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تمت رعاية البحث المقدَّم في هذا التقرير من قبل معهد أبحاث التنّقل )ifmo( وتم تنفيذه ضمن برنامج المواصالت والفضاء والتكنولوجيا، 
في معهد RAND للعدل والبنية التحتية والبيئة.

االتفاق الذي تّم بموجبه تمويل البحث المقدَّم في هذه الوثيقة نصَّ على أّن تمنح مؤسسة RAND معهد أبحاث التنّقل، رخصًة غير حصرية، 
ومعفاٍة من رسم االمتياز، تخّوله استنساخ وتوزيع هذا المنشور بأّي واسطة، سواًء ألغراٍض تجاريٍة أو غير تجارية.

البيانات الفهرسية الخاصة بهذا المنشور متوفرٌة في مكتبة الكونغرس تحت الرقم المعيارّي الدولي للكتاب، كالتالي:
ISBN: 978-0-8330-8604-4

مؤسسة RAND هي منظمٌة بحثيٌة تعمل على تطوير حلول لتحّديات السياسات العامة وللمساعدة في جعل المجتمعات في أنحاء العالم أكثر 
أمنًا وأمانًا، وأكثر صحًة وازدهارًا.

ال تعكس منشورات مؤسسة RAND بالضرورة آراء عمالء ورعاة األبحاث الذين يتعاملون معها.

ادعم مؤسسة RAND ـــــ تبرع بمساهمة خيرية معفية من الضرائب على العنوان اإللكتروني التالي:
www.rand.org/giving/contribute.html

®RAND عالمة تجارية مسجلة.

exsample.org ،)Bernhard Moosebauer( تصميم وصورة الغالف: برنارد موسباور
 ،35-34 ،29-28 ،13-12 ،5-4 ،1-xvi والصفحات ،i 123: صورة الغالف الداخلية وصفحةrf.com يعود الفضل في الصور إلى

56-57، 72-73، 82-83، 88-89، 92-93، 104-104، إضافًة إلى الصورة داخل الغالف الخارجي.
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 RAND هذه الوثيقة والعالمة )العالمات( التجارية الواردة فيها محمية بموجب القانون. يتوفر هذا التمثيل للملكية الفكرية الخاصة بمؤسسة
ح به لهذا المنشور عبر اإلنترنت. إن وثائق مؤسسة RAND محمية  لالستخدام ألغراض غير تجارية حصريًا. يحظر النشر غير المصرَّ
بموجب قانون الملكية الفكرية األدبية والفنية. ُيصرح بنسخ هذه الوثيقة لالستخدام الشخصي فقط، شريطة أن تظل مكتملة دون إجراء أي 
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توطئة

في أنحاء العالم، ترتبط قدرة الناس على التنّقل بزيادة اإلنتاج االقتصادي وتوّفر معايير أعلى للحياة. مع نمّو المداخيل، يسافر الناس 
للعمل أو الترفيه أكثر من ذي قبل. هذه العالقة ثابتٌة في األنظمة االقتصادية الصناعية والناشئة على حدٍّ سواء. مع هذا، توجد 

اختالفاٌت كبيرٌة بين الدول في ما يخص مقدار تنّقل القاطنين فيها مما ال يمكن تفسيره بزيادة المدخول وحده. على سبيل المثال، 
يقطع الفرد اليابانّي ثلث عدد الكيلومترات مقارنًة مع األميركّي الذي يجني دخاًل مماثاًل. تساهم عوامل مثل التوّزع المكانّي، وثقافة 

استخدام السيارة، وأسعار الوقود، والتشريعات، في تفسير هذه االختالفات. يستكشف هذا التقرير التطور التاريخّي للتنّقل خالل 
األعوام المئة األخيرة، كما يبحث في الظروف التي تؤّثر على التنّقل في الوقت الحاضر، وبذلك يلقي الضوء على العالقات ما بين 

هذه العوامل.

استنادًا إلى فرضية أّن هذه العالقات ستَظّل صائبًة بالنسبة لالقتصادات الناشئة في المستقبل، فإّن رصدنا للتأثيرات التاريخية 
والحالية في الدول المتطورة يمكنه أن يشّكل مساهمًة قّيمًة من حيث توّقع ما سيكون عليه وضع التنّقل في االقتصادات الناشئة. 

وهكذا، بعد عرض تطور التنّقل في الدول الصناعية، يبحث هذا التقرير في أوضاع التنّقل في االقتصادات الناشئة، وُيسِقطها على 
المستقبل. بتطبيقه العالقات األساسية التي يتم العثور عليها في الدول الصناعية على االقتصادات الناشئة، يتمكن التقرير من توّقع 

.)BRIC مستويات التنّقل المستقبلية في كلٍّ من البرازيل وروسيا والهند والصين )دول مجموعة

وبالتالي، يحقق هذا التقرير أمرين أساسيين:

1. معظم الدراسات التي تفسر مستويات التنّقل تستخدم لهذا الغرض عامل إجمالّي الناتج المحلّي )GDP(. يتجاوز هذا التقرير 
ذلك، فُيدِرج تسعة عوامل تؤّثر على تطور عملية التنّقل، وهي مساهمٌة مهمٌة في سبيل التعّرف على التفاوت في مستويات التنّقل 

بين الدول المختلفة.

2. إّن تطبيق هذه العوامل التسعة في عملية توّقع مستويات التنّقل في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين( 
يوّفر أرضيًة صلبًة العتماد منظوٍر مستقبليٍّ من حيث تنّقل الناس في االقتصادات الناشئة.

واستنادًا إلى هذه الخلفية، ُيعَتَبر هذا التقرير ذا أهميٍة عاليٍة للمخططين والعلماء، وموّفري خدمات النقل ومنتجاته، إضافًة إلى سائر 
أصحاب الشأن الذين يتعاطون مع مستقبل التنّقل في االقتصادات الناشئة.

)Dr. Irene Feige( الدكتورة آيرين فيغه
رئيسة معهد أبحاث المواصالت

)ifmo(
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تمهيد

من المسّلم به أّن التنّقل - وهو القدرة على االنتقال من موقٍع إلى آخر - يساهم في تحقيق حياٍة هنيئٍة وجيدة. بالرغم من أّن الحاجة 
إلى التنّقل هي أمٌر عالمّي، فإّن مقدار التنّقل والطلب عليه يختلفان بين دولٍة وأخرى. إّن الغاية من البحث الُمَقدَّم في هذا التقرير 

هو اكتشاف ما إذا كانت عملية التنّقل في الدول النامية ستّتبع مساراٍت مشابهًة لتلك المشهودة في الدول التي حققت التقدم في القرن 
العشرين.

ن كانت جميعها مهمة، إاّل أّن البحث الُمَقدَّم هنا يرّكز على التنّقل بواسطة المركبات اآللية التي أصبحت جزءًا  وسائط النقل واإ
مهمًا من عملية توفير التنّقل في الدول المتطورة، حيث أصبح التنّقل بواسطة السيارة طاغيًا على غيره من الوسائل بما ال يقاس، 
حتى بعد أن حّققت وسائل النقل العامة )غير المزّودة بمحرٍك آلّي( ِنسب استعماٍل ال بأس بها. مع هذا، تبقى هناك فروقاٌت كبيرٌة 
في ُملكية المركبات واستخدامها حتى بين الدول المتقدمة التي تتشابه فيها مستويات الدَّخل، ويسعى هذا البحث لفهم هذه الفروقات 

المتبّقية.

من هناك، استدللنا حول الكيفية التي تختلف بها الدول التي بدأت للتّو بسلوك مسار المكننة في ما بينها، و كيف تختلف عن الدول 
التي قد أصبحت متطورًة بالفعل. لتحقيق هذا األمر، اعتمدنا منهجيًة تمزج بين المعلومات الكّمية والنوعية من أجل توّقع االتجاهات 

المستقبلية في عملية التنّقل بالنسبة ألربع دوٍل ناميٍة كبيرة.

تمت رعاية هذه الدراسة من قبل معهد أبحاث التنّقل )Institute for Mobility Research(، المعروف باختصار األحرف األولى 
من اسمه باللغة األلمانية: ifmo. ُينَتَظُر أن تكون نتائج هذا البحث مهمًة بالنسبة لصانعي السياسات وأصحاب القرار المعنيين 

بمستقبل المواصالت على المدى الطويل في الدول النامية، كما ألولئك المهتمين بمعرفة المؤّثرات الواسعة النطاق على عملية 
التنّقل، بما يتجاوز التطور االقتصادّي. يعمل الباحثون في مؤسسة RAND أيضًا على أبحاٍث أخرى حول مستقبل المواصالت على 
 Transportation( دراساٍت استراتيجيًة طويلة األمد لمصلحة مجلس أبحاث المواصالت RAND المدى البعيد. ينّفذ باحثو مؤسسة

دخال تكنولوجياٍت  Research Board(، تستكشف الخيارات الموجودة في عملية اعتماد المركبات التي تعمل بالوقود البديل، واإ
جديدٍة إلى نظام المواصالت ).Popper et al، 2013(، وتقييم مفعول التغييرات االجتماعية-السّكانية. كذلك، عمل باحثو مؤسسة 

.)2013 ،Zmud et al. ( على دراسة سيناريو للواليات المتحدة )ْزمود وآخرونifmo( مع معهد أبحاث التنّقل RAND
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RAND برنامج المواصالت والفضاء والتكنولوجيا التابع لمؤسسة

 Transportation, Space, and Technology( تّم تنفيذ البحث الُمَقدَّم هنا ضمن برنامج المواصالت والفضاء والتكنولوجيا
Program( التابع لمؤسسة RAND، الذي يتعاطى مع المواضيع المتعلقة بأنظمة المواصالت، واستكشاف الفضاء، إضافًة إلى 

نواٍح أخرى من سياسات العلوم والتكنولوجيا. ترعى أبحاث هذا البرنامج وكاالٌت حكوميٌة ومؤسسات، كما يرعاه القطاع الخاص.

 ،)Justice, Infrastructure, and Environment Division( للعدل والبنية التحتية والبيئة RAND هذا البرنامج جزٌء من معهد
التابع لمؤسسة RAND، المكّرس لتحسين عملية صناعة السياسات والقرار في طيٍف واسٍع من مجاالت السياسات، يشمل العدالة 
المدنية والجنائية، وحماية البنية التحتية، واألمن الداخلّي، والمواصالت، والسياسات المرتبطة بالطاقة والبيئة والموارد الطبيعية.

 .)Johanna_Zmud@rand.org( ينبغي إرسال أّي أسئلٍة أو أّي تعليقاٍت حول هذا التقرير إلى رئيسة المشروع يوهانا زمود
للحصول على مزيٍد من المعلومات عن برنامج المواصالت والفضاء والتكنولوجيا، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني:

tst@rand.org :أو االّتصال بالمدير على العنوان التالي http://www.rand.org/transportation 

معهد أبحاث التنّقل

معهد أبحاث التنّقل )Institute for Mobility Research( هو منشأٌة بحثيٌة تابعٌة لمجموعة BMW. يتعاطى المعهد مع التطورات 
والتحديات المستقبلية المرتبطة بعملية التنّقل باستخدام جميع أنماط المواصالت، وال يشّكل التنّقل بواسطة المركبات اآللية سوى 
إحداها. بما أّن المعهد اتخذ منظورًا عالمّيًا، فإّن نشاطاته ترّكز على علم االجتماع، والشؤون االجتماعية-السياسية واالقتصادية 

والبيئية، وتمتّد إلى المسائل الثقافية المتصلة بالتحديات الرئيسية التي تواجه مستقبل التنّقل. يدعم عمل المعهد مجلٌس متعدد 
،Deutsche Bahnو ،BMW االختصاصات أعضاؤه من بين العلماء واألساتذة البارزين، وفيه ممثلون عن مجموعة 

.)World Bank( والبنك الدولّي ،Siemensو ،MANو ،Lufthansaو
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ملّخص

التنّقل واالنتقال بواسطة المركبات اآللية

viiiمستقبل قيادة المركبات اآللّية في الدول الّنامية

إّن الحاجة إلى التنّقل - أي الحاجة إلى االنتقال من موقٍع إلى آخر - هي أمٌر عالمّي. يتنّقل الناس من أجل كسب عيشهم، والقيام بأشغاٍل 
خاصة، وارتياد المدارس، وزيارة األقارب، وأداء العبادات. مع ذلك، وبالرغم من أّن دواعي الطلب على التنّقل مشتركة، تتفاوت عملية 

التنّقل بشكٍل كبيٍر بين دولٍة وأخرى وعبر الزمن. يتغّير حجم ما يمارسه الناس من تنّقل، والوسائل التي يستخدمونها في ذلك تبعًا لطائفٍة من 
العوامل. ويتمّثل أحد األهداف الرئيسة للبحث الُمَقدَّم هنا في الوصول إلى فهٍم أفضل للعوامل التي تشّكل أساس الفروقات في تطور عملية 

التنّقل.

أحد العوامل الرئيسية هو توّفر التكنولوجيات الحديثة، فقد قّلصت هذه التكنولوجيات من الوقت المطلوب للتنّقل وسّهلت إيجاد تخطيٍط مكانيٍّ 
مختلٍف تمامًا منذ الزمن الذي كان فيه المشي على األقدام وامتطاء الخيل والعربات التي تجّرها األحصنة - هي الوسائل الوحيدة للتنّقل 

عبر البّر. هذه التكنولوجيات تنتشر بسرعٍة حينما تتمكن المجتمعات من بنائها، ويصبح األفراد قادرين على اقتنائها واستخدامها.

خالل القرن الماضي، شّكلت السيارة التكنولوجيا األهم لنقل الناس. وبالرغم من أّن التقّدمات التكنولوجية التي أنتجت عملية االحتراق 
الداخلي والمحركات الكهربائية حصلت في أواخر 1800، إاّل أّن السيارات لم يتدنَّ سعرها بشكٍل يتيح اقتناءها كما أنها لم تصبح آمنًة 
بصورٍة كافيٍة لدخول السوق بوصفها سلعًة لالستهالك العام، حتى العقد الثاني من القرن العشرين. ومنذ ذلك الحين، دخلت السيارات 

كّل دولٍة تقريبًا ولعبت أدوارًا شّتى، فالسيارات تسمح بالتجّول المدينّي، وبالفصل بين األماكن السكنية والتجارية، وتتيح إجراء رحالٍت 
طويلٍة من غير برنامٍج محدد، كما أنها تشّكل رمزًا للمكانة االجتماعية. ومن جهٍة أخرى، السيارات ترافقها مساوئ: الطرقات المزدحمة، 

واإلصابات والوفيات بسبب حوادث السير، وتلوث الهواء.

يشّكل التطور االقتصادّي عاماًل مهمًا آخر، ويظهر تأثيره بطرٍق متعددة؛ فعلى المستوى الوطنّي، يميل الحجم اإلجمالّي للتنّقل إلى النمّو مع 
نمّو االقتصاد. وبشكٍل عاّم، يميل الناس في الدول التي تتمتع بمستوياٍت عاليٍة من التطور االقتصادّي إلى التنّقل أكثر من سكان الدول التي 

تكون هذه المستويات فيها أدنى. وداخل الدولة الواحدة، يميل الناس ذوو الّدخل األعلى للتنّقل أكثر من ذوي الّدخل األدنى.

مع ذلك، يختلف مفعول كلٍّ من التكنولوجيات الحديثة والتطور االقتصادّي من دولٍة ألخرى، وتعُضد هذه المالحظة البحث الُمَقدَّم هنا. نحن 
مهتمون بما أسميناه “المسارات التطورية” لعملية التنّقل في الدول المختلفة، ونقصد بذلك اآلتي: لماذا تختلف الدول ذات المستوى المتشابه 

من التطور االقتصادّي إلى هذا الحّد الكبير في ما بينها؟ واألهم من ذلك، بماذا يمكن أن يفيدنا فهم هذا األمر في توّقع المسارات المستقبلية 
في عملية التنّقل في الدول ذات االقتصادات سريعة النمو؟

لقد فرضت علينا الحاجة إلى بياناٍت قابلٍة للمقارنة بشكٍل كاٍف بين الدول أن نرّكز على عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية، بالرغم من 
أننا كنا نفّضل أن نستكشف كّل أشكال التنّقل. ونعني باالنتقال بواسطة المركبات اآللية ذاك الذي توّفره المركبٌة الشخصية - وهي العبارة 
التي سنستخدمها - وهي كنايٌة عن أّي سيارٍة أو شاحنٍة خفيفٍة ُتقاد ألغراض االنتفاع الشخصّي. وبالرغم من أّن كّل البيانات عبر الدول 
ال تخلو من التضارب، إاّل أّن تلك التي تخّص ُملكية المركبات وعدد الكيلومترات المقطوعة يتّم جمعها بشكٍل أسلم من البيانات الخاصة 
بوسائل النقل العاّمة أو غير اآللية. إضافًة إلى ذلك، ُيعَتَبر االنتقال بواسطة المركبات اآللية الوسيلة الرئيسية للتنّقل في الدول المتطورة، 
بالرغم من وجود فروقاٍت في استخدامها، كما أّن استعمال المركبات الشخصية في الدول النامية قد يكون له َوْقٌع كبيٌر على سوق النفط 

العالمّي، ومستويات انبعاث الكربون، وصناعة المركبات اآللية.



ix

نظريتنا هي التالية: بالرغم من أّن البيانات المتعلقة بالّدخل لها داللٌة هامٌة على السرعة التي يزيد فيها معّدل القيادة في دولٍة ما، فإّن الّدخل 
-Vehicle( له تأثيٌر أقّل بكثيٍر على مستوى اإلشباع. نعني بذلك أننا نتوقع أن يزيد عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة 

“Kilometers Traveled ”VKT( مع نمّو إجمالي الناتج المحلّي، ولكننا ال نتوقع أن يدّلنا ذلك على مستوى اإلشباع. ونعّرف مستوى 
 VKT per( )اإلشباع بأنه المستوى الذي يستقّر عنده عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة للفرد )عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد
capita(. نتوّجه بعد ذلك الستكشاف العوامل األخرى التي تؤّثر على مستوى اإلشباع، والدرجة التي ستؤّثر بها العوامل التي كانت مهمًة 

في الدول المتطورة على مستويات اإلشباع في الدول النامية. وبعبارٍة أدّق: مع نمو االقتصاد الصينّي، هل سيتّبع الصينيون نمط تنّقٍل مماثٍل 
لألميركيين أم لليابانيين؟

لمعالجة هذه المسألة، اخترنا مزيجًا من الوسائل الكّمية والنوعية. وكما ُذِكر أعاله، قررنا التركيز على عملية االنتقال بواسطة المركبات 
مكانية عقد المقارنات. قررنا أن يكون عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة )VKT( هو  اآللية ألسباٍب تتعلق بتوّفر البيانات واإ

ن كانت ال تخلو  المؤشر الرئيسّي على عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية، ألّن البيانات المتعلقة بهذا المؤشر متوّفرٌة لمعظم الدول واإ
من مشاكل. )لقد فّكرنا باعتماد مؤشٍر آخر هو ُملكية المركبات، وتختلف هذه بشكٍل أقّل بين الدول، ولكننا قررنا االكتفاء بمؤشٍر واحٍد من 

أجل التبسيط.(

بعد ذلك، اخترنا أربع دوٍل متطورٍة كدراسات حالٍة حول الطرق المختلفة لتطور عملية التنّقل فيها. عقدنا مقارناٍت بين العشرات من الدول 
 Organization for Economic Co-Operation and Development( المنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي
“OECD”( للوقوع على تلك التي تختلف اختالفًا حاّدًا في ما بينها من حيث مؤشر VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة(، 

مع تشابهها في مستويات التطور االقتصادّي. سّجلت اليابان أدنى قيمٍة لمؤشر VKT per capita )عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد(، 
بينما سّجلت الواليات المتحدة القيمة األعلى، فكان أن أخذنا هاتين الدولتين لرسم حدود مؤشر VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة 
الواحدة( بين الدول المتطورة. اخترنا كذلك ألمانيا ألنها دولٌة أوروبّيٌة نموذجّية، وأستراليا التي، بالرغم من مشابهتها للواليات المتحدة في 
كثيٍر من المظاهر، إاّل أّن مؤشر VKT per capita )عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد( فيها أدنى بشكٍل ملحوٍظ مما هو عليه في الواليات 

المتحدة. كما اخترنا البرازيل وروسيا والهند والصين - أي دول مجموعة BRIC - لتمّثل الدول النامية. يعيش في هذه الدول الثماني زهاء 
نصف سكان العالم.

لكّل واحدٍة من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي التي شملتها الدراسة، وضعنا سردًا لتاريخ التنّقل فيه خالل فترٍة طويلٍة 
من الزمن. كان الهدف من هذا السرد فهم تأثير العوامل المختلفة - التي تتراوح من السياسات إلى التطور الصناعّي مرورًا بنقاط التحول 
مثل الحروب - على كيفية تطور عملية التنّقل. إضافًة إلى ذلك، أجرينا مراجعًة للدراسات البحثية التجريبّية السابقة حول أنواٍع أخرى من 
المؤثرات على عملية التنّقل. ومن هذه المصادر، راكمنا لوائح من العوامل المحتملة - غير عامل التطور االقتصادّي - التي بدا أنها تؤّثر 
على عملية التنّقل. وفي النهاية، عّرفنا تسعة عوامل قسمناها إلى مجموعتين: العوامل المتعلقة بسياسات المواصالت، والعوامل ذات المنشأ 

الخارجّي.

فهم المؤّثرات على عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية



 استخدمنا أقدم ما تمكّنا من الوصول إليه من البيانات عن متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي، وعن مؤشر االشباع بالنسبة
لـ VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة( لكّل دولة. ُتبنى هذه المستويات على نماذج ُصمَِّمت لتالئم البيانات الخاصة بكّل 

دولٍة على ِحَدة. لقد حاولنا تصميم نموذٍج عامٍّ يفّسر النمّو في مؤشر VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة( بحسب ارتباطه 
بإجمالي الناتج المحلّي، ولكّن النتائج لم تكن مطابقًة بما يشبه ولو من قريب ما أتت به النماذج الفردية المصممة لكّل دولٍة على ِحَدة، وهذا 

يدعم نظريتنا القائلة بأّن ثمة عوامل غير إجمالي الناتج المحلّي تلعب دورًا في مستويات اإلشباع في كل دولة. وتراوحت مستويات اإلشباع 
بين 16,300 كلم/المركبة/الفرد في الواليات المتحدة، و6,400 كلم/المركبة/الفرد في اليابان.

عّرفنا باصطالٍح أسميناه “فترة المكننة” لكّل واحٍد من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي، وهي فترٌة يحدُّها عقدان من 
الزمن: العقد األول هو ذاك الذي تجاوز فيه متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلّي قيمة 5,000 دوالٍر أميركي )كلُّ ِقَيم إجمالي 

xمستقبل قيادة المركبات اآللّية في الدول الّنامية

الشكل .S.1 معدالت المكننة والنمّو في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلّي للدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي 
في هذه الدراسة

المصادر: حول متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلّي، )بولت وفان زاندن Bolt and van Zanden،       (. للمعلومات عن ُملكية المركبات 
الشخصية، راِجع الملحق A للمصادر التي تخّص كّل دولٍة على ِحَدة.

مالحظة: دوالرات جيري-خميس )Geary-Khamis dollars( هي دوالراٌت ُعدَِّلت لتعليل التكافؤ في القوة الشرائية بين الدول. راِجع الفصل الثالث 
للتفاصيل.
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متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي



الناتج المحلّي التي اسُتخِدَمت في هذا التمرين مبنّيٌة على حسابات تكافؤ القوة الشرائية الدولية، من أجل تعديل التقّلب في ِقَيم العمالت(. أّما 
العقد الثاني فهو الذي تجاوز فيه المعّدل المذكور قيمة 20,000 دوالٍر أميركي. ويبدو أّن قيمة 5,000 دوالٍر أميركي للفرد هي العتبة 

ن لم يكن هذا األمر محددًا بدقة. عند هذا المستوى من الّدخل، يصبح  التي تبدأ ُملكية المركبات الشخصية بالتصاعد عندها بسرعٍة أكبر، واإ
اقتناء المركبات الشخصية متاحًا لشريحٍة واسعٍة من الناس. وحينما يصل مستوى الّدخل إلى20,000  دوالٍر أميركي للفرد تتباطأ حركة 

.S.1 المكننة ألّن معظم العائالت التي كانت ترغب باقتناء مركباٍت سبق أن فعلت ذلك. راِجع الشكل

استخدمنا بعد ذلك تمرين استنباٍط محترف، لحساب الكيفية التي تغّيرت فيها العوامل التسعة مع مرور الوقت بالنسبة لدول منّظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادّي، ولمعرفة كم يمكن لهذه العوامل أن تتغّير في المستقبل لدول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند 

والصين(. في إحدى ورشات العمل، قّيم خبراٌء يمّثلون الدول الثماني الوضع عند بداية فترة المكننة وعند نهايتها لكلٍّ من العوامل التسعة، 
على ُسلٍَّم يتراوح بين -2 و2، حيث تشير درجة 2 إلى أّن الوضع يشّجع على االنتقال بواسطة المركبات اآللية، بينما تشير درجة -2 إلى 
أّن الوضع ال يشّجع ذلك. ُأصِدَرت هذه األحكام لكّل دولٍة من الدول الثماني، وُبنَيت األحكام على األرضية التاريخية بالنسبة لدول منّظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي، وعلى التخمين بالنسبة لدول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، بالرجوع إلى 

العقد الزمنّي الذي وصل فيه الّدخل للفرد فيها إلى 20,000 دوالٍر أميركي، أو ُيَتَوقَُّع أن يبلغ فيه هذه القيمة.

قام الخبراء أيضًا بحساٍب لترجيح القوة النسبية لكّل عامٍل على ُسلٍَّم يتراوح بين 1 و3. جرى دمج الدرجات والترجيحات لكّل عامٍل 
إلنتاج درجٍة عاّمٍة تِصُف االنتقال بواسطة المركبات اآللية )Automobility Score( في كّل دولة، ُأِخَذت فيها بعين االعتبار الدرجات 

والترجيحات التي تصف بداية فترة المكننة ثم نهايتها.

كانت خطوتنا األخيرة استكشاف ما يمكننا توّقعه عن مستويات اإلشباع في الدول النامية باستخدام هذه الدرجات، استنادًا لما كّنا قد علمناه 
سابقًا عن مستويات اإلشباع في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي. قابلنا الدرجات التي تِصُف االنتقال بواسطة المركبات 

اآللية، مع مستويات اإلشباع التي تّم الوصول إليها عن طريق النماذج الفردية الخاصة بكّل دولة - في حساٍب انحدارّي - لمعرفة ما إذا 
كانت الدرجات التي تِصف االنتقال بواسطة المركبات اآللية قد تمكنت من توّقع مستويات اإلشباع بصورٍة دقيقة.

بعد ذلك، استخدمنا النموذج االنحدارّي نفسه للتوّصل إلى توقعاٍت لمستويات اإلشباع في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند 
والصين(. إذا كانت الدرجات التي تصف االنتقال بواسطة المركبات اآللية مؤشرًا موثوقًا من حيث الداللة على حركة التنّقل في المستقبل، 

فإّن ما وجدناه هو أّن دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين( التي تّمت دراستها ستصل إلى معّدالت إشباٍع أدنى من 
تلك التي بلغتها الدول ذات االقتصادات المتطورة اليوم. مثاًل، توقََّع النموذج أّن كاّلً من الصين والهند ستتراوح معّدالت اإلشباع فيهما بين 
7,000 و8,000 كلم/المركبة/الفرد على مؤشر VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة(، وهو رقٌم أعلى من الذي أحرزته 

اليابان )6,400 كلم/المركبة/الفرد(، ولكنه أدنى مما أحرزته ألمانيا )9,700 كلم/المركبة/الفرد(. وُيَتَوقَُّع أن يكون مستوى اإلشباع بالنسبة 
لروسيا أعلى بقليٍل من ألمانيا )10,200 كلم/المركبة/الفرد(، بينما ُيَتَوقَّع أن تصل البرازيل إلى مستوى إشباٍع يبلغ 11,300 كلم/المركبة/

 .S.2 الفرد، متفوقًة على أستراليا )10,800(، ولكن أدنى بكثيٍر من الواليات المتحدة )16,300(. راِجع الشكل

xi



الشكل .S.2 الدرجات المتعلقة باالنتقال بواسطة المركبات اآللية وتوقعات مستويات اإلشباع في عملية التنّقل على المدى الطويل
المصدر: ورشة عمل المشروع )راِجع الفصل السادس(.

مالحظة: جرى تدوير األرقام إلى أقرب مئة.
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)Automobility Score ”AS“( الدرجة التي َتِصُف االنتقال بواسطة المركبات اآللية

الواليات المتحدة
مستوى اإلشباع = 16,300 كلم

الدرجة المتعلقة باالنتقال بواسطة المركبات 
)AS( = 0.87 اآللية
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البرازيل
مستوى اإلشباع = 11,300 كلم

الدرجة المتعلقة باالنتقال بواسطة المركبات 
)AS(= 0.23 اآللية

روسيا
مستوى اإلشباع = 10,200 كلم 

الدرجة المتعلقة باالنتقال بواسطة المركبات 
)AS(= 0.03 اآللية

ألمانيا 
مستوى اإلشباع = 9,700 كلم

الدرجة المتعلقة باالنتقال بواسطة المركبات 
 )AS(= -0.26 اآللية

الصين 
مستوى اإلشباع = 7,800 كلم

الدرجة المتعلقة باالنتقال بواسطة المركبات 
 )AS(= -0.35 اآللية

الهند
مستوى اإلشباع = 7,000 كلم

الدرجة المتعلقة باالنتقال بواسطة المركبات 
 )AS(= -0.49 اآللية

أستراليا
مستوى اإلشباع = 10,800 كلم 

الدرجة المتعلقة باالنتقال بواسطة المركبات 
 )AS(= 0.46 اآللية

اليابان
مستوى اإلشباع = 6,400 

الدرجة المتعلقة باالنتقال بواسطة المركبات 
 )AS(= -0.51 اآللية

)الحسابات مبنيٌة على الِقَيم المستحصلة لدول منّظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي(
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الّتِبعات والمالحظات

نستخرج من هذا الجهد ثالث تِبعاٍت على مستوى السياسات، وننّبه إلى بعض األمور، كما نقّدم أفكارًا ألبحاٍث مستقبلية:

ر. معظم العمل الُمَنفَّذ في مجال التوقعات حول عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية على المدى  ‹  أواًل، الّدخل ليس العامل المقرِّ
الطويل اعتبر أّن مستوى الّدخل هو المتغّير الرئيسّي أو الوحيد. يوجد بالطبع ترابٌط قويُّ بين نمّو الّدخل والنمّو في استخدام المركبات 
)للفرد والمجموع(، ولكّن مستويات الّدخل ليست كافيًة وحدها لتوقُّع الطلب على التنّقل. لهذا السبب، أصدرنا توقعًا على مدى واسٍع من 

مستويات اإلشباع في الدول األربع النامية.

‹  ثانيًا، يظهر أّن هذا العمل يثبت نظريتنا القائلة بأّن النمّو االقتصادّي مفيٌد جدّا لفهم التغّيرات في الطلب على االنتقال بواسطة المركبات 
اآللية مع مرور الزمن، ولكّنه ال يفيد كثيرًا لفهم التفاوت في الطلب بين الدول. ومن أجل فهم الفروقات بين الدول بشكٍل أكمل، نحتاج 

إلدخال عوامل أخرى. إّن االّتكال على الّدخل بشكٍل حصريٍّ عند عقد المقارنات بين الدول يحمل قوًة تفسيريًة أدنى من تلك التي 
تتضمنها منهجيٌة تأخذ بعين االعتبار عوامل إضافية.

‹  ثالثًا، عّرف الخبراء عاِمَلْي التوّزع المكانّي والبنية التحتية المخصصة للسيارات على أنهما األهم من بين العوامل التسعة التي جرت 
دراستها. يشير هذا األمر إلى أّن صانعي السياسات بوسعهم التحّكم ببعض عناصر الطلب على التنّقل إن هم رغبوا في ذلك. بالرغم من 
أّن االرتفاع في نسبة الّدخل يشّجع على القيادة، فإّن ذلك يمكن إبطال تأثيره بواسطة إجراءاٍت أخرى قد تفرضها السياسات، السيما في 

الدول النامية التي ما زالت أنماط التوّزع المكانّي فيها والبنية التحتية َقيد اإلنشاء، وبالتالي فإّن احتماالت إخماد الطلب على القيادة ماثلة. 
نما المقصود هو أّن صانعي السياسات  هذا االقتراح ال ُيقَصُد منه التقليل من شأن العوامل ذات المنشأ الخارجّي مثل أسعار النفط، واإ

يملكون بعض المجال للتحرك في هذه المنطقة.

هذه النتائج ترافقها بالطبع، تحذيراٌت هامة. لقد أجرينا توقعاٍت حول الوضع في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين( 
لعشراٍت من األعوام القادمة، وهذه التوقعات يمكن أن يتبّين أنها خاطئة. أّما العوامل األخرى التي لم يكن لها دوٌر ُيذكر، أو لم يكن لها دوٌر 
على اإلطالق في التطور الحاصل في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي فقد تكون ذات أهميٍة محوريٍة في دول مجموعة 

BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، إذ قد تلعب تكنولوجيا المعلومات أو االعتبارات البيئية المستحدثة على سبيل المثال، دورًا كبيرًا 
في مستقبل تطور التنّقل في الدول النامية.

يمكن َبْسط هذا البحث بعّدة طرٍق مفيدة:

‹  يمكننا محاولة تقدير سرعة الوصول إلى مستويات اإلشباع التي جرى توقُّعها. هذا يعني أنه بإمكاننا استعمال تقديرات النمو في معدالت 
إجمالي الناتج المحلّي لالستدالل على السرعة التي ستصل بها كّل دولٍة من دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين( 

َمة لكّل دولٍة على ِحَدة ُتظِهر أن  التي شملتها الدراسة - إلى مستوى اإلشباع المتوقع لها. )المثير لالهتمام هو أّن النماذج الفردية المصمَّ
دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي لم تصل كّلها إلى اإلشباع بعد، علمًا أّن هذه قد تكون إحدى وظائف النماذج.(

‹  يمكننا إجراء تحاليل حساسية للعوامل الموجودة الكتشاف ما إذا كان بوسع نتائج النموذج االنحدارّي أن تكون أكثر دّقة. يمكننا النظر في 
عوامل ودوٍل غير تلك التي درسناها.

‹  يمكننا دراسة ُملكية المركبات أو األشكال األخرى من التنّقل. بإمكان المنهجية الكّمية-النوعية التى جرى تطويرها ألغراض هذا التقرير 
أن تكون مفيدًة في معالجة المسائل المرتبطة بالموضوع، ألنها متأّثرٌة بمزيٍج من العوامل االقتصادية وغيرها على األرجح. 
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شكٌر وعرفان

إّن هذا العمل لم يكن لَيِتّم لوال المساعدة التي قّدمها الكثيرون داخل مؤسسة RAND وخارجها. ساعد الباحثون في المكتب األوروبّي 
لمؤسسة RAND الواقع في كمبريدج في تحضير الحاالت التي ستتم دراستها، وجمعوا البيانات، كما طّوروا نماذج قياسيٍة لُملكية السيارات 
وعدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة )VKT(، وقد اقتضى كلٌّ من هذه األمور التفاتًا شديدًا إلى التفاصيل. بهذا الشأن، َنَوّد شكر 

فالفيا تسانغ )Flavia Tsang(، وغاِفن كوكرين )Gavin Cochrane(، وُهوي لو )Hui Lu(، وجيمس فوكس )James Fox(، وأندرو 
ديلي )Andrew Daly(، وسونيل باتيل )Sunil Patil(. ممن قّدموا المساعدة أيضًا، دنكان آموس )Duncan Amos( - وهو مساعٌد في 

شؤون البحوث كان يعمل في مؤسسة RAND في الواليات المتحدة - إذ قام بجمع البيانات الخاصة بكّل دولة.

شارك خبراٌء من الدول الثماني في ورشة عمٍل كانت نتائجها جزءًا ال يتجزأ من عملية إنتاج التوقعات المعروضة في الفصل السادس. 
إننا ممتّنون للغاية للخبراء التالية أسماؤهم على مشاركاتهم القّيمة: جيفري ِكنوورثي )Jeffrey Kenworthy( من أستراليا؛ لويس أفونسو 
 Antonio Nelson Rodrigues( وأنطونيو نيلسون رودريغيز دا سيلفا ،)Luiz Afonso dos Santos Senna( دوس سانتوس سيّنا
 )Yu Ding( ويو دينغ )Lu Huapu( من البرازيل؛ لو هوابو )Emilio Merino Dominguez( إيميليو ميرينو دومينغيز ،)da Silva
من الصين؛ أوي أ. كوِنرت )Uwe A. Kunert( من ألمانيا؛ توشيوكي ياماموتو )Toshiyuki Yamamoto( من اليابان؛ آشيش ِفرما 
Subhamay Gango-( وسوبهاماي غانغوبادهياي ،)Senathipathi Velmurugan( وسيناثيباثي فلموروغان ،)Ashish Verma(

يغور مولييف  padhyay( من الهند؛ كونستانتين تروفيمنكو )Konstantin Trofimenko(، وييلينا كونتشيفا )Yelena Koncheva(، واإ
)Egor Muleev( من روسيا.

نشكر بشكٍل خاصٍّ ُمراِجَعْينا - كيلي ج. كليفتون )Kelly J. Clifton(، أستاذة الهندسة المدنية والبيئية في جامعة والية بورتالند، وتوماس 
اليت )Thomas Light( وهو عالم اقتصاٍد في مؤسسة RAND - لمالحظاتهما المفيدة جدًا حول المسّودة، والتي أّدت إلى إنتاج تقريٍر 

أفضل. ستيفن و. بوبر )Steven W. Popper( وديبرا كنوبمان )Debra Knopman(، وكالهما في مؤسسة RAND، قّدما أيضًا 
مالحظاٍت قّيمة. في النهاية، نشكر أندريا تاينر )Andrea Tyner( في مؤسسة RAND للدعم اإلدارّي الكفؤ الذي قدمته.
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أهداف الدراسة

كان الطلب على التنّقل في الدول المتطورة يزيد مع التطور االقتصادّي بشكٍل عاّم. واستقّر النمّو التاريخّي المرتفع في تنّقل الرّكاب - 
وتحديدًا، الطلب على التنّقل بواسطة المركبة الشخصية - خالل األعوام األخيرة مشيرًا إلى مستوًى من اإلشباع. لكّن األدلة الحالية تبّين أّن 
هذا اإلشباع يحصل على مستوياٍت تختلف اختالفًا كبيرًا بين دولٍة وأخرى، فالدول ذات الّدخل المرتفع ُتظهر مستويات مكننة مختلفٍة )عدد 
 ،1)VKT per capita المركبات الشخصية/الفرد( كما يتفاوت الطلب بينها على التنّقل بواسطة المركبات )عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد
حتى عندما تتشابه مستويات متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي. هذا يدّل على وجود عوامل أخرى تؤّثر على عملية التنّقل، 

بالرغم من أّن التطور االقتصادّي يبرر جزءًا كبيرًا من النمّو في حركة التنّقل.

طرَحت هذه الدراسة ثالثة أسئلٍة عند بدايتها:

‹  أواًل، ما هي العوامل التي تؤّثر على عملية التنّقل، غير التطور االقتصادّي؟ نجد مسارات تنّقٍل شديدة االختالف بين الدول التي تتشابه 
فيها مستويات الّدخل، وبالتالي، يسعى هذا التساؤل للتعّرف إلى العوامل األخرى الفاعلة.

‹  ثانيًا، كيف يمكننا تقييم تأثير هذه العوامل؟ نحتاج لهذا الغرض أن نفهم متى تؤّثر هذه العوامل على عملية التنّقل وآلية هذا التأثير.

‹  ثالثًا، ما الذي سيحصل لعملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية في الدول النامية إذا كان لهذه العوامل نفس التأثير الذي كان لها في الدول 
المتطورة؟ بعبارٍة أخرى: أيمكننا توقُُّع ما إذا كان حجم القيادة التي سيقوم بها سكان الصين - مع ارتفاع مستوى الدّخل لديهم - مساويًا 

لحجم القيادة في الواليات المتحدة، أم أنه سيكون صغيرًا كما هي عليه الحال في اليابان؟2

هذه أسئلٌة واسعة النطاق، وألغراٍض عملية، اضطررنا لتقييد الدراسة بطريقتين. أواًل، بصورٍة مثالية، كنا نَوّد أن نكون متمكنين من البحث 
في كّل أنماط التنّقل: القيادة والنقل العاّم واألنماط غيرالمزودة بمحرك. ولكن بسبب صعوبة العثور على بياناٍت قابلٍة للمقارنة بين الدول لكّل 

أنماط التنّقل، َتحّتم علينا أن نكون واقعيين، وانتهى بنا األمر بالتركيز على القيادة. إّن هذه المقاربة هي بالطبع مقاربٌة غير شاملة، ولكن 
ما زالت هناك أسباٌب مهمٌة لتقييم وضع االنتقال بواسطة المركبة الشخصية. وبالرغم من وجود فروقاٍت بين الدول المتطورة، فإن االنتقال 
بواسطة المركبة الشخصية ما زال النمط المسيطر في التنّقل، وبهذا النمط يتّم قطع عدد كيلومتراٍت أكبر مما تقطعه وسائل النقل العاّمة أو 

غير المزودة بمحرك. إضافًة إلى ذلك، فإّن االختالفات الكبيرة في حجم االنتقال الذي يمارسه الفرد بواسطة المركبة الشخصية في الدول 
المتطورة يخبرنا الكثير عن االختالف الموجود في سلوكيات التنّقل بشكٍل عاّم.

ثانيًا، كنا نَوّد أن نتمّكن من توقُّع نتيجتين حول عملية التنّقل في الدول النامية: سرعة ازدياد نسبة القيادة، وكم تصبح نسبة القيادة في النهاية 
)مستوى اإلشباع الذي سنعّرفه الحقًا(. لكن، بسبب محدودية البيانات المتوّفرة، تمكّنا فقط من التعاطي مع مسألة مستوى اإلشباع. بعبارٍة 

أخرى، من أجل اإلجابة على السؤال المطروح أعاله حول كمية القيادة التي سيمارسها الصينيون، بإمكاننا تقدير حجم القيادة التي سيقومون 
بها في نهاية المطاف، ولكننا ال نستطيع معرفة متى سيحدث هذا األمر.

لإلجابة على هذه األسئلة المتعلقة بعملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية، طّورنا منهجيًة مخَتَلَطًة تدمج ثالثة عناصر: معلوماٌت كمّيٌة 
ونوعيٌة ألربع دراسات حالٍة حول دوٍل نامية، وآراء الخبراء، ونماذج للطلب المستقبلّي على التنّقل. تحّدد الفصول التالية مالمح هذه 

المنهجية وتستخدم المعلومات التي ُجمعت الستخراج توّقعاٍت لمستويات اإلشباع في الطلب على التنّقل في الدول النامية.

