 

 34678   369039 ميكرو باص 

 81 19.5 24 662 خاص وإدخال مؤقت 

 34538 23.4 22 367359 عام
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 59 26 15 1018 حكومي

 622   3341 سكك حديدية 

 622.1 80.58 150 3258 العامة للخطوط الحديية السورية 

 15.57 80.58 150 84 المؤسسة العامة الحجازي 

 115.7   6686.22 النقل الجوي 

 115.7   6686.22 السورية 

 52207   754902 المجموع 

 [13]  المرجعالمصدر : 

 2005مجموع استهالك الوقود في قطاع نقل الركاب داخل المدن خالل عام 28يبين الجدول رقم  

 2005مجموع استهالك الوقود في قطاع نقل الركاب داخل المدن خالل عام  .28جدول 

 الحركية  متوسط معدل االستهالك  متوسط عدد الركاب  مجموع االستهالك  البيان  
 كم( –)مليون راكب  كم  100ليتر/  )راكب/ المركبة( ألف ليتر

 15151 12-15 1.75 1100537 السيارات الصغيرة 

 1991   27834.63 باصات 

 6 55 30 115.6 خاص وإدخال مؤقت 

 573 55 40 7875 عام

 218 55 35 3432 حكومي

 1194 55 40 16412 نقل داخلي 

 25036   372093 ميكرو باص 

 73 14 15 662 مؤقت خاص وإدخال 

 24695 16 11 367360 عام

 269 18 12 4072 حكومي

 42178   1500464 المجموع 

 [13]  المصدر : المرجع

   2005المدن داخل المدن خالل عام مجموع استهالك الوقود في قطاع نقل الركاب بين  29يبين الجدول رقم  

 2005مجموع استهالك الوقود في قطاع نقل الركاب بين المدن وداخل المدن خالل عام  .29جدول ال

 االستهالك للنقل بين المدن  االستهالك للنقل داخل المدينة  مجموع االستهالك   البيان  
 ألف ليتر ألف ليتر ألف ليتر

 303062 1100537 1403599 السيارات الصغيرة 

 72773.6 27834.6 100608 باصات 

 1041 116 1156 خاص وإدخال مؤقت 

 70875 7875 78750 عام

 858 3422 4290 حكومي

 0 16412 16412 نقل داخلي 
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 369039 372093 741132 ميكرو باص 

 662 662 1323 خاص وإدخال مؤقت 

 367359 367359 734719 عام

 3341 0 3341 سكك حديدية 

 3258 0 3258 العامة للخطوط الحديية السورية 

 84 0 84 المؤسسة العامة الحجازي 

 6686 0 6686 النقل الجوي 

 6686 0 6686 السورية 

 754902 1500464 2255366 المجموع 

 [13]  المصدر : المرجع

 استهالك الوقود في قطاع نقل البضائع:  .  6.2

 2005السورية خالل عام  راضياألمجموع استهالك الوقود في قطاع نقل البضائع داخل   30يبين الجدول رقم  

 2005راضي السورية خالل عام األ استهالك الوقود في نقل البضائع داخل .30جدول 

االستهالك السنوي لنقل   البيان  
 البضائع داخل القطر 

 الحركية داخل القطر  متوسط الحمولة 

 كم  -ألف طن المركبة طن/   ألف ليتر
 39105762  1805923 شاحنات 

 27929760 12 1280114 خاص وإدخال مؤقت 

 7917912 12 362904 عام

 3258090 12 162904 حكومي

 63558  3566 براد

 0 12 0 خاص وإدخال مؤقت 

 49518 12 2723 عام

 14040 12 842 حكومي

 345753  17324 شاحنة صغيرة 

 316890 3 15844 مؤقت خاص وإدخال 

 23463 3 1173 عام

 5400 3 306 حكومي

 465653 0.25 154966 شاحنة صغيرة بنزين

 1050600  22895 الصهريج 

 27000 10 540 خاص وإدخال مؤقت 

 647000 10 12940 عام

 376600 10 6415 حكومي

 197368  39474 جرارات 

 197368 2 39474 زراعية وإدخال مؤقت 
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 0   حكومية 

 2264447  51232 سكك حديدية  

 2255825  51037 العامة للخطوط الحديية السورية 

 8622  195 المؤسسة العامة الحجازي 

 19526293  28334 األنابيب

 17826293  28334 أنابيب 

 1700000   أنابيب باستخدام الكهرباء 

 63019433  1968748 المجموع العام 

 [13]    المرجعالمصدر :    

 2005مجموع استهالك الوقود في قطاع النقل المتنوع )الدولي( خالل عام  31يبين الجدول رقم  

 2005مجموع استهالك الوقود في قطاع النقل المتنوع )الدولي( خالل عام   .31جدول 

 االستهالك السنوي للنقل المتنوع اآللية 
 ألف طن 

 344.2 شاحنات  

 268.2 مؤقت خاص وإدخال 

 76 عام

 0 حكومي

 20.5 براد

 0 خاص وإدخال مؤقت 

 20.5 عام

 0 حكومي

 7.11 النقل البحري 

 202.8 أخرى  

 574.7 المجموع 

 [13]    المصدر : المرجع    

 2005إجمالي استهالك الوقود في قطاع النقل خالل العام .  7.2

إجمالي استهالك الوقود والعمل النقلي في قطاع النقل في الجمهورية العربية السورية خالل عام    32يبين الجدول رقم  
2005 

 2005خالل عام   ج ع سإجمالي استهالك الوقود والعمل النقلي في قطاع النقل في  .32جدول 

 المجموع  طائرات  قطارات  باصات ميكروباصات  سيارة صغيرة  واسطة النقل 
 الركاب بين المدن نقل 

 52207 116 622 41050 10419 كم ( –الحركية )مليون راكب 

 238.8 377.6 2.9 5.6 624.9 (Ktoeاستهالك الطاقة )
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 نقل الركاب داخل المدينة 
 42178 - - 27027 15151 كم ( –الحركية )مليون راكب 

 866.8 341.8 - - 1208.7 (Ktoeاستهالك الطاقة )

 البضائع نقل 
 المجموع أنابيب  قطارات  شاحنات خارج المدينة داخل المدينة  شاحنات واسطة النقل 

 63019 19526 2264 32294 8935 كم (  – طنالحركية )مليون 

 481.1 1255.6 43.8 25 1805.8 (Ktoeاستهالك الطاقة )

 النقل الدولي والمتنوع 
 574.7     (Ktoeاستهالك الطاقة )

 [13]    المصدر : المرجع

   2005إجمالي استهالك الوقود في قطاع النقل في الجمهورية العربية السورية خالل عام   33يبين الجدول رقم  

 (Ktoe)  2005إجمالي استهالك الوقود في قطاع النقل في الجمهورية العربية السورية خالل عام  .33جدول 

نقل الركاب بين   النمط 
 المدن 

نقل الركاب داخل  
النقل الدولي   نقل البضائع المدينة 

 المجموع الكلي  المتنوع 

 4214.1 574.7 1805.8 1208.7 624.9 االستهالك 

 [13]    المصدر : المرجع  

الوقود واالنبعاثات في قطاع  تنويه أرقام استهالكات  البسيطة في  التي تالحظ في الفصلين  : إن االختالفات    3النقل 
 ، تعود كما اعتقد إلى استخدام فرضيات ومنهجيات متباينة في المراجع المختلفة المنسوبة إليها تلك األرقام. 4و
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 سورية كميات االنبعاثات من غازات االحتباس الحراري في قطاع النقل في . 3
 

النقل في سوري النقل الطرقي للركاب والبضائع. وقد از  ةيعتمد قطاع  الفترة  دبشكل كبير على  اد عدد المركبات خالل 
  440976  همقدار ما  1994. حيث بلغ عدد المركبات عام  الثانيفي الفصل    3، كما يظهر الجدول رقم  2008  -1994

 مركبة. 1537206 همقدار ما 2008مركبة وفي عام  1067529 همقدار ما 2005مركبة وفي عام 

 كميات االنبعاثات من قطاع النقل  . 1.3

تطور كميات استهالك الوقود وكميات االنبعاثات من غازات االحتباس الحراري من قطاع النقل   34جدول رقم  يبين  
 CO2استهالك الوقود بواحدات مليون طن نفط مكافئ واالنبعاثات بواحدات مليون طن ) . 2005 – 1994خالل الفترة 

 (مكافئ  

 2005-1994قطاع النقل خالل الفترة من  تطور كميات استهالك الوقود واالنبعاثات. 34جدول 

 2005 1999 1998 1996 1995 1994 العام 

 كميات استهالك الوقود في قطاع النقل 
 مليون طن نفط مكافئ  

2.58 2.59 2.46 2.55 2.64 4.44 

النقل  قطاع  في  الحراري  االحتباس  غازات  كميات 
 مكافئ   CO2مليون طن 

7.26 7.27 6.92 7.18 7.44 12.54 

 [14]المصدر: المرجع 

 2005-1994كميات استهالك الوقود واالنبعاثات في قطاع النقل خالل الفترة  11المخطط رقم يبين 

 
 

 2005-1994كميات استهالك الوقود واالنبعاثات في قطاع النقل خالل الفترة  . 11مخطط ال
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 2010 – 1990كميات انبعاثات غازات االحتباس الحراري للفترة   35يبين الجدول رقم 

 2010 – 1990للفترة  MtCO2 eq)) كميات انبعاثات غازات االحتباس الحراري  .35جدول ال

 2010 2005 2000 1994 1990 العام 

 15.5 12.5 10 7.5 5.3 قطاع النقل 

 [11]المصدر: المرجع 

 2005كميات انبعاثات غازات االحتباس الحراري في قطاعات النقل الفرعية عام  36يبين الجدول رقم 

 2005كميات انبعاثات غازات االحتباس الحراري في قطاعات النقل الفرعية عام  .36جدول ال

 CO2 CH4 N2O )كيلو طن( كمية االنبعاثات 

 0.1386 1.7225 12457 قطاع النقل 

 0.024 0.006 383.52 النقل الجوي 
 0.000 0.000 11917.29 النقل الطرقي 

 0.112 1.695 133.22 النقل بالقطارات 
 0.002 0.020 11.33 النقل البحري 

 0.0002 0.0015 11.6 النقل باألنابيب 

 [13]    المصدر : المرجع

 المعادلة التالية:  باستخدام   CO2تحسب كمية 

 معامل األكسدة    X معامل االصدار X= كمية الوقود المحروقة   CO2كمية 

النفطية و    0.99إن قيمة معامل األكسدة هي   للنفط والمشتقات  للغاز الطبيعي وتستخدم في   0.995بالنسبة  بالنسبة 
 المعادلة وحدات متنوعة منسجمة. وهناك جداول لقيم معامل اإلصدار ألنواع الوقود المختلفة. 

