
يجمعية العلوم االقتصاديّة وم ي ج

سوريّة في للنقل االستراتيجي وريالتخطيط ي  ل  يجي  را ي اال ا

بدر سليمان يعرب المھندس رالدكتور ن ب ي رب  س ي ھ ور ا ا

كليّة الھندسة المدنيّة–جامعة تشرين 

ّةش طن ال األ ة ّاكت أ 2006أيّار9-مكتبة األسد الوطنيّة-دمشق



ويالمحتويات ا

كعقدةلسورّيةالجغرافالموقعتطّور:تمھيد-أوالً•  كعقدة لسورية الجغرافيالموقعتطور:تمھيد-أوال•
.التاريخ عبر مواصالت

ً ا طنثان اتالتخط ت فةالة:للنقلاال ال  المعرفة حالة :للنقلاالستراتيجيالتخطيطمنھج-ثانيا •
.وتطبيقات

ً طثالثا ط اال لا الل  تحضيرات ضمنللنقلاالستراتيجي التخطيطمنھج-ثالثا •
.العاشرة الخمسّية الخّطة



الً خأ تا ةت ّ ل اف غ ال ق ال الموقع الجغرافي لسورّية :تمھيد تاريخي-أوال
التاريخ عبر مواصالت ريخكعقدة بر  ال  و  



سنة  3500البحر األبيض المتوّسط ء منذ   سنة  3500الفينيقيون و البحر األبيض المتوّسط منذ  

Ougarit

Amrit

Arwad

Byblos

Jb ilJbeil

Tyr

SidonSidon



طريق الحرير بدءاً من القرن الثاني قبل الميالد



ا ع التجا ادل التبادل التجاري مع روماالت

البردى من مصرال

الزجاج من فلسطين

األرجوان من سورّية



الموقع الجغرافي لسورّية
المعاصرة الدولّية النقل شبكات ضمن شبكات النقل الدولية المعاصرةضمن



ممرات النقل ذات األولوّية بين أوروبا ودول الجوار
)2005أّيار  -حسب الخارطة األصلّية للجنة العليا للنقل بين أوروبا ودول الجوار(



الطريق التقليدي للتوابل حّتى القرن الخامس عشر

جزر ملوك
ملقةماليو ملقةماليو



ممرات النقل ذات األولوّية بين أوروبا والبحر المتوّسط
)2005منتصف أّيار  -MEDA TEN-Tحسب الخارطة المقّدمة في ورشة العمل الختامّية لمشروع (



مرافعة سورّية خالل االجتماع األخير للجنة العليا للنقل بين أوروبا ودول الجوار

)2005أّيار  31 -30بروكسل ( 

Tartous 



مفھوم قناة النقل الجاّفة بين الخليج العربي والبحر المتوّسط
العراق:المصدر( في للنقل الشامل التوجھيي المخّطط اإلعداد-دراسة )قيد )قيد اإلعداددراسة المخطط التوجھيي الشامل للنقل في العراق:المصدر(

Dry Channel Corridor

Iraqi Transport Master Plan
ITALFERR-ANAS-ENAC-ENAV



ممرات النقل ذات األولوّية بين أوروبا ودول الجوار
ا( الج ل د با أ بين للنقل العليا للجنة عّدلة ال طة الخا )ح )حسب الخارطة المعدلة للجنة العليا للنقل بين أوروبا ودول الجوار(

2005حزيران  25بتاريخ 



ً ا النقلثان ال ف ات ت اال ط التخط اق واقع التخطيط االستراتيجي في مجال النقل-ثانيا 
المعرفة State:حالة of the Art ر  :State of the Art



لجوھر تخطيط النقل ي ر جو

ةثة  المطلوبة واإلجراءاتاالستثماراتبرمجة
ىى النقل ألنماطالتحتيّةالبنىعلى الحصوللتأمين
  المستقبليّة النقل احتياجات لتلبية ستلزم التي