1   نظرًا النتشار استخدام مؤشر VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة(، بداًل من مؤشر VMT )عدد األميال المقطوعة بالمركبة الواحدة( - وهو 

المؤشر الذي يسود استخدامه في الواليات المتحدة - يستخدم هذا التقرير مؤشر VKT بشكٍل حصرّي.
2   في هذا التقرير، نستخدم عبارة “توقُّع” لإلشارة إلى المنهجيات التي استخدمناها في تقدير الِقَيم المستقبلية، ولإلشارة إلى هذه الِقَيم الُمَتَوقَّعة نفسها. عبارات “التنبؤ” 

و“االستشراف” تحمل داللًة أدّق مما يمكننا أن نّدعَي الوصول إليه. 
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تنظيم التقرير

إضافًة إلى هذه المقدمة، يحتوي التقرير على سبعة فصول. يستكشف الفصل الثاني فكرة المسارات التطورية لعملية التنّقل وما إذا كان 
بوسع هذا التطور أن ُينِتج تصورًا حول حدوث تطوٍر يماثله في الدول النامية الكبيرة، والكيفية التي يمكن أن يحصل بموجبها هذا التطور 

في هذه الدول. يقّدم الفصل نفسه أيضًا تعريفاٍت لمفاهيمنا التحليلية الرئيسية. يقّدم الفصل الثالث المنهجية المعتمدة ومصادر البيانات 
المستخَدمة. ويعرض الفصل الرابع مقّدمًة موجزًة  حول تطور عملية التنّقل في أربع دوٍل متطورة. يوّفر الفصل الخامس المعلومات 

األساسية عن كّل عامٍل من العوامل التي نظّن أنها تؤّثر على عملية التنّقل. يعرض الفصل السادس تحليلنا لهذه العوامل ويشرح كيف يمكن 
لنتائج هذا التحليل أن تتوّقع التنّقل المستقبلّي في أربع دول نامية. يقّدم الفصل السابع النتائج التي وصلنا إليها. أضفنا أيضًا أربعة مالحق: 

الملحق A، والملحق B، والملحق C، والملحق D، وفيها شرٌح للطريقة التي قمنا فيها بتقدير المعايير لنموذجنا.
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يستكشف هذا الفصل مفاهيم وتعريفات التنّقل واالنتقال بواسطة المركبات اآللية، والمسارات التطورية، 
ومستويات اإلشباع، وعملية المكننة. نناقش هنا أيضًا االفتراضات التي وضعناها حول المؤّثرات على عملية 

االنتقال بواسطة المركبات اآللية.

الفصل الثاني
المسارات التطورية لعملية التنّقل
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نعّرف التنّقل بأنه القدرة على االنتقال من موقٍع إلى آخر. وبالرغم من أّن المزيد من التنّقل ال يرتبط دومًا بارتفاع مستوى المعيشة أو 
النتائج اإليجابية، إاّل أننا نفترض أّن عملية التنّقل هي أمٌر مرغوٌب بشكٍل عاّم. يتنّقل الناس لقضاء حاجاٍت مهمٍة مثل الوظائف، والتفاعل 

االجتماعّي، وحضور المناسبات الدينية، وتلّقي العناية الطبية1.

يفي الناس بحاجاتهم التي تستلزم التنّقل عن طريق الوسائل المتوّفرة لديهم. هذه الوسائل تقوم، بدورها، بعملية تشكيٍل للتجّمعات البشرية 
المستقرة. كانت المدن، أو األحياء التي في داخل المدن، ُتبنى بشكٍل يتناسب مع الحاجة إلى التنّقل بواسطة المشي على األقدام أو ركوب 

الخيل - في الزمن الذي لم تكن فيه وسائل النقل المزودة بمحرك )المكننة( معروفًة بعد - وأّدى ذلك إلى إيجاد تجمعاٍت حضريٍة متراّصٍة. 
عندما أصبح النقل عبر السكك الحديدية متوّفرًا، سمح هذا األمر بالسفر بسرعٍة أكبر بين المدن، وبتوسيع رقعة المدن نفسها. وحينما أصبح 

سعر المركبة الشخصية متاحًا للشراء ودخلت السوق االستهالكّي منذ أكثر من قرٍن مضى، سمح هذا األمر بحصول توّزٍع مكانيٍّ أوسع، 
إضافًة إلى حرية األشخاص بأن يقطعوا مسافاٍت أطول تبعًا لبرنامجهم الخاص.

يشير مفهوم المسار التطورّي إلى أّن الطريقة التي يحقق الناس بها حاجتهم من التنّقل تتغّير مع الزمن. وبصرف النظر عن مستويات 
الّدخل، شهدت معظم الدول تغّيراٍت في عملية التنّقل، ونتيجًة لذلك، توجد عدة وسائل للنقل - المزودة بمحرك )المكننة( وغير المزودة 

بمحرك، وعامٌة وخاصة - جنبًا إلى جنب، ويستخدم الناس منها ما يوافق حاجات التنّقل لديهم بأفضل صورة، وما يتناسب مع إمكاناتهم 
الماّدية.

نعّرف المسار التطورّي لعملية التنّقل بأنه عبارٌة عن سلسلٍة من التغييرات الحاصلة خالل فتراٍت طويلٍة من الزمن في الطرق التي 
يستخدمها الناس للتنّقل، أو في حجم التنّقل باستخدام الوسائل المختلفة. وعلى سبيل المثال، قد تصل إحدى الدول إلى مرحلة ُملكية المركبات 

الشخصية بسرعة، وتحقق بالتالي معّدالت قيادٍة عاليٍة عندما يرتفع مستوى الّدخل ويصبح بإمكان عدٍد كبيٍر من العائالت اقتناء المركبات. 
وقد تكون حركة النمّو في االنتقال بواسطة المركبات اآللية أكثر تدّرجًا في دولٍة أخرى، بحيث تتّم خالل عشرات السنين. وفي دولٍة ثالثٍة 

قد تكون حركة النمو أكثر بطئًا في اعتماد المركبات الشخصية ألّن وسائل النقل الموجودة كافية للنهوض بحاجات التنّقل، أو ألّن السياسات 
المعمول بها تحّد من شراء المركبات أو التنّقل بواسطتها. ومع الزمن، تؤّثر هذه التغييرات في عملية التنّقل على أنماط االستيطان 

والتمدين، كما تؤّثر على رفاهية العائالت )إذا كانت المركبات غالية الثمن ولكنها ضرورية، قد يبتاع بعض الناس مركباٍت ويخّصصوا 
مااًل أقّل لإلنفاق على الحاجات األخرى(، والتلوث واألشكال األخرى من اإلنبعاثات التي تؤّثر على البيئة المحلية والعالمية، وأخيرًا، الموت 

)حوادث االصطدام هي سبٌب رئيسيٌّ للوفيات في العديد من الدول(. في هذا البحث، صببنا االهتمام على تطور عملية التنّقل في القرن 
الماضي، أي منذ دخول المركبات اآللية حّيز االستخدام.

نجد إثباتاٍت على أّن عملية التنّقل تتطور بشكٍل مختلٍف بين الدول، عن طريق مقارنة المؤشرات التي تقيس مظاهر التنّقل المختلفة، مثل 
ُملكية المركبات واستخدام وسائل النقل العامة. أضف إلى ذلك أّن عملية التنّقل تستمر بالتطور، فحتى في الدول التي نتوقع أن نجد فيها 

نوعًا من أنواع اإلشباع، يستمر التطور بالحصول. تطوُّر عملية التنّقل ليس مسيرًة ُمَتَوقََّعة المراحل نحو نقطة إشباٍع محتومة. في الحقيقة، 
تتّم هذه العملية في سياق تغييراٍت كثيرٍة ذات منشٍأ ال يتعلق بها، مثل سياسات التنّقل وتطور البنية التحتية، والسلوكيات، والتكاليف، 

والتكنولوجيا.

1   هناك نقاٌش مستمٌر حول ما إن كان ينبغي أن يكون هدف نظام المواصالت هو سهولة المنال، بمقابل التنّقل. ويعني التركيز على سهولة المنال أن يصبح بإمكان 

الناس القيام بما يحتاجونه دونما حاجٍة للكثير من التنّقل. والمقصود من ذلك أّن األحياء السكنية تصبح محتويًة على محالٍت تجاريٍة ومكاتب وسوى ذلك من 
الخدمات، بحيث يصبح من الممكن سّد العديد من الحاجات عن طريق التنّقل لمسافاٍت أقصر، السيما مشيًا على األقدام أو بواسطة الدراجة الهوائية. بالرغم من 

أّن هذا الجدال مهّم، إاّل أنه خارج نطاق هذه الدراسة.

ما المقصود بعبارة “المسار التطورّي لعملية التنّقل”؟
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كان أحد أهداف هذا البحث الوصول إلى فهٍم أفضل للعوامل التي تشّكل أرضية التباينات في الطريقة التي تطورت عملية التنّقل تبعًا لها. 
يشرح الفصل الثالث بتفصيٍل أكبر لماذا اخترنا هذه العوامل بالذات. يترّكز اهتمامنا في هذا التقرير على عملية االنتقال بواسطة المركبات 
اآللية بشكٍل رئيسّي، أي التنّقل الذي توّفره المركبات الشخصية2. نستخدم عبارة )automobility( “االنتقال بواسطة المركبات اآللية” 
بمعنًى واسع، بينما نستخدم عبارة )motorization( المكننة أي استعمال مركبة شخصية ذات محرك للداللة تحديدًا، على ُملكية مركبٍة 

شخصية.

يشغل االنتقال بواسطة المركبات الشخصية الشطر األكبر من عملية التنّقل في معظم الدول المتطورة، كما أّن له نتائج سلبيًة هامة )مثل 
التلوث وازدحام الطرقات(. إضافًة إلى ذلك، كانت البيانات الضرورية لقياس أشكاٍل أخرى من التنّقل بشكٍل سليم على امتداد عدٍد من الدول 

محدودة، ألسباٍب تّمت مناقشتها في الفصل الثالث. وبالتالي، رّكزنا في بحثنا على شرح استخدام المركبات الشخصية.

 Dargay and يمّثل التطور االقتصادي المساهَم الرئيسّي في إحالل مستوياٍت عاليٍة من االنتقال بواسطة المركبات اآللية )دارغي وغيتلي
Gately،       (. من الصعب الوصول إلى نسٍب عاليٍة من التنّقل بدون امتالك واستخدام مركبٍة شخصية، وقد تبّين من المقارنات التي 
أجريناها مع الوقت بين الدول وداخل الدول نفسها، أّن االنتقال بواسطة المركبات اآللية يترافق مع النمو االقتصادّي. وبالرغم من غياب 
أبحاٍث ذات نتائج قاطعٍة حول العالقة السببية بين التطور االقتصادّي وعدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة VKT، فإّن البيانات 

جمالي الناتج  تشير إلى أن ثمة عالقٌة مؤكدة. ُيظِهر الشكل 2.1 العالقة بين مؤشر VKT per capita )عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد( واإ
المحلّي لخمٍس وعشرين دولًة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي. )الدول األربع الُمشاُر إليها هي تلك التي اختيرت لدراسة 

الحالة في هذا البحث، للحصول على مزيٍد من المعلومات عن اختيار هذه الدول راجع الفصل الثالث(.

2  في هذا التقرير، نستخدم عبارة المركبة الشخصية لإلشارة إلى السيارات التي تخضع للُملكية الخاصة والشاحنات الخفيفة التي تُقاد ألغراض المنفعة الشخصية. 
هذه العبارة التشمل، إجمااًل، الدراجات النارية أو الهوائية. يمكن لمركبة نقل الركاب أن تكون مركبًة أكبر حجمًا تحمل رّكابًا يدفعون أجرًة مقابل نقلهم )مثل 

الحافالت أو الشاحنات المستخدمة لنقل مجموعٍة ثابتٍة من الناس(؛ بالتالي، ُيعَتَبر هذا نمٌط على ِحَدة.

ما الذي يؤّثر على عملية التنّقل؟ 

1999
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الشكل 2.1 عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة ومتوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي الثنتين وعشرين دولًة، 2008-1963 
المصادر: البيانات الخاصة بمؤشرVKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة( والمعلومات السكانية مأخوذٌة من المصادر الوطنية الخاصة بكّل 

دولٍة من الدول األربع التي شملتها الدراسة )راجع الملحق A للتفاصيل(. للدول الثمانية عشرة المتبقية، ُأِخذت البيانات من مكتب البنى التحتية والمواصالت 
،)Bolt and van Zanden( أّما البيانات المتعلقة بإجمالّي الناتج المحلّي فمأخوذٌة من بولت وفان زاندن .         ،BITRE واالقتصاد اإلقليمّي األسترالّي 

.2013
مالحظة: الشرخ الظاهر في الخط البيانّي الخاّص باليابان يشير إلى بداية احتساب “الشاحنات الُمَعدَّة لالستخدام الخاص” ضمن مؤشر VKT )عدد الكيلومترات 

المقطوعة بالمركبة الواحدة( منذ عام 1987.

)V
KT

 p
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عدد

)GDP per capita( متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي
)       Geary-Khamis dollars 1990 دوالرات جيري-خميس(

مع ذلك، حتى في الدول المتطورة التي يتشابه فيها إجمالي الناتج المحلّي للفرد، نجد اختالفاٍت كبيرًة في عملية االنتقال بواسطة 
المركبات اآللية. وكما ُيظِهر الشكل 2.1، تتحرك كل الخطوط نحو األعلى مائلًة إلى اليمين، ما يدّل على أّن مؤشر VKT )عدد 

الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة( ينمو بنمّو إجمالي الناتج المحلّي. ومع ذلك، يوجد تشابٌه ولكن ال يوجد تطابق. مثاًل، عند 
النقطة التي يقارب فيها إجمالي الناتج المحلّي للفرد 20,000 دوالٍر أميركّي3، يصبح عدد الكيلومترات التي يقطعها اليابانيون نصف 

ما يقطعه األميركيون. ويدّل ذلك بشكٍل واضح على أّن عامل إجمالي الناتج المحلّي على أهميته، تشاركه عوامل أخرى مشاركًة 
أساسيًة في خلق الفروقات في عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية. يسعى هذا المشروع إلى التعريف بهذه العوامل وفهم تأثيرها.

3  راجع الفصل الثالث لالّطالع على النقاش حول بيانات متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي.

2012b

أستراليا

ألمانيا

الواليات المتحدة

اليابان

1990
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يقترح الشكل 2.1 مفهوَمين هامَّين في عملية التفكير بتطور حركة االنتقال بواسطة المركبات اآللية: سرعة النمّو ومستوى اإلشباع. سرعة 
النمّو هي معّدل التغيير في المستوى السنوّي لمؤشر VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة(. تدّل على ذلك درجة انحدار 

الخط البيانّي: كلما زادت حّدة االنحدار، كانت تلك إشارٌة إلى نموٍّ أسرع.

مستوى اإلشباع هو عدد الكيلومترات التي تقطعها المركبة للفرد، وهو الرقم الذي ال نتوقع حصول أّي زيادٍة في معّدالت القيادة بعد 
ن زاد الّدخل. وكما ُيظِهر الشكل 2.1، يّتخذ الخّط البيانّي الخاّص بكّل دولٍة شكاًل يجري وصفه عادًة بمنحنى سيني  الوصول إليه، حتى واإ

)S-curve(. وفي حالتنا، يعني هذا األمر أّن عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية تزيد ببطٍء عند مستويات الّدخل األدنى، ثم ترتفع 
بشكٍل أسرع مع ارتفاع الّدخل، وفي النهاية تتباطأ، ثم يتسّطح الخّط البيانّي دااّلً على االستقرار، بداًل من االستمرار في الصعود. هذا النمط 

.)S-curve( ليس غير اعتيادّي، فمعدالت استخدام التكنولوجيات الحديثة غالبًا ما تتبع نفس الُمنحنى السيني

ما أهمية مستوى اإلشباع؟ نحن على قناعٍة بأّن مستوى اإلشباع يمكن أن يؤّدَي إلى العديد من التغييرات الهاّمة في سياسات المواصالت، 
فهو يدّل، أواًل، على إمكانية نقل التركيز على البنية التحتية للمواصالت في صناعة السياسات، من التوسيع إلى الصيانة، ال سيما بالنظر 

إلى أّن النمّو السكانّي في الكثير من الدول قد بدأ باالستقرار أيضًا. إّن دولًة فيها بنيٌة تحتيٌة كافيٌة للطرقات وعدد سكاٍن مستقرٍّ نسبيًا 
بوسعها نقل التركيز نحو الصيانة والتجديد بداًل من توسيع طاقة االستيعاب، أو ربما تحويل التركيز إلى النقل المخصص للشحن بداًل من 

نقل الرّكاب. ثانيًا، نظرًا ألّن اإلشباع يحصل عند الوصول إلى معّدالٍت عاليٍة من الّدخل، فهذا يعني أّن حاجات معظم الناس من التنّقل قد 
تّم تحقيقها. هذا الُمقَتضى يشير إلى النتيجة نفسها، وهي أّن نظام المواصالت يمكنه تحويل التركيز من التوّسع إلى الصيانة، ولكنه يشير 

أيضًا بشكٍل أَعّم إلى أّن اعتباراٍت أخرى في مجال السياسات العامة يمكنها أن تتقّدم على المواصالت من حيث األولوية. وأخيرًا، ال يعني 
الوصول إلى اإلشباع في القيادة بالضرورة أّن الطلب على كّل أشكال المواصالت قد وصل إلى مستوى اإلشباع، بل ربما يعني أّن الناس 

قد بدأوا بسّد بعض حاجاتهم التنقلية بواسطة وسائل النقل العام أو المشترك، أو استخدام الوسائل غير المزودة بمحرك، وفي هذه الحالة، 
يمكن نقل الموارد لدعم البنى التحتية التي تخدم هذه األشكال األخرى.

يرتكز عملنا على فرضيتين مهمتين عن اإلشباع. تقول الفرضية األولى أّن حركة االنتقال بواسطة المركبات اآللية ال بّد لها من الوصول 
إلى نقطة إشباٍع ما بشكٍل طبيعّي. معنى هذا أّن عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد )VKT per capita( لن يستمر في التصاعد إلى ما ال 
نهاية، حتى لو استمر االقتصاد بالنمّو. هذه المسألة سبق أن نوقشت في الدراسات الخاصة بالنقل، وحتى وقٍت غير بعيد، شهدت معظم 
الدول تصاعدًا ثابتًا في مؤشر VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة( على امتداد فتراٍت زمنيٍة طويلة، ولكّن العديد من 

األبحاث الصادرة حديثًا أّكدت أّن فترة تصاعد النمّو الطويلة األمد هذه أوشكت على النهاية )راجع على سبيل المثال ميالرد- بول وشيبر 
.)        ،Goodwin وغودوين        ،Millard-Ball and Schipper

أّما الفرضية الثانية فهي أّن التغّيرات في إجمالي الناتج المحلّي )أو تناوب فترات النمّو والركود( تؤّثر بشكٍل أّوليٍّ على سرعة تطور عملية 
االنتقال بواسطة المركبات اآللية، بينما تحتفظ العوامل األخرى غير االقتصادية بالتأثير األكبر على مستوى اإلشباع. على سبيل المثال، 
شهدت اليابان نموًا اقتصاديًا سريعًا منذ ستينيات القرن الماضي، ولكّن معدالت االنتقال بواسطة المركبات اآللية فيها متدنية. برأينا، إّن 

تأثير النمّو السريع في إجمالي الناتج المحلّي قد ُكِبح بواسطة عوامل أخرى، مثل استغالل األراضي. وبالتالي، فإّن النمّو في إجمالي الناتج 
المحلّي له تأثيٌر داعٌم - ال تأثيٌر مباشٌر - على مستويات اإلشباع في المدى الطويل في عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية. )قد تؤّثر 

عوامل أخرى على سرعة نمّو عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية، فنحن ال نّدعي أّن النمّو في مستوى إجمالي الناتج المحلّي هو 
العامل المساهم الوحيد(. تركَّز اهتمامنا في هذا المشروع على اكتشاف العوامل اإلضافية التي تؤّدي إلى تشكيل مستويات اإلشباع هذه.

ما هو مستوى اإلشباع؟

2011 2012 
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 ،VKT per capita تفيد نظريتنا بأّن العوامل التي تؤّثر على عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية - التي عّرفناها عن طريق مؤشر
)عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد(ـ َيظَهر مفعولها بأشّد ُصَوِره عندما تبلغ معّدالت الّدخل مستوى يصبح عنده اقتناء المركبات الشخصية 

متاحًا لشرائح كبيرٍة من السكان. وبعد مراقبة االتجاهات في الدول المتطورة، قمنا بتعريف الفترة ذات الصلة بدراستنا، وحددنا أنها تبدأ 
خالل العقد الزمنّي الذي بلغ فيه متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلّي قيمة 5,000 دوالٍر أميركي، وتنتهي في العقد الزمنّي الذي 

يبلغ فيه هذا المؤشر قيمة 20,000 دوالٍر أميركي. ونشير إلى هذه الفترة باسم فترة المكننة الخاصة بدولٍة ما. وبناًء على هذا التعريف، 
تستغرق فترة المكننة المدة التي يستغرقها متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلّي لينمَو من 5,000 دوالٍر أميركي إلى 20,000 

دوالٍر أميركي؛ قد تمتّد هذه الفترة بضعة عقوٍد فقط، وقد تصل إلى 70 عامًا. وبالرغم من أّن بعض األشخاص قد يمتلكون مركباٍت عندما 
يكون متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلّي أقّل من 5,000 دوالٍر أميركي، وقد يستمر آخرون بشراء المركبات حتى بعد بلوغه 
قيمة 20,000 دوالٍر أميركي، ويمكننا اعتبار أّن هذه الفترة هي التي تمّثل أشّد انحداٍر في المنحنى السيني )S-curve(. الفترة التي تسبق 
االنحدار الشديد هي الفترة التي يكون فيها امتالك المركبات محصورًا باألشخاص األكثر ثراًء؛ أّما الفترة التي تلي، فهي الفترة التي يصبح 
فيها امتالك المركبات اآللية أمرًا شائعًا. إذًا، تحدد فترة المكننة بشكٍل ُمجمٍل بطول الفترة الزمنية التي ينتقل فيها وضع المركبات الشخصية 

Dar- رمن سلعٍة ترٍف إلى سلعة متوّفرٍة للجميع. تدعم هذا التعريف دراساٌت أخرى أجِريت في هذا المجال )مثل: دارغي، غيتلي، وسوم
gay,Gately, and Sommer،       (. ُيناقش اختيار فترات المكننة بتفصيٍل أكبر في الفصل الثالث.

نمّيز هنا بين فترة المكننة والنقطة التي ُيَتَوقَّع عندها بلوغ مستوى اإلشباع. اقتضت المنهجية التي طورناها لهذا المشروع إيجاد أرضيٍة 
للمقارنة بين الدول المتطورة والدول النامية، فكانت األرضية هذه هي فترة المكننة. ولكّن كاّلً من ُملكية المركبات وعدد الكيلومترات 

المقطوعة قد يستمر في االرتفاع بعد وصول معّدالت الّدخل إلى 20,000 دوالٍر أميركي للفرد. يستغرق الوصول إلى اإلشباع في عملية 
نما نقول أّن المستوى  االنتقال بواسطة المركبات اآللية وقتًا طوياًل. لسنا نحاول هنا تقدير مستوى الّدخل الذي يحصل عنده اإلشباع، واإ

المذكور آنفًا يتغّير بتغيُّر مستوى اإلشباع بين دولٍة وأخرى.

وعلى نحٍو مماثل، ال نحاول تقدير سرعة تطور عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية. كما يتبّين من َمْيِل الخّط البيانّي الخاص بكّل دولٍة 
في الشكل 2.1، فإّن السرعة تختلف بشكٍل كبيٍر بين دولٍة وأخرى. وقد َتَوّضَح لنا هذا األمر أثناء عملنا على تصميم النماذج، ما اقتضى 

استخالص عدة ترجيحاٍت من أجل مالءمة النموذج مع البيانات. سيتطلب تنفيذ عمٍل من هذا النوع للبرازيل وروسيا والهند والصين - أي 
دول مجموعة BRIC  )البرازيل وروسيا والهند والصين( - إجراء تقديراٍت تفصيليٍة لنمّو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلّي 
في المستقبل، وتجربة أنواٍع مختلفٍة من المنحنيات لتحديد الفرضيات األصوب التي َتِصف العالقة بين النمّو االقتصادّي والنمّو في مؤشر 

VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة(، علمًا أن هذا النوع من الترجيحات والتجارب يقع خارج نطاق المشروع الحالّي.

ما المقصود بفترة المكننة )motorization( أي استعمال مركبة شخصية ذات محرك؟

2007
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خالل القرن الماضي، انتقل وضع المركبات الشخصية في الدول المتطورة من سلعة ترٍف إلى سلعٍة مألوفة. وتزاَمَن هذا األمر مع عدٍد من 
االتجاهات: االرتفاع في المداخيل الشخصية، والزيادة في اإلنتاج الصناعّي، وزيادة عدد النساء في القوى العاملة.

يسعى هذا البحث لفهم كيف يمكن أن تساعد هذه االستبصارات المتعلقة بإجمالي الناتج المحلّي وغيره من العوامل الُمشاِركة، في توقُّع كيفية 
تطور عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية في الدول النامية. من جهة التطور االقتصادّي، تنتهج الدول النامية حتى اآلن نفس القاعدة 

العامة التي انتهجتها الدول المتطورة: تزداد نسبة االنتقال بواسطة المركبات اآللية مع نمّو الّدخل. لهذا السبب، كانت فرضيتنا في هذا 
المشروع تنّص على وجود عوامل أخرى ستشارك في عملية تشكيل مستويات اإلشباع في الدول النامية في المدى الطويل بصورٍة تماثل 

الدول المتطورة، مع مالحظة أّن أهمية بعض العوامل قد تختلف بين دولٍة وأخرى.

قد يثبت بالطبع، أّن األمر ليس كذلك، فالدول النامية تتطور اليوم في ظّل ظروٍف تختلف تمامًا عن تلك التي كانت سائدًة خالل القرن 
العشرين. بدأ األميركيون بتصنيع السيارات وشرائها بأعداٍد كبيرٍة في حقبٍة لم تكن أسعار الوقود فيها منخفضًة فحْسب، بل كانت أيضًا 

مستقرة. أّما اليوم فقد غدت أسعار النفط العالمية )التي تتحّكم بأسعار الوقود( مرتفعًة وغير مستقرة. إضافًة إلى ذلك، قد تلعب أنواٌع جديدٌة 
من المؤّثرات دورًا في عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية. فالتغّير المناخّي وانبعاثات غازات الدفيئة )GHG( - التي أصبحت من 

الهموم العالمية في هذه األيام - لم تكن حتى في األفق بوصفها شؤونًا حساسًة في خمسينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت فيها 
العديد من الدول األخرى النمّو األعلى في الطلب على المركبات اآللية. من ناحيٍة أخرى، فإّن التكنولوجيات على غرار اإلنترنت والهواتف 

الذكية، التي ما زال استخدامها يتصاعد عبر العالم، قد تجلب تغييراٍت ال يمكن التنبؤ بها حتى اآلن في أنماط االنتقال بواسطة المركبات 
اآللية. ومع هذا، نحن نؤمن أّنه حتى التأثيرات الجديدة هذه سيتّم تلطيفها عن طريق العوامل التي ساهمت في تشكيل عملية االنتقال بواسطة 

المركبات اآللية في الدول التي أصبحت متطورة.

هل بوسعنا استخدام المعلومات الخاصة بالدول المتطورة لتوقُّع ما إذا كانت الصين، على سبيل المثال، ستتبع المسار األميركّي أم اليابانّي؟ 
في الفصول القادمة، نستكشف العوامل - سوى عامل النمّو االقتصادّي - التي ساهمت في تشكيل عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية، 

ونبني منهجيًة لتحديدها.

ما الذي يمكننا استفادته من عملية التطور الماضية الستخدامه في دراسة الدول النامية؟
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة

احتوى هذا المشروع على أربع مهماٍت واسعة النطاق، وأحيانًا متداخلة:

‹  أواًل، اخترنا مؤشرًا للتنّقل: عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد )VKT per capita(. وصلنا إلى هذا القرار بناًء 
على توّفر مصادر البيانات. قررنا أيضًا، أن يكون متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي هو مؤشر 

النمو االقتصادّي.

‹  ثانيًا، حددنا ثماني دوٍل لتكون محاّلً للدراسة. أربٌع منها دوٌل متطورٌة تمّثل مساراٍت تطوريٍة مختلفٍة في عملية 
التنّقل، وهي أستراليا، وألمانيا، واليابان، والواليات المتحدة. أّما الدول األربع المتبقية فهي دوٌل ناميٌة كبيرٌة: 

.BRIC البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، أي ما ُيَسمى بدول مجموعة

‹  ثالثًا، اخترنا العوامل التي بدا أنها تؤّثر على المسارات التطورية في الدول المتقدمة، بما يتجاوز التطور 
االقتصادّي. اختيرت العوامل استنادًا إلى مراجعتنا لألبحاث ودراسات الحاالت المتعلقة بدول منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادّي.

‹  رابعًا، قّيمنا كيف يمكن أن تؤّثر التغييرات في هذه العوامل على التوّجهات في عملية التنّقل في الدول األربع 
النامية، استنادًا إلى األداء في الدول األربع المتطورة التي خضعت للدراسة.

الشكل .3.1 هو رسٌم بيانيٌّ تخطيطيٌّ تظهر فيه هذه المهمات.
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اختيار الدول

اختيار العوامل التي تؤّثر 
على عملية التنّقل

اختيارالمؤشرات والبيانات 
المؤشرات

)VKT/capita( التنّقل: عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد
)GDP/capita( النمّو االقتصادّي: متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي

البيانات حول التوجهات في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي: مصادر البيانات 
الوطنية الخاصة بكّل دولة

دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(:
االقتصادات الناشئة األكبر حجمًا

دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي:
استخدمنا البيانات الخاصة بعدد الكيلومترات/المركبة/الفرد ومتوسط نصيب الفرد من إجمالّي 

الناتج المحلّي للعام 2008

مراجعة الدراسات السابقة
رأي الخبراء

دراسات الحالة

ط منهجية الدراسة الشكل .3.1  مخطَّ

العوامل المتعلقة بسياسات 
المواصالت 

بنية تحتية جيدة للسيارات
رخص الوقود

وجود سياساٍت تشّجع على استخدام السيارة
غياب البدائل عن القيادة

العوامل ذات المنشأ الخارجّي
الشريحة النشطة من السكان

توّفر النفط المحلّي
قوة قطاع صناعة السيارات المحلّي

التوّزع المكانّي
أفضلية ثقافة السيارة

تقدير تأثيرات العوامل على 
عملية التنّقل

1. جرى تحديد فترة المكننة في دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي  )الفترة 
التي يتراوح فيها متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي بين 5,000 دوالٍر أميركيٍّ 

) و20,000 دوالٍر أميركيٍّ
2. جرى تحديد الدرجات والترجيحات التي ُيحرزها كّل عامٍل ــــ عند نقاط البداية والنهاية ــــ ضمن 

ورشٍة عمٍل احترافية
3. جرى استحصال درجٍة واحدٍة َتِصُف عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية

4. جرى توقُّع مستوى اإلشباع لمؤشر VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة( لكّل 
دولٍة من دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي استنادًا إلى نموذٍج خاصٍّ بكل دولٍة 

لى البيانات الوطنية في المدى الطويل من الدول واإ
5. َجَرت المقابلة بين درجات االنتقال بواسطة المركبات اآللية ومستويات اإلشباع في تحليل 

انحداٍر على مخطٍط بيانّي
 BRIC 6. جرى استخدام عالمات االنتقال بواسطة المركبات اآللية التي أحرزتها دول مجموعة

)البرازيل وروسيا والهند والصين(، في عملية توقُّع مستويات اإلشباع في المدى البعيد
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من أجل التمكن من إجراء مقارناٍت عبر الدول وعبر فتراٍت زمنيٍة طويلة، نحتاج للتعّرف إلى مؤشراٍت محددٍة وبيانات. وألننا لم نتمكن 
من العثور على مؤشراٍت وال بياناٍت ال تشوبها شائبة، اختيرت المؤشرات والبيانات بشكٍل متزامٍن تقريبًا، عن طريق مراجعة ما هو متاٌح 

منها بناًء على حاجات المشروع.

اختيار مؤشر للتنّقل: عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة

بالرغم من أننا نعّرف التنّقل بشكٍل بسيط، أي القدرة على االنتقال من موقٍع إلى آخر، فإّن هذا األمر، أي التنّقل، يمكن قياسه بوسائل 
ُف المؤشر بأنه وحدٌة من المعلومات ُتسَتخَدم في قياس وضٍع ال يمكن قياسه  متعددة، ولذا كان من الضرورّي تحديد مؤشراٍت معّينة. ُيَعرَّ
بشكٍل مباشر. مثاًل، ُيعَتَبر عدد الوفّيات في حوادث اصطدام السيارات مؤشرًا لقياس األمان المرورّي. ونشير إلى أّن بناء مؤشراٍت مفيدٍة 

نما ال يوجد مؤشٌر كامٌل أو قابٌل لإلحاطة بكّل المظاهر المهمة. يقّيده في العادة توّفر بياناٍت سليمٍة تمّكن من عقد مقارنات، واإ

عمومًا، تقاس عملية التنّقل بطريقتين: المسافات المقطوعة وعدد الرحالت. وبالرغم من وجود أسباٍب جيدٍة تدعو الستخدام هاتين القيمتين 
بحسب المسألة موضوع الدراسة، فقد قررنا، ألغراض هذا المشروع، أن نستخدم مؤشر المسافات المقطوعة، ألنه يمكن أن يتوقع من 
خالله بشكل أفضل حاجات البنية التحتية المخصصة للمواصالت، كما أنه مقياٌس أفضل للطلب العاّم على التنّقل. إضافًة إلى ذلك، فإّن 
الحصول على البيانات الخاصة بعدد الرحالت أصعب من الحصول على تلك المتعلقة بالمسافات، كما أّن األخيرة ال تعكس بالضرورة 

التغيير الحاصل في الطلب على التنّقل.

كنا نَوّد – وهو الوضع المثالّي - أن نتمكن من الحصول على مؤشٍر للمسافاٍت المقطوعة لكّل الرّكاب في كّل وسائل النقل، فمن شأن ذلك 
أن يغّطَي كّل جوانب عملية التنّقل، ولكن في الواقع، ال يمكن تنفيذ هذا الهدف بسبب محدودية البيانات المتوّفرة. ومن أجل اعتماد خياٍر 
قابٍل للتطبيق، اخترنا أربعة مؤشراٍت على التنّقل، قيست جميعها على أساس الفرد: الحجم الكلّي للتنّقل الشخصّي بواسطة جميع وسائل 

النقل، والتنّقل بواسطة وسائل النقل العاّم، والوسائل غير المزودة بمحرك، وعدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة )VKT(. استكشفنا 
ن لم تكن مؤشرًا مباشرًا على عملية التنّقل، لكنها ترتبط غالبًا بالتنّقل بواسطة المركبات. ويميل أولئك  أيضًا ُملكية المركبات، وهذه، واإ

 Van القادرين على الحصول على مركبات إلى القيام برحالٍت أكثر من الذين ال يملكونها )راجع، على سبيل المثال، فان آكر وويتلوكس
.)        ،Acker and Witlox

إّن الحصول على بياناٍت شاملة لعدة دول تخّص المؤشرات الثالثة األولى يكاد يقارب االستحالة. فالبيانات المتعلقة بالمسافات المقطوعة 
بواسطة وسائل النقل العاّم والوسائل غير المزودة بمحرك يصعب قياسها إاّل إذا تّم ذلك عن طريق االستطالع، وهذا األمر يصعب فيه عقد 
المقارنات بين الدول كما ال يمكن االتكال على دّقته. ُتنفَّذ الكثير من االستطالعات في فتراٍت متباعدة أو بشكٍل غير منّظم، وال يوجد معياٌر 

عالميٌّ الستطالع سلوكيات التنّقل، ولهذا السبب تطّبق الدول منهجياٍت مختلفًة لتجميع البيانات1 تعتمد الدّقة في البيانات المتعلقة بالتنّقل 
الشخصّي على امتالك بياناٍت لكّل وسائل النقل وكّل المسافات المقطوعة في الرحالت، وبالتالي، فإّن محدودية المعلومات التي تتعلق 

بوسائل النقل العاّم والوسائل غير المزودة بمحرك تعني أّن الحجم الكّلّي للتنّقل الشخصّي ال يمكن حسابه بشكٍل موثوق.

َنة يدويًا، أو الذكريات التي يكتبها األشخاص  1  حتى البدء باستعمال أجهزة النظام العالمّي لتحديد المواقع )GPS(، كانت االستطالعات تعتمد على يوميات األسفار المدوَّ

عن رحالتهم. كال هاتين الطريقتين ثبت أنهما تؤديان إلى تشويه المعلومات المتعلقة بالتنّقل، السيما تلك التي تتعلق بالرحالت القصيرة أو التي ُنفَِّذت بدون استخدام 
مركبات.

اختيار المؤشرات والبيانات

2010
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من جهٍة أخرى، فإّن البيانات المتعلقة بعدد الكيلومترات التي تقطعها المركبة يسهل جمعها باستخدام الوسائل الُمَمكَنَنة. تستخدم العديد 
من الدول مجّساٍت مزروعٍة في الطرقات اللتقاط مرور المركبات وتسجيل أعدادها خالل مدٍة معّينة. هذه المعلومات يمكن دمجها بشكٍل 

إحصائّي للحصول على تقديٍر يقيس حجم التنّقل الكّلّي بواسطة المركبات. تملك بعض الدول األخرى إحصاءاٍت دقيقًة على المستوى 
الوطنّي استنادًا إلى الِقَيم التي تسّجلها عّدادات المسافات. الوجه السلبّي لهذا المؤشر هو أنه يقيس فقط التنّقل الذي تقوم به المركبة ال 

األشخاص، فالمجّسات وعّدادات المسافات ال َتشي بعدد األفراد الذين يشغلون المركبة الواحدة. لذا، بالرغم من أّن هذا المؤشر مفيٌد لقياس 
تنّقل المركبات، إاّل أّن استعماله لقياس حجم التنّقل الفردّي ليس باألمر السهل.

المعلومات التي تخص ُملكية المركبات متوّفرٌة بسهولٍة أيضًا. ُيلَزم مالكو المركبات في معظم الدول بتسجيل مركباتهم، ويخلق هذا األمر 
مجموعًة من البيانات عن عدد المركبات المملوكة، إضافًة إلى فئات المركبات وأنواعها.

حتى عند توّفر البيانات - على المستوى الوطنّي - عن عدد الكيلومترات المقطوعة وُملكية المركبات، تبقى هناك فروقاٌت في التعريفات. 
ولكّن البيانات الوطنية الخاصة بعدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة )VKT( ومعلومات ُملكية المركبات على امتداد فترٍة زمنيٍة 

طويلٍة  كانت متوّفرًة للدول التي اخترناها للدراسة، بينما لم تتوّفر البيانات عن استطالعات النقل الوطنية.  

قررنا استخدام مؤشٍر واحٍد فقط لعملية التنّقل، وهو عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد )VKT per capita(. ونشير إلى أّن البيانات المتعلقة 
بمؤشر VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة( ليست متوّفرًة وقابلًة للمقارنة وموثوقًة فحسب، بل إّن هذا المؤشر يتمكن 

أيضًا من التقاط التوجهات المهمة في عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية. قمنا أيضًا بجمع البيانات المتعلقة بُملكية المركبات لالستعانة 
بها في اختيار الدول التي ستشّكل دراسات حالة.

اختيار إجمالي الناتج المحلّي كمؤشٍر على النمّو االقتصادّي

كما تّمت اإلشارة إليه في الفصل الثاني، فإّن مستوى التطور االقتصادّي في دولٍة ما يستبطن قدرًة كبيرًة على توّقع التنّقل فيه. ومن أجل 
التحّكم بقياس مستوى التطور االقتصادّي، وهو ما سيمّكننا من تحليل تأثير العوامل األخرى، كان لزامًا علينا أن نختار مؤشرًا للتطور 
االقتصادّي. قررنا استخدام متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي، وهو مؤشٌر شائع االستعمال في مسائل التطور االقتصادّي، 

بالرغم من أنه انُتِقَد لقصوره عن تعليل عدم المساواة، والتدهور البيئّي، والعمل غير المدفوع األجر )راجع: إيكوال وواكس 2012 من أجل 
االّطالع على مناقشٍة أطول لهذه الدراسة(. ولكن، بسبب شيوع استعمال هذا المؤشر وسهولة حسابه، وألّن تعريفه مفهوٌم على نطاٍق واسع، 

قررنا اعتماده كمؤشٍر في دراستنا.
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مصادر البيانات والمسائل

Internation- )في البداية، كنا قد قررنا استخدام البيانات الخاصة بالتنّقل التي توّفرها المصادر العالمية، مثل االتحاد الدولّي للطرقات 
al Road Federation, IRF( وشركة ProgTrans من أجل البيانات المتعلقة بمؤشر VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة 
الواحدة(؛ وIRF وProgTrans والبنك الدولّي، من أجل البيانات المتعلقة بُملكية المركبات. فعلنا ذلك أماًل بأن يؤّدَي توحيد مصادر 

البيانات إلى تقليل المشاكل المَتَوقَّعة التي تنتج من تجميع البيانات من مصادر متعددة، ومن هذه المشاكل التعريفات غير المتطابقة. لكن، في 
أثناء عملنا، تبّين أن مجموعات البيانات هذه غير قابلٍة لالستخدام في عملنا للعديد من األسباب:

‹  لم تكن هذه البيانات متناسقًة على الدوام في ما بينها )على سبيل المثال، ظهرت في بعض مجموعات البيانات قفزاٌت غير مبررٍة بين 
األعوام، ال تعكس أنماط النمّو الطبيعّي في هذه المؤشرات(2.

‹ لم تكن هذه البيانات دقيقًة عند النظر إلى شريحٍة زمنيٍة طويلة، أو أنها لم تكن تغّطي شريحًة زمنيًة طويلًة بما يكفي ألغراض الدراسة.

‹ لم تمّيز هذه البيانات بدّقٍة بين الشاحنات المستخدمة كمركباٍت شخصية، وتلك التي ُتسَتخدم لنقل البضائع.

‹ لم تطابق هذه البيانات اإلحصاءات الوطنية أو أّن مصدرها لم يكن معروفًا أحيانًا.

بالرغم من أّن أّيًا من مجموعات البيانات هذه لم يكن مفيدًا للعناصر الالحقة من التحليل، كنا ما نزال بحاجٍة للمقابلة بين مجموعٍة من 
الدول المتطورة من أجل أن نختار أربعًة منها لتكون موضوعًا لدراسات حالة، كما كنا نريد أن نقارنها مع دول مجموعة BRIC )البرازيل 

وروسيا والهند والصين(. وللمقارنة بين الدول المتطورة، استخدمنا بياناٍت صّنفها مكتب البنى التحتية والمواصالت واالقتصاد اإلقليمّي 
األسترالّي BITRE،            ُنشَرت بعد وقٍت قصيٍر من الشروع بعملنا. وألّن البيانات هذه تغّطي عدة دول هي محّل اهتمامنا، 

استخدمناها لالّطالع على ِقَيم مؤشر VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة( وُملكية المركبات، كما هو موّضٌح في الشكل 
2.1 في الفصل الثاني. لكّن مجموعة البيانات هذه ال تشمل دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، ولهذا السبب، 

استخدمنا البيانات التي توّفرها شركة ProgTrans حول هذه الدول، بالرغم من محدوديتها، كما استخدمنا بيانات شركة ProgTrans لعقد 
المقارنات بين الدول لعام 2008، كما هو مبّيٌن في الشكلين 3.2 و3.3 ومن بين مصادر البيانات المتوّفرة، شملت تلك المأخوذة من شركة 

ProgTrans كّل الدول التي تهّمنا، كما احتوت على العدد األقل من القفزات في المؤشر بين األعوام.