 -1994كمية االنبعاثات من غاز ثنائي أكسيد الكربون، غاز الميتان، غاز النيتروز خالل الفترة    37يبين الجدول رقم  
 في سورية  2005

 2005 -1994غاز النيتروز خالل الفترة -غاز الميتان-غاز ثنائي أكسيد الكربون -كمية االنبعاثات .37جدول 

 2005 1999 1998 1996 1995 1994 العام 
CO2 (Mt) 7.218 7.23 6.88 7.14 7.40 12.46 
CH4 (Kt) 1.01 1.016 1.009 1.043 1.045 1.722 
N2o (kt) 0.08 0.080 0.077 0.075 0.080 0.139 

Mt CO2 eq 7.26 7.27 6.92 7.18 7.44 12.54 
 [14]    المصدر : المرجع
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مليون طن نفط مكافئ توزعت بنسب    15.25في سوريا      2005في عام    بلغت كمية الطاقة النهائية الكلية المستهلكة
النقل،27 المنزلي ،في  %  23و    % في قطاع    لزراعة، في قطاع ا  %  11  و  لصناعة،في قطاع ا%  19  و  القطاع 
القطاع الخدمي. توزع هذا االستهالك حسب نوع الوقود بنسبة في  %  6  و  % للصناعة االستخراجية،7  و  % للبناء،7و

 . غير األحفوري  % للوقود التقليدي3و % للكهرباء ، 15و% للغاز الطبيعي،  10وللمشتقات النفطية، % 72

انبعاثات   إجمالي  المرجعية  CO2بلغ  المنهجية  طن  55.58حوالي    2005عام    بحسب  يبين    CO2مكافيء  مليون 
   تبعًا لنوع الوقود 2005عام  CO2نسب انبعاثات  38الجدول رقم 

 تبعًا لنوع الوقود % 2005عام  CO2نبعاثات نسب ا .38جدول 

 الكيروسين  غاز الحرق  الفحم البترولي  الغاز المسال  البنزين  الغاز الطبيعي  الفيول  الديزل 
34 29 24 6 4 1 1 1 

 [14]    المصدر : المرجع

 %   0.6% وحصة غاز النيتروزCH4  4.4% وتشكل حصة غاز CO2  95تتجاوز حصة غاز 

 . N2O% من انبعاثات 15.4و ،CH4% من انبعاثات  10.2 و ، CO2% من انبعاثات   22يساهم قطاع النقل ب 

 2005بعض المؤشرات النوعية لقطاع الطاقة في سوريا مقارنة بالقيم العالمية لعام  39يبين الجدول رقم 

 2005بعض المؤشرات النوعية لقطاع الطاقة في سوريا مقارنة بالقيم العالمية لعام  .39جدول 

 Primary energy 
(toe/ capita) 

Final electricity 

consumption (Kwh/ 

capita) 

CO2 emission 
(t CO2/ toe) 

CO2 emission 
(t CO2/ capita) 

 2.57 2.59 1367 0.99 سورية 

 6.51 2.47 2881 1.4 العالم العربي

 1.22 1.94 617 0.63 اسيا 

 0.93 1.39 547 0.67 افريقيا

 2.57 2.37 2516 1.77 العالم 

 [14]    المصدر : المرجع  

% من متوسط االستهالك العالمي  56أن استهالك الفرد في سوريا من مصادر الطاقة األولية     يتضح من هذا الجدول
   CO2/ capitaحصة الفرد  لومع ذلك فإن حصة الفرد الواحد من كمية االنبعاثات تساوي المتوسط العالمي   

الجدول رقم   )  40يبين  القطاعات  النقل وإجمالي  الطاقة في قطاع  النهائي على  الطلب  ( خالل  Mtoeتقديرات تطور 
 2030 -2003الفترة 

 2030 -2003خالل الفترة  وإجمالي القطاعات  على الطاقة في قطاع النقلتطور الطلب  تقدير .40جدول 

 2030 2025 2020 2015 2010 2007 2005 2004 2003 العام 
 النقل  قطاع 

 (Mtoe ) 
4.212 4.372 4.538 4.979 5.723 7.337 9.493 12.286 15.870 

 48.359 37.918 29.714 23.237 18.235 15.853 14.446 13.825 13.233 القطاعات  إجمالي
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 (Mtoe ) 
  20صفحة [11]  المصدر : المرجع     

المخطط رقم   الطاقة في    تقدير  12يبين  النهائي على  الطلب  )تطور  القطاعات  النقل وإجمالي  ( خالل  MToeقطاع 
  2030-2005الفترة 

 
 2030-2005( خالل الفترة MToeتقديرتطور الطلب النهائي على الطاقة في قطاع النقل وإجمالي القطاعات )  . 12المخطط 

 2005استهالك الطاقة واالنبعاثات في قطاع النقل لعام  41الجدول رقم  يبين

 2005استهالك الطاقة واالنبعاثات في قطاع النقل لعام  .41جدول ال

استهالك الطاقة 
 واالنبعاثات 

كمية الطاقة  
 ( Mteoالمستهلكة )

CO2 

emissions 

(Mt) 

CO2 per 1 

toe (t) 
CH4 (Kton) N2O (Kton) 

 0.13 1.72 2.7 12.35 4.53 قطاع النقل 
إجمالي القطاعات بما فيها 

 الغابات وإدارة النفايات
21.33 58.98 - 12.25 0.491 

  15صفحة [11]  المصدر : المرجع     

 تغيرات المناخ في الجمهورية العربية السورية   1999المرحلة الثالثة   دراسة مركز األبحاث العلمية. 2.3

 من قطاع النقل   CO2تضمنت الدراسة الخيارين التاليين لتخفيض انبعاثات غاز 

 تجديد أسطول السيارات السياحية العامة العاملة على البنزين . 1.2.3

يبين الجدول رقم  .    % 330-20هي تستهلك وقود أكثر بنسبة  % و 60تمثل    1980نسبة السيارات القديمة ماقبل عام  
 2010و  2005الناتج عن تجديد أسطول السيارات السياحية العامة عام  CO2تخفيض انبعاثات  42
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  2010و  2005الناتج عن تجديد أسطول السيارات السياحية العامة عام   CO2تخفيض انبعاثات  .42جدول 

 2010 2005 2000 العام 
 63 51 42 اإلجمالية )مليون طن(  CO2كمية 
 12.7 10.2 8.4 الصادرة عن وسائط النقل )م ط(  CO2كمية 
 1.8 0.9 0.7 المخفضة )م ط( CO2كمية 

 2.8 1.7 1.6 نسبة التخفيض % 
 [10]المصدر: المرجع 

وتحتاج   2010% من اإلصدار الكلي حتى العام    2.8بمقدار    CO2يظهر من الجدول أنه يمكن تخفيض نسبة غاز  
مليون دوالر إلتمام تجديد النصف    30مليون دوالر )النصف األول( و  16عملية تجديد أسطول السيارات السياحية إلى  

 . 2010الثاني في العام 

 خيار تبديل الميكروباصات بالباصات الكبيرة  . 2.2.3

 بنتيجة استبدال الميكروباصات بالباصات الكبيرة  CO2يات انخفاض كم  43يبين الجدول رقم  

 بنتيجة استبدال الميكروباصات بالباصات الكبيرة CO2انخفاض كميات  .43جدول 

 2010 2005 2000 العام 
 12.7 10.2 8.4 الصادرة عن وسائط النقل )م ط(  CO2كمية 
 4.3 3.2  الصادرة عن جميع الميكروباصات )م ط(   CO2كمية 
 1.2 0.45  الصادرة عن الباصات الكبيرة البديلة )م ط(  CO2كمية 
 1.8 0.9 0.7 المخفضة )م ط( CO2كمية 

 [10]المصدر: المرجع 

مليون دوالر أمريكي تبلغ   100وتصل الكلفة إلى    2010والباقي عام   2005% من الميكروباصات عام    30يتم تبديل  
 . إلجمالية الصادرة عن وسائط النقل% من الكمية ا 14مقدار   CO2نسبة تخفيض انبعاثات  
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س الحراري في اقتراح السياسات الرئيسية ، المشاريع واالجراءات لتخفيض انبعاثات االحتبا. 4
 قطاع النقل ، وحساب كمية التخفيض الحاصلة في كل إجراء مقترح 

 

% ازدادت  33بحدود    1971كانت نسبة المشتقات النفطية المستخدمة في قطاع النقل على المستوى العالمي في عام  
عام  47إلى   إلى    %2005  تزداد  أن  عام  54ويقدر  استخدام%2030  تشجيع  سياسات  من  الرغم  وعلى  الغاز    ، 

الطبيعي والوقود النباتي التي اتخذتها بعض الدول إال أن نسبة النفط إلى إجمالي الطاقة المستخدمة في قطاع النقل  
 %.95ثابتة بحدود  2030يقدر أن تبقى حتى عام 

النفطية التي تت المشتقات  إلى سياسة دعم  أفريقيا  الشرق األوسط وشمال  النفط في دول  الطلب على  بعها يعزى تزايد 
% من إجمالي الدعم المخصص، وتعتبر سياسة دعم  31معظم حكومات دول هذه المنطقة. ويحوز قطاع النقل على  

 أسعار المشتقات النفطية من العوامل المعيقة لتحسين فعالية استخدام مصادر الطاقة. 

