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  اهداء
  إىل أعز ما أملك يف هذه الدنيا إىل من جعلت اجلنة حتت أقدامها إىل  التي لن  أستطيع أن  أويف حقها مهما قدمت هلا

  ..الــغالية أمـــيإىل  
  جزاها اهللا عني  خري  اجلزاء يف الدارين

   حفظه اهللاوالديإىل ..   احلياةإىل مدرستي األوىل يف
  خلضر السعيد  الذي صرب كثريا وكان يل خري عون يف هذا العملن  ب:االستاذكما أقدم اهداءا خاصا إىل زوجي العزيز

  الرمحن حبيب أواب عمر -اإلسالم سيف األمني طه :   طفليي اىل
سعيدة رابح  -ماكمال زوجته وأبنائه -ماحممد زوجته  وأبنائه - بولرباح زوجته وأبنائه-وأبنائهما وأبي الثاني لقريشي  أمي الثانيةحبرية:  إىل كل إخوتي وأخواتي

نوال  -أبنائهما و حممد  فوزية -مسري  زوجته وأبنائه- فايزة -السعدية لطفي  –منرية عمار وأبنائهما  - عبد القادر زوجته وابنه-هما امحد زوجته وأبنائ-وأبنائهما
  كمال وابنتهما

  امباركةوعائلتها-وعائلتها سامية – اخلري أم -وعائلتها زهور  -بريكية -دينا  -أمرية  -وزوجها الزهرة -يامسينة  -فطيمة -سارة  -بدرة: العزيزات إىل

   ...وعائلتها خالتي  وعائلته العزيز خايل  وعائالتهم أعمامي وعائلتها عمتي خاصة فروعها بكل  الكبرية العائلة أفراد كل إىل
  الزهرة احلاجة   ميا:   خاصة الثانية عائلتي   أفراد كل إىل

  عادل - فتيحةو حممد -حورية -عيسى  -ماوأبنائه خدجيةاملختار
 زوجي والد  اهللا رمحه الطاهرة عمر احلاج روح إىل خاصا اهداءا اهدي

 بدعواته غمرنا طاملا الذي
 جرياني وأبنائهم وبناتهم  -نوال بزقراري -  جنوى وعائلتها- فضيلة-  وفاء-نادية وعائلتها - وعائلتها عبد الرحيممسية: إىل  كل من ارتبطت بيني و بينهم مودة وصداقة

  عائالتهم و- مسية-  منال- ماجدة -  إكرام- ليلو- منال– شهرة -خاصة سارة
   ووردة طه  الثانية حياة وعمي عمار  حفظهما اهللا وجزاهما كل خري   وال انس الغاليات فتيحة ليلى فوزية سهامأم إىل كما أقدم هذا العمل

  والعمل  العلم وجمالس الدراسة مقاعد بهم مجعتني من كل إىل
 ذكر عن سهوت أو نسيتهم من كل إىل العايل التعليم إىل االبتدائي التعليم أطوار كل يف الكرام أساتذتي امة له فصرت حرفا علمني من كل إىل

  أمسائهم

  هذا عملي اهدي هؤالء كل إىل



  

  العمل هذا إلتمام إياي توفيقه على بجالله، يليق حمداً جل و عز اهللا أحمد

  .العمل مشروع إلنجاز العون و بالقوة ومدي المتواضع،

  المشرف األستاذ إلى التقدير جم و العرفان، و الشكر بجزيل أتقدم كمــا

  إرشاداته و القيمة، توجيهاته من لي أسداه ما على اهللا عبد خبابة الدكتور

  إلتمام قدما دفعتني و دربي، أنارت و الصعاب، لـي ذللت  التي النيــرة،

  .الجزاء خير عني اهللا فجزاه المتواضع، البحث هذا

  .الموضوع لعنوان اقتراحه على صالح صالحي الدكتور لألستاذ الجزيل بالشكر أتقدم كما

  -عمار عماري د.ا: المذكرة تقييم قبولهم على المناقشة لجنة أعضاء اشكر

  .موسى زواوي. د – رابح بوقرة. د – فارس بوباكور د.ا

  حفاوة على العمومية واألشغال النقل وزارتي وإطارات لموظفي الجزيل الشكر أقدم

  -لإلحصائيات الفرعي المدير لعرابة السيد -التخطيط مدير خاصة والتعاون االستقبال

                     البحث مدير السيد -النقل بوزارة االتصال مدير السيد -للتخطيط الفرعية المديرة السيدة

  العمومية األشغال بوزارة  و

 لسياسات فيكتوريا معهد مدير  Todd Alexander Litman  للسيد الخاص بالشكر وأتقدم

  .طلبتها التي للمعلومات وتقديمه تساؤالتي على رده على بكندا المستدام النقل

  العالقات إدارة عام مدير الغامدي القادر عبد بن خالد للسيد الشكر جزيل أنسى وال

  مراسلتي على رده على السعودية العربية بالمملكة النقل لوزارة العامة

  أخص و بعيـد، من أو قريب من العون يد لي أمـد و ساعدني، من جميع أشكر كمــا

  الجامعة باب مكتبة -غضبان الزهراء فاطمة خاصة  الكتابة عناء تحمـل من بالذكــر

  . لخضر بن عيسى زوجي وشقيق - وحميد لخضر عمي ابني -الربح -مراد حمدا -ميلود

 :تعالى قال
  َوَأْدِخْلِني َتْرَضاُه َصاِلًحا َأْعَمَل َوَأْن َواِلَديَّ َوَعَلىٰ َعَليَّ َأْنَعْمَت الَِّتي ِنْعَمَتَك َأْشُكَر َأْن َأْوِزْعِني َربِّ    _ 

  [19:النمل[ _ الصَّاِلِحيَن ِعَباِدَك ِفي ِبَرْحَمِتَك 
  

  



 أ 
  

   العامةقدمةامل
  

،  االقتصادية بكل مجاالتها في التنميةهاميقوم قطاع النقل والمواصالت بدور  :تمهيد
 ات، وذلك من خالل تسهيل عمليةالعالميوة،  اإلقليمي،ات المحلية على المستوي،االجتماعية، والبيئية

في مشاريع البنية التحتية  األساسويظل ، ، وتيسير ممارسة نشاطات الحياة اليومية والعالقاتالتبادل
األمر الذي أدى إلى . رك السريع نحو التنمية المستدامةالتي تأتي في إطار دعم التح،  النطاقواسعة
 تنقل أنظمة تقدم الدول يقاس بمستوى أصبح فقد ،لطلب على خدمات النقل والمواصالتزيادة ا
دى تلبية قطاع النقل الحتياجات النمو  وم، والمحافظة على البيئة، وسالمة الطرق، والبضائعاألفراد

  . ودوليا ،وإقليميا ،االقتصادي والسكاني محليا
 نشر العديد من المشاكل، االقتصادية،  المعروف والشائع أن وسائل النقل تؤدي إلىلكن

، تترتب عنه األشخاص أوباهضة سواء بالنسبة للدولة  يفلتكا ، فهو يمثلاالجتماعية، والبيئية
تنتج عن مشاكل ، التي لبية على البشر، كحوادث المرور، واالنطباعات النفسية السيئةس تأثيرات

انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة ، كية المزرية البيئالتأثيرات، وكذا االزدحام والضوضاء
 وهطول ، واحتمال تغيير المناخ،إفساد نوعية الهواء المحليتساهم في  ،الخطرة وملوثات أخرى

 غير وسائل النقليزيد االعتماد على كما  .والتربة ، وتزيد من درجة تلوث المياه  الحامضي لمطرا
 مالية ضخمة لشق الطرق وإقامة استثماراتيتطلّب و  ، واستهالك الموارد من تكاليف النقل،النظيفة

 ناهيك ،بيئةمخاطر الطرق والتأثيرات السلبية على ال و مواقف السيارات، ويزيد من زحمة السير
عن التكاليف الطبية الباهظة الناتجة عن حوادث السير، باإلضافة إلى األمراض التنفّسية الناتجة عن 

من   واتخاذ جملة من السياسات واالستراتيجيات،هدافاأل  وضع بعض إلى هذا أدىحيث . التلوث
  .لمواصالت النقل واعوتطوير قطا إلدارة ،من خالل اللجان المتخصصة اتحكومال طرف 

 يعود ،السلبيات الناتجة عن المشاكل المرورية في العالم أن ،ويؤكد الخبراء والمختصين
المتعلقة بالتعامل مع الحركة المرورية وقطاع النقل التي سادت   فشل األساليب التقليديةإلىسببها 
التنمية «لة  على اثر نجاح تبني رسا،»النقل المستدام«وقد نتج عن ذلك بروز مفهوم . العالم

 ،يهدف إلى خلق نظام نقل ذي سالمة عاليةالذي و. م1992 في قمة األرض عام » المستدامة
  . واجتماعيا، وبيئيا، وماليا،ومقبول اقتصاديا

 بإستراتيجية ما يعرف إلىفي السنوات األخيرة تحول االتجاه في العديد من بلدان العالم 
 من خالل مجموعة من السياسات إلستراتيجيةا حيث تهدف هذه ،تنظيم الطلب على التنقل

 ،ت في أنماط رحالت انتقال األفراد والبضائعايري تغإجراءعلى  التأثير إلى ، والتدابيرواإلجراءات
أما .  وبالتالي التخفيف والحد من المشاكل المرورية، تنظيمها بكفاءة عاليةإلىبما يؤدي 
 ، تنظيم استخدامات األراضيبإستراتيجيةلنقل فتعرف  الثانية المرتبطة بالطلب على ااإلستراتيجية

 بما يضمن التنظيم والتحكم في ، والتدابيرواإلجراءاتحيث يتم اتخاذ وتنفيذ مجموعة من السياسات 
 وكذلك تشجيع استخدامات ، واجتذاب الرحالت الستخدامات األراضي بأنواعها،خصائص تولد

 ،تم تنفيذها في الصين  التيعالميةالستراتيجيات كاال ،ب تنظيم الطلإستراتيجيةاألراضي التي تدعم 
  . مثال وسنغافوره،واستراليا

 إنذارا  و،جزءا من سياسة األمم المتحدة» سالمة الطرق«ويعتبر مفهوم النقل المستدام و
 بضرورة تبني إستراتيجيات فعالة وغير تقليدية ومعالجة نقص الخبرات ،النامية خاصة كبيرا للدول

 . يةالوطن
الثالـث يعـاني مـن      على غـرار عـدد مـن بلـدان العـالم              في الجزائر  قطاع النقل  و

علـى الـرغم    كمـا انـه     .  مثلما نعيشه في الحياة اليومية، وما أكده الخبـراء         ،اختالالت جوهرية 
اسـتثمارات لتطـوير البنـى      مبـالغ باهـضة جـدا ك      من استفادة قطاع النقل في الجزائـر مـن          

أنه يظل من بين القطاعات المتـأخرة والبعيـدة عـن المقـاييس العالميـة،               التحتية والمنشآت، إال    



 ب 
  

 للبنـك  لتـي توصـلت إليهـا الدراسـات الخاصـة         وهي النتيجـة ا   . خاصة فيما يتعلق بالخدمات   
  . العالمياالقتصادي والمنتدى العالمي

 2009 و 2008وقد صنف المنتدى االقتـصادي العـالمي فـي تقريـره الـسنوي لـسنة                
أمـا البنـك العـالمي،      . ي الجزائر في مرتبة متدنية، بـالنظر لمـردوده الـضعيف          قطاع النقل ف  

  .فقد اعتبر بأن القطاع يواجه تحديات كبيرة 
  :البحث إشكالية -1

ماهي ُ :ل اآلتياالسؤ ضرورة اإلجابة على نستشف أننستطيع  هنا  سبقمما     
،  لبعض الدوللتجارب الحديثةاالمتبناة في  النقل المستدامتطوير قطاع  وسياسات اتإستراتيجي

 وسياسات تتبناها الجزائر في إستراتيجية، وهل هناك ؟والتي حققت نجاحات معتبرة في الميدان
  ُ  االستدامة ً؟إلىقطاع النقل تسير به 

  : مثلأسئلة  عدة اإلشكال تندرج تحت هذا 
  ؟؛  النقل المستدام  تطوير والسياسات التي يرتكز عليهااتاإلستراتيجيماهي  •
  ؛؟هو واقع منظومة النقل في الجزائرما •
  . وطنية لقطاع النقل تسير به نحو االستدامة ؟إستراتيجيةهل هناك  •

  :لإلجابة على اإلشكالية المطروحة نحاول اختبار جملة من الفرضيات :  الدراسةفرضيات-2
   :الفرضية الرئيسية    

 مبادئ وتتوفر فيه ،التطور واالزدهارهناك بعض الدول يمتاز قطاع النقل بها ب             
، وبالتالي فهي تعتمد على إستراتيجية وسياسات تعمل دوما تقدمةالم الدول ، خاصةاالستدامة

، مما النوع من اإلستراتيجية والسياسات، وتفتقر الجزائر لهذا على تطوير قطاع النقل المستدام
   .ضعف قطاعها، وانتشار حدة مشاكلهيسبب 

           :تشمل  :لفرعيةالفرضيات ا 
 تحوي سياسات ، النقللتطوير قطاع وطنية إستراتيجية تطبق أن  المتقدمةاستطاعت الدول -

  ؛ االستدامةة صفأكسبتهوبرامج 
تطوير ، لتسيير النشاط و مبالغ كبيرةمن على الرغم من استفادة قطاع النقل في الجزائر -

 والبعيدة عن ،يظل من بين القطاعات المتأخرة، إال أنه  المتعلقة بهالبنى التحتية والمنشآت
  ؛المقاييس العالمية

 هيكلية عانى من اختالالتي قطاع النقل في الجزائر على غرار عدد من البلدان النامية إن -
 واضحة للنقل المستدام، تتطلب تطبيق إستراتيجيةبسبب غياب ، ص ومشاكل حادةئونقا

فضال عن تداخل الصالحيات ومركزيتها ، عسياسات وبرامج، تعمل على حل مشاكل القطا
 ؛وى اإلدارةعلى مست

  
   :أهمية الدراسة-3

  : في سماتها بالغة، تظهر أهميةيكتسي موضوع البحث               
 ؛ورة واضحة بالتطور في قطاع النقلمقومات التنمية االقتصادية واالجتماعية ترتبط بص -
، ، الرتباطها بالتطور الحضاريلنقل وتنظيمهاأهمية تطوير قطاع اتؤكد التجارب العالمية  -

 ؛والعمراني للدول
في كل أنحاء الكوكب، إزداد استخدام وسائل النقل ازدياداً هائالً خالل العقود الثالثة  -

وكان لتنامي نشاطات النقل في العالم فوائد هامة بالنسبة إلى الكثير من . الماضية
واالزدحام ، لضجةا،  الحوادث،ل بالغة كالتلوثاألشخاص، لكنه ألحق أيضاً أضراراً ومشاك

 حيث اتجهت .، وخاصة البيئية، باإلضافة إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية أخرىالمدينّي
، يات وسياسات واضحة في هذا القطاعمعظم الدول لمحاربة هذه المشاكل باتخاذ استراتيج

 التي ، االستدامةإلى تسير بهذا القطاع تطور و أناستطاعت من خاللها بعض الدول 
   ؛ التنمية المستدامةإستراتيجية ضرورة ملحة تقتضيها أصبحت



وامتدادها العمراني، المدن ، إلى تغيرات شاملة وعميقة في بنية  التحوالت العمرانيةأفضت -
ترافق ذلك مع خطط ظرفية لقضايا الحركة والمرور، لم ترق إلى مستوى الخطط الشاملة 

 في الزمان للمدنيتالءم وتطور المنظومة العمرانية للكتلة الحضرية لمنظومة النقل، بما 
  ؛نوالمكان، األمر الذي أدى وال يزال إلى ثقل السير الوظيفي للمد

 حافظت فيها  والتي،قطاع النقلتطوير تبنت معظم الدول استراتيجيات وسياسات وطنية ل -
 ؛تنمية المستدامة  الأهداف، من اجل التماشي مع تحقيق على ضوابط االستدامة

 ،، بحالته الحاضرة، مصدر تأثير سلبي على المستويين البيئي واالجتماعيأصبح قطاع النقل -
  ؛وقد أصبح أحد العوائق التي تواجه إستدامة التنمية في الجزائر

النقل قطاع فعال في التنمية، و قد حضي هذا القطاع في الجزائر بإهتمام أعلى المـسؤولين                 -
  ؛الدراسات و  عن المقاييس العالمية، و هذا حسب أحدث التقاريرا إال أنه مازال بعيد،بالبالد

 في  على قطاع يعاني من نقص في التنظيم والهيكلةاتدوالرالماليير من الضخ   -
متوسط تنقل الجزائري  يتجاوز، حيث لم يسمح بتحقيق النتائج المرجوة لكن هذا ،الجزائر
 ؛العالمية  انعدام وسائل النقل الموافقة للمقاييس، بسبب  دقيقة يوميا160 إلى 110

 واضحة إستراتيجيةإعتبر خبراء دوليون أن مشكل النقل في الجزائر يعود أساسا لغياب  -
هيكلية  ال، إضافة إلى فقدان طابع التنظيم والضبط لقطاع عانى لسنوات منوعقالنية
    ؛واضحة

تكثيف ، أنه بالرغم من 2009راً من سنة  شه11أثبتت إحصائيات حوادث المرور خالل  -
تحديث منظومة ، و المروريين للنقل البري، البحري، والجويبرامج السالمة واألمن

 ،، وتطبيق قانون المرور الجديد وفتح العديد من الطرق المزدوجة،اإلشارات المرورية
ة للتقليل وإنشاء شركات النقل الحضري لتخفيف ازدحام حركة المرور بالمناطق الحضري

  تؤكد ارتفاع نسبة حوادث المرور بـ2009من حوادث المرور، إال أن حصيلة سنة 
 .مقارنة بالسنة الماضية  3,95%

 4 - : أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف، نذكر من بينها              

 قطاع لىإلتوصل اعد على امبتكرة تس أدوات ووسائل يجب أن تقوم على سياسات النقل  إن -
،  وغير مكلفةابلة للتنفيذوق ة، عمليويجب أن تكون هذه الوسائل.  وإنصافةً أكثر فعالينقل

 ؛ للقطاعمار المستدتطوال ضمانبغية 
 الهدف الرئيسي من نظام النقل هو ضمان حركة األفراد والبضائع بطريقة آمنة وذات إن -

 ،وذلك في إطار تحقيق الغاية العليا للمجتمع، ت البيئيةحد من الحوادث والملوثا مع ال،كفاءة
  ؛ تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامةإلىوهي الوصول 

 ، واالقتصادية،ال يستطيع نموذج سياسة واحد أن يعالج وحده تأثيرات النقل االجتماعية -
     تطبيقها وفقاً للوضع فكّل بلد يتطلّب إستراتيجية محددة يمكن. والبيئية في كل أنحاء العالم

لذا تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد إستراتيجية وسياسات . االقتصادي في ذلك البلد -االجتماعي
  ؛تطوير قطاع النقل التي تحقق االستدامة

 هذه إسقاط، ومحاولة  النقل المستدامإطاراالستفادة من التجارب الدولية الناجحة في  -
حقيق ت، من اجل ضرورة التكيف مع خصوصيات القطاع، مع التجارب على واقع الجزائر

  ؛ الحالية والمقبلةلألجيالنظام نقل مستدام وسالمة مرورية عالية 
 إدارة لتتمكن من ، الوطنيةاإلطارات محاولة توجيه إلى النقل المستدام  موضوع هدفي -

 ،مؤسسيوتعزيز التنسيق ال،  وتطوير كفاءة الجهات المعنية،ليةحركة النقل بكفاءة عا
 وخدمات النقل بالخطط ، وربط عمليات المرور،وتطوير شبكات الطرق ونظام النقل

  ؛ وتقليل حوادث الطرق واالزدحام المروري وتلوث البيئة،التنموية للدولة
بشكل شامل لكي تتسع للتنوع الكبير في  تهدف ، النقلعلتطوير قطاوطنية  إيجاد إستراتيجية -

وتطوير ،  تجليات مفهوم التنمية المستدامةتأثير مباشر على التي لها ،الخصائص الوطنية
 ونظرة منظومة األمم المتحدة المتعلقة بمعالجة مشاكل المرور وقطاع النقل، ،القوى البشرية

 ج 
  



 د 
  

الحصول على ، و  من خالل ربط قطاع النقل بالخطط التنموية للدولة ،التنميةتعزيز لتحقيق 
 يلبي احتياجات ،ونقل جماعي فعـــالؤة قطاع نقل متكامل ذو شبكــات طرق كف

 الطلب على إدارةى نظام مو السكاني، ويتبناالت األراضي والن واستعم،تطوير البنية التحتية
 ، وتلوث البيئة، والحد من االزدحام،تطوير سالمة الطرق كذلك ،البضائـع راد ونقل األف

 .يةوتقليل التكلفة االقتصادية واالجتماعية للمشاكل المرور
  : أسباب اختيار الموضوع-5

  :هي  لتناول هذا الموضوع بالدراسةمن بين األسباب التي دفعتنا            
اقتراح الموضوع من طرف أستاذي الفاضل، األستاذ الدكتور صالحي صالح، عميد كلية  -

 العلوم االقتصادية بجامعة فرحات عباس بسطيف؛
ية فرع مالية في التدرج، إدارة األعمال علوم تجار: صلة الموضوع باختصاص الدراسة -

لتنمية المستدامة، في مدرسة لستراتيجية اإلعمال األوالتنمية المستدامة تخصص إدارة 
 الدكتوراه؛

تسليط الضوء على مجال هام، من المجاالت األساسية للتنمية المستدامة، خدمة للبحث  -
 العلمي؛

ير من الخبراء، والمؤسسات، والمنظمات حداثة الموضوع، خاصة وانه يستقطب اهتمام الكث -
  والمحلية؛ةالدولي

 .الرغبة في البحث في مشكل من المشاكل القطاعية بالجزائر -
   :الدراسات السابقة-6
  :بالعربية   

  دراسة حالة مدينة بسكرة–تقييم كمي ونوعي : اثر تحرير النقل الحضري .ربيعة بوسكار -
  .بجامعة باتنة رسالة ماجستير فرع تسيير المؤسسات –

. رسالة ماجستير. لتوافق بين العوامل البيئية وتصميم المخططات العمرانيةا. وذينة فاتحأ -
 .2009معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة 

بعض المؤتمرات الدولية حول النقل المستدام بمشاركة األمم المتحدة، مثل ملتقى فانكوفر  -
 . 1996بكندا عام 

 .لجنة التنمية المستدامة لألمم المتحدة  حول هذا الموضوعبعض تقارير  -
مقاالت حول النقل المستدام على مواقع الكترونية، لبعض المنظمات والمؤسسات العالمية  -

 .باللغات األجنبية
  :بالفرنسية

- Oudina Fatima Zohra .Les Effets du Transport Urbain Sur L ’Environnement. Magister 
en gestion de l'environnement urbain.University de MSILA . 2002. 

Environnementale de Transports urbains   la Soutenabilite  .  Benoit Lefèvre - 
 au cœur des"  usage des sols -transport" le couple . villes du sud  Dans les

 pécialitéS. Ecole des mines de Paris  'l.  de doctorat thèse. dynamiques urbaines
Economie et Finance. 2007.  

 
  

   :منهج الدراسة- 7
المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على على عتماد االفي الجزء األول من الدراسة تم 

 لوقائع اع التي تتطلب سرد، في بعض المواق مع االستعانة بالمنهج التاريخيالمفاهيم وتحليلها،
 ،على منهج دراسة حالة عند التطبيق على قطاع النقل في الجزائرتم االعتماد كما ، ةتاريخي

، كذلك استخدم المنهج الوصفي نشاطه بالنسبة للقطاع والهيئات المسيرة لباستخدام المنهج المسحي
، ، والتعرض لخطط وبرامج القطاع في الجزائرة الحالة، عند التعريف بالهيئاتالتحليلي في دراس

ياسات النقل المستدام  من استراتيجيات وسنطلقحيث ا، االستقرائي عتمد البحث على المنهجا اكم
 مجموعة إلى، وصوال يل هذا الواقع من خالل التقييم، وتحللبعض الدول، وواقع القطاع في الجزائر



 ه 
  

د  تساعأن، والتي يمكنها  المقترحةاإلستراتيجية، تمثلت في مشروع من المقترحات والتوصيات
    .وازدهارهالجزائر للنهوض بهذا القطاع 

  
   : طة البحثخ-8

، الفرضياتاختبار  و محاولة ،اإلشكالية المطروحةاإلجابة على  و ،الموضوعلمام بجوانب       لإل

كل منها على اربعة مباحث، الفصل االول يشتمل ، اربعة فصول إلى تقسيم البحث في نا اعتمد
من ماهية النقل وتطوره، انماط النقل، اهمية النقل، ومشاكل النقل؛  النقل، يتضمدخل نظري لنشاط

الفصل الثاني النقل المستدام مفاهيم عامة، يشمل مفاهيم حول النقل المستدام، مبادؤه، اشكاله، 
ادواته،اثاره عقباته، ومؤشراته؛ الفصل الثالث استراتيجيات وسياسات النقل المستدام، يشمل 

،  ، استراتيجيات وسياسات التطوير في كندا VTPIجيات المقترحة من طرفالسياسات واالستراتي
استراتيجيات وسياسات التطوير في البلدان النامية، اسراتيجيات وسياسات التطوير في المملكة 
العربية السعودية؛ الفصل الرابع دراسة حالة قطاع النقل في الجزائر، يشمل الهيئات المسيرة لقطاع 

 ، استراتيجيات وسياسات التطوير  النقلائر، استراتيجيات وسياسات التطوير لوزارةالنقل في الجز
  .ح مشروع استراتيجية للنقل المستداملوزارة االشغال العمومية، تقييم القطاع واقترا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النقلمدخل نظري لنشاط
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  :تمهيد 
 العالمي،  ويقوم قطاع النقل والمواصالت بدورا محورياً في التنمية على المستويين اإلقليمي

،  النطاقواسعةفي مشاريع البنية التحتية األساس ويظل ،  التبادلاتوذلك من خالل تسهيل عملي
األمر الذي أدى إلى زيادة الطلب . ريع نحو التنمية المستدامةالتي تأتي في إطار دعم التحرك الس

  .  على خدمات النقل والمواصالت
وكان لتنامي . فازداد استخدام وسائل النقل ازدياداً هائالً خالل العقود الثالثة الماضية   

ضراراً نشاطات النقل في العالم فوائد هامة بالنسبة إلى الكثير من األشخاص، لكنه ألحق أيضاً أ
ومشاكل بالغة كالتلوث والحوادث والضجة واالزدحام المدينّي، باإلضافة إلى مشاكل اجتماعية 

  .واقتصادية أخرى
  وامتدادها المدن  التحوالت العمرانية، إلى تغيرات شاملة وعميقة في بنية كما أفضت

ستوى الخطط العمراني، ترافق ذلك مع خطط ظرفية لقضايا الحركة والمرور، لم ترق إلى م
 في الزمان للمدنالشاملة لمنظومة النقل، بما يتالءم وتطور المنظومة العمرانية للكتلة الحضرية 

، من جراء صعوبات التنقل نوالمكان، األمر الذي أدى وال يزال إلى ثقل السير الوظيفي للمد
لرئيسية التي تربطها ، السيما بالعقد اا وعند مداخلها ومخارجهالمدنوازدحام حركة المرور داخل 

  .بالمدن المجاورة الواقعة في مجالها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
 

8  
 

                                                           

  ماهية النقل وتطوره: المبحث األول
سيتم التطرق في هذا المبحث إلى مفهوم النقل في اإلسالم، واصطالحا باعتباره خدمة 

  .يره عبر التاريخ في المطلب الثاناقتصادية، في المطلب األول، ثم نتطرق إلى تطو
     

  : مفهوم النقل: المطلب األول 
  .  واصطالحا من الناحية االقتصاديةسيتم التعرف على النقل في اإلسالم،

   : مفهوم النقل في اإلسالم -1الفرع           
نقل الشيء بمعنى حوله من موضعه إلى موضع أخر أو التحول من مكان آلخر، ويتم النقل 

رة ، حيث ورد مفهوم النقل في القرآن الكريم بصفة مباش والجويق وسائط تسلك البحر والبرعن طر
  .بأنواعه البري والبحري والجوي

– من سورة المائدة 1 آية – من سورة آل عمران 14آية :  آية مثل23فالنقل البري ورد في 
 من 70 آية – من سورة النحل 5،7 آية – من سورة يوسف 72ية آ،  من سورة األنعام142، 138آية 
 من سورة 28ية آ – من سورة العنكبوت 60 آية – من سورة المؤمنون  22 ،21 آية –رة اإلسراء سو

  . من سورة الزخرف13 اآلية – من سورة غافر 80 ،79 آية –فاطر 
 من 164 آية مثال آية 54، واألنهار  آية41 ودالالت النقل البحري في واقترن النقل بالفلك

 40، 38 ،37آليات  ا– من سورة يونس 73، 22 آية –األعراف  من سورة 64 آية –سورة البقرة 
 من 70 ،3،66 اآليات – من سورة النحل 14، آية  من سورة إبراهيم32  آية– من سورة هود 44،

 – من سورة طه 77آية  – من سورة مريم 57 آية – من سورة الكهف 79، 71 آية –سورة اإلسراء 
 آية - من سورة الشعراء 119 آية – من سورة المؤمنون 28 ،22،27 اآليات – من سورة الحج 65آية 
 من 12 آية – من سورة الشورى 32 آية – من سورة غافر 80آية  – من سورة العنكبوت 25 ،15

  من سورة القمر 13 ة اآلي–اريات ذ من سورة ال3 آية – من سورة الجاثية 12 آية –سورة الزخرف 
 من سورة 32 وفي النقل النهري نجد آية ، من سورة الحاقة11آية  – من سورة الرحمان 24آية  -

 و أوضحت ، من سورة النمل61 آية – من سورة النحل 15 آية – من سورة الرعد 3 آية - إبراهيم
 حيث تعلم اإلنسان ، آية ارتحال الطير وتحوله وتحليقه في السماء و الفضاء باسطة أجنحتها25

 من سورة النحل 79 آية – من سورة األنعام 38آية مثل ى آخر، واخترع الطيران بسرعة من مكان إل
  . من سورة الملك19 آية – من سورة ص 19 آية – من سورة النور 41 آية –

        وتعكس اآليات القرآنية المنافع، وتدل على حمل األفراد والمتاع واألثقال التي يعجز اإلنسان 
مفكرا ومتدبرا في ، لنائية مستويا و مستريحا ومتنعمادة اعن حملها، ليصل مبتغاه من األماكن البعي

  .خلق اهللا ونعمه
  .) 01 ( وسترد كل هذه اآليات القرآنية في الملحق رقم         

  :  مفهوم النقل اصطالحا كخدمة اقتصادية-2الفرع 
يعني النقل حمل األشخاص، والمتاع، و الحيوانات، والسلع، والثروات، والمعارف، من 

ع أو مكان إلى آخر، بالوسائط المتباينة النوع والسعة والسرعة، عبر المسافات واألبعاد موض
المتباينة، وفق أقصر و أيسر السبل الممكنة وأقلها تكلفة، بسرعة و مرونة و آمان وفي أقل وقت، 

  . 1وفق المقومات المتاحة و المحددات الداعمة أو المعوقات كتحديات
الناقل ليدير و ينظم ويتابع : رورة  توفر ثالثة عناصر أساسيةا المفهوم ضذويتضح من ه

إلتمام عملية النقل بمقابل، ومنقول وفق أنواع و أحجام و أوزان و خصائص محددة، و العنصر 
 

  .23ص .2003. مصر: دار الفكر العربي، القاهرة. إقتصاديات النقل والمواصالت .المشوخي حمد سليمان . د. أ-1
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ه العناصر تنصب فعالياتها في إطار ذ و ه،الثالث وسيلة النقل المناسبة و األكثر مالئمة للمنقول
دمة تعني مفهوم السلعة باستثناء أنها شيء معنوي غير ملموس، تلبي الخدمات االقتصادية، فالخ

 و بالتالي لها ثمن و تتصف بالندرة ،رغبة أو حاجة إنسانية، يكون لها عرض و عليها طلب
عتبر الرغبات اإلنسانية، فخدمة النقل تعظم المنافع، و المستفيد منها ال يملك الوسيلة تالنسبية، و 

 خدمة االنتقال، حيث تنتهي العالقة التعاقدية بين الناقل و المنقول بانتهاء خدمة ماديا، بل يستفيد من
 في وقت معين وأجر محدد وبعد مكاني معروف، و من ثم تبرز فيها ،التوصيل من مكان آلخر

  .1الجوانب المعنوية غير الملموسة 

  

   .تطور النقل: المطلب الثاني

 ماهو عليه اليوم، إلى وصل أن ور البشرية، إلى مع تطمر النقل بمراحل وتطورات مختلفة
   :2 هذه التطورات باختصار شديد، من خالل المراحل التاليةإيجازوسيتم 
  :  بداية النقل-1الفرع 

 ألف سنة األولى 990       يعيش اإلنسان على وجه األرض مند أكثر من مليون سنة، وخالل الـ 
حيث كان اإلنسان يتنقل من مكان إلى أخر على قدميه منها لم يحدث أي تقدم في وسائل النقل، 

حامال حاجاته بين يديه، وفي خالل  عشرة آالف  سنة األخيرة بدأ اإلنسان يستخدم الحيوان كوسيلة 
للنقل ومازال يستخدمه حتى اآلن، فالثور و الجمل و الفيل والكلب و الحصان مازالت تعتبر من 

  .عض األماكن في العالمى اآلن في بوسائل النقل المهمة حت
      ومند ثالثة أو أربعة آالف سنة عرف اإلنسان القارب، وجاء بعد ذلك الشراع كأول أداة 
 ذلتطويع قوى الطبيعة، ويعتبر اكتشاف العجلة بمثابة الثورة األولى في النقل، و الذي بدأ تطورها من

  .خمسة أو ستة آالف سنة أو أكثر
  :نيكية عصر القوة الميكا-2الفرع 

       بدأ عصر القوة الميكانيكية بعد بداية القرن التاسع عشر، فقامت السفن التجارية و القاطرات 
لك بعد بضع سنوات آالت االحتراق الداخلي، ذالبخارية بخدمة النقل في القرن التاسع عشر، تال 

ديدية، و أسرعت فخلقت بعدا جديدا في عملية النقل، فزادت آالت الديزل من كفاءة السكك الح
الحرب العالمية األولى في تقديم الشاحنات كناقالت للبضائع، كما أدى تحسين الطرق، وتقدم صناعة 

  .السيارات إلى وضع العالم على إطارات من المطاط
 أول 1959 أول غواصة تستخدم الطاقة النووية، كما شهد عام 1954      هذا وقد شهد عام 
  .ي البحرية التجاريةاستخدام للطاقة النووية ف

  : عصر الفضاء-3الفرع 
 بدأ استخدام الطائرات 1940 بدأ األخوان رايت عصر الطيران، وفي عام 1903في عام 
 بإرسال مركبة إلى الفضاء  ،  للتحرك نحو آفاق جديدةز تم اجتياز آخر حاج1957النفاثة، وفي عام 

SPUTNIKI  أرسل أول رجل ليدور 1961ي عام لك بأربع سنوات أذ لتدور حول األرض، وبعد 

 
   .6ص . 1963. مصر: مكتبة النهضة المصرية، القاهرة. إقتصاديات النقل .عبد العزيز مهنا.د -1
: اعة و النشر و التوزيع والترجمة، القاهرة دار السالم للطب. إقتصاديات النقل. فتحي عبد العزيز التوني.على عبد السالم المعزاوي، د.د -2

  .10-09 ص ص . 2006. 1ط. مصر
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 RANGER 5 هبطت سفينة الفضاء 1964في الفضاء الخارجي و يعود ثانية إلى األرض، وفي عام 
  . هبط رواد الفضاء األمريكيين على القمر وعادوا سالمين إلى األرض1969على القمر، وفي عام 

   : الجوي في عصر ما فوق سرعة الصوت النقل-4الفرع 
 الفضاء الخارجي والهبوط على القمر، أعطيت قليل من العناية إلمكانيات في خضم غزو

قد أمكن تطوير الصاروخ لدرجة القدرة على إصابة أي هدف فالصاروخ في النقل على األرض، 
على وجه األرض، فما بقي هو تطويع الصاروخ لنقل حمولة مختلفة، فمطلع القرن الواحد 

  .لممكنها نقل األشخاص و البضائع بين أبعد مواقع في العاوالعشرين سيشهد مركبة صاروخية ي
  :21لنقل األخرى في مطلع القرن ال   وسائل ا-5الفرع 

احتلت السكك الحديدية المقام األول للنقل البري في عصر القوة الميكانيكية، والسبب هو أن 
أي وسيلة أخرى من وسائل السكك الحديدية تتطلب قوة حصانية أقل بالنسبة للحمولة التي تنقلها عن 

لك كان ذل،  و هدفه محطة سكك حديديةهالنقل البري، ولكن ليس كل ما ينقل يجب أن يكون مصدر
سيارات، سفن، صنادل ( من الضروري أن توائم السكك الحديدية نفسها مع وسائل النقل األخرى 

لوسائل المشتركة في  و يلعب منسق خدمات النقل دورا مهما في التنسيق بين ا،نهرية، طائرات
   ).عملية النقل

 اقتحام عوامل القوة و السرعة والكفاية نمط ،و سيشهد مطلع القرن الحادي و العشرين
 و تصل سرعاتها ، ومن المنتظر أن تسير القاطرات بالطاقة النووية،عمليات النقل بالسكك الحديدية

  .إلى عدة مئات من األميال في الساعة
مكانة نافست ) السيارات الخاصة و الشاحنات(النقل على الطرق وعلى جانب آخر احتل 

السكك الحديدية، حيث أن السيارة الخاصة التي انظم إليها األتوبيس والطائرة قد قلبت وهزت 
ت على جزء كبير من عمليات نقل ذصورة النقل بالسكك الحديدية، كما أن الشاحنات إستحو

فسيشع قطار الشاحنات، و ستسير .  المجال االقتصاديالبضائع، رغم كل وسيلة تجد مكانها في
 بفضل إدخال أنظمة التحكم ،حركة النقل على الطرق بسرعات عالية ومستويات آمان أكثر

االلكتروني والرادار لتنظيم السرعات ومنع التصادمات، و ستمنع الشاحنات من دخول المدن 
  .مضغوط داخل المدنباستخدام أنابيب الهواء ال

لك  من ذ و ب،صعيد آخر فإن  المياه تغطي حوالي ثالثة أرباع سطح األرضوعلى 
  .سرعات عالية جدابذ ستسير السفن بالطاقة الذرية و  إا، كبيراالمنتظر أن يكون للنقل البحري شأن
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  .أنماط النقل: المبحث الثاني
، ري، النقل البحري، النقل الجوينههناك عدة أنماط من النقل تشمل النقل البري، النقل ال         

  .والنقل متعدد الوسائط

  
  .النقل البري: المطلب األول
النقل بالطرق البرية، النقل بالسكك الحديدية، النقل بخطوط : ذا النمط أشكاال مختلفةيضم ه

  . و أخيرا النقل المعلقاألنابيب، خطوط نقل الطاقة الكهربائية،
  :  النقل بالطرق البرية-1الفرع 

 ،        يعد النقل البري أقدم وسائل النقل التي عرفها اإلنسان منذ بداية الحياة على سطح األرض
  . السيارة–الطريق : هذا النوع من عنصرين رئيسيين هماو يتكون 

يمكن تصنيف طرق النقل البري إلى نوعين رئيسيين األول وهو الطرق الطبيعية : الطريق  -أ 
نسان، بل رسمتها عوامل البيئة الطبيعية، ثم استخدمها اإلنسان بعد الترابية التي لم يمهدها اإل

ذلك، أما الثاني فهو الطرق التي مهدها اإلنسان بالوسائل المختلفة، ليستخدمها في أغراض 
  .النقل

يعد النقل بالسيارات أكثر وسائل النقل البري من حيث مرونة الحركة، كما تصلح : السيارة -ب 
متوسطة، وتقدم خدمات نقل مكملة لكثير من وسائل النقل األخرى، من للمسافات القصيرة وال

أهم التطورات التي طرأت على مجال النقل بالطرق، تلك التي تتعلق بصناعة اإلطارات التي 
ستخدم المطاط في صناعتها، ثم استخدمت اإلطارات الهوائية عام تتسير عليها السيارة و التي 

جالت بالطريق، وبالتالي سهل حركة النقل، كما ازدادت ، مما قلل من احتكاك الع1888
 بحجم 1985 تم تطوير القوة الدافعة للسيارة باختراع آلة االحتراق الداخلي عام والسرعة، 

  فيمناسب، مما جعل هذه الوسيلة أكثر سرعة، وكفاءة وزيادة في الحمولة، واقتصاد
  .1استهالك الطاقة

  : 2  النقل بالسكك الحديدية-2الفرع
         يعد النقل بالسكك الحديدية أحد الثورات الشهيرة في تاريخ النقل، وخاصة النقل البري، فقد 
لعبت دورا كبيرا في توطن الصناعة و تنوع االستهالك، وتعمير األراضي الجديدة، و استغالل 

حديثة العهد نسبيا ة المتنوعة، و إعادة توزيع السكان في جميع أنحاء العالم، وهي يالموارد الطبيع
مقارنة بالنقل بالطرق، والنقل المائي فلم يمض على استخدامها أكثر من قرن ونصف القرن، وقد 

  .بدأ عصر السكك الحديدية في العالم في النصف األول من القرن التاسع عشر
خطوط  ال–القاطرة الحديدية :  بالسكك الحديدية من عنصرين رئيسيين هما النقل     ويتألف نظام

  .الحديدية
البريطاني الريادة في صناعة أول   James wattكان لجيمس وات :  القاطرة الحديدية -أ

 قاطرة بخارية  cognoitقاطرة بخارية في جالسكو بانجلترا، وصنع الفرنسي كوجنيوت 
 في تصميم قاطرة بخارية  trevithichأخرى خالل نفس الفترة، كما نجح البريطاني تريفيتيك 

  .، كانت تلك محاوالت أولية في صناعة القاطرات1803 عدد من العربات عام تجر

 
 .163ص . 1994. مصر:  مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة.أسس جغرافية النقل .سعيد عبده.د -1
  . 174ص . نفس المرجع -2
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تتباين أنواع الخطوط الحديدية المستخدمة في دول العالم، من حيث :  الخطوط الحديدية -ب
ويتحدد هذا المقياس تبعا ) افة الفاصلة بين الخطوط الحديديةو هو المس ( caugeالمقياس 

نتشر تسعة و ثالثون نوعا من المقاييس في أرجاء العالم، تية، وللعوامل الطبيعية و البشر
تتراوح بين الخطوط الضيقة و العريضة، حيث يؤدي اختالف المقاييس المستخدمة في الدول 
المجاورة إلى عدم االتصال المباشر بين شبكاتها الحديدية، مما يؤدي إلى بطئ عملية النقل، 

  .لى الحدود السياسية، ثم إعادة شحنها مرة أخرىوتفريغ العربات عند مواقع محددة ع
  :  النقل بخطوط األنابيب-3الفرع 

، صفة عامة، ونقل الطاقة بصفة خاصةيعد النقل بخطوط األنابيب ثورة في مجال النقل ب
ه الوسيلة ذويرجع استخدام اإلنسان لخطوط األنابيب في نقل المياه إلى زمن بعيد، ولكن استخدام ه

ه الكبيرة إال بعد اكتشاف البترول بشكل تجاري في العالم، و ارتفاع الطلب العالمي لم ينل شهرت
أنابيب :  يمكن تصنيف النقل باألنابيب إلىعلى البترول الخام، وبالتالي زيادة اإلنتاج العالمي، و

تجات البترول، أنابيب الغاز الطبيعي، أنابيب الفحم المسيل، أنابيب المواد الكيماوية، أنابيب من
  .1األلبان، أنابيب نقل الموالس

   :   نقل الطاقة الكهربائية-4الفرع 
حيث تنقل الطاقة الكهربائية من مراكز توليدها إلى مناطق االستهالك، أو بين مراكز 

الخطوط : االستهالك عن طريق خطوط اليابس، ويمكن نقل الطاقة الكهربائية و توزيعها عن طريق
  .2 الكابالت البحرية–رضية  الكابالت األ–الهوائية 
  :   النقل المعلق-5الفرع 

في نقل اإلنسان لألغراض السياحية، وخاصة في المناطق ) التليفريك(يستخدم النقل المعلق    
الجبلية ويستخدم في مجال الصناعة لنقل المواد األولية و السلع المصنعة، يرجع تاريخ استخدام 

ذا النمط من النقل بالمرور عبر أراضي جبلية رين، و يتسم هالنقل المعلق إلى أوائل القرن العش
و الخوانق، وغير ذلك  ،وعرة أو عبر مناطق الغابات الكثيفة، أو عبر األودية العميقة، و األنهار

  .3من العقبات الطبيعية التي تعيق عمليات النقل
  

  .النقل النهري والنقل البحري: المطلب الثاني
     :  النقل النهري-1الفرع 

، فقد نشأت جميع الحضارات القديمة في ي من أقدم أنماط النقل في العالميعد النقل النهر
المناطق التي تتخللها األنهار، وبدأ التوسع في استخدام األنهار في النقل خالل القرن السادس عشر، 

حركة النقل وكان ذلك في قارة أوربا ومع بداية الثورة الصناعية خالل القرن الثامن عشر، شهدت 
   .4، ويتميز النقل النهري بانخفاض تكلفته نهري تطورا كبيرا من حيث الكثافةال

: يتكون نظام النقل النهري من ثالثة عناصر رئيسية ترتبط فيما بينها بعالقات وظيفية وهي
  . السفينة – الميناء –الطريق 

 
   .190ص.  المرجع السابق ذكره.سعيد عبده.د - 1
   .214ص. نفس المرجع 2‐

 

  .223ص. عنفس المرج 3‐
    .232- 231ص ص . نفس المرجع -4
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يرات و القنوات التي كما تشمل شبكة الطرق المائية ألي دولة األنهار الداخلية والبح
تستخدمها السفن، وغيرها من وسائل النقل النهري، وقد وضعت هيئة األمم المتحدة تعريفا للطرق 

 و تستخدمها وحدات نقل ،مسطحات مائية التمثل جزءا من البحر(المائية الداخلية بأنها عبارة عن 
  .1) طنا50نهرية ال تقل حمولتها عن 

  :  النقل البحري -2الفرع 
عد أن اكتسب اإلنسان المهارات األولية لفنون المالحة من ركوبه المسطحات المائية ب

الممتدة فوق اليابس، انتقل إلى ركوب المسطحات البحرية الضحلة أو ما يعرف بالمالحة الساحلية، 
وج الخر، التي ساعدته من االنتقال إلى مرحلة  المالحة البحريةوالتي مكنته فيما بعد من إتقان فنون

  .إلى عرض البحار والمحيطات
وقد ازدادت أهمية النقل البحري بنمو التجارة البحرية العالمية، ولكي تتم عملية النقل 

  . الطريق- الميناء–السفينة : البحري البد من توفر ثالثة عناصر رئيسية 
بين أقاليم تمثل السفينة وسيلة النقل البحري التي أسقطت حاجز المسافات الطويلة : السفينة -أ

العالم المختلفة، وربطت فيما بينها ألول مرة في التاريخ النقل بتكلفة اقتصادية محدودة، وفي 
 و التي تراوحت بين قوة  ،زمن حددت مداه طبيعة القوة الدافعة المستخدمة في تسيير السفن

عدة تصنف السفن حسب و .، وقوة البخار و آالت الديزل، وأخيرا الوقود النووي الرياح
 السفن – وهي تشمل السفن النظامية ،معايير كالوظيفة و السرعة و نوع البضاعة المنقولة

 سفن – سفن الحاويات – ناقالت البترول –السفن الساحلية  - السفن الصناعية –الجوالة 
   .2الخدمات

 يقام الميناء عادة لخدمة شحن وتفريغ البضائع و استقبال حركة الركاب و   : الميناء-ب
ترحيلهم، باإلضافة إلى تموين السفن بحاجتها من الوقود، والمواد الغذائية، والمياه، وغيرها 

إصالح السفن والصيانة الدورية، والمرفأ هو قطاع من : مثل. من الخدمات التي تحتاج إليها
سطح البحر يكون محميا بطريقة طبيعية أو اصطناعية، أما الميناء فهو همزة الوصل بين 

البري والبحري، فمفهوم الميناء أشمل، حيث يتألف من النطاق الذي يحتضن المرفأ النقل 
ويضم كل التسهيالت التي تخدم حركة النقل و المستودعات و الخدمات البحرية المرتبطة 

 .3بالميناء
وتتعدد معايير تصنيف الموانئ، فمنها على أساس المرفأ الذي يقع عنده الميناء،     

على مواقعها ومواضعها، وهناك تصنيف آخر على أساس دور الميناء في وهناك ما يعتمد 
تحديد األبعاد االقتصادية واالجتماعية، وقد يعتمد التصنيف على أساس نوع البضائع التي 

  .السكان أو نوع السفن وقد يتم التصنيف على أساس حجم ،يتناولها الميناء
، ومن على الخطوط البحرية طرق منتظمةة تتبع معظم السفن التجارية العامل:  الطريق-ج

الطبيعي أن ترتبط كثافة حركة المالحة على الخطوط البحرية بحجم الحمولة المتوقع نقلها من 
البضائع و الركاب على حد سواء، و تفضل السفن إتباع طرق مالحية طويلة نسبيا مقابل 

في عمليات الشحن السرعة التعامل مع موانئ مجهزة بكفاءة عالية، تضمن لها عامل 
  .والتفريغ

 
1 - united nations . annual bulletin of transport for Europe .  1993 . pp2‐4. (www. un.org ). 

  .269ص.  المرجع السابق ذكره.سعيد عبده.د -2
  .146ص .1983 .رمص: دار الجامعات المصرية، اإلسكندرية. اقتصاديات النقل البحري . محمد سليمان هدى-3
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  .النقل الجوي: المطلب الثالث

يعتبر النقل الجوي أحدث أنماط النقل وأسرعها و أكثرها مرونة وتطورا، واستخداما 
لألساليب التكنولوجيا المتطورة، ويتميز النقل الجوي بالوصول إلى األماكن التي ال تستطيع أن 

لى الكثير من العقبات الطبيعية كالصحاري الشاسعة ، لتغلبه عىخراألتصل إليها وسائل النقل 
 والمسطحات المائية الواسعة كالبحار ،الزالزل الجبلية الشاهقة، الغابات الكثيفة المستنقعات

والمحيطات، كما أنه تميز بخصائص السرعة الفائقة و الراحة التامة، واألمان، كما أنه قهر حاجز 
ركاب والبضائع خفيفة الوزن، مرتفعة القيمة مثل سلع المسافات الطويلة ويتخصص في نقل ال

  .الموضة والذهب وتجارة الزهور، لكنه أعلى تكلفة من وسائل النقل األخرى
 حاول اإلنسان في البداية ركوب الهواء عن ،تاريخ النقل الجوي أو الطيران الطويلبالنسبة ل    

، وقد بدأ يتحقق ناس التي باءت بالفشل عباس بن فرطريق مالحظة الطيور ومحاكاتها مثل محاولة
التي تعبأ بغازات تتسم بأنها أخف من ) البالونات ( باستخدام المناطيد ،حلم اإلنسان في الطيران

 على يد األخوان مونتجو لفبيه، )1782 (الهواء، وتحقق ذلك في فرنسا خالل القرن الثامن عشر
د القرن العشرين أول عملية طيران ناجحة وكانت أول تجربة ناجحة في العصر الحديث، كما شه

   .19031لطائرة في الواليات المتحدة األمريكية بوالية كارولينا الشمالية عام 
 –الطائرة : ويتكون نظام النقل الجوي من ثالثة عناصر رئيسية ترتبط ببعضها ارتباطا عضويا هي

  . الطريق–المطار 
 والتي تتعلـق بتطـور اسـتخدامها و           ،ت الخاصة تتسم الطائرة بكثير من السما    :  الطائرة –أ  

حمولتها، والجهود المستمرة في سبيل رفع كفاءتها، من حيث السرعة، وتحسين مواصـفاتها             
العامة، وهناك أنماطا مختلفة من الطائرات سواء الحربية أو المدنية تتفاوت في سـرعاتها و               

  .2، والراحة ، ودرجة األمانحموالتها
 المطار عادة لخدمة الطائرات من حيث تسهيل عمليتي اإلقالع و الهبوط يقام:  المطار-ب 
 مع تسهيل حركة الركاب و البضائع، و تعد السرعة واألمان و الراحة متطلبات ،بأمان

على التحرك داخل مان أساسية إلتمام العمليات التي يقوم بها المطار، وال يقتصر عنصر األ
  .مجال الجوي للمطارا يشمل أيضا الالمطار فقط، و إنم

، وحجم التعامل توى الخدمات التي تؤديها ومجالهايمكن تصنيف المطارات حسب مس
إلى محلية ودولية ويمكن تقسيم العوامل المؤثرة في اختيار مواقع المطارات ومواضعها إلى 
ثالثة مجموعات رئيسية وهي المتطلبات الفنية، الخصائص الطبيعية للموضع، الخصائص 

  . 3ادية للموضعاالقتص
لقد ازدادت كثافة شبكات الخطوط الجوية، وقد بدأ الطيران في خطوط مالحية :  الطريق-ج

ذفات القنابل ، عندما بدأت الشركات البريطانية أولى الخطى، مستخدمة قا1919بشكل ملحوظ 
خيرة التي تعود للحرب العالمية األولى، بعد تعديلها لالستخدام المدني، وخالل السنوات األ

ازدادت أهمية الخطوط، وتختلف الطرق الجوية التي تسلكها الطائرات عن الطرق التي 
تسلكها وسائل النقل األخرى، في أنها تتخذ الشكل المستقيم، وعند تحديد مسارات الطرق 
الجوية يراعى أن تمر الطائرة على عدد مناسب من المطارات وذلك للتزود بالوقود و اختيار 

 
  .322-321ص ص. المرجع السابق ذكره .سعيد عبده.د  -1

  .31 ص. القاهرة. 1993 ماي . 02 العدد. هيئة ميناء القاهرة الجوي. )مجلة دنيا الطيران (.مساعد عبد العظيم2 ‐ 
3 - Sealy ,kr. Geography of Air Transport . (2nd ed ) hut chinson university: London. 1968. p176 . 
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 بحيث تكون المسافات بين المطارات التي تعمل بينها قصيرة ،سارات محددةالطرق على م
يعد أمرا غير اقتصاديا وذلك لتعدد عمليات اإلقالع و الهبوط مما يزيد من التكاليف، يمكن و

 ،تصنيف الخطوط الجوية حسب نظام تشغيل الطائرات عليها إلى خطوط جوية مؤجرة
   .1  )داخلية و دولية(وخطوط جوية منتظمة 

  
   .النقل متعدد الوسائط: المطلب الرابع 

 حيث  تم دمج هذا المفهوم مع ،لقد ظهر النقل متعدد الوسائط في العالم في فترة األربعينات
  . دفقات الشحن منتظمة من عدة نواحي و الذي نتج عنه ت،مفهوم االحتواء

وانتشر هذا . النقل اليوميعد النقل متعدد الوسائط واحدا من القطاعات الحيوية في صناعة 
مع .  خالل العشرية األخيرة في بلدان العالم– الذي يعتمد بشكل كبير على تقنيات االبتكار–األخير 

لقد . ، و لكن كان لها تأثير متزايد و عميقتي صاحبته كانت نسبية في المفهومذلك، فإن التقنية ال
 النقل البحري من حيث التنظيم و المراقبة، تغير نمط  منافسة النقل الداخلي، كما تحول دور خطوط

وأعيدت هيكلة تدفقات الشحن الداخلية، و أدخلت تعديالت على العالقة بين النقل و التنمية 
 عالمية، ريظهر النقل متعدد الوسائط تحوالت بارزة كعملية انتشا. االقتصادية و زاد التركيز عليهما

  .تكما يمكن تعميم بعض التكنولوجياو عنصرا في تكييف أنظمة النقل الحديثة، 
 و اغلبها ،إن مصطلح النقل متعدد الوسائط مستعمل بشكل كبير لكنه يتضمن عدة تفسيرات

هذا األخير يشمل تحرك السلع بنسب كبيرة .  من وسيلةرذلك الذي يعني تدفقات السلع عبر أكث
ع و ناقالت سلع، كما أن فعلى سبيل المثال، الشحن بواسطة سكك الحديد يتطلب شاحنات توزي.

أغلب تدفقات المحيط على اليابسة تتطلب توفر وجود أنابيب نقل، شاحنات، سكك الحديد لتسهيل 
فمصطلح النقل متعدد الوسائط هو المصطلح المالئم لهذه األنواع من التدفقات التي  .عملية النقل

اط المختلفة التي تطول مختلف األنم" النقل المدمج " في أوربا يعني مصطلح ف. تشمل عدة أنماط
 فمن الطرق إلى ، للنقل المدمج كوسيلة تنوع الشحنة حيث تعطي اللجنة األوربية األولوي،التدفقات

، فإن مصطلح النّقل متعدد لوبالمقاب. سكك الحديد، ومن الطيران األرضي إلى النقل الساحلي
تدفق شحنات من شاحن إلى عميل، : " لهالوسائط يتضمن معاني خاصة، و بإمكاننا، أن نقدم تعريفا 

  .   2و التي تشمل وحدة  حمولة  واحدة  عبر وسيلتين  نقل مختلفة على األقل
  

  

  

  

  

 
 .1479 ص .القاهرة:  شركة ترادكسيم، جنيف، مطابع األهرام التجارية.)1975-1971 (8 المجلد .موسوعة المعرفة -1

edited by Brian Hoyle and  . Modern transport geography). Intermodal Transportation ( .Brian Slack  ‐2
Richard Knowles .on behalf of the Transport Geography Research Group of the Royal Geographical Society 
with the Institute of British Geographers. John Wiley and Sons , Chichester : England . 1998 .p263 .  
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  .أهمية النقل: المبحث الثالث

         يعرف النقل بأنه مجموعة من العوامل التي تهدف إلى نقل السلع و البضائع، فحركة الناس 
النقل في أي بلد يؤدي ان . ان في نمو المجتمعات في كل المجاالتوالبضائع يعدان عامالن أساسي

حيث تمارس خدمات النقل بمختلف أنواعه دورا حيويا و . دورا مهما في تنسيق األنشطة و تكاملها
ذلك بغض النظر عن فعاال في دفع عملية التنمية االقتصادية و االجتماعية في كافة دول العالم، و

  .ادية التي تعتنقها هذه الدولتباين الفلسفة االقتص
         يمكن القول بأن خدمات النقل هي أساس التقدم الحضاري عامة و التقدم االقتصادي 

 إذ أن توفير وسائل النقل المناسبة هي ضرورة ال تقتصر على حمل ونقل البضائع ،خاصة
فات المتباينة بسرعة واألشخاص فقط، بل أيضا نقل المعارف والتقنيات من مكان ألخر عبر المسا

ومرونة وأمان، وفق أقصر السبل و أيسرها بأقل التكاليف لتوليد وتعظيم المنافع الزمنية والمكانية 
 من أجل زيادة اإلنتاج و التخصص وتوسيع نطاق السوق، كما يدعم النقل ،االستهالكية واإلنتاجية

ر الجوار لتسهيل السفر ودعم االتصاالت والعالقات ويقارب بين الشعوب من خالل توثيق أواص
الجوانب االجتماعية إلى جانب األنماط االستهالكية وزيادة التبادل التجاري، كما يساهم نشاط النقل 

 يساهم أيضا في تحقيق وفي تنمية ودعم األنشطة السياحية المتزايدة األهمية محليا ودوليا، 
  .1توطن الصناعي الكفء التخصيص األمثل للموارد االقتصادية و اختيار مواطن ال

  

    .قطاع النقل و استخدام األراضي: المطلب األول 

ازداد دور قطاع النقل في الوقت الحاضر مع تزايد النمو المساحي و التوسع العمراني 
والسكاني، وتعدد الفعاليات الوظيفية ضمن الحيز المساحي للمدينة وخارجها، حيث أنه ال يمكن أن 

مسارات النقل والتخطيط لها، فما تشهده اليوم المدينة من نمو حضري كبير تتوسع المدينة بدون 
 وما تبع ذلك من ،أدى إلى إحداث تغيرات وتوسعات كبيرة في االستعماالت الوظيفية وتوزيعها

 ومشاكل التنقالت اليومية للسكان لتلبية احتياجاتهم، ،صعوبات في الوصول إلى الفعاليات المختلفة
أداة من أدوات الربط بين مختلف أجزاء المدينة وبينها وبين المدن األخرى، فهو يهدف فالنقل يعتبر 

  .2ديناميكية واستمرارية للحياة اليوميةل

  

   .أهمية النقل في التنمية االقتصادية: المطلب الثاني

 وبين نمو النشاط االقتصادي للبلد ،هناك ارتباطا قويا بين النمو الذي يحصل في قطاع النقل
مجمله، ويتجلى هذا في المساهمة الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع في نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ب

وفي زيادة العوائد المالية للدولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما تتجلى  مساهمة القطاع في أنه 
ل األفراد ونقل المواد  وفي تأمين انتقا،يساعد بشكل فعال في دمج مناطق اإلنتاج بمناطق االستهالك

 وخصوصا المعادن ،الخام والبضائع، كما أنه يعتبر عامال مساعدا في استغالل الموارد الطبيعية
  .التي غالبا ما يتركز وجودها في مناطق نائية

 
  .253 ص.2001.مصر:  دار النهضة العربية .جغرافية المدن .عبد اهللا عطوي.د -1

 

  .15ص . 2002 .مصر:  دار الجامعة الجديدة االزاريطة، االسكندرية.اقتصاديات النقل .أيوبهيم سميرة إبرا.د 2‐
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 نظرا لما ، إن صناعة النقل هي الدعامة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة
ور كبير و تأثير واضح على تطور الشعوب، حيث أن تقدم الدول يمكن قياسه لهذه الصناعة من د

  .1بتقدم وسائل ونظم النقل فيها
  :  ألي دولة في عدة أمور نذكر منهاكما تتجلى مساهمات قطاع النقل في النمو االقتصادي

نتاج اختيار أماكن توطين الصناعات التي توفر الفوائد لالقتصاد الوطني، بتخفيض نفقات اإل -
والنقل والتوزيع، اكتشاف الثروات الطبيعية واستغاللها، وتحقيق التوازن في عرض السلع 
والطلب عليها في مختلف األسواق المحلية والدولية، وتحقيق التكامل االقتصادي بين البلدان 

  ؛2واندماجها
يث تمثل التأثير على نمط وإستراتيجية التنمية االقتصادية خاصة في القطاع الصناعي، ح -

تكاليف النقل أهم العوامل االقتصادية نظرا ألن اختيار موقع الصناعة يعتمد على مدى قرب 
واق أو بعد الصناعات المنتجة للمواد األولية، وإمكانية نقل البضائع المختلفة، كذلك مواقع أس

  ؛التداول و االستهالك النهائي
، حيث تعمل خدمات قطاع )دي والبشري الما(المساهمة في زيادة معدالت التكوين الرأسمالي  -

 والتي تعد ،النقل على تسيير عملية انتقال المعرفة التكنولوجية، مما يزيد في الطاقة اإلنتاجية
  ؛3بدورها من أهم محددات التنمية االقتصادية 

 و تحقيق مزيد من ،تحسين مركز ميزان المدفوعات من خالل زيادة طاقة الدولة التصديرية -
  ؛ألجنبية، إلى جانب توفير الواردات من السلع الضرورية للتنميةالعمالت ا

تدعيم عالقات الترابط والتكامل االقتصادي سواء بين الصناعات المختلفة، داخل القطاع    -
الواحد، أو فيما بين القطاعات االقتصادية المختلفة، مما يؤدي إلى تعظيم الوفورات 

  ،ن النقل يؤدي إلى زيادة المنافع المكانية والزمانية حيث أ،االقتصادية الداخلية والخارجية
  ؛4وكذلك لديه القدرة على تحقيق التكامل إلى الخلف أو إلى األمام 

يعتبر تسهيل مبدأ تقسيم العمل اإلقليمي أو التخصص في النشاط االقتصادي للمناطق من أهم  -
تحقيق أكفأ من  بأنه يمكن  ويمكن التعبير عن مبدأ تقسيم العمل،اآلثار االقتصادية للنقل

استخدام لعوامل اإلنتاج ولإلدارة، إذا قامت كل منطقة جغرافية بإنتاج البضائع الممكنة بتكلفة 
 التي ال تضيع ،أقل من المناطق األخرى، ثم تبادل السلع المنتجة عن طريق خدمات النقل

  ؛اسب الناتجة عن التخصص االقتصاديالمك
 وذلك بتحقيق المنفعة المكانية التي تعتبر قيمة اقتصادية ،لمنتجاتيؤثر النقل على الطلب عن ا -

 ناتجة عن نقلها من المكان التي تكون منفعتها منخفضة إلى المكان الذي تكون ،مضافة للسلعة
فيه منفعتها كبيرة، أو ناتجة عن نقل بقايا ومخلفات النشاطات االقتصادية إلى أمكنة أخرى 

كذلك يحقق النقل المنفعة الزمانية . مداخيل للنشاطات األصليةئد و أين تستغل فيها وتحقق عوا
طلوبة عند عن طريق عرض السلع في أوقات الحاجة إليها، وكذلك سرعة النقل للبضائع الم

  ؛حدوث األزمات والكوارث

 
 فرع ،مذكرة ماجستير تخصص تسيير التقنيات الحضرية. ) النقل الحضري وتأثيره في إدماج التجمعات العمرانية(. صغيري جمال -1

  .31ص.  2009. جامعة المسيلة،تسيير المدينة
 .161 ص.1989.الجزائر :امعية ديوان المطبوعات الج.الجغرافية الحضرية .أحمد حلمي 2‐
  .17-16 ص ص. مرجع سابق.سميرة إبراهيم أيوب -3
 .18 ص.نفس المرجع -4
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مثلما يؤثر النقل في الطلب على السلع فهو يؤثر أيضا في عرضها، وخاصة على تكاليفها،  -
م اآلثار الناتجة عن تطوير النقل وتخفيض التكاليف، كان ما ساهم به في التقدم ولعل من أعظ

االقتصادي و االجتماعي في العصر الحديث، حيث أضحى النقل أرخص كثيرا عما سبق، 
أن أبرز عامل اقتصادي في ( كان على حق في قوله ) الفريد مارشال (ولعل االقتصادي 

 ؛1) وإنما في النقل –ي اإلنتاج  ف–عصرنا الحديث هو الثورة ليست 
النقل هو أحد العوامل التي تحدد حجم الصناعة، فيمكن عن طريقه للصناعات أن تحصل  -

 بكميات كبيرة من مسافات بعيدة جدا، وتسويق إنتاجها في األسواق الوطنية أو اعلى حاجاته
  ؛الدولية

ر، و المنافسة تكون متعلقة يعمل النقل الكفء على زيادة المنافسة وبالتالي تخفيض األسعا -
 أو تكون في النقل ذاته حيث تنخفض ،زيد العرض نتيجة التحسن في النقلتبالسوق حيث 

  ؛تكاليف النقل وبالتالي تنخفض أسعار السلع
 ان يمكن عن طريق نقلها إلى مناطق النقص ،عندما تكون هناك زيادات في السلع في مناطق -

 .2تميل األسعار للتساوي و التوازن

  
  . األهمية االجتماعية لقطاع النقل: المطلب الثالث 

 و يظهر ذلك ،ال تقل أهمية  قطاع النقل في الجانب االجتماعي، عنه في الجانب االقتصادي
  :كما  يلي 

 في تشغيل األيدي العاملة وتوفير فرص تهال يمكن بأي حال من األحوال التقليل من أهمي -
اء كان ذلك في مجال النقل ذاته أو في مجاالت ترتبط  سو،العمل لشريحة كبيرة من السكان

و ما ينجم  وبالتالي االعتراف بمساهمة هذا القطاع في حل مشكلة البطالة ،به أو تتأثر بتطوره
  ؛عنها من آفات اجتماعية

إن تقدم وسائل النقل بأنواعها المختلفة يساهم مساهمة كبيرة في تزايد التبادل الثقافي بين   -
التالي يدعم تطور الفكر البشري، وازدهار العلوم وانتشار مكتسباتها لتعم جميع الشعوب، وب
  ؛3بلدان العالم 

يحتل النقل أهمية واضحة من وجهة نظر المجتمع، طالما أنه يسمح لألفراد بالتمتع بمستويات  -
وك  أدى إلى تغير الحياة و السل،مرتفعة من المعيشة، حيث أن التقدم الملحوظ في مجال النقل
 وكذلك التجمعات الهامشية التي ،فمثال الطرق الجديدة أدت إلى إدماج المناطق فيما بينها

  ؛ وجدت فرصة لالندماج والعمل مع مثيالتها للمستقبل،كانت معزولة
استيعاب وتطبيق أحدث التقنيات على المستوى العالمي، فالثورة المعلوماتية تتقدم في  -

صالت و االتصاالت، كما يرجع تقدم ورفاهية العالم جوهرها لتطور قطاع النقل والموا
جوهريا إلى استمرار تطور الطباعة النقل والمواصالت، األولى لتراكم وحفظ وتطوير 

  ؛4 لنشر هذه المعارف تعظيما لالستفادة منهاةالمعارف اإلنسانية، والثاني
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 االقتصادي، مع التركيز تحقيق فعاليات ومالمح العولمة، بإزالة القيود والمعوقات إثر التحرر -
على حقوق اإلنسان وتحرره من التمايز والعنصرية، وأمنه من الجهل والمرض والفقر، 

تجاهات الكونية في إطار حرية االونشر العدالة ليس فقط بين الدول، باإلضافة إلى دعم 
  ؛ناصر إنتاجه ومشروعاته ومشاركاتهانتقال اإلنسان بخبراته الفنية و اإلدارية، وع

أهمية وفعالية النقل في مواجهة المعضالت التي تتصف بالدولية، في إطار العولمة، مثل  -
 ،سرعة اإلنقاذ والعالج و اإلسعافات لمنكوبي الزالزل و البراكين والكوارث الطبيعية

باإلضافة لمواجهة المخاطر المحدقة باإلنسانية مثل األمراض، وكذلك مواجهة السموم 
 وكل هذا ،ت الذرية، ومضاعفات الصراعات والحروب وغيرهاوالمخدرات و اإلشعاعا
 .1يرتكز على فعاليات النقل

  
   .أهمية النقل وشبكة الطرقات في التنمية العمرانية: المطلب الرابع

لقد اكتسبت الطرق أهمية بالغة، باعتبارها من أهم الهياكل األساسية التي تعتمد عليها خطط   
 الطرق مع تحسن وسائل النقل في تسهيل عملية الحركة واالنتقال، التنمية لكل بلد، وقد ساهمت

 ومن هنا جاء االهتمام البالغ بهذا ، و التقليل من نسبة الحوادث المرورية،وخفض تكاليف النقل
 ذات مواصفات ،القطاع، حيث أصبح لزاما على المدن والقرى أن ترتبط بشبكات متقدمة وحديثة

 كما أن النقل يشجع على قيام صناعات تنتج مواد وأدوات ذات صلة ،يةومقاييس عالمية بتقنية عال
  .2ساندة م وغيرها من الصناعات ال،مثل اإلشارات الضوئية و العالمات واللوحات اإلرشادية

  .مشاكل النقل: المبحث الرابع
 إال ،بالرغم من األهمية الكبيرة التي يتصف بها قطاع النقل خاصة في الجانب االقتصادي

 ا التي تنتج أضرار،ن فعاليات النقل والمواصالت تتمخض عن مجموعة كبيرة من المشاكلأ
اهضة في األرواح والممتلكات، كما يخلق هذا القطاع مشاكل مزمنة تتفاقم مع مرور بوخسائر 
 تهدد رفاهية اإلنسان ومستقبل العالم بأكمله، ومن أجل توضيح بعض المشاكل ارتأينا أن ،الزمن

  .ه المشاكل وأسبابهانعرف بهذ
 تتراوح بين ما يمكن التغلب ،في إطار فعاليات النقل والمواصالت تبرز بعض السلبيات

عليه ومواجهته، وما يؤدي إلى استفحال الخسائر وقتل وجرح الماليين وتدمير البيئة ومواردها، 
ية ومعنوية وتبرز الخسائر و األضرار في إطار أبعاد كمية يمكن قياسها كميا، و أضرار صح

  .يصعب قياسها من الناحية الكمية، ألن أضرارها ليست مباشرة ويمكن امتدادها إلى سنوات عديدة 

  
  . أسباب مشاكل النقل والمواصالت: المطلب األول 

 وهناك ما سببه عدم مالئمة ،من بين أسباب مشاكل النقل هناك ما هو متعلق بالوسائل   
  .عدم مالئمة وكفاءة المقومات المسارات والممرات، وأخرى سببها 

    :3من بينها نذكر:  أسباب متعلقة بالوسائل-1الفرع 
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   ؛قدم الوسائل وعدم مسايرتها للتطور التكنولوجي -
 وكذلك قلة الورش والكوادر الفنية ،اإلهمال في الصيانة وعمليات اإلصالح والمراقبة الدورية -

  ؛المتخصصة
   ؛مع المعايير والمقاييس الدولية وعدم المالئمة ،سوء استخدام الوسائل -
 نتيجة نقص الوعي خاصة في القطاع ،جهل الركاب وسوء استخدام الوسائل وتعمد تخريبها -

   ؛العام
  ؛االفتقار للتخصص بما يتالءم مع طبيعة المنقول، خاصة السلع سريعة التلف -
توازن في معدالت  و الركود لل،عدم المالئمة مع موسمية الحركة واالستفادة من أوقات الذروة -

 ؛التشغيل
 ؛عدم االلتزام بالجدولة واالنتظام والمواعيد، وسوء الخدمات المقدمة -
 ؛خاصة بالنسبة للنقل متعدد الوسائط االفتقار للتنسيق بين مختلف الوسائط وعدم التكامل بينها، -
 واستخدام  لقدم المعدات،بطء فعاليات الشحن والتفريغ والتحميل والمناولة والتغليف والتنظيم -

 .الطرق التقليدية غير المبرمجة إلكترونيا
   :1نذكر منها :  أسباب متعلقة بعدم مالئمة الممرات والمسارات-2الفرع 
  ؛قدم المحطات وعدم تجديدها وصيانتها، وقلة أو ندرة المعدات الحديثة -
  ؛وعورة المسارات وضيق الطرق، وعدم تماشيها مع المواصفات و المقاييس العالمية -
  ؛ حسب المقاييس الدولية،قلة العالمات واللوحات واإلرشادات في الطرق -
  ؛قدم معدات الشحن والتفريغ والمناولة والسحب والتخزين -
  ؛وجود عوائق للوعي والتربية الطرقية -
 ،ةيبا حيث يقدر الخبراء عدم صيانة الطرق التر،االفتقار لصيانة الممرات واألرصفة والطرق -

 و إهتالك الوسائط بما يقارب ثالثة أضعاف المعدالت ،ة الرحالتؤدي إلى مضاعفة تكلفت
  ؛الطبيعية

االفتقار لمحاور طرقية، وموانئ محورية إستراتيجية، مزودة بمستلزمات التشغيل،            -
  .و اإلمدادات الضرورية لرحالت دولية طويلة ومتطلبات الصيانة

   :2منها ما يلي: قومات أسباب ناتجة عن عدم مالئمة وكفاءة الم-3الفرع 
 و ،نقص الفعاليات اإلنسانية الفنية المتخصصة والخبيرة بالوسائط والمسارات والمحطات -

 وإرهاق طاقم ،ادعاء المعرفة بكل شيء أمام الجهل، إلى جانب انعدام التطوير والتدريب
 ؛ وانخفاض أجورهم والمكافآت،م بهمالقيادة وقلة االهتما

 و إهمال ،عدم ربط اإلدارة باألهدافوقراطية و الفساد اإلداري، هيمنة الروتين والبيرو -
 ؛األبعاد اإلدارية المتطورة

 ؛لتجديد ومواكبة التقنيات الحديثةالتخلف الفني وعدم ا -
، والتوسعية واإلنشائيةنقص التمويل، وازدياد حاجات االستثمارات االحاللية التجديدية  -

 ؛د المهارات المتخصصة و إعدا،تحديثباإلضافة إلى متطلبات ال
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 ؛ وعدم مالئمة المزيج التسويقي،نتجالقصور في تصريف الم -
 ؛ية واالتصاالت والمياه والكهرباء األساسى كالبن،ضآلة التجهيزات التشغيلية والتكميلية -

 ، والسياسية، واالقتصادية، أخرى ناتجة عن محددات النقل الطبيعيةاكما أن هناك أسباب    
  :1 أهمها،وغيرها

المحددات الطبيعية تتمثل في الموقع الجغرافي غير المالئم التجاهات النقل، وسوء التضاريس  -
 ، والعواصف،من جبال ورمال، وارض رخوة كما تدعمها األبعاد المناخية كإثارة الزوابع

 ؛الخ... والثلوج، وارتفاع الحرارة ،واألمطار
 ؛ والرياح الموسميةالجارفة،الكوارث الطبيعية كالزالزل، والبراكين، واألعاصير  -
المحددات االقتصادية التي تنعكس على فعاليات النقل كالرواج، والكساد وتذبذب األسعار،  -

 ؛والعجز في الموازين االقتصاديةوالتضخم، والبطالة، 
 التي تنعكس وبصفة مباشرة على ،االضطرابات السياسية والعسكرية وبؤر الصراع العالمي -

 إعاقة و إهدار للموارد، وتمنع تفعيل النقل، بل تمتد لتدمير وسائله النقل الدولي لتسبب
 وتدخل ،واالستيالء عليها الستخدامها في أغراض حربية، وكذلك تعقد اإلجراءات الحدودية

 وزيادة الرسوم والضرائب الجمركية ،الدولة مباشرة عن طريق التشريعات والقوانين
 ؛الحدودية

 ، الذي أدى لزيادة الهوة بين البلدان المتقدمة،نظمة التجارة العالميةالعولمة وتطبيق إتفاقيات م -
 في قالب الدول ب تص، فكل القوانين و االتفاقيات الدولية،وفقر وتخلف البالد النامية

 .المتطورة
  

  .أنواع مشاكل النقل :المطلب الثاني

 :لعناصر التالية نوضح أهمها في ا،كل األسباب السابقة الذكر تقود للعديد من المشاكل
   :   الحوادث المرورية-1الفرع 

 االشخاصتعتبر من أكثر المشاكل إزعاجا ورهبة، حيث تزداد نسبة الحوادث بزيادة عدد 
الذين يقودون السيارات ووسائل النقل األخرى، ومن أجل دراسة ظاهرة حوادث المرور، البد أن 

رية، المستعمل، حيث تمثل هذه العناصر نظاما السيارة، الهياكل المرو: نميز ثالثة عناصر مختلفة
متكامال يختل بخلل إحدى مركباته والتي على رأسها السائق، الذي يعتبر المعدل و الضابط لهذا 

حتفظ السيارات بالنصيب األكبر من الحوادث ت .النظام، الذي يتأثر بدوره بالعنصرين اآلخرين
سيارات إرهاق السائقين في الرحالت الطويلة مع ومما يزيد من حوادث ال. 2المرورية في العالم

جهلهم وعدم كفاءتهم، وعدم خبرتهم بالمركبات، وانتشار المخدرات والسموم والمسكرات، وعدم 
  .، مع قدم الوسائلاحترام قوانين المرور

 من إجمالي الحوادث، التي ترد ألسباب مناخية %3أما بالنسبة للنقل الجوي الذي يمثل 
لرؤية، بجانب الحوادث الطارئة والمخاطر الناجمة عن عدم كفاءة بعض الطيارين وعدم وضوح ا
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بجانب االختطاف والتخريب عدم الصيانة،  قطع الغيار ووالطائرات لخطأ فني، باإلضافة إلى
  .والصراع
ذا بسبب قدم القطارات  وه، من إجمالي الحوادث العالمية%2يبلغ نصيب السكك الحديدية و

  . بجانب جهل الركاب و سوء التقديرقص الخبرة والتدريب،والمسارات، ون
ذا بسبب سوء األحوال  من إجمالي الحوادث العالمية، وه %1       بينما نصيب النقل البحري هو

  .1المناخية 
تتسبب حوادث المرور في مقتل أكثر من مليون ومائتي ألف شخص سنويا حسب منظمة 

ليون شخص بجروح وإعاقات مختلفة، وتقدر التكاليف المادية  م50الصحة العالمية، وإصابة حوالي 
 مليار دوالر سنويا، وصنفت المملكة العربية السعودية في المرتبة األولى 518لحوادث السير عالميا 

 لكل مئة 49من الحوادث يصل فيها تعداد الوفيات إلى  %10عالميا وعربيا باستحواذها على نسبة 
 الصحة العالمية من مخاطر ارتفاع نسبة حوادث المرور بحوالي كما تحذر منظمة. آلف شخص

، إذا لم تتوفر اإلدارة السياسية التخاذ اإلجراءات الوقائية الضرورية، خاصة في 2020بحلول   80%
البلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط ، حيث أكدت أن البلدان اإلفريقية و العربية من أكثر 

 لكل مئة ألف %28و 19  تصل فيها نسبة الحوادث  إلى مابين،ور لحوادث المر عرضةالمناطق
 استنتجت فيها تحسنا ،ساكن، واعتمدت منظمة الصحة العالمية دراسة بمشاركة البنك العالمي

وأوربا الغربية، حيث تراجعت نسبة  ملحوظا في البلدان المتقدمة مثل كندا واستراليا و الو م أ
  . 2  %30حوادث المرور بحوالي 

  :  مشكلة االزدحام-2الفرع 
 وبالتحديد في األوقات التي يسعى ،يعتبر االزدحام مشكلة لمعظم الناس، خاصة داخل المدن

لك في نفس الوقت، ذحيث يتم  .الخ... فيها الموظف للوصول إلى عمله والعامل إلى معمله 
ت والجهد والطاقة، كما يضيع الكثير من الوق، فوتتكرر مشكلة االزدحام في أوقات انتهاء الدوام

  . نتيجة اإلجهاد النفسيئهمدالك في أذ فيؤثر ،يؤثر االزدحام في الحالة النفسية لألشخاص
 مقابل ضآلة توسع ، بين زيادة السكان و زيادة عدد السياراتض       ينتج االزدحام نتيجة التناق

 سنويا، في %1.5 بمعدل  توسع حجم ومساحة المدن20مساحة، ففي النصف الثاني من القرن الال
 نتيجة الهجرة من القرى واألرياف، %8 و، زيادة طبيعية%3حين زاد عدد السكان في المدن 
هذه المعدالت من االختالف الواضح بين ). لكل األنواع ( %10وبالمقابل زاد عدد السيارات بنسبة 

  :3تظهر حدة المشكلة التي يمكن أن نوجز أسبابها في مايلي
  ؛السيارات و الوسائطزيادة عدد  -
  ؛زيادة عدد السكان -
  ؛زيادة حجم واتساع المدن -
  ؛دارة واألبعاد السياسية األمنيةمركزية اإل -
  ؛فعاليات االقتصادية و االجتماعيةتزايد ال -
وجود المدن تاريخيا قبل اختراع السيارات، مما ينتج عنه عدم مالئمة طرق ، وشوارع المدن  -

  .السياراتلحركة  
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هرة االزدحام هذه عدة آثار سلبية كبطء سير الوسائل و إهدار الوقت، تلوث وتنتج عن ظا
المدن والتأثير على صحة ورفاهية اإلنسان، إهدار الموارد كالوقود و الطاقة و اهتالك المركبات 

 و إهدار اإلنتاج و ، باإلضافة للتصادمات والحوادث،وحاجتها السريعة لقطع الغيار واإلصالح
  . وصول المنتجات أو تعرضها للفسادولة كتأخرالموارد المنق

  :  استخدامات األراضي-3الفرع 
إن تحديد مسارات الطرق وخطوط السكك الحديدية والمحطات النهائية وغيرها، قد تكون 
على أراضي مناسبة الستخدامات أخرى، فاختيار المسارات الخاصة بوسائل النقل يتطلب األخذ 

   :1بعين االعتبار
   ؛اإلنشاء على أرض منخفضة القيمة كلما أمكن ذلكأن يكون  -
   ؛تجنب الحدائق العامة والمنتجعات -
  ؛االبتعاد عن األماكن السكنية -
 دون الحاجة لتوقف المركبات في الشوارع ،أن يسمح موقع النهايات بالقيام بكل العمليات -

  . و تجنب الضوضاء في حدود الموقع،ةالمحيط
  : بمراكز المدن  صعوبة ربط الضواحي-4الفرع 

 فقد أدى تركز النشاطات في وسط المدن إلى حركة كثيفة متجهة نحو مراكز المدن، وهذا 
 باإلضافة إلى التجمعات الهامشية للمدن، كذلك ،أدى إلى صعوبة تنقل سكان الضواحي إلى المراكز

لسلوك الفعلي عتبر داللة على اتي ت وال،تظهر هنا مشكلة المخالفات وعدم احترام قواعد المرور
لسائقي المركبات الخاصة والعامة، ولها أيضا مدلول اجتماعي ونفسي وتربوي وثقافي في نفس 
الوقت، إذ أن المخالفة تعني القيام بسلوك مخالف لقوانين وقواعد السير في نظر رجال شرطة 

  .2المرور
   : التلوث-5الفرع 

 فهي تنفث ، وسائل النقل في حركتهاخطار التي تسببها يعتبر التلوث من أهم المشاكل واال
 أدى تزايد استخدام قد و.سمومها في الجو، تتمثل في الغازات العادمة الناتجة عن احتراق الوقود

  .السيارات على اختالف أنواعها إلى تفاقم المشكلة خاصة في المدن والمناطق الحضرية
  . ى الماء، واألرضوهذا التلوث تمتد آثاره ليس فقط إلى الهواء، بل إل        

الحالة : (يعرف تلوث الهواء من طرف خبراء الصحة بأنه) : التلوث الجوي ( تلوث الهواء   - أ
 محتويا على مواد بتركيزات ضارة باإلنسان أو مكونات ،التي يكون فيها الجو خارج األماكن

ذه تقوم هو ، تعد وسائل النقل البري المصدر الرئيسي لتلوث الهواء خاصة بالمدن، حيث)بيئته
المركبات بدور بارز في توليد الملوثات الرئيسية للهواء، التي تسبب العديد من المخاطر الصحية 

 والتي تعتمد في طاقتها على البنزين أو الديزل ، السيارات بمختلف أنواعها عنوالبيئية الناتجة
داخل محركات الهواء، حيث يصدر عن احتراق الوقود اللذين يعتبران من أهم مصادر تلوث 

 المركبات العضوية الطيارة ،%64السيارات العديد من الملوثات من أهمها أول أكسيد الكربون 
 و الجسيمات ،co2 19% ثاني أكسيد الكبريت و ،%39، أكاسيد النتروجين )هيدروكربونات (

 
 .198ص .  ذكره مرجع سبق.علي عبد السالم المعزاوي -1
 .200ص .نفس المرجع -2
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لبنزين الذي ، باإلضافة إلى مركبات الرصاص السامة الناتجة من العادم عند استخدام وقود االعالقة
 .1 الرصاص، و غيره من المعادن كمواد إضافية  منيحتوي على نسبة

ذا الختالف خصائص          وتختلف وسائل النقل في حجم إنبعاثات الغازات الملوثة للهواء، وه
  . استهالكها للوقود ونوعية الوقودكل وسيلة ومعدل

، حيث احتلت الطائرة مكانها و األول للبيئةري لم تعد هي العدو          إال أن وسائل النقل الب
 و على ارتفاع شاهق يحقق لها الحد ،أصبحت الشيطان الذي ينفث سموما غير مرئية لإلنسان

لغ الضرر، فما تدفعه الطائرة من سموم يتصدرها أول أكسيد الكربون وثاني ااألقصى من التأثير ب
 ودرجات حرارة ،نوات عديدة في ارتفاع شاهقأكسيد الكبريت، يبقى نشطا و يستمر أثره الضار لس

  .2عالية جدا تضاعف من أثره 
، كما 3أما فيما يخص السفن فهي تلوث الهواء بما تخلفه من الديزل، والسوالر، والمازوت         

حية خطيرة  من إصابات لإلنسان ص،ال نهمل ما تحدثه خطوط نقل الكهرباء ذات الجهد العالي
  .طنينبسبب اإلشعاع و ال

إن تلوث المياه يصاحب عموما إلقاء المواد الكيماوية أو المخلفات األخرى من :  تلوث المياه  - ب
 عن طريق تسرب الوقود و ،المؤسسات الصناعية، إال أن النقل المائي قد يضيف حدة للمشكلة

ل تلوث  ويشم. حيث تتغير الصفات الطبيعية للمياه،لمخلفات األخرى في الطرق المائيةالزيوت أو ا
المياه قسمين هما تلوث مياه األنهار، تلوث مياه البحار والمحيطات، حيث يوجد عدد كبير من 

 يترتب عليها تدمير للثروة السمكية ، واألنهار المالحية تجوبها السفن، مما ينعكس على كمية التلوث
 . 4 و جعلها غير صالحة للشرب،وتسمم المياه

يطات فتسببها حركة ناقالت البترول ومخلفات الصناعات أما فيما يخص تلوث البحار والمح
 من إجمالي التلوث %60البترولية، والرشح الطبيعي آلبار البترول، التي تعتبر مسؤولة بنسبة 

مطار، ومخلفات المدن،  باإلضافة إلى المواد البترولية التي قد تسقط مع مياه اال،البحري
 في المناطق  العرضيفن، حيث تزيد نسبة التلوثوالصناعات خاصة البترولية، ومخلفات الس

 أن مياه محيطات العالم تستقبل ، التابعة لألمم المتحدة OCDEالساحلية أكثر، وقد أكدت منظمة 
  . مليون طن سنويا من مخلفات البترول، نتيجة العمليات الروتينية لناقالت النفط1.5حوالي 

فريغ نفايات السفن والناقالت من النفط والوقود ي يحدث نتيجة تذ        والتلوث المتعمد ال
ة بعد التفريغ إلحداث التوازن، إضافة إلى عمليات لض خزانات الناقووالزيت، ومياه البحر التي تع

  . 5 طن سنويا50التنظيف والتخلص من النفايات، حيث يقدر ما تستقبله البحار من العمليات بحوالي 
ن العوادم الناتجة عن وسائل النقل تنبعث في طبقات الجو العليا، مما الشك فيه أ:  تلوث التربة -ج

مطار تهلك النبات وتؤثر على التربة والمجاري ه االذثم تتساقط في شكل أمطار حمضية، وه
ذى على النباتات الملوثة، المائية، حيث تسقط في غير مواسم المطر، كما تتأثر الحيوانات التي تتغ

 تؤثر وسائل النقل في تفكيك وطريق المنتوجات النباتية و الحيوانية، والتي تنتقل لإلنسان عن 

 
 www.beaah.com  .2010-03-22 زيارة بتاريخ . موقع سلطان بن عبد العزيز آل سعود للبيئة.تلوث الهواء من حركة المرور 1‐

Magister en gestion de ). Les Effets du Transport Urbain Sur L’Environnement(. Oudina Fatima Zohra‐2

l'environnement urbain. Institue de Gestion des Techniques Urbains. Universite de MSILA. 2002. P 135    
  .365 ص . مرجع سابق.سعيد عبده -3
   .376- 375ص ص . نفس المرجع -4

Harmattan Villes et Territoire 'L. planification et gouvernnance urbaine, Transports.  Gabriel Jourdan‐5

France. p 53. :  
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 مما يزيد حدة ظاهرة التصحر، ،التربة نتيجة التنقالت المستمرة، حيث تصبح سهلة الحركة
والعواصف الرملية والترابية، كما يمكن أن تتلوث التربة بالمواد البترولية المتسربة من خطوط 

   .1غاز الطبيعي ، خاصة عند الصراعات والحروبأنابيب نقل البترول وال
  :2  الضوضاء-6الفرع 

 ، بعضها يحدث مضايقات غير مرغوب فيها ا إن وسائل النقل في حركتها تحدث ضوضاء
من الناحيتين العضوية والنفسية، و التي تؤثر على الحياة الخاصة لإلنسان، فقد أصبح التلوث 

ا الحسية داخل األذن، واعترف األطباء أنه ينتج عن ذلك الضوضائي متهما بإحداث عطب بالخالي
صمم عميق، وتعتبر السيارات أكثر وسائل النقل البري تلويثا للهواء بالضوضاء، نظرا لتزايد 
أعدادها ومرونة حركتها، كما ينجم عن الطائرات ضوضاء شديدة خاصة أثناء اإلقالع والهبوط، 

ألعصاب، كما ال تسلم المناطق المجاورة للسكك الحديدية ولذلك تأثير سيئ على السمع والقلب وا
والموانئ من ضجيج القطارات والسفن خاصة التي تعمل بالفحم والبترول، ويبلغ مستوى اإلزعاج 

 هناك OCDE في دول ، ديسبل65والضرر الناجم عن الضوضاء حده إذا تجاوز حد الضوضاء 
اء، تسبب لهم اختالل نظام النوم، و تؤدي بهم  من السكان يعانون من مستويات الضوض%16نسبة 

لإلصابات باألمراض، في أوربا خصوصا الضوضاء الناتجة عن حركة النقل غالبا تعتبر أكثر 
 . اءا من التلوث الجوي الناتج عن الحركةذإي
  

                                       

  :خالصة الفصل 

لتحرك أو تحريك الشيء من مكان إلى آخر، وتوجد كما يتبين من تعريف النقل فانه يمثل ا
لهذا النشاط عدة أنواع تشمل النقل البري، النقل الجوي، والنقل البحري، باإلضافة للنقل متعدد 

  . الوسائط الذي يجمع بين عدة أنماط
كما يكتسي هذا .  قد شهد هذا القطاع تطورات عبر العصور إلى أن وصل إلى ماهو عليه

 بالغة سواء في الجانب االقتصادي، أو الناحية االجتماعية، أو في الناحية البيئية من القطاع أهمية
  . خالل استخدام األراضي، لشق الطرقات وبناء المرافق الالزمة لتسيير القطاع

رغم األهمية الكبيرة لهذا النشاط إال انه أنتج عدة مشاكل منها ماهو بسبب الوسائل، ومنها 
. مة الممرات والمسارات، وأخرى ناتجة عن عدم مالئمة وكفاءة المقوماتما يتعلق بعدم مالئ

وتشمل هذه المشاكل الحوادث المرورية، االزدحام، استخدامات األراضي، صعوبة ربط الضواحي 
حيث تظهر حدة وخطورة هذه المشاكل . بمراكز المدن، التلوث بمختلف أنواعه، وكذلك الضوضاء

ى وسائل النقل، ومن اجل القضاء على هذه المشاكل أو التخفيف منها، من خالل الطلب المتزايد عل
يجب البحث عن حلول ناجعة تقود إلى تحقيق نشاط النقل بدون التأثير السلبي على البشرية، أو 

وهذا ما يعبر عنه مصطلح . على الطبيعة، وضمان توفير خدماته لكل الناس في كل زمان ومكان
  .    وهو ما سيتم التطرق إليه  في الفصل القادماالستدامة في هذا القطاع،

  

 
  .54ص . لمرجع نفس ا-1

2 -  Conférences de L OCDE  .Vers des Transports Durables .Vancouver ,Colombie, organise par l' OCDE sous 
les auspices de gouvernement de canada. 24‐27 mars 1996 .p 32. 
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 من االستهالك العالمي %25 -20نظم النقل لها تأثيرات بيئية هامة، حيث يمثل هذا القطاع 
، كما أن تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع co2للطاقة، وانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون 

من أي قطاع آخر، ويعتبر النقل البري مساهما رئيسيا في تلوث الهواء المحلي النقل بمعدل أسرع 
  .والضباب الدخاني

والتكاليف االجتماعية للنقل تشمل حوادث المرور، تلوث الهواء، الوقت الضائع الذي يقضيه            
 إلى  ىكذلك ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة عدد السيارات أد        الشخص بعيدا عن األسرة أثناء التنقل،     

 بحيث تفرض تكاليف اقتصادية واجتماعية بإضـاعة وقـت          ،كثرة االختناقات المرورية واالزدحام   
  . وما ينتج عنه كذلك من تأخير تسليم السلع والخدمات،الناس

وقد عملت خطط النقل التقليدية على تحسين القدرة على الحركة، خاصة بالنسبة للسيارات 
 ،آلثار التي تخلفها في مختلف المجاالت خاصة اإليكولوجيةوالمركبات األخرى، لكن لم تعنى با

فالهدف الحقيقي للنقل هو تحسين الوصول وتسريعه، فهناك تقنيات تسمح بتحسين فرص الوصول 
في الوقت ذاته مع تقليل اآلثار البيئية واالجتماعية خاصة، وإدارة االزدحام المروري واستخدام 

ابية في استدامة المحيط اجتماعيا، اقتصاديا وبيئيا، وتحقق شبكات ونظم نقل تقدم مساهمات إيج
والبيئية التي تطرحها نظم النقل، كجزء من برامج  التوازن بين التكاليف االجتماعية، واالقتصادية،

واسعة تعتمد عليها المجتمعات خاصة المتقدمة منها إلنشاءات أكثر حيوية، مالئمة للعيش في إطار 
هذه الشبكات وهذه النظم تشكل ما يطلق عليه مصطلح النقل المستدام الذي . تصاميم لمدن مستدامة

 التي نادت بها قمم ، صاحب ظهور ما يطلق عليه بالتنمية المستدامة،يعتبر مصطلح حديث النشأة
ومؤتمرات دولية خالل الثالثين سنة األخيرة، والتي ذاع صيتها خاللها واندمجت في كل مخططات 

  .  وبرامجها في كل مجاالت الحياة البشرية والبيئية،وأهداف البلدان
  ،ومن اجل التعرف أكثر على هذا المصطلح سيتم التطرق في هذا الفصل إلى مفاهيم، مبادئ

  .أشكال، أدوات، آثار، ومؤشرات النقل المستدام
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  .مفاهيم حول النقل المستدام: المبحث األول
دامة والتنمية المستدامة، فاالستدامة تعكس الحقوق األساسية هناك اهتمام متزايد بمفاهيم االست

لإلنسان لحماية وتحسين العالم، االستدامة تركز على الطبيعة المتكاملة واألنشطة البشرية، وبالتالي 
فيجب التنسيق بين مختلف قرارات القطاعات، الجماعات، الهيئات، كذلك استدامة التخطيط أو 

 مع األهداف طويلة األجل   ،اشي القرارات الفردية قصيرة األجلالتخطيط الشامل يؤمن تم
إن أصل مصطلح االستدامة يعود إلى «: هناك تعريفات عديدة للتنمية المستدامة منها. اإلستراتيجية

علم اإليكولوجيا، حيث استخدمت االستدامة للتعبير عن تشكل وتطور النظم الديناميكية التي تكون 
ؤدي إلى حدوث تغير في خصائصها، وعناصرها، وعالقات هذه العناصر عرضة إلى تغيرات، ت

 وفي المفهوم التنموي استخدم مصطلح االستدامة للتعبير على طبيعة العالقة بين علم ،بعضها ببعض
  .1»االقتصاد وعلم اإليكولوجيا

وقد جاء مصطلح النقل المستدام، كتحصيل منطقي للتنمية المـستدامة، يـستخدم لوصـف              
  .النقل، وأنظمة تخطيطه، والتي تتفق مع مفاهيم االستدامة لوسائ

  .           وعليه سيتم التطرق فيما يلي لبعض التعاريف التي ارتبطت بمصطلح النقل المستدام 

  
  .تعريف النقل المستدام: المطلب األول

ة هو مفهوم وإيديولوجية، وفي بعض البلدان سياس) أو النقل األخضر(النقل المستدام 
حكومية، تتكون من تعزيز أو استبدال أنظمة شبكات النقل الحالية للمناطق الحضرية، ومناطق 

والمحافظة على جودة   الضواحي بأخرى أكثر كفاءة في استخدام الوقود، وتـوفير نمط حياة صحي،
  .الهواء، بتعزيز البدائل

وسائل النقل : ات الصلة مثل        هناك العديد من التعريفات للنقل المستدام والمصطلحات ذ
  :المستدامة والتنقالت المستدامة نذكر أكثرها شيوعا فيما يلي

هو النقل الذي ال يعرض الصحة العامة واألنظمة البيئية للخطر، ويلبي «:  النقل المستدام بيئيا -1
     استخدام مصادر الطاقة المتجددة بمعدالت أقل من معدالت  -)ا(االحتياجات للوصول إلى 

 استخدام الموارد غير المتجددة بمعدالت أقل من معدالت تطوير بدائل من الموارد -)ب(؛ تجديدها
  .  OCDE1998( 2(» المتجددة

 هو التأكد من أن االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية أن الهدف من النقل المستدام -2
وهذا حسب وزارة (أو المؤثرة على نشاط النقل ،عند اتخاذ القرارات المتعلقة تؤخذ بعين االعتبار،

  . 3  )1999نقل كندا 
، حيث يحدد أن نظام النقل واحد من التعاريف كذلك قدمه مجلس وزراء النقل لالتحاد األوربي -3

   :4المستدام هو الذي

 
 : دار الصفاء للنشر والتوزيع.خطيطها وأدوات قياسهاالتنمية المستدامة فلسفتها وأساليب ت. عثمان محمد غنيم ماجدة أحمد أبو زنط، -1

  .23 ص .2007 .األردن
 2‐ OCDE Guidelines towards environmentally sustainable transport .OCDE 2002. p 42 . 
steast.unep.ch/includes/community‐file.asp.community=est‐eqst.       