 Bolt and أّما في ما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي، استخدمنا البيانات الموجودة في دراسة )بولت وفان زاندن
van Zanden،        (. هذه األرقام الواردة في السالسل الزمنية التي يعود العهد ببعضها إلى قرٍن أو أكثر أحيانًا، مبنيٌة على تحويٍل 

ُيسَتخَدم فيه تكافؤ القوة الشرائية )PPP(، بداًل من سعر الصرف. ومن شأن المقاربة التي تستخدم تكافؤ القوة الشرائية تقويم الفروقات في 
أسعار السلع والخدمات المتشابهة بين الدول. هذه األرقام التي أوجدها في األساس آنُغس ماديسون )Angus Maddison(، تستخدم طريقة 

تحويٍل أنشئت ألغراض المقارنات الدولية، وُتطَلق عليها تسمية: دوالرات جيري-خميس )Geary-Khamis dollars 1990(. تكمن 
قوة البيانات هذه في أنها ليست متأثرًة بالتقلبات في أسعار الصرف بشكٍل كبير، وهو أمٌر كان سيؤدي إلى إنتاج ِقَيٍم غير موثوقٍة لمتوسط 

نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي. لالّطالع على نقاٍش تقني عن التحويل، راجع الملحق A، وماديسون، Maddison           . عند 
تنفيذ هذا البحث، انتهت مجموعة البيانات عام 2008.

2  ما نعنيه بعبارة “القفزة” هو تغييٌر كبيٌر في قيمة مؤشٍر ما من عاٍم إلى الذي يليه. هذه التغييرات توحي بأّن تعريفات المؤشر قد نالها التغيير )مثاًل، قد يكون تعريف المركبة 

الشخصية قد تغّير(، أو ربما يكون قد جرى دمج تعريفاٍت تنتمي لمصادر بيانات متعددٍة ال يوجد بينها تآلف.

2013 

)2012b(

)2012b(
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اختيار الدول التي شملتها الدراسة

إّن اختيارنا للدول أمَلته الحاجة النتقاء تلك التي تختلف اختالفًا كبيرًا في ما بينها في التنّقل، مع المحافظة على أن يكون عدد هذه الدول 
صغيرًا بشكٍل يسمح بالتحليل. وللشروع في هذه العملية، استخدمنا بياناٍت عن المؤشرات الثالثة من أجل إنتاج مخططات تشتٍت للعديد من 

الدول، لتحديد ما إذا كانت هناك أنماط  تنّقٍل مشتركٍة بينها. يعرض مخطط التشتت مؤشرين لكّل نقطٍة عبر الزمن، واحٌد على المحور 
السينّي )األفقّي( والثاني على المحور الصادّي )العمودّي(. وبسبب اهتمامنا بالفروقات في عملية التنّقل بعد الفراغ من التطور االقتصادّي، 

استخدمنا متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي على المحور السينّي )األفقّي(. التخطيطان البيانيان اللذان أنتجهما هذا التحليل 
معروضان في الشكل 3.2 )متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي وُملكية المركبات الشخصية(، والشكل 3.3 )متوسط نصيب الفرد 

من إجمالّي الناتج المحلّي وعدد الكيلومترات المقطوعة(.

الشكل 3.2  متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي وُملكية المركبات الشخصية لكّل ألٍف من السكان، 2008
المصادر: للمعلومات عن ُملكية المركبات، مصادر البيانات الوطنية )راجع الملحق A( لدول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي التي شملتها 

،)Statistics Canada(والوكالة الكندية لإلحصاء ،       ،)Natural Resources Canada, NRcan( الدراسة؛ وزارة الموارد الطبيعية الكندية 
2013، للمعلومات الخاصة بكندا؛ شركة ProgTrans،        لكّل الدول المتبقية. للبيانات المتعلقة بمتوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي، )بولت 

)       ،Bolt and van Zanden ،وفان زاندن
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)Geary-Khamis dollars/متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي )دوالرات جيري-خميس
دوٌل أخرىدول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(الدول التي تشملها الدراسة

2010
2012

2013

الواليات المتحدة

أستراليا

ألمانيا
اليابان

روسيا

البرازيل

الهندالصين
تركيا

إيطالياكندا

أسبانيا
فرنسا

الدانمارك
هولندا

بلجيكا النروج

المملكة المتحدةسويسرا

السويد
فنلندا
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الشكل 3.3  متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي وعدد الكيلومترات/المركبة/الفرد
المصادر: للمعلومات الخاصة بعدد الكيلومترات/المركبة/الفرد: المصادر الوطنية للبيانات )راجع الملحق A( لتلك التي تخّص دراسة حالة دول منظمة التعاون 

،Statistics Canada( والوكالة الكندية لإلحصاء ،)       ،NRcan( والتنمية في الميدان االقتصادّي؛ للمعلومات الخاصة بكندا: وزارة الموارد الطبيعية الكندية 
2013(؛ للدول المتبقية: ProgTrans،        . للمعلومات الخاصة بمتوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي: )بولت وفان زاندن، 2013(.
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)Geary-Khamis dollars/متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي )دوالرات جيري-خميس

دوٌل أخرىدول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(الدول التي تشملها الدراسة

ُتظِهر هذه األرقام أّن متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي مترابٌط بشّدٍة إجمااًل مع ُملكية المركبات ومؤشر VKT )عدد 
الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة(. وتتكّتل دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين( في الركن األيسر السفلّي 

لكال الشكلين البيانيَّين ألّن مستويات متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي  فيها أدنى، كما تتدّنى ُملكية المركبات، وُيعَتَبر عدد 
الكيلومترات/المركبة/ الفرد منخفضًا نسبيًا. تتكّتل معظم الدول المتطورة بين نسبَتْي متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلّي اللَتين 
تتراوحان بين 20,000 دوالٍر أميركيٍّ و30,000 دوالٍر إميركيٍّ للفرد. وفي الجهة العليا من الُسلَّم، تقع الواليات المتحدة صاحبة أعلى 
معّدل لمتوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي، وأعلى نسبٍة في ُملكية المركبات، وأعلى معدالت في عدد الكيلومترات/المركبة/ 

َطْي التشتت إلى أّن العالقة بين ُملكية المركبات والقيادة إيجابية. الفرد )VKT per capita(. يشير ِكال مخطَّ

هذه األنماط أكثر بروزًا في الشكل 3.3، الذي يصّور عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد )VKT per capita(، مما هي عليه في الشكل 
ذا أَزلنا الِقيم المتطّرفة من كّل شكٍل تخطيطّي )الدول التي يكون إجمالّي الناتج المحلّي فيها متدّنيًا، والواليات المتحدة(، ُتظِهر الكتلة  3.2 واإ

المتبقية من الدول في الشكل 3.2 رقمًا يتراوح بين 400 و650 مركبٍة لكّل ألٍف من السكان، وهذا يعني أّن الناس في الدول ذات النسبة 
األعلى من حيث ُملكية المركبات يملكون عدد مركباٍت أعلى بنسبة الثلثين مقارنًة بالدول ذات نسب الُملكية األدنى.
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في الشكل 3.3، تتراوح ِقَيُم عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد )VKT per capita( بين 4,000 و10,500 تقريبًا، ما يعني أّن القاطنين في 
الدول صاحبة أعلى مؤشر VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة(، يقودون أكثر من ِضعِف الكيلومترات بالمركبة مقارنًة 

مع أولئك في الدول ذات مؤشر VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة( األدنى. من الواضح أّن هناك مؤّثراٌت تتجاوز معّدل 
متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي، لها مفعوٌل على ُملكية المركبات، ومفعوٌل أكبر منه على القيادة. وقد قادتنا هذه المجموعة 

الكبيرة من النتائج إلى التركيز على مؤشر VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة(.

هذه األنماط تثبتها أبحاٌث أخرى قامت بتحليل العالقات المذكورة أعاله. وضع )ميالرد- بول وشيبر، 2011( مخططاٍت بيانيًة )مماثلًة 
للشكل 2.1 في الفصل الثاني( لثماني دول، واستخدموا فيها ِقَيم متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي مع كّل عمليات التنّقل 

بوسائط النقل اآللية. وجدوا نمطًا واضحًا فيه أربعة تكتالت، وأنماط تشبهها إلى حدٍّ بعيد في الدول األربع األوروبية التي قاموا بدراستها 
)فرنسا وألمانيا والسويد والمملكة المتحدة(. اجتمعت كندا وأستراليا في تكّتٍل آخر، بينما لم ُتشاِبه أيٌّ من الواليات المتحدة أو اليابان أّي دولٍة 

أخرى. يرسم البحث الذي أجراه دارغي، وغيتلي، وسومر، )Dargay, Gately, and Sommer(        مخططاٍت بيانيًة مماثلًة لُملكية 
المركبات )عوضًا عن التنّقل بوسائط النقل اآللية( في الواليات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، وكلها تتبع مساراٍت مشابهًة من 

عام 1960 إلى عام 2002.

وألغراض التحليل في دراسة الحالة التي تخّصنا، انتقينا الدولتين اللتين تشغالن طَرَفْي عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية، وهما 
الواليات المتحدة واليابان. في العام 2008، بلغ عدد المركبات الشخصية التي يملكها ألف شخٍص في أميركا 775 مركبًة شخصيًة، مقابل 

ة أكثر اتساعًا بالنسبة لعدد الكيلومترات/المركبة/الفرد )VKT per capita(: يقود األميركيون  535 مركبًة شخصيًة في اليابان. وكانت الُهوَّ
مركباتهم مسافة 14,000 كلم في العام، في الوقت الذي يقود اليابانيون أقّل من 4,000. ُيظِهر هذا الَبون الشاسع أّن حالة هاتين الدولتين 

تمّثل مساَرين تطوريين شديَدْي االختالف في عملية التنّقل.

كما يتبّين في الشكلين 3.2 و3.3، تقع بقية الدول المتطورة في تكّتٍل كبيٍر نسبيًا في ما يرتبط بالمؤشرين كليهما )تماثل تركيا بصورٍة أقرب 
دول مجموعة BRIC، أي البرازيل وروسيا والهند والصين(. ومن هذه الدول االثنتي عشرة، قررنا اختيار أستراليا وألمانيا. كان اختيارنا 
ألستراليا مبنيًا على وجود وجوه شبٍه بينها وبين الواليات المتحدة - فكالهما يشغالن رقعًة جغرافيًة واسعة، وتاريخ االجتماع حديٌث نسبيًا 
فيهما بالمقارنة مع الدول األوروبية - إاّل أّن نسب ُملكية المركبات والقيادة في أستراليا أدنى بكثير. كان أملنا أن يتحّكم اختيارنا لدولتين 

كبيرتين بمتغّير الحجم الجغرافّي في تحليلنا، علمًا أّن كّل دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(  كبيرٌة جغرافيًا أيضًا، 
وتشّكل سّتٌة من الدول الّسبع األكبر في العالم من حيث المساحة.

وفي النهاية، أردنا أن ُندِخل دولًة أوروبيًة في دراستنا ألّن تحليلنا كما تحليل ميالرد- بول وشيبر أظهر وجود تكّتٍل اوروبّي، تقع ألمانيا في 
وسطه على ِكال المؤشَرين، فهي دولٌة نموذجيٌة ال تتطّرف عن مسار تطور التنّقل األوروبّي.

ُجمعت مجموعات البيانات التي تخّص الدول األربع التي شملتها الدراسة في األشكال 3.2 و3.3 من المصادر الوطنية الخاصة بكّل دولة، 
بعد الفراغ من اختيار مواضيع دراسات الحالة. ودَعتنا إلى ذلك الحاجة لسالسل زمنيٍة أطول ولتعريفاٍت أكثر دّقًة للمؤشرات الرئيسية. 
مثاًل، لم يكن المقصود من “مركبة” واضحًا على الدوام في المصادر الدولية. كذلك، اضطررنا، من أجل قياس تنّقل الرّكاب، أن نحذف 

التنّقل الحاصل لألغراض التجارية )أي نقل البضائع بواسطة الشاحنات(. قد يبدو األمر بسيطًا، ولكّن تعريفات السيارة والشاحنة أصبحت 
متداخلًة في كثيٍر من الدول، مع اقتناء العائالت مركباٍت لالستخدام الشخصّي من النوع الذي ُيَصنَّف عادًة على أنه شاحنة، مثل سيارات 
الدفع الّرباعّي الرياضية )Sports Utility Vehicle, SUV(، وسيارات الشحن )Pickup Truck(. المزيد من التفاصيل حول البيانات 

.A هذه متوّفٌر في الملحق

2007
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والختيار الدول النامية، استخدمنا مقاربًة فيها تركيٌز أقّل على التحليل. تشّكل جميع دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند 
والصين( دواًل كبيرًة نامية، تملك المقّومات الضمنية للمساهمة بشكٍل كبيٍر في النسبة العالمية لالنبعاثات الكربونية، كما أنها أسواٌق كبيرٌة 

لُملكية المركبات )ُتعَتَبر الصين حاليًا أكبر منِتٍج ومشتٍر للسيارات في العالم(. أردنا أن ُندِخَل الصين والهند ألنهما الدولتان األكبر في العالم 
من حيث عدد السكان. وتتميز كلُّ من روسيا والبرازيل بأنهما صاحبتا أعلى نسبٍة في متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي 

بين الدول النامية التي يفوق عدد سكانها 100 مليون نسمة. وألّن هذه الدول تنمو بسرعة، أصبحت محّطًا لالهتمام الشديد في ما يتعلق 
بمعّدالت المكننة المستقبلية فيها والطلب على التنّقل. يعيش في هذه الدول مجتمعًة زهاء نصف سكان العالم.

اختيار العوامل التي تؤّثر على االنتقال بواسطة المركبات اآللية

استخدمنا بعد ذلك مقاربًة متعددة الخطوات للتعّرف إلى العوامل الرئيسية - غير متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي التي أّثرت 
على تطور عملية التنّقل في أستراليا وألمانيا واليابان والواليات المتحدة. نعّرف العامل بأنه عنصٌر خارجيٌّ يساهم في إيجاد نتيجٍة معّينة. 
ونعلم أّن متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي هو عامٌل يؤّثر على عملية التنّقل. في هذه المرحلة من المشروع، كان الهدف هو 

التعّرف إلى عوامل أخرى رئيسية.

تمّثلت خطوتنا األولى بمراجعة الدراسات للحصول على أدّلٍة عن العوامل التي ُيَظنُّ عادًة أنها تؤّثر على عملية التنّقل. استخدمنا مقاربًة 
ذات ثالث ُشَعب لتحديد المقاالت ذات الصلة من أجل التأكد من تغطيتنا للدراسات الرئيسية التي ُأجرَيت حول هذا الموضوع:

‹ أواًل، قمنا بوضع الئحٍة للمقاالت ذات الصلة، التي كان أعضاء الفريق البحثّي مّطلعين عليها عند بداية الدراسة.

 Transport Research( ثانيًا، بَحثنا بشكٍل منهجيٍّ في اثنين من قواعد البيانات البيبليوغرافية: التوثيق الدولّي ألبحاث المواصالت  ›
 .3ScienceDirect وموقع ،)International Documentation, TRID

‹  أخيرًا، راجعنا مراجع األوراق ذات الصلة إليجاد المزيد من المقاالت األكاديمية وغير األكاديمية. )كّل الوثائق التي تّمت مراجعتها لهذه 
المرحلة من العمل ُمدَرَجٌة في قسم “المراجع” في نهاية هذا التقرير(.

أنتجت هذه المقاربة الئحًة من العوامل التي، بالرغم من كونها قّيمة، فقد كشف البحث عن صعوباٍت في تشخيص ما هو مناسٌب من بينها. 
مثاًل، يترّكز حجٌم كبيٌر من الجهد في هذا المجال على التنّقل على مستوى المدينة ال الدولة. كذلك، ترّكز معظم الدراسات االستشرافية على 

الّدخل كأداٍة للتوقُّع.

تمّثلت الخطوة الثانية بتهيئة دراسات حالٍة للدول األربع المتطورة من الجانب التاريخّي. راجعنا الدراسات التي ُوِضَعت لكلٍّ واحدٍة من 
هذه الدول، حول تطور عملية التنّقل، وأجرينا دراسة حالٍة تقتفي التطورات في التنّقل إلى القرن التاسع عشر. وألننا حاولنا اإلحاطة 

بفترٍة تاريخيٍة طويلة، لم تحلل دراسات الحالة التوجهات بشكٍل تفصيلّي، ولكننا ضّمّنا دراسات الحالة مناقشة مواضيع مثل ظهور السكك 
الحديدية وُملكية المركبات؛ السياسات الوطنية المتعلقة بالنقل، مثل وضع البنية التحتية للطرقات والنقل العام في سلم األولويات؛ التوجهات 
الديمغرافية وحركة التمّدن في المدى الطويل؛ نقاط التحّول مثل الحرب العالمية الثانية. تشّكل دراسات الحالة أرضية النقاش الذي يحتويه 

الفصل الرابع.

International Trans-( ”محتوى قاعدَتي بياناٍت رئيسيتين: “توثيق أبحاث المواصالت الدولّي )TRID( 3  تدمج قاعدة بيانات التوثيق الدولّي ألبحاث المواصالت

port Research Documentation, ITRD(، وهي جزٌء من قاعدة بيانات المركز المشترك ألبحاث المواصالت في دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان 
 Transportation Research( ”الثانية هي “خدمات معلومات أبحاث المواصالت .)OECD’s Joint Transport Research Centre( االقتصادّي

 TRID ُتجدِول قاعدة بيانات .)Transportation Research Board, TRB( التي يملكها مجلس أبحاث المواصالت )Information Services, TRIS
ما يفوق 900,000 ِسِجلٍّ عن أبحاث المواصالت حول العالم. قاعدة بيانات ScienceDirect هي مصدر معلوماٍت عن العلوم الفيزيائية والهندسية، وعلوم 

األحياء، والعلوم الصحية، وعلوم االجتماع واإلنسانيات. تغّطي قاعدة البيانات هذه 3,300 مجلٍة وسلسلة كتب.
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كانت الخطوة الثالثة استخالص فرضياٍت من دراسات الحالة هذه، للتعّرف إلى العوامل التي بدا أّن لها تأثيرًا محّددًا على عملية التنّقل. 
وبعد قراءة دراسات الحالة، راكم أعضاء الفريق بشكٍل فرديٍّ لوائح لفرضياٍت تربط بين عامٍل ما، ونتيجته المفترضة على عملية التنّقل. 
على سبيل المثال، نّصت إحدى الفرضيات على أّن وجود أسعار وقوٍد منخفضٍة خالل فترة المكننة، يشّجع على المحافظة على مستوياٍت 
عاليٍة من ُملكية المركبات، ألّن الناس في هذه الحال يشترون السيارات ويصبحون معتمدين عليها عندما تكون رخيصًة، ويصعب عليهم 

بعد ذلك أن يتحّولوا إلى وسائل النقل األخرى. وضعنا الئحًة رئيسية لهذه الفرضيات، ثم انتقينا منها الئحًة منفصلًة من العوامل.

تمّثلت الخطوة الرابعة باستحصال مشاركاٍت من الخبراء الذين يمّثلون الدول الثماني التي شملتها دراستنا. زّودنا هؤالء الخبراء بالالئحة 
األولية للعوامل، وطلبنا منهم تقييم هذه العوامل من حيث األهمية، بحسب قدرتها على قولبة تطور عملية التنّقل. إضافًة إلى ذلك، طلبنا 

من الخبراء اقتراح أّي عامٍل آخر يعتقدون بأهميته. وكانت الخطوة األخيرة في تنقيح هذه الالئحة خطوًة نوعّية، حيث قّيم أعضاء الفريق 
البحثّي كّل واحٍد من العوامل األولية بناًء على مجموعٍة من المعايير:

‹ يجب أن تحتوَي الالئحة على تسعة عوامل أو عشرة، لكي يكون التحليل سهل التحّكم.

‹  يجب أن ترّكز الالئحة على العوامل التي تؤّثر على كلٍّ من ُملكية المركبات ومؤشر VKT )عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة 
الواحدة( )ألننا كنا ننّفذ بعض خطوات البحث بشكل متزامن، كنا ما نزال في طور النظر في مؤشراٍت أخرى على عملية التنّقل في نفس 

الوقت الذي كان العمل فيه دائرًا على وضع قائمٍة بالعوامل(.

‹ يجب أاّل تحتوَي الالئحة على عوامل كالتالي:
- العوامل التي يصعب قياسها أو تفعيلها

- العوامل التي تكون أهميتها بالنسبة للدول النامية أقّل منها بالنسبة للدول المتطورة
- العوامل التي تستبطن قدرًة تفسيريًة دنيا بالمقارنة مع عوامل أخرى

- العوامل التي تتداخل أكثر مّما ينبغي مع عوامل أخرى.

بواسطة هذه المعايير، أنتجنا الئحًة من تسعة عوامل مبيَّنًة في الجدول .3.1 ُحدِّدت هذه العوامل بحيث أّن زيادًة في مستوى أحدها ُيفَتَرُض 
أن تؤّدَي إلى زيادٍة في أحد مؤشَرْي التنّقل أو في كليهما. وفي بعض الحاالت، دمجنا مجموعًة من العوامل التي ُشّخصت في الخطوات 
السابقة في عامٍل واحد. مثاًل، عوامل الكثافة السكانية، ومستوى الحضرنة، وحجم المدن، يغطيها كّلها عامٌل واحٌد هو “التوّزع المكانّي”.

قسمنا هذه العوامل إلى فئتين رئيسيتين: العوامل ذات المنشأ الخارجّي، والعوامل المتعلقة بسياسات المواصالت. أّما العوامل ذات المنشأ 
الخارجّي فهي تلك التي ال يستطيع صانعو سياسات المواصالت تغييرها، أو التي ال يتحّكمون بها إال بشكٍل محدوٍد جدًا. مثاًل، امتالك دولٍة 
ما لقطاع صناعة سياراٍت محليٍّ قويٍّ يعتمد على متغّيراٍت تتراوح من وجود السوابق التاريخية مرورًا بتوّفر يٍد عاملٍة خبيرة، وصواًل إلى 

السياسات الصناعية. وأّما العوامل المتعلقة بسياسات المواصالت، بالمقابل، فهي تلك التي يؤّثر عليها صانعو سياسات المواصالت بشكٍل 
مباشر، فرْخص الوقود أو غالؤه مرتبٌط إلى حٍد كبيٍر بمستويات الضرائب المفروضة، وهو أمٌر يمكن تغييره عن طريق السياسات.

نعترف بأّن هاتين الفئتين متداخلتان بعض الشيء، ولكننا رأينا أّن التمييز ضروريٌّ بين العوامل التي ال تتعلق بالمواصالت، وتلك التي 
تقع، ولو إلى حدٍّ ما، ضمن نطاق سلطة الرسميين المسؤولين عن المواصالت، ألّن من شأن ذلك أن يقّيم دور عملية صنع السياسات في 

مسارات التنّقل. توّفر العوامل ذات المنشأ الخارجّي الخلفية لعملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية، بينما تتدّخل العوامل المتعلقة بسياسات 
المواصالت في تشكيل عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية بصورٍة مباشرٍة أكثر.
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الجدول 3.1  الالئحة النهائية للعوامل التي تؤّثر على عملية التنّقل، مع التعريفات

التعريفالعامل

سياسات المواصالت

جميع أشكال البنى التحتية المخصصة للقيادة، وهذا يشمل نوعية الطرقات بنية تحتية جيدة للسيارات
وكّميتها، وأماكن َركن السيارات، ومستوى الخدمة

إذا ما كان سعر الوقود )مشتماًل على الضرائب( منخفض الكلفة بالنسبة للمدخولرخص الوقود

جميع السياسات والقوانين التي تتعلق بُملكية السيارات واستخدامها- وال تتعلق وجود سياساٍت تشّجع على استخدام السيارة
بالبنية التحتية- وتشمل األولى الُكلف المتعلقة بالمركبات )مثاًل: رسوم التسجيل(، 

والقوانين ) مثاًل: محظورات القيادة(، والسياسات المحددة )مثال: برنامج يحصل 
مالك السيارة القديمة بموجبه على تخفيٍض خاصٍّ بمقابل استبدالها بسيارٍة حديثة 

)”cash for clunkers“ / ”المال بمقابل قطع الخردة“(

كم تبلغ درجة التركيز على السيارات لتوفير المواصالت في دولٍة ما بمقابل البنية غياب البدائل عن القيادة
التحتية المهّيئة لوسائل النقل األخرى في التجول داخل المدن وما بينها

العوامل ذات المنشأ الخارجّي

الشريحة السكانية الواقعة ضمن مرحلة الحياة التي تّتصف بمعّدالت تنّقٍل عالية. الشريحة النشطة من السكان
يشمل هذا العامل كاّلً من التأثيرات الديمغرافية )أي الفئات العمرية التي يكون 
فيها معّدل التنّقل مرتفعًا في العادة(، والمساهمة في القوة العاملة )أي مساهمة 

السكان الذين هم في سّن العمل، والذين يزاولون عماًل بالفعل(

توّفر نفٍط محلّي، وِصلة هذا األمر باالقتصاد والسياسة الوطنيَين. ال يؤّدي توّفر النفط المحلّي
امتالك نفٍط محليٍّ بالضرورة إلى االستقالل في مجال الطاقة

وجود تصنيٍع محليٍّ للسيارات وِصلة هذا األمر باالقتصاد والسياسة الوطنيَينقوة قطاع صناعة السيارات المحلّي

الدرجة التي تؤّدي بموجبها األنماط االستيطانية إلى االنتقال بواسطة المركبات التوّزع المكانّي 
اآللية. يشمل ذلك )1( عدد السكان القاطنين خارج المناطق المدينية أو المراكز 
السّكانية و)2( درجة التطور الحضرّي منخفض الكثافة، بما في ذلك الكثافة في 

المدن المختلفة األحجام )مثاًل: السكان والوظائف(

إذا كان هناك وجوٌد لمناٍخ ثقافيٍّ عامٍّ يفّضل السيارات والقيادة على أنماط أفضلية ثقافة السيارة
النقل األخرى )ويشمل ذلك الثقافة الشعبية، والسلوكيات تجاه البيئة، 

وسلوكيات المستهلكين، والتصّورات الموجودة(
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هناك عامالن ناقشناهما بشكٍل مطّول ولكننا أعرضنا عن استعمالهما في النهاية، وهما التكنولوجيا والمساحة الجغرافية، فمن شأن 
التكنولوجيا أن تشّجع التنّقل ضمنًا عن طريق تسهيل التنّقل وتسريعه. مثاًل، قد يؤّدي استخدام المركبات الذاتية التحّكم إلى جعل القيادة أقّل 
إرهاقًا للسائقين، وقد يقرر هؤالء القيادة لمسافاٍت أطول نتيجًة لذلك. إضافًة لذلك، قد يصبح التنّقل ممكنًا للشريحة السكانية “األقّل نشاطا” 
قون( - في مركباٍت خاصٍة، وبشكٍل مستقّل، وتبعًا لبرامجهم الخاص، وهذا يزيد من حجم التنّقل الذي  )أي األحداث، والمسّنون، والمَعوَّ

يمارسونه )ج. أندرسون وآخرون .J. Anderson et al،       (. لدينا أسباٌب جيدٌة تدعونا لالعتقاد بأّن هذه التغييرات التكنولوجية قد 
تؤّثر على مستويات اإلشباع الالحقة، ولكّن هذه التكنولوجيات سيختلف مفعولها بين الدول المتطورة والنامية بسبب كلفتها وانتشارها.

أّما في ما يتعلق بالحجم الجغرافّي، ُندرك أّن بإمكانه لعب دوٍر مهمٍّ في تطور عملية التنّقل، ألّن وجود االختالف بين الدول الكبيرة 
والصغيرة في طريقة معالجة تخصيص األراضي بين االستخدامات الريفية والمدينية أمٌر طبيعّي. من البديهّي أيضًا أّن الدول الكبيرة فيها 
مسافات سفٍر داخليٍّ أطول. واالعتبار األول هو األهّم على الغالب، ألننا مهتمون في هذه الدراسة بشكٍل أساسيٍّ بالتنّقل اليومّي ال السفر 
لمسافاٍت طويلة. كما رأينا أّن عامل التوّزع المكانّي يعكس درجة التحّضر أكثر من الحجم الجغرافّي وحده، وأّن للتوّزع المكانّي تأثيرًا 

مباشرًا أكثر من تأثير الحجم. من جهٍة أخرى، فإّن دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين( كلها كبيرٌة بالفعل، وبالتالي 
فإّن هذا العامل لن يتغّير كثيرًا في ما بينها.

تقدير تأثير العوامل على عملية التنّقل

تمّثلت خطوتنا التالية بتفعيل طريقة تأثير هذه العوامل على التنّقل، بناًء على التجارب المستقاة من دراسات الحالة الخاصة بالدول. للتمّكن 
من ذلك، احتجنا لتحديد التخوم الزمنية التي تطورت مسارات التنّقل لكّل دولٍة ضمنها. وبما أّن دراسة الفئة الزمنية نفسها لكّل دول منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )مثاًل، 1950-2000( لن يكون منصفًا نظرًا لالختالفات الكبيرة في التطور االقتصادّي وعملية 
المكننة في هذه الدول، ولذا، ال بّد من اختيار فترة المكننة التي تناسب كّل دولٍة على ِحَدة.

من أجل تحديد فترة المكننة، وضعنا الشكل 3.4 الذي تظهر فيه معّدالت المكننة )عدد المركبات الشخصية لكّل ألٍف من السكان( مقابلًة 
مع متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي، استنادًا إلى مجموعاٍت بيانيٍة تّم جمعها من اإلحصاءات الوطنية الخاصة بكّل دولة 

)التفاصيل في الملحق A(. هذا يمّثل أطول سلسلٍة زمنيٍة ممكنٍة لكّل دولة. البيانات المتعلقة بُملكية المركبات في ألمانيا واليابان قبل الحرب 
العالمية الثانية لم تكن متوّفرة.

2007
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الشكل 3.4  معّدالت المكننة والنمّو في متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي لدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي التي شملتها الدراسة
المصادر: لمتوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي، )بولت وفان زاندن، 2013(. للمعلومات المتعلقة بٌملكية المركبات الشخصية، راجع الملحق A للمصادر 

الخاصة بكّل دولة.

الواليات المتحدة، 2010-1900

أستراليا، 2008-1900

ألمانيا، 2011-1950
اليابان، 2009-1945

فترة المكننة

ان
سك

 ال
من

ٍف 
 أل

كّل
ت ل

ارا
سي

 ال
عدد

)Geary-Khamis dollars/متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي )دوالرات جيري-خميس

استنتجنا أّن الفترة المتوسطة للتطور االقتصادّي أساسيٌة في تطور عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية في الدول التي شملتها الدراسة، 
وقد وصلنا إلى هذه النتيجة بالتوافق مع أبحاٍث أخرى مثل )دارغي وغيتلي وسومر، 2007(، وعن طريق االستفادة من البيانات المبّينة 

في الشكل 3.4 وعند المستويات المنخفضة جدًا لمؤشر متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلي )عندما يكون أقّل من 5,000 دوالٍر 
أميركي(، تكون المركبات الشخصية متاحًة للشريحة الموسرة الصغيرة الحجم، وتكون الفروقات في االنتقال بواسطة المركبات اآللية بين 

الدول طفيفًة جدًا. عند المعّدالت المرتفعة لمتوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي )ما يفوق 20,000 دوالٍر أميركي عادًة(، تصبح 
المركبات الشخصية متاحًة بشكٍل عامٍّ لشرائح كبيرٍة من السكان، وتصبح الفروقات بين الدول، في االنتقال بواسطة المركبات اآللية، بارزة. 

تكّونت هذه الفروقات خالل عقود األعوام التي تشّكل الفترة المتوسطة في التطور االقتصادّي، عندما بدأ الّدخل الفردّي بالتصاعد. لهذا 
السبب، عّرفنا الفترة ذات الصلة بعملنا والتي تخضع للدراسة - أي فترة المكننة - بأنها تبدأ في العقد الذي بلغ فيه متوسط نصيب الفرد 

من إجمالّي الناتج المحلّي قيمة 5,000 دوالر أميركي وتنتهي في العقد الذي بلغ فيه قيمة 20,000 دوالٍر أميركي4. 

4  االفتراض الواضح هنا هو أّن متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي يتصاعد بشكٍل مستمر، وهو أمٌر صحيٌح بشكٍل عامٍّ بالنسبة للدول المتطورة 

في القرن العشرين ولكنه ليس صحيحًا دائمًا. هذا هو السبب الرئيسّي الذي دعانا إلى العمل على عقوٍد من السنين بداًل من اختيار أعواٍم محددة. في سياق 
مراجعتنا لألنماط التي اّتخذها متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي لكلٍّ من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، اخترنا العقد الذي 
وصل فيه هذا العامل، أي متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلي،  إلى هذا المستوى ثم لم يتراجع عنه كثيرًا بعد ذلك. مثاًل، انخفض متوسط نصيب 
الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي في الواليات المتحدة دون قيمة 5,000 دوالٍر أميركي خالل فترة الكساد الكبير )The Great Depression( التي حصلت 

في ثالثينيات القرن الماضي، ولكّن ذلك لم يُدْم إاّل لعامين استأنف من بعدهما مساره التصاعدّي.
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قام هذا التعريف، في جزٍء منه، على أدلٍة تجريببية، وفي الجزء اآلخر على اعتباراٍت عملية. فمن جهة، كنا نحتاج إلى بياناٍت تاريخيٍة عن 
الزمن الذي تجاوزت فيه دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي التي شملتها الدراسة العتبة الدنيا. )المعلومات عن متوسط 

نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي توّفرت رجوعًا حتى عام 1900 لكّل دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في بولت 
وفان زاندن ]2013[؛ لم توجد دولٌة تزيد فيها قيمة متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي عن 5,000 دوالٍر أميركي في العام 
1900(. من جهٍة أخرى، لتفادي االضطرار إلى إجراء تقييٍم لما سيكون عليه الوضع بعد عقوٍد من اآلن، كنا نحتاج إلى مستوى دخٍل 

قد بلغته دول مجموعة BRIC )البرازيل، روسيا، الهند الصين( بالفعل، أو أنها ستبلغه قريبًا. تجاوزت الواليات المتحدة هذه العتبة الدنيا 
)5,000 دوالٍر أميركي( خالل العقد األول من القرن العشرين، وُينَتَظُر أن تتجاوزها الهند خالل العقد القادم5. بالنسبة للحّد األعلى، ُيظِهُر 
ن لم يكن متطابقًا. بالتالي، يتغّير طول  الشكل 3.4 أّن المنحنى الذي يصف فترة المكننة حادٌّ بشكٍل واضٍح في هذه الفترة في كّل دولة، واإ

فترة المكننة - مع نقاط البداية والنهاية التي ترافقها - بين دولٍة وأخرى، اعتمادًا على مستويات الّدخل في تلك الدولة.

استخدمنا نقاط البداية والنهاية هذه للتعريف بثالثة مؤشرات:

‹ الدرجات التي أحرزتها العوامل تقيس بشكٍل كّميٍّ وضع كّل عامٍل في الدولة. عّرفنا كّل عامٍل بالقياس إلى طيٍف يتراوح بين -2 و2، 
، بينما تدّل درجة 2 على نسبة تنّقٍل مرتفعة.  بحيث تأخذ العوامل جميعها المنحى نفسه. معنى ذلك أّن إحراز درجة -2 يرتبط بتنّقٍل متدنٍّ
في ما يتعلق بدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي التي تشملها الدراسة، تصف درجات العوامل الظروف التاريخية عند 

نقاط البداية والنهاية لفترة المكننة. أّما في ما يتعلق بدول مجموعة BRIC )البرازيل، روسيا، الهند، الصين( التي شملتها الدراسة، تصف 
درجات العوامل الظروف المستقبلية المتَوقََّعة خالل العقود القادمة، عند النقطة التي ُيَتَوقَّع أن تصل الدول فيها إلى مستويات الّدخل 

المذكورة.

‹ الترجيحات التي أحرزتها العوامل، تصف قوة تأثير كّل عامٍل من العوامل على االنتقال بواسطة المركبات اآللية. وخالفًا للدرجات التي 
أحرزتها العوامل، والتي تختلف بين دولٍة وأخرى، وضعنا مجموعًة واحدًة من ترجيحات العوامل لكّل الدول التي شملتها الدراسة، أي دول 

مجموعة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ودول مجموعة BRIC )البرازيل، روسيا، الهند، الصين(.  ُصمٍَّمت ترجيحات 
العوامل بحيث تلتقط التأثير العاّم لهذه العوامل على االنتقال بواسطة المركبات اآللية، ولهذا السبب، فإّن الترجيحات هي نفسها لكّل الدول. 

أّما مقياس الترجيحات، فهو ُسلٌَّم تتراوح الِقَيُم فيه بين 1 و3، حيث يشير الرقم 3 إلى األثر األشّد.

‹ الدرجات الخاصة باالنتقال بواسطة المركبات اآللية، هي نتيجٌة لدمٍج بين درجات العوامل لدولٍة ما مع ترجيحات هذه العوامل، والرقم 
الحاصل من هذه العملية يصف إلى أّي مدى يساعد المناخ العام على االنتقال بواسطة المركبات اآللية. وكلما ارتفعت الدرجة، ارتفع معها 

رجحان أن تكون الدولة مالكًة لمعّدالٍت عاليٍة من التنّقل بواسطة المركبات الشخصية، أو أنها ستصل إلى هذه المعّدالت. كذلك األمر، 
ُينَتَظُر أن تتوقَّع درجات االنتقال بواسطة المركبات اآللية لدول مجموعة BRIC )البرازيل، روسيا، الهند، الصين( بشكٍل يمكن االعتماد 

عليه، مستوى اإلشباع النهائّي للتنّقل بواسطة المركبات الشخصية.

5  للوصول إلى تقديراٍت بخصوص العقود الزمنية المستقبلية التي ُيَتَوقَّع أن تقطع دول مجموعة BRIC )البرازيل، روسيا، الهند، الصين( خاللها عتبَتي نصيب 

الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي  المتتاليَتين، قّدمنا توّقعاٍت للقيمة المذكورة على مدًى طويل )جرت مالءمتها مع تكافؤ القوة الشرائية، PPP( - لخبرائنا 
الممثِّلين لبالدهم، وناقشنا هذه التوّقعات في ورشة العمل. حصلنا على توّقعات إجمالّي الناتج المحلّي المذكورة عن طريق استقراء قاعدة بيانات بولت وفان 
زاندن، 2013 )ِقَيُم إجمالّي الناتج المحلّي وردت بحسب دوالرات جيري-خميس 1990، حتى العام 2010( مستخدمين التغييرات المستقبلية السنوية في 

إجمالّي الناتج المحلّي التي قامت بحسابها شركٌة خاصٌة هي “آي آيتش أس غلوبل إنسايت” )IHS Global Insight( حتى عام 2043. ال ُيسمح سوى 
 .BMW بواسطة دائرة االستراتيجيا في شركة )ifmo( وأصبحت متاحًة لمعهد أبحاث المواصالت ،Global Insight للمشتركين باالّطالع على قاعدة بيانات
في معظم الحاالت، وافق الخبراء على توّقعات إجمالّي الناتج المحلّي. بالنسبة للصين، اعتبر الخبراء أّن التوّقع مفرٌط في التفاؤل، وعليه، تّم دفع نقطة بلوغ 

الصين عتبة 20,000 دوالٍر أميركيٍّ نحو زمٍن متأخٍر أكثر، وجرى تمديد فترة الدراسة بشكٍل يتناسب مع ذلك. وكانت النتيجة أّن البرازيل والصين وروسيا 
.2040s 2030، بينما تبلغها الهند في أعوامs ستصل إلى عتبة 20,000 دوالٍر أميركي في أعوام
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من أجل الوصول إلى المؤشرين األّولين، نّظمنا ورشة عمٍل دامت يومين عملنا خاللهما وجهًا لوجٍه مع خبراء في سلوكيات التنّقل ينتمون 
إلى الدول الثماني التي شملتها الدراسة. ُأجِريت ورشة العمل في برلين خالل شهر نيسان 2013. يمكن مراجعة قائمة أسماء الخبراء 

وانتماءاتهم في الملحق B. قبل الشروع بورشة العمل، زّودنا الخبراء بتعريفاٍت للعوامل، إضافًة إلى معلوماٍت خلفيٍة عن العوامل في دول 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي التي شملتها الدراسة. وفي أثناء ورشة العمل، طلبنا من الخبراء وضع درجٍة لكّل عامٍل من 
العوامل، ولكّل دولٍة شملتها الدراسة في بداية فترة المكننة ونهايتها. بدأنا بالطلب من خبراء دول مجموعة BRIC )البرازيل، روسيا، الهند، 

الصين( أن يعّلقوا على دولهم، ولكّن الفريق بكامله ناقش الدرجات التي أحرزتها العوامل. تّم الوصول إلى الترجيحات الخاصة بالعوامل 
 ،)Automobility Score, AS( ضافة درجات االنتقال بواسطة المركبات اآللية خالل مناقشٍة عامة. بعد جدولة الدرجات والترجيحات، واإ

طلب الفريق من الخبراء إقرارها في جولٍة تلي ورشة العمل عبر البريد اإللكترونّي.

تمّثلت الخطوة األخيرة ببناء نموذجين. أّما النموذج األول فمهمته تقدير مستويات اإلشباع في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي األربع عن طريق استخدام المنحنى السيني)S-curve(، جرت مالءمته لتقّبل بيانات مؤشَرْي متوسط نصيب الفرد من إجمالّي 

الناتج المحلّي وعدد الكيلومترات/المركبة/ الفرد )VKT per capita( في المدى الطويل. وضعنا نموذجًا منفصاًل مستخدمين داّلة غومبرتز 
)Gompertz function( لكلٍّ من الدول األربع. أّما النموذج الثاني فيستخدم تحليل االنحدار لتحديد ما إذا كان يمكن اعتبار أّن درجات 
االنتقال بواسطة المركبات اآللية )AS( الخاصة بدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي قادرٌة على توقُّع مستويات اإلشباع 

 )AS( بشكٍل حسن، وقد أظهر هذا النموذج أنها كذلك. وباالستفادة من هذه النتائج، استخدمنا درجات االنتقال بواسطة المركبات اآللية
لتوّقع مستويات اإلشباع في دول مجموعة BRIC )البرازيل، روسيا، الهند، الصين(. هذه النتائج معروضٌة في الفصل السادس، والشرح 

.D التفصيلّي للنماذج متوفٌر في الملحق
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الفصل الرابع
تطور حركة التنّقل عبر التاريخ في أربٍع من دول منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي

يستفيد هذا الفصل من دراساٍت حول تطور عملية التنّقل في كلٍّ من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي األربع التي شملتها الدراسة. أواًل، من أجل تقديم سياٍق تاريخيٍّ أطول، نعرض موجزًا لكيفية تطور 

عملية التنّقل في كّل دولٍة من الدول. وفي معظم الحاالت، رجعنا في الزمن لفترٍة تزيد عن قرٍن كامل، في سبيل 
تشخيص التوجهات ونقاط التحّول الرئيسية. بعد ذلك، قّدمنا تلخيصًا للعوامل التسعة على امتداد دول منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي األربع. توجد تبايناٌت كبيرٌة في بعض العوامل مثل توّفر النفط المحلّي 
وحجم قطاع صناعة السيارات المحلّي. أّما بالنسبة لبعض العوامل األخرى، مثل الشريحة النشطة من السكان 
والبنية التحتية المخصصة للسيارات، فتتشابه الدول في ما بينها أكثر مّما تختلف، ال سيما لدى مقارنتها بدول 
مجموعة BRIC )البرازيل، روسيا، الهند، الصين(. تّم توصيف العوامل التسعة في الجدول 3.1 في الفصل 

الثالث.
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لمحٌة موجزٌة عن الدول

في هذا القسم، نقّدم عرضًا موجزًا لتطور المواصالت في كلٍّ من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي األربع. من المفهوم 
أّن هذه الموجزات لن تتمكن من تغطية كل المظاهر المهمة لقرٍن كامٍل من تطور التنّقل. ولكّن الهدف هو إجراء مقارنٍة خاطفة، إللقاء 

الضوء على كيفية اختالف الدول األربع التي شملتها الدراسة في ما بينها في مساراتها التطورية.