غ/كم   163لتي تصدر بالمتوسط  كان منتجو السيارات األوروبية ينتجون السيارات األقل تلويثًا للجو وا  2003في عام  
CO2    غ/كم وتعهد هؤالء المنتجون بتخفيض إصدارات    179غ/ كم، وفي كوريا    172، بالمقابل في اليابانCO2    من

إلى   الحديثة  السياحية  أوروبا وعام    2008غ /كم عام    140السيارات  إلى    2009في  آسيا وبتخفيض اإلصدار  في 
 %. 25خفيض استهالك الوقود في السيارات السياحية الحديثة بمقدار وذلك يؤدي إلى ت 2012غ/كم عام  120

للدول إجراءات مماثلة لإلجراءات  الدولية يرسم  الطاقة  الموضوع من قبل وكالة  الطاقة  البديل لسياسات  السيناريو  إن 
% بالمقارنة 12ار  بمقد  ب العالمي على النفط في قطاع النقلالموصوفة أدناه وسيؤدي هذا السيناريو إلى تخفيض الطل

 مع السيناريو المرجعي. 

 الخيارات التقنية لزيادة كفاءة استهالك الوقود .  1.4

 يمكن إبراز االتجاهات الرئيسية التالية لتحسين كفاءة استهالك الوقود :
 تحسين المحركات الحالية  -1
 التحول من البنزين إلى الديزل  -2

 السيارات الهجينة -3

 الخلية الوقودية العاملة بالهيدروجينالسيارات المزودة بمحرك  -4

 التقانات اإلضافية -5

 تحسين المحركات الحالية. 1.1.4

 ينتشر البخ المباشر للبنزين ضمن حجرة االحتراق في المحرك بشكل واسع ومازال ينتشر. •

استهالك تخفيض أبعاد ومقاييس المحرك مع زيادة استطاعته باستخدام ضاغط الهواء ومبرد الهواء )تخفيض   •
 %( 25الوقود حتى 

 الضبط المتغير لزمن فتح وإغالق الصبابات  •

 الضبط المتغير لنسبة االنضغاط في مختلف األسطوانات  •
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 استخدام أجهزة نقل الحركة المتطورة  •

 %(10إطفاء المحرك عند التوقفات على إشارات المرور في المدن )تخفيض استهالك الوقود بنسبة حوالي  •

 البنزين إلى الديزل   التحول من. 2.1.4

عام   كمية    2003في  هي  CO2كانت  البنزين  على  العاملة  المتوسطة  األوروبية  السيارات  من  /كم    171المنبعثة  غ 
 % أقل.  8غ/ كم أي بنسبة  157والعاملة على الديزل 

لنسبة  وهذه ا  2003% عام  44.4إلى    1995% عام  22.2حصة السيارات السياحية الديزل في أوروبا تضاعفت من  
انبعاثات   انخفضت  الفترة  هذه  وخالل  األمريكية  المتحدة  والواليات  اليابان  في  النسبة  من  من    CO2 أعلى  المنطلقة 

% أما تلوث الهواء فيعالج باستخدام تقانات 11.8بنسبة    15السيارات الجديدة المباعة في دول االتحاد األوروبي ال  
 المحوالت الحفازة.

 HEVsالسيارات الهجينة الكهربائية  . 3.1.4

والطاقة   البطارية  من  الكهرباء  وحاليًا  الطاقة  مصادر  من  أكثر  أو  نوعين  تستخدم  سيارة  أية  هي  الهجينة  السيارة 
الميكانيكية من محرك احتراق داخلي صغير، هذه السيارات تشكل حاًل واعدًا في قطاع النقل خالل العقود القادمة. وقد  

تويوتا المبادرة في هذا المجال وقد أدخلت السيارة الهجينة " بروس" إلى السوق اليابانية في كانون األول  تصدرت شركة  
حوالي نصف مليون سيارة.   2004وقد بيع من هذه السيارة حتى بداية عام    2000وفي السوق األوروبية عام    1997

وتا أو تطور السيارات الهجينة الخاصة بها. تشكل  وهناك شركات عالمية تشتري ترخيص التصنيع لهذه السيارة من توي
 % من إجمالي سوق السيارات العالمي. 1مبيعات السيارات الهجينة في العالم أقل من 

مقارنات بين سيارات هجينة وسيارات غير هجينة لنفس المنتج أي أن السيارات من بنية مماثلة ما    44يبين الجدول رقم 
جينة أغلى بمقدار الثلث من السيارة ذات المحرك الواحد ولكن السيارة الهجينة ذات كفاءة  عدا المحرك. إن السيارة اله

المتحدة األمريكية  الواليات  البنزين في  المدن. حاليًا سعر  الوقود وخصوصًا عند تشغيلها في  أعلى في االستفادة من 
ة بافتراض أن مسير السيارة السنوي هو  سن  20دوالر/ ليتر وللوصول إلى نقطة التعادل يتطلب األمر أكثر من    0.7

كم / سنة    30000دوالر/ ليتر وان المسير السنوي للسيارة هو    1.4كم/سنة. وبافتراض أن سعر ليتر البنزين    20000
سنوات. يتضح أنه مع تقدم التكنولوجيا ينخفض الفرق في سعر السيارة الهجينة والعادية    8تتحقق نقطة التعادل بعد  

 فض فترة استرداد هذا الفرق من خالل التوفير في نفقات التشغيل.وبالتالي تنخ

 مقارنة كفاءة استهالك الوقود وسعر السيارة الهجينة وغير الهجينة .44جدول 

 نوع السيارة 
Honda Civic 

 هجينة
Honda Civic 

 بنزين قياسي  بنزين قياسي  نوع الوقود

 15360 20900 سعر المفرق لدى المنتج للسيارة )$(
 كفاءة استهالك الوقود

 7.4 4.8 كم في المدينة 100ليتر /
 5.7 4.6 كم طريق سريع  100ليتر /
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 6.4 4.7 كم متوسط الحالتين أعاله  100ليتر/

  23 كم /سنة( 20000دوالر /ليتر، مسير سنوي  0.7فترة التعادل )
  15 سنة(/كم  30000دوالر /ليتر، مسير سنوي  0.7فترة التعادل )
  8 كم /سنة( 20000دوالر /ليتر، مسير سنوي  1.4فترة التعادل )

 [17]المصدر: المرجع 

غ/كم    120ومازالت تكنولوجيا السيارات الهجينة تتحسن فالجيل األول من سيارة بروس )شركة تويوتا( أصدر حوالي  
وتتوقف االنبعاثات على ظروف قيادة السيارة. والسيارة الهجينة فعالة   CO2غ/كم من    104الثاني أصدر    CO2من  

أكثر في ظروف التشغيل في المدينة حيث يكثر عدد مرات إيقاف السيارة وإقالعها. ولكن محرك الديزل يمكن أن يكون 
التشغ ظروف  في  البنزين  محرك  ذات  الهجينة  السيارة  مع  مقارنة  الوقود  الستهالك  أعلى  كفاءة  الطرق  ذو  على  يل 

 السريعة.

اتجهوا   فقد  األوروبيون  أما  األمريكية  المتحدة  والواليات  اليابان  في  االهتمام  على  الهجينة  السيارات  تكنولوجيا  حازت 
إضافة    CO2 الستخدام محركات الديزل التي يمكن أن تحقق كفاءة متقارية في استهالك الوقود وتخفيض النبعاثات  

 ة بمحرك ديزيل تحقق كفاءة أعلى الستهالك الوقود من السيارة الهجينة المثيلة بمحرك بنزين. لذلك فإن السيارة الهجين

% من  2أو حوالي    2010تبين التقديرات أن االنتاج السنوي للسيارات الهجينة يمكن أن يصل إلى مليون سيارة عام  
 سوق السيارات اإلجمالي في العالم.

 FCVsسيارات الخلية الوقودية . 4.1.4

وهي السيارات التي تعمل بوقود الهيدروجين الذي يتحد مع األكسجين وينتج عنه الماء    FCVsسيارات الخلية الوقودية  
التلوث صفر   ذات  السيارة  مرات   ZEVوتسمى  ثالث  إلى  بمرتين  أعلى  الوقود  الستهالك  إجمالية  كفاءة  تؤمن  وهي 

اال بمحرك  المزودة  العادية  البنزين  سيارات  مع  الداخلي  بالمقارنة  المصروفة    ICEحتراق  الطاقة  التقدير  هذا  واليراعي 
 (.2إلنتاج الهيدروجين )الشكل رقم 

لهذه   الواسع  الوقودية ويتوقع أن االستخدام  الهيدروجين والخلية  إنتاج  العالم مبلغ مليار دوالر لتطوير  ينفق سنويًا في 
 لتزويد السيارات بالهيدروجين. التقانة سيستغرق عدة عقود، ويتطلب إنشاء بنية تحتية جديدة

المركزي   االنتاج  أما  األولى.  المراحل  في  بشكل ال مركزي  الماء  وتحليل  الطبيعي  الغاز  الهيدروجين من  إنتاج  سيتم 
للهيدروجين فسيتم من الغاز الطبيعي والفحم وهو األرخص على المدى المتوسط  وسيلي ذلك استخدام الطاقة النووية  

 على المدى البعيد.والطاقة المتجددة 

وأن نسبة    2020-2015تقدر وكالة الطاقة الدولية أن سيارات الخلية الوقودية ستظهر بشكل ملموس مع بدايات عام  
 .2050% من السيارات السياحية وسيارات البيك آب في العالم ستزود بوقود الهيدروجين عام 15حوالي 

 التقانات اإلضافية . 5.1.4

نقص الصيانة الفنية واألسلوب السيء لقيادة السيارة من العوامل التي تؤدي إلى تخفيض مردود    ،إن استخدام المكيفات
% في أوروبا. يجري االهتمام بالتقانات التي تساعد على تحسين كفاءة ومردود   18استخدام الوقود وبنسبة تصل إلى  

 كذلك نظم إضاءة جديدة ذات فعالية.السيارة مثل اإلطارات الجديدة الكفوءة من وجهة نظر استهالك الوقود و 
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 أنواع الوقود البديلة .  2.4

( في هذا اإلطار اهتمامًا خاصًا ألنها تتمتع بميزتين األولى سالمة  BIOFUELSتستحق أنواع الوقود النباتية بيوفيولز )
أصبحت موضوع والتتطلب أي تغيرات في تقانات السيارة وقد    CO2وأمن استمرار الحصول عليها وتخفيض انبعاثات  

 االهتمام في قطاع النقل بعد االرتفاع الكبير في أسعار النفط.