  3 ‐ www.tc.gc.ca . date  de 17‐05‐2010 .                                                                                                                      
  . 2010-05-16 بتاريخ .www.vtpi.org.tdm.tdm67.htmمعهد فكتوريا للنقل المستدام بكندا -4
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يسمح بتلبية احتياجات التنمية لألفراد، الشركات، والمجتمع، على أن تغطى بأمان وعلى نحو  -
  ؛ مع صحة اإلنسان والبيئة، وتعزيز المساواة داخل وبين األجيال المتعاقبةيتفق

ويدعم اقتصادا قادرا  يكون بأسعار معقولة، يعمل بكفاءة ونزاهة ، يتيح اختيار طرق النقل، -
  ؛على المنافسة، فضال عن التنمية المتوازنة بين المناطق

تيعابها، يستخدم الموارد المتجددة، مع الحد من االنبعاثات والنفايات، بحيث يمكن للكوكب اس -
الحد من التأثير على استخدامات األراضي، والتقليل من الضوضاء، ويستخدم الموارد غير 

  .المتجددة بمعدالت أقل من معدالت تطوير بدائل للطاقة المتجددة
 راء،يتبين من خالل التعاريف المذكورة أن التعريف األخير هو المفضل لدى العديد من الخب

 ومجلس وزراء النقل األوربي، ،)ADD40[1](بما في ذلك مجلس بحوث مؤشرات النقل المستدام 
فهو تعريف يوضح أن النقل المستدام يوازن بين مختلف األهداف  ومركز النقل المستدام الكندي،

  . البيئيـة، االقتصاديـة، واالجتماعية، وهذا ما يظهره  الشكل الموالي

  :ايا االستدامةقض  ) 01( الشكل 

   فـرغم،يبين هذا الشكل مختلف قضايا االستدامة

  أن كل قضية تقع في فئة معينة، إال أنــها في

  الممارسة العملية متداخلة، فعلى سبيل المــثال 

  التلوث البيئي هو قلق يؤثر على صحة اإلنسان

  ، ويتطلب تكاليف ماليــة)جانب إجتماعي ( 

  ؤدي إلى تدهور في وي، تمثل الجانب االقتصادي

  جتماعي ا

   عدالة وإنصاف-

   صحة البشر-

   حياة المجتمع-

   ثقافة وتاريخ -

  اقتصادي

   إنتاجية -

  نشاط مالي-

  عمالة-

ورسوم- ضرائب

  بيئي

   انبعاثات ملوثة -

   تغير المناخ-

   التنوع البيولوجي-

   قيمة جمالية-

  .  جانب البيئة

 

  

  

  :المصدر 

well measured : Developing Indicators for comprehension and sustainable transport planning . by Todd  
Litman .Director of Victoria Transport Policy Institute . 9 december 2009.p7 .(  www.vtpi.org ). Date de 27‐

03‐2010                                                  

 هو مصطلح يشير إلى اسـتخدام  ،وعليه فان النقل المستدام أو النقل األخضر كما يطلق عليه 
 تحقـق تكامـل     ،وسائل نقل بأقل تأثير سلبي على البيئة، واستخدام نظم وسياسات وشـبكات نقـل             

داف االقتصادية واالجتماعية والبيئية مع بعضها،  ككل متكامل دون التركيز على جانب مقابل              األه
  . مع تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات األجيال المتعاقبة،إهمال الجانب اآلخر

http://www.vtpi.org/
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  .تاريخ النقل المستدام: المطلب الثاني
التـي تعتبـر أول     " مـشي "معظم أدوات ومفاهيم النقل المستدام وضعت بعد صياغة عبارة          

تعود وسائل النقل العام الختراع حافلة للنقل العام مـن قبـل بليـز              . طريقة للنقل، وأكثرها استدامة   
، كما أن أول خدمات السكك الحديدية بـدأت         1807، وترام للركاب بدأ يعمل سنة       1662باسكال عام   

سيلة النقل الوحيدة لمعظـم     ، والتي تعتبر و   1860  ويرجع تاريخ دراجات الدواسات لسنة        ،1825في  
وتبقى الخيار الوحيد لمعظم الناس فـي العـالم         . ربية قبل الحرب العالمية الثانية    الناس في الدول الغ   

  .النامي، وقد شهدت سنوات ما بعد الحرب زيادة الثروة والطلب على تنقل األشخاص والبضائع
من أصول     نصف سكانها التي ينحدر   Clydeside مناطقومن بين مدن المملكة المتحدة

 مع معدالت منخفضة في امتالك السيارات ،سكوتالندية، وتشهد معدالت بطالة بنسب كبيرة
 ن للمسافرييالتنفيذ المجلس إدارة نقل المسافرين و، أصبحا مجلسي 1972 ومع حلول سنة .الخاصة

نقل المدن، و خدمات قائمين على شؤون نظام النقل العمومي المركب، و الذي يشمل شبكة حافالت 
، و النظام  خاصة و سكك الحديد تحت األرضية والية، و شركة40النقل التي تمونها أكثر من 
ولقد تولى المجلس اإلقليمي لمدينة .  والتي تقع خارج مدينة لندن،الكبير لسكك الحديد المحلية

Strachclydeعد التعديل الحكومي  التنفيذي بس و المجلن مسؤولية و عمل مجلس إدارة المسافري
  أن تأخذ بعين  Clydesideويجب على هيئة تخطيط النقل في  مدينة  . 1975للسنة الموالية لسنة 

 ىحيث تناقص عدد سكان المناطق الداخلية للمدينة إل. االعتبار التوجهات االقتصادية و االجتماعية
كبير منهم في مناطق سكنية ، و أعيد إسكان عدد 1981 إلى 1961ما يقارب الثلث  بين سنوات 

، أدى إلى التنازل Clyde أن تهديم العديد من المناطق السكنية و الصناعية التي تحد كما .خارجية
.  بالموازاة مع الزيادة المستمرة للعمال الذين يستقلون السيارات،عن أراض لشق طرق حديثة

ي سنوات السبعينيات، مع أن الدعم  ف1/3 الحافالت و سكك الحديد قد انخفض بنسبة ةوالتنقل بواسط
الحكومي قد تزايد، و تكاليف التسيير قد زادت وأدى ذلك إلى خلق وضع ال يمكن إيجاد الحل له، 

   .إال عن طريق تخفيض الخدمات، اإلتاوات العالية، أو دعم الدخل عن طريق أصحاب الضرائب
ثم تم تزويد . نقل العموميكما أدخلت عدة تحسينات كمحاولة لتوقيف استنزاف ممتلكات ال

 بخطوط السكك الحديدية التي تعمل بالكهرباء Clydeضواحي  المناطق الشمالية و الجنوبية لمدينة  
  الكائن تحت المحطة  Argyle بخط مرور مدينة 1979 وتم ربط القطاعين سنة ،1970سنة 

، حيث 1980 سنة األرضية  خط السكك الحديدية تحت  أعيد ترميموقد. Glasgowالمركزية بمدينة 
 بهدف خدمة مركز المدينة للمناطق 1897سنة  والذي كان قد انشىء ، جديدةقاطراتزود ب

         .  Govna إلى غرب Clydesideالمنخفضة لمدينة 
،  في أغلب التجمعات الحضرية مـن        1968كما مكن قانون النقل في المملكة المتحدة سنة         

،  اللذان يهتمان    )PTES( ن للمسافري ي و المجلس التنفيذ   )PTAS(ين  تأسيس مجلس إدارة نقل المسافر    
، فهو  منوط  بـاإلدارة و  لأما األو . بتوفير منظومة نقل متكاملة و فعالة في إطار مناطقهم المعنية           

  بواسطة الحافالت أو السكك الحديدية       ، المالية، و الثاني ينظم عملية الخدمات النقلية       تاتخاذ القرارا 
في العديد من المدن، ورثت المجالس التنفيذية نظام نقل بواسطة الحافالت من الـسلطات       . تهاوتعهدا

بعد التعـديالت الحكوميـة فـي المملكـة المتحـدة           . المحلية، و أصبحت قائمة على جميع عملياته      
 ،  تسلم مجلس اإلدارة و المجلس التنفيذي زمام األمور إلدارة النقل العمومي، و التخطيط              1974سنة

إن الحـد    .حت إشراف موحد للمجالس اإلقليمية    في اغلب المحافظات الحضرية، و التي هي اآلن ت        
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 هو فـي غالبـه قـد تـأثر بالطبيعـة            ، المحلية للنقل في تحقيق أهدافها     تالذي وصلت إليه اإلدارا   
  .1االقتصادية االجتماعية لمناطقه، و أنواع الطرق و شبكة السكك الحديدية الخاصة بالبلد

 مع 1979و  1950 زادت المركبات البرية في بريطانيا بخمسة أضعاف بين عامي وقد
اتجاهات مماثلة في دول غربية أخرى، و استثمرت معظم المدن والبلدان الغنية بشكل كبير في 
تصميم الطرق والطرق السريعة، والتي تعتبر ضرورية لدعم النمو واالزدهار، وتعتبر المهمة 

 من أجل نمو الحركة بمستويات ازدحام مقبولة للمرور، ،ل وتصميم الطرقاألساسية تخطيط النق
وازداد كثيرا االستثمار العام في النقل عن طريق المشي والدراجات في الو م أ و بريطانيا 

باستمرار هذا النهج أصبح القلق . واستراليا، رغم ذلك لم يحدث بنفس الصورة في كندا وأوربا
 بسبب التكلفة العالية وقلة توافر 1979، وأزمة الطاقة  1973مة النفط عام على نطاق واسع أثناء أز

فبدأت بعض البلدان تطبق بعض أنظمة النقل  حيث أدى هذا إلى االهتمام ببدائل للتنقل، الوقود،
 طبق تسعير لالزدحام 1970، وفي أواخر carpoolالمستدام كنظم إدارة الطلب على النقل في مدينة 

              .1980سنغافورة، وطبقت كوريتيبا نظام حافلة النقل السريع في وقت مبكر سنة المروري في 
 زاد عدد مركبات السفر إلى غاية عام 1990 –1980 بانخفاض أسعار النفط نسبيا واستقرارها خالل

  بسبب اختيار الناس للسفر بالسيارة في كثير من األحيان ولمسافات بعيدة بصورة مباشرة،2000
وبسبب اتساع المساحات بين المساكن والضواحي البعيدة عن المتاجر وأماكن العمل، والتي تسمى 
اآلن االمتداد الحضري، وزادت الخدمات التموينية والشحن، بما فيها حركة السكك الحديدية والنقل 

 وفي البحري الساحلي بمعدالت فاقت الشحن البري، وظهرت مشاكل عديدة منها مواقيت التسليم،
 خاصة دراسات نيومان التي ،الوقت نفسه اتجهت المؤسسات األكاديمية للتنبؤ وتقديم مناهج للنقل

، وقد أصدرت 1980قارن فيها بين المدن وشبكات النقل، والتي يعود تاريخها إلى منتصف سنة 
جاه تخطيط الحكومة البريطانية الكتاب األبيض المتعلق  بالنقل، والذي يعتبر بمثابة تغيير في ات

حيث يؤكد في مقدمة الكتاب األبيض رئيس الوزراء البريطاني توني  النقل في المملكة المتحدة،
 ولن يتحقق نجاحا من ،بلير، أنه ليس من السهل بناء طريق للخروج من المشاكل التي يواجهونها

  .2غير المسؤولية البيئية
تبحث في رفع » ت ذكيةاختيارا« وقد دعت وثيقة مصاحبة للورق األبيض تسمى بـ

مستوى المبادرات الصغيرة والمتناثرة في جميع أنحاء بريطانيا، وخلصت إلى أن التطبيق الشامل 
لهذه التقنيات يمكن أن يقلل من ارتفاع فترات تنقل السيارات في المناطق الحضرية بمعدل أكبر 

  .%20من
لمتحدة األمريكية، صدرت عام دراسة مماثلة في اتحادية إدارة الطرق السريعة بالواليات ا

 واعتبر فيها أيضا أن نهج إدارة الطلب على النقل مسبقا عنصرا هاما من اإلستراتيجية 2004
  .3الوطنية العامة للنقل

       وبما أن تخطيط النقل الناجح يعتمد أساسا على تكامل مختلف أنماط النقل المتوفرة لتغطية 
الس المناطق الحضرية قد أسست إدارات النقل بجميع فاغلب مج. الطلب، و تنسيق عملياته

 
. Modern Transport Geography. Urban Transport Problems And  Solutions .  Richard Knowles,rton Brian Tu‐ 1

op . cit. p 146 .   
 .3p .the free encyclopedia, wikipedia.Sustainable transport ‐2‐sustainable/wiki/org.wikipedia.en.www

2010‐03‐25date of .  transport  . 
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سلطاتها، بهدف تحقيق منظومة نقل حضرية فعالة، حيث أن الواليات المتحدة األمريكية كانت 
وقد كانت مدينة شيكاغو إحدى مدن . الدولة الرائدة لتملك مثل هذا النظام في سنوات األربعينيات

كما انه في الواليات  . النقل و تعهدات النقل بالحافالتالعالم األولى التي تسيطر على اغلب سكك
   المتحدة األمريكية، إدارة العبور الجماعي، والتي تتعلق بشكل كبير بمجلس إدارة نقل المسافرين 

  في بريطانيا، تملك سلطات شرعية المتالك شركات النقل بالحافالت ن للمسافرييوالمجلس التنفيذ
 العام، فكل من نيويوريك ، فيالدلفيا ع مناطقهم، إذ يعود هذا األمر  بالنفوالسكك الحديدية في إطار

 لم يستطع أن يحتكر خطوط PTAS فان لو بالمقاب. والعديد من المدن الكبرى ستمارس هذا الحق
السكك الحديدية ، بل ابرم عقودا مع شركة خطوط السكك الحديدية البريطانية بغية تحسين 

االستثمار في الهياكل القاعدية، و في عربات السكك الحديدية،  بينما تكفلت ب PTASوقام . الخدمات
مع أن تنسيق كافة تسهيالت النقل  في حدود . خطوط السكك الحديدية البريطانية بالخدمات شركة

لكنه سجل تحسينات، مثل التجمعات الحضرية لم يكن دائما ليحقق ما كان يهدف إليه مسؤولي النقل 
، و نشر معلومات السفر ةكر العبور على جميع األنماط، هيكلة إتاوات السكك المترابطتسهيالت تذا

         Tyne" تاين " ولقد كانوا قائمين كذلك على البنى التحتية الجديدة مثل . بشكل أفضل للناس
رضية في ليفربول، و إنهاء مشروع نظام السكك األسكك الحديد المركزية  تحت ، و Wearوالميترو

إن سوء تنظيم إدارة هؤالء المسؤولين   .Strachclyde  الحديدية الكهربائية للمناطق الحضرية  في 
  . قلبات محدودا جدا السيما من ناحية تكامل الن

وقد قدمت أعدادا ال بئس بها من المخططات و االستراتيجيات و السياسات، في محاولة    
ة مألوفع هذا يقر خبراء تخطيط النقل بان األنماط الوم. اكل النقل في كثير من دول العالملحل مش

لألنشطة االجتماعية، واالقتصادية، و تركيزها على ساعات  العمل الموحدة  يملي أنماطا خاصة 
 نو عليه فإن الكثير م. بالنقل، والتي اليمكن أن تظهر دائما في الطرق األكثر كفاية و فاعلية

طق الحضرية يقدمون مقترحات للتعديل في أنماط النشاط القائمين على تخطيط النقل في المنا
من أهم أهدافها هو .  كوسائل ضمان لمستويات نجاح كبيرة في برامج تخطيط النقل،المذكورة

، وذلك بتشجيع نشر بداية العمل، و ساعات التوقف على طول فترات يإنقاص حجم السفر اليوم
  .اليوم

حول سوف لن تعرف شيوعا لدى الطبقة العاملة في إن هذه النقلة نحو ما يوصف بنظام الت
  امتداد رحالت فترات العمل من أربعة إلى نلك. المناطق الحضرية، وستلقى صعوبة في ترقيتها

خمسة  ساعات منها إلى ساعتين في الوقت الحالي، قد ينجم عنه نقصان في ازدحام حركة المرور، 
بشكل " مرونة الوقت " كما أن تبني مبدأ  .ل العموميو التي سببها االستعمال الفعال لموارد النق

 قد ساعد في التخفيف من ذروة  السفر اليومي في العديد من المدن في ،كبير في قطاع الخدمات
  . أواخر القرن العشرين
، و زيادة النشاط االقتصادي المحلي األخرى في حل مشكلة االزدحام هتومن المقاربا

فالحصول على وظيفة . لخاصة مثل الحاسوب و تكنولوجية المعلوماتباستعمال وسائل االتصال ا
 أصبح ، والذي يتم تقليديا في المكاتب الكائنة بوسط المدينة، و الماليةدعمل في قطاعات االقتصا

. اآلن من الممكن القيام به من البيت عبر شبكات موصولة بأجهزة الحاسوب و المكاتب المعنية
في عدد العمال الذين يقومون بأعمالهم من أماكن اقاماتهم سيقلل من الطلب  دالنمو المتزايحيث ان 

 وكذلك تمديد  التسوق خالل فترات ساعات نهاية األسبوع  سيشجع ،على النقل خالل فترات الذروة
  .    بجوالت التسوق الحقااالبعض ألن يقومو
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 في - للفئة المحرومة -اصة طبقت العديد من الحلول لمواجهة االحتياجات الخ    كما قد     
المناطق الحضرية، و التي تتطلب بعض أشكال إصالح النقل العمومي للقيام بسفريات خارج حدود 

فيعد النقل بواسطة السيارات الطريقة األكثر قبوال ولكنها تكلف أكثر بالمقارنة . العربات الكهربائية
قل إلى أغلب االتجاهات لكن المشاكل المادية كثرة حافالت النقل توفر النكما ان  ،بالبدائل األخرى

 مع أن الكثير من حافالت النقل، و عربات النقل الكهربائية تملك طوابق و ،المتزايدة تبدو جد صعبة
 -  بما أن فئات العجزة هم أعضاء من الفئات المحرومة  وضعت الحافالت الصغيرة .مداخل سفلية

عموما،  هذه . ى وسط المدينة و إلى محالت أخرى للتنقل  إل–التي  تحمل كراسي العجالت 
تشكل الرحالت  بواسطة كما . التسهيالت تلقى قبوال و تكون تحت إشراف إدارة النقل العمومي

المناطق الحضرية يتم  تزويدها اآلن بمحطات المصاعد المتصلة وسكك الحديد صعوبات جمة، 
في مدينة مانشستر،  .  لنقل  كراسي العجالت و بكثير من المركبات الحديدية التي تتسع،بأرضيات

 ماليين أورو 10 و لكن بإضافة مبلغ ،نظام خط المترو الكهربائي في متناول كافة فئات العجزة
  .  1للمرحلة األولى من المشروع 

  
  .جوانب النقل المستدام: المطلب الثالث

  : له تتمثل في العناصر التاليةامةمن خالل تعريفنا للنقل المستدام يمكن استنتاج جوانب عديدة ه
  2 :الجانب البيئي -1الفرع 

 من انبعاثات %23 عن ةتعتبر نظم النقل المصدر الرئيسي للغازات الدفيئة، فهي مسؤول
، مع ثالث أرباع ناتجة عن مركبات الطرق 2004الغازات الدفيئة المتعلقة بالطاقة في العالم لسنة 

كما يتجسد في البنية التحتية  لصناعة، إضافة الستخدام المركبات،البرية، فاستهالك الطاقة يتم في ا
  .للنقل بما في ذلك الطرق والجسور والسكك الحديدية

 وكـذلك  ، من طاقة النقل تأتي من النفط، على الرغم من استخدام الغاز الطبيعـي   %95حاليا
نسبة ضعيفة مثال تـستخدم     استعمال الترام والقطارات الكهربائية، كما يستخدم الوقود الحيوي لكن ب         

، لكن منظمة التعـاون     2007 من وقودها لقطاع النقل من الوقود الحيوي وذلك لسنة           %17البرازيل  
  قد كان بسبب ظروف محلية خاصة ،       ،والتنمية قد حذرت من أن نجاح الوقود الحيوي في البرازيل         

زات الدفيئة  بتكلفة أعلى بكثيـر       لكن عالميا يتوقع أن يكون تأثير الوقود الحيوي على انبعاثات الغا          
كالمركبات الكهربائية التي تعتبر تكنولوجية تقلل مـن انبعاثـات           من تدابير كفاءة استخدام الطاقة،    

، حيث تعتمد السيارة الكهربائية على الطاقة النابعـة منهـا ومـن             co2غاز ثاني أوكسيد الكربون     
  .مصدر الكهرباء

لنقل عن طريق تفضيل المشي، وركوب الدراجات في ومن الممكن تخفيض التأثير البيئي ل
 وهناك اختالف كبير في ،خاصة السكك الحديدية الكهربائية محيط المدن وتعزيز دور النقل العام،

تستخدم الطاقة في الو م أ في المتوسط في المناطق  مثال استهالك الطاقة في قطاع النقل بين المدن،
مستخدمة في النقل العام للمقيمين في المدن الصينية سنويا،  مرة أكثر من الطاقة ال24الحضرية 

وتقريبا أربعة أضعاف عن المدن الحضرية األوربية، هذه االختالفات ال يمكن تفسيرها بالثروة  

 
1- Brian Turton, Richard Knowles. Op. cit. p138 .   
 2-  Sustainable Transportation. TDM planning that  Balances Economic ;Sociale and Ecological objectives . 
TDM Encyclopedia .VTPI.by Todd Litman .04 -06-2010. (www. Vtpi.org/tdm67.htm.    
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وحدها، بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعدالت المشي، ركوب الدراجات، واستخدام وسائل النقل  
  . ذلك الكثافة الحضرية والتصميم الحضريالعام، ودعائم المدن، بما في

  :الجانب االجتماعي-2الفرع 
المدن التي تتميز باإلفراط في شبكات الطرق تعاني من عواقب ومشاكل كثيرة غير 

ففي كثير من الحاالت أضحت الشوارع   كالحوادث واالزدحام المروري، والضوضاء،،مقصودة
دارس، المراكز الحكومية وغيرها من المرافق عن مراكز    خالية من الحياة، فقد ابتعدت المتاجر، الم

المدن، والسكان الذين يقطنون مراكز المدن ولم يفروا للضواحي يشهدون مساحات وخدمات عامة 
ن المناطق النائية خلق مشاكل عديدة عن إقبال الناس على المدن مبتعدين اكما . منخفضة الجودة

دد السيارات مثال على الطرق األمريكية زيادة سنوية تقدر  كحركة المرور اإلضافية، فقد بلغ ع
، كما أدى ذلك أيضا إلى أثر آخر وهو زيادة في أنماط الحياة المستقرة، مما تسبب في %30بحوالي 

 بسبب اعتماد الناس على المركبات وابتعادهم عن ،تعقيد وباء زيادة تكاليف الرعاية الصحية
  .1المشي

ت لفئات على حساب أخرى إلى زيادة امتالك الطبقات الغنية لمركبات كما أدت زيادة الثروا
النقل الخاصة، وأدى هذا إلى غياب العدالة واإلنصاف في وسائل النقل بين المجتمعات وحتى داخل 

  .2المجتمع الواحد 
فالنقل المستدام هو في األساس حركة شعبية، حيث بدأ كحركة تقودها االهتمامات البيئية  

السنوات الماضية زاد التركيز على العدالة االجتماعية واإلنصاف، وعلى وجه الخصوص  فخالل 
ضمان الوصول وتقديم الخدمات المناسبة للفئات منخفضة الدخل الذين يعانون من قيود التنقل، بما 
 في ذلك سرعة النمو السكاني للمواطنين المسنين، وأولئك الذين ال يملكون، أو ال يستطيعون قيادة

، حيث كثير من أعباءا مالية كبيرة تفوق قدراتهمأو الذين تعتبر تكاليف امتالك السيارات  السيارات،
  .كبات، والتلوث، والمخاطر الصحيةالناس معرضون أكثر لضوضاء المر

  3 : الجانب السياسي والحكم-3الفرع 
ية، فهناك عدة سياسات النقل المستدام كان لها تأثيرا كبيرا على صعيد السياسات الحكوم

مدن وحكومات في جميع أنحاء العالم اعترفوا بالحاجة لربط االستدامة وسياسات النقل، وانعكس 
 فعلى سبيل المثال المدن أو الدول التي انضمت إلى اتفاقية حماية ،ذلك في ممارساتها السياسية

  .المناخ
م رئيسي في مجال  باعتبارها موضع اهتما،كما احتوت بعض المدن باستمرار االستدامة

: النقل وتخطيط استخدام األراضي، وتصميم الطرق، وغيرها من الحاالت ذات العالقة، مثل
  .  كندا، فانكوفر،كولومبيا، بورتالند، أوريغون كوريتيبا ،البرازيل، بوغوتا،

  :4 النقل المستدام والمدن-4الفرع 
ينة بموقع حول مركز ممكن  قديما خططت المد.يتم تشكيل المدن بنظم النقل الخاصة بها

حيث يمكن الوصول إليها بالنقل  السير عليه، وغالبا ما يقع بالقرب من ميناء أو ممر مائي،
 عرض نموذجا 1939في عام . الحيواني، وفيما بعد عن طريق السكك الحديدية أو خطوط الترام

 
   .06ص  . ذكرهالمرجع السابق.  ويكيبيديا -1
   .07ص. نفس المرجع -2
   .08ص . نفس المرجع3‐
  .09ص . المرجع نفسه -4
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قل السيارات، شعار هذا خياليا للمدينة في المعرض الدولي لنيويورك تضمن تصميمات ببناء نظام ن
 مفصولة ،تجارية، مناطق صناعية تضمن مناطق سكنية،» عالم أكبر وأفضل للغد« :النموذج كان

كذلك شبكة من الطرق السريعة في المناطق الحضرية، هذه  وناطحات سحاب تلوح في األفق،
 - 1940ل الفترة  وكان لها الفضل في التأثير على تخطيط المدينة خال،األفكار شغلت مخيلة الشعب

1970.  
أدت شعبية السيارة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى تغييرات في هيكل ووظيفة 

وشهدت هذه التغييرات بعض المعارضة في ذلك الوقت حيث ذكر جين جاكوبس في كتاباته  المدن،
، وسجل جهود »لكبرى الموت والحياة في المدن األمريكية ا« وخاصة في  بما فقد في هذا التحول،

، »هل المدينة للسيارات أم للناس ؟«وتساءل لويس مومفورد  المجتمع لمقاومة هذه التغييرات،
وكتب آبليوارد العواقب التي تترتب على المجتمعات المحلية من جراء زيادة حركة مرور السيارات 

 1971 مايرهيلمان سنة  في المملكة المتحدة، ونشرت1964عام »  the view from the road«  في
ألول مرة بحثا حول اآلثار المترتبة على حركة التنقل المستقل على الطفل، وعلى الرغم من هذه 

 بشكل ،المالحظات واالتجاهات إال أن ملكية السيارات واستخدامها واستغالل الوقود ازداد باستمرار
  .تصاعدي طوال فترة ما بعد الحرب

تعميم تخطيط النقل في أوربا لم يكن على أساس أن السيارة الخاصة         على النقيض من ذلك 
هي الحل الوحيد األفضل للتنقل في المناطق الحضرية، فعلى سبيل المثال هيكل نظام النقل منذ 

 يمثل مساهمة إيجابية في تحقيق الرفاه ، ارتكز على أن الطلب على مركبات إضافيةم1970
  . خفض معدالت النمو في حركة السيارات هدفا واضحا أصبحم1990 لكن منذ ،االجتماعي

       خارج أوربا ارتبطت بعض المدن باستدامة النقل، وتخطيط استخدام األرض، ال سيما 
وتعتبرالمدن والدول التي استثمرت بكثافة في . بورتالند، أوريغون، فانكوفر، كندا كورتيبا البرازيل،

هي اآلن أقل استدامة من الناحية البيئية، كذلك دارت التساؤالت  ،أنظمة النقل المرتكزة على السيارة
حول استدامة السيارة االجتماعية واالقتصادية على أساس التخطيط الحضري، وجعل ازدياد سكان 
المدن المترامية األطراف حركة السيارات أكثر تواترا ورحالتها أطول، في حين سكان األحياء 

فس العدد من الرحالت، لكن بمسافات أقصر، كذلك االعتماد على الحضرية التقليدية يجعلون ن
  .المشي وركوب الدراجات، مع استخدام العبور في كثير من األحيان
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  .مبادئ النقل المستدام: المبحث الثاني

الغايات  لمختلف مبادئ النقل المستدام المفاهيم التي تساعد على تحديد األهداف،
ونذكر فيما يلي بعض األمثلة  ياس أداء نظم وسياسات النقل المستدام، ومؤشرات ق،والممارسات

  . والموضوعة من طرف هيئات مختلفة،على مبادئ النقل المستدام

  
   .المبادئ التوجيهية لموقع االستدامة: المطلب األول

 والتي تم وضعها من طرف ،نتطرق فيما يلي للمبادئ التوجيهية للمناظر الطبيعية المستدامة
  :1 وتتمثل في اآلتي،لجمعية األمريكية لمهندسي المناظر الطبيعيةا

 من شأنها أن تؤدي إلى تدهور ، أي تغييرات يتم إجراؤها على موقع ما:ال ضرر وال ضرار -1
أوالتطوير  البيئة المحيطة بها، ويفضل تشجيع المشاريع على مواقع االضطرابات السابقة،

  ؛ل التصميم المستدام من خال،جيكفرصة لتجديد خدمات النظام اإليكولو
 كن حذرا في اتخاذ القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى مخاطرعلى الصحة :المبدأ التحوطي -2

  ؛البشرية والبيئية، فهناك بعض األعمال قد تسبب أضرارا ال رجعة فيها
 ،ميم التي تلبي الشروط االقتصادية وضع وتنفيذ التصا:التصميم مع الثقافة والطبيعة -3

  ؛فيما يتعلق بالسياق المحلي، اإلقليمي، والعالمي تماعية، والبيئية،االج
 عن طريق تحقيق :استخدام التسلسل الهرمي لصنع قرارات المحافظة، الحفظ، والتجديد -4

 من خالل الحفاظ على الميزات ،أقصى قدر من المنافع، ومحاكاة خدمات النظم اإليكولوجية
 وتحديد تكلفة أضرار ،لى الموارد بطريقة مستديمةالبيئية القائمة، وخدمات المحافظة ع

  ؛خدمات النظام اإليكولوجي
 بتوفير احتياجات األجيال المقبلـة مع بيئـة :توفير نظم التجديد و العدالة بين األجيال -5

  ؛ ولديها موارد متجددة،مستدامـة تدعمها أنظمـة التجديد
استمرار، والتكيف مع التغيرات  إعادة تقييم االفتراضات والقيم ب:دعم عملية الحياة -6

  ؛الديموغرافية والبيئية
 واستخدام النهج الذي ، لفهم وتقييم العالقات في نظم البيئة:استخدام مناهج نظم التفكير -7

وإعادة تحديد العالقة بين العمليات الطبيعية  يعكس ويحافظ على خدمات النظم اإليكولوجية،
  ؛والنشاط البشري

 تشجيع االتصال المفتوح والمباشر بين الزمالء    :ني واألخالقياستخدام المنهج التعاو -8
  .والعمالء، والمنتجين والمستخدمين، وربط االستدامة طويلة المدى مع المسؤولية األخالقية

ق قيادة تتسم بالشفافية والمشاركة، وتطوير ي تطب:الحفاظ على السالمة في البحث والقيادة -9
واضحة ومنسقة، وفي ة إليصال النتائج الجديدة بطريقة  مع استخدام تقنيات دقيق،البحث

  ؛الوقت المناسب
فهم اإلشراف البيئي في جميع جوانب تنمية   تعزيز أخالقيات البيئة،:تعزيز اإلشراف البيئي -10

األراضي وإدارتها، فاإلدارة البيئية لألنظمة اإليكولوجية الصحية تحسن نوعية الحياة لألجيال 
 .الحالية والمقبلة

 
 1‐  well measured: Developing Indicators for comprehension and sustainable transport planning . by Todd  

(   .2009december  9. Director of Victoria Transport Policy Institute.Litman org.vtpi.www‐ 28ofdate  .22P ). 
03‐2010  .                                    
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والبيئة  لالقتصاد المبادئ حسب المائدة المستديرة الوطنية :لمطلب الثانيا
)NTREE1996(.  

 التي تحافظ وتحسن رفاه البشر والنظم ،هدف هذه المائدة هو تطوير أنظمة النقل
اإليكولوجية معا، وليس واحدة على حساب األخرى، ونظرا الختالف الظروف االقتصادية 

 البلدان وداخلها، ال توجد طريقة واحدة لتحقيق نظم النقل المستدام، حيث واالجتماعية والبيئية بين
 والتي ينبغي أن تبنى عليها استراتيجيات التغيير، ،يمكن وصف مجموعة من المبادئ التوجيهية

  :1يمكن تلخيصها في اآلتي

لمجتمع  أمرا هاما بالنسبة لرفاهية ا، الوصول إلى الناس، األماكن، السلع والخدمات:الوصول •
االقتصادية واالجتماعية، ويعتبر التنقل وسيلة لذلك، لكنها ليست الوحيدة التي يمكن أن تحقق 

  ؛الوصول
  الوصول: 1المبدأ 

األماكن، السلع والخدمات في المكان والوقت  من حق الناس الوصول إلى األشخاص اآلخرين،
  .المناسبين

لكن يمكن أن يسهم  في االقتصاد القوي، تشكل نظم النقل عنصرا حاسما :الناس والمجتمعات •
  ؛أيضا مباشرة في بناء المجتمع، وتعزيز نوعية  الحياة

  .اإلنصاف: 2المبدأ 
يجب على الدول واألمم وأنظمة النقل أن تسعى جاهدة لضمان اإلنصاف االجتماعي واإلقليمي بين 

لك النساء، الفقراء، سكان     األجيال، وتلبية االحتياجات األساسية من النقل لكل الناس بمـا في ذ
  ؛الريف، والمعوقين

  .الصحة والسالمة: 3المبدأ 
ينبغي تصميم أنظمة النقل، وتشغيلها بطريقة تحمي الصحة البدنية والعقلية، والرفاه االجتماعي 

  ؛عية الحياة في المجتمعات المحليةوالسالمة لجميع الناس، وتعزز نو
  ).خصيةالش(المسؤولية الفردية : 4المبدأ 

جميع األفراد لديهم مسؤوليات حول البيئة الطبيعية، تعهد للخيارات المستدامة، باألخذ باالستهالك 
  ؛والحركة الشخصية

  ).الشامل(التخطيط المتكامل : 5المبدأ 
  ؛صناع القرار لوسائل النقل يتحملون مسؤولية متابعة متكاملة لمناهج التخطيط

 بشرية زيادة محدودية قدرة البيئة على استيعاب النفايات، يمكن لألنشطة ال:الجودة البيئية •
ستخدام الموارد على نحو أسرع من تجددها أو استبدالها، ويجب بذل جهود لتطوير نظم نقل تقلل وا

  ؛والبقاء في حدود القدرات االستيعابية للنظم اإليكولوجية وتجديدها اإلجهاد البدني والبيولوجي،
   .ثالحد من التلو: 6المبدأ 

والمناخ العالمي  يجب أن تحقق احتياجات النقل دون توليد االنبعاثات التي تهدد الصحة العامة،
  ؛ أو سالمة العمليات اإليكولوجية األساسية،والتنوع البيولوجي

  .استخدام الموارد واألراضي: 7المبدأ 

 
 .                          2010-03-15بتاريخ  .  64ص   .1996  مارس27 -24.)كندا(وفانكوفر  دولي لمنظمة التعاون والتنمية،تقرير المؤتمر ال  -1

www.gdrc.org/uem/ sustran 
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 األخرى، مع ضمان نظم النقل يجب أن تكون ذات كفاءة في استخدام األراضي، والموارد الطبيعية
  ؛الحفاظ على التنوع البيولوجي

 يجب أن تكون نظم النقل المستدام فعالة من حيث التكلفة، إذا تكبدت تكاليف :الجدوى االقتصادية •
ينبغي تقاسمها بصورة منصفة تماما، كما يجب أن  التكيف في العبور إلى أكثر نظم النقل استدامة،

  ؛اتكون التكاليف الحالية أكثر إنصاف
  .محاسبة التكاليف:  8المبدأ 

 ،يجب على صانعي قرارات وسائط النقل، التحرك بأسرع ما يمكن إلى تطبيق محاسبة التكاليف
األمرالذي يعكس حقيقة التكاليف االقتصادية، االجتماعية، والبيئية، من أجل ضمان دفع المستخدمين 

  .لحصة عادلة من التكاليف

  
  .ستراتيجية لمبادئ النقل المستدامالتوجهات اإل: المطلب الثالث

  : 1كل مبدأ من المبادئ السابقة له توجهات رئيسية تحقق االستدامة كما يلي

مع حماية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية  تقلل من الحاجة إلى السفر،: إدارة الطلب •
للوصول عن طريق تغيير شكل الحضر، وتشجيع التكنولوجيات الحديثة لالتصاالت 

  . وتطوير أكثر كفاءة للتعبئة والتغليف وغيرها،المواصالتو
تحسين إمكانية الوصول من خالل تنويع خيارات النقل، وإعطاء الناس : تنويع االختيارات •

  .المزيد من الخيارات بشأن كيفية احتياجاتهم للوصول
  :من خالل :التخطيط الحضري وتخطيط النقل •
من خالل االستخدام ( وتوفير المزيد من األراضي تركيز النمو الحضري والحد من التوسع، -

(  الهيكل الحضري وسياسات استخدام األراضي، هذا سيؤدي إلى خفض الطلب،)المختلط
  ؛)وخاصة بالنسبة لرحالت السيارات

إعطاء األولوية للوسائل األقل تلويثا للبيئة، وخفض تأثير الوسائط في تصميم أنظمة النقل  -
  ؛بغي االعتماد أكثر على توفير بدائل آمنة وجذابة عن السياراتوالمناطق الحضرية، وين

  ؛تعزيز وصيانة الصحة والسالمة ألنظمة النقل العام في المناطق الحضرية -
دمج وسائط النقل، سواء لنقل للركاب أو البضائع، بغية توفير سلعا أكثر، وتوفير خيارات  -

  ؛أقل تأثيرا مثل النقل العام
خية، األثرية، الموارد، والحد من التلوث الضوضائي، والنظر إلى حماية المواقع التاري -

  .الجماليات في تخطيط وتصميم وبناء شبكات النقل
  :من خالل  :عمليات صنع القرار •
تنسيق التخطيط والتطوير في قطاع النقل لضمان  أصحاب المصلحة، وينبغي أن تكون  -

  ؛ة، والطاقة، واستخدام األراضيقرارات وسائل النقل متكاملة أيضا مع البيئة، والصح
جعل قرارات النقل شاملة، واطالع الجمهور على آثار وخيارات النقل، وتشجيعه على  -

  ؛ حتى تتسنى تلبية احتياجات المجتمعات المختلفة،المشاركة في صنع القرار
ة بدال من محاول توقع اآلثار البيئية أو االجتماعية لقرارات النقل والقرارات ذات الصلة، -

ألن القرارات غالبا ما ، التصدي لها بعد حدوثها، هذا سيؤدي إلى وفورات كبيرة في التكاليف
  ؛تنطوي على تكاليف، كاالستثمارات في البنية التحتية

  .والبيئية للقرارات النظر في التأثيرات المحلية والعالمية االقتصادية، االجتماعية، -

 
 .66 -65ص ص  .المرجع السابق ذكره -1
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  :ل من خال :الحد من النفايات لحماية البيئة  •
  ؛والمياه الجوفية) المياه العذبة والمالحة(تقليل انبعاثات النقل، وتصريف الملوثات السطحية  -
 الحد من توليد النفايات خالل كل مرحلة من مراحل دورة حياة وسائل النقل البري والسفن  -

  ؛وإعادة تدويرها واستخدامها والطائرات، والبنى التحتية،
لموارد المتجددة ال يتجاوز معدالت التجدد، واستخدام الموارد  التأكد من أن معدل استخدام ا -

  ؛المتجددة استخداما تاما، أي توسيع استخدامها
 التكفل بنظم إدارة الطوارئ المعمول بها، من أجل االستجابة لحوادث النقل واالنسكابات  -

  . وغيرها
  :من خالل  :استخدام األراضي •
لحضرية، من أجل الحد من تدمير وفقدان األراضي التأكيد على شكل اإلدماج في المناطق ا -

  ؛الزراعية، والترفيهية في جميع أنحاء المناطق الحضرية
التقليل من التأثير على الموائل الطبيعية، والحياة البرية والناس، حيث يتم تأييد تصميم وتشييد  -

يعة، وخطوط األنابيب وتشغيل نظم النقل بين المدن والبنى التحتية، بما في ذلك مثال الطرق السر
  .والسكك الحديدية

  :من خالل  :استخدام الطاقة  •
  ؛واالنبعاثات من خالل كفاءة إدارة الطلب تخفيض استهالك الوقود األحفوري، -
 .تشجيع استخدام الطاقة البديلة والمتجددة -
  :من خالل  :محاسبة التكاليف •
و الظاهرة، واتخاذ قرارات النقل وفقا تحديد وتعريف اإلعانات العامة لجميع وسائل النقل الخفية أ -

  ؛لذلك
إظهار التكاليف االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بما في ذلك التكاليف طويلة المدى لكل واسطة  -

  ؛نقل، أو لكل ممارسة متصلة بالنقل، وااللتزام بأسعار السوق بدقة شديدة
  ؛صاف ضمان دفع المستخدمين لحصص بجميع التكاليف، مع مراعاة اإلن -
  ؛البحوث واالبتكارات التكنولوجية -
 ،تشجيع البحث والتطوير في التكنولوجيات البديلة المبتكرة، التي تعمل على تحسين حماية البيئة -

  .ويجب التركيز على توفير مجموعة واسعة من خيارات النقل والمواصالت
 يمكن أن تستمد مـن      ومزايا العمالة التي    النظر في اإلمكانيات االقتصادية،    :خلق فرص العمل   •

  .إعادة هيكلة أنظمة النقل
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  .ال، أدوات، وآثار النقل المستدامأشك: المبحث الثالث

 يتبين انه يتضمن عدة أشكال قد يظهر ،من خالل التطرق لتعريف وتاريخ النقل المستدام
صول إلى تحقيق  من اجل الو، عليهاد هناك أدوات مختلفة يمكن االعتمالعليها، كما أن لهذه األشكا

والتي تندرج عنها آثارا عديدة، ولهذا ارتأينا أن يتضمن هذا  أهداف االستدامة في ميدان النقل،
  . أدوات، وآثار النقل المستدام المبحث ثالثة مطالب تشمل أشكال،

  
   .أشكال النقل المستدام: المطلب األول

ر الحاجة للتنقل، ومنها ما هو  منها ما هو قديم قدم ظهو،هناك عدة أشكال للنقل المستدام
 أو القضاء على المشاكل التي سببتها األشكال التقليدية للنقل، نذكر من بين هذه ،حديث جاء للتقليل

  :1األشكال
  ؛، وهو الشكل الرئيسي لتنقل الناس والحيوانات على األرضالمشي -
 وشكال من أشكال ،، حيث تستخدم الدراجات الهوائية كوسيلة من وسائل النقلجاتاركوب الدر -

 ؛الترفيه، والرياضة في الطرق والمسارات
 وهي أقل إضرارا بالبيئة من المركبات التقليدية، ويستخدم هذا المصطلح :المركبة الخضراء -

، ULEVS و LEVSفي أوربا مثل )  Euro 6- norm( معايير القواعد والعلى أي مركبة تتجاوز 
نبعاث الصفر، و غيرها من المركبات منخفضة وكذلك في كاليفورنيا المركبات ذات اال

 .اإلنبعاثات ، فكل مركبة خضراء تعتبر طريقا من طرق النقل المستدام
  

.أدوات النقل المستدام: المطلب الثاني
برنامجا يصب كل  ) (DG_TRENأطلقت المديرية العامة للنقل و الطاقة لالتحاد األوربي 

ر الرئيسية سيتم ذكرها في اآلتي، بعضها سيتم شرحها هنا اهتمامه حول النقل الحضري، والتدابي
   :2والبعض اآلخر تذكر فقط، ويتم شرحها في الفصل القادم 

:من بينها نذكر : الوقود النظيف-1الفرع 
وهو يشير إلى الزيوت النباتية أو الحيوانية، أي هو : Biodiesel 3وقود الديزل الحيوي  -1

ركات الديزل القياسية، ويمكن استخدامه وحده، أو خليطا يتكون من الدهون، يستخدم في مح
   .Petro  dieselمع 

االعتماد على الطاقات المتجددة في محركات المركبات، إما بمفردها أو عن : الطاقة المتجددة -2
 .طريق المزج، مثل االعتماد على الطاقة الشمسية، أو الرياح، أو المياه 

 وهـو خلـيط مـن غـازات     ى الغاز النفطـي الـسائل  يسم: LPG 4 غاز البترول المسال -3
 فيه غاز البروبان، وغاز البيوتان،      ،، مستخدمة كوقود في أجهزة التدفئة والمركبات      هيدروكربونية

 النفـاذة   ليثـانو اإل وتضاف إليـه مـادة       ،ن  بيوتا  %40 بروبان و  %60وهناك مزيج منهما بنسبة     
 أو يستخلص   ، يصنع من تكرير النفط الخام     ،589ENلقياس األوروبي   لالكتشاف الترسبات ويخضع    

 .أو النفط عند خروجه من باطن األرض من مجرى الغاز

 
   .2010-03-29بتاريخ  .  7-6ص ص . مرجع سبق ذكره. ويكيبيديا -1
  .08ص . نفس المرجع -2

‐ www. en. wikipedia. org /  wiki / biodiesel. date 04‐07‐2010 . 3      
4  - ar.wikipedia /wiki/liquid petroleum Gas.  date 04‐07‐2010 . 
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، الديزل أو البروبان البنزين، وهو وقود احفوري بدل :CNG 1 الغاز الطبيعي المضغوط -4
بالرغم من احتراقه ال تنتج عنه غازات دفيئة، وهو أكثر أمانا من معظم أنواع الوقود األخرى في 
لها حالة حدوث تسرب، يستخدم في السيارات التقليدية ذات محرك االحتراق الداخلي، التي تم تحوي

يد في منطقة أسيا ، يستخدم على نحو متزا)، الغاز الطبيعي المضغوط البنزين( إلى ثنائية الوقود 
  .، أمريكا بسبب ارتفاع األسعار البنزينوالمحيط الهادئ، أمريكا الالتينية، أوروبا

هي طرق لنقل األشخاص والبضائع باستخدام القوة : طرق النقل التي تعمل بالطاقة البشرية -5
 النموذج المثالي العضلية لإلنسان، وقد وجدت منذ األزل كالمشي الجري والسباحة، وهي تمثل

  .للنقل المستدام
حيوانات مثل انية كركوب التستخدم الطاقة الحيو:  طرق النقل باستخدام الطاقة الحيوانية-6

  .نات في دفع بعض الوسائل كالعربات، الجمل، أو استخدام الحيواالحصان
  :تشمل : )الخضراء ( ة التحتية المستدامة   البني-2الفرع

  هي قطع من األرض تستخدم غالبا للترفيه وللمشاة والـدراجات الهوائيـة،              :الطرق الخضراء  -1
كك الحديدية الخفيفة، حيث يعتمد على استخدام الغطاء        وفي بعض األحيان لوسائل النقل كالترام والس      

  .Greenway 2النباتي والحدائق 
 ،نوع من الطرق الخضراء تكون على حافة مجرى مائي        : 3foreshoreway المسالك المستدامة  -2

  . Oceanwayو Rierwalls األنواع الشائعة منها تشمل
ضائع، بواسطة مركبات بعجـالت، مـصممة       يتم بها نقل الركاب والب     :  طرق السكك الحديدية   -3

  .ة السكة الحديدية على قضبان حديدخصيصا إلدار
 مصطلح يشيرإلى طريق أو مسار      Cycle: 4 المرافق المنفصلة للدراجات والطرق والمسارات       -4

لراكبي الدراجات فقط، حيث يتم فتح طرق وممرات حصرا على وسائط النقل غير اآللية، لتجنـب                
طدامات مع المركبات اآللية، ويتم فيها توفير مركبات للصيانة مثل جمع الحـصى             الحوادث واإلص 

والزجاج، وقد اهتمت بها الدول المتقدمة منذ القديم، حيث تنفق أمواال باهظة من اجـل تـصميمها                 
 بليون غيلـدر،  1.5 حوالي 1990 و1980، مثال انفقت هولندا مابين وانشاء البنى التحتية الخاصة بها  

جل البنى التحتية لركوب الدراجات، وقد ذكر المراقبـون فـي           ا مليون دوالر من     945أ  .م.ووفي ال 
أ أن توفير مرافق منفصلة للدراجات يبدو أحد مفاتيح تحقيق مستويات عاليـة مـن ركـوب                 .م.الو

الدراجات، خاصة في هولندا والدانمرك وألمانيا، فتتحقق سالمة ركوب الـدراجات وزيـادة عـدد               
 وتوسـيع نطـاق     ، والبيئة التشريعية  ، والكثافة السكانية  ،ن التفاعل بين التخطيط المكاني    الراكبين م 

دول أوربا الشمالية تمثل نسبة كبيرة من ركـوب الـدراجات           .  سياسات إدارة النقل   /حركة المرور   
الدانمرك كان لـه نظـام وطنـي لطـرق           :، مثال ي والترفيهي التي تمثل جزءا من النشاط السياح     

  .لوطنية بين المدن، ونفذت في اآلونة األخيرة المملكة المتحدة دورة الشبكة ا1993 منذ جاتاالدر
على مجموعة متنوعة من نظـم النقـل العـام          يدل  وهو مصطلح   : BRT5 حافلة النقل السريع     -5

لحافالت العادية، وذلك يتحقق    ل لتوفير سرعة وكفاءة أكثر من الخدمة على الخط          ،باستخدام الحافالت 

 
1- ar.wikipedia /wiki/compressed natural gas. Date 04‐07‐2010 . 
2  - ar.wikipedia /wiki / greenway (landscape). Date 04‐07‐2010 . 
3  - ar.wikipedia /wiki / foreshoreway. Date 04‐07‐2010 . 
4  -  en.wikipedia.org/w/ index.php?title Segregated‐ cycle facilities:&olid:356338620 .Date 4‐07‐2010 . 
5 - en.wikipedia.org/w/ bus rapid transit .Date 04‐07‐2010 . 
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ا بإدخال تحسينات على البنية التحتية القائمة وعلى الجدولة وعلى المركبات، يستخدم أساسا في              غالب
  .Busardأمريكا الشمالية أوربا وأستراليا ويسمى كذلك 

  :لوصول والتنفيذ ويشمل اأي إدارة : تنفيذ/ إدارة :  القيود المفروضة على الوصول-3 الفرع
 1 اتشوارع حية ومناطق محددة للسيار -1  Living Street  : حيث تصمم لتكون مساحة مشتركة

بين المارة ولعب األطفال والدراجات الهوائية، والسيارات ذات السرعة المنخفضة، تـستخدم فـي              
  .لكة المتحدة وفي هولنداالمم
ويكون على واحد أو كال جانبي الطريق ولكن مع قيود، وتصميم المواقف في             :  إدارة المواقف  -2

 ويكون الوقوف فيها لفتـرات      ،مباني، لتسهيل الذهاب واإلياب لسكان المباني ومستخدميها      مناطق ال 
  .وجيزة

ركبـات   وقد تستخدم كـذلك للم     ،هي مناطق من المدينة مخصصة فقط للمشاة       :  مناطق للمشاة   -3
  .التي تعمل بالطاقة البشرية

من حركة مرور الـسيارات     أي إبطاء أو الحد     : 2) والحد من السرعة  (   تهدئة حركة المرور      -4
لتحسين سالمة المشاة والدراجات الهوائية وتحسين البيئة للسكان، وتستخدم هنا اسـتراتيجيات مـن              
طرف المهندسين ومخططي المدن، وتستخدم هذه التدابير المشتركة في استراليا وأوربـا خاصـة               

  . وتستخدم بصورة أقل في أمريكا الشمالية ،الشمالية
  :شملت: يجيات التسعير المتكاملة استرات-4الفرع 

، وهو نظام من تحميل مستخدمي شـبكة الطـرق فـي            أو رسوم االزدحام   :3 تسعير االزدحام    -1
، رسوم المرافق العامـة     ها، رسوم المرور على الطرق    تة للحد من االختناقات من أمثل     فترات الذرو 

 .على النقلعتبر متغير ينظم الطلب والنقل العام، بحيث هذه اإلستراتيجية ت
 كالحافالت ،تسمح للشخص أن يتنقل بين عدة وسائط للنقل بتذكرة واحدة :4 التذاكر المتكاملة -2

والقطارات ومترو األنفاق والمعابر وما إلى ذلك، وذلك من أجل تشجيع استخدام النقل العام من 
 يتحقق التكامل من خالل تبسيط التبادل بين الوسائط، وزيادة كفاءة الخدمات، وفي معظم الحاالت

  .كر اإللكترونية كالبطاقات الذكيةخالل التذا
  .البطاقة الذكية -3
من خالل آالت مستخدمة لتنظيم وقوف السيارات في : Pay And Display 5 تسعير المواقف -4

المناطق الحضرية، أو في مواقف السيارات، بحيث يشتري الزبون تذكرة من الجهاز ويعرضها 
دة أو الزجاج األمامي أو نافذة الركاب، وقد عرضت الو م أ أول جيل من آالت على لوحة القيا

ثم تطورت وأصبحت رائدة في مجاالت آالت   Park-UR-Selfالعرض في سان فرانسيسكو وتسمى 
  . الدوليةVenterالدفع في الو م أ، واآلن أصبحت 

  
  
  

 
1 ‐ en.wikipedia.org/w/ Living Street . Date 04‐07‐2010 . 
2 - en.wikipedia.org/w/ traffic calming . Date 04‐07‐2010. 
3‐ en.wikipedia.org/w/congesthon pricing . Date 27‐04‐2010 
4 - en.wikipedia.org/w/Integrated techeting .Date 27‐04‐2010 
5‐ en.wikipedia.org/w/Pay And Display . Date 27‐04‐2010 
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  :يشمل:  النقل الجماعي للركاب-5الفرع 
 وهي حافالت تستخدم لمسافات قصيرة ألغراض النقل العـام،  :Transit bus 1 حافالت العبور -1

 بالمقارنة مـع غيرهـا مـن        ، لظروف التشغيل  ةوقد ظهرت مع تطور التكنولوجيات، مالمح محدد      
  .القطاع الخاص، أو استخدام النقل العام للحافالت

 مثال معظم المطـارات     ،حيث ينطوي على أكثر من واسطة لنقل الركاب       :  النقل متعدد الوسائط   -2
 والحافالت، كذلك نظم الحافالت التي تخدم       ، والسكك الحديدية  ،لديها مرافق واسعة لمواقف السيارات    

لحد من االعتماد على السيارات وتشجيع اسـتخدام النقـل          ل ومحطات مترو األنفاق، وذلك      ،القطار
  .العام
وف السيارات الذي يشجع الراغبين تحفيز وق:  Park And Ride  2: مرافق ومواقف السيارات -3

ي المواقف، والتنقل بالحافلة أو الـسكك       ففي السفر إلى مراكز المدن على ترك سياراتهم الشخصية          
  .الحديدية السريعة أو الخفيفة أو السيارات المشتركة

 هو نموذج متقـدم   : DRT 3لنقل أو االستجابة للطلب على النقل العابر        ا  على   االستجابة للطلب   -4
 الذي يتميز بالمرونة في الجدول الزمنـي، لتوجيـه المركبـات الـصغيرة              ،يركز على النقل العام   

 توفر خدمة النقل العام فـي المنـاطق الريفيـة، أو            DRTوالمتوسطة العاملة المشتركة، هذه النظم      
  .ق منخفضة الطلب على نقل الركابالمناط

5 - :4  Para  transît  بأكثر مرونة، والتي ال تتبع مسارات ثابتـة أو  هو طريقة بديلة لنقل الركاب
  .م حافالت صغيرة أو سيارات األجرةجداول محددة، وعادة ما تستخد

 يـستخدمها النقـل     ،هي وحدات للشرطة أو وكاالت متخصصة      :5 األمن وشرطة المرور العابر    -6
ائل النقـل   ، خط حافالت، وغيرها من وس     الحديديةالمشترك، ويمكن أن تكون منطقة عبور للسكك        

  . العام
   .ويشمل المواصالت العمومية كالقطارات الحافالت الطائرات وسيارات األجرة:   النقل العام-7
  .ت خدمات الحافال-8
  . السكك الحديدية -9
  .البطاقات التكاملية -10
  . التسويق-11
  . جودة الخدمة-12

  :يشمل:  معلومات الرحالت- 6الفرع
 هي قوائم تبين وصول ومغادرة وسـائل النقـل العـام،          : النقل العام داول الزمنية لوسائل     الج -1

 .، أو على بطاقات صغيرةي أشكال مختلفة من الكتب الشاملةتنتشر هذه الجداول ف
2- Ajourney  Planer 6:  هي وكالة متخصصة في البحث اإللكتروني المستخدم، إليجاد أفـضل 

  .ن نقطتين من طرف بعض وسائل النقلرحلة بي
 

1‐ en.wikipedia.org/w/Transit bus . Date   04‐07‐2010.  
2‐ en.wikipedia.org/w/ Park And Ride . Date 04‐07‐2010 . 
3 - en.wikipedia.org/w/ DRT   . date 04‐07‐2010 . 
4 - en.wikipedia.org/w/ Paratransit . date 04‐07‐2010 . 
5‐ en.wikipedia.org/w/transit police . date 4‐07‐2010 . 
6‐ en.wikipedia.org/w/ Ajourney Planner . date 04‐07‐2010 . 
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  :تشمل : تدابير مرنـة- 7فرع ال
  .النقل المدرسي/ المدرسة / الطفل  -
  .الدراجات -
  . تخطيط استراتيجي متكامل/ السياسات المتكاملة  -
  .خدمات النقل متعدد الوسائط -
  .مركز التنقل -
  ).األحداث( إدارة التنقل  -
  ).المناطق السكنية ( إدارة التنقل  -
  .إدارة التنقل للشركات و المنظمات -
  . تسويق التنقلالوعي و -
  . األشخاص مع الحد من التنقالت أو تقليلها -
  .مواطن مشارك/ مستخدم -
 . المشي -

  : من بينها : اعتماد مركبات نظيفة- 8الفرع 
السيارات الكهربائية هي السيارة التـي تعمـل باسـتخدام الطاقـة            : 1 المركبة الكهربائية  - 1

، واحد هذه التطبيقات يتم باستبدال المحـرك        الكهربائية، وهناك العديد من التطبيقات لتصميمها     
األصلي للسيارة بمحرك كهربائي، وهي أسهل الطرق للتحول من البترول إلى الكهربـاء، مـع         
المحافظة على المكونات األخرى للسيارة، ويتم تزويد المحرك بالطاقة الالزمـة عـن طريـق               

ية عن المركبة الكهربائيـة بأنهـا       بطاريات تخزين التيار الكهربائي، وتختلف السيارة الكهربائ      
سيارات خاصة لألشخاص، أما المركبة الكهربائية فهي لالستخدام الصناعي أو  نقل األشخاص             

  .في إطار النقل العام
وتعتمد تصميمات السيارة الكهربائية على محرك يعمل بالكهرباء، ونظام تحكـم كهربـائي               

لى خفض وزنها، وجعل سـعرها فـي متنـاول          وبطارية قوية يمكن إعادة شحنها مع المحافظة ع       
المشتري، وتعتبر السيارة الكهربائية أنسب من سيارات محرك االحتـراق الـداخلي مـن ناحيـة                

ويكاد ينحصر التطور لغاية عام      .المحافظة على البيئة،  حيث ال ينتج عنها مخلفات ضارة بالبيئة            
قصيرة المدى، حيث تحتاج إلى بطاريات       بالنسبة للسيارات الكهربائية على سيارات صغيرة        2009

 مركم من نوع بطاريـات ليثيـوم أيـون،    6000ثقيلة وباهظة الثمن، إذ تحتاج بطاريتها قدرة نحو      
والتي تستخدم في الهاتف المحمول، وتحاول مصانع إنتاج الـسيارات ابتكـار بطاريـات جديـدة                

الوة على ذلك نجد أن مدى تلـك         دوالر، ع  20000للسيارات، يكون ثمن البطارية وحدها أقل من        
كيلومتر، ولكن العمل يسير بنشاط في عدد كبير من مـصانع           200السيارات التجريبية ال زال تحت      

السيارات المرموقة، وبتشجيع ودعم مالي من الحكومات في العالم لتطوير البطاريات التي تعمـل              
خالل االختبار في إعـادة شـحنها        ما نجح    ت، من تلك البطاريا   li‐tecعلى أساس بطارية الليثيوم     

 300000 لمسافة كليـة مقـدارها       – من حيث المبدأ     – دورة، أي أن البطارية صالحة للعمل        3000
 كيلـومتر بـشحنة واحـدة       200كيلومتر، والصعوبة الحالية هي صعوبة زيادة مدى السيارة فوق          

 ساعات، ال تتحـرك     8و  للبطارية، وخفض زمن إعادة الشحن، إذ يستغرق شحن البطارية حاليا نح          
  .خاللها السيارة

 
1 - www.en. wikipedia. org /  windex.php? title = Electric car & oldid = 358212203. The date 07‐04‐2010       
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       ومن جهة أخرى، فإن إعادة شحن السيارة بالكهرباء المولدة بالفحم والبترول لن توفر على               
 كيلوواط ساعي من الكهرباء في محطة توليد        20البيئة تراكم ثاني أكسيد الكربون، وذلك بأن إنتاج         

سيره السيارة، لذلك فمن مصلحة البيئة أن يكـون          لكل كيلومتر ت   CO2 غرام من    120كهرباء تنتج   
     . أي بالطاقة المستدامة أو بالطاقة النوويةCO2إنتاج الكهرباء بطريقة خالية من توليد 

سار تطور سيارة االحتراق الداخلي التي تعمـل         فقد 1تطور السيارة الكهربائية   وفيما يخص          
لقرن الماضي، تخلف تطور السيارة الكهربائية، وقد غير        بالبنزين أو الديزل على قدم وساق خالل ا       

ذلك اختراع الترانزيستور خالل األربعينيات من القرن العشرين، حيث بدأت إحدى الشركات عـام              
 في إنتاج أول سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، وباستخدام الترانزيستور استطاعت إنتاج سيارة             1947

 .Henney kilowattسميت هيني كيلوات 
ورغم نجاح عمال تلك السيارة الكهربائية، فقد أتضح أن سعرها عاليـا بالمقارنـة بـسعر                  

 1971 جويليـة  3 لعدم اإلقبال عليها، وبعد فترة فـي     1961وانتهى إنتاجها عام    . السيارات التقليدية 
قمـر،   استحوذت عربة تعمل بالكهرباء على اسم أول سيارة كهربائية يقودها اإلنسان على سطح ال             

وقـد  . 15 من ضمن البعثة الفضائية إلى القمر مـع أبولـو   Lunar roverفقد كانت العربة القمرية 
أنتجت شركة بوينج هذه السيارة ليستعملها رواد الفضاء على القمـر، وكانـت مـزودة بأربعـة                 

ـ               ن محركات تعمل بالتيار المستمر، ومتصل كل منها بعجلة من العجالت األربع للسيارة، وزوجا م
  .  فولط36 زنك وهيدروكسيد البوتاسيوم، يبلغ جهد كل منها الكهربائي -بطاريات فضة

، بدأ االهتمام ثانية بالـسيارة      1973بعد الغياب عن السوق، وحدوث أزمة البترول العالمية         
 ليس فقط من أجل خفض االعتماد على البترول المستورد من دول الشرق األوسط، بل               ،الكهربائية

هة ضرورة المحافظة على البيئة، وأصدرت كاليفورنيـا قـوانين إلجبـار شـركات              أيضا من ج  
 من مجموع السيارات في تلك الوالية       %10السيارات على إنتاج سيارات مالئمة للبيئة، بحيث تشكل       

منها ضـعف أو    ث، إال أن السيارات الكهربائية المنتجة كانت مرتفعة السعر، فكان           2003حتى عام   
 السيارات المعتادة، ولم تنجح السيارة الكهربائية على جلب المشتري، مما عمل            ثالثة أضعاف ثمن  

على نبذ صناع السيارات لصناعة السيارات الكهربائية، وااللتفات فقط إلى تطوير محركات البنزين             
  . لتقليل العادم

 210، واستطاعت السير بـسرعات تبلـغ        2000      صنعت بعض السيارات االختيارية بعد عام       
 ولكنها تجريبية، وال يقبل الناس على       ، كيلومتر 400ساعة، وأخرى تستطيع السير مسافة      / كيلومتر

شرائها كثيرا، نظراً الرتفاع أسعارها وثقل بطاريتها، كما أن إعادة شحن مـركم تلـك الـسيارة                 
  . ساعات8يستغرق 
ـ              ورة بعـد عـام     وقد بدأت بعض شركات السيارات العالمية في إنتاج سيارة كهربائية متط
، وعرضها للبيع، إال أن بطاريتها الزالت ثقيلة مرتفعة السعر، ويمكن القول أن قدرة بطارية               2005

 بطارية من النوع الذي يستخدم فـي        6000 أيون تعادل حوالي     –السيارة الكهربائية من نوع ليثيوم      
 فـي الـوم أ و اليابـان          تعتني كثير من الحكومات    .المحمول، لهذا فالبطارية نفسها مرتفعة الثمن     

وألمانيا بتشجيع شركاتها الوطنية للسيارات على تطوير مراكم للسيارة الكهربائية بقـصد خفـض              
أسعارها، وتدعم الحكومات مصانع السيارات والمعاهد العلمية بمليارات الدوالرات لتشجيعها على           

  .تكثيف الجهود في هذا السبيل

 
  .  نفس المرجع السابق ذكره- 1



  
 

46  
 

 مليـار دوالر لتحـسين مـراكم        2رات األمريكيـة بنحـو    صناعة السيا  شركاتأ  حيث تدعم الو م     
 مليار اورو، لتحسين مراكم السيارات، وإنتـاج        5السيارات، وألمانيا تدعم شركات السيارات بنحو       

سيارات أكثر مالئمة للبيئة وخفض كميات العوادم الضارة، وغرض برنامج التطوير الموضوع سنة             
ة في ألمانيا، وأن تنتشر تلك السيارات في ألمانيا بحجم           هو تطوير صناعة السيارات الكهربائي     2009

الصين لها مشروع كبير في هذا المضمار، فقـد         . 2020مليون سيارة من هذا النوع إلى غاية عام         
فاتتها صناعة السيارات المعتادة لمدة تبلغ نحو القرن من الزمن، بالمقارنة بالعالم الغربي واليابـان،               

 ، اختصار هذا الوقت والدخول مباشرة في مجال إنتاج الـسيارة الكهربائيـة      إال أنها تعمل اآلن على    
وتطوير البطاريات الكهربائية التي يمكن إعادة شحنها، وقد توصلت بالفعل إلى ذلـك فـي مجـال                 
مراكم المحمول التي تعمل بالليثيوم أيون، وتبذل الجهد أيضا في مجال البطارية الكهربائية منخفضة              

 . السعر
 في إنتاج سـيارة كهربائيـة لالسـتعمال الشخـصي،           2010   وستبدأ الصين ابتداء من عام           

باالشتراك مع إحدى شركات السيارات األمريكية، وعرضها في السوق األمريكي، وتعمل الـصين             
على األخذ بالتكنولوجيا المتطورة وتطويعها لالستخدام داخل البالد، حيث تتميز الصين بانخفـاض             

كبيرة، يضاف إلى ذلك الـسوق الـداخلي الكبيـر،    ال العاملة، وقدرتها في السوق العالمي أجور اليد 
 مليون نسمة يحتاجون إلى مئات من السيارات،  ومئات الماليين من            1300فالصينيون ويبلغ عددهم    

الصنيين تطمع في الحصول على سيارة، حيث يرتفع المستوى المعيشي في الصين ارتفاعا سـنويا               
وأصبح شراء سيارة في متناول نسبة كبيرة من الشعب، وتحاول الصين أن تكون رائدة فـي               كبيرا،  

 أيضا من أجل خفض استهالك منتجات النفط، وتخفيض         ،مجال السيارة الكهربائية لبيعها في الداخل     
اعتمادها على إستيراد النفط من الخارج، وكذلك تخفيض وطأة التطور الصناعي السريع على مـا               

  . ضاراان كميات ضخمة من النفايات تطرد إلى الجو، وتؤثر على البيئة تأثيريسببه م
وبدأت اليابان منذ عشر سنوات باالهتمام بإنتاج السيارات الهجينة، وهي سيارات تـستخدم                     

  .بعد فراغ البطارية تعمل بالبنزين كيلومتر، و200بطاريات إلى مسافة نحو 
 فمـن المتوقـع     ، العالمية لصناعة السيارات   اتأفصحت عنه الشرك  طبقا لما     :2015 إلى   2010من  

أي دي  : كاألتي طبقا لمجلـة   وتكون موزعة   . 2015 مليون سيارة كهربائية في عام       1,3إنتاج نحو   
  .أي أسي

 .  نيسان–منها رينو  56% -
 . جي إم19% -
  ميتسوبيشي 8% -
 . دايملر3% -
 .  منتجين آخرين9% -

   .MiEV – Iرود سترو ميتسوبيشي تسال. 2009 و2008في السوق عام 
نيـسان ليـف، بيجوأيـون       ،فيـسكركارما، Zero -Cشيفروليه فولـت، وسـتروين       :2010 وتأتي

  .111وبريوس
  .أوبل أمبيرا، ورينوتويستي ورينوبلوينس ورينوكانجو: 2011عام 
  .EV -11 وتيوتا ن وسمارت إي دي، ورينوزوي،أودي: 2012عام 
  .UP- eفولكس واجن : 1913عام 
  .Cell – Eمرسيدس  :1914عام 
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  Cell=BMW Megacity vehicleمرسيدس  : 2015عام 
  . يبين صورا لبعض السيارات الكهربائية)02(الملحق رقم و
هي السيارة التي تستخدم الهيدرجين كوقود لتشغيلها، حيث تتنافس عدة          : 1 المركبة الهيدروجينية  -2

ون الشركة األولى التي يكون لها الـسبق فـي هـذا             لتك ،لسيارات لتنزيلها للسوق  لشركات منتجة   
 باإلعالن عن طرحها لنموذجها األول لسيارة تعمل بـالوقود وعلـى    BMWقامت شركةو. التنافس

-proto    وتقول الشركة أن السيارة ليست سيارة تجربية         ). 2007 مارس (الهيدروجين السائل في    
type     هـذه الـسيارة بإمكانيـة وصـولها لـسرعة          المقياس الصناعي، تتـصف     ب بل سيارة ستنتج
 كيلومتر بتعبئة واحدة لخـزان      300كيلومتر في الساعة خالل ستة ثواني، ويمكنها قطع مسافة          100
 .الوقود

السيارة األولى ستكون هجينة حيث أنها تعمل بمحرك يمكنه استخدام الوقود االعتيادي عند                     
 : وتشملجين، والحاجة بعد نفاذ خزان وقود الهيدر

  ؛جين السائلو كيلوغرامات من الهيدر8خزان الوقود يستوعب  -
 ؛ لتر74خزان البنزين سعة تبلغ  -
 ؛صمام الضغط -
 .جين السائلوجهاز االحتراق الداخلي الذي يشتغل بالبنزين أو الهيدر -

جين الحافالت والقطارات والدراجات والقوارب والقنـوات،        ويمكن أن تعمل بالهيدر   : المركبــات
راجات البضائع، وعربات الغولف والدراجات النارية والكراسي المتحركة والـسفن والطـائرات            ود

جين إلطالق مكـوك    و يستخدم الهيدر  NASAوالغواصات، وكذلك الصواريخ، في أشكال مختلفة، ف        
إلى الفضاء، بل هناك نموذج سيارة تمشي بالطاقة الشمسية، وذلك باستخدام الوقود لتخزين الطاقـة               

. جين وأوكسجين ، ويمكن إعادة تحويلها إلى مياه لإلفراج عن الطاقة الشمسية             وكل غازهيدر في ش 
             مـيالً فـي الـساعة أي       476286جين إلـى حـوالي      و لسيارة تعمل بالهيدر   ةتصل السرعة القياسي  

 ‐ flying" "  الـذي حقـق    ohio state university 's Bullet 2والتي وضعتها ) سا/ كلم 461038( 

mile" في ) سا / كلم 628456(  ميل في الساعة 280007 سرعةBonneville Salte Flats  فـي أوت 
جين تـصل سـرعتها إلـى       و إلنتاج سيارات على غرار السجل الحالي لسيارة بطاقة الهيدر         ،2008
 خليـة   999 التي أنشأت كنموذج فوردفيوجن هيدروجين       ،)سا/ كلم   33338(  ميالً في الساعة     2072

 ،2007  فـي أوت  ultah والية  Bonnevelle Salt Flats في   Wendoverوقود كسيارات سباق في 
كسجين المضغوط لزيادة القوة، وقد أنشأت شركة هوندا أيضا مفهـوم     واستعملت خزانا كبيرا من األ    

  .، الذي يسمح بالتسجيل إذا ما وضعت في عملية اإلنتاجFC Sportيدعي 
 وقد بـدأت    ،جينون الشركات تبحث حاليا في جدوى بناء سيارات الهيدر        العديد م : السيـــارات

معظم شركات صناعة السيارات في تطويرها، حيث تشير الخطوة الرئيسية التالية في خطة شـركة               
 Renaultفورد للسيارات لزيادة حجم المركبات الكهربائية، وتطوير السيارات الهيدروجنية، وكذلك 

– Nissanالغاء جهود البحث والتطوير للسيارات الهيدروجينيـة  2009ت في عام   الفرنسية أعلن  .
 Fritz  أشار الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز 2009في اكتوبرو Henderson  إلى أن جنـرال

. شاء سيارات الهيدروجين باهظـة جـدا      جين، ألن تكاليف إن   وموتورز قد خفضت برنامجها للهيدر    
حـوالي  بتقـدر  ) فولط( حيث أن تكاليف السيارة الكهربائية      : عن التسويق ال تزال بعيدة    :  أنها وقال

 
1‐www.en.wikipedia.org/w/index.php? Title=Hydrogen  vehicle§oldid=357136851. date 26‐04‐2010 . 
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الهيدروجين تتوفر حاليا   ، ومعظم سيارات    $400000جين تقدر بحوالي    و بينما سيارة الهيدر   ،40000$
ـ وصل عدد سـيارات اله    .  وليست جاهزة بعد لالستخدام العام     ،فقط في نماذج التظاهرات      دروجيني

  .  معظمها في كاليفورنيا،2009 في أكتوبر200ي حوالالى في الو م أ 
 ومنذ ذلك الحين قدمت الجيل  FCX سميت 1999أنتجت هوندا مركبة خاليا الوقود عام          كما 

وقد كشفت شركة هونـدا  . the Greater los Angeles Auto لدى 2007 في عام  FCXclarityالثاني 
 في الو م ا، وأنتجت في       2008دد تسويقها في بداية جوان      ، وح FCXclarityنموذج اإلنتاج األول من       

  فقط في منطقة لوس أنجلس أين         ا  أصبحت متوفرة في الو م     FCXclarity .2008اليابان في نوفمبر    
 600 ب   Clarity سائقين استأجروا    10 هناك   2009 محطة هيدروجين، واعتبارا من جويلية       16تتوفر  

دا عن االنطالق في إنتاج أعدادا كبيـرة مـن الـسيارات            دوالر في الشهر، وصرحت سلطات هون     
 500 أعلنت شركة هيونداي عن عزمها علـى إنتـاج   2008، وفي عام 2020 بحلول  FCXبمفهوم 

، 2012 في  FC واالنطالق في إنتاج كميات كبيرة من المركباتFC من نوع 2010سيارة بحلول عام 
 بهدف  2009 خالل   FC خطط لبدء إنتاج سيارات       أعلنت عن  Daimler دايملر   2009وفي أوائل عام    

 جديدة لدى نيسان فـي      FC بدأ اختبار سيارة     2009، وفي عام    2013 – 2012 سيارة خالل    100000
  . اليابان

 عن تطوير أسطول من سيارات األجرة lotus cars أعلنت لوتس للسيارات 2010        في فيفري 
لندن عن أمله في ستة محطات للتعبئة تكون متاحة، وأن          الهيدروجنية في لندن، وصرح رئيس بلدية       

  . حافلة تعمل بالهيدروجين150، فضال عن 2012 سيارة أجرة ستكون عملية بحلول 50 -20حوالي 
حافالت خاليا الوقود، على العكس مـن الحـافالت         بيجري حاليا التقليل من االهتمام       :الحافــالت

  .  منتجي المركبات في مواقع مختلفةقبل العديد منارها من بالهيدروجينية التي يجري اخت
 مصادر طاقة لؤلؤة الهيدروجين  لشنغهاي، الصين، كشفوا النقاب عن دراجة :الـدراجات

  .2007الهيدروجين في معرض الصين الدولي التاسع بتكنولوجيا الغاز، والمعدات والتطبيقات في 
 ومركز الفضاء األلماني الستعمال ،lange aviationشركات مثل بوينغ و تهتم بها  :الطـائرات

 اختبرت بوينغ رحلة 2008الهيدروجين  في الطاقة للطائرات بالطيار وبدون طيار، في فيفري 
بطيار لطائرة صغيرة تعمل بطاقة الهيدروجين، وجرى أيضا اختبار طائرات الهيدروجين بدون 

 تايمز أن  بوينغ صرحت أن خاليا طيار، من أجل الحصول على طائرات ركاب كبيرة، وقد ذكرت
طاقة الهيدروجين تستخدم لقوة كبيرة لطائرات الركاب النفاثة، ولكن من غير المرجح أن تستعمل 

في أوربا تم اقتراح  و.وحدها بل يتم استخدام وحدات الطاقة االحتياطية للمساعدة على متن الطائرة
هيدروجين السائل ، لتحقيق سرعة عالية  باستخدام الخصائص الحرارية للA2 محركات رد الفعل
  .جدا ولمسافات طويلة
 رفع الشاحنة يغذى بالهيدروجين، حيث يدعم محرك االحتراق للرافعة :الرافعـات الشوكيـة

 Hice إنتاج أول شاحنة رافعة شوكية. الشوكية الصناعية المستخدمة لرفع ونقل المواد واألدوات

forklift truck على أساسthe linde X 39 diesel، 27 والتي عرضت في معرض في هانوفر في 
 يتم باستخدام الهيدروجين ، كيلو واط ديزل لمحرك االحتراق الداخلي43لتر، و2 يستخدم 2008ماي 

 لتر من الهيدروجين تحت 26كوقود مع استخدام ضاغط، والحقن المباشر، وخزان الهيدروجين بـ 
  .(Bar) بار350ضغط 
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 الصواريخ الهيدروجين ألنه يعطي أعلى فعالية لسرعة العادم، ويخفض الوزن  تستخدم:الصواريـخ
الصافي لألنواع األخرى من الوقود، وهي تؤدى بشكل جيد في المراحل العليا، رغم أنه لم يتم 

العيب . استخدامه في المراحل األقل أيضا، ويستخدم عادة جنبا إلى جنب مع تعزيز الوقود بكثافة 
روجين في هذا التطبيق هو أنه منخفض الكثافة والتبريد بشدة، مما يجعل خزانات الرئيسي للهيد

الهيدروجين ثقيلة نسبيا، مما يعوض إلى حد كبير الكثير من المزايا لهذا التطبيق، والميزة األساسية 
للهيدروجين هو أنه بالرغم من تغيير السرعة خالل المراحل تختلف عن استخدام وقود أكثر كثافة، 

بأن يكون الصاروخ وزنه عند االنطالق هو أقل، وخاصة عندما يستخدم في المراحل العليا يسمح و
  .عن حمولة معينة

 الهيدروجين الجزيئي الذي يستعمل كوقود للمركبات الهيدروجينية، يمكن الحصول عليه :اإلنتــاج
عن طريق عملية تحويل من خالل العديد من األساليب الحرارية، باستخدام الغاز الطبيعي والفحم 

الفحم إلى غاز، وغاز البترول المسال، والكتلة الحيوية، من خالل عملية تسمى 
 .، أو كمنتج النفايات الجرثومية أو البيولوجية ويدعى الهيدروجين الحيـويthermolysisاالحترار

 من الهيدروجين %85ويتم إنتاج الهيدروجين اليوم باستخدام موارد الطاقة األحفورية، حيث يستخدم 
  .المنتج إلزالة الكبريت من البنزين، كذلك قد ينتج من الماء بواسطة التحليل الكهربائي

اآلثار البيئية المترتبة على إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة األحفورية تشمل و        
إصالح الميثانول االنبعاثات للغازات الدفيئة، نتيجة لذلك من شأنه أن يؤدي أيضا في المحطة إلى 

إلى هيدروجين، ونتيجة لدراسات مقارنة اآلثار البيئية للهيدروجين وطرق الطاقة التقليدية للسيارات 
تبين انخفاضا في الغازات المسببة لالحتباس الحراري، حيث وفقا لوزارة الطاقة في الو م أ أن 

  .%60يئة بنسبة  يؤدي إلى خفض الغازات الدف،إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي
      ويتطلب استخدام الهيدروجين تغيير الصناعة والنقل على نطاق لم يسبق له مثيل في التاريخ، 

 من سكان الو م أ يعيشون بالقرب من منشأة لتوليد %70على سبيل المثال وفقا لجنرال موتورز، 
يعه يتطلب محطات الهيدروجين، وعلى الرغم من توفره على نطاق واسع ألغراض تجارية، فتوز

   بليون دوالر، وتصل إلى  20جديدة في الو م أ مكلفة، تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى 
بليون دوالر في اإلتحاد األوربي، وهناك تقديرات أخرى أن تكاليفه تصل إلى نصف ترليون  4.6

  .دوالر في الواليات المتحدة  وحدها، في كاليفورنيا
 سلسلة من محطات التزود ذع الهيدروجيني هو مبادرة من حاكم كاليفورنيا لتنفي      الطريق السري

بالهيدروجين على مستوى الوالية، وتستخدم هذه المحطات مركبات مثل المركبات التي تعمل بخاليا 
 179 في كاليفورنيا إنشاء 2007الوقود ومركبات احتراق الهيدروجين، وقد تم اعتبارا من جويلية 

 محطات إضافية يخطط لها كمراكز للتجميع في 10 محطة عملية، و25يا وقود وسيارة خال
  .كاليفورنيا، ومع ذلك كانت هناك ثالث محطات وقود هيدروجين أخرجت من الخدمة

        والية كارولينا الجنوبية لديها أيضا أعماال حول طرق الهيدروجين، يوجد حاليا محطتين 
يء في آيكن وكولومبيا، باإلضافة إلى توقع محطات إضافية في جميع للوقود الهيدروجيني، نفس الش

أنحاء والية كارولينا الجنوبية مثل تشارلستون، ميرتل بيتش، وغرينفيل، وفلورنسا، ومثلها محطة 
كيلوغرام في اليوم، مع وجود خطط مستقبلية لتطوير موقع اإلنتاج 120كولومبيا لديها قدرة حالية 

ليل الكهربائي، هناك تمويل واسع النطاق لبحوث خاليا وقود الهيدروجين والبنية الهيدروجيني بالتح
مليون دوالر 12.5التحتية في والية كارولينا الجنوبية، حيث تسلمت جامعة والية كارولينا الجنوبية 

  . من وزارة الطاقة لبرنامجها وقود المستقبل
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  .وجينيةالهيدر يظهر صور بعض المركبات ) 03 (  الملحق رقمو
السيارة الهجينة هي عربة تعتمد على أنواع مختلفة من المحركات، وتسير : 1 المركبة الهجينة- 3

 Hybridهو ترجمة لكلمة هيبريد" هجين"تعبير . بأنواع مختلفة من الوقود وتعتبر صديقة للبيئة
بريد على تشارك عدد المشتقة من الكلمة اليونانية هيبريدا، والتي تعني خليط، ويدل استعمال كلمة هي

  .من عناصر معينة في تشكيل عملية واحدة
 تتم فيه تقنيتين مختلفتين لتحقيق ،ويدل وصف هجين تقنيا على استخدام نظام تقني معين      

تعتمد السيارة الهجينة  على نظام حركي مؤلف من نوعين مختلفين لتخزين الطاقة . الهدف ذاته
رة يكون من الممكن استخدام كال المحركين بشكل متتابع متواز، ثم تحويلها، أثناء تشغيل السيا

 ،أو منفصل عن بعضهما، فيقوم مثال المحرك الكهربائي بقطع المسافات األولى على الطريق
نظرا لعدم إنتاجه للغازات الضارة بالبيئة، وعند نفاذ الطاقة الكهربائية يبدأ محرك االحتراق 

 وغالبا ما يتم استعمال محرك احتراق داخلي إلى ،الطريقالداخلي عمله المعهود لمواصلة 
وتستند الحركة إلى . جانب محركين كهربائيين اثنين يعمالن أيضا على توليد الطاقة الكهربائية

تحويل قسم من طاقة الحركة المولدة بواسطة محرك االحتراق إلى بطارية المحرك الكهربائي 
 ويمكن بعد ذلك استخدامها عند ،خزينها في البطاريةويتم ت) دينامو(بواسطة مولد كهربائي 

اللزوم كطاقة لتشغيل المحرك الكهربائي، الذي بإمكانه تولي دور المحرك العادي بشكل كلي 
  .في حالة السرعات المتوسطة

 ،تجري مصانع السيارات بحوثا للتخفيف من حجم وثقل البطاريات المستعملة حاليا        
ا من حمولة السيارة، كذلك تعمل على تطوير المحركات الكهربائية، بحيث حيث تأخذ قدرا كبير

ينخفض الصوت الصادر منها عند السرعات العالية، وبالنسبة للبطارية الكهربائية فهناك التفكير 
 جديدة تعمل بالهيدروجين لتوليد الطاقة الكهربائية، ومن افي االستعاضة عنها بواسطة تكنولوجي

الكهربائية التي تعمل بالهيدروجين أنها ال تنتج موادا ضارة بالبيئة أو سامة، وإنما مزايا الخاليا 
  .العادم فيها عبارة عن ماء

       خاصية الحفاظ على البيئة التي تطلق على هذا النوع من المحركات تنبع من أن هذه 
ربائي الذي ال ينتج  تقوم بتخزين الطاقة الفائضة الستخدامها عبر تشغيل المحرك الكه،التقنية

لكن يعترض بعض الخبراء على وصف هذا النظام بصديق البيئة نظرا لكمية . غازات سامة
الطاقة الكبيرة التي يحتاجها تصنيع البطارية المستعملة من جهة، ولوجود مواد سامة بكميات 

عملة حاليا كبيرة في تلك البطارية مع استحالة إعادة تصنيعها، خاصة أن عمر البطاريات المست
لذلك تقوم بعض مصانع السيارات بالعمل على تطوير خاليا كهربائية . ال يتجاوز الست سنوات

تعمل بغاز الهيدروجين لتقوم مقام البطاريات الكبيرة في السيارات، ونظرا ألن تلك الخاليا 
وجين مع تعمل على إنتاج التيار الكهربائي بواسطة اتحاد الهيدر) خاليا الوقود(الكهربائية 

  .األوكسجين فال ينتج عنها من نفاية سوى الماء
مليون  2           قامت مصانع السيارات وفي طليعتها مصانع السيارات اليابانية بانتاج نحو 

، وال تزال تلك التكنولوجيا بحاجة للتطوير، فأسعار 2009 حتى عام 1999سيارة معينة منذ عام 
الية، وتتسم تلك السيارات بثقل الوزن واستهالك جزءا كبيرا السيارات من ذلك النوع ال زالت ع

 
1‐ www. En.wikipedia.org/w/index.php?title =Hybrid‐vehicule & oldid : 357820369. Date 26‐04‐2010   
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من حمولة السيارة ببطارية كبيرة الحجم وثقيلة الوزن، وال يزال المجال واسعا لتطوير هذا 
  .النوع الجديد من السيارات

 830       أقصى مدى للسيارة الهجينة التي تسير بالبنزين والخاليا الكهربائية وصل لحوالي 

 وحوالي الربع بالمحرك الكهربائي الذي يعمل ،متر، تقطع نحو ثالثة أرباعها بالجازولينكيلو
  .بالخاليا الكهربائية والهيدروجين

 التي high capacity railcar،  (AGC)        في أوربـا مثاال نموذجيا للهجينة جديد هو 
محركات ديزل ( المحركات الكندية للخدمة في فرنسا، وهي ثنائيةBombardierأنشأتها شركة 

للسماح باستخدامها في  ،)فولط25000و1500(، ولها قدرات الجهد المزدوج )ومحركات كهربائية
  .العديد من أنظمة السكك الحديدية المختلفة

        في الصيـن أول مركبة هجينة من قاطرة صممت كنموذج تقييم، والتي تعاقد عليها 
 التي G12 قاطرة 2000 وعلى استعداد عينة عام 1999 في MATRAlمركز بحوث سكة الحديد

، وكانت مجهزة بأربع محركات للجر KW 200تم تحويلها إلى هجينة باستخدام مولدات الديزل
  .وبطاريات في غالف محركات الجر

       أما في اليابان أول نموذج عملي للقطار الهجين أي بمحرك مختلط لتخزين طاقة كبيرة 
ديد الطاقة، حيث يستخدم حزم بطارية من بطاريات الليثيوم أيون التي أنشئت والقدرة على تج

 .kiHa E200على السطح لتخزين الطاقة المستردة، مثل 
أمريكا الشمالية في الو م أ عرضت جنرال إلكتريك نموذج لمحرك السكك الحديدية في        

 في مجموعة كبيرة من نيكل كلوريد ، يقوم بتخزين الطاقة2007مع رؤية بيئية للتكنولوجيا سنة 
 داخل بطاريات اللتقاط وتخزين الطاقة، التي sodium Nickel chloride (Na‐Ni cle)الصوديوم

 تقلل %10تبدد عادة خالل ديناميكية الكبح أو انحدار المالحة الساحلية، يتوقعون أن أكثر من 
بليون دوالر للسنة في مجال البحث 2 وهي تنفق حاليا حوالي ،من استخدام الوقود بهذا النظام

  .الهجين
  و(GG)قاطرة ديزل كهربائية نموذجية تشمل          (GK) switchieng/yard engines بتبديل 

 الكندية، وهي تستخدم بطاريـات شـحن   Railpower technologiesمحركات أنشأت من طرف 
 2000HPإلـى 1000، و)(pba)بطاريـات   (lead acidذات عمر طويل والقابلة إلعادة الـشحن  

 ،محركات كهربائية كمصدر رئيسي إلعادة شحن البطاريات المستخدمة عند الحاجة بدون تبديد           
إلعادة شحن البطاريـات، وهنـاك      ) حصان160(وباستخدام تقنية نظيفة لحرق مولدات الديزل       

تخدم  لهذا النموذج من القاطرات، ومن حيث المبدأ ينبغي أن تـس           %85-60كسب للوقت بحوالي  
  .بسهولة ألن هذه المحركات تحتاج عادة للوزن الزائد ألغراض الجر

 المحطة TSI والعاملة مع شركة أنظمة Railpower technologies بريطانيا تعمل مع :الرافعـات
الطرفية في فانكوفر بكولومبيا، على اختبار هجين الديزل وحدة الطاقة الكهربائية مع تخزين 

، والتي عادة ما تستخدم لتحميل وتفريغ (RTG)في الرافعات العمالقةالبطارية الستخدامها 
حاويات الشحن على القطارات والشاحنات والسفن، الطاقة المستخدمة لرفع الحاويات يمكن 

 بحلول %70-50استعادتها جزئيا، ومن المتوقع تخفيض وقود الديزل وتخفيض االنبعاثات بنسبة 
Railpower2007 أنه بدأ تشغيله سنة  المهندسين الذي يتوقع.  
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، وشيفروليه هو سيارات الدفع الرباعي لعام GMC           كما أطلقت جنرال موتورز الهجين
 وغيرها من المركبات الثقيلة على ،، وبدأت تدخل حيز االستخدام نظم مختلفة للشاحنات2008

لهجين ال تزال عالية جدا، العقبات الرئيسية هي أن تكاليف النظام ا. الطريق السريع والحافالت
اتجاه تصاعدي من أجل خفض تكاليفه، لكن مع أسعار النفط يتوقع أن يتواصل هذا النظام في 

 كان الجيني األمريكي قد ،1985أما فيما يخص المركبات العسكرية والطرق الوعرة منذ عام 
  .اختبر همفي الهجين لالقتصاد في الوقود

 وهو ،سفن تبحر مع كل من صاري محمولة ومحركات بخاريةلسفن كانت الل        بالنسبة 
 ،شكل مبكر من المركبات الهجينة، وهناك مثال آخر وهو غواصة تعمل بالديزل والكهرباء

بطاريات الكهرباء تعمل عند الغوص، وبطاريات يمكن إعادة شحنها بواسطة محرك الديزل 
  .تعمل عندما تكون المركبة على السطح

ن الدفع الهجين وتشمل خطط سحب بالطائرات الورقية المصنعة من قبل        أحدث سف
شركات مثل سكاي سيلز، حيث يمكن أن تطير الطائرات الورقية وتقوم بالسحب على ارتفاعات 

  .أعلى من صواري السفن ولمدة أطول، والتي تعتمد على الرياح
 ستحول إلى NGS 737ز بوينغ  من طراdelta air linesوللطائـرات خطوط دلتا الجوية        

 على أسطولها wheeltug، عن طريق تركيب نظام الدفع األرضي 2010هجينة في أوائل عام
 الذي يدعم من التوربينات، وقوة المحرك تشن على APU، باستخدام NGS737من طراز بوينغ

جهاز الهبوط لحركة األرض، وستنشأ خطوط دلتا الجوية تكوين معين باالستغناء عن 
التي ) بيم( التي وقودها خلية لديها غشاء تبادل البروتون 800-737بوينغ.  المحركات الرئيسية

تحمل خاليا وقود بطارية ليثيوم أيون بالنظام الهجين بمحرك كهربائي، والذي يقترن إلى 
م لمرحلة األولى أثناء اإلقالع والصعود، ونظال ىالمروحة التقليدية، حيث خلية الوقود توفر القو

  . التحليقهخفيفة يوفر الجزء األكثر قوة الذي يتطلبالبطاريات ليثيوم أيون 
 وقد أجرت الصناعات الجوية الماس من النمسا تعديالت هيكلية للطائرات، حيث بنت             

 سوف تكون قادرة على رحلة بحرية بما يقرب ،)قدم 53.5 (متر 16.3طائرة شراعية بجناح عرضه 
وهناك نماذج أخرى للمركبات الهجينة . من خالل الوقود) عة ميال في السا62(ساعة /كلم100

  .باستخدام طرق أخرى غير الكهرباء
  .الذي يظهر صور بعض المركبات الهجينة ) 04( أنظر الملحق رقم

  
   .، وعقباتهآثار النقل المستدام: لب الثالثالمط

 استدامة قطاع النقل، ثم نذكر بإيجاز بعض إلى اآلثار المترتبة عن المطلب       سنتطرق في هذا
  .ي وجه استدامة هذا القطاع الحساسالعناصر التي تقف عقبة ف

 : آثار النقل المستدام-1الفرع 
  : 1أهداف االستدامة لها آثارا عديدة على تخطيط النقل

اسيا في  أي تغييرا أس،صنع قرارات قطاع النقل، فتخطيط النقل المستدام يتطلب تحوال نموذجيا -
طريقة تفكير الناس حول المشاكل وحلها، حيث يحتاج إلى تحليل شامل لآلثار، والنظر في 
التأثيرات غير المباشرة والتراكمية، والنظر في حلول إدارة الطلب ومشاركة الجمهور في صنع 

 
1‐ Sustainable transportation and TDM. pp9‐10 .  www.vtpi . org /tdm/ tdm 67. htm . date 26‐04‐2010. 
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فة القرارات الخاصة بوسائل النقل، وإعطاء األولوية لوسائل النقل ذات القيمة األعلى والتكل
  ؛األقل، على تلك ذات القيمة األقل، والتكلفة األعلى

ملكية السيارات، التي تفرض عددا من التكاليف االقتصادية واالجتماعية والبيئية، حيث يعود ذلك  -
 فالنقل المستدام يتطلب الحد من هذه ،إلى حدوث تشوهات في أسواق النقل واستخدام األراضي

ر توازنا لوسائل النقل، وإصالحات  السوق التي تعمل على التشوهات، والتشجيع على نظام أكث
تصحيح هذه التشوهات، التي تتسبب في اإلفراط في استخدام السيارات، وأنماط استخدام 

 وتحقيق أيضا في الوقت نفسه أهدافا اجتماعية ،األراضي، يمكن أن تزيد من التنمية االقتصادية
 ؛وبيئية

دالة هي الهدف األساسي للتنمية المستدامة، فالتخطيط للنقل العدالة في قطاع النقل، حيث الع -
  . المستدام يتطلب تحليال واسعا واضحا للعدالة

الطرق، مواقف السيارات، ( م مرافق النقل يتصميم المرافق والعمليات، االستدامة  تتطلب تصم -
ة، لدعم وتعمل على تشجيع استخدام الوسائط المستدام) شبكات النقل، المطارات، وغيرها

، من أجل كفاءة )كالحفاظ على المساحات الخضراء( األهداف طويلة األجل الستخدام األراضي 
 ؛استخدام الموارد وتقليل النفايات

ضي، استخدام األراضي، حيث يمكن أن تتأثر أنماط النقل بشكل كبير بأنماط استخدام األرا -
 قدرات المواقف، تصميم مواقع ، أنماط الشوارع الهرمية،خصوصا التطوير منخفض الكثافة

 مما يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من المسافات ؛تميل إلى زيادة االعتماد على السيارات
   ؛الطويلة، وانخفاض نوعية بدائل السفر

ميل إلى أن يكون ذا أهمية خاصة في المناطق الناميـة           يالمناطق النامية، تخطيط النقل المستدام       -
فاستدامة التخطيط   .يد االعتماد على وسائط نقل بديلة     دها محدودة، وتز  منخفضة الدخل، ألن موار   

تميل لصالح وسائط النقل المتعدد والنمو الذكية، من أجل تجنب اإلفراط في التبعية للـسيارات،               
  .  السيما في المناطق النامية اقتصاديا

  : النقلالعقبات الرئيسية في وجه استدامة -2الفرع
و تتضمن الاليقينيات على اعتبار . أهم العوامل المعيقة الستدامة النقلسنحاول التطرق إلى 

مستقبل البترول الموجود، تأثير حركة المرور على البيئة المحلية و كذا المشاكل البيئية العالمية، و 
حيث تختلف أهمية . معدالت حوادث المرور المرتفعة لوسائط النقل الحالية، ازدحام حركة المرور

يتجسد أهمها في أغلب المناطق الحضرية، كما تشهد بعض و ،وامل حسب البيئة الجغرافيةهذه الع
  .زيد عن ذلكالمناطق الريفية واألقل تطورا نفس العقبات بل قد ت

منذ سنوات عدة، أظهر رسم كاريكاتوري رفض مصرفي أو خبير مالي   :1مستقبل  البترول - أ
، بحجة أن هذه المركبة تتطلب ")فورد"ى األرجح عل(فكرة المركبة المتحركة، لرجل يدعى هنري 

كما أن مصرفيا في أحد . شق اآلالف من األميال من الطرق السريعة، هذه الفكرة لم تلقى إجماعا
 على العربة التي تعمل ،الرسومات يبدي رفض فكرة السيارة أو العربة التي تعمل بواسطة النفط

لب بناء آالف المحطات أين يستطيع أي شخص التزود النوع األول يتطف ،بواسطة المحرك البخاري
 بالمقارنة، فإن محرك العربة الذي يعمل بالطاقة البخارية أكثر أمانا و ،بالنفط سريع االلتهاب

  إذا لماذا نقوم بشراء المركبات التي تعمل بالنفط ؟ . مجانيا
ما شقت طرق النقل أصبحت السيارة وسيلة النقل الخاصة المهيمنة في العالم المتقدم ، ك

و حتى اليوم ال أحد يعلم ماذا حدث للعربات التي تعمل . السريعة و استعمل  البنزين كوقود رئيسي
عين األوائل يعتقد البعض أن المصن. لعقدين األولين من القرن العشرين خالل ا،بالمحرك البخاري
 .تعمل بالبنزين لم تكن المنافس الجيد، بينما البعض األخر يعتقد أن السيارة التي كانوا مقاولين فقراء

 
 .338p . cit .op. Modern Transport Geography. ty of TransportSustainabili. Black. William R‐1 
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 وذلك انه لو فحصنا السيارة التي تعمل بالمحرك البخاري ،الرأي األخير هو رأي غير مؤسسو
في فرنسا، هذه " يليون سير بول" ، أوفي الواليات المتحدة" أبنر دوبل"أو "  ستانلي"لألخوة 
 ميل 1000وبلي فكانت تقطع مسافة ، أما سيارة دت كانت تستطيع السير بسرعة فائقةالسيارا

 وسيلة النقل المفضلة بقية ، ظلت السيارة التي تعمل بالبنزينومع هذا . قالون من الماء25مستهلكة 
  .القرن

 في النقل بشكل مستمر خالل القرن، وتناقص لما تراجع نلقد تزايد استهالك البنزي
 مليون برميل في 65 االستعماالت  يقدر بـاالقتصاد، فاستهالك عالم اليوم لمادة البترول في كافة

 وإذا استمر استهالك دول العالم للبترول بهذه المعدالت المرتفعة، فإن احتياط العالم لهذه ،اليوم
سنويا  فإن   %2.3و إذا ظل معدل االستهالك في تزايد حتى يصل .  م2032المادة سينفذ بحلول عام 

ويؤكد بعض الباحثين على السعى إليجاد احتياطيات . م2016احتياطيات البترول ستنفذ بحلول عام 
 طويؤكد كذلك ماكنزي في حالة ما اذا كان االحتيا. للبترول، كما يتسألون عن بقاء الحقول الكبرى

 مرات من االحتياط المثبت، و زيادة االستهالك السنوي قد سبق وأن 2.6الحالي للبترول أكثر بـ 
  . م2050تهلك البترول مع عام  فإننا سوف نس%2,3سجلت نسبة 

و ألن  و بعبارة أخرى، . يؤكد  أحد خبراء االقتصاد على أننا سوف لن نستهلك البترول أبدا
 فان أسعار البترول ستعرف ارتفاعا إلى حد يتوقف استهالكه، إال في االستعماالت ،لئالموارد تتضا

وعليه، حتى وإن أدى . لوقودلكن في المناطق الحضرية توقف استعمال ا .حيث ال بديل عنه
 أسعاره في السوق، فإن العشريات الخمسة  القادمة ستكون مختلفة تاستعمال الوقود كليا وارتفع

  .لمستقبل القادم لن يعرف استعمالهفهو ليس وقودا مستقرا ألن ا. قليال
 في وجه استدامة يعد التخريب البيئي العقبة الثانية: 1ي المؤثرة في  التخريب البيئلعوامل النق -ب

 حيث يأثر النقل على اإلنسان، الحيوان، الغطاء البيئي، التربة، ،وسائط النقل الحالية و استعماالتها
و تعمد السياسة و المجتمع على إغفال العديد . الماء، المناخ الجيومرفولوجي، وعلى طبقات الجو

 التي ،ية على المناخ و طبقات الجومن هذه التأثيرات على المكان، حيث تركز على التأثيرات البيئ
كما يمكن أن نلحظ تطبيقه هنا كذلك، لكن الشخص ينبغي أن يكون . يمكن أن تأثر على اإلنسان

فلقد حظيت جودة الجو الحضري باهتمام كبير . واعيا بالجوانب األخرى، التي قد تتأثر سلبا بالنقل 
 و من أهم ما أنجز في سنوات السبعينيات هو .لذي سببه قطاع النقلعن مناطق أخرى، بأثر البيئة ا

لتلوث الهوائي في الواليات المتحدة األمريكية، باعتماد معايير نفث الهواء لتحديد العوامل المسببة 
، NOx ناوكسيدات النتروجي: و من العوامل المؤثرة في التلوث التي يسببها النقل هي. في الجو

نفس المستويات المتشابهة في حيث توجد . ومواد أخرىأحادي الكربون، ثاني أكسيد الكربون، 
تتحد  أوكسيدات النتروجين و الهيدركربون  في وجود ضوء الشمس . أغلب دول العالم المتطور

مثل هذه .  نفس التأثير الفعال على نظام التنفس عند اإلنسان،زون ومركباتهاولتشكل طبقة األ
 وقد تتسبب في حدوث اإلصابة بسرطان الرئة  تتضمن بعض الصعوبات في التنفس،تالتأثيرا

بسبب االختناق في إن أحادي الكربون يؤدي إلى حدوث الوفاة . ةبسبب الهيدركربونات المتسرطن
  . ، كما يؤدي إلى اإلصابة بأمراض القلب في بعض األحيانالحاالت القصوى

طبقة الجو، مثل وجود الحمض        منطقة التأثير الثانية تتعلق بانتشار المواد و تأثيرها على 
حيث وجود الحمض يؤثر أساسا .  و تغيير المناخ العالمين الستنفاذ طبقة األوزو،)حمض المطر(

 
  .339ص .  المرجع السابق ذكره -1
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على الحياة المائية و النباتية، وتنقل الرياح األبخرة الموجودة في طبقات الجو من منطقة إلى أخرى 
ئية في شكل أحماض النتريك أو السولفريك  مالتؤثر على الماء، النبات، و التربة، أو تأخذ أشكاال

المادة األساسية، الحموضة الطبيعية، أو كثافة ( على إمكانية  التربة دالرطبة أو الجافة، وباالعتما
، )مثل الحشرات( موارد الطعام ذ أن تموت األشجارأوالكائنات البحرية بسبب استنفاع تستطي،)التربة

 المنبعث من التربة، عن طريق الحمض المائي الذي ينتقل من و أو التسممات التي يسببها األلمنيوم
فال يزال المشكل قائما في الواليات المتحدة ال سيما في الجزء الشمال الشرقي، و . إلى البحيرات

الجنوب الشرقي من كندا، حيث تكثر العناصر الملوثة من أكسيدات السلفور التي تبعثها مناطق 
.  بسبب ما يأتي من دول بريطانيا العظمىة نجده في البلدان االسكندنافينفس المشكل. الوسط الغربي

دات السلفور  من أكسي%5حيث يفرز قطاع النقل ما يقدر بحوالي . و في خليج كوريا بسبب  الصين
مع هذا، هناك  .، ومنه فإن قطاع النقل ال يعد المتسبب الرئيسي في هذا المشكلفي الواليات المتحدة

  .و هذا كله بسبب السيارة ) ا، باسا ديناكاليفورني(  األحماض مثل حامض النتريك مجاالت ترسب
سبب اتساع طبقة األوزون هو استعمال اإلنسان لغاز كلوروفلوروكـاربون فـي تغليـف               

قارورات الرسم الرشاشة، مزيل الروائح            ( وفي  الدواسر     ،)مثل الوجبة السريعة  ( األوزان الخفيفة   
 وفـي المبـردات     ،) الحاسوب فكتلك المستعملة في تنظي   ( وفي محاليل التنظيف     ،) الخ ...الكريهة

كذلك يرتبط  كلوروفلوروكاربون بقطاع النقل، و ذلك مـن خـالل            ). المكيف الهوائي و الثالجة     (
إن . هذه األنظمة تعمل على التخلي عن عصر المركبـة        . نظام المكيف الهوائي المزود في السيارة     

 ،حدات المكيفات الهوائية بطريقة غير حذرة يؤدي إلى  تسرب هذا المركب إلى البيئة             إعادة شحن و  
فتنـتج جملـة    . ومنه تتواجد هذه المركبات في طبقة الجو و تنقل إلى المناطق القطبية من كوكبنا             

 و الذي  يهاجم وحدة طبقة       ،الظروف البيئية و الجغرافية الموحدة في تحرير الكلورين من العناصر         
 تتسبب هذه الفجوات في زيادة      ،وزون، و ينجم عنه ما يسمى فجوات في طبقة األوزون للكوكب          األ

 مضاعفات على العين مثل تخريب      ث لتحد ،إشعاعات األشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى السطح       
 .الشبكية
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.    مؤشرات النقل المستدام: المبحث الرابع
خدم مجموعة من المؤشرات مناسبة لمتغيرات محددة من أجل تقييم االستدامة عموما، تست

ع المشاكل،    يتقاس كميا، تفيد هذه المؤشرات في وضع الخطوط األساسية و تحديد االتجاهات، وتوق
وتقييم الخيارات، وتحديد أهداف األداء بالنسبة للمنظمات أو البلدان، حيث يتم اختيار المؤشرات 

على نتائج التحليل، فقد تبدو سياسة ما مفيـدة و مرغوبة، باستخدام التي يمكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا 
مجموعة واحدة من المؤشرات، لكن عند تقييمها بمجموعة أخرى من المؤشرات يبدو أنها ضارة 
وغير مفيدة، لذا فمن المهم تحديد و اختيار مؤشرات النقل المستدام بدقة و تخطيط، ويجب األخذ 

 المبادئ يتم ذكرها في هذا الجزء بعدها نتطرق للتصنيفات المختلفة بعين االعتبار مجموعة من
للمؤشرات، ثم بعض األسئلة لتي تخص مؤشرات النقل المستدام، وأخيرا كيف تتم عملية اختيار 

  .  و ما مدى أهميتها في عملية التخطيط الشامل للنقل المستدام ،المؤشرات

  
  .المستدامد مؤشرات النقل مبادئ تحدي: المطلب األول

المؤشرات هي  متغيرات مختارة، ومحددة لقياس التقدم المحرز نحو هدف ما، حيث يمكن 
قد :  أن تعكس مستويات مختلفة من التحليل، كما هو موضح في الجدول التالي على سبيل المثال

، التأثيرات )أنماط السفر(، االستجابة )نوعية التخطيط ( تعكس المؤشرات عملية صنع القرار
 - اإلصابات( ، آثار تلك المشاكل على البيئة والناس )اإلنبعاثات و نسب الحوادث (الماديـة 
التكاليف التي يتحملها المجتمع نتيجة لتدهور ( ، اآلثار االقتصاديـة) األضرار البيئيـة-الوفيات
  ).البيئة 

 من التحليل، لكن  مؤشر االستدامة يمكن أن يشمل عدة مؤشرات تعكس مستويات مختلفةاإذ        
 لتجنب العد المزدوج أو التحليل  ؟،المهم هل تأخذ في االعتبار عالقاتها فيما بينها في عملية التقييم

  .المزدوج لظاهرة واحدة 
والجـدول التالي يبين كيف يمكن للمؤشرات قياس مستويات مختلفـة من اآلثار في مستويات 

  .التحليل
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  :تويات اآلثار في مستويات التحليلالمؤشرات لمس قياس   )01(  الجدول 
  

  المستـــوى

  

  أمــثـلــة
    

   اتجاهات خارجية      

  

التغيرات في عدد السكان، الدخل، النـشاط االقتـصادي الـضغوط الـسياسية             
  .الخ...