أستراليا
تبلغ نسب ُملكية المركبات الشخصية وعملية التنّقل في أستراليا نسبًاعاليًة بعض الشيء )ما يقارب 650 مركبًة لكّل ألٍف من السكان، وأكثر من 10,000 

كلم بالمركبة للفرد على مؤشر عدد الكيلومترات/ المركبة/ الفرد )VKT per capita(، ومع ذلك تبقى الّنسب فيها أدنى من الواليات المتحدة، التي 
تشابهها في كثيٍر من الوجوه. حتى إحالل الفيدرالية عام 1901، كان التنسيق الهادف إلى توفير البنية التحتية طفيفًا جدًا بين المستوطنات المختلفة 

خ(.  )وزارة البنى التحتية والتنمية اإلقليمية األسترالية، Australia Department of Infrastructure and Regional Development، غير مؤرَّ
كانت الكثير من الطرق بحالٍة مزريٍة عند البدء باستخدام السكك الحديدية في أعوام 1850s، وأّدى انعدام التمويل إلى مزيٍد من الترّدي في أوضاع 

الطرقات. وبين عامي 1880 و1930، كانت السكك الحديدية النمط المسيطر للمواصالت، فُبِنَيت الطرقات وُهيِّئت خدمات الترامواي في أغلب األحيان 
 .)       ،Australian Bureau of Statistics لخدمة شبكة السكك الحديدية )المكتب األسترالّي لإلحصاء

خالل أعوام 1920s، بدأ األستراليون يشترون السيارات بأعداٍد كبيرة. وارتفعت ملكية المركبات من اثنتين لكّل ألٍف من السكان عام 1920، إلى عشٍر 
في عام 1930. كان السبب الرئيسّي في ذلك هبوط األسعار، فقبل عام 1920، كان ثمن السيارة يبلغ عدة أضعاٍف للّدخل السنوّي األدنى للعامل البالغ 
الّذَكر؛ في عام 1925، أصبح من الممكن شراء سيارٍة بثمٍن يساوي أقّل من راتب عاٍم واحد )كنوت Knott،       (. كان استخدام السيارات شائعًا في 

المناطق الريفية حيث تطول المسافة إلى أقرب بلدة. في هذه الفترة، هبط عدد الركاب الذين يستّقلون وسائل النقل العاّم.

نشط بناء الطرقات في أعوام 1920s استجابًة للحاجة. وخالل الحرب العالمية الثانية، ُبنيت بعض الطرق الرئيسية المهمة من أجل دعم الجهود الحربية؛ 
من جهٍة أخرى، ُأهِمَلت الطرق الريفية. في عام 1947، قّدم برنامج الكومنولث للمساعدة )Commonwealth Aid( تموياًل مخصصًا لترميم شبكة 

.)Roads and Works Act( ”الطرقات الريفية بموجب “مرسوم الطرقات واألشغال

 The War( وبعد الحرب العالمية الثانية توّسعت المدن األسترالية. حركة إنشاء الضواحي هذه رعاها مخطط توفير المنازل التابع للخدمة الحربية
Service Homes Scheme(، الذي مّول شراء أراٍض ومنازل مستقلٍة للرجال العائدين من الخدمة العسكرية، كما غّذاها التمويل الحكومّي والفيدرالّي 
الذي سّهل إنشاء الطرق السريعة بين المدن )فالكونر، وغايلز-كورتي، واليونز Falconer, Giles-Corti, and Lyons،        ( . فّككت مدٌن عديدٌة 

أنظمة الترامواي الموجودة لديها واستبدلتها بالحافالت. كانت مستويات االستثمار في مشاريع المواصالت أدنى بكثيٍر منها في نظام الطرق السريعة. 
َنَمت نسب ُملكية المركبات والتنّقل بشكٍل مّطرٍد منذ الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1980 تقريبًا، بسبب مستويات الّدخل التي كانت ترتفع بسرعة، 

والتأثير المساعد لمشاركة عدٍد أكبر من النساء في القوة العاملة، كما ساهم هذا األمر في انخفاض أسعار الوقود.

 National( ”كان تدّخل الحكومة الوطنية األسترالية في عملية تهيئة البنى التحتية للمواصالت بطيئًا نسبيًا. لم يتّم تبّني “مرسوم الطرقات الوطنية
Roads Act( حتى عام 1974، وقد وافقت الحكومة الوطنية بموجبه على تنفيذ تخطيٍط متناسٍق للطرقات السريعة وتمويله على مستوى الدولة بكاملها.

انخفض عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد خالل العقد األخير من حوالي 10,375 إلى 10,135. يبدو أّن العوامل التي شاركت في إحداث هذا االنخفاض 
تشمل نزع القيود عن أسعار النفط الُمنَتج محليًا عام 1978، ما أّدى إلى ارتفاع سعر الوقود؛ نذكر أيضًا ارتفاع عدد السكان في سّن الشيخوخة وميل 

البالغين الشّبان إلى تأخير الحصول على رَخص قيادة. هذا العامل األخير ربما يعود إلى العمل ببرنامج رخص القيادة المتدّرجة، ومعنى ذلك أّن الشخص 
الذي يبدأ بالقيادة حديثًا يحصل على رخصٍة محدودٍة في عمر المراهقة ثم ينال رخصًة كاملًة بعد عدة أعواٍم من الخبرة في القيادة. كانت أستراليا الدولة 

األولى التي تطّبق برامج من هذا النوع.

2007

2000
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ألمانيا
تمّثل ألمانيا مسارًا نموذجيًا أوروبيًا في عملية التنّقل، يتمّيز بمستوًى عاٍل من التطور االقتصادّي ومستوياٍت معتدلٍة من القيادة وُملكية المركبات. قبل 

ُمنَقَلب القرن العشرين، كانت ألمانيا تملك شبكًة ناجزًة من السكك الحديدية ولكّن وضع الطرقات فيها كان سيئًا إلى حدٍّ ما. أنشئت أنظمة السكك الحديدية 
في المناطق المدينية في األعوام األولى من القرن العشرين. وبالرغم من أّن جزءًا كبيرًا من العمل على تكنولوجيا السيارات ُنفَِّذ في ألمانيا، إاّل أّن قطاع 

.)       ،Overy تصنيع السيارات األلمانّي كان من أصغر القطاعات في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية )أوفري

كانت ُملكية المركبات متدنيًة خالل أعوام 1920s، وكان من أسباب ذلك الفقر والتضّخم المفرط الذي تال الهزيمة في الحرب العالمية األولى )فاهرنكامب 
Vahrenkamp،        (؛ إضافًة إلى ذلك، ُفرضت ضريبٌة فيدراليٌة على السيارات ألنها ُعدَّت سلعة ترف )أوفري، 1975(. ولكن في أواخر 1920، 

ُألغَيت الضريبة وهبطت أسعار الوقود، ما أّدى إلى ارتفاع نسبة ُملكية المركبات، ولكنها ظّلت أدنى مما هي عليه في الدول األوروبية األخرى. وفي 
األعوام األولى من 1930، بدأت حركٌة مكّثفٌة لبناء الطرقات بوصفها إحدى سياسات التنمية االقتصادية. افُتتح أول طريٍق عريض )Autobahn( عام 
1932. وبين عاَمي 1933 و1935، كانت نسبة 60 في المئة من كّل االستثمارات العاّمة منصّبًة على المواصالت، والسيما منها الطرقات )أوفري، 

.)1975

لم تؤدِّ الحرب العالمية الثانية فحسب، إلى َعطب قسٍم كبيٍر من البنية التحتية أو تدميرها، ولكنها تسببت أيضًا في تقسيم ألمانيا إلى غرٍب وشرق. 
استوعبت ألمانيا الغربية أعدادًا كبيرًة من الالجئين، ما أّدى في البداية إلى زيادة الكثافة السكانية، ولكّن هذا األمر كان دافعًا عام 1950 نحو بناء أحياٍء 

جديدٍة أدنى كثافة. ارتفعت المداخيل ونسب ُملكية المركبات، فزاد اقتناء المركبات الشخصية سّتة أضعاٍف لكّل ألٍف من السكان، من 12 عام 1950، إلى 
80 عام 1960 )بوشر Pucher،       ( وصل إلى 230 مع حلول عام 1970. فرضت ألمانيا الغربية ضريبًة على الوقود واستثمرت عائداتها الكبيرة 

في الطرقات ووسائل النقل العام. انعكس الهبوط في عدد مستخدمي النقل العاّم، ويعود السبب في ذلك بشكٍل جزئٍي إلى اتحادات النقل التي كانت تسعى 
إلى تحسين دمج النقل العاّم، وأدخلت مدٌن عديدٌة إلى طرقاتها وسائل لتهدئة حركة السير )مثل المطّبات(.

خالل هذه المدة، ظّلت ألمانيا الشرقية أكثر فقرًا، ونسب اقتناء السيارات فيها أدنى بكثير. كانت السياسات تثّبط الناس عن اقتناء المركبات وتشّجع على 
استخدام وسائل النقل العاّم. عند إعادة توحيد ألمانيا عام 1990، كان األلمان الغربيون يملكون 482 مركبًة لكّل ألٍف من السكان، بينما كان الرقم المقابل 

 Federal Ministry of Transport الوزارة الفيدرالية للمواصالت واإلعمار والتنمية المدينية        ،Buehlerأللمانيا الشرقية 237 مركبة )بوهلر
Building and Urban Development،       (. خلقت إعادة توحيد ألمانيا التحّدَي الماثل في توحيد البنية التحتية في البالد، فمّول برنامج مشاريع 
مواصالت االتحاد )Unity Transport Projects Program( الضخم عمليات النهوض بالبنى التحتية في الجهة الشرقية من البالد، وحّسن الترابط 

بين شرق  ألمانيا وغربها. رصدت الخطة الفيدرالية للبنية التحتية للمواصالت )The Federal Transport Infrastructure Plan( ما يناهز 454 
مليار مارك ألمانّي )270 مليار دوالر أميركّي تقريبًا على سعر الصرف عام 1992( للسكك الحديدية والطرقات، والبنية التحتية للطرق المائية من عام 

)       ،Wissman 1992 إلى عام 2012 )ويسمان

بعد إعادة توحيد شطَرْي ألمانيا، أصبح الشرق أكثر شبهًا بالغرب من حيث اقتناء المركبات وتفضيل القيادة على استخدام وسائل النقل العاّم. ولكّن 
الضرائب العالية وكَلُف َركن السيارات أّدت إلى زيادٍة متواضعٍة في استخدام النقل العاّم على امتداد ألمانيا. أّما االتجاه الجديد الذي بدأ بالظهور فكان 

  Kuhnimhof, Buehler, انخفاض نسب اقتناء المركبات وترخيصها واستخدامها في التنّقل بين البالغين الشبان )كوهنيمهوف، بوهلر، ويرتز، وآخرون 
.)       ،Wirtz, et al.
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اليابان
تمّثل اليابان مسارًا يتمّيز بدخٍل شخصيٍّ مرتفٍع يرافقه معّدٌل منخفٌض في التنّقل بالمركبات للفرد. في أواسط القرن التاسع عشر، عندما كانت 

اليابان دولًة إقطاعيًة إلى حدٍّ كبير، كانت شبكة الطرقات محدودًة جدًا ولم يكن هناك وجوٌد للسكك الحديدية، فكان الناس يتنقلون مشيًا على األقدام 
أو على الخيل، وكانت البضائع ُتنقل عبر الماء. تغّير الوضع بغتًة بعد أن أنهت حركة ميجي اإلصالحية )Meiji Restoration( نظام اإلقطاع 

عام 1868، واندفع القادة اليابانيون لّلحاق بالغرب في مسائل التكنولوجيا.

بما أّن السكك الحديدية كانت الّنمط المسيطر في الغرب، صّبت اليابان موارد كبيرًة في عملية إنشاء شبكٍة للسكك الحديدية، متجاوزًة بذلك مرحلة 
العربات التي تجرها الخيول. الهدف الذي تّم تحقيقه بشكٍل كامٍل تقريبًا، كان تبّني التكنولوجيات التي ُطوِّرت في الخارج والبناء عليها. افُتتحت 
الطريق المهمة الذي يربط بين مدينَتْي طوكيو وكيوتو عام 1889، وبين عامي 1889 و1893 زاد طول السكك الحديدية من 1,720 كلم إلى 
3,010 كلم )آووكي Aoki،         (. لم يكن استخدام السكك الحديدية محصورًا بالتجوال بين المدن، ففي أعوام 1910s و1920s، حصلت 

حركة تحّضر سريعة، وبَنت معظم المدن الرئيسية خطوط سكٍك حديديٍة داخل المدن والضواحي.

 ،H. Yamamotoلم تكن السيارات منتشرًة في أوائل القرن العشرين، وحتى عام 1930، لم يكن هناك أكثر من 57,000 مركبٍة )ه. ياماموتو 
         ( في دولٍة يبلغ عدد سكانها 65 مليون نسمٍة تقريبًا. ولكّن الحافالت والشاحنات كانت شائعة، وأقّرت معايير بناء الطرقات التي تّم تبّنيها 

أخيرًا عام 1926، بالحاجة إلى أخذ المركبات المزودة بمحرك بعين االعتبار )ياماموتو، 1993(. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، أصبحت 
إمدادات البنزين محدودًة وحصل األمر نفسه للتنّقل الحضرّي، كما ُأصيبت البنية التحتية للمواصالت بأضرار كبيرة. وخالل فترة االحتالل التي 
تلت الحرب والتي أدار البالد في أثنائها جنراٌل أميركّي، نّصت السياسة الرسمية على الحّد من إعادة إحالل التصنيع، ولكّن إعادة بناء الطرقات 

وعربات السكك الحديدية كان مسموحًا.

عند انتهاء االحتالل عام 1951، حّولت الحكومة اليابانية اهتمامها من جديٍد نحو إحدى التكنولوجيات األجنبية لتحقيق التطور االقتصادّي: تصنيع 
السيارات. كان يحّق لمصّنعي السيارات أن يحصلوا على امتيازاٍت ضريبيٍة وقروٍض حكوميٍة منخفضة الكلفة. تجاوب هؤالء عن طريق بناء 

مركباٍت صغيرة الحجم ومتينٍة وضمن المتناَول، متأّثرين بالخطة الحكومية المسّماة “سيارة الشعب” )People’s Car Plan( التي ُأطِلَقت عام  
خ(. ومع حلول عام  1955 )اتحاد صانعي السيارات في اليابان ]Japan Automobile Manufacturers Association ]JAMA، غير مؤرَّ

1967، أصبحت اليابان تنتج 2.3 مليون مركبٍة تقريبًا )JAMA،       (، ما وضعها في المرتبة الثانية لمنتجي السيارات في العالم )JAMA غير 
،JAMA( خالل الفترة نفسها، ارتفعت مستويات الّدخل وُملكية المركبات بسرعة، وبحلول عام 1973، ُسّجلت 33.5 مليون مركبة .)خ  مؤرَّ

2011(. وأّدى االزدهار المتنامي في البالد إلى إجراء تحسيناٍت ضروريٍة على البنية التحتية األساسية. وحتى عام 1956، كانت نسبة 2 في 
خ(. استوعب برنامٌج ضخٌم لبناء الطرقات نسبة 40 في المئة من حجم اإلنفاق الحكومّي  المئة فقط من مجموع الطرقات معّبدة )JAMA، غير مؤرَّ

خ(. ُوِضَع أول قطاٍر فائق السرعة في الخدمة عام  اإلجمالّي على األشغال العاّمة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي )JAMA، غير مؤرَّ
1964، وُوّسعت أنظمة السكك الحديدية في المناطق المدينية وُحّدثت.

في عام 1973، ضربت األزمة النفطية اليابان بقوة، فهذه الدولة التي ال تملك نفطًا محليًا تستورد 80 في المئة من نفطها من منطقة الشرق 
األوسط. كانت إحدى ردود الفعل على هذا األمر هي البدء بتصنيع مركباٍت تقتصد في الوقود، وشّقت هذه المركبات طريقها نحو السوق األميركّي 
الُمربح. وبالرغم من أن قطاع تصنيع السيارات اليابانّي ما زال مهمًا، إاّل أّن معّدالت القيادة وُملكية المركبات استقّرت، بل حتى تدّنت، وربما يعود 
ذلك إلى أّن االقتصاد أصبح خاماًل بعض الشيء خالل العقَدين األخيرين، وارتفعت نسبة الشيخوخة بين السكان، كما أصبحت كلفة اقتناء السيارات 

وقيادتها مرتفعة.

1993a

1993a
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الواليات المتحدة
 1850s ُيظِهُر تاريخ المواصالت في الواليات المتحدة حركة مكننة مبكرٍة وكثيفة. كانت السكك الحديدية تسيطر على التنّقل بين المدن منذ أعوام
وحتى أعوام 1880s، بينما أصبحت الطرقات الموجودة سابقًا متداعية، وهي تلك التي كانت ُتجبى فيها رسوم المرور. شهدت المدن األميركية 

نمّوًا هائاًل في أعوام 1880s و1890s. وعند البدء باستخدام الترامواي في أواخر أعوام 1890s، انتشر استخدامها بسرعة وسّهل هذا األمر نمّو 
الضواحي.

بعد النجاح في إنتاج السيارات التي يتم تصنيعها بالجملة عام 1900، ارتفعت نسبة ُملكية السيارات في أميركا بشكٍل كبير، فانتقلت من 
 Federal Highway Administration 450,000 مركبٍة عام 1910 إلى 23 مليون مركبٍة عام 1930 )اإلدارة الفيدرالية للطرقات السريعة 

FHWA،        (. وبالرغم من اّن العديد من المركبات األولى كانت كهربائية، أّدى اكتشاف حقول نفٍط هامٍة في منطقتين من أميركا إلى تثبيت 
سيطرة المركبات التي تعمل بالوقود. بقيت أسعار النفط منخفضًة خالل هذه الفترة، ما جعل التنّقل بواسطة السيارة أقّل كلفًة من استخدام الوسائل 

األخرى. وزادت الحاجة للطرقات مع نمّو الطلب على المركبات، وكال هذين األمرين عّزز التوّجه نحو نشوء الضواحي.

بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الواليات المتحدة القوة االقتصادية المسيطرة في العالم، وكان أحد أسباب هذا األمر، قوة قطاع تصنيع 
السيارات فيها. استمّر التصاعد في نسبة اقتناء السيارات، وتمت المصادقة على المرسوم الفيدرالّي للطرقات السريعة بين الواليات عام 1956 

)Federal Interstate Highway Act(، وظّلت أسعار الوقود متدنية )بالسعر الحالّي للدوالر، بقَي سعر الغالون أقّل من 0.50 دوالر أميركّي 
من 1920 حتى أوائل 1970، )مكتب تكنولوجيات المركبات Vehicle Technologies Office،        (. ومع تحّول حركة اإلسكان نحو 

 ،)        ،Williams الضواحي )بحلول ستينيات القرن الماضي، كانت أكثر من نصف الوحدات السكنية قد ُبنيت في الضواحي، )ويليامز
وتبعتها الوظائف والمحالت التجارية، ما أوجد أحياًء يكاد يستحيل التنّقل فيها بدون مركبٍة شخصية. بدأ عدد ركاب وسائل النقل العامة بالتقهقر 

ببطٍء على امتداد فترٍة طويلة من الزمن، مبتعدًا عن الذروة التي بلغها خالل الحرب العالمية الثانية، وتم استبدال العديد من أنظمة الترامواي 
بخطوط الحافالت.

شّكل الحظر النفطّي العربّي الذي حصل عام 1973 صدمًة كبرى للواليات المتحدة، التي اعتادت على ِوفرة البنزين ورخص ثمنه، وكان لهذا 
األمر تداعياٍت عدة على المدى الطويل: قّدمت الحكومة الفيدرالية أول مجموعٍة من المعايير المتعلقة باالقتصاد في الوقود، وترّنح قطاع تصنيع 
السيارات األميركي بمواجهة الطلب على المركبات األعلى كفاءًة في حرق الوقود، ولم تكتِف أسعار النفط باالرتفاع ولكنها أصبحت أيضًا غير 
مستقرة. ولكن عند استقرار األسعار خالل ثمانينيات القرن الماضي، اكتسبت الشاحنات الخفيفة شعبيًة كمركباٍت شخصية، وربما يكون إعفاؤها 
من معايير االقتصاد في الوقود سببًا جزئيًا في هذه الشعبية. استمر عدد الكيلومترات التي تقطعها المركبة بالتصاعد خالل ثمانينيات وتسعينيات 

القرن الماضي، جزئيًا بسبب نشوء الضواحي، ولكّن انتشار دخول النساء إلى القوة العاملة كان عاماًل مهمًا أيضًا.

بالرغم من أّن نسب ُملكية المركبات والتنّقل بواسطتها تبقى األعلى في العالم، فقد بدأت بعض هذه التوّجهات باالنحسار مؤخرًا. كال النسبَتين 
نما أيضًا بالهبوط منذ منتصف أعوام 2000s، وهذا أمٌر سابٌق على فترة الركود التي حصلت عام 2008،  المذكورَتين بدأتا ال فقط باالستقرار واإ
ويوحي بأّن ثمة عوامل أخرى كان لها تأثيٌر في ذلك. اعتمدت بعض المدن تغييراٍت في التخطيط وفي تشريعات التقسيم الحضرّي كان من شأنها 
تشجيع استخدام وسائل النقل العامة، إضافًة إلى المشي على األقدام واستخدام الدراجات الهوائية، وقد أحرزت أنواٌع جديدٌة من التنّقل مثل التشارك 

في الدراجة الهوائية والسيارة قاعدًة صغيرًة من المستخدمين، ولكنها في نموٍّ مستمر.

2005
2004

1995
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نبّين في هذا الفصل طريقة تأثير كلٍّ من العوامل التسعة - خالل فترة المكننة - في دول منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادّي األربع التي شمَلتها الدراسة. استخدمنا بياناٍت كميًة ونوعيًة على حدٍّ سواء، كما استخدمنا 

نفس مصادر البيانات للدول األربع حيثما تمكّنا من ذلك. يبدأ النقاش بالعوامل األربعة التي أدرجناها في فئة 
سياسات المواصالت، ثم نتحّول إلى العوامل ذات المنشأ الخارجّي. يحتوي الفصل على توضيحاٍت اسُتخِدَمت 

فيها بعض البيانات التي ُقّدمت في ورشة العمل، ولكّن الكثير من المعلومات ذات الطابع النوعّي ال يمكن عرضها 
بواسطة المخططات البيانية. 

الفصل الخامس
مقارنٌة بين العوامل في دول منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادّي األربع
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بنية تحتية جيدة للسيارات

توّفر نفٍط محلّي

قوة قطاع صناعة 
السيارات المحلّي

رخص الوقود
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الشريحة النشطة 
من السكان

غياب البدائل عن 
القيادة

وجود سياساٍت تشّجع 
على استخدام السيارة

أفضلية ثقافة السيارة
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بنية تحتية جيدة للسيارات

تتعلق البنية التحتية المخصصة للسيارات بوضع الطرقات في الدولة المعنّية، ويشمل هذا الوضع كمية الطرقات )طولها ُمحَتسٌب بناًء على 
طول خّط الوسط بالكيلومترات(، ونوعيتها. كّل األرقام المتعلقة بطول الطرقات مأخوذٌة من كتاب الوقائع العالمّي )وكالة االستخبارات 

خ(1. بالطبع، من جهة حجم الطرقات )باعتماد قياس طولها حسب طول  المركزية، ]Central Intelligence Agency ]CIA، غير مؤرَّ
خّط الوسط بالكيلومترات(، فإّن الحجم الجغرافّي هو العامل المَحدِّد األكبر. تملك كال الواليات المتحدة وأستراليا عدد كيلومتراٍت للفرد يفوق 
ما تملكه ألمانيا واليابان بكثير. تملك الدول األربع المذكورة اآلن بنيًة تحتيًة حسنة الصيانة، ولكّن هذه الدول تطورت عند نقاٍط زمنيٍة مختلفة، 

وتملك أستراليا نسبًة عاليًة من الطرقات غير المعّبدة.

أستراليا

بالرغم من أّن أستراليا تملك شبكًة واسعًة من الطرقات، إاّل أّن هذه الشبكة تطورت ببطء، كما إنها  ليست حديثًة بنفس درجة التي هي عليها 
في الدول األخرى. أثناء فترة االستيطان خالل أعوام 1800s، كان عدد الطرقات قلياًل وما كان موجودًا منها كان بحالٍة سيئة. وعند البدء 

باستخدام السكك الحديدية خالل أعوام 1860s، اعُتِبرت وسيلة نقٍل تتفّوق على غيرها بمجاٍل بعيد، السيما في السفر لمسافاٍت طويلة، وعند 
إلغاء الجباية عن المرور في الطرقات، تدهورت حالة الطرقات بسبب غياب التمويل. لم يتحّسن وضع الطرقات حتى بدأت المركبات ذات 

المحرك باكتساب الشعبية في أعوام 1920s. وفي الوقت نفسه، بدأت الواليات بتأسيس دوائر للطرقات مهمتها اإلشراف على عملية اإلعمار. 
خالل الحرب العالمية الثانية، تّم تحسين وضع بعض الطرقات لألغراض العسكرية، بينما تدهورت حالة بعضها اآلخر. وبعد الحرب، 

عاونت الحكومة الوطنية الواليات في عملية إعادة البناء )المكتب األسترالّي لإلحصاء Australian Bureau of Statistics،       (. مع 
هذا، لم يتّم إنشاء الشبكة الوطنية للطرق السريعة - التي تسمى اليوم شبكة AusLink - حتى عام 1974 )وزارة البنى التحتية والتنمية 

خ(. تملك أستراليا حاليًا  اإلقليمية األسترالية Autstralia Department of Infrastructure and Regional Development، غير مؤرَّ
حوالي 823,000 كلم من الطرقات، أي 37 كلم لكّل ألٍف من السكان، كما إّن نسبة الطرقات المعّبدة في أستراليا أدنى مما هي عليه في 

.)       ،World Bank الدول األخرى المتطورة، وهي ال تبلغ 45 في المئة من مجموع الطرقات بالكيلومترات )البنك الدولّي

ألمانيا

شهدت ألمانيا ثالث حمالٍت كبرى في بناء الطرقات. بدأت األولى خالل أعوام 1930s، عندما وضعت الحكومة أساسات شبكة الطرقات 
هًا نحو المواصالت، السيما الطرقات  السريعة. و بين عاَمي 1933 و1935، كان ما يوازي 60 في المئة من مجموع االستثمار العاّم موجَّ

)أوفري، 1975(. وافُتتح أول طريٍق سريٍع بين بون وكولونيا عام 1932، وتبعه افتتاح طرقاٍت أخرى بعد فترٍة قصيرة )فاهرنكامب، 
2012(. حصلت الحملة الثانية بعد تقسيم ألمانيا على أثر الحرب العالمية الثانية، عنما استثمرت ألمانيا الغربية بكثافٍة في البنية التحتية 

 German( للطرقات. أخيرًا، حّثت إعادة توحيد األلمانيََّتين على بذل استثماٍر هائٍل من خالل برنامج مشاريع مواصالت االّتحاد األلمانّي
Unity Transport Projects Program / Verkehrsprojekte Deutsche Einheit(. وّفر هذا البرنامج التمويل للنهوض بالبنية 

التحتية في ألمانيا الشرقية سابقًا، ولكنه أّدى أيضًا إلى تحسين الترابط بين شرق ألمانيا وغربها. تملك ألمانيا حاليًا شبكة طرٍق يبلغ طولها 
645,000 كلم، أي 8 كلم لكّل ألٍف من السكان.

1   يمكن قياس طول الطرقات بوسيلتين: طول خّط الوسط بالكيلومترات، أي الطول اإلجمالّي للمعبر، أو طول الممرات بالكيلومترات، وهو طول خّط الوسط بالكيلومترات، 

خ( بياناٍت عن الطرقات المعّبدة وغير المعّبدة على حدٍّ سواء. مضروباً بعدد الممرات. يشمل كتاب الوقائع العالمّي )وكالة االستخبارات المركزية، غير مؤرَّ

1974

2013
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اليابان

تأخرت اليابان نسبيًا في عملية بناء الطرقات. خالل القرن التاسع عشر، تخّطت اليابان مرحلة المركبات التي تجرها الخيول - وهي ما 
 .)        ،Hayashi أطلق عملية بناء الطرقات في الدول األخرى - وشرعت مباشرًة ببناء السكك الحديدية إلحالل الحداثة )هاياشي

وبالرغم من أّن بعض الطرقات كانت قد ُبنيت قبل الحرب، إاّل أّن جزءًا كبيرًا من البنية التحتية للمواصالت ُدمِّرت بفعل الحرب العالمية 
خ(. أنشئت المؤسسة العامة للطرق السريعة  الثانية. وحتى عام 1956، لم تكن نسبة الطرقات المعّبدة تفوق 2 في المئة )JAMA، غير مؤرَّ
اليابانية )The Japan Highway Public Corporation( من أجل تسهيل بناء الطرق الرئيسية والطرق التي ُيفرض عليها رسم مرور. 
كذلك بدأت اليابان بفرض رسوٍم على استخدام الطرقات - مثل عائد الضريبة على الوقود - في سبيل استخدامها لبناء الطرقات وتحسينها، 

كما وّفر البنك الدولّي التمويل لبناء طرقات النقل السريع بحيث تصبح جاهزًة مع بداية دورة األلعاب األولمبية في طوكيو عام 1964 
   1960s كانت الحاجة هائلة بحيث أّن بناء الطرقات امتّص في أعوام ،)        ،Kojima, Goto, and Kato كوجيما، وغوتو، وكاتو(
خ(. تملك اليابان اليوم 1.2 مليون كيلومتٍر  و1970s،     في المئة من مجمل اإلنفاق الحكومّي على األشغال العامة )JAMA، غير مؤرَّ

من الطرقات، وهي خامس أكبر شبكة طرٍق في العالم، ولكّن المعّدل هو 9 كلم فقط لكّل ألٍف من السكان.

1990

2012

1977

2005

الواليات المتحدة

يعود الطلب على الطرق المعّبدة في الواليات المتحدة إلى أعوام 1880s. كانت العديد من الطرقات الريفية غير معّبدٍة وغير سالكٍة تقريبًا، 
واحتشد ركاب الدراجات الهوائية وراء حركة “الطرقات الصالحة” التي تطالب بتعبيد الطرقات. أنشئت أول وكالٍة حكوميٍة أميركيٍة لبناء 
الطرقات عام FHWA( 1905،       (. ومع نمّو حركة اقتناء المركبات خالل أعوام 1910s و1920s، ارتفعت حركة بناء الطرقات 
بشكٍل حثيث. كذلك حصلت مجموعٌة أخرى من االستثمارات الكبيرة في الطرقات خالل أعوام 1950s و1960s، بعد أن فرَض قانوٌن 
وطنيٌّ إنشاء نظام طرٍق سريعٍة يؤّمن الترابط داخل الدولة بأسرها. لم ُيَضف إلى الطاقة االستيعابية للطرقات إال القليل، نسبيًا، منذ عام 

 1970، ولم يِزْد عدد األميال الُمحَتَسَبة على خّط الوسط إال بنسبة 10 في المئة منذ ذلك الحين )مكتب إحصاءات المواصالت 
خ(، الجدول 1-1. تملك الواليات المتحدة حاليًا قرابة 6.5 مليون كيلومتر  ]Bureau of Transportation Statistics ]BTS، غير مؤرَّ

من الطرقات الُمحَتَسِب طوُلها على خّط الوسط - وهي أكبر شبكة طرقاٍت في العالم - و21 كلم من الطرقات لكّل ألٍف من السكان. إضافًة 
إلى ذلك، تملك معظم مراكز العمل أماكن مجانيٍة لَركن السيارات، وهو ما يتوفر كذلك في أماكن أخرى. يشير أحد التقديرات إلى أّن 91 

في المئة من األميركيين يقودون سياراتهم للذهاب إلى أعمالهم، وأّن 95 في المئة منهم يستفيدون من أماكن مجانيٍة لَركن السيارات، )شاوب 
.)       ،Shoup
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رخص الوقود

للتمّكن من فهم مستوى غالء ثمن الوقود أو رخصه في دولٍة ما، ينظر هذا العامل إلى كلفة الوقود بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من إجمالّي 
الناتج المحلّي. في سلسلٍة من البيانات التي جمعناها للدول كافة2، تتمتع دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي األربع بكلف 

وقوٍد متدّنيٍة بالنسبة للّدخل، إذ يتراوح ثمن اللتر الواحد من البنزين بين 0.75 و1.75 في المئة من قيمة متوسط نصيب الفرد من إجمالّي 
الناتج المحلّي في اليوم )الشكل 5.1(. ويتراوح السعر الحالّي للتٍر واحٍد من البنزين بين 0.97 دوالر أميركّي في الواليات المتحدة و2.12 
خ(. وبالرغم من أّن أسعار النفط ُتحدَّد عادًة في السوق  دوالر أميركّي في ألمانيا )ألٌم عند مضّخة الوقود Pain at the Pump، غير مؤرَّ

العالمّية، بوسع الضرائب الوطنية ودون الوطنية أن ترفع األسعار بشكٍل كبير. وتتراوح نسبة الضرائب في سعر الوقود “عند المضّخة” بين 
18 في المئة في الواليات المتحدة و62 في المئة في ألمانيا )BITRE،          الملحق A، جدول “نسبة الضرائب المئوّية”(.

2 بالنسبة لكّل دولة، أخذنا أسعار الوقود من المصادر الوطنية ثم قارّناها مع أرقام إجمالّي الناتج المحلّي. راجع الملحق A للمصادر المحدَّدة.

الشكل 5.2  النسبة المئوية لسعر لتٍر واحٍد من البنزين من متوسط الّدخل اليومّي )متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي في اليوم(
A المصدر: راجع الملحق

العام

ألمانيا
اليابان
أستراليا
الواليات المتحدة

2012b
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أستراليا
حافظت أستراليا، بوصفها دولًة منتجًة للنفط، على أسعار نفٍط منضبطٍة ومنخفضٍة نسبيًا حتى عام 1978. بدأ إلغاء القيود عام 1978، وأصبح 
معمواًل به بشكٍل كامٍل عام 1985. وبين عاَمي 1970 و1985، كانت األسعار المحلية أدنى من نظائرها في السوق، وتختلف بما يصل إلى 

 0.15 دوالر أميركّي لّلتر الواحد )حسب قيمة الدوالر األسترالّي بين عاَمي 1989 و1990(، ولكّن القيمتين تقاربتا الحقًا إلى حدٍّ كبير
 )BITRE،          الشكل 1.2(. ومنذ عام 2010، أصبحت الضرائب على الوقود تشّكل 40 في المئة من ثمنه )BITRE،          الملحق 

A، جدول “نسبة الضرائب المئوّية”(.

ألمانيا
في أوائل خمسينيات القرن الماضي، كان سعر البنزين غاليًا نسبيًا في ألمانيا، إذ كان ثمن اللتر الواحد يزيد عن 25 في المئة من الّدخل اليومّي. 
هبطت هذه النسبة بسرعة في أوائل السبعينيات بسبب النمّو االقتصادّي السريع، ال بسبب انخفاض التكلفة األولية لكلفة الوقود. وأنشأت األهداف 

البيئية التي كانت جزءًا من برنامج مشاريع مواصالت االتحاد األلمانّي )The German Unity Transport Projects Program( فترًة 
ُفِرَضت فيها ضرائب مرتفعٌة جدًا على الوقود. ومن عام 1960 حتى عام 2005، ارتفعت نسبة الضرائب في ثمن البنزين من 60 إلى 70 

في المئة )بوهلر Buehler،        (، ولكنها هبطت منذ ذلك الحين إلى 62 في المئة )BITRE،          الملحق A، جدول “نسبة الضرائب 
المئوّية”(. ساهمت الضريبة على الوقود في تغذية العائدات العامة وتخفيض ضرائب الضمان االجتماعّي )بوهلر،       (. ومنذ عام 2010، 
أصبحت كلفة لتٍر واحٍد من البنزين 1.87 دوالر أميركّي )BITRE،          الملحق A، جدول “أسعار البنزين الحقيقية”(. أّما أسعار الديزل 

 Kalinowska and فهي أدنى بشكٍل ملحوٍظ من أسعار البنزين، وأّدى هذا األمر إلى زيادة تفضيل السيارات العاملة بالديزل )كالينوسكا وكوِهلد
.)        ،Kuheld

اليابان
في عام 2010، بلغت نسبة الضريبة في ثمن البنزين 50 في المئة )BITRE،          الملحق A، جدول “نسبة الضرائب المئوّية”(. ومن بين 
دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي األربع التي شملتها الدراسة، كانت اليابان هي من شهد أكبر انخفاٍض في األسعار النسبية 
للوقود بعد الحرب. في أوائل خمسينيات القرن الماضي، كان ثمن لتٍر واحٍد من الوقود يبلغ 15 في المئة من معّدل الّدخل اليومّي، ولكّن هذه 

النسبة تدّنت إلى 1.25 في المئة مع حلول عام 2010. كان نصيب الضرائب من ثمن الوقود بالنسبة المئوية 47 في المئة عام 2010، وكان 
ثمن لتٍر واحٍد من البنزين يبلغ أكثر قلياًل من 1.50 دوالر أميركّي )BITRE،          الملحق A، جدول “النسبة المئوية للضرائب”(.

3  بالرغم من أّن نسبة التضّخم كانت متدّنيًة في هذه الفترة، فإّن نسبة االرتفاع هذه منخفضٌة بشكٍل غير اعتيادّي )44 في المئة( بالنسبة لسلعٍة 

استهالكية. خالل فترٍة مماثلة )1919 إلى 1970(، ارتفع سعر المواد الغذائية أكثر من ذلك بكثير: ارتفع سعر الطحين 66 في المئة، والقهوة 110 
.)1975 ،Bureau of Labor Statistics في المئة، ولحم الخنزير 174 في المئة، )مكتب إحصاءات العمل

4  ُتضيف حسابات المعهد األميركّي للبترول تقديرات ضرائب المبيعات والضرائب المحلية المدفوعة، إلى الضريبة الثابتة على الغالون، وبالتالي تمّثل هذه 

األرقام ما يدفعه السائق العادّي بالفعل بمقابل الغالون.

2012a2012b
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2012b
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الواليات المتحدة
تاريخيًا، كانت أسعار البنزين منخفضًة بالفعل في الواليات المتحدة. وبالرغم من أّن العديد من السيارات األولى كانت كهربائية، دفع اكتشاف 

كمياٍت وفيرٍة من النفط بمحّرك االحتراق الداخلّي إلى الصدارة. وبعد الفراغ من دفع ثمن المركبة، كانت الرحالت في السيارة أرخص كلفًة من 
الترامواي بالنسبة للعائلة المتوسطة، )جاكسون Jackson،        (. ظّلت أسعار البنزين منخفضًة عندما كان الّدخل يتصاعد. ومن عام 1947 

إلى عام 1973، ارتفعت أسعار البنزين من 0.23 دوالر أميركّي للغالون إلى 0.39 دوالر أميركّي للغالون، بالقيمة الحالية للدوالر )مكتب 
تكنولوجيات المركبات Technologies Office،         . معنى ذلك في الواقع، أّن سعر البنزين انخفض بنسبة 15 في المئة خالل هذه الفترة، 

بالرغم من أّن معّدل النمّو السنوّي في الّدخل الشخصّي الحقيقّي للفرد كان أكثر من 2 في المئة خالل الفترة نفسها )مكتب التحليل االقتصادّي 
خ(. إضافًة إلى ذلك، ُتعَتَبر الضرائب على الوقود في الواليات المتحدة منخفضًة حسب  ]Bureau of Economic Analysis ]BEA، غير مؤرَّ

المعايير الدولية. زيدت الضريبة الوطنية آلخر مرة عام 1993 فأصبحت 0.184 دوالر أميركّي للغالون )أي 0.049 دوالر أميركّي/لتر(، بينما 
تتراوح الضرائب الفعلية اإلضافية في الواليات من 0.264 دوالر أميركّي إلى 0.69 دوالر أميركّي )من 0.069 إلى 0.182 دوالر أميركّي/لتر(، 

)المعهد األميركّي للبترول )]American Petroleum Istitute ]API،           وفي عام 2010، كانت نسبة الضريبة من سعر البنزين “عند 
 ،A الملحق          ،BITRE( )2010 المضّخة” 18 في المئة فقط، وكانت كلفة اللتر الواحد 0.73 دوالر أميركّي )بسعر صرف الدوالر عام

جدول “النسبة المئوية للضرائب”(.

.4  )2013
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وجود سياساٍت تشّجع على استخدام السيارة

يِصُف هذا القسم السياسات التي تفرضها المستويات الحكومية المختلفة، والتي تؤّثر على ُملكية السيارات والقيادة بشكٍل مباشٍر عبر 
دارة َركن السيارات، وغيرها من القيود. أّما السياسات التي تؤّثر على الوقود وبناء  الضرائب والرسوم، ومعايير المركبات، والتسجيل، واإ
الطرقات واستخدام األراضي، فتغطيها أقساٌم أخرى من هذا الفصل. ومن بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي األربع، 
تمّيزت الواليات المتحدة بثبات سياساتها التي تشّجع على استخدام السيارة )أو على األقل، بغياب السياسات التي تصرف عن استخدامها(، 

بينما نال مزيٌد من التغيير سياسات الدول الثالث الباقية مع الوقت.