إلى   النقل  قطاع  في  النباتية  الوقود  أنواع  عام  0.8وصلت حصة  الحصة.    %2003  لهذه  السريع  االزدياد  ويحتمل 
مليار ليتر في    46لعالم ب  النوعان األساسيان ضمن ال )بيوفيولز( هما االيتانول والبيوديزل. يقدر إنتاج اإليتانول في ا

% في  40% في الواليات المتحدة األمريكية،  40% في السيارات ويتوزع إنتاجها بنسب  80يستخدم    2005نهاية عام  
 مليار ليتر في أوروبا.  2مليار ليتر منها  3إنتاج البيوديزل ب  ر% في أوروبا. يقد7البرازيل، 

 % من إنتاج البنزين. 90 – 60أقل ب  CO2حاليًا يترافق إنتاج اإليتانول بانبعاثات 

إنتاج اإليتانول من قصب السكر في البرازيل والهند بتكلفة معتدلة ويتوسع إنتاج اإليتانول من األخشاب التي تتميز  يتم  
سنت /ليتر بينما كلفة ليتر واحد من    62بوفرتها وانخفاض أسعارها. إن كلفة إنتاج اإليتانول من األخشاب هي تقريبًا  

( ب  تقدر  مستوى  60-55البنزين  عند  ليتر   / سنت  الحرارية    60(  الطاقة  أن  إلى  التنويه  مع  النفط  لبرميل  دوالر 
 الطاقة الحرارية للبنزين. 2/3نول تقدر ب اتيلإل

 وفقًا للتكنولوجيا المستخدمة أو نوع الوقود   CO2النسب المئوية لمستوى خفض انبعاثات   45يبين الجدول رقم  

 وفقًا للتكنولوجيا المستخدمة أو نوع الوقود CO2المئوية لمستوى خفض انبعاثات لنسب ا .45جدول 

 % التكنولوجيا المستخدمة
 25 – 12 تحسين المحركات الحالية 

 30 – 10 المركبات الهجينة 

 100 – 75 المركبات المزودة بخاليا وقود عاملة بالهيدروجين
 8 التقانات اإلضافية 

 14 العادي بالمقارنة مع البنزينالديزل 

 100 الديزل الحيوي 

 100 اإليتانول 

 10 – 0 اإليتانول المرن )مزيج إيتانول وبنزين(
 [17]المصدر: المرجع     

  2030 –  2020 مينالحسابات التقديرية لمقادير تخفيض اإلنبعاثات الناتجة عن اإلجراء المقترح خالل العا

 2010-1990كميات انبعاثات غازات الدفيئة خالل الفترة  46يبين الجدول رقم 

 ( MtCO2 eq)2010-1990كميات انبعاثات غازات الدفيئة خالل الفترة   .46جدول 

 2010 2005 2000 1994 1990 العام  
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 22.6 18 14 10.5 8.4 توليد الكهرباء 
 10.6 8.1 6.5 4.9 4.1 الصناعة 

 15.5 12.5 10 7.5 5.3 النقل 
 12.4 10.6 8.5 6 5.6 القطاع المنزلي 

 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 الزراعة 

 63 51.1 40.9 30.8 25.3 المجموع 
 [11]المصدر: المرجع    

مليون طن    5.5بمقدار  في قطاع النقل    ازدادت  قد    2010-2000خالل الفترة      االنبعاثات  الجدول أنهذا   منيتبين  
 سيكون   2020عام    في  نجد أن مقدار اإلنبعاثات  2030-2020وللفترة    2020-2010للفترة  ولو اعتمدنا النسبة ذاتها  

 الواقع الراهن. وفق معطيات  وذلك بافتراض أن الوضع يتغيرمليون طن  26.5سيكون  2030مليون طن وعام  21

% تمثل االنبعاثات  70% من إجمالي االنبعاثات والباقي  30أن االبنعاثات داخل المدن تمثل    49الجدول رقم  يتضمن  
 خارج المدن. 

 % من إجمالي انبعاثات قطاع النقل.96اثات النقل الطرقي تمثل عأن انب ينتب 36استنادًا إلى معطيات الجدول رقم  

رقم   الجدول  الطرقي   47يبين  النقل  انبعاثات  ومقادير  المدن  المدن وخارج  داخل  الناتجة  االجمالية  االنبعاثات  تقدير 
 المقابلة.  

 المدن ومقادير انبعاثات النقل الطرقي  وخارج تقدير االنبعاثات االجمالية الناتجة داخل   .47ول جد

 2020 البيان 

 CO2مليون طن 

2030 

 CO2مليون طن 
 26.5 21 إجمالي االنبعاثات منها 

 7.95 6.3 منها داخل المدن% 30
 7.63 6.05 من النقل الطرقي % 96
 18.55 14.7 منها  خارج المدن% 70
 17.8 14.11 النقل الطرقي  96%

 ]معد التقرير[ حسابات المصدر : المرجع  

 باستخدام المعادلة التالية: 48يتم حساب مقادير تخفيض االنبعاثات لإلجراءات المقترحة في الجدول رقم 

اتجة كمية االنبعاثات الن  Xنسبة تخفيض االنبعاثات  Xمقدار تخفيض االنبعاثات = نسبة االستخدام في المركبات 
 عن النقل الطرقي داخل المدن 

 . كز في معظمها على النقل في المدن بافتراض أن االجراءات المبينة في هذا الجدول تتر 

 ض الناتج عنه  التخفي اإلجراء المقترح ومقدار  48يبين الجدول رقم  

 اإلجراء المقترح ومقدار التخفيض الناتج عنه  .48جدول 
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 اإلجراء المقترح 

نسبة االستخدام في  
 المركبات % 

نسبة تخفيض  
 مقدار تخفيض االنبعاثات  االنبعاثات % 

2020 2030 2020 2030 2020 
 CO2كيلوطن مكافئ 

2030 
 CO2كيلوطن مكافئ 

 488 193.6 6.4 3.2 40 20 تحسين المحركات الحالية 
 457.9 181.5 6 3 40 20 المركبات الهجينة 

مركبات الخلية الوقودية العاملة  
 بالهيدروجين

5 10 4 8 242 610.6 

 244 96.8 3.2 1.6 40 20 التقانات اإلضافية 
 213.7 84.7 2.8 1.4 20 10 الديزل العادي) بالمقارنة مع البنزين(

 1526 605 20 10 20 10 الديزل الحيوي 
 1526 605 20 10 20 10 اإليتانول 

 152.6 60.5 2 1 40 20 اإليتانول المرن )مزيج إيتانول وبنزين(
 5220 2069 68.4 34.2 المجموع 

 ]معد التقرير[ حسابات المصدر : المرجع

 اتجاهات تطوير وتحسين كفاءة منظومة النقل الطرقي للبضائع والركاب .  3.4

 النقل )تخفيض زمن االنتقال وكلفة النقل ومعدالت استهالك الوقود(تحسين مؤشرات  •

تحديث أسطول السيارات الشاحنة والباصات من خالل استبدال األسطول القديم والتحفيز على ذلك من خالل   •
 إعفاء االستبدال من الرسوم الجمركية.

 حنة  تطوير وتحديث تشريعات نقل الركاب والبضائع بالباصات والسيارات الشا •

الكبيرة  • الشركات  وخصوصًا  شركات  ضمن  االستثمار  بشكل  الفردي  اإلستثمار  شكل  استبدال  تشجيع 
 المساهمة.

 إلغاء صيغة مكاتب النقل البضائع التي تشرف على تنظيم نقل البضائع. •

والق • المعلومات اإلحصائية  األداء وإعداد وتوفير  ليساهم في رفع مستوى  النقل  اتحاد شركات  يام  تفعيل دور 
 بالدراسات التحليلية التي تساعد على تطوير النقل الداخلى والدولي ونقل الترانزيت. 

   و النقل المتخصص. تشجيع تأسيس شركات النقل المتعدد األنماط وشركات الخدمات اللوجستية للنقل •

دل من الضرائب العمل على تحرير النقل بين الدول العربية وحرية تنقل األشخاص والمركبات واإلعفاء المتبا •
 والرسوم. 

 العمل على توفير نظم االتصال الحديثة وتعميم استخدامها في وسائط النقل •

 اإلنضمام إلى كافة االتفاقات الدولية للنقل.  •

 للسيارات الشاحنة وتطوير عمل المراكز الحدودية.  العمل على إلغاء الترفيق •
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 للحفاظ على سالمة الطرق مراقبة تطبيق نظام الحموالت المحورية المسموح بها  •

 العمل على تنفيذ الصيانة المستمرة للطرق وتحسين كفاءة المرور عليهاو تحسين كفاءة الطرق  •

 2030 -2020العامينالحسابات التقديرية لمقادير تخفيض انبعاثات النقل الطرقي بين المدن خالل  •

 2008نحدد كميات المركبات العاملة في النقل بين المدن عام  الثانيالفصل  2باالستناد إلى الجدول رقم 

 2008خالل عام  كميات المركبات العاملة خارج المدن بالواحدات المطلقة والمكافئة  49يبين الجدول رقم 

 2008عام فئة المركبات العاملة خارج المدن بالواحدات المطلقة والمكاعدد  .49جدول 

معامل   فئة المركبات 
 التحويل 

نسبة عدد المركبات   عددها المكافئ  عددها 
 العاملة بين المدن 

عدد المركبات  
العاملة بين  

 المدن 
 العدد المكافئ 

 56000 56000 10 555475 555475 1 السيارات السياحية  
 20160 4032 - 31290 6258 5 الباصات 

 80000 40000 20 97034 49017 2 الميكروصات 
 1000000 200000 93 1078445 215689 5 الشاحنات 