   

  عمليـة صنع القرار  

  

   .إلخ...عملية التخطيط، سياسات التسعير، أصحاب المصلحة، المشاركة 

     

  سيـاســات     

  

  .الخ...مرفق التصميم والعمليات، خدمات النقل، أسعار، معلومات المستخدم

      

  استجـابـة        

  

  

، التلوث، االنبعاثـات، التعطـل، أنمـاط     )الخ  ...اختيار واسطة   ( نشاط السفر   
  .الخ...تنمية األراضي

  

  اآلثـار التراكميـة

  

  

محيطة من التلوث، أخطار  حركة  المرور، تكاليف النقل          التغيرات في البيئة ال   
  .الخ...

  

  اآلثار على البيئة واإلنسان

   

  

التغيرات في التعرض للتلوث، الصحة، اإلصـابات الناجمـة عـن الحـوادث             
  .إلخ...ةيوالوفيات الناجمة عليها، اإلنتاجية البيئ

  

  اآلثـار االقتصـاديـة

  

  

ت  الطبية، الخسائر في اإلنتاجية والتخفيـف مـن   خسائر في الممتلكات، النفقا  
  .حدتها، وتكاليف التعويض

     

   تقييــم األداء 

  

  . القدرة على تحقيق األهداف المحددة 

 Sustainable Transportation Indicators. A recommended Research Program For Developing : لمصدر ا

Sustainable Transportation indicators and data.10‐11‐2008.by the sustainable transportation indicators 
Subcommittee of the Transportation Research Board ( QDD 40‐1‐ ) . Subcommittee chair Todd Litman .p04 

(litman@vtpi.org ). Date 05‐03‐2010 . 

  : 1المستدام فيما يلي إيجاز المبادئ التي تمكن من اختيار مؤشرات النقل   ويمكن 

                                                            
1‐ Sustainable transportation Indicators, A Recommended Researh program  for Developing . Sustainable 
transportation  indicators and data.10‐11‐2008.by the sustainable transportation indicators subcommittee 

of research board (ADD40‐1‐  ). p04 .(litman@vtpi.org). Date 06‐03‐2010 .  
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فينبغي أن تشمل المؤشرات دالئل من كل فئة من فئات القضايا :  شامل ومتوازن-1الفرع 
الرئيسية مثل تلك المدرجة في الجدول الالحق، على سبيل المثال من المهم أن تكون مؤشرات كفاءة 

 فهي تمثل ،)بيئية( ، وإنبعاثات التلوث)اجتماعية( ، واإلنصاف و قابلية العيش)ةاقتصادي(تكلفة النقل 
  .قضايا للنقل المستدام

حوادث السير، تفرض تكاليف اقتصادية جراء  :بعض المؤشرات تعكس فئات متعددة مثال
 األضرار وانخفاض اإلنتاجية، وتكاليف اجتماعية من ألم وانخفاض مستوى الحياة، وتدهور لطرق

  .ومسارات وهي تكاليف البيئة
  : قضايا النقل المستدام  )02(الجدول 

   

   اقتصـادي 

  

  جتماعـيا

  

  بيئـي 

  الجودة  -
 االختناقات المرورية  -
 تكاليف البنية التحتية  -
 تكاليف المستهلك  -
 حواجز التنقل -
 تعويضات الحوادث -
  استنفاذ الموارد غير المتجددة    -

  اإلنصاف / العدالة  -
رتبة على النقل السلبي اآلثار المت -
 القدرة على تحمل التكاليف  -
 اآلثار الصحية للناس  -
 تماسك المجتمع  -
 حياة المجتمع -
  عالم الجمال  -

  تلوث الهواء  -
 تغير المناخ  -
 التلوث الضوضائي  -
 تلوث المياه -
 تلوث التربة  -
 التأثيرات الهيدرولوجية  -
 التدهور واالنخفاض البيئي -
  استفاد الموارد غير المتجددة  -
  

 Sustainable Transportation Indicators. A recommended Research Program For Developing:المصـدر

Sustainable Transportation indicators and data .10‐11‐2008.by the sustainable transportation indicators 
Subcommittee of the Transportation Research Board ( QDD 40‐1‐ ) . Subcommittee chair Todd Litman 

.(litman@vtpi.org ).p 05. Date 06‐03‐2010 .   

يبين الجدول السابق اآلثار المختلفة التي ينبغي أن تنعكس بقدر اإلمكان عن مؤشر النقل 
 فعموما  التقييم ، األماكن واألوقات البعيدةالمستدام، ألن االستدامة معينة باآلثار التي تحدث في

يتطلب تحليل دورة حياة المنتج، أو النشاط، ويعنى بجميع اآلثار التي تنجم خالل الحياة كاملة، بما 
  . في ذلك الموارد المستخدمة

  :  إمكانية جمع البيانات-2الفرع 
يجب أن تكون وحدات  ف،تختار المؤشرات التي تسمح بجمع البيانات الهامة وبجودة عالية

البيانات موحدة ومتجانسة إلى أقصى حد ممكن، من أجل المقارنة بين المنظمات والهيئات، 
 الجماعات، فينبغي أن تكون البيانات موحدة تسمح بتقييم آثار االستدامة، في مختلف ،األوقات

لتي يتم بها  والعمليات، على الرغم من أن الطريقة ا- التصميم– التخطيط –مراحل المشروع 
 وأساليب جمع البيانات الموحدة أيضا تسمح بالمقارنة والقياس ،اختيار المؤشر أو قياسه قد تختلف

  .نحو تحقيق أهداف االستدامة
 كما تحتاج أخرى وتتطلـب      ،قد تعتمد بعض المؤشرات على البيانات والمعلومات الموجودة         

بين البيانات المجمعـة لتحقيـق أهـداف        جمع بيانات خاصة أو تحليل خاص، وحاليا توجد فجوات          
 ودعم جميع   ،تحسين وتوسيع نطاق جمع البيانات ذات الصلة بالنقل       لتخطيط النقل، وما هو مطلوب      

  .أنواع تخطيط النقل، بما في ذلك تخطيط االستدامة

mailto:litman@vtpi.org
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على سبيل المثال الدراسات االستقصائية حول تحسين سفر وحركة المرور، لجمع معلومات              
ن مركبات آلية، سفر األطفال والمعوقين، استهالك الطاقة تكاليف المـستخدم، مفيـدة             عن سفر بدو  

  .لتخطيط النقل العام، كذلك لتخطيط االستدامة
  :  مفهومة ومفيدة-3الفرع 

ينبغي أن تكون المؤشرات مفهومة لعامة الناس، ومفيدة لصانعي القـرار، فجـدوى وقيمـة            
احل المشروع، الحكومات، وأصـحاب المـصلحة، لكـن         المؤشرات قد تختلف في األهمية بين مر      

  . يجب أن تكون مفهومة لجميع أصحاب المصلحة،تفاصيل تحليل البيانات والمؤشرات
   : التصنيف-4الفرع 

بيانات المؤشر قد تحتاج ألن تكون مصنفة بوسائل مختلفة لدعم أنواع خاصة من التحليـل،               
، العوامـل الديموغرافيـة     )لزمنية، الغرض من الرحلة   الواسطة، الموقع، الفترة ا   (مثل نشاط السفر    

 والموقع الجغرافي، على سبيل المثال، مـن  ،)السن، فئة الدخل، القدرة الجسدية، المجموعة العرقية    (
أجل التحليل االقتصادي، قد يكون من المفيد مقارنة تكاليف السفر للوسائط، ولتحليل العدالـة، قـد                

     ، والقدرة على تحمل تكاليف النقل للمجموعات الـسكانية المختلفـة،           يكون من المفيد مقارنة التنقل    
  ).الدخل، القدرة البدنية، والعمر( 

  :  استخدام الوحدات المعيارية أو المرجعية-5الفرع 
 لكل سنة، لكل فرد، لكل ميل، لكل رحلـة،          أي تطبيع وحدات القياس لتسهيل المقارنات مثال      

ر الواحد، واختيار الوحدات المرجعية يمكن أن يؤثر على كيفية تعريف           لكل سيارة في السنة وللدوال    
المشاكل وأولوية الحلول، مثالً قياس آثار ظاهرة كاالنبعاثات، التعطيـل، التكـاليف لكـل مركبـة                

تحسب بآثـار التغيـر فـي       فللكيلومتر، ويتجاهل التغيير في مركبة السفر، قياس هذه اآلثار للفرد           
  .مجموع مركبات السفر

  : مستوى التحليل- 6الفرع
 إذا كان ممكنا، ينبغي أن تعكس المؤشرات في نهاية المطاف اآلثار التي تعين التحليل، بدالً               

 على سبيل المثال أيام من رداءة الجو هو مؤشر، أفضل من مؤشر طـن مـن                 .من اآلثار الوسيطة  
ـ   ،التلوث الناتج عن االنبعاث    ات فـي الغـالف الجـوي، مـع      ألنه يأخذ في االعتبار تفاعل الملوث

االعتراف بان حجم معين من االنبعاثات قد يتسبب في مزيد من الضرر في بعض الحـاالت عـن                  
، double-countingالعناية الالزمة باالخذ في االعتبارإذا كان ممكنا التأثير المزدوج لآلثار           . األخرى

  . المناخ وإنبعاثات تغير،مثال أن تشمل المؤشرات كفاءة وقود المركبات
  : أهــداف األداء- 7الفرع 

أهداف األداء هي أهداف قابلة لقياس األداء محددة يتعين  تحقيقها قبل حلول الموعد النهائي 
المعلن، مثل تخفيض إنبعاثات تغير المناخ خالل تاريخ محدد، هذه األهداف تفيد في تحفيز وتقييم 

ترن هذه األهداف بالتحليل العلمي عند اإلقتضاء التقدم المحرز في تحقيق االستدامة، وينبغي أن تق
فإذا لم تتحدد أهداف اآلداء  فإنه ال يتحدد . ويجب تحديثها مع مرور الوقت كلما توفرت المعلومات

إذا أنشأت األهداف الحد من انبعاث التلوث، فال يزال من المهم : ر، مثالياالتجاه المطلوب للتغي
نحو ) أو عدمه( خذة في االنخفاض أو الزيادة، كمؤشر على التقدم تحديد ما إذا كانت اإلنبعاثات آ

  .   االستدامة، والعديد من أهداف األداء خاصة بمنظمات أو حكومات
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  .األسئلة المتعلقة بالمؤشرات: المطلب الثاني
         هناك مجموعة من األسئلة يمكن طرحها حول مؤشرات النقل المستدام، تبين ما مدى 

فاءة هذه المؤشرات في تحقيـق األهـداف المرجوة منها، وكذلك مدى تقبـل الناس لهذه نجاعة وك
من . المؤشرات و استخدامها، و المواضيع التي تركز عليها، وغيرها من المواضيع التي تتصل بها

  : 1بين هذه األسئلة التي يجب على المؤشرات أن تجيب عليها من خالل المعلومات التي تقدمها نذكر
ل تتصل المؤشرات بتعريف المجتمع لالستدامة ؟ فاالستدامة فـي المنـاطق الحـضرية،              ه -

ومناطق الضواحي تختلف تماما عن االستدامة في البالد الريفية، إلى أي مدى اتجاه المؤشر،              
  ؛يشير إلى تطابق رؤية المجتمع لالستدامة؟

   ؛فإنها تستخدم من طرفهمهل هي مفهومة للمجتمع ككل؟ فإذا كانت مفهومة فقط لدى البعض،  -
 كم من الناس يدور تفكيرهم حقـا حـول          ،هل أنشأت، وقبلت و استخدمت من قبل المجتمع؟        -

   ؛المؤشرات؟
 هل هناك معلومات حول مكانة المجتمع، فضال عـن          ،هل توفر رؤية بعيدة المدى للمجتمع ؟       -

  ؛ سنة؟50 أو 30أو  20مكانة المجتمع التي بجب أن يكون عليها خالل 
ثقافة، اجتمـاع، اقتـصاد،     :  ربط المناطق هو   ، تربط بين المناطق المختلفة من المجتمع؟      هل -

تعليم  بيئة، صحة، سكن، نوعية حياة، سياسة، سكان، سالمة عامة، ترفيه، استخدام مـوارد،          
  ؛تنقل

 على سبيل المثال عن ،هل المؤشر ينظر لآلثار المحلية على حساب التأثيرات العالمية؟ -
  .ع اآلثار السلبية لتحول من مناطق إلى أخرىطريق تشجي

المستدام:المطلب الثالث النقل   . تصنيف مؤشرات
 فهناك من يصنفهـا على أساس مراحل المشروع، ،هناك عدة طرق لتصنيف المؤشرات

 أو حسب قضـايـا االستدامـة اقتصاديـة، اجتماعيـة، ،وهناك من يصنفهـا حسب المجـاالت
  .يضيف المؤشرات التقليدية، وكذلك المؤشرات المحاسبيةو بيئية، و هناك من 

  : التصنيف حسب مراحل المشروع _  1الفرع 
   :2يمكن تصنيف مؤشرات األداء على النحو التالي

 نوع سياسات و نشاطات التخطيط، مثال قيام المنظمة بعملية جمع ونـشر بيانـات               :عمليـة •
  ؛األداء، وإشراك الجمهور

ستثمرة في نشاطات خاصة مثل مستوى التمويل الذي ينفق على مختلف  الموارد الم:مدخالت •
  ؛األنشطة والوسائط

 النتائج المباشرة، كعدد األميال المقطوعة للواسطة، متوسط سرعة السفر، االزدحام           :مخرجات •
و االكتظاظ، عدد الحوادث و اإلصابات، اسـتهالك الطاقـة، اإلنبعاثـات الملوثـة، رضـا                

 ؛المستخدمين
  .ا ما يكون من األفضل استخدام مجموعة من كل نوع من مؤشرات األداءوغالب •

  :تصنيف مؤشرات النقل المستدام حسب المجاالت _ 2الفرع 
قبل التطرق إلى المؤشرات حسب قضايا االستدامة، نفضل أن نذكر مؤشرات النقل التقليدية، 

يئية، ثم نعرج على المؤشرات ثم نذكر مؤشرات النقل المستدام االقتصادية، فاالجتماعية، فالب
  .المحاسبية 

 
1‐ Sustainable Transportation and TDM. OP. CIT . 
2‐  well Measured. op. cit. p10.     
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تنظر مؤشرات النقل التقليدية في معظمها إلى شـروط حركـة             :1للنقل التقليدية المؤشرات -1
  : المركبات اآللية مثال 

الذي يعتبر مؤشرا على سرعة حركة مـرور المركبـات، و     )LOS (مستوى خدمة الطرق  -
  حيث األعلى تصنيفا     ،ة من الطريق أو التقاطع    التأخير الناتج عن االزدحام، على مدة معين      

  ؛هو األفضل
  ؛متوسط سرعة حركة المرور، األعلى هو األفضل -
  ؛متوسط التأخير بسبب االزدحام، حيث يقاس سنويا للفرد الواحد، األقل هو األفضل -
  .معدالت التحطم للمركبة الواحدة للميل، تعتبر حالة انخفاض معدالت التحطم هي األفضل -

لمؤشرات تميل إلى تبرير السياسات، والمشاريع التي تزيد من السفر اآللي، ألنها تركز هذه ا
أن يبرر توسيع قدرة وقوف : على جودة السفر بالمركبة اآللية، وتتجاهل اآلثار األخرى، مثال

السيارات على الطرق بخلق توجه النقل أكثر، نحو السيارات، وأنظمة استخدام األراضي وزيادة 
هذا ولفرد من السفر بالمركبة، والحد من قابلية المشي وركوب الدراجات والنقل العام، نصيب ا

يميل إلى التعارض مع أهداف االستدامة، من زيادة معدل استهالك الفرد للموارد، حركة المرور، 
االزدحام تكاليف الطرق، مرافق وقوف السيارات، حوادث المرور، انبعاثات التلوث، استهالك 

من خالل تقييم . ي، والحد من خيارات السفر لغير السائقين، مما أدى إلى تفاقم عدم المساواةاالراض
 وكذلك ،آثار المركبات للميل الواحد وليس للفرد، حيث ال تعتبر زيادة األميال للمركبة عامل خطر

طرقا تتجاهل الحد من حركة مرور المركبات، والحلول الممكنة  لمشاكل النقل، أما اآلن هناك 
 لكنها تحتاج ،...)المشي، الدراجات، النقل العام ( متنوعة مقبولة لتقييم جودة وسائل النقل البديلة 

  . إلى جمع بيانات إضافية، وحتى اآلن لم يتم استخدامها على نطاق واسع
دة التنمية االقتصادية تشير إلى تقدم المجتمع نحو زيا         :2 المؤشرات االقتصادية للنقل المستدام    - 2

السياسات االقتصادية  .  الرفاهية االجتماعية، والرعاية االجتماعية    ،الدخل، الثروة، العمالة، اإلنتاجية   
بصفة عامة ترمي إلى تحقيق أقصى قدر من الرعاية، وبالرغم من هـذا مـن الـصعب قياسـها                   

ـ    ( مباشرة، فيمكن أحيانا استخدام الدخل النقدي، الثروة واإلنتاجية          ي اإلجمـالي    مثل النـاتج المحل
GDP  كمؤشرات اقتصادية، لكن هذه المؤشرات قد تنتقد ألسباب عديدة منها حـسب )cobb –Raw 

,Halstead (1999و Discon إنها 2004 في:  
تقيس سوق السلع فقط، وتغفل العوامل األخرى مثل الصحة، االعتماد على الذات، الحب،  -

   ؛لخا...المجتمع المحلي، الفخر، جودة البيئة، الحرية 
هذه المؤشرات تعطي قيمة ايجابية لألنشطة الهدامة، التي تؤثر على صحة الناس وعلى  -

االعتماد على الذات، وبالتالي زيادة استهالك الخدمات الطبية، شراء المواد الغذائية غير 
  ؛المنتجة محليا، واستخدام النقل اآللي

 للمقارنة هم من انه يمكن استخدامبالرغ( عادة استخدام المؤشرات هذه ال يعكس توزيع الثروة -
 فيمكن أن يكون لمجتمعين نفس اإلنتاجية االقتصادية، والثنين من ،)بين ثروة مختلف الفئات

الناس ثروة متماثلة، لكن لدى واحد رفاهية اكبر بسبب االختالف في كيفية خلق الثروة، 
تجاهلها المؤشرات وتوزيعها، واستخدامها، فالناس أحيانا يملكون ثروة غير سوقية، ت

االقتصادية التقليدية، كالهواء النقي، الماء، الصحة، الموارد العامة، االعتماد على الذات، 

 
  .21ص . ع نفس المرج-1

2‐ Developing Indicators For comprehensive and sustainable transport planning. by Todd Litman. Victoria 
. (2009‐03‐12. Transport Policy Institutepdf.ind‐tran‐sus/org.vtpi.www.2010 ‐03‐26date  ).     
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المهارات، القدرة على الزراعة وجمع الطعام، الشبكات االجتماعية التي توفر األمن، التعليم 
  .و الترفيه، وغيرها من الخدمات

 فوائد الرعاية االجتماعية، التـي تعنـي  أن أي           الثروة المادية تحقق انخفاضا في هامش     و
وحدة إضافية في الثروة، توفر فائدة أقل من الماضي، بسبب أن المستهلكين يشترون معظم الـسلع                

 $10000مثال إذا كان شـخص يكـسب        ( أوال، فأي ثروة إضافية تسمح بزيادة أقل لمكافأة النفقات          
توفر فائـدة    ك أفضل حاال بكثير، لكن نفس الزيادة،      ، فيجعله ذل  $10000سنويا وتعطي له زيادة بـ      

ومع ذلك نادرا ما يدرك     .  وهكذا $100000، و أقل من شخص يكسب       $50000أقل لشخص يكسب    
 بسبب أنه عندما يصبحون أكثر ثـراءا تزيـد توقعـاتهم الماليـة،              ،الناس هذا التناقص في الفوائد    

 Prestige or( هيكـل نفقـاتهم وتـسمى سـلع     فالمستهلكين عندما يزيد ثراؤهم، ينعكس ذلك على

position(                على الرغم من أن هذه النفقات توفر فوائد كبيرة لألفراد، فهي تقدم فوائد صافية ضئيلة ،
 ال توفر سوى القليل من المكاسب       ، كما أن زيادة كبيرة في اإلنتاجية و الدخل        ،أو معدومة للمجتمع  

  .ت موجهة إلى المستهلكين األغنياء و خاصة إذا كان،في الرعاية االجتماعية
أنشطة التنقل تعكس هذه األنماط االستهالكية، ففي المجتمعات المحلية يمكن للناس الوصول            
إلى معظم الوجهات باستخدام أنماط ووسائط منخفضة التكلفة مثل المـشي، ركـوب الـدراجات،               

على التقليل من أداء هذه الوسائط،      العربات و النقل العام، لكن زيادة االعتماد على السيارات يعمل           
حيث الوسائط منخفضة التكلفة تتلقى اعتبارا أقل في التخطيط و االسـتثمار، كمـا أن المركبـات                 
الخاصة أصبحت أكثر شيوعا، وفقدت الطرق األخرى وضعها القائم، حيث أصبح على المـستهلك              

  .امتالك مركبة أكثر كلفة للحفاظ على الهيبة
 آثار التنمية االقتصادية( وى اآلثار االقتصادية األخرى النقل يمكن أن يق فالمركبات ونفقات )

التنقل كالوقود، تميل إلى تقديم نشاطا ماليا، وعمالة أقل من النفقات االستهالكية األخرى ، نظـرا                
ألن معظمها مستوردة، وتعتمد على رأس المال بدالً من العمل المكثف، ومثل هذه النفقات تـشكل                

قيال على اقتصاديات البلدان خاصة النامية التي تستورد النفط، كذلك زيادة ملكية المركبـات              عبئا ث 
اآللية، واستخدام الطرق وتكاليف مرافق وقوف السيارات، والحد من اإلنتاجية، تـسبب اإلزعـاج              

  ......والضرر لبعض الصناعات، خاصة التي تتطلب تنظيف البيئة كالسياحة، الزراعة 
تعكس مؤشرات النقل المستدام االقتصادية، فوائد وتكاليف اسـتخدام المركبـات           ينبغي أن     

انخفاض في إمكانيـة الوصـول الـشاملة        ) بالمحركات( اآللية، كما يعكس النقل بالمركبات اآللية       
وتنوع النقل، بدال من الربح الصافي في الرعاية االجتماعية، فزيادة الحركة توفر منـافع صـافية                

للمجتمع، حيث يمكن أن تتضمن التقليل من االستدامة، في حين أن الـسياسات التـي               ضئيلة سلبية   
  .تزيد من الفوائد الصافية ألي وحدة حركة أو تنقل، يمكن أن تتضمن زيادة  في االستدامة

  . والجدول التالي يتضمن قوائم المؤشرات االقتصادية المحتملة للنقل المستدام
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  االقتصادية للنقل المستدام  المؤشرات  )03( الجدول 

توافر   اتجــاه  وصـف  المؤشـر
  البيانات

التقييمات الشاملة حول رضا المستخدم عـن         رضا المستخدم
  . نظام النقل وارتياحه

  3  األكثر هو األفضل 

  1  األكثر هو األفضلتخفيض معدل وقت السفر من الباب إلى الباب   وقت السفر

توظيف إمكانية 
  الوصول 

رص العمل والخـدمات التجاريـة فـي        عدد ف 
   دقيقة مسافة للسفر للمقيمين 30غضون 

  3  األكثر هو األفضل

مزيج استخدام 
  األراضي 

المـدارس،  ( متوسط عدد الخدمات األساسية     
على مسافة قريبـة    ) المتاجر، مكاتب الحكومة  

  من المنازل 

  3  األكثر هو األفضل

االتصاالت 
  اإللكترونية 

 الـذين يملكـون خدمـة       الجزء من الـسكان   
  االنترنت 

  2  األكثر هو األفضل

  السفر بالمركبة  
  ) السيارة( 

نصيب الفرد من الـسفر بالـسيارة باألميـال         
  وخاصة في ذروة شروط الحضر 

  1  األقل هو األفضل

تنوع وجـودة خيـارات النقـل المتاحـة أو            تنوع النقل 
  المتوفرة في المجتمع 

  3  األكثر هو األفضل

المشي :  السفر بالوسائل غير اآللية     من الجزء  نقسام وضع اال
الدراجات، العربات، النقل العام، والعمل عـن       

  . بعد

  2  األكثر هو األفضل

التأخير بسبب 
  االزدحام

نصيب الفرد من التأخير بـسبب االختناقـات        
  المرورية 

  2  األقـل هو األفضل

  2  األقـل هو األفضل  الجزء من نفقات األسرة المخصص للسفر  تكاليف السفر 

كفاءة تكاليف 
  النقل

تكاليف النقل كجزء من النـشاط االقتـصادي        
ــن   ــدة م ــصيب الوح ــالي، ون  GDPاإلجم

  ).الناتج المحلى اإلجمالي( 

  2  األقـل هو األفضل

نصيب الفرد من تكاليف المرافق على الطرق         تكاليف النفقات 
  .والمواقف وخدمات المرور

  1  فضلاألقـل هو األ

الجزء من تكاليف الطـرق والمواقـف التـي           كفاءة التكاليف 
  .  يتحملها المستخدم مباشرة 

  2  األكثر هو األفضل
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السرعة والقدرة على تحمل تكـاليف الـشحن       كفاءة الشحن 
  والنقل التجاري 

  3  األكثر هو األفضل

بـين  ) الدوليـة ( كمية وجودة خدمات التسليم     خدمات التسليم
  ). رود، ومحالت التسيلم المدن، الط

  2  األكثر هو األفضل

 التجـاريين   نجودة خدمات النقل للمـستخدمي      النقل التجاري 
األعمال التجارية، الوكاالت العامة، السياحة     ( 

 .(...  

  3  األعلى هو األفضل

  2  األقـل هو األفضل  نصيب الفرد من تكاليف العطب   تكاليف العطل 

إذا أخـذت جميـع     : لية التخطـيط  شمولية عم   جودة التخطيط
التأثيرات الكبيرة واستخدام ممارسات التقيـيم      

  الحالية

  2  األكثر هو األفضل

تنفيذ برامج إدارة التنقل لمعالجـة المـشاكل          إدارة التنقل 
  . وزيادة كفاءة نظام النقل

  2  األكثر هو األفضل

، تنفيذ تسعير اإلصالحات مثل تسعير االزدحام     تسعير اإلصالحات 
  .  تسعير المواقف، وضرائب اإلصالحات

  2  األكثر هو األفضل

تخطيط استخدام 
  األراضي 

تطبيق التطور الـذكي لتخطـيط ممارسـات        
استخدام األرض مما يؤدي إلى سهولة تكوين       

  .مجتمعات متعددة الوسائط 

  2  األكثر هو األفضل

 .Sustainable Transportation Indicators. A recommended Research Program For Developing :المصدر

Sustainable Transportation indicators and data .10‐11‐2008.by the sustainable transportation indicators 
Subcommittee of the Transportation Research Board ( ADD 40‐1‐ ) . Subcommittee chair Todd Litman 

.(litman@vtpi.org ).p 17. Date 26‐03‐2010 .   

  .عادة ما تكون متاحة في شكل موحد= 1 :توافر البيانات
  .كثيرا ما تكون متاحة في شكل غير موجد= 2                 
  . تحتاج إلى جمع بيانات ومعلومات خاصةمحدودة، قد = 3                 

الصحة ، )اإلنصاف (تشمل اآلثار االجتماعية العدالة : 1 مؤشرات النقل المستدام االجتماعية– 3
، وتماسك ) نوعية البيئة المحلية التي يتميز بها الناس في منطقة ما (البشرية، حياة المجتمع

، واآلثار التاريخية والموارد )نوعية التفاعالت بين الناس الذين يعيشون في المجتمع(المجتمع 
 ويمكن استخدام .وعلم الجمال ،)مثل المواقع التاريخية واألنشطة المجتمعية التقليدية(الثقافية 

  :أساليب عديدة لتحديد هذه اآلثار بما فيها
 ؛) (Hdr.undp.org/en. مؤشر التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة -
  (www.economist.com/media/pdf/qality of life.pdf) .المؤشراالقتصادي لنوعية الحياة -

                                                            
1‐  Sustainable Transportation Indicators .op. cit. p18.  

mailto:litman@vtpi.org
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  ؛) ( legatum. www.prosperity.org/ranking.aspxمؤشر االزدهار لمعهد  -
  .مسح جودة المعيشة -

ويمكن تقييم إنصاف النقل من خالل مقارنة خيارات النقل، جودة الخدمة، اآلثار، وبين 
مختلف الفئات السيما في االقتصاد المادي، والمحرومين اجتماعيا،اآلثار الصحية للنقل وتشمل 

 التي تزيد من السفر غير ضحايا الحوادث، أمراض التلوث، وعدم كفاية النشاط البدني، السياسات
اآللي، لتحسين القدرة على حركة المحرومين وزيادة اللياقة البدنية حيث تميل إلى دعم وسائل النقل 

  .المستدام
يمكن قياس حياة المجتمع والتماسك باستخدام دراسات استقصائية، تقيم التأثيرات على البيئة 

يف يؤثرهذا على قيمة الممتلكات والنشاط بما في ذلك التفاعالت بين الجيران، وك البشرية،
الموارد التاريخية والثقافية يمكن تقييمها باستخدام دراسات استقصائية،تحقق مسحا لقيمة  .التجاري

والجدول التالي يسرد أمثلة عن المؤشرات االجتماعية الممكنة لوسائل النقل  .مكان الناس عليها
  .المستدام

  . تماعية للنقل المستدام  المؤشرات االج )04(  الجدول 

توافر   االتجــاه   وصــــف   المؤشـر 
  البيانات

رضا 
  المستخدم 

التقييمات الشاملة حول رضا المستخدم عن نظام النقل من قبل 
  . المستخدمين المحرومين 

  3  األفضل كثر هواأل

  1  و األفضلاألقل ه  . نصيب الفرد من اإلعاقات والوفيات الناجمة عن الحوادث   السالمة  

اللياقة 
  البدنية

الجزء من السكان الذين يستخدمون المشي والدراجات من 
  ).أكثر   دقيقة يوميا أو15( أجل الصحـة واللياقـة البدنية 

  3  األكثر هو األفضل

حياة 
  المجتمع 

       إلى أي مدى تدعم أنشطة النقل حياة المجتمع وأهدافها
  ). جودة البيئة المحلية ( 

  3  ر هو األفضلاألكث

درجة الحفاظ على القيم التاريخية والثقافة في قرارات تخطيط   حفظ الثقافة 
  .النقل 

 3  األكثر هو األفضل

غير 
  السائقين  

  اإلعاقة 
  

القدرة على 
تحمل 

  التكاليف 

  جودة خدمات النقل والوصول لغير السائقين 
  

  جودة مرافق النقل والخدمات للمعوقين
  

نيات التي تنفق على النقل من قبل األسر الجزء من الميزا
  . منخفضة الدخل

  األكثر هو األفضل

  

  األكثر هو األفضل

  

  األقل  هو األفضل

3  

  

2  
  

2  

  3  األكثر هو األفضل  نوعية المشي وشروط ركوب الدراجات  NMTالنقل 
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  سفر األطفال

  

 التخطيط 
  الشامل 

ي يتم الجزء من التنقل إلى المدارس وإلى وجهات أخرى الذ
  .بالمشي والدراجات

 مشاركة كبيرة من طرف األشخاص المتضررين، مع بذل 
  . جهود خاصة لضمان مشاركة الفئات الضعيفة والمحرومة 

  األكثر هو األفضل

  

  األكثر هو األفضل

2  

  

2  

 Sustainable Transportation Indicators. A recommended Research Program For Developing: المصدر

Sustainable Transportation indicators and data .10‐11‐2008.by the sustainable transportation indicators 
Subcommittee of the Transportation Research Board ( ADD 40‐1‐ ) . Subcommittee chair Todd Litman 

.(litman@vtpi.org ).p 18. Date 26‐03‐2010.   

  .عادة ما تكون متاحة في شكل موحد= 1: توافر البيانات 
   .كثيرا ما تكون متاحة في شكل غير موحد= 2                 
  .محدودة، تحتاج إلى جمع بيانات ومعلومات خاصة= 3                 

فة من تلوث  اآلثار البيئية تشمل أنواعا مختل:1 )اإليكولوجية(  مؤشرات النقل المستدام البيئية -4
الضوضاء، تلوث المياه، نضوب الموارد ) بما فيها الغازات التي تساهم في تغير المناخ( الهواء 

بما فيها األضرارالتي تلحق بإنتاجية األراضي وتجزئة (غير المتجددة، تدهور المناظر الطبيعية 
( الجزيرة الحرارية ، آثار ) واالضطرابات المائية بسبب الرصيفHabitat fragmentationالموائل 

، والوفيات في الحياة البرية الناجمة عن حوادث )زيادة درجة الحرارة المحيط الناجمة عن الرصيف
  .االصطدام، يمكن استخدام طرقا مختلفة لقياس هذه التأثيرات، وتقدير التكاليف البيئية والبشرية

 والقيم الناتجة عن ذلك،  كبيرة حول كثير من هذه التكاليف المنهجية،ابالطبع هناك شكوك
وهناك طرقا مختلفة للتعامل مع تلك الشكوك، تشمل تحسين منهجيات التحليل، واستعمال نطاقات 

مثل مستويات مقبولة من تلوث الهواء (للتكلفة بدال من القيم النفطية، ووضع معايير مرجعية 
 غير مكتملة، مثال العديد من فالعديد من التكاليف البيئية القائمة). المحيط، ومستويات الضوضاء
 تشمل فقط جزءا من أنواع االنبعاثات الضارة الناتجة عن المركبات ،دراسات تكاليف تلوث الهواء

الزراعة واألضرار   متجاهلة البيئة،، والنظر فقط في بعض التأثيرات على صحة البشر،اآللية
   .م االيكولوجية الممكنة والجدول التالي يبين قوائم مؤشرات النقل المستدا.الجمالية

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1‐ Sustainable Transportation Indicators. OP. CIT. P 19.    
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  .  المؤشرات البيئية للنقل المستدام )05( الجدول 

 توافرالبيانات  االتجاه   وصف   المؤثـر 

  انبعاثات تغير المناخ 
نصيب الفرد من استهالك الوقود األحفوري 

.  وغيرها من انبعاثات تغير المناخCO2وانبعاثات 
  1  األقل هو األفضل 

  ء األخرى ملوثات الهوا

" نصيب الفرد من انبعاثات ملوثات الهواء 
" ، المركبات العضوية المتطايرة ( C02" التقليدية
، NOx، أكاسيد النيتروجين VOC" التقليدية 

  ). إلخ...الجسيمات 

  2  األقل هو األفضل

  

  1  األقل هو األفضل  تردد االنتهاكات القياسية من تلوث الهواء   تلوث الهواء 

  لضوضائي التلوث ا
الجزء من السكان المعرضين لمستويات عالية من 

  ضوضاء حركة المرور 
  2  األقل هو األفضل

  3  األقل هو األفضلسوائل المركبة ) فضالت( نصيب الفرد من خسائر   تلوث المياه 
  

  3  األقل هو األفضل  نصيب األراضي المخصصة لمرافق النقل  آثار استخدام األراضي 

  حماية الموائل 
الحفاظ على موائل الحياة البرية ذات الجودة 

األراضي الرطبة، والقديمة الغابات ( العالية 
  )الخ...

األقل هو األفضل 
  األقل هو األفضل

3  

  

  3  األكثر هو األفضل  .متوسط حجم حفظ طرق في الحياة البرية  تجزئة الموائل

  كفاءة المورد
استهالك الموارد غير المتجددة في إنتاج 

  .دام السيارات ووسائل النقل األخرىواستخ
  2  األقل هو األفضل

 Sustainable Transportation Indicators. A recommended Research Program For Developing.: المصدر

Sustainable Transportation indicators and data .10‐11‐2008.by the sustainable transportation indicators 
Subcommittee of the Transportation Research Board ( ADD 40‐1‐ ) . Subcommittee chair Todd Litman 

.(litman@vtpi.org ).p 19 . DATE 26‐03‐2010 .  

  .عادة ما تكون متاحة في شكل موحد= 1 :توفير البيانات
  .ون متاحة في شكل غير موحدكثيرا ما تك= 2                 
  .محدودة، قد تحتاج إلى جمع بيانات ومعلومات خاصة= 3                 

يمكن إدراج مؤشرات االستدامة في اإلحصاءات وأنظمة المحاسبة   :1ةيمؤشرات المحاسبال -5
د المستخدمة عادة من طرف المنظمات العامة والخاصة لتقييم الموجودات واألنشطة، مثل تعدا

السكان، والحسابات القومية، وتقارير الشركات، ألنها تستند إلى مبادئ مماثلة، تتطلب بيانات 
  .مشابهة

                                                            
1‐ Sustainable Transportation Indicators. Op. Cit.  p 20 .     
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  :دمج هذه النظم المختلفة يتطلب ما يلي
قدر اإلمكان، ذلك  يتم التشاور مع اإلحصائيين والمحاسبين حول تطوير مؤشرات االستدامة، و- 

المحاسبة المعيارية، مثال بيانات استهالك الموارد، حيث تتسق المؤشرات مع مبادئ وممارسات 
كالطاقة واستخدام المياه، فيمكن جمعها وإدراجها في تقارير سنوية، للداللة على الكفاءة اإلنتاجية 

  ؛)الطاقة والمياه المستهلكة لكل وحدة من المخرجات(للموارد 
)  صحة اإلنسان وأضرارل البيئية، مثل األصو(  اآلثار غير السوقية  تقاس وتقدر بقدر اإلمكان،-

، بحيث أنها يمكن أن تدرج في حسابات قياسية مثال محاسبة الشركات يمكن )بوحدات نقدية(بالنقود
بما في ذلك ( أن تشمل أصوال بيئية ومحاسبة بيئية، والتي تعكس مثال قيمة انبعاثات التلوث

ناعية، وقيمة وحدات خفض االنبعاثات التي تنتجها األنشطة الص) االنبعاثات التي تغير المناخ
  ؛ للحفاظ على الطاقة في برامج الحد من االنبعاثات،الناجمة

 لتقييم األصول طويلة المدى والربحية مثال يمكن تقييم ، تشمل مؤشرات االستدامة تحاليل خاصة-
  ؛الخطط اإلستراتيجية من حيث تأثيرها على قيمة عقد الشركة في المستقبل

اك خطر من حيث أن الجهود الرامية إلى إدماج المؤشرات االقتصادية ومؤشرات هن         
، وتغفل )كاآلثار االقتصادية الكمية(االستدامة، ستنتهي، وتركز على العوامل التي يسهل قياسها

  ).كاآلثار البيئية الكيفية واآلثار االجتماعية، وإدامة ذلك التحيز الحالي( العوامل التي يصعب قياسها

  
   . وتخطيط النقل المستدام،جودة البيانات المعيارية إلنشاء المؤشرات: المطلب الرابع

  :1 جودة البيانات المعيارية إلنشاء المؤشرات-1الفرع 
 ذات أهمية خاصة بالنسبة لتخطيط النقل هياإلحصاءات الدقيقة ضرورية ألي تخطيط، و

نقل تجمع على نطاق واسع، وجودتها متغيرة  على الرغم من أن اإلحصائيات المتعلقة بال،المستدام
 غير تكون ما غالبا كثيرا، تتراوح بين جيدة إلى رديئة  للغاية، حتى أفضل مجموعات من البيانات،

، بسبب االختالف والتمايز في أساليب المختلفة والوكاالت البلدان في جمعها تم التي تلك مع متوافقة
  .ا ضائعة لتحسين وإدراك فهم االتجاهات والعالقاتصرالجمع، فهذا يعتبر مضيعة للموارد وف

 Kenworthyة إلى إنشاء مجموعات بيانات موحدة للنقل منهـا         ـ محدودة، رامي  اهناك جهود 

تطورت فيما بعد إلى قاعـدة  التي   و ، المرجع العالمي في االعتماد على السيارات في المدن        Laubeو
انات حول حركـة المـرور علـى الطـرق الدوليـة       قاعدة بي OCDEبيانات للتنقل في المدن، ولـ      

ــل      ــع النق ــي موق ــالمي ف ــك الع ــدى البن ــة ل ــات المجمع ــذلك المعلوم ــوادث، ك والح
(www.worldbank.org/transport) وجامعـــة rutger cross  الـــسالسل الزمنيـــة الوطنيـــة

(www2.sec.rutgers.edu/cnts/about.php)              مع ذلك تعتمد  فـي المقـام األول علـى البيانـات ،
المتاحة، مع اختالف التعاريف أحيانا، وجودتها غير مؤكدة وال تعتبر مجموعة بيانـات معياريـة               

  .مناسبة للمقارنة
فمؤشرات النقل المستدام تتطلب معايير دولية إلحصائيات ذات صلة بوسائل النقل، والتـي             

ــاـتحــدد بوضــ ــوح المعلوم ــي يتعي ـــا وأســاليب الجمـــن جمعهـــت الت ل ـع والتحلي
دليل جرد االنبعاثات الذي يشير إلى كيفيـة قيـاس مختلـف      EMEP/CORINAIR(2007) theالـمث

  .االنبعاثات الملوثة للهواء في االتحاد األوربي
 

   .10ص . المرجع نفس - 1

http://www.worldbank.org/transport
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 نوعية اإلحصائيات المتعلقة بحركة النقل يمكنها توفير فوائد كبيرة، عن طريق تحسين فهمنا
لنشاطات السفر وآثارها، فكل عام تؤثر إحصائيات النقل على عشرات الباليين من الدوالرات في 

بحث ف . والتي تؤثر على مئات الباليين من الدوالرات من اجل نشاطات النقل،تخطيط القرارات
 برنامج يحتاج لوضع معايير أساسية للبيانات ذات الصلة بقطاع النقل، والتي يمكن أن تعتمدها

 ,ARTA)مثل ( مع منظمات مهنية للنقل أخرىTRBعمل تالمنظمات البحثية للنقل وأعضائها، ف
AASHTO,  ITE مثل (  ومنظمات  دولية أخرىOCDEلوضع )، البنك العالمي، االتحاد األوربي ،

بيانات للنقل ذات جودة عالية، بما في ذلك بروتوكول مراجعة الحسابات، هذه المعايير الدولية من 
نها أن تصبح أساسا للتقييم، وتحسين جمع البيانات ونشرها، هذا الجهد يتفق مع إدارة جيدة شأ

  .عموما، وتخطيط  النقل المستدام خصوصا
من خالل تعرضنا لمؤشرات النقل المستدام ومبادئ تحديدها، كذلك تصنيفاتها المختلفة، 

فهي متنوعة، بعضها مفيدة يتضح أنه ال توجد مجموعة موحدة من مؤشرات النقل المستدام، 
لتخطيط وتحليل السياسات، تشمل مجموعات المؤشرات األساسية، بما يتفق مع طرق جمع البيانات 

 للمقارنة بين آثار واتجاهات مختلف المنظمات والهيئات واألوقات، فبعض المؤشرات ،والتالؤم
فتعتبر المؤشرات أداة هامة  ،مناسبة لجميع الحاالت، وأخرى لتلبية االحتياجات والظروف الخاصة

يمكن أن تكون عملية وضع مؤشرات النقل المستدام، عبارة عن كما  .لتخطيط أفضل للنقل
، هذه اإلستراتيجية يمكنها جمع TRBإستراتيجية لتطوير وتطبيق وسائل النقل المستدامة، مثلما تفعل 

  :TRB  بيانات النقل وتخطيط البرامج، على وجه التحديد من المستحسن على
 كعنصر هام في تخصص النقل ،الموافقة على ضرورة وجود مؤشرات لوسائل النقل المستدام -

 ؛الشامل
، مع  بجمع وتحليل وتطبيق البيانات المعيارية للنقل بجودة عاليةىوضع برنامج بحوث يعن -

 ويجب أن ،تركيز خاص على المؤشرات الواردة في الصنف الذي يصلح لكل الحاالت
 ؛لبياناتلج إعداد معايير جودة يتضمن برنام

أ، والخارج، لوضع مجموعات مؤشرات .م. مع المنظمات المهنية األخرى في الـ والعمل -
 .مناسبة لتخطيط النقل وسياساته

تلعب المؤشرات دوراً هاما في عملية التخطيط، :  النقل المستدام في عملية التخطيط-2الفرع 
لتي بموجبها يتشكل التخطيط المستدام للمجتمع، ومنه تخطيط على نطاق  مفهوم التنمية المستدامة ا

النقل المستدام الذي يعتمد على التقييم الشامل لمؤشرات النقل المستدام، التي تحتوي على معلومات 
   :1والشكل التالي يوضح هذه العالقات. الختيار ورسم السياسات، وتخطيط الممارسات

  

  

  

  

  

 
1‐  Sustainable Transportation Indicators. Op. Cit.  P 11   
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  ة التخطيط استدامة عملي ) : 02( الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Sustainable Transportation Indicators. A recommended Research Program For Developing .:المصدر
Sustainable Transportation indicators and data .10-11-2008.by the sustainable transportation indicators. 
Subcommittee of the Transportation Research Board ( ADD 40-1- ) . Subcommittee chair Todd Litman 

.(litman@vtpi.org ).p 11. Date 26-03-2010 .   

تخطيط االستخدام المستدام 
 لألراضي

التنميــة المستدامـــة

خطيط المستدام للمجتمع الت
 ل الشامیسمى أیضا التخطيط

 التقييم الشامل

 خطيط النقل المستدامت

 ـــةالمشارآة العام مـــــــؤشراتال

 ةــاقتصادی

 جتماعيــةا

 يــةئبي

 تخطيط  الممارسات

 تصميم وبناء

 عمليات

 معایير الصيانة

 سياسات

 رسوم وضرائب

  ولوائح قوانين

 برامج

 صالحاتإ
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       هذا الشكل يبين دور مؤشرات النقل المستدام الذي تلعبه في مراحل تخطيط التنمية المستدامة 
 ،يتم االعتماد على مجموعة المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية مع بعضها البعض ف،الشاملة

 من خالل المعلومات التي تتضمنها المؤشرات، ،من اجل تقييم السياسات والممارسات السابقة
  .  والممارسات المستقبلية وإعداد البرامج توكذلك تخطيط ورسم واختيار السياسا

رسة العملية، ليست كل عملية تخطيط تهدف إلى أن تكون شاملة فعلى سبيل       لكن في المما
 وكالة نقل فردية ينبغي أن تطور مؤشرات خاصة للنقل المستدام، وهذا صراحة ليس جزءا ،المثال

من عملية تخطيط التنمية المستدامة، ومع ذلك بغض النظر عن السياق، فتخطيط االستدامة هو 
مع قرارات التخطيط المجتمعي في  لفردي لقرارات التخطيط قصيرة المدى،كتعريف يعني التكامل ا

  .  والبيئية ، االجتماعية،المدى البعيد، أي مع األهداف اإلستراتيجية االقتصادية
                            

                                      
  :خالصة الفصل 

 بأخذ بعض التعاريف التي أوردتها منظمات ،لنقل المستدامتم التطرق في هذا الفصل إلى ا        
وهيئات دولية، والتي تصب كلها في فحوى أن النقل المستدام هو اخذ االعتبارات االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية عند اتخاذ القرارات المتعلقة أو المؤثرة على نشاط النقل، ثم التطرق لتاريخه 

أشكاله، وأدواته التي تم استنباطها  مصطلح، وتم إدراج جوانبه المختلفة،الذي يتجاوز كثيرا ظهور ال
من قضايا االستدامة، والتي تعتمد على مبادئ أساسية يجب مراعاتها، عند تحديد األهداف 
. والغايات، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمؤشراته المختلفة سواءا االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية

دقتها رهينة جودة المعلومات التي تبنى عليها، والتي تحدد لها العالقات التي تسمح لها والتي تبقى 
بتخطيط ورسم السياسات والممارسات بصورة صحيحة شاملة ومتكاملة، سواء في المدى القريب أو 

  .البعيد، والتي تظهرها استراتيجيات وسياسات النقل المستدام
بل استراتيجيات وسياسات النقل المستدام التي تطبق في بعض           وعليه سيتضمن فصلنا المق

 والتي يمكن اعتبارها ناجحة في هذا الميدان، الن بعضها  خطت خطوات بعيدة يمكن ،البلدان
  .االقتداء بها
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  : تمهيــد

ى أكثر من صعيد، نحو خفض انبعاثات ملوثات الهواء تحرز تكنولوجيات النقل تقدما عل
والغازات الدفيئة، بما فيها السيارات الهجينة، والحافالت والمركبات التجارية التي تعمل بالغاز 

 مستخرجة من مصادر مختلفة من الكتلة ،الطبيعي المضغوط، واستخدام أنواع بديلة من الوقود
ة استهالك الوقود في االنبعاثات  من المركبات التي تعمل الحيوية، واستمرار التحسينات في كفاء

بمحركات البنزين العادي والديزل، وتلقى جميع هذه االبتكارات التكنولوجية المختلفة نجاحا تجاريا 
ألسواق، إلى التشجيع من خالل تنفيذ برامج تحفيزية لويحتاج استمرار نفاذها  بمعدالت متفاوتة،

ة جهود البحث والتطوير، وحتى مع إتباع تنفيذ تكنولوجيات المركبات اقتصادية مالئمة ومواصل
تظل هناك حاجة قوية للحد من الطلب على النقل بالمركبات الخاصة، وعلى نقل البضائع  النظيفة،

بالطرق البرية لمسافات طويلة، كما يشكل نظام النقل أيضا الهياكل األساسية التي يمر بها، ومن 
لتحتية، كما يقود إلى تحقيق استدامة الطاقة وتخطيط عمراني للمناطق الحضرية، خاللها، كالبنية ا

  . كذلك تعزيز النقل العام
تقوم العديد من الحكومات والهيئات بوضع استراتيجيات وسياسات، تعمل على تنويع وسائل 

 وإدارة األماكن النقل، التركيز على النقل العام، استخدام المركبات ذات االستهالك المنخفض للوقود،
  .العامة والخاصة في المدن بطرق جديدة الستخدام السيارات ووقوفها

تتمثل أساليب النجاح في العديد من البلدان المتقدمة خاصة، وبعض البلدان النامية القليلـة،              
في نوع جديد من خدمات النقل المستخدمة حاليـا، كاسـتعمال الـدراجات، اسـتخدام الـسيارات                 

ذلك تقليص أحجام السيارات وأوزانها وادائها، كذلك استخدام اتصاالت حديثـة فـي             ك  ،المشتركة
مجال النقل كاالعتماد على االنترنت لنشر معلومات دقيقة عن هذا القطاع، واستخدام نظـم النقـل                

  .الذكية
 من السيارات، كما يفتح CO2و قد ثبت تحقيق نجاحات فيما يتعلق بتخفيض انبعاثات غاز 

كبرامج إنتاج الوقود من المحاصيل   في مجال الهندسة سبل جعل النقل أكثر استدامة،االستثمار
 السكك الحديدية عالية السرعة كبديل للنقل الجوي على مسافات قصيرة، وتتوجه غالزراعية، و تبز

ويفتح الباب على مصراعيه أمام  المناطق الحضرية إلى أساليب جديدة من النقل السككي الخفيف،
كار والتحسين في جميع مجاالت النقل البري، والجوي بإدخال تغييرات واستخدام تكنولوجيات االبت
  .جديدة

وعليه سيتضمن هذا الفصل  ذكر بعض االستراتيجيات المتعلقـة بتطـوير قطـاع النقـل                
المستدام، والتي حققت نجاحات في بعض البلدان المتقدمة، ثم نذكر نماذج عن بعض الدول الناميـة                

رغم انخفاض مداخيلها، إال أنها استطاعت أن تقطع أشواطا معتبرة في ميـدان تطـوير هـذا                 التي  
القطاع الحساس، سواء بمفردها أو من خالل دعم هيئات دولية كمجموعة البنك الدولي الذي عنـي                

والتي يظهر فيها قطاع النقل في عدة       . 21بتطوير مجاالت حياة البشر تنفيذا لألجندة الخاصة بالقرن         
فصول من جدول أعمالها، كالفصل التاسع المعني بحماية الغالف الجوي، والفصل السابع المعنـي              
بالمستوطنات البشرية، وفي هذا الصدد سيتم التطرق لبعض الدول النامية، وكذلك بعـض الـدول               
النامية الجزرية الصغيرة، والتي استطاعت أن تحقق نجاحات في بعض مجـاالت قطـاع النقـل،                

لكن هذا ال يعنـي       بعض االستراتيجيات والسياسات التي جعلتها نموذج للبلدان النامية،        واستخدمت
أنها طورت القطاع بأكمله بل حققت نجاحا في بعض الجوانب فقط، مما يشجعها للسير قدما نحـو                 
تطبيق برامج واستراتيجيات أخرى تحقق التطور المتكامل لهذا القطاع، كما سنحاول التطرق لدولة             

ة استطاعت البروز في هذا الميدان وهي المملكة العربية السعودية التي سطعت من بين بـاقي                عربي
  .الدول العربية األخرى، وحققت نجاحا مذكورا في تطبيقها إستراتيجية لتطوير قطاع النقل
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االستراتيجيات والسياسات المقترحة إلدارة الطلب على النقل : المبحث األول
  .VTPIمن طرف 

راح العديد من االستراتيجيات التي تعمل على خلق المزيد من وسائل النقل المستدامة تم اقت
لكن معظم أهداف البحوث . معظمها تنطوي إما على االبتكار التقني، أو إدارة الطلب على النقل

تشير إلى مجموع االستراتيجيات التي تعمل على تحقيق أهداف االستدامة، كما تشير معظم 
 كما أمرا أساسيا لتحقيق استدامة وسائل النقل، ) TDM( ى أن إدارة الطلب على النقلالتحليالت إل

الكفاءة االقتصادية والحفاظ على الموارد من المبادئ الهامة لالستدامة، وهذا يشير إلى أن أن 
استراتيجيات إدارة الطلب على النقل تعكس مبادئ السوق وتشجع خيارات السفر بأكثر كفاءة 

كذلك يمكن أن تساعد   وتؤدي للمزيد من كفاءة استخدام األراضي التي تدعم االستدامة،للموارد،
  . مثل زيادة نوعية البيئة المحلية وتماسك المجتمع،أيضا في تحقيق أهداف قابلية العيش

تـشير إلـى    ) وتـسمى أيـضا إدارة التنقـل         (TDMحيث أن إدارة الطلب على النقل أو        
التي تغير سلوك السفر من أجل زيادة كفاءة نظم النقل وتحقيـق أهـداف               االستراتيجيات المختلفة، 

وقد تم اقتراح بعـض االسـتراتيجيات مـن طـرف            وتستخدم لمعالجة مشاكل متنوعة،    التخطيط،
 موسوعة     Encyclopedia الكندية المقترحة من معهدVTPI ∗  ،   هذه االستراتيجيات مقـسمة إلـى

  .لى السفر وسيتم ذكرها في المطالب المواليةفئات رئيسية وفقا لمدى تأثيرها ع
  

                    .خيارات تحسين النقل، استخدام حوافز للحد من قيادة السيارات: المطلب األول 
  :يشملو

  :نذكر من أهمها ما يلي:  خيارات تحسين النقل-1الفرع 
إلى التحرر من خطر االعتداء والسرقة  األمن الشخصي يشير :1 معالجة المخاوف األمنية– 1

والتخريب، وهذه المخاطر يمكن أن تثبط المشي وركوب الدراجات والسفر العابر، ويمكن معالجة 
هذه المشاكل من خالل مختلف البرامج والسياسات واالستراتيجيات التي تصمم لزيادة األمن، يمكن 

بما في ذلك المشي على األقدام  ( أن تشمل برامج شرطة المجتمع ودوريات الشرطة الخاصة
. المرافقة للمشاة، ورصد المشاة والدراجات والعبور، ومرافق القيادة والمواقف) والدراجات العادية

كما أن وكاالت العبور تنفذ برامج خاصة لزيادة األمن والقضاء على مخاوف الركاب، و يستخدم 
مة الشخصية، كالمسارات العامة والتي تعتبر أكثر التصميم البيئي مع المناظر الطبيعية لتعظيم السال

كما يجب أن تتوفر اإلضاءة  أمنا، اذا كانت واقعة بالقرب من المساكن، حيث توفر المراقبة،
والغطاء النباتي والمحافظة عليها، لضمان خطوط الرؤية، وحد أدنى من أماكن االختباء، وضمان 

ب أن تصمم مرافق وقوف المركبات بدراسة دقيقة مسارات واضحة في المناطق المحيطة بها، ويج
ويمكن تدريب الشرطة المحلية أو استخدام متخصصين لتنفيذ تدقيق  تحد من احتمال السرقة،

  .عمليات السالمة
   : 2تتضمن :)وتسمى أيضا ساعات العمل المتغيرة ( جداول العمل البديلة -2

لمرونة في العمل اليومي للموظفين، على أوقات العمل المرنة، وهذا يعني أن يسمح بقدر من ا -
 فقد 4:30 إلى 8:00سبيل المثال بدال أن يكون التوقيت اليومي لكل العمال والموظفين هو من 

  ؛5:30  – 9:00، وأخرى 4:00 – 7:30تحدث بعض األعمال 

 
 VTPI يديره السيد  بكندا معهد كندي خاص بالنقل المستدام، موجود في فكتوريافكتوريا لسياسة النقل المستدام وهو معهد Todd Litman .  

1 ‐Adress Security concernes . www.vtpi.org/ tdm/ tdm 37.htm .  Date 01‐05‐2010.          
2 ‐Altermative work Schedules. www.vtpi.org /tdm/ tdm 15.htm . Date 01‐05‐2010. 
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، هذا يعني عمل الموظفين في عدد أقـل   compressed work weekأسبوع العمل المضغوط  -
كالعمل أربعة أيام خالل األسبوع لكن بزيادة عـدد          م لكن بزيادة الساعات في اليوم،     من األيا 

  ؛ ساعات يوميا10  مثالالساعات في اليوم،
التحوالت المتعاقبة، أي تخفيض عدد الموظفين القادمين والمغادرين للعمل، كتوزيعهم على  -

  . المرنةمواقيت مختلفة، وهذا له تأثير على حركة المرور، وأوقات العمل
 على ممرات الحافالت ،تضم نظم توفير خدمات عالية الجودة: BRT حافلة النقل السريع -3

  :1الحضرية المزدحمة، وهي تشمل
وغيرها من تـدابير أولويـة       فصل صف على يمين الطريق، ويتضمن طرق الحافالت فقط،         -

دة الحافلـة علـى      وهي نظم تلقائية لقيـا     ، أو إرشادات الطرق   guidewaysالعبور، واستخدام   
  ؛أجزاء من الطريق

 دقائق خالل فترات 10ينتج عنها انتظار الركاب لمدة أقل من  عالية السعة، خدمة متكررة، -
  ؛الذروة

  ؛نظيفة ومريحة للركاب هادئة، مركبات ذات جودة عالية سهلة القيادة، -
  ؛ودصعللحد من التأخير في ال جمع األجرة المدفوعة مسبقا، -
  ؛تسمح بتحوالت مجانا أو بأسعار مخفضة بين الطرق واألساليب املة،نظم األجرة المتك -
  ؛استخدام المعلومات وبرامج التسويق -
  ؛مواقف حافالت عالية الجودة وتطوير العبور في مناطق مجاورة -
 بالتنسيق مع المشي، وركوب الدراجات، وخدمات سيارات      BRTتكامل الوسائط مع خدمة  -

  ؛لمدن، والنقل بالسكك الحديدية، وخدمات وسائل النقل األخرىاألجرة، والحافالت بين ا
  ؛خدمة العمالء الممتازة -
  .تحسين األمن لمستخدمي العبور، والمشاة -

تعتبر أسعار حافلة النقل السريع بديلة للنقل بالسكك الحديدية من أجل تحسين نوعية 
 األقل نموا مثل البرازيل الخدمات وجذب المسافرين الذين يدفعون، تم تنفيذ ذلك في البلدان

وكولومبيا خالل التسعينيات، ثم أصبح هذا المفهوم مقبوال على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، 
  .لكن هذا ال يدل على أنها تستخدم بدل السكك الحديدية، فكل له ظروف استخدام مختلفة

النقل بالدراجات، وهي    هناك طرق كثيرة لتحسين وسائل :  تحسين النقل بالدراجات العادية-4
   :2تشمل
 تحسين المسارات والطرق الخاصة بالدراجات؛ -
 تحسين الطرق وصيانتها، إدارة المسارات والصيانة؛ -
 تحسين مواقف الدراجات؛ -
 ؛) العمران الجديد  (تطوير شبكة تجمعات الشوارع، والتنمية ذات الصلة  -
 صيرة النفعية تكون أكثر راحة؛تأسيس أنظمة دراجات عامة، توفر دراجات للرحالت الق -
 تهدئة حركة المرور، تخفيض السرعات، قيود المركبات، وإعادة توزيع فضاء الطرق؛  -
 التعليم والسالمة، تنفيذ القانون، وتشجيع البرامج؛ -
  وتطوير العبور الموجه؛ )عبور /جة ا الدر(التكامل مع العبور  -
 خرائط ومعلومات أخرى عـن كيفيـة        إنشاء دليل الوصول متعدد الوسائط، والذي يتضمن       -

 إدارة وجهة معينة؛
 توفير أنظمة دراجات عامة، وخدمات تأجير الدراجات؛ -

 
1‐Bus Rapide Transit.  www.vtpi.org /tdm /tdm 120.htm. Date 01‐05‐2010. 
2‐ Cycling Improvements.  www.vtpi.org/tdm/tdm93.htm. Date 01‐05‐2010.                                                   .                                                  
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 . اتتوفير الشواغل األمنية لراكبي الدراج -
من اجل دمج ركوب الدراجة والنقل العام، فالعبور هو األكثر فعالية : عبور/  تكامل الدراجة-5

رات المزدحمة، في حين ركوب الدراجات فعال للرحالت للرحالت المتوسطة والطويلة في المم
حيث يمكن حمل الدراجات على السيارات أو المركبات األخرى . القصيرة مع نقاط متعددة

وهذا األمر شائع خاصة في دول شمال أوربا مثل ألمانيا، . كالحافالت في أماكن تخزين خاصة
   .1يطانيةالدانمارك، هولندا  واشنطن، وسواحل كولومبيا البر

Caresharing ‐ 6   :2أي  خدمات تأجير السيارات بدال عن ملكيتها الخاصة وهي تتطلب:  
  ؛)تقع في األحياء السكنية أو بالقرب منها(  الوصول إليها يةنامكا -
  بأسعار معقولة؛ -
  مريحة؛ -
  .الثقة من الناحية الميكانيكية خاصة -

 في بعض مدن أمريكا الشمالية وهناك       وتأجير السيارات أمر شائع في أوربا، يجري تطويره       
  .منظمات تنفرد بهذه الخدمات

توفر برامج ركوب مدعومة للركاب الذين يستخدمون وسائط        : GRH الركوب المضمون الرئيسي   -7
مثال البقاء في العمل لوقت الحق لما كان متوقع، ويمكنه استخدام سيارات األجرة، أو تأجير                بديلة،

  : 3 تحديد ما يليGRHينبغي لسياسة ، ومختصة بذلكالسيارات من الشركات ال
   ؛من هو مؤهل، ويمكن أن يشمل البرنامج كل الموظفين، مثل نقل العمال -
  ؛الرحالت المؤهلة -
   ؛عدد أقصى من الخدمات خالل فترة محددة -
   ؛اإلدارة المسؤولة عن التنفيذ أو الموظف المكلف بذلك -
   ؛اإلجراءات الخاصة بذلك -
  . وتسديد الفواتير ،بة  كالتسجيلال المناساألشك -
والتي تعتبر إجراءات النقل الفعالة التي يمكن لألفراد اتخاذها لزيادة كفاءة :  اإلجراءات الفردية-8

نظام النقل، فهناك الكثير من األمور التي يمكن لألفراد القيام بها، للحد من االعتماد على السيارات 
   :4يتم وصفها كالتالي الخاصة، وزيادة كفاءة أنماط سفرهم، 

  ؛تقليل رحالت المركبات غير الضرورية -
جعل المشي مريحا باختيار حذاء المشي، استخدام حقيبة على الظهر، مظلة، معطف واق من                -

  ؛)تحسينات المشي وتشجيع المشي (المطر، مصباح يدوي عند الضرورة 
سرة، مع تأمين الـضوء     جعل ركوب الدراجات مريحا، كإعداد دراجة لكل فرد من أفراد األ           -

والمعدات، والمالبس المناسبة، واستخدام إطارات سلسة نسبيا، خاصـة للـدراجات الجبليـة             
  ؛)تحسينات الدراجات وتشجيع ركوب الدراجات(كاستخدام إطارات كيفلر، 

جعل استخدام العبور مريحا بتعلم طرق العبور في المنطقـة، ومعرفـة الجـدول الزمنـي                 -
  ؛للحافالت

وق مريحا باستخدام متاجر قريبة من المنزل أو موقع العمل، إذا كان التنقل مشيا أو               جعل التس  -
  ؛بالدراجات أو العبور بفضل استخدام المتاجرالتي تقدم خدمات توصيل الشحن

 خدمات التأجير المشترك، وتنظيم الرحالت مع أفراد آخرين بالتـسجيل           Rideshareاستخدام   -
  ؛لرحالت مع أصدقاء وزمالء وتنسيق ا،منظمات خاصة بذلكمع 

 
1‐ Bike Transit Integration. www.vtpi.org/tdm/tdm02.htm . Date 01‐05‐2010. 
2‐ Carsharing .www.vtpi.org/tdm/tdm7.htm . Date 01‐05‐2010. 
3‐Garanteed Ride Home . www vtpi org/ tdm/tdm18.htm   . Date 01‐05‐2010. 
4‐ Individual Actions.  www vtpi org/ tdm/tdm68.htm. Date 01‐05‐2010. 
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  ؛العمل عن بعد، كاستخدام االتصاالت الهاتفية واالنترنت -
اختيار المركبات الحرة خالل العطل، بتقليل السفر بالسيارات، والسفر الجوي خالل العطـل              -

  ؛المشي واستخدام القطار والحافالت، الدراجات،
هو أكثر تكلفة ومعظـم النـاس       تعلم حول تكاليف السيارة الخاصة بك، حيث امتالك سيارة           -

مما يعني أن الحد من ملكية السيارة وتكاليف التـشغيل قـد تـوفر مـدخرات       يدركون ذلك، 
    ؛فيةاإض

   .0إلى 1 أو من ،1إلى 2 أو من ،2إلى 3 الحد من ملكية السيارات خاصة في المنزل من  -
حيث  د الوسائط،واختيار منزل في مجتمع متعد إذا كان ممكنا، اختيار الوصول الجواري، -

والقرب من المحالت  وخدمات العبور، جيدة،  وظروف استخدام الدراجات،توجد األرصفة
  ؛التجارية

  ؛تشجيع الموظفين لدعم الحد من قطع المسافات -
  ؛دعم المبادرات المجتمعية -
 أو لجنة ؛تنظيم مجموعات الدعوة، كمجموعة مستخدمي الدراجات، اتحاد عبور الدراجين -

TDM ؛استخدام وسائط بديلة، وخلق المزيد من السياسات الداعمة لتشجيع  
اختيار مركبات نظيفة وفعالة، كاختيار األكثر كفاءة في استخدام الطاقـة، مثـل المركبـات                -

   ؛أي قليلة االنبعاثات الكهربائية والهجينة والهيدروجينية،
  ؛تطوير مهارات القيادة الفعالة -
مثال  استخدام السيارات، واالعتماد على أشكال بديلة للنقل،اتخاذ موقفا إبجابيا، تجاه الحد من  -

التفكير في الوقت التي تمضيه في المشي والدراجات، والمرح الذي تكتسبه بدال للوقت 
  .الضائع

أنظمتها تعمل .  وتسمى كذلك االنتقال البيني للعربات أو الترام:LRT   النقل بالقاطرات الخفيفة -9
 على ممرات النقل العام في المناطق الحضرية ،ام محلية مريحةعلى توفير خدمة عبور ع

وربط الوجهات الرئيسية مثل مراكز المناطق التجارية، والمراكز الطبية، والجامعات  المزدحمة،
 حيث مركبات االنتقال البيني تميل إلى أن تكون سلسة ومريحة، لها محطات ،ومراكز الترفيه

  .  طرقها وجداولهاجذابة، تطوير، عبور، سهلة لفهم
         خدمات السكك الحديدية العابرة الخفيفة تدعم سياسات النمو الذكي الستخدام األراضي، 

 وعادة ما تنفذ تحسينات السكك ،كثيرا ما تنفذ نظم االنتقال البيني بالتعاون مع تنمية العبور الموجهو
 كثير من األحيان بدعم من الوكاالت الحديدية الخفيفة للعبور لتشجيع برامج وكاالت العبور، في

  .1الحكومية األخرى والشركات الكبرى
جات، ا ويشمل النقل غير اآللي ركوب الدر):بدون محرك(  تخطيط النقل غير اآللي -10

 والسفر ،)كالتزلج على الجليد، دراجات وعربات الدفع باليد( والعربات الصغيرة ذات العجالت 
  : 2طرق لتحسين وسائط النقل غير اآللي منهاعلى كرسي متحرك، هناك عدة 

   ،تحسين األرصفة، والمسارات، وطرق الدراجات -
  ؛إصالح أخطار الطرق المخصصة للنقل غير اآللي، التي تسمى أحيانا برامج التحسين -
تحسين مرافق إدارة وصيانة الوسائط غير اآللية، بما في ذلك النظافة والحد من الصراعات  -

  ؛بين المستخدمين
  ؛)نظم النقل التي تستوعب المعوقين وذوي االحتياجات الخاصة األخرى(التصميم العالمي  -
  ؛)العمران الجديد(تطوير استخدام األراضي الموجهة للمشاة وبناء التصميم  -

 
1‐ Light Rail Transit . www.vtpi.org/tdm/tdm121.htm .  Date 01‐05‐2010. 
2‐ Nonmotorized Transport Planning .www.vtpi.org/tdm/tdm25.htm. Date 01‐05‐2010 
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  ؛زيادة طرق ومسارات االتصال -
تهدئة حركة المرور، وتحسين مساحات الشوارع، وتخفيض سرعة الحركة، وإعادة توزيع  -

  ؛ت الطرق، وفرض القيود على المركباتفضاءا
 ؛تعليم السالمة، تنفيذ القانون وتشجيع البرامج -
  ؛العبور وتنمية العبور الموجه/تكامل الدراجات  -
  ؛مواقف الدراجات -
  ؛توفير شواغل األمن للمشاة وراكبي الدراجات -
ت القصيرة أنظمة الدراجات العامة، والتي تضم أنظمة تصميم دراجات آلية لالستئجار للرحال -

  ؛النفعية، في المناطق الحضرية
طرق المشاة، في األماكن المغلقة من المناطق الحضرية، أي شبكات المـشي التـي تـربط                 -

  ؛المباني ومحطات النقل
  .الذي يتضمن خرائط ومعلومات إنشاء دليل النقل متعدد الوسائط، -
 مثـل   ،مرافق النقل غير اآللي   تشمل أفضل الممارسات إلدارة     :  إدارة مرافق النقل غير اآللي     -11

 وممرات الـدراجات علـى أطـراف الطريـق                ،الممرات واألرصفة والشوارع المخصصة للمشي    
السريع، وعند إنشائها فهي تتطلب اإلدارة والصيانة عن طريق برامج، ويجب النظر في احتياجات              

الممـرات، الباحـات     : تالمستخدمين في تخطيط الطرق وإدارتها وصيانتها، ومن أنواع التـسهيال         
  .1األرصفة، المسارات العامة، والسكك العامة، طرق المشاة، ممرات للدراجات

12- Park and ride:يتكون من مرافق وقوف السيارات في مراكز العبور، ومواقف  حيث 
بعضها تتضمن مواقف الدراجات، . الحافالت، وال سيما على مشارف المدينة، لتسهيل العبور

  .2 أو رخيصة نسبيا مقارنة بالمراكز الحضرية ،مواقف بشكل عام مجاناوتكون ال
حيث تأخذ في االعتبار نوعية مرافق المشاة، وظروف الطريق وأنماط :  تحسين طرق المشاة-13

استخدام األراضي، واألمن والراحة ودعم المجتمع المحلي للمشي، والمرافق ذات الصلة، وهناك 
   :3عدة طرق لتحسين المشي

 ؛تحسين الكمية، والنوعية وتواصل األرصفة ونواحي المشي، والمسارات -
تحسين إدارة وصيانة المرافق غير اآللية، بما في ذلك الحد من الصراعات بين المستخدمين  -

  ؛والحفاظ على النظافة
  ؛التصميم العالمي -
  ؛ل المشيتوفير إشارات العد التنازلي للمشاة، التي تشير إلى عدد الثواني المستغرقة خال -
إنشاء طرق للمشاة، والتي ترفق شبكة مشاة في المناطق الحضرية التي تربط المباني  -

  ؛توفير ممرات مغطاة وأماكن االنتظار مع الحماية من الشمس والمطر ومحطات النقل،
  ؛توفير إمكانية الوصول للمشاة -
 ركـوب           تطوير أدلة وصول لوسائط النقل، التي توفر معلومات عـن الوصـول بالمـشي،              -

  ؛والعبور العام، ومرافق الخدمات لذوي االحتياجات الخاصة للنقل الدراجات،
  ؛تركيز أنشطة أكثر للمراكز التجارية التي يمكن الذهاب إليها بالمشي -
  ؛كالمصاعد ودورات المياه وغيرها استخدام مرافق خاصة بالمشاة، -
  ؛تهدئة حركة المرور -
  ؛ة حصة األرصفةإعادة توزيع فضاء الطريق لزياد -

 
1‐  Managing Nonmotorized Facility.  www.vtpi . org/ tdm/ tdm108.htm. . Date 01‐05‐2010. 
2 ‐Park and Ride. www.vtpi.org/ tdm/ tdm27.htm . Date 01‐05‐2010. 
3 ‐ Pedestrian  Improvements. www.vtpi.org/tdm/ tdm 92.htm  . Date 01‐05‐2010. 
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  ؛تفعيل برامج تشجيع وسائط النقل -
  ؛توفير األمن للمشاة -
لتقييم المشاكل واآلثار  ،طاستخدام مؤشرات خدمات بمستويات عالية للنقل متعدد الوسائ -

 السلبية على سفر المشاة، والتي يمكن أن تنتج من توسيع الطرق وزيادة حجم حركة المرور،
  .وسرعات السيارات

16- Ridesharing:هناك مجموعة من التحسينات والحوافزالتي تزيد و  اي تاجيرالمركبة بالسائق
  ridesharing 1:من

  ؛ دعم األجرة من قبل أصحاب العمل أو وكاالت العبور،زيادة المرونة -
  ؛vanpoolsوعربات  ،carpools  توفير سيارات لإليجار،والتسويق المباشر -
  ؛والحوافز المالية للمسافر وتسعير الطرق، تأمين، دفع ال،خيارات جودة الخدمة الممتازة  -
 ومساحات وقوف ،HOVلـ كتخصيص حارات خاصة على الطرق  HOVاألولوية لـ -

  .تفضيلية
17- Shuttle Servicesوتتضمن خدمات متنوعة للنقل تستخدم الحافالت : خدمات المكوك 

   : 2الصغيرة، أو الشاحنات الصغيرة، وهي نوع  من النقل العام وتشمل
تعميم مكوكات نقل الركاب لرحالت قصيرة على طول الممرات المزدحمة، لربط مناطق  -

   ؛لنشاطا
االستجابة للطلب، وتشمل أنواعا مختلفة من خدمة المرور العابر، باستخدام الحافالت  -

  ؛الصغيرة والشاحنات، أو سيارات األجرة المشتركة
وفير التنقل لألشخاص المعوقين، الذين استجابة لت ،دمات التنقل الخاصة والطلب عليهاخ -

يستخدمون عربات النقل والحافالت الصغيرة المصممة الستيعاب الناس في الكراسي 
المتحركة، أو الذين لديهم احتياجات خاصة، ويمكن توفير هذه الخدمات من قبل وكاالت 

     ؛ أو المنظمات غير الرسمية،العبور
ذلك بعض الكليات، وقد تستخدمها الفنادق خدمة وك تستخدمها بعض المراكز التجارية، -

حيث يمكن أن يكون هذا جزءا من إدارة النقل  للعمالء الذين يصلون بدون سيارات،
  .السياحي

وعربات  والتزلج على الجليد، ودراجات إلستيعاب األمتعة : النقل بإستخدام العجالت الصغيرة-18
 حيث يمكنها زيادة كمية األمتعة التي يمكن أن يدوية، حيث تشمل حقائب ذات عجالت وسكيتبورد،
كذلك يمكن استخدام مثل هذه الوسائل داخل . تحمل مع المشاة، وكذلك توسع مسافات المشي

 يمكن استخدامها في تحسين المشي تلبية والمصانع، والجامعات وفي رحالت التسوق الشخصية، 
  . 3ئل أخرى لتصميم العالمي، كما أنها قد تتطلب التكامل مع وسال
 تصف وسائل تحسين مواقف العبور العامة وظروف محطات : تحسين مواقف العبور العامة-19 

االنتظار، حيث يمكنها أن تزيد من راحة وجاذبية النقل العام، وزيادة ركاب العبور، وهناك عدة 
 : 4طرق لتحسين ظروف العبور ومحطات اإلنتظار منها 

  ؛البرد والحرارةتوفير الظل وتكييف الهواء في  -
توفير معلومات مالئمة للمستخدم، كالجدول الزمني واألجرة، توفير معلومات دقيقة عن وقت  -

  ؛وصول المركبات

 
1‐  Ridesharing .www.vtpi.org/tdm/tdm34.htm . Date 01‐05‐2010. 
2‐ Shuttle Services www.vtpi.org/ tdm/ tdm 39.htm  . Date 01‐05‐2010 . 
3 ‐ Small wheeld Transport. www vtpi . org/ tdm /tdm 40 . htm  . Date 01‐05‐2010. 
4‐Public Transit Station Improvements. www.vtpi.org/tdm/tdm 127. htm . Date 01‐05‐2010. 
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توفير محطات الحافالت تفصل بما فيه الكفاية عن الطرق لتفادي المخاطر، الضوضاء  -
  ؛والغبار والبقع

  ؛نة لعبور الطرق المزدحمةالتصميم العالمي للمواقف، واستخدام اختصارات مريحة وآم -
معالجة الشواغل األمنية من خالل االستجابة للطوارئ، وتحديد الخدمات واألنشطة األخرى  -

 أو بالقرب من المحطات، كالباعة والمتاجر والمكاتب الحكومية والتجارية ومراكز ،داخل
  . الشرطة

قل حيث يجمع مجموعة خدمة التاكسي هي خيار مهم للن:  تحسينات خدمات سيارات األجرة-20
 وتنقل ،متنوعة من االحتياجات، بما في ذلك الحراك في حالة الطوارئ، والنقل العام لغير السائقين

    :1السياح والزوار، ويمكن تحسين هذه الخدمة من خالل
  ؛) السالمة- القدرة على التحمل–الراحة ( زيادة عدد سيارات األجرة  -
   بما في ذلك استيعاب الكراسي المتحركة؛التصميم العالمي لسيارات األجرة، -
  خفض األسعار من خالل التنظيم والمنافسة وزيادة الكفاءة، والحوافز أو اإلعالنات؛ -
  ؛)أكثر من راكب واحد( مشتركةالفتح مجال رحالت سيارة األجرة  -
  .توفير المواقف لسيارات األجرة -

 وفي ،لية، والشركات الخاصةعادة ما تنفذ هذه التحسينات بالتعاون بين الحكومات المح
  . بعض األحيان وكاالت العبور، وغيرها من المنظمات التي تختص بخدمات النقل

الهاتف، ( ستخدام االتصاالت السلكية والالسلكية الالذي يعتبر مصطلح عام :  العمل عن بعد-21
 لتكون بديال عن ،)ذلكالفاكس، البريد اإللكتروني، مواقع على االنترنت، اتصاالت الفيديو، وما الى 

السفر الفعلي، كعقد المؤتمرات عن طريق الفيديو، كذلك بعض المدارس والجامعات تقدم دروسا 
إستخدام االنترنت للتسويق والخدمات المصرفية، والحكومة اإللكترونية، ممارسة وللتعلم عن بعد، 

  .اتاألعمال التجارية على االنترنت مثل المبيعات، المناقصات والمزايد
عادة ما تنفذ هذه اإلستراتيجية كجزء من برامج الحد من قطع المسافات، حيث تطبق من   

قبل الشركات والجهات الحكومية لتحسين الخدمات وخفض التكاليف، كأن يقوم أرباب العمل مع 
المديرين والموظفين والمنظمات العالمية بوضع سياسات مناسبة للعمل عن بعد، وكذلك دعم 

  : 2 القائمة غير الرسمية إلضفاء الطابع الرسمي عليها، وينبغي للسياسة تحديد ما يليالممارسات
  ؛الفئات الوظيفية المناسبة -
  ؛المؤهالت المطلوبة للعمال والموظفين -
  ؛المعدات والمنافع التي يجب تحديدها للموظفين عن بعد -
  ؛تحديد معايير تقييم أداء الموظفين عن بعد -
  ؛عن بعد، ومحددات تغييرهاتحديد الجداول الزمنية  -
  ؛المراجعة الدورية للترتيب -
  .العقود النموذجية واالستثمارات للتتبع عن بعد -

موظفين ال للتقليل من وجود ،        كما قد يتطلب العمل عن بعد تغيرات في الممارسات اإلدارية
ية، وزيادة االعتماد جسديا في وقت واحد، بما في ذلك مزيدا من ممارسات اإلدارة لتحقيق نتائج فعل

  .  على االتصاالت اإللكترونية
حيث تشير إلى مالمح تصميم مختلف اإلستراتيجيات، التي تهدف للحد من :  إدارة المرور-22

عنصرا واحدا من إدارة الحركة، والذي  حيث تعتبر تهدئة حركة المرور. سرعة حركة المرور
المرور، ومراقبة سرعة الحركة، وإدارة الطلب يتضمن إستراتيجيات مختلفة للتحكم في حجم حركة 

 
1‐ Taxi Improvements. www.vtpi.org/tdm/tdm 78.htm .  Date 01‐05‐2010. 
2‐ Telework  .www.vtpi.org/tdm/tdm43.htm. Date 01‐05‐2010. 
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. على النقل، وتنفيذ قوانين المرور ومنشأة المشاة، وتحسين تصميم مساحات الشوارع وما بينها
تهدئة الحركة وتصميم مساحات الشوارع إلعطاء مزيد من التركيز على المشاة وراكبي الدراجات 

لطريق لزيادة مساحة الجزء األيمن من الطريق  والمقيمين، غالبا ما ينطوي على إعادة تخصيص ا
  .ممرات للدراجاتكأرصفة و

        كما تشير بعض البحوث إلى أن المناظر الطبيعية وتحسين الطرق وزراعة األشجار، تشجع 
ففي  . في شوارع المدنالمشي وتقلل من الحوادث، يتم تنفيذ معظم مشاريع تهدئة حركة المرور

حويل العديد من المناطق الحضرية لحركة المرور في اتجاه واحد، لتحقيق أقصى العقود السابقة تم ت
 للحد من سرعة سرعة، واآلن بعضها يتم تحويلها مرة أخرى إلى حركة المرور في االتجاهين،

 وتعتمد تهدئة حركة المرور أساسا على وضع ،حركة المرور، وخلق المزيد من شوارع المشاة
   .1على الطرق رات والجزرأنواعا مختلفة من الدوا

  : 2 ويشمل مختلف خدمات المركبات المشتركة لتوفير النقل وهي تشمل:تحسين العبور العام  -23
  ؛السكك الحديدية الثقيلة -
  ؛كبيرةالسرعة الالقطارات الكبيرة نسبيا ذات  -
  ؛متوسطة الحجم والسرعة. العابرة  lightالسكك الحديدية  -
  ؛ صغيرة نسبيا ومنخفضة السرعة،مالعربات وتسمى عربات الترا -
  ؛حافالت العبور التقليدية -
  ؛حافالت النقل السريع -
  ؛الحافالت الصغيرة -
  ؛الحافالت والشاحنات التي توفر خدمات من الباب إلى الباب -
  ؛التاكسي -

  :هناك العديد من طرق تحسين الخدمات العامة وتشجيع نقل الركاب العابر منها        كما ان 
  ؛ المزيد من الطرق، ساعات عمل أطولة،زيادة الخدم -
 ؛تحسين التنسيق بين الوسائط -
 ؛أولوية العبور، كتخصيص حارات للحافالت، وإشارات حافلة المرور ذات األولوية -
 ؛إعادة تخصيص مساحة لعبور الطريق والمشي -
 ؛تحسين الراحة، خفض االزدحام، نظافة المركبات -
 ؛تحسين محطات التوقف وخدماتها -
 ؛"البطاقات الذكية" اليب الدفع كـتطوير أس -
 ؛تحسين المعلومات وبرامج التسويق -
 ؛تطوير العبور الموجه والنمو الذكي، مما يؤدي  الستخدام أكثر مالءمة للنقل العابر -
 ؛تحسين المشي وركوب الدراجات -
 ؛تكامل الدراجة والعبور -
 ؛التصميم العالمي للمركبات الستيعاب ذوي االحتياجات الخاصة -
 .د أدلة للنقل متعدد الوسائطإعدا -
  
  
  
  

 
1 ‐ Traffic calming. www.vtpi.org/tdm/tdm4.htm  .  Date 01‐05‐2010. 
2 ‐ Public Transit Improvements . www.vtpi. org/tdm/tdm47htm .  Date 01‐05‐2010. 
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  :  استخدام حوافز للحد من قيادة السيارات واستخدام طرق بديلة-2الفرع 
  : لعل من أهمها            

، وبالتـالي   هي ضرائب على أساس محتوى الكربون في الوقود األحفـوري         :  ضرائب الكربون  1-
ي تختلف عن الضرائب العملية الحالية      فرض ضريبة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والت        

في شمال أمريكا، التي يتم تطبيقها في المقام األول على محركات المركبات كوسيلة لتمويل الطرق               
السريعة وخدمات النقل األخرى، فالمقصود منها في المقـام األول اسـتيعاب التكـاليف البيئيـة                

   .1الستهالك الوقود وتشجيع الحفاظ على الطاقة 
   :2وتشمل حوافز متنوعة تشجع على استخدام وسائط بديلة منها : الحوافز المالية للركاب 2-
المواقف النقدية للمركبات، تعني عرض وقوف السيارات المدعومة، وتقديم النقدية بما يعادل  -

  ؛استخدام وسائط السفر البديلة
مكن للركاب استخدام هذا الدفع المالي المقدم  للموظفين بدال من إعانات وقوف السيارات، وي -

  ؛المال كأجرة للمواقف أو لطرق أخرى للسفر
  ؛ أي تأجير السيارات بفوائد و تخفيض األسعار المقدمة للموظفينrideshare العبور و -
تخفيض إعانات وقوف السيارات للموظف، أي الموظف الذي يستخدم مركبة يجب أن يدفع  -

  ؛)إستراتيجية تسعير المواقف(أجرة الوقوف
  ؛ياسات تسديد رحالت الشركة التي تسترد أميال الدراجات أو العبور، لرحالت العملس -
الضرائب وغيرها من السياسات الحكومية التي تدعم مثل هذه البرامج، مثل اإلصالحات  -

  .الضريبية، وهذه اإلستراتيجية عادة ما تكون جزءا من برنامج الحد من قطع المسافات
سائقي السيارات يدفعون مباشرة للقيادة على طـرق معينـة أو فـي             ويعني أن   :  تسعير الطرق  3-

منطقة محددة، وقد دعا خبراء اقتصاديون لهذه اإلستراتيجية، كوسيلة فعالة وعادلة لتمويل بـرامج              
  .النقل أكثر من طرق التمويل األخرى

   :3وهناك عدة أنواع من طرق التسعير كما يلي
مقابل الخدمة، وإيراداتها مخصصة لتكاليف مشروع وهي تقدم ،  road tollsرسوم الطرق  -

الطريق، وتعتبر وسيلة أكثر عدال وكفاءة من الناحية االقتصادية، عن غيرها من خيارات 
التمويل التي تتسبب في تحمل غير المستخدمين لتكاليف التحسينات، وتقترح في كثير من 

اص، حيث تدفع على الطرق التي األحيان التعريفة المرورية بالتعاون مع قطاع الطرق الخ
  ؛أنشأتها شركات خاصة فتمول هذه الطرق من عائداتها

 حيث يشير إلى رسوم الطرق المتغيرة، فترتفع أسعارها في ظل ظروف ،تسعير االزدحام -
االكتظاظ السكاني، وتنخفض في بعض األحياء األقل ازدحاما، حيث تهدف إلى تخفيف 

 ؛االزدحام خاصة في فترات الذروة
 رسوم المناطق التي يدفعها السائق للقيادة في منطقة معينة؛ -
  ذات االولوية؛HOVرسوم على حارات الطريق المحددة لمركبات خاصة كمركبات  -
 رسوم استخدام المركبات كالرسوم المفروضة على المسافات؛ -
تقنين فضاءات الطريق كمنح اعتمادات لسكان منطقة بمبالغ محددة الستخدام الطرق في  -

، وقد يستخدمونها بأنفسهم أو يبيعونها آلخرين، حيث يتم جمعها من قبل السكان فترات الذروة
 .بدال من الحكومات وأصحاب الطرق

   هذه الرسوم تميل إلى أن تكون أكثر كفاءة من الناحية : التسعير القائم على المسافة 4‐
    :1 أمثلتها، من )فكلما تقود أكثر تدفع أكثر( ، االقتصادية وأكثر عدالة

 
1- Carbon Taxes .www.vtpi.org/tdm/tdm130.htm  . Date 01-05-2010. 
2- Commuter Financial Incentives  .www.org/tdm/tdm 8 .htm  . Date 01-05-2010. 
3- Road Pricing .www.vtpi.org/tdm/tdm 35htm . Date 03-05-2010. 
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  ؛دفع التأمين أثناء القيادة -
  ؛رسوم التسجيل على أساس األميال -
  ؛رسوم شراء السيارات على أساس األميال -
  ؛رسوم تأجير السيارات القائم على األميال -
  ؛)وزن المركبة(رسوم الوزن  -
رسوم االنبعاثات على أساس األميال، حيث تشجع على تخفيض مسافات السيارات األكثر  -

  .تلويثا
يوصي  خبراء االقتصاد بتحديدها على األقل، تغطية لنفقات الطرق الرئيسية، :  ضرائب الوقود5‐

 أو البرميل من الوقود، يدفعها السائق نحيث تدفع عادة على أساس مبلغ صغير بالنسبة للغالو
     .للخروج من الطريق 

 وتدعى أيضا ،ة لمركبات سامية  تشير إلى االستراتيجيات التي تعطي األولوي:HOVأولوية 6‐     
   :2 ما يليHOVتشمل أولوية ،  carpoolsو vanpoolsبما فيها حافالت العبور  ، rideshareمركبات 

 ؛ HOVالطرق السريعة والطرق الشريانية لـ  -
 ؛طرق حافالت خاصة أي تخصيص حارات خاصة للحافالت -
 في الطريق أو في ، واألخرى تدخلHOVممرات خاصة حيث تدخلها مباشرة مركبات  -

  ؛التقاطع
 ؛تغيير مساحات الشوارع لصالح المركبات السامية -
 .HOVالفوائد الخاصة لسائقي  -
 حيث تـشمل األدوات     :) إعداد دليل للمالحة متعددة الوسائط     ( أدوات المالحة متعددة الوسائط      7‐

ن خيـارات الـسفر     عالمات وكتيبات إرشادية وأجهزة الكترونية واالنترنت، التي تقدم معلومات ع         
، بما فيها الجداول الزمنية واألسعار، ويمكن تكييف أدوات المالحة ألنواع محددة            إلى وجهة معينة  

من المستخدمين أو الرحالت، مثل المسافرين والسياح والمعوقين، ولكي تكون فعالة يجب أن تلبي              
مستخدمين باألشـكال التـي     هذه األدوات احتياجات المسافرين، وتوفير المعلومات المطلوبة عند ال        

ويمكن تطوير هذه األدوات من قبل وكاالت المالحة ومديري تخطيط          . يسهل فهمها والوصول إليها   
أدوات النقل والمرور، جمعيات إدارة النقل، كما يمكن إدراج هذه المعلومـات فـي وثـائق مثـل                  

لـزوار والعمـالء علـى      الكتيبات والدعوات، وينبغي أن يكون جميع الموظفين الذين يعملون مع ا          
  .3دراية بكل المعلومات ليقدموا المشورة للمتصلين

 ومن بين تقنيات ، ويعني الدفع مباشرة الستخدام مرافق وقوف السيارات: تسعير المواقف8‐
  : 4تسعير المواقف نجد

تحميل سائقي السيارات مباشرة مقابل الستخدام المواقف، حيث تتوفر لديهم مزايا الستخدام  -
  ؛ئط السفر األخرى لتوفير النقديةوسا

، ة لصالح المستخدمين ذوي األولويةإدارة وتسعير المواقف في األماكن األكثر مالئم -
 ؛، وفترات اقصر في األماكن المريحةواستخدام نسب عالية

 دوالر 1للمسافات األكثر مالئمة يجب استخدام هيكل أسعار تدريجي، على سبيل المثال،  -
  ؛ دوالر لكل ساعة الحقة2دوالر للساعة الثانية و 5 ,1للساعة األولى، 