ھذهلظھورالمحّددالوقتفيالمتوقّعة و و يا ه ھوراا  ھ
 الكفاءة شروط يحقّق وبما االحتياجات
.االقتصاديةاالقتصاديّة



الطريقة الكالسيكّية لتخطيط النقل
تحديد النطاق الجغرافي للدراسة وتقسيمه إلى مناطق

)طلب التنقالت وتلبيته من قبل العرض(تقييم الوضع الحالي 

التنقالت عل المستقبل بالطلب األربعة(التنبؤ المراحل ):نماذج ):نماذج المراحل األربعة(التنبؤ بالطلب المستقبلي على التنقالت
).Trip Generation( نموذج نشوء التنقالت من المناطق -

ط ل قال ل ّ ذ ).Trip Distribution(نموذج توّزع التنقالت من المناطق-

).Modal Split( نموذج توّزع التنقالت بين أنماط النقل -

الشبكة عل النھائيّة ات الغزا ّزع ت ذج T(ن ffi A i t(

جرد المشاريع المطلوبة لتلبية الطلب المستقبلي المتوّقع

).Traffic Assignment(نموذج توزع الغزارات النھائية على الشبكة-

برمجة أولويات المشاريع المستقبلّية حسب دراجات الجدوى



على تطبيق الطريقة الكالسيكيّة لتخطيط ) 1(مثال 
ّة ف للنقلالنقل لة الشا ة ا ال 1980الدراسة الشاملة للنقل : النقل في سوريّة

األولى المرحلة تقرير

تقرير موجز لكبار المسؤولين:المجّلد األّول

الثاني النقل:المجّلد على الطلب

ى و ر  رير 

الطلب على النقل:المجلد الثاني

السكك الحديدّية:المجّلد الثالث

الطرقات والنقل الطرقي:المجّلد الرابع

المرافئ والشحن البحري:المجّلد الخامس

أنماط أخرى وصناعات مرتبطة:المجّلد السادس

ا ال ّل النقلال قّطا خطط خطط قطاع النقل:المجلد السابع



على تطبيق الطريقة الكالسيكيّة ) 2(مثال 
ة ف ط طط ط ة دراسة تخطيط النقل :لتخطيط النقل في سوريّة

دمشق في 1999تموز–الحضري .1999تموز–الحضري في دمشق



عيوب الطريقة الكالسيكّية لتخطيط النقل
ھشاشة التنبؤات المستقبليّة

عالقات رياضيّة تعطي متغيرات النقل بداللة  
تقبليّة كانيّةقي ات تغي اعيّةل اجت -اجتماعية -لمتغيرات سكانيةقيم مستقبلية

).إشغال األرض(مكانيّة  - اقتصاديّة
قيم المتغيرات المستقلّة بناًء على سالسل  توقّع
.زمنيةزمنيّة

.المعضلة التقليديّة لتوقّع المستقبل من الماضي

المفاجئة التغيرات مع التعامل ف الطريقة جمود الطريقة في التعامل مع التغيرات المفاجئةجمود

.. )ال تظھر الحاجة إال عندما تسمح الظروف بظھورھا(إھمال الطلب الكامن

عيوب خاّصة بالبلدان النامية

)ح(

...النمو السريع
...احتماالت االنقطاعات أكبر



منھج التخطيط العملياتي للنقل
اعتماد منھج النظم لفھم كالني متكامل لنظام النقل بحّد ذاته ولعالقاته 

...مع البيئة االقتصاديّة واالجتماعيّة

...عمل تفاعلي لفرق متعّددة االختصاصات

حواريّة برمجيّة محاكاة تقانات

...طابع حواري بين الفريق الفنّي والجھات المعنيّة باتخاذ القرارات

...تقانات محاكاة برمجية حوارية

خبراء تخطيط متخذو القرارات

مھندس تخطيط النقل

خبراء اقتصاد

اقتصاديون تقانات معلوماتيّة حواريّة

جغرافيون

اختصاصات أخرى المستعملون



الفروق الجوھرّية بين المنھج الكالسيكي والمنھج 
للنقل ات ت اال ط للتخط ات ل العملياتي للتخطيط االستراتيجي للنقلال