أستراليا
 ،Parker في بعض المناحي، تشّجع سياسات أستراليا على اقتناء السيارات وقيادتها، ولكنها ال تفعل ذلك في مناٍح أخرى. يشير )باركر 
2003( إلى أّن الممارسة التي تقضي بدعم استخدام السيارة بوصفه جزءًا من حزمة الراتب، شّجعت على شراء مركباٍت أكبر من تلك 
التي كان المستهلك ليشتريها لوال وجود هذا الدعم. وحتى عام 2011، كان معّدل الضريبة على الميزات المضافة لألجور - المفروضة 

على موظٍف يقود سيارًة يوّفرها رّب عمله - مبنيًا على نسبة الكيلومترات التي يقطعها الموظف لحاجاته الشخصية، ما أوجد حافزًا لقطع 
المزيد من الكيلومترات، لكّن هذه الضريبة اسُتبِدَلت عام 2011 بضريبٍة ثابتة، )كين Cain،        (. من جهٍة أخرى، كانت أستراليا 

الرائدة في العمل بُرَخص القيادة المتدّرجة التي تجبر السائقين األصغر سّنًا على االنتظار لفترٍة أطول والحصول على تجربٍة أكبر وراء 
َخص التي تعطي رخصًة كاملًة وغير مقّيدٍة على الفور. إضافًة إلى ذلك، تملك العديد من المدن  عجلة القيادة، بالمقارنة مع سياسات منح الرُّ
األسترالية سياساٍت تفرض على مالكي األراضي دفع ضريبٍة للمساحة على أماكن َركن السيارات التي يملكونها من أجل صرف الناس عن 

التنّقل بواسطة السيارة، وتختلف الّنسب بين االستخدام القصير األمد والطويل األمد.

ألمانيا
مّرت السياسات في ألمانيا بعدٍد من التقّلبات: من تفضيل السيارات إلى عدم تفضيلها ثم إلى تفضيل البدائل. حتى عشرينيات القرن الماضي، 
كانت السيارات خاضعًة لضريبة السلع المترفة، ما أعاق نمّو قطاع تصنيع السيارات إلى حدٍّ ما. وفي عام 1926، ُأسِقطت هذه الضريبة، 

وبدأت السياسات الضريبية تشّجع على اقتناء السيارات من خالل حوافز للشراء والمتالك السيارات المستعملة )أوفري، 1975(. بعد 
الحرب العالمية الثانية وتقسيم ألمانيا، أثنت ألمانيا الشرقية عن التوّجه نحو امتالك السيارات الفردية، بينما استثمرت ألمانيا الغربية في 

الطرقات كما في وسائل النقل العاّم. وأّدى تطبيق االمتيازات الضريبية على الرحالت التي تتجاوز 6 كلم بين المنزل والعمل، وانخفاض 
الفوائد على قروض السيارات، إلى زيادة اقتناء السيارات. كانت الدراجات النارية والبخارية شائعة االستعمال في البداية، ولكّن حركة 
اقتناء السيارات ارتفعت بعد ذلك مع ارتفاع المداخيل )بارون Baron،       (. ومنذ إعادة توحيد األلمانيتين، سَعت ألمانيا إلى التثبيط 

عن اقتناء المركبات اآللية، وغدت كلفة الحصول على رخصة قيادٍة مرتفعًة نسبيًا )1,560 يورو، أي أكثر من 2,000 دوالر أميركّي(، 
)بوهلر، كونرت، وبوتشرBuehler, Kunert, and Pucher،        ( وما زالت المدن األلمانية تزيد من القيود على توفير أماكن لَركن 

السيارات، كما تزيد من كلفة َركن السيارات الخاصة.
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اليابان
شّجعت سياسات ما بعد الحرب على اقتناء السيارات كوسيلٍة لتعزيز النمّو االقتصادّي. إضافًة إلى ذلك، قّدمت شركات صناعة السيارات 

والبنوك، في أوائل الستينيات، كفاالٍت مطّولًة وقروضًا لشراء السيارات، وهما حافزان أّديا على األرجح إلى تصاعد شراء المركبات 
خ(. أّما اليوم، فإّن السياسات الحالية تجعل من اقتناء المركبة أمرًا مكلفًا، إذ ُتضيف الضرائب المختلفة المفروضة  )JAMA، غير مؤرَّ

على المركبات ما يوازي 43 في المئة إلى ثمن السيارة الجديدة )تاكاهاشي Takahashi،       (. إضافًة إلى ذلك، يجب إخضاع جميع 
السيارات لفحٍص يسّمى “شاكن” )Shaken( بعد ثالثة أعواٍم من تصنيعها ثم كّل عامين في المرحلة التي تلي. ليس فحص “شاكن” مكلفًا 
نسبيًا فحسب، بل إّن شروطه الصارمة تجعل نجاح السيارة في اجتيازه صعبًا بعد ستِة أعواٍم أو سبعٍة من تصنيعها. ُيعَتَقُد أّن هذا األمر 

 .)        ،Flath يؤّدي إلى معّدالٍت أعلى في فترة دوران أساطيل السيارات مما هي عليه الحال في الدول األخرى )فالث

الواليات المتحدة
قد يكون أفضل ما يمكن أن توصف به المقاربة األميركية لعملية اقتناء السيارات وقيادتها هو أنها مقاربٌة تمنح حرية التصرف. وبوجود هذا 
اإلنتاج المحلّي الكبير للسيارات، كان فرض ضرائب كبيرٍة على السيارات المستوردة سيكون له وقٌع خافٌت بعض الشيء على حركة اقتناء 
السيارات، على األقل خالل سبعينيات القرن الماضي، عندما حِظَيت السيارات المستوَرَدة التي تقتصد بالوقود بحّصٍة كبيرٍة من السوق. كان 

اإلجراء الرئيسّي في مجال السياسات الوطنية صاحب التأثير األكبر على المركبات هو فرض معايير إلزاميٍة تتعلق باالقتصاد في الوقود، 
 Corporate Average Fuel Economy Standards,( وُأطِلَق عليها اسم: معايير متوسط االقتصاد في الوقود المعتمدة للشركات
CAFE(، التي بدأ تطبيقها عام 1970 للتقليل من استهالك البنزين بعد االرتفاع الحاّد في األسعار على أثر األزمات النفطية. في تلك 

Sports Utility Vehi-( فأّدى ذلك إلى الترويج لسيارات الدفع الرباعّي الرياضية ،CAFE  الفترة، كانت السيارات فقط خاضعًة لمعايير
cle, SUV( واقتنائها كمركباٍت شخصية، وهي شاحناٌت خفيفٌة يكون اقتصاد الوقود فيها أدنى من السيارات بشكٍل كبير. سمحت السياسات 

الضريبية الوطنية ألرباب العمل بتوفير فسحاٍت مجانيٍة لَركن سيارات الموظفين كامتياٍز ال يخضع للضرائب، وُيَظنُّ أّن هذا األمر هو 
السبب في وجود حصة عالية للقيادة المنفردة في مجموع الرحالت )ماّن Mann،        (. تتحّكم الدولة بتسجيل المركبات ومنح رخص 

القيادة، وتحدد الحكومات المحلية سياسات استخدام األراضي وَركن السيارات، وهذه السياسات تشّجع على القيادة )عن قصٍد أو غير قصد(. 
ورغم أّن ُكلفة تسجيل المركبة ومتطلبات توفير فسحاٍت لَركن السيارات تتباين تباينًا كبيرًا، لم تفرض المدن أو الواليات قيودًا أساسيًة على 

اقتناء المركبات أو قيادتها.

2011
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2005
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غياب البدائل عن القيادة

ينظر هذا العامل إلى توّفر أنماط نقٍل بديلة، مع التركيز على وسائل النقل العاّم، وبالذات، السكك الحديدية. )البيانات المتعلقة بأنظمة الحافالت 
،)Greendex survey(               يذكر هذا القسم أيضًا استطالع .)واألنماط غير المزودة بمحرك ال تتوّفر بسهولٍة في مختلف الدول 
)National Geographic and Globescan        (، وفيه النسب المئوية للسكان مّمن ُتعَتَبر وسائل النقل العاّم في متناولهم. وفقًا لما 
توّصل إليه االستطالع المذكور، يتدّنى احتمال استخدام النقل العاّم لدى األميركيين إلى أقصى حدوده، بينما يرتفع هذا االحتمال إلى أقصاه 

لدى األلمان.

أستراليا
تخدم أنظمة السكك الحديدية مدن أستراليا األكبر حجمًا، وتحتوي ملبورن على أكبر شبكٍة للترامواي في العالم )Yarra Trams، غير 
خ(. ويفيد 15 في المئة من األستراليين أّن وسائل النقل العاّم ليست متاحًة لهم، بينما تؤّكد نسبة 33 في المئة منهم أّن النقل العاّم  مؤرَّ

“متوّفٌر بسهولة”. إضافًة إلى ذلك، تربط شبكٌة كبيرٌة من السكك الحديدية معظم المدن ببعضها. تطورت شبكة السكك الحديدية بشكٍل أكثر 
تدّرجًا بالمقارنة مع الدول األخرى، ألّن قسمًا كبيرًا من الشبكة أنشئ في الفترة السابقة على الفيدرالية، عندما كانت كّل مستوطنٍة تعمل 

مستقّلًة عن سواها. مثاًل، استخَدمت السكك التي ُأنِشَئت مع بدايات القرن العشرين والتي يبلغ طولها 20,000 كلم )12,427 ميل( ثالثة 
قياساٍت مختلفٍة للسكك الحديدية، ولم ُيَقّر توحيد قياس عرض السكك الحديدية في الدولة الجديدة حتى عام 1921 )وزارة البنى التحتية 

خ(. والتنمية اإلقليمية األسترالية، غير مؤرَّ

ألمانيا
تملك ألمانيا بنيًة تحتيًة مجّهزًة بالكامل، بما في ذلك خطوط سكٍك حديدية يعود عهدها إلى أوائل القرن العشرين. منذ الحرب العالمية الثانية 
وحتى توحيد األلمانّيَتن، حافظت كلٌّ من ألمانيا الشرقية والغربية على أنظمة النقل العاّم لديها. وفي أواخر ستينيات القرن الماضي، فرضت 

حكومة ألمانيا الغربية ضريبًة على الوقود، وكان ذلك عائٌد جزئيًا للحاجة إلى تمويل مشاريع أكبر حجمًا للنقل العاّم. وبين عاَمي 1967 
و1993، اسُتثمر ما يناهز 55 مليار مارٍك ألمانّي )حوالي 33 مليار دوالر أميركّي بسعر الصرف السائد عام 1992( في النقل العاّم، 

وهو مبلٌغ يساوي ما اسُتثمر في مشاريع الطرقات في المناطق المدينية )بارون، 1995(. ومن أجل الترويج للنقل العاّم، ُقدَِّمت تخفيضاٌت 
،Buehler and Nobis للمسّنين، وُوِضَعت قيوٌد مختلفٌة على َركن السيارات في المناطق المدينية منذ الستينيات، )بوهلر ونوبيس 

 .)        ،Pucher and Kurth 2010(. بالمحّصلة، هبطت أسعار التذاكر في النقل العاّم بين عاَمي 1980 و1993 )بتشر وكورث
ير من أجل تشجيع وسائل النقل غير المزودة بمحرك  كذلك األمر، بدأت مدن ألمانيا الغربية في السبعينيات باستخدام وسائل تهدئة حركة السَّ
مثل المشي واستخدام الدراجات الهوائية. ومنذ عام 2009، هبط عدد األلمان الذين يؤكدون أّن وسائل النقل العاّم غير متاحٍة لهم إلى 3 في 
المئة، بينما أّكد 49 في المئة أنها “متوّفرٌة بسهولة”. عمل برنامج مشاريع مواصالت االتحاد األلمانّي على النهوض بنظام السكك الحديدية 

في ألمانيا الشرقية السابقة وحّسن وضع الترابط بين الشطرين. تملك ألمانيا أيضًا شبكة سكٍك مخصصٍة للقطارات السريعة.
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اليابان
تاريخ اليابان في االستثمار في خطوط السكك الحديدية بين المدن وداخلها طويل. انتشر استخدام الترامواي الكهربائّي في أوائل القرن 

العشرين، وتلته الخطوط التي تربط المدن بالضواحي خالل أعوام 1910s و1920s. أّدى زلزال عام 1923 العنيف الذي ضرب طوكيو 
إلى تنفيذ مشاريع إلعادة اإلعمار، ربطت العديد من المناطق الواقعة على األطراف بالمدينة بواسطة السكك الحديدية. حتى عندما توّسع 
اقتناء السيارات بشكٍل كبيٍر خالل الستينيات والسبعينيات، استمّر نظام السكك الحديدية بالنمّو، فُبنيت ستٌة من أنظمة قطارات األنفاق بين 
عاَمي 1950 و1980، )آووكي Aoki،         (. ال تزيد نسبة اليابانيين الذين يقولون إّن وسائل النقل العاّم غير متاحٍة لهم على 4 في 
المئة، بينما يؤكد 54 في المئة منهم أّن النقل العاّم “متوّفٌر بسهولة”. كما شّيدت اليابان أول خّط سكٍك للقطارات الفائقة السرعة افُتتح عام 

1964، وهو خط توكايدو )Tokaido line( الذي يربط بين طوكيو وأوساكا، وينقل حاليًا 150 مليون راكٍب سنويًا، ولم يحصل فيه حادٌث 
 Amos, مميٌت واحد. تشّغل اليابان في الوقت الحاضر 2,200 كلم من السكك الُمَعدَّة للقطارات الفائقة السرعة )آموس، وبولوك، وسوندهي

Bullock, and Sondhi،       (. وُتعَتَبر محطة قطارات شينجوكو )Shinjuku( األكثر انشغااًل في العالم إذ تخدم 3.5 مليون راكٍب 
.)        ،The World’s Busiest Train Stations يوميًا )أكثر المحطات انشغااًل في العالم

الواليات المتحدة
نما أيضًا داخل المناطق المدينية. بشكٍل أساسّي، كّل  إّن توّفر البدائل عن القيادة في الواليات المتحدة يتغّير ال فقط بين مدينٍة وأخرى واإ

المدن، وحتى الصغيرة منها، تشّغل أنظمًة للحافالت، ولكّن العديد من هذه األنظمة يوّفر خدماٍت محدودًة جدًا، ومهمته تأمين خدمٍة اجتماعيٍة 
قين واألشخاص ذوي الّدخل المنخفض. تملك أكثر المدن الكبيرة والمتوسطة أنظمًة للسكك الحديدية )وتشمل الخفيفة  للمسّنين والمعوَّ

والمتوسطة والثقيلة أو سكك التبديل، وتملك المدن األكبر حجمًا أكثر من نظاٍم واحد(، ولكّن الخدمة في أقساٍم كبيرٍة من هذه المناطق 
المدينية نادرٌة أو معدومة. )تّم تفكيك العديد من أنظمة السكك الخفيفة خالل الخمسينيات، على أثر الهبوط في عدد الركاب الذين يستقّلونها 
بعد الحرب العالمية الثانية(. وما يدّل على انعدام التوازن في توفير النقل العاّم في الواليات المتحدة، أّن واحدًة فقط من كّل ثالث رحالٍت 

 ،American Public Transportation Association لقطار األنفاق في مدينة نيويورك يتم إشغالها )االتحاد األميركّي للنقل العام 
2012(. يقول 32 في المئة من األميركيين أّن وسائل النقل العاّم غير متاحٍة لهم، بينما يقول 15 في المئة منهم أنها متاحٌة بشكٍل محدود، 
في حين ذكر أقّل من 20 في المئة أنها “متوّفرٌة بسهولة”. ويعود أحد أسباب هذا النقص النسبّي في االستثمار الذي تشهده مدٌن عديدٌة إلى 

أّن الحكومة الفيدرالية دفعت حصًة أصغر من التكاليف الرأسمالية لالستثمار في النقل العاّم من تلك التي دفعتها للطرقات. اختلفت األرصفة 
والطرق المخصصة للدراجات الهوائية من حيث الكمية والنوعية عبر السنين )تّم قياسها تبعًا لطول خّط الوسط بالكيلومترات(، ولكّن المزيد 
من المدن قامت ببناء طرق الدراجات واألرصفة خالل العقد األخير أو جعلتها متاحًة لالستعمال بشكٍل أسهل )مركز المعلومات عن المشاة 
والدراجات الهوائية Pedestrian and Bicycle Information Center،        (. بالرغم من أّن معظم المدن الرئيسية مّتصلٌة بواسطة 

شبكة سكٍك تربط المدن ببعضها، فإّن واحدًا فقط من هذه الممرات يشّغل قطارًا فائق السرعة )يصل واشنطن ببوسطن(.
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الواليات المتحدة 

األميركية

الشريحة النشطة من السكان

ُيقَصُد بالشريحة النشطة، الفئة التي تضّم أفرادًا في مرحلة الحياة التي تّتسم بمعّدالت تنّقٍل عالية. مثاًل، أولئك الذين هم في سّن العمل، 
ُح أّن لديهم أطفااًل في المنزل، وأولئك الذين ُيحَتَمل أن يقوموا بالتنّقل أكثر من سواهم بغية التسّوق أو الترفيه. استخدمنا ثالث  ومن ُيَرجَّ

مجموعاٍت من األرقام لمقارنة الشريحة النشطة عبر البالد: )1( الشريحة السكانية التي يتراوح أفرادها في السّن بين 15 عامًا و64 
خ؛ راجع الشكل 5.3(؛ )2( النسبة المئوية ألولئك  عامًا، ابتداًء من عام 1950 )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، غير مؤرَّ
الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية ويشاركون في القوة العاملة بشكٍل فّعال، ابتداًء من عام 1980 )البنك الدولّي، 2013(؛ )3( المشاركة 
اإلجمالية للنساء في القوة العاملة، ابتداًء من عام 1980 )البنك الدولّي، 2013(. وبالرغم من أّن التغّيرات في الشريحة النشطة للسكان، 
والتي كان من شأنها إحداث أشّد تأثيٍر في الفترة التي شهدت أكبر نمٍو في عملية التنّقل ــــ حصلت قبل عام 1980، لم نتمكن من العثور 

على بياناٍت قابلٍة للمقارنة في سلسلٍة زمنيٍة أطول من تلك. ال تختلف الدول بشكٍل حادٍّ في ما بينها في هذا العامل، إذ حافظت الفئة الُعمرية 
التي تضم األفراد الذين يتراوح سّنهم بين 15 عامًا و64 عامًا على نسبٍة مستقّرٍة نسبيًا، تراوحت بين 65 و68 في المئة في كّل الدول ما 
عدا اليابان، حيث تدّنت هذه النسبة. وارتفعت المشاركة اإلجمالية للنساء في القوة العاملة في كّل الدول منذ عام 1980 حتى عام 2009، 

باستثناء اليابان.
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الشكل 5.3  السكان في عمر العمل )15-64( مَمّثلين بنسبتهم المئوية من الحجم اإلجمالّي للسكان
خ المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، غير مؤرَّ
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أستراليا
َنَمت الفئة السكانية )15-64( في أستراليا من 65 في المئة عام 1950 إلى 68 في المئة عام 2010. وارتفعت مشاركة هذه الفئة في 

القوة العاملة اإلجمالية من 62 في المئة إلى 65 في المئة  بين عاَمي 1980 و2010. كان العنصر الرئيسي المساهم في هذا التوّجه هو 
المشاركة المتزايدة بشّدٍة للنساء في القوة العاملة، والتي ارتفعت من 45 في المئة عام 1980 إلى 59 في المئة عام 2010، وهي أكبر 
زيادٍة بين الدول األربع خالل هذه الفترة. وفي دراسٍة لسلوكيات التنّقل بين عاَمي 1967 و2001، وجد باركر )2003( أّن عدد النساء 
اللواتي يُقدَن السيارات إلى العمل قد تضاعف ثالث مراٍت تقريبًا خالل هذه الفترة، أي من 0.75 مليون إلى أكثر من 2 مليون، بينما لم 

يِزد عدد السائقين من الرجال إال بنسبة الُخمس.

ألمانيا
المسار في ألمانيا مشابٌه لما هو عليه في الواليات المتحدة، فمن عام 1950 حتى عام 2010، تراجعت نسبة الفئة الُعمرية التي تتراوح بين 
15 عامًا و64 عامًا من 67 في المئة إلى 66 في المئة، وارتفعت النسبة اإلجمالية للمشاركة في القوة العاملة من 55 في المئة عام 1980 
إلى 60 في المئة عام 2009 )وهو أكبر تغييٍر في النقاط المئوية بين الدول األربع(. كانت مشاركة النساء في القوة العاملة عاماًل مساهمًا 

هنا، فقد ارتفعت نسبة النساء العامالت من 41 في المئة عام 1980 إلى 53 في المئة عام 2010.

اليابان
من بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي األربع، شهدت اليابان أكبر تغييٍر في الشريحة الُعمرية من السكان التي تتراوح 
أعمار أفرادها بين 15 عامًا و64 عامًا. وفي عام 1950، كانت هذه النسبة 60 في المئة، ثم ارتفعت إلى 67 في المئة عام 1980 قبل أن 

تهبط إلى 64 في المئة عام 2010. كان التغيير الديمغرافّي هو ما تسبب إلى حدٍّ كبير في حدوث هذا األمر، فالسكان في سّن الشيخوخة 
يّتصفون بارتفاع معّدل األعمار الُمَتوقَّع، وانخفاض نسب الخصوبة. )سّجل معّدل األعمار المَتَوقَّع لمن هم في سّن 65 عامًا و80 عامًا 

       ،G. Anderson and Hussey ارتفاعًا في اليابان خالل منتصف القرن العشرين، يفوق مثيله في أّي دولٍة أخرى( )ج. أندرسن وهوّسي 
 ،         ،Japan Statistics Bureau 2000(، ومنذ عام 2008، بدأ عدد السكان في اليابان بالتقّلص )المكتب اليابانّي لإلحصاء

الجدول 2.3(، وتنخفض المشاركة في القوة العاملة نسبيًا، حيث هبطت من 63 في المئة إلى 60 المئة بين عاَمي 1980 و2010. وبقَيت 
مشاركة النساء في القوة العاملة مستقّرًة بشكٍل أساسّي، فارتفعت من 48 في المئة إلى 50 في المئة خالل الفترة نفسها.

الواليات المتحدة 
ارتفع عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا و64 عامًا بشكٍل طفيٍف فقط بين عاَمي 1950 و2010، من 65 في المئة إلى 

67 في المئة، كما كان ارتفاع نسبة مشاركة هؤالء في القوة العاملة طفيفًا، من 64 في المئة إلى 65 في المئة بين عاَمي 1980 و2010. 
وارتفعت النسبة المئوية لمشاركة النساء في القوة العاملة من 51 في المئة إلى 58 في المئة خالل الفترة نفسها التي امتّدت ثالثين عامًا. 

،Fullerton ولكّن االرتفاع في الفترة التي سبقتها كان أشّد بروزًا، أي من 34 في المئة عام 1950 إلى 45 في المئة عام 1970 )فولرتون 
1999، الجدول 1(. شّكل أولئك الذين ُوِلدوا خالل طفرة اإلنجاب - وقد تراوحت بين عاَمي 1946 و1964 - فئًة كبيرًة كانت ما تزال 
فاعلًة في القوة العاملة بين عاَمي 1980 و2010، وأكبر األفراد المنتمين إلى هذه الفئة سّنًا، هم أولئك الذين بلغوا السّن التقليدّي للتقاعد، 

أي 65 عامًا في عام 2011.

2012b
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توّفر نفٍط محلّي

ُيعَتَبر وجود النفط عاماًل غير مباشر، بمعنى أّن حكومة دولٍة فيها إمداداٌت وفيرٌة من النفط قد تشّجع على االستهالك من أجل الدفع بإحدى 
ه إلى الترويج ألنماط النقل التي تقتصد  الصناعات الرئيسية )كما حصل في الواليات المتحدة(. كما قد يشّجع انعدام النفط المحلّي أو ُشحِّ
في الطاقة )كما حصل في ألمانيا واليابان(. وفي ما يتعلق بعامل النفط المحلي، ننظر إلى ِكاَل االنتاج واالستهالك من أجل تحديد ما إذا 

كان دولٌة ما مستقاًل نفطيًا. وفي هذا القسم، نستعين بإحصاءات االستهالك الخاصة بعام 2011، إضافًة إلى اإلنتاج اإلجمالّي للنفط )إدارة 
خ(. راجع الشكل 5.4 لالّطالع على مقارنٍة عبر الدول. معلومات الطاقة EIA، غير مؤرَّ
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الشكل 5.4  اإلنتاج المحلّي للنفط مقسومًا على االستهالك المحلّي للنفط
خ المصدر: إدارة معلومات الطاقة )EIA(، غير مؤرَّ

مالحظة: تبدأ البيانات الخاصة بألمانيا عام 1991، وهو العام األول الكامل من إعادة التوحيد.
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أستراليا
تنتج أستراليا كمياٍت متواضعًة من النفط - 525,000 برميٍل يوميًا. ولكن بالنظر إلى أّن عدد السكان فيها منخفٌض نسبيًا - 22 مليون 

نسمة تقريبًا - فإنها ال ُتَعّد من بين المستهلكين الكبار. يبلغ استهالك أستراليا اليومّي للنفط أكثر بقليٍل من مليون برميل، وهي النسبة األدنى 
بين الدول األربع. لكّن نسبة االستهالك هذه تضاعفت منذ عام 1980، عندما كانت تبلغ 600,000 برميٍل يوميًا تقريبًا.

ألمانيا
لم تكن ألمانيا يومًا دولًة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط. ومنذ عام 2011، ُتنِتج ألمانيا 165,000 برميٍل يوميًا، وهو جزٌء صغيٌر من 

استهالكها اليومّي البالغ 2.4 مليون برميل. وُتعدُّ ألمانيا أكبر مستهلٍك للطاقة في أوروبا - إذا استثَنينا روسيا - وتملك قدراٍت مهمًة لتكرير 
النفط الخام. وخالل األعوام العشرين األخيرة، ارتفع اإلنتاج ارتفاعًا متواضعًا، بينما انخفضت نسبة االستهالك.

اليابان
اليابان هي أكثر الدول األربع اّتكااًل على النفط المستوَرد، فلم ُتنِتج اليابان يومًا كمية ُيعَتدُّ بها من النفط. وعند حصول الصدمة النفطية 

خ(. تنتج اليابان فقط 136,000  عام 1973، كانت اليابان تستورد 80 في المئة من نفطها من منطقة الشرق األوسط )JAMA، غير مؤرَّ
برميٍل من النفط يوميًا، أي 3 في المئة من إجمالّي استهالكها اليومّي البالغ 4.5 مليون برميل. ارتفع االستهالك في التسعينيات ولكنه اليوم 

أدنى مما كان عليه في فترة الثمانينيات.

الواليات المتحدة
الواليات المتحدة اليوم هي ثالث أكبر منتٍج للنفط في العالم، وتحّل في هذه المرتبة بعد السعودية وروسيا، منتجًة 10.1 مليون برميٍل يوميًا 

لة  تقريبًا. ومن جهٍة أخرى، هي أكبر مستهلٍك للنفط في العالم، وتحتاج إلى ما ُقدَِّر أنه 18.9 مليون برميٍل يوميًا. فهي إذًا في الُمَحصَّ
مستورٌد خالٌص للنفط، حيث تستورد نصف نفطها تقريبًا. اكُتشف مصَدَران أساسيَّان للنفط في الواليات المتحدة في أوائل فترة المكننة: في 

جنوب كاليفورنيا في أعوام 1890s، وفي تكساس في أعوام 1900s، ما يعني أّن هذه الدولة هي منتٌج رئيسيٌّ للنفط طوال قرٍن من الزمن. 
أخذ إنتاج النفط بالهبوط منذ عدة عقود، ولكنه عاود االرتفاع بشكٍل حادٍّ عام 2006 بفضل التقدم التكنولوجّي الذي سمح بالتنقيب في أماكن 

كان استخراج النفط منها مكلفًا إلى حدٍّ بعيد.
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الشكل 5.5  العدد اإلجمالّي الُمنَتج من المركبات لكّل ألٍف من السكان
خ، الجدول 23-1 )تّم تحديثه في تشرين األول  المصادر: إلنتاج المركبات،  مكتب إحصاءات المواصالت BTS، غير مؤرَّ

.)        ،American Census Bureau 2012(. لعدد السكان، المكتب األميركي لتعداد السكان

قوة قطاع صناعة السيارات المحلّي

ُيَعدُّ وجود تصنيٍع محليٍّ للسيارات عاماًل غير مباشر، فهو يؤّثر على القيادة واقتناء المركبات عن طريق التأثير على عوامل أخرى، مثل 
السياسات التي تشّجع على استخدام السيارة. تعود التكنولوجيات األولى المتعلقة بالسيارات وتجربتها إلى أواخر القرن التاسع عشر، بينما 
بدأ تصنيعها للسوق الواسعة في بدايات القرن العشرين. مع هذا، ال يبدو أّن هناك رابٌط متيٌن ومباشر، فالواليات المتحدة واليابان وألمانيا 

تملك كّلها قطاعاٍت قويٍة لتصنيع السيارات محليًا )راجع الشكل 5.5(، بينما يملك األستراليون عدد سياراٍت أكبر مما يملكه األلمان أو 
اليابانيون. وتشير البيانات في الشكل 5.5 إلى كّل المركبات المَصنَّعة )السيارات والشاحنات(.

2013
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أستراليا
بالرغم من امتالكها لقطاٍع محليٍّ لتصنيع السيارات، لم تكن أستراليا يومًا مصّنعًا رئيسيًا للسيارات، إذ ارتفع إنتاجها المتواضع نسبيًا 

للمركبات من 231,000 مركبٍة عام 1961، إلى 470,000 مركبٍة عام 1971، ثم بدأ يهبط بالتدريج منذ ذلك التاريخ )مكتب إحصاءات 
خ، الجدول 1-23(. المواصالت BTS، غير مؤرَّ

ألمانيا
كانت ألمانيا مركز التجديد في صناعة السيارات في أواخر القرن التاسع عشر، وحافظت على قطاٍع قويٍّ في هذا المجال. وفي أعوام 

عفاء مصّنعي  1930s، حصلت صناعة السيارات في ألمانيا على عّدة تشجيعاٍت جاءت بصورة حوافز ضريبية على شراء السيارات، واإ
السيارات من الضرائب على مبيعات المركبات الجديدة )أوفري، 1975، ص. 474(. حصلت فورٌة في إنتاج السيارات خالل السنين 

التي تلت الحرب العالمية الثانية، فارتفع اإلنتاج من 300,000 مركبٍة عام 1950 )عندما كانت ألمانيا تنتج عدد سياراٍت أقّل من فرنسا 
أو إيطاليا(، ليصَل إلى أكثر من مليوَني مركبٍة عام 1960 )براتن وسيلبرستون Pratten and Silberston،       (. تنتج ألمانيا حاليًا 
أكثر من 6 ماليين مركبٍة سنويًا، ما يضعها في المرتبة الرابعة من حيث التصنيع في العالم )مكتب إحصاءات المواصالت BTS، غير 

ٍل للعمال في البالد، ويشمل ما يقرب من 600 شركٍة و700,000  خ، الجدول 23-1(. يشّكل قطاع صناعة السيارات أكبر ُمشغِّ مؤرَّ
 ،Eurostat خ؛ موظٍف تقريبًا، أي ما يوازي 2 في المئة من إجمالّي القوة العاملة )Verband der Automobilindustrie، غير مؤرَّ

خ(. غير مؤرَّ

اليابان
بالرغم من بروز اليابان حاليًا، فإنها بدأت متأخرًة نسبيًا في تصنيع السيارات. فقبل الحرب، لم يكن هناك وجوٌد ُيذكر لتصنيع مركباٍت 
محلّي، كما أّن البنية التحتية الصناعية تدّمرت بفعل الحرب العالمية الثانية. ولكن في الخمسينيات، صّبت الحكومة اليابانية اهتمامها 

على تصنيع السيارات العتبارها أنه أحد القطاعات العديدة التي ستؤدي إلى إيجاد اقتصاٍد حديٍث ومتكامل. كان يحّق لمصّنعي السيارات 
الحصول على امتيازاٍت ضريبيٍة وقروٍض حكوميٍة ذات فوائد منخفضة، فتجاوب هؤالء بحماٍس مع “خطة سيارة الشعب” التي أطلقتها 
الحكومة عام 1955، ودعت إلى تطوير مركبٍة صغيرٍة وآمنٍة وضمن المتناول. ومع حلول عام 1966، كانت اليابان قد أصبحت ثاني 

أكبر مصّنٍع للسيارات في العالم، وفي عام 1972، أصبح تصنيع السيارات يمّثل 10 في المئة من الناتج االقتصادّي اإلجمالّي لليابان 
خ(. بدأت اليابان خالل السبعينيات بمحاولة اختراق السوق األميركّي الُمرِبح، بعد أن أّدت األزمات النفطية إلى جعل  )JAMA، غير مؤرَّ

السيارات التي تقتصد بالوقود أكثر جاذبيًة بالنسبة للمشترين األميركيين. وبالرغم من أّن األرقام اإلجمالية قد هبطت عن الذروة التي 
وصلت إليها العام، 1990 - عندما دخلت اليابان فترًة من الركود االقتصادّي - ما زالت هذه الدولة تنتج أكثر من 8 ماليين سيارٍة في 

خ، الجدول 1-23(.  العام، وهي ثالث أكبر دولٍة منتجٍة في العالم )مكتب إحصاءات المواصالت BTS، غير مؤرَّ

الواليات المتحدة
لم تكن الواليات المتحدة رائدًة في تصنيع السيارات منذ البداية، ولكنها عّوضت عن هذا الوقت بسرعة. في أوائل القرن العشرين، أّسس 

هنري فورد )Henry Ford( خّط تجميٍع يسمح بإنتاج السيارات بسرعٍة وكلفٍة منخفضة، ويشّغل الخّط هذا عماٌل مختّصون. لم يؤّد 
نما وضع الواليات المتحدة كذلك في موقع الصدارة في تصنيع السيارات في العالم. وفي عام  هذا األمر إلى ثورٍة في التصنيع فحسب، واإ

1950، أنتجت الواليات المتحدة أكثر من 8 ماليين مركبة، بينما أنتجت كلٌّ من الدول األخرى الرئيسية المصّنعة للمركبات أقّل من 
مليون )براتن وسيلبرستون 1967(. ولكّن قطاع تصنيع السيارات تلّقى ضربًة قويًة خالل صدمات النفط التي حدثت في السبعينيات، 

وأّدى ذلك إلى إصدار الحكومة لمجموعٍة من القوانين المتعلقة بالكفاءة، كما تغّيرت أذواق المستهلكين باتجاه استحسان المركبات األصغر 
حجمًا، وكانت النتيجة أن دخلت المركبات المصنوعة في دوٍل أخرى السوق األميركّي بأعداٍد كبيرة. وبالرغم من أّن صناعة السيارات في 
أميركا استمّرت بالنمّو حتى عام 2000، إاّل أنها بدأت بالتراجع منذ ذلك التاريخ، وتراجع معها عدد الموظفين والتأثير السياسّي. ما زالت 

الواليات المتحدة تنتج أكثر من 8 ماليين سيارٍة سنويًا، ولكنها خسرت موقعها كأكبر مصّنٍع للمركبات في العالم لصالح الصين في عام 
خ، الجدول 1-23(. 2008 )مكتب إحصاءات المواصالت BTS، غير مؤرَّ

1967
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الشكل 5.6  الكثافة السكانية في المناطق المدينية
المصدر: )آينجل وآخرون، 2010(، الجدول 3.

التوّزع المكانّي

يضّم هذا العامل كاّلً من درجة التحضر والكثافة داخل المناطق المدينية. ُأخذت البيانات المتعلقة بالكثافة في المناطق المدينية خالل عام 
2000 من “كتاب خرائط التوّسع الحضري” )Atlas of Urban Expansion( )آينجل وآخرون .Angel et al، الجدول 3(؛ راجع 

الشكل 5.6 أستراليا هي صاحبة أقّل نسبة كثافة واليابان تملك النسبة األعلى.
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أستراليا
تّتصف أستراليا بدرجٍة عاليٍة من التحّضر ولكّن الكثافة السكانية فيها منخفضة: 18 نسمًة في الهكتار )7.3 نسمة في الفّدان(. وعلى غرار 

الواليات المتحدة، تمّيزت حركة التحّضر المبكرة فيها بتشكيالٍت محورية ُمحَكَمة االرتباط، تترّكز حول أنظمة السكك الحديدية الخفيفة. 
ط توفير  بعد الحرب العالمية الثانية، تسارعت وتيرة إعمار الضواحي المتدّنية الكثافة. وفي دراسة حالٍة لمدينة ِبرث )Perth(، مّول مخطَّ

المنازل التابع للخدمة الحربية )The War Service Homes Scheme( عملية ُملكية أراٍض ومنازل مستقلٍة للرجال العائدين من 
الخدمة. لعب التخطيط دورًا أيضًا، فقد رّكزت التخطيطات على الكثافات البطيئة التشكُّل، واالستخدامات المنفصلة لألراضي، وغياب حدوٍد 

صلبٍة للنمّو الحضري. سّهل التمويل الحكومّي والفيدرالّي بناء طرٍق سريعٍة بين المناطق السكنية الالمركزية وأماكن العمل )فالكونر، 
وغايلز-كورتي، واليونز، 2007(.

ألمانيا
ُتعَتَبُر ألمانيا دولًة متحّضرًة تمامًا، إذ يعيش 74 في المئة من السكان في المناطق المدينية )وكالة االستخبارات المركزية CIA، غير 

خ(. يبلغ متوسط الكثافة في المناطق المدينية 32 نسمًة في الهكتار )13.1 نسمًة في الفّدان(. حصلت موجة التحّضر األخيرة عند نهاية  مؤرَّ
الحرب العالمية الثانية، عندما تدّفق ماليين الالجئين إلى ألمانيا الغربية. أّدى هذا األمر إلى ارتفاع الكثافة السكانية في المناطق المدينية، ما 
حدا بالسلطات المحلية إلى تقديم مجموعٍة من االمتيازات الضريبية في سبيل تسهيل إسكان العائالت الصغيرة، ونتج عن ذلك نشوء مناطق 

حضريٍة جديدٍة ذات كثافٍة سكانيٍة أدنى )بارون، 1995(.

اليابان
من بين الدول األربع التي شملتها الدراسة، سّجلت اليابان الكثافة السكانية األعلى، بفارٍق كبيٍر عن سواها، وتبلغ 56 نسمًة في الهكتار 
،Brinkhoff 22.7 نسمًة في الفّدان(. وُتعّد العاصمة طوكيو أكبر منطقٍة حضرية في العالم، إذ ُتؤوي 34.5 مليون نسمة )برينكهوف( 

2013(. ترّكز قسٌم كبيٌر من التطور الحضرّي في اليابان حول أنظمة السكك الحديدية، التي بدأت بالترامواي في بدايات القرن العشرين، 
ثم سكك الضواحي خالل أعوام 1910s و1920s، ثم قطارات األنفاق في سنين ما بعد الحرب. ومن المرّجح أّن الشبكات الواسعة للسكك 

الحديدية هي التي ساعدت على تمركز المدن.

الواليات المتحدة
بالرغم من أّن 80 في المئة تقريبًا من األميركيين يعيشون في المناطق المدينية، فإّن 30 في المئة منهم فقط يقيمون في المدن )تبعًا لتعريف 

المكتب األميركّي لإلحصاء السكانّي(. تعيش نسبة 50 في المئة من السكان في الضواحي، حيث تتدّنى كثافة المنازل )هوبز وستوبس 
Hobbs and Stoops،        (. ويبلغ متوسط الكثافة في كّل المناطق المدينية 20 نسمًة في الهكتار )8.1 نسمة في الفّدان(. تكّونت 
الضواحي في الواليات المتحدة طوال الفترة الممتّدة بين أعوام 1900s و1920s، عندما مّد عاملون في مجال البناء والعقارات خطوط 
الترامواي إلى الضواحي من أجل توفير النقل لمشاريع اإلسكان التي ينّفذونها. ومما حّث على تشكُّل الضواحي كذلك خالل الخمسينيات 
نما كذلك أرباب األعمال والمحالت  والستينيات، بناء نظاٍم وطنٍي يصل بين الواليات، أّدى ليس فقط إلى جلب  السكان إلى الضواحي، واإ
التجارية. وخالل األربعينيات، كانت قرابة 80 في المئة من المنازل قد ُبِنَيت في المدن والضواحي. ومع حلول الستينيات، كان أكثر من 

نصف الوحدات السكنية قد أصبح واقعًا في الضواحي )ويليامز، 2004(.

2002
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أفضلية ثقافة السيارة

ثقافة السيارة هو العنوان الذي ُنطِلقه على مجموعٍة من القناعات والتوقعات والمواقف المتعلقة بالقيادة واقتناء السيارة، وتجّليات هذه األمور 
وبذلك، يكون هذا العامل هو أقّل العوامل موضوعية. أحد مصادر البيانات القابلة للمقارنة عبر سبع عشرة دولة، هو استطالٌع عن السلوكيات 

البيئية التي قد تكون مرتبطًة بسلوكيات التنّقل )National Geographic and Globescan،        (. كان مما أنتجه هذا االستطالع 
هو “درجة              ” )Greendex score( التي تعكس فيها االستطالعات سلوكيات المستهلكين. في هذا القسم، ُندِرُج أرقامًا من 
استطالع Greendex للمواصالت، الذي ابتكر درجًة مبنّيًة على األسئلة حول القيادة، وحجم المركبات، والُملكية، والمسافة المقطوعة، 

ل الدرجة على ُسلٍَّم يتراوح بين 0 و100، حيث يشير إحراز درجٍة أعلى إلى أّن سلوكيات  واستخدام أنماط النقل غير المزودة بمحرك. ُتَسجَّ
السكان هي سلوكياٌت صديقٌة للبيئة. كّل بيانات االستطالع الواردة في هذا القسم مأخوذٌة من هذا المصدر.

إضافًة إلى ذلك، نّفذ خبراء الدول تمرينًا منفصاًل لورشة العمل، مهمته اإلتيان بدرجٍة تصف “ثقافة السيارة” في كّل دولة، شملت آراء 
الخبراء تبعًا لسبعة أبعاد: أهمية السيارات من حيث )1( توفيرها إحساسًا باالستقاللية والتفّرد، )2( توفيرها الخصوصية والمساحة 

الشخصية، )3( هي وسيلٌة للتعبير عن مواقف وقناعاٍت معّينة، )4( هي عرٌف اجتماعّي، )5( أنها يمكن أن تكون هواية، )6( أّن بوسعها 
أن تكون مكانًا يعيش فيه األشخاص، )7( أنها ماثلٌة في الثقافة الشعبية. ُطِلَب من خبراء الدول منح درجاٍت تتراوح من -2 )التوّجه األدنى 
نحو السيارة( إلى 2 )التوّجه األقصى( في كّل ُبعٍد من األبعاد السبعة لكّل دولة، ولتقييم ما إذا كانت الدرجة قد زادت خالل فترة المكننة أم 

ال. الحقًا، احتسبت مجموعة الخبراء الدرجة المتوسطة لكّل دولٍة وناقشتها وعّدلتها.

2012
Greendex
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أستراليا
كما هي الحال في الواليات المتحدة، كان استخدام السيارة شائعًا وألسباٍب مماثلة. وقبل عام 1920، كانت الكلفة التقليدية للسيارة تساوي 
عدة أضعاف الراتب السنوي األدنى للعامل البالغ الذََّكر، ولكن مع حلول عام 1925، أصبح من الممكن شراء سيارٍة بمبلٍغ يساوي أقّل 

من راتب عاٍم واحد )كنوّت، 2000(. كان ُينَظُر إلى المركبة اآللية على أنها رمٌز للتقدم والتكنولوجيا، ووّفر اقتناء السيارة إحساسًا بالقدرة 
على التنّقل والحرية، وكانت القيادة ُتعَتَبر أمرًا مثيرًا ومشّوقًا. كما شّكلت قدرة السرعة في التغّلب على المسافات عاماًل آخر مهمًا، السيما 
بالنسبة للقاطنين في األماكن الريفية النائية، حيث تكون المسافات شاسعة. سّجلت أستراليا درجة Greendex متدّنيٌة بعض الشيء، بلغت 

58.2، ولم يعّبر سوى 45 في المئة من الذين استجابوا لالستطالع عن قلقهم إزاء التغّير المناخّي. سّجلت أستراليا ثانَي أعلى درجٍة لثقافة 
السيارة هي 1.2، كما صّنف الخبراء هذه الدولة بأنها األعلى من جهة استخدام السيارة كمساحٍة خصوصيٍٍّة ومسكن.

ألمانيا
 من بين الدول األوروبية، لطالما كانت ألمانيا شغوفًة بالسيارات. ربما يكون بعض منشأ هذه الّسمة عائٌد إلى التقليد الراسخ في ألمانيا 

منذ زمن، والذي صنعت بموجبه السيارات العالية األداء ونظام الطرق السريعة لديها. ولكن يظهر أّن الجيل األصغر سّنًا أصبح يّتصف 
بتوّجٍه نحو أنماٍط متعددة )كوهنيمهوف، بوهلر، ودارغي Kuhnimhof, Buehler, and Dargay،       (. وفي استطالع غريندكس 
)Greendex survey(، سّجل النقل األلمانّي درجة 61.9، وعّبر 51 في المئة من الُمسَتطَلعين عن قلقهم بسبب التغّير المناخّي، كما 
أحرزت ألمانيا درجة 0.2 في عامل ثقافة السيارة. سّجلت جميع النتائج ارتفاعًا معتداًل، باستثناء النتيجة المتعلقة باعتبار السيارة عرفًا 

اجتماعيًا، إذ سّجلت ألمانيا الدرجة الوحيدة السلبية في هذا الحقل من بين الدول األربع.

اليابان
كما تّمت اإلشارة إليه في مكاٍن آخر من هذا التقرير، بدأت اليابان متأخرًة بعملية المكننة، فحتى عام 1968، كانت ُملكية السيارات أقّل 
من 100 مركبٍة لكّل ألٍف من السكان. لكّن السيارات تحّولت إلى سلعٍة استهالكيٍة شعبيٍة في أواخر الستينيات، عندما أصبحت واحدًة من 

 The Three C’s: cars, air conditioners, and color( األمور الثالثة األكثر طلبًا: السيارات ومكّيفات الهواء والتلفزيونات الملونة
خ(. سّجلت اليابان أعلى درجة Greendex للمواصالت من بين الدول األربع )65.9(، وعّبر 65  televisions( )JAMA، غير مؤرَّ

في المئة مّمن شملهم االستطالع عن قلقهم بشأن التغّير المناخّي. نالت اليابان درجًة تتعلق بعامل “ثقافة السيارة” هي -0.1، فكانت الدولة 
الوحيدة التي سّجلت درجًة سلبيًة من بين الدول األربع في استخدام السيارة كهوايٍة أو مكاٍن للحياة، ولكنها سّجلت درجًة عالية في اعتبار أّن 

السيارة مظهٌر للتعبير الشخصّي.

الواليات المتحدة
تشتهر الواليات المتحدة بأنها دولة تّتصف فيها السيارات وقيادتها بأهميتها بالنسبة للهوية الشخصية. وفي استطالع Greendex، سّجل 

األميركيون درجاٍت متدنيًة جدًا بخصوص القلق من التغّير المناخّي، إذ بلغت هذه النسبة 45 في المئة فقط. وسّجلت أميركا درجة 54.9 
في استطالع Greendex للمواصالت، وهي األدنى بين الدول السبعة عشرة التي شملها االستطالع. وبالرغم من أّن منح الرخص وعدد 

الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة انخفضا بشكٍل بسيٍط خالل العقد األخير، فإّن السبب الذي أّدى إلى ذلك غير واضح، ومن غير 
الواضح كذلك ما إذا كان هذا األمر يشّكل توّجهًا جديدًا أو أنه ببساطة، انحراٌف مؤقَّت. كانت درجة “ثقافة السيارة” التي وّفرها الخبراء، 

األعلى بين الدول األربع، وبلغت 1.4، واعُتبر أن أبعاد ثقافة السيارة جميعها مهمة.

2011
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الفصل السادس
مستقبل مسارات التنّقل في البرازيل وروسيا 
والهند والصين

في هذا الفصل، نستخدم ما وصلنا إليه أثناء تحليل العوامل في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي 
التي شملتها الدراسة، للتعّرف إلى العوامل التي تؤّثر على التنّقل في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا 
والهند والصين(، من أجل تقدير حركة التنّقل المستقبلّي فيها. وكما تّمت اإلشارة إليه في الفصل الثالث، أقمنا 
ورشة عمٍل متخصصٍة لتنفيذ معظم التحليالت، ُاجِرَيت على مدى يومين في برلين خالل شهر نيسان 2013. 

نناقش في هذا الفصل النتائج الثالث الرئيسية التي رَشحت عن ورشة العمل: درجات العوامل، وترجيحات 
العوامل، ودرجات االنتقال بواسطة المركبات اآللية، إضافًة إلى معّدالت اإلشباع في التنّقل في المدى الطويل التي 

تّم احتسابها بعدد الكيلومترات/المركبة/الفرد.
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نتائج ورشة العمل

Global( خالل ورشة العمل، كانت كّل واحدٍة من الدول الثماني ممثَّلَة بخبراء وطنيين يشاركون في الشبكة العالمية لَرصد التنّقل 
]Mobility Monitor Network ]GMMN(، التابعة لمعهد أبحاث التنّقل )ifmo(1. دَعونا خبيرًا واحدًا عن كّل دولٍة من دول منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي، وِفَرقًا من اثنين أو ثالثة خبراء لكّل دولٍة من دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند 

والصين( )أسماء الخبراء وانتماءاتهم واردٌة في الملحق B(. يعكس االختالف في حجم الِفَرِق بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
 .BRIC البرازيل وروسيا والهند والصين( حجم التحّديات الماثلة في تقييم العوامل في دول مجموعة( BRIC االقتصادّي ودول مجموعة

كانت المعلومات التي تخص دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي متوّفرًة بشكٍل أفضل، وبعض ذلك عائٌد إلى أّن ما نحتاجه 
من معلوماٍت عن هذه الدول هو التاريخّي والحالّي منها. أّما بالنسبة لدول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، فكانت 
الحاجة ضروريًة لإلتيان بتقديراٍت مستقبليٍة للعوامل - على األقّل - من أجل توصيف الوضع على مستوى متوسط نصيب الفرد من 

إجمالّي الناتج المحلّي لدى بلوغ هذا األخير قيمة 20,000 دوالٍر أميركّي، وأحيانًا، حتى لتوصيف قيمة المؤّشر المذكور عند قيمة 5,000 
دوالٍر أميركّي.

درجات العوامل

استحصلنا على درجاٍت لكلٍّ من العوامل التسعة المؤّثرة من أجل )1( حساب كّل العوامل حسابًا كّميًا ُتمِكُن مقارنته و)2( مالحظة 
التغييرات في العوامل مع الوقت. تدّل الدرجات على وضع العامل في دولٍة معّينٍة عند نقطٍة زمنيٍة معّينة.  وكما تّمت اإلشارة إليه في 
الفصل الثاني، ُأِخذت الدرجات على ُسلٍَّم يتراوح بين -2 و2، بحيث يكون إحراز عامٍل ما لدرجة 2 دااّلً على أّن الوضع يشّجع على 

التنّقل، بينما تدّل درجة -2 على عكس ذلك، ويدّل الصفر على التعادل. مثاًل، بالنسبة لعامل توّفر النفط المحلّي، يشير إحراز درجة 2 إلى 
أّن الدولة تملك مخزونًا كبيرًا من نفطه الخاص وال تتّكل على االستيراد، بينما يشير إحراز -2 لنفس العامل إلى أّن الدولة ال تملك إال كميًة 

محدودًة من النفط المحلّي، وهي بالتالي معتمدٌة على االستيراد بشكٍل كبير. تصف درجات العوامل إذًا طيفًا من الظروف بالنسبة للدول.

للوصول إلى هذه الدرجات، قّدمنا إلى الخبراء صحيفة وقائٍع قبل ورشة العمل، وفيها موجٌز عن توّجهات العوامل في كلٍّ من دول منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي. يستند الموجز بشكٍل رئيسّي إلى المعلومات الواردة في الفصل الرابع. احتوت بعض العوامل على 
عنصٍر كّميٍّ بشكل واضح )مثاًل، عاِمَلْي التصنيع المحلّي للسيارات وسعر الوقود(. لدراسة هذا النوع من العوامل، حّضرنا بياناٍت لسالسل 

زمنيٍة أو إحصاءاٍت ُمختارٍة تغّطي ُمَدَد الدراسة بأوسع شكٍل ممكن. كانت سائر العوامل نوعيًة بشكٍل كبيٍر أو بالكامل )مثل عامل “ثقافة 
السيارة”(. في هذه الحاالت، إّما قّدمنا إحصاءاٍت منتقاًة ألعواٍم معّينة، من أجل توفير خٍط أساسيٍّ للمقارنات المعقودة بين الدول، أو لجأنا 

.)C إلى المعلومات ذات الطابع الوصفّي الصرف. يقّدم الشكل 6.1 مثاًل عن صحيفة الوقائع )كّل صحائف الوقائع متوّفرٌة في الملحق

1  أطلق معهد أبحاث التنّقل )ifmo( عمل الشبكة العالمية لَرصد التنّقل )GMMN( عام 2012 بغاية تقييم التاريخ الحديث، والوضع الحالي، واإلمكانيات المستقبلية 

لعملية التنّقل في دوٍل ُمختارٍة حول العالم. تتكّون الشبكة العالمية لرصد التنّقل من مجموعٍة من خبراء التنّقل الدوليين البارزين، وهدفها توفير المعلومات ألصحاب 
الشأن في العالم في حقل منتجات التنّقل وخدماته. يشمل البرنامج ورش عمٍل اختصاصيٍة ونشاطاٍت بحثيٍة أخرى، كما تّم دعم الشبكة بخبراء من اليابان وأستراليا.
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صحيفة الوقائع والمالحظات المختّصة

بنية تحتية جيدة للسيارات

يتكّون هذا العامل من كّل البنى التحتية الموضوعة لالنتقال بواسطة المركبات اآللية، ويشمل ذلك نوعية الطرقات 
وكّميتها )يجري حساب طول الطرقات اعتمادًا على طول خّط الوسط بالكيلومترات(.

مجموع شبكة الطرق )عدد الكيلومترات في خّط الوسط بالنسبة للسكان(، 2011-2008

أستراليا ألمانيا اليابان الواليات
المتحدة

البرازيل الصين الهند روسيا

أستراليا:
•  البنية التحتية للطرقات واسعة، ولكنها تحتوي على شطٍر كبيٍر من الطرق غير 

المعبَّدة.

ألمانيا:
•  انتهى العمل بأول طريٍق سريع )Autobahn( عام 1932، وكان حصيلة 
االستثمار الكثيف في الطرقات، الذي جرى بين الثالثينيات والخمسينيات.
•  حصلت موجٌة ثانيٌة من االستثمار في الطرقات في ألمانيا الغربية خالل 

الستينيات.
• يوجد إمداٌد محدوٌد من أماكن َركن السيارات. 

اليابان:
•  كان عدد الطرقات المعّبدة قلياًل في الخمسينيات، ثم حصل استثماٌر كثيٌف في 

بناء الطرق في الستينيات والسبعينيات.
• البنية التحتية المخصصة لَركن السيارات ضئيلٌة جدًا.

الواليات المتحدة:
.1880s بدأت حركة “طرقاٌت جّيدة” في أعوام •

•  حصلت استثماراٌت كبيرٌة في الطرقات خالل العشرينيات، وُبنيت الطرق التي 
تصل بين الواليات في الخمسينيات والستينيات.

• يتوّفر إمداٌد كبيٌر من أماكن َركن السيارات.

دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي

البرازيل:
• تصل الطرقات إلى معظم المناطق، ولكّنها قاصرٌة من حيث النوعية والكّمية.

• زادت مستويات االزدحام بشّدٍة خالل األعوام األخيرة

الصين:
• توّسعت شبكة الطرقات بسرعة.

• حصل التوّسع بشكٍل رئيسيٍّ في المدن الصغيرة حيث تتوّفر المساحات.

الهند:
•  ال توجد ترتيباٌت كافيٌة لعملية َركن السيارات في المدن الهندية، ولكن من الُمَتَوقَّع 

أن يتحّسن الوضع نظرًا ألعمال البناء.
• الفوضى الناتجة من االزدحام شهيرٌة في الهند، ولكّن الَمرافق تتحّسن مع الوقت.

روسيا:
•  حديثًا، ُبِذَل استثماٌر كبيٌر في البنية التحتية للطرقات، وُيَتَوقَّع أن يستمّر ذلك في 

المستقبل المنظور.

دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(

الشكل 6.1  نموذٌج عن شريحٍة تمّثل صحيفة الوقائع الخاصة بالبنية التحتية المخصصة للسيارات
خ(. للسكان، البنك الدولّي، 2013. المصدر: لطول خّط الوسط، )وكالة االستخبارات المركزية CIA، غير مؤرَّ

مالحظة: المنطقة الُمَظللة تمّثل آراء الخبراء التي صَدَرت عنهم أثناء ورشة العمل. بقية المعلومات الواردة، تّم تزويد الخبراء بها.
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وفي أثناء ورشة العمل، طلبنا من الخبراء أن ُيطلعونا على آرائهم حول العوامل التي ُعرضت بالنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية في 
ذا ما كانت لديهم أفكاٌر عن معلوماٍت  الميدان االقتصادّي - بالتحديد ما إذا كانت المعلومات في صحيفة الوقائع ذات صلٍة بالعامل أم ال - واإ

إضافيٍة يحُسن أخذها بعين االعتبار. كذلك، طلبنا رأي الخبراء حول مستقبل الوضع في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند 
والصين(؛ على سبيل المثال، ما الذي ُيفيده الوضع الحالّي لتصنيع السيارات المحلّي حول مدى بروز التصنيع عندما تدخل الدولة فترة 

المكننة عند دخٍل قدره 5,000 دوالٍر أميركيٍّ للفرد؟ ُلّخصت هذه المعلومات الستخدامها في مقارنة الدول جنبًا إلى جنب.

ابتكرنا نظامًا لتعيين درجاٍت للعوامل أسماه المشاركون في ورشة العمل “لعبة الَعَلم” )Flag Game(، ولكّل عامٍل جدوٌل فيه صفٌّ خاصٌّ 
بكّل دولة )راجع الشكل 6.2(. يحتوي كّل صفٍّ على اثنين من أعالم دولٍة ما، موضوَعْين على محوٍر أفقّي. يمّثل الموقع في أقصى يسار 
المحور درجة -2، وهو وضٌع ُينتَظُر فيه أن تكون عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية متدّنية. ويمّثل الموقع في أقصى يمين المحور 

ٌع جدًا على االنتقال بواسطة المركبات اآللية. يمّثل موقع أحد الَعَلَمين وضع العامل عند بداية فترة المكننة )عندما  درجة 2، وهو وضٌع مشجِّ
كان إجمالّي الناتج المحلّي يبلغ 5,000 دوالٍر أميركّي(؛ يمّثل موقع الَعَلم الثاني وضع العامل عند نهاية فترة المكننة )عنما أصبحت قيمة 

إجمالّي الناتج المحلّي 20,000 دوالٍر أميركّي(. أّما اتجاه األسُهم الواقعة بين العَلَمين وطولها فتمّثل التغييرات الحاصلة خالل هذه الفترة. 
ناقش الفريق المواقع النسبية لكّل َعَلم، وُترجمت هذه إلى درجاٍت أحرزتها العوامل في كّل دولٍة عند كّل واحدٍة من النقطتين، في زمٍن 

معّين. على سبيل المثال، في الشكل 6.2، كانت الواليات المتحدة تملك في أعوام 1910s بنيًة تحتيًة للسيارات متدّنية، بينما أصبحت هذه 
البنية التحتية متطورًة بشكٍل جّيٍد في الثمانينيات.

تكمن قوة لعبة الَعَلم في أنها ُتَمكِّن الخبراء من مقارنة وضع العوامل كّلها عند نقطتين زمنيتين مهمتين، عبر الدول كّلها. لكّن الدرجات التي 
تحرزها العوامل ليست مطلقة، بل يجب النظر إليها على أنها درجاٌت نسبيٌة تِصف الوضع التاريخّي أوالحالّي أو المستقبلّي في الدول التي 
تجري مقارنتها، مع مرور الزمن. يعرض الشكل 6.2 لقطًة للعبة الَعَلم. يبّين الملحق C المجموعة الكاملة لصحائف الوقائع ونتائج لعبة 

العلم.
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بعد ورشة العمل، لّخصنا درجات العوامل ونتائج لعبة الَعَلم، وأرسلناها إلى كلٍّ خبيٍر من الخبراء للمصادقة. كان التعديل الذي ُأجرَي على 
درجات العوامل أثناء عملية المصادقة ضئياًل. ويظهر من هذه النتيجة أّن مشاركة الخبراء قد وّفرت مقدارًا كافيًا من التكرار للوصول 
إلى درجاٍت ُمتََّفٍق عليها للعوامل. وفي النهاية، ُترجمت مواقع األعالم إلى 18 ِقَيمًة رقميًة لكّل دولة )فترتان زمنيتان مضروبتان بتسعة 

عوامل(، تِصف كّل عامٍل عند نقطَتين زمنّيَتين، على ُسلٍَّم من -2 إلى 2.

الشكل 6.2  شريحٌة لنموذٍج من لعبة الَعَلم للبنية التحتية للسيارات
المصدر: من تصميم معهد أبحاث التنقل )ifmo( لالستخدام في ورشة العمل المتخصصة

البنية التحتية للطرقات جيدٌة جدًا 
كن متوّفرة ومساحات الرَّ

البنية التحتية للطرقات 
كن محدودٌة جدًا ومساحات الرَّ

أستراليا

ألمانيا

اليابان

الواليات المتحدة األميركية

البرازيل

الصين

الهند

روسيا

1910s أعوام 1990s أعوام

2000s أعوام

1990s أعوام

أعوام 
1980s

2030s أعوام

2030s أعوام

2030s أعوام

2040s أعوام

1980s أعوام

2000s أعوام

1990s أعوام

2010s أعوام

1950s أعوام

1960s أعوام

أعوام 1910

2- 2+
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ترجيحات العوامل

نفترض أّن للعوامل مستويات تأثيٍر مختلفًة على عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية. ولتعليل هذا األمر، أتينا بترجيحاٍت للعوامل 
على ُسلٍَّم من ثالث نقاط )الدرجة 3 على هذا الُسلَّم تمّثل أقوى تأثيٍر على عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية، بينما تشير الدرجة 1 

إلى أضعف تأثير( اللتقاط تباين التأثير عبر العوامل. ابتكرنا فكرة ترجيحات العوامل بناًء على أحكام الخبراء في ورشة العمل من خالل 
مناقشٍة يديرها رئيس جلسة، ثم َأتَبعنا األمر باستحصال مصادقٍة عبر البريد اإللكترونّي. وكانت المجموعة األخيرة من ترجيحات العوامل 

عبارًة عن متوسٍط حسابيٍّ ألحكام الخبراء بعد المصادقة، تّم تدويره إلى أقرب عدٍد صحيح. عند هذه النقطة، كانت أحكام الخبراء حول 
َص للعامل بأكثر من 1. الترجيحات قد تالقت بحيث لم يُعد هناك حكٌم ألحد الخبراء يخالف الترجيح النهائّي الذي ُخصِّ

نظرنا أيضًا في احتمال أن تختلف قوة تأثير ظروف العوامل على عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية مع مرور الوقت. والستكشاف 
هذا األمر، قّدمنا ترجيحاٍت إضافيًة للنقطَتين الّزمنيَتين، ولكّن هذه الترجيحات المبنّية على الزمن اسُتبعدت ألّن الخبراء اعتبروا أنها غير 

ضرورية.

من بين العوامل التسعة، كان العامالن اللذان لهما التأثير األكبر على عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية هما البنية التحتية المخصصة 
للسيارات والتوّزع المكانّي. كال هذين العاملين يوحي بأّن البيئة الحّسية التي يعيش الناس فيها تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل خياراتهم 

التنّقلية، وهذه النتيجة منسجمٌة مع دراساٍت أخرى تناولت الطلب على التنقل. أّما العوامل األقّل تأثيرًا فكانت الشريحة النشطة من السكان 
وتوّفر النفط المحلّي. ويبّين الشكل 6.3 نتائج الدمج بين درجات العوامل وترجيحاتها.
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الشكل 6.3  األبعاد المتعلقة بعملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي

الدرجات المتعلقة بعملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية

أخيرًا، تمّكّنا من الوصول إلى درجٍة واحدٍة لكّل دولة، تصف عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية عن طريق تلخيص تأثير ظروف 
العوامل خالل فترة المكننة. تّم الحصول على درجة االنتقال بواسطة المركبات اآللية بضرب درجة العامل بترجيح العامل، ثم قسمة 

حاصل الضرب على مجموع ترجيحات العوامل، من أجل المحافظة على االنسجام بين درجات العوامل في الُسلَّم. )يعني ذلك أّن الدرجة 
القصوى الممكنة لدولٍة شديدة التوّجه نحو السيارة هي 2، والدرجة األدنى هي -2(. ال تعكس الدرجات تغّيراٍت محددٍة في التوّجه مع مرور 
نما تعكس التوّجه اإلجمالّي خالل فترة المكننة بكاملها. تراوحت الدرجات التي سّجلتها دولنا الثماني من أعلى درجٍة وهي 0.87  الوقت، واإ

للواليات المتحدة األميركية، إلى -0.51 لليابان.

يبّين الجدول 6.1 الدرجات النهائية للعوامل، وترجيحات العوامل، ودرجات االنتقال بواسطة المركبات اآللية.

العوامل التي لها تأثيٌر سلبيٌّ على 
عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية

العوامل التي لها تأثيٌر إيجابيٌّ على 
عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية

بنية تحتية جيدة للسيارات

رخص الوقود

وجود سياساٍت تشّجع على استخدام السيارة

غياب البدائل عن القيادة

قوة قطاع صناعة السيارات المحلّي

التوّزع المكانّي

أفضلية ثقافة السيارة

أستراليا ألمانيا اليابان الواليات المتحدة األميركية

الشريحة النشطة من السكان

توفُّر نفٍط محلي
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الدولة

درجات العوامل لدول منظمة التعاون
)OECD( والتنمية في الميدان االقتصادّي
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اليابان

الواليات المتحدة األميركية
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المصادر: لتعريفات العقود بالنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي، )بولت وفان زاندن 2013(. لتعريفات العقود بالنسبة لدول مجموعة 
BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، راجع الحاشية في “تقدير َوْقع العوامل على عملية التنّقل” في الفصل الثالث. تستند درجات العوامل، وترجيحات 

العوامل، ودرجات االنتقال بواسطة المركبات اآللية إلى نتائج ورشة العمل.
مالحظة: تِصف درجات العوامل وضع كّل عامٍل على ُسلٍَّم يتراوح بين -2 )وضٌع ال يشّجع على االنتقال بواسطة المركبات اآللية(، و2 )وضٌع مشّجٌع جدًا 

على االنتقال بواسطة المركبات اآللية( لنقطَتين زمنّيَتن: )1( بداية فترة المكننة )قيمة متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي تبلغ 5,000 دوالٍر 
أميركّي(، و)2( نهاية فترة المكننة )قيمة متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي تبلغ 20,000 دوالٍر أميركّي(. تصف ترجيحات العوامل قوة تأثير 

كّل عامٍل على عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية )1 = منخفض، 2 = متوسط، 3 = مرتفع(.

1910s أعوام
1990s أعوام

1950s أعوام
2000s أعوام

1960s أعوام
1990s أعوام

1910s أعوام
1980s أعوام

1980s أعوام
2030s أعوام

1990s أعوام
2030s أعوام

2010s أعوام
2040s أعوام

2000s أعوام
2030s أعوام



العوامل المتعلقة بسياسات المواصالت مؤاتيٌة 
لعملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية

العوامل المتعلقة بسياسات المواصالت غير 
مؤاتيٍة لعملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية

العوامل ذات المنشأ الخارجّي 
مؤاتيٌة لعملية االنتقال بواسطة 

المركبات اآللية

العوامل ذات المنشأ 
الخارجّي غير مؤاتيٍة 

لعملية االنتقال بواسطة 
المركبات اآللية

أستراليا
1990s 1910 أعوامs أعوام

الواليات المتحدة األميركية
1980s 1910 أعوامs أعوام

الصين
2030s 2000 أعوامs أعوام

الهند
2040s 2010 أعوامs أعوام

اليابان
1990s 1960 أعوامs أعوام

ألمانيا
2000s 1950 أعوامs أعوام

البرازيل
2030s 1980 أعوامs أعوام

روسيا
2030s 1990 أعوامs أعوام
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التغييرات في العوامل مع مرور الوقت

استخدمنا درجات العوامل لتحليل كيفية تغّير العوامل مع مرور الوقت. ألغراض هذا التحليل، طّورنا متوسطًا مرّجحًا للعوامل ذات المنشأ 
الخارجّي وتلك المتعلقة بسياسات المواصالت بشكٍل منفصل، استنادًا إلى ترجيحات العوامل. بعد ذلك وضعنا هذه الِقَيم على مخّطٍط بيانّي 
هام لكّل دولة، درجات العوامل التي  إلظهار اتجاه كّل دولٍة على امتداد فترة المكننة. ويبّين الشكل 6.4 النتائج. ُتظِهر بدايات ونهايات السِّ
تّم ترجيحها عند بداية ونهاية فترة المكننة الخاصة بتلك الدولة. يشير عرض هذه الِقَيم مجتمعًة إلى تشابهاٍت واختالفاٍت رئيسيٍة بين دول 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي، ودول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(.

الشكل 6.4  التوّجهات التي تتخذها العوامل ذات المنشأ الخارجّي وعوامل سياسات المواصالت خالل فترة المكننة في الدول الثماني التي شملتها 
الدراسة

المصدر: تحليل معهد أبحاث التنّقل )ifmo( لدرجات العوامل
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ُتظِهر الّسهام أّن العوامل ذات المنشأ الخارجّي في كّل الدول األربع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي تشّجع على االنتقال 
بواسطة المركبات اآللية بشكٍل متصاعد في فترة المكننة. في أستراليا والواليات المتحدة بالتحديد، تأرجحت الظروف بهذا االتجاه بشكٍل 

كبير. في اليابان، أصبحت الظروف أكثر مالءمًة ولكنها بدأت من نقطة انطالٍق أدنى. تختلف الواليات المتحدة واليابان في ما بينهما بشّدٍة 
في سيطرة التمّدد، وتوّفر النفط المحلّي، والتغييرات الديمغرافية. وبالرغم من أّن عامل تصنيع السيارات المحلّي مهٌم في كال الدولتين، فإّن 

أهميته تصاعدت في اليابان بينما تدّنت في الواليات المتحدة.

اختلفت اليابان والواليات المتحدة بشّدٍة في ما بينهما أيضًا في مجال العوامل المتعلقة بسياسات المواصالت. وشهدت الواليات المتحدة خالل 
فترة المكننة صعودًا كبيرًا في البنية التحتية للسيارات ورخصًا في الوقود، وكالهما يشّجعان على االنتقال بواسطة المركبات اآللية. أّما في 

اليابان، فإّن المزيج المكّون من التشريعات الصارمة، وتوّفر البدائل الجيدة عن القيادة، والبنية التحتية المخصصة للسيارات - المحدودة 
تاريخيًا - تجعل من هذه الدولة األكثر تثبيطًا عن االنتقال بواسطة المركبات اآللية. أدخلت اليابان وألمانيا خالل فترَتْي المكننة فيهما، 

سياساٍت تصرف عن االنتقال بواسطة المركبات اآللية، بينما اعتمدت أستراليا والواليات المتحدة سياساٍت صديقًة للسيارات بصورٍة أكبر.

بين دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، تتحّرك العوامل ذات المنشأ الخارجّي جميعها باتجاه تعزيز االنتقال بواسطة 
ْيف. العوامل ذات المنشأ الخارجّي في روسيا والبرازيل مالئمٌة لعملية  المركبات اآللية، بالرغم من انطالقها من نقاٍط مختلفٍة من الطَّ

االنتقال بواسطة المركبات اآللية: فكالهما تملكان نفطًا محليًا، وتملك البرازيل قطاع تصنيع سياراٍت ناميًا، كما أّن الشريحة النشطة من 
السكان فيها آخذٌة بالنمّو. من جهٍة أخرى، تفتقر الهند والصين إلى النفط المحلّي، كما أّن نسبة الكثافة في مدنهما أعلى بكثير، ولذا فإّن 

العوامل ذات المنشأ الخارجّي فيهما غير مالئمة. مع هذا، تتجه الدول الثماني جميعها نحو ظروٍف تتوافق أكثر مع عملية االنتقال بواسطة 
المركبات اآللية مع الوقت. في هذا المجال ال تختلف دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين( كثيرًا عن دول منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي، وتنحصر االختالفات في أحجام الزيادات ونقاط االنطالق. ومن وجوه الشبه الرئيسية هو أّن 

التوّزع المكانّي - وهو عامٌل يؤّدي دورًا هامًا في عملية المكننة - يرتفع بارتفاع الّدخل. كذلك، فإّن األهمية المتصاعدة لقطاع صناعة 
السيارات، ونمّو الشرائح النشطة من السكان في عديٍد من الدول يؤّثر بشكٍل كبيٍر على هذا التوّجه.

يقّل االنسجام بين توجهات عوامل سياسات التنّقل عّما هو عليه بين العوامل ذات المنشأ الخارجّي. في ألمانيا واليابان، كبحت التشريعات 
الصارمة وِوفرة البدائل عن السيارات تأثير التدّني المستمر في أسعار الوقود وتوّسع البنية التحتية للسيارات. ولكّن الحال لم تكن كذلك في 

أستراليا والواليات المتحدة، حيث ساهمت السياسات في جعل الظروف مالئمًة أكثر فأكثر لعملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية.

ومن بين دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، تكشف البرازيل عن أكثر السياسات توافقًا مع عملية االنتقال بواسطة 
المركبات اآللية، وهي مستمرٌة بالُمضّي في هذا االتجاه. أّما الصين والهند فهما أقرب من حيث المسار أللمانيا واليابان، اللتين ال ُينَتَظُر أن 
تتغّير فيهما السياسات الصارفة عن االنتقال بواسطة المركبات اآللية مع مرور الوقت. وفي روسيا، ُيَتوقَُّع أن تصبح شروط السياسات أكثر 

حزمًا، السيما أّن المعاملة الضريبية الخفيفة الوطأة على السيارات والوقود ال ُينتَظُر أن تدوم في المستقبل الطويل األمد.

يبّين الشكل 6.4 أيضًا أّن الدول متموضعٌة على طول المنحرف من أدنى اليسار إلى أعلى اليمين، وهو أيضًا االتجاه العاّم للحركة على 
امتداد فترة الدراسة. ويشير هذا األمر إلى أّن نوَعي العوامل مترابَطين، أي أّن سياسات المواصالت تتجه بنفس اتجاه القوى الخارجية. هذا 
 BRIC النمط هو أكثر بروزًا في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي، وربما يكون البروز األقّل المشهوُد في دول مجموعة

)البرازيل وروسيا والهند والصين( عائدًا إلى رأي الخبراء بأّن فترات المكننة في دولهم ستكون أقّل تأثرًا بهذه العوامل.
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تقديرات اإلشباع في التنّقل المستقبلّي بواسطة المركبات الشخصية في البرازيل وروسيا
والهند والصين

تثير المسارات المستقبلية الُمَتَوقَّعة لعملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين( 
سؤااًل حول كيفية ترجمة هذا األمر إلى تنّقٍل بواسطة المركبات الشخصية. ولإلجابة على هذا السؤال، ُعدنا إلى دول منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادّي إلنشاء نموذٍج يِصف اإلشباع في التنّقل في المدى الطويل. وباالستناد إلى التوجهات التاريخية في مؤّشَري 
عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة )VKT( ومتوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي، يبدو أّن مؤشر عدد الكيلومترات 

المقطوعة بالمركبة الواحدة يتبع منحنًى سينّيًا تقليديًا )S-curve(، كما هو الحال بالنسبة لُملكية المركبات. هذا يعني أّن مؤشر عدد 
الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة ينمو ببطٍء عند المستويات األدنى من الّدخل، ثم يتصاعد بسرعٍة مع تصاعد الّدخل، ثم يعود إلى 

التباطؤ عند االقتراب من اإلشباع.

بالرغم من تعّدد األشكال الوظيفية التي تتخذ وضعية المنحنى السيني، استخدمنا وظيفة غومبرتز )Gompertz( لتكون نموذجًا لمؤشر 
عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة. وهذا مشابٌه للمقاربة التي استخدمها دارغي، وغيتلي، وسوّمر )2007( لخلق نموذٍج لُملكية 

السيارات. ويجادل دارغي وغيتلي )1999( أّن صيغة غومبرتز )Gompertz( أطوع نوعًا ما من النموذج اللوجستّي في أنها تسمح 
بوجود منحنياٍت متعددٍة عند مستويات الّدخل الدُّنيا والعليا. نفترض أّن النمّو في التنّقل بواسطة المركبات الشخصية يعتمد على إجمالّي 

الناتج المحلّي، وهو افتراٌض ينسجم مع نماذج ُملكية المركبات في هذا الشأن )راجع: دارغي وغيتلي، 1999، ودارغي، غيتلي، وسوّمر، 
.)2007

وضعنا نماذج تستخدم ثالثة رموٍز هي )α وβ وγ( لوصف المنحنى السيني لكلٍّ من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي. 
يصف الرمزالخاص بالنمّو في كّل دولة، وهو β، سرعة تطور التنّقل بواسطة السيارة.

β أستراليا = -0.178 

β ألمانيا = -0.148

β اليابان = -0.114

β الواليات المتحدة = -0.134

 .)α = 5.495-( تقّوس الُمنَحنى عند المستويات المنخفضة جدًا من إجمالّي الناتج المحلّي وهو واحٌد في جميع دول الدراسة αيحدد الرمز
 .D إلى يمين الشكل 6.5  يتوّفر مزيٌد من التفاصيل عن النماذج في الملحق ،γ وتظهر مستويات اإلشباع الناتجة التي تّم ترميزها بالرمز
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الشكل 6.5 مستويات مؤّشر عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة )VKT( الخاصة بدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي، والتي 
ُسّجلت وُوِضَعت في النموذج.

 ،)VKT per capita( ؛ لعدد الكيلومترات/المركبة/الفرد)المصادر: لمتوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي، )بولت وفان زاندن، 2013
.A مجموعات البيانات التي تخص كّل دولٍة موجودٌة في الملحق

عام
/ال

رد
/الف

كبة
مر

/ال
ت

ترا
وم

كيل
 ال

عدد

متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي )دوالرات جيري- 
)Geary-Khamis dollars/خميس

مستوى اإلشباع المتَوّقع

الواليات المتحدة )1936-2010( 16,300 كلم

أستراليا )1963-2010( 10,800 كلم

ألمانيا )1952-2011( 9,700 كلم

اليابان )1950-2009( 6,400 كلم

البيانات الُمقاسة
النماذج الُمكيََّفة 

نضيف نقطتين مهمتين بخصوص هذا النموذج. أواًل، إّن القيمة الُمَعدَّلة لمرّبع االرتداد )R-squared value( لهذا النموذج هي 0.985، 
 )β( و النمّو )y( وهذا يدّل على مواءمٍة جيدة للغاية. من المفيد التشديد على أّن هذا األمر يعكس استخدام نموذٍج ُأدِخَلت فيه ِقيمَتي اإلشباع
الخاصتين بكّل دولة. عندما حاولنا تطوير نموذٍج تتوّحد فيه ِقَيم النمّو )β(، وجدنا أّن مستويات اإلشباع التي نتجت عن ذلك غير ُمرِضية. 
يشير ذلك إلى أّن إجمالّي الناتج المحلّي، بالرغم من قدرته الحسنة على إصدار توقعاٍت بخصوص عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية 

- إذ يرتفع التنّقل عادًة مع ارتفاع الّدخل - إال أّن أهميته أقّل من ذلك بكثيٍر في توّقع االختالفات في عملية االنتقال بواسطة المركبات 
اآللية بين الدول. وتظِهُر سالسل البيانات المأخوذة على مدًى طويل، والمعروضة في الشكل 6.5 أّن مستوى مؤّشر عدد الكيلومترات/

المركبة/الفرد - عند أّي مستوًى تّم النظر إليه من متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي - يتغّير بشكٍل كبيٍر يمنع االستفادة منه 
في مقارنٍة بين الدول. ويوحي اختالف درجات الَمْيل في النماذج أّن سرعة النمّو تتبّدل أيضًا عبر الدول، وأنها قد تعتمد على خصائص 

أخرى لهذه الدول.

ثانيًا، تتعلق مستويات اإلشباع المبّينة في الشكل 6.5 بالمدى الطويل، وهي ليست مرتبطًة بنقطٍة زمنيٍة معّينٍة أو بمستوى دخٍل محدد. وفي 
حالة الواليات المتحدة وأستراليا، يشير النموذج إلى أّن هاتين الدولتين أصبحتا قريبتين من مستوى اإلشباع. ففي الواليات المتحدة، يجب 

أن يحصل ازدياٌد قدره 17.3 في المئة في المعّدل الحالّي لمؤشر عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد للوصول إلى مستوى اإلشباع الُمَقدَّر 
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)بلغ مؤشر الواليات المتحدة لعدد الكيلومترات/المركبة/ الفرد عند ذروته 15,031، ما يشير إلى نموٍّ قدره 8.5 في المئة فقط(. أّما في 
أستراليا، فالقيمة المتوقَّعة لمستوى اإلشباع هي أعلى بنسبة 4.7 في المئة فقط من القيمة الحالية لعدد الكيلومترات/المركبة/الفرد. وفي 
ألمانيا واليابان ما زالت مستويات اإلشباع أقّل بكثيٍر من المتوقع، ما يوحي بإمكانية حصول نموٍّ إضافيٍّ في عدد الكيلومترات/المركبة/

الفرد. ويقتضي الوصول إلى مستويات اإلشباع المَتّوّقعة انطالقًا مّما هي عليه اليوم، نموًا نسبته 30.5 في المئة في ألمانيا و59.5 في 
المئة في اليابان. مع ذلك، ينبغي التشديد على أّن هذه التقديرات مبنّيٌة على نموذٍج فيه ثالثة ضوابط فقط، وهي بالتالي ُعرضٌة لوجود 

الخطأ والشبهة فيها، بالرغم من جودة التوافق داخل النموذج.

بعد ذلك، فحصنا ُحسَن تفسير درجات االنتقال بالمركبات اآللية المستقاة من آراء الخبراء حول كل دولة  من دول منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادّي لمستويات اإلشباع الُمَتَوّقعة. استخدمنا مخّطَط انتشاٍر بسيط، كشف عن وجود عالقٍة خّطّية. معنى هذا أّن مستوى 

اإلشباع المتوقَّع لدولٍة ما، يرتفع بارتفاع درجة االنتقال بواسطة المركبات اآللية. قمنا بمالءمة نموذج انحداٍر خّطيٍّ على نقاط البيانات 
األربع تلك، الختبار ثالث فرضياٍت مختلفٍة خالل استخالص درجة االنتقال بواسطة المركبات اآللية:

عف تلك التي تظهر عند نهايتها. ‹ افترضنا أّن أهمية الترجيحات المكّوَنة عند بداية فترة المكننة تفوق بنسبة الضِّ

‹ افترضنا أّن الترجيحات متساويٌة في األهمية عند بداية فترة المكننة وعند نهايتها.

عف تلك التي تظهر عند بدايتها. ‹ افترضنا أّن أهمية الترجيحات عند نهاية فترة المكننة تفوق بنسبة الضِّ

كان تالؤم البيانات مع النماذج عاليًا في كّل النماذج، ومع ذلك نشّدد ثانيًة على أّن النماذج تعكس فقط أربع مراقبات. إضافًة إلى ذلك، لم 
ُيِشر تحليل االنحدار إلى أّن القدرة التفسيرية للنموذج تزيد عند منح ثقٍل أكبر لبداية فترة المكننة أو نهايتها، ولكننا نحترز عند إطالق هذا 

الحكم بقولنا أّن سبب ذلك قد يعود إلى قّلة عدد نقاط البيانات. لهذا السبب، اعتمدنا النموذج الذي يفترض تساوي ثقل الترجيحات على 
امتداد فترة المكننة. توافق هذا النموذج مع البيانات بشكٍل جّيد، باستخدام قيمة مربع معامل االرتباط )R-squared value( تساوي 0.86، 
وهذا يعني أّن 86 في المئة من التغييرات في مستويات اإلشباع المبّينة في الشكل 6.5، يمكن تأويلها عن طريق درجات االنتقال بواسطة 

المركبات اآللية المبنّية على عواملنا التسعة )على افتراض أّن العوامل تملك ثقاًل ترجيحيًا متساويًا عند بداية فترة المكننة وعند نهايتها(.

نظرًا ألّن فرضياتنا المتعلقة بتأثير العوامل األخرى على مستويات اإلشباع يبدو أنها مدعومة، تمّثلت خطوتنا األخيرة باستخدام هذه 
المعلومات لتوّقع مستويات اإلشباع المستقبلية في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(. وضعنا درجات االنتقال 

بواسطة المركبات اآللية لكلٍّ من دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، في المعادلة الخاصة بنموذج االنحدار، والتي 
 BRIC ُضبطت بشكٍل يتناسب مع دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي.  إذا كانت العوامل التسعة تُؤّثر في دول مجموعة

مثل تأثيرها في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي، فينبغي إذًا أن يزّودنا هذا النموذج بتوّقٍع سديٍد لمستويات اإلشباع 
المستقبلية في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(. النتائج مبّينٌة في الشكل 6.6.

بالنظر إلى النقاش أعاله حول التغّيرات الحاصلة في المدى الطويل في العوامل التسعة، فليس مفاجئًا أن نَقَع على مستوياٍت مختلفٍة من 
مؤّشر عدد الكيلومترات/المركبة/ الفرد في المدى الطويل بين دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(. تقع كلٌّ من الهند 
والصين بين مستويات اليابان وألمانيا، بينما تسّجل روسيا مستوًى أعلى بقليٍل من ألمانيا، وتسجل البرازيل مستوىً أعلى بقليٍل من أستراليا.
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الشكل 6.6 الدرجات التي تصف االنتقال بواسطة المركبات اآللية وتوقعات مستويات اإلشباع في عملية التنّقل في المدى الطويل
مالحظة: جرى تدوير األرقام إلى أقرب مئة
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)Automobility Score ”AS“( الدرجة التي َتِصُف االنتقال بواسطة المركبات اآللية

الواليات المتحدة
مستوى اإلشباع = 16,300 كلم

الدرجة التي تصف االنتقال بواسطة 
)AS= 0.87( المركبات اآللية

البرازيل
مستوى اإلشباع = 11,300 كلم

AS = 0.23

روسيا 
مستوى اإلشباع = 10,200 كلم 

AS = 0.03

ألمانيا 
مستوى اإلشباع = 9,700 كلم

AS = -0.26

الصين 
مستوى اإلشباع = 7,800 كلم

AS = -0.35

الهند
مستوى اإلشباع = 7,000 كلم

AS = -0.49

أستراليا
مستوى اإلشباع = 10,800 كلم 

AS = 0.46

اليابان
مستوى اإلشباع = 6,400 

AS = -0.51

)الحسابات مبنيٌة على الِقَيم المستحصلة لدول التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادّي(

عند النظر إلى الدول األربع المتطورة التي شملتها دراستنا، نجد فروقاٍت هامًة في المستويات المتَوقَّعة لالنتقال بواسطة المركبات اآللية 
ومستويات اإلشباع. ُينَتَظُر أن يستقّر مستوى الطلب في اليابان على التنّقل بواسطة المركبات الشخصية على 6,400 كلم للفرد، مقارنًة مع 

9,700 كلم للفرد أللمانيا، و10,800 كلم للفرد ألستراليا، و16,300 كلم للفرد للواليات المتحدة. بدأ مؤّشر عدد الكيلومترات/المركبة/ 
الفرد في اليابان باالستقرار عند الوصول إلى قيمة دخٍل تبلغ 20,000 دوالر أميركّي للفرد تقريبًا، بالرغم من استمرار االقتصاد بالنمّو. 
أما في سائر الدول، السيما الواليات المتحدة، فما زال الطلب على التنّقل مستمرًا في التصاعد وُيظِهُر استقرارًا عند بلوغ مستوياٍت أعلى 
بكثير من متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي. تكشف هذه النتائج عن أهمية العوامل األخرى - عدا النمّو االقتصادّي - في 

توّقع مستقبل االنتقال بواسطة المركبات اآللية لدولٍة ما.
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تدرك الهند والصين اإلشباع عند نفس المستوى تقريبًا، أي بين 7,000 و8,000 كلم للفرد )بلغت قيمة مؤّشر عدد الكيلومترات المقطوعة 
بالمركبة الواحدة فيهما 92 و381 على التوالي عام 2008(. إذا ثبت أّن هذا التوّقع دقيق، فإّن اإلشباع في مؤّشر عدد الكيلومترات 

المقطوعة بالمركبة الواحدة، في المدى البعيد، يقترب من المستويات األوروبية ال األميركية، بينما ستستمّر اليابان باالحتفاظ بأدنى مؤّشٍر 
لعدد الكيلومترات/المركبة/الفرد. من جهٍة أخرى، تصل روسيا إلى اإلشباع بعد حّد 10,000 كلم للفرد بقليل، ُمظِهرًة نمطًا يقارب ذاك 

الذي تشهده ألمانيا. بلغت قيمة مؤّشر عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد في روسيا 2,133 عام 2008. تبقى الواليات المتحدة شاغلًة للهامش 
األعلى من حيث المستوى فيها.

ُيَقدَُّر أن تصبح البرازيل صاحبة ثاني أعلى مستوًى لإلشباع من بين الدول الثماني، إذ تأتي بعد الواليات المتحدة مباشرًة، ولكّن الهّوة بينهما 
في النِّسب واسعة. بلغت قيمة مؤّشر عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد في البرازيل 1.136 عام 2008. هناك عامالن مرتفعان بشكٍل غير 
اعتيادّي: التصنيع المحلّي للسيارات الذي كان ُينَتّظُر أن يكون ذا أهميٍة اقتصاديٍة أكبر بكثيٍر بالنسبة للبرازيل مّما هو لسائر دول مجموعة 

BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، والسياسات التي تشّجع على استخدام السيارة. العامل الوحيد الذي كان ُيَظنُّ أنه سيكون له تأثيٌر 
مثبِّط، هو عامل رخص الوقود )المقصود أّن أسعار الوقود ستصبح أكثر كلفًة بالنسبة للّدخل(. ومن الصحيح كذلك أّن أستراليا تقع هي 

األخرى على الهامش الخارجّي لهذه الدول، ألّن مستوى اإلشباع المتوّقع فيها أدنى مّما توحي به الدرجة التي نالتها من حيث عملية االنتقال 
بواسطة المركبات اآللية.

ما الذي يسبب هذه الفروقات الضمنية في مستويات اإلشباع؟ ُتظِهُر دراستنا أّن العوامل ذات المنشأ الخارجّي، مثل توّفر النفط المحلّي أو 
نمّو قطاع صناعة السيارات المحلّي، بوسعها تشجيع عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية أو تثبيطها. إذا كانت المناطق المدينية في دولٍة 
ما كثيفًة من حيث السكان وآخذًة بالتوّسع، فإّن هذا ُيحِدُث فرقًا كذلك، وينطبق ذلك أيضًا على ما إن كانت الدولة تطّبق سياسات مواصالٍت 
تدعم اللجوء إلى بدائل عن القيادة، وما إذا كانت البنية التحتية تساعد على ذلك. وبالرغم من أّن العوامل ذات المنشأ الخارجّي ال تستجيب 
بشكٍل كبيٍر لتدخالت السياسات، فإّن العالقة بين مؤّشر عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة الواحدة ومؤّشر إجمالّي الناتج المحلّي يمكن 

التحّكم بها بواسطة األدوات المرتبطة بعوامل السياسات التي تسيطر على أسعار الوقود، والسياسات التي تشّجع على استخدام السيارة، 
والبدائل عن القيادة، واألهّم من الجميع: البنية التحتية المخصصة للسيارات.
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الفصل السابع
الخاتمة 

عالج هذا المشروع السؤال التالي: كيف يمكن للعوامل – ما عدا العامل االقتصادي- التي أّثرت على مسارات 
التنقل في الدول المتطورة أن تؤّثر على المسارات نفسها في الدول التي تدخل اآلن مرحلًة من النمو السريع؟ 

ومن أجل اإلجابة على هذا السؤال، طّورنا مقاربًة تمزج بين التحليل النوعّي والكّمّي. وبالرغم من أّن مقاربتنا 
مبنيٌة على مجموعٍة من االفتراضات وآراء الخبراء، نحن على قناعٍة بأّن هذا البحث يساعد على التعّرف على 
العوامل غير االقتصادية التي شّكلت التنّقل في الدول المتطورة وعلى تفسيرها. ُيظِهُر نموذجنا أّن هذه العوامل 

تساعد على تفسير المسارات المختلفة في التنّقل، وانطالقًا من ذلك، بوسعنا إجراء توقعاٍت مثيرٍة لالهتمام حول 
مسارات تطور التنّقل في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، وبالتحديد حول المستويات 

المستقبلية لمؤّشر عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد في تلك الدول.
في هذا الفصل، نعود إلى األسئلة البحثية الثالثة التي طرحناها في المقّدمة، ونستخلص المزيد من التِبعات في 
السياسات، ونقّدم بعض األفكار عن الكيفية التي يمكن بها دمج ما توّصلنا إليه مع ُمجمل العمل الموجود حاليًا 

في هذا المجال، كما نناقش أفكارًا ألبحاٍث مستقبلية.
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العالقة بين العوامل وعملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية

يلّخص هذا القسم، اإلجابات على األسئلة البحثية الثالثة التي طرحناها وسَعينا إلى اإلجابة عليها في المقدمة. 

ما هي العوامل التي تؤّثر على عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية، إلى جانب التطور االقتصادّي؟

ص تأثيرها على عملية التنّقل في الدول المتطورة، ُحدَِّد اثنان من بينها بوصفهما األكثر أهمية، وهما البنية  من بين العوامل التسعة التي ُشخِّ
التحتية المخصصة للسيارات والتوّزع المكانّي، فمعّدالت الكثافة السكانية المنخفضة تحّفز على استخداٍم أكبر للسيارة، ونرى هذه العالقة 

بوضوٍح في معّدالت المكننة األعلى بنسبٍة كبيرٍة في أستراليا والواليات المتحدة خالل فترتي المكننة الخاّصَتين بهما.  

إضافًة إلى ذلك، فإّن حالة الطرقات في دولٍة ما من جهة النوعية والكمية )يتم قياس هذه األخيرة تبعًا لطول خّط الوسط بالكيلومترات(، لها 
مفعوٌل جسيٌم على معّدل طلب التنّقل بواسطة المركبات اآللية. استنادًا إلى الحاالت الدراسية، نجد أّن مفعول هذا العامل متدنٍّ عند بداية 

فترة المكننة، ألّن الطلب على الطرقات الجّيدة يلحق طلب أولئك الذين غَدوا يملكون مركباٍت جديدًة على الطرقات الجّيدة الصالحة للقيادة. 
لكن، ما إن تصبح شبكة الطرقات جاهزة، وتصبح القيادة أفضل خياٍر للتنّقل بسبب قصور غيرها، يخلق توّفر البنية التحتية للسيارات اّتكااًل 

عليها بطريقٍة تؤّثر على التطور الالحق لعملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية. ويثّبت بحثنا النتائج التي تّم التوصل إليها في دراساٍت 
أخرى، والقائلة بأّن المحيط المعمور يلعب دورًا أساسيًا في تشكيل خيارات الناس في مسألة المواصالت )لالّطالع على أحدث الدراسات، 

 Committee for the  راجع: الهيئة المكّلَفة بدراسة العالقات بين أنماط التطور وعدد األميال المقطوعة بالمركبة، واستهالك الطاقة 
،Study on the Relationships Among Development Patterns, Vehicle Miles Traveled, and Energy Consumption

.)2009

كيف يمكننا تقييم تأثير هذه العوامل؟

ابتكرنا درجات االنتقال بواسطة المركبات اآللية لتلخيص ظروف العوامل في كّل دولٍة أثناء فترة المكننة، حيث تكون الدرجة في دولٍة 
متوجهٍة بالكامل نحو استخدام المركبة اآللية 2، بينما تكون الدرجة الداّلة على التوّجه األدنى -2. تراوحت درجات الدول المتطورة بين 

0.87، وهي األعلى، وتخّص الواليات المتحدة، و-0.51، وهي األدنى وتخّص اليابان. أشار تحليلنا إلى أّن الواليات المتحدة متأثرٌة 
إلى حدٍّ كبيٍر بالسياسات والعوامل ذات المنشأ الخارجّي التي تشّجع على االنتقال بواسطة المركبات اآللية خالل فترة المكننة. من منظور 

السياسات، شهدت الواليات المتحدة نمّوًا كبيرًا في البنية التحتية المخصصة للسيارات وفترًة طويلًة من الوقود الرخيص، وكالهما يعّزز 
عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية. ُيضاف إلى ذلك التأثير الشديد الوطأة لتكّون الضواحي والتوّسع الحضري. من جهٍة أخرى 

في اليابان، أّدت التشريعات الصارمة والكثافة السكانية في المدن، ووجود بدائل جّيدٍة عن القيادة، والمحدودية التاريخية للبنية التحتية 
المخصصة للسيارات، إلى إيجاد سياٍق صارٍف عن االنتقال بواسطة المركبات اآللية.
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تراوحت الدرجات التي أحرزتها العوامل في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين( من اإليجاب في درجتي البرازيل 
التي بلغت 0.23، وروسيا 0.03، إلى السلب في الصين والهند اللتين سّجلتا -0.35 و-0.49 على التوالي. ومن البديهّي أّن درجات دول 

مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين( ذات طابٍع تنظيرّي، ألّن ختام فترة المكننة في كلٍّ منها يبُعُد عدة عقود. دخلت البرازيل 
فترة المكننة قبل بقية دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، وتظهر فيها أكثر ظروف العوامل مالءمًة لالنتقال بواسطة 
المركبات اآللية في ما يتعلق بارتفاع عدد السكان في الشريحة النشطة، ووجود سياساٍت تشّجع على استخدام السيارة، ووجود قطاٍع محليٍّ 

لصناعة السيارات. يفيد تحليلنا بأّن البرازيل ستستمّر بالتطور في هذا االتجاه، وستصل في النهاية إلى المرتبة الثانية من حيث ارتفاع 
مستوى اإلشباع من بين الدول الثماني. من جهٍة أخرى، دخلت روسيا فترة المكننة خالل التسعينيات، ودفع وجود النفط المحلّي بتطورها 

نحو التنقل بواسطة المركبات اآللية. ولكّن التحليل يشير إلى أّن الوقود الرخيص والسياسات التي تستحسن اقتناء المركبات الشخصية قد ال 
تدوم في المدى الطويل، ما سيعرقل نمّو الطلب على التنّقل. أّما الهند والصين فدخلتا فترة المكننة خالل عقَدْي أعوام 2000s و2010s على 

التوالي، فهما بالتالي قادرتان على إجراء تعديٍل قويٍّ على مساريهما نحو االنتقال بواسطة المركبات اآللية. كال الدولتين وضعتا في وقٍت 
واحد سياساٍت تثّبط عن االنتقال بواسطة المركبات اآللية، مع زيادة عدد السكان الذين أصبحوا قادرين على اقتناء مركباٍت شخصية.

ما الذي سيحصل لعملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية في الدول النامية، إذا كان لنفس العوامل تأثيٌر مشابه؟

ما الذي يشير إليه هذا األمر في ما يتعلق باإلشباع المستقبلّي للتنّقل بواسطة المركبة الشخصية في الدول النامية؟ بالنظر إلى النمّو المتَوّقع 
في متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، فقد تكون نهايات فترات 
المكننة في هذه الدول بعيدًة لبضعة عقوٍد فقط. بالتالي، سيكون للظروف الحالية وظروف المستقبل القريب وقٌع هاّم. وتوّقعنا - مستخدمين 

منهجيتنا - أّن مستويات اإلشباع في الصين والهند ستكون أدنى بكثيٍر منها في الواليات المتحدة )7,000 و7,800 كلم/المركبة/الفرد على 
نما أعلى  التوالي، بمقابل 16,300 كلم/المركبة/الفرد للواليات المتحدة(. تحّل روسيا والبرازيل أيضًا دون مستوى الواليات المتحدة، واإ
من الصين والهند بفارٍق كبير: 10,200 و11,300 كلم/المركبة/الفرد، على التوالي. تتغّير العديد من العوامل التي تؤّثر على الطلب 

على التنّقل - السيما تلك ذات المنشأ الخارجّي منها - ببطٍء مع الوقت، كما أّن من المرّجح حصول نموٍّ كبيٍر في التنّقل بواسطة المركبة 
الشخصية، مهما كان نوع السياسات المّتبعة في مجال المواصالت.

قد تكون تقديراتنا لتغّيرات العوامل ومؤّشر عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة خاطئًة بالطبع، وهناك عدٌد يفوق الحصر من األسباب 
وراء هذا األمر. قد تختار الدول أن ال تستثمر بشكٍل ثقيٍل في البنية التحتية للسيارات، وقد يرتفع سعر الوقود ارتفاعًا كبيرًا بسبب قوى 

السوق. كما قد تصبح بعض العوامل التي لم نبحثها هنا - مثل الحاجة للسيطرة على انبعاثات غازات الدفيئة )GHG emissions(، أو 
التغّيرات المزلزلة في أنماط التنّقل نتيجًة للتكنولوجيات الحديثة - أكثر أهميًة من العوامل التي درسناها في هذا البحث. مع هذا، بالرغم 

من أّن العوامل نفسها قد تتغّير، أو ربما تتغّير طريقة تأثيرها على التنّقل بواسطة المركبات اآللية، ما زلنا نرى أنه من المهّم إدخال عوامل 
غير إجمالّي الناتج المحلّي عند اإلتيان بتوّقعاٍت عن االنتقال بالمركبات اآللية.
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الّتِبعات في السياسات

إضافًة إلى التوّقعات المحددة لإلشباع في االنتقال بواسطة المركبات اآللية في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، 
استخلصنا ثالثة تداعياٍت أكثر شمواًل في مجال السياسات:

ر. معظم العمل الُمَنفَّذ في مجال التوقعات المتعلقة بعملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية في المدى  ‹ أواًل، الّدخل ليس العامل المقرِّ
الطويل اعتبر أّن مستوى الّدخل هو العامل الرئيسّي أو الوحيد. توجد بالطبع عالقٌة قويٌة بين نمّو الّدخل والنمّو في استخدام المركبات )في 
حالتي الفرد والمجموع(، ولكّن مستويات الّدخل ليست كافيًة وحدها لتوقُّع الطلب على التنّقل. لهذا السبب، أصدرنا توقعًا ِلَطيٍف واسٍع من 

مستويات اإلشباع في الدول األربع النامية.

‹ ثانيًا، يظهر أّن هذا العمل يثبت نظريتنا القائلة بأّن النمّو االقتصادّي مفيٌد جدّا لفهم التغّيرات في الطلب على االنتقال بواسطة المركبات 
اآللية مع مرور الزمن، ولكّنه يفيد أقّل من ذلك بكثيٍر لفهم التفاوت في الطلب بين الدول. ومن أجل فهم الفروقات بين الدول بشكٍل أكمل، 

نحتاج إلدخال عوامل أخرى. يحمل االّتكال على الّدخل بشكٍل حصريٍّ عند المقارنة بين الدول قوًة تفسيريًة أدنى من تلك التي تتضمنها 
منهجيٌة تأخذ بعين االعتبار عوامل إضافية.

‹ ثالثًا، عّرف الخبراء عاِمَلْي التوّزع المكانّي والبنية التحتية المخصصة للسيارات على أنهما األهم من بين العوامل التسعة التي جرت 
دراستها. إضافًة إلى ذلك، حّددنا وسائل أخرى متوفرة لصانعي السياسات للتأثير على الطلب، كسياسات المواصالت التي تبقي على سعر 

الوقود أعلى من سعر السوق، وال تشجع القيادة المفرطة، وتشجع الوسائل البديلة عن القيادة. يشير هذا األمر إلى أّن صانعي السياسات 
بوسعهم التحّكم ببعض عناصر الطلب على التنّقل إن هم رغبوا في ذلك. وبالرغم من أّن االرتفاع في نسبة الّدخل يشّجع على القيادة، يمكن 
إبطال تأثير ذلك بواسطة إجراءاٍت أخرى قد تفرضها السياسات، السيما في الدول النامية التي ما زال التوّزع المكانّي فيها والبنية التحتية 

قيد اإلنشاء، وبالتالي فإّن احتماالت إخماد الطلب على القيادة ماثلة.

ما زالت هناك بالطبع عوامل مؤثرة، هي العوامل ذات المنشأ الخارجّي مثل أسعار النفط، التي ال تقع تحت السيطرة المباشرة لصانعي 
القرار، والطلب على التنّقل يتجاوب مع هذه العوامل أيضًا، ولكّن ما توّصلنا إليه هو أّن صانعي السياسات يملكون بعض المجال للتحرك 

في هذه المنطقة.
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أهمية األمر بالنسبة للعمل الحالّي

ن  تبعت هذه الدراسة مقاربًة متجددًة تمزج بين الوسائل الكّمية والنوعية لتقدير الِقَيم المستقبلية لمؤّشر عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد. واإ
كان العديد من الباحثين يتعاطون مع توّقعات مؤّشر عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد على أنها مسألٌة كّميٌة بحتة، وينشئون نماذج معّقدًة 
الستخالص التوّقعات، إال أّن هذه النماذج محدودٌة في أكثر األحيان، إذ ليس بوسعهم سوى استخدام العوامل التي يمكن قياسها بواسطة 
البيانات التاريخية، وبالتالي يضطرون إلى إدخال عدٍد قليٍل فقط من العوامل. لهذا السبب، تضع العديد من الدراسات السابقة ثقلها على 
متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي بوصفه المتوقُِّع الرئيسّي لعملية التنّقل، مع بعض التمثيل للبنية التحتية والتوّزع المكانّي 

.)       ،Schafer and Victor راجع على سبيل المثال، شافر وفيكتور(

بالمقابل، تأخذ المقاربة المستخدمة في هذه الدراسة بعين االعتبار طيفًا أوسع من العوامل، بما فيها تلك التي يصعب قياسها، مثل عامل 
ثقافة  السيارة. إضافًة إلى ذلك، بالمقارنة مع الطريقة التي تعتمد على إنشاء نموذٍج تقليديٍّ ُيظِهر الطلب على التنّقل، فإّن المنهجية 

المسَتخَدَمة في هذا البحث أقّل اّتكااًل بكثيٍر على الموارد. في أحياٍن كثيرة، يقتضي إنشاء النموذج جهدًا على مدى أعواٍم عّدة تقوم به فرق 
أبحاٍث كبيرة الحجم، بينما يمكن إتمام المقاربة التي تستند إلى الخبراء خالل أشهٍر معدودة، السيما أّن عملية استجالء الرأي التي تلي ورش 

العمل يمكن تنفيذها بسرعٍة بواسطة البريد اإللكترونّي.

تختلف المقاربة المستخَدَمة في هذه الدراسة أيضًا عن دراسات ِدلفي التقليدية )Delphi( التي ُيطَلُب في أثنائها من الخبراء القيام بتوّقعاٍت 
عن نتيجة الفوائد مباشرًة )راجع على سبيل المثال: ُيوينغ وبارثولوميو Ewing and Bartholomew،        (. وعوضًا عن ذلك، طلبنا 
في سياق هذه الدراسة من الخبراء أن يرّكزوا على تقدير وضع العوامل التي تشّكل أرضية النتائج، واستخدمنا هذه كُمدَخالٍت لتحليٍل كّمٍي 

بشكٍل أكبر.

2000

2009
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اقتراحاٌت ألبحاٍث مستقبلية

هذا العمل يمكن توسيعه بستِّ طرق:
‹ عن طريق إجراء حساٍب كّميٍّ لمعّدالت نمّو مؤّشر عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا 

والهند والصين(. حسبت هذه الدراسة مستويات اإلشباع للتنّقل بواسطة المركبة الشخصية لدول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند 
والصين(، فالخطوة البديهية التالية يجب أن تكون إجراء حساٍب كّميٍّ للمسار المؤّدي إلى مستويات اإلشباع هذه، وذلك بتقدير سرعة نمّو 

مؤّشر عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة. وكما يبّينه الشكل 6.5 في الفصل السادس، فإّن معّدالت النمّو تختلف بالفعل بين دول منظمة 
نما ليس بنفس حّدة االختالف في معّدالت اإلشباع. كذلك، حينما استخدمنا اصطالحًا  التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي األربع، واإ
دًا للنمّو في الدول األربع، وجدنا أّن مستويات اإلشباع الناتجة عن ذلك أقّل منطقيًة بكثير. وباالعتماد على ما نعرفه عن معّدالت  مَوحَّ

النمّو في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي، نستطيع استكشاف كيف تؤّثر الفرضيات المختلفة على شكل المنحنى السيني 
)S-curve( الخاّص بتطور التنّقل في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(. بعبارٍة أخرى، بإمكاننا استخدام كلٍّ من 

معّدالت النمّو في الواليات المتحدة واليابان لتقدير المعّدالت المختلفة التي يمكن أن يحصل النمّو الصينّي عندها في مؤّشر عدد الكيلومترات 
المقطوعة بالمركبة.

‹ عن طريق إخضاع العوامل الموجودة لتحليل االستجابة. تستند مستويات اإلشباع التي توّقعناها إلى فرضّيَتين هاّمَتين: )1( ترتبط 
مستويات اإلشباع في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي  بعوامل غير اقتصاديٍة حددها الخبراء، )2( وهذه الروابط ستثبت 

صّحتها بالنسبة لدول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(. بوسعنا استكشاف استجابة معّدالت النمّو للفرضيات المتعلقة 
بالعوامل غير االقتصادية التي زّودنا بها الخبراء، عن طريق تغيير درجات العوامل لهذه الدول. مثاًل، هل ستكون أستراليا أبعد عن الهامش 
إذا وجد الخبراء أّن مستوَيْي عاِمَلْي أفضلية ثقافة السيارة والسياسات التي تشّجع على استخدامها منخفضان بالفعل؟ ترتكز بعض التقييمات 
السابقة لدرجات العوامل على بياناٍت قابلٍة للحساب، ولكن سائر التقييمات استندت إلى أحكام الخبراء بشكٍل رئيسّي، كما هو الحال بالنسبة 
لكّل التوّقعات المستقبلية المتعلقة بدول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(. من المفيد معرفة مدى صالبة هذه المنهجية 

بالنسبة لآلراء البديلة عن العوامل.
‹ عن طريق تغيير خلطة العوامل. قد يشمل هذا األمر تجربة عوامل إضافية، وقد يؤّدي ذلك إلى تعزيز القدرة التفسيرية، أو قد يشمل 
حذف العوامل التي يبدو أّن تأثيرها أقّل أهمية. مثاًل، يمكننا البحث في ما إذا كانت الكثافة السكانية على مستوى الدولة بأكملها لها تأثيٌر 

على عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية.
‹ عن طريق توسيع مجموعة الدول، فاألرضية التي يعتمد عليها تحديد مستويات اإلشباع تستند إلى بياناٍت من أربع دوٍل فقط، اثنتان منهما 

مستقرتان على الحدود الخارجية المتطّرفة من حيث القيمة المرتفعة بشكٍل غير اعتياديٍّ لمؤّشر عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد )الواليات 
المتحدة(، أو المنخفضة بشكٍل غير اعتياديٍّ للمؤّشر نفسه )اليابان(. قد يعطي تحليل وضع مجموعٍة أكبر من الدول، أو مجموعٍة تمّثل 

مساراٍت تطوريًة أكثر تقليدية، نتيجًة مختلفًة عند  المقابلة بين درجات االنتقال بواسطة المركبات اآللية والُمستويات الُمتَوقَّعة لإلشباع في 
اتجاٍه انحدارّي، وهذا بدوره، قد يؤّدي إلى تغيير المستويات الُمَتَوقَّعة في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(.

‹ عن طريق النظر إلى التنّقل المتوّقع في دوٍل أخرى ناميٍة بدأت بسلوك مسار المكننة. إّن اعتماد هذه المنهجية سيقتضي ثانيًة التئام 
لجنٍة من الخبراء يمّثلون الدول التي تشملها الدراسة، إذ ال ِعلم لدينا بوجود مصادر بياناٍت تفضي إلى نتائج موثوقة. وبالفعل، كان تجميع 
البيانات ذات الصلة بالموضوع، والقابلة للمقارنة، أمرًا صعبًا بالنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي، ولذا ال نتوقع 

أن يكون أسهل بأّي مقداٍر كان بالنسبة للدول النامية.
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‹ عن طريق النظر إلى مستويات اإلشباع في ُملكية المركبات، وحتى في األشكال األخرى من التنّقل. بحثنا في كال هاتين المقاربتين كجزٍء 
من هذا المشروع، ولكن بسبب صعوبة جمع البيانات، قررنا التركيز بشكٍل حصريٍّ على عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة بوصفها 
المقياس الوحيد للتنّقل. ومع هذا، إذا توّفرت البيانات المناسبة، نعتقد أّن المنهجية التي جرى تطويرها هنا ستكون مفيدًة لتناول األشكال 

األخرى من التنّقل على حدٍّ سواء.
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درجة التنّقل بواسطة 
المركبات اآللية متدّنية

درجة التنّقل بواسطة 
المركبات اآللية متدّنية
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درجة االنتقال بواسطة المركبات 
اآللية مرتفعة

درجة االنتقال بواسطة المركبات 
اآللية مرتفعة

الشكل 7.1  االستنتاجات
المصدر: معهد أبحاث التنّقل
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 A الملحق
مصادر البيانات

كّل مصادر البيانات متوّفرٌة في قائمة المراجع، ولكّن هذا الملحق يشرح كيف خلقنا هذه المجموعات 
البيانية المحددة ألغراض هذا التحليل.
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متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي

اسُتخِلصت ِقَيِم متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي لكّل الدول من بولت وفان زاندن )2013(، اللذين حّدثا مؤخرًا عمل ماديسون 
)Maddison،         (. جمع ماديسون ِقَيمًا لمتوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي تعود إلى قرٍن مضى أو أكثر أحيانًا، باالستناد 

إلى عملية تحويٍل تستخدم التكافؤ في القوة الشرائية )PPP( بداًل من معّدالت الصرف. هذه األرقام ُتسَتخَدُم فيها طريقة تحويٍل خاصٍة 
ُطّورت ألغراض المقارنات الدولية، وُتسّمى “دوالرات جيري-خميس” )Geary-Khamis dollars(. ما تفعله طريقة التحويل هذه بشكٍل 

أساسّي، هو حذف التقّلبات الناتجة عن التغّيرات في معّدالت أسعار صرف العمالت، ما يؤدي بالتالي، إلى إظهار القوة الشرائية لهذه 
العمالت في دولها. ومن شأن ذلك أن يجعل مسألة مقارنة إجمالّي الناتج المحلّي أكثر فائدًة - في جميع الدول وفي جميع األوقات - من 

السالسل الزمنية التي تتّم تسميتها بالدوالر األميركّي، وُتَعدَُّل بناًء على ِقَيم التحويل السنوية للعمالت. تتبع دوالرات دوالرات جيري-خميس 
المذكورة في هذه البيانات عام 1990.

 تنتهي مجموعات ماديسون البيانية )ماديسون Maddison،        ( عند عام 2008، وقد احتوت على أحدث البيانات المتوّفرة عندما كنا 
ننشئ الجداول الثنائية الختيار الدول. لكّن بولت وفان زاندن وّسعا منذ ذلك الحين، سالسل البيانات حتى عام 2010. وألّن عملنا السابق 

كان مبنيًا على بيانات عام 2008، احتفظنا به كعام التحليل، السيما أّن البيانات المتعلقة بُملكية المركبات وعدد الكيلومترات/المركبة/الفرد 
لم تكن متوّفرًة لكّل الدول حتى عام 2010. إنما، عندما حّدثنا الجداول ألغراض هذا التقرير، استخدمنا األرقام المراَجَعة الواردة في بولت 

وفان زاندن.

ُملكية المركبات وعدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة للفرد

بالنسبة لكّل الدول، بحثنا عن مصادر بياناٍت تعكس استخدام تلك المركبات التي ُتقَتنى عادًة لالستخدام الشخصّي. وبالرغم من أّن كّل الدول 
تمّر بفترٍة ترتفع خاللها ُملكية الدراجات النارية، قررنا في النهاية التركيز بقدر المستطاع، على المركبات التي تسير على أربع عجالت، 
ألّن الدراجات النارية ليست ُمدَرجًة على الدوام ضمن إحصاءات ُملكية المركبات األخرى. إضافًة إلى ذلك، يمكن دمج الدراجات النارية 

مع أنواٍع أخرى من المركبات المزودة بمحرك، مثل دراجات السكوتر المزودة بمحرك، والتي تختلف من حيث متطلبات الترخيص.

استخدمنا لكّل الدول التي شملتها الدراسة ــــ ما عدا دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي - البيانات المتوّفرة عبر شركة 
ProgTrans، من أجل المعلومات المتعلقة بُملكية المركبات لكّل ألٍف من السكان، وِقَيم عدد الكيلومترات/المركبة/ الفرد. تجمع شركة 

ProgTrans - وهي شركة تجارية مستقلة - البيانات حول ملكية المركبات وعدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة، وتعود أقدم البيانات 
المتوّفرة إلى عام 1995 فقط. واختيرت شركة ProgTrans خالل مرحلة مشروعنا التي قمنا خاللها بتحديد الدول التي ستشملها الدراسة، 
واحتجنا في هذا السبيل إلى مصدٍر للبيانات عن دول متعددة. إضافًة إلى ذلك، احتوت بيانات شركة ProgTrans على تبايناٍت أقّل في ما 

بينها، مثل القفزات داخل البيانات، التي كانت سببًا لإلشكال في المصادر األخرى.

استخدمنا للدول األربع التي شملتها الدراسة، مصادر البيانات الوطنية التي حصلنا عليها من وكاالت اإلحصاء والتنّقل العديدة، كما يجري 
بيانه في ما تبّقى من هذا القسم.

2010a

2010
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أستراليا
حصلنا على البيانات األسترالية عن ُملكية المركبات وعدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة منذ عام 1963 واألعوام الالحقة، من الجدول 

الخاّص بأستراليا في الملحق B في “المكتب األسترالّي للبنى التحتية والمواصالت واالقتصاد اإلقليمّي )BITRE،          ، ص. 213-212(. 
كما حصلنا على معلومات ُملكية المركبات من عام 1900 وحتى عام 1962، من كنوّت )Knott،        ، الشكل 1(. أّما البيانات السكانية 

فحصلنا عليها من المكتب األسترالّي للبنى التحتية والمواصالت واالقتصاد اإلقليمّي )BITRE،         ، ص. 197-196(.

ألمانيا
 Verkehr in( ”في ما يخّص ألمانيا، استخدمنا بيانات عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة المتوّفرة في تقرير “المواصالت باألرقام 

 )Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung( وهو تقريٌر سنويٌّ يحّضره المعهد األلمانّي للبحث االقتصادّي ،)Zahlen ]ViZ[
Deutsches Institut für Wirtschaftsfor- )الواقع في برلين، لمصلحة وزارة المواصالت واإلعمار والتطوير المدينّي األلمانية 

schung،       (. تشمل بيانات عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة التي ذكرناها، تلك التي تخّص ألمانيا الغربية حتى عام 1990، 
واالتحاد األلمانّي ابتداًء من عام 1991. أّما في ما يتعلق بُملكية المركبات، فدمجنا األرقام التي حصلنا عليها من تقرير “المواصالت 

باألرقام” )ViZ( )المعهد األلمانّي للبحث االقتصادّي Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung،       (، مع بياناٍت من السلطة 
 Federal Statistical Office( والمكتب اإلحصائّي الفيدرالّي )        ،Kraftfahrt-Bundesamt ]KBA[( الفيدرالية للنقل اآللي 

خ ]b[(. استخدمنا بيانات تقرير “المواصالت باألرقام” )ViZ(  لُملكية المركبات من عام 1950 حتى عام 1980  ]Destatis[، غير مؤرَّ
)وزارة المواصالت واإلعمار والتطوير المدينّي األلمانية، 2011(، كما استخدمنا بيانات السلطة الفيدرالية للنقل اآللي )KBA( التي تغطي 

األعوام الواقعة بين 1981 و2011، ألّن تقرير “المواصالت باألرقام” )ViZ(  تنتهي عام 2009. تشمل بيانات ُملكية المركبات تلك 
المتعلقة بألمانيا الغربية حتى عام 1992، بالرغم من أّن إعادة توحيد األلمانيتين حصل عام 1990.

اضطررنا لمعالجة إحصاءات ُملكية السيارات قلياًل، فقبل عام 2008، كانت المركبات التي أزيلت من قيد التسجيل مؤقتًا )مثاًل، المركبات 
في وكاالت بيع السيارات التي ال تحمل لوحات( ـ ُمدَرَجًة في إحصاءات التسجيل الرسمية، ولكنها أزيلت منه منذ عام 2008 وما بعده. 

وقد تسبَّب هذا األمر بانخفاٍض نسبته 10 في المئة بين إحصاءات عام 2007 وعام 2008. وبين عاَمي 1998 و2008، َثَبَتت نسبة كّل 
َلة )دون حساب السيارات التي ُأسِقطت مؤقتًا( -  لة )بما فيها تلك التي ُأسِقَطت مؤقتًا من التسجيل( - إلى السيارات المسجَّ السيارات الُمسجَّ

عند قيمة 1.13 ومن أجل خلق االنسجام في البيانات عبر الوقت في السالسل الزمنية األلمانية، تّم ضرب األرقام المتعلقة بتسجيل سيارات 
الركوب، منذ عام 2008 وما يليه ِبقيمة 1.13 )هذا يعني أّن السيارات التي ُأسِقَطت مؤقتًا من التسجيل ُأعيد إلحاقها باإلحصاءات للفترات 

التي تلي عام 2008(.

 ،)]b[ خ ُأِخذت البيانات السكانية التي اسُتخِدَمت لخلق األرقام بحسب عدد األفراد من المكتب اإلحصائّي الفيدرالّي )Destatis، غير مؤرَّ
وتبدأ البيانات عند عام 1950.

اليابان
ُحِصل على معظم البيانات المتعلقة باليابان من المكتب اليابانّي لإلحصاء )Japan Statistics Bureau(. وفي ما يتعلق بُملكية المركبات، 

تّم الحصول على األرقام حتى عام 2004 من اإلحصاءات التاريخية في اليابان )Historical Statistics of Japan(، الجدول 12-10 
)المكتب اليابانّي لإلحصاء، 2012b(.أّما بيانات األعوام الالحقة فتّم الحصول عليها من الكتاب السنوّي اإلحصائّي اليابانّي الذي يغّطي 
األعوام من 2010 إلى 2012 )المكتب اليابانّي لإلحصاء، 2012a ،2010(، الجدول 5-12 في كليهما. تشمل ُملكية المركبات جميع 

ُل على أنها سياراٌت للرّكاب1.  سيارات الركوب والمركبات المزودة بمحرك الخفيفة، وهي فئة السيارات الصغيرة جدًا، التي ال ُتَسجَّ

تّم الحصول على ِقَيم عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة من عام 1950 حتى عام 2004 من الجدول a-12-12، اإلحصاءات التاريخية 
في اليابان )المكتب اليابانّي لإلحصاء، 2012b(. ولألعوام من 2005 إلى 2009، حصلنا على البيانات التي تخّص كّل عاٍم على ِحَدة من 
وزارة األرض والبنى التحتية والنقل والسياحة، ومكتب النقل البّرّي، والكتاب السنوّي إلحصاءات النقل بواسطة المركبات المزودة بمحرك 

)وزارة األرض والبنى التحتية والنقل والسياحة، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010(، الجدول 3-1-1.

حصلنا على األرقام المتعلقة بالسكان من اإلحصاءات التاريخية في اليابان )المكتب اليابانّي لإلحصاء، 2012b(، الجدوالن 2-2 و2-3

1  يمكن أن تصل سعة محّرك المركبات المزودة بمحرك الخفيفة إلى 660 سنتمتر مكّعب، ويصل طول هيكلها حتى 3.48 متر، وعرضه حتى 1.48 متر، ويمكن 

 .)         ،T. Yamamotoأن يبلغ ارتفاعها متَرين، وأن تحمل أربعة رّكاٍب كحّدٍ أقصى، من بينهم السائق، وأن تنقل حمولًة تبلغ 350 كغ )ت. ياماموتو
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الواليات المتحدة
في حالة الواليات المتحدة، دمجنا بياناٍت من عدة مصادر إلنشاء سالسل بيانيٍة عن ُملكية المركبات الشخصية، بحيث تشمل السيارات 

ومركبات التشغيل الخفيف. رأينا أّن هذا األمر مهّم ألّن شاحنات التشغيل الخفيف أصبحت تزداد شعبّيتها كمركباٍت شخصية، ومن شأن 
مجموعة بياناٍت تستند فقط إلى السيارة أن توّفر رقمًا متدّنيًا ومضّلاًل حول عدد المركبات لكّل ألٍف من السكان. لكّن هذا التغيير في 

التعريفات استلزم الحصول على بياناٍت من مصدرين. استخدمنا لألعوام الواقعة بين عاَمي 1963 و1995 بياناٍت من جدوَلين في ملّخص 
إحصاءات الطرق السريعة )]Highway Statistics Summary ]FHWA،       (: الجدول VM-201A )البيانات عن سيارات 

الركوب، وهي الفئة التي تضّم الدراجات النارية، وغيرها مثل المركبات ذات المحوَرين وأربع عجالت(، والجدول MV-201 )بيانات 
الدراجات النارية( من عام 1963 إلى عام 1995. كانت بيانات ُملكية الدراجات النارية مطلوبًة ألننا أردنا أن نقتطعها من البيانات في 

الجدول VM-201A. واستخدمنا للفترة الممتّدة بين عاَمي 1996 و2008، الجدول 11-1 )المركبات ذات المسافة الطويلة أو القصيرة بين 
خ(. المحوَرين، الُمَعدَّة للتشغيل الخفيف( الموجود في إحصاءات النقل الوطنية )]National Transportation Statistics ]BTS، غير مؤرَّ

لِقَيم عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد، استخدمنا وسيلًة مشابهة. استخدمنا، لألعوام الواقعة بين عاَمي 1963 و1995، ِقَيم عدد األميال 
VM-1 لسيارات الركوب وغيرها من المركبات ذات المحورين وأربع عجالت، المتوّفرة في الجدول )VMT( المقطوعة بالمركبة 

)FHWA، 1995(. ولألعوام من عام 1996 إلى عام 2008، استخدمنا الجدول 35-1 الوارد في إحصاءات النقل الوطنية )BTS، غير 
،FHWA( تشمل مجموعات البيانات هذه عدد األميال المقطوعة بواسطة الدراجات النارية ألّن اإلدارة الفيدرالية للطرقات السريعة .)خ  مؤرَّ

1995( لم تفصل عدد األميال المقطوعة بواسطة الدراجات النارية على ِحَدة، وأردنا أن نغّير تعريف عدد األميال المقطوعة بالمركبة 
.)VKT( إلى عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة )VMT( لنحافظ على االنسجام. حّولنا عدد األميال المقطوعة بالمركبة )VMT(

تّمت مالءمة كال القيمتين للفرد الواحد باالستناد إلى مصدرين إلحصاء السكان: استخدمنا للبيانات من عام 1963 إلى عام 1999،  
“التقديرات التاريخية للتعداد الوطنّي للسكان” )المكتب األميركّي لإلحصاء، 2000(؛ استخدمنا لألعوام من عام 2000 إلى عام 2008،  

“الجدول 1، التقديرات السنوية للسكان المقيمين في الواليات المتحدة، واألقاليم، والواليات، وبويرتو ريكو: 1 نيسان، 2000 إلى 1 تموز، 
2009” )المكتب األميركّي لإلحصاء، 2009(.

1995
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أسعار الوقود

استخدمنا مصادر وطنيًة وعالميًة لتوليف مجموعٍة بيانيٍة فيها األسعار التاريخية للوقود. طورنا، لكّل دولة، النسبة المئوية لسعر لتٍر واحٍد 
من البنزين من متوسط الّدخل اليومّي. ولتمثيل متوسط الّدخل اليومّي، قسمنا إجمالّي الناتج المحلّي السنوي - الذي تّم حسابه بالقيمة 

الحالية للعمالت المحلية، أي أننا لم نتدّخل لتعديل التضّخم2 - على عدد السكان، ثم على 365، وهو عدد أيام السنة. استخدمنا لثالٍث من 
الدول مجموعات بياناٍت متوّفرٍة من خالل “مشروع قياس القيمة” )The Measuring Worth Project(: للواليات المتحدة، ويليامسون 
Hutchin-( ؛ ألستراليا، َهتشينسون)        ،Officer and Williamson( ؛ لليابان، أوفيسر وويليامسون)خ )Williamson، غير مؤرَّ

خ(. استخدمنا أللمانيا ِقَيَم متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي التي حصلنا عليها من المكتب اإلحصائّي الفيدرالّي  son، غير مؤرَّ
.)]a[ خ )Destatis، غير مؤرَّ

استخدمنا ألسعار الوقود، المصادر الوطنية التالية:

‹ أستراليا: المكتب األسترالّي للبنى التحتية والمواصالت واالقتصاد اإلقليمّي )BITRE،         (، الجدول A5. لم تكن أسعار الوقود 
متوّفرًة على الصعيد الوطنّي؛ تأخذ هذه األرقام متوسط سعر التجزئة من عواصم المقاطعات )سيدني، وملبورن، وبريسبين، وأدياليد، 

وِبرث، وهوبارت، للفترة الواقعة بين عاَمي 1955 و1964، مع إضافة داروين وكانبيرا منذ عام 1965(. البيانات متوّفرٌة بشكٍل ُربِع 
سنوّي، واستخدمناها لحساب معّدٍل سنوّي.