  ؛ كاستخدام نظم التسعير االلكترونية،تحسين أساليب التسعير لجعلها أكثر فعالية -

 
1‐Distance‐ Based Pricing .www.vtpi.org/tdm/tdm10.htm . Date 03‐05‐2010 . 
2‐ HOV Priority .www.vtpi.org/tdm/tdm19.htm . Date 03‐05‐2010.   
3 ‐Multi‐Modal Access Guide.www.vtpi.org/tdm/tdm113.htm. Date 03‐05‐2010. 
4 ‐Parking Pricing .www.vtpi.org/tdm/tdm26.htm. Date 03‐05‐2010. 
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  ؛)مثل معدالت شهرية رخيصة ( تقديم خصومات لوقوف السيارات على المدى الطويل  -
يارات، مثال كعمالء سياسات اإلصالح الضريبي القائمة، على تأييد مواقف مجانية للس -

  ؛الشركات
 ،فرض رسوم على وقوف السيارات في األحياء السكنية، وإنشاء دوائر مرافق الوقوف -

  .واستخدام عائداتها لمنفعة المجتمعات المحلية
‐9 (Pay-as-you-drive)وتعني أن تستند أقساط التامين على  :  دفع التأمين على المركبات

، حيث تزيد مبالغ األقساط كلما زادت السوق تسعير على أسعارالمسافات، أي  يجب أن يقوم ال
نزاهة والقدرة على فيها ال  تساهم في تحقيق أهداف السياسة العامة بماالمسافات، وهذه اإلستراتيجية 

  .1، والسالمة  على الطرق، وزيادة المدخرات، وتخفيض مشاكل المرورتحمل التكاليف
حيث ينطوي على تحويل المزيد ، ني إعادة توزيع الفضاءتع:  إعادة تخصيص فضاء الطريق11‐

، وعادة ما تنفذ هذه من مساحة الطريق ألنشطة النقل الخاصة، خاصة على الطرق المزدحمة
اإلستراتيجية كجزء من عملية تخطيط النقل المحلية أو اإلقليمية، ويمكن أن تتضمن تبني سياسات 

  . 2رامج تخطيط للنقل غير اآللي، وب تصميما جديدا للمشاريعHOV األولوية
 : 3يمكن استخدام عدة استراتيجيات للحد من السرعة، مثل :  تخفيض سرعة الحركة12‐
  ؛ تهدئة المرور، والتي تتضمن تصاميم الطرق لهذا الغرض -
  ؛تصميم جديد للشوارع الموجودة والحديثة -
  ؛تحسين الالفتات، والدالئل، وشن حمالت للتوعية -
  ؛لسياقة، وإعالنات الخدمة العامة للحد من السرعةاستخدام تعليم ا -
  ؛مركبات تتضمن منبهات خاصة عندما يتجاوز السائق السرعة المحددة -
  ؛ارتفاع أسعار الوقود -
استخدام الرادارات، وشرطة المرور بأجهزة متطورة كالليزر، الذي يكشف سرعة السياقة  -

  .والكاميرات
  . تشجيع العبور العام13‐
  . للحد من السفر في أوقات وأماكن معينة ،د على المركبات فرض القيو14‐
  . تشجيع المشي وركوب الدراجات15‐

     

  : استراتيجيات وقوف المركبات وإدارة استخدام األراضي: المطلب الثاني

  : 4وتشمل
  ؛، دراجات الرفوف والخزانات والمرافق المتغيرة مواقف الدراجات1‐
القيود، من أجل الحد من سفر السيارات في أوقات وأماكن معينة،  تخطيط السيارات الخالية من 2‐

  ؛وإنشاء الشوارع الخاصة بالمشاة
  خلق مراكز مدن ومراكز تجارية قوية نابضة بالحياة، مناطق حضرية وغيرها من مراكز 3‐

  ؛النشاط متعدد االستخدامات
  ؛ االتصال، وإنشاء الطرق وشبكات اتصال أكثر4‐
  ؛ وتقسيم األراضي كثافة استخدام5‐

 
1 ‐ Payd Vehicle Insurance. www.vtpi.org/tdm/tdm79.htm. Date 03‐05‐2010. 
2‐ Realocating Road Space.  www.vtpi.org/tdm/tdm 56htm .  Date 03‐05‐2010. 
3‐ Speed Reducations. www.vtpi.org/tdm/tdm105.htm. Date 03‐05‐2010. 
 4‐ Online TDM Encyclopedia.  www.vtpi.org . p04  . Date 03‐05‐2010. 
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  ؛ والقدرة على تحمل التكاليف،  موقع التنمية الفعالة التي تزيد إمكانية الوصول6‐
  ؛، تصميم المجتمع بما يتماشى مع تحقيق الوصول والنقل الفعال العمران الجديد7‐
، األسعار، واإليرادات، كاستخدام جداول إكسل للبيانات، والحسابات الخاصة  تكلفة المواقف8‐

  ؛بتكاليف مرافق المواقف
  ؛ إدارة المواقف، استراتيجيات لزيادة كفاءة استخدام المواقف9‐

  ؛ إدارة المواقف، استراتيجيات التخطيط والتقييم الشامل10‐
  ؛ تسعير المواقف11‐
  ؛ حلول شاملة لمشاكل وقوف المركبات12‐
  ؛ف المواقف المشتركة بتوفير مرافق مشتركة لعدة مستخدمين للمواق13‐
  ؛ النمو الذكي، استخدام األراضي لخلق المزيد من طرق النقل الفعالة والمالئمة للعيش14‐
  ؛السياسات واإلصالحات، التي تشجع على تطوير استخدام األراضي15‐
  ؛ التحسينات المختلفة لمساحات الشوارع، وتحسين تصميمها الحضري16‐
 كحافز لخلق المزيد من المجتمعات األكثر ، تطوير العبور الموجه واستخدام محطات العبور17‐
  ؛عيشا
، حيث تصف كيفية استخدام األراضي، كالكثافة وتأثير آثار استخدام األراضي على النقل18‐

  .اإلقليمية على سلوك السفر

  

  .استراتيجيات المنظمات وجماعات أصحاب المصالح: المطلب الثالث

 مختلف المنظمات، ومجموعات أصحاب وتشمل أفضل استراتيجيات، يتم تنفيذها من قبل 
   :1المصلحة، وتشمل

  ؛ اإلجراءات الفردية للنقل الفعال1‐
، مواقف الدراجات، لةإجراءات الشركات واألعمال للنقل الفعال، كاستخدام جداول العمل البدي2‐

ة وقوف  إدار،تأجير السيارات بدل امتالكها، الحوافز المالية للمسافر، دليل السفر متعدد الوسائط
  ؛...السيارات، تسعير المواقف، جمعيات إدارة النقل، العمل عن بعد

، تشجع على زيادة كفاءة استخدام ة النقل التي يمكن أن تقدم خدماتجمعيات رجال األعمال إلدار3‐
وسائل النقل ووقوف المركبات كإدارة الوصول، خفض مسافات الرحالت، الحوافز المالية، دعم 

رنة، ادارة نقل البضائع، التسويق والترويج، ادارة المواقف والوساطة المالية، اوقات العمل الم
  ؛....المشاة  وتخطيط الدراجات، إدارة النقل في األحداث الخاصة، إدارة النقل السياحي 

  إجراءات المجتمع المنظمة للنقل الفعال، و تشمل االستراتيجيات المناسبة للتنفيذ من قبل  4‐
مع المحلي، كتخطيط السيارات بدون قيود، المراكز التجارية ومراكز المدن، العمران منظمات المجت

الجديد، إدارة وقوف السيارات، أنظمة ركوب الدراجات العامة، مواقف السيارات المشتركة، إدارة 
  ؛األحداث الخاصة، تخفيض السرعات

امية إلى تحسين خيارات  الر تخفيض تنقالت هيئات خاصة كالحرم الجامعي، لتنسيق الجهود5‐
  ؛، والحد من الرحالت في الكليات والجامعات، وغيرها من مرافق الحرم الجامعيالنقل
، وغيرها من سياسات وإجراءات ، كإدارة الوصول، توفير األمن إجراءات الحكومات الجوارية6‐

  ؛وبرامج للمساعدة في تنفيذ استراتيجيات تطوير قطاع النقل
، القطارات الخفيفة، اإلصالحات، ية كإدارة عبور الحافالت السريعةت اإلقليم إجراءات الحكوما7‐

  ؛....تسعير الطرق
 

1‐ Encyclopedia. Op. cit. P 3. Date 26‐04‐2010 .    
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  ،، توسيع ضرائب الوقودأو المقاطعة إلدارة النقل الفعال، كإدارة النقل الجوي إجراءات الدولة 8‐
  ؛....، النمو الذكيرق التسعير، دفع تأمين المركبات، النقل  المشترك ، طHOVأولوية 

سسية، دليل النقل متعدد ، اإلصالحات المؤراءات وكاالت النقل للنقل الفعال، كإدارة الشحن إج9‐
  ...، جمعيات إدارة النقل غير اآللي، تحسين محطات العبور، تخطيط النقلالوسائط

  

  . ودعم البرامج TDMالسياسات واإلصالح المؤسسي، برامج : المطلب الرابع
  :تتمثل في       
  :  السياسات واإلصالح المؤسسي-1 الفرع

  :1وتشمل       
الرامية إلى الحفاظ على قيمة األصول، مثل الطرق  صول وتشمل السياسات والبرامج و إدارة ال1‐

  ؛ومرافق وقوف المركبات
  ؛، وتشمل استراتيجيات الحد من القيادة في أوقات معينة وأماكن محددة تخطيط السيارات المتاحة2‐
  ؛، وتشمل طرق حشد الدعم من اجل التغيير المؤسسيالتغيير  إدارة 3‐
  ؛ وتضم تغيير السياسات التي تؤدي إلى تسعير النقل بأكثر كفاءة، إصالحات السوق الشاملة4‐
  ؛ حيث يجب أن يعكس قيم المجتمع، متطلبات التصميم الحساسة5‐
 من خالل تحديد حلول ،قين، حيث تشمل المخططات التي تتعامل مع عدم الي  التخطيط للطوارئ6‐

  ؛المشاكل المحتملة في المستقبل
  ؛ اإلصالحات المؤسسية إلنشاء منظمات تدعم النقل الفعال7‐
   ؛ التخطيط األقل تكلفة8‐
  ؛ العمليات وإدارة البرامج التي تشجع على زيادة كفاءة استخدام نظم الطرق الموجودة9‐

  ؛ادئ لتحديد أولوية أنشطة النقل واالستثمارات إعطاء األولوية لوسائط النقل بتطبيق مب10‐
  . اإلصالح التنظيمي بتغيير السياسة العامة، لتشجيع خدمة النقل والمنافسة واالبتكار والكفاءة11‐

  :ودعم البرامج  TDM   برامج-2الفرع 
  :تمثل         

لطريق،  وهو مصطلح يستخدم من قبل المتخصصين للتنسيق بين تصميم ا: إدارة الوصول-1
واستخدام األراضي لتحسين قطاع النقل، وهو يعرف بأنه العملية التي توفر إمكانية الحصول على 

 من تدفق حركة المرور على شبكة الطرق المحيطة ،األراضي، مع الحفاظ على التنمية في آن واحد
  .بها من حيث  القدرة، السرعة، والسالمة

خطيط استخدام األراضي، وممارسات تصميم الطرق،         إدارة الوصول تنطوي على تغيير ت
للحد من عدد المداخل والتقاطعات والطرق السريعة، وبناء الوساطات للسيطرة على تحول 
الحركات، وخلق المزيد من شوارع المشاة، وتحسين االتصال وإعادة توزيع فضاء الطريق بكفاءة، 

. ول إلى تحسين إدارة تدفق حركة السياراتعلى الرغم من أن المقصود في المقام األول هو الوص
  :2وفيما يلي بعض استراتيجيات إدارة الوصول

  ؛وضع األساس الالزم إلدارة الوصول ضمن المخطط المحلي الشامل -
 ؛)مثال واحد لكل قطعة(الحد من عدد المداخل -
 ؛تموقع المداخل بعيدا عن التقاطعات -
 ؛اتصال المواقف بالمداخل -

 
1‐ Online TDM Encyclopedia. Op. cit. P05  28‐04‐2010     
2‐Access Management .www.vtpi.org/tdm/tdm01.htm. Date 16‐05‐2010. 
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 ؛ في شوارع الحيتوفير الوصول للسكان -
 ؛تعزيز أنظمة طرق االتصال -
 ؛ خاصة في الشوارع الشريانية كمراكز التسوق،تشجيع الوصول إلى مواقع داخلية -
 ؛تنظيم الموقع والفضاءات وتصميم المداخل -
 .التنسيق مع وزارة النقل والهيئات المعنية -

ام موظفين ومجموعة تنفذ برامج إدارة الوصول من قبل وكاالت النقل،  باستخد وعادة ما   
 .معايير ومبادئ توجيهية للتطوير، من اجل الوصول إلى تنفيذ أنشطة اإلدارة

،  وتشمل الجهود الرامية إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد والنقل الجوي: إستراتيجية الطيران2-
    :1 منها والحد من اإلفراط في السفر جوا، وهناك العديد من االستراتيجيات تنطبق على الطيران

  ؛استخدام التسعير، إلدارة ازدحام المطار -
  ؛التخطيط األقل تكلفة للطيران، واالستثمارات -
  ؛إصالحات السعر تساعد على تشجيع الكفاءة، وإدارة الطلب واستيعاب التكاليف -
  ؛زيادة الضرائب على وقود الطيران تساعد على تحمل التكاليف -
والمطارات، لتفضيل السفر جوا على الوسائط اإلعفاءات الضريبية على وقود الطيران  -

  ؛األخرى
ترقية واستبدال الطائرات القديمة وفقا ألحدث النماذج، التي تقلـل مـن اسـتهالك الوقـود                 -

  ؛والضوضاء،  وتلوث الهواء، واالنبعاثات
  .تحسين نظم إدارة الحركة الجوية لزيادة الكفاءة التشغيلية -
  .ن الجامعات أو الكليات أو غيرها من المرافقبي:   تخفيض النقل بالحرم الجامعي3-
، TDMوالتي تساعد على فعاليـة بـرامج        :  جمع البيانات والمسوح الهامة للتخطيط والتقييم      4-

  : 2وتحديد المشاكل المحتملة  وفرص التحسين، وعادة ما يتم جمع المعلومات التالية
  ؛بيانات قبل وبعد سلوك السفر مثل اختيار الوسيلة -
  ؛ت عن رحالت المركبات اإلضافيةمعلوما -
  ؛ بما في ذلك التكاليف غير المتوقعةالمشاكل والعقبات، -
  ؛)المشاعر( ردود الفعل االيجابية والسلبية -
  ؛تكاليف وفوائد أصحاب العمل -
  .اآلثار المتوقعة على تحسين وسائل النقل الممكنة، وتحسين العقبات المحتملة -

جاز التقرير السنوي للدولة، الـذي يـصف مـوارد          ويمكن استخدام هذه المعلومات الن       
  . مع المجتمعات األخرىةواتجاهات السفر، وللمقارن

والمهم هنا هو أن البيانات التي يتم جمعها تكون قابلة للمقارنة بـين أوقـات، ومنـاطق                           
  .مختلفة

  : 3وتتضمن، )وتسمى الحد من حركة المركبات( تخفيف الرحالت 5-
  ؛ليةالحوافز الما -
  ؛النقل المشترك -
  ؛أوقات العمل المرنة والمضغوطة -
  ؛العمل عن بعد -
  ؛تشجيع المشي وركوب الدراجات -

 
1‐ Aviation TDM. www.vtpi.org/tdm/tdm 77.htm.  Date 16‐05‐2010. 
2‐ Data Collection and Surveys. www.vtpi.org/tdm/tdm 40.htm.  Date 16‐05‐2010. 

 Date 16‐05‐2010.   . 3‐ Commute Trip Reduction. www.vtpi.org/tdm/.tdm 9.htm  
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  ؛إدارة المواقف ومرافقها -
  ؛تشجيع برامج العبور -
  ؛توفير سيارات الشركات -
  ؛إدارة النقل في األحداث الخاصة -
  .إدارة النقل المدرسي -

ة التي تعالج المشاكل الناجمة عـن األحـداث         وتشمل األنشط :   إدارة النقل في حاالت الطوارئ      6-
   :1غير العادية مثل الحوادث، الحرائق، الزالزل حيث تتطلب 

 تسليم لوازم وخدمات الطوارئ بما في ذلـك المـاء           ؛عمليات اإلجالء قبل أو خالل أو بعد الحدث       
  . إصالح الهياكل األساسية للنقل؛ البحث واإلنقاذ؛والطعام

يشمل مختلف االستراتيجيات التي  تعمل على زيادة كفاءة الـشحن والنقـل             :  إدارة نقل الشحن   7-
، اللوجيستية هو مصطلح تقني لكفاءة إدارة الشحن مثال نوع المركبة، حجم الـشحن ومـا                التجاري

إلى ذلك، وتحديد مواقع المرافق، واألنشطة ذات الصلة، ويركز على تقليل تكاليف الشحن، مع قليل               
   : 2ماعية مثل االزدحام وآثار التلوث،  وفيما يلي أمثلة على أنشطة إدارة الشحنمن التكاليف االجت

 مثل السكك الحديدية ،تشجيع الشاحنين على استخدام وسائط مع انخفاض التكاليف االجتماعية -
والنقل المائي، بدال من النقل بالشاحنات لمسافات طويلة، حيث يتم االقتصاد في الطاقة التي 

  ؛شاحناتتستعملها ال
تحسين السكك الحديدية، وخدمات النقل البحرية، والبنية التحتية لجعل هذه  الوسائل أكثر  -

  ؛قدرة على المنافسة مع الشاحنات
تحسين الجدولة والتوجيه للحد من األميال المقطوعة من طرف مركبات الشحن، وزيادة  -

  ؛عوامل الحمولة، من خالل المحاسبة والتنسيق بين الموزعين
  ؛ تنظيم  التنفيذ على المستوى اإلقليمينظم -
الحد من نقل البضائع عن طريق خفض المنتجات والتغليف، واالعتماد على المنتجات  -

  ؛المحلية، وتموقع مواقع التصنيع وتجميع العمليات بالقرب من األسواق
  ؛ريةاستخدام المركبات الصغيرة والنقل بالطاقة البشرية، وخاصة لتوزيعها في المناطق الحض -
  ؛التسعير والسياسات الضريبية لتشجيع كفاءة النقل والشحن -
  .زيادة كفاءة وقود مركبات الشحن من خالل تحسين التصميم والتكنولوجيات الجديدة -
تصف الطرق المختلفة لتمويل برامج دعم أهـداف تطـوير النقـل لتكـون     :   خيارات التمويل   8-

بالتمويل المشترك، حيـث تـدعم أهـدافا أخـرى          ناجحة، ومن بين هذه الخيارات خاصة المتعلقة        
  :راضي بكفاءة، وخفض التلوثكتخفيف االزدحام، واستخدام األ

  ؛تسعير المواقف العامة -
  ؛ضرائب وقوف السيارات الخاصة -
  ؛تسعير الطرق ورسوم االزدحام -
  ؛زيادة ضرائب الوقود والرسوم اإلضافية -
  ؛ CO2ض على انبعاثات ضرائب الكربون التي تخص الوقود األحفوري، حيث تفر -
 ؛الضرائب العقارية الخاصة -
  ؛المنح الحكومية والمؤسساتية -
  .فرض أنواع معينة من تحسينات الشوارع كاألرصفة -

 
1 ‐ Emergency Response Transport .www.vtpi.org/tdm/tdm124.htm. Date 16‐05‐2010. 
2‐ Freight Transport Management .www.vtpi.org/tdm/tdm16.htm. Date 16‐05‐2010. 
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تشير إلى اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات مثـل أجهـزة الكمبيـوتر              :  أنظمة النقل الذكية   9-
 وشبكة االنترنت لتحـسين  ، GPS) واقعالمالنظام العالمي لتحديد (، ونظام تحديد المواقعواالتصاالت

  :1هناك عدة أنواع من هذه األنظمة منها  . كفاءة وأداء أنظمة النقل
أجهزة المالحة متعددة الوسائط، التي تعزز الهواتف النقالة المصممة لتوفير مشي وعبور  -

  ؛العامة،  الجداول الزمنية، األجر والمعلومات األمنية
كز المراقبة بمراقبة ظروف الطريق واالستجابة لحاالت إدارة المرور، حيث يقوم مر -

  ؛الطوارئ، ومعلومات الرحالت خاصة السياحية
مراقبة حركة المرور، كإشارة التزامن الضوئية، وقياس المنحدر لتحسين تدفق حركة  -

  ؛المرور
كية   التي تشير إلى استخدام االتصاالت السلكية والالسلTelematicsاستخدام األجهزة الذكية  -

  .وااللكترونيات المحوسبة
معلومات برامج التشغيل والقيادة، كعالمات تغير المعلومات على الطرق السريعة ومواقف  -

 التي توفر المشورة والمعلومات في ،المركبات، اإلذاعة وتقارير حركة المرور على االنترنت
ع، دمج الخرائط الوقت الحقيقي، ونظم االنترنت للمالحة،  نظم اإلرسال لتحديد المواق

  ؛االلكترونية في المركبات لتقديم التوجيه للسائقين
  ؛ بمراقبة المواقع وأداء المركبات والشحن،إدارة أساطيل سيارات األجرة والشاحنات -
  ؛نظم اإلنذار في حاالت الطوارئ، بما فيها منارات الطوارئ -
  ؛السيطرة اآللية على السيارة، كالسيارات التي تدفع نفسها -
ير االلكتروني، مثل النظم اآللية التي تقوم بجمع أسعار العبور، ورسوم الطرق ورسوم التسع -

  ؛المواقف
  .نظم أولوية العبور -

ويتم تطبيق التقنيات اآللية بالتنسيق بين مختلف الشركاء، بمـا فـي ذلـك الوكـاالت                           
لالسلكية، وبعضها تحتاج   الحكومية، وموردي المركبات والمعدات، وصانعي االتصاالت السلكية وا       

  .لدعم المستهلكين
الطرق اآللية، التي تهدف للتحكم الكامل بحركة المركبات عليها فور دخولها، مما يخلي  -

لما يحدد سائق المركبة مقصده، تقوم نظم حاسبات قديرة االسائقين من مسؤولية القيادة، فح
اعد على زيادة سعة الطريق بالتحكم بجميع حركات المركبات على الطريق اآللي، مما يس

والطريق اآللي ليس حلما، إذ تقوم الواليات المتحدة األمريكية حاليا . ومستوى السالمة عليه
  .  2 مليون دوالر300بتطويره، ورصدت له ما يزيد عن 

  . إدارة النقل المدرسي10-
   إدارة النقل في األحداث الخاصة11-
 إدارة النقل السياحي 13-
  ......ارة النقلجمعيات إد 14-
        

  
  
  

 
1‐  ITS .www.vtpi.org/tdm/tdm101.htm. Date 16‐05‐2010. 

دار مجدالوي للنشر، . تغطية مساحية للطرق .حمن القاضي د سعد بن عبد الر؛ د عبد اهللا بن محمد القرني؛يوسف مصطفى صيام. د 2
   . 25-24ص ص  . 1999 . 1ط . األردن: عمان
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، والمتعلقة بالنقل Lefèvre Benoitكما أن هناك بعض السياسات المحددة من طرف السيد         
  :يوتتمثل فيما يل. الحضري المستدام، تذكر في العنصر الموالي

 :تشمل :  السياسات المهتمة بتوسيع االستدامة البيئية  .أوال 
  :1للمركباتتحسين الفعالية البيئية  -1

 . الوزن ، تخفيف احتكاك المحركات عن طريق تخفيف،ودية الوقود للمركباتد تحسين مر-ا
البنزين ك عن طريق تحسين نوعية الوقود بدل الموجود ، تحسين النوعية البيئية للوقود-ب

والمازوت والمستخرج من البترول، حيث تعتبر حظيرة السيارات لفرنسا نموذجا استطاعت 
 على وقود الديزل،  كذلك % 69.1 ، باعتمادها نسبة co2 طن من292,514بعد حوالي أن تست

،  وغاز البترول CNGاعتماد وقود الفحم األقل تلويثا، واعتماد الغاز الطبيعي المضغوط 
  .LPGالمميع 

  )EMHV(         وكذلك االعتماد على الوقود الحيوي كالمستخرج من زيوت النباتات 
Biodieselوالبحث عن مصادر أخرى للطاقة كاستخدام المركبات .  وااليثانول للميثانو وا

ذات البطاريات الكهربائية، والمركبات الهجينة بالكهرباء، والفحم واستخدام المركبات 
  .الهيدروجينية

حيث يجب استحداث طرق حديثـة        ، العمل على نشر التقدم التكنولوجي والضبط البيئي       -ج
هذا التجديـد لـن     . ، وذلك من خالل إحالل المركبات القديمة بالحديثة       co2 للتقليل من انبعاث  
 من الـسيارات سـيكون      %50 سنة، حيث يرى الخبراء أن تجديد        20 أو   15يكون إال خالل    

 40 سنة، أما في دول الجنوب سيمتد إلـى  35 سيكون خالل  %100 سنة، والتجديد 13خالل 
 ،بعض التدابير للحد من اإلنبعاثـات الملوثـة محليـا          سنة، وقد أخذ االتحاد األوروبي       45أو  

  .وطبقت في دول خارج االتحاد كذلك
  :2 أنواع4 الذي يتضمن TRM تشجيع النقل السريع الثقيل -2

 هـو   LRT المترو الخفيـف     ؛المترو الثقيل الذي يعتبر أكثر تكلفة من ناحية النشاط والصيانة               
 مترو األحيـاء هـو      ؛ قصيرة يتمثل أساسا في الترامواي     نظام كهربائي للقاطرات يتضمن قطارات    

نظام قطارات تحمل المسافرين داخل الفضاءات الحضرية، وداخل المدن وأحيائها وهـي تعمـل              
  .  حافلة النقل السريع التي تستخدم حافالت عالية التقنية؛بالكهرباء

  .ي والدراجات الهوائية، أي بدون محركات كاستخدام المشاالعتماد على التنقل غير اآللي -3
، كاستخدام عدة وسائل في اتجاه واحد، وذلك باسـتخدام الوسـائل            تسهيل تنويع وسائل النقل    -4

  .بدون محركات
يعد هذا المجال حتمية ضرورية، وذلك بتزاوج وسائل النقـل          : المجال الممنوح لوسائل النقل    -5

ات للسير، وأخـرى للـدراجات،      بالمحركات والوسائل األخرى، من خالل استحداث طرق ومسار       
كذلك التسيير الصحيح لالماكن المخصصة للمحطات أصبح ضرورة قصوى فـي تـسيير نـشاط               

  .النقل
الوسائل التي تؤثر على تطوير فـضاءات       : 3السياسات المهتمة بتقليص الطلب على التنقل      .ثانيا

 ومـن بـين هـذه    ،لجنوب سواء في دول الشمال أو ا  ،المدن وتقليص االحتياج للتنقل تعد محدودة     

 
le ; La Soutenabilite Environnementale des Transports Urbains dans les villes du Sud (  . Benoit Lefèvre ‐1

. Ecole des mines de Paris ' l).  s urbainesau cour des dynamique)  Usage des Sols–Transport ( couple 
Spécialité Economie et Finance. France. 2007. p69.    

   .73ص. نفس المرجع  -2
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، قواعد استخدام األرض والضرائب     )شبكات( االستثمار في البنى التحتية القاعدية      : الوسائل نذكر   
Fiscalité foncière. وهي تشمل  :  

 حيـث تحـتم قـوانين    ، لسياسات استخدام األراضـي اتمهيد: حقوق الملكية ومسح األراضي  -1
ألراضي، أو على األقل ركيزة معلومـات عقاريـة         استخدام األراضي والضرائب تحديد ومسح ا     

foncière              وهذا وجه االختالف بين الشمال والجنوب، حيث األهمية في الجنوب هي تحديد حقوق ،
  .الملكية واإلسناد إلى مالكين عموميين أو خواص، ولهذا يجب انجاز مسح وتحديد الحقوق

ياه، الصرف، الكهرباء، حيث يؤثر هذا على       االستثمار في الم  : االستثمار في الهياكل القاعدية    -2
الفضاءات المبنية، وبالتالي ازديـاد       تشتيت و انعدام الهياكل القاعدية      الى  ويؤدي ،الهيكلة العمرانية 
  .الحاجة إلى التنقل

من حيث التقنين، حيث يؤثر ارتفـاع األسـعار علـى االنتـشار             : قواعد استخدام األراضي   -3
تمازج، ومراقبة التبديل والتغيير، وكذا التدخل العمومي المباشـر مـن           الحضري، كذلك الكثافة وال   

 اسـتخدام   –طرف الدولة والسلطات المحلية، بحيث يتم االعتماد على سياسة االزدواجيـة النقـل              
  .والتي تعني أن تنظيم األراضي يتبع نشاط النقل. األراضي 

المطلقـة كـأداة للتحـضر، وهـدف        استعمال الضريبة على الملكية     :  الضريبة على الملكية     -4
 وتؤدي إلى   – تزيد من الفوائد العامة      –إنها إنتاجية   : الضريبة على الملكية والعقار لها ثالثة فوائد        

  .التوزيع المبرمج حسب الحاجة
  

  .استراتيجيات وسياسات تطوير النقل في كندا: المبحث الثاني
تصنيف كندا كواحدة من أفضل بلدان       واظبت األمم المتحدة على      ،مع نهاية القرن العشرين   

العالم  التي يمكن للمرء أن يعيش فيها، وهذا اإلنجاز عائد إلى حقيقة أن كندا تقدم لمواطنيها طائفـة    
واسعة من خيارات اإلسكان، وبنية تحتية للنقل تصل إلى كل مكان، وتضمن الـسفر اآلمـن عبـر     

 ،تتمتع بأنظمة نقل متطورة جدا داخـل المدينـة         فمعظم المدن الكندية     ،المسافات الطويلة والقصيرة  
تشمل الحافالت وعربات الترام، والقطارات، وبعض المدن األكبر حجما مثل تورنتـو ومونتريـال              
فيها ميترو أنفاق مصمم على أعلى طراز، ومع ذلك تعتبر كندا عموما بلد السيارات بفضل األسعار                

إلى البنية التحتية المتطورة في مجال الطرق، وكذلك        المخفضة نسبيا للبنزين والسيارات، باإلضافة      
في مجال الطيران والسكك الحديدية، بالرغم من اعتبارها ثاني أكبر بلدان العالم مساحة، فهي تحتل               
الريادة في مجال النقل المتطور، والسبب في ذلك هو اعتمادها على استراتيجيات وسياسات تعمـل               

 للسير به قدما ودائما نحو االستدامة، والقـضاء علـى مـشاكله             على التطور المستمر لقطاع النقل    
الكبيرة، تحقيقا ألهداف اقتصادية، اجتماعية، بيئية، صحية باستمرار، وكذلك اعتمادها على هيئـات             
ومنظمات مختصة في هذا المجال عملت على تطبيق اللوائح والتشريعات تطبيقا سليما، أدى بها إلى               

  .سياساتها التي عملت على تحقيق برامج النقل المتطورةتحقيق استراتيجياتها  و
في هذا سيتم التطرق إلى الهيئات الخاصة بقطاع النقل في كندا والتي أوصلتها إلى الريادة 
والنجاح، ثم االستراتيجيات التي اعتمدتها منذ بزوغ مصطلح االستدامة، ثم نعرج على بعض 

 .اسات، عملت على تنفيذ االستراتيجيات تنفيذا سليما ناجحاالبرامج واللوائح والقوانين التي شكلت سي
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  .هيئات التنسيق والتشريع الخاصة بقطاع النقل في كندا: المطلب األول
االتحادية، المقاطعات : تضطلع باتخاذ قرارات قطاع النقل في كندا أربعة هيئات حكومية

ب المصلحة، حيث أن الحكومات المحلية، ، المحلية، بالتشاور مع أصحاrégionaL قاألقاليم، المناط/
البلديات، والهيئات اإلقليمية هي المسؤولة عن تخطيط القرارات المحلية، مثل نقل وعبور البلديات، 
وضع رسوم وقوف السيارات، إنشاء ممرات الدراجات، كما أن جوانب الطرق السريعة اإلقليمية، 

األقاليم، / يش، تقع ضمن اختصاص المقاطعاتالنقل والتخطيط الحضري، ترخيص المركبات والتفت
كما تملك السلطة لوضع معايير  .1باإلضافة إلى األشغال العمومية، القرارات البيئية المتعلقة بالنقل

 ومعايير ، ويجوز لها تحديد معايير االنبعاثات،جميع المركبات والمحركات، من أجل االستخدام
  .تجاوز المعايير االتحاديةجودة الوقود القابلة للمقارنة مع أو ت

        الحكومة االتحادية هي المسؤولة إلى حد كبير عن القضايا الدولية في مجال النقل، ومعايير 
بما في ذلك المعايير الوطنية لالنبعاثات على الطرق، الطرق الوعرة، المعايير (المركبات الجديدة 

سائط البحرية، وهي مسؤولة كذلك عن الجوانب ، وسائط الطيران، وأغلب الو)الوطنية لجودة الوقود
المقاطعات من السكك الحديدية، الحافالت، والشاحنات وغيرها من وسائل /الوطنية وتحت اإلقليمية 

  .الشحن
 والمتمثـلة في وكالـة نقـل كنـدا ،الوزارات االتحاديـة لديـهـا مسؤوليات محـددة   

Canada Transportation  ر قطاع النقل في كندا، إدارة السياسات، األنظمة التي تقوم بتطوي،  
والخدمات التي تهدف إلى الحفاظ على نظام وسائل النقل في كندا، وعلى الكنديين لتكون آمنة وفعالة 
وبأسعار معقولة، متكاملة ومستدامة بيئيا، وهي ملتزمة بالعمل مع صناعة النقل وعمالئها، لوضع 

تكلفة من اجل تحسين نوعية الحياة من خالل نظم النقل نهج عملي تعاوني فعال من حيث ال
  .المستدام

هيئات بيئة كندا أهدافها الحفاظ على وتحسين نوعية البيئة الطبيعية، بما فيها الغالف 
 توفير المعلومات للكنديين لفهم واالستجابة لتغيرات المناخ، وهي المسؤولة عن تنظيم ،الجوي

كالرصاص في ( ر الجودة، بما فيها الملوثات السامة لصحة اإلنسان االنبعاثات من المركبات ومعايي
  ).البنزين

 تجري البحوث والتطوير، وتقدم البرامج والسياسات من )NRcan( للموارد الطبيعية كندا 
أجل اإلشراف على الموارد الطبيعية في كندا، وتعتبر حماية الغالف الجوي هي االعتبار الرئيسي 

  .اتوكذلك خدمات الغاب
قطاع الطاقة لكندا يقوم بتطوير السياسات والبرامج التي تجري في مجال كفاءة الطاقة 
المتجددة البدائل، المواد الهيدروكربونية، الطاقة النووية، أيضا يقوم بتنسيق أبحاث الطاقة وتطوير 

  .التكنولوجيات من خالل فرع تكنولوجيا الطاقة، ويدير برنامج بحوث الطاقة والتنمية 
صناعة كندا تعمل مع الجهات المعنية لتصميم وصناعة سيارات صديقة للبيئة، والحد من 

  .2اآلثار البيئية المرتبطة بتصنيع معدات النقل
 تلعب دورا هاما في منع وكشف ومواجهة حوادث ،         وزارة الثروة السمكية ومحيطات كندا

هب لالنسكاب، والحرس الوطني لساحل كندا التلوث البحري، من خالل النظام الوطني البحري للتأ
  .والبرنامج الوطني لمراقبة الجو

 
1 ‐ Agenda 21 – canada .un .org . Date 12‐06‐2010 .   

.  َ Date 12‐06‐2010 Agenda 21‐ canada. op. cit. - 2   
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         كل الهيئات السابقة مسؤولة عن إدارة برنامج استهالك وقود المركبات، وتشارك بدرجات 
 . للحد من استخدام وقود المركبات واالنبعاثات،متفاوتة في أنشطة التثقيف والتوعية

ات حكومية أخرى مختلفة في كندا بالتعاون، من أجل معالجة قضايا ذات          كما تعمل هيئ
المجلس الكندي لمشرفي النقل اآللي، حيث يعتبر مؤسسة  )CCMTA(مثال  أهمية وطنية متعلقة بالنقل،

رسمية لتنسيق جميع المسائل، كالتعامل مع اإلدارات، التنظيم، التحكم في النقل السريع، وسالمة 
 من الحكومة الفيدرالية والحكومات اإلقليمية والمقاطعات، اوهو يضم أعضاء. الطرق السريعة

 مؤسسة نقل ذات صلة، ومجلس اللجنة الدائمة للسائقين 370وكذلك أعضاء منتسبين ألكثر من 
والمركبات، المسؤولة عن جميع المسائل المتعلقة بتسجيل المركبات، ومعايير المركبات الخفيفة، 

 وترخيص السائقين، حيث تشترك اللجنة بأنشطتها مع األنشطة والبرامج ذات عمليات التفتيش،
الصلة، ومتطلبات التشغيل التجاري للمركبات، ونقل البضائع الخطيرة، من أجل تحقيق لوائح 

باإلضافة إلى اللجنة الدائمة لبحوث وسياسات . موحدة وبرامج االمتثال في جميع االختصاصات
مسؤولة عن التنسيق بين االتحاد والمقاطعات، والجهود اإلقليمية للسالمة السالمة على الطرق، ال

على الطرق، وتطوير الخبرات واالستراتيجيات العامة لمنع التصادم على الطرق والحد من آثارها، 
األقاليم في شؤون النقل، من خالل مجلس /كما تتعاون الحكومة االتحادية وحكومات المقاطعات 

ل وسالمة الطرق، هذا المجلس يتعاون مع المجلس الكندي لوزراء البيئة، بشأن الوزراء عن النق
المسائل المتعلقة بالطاقة والبيئة على حد سواء، من خالل االجتماعات المشتركة بين الوزراء، كما 
تعالج مشاكل الهواء على المستوى الفني من خالل لجنة التنسيق الوطنية لقضايا الطيران، وتتعاون 

 للنقل مع وكالة البيئة الكندية والموارد الطبيعية لكندا، ووزارة البيئة الكندية، وأمانة تغير المناخ كندا
  .في اتخاذ القرارات وحماية الغالف الجوي

كما أن هناك العديد من المنظمات المعنية بقضايا النقـل، باإلضـافة إلـى مواقـع علـى                        
  : 1االنترنت هي

www.ceri.ca      :                                                 معهد بحوث الطاقة الكندية – 
www.cutuactu.on.ca/what.htm        :                    الكندية  جمعية العبور الحضري - 
www.tac‐atc.ca                  :                                             رابطة النقل في كندا-
www.cip‐icu.ca                                                   :  المعهد الكندي للمخططين-
 www.fcm.ca                                                           : إتحاد البلديات الكندية-
 www.nrc.ca                                                          : المجلس القومي للبحوث في كندا-

www.web.net (cstctd)                                                      :   مركز النقل المستدام- 

 www.itsa.org                                                                                          : نظام النقل الذكي في كندا-   

www.cvma.ca                                                        : رابطة مصنعي السيارات الكندية- 

www.aiam.org                                          :  رابطة مصنعي السيارات الدولية الكندية -   

     Affiliations.htm:                        / www.albertatrucking.com  التحالف الكندي للنقل بالشاحنات-

                    www.pmtc.ca                                                : مجلس مركبات الشحن الخاصة الكندي-

                   www.irta.org                                                    : رابطة عبور السكك الحديدية الخفيفة-

                   www.advancedtransit.org                                                    : رابطة العبور المتقدمة-

                                                            
1‐www.tc.gc.ca. Ministère de transport.Canada. date de 12‐05‐2010 . 

http://www.ceri.ca/
http://www.cutuactu.on.ca/what.htm
http://www.tac-atc.ca/
http://www.cip-icu.ca/
http://www.fcm.ca/
http://www.nrc.ca/
http://www.web.net/
http://www.itsa.org/
http://www.cvma.ca/
http://www.aiam.org/
http://www.albertatrucking.com/
http://www.pmt/
http://www.irta.org/
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                   www.atac.ca                                                                 :ا اتحاد النقل الجوي لكند-  

                      www.evac.ca                                                  : رابطة السيارات الكهربائية في كندا- 

وهذا إضافة إلى العديد من المؤسسات والمنظمات الخاصة، التي تعنى بمسائل النقل مثل 
الذي أسهم كثيرا بكتاباته حول النقل و Litman .  الذي يديره السيدVTPI معهد فكتوريا لسياسة النقل 

، الذي 1996في كندا سنة يعتبر واحدا من المشاركين في أول مؤتمر للنقل المستدام و ،المستدام
 .أجرته لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة في فانكوفر

والنقل في كندا ليس مسؤولية حصرية لحكومة أو منظمة واحدة، فنظام النقل هو نتاج 
المقاطعات، واإلدارات /لقرارات  صادرة من الجهات الحكومية مثل البلديات، الحكومات اإلقليمية 

  .ا يعكس احتياجات ومتطلبات الصناعة والمواطنيناالتحادية، كم
   : 1 ملتزمة بـ)Canada Transportation( كندا للنقل) وكالة(وهيئة            

  : آمنة، وتأمين نظام النقل الوطني، ويتجلى ذلك بـ اتوفير أجواء •
 وضع نظام مبسط، منظم، عصري، وفعال؛ -
 سائط النقل؛تشريعات فعالة منسقة، ولوائح معايير لجميع و -
  امتثال صناعة النقل لألنظمة والمعايير؛ -
 توعية الجمهور حول السالمة؛ -
 إحصاء الوفيات في الحوادث، مقارنة معدالت الحوادث بين وسائط النقل الجوية والبحرية  -

  .والبرية، السكك الحديدية، بما فيها نقل البضائع الخطيرة
  :ال من خاللإنشاء الكفاءة التنافسية، ونظام نقل وطني فع •

  إزالة الحواجز المؤسسية والتشريعية الالزمة لعمليات النقل؛ -
  تحويل التكاليف من دافعي الضرائب للمستخدمين؛ -
  هياكل الرسوم العادلة على أساس التكاليف الحالية لتقديم الخدمات؛ -
  نقل وتسويق معظم العمليات المتبقية؛ -
  مة؛التشغيل الفعال للمطارات النائية والمنافذ العا -
  استقصاء رضا العمالء؛ -
  .الجدوى التجارية والمالية، ومستويات المنافسة في خدمات النقل -
  :اإلشراف والتوعية البيئية من خالل •

  نظام اإلدارة البيئية لعمليات النقل الكندية؛ -
  إستراتيجية فعالة للتنمية المستدامة في مجال النقل؛ -
المالحـة، وإدارة اتفـاق الطريـق البحـري                       اإلدارة الفعالة لعقود إيجار المـوانئ، مواقـع          -

 .. St. Lawranceسانت لورانس
  

  .استراتيجيات النقل المستدام الكندية: المطلب الثاني
اعتمدت إدارة نقل كندا أربعة استراتيجيات للنقل المستدام، تشمل فترات تقدر بثالث سنوات 

 خباإلضافة إلى إستراتيجية لتغيير المنا. جزاء القادمة سيتم التطرق إليها بالتفصيل في األ،1997 منذ
  .خجاءت لتطبيق اتفاقية كيوتو المتعلقة بتغيير المنا

  

                                                            
1‐ Agenda 21‐ canada. op. cit. 

http://www.atac.ca/
http://www.evac.ca/
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  ):كندا( للنقل المستدام 1997 إستراتيجية -1الفرع 
  :تضمنت هذه اإلستراتيجية عدة أقسام كالتالي

  :1تطور الوزارة : القسم األول
 كندا على التحديات الهائلة الكامنة في طبيعة هذا عملت نظم النقل في منذ مئات السنين،

البلد الشاسع، حيث تطورت طرق المواصالت، وكان هدفها األساسي تحقيق الوصول للناس 
  .والبضائع بأمان، سرعة، وكفاءة

 تم إنشاء وزارة النقل عن طريق الجمع بين وزارة البحريـة، إدارة الـسكك               1936       في عام   
كنـدا للنقـل                وكالة   تمثلت في    ،ت، وفرع الطيران المدني في وزارة الدفاع الوطني       الحديدية والقنوا 

Canada  transportationلديها رؤية واضحة هدفها أفضل وسـائل النقـل الممكنـة لكنـدا     ،  التي 
دى سنوات  والكنديين، حيث تعمل مع العمالء والشركاء والزمالء، لمواكبة تحديات التغيير، وعلى م           

تم تحديث عمليات النقل بأكثر كفاءة، على إثر الدوافع التجارية ونظام النقل اإلقليمي، حيث أدخلـت                
جديدة في التفكير، وأعلنت المبادئ األساسية لسياسة النقل الجديدة الـواردة   اإلدارات الجديدة طريقة

  :أهداف إستراتيجية، وعلى إثر ذلك صاغت الوزارة عدة 1966في قانون النقل في جويلية 
  ضمان معايير عالية لنظام النقل اآلمن؛ -
  المساهمة في ازدهار كندا؛ -
  حماية البيئة المادية؛ -
  العمل مع الشركاء والعمالء؛ -
  تعزيز الخدمات التي تقدمها؛ -
 .توفير بيئة عمل مالئمة -

  :تقع وزارة النقل في كندا، باإلضافة إلى خمس مناطق تمثل
  .أوتاوا -
  . نيوبرونزويك-أونتاريو -مونكتون: كندا -
  . كيبيك–مونتريال : كندا األطلسي -
  . أونتاريو-تورنتو: اللبراري وشمال كندا -
  .ة كولومبيا البريطاني- فانكوفر:كندا المحيط الهادي -

باإلضافة إلى مقر االتصاالت، مجموعات الخدمات القانونية والمؤسسية، وتحتوي نقل كندا 
  .السياسة، السالمة واألمن، البرامج والتجريد: على ثالث مجموعات متعددة الوسائط

  :مجموعة السياسة مسؤولة عن
وضع السياسات المتعلقة بالسكك الحديدية، البحرية، الطرق السريعة، حاملة السيارات، والنقل  -

  الجوي، فضال عن وضع السياسات اإلستراتيجية لإلدارات؛
  الداعمة؛تقييم أداء نظام النقل ومكوناته وتطوير المعلومات  -
  .دعم خدمات المدفوعات إلى السكك الحديدية البحرية -

  . التطوير–فريق السالمة واألمن مسؤول عن تنظيم السالمة، بالمراقبة 
  . مجموعة البرامج مسؤولة عن اإلدارة البيئية، نقل إدارة المرافق، إدارة برامج الوزارة

 في قطاع النقل، يجب دمج ولزيادة الوعي البيئي بين أهداف جميع األطراف المعنية
االعتبارات البيئية عند وضع السياسة العامة، والتعاون مع الوزارات االتحادية األخرى كبيئة كندا، 

                                                            
1‐ www.tc.gc.ca/eng/policy/acs‐sd‐strategy97‐department‐558.htm . Date 16‐06‐2010.      
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الموارد الطبيعية لكندا، صناعة كندا، وزارة الصحة والمالية، وكذلك المشاركة في المنظمات 
  .األخرى

  :1نظرة عامة عن القضايا : القسم الثاني
من خالل اتخاذ إجراءات ، نقل المستدامة هي هدف طويل األمد ستحققها كنداوسائل ال

 األهداف اإلستراتيجية للنقل المستدام –سياسة ومبادئ اإلدارة البيئية : فورية تتمثل في ثالثة عناصر
 واألهم من ذلك محاولة تحديد ومواجهة التحديات الرئيسية التي تؤدي إلى النقل المستدام، حيث -

ت مشاركة كندا في وضع جدول أعمال اتحادية البيئة، وقيادة تنفيذه من خالل سياسة اتحادية أعلن
النقل والبرامج واألنظمة، وقدمت نقل كندا إطار إستراتيجية النقل والمواصالت المستدامة في 

حيث ، 1996في ربيع عام " نحو النقل المستدام"منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، خالل مؤتمرها 
عقد في فانكوفر والذي ضم خبراء دوليون في النقل المستدام لمناقشة اإلستراتيجية، وتحديد الهدف 

  :من خالل أربعة أهداف إستراتيجية
   تلبية احتياجات جميع الكنديين من أجل وصول آمن، وخدمات نقل فعالة، وبأسعار معقولة ؛-
خالل تدابير لزيادة كفاءة وسائل النقل،  تحقيق التحسين المستمر في استخدام الموارد، من -

  وتحسين اإلدارة البيئية وإدارة النفايات؛
   احترام سالمة النظام اإليكولوجي؛-
  . تعزيز التنمية المستدامة للنقل في كندا وفي الخارج-

  :2المشاورات مع أصحاب المصالحة: القسم الثالث 
شراكات مع وزارات وإدارات أخرى، على المستوى االتحادي نقل كندا لديها خطط إلقامة 

، كما تشمل خطة عمل الوزارة 1997وتم بالفعل العمل معا، من خالل إنشاء لجنة اتحادية في جانفي 
تعزيز الفريق االستشاري الوطني للنقل المستدام، لتقديم المشورة بشأن التقدم المحرز في إستراتيجية 

 من خالل العمل مع مجموعات ،د في تعزيز الوعيالنقل المستدام، كما قامت نقل كندا بدور رائ
ومنظمات حكومية وخاصة، و تتربع نقل كندا على إدارة مركز النقل المستدام، وتعمل مع رابطة 
نقل كندا، والمائدة المستديرة الوطنية بشأن البيئة واالقتصاد، وتشارك الوزارة القطاع الخاص 

على المستوى الدولي تشارك نقل كندا في . بيئةوالصناعة لرعاية أفضل الممارسات لحماية ال
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من خالل الفرقة المعنية بالنقل، وكذا تعمل مع األمم المتحدة من 

وقد اجتمع الفريق . خالل وكاالت مثل منظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمة البحرية الدولية
إعداد اإلستراتيجية، حيث عقدت ستة حلقات عمل إقليمية االستشاري الوطني عدة مرات خالل 

للحصول على مساهمة أصحاب المصلحة ، 1996ألصحاب المصلحة خالل شهري نوفمبر وديسمبر 
 من أصحاب ن لإلستراتيجية قائمة المشاركي1في إستراتيجية النقل المستدام، ويتضمن الملحق 

  .المصلحة
 اجتماعا مع ممثلي الحكومات اإلقليمية، وشركات 50 بعد صياغة اإلستراتيجية عقد أكثر من

  .النقل، وجماعات حماية البيئة
  
  
  

 
1‐ www.tc.gc.ca/eng/policy/acs‐sd‐strategy97‐issues‐559.htm. Date 12‐06‐2010.    
2‐www.tc.gc.ca/eng/policy/acs‐sd‐strategy97‐issues‐564.htm. Date 16‐06‐2010.    
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  :1التحديات البيئية اإلستراتيجية : القسم الرابع 
هذا القسم يضع الشروط المحددة للتحديات البيئية اإلستراتيجية، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق 

هتمام على قسم العمل االستراتيجي، ودور مشترك لآلخرين النقل المستدام في كندا، حيث يصب اال
  :في االقتصاد، والمجاالت التي تتطلب المزيد من العمل، والتحديات الثمانية هي

  تقليل مخاطر األضرار البيئية الناتجة عن حوادث النقل؛ -
  تحضير تعزيز العمليات في قطاع النقل؛ -
  خفض االنبعاثات في الهواء من مصادر النقل؛ -
  شجيع التعليم والتوعية بوسائل النقل المستدامة؛ت -
  تقييم وزارة النقل للتأثير المباشر للميزانية على البيئة الخاصة بالنقل؛ -
  تحديد مؤشرات آداء النقل المستدام؛ -
  فهم التكاليف واألعباء البيئية لقطاع النقل؛ -
  .لتطوير وتعزيز تطبيق النظم والتكنولوجيات األنظف لقطاع النق -
  :2اإلدارة البيئية لنظام النقل في كندا: م الخامسالقس

 تابعت مسار العديد من المنظمات األخرى، في ،كجزء من التزام نقل كندا بالتنمية المستدامة
وضع نظم اإلدارة البيئية، كإطار تنظيمي ورصد مستمر، ومراجعة دورية، وأيدت اإلدارة العليا 

ات، حيث صدر بيان وزاري يشمل حماية البيئة الطبيعية  لتطوير نظم اإلدارة البيئية في المحافظ
ويؤكد انه سيتم تقييم آثار السياسات والقرارات التنظيمية المتعلقة بالبيئة، التي يتم بها الترويج 

 14000للمعايير البيئية والوفاء بها، وكإطار لنظم اإلدارة البيئية استخدمت نقل كندا معيار إيزو 
 مفصلة تحدد دليل نظم اإلدارة البيئية، والممارسات، واإلجراءات إلدارة بيئية البيئي، واعدت سياسة

وكإدارة اتحادية . سليمة، والدليل هو المحاسبة على الخط، حيث ينبغي التحديث والتحسين المستمر
تحت والية قضائية اتحادية، يجب أن تتوافق مع نقل كندا كل التشريعات البيئية المعمول بها، 

ة في أنظمة اإلدارة البيئية، بتقييم التشريعات البيئية ذات الصلة، والقوانين، والمبادئ المتضمن
  .التوجيهية التي تنطبق على عمليات النقل

  :3قياس اآلداء: القسم السادس
 وباستمرار، تقوم نقل كندا بقياس ورصد اآلداء الفعلي ألهداف وزارة 1998ابتداء من عام 
ون قسم التحليل واستخدام النتائج لتحديد المناطق الناجحة، والمناطق التي اإلدارة البيئية، حيث يك

تحتاج إلى إجراءات تصحيحية، ويقاس اإلنجاز مقابل البيانات األساسية التي توفر مستوى اآلداء 
األولي، وتعتبر عملية قياس اآلداء أكثر صعوبة، في عملية تطوير مؤشرات اآلداء البيئي لقياس 

  .األهداف والغايات، ودمج هذه المؤشرات مع المؤشرات االقتصادية واالجتماعيةالتقدم نحو 
  : المشاركون في مشاورات أصحاب المصلحة 1الملحق : )6( الجدول رقم 

 مجموعات التشاور معها بشأن اإلستراتيجية   أعضاء المجموعة االستشارية الوطنية للنقل المستدام

حلقات العمل ممثلين عن هذه الجماعات حضروا في 
 أو شاركوا في اجتماعات المرحلة الثانية ،الستة

  .للمتابعة

   اتحاد النقل الجوي لكندا-
   تحالف المصنعين والمصدرين-
  كندية للسيارات الجمعية ال-

                                                            
1‐www.tc.gc.ca/eng/policy/acs‐sd‐strategy97‐challenger‐124.htm. Date 16‐06‐2010. 
2 ‐www.tc.gc.ca/eng/policy/acs‐sd‐strategy97‐management‐126.htm. Date 16‐06‐2010. 

3‐ www.tc.gc.ca/eng/policy/acs‐sd‐strategy97‐performance‐ 563.htm. Date 16‐06‐2010. 
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شملت هذه المجموعات هيئات ومنظمات حكومية 
وهي موجودة بالتفصيل في  ،58وخاصة عددها 

  . على الموقع المبين على الهامش أدناه1الملحق 

   الجامعة الكندية لصناعة النقل-
   المعهد الكندي للمنتجات النفطية-
   الرابطة الكندية للنقل بالشاحنات-
   مركز النقل المستدام-
   غرفة التجارة البحرية -
   أصدقاء األرض-
   المائدة المستديرة الوطنية بشأن البيئة واالقتصاد-
   وزارة النقل في أونتاريو-
-Probe -التلوث المسبار   
   المجلس الكندي للشاحنات الخاصة-
   نقابة السكك الحديدية في كندا-
   رابطة النقل في كندا-

   www.tc.gc.ca/eng/policy/acs‐sd‐strategy97‐annex1‐550.htm. Date 16‐06‐2010: ر المصد

  : 1  شركاء الحكومةAالجزء  . 2الملحق 
نقل كندا ليست سوى واحدة من عدد من الوكاالت الفيدرالية التي تساهم في تحقيق النقل 

حيث تنسق هذه الوكالة أنشطة النقل المستدام بين المنظمات األخرى للحد من  المستدام في كندا،
فاءة والفعالية، وتشرك معها منظمات عديدة التداخل واالزدواجية، وتحقيق أقصى حد من الك

بأنشطتها تشمل بيئة كندا، الموارد الطبيعية لكندا، صناعة كندا، إدارة مصائد األسماك والمحيطات، 
وزارة الصحة الكندية، الرهن العقاري ومؤسسة اإلسكان، وزارة المالية، وزارة الشؤون الخارجية 

  .والتجارة الدولية
   :2  شركاء خارج الحكومةBالجزء            

  :تشارك كندا في نشاط النقل بأنشطة ثالث منظمات غير حكومية لتعزيز النقل المستدام
  ؛1996ي بدأ عمله في عام ذمركز النقل المستدام ال -
  المائدة المستديرة الوطنية بشأن البيئة واالقتصاد؛ -
  .نقابة النقل في كندا -

البيئة،   مع النقابة هما مجلسن البيئية، تعمالباإلضافة إلى مجموعتين لمعالجة القضايا
 .ومجلس النقل الحضري

  .2003 - 2001إستراتيجية النقل المستدام لكندا : الفرع الثاني
  :تتضمن عدة أقسام ومالحق كالتالي        

   :3مقدمة : القسم األول
سؤولة بيئيا، حيث تلتزم نقل كندا بالعمل مع الكنديين لضمان تمتعهم بنظم نقل آمنة، فعالة وم           

ركزت سابقا على اعتبارات اجتماعية واقتصادية، لكن هذه اإلستراتيجية تركز في جزء كبير منهـا               
على الجوانب البيئية للنقل، حيث يتطلب ذلك بذل جهود منسقة من جميـع المـستويات الحكوميـة                        

  .ق وكالة نقل كندا بمفردها وذلك لن يتحقق عن طري،الصناعة، واألهم من قبل الكنديين األفرادو
  

                                                            
1‐ www.tc.gc.ca/eng/policy/acs‐sd‐strategy97‐annex2‐ 551.htm.  Date 16‐06‐2010.                                                  

2 ‐ www.tc.gc.ca/eng/policy/acs‐sd‐strategy97‐annex2‐ 551.htm.  Date 16‐06‐2010  .           
3‐ www.tc.gc.ca/eng/policy/acs‐sd‐strategy0103‐ introduction‐67.htm.   Date 16‐06‐2010   

http://www.tc.gc.ca/eng/policy/acs-sd-strategy97-annex1-550.htm
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   :1دور كندا للنقل: القسم الثاني
في السنوات األخيرة عملت الوزارة لجعل نظام نقل كندا أكثر تنافسية وكفاءة، عن طريق 
الحد من تدخل الحكومة وتنسيق اللوائح، حيث تغير دور كندا للنقل من المشغل إلى المالك 

نظيم أغراض بيئية معينة، وتنظم قسم التلوث من الطائرات، والمشرف، كذلك تعتبر الوكالة سلطة لت
وتعمل الوزارة مع غيرها من . السفن، السكك الحديدية، كما تدير نقل كندا نقل البضائع الخطيرة

الدوائر الحكومية االتحادية، وهي مسؤولة عن القضايا الدولية في مجال النقل، وتتعهد بالبحوث 
نقل بالتركيز على مجاالت السالمة واألمن وحماية البيئة، وتساعد الرامية إلى تحسين وسائل ال

 في تمويل البنية التحتية للنقل كبناء الطرق العامة، االستثمارات ماإلدارة أيضا المقاطعات واألقالي
 البنية التحتية للميناء، كما تشارك كندا للنقل في المحافل المحلية والدولية ،الخاصة في المطار

  :نقل المستدامة، وفي األحداث والتي تتمثل فيلوسائل ال
 في أمريكا الشمالية، حول اآلثـار البيئيـة للتجـارة           )CEC( ورشة عمل لجنة التعاون البيئي       -

  ؛2001وممرات النقل في ربيع عام 
، موضوعها الرئيسي حول )UNCSD( االجتماع التاسع للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  -

  ؛2001ام  النقل في ربيع ع
  .2001الذكرى السنوية العاشرة لقمة األرض ريو، في عام  -

 لتطوير السياسات والبرامج التي ،        كما تشارك كذلك في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
  . تشجع نظم النقل المستدام، خاصة ما يتعلق بنظم أمريكا الشمالية

   :2 التنمية المستدامة ونقل كندا: القسم الثالث 
اعتمدت نقل كندا على مجموعة من المبادئ التي تعرف بالتنمية المستدامة على أنها من بين 

، وكيفية إدارة وتطبيق مفهومها لقطاع النقل، حيث تلتزم بتطبيق هذه المبادئ على سياساتها الحالمص
 نوعية – اختيار الوصول – الصحة –السالمة ( وبرامج عملياتها، وتشمل المبادئ االجتماعية 

منع (، والبيئية ) القدرة على تحمل التكاليف- إستيعاب التكلفة–الكفاءة (  واالقتصادية ،)الحياة
 التشاور والمشاركة – الوقاية –القيادة والتكامل (التنظيمية و، ) رعاية البيئة– الحماية –التلوث 
  ).لمساءلة ا –العامة 

  : 3لالقضايا الرئيسية في مجال النق: القسم الرابع
نظرا للتأثيرات الهامة لوسائل النقل على البيئة والصحة، هناك خطوات لالستجابة لمحاولة 

  : الحد من اآلثار البيئية للنقل، حيث توجد ثالث نهج يمكن األخذ بها
الن اآلثار السلبية كاإلنبعاثات الغازية مصممة بشكل كبير من المستوى العام للنقل، يمكن  -

  ا يتطلب تغييرات في العادات؛خفض حجم النشاط، وهذ
جعل نظام النقل العام أكثر كفاءة، وقد ينطوي ذلك على العمل على تخفيف حدة االزدحام  -

  ودمج مختلف وسائط النقل؛
  .تطوير تكنولوجيا جديدة أقل تلويثا للبيئة -
    : 4اإلستراتيجية تحديات: لقسم الخامسا

 
1‐  www.tc.gc.ca/eng/policy/acs‐sd‐strategy0103‐ tcrole‐548 .htm.  Date 16‐06‐2010 .       
2 ‐ www. Tc.gc.ca / eng / policy/  acs – sd –sustainable dev …. – 548 ht m. Date 16‐06‐2010. 
3‐ www. Tc.gc.ca / eng / policy / acs – sd – issues – 195. ht m . Date 16‐06‐2010.                                                              
4 -  www. Tc.gc.ca / eng / policy / acs – sd –– challenges ‐121. ht m. Date 16‐06‐2010  .      
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يمة، وتنفيذ أول إستراتيجية على مدى السنوات  للنقل بتحليل قضايا التنمية المستداقامت كند  
العديدة الماضية، ونتيجة لذلك حددت الوزارة بمساعدة أصحاب المصلحة تحديات إستراتيجية، 

 تلتزم بها الوزارة لتعزيز التنمية المستدامة في ، التزاما29وحددت إلتزامات محددة للعمل عددها 
  :إطار واليتها، وهذه التحديات تشمل

   التعليم والوعي بوسائل النقل المستدام؛تحسين -
 تطوير األدوات الالزمة التخاذ قرارات أفضل؛ -
 تشجيع اعتماد التكنولوجيا؛ -
 تحسين اإلدارة البيئية لعمليات النقل واألراضي؛ -
 الحد من انبعاثات الهواء؛ -
 الحد من تلوث المياه؛ -
 .تعزيز كفاءة وسائل النقل  -

  : 1قياس األداء: القسم السادس
تحسين المستمر هو مفتاح نجاح أي إستراتيجية، ولهذا يجب استعراض وتقييم التقدم المحرز، ال
  :تقييم وقياس دائم بثالثة طرقبتقوم نقل كندا حيث 
  ؛29تفعل ما تقول أنها ستفعل، حيث تقيس التقدم المحرز في تنفيذ االلتزامات ال  -
محرز علـى ضـوء المؤشـرات          التصدي للتحديات السبعة المحددة، حيث يرصد التقدم ال        -

 المختارة؛
 . إحراز تقدم في وسائل النقل المستدام، وهو جهد طويل األجل -

 تسرد مؤشرات مختارة لمواجهة تحديات النقل في كندا 2003 - 2001خطة عمل        
، 1999 في خريف عام 2003- 2001 وقد تم تحديد مؤشرات األداء إلستراتيجية ،وااللتزامات
ثلين عن مختلف اإلدارات في حلقات العمل الستة، والتي أسفرت عن مشروع مجموعة بمشاركة مم

 . من المؤشرات على أساس إطار قياس الوزارات
   : 2مرحلة التنفيذ أي من األقوال إلى العمل: القسم السابع

تدرك نقل كندا أهمية دعم اإلدارة العليا، وهذا يضمن مسؤولية كبار المسؤولين عن تنفيذ 
  .جراءات المحددة في هذه اإلستراتيجية بما تشمله من التزامات واتفاقاتاإل

في مجال التخطيط نقل كندا توسع والية لجنة التنمية المستدامة لإلستراتيجية إلى ما بعد سنة 
، و تجمع اللجنة بانتظام لمراقبة وتنسيق تنفيذ اإلستراتيجية، أما  فيما يخص التنفيذ فتقوم نقل 2000
 لزيادة نجراء تدريب في مجال التنمية المستدامة لمساعدة المديرين والموظفين الرئيسييكندا بإ

 وإذا كان ناجحا يتم تنفيذ دورة كاملة 2002 -2001معارفهم، وينفذ البرنامج الدراسي للطيار خالل 
 وتكرس.  القائمةة، ويكون قسم مبادئ التنمية المستدامة في الدورات التدريبي2003 -2002في 
 من خالل مواد التنمية المستدامة ، لمساعدة جميع العاملين على فهم أهمية التنمية المستدامةاجهود

كما وضعت نقل كندا قاعدة بيانات لرصد . 2003 -2002في النشرات اإلخبارية لإلدارات خالل 
لجنة حالة االلتزامات وأهداف اإلستراتيجية، وتقرير سنوي عن تنفيذ اإلستراتيجية يعرض على 

  .اإلدارة العليا لنقل كندا، وتقرير حالة عن جميع االلتزامات المتعلقة بالتنمية المستدامة
كما تقوم بإجراء استعراض إلسـتراتيجيتها مـرة كـل ثـالث سـنوات، القـادم يكـون                                

، 2000كما  تقوم بتمديد والية الفريق االستثماري الخارجي الوطني بعـد عـام              . 2003-2002في  
 

1 ‐ www.Tc.gc.ca / eng / policy / acs – sd – performance – 196. ht m – introduction .  Date 16‐06‐2010 .                     
2  ‐ www.Tc.gc.ca / eng / policy / acs – sd –wordstowork –1. ht m – introduction .  Date 16‐06‐2010   .                     
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الفريق يجمع سنويا لتوفير التوجيه االستراتيجي بشأن أولويات وزارة التنمية المستدامة، واستعراض            
  .التقدم المحرز في تنفيذ اإلستراتيجية وتقديم توصيات

  : A  1الملحق 
 في ،كجزء أساسي من إستراتيجية التنفيذ، أجرت نقل كندا جلسات التشاور في ثماني مدن

مونتريال، فانكوفر، كالغاري، وينيبيغ، تورونتو، أوتاوا، : 2000 جوان جميع أنحاء كندا في
 مشارك الدورات، والذين يمثلون مجموعة واسعة 200وحضر أكثر من . هاليفاكس، وسانت جون

، العمل، وأصحاب المصالح الصحية، ةمن المنظمات بما فيها الصناعة، الحكومة، البيئة، األكاديمي
لتشاور أعدت ورقة مناقشة لتحفيز النقاش، طلب هذه الورقة أصحاب ومن أجل تسهيل عملية ا

 وتوفير المدخالت بشأن القضايا الرئيسية التي تواجه ،ة لتقييم الوزارة ألول إستراتيجي،المصلحة
 والتزامات ،التنمية المستدامة، وإدارة قطاع النقل، والتعليق على مشروع التحديات اإلستراتيجية

، وأوصى 2003-2001وكانت المشاورات مفيدة في صياغة إستراتيجية . داءالعمل ومؤشرات األ
  .أصحاب المصلحة بتغييرات على مضمون وشكل ورقة المناقشة

 المقترحات، وتحديد مؤشرات اآلداء  و تم تحديد وضع الجانب البيئي في األهداف:Bالملحق 
نفايات الخطرة، خزانات النقل، المقترحة فيما يخص انبعاثات الجو، تلويث األرض، عدم نقل ال

  .2خطط الطوارئ البيئية في حاالت الطوارئ
  :3 منها أربعة مهناك عدة تفسيرات وطنية ودولية  للنقل المستدا: Cالملحق 

  مركز النقل المستدام وهي منظمة كندية، تحدد نظام ووسائل النقل المستدام؛ -
  ري المستدام؛نقابة النقل في كندا، تقترح خصائص نظام النقل الحض -
  تحريك االقتصاد لتوسيع وتطوير الشراكة من أجل جذب االستثمارات؛ -
  .استخدام خيارات مختلفة لتحقيق النقل المستدام -

 من اإلنصاف االعتراف بنجاح أول إستراتيجية حول تعيين معالجة مجموعة واسعة من :Dالملحق
ا القيام بعمل أفضل لوضع المزيد من التحديات البيئية، وهناك مجاالت للتحسين، ويمكن لنقل كند

التعاريف الواضحة اللتزاماتها، من خالل وضع أهداف قابلة للقياس ومؤشرات لآلداء من أجل تقديم 
تقرير عن التنفيذ، هذا أساسا لنجاح أو فشل تنفيذ اإلستراتيجية، إلعطاء ضمانات بأن اإلستراتيجية 

جب بذل المزيد من الروابط بين مبادئ التنمية المستدامة وي الثانية موثوق بها وتنفيذها على الدوام،
تشريعاتها، سياساتها، وبرامجها، وللقيام بذلك فإنها بحاجة إلى التدريب الداخلي وإلى برامج وأدوات 

 على تسريع تنفيذ نظام إدارة التنمية المستدامة، استنادا إلى 7إضافية ملموسة، حيث يركز القسم 
  .4 14001لبيئية إيزو نموذج نظم اإلدارة ا

  .2006-2004 إستراتيجية كندا للنقل المستدام -3الفرع 
 :تشمل عدة أقسام ومالحق        

  : 5مقدمة : القسم األول

 
1‐ www.Tc.gc.ca / eng / policy / acs – sd –appendix a‐  670. ht m. Date 16‐06‐2010 .                              

  

2 ‐www.tc.gc.ca/eng/‐appendix b‐671.htm.  Date 16‐06‐2010  . 
3 ‐www.tc.gc.ca/eng/‐ appendix c‐116.htm.  Date 16‐06‐2010 .  
4‐ www.tc.gc.ca/eng/‐appendix d‐117.htm. Date 16‐06‐2010 .  
    
 

5‐ www.tc.gc.ca/eng/policy/acs‐sd‐sds0406‐introduction‐521.htm. Date 16‐06‐2010  . 



  
 

102  
 

                                                           

 على اإلنجازات والدروس المستفادة من االستراتيجيات    2006-2004تبنى إستراتيجية 
 ولكل تحدي حددت ،بلة، تتضمن تحدياتفهي خرائط الوزارة لعمل السنوات الثالثة المق السابقة،

التزامات للعمل جنبا إلى جنب مع األهداف ومقاييس اآلداء، وهي تتطلب تكاثف جهود منسقة من 
  .جميع الجهات
  : 1دور نقل كندا : القسم الثاني

  .نفس ما ورد في اإلستراتيجية السابقة
     :2نقل كندا والتنمية المستدامة: القسم الثالث

م النقل في كندا، يجب أن توفر سياسة النقل إطارا يتناول ثالثة عناصر اجتماعية لتعزيز نظا
 ومقدمي البنية التحتية للتكيف واالبتكار ،اقتصادية وبيئية، ويجب أن تعطى الفرصة لشركات النقل

  .إيجاد التوازن الصحيح بين هذه العناصر الثالثة هو سياسة التحدي األساسية ووالمنافسة،
وتتضح مبادئ رؤية نقل كندا في أمن وسالمة األرواح والممتلكات، كفاءة حركة الناس         

والسلع لدعم االزدهار االقتصادي ونوعية الحياة المستدامة، احترام التراث البيئي ألجيال المستقبل 
لذوي  التسعير المالئم، تحقيق الوصول إلى المناطق النائية، توفير االحتياجات من النقل ،في كندا

االحتياجات الخاصة كالمعاقين، التعاون والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص في إطار 
  .السياسة العامة

       التوجهات اإلستراتيجية لنقل كندا مقترحة في مبادرات الحكومة الجديدة وأولوياتها على 
إدارة االستثمار في  ؛وضع أطر كفاءة سوق النقل: المدى الطويل، وذلك في خمس محالت رئيسية

 تشجيع ؛ تحسين السالمة واألمن؛ الحد األدنى من اآلثار البيئية السلبية  للنقل؛البنية التحتية للنقل
 .االبتكار وتنمية المهارات

   :القضايا الرئيسية في مجال النقل: القسم الرابع
لى عدة ، فإن الحكومة اتخذت جملة من اإلجراءات ع2001 سبتمبر 11في أعقاب أحداث 

   :3جبهات  من أجل تعزيز أمن وسائل النقل بما في ذلك
  المبادرات الرامية لتحسين أمن الطيران؛ -
  التحسينات في القطاع البحري؛ -
  العمل مع الجهات المختصة األخرى والصناعة لتعزيز أمن الطرق والسكك الحديدية؛ -
  .التحسينات التكنولوجية لألمن -

ناخ والطلب على الطاقة بالتوقيع على بروتوكول كيوتو في وتشمل القضايا البيئية تغير الم
 قبل 1990 دون مستوى سنة %6، حيث وافقت على التزام للحد من االنبعاثات إلى 2002ديسمبر 

 مليار دوالر على مدى خمس 1,7، وتخصيص ميزانية قدرها 2012 -2008فترة خمس سنوات 
فيذ برامج البنية التحتية للطرق اإلستراتيجية من سنوات لدعم االبتكار في هذا الميدان، وكذلك تن

طرف نقل كندا، وبرنامج البنية التحتية والحدود اإلستراتيجية لصندوق البنية التحتية لكندا، كذلك 
 .التزام الشحن متعدد الوسائط، وتحسين الحضرية، التركيز على السالمة

    :التحديات السبعة: القسم الخامس
  :4يليتشمل ما            

 
1‐ www.tc.gc.ca/eng/ policy/acs‐sd‐sds0406‐ tcrole‐538.htm. Date 16‐06‐2010 .  
2‐ www.tc.gc.ca/eng/ policy/acs‐sd‐sds0406‐ issues‐519.htm. Date 16‐06‐2010  . 
3 ‐www.tc.gc.ca/eng/ policy/‐sdandtc‐537.htm.htm. Date 16‐06‐2010  . 
4 ‐www.tc.gc.ca/eng/ policy‐challenges‐520.htm. Date 16‐06‐2010  . 
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 تشجيع الكنديين على اتخاذ خيارات نقل أكثر استدامة؛ -
  تعزيز االبتكار وتنمية المهارات؛ -
  زيادة الكفاءة وتحسين النظام؛ -
  ؛ة والوقود والبنية التحتيالمركباتتعزيز كفاءة  -
  ؛حسين آداء شركات النقل والمشغلينت -
  تحسين عملية صنع القرار من جانب الحكومات وقطاع النقل؛ -
  . إدارة عمليات النقل وأراضيهاتحسين -

حيث يحتوي كل منها على التزامات، ولم تتغير هذه اإلستراتيجية من حيث الجوهر عن 
  .سابقاتها، حيث وضعت الوزارة تركيزا أكبر على تحديد نتائج معينة

 : 1قياس األداء : القسم السادس
حضرية وهذا بناءا على تعمل نقل كندا على تحسين مؤشرات النقل المستدام، بما فيها ال

 والغرض من ذلك هو تقييم التقدم المحرز في كندا نحو ،2003-2001العمل المنجز في إستراتيجية 
 .النقل المستدام
  : من األقوال إلى العمل مرحلة التنفيذ اي :القسم السابع

 خالل تا في تنفيذ االلتزام،تقوم نقل كندا باستعراض الحتياجات  التدريب والكفاءة للعاملين
 ابتداء من ، وتقوم اإلدارة بوضع وتنفيذ خطة للتدريب وتقييم دورات بناء القدرات،2005- 2004
، باإلضافة إلى التعليم والمواد اإلجبارية على أساس 2003-2001مثلما حدث في ، 2005- 2004

 إلدارات، مكمال لتقرير آداء اا محلياوتقرير مستمر، يقدم تقريرا عن حالة االلتزامات سنويا،
كما يقدم إطارا يشمل معايير  وتعرض نتائج هذا التقرير سنويا على اإلدارة العليا للجنة نقل كندا،

االلتزامات، ورصد تنفيذ اإلجراءات التصحيحية حول ومبادئ توجيهية بشأن التقدم المحرز 
تشارك كندا   و. 2006-2005، كما تجري نقل كندا استعراضا إلستراتيجيتها خالل 2004- 2003خالل

 ، لتقديم التوجيه االستراتيجي2006- 2005للنقل الخارجي المجموعة االستشارية الوطنية ابتداء من 
بشأن أولويات وزارة التنمية المستدامة، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اإلستراتيجية، وتقديم 

  .2توصيات بشأن استعراض النتائج
    :  Aالملحق

اور مع الجمهور كعنصر حيوي في تصميم اإلستراتيجية، وتشجع تعترف نقل كندا بالتش
على العمل مع اإلدارات االتحادية األخرى، ومستويات أخرى من الحكومة واألوساط األكاديمية، 
والمنظمات غير الحكومية، وغيرها، وكان أحد العناصر الرئيسية في تشكيل هذه اإلستراتيجية 

 مكلفة بتقديم ، وهي مجموعة متعددة من أصحاب المصلحة الفريق االستشاري،الوطنية للنقل
 مع إدارة الفريق بشأن هذه اإلستراتيجية، وقدمت على وجه الخصوص تالمشورة، حيث اجتمع

مجموعة مالحظات كقضية المسح الضوئي، عملية التشاور، ورقة المناقشة، اإلستراتيجية النهائية، 
ر في فانكوفر، كالجاري، وينيبيغ، توريتو، وأوتاوا،  جلسات التشاو2003أجريت خالل شهر جوان و

 وحضرتها مجموعة واسعة ،ومونتريال، ومونكنون وسانت جون، نظمتها مكاتب الوزارة اإلقليمية
  .3 مذكرة خطية 25 تلقت إثرها أكثر من 175من أصحاب المصلحة والشركاء، حيث تجاوز عددهم 

 
1‐ www.tc.gc.ca/eng/policy‐measuring‐635.htm. Date 16‐06‐2010  . 
‐ 

2‐ www.tc.gc.ca/eng/policy‐wordstowork‐109.htm. Date 18‐06‐2010  . 
 

3 ‐ www. Tc.gc.ca / eng / policy / acs – sd –appendix a –1947. ht m.   Date 18‐06‐2010 .       



  
 

104  
 

                                                           

   :  Bالملحق
   :1 والتي تشمل مثل2006 -2004ديدة المرتبطة بإستراتيجية تضمن نظم اإلدارة البيئية الج

  االنبعاثات الجوية؛ -
  إدارة األراضي؛  -
  إدارة النفايات؛ -
  إدارة المواد الخطرة؛ -
  المياه؛ -
  االستجابة للطوارئ البيئية؛ -
  أعمال السفر األخضر؛ -
  .تقييم األثر البيئي للمشاريع، السياسات البرامج، والخطط -

  : ستراتيجيةنتيجة اإل:  Cالملحق 
عرضت نتائج اإلستراتيجية واالستراتيجيات السابقة، حيث كانـت اإلسـتراتيجية الثانيـة            

 من خالل عدم التركيز على البيئة كليا، بما فـي      ،ناجحة، وحاولت اإلستراتيجية الثالثة تجاوز الثانية     
لتزامات واألهـداف   ذلك الركائز االقتصادية واالجتماعية، حيث هناك مجاال للتحسين في تحديد اال          
 وتـوفير األدوات    ،ومقاييس األداء، ومن أجل تحسين التنفيذ تقوم اإلدارة بتعزيز التدريب الـداخلي           

 حيث يوضح الجزء السابع االلتزامات المتعلقة بالتنميـة         ،الالزمة وتقديم التقارير حول اإلستراتيجية    
  . 2المستدامة في نظام اإلدارة

   :مستدامة في نقل كندامبادئ التنمية ال:  Dالملحق 
  .20033 - 2001نفس المبادئ المذكورة في اإلستراتيجية 

  :2009 - 2007 استراتيجية النقل المستدام لكندا -4الفرع 
  :تتضمن عدة  أقسام ومالحق          

   :مقدمــة: القسم األول
 ،النقل تحديات تواجه 2009 –2007 السابقة، تشمل استراتيجية تتماشيا مع اإلستراتيجيا

والتي حددت لها الوزارة التزامات للعمل جنبا إلى جنب مع األهداف، وتم التركيز فيها على ثالث 
مواضيع في صلب وسائل النقل المستدام وهي النقل الحضري، نقل البضائع التجارية، والنقل 

يعرف البحري، تنقسم هذه اإلستراتيجية إلى سبعة أجزاء وأربعة مالحق، باإلضافة إلى معجم 
  .4الكثير من المصطلحات المستخدمة في الوثيقة بأكملها 

   :دور كندا للنقل: القسم الثاني
   .  5يتحدث هذا الجزء عن دور كندا للنقل، مثلما ورد في االستراتيجيات السابقة      

   :التنمية المستدامة ونقل كندا: القسم الثالث
  :6ة، النتائج اإلستراتيجية المتمثلة في يتحدث هذا القسم باإلضافة إلى الرؤي         

  وجود نظام نقل آمن يساهم في التنمية االجتماعية؛ -

 
1‐  www. Tc.gc.ca / eng / policy 1 acs – sd –appendix b  –1948. ht m. Date 18‐06‐2010 .     
 
 

2‐ www.Tc.gc.ca / eng / policy / acs – sd –appendix c  –100 . ht m.  Date 18‐06‐2010    .  
3‐  www.Tc.gc.ca / eng / policy / acs – sd –appendix d  –101. ht m  .Date 18‐06‐2010  . 

4 ‐www.Tc.gc.ca / eng / policy / acs – sd – introduction‐ 532.htm . Date 18‐06‐2010. 
5 ‐www.Tc.gc.ca / eng / policy / acs – sd –tcrole  –663. htm  .  Date 18‐06‐2010  .        
6 ‐www.tc.gc.ca/eng/policy/acs‐sd‐sds0709‐sdandtc‐662.htm.  Date 18‐06‐2010 .   
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  نظام فعال يساهم في النمو االقتصادي للبالد واألهداف التجارية؛ -
  .نظام نقل مسؤول بيئيا يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في كندا -

   :2009 -2007والمواضيع للفترة  النقل ئلالقضايا الرئيسية في وسا: القسم الرابع
يجري النقل داخل شبكة معقدة من التفاعالت البشرية، والظروف المادية، حيث تؤثر          

ومن بين . الخصائص واالتجاهات العامة للبيئة واالقتصاد والمجتمع على حجم وطبيعة نشاط النقل
 ؛ نشاط النقل؛ تغيير السكان؛قتصاديأهمية النقل في النشاط اال؛ أهم القضايا التجارة والعولمة

  .سالمة وامن وسائل النقل
   : 1المواضيع الهامة المذكورة في هذا الجزء من اإلستراتيجية تشمل

 %20 من الكنديين مقيمين في المناطق الحضرية، و%80النقل الحضري، حيث أكثر من  -
م التنمية المستدامة في  وقد حددت الوزارات التزامات هامة تدع،المتبقية تعتمد على المدن
  مجال النقل الحضري؛

الشحن التجاري والنقل، والذي يساهم مساهمة كبيرة في االقتصاد الكندي، حيث توقعت زيادة  -
وقد وضعت نقل كندا عددا من االلتزامات . 2020 –1990 بين %60حركة الشحن بنسبة 
  الهامة في هذا القطاع؛

، حيث تزداد حركة البضائع عن طريق البحرأهمية في النقل البحري الذي يعتبر أمرا حيويا -
  .التجارة مع الصين والبلدان المطلة على المحيط الهادي، والتي تنمو بسرعة

  : قياس األداء : القسم الخامس
هناك العديد من المؤشرات التي يمكن استخدامها لتقييم التقدم المحرز في اتجاه كندا نحو        

جل تقديم صورة أفضل عن مدى تحقيق كندا ألهدافها نحو النقل المستدام، النقل المستدام، من أ
 التي من شأنها أن ،  بتطوير مجموعة مؤشرات للنقل المستدام2010 -2009الوزارة تقوم خالل 

، )االقتصادية، االجتماعية، والبيئية( تعكس على نحو أفضل الركائز الثالث للتنمية المستدامة 
  . أكثر توازنا للدولة حول وسائل النقل المستدام في كنداوكذلك تقديم تقييما

  .نتائج إستراتيجية النقل المستدام في كندا :  )03( الشكل 
  النواتج/   مجاالت النشاط 

   

  

  

  

  

  

  

  

 
1‐www.tc.gc.ca/eng/policy/acs‐sd‐sds0709‐issues‐660.htm.  Date 18‐06‐2010     .                    

   جمع البيانات والتحليل -
   السياسات ووضع البرامج -
   التطویر والبحث التكنولوجي -

  وعية العامة والصناعية ت ال-
  تقييم الخيارات التنظيمية-

    نقـل  آندا -
   األخرى   الدوائر الحكومية االتحادیة-
   الحكومية المنظمات غير -
  أصحاب المصلحة اآلخرین  -
  الجمهور -
     الصناعة-

   تشجيع الكندیين على اتخاذ قرار وسائل  النقل أآثر استدامة   -
  تعزیز االبتكار وتنمية المهارات  -
  تحسين إدارة عمليات النقل واألراضي في آندا   -

مستهدف الجمهور ال

فوریـة النتائــج ال
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  -           www.tc.gc.ca/ eng/ policeg / acs – sd – sds 0709‐ measuring – 112. htm .  Date 18‐06‐2010 :رلمصدا

  : 1خطة عمل نقل كندا : القسم السادس
 تستجيب  للقضايا التي تم تحديدها في الجزء الرابع، مع التركيز 2009- 2007        إستراتيجية 

ر  أن تحدث فرقا حقيقيا نحو تحقيق النقل المستدام، وتتمحو،على المجاالت التي يمكن فيها لإلدارة
هذه اإلستراتيجية حول سلسلة من التحديات اإلستراتيجية، كل منها يحتوي على عدد من االلتزامات 

أساسا سليما لدمج االعتبارات البيئية في عمل اإلدارة، والثانية ، فقد قدمت اإلستراتيجية األولى
عمل، وجمعت اعتمدت فيها نقل كندا على مجموعة مبادئ للتنمية المستدامة والتزامات محددة لل

 التزاما، حيث هذه 32اإلستراتيجية الثالثة مفهوما أكثر دقة لالستدامة، وحددت سبعة تحديات و
التحديات لم تتغير في الرابعة لكنها زادت التشديد على تحقيق نتائج محددة، فالتحديات هذه تشمل 

م النقل المستدام، وتم  من أجل تعزيز نظا، التي ترغب في التأثير عليها، كبيرا من المجاالتاعدد
تحديد ثالثة مواضيع لزيادة تركيز الجهود عليها كما رأينا في األقسام السابقة، وذلك بتقديم عدد أقل 
من االلتزامات والواردة في القسم الرابع، حيث وضعت ضمن خطة العمل، والتي تتضمن أهدافا 

رالية في هذه اإلستراتيجية ستة محددة وقابلة للقياس، باإلضافة إلى ذلك وضعت الحكومة الفيد
  : أهداف للتنمية المستدامة

  وللنظم اإليكولوجية البحرية والمياه العذبة؛  مياه نظيفة وآمنة للشعب،-المياه -1
   هواء نظيف للناس للتنفس وللنظم اإليكولوجية لتعمل بشكل جيد؛–الهواء النظيف  -2

 
1‐ www.Tc.gc.ca / eng / policy / acs – sd –actionplan  –539. ht m. Date 18‐06‐2010 .  
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  الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ؛ -3
 مجتمعات تتمتع باقتصاد مزدهر، ومجتمع نابض بالحياة وبيئة صحية –امة المجتمعات المستد -4

  ومنصفة لألجيال الحالية والمستقبلية؛
  التنمية المستدامة واستخدام الموارد؛ -5
  .ع القرار لدعم التنمية المستدامةتعزيز الحكم االتحادي وصن -6

              .www.sdinfo.gc.ca/s1 e.cfm:وقعالماألهداف االتحادية، أنظر لمزيد من المعلومات حول االلتزامات،
   :1إجراءات التنفيذ: القسم السابع

تستغرق االستراتيجيات السابقة خطوات لتحسين نظام اإلدارة، من أجل إدارة إستراتيجية        
  كأساس للتصدي للسياسات، التخطيط،14001ووتنفيذ لاللتزامات، ويستخدم نموذج شهادة اإليز

  .الفحص، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية، ومراجعة عمليات اإلدارة التنفيذ،
  .والشكل التالي يبين نموذج التحسين المستمر من أجل التنمية المستدامة

  
  

  

  

  

  

  

  :يبين نموذج التحسين المستمر للتنمية المستدامة: ) 04( الشكل

  

  

  

    ستمرالتحسين الم 

 

 

 

  

  
                                         

1‐ www.Tc.gc.ca / eng / policy / acs – sd –wordstowork  –114.  ht m.  Date 18‐06‐2010 .  

إستراتيجية التنمية المستدامة 

اإلدارة والمراجعة التخطيط

التنفيذ وتشغيل 
 العمليات

  التحقق

التصحيحية األعمال

http://www.sdinfo.gc.ca/s1 e.cfm
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       -              www.tc.gc.ca/eng/policy/acs‐sd‐sds709‐wordstowork‐114.htm. Date 18‐06‐2010:المصدر

 من خالل الوظائف ،من الشكل يتضح انه يتم تحسين إستراتيجية التنمية المستدامة          
جراءات التصحيحية، بمقارنة ما اإلدارية المعروفة من تخطيط تنظيم وتوجيه ورقابة، واتخاذ اإل

  . خطط بما تحقق فعال، وتكون هذه العملية مستمرة على الدوام
   :1مشاورات أصحاب المصلحة : Aالملحق 

دعت نقل كندا الخبراء من أصحاب المصلحة لتقديم التوجيه، وركزت على المجاالت الثالثة             
ل سلـسلة مـن حلقـات عمـل                   مـن خـال    2006السابق ذكرها، حدثت عملية التشاور في جوان        

الخبراء، وعقدت ورشة عمال النقل البحري في فانكوفر، ورشة عمل النقل الحضري في مونتريال،              
تحديات وااللتزامات المحتملة   ونقل البضائع في تورنتو، وكان الهدف من ورشات العمل هو تحديد ال           

  .ذكرة مكتوبة م16 من أصحاب المصلحة، وقدمت 75، حيث حضر أكثر من لها
  www.tc.gc.ca/policy/acs/sd/mem.htm: لالطالع على تقارير ورشات العمل أنظر

كما تم ذكر أعضاء الفريق االستشاري  الوطني الثالثة وعشرون في هذا الملحق، باإلضافة 
  -، البيئة، الحكومة االتحادية، الحكومة البلدية، الحكومةنميياألكادي: إلى قائمة مجموعات التشاور

 .جمعيات، العمل، وغيرها / المقاطعة، صناعة
  : 2نظام إدارة البيئة لنقل كندا :  Bالملحق

يتم هنا تحديد جدول يتضمن األهداف البيئية وآثارها، كذلك الغاية ومؤشرات اآلداء ويمكن 
 ؛ إدارة النفايات غير الخطرة؛ استخدام وإدارة األراضي؛اثات الجوانبع: إيجاز األهداف البيئية في
 مياه ؛ النضوب األخضر؛ االستجابة لحاالت الطوارئ البيئية؛ مياه الشرب؛إدارة الموارد الخطرة

  .الصرف الصحي
يتم تضمين األهداف على مستوى الحكومة في خطط العمل المقابلة لها في نظام اإلدارة 

  .البيئية للوزارة
   : 3نتائج استعراض اإلستراتيجية:  Cالملحق 

 توصية بشأن فعالية نظام التنمية المستدامة 14من خالل االستعراض أصدرت اإلدارة 
  :والتخطيط لإلستراتيجية المقبلة، وهي على النحو التالي

   إيزو المتوافقة؛SDPOLICYتطوير والحصول على موافقة اإلدارة العليا لـ  -
راز العالقة بين سياسة التنمية المستدامة، والبيئة األخرى، وجميع البيانات ينبغي توضيح وإب -

المتعلقة بسياسات التنمية المستدامة، بفرض أن تكون جميع السياسات األخرى تابعة لسياسة 
  التنمية المستدامة؛

  تنفيذ البرامج لدعم متطلبات سياسة التنمية المستدامة؛ -
  تم تحديدها سابقا؛اعتماد أو تحسين التحديات التي  -
  كتابة تحديات المستقبل، االلتزامات، األهداف، والنتائج المحققة القابلة للقياس؛ -
  اعتماد تدابير آداء كمية من روابط واضحة ومنطقية مع األهداف؛ -

 
1 ‐ www.Tc.gc.ca / eng / policy / acs – sd – appendix a  –109. ht m. Date 18‐06‐2010  . 
2‐ www.tc.gc.ca/eng/policy‐/acs‐sd‐sds0709‐appendix b‐110.htm. Date 18‐06‐2010  . 
3‐www.tc.gc.ca/eng/ policy‐/acs‐sd‐sds0709‐appendix c‐111.htm.  Date 18‐06‐2010.   
 

http://www.tc.gc.ca/policy/acs/sd/mem.htm
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  بما في ذلك المساءلة ومخصصات التمويل لتحقيق األهداف؛ وضع خطة عمل لإلستراتيجية، -
  ة لتلك األنشطة التي تندرج ضمن رعاية اإلستراتيجية؛تصميم وتنفيذ حملة تثقيفي -
، بما في ذلك )الشمالية( في تقرير آداء اإلدارات ،تحسين تقديم التقاريرعن التنمية المستدامة -

  تفاصيل عن النتائج؛
  اعتماد معايير لتتبع األهداف؛ -
 .إعادة النظر في نطاق مراجعة اإلدارة -

  :1في نقل كندامبادئ التنمية المستدامة : Dالملحق 
  .وهي المبادئ المحددة في االستراتيجيات السابقة         

   :)2000( اإلستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ في كندا-5الفرع 
بناءا على عملية وطنية بإتباع نهج وطني منسق لتغير المناخ، وبمساهمة وزراء الطاقة ، 

ندا خطة وطنية بشأن تغير المناخ، مثلت ، وضعت حكومة ك2000في عام  ،البيئة وخبراء
اإلستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والمناخ الوطني، وهذا استجابة لبروتوكول كيوتو، حيث أعلنت 

، وتم تشكيل جدول للنقل يتضمن مختلف األوامر من الحكومة، صناعة النقل 2000في أكتوبر 
 لدراسة خيارات للتخفيف من انبعاثات  شهرا18وأصحاب المصلحة اآلخرين، حيث اعتمدت فترة 

 للحد من انبعاثات قطاع ، سياسة وإجراء100الغازات من وسائل النقل، وحلل الجدول أكثر من 
النقل، حيث أعلنت تدابير بشأن تحسين كفاءة الوقود، وليس ذلك لمواكبة الزيادة في استعمال وسائل 

 كفاءة في استهالك الوقود وزيادة العرض، النقل، بل هذه التدابير من أجل ضمان مركبات أكثر
وانخفاض استخدام أنواع الوقود ذات االنبعاثات، حيث مثلت هذه التدابير نهجا متوازنا يتناول 

  . 2المركبات وتكنولوجيا الوقود، وتغيير السلوك والبنية التحتية
 من 450 جدوال، ومجموعات عمل تنطوي على 16وقد شملت عملية تغيير المناخ الوطنية 

  .خبراء الصناعة، األوساط األكاديمية، المنظمات غير الحكومية، والحكومة
الجداول تستعرض سبعة قطاعات رئيسية من االقتصاد، وثمانية سياسات شاملة، وقد 
عرضت مجموعة التحليل والنمذجة للنتائج في تحليل أولي شامل لآلثار المترتبة على الخيارات 

روتوكول كيوتو بكندا، ولم تعتمد أي دولة أخرى هذه العملية المفتوحة  لتحقيق أهداف ب،المتاحة
  :3والشاملة، ومن بين القضايا األخرى التي تم تحديدها في العملية الوطنية

  استمرار النمو في إجمالي االنبعاثات في جميع المناطق الكندية؛ -
ات االقتصاد، والتقدم في التنوع الهائل في األنشطة المتصلة بالمناخ الجارية في جميع قطاع -

 مجال الحد من الطاقة، وكثافة الكربون في كل قطاعات كندا؛
فرص التخاد إجراءات فورية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي لديها تأثيرات إيجابية  -

اقتصادية بيئية، صحية، اجتماعية، أو غيرها من المنافع، سواء للمجتمعات الكندية، الشركات   
  اد؛أو األفر

الحاجة للمزيد من التوضيح للقواعد واالتفاقيات الدولية بشأن تغير المناخ، الفرص الكندية،    -
التكاليف، والحاجة للمزيد من البحوث العلمية، اآلثار، التكيف وغيرها من التحاليل االقتصادية 

 .واألخرى، إلبالغ صناع القرار من الحكومات االتحادية، اإلقليمية والمحلية
  

 
1‐www.tc.gc.ca/eng/ policy‐/acs‐sd‐sds0709‐appendix d‐112.htm. Date 18‐06‐2010 .  

