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   (:ن 8)اجلواب عن السؤال االول 

 ؟ طرق حتقيقهوما هي  ؟ ما مفهوم النقل املستدام -
املشي  ، متعلق مبجال النقل ذي أتثري اجيايب يف البيئة، ويشمل: النقل غري اآليلأي وسيلة أو ممارسة أو نشاط يشري هذا املفهوم اىل  النقل املستدام

بناء أو محاية ، Car sharingمشاركة السيارات ، (Green vehidesاملركبات اخلضراء )، (TODوركوب الدراجات والتنمية املوجهة ابلنقل ) 
 حفظ املساحة وتعزيز أمناط احلياة الصحية وخلق جمتمعات حيوية.، ضريةأنظمة النقل ذات الكفاءة يف استهالك الوقود يف املناطق احل

حتسني ، ركوب الدراجات والنقل العامأو  املشيمثل أكثر كفاءة بصورة  الطاقةاليت تستخدم وسائل النقل استخدام بـ  ميكن حتقيقه:
، الوقود، والقيادة بشكل أكثر كفاءة وجتميع السياراتمثل استخدام املزيد من املركبات ذات الكفاءة يف استهالك استخدام السيارات 

استخدام االتصاالت للحد من السفر اجلسدي أو بدال منه، مثل العمل عن بعد   أو ، استخدام الوقود والتكنولوجيات االنظف
وضع السياسات ، فيها واحتياجاهتم وجعل املدن أكثر حيوية وقابلة للسريجيمع ويقرب الناس ختطيط املدن بشكل ، التسوق عن بعد

 اليت تسمح وتعزز هذه اخليارات.
  (:ن 6)اجلواب عن السؤال الثاين 

 اسرتاتيجيات النقل املستدام هي: استرياتيجية التجنب، استرياتيجية التحول، استرياتيجية التحسني، استرياتيجية احلماية . 

  من خالل السياسات التالية:ها ميكن حتقيقو ، حتسني ممارسات وتكنولوجيات النقلاسترياتيجية التحسني: وتعىن 
) استخدام سيارات كهرابئية، وسيارات الطاقات املتجددة، وتكنولوجيات  اهلجينة  دعم العمل حنو وقود وتكنولوجيات النقل االكثر استدامة -

 والغاز الطبيعي(.

رات من خالل اعتماد احلوافز املناسبة حمليا، واليت تساعد حتفيز أهداف أو خطط أو سياسات ومعايري وطنية لالقتصاد يف استهالك وقود السيا -
 على اعتماد واستخدام أنظف وأكثر كفاءة يف وقود املركبات.

صة فرض معايري جلودة الوقود وانبعااثت العوادم جلميع املركبات، مبا يف ذلك املركبات اجلديدة وقيد االستخدام، اليت تضعها اجلهات املخت -
 املسؤولة. 

ات حتقيق حتسني كفاءة نقل البضائع، مبا يف ذلك الطرق والسكك احلديدية، من خالل السياسات والربامج واملشاريع اليت حتدث تكنولوجيا مركب -
 الشحن، تنفيذ التحكم ومراقبة االسطول ونظم االدارة، ودعم أفضل اخلدمات اللوجستية وادارة سلسلة التوريد أو االمدادات.

(، مثل االجرة االلكرتونية للرحلة وأنظمة رسوم مستخدمي الطريق ومراكز التحكم ابلنقل، ومعلومات الوقت ITSل الذكية ) اعتماد أنظمة نق -
 الفعلي للمستخدم، أينما استلزم ذلك.

 حمددات الدالة اهلندسية اخلاصة بعملية النقل املستدام:  (:ن 6)لسؤال الثالث ا
نظام او االستخدام، شكل وتوقيع الفعاليات يف املدينة، التطور والتحول احلضري، أمناط وعدد الرحالت، نوع االستعمال لالستخدامات،   التوزيع املكاين

 .وسائل النقل املختلفة اآللية وغري اآللية، النقل
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