)       ،Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung( ألمانيا: لكّل األعوام، المعهد األلمانّي للبحث االقتصادّي ›

 )         ،Toshiyuki Yamamoto( اليابان: كانت اإلحصاءات متوّفرًة فقط لطوكيو3 ال للدولة بأكملها. زّوَدنا توشيوكي ياماموتو ›
 بأسعار البنزين بالتجزئة من األعوام 1946s إلى 1965s. ولألسعار منذ عام 1966 وما بعده، استخدمنا بيانات المكتب اليابانّي لإلحصاء

)Japan Statistics Bureau،         الجدول 22-19(.

‹ الواليات المتحدة: توّفرت أسعار البنزين بالتجزئة بسعر الدوالر الحالّي للغالون، للفترة من عام 1950 إلى عام 2004 من مكتب 
 Vehicle Technologies Office, Energy Efficiency, and( تكنولوجيات المركبات، وكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة

Renewable Energy( التابع للوزارة األميركية للطاقة )2005(. توّفرت أسعار البنزين بالتجزئة بقيمة الدوالر الحالية للغالون منذ عام 
2005 من اإلدارة األميركية لمعلومات الطاقة )]U.S. Energy Information Administration ]EIA،        ، الجدول 25-5 المعّدل 

لكّل المناطق(.

خ( اصطالح “إجماليّ الناتج المحلّي اإلسمّي” )Nominal GDP(، وله نفس المعنى. 2 يستخدم َهتشينسون )Hutchinson، غير مؤرَّ

3 تخّص األرقام بالتحديد األحياء الثالثة والعشرين التي تتكّون منها مدينة طوكيو،ال طوكيو الكبرى المترابطة بواسطة المترو.
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 B الملحق

الخبراء في مجال الطلب على 
التنّقل حسب الدولة

يعدد الجدول B.1 خبراء الطلب على التنّقل - بحسب دولهم - الذين شاركوا في ورشة العمل التي ُأجرَيت 
في برلين خالل شهر نيسان، 2013.
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اسم الخبير الدولة

الجدول B.1  الخبراء في مجال الطلب على التنّقل

االنتماء
أستراليا

البرازيل

الصين

ألمانيا

اليابان

الهند

روسيا

الواليات المتحدة

)Jeffrey R. Kenworthy( جيفري ر. ِكنوورثي

 لويس أفونسو دوس سانتوس سيّنا
)Luiz Afonso dos Santos Senna(

أنطونيو نلسون رودريغيز دا سيلفا

)Emilio Merino Dominguez( إميليو ميرينو دومينغيز

)Lu Huapu( لو هوابو

)Uwe Kunert( أوي كوِنرت

)Toshiyuki Yamamoto( توشيوكي ياماموتو

)Ashish Verma( آشيش ِفرما

)Senathipathi Velmurugan( سيناثيباثي فلموروغان

)Subhamay Gangopadhyay( سوبهاماي غانغوبادهياي
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 C الملحق
صحائف الوقائع
 ونتائج لعبة الَعَلم

يبّين هذا الملحق صحائف الوقائع ونتائج لعبة الَعَلم التي أنتجتها ورشة العمل التي ُأجرَيت في برلين 
خالل شهر نيسان، 2013. تأتي المعلومات الواردة في كّل صحيفة وقائع بخصوص دول منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادّي من مصادر منشورة، أو استنادًا إلى الموجز الُمَقدَّم لكّل دولٍة في الفصل 
الرابع. أّما المعلومات المتعلقة بدول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين( فقد وّفرها الخبراء 

في ورشة العمل.
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بنية تحتية جيدة للسيارات

يتكّون هذا العامل من كّل البنى التحتية الموضوعة لالنتقال بواسطة المركبات اآللية، ويشمل ذلك نوعية الطرقات 
وكّميتها )يجري حساب طول الطرقات اعتمادًا على طول خّط الوسط بالكيلومترات(، ومدى توّفر أماكن َركن السيارات.

مجموع شبكة الطرق )عدد الكيلومترات في خّط الوسط بالنسبة للسكان(، 2011-2008

أستراليا:
•  البنية التحتية للطرقات واسعة، ولكنها تحتوي على شطٍر كبيٍر من الطرق غير 

المعبَّدة.

ألمانيا:
•  انتهى العمل بأول طريٍق سريع )Autobahn( عام 1932، وكان حصيلة 
االستثمار الكثيف في الطرقات، الذي جرى بين الثالثينيات والخمسينيات.
•  حصلت موجٌة ثانيٌة من االستثمار في الطرقات في ألمانيا الغربية خالل 

الستينيات.
• يوجد إمداٌد محدوٌد من أماكن َركن السيارات. 

اليابان:
•  كان عدد الطرقات المعّبدة قلياًل في الخمسينيات، ثم حصل استثماٌر كثيٌف في 

بناء الطرق في الستينيات والسبعينيات.
• البنية التحتية المخصصة لَركن السيارات ضئيلٌة جدًا.

الواليات المتحدة:
.1880s بدأت حركة »طرقاٌت جّيدة« في أعوام •

•  حصلت استثماراٌت كبيرٌة في الطرقات خالل العشرينيات، وُبنيت الطرق التي 
تصل بين الواليات في الخمسينيات والستينيات.

• يتوّفر إمداٌد كبيٌر من أماكن َركن السيارات.

دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي

البرازيل:
• تصل الطرقات إلى معظم المناطق، ولكّنها قاصرٌة من حيث النوعية والكّمية.

• زادت مستويات االزدحام بشّدٍة خالل األعوام األخيرة.

الصين:
• توّسعت شبكة الطرقات بسرعة.

• حصل التوّسع بشكٍل رئيسيٍّ في المدن الصغيرة حيث تتوّفر المساحات.

الهند:
•  ال توجد ترتيباٌت كافيٌة لعملية َركن السيارات في المدن الهندية، ولكن من الُمَتَوقَّع 

أن يتحّسن الوضع نظرًا ألعمال البناء.
• الفوضى الناتجة من االزدحام شهيرٌة في الهند، ولكّن الَمرافق تتحّسن مع الوقت.

روسيا:
•  حديثًا، ُبِذَل استثماٌر كبيٌر في البنية التحتية للطرقات، وُيَتَوقَّع أن يستمّر ذلك في 

المستقبل المنظور.

دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(
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البنية التحتية المخصصة للطرقات 
وَركن السيارات جّيدٌة جدًا
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البنية التحتية المخصصة للطرقات 
وَركن السيارات محدودة
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صحيفة الوقائع، ومالحظات الخبراء

رخص الوقود

يبّين هذا العامل ما إذا كان الوقود رخيصًا بالنسبة للّدخل. سعر الوقود هنا، هو السعر عند مضّخة الوقود، ويشمل كّل 
الضرائب والرسوم.

الهند، 2008-1995

رد 
 الف

ب
صي

ط ن
وس

 مت
من

يٍة 
مئو

بٍة 
نس

 ك
ّخة،

ض
الم

ند 
 ع

عر
لس

 )ا
حد

لوا
ر ا

اللت
ر 

سع
ف 

صر
 ال

عر
وس

ية 
حل

الم
لة 

عم
 بال

ين
يمَت

 الق
كال

م. 
ليو

ي ا
ّي ف

حل
الم

ج 
نات

 ال
لّي

جما
ن إ

م
ّي(

حال
ال

متوسط نصيب الفرد من إجمالّي الناتج المحلّي )دوالرات جيري-خميس(

سعر اللتر الواحد من البنزين كنسبٍة مئويٍة من الّدخل اليومّي

ود
وق

 ال
ص

رخ
ل: 

وام
الع

ت 
جا

در
 و

ء،
برا

لخ
ت ا

ظا
الح

وم
ع، 

قائ
الو

ة 
حيف

ص
  C

.2
ل 

شك
ال

الصين، 2008-1995

البرازيل، 2008-1993
روسيا، 2008-1995

ألمانيا، 2008-1950

الصين، 2008-1995

الواليات المتحدة، 210-1919

أستراليا، 2010-1955

•  أستراليا: عام 2010، كانت حّصة الضرائب من كلفة البنزين تساوي 40 في 
المئة تقريبًا.

•  ألمانيا: عام 2010، كانت حّصة الضرائب من كلفة البنزين تساوي 60 في المئة 
تقريبًا.

• اليابان: عام 2010، كانت حّصة الضرائب من كلفة البنزين 50 في المئة تقريبًا.
•  الواليات المتحدة: عام 2010، كانت حّصة الضرائب من كلفة البنزين 20 في 

المئة تقريبًا.

دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي

•  البرازيل: الضرائب على الوقود عاليٌة نسبيًا )من بين األعلى في أميركا الجنوبية(؛ 
الديزل تدعمه الدولة.

• الصين: الضرائب على الوقود معتدلة.
• الهند: الديزل تدعمه الدولة؛ الضريبة على البنزين تبلغ 55 في المئة تقريبًا.

• روسيا: الضريبة على البنزين معتدلٌة حاليًا، ولكّن الضرائب سترتفع.

دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(

المصادر: لسعر البنزين، أستراليا، المكتب األسترالّي للبنى التحتية والمواصالت واالقتصاد اإلقليمّي )BITRE،         (؛ ألمانيا، المعهد األلمانّي للبحث 
االقتصادّي )Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung،       (؛ اليابان، 1946-1965، ت. ياماموتو )T. Yamamoto،         (؛ اليابان 

 1966-2011، المكتب اليابانّي لإلحصاء )2012b، الجدول 19-22(؛ الواليات المتحدة، 1919-2004، مكتب تكنولوجيات المركبات، 2005؛
2005-2012، اإلدارة األميركية لمعلومات الطاقة )EIA ،2012، الجدول 5.24(؛ دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، المؤسسة األلمانية 

للتعاون الدولّي )Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH،       ( إلجمالّي الناتج المحلّي، أستراليا، هتشينسون، غير 
Officer and William-( خ خ )a(؛ اليابان، أوفيسر وويليامسون، غير مؤرَّ Hutchinson(؛ ألمانيا، المكتب اإلحصائّي الفيدرالّي )Destatis، غير مؤرَّ خ  )مؤرَّ

.)       ،World Bank( البنك الدولّي ،)البرازيل وروسيا والهند والصين( BRIC ؛ دول مجموعة)son

درجات العوامل

البنية التحتية المخصصة للطرقات 
وَركن السيارات جّيدٌة جدًا

البنية التحتية المخصصة للطرقات 
وَركن السيارات محدودة
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السياسات التي تشّجع على استخدام السيارة

يتناول هذا العامل السياسات والتشريعات التي ال عالقة لها بالبنية التحتية، والمتعلقة بُملكية المركبات واستخدامها. 
يشمل ذلك الضرائب على المركبات )باستثناء الضريبة على الوقود، التي احُتِسَبت ضمن كلفة الوقود(، وقوانين فحص 

المركبات، ورسوم استخدام السيارات )رسوم المرور(، والقيود على االستخدام داخل المدن.

أستراليا:
• السياسات الضريبية المتعلقة بِحَزم الرواتب تشّجع على القيادة.

• أستراليا رائدٌة في استخدام ُرَخص القيادة المتدّرجة.

ألمانيا:
• كانت السياسات الضريبية في الماضي محايدًة حيال السيارات.

• خصصت ألمانيا في وقٍت مبكر، مناطق محصورًة باستخدام المشاة.
• إدارة عملية َركن السيارات أمٌر شائع.

• توجد مناطق بيئية.

اليابان:
• في الماضي، كان هناك دعٌم حكوميٌّ لشراء السيارات.

•  اليوم، تؤّدي الفحوص الصارمة على السيارات إلى معدالٍت عاليٍة من فترة دوران 
األساطيل.

• الضرائب على ُملكية السيارات مرتفعة.

الواليات المتحدة:
• كانت القوانين قليلًة في الماضي.

• تاريخيًا، تّم تفضيل الطرقات على النقل العاّم في التمويل.
• اليوم، أصبحت »المعايير الشاملة لالقتصاد الُمَعدَّل في الوقود« )CAFE( أكثر 

حزمًا.

دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي

البرازيل:
• السياسات الحكومية مساندٌة للسيارة بشكٍل واضح.

• رسوم استيراد السيارات مرتفعة )35 في المئة(.
• كان التخفيض المؤّقت في الضرائب عام 2012 لصالح مبيعات السيارات.

الصين:
• في المدن التي لها صفة المعالم الجاذبة، توجد قيوٌد على دخول السيارات 

واستخدامها واقتنائها.
• يتّم الترويج للمركبات الكهربائية.

• رسوم استيراد السيارات مرتفعة )25 في المئة(.
• استخدام الطرق السريعة مّجانيٌّ خالل عطلة نهاية األسبوع.

الهند:
• رسوم استيراد السيارات مرتفعة )60 - 100 في المئة(.

•  بسبب المخاوف البيئية واالفتقار إلى الطاقة، هناك سياساٌت فعلية لكبح وتنظيم 
التنّقل بواسطة السيارة.

روسيا:
•  كانت القوانين التي تنّظم استخدام السيارة قليلًة في الماضي، ولكن بدَأ العمل مؤّخرًا 

بقانوٍن مّتصٍل بالسيارات، مثل المناطق البيئية.
• حتى وقٍت قريب، لم تكن هناك ضريبة.

• الَركن المّجانّي للسيارات أمٌر شائع.

دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(
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المجموعة الكاملة من السياسات والضرائب والرسوم 
والتشريعات، تحّد من عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية
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صحيفة الوقائع ومالحظات الخبراء

غياب البدائل عن القيادة

يتناول هذا العامل توفير أنماط المواصالت البديلة من حيث الكمية والنوعية. 
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أستراليا:
• إّن أكبر شبكٍة للترامواي في العالم موجودٌة في مدينة ملبورن.

• تربط شبكٌة كبيرٌة من السكك الحديدية بين العواصم.

ألمانيا:
• تتمّيز البنية التحتية للمواصالت بأنها متكاملةٌ  وذات نوعيٍة عاليٍة في المناطق 

المدينية.
• يجري الترويج ألنماط النقل غير المزود بمحرك )عن طريق إنشاء ممراٍت 

للدراجات، وتعزيز اإلجراءات المهّدئة للسير(.

اليابان:
• هناك شبكٌة واسعٌة من السكك الحديدية التي تربط المدن ببعضها، وهي ُمَعدٌَّة 

للقطارات الفائقة السرعة.
.)Shinjuku( أكبر محطة قطاراٍت في العالم هي محطة شينجوكو •

الواليات المتحدة:
• أنظمة الترامواي التي كانت موجودًة في معظم المدن الكبيرة والمتوسطة تّم تفكيكها 

بأجمعها تقريبًا.
• يشتهر النقل العاّم بأنه الوسيلة التي يستخدمها أولئك الذين ال يتوّفر لديهم خياٌر 

آخر.
• السكك الحديدية بين المدن تكاد تكون غير ذات فائدة.

دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي

البرازيل:
• النقل بواسطة السكك الحديدية، الُمَعّد للرّكاب شبه منعدم.

•  حصلت اسثماراٌت كبرى في النقل العاّم من أجل كأس العالم عام 2014، واأللعاب 
األولمبية عام 2016.

الصين:
• حصل استثماٌر ثقيٌل في البنية التحتية للنقل العاّم.

• زاد طول الممرات المخصصة للنقل العاّم.

الهند:
•  بالرغم من تركيب وسائل النقل العاّم السريعة )سكك المترو وغيرها( في دلهي 

ن كان في  ومومباي، فإّن النقل العاّم المدينّي السريع ما زال في طور الطفولة واإ
تقّدٍم.

روسيا:
•  يوجد إرٌث من وسائل النقل العام من العهد السوفياتّي، مثل أكبر شبكة ترامواي 

في العالم.
•  حاليًا، النوعية آخذٌة في الترّدي، وفي العشرين عاٍم السابق، تّم تفكيك أنظمة 

الترامواي، وانخفض عدد المدن المجّهزة بهذا النظام من 70 إلى 62. مع هذا، 
هناك كميٌة مهمٌة من االستثمارات القادمة، ومن شأن هذا األمر أن يقِلب عملية 

التطور.

دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(

درجات العوامل

توّفر البدائل عن السيارة محدوٌد في 
الكمية والنوعية

2-

توّفر البدائل عن السيارة 
حسٌن في الكمية والنوعية 

2+
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الشريحة النشطة من السكان

يتناول هذا العامل الشريحة السكانية الواقعة في مرحلة حياٍة تّتصف بمعّدالت تنّقٍل مرتفعة. ويشمل ذلك التأثيرات 
الديمغرافية )مثل الفئات الُعمرية التي يكون التنّقل ضمنها عاليًا بشكٍل تقليدّي(، والمشاركة في القوة العاملة )أي 

الشريحة السكانية في سّن العمل، والتي تزاول عماًل بالفعل، ومشاركة النساء في القوة العاملة(.

النسبة المئوية للسكان الذين هم في سّن العمل )15-64(، من إجمالّي السكان

أستراليا ألمانيا اليابان الواليات 
المتحدة

البرازيل الصين الهند روسيا

نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة )النسبة المئوية للنساء الالتي هّن في سّن العمل، ويزاولن عماًل بالفعل(

أستراليا ألمانيا اليابان الواليات 
المتحدة

البرازيل الصين الهند روسيا
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•  تّتسم العقود األخيرة بنمّو الشرائح النشطة من السكان بسبب العوامل الديمغرافية 
)أدرك سّن العمل أولئك الذين ُوِلدوا خالل طفرة اإلنجاب(، وبشكٍل رئيسّي، زادت 

نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة.

دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي

•  الحالة الراهنة هي وقوع شرائح كبيرٍة من السكان في الفئة العمرية من 15 إلى 64 
)في حالة الصين وروسيا، حجم هذه الشرائح كبيٌر جدًا(، ومشاركٌة مرتفعٌة جدًا 

للنساء في القوة العاملة، باستثناء الهند.
•  التوّقع المستقبلّي من الناحية الديمغرافية هو أّن الشريحة السكانية النشطة 

ستتضاءل )باستثناء الهند(. من الُمَتَوقَّع أن ترتفع مشاركة النساء في القوة العاملة 
في كّل دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(.

دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(

خ. لمشاركة النساء  المصادر: للنسبة السكانية المئوية الواقعة في سّن العمل من إجمالّي السكان، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي، غير مؤرَّ
في القوة العاملة، البنك الدولّي، 2013 .

درجات العوامل
2- 2+

الشرائح السكانية لمن هم في سّن العمل صغيرة الحجم، 
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والمشاركة في القوة العاملة مرتفعة



99

صحيفة الوقائع ومالحظات الخبراء

توّفر نفٍط محلّي

يتناول هذا العامل مسألة ما إذا كان الوقود رخيص الثمن بالنسبة للّدخل. أسعار الوقود المذكورة هي تلك التي 
ُتدَفُع عند مضّخة الوقود، وتشمل كّل الضرائب والرسوم.
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ال نسبة اإلنتاج إلى اإلستهالك

أستراليا ألمانيا اليابان الواليات 
المتحدة

البرازيل الصين الهند روسيا

•  أستراليا: منذ عام 1980، تضاعف االستهالك، ولكّن اإلنتاج ارتفع بشكٍل طفيٍف 
فقط.

•  ألمانيا: منذ عام 1991، لم يحصل تغييٌر ُيذَكر في االستهالك )انخفاٌض ضئيل(، 
أو اإلنتاج )ارتفاع ضئيل(.

•  اليابان: منذ عام 1980، انخفض االستهالك بشكٍل طفيف، ولكّن اإلنتاج 
المنخفض جدًا في األصل، ارتفع ثالثة أضعاف.

• الواليات المتحدة: منذ عام 1980، ارتفعت نسبة االستهالك، ولكّن اإلنتاج 
انخفض حتى عام 2005 )ثم عاد للصعود مؤّخرًا حتى وصل إلى مستوى عام 

.)1980

دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي

•  البرازيل: منذ عام 1980، تضاعف االستهالك، وارتفع اإلنتاج عشرة أضعاف؛ 
تبلغ الزيادة المَتَوقَّعة في اإلنتاج 40 في المئة.

•  الصين: منذ عام 1980، زاد االستهالك خمسة أضعاف بينما تضاعف اإلنتاج؛ 
تبلغ الزيادة الُمَتَوقَّعة في اإلنتاج 20 في المئة.

•  الهند: منذ عام 1980، تضاعف االستهالك واإلنتاج خمس مرات؛ تبلغ الزيادة 
الُمَتَوقَّعة في اإلنتاج 30 في المئة.

•  روسيا: منذ عام 1980، انخفض االستهالك بنسبة 30 في المئة بينما ارتفع 
اإلنتاج بنسبة 25 في المئة؛ تبلغ الزيادة الُمَتَوقَّعة في اإلنتاج 15 في المئة.

دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(

خ. إلنتاج النفط حتى عام  المصادر: إلنتاج واستهالك النفط الخام من عام 1990 إلى عام 2011، اإلدارة األميركية لمعلومات الطاقة )EIA(، غير مؤرَّ
2030، اإلدارة األميركية لمعلومات الطاقة )EIA(،       ، الجدول G-1 )الحالة المرجعية(. الستهالك النفط السائل حتى عام 2030، اإلدارة األميركية 

لمعلومات الطاقة )EIA(،        ، الجدول A-5 )الحالة المرجعية(.
مالحظة: تم الحصول على التوّقعات حتى عام 2030، عن طريق توّقعات االستهالك المتوّفرة لدى اإلدارة األميركية لمعلومات الطاقة )EIA(، وتوّقعات 

اإلنتاج التي أصدرها الخبراء.

2013

درجات العوامل
2- 2+

كمية النفط المحلّي متواضعة واالعتماد 
قويٌّ على واردات النفط
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قوة قطاع صناعة السيارات المحلّي

يتناول هذا العامل أهمية قطاع صناعة السيارات المحلّي بالنسبة لالقتصاد الوطني وسياسات الدولة.
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خ، الجدول 23-1 )تّم تحديثه في تشرين األول 2012(. للسكان،  المصادر: إلنتاج سيارات الركوب، مكتب إحصاءات المواصالت )BTS(، غير مؤرَّ
.        ،)U.S. Census Bureau( المكتب األميركّي لإلحصاء

عدد سيارات الركوب المنَتَجة لكّل ألٍف من السكان

أستراليا ألمانيا اليابان الواليات 
المتحدة

البرازيل الصين الهند روسيا

• أستراليا: عدد السيارات التي تّم إنتاجها قليٌل كرقٍم إجمالّي.
•  ألمانيا: يوجد قطاٌع قويٌّ لتصنيع السيارات، وسوٌق محليٌّ هاّم، وتركيٌز على 

السيارات الفاخرة.
•  اليابان: شّجعت السياسات تصنيع السيارات في بدايته؛ الهدف من تصنيع 

السيارات هو تصديرها.
•  الواليات المتحدة: كانت الواليات المتحدة أول من طّبق إنتاج السيارات واسع 
النطاق؛ بالرغم من تراجع أهمية قطاع صناعة السيارات لمدٍة طويلة، إاّل أّن 

الواليات المتحدة بقيت أكبر منتٍج للسيارات في العالم حتى عام 2009.

دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي

•  البرازيل: توجد سياساٌت حكوميٌة تشّجع على استخدام السيارة، مثل تخفيض 
الضرائب المؤقت على وقود السيارات.

•  الصين: أكبر منتٍج للسيارات في العالم منذ 2009؛ اإلنتاج ُموّجٌه للسوق المحلّي؛ 
النمّو سيستمر.

•  الهند: قد تكبح السياسات الصارمة من اإلنتاج الموّجه للسوق المحلّي في 
المستقبل؛ يتّم الترويج لتصنيع السيارات بغاية التصدير.

•  روسيا: سيكون هناك دعٌم حكوميٌّ لقطاع صناعة السيارات النامي في المستقبل. 
السيارات الروسية تسيطر على السوق المحلّي.

دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(

2013

درجات العوامل
2- 2+

ال يوجد قطاٌع محليٌّ لصناعة السيارات، 
أو أنه موجوٌد ولكن ال ُيعَتدُّ به

قطاع صناعة السيارات المحلّي جزٌء 
مهمٌّ من االقتصاد الوطنّي
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التوّزع المكانّي

يتناول هذا العامل مدى احتياج التجمعات المدينّية إلى نقٍل بوسائط آلية. يشمل ذلك نسبة السكان الذين يعيشون 
في محيٍط مدينّي، والكثافة المدينّية في المدن )السكان والوظائف(.
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الكثافة السكانية في المناطق المدينية )عدد السكان في الهكتار(، 2000

أستراليا ألمانيا اليابان الواليات 
المتحدة

البرازيل الصين الهند روسيا

أستراليا:
• تملك أستراليا مدنًا كبرى متوّسعة.

• تملك مدنًا يخدمها الترامواي منذ زمن طويل وبشكٍل واسع.
• 86  في المئة من المساكن تملك كاًل منها عائلٌة واحدة.

• 58 في المئة من السكان يعيشون في تجّمعاٍت تفوق المليون نسمة.

ألمانيا:
• تملك ألمانيا مدنًا متراّصًة متوسطة الحجم.

• تشكَّل النسيج المديني في فترة ما قبل المكننة.
•  شهدت األعوام التي تلت الحرب العالمية الثانية حركة تمدين وتشكيٍل كثيٍف 

للضواحي.
• 45 في المئة من السكان يعيشون في مساكن لعائلٍة واحدة.

اليابان: 
• تملك اليابان مدنًا عمالقًة كثيفًة بالسكان.

• بدأت حركة تشكيل الضواحي في المدن العمالقة منذ وقٍت مبكٍر جدًا.
• 49 في المئة من السكان يعيشون في تجّمعاٍت تفوق المليون نسمة.

الواليات المتحدة:
• الواليات المتحدة منتشرٌة ومتمددة.

• تشّكل النسيج المدينّي بفعل الترامواي والسيارة.
• بدأت حركة تكوين وانتشار الضواحي بقوٍة منذ عهٍد مبكر.

• 70 في المئة من المساكن تقطن في كلٍّ منها عائلٌة واحدة.

دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي

البرازيل:
• نسبٌة عاليٌة من التمّدن.

• 41 في المئة من السكان يعيشون في تجّمعاٍت تفوق المليون نسمة.

الصين:
• 18 في المئة من السكان يعيشون في تجمعاٍت تفوق المليون نسمة.

• يتّم الترويج للمدن المتراّصة وذات الكثافة السكانية العالية.
• نقص األراضي سيحافظ على النسب العالية للكثافة.

الهند:
• سكان األرياف ما زالوا يشّكلون شطرًا كبيرًا من إجمالّي السكان.

• 13 في المئة من السكان يعيشون في تجّمعاٍت تفوق المليون نسمة.

روسيا:
• 18 في المئة من السكان يعيشون في تجّمعاٍت تفوق المليون نسمة.

•  نسبة التمّدن في ازدياد، ولكّن التوّسع المدينّي الُمّتِصف بمساكن العائلة الواحدة 
أقّل انتشارًا من سائر الدول. أكثر البناء السكنّي الحديث هو ناطحات سحاٍب فيها 

شقٌق سكنية.

دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(

المصادر: للكثافة السكانية المدينية، آنِجل وآخرون ).Angel et al،       (، الجدول 3. لنسب السكان في تجّمعاٍت تفوق المليون نسمة، البنك الدولّي، 
2013. لمساكن العائلة الواحدة في أستراليا، المكتب األسترالّي لإلحصاء )Australian Bureau of Statistics،       (. لمساكن العائلة الواحدة في ألمانيا، 

 يوروستات )Eurostat،       (، جدول “هيكلية المساكن”. لمساكن العائلة الواحدة في الواليات المتحدة، المكتب األميركّي لإلحصاء
.C-01-AH الجدول ،)       ،U.S. Census Bureau(

2013
2013
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أفضلية ثقافة السيارة

يتناول هذا العامل إلى أّي مدى يساعد المناخ الثقافّي العاّم على عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية. يشمل 
هذا األمر ما إذا كانت السيارات مهمًة )1( لإلحساس باالستقاللية والتفّرد )االستقاللية عن طريق االنتقال بواسطة 

المركبات اآللية(، )2( بوصفها مساحًة شخصيًة ومانحًة للخصوصية )الخصوصية عن طريق االنتقال بواسطة 
المركبات اآللية(، )3( للتعبير عن مواقف وقناعاٍت معّينة )االنتقال بواسطة المركبات اآللية بما هو تعبيٌر شخصّي(، 

)4( كعرٍف اجتماعّي، )5( كهواية، )6( كمساحٍة خاصٍة يمكن العيش فيها، )7( في الثقافة الشعبية.
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من الصعب اإلتيان بإثباتاٍت كّمّيٍة لهذا العامل النوعّي في طبعه. لهذا السبب، اعتمدنا على أحكام الخبراء بشكٍل حصرّي. تّم تقييم أفضلية ثقافة السيارة في 
تمريٍن منفصٍل لألعالم، قام الخبراء خالله بإعطاء درجاٍت للعوامل من 1 إلى 7 بشكٍل منفصل. تبّين صحيفة الوقائع النتائج األكثر أهميًة التي صدرت عن 

هذا التقييم ألبعاد أفضلية ثقافة السيارة.

•  سّجلت دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي درجاٍت أعلى بشكٍل 
 BRIC عاّم - في ما يخّص أفضلية ثقافة السيارة - مما سّجلته دول مجموعة

رًا تناقصًا في هذا التفضيل  )البرازيل وروسيا والهند والصين(، لكنها أظهرت مؤخَّ
)باستثناء الواليات المتحدة، حيث انتهت فترة الدراسة خالل الثمانينيات(. وتحديدًا، 

كانت األبعاد التالية: “االستقاللية عن طريق االنتقال بواسطة المركبات اآللية”، 
و“االنتقال بواسطة المركبات اآللية بما هو تعبيٌر شخصّي”، و“السيارة مساحٌة 

خاصة يمكن العيش فيها”، و“االنتقال بواسطة المركبات اآللية في الثقافة الشعبية” 
أعلى في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي، مما هي عليه لدول 

مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، وتتصّدر الواليات المتحدة 
النتائج في معظم األحيان. يبدو أّن بعض هذه األبعاد ينشأ مع مرور الوقت، 

عندما تتحول السيارة إلى أمٍر اعتيادّي.
•  توجد فروقاٌت هامٌة بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي 

بالنسبة لُبْعد: “السيارة بما هي ُعرٌف اجتماعّي”: في الواليات المتحدة وأستراليا، 
توقُُّع أّن من يتمّكن ماديًا من شراء سيارٍة فإنه يشتري واحدًة بالفعل، مرتفٌع بقدر 
ارتفاعه في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(، ولكنه أدنى 

بكثيٍر مما هو عليه في ألمانيا واليابان.
•  من الُمالَحظ أيضٍا أّن استخدام السيارات والدراجات النارية كنشاٍط ترفيهيٍّ وهوايٍة 

أقّل شيوعًا إلى حدٍّ كبير في اليابان مما هو عليه في بقية دول منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادّي. مع هذا، وخالفًا لما توّقعه الخبراء غير اليابانيين، 

سّجلت اليابان درجًة عاليًة في ُبْعد “الخصوصية عن طريق االنتقال بواسطة 
المركبات اآللية”، ألّن السيارات تلعب دورًا هامًا في توفير الخصوصية في البيئة 

المدينية اليابانية المزدحمة.

دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي

• من الُمَتَوقَّع أن ترتفع أفضلية ثقافة السيارة خالل العقود القادمة في روسيا والهند 
والصين، حتى تصل إلى مستوى اليابان أو أوروبا.

• لم تصل السيارات بعد، في دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند 
والصين(، إلى مرحلٍة تصبح فيها تعبيرًا عن مواقف وقناعاٍت معّينة )“االنتقال 
بواسطة المركبات اآللية بما هو تعبيٌر شخصّي”(. وبشكٍل مماثل، لم تكتسب 

السيارات أهميًة بعد كمساحٍة شخصيٍة يمكن العيش فيها، السيما في الصين والهند. 
 BRIC إضافًة إلى ذلك، موقع السيارة في الثقافة الشعبية أقّل بروزًا في دول مجموعة

)البرازيل وروسيا والهند والصين(، السيما في الهند.
• “الخصوصية عن طريق االنتقال بواسطة المركبات اآللية” و“االنتقال بواسطة 
المركبات اآللية كهواية” هما ُبعدان من ثقافة السيارة، يمّيزان كّل دولٍة من دول 

مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين( عن األخرى. وتحديدًا، سّجلت 
الصين درجًة منخفضًة في ُبعد “أهمية السيارة في توفير الخصوصية”، بينما سّجلت 
البرازيل وروسيا والهند النسبتين نفسهما اللتين سجلتهما ألمانيا واليابان. وبعكس ذلك، 
اّتخذ ُبْعد “االنتقال بواسطة المركبات اآللية كهواية” موقعًا في روسيا والصين، مشابهًا 
لما هو عليه في ألمانيا وأستراليا، بينما سجلت البرازيل، والسيما الهند، درجاٍت متدّنيًة 

في هذا الُبْعد من ثقافة السيارة.

دول مجموعة BRIC )البرازيل وروسيا والهند والصين(

درجات العوامل
2- 2+

المناخ الثقافّي ال يشّجع بشكٍل كبيٍر على 
االنتقال بواسطة المركبات اآللية

المناخ الثقافّي يشّجع بشكٍل كبيٍر على 
االنتقال بواسطة المركبات اآللية

أستراليا

ألمانيا

اليابان

الواليات المتحدة األميركية
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الصين
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D الملحق
تقدير ما هو مطلوٌب من المعايير من أجل بناء 
نموذٍج لقياس مؤشر عدد الكيلومترات/المركبة/
)Gompertz( الفرد على غرار نموذج غومبرتز
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استخدمنا في هذه الدراسة االنحدار غير الخّطّي لتقدير وظيفة غومبرتز )Gompertz function(، في سبيل تعليل نمّو عدد الكيلومترات/
المركبة/الفرد مع الوقت في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي األربع. بالرغم من إمكانية تمثيل المنحنى السيني 

)S-curve( بواسطة أنواٍع متعددٍة من الوظائف، استخدمنا صيغة غومبرتز )Gompertz( ألنها أكثر مرونًة من النموذج اللوجستّي، 
وبالتحديد، ألنها تسمح برسم منحنياٍت متعددٍة عند مستويات الّدخل الُعليا والدُّنيا. صيغة النموذج هي التالية:

i عدد الكيلومترات/المركبة/ الفرد في الدولة =  yi

 i مستوى اإلشباع في الدولة = i

i رمز النمّو في االدولة =  βi

α  = تقّوس المنحنى عند المستويات الدُّنيا من إجمالّي الناتج المحلّي، وقيمته واحدٌة في جميع الدول.

إّن بيانات عدد الكيلومترات/المركبة/الفرد هي سالسل زمنيٌة سنويٌة مأخوذٌة من المصادر الوطنية على مدى أعواٍم عّدة )وتبدأ عام 1963 
بالنسبة ألستراليا، و1952 بالنسبة أللمانيا، و1950 بالنسبة لليابان، و1936 بالنسبة للواليات المتحدة(. ُأِخَذت ِقَيُم متوسط نصيب الفرد من 
Maddi-( اللَذين حّدثا مؤّخرًا عمل ماديسون ،)       ،Bolt and van Zanden )إجمالّي الناتج المحلّي لكّل الدول من بولت وفان زاندن 

.A لالّطالع على مزيٍد من التفاصيل عن كّل مصادر البيانات، راجع الملحق .)         ،son

.D.1 صٌة في الجدول المعايير التي ُأنِتَجت، واألخطاء المعيارية، وفترات الثقة التي تبلغ 95  في المئة ملخَّ

2013

αe ×   i = yi 
)GDP per capita x βi( e

حيث:

)Gompertz Model( نتائج نموذج غومبرتز  .D.1 الجدول

γ

γ

γ

γ
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0.114-

0.134-
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0.143-

0.143-

10,360
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15,730

4.96-

0.165-

0.130-

0.086-

0.124-

11,246

10,768

8,380

16,829

0.27

0.006

0.009

0.015

0.005

225

542

1,019

279

فترة الثقة  95 في المئةالخطأ المعيارّيالتقييم

الحدود العلياالحدود الدنيا

المعيار

أستراليا

ألمانيا

اليابان

المتحدة الواليات

α

β أستراليا

β ألمانيا

β اليابان

المتحدة
 
β الواليات
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 48 اإلنتاج المحلّي للنفط مقسومًا على االستهالك المحلّي للنفط  الشكل 5.4  
 50 العدد اإلجمالّي للمركبات المنَتَجة بالنسبة لكّل ألٍف من السكان   الشكل 5.5  
 52 الكثافة السكانية في المناطق المدينية، 2000   الشكل 5.6  

 50 نموذٌج لشريحٍة ُتظِهُر صحيفة الوقائع لعامل البنية التحتية للسيارات  الشكل 6.1  
 61 نموذٌج لشريحِة ُتظِهُر لعبة الَعَلم لعامل البنية التحتية للسيارات  الشكل 6.2  
 63 أبعاد عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية لدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي التي شملتها الدراسة   الشكل 6.3  
 65 توجهات العوامل ذات المنشأ الخارجّي وعوامل سياسات المواصالت خالل فترة المكننة للدول الثماني التي شملتها الدراسة  الشكل 6.4  

 الشكل 6.5   مستويات مؤشر عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة التي تّمت مالحظتها وتمثيلها في النموذج، بالنسبة لدول منظمة 
 68 التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي األربع التي شملتها الدراسة  
 70 درجات العوامل وتوّقعات مستويات اإلشباع على المدى الطويل   الشكل 6.6  

 80 الخاتمة   الشكل 7.1  

 94 صحيفة الوقائع ومالحظات الخبراء، ودرجات العوامل: بنية تحتية جيدة للسيارات   C.1 الشكل
 95 صحيفة الوقائع، ومالحظات الخبراء، ودرجات العوامل: رخص الوقود     C.2 الشكل
 96 صحيفة الوقائع، ومالحظات الخبراء، ودرجات العوامل: وجود سياساٍت تشّجع على استخدام السيارة     C.3 الشكل
 97 صحيفة الوقائع، ومالحظات الخبراء، ودرجات العوامل: غياب البدائل عن القيادة    C.4 الشكل
 98 صحيفة الوقائع، ومالحظات الخبراء، ودرجات العوامل: الشريحة النشطة من السكان     C.5 الشكل
 99 صحيفة الوقائع، ومالحظات الخبراء، ودرجات العوامل: توّفر نفٍط محليّ    C.6 الشكل

 100 صحيفة الوقائع، ومالحظات الخبراء، ودرجات العوامل: قوة قطاع صناعة السيارات المحليّ    C.7 الشكل
101 صحيفة الوقائع، ومالحظات الخبراء، ودرجات العوامل: التوّزع المكاني     C.8 الشكل

 102 صحيفة الوقائع، ومالحظات الخبراء، ودرجات العوامل: أفضلية ثقافة السيارة     C.9 الشكل

 23 الالئحة األخيرة للعوامل التي تؤّثر على عملية االنتقال بواسطة المركبات اآللية، مع التعريفات   الجدول 3.1  

 64 درجات العوامل، وترجيحات العوامل، ودرجات االنتقال بواسطة المركبات اآللية للدول الثماني   الجدول 6.1  

 90 الخبراء في مجال الطلب على التنّقل حسب الدولة    B.1 الجدول

106  )Gompertz Model( نتائج نموذج غومبرتز   D.1 الجدول
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االختصارات

)American Petroleum Institute( المعهد األميركّي للبترول  API

)Bureau of Economic Analysis( مكتب التحليل االقتصادّي  BEA

 BITRE   المكتب األسترالّي للبنى التحتية والمواصالت واالقتصاد اإلقليمّي

)Australia Bureau of Infrastructure, Transport, and Regional Economics(

البرازيل، روسيا، الهند، الصين   BRIC

)Bureau of Transportation Statistics( مكتب إحصاءات المواصالت   BTS

)Corporate Average Fuel Economy( المعايير الشاملة لالقتصاد المَعدَّل في الوقود   CAFE

)Central Intelligence Agency( وكالة االستخبارات المركزية األميركية   CIA

)U.S. Energy Information Administration( اإلدارة األميركية لمعلومات الطاقة   EIA

)Electric Vehicle( مركبٌة كهربائية   EV

)Federal Highway Administration( اإلدارة الفيدرالية للطرق السريعة   FHWA

)Gross Domestic Product( إجمالّي الناتج المحلّي   GDP

)Greenhouse Gas( غازات الدفيئة   GHG

  )Global Mobility Monitor Network( الشبكة العالمية لَرْصد التنّقل   GMMN

)Global Positioning System( نظام تحديد المواقع العالمّي   GPS

)Institute for Mobility Research( معهد أبحاث التنّقل   ifmo

)International Road Federation( االتحاد الدولّي للطرقات   IRF

)International Transport Research Documentation( توثيق أبحاث المواصالت الدولّي   ITRD

)Japan Automobile Manufacturers Association( اتحاد صانعي السيارات في اليابان   JAMA

)Kraftfahrt-Bundesamt( السلطة الفيدرالية للنقل اآللي   KBA

)Organization for Economic Co-Operation and Development( منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي   OECD

)Purchasing Power Parity( التكافؤ في القوة الشرائية   PPP

)Transportation Research Board( مجلس أبحاث المواصالت   TRB

)Transport Research International Documentation( التوثيق الدولّي ألبحاث المواصالت   TRID

)Transportation Research Information Services( خدمات معلومات أبحاث المواصالت   TRIS

)Verkehr in Zahlen( المواصالت باألرقام   ViZ

عدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبة )عدد الكيلومترات/المركبة(    VKT

عدد األميال المقطوعة بالمركبة )عدد األميال/المركبة(   VMT
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Creating a Barcode with Barcode Maker
1. Barcode Maker is a plug-in to InDesign CC that has been installed in 11 Macs. It appears in the PatternMak-

er Window that floats above the layout. If the PatternMaker window is not showing, select Window > Pat-
ternMaker to expose it.

2. Open this InDesign file and select the box (below) that contains the barcode.
3. The PatternMaker Patterns dropdown should be set to: Barcode ISBN, with the initial # 0-8330-0000-4 en-

tered and the fields revealed.
4. The ISBN consists of four parts separated by hyphens:
• An initial 0 to indicate English language
• The Publisher’s code (ours is 8330)
• An arbitrary number (we issue these sequentially)
• A check digit generated by an algorithm
5. Leave the “0-8330-” and replace the “0000-4” in the ISBN field with the appropriate ISBN (i.e. type 0-8330-

NNNN where NNNN is the next available number) – DO NOT ENTER THE CHECK DIGIT. Tab to the 
next field and the barcode will update in the layout with the check digit automatically applied.

6. Note that the barcode will start with 978- before the ISBN and will generate it’s own check digit to follow the 
arbitrary number, even though you did not enter these.

7. Change the price in the “Suffix” field box using the EAN price coding:
• 5 = Less then $100 US Dollars followed by a 4 digit price code (the suggested list price, with no punctuation 

– leading zeros are used to fill in any price under $10.00). Thus a $5.00 item will have a price code of 50500 
and a $25.50 item will have a price code of 52550.

8. Note that the RAND barcode preset is set to use the font Helvetica - this can be changed if desired.
9. In the field textline1 enter the document ID and tab – this places the document ID above the barcode, and 

can be cropped out if desired.
10. Select File > Export…
11. Give file a name & location and choose Format: Adobe PDF (Print)
12. Use the Adobe PDF Preset: Press no compression
13. The file is saved to the desired location – put it on the server

Ed Finkelstein Feb 24, 2014
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