  

2‐ www.nccp.ca. pp 1‐2. Date 18‐06‐2010 . 
3‐Agenda21‐canada. Op. Cit.                   
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  . التشريعات واللوائح المتعلقة بتنظيم النقل المستدام في كندا: طلب الثالثالم
تتمثل التشريعات االتحادية التي تحكم وسائل النقل الرئيسية، في قانون وسائط النقل لعام    

م، هذا القانون هو قيد االستعراض من أجل تقييم ما إذا كان يوفر الكفاءة والفعالية والمرونة 1996
 النقل، كما قد يشمل هذا االستعراض تقييما ألثر هذا القانون البيئي الشامل، ويتناول أيضا لنظام

التنظيم االقتصادي، ويشمل قانون نقل كندا، قانون الطيران، وقانون المالحة، كما يمكن اإلشارة إلى 
  :1القوانين االتحادية األخرى التي تتناول النقل ونظم حركة  المرور في كندا وهي

  ؛قانون المالحة الجوية -
  ؛قانون القطب الشمالي لمنع التلوث -
  ؛قانون سندات الشحن -
  ؛قانون العمل لكندا -
  ؛القانون البحري لكندا -
  ؛قانون التقييم البيئي الكندي -
  ؛قانون حماية البيئة الكندي -
  ؛قانون مجلس التحقيق في حوادث المواصالت والسالمة الكندي -
  ؛قانون النقل عن طريق الهواء -
  ؛نون نقل البضائع عن طريق المياهقا -
  ؛قانون تجارة المالحة الساحلية -
  ؛قانون وزارة النقل -
  ؛قانون الحكومة للملكية المرورية -
  ؛قانون التأمين البحري -
  ؛قانون أمن النقل البحري -
  ؛  (code)القانون البحري -
  ؛قانون معايير استهالك الوقود للمركبات -
  ؛)محركذات ال(قانون سالمة المركبات اآللية  -
  ؛1987النقل بالمركبات  -
  ؛قانون المجلس الوطني للطاقة -
  ؛القانون الوطني المتداد أراضي السكك الحديدية -
 ؛قانون اإلرشاد -
  ؛قانون حماية المياه الصالحة للمالحة -
  ؛قانون سالمة السكك الحديدية -
  ؛قانون اتفاقية سالمة الحاويات -
  ؛كندا لقانون النقل البحري -
  .1992لخطرة قانون نقل البضائع ا -

 يحدد مسؤوليات وإجراءات التقييم البيئي للمشاريع المتعلقة ،كما أن قانون تقييم البيئة الكندية
بالحكومة الفيدرالية، ويوفر أسلوب منهجي لتحديد اآلثار البيئية للمشاريع المقترحة، عن طريق 

رار بتعديل الخطط للتقليل من حيث تسمح هذه التقييمات لصناع الق. تحديد اآلثار السلبية قبل وقوعها
 أفريل 4كما يعتبر قانون حماية البيئة الكندي الذي دخل حيز التنفيذ في . اآلثار أو القضاء عليها

 
1‐ www.nccp.ca. pp3‐4. Date 18‐06‐2010  .    
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 4، إطارا لتعزيز حماية الكنديين من التلوث الناجم عن المواد السامة، حيث تتضمن الفروع 2000
خصائص االنبعاثات من المركبات والمحركات  أحكاما لمراقبة جودة الوقود، وكذلك 7 من الباب 5و

  .1والمعدات 
 من طرف اإلدارات ،، كانت هناك حاجة إلى استراتيجيات التنمية المستدامة1995منذ عام 

والوزارات االتحادية لمساعدتها في األخذ باالعتبارات البيئية، االقتصادية واالجتماعية في الحسبان،  
 وزارة اتحادية بما فيها 28 قدمت 1997تها وبرامجها، وفي عام على نحو أكثر انتظاما في سياسا

 نقل كندا، أول استراتيجياتها للتنمية المستدامة، حيث ينبغي تجديد االستراتيجيات كل ثالث سنوات،
  .وكندا للبيئة و تشترك في استراتيجيات قطاع النقل كل من نقل كندا، الموارد الطبيعية لكندا،

ت حكومة كندا والمقاطعات واألراضي الجديدة على نطاق واسع،  اعتمد2000في جوان 
معايير الجسيمات وطبقة األوزون، حيث تحدد هذه المعايير نوعية الهواء والمواد المستنفذة على 

، باإلضافة إلى تدابير للوقود والمنتجات التي تحتوي 2010مستوى األرض، والجسيمات الدقيقة لعام 
 كذلك هذه المعايير التعامل مع ملوثات الهواء السامة كالزئبق، البنزين على المذيبات، كما تشمل

 –أ .م. الو1999الديوكسين والفورانات، وقد تم وضع اللمسات األخيرة لمشروع مرفق األوزون 
أ، حيث تشمل االلتزامات الواردة في .م. التي قامت بها وفود من كندا والو2000ر أكتوب13كندا في 

  . 2 والمركبات العضوية المتطايرة ،ية للسيطرة والحد من انبعاثات أكاسيد النيتروجينالمسودة النهائ
 من خالل قانون المرور ، قامت السلطة التشريعية بتنظيم االنبعاثات1999كما أنه في عام 

 للمركبات اآللية، الذي تديره كندا للنقل والقانون الكندي لحماية البيئة من طرف وكالة كندا للبيئة،
حيث حددت معايير انبعاثات المركبات الجديدة، وتضمنت معايير جودة الوقود، قابلة للمقارنة مع 

 بحاجة إلى 1997وقد كانت منذ . أ بالرغم من وجود بعض االختالفات.م.معايير في أوربا والو
 (PM‐NOX‐CO‐HC–لمراقبة انبعاثات عوادم السيارات قوانين اتحادية جديدة أكثر صرامة،

  وما بعدها،1998، التبخر وانبعاثات الوقود الخاصة بالمركبات ذات طراز )سيمات العالقة والج
وشملت اللوائح الجديدة تشديد متطلبات التحكم في انبعاثات المركبات الخفيفة، الشاحنات الخفيفة 

لطبيعي، أو ،المركبات الثقيلة، والدراجات التي تعمل على البنزين ووقود الديزل، الميثانول والغاز ا
 لرصد ،حيث يجب أن تجهز المركبات الخفيفة بأنظمة التشخيص على المحطة غاز البترول المسال،

نظم التحكم في االنبعاثات لحسن سير العمل، ولتنبيه السائق من أي خلل، كما تشمل األنظمة 
ريت في ، لوائح الكب)1998(، وقود الديزل )1990(االتحادية األخرى نظام البنزين األساسي 

   .3)1999(، لوائح البنزين)1999(البنزين
 في أواخر عام MVFCP من خالل برنامج ،  كما سبق ذلك استخدام معايير وقود المركبات

كما .  لكن لم يعلن1981 من قبل البرلمان عام ،وصدر قانون معايير استهالك المركبات. 1970
 كيلومتر، وهو هدف أكثر صرامة 100ل  لتر لك8,6هدف أسطول سيارات الركاب الجديدة لتحقيق 

 كما لم يتضمن هدف األسطول الشاحنات الخفيفة ،)كلم100/ لتر11.8(1980من ذلك الموضوع عام 
  وتم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات صناعة السيارات المحلية والدولية،1990الجديدة إال عام 

  .ن برنامج استهالك وقود السيارات، والتي تجدد وتوسع م1996 وأوائل 1995 في أواخر NRcanو

 
1 ‐www.ceaq.gc.ca /index e.htm. Date 18‐06‐2010  . 
2‐ www.ccme.ca. Date 12‐06‐2010 .      
3‐ www.tc.gc.ca/actsregs/special/tracts‐2.htm. Date 14‐06‐2010    . 
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 قامت الحكومة الفيدرالية ببدء مفاوضات مع شركات صناعة السيارات 2001 وفي عام 
 كما قامت كندا للنقل باإلشراف على اللوائح والمعايير الوطنية للسالمة، ،ألهداف كفاءة الوقود

والصيانة للمركبات بموجب  كما تحدد معايير السالمة ،ومراقبة واختبار برامج أخرى ذات صلة
  . 1قانون السالمة

  
  . بعض السياسات والبرامج: المطلب الرابع

   :تتمثل في اآلتي       
  : الوطني لكندا CSD18/19 السياسات حسب التقرير-1الفرع

على استهالك الوقود من   كندا لديها سياسة طوعية إلدخال تحسينات:معايير استهالك الوقود  -1
 للحد من انبعاثات ، وقع موردو السيارات مذكرة التفاهم2005في عام . نات الخفيفةالسيارات والشاح

  .2010 مليون طن عام 5,3الغازات الدفيئة من السيارات والشاحنات الخفيفة بنسبة 
 أنها ماضية في تطوير الالئحة التنفيذية لحماية البيئة 2009كما أعلنت حكومة كندا في أفريل 

، للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات الجديدة من طراز 1999الكندية الخاص بـ 
   . 2أ لتحسين كفاءة وقود السيارات.م.، حيث يتم تنسيق هذه  اللوائح مع المعايير الوطنية للو2011

 لتقليل ، وسوف تستمر في وضع لوائح للحد من الضباب الدخاني، وضعت كندا:لوائح االنبعاثات -2
أ و معاييرها، .م.عثة من المركبات والمحركات ، للتالؤم مع وكالة حماية البيئة للوالملوثات المنب

وهذا يشمل انبعاثات الملوثات من سيارات الركاب، والشاحنات الجديدة، والدراجات النارية، 
  .والحافالت الصغيرة

        
  

للحد من انبعاثات وسائل أ وكندا .م.أ وكندا على العمل معا في إطار الجوية للو.م.كما وافقت الو
   :3النقل بـ

  تنسيق محرك السيارة الوطنية، ومعايير انبعاثات الملوثات التي تشكل الضباب الدخاني؛ -
تحسين انبعاثات السيارة والمحركات، واالستفادة من تجارب فريدة من نوعها، وتبادل  -

لغازات الدفيئة، حيث  وكذا مناقشة االستراتيجيات والنهج على معايير انبعاثات ا،البيانات
اقتصاد   eco energer مليون دوالر على مدى أربع سنوات في إطار برنامج21 تستثمر كندا

  .الطاقة
 التي تضطلع بها المنظمات غير الربحية       ،      كما تقوم حكومة كندا بتمويل مشاريع النقل المستدام       

 97التـي قامـت بحـوالي       1999الذي انطلق في    . MOSTمثل مشروع التحرك نحو النقل المستدام       
ارات النمو الذكي، النقـل النـشط، تقاسـم الـسي         . مشروعا منذ تأسيسها شملت التخطيط العمراني     

ممارسات القيادة والوقود والتكنولوجيا، برامج الـشباب، والدراسـات البحثيـة،            ،روسيارات التأجي 
 ecoبرنامج . باإلضافة إلى حمالت التوعية والوسائل التعليمية كذلك mobility   الذي عـرض عـام 

يتضمن القدرة على الدعم المالي لسلطات النقل للبلديات والمناطق اإلقليميـة           $  مليون   10 بـ   2007
 مجتمع في جميـع     13 مشروعا في    14 مول البرنامج    2009النقل، واعتبارا من     إلدارة الطلب على  

تحاد البلديات الكندية من أجـل      ال$  مليون 550 وهبت حكومة كندا مبلغ      2009وفي عام   . أنحاء كندا 

 
1‐ www.tc.gc.ca/roadsafety. Date 17‐06‐2010  .                           
2‐ Canada national Reporting to CSD‐18/19 . Transport.www.un.org. Date 19‐06‐2010  .  
3‐ Canada national Reporting to CSD‐18/19 .un.org. Date 19‐06‐2010.   
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، فضال عـن خـدمات التـدريب    TM the green municipal fundإنشاء صندوق البلدية األخضر 
  . 1والتعليم لدعم المبادرات  المحلية 

على مدى $  مليون 61 لحكومة كندا باستثمار eco freight وفي مجال الشحن قدم برنامج
كما . eco energer والبيئية لنقل البضائع، مدفوعا ببرنامج  للحد من اآلثار الصحية،أربع سنوات

 بالتوقيع على مذكرة تحديد التزامات ، حكومة كندا وجمعية السكك الحديدية2007قامت في عام 
شركات السكك الحديدية الكندية، وتقوم حاليا حكومة كندا بوضع لوائح جديدة للحد من انبعاثات 

، في 2011 لتصبح نافذة المفعول في عام ،ن سالمة السكك الحديدية في إطار قانو،السكك الحديدية
 بدأت حكومة كندا صياغة الالئحة التنفيذية لقانون النقل البحري، وفي عام 2008 - 2007الفترة 
أ اقتراح المنظمة البحرية الدولية إلنشاء منطقة لمراقبة االنبعاثات، واعتمد .م. قدمت كندا والو2009

كما اقترحا اللجنة االقتصادية إلفريقيا بتدابير ومعايير صارمة، . 2010 في مارس االقتراح رسميا
، فضال عن الحد من %96  وأكسيد الكبريت بنسبة %80كالحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين بنسبة 

على مدى أربع سنوات للسلطة  $ مليون6انبعاثات الجسيمات المنطلقة من السفن، وتخصيص 
  . البحرية

مجال الطيران تعتبر كندا أول بلد في العالم يتفاوض على مذكرة تفاهم للحد من في 
 بنسبة 2012انبعاثات الغازات الدفيئة من مصادر الطيران، من أجل تخفيض االنبعاثات بحلول 

 ،)ICAO(دعم أيضا أعمال منظمة الطيران المدني الدولي تكما . 1990، مقارنة بمستويات 24%
الدولية والممارسات الموصى بها للحد من غازات االحتباس الحراري، واالنبعاثات لتطوير المعايير 

 خطط دادالغازية الملوثة من مصادر الطيران، كما بدأت العمل مع مجلس المطارات الكندية إلع
  . جودة الهواء

 وتدعم كندا إنتاج واستخدام الوقود النظيف من خالل إستراتيجية الوقود المتجدد، حيث تقوم
حاليا بصياغة اللوائح على أنواع الوقود المتجدد، بما فيها تطوير الئحة تتطلب متوسط محتوى 

 محتوى %2، و2010على أساس حجم البنزين، لينفذ في سبتمبر %5الوقود المتجدد بما ال يقل عن 
 ecoقبل ذلك، دعما  لبرنامج   أو2011 والتي تنفذ بحلول عام ،الوقود المتجدد من وقود الديزل

energer) 2008- 2017.(  

، )2014-2007(البنية التحتية للنقل المستدام تحصل على تمويل في إطار سبع سنوات 
 فئة 16باإلضافة إلى غيرها من برامج تمويل البنى األساسية المستهدفة، بدعم االستثمارات في 

  . مليون دوالر، بما فيها النقل العام، الشحن، الطرق والجسور8,8بمبلغ 
تشكل ضرائب صندوق الغاز حوالي ثلث البنزين في كندا االتحادية واإلقليمية، حيث و

  GTF.2 بدعم البيئة، من خالل ضرائب عائدات الغاز لصندوق ضرائب الغاز2006التزمت عام 
جميع مستويات الحكومة ، 2008/2009في السنة المالية : 3 اإلنفاق الحكومي على قطاع النقل-3

أكثر من سنة $  بليون 5,7دوالر في صافي التحويالت من وسائل النقل ب  بليون 35,4تنفق 
 والضرائب على الوقود ،من رسوم الترخيص$  بليون16.2، حيث جمعت مستويات الحكومة 07/08

  . من العام السابق%2.7 وغيرها من إيرادات مستخدمي النقل، وهو أكثر بنسبة ،والتصاريح

 
.المرجعنفس   ‐ 1 
. السابق ذكره المرجع ‐2  

3 ‐Transportation in Canada .anaverview .2009 reports.  p7.  www.tc.gc.ca. Date 20‐06‐2010       
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 من هذا %2.5، بانخفاض المنح والمساهمات $ بليون 2,1ية مجموع       وبلغت اإلعانات الفيدرال
 308، السكك الحديدية $ مليون 719، يليه الطريق السريع $ مليون 371المجموع، وتلقى العبور 

  .$  مليون 78، الجوية $ مليون 179، البحرية $مليون 
  :السالمــة  -4
   : 1تتضمن 

 أقل مما كان  %20 حادث طيران في كندا، و 230 كان هناك 2009 في عام :سالمة الطيران  -أ 
، وقد عقدت قمة االتحاد في براغ، جمهورية التشيك، ووقعت كندا مع االتحاد 2008عليه عام 

األوربي االتفاق على سالمة الطيران المدني، حيث بموجب هذا االتفاق يعترف بإصدار 
ن أكثر قدرة على المنافسة في الشهادات لمنتجات وخدمات الطيران الكندي، والسماح له ليكو

  .2000أ وكندا عام .م.السوق األوربية، مثل االتفاق الذي وقع بين الو
 عن متوسط الفترة %20.5 انخفضت حوادث المالحة بنسبة 2009 في عام :السالمة البحرية -ب 

 من تراخيص المتعة، وتم تشغيل ستة 50000، حيث أصدرت كندا أكثر من 2008 - 2004
  بهدف تعزيز سالمة القوارب، والتركيز على أهمية إتباع الممارسات $280000مشاريع بـ 

  .اآلمنة للقوارب
 للدول األعضاء، (IMO) منظمة بحرية دولية 80 كندا وغيرها من 2009وفي ماي 

وضعت اللمسات التفاقية هونغ كونغ الدولية لسالمة البيئة، والتي هي مفتوحة اآلن للدول 
  .ضماممن أجل التصديق واالن

، هناك لوائح جديدة مقترحة للسفن الصغيرة، كما أن هناك قرارا 2009في أفريل 
 للممرات المائية في إطار ،وزاريا يحدد معايير لتحديد فئات األعمال البسيطة والثانوية

 يبين أحكام الجنح وسلطات 2009المياه الصالحة للمالحة، في قانون حمايتها في ماي 
  .$50000 إلى $5000ما أنه يوفر للسلطة وضع غرامات من التفتيش  الجديدة، ك

هناك قانون للتعديل لتوفير الحماية األفضل للمياه في القطب الشمالي الكندي من 
  .التلوث الناجم عن السفن، كذلك هناك لوائح تعديل إلرشاد سلطة األطلسي

ة لزيادة تعزيز على مدى الخمس سنوات المقبل$  مليون28قدمت : سالمة السكك الحديدية -ج 
$  مليون43,4وقدمت .  لتحسين عبور إضافية35السالمة في العابر، ودعم مشاريع بعدد 

أخرى على مدى السنوات الخمس المقبلة لمبادرات سالمة السكك الحديدية الجديدة، كما أعلن 
 لتجديد دعم عملية المنقذ، وهوبرنامجا وطنيا من $ مليون 1,7 عن 2009الوزير في ديسمبر 

شأنه الحد من الوفيات واإلصابات الناتجة عن السكك الحديدية، ويقدم معلومات للجمهورعن 
  .سالمة السكك الحديدية

 2008 اإلحصاءات التقديرية لخسائر االصطدامات على الطريق لعـام          :السالمة على الطرق    -د 
 وعـدد   %12,2، مع انخفاض عدد الوفيات بنـسبة        2007 عن عام    % 9,1تظهر انخفاضا ب    

منها غرامات باهظة   ( ، وقد أدخلت عدة واليات قضائية حظيرة العقوبات         %7,9الجرحى بـ   
كما توفر الحكومـة    ). ومصادرة سيارات السباق أو السفر التي تتجاوز الحد األقصى للسرعة         

على مدى سنتين، لتحـديث     $ مليون  250 برنامجا استثماريا لتسريع توفير      2009في ميزانية   
  . كيبيك Blainville بما فيها مركز اختبار السيارة في ،ديةالمختبرات االتحا

 396 كانت حوادث نقل السلع الخطرة تقدر بـ 2009 في عام :سالمة نقل البضائع الخطرة  -ه 
  .2008 عن عام %1حادث، تقل بنسبة 

 
  1‐   .08ص . المرجعنفس 
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 ،لتعزيز أمن الطيران$  مليون 355 أعلى عملية تمويل جديدة من 2009في ميزانية : 1 األمـن -5
لدعم الشروع في خطط $  مليون 2,9 في ذلك تدابير لتحسين أمن النقل الجوي الكندي، وأدرجت بما

لتنفيذ أولوية المبادرات الرامية لتعزيز أمن الشحن $  مليون 11,4أمن المطارات، كما أوردت 
رة كما هناك قانون لتعديل قانون نقل البضائع الخط.  من خالل برنامج نظام تعزيز التنظيم،الجوي
، يتضمن أحكاما متعلقة بضمان نقل البضائع الخطرة، بما  2010  يدخل حيز التنفيذ في جوان1992

 لطلب افي ذلك االستجابة لحاالت الطوارئ عن طريق برنامج المساعدة، حيث يعتبر برنامج
  .التصاريح األمنية لنقل البضائع الخطرة، وإضافة شروط لخطط األمن والتدريب في مجال األمن

 وعمليات النقل ، أعمال البرنامج المعزز ألمن السكك الحديدية2009نتهت في مارس ا
، لالستثمار في تكنولوجيات المراقبة ومعدات $ مليون 64 مشروعا بـ 117العابر من خالل تمويل 

كما بدأت مراكز عمليات األمن . االتصاالت والخطط األمنية والتدريب، والتوعية العامة والالفتات
 7وأفرجت كندا عن مشروع قانون حماية البيئة في . 2009رية الساحلية العمل في خريف البح

  . يتضمن لوائح للمقاطعات واألقاليم والجهات المعنية2009ديسمبر 
ال تزال حكومة كندا رائدة على مستوى العالم في : 2 السياسات والتقدم المحرز في مجال النقل-6

ريق إزالة العقبات التي تحول دون تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة مجال سهولة الوصول إليها، عن ط
في نظام النقل الوطني، من خالل الوكالة الكندية للمواصالت، حيث أنشأت كندا معايير الخدمة 

 2002وفي عام . الدنيا لجميع وسائل النقل، وبرنامج الوساطة لمساعدة المسافرين في سفرهم
 موقع ATT ورابطة المنظمات غير الهادفة للربح ،لمقاطعاتوضعت كندا بالتعاون مع حكومات ا

على االنترنت لتطوير الرحالت والوصول، حيث يوفر معلومات عن النقل البري، كما وضع 
 ودليل لمساعدة المعاقين جسديا على ،برنامج توعية تفاعلية فريدة من نوعها للتدريب بعنوان اإلعاقة

   مر العالمي المعني بتنقل كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة  واستضافت كندا أيضا المؤت،التنقل
)(TRANSED  2007 عام. 
أن الحكومة ، 2000أعلن وزير النقل بالسكك الحديدية في أفريل : 3 توسيع البنية التحتية-7

 لتمويل السكك الحديدية على مدى الخمس سنوات المقبلة، من أجل  $ مليون400الفيدرالية ستوفر 
أسطول النظام وتحديث اإلشارات، وتحسين ممر كيبيك وندسور، وتحسين إدارة النفايات في تجديد 

 سيارة ركاب 100 قاطرة جديدة أقل تلويثا، و 21بيئة المحطات، حيث يشمل هذا البرنامج شراء 
  .جديدة

 تعتبر كندا رائدة في مجال أنظمة النقل الذكية، حيث بدأت دورتها: 4 تعزيز كفاءة المرور-8
للبحث والتطوير منذ عدة سنوات، وقد وقعت عملية تطوير في أول إشارة مرور بالكمبيوتر التي 
تسيطر عليها تورنتو، من خالل الجمع بين مستخدمي النظام والمركبات والبنية األساسية في نظام 
 واحد متكامل، تمكن دورتها من تبادل المعلومات، وتساعد هذه األنظمة في ضمان سالسة تدفق

 أعلن وزير النقل عن 2000وفي خريف . حركة المرور، وتحسين التنقل في الممرات المزدحمة
  . مشروعا لألنظمة الذكية للنقل19 ماليين دوالر على 3صرف الحكومة الفيدرالية لما يقرب من 

  . سياسات لتطوير القطاع-2الفرع

 
 1 .10ص .  السابق ذكرهلمرجع ا-
  2 .11ص  .المرجعنفس -

.، مرجع سابق21كندا، أجندة    ‐3  
.المرجعنفس  - 4  
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   :من بينها نذكر       
 :زيادة تعزيز أمن النقل الجوي -1

  :تشمل         

 أن الحكومة الكندية تطلق استعراضـا كـامال لوكالـة           2010 جوان   14أعلن وزير النقل في      •
، التي تلعب   CATSAمسؤولة عن أمن النقل الجوي، بهدف تعزيز سالمة وأمن المسافرين جوا          

دورا رئيسيا في ضمان أمن وسالمة جميع المسافرين عبر المطارات الكندية، ويـتم تمويـل               
CATSA يا، وتقدم تقاريرها إلى البرلمان عن طريـق وزيـر النقـل والبنيـة التحتيـة                 اتحاد

على مدى خمس سنوات لــ      $  مليار 1,5والمجتمعات المحلية، وتم تقديم مبلغا إضافيا قدره        
CATSA              من أجل االستثمار في أحدث اآلالت األكثر فعالية ألمن المسافرين، كفحص األمتعـة 

  . 1باألشعة السينية الحديثة
نوي حكومة كندا التوسع في افتتاح المطار الدولي أريك نيلسن وايت هورس، حيث افتتح ت •

 متر مربع 2767، وهويضيف 2010 جوان 11رسميا من قبل عضو مجلس الشيوخ في يوم 
 راكبا، 230لمبنى المطار الحالي، ويشمل مساحة إضافية للفحص األمني، يمكنها أن تشغل 

من قبل حكومة يوكون، مع مساهمة بمبلغ $  مليون11 استثمار وقد تم تمويل هذا التوسع من
 وقد شهد ،من حكومة كندا، من خالل صندوق كندا للبنية التحتية اإلستراتيجية$  ماليين 5

   .20092المطار العديد من التغييرات خالل  موسم 
 أوتاوا تتخذ حكومة كندا خطوات لتحسين سالمة المالحة الجوية، حيث أعلن وزير النقل في •

عن إدخال تعديالت لتحسين نظام الطيران الكندي، عن طريق إعادة تحديد العقبات التي 
، )مثل المباني العالية أو أبراج الهوائيات( تخضع لوضع العالمات ومتطلبات اإلضاءة 

 يوم، ثم تعمل نقل 30 مقترح من أجل التعليق لمدة 2010 جوان 4وسيكون الجزء األول في 
حصول على الموافقة النهائية، لنشر ذلك في الجريدة الرسمية، لتكون اللوائح كندا على ال

  . 3سارية المفعول
 في أمن وفعالية في الوقت المناسب، من ،تعرض حكومة كندا خطة خمسية لنقل البضائع •

 مليون دوالر على مراحل، حيث ينفذ بالكامل 95,7خالل برنامج أمن الشحن الجوي باستثمار 
  . 4، و في إطار هذا البرنامج ستزيد الحكومة من نطاق الفحص اإلجباري2015بحلول عام 

  :تعزيز أمن النقل البحري -2
إلعادة بناء رصيف $  ماليين10 إلى 8 عن استثمار 2010 جوان 10أعلن وزير النقل يوم  •

  . 20105 لوس أنجلس في النصف الثاني من عام tabatière ف على رصي)1(رقم 
 بأسبوع التوعية لركوب الزوارق في أمريكا 2010 ماي 22جون بيرد يوم احتفل وزير النقل  •

 مشروع، في إطار برنامج سالمة ركوب 12 لـ $500000الشمالية، مع إعالن ما ال يقل عن 
   .6الزوارق

 لشركة األطلس البحرية على مدى العامين القادمين،  $ مليون175 توفر مبلغ 2010ميزانية  •
طولها والمرافق الساحلية، حيث تتيح ميثاق سفينتين جديدتين لتحسين للمساعدة في تجديد أس
  . 7قدرة بحرية األطلسي

 
1‐ www.tc.gc.ca/eng/mediaroom/releases‐2010‐ ho74e‐ 6005.htm. Date 18‐06‐2010. 
2‐ www.tc.gc.ca/eng/mediaroom/releases‐2010‐h073e‐ -6003 .htm.  Date 18‐06‐2010. 
3 ‐www.tc.gc.ca/eng/mediaroom/releases‐2010‐h072e‐6001.htm .Date 18‐06‐2010.. 

4‐ www.tc.gc.ca/eng/mediaroom/releases‐2010‐h063e‐ 5951‐.htm   . Date 18‐06‐2010. 
 

5‐ www.tc.gc.ca/eng/mediaroom/releases‐2010‐q001e‐6002‐.htm .  Date 18‐06‐2010 .   
6 ‐ www.tc.gc.ca/eng/mediaroom/releases‐2010‐h068e‐5977‐.htm.Date 18‐06‐2010. 
 

7‐ www.tc.gc.ca/eng/mediaroom/releases‐2010‐h060e‐5946.htm . Date 18‐06‐2010  .   
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  :   تعزيز أمن النقل بالسكك الحديدية -3

 لتحسين ، أن الحكومة الكندية تقوم بإدخال تشريعات2010 ماي 31أعلن وزير النقل يوم  •
  . 1لحديدية سالمة السكك الحديدية في كندا، على قانون سالمة السكك ا

 26انطلقت حملة وطنية لتعزيز الوعي حول مخاطر السكك الحديدية، إثر أسبوع السالمة من  •
 11 بلدية في جميع أنحاء كندا، واستثمرت الحكومة مؤخرا 200 في 2010 ماي 2أفريل إلى 

  لتطوير السكك الحديدية للمساعدة على منع حوادث االصطدام على طرق السكك $مليون
  . 2ة الحديدي

  :  تعزيز أمن النقل على الطرق-4

 إلى الشمال، والتي من شأنها أن تزيد 63تجري أشغال المقطع التالي من الطريق السريع  •
، ومن المقرر $ مليون 17.8سالمة قائدي السيارات، حيث يشتمل المشروع على تكلفة قدرها 

م النمو االقتصادي في كما تتخذ الحكومة خطوات هامة لدع. 2011أن يكتمل في خريف عام 
  . 3في تمويل البنية التحتية على مدى عامين$  مليار12خطة عمل، تنص على ما يقرب من 

قامت حكومة كندا بتقديم معايير الختبار مقاعد األطفال في السيارات، حيث أعلن وزير النقل  •
أفضل عن لوائح جديدة، وأدخلت المعايير الصارمة اختبارا جديدا لضمان الحصول على 

، وبعد 2009 أكتوبر 10حماية رائدة في العالم لسفر األطفال، الجزء األول من اللوائح في 
 12الجزء الثاني في . النظر في التعليقات التي وردت، نشرت الالئحة في الجريدة الرسمية

، ثم تصبح إلزامية 2011 جانفي 1 واالمتثال لهذه القواعد يكون اختياريا حتى 2010ماي 
   .4الشركات المصنعة، وحتى ذلك الحين تبقى األنظمة الحالية ساريةلجميع 

  
  
  

   : برامج تطوير القطاع -3الفرع 
  :من بينها نذكر      

  :  برامج السالمة-1
تعزيز النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية، وكذا السالمة على الطرق، فضال عن النقل 

 وتفرض قواعد السالمة إلدارة ومنع المخاطر، التي ،اآلمن للبضائع الخطرة، حيث تقوم نقل كندا
  :تهدد السالمة في جميع وسائل النقل وتشمل

توفير الرقابة، وتعطي نقل كندا  تطوير لوائح ومعايير السالمة، :نقل البضائع الخطرة  -أ 
، في حوادث البضائع (CANUTEC)المشورة للخبراء من خالل مركز نقل كندا للطوارئ 

  . 5لسالمة العامة بجميع وسائل النقل للبضائع الخطرة في كنداالخطرة لتعزيز ا
تساعد الشركات على تحديد المخاطر التي تهدد السالمة قبل أن  :  SMS نظم إدارة السالمة  -ب 

، وتعتبر كندا قائدة 2010تتحول إلى مشاكل أكبر، وقد أصبحت هذه النظم مطلبا دوليا في عام 
لفعل، والفضل في هذا النجاح يعود إلى مفتشي كندا للنقل في وجود هذه األنظمة القائمة با

حيث تفرض قانون ولوائح السالمة على . الذين عملوا بجد لتعزيز أهمية نظم إدارة السالمة
نقل كندا بتفقد عمليات الطيران للتأكد من استيفائها لمحتويات اللوائح، كما تسمح نقل كندا 

 
1‐ www.tc.gc.ca/eng/mediaroom/releases‐2010‐h069e‐ 5979.htm . Date 18‐06‐2010. 
2 ‐www.tc.gc.ca/eng/mediaroom/releases‐2010‐h045e‐5908.htm   . Date 18‐06‐2010. 
 

3‐www.tc.gc.ca/eng/mediaroom/releases‐2010‐h064e‐5965.htm . Date 18‐06‐2010. 
4‐ www.tc.gc.ca/eng/mediaroom/releases‐2010‐h052e‐ 5915.htm . Date 18‐06‐2010. 

 

5‐ www.tcgc.ca/eng/programs‐ safety‐tdg‐427.htm. Date 18‐06‐2010. 



  
 

118  
 

                                                           

لسالمة، في إطار المبادئ التوجيهية المنصوص لمجموعات الصناعة بتكييف نظم إدارة ا
عليها في اللوائح التنظيمية، لتلبية متطلبات التشغيل الفريدة من نوعها، وهي تقوم على فكرة 

SMSوبالتالي يكون النظام دائما ، التي يمكن أن تجدد دائما أفضل الطرق لمنع المخاطر 
  .1متغيرا

 توفر السالمة البحرية للكنديين، بنظام نقل بحري آمن  برامج النقل في كندا: السالمة البحرية -ج 
   :2وفعال يستحق ثقة الجمهور، وهناك مجاالت واسعة لنشاط السالمة البحرية يشمل ما يلي

  ؛والتصميم والمعدات وضع معايير لطاقم السفينة، -
  ؛الرصد واالمتثال من السفن الكندية واألجنبية -
  ؛منع التلوث -
  ؛ائع الخطرةتفتيش الحاويات على البض -
  ؛حماية المالحة في الممرات المائية في كندا -
  ؛مناولة البضائع والسفن من واجهة الميناء -
  ؛المالحة واالتصاالت الالسلكية -
  ؛حماية البيئة ونظم االستجابة -
  ؛عمليات تفتيش السفن -
  .تسجيل السفن -
  : برامج األمن-2

انتهجت كندا أمنا قوميا للحفاظ على  ، وبعدها تفجيرات مدريد ولندن،2001 سبتمبر 11بعد أحداث 
نظام النقل، وثقة الجمهور، وتدعيم التجارة، بفرض األنظمة األمنية، حيث تعمل مع الشركاء 

  .الوطنيين والدوليين لمنع وإدارة المخاطر األمنية في جميع وسائط النقل
 لحماية ،ولي برامج منسقة ومتطلبات ألمن الطيران مع مجتمع الطيران الدهي: أمن الطيران  -أ 

  : وهو يشمل،الطيران الكندي ضد التدخل غير المشروع، والهجمات اإلرهابية
 والمبادئ ، والسياسات، إطار برنامج يحدد االحتياجات،أمن الطيران التشريعية والتنظيمية

 التي تحمي نظام الطيران، ويضمن االمتثال ، والتدابير، والمعايير، واألنظمة،التوجيهية
ريعي والتنفيذي، باإلضافة إلى برنامج مساعدة شرطة المطار الذي يوفر التمويل لإلطار التش

كما هناك مبادرة أمن الشحن  للمطارات للمساعدة في تمويل خدمات شرطة أمن الطيران،
   .3التي تحدد سياسات لتعزيز األمن الجوي للبضائع

القيادة االتحادية في تعزيز  التي توفر ، برنامج السطح ومتعدد الوسائط:أمن السكك الحديدية -ب 
السكك الحديدية بشكل رئيسي في المناطق (أمن وسائل النقل متعدد الوسائل والسطح 

 . 4، ضد الهجمات اإلرهابية)لمرور العابراالحضرية و
 برنامج السطح ومتعدد الوسائط الذي يوفر القيادة االتحادية، في تعزيز أمن  :أمن الطرق -ج 

الطرق والسكك الحديدية في المناطق الحضرية  ( والسطحئطوسائل النقل متعدد الوسا
   .5، ضد الهجمات اإلرهابية مباشرة)خاصة

 التي تعتبر أكثر من ، ويشمل السياسات األمنية والبرامج والقضايا:األمن متعدد الوسائط  -د 
  . 1، مثال شحن الحاويات)أي مزيج من الطيران والطرق البحرية والسكك الحديدية(، طريقة

 
1 ‐www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/standards/sms‐menu‐618.htm.   Date 18‐06‐2010.     
2‐ www.tcgc.ca/eng/programs‐ safety‐tdg‐427.htm . Date 18‐06‐2010 . 
3‐ www.tc.gc.ca/eng/aviationsecurity/program.htm.  Date 18‐06‐2010 .   
4‐ www.tc.gc.ca/eng/railsicurity/program.htm.  Date 18‐06‐2010. . 

5‐ www.tc.gc.ca/eng/roadsicurity/program.htm.  Date 18‐06‐2010 .. 
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  . CBRNE 2 كبرنامج االستجابة إلطالق البضائع الخطرة : البضائع الخطرةنقل  -ه 
 وتعزيز نظام ، نقل كندا تقوم بتنفيذ برامج واستراتيجيات لحماية البيئة الطبيعية: البرامج البيئية-3

  : 3إلى نقل أكثر استدامة حيث تسعى 
محليـة مـن خـالل بـرامج                 تحسين استخدام البنية التحتية للنقل المستدام في المجتمعـات ال          -

‐ MOST ‐  Ecomobility  برنامج معرض النقل الحضري UTSP؛  
   ؛ecofreightخفض االنبعاثات الناتجة عن حركة البضائع من خالل برنامج  -
خفض االنبعاثات الناتجة عن السيارات الخاصة من خالل برنامج التكنولوجية اإليكولوجية  -

  مج االستهالك ؛للمركبات والوقود وبرنا
- "  green " ،ونظام اإلدارة  عمليات الوزارات مثل مبادرات كاإلدارة البيئية وحماية البيئة

  البيئية، والمواقع الملوثة؛
  :اإلشراف على عمليات التقييم البيئي للمشاريع المحتمل أن تؤثر على نظام النقل مثل  -
 أعمال الحكومة في كندا، لحماية عبارة عن إستراتيجية تمثل جزء من جدول: ecotransport  -أ 

   : 4البيئة وصحة الكنديين، وزيادة االزدهار االقتصادي، وقد أعلنت المبادرات التالية 
يهدف للحد من اآلثار البيئية والصحية لنقل البضائع من خالل استخدام : eco freightبرنامج  •

  .التكنولوجيا
لى خفض االنبعاثات في المناطق الحضرية،  يقوم بمساعدة البلديات ع: eco mobilityبرنامج  •

  .من خالل زيادة ركاب الترانزيت، واستخدام خيارات وسائل النقل المستدام
 ecotechnologyبرنامج  • for  vehicles : ينطوي على شراء واختبار مجموعة واسعة من

  .االتكنولوجيات المتقدمة، وعرضها في المناسبات العامة في جميع أنحاء كند
  :مبادرات أخرى مثلوهناك 

• eco energy for fleets :،من  استفادة شركات الشحن وغيرها من عمليات األسطول التجاري
وسيكون لهذه المبادرة  وتقليل االنبعاثات الضارة بالبيئة، خالل مساعدتهم على تكاليف الوقود،

ءة استهالك والتدريب على المساعدة في زيادة كفا تأكيد تبادل المعلومات وحلقات العمل،
  .الوقود

 للمركبات الخاصة حيث وفر لسائقي السيارات الكندية مع نصائح :  eco energyبرنامج  •
مفيدة حول الشراء، القيادة، المحافظة على المركبات للحد من استهالك الوقود، وانبعاثات 

  .الغازات الدفيئة التي تساهم في تغير المناخ، خفض استهالك الوقود
برنامج التدخل العاجل في استهالك الوقود، يهدف إلى تشجيع  :ك الوقود برنامج استهال -ب 

 الستخدام الوقود في أسطول المركبات الخفيفة الكندية في الخدمة، ،إدخال كفاءة السيارات
  : 5وتعزيز الوعي العام حول كفاءة وقود المركبات من قبل

سين تدفق السلع بين كندا يعمل على تح، برنامج الصندوق على بوابات الحدود والمعابر
 وتحسين البنية التحتية في المواقع الرئيسية، ،وبقية العالم، من خالل تدابير السياسة العامة

  :مثل ديترويت وندسور المعبر الجديد، ويركز على مبادرتين أساسيتين هما
  ؛معبر انتاريو، كيبيك الممر القاري والتجارة -
 .معبر األطلسي -

 
1 ‐www.tc.gc.ca/eng/transsecure/program.htm.  Date 18‐06‐2010. 
2‐ www.tc.gc.ca/eng/tag/program.htm. Date 18‐06‐2010. 
3‐ www.tc.gc.ca/eng/environement/programs‐index.htm.   Date 18‐06‐2010 . 

 

4‐www.tc.gc.ca/eng/environement/ecotransport‐ menu.htm .    Date 18‐06‐2010. 
5‐ www.tc.gc.ca/eng/environement/fcp‐menu‐140.htm.  Date 18‐06‐2010. 
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   :1 تعمل كندا على تحسين كفاءة وضمان الخدمة :البنية التحتية للنقل -ج 
 يرعى خدمات المطار لصالح المسافرين والشركات الكندية،: برنامج البنية التحتية للمطار •

هيئة اإلشراف على برنامج المطار، ويشرف على العمليات المخولة إلى سلطات المطار 
  :المحلية وتشمل األنشطة ما يلي

  ؛ار تحترم شروط عقود اإليجار الخاصة بهاالتأكد من أن سلطات المط -
  ؛معالجة قضايا إدارة التأجير على وجه السرعة -
  .تنظيف أراضي نظام المالحة الجوية -
يقدم المساعدة المالية لتقديم الخدمات المتاحة لبعض : برنامج دعم المطارات الصغيرة •

  .المجتمعات النائية
الكندية عن طريق جعل األصول البحرية مثل تدعم التجارة : برامج البنية التحتية البحرية •

  .الموانئ، والطريق البحري سانت لورانس، والخدمات متاحة لالستخدام التجاري
يشرف على العمليات التجارية لسلطات الموانئ الكندية : برنامج اإلشراف على ميناء كندا •

انت طريق سانت لورانس من شركة س ، يشرف  على الطريق البحري الكندي،17الـ
  .لورانس إلدارة الطريق البحري

يجعل المرافق البحرية في الموانئ متاحة لمستخدمي الميناء : برنامج عمليات الميناء •
والمجتمعات المحلية التي تخدمها، وهو يشرف أيضا على تهيئة الموانئ اإلقليمية والمحلية 

  .والبعيدة في إطار برنامج تجريد الميناء
 من خالل تعزيز سبل فعالة ،تدعم التجارة في كندا أو التنقل: بريةبرامج البنية التحتية ال •

  . وتحسين سالمة النقل،ومعقولة التكلفة لشبكات النقل البري
يدعم ويجعل السكك الحديدية متاحة في جميع أنحاء : برنامج رعاية الركاب بالسكك الحديدية •

  .كندا
 ،تعاون التقني من الجسور واألنفاقيتناول قضايا ال: برنامج اإلشراف على جسر االتحادية •

  .لتلبية احتياجات النقل بأمان في الحاضر والمستقبل
تحسين الطرق السريعة والحدود : برنامج الطريق السريع ودعم البنية التحتية للحدود •

  . لتخفيف االزدحام والحوادث وتكاليف التشغيل،وخطوط السكك الحديدية
 يقدم قيادة وطنية للنقل الفعال والمستدام في ): عبورال(برنامج دعم نظام المرور العابر  •

  .المناطق الحضرية
يساعد على جعل نظام النقل في كندا أكثر قدرة على  : برنامج االبتكار في وسائل النقل •

فضال عن الشراكة في مجال   من خالل تحديد السياسات والتوجهات اإلستراتيجية،،المنافسة
وأصحاب المصلحة من الداخل  ة األخرى واألوساط األكاديمية،البحوث مع اإلدارات االتحادي

 .والخارج
 التي تتطلب ، مبتكرة للتحديات نقل كندا وشركاؤها تعمل من أجل إيجاد حلوال: برامج االبتكار-4

  : 2زيادة كفاءة النقل في خفض التكاليف من خالل
 سياسات و –نية التحتية للنقل برامج الب– البوابات والممرات اإلستراتيجية –أطر سوق النقل  -

  .برامج االبتكار في وسائل النقل
 تشجع نقل كندا على كفاءة النقل من خالل تطبيق القيم والخبرات وأفضل :أطر سوق النقل  -أ 

  . لتعزيز تنافسية ونجاح قطاع النقل،الممارسات

 
1‐ www.tc.gc.ca/eng/‐environement/fcp‐menu‐htm. Date 18‐06‐2010. 
2‐ www.tc.gc.ca/eng/innovation‐ programs.htm.  Date 18‐06‐2010. 
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دي يضع القوانين واألنظمة التي تحكم السلوك االقتصا: )برنامج إطار سوق الجوية ( •
  :لشركات الطيران، ومقدمي البنية التحتية للجو، البرنامج أيضا

يدير اتفاقيات الخدمات الجوية التي تشجع المنافسة، وتطوير والتوسع في الخدمات الجوية  -
  ؛الدولية

  .يمثل مصالح قطاع الطيران الكندي في الخارج -
يع جوانـب الـصناعة     يضع القوانين واألنظمة التي تحكم جم     ): برنامج إطار سوق البحرية   ( •

  :البحرية، البرنامج أيضا
  ؛يرصد الصناعة الكندية البحرية ونظام الموانئ -
  ؛يعتمد االتفاقات والتعهدات الدولية/يتفاوض  -
  .يمثل مصالح قطاع كندا البحري في المحافل الدولية -
 the برنامج إطار البرية( • surface( :لتطوير واإلشراف وتنفيذ أطر السياسات والتشريعات 

  :واألنظمة واالتفاقات الدولية، البرنامج أيضا
يشرف على خدمات السكك الحديدية والشحن، العالقات بـين شـركات الـشحن والـسكك                      -

  ؛الحديدية، وعمليات نقل الركاب بالسكك الحديدية
  ؛يحدد النظم االقتصادية التي تحكم الوسائط البرية -
 لتنسيق القواعد التي تؤثر على ،مريكا  الشماليةيعمل مع المقاطعات واألقاليم والشركاء في أ -

  ؛النقل البري
 عن طريق أنظمة النقل ،برامج بوابات وممرات دعم تجارة كندا الدولية:  البوابات والممرات -ب 

  . للعمل في إطار سالسل التوريد العالمية،السلس المتصلة بالتجارة في كندا
 بين ا تجاريامل على جعل كندا أفضل ارتباطمبادرة تع: برنامج بوابة آسيا والمحيط الهادي •

 وتدابير السياسة العامة ،آسيا وأمريكا الشمالية، وتنسق وتدير مجموعة متكاملة من االستثمار
  :ما يلي

  ؛تعزيز التجارة مع كندا في منطقة آسيا والمحيط الهادي -
  ؛تلقي ومعالجة الحاويات لزيادة حجم الواردات من آسيا -
  ؛ابة والممرتحسين موثوقية البو -
 من جمع البيانات عن طريق اختبار ،رصد متوسط استهالك الوقود للمركبات الجديدة في كندا -

  ؛نموذج جديد
عن طريق وضع متوسط استهالك الشركة ، تشجيع التحسينات في كفاءة وقود المركبات -

  ؛ للوقوديالسنوي الطوع
  .تعزيز الوعي العام -

 ،البيانات التي جمعتها في دليل استهالك الوقود السنويتقوم الموارد الطبيعية في كندا بنشر و
 .باإلضافة إلى جمع البيانات من الشركات المصنعة والمستوردة

 تعمل كندا مع المنظمـات فـي جميـع أنحـاء كنـدا              :(MOST)التنقل نحو النقل المستدام      -ج  
 مـشروعا مـن     67حيـث قامـت بتمويـل        لجعل وسائل النقل المستدام حقيقـة واقعيـة،       

  . 19991 منذ MOST طرف
أصبحت المدن الكندية مناطق نظيفة، أكثر كفاءة، وخيارات النقل : معرض النقل الحضري  -د 

 وقضايا تغير ،المريحة واقعا ملموسا، حيث قامت بمشاريع مبتكرة حول وسائل النقل المستدام
ي طريقة نقل الكنديين، حيث تم تسليط الضوء على ترقية المصعد بتقديم المصعد التجار

أثناء تعطل وسائل TDM  معارض أخرى مثل استراتيجيات UTSPبرودواي المحطة، ويقدم 
 

1 - www.tc.gc.ca/eng/innovation‐ most‐ menu‐711.htm .  Date 18‐06‐2010. 



  
 

122  
 

                                                           

حيث تعرض مختلف استراتيجيات إدارة الطلب على النقل، والتي  النقل واألحداث العرضية،
 من أجل تخفيف االزدحام المروري الناجم عن حدث عرضي ،يمكن تنفيذها من قبل البلدية
كذلك استعراض   عاصفة كبرى، عمل في البنية التحتية الرئيسية،مثل إضراب عمال النقل،

 حيث تقدم رسوم توضيحية لدراسة الحالة، واإلرشادات ،تخطيط دراجات المناطق الحضرية
  . 1 من أجل تشجيع ركوب الدراجات،للبلديات في كيفية تنفيذ خطة الدراجة في مجتمعهم

بادرات برامج للمساعدة في جعل الخيارات أكثر  تقدم نقل كندا م:المبادرات البيئية الحضرية  -ه 
 للحد من اآلثار البيئية ،كذلك مركز معلومات لنشر المعلومات واألدوات العملية اخضرارا،
  .لنقل الركاب

فنجد سياسة النقل الحضري، وفرع التخطيط التي تعتبر  أما فيما يخص السياسة الحضرية،
 لمعالجة ،ور مع المقاطعات واألقاليم والجهات المعنيةمسؤولة عن إجراء البحوث والتحليل والتشا

قضايا الصناعة التي يواجهها قطاع النقل في المناطق الحضرية، بما في ذلك السياسة العامة 
للمشاركة االتحادية في مجال النقل في المناطق الحضرية، وهي مسؤولة أيضا عن تقييم المقترحات 

  . 2عات البنية التحتية العامة للعبورللحصول على التمويل االتحادي لمشرو
         

مما أدرج في هذا المبحث نستنتج أن كندا فعال تعتبر رائدة في مجال النقل، والمواصالت         
 المتقدمة، والوقود والمركبات النظيفة، اسواء من حيث البنية التحتية القوية، أو من ناحية التكنولوجي

 النقل النظيفة، وتهيئة الظروف لذلك، واهم شيء العمل الجماعي، وكذا من جانب استخدام أساليب
 والتعاون من اجل نشر الوعي بين الجماهير، بأهمية الحفاظ على البيئة، وتطوير ،حكوميا وخاصا

 قدما ودائما نحو الريادة في تنمية نشاط النقل، واالعتماد ر للسي،السياسات واالستراتيجيات باستمرار
وبالرغم من كل ما . تدامة التي قلما نجدها في الدول األخرى، خاصة الدول الناميةعلى مبادئ االس

حققته هذه الدولة من نجاحات في هذا المجال، ال تزال تعمل على تحقيق المزيد من التطور، 
وتشجع وتوفر المناخ المناسب، من اجل البحث والتطوير باستمرار في هذا المجال، خاصة من 

  .ى البيئة ناحية الحفاظ عل
  

  .استراتيجيات وسياسات النقل المستدام في البلدان النامية: المبحث الثالث
تختلف البلدان النامية اختالفا كبيرا في ظروفها الديموغرافيـة، االقتـصادية والجغرافيـة،             
ويجب أن يعكس تخطيط وإدارة الطلب على النقل الظروف واالحتياجات المحلية، ويتطلب النظـر              

يا واآلثار الخاصة، فال تصلح الحلول المطبقة في البلدان الغنية على البلدان النامية، ولكي              في القضا 
 يجب أن تتوفر فيها شروط على سبيل المثال         ،تحقق االستراتيجيات نجاحا معتبرا في البلدان النامية      

  : ال الحصر
التكلفة العالية تجنب الحلول ذات  وتخطيط النقل على قاعدة الظروف واالحتياجات المحلية، -

  ؛التي تعكس احتياجات وموارد البلدان المتقدمة
  ؛تطوير أنماط استخدام األراضي، وتطبيق ممارسات النمو الذكية -
وتجنب التخطيط والسياسات  صيانة وتطوير نظام نقل متوازن يوفر مستوى عال من التنقل، -

  ؛والممارسات التي تحبذ االعتماد على السيارات

 
1 ‐www.tc.gc.ca/eng/innorvation‐ utsp‐menu‐964.htm. Date 18‐06‐2010. 

 

2‐ www.tc.gc.ca/eng/innovation‐ urban‐ menu‐eng‐224.htm. Date 18‐06‐2010 .    
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وتجنب السياسات والمشاريع التي تحد من   اآللي وإدخال التحسينات عليه،حماية النقل غير -
واستخدام تهدئة  كالطرق السريعة والقضاء على الممرات، شروط المنشأة وراكبي الدراجات،

  ؛حركة المرور للتحكم في السرعات خاصة في األحياء الحضرية
  ؛م النقلاستخدام التخطيط الشامل، واألقل تكلفة لزيادة كفاءة نظا -
  ؛الحساب الجاري من أجل البيئة، وقابلية العيش والعوامل الصحية في تخطيط النقل -
  .استخدام ممارسات وسائط النقل التي تأخذ بعين االعتبار أصحاب المصلحة في صنع القرار -

وسنذكر فيما يلي بعض األمثلة عن استراتيجيات وسياسات تم تطبيقها بنجاح في بعض 
بل يجب عليها االستمرار في  كن هذا ال يعني أنها حققت تطورا لكامل القطاع،ل الدول النامية،

فنذكر أمثلة عن مشاريع وبرامج  سياسات واستراتيجيات أخرى من أجل النهوض بهذا القطاع،
بعض الدول النامية الكبيرة، ثم نتطرق للدول الجزرية النامية الصغيرة، وبعدها نعرج على 

 21ألجندة لها البنك الدولي للنهوض بقطاع النقل في الدول النامية تطبيقا اإلستراتيجية التي وضع
وعمال بمبادئ وتوصيات لجنة التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة، هذه اإلستراتيجية المحددة 

  .2012 -2008 بالفترة من

  
  .النقل المستدام في بعض الدول النامية الكبيرة: المطلب األول
  : اتيجيات وسياسات الدول النامية نذكر ما يليمن بين استر

، وضعت على و  كيلومتر جنوب شرق ساوباول400تقع على بعد :  كوريتيبا عاصمة البرازيل-1
 سنة الماضية نظام نقل عام بكفاءة في التكلفة وبجودة عالية، وهي تعتبر اليوم كنموذج 30مدى  

وجود و ،ع العديد من الحلول المبتكرة للمواطنين م،دولي، كما تعتمد على التخطيط للمدى الطويل
نظام فعال يعطي األولوية للنقل العام بدل النقل الخاص، كما أنها تتوفر على أعلى معدالت استخدام 

  .1في كل  الواليات البرازيلية
لديها برنامج لتحسين خيارات النقل المتنوعة، وتشجيع وسائط النقل :  كولومبيا، مدينة بوغوتا-2
  : 2ير السيارات وهي تشملغ

- Transmelenio نظام نقل عام بطاقة عالية، يستخدم حافلة بمقطورة، يتم فيها الحصول على ،
  ؛التذاكر المغناطيسية

  ؛ خطط لها180و  موجودة،120طرق الدراجات،  -
  ؛ممرات المشاة وممرات المشاة المظللة، في جميع أنحاء المدينة -
  ؛زيادة رسوم وقوف المركبات -
- Pico y Placa  القيود المفروضة على سفر السيارات الخاصة، استنادا إلى عدد لوحات ،

  ؛الترخيص لكل مركبة
- Car freeday يوما سنويا للسيارات المتاحة ،.  

في  و      وألن هذا البرنامج يتضمن فرض قيود على سفر السيارات تلقى جداال في البداية،
 من األصوات بنعم، حيث %62 تلقى أكثر من ،لبرنامجفي استفتاء عام على ا 2000 أكتوبر عام 

  .يدل هذا على مستوى عال من الدعم الشعبي

 
1 ‐TDM in developing regions. www.vtpi.org/tdm/tdm75.htm.Date 16‐05‐2010 . 
2 ‐ecoplan.org/votebogota 2000 /vh2 index.htm). Date 16‐05‐2010 . 
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غالبية سكان تنزانيا تواجه مشاكل التنقل المزمنة فـي         :  1أمن الطرقات إلى المدارس   .  إفريقيا   -3
فات الـسفر  المناطق الحضرية، مثل النسب العالية من دخل األسر الالزمة للتنقل والسفر يوميا، مسا            

الطويلة بسبب نمو المدن بسرعة، افتقار الطرق لشبكات البنى التحتية خاصـة للمـشي وركـوب                 
الدراجات، وعدد كبير من حوادث السير التي تخص مستخدمي وسائل النقل غيـر اآلليـة، هـذه                 

ـ  . المشاكل تمس حتى أطفال المدارس، التي قد تدفع األطفال لقلة الحضور والتأخر            ة وتشكلت جمعي
، للتصدي الحتياجات النقل في المنـاطق الحـضرية    [AALOCOM] النهوض بالتنقل منخفض التكلفة

بتنزانيا، بدءا بتالميذ المدارس، حيث بدأت مشروع الطرق اآلمنة وهو في مراحل التخطيط، وعلى              
 أن نجاح المشروع يتوقف على مشاركة مختلف األطراف         AALOCOM تدرك   ،نطاق واسع ومفتوح  

اآلباء، المعلمين، الشرطة، المنظمات غير     (لة باستخدام قاعدة واسعة من أصحاب المصلحة          المسؤو
، حيث يخلق ذلك شعورا بالملكية والمـسؤولية تجـاه          ) وصناع قرارات النقل   ، المسؤولين ،الحكومية

  .األطفال، وقضايا سالمة المشاة وراكبي الدراجات
حجـم تعـاني مـن مـشاكل مـرور                     سيتم تجريب هذا المشروع في مدينة متوسـطة ال        و

وسوف    كيلومترات،  3-2كبيرة، باستخدام مدارس لديها نسب عالية من األطفال المقيمين على بعد            
  :يتم التركيز على ما يلي

التعرف على طرق المشاة وراكبي الدراجات إلى المدارس، حيث تمثل السالمة المرورية  -
  ؛مصدر قلق كبير

  ؛ن قضايا سالمة األطفال المشاة، والحلولتعليم الوالدين بشأ -
  ؛تطوير مخططات تهدئة المرور، والبنى التحتية -
  ؛صناع القرار، للتوصل إلى اتفاق بشأن التغييرات الالزمة العمل مع اآلباء، قادة المجتمع، -
  .توفير تسهيالت الدراجات الهوائية لتكون في متناول المعلمين والتالميذ -
 :2، الهندMirzapurة لجمع النفايات الصلبة في معظم أحياء  عربات اليد الحكومي-4

 يتم جر العربات بواسطة الثيران أو بواسطة مجرفة، أو محمل الهيدروليكية، وقد منعت 
حركة العربات في الشوارع الضيقة، وكان هذا غير فعال وغير صحي، حيث ال يتم رفع إال القليل 

 القمامة عدة طرق والصرف الصحي وإمدادات المياه، حيث من النفايات في المدينة، وحاليا عرقلت
  .فقد الجمهور الثقة في خدمات المدينة، وكان هناك القليل من المال المتاح لجلب معدات جديدة

 للتحميل المباشر مع منحدر الوصول في ، صممت البلدية وأنتجت منصة1995 وفي عام 
 يستخدمون ،نفايات الصلبة في المدينة يومياعربات جرار، اآلن هناك عشر مستودعات إدارة ال

هذا . الحيز المتاح على طول الشارع دون التدخل في حركة المرور، وتم توسيع مناطق الخدمة
النظام منخفض التكلفة قضى على الحاجة للمعدات الهيدروليكية في جميع أنحاء المدينة، وخفضت 

  .يث أدى ذلك إلى تحسين مظهر المدينةح بشكل كبير االتصال الجسدي مع النفايات الصلبة،
 ، هو مشروع دراجة القرية )غانا( برنامج أدوات الدراجات في أكرا :3 مشروع قرية الدراجات-5

(VBP)على الدراجات في الحصول لتحسين مخصصة للربح، غير هادفة صغيرة منظمة وهي ، 
ل على تطوير سوق العرض على إفريقيا، هذا البرنامج يوفر أدوات لميكانيك الدراجة، وكان يعم

 عقد مركز اإلمدادات الرئيسية للقطع المستخدمة في المنطقة الفرعية، 1999في عام. المدى الطويل
 

1 ‐www.movingtheeconomy.ca/cs tanzania.html. Date 16‐05‐2010 . 
2‐ www.movingtheeconomy .ca/cs rickshaw trolly. date 16‐05‐2010. 

 

3 - www.movingtheeconomy .ca/cs accra .html.   date 16‐05‐2010. 
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ولم يكن أغلب الميكانيكيين على علم باألدوات المتخصصة إلصالح الدراجة، بل اعتمدوا على 
 VBP جلبت 2000 وفي عام أدوات بسيطة كالمطارق واألزاميل، كذلك كانت أكثر عرضة للكسر،

 قيمة أدوات الدراجة، وبدأت تظهر لهم ميكانيكا الدراجات، وكان الكثير حذرا في $1000حوالي 
وفي العام الموالي تبرع معهد النقل .  أقل من تكلفتهاVBPالبداية لدفع ثمن األدوات التي تبيعها 

وكانوا على استعداد  ا بأدواتها، بأدوات، وأصبحت الميكانيكا أكثر وضوح ∗ITDPووضع السياسات 
. أ.م. بلغت أسعار بعض األدوات أسعار الجملة في الو2001لدفع أسعار أعلى، وبحلول نهاية عام 

ITDP 1000 أصبح قادرا على جمع موردي األدوات في آسيا مع الشركاء في غانا وأعاروا لهم$ 
دراجات في الميكانيكا من أجل التجديد  الستعمال ال$4000 وتبلغ قيمته ، ائتمانVBPللشراء، وأنشأ 

  . للدراجاتVBP ربحا بعد تسديد $1500وإعادة بيعها بأثمان رخيصة، وحققت 
 وينتج ،يتزايد عدد مالكي السيارات ومستخدميها:  حلول إدارة الطلب على النقل في ماليزيا-6

 بإتباع نهج 2008 في chanو  kasipillaiتوصي وا معتبرة على االقتصاد الماليزي والبيئة، راثعنها أ
  : 1 بإدارة التنمية القائم على خلق وسائل نقل أكثر استدامة

  ؛تعديل التكاليف عن طريق ضرائب الطرق والتأمين على السيارات -
  ؛إلغاء إعانات الوقود -
  ؛فرض الضرائب على الرسوم والتعديالت األساسية في ضرائب السيارات -
  ؛ورتقليل التكاليف خصوصا في كوااللمب -
  .تسعير الطرق الوطنية -
قدر ت ،)الفلبين(دراسة لتسعير الطرق المحتملة في مانيال :  مانيالMANILA تسعير االزدحام في -7

 من شأنه أن يقلل حجم حركة المرور  لكل كيلومتر للمركبة،(pesos 14‐6)أن رسم االزدحام األمثل 
مجموع عوائد ضرائب االزدحام ، ويقدر %101 -44 ويزيد من سرعات المرور بـ ،%24 -11ب 
 إلى 12.6قدر بـ ت يوميا لوقوف السيارات التجاري، ويمكن أن توفر مجموع عوائد pesos 40بـ 
  2. لتمويل سلطات النقل اإلقليمية، سنوياpesos بليون 25.5
   تواجه غانا مجموعة من التحديات المشتركة في قضايا النقل والتنمية الريفية، كتدهور  : غانا-8

ل حلوفاختارت غانا بعض ال. البيئة، الجمود في المناطق الحضرية، تكلفة إصالح الطرق والوقود
المبتكرة لمعالجة هذه المشاكل بطريقة تلبي احتياجات الحكومة والمواطنين، وعقدت اآلمال على أن 

التحتية، المناطق الريفية من خالل تحسين نوعية الحياة للمناطق الحضرية، والطلب على البنية 
  : 3وفيما يلي لمحة عن المشاريع الحالية .يمكنها النهوض وتخفيض األعباء

 ،تقوم إدارة الطرق والطرق السريعة اآلن بتصميم الطرق الريفية: تصميم الطريق الجديد  -أ 
 التي تستخدم ،باستخدام معايير جديدة تأخذ في االعتبار احتياجات المركبات غير اآللية عموما

 طريق ضغط، لكن منتجات البرنامج ( Single – blade) واحدة جلية للتغيير هي نتيجة البشر،
األكثرأهمية هي التغيير في مراحل اإلنتاج وفي الهيكل االجتماعي، وقاعدة الموارد 

  .وتخصيصها بسبب التغيير في معايير التصميم
يكلـف  (          يمكن بناء الطريق األكثر اقتـصادا باسـتخدام طـرق العمـل المكثـف               

أقل عن الطرق الميكانيكية، حيث يتم إنشاء المزيد مـن فـرص العمـل فـي                 ) 15% -10

 
  ITDP∗ أ.م. في الو1985منظمة رائدة في الترويج لسياسات ومشاريع النقل المستدام بيئيا والعادل في جميع أنحاء العالم، تأسس هذا المعهد عام.   

1 ‐www.nctr.vsf.edu/jpt/pdf/jpt11‐3 kasipillai‐pdf . date 16‐05‐2010. 
2- TDM in developing regions . OP.CIT.   
3 ‐www.ibife.org/ghana‐women.htm.  date 16‐05‐2010.          
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برنـامج  . وينتج عنها نمـوا فـي عـرض مـشاريع االقتـصاد المحلـي              المناطق الريفية، 
 A االطرق هـذا يتـضمن   أيـض    street‐  tree  component ،     أيـن يـزرع المواطنـون

ق، وتـوفير ارتيـاح كبيـر للمـشاة وراكبـي           ويحافظون على األشجار على جانبي الطري     
الدراجات والعربات غير اآللية، ويجري حاليا حفـر آبـار لميـاه الـشرب كجـزء مـن                  

  .البرنامج
أحد جوانب هذا المشروع هو تطوير إنتاج ): قطاع النقل( مشروع إعادة تأهيل وسائل النقل -ب 

أة الدراجة الهوائية حيث استخدمت المر  دراجة مقطورة، وتوفير الدراجات للمرأة،250
كن هناك مقاومة ثقافية لهذا التغيير، المشكلة األساسية التي تم تحديدها هي تبالمقطورة، ولم 

، حيث يتم التغلب على هذه العقبة مركباتعدم وجود أموال، والحصول على قروض لشراء ال
 . من طرف المنظمات غير الحكومية المحلية،عن طريق شراء هذه المقطورات

 حيث تسعى غالبا لتطبيق الالمركزية، وعملية :رنامج وزارة الحكم المحلي للدراجات  ب -ج 
، من ) ميال31(  كيلومتر 50هناك تقارير عن جمعية مشي للعمل ل و ،التحول الديمقراطي

ومع ذلك فإن المسافات معتدلة  للدراجات، والتضاريس مسطحة،  أجل آداء مهام الجمعية،
هذا المشروع يشمل .  أحياء3تخدام الدراجات الهوائية ابتداءا من والطقس يفسح المجال الس

  .صنع الدراجات المتاحة من خالل خطة تأجير للشراء عن طريق صندوق خاص بذلك
 دراجة هوائية، وقد 1000 دراجة سريعة بهدف الحصول على 200         هذا البرنامج  يبدأ بـ 

لعمل اآلن من خالل تشجيع رجال اوتحفيز  حقق نجاحا،اجتمع مع برنامج إعادة تأهيل النقل الذي 
 يشجع على توليد فرص العمل من خالل LGاألعمال المحليين إلنتاج المقطورات، مشروع دراجة 

  .إصالح، وصيانة الدراجات تدريب الشباب على تجميع،
شغلون  مقاول من القطاع الخاص ي35        كذلك برنامج تصميم الطرق حقق حتى اآلن تدريب 

 من الموظفين نساء، والجمع بين العمل والتعليم والتغذية %70 شخص، والهدف هو 3000أكثر من 
 145يتقاضى ( أشهر، ويتلقى الدعم الغذائي 3والفيتامينات والمعادن، حيث يعمل كل موظف 

ويتم  ، والوصول إلى خطة تحقيق وفورات لشراء دراجة لالستخدام على الطرق الجديدة،)دوالر
 عن طريق المنظمات غير الحكومية المحلية، والمساعدة على تعزيز ،وفير التعليم وتنسيق البرنامجت

  . 1المنظمات المجتمعية وضمان وجودها على المدى الطويل في المجتمع المحلي
 مع خبراء  ITDPتعاون معهد النقل ووضع السياسات : 2 دراجات كاليفورنيا في إفريقيا-9

" دراجة لوس أنجلس" وتجار الدراجات المستقلين في إفريقيا إلنشاء ،ات المتحدةالصناعة في الوالي
 وتعتبر هذه الدراجة ذات الست ،بسبب إدراكهم لحاجة المدن اإلفريقية لدراجات ذات نوعية جيدة

 هي األولى في سلسلة الدراجات المصممة تحت اسم كاليفورنيا، ومن أجل تحمل مخاطر ،سرعات
 في سد الفجوة بين تجارة الدراجات ITDP الدراجات في جميع أنحاء إفريقيا، بدأ استيراد وتوزيع

  .المستقلة الصغيرة وصناعة الدراجات الدولية
، والتي تعتبر شبكة من تجار الدراجات (CBC) دراجة التحالف الكاليفورنية 2003وأنشأت في 

  : والهدف من هذه الشبكة هوالصغيرة المستقلة في غانا والسنغال وجنوب إفريقيا وتنزانيا،
  ؛ لجعل الدراجات بأسعار معقولة ومتاحة للسوق اإلفريقية،استخدام اقتصاديات الحجم الكبير -
  ؛زيادة المبيعات والقدرة على تقديم الخدمات ألعضاء تجارة الدراجات -
  ؛وصل التجار بالموردين الدوليين للدراجات ذات الجودة، وقطع الغيار والملحقات -

 
  . المرجع السابق ذكره ‐  1

2‐ www.itdp.org/index.php/projects/detail/california bike. date 16‐05‐2010  .  
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  ؛فارقة للنظر في جاذبية الدراجات وشعبيتها كوسائط نقلتشجيع األ -
وباإلضافة إلى سد الحاجة القائمة لعامة الناس من الدراجات ذات النوعية الجيـدة، يعمـل               

ITDP     وتشجيع أرباب العمـل      الذين ال يتحملون الدراجات الجديدة،     ،  على تمكين الملكية لألشخاص
 من خالل إقامة برامج الشراء      ، استخدام الدراجات الهوائية   والموظفين في جميع أنحاء إفريقيا على     

للمنتجات المفضلة بيئيا، حيث تسمح للموظفين بشراء دراجات كاليفورنيا من خالل االستقطاع من                    
 علـى   ، وغيرها من الجماعـات    ، ومنظمات الرعاية الصحية   ،الراتب، وتساعد الوكاالت الحكومية   

 بتسهيل هـذه    ITDPالستخدامها في العمل أو من وإلى العمل، حيث يقوم          توفير الدراجات للعاملين،    
كما يعطي دروسا لصيانة الدراجات من طرف المالك الجدد لدراجات كاليفورنيا، وقد             المشتريات،

  . دراجة كاليفورنيا من خالل شبكة تجار مستقلين7000تم توزيع أكثر من 

 بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة (GEF)المية مرفق البيئة الع: 1 المبادرات المجتمعية-10
(UNEP) البنك العالمي ومنظمات التنمية األخرى، نفذت برنامج المنح الصغيرة الذي يدعم ،

المبادرات المجتمعية لتشجيع النقل والتنمية المستدامة، حيث تثبت الدروس والخبرات المسجلة أن 
ختبار مناهج جديدة، وزيادة الوعي بأفكار جديدة،  تلعب دورا هاما في ا،المبادرات المجتمعية

 بشأن سياسات الوسيلة الفعالة من ،وتوجيه استراتيجيات مبتكرة، وإبالغ وتوجيه وتحفيز الحوار
  .حيث التكلفة

 PUNE المدني في بوني  مع منظمات المجتمع،على سبيل المثال مبادرات المجتمع المحلي
مدينة لدعم حافلة النقل السريع،  وتطوير البنى التحتية للمشاة  في سياسات الا تغييرت أجر،بالهند

 قامت حكومة البلدية بإعادة تخصيص جزء من ، بتايالندchinag maiفي شيانغ ماي و. والدراجات
، كذلك فعلت نفس الشيء سريالنكا، )اآللي( لتوجيه البنية التحتية للنقل غير الميكانيكي ،األموال

ولندا، األردن، مصر، وليتوانيا، حيث أدت إلى التحوالت في السياسات  ب،نيبال، قيرغيزستان
الحكومية وتحفيز األنشطة التجارية، مما أدى إلى استراتيجيات مستدامة للتصدي لتحديات قطاع 

  . النقل المحلي، بينما يستفيد منها المناخ العالمي
ي مدن هندية في تقريـر وقـع        تم تقييم ظروف السير ف    :  2 تحسين و تحفيز المشي في الهند      -11

 من الرحالت في المناطق      %57 إلى   %16، حيث تبين أنه بالرغم من أن المشي يمثل          )2009(األقدام  
الحضرية، إال أنه يعاني من ظروف سيئة، واستثمار قليل، وعدم كفاية تصميم وصيانة المعـايير،               

ع السائد لكن هناك إهمال فـي       والجدول التالي يوضح وضع مدن هندية، ويبين أن المشي هو الوض          
  .التخطيط واالستثمار في النقل

  .)2007( وضع مدن هندية  )07(  الجدول 
فئات 
  المدن

  المشي  عدد سكان المدينة
ركوب 
  الدراجات

الدراجات 
  النارية

النقل 
  العام

  السيارات
عربات 
  السيارات

  5  27  5  26  3  34  تضاريس عادي  500000أقل من  1aالفئة 

  0  28  8  6  1  57   تضاريس جبلية500000من أقل  1bالفئة 

                                                            
1‐TDM in Developing Regions. www.vtpi.org/tdm75.htm . date 16‐05‐2010 . 

2‐ timesofIndia.Indiatimes .com/climate plan wants drastic curbs on private cars/articleshow /3837279.cms. 
date 16‐05‐2010    
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  3  12  9  24  20  32  1000000 -500000  2الفئة 

  8  12  13  24  19  24  2000000 -1000000  3الفئة 

  6  12  10  29  18  25  4000000 -2000000  4الفئة 

  7  10  21  26  11  25  8000000 -4000000  5الفئة 

  6  13  27  16  11  28    ياوطن

          .TDM in Developing Regions . www.vtpi.org/tdm/tdm75.htm . Date 16‐5‐2010:المصدر

    الدراسة وضعت مؤشر أداء النقل لتقييم نظم النقل في المناطق الحضرية، وتحسين نظام 
  :األولويات في المدن الهندية، وهو يتألف من العوامل التالية

محطة / إلى أقرب محطة باص) في كم( عكس متوسط المسافة [ مؤشر سهولة النقل العام  -
  ؛ ] (suburbain /métro)سكة حديدية 

  ؛) دقيقة من الوقت15 نسبة مئوية من رحالت الوصول للعمل في %(مؤشر سهولة الخدمات  -
  ؛)متوسط سرعة فترة الذروة بالنسبة لسرعة الهدف( مؤشر االزدحام  -
  ؛)كمية ونوعية الممرات بالنسبة ألطوال الطرق( المشي مؤشر  -
  ؛)توريد الخدمات للفرد الواحد(مؤشر نقل اإلمدادات لحافالت المدن  -
  ؛)إمدادات شبه عبور المركبة للفرد الواحد( مؤشر تموين شبه العابر  -
  ؛) ساكن100000عدد الوفيات لكل / 1(مؤشر السالمة  -
توافر مرافق ركوب الدراجات وحصة واسطة  ( )الدراجة(مؤشر بطئ حركة المركبة  -

  ؛)الدراجة
الجزء من طول الطرق الرئيسية المستخدمة /1( مؤشر تدخل وقوف السيارات في الشوارع  -

  ).الطلب على وقوف السيارات+ لوقوف السيارات 
  :كذلك شملت خطة المناخ في الهند القيود على السيارات الخاصة

 أصبح أكثر صرامة بسبب مقترحات ،السيارات الخاصةفي نيودلهـي امتالك واستخدام 
 وقد اقترحت لجنة في إطار خطة العمل مجموعة من ،الخطة الوطنية بشأن تغيير المناخ وتنفيذها

 بسبب النمو المتزايد من السيارات الخاصة في ، التي تعد لتغيير وجه النقل الحضري،اإلجراءات
 في انبعاثات الوقود، أهم هذه اإلجراءات تعزيز وسائل النقل  وما ينتج عنه من ارتفاع،المدن الهندية

 كما جعلت وزارة التنمية الحضرية ملكية أماكن ،العام، وإثارة تكاليف استخدام السيارات الخاصة
مما يجعل رسوم وقوف   أمرا إجباريا للراغبين في شراء سيارات جديدة خاصة،،وقوف السيارات

، وفرض تكاليف االزدحام، وجعل أجزاء من المدينة خارج الحدود السيارات تعكس تكلفة األراضي
  .للسيارات

ما تم تحقيقه بشأن ب تتعلق ،        ويجري حاليا إعداد وثيقة مهمة من طرف بعثة لمجلس الوزراء
 نمو المركبات المسجلة يمثل أربعة  انتغير المناخ خالل األشهر الماضية، ويشير التقرير إلى

 -  حيدر أباد- بنغالور- أحمد أباد– دلهي major metros ‐و السكان في ستة أضعاف معدل نم
 في الفترة %38 إلى %69في نفس الوقت قد انخفضت وسائل النقل العام من  مومباي وتشيناي،

  . ماليين4 في المدن التي يبلغ عدد سكانها 2007 - 1994

http://www.vtpi.org/tdm/tdm75.htm
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ق سيكون أعلى ست مرات في وحذرت أنه إذا لم يتم التحقق من استخدام الوقود على الطر
   30 مرة خالل فترة 5,8باس الحراري ت، وسترتفع انبعاثات غازات االح2005 عنه في عام 2035

عاما، وقد أوصت البعثة المعنية بإعداد التقرير بتخصيص ممرات النقل العام، والحد من توفر 
شريانية، كما دعت لرفع مواقف السيارات في مراكز المدن، وخطر وقوف السيارات على الطرق ال

 والحد من ،أسعار الوقوف في ساعات الذروة، وجعل وقوف السيارات في الشوارع المنحدرة
استخدام الديزل للسيارات الخاصة، كما توصي وثيقة البعثة أيضا بإنشاء هيئة تنظيمية تضع الحد 

ق أو إلغاء التراخيص، األدنى من المعايير األساسية لخدمة الصناعة، وفرض غرامات باهظة، وتعلي
وحتى محاكمة المخطئين وكاالت أو أفراد، هناك أيضا اقتراح بإنشاء صندوق مخصص للنقل 
الحضري، لضخ أموال من أجل تشغيل وسائل النقل العام بشكل أفضل في المناطق الحضرية، 

 لكفاءة كذلك المصادقة على تحركات من جانب وزارة الطاقة، وأيد ذلك أيضا فرض معايير صارمة
وقود السيارات، بقيام الحكومة بتوفير سيارات حفظ كفاءة الوقود، وذلك من خالل دعم االبتكار 
وتحسين التكنولوجيا، وقد طلبت البعثة الحوافز الضريبية المرتبطة باالقتصاد في استهالك وقود 

  .السيارات
قريبا المدن الصينية  لمدة نصف قرن ت–  بكين :1 الدراجة لم تعد ملك الطريق في الصين-12

معبأة براكبي الدراجات في  الشوارع، صورة تمثل هوية األمة وصور الصين العظيم أو الباندا 
العمالقة، بعد عقود من الزيادة المطردة، بدأ عدد من الدراجات الهوائية في االنخفاض في شوارع 

فزت مشاعر مختلطة بين  التي است،حيث أصبح التحول عالمة بارزة في الحياة الصينية الصين،
صفق لذلك الذين يرون السيارة كرمز للتقدم،  الصينيين حول كيفية تغيير بالدهم ونمو اقتصادها،

تذمر الناس العاديين الذين ال يستطيعون شراء السيارات، وبقيت الدراجة هي الوسيلة األساسية 
  .بالنسبة للماليين

ح اإلسكان إلى انتقال الناس من أصبحت السيارة حكم الطريق اآلن، وقد أدى إصال
 وأصبح ركوب الدراجة غير عملي، بسبب توسع حافالت النقل السريع وخطوط مترو ،وظائفهم

 من جميع الرحالت في بكين وفقا لدراسات الحركة %60األنفاق، بعد أن كانت الدراجة تمثل 
، وقد %20ر ليصل إلى  جنوبا، وشنغهاي وقوانغتشو، ثم انخفض أكث%40الصينية، ثم انخفض إلى 

 للبيع في 1000000 منها فقط ،، حيث اآلن يتم تصديرها1995تراجع إنتاج الدراجات منذ عام 
في .  وفقا إلحصاءات الحكومة، سنوات5 مليون فقط منذ 30 مقارنة مع أكثر من ،1999الصين عام 

عطاء صورة أكثر الوقت نفسه ظلت الصين تعزز ملكية السيارات لدعم تصنيعها في البالد، وإ
سنويا، وقد تضاعف عدد السيارات ثالث مرات إلى %15حداثة، حيث زادت مبيعات السيارات بـ 

م، لكنها لم تواكب بناء الطرق وكانت النتيجة حالة من الفوضى المرورية، 1993 مليون منذ عام 1.6
ت طرق الصين  في العقد الماضي، و أصبح%70 وارتفع عدد الوفيات ،حيث زادت حوادث المرور

من بين األكثر دموية في العالم، وتقدر الدراسات أن ما يقرب من ثلث القتلى من الدراجات 
  .الهوائية، حيث ال أحد يرتدي الخوذة في الصين، وبطبيعة الحال يلقى اللوم على قيادة السيارات

لصينية  من قبل رابطة العمالء ا، مدينة20وتشير دراسة أجريت في السنوات االخيرة في 
 سنوات، ودراسة أخرى أن معظم 5أن ثلث األسر الحضرية لديها خطة لشراء سيارة في غضون 

 لتكون واحدة من المهارات الثالثة األساسية والضرورية ،الناس تنظر في معرفة كيفية قيادة السيارة

 
  .  المرجع السابق ذكره  TDM ‐1  
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ر، مثل هذا زاد في المجتمع الصيني الحديث، إلى جانب التحدث باللغة اإلنجليزية واستخدام الكمبيوت
  . الذي فاق عدة مرات معايير منظمة الصحة العالمية،من حدة تلوث الهواء

 واعتبروها نظيفة توفر الطاقة، ،         وقد أدت مثل هذه المشاكل إلى تقدير قادة الصين للدراجة
ة تماما جيدة لصحة الناس، أكثر ثقة من وسائل النقل العام، وتأكد أنه ال يمكن التخلص من الدراج

  .حتى ولو زادت المحاوالت
ساند البنك الدولي برنامج النقل الحضري في    :  البرنامج الوطني الحضري في كولومبيا-13

، وتم تعزيز أنظمة النقل الحضري BRTكولومبيا، الذي ينفذ محليا، حيث نفذ حافلة النقل السريع 
 التي جعلت السكان ،ئج اإليجابية المحققةذات اإلطار المؤسسي، ويمكن قياس النتائج من خالل النتا

 التي تعمل حاليا في بوغوتا، ونظام BRT تستفيد من مشاريع مثل استفادتها بـ ،في المدن الكولومبية
 من الطلب %27 راكب في اليوم الواحد، أي ما يقارب 1400000ترانسيميلينيو الذي يحمل قرابة 

 من الركاب، %70 الذين يمثلون ،ذوو الدخل المنخفضخاصة الركاب  على النقل العام في المدينة،
 حافلة شديدة التلوث 2000وقد تم تخفيض مدة السفر بحوالي الثلث، كما تم التخلص من أكثر من 

وقد تحولت بوغوتا ونظام . %90من الشوارع، وانخفضت حوادث ممرات ترانسيميلينيو بحوالي 
بيئة أكثر صحية في المناطق الحضرية معترف بها  إلى ،ترانسميلينيو  لعبور الحافالت السريعة

  . 1دوليا
 شمل مشروع الغوس للنقل الحضري الذي : الغوس مشروع النقل الحضري في نيجيريا-14

 lamata)يموله البنك الدولي، وضع هيئة نقل مدينة  لنقل السريع، هذه ا ووضع نظام حافالت ،(
ت خاصة على يمين الطريق والتميز في خدمة ، باستخدام ممرا2008العملية انطلقت منذ مارس 

 مليون راكب شهريا، 4يستخدم هذا النظام حوالي  العمالء، وهذا النظام يوفر الراحة بتكلفة بسيطة،
وهو ضعف ما كان متوقع، كما شهد الدراجون انخفاضا في وقت االنتظار، وقد أنشأ هذا المشروع 

وبرهنت الشركات المحلية القدرة على تشغيل  شخص، 1500نظام العمالة المباشرة ألكثر من 
كما تشير األرقام األولية إلى أن المشروع قد ساعد أيضا على  العمليات الناجحة لوسائل النقل العام،

   .2 التي تشكل خطرا على صحة اإلنسان،تقليل تركيز الملوثات
وصل نشاط القطاع :  3 2007 -2005 سياسات البنية التحتية للنقل في البلدان النامية -15

- 2005 الخاص في البنية التحتية للنقل في البلدان النامية مستويات الذروة في الفترة الممتدة من 

 من البلدان 48، سواء من حيث المشاريع الجديدة أو االلتزامات االستثمارية، حيث أن 2007
يتركز في عدد قليل منها، وإن كان االستثمار . منخفضة ومتوسطة الدخل تنفذ مشاريع النقل الجديدة

، حيث تمثل ) نيجيريا – اندونيسيا - المكسيك- الصين-الهند( دول في عدد المشاريع هي 5أعلى 
، في حين البلدان األعلى التزاما لإلستثمار 2007-2005من عدد المشاريع الجديدة المنفذة من 67%
  .تثمارات النقل في هذه الفترة من اس%62والتي تمثل )هنغاريا-تركيا-المكسيك-الصين-الهند(هي

         كما أن استخدام المدفوعات الحكومية ميز النشاط الخاص في مجال النقل، حيث هذه 
المدفوعات تكمل أو تحل محل عائدات رسوم المستخدم، باعتبارها وسيلة لكسب المزيد من 

الخاص لمشروعات النقل  بلدا ناميا مدفوعات حكومية لمشغلين من القطاع 13وقد قدم  المشاريع،

 
1‐Urban transport. www.qo. Worldbank.org/1k4AXE3VMD. date 12‐06‐2010. 
2‐Urban transport. op. Cit. 12‐06‐2010. 
3‐Policy and Poverty – Investisement in Transport In developing countries. worldbank.org. date 12‐06‐2010. 
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 ، وتختلف هذه المدفوعات وتتفاوت بين البلدان والمشاريع في معظم 2007-2005خالل نفس الفترة 
ومع ذلك تم تحديد مبالغ الدعم الحكومي من خالل عطاءات تنافسية تم اختيارها ألصحاب . الحاالت

كومة السابقة للعطاء، باستثناء االمتياز، وفي حاالت أخرى يعرف مقدار الدعم الحكومي من قبل الح
أربع مشاريع، استخدمت المدفوعات الحكومية فقط في مشاريع الطرق، استثناءا جنوب إفريقيا حيث 

 مليار دوالر أمريكي كدعم 3، حيث منحت Gautrainتحصلت على امتياز سكك حديدية خفيفة 
والر أمريكي كإعانات، تقرير  مليون د55حكومي، كذلك امتياز ميناء مانتا اإلكوادوري حصل على 

 مليون دوالر أمريكي كمنحة رأس 25الرصد العالمي حيدر أباد لمطار بوت الهندي حصل على 
المال، كذلك امتياز شبكة المجموعة األولى لمطار بيرو اإلقليمي، والتي منحت المدفوعات الحكومية 

  .لتغطية الفجوة بين تكلفة المشروع واإليرادات الفعلية
حولت : السائل كبريتارو بالمكسيكنتحويل أسطول من السيارات إلى استخدام غاز البروبي - 16

وبهذا خففت من   سيارة للشرطة من استخدام البنزين إلى غاز البروبين السائل،73مدينة كبريتارو 
 أطنان سنويا، وقللت بذلك إلى حد بعيد من 207انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 

  . 1 دوالر سنويا143000نبعاثات الملوثة للهواء، ووفرت للمدينة مبلغا يقدر بحوالي اال
بـدأت مـدن    : بـالفلبين ) ومـدن أخـرى   (الشرطة الجوالة بالدراجات، بويرتوبرينسيـسا     - 17

بويرتوبرينسيسا، وناغاسيتي، وتاغبيالران بالفلبين في تحويل مجموعة مختارة من رجال الـشرطة            
اجات من أجل حفظ األمن والنظام، وقد أثبتت الشرطة الجوالة بالدراجات فعاليـة             إلى استخدام الدر  

بالغة في تطبيق القانون والنظام في تلك المدن، وزادت من اإلحساس بوجود الشرطة، وقللت مـن                
 منخفـضة التكاليف التي تتحملها المدن، ووجدت هذه المدن في الدراجات بديال للمركبـات اآلليـة               

 من مجموع قوة الشرطة في ناغاسـيتي        %30 زودت   2000 تلوث البيئة، وبحلول سنة      التكاليف وال 
  . 2بدراجات

 استخدمت كوريتيبا سياسات تتعلق : التكامل بين استغالل األراضي والنقل بكوريتيبا البرازيل- 18
ودت بالتقسيم إلى مناطق واإلسكان العام من أجل توجيه النمو إلى ممرات معينة، وعلى إثر ذلك ز
 بغية ،هذه الممرات بخدمات النقل العام، واعتمد البرنامج على أنماط االستغالل األساسي لألراضي

 مع األخذ في ،إنشاء هيكل هرمي محدد دقيق للطرق، ينيط بكل طريق في المدينة وظائف محددة
ياكل االنشائية االعتبار وسيط النقل األمثل بالنسبة له، وبمجرد تحديد وسائط النقل المثلى عدلت اله

للطرق من أجل أن تعين وسائط النقل هذه على استخدامه على أفضل وجه، وأدى تغيير السياسات 
   .3 من رحالت الذهاب اليومية إلى المدينة والعودة منها%70إلى إنشاء مرفق للنقل العام يدعم 

، وهي دولة تتبع جمهورية سنغافورة:  الحد من استعمال السيارات بجمهورية سنغافورة-19
مدينية جزرية، سياسة في مجال النقل تهدف إلى توفير السالمة وكفاءة الحركة لألفراد والبضائع 
قبل المركبات، وقد وضعت خططا تكفل حسن استغالل األراضي بحيث تقلل إلى أدنى حد من 

رائعا للنقل الحاجة إلى التنقل، فأنشأت شبكة من الطرق الكبيرة والسريعة متواضعة، وأقامت نظاما 
 واستخدمت تدابير أخرى للحد من امتالك السيارات واستعمالها، وبتوظيف االستثمارات ،العام

الكبيرة في المواصالت العامة، أقامت سنغافورة نظاما من أنظف وأكفأ نظم النقل العام في العالم، 
ي تمويل خدمات وعصب هذا النظام هو الحافالت، وللتثبيط من استعمال السيارات والمساعدة ف
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النقل على السواء، بدأت سنغافورة بتنفيذ خطة تقضي بالحصول على تراخيص لدخول مناطق 
 ،معينة، حيث تلزم السائق الذي يريد دخول المنطقة الخاضعة للقيود أثناء فترات الذروة في المرور

في السيطرة بشراء رخصة إضافية وتعليقها على زجاج السيارة، وقد وفق نظام تراخيص الدخول 
على ازدحام المرور في تلك المناطق، وأثبت أن فرض الرسوم على المركبات، وتحديد حصص 

  .1 لدعم نظام شامل متكامل للنقل العام ،لدخولها يقلل من استعمالها ويوفر إيرادات

  
  .الدول الجزرية النامية الصغيرة: المطلب الثاني

 الصغيرة إلى حد كبير، هي النقل الجوي والنقل أهم وسائل النقل لدى الدول الجزرية النامية
البحري، ونتيجة ألسباب جغرافية، ليست هناك شبكات الطرق الوطنية المتطورة، وال توجد شبكات 
سكك حديدية تذكر، ورغم قلة تكلفة النقل البحري بسبب وفورات الحجم التي يحققها باستعمال 

ن األحجام المنقولة بالنسبة ألغلب هذه الدول صغيرة، الحاويات الحديثة وسفن الشحن الكبيرة، إال أ
وهذا يؤدي إلى زيادة التكاليف، كما يعد اآلداء اللوجستي في هذه الدول أسوأ بكثير من الدول النامية 
األخرى، لكن من ناحية أخرى أبرزت بعض الدول الجزرية الصغيرة النامية تقدما كبيرا من حيث 

ث زادت مثال حركة الحاويات من الموانئ إلى الضعف في الكثير منها زيادة األحجام المنقولة، حي
وهو  ،)مثل الجمهورية الدومينيكية جامايكا،موريشيوس، ترينيداد وتوباغو ( 2008-2001في الفترة 

ما يماثل الزيادات التي حدثت لدى سنغافورة، ومن السياسات والبرامج التي تطبقها هذه الدول نذكر 
  :  2 أمثلة
ومنظمة الطيران المدني الدولي دعما   الصعيد العالمي، تقدم المنظمة البحرية الدولية،على -

إلى الدول الجزرية النامية، وذلك أساسا في مجال زيادة أمن النقل البحري والجوي، بما يتفق 
  ؛مع المعايير الدولية الجديدة

 قة المحيط الهادي،على الصعيد اإلقليمي، هناك تقارير بحدوث تقدم كبير خاصة في منط -
 مكتب سالمة الطيران في المحيط الهادي، ثم اعتمد اتفاق الخدمات 2005حيث أنشئ عام 

الجوية لجزر المحيط الهادي، وأدخلت تحسينات كبيرة على خدمات الشحن فيها، على سبيل         
"  kiribati shipping services limited" المثال، بدأت شركة كيريباس لخدمات الشحن المحدودة

، وتحسنت الجوانب 2009وتوفالو في جوان  خدمة منتظمة للنقل الفرعي من سوفا إلى ناورو
االستراتيجية "  التي عززتها ،اللوجستية أيضا نتيجة لتحسن البنية األساسية لالتصاالت

،  "مخطط ربط المناطق الريفية باالنترنت " ومواقع ،"الرقمية اإلقليمية في المحيط الهادي 
 6بوجود " شبكة جنوب المحيط الهادي المعلوماتية "، و"حاسوب محمول لكل طفل" ومبادرة 

 فيها، وكانت إحدى األولويات األخرى هي التلوث البحري ادول جزرية صغيرة نامية أعضاء
مع رابطة موانئ بلدان منطقة المحيط " برنامج منع تلوث المحيط الهادي " حيث يعمل  ،

وجرى اعتماد تشريع  جل تنفيذ خطط الطوارئ في حاالت االنسكاب البحرية، من أ،"الهادي 
 ،استنادا إلى قواعد المنظمة البحرية الدولية والصكوك القانونية الدولية األخرى، نموذجي

وذلك بصورة معدلة في كل من جزر كوك، تونغا، وتوفالو،  المعنية بالشحن وصيد األسماك،
، وبلغت فيجي 2008سن تشريع عن التلوث البحري وذلك عام وكانت ساموا آخر بلد تقوم ب

برنامج منع تلوث المحيط " عمليات الصياغة القانونية، وقام أيضا منوفانواتو مرحلة متقدمة 
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 المتعلقة بالشحن في ،بصياغة إستراتيجية إقليمية بشأن اآلفات البحرية الداخلية" الهادي
، وفي منطقة البحر الكاريبي كانت هناك محاولة 2006المنطقة، وأقرت هذه االستراتيجية عام 

متواصلة لدمج الخطوط الجوية الجامايكية مع الخطوط الجوية الكاريبية لترينيداد وتوباغو، 
  .من أجل إقامة خطوط جوية تكون إقليمية حقا

وعلى الصعيد الوطني ركزت أغلب الجهود المعنية بالنقل على تطوير الموانئ والمطارات،  -
يرا ما أدى إلى إعاقة التقدم نقص التمويل، وكذلك طوبوغرافية هذه الدول، وثمة نطاق وكث

 وغيرهما من صور اشتراك القطاع الخاص، ،محدود للشراكة بين القطاعين العام والخاص
نظرا لصغر حجم السوق وقلة فرص إدرار عوائد، إال أنه جرى إحراز تقدم كبير في بعض 

مثال، يفي المطار الدولي لناورو حاليا بمعايير منظمة الطيران هذه الدول، فعلى سبيل ال
المدني الدولي بشأن القدرة على مكافحة الحرائق، وزاد المطار بشكل كبير من الخدمات 

 وثمة عدد من جهود تلك الدول في قطاع النقل البري تستحق .لالتصاالت الصوتية والبيانات
لجديدة، يوجد صندوق مخصص للطرق وفق الممارسة هي أيضا االهتمام، ففي بوابوا غينيا ا

التي أرستها بعض االقتصاديات الصاعدة، وفي سانت لوسيا، ترتب على فرض ضرائب 
  .على السيارات والبنزين نجاح في تحقيق استخدام معتدل للطاقة

وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة على الصعيد العالمي، اإلقليمي، والوطني، ال يزال    
توفير خدمات للنقل كفؤة يمثل تحديا يواجه هذه الدول، ويعد التوجه اإلقليمي وإضفاء الطابع 

وقد يثبت أن األمر األكثر فائدة هو . اإلقليمي على النقل أدوات هامة للتصدي الفعال لهذه التحديات
 األساسية  ويتضمن أيضا البنية،وجود منظور لوجيستي مستندا إلى تصور تترابط فيه وسائط النقل

ذات الصلة لالتصاالت والطاقة، وفي هذا الصدد يمكن تعلم دروسا هامة من رؤية وزراء النقل 
اآلسيويين التي أعربوا عنها في المؤتمر الوزاري للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط 

تقاسم الموارد ، حيث ثبت أن 2006جمهورية كوريا عام  النقل، الذي عقد في بوسان، الهادي بشأن
 هو بشكل خاص نوع من التعاون ، واإلدارة، واللوائح، والحلول المؤسسية،بشأن التكنولوجيا
  .منخفض التكلفة

  
 2012-2008إستراتيجية وسياسات مجموعة البنك الدولي للنقل للفترة : المطلب الثالث
  :للبلدان النامية

  : 1عمال أجندة إستراتيجية النقلهنا يتم وصف قائمة مرجعية تضم سياسات لتعميق جدول أ
  ؛ترشيد أدوار القطاعين العام والخاص في تقديم النقل -
  ؛تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة -
  ؛المحافظة على قيمة األصول العامة -
  ؛تحديد أسعار النقل -
  ؛تشجيع مشاركة القطاع الخاص -
  ؛تشجيع المنافسة وتعزيز التنظيم -
  ؛جعل النقل أكثر شموال -
  ؛المة النقلتحسين س -
  ؛اإليدز/مكافحة انتقال فيروس نقص المناعة البشرية  -
  ؛الحد من انبعاثات النقل -

 
1‐ web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXIT.  date 12‐06‐2010 . 