 9265 1853 100 9265 1853 5 البراد 
 28590 5718 100 28590 5718 5 الصهريج 

 160000 160000 50 322652 322652 1 شاحنة صغيرة 
 13063 13063 100 13063 13063 1 دراجة آلية شاحنة 

 33000 100000 50 68506 205518 3/ 1 دراجة آلية 
 120000 30000 20 120000 144439 4 آلية زراعية 

 - - - - 4950 - مركبات أشغال 
 - - - 7504 7504 1 نقل وركوب 

سيارة ذات استعمال  
 4000 1000 20 20280 5070 4 خاص 

الجيش   سيارات 
 960000 240000 80 1200000 300000 4 والشرطة 

 2484078 851666  3553104 1717206 النقل مجموع مركبات 
 ]معد التقريرحسابات  [+ [6]المصدر : المرجع 

 % 70بالوحدات المكافئة =   العدد اإلجمالينسبة المركبات العاملة خارج المدن إلى من الجدول نجد أن 

( وهي  الرابع  من الفصل  36)جدول رقم    CO2مليون طن مكافئ    11.917كمية االنبعاثات من قطاع النقل الطرقي =  
مليون    3.575% أي  30% من إجمالي انبعاثات قطاع النقل، وتتوزع إلى قسمين داخل المدن بحدود  96تمثل حوالي  

 مليون طن. 8.342% أي 70طن وخارج المدن بحدود 
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تحديث أسطول   ت تقنية هيالمبينة أعاله تنقسم إلى إجراءتحسين كفاءة منظومة النقل الطرقي  ير و إن إجراءات تطو 
واإلجراءات األخرى هي إجراءات إدارية تخطيطية وتنظيمية وهي تلعب دورًا  تها  ءكفا  سينصيانة الطرق وتحالمركبات،  

 مهمًا بشكل غير مباشر على تخفيض االنبعاثات. 

 إلجراء المقترح والتخفيض الناتج عنه ا 50 يبين الجدول رقم

 اإلجراء المقترح والتخفيض الناتج عنه  .50جدول ال

 نسبة تخفيض االنبعاثات %  اإلجراء المقترح 
   CO2مقدار التخفيض كيلوطن 

 مكافئ 
2020 2030 2020 2030 

 2670 1411 15 10 تحديث األسطول 
 2670 1411 15 10 والتخطيطية باقي اإلجراءات اإلدارية التنظيمية 

 2670 1411 15 10 صيانة الطرق وتحسين كفاءتها 
 8010 4233 45 30 المجموع  

 ]معد التقرير[ حسابات المصدر : المرجع

 إجراءات تحسين وتطوير منظومة النقل والمرور في المدن السورية .  4.4

 تطوير البنية التنظيمية لقطاع النقل في المدن  ➢

 النقل تطوير نظم  ➢

 تطوير نظم المرور ➢

 تخفيض الطلب على النقل وتعديل ذرواته  ➢

 ضبط الحالة الفنية للسيارات ➢

 تحسين مواصفات الوقود  ➢

 تطوير البنية التنظيمية لقطاع النقل في المدن. 1.4.4

الحاضر   ➢ معايير  وفق  بديلة  جديدة  مدن  إلحداث  والتوجه  دمشق  منظقة  في  العمراني  التوسع  من  الحد 
 والمستقبل.

 مراعاة متطلبات النقل والمرور في المخططات التنظيمية للمدن. ➢

تشكل جزءًا    master planإقامة نظام نقل جماعي حديث متطور في كل مدينة وإقليمها ضمن خطة متكاملة   ➢
 أساسيًا من المخطط التنظيمي العام لهذه المدينة. 

http://www.inc-sy.org/


 www.inc-sy.org  مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية 

 

69 

 

جد ➢ قانون  إصدار   ( للقطاع  الناظمة  التشريعات  النقل تطوير  منظومة  تطوير  يؤمن  الركاب(  لنقل  يد 
)الوزارة المركزي والمحلي  المستوى  بداًل من   المدينة( و  -المحافظة   -والمرورعلى  المختصة  الهيئات  إحداث 

 اللجان. 

 اجتذاب الرأي العام للمشاركة في إجراءات التحسين والتطوير.  ➢

 توفير التمويل لهذا القطاع . ➢

 الملكية الفردية.  نظام الشركات بداًل عن نظام ➢

 توزيع االدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك. ➢

 إحداث كلية لهندسة واقتصاديات النقل  والمرور تشمل األقسام الثالثة التالية:  ➢

قسم هندسة إنشاء مرافق النقل ) الطرق و الجسور واألنفاق، السكك الحديدية ، المطارات، المرافئ  •
 ، االنابيب( 

النقل   • الجوي،  النقل  بالقطارات،  النقل  الطرقي ،  النقل  المدن،  النقل في  النقل )  قسم استثمار نظم 
 البحري ، النقل باألنابيب (

 قسم اقتصاديات النقل وفق نظمه آنفة الذكر.  •

 تحديث أسطول السيارات وتبسيط سوق السيارات. ➢

و  ➢ السياحية  السيارات  في  المازوت  استخدام  بحظر  النظر  تخفيض  إعادة  متطلبات  مع  يتفق  بما  آب  البيك 
 انبعاثات االحتباس الحراري. 

 إعادة النظر بأسس تسعير ودعم أسعار المشتقات النفطية  ➢

 فصل مازوت التدفئة عن مازوت المركبات وتأمين البنى التحتية الالزمة ➢

 تطوير نظم النقل  . 2.4.4

 .تنفيذ مشروع استخدام الغاز الطبيعي في السيارات والباصات ➢

تنفيذ نظم النقل الكهربائية )مشروع مترو دمشق، قطار السكة الواحدة المحمول على أعمدة، خطوط التراموي  ➢
 لنقل الضواحي(. 

 اإلسراع في تنفيذ محطة القطارات في المدخل الشمالي لدمشق.  ➢

 شراء باصات جديدة مخصصة للنقل في المدن من القياس الكبير والمتوسط لجميع المدن السورية.  ➢

 تحسين شبكة خطوط الميكروباصات والباصات والترابط مع مراكز االنطالق.  ➢

الحركة   ➢ وتيارات  والمرور  النقل  منظومة  عن  المعلومات  جمع  لمسوحات  المستمر  الدائم   النظام  إحداث 
 )للركاب والبضائع والمرور والمشاة(.

 ملها في إطار مكاتب او شركات. استخدام نظم االتصال الالسلكية في قيادة عمل سيارات التكسي وتنظيم ع ➢
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 تشجيع استخدام الدراجات الهوائية والسير على األقدام وتأمين مستلزمات ذلك. ➢

على   ➢ العاملة  السيارات  وكذلك  الهجينة  الحديثة  السيارات  الستخدام  والتجارب  االبحاث  إلجراء  المبادرة 
 في الظروف المحلية.  ZEVالهيدروجين ذات التلوث صفر 

 تطوير نظم المرور. 3.4.4

 دراسة وترتيب حركة المشاة وإحداث ممرات المشاة السفلية والعلوية. ➢

 إقامة نظام إلدارة والتحكم بحركة المرور.  ➢

 فصل تيارات المرور في الساحات الدائرية والعقد الطرقية وتطوير شبكة الشوارع والجسور واالنفاق. ➢

 الواقفة وإشغاالت األرصفة. حل مشكلة السيارا ت ➢

الموجة   ➢ والميكروباصات،  للباصات  حارة  )تخصيص  المرور  تيارات  وتنظيم  وترتيب  تحسين  إجراءات 
للباصات  نظامية  مواقف  إقامة  والمناطق،  الشوارع  بعض  في  السيارات  حركة  منع  الخضراء، 

 والميكروباصات.... إلخ( 

 المسارب( –بات المط –تحسين مواصفات الطرق )المصارف المطرية  ➢

تحسين نظام صيانة وإصالح المرافق العامة )شبكات المياه والمجاري والهاتف والكهرباء( ألن الحفر المتكرر   ➢
 للشوارع يضعف طاقة الشوارع التمريرية ويعرقل المرور. 

 إحداث مرائب للسيارات السياحية في مراكز االنطالق وتحت الحدائق والساحات العامة.  ➢

 المتحلقة.  استكمال الطرق  ➢

 تحديث دراسة جايكا لتطوير المرور والنقل في دمشق.  ➢

 إجراءات تخفيض الطلب على النقل وتعديل ذرواته . 4.4.4

 دفع الفواتير المختلفة في صالة واحدة في كل حي ومن خالل المصارف.  ➢

لى مستوى  العمل على إنجاز توحيد وتبسيط رسوم المركبات والسماح بتسديدها من خالل وكالء معتمدين ع ➢
 الحي. 

 إزاحة زمن بدء ونهاية الدوام بالنسبة للجهات المختلفة.  ➢

 تبسيط اإلجراءات الحكومية لتنظيم الخدمات للمواطنين باالستفادة من التجارب العالمية.  ➢

 ضبط الحالة الفنية للسيارات وتحسين كفاءة قيادة السيارات. 5.4.4

 مديريات النقل.استكمال إحداث مراكز فحص فني في  ➢

 مشاركة القطاع الخاص في إحداث مراكز فحص فني حديثة. ➢
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إيجاد لجان فحص فني مختصة إلختبار السيارات في الشوارع )من وزارة البيئة، من المرور أومن النقل أو   ➢
 مشتركة(. 

 تدريب السائقين على أساليب القيادة التي توفر استهالك الوقود  ➢

 تحسين مواصفات الوقود . 6.4.4

 تعميم استخدام البنزين الخالي من الرصاص.  ➢

 تخفيض نسبة الرصاص المضاف إلى البنزين. ➢

 والعطريات األخرى المضافة إلى البنزين. C6H6تخفيض كمية البنزن  ➢

 تخفيض الكبريت والمركبات العطرية والحلقية في المازوت.  ➢

  الديزل ية )الزراعية( بما في ذلك اإليثانول و المبادرة إلجراء األبحاث والتجارب على استخدام انواع الوقود الحيو  ➢
 الحيوي في ظروفنا المحلية. 

 منع استخدام الزيوت المكررة في المحركات. ➢

 مراقبة ومنع ظاهرة مزج الكيروسين مع البنزين وغيرها.  ➢

  2030 – 0220الحسابات التقديرية لمقادير تخفيض انبعاثات النقل في المدن خالل الفترة . 7.4.4

المكافئة =   المدن بالوحدات  العاملة داخل  المركبات  العاملة في سوريا بالوحدات    30نسبة  المركبات  % من إجمالي 
 نسبة مماثلة من انبعاثات النقل الطرقي   المكافئة يقابلها

 مقدار التخفيض=نسبة التخفيض×مقدار االنبعاثات.يتم حساب مقدار التخفيض وفق المعادلة التالية:  

 (CO2اإلجراء المقترح والتخفيض الناتج عنه )كيلو طن  51دول رقم يبين الج

 (CO2اإلجراء المقترح والتخفيض الناتج عنه )كيلو طن  .51جدول 

 كليوطن  مقدار التخفيض نسبة التخفيض %  اإلجراء المقترح 
2020 2030 2020 2030 

 1145 605 15 10 تطوير البنية التنظيمية لقطاع النقل في المدن 
 1145 605 15 10 تطوير نظم النقل 

 763 303 10 5 تطوير نظم المرور 
 763 303 10 5 إجراءات تخفيض الطلب على النقل وتعديل أوقات الذروة 

 356 181 5 3 ضبط الحالة الفنية للسيارات 
 356 181 5 3 تحسين مواصفات الوقود 

 4579 2178 60 36 المجموع 
 ]معد التقرير[حسابات المصدر : المرجع 
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 النقل بالقطارات .  5.4

. ز الصدارة بين أنماط النقل البري خالل تاريخ النقل الحديث وفي أكثر مناطق العالم كان النقل بالقطارات يحتل مرك
 رى.والسبب هو ان القطارات تستهلك طاقة أقل لنفس كمية الحمولة بالمقارنة مع أنماط النقل البري األخ

بتعديل  الحديدية  السكك  تقوم  األخرى،  النقل  وانماط  القطارات  عمل  بين  والتكامل  التنسيق  من  المزيد  تحقيق  بهدف 
العشرين  القرن  أواخر  المختلفة. منذ  النقل  المتنوع وفي متناول نظم  لتكون مرنة وقابلة لإلستخدام  معداتها وتجهيزاتها 

لى تجهيزات متخصصة )الحبوب، الخامات، األخشاب( تنقل بالحاويات  أصبحت كل البضائع ماعدا تلك التي تحتاج إ
اإلبحار وحتى مستلم   نقطة  للنقل من  السيارات والقطارات والبواخر والطائرات ضمن عملية موحدة  للنقل على  القابلة 

 البضاعة.  

 سوف تستخدم فاتورة واحدة ومعدل واحد ألجور النقل بين نقاط منشأ ومقصد الحموالت. 

وسيتوجب على الناقلين المحليين واألجانب أن يلعبوا الدور الضروري في تنسيق خدمات النقل في نظم النقل المختلفة.  
الستطاعة وعمليات النقل بالقطارات. سوف تشهد بداية القرن الحادي والعشرين تطورات في مجال الطاقة، السرعات ، ا

 سوف تعمل القاطرات بالطاقة النووية.

  2010% عام  17تتوقع استراتيجية المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية أن ترتفع حصتها في نقل البضائع إلى  
 .  2025 – 2015% خالل الفترة 26وإلى 

والكلف التقديرية لهذه األعمال والبالغة    2025سسة حتى عام  أعمال التحسين والتطوير في المؤ   6يبين الجدول رقم   
الربط   172 وتأمين  جديدة  خطوط  وإنشاء  الحالية  النقل  ووسائل  الحديدية  السكك  تأهيل  تتضمن  وهي  ل.س  مليار 

ية السككي مع دول الجوار وشراء وسائل نقل جديدة. كما تدرس المؤسسة إمكانية التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائ
 في القطارات وفصل اإلدارة عن الملكية في بعض فعاليات المؤسسة. 

النقل من   في  لزيادة حصتها  السورية وهي تسعى  الحديدية  للخطوط  العامة  المؤسسة  إلى  15إن استراتيجية  % حاليًا 
ول أن تنسجم مع  ولتحسين كفاءة منظومة النقل بالقطارات التقنية واإلدارية والتخطيطية تحا  2015من عام    اً % بدء26

 النظم العالمية الحديثة بما في ذلك تخفيض كمية االنبعاثات النوعية للطن كم والراكب كم.

الكلف التقديرية ألعمال التحسين والتطوير في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية حتى    52يبين الجدول رقم  
 2025غاية 

 2025الكلف التقديرية ألعمال التحسين والتطوير للخطوط الحديدية السورية حتى غاية  .52جدول 

 ان البي
الكلفة التقديرية  
 )مليار ل.س(

 37 أعمال تأهيل وتطوير الخطوط الحديدية السورية -1
 68 كم 1006أعمال إنشاء الخطوط الحديدية مع التفريعات بطول  -2
 6.55 قاطرة ديزل(  56تطوير وتأهيل قاطرات مختلفة ) -3
 0.0278 شاحنة صهريج 250عربة +  190تطوير وتأهيل الشاحنات والعربات  -4
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 60.003 تأمين قوى محركة ومتحركة جديدة : )مجموع الكلفة( -5
 3.250 ( 10شراء مجموعات قطار وركاب جديدة العدد ) 5-1
 50.4 44( العدد 4000-3000شراء قاطرات جديدة ) 5-2
 1.82 10( العدد 3000-2500قاطرات جديدة )شراء  5-3
 0.884 ( 160شراء شاحنات فوسفات العدد ) 5-4
 1.465 ( 250شراء شاحنات محروقات العدد ) 5-5
 0.936 ( 180شراء شاحنات نقل وفرش البحص العدد ) 5-6
 0.416 ( 80شراء شاحنات قالب لنقل المواد الفرط العدد ) 5-7
 0.832 ( 160مسطحة لنقل الحاويات العدد )شراء شاحنات  5-8

 مليار  172 اإلجمالي
   [5]: المرجع المصدر

لذلك   زمني  برنامج  اليحدد  ولكن  القطارات  في  الكهربائية  الطاقة  استخدام  إلى  التحول  إلى  النص  سياق  في  يشار 
 ذلك. والتتضمن اإلستراتيجية الملخصة في الجدول أعاله تقديرات الكلفة المترتبة على 

 2025 -2010حجوم النقل المتوقع في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية خالل الفترة  53لجدول رقم  ا يبين

 2025 -2010حجوم النقل المتوقع في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية خالل الفترة  .53جدول 

نقل داخلي   العام  البيان  
 طن  1000

 استيراد 
 طن  1000

 تصدير 
 طن  1000

 عبور )ترانزيت( 
 طن  1000

 اإلجمالي 
 طن  1000

 حجم النقل الكلي 
2010 25844 22200 19847 7067 74958 
2015 28757 26606 21821 7184 84368 
2020 36358 33630 27580 9090 106650 
2025 35969 40623 27622 15507 119721 

حجم النقل في  
 المؤسسة 

2010 8105 1050 2820 750 12725 
2015 10830 2000 6000 3500 22330 
2020 10830 2250 9650 5000 27730 
2025 14770 2500 10000 6000 30730 

حصة المؤسسة من 
 النقل الكلي % 

2010 31.3 4.7 14.2 10.6 17 
2015 38 8 27 48 26 
2020 30 7 35 55 26 
2025 41 6 36 39 26 

   [5]المصدر: المرجع 

 .2030 -2020الحسابات التقديرية لتخفيض االنبعاثات للنقل بالقطارات خالل الفترة   54يبين الجدول رقم  

حاليًا   النقل  حجوم  في  القطارات  عام  10تبلغ حصة  وستزداد  وعام  10بمقدار    %2020،  %  6بمقدار    %2030، 
التحول إلى القطارات %، ينتج أن  50وبافتراض أن استبدال النقل الطرقي بالنقل بالقطارات يخفض االنبعاثات بنسبة  

 من مقدار انبعاثات النقل الطرقي.  2030% عام 3و 2020% عام 5سيخفض االنبعاثات بنسبة 
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كيلوطن وبمراعاة النسب أعاله نقدر أن هذه    133.22هي    2005نجد أن انبعاثات القطارات عام    36من الجدول رقم  
 كيلوطن. 520كون ست 2030كيلوطن وفي عام  400ستكون  2020االنبعاثات في عام 

 اإلجراء المقترح والتخفيض الناتج عنه  .54جدول ال

مقدار التخفيض كيلوطن   نسبة تخفيض االنبعاثات %  اإلجراء المقترح 
CO2 مكافئ 

2020 2030 2020 2030 
على  %26زيادة حصة القطارات في النقل إلى  

 423 705 3 5 حساب النقل الطرقي 

 52 20 10 5 كهربة بعض الخطوط 
 26 20 5 5 تأهيل الشبكة الحالية والقاطرات 

 26 20 5 5 شراء قاطرات جديدة 
 26 20 5 5 إجراءات إدارية  تخطيطية وتنظيمية

 553 785 25 20 المجموع 
 ]معد التقرير[  حسابات المصدر : المرجع

 النقل الجوي .  6.4

المرتقب حتى غاية عام   التطوير  الخاص ويتلخص  القطاع  التشاركية مع  الجوي باتجاه  النقل  بتحديث   2030يتحول 
التخطيطية والتشغيلية ونقدر و وزيادة األسطول ، تحديث تجهيزات المطارات ونظم االتصال ، تطوير الكفاءة اإلدارية  

أن االنبعاثات للراكب كم والطن كم ستنخفض بمقدار   % ، أي10تخفيض االنبعاثات لكل من هذه التوجهات بنسبة  
30% 

 النقل البحري .  7.4

تحديث  الخاص،  القطاع  مع  التشاركية  باتجاه  يتحول  أيضًا  فهو  الجوي  النقل  وضع  مع  البحري  النقل  يتشابه وضع 
والت اإلدارية  الكفاءة  المرافئ ونظم االتصال، تطوير وتحسين  ، تحديث تجهيزات  خطيطية والتشغيلية  وزيادة األسطول 

 % 30وهذه التوجهات ستؤدي أيضًا إلى تخفيض االنبعاثات بالنسبة للطن كم والراكب كم بمقدار 
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 اآلثار االقتصادية والبيئية والمناخية لإلجراءات المقترحة. 5

 

وقد    0302تحديد إجراءات تحسبن كفاءة منظومات النقل في سوريا للفترة القادمة حتى غاية عام    الرابعتضمن الفصل  
 وين التالية:صنفت اإلجراءات وفقًا للعنا

 الخيارات التقنية لزيادة كفاءة استهالك الوقود في المركبات ➢

 أنواع الوقود البديلة   ➢

 تحسين كفاءة منظومة النقل الطرقي للبضائع والركاب ➢

 ين كفاءة الطرق تحس ➢

 تحسين كفاءة منظومة النقل والمرور في المدن  ➢

 تحسين وتطوير منظومة النقل بالقطارات .  ➢

 تحسين وتطوير كفاءة النقل الجوي والبحري  ➢

على  مباشر  تأثير  ذات  تقنية  إجراءات  إلى  تنقسم  أعاله  العناوين  تفصياًل ضمن  الموصوفة  والخيارات  اإلجراءات  إن 
إدارية تنظيمية وتخطيطية ذات تأثير هام ولكن غير مباشر على تحستخفيض   ن كفاءة نظم  ياالنبعاثات، وإجراءات 

 النقل وتخفيض االنبعاثات. 