الكالسيكي المستقبليالتخطيط الطلب توقّع التخطيط الكالسيكي

الحاضر المستقبل

ي ب ب ا ع ا و

ات ل ال ط التخط

ر بل

برمجة االستثمارات لتلبية الطلب المستقبلي

التخطيط العملياتي
خيارات التغيير على المدى القريب والمتوّسط

دائ
الب

الحاضر

يج
رات
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ّة 
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ً للنقلثالثا ات ت اال ط التخط ن منھج التخطيط االستراتيجي للنقل-ثالثا 
العاشرة الخمسّية الخّطة تحضير ر ضمن ي  ير   ن 



منھج عملياتي، متعّدد االختصاصات، حواري، مرن، متسلسل

تحليل الوضع الراھن والتطّور السابق

نقاط القّوة ونقاط الضعف

الف ا التحديات والفرصالت

المستقبلّية الرؤى المستقبليةالرؤى

يجياالستراتيجّيات ر

السياسات واإلجراءات

المشاريع



مالمح األساسّيةإضاءات لل
ّ
ح

الستراتيجّية لتطوير قّطاع النقل في سورّية



الھيكل التنظيمي إلدارة قطاع النقل في سورّية

شخص43 ألف ألف شخص43

شخص228 ألف ص228  
القطاع الخاصّ 



نقاط القّوة ونقاط الضعف 
: الضعف نقاط أهم

تدين الكفاءة االدارية و مستوى املؤهالت العلمية و سوء 
التنسيق و غياب الدراسات املتعلقة بالتخطيط و التشغيل  

ة اد ات االق ا الد ذ  ف ات ال ا ف د ض

: القوة نقاط أهم
 هامة مواصالت كعقدة  لسورية املتميز اجلغرايف املوقع
ب و أوروبا بني ا غ ج ( أس يب اخلل .وضعف دراسات التنفيذ والدراسات االقتصادية  ) الع

قدم و ضعف احلالة الفنية ألسطول النقل بشكل عام 
)سفن -سيارات-طائرات-سكك(

ق العامة و  كات الط توى الفين ملواصفات ش تدين امل

  ) العريب اخلليج ( أسيا غرب و أوروبا بني
 سورية يف للنقل التحتية البنية طاقة و حلجم مقبول وضع
 و املرافق و املطارات لعدد ( السكان لعدد بالنسبة
ق كثافات كك و لط تدين املستوى الفين ملواصفات شبكات الطرق العامة و ) احلديدية ال

.السكك احلديدية قياسا للمعايري العاملية 
االخنفاض النسيب ملعدل االستفادة من الطاقات املتاحة لبعض 

)النقل اجلوي الداخلي–السكك احلديدية ( أمناط النقل 

) احلديدية السكك و لطرق كثافات
 السـورية املدن بني السكان لتنقالت مالئم حل

  خالل من ضواحيها و املدن هذه بني و الكربى
اصات وباصات و احلديثة ال ك ي(لامل يي وي )ل

تدين مستوى تنظيم النقل الداخلي يف املدن السورية وعدم 
التمكن من جذب شركات استثمارية خاصة للعمل يف هذا 

.اجملال

امليكروباصات و احلديثة الباصات
  الطرقي و والسككي  البحري النقل تكاليف اخنفاض

تدين كبري يف معدل انتشار مركبات النقل بالنسبة لعدد 
.و تشوه بنية أسطول النقل )السيارات السياحية(السكان 

تعقيدات و طول زمن حترير البضائع املنقولة حبراً بسبب تعدد 
ا  ف ال  ا   ا  امل .اجلهات و املرجعيات و ضعف التنسيق بينها اجل

.التلوث الناجم عن مركبات النقل 



المرتكزات االستراتيجّية لتطوير قطاع النقل 
ورّية في سوريةف

 بين أساسية وصل كعقدة الجغرافي سورية موقع من القصوى االستفادة تحقيق1.
.والجنوبالشمالوبينوالغربالشرق ربرق وبلوبينو ج .و

 – سياحة –تجارة( األخرى القطاعات تنمية خدمة في النقل قطاع دور تعزيز2.
.)زراعة - صناعة

النقلقطاعلمؤسساتوالكفاءةاالنتاجيةمعدالتزيادة3 .النقلقطاعلمؤسساتوالكفاءةاالنتاجيةمعدالتزيادة3.
. النقل مجاالت في الخاص االستثمار لتشجيع المواتية الظروف خلق4.
 المتعدد النقل تطوير مستلزمات روتحضي النقل أنماط بين التكامل تحقيق5.

.األنماطاألنماط
 أقصى الى النجازھا الالزمة األزمنة وتقليص االجراءات وتسھيل تبسيط6.

.الحدود
تفادة7 جالتنظياالداالتطناتجناال ل اتالتكن عل لزيادةال  لزيادة والمعلوماتي والتكنولوجيوالتنظيمياالداري التطورناتجمناالستفادة7.

.الطلب تزايد لمواكبة النقل لشبكات االستيعابية الطاقات
.المدن في االزدحامات مشكلة لحلّ  نظامي مديني جماعي نقل تحقيق8.
ش9 الكت ت االطاقةا ةض ئةا اتال ك لنان نظتشغ  نظم وتشغيل بناء منعكساتمنالبيئةحمايةوضمان الطاقةاستھالكترشيد9.

 .النقل
.سوريّة في اإلجمالي المحلّي الناتج في النقل قطّاع مساھمة نسبة زيادة10.



تطوير شبكة الطرق المركزيّة
Road length (Km for each 1000  sq. Km)
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شبكة السكك الحديديّة

1977
1903

1903

1906

1970
1977

1969

1975

1985

1989

1983

1983

جسر على الفرات

جسر على الفرات

2005

1983

1983
1916

2010- 2020

2008

  -)كم مرّبع مساحة 1000كم سكك لكلّ (الكثافة األعلى لشبكة الخطوط الحديدّية بين دول الجوار 
.أكبر من مصرأ
)بعد مصر والعراق(الترتيب الثالث من حيث االستخدام لنقل البضائع  

)بعد مصر والعراق والسعودّية(الترتيب األخير من حيث االستخدام لنقل الرّكاب 



استكمال الربط السككي االقليمي والدولي



طرطوس - المرافئتطوير وتوسيع 



الالذقية - المرافئتطوير وتوسيع 



تركيا  

المطارات والنقل الجويّ تطوير 
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المزة

المطارات في متاحة :استثمارات

I
IX

األردن
:استثمارات متاحة في المطارات

خمسة مطارات قائمة يتم تطويرها           
خمسة مطارات يتم إحداثها           



تطوير مطار دمشق الدولي



االستنتاجات الختامّية
 للخطط الدورّية المراجعة ضرورة

مختلففيالوطنّيةاالستراتيجّية يجي ر يال يو
)النقل( القّطاعات

منالقصوىاالستفادةعلىالتركيز منالقصوى االستفادةعلىالتركيز
 عند الجغرافي سورّية موقع مزايا
النقل قّطاع تخطيط

النقل لتخطيط المرنة النماذج اعتماد

ة ّ ثأ لال طال ةلت اذا طن النقلتخط النقلتخطيطنماذجومعايرةلتوطينالعلميالبحثأھمّية
)النقل في التطبيقّية البحوث مركز إنشاء مشروع(



لكم شكرا لكمشكراً