  
 

134  
 

                                                           

  .مكافحة الفساد -
ورغم أن البلدان سوف تحلل هذه المسائل بشكل مختلف، ويحلها صانعو القرار، وهذه 

ستدامة نظم إال أنها ستكون حاسمة ال السياسات واجبة النفاذ والتنفيذ من خالل األنظمة والمؤسسات،
 دعم قطاع النقل من أجل وضع مبادئ ،النقل في البالد، كما يمكن أن تساعد مجموعة البنك الدولي

 والبيئية موضع التطبيق العملي، وبناء األنظمة ، واالجتماعية، والمالية،االستدامة االقتصادية
  .األنظف واألكثر أمنا وبأسعار معقولة أكثر

يم وراء العديد من السياسات التي تنفذ بها إستراتيجية النقـل،           أهداف تعزيز المنافسة والتنظ   
فالمنافسة تخلق الحوافز للمديرين لتلبية احتياجات السوق بأقل تكلفة ممكنة، وتشجع على االبتكـار              
للحصول على ميزة السوق، والتنظيم يحمي المصالح العامة، ويعين معلمات لكفاءة الطاقة ومركبـة              

شكل استجابة األسواق التنافسية، لضمان نقال آمنا ونظيفا، سـواء كـان تحـت              السالمة مثال التي ت   
الملكية العامة أو الخاصة، هذه السياسات يمكن أن تساعد على تحسين الوصول إلى خدمات النقـل                

كالمرأة الريفية، المعوقين، المسنين الفقراء الذين يعتمدون علـى         (للفئات التي هي بأشد الحاجة إليها       
 من خالل رفـع معـايير       ،، ويمكن أن تساعد أيضا جميع مستخدمي وسائل النقل        )ير اآللي النقل غ 

التي تتطلب المزيد من الكفاءة في استخدام الوقود، والمزيد          السالمة للحد من ضحايا حوادث السير،     
 لتحسين نوعية الهواء وحماية المناخ العـالمي، ومكافحـة          ،من القيود على االنبعاثات من المركبات     

 والتي يمكن   ،)مثل المدفوعات غير الرسمية للمفتشين، شرطة المرور، أو موظفي الجمارك         (الفساد  
والمركبات غير المأمونة، العوادم الضارة، و الحمولة الزائدة علـى           أن تساعد على القيادة الخطرة،    

   .1المركبات
ص، من الراجح أن تؤدي         لضمان النقل بأسعار معقولة، والمنافسة بين موردي القطاع الخا

إلى أكبر قدر من الكفاءة مع الحكومات المتعاقدة لخدمات محددة، ففي السابق كانت الشركات 
العارضة ملكا للدولة التي تسيطر على البنية التحتية، وهذا قد ال يخدم دائما الفقراء أو أي شخص 

كاليف والحاجة للخدمات، حيث أدت آخر بشكل جيد للغاية، فاحتكار التوريد غالبا ما يعني زيادة الت
 والتدهور التدريجي بسبب عدم ، التحكم لزيادة الخسائر لموفر النقل العامرفي بعض األحيان أسعا

القدرة على إعادة االستثمار، حيث ترى مجموعة البنك الدولي أن الحكومات قد تستفيد من تقييم 
وي على شراكات بين القطاعين العام مثل تلك التي تنط(نماذج جديدة من التسليم والتسعير 

، )والخاص، واإلنتاج القائم على  التعاقد، والضرائب على استهالك الوقود وازدحام حركة المرور
والتي يمكن أن توفر أفضل الخدمات وبأسعار معقولة أكثر في وحدة الدعم، المفتاح هنا هو 

  .خاص في تقديم الخدمات العامةاالستيالء على المنافسة من خالل وسائل كفاءات القطاع ال
 على المناطق والبلدان النامية،  2012-2008وقد تم تركيز تنفيذ إستراتيجية البنك الدولي 

وقد شملت هذه   ومشاكل النقل التي تعاني منها،،والتي يجب أن تستجيب لمطالب سكانها
اطق، وتظهر باستمرار اإلستراتيجية ستة مناطق تختلف في نواح كثيرة، سواء داخل أو عبر المن

بينها بعض التحديات المشتركة وإن كانت بأشكال مختلفة، كالحاجة إلى تحسين إدارة البنية التحتية 
للطرق، أهمية تحسين وسائل النقل والخدمات اللوجيستية لتعزيز القدرة التنافسية التجارية، والحد 

 وانتشار حاالت الوفاة المبكرة من ازدحام الطرق في المدن وغيرها من مشاكل النقل الحضري،
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وإصابات الطرق، وحاجة المجتمعات الريفية المعزولة للربط بنظم النقل، واآلثار المترتبة على 
  .1انتشار عمليات النقل كتغير المناخ

من أجل معالجة األولويات اإلقليمية التالية، يقر البنك بالحاجة إلى دعم من شراكات إقليمية 
 .ت اإلغاثة والحكومات ومنظمات القطاع الخاص وممثلي المجتمع المحلي مع منظما،وعالمية

  :2األولويات اإلقليمية الستة هي كالتالي

 الذين يفتقرون إلى ، ينصب التركيز الرئيسي على ثلثي سكان الريف:صحراء جنوب إفريقيا •
ين الوصول لطرق موثوق بها في جميع األحوال الجوية، وأكبر عدد من سكان الحضر الذ

يعيشون في أحياء فقيرة ظروفها البيئية متدهورة، يتم توفير النقل والخدمات اللوجيستية لكلتا 
  ؛المجموعتين

تتمثل األولوية في تعزيز قدرة ونوعية البنية األساسية للنقل : شرق آسيا والمحيط الهادي •
لسكان في  وتقاسم منافعها على أوسع نطاق في المنطقة، وا،والخدمات للحفاظ على النمو

   ؛ وتأثيرات تغير المناخ، ومعالجة انبعاثات الكربون،المناطق النائية
حيث  شكل تزايد جوانب الطلب على النقل،ت قوى السوق اآلن :أوربا الشرقية وآسيا الوسطى •

يتم التركيز و  خالل عملية االنتقال في جميع البلدان في المنطقة تقريبا،،توقف االستثمار فيه
ه القصور في البنية التحتية من أجل تحديثها، وإصالح المؤسسات كأهداف فيها على أوج

  ؛رئيسية
 للتخفيف من االنخفاض الكبير في االستثمار العام :أمريكا الالتينية ومنطقة بحر الكاريبي •

، والذي أدى إلى وسائل نقل وخدمات لوجستية بتكاليف مفرطة 1980والخاص منذ سنة 
 ، واالستثمار، واإلنتاجية، والجودة، واألولوية هي زيادة المواردتفرض أعباءا على التجارة،

  ؛والوساطة التجارية في جدول أعمال تغير المناخ
 تتمثل األولوية اإلستراتيجية في تحسين البنية التحتية، وبنـاء  :الشرق األوسط وشمال إفريقيا    •

لنقـل          القدرات في مجال النقل لجذب مـشاركة القطـاع الخـاص، خاصـة فـي مجـال ا                 
 للتقليل من معدالت البطالة العالية في       ،الحضري، وتوفير الحصول على أفضل فرص للعمل      

  ؛المنطقة
  قد نجح مناخ االستثمار في النقل باعتباره قيدا على التجارة اإلقليمية والدولية،:جنوب آسيا •

، والفترة السابقة  جميع الطرقاستخدام كثير من األسر الريفية ال يستطيعون ،عالوة على ذلك
لم تشارك في نمو المنطقة التجارية، حيث أعيقت العديد من المدن الكبرى بسبب موثوقية نظم 
النقل في المناطق الحضرية، هنا التحديات واألولويات عالية وهي جزء من تحديات تغير 

  .المناخ والحد من االنبعاثات
  

ذكورة، مالمستدام للدول النامية ال لبعض استراتيجيات وسياسات النقل نامن خالل تطرق
 أن هذه السياسات واالستراتيجيات ناجحة، بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها هذه ناوجد

الدول، وهذا يدفع هذه الدول للعمل على تطبيق المزيد من الخطط طويلة وقصيرة المدى، من اجل 
كل الميادين، وبدونه لن تصل اي دولة النهوض بقطاع النقل وتطويره، ألنه يمثل عصب التنمية في 

  . مهما كانت ظروفها وإمكانياتها، لتحقيق التقدم واالزدهار

  

 
1 ‐ web.worldbank.org. op. Cit. date 12‐06‐2010. 
2 ‐qo.worldbank.org/YDJY8UPJ50. date 12‐06‐2010 .  
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  . في السعودية النقلاستراتيجيات وسياسات تطويرقطاع: المبحث الرابع

يعد النقل بوسائله عملية مكملة لإلنتاج، ويلعب دورا أساسيا في نجاح خطط التنمية في 
عربية السعودية، وذلك بنقل المستلزمات الصناعية واالنشائية، والزراعية، والبترولية، المملكة ال

وغيرها، كما يعنى بنقل السلع والمنتجات من ....والمعدات التي يتطلبها إنشاء المصانع والسدود
أماكن إنتاجها إلى مناطق استهالكها، ولوسائل النقل دورا مؤثرا في توزيع السكان على مستوى 

 من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ويوظف %10لمملكة، حيث يسهم قطاع النقل بحوالي ا
 االقتصاد، وهو يمتاز باعتماده على القطاع الخاص لتقديم ي من مجموع القوى العاملة ف%5حوالي

  .1خدمات النقل المختلفة
جتماعية حيث يؤدي هذا القطاع دورا حيويا في دعم النمو االقتصادي والتنمية اال

قد بلغت متطلبات الحفاظ على البيئة المرتبطة بالقطاع مستويات خطرة والمتسارعين في المملكة، 
 واستهالك الموارد الناتجين عن ةينبغي بحثها ومعالجتها، ولم يعد باإلمكان تجاهل عواقب البيئ

، يجب أال يغفل ضرورة قطاع النقل، وبالتالي فإن السعي لتعزيز كفاءة وفعالية وإنتاجية قطاع النقل
  .2التقليل من التأثيرات السلبية على البيئة

 
  -06 -29بتاريخ  . www. Mot. Gov.sa/R transkingtom‐ sea.aspة المملكة العربية السعودية، النقل في المملك- وزارة النقل-1

2010.   
  -06 -29جريدة الرياض، بتاريخ : مشروع وطني استراتيجي للحد من التأثيرات السلبية لوسائط النقل على البيئة، أحمد الشمالي  -2

2010.  www.alriyadh.com/2008/04/29/article338458.htm.  
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سيتم التطرق في المطالب التالية الى الهيئات المسيرة للقطاع، بعض استراتيجيات تطوير 
  .   القطاع، بما فيها التحدث عن االستراتيجية الوطنية للنقل، ثم برامج ومشاريع وقوانين تنمية القطاع

  
  .الهيئات المنسقة لنشاط قطاع النقل في المملكة:  األولالمطلب

  :وتشمل عدة هيئات منها 
  . 1الوزارة  -1الفــرع

 تابعة لوزارة المالية )هـ1355(م 1935أنشأت مصلحة لألشغال العامة والمعادن في عام
 م1953واالقتصاد الوطني، وكانت تعنى بشؤون األشغال العامة بما في ذلك الطرق، وفي عام 

 جمعت الدوائر والمصالح الحكومية ذات األعمال المتجانسة في وزارات قائمة بذاتها، )ـه1372(
وأصبحت في المملكة وزارة للمواصالت تشرف على كل ماله عالقة بالمواصالت، أعيد تشكيل 

 بحيث أصبحت شؤون البرق والبريد والهاتف من اختصاص وزارة ،)هـ1395(م 1975الوزارة عام 
أت مؤسسة عامة للموانئ، وأخرى للسكك الحديدية، وأصبحت مسؤولة عن تخطيط جديدة، كما أنش

  . تسمى وزارة النقل)م2003(هـ 1424وتصميم وإنشاء وصيانة الطرق والجسور، ثم أصبحت عام 
، بدأ قطاع المواصالت يحظى بنصيبه من العناية واالهتمام، )هـ1372(م 1953في عام 

كلم فقط، وهو رقم ضئيل مقارنة بمساحة المملكة، وكانت  239حيث كانت الطرق ال تزيد عن 
أولى مهام الوزارة هي إنشاء شبكة من الطرق الرئيسية المعبدة لربط المناطق الرئيسية بالمملكة 

 وهو بداية خطط التنمية األولى بالمملكة، بلغ مجموع )هـ1390(م 1970بعضها ببعض، بحلول عام 
كلم من الطرق  3500 كلم، باإلضافة إلى حوالي 8500أكثر من أطوال الطرق المسفلتة بأنواعها 

 ألف كلم وحوالي 56، واآلن يبلغ مجموع أطوال الطرق ما يزيد عن )الترابية ( ةالزراعية الممهد
  . ألف ممهدة130

 نظام النقل العام الذي يهدف إلى تنظيم كل ما )هـ1397(م 1977وفي مجال النقل صدر عام 
 البحري والبري، وأنشأت في الوزارة لهذا الغرض وكالة متخصصة للنقل يتعلق بشؤون النقل

إصدار التراخيص لمختلف أنشطة النقل البري كاألجرة : حددت لها العديد من األهداف والمهام منها
العامة وتأجير السيارات، ونقل وترحيل الركاب بالحافالت والسيارات، ونقل وترحيل البضائع، وقد 

  . ألف ترخيص82يص الصادرة في هذا الشأن ما يزيد عن بلغ عدد التراخ
أما في مجال النقل البحري وضعت الوزارة الخطط والبرامج التي تكفل تطور هذا القطاع، 
وتصدر الوزارة التراخيص الالزمة ألنشطة هذا القطاع، منها مكاتب ووكاالت بيع التذاكر البحرية 

  . ترخيصا28 عدد التراخيص في هذا المجال حوالي وقوارب الصيد، والنزهة، والسفن، حيث بلغ
        تتولى وزارة النقل القيام بأعمال التنظيم واإلشراف على قطاع النقل بالمملكة فيما عدا النقل 
الجوي، وكذلك التنسيق بين وسائله المختلفة بما يخدم االقتصاد الوطني وخطة التنمية، وذلك حسب 

  :2 النقل العام بـ من نظام20ما حددته المادة 
 أساس أنه وحدة واحدة يكمل كل نشاط من أنواع ىتخطيط قطاع النقل بالمملكة، عل -

 كالطرق ،النشاطات األخرى، والتنسيق بين خطة كل نشاط وخطط النشاطات المتصلة به
والسكك الحديدية والموانئ، وكذلك التنسيق بينه وبين خطة نشاط النقل الجوي، مع ربط 

  ؛نقل بالخطة العامة للتنميةخطة قطاع ال
 

   .2010-06 -29 بتاريخ .www.mot.gov.sa/h mins‐ history.asp  تاريخ الوزارة- المملكة ع س- وزارة النقل-3
  .2010 - 06 -29  بتاريخ www.mot.gov.sa/R‐ transkingdom‐trans.asp. وزارة النقل- 1
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 وفق ما وصل إليه التقدم العلمي والتكنولوجي في ،إعداد البحوث الفنية واالقتصادية للقطاع -
  ؛صناعة النقل ووسائله

إعداد ومراجعة االتفاقيات الدولية للنقل واإلشراف على تنفيذها، بما يكفل حماية المنشآت  -
  ؛غيرهاالوطنية من شبكة طرق وموانئ، وسكة حديد و

إعداد اإلحصائيات الالزمة لوسائل النقل المختلفة داخل المملكة شاحنات، حافالت، سكك  -
حديد، سيارات األجرة الصغيرة، السيارات الخاصة، وكذلك اإلحصائيات المتعلقة بالبضائع 
والركاب داخل وخارج المملكة، سواء تم نقلها بالسفن، أو الشاحنات البرية، أو عن طريق 

  ؛الجو
  ؛حديد األجور المختلفة للنقل بجميع وسائله فيما عدا النقل الجويت -
 واتخاذ اإلجراءات ؛اإلشراف على الشركات الملتزمة أو المرخص لها بأعمال النقل -

  ؛المناسبة حيال أي تقصير يقع منها
  ؛إعداد اللوائح واألنظمة لمختلف أنشطة النقل، وإصدار التراخيص الالزمة لهذه األنشطة -
  ؛بضائع التجارية بين الموانئ والمطارات ومراكزها داخل المدننقل ال -
  ؛نقل الركاب بين مدن المملكة -
  ؛نقل الركاب إلى خارج المملكة -
  .نقل الركاب داخل المدن بسيارات األجرة والعامة -
  :تشمل : الجهات المرتبطة بوزارة النقل-2الفرع
لى مهامها تنمية وتطوير،  وكان من أوم1976تأسست عام : 1المؤسسة العامة للموانئ -1

وتضطلع  . طبقا لألساليب واألنظمة الدولية الفعالة،وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها
يبلغ مجموع  و، موانئ رئيسية على ساحلي المملكة8المؤسسة باإلشراف على إدارة وتشغيل 

ي  رصيفا ف46 موانئ تجارية، و6 رصيفا في 137 رصيفا، منها 183أرصفة هذه الموانئ 
مينائين صناعيين، وتشكل هذه األرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق 

  .األوسط، ويرأس وزير النقل مجلس إدارة المؤسسة
، )م1947(هـ 1366 نشأت فكرة السكك الحديدية عام :2المؤسسة العامة للسكك الحديدية -2

اء الدمام بالعاصمة الرياض، عندما أمر جاللة الملك عبد العزيز بإنشاء خط حديدي يربط مين
، وفي عام م1951 أكتوبر 20لغرض نقل السلع والبضائع، وتم افتتاح الخط رسميا بتاريخ 

 ساعات 7 ساعات بدال من 4 اختصر مسافة وزمن السفر بـ ، تم إنشاء خط آخر جديدم1985
 لبطو

                                                           

  . كلم450
ارتها وزير النقل بتشغيل وتقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية التي يرأس مجلس إد    

 عربة 2277وصيانة هذه الخطوط، كما تقوم بتشغيل عدد من القاطرات الحديثة، وتمتلك المؤسسة 
لنقل الركاب والبضائع، كما قامت المؤسسة بإنشاء محطات حديثة في كل من الرياض والدمام 

لصيانة القاطرات، والهفوف، إضافة إلى تحديث عربات الركاب، وعربات الشحن، وإنشاء مركز 
  :إضافة إلى إنشاء الميناء الجاف بمدينة الرياض، كذا دراسات لتوسيع الشبكة تضمنت

 الذي يمتد من ميناء جدة اإلسالمي على البحر األحمر وحتى ميناء الملك :الغرب/ خط الشرق •
 ويبلغ عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك فهد بالجبيل بالمنطقة الشرقية على الخليج العربي

 كلم، ويشمل الخط القائم حاليا جزءا من هذا الخط، وستكون المنقوالت 950طول الخط 
 إضافة إلى شبه من الحاويات التي ،الرئيسية لهذا الخط هي الحاويات القادمة لألسواق المحلية

  ؛تصل إلى بعض دول الخليج العربي

 
   .2010- 06-29 بتاريخ  www.mot.gov.sa/R‐ mo2asasa,aspامة للموانئ جهات ذات عالقة المؤسسة الع- وزارة النقل-1

  . نفس التاريخ www.mot.gov.sA/R‐ sekat 7 aded.,asp المؤسسة العامة للسكك الحديدية -زارة النقلو 2‐
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الميد شمال المملكة بطول  يربط هذا الخط الرياض بمنطقة حزم الج:الجنوب/ خط الشمال •
 كلم، وكذلك 115كلم، كما سيتم بمشيئة اهللا تعالى ربط الجبيل بالدمام بخط يبلغ طوله 1408

 كلم، 570 مع وصلة لربط ينبع بطول يبلغ ؛ربط جدة بمكة المكرمة والمدينة المنورة
  .ةوسيساهم هذا الخط في خدمة ونقل ضيوف الرحمان في مواسم الحج والعمرة والزيار

، تشرف على أعمال )هـ1399(م1979 تأسست عام :1الشركة السعودية للنقل الجماعي -3
الشركة وزارة النقل، ويرأس مجلس إدارتها وكيل الوزارة للطرق، وهي شركة مساهمة 

 وفقا لعقد االلتزام المبرم ، سنة هجرية15سعودية منحت التزام نقل الركاب بالحافالت لمدة 
-01 عاما اعتبارا من 15قل، وتمت الموافقة على تجديد العقد لمدة بين الشركة ووزارة الن

 حافلة مختلفة 3000، بلغ عدد الحافالت بالشركة حتى اآلن أكثر من )م1994(هـ07-1414
  . وفقا لما أنتجته الشركات العالمية،السعات واألحجام

هجرة في  مدينة وقرية و395تربط شبكة خطوط خدمات النقل بين المدن بأكثر من    
 مدن رئيسية بالمملكة 10) داخل المدن( مختلف أنحاء المملكة، وتغطي خدمات الشركة المحلية

 - األحساء- القصيم-أبها- الدمام- الطائف- جدة- الرياض- المدينة المنورة-مكة المكرمة(يه
الحج كما تقدم خدمات النقل الدولي، خدمات العقود والتأجير، خدمات النقل في مواسم  ).تبوك

  .والعمرة
هي : في مجال النقل الدولي تصل رحالت الشركة إلى دول خليجية وعربية مجاورة       

 تركيا، حيث بلغ عدد - اليمن- سوريا- األردن- مصر- الكويت- قطر-اإلمارات العربية المتحدة
 الشركة  رحلة ما بين المدن ورحالت دولية، ويبلغ عدد وكالء579رحالت الشركة المجدولة يوميا 

  . وكيال150المحليين والدوليين 
وتسعى الشركة مستقبال إلى مواكبة النهضة والتطور الذي تشهده المملكة في مجال النقل 
البري، حيث تواصل دعم وتحديث أسطولها بأحدث ما أنتج عالميا، إضافة إلى الدخول في مجال 

ع في مجال الخدمة المميزة، كما عملت العمرة المتكاملة والنقل السياحي، والنقل المدرسي، والتوس
ينطلق لالوزارة مع أمانات المدن وشركات القطاع الخاص على تجهيز واستثمار مراكز النقل العام 

منها المسافرون، كما تشكل محطة وصول للرحالت القادمة، وقد أنشئ أولى هذه المراكز في مدينة 
  .الرياض وجهز بأفضل التجهيزات

  : 2عةتابهيئات ومنظمات  -4
  :هيئات ومنظمات محلية  -أ 

  ؛الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس -
  ؛الجمعية السعودية للمهندسين المدنيين -
  ؛جمعية هندسة الطرق الخليجية -
  ؛الهيئة السعودية للمهندسين -
  ؛الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة -
  .الجمعية السعودية لعلوم العمران -

  : هيئات ومنظمات دولية -ب 
  ؛اث النقلمجلس أبح -
  ؛اتحاد الطرق الدولي -

 
  .خ نفس التاري www.mot.gov.sA/R‐ public transport.,asp الشركة السعودية للنقل الجماعي - وزارة النقل-1
  

.نفس التاريخ  . www.mot.gov.sa/R‐web‐org.asp .    2‐ روابط ذات عالقة- وزارة النقل
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  ؛قالجمعية الدولية للطر -
  ؛إدارة الطرق الفيدرالية األمريكية -
  ؛الجمعية الدولية للرصف اإلسفلتي -
  ؛معهد اإلسفلت -
  ؛الجمعية األسترالية للرصف اإلسفلتي -
  .المجلة الدولية للطرق -
  .هيئات التصنيف الدولية العاملة بالمملكة  -ج 

  .هيئة التصنيف األمريكية -
  :  الخطوط الجوية العربية السعودية-3لفرع ا

قامت الخطوط العربية السعودية عبر مسيرتها التي تجاوزت الستين عاما، بدور كبير         
وحيوي في خدمة التنمية، والتطور في أرجاء الوطن، ليس فقط من خالل تقديم خدمات النقل 

وإنما من خالل المساهمة الفعالة في الجوي، وربط مناطق المملكة بوسيلة سريعة واقتصادية، 
الفعاليات والمناسبات كافة، والقيام بدور ثقافي واجتماعي رائد، حتى أصبحت بحق أحد المعالم 
الحضرية الكبرى للمملكة، واستطاعت منذ انطالقتها مواكبة مسيرة المملكة اآلفلة باإلنجازات 

رسالتها التي خطها مؤسس هذا الكيان والتقدم في مختلف نواحي الحياة، وظلت تؤدي واجبها و
  حين وضع لبنتها األولى، ووجه بأن تكون وسيلة لربط – طيب اهللا ثراه-الكبير الملك عبد العزيز 

  .أجزاء المملكة المترامية األطراف
 وال - وبلغت ذروتها-وازدهرت اإلنجازات في عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه اهللا

 وقد ، اآلخر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيزتزال تحقق اإلنجاز تلو
وقف خلف هذا االنجاز العظيم والتطور صاحب السمو الملكي األمير سلطان ابن عبد العزيز، نائب 
رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران، والمفتش العام، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية 

دية، الذي ظل ولم يزل يدفع بهذا المرفق الحيوي إلى أعلى مستويات التقدم العربية السعو
وقد حققت هذه المؤسسة الرائدة قفزات واسعة من التطور في جميع قطاعاتها ومرافقها، . واالزدهار

إمكانياتها التشغيلية، كما توفرت لديها طاقات بشرية عالية التأهيل، تمكنت بفكرها وطموحها من 
  .1نة الخطوط العربية السعودية بين كبريات شركات الطيران العالميةتعزيز مكا

أحرزت الخطوط السعودية نجاحا قياسيا، على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجه 
صناعة النقل الجوي في جميع أنحاء العالم، من خالل تطبيق خطة إستراتيجية علمية متوازنة، تقوم 

رات في الصناعة بشكل دوري والتركيز في األسواق ذات متابعة المتغي: على عناصر أهمها
الربحية والكثافة العالية، وتطبيق المفهوم التجاري، بكل ما يعنيه من تحسين الخدمات، ومرونة في 
األسعار، واستثمار كل الفرص المتاحة، إلى جانب تعزيز العالقات مع منظمات الحج والعمرة في 

 نقل الحجاج والمعتمرين، باإلضافة إلى تقديم أسعار مرنة ومنافسة، البلدان اإلسالمية، لتنمية حركة
هـ 1426وتحققت نتائج باهرة، كان من أهمها تدشين سمو ولي العهد في الثاني من ذي الحجة 

في مطار الملك عبد العزيز " 170امبرير" ، أولى طالئع طائرات الخطوط السعودية الجديدة)م2005(
 من الوثوب بقفزات واسعة على طريق االرتقاء بخدماتها، وتوسيع شبكة الدولي بجدة، حيث تمكنها

رحالتها، وقد تزامن وصول هذه الطالئع مع الذكرى الستين لالنطالقة األولى للخطوط السعودية 

 
  .2009-07-22موقع سلطان بن عبد العزيز نشر بتاريخ . المقاالت –الخطوط العربية  السعودية1‐ 

 www.sultan‐ alensan.com/màin/articles.php ?action = show & id=8. 2010-07-01بتاريخ.   
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، لتسجل عبر مسيرتها الحافلة إنجازات كبرى، خاصة خالل األلفية الثالثة، م1945التي كانت عام 
 والداخلية، الذي ةألرقام القياسية في معدل نقل المسافرين على رحالتها الدوليوالتي شهدت توالي ا

شهد زيادة فاقت أربعة ماليين مسافر، بعد أن ظل المعدل على مدى خمسة وخمسين عاما عند 
، كما تضاعفت حركة نقل م2004 مليون مسافر عام 16 مليون مسافر، لتنطلق إلى 12مستوى 

عام للخطوط السعودية، أن كل المعدالت المتنامية أسهمت في مضاعفة الحجاج، وبين المدير ال
 253، وارتفعت إلى 2001 مليون ريال عام 117 وبدأ تحقيق الربحية التشغيلية بمعدل ،اإليرادات

ويتضح من النتائج والمعدالت قدرة . 2004 مليون ريال عام 500، ثم إلى هـ1423مليون ريال عام 
 مرة في تاريخها على توفير التمويل الذاتي، لشراء طائراتها الجديدة، من الخطوط السعودية ألول

  .1أجل خدمة حركة النقل الداخلي، وربط مناطق المملكة بالمدن الرئيسية
  :2وقد احتلت المؤسسة مكانة عالية دوليا حيث

 تقديرا لرئاسة اللجنة التنفيذية لالتحاد العربي للنقل الجوي،" السعودية" تم إعادة انتخاب  -
" السعودية"لمكانتها في تعزيز التعاون بين شركات الطيران العربية، وتم إعادة انتخاب 

  ؛عضوا في مجلس محافظي األياتا، خالل اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة
تقوم بدور فعال في المحافل والهيئات الدولية، وتتمتع بعضوية الكثير من اللجان المهمة في  -

، وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية، مثل عضوية لجنة صناعة النقل منظمة األياتا
 أعضاء فقط بين شركات 10الجوي بمنظمة األياتا، ولجنة التسويات بالمنظمة التي تتكون من 

الطيران العالمية، كما تعد العضو التنفيذي في مجلس إدارة منظمة الطيران العالمية لعالقات 
  ؛قدمه من خدمات مميزة في هذا المجالالعمالء، تقديرا لما ت

كما أن المؤسسة عضوا في لجنة األياتا للشؤون المالية، وللعمليات وللشحن، والمجلس  -
 تقديرا للخدمات المميزة لقطاع التموين، كما أنها ،اإلداري لالتحاد العالمي لتموين الطائرات

حاد العالمي للطيران تتمتع بعضوية فريق العمل الخاص بحقوق الركاب، وعضوية االت
المدني، وعضوية منظمة الشحن الجوي العالمية، وعضوية اللجان المختلفة باالتحاد العربي 

وقد حققت مركزا متقدما بين شركات الطيران العالمية األعضاء في منظمة  .للنقل الجوي
لمنقول األياتا، وتقوم المنظمة بترتيب شركات الطيران طبقا ألعداد الركاب وحجم الشحن ا

مكانتها المتميزة ضمن المراكز األولى حيث احتلت " السعودية"وغير ذلك، وقد عززت 
  ؛ شركة طيران عالمية)273(المرتبة السادسة والعشرون من بين 

يعتبر تموين المؤسسة أحد الصروح اإلنتاجية الكبرى، كما أنه يحظى بالتطوير المستمر في  -
خل، واالرتقاء بمستوى الخدمات واالستعداد لمرحلة إطار جهود المؤسسة لتنويع مصادر الد

  ؛التخصيص
 22 ،   300 -747 طائرات   9،  400 -747 طائرات بوينج    4: الحالي" السعودية"يشمل أسطول    -

 -90 طائرة ماكدونيل دوجـالس إم دي        29،  320 طائرة إيرباص    35،  200-777طائرة بوينج 
  ؛ طائرة114، المجموع170 طائرة إمبراير15، 30

 طـائرات   8،  321 طائرة إيربـاص   B  ،15 777 -300 طائرة   12: ل األسطول المستقبلي  يشم -
  .طائرة 35 ، المجموع الكلي330-300إيرباص

  .3وكالة الوزارة للنقل -4الفـرع
، معلنا ميالد وكالة الوزارة هـ1396 -8 - 28 بتاريخ 149صدر األمر السامي الكريم رقم
ل تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية، ومسؤولية استيفاء بشؤون النقل البحري، فيما يتعلق بأعما

 
.                                                                                                                                               المرجعنفس   -1
  . نفس المرجع 2‐
  . نفس التاريخ    www.mot.gov.sa/R transkingdom sea.,asp .وزارة النقل -1
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وسائط النقل البحري السعودية لشروط السالمة واألمان، وإصدار شهادات السالمة والصالحية 
  :حيث تشرف على ،للمالحة لسفن البحار وغيرها

  : يبين أعداد السفن والطاقة ) 08  (الجدول 
  ) طن(الطاقة   ) ه 1425 - 1424( عدد السفن حتى عام   المدينة

  340192  321  جدة

  1275336  280  الدمام

  336  8  جازان

  421  4  تبوك

  1616285  613  اإلجمالي

  www.mot.gov.sa/R TransKingdom Sea.asp . 2010-06-29وزارة النقل بتاريخ  : المصدر

  

  

  

  :يبين أعداد السفن والوحدات البحرية المسجلة  ) 09  (الجدول 

أعداد قوارب ويخوت الصيد والنزهة المسجلة   ) ه 1425 - 1424( عدد السفن حتى عام   المدينة
  هـ1423/1424عاموالمقيدة حتى 

  11644  280  الشرقية

مكة 
  المكرمة

321  8744  

المدينة 
  المنورة

-  1155  

  972  4  تبوك

  2107  8  جازان

  . www.mot.gov.sa/R TransKingdom Sea.asp . 2010-06-29وزارة النقل بتاريخ  : لمصدرا

 )4( المتضمن في الفقرة هـ1396-08-28 بتاريخ 1390كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
  :1يتولى القيام بمهام النقل تكون له االختصاصات التاليةمن إنشاء جهاز تابع لوزارة المواصالت 

                                                            
  .نفس التاريخ  . www.mot.gov.sa/R transkingdom trans.,asp.  وزارة النقل-1

http://www.mot.gov.sa/R TransKingdom Sea.asp
http://www.mot.gov.sa/R TransKingdom Sea.asp
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 ،سلطة الترخيص للشركات الجديدة التي ترغب الدخول في عمليات النقل البري بكافة فروعه -
  ؛وطبقا لنظام الشركات

  ؛تحديد مواصفات الحافالت ووسائل النقل -
  ؛ الطرق للشركات وجداول الحركةطتحديد خطو -
  ؛الطرقتحديد األجور على مختلف  -
  ؛ وفق األنظمة القائمة في الدولة،تحديد مؤهالت سائقي الحافالت، ووسائط النقل األخرى -
 بما يتالءم مع الظروف ،متابعة أي تطور في مجال النقل ومحاولة تطبيقه في المملكة -

  ؛المختلفة
  .مسؤولية اإلشراف والمراقبة على تنفيذ جميع التعليمات الخاصة بالنقل -

 وقد ه،1396 على ذلك تم إنشاء وكالة الوزارة لشؤون النقل التي باشرت عملها عام          وبناءا
 والمتمثلة في تنفيذ المهام ، من نظام النقل العام، اإلطار العام لمهام وكالة النقل)20(حددت المادة

  .المنوطة بها وزارة النقل والتي سبق ذكرها
  : في عدة منظمات وهيئات مثلكما تمثل الوزارة المملكة في مجال النقل البري

  ؛، ويمثل الوزارة فيها معالي الوزير)جامعة الدول العربية( مجلس وزراء النقل العرب -     
  ؛ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، ويمثل الوزارة فيها معالي الوزير-     
  ؛الوزارة فيها معالي الوزير مجلس وزراء النقل والمواصالت لدول الخليج العربية، ويمثل -     
، ويمثل الوزارة )اإلسكوا( لجنة النقل في المنظمة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا -     

  .فيها معالي الوزير

  .إستراتيجية تطوير قطاع النقل في المملكة: المطلب الثاني
  جزء القادم  هناك مشروع إستراتيجية على مستوى الوزارة، سيتم التطرق إليها في ال

   . برنامج اإلستراتيجية الوطنية للنقل للمملكة-1الفرع
  :ويتضمن مايلي           

  :ضرورة إستراتيجية وطنية للنقل في المملكة -1
تحدث وزير النقل عن ضرورة إعداد إستراتيجية للنقل تتماشى وأهداف إستراتيجية التنمية        

قطاع النقل في المملكة العربية " صادي في كلمة بعنوان للمدى الطويل، وهذا في منتدى جدة االقت
، حيث أكد أنه بدون )م2005 فيفري 19(ه1426 محرم 10السعودية دوره وطاقته االستيعابية، في 

قطاع نقل كفؤ ال يمكن استغالل المزايا النسبية ألي موقع، وال يمكن استثمار الفرص المتاحة 
 عصب االقتصاد، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة وتصديرا، فهو يمس لإلنتاج استهالكا

مستثمر يقيم المشروعات، مصدر ينقل منتجاته الوطنية لألسواق : التي تتشكل من عدة عناصر
هذه . الخارجية، مستورد يجلب السلع والخدمات للسوق المحلي، ومستهلك يستفيد من تلك الخدمات

على مدى توفر البنية األساسية للطرق ووسائل النقل متعددة العناصر يعتمد نجاحها بصفة أساسية 
الوسائط، وهذا لن يتحقق ما لم تتوفر خطة وطنية للمملكة، تكون متناسقة ومتناغمة مع إستراتيجية 
التنمية التي تشرف عليها وزارة االقتصاد والتخطيط، حيث أن أهم األهداف التي وردت في 

  :1كبيرة مع قطاع النقل وهيإستراتيجية التنمية  لها عالقة 

 
  
 أخبار الـوزارة، كلمـة معـالي وزيـر النقـل إلـى منتـدى جـدة االقتـصادي ، قطـاع النقـل فـي المملكـة دوره وطاقتـه                                -1

   .2010-06-29 بتاريخ . www.mot.gov.sa/new45.asp.htmاالستيعابية
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  ؛م2025 دوالر في عام 15000الوصول إلى متوسط دخل للفرد يبلغ سنويا  -
  ؛عمالة كاملة للسعوديين رجاال ونساء -
  .تعميق مشاركة القطاع الخاص -

األول هـو العمـل     : حيث تتركز مشاركة قطاع النقل في تحقيق هذه األهداف على عاملين          
 المكملة للنمو االقتصادي في قطـاع       ،أو القانونية أو اإلدارية   )  المالية ال(على إزالة العوائق المادية     

 والثاني هو تفعيل قدرة هذا القطاع على تحفيز النمو االقتصادي في القطاعات ذات العالقـة،                ؛النقل
ولمقابلة الطلب المتزايد على الطرق، وتوفير العوامل المواتية لنجاح برامج التنمية، بدأت المملكـة              

 ألف كلم، مـن     53 إلى أكثر من     2005 مراحل التنمية األولى في إنشاء شبكة طرق وصلت عام           منذ
 ألف كلم، وهـذا     66طرق رئيسية وثانوية وفرعية، وسيزيد طولها خالل خمس سنوات أخرى عن            

سيولد ضغوطا على البيئة تتمثل في تلوث الهواء والضوضاء، حوادث الطرق، وهي ضغوط يشعر              
 في عـام    %90 من السكان في الوقت الحاضر، و      %85المدن الذين يشكلون حوالي     بها خاصة سكان    

، وتتضح أهمية هذه النقطة بالنظر إلى حركة الشحن في المملكـة، فحـسب اإلحـصائيات                م2015
 ينقـل   %93.6 ينقـل بالنقـل الـساحلي، و       %5.7 ينقل بالخطوط الحديديـة، و     %0.7المتوفرة هناك   

  . بد أن تتغيربالشاحنات، وهذه المعادلة ال
  :1تصورات أولية للخطة اإلستراتيجية -2

     كأي وسيلة تنظيمية وتطويرية، تعتمد الخطط اإلستراتيجية لقطاع النقل على ثالثة محاور 
  :رئيسية
    ؛الحاجة إلى تحديد األولويات لتطوير خدمات القطاع من حيث اإلنشاء، الصيانة والتطوير -
  ؛ المدى القصير والمدى البعيدىعل -
  الحاجة إلى تنظيم وهيكلة مدى مساهمة الجهات المعنية بقطاع النقل بما في ذلك القطاع   -

  ؛الخاص
الحاجة إلى رفع مستوى التكامل بين عناصر ومكونات القطاع، واالستفادة من التقنيات  -

  ؛الحديثة في تطوير وسائل ومرافق النقل
ض، من حيث التأثير المتبادل لكل محور        وترتبط هذه المحاور ارتباطا وثيقا بعضها مع بع

على المحور اآلخر، فعلى سبيل المثال، يرتبط التكامل بين وسائل النقل بمدى القدرة أوال على 
تحديد أولويات التطوير لعناصر القطاع، وفي نفس الوقت بكيفية إعادة تنظيم الدور الذي تؤديه كل 

  .جهة على حدى في بلورة وتنفيذ خدمات النقل
 د صدر أمر سام بتكليف وزارة النقل بمهمة اإلعداد لتطوير اإلستراتيجية الوطنية للنقلوق

، حيث تم اإلجماع حول الرؤية المستقبلية لإلستراتيجية، من خالل الحوار األولي الذي تم بين 2
 ففي وزارة النقل وكافة الوزارات، والجهات المعنية، وتم تحديد ثالثة مراحل لتطوير اإلستراتيجية،

 سياق التنمية االجتماعية واالقتصادية، تم يحين تحدد الرؤية المستقبلية احتياجات قطاع النقل ف
صياغة أسس اإلستراتيجية من خالل صياغة ستة أهداف إستراتيجية، تحدد اتجاهات تطوير قطاع 

  .النقل بطريقة شاملة متكاملة في كافة المجاالت األساسية

 
 بتاريخ   2-1 أحمد الشمالي ، مشروع وطني استراتيجي للحد من التأثيرات السلبية لوسائط النقل على البيئة، جريدة الرياض، ص ص -2

12-07-2010 .html.338458article/29/04/2008/com.alriyadh.www  
   .02ص. المرجع السابق ذكره - 2
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 لمجال البيئة، الحد من التأثيرات السلبية لوسائط النقل على ويتضمن الهدف االستراتيجي
 من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخفيف وتفادي تلك اآلثار، باإلضافة إلى زيادة الوعي ،البيئة

  .البيئي في المجتمع
  :واألهداف الفرعية تتضمن

  .الحد من التلوث الناجم عن عمليات النقل •
  ؛الحد من تلوث الهواء -
  ؛ من التلوث الضوضائيالحد -
  ؛الحد من التلوث البحري، وتلوث المياه الجوفية -
  .الحد من التلوث الناجم عن المخلفات -
  .تجنب والحد من استهالك الموارد البيئية القيمة •
  ؛تحديد الموارد البيئية القيمة -
  ؛تطوير معايير ومفاهيم للتصنيف -
  ؛إعداد دراسات التقييم البيئي على مستوى المشاريع -
  .حترام متطلبات الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية عند تصميم وتنفيذ البنى التحتية للنقلا -
  .تجنب و الحد من استهالك الموارد الضارة بالبيئة •
  ؛حضر استخدام المواد الضارة بالبيئة -
  ؛استخدام وترويج المنتجات والتقنيات المالئمة لسالمة البيئة في كافة مجاالت النقل -
  . التخلص من المواد الضارة بالبيئةالتحكم في -
  .نشر وتعزيز التوعية البيئية في المجتمع •
  ؛ العاملة في مجال البيئة لدى الجهات الحكومية،تطوير برامج تدريبية وتنمية الخبرات الفنية -
تطوير المناهج التعليمية المدرسية بإدماج قضايا البيئة فيها، واستخدام كافة وسائل اإلعالم  -

 .توعية عن قضايا البيئةلزيادة ال
  : 1مجال برنامج اإلستراتيجية الوطنية للنقل في حماية البيئة -3

اكتسبت السياسات البيئية زخما خاصا في المملكة، بسبب إعداد إستراتيجية التنمية 
المستدامة، وإسناد قيادة مهام إعداد السياسات البيئية إلى الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، 

 التركيز على تحديد القضايا التي تعنى بالصحة العامة والتلوث، من ، بزيادة من الفعاليةويمكن
خالل التوجه الجديد للتركيز على حماية البيئة، ومن خالل التعزيز المؤسساتي للسياسات البيئية، 

 قضايا ، غير أن المسؤوليات البيئية تزداد بفعلاما تشير إليه األهداف الفرعية والقضاي على نحو
  ).االحتباس الحراري(عالمية مثل انبعاثات الغازات الدفيئة 

 طحيث تساهم االنبعاثات الناشئة عن قطاع النقل في زيادة االنبعاثات العالمية، وترتب
بالمخاطر الصحية والتلوث، وقد تمثلت االستجابة الفورية لالستراتيجية الوطنية للنقل، في تبني الحد 

 والتلوث، مما يتعين على الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، إدراج من مستويات االنبعاث
ضوابط وسياسات االنبعاثات في إستراتيجية التنمية المستدامة الصادرة عنها، وينبغي عليها أيضا أن 

 التي يمكن أن تتطلب في المستقبل وضع المزيد من الضوابط الخاصة ،تستجيب لاللتزامات العالمية
  .السيارات واالنبعاثاتبتقنيات 
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وقد حدد التحليل المقارن لالستراتيجية قضايا تتعلق بتنفيذ دراسات تقييم اآلثار البيئية على 
مشروعات البنى التحتية، وتتعلق بتحسين المهام التنظيمية لخدمات النقل، وبالرغم من إتباع مبدأ 

سوف يقع على عاتق الرئاسة " البيئة"سياسة المسؤوليات المشتركة، إال أن التقدم نحو تحقيق هدف 
 قيادة مهام صياغة السياسات والمعايير يالعامة لألرصاد وحماية البيئة، من خالل دورها البارز ف

  . و توفير التوجيه اإلرشادي للجهات المعنية والجهات التنفيذية،البيئية
 وخفض ،ية على البيئة إلى الحد من اآلثار السلب،ويهدف برنامج اإلستراتيجية الوطنية للنقل

 من خالل تحديد صياغة السياسات واللوائح والمعايير ،األخطار الصحية الناشئة عن قطاع النقل
تحت رعاية الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، باإلضافة إلى تحقيق التزام جهات التنفيذ 

  .المعنية، وتوافقها مع القواعد واللوائح الصادرة
في هذا الخصوص في تحديد المستوى المناسب لالنبعاثات الناتجة عن وتتمثل األولوية 

وسائل النقل، والتنفيذ الفعال لدراسات تقييم اآلثار البيئية للمشروعات الكبرى للبنى التحتية في 
 المتعلق بحماية البيئة وإجراءات العمل المصاحبة له على تطوير جالمدن، وينطوي مجال البرنام

دعم القدرات المؤسساتية والمهنية، ويسهم بصورة مباشرة في تحقيق الهدف  و،وفرض المعايير
االستراتيجي المتعلق بالبيئة، كما يسهم بشكل غير مباشر في تحقيق األهداف اإلستراتيجية المتعلقة 

  .بالكفاءة والفعالية، والتنمية االجتماعية واالقتصادية والسالمة
  :1إجراءات عمل البرنامج -4

 وإعداد قواعد ولوائح لالنبعاثات الناتجة ،لعمل صياغة إستراتيجية لحماية البيئةإجراء ا -4-1
  :عن قطاع النقل

 إن إعداد وإصدار ومراجعة وتطوير، وتوضيح معايير حماية البيئة، بما في :النطـاق  -أ 
ذلك المستويات المسموح بها من االنبعاثات الغازية الصادرة عن السيارات، من المهام 

  .لرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئةاألساسية ل
وتقضي اللوائح التنظيمية البيئية في المملكة بضرورة إدراج االعتبارات البيئية وتضمينها 
في عمليات تخطيط المشاريع، وبرامج التطوير، والخطط التنموية لمختلف القطاعات وضمن 

جعة وتعديل اللوائح الحالية خطة التنمية العامة، وفي هذا السياق، تتجلى الحاجة إلى مرا
 مستوى االنبعاثات الغازية للمركبات وجودة الوقود، وأن يتم استكمالها بقواعد ولوائح دلتحدي

 النقل الجوية ل ووسائ،تنظيمية لالنبعاثات الغازية الصادرة عن وسائل النقل بالسكك الحديدية
تراتيجية التنمية المستدامة، والبحرية، وفي معرض تطوير وإصدار هذه المعايير في إطار إس

فمن الضرورة مراعاة جميع الجوانب ذات الصلة، كالتقنيات الحديثة والتطبيقات العالمية 
المتاحة، والمعايير الصناعية العالمية الخاصة بصناعة السيارات، وجودة الوقود والمخاطر 

، CO2ح بها من انبعاثات الصحية، وااللتزامات الدولية للمملكة فيما يتعلق بالمستويات المسمو
  . عملي وفعاللوكيفية تطبيق وفرض وقياس ومراقبة هذه المعايير بشك

 :تشمل : المكونات -ب 
  ؛مراجعة وتعديل المعايير واللوائح الخاصة بمستوى االنبعاثات من المركبات وجودة الوقود -
فالت  كالحا،إعداد معايير ولوائح لمستوى االنبعاث الغازي لوسائل النقل المتخصصة -

  ؛المستخدمة داخل المدن، والمستخدمة لنقل الحجاج خالل موسم الحج

 
.                                                                                                                   4 -3ص ص . المرجع نفس  1‐
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تحديد مستويات االنبعاث المسموح بها، وإعداد اللوائح والضوابط الخاصة بقطاع السكك  -
  ؛الحديدية والنقل البحري والجوي

اء تقييم المخاطر البيئية الناتجة عن عمليات التخلص من السيارات القديمة، وعن مواد إنش -
الطرق، ومنشآت خدمات السيارات، كمحطات الوقود والورش، وإصدار ما يلزم ويناسب من 

  ؛اللوائح
 تعتبر الرئاسة العامة لألرصاد والحماية البيئية، الجهة المسؤولة عن تطوير :المسؤولية -ج 

االستراتيجيات والمعايير ذات الصلة، وسوف تتعاون مع كافة الجهات المعنية، كوزارة النقل، 
اإلدارة العامة للمرور، وشرطة المرور في وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع والطيران، والهيئة 
العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للسكك الحديدية، والمؤسسة العامة للموانئ، ووزارة 
الحج، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وشركة أرامكو السعودية، ووزارة 

  .الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة
  : بناء القدرات لغرض التطبيق الفعال ألعمال التقييم للتأثيرات البيئية-4-2

 تبني مجموعة من إجراءات بناء القدرات التي سيكون من ى تبرز الحاجة إل:النطـاق  -أ 
الضوابط والمعايير، لغرض تطبيق هذه شأنها مساعدة الجهات التنفيذية على التوافق مع 

اإلجراءات بشكل فعال، في مشاريع البنى التحتية للنقل، إضافة إلى مساعدتها في إعداد 
 .وإدارة أعمال تقييم اآلثار البيئية

  :المكونات -ب 
إعداد ضوابط عملية لمشاريع البنى التحتية للنقل، بما في ذلك البنى التحتية للطرق، والسكك  -

  ؛الموانئ، والمطاراتالحديدية، و
تقديم الدعم والمساعدة لإلدارات، والوكاالت، والجهات القائمة على تنفيذ المشاريع لبناء  -

إدارات، أو وحدات لحماية البيئة، ويشمل ذلك تحديد المسؤوليات التنظيمية، وإجراءات العمل 
فيذ أعمال الخاصة بتنفيذ أعمال التقييم، وعقد ورش عمل، وعقد محاضرات عن كيفية تن

  ؛التقييم بطريقة فعالة وعملية
إنشاء مركز خدمات للعمالء في الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، لالستجابة للطلبات  -

  .والتساؤالت، وتقديم العون بشكل أفضل
 الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة هي الجهة الرئيسية المنوطة بوضع :المسؤوليات -ج 

 اآلثار البيئية، وسوف تتعاون الرئاسة أثناء إعدادها لتلك الضوابط مع ضوابط أنشطة تقييم
كافة الوزارات المعنية كوزارة النقل، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للسكك 

وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الدفاع والطيران، والهيئة العامة للطيران والحديدية، 
صل هذه الجهات أيضا، مع الرئاسة العامة لألرصاد عند مراجعتها المدني، وسوف تتوا

للمسائل التنظيمية الخاصة بوحداتها البيئية، باإلضافة إلى مساندة الرئاسة العامة لألنشطة 
  .التدريبية المناسبة

   :1 اإلستراتيجية الوطنية للنقل-2الفرع
قتصاد الوطني، لما يوفره من يعتبر قطاع النقل والمواصالت من القطاعات النهضة جدا لال

تأمين حركة نقل الركاب والبضائع على النطاقين المحلي والدولي، وما يلعبه من دور رائد في دفع 
حركة االقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات اإلنتاجية والخدمية األخرى، كما يوفر هذا القطاع فرصا 

 بتاريخ 15460/ب/ 7البرقي الكريم رقم لالستثمار وإيجاد فرص للعمل، فقد صدر األمر السامي 
، القاضي بتشكيل لجنة في وزارة المواصالت، يشترك فيها ممثلون عن وزارات         ه07/08/1422
 واالقتصاد الوطني، الزراعة والمياه، الصناعة والكهرباء،  الدفاع والطيران، الداخلية، المالية( 

 
  . 2010 -06 -29 بتاريخ www.mot.gov.so/l strategy.asp . وزارة النقل، المملكة العربية السعودية-1



  
 

148  
 

، والمؤسسة العامة للموانئ، ) والقروية، والتخطيطالبترول والثروة المعدنية، الشؤون البلدية
الستكمال إعداد اإلستراتيجية الوطنية للنقل، لتحقيق التكامل بين عناصر وشبكة النقل، وربط 
التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والصناعية ومناطق الخدمات المعدنية، ودراسة وسائل 

  .تمويل إنشاء هذه الشبكة
أدت االستثمارات الضخمة خالل الثالثين سنة :  صائية لقطاع النقل في المملكةمؤشرات إح: أوال

الماضية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، بشكل واضح مما ساعد هذه البنية على االقتراب إلى 
  :االكتمال، كما توضح المؤشرات اإلحصائية التالية

ات دولية تستطيع استقبال أحدث أنواع  مطارا حديثا، منها ثالثة مطار25 :النقل الجوي -
الطائرات، وتسهم جميع المطارات في الربط السريع بين جميع المدن الرئيسية في المملكة 
والعالم الخارجي، وقد بلغ إجمالي المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة 

 289,6 ات المملكة، فقد بلغمليون مسافر، أما حجم البضائع الواردة لمطار 28,7الدولية نحو 
  .ألف طن 179,6ألف طن، ويبلغ حجم البضائع المصدرة 

مليون راكب وبلغت الكيلومترات  12.7 فقد تم نقل :الخطوط الجوية العربية السعودية -
ألف ساعة طيران،  231 مليون كيلومتر، ووصل عدد ساعات الطيران إلى 144اإليرادية 

 ةبليون مقعد كيلومتري، وبلغ عدد األطنان الكيلومتري 2.1  عدد المقاعد المستغلة إلىوصلو
  .بليون طن كيلومتر 2,9اإليرادية  

كلم، وتـربط هـذه الـشبكة ذات        45500 بلغت أطوال شبكة الطرق المعبدة نحو      :النقل البري  -
  أطوال الطرق الترابيـة    ت، كما بلغ  رالمواصفات العالية، جميع المدن، وغالبية القرى والهج      

 مركبة  507800 بمختلف أنواعها    هـ1419 ملومتر، وبلغ عدد المركبات المسجلة عا     كي106300
ألف راكب، وبلغ حجـم     804كيلومترات أو -مليون راكب 3,12ليصل العدد التراكمي للمركبات     

  ).كيلومترات(مليون طن 1,9كمية البضائع المنقولة 
 46، منها ا رصيف183ا  بلغ عدد الموانئ في المملكة ثمانية موانئ به:الموانئ البحرية -

 رصيف في مينائي الجبيل وينبع الصناعيين، وتبلغ الطاقة االستيعابية لجميع تلك الموانئ 
مليون  88,5ألف طن، وقد بلغت كمية البضائع التي تمت مناولتها في موانئ المملكة  252,5

  .مليون وزني عبر مينائي الجبيل وينبع الصناعيين 56,5طن وزني منها 
 شارع، وبلغت 10485 بلغ عدد الشوارع الرئيسية داخل المدن والقرى :الحضريالنقل  -

 شارع مجموع أطوالها 210234 كيلومتر، كما بلغ عدد الشوارع الفرعية 26762أطوالها 
  .  كيلومتر63821

 بلغت أطوال شبكات خطوط أنابيب الزيت هـ1420/هـ1419 بنهاية العام :النقل باألنابيب -
 .كيلومتر  17500والغاز  

  :الرؤية المستقبلية لقطاع النقل في المملكة العربية السعودية: ثانيا
  
   

  

  

  

  

توفري قطاع نقل متكامل يشمل « الرؤية املستقبلية لقطاع النقل يف اململكة العربية السعودية 

اط ملواكبة احتياجات اململكة املستقبلية، ويتميز بالسالمة والفعالية والكفاءة مجيع األمن

وتعزيز التنمية االقتصادية، والقدرة التنافسية للمملكة  والتطور التقين، ويعمل على تشجيع

  »على املستوى الدويل، كما يضمن توفري بيئة صحية وآمنة ألفراد اتمع
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  :منهجية العمل واللجان: ثالثا
  :سيتم إنجاز إعداد اإلستراتيجية الوطنية للنقل بموجب المخطط الهيكلي التالي

  ؛اللجنة اإلشرافية برئاسة معالي وزير النقل -
  ؛ للطرقلجنة فنية برئاسة وكيل الوزارة -
  :تسع فرق عمل لتغطية جميع قطاعات النقل وهي -
  .السكة الحديد) 2.                                               (الطرق) 1   (
  .النقل في الحج) 4.                        (النقل البري للركاب والبضائع) 3   (
  .النقل البحري) 6          (.                          السالمة المرورية) 5   (
  .النقل باألنابيب) 8.                                         (النقل الجوي) 7   (
  .النقل والبيئة) 9   (
يبين الشكل التالي الهيكل : الهيكل التنظيمي لجهاز إعداد اإلستراتيجية الوطنية للنقل: رابعا

  .تيجية الوطنية للنقلالتنظيمي للجهاز المكلف بإعداد اإلسترا
  

  

  

  

  

  

  : الهيكل التنظيمي لجهاز إعداد اإلستراتيجية الوطنية للنقل للسعودية ) 05  (الشكل 
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  .www.mot.gov.sol/strategy.asp :المصدر

  :مراحل إعداد اإلستراتيجية الوطنية للنقل: خامسا
  ؛طاع النقل في المملكة إعداد تقارير تحليل الوضع الراهن لق: المرحلة األولى
  ؛ تحديد القضايا المهمة، والتحديات المستقبلية التي تواجه قطاع النقل:المرحلة الثانية
  . إعداد األهداف واالستراتيجيات والسياسات:المرحلة الثالثة

  :الجهات المشاركة في إعداد اإلستراتيجية الوطنية للنقل: سادسا
 وزارة - وزارة االقتصاد والتخطيط- وزارة الداخلية-ن وزارة الدفاع والطيرا-وزارة النقل

 وزارة البترول - وزارة التجارة والصناعة- وزارة الزراعة- وزارة المياه والكهرباء-المالية
  . المؤسسة العامة للموانئ- وزارة الشؤون البلدية والقروية-والثروة المعدنية

  : في المملكة وهيوتم إضافة مندوبين من جهات لها عالقة بقطاع النقل
 مصلحة - الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة- الهيئة العليا للسياحة-وزارة الحج

 – شركة ارامكو السعودية – رئاسة الطيران المدني – الخطوط العربية السعودية -الجمارك
  .لصناعية الغرف التجارية ا- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية-الشركة السعودية للنقل الجماعي

  :مراجع متعلقة باإلستراتيجية الوطنية للنقل: سابعا
  ؛اإلستراتيجية العمرانية الوطنية -
  ؛السياسة الوطنية للعلوم والتقنية -
  ؛الخطط التشغيلية للقطاعات المتعلقة بالنقل -
  ؛ والسنويةةخطط الوزارة الخمسي -
  ؛الدراسات الوطنية عن قطاع النقل -
  ؛تعلقة بقطاع الطرق والنقلدراسات وتقارير داخل الوزارة م -
  ؛مجالت ونشرات إحصائية عن بعض القطاعات المتعلقة بالنقل -
العديد من وقائع ندوات عقدتها الوزارة، متعلقة بقطاع النقل، والعديد من استراتيجيات النقل  -

  .أ وبريطانيا وكندا واليابان وغيرها.م.من بعض الدول المتقدمة، مثل الو
  :طوط السكك الحديدية السعودية  إستراتيجية خ-3الفرع

من أجل زيادة الطاقة االستيعابية لقطاع النقل البري، اتخذ المجلس االقتصادي األعلى في 
، قرارا استراتيجيا ببناء ثالث طرق للخطوط الحديدية من الجسر البري )م2002(هـ 1423عام 

  .وسط المنطقة الغربية، وخط الشمال الجنوب
 كلم يربط الشبكة الحالية من 950كون من خط جديد بطول حوالي فمشروع الجسر البري يت

 كلم لربط مدينة الجبيل الصناعية 115مدينة الرياض إلى ميناء جدة اإلسالمي، وخط بطول حوالي 
 570 مدينة الدمام، ومشروع المنطقة الغربية يتضمن تنفيذ خطوط جديدة بطول يبالشبكة الحالية ف

لمدينة المنورة، مرورا بجدة وينبع، وهناك مشروع الشمال الجنوب الذي كلم، تربط مكة المكرمة با
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كلم، 1300يربط شمال المملكة حيث مناجم الفوسفات والبوكسايت مع مدينة الجبيل الصناعية بطول 
وينفذ الجسر البري والطريق للمنطقة الغربية من خالل منافسة عالمية بنظام البناء والتشغيل ثم 

أصول المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الحالية إلى المستثمر الفائز، ويكون التحويل، وتنقل 
المجال مفتوحا أمام جميع الشركات العالمية المتخصصة للدخول في هذه المنافسة، حيث سيتحقق 
من تنفيذ المشروع ربط البحر األحمر بالخليج العربي، ويكون له تأثيرا كبيرا على نمو أنماط النقل 

ق المملكة نظرا للموقع الجغرافي واالستراتيجي المتميز، وسوف يزيد الطاقة االستيعابية إلى أسوا
لقطاع النقل بشكل عام وبالسكك الحديدية بشكل خاص، ويزيد كذلك من التجارة العابرة، حيث يتوقع 

ألف حاوية 700م إلى أكثر من 2015وصول حجم الحاويات المتداولة على الجسر البري في عام 
 ماليين طن تخدم أسواق المملكة والدول المجاورة، وبالنسبة للركاب سوف يخدم خط  8ية أي نمط

 الدمام مئات اآلالف من الركاب، كما -  الرياض وخط جدة-  مكة وخط جدة– جدة -الرياض
يرتبط إنشاء الجسر البري، ارتباطا وثيقا بأعمال الموانئ البحرية بالمملكة، وبالرغم من وجود طاقة 

ائضة تكفي لمواجهة الطلب المتوقع على أعمال الموانئ في المدى القريب والمتوسط، إال أنه يجب ف
  1 .إخضاع ذلك للمراجعة المستمرة لضمان توفر الطاقة االستيعابية الكافية على الدوام

كما قام السيد إبراهيم العساف بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمار العام، وزير 
كلم، وقد 2400 خطوط سكك حديدية بطول ءمليار دوالر لبنا1,9عودي، بتوقيع عقودا بقيمة المال الس

 خطوة بارزة ضمن خطة المملكة الطموحة لتوسيع م2007شكل توقيع العقود الثالثة في افريل 
إستراتيجيتها في مجال خطط السكك الحديدية، كما أن هناك مجموعة عقود أخرى إلنشاء خط سريع 

 مكة والمدينة المنورة، ومشروع الجسر البري السابق ذكره، ويجري التباحث -دة يصل بين ج
 من 20000 يهدف إلى نقل. بشان مشروع خط حديدي احادي لمكة والمينا والمزدلفة وعرفات

الحجاج بين األماكن المقدسة، في أوقات الذروة خالل ساعة من الزمن، وهناك خطة مماثلة للمدينة 
  .2المنورة
  : إستراتيجية جديدة للنقل البحري-4 الفرع

         صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية السعودية للنقل البحري، بأن المجلس وافق 
، على إعداد خطة إستراتيجية للمؤسسة، تتضمن مراجعة إستراتيجيتها وأنشطتها 2008-06-22يوم 

بسبب مجمل المتغيرات العالمية في قطاع الحالية، والفرص المتاحة في أسواق النقل البحري، وذلك 
النقل بشكل عام، والنقل البحري بشكل خاص، كما تتضمن إجراء مراجعة للجوانب التشغيلية، 
والفنية، والمالية، واإلدارية، والتي سوف يمثل تطبيقها جزءا مهما من هذه الخطة، وستبحث هذه 

راكات، أو استحواذات، تعود في النهاية أو ش الخطة أيضا في اإلمكانيات المتاحة، من تجمعات،
  .بالفائدة على الشركة ومالكها بوجه عام

بوزوشركاه / وقد تم إسناد هذه الخطة اإلستراتيجية إلى المكتب االستشاري العالمي         
  . 3 م2008المتخصص في إعداد الخطط اإلستراتيجية، واالنتهاء من إعدادها تم بنهاية شهر أكتوبر 

 من نجاح المؤسسة العامة للموانئ في استكمال بنيتها األساسية فهناك حكمة تقول فبالرغم
 ال تضمن له االستمرار في المستقبل إذا لم تغير من ،أن النجاح الذي يتحقق في الماضي والحاضر

 
   .2010-06-29  بتاريخ .mot.gov.so/news45.asp.htmوزارة النقل، المملكة العربية السعوديةاخبار  -1
  
-01 بتاريخwww.ameinfo.com/ar‐72129.html. 2007ماي24 استراتيجية موسعة لخطوط السكة الحديدية السعودية، الخميس -1

07-2010 .  
.نفس التاريخ   www.palmoon.net/3/topic‐61.332.html   3‐  منتديات شبكة األسهم القطرية 
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 وتحسن التعامل مع المتغيرات القادمة، هذا ما صرح به وزير النقل في منتدى جدة ،نفسك
، فالمؤسسة تتجه للتخصيص، بإسناد إدارة وتشغيل وصيانة جميع م2005 فيفري 19االقتصادي في 

مرافق الموانئ إلى القطاع الخاص، في الوقت الذي تقوم فيه بدورها اإلشرافي والرقابي، على 
عقود اإلسناد التجاري، ووضع السياسات والخطط المستقبلية لتطوير الموانئ، وإعداد الدراسات 

 والمستجدات التي تطرأ على صناعة النقل البحري بين الحين ،ل مع المتغيراتالالزمة للتعام
 عقدا في كافة تخصصات وأعمال 27 وتشغيل وصيانة ةواآلخر، ويقوم القطاع الخاص حاليا بإدار

  .الموانئ
 بعد مضي نصف مدتها إلى أن تجربة ،وتشير الدراسة الخاصة بتقييم عقود التخصيص

 حققت نتائجا إيجابية في مراحلها األولى، وأهم ما تحقق هو القضاء تخصيص خدمات الموانئ،
على بعض الظواهر السلبية التي كانت سمة من سمات عقود التأجير السابقة، وضخ استثمارات 
جديدة في الموانئ، وارتفاع معدالت األداء والتشغيل وزيادة في اإلنتاجية، ومستوى الخدمات 

إليرادات، وتخفيض مصروفات التشغيل، والصيانة التي كانت تكلف المقدمة، وتحقيق زيادة في ا
الدولة مبالغ طائلة، وتأهيل وتوظيف الشباب السعودي، وحيث أن ميناء جدة اإلسالمي، يعتبر 
الميناء التجاري األول في المملكة، وتتوفر فيه كافة مقومات النجاح ليكون ميناءا محوريا، فقد تم 

 البلجيكي على دراسة واقع ميناء جدة اإلسالمي، بتشارية لسلطة ميناء أنتويراالتفاق مع الهيئة االس
وسبل تفعيله لتحقيق هذا الغرض خصوصا، في ضوء الجسر البري الذي يربطه بموانئ المملكة 

وللمضي قدما في هذا االتجاه اتخذت المؤسسة العديد من الخطوات لتبسط . على الخليج العربي
المستندية التي تؤديها الجهات المرتبطة بخدمات الموانئ بالتنسيق مع األجهزة اإلجراءات اإلدارية و

 16وبالفعل تم تقليص النماذج الالزمة لفسح البضائع من. الحكومية، والجهات األخرى ذات العالقة
 مستندات فقط، وتقليص الزمن الالزم لفسح البضائع من أسبوعين في المتوسط إلى 06مستند إلى 
، وفي القريب سيتم تشغيل أجهزة الكشف اإلشعاعي للحاويات في مينائي جدة اإلسالمي يومين فقط

والملك عبد العزيز بالدمام، واتخاذ الخطوات التنفيذية لتشغيل المشروع السعودي لتبادل المعلومات 
(SAUDI‐EDI) . كما أن االهتمام بالتجارة العابرة هو الخيار األمثل للحصول على حصة أكبر من

وق الشحن البحري، و تشير إحصائيات الموانئ، إلى أن أعداد الحاويات المناولة في الموانئ س
حاوية عبور، ومن 100000مليون حاوية قياسية منها مليون و2.5، بلغت م2004السعودية خالل 

مليون حاوية، وهذا لن يتحقق إال  5 إلى م2010 سنوات أي عام 5المتوقع وصول العدد خالل 
  .1ار في تطوير األداء ورفع الكفاءة وتعميق برامج التخصيصباالستمر

 الستيالمها  VLCC إلضافة ناقلتي بترول خام عمالقةم2004وقد وقعت الشركة عقودا عام 
، وبذلك 2009 -2008، كما قامت بتوقيع عقود بناء ست ناقالت يتم استالمها خالل عامي 2007عام 

نقل الكيماويات بعد تأسيس الشركة العربية لناقالت ناقلة بترول، وفي مجال  17تصبح تمتلك
الكيماويات والشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة، والتي طبقت خططها لتنفيذ إستراتيجية 

ناقلة  12الشركة لتحديث أسطولها لنقل الكيماويات والتوسع في التشغيل، وذلك بتوقيع عقود لبناء
 أخرى 6، ووقعت على م2008 ، والباقي خاللم2006 - 2005  منها خالل6كيماوية، حيث استلمت 

م، كما أن الشركة قد أنشأت شركة الشرق األوسط إلدارة السفن، وقد تبنت هذه الشركة  2009لعام
  :إستراتيجية تمكنها من تحقيق ما يلي

 
. كلمة وزير النقل السعودي في منتدى جدة االقتصادي، مرجع سابق- 1  
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  ؛التركيز على مشاركة القيادة -
  ؛توفير طاقم من أصحاب الخبرات الجيدة -
 وخدمات الوكالة واإلمدادات ،الء عن طريق اإلدارة الفنية للسفنتغطية احتياجات العم -

  . والتأمين والمطالبات
 ISO)كما أن نظام هذه الشركة حاصلة على شهادات  ، (ISO14001.2004) وشهادة (9001.2000

  .، وشهادة لويدز(ISM)وشهادة منظمة المالحة الدولية
 من %30وطنية للنقل البحري عقد شراء وفي مجال نقل الغاز المسال فقد وقعت المؤسسة ال

ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال، وهذا تماشيا مع التوجه ،  (petrodec)حصص شركة بتروديك
 مع الشركات الرائدة في ،االستراتيجي للمؤسسة من ناحية تنويع خدماتها والشراكة والتعاون الدولي

  .1مجال نشاطها
  :2  الخطوط الجوية السعودية وتحديث األسطول إستراتيجية تحسين خدمات-5الفرع 

، الذي تضمن م2006كشف تقرير صادر عن الخطوط العربية السعودية عن أدائها لعام 
العديد من التطور والتوجه القادم للمؤسسة، على ضوء خطتها اإلستراتيجية للسنوات العشر القادمة 

امج تحسين جذري وسريع وشامل لكافة لمواجهة التحديات المختلفة، والسير قدما نحو وضع برن
الخدمات، إذ تعاقدت مع شركة استشارية في التخطيط االستراتيجي، وذلك لوضع أهداف وخطط 
إستراتيجية للخطوط الجوية السعودية، خالل الخمس والعشر سنوات القادمة، وفق متطلبات صناعة 

عن التوجه العالمي للنقل الجوي، النقل الجوي، والمنافسة الكبيرة مع شركات الطيران األخرى و
 للمعلومات والتوجه نحو النظام اآللي الشامل واالستفادة من  اآلليةكما أنها تهدف لتحديث األنظمة

كما . اإلجراءات، واالستفادة المثلى من القوى العاملة وزيادة اإليرادات خالل الثالث سنوات القادمة
طوير منافذ مبيعات التذاكر واستخدام التقنية الحديثة، يتم اإلعداد لخطة تسويقية تهدف لتنمية وت

وتطبيق تعريفة أجور التذاكر وفق االستغالل االقتصادي األمثل لحمولة الطائرات، كذلك دراسة 
متطلبات واحتياجات المؤسسة، واتخاذ القرارات المناسبة، ووضع األهداف اإلستراتيجية، ومتابعة 

 وتحديد أعدادها وفق االحتياجات التشغيلية، ،من القوى العاملةالتنفيذ، والعمل على االستفادة 
 روح الفريق الواحد بين الموظفين عبر اللقاءات ء وإذكا،واالطالع على بيئة العمل وتحسينها

 إلجراء ،كذلك وضع برنامج فوري لتحسين الخدمة من خالل استخدام التقنية الحديثة. المفتوحة
ساعة من طلبها،  24 وكذلك تقديم المعلومات، وإيصالها للعميل خاللالحوارات عبر شبكة االنترنت 
  . واألفق في المطارات لتقديم المساعدة للمسافرين،وتحديث صاالت الدرجة األولى

 إذ بلغ عدد ،وقد واصلت الخطوط السعودية تحقيق معدالت جديدة في أعداد نقل الركاب
كما بلغ إجمالي عدد الرحالت حتى  ،2006 بعد عام %5الركاب المنقولين على أسطولها زيادة تفوق 

 رحلة، وقد حرصت الخطوط السعودية خالل مواسم الصيف على 131126، 2006شهر نوفمبر
 خطة تشغيلية لنقل 2006تسخير جميع إمكانياتها لرفع معدالت التشغيل، ووضعت خالل عام 

حيث تقدم خدمات . كافة عمالئهاالمعتمرين من خارج المملكة، وتحرص على تقديم خدمات مميزة ل
لذوي االحتياجات الخاصة، وذلك بتخصيص أرقام هاتفية لالتصال قبل موعد السفر لتسهيل 
إجراءات سفرهم، ومن ذلك توفير كراسي متحركة وعمال للمساندة، وتوفير مصاعد طبية خاصة 

  .ت في يسرلنقلهم مجهزة على الطائرة، وتخصيص كاونتر خاص بالمطارات لتقديم الخدما

 
    .     2010-07-02  بتاريخ   www.nscsa.com.sa النقل البحري، الشركة الوطنية العربية للنقل البحري-2
  . نفس التاريخ  .www.flyengway.com/vb/showthread.php ?t=4911  الخطوط السعودية-3



  
 

154  
 

                                                           

كما تقوم الخطوط السعودية بوضع إستراتيجية لتجهيز الشركة لعملية الخصخصة والعمل 
على تسريع خطواتها بتوسيع أسطولها، وفي هذا اإلطار قامت الشركة بشراء مجموعة جديدة من 
الطائرات، وأعلنت مؤخرا عن صفقة جديدة لشراء طائرات من طراز إيرباص ذات المدى 

لك خالل مشاركتها في معرض النقل الجوي في المملكة المتحدة، وأعلنت إيرباص عن المتوسط، وذ
، وهذه االتفاقية األخيرة تأتي بعد A330‐300تسلمها طلبا مؤكدا لشراء ثماني طائرات من طراز 

، كما قامت الشركة بتوقيع 2007 عام A320 طائرة إيرباص من طراز 30قيام الشركة بشراء  
 A320ال إلكتريك وبنك الخليج األول لالستثمار الستئجار عشرة طائرات من طرازاتفاقية مع جنر

  .787 طائرة من طراز بوينج 12من كل شركة على األقل، إضافة إلى طلب
 طائرة 2010ماي17وقد وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يوم االثنين 

. متعاقد عليها ضمن خطة دعم أسطول السعودية وهي واحدة من الطائرات الثمانية ال330اإليرباص 
 وواحدة من A320 من طراز 10 طائرة منها 11وبوصول هذه الطائرة تكون المملكة قد تسلمت 

 طائرة خالل 70، ومن المقرر أن يكتمل استالم البقية المكون من األسطول الجديد ال A330طراز
 وفقا ، تتجه إلى المزيد من الطائراتم، وأعلن المدير العام للشركة أن هناك نية2014عام 

  .1الحتياجات األسطول المستقبلية
ويجري حاليا تنفيذ خطة إستراتيجية لرفع المستوى التكنولوجي للشركة، حيث وقعت اتفاقية 
تقوم بموجبها شركة سابر بتطوير إدارة الشبكات، وأنظمة العمليات لدى الخطوط السعودية، هذا 

مة المناولة األرضية وعمليات الشحن الجوي، ويتم تنفيذ إستراتيجية باإلضافة إلى تطوير أنظ
خصخصة الخطوط السعودية على مراحل تدريجية، فقد أعلن عن إمكانية الخصخصة خالل عامين، 

 من قطاعات الشركة إلى %49  بتوقيع اتفاق لبيع2009كما قامت الخطوط السعودية في سبتمبر 
لمحسن الحكير، وشركة الفوزان القابضة ونيورست ومقرها مجموعة شركات تضم مجموعة عبد ا

  .2تولوز، كما يتوقع أن تقوم ببيع وحدة الشحن تليها الخدمات األرضية، ومن ثم الصيانة
وفي إطار التحول إلى التجارة اإللكترونية وقعت السعودية عددا من العقود واالتفاقيات مع 

ساسية لقطاع تقنية المعلومات، ومنها اتفاقية مع كبريات الشركات المتخصصة لتحديث البيئة األ
، لربط مواقع المؤسسة خارج (SITA)الشركة العالمية لالتصاالت السلكية والالسلكية للمالحة الجوية
، وإنشاء شبكات محلية لمكاتب (IP)المملكة بشبكتها الرئيسية في جدة عبر بروتوكول االنترنت

 الطرفية منتهية الصالحية بأجهزة حاسوب شخصي وطابعات السعودية الدولية واستبدال األجهزة
 تستهدف في رحلتها األولى العمليات المالية، (SAP)كما تم توقيع اتفاقية أخرى مع شركة. حديثة

) سيبر( مع شركة دإضافة إلى توقيع أربعة عقو. ومن ثم الموارد البشرية، تليها عمليات الصيانة
المية المتخصصة في مجال توفير البرامج التقنية لشركات الطيران، والتي تعد من اكبر الشركات الع

وذلك لشراء برامج تخطيط الجداول والعمليات الجوية ومراقبة العمليات والخدمات األرضية، 
عقدا مع شركة ويبرو العربية المحدودة ومجموعة " السعودية"وإيرادات الشحن الجوي، كما وقعت 

   .3  اآلليةدار الرياض  لتحديث األنظمة

 
 نفس. .www.saudiairlines.com/portal/site/saudiairlines/menuitém.Oa نبذة مختصرة، الخطوط الجوية السعودية -1

    .التاريخ
                                                                        .نفس التاريخ.نفس الموقع . الخطوط الجوية العربية السعودية، إستراتيجية الخصخصة- 2
العدد (،2009 ماي19، الخطوط العربية السعودية ومسيرة حافلة باإلنجازات صحيفة االقتصادية اإللكترونية 3‐

5699(،www.aleqt.com/2009/05/09/article230227.html.نفس التاريخ .   
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وقد حرصت السعودية ضمن جهودها المتواصلة لتطوير الخدمات على استخدام تطبيقات 
التجارة اإللكترونية واالستفادة من التقنية الحديثة، وإحداث نوعية في مستوى الخدمة من حيث 

مطور الكفاءة، السرعة، والديناميكية، وانطالقا من النجاح القياسي الذي حققته خدمات الحجز ال
والبرامج الذاتية للخدمة من معدل جديد في مستوى الخدمة، والذي فاق التوقعات، فسوف تواصل 
جهودها لتطوير هذه الخدمات وتوسيعها لتشمل مختلف مناطق المملكة، كما حرصت على التوسع 

 ليغطي ، والمقدم حاليا في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة،في خدمات الحجز المطور
مختلف مناطق المملكة برقم موحد للحجز، يعمل على مدار الساعة بعد أن كان هناك أكثر من 
ثالثين رقما، بحيث يمكن للمواطن في أي مكان داخل المملكة استخدام الرقم الموحد للحصول على 
الخدمة دون توقف وعلى مدار الساعة، كما سيتم التوسع في خدمات األجهزة الذاتية إلصدار 

 والمتوفرة حاليا بالمطارات ،ت صعود الطائرة، واختيار المقاعد بواسطة المسافر شخصيابطاقا
وتعتبر وحدة عربي للتوزيع اآللي بالسعودية . الرئيسية، وذلك بتوفيرها في جميع المحطات الداخلية

 جاليليو للحجز اآللي في أسواق المملكة، حيث يتم من خالل هذه –الموزع الرسمي لناظم عربي 
الوحدة ربط وكاالت السفر والسياحة، بأنظمة الحجز الخاصة بشركات الطيران والفنادق وشركات 

 موقعا في مختلف أنحاء 1177وبلغ عدد وكاالت السفر العاملة بهذا النظام . تأجير السيارات
  موقعا بأحدث التقنيات العالمية، مما أدى إلى سرعة إيصال الخدمات672المملكة، وقد تم تزويد 

، (QSP)وذلك لربط جميع المكاتب المالية بالنظام المالي) كرسان(للعمالء، وقد تم البدء بتنفيذ نظام 
 وتم ،كما تم تصميم نظام لتفعيل الرقابة على مخزون التذاكر، وتمت تجربته على بعض المحطات

 الخاص باالستعالم (TIPS)كما تم االنتهاء من تصميم وبناء النظام اآللي. م2005تطبيقه في بداية عام 
وتم تنفيذ خطة السعودية بشأن ترشيد اإلنفاق مع . عن حالة التذاكر الصادرة على البيع اآلجل

الحفاظ على ما حققته المؤسسة، حيث قامت الشؤون المالية بالتنسيق مع قطاعات المؤسسة المختلفة 
بر العنصر البشري  بنسب محدودة، ويعتةبوضع خطط قصيرة المدى لخفض المصروفات التشغيلي

 والعامل الحاسم في مشاريع التطوير المتواصلة بالمؤسسة، ،بالخطوط السعودية هو الرصيد المتجدد
، وتم االنتهاء من تصميم )موظف 512(حيث أولت أهمية قصوى لبرامج التدريب وصلت إلى 

انت، وإضافة مجموعة واختيار نظام إدارة العملية التدريبية والتعليمية عن طريق االنترنت واالنتر
 دورة تدريبية في مهارات األنظمة اآللية والتدريب )286(من الدورات إلى الموقع، وتم تقديم 

 V2500وحدة إصالح وتوضيب محركات " السعودية"اإلداري والمالي والمكتبي، كما دشنت 
، ويضم المركز اآلن وحدات إصالح محركات (MD90)المستخدمة على طائرات 

 ومحركات برات آندوتني باإلضافة للوحدة الجديدة، مما وفر على المملكة RP211الروزرويس
 ،على تأهيل وتخريج طيارين مؤهلين" السعودية"تكاليف الصيانة خارج المملكة، وفي إطار حرص 

 تتكون من مبنيين أحدهما للتدريب ،م2004أنشأت أكاديمية األمير سلطان لعلوم الطيران في ديسمبر 
ان، واآلخر للتدريب على نظم السالمة، وتكميال لألكاديمية تم إنشاء معهد صيانة على الطير

  .1الطائرات باستخدام أحدث المواصفات المطبقة عالميا
 خمسة اتفاقيات مع عدد من م 2010 مارس21كما أبرمت الخطوط الجوية السعودية في 

امج التنفيذي لتخصيص المؤسسة الشركات والبنوك الوطنية، وبيوت الخبرة العالمية، ضمن البرن
المعتمد من المجلس االقتصادي األعلى، على ضوء خطتها اإلستراتيجية، وأوضح المدير العام 

 
  .نفس التاريخ. ، حققت الجوية السعودية إنجازا جديدا في مجال نقل الركاب2005-02-06 الجزيرة،-1

www.menafn.com/arabic/qn,news‐story,s,asp ?type=all & stor….                                                            
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للخطوط السعودية في كلمة قبل التوقيع، أن االتفاقيات نتاج دراسات علمية متخصصة، تنطلق من 
  .خطة إستراتيجية لجميع قطاعات المؤسسة للسنوات المقبلة

إلى وضع األسس الكفيلة بإحداث نقلة نوعية لتطوير مستوى األداء التشغيلي وتهدف 
. وتحسين الخدمات، والعمل على إعادة الهيكلة الشاملة لجميع الوحدات اإلستراتيجية في المؤسسة

وأكد أن االتفاقيات تهدف الستكمال مشروع تخصيصها تمهيدا الستقطاب المستثمرين من المواطنين 
ص على المستويين المحلي والدولي، لتصبح منظومة متكاملة من شركات متعددة تسهم والقطاع الخا

ما يكفل أن تكون محفزا أساسيا . في تطوير اقتصاديات صناعة النقل الجوي وخدماته في المملكة
لالقتصاد الوطني، وأن تكون المملكة المركز األساسي لصيانة الطائرات التجارية في منطقة الشرق 

 وأشار إلى أن االتفاقات التي تم توقيعها تشمل اتفاق اندماج شركة الخطوط السعودية األوسط،
 وشركة العطار للخدمات ،للخدمات األرضية المحدودة مع الشركة الوطنية لخدمات المناولة

األرضية، بهدف إنشاء شركة لتقديم الخدمات األرضية في جميع مطارات المملكة، أما االتفاق 
ستشاري لتمويل مشروع تحديث أسطول المؤسسة مع مجموعة سامبا المالية وبنك الثاني فهو ا

باريبا الفرنسي، كما تشمل االتفاقات مشروع تخصيص الوحدة األساسية للطيران مع البنك األهلي 
التجاري كابيتال ومورغان ستانلي، في حين يتعلق االتفاق الرابع بمشروع طرح أسهم شركة 

موين المحدودة لالكتتاب العام مع كاليون السعودي الفرنسي، واالتفاق الخامس الخطوط السعودية للت
خاص بمشروع تطوير مواقع صيانة الطائرات في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، 
ومنشآت شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران المحدودة، وذلك لصيانة هياكل 

  .1لمحركاتالطائرات وكذلك مشروع توضيب ا
  :تراتيجية النقل الذكي في المملكة إس-6الفرع 

نيابة عن وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، رعى سعادة وكيل وزارة النقل 
للطرق المهندس عبد اهللا بن عبد الرحمان المقبل، فعاليات ورشة العمل الثانية ألنظمة النقل الذكي 

حيث بين .  في فندق الماريوت بالرياض)م2005(هـ 1426 -11-18في المملكة، وذلك يوم الثالثاء 
في كلمته أن الورشة تهدف إلى التعريف بتطبيقات أنظمة النقل الذكي، سواء لدى الجهات 
الحكومية، أو القطاع الخاص، والعمل على تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة، ووضح أن أنظمة 

غيل شبكات النقل، بل لها العديد من التطبيقات النقل الذكي ليست موجهة فقط لتحسين أداء تش
، وتساعد في تحسين )البري، البحري، الجوي(واالستخدامات التي تعالج مشاكل مختلف وسائط النقل

وأكد أن هناك أدوارا رئيسية للعديد من القطاعات . استخدامها ورفع مستوى أدائها وسهولة تشغيلها
ظمة، ولنجاح تطبيقها في المملكة، يجب تكاتف جهود جميع الحكومية واألهلية في تطبيق هذه األن

القطاعات الحكومية، واألهلية، والتعاون المستمر مع بعضها البعض لتوحيد مواصفات األنظمة 
  .واألجهزة التي سيتم استخدامها

ووضح بأن وزارة النقل وحرصا منها على تطبيق أحدث التقنيات لتحسين أداء فعالية 
رق بشكل خاص وجميع وسائط النقل بشكل عام، فقد تعاقدت مع مكتب استشاري تشغيل شبكات الط

متخصص لعمل دراسة للتصميم الهندسي ألنظمة النقل الذكي في المملكة، وهذه الدراسة في هذه 

 
  . .www.ksa.daralhayat.com/ksaarticle/121948 .2010-07-1بتاريخ.  اتفاقيات5 دار الحياة، الخطوط السعودية توقع -1
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 والمراحل ، من خمس مراحل لتطبيق أنظمة النقل الذكي في المملكة،الورشة هي المرحلة األولى
  :1هي
  ؛تصميم الهندسي ألنظمة النقل الذكيدراسة وإعداد ال -
انشاء مراكز التحكم في الوزارات وإدارات الطرق، وذلك بإيجاد المكان المناسب للمركز،  -

 ؛وتجهيز المراكز الخاصة لذلك كالحاسبات اآللية وشاشات المراقبة
 ؛تصميم وتوحيد البرامج الحاسوبية، وإدارتها في مراكز التحكم -
 ؛ وذلك بتوفيرها في مراكز التحكمتوفير أنظمة االتصاالت، -
تجهيز الطرق بأنظمة النقل الذكي، بتركيب كاميرات مراقبة وحساسات في مواقع معينة،  -

وتوفير أنظمة أجهزة اإلشارات المرورية الضوئية، توفير أجهزة التوجيه مثل اإلشارات 
 .المتغيرة والمتعددة الرسائل

جا لتتبع سيارات األجرة والحافالت والشاحنات، وقد أعلن وزير النقل أن لدى وزارته برنام
الذي تقوم وزارة النقل بتنفيذه، وكان التصريح يوم » النقل الذكي«وذلك ضمن مشروع إستراتيجية 

 أن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات ،م، وقد أشار عقب زيارة لمرور الرياض2009 أفريل29
كة المرور واالزدحامات المرورية، وأكد أن أكثر العالقة تعمل على إيجاد سبل كفيلة لتخفيف حر

 من الحوادث المرورية سببها األخطاء البشرية، وما لم تتغير ثقافة المجتمع وثقافة السائقين %85من 
  .2فسوف تستمر هذه الحوادث

فوزير النقل هنا أكد أن الوزارة تدخل في تنفيذ إستراتيجية النقل الذكي بتطبيق أنظمة النقل 
  . ه االنظمة، ومتطلبات تطبيقها في المملكةذوفيما يلي شرح له الذكي،

  : معنى أنظمة النقل الذكي-ا
أنظمة النقل الذكي عبارة عن منظومة تقنيات متقدمة تعمل كأنظمة متكاملة مع المعلومات 

 كما الفورية الدقيقة المتعلقة بحركة النقل، وأنظمة االتصاالت ليستفاد منها في تسهيل عملية النقل،
يتم من خاللها االستخدام األمثل للبنية األساسية للنقل، والتقليل من عدد الحوادث، ونسبة التلوث 
البيئي الناجم من زيادة عدد المركبات ولخفض تكاليف النقل، وتقوم أنظمة النقل بتطبيق التقنيات 

هدف ب الحاسب اآللي الحديثة في مجاالت الرقابة، وجمع المعلومات، والتحكم واالتصاالت، وبرامج
االستفادة القصوى من القدرة االستيعابية لشبكات الطرق، ووسائط النقل األخرى، حيث تساعد في 

 ولتسهيل الوصول إلى األماكن المراد الوصول إليها، كما  أنها تساهم في ،انسيابية حركة المرور
ت التي ستتوفر عبر سرعة معالجة الحوادث المرورية، وحاالت الطوارئ من خالل المعلوما

  .التقنيات واألجهزة المكونة لها

  :3تتكون العناصر األساسية للنقل الذكي من •
  ؛بنية أساسية للنقل مثل شبكات الطرق وأنظمة النقل العام -
  ؛مراكز التحكم المروري -
  ؛أجهزة االستشعار والمراقبة مثل الكاميرات -
  ؛أجهزة التحديد المكاني، وأجهزة العرض في الكاميرات -
  ؛أنظمة اتصاالت متكاملة -

 
    .www.mot.gov.sa/news111.asp  .  .2010-07-10.بتاريخ. وزارة النقل، المملكة العربية السعودية  - 1
منتديات منط، التقنيات الحديثة في السيارات ترفع مستوى السالمة وتخفض   -2

  . نفس التاريخ .www.alriyadh1.com/vb/f22/t19923.htmlنسبةالحوادث
 .www.alryadh.com/2009/04/30/article425973.html. 14920، العدد2009 أفريل30 جريدة الرياض، أحمد الشمالي، 3‐

   .01ص  .نفس التاريخ
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معلومات وتشمل معلومات أساسية مثل الخرائط الرقمية، ومعلومات أمنية عن حالة حركة  -
 .المرور

  : 1تهدف أنظمة النقل الذكي إلى •
 ، بالحد من وقوع الحوادث المرورية والوفيات،تحسين مستوى السالمة على شبكة الطرق -

  ؛تهاواإلصابات الناجمة عنها والتخفيف من جسام
تقديم الخدمات اإلسعافية عند وقوع مثل هذه الحوادث، سرعة االستجابة ورفع مستوى اإلنقاذ  -

  ؛لحاالت الطوارئ
  ؛تعزيز سهولة الحركة المرورية، وتوفير الراحة والطمأنينة على شبكة الطرق -
  ؛تقليل تأثيرات النقل والطاقة السلبية على السالمة البيئية -
 الطرق حاضرا ومستقبال، وبالتالي زيادة إنتاجية األفراد زيادة فعالية وكفاءة شبكة -

  ؛والمؤسسات، وقطاع االقتصاد عموما
رفع مستوى كفاءة وإدارة شبكة الطرق، واالستخدام األكثر فعالية للطاقة االستيعابية لشبكة  -

  ؛الطرق
  ؛اختصار زمن الرحالت، والتقليل من حاالت التأخير -
  .وتوسعة شبكة الطرقالتوفير في االستثمارات إلنشاء  -
  : 2وتتمثل مجاالت استخدام أنظمة النقل الذكي في •
  ؛إدارة الطرق السريعة -
  ؛التحكم في اإلشارات المرورية -
  ؛إدارة النقل العام -
  ؛إدارة الحوادث المرورية -
  ؛جمع رسوم العبور إلكترونيا -
  ؛معابر السكك الحديدية -
  ؛االستجابة للطوارئ -
  . النقل اإلقليمي متعدد الوسائطالمعلومات المخصصة للمسافرين في -
يوجد الكثير من تطبيقات النقل الذكي، وذلك لتعدد مجاالت : تطبيقات أنظمة النقل الذكي •

   :3استخداماتها، حيث يوجد في كل مجال العديد من التطبيقات، وفيما يلي أهمها
في المركبات  ويمكن استخدام هذه األنظمة :أنظمة المالحة واإلرشاد داخل المركبات الخاصة -1

الخاصة حيث يتم تزويد السائق، من خالل شاشة تلفزيونية مثبتة داخل المركبة، توضح 
خريطة رقمية لشبكة الطرق، ويمكن من خاللها التعرف على موقع النقطة النهائية المقصودة، 
وأنسب طريق للوصول للهدف، كما يمكن معرفة الوقت المتوقع للوصول إلى هذه النقطة، 

الة حركة المرور، وفي حالة وجود أي طارئ على المسار المقترح، يتضح على طبقا لح
الشاشة مسار آخر للوصول إلى نقطة النهاية في أقصر وقت ممكن، وتقوم بعض شركات 

 بتزويد مركباتها بمثل تلك األنظمة لمساعدة المستخدمين ،تأجير السيارات في بعض الدول
  .قع المقصودةلتلك السيارات في التعرف على الموا

 الذي يعتبر أحد تطبيقات نظم النقل :نظام التحكم المروري عند مداخل الطرق السريعة -2
الذكية، ويتم ذلك من خالل إشارة ضوئية تعمل آليا عند المدخل من طريق الخدمة إلى 
الطريق الرئيسي السريع، وحسب حركة المرور عليه، لذلك فهي موصلة بدوائر 

                                                            
  . 01ص .نفس المرجع -1
  01 ص .المرجعنفس  - 2

     3 . 02ص  المرجع،نفس -
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على ) حساسات(، وكذلك بدوائر حلقية )السريع(طريق الرئيسي على ال) حساسات(حلقية
  .المدخل نفسه لتعمل جميعا بنظام متكامل

 الغرض من هذه النظم هو تزويد قائدي السيارات :أنظمة اللوحات المتغيرة الرسائل -3
والمركبات بالمعلومات المتعلقة بحالة حركة المرور على الطريق، بحيث يمكن لقائد المركبة 

ذ القرار الصحيح لتغيير مسار رحلته، ولتجنب الزحام المروري، وللتنبيه للحوادث اتخا
والتقليل من وقت الرحلة، وهناك نوعين من اللوحات المتغيرة الرسائل إحداهما لوحات ثابتة، 

 إما آليا عن طريق الحساسات المثبتة ،واألخرى متنقلة، ويمكن التحكم برسائل تلك اللوحات
وبالتالي إصدار الرسائل  لتي يمكن من خاللها قياس حجم حركة المرور، وا،على الطرق

الخاصة بذلك على تلك اللوحات، كما يمكن أن يتم تغيير تلك الرسائل من خالل غرفة التحكم 
المروري، والتي يمكن أن تصلها المعلومات عن حركة المرور من خالل الكاميرات المثبتة 

  .ت األمنية على الطريق باستخدام أجهزة االتصالعلى الطرق، أو من خالل الدوريا
 من خالل هذه األنظمة يتم التحكم في أوقات تشغيل :أنظمة التحكم المروري لإلشارات -4

اإلشارات المرورية، بحيث يتم توفير الوقت، وعدم التأخير عند تلك اإلشارات، وذلك عن 
 ىقياس أحجام حركة المرور علطريق وجود حساسات إلكترونية مثبتة عند التقاطعات، تقوم ب

التقاطع، ومن ثم تحديد أوقات فتح اإلشارة طبقا لتلك األحجام، أو من خالل غرفة التحكم، 
كما يمكن أيضا التحكم باإلشارات المرورية لخدمة مركبات الطوارئ واإلسعاف، وذلك لتقليل 

 ،طرق الشريانيةزمن نقل المصابين إلى المستشفى، ويمكن أن تعمل هذه اإلشارات في ال
كنظام متكامل مع حركة المرور على الطرق السريعة، وتكون هناك حاجة إلى تحويل حركة 

  .المرور على الطرق الشريانية للطريق السريع
 تتمثل في كيفية اإلبالغ عن الحادث :أنظمة إدارة الحوادث واالستجابة لحاالت الطوارئ -5

، ومعالجة حركة المرور المتأثرة من جراء هذا وتحديد موقعه، وكيفية الوصول إليه ومعالجته
الحادث، وقد قامت بعض الشركات العالمية بتطوير نظام آلي لإلبالغ عن الحادث المروري 

  . من خالل أجهزة مثبتة داخل المركبة،في حينه
     بالنسبة لهذا العنصر أنظر الملحق رقم متطلبات التطبيق في المملكة العربية السعودية،  - ب

  .، ضمن قائمة المالحق المرفقة بعد الدراسة )05( 
  : 1 إستراتيجية السالمة واألمن المروري في المملكة -7الفرع 

 ،          تضطلع وزارة النقل بدور حيوي وهام للنهوض وتحسين مستوى السالمة المرورية
  .بالمشاركة والتعاون مع الجهات األخرى ذات العالقة

وزارة النقل بالسالمة المرورية، يبدأ منذ الخطوات األولى لتخطيط         واهتمام ومسؤولية 
 من اختيار مساره الذي يضع في الحسبان ،الطرق وتصميمها حيث يأتي التفكير في سالمة الطريق

 ذلك أيضا عند تصميم المنحنيات ىتحديد الحد األقصى الممكن من سالمة حركة المرور، ويراع
 وإنشاء وسائل تصريف المياه، وفي مرحلة التنفيذ يتم ،ودية والشعاب وعبور األ،األفقية والرأسية

 اللوحات ل مث، التي تكفل حماية حركة النقل والمرور،تزويد الطرق بكافة وسائل السالمة
 وعالمات الطرق األرضية ،، والعالمات الكيلومترية)التنظيمية والتحذيرية والتوجيهية( المرورية 

 التي تحدد الجوانب ،قطط العاكسة، وغيرها من العالمات األرضيةكخطوط الدهان وعيون ال
 وأضواء التحذير والسياجات المعدنية على ،الخارجية للطريق، وتلك التي تفصل بين المسارات

 االحتفاظ بنفس مستوى السالمة ىجانبي الطريق والجزيرة الوسطية، وفي مرحلة الصيانة يراع

                                                            
  . م2010-07-03 بتاريخ .www.mot.gov.sa/l,security.asp السالمة المرورية  .  وزارة النقل-1
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 قد تنجم ، ومحاولة تحسينها عند ظهور أية مشكالت،رورية عليهاعلى الطرق، ومتابعة السالمة الم
  . لم يتم أخذها في االعتبار في المراحل السابقة،عن استخدام الطرق

        باإلضافة إلى ما ذكر، قامت وتقوم الوزارة في ضوء األهداف العامة لتحسين السالمة 
ور على شبكة الطرق، حيث تقوم المرورية، بوضع نظام متكامل يتكفل بإدارة سالمة المر

 وإدخالها في برنامج ،وبالتنسيق مع الجهات األمنية بجمع المعلومات الخاصة بالحوادث المرورية
حاسب آلي، تم تطويره في الوزارة، ومن ثم تصنيف وتحليل هذه المعلومات، وبناء على النتيجة 

بكة الطرق، واتخاذ اإلجراءات الالزمة يتم بناء االستراتيجيات الهادفة لرفع مستوى السالمة على ش
  :    والتي من أهمها

  ؛وضع األسس للرفع من مستوى السالمة على شبكة الطرق -
  ؛تخطيط وتنفيذ األعمال الالزمة لتحسين مستوى السالمة من توسعة وإصالح -
  ؛تطوير أعمال الصيانة والتشغيل باستخدام األنظمة والتقنيات الحديثة -
  .سات التطويرية في هذا المجالإجراء البحوث والدرا -

كما أنه وفي مجال هندسة المرور، أعدت وأصدرت الوزارة مجموعة من األدلة الفنية علمية 
الطابع، عملية التطبيق، سهلة االستخدام، تشتمل على المعايير والمواصفات الهندسية والمعلومات 

  :المفيدة المتعلقة بالطرق ومنشآتها، وهذه األدلة هي
  ؛مسح ورسم الخرائطدليل ال -
  ؛دليل تصميم الطرق -
  ؛دليل أجهزة التحكم المروري -
  ؛دليل تنفيذ الطرق -
  ؛دليل صيانة الطرق -
  ؛دليل المواد والجودة والنوعية -
  ؛)العالمات األرضية( دليل المواصفات الخاصة للعواكس والدهانات على الطرق -
  ؛دليل التعليمات الخاصة بوضع العالمات -
  ؛نظامية في المرور بمناطق العملدليل أجهزة التحكم ال -
  ؛كتيب التحكم المروري في مناطق العمل -
  .كتيب إشارات وعالمات الطرق -

وتضع وزارة النقل نصب أعينها دائما العمل على تحقيق، كل ما يوفر عوامل السالمة ويرفع 
  :مستواها ومنها

  ؛سفلتة األكتاف الجانبية للطرق وتحسين ميولها الجانبية -
  ؛ بحيث تكون بعرض الطريق مع أكتافهتعريض الجسور -
  ؛إنشاء مواقف جانبية -
تزويد الطرق بالعالمات األرضية العاكسة كعيون القطط، والدهانات العاكسة على جانبي  -

  ؛الطرق لتحديد المسارات، واتجاهات حركة المرور وتنبيه السائقين
  ؛تزويد الطرق بالحواجز الواقية في األماكن الضرورية -
  ؛، ولوحات أرقام الطرق)التحذيرية والتنظيمية(المرورية وضع اللوحات  -
تزويد الطرق بالسياج على جانبي الطرق، وفي الجزر الوسطية للطرق السريعة لحصر  -

الحركة المرورية عبر التقاطعات، التي تسهل الخروج والدخول إلى الطريق، ومنع 
  ؛اطق المحددةالحيوانات السائبة من العبور لهذه الطرق، إال من خالل المن
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تنفيذ جسور خاصة لعبور الحيوانات مع تنفيذ مصائد الحيوانات، خاصة عند مخارج  -
  ؛ومداخل الطرق السريعة، لمنع الحيوانات من الدخول إلى هذه الطرق

  ؛تزويد الطرق بعالمات حدود الطريق، والتي تحدد المنحنيات واالتجاهات -
لسالمة لمستخدمي الطرق، عند العمل على وضع المواصفات واالشتراطات الالزمة لتوفير ا -

  ؛الطرق وعند التحويالت
 والعمل على ،دراسة الحوادث المرورية وتحديد الموانع التي تتكرر عندها الحوادث -

  .تصحيح الوضع
 إلى إرشادات عامة لتجنب الوقوع في الحوادث المرورية، نجدها في الملحق رقم ةباإلضاف

  .تعلق بالسائق، والطقس، والمركبة، وكذلك الحذر والحيطة من المالحق، منها ما هو م)06(
 عوامل السالمة المرورية التي تستخدم على الطرق والتي )07(وكذلك ندرج في الملحق رقم 

  :1تتضمن
  ؛)الدهانات والعواكس( عالمات الطرق األرضية -
  ؛ الحواجز الواقية-
  ؛ سياج الطرق-
  . اإلشارات التنظيمية واإلرشادية-

  
  
  .اللوائح واألنظمة واالتفاقيات: لمطلب الثالثا
  :تضمن تو        

  : النقل البري -1الفرع
  .هـ1397-06-21 وتاريخ25/م نظام النقل العام على الطرق :النظام
   :2اللوائح

  ؛الالئحة المنظمة لنقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق -
  ؛ الطرقالالئحة المنظمة لترحيل البضائع والمهمات بأجر على -
  ؛ وترحيل الركاب بالحافالت إلى خارج المملكة،الالئحة المنظمة لنقل البضائع -
  ؛الالئحة المنظمة لترحيل الركاب بسيارات األجرة الصغيرة -
  ؛الالئحة المنظمة لسيارات األجرة العامة -
  ؛الالئحة المنظمة لتأجير السيارات -
  ؛الالئحة المنظمة للنقل المدرسي -
  .ل المعلماتالالئحة المنظمة لنق -

   3:التراخيص
  ؛)2699العدد(ترخيص نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق  -
  ؛)784العدد (ترخيص ترحيل البضائع والمهمات بأجر  -
  ؛)173العدد ( ترخيص نقل وترحيل الركاب بالحافالت إلى خارج المملكة  -

 
    .www.mot.gov.so/l security.asp  السالمة المرورية -1
  . 2010-06-29بتاريخ.  . www.mot.gov.sa/R,transkingdom,Boards.aspوزارة النقل، اللوائح واألنظمة - 2
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 ترحيل الركاب بسيارات األجرة الصغيرة بين المدن وإلى الدول ترخيص -
  ؛)1391العدد(خرىاأل

  ؛)689العدد(ترخيص األجرة العامة  -
    ؛ترخيص تأجير السيارات -
  ؛)307العدد ( ترخيص ممارسة نشاط النقل المدرسي  -
  ؛)18العدد ( ترخيص نقل المعلمات  -
  ؛رخصة تشغيل شاحنة فردية -
  ؛)23539العدد (رخصة تشغيل سيارة أجرة فردية  -
  ؛- نقل خاص–رخصة تشغيل الحافلة  -
  ).4العدد(ل عمرة ترخيص نق -

  1:تراخيص إدارة النقل بالحج
  ؛تعليمات عامة بخصوص تسجيل الحافالت الوطنية -
  ؛استئجار الحافالت األجنبية المستأجرة لصالح مؤسسات حجاج الداخل -
نموذج استئجار الحافالت العامة، والحافالت الخاصة المملوكة للشركات والمؤسسات  -

  ؛التجارية
  ؛الشروطنموذج إقرار االلتزام ب -
  ؛نموذج بيان بالحافالت التي تملكها الشركة -
  .نموذج طلب الموافقة على استئجار حافالت من خارج المملكة -

  
  :2 االتفاقيات الموقعة في مجال النقل البري

  ؛اتفاقيات النقل بالعبور بين دول جامعة الدول العربية -
  ؛االتفاقية االقتصادية بين دول مجلس التعاون -
  ؛دولية في المشرق العربي وقد تم التوقيع عليهااتفاق الطرق ال -
اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع، بين حكومة المملكة العربية  -

  ؛السعودية وحكومة المملكة المغربية، وقد تم التوقيع عليها
ملكة وحكومة اتفاقية لنقل الركاب والبضائع والمواد على الطرق البرية، بين حكومة الم -

  ؛الجمهورية اليمنية، وهي نافذة
اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة، بشأن تنسيق وتنظيم عمليات النقل  -

  ؛البري بين البلدين، وهي نافذة
اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري للركاب والبضائع، بين المملكة والمملكة األردنية الهاشمية،  -

  ؛وثائق التصديق، وهي نافذةوقد تم تبادل 
اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، بين حكومة المملكة  -

  .والجمهورية العربية السورية، وقد تم التوقيع على االتفاقية
  :3االتفاقيات التي يتم إعدادها حاليا

  ؛ودية والجمهورية التركية بين المملكة العربية السع،اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب -
  ؛اتفاقية تنظيم النقل البري للبضائع، بين المملكة والجمهورية اإلسالمية اإليرانية -
 .)اإلسكوا(اتفاق السكك الحديدية في المشرق العربي  -

 
                                                                                                       .                                        المرجع نفسه-  1
  .  نفس المرجع -1
  .  .www.mot.gov.sa/R Transkingdom, trans.aspنفس التاريخ.  وزارة النقل ، النقل البري -2
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  : النقل البحري-02 الفرع
- 24 وتاريخ 27/منظام الموانئ والمنارات والمرافئ البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  :النظام

  .ه06-1394

  :1 اللوائح
  ؛الئحة تنظيم وسائط الصيد والنزهة والغوص -
 ؛الئحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية -
  ؛الئحة تنظيم قبول هيئات تصنيف السفن -
 ؛الئحة تنظيم مزاولة النقل لبحري -
  ؛الئحة تنظيم مزاولة نشاط مبيعات تذاكر السفر البحرية -
  .لى السفنالئحة الرقابة والتفتيش ع -