هذه اإلجراءات والخيارات وكي تأخذ طريقها إلى التطبيق والتنفيذ يجب أن تتبناها الدولة وتدخلها في خططها وبرامجها  
  أوالتعاون معه انطالقًا من مبدتحولت الدولة في السنوات األخيرة لزيادة دور القطاع الخاص ستراتيجيتها التنموية. لقد  او 

التشاركية في تنفيذ الخطط التنموية، وبالتالي فإن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل فعال في تمويل وتنفيذ هذه 
اوتستراد شمال جنوب من الحدود التركية إلى    اإلجراءات. وعلى سبيل المثال يخطط إلعداد الدراسات التنفيذية وتنفيذ

 .  BOTالحدود االردنية، وأوتستراد غرب شرق من طرطوس إلى الحدود العراقية وفق نظام 

الصيانة   • والمرافإن  للطرق  والمستمرة  بها    قالدائمة  التي تالمرتبطة  المبالغ  كثيرًا  تتجاوز  أموال  تطلب رصد 
مليار ل.س سنويًا. وكذلك تحسين مواصفات الطرق )تخفيض نسب الميول   10رصد حاليًا ونقدرها بحدود  ت

 الطولية للطرق وتحسين نعومة الطريق( 

لرسوم  تحديث أسطول المركبات يتطلب التحفيز والتشجيع من الدولة من خالل إعفاء عملية االستبدال من ا •
 الجمركية

اإلشارة إلى   مع  التشجيع على اقتناء واستخدام السيارات الهجينة وفي المستقبل السيارات العاملة بالهيدروجين •
 يرتب كلفة أعلى من اقتناء واستثمار المركبات العادية. كذلك استخدام وقود االيثانول والبيوديزل.أن ذلك 

 والباصات تنفيذ استخدام الغاز الطبيعي في السيارات  •

 تنفيذ نظم النقل الكهربائية )المترو ، المونوريل ، الترام (  •
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مين النقل في المدن السورية  قياس الكبير والمتوسط والصغير لتأاستبدال الميكروباصات بباصات حديثة من ال •
 ويفضل أن تعمل هذه الباصات على الغاز الطبيعي  كافة.

إنش •  ، والسفلية  العلوية  المشاة  ممرات  المر إقامة  تيارات  لفصل  واألنفاق  الجسور  عدد  اء  وتخفيض  ور 
 واحد، إقامة المرائب وغيرها. التقاطعات في مستو

غاية  تطو  • حتى  بالقطارات  النقل  منظومة  السورية    2025ير  الحديدية  للخطوط  العامة  المؤسسة  خطة  وفق 
 مليار ل.س 172يتطلب أكثر من 

 شمالي لدمشق . اإلسراع في تنفيذ محطة القطارات في المدخل ال •

 كل هذه المشاريع وغيرها يتطلب توفير أموال طائلة ، ويمكن للقطاع الخاص أن يساهم في ذلك بحصة كبيرة. 

التنظيمية والتخطيطية والتي ال ترتب نفقات كبيرة ولكنها تؤثر بشكل كبير على   الكثير من اإلجراءات اإلدارية  هناك 
النقل والمرور   الوهي مفصلة ومكفاءة منظومة  الفصل  في  الطلب    خامس وضحة  بتخفيض  المتعلقة  الفقرة  بينها  ومن 

 على النقل من خالل تبسيط الخدمات الحكومية وإنجازها بطرق ال تتطلب استخدام النقل. 

 تحتاج هذه اإلجراءات والمشاريع إلى تفهم وإدارك المجتمع األهلي لفوائدها وأهميتها وتقديم الدعم والتأييد لها.

متو  هو  على  وكما  تعمل  التي  الدولية  المنظمات  ومساعدة  دعم  على  والمشاريع  اإلجراءات  هذه  تحوز  أن  يمكن  قع 
 التصدي لتغيرات المناخ على الكرة االرضية.  

ثار آللوقود وفي تخفيض امن جهة أخرى هناك نتائج إيجابية لهذه اإلجراءات والمشاريع تتلخص في توفير استهالك ا
 صحة المواطنين باإلضافة إلى الحد من ظاهرة االحتباس الحراري وتغيرات المناخ.السلبية على البيئة وعلى 

ملخصًا تجميعيًا للحسابات التقديرية لمقادير تخفيض االنبعاثات الناتجة عن اإلجراءات   55رقم    يبين الجدول اإلجمالي
 المقترحة.

 2030 -2020نسب ومقادير تخفيض االنبعاثات خالل الفترة  .55جدول ال

 اإلجراء والمشاريع 
نسبة تخفيض  
 االنبعاثات % 

 مقدار تخفيض االنبعاثات 
 مكافئ(  CO2)كيلوطن 

2020 2030 2020 2030 
تحسين وتطوير السيارات واستخدام أنواع الوقود  

 5220 2069 68.4 34.2 النباتية )ايثانول، بيو ديزل(

تحديث أسطول المركبات، صيانة الطرق وتحسين  
 8010 4233 45 30 مواصفاتها، اإلجراءات اإلدارية التنظيمية

 4579 2178 60 36 تطوير وتحسين منظومات النقل في المدن 
تطوير منظومة النقل بالقطارات وزيادة حصتها إلى 

على حساب النقل    2020% بدءًا من عام  26
 الطرقي 

30 35 785 553 

 18362 9265 المجموع 
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 ]معد التقرير[ حسابات المصدر : المرجع    

 2030 – 2020مكافئ( خالل الفترة   CO2مقادير تخفيض اإلنبعاثات )كيلو طن  13يبين المخطط رقم 

 
 2030 – 2020مكافئ( خالل الفترة    CO2مقادير تخفيض اإلنبعاثات )كيلو طن  13المخطط 

عام   في  سيؤدي  والمشاريع  اإلجراءات  تنفيذ  أن  بمقدار    2020أي  االنبعاثات  تخفيض  طن    9265إلى    СO2كيلو 
% عام  69.29وبنسبة    2020% عام  44أي بنسبة    مكافئ  CO2كيلو طن    18362بمقدار    2030مكافئ وفي عام  

2030. 

باإلضافة النقل  قطاع  في  االنبعاثات  على  التخفيضات  هذه  تترك  أن  االقتصادية    يتوقع  القطاعات  في  للتخفيضات 
شهدتها   التي  والجفاف  الحرارة  درجات  ارتفاع  من  الحد  ذلك  في  بما  المناخية  التغيرات  على  مهمًا  تأثيرًا  األخرى 

 خالل العقود الماضية.  الجمهورية العربية السورية 

  

0
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15000

20000

2020 2030

تطوير السيارات واستخدام أنواع الوقود النباتية  تحديث أسطول المركبات و صيانة الطرق 
تطوير وتحسين منظومات النقل في المدن تطوير منظومة النقل بالقطارات
المجموع
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 الحراري في قطاع النقلالعقبات والصعوبات التي تواجه تخفيض انبعاثات االحتباس . 6

من   أكثر  تشكل  المدن  في  النقل  وقطاع  الطرقي  النقل  قطاع  عن  الصادرة  االنبعاثات  أن  انبعاثات   %95حيث  من 
 :  هذين القطاعيناستعراض العقبات والصعوبات التي تعترض  االحتباس الحراري لذلك يتم التركيز على  

قود في قطاع النقل الطرقي وقطاع النقل في المدن مما  عدم وجود قاعدة بيانات ومعلومات عن استهالك الو  •
 يتطلب تفعيل دور الدولة ودور اتحاد شركات النقل المحدث في هذا المجال. 

قدم التشريعات الناظمة لهذين القطاعين: المرسوم التشريعي الناظم لنقل الركاب في المدن وخارج المدن هو   •
 الناظم لنقل البضائع. 1964لعام  66رقم ، المرسوم التشريعي 1953لعام  112المرسوم 

قدم التصنيف اإلحصائي المعتمد للمركبات، عدم دقة اإلحصاءات، كثرة وتنوع القرارات والتعليمات الناظمة  •
 إحصاءات المركبات ال تشمل المركبات العائدة للجيش والشرطة. إضافة إلى أن  لشؤون المركبات،

ن • استثمار  مجال  في  االختصاصيين  ومراكز  ندرة  الجامعات  في  موجود  غير  االختصاص  هذا  النقل،  ظم 
 البحث العلمي.

لالستثمار • الغالب  م  والملكية  الشكل  المدفي  في  الطرقي والنقل  النقل  عقبة  جال  الفردي وهذه  الشكل  ن هو 
القطاعين  كبيرة هذين  كفاءة  تحسين  بعض    أمام  وجود  إلى  التنويه  قانون  مع  على  المرخصة  الشركات 

 . راالستثما

 من الرسوم الجمركية. االستبداليتطلب التحفيز من خالل إعفاء  هتحديثعمل على المركبات وال أسطول قدم  •

مختصة  • وإدارات  هيئات  وجود  وعدم  المدن  في  النقل  منظومات  لتطوير  المرصودة  األموال  كميات  ضعف 
 فعالة للتطوير والتحديث.

يأخ • السكنية ال  والتجمعات  للمدن  العمراني  على  التخطيط  واالعتماد  والمرور  النقل  متطلبات  االعتبار  في  ذ 
حركة   عن  المشاة  حركة  وفصل  مختلفة  مستويات  في  المرور  تيارات  وفصل  الحديثة  الجماعية  النقل  نظم 

 المرور. 

 ضعف الصيانة الفنية للمركبات وعدم كفاية أدوات وآليات ضبط الحالة الفنية للمركبات. •

عند تصميم الطرق   االنبعاثاتضعف الصيانة الفنية للطرق وعدم مراعاة متطلبات تخفيض استهالك الوقود   •
 من حيث الميول الطولية ونعومة الطرق وتوضع المرافق الملحقة بالطرق.

أقل ويصدر انبعاثات أقل للراكب كم    اً ضعف األموال المرصودة لتطوير النقل بالقطارات الذي يستهلك وقود •
 والطن كم.

ة والضرائب وغيرها وإجراء المعامالت في الدوائر الحكومية كل ذلك مازال يتطلب فإن تسديد الرسوم المختل •
وإصدار   الوقود  واستهالك  النقل  وسائل  استخدام  يتطلب  مما  الدوائر  لهذه  للمواطنين  المباشرة  المراجعة 

االس يمكن  عن  االنبعاثات،  الحديثة  الدفع  وسائل  إلى  واللجوء  اإلجراءات  تبسيط  خالل  من  ذلك  عن  تغناء 
البنوك أو عن طريق معتمدين متواجدين في األحياء السكنية أو عن طريق   االنترنيت وبالتالي طريق فروع 

 وإصدار االنبعاثات.   ب غير الضروري على النقل وتوفير كميات كبيرة من استهالك الوقودلتخفيض الط
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 النتائج والمقترحات . 7

االجتماعي  • السوق  اقتصاد  إلى  التحول  قرار  مع  يتوافق  بشكل  األخيرة  الفترة  في  النقل  قطاع  تطوير  يجري 
 . 2005المتخذ في سورية عام 

لقد ازداد عدد السيارات السياحية بشكل متصاعد بنتيجة تخفيض الرسوم الجمركية. وتضاعف أكثر من أربع   •
وهو قد وصل في نهاية عام   2008-2004، وتضاعف مرتين بين عامي  2008-1994مرات بين عامي  

 .  سيارة سياحية لكل مواطن  28مستوى إلى  2008

مازال النقل الطرقي للركاب والبضائع يقوم بالدور االكبر في تلبية الطلب على النقل حيث تصل حصته إلى   •
وتشريعات قديمة، ويغلب عليه الطابع الفردي للملكية % من حجوم النقل ، ومازالت تحكمه أنظمة  90حوالي  

 والتشغيل.

، ولكن المبالغ المخصصة لصيانة    BOTيخطط حاليًا لتحسين وتوسيع شبكة الطرق خارج المدن وفق نظام   •
الطرق والمحافظة عليها أقل كثيرًا من المطلوب. أما شبكة الطرق داخل المدن فال يمكن توسيعها إال بشكل  

 . محدود جداً 

مازال النقل في المدن يعتمد على الميكروباصات الصغيرة التي يغلب عليها الطابع الفردي للملكية والتشغيل  •
. وقد أكدت تجارب المدن الحديثة ضرورة التوجه إلقامة نظام  1953لعام    112ويحكمها المرسوم التشريعي  

 قل الكهربائية في المدن الكبيرة.نقل جماعي حديث ومتطور في كل المدن السورية بما في ذلك نظم الن

إن نصف السكان يعيشون في المدن ومن الضروري تطوير البنية التنظيمية لهذا القطاع وتحديث التشريعات   •
 الناظمة له. 

إن تزايد االعتماد على السيارات السياحية الفردية قد أنتج مشاكل ال حل لها في المدن السورية ، أصبحت   •
على   الواقفة  طاقتها السيارات  كبير  بشكل  وتضعف  الطرق  مساحة  من  كبيرًا  قسمًا  تحتل  الشوارع  جوانب 

تمتد لفترات طويلة تنخفض فيها سرعة تيارات التمريرية، وقد أصبحت ساعات الذروة واالختناقات المرورية  
طور  المرور بشكل حاد لتقترب من سرعة المشاة. هذا يؤكد أيضًا الحاجة إلقامة نظام نقل جماعي حديث مت

 في كل المدن السورية. 

من   • بالقطارات  النقل  حصة  زيادة  إلى  السورية  الحديدية  للخطوط  العامة  المؤسسة  إلى  10تسعى  حاليًا   %
سسة حاليًا بتنفيذ ولكنها تواجه صعوبات كبيرة لتوفير األموال الالزمة لذلك. كما وتقوم المؤ   2030% عام  26

لتأ جديدة  معخطوط  السورية  الشبكة  ربط  هذا    مين  ومازال  المجاورة.  الدول  في  الحديدية  الخطوط  شبكات 
 القطاع بكل نشاطاته من الدراسات إلى اإلنشاء والتنفيذ والتشغيل ملكًا للدولة. 

النقل بالسيارات الشاحنة وأقل  بمرات عند النقل بالقطارات بالمقارنة    4إن استهالك الطاقة للطن كم أقل ب   •
 الباصات. بمرتين للراكب كم بالمقارنة مع

بمرحلة تحول نحو مشاركة فعالة للقطاع الخاص.لقد أصبح أسطول الطائرات قديمًا   ي يمر قطاع النقل الجو  •
 ومعظمه خارج الخدمة. 
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يتحول قطاع النقل البحري أيضًا لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرافئ ومن الضروري االهتمام  •
 باقتناء أسطول حديث للنقل البحري.

فترات االختناقات المرورية  استهالك الوقود وكذلك انبعاثات االحتباس الحراري في السيارات السياحية في  إن   •
المرور حوالي   تيار  المدن )سرعة  أكبر بحوالي ثالث مرات مما هي عليه عند سرعة جيدة   5في  كم/سا( 

 كم /سا. 25لتيارات المرور بحدود 

%  38.71مليون طن أي حوالي    2.7293مقدار    2005قل عام  بلغ مجموع استهالك المازوت في قطاع الن •
 من إجمالي االستهالك في سورية.

البنزين في سورية عام   • بنزين   3( م101053بنزين ممتاز و)  3( م1518228مقدار )  2005بلغ استهالك 
 عادي معظمها يستهلك في قطاع النقل. 

عام   • النقل  قطاع  في  الوقود  استهالك  إجمالي  أن    4.538  مقدار   2005بلغ  ويقدر  مكافئ  نفط  مليون طن 
 . 2030عام  15.87وإلى  2020عام    9.493يرتفع هذا الرقم إلى 

الحراري عام   • انبعاثات االحتباس  ويقدر أن يرتفع هذا    CO2eqمليون طن    12.5مقدار    2005بلغ إجمالي 
مليون طن    26.5،  2020عام    CO2eqمليون طن    21،  2010عام    CO2eqمليون طن    15.5الرقم إلى  

CO2eq  وذلك بافتراض أن الوضع سيتغير وفق الواقع الراهن. 2030عام 

التقرير  تبين • معد  أجراها  التي  التقديرية  كفاءة    الحسابات  لتحسين  المقترحة  والمشاريع  اإلجراءات  أن  إلى 
 مقادير انبعاثات االحتباس الحراري وفق مايلي: منظومات النقل المختلفة ستؤدي إلى تخفيض 

 2030 -2020نسب ومقادير تخفيض االنبعاثات خالل الفترة  .55جدول 

 مقدار تخفيض االنبعاثات  نسبة تخفيض االنبعاثات %  اإلجراء والمشاريع 
 مكافئ(  CO2)كيلوطن 

2020 2030 2020 2030 
الوقود  تحسين وتطوير السيارات واستخدام أنواع 

 5220 2069 68.4 34.2 النباتية )ايثانول، بيو ديزل(

تحديث أسطول المركبات، صيانة الطرق وتحسين  
 8010 4233 45 30 مواصفاتها، اإلجراءات اإلدارية التنظيمية

 4579 2178 60 36 تطوير وتحسين منظومات النقل في المدن 
تطوير منظومة النقل بالقطارات وزيادة حصتها إلى 

على حساب النقل    2020% بدءًا من عام  26
 الطرقي 

30 35 785 553 

 18362 9265 المجموع 
 ]معد التقرير[حسابات   المصدر : المرجع  

عام   • االنبعاثات  أن  تبين  تقديرية  حسابات  هي  المذكورة  الحسابات  بنسبة    2020إن  وعام  44تنخفض   %
في 69.29بنسبة    2030 للتخفيضات  باإلضافة  النقل  قطاع  في  التخفيضات  هذه  تترك  أن  ويتوقع   %
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فاع درجات الحرارة القطاعات االقتصادية األخرى تأثيرًا مهمًا على التغيرات المناخية بما في ذلك الحد من ارت
 والجفاف، هذه المظاهر التي شهدتها سورية خالل العقود الماضية.

الوقود • لتخفيض استهالك  التصدي  النقل و   بشكل عام يمكن  الحراري في قطاع  انبعاثات االحتباس  تخفيض 
الخبرات  ومن خالل  الخامس  من خالل تحسين وتطوير منظومات النقل وفق التوجهات المحددة في الفصل  

   العالمية والخبرات المتوفرة في المنظمات الدولية المختصة.

 وذلك يتطلب:

 توفير التمويل من خالل التشاركية بين الدولة والقطاع الخاص.  •

 توفير االختصاصين والهيئات واإلدارات المختصة.  •

 برامج عمل تستند إلى الخبرة الوطنية والخبرة العالمية. •

 شاركته في تنفيذ البرامج والخطط متوعية المجتمع األهلي و  •
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