
 
 

 خطة نظام الشحن
تحديثات ع� خطة  )  Washington State Department of Transportation, WSDOTُتجري وزارة النقل بوال�ة واشنطن ( 

بوال�ة واشنطن كل خمس سنوات. إن التحد�ث الحا�ي ق�د التنف�ذ ومن المتوقع أن يتم  ) Freight System Plan, FSPنظام الشحن (
ي ذلك الشاحنات والطائرات والسكك الحد�د�ة وسفن الشحن. 2022االنتهاء منه بنها�ة عام 

 . س�فحص جميع وسائل الشحن، بما �ف
 

ي جميع أنحاء واشنطن أهم�ة بالغة ل�ل جانب من جوانب الحي��ة االقتصاد�ة  
�حتل نقل البضائع الفعال، واآلمن، والموثوق به �ف

ي شمال غرب المح� 
، والمطارات، والطرق ال��عة، والسكك الحد�د�ة، والطرق  والمجتمع�ة �ف ئ ابطة للموائف ط الهادئ. إن المنظومة الم�ت

ا�د، وذلك ألن ال��اء يؤثر ف ا للمناقشة الوطن�ة �شكل م�ت ي العمالة، وندرة   المائ�ة أصبحت موضوع�
، ونقص �ف ف ي عادات المستهل�ني

�ف
ا ع� س  ات الطارئة ُ�شكل ضغط� السل التور�د العالم�ة. نت�جة لذلك، ُ�درك الُمستهل�ون الطابع الُمعقد لنظام  المواد. هذە التغي�ي

ي الح�اة اليوم�ة. 
 الشحن ومدى أهميته �ف

ي ُتقدر بق�مة    600يتعامل نظام الشحن متعدد الوسائط الخاص بالوال�ة مع ما �قرب من  ا، والئت مليون طن من البضائع المنقولة سن���
 مل�ار دوالر.  677

 
 2022نظام الشحن لعام خطة 

 
ي بدورها �س� إ� بناء نظام شحن قوي، ومرن، وآمن من خالل: 2022لعام  FSPتحديثات ع�   WSDOTُتجري   ، والئت
 تحد�د االحت�اجات الفور�ة وط��لة المدى لنظام الشحن  •
ات�ج�ة استثمار�ة للنظام • اح إس�ت  اق�ت
ور�ة لدعم التكنولوج�ا  • امج ال�ف ي التطور ��عة  توضيح الس�اسات وال�ب

 الناشئة واألخذة �ف
امج لحما�ة المجتمعات والبيئة المح�طة من اآلثار السلب�ة لتحركات البضائع  •  دمج الس�اسات وال�ب

 

ات�ج�ات المختلفة   FSPسُتحدد  ي واشنطن واإلس�ت
ي نظام الشحن �ف

ي من المتوقع أن تؤثر �ف االتجاهات، والمشكالت، واالحت�اجات الئت
ي ذلك الوكاالت المحل�ة،  لالستعداد للمستق 

كاء، بما �ف بل. سيتطلب التنف�ذ الناجح لهذە التوص�ات التعاون والدعم من العد�د من ال�ش
ي  

، والسكك الحد�د�ة والمطارات والجهات األخرى صاحبة المصلحة �ف ئ واإلقل�م�ة، والحكوم�ة، واالتحاد�ة، واألمم القبل�ة، والموائف
ي مجال الشحن. �شمل االتجاهات والم

ي سيتم تناولها �ف :  FSPشكالت الئت  ما ��ي

تتضمن موضوعات، مثل اتجاهات سلسلة التور�د، واإلمداد واإلنتاج والتصنيع، والتجميع وجرد السلع   الحي��ة االقتصاد�ة:  •
 . ف كات والُمستهل�ني ي الشاحنات، والتسل�م إ� ال�ش

ي المستودعات، ونقص القوى العاملة لسائ�ت
 والتخ��ن �ف

 تركز ع� احت�اجات الص�انة والحما�ة للطرق، وسكك الشحن، والمرافق األساس�ة البح��ة والج��ة.  الحما�ة:  •
، ومواقف صف الشاحنات.  السالمة:  •  �شمل حوادث السالمة، واال�سكاب النف�ي
ح بالتفص�ل تأث�ي االزدحام واالست�عاب، والمشكالت والفرص ذات الصلة باالتصال.  التنقل:  •  ��ش
�ة، والعدالة البيئ�ة.  ة: البيئ • ، وحما�ة الح�اة ال�ب ي

ُّ المنا�ف  �شمل التغ�ي
اف:  • ي منطقة شمال غرب   اإل�ش

ا�ة �ف �شمل موضوعات ذات صلة بتم��ل الشحن، والعالقات القبل�ة، وفرص التعاون وال�ش
ف الوكاالت الحكوم�ة والمحل�ة.   المح�ط الهادئ و�ني

 
 باِدر بالمشاركة

ي مجال الشحن، والقادة   WSDOT، ستس� 2022لعام    طوال فص�ي ال��يع والص�ف
اء �ف الستسقاء مساهمات ومعلومات من الخ�ب

ي قطاع األعمال التجار�ة والصناعة، والمجتمعات المتأثرة بحركة الشحن،  
، وأصحاب المصلحة �ف ف ف المنتخبني ، والمسؤولني ف االقتصاديني

ي االحت�اجات الحال  ي وال�ة واشنطن. فضً� عن عامة الجمهور؛ لوضع خطة ُتلئب
  �ة والمستقبل�ة للجميع �ف

 
ي ص�ف   2022التمه�د�ة لعام  FSPستتوفر 

 .  2022النهائ�ة بنها�ة عام  FSPوسُتن�ش   2022للمراجعة العامة �ف



 
 

 
 معلومات التواصل 

Trevor Daviscourt 
 ُمخطط أنظمة الشحن متعددة الوسائط 

FreightPlan@wsdot.wa.gov 
 
 

جمة   خدمات ال�ت
�ة، ف�مكنك مجان ا طلب خدمات المساعدة اللغ��ة عن ط��ق االتصال بالرقم ف ي فھم اللغة اإلنجل�ي

 إذا كنت تجد صع��ة �ف
.TitleVI@WSDOT.WA.GOV: 7090-705  (360  ،(د ع�ب مراسلتنا أو� ي ال�ب

وئف   اإلل��ت
 

mailto:FreightPlan@wsdot.wa.gov

	خطة نظام الشحن
	خطة نظام الشحن لعام 2022
	بادِر بالمشاركة