  .وسيط البحريالمشروع الئحة  :2التراخيص
  ؛المستندات والشروط المطلوبة لمنح سجل الخدمة البحرية -
    ؛ترخيص مزاولة نشاط بيع تذاكر السفرالبحرية -
  ؛ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري -
  ؛الشروط والمستندات المطلوبة لتسجيل سفينة تحت العلم السعودي -
  .طلوبة لقيد الوحدات البحريةالشروط والمستندات الم -

  
  : تراخيص شركات مزاولة نشاط النقل البحري) 10 ( الجدول
   %نسبة النمو  هـ1425-1424عدد التصاريح من عام   المدينة

  الرياض
  جدة

  الدمام
  الخبر
  الجبيل
  جازان
  تبوك

  الطائف                          

7  
53  
12  
5  
-  
6  
1  
-  

-  
2  
2  
4  
-  
1  
-  
-  

  6  84  اإلجمالي
   .2010-06-28بتاريخ   www.mot.gov.sa/R Transkingdom,sea.asp.   وزارة النقل:  المصدر

  3:باإلضافة إلى االتفاقيات المعتمدة من قبل الوزارة مثل
  ؛)المواصفات الفنية للتصميم(اتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي  -
  .استمارة تأهيل االستشاريين السعوديين -
  

  .خدمات وزارة النقل: رابعالمطلب ال

                                                            
  .  www.mot.gov.sa/R : Transkingdom.Boards.asp.اريخنفس الت. وزارة النقل اللوائح-3
   asp.H Trakes/sa.gov.mot.www  .  .  نفس التاريخ.  وزارة النقل، اللوائح واألنظمة-4
      www.mot.gov.sa/H Services,forms.asp..نفس التاريخ. وزارة النقل.  خدمات الوزارة-1
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   :ومن بينها نذكر     
تم تطوير نظام االتصاالت اإلدارية لتمكين مراجعي الوزارة من االستعالم :  المعامالت-1الفرع

 .1عن معامالتهم من خالل الموقع اإللكتروني للوزارة
  :2 دراسات وإحصاءات-2الفرع

 :الدراسات المنجزة  -أ 
لنقل البحري في المملكة، والتي تركز على إحالل الكوادر إستراتيجية السعودية في نطاق ا •

  .البشرية السعودية في قطاع النقل البحري
  ؛مسح وتحليل الوضع الحالي -
  ؛تصنيف الوظائف -
  ؛خطة التدريب -
  .نظام المعلومات اإلدارية  -

 تنمية ىدراسة حركة الشحنات والصورة االنطباعية عن خدمات النقل البحري، بالتركيز عل •
  .ر قدرات األسطول التجاري السعوديوتطوي

  ؛تحديد نوع البضائع وتوجيهاتها -
  ؛تقلبات أسعار النقل -
  ؛مقارنة وضع الموانئ السعودية بالموانئ المجاورة -
  .أنماط الشحن في منطقة الشرق األوسط -
إستراتيجية تطوير النقل البحري في المملكة، يتم من خاللها تحديد األهداف والسياسات  •

  .لالزمة لتطوير النقل البحري بالمملكةوالتدابير ا
  ؛رفع مستوى فاعلية القطاع البحري -
  ؛ترسيخ مركز المملكة كدولة بحرية -
  ؛حماية البيئة البحرية -
  ؛إيجاد الفرص االجتماعية واالقتصادية -
  .المحافظة على األمن الوطني -
توفيركوادر  إنشاء قسم الدراسات البحرية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، من اجل دراسة -

  .بحرية سعودية متخصصة
  :الدراسات القادمة -ب 
  .دراسة النقل السياحي، من حيث تفعيل وتطوير النقل بين موانئ المملكة •
دراسة مكننة أعمال الوكالة المساعدة للنقل البحري والمالحة البحرية، بتنظيم أعمال الوكالة  •

األنشطة البحرية التي  خيصالمساعدة، واستخدام الحاسب اآللي في استخراج نماذج وترا
  .تشرف عليها الوزارة

  دراسة نظام المعلومات اإلدارية، بتوفير نظام يخدم متطلبات سعودية لقطاع النقل البحري  •
  : إحصائيات النقل البحري-ج

  : إحصائيات النقل البحري  ) 11 (الجدول 

  العدد  احصائيات النقل البحري

                                                            
     www.mot.gov.sa/H services,procedure.asp..نفس التاريخ .  وزارة النقل-2
  .  www.mot.gov.sa/Trakes,sea,19.asp.نفس التاريخ .  وزارة النقل-3
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  106  تراخيص مزاولة أعمال النقل البحري
  77  السفن المسجلة تحت العلم السعودي

  514  )طن(حمولة األسطول السعودي 
  1524442  سائط العيد بالمملكةو

  8633  وسائط النزهة بالمملكة
  14897  .تراخيص بيع تذاكر السفر البحرية بالمملكة

   .2010-06-28بتاريخ   www.mot.gov.sa/R Transkingdom,sea.asp . وزارة النقل: المصدر 

  :1 المناقصات-3الفرع 
تقوم وزارة النقل باإلعالن عن طرح المشاريع في منافسات حكومية، وعلى كل من يرغب      

 والمؤهلين للقيام بمثل هذه األعمال، ناالشتراك في هذه المنافسات من المقاولين السعوديين المصنفي
وط والمواصفات الخاصة بذلك، مراجعة إدارة المناقصات والعقود بالوزارة، للحصول على الشر

 مع دفع مبلغ قيمة الوثيقة بموجب شيك ،مصطحبين معهم المستندات التي تؤكد تأهيلهم لهذا العمل
مقبول الدفع ألمر وزارة النقل، ومن ثم يقدم عطاءه داخل ظرف مختوم بالشمع األحمر، ومعنونا 

  :علىة ويشتمل الظرف قصباسم الوزارة ويكتب على حافته اسم المنا
 شهور 3 من قيمة العطاء ساري المفعول، لمدة  %1أصل الضمان االبتدائي المطلوب بنسبة  -

  ؛من تاريخ تقديم العطاء
صورة من شهادات التصنيف، السجل التجاري، الزكاة والدخل، التأمينات االجتماعية،  -

يعها سارية  وتكون جم،العضوية في الغرفة التجارية والصناعية، وشهادة اإللزام بالسعودية
   ؛المفعول

الشروط والمواصفات الخاصة، وجداول الكميات واألسعار، وبيانات تحليل األسعار وبرنامج  -
 والمعلومات ،العمل، وبيانات المعدات، والجهاز الفني واإلداري، والخطاب المقدم به العطاء

  ؛ةقصاألخرى المطلوبة بموجب تعليمات المنا
   ؛اءات طبقا لبيان مرفقيحدد آخر موعد لقبول وفتح العط -
  .تفتح األظرفة في تمام الساعة العاشرة من كل يوم محدد لفتح األظرفة  طبقا للبيان المرفق -

 حسب مناطق إدارات الطرق والنقل التي تشمل عليها المملكة والتي ،وتقسم مشاريع المناقصات
  :تضم
  ؛مشاريع إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض -
  ؛ والنقل بمنطقة مكة المكرمةمشاريع إدارة الطرق -
  ؛مشاريع إدارة الطرق والنقل بمنطقة المدينة المنورة -
  ؛ميمشاريع إدارة الطرق والنقل بمنطقة القص -
  ؛مشاريع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية -
  ؛مشاريع إدارة الطرق والنقل بمنطقة عسيرة -
   ؛مشاريع إدارة الطرق والنقل بمنطقة تبوك -
  ؛الطرق والنقل بمنطقة حائلمشاريع إدارة  -
  ؛مشاريع إدارة الطرق والنقل بمنطقة الحدود الشاملة -
  ؛مشاريع إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان -

                                                            
      ..   www.mot.gov.sa/l,monaquasat.aspنفس التاريخ. مناقصات.  وزارة النقل-1 
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  ؛مشاريع إدارة الطرق والنقل بمنطقة نحران -
  ؛مشاريع إدارة الطرق والنقل بمنطقة الباحة -
 .مشاريع إدارة الطرق والنقل بمنطقة الحوف -

  .ات المؤجلةباإلضافة إلى المناقص
  :1 الخدمات على الطرق -4الفرع 
يوجد على شبكة الطرق بالمملكة الكثير من مراكز الخدمة، التي تقدم الخدمات المباشرة،   

وغير المباشرة إلى المسافرين على هذه الطرق، فمن تلك المراكز ذات الخدمات المباشرة محطات 
أما المراكز . يعها تشغل من القطاع الخاصالوقود واالستراحات، وخدمات صيانة المركبات، وجم

ذات الخدمة غير المباشرة فهي جميعها تتبع القطاع الحكومي، وتتمثل في مراكز صيانة الطرق، 
  .  وهي تعرف بالمراكز الحكومية،ومحطات الوزن، ومراكز أمن الطرق، والهالل األحمر السعودي

  
  .سياسات تطوير قطاع النقل وتنميته: المطلب الخامس

  :تتمثل في اآلتي      
  : خطوات لتطوير قطاع النقل-1الفرع 

في إطار خطتها المتواصلة الرامية  ألتمتة وتبسيط مختلف إجراءات السفر، وبعد تطبيق  -1
النظام اآللي الجديد لخدمات الركاب، أعلنت الخطوط العربية الجوية السعودية، أنها وفرت 

 بواسطة نظام السداد الذي يتم بواسطة حسم ،التذاكرلمسافريها خدمة جديدة تمكنهم من شراء 
وإمكانية . قيمة التذكرة مباشرة من حساب العميل، من خالل الدفع عبر أجهزة الصرف اآللي

الشراء بواسطة البطاقة االئتمانية من خالل موقع الخطوط السعودية على االنترنت، ومن ثم 
ن منازلهم، أو من أي مكان آخر موصول إصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة إلكترونيا م

. م2010 -05 -03ذلك اعتبارا من saudiairlines.com) .  (wwwبشبكة االنترنت عبر موقعها
على أن يتم التطبيق تباعا على بقية القطاعات، علما . وبشكل تدريجي على القطاعات الداخلية

ة الحجز، أصبح بمقدورهم طباعة بأن المسافرين الذين لديهم تذاكر سفر مدفوعة القيمة ومؤكد
 ساعة من موعد الرحلة، حسب الشروط 48بطاقة الصعود إلى الطائرة إلكترونيا قبل 

اإللكتروني، وذلك بإتباع سلسلة من الخطوات البسيطة، حيث " السعودية " الموضحة بموقع 
  .2يتم إدخال المعلومات المطلوبة إلنهاء عملية قبول المسافر في دقائق معدودة

تم إنشاء برنامج الفرسان ليكون برنامجا فريدا ومميزا لدائمي السفر على متن الخطوط  -2
الجوية السعودية، حيث يتمتع العضو من أعضاء البرنامج بخدمة خاصة، وتجمع أميال 

ويمكنه التمتع . ما برحالت مجانية، أو بالرفع إلى درجة السفراالمكافآت التي يمكن استبدالها، 
ضافية، كالزيادة المجانية في وزن األمتعة، واألولوية على قائمة االنتظار، بامتيازات إ

  .  3وبطاقات خاصة لتمييز األمتعة، وغير ذلك من المزايا
أطلقت الخطوط الجوية السعودية خدمات الحجز الذكي، حيث قامت بتركيب وتشغيل أجهزة  -3

وتم تدشين نظام .  الحجزحديثة، من أجل تقليص انتظار المسافرين عند اتصالهم بخدمات
 لمواكبة التطور الذي تشهده مختلف قطاعات السعودية، ،)SMART‐ RES(الحجز الذكي الجديد 

حيث هذا النظام سيمكن الموظفين من القيام بأداء واجباتهم بجودة عالية، دقيقة وسريعة، 

 
        www.mot.gov.sa// Services, Roads. asp.نفس التاريخ. ارة وزارة النقل خدمات الوز- 1
بتاريخ   menuitem.Oa   . www. Saudiairlines. Com/ portal / site .: الخطوط الجوية العربية السعودية، نبذة مختصرة- 2
10- 07- 2010  .  
  enuitem. d  / Saudiairlines/ / .www. Saudiairlines.com/ portal /site....  الخطوط الجوية السعودية ، معلومات البرنامج- 3
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ا على سبيل  الذي يمتاز بالعديد من الخصائص المستحدثة، ومنه)AVAIY( وكذلك تم تدشين 
كما استحدثت الخطوط السعودية مؤخرا، خدمة رسائل . المثال إعطاء مدة االنتظار المتوقعة

الجوال التي تمتاز بسهولة أداء العمليات الخاصة بالحجز، وسرعة االستعالم، وذلك لرفع 
كما زادت عدد الرحالت .  عمالء السعوديةا بما يحقق رض،معدل المكالمات المجانية

  .1ةالمجدول
دخلت وسائل نقل جديدة تعد األولى من نوعها على مستوى السعودية في جامعة الملك عبد  -4

التي تعد هي األخرى فريدة من نوعها عالميا، وأطلقت مؤخرا، حيث وفرت ). كاوست( اهللا 
الجامعة لمنتسبيها وسائل نقل صديقة للبيئة تحقق أعلى مستوى وجودة، مقابل استخدام أقل 

تمدة في ذلك على تصميمها الذكي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، التي تؤدي للموارد، مع
الشرق " الغرض وتقليل نسب التلوث في األجواء، وتمثل خطة النقل الخاصة والتي حصلت 

على نسخة منها، والخاصة بالنقل البديل في الحي السكني، طريقة مبتكرة لخفض " األوسط
 عن طريق التقليل من أثر استخدام المركبات، ويستفيد، ،شروعنسبة أكسيد الكربون الكلية للم

حسب تقرير رسمي أصدرته الجامعة، الحرم الجامعي والحي السكني من برنامج مشاركة 
الكهربائية للمسافات القصيرة، وبرنامج آخر لمشاركة المركبات الكهربائية " سيغواي"مركبات 

مناخ، إضافة إلى تخصيص طرق النقل البديلة للمسافات الطويلة التي تتطلب التحكم في ال
ومواقف خاصة بها، في جميع أنحاء الحرم الجامعي والحي السكني، لتكون في متناول 

كما تم تخصيص شبكة حافالت الجامعة لجميع . الطالب وأعضاء هيئة التدريس والزوار
الراغبين بالتوجه  لتكون في متناول جميع المستخدمين ،أنحاء الحرم الجامعي والحي السكني

م الجامعي، والمناطق الترفيهية، ومدارس حرإلى المركز التجاري في منطقة المرفا، وال
كما توفر الجامعة إمكانية مشاركة الدراجات، وتجهيزات لصفها ومرافق . التعليم الثانوي

  . 2التي يقل استخدامها خالل أشهر الصيفوتغيير، 
 في معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج، ،ث الحجانعقد الملتقى العلمي الخامس ألبحا -5

 محمد طاهر، من قسم /منير أحمد، د/وتم فيه عرض ورقة للدكتور سعد محمد الشهراني، د
 يالهندسة الكهربائية بجامعة الملك فهد للبترول، تقدم هذه الورقة تصميما لجهاز إلكتروني ذك

حيث يساعد الحجاج على معرفة االتجاه الذي يساعد في إمكانية التحكم في حركة الحجاج، 
 حيث يتكون من جزأين ،) الجمرات، مزدلفة، منى(يجب إتباعه للوصول إلى مقر المطوفون 

أساسين، يلبس الحاج الجزء األول وهو كالساعة، ويحتوي على مستقبل ومتحكم مصغر 
اقع مختلفة من يتكون الجزء الثاني من أجهزة إرسال مبسطة يتم وضعها في مو. وبوصلة

المشاعر المقدسة، على أعمدة اإلنارة في الطرق حيث يقوم بتوجيه وتحذير الحجاج في 
الحاالت الطارئة، كما يقلل من الحوادث الناتجة عن تحركات الحجاج، يسهل مهمة المطوفين 
في متابعة حجاجهم، يوفر للدولة جهد كبير يبذل كل عام من أجل البحث عن الحجاج 

 . 3 طمأنة الحجاج على أنهم لن يضيعوا في الزحامالتائهين،
تم إطالق مبادرة المدن الذكية في المملكة العربية السعودية، على إثر ملتقى المدن الذكية  -6

الذي عقد لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض، وهي إحدى المبادرات التي تدعم 
اد المعرفي، حيث تهدف إلى إيجاد مدن تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع المعرفة واالقتص

عصرية، تتوفر فيها خدمات االتصال ذات نطاق عريض، حيث تتوفر تلك الخدمات لجميع 
األفراد وقطاع األعمال، سواء في المنازل، أو في مختلف األماكن العامة والخاصة، وفي 

 عموما، حيث  وأماكن التجمعات المكاتب والمطارات والحدائق والمنتزهات والمستشفيات

 
   . نفس التاريخ.   . www. genas. aero/vb/t 8223.html  منتديات القرناس للطيران، الخطوط السعودية تطلق الحجز الذكي- 1
       .نفس التاريخ. الجامعي الشرق األوسط ، كاوست تدخل وسائل نقل عالمية حديثة صديقة للبيئة في الحرم - 2

www.aawsat.com/details .asp ?sedion = 43& articles = 537736 & i…     .  
   .   نفس التاريخ/ other / shahrany . htm     . www. Saudiairlines. comمرشد الحاج اإللكتروني الذكي - 3
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ينتج عن ذلك توفير محتوى وخدمات حكومية وتجارية متنوعة للمواطنين بطريق سهلة 
ميسرة في هذه المدن، وفي أي وقت مما سيتيح بيئة مناسبة، ومناخ مالئم لتعامل سلس مع 

إضافة إلى ذلك فإن هذه المدن الذكية تعمل بفاعلية أعلى، وبحاجة أقل . تطبيقات العمل
قل المختلفة، كما أنها تسهم في إيجاد فرص عمل أكبر، وتشرك قطاعات جديدة من لوسائل الن

  . 1المجتمع، مثل ذوي االحتياجات الخاصة وغيرهم
، عن جاهزية تسعيرة 2010 ماي 08أعلنت لجنة النقل العام بالغرفة التجارية الصناعية يوم  -7

، حيث تعمل على إطالق )ية مشروع نظام مراقبة المركبات باألقمار الصناع( االشتراك في 
الذي يهدف إلى مراقبة . هذا المشروع اللجنة في أول اجتماع لها في دور مجلس الغرفة

 خاصة خارج ،حركة المركبات الداخلية للحد من ظاهرة االزدحام والحوادث والمخالفات
ة  وأوضح نائب رئيس اللجنة أن المرحل،نطاق المدن، ومعرفة اتجاهاتها ومكان تواجدها

األولى من المشروع سيتم تنفيذها على مستوى جدة، ومن ثم على مستوى المملكة، بعد 
عرضه على لجنة النقل العام الوطنية بمجلس الغرف الصناعية والتجارية السعودية، بالتنسيق 
مع وزارة النقل التي أبدت موافقتها على تنفيذه، وبين أن اللجنة قدمت عرضا مفصال عن 

 وأبرز ما يستوجب التعديل أو التطوير، إلى جانب مناقشة ،عمل بها المشروعاآللية التي سي
 800 بواقع G.P.Sاالجتماع للتسعيرة التي سوف تعتمد، في نطاق المراقبة من قبل مشروع 

، وتوضيح عدد من المواضيع ذات SMS رياال كاشتراك شهري لنظام 40ريال لمرة واحدة و 
  . 2 المشروعاشركات المتقدمة لهذالعالقة بهذا النظام من قبل ال

 مراقبة، على استخدام 13 ورشة لتدريب 2010 ماي 21نظمت أمانة محافظة جدة يوم  -8
 لتحديد المواقع، وكانت خاصة بإدارات الرقابة النسائية بهدف تجميع األنشطة ةاألجهزة الكفي

رخصة وتاريخ النسائية جغرافيا من خالل مراقبة أجهزة الحاسب الكفي، مثل وضع اسم ال
  .3انتهائها وقوائم بأنواع األنشطة، باإلضافة إلى المخالفات

نظمت وزارة النقل بالتعاون مع الغرفة التجارية للمنطقة الشرقية بمشاركة شركة االتصاالت  -9
السعودية، ورشة عمل التعريف باستخدام أنظمة تتبع المركبات، التي تقدم لألفراد والقطاعات 

والقطاعات التي تمتلك أساطيل المركبات، حيث تحدد هذه الخدمة مواقع األمنية الحكومية، 
ومسارات المركبات بواسطة األقمار الصناعية، وحيث يتم نقل البيانات من المركبات إلى 

 وتحديثها آليا كل  navigateو  Google Maps، ومن ثم يتم عرضها على » تتبع«خوادم نظام 
ل من المتابعة، رابط الخدمة متوفر على الموقع اإللكتروني  ثانية، مما يمكن مدير األسطو30

 .www.avl. لشركة االتصاالت السعودية com.sa ،  أفريل 03وقد تمت ورشة العمل يوم 
20104 .  

في الوقت الذي قدرت مصادر مطلعة، حجم السوق الكلي للسيارات والمركبات، وقطع  -10
، دشن العاهل السعودي الملك عيد بن عبد  مليار ريال سعودي30الغيار بالمملكة بأكثر من 

النتقال المملكة  تمهيدا» 1 غزال «أول سيارة سعودية . 2010 جوان 14العزيز، يوم االثنين 
ويؤكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد اهللا  من مرحلة االستهالك إلى مرحلة اإلنتاج،

ق علمي متخصص في كلية الهندسة، العثمان أن السيارة السعودية الجديدة صنعت  بأيدي فري
، الذي »  اوتوغاليري«وقد تم تقديمها في موقع  2009في أفريل  »1 غزال «حيث بدأ مشروع 

 سيارة جديدة، يكشف عنها 100وصفها بأنها إنجاز للعالم العربي واإلسالمي بظهورها بين 
الذي يقدم آخر  و،للمرة األولى ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في سويسرا

وقد قام بتطوير .  شركة عالمية1000االبتكارات والتصاميم في عالم السيارات بمشاركة 
 

1 - Smart cities  ،المدن الذكية  www.smartcitiesforum. com/ index – shml     .   نفس التاريخ.  
  . /inf /inf /news – action – show‐ id – 308. htm     www.gisclub.net.  نادي نظم المعلومات نفس التاريخ - 2
  . التاريخ نفسinf / news – action – show‐ id – 316. htm      . www.gisclub.net/.  نادي نظم المعلومات- 3
  .نفس التاريخ. . inf //news – action – show‐ id –284. htm    www.gisclub.net.  نادي نظم المعلومات- 4
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المشروع مجموعة طالب من الجامعة بهدف تصميم سيارة تالئم مواصفات المناخ 
والتضاريس في دول الخليج العربي، وتضمن المشروع عدة تدريبات وورشات عمل توزعت 

  . 1ورينو اإليطالية باالعتماد فقط على طلبة الجامعةبين الرياض ومدينة ت
قدرت مصادر عاملة في سوق السيارات والمعدات، أن مبلغ قطع الغيار واإلكسسوارات  -11

 مليارات ريال في المملكة 9أكثر من . وأجهزة معدات ورش الصيانة، وخدمة ما بعد البيع
رة على خارطة االقتصاد العالمي، حيث تحتل السعودية مكانة كبي،  %25بنسبة نمو تصل إلى 

  2.إذ تعتبر السوق األكبر للسيارات في منطقة الخليج
يذكر أن مجموعة العربة السعودية بالرياض، كانت قد دشنت أول سيارة سعودية تحمل اسم    -12

، وأعلن المهندس فوزي بن 2003، في معرض جنيف الدولي للسيارات عام »1 العربة «
عودية بالتعاون ومجموعة العربة في مؤتمر صحفي بالرياض  السDCأيوب صبري صاحب 

التي تعتبر من » 1 العربة«في حينها، عن إقامة مصنع في الرياض إلنتاج السيارات السعودية 
فئة السيارات الفخمة، وتنتج بالطريقة اليدوية، وتستخدم أحدث التقنيات العالمية ويصل 

 سيارة سنويا فقط، 12الطاقة اإلنتاجية للمصنع سعرها إلى أكثر من مليون ريال، وأشار أن 
مجموعة تمتلك مراكز متقدمة لصيانة السيارات الإضافة إلى أتوبيس فاخر شهريا، مبينا أن 

  . 3 الفاخرة في الرياض وجدة
زودت شركة أرامكو السعودية قوة أمن الطرق، بعدد من السيارات المجهزة بأحدث  -13

 ودقيقة، الستخدامها كدوريات سرية لمراقبة طريق الظهران الوسائل التقنية ورادارات متقدمة
 الجبيل، بهدف المساهمة في الحد من المخالفات المرورية على هذا الطريق الذي يمثل ثاني –

 . ألف سيارة يوميا في االتجاهين126 من حيث المستخدمين والبالغ ،أكبر طريق في المملكة
 ضمن إطار إستراتيجية اللجنة العليا ،تعاون المشتركوتأتي تلك المبادرة كثمرة للتنسيق وال
رات اللجنة العليا للسالمة المرورية د وذلك ضمن مبا،للسالمة المرورية في المنطقة الشرقية

 التي يترأسها صاحب السمو األمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد ،في المنطقة الشرقية
بير الالزمة للحد من السرعة الزائدة على طريق نائب أمير المنطقة الشرقية، بشأن تفعيل التدا

التي سجلت ارتفاعا .  والعمل على تقليل الحوادث واإلصابات والوفيات، الجبيل–الظهران 
ملحوظاً بالمنطقة الشرقية خالل األعوام الخمسة الماضية، بعد ارتفاع الوفيات خالل العام 

 5910فع عدد المصابين العام الماضي إلى  بالمائة، فيما ارت51 وفاة بنسبة 1113الماضي إلى 
  . 4 بالمائة145بنسبة 

وتم تزويد الدوريات السرية بكاميرات ورادارات متقدمة تعمل بنظام االستشعار     
الرقمي، مما يمكنها من العمل ليالً ونهارا، وتصوير لوحات السيارات المخالفة بأقل إضاءة 

لفة خالل ثوان، وال يتطلب تسجيل المخالفة  صورة لكل سيارة مخا25كما تلتقط . متاحة
. إيقاف السائق، وإنما يتم رصدها مباشرة على لوحة السيارة المسجلة بمركز المعلومات

وتتميز الرادارات بعدم مقدرة كشف الرادار على اكتشافها أو رصدها وقدرتها على رصد 
جوال أثناء القيادة وعدم ربط وتصوير سائقي المركبات المخالفين لقوانين المرور، كاستخدام ال

حزام األمان والتجاوز الخاطئ، وأيضا قدرتها على التصوير المرئي لساعات طويلة تصل 
  .5 ساعة متواصلة48إلى 

 
‐www.ameinofo.com/ar. 2010 جوان 27األحد .  مليار ريال30 السعودية تدشن أول سيارة وطنية في سوق حجمه - 1

173921.html .  
  .  نفس المرجع- 2
  .  نفس المرجع-3
  . 2010-07-03بتاريخ . كاميرات رقمية تسهر على مراقبة المدن السعودية. ساهر. شبكة ومنتديات القمة -4

                            www.forum.kuwait.com/1408050.htm.                                                                                          
  . نفس المرجع-5
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 ،ومن جانبه أوضح النائب األعلى لرئيس أرامكو السعودية للعالقات الصناعية    
ز الخيال، أن المبادرة تأتي عضو اللجنة المرورية في المنطقة الشرقية المهندس عبد العزي

كثمرة للتنسيق والتعاون المشترك ضمن إطار إستراتيجية اللجنة العليا للسالمة المرورية في 
 وما تبذله من جهد كبير وتعاون بناء مع ،المنطقة الشرقية، وإشادة بإدارة أمن الطرق

ة والذي يضم جميع  وأضاف أن فريق اللجنة الفني، من أجل تحقيق األهداف المنشودة،الشركة
 يعمل وفق اإلستراتيجية العامة للسالمة المرورية في ،الجهات المعنية بالسالمة المرورية

 وهذه مبادرة من ،ها قريبانالمنطقة الشرقية، كما أن هناك عددا من المبادرات سيتم اإلعالن ع
ربة، بعد ضمن عدة مبادرات، وأضاف الخيال أن الغرض  من اختيار طريق الجبيل هو للتج

 محاور للسالمة المرورية 4أن لوحظ في اآلونة األخيرة كثرة الحوادث فيه منوهاً إلى وجود 
 إضافة إلى التوعية من ،منها عملية االنضباط، وهندسة الطرق من حيث متابعتها بعد اإلنشاء

محاور  وهذه ال،خالل المدارس، ووسائل اإلعالم المختلفة، والمحور الرابع هو عملية اإلنقاذ
األربعة تضم عشرات المبادرات، وقد قمنا بمبادرة التوعية بشكل أسرع بالتنسيق مع 
المدارس وإقامة المعارض في المجمعات التجارية، والحافالت المتنقلة ممتدحاً التعاون 

  .  1الممتاز والحماس الشديد من قبل الدوائر
اميرات رقمية تسهر مشروع ضخم ينتظر أن يقلل من نسبة حوادث الطرق، ساهر، ك -14

 وفق آخر ،ألف من سكان السعودية100 وفاة لكل 19حيث أن . على مراقبة المدن السعودية
التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية، باإلضافة إلى أعلى معدالت حوادث السير 
تي والمركبات، واإلصابات الناجمة عن الحوادث في العالم، وأرقام ضخمة لعدد المخالفات ال

يرتكبها السائقون، وأشياء أخرى تتراوح في األهمية، دفعت الحكومة السعودية إلى البحث 
ويتابع السعوديون . عن حلول لوقف نزيف الدماء واألموال على الطرق السوداء المعبدة

الحملة الضخمة التي تطلقها وزارة الداخلية، من أجل التعريف الصحيح بأحد أكثر األنظمة 
ما في العالم، ومدى كفاءة النظام الجديد، خصوصا في ظل سيادة صورة غير المرورية تقد

مكتملة عن هذا النظام، وتصويره بأنه ليس سوى أداة جديدة لمخالفة السائقين بصرامة ال 
عد فيه ضبط المخالفات والتجاوزات، واحدة من أربعة ييمكن التساهل بها، في الوقت الذي 

 مليون دوالر، 533ديد، والذي رصدت له الحكومة السعودية أنظمة يتكون منها النظام الج
  . مدن رئيسية8لتطبيقه في 

هذا النظام المسمى ساهر نظام أسس في السعودية لضبط وإدارة حركة المرور آليا، وهو   
قطع اإلشارة والسرعة ( نظام يستخدم أنظمة إلكترونية في عدد من المدن والطرق بين المدن 

، كما يتميز النظام بتقنيته العالية المتمثلة في شبكة الكاميرات الرقمية ) أخرىالزائدة ومخالفات
 بمركز اإلدارة والتحكم اإللكتروني في اإلشارات داخل المدن، وتحديد موقع سيارات ةالمتصل

 إلى تحديد مواقع السيارات المسروقة، كما يستطيع النظام ضبط السيارات المخالفة ةالمرور إضاف
خالل شبكة الكاميرات الرقمية، وذلك في إجراءات تهدف إلى تحسين مستوى السالمة آنيا من 

المرورية، ويتميز نظام ساهر بأنه عبارة عن عدد من األنظمة المتكاملة في نظام واحد، وهذه 
 .، ونظام مراكز القيادة والتحكم المروريانظام تشغيل وإدارة الحركة المرورية آلي: ياألنظمة ه
 للحد من سرقة .L.P.R و نظام التعرف إلى المركبات باللوحات .A.V.Lبع المركباتونظام تت
 ، وأيضا المركبات المطلوبة في حوادث مرورية، ونظام الضبط اإللكتروني للمخالفات،السيارات

 عبر استخدام تقنية شبكة .ونظام البرامج التدريبية لمنسوبي المرور داخل المملكة وخارجها
 

 .آرهذ المرجع السابق -1
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قمية المتصلة بمركز للمراقبة والتحكم داخل المرور، والذي يقوم بطلب معلومات الكاميرات الر
، ثم إصدار المخالفات المتعلقة بالسرعة وقطع )مركز المعلومات الوطني(المالك من قاعدة البيانات 

  .اإلشارة بهدف تحسين مستوى السالمة المرورية
لمدن، على الطرق السريعة، وسوف يتم تثبيت النظام على عدة مراحل داخل وخارج ا  

  .فسوف تكون هناك مواقع ثابتة وهناك مواقع متحركة على دوريات أمن الطرق
وال يتوقف ساهر عند هذا الحد، بل إنه نظام دقيق يشمل مراقبة العاملين في قطاع المرور،   

يجابية على  ما يزيد من كفاءة العاملين، ويعطي نتائج إ، تثبت في مركبات المرورA.V.Lعبر أنظمة 
المدى البعيد، ويرصد كافة تحركات رجال المرور، وتحديد مواقعهم، ما قد يسرع من عمليات 

  .مباشرة الحادث وإنهاء اإلجراءات المتبعة
ويقيس نظام ساهر زمن اإلشارة وعدد السيارات في كل مسار، ويعطي وقتا يتناسب مع   

ار اآلخر، وهي فكرة ستكون آلية دون تدخل عدد السيارات فقط، قبل أن تنتقل اإلشارة إلى المس
بشري تماما، ما قد يساعد في فك االختناقات المرورية، في الشوارع التي تشهد كثافة مرورية 
عالية وترتبط بمركز القيادة والتحكم آليا، كما أنه سوف يسهم في إدارة األزمات في المدن ذات 

  .الكثافة العالية
ف السرعة داخل المدن على مسافات تحدد حسب ضبط  قدرة على كش"ساهر"كما أن ل  

 وهو ما يجعل نسبة فرار أحدهم شبه ، المرتبطة إلكترونيا بكاميرات المراقبة،أجهزة الرادار
مستحيلة، حيث يقوم النظام بقياس سرعة المركبة عند انطالقها من النقطة ا وحتى وصولها إلى 

  .النقطة ب
ة الهوية الوطنية للمالك، رقم هيكل ية بيانات رئيسمن مطابقة أربع" ساهر"كما يتأكد   

 فإن مركز المعالجة يحيل ،المركبة، رقم اللوحة، اللون، وعند اختالف إحدى هذه المعلومات
  . لمعرفة الخلل قبل تسجيلها وإشعار مالك المركبة،المخالفة على التدقيق البشري

ماليين مخالفة، جاءت السرعة  3وفي دراسة سابقة، سجل مرور منطقة الرياض أكثر من   
في مقدمتها بنحو ثلث إجمالي المخالفات تقريبا، وهو ما يتوافق مع احتالل السرعة عامال رئيسيا 

 %50بين مسببات الحوادث المرورية، غير أن الدراسة الحظت في توزيع المخالفات أن حوالي 

رة الحمراء، وعكس اتجاه السير، منها يتعلق بالسلوكيات، مثل تجاوز السرعة القصوى، وقطع اإلشا
 عاما تشكل النسبة األعلى التي 29عاما و16والدوران الممنوع، علما بأن الفئة العمرية ما بين 

  .تتعرض للحوادث المرورية، وهي النسبة نفسها التي يتم ضبطها في تجاوزات مرورية
 أشهر، 6ا بـ هذا وقد خصصت وزارة الداخلية بالرياض، حملة إعالمية توعوية حددته  

وتشمل عدة لغات هي العربية واإلنجليزية واإلندونيسية واألوردر، ولغات أخرى، وتهدف الحملة 
إلى توضيح ماهية نظام ساهر، وما هي الفوائد التي ستعود على المجتمع بعد تطبيقه المقرر خالل 

  .1 األشهر القادمة
سياسات خطة التنمية للمملكة العربية تظهر لنا أهداف و: أهداف وسياسات خطة التنمية: 2الفرع

  .السعودية ، في الجدول التالي الموالي
  : سياسات خطة التنمية أهداف و) 12 (الجدول 

 
  .   2010-07-03بتاريخ.   منتديات نبض الشرقية، أرامكو تزود أمن الطرقات بسيارات وإدارات االستشعار الرقمي  -1

www.shrqiah.com/vb/t3822html.  
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  السياسات  األهداف

  .مال إعداد اإلستراتيجية الوطنية للنقلاستك

إجراء الدراسات الالزمة لتحديد حجم الحركة القائمة والمتوقعة 
على وسائط النقل البرية والبحرية، واتجاهات تدفقها، واقتراح 
الخطط المستقبلية إلجراء التوسعات الالزمة على أساس نتائج هذه 

  .الدراسات

  

  :الهدف األول

التخطيط الشامل لنشاط النقل البري 
والبحري على أنها وحدة واحدة، 
  وتنسيق ذلك مع خطة النقل الجوي

1/1  

2/1  

  

  

3/1  
ة عند إعداد الخطط المستقبلية التنسيق مع الجهات ذات العالق

  .لقطاع النقل

دعم برامج الصيانة العادية والوقائية لمنشآت الشبكة القائمة،   1/2
وتطبيق األساليب الحديثة في إدارة وبرمجة تنفيذ عمليات الصيانة 

  .وتحديد أولوياتها

استكمال شبكة الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية لخدمة   2/2
التجمعات السكانية ومواقع النشاطات االقتصادية والزراعية ، مع 

  .األخذ في االعتبار حجم الحركة

استكمال محاور الحركة المرورية ورفع كفاءتها وفق متطلبات   3/2
  .الحركة المرورية

ق الربط بين المملكة والدول االستمرار في رفع مستوى طر  4/2
  .المجاورة

  .تحسين أساليب تنفيذ الطرق الترابية وصيانتها  5/2

مراعاة التوازن في تنفيذ الطرق بين المناطق، واألخذ في االعتبار   6/2
  .حجم األنشطة االقتصادية بكل منطقة وكثافتها السكانية

  

  

  

  

  

  :الهدف الثاني

تطوير شبكة الطرق في المملكة 
  وفقا لمتطلبات التنمية

  .رقالتوسع في إجراء األبحاث المتعلقة بصناعة الط  7/2

التوسع في إجراء البحوث الفنية واالقتصادية والبيئية الالزمة   1/3
لتحسين كفاءة خدمات النقل وتضمين المواصفات القياسية لوسائل 

  .النقل واالشتراطات الالزمة لحماية البيئة

 لتطوير وتحسين خدمات النقل في المساهمة في إجراء الدراسات  2/3
 والتنسيق الالزم مع الجهات ذات العالقة في ،المشاعر المقدسة

  .هذا المجال

 وتطوير األنظمة واللوائح ذات ،تحديث نظام النقل العام في المملكة  3/3
  .العالقة

  

  

  

  

  

  :الهدف الثالث

 تطوير قطاع النقل وتحسين كفاءة 
  .أدائه

تطوير النقل العام داخل المدن وفيما بينها بالتنسيق مع الجهات   4/3
  .المعنية
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  .تطوير مركز لمعلومات النقل  5/3

  .التنسيق مع الهيئة العليا للسياحة لتنظيم وتشجيع النقل السياحي  6/3

األخذ بمتطلبات ذوي االحتياجات الخاصة في كل ما له عالقة   7/3
  .بنشاط النقل

  .التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتفعيل النقل المدرسي  8/3

دراسة معوقات المقدرة التنافسية لألسطول التجاري السعودي   1/4
  .والعمل على تذليلها، لتحسين كفاءة أدائه

التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتطوير الموانئ السعودية لتصبح   2/4
  .موانئ محورية على الصعيدين اإلقليمي والدولي

مكن لعوامل األمن والسالمة المالحية على تأمين أعلى مستوى م  3/4
  .األسطول التجاري السعودي، وفقا لمعايير السالمة الدولية

تطوير النظام البحري السعودي ضمن إطار المعاهدات واالتفاقيات   4/4
  .الدولية

االستمرار في تشجيع النقل الساحلي بالتنسيق مع الجهات ذات   5/4
  .العالقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الهدف الرابع

  وير قطاع النقل البحريتط

  

  .المعلومات في قطاع النقل البحريتطوير شبكة   6/4

 ونظم الحاسب اآللي في مجاالت العمل ،التوسع في استخدام التقنية  1/5
  .المختلفة

ن خالل توفير برامج التدريب  م،رفع كفاءة القوى العاملة  2/5
  .المتطورة والتي تلبي احتياجات العمل

تحسين األداء من خالل االستفادة من تجارب المؤسسات   3/5
 والمشاركة في المؤتمرات والندوات ،والمنظمات المحلية والدولية

  .واالستفادة من أبحاثها

بما يمكن ) االنترنت(تطوير موقع الوزارة على شبكة المعلومات   4/5
  .من مساهمته في تطبيق الحكومة اإللكترونية

  

  

  

  :الهدف الخامس

 االستمرار في تطوير مستوى 
األداء وتهيئة البيئة التقنية 
المناسبة للدخول في نسق الحكومة 

  .اإللكترونية

توفير النظم المناسبة لربط الوزارة آليا مع مؤسسات القطاع   5/5
  .الخاص التي تتعامل مع الوزارة

  

  :الهدف السادس

لزيادة إسهام " (BOT)االسترداد / التشغيل/ البناء" تطوير نظام   1/6
القطاع الخاص في تنفيذ وصيانة وإدارة الطرق السريعة والخطوط 
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  .الحديدية

تشجيع القطاع الخاص على إقامة وتشغيل وإدارة محطات نقل   2/6
  .الركاب المركزية

 تفعيل دور القطاع الخاص في 
  .نشاطات قطاعي الطرق والنقل

تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في قطاعي النقل البري   3/6
  .والبحري

التنسيق مع الجهات المعنية إلعداد وتنفيذ برامج التوعية المرورية   1/7
حول االستخدام األمثل للمركبات، وااللتزام باألنظمة المرورية مع 

  .تكثيف جهود التوعية بمبادئ القيادة اآلمنة

واإلسعافية لمستخدمي دعم برامج توفير الخدمات والمراكز األمنية   2/7
  .الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية

  .العمل على تطوير مراكز إلرشاد مستخدمي الطرق  3/7

 ووضع ،التنسيق مع الجهات األخرى لتطوير برامج تأهيل السائقين  4/7
  .المواصفات اآلمنة للمركبات وتحديد صالحيتها للسير على الطرق

  

  

  

  

  :الهدف السابع

مستوى األمان والسالمة على رفع 
  .شبكة الطرق

لرفع مستوى السالمة ) أنظمة النقل الذكي( ة األخذ بالتقنيات الحديث  5/7
  .على شبكة الطرق

 .وزارة النقل، المملكة العربية السعودية، أهداف وسياسات خطة التنمية الثامنة، خطط التنمية: المصـدر
www.mot.gov.sa/l plans.asp.   م2010-07-03بتاريخ،  

  :1م2011 -2010 ميزانية وزارة النقل للعام -3الفرع
جبارة بن عيد الصريصري بأن ميزانية وزارة النقل لهذا /  معالي وزير النقل الدكتورصرح  
 بعضها ، تضمنت اعتماد العديد من المشروعات الضخمة في مختلف مناطق المملكة،العام

. مشروعات جديدة والبعض اآلخر استكمال لمشروعات قائمة بدأ بتنفيذها في ميزانيات ماضية
عبد /  باالهتمام والعناية من خادم الحرمين الشريفين الملكييرق والنقل يحظمؤكدا بأن قطاعي الط

  ).حفظهم اهللا( وسمو النائب الثاني ، وسمو ولي عهده،اهللا بن عبد العزيز آل سعود
 مشروع من الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية، )316(وبين معاليه بأنه تم اعتماد تنفيذ   

 مليون ريال، بما في ذلك المبلغ المخصص للوزارة )11.866( الية لتنفيذه  الكفبلغت إجمالي التكالي
  . كلم)6400(من فائض ميزانيات األعوام المالية الماضية، ويبلغ مجموع أطوالها 

  :وأوضح معاليه أن من أبرز هذه المشروعات ما يلي       
  :منطقة الرياض

  ؛كلم65ازدواج طريق حفيرة نساح بطول  -
 مع وصلة بوابة القاعدة الغربية بطول ،ى من ازدواج المحول الشرقي للخرجالمرحلة األول -

  ؛كلم)90(
/  الذي يبدأ من تقاطع بنبان على طريق الرياض،المرحلة األولى من ازدواج وتحسين الطرق -

  ؛كلم14القصيم السريع حتى دوار خزام مع التقاطعات بطول 

                                                            
   .م2010-07-03بتاريخ  www.gov.sa/news 753.asp..  تصريح معالي وزير النقل. أخبار الوزارة. وزارة النقل-1
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  ؛كلم30ظلم بطول /المرحلة األولى من ازدواج طريق عفيف -
/ وبران/ غسيلة( بيشة لخدمة هجرة/ الطريق الذي يربط وادي الدواسر بطريق الرياض -

 بوادي الدواسر بطول )1.2(آبار الرحمانية / الحمراء/ ايجامر/ أبرق خذاع/ خذاع/ برقة
  ؛ كلم)164(

  ؛ كلم)40(الدوادمي بطول / استكمال ازدواج طريق شقراء -
  ؛كلم)47(وج بطولشقراء المزد/ استكمال طريق المجمعة -
  . كلم)50 ( بيشة بطول/ الرين/ استكمال طريق الرياض -

  :منطقة مكة المكرمة
  ؛كلم)15( وربط المحاور الرئيسية بطول،المرحلة الثالثة من الطريق الدائري بمدينة جدة -
الجزء الواقع ( جازان الساحلي إلى طريق سريع / المرحلة الثالثة من تحويل طريق جدة -

  ؛كلم)80(بطول ) مكرمةبمنطقة مكة ال
  ؛تقاطع مع طريق المدينة المنورة شمال الصالة الملكية بجدة -
الجزء (أبها مع الحواجز الخرسانية / الباحة/ استكمال إصالح المسار الحالي لطريق الطائف -

  ؛كلم)36(بطول ) الواقع بمنطقة مكة المكرمة
  .كلم)13(طريق عقبة مروة بطول -

  :منطقة المدينة المنورة
  ؛حلتين الثالثة والرابعة من الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورةالمر -
تقاطع طريق علي بن ) (المرحلة الثالثة(تحسين تقاطعات على الدائري الثاني بالمدينة المنورة  -

  ؛)أبي طالب وتقاطع طريق قباء وتقاطع طريق األمير عبد المحسن
  ؛كلم)68(قع بمنطقة المدينة المنورة بطول المدينة المنورة الجزء الوا/ استكمال طريق حائل -
  ؛كلم)50(المدينة المنورة بطول / المرحلة األولى من إصالح المسار الحالي لطريق تبوك -
  .كلم)39(استكمال طريق خيبر الحائط بطول  -

  :منطقة القصيم
 مع تنفيذ تقاطعي طريقي الملك عبد اهللا ،استكمال الطريق الدائري الداخلي لمدينة بريدة -

  ؛)الضلع الشمالي والضلع الجنوبي(الملك عبد العزيز مع و
  ؛األعمال التكميلية لطريق الملك فهد مع اإلنارة -
  ؛كلم)10(المرحلة الثالثة من الطريق الدائري بمحافظة الرس بطول  -
  .كلم)27(حتى طريق األسياح بطول ) طريق الملك عبد العزيز(المطار /امتداد طريق الشقة -

  :المنطقة الشرقية
  ؛كلم)190(الجزء األخير من الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان بطول  -
الدمام السريع بطريق أبو / المرحلة األولى من ازدواج الطريق الذي يربط طريق الرياض -

الظهران / الجبيل وربط طريق مطار الملك فهد بطريق بقيق/ الدمام وطريق الدمام/ حدرية
  ؛كلم)50(بطول 

  ؛كلم)10(األحساء مع تقاطع الجوية بطول / بقيق/ ال طريق الظهراناستكم -
الجبيل / أبو حدرية السريع مع إصالح سياج طريق الدمام/ تنفيذ سياج على طريق الظهران -

  ؛كلم)45(بطول إجمالي 
  .كلم)22(رفحا بطول / حفر الباطن/ أبو حدرية/ إصالح المسار الحالي لطريق الدمام -

  :منطقة عسير
  ؛كلم)150( طريق خميس مشيط بيشة بطول ازدواج -
  ؛كلم)30(أبها بطول / استكمال ازدواج طريق الطائف -
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  ؛أبها/المطار/ تنفيذ تقاطعات على ازدواج طريق المدينة العسكرية -
  ؛كلم)25(المرحلة األولى من ازدواج طريق أبها السودة المالحة بطول  -
  ؛كلم)50(رنية / ازدواج طريق بيشة -
 ،ألحقوا/ الريث/وادي الحياة/ الثانية من ازدواج ورفع مستوى طريق الفرشةالمرحلة األولى و -

الجزء الواقع بمنطقة عسير مع جسر وادي برمة المؤدي لمشروع الملك عبد اهللا الخيري 
  .كلم)27(بطول 
  :منطقة تبوك

) الجزء الواقع في منطقة تبوك(المدينة المنورة السريع / المرحلة األولى من طريق تبوك -
  ؛كلم)50(ول بط

كلم، )23(بطول ) الشرق/ بئر بن هرماس(حقل الجزء الواقع ما بين / ازدواج طريق تبوك -
  ؛كلم)42(وتنفيذ المرحلة الثالثة من الطريق بطول 

  ؛كلم)50(شرما بطول / المرحلة األولى من ازدواج طريق تبوك -
  .كلم)75(حقل بطول /الشرق/البدع/استكمال ازدواج طريق شرما -

  
  :    ئلمنطقة حا

بطول ) الجزء الواقع بمنطقة حائل(رفحاء /المرحلة األولى من ازدواج  طريق حائل -
  ؛)طريق مفرد(كلم )100(

  ؛كلم)40(الروضة بطول / المرحلة الثانية من ازدواج طريق حائل -
 تنفيذ ،)الجزء الواقع بمنطقة حائل(الجوف السريع /حائل/ األعمال التكميلية لطريق القصيم  -

 وتقاطع نخابية إضافة ،)22(ات بما فيها تقاطع جانين وتقاطع طريق عريجا رقم  تقاطع)6(
  ؛إلى أعمال تصريف للطريق

  ؛كلم)104(حائل المزدوج بطول / استكمال طريق المدينة -
تقاطع طريق المطار، تقاطع السويفلة، تقاطع رقم (األعمال التكميلية للطريق الدائري بحائل  -

  ). امتداد شارع الحراج)13(
  :منطقة الحدود الشمالية

الجزء الواقع بمنطقة الحدود (رفحاء / المرحلتين األولى والثانية من ازدواج طريق حائل -
  ؛كلم)100(بطول إجمالي ) الشمالية

  ؛)85(تقاطع كلية المعلمين وتقاطع حي مشرف بعرعر على الطريق رقم  -
  ؛كلم)21(لوقة بطول / استكمال طريق السليمانية -
  ؛كلم)40(الحدقة بطول / أم رصفةاستكمال طريق  -
  .كلم)30(استكمال طريق الخشيبي بطول  -

  :منطقة جازان
  ؛كلم)27(بطول ) الطوال/ الشقيق(المرحلة األولى من استكمال الطريق الساحلي  -
الجزء الواقع (جلة الحياة / الريث/ المرحلة الثانية من ازدواج ورفع مستوى طريق الحقو -

  ؛مكل)50(بطول ) بمنطقة جازان
  ؛كلم)24(بطول ) مع جسرين(العيدابي / استكمال ازدواج طريق صبيا -
  ؛كلم)67(بطول ) الجزء الواقع بمنطقة جازان(جازان /إصالح المسار الحالي لطريق جدة -
  ؛كلم)18(أبو عريش بطول /إصالح المسار الحالي لطريق صبيا -
الكربوس بطول  مع تحسين تقاطع ،الطوال/صامطة/إصالح المسار القديم لطريق جازان -

  ؛كلم)25(
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  ؛كلم)24(أبو عريش بطول /إصالح المسار القديم لطريق جازان -
  .كلم)24(أحد المسارحة بطول / إصالح المسار القديم لطريق أبو عريش  -

  :منطقة نجران
)  شرورة-الخضراء(الوديعة /شرورة/المرحلتين الثالثة والرابعة من ازدواج طريق نجران -

  ؛كلم)100(بطول إجمالي 
  ؛كلم)17(بطول ) طريق األمير سلطان(ستكمال طريق الحزام الجنوبي ا -
  ؛تقاطع طريق األمير نايف مع طريق الصفا بنجران -
  ؛كلم)50(شرورة إلى الحصينية بطول / الطريق الذي يربط تقاطع الخضراء مع طريق نجران -
  ؛كلم)20(المنتشر بطول / استكمال ازدواج طريق الحصينية -
بطول ) الجزء الواقع بمنطقة نجران(نجران / لطريق خميس مشيطإصالح المسار الحالي -

  .كلم)14(
  :منطقة الباحة

  ؛كلم)10(الجزء الرابع من الطريق الدائري لمنطقة الباحة بطول  -
  ؛)تقاطعي مستشفى الملك فهد وطريق المندق(أبها /الباحة/ استكمال ازدواج طريق الطائف -
  ؛كلم)18(جرب بطول /استكمال ازدواج طريق العقيق -
  ؛كلم)22(استكمال ربط محافظة القرى بالعقيق بطول  -
بطول ) تحسين ميول للقطعيات وحمايتها(األعمال التكميلية لعقبتي قلوة وبلجرشي بالباحة  -

  .كلم)38(
  :منطقة الجوف

  ؛ تقاطعات على الطرق القائمة بالجوف)3(تنفيذ عدد  -
  ؛)المبحرة(تنفيذ تقاطع الدوار الشمالي  -
  ؛كلم)100(الحديثة بطول /أبو عجرم/في وسط طريق الرديفةسياج جانبي و -
  ؛كلم)31(طبرجل بطول /المرحلة الثانية من ازدواج طريق بسيطاء  -
المرحلة ) (الجزء الواقع بمنطقة الجوف(أبو عجرم /إصالح المسار الحالي لطريق القليبة -

  ؛كلم)75(طول ) األولى
  .كلم)50(غرب محجة بطول طريق مزارع بيضاء ووادي المراغ مع الرماحيات و -

 قد تضمنت أيضا هـ1432/هـ1431وبين معاليه بأن ميزانية الوزارة للعام المالي الحالي   
اعتماد تنفيذ مجموعة كبيرة من الطرق الزراعية والفرعية في مختلف مناطق المملكة بلغ مجموع 

ى دراسة وتصميم ما  إضافة إل، ريال)1.195.100.000( وتكاليف إجمالية بلغت )1721(أطوالها 
 في مختلف مناطق المملكة بلغت ،كلم من الطرق السريعة والمزدوجة والفرعية )3387(طوله 

 لدراسات  ريال مليون)20( ريال، كما أوضح معاليه بأنه تم اعتماد مبلغ  )64.300.000( تكاليفها 
ين معدات جديدة للطرق  كما سيتم تأم، مليون ريال لمشروعات تقنية المعلومات)27(النقل، ومبلغ 

الترابية، إضافة إلى تنفيذ مباني جديدة لبعض فروع إدارات الطرق والنقل في بعض مناطق 
  .المملكة
  :المشاريع  -4الفرع 

  :موجز عن إنجازات وزارة النقل:  المشاريع المنجزة-1
 نتيجة ،سعا وانتشارا وا،شهد مجال الطرق والنقل في المملكة العربية السعودية تطورا كبيرا  

للدعم الذي حظي به هذا القطاع، بدءا من عهد المؤسس لهذا الكيان الكبير الملك عبد العزيز آل 
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 الذي تولى فيه خادم الحرمين ،سعود يرحمه اهللا، مرورا بأبنائه البررة من بعده وحتى عهدنا الزاهر
على النهج في االهتمام الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم، والذي سار 

لما له من دور حيوي وهام في نشر مجاالت التنمية ). قطاع النقل والطرق(والعناية بهذا القطاع 
 لتشمل جميع المدن والمحافظات والمراكز في جميع المناطق، إضافة إلى دوره في تسهيل ،المختلفة

 منتجاتهم الصناعية والزراعية  وتسويق،التنقالت للمواطنين وتقوية الروابط االجتماعية بينهم
  .وغيرها

          ففي مجال الطرق قد حظي باهتمام بالغ وجهود كبيرة بذلت في سبيل زيادة أطوال الطرق 
 )55.000(لتشمل مختلف المناطق وربطها بعضها ببعض، حتى بلغ مجموع أطوال الطرق حوالي 

اهات ربطت المدن الرئيسية بعضها  وبعدة اتج،كيلومتر، شيدت وفق أحدث المقاييس العالمية
 ولخدمة حركة النقل الكبير بينها، كما تم رفع مستوى ،ببعض، لمواجهة التطور الكبير لهذه المدن

عدد من الطرق المفردة لتصبح مزدوجة، ونفذت العديد من الطرق الدائرية والجسور في بعض 
  .المدن، إضافة إلى تنفيذ العقبات في المنطقة الجنوبية

  : 1 أبرز هذه الطرق التي نفذت بين المناطق ما يليومن
ربط المنطقة الشرقية بمنطقة مكة المكرمة مرورا بمنطقة الرياض، بطريق سريع يمتد من  -

جدة، وهذا الطريق مكون من اتجاهين بعدة / مكة المكرمة / الطائف/ الرياض/ الدمام
  ؛مسارات في كل اتجاه ومزود بوسائل السالمة الالزمة

 التي ربطت مدنها ومحافظاتها بعضها ببعض بعدة طرق ،طقة الجنوبية والجنوبية الغربيةالمن -
 سهلت من تنقالت المواطنين بين السراة وتهامة، كما ربطت هذه الطرق المنطقة ،وعقبات

  ؛بباقي المناطق
القصيم / ربط منطقة الرياض بمنطقة القصيم، ومنطقة حائل بعدة طرق منها طريق الرياض -

حفر الباطن الممتد /الجوف، وطريق القصيم/ حائل، وطريق حائل/ ع، وطريق القصيمالسري
إلى رفحا فعرعر فطريف ثم القربات، والطريق الذي يربط المنطقة الشرقية بالمنطقة الشمالية 

  ؛حفر الباطن/ أبو حدربة/ وهو طريق الدمام
م الدلم ثم وادي  عن طريق الخرج ث،الطريق الذي يربط منطقة الرياض بمنطقة عسير -

  ؛الدواسر حتى منطقة عسير ثم جازان ونجران
/ إضافة إلى الطريق الذي يربط منطقة مكة المكرمة بمنطقة المدينة المنورة كطريق جدة -

  ؛ ثم الطريق الذي يربط المدينة بتبوك،المدينة السريع
طقة مكة  ومنطقة المدينة المنورة ثم من،الطريق السريع الذي يربط بين منطقة القصيم -

  ).رابغ/ينبع/المدينة المنورة/ القصيم( المكرمة  
إضافة إلى الطرق التي توجد داخل كل منطقة وتساهم في ربط مدن ومحافظات المنطقة   

 ومن ثم تربط المنطقة بباقي المناطق، كما نفذت الطرق الثانوية التي تتفرع من ،بعضها ببعض
جمعات السكانية، إضافة إلى الطرق الترابية التي بلغ  وتخدم مختلف المراكز والت،الطرق الرئيسية

 ألف كلم، ولقد ساهمت هذه الطرق في عملية البناء )190(مجموع أطوالها حتى اآلن ما يزيد عن
والتنمية التي عمت مختلف أرجاء المملكة، فانتشرت الخدمات المقدمة للمواطنين في كل مكان 

، ومن أبرز إنجازات الوزارة )عية والبناء والعمران وغيرهاالصحية والتعليمية والزراعية واالجتما(
   :2وبرامجها

 
     . 2010-07-03 بتاريخ   mot.gov.sa/H.projects,finished.asp..المشاريع المنجزة. المشاريع.  وزارة النقل-1

   .  المرجع السابق ذكره -  2  
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  :الطرق السريعة والمزدوجة: أوال
كلم، وهي )13.300( أطوال الطرق السريعة التي نفذت خالل السنوات الماضية حوالي ت      بلغ

، من  مكونة من عدة مسارات ومزودة بجميع وسائل األمان،طرق محكمة المداخل والمخارج
  :أهمها
  ؛ كلم)383(الدمام السريع بطول/ طريق الرياض -
  ؛كلم)317(القصيم السريع بطول / طريق الرياض -
  ؛كلم)475(المدينة المنورة السريع بطول / طريق القصيم -
  ؛كلم)820(مكة المكرمة السريع بطول / الطائف/ طريق الرياض -
  ؛كلم)70(جدة السريع بطول /طريق مكة المكرمة -
  ؛كلم)410(مدينة المنورة السريع بطول ال/ طريق جدة -
  ؛كلم)70(بطول ) السيل(الطائف السريع / طريق مكة المكرمة -
  ؛كلم)421(المدينة المنورة السريع بطول / طريق مكة المكرمة -
  .كلم)332(الجوف بطول / طريق حائل -
  :الطرق الدائرية حول المدن: ثانيا

الطرق الدائرية حول المدن، ساهمت إلى كان لوزارة النقل دورا بارزا في إقامة عدد من   
حد كبير في سرعة االنتقال من جهة إلى أخرى في وقت قصير، وتم تزويدها بعدد من التقاطعات 
والطرق المحورية، أدت إلى نقل حركة السيارات العابرة إلى خارج المدن، وبذلك تالشت 

  :   يالضوضاء وقل التلوث إلى حد كبير، ومن تلك الطرق ما يل
  ؛كلم)77( الطريق الدائري حول مدينة الرياض بطول-     
  ؛كلم)28( الطريق الدائري بمكة المكرمة بطول -     
  ؛كلم)67( الطريق الدائري بالمدينة المنورة بطول -     
  ؛كلم)103( الطريق الدائري بجدة بطول -     
  ؛كلم)108( الطريق الدائري بالمنطقة الشرقية بطول -     
  ؛كلم)12( الطريق الدائري بأبها بطول -     
  .كلم)58( الطريق الدائري في بريدة بطول -     
تعتبر منطقة عسير من أصعب المناطق من   :تنفيذ الطرق الصعبة في المنطقة الجنوبية: ثالثا

 التي ترتفع حوالي ،حيث تكوينها الجغرافي والجيولوجي، إذ أنها تضم تجمعات سكانية في السراة
وتجمعات أخرى في سفوح الجبال وعلى ساحل البحر األحمر، ، ة آالف متر عن سطح البحرثالث

وكان االنتقال بين الجهتين على قدر كبير من الصعوبة ومحفوف بالمخاطر، إن لم يكن مستحيال في 
بعض المناطق، ولقد مكن من إيجاد طرق من أعالي الجبال إلى السهل لتربط بين الجهتين عبر عدد 

  :رق العقبات مثلمن ط
  ؛ كلم)59(عقبة شعار بطول  -
  ؛ كلم)26(عقبة ضلع بطول  -
  ؛ كلم)46(عقبة الباحة بطول  -
  ؛ كلم)96(عقبة الجوه بطول  -
  .كلم)152(محايل بطول / رجال المع/ طريق الدرب -
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أولت وزارة المواصالت صيانة الطرق اهتماما كبيرا منذ أن شرعت في   :صيانة الطرق: رابعا
 إليمانها العميق بأن الطرق والمحافظة عليها ال تقل أهمية عن تنفيذها، بهدف تنفيذ الطرق،

  .ق وتأمين السالمة لمستخدميهيالمحافظة على مستوى أداء الطر
 ألعمال الصيانة الدائمة ،      وتقوم الوزارة بتخصيص مبالغ مالية كبيرة في ميزانيتها كل عام

قدا مع المقاولين الوطنيين لتولي عملية الصيانة لشبكة  ع)80(والمستمرة فقط، ويتم توقيع حوالي
الطرق في مختلف مناطق المملكة، وتنقسم أعمال الصيانة إلى، أعمال الصيانة العادية وتعني كل 
األعمال البسيطة التي تمارسها وحدات الصيانة المنتشرة في البالد، واألغراض المتوخاة من هذا 

ر قدر كاف من الخدمة رفيعة المستوى، التي تكفل السالمة النوع من الصيانة هي ضمان توفي
واألمان لمستخدمي الطرق، وما يمتلكون من وسائل نقل وسلع وممتلكات منقولة للحد من انتشار 

  .المزيد من الضرر الالزم إصالحه
 وما يرتبط بها من جسور وأنفاق وعبارات ،وتشمل الفحص الدوري المتواصل للطرق  

 مرور وغيرها، مع الحرص على تنفيذ المهام التالية بصفة دائمة أو كلما دعت وأكتاف وإشارات
  :الحاجة إلى ذلك

  ؛تنظيف الطرق -
  ؛تعبئة التشققات وإصالح العيوب البسيطة الموجودة على سطح الطريق -
  ؛إصالح األكتاف والميول الجانبية للطريق -
يطة الالزمة للمنشآت  والقيام باإلصالحات البس،تنظيف منشآت تصريف مياه األمطار -

  ؛الخرسانية
  ؛فحص وصيانة وإصالح وسائل السالمة كالحواجز والسياجات -
  ؛إصالح أو استبدال إشارات الطرق ودهان الطريق -
  ؛االهتمام بنظافة وتشكيل حدود حرم الطريق -
أما الصنف اآلخر فهو الصيانة الوقائية والتي تعمل على إطالة العمر االفتراضي للطريق،   
  : من النشاطات التاليةوتتألف
  ؛تغطية سطح الطريق بطبقات جديدة -
استبدال الطبقات اإلسفلتية سواء، بإعادة رصفها أو، إزالتها تماما، وإعادة إنشائها تبعا لحالة  -

  ؛الرصيف
  ؛إعادة إنشاء بعض أجزاء الطريق التي انهارت طبقة القاعدة تحتها -
  ؛جسور الترابية ضد أخطار السيول وتوفير الحماية لل،تركيب عبارات إضافية للصرف -
إصالح أو تجديد الجسور والعبارات الصندوقية إلزالة التلفيات العادية أو األضرار الناتجة  -

  .عن السيول
نمت صناعة الطرق وتطورت تبعا لتزايد مشروعات الطرق، :  تطوير صناعة الطرق:خامسا

ية وتدار بأيد وطنية، كما أصبحت وأصبحت الشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال سعود
المكاتب االستشارية وبيوت الخبرة التي تقوم بدراسة الطرق وتصميمها واإلشراف على تنفيذها هي 
أيضا سعودية، ونتيجة لنمو شبكة الطرق عاما بعد عام، فقد قامت صناعات كبيرة في هذا المجال 

  :نذكر منها
  ؛صناعة المواد مثل اإلسفلت والخرسانة -
  ؛ة اللوحات المعدنية والحواجز والشبوكصناع -
  ؛صناعة األصباغ لدهان محاور وجوانب الطرق -
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  ؛صناعة المواد الكهربائية مثل الكوابل واألعمدة والفوانيس والعواكس وغيرها -
  ؛أعمال التشجير -
  .االستثمار في إقامة المحطات واالستراحات على الطرق -
سع الكبير في إنشاء الطرق والتقدم العلمي والتقني  في نتيجة للتو : استخدام التقنية الحديثة:سادسا

 فقد ،مجال صناعة الطرق، ونتيجة للدعم الالمحدود الذي تلقاه وزارة النقل من الحكومة الرشيدة
حرصت الوزارة على متابعة كل المستجدات التي حدثت في مجال صناعة الطرق، بل شرعت 

واالستفادة منها ووفرت الفرصة لتمكين منسوبيها من  ،الوزارة في استخدام هذه التقنية الحديثة
استخدامها، فقامت بتأمين أجهزة الحاسب اآللي المتطورة، واستخدمتها في مجال تطبيقات إدارة 
الطرق، كبنك المعلومات ونظام إدارة سالمة الطرق، ونظام تكلفة إنشاء الطرق، ونظام إدارة 

  . يضا في مجال تصميم الطرق وبناءهاصيانة الطرق، كما استخدم الحاسب اآللي أ
  ).08(وفيما يخص المشاريع الجديدة فيتضمنها الملحق رقم 

من هنا يتبين أن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تحقق نجاحات باهرة في هذا    
الميدان، وال تزال تسعى إلى المزيد من التطور، من خالل البدء في إعداد وتنفيذ اإلستراتيجية 

مذكورة سلفا، والتي تتضمن كما رأينا خطوات عديدة لتطوير القطاع، واستخدام األساليب الحديثة ال
وتهدف كلها إلى اعتماد وسائل ووسائط متطورة . والتكنولوجية المتطورة وفق المقاييس العالمية

تطورة صديقة للبيئة، كاستخدام المركبات النظيفة، واعتماد الوقود النظيف، وكذلك األدوات الم
هذه الوسائل التي استطاعت بواسطتها أن تقلل من حوادث . للسالمة المرورية مثل النقل الذكي

حيث بينت إحصائيات من وزارة .  تمثل وبشكل كبير، هاجسا وقلقا لكافة أفراد المجتمعيالمرور الت
 2010ن عام الصحة والهالل األحمر أن نتائج ساهر أظهرت انه مقارنة بين أربعة أشهر الماضية م

، وتراجع ة بالمائ38وبين الفترة نفسها من العام الماضي، سجلت انخفاضا في عدد الوفيات بنسبة 
انظر الملحق . ة بالمائ21، وسجلت أعداد الحوادث انخفاضا بمعدل ة بالمائ9عدد اإلصابات بنسبة 

   ). 09( رقم
     

  :خالصة الفصل 
 إلى صلب موضوع ناستدام، أدواته، آثاره، مؤشراته، تطرقبعد التعرض لمفاهيم النقل الم           

 أوال على نافعرج. البحث، أال وهو استراتيجيات وسياسات النقل المستدام في التجارب الحديثة
 نابعض االستراتيجيات والسياسات الموضوعة من قبل معهد سياسة النقل المستدام بكندا، ثم أرد

خالل بعض الدول التي كانت تجاربها ناجحة في هذا الميدان، التعرف عليها على ارض الواقع، من 
 استراتيجيات النقل المستدام في كندا التي تعتبر الدولة الرائدة عالميا في نشاط النقل، وذلك نافتناول

بسبب اهتمامها المبكر به، وعملها باستمرار على تطوير هذه االستراتيجيات والسياسات، والتي ال 
 بعض االستراتيجيات والسياسات ناثم تناول. رار للمزيد من التقدم في الميدانتزال تخطط باستم

الناجحة في بعض الدول النامية الكبيرة والصغيرة، والتي سارت خطوات إلى األمام، وحققت بعض 
  .   بوادر النجاح في بعض السياسات واالستراتيجيات

لسعودية، التي يمتاز قطاع النقل بها  اختيار دولة عربية كالمملكة العربية انابعد هذا فضل
شهدت المملكة العربية السعودية، انجازات  بالتقدم واالزدهار مقارنة بباقي الدول العربية، فكما

ضخمة في مختلف القطاعات التنموية، تمثلت في إنفاق الباليين من الرياالت، من اجل التطوير 
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. محاور الرئيسية للمصروفات العامة في المملكةمثلت االستثمارات الحكومية في قطاع النقل احد ال
وشهدت السنوات الثالثون الماضية تطويرا ضخما لشبكات الطرق التي تربط بين، أو داخل المدن 
والقرى، حيث تجاوزت أضعاف حجمها السابق، وبتكاليف باهضة، وشهدت مجاالت النقل الجوي 

ومع ازدياد . في االستثمارات العامة والخاصةوالبري والبحري وخاصة النقل العام، تسارعا كبيرا 
أعداد السكان باستمرار اتجهت المملكة نحو تطوير استراتيجيات طويلة وقصيرة المدى، تركز على 
محاولة المحافظة على االستثمارات الحالية لقطاع النقل، واالستفادة منها، وفي نفس الوقت تنظيم 

 لعناصر القطاع، والعمل دوما على المزيد من التقدم، الخدمات المستقبلية المقترحة، وبرمجتها
  . بالتخطيط المستمر لتطوير القطاع

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دراسة حالة قطاع النقل في 
  الجزائر
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  :تمهيد 
تزداد أهمية قطاع النقل بمختلف أنواعه في الجزائر، نظرا لشساعة مساحتها التي تبلغ 

ب شبكة نقل جيدة وممتدة، لتخدم مختلف حوالي مليونين ونصف مليون كلم مربع، والتي تتطل
 ةنشاطات البالد الداخلية والخارجية بكفاءة، ولتساعد على تحقيق تنمية وطنية، وربط الجهات خاص

 .المعزولة
 في كل أنحاء العالم ،فقد ازداد استخدام وسائل النقل ازدياداً هائالً في السنوات األخيرة

بالغة ومشاكل كالتلوث والحوادث والضوضاء واالزدحام لكنه ألحقً أضراراً . المتقدم والنامي
والجزائر كغيرها من الدول النامية، . المروري، باإلضافة إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية أخرى

حيث أدت التحوالت العمرانية، إلى تغيرات شاملة وعميقة . عانت كثيرا وال تزال من هذه المشاكل
ي، ترافق ذلك مع خطط ظرفية لقضايا الحركة والمرور، لم ترق في بنية المدن وامتدادها العمران

إلى مستوى الخطط الشاملة لمنظومة النقل، بما يتالءم وتطور المنظومة العمرانية للكتلة الحضرية 
للمدن وخارجها، األمر الذي أدى وال يزال إلى ثقل السير الوظيفي للمدن، من جراء صعوبات 

 داخل المدن وعند مداخلها ومخارجها، السيما بالعقد الرئيسية التي التنقل وازدحام حركة المرور
  .تربطها بالمدن المجاورة الواقعة في مجالها

 النظرية على حالة ناسقط دراستن أن ناونظرا ألهمية هذا القطاع الفعال في التنمية، ارتأي
ذا القطاع في الجزائر من لتعرف على مجهودات الهيئات المعنية بتسيير هل. قطاع النقل في الجزائر

اجل التطوير، وكذا معرفة موقع هذا النشاط من االستدامة، ومدى اعتماده على استراتيجيات 
  . إليها في الجانب النظرينا التي سبق وان تطرق،وسياسات تطوير النقل المستدام
رة  في الجزء األول من هذا الفصل إلى التعريف بالهيئات المسينامن اجل كل هذا تطرق

 ، السياسات واالستراتيجيات المعتمدة من قبلهاناوالمشرفة على القطاع في الجزائر، ثم تناول
 للقطاع ناوالمتمثلة أساسا في بعض المخططات الطويلة، المتوسطة والقصيرة، يليها بعد ذلك تقييم

ع النقل ج واقاستنتا نافي الجزائر من خالل استشفاف ابرز المشاكل التي يعاني منها، ثم حاول
المستدام في الجزائر من خالل مدى تواجد االستراتيجيات والسياسات واألدوات المعروضة في 

 إذا ما تبنتها الهيئات المسيرة ، مشروع إستراتيجية لقطاع النقلناالفصول السابقة، وفي األخير اقترح
، ثم األقسام التي يجب  هنا منهجية اإلستراتيجيةناعرض. تستطيع المضي قدما بهذا النشاط لالستدامة
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أن تشملها، فبعض السياسات واالستراتيجيات التي تتضمنها، والتي تمثل حلوال ناجعة لمشاكل 
  .   القطاع

            
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الهيئات المسيرة لقطاع النقل في الجزائر: المبحث األول

ارة األشغال العمومية، تتمثل الهيئات العليا لتسيير قطاع النقل في الجزائر في وزارتين وز
ووزارة النقل، فاألولى هي التي تعمل على تعزيز البنية التحتية للقطاع التي بدونها ال يتحقق أي 

  . تقدم فيه، أما الثانية فهي التي تسير القطاع
  

  .وزارة النقل: المطلب األول
سياسات الوطنية للنقل،          يتمثل دور وزارة النقل في تمكين، وضع، وتنفيذ اإلستراتيجيات وال

وفقا  ألهداف الحكومة، وتحقيق التوازن بين احتياجات مختلف وسائط النقل، مع األهداف المشتركة 
، من أجل تحسين نوعية حياة السكان الجزائريين، والحصول على مزيد من الراحة هلسياسات

  : 1واألمان لجميع المستخدمين، وتعتزم الحكومة إعطاء األولوية ل
بة آفة حوادث الطرق، من خالل زيادة كبيرة في التدابير، واإلجراءات لتعزيز السالمة محار -

   ؛على الطرق
  . على أساس مفهوم متكامل،توفير البنية التحتية لتنمية وإعادة تنظيم النقل -

  : واجبات وزير النقل. 1الفرع 
اصر السياسة في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير النقل عن
كما يقدم نتائج . الوطنية في مجال النقل واألرصاد الجوية، ويضمن التنفيذ وفقا للوائح القوانين

يباشر الوزير مهامه في قطاع النقل . نشاطه إلى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء
رق أو بالسكك والتي تتضمن كافة األنشطة المصممة لضمان نقل األشخاص والبضائع برا بالط

وتمارس صالحيات الوزير في مجال األرصاد الجوية واألنشطة ذات . الحديدية، بحرا، وجوا
ومن أجل تحقيق هذه المهام فهو المسؤول باالشتراك . العالقة والتي تتصل إتصاال مباشرا بالقطاع

  : 2ر التدابيهمع الوزراء المعنيين، لتنفيذ تدابير ضمان التنسيق واالنسجام، ومن هذ

 
  

 
1‐ www.ministere - transports.gov.dz . date de 11-07-2010 .                                                                 
2‐ www. ministere- transports.gov.dz / index. Php/ Ministere/ Attribu . date de 11-07-2010 .     
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  ؛الدراسات العامة والمساهمة في تحديد إستراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه -
  ؛إعداد وتنفيذ خطة النقل الرئيسية، واألرصاد الجوية وفقا للتخطيط الوطني -
إجراءات لتسجيل البرامج في القطاع على المدى المتوسط، في إطار المبادئ التوجيهية العامة   -

   ؛لة المدىلتحقيق أهداف إستراتيجية طوي
  ؛العمل على تكييف األدوات للسيطرة على االقتصاد، من خالل خصوصية القطاع -
عمليات تطوير األعمال والنصوص واألنظمة المتعلقة بمهامه، والعمليات المخصصة ألجهزة  -

  ؛وهياكل وزارته
 ؛نشاط مشغلي القطاعين العام والخاص، في مختلف مجاالت النقل، واألرصاد الجوية -
  : 1 التخطيط ، وزير النقل هو المسؤول عنفي مجال -
  ؛التأكد من تنفيذ أدوات التخطيط على جميع المستويات •
اقتراح تدابير لتكييف البنية التحتية، ومعدات النقل واألرصاد الجوية، لالحتياجات والتقنيات  •

   ؛المتغيرة للنقل
 والنقل الحضري، ضمان تحقيق دراسات الجدوى، وتصميم البنية التحتية للسكك الحديدية •

   ؛واألرصاد الجوية، الالزمة لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال
  ؛اقتراح بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، الخطط الرئيسية للبنية التحتية للسكك الحديدية •
 والخطط ، ودراسات الجدوى،المشاركة مع الجهات المعنية في تطوير دراسات التصميم •

  ؛ والمطارات، والطرق، وخطط التنمية، في األجلين المتوسط والطويلالرئيسية للموانئ،
  ؛تشجيع تطوير األعمال، بالتنسيق مع الجهات والهيئات المشاركة في عملية النقل •
المشاركة مع القطاعات، والمؤسسات المعنية في وضع المخططات الرئيسية في المناطق  •

  ؛الحضرية
 البنية التحتية، والمرافق ووسائل االستخدام الكفء تحديد ظروف التشغيل والصيانة، وتجديد •

  .لألرصاد الجوية
  :2وفي مجال الصيانة، فوزير النقل هو المسؤول عن -
  ؛التشجيع على توحيد المرافق، والمعدات والمواد، من مختلف وسائط النقل واألرصاد الجوية •
   ؛المشاركة في الدراسات واألعمال التي يضطلع بها في هذا المجال •
  .لعمل على وضع سياسة لصيانة المرافق، والمعدات في هذا القطاعا •
أما من حيث التنظيم، وزير النقل مسؤول عن التعزيز، الرصد، والمراقبة، وذلك بالتشاور مع  -

  . القطاعات والمؤسسات
  : الهيكل التنظيمي لوزارة النقل. 2الفرع 

 الموافق لـ هـ1431 ربيع الثاني عام 02 المؤرخ في 98 – 10حسب المرسوم التنفيذي رقم          
، الذي يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة النقل، فان اإلدارة م 2010 مارس سنة 18

  : 3المركزية لوزارة النقل الموضوعة تحت سلطة الوزير تشمل ما يلي
 لألمن  دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري02األمين العام، ويساعده مديرا  -1

  ؛الداخلي للمؤسسة
  :   رئيس الديوان، ويساعده ثمانية مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلف كل منهم بما يأتي -2
 تحضير وتنظيم مساهمة الوزير في مجال العالقات الدولية والتعاون وتنظيمها؛ •

 
  .المرجع  نفس1‐
  . السابق ذكرهالمرجع -2
-01المواد .  م 2010 مارس 24 ه الموافق ل 1431 ربيع الثاني عام 08 ، بتاريخ 20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  -3

   .13-05ص  . 08
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 تحضير عالقات الوزير مع الهيئات اإلعالمية وتنظيمها؛ •
 معوية والشركاء االجتماعيين واالقتصاديين؛متابعة العالقات مع الحركة الج •
 متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع؛ •
 تحضير الملفات المتعلقة ببرنامج البحث القطاعي ومتابعتها؛ •
 تحضير الحسابات الختامية المدعمة لنشاطات القطاع ومتابعتها؛ •
 – 91 التنفيذي رقم المفتشية العامة، التي تحدد تنظيمها وسيرها ومهامها، بموجب المرسوم -3

 ؛1991 سبتمبر سنة 22 المؤرخ في 327
  : الهياكل اآلتية -4
 مديرية الطيران المدني واألرصاد الجوية؛  •
 مديرية البحرية التجارية والموانئ؛ •
 مديرية النقل البري والحضري؛ •
 مديرية التخطيط والتنمية؛ •
 مديرية التقنين والتعاون؛ •
 .مديرية اإلدارة العامة •
  : ة الطيران المدني واألرصاد الجويةمديري: أوال

  : تكلف بما يلي 
 دراسة األشغال المرتبطة بتطوير مجال نشاطها وتنسيقها وتلخيصها ومراقبتها؛ -
 السهر على امن وانتظام المالحة الجوية في الفضاء الجوي الوطني؛ -
انتها تحضير مخططات تطوير المنشات األساسية والمعدات، وتحديد كيفيات استغاللها وصي -

 المنتظمة؛
 تنظيم نشاطات المصالح الجوية ومراقبتها؛ -
 تعريف خارطة المرفأ الجوي لتصادق عليها الهيئات المعنية، وإعدادها، ومتابعة تنفيذها؛ -
 ضمان ضبط النقل الجوي وقطاع المطارات في مجال السالمة واألمن؛ -
 إثبات صالحية المطارات وصحة أداء خدمات المالحة الجوية؛ -
  شروط مساعدة األرصاد الجوية لمجموع المستعملين، وضمان التزويد بالخدمات؛تحديد -
 اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في إطار اختصاصها؛ -
اإلشراف على تكوين وتحسين المستوى ضمن مهن وحرف الطيران المدني واألرصاد  -

  باالتصال مع الهياكل المعنية األخرى؛،الجوية
 والموضوعة ، والمؤسسات الداخلة في مجال اختصاصهاتلقيام بمتابعة عمل وتسيير الهيئاا -

 تحت وصاية الوزير وإعداد حصائل بذلك؛
تحضير ومتابعة االتفاقـات الدوليـة الثنائيـة ومتعـددة األطـراف، والمتعلقـة بـالطيران                        -

 المدني، واألرصاد الجوية، باالتصال مع الهيئات المعنية؛
تحضير مشاركة الطيران المدني، واألرصاد الجوية في الملتقيات الدولية، باالتصال مع  -

 الهيئات المعنية؛
 . وضمان متابعته، وتحيينه،إنشاء بنك معطيات خاص بالطيران المدني واألرصاد الجوية -

  :وتضم هذه المديرية أربعة مديريات فرعية
 ؛ المديرية الفرعية للمنشآت األساسية للمطارات -1
  المديرية الفرعية لضبط النقل الجوي؛ -2
 المديرية الفرعية لمراقبة السالمة والمالحة الجوية؛ -3
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 .المديرية الفرعية لألرصاد الجوية -4
  :تكلف بما يلي: مديرية البحرية التجارية والموانئ: ثانيا
 اقتراح التدابير السياسية المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ وتنفيذها؛ -
 امات الدولة الناتجة عن اتفاقيات بحرية دولية؛ضمان التز -
 تحديد إجراءات تنفيذ المعايير والقواعد المتعلقة بالمالحة البحرية؛ -
دراسة ومراقبة األشغال المتصلة بتطوير النشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصها النجاز  -

 المخطط الوطني للتنمية؛
بحرية التجارية واستغالل الموانئ والنشاطات تقنين مراقبة كيفيات استعمال البحر في مجال ال -

 الملحقة، في إطار التشريع المعمول به؛
 تنظيم ومراقبة المهن البحرية والمينائية وحرفها وتقييم إمكانيات تطويرها؛ -
اقتراح وتنفيذ آليات التسهيل البحري والمينائي في أحسن الظروف من حيث السالمة والجودة  -

 والتكلفة؛
ة عمل وتسيير الهيئات والمؤسسات الداخلة ضمن مجال اختصاصها والموضوعة القيام بمتابع -

 تحت وصاية الوزير وإعداد حصائل عن ذلك؛
 اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال اختصاصها؛ -
 والنشاطات البحرية ورجال ،السهر على مسك دفاتر وقواعد معطيات خاصة بالمتعاملين -

 حر والسفن ومجريات البحر؛الب
 المتعلقـة بالبحريـة التجاريـة        ،تحضير ومتابعة االتفاقات الدولية الثنائية ومتعددة األطراف       -

 والموانئ، باالتصال مع الهيئات المعنية؛
إعداد المخططات التوجيهية لتنمية الموانئ و عصرنتها وصيانتها، باالتصال مع السلطات  -

 المعنية؛
اح البشرية في البحر والوقاية من التلوث وسالمة المالحة البحرية واألمن ترقية سالمة األرو -

  وكذا العمل البحري؛،البحري والمينائي
 والسيما منها ،السهر على احترام وتطبيق أحكام المخطط الوطني لألمن البحري والمينائي -

  والمنشآت المينائية مع المقاييس الخاصة بها؛،مطابقة السفن
طبقا للتنظيم  ادات والرخص اإلدارية التي تدخل في إطار مجال اختصاصها،تسليم االعتم -

 المعمول به؛
 . وضمان متابعته، وتحيينه،إنشاء بنك معطيات خاص بالبحرية التجارية والموانئ -

  :           وتضم أربع مديريات فرعية
  المديرية الفرعية للنقل البحري؛ -1
  البحريين والموانئ؛ المديرية الفرعية للسالمة واألمن-2
  المديرية الفرعية للمنشئات األساسية المينائية؛-3
  . المديرية الفرعية للنشاطات المينائية-4

  : تكلف بما يأتي: مديرية النقل البري والحضري: ثالثا 
  واقتراحها والسهر على تطبيقها؛،المبادرة بعناصر السياسة العامة للنقل البري والحضري -
 عصرنة النقل البري والحضري؛ترقية تطوير و -
اقتراح السبل والوسائل من اجل تلبية أفضل للحاجات الوطنية والدولية، فيما يتعلق بنقل األشخاص  -

 والسلع؛
تحضير عناصر توجيه سياسة تسعيرة النقل البري والحضري وتنفيذها، باالتصال مع الهيئات  -

 والمؤسسات المعنية؛
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  وتنسيقها وتلخيصها ومراقبتها؛،لنقل البري والحضريدراسة األشغال المرتبطة بتطوير ا -
 اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في إطار اختصاصها؛ -
  والسهر على تنفيذه؛،السهر على احترام الجهاز التقني والتنظيمي المتعلق بإعداد مخططات النقل -
 الموضوعة تحت ،في مجال اختصاصهامتابعة عمل وتسيير الهيئات والمؤسسات التي تدخل  -

 وصاية الوزير وتقديم حصائل بذلك؛
  والنقل متعدد األنماط؛،ترقية تطوير أنظمة النقل الجماعي بالوسط الحضري -
 تنفيذ القواعد اإلدارية والتقنية المطبقة على المراقبة التقنية للمركبات؛ -
 تنفيذ قواعد وشروط السير والوقاية عبر الطرق؛ -
لى تكوين وتحسين المستوى فيما يتعلق بالحرف والمهن الخاصة بالنقل البري اإلشراف ع -

 باالتصال مع الهياكل األخرى المعنية؛  والوقاية والسير عبر الطرق،،والحضري
  والمتعلقة بالنقل البري والحضري،،تحضير ومتابعة االتفاقات الدولية الثنائية ومتعددة األطراف -

 ية؛باالتصال مع الهيئات المعن
 ، باالتصال مع الهيئات المعنية؛ تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية -
 .إنشاء بنك معطيات خاص بالنقل البري والحضري، وتحيينه، وضمان متابعته -

  :    وتضم أربع مديريات فرعية
 المديرية الفرعية للسكك الحديدية؛ -1
   المديرية الفرعية للنقل عبر الطرق؛ -2
 ة الفرعية للنقل الحضري؛  المديري-3
 .  المديرية الفرعية لحركة المرور والوقاية عبر الطرق-4

  : وتكلف بما يأتي: مديرية التخطيط والتنمية: رابعا 
 تنسيق إعداد سياسة تطوير وتخطيط النقل وتقييمها؛ -
 مع ضمان التكفل ،المشاركة في أشغال الهياكل المكلفة بإعداد دراسات ومخططات قطاعية -

 الجوانب االقتصادية؛ب
 وتحديد استراتيجيات ،المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد حاجيات القطاع -

 باالتصال مع الهيئات المعنية؛ التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد،
 انجاز دراسات استشرافية أو التكليف بانجازها؛ -
 لتحديد توقعات ،نقل والتجهيزات العموميةضمان التشاور مع المصالح المختصة لقطاعات ال -

 وآجال انجاز المنشآت األساسية والتجهيزات؛
 ومتابعة تنفيذها وإعداد الحصائل ،إعداد برامج االستثمار السنوية ومتعددة السنوات للقطاع -

 الدورية بذلك؛
  وضمان تغطيتها المالية؛،ضمان تسجيل مشاريع االستثمارات مع وزارة المالية -
 األشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز؛تنسيق  -
 المشاركة مع مديرية اإلدارة العامة في إعداد قوانين المالية؛ -
 . وضمان تسييره، وتحيينه،إنشاء بنك معطيات خاص بالقطاع -

  :         وتضم ثالث مديريات فرعية
  المديرية الفرعية للتخطيط؛ -1
  الستشرافية؛ المديرية الفرعية للتنمية والدراسات ا -2
 .المديرية الفرعية ألنظمة اإلعالم واإلحصائيات -3

  : وتكلف بما يأتي: مديرية التقنين والتعاون: خامسا 
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 التي يبادر بها ،تنسيق األشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية -
 القطاع؛

 ا ومتابعة تنفيذها وتدوينها؛ واستغاللها وتوزيعه، إعداد النصوص التنظيمية التي تهم القطاع -
 واستغالله ، دراسة اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي له اثر مباشر على نشاطات القطاع -

 وتقييمه؛
  ومتابعتها؛،دراسة قضايا منازعات الوزارة المعلقة لدى هيئات قضائية وتحكيمية -
  وتجميع تحليلها؛،تحليل مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات األخرى -
تحديد محاور ومجاالت التعاون الدولي للقطاع والمساهمة في متابعتها، باالتصال مع الهياكل  -

 المعنية؛
 التي تهم القطاع وتقييم ،ضمان متابعة تنفيذ االتفاقيات والبروتوكوالت واالتفاقات الدولية -

 برامج نشاط التعاون؛
 التي تعني مجال النقل ،دة األطرافالمساهمة في المشاركة في اللقاءات الثنائية الجهوية ومتعد -

 ومتابعتها، باالتصال مع الهياكل المعنية األخرى؛
اقتراح مخطط توجيهي للتسيير والحفاظ على أرشيف القطاع ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع  -

 الهيئات الوطنية المؤهلة؛
  وضمان الحفاظ على أرشيف القطاع؛،تطوير الرصيد الوثائقي -
  .  وضمان متابعتها، وتحيينها، خاصة بتنظيم وأرشيف وتعاون القطاعإنشاء بنوك معطيات -

  :      وتضم ثالث مديريات فرعية
 المديرية الفرعية للتقنين والشؤون القانونية والمنازعات؛ -1
  المديرية الفرعية للتعاون؛  -2
 .المديرية الفرعية للوثائق واألرشيف -3

  : وتكلف بما يأتي: مديرية اإلدارة العامة: سادسا
 التابعة للقطاع ،اقتراح سياسة تكوين مستخدمي اإلدارة المركزية والمصالح غير الممركزة -

 بالتعاون مع المديريات األخرى؛ والسهر على تنفيذ مخططات التكوين،
 ،السهر على تطبيق التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي اإلدارة المركزية -

 والمصالح غير الممركزة؛
 من اللوازم والمعدات ،جيات اإلدارة المركزية والمصالح غير الممركزةتحديد حا -

 والتجهيزات؛
  والمصالح غير الممركزة؛،وضع الوسائل البشرية الضرورية لتسيير اإلدارة المركزية -
  ومراقبة استعمالها؛،إعداد الميزانية التقديرية للتسيير المخصصة للقطاع -
 ية في إعداد قوانين المالية؛المساهمة مع مديرية التخطيط والتنم -
 ضمان األمر بدفع نفقات ميزانيتي التجهيز والتسيير؛ -
  المدرجة بعنوان برنامج تطوير القطاع؛،تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع االستثمارات -
 وضع هيئات داخلية لمراقبة إبرام الصفقات؛ -
سيير اإلدارة المركزية، باالتصال القيام بجميع األعمال المتصلة بالوسائل المالية والمادية وت -

 مع الهياكل المعنية؛
 ضمان تسيير األمالك المنقولة والعقارية لإلدارة المركزية والمصالح غير الممركزة؛ -
 المشاركة في برمجة وتنظيم المسابقات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين؛ -
 .عتهإنشاء بنك معطيات خاص بمجال اختصاصها وتحيينه وضمان متاب -

  :وتشمل أربع مديريات فرعية
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  المديرية الفرعية للمستخدمين؛  -1
  المديرية الفرعية للتكوين؛  -2
 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة؛ -3
  . المديرية الفرعية للوسائل العامة -4

   للنقل مديرية والئية 48      كما تشرف الوزارة على 
  :  النقل البري-3الفرع 

يجب معالجة طلبات الحصول على تصريح السفر عبر : لة في الخارج حركة السيارات المسج-1
التراب الوطني لصالح السيارات المسجلة في الخارج، في مديرية النقل في الوالية من نقطة عبور 
الحدود أو ميناء النزول، فيما يتعلق بالمقطورات وشبه المقطورات التي ال يتجاوز بقاؤها شهرا 

وزارة النقل بالنسبة للمقطورات وشبه المقطورات التي تتجاوز الشهر واحدا في الجزائر، وفي 
وكذلك كل أنواع الشاحنات والجرارات، وبعد تقديم الطلب الذي يتضمن معلومات خاصة مبينة في 

  . 1الوزارة، يتم تقديم التصريح بعد دراسة الطلب
  : Conventions et Accordsاالتفاقات واالتفاقيات المتعلقة بالنقل البري  -1

   ). 10 (أنظر الملحق رقم
 وهيئات والئية ،تتمثل هيئات النقل البري في هيئات وطنية :هيئات النقل البري في الجزائر -2

  : 2موضحة كما يلي
  : الهيئات الوطنية  -أ 

 ؛المجلس الوطني للنقل البري -
 اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات لنقل المواد الخطرة؛ -
 ت األجرة؛اللجنة الوطنية لسيارا -
 ؛المركز الوطني لرخص السياقة -
 . المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرقات -

  :  الهيئات الوالئية -ب 
 ؛اللجنة الوالئية للعقوبات اإلدارية -
  ؛اللجنة التقنية الوالئية لسيارات األجرة -
 ؛ لجنة التنسيق الوالئية إلعداد مخططات النقل -
 ؛اللجنة المهنية الوالئية -
 ؛والئية لسحب رخص السياقةاللجنة ال -
 .اللجنة الوالئية للوقاية واألمن عبر الطرق -
  : المدارس والمعاهد المتعلقة بالنقل البري -3

  "ENATT "   المدرسة الوطنية التطبيقية لتقنيات النقل البري  -أ 
   "ISFF" المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية  -ب 
   :3وتشمل:  organisation professionnellesالمنظمات المهنية ذات العالقة  -4

 . "UNAT  " االتحادية الوطنية الجزائرية للناقلين بحسين داي الجزائر العاصمة -
  ."FNTA " .الوطنية للناقلين الجزائريين  الفيدرالية -   

   .  "UGCAA "العاصمة.الجزائريين العربي بن مهيدي اإلتحاد العام للتجار والحرفيين -

 
 1‐ www.Ministere–transports.gov.dz/index.php/ transport - terres … date de 12-07-2010 . 

   . المرجع السابق ذآره-2
3 - organisations profossionnelles. ministere- transports .Op. cit. 
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  :وتشمل   :علقة بالنقل البريالنصوص التنظيمية المت -5
  .lois et ordonnancesالقوانين واألوامر   -أ 
  . القراراتles arrêtés  -ب 
   Décret exécutifالمراسيم التنفيذية   -ج 
  Décret. المراسيم  -د 
  Circulaireالتعليمات   -ه 
  Arrêtes interministérielsالقرارات بين الوزارات   -و 

   ).11(  في الملحق رقم  موجودةكل هذه التشريعات
  : المعاهد والمدارس التابعة للوزارة-4الفرع 

يقع في بوسماعيل بتيبازة يقوم بتنمية التدريب والتكوين،  : ISMالمعهد العالي للبحرية  -1
 أستاذ 15 أستاذ دائم و 24ورسكلة الطاقم البحري المتعلق بالموانئ والبضائع، يحتوي على 

   .1مؤقت ومشارك
يقع في بلدية الرويبة، من مهامه تقنيات : ISFFلحديدية المعهد العالي للتكوين في السكك ا -2

التشغيل العامة، ومقدمة وإدارة الصيانة في مجال السكك الحديديـة، تدريس النطاق 
، وتدريب متواصل للمديرين التنفيذيين للسكك الحديدية في )المهندسون وما بعد التدرج(

  .2معدات، والبنية التحتية التخصصات المعنية، التشغيل واالتصاالت والطاقة، ال
 :المدرسة التقنية للتكوين والتعليم البحري بمستغانم  -3 ETFIM  ، تقوم بالتكوين والتدريب 

   .3وتطوير وتحديث البحرية والبحارة والموظفين التقنيين للموانئ بمنح شهادات مختلفة
 والتدريب كذلك نفس   توفر التكوين ETFIMالمدرسة التقنية للتكوين والتعليم البحري ببجاية، -4

   .4المهام للمدرسة السابقة
خاصة بالشهادات في مجال النقل البري مثل  :.E.N.A.Tالمدرسة الوطنية لتطبيق التقنيات  -5

  . 5مفتشي النقل البري، وتقني في النقل البري، ومفتش رئيسي في النقل البري، تقع بباتنة
  :للوزارة النصوص التنظيمية المتعلقة بقطاع النقل -5الفرع 

كجزء من تحديث وتطوير المنتجات اإلعالمية، بما في ذلك األنظمة والتشريعات في قطاع          
النقل، وضعت مديرية الموارد البشرية والشؤون التنظيمية، بوزارة النقل كتابا للنصوص القانونية 

ية التي تغطي فترات ، وهو يكمل سلسلة النصوص التنظيمية والتشريع2000 -1994المتعلقة بالفترة 
 ،وتهدف هذه المدونة القانونية إلى توفير أداة عمل في أيدي كبار المسؤولين في الحكومة. سابقة

 إلى نشرة رسمية عن ،وهناك مجموعة من القوانين واألنظمة باإلضافة. وكذلك الطالب والباحثين
  : 6 في وتتمثل النصوص التنظيمية المتعلقة بقطاع النقل في الجزائر،النقل
 ؛النصوص المتعلقة باإلدارة والتوظيف -
 النقل البري؛    بالنصوص المتعلقة  -
 ؛النصوص المتعلقة بنقل المسافرين بالطرق البرية -
 النصوص المتعلقة بنقل البضاعة عبرالطرق البرية؛ -
 النصوص المتعلقة بالمالحة الجوية؛ -
 النصوص المتعلقة بالنقل الحضري وطرق المرور؛ -

 
1‐ www.ministere-transports.gov.dz / index . php/ Instituts / Institut - …   date de  12-07-2010. 
2 - www.ministere- transport.Gov.dz / index . php/ Instituts /Institut …    date de   12-07-2010 .   
 3-www.ministere-transport .gov. dz / index . php / Ecole – T.M /   Institut … date de : 12-07-2010.  
 3 - www.ministere-transport .gov. dz / index . php / Ecole- B /  Institut …   date de 12-07-2010 .    
5-  www.ministere-transport .gov. dz / index . php  / Ecole – Na. Date de 12-07-2010 .    
6 - www.ministère–transports.Gov.dz / index. Php/ réglementation / A-   date de  12-07-2010. 
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  ؛ لقة بالنقل والبنية التحتية للسكك الحديديةالنصوص المتع -
 النصوص المتعلقة بالمالحة والنقل البحري؛    -
 النصوص المتعلقة بالموانئ؛  -
 النصوص المتعلقة بالنقل والعمل الجوي؛    -
 النصوص المتعلقة بالمطارات الكبيرة والصغيرة؛ -
 .النصوص المتعلقة باألرصاد الجوية الوطنية -
  

  : وزارة األشغال العمومية: المطلب الثاني
يعتبر قطاع األشغال العمومية، أحد  قطاعات النمو االقتصادي وخلق فرص العمل، ويسمح 

 يجب ،في نفس الوقت بتنشيط القطاعات االقتصادية األخرى، ومن أجل نجاح عملية التنمية الوطنية
شاريع استثمارية كبرى االستمرار على مستوى القطاع في بذل جهود متعددة، من خالل استحداث م
  .في إعداد قاعدة بنية تحتية كبيرة، مع ضمان وسائل حديثة لإلدارة والعمليات

  : مهام الوزارة- 1الفرع 
  : 1وتتمثل أساسا في 

  ؛االمتثال للمواصفات والمعايير، تطبيق القواعد الفنية، وجودة الدراسات والمواد، والهياكل -
ية، صيانتها وما يرتبط بها، والحفاظ على وصيانة نوعية تحسين نوعية البنية التحتية األساس -

   ؛الخدمة العامة
  .احترام المواصفات فيما يتعلق باالمتيازات التي تتمتع بها الخدمات العامة -

والقطاع لديه إمكانيات كبيرة من الموارد البشرية، ودرجة عالية من الكفاءة، ممن يتقنون 
يير العمليات الرئيسية وإدارتها واإلشراف عليها، ويحتوي التصميم الفني ودراسات التنمية، وتس

 حظيرة أدوات ومواد على مستوى 48 و ، وحدة استجابة318 و ، مقاطعة257الجهاز الفني على 
  .الواليات
  : الهيكل التنظيمي- 2الفرع 

    2:تشرف الوزارة على 
  . مديريات فنية مركزية5 -
  . مديرية اإلدارة العامة -
  .ة للتخطيط والتنميةالمديرية العام -
  .مديرية الشؤون القانونية والتقاضي -
  .الجزائرية إلدارة الطرق السريعة -
  .الوكالة الوطنية للطرق السريعة -
  .منظمة المراقبة الفنية لألشغال العمومية -
  .المكتب الوطني للمنارة البحرية -
  . مديرية إقليمية لألشغال العامة على مستوى الواليات48 -

  :يات الخاصة بالنقل المدير-3الفرع 
  : نمديرية الطرق مسؤولة ع : DR  3 مديرية الطرق-أوال 
  تطوير وتقييم وتنفيذ سياسة تحقيق تصميم البنية التحتية للطرق، والطرق السريعة؛ -
   وضع خطط رئيسية لتطوير وادارة الطرق الوطنية والطرق السريعة؛ -

 
1 ‐ www. mtp.gov. dz. / missions. htm.      Date de 12-07-2010. 

  .  السابق نفس المرجع- 2
3- www.mtp.dz /directiondesroutes.htm.      Date de   15-08-2010  .        
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  تنسيق الخطط الرئيسية للطرق الوالئية؛ -
 والطرق السريعة التي تتلقى التمويل ،تنفيذ ورصد وتقييم برامج الطرقالمشاركة في  -

  .الخارجي 
  : مديريات فرعية3 وهي تتضمن 

 المديرية الفرعية لبرامج الطرق؛ -
  المديرية الفرعية لألعمال الفنية؛ -
 .المديرية الفرعية للطرق السريعة  -

 وتتكون ، من حجم المبادالت%90 تمثل ، كلم110125تمتلك الجزائر شبكة طرق برية تتكون من 
  :الشبكة من 

  .كلمR-N( 28655( الطرق الوطنية  -
 .كلمC.W( 23879(  الطرق الوالئية -
 .كلم  C.C(   communaux57591( الطرق البلدية  -
 .   O.A(    ouvrages d'Art 4910 O.A( االعمال الفنية -

 966 على طرق الواليات و 1302ة،  من الهياكل على الطرق الوطني2642أما بالنسبة للهياكل فهناك 
  .أعمال فنية على الطرق البلدية

م تتتولى هذه المديرية صيانة واستغالل الطرق، DEER:    مديرية صيانة واستغالل الطرق-ثانيا 
  : 1 تشمل هاومهام. 1990إنشاؤها في أكتوبر 

عالجة، وصيانة في كل عام حملة لم: السعي إلى مستوى الخدمة المطلوبة والصيانة المؤقتة -1
وقد تطور مستوى الخدمات على . وتبعية األعمال الفنية، والتي بدأت تقدم عطاءات تنافسية

، حيث يتبين أن )12(الطرق الوطنية بنسب كبيرة حسب ما يظهره الشكل في الملحق رقم 
 إلى ، كلم23000حوالي ل 1999ة ن س %53نسبة الخدمات على الطرق الوطنية زادت من 

  . كلم27000 لحوالي 2008  سنة 92%
 15 المعبدة، و الطرق على شبكة318 وحدة استجابة منها 333يتم تشغيل :  الصيانة االعتيادية -2

على الطرق غير المعبدة، والمهمة الرئيسية الموكلة لهذه الوحدة في تداخلها، هي أنشطة 
من الموارد الصيانة لشبكة الطرق في حاالت الطوارئ، وهذه الوحدات مجهزة بما يكفي 

، يتم ) وحدة معدات6000و  عون9000( .البشرية والمادية من أجل ضمان تحقيق المهمة
 سائقين  -%7,71 حراس -%3,74يرة حظ - % 66,7  الصيانة-:تخصيص هذا العدد كالتالي

  %11,01 آخرين - 10,85%
ي صيانة واحدة من مهام وزارة األشغال العمومية، ه: 2 حفظ وحماية مجال الطرق العامة -3

الطرق، والطرق السريعة، لضمان شبكة وخدمات جيدة، وذلك بتوفير الحماية والصيانة، من 
وهناك .  مهندس وفني مسخرين لذلك1000خالل الرصد المستمر، ومن اجل هذا هناك 

وبالموازاة تم تعزيز الترسانة القانونية .  آخرين من اجل هذه المهمة200مشروع تعيين 
دارة المشاكل المتعلقة بتشغيل شبكات الطرق والطرق السريعة، وكذلك بتشريعات محددة إل

  . تحقيق السالمة على الطرق
من اإلجراءات المقررة لتحسين ظروف تشغيل الطرق، بذل جهود    :3السالمة على الطريق -4

 بما في ذلك إزالة المواد واألقسام الخطرة، ، لتنفيذ إستراتيجية للحد من حوادث السير،خاصة
 211 احتوت على 2009 -2005كذلك في إطار البرنامج الخماسي . ع الفتات على الطرقورف

 تم وضع خط ،نقطة سوداء، ولتحسين إشارات المرور دائما في إطار البرنامج الخماسي
 

1 ‐ www.mtp.gov.dz / missions – deer.htm.    Date de 17‐08‐2010 . 
2 ‐ www.mtp.gov.dz / missions – deer.htm.   Date de 16‐08‐2010. 
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 واالتجاه ، وحدة من العالمات المختلفة للشرطة85000 و ،كلم لإلشارات األفقية75000بطول 
  . كلم للسالمة من االنزالق700لإلشارات العمودية، و 

  . صيانة ومراقبة األعمال الفنية والتقنية على الطرق، والطرق السريعة، لضمان خدمات جيدة -5
أدرار (واليات الجنوب الكبير :  تخطيط ووضع عالمات على المسار الرئيسي للجنوب الكبير -6

 état deطرق  كلم من ال10000تجتمع على خط هام بطول ).  تندوف- إليزي- تمنراست-
piste  ، ونادرا ما تكون هذه المسارات مسؤولة عن الحواجز التي تحول دون الحركة، ولذلك

وكذلك لتقديم مسارات   .DEERفهي غير مؤشرة ورغم ذلك شكلت محور اهتمام من طرف 
طرق الجنوب الكبير بمستوى مقبول من الحركة دون خطر الوقوع في األخطاء، فإنه يندرج 

ط الخماسي وضع عالمات على المسارات الرئيسية األربعة لواليات الجنوب ضمن المخط
  .1كلم، وإزالة العقبات التي تعترض حركة المرور في هذه المسارات4500العميق على مدى 

 ، المساعدة التقنية للبلدياتةتوفر وزارة األشغال العمومية بعث: صيانة وتأهيل الطرق البلدية -7
 من آلم11500، حيث تم اختيار خط بطول 9200-2005سي إطار البرنامج الخما في

  . 2 البلدية إلعادة التأهيلالمسارات
  الطريق على2008تم إطالق مشروعين رائدين في عام : الوطنيةصيانة وتأهيل الطرق  -8

سبب الحفر والتكسير، بفي والية المدية، لمعالجة تدهورين على شبكة الطرق،  RN1الوطني 
  :ماهاتين التقنيتين ه

  .PR  PLAST 4  إضافة لمكافحة الحفر  -
 ‐La géo. جاجية المضادة للتشققات حسب التوقعات البيئية العالميةاستخدام شبكة األلياف الز -

grille.   
مديرية البنية التحتية : DIAERالطيران ) المطارات (  مديرية البنية التحتية لقطاع - ثالثا

ت الحالية، وتغطية كل اإلقليم الوطني، باالستناد على ما للمطارات هدفها األساسي حماية المطارا
  : يلي
   ؛برنامج البناء -
   ؛برنامج الصيانة -
  .برنامج التكيف والتطوير والتنفيذ -

مديرية البنية التحتية للمطارات مسؤولة عن تطوير المطارات، تقييم وتنفيذ تصميم 
تجسد هذه السياسة على مستوى الواليات السياسات، وتنفيذ وصيانة البنية التحتية للمطارات، حيث ت

  . 3من قبل مديريات األشغال العامة للمطار
 وتنفيذ القواعد ، ورصد، وضمان، ونشر،المديرية المركزية مسؤولة أيضا عن بدء واقتراح

  .والمعايير في هذا المجال
ء من ملكية المطارات تمثل رهان استراتيجي بالنسبة إلشكالية التنمية المستدامة، الجز

 تعطي للنقل الجوي دورا هاما في ،األراضي وتبعية اقتصاد المناطق الجنوبية بالمقارنة مع الشمال
  .التكامل االقتصادي و االجتماعي للبالد

ـ .  مطـار  55تتكون المطارات الجزائرية من      فت تحـت المرسـوم التنفيـذي رقـم         نص
 منهـا مفتوحـة     36حـالي هنـاك     ، بالنسبة للتوزيع في الوقـت ال      1989 أفريل   18 بتاريخ   50 /89

ــة العامــة  ــدات )C.A.Pِ (لخدمــة الحركــة الجوي  ، وإلــى جانــب أعمــال التكييــف والتمدي
المطـارات  . واإلنجازات الجديدة، كل عام يبدأ برنامج بناء من طـرف قطـاع األشـغال العامـة               

، العاصـمة، وهـران، عنابـة، قـسنطينة       : المجموعة األولـى  ( مطار دولي    12 تتكون من    36ال  

 
 .  المرجع السابق ذكره - 1
  .  المرجع نفسه- 2

3 - www.mtp.gov.dz / annexes. Htm ≠ anc 4 . p 01.  date de 17-08-2010. 
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 ( وطنيـة    10،  )حاسي مـسعود، عـين أمنـاس، تلمـسان، تيـارت            : غرداية، المجموعة الثانية  
 13،  )بشار، بجاية، باتنة، سطيف، الوادي، ورقلـة، عـين صـالح، جانيـت، بـسكرة، إليـزي                

معسكر، القـل، بـرج ب مختـار، جيجـل،  بوسـعادة، تنـدوف، تقـرت، تيميمـون ،                    (محلية  
ـ   usage ، وواحـد فـي حاسـي الرمـل     )واط، عـين قـزام  مشرية، شلف، عين البيضاء، األغ

restreint 1.  
فرع البنية التحتية البحرية واحدة من المديريات :  DIM مديرية البنية التحتية البحرية  -رابعا 

التقنية العمودية، لوزارة األشغال العمومية، هي المسؤولة عن تطوير، تقييم، تنفيذ، تصميم 
 البحرية والموانىء، كذلك إعداد خطط تنمية وتطوير البنية التحتية السياسات، وصيانة المرافق

للميناء، تقديم المشورة وتسهيل ومراقبة نشاطات وكاالت التنمية في الوزارة، ورصد البنية التحتية 
  .البحرية، بما في ذلك المنارة الوطنية
  :وهي تتشكل من مديريتين فرعيتين

 تحتية البحرية؛المديرية الفرعية لصيانة البنية ال -
 .المديرية الفرعية لألعمال البحرية الجديدة -

 عين -تلمسان: وترتبط بالمديرية أربعة عشر والية بحرية من الغرب إلى الشرق تشمل
 -  بجاية - تيزي وزو- بومرداس- الجزائر العاصمة- تيبازة- شلف- مستغانم- وهران-تموشنت
  .  2 الطارف- عنابة- سكيكدة-جيجل

 من الهياكل األساسية للموانئ،    42 كلم، تضم 1280ائر ساحل بطول أكثر من تمتلك الجز
 عنابة، سكيكدة الغربية، جن جن، بجاية، دلس، الجزائر، تنس، ( 11الموانئ التجارية : تضم

 شرق سكيكدة، (، مينائين متخصصين في النفط والغاز )مستغانم، وهران، ارزيو، الغزوات السابقة 
  .ناء لصيد االسماك ، مرسى في سيدي فرج مي28، ) بطيوة
    .  3 منارة عملية، فضال عن الدفاعات الساحلية25ب إشارة ضوئية بحرية 180كذلك 

تعتبر هيكل تتبعه مديريات تقنية فرعية أخرى، وترتبط : DRP 4 مديرية البحوث والتنبؤ -خامسا 
تلعب دورا علميا للقطاع، في . ةبالمديريات األخرى التي تتشكل منها وزارة األشغال العمومي

البحوث التطبيقية، االبتكار، استعمال المعايير الموحدة، والتنبؤ، تعتبر نافذة على التطور 
والمديرية العامة للبحوث والتنبؤ مسؤولة .  للتنبؤ وتقييم قطاع األشغال العموميةاوالتكنولوجيا، فضاء

  :عن
  طاع؛تعريف وتطبيق سياسة البحث التطبيقي في الق -
  تحقيق أو العمل على تحقيق دراسات التنبؤ وتنفيذها؛ -
المساهمة في تنفيذ وتنسيق خطط للوقاية من الكوارث الطبيعية، والمخاطر الكبرى وحوادث  -

  السير، بمشاركة القطاعات المعنية؛
  تعريف وتنفيذ نظام المعايير، من أجل تحسين جودة الدراسات، المعدات والهياكل؛ -
  .نواقتصادي للمشاريع الرئيسية الكبرىإجراء تقييم تك -

  : مديريات فرعية03وتتمحور المديرية العامة للبحوث والتنبؤ على         
 المديرية الفرعية للبحوث؛ -
  المديرية الفرعية للتنبؤ؛ -
 .المديرية الفرعية للمعايير -

  .(13 ) في الملحق رقم ذات الصلة بنشاط النقل  تظهر المعايير          و

 
  .2 ص .مرجعنفس ال - 1

 2‐ www.mtp.gov.dz/DIM/DirectionDIM.htm. date de 16‐08‐2010 .    
  . المرجعنفس  -3

 ‐4.htm.drp‐main/ dz.gov.mtp.www.2010 ‐08‐16 date de   
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  : تتمثل أهمها في:  المنظمات التابعة لوزارة األشغال العمومية-4 الفرع
  ONSM  ) لإلنارة البحرية (المكتب الوطني لإلشارات البحرية   -
 ) ANA  (الوكالة الوطنية للطرق السريعة  -
  )  AGA (الجزائرية للطرق السريعة  -
  ) CTTP (المنظمة الوطنية للمراقبة التقنية لألشغال العمومية  -
  : تشمل : المعاهد التابعة للوزارة . 5لفرع ا

 .ISMالمعهد العالي للبحرية  -
  .ISFFالمعهد العالي للتكوين للسكك الحديدية  -

  :  المؤسسات المالية الدولية لتنمية القطاع-6الفرع 
     هناك مجموعة من المؤسسات الدولية التي تعمل، وتساعد على تنمية قطاع االشغال العمومية 

  : 1زائر، من أهمها نذكر في الج
  BAD.البنك اإلفريقي للتنمية  -
 . BMالبنك العالمي  -
 . BEIالبنك األوربي لالستثمار  -
 .BIDالبنك اإلسالمي للتنمية  -
 . FADESالصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية   -
 .  FSDالصندوق السوداني للتنمية  -
  .FADصندوق ابو ظبي للتنمية  -
 .FKDEAويتي للتنمية االقتصادية العربية الصندوق الك -
 .  OPEPصندوق منظمة الدول المصدرة للبترول من اجل التنمية الخارجية   -
 . JBICالبنك الياباني للشراكة الدولية  -
 .AFDالوكالة الفرنسية للتنمية  -
 .   الوحدة الخاصة بالتعاون جنوب جنوبPNUDبرنامج األمم المتحدة   -
   .BADEAة االقتصادية في إفريقيا  البنك العربي للتنمي -
  

  :تطوير لوزارة النقلالإستراتيجيات وسياسات : المبحث الثاني 
  

سخرت الدولة مجهودات هامة لتنمية البالد، والنهوض بها بعد حقبة اإلرهاب والالاستقرار 
اصة قتصاد الوطني، والذي سجل خطوة هامة في عدة مجاالت خاالالسياسي، والذي أثر كثيرا على 

، من أجل تحقيق الهدف األساسي الحكومة، وقد اعتبر قطاع النقل من أولويات م 2006منذ سنة 
وذلك من خالل برامج لدعم وتطوير وتنمية االقتصاد . وهو معالجة التأخر الذي عرفته البالد

ة  والبرنامج الخماسي للتنمية الذي وضع سن2004 -2001مثل برامج اإلنعاش االقتصادي . الوطني
 أنشأته 2009 -2005 للفترة ) الخماسي(، والذي اندرج على إثره برنامج لتنمية قطاع النقل 2005

وزارة النقل بهدف السير قدما نحو تطوير القطاع، وهو يمثل إستراتيجية القطاع نحو التطوير 
ة ، الذي وضع كتكملم 2014 – 2010والذي اتبعته بإستراتيجية أخرى يمثلها مخطط . والتحديث

للمخطط السابق، من أجل النهوض أكثر بهذا القطاع الحساس، من خالل مواصلة المشاريع السابقة 
 يعتبر إستراتيجية 2010كما أن تغيير الهيكل التنظيمي للوزارة في مارس . وإنجاز مشاريع جديدة

ة ص من المكاتب والمصاريف المتعلقيهامة من اجل التطوير، والنهوض بالقطاع، وذلك بالتقل

 
1‐ www.mtp.gov.dz/institution‐financiere.htm.  Date de 15‐08‐2010  .                                                                      
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بتسييرها، كما أن تطبيق المهام المحددة للمديريات بصرامة، سيؤدي ال محالة إلى تحقيق نجاحات 
  . لهذا الهيكل الجديد في المبحث األول من هذا الفصلناللنشاط، ولقد تطرق

 حيث ال ، كما يطلق عليها في الوزارة،سياسات واستراتيجيات النقل أو المخططات
 بل يعتمدون على البرامج أو المخططات، يتم التخطيط ،ة وسياسيةيستخدمون مصطلح إستراتيجي

لها من خالل اتصال الوزارة بالمؤسسات والمديريات التابعة، والتي تقترح كل منها المشاريع 
الخاصة بها على مستوى كل مؤسسة وكل مديرية، ثم تدرس هذه المشاريع على مستوى المديريات 

اختيار المشاريع المقبولة حسب أولوية حاجات القطاع وإمكانياته، التقنية ومديرية التخطيط، يتم 
وكذلك على أساس المشاريع السابقة، ثم يتم إعداد المخططات على مستوى الوزارة، والتي تشمل 
المشاريع المقبولة، ونفس الشيء يحدث عند إعداد قانون المالية المتعلق بالقطاع حيث تتبع نفس 

  .1المراحل
  

  :20092 -2005مخطط أو برنامج وزارة النقل : ل المطلب األو
يندرج البرنامج في إطار السياسة الدينامكية لتهيئة اإلقليم وتطويره، وهو يهدف إلى فك 
العزلة عن المناطق التي ال تتوفر على الكفاية من وسائل النقل، و ضمان تعميم استفادة المواطنين 

تمكين القطاع من أداء دوره الطبيعي كمحرك للتنمية، من وسائل النقل العصرية، وبتكلفة أقل مع 
بفضل تحقيق اندماج مختلف أنماط النقل البرية، وعبر السكك الحديدية والجوية والبحرية، وطبقا 

فقد تم تخصيص . 2025لتوجيهات رئيس الجمهورية وفي إطار المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم آلفاق 
جاز المنشآت والتجهيزات لمجموع أنماط النقل، واألمن والمالحة القروض الممنوحة لفائدة برنامج إن

 مليار دينار للمشاريع 1000الجوية والبحرية وللرصد الجوي، سخرت له الحكومة ميزانية تقدر ب 
 فيما ، لتمويل برامج تنمية الهضاب العليا والجنوب، مليار دج65 وتمت تكملته بحوالي،الكبرى

  .3يتعلق بالسكك الحديدية
  : 4 النقل بالسكك الحديدية-1الفرع 

منح البرنامج األولوية لتطوير شبكة النقل من خالل ازدواجية الطرق، ووضع إشارات 
المرور، وكهربة الخط الشمالي، استكمال الدراسات المتعلقة بأشغال إنجاز خط الهضاب العليا 

 من الخطوط آلم1900 مليار دج خصصت إلنجاز 1700وحلقة الجنوب، وقد استفاد من غالف 
يتم بذل جهود خاصة لتجديد واستكمال تجهيزات الجر ونقل المسافرين، بغرض تحسين والجديدة، 

  .الخدمة العمومية
/ آلم220 تأهيل خط الشمال قصد جعله متطابقا مع سرعة استغالل تقدر ب :خط الشمال -1

الحدود الغربية  و،الساعة، ويخص مشروع تحديث أجزاء الخط الرابط بين الحدود الشرقية
 .للبلد
 بالنظر للدور الهام الذي تلعبه شبكة السكك الحديدية :تهيئة ضاحية الجزائر العاصمة  -2

لضاحية الجزائر العاصمة، في تبادل التدفقات على الخطوط الرئيسية، وحركة النقل عبر 
السكك الحديدية للضاحية، بدا ضروريا تخصيص استثمار تكميلي لكي يتماشي مع حجم 

 .ركة النقل المتزايدةح
خطوط :  وحلقة الجنوب، والطرق المتداخلة، خطوط السكك الحديدية للهضاب العليا -3

: السكك الحديدية التي سيتم إنجازها، والتي تم االنتهاء من دراستها التقنية تخص الخط

 
 . المديرة الفرعية للتخطيط بوزارة النقل بوتفنوشات سعيدة، عن السيدة شفهيامعلومات صادرة -1

2 ‐ Rapport de M le ministre du transport. Réunion restreinte consacrée au secteur des transports, Septembre 
2008. communique de presse. ministere des  transports. p02.     

  .3 ص.نفس المصدر -3
. ublique  une priorité nationaleLes transports dans le programme du président de la Rép. Farid M‐4

.9p. 2008 avril .  Numero Special .le magazine du ministère des transports. Transports   
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 - تيسمسيلت، و بعد االنتهاء من الدراسات التقنية ستخص خطوط الجلفة- تيارت -غليزان
إلضافة إلى خطين با تقرت، - وحاسي مسعود، ورقلة– غرداية، وغرداية -غواطاأل

 الجلفة، وأخيرا ثالثة خطوط لحلقة - وبومدفع، تيسمسيلت- تيارت-متداخلين وهما غليزان
 .  حاسي مسعود- وورقلة، ورقلة- وغرداية، غرداية- األغواط-الجنوب الجلفة

 بإتمام 2008 أوت 31ستثمارات عند تاريخ سمحت كافة اال:  تجهيزات السكك الحديدية -4
 من الخطوط الجديدة التي تعزز الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، ومن المقرر إنجاز آلم433

 استلمت الشركة الوطنية 2008 أوت 31وبتاريخ . م2008 من السكك قبل نهاية آلم1078
 قطارات دفع 10ولبات،  قاطرة كهربائية من طراز ديزل أي إجمالي الط30للسكك الحديدية 
و ،  2009 سنة 28 قطارات دفع ذاتي أخرى تضاف إليها 8 المقررة، و 64ذاتي من أصل 

 .2010 سنة 22
تسمح هذه االستثمارات في مجال السكك الحديدية والتجهيز، بتسجيل تحسن ملحوظ للنقل 

ن حيث مدة بالسكك الحديدية، ليس من حيث نوعية الخدمات فحسب، بل وكذلك وبوجه خاص م
قطع المسافة، بحيث يستفيد المواطن من شروط عصرية وتنافسية، مقارنة بأنماط النقل خاصة النقل 

 مليون 55البري، وضمان مزيد من الراحة واألمن للمسافرين، يضمن هذا المجال تنقل حوالي 
   .2010 مليون سنة 80 وسيصل إلى ،مسافر في السنة

  :1 النقل الحضري-2الفرع 
سين نوعية الخدمات في مجال النقل الجماعي الحضري من بين أولويات المخطط يعد تح

، وفي هذا الصدد تم بذل جهد متميز، بالنظر إلى أهمية المشاريع الجارية، م2009 -2005الخماسي 
  .وسيتواصل بإعادة تنظيم مصالح النقل العمومي لوضع حد لإلختالالت المسجلة

 بناءا ) الذي انطلق منذ أكثر من عقدين(ة بعث هذا المشروع تم إعاد: مترو الجزائر العاصمة -1
على تعليمات رئيس الجمهورية، الذي قرر إنجاز أول خط لمترو الجزائر العاصمة، وتقدمت 
أشغال تهيئة المحطات، ووضع السكك حسب اآلجال المتفق عليها في العقد، وكان من المقرر 

 التي تم 14 من مجموع القطارات الـ ،ل القطار األو2009أن يستلم في شهر جويلية 
و ساحة الشهداء خالل شهر حوتم اإلعالن عن المناقصة إلنجاز تمديد المترو ن. اقتناؤها
  .2008سبتمبر 

 إنجاز ثالثة خطوط ترامواي بالجزائر العاصمة، وهران، 2008 بدأ سنة :∗مشاريع الترامواي -2
عباس، ورقلة، باتنة، ومستغانم، التي قسنطينة، تضاف إليها خطوط سطيف، عنابة، سيدي بل

، وبخصوص ترامواي شرق الجزائر 2008استكملت دراسات الجدوى الخاصة بها في خالل 
 محطة، 30، والذي يضم آلم163  يمتد من شارع المعدومين إلى برج الكيفان على ،العاصمة

ء األشغال في ، وحددت اآلجال المقررة إلنها2008 في %25حيث قدرت نسبة تقدم أشغاله ب 
  .2010فيفري 

 محطات، فقد 8 كلم مع 63 درقانة على مسافة –وفيما يخص تمديد الخط برج الكيفان 
ينقل ترامواي العاصمة .  2010، بغرض االنتهاء من األشغال في أوت 2008أقيمت الورشات خالل 

  . ) شخص في الساعة6800 ( مسافر في اليوم 185000حوالي 
 محطة، فقامت ورشاته 32 كلم مع 187إلنجاز ترامواي مدينة وهران على مسافة        أما بالنسبة 

وكذلك الحال بالنسبة لترامواي مدينة قسنطينة . 2010، وحدد أجل اإلنهاء في نهاية 2008خالل 
  . محطة11كلم مع 80الذي سينجز على مسافة 

 من إعادة 2007يلية  بعد وهران التي استفادت في شهر جو:) تليفيريك(المصاعد الهوائية -3
 كما هو ،التشغيل األولي للمصعد الهوائي، فقد استلمت مدن أخرى أيضا مصاعدها الهوائية

 
 .4مديرية االتصاالت، ، نفس المصدر، ص -1
  . شخص100 حافالت ذات 4الترامواي هو واسطة بين الميترو والحافلة، تنقل قاطرة من الترامواي ما يعادل  ∗
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الشأن بالنسبة للجزائر العاصمة، قسنطينة، وعنابة، أما بالنسبة للبليدة، تلمسان وسكيكدة، يتم 
  . 2008تشغيل مصاعدها في نهاية سنة 

بع مؤسسات جديدة نشاطها في نهاية الثالثي الرابع باشرت أر: إنشاء مؤسسات نقل عمومية -4
، تضاف إلى المؤسسات الستة ) تيزي وزو، تبسة، تلمسان، والمسيلة( 2008من سنة 

  .الموجودة قبلها
 عاصمة 35يرمي البرنامج الوطني إلى تزويد : مشاريع محطات النقل البري للمسافرين -5

تعددة األنماط تتوفر على شروط الراحة،  م8 منها، بمحطات للنقل البري للمسافرين،والية
 موقفا في 35 محطة و 39 إنجاز 2008األمن، وتسمح بضمان خدمات نوعية، حيث بدأ خالل 

  . موقفا في إطار برنامج الجنوب11 محطة و 15إطار برنامج الهضاب العليا، و 
  :1الوقاية والسالمة المرورية: 3 الفرع 

ف إلى تقليص عدد حوادث المرور، بالرغم من أهمية  بذل جهود تهد2004لقد تم منذ سنة 
 ماليين 5 إلى أكثر من 2005 ماليين سيارة سياحية سنة 3حظيرة السيارات التي انتقل عددها من 

  :، وشملت هذه الجهود2007سنة 
 من حوادث المرور تعود إلى وجود %4تعميم المراقبة التقنية للسيارات، بما أن نسبة  -

 ؛خلل في السيارات
إنشاء مركز وطني لرخصة السياقة من أجل تنظيم االمتحانات والمشرفين على  -

 .االمتحانات أو إعادة التنظيم
  :2 النقل البحري-4الفرع 

  : يطرح ضمن مخطط تطوير القطاع مشروعين هامين
  :VT MIS مشروع -1

 النظام التكميلي لمراقبة وحراسة وتسيير أمن وسالمة البحرية والموانئ، الذي تمت به
 وانطلقت األشغال في ،2008دراسة الجدوى وإعداد دفتر الشروط، طرحت العروض في سبتمبر 

  . شهر36 لمدة 2009السداسي األول لسنة 
2- LE COSS:  

انطلقت األشغال به في ، حيث المركز العلمي لمتابعة أمن وسالمة المالحة وإنشاء الموانئ        
  .2007جويلية 
  :صاد الجوية النقل الجوي واألر-5الفرع 

يوضح المخطط الخماسي للمالحة الجوية المدنية، شروط تطوير توازن النقل الجوي     
  : 3 لكي يواكب المقاييس الدولية، وفي هذا اإلطار تم تخطيط وإنجاز،الوطني

 في المشروع المتعلق بتغطية الجزء الشمالي من الجزائر بالرادار 2003بعد الشروع في سنة  -
)TRAFCA(مشروع آخر متعلق بتغطية الفضاء الجنوبي بالرادار ، أطلق )PDGEA( والذي ،

 ؛، والذي يتضمن كذلك إنشاء مركز جهوي خاص به بتمنراستم2011سينتهي سنة 
 أبراج جديدة لتوسيع طاقة استيعاب المطارات بالعاصمة، وهران، قسنطينة، 5إنشاء -

 ؛تمنراست
 ؛راتتوفير تجهيزات المساعدة والسالمة داخل المطا -
 بجهاز جديد متطور للشركة الوطنية للخطوط الجوية، وإنشاء 1982استبدال طائرة مخبر  -

 ؛برنامجه للتطوير والتخصص وفقا لرزنامة معدة

 
 .5ص. نفس المصدر -1
  .6ص. نفس المصدر -2
  .8-7ص. نفس المصدر -3
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تستقبل وتستلم الشركة الوطنية للخطوط الجوية طائرات جديدة، لتوسيع وزيادة طاقات  -
 .االستيعاب

ة، خصصت استثمارات هامة من طرف وفيما يخص تحديث تجهيزات األرصاد الجوي     
، لكي تسمح بضمان مهامها ضمن الشروط المطلوبة، )ONM(الديوان الوطني لألرصاد الجوية 

 لمعالجة ة أوتوماتيكي)آلية( محطات10 محطة منها 68كذلك في إطار المخطط الخماسي أنجزت 
 محطات 5 إلى جانب ،)الزالزل، االنزالقات(أخطار الكوارث الطبيعية، ضمن منطقة العاصمة 

هذه التحديثات والتطور للقطاع تسمح للديوان الوطني لألرصاد الجوية . 2009أخرى تسلم في 
 .بالدخول ضمن الرهانات الوطنية والدولية

، حيث استفاد من 2000 الجزائر منذ سنة  فيوقد عرف قطاع النقل الجوي تحوال عميقا
، ومخطط النمو القتصادي 2004 - 2001تصادي اهتمام الحكومة عن طريق مخطط اإلنعاش االق

، واللذان سمحا للجزائر بخطو خطوة الدولة من طرف ن المقرران، وهما المخططا2009 -2005
فبعد التكفل بتحديث شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن طريق بلورة إدارة . هامة في هذا المجال

الستثمار بالتوازي، بغرض نقل عمال قطاع وتسيير شركة طاسيلي للخطوط الجوية، والتي قررت ا
 .المحروقات

، حيث عرف 2025وقد قرر من طرف مجلس الحكومة مخططا توجيهيا قطاعيا آلفاق 
مختلف المشاريع المستقبلية واألرضيات المطروحة، ومهام مختلف العمليات وتصحيح النقائص، من 

  . أجل تلبية الحاجات السوسيواقتصادية للبلد
وحسب هذا المخطط التوجيهي المؤسسة الوطنية للمالحة الجوية  . ا مطار14يث فقد تم تحد

ENNA، والتي 1991 ماي 18 المؤرخ في 149 -91 بالمرسوم التنفيذي 1991  والتي أنشأت سنة ،
تعتبرمؤسسة تسمح بضمان سالمة المالحة الجوية في المجال الجوي الوطني، وضعت برنامجا 

 المتعلق TRAFCAاء الجوي، عن طريق مراقبة الحركة، وتتمة برنامج خاصا بتنمية وتسيير الفض
   .1بأتمتة ومركزية معطيات ومعلومات النقل الجوي

 ضمن )ONM(فيما يخص األرصاد الجوية، انطالق الديوان الوطني لألرصاد الجوية 
 يغطي  وهو له دور قيادي ومسؤول عن وقاية فعالة لحركة النقل اليومية،2009 - 2005المخطط 

 أنشئ بهدف استفادة الجزائر من المشاريع العملية والتقنية، أطلق والذي . أربع زوايا في الجزائر
الديوان برنامجا للرد على كل االستفسارات، بما فيها المالحة البحرية، الجوية والنقل البري، يملك 

 له مراكز جهوية، ويحوي ،)الجزائر(  محطة مراقبة، يقع مركزه بالدار البيضاء 77الديوان حاليا 
  2.م1975 مديريات جهوية تم إنشاؤه سنة 5 أخرى عملياتية، و 4 مديريات تنفيذية و 4

  

  :2009 إلى غاية سنة 2009 -2005االنجازات المحققة من برنامج : الثانيالمطلب 
، حيث قدم وزير النقل تقييما للقطاع، 2009عقد اجتماعا خصص لتقييم قطاع النقل في أوت 

م التركيز فيه على توسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية والوسائل، وتحسين ظروف نقل ت
  : 3 ما يلي2009 -2005المسافرين، وقد سجلت السنوات الخمس األخيرة أي فترة المخطط الخماسي 

  :في مجال السكك الحديدية: 1الفرع 
  ؛ كلم من خطوط السكك الحديدية1100إنجاز  -

 
le magazine du ministere des   . Transport. ENNA Le Centre Nerveux du Trafic Aerien.  Yanis Ait Moussa‐1

transports .op cit. p22 .   
   .25-24ص ص . نفس المرجع -2

3‐ Rapport de M le ministre du transport. Deuxième Réunion restreinte consacrée au secteur des transports, 
Aout  2009 . communique de presse. ministere des  transports.                                                                                                                        
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  ؛ كلم من الشبكة600 على استئناف نقل المسافرين -
 كلم من 400كهربة ووضع إشارات المرور، وتجهيزات االتصاالت السلكية والالسلكية على  -

  ؛خطوط السكك الحديدية
الساعة، / آلم220، بجعل الشبكة متطابقة مع سرعة آلم700االلتزام على مسافة أزيد من  -

  ؛ الجديدة على كل المشاريع2009وهو معيار سيطبق بطريقة طوعية منذ 
  ؛ قاطرة دفع ذاتي42 و ، عربة17 و ، قاطرة كهربائية من طراز ديزل30استالم  -
تشغيل قطارات دفع ذاتي في ضواحي الجزائر العاصمة، وبين قسنطينة ومدن سكيكدة،  -

وجيجل وعين مليلة وعين فكرون وأم البواقي وعين البيضاء وتبسة، وبين الجزائر العاصمة 
اية وسطيف، وبين وهران وسيدي بلعباس وتلمسان ومغنية، وكذا ومدن الشلف وهران وبج

  .بين باتنة ومدن عين توتة وبريكة والمسيلة
 من خالل إستحداث ،بالموازاة سيتم تعزيز طاقات النقل بالسكك الحديدية بوسائل اإلنجاز

ضل  العمومية لألشغال في هذا المجال، وكذا بوسائل النقل بفتمجمع صناعي، يجمع المؤسسا
  .عصرنة التسيير، وقدرات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

  :عدة تطورات منها قد شهد المجال البحري والمرفئي:  في مجال البحرية -2الفرع 
، ومن 2009تعزيز األمن والسالمة البحرية بفضل استغالل مركز عمليات المتابعة سنة  -

مة البحرية بالرادار، وتبادل المعطيات المقرر تسليم نظام مدمج لمراقبة األمن والسال
 ؛2012المعلوماتية سنة 

 الستغالل مرفئي حاويات الجزائر العاصمة، ،مباشرة شراكة مع مؤسسة ذات سمعة عالمية -
 ؛ عملية ترميم2009وجن جن، كما سيشهد هذين الميناءين خالل سنة 

 .مستوى موانئ البالد اتخاذ إجراءات جديدة، موجهة لتحسين األمن، وحركة النقل على  -
 شهدت السنوات الخمس ، وفي مجال الطيران المدني واألرصاد الجوية:المجال الجوي: 3الفرع 
  :األخيرة

استالم مطارات الجزائر والشلف والبيض وغرداية وعين صالح وعين أمناس الجديدة، بينما  -
بسكرة وجيجل وأدرار  بقسنطينة وعنابة وتلمسان و2009يتم  استالم ثمانية أخرى قبل نهاية 

 ؛وجانت وعين قزام
تشغيل المراقبة بالرادار للحركة الجوية بشمال البالد، كما تمت مباشرة مشروع التغطية  -

 ؛بالرادار لجنوب البالد
وتم تعزيز تحسين أمن النقل من خالل اقتناء طائرة مخبر لتوجيه المساعدات للمالحة الجوية،   -

  . التجهيز مطارا قيد25ومن وجهة أخرى يعد 
  :تمت اإلشارة إلى:  في مجال النقل الحضري-4الفرع 

وكان من المقرر أن يبدأ استغالله ، 2009التجريب التقني القبلي لميترو الجزائر خالل صيف  -
 كلم نحو الغرب من البريد 10، كما تم الشروع في دراسات تمديده بنحو 2009خالل سنة 

كلم شرقا باتجاه براقي الحراش  11داء، وبنحوالمركزي إلى شوفالي، مرورا بساحة الشه
 ؛وباب الزوار

، كما سيتم الشروع 2011تقدم ورشتي ترامواي وهران وقسنطينة بحيث سيتم استالمها سنة  -
 ؛ قسنطينة وفي دراسات توسيع ترامواي وهران

الشروع في دراسات انجاز خطوط الترامواي لعنابة سطيف وسيدي بلعباس وورقلة وباتنة  -
 ؛غانمومست

ثالثة خطوط إذ تم استالم اثنين خالل (بداية تشغيل المصاعد الكهربائية للجزائر العاصمة  -
، والبليدة وسكيكدة وتلمسان وعنابة وقسنطينة، كما يتم إنجاز خطين آخرين للمصاعد )2009

 ؛ ودراسة خط بتيزي وزو؛الهوائية في الجزائر العاصمة
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 الحضري لوهران وقسنطينة وعنابة وسطيف وباتنة بدء استغالل المؤسسات العمومية للنقل -
 .وتبسة والمسيلة وسكيكدة وتيزي وزو وتلمسان

 في كل من جيجل وبسكرة وبجاية ،بدء استغالل المؤسسات العمومية للنقل الحضري قريبا -
 ؛وغرداية والشلف وسيدي بلعباس وبشار

ل البري في العديد من مدن من أجل تحسين النقل البري والتحكم فيه، تم انجاز محطات للنق -
 .البالد، كما تم اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية لضبط النقل بسيارات األجرة

ويبقى بالمقابل الجهد متواصل للقضاء على حوادث المرور بحيث تعزز من خالل تشديد 
 الذي دعم من خالل مراجعة شروط  تسليم رخص السياقة، وكذا ،القانون حول حركة المرور

  .يز وسائل مراقبة حركة المرورتعز

  :  2014 -2010المخطط الخماسي : المطلب الثالث 
  : وهو يتضمن        
  1:في مجال السكك الحديدية: 1الفرع 

 وعصرنة النقل ، مواصلة تطوير2014 -2010يقترح وزير النقل ضمن المخطط الخماسي 
  :بالسكك الحديدية سيما من خالل

 بحيث تم الشروع في دراسة أو أشغال بعض ، بناء خطوط جديدةتطوير هام للشبكة من خالل -
 18األجزاء منها، وتضم هذه السكك الجديدة استكمال خط الهضاب العليا، تمتد أيضا عبر 

 ؛والية أخرى ال سيما في جنوب البالد
 مع زيادة ،استكمال ازدواجية الطرق وكهربة الخط اإلجتنابي للسكك الحديدية لشمال البالد -

 . وكذا مضاعفة الخطوط السريعة بالقاطرات،ة السيرسرع
 مليار دج للنقل بالسكك الحديدية حيث كشف عنها وزير 3920تخصيص أكثر من   تم  كما

 أكد أن الدولة و، 2014 إلى 2010النقل خالل استعراضه المخطط الخماسي لتنمية القطاع الممتد من 
هذه األخيرة التي أهملتها لفترة طويلة، وفي محاولة منها  للنقل بالسكك الحديدية، اأولت اهتماما كبير

 مليار دج في 1660إلعادة االعتبار للشبكة، تم تخصيص الميزانية المذكورة بعدما لم تكن تزيد عن 
، وبلغة األرقام ستكون حصيلة المبالغ المودعة للسكك الحديدية، والتي 2009 حتى 1999الفترة 
 إلى 1999 أي من ، سنة15 دج على مدار  مليار5580.08 طاع هي  األولى في القمرتبةتحوز ال

  .2014غاية 
  :2 المجال البحري-2الفرع  

 مدعوا 2009 -2005برنامج عصرنة القطاع الذي انبثق عن المخطط الخماسي السابق 
  : سيما من خالل2014 -2010 على مدى خمس سنوات مقبلة ،لالستمرار

 ؛يات وهران وعنابةإقامة شراكة لتسيير مينائي حاو -
 تتويج المحادثات الجارية إلنشاء شركة بحرية جديدة بالشراكة، قصد تعزيز القدرات الوطنية  -

 ؛في هذا المجال
دراسة انجاز ميناء جديد في وسط البالد، وكذا مواصلة تهيئة وتطوير القدرات المرفئية  -

 ؛المتوفرة
 .2013ة في أفاق إحداث توسيعات لموانئ وهران ومستغانم وأرزيو وبجاي -

 وهذا حسب تصريح ، مليون دج233400    كما سيتدعم النقل البحري بغالف مالي يقدر ب 
  .2009وزير النقل في جوان 

 
1- Rapport de M le ministre du transport .Deuxième Réunion restreinte consacrée au secteur des 
transports, Septembre 2009 . communique de presse. ministere des  transports. 
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  :1 المجال الجوي-3الفرع 
 مدرج 11البرنامج االستثماري سيعمل على انجاز وتحديث وتوسيع ست مطارات، وتأهيل 

 قطب جديد لمطار تقرت وسيعرف النقل الجوي عبر هبوط ذو استعمال محدود، تضاف إلى انجاز
  . مليون دج56700المطارات رصيدا ماليا ب 

 الخطوط ،كذلك تعزيز األسطول الوطني من خالل اقتناء طائرتين من قبل شركتي الطيران
وتعزيز .  طائرة جديدة18، وهو برنامج سيستمر ليبلغ مجمل "طاسيلي آرالينز" و"الجوية الجزائرية

 حاسوب فائق الدقة 2009 مع دخول حيز التشغيل سنة ، النظام الوطني لألرصاد الجويةوعصرنة
  .للتوقعات الرقمية

  
  : 2 النقل الحضري-4

  :يقترح القطاع مواصلة تطوير النقل الحضري السيما من خالل
 ؛ كلم17انجاز أول خط مترو بوهران الذي يمتد من الشرق نحو الغرب على مسافة  -
ي في بعض عواصم الواليات، بحيث يرافق تطوير وسيلة النقل هذه محادثات انجاز التراموا -

 ؛مع الشريك األجنبي لتركيب الترامواي في الجزائر
إنجاز خطوط ربط جديدة للمصاعد الهوائية ببجاية وجيجل والمدية، وهران وبني صاف  -

 ؛وقسنطينة
 ؛48يات الـتعميم المؤسسات العمومية للنقل الحضري على مجموع عواصم الوال -
 بمؤشرات مرئية ،انجاز برنامج جديد لمحطات برية وحظائر سيارات سطحية وسفلية -

 . تجهيز لنظام النزول باألدوات قيد اإلنجاز12للصعود والنزول، بينما يعد اقتناء 

كما يرتكز البرنامج االستثماري المخصص لقطاع النقل، ضمن المخطط الخماسي بالدرجة 
 انجاز مترو الجزائر في ست مدن بالجزائر العاصمة، وتوسيع ترامواي كل األولى، على استكمال

  .من واليتي وهران وقسنطينة بالموازاة مع انجاز ترامواي في ستة مدن

  

  :2010 خالل 2014 -2010اإلنجازات المحققة وفقا للمخطط : المطلب الرابع 
تحققت، في إطار جلسات        قدم السيد وزير النقل في عرضه حصيلة لإلنجازات التي 

االستماع السنوية التي يعقدها رئيس الجمهورية في االجتماع التقييمي المخصص لقطاع النقل، 
  .2010 أوت 22المنعقد في 

  :بخصوص السكك الحديدية فإن الحصيلة كاآلتي  :3 مجال السكك الحديدية-1الفرع 
 برج بوعريريج، -ط سطيف كلم من خطوط السكك الحديدية المتمثلة في خطو445استالم  -

 عين - جسر قسنطينة، تبسة- مسيلة، وادي السمار– المسيلة، برج بوعريريج -عين توتة
 .مليلة

  من خطوط السكك الحديدية تم استالمها، أو توجد في طور االستالم خالل سنة آلم 865 -
 :آاآلتي 2010

  ؛آلم580ه  بشار الذي يبلغ طول–) سيدي بلعباس( إنجاز الخط الجديد طابيا  •

 
  .نفس المصدر  -1
  .المصدر السابق ذآره  2‐

 3‐ Rapport de M le ministre du transport .Deuxième Réunion restreinte consacrée au secteur des 
transports, Aout 2010 . communique de presse. ministere des  transports. 
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 والذي يمر بمحطات ، وادي عيسي–الشروع في االستغالل التجاري للخط الجديد تيزي وزو  •
  ؛تيزي وزو وكاف النعجة ووادي عيسي

  ؛تسليم خط سكة الحديد الرابط بين يالل والمحمدية •
والية (  سطيل - وبسكرة، بسكرة–استالم الخط السككي الذي تم تحديثه الرابط بين القرزي  •

  ؛)يالواد
  .2010 والذي سيتم استالمه في نهاية ، تقرت–تحديث الخط الرابط بين سطيل  •

 مشروعا هي في 48، في حين أن آلم1209وتمثل الخطوط السككية الجديدة الجاري إنجازها 
  . من طرق السكك الحديدية الجديدةآلم 5866طور الدراسة، والتي تمثل 

 وتطبيقا للتوجيهات الرئاسية، تم ،ل السكك الحديدية      وفي إطار االستثمارات األخرى في مجا
الشروع في مسعى إضفاء التخصص على قواعد الصيانة وتجسيده الفعلي، وذلك من خالل 

(  والمحمدية ،، وورشات سيدي بلعباس)الجزائر العاصمة( الورشات الجديدة للصيانة بالخروبة 
  ).قسنطينة(ك  وسيدي مبار،)الجزائر العاصمة(  والرويبة ،)معسكر

 بتحسن تدريجي لنوعية الخدمات الموفرة ،ويتميز النقل بالسكك الحديدية للمسافرين
لمستخدمي هذه الوسيلة من النقل، والتي أضحت بادية للعيان من خالل التحسن في توقيت 

كما أن هذا التحسن ينطبق على مجموع . الرحالت، واالنتظام في المواقيت وتوفر المقاعد والراحة
 من شرق إلى غرب ، التي تضمن الرحالت ذهابا وإيابا17الـالخطوط التي تسير عليها القطارات 

 التي تغطي ضاحية الجزائر العاصمة في هذا التحسن 64الـالبالد، كما ساهمت القطارات الكهربائية 
  .الملحوظ لظروف النقل

حديدية، سيسمح تجسيد وفضال عن التقدم الملموس المحقق في مجال تطوير النقل بالسكك ال
 2010 سنة آلم3500 بالرفع من حجم الشبكة الوطنية، إذ ستنقل من 2014 -2010البرنامج الخماسي 

، مما يسمح بضمان تكثيف معتبر لشبكة السكك الحديدية في الشمال 2014 سنة آلم10500إلى 
  . أو في الهضاب العليا،والجنوب
  :ات فيما يليتتمثل اإلنجاز  :1النقل الحضري: 2الفرع 

بخصوص ميترو الجزائر، تم استكمال جميع المحطات، كما أن مجمل التجهيزات أضحت  -
عملية، وتم استالم مجموع القطارات، كما أن التجارب الديناميكية جاري العمل بها، فضال 

 بدأ يشترك تدريجيا في ،عن ذلك فإن المتعامل المتحصل على رخصة استغالل المترو
 بعد أن قام بتكوين المكونين في قيادة وتسيير القطارات، كما بادر إلى ،عمليات التجارب

 ؛ منصب شغل500توظيف مهندسين جزائريين في انتظار توفير حوالي 
بخصوص خطوط الترامواي فإن األشغال جارية على مجمل المسار، وذلك انطالقا من نهج  -

 على أكثر 2011تسليمه في مطلع المعدومين إلى درقانة، كما أن جزءا من الخط األول سيتم 
تقدير، كما يجدر التذكير أن دراسة الجدوى الخاصة بعملية التوسيع المرتقبة بين محطة 

 الشراقة جاري - شوفالي-بئر مراد رايس، وبئر مراد رايس -) حسين داي( المعدومين 
 ؛العمل بها

ي معروف قد تم الشروع كما أن األشغال الخاصة بترامواي وهران الرابط بين السانية وسيد -
، أما تلك 2010فيها على طول المسار، وسيتم تسليم أولى قطارات الترامواي خالل ديسمبر 

 بن عبد المالك بقسنطينة فمتواصلة، أما مشاريع الترامواي الستة -الخاصة بترامواي زواغي
قيد الخاصة بمدن كل من سطيف وعنابة وسيدي بلعباس وباتنة وورقلة ومستغانم، فهي 

الدراسة على مستويات شتى، في نفس الصدد تم التوصل إلى اتفاق إطار في شهر جوان 
 .، من أجل إنجاز وحدة تجميع خاصة بالترامواي مع أحد الشركاء األجانب2010
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في ) الجزائر( وفيما يتعلق بالتليفيريك، فقد تم استالم التيليفيريك الذي يوصل قصر الثقافة  -
ذلك الرابط بين وادي قريش وبوزريعة فيوجد في طور اإلنجاز، فيما ، أما 2010شهر فيفري 

تم تشغيل تيليفيريك وهران في انتظار استكمال عملية تجديده وتحديثه، فضال عن ذلك، فقد تم 
 من 02( من وسائل النقل هاته من أجل الدراسة واإلنجاز بالنسبة لمدن قسنطينة 08إدراج 

 ؛ارف والمدية ووهران وبني صافوبجاية وجيجل والط) تيليفيريك 
 سمحت بإبراز أهمية ،أما النقل الجماعي الحضري، فقد كان هو اآلخر موضوع دراسة -

المجهود الذي تبذله السلطات العمومية من اجل ضمان خدمة ذات نوعية، في مجال النقل 
 ؛الحضري للمواطنين، طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية

آت الجديدة العصرية الستقبال المسافرين، فإن المحطتين البريتين وفيما يخص انجاز المنش -
، وسيتم 2010ا، بينما استالم محطة بجاية في أوت مبالنعامة وسيدي بلعباس قد تم استالمه

، فضال عن أخرى 2010استالم المحطات البرية للبويرة وغليزان والجلفة في غضون سنة 
التسليم في ( تندوف، سعيدة، عين تموشنت والمدية توجد في طور االستكمال بكل من عنابة، 

 ؛)2010ديسمبر 
في نفس اإلطار، وبخصوص أمن الطرقات فإن السياسة المطبقة في إطار توجيهات السيد  -

رئيس الجمهورية، قد بدأت تعطي ثمارها، بما أن عدد األشخاص المتوفون بسبب حوادث 
، مقارنة بنفس الفترة من 2010من سنة  خالل األشهر األولى %25.39المرور قد انخفض ب 

 ليتم ،، حيث تم زرع كاميرات خاصة من أجل امن الطرقات في أماكن معينة2009سنة 
 .تعميمها فيما بعد 

فيما يتعلق بالنقل البحري والموانئ، فإن نظاما مدمجا لمراقبة األمن :1النقل البحري: 3الفرع 
  .طيات المعلوماتية هو بصدد اإلعدادوالسالمة البحرية والمينائية، وتبادل المع

ودائما في الميدان البحري، تم تحويل المعهد العالي البحري ببوسماعيل إلى مدرسة وطنية    
، في فتح 2010بحرية عليا، وتم تعزيز قدراتها البيداغوجية وعصرتنها، كما تم الشروع في سبتمبر 

 ،ا سيتم افتتاح مدرسة بحرية جديدة بمستغانمأبواب  المدرسة الجديدة للتكوين البحري ببجاية، فيم
  .2012وسيتم تسليمها في غضون سنة 

  : 2النقل الجوي : 4الفرع 
في مجال الطيران المدني، ثالث محطات طيران بكل من جيجل وجانت وتلمسان قد تم 

 أخرى تقع بكل من عنابة وقسنطينة وبسكرة وعين 07، فيما يجري العمل في 2010استالمها سنة 
  .قزام والمنيعة ووهران وبرج باجي مختار

 4 طائرة، وشركة طاسيلي آرالينز تستقبل 11كما قامت الخطوط الجوية الجزائرية باقتناء 
  .2011طائرات جديدة خالل الثالثي األول لـ 

من طيارين وعاملين على (وفيما يخص التكوين في المجال الجوي، فإن مستخدمي الطيران 
كوينهم من اآلن فصاعدا بشكل تدريجي بالجزائر، حيث أن جميع اإلمكانيات ، فسيتم ت)الطائرات

المادية والبشرية متوفرة، كما أن هناك قيد اإلعداد مشروعا لدراسة وإنجاز مخبر للبحث في هندسة 
  .أضرار النقل
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  :سياسات واستراتيجيات التطوير لوزارة األشغال العمومية : المبحث الثالث 
قطاع األشغال العمومية يشكل اليوم حلقة أساسية ضمن نشاط الدولة، إذ يقوم أصبح 

بوظائف إستراتيجية في تطوير االقتصاد وترقية االستثمار المنتج للثروة والشغل، وتنبع الخاصية 
لتنمية يجب أن لاإلستراتيجية اآليلة إلى هذا القطاع من إرادة الدولة لوضع أسس إستراتيجية وطنية 

مستدامة، حيث تقوم الدولة الجزائرية بتبني المشاريع المهيكلة الكبرى على غرار مشروع تكون 
 غرب، وعلى أهمية تجسيد الخيارات الكبرى لتهيئة اإلقليم وتطوير -القرن للطريق السيار شرق
  1:االقتصاد الوطني من  خالل 

 ؛المساهمة القوية في دفع النمو -
 ؛المساهمة الهامة في سياسة الشغل -
 وكذلك التأثير المضاعف لقطاعات ،التأثير المباشر في التنمية من خالل االستثمارات المسجلة -

 ؛النشاط األخرى
 ، من خالل االنعكاسات الهامة على الشغل،المشاركة في سياسة إعادة توزيع الدخل الوطني -

 وتوفير ،وإنجاز المشاريع من طرف وسائل االنجازات الوطنية، وكذا تقديم الخدمة العمومية
 .تجهيزات كبرى من الهياكل القاعدية

  
  : إستراتيجية تطوير القطاع: المطلب األول 

  : 2 مضمون اإلستراتيجية-1الفرع
 تندرج مباشرة في الخيارات الكبرى المحددة في برنامج الدولة؛ -
 تأخذ بعين االعتبار أهمية المنشآت القاعدية في مسار تنمية الوطن؛ -
  ؛1999نامكية االقتصادية التي يشهدها بلدنا منذ سنة تهدف  إلى تثبيت الدي -
  .تتبنى مبدأ التوزيع العادل للتنمية على مستوى التراب الوطني -

  : 3 أهداف اإلستراتيجية -2الفرع 
 إنجاز شبكة طرق عصرية ومهيكلة في إطار تجسيد الخيارات الكبرى لتهيئة اإلقليم؛ -
 ات النقل والوقاية واألمن؛حفظ وتطوير شبكة الطرق الموجودة وفق متطلب -
 األساسية البحرية حسب الحاجيات المستقبلية، وكذا انجاز منشآت تصيانة وتكييف المنشآ -

  جديدة للتجارة والصيد البحري والسياحة؛

 
. 2010-10-10بتاريخ  . 03ص. ةعلى موقع الوزار. 2009 نوفمبر – تقرير ملخص –خطة عمل وبرامج قطاع األشغال العمومية  -1

..www.mtp.gov.dz/demarche et programmestp.vara.       
   .04ص . نفس المصدر -2
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 من أجـل تلبيـة االحتياجـات االقتـصادية          ،تطوير الخصائص الهندسية للمنشآت المطارية     -
  .ار المقاييس الدولية وهذا في إط،واإلستراتيجية وفك العزلة

  : 1مراحل إستراتيجية القطاع: 3الفرع 
  .بناء أول شبكة مهيكلة: 2010 - 2005المرحلة األولى 

 ؛االنطالق في إنجاز الشبكة المهيكلة األولى -1
  ؛ غرب–الطريق السيار شرق  -
  ؛الطريق اإلجتنابي السيار الثاني للجزائر العاصمة -
  .الطريق العابر للصحراء -
 ؛)تصميم ، دراسة و انجاز(  تكييف المنشآت األساسية مع المقاييس الدولية  االنطالق في -2
 ؛ إتمام وانجاز وتطوير المنشآت القاعدية األساسية -3
سكة / طريق" ( ما بين وسائل النقل "  االنطالق في العمليات األساسية لتحقيق التكامل  -4

 ).ميناء/ مطار/ حديدية 
   الشبكة المهيكلة الثانيةانجاز: 2015 – 2010المرحلة الثانية 

 ؛  االنطالق في بناء الشبكة المهيكلة الثانية -1
 ؛الطريق السريع للهضاب العليا -
 وكذا ، والية34 الطرق الرابطة السريعة ما بين الطريق السيار والمراكز الحضرية ل -

 ؛المطارات والموانئ
 ؛الطرق الرابطة شمال جنوب -
 ؛ء إلى طريق سريعالتحويل التدريجي للطريق العابر للصحرا -
 ؛ تحسين مستوى شبكة الطرق الموجودة -2
 ؛ والعمل على المحافظة عليها، متابعة برنامج تنمية الشبكة المهيكلة األولى -3
 ؛ والعمل برسوم المرور بالطريق السيار، االنطالق في أنظمة االستغالل -4
 . التحكم في نظام التنسيق ما بين وسائل النقل -5

  عصرنة أنظمة التسيير والتنسيق ما بين وسائل النقل: 2020 -2015المرحلة الثالثة 
  والمحافظة على الشبكتين المهيكلتين األولى والثانية

 ؛ عصرنة أنظمة التسيير واالستغالل -1
 . تطوير أنظمة التنسيق ما بين وسائل النقل -2

  بناء الشبكة المهيكلة الثالثة: 2025 -2020المرحلة الرابعة 
 ؛كة المهيكلة الثالثةاالنطالق في إنجاز الشب -
 ؛2025إتمام الهيكلة المحددة في المخطط التوجيهي ألفاق  -
  .2025تحضير الشروط لالنطالق في البرنامج المستقبلي المرتقب في آفاق  -

  

  ، واإلجراءات المتخذة 2009 -2005تقييم تنفيذ البرنامج الخماسي : المطلب الثاني 

  : 20092 -2005التقييم الشامل للبرنامج : 1 الفرع 

 يظهر بجالء النتائج الجيدة 2009 - 2005التقييم الشامل لحالة التنفيذ للبرنامج الخماسي  -
  ؛ والتي تثبت أن القطاع سير باتجاه تنمية مستدامة،إلنجازات قطاع األشغال العمومية

 
   .05ص . نفس المصدر 1‐
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 النتائج الجيدة المسجلة، هي نتيجة الحركية القطاعية المشيدة خالل السنوات األخيرة، خاصة -
بما يتعلق بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، التي تشهد نجاعة السياسة المتبعة التي ترمي 
إلى جعل قطاع األشغال العمومية بمثابة إحدى القاطرات للتنمية االقتصادية و االجتماعية 

  ؛للبلد
 - 2005الحصيلة االستثنائية التي سجلها قطاع األشغال العمومية خالل المخطط الخماسي  -

  ؛ 1999، سمحت بتطوير برنامج اإلجراءات المتخذة منذ سنة 2009
  ؛%98 هي  2009نسبة التقدم اإلجمالي للبرنامج الخماسي في نهاية  -
   ؛)خاصة وعمومية(  من برنامج قطاع األشغال العمومية أنجز بوسائل وطنية % 99 -
، 2009 - 2005سي لتجسيد برنامجه، استفاد قطاع األشغال العمومية في إطار البرنامج الخما -

  ؛مشروع5000مليار دينار إلنجاز 2,550من غالف مالي قدر ب 
 مليون 8 مليون طن من الحصى، 70.5 توفير 2009 -2005تطلب انجاز البرنامج الخماسي  -

  . مليون طن من اإلسمنت2.5طن من اإلسفلت و 
 - 2005 (ماسي إن تجسيد جميع النشاطات في إطار البرنامج الخ:1حصيلة اإلنجازات: 2الفرع 

  :  سمح ب)2009
شمال، (  من أشغال الطرقات موزعة عبر كامل التراب الوطني آم67.369انجاز ما مقداره  •

  :منها) هضاب عليا، جنوب
  ؛)طرق وطنية، وطرق والئية وطرق بلدية(  كم أشغال صيانة 41.277 
  ؛...)تحديث، انجازات جديدة وتطوير( كم أشغال تطوير 26.092 

 من خالل تسليم آخر مقطع و الرابط ،لشطر الجزائري من الطريق الصحراوي  استكمال ا •
  ؛ آم415 بين تمنراست والحدود الجزائرية النيجيرية على مسافة 

 جنوب خاصة -الطرق الساحلية والطرق الرابطة شمال: عصرنة وتحديث المحاور المهيكلة •
  ؛)50، ط و 6، ط و 3، ط و 1ط و  (  منها

  ؛)إنجازات جديدة، إعادة التأهيل وصيانة( فنية  منشأة1250انجاز  •
  ؛ إشارة عموديةوحدة87766انجاز  •
  ؛ األفقيةت من اإلشاراآم80810إنجاز  •
  ؛معلمة بإشارات مرشدة) الجنوب الكبير ( ة من المسالك الصحراويآم2000انجاز   •
  ؛"  Trémie")أنفاق حضرية(  منشأة سفلية 37انجاز  •
  ؛ق، والطرق السيارة والمنشآت الفنية دراسة خاصة بالطر200انجاز  •
  ؛ نقطة مسببة لحوادث مرور221و نقطة اكتظاظ، 300إزالة أكثر من  •
 فقط ئ موان05 مقابل ،1999/2009 ميناء ومالجئ للصيد أنجزت خالل الفترة 11انجاز  •

  ؛1999 /1962أنجزت خالل الفترة 
  ؛ منشأة بحرية21انجاز وتدعيم  •
  ؛ مدرج مطاري21انجاز وتدعيم  •

  ؛ أكثر من نصف المطارات مفتوحة للمالحة المدنية 
الشلف، البيض، برج باجي المختار، :  منشآت جديدة أنجزت 04: 2009 إلى 1999من   

  . مطارات تم ترقيتها إلى صنف أعلى07عين قزام، و 
  ؛استالم المدرج الثاني لمطار وهران •
  ؛ دار صيانة مجهزة  ووسائل الصيانة لشبكة الطرق500انجاز  •
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 وحدة للتدخل في حاالت الطوارئ 554(  حظيرة جهوية مجهزة بالعتاد الخاص 15إنجاز  •
  ؛)الفيضانات واالنزالقات

  :هذا البرنامج سيسمح كذلك بتسليم في اآلجال القريبة -
 وتسييره بأحدث ه والذي سيتم تجهيز،آم1720الطريق السيار شرق غرب على مسافة  •

  ؛المعايير الدوليةالوسائل ذات المستوى العالمي وفق 
  .آم200الطريق اإلجتنابي الثاني للعاصمة على مسافة  •
 زيادة على اإلنجازات المذكورة فإن النتائج المسجلة في قطاع األشغال العمومية تعتبر نتائج  -

  : إيجابية نظرا لـ
  ؛الحجم الكبير للمشاريع •
  ؛التعقيدات المتعلقة ببعض المشاريع المهيكلة •
  .نجازالقدرات الوطنية لإل •

إن التحاليل المنجزة تضع بوضوح اإلسقاطات اإليجابية  1:اآلثار المترتبة عن البرنامج: 3الفرع 
  :لهذا البرنامج االستثماري العمومي الذي سمح ب

 ؛منصب شغل56100توفير  -
 مكتب دراسات تدعيما للوسائل الوطنية في مجال االنجازات 400مؤسسة، و 3500إحداث  -

 ؛والدراسات
مواطن في المناطق الريفية الشمالية، الهضاب 7.000.000لظروف المهنية لحوالي تحسين ا -

  .كم3000  مست  التيفك العزلةو عن طريق عمليات التهيئة، ،العليا وجنوب البالد
 سمحت لبالدنا امتالك شبكة طرقات ،إن عملية تطوير شبكة الطرقات:2تطور المؤشرات: 4الفرع 
  :يلي موزعة كما آم180.039تقارب 
  .كم RN( :29107( الطرق الوطنية  •
  .كمCW( :23888(الطرق الوالئية   •
  .كمCC( : 59044(الطرق البلدية  •
  .كمVU( :68000(الطرق الحضرية  •
  85  إلى 2009يما يخص شبكة الطرقات وصلت في سنة فنسبة اإلسفلت  -   في حين هذه % 

  ؛مجموع القارة األفريقية في %30 و ب %50النسبة في كل منطقة شمال إفريقيا مقدرة ب 
  %30 في حين أن هذه النسبة ال تتعدى ، متر7 من شبكة الطرقات عرضها يفوق  80% -

  . بمجموع القارة األفريقية %10شمال أفريقيا و 
 :العمليات المعتمدة في هذا الخماسي سمحت بتحسين الحالة العامة لشبكة الطرقات  -
 ؛1999 في سنة %55 مقابل ،قبولة في حالة م2009 من الطرق الوطنية في 95% •
 ؛1999 في سنة %45 مقابل ، من الطرق الوالئية في حالة مقبولة% 71 •
  ؛1999 في سنة %40 مقابل ، في حالة مقبولة2009 من الطرق البلدية في 71% •
 15 دار للصيانة و 500تجدر اإلشارة إلى وضع نظام جديد  للتكفل بشبكة الطرقات بإنجاز   •

  :عتاد، والتي تضمن في جميع األوقات خدمة عمومية جوارية عن طريقحظيرة جهوية لل
جاهزية العتاد وفرق التدخل بإمكانها التواجد في كل وقت على مستوى شبكة   

  ؛الطرقات
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التدخل السريع في حالة سوء األحوال الجوية بحيث يتم فتح الطرق في ظرف قياسي       
 .) أيام فيما سبق3 ساعات مقابل 4أقل من ( 

تقدم أشغال المشروع العمالق : 1 غرب– تقدم المشروع العمالق، الطريق السيار شرق -5الفرع 
 غرب ممتاز فيما يخص الشطر الوسط والغربي، ومعتبر للشطر الشرقي -الطريق السيار شرق

  :األشغال تنجز طبقا للجدول الزمني المحدد
  :2009أكتوبر  غرب –نسبة التقدم اإلجمالي ألشغال الطرق السيار شرق  -

  
  
  
  

   :2009غرب لغاية - يبين نسبة تقدم أشغال الطريق السيار شرق)13(الجدول 
أشغال   الشطر  التعين

  التسوية
النسبة 
  اإلجمالية

 % 100 %100  الوسط والشرق
 %84 % 86   ) برج بوعريريج– الطارف ( الشرق

 %95 % 97  ) الشلف-برج بوعريريج(    الوسط 

  
  

  البرنامج الجديد

 %94 %98  ) تلمسان- الشلف(الغرب 
 %93 %95    )آم1720 ( اإلجمالي

ص . ةعلى موقع الوزار. 2009 نوفمبر – تقرير ملخص –خطة عمل وبرامج قطاع األشغال العمومية : المصدر 
09  ..www.mtp.gov.dz/demarche et programmestp.vara  

 ( غرب -نسبة التقدم اإلجمالي ألشغال األنفاق والجسور بمشروع الطريق السيار شرق -
 ).2009أكتوبر 

  : غرب –  يبين نسبة تقدم أشغال األنفاق والجسور للطريق شرق )14 ( الجدول
  األنفاق   الواليةالجسور العمالقة       الشطر     التعيين 

 %100  البويرة %100       الوسط والشرق   البرنامج السابق
 %  89  ) برج بوعريريج -الطارف( الشرق   %62  سكيكدة

 %67  قسنطينة
 %95  ) الشلف– برج بوعريريج (الوسط    %76  البويرة

 %76 بومرداس 

  
  البرنامج الجديد

     /   /    %94  ) تلمسان- الشلف(  الغرب    
  اإلجمالــي 

  )آم1720 (
  94%   75% 

 . ةعلى موقع الوزار . 2009 نوفمبر – تقرير ملخص –خطة عمل وبرامج قطاع األشغال العمومية : المصدر 
www.mtp.gov.dz/demarche et programmestp.vara.  .10ص

 تم اقتراح برنامج تجهيزات وفقا للمعايير ، غرب–ق ألجل استغالل الطريق السيار شر -
، وبغية ربح الوقت من جهة، وتعزيز القدرات 2010الدولية، وهذا في إطار قانون المالية 

 كما سيتم ،"شركة نفطال" الوطنية من جهة أخرى، تم مبدئيا اسناد كل محطات الخدمات إلى 
تراحة، و مراكز الصيانة، ومحطات الحقا اإلعالن عن مناقصات تخص إنجاز مراكز االس

  .الدفع
  : 2أهم العمليات المعتمدة: 6الفرع 
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في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة المتعلقة برئاسة الجمعية العامة لشركات تسيير مساهمات  -
 SGP( الدولة سنترا  SINTRA( ومن أجل تحقيق البرنامج الكبير لالستثمار لقطاع األشغال ،

 لتنمية ) خاصة– عمومية ( وجهت لتدعيم مساهمة المؤسسات الوطنية العمومية، عدة عمليات
  ؛وسائل اإلنجاز الوطنية

 ،المجهودات االستثمارية الطموحة لدعم الهياكل المعتمدة من طرف قطاع األشغال العمومية -
تم تدعيمها بعمليات وآليات مرافقة مالئمة، من أجل تكوين مؤهالت بشرية في مجال 

ة التسيير وإنجاز المشاريع في قطاع األشغال العمومية، وفي هذا اإلطار الدراسات، مراقب
  :سيتم إنجاز معهدين للتكوين بمواصفات دولية نذكر

والتي ستخصص لتكوين إطارات في : )ESGGP(المدرسة العليا لتسيير المشاريع الكبرى  -1
 ؛م للمشاريع الكبرىمجال التسيير لتدعيم طاقات القطاع فيما يتعلق بالتسيير واإلشراف العا

هذا المركز يهدف إلى تحديث آليات مراقبة : )CNCQ(المركز الوطني لمراقبة النوعية -2
 ؛ وكذا صيانة الهياكل القاعدية، وتطوير تقنيات الصيانة،النوعية لألشغال

عناية خاصة أعطيت من طرف القطاع لتكوين إطارات ذات مستوى عالي، والذي تحقق  -
 ؛2009 - 2005 تخصص في فترة 45ملية تكوين مست  ع4318بتنظيم وبرمجة 

 يشكل أنجع الطرق لتحويل المعارف والتكنولوجيا، ، غرب-إنجاز الطريق السيار شرق -
وفي هذا التوجيه تم تسجيل عدة ،  لتنمية القدرات البشرية على مستوى القطاعا حيوياوعنصر

  ؛اليابان والصين لفائدة المهندسين وإطارات القطاع في ،عمليات تكوين منظمة
 تسمح بالتحكم في التكلفة، اآلجال و ، تقنية حديثة في مجال التصميم واإلنجاز37إدخال  -

 ؛النوعية
من أجل تحقيق تصور جيد وتسيير محكم للهياكل القاعدية، تم تطوير من طرف القطاع،  -

رة إلى ، من بين هذه اآلليات تجدر اإلشا) كتاب( مرجع 15مجموعة آليات تسيير مكونة من 
 يتعلق بالنظام المضاد للزالزل المطبق في مجال 2009أنه تم إنجاز مرجع هام جدا في سنة 

هذا  ) règlement parasismique applicable au domaine des ouvrages D'art(المنشآت الفنية
الكتاب المرجع، يعتبر األول من نوعه منذ االستقالل، يساهم في إيجاد مرجعية في مجال 

 . الجتناب األخطار الناجمة عن الزالزل،ميم وإنجاز المنشآت الفنيةتص
  : 1 تقييم نوعي للحصيلة-7الفرع 

  :إن التقييم النوعي لحصيلة البرنامج الخماسي أدى إلى ما يلي
 ؛المساهمة الفعلية للسياسة الوطنية في مجال تهيئة اإلقليم -
تياجات كبرى ليس فقط على مستوى  الدافعة إلى اح،مسايرة النمو السريع لحركة التنقل -

 ؛الصيانة بل على مستوى التطوير
 وفق المعايير ، وصيانة الهياكل القاعدية،تجسيد األهداف المحددة، سيما في مجال الصيانة -

 ؛الدولية
 ؛التحكم في اآلجال، التكلفة والنوعية -
 ؛إدراج طرق حديثة تكنولوجية مهمة -
 ؛المساهمة في النمو االقتصادي لبالدنا -
 .لهضاب العليا وللجنوبوافك العزلة خاصة في المناطق الريفية للشمال،  -
  

  .2010 -2014البرنامج الوطني للتنمية : المطلب الثالث 
   :نذكر في هذا االطار       
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  : 1 عناصر تأطير برنامج قطاع األشغال العمومية-1الفرع 
 سوف تدعم بمتابعة العمليات 1999النتائج اإليجابية المسجلة لقطاع األشغال العمومية منذ 

، بهدف المساهمة بطريقة مدعمة ودائمة إليجاد 2014-2010المعتمدة في البرنامج الخماسي المقبل 
  .2025 - 2005 كما هي معرفة في المخططات التوجيهية القطاعية ،أحسن الظروف للتنقل

اع األشغال العمومية  لقط2014 -2010وفي هذا اإلطار تم اقتراح البرنامج الخماسي المقبل 
  :والذي يندرج ضمن

 ؛االهتمامات الكبرى المسطرة ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية  -أ 
اآلفاق المستقبلية لالستمرارية ومتابعة الديناميكية للنمو، بداية من برنامج اإلنعاش  -ب 

  - 2005( ، ومدعمة ببرنامج تدعيم ودعم النمو )PSRE 2004 - 2001(االقتصادي 
2009PCSC (؛ 

النظرة على المدى البعيد واالستشراف، المرتبطة بتطوير كبريات المجاالت االقتصادية  -ج 
 ).البحر األبيض المتوسط، المغرب، إفريقيا( العالمية والجهوية 

  :20142 -2010 اآلثار المتوقعة في برنامج -2الفرع 
تصادية إيجابية  اجتماعية واقا، آثار2014 – 2010المتوقع من البرنامج الخماسي المقبل 

  .على االقتصاد الوطني، والحياة المعيشية للمواطن بصفة عامة
في إطار ديناميكية العمليات المعتمدة سابقا للقطاع، فإن البرنامج الخماسي المقبل يسمح 

  .بالتكفل بالتنمية المستدامة للبالد، واالستجابة لتطلعات المواطنين
  : بدون شك يما يليإن العمليات والبرامج المعتمدة يسمحان

 اقتصادية مستقبلية، – المساهمة في تهيئة اإلقليم بصفة عقالنية، متوازنة، عادلة واجتماعية  -
 ؛ة لالستقرار، األمن واالزدهارلبجا

 ؛ فك العزلة وتحسين أمن الطرقات -
 ؛ دعم المكانة الجيو إستراتيجية للجزائر -
 ؛تثمين الثروات الطبيعية المحلية والوطنية للبالد -
 ؛تطوير النشاطات التجارية واإلسهام في دفع مستوى النمو االقتصادي -
 ؛المساهمة في تطوير السياحة والصيد البحري -
 ؛ منصب متوقع900000: المساهمة في خلق مناصب الشغل -
 . تدعيم الوسائل الوطنية في مجال الدراسات واإلنجاز -

  : 3لييشمل ما يتضمنه الجدول التا: البرنامج المقترح: 3الفرع 
  :   يتضمن البرنامج المقترح ) 15 (الجدول 

  اإلجمالي  حجم األشغال  تركيبة البرنامج المشروع  فرع المنشأة
  كلم500  الطريق االجتنابي الثالث والرابع

  كلم1.300  طريق الهضاب العليا
  الطرق السيارة

  كلم1.576  الربط بالطرق السيارة

  
  كلم 3.376 

  كلم16.625  كات الطرقالحفاظ على ممتل
  كلم10.000  صيانة الطرق الوطنية

  10.344  توسيع إنجازات جديدة وطرق ازدواجية
  كلم 875    طرق اجتنابية للمدن الكبرى

  الطرق

  كلم 19  مشاريع العاصمة

  
  
  
  

  كلم 48.080
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  كلم217    طرق واصلة بمناطق التوسع السياحي
  كلم10.000  الطرق الحدودية، وطرق فك العزلة

  المنشآت الفنية  وحدة489  تدعيم وإنجاز المنشآت الفنية
   وحدة500  صيانة المنشآت الفنية

  وحدة989

  مشروع11  توسيع وتدعيم قدرة المنشآت الفنية
  مشاريع08  إنجاز الموانئ ومالجئ الصيد
  مشاريع06  إنجاز موانئ الترقية والنزهة

  المنشآت البحرية

  مشاريع08  وتهيئة موانئ ومالجئ الصيدتوسيع 
    مشاريع09  جرف الموانئ
  مشروع20  حماية الساحل

  
  

  مشروع62

  مشاريع06  أشغال التقوية
  مشاريع07  أشغال إعادة التأهيل

  مشروع01  توسيع المسالك
  مشاريع05  توسيع الحظائر

  شروعم02  إنجاز مسلك جانبي لحركة الطائرة
  مشاريع03  إدماج طرفي المدرج
  مشروع01  إنشاء قطب للطيران

  المنشآت المطارية

  مشروع01  الحماية ضد الفيضانات

  
  
  
  

  مشروع26

   14ص. ةعلى موقع الوزار. 2009 نوفمبر – تقرير ملخص –خطة عمل وبرامج قطاع األشغال العمومية: المصدر 
..www.mtp.gov.dz/demarche et programmestp.vara  

  
  : 20101تذكير بأهم العمليات المسجلة في مشروع قانون المالية : 4الفرع   
  ):عملية291(مليار دينار 146,3:  تطوير الطرق-1

  ).تدعيم، عصرنة وإنشاء جديد( من الطرق آلم314 •
  . من الطرق االزدواجيةآلم318 •
  . منشأة فنية89 •
  . دراسة لإلنجاز79 •

  . مليار دينار131,29:  غرب-التجهيزات الموجهة الستغالل الطريق السيار شرق
 . مليار دينار210: المشاريع المهيكلة -1
  . غرب–الطريق السريع الرابط بين بجاية والطريق السيار شرق  •
  .الطريق السريع لسيدي عبد اهللا •
 . مليار دينار22,5: صيانة الطرق -2
  

استراتيجيات مديريات وزارة األشغال العمومية ذات العالقة المباشرة : ابع المطلب الر
  .بالنقل
   :  DR مديرية الطرق -1الفرع 

 مقارنة بسنة 2008 كلم سنة 3000زادت شبكة الطرق على المستوى الوطني بحوالي 
  . المتعلق بشبكة الطرق والهياكل وتطورها )12( أنظر الملحق رقم . 2005

الطريق السريع شرق غرب، هو جزء من  يتضمن مشروع القرن كما يسمى، أهم مشروعو
 والذي تم اعتماده من طرف آلم7000مشروع إقليمي من الطريق السريع المغاربي، الذي يبلغ طوله 
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http://www.mtp.gov.dz/demarche et programmestp.vara


  
 

214  
 

                                                           

بلدان إتحاد المغرب العربي في الجزائر، حيث يساهم في النمو االقتصادي في المغرب العربي كله، 
 سيربط عنابة بتلمسان، وستؤثر خدماته مباشرة آلم1216ق في الجزائر حوالي لطريايبلغ طول هذا 

  : 1 والية، وله فوائد متعددة 24على 
  ؛استجابة للطلب على الحركة واحتياجات النقل -
   فرصة عمل في مرحلة التشييد؛ 100000إنشاء حوالي  -
  إنشاء وتعزيز الثروة المحلية؛ -
  ؛تكلفة االجتماعية الناجمة عن السالمة على الطريقزيادة األمن في مجال النقل، وخفض ال -
  ؛زيادة توفير الوقت للمستخدمين -
  ؛تخفيض التكاليف التشغيلية للمركبات -
  ؛المساهمة في تخطيط متوازن وعقالني -
  .إنشاء فضائية اجتماعية واقتصادية جديدة وجذابة لالستثمار -

ممولة من طرف البنك  ما أظهرته دراسة ،ويعتبر هذا المشروع مشروعا مربحا حسب
  .%20 حيث بلغ معدل العائد الداخلي ،الدولي

وقد بينت دراسات حول تأثير المشروع على البيئة، لتجسد البيئة الطبيعية واألنشطة البشري 
  : والتراث الثقافي والبيئة األثرية، وقد أوصت بتدابير وقاية

استخدام األحواض الخاصة، إنشاء آلية للحفاظ على موارد المياه السطحية والجوفية، ب -
 والخنادق، وغيرها من الوسائل األخرى؛

 تطوير األراضي من خالل تجميعها؛  -
الحفاظ على المناظر الطبيعية وتطويرها، من خالل التشجير، وإعادة الغطاء النباتي لضفاف  -

 األنهار، وبالقرب من الطريق؛
 موقع يصنف على انه موقع إنشاء تفتيش على الطريق السريع، حيث يتم المرور من خالل -

 اثري؛
 .احترام عادات وسالمة السكان -

  : DEER مديرية صيانة واستغالل الطرق -2الفرع 
 ، من أجل تحقيق األهداف في الحفاظ على أصول الطرق DEERتستند إستراتيجية 
   :2 وهي موزعة على مرحلتين،وتحسين مستويات الخدمة

  : 2009 -2005 في المدى القصير -
  ؛وى شبكة الطرق الوطنيةرفع مست •
  ؛ وارتشاف البقع السوداء،ترقية إشارات الطرق •
  ؛بناء المنازل الحرفية، وإعادة تأهيل األعمال الحرفية •
  ؛إدارة استدامة البنية التحتية للطرق في مواجهة األحوال الجوية •
  ؛إعداد إدارة صيانة متكاملة للطرق والجسور •
  ؛إعداد خطة رئيسية لصيانة الطرق •
  ؛ خطط إلشارات وعالمات الطرقإنشاء •
  ؛إنشاء خطة تدريب الموظفين لتحسين إدارة الصيانة •
  :تحديث إدارة الصيانة :في المدى الطويل  -
   ؛تنفيذ اإلصالحات الالزمة لتنفيذ أعمال الصيانة الروتينية •

 
1‐ www.mtp. Gov. dz / dr. htm. Date de 15‐10‐2010 .   
2 ‐ www.mtp.gov. dz / maindeer. htm.   Date de 15‐10‐2010 . 
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  .تحديث إدارة الصيانة وفقا للخطة الرئيسية •
   :  DIAER   مديرية البنية األساسية للمطارات-3الفرع 

  :1التقدم في الدراسات -
  ؛ جيجل– تامنراست - توقورت- العاصمة–وهران : دراسة بناء المطارات في •
تبسة وبجاية، متابعة تركيب األرصفة المعالجة مع : دراسة الصرف في المطارات ب •

géosynthetiques  : ؛وسطيف) إليزي( جانت  
  ؛دراسة إلعادة تأهيل مطار قالمة، مستغانم وغليزان •
باتنة، عين صالح، قسنطينة، غرداية، : في مطارات) مثل الرفع، االحتكاك( المة الطيران س •

  ؛حاسي مسعود
  ؛ العاصمة–توقرت : دراسات تطوير مطارات •
   :20082الدراسات المنطلقة في  -
 برج عمار –) أدرار ( - أولف- الجلفة–سيدي بلعباس : دراسات إلعادة تأهيل مطارات •

  ؛)أدرار( دريس 
 - حاسي مسعود- قسنطينة- عين صالح– باتنة - تندوف–جانت : ت تدعيم مطاراتدراسا •

  ؛حاسي رمل
  . العاصمة- غرداية- وهران–بجاية : دراسات توسيع مطارات •
  :األشغال الجارية  -
  ؛تدعيم مطار أدرار •
  ؛تدعيم وتقوية المسار الرئيسي الملحق بمطار ورقلة •
  ؛)بشار( إعادة تأهيل مسار مطار بني عباس  •
  .إعادة تأهيل مطار تامنراست •
  : المشاريـع المنجـزة -
  ؛ تعزيز مطار مشرية •
  ؛ على مستوى مطار السانية بوهران)piste 2éme(تحقيق المدرج الثاني  •
  ؛إعادة تأهيل مطار سعيدة •
   ؛تعزيز مطار المنيعة •
  ؛تعزيز المدرج الثانوي على مستوى مطار تبسة •
  .زام بتمنراستاالنتهاء من المدرج ولواحقه لمطار عين ق •
  :2007مشاريع مسجلة في  -

 )أدرار(  مطار برج باجي مختار- مطار عنابة- مطار معسكر- مطار بجاية–مطار تلمسان 
  .) إليزي( مطار جانيت - مطار بسكرة–

  :2009مشروعات بدأت في  -
 المدرج – ) إليزي( عين أمناس – إليزي – ) أدرار( تيميمون –تيارت : تعزيز مطار  •

  ؛ المدرج الثانوي لمطار بشار- المدرج الرئيسي لتبسة–طار تندوف الثاني لم
  . تندوف - شلف- بسكرة- المنيعة- عين أمناس-البيض: تعزيز مطارات •

  

 
1‐ www.mtp.gov..dz/DIAER1.htm .  Date le 16‐08‐2010 .   
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 : DIM مديرية البنية التحتية البحرية -4الفرع 
  : 1 بنت الجزائر1999منذ االستقالل إلى غاية  :1999منذ االستقالل إلى غاية  DIMانجازات  -
 ؛) بطيوة  وميناء سكيكدة الجديد (اءين متخصصين في مجال النفط   مين •
 ؛ميناء تجاري بجن جن •
 – المرسى بسكيكدة – سطورة بسكيكدة – بوهارون بتيبازة ( موانئ ومالجئ للصيد 05 •

 ؛) الحنين بتلمسان –زيامة منصورية بجيجل 
 ؛)بجاية وعنابة (تطوير مينائي صيد داخل الموانئ التجارية  •
 سكيكدة – جيجل – بجاية – مستغانم  ( موانئ تجارية مع منصات جديدة وتجديدها05ز تجهي •

 . للعاصمة ووهران وعنابة RO-ROومحطات وتطوير محطات الحاويات – عنابة –
 من الموانئ التجارية المختلفة والصيد؛ 26تعزيز هياكل : 2 2007  و1999االنجازات بين  -

 محمد – بوزدجار بعين تيموشنت –راية بتيبازة  قو( موانئ ومالجئ للصيد 9تشغيل 
 – بني حواء الشلف – بود بجيجل – ازفون بتيزي وزو –زموري البحري ببومرداس 

 ( موانئ للصيد 5؛ بناء ) تيقزيرت بتيزي وزو– سيدي لخضر مستغانم -ة خميستي    بتيباز
؛ ) بجاية – عنابة –  الجميلة بالجزائر العاصمة– القل سكيكدة – بني صاف عين تيموشنت 

  . موقع في الشواطئ33الصيد والتجارية؛ حماية  عملية تجريف في موانئ 12إجراء 
  . ميناء42 بلغت 2007      وبالنسبة لملكية الموانئ في نهاية 

 – العوانة بجيجل –ببومرداس كاب جينات : االنتهاء من الموانئ التالية: 3 2009انجازات  -
 كريستل – تاال قيالف ببجاية – القالة بالطارف –بمستغانم  السمندر –المرسى بشلف 

   . ميناء 50 إلى 2009وقد وصلت الموانئ في نهاية .  مرسى بن مهيدي بتلمسان–بوهران 
 تتمثل مشاريع البنية التحتية البحرية والموانئ، في اطار :PCSCالبرنامج الجاري بما فيه  -

  : في2009-2005م النمو البرنامج الجاري والبرنامج التكميلي لدع
 : PCSC 4البرنامج الحالي خارج  •
 تعزيز وانجاز ميناءين تجاريين بالعاصمة وسكيكدة  -1
 ؛تعزيز رصيف خير الدين بميناء الجزائر العاصمة -
  ؛تعزيز رصيف مصطفى بميناء الجزائر العاصمة -
 ؛ )م 760 ضفتين ب (إعادة تأهيل ضفاف حوض الميناء القديم بسكيكدة  -
 . موانىء للصيد4انشاء  -2
 ؛الميناء الجديد بالقالة -
 ؛ 2006 تمت في أواخر ) هياكل واقية  (مرسى بن مهيدي  -
 ؛المرسى بشلف -
  ؛السمندر بمستغانم -
 . ببجاية labharحماية موقع واحد لشاطئ سيدي علي لبحار -3
 5 : 2009 – 2005البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي  •
 – بجاية – عنابة – سكيكدة – وهران –وانئ تجارية  ارزيو تعزيز البنية التحتية لستة م -1

 ؛تنس

 
1 ‐ www.mtp.dz/DIM/Direction DIM.htm.p01  date de 16‐08‐2010 .      

   .01 ص . السابق ذكرهالمرجع -2
   .01 ص .المرجعنفس  -3
   .02ص. نفسهالمرجع  4‐
   .نفس الصفحة. المرجع نفسه -5
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 – كاب جينات ببومرداس –تحقيق ستة بنيات تحتية جديدة لسيدي عبد الرحمن بشلف  -2
 وتجهيز الميناء االصطناعي – العوانة بجيجل – طالة قيالف ببجاية –كريستل بوهران 

  ؛غرب الجميلة
 مرسى بن – شرشال – تيبازة –جئ للصيد ببني صاف التجهيز الداخلي ألربعة موانئ ومال -3

 ؛مهيدي
  ؛ لتطوير صناعة صيد االسماك ،ع مينائين للصيد بسطورة وقورايةتوسي -4
 روشي نوار    – بوسماعيل – دواودة – اوقاس – مواقع جديدة للشواطئ بتيشي 9 حماية  -5

 .رزقي عمور بعنابة– تنس – زيامة – القالة –بجيجل 
 : 2025-2005وانئ مخطط إدارة الم •

  : 1 تتلخص في2025االنجازات المتوقعة في الخطة الرئيسية للموانئ لعام                
 ؛ من موانئ ومالجئ الصيد الجديدة19تحقيق  -
 ؛ من موانئ ومالجئ الصيد21تجهيز وتوسيع  -
 ؛) مارينا ( ميناء للخدمات 16تحقيق  -
 ؛ كلم16 موقع على ساحل 27حماية  -
 ؛d'échouageئ  شاط36تحقيق  -
في    134feux de jalonnement و31تحديد المرافق والبنية التحتية القائمة لجميع المنارات أل  -

 ؛الموانئ القائمة
 ؛36 شاطئ وتحقيق الوصول إلى الشواطئ أل 498صيانة  -
 .معدات لبناء السفن -
  :DRP مديرية البحوث والتنبؤ -5الفرع
ار هو محرك التقدم التكنولوجي الذي يسمح بتكييف االبتك: 2خطة العمل واآلفاق المتوقعة -

 من أجل االحتياجات الجديدة المحددة من طرف مستخدمي الطريق، ولهذا ،التقنيات الجديدة
 لتعزيز االبتكار والتنمية ،اعتمد قطاع األشغال العمومية تنفيذ خطة طموحه للغاية

لة بتحسين نوعية البنية التحتية، وتلبية التكنولوجية، هذا البرنامج يتعلق أساسا بالجوانب المتص
متطلبات األمن والراحة من أجل تنمية مستدامة، أيضا وبغية تحسين التكنولوجيا الموجودة، 

 من خالل إدخال التقنية ،أطلق قطاع األشغال العمومية أنشطة لتطوير وضمان التكنولوجيا
  : دة ذات أداء متميز، وتشملالحديثة وتعزيز عمليات مبتكرة جديدة، واستحداث مواد جدي

  :البحوث التطبيقية -ا
تطوير استخدام اإلسفلت في مجال هندسة الطرق؛ : المواد والتقنيات المبتكرة تتمثل في -

 في هياكل وأعمال الهندسة المدنية؛  geosynthétiquesاستخدامالدراسات التجريبية على 
  ؛تطوير ونشر تقنيات التجديد لسطوح الطريق

استعادة : ق بتأهيل النفايات والمنتجات نصف المصنعة المتعلقة بالصناعة تشملفيما يتعل -
واستخدام اإلطارات المستعملة وغير المستعملة في األشغال العامة، في أعمال التعزيز 

 وتحسين األداء الميكانيكي بإضافة قليل من البالستيك لإلطارات المستخدمة؛ pneusolبتقنية 
دام الكثبان الرملية والحصى المفتت في إنتاج الطرق؛ وتطوير واستخدام وتطوير استخ

  ؛تقنيات إعادة التدوير في األشغال العامة
رصد األداء من األرصفة على الطرق، الطرق السريعة ومدارج : الهياكل واألمراض تشمل •

 في الصحراء؛ تطوير ) الطرق والمطارات(الصحراء؛ دراسة ظاهرة تكسير المسارات 

 
   .3ص . نفس المرجع -1

2 ‐www.mtp.gov.dz/main‐drp.htm. date de 16‐08‐2010 .    
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سيطرة على الطرق الرملية في الصحراء؛ دراسة حالة خطر انزالق األراضي على تقنيات ال
  ؛اإلقليم الوطني

  :الدراسات العامة والتنبؤ تشمل •
إعداد دراسة واستخدام دليل للوقاية من المخاطر الكبرى، وإدارة الكوارث الكبرى في قطاع  -

  ؛األشغال العامة
  ؛ والتكامل مع وسائط النقل األخرىوضع خطة لتطوير نمط شبكة الطرق في الجزائر، -
  ؛ في مديريات األشغال العامة)SMQ(إنشاء نظام إلدارة الجودة  -
  ؛ الكبرى في الوقت الحقيقينتطوير تسيير ومراقبة ورصد المرور في المد -
  ؛تطوير نظام ذكي للنقل على شبكة الطرق، وخاصة في المدن الكبرى -
  .لتحتية للنقلاالشتراك في طريقة إدارة وتصميم البنية ا -
  :تشمل ما يلي: للوائح والمعايير التقنيةا •

  ؛إنشاء نظام تنظيمي وتشريعي لألشغال العامة -
استخدام المشورة الفنية والتقنية للمنتجات، والعمليات الجديدة المستخدمة في القطاع الهندسي  -

  ؛لألشغال العامة
  ؛2004م تطوير فهرس لألشغال العامة القياسية أي للمعايير تحديث لعا -
  .الجسور، مفترق الطرق: الهندسة المعمارية والجمالية في تصميم وبناء الهياكل -
  :إنشاء اللجان  تشمل •

  .لجنة القطاع الدائمة للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا لوزارة األشغال العمومية -
ستخدامها في لمتابعة ملف رسكلة وإعادة تدوير النفايات، إلعادة ا ) التقنية(اللجنة الفنية  -

  . قطاع الطرق
  .) المعايير(لجنة الفنية لتوحيد المقاييس ال -

  :تتمثل في: األحداث التقنية والعلمية •
  :المقامة فعالً -1
  ؛يوم دراسي للتكوين في قطاع األشغال العمومية -
  ؛يوم دراسي للبحث والتكوين في قطاع األشغال العمومية -
  ؛يوم دراسي للتقييس من أجل أحسن جودة -
  ؛دراسي حول إدارة المخاطر الرئيسية في مجال األشغال العموميةيوم  -
  ؛يوم دراسي على جمالية الهياكل والمناظر الطبيعية في قطاع األشغال العمومية -
  ؛يوم دراسي للتقنيات الحديثة في تصميم، تنفيذ وإصالح الهياكل -
 Sableيوم دراسي حول استخدام الحجارة المفتتة  - de  concassage ع األشغال  في قطا

  ؛العمومية
  .يوم دراسي بشأن إعادة تدوير اإلسفلت وإعادة استخدامه -
  :المتوقعة -2
  ؛ والنفايات البالستكية في مجال األشغال العمومية،استرجاع اإلطارات الخردة -
  .اللوائح التقنية والمعايير في مجال األشغال العمومية -

  :األشغال التجريبية -ب
التجريب هو تنفيذ : ) تجربة األشغال األولى (PNEUSOLتقنية  العجالت األرضية  -

 في أشغال )ة أو مستعمل( مشروع رائد في لوحة تجريبية، بإستخدام إطارات مستصلحة
 إطار شاحنة من الوزن 3500 (  مترا50  أمتار وبعرض5 استقرار الحاجز الساتر بارتفاع
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 توقد عهد. سماعيل لمشروع بوOc 1-1  على مستوى هيكل جاري ) الثقيل تستعمل هنا
المدرسة الوطنية  ( CTTP دراسة المشروع التجريبي إلى جانب مذكرة الحساب إلى

 ENTP  بشكل وثيق مع خبراء  من المدرسة الوطنية لألشغال العمومية،)لألشغال العمومية
 وقد حملت فعال المشروع بمسألة مع خبراء  ETRHB تنفيذ الهيكل عهد إلى مؤسسةو، 

  . CTTP مدرسة الوطنية لألشغال العمومية و منتقنيين من ال
 2400 اقترح توسيع وتمديد مسار الطائرات بمطار سطيف إلى Géosynthetiquesاستخدام  -

 .des géosynthétiques متر على أرض ضغط، وتعزيزها ب 13متر، وإنشاء جسر من 
  2010:1حصيلة قطاع األشغال العمومية لسنة  : الخامسالمطلب         

 الذي ،أعلن وزير األشغال العمومية في االجتماع التقييمي المصغر لقطاع األشغال العمومية  
ترأسه السيد رئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقة، في إطار جلسات االستماع السنوية عن العناصر 

فاظ الح  هما ، والتي تتوخى تحقيق هدفين رئيسيين2030األساسية إلستراتيجية القطاع ضمن آفاق 
على المنشآت القاعدية الموجودة، وعصرتنها من خالل إنجاز عدة مشاريع مهيكلة مرتبطة 

  .بالخيارات الكبرى في مجال تهيئة اإلقليم

 من تسجيل نتائج معتبرة ،        وقد مكنت اإلستراتيجية المعتمدة في قطاع األشغال العمومية
ما على ضوء تعزيز النشاطات التي بوشرت ، ال سي2009 -2005خالل البرنامج الخماسي السابق 

، في إطار تطبيق برنامج الحكومة، والنتائج المحققة مذكورة سابقا في تقييم برنامج 1999في سنة 
2005-2009.  

       كما ذكر السيد الوزير أن النتائج المحققة في البرنامج الخماسي السابق، سيتم تعزيزها أكثر 
  .2014 -2010بفضل البرنامج الخماسي بمواصلة النشاطات المباشرة 

  :يتضمن البرنامج:  فيما يتعلق بمنشآت الطرق-1الفرع
 كلم، بما في ذلك نشاطات تطوير في مجال توسيع طاقة شبكة 18100إنجاز خط  -

  ؛الطرقات وعصرنتها وصيانتها
  . منشأة فنية وتعزيزها وصيانتها1200إنجاز حوالي  -
:ات أساساإلطار تتضمن النشاط ااوفي هذ  

؛آلم2000 بخط إجمالي يعادل ،تطوير طرق الربط بمنطقتي الهضاب العليا والجنوب  ‐  
 من آلم195تحسين الرحالت وتخفيف حركة المرور بالمدن الكبرى، من خالل إنجاز  -     

 منشآت فنية بقسنطينة وعنابة ووادي منار 4 نفقا، وبناء 24و مدينة، 25الطرق االجتنابية لـ 
.ة ميلة والعاصمةبوالي  

 دار صيانة جديدة، واقتناء عتاد خاص بالتدخل 108تعزيز نظام صيانة الطرقات من خالل بناء -
. حظيرة جهوية15أثناء التقلبات الجوية لفائدة   

 طوله اإلجمالي بـ والمقدر ، 2014 -2010ويتضمن برنامج إنجاز الطرق السيارة المقرر للفترة 
  . غرب-من الربط بالطريق السيار شرق تض، كلم عدة مشاريع1486
  :من المقرر:  غرب- في إطار األعمال التكميلية لمشروع الطريق السيار شرق-2الفرع

 1720( غرب -انجاز المنشآت والتجهيزات، والمرافق الملحقة الستغالل الطريق السيار شرق
  .لين وصيانة المنشأة، الذي يغطي مجاالت رسم العبور واألمن والخدمات ومساعدة المستعم)آلم
 غرب من خالل إنشاء طرق -تهيئة طرق ربط شبكة الطرقات نحو الطريق السيار شرقو

 -جديدة، أو تهيئة الطرق المتوفرة لشبكة الطرقات، الواقعة على ممر الطريق السيار شرق
  .م كل183 واليات معنية بهذا البرنامج المقدر طوله اإلجمالي بـ 8غرب، وتجدر اإلشارة إلى 

 
 21يس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الخاص بتقييم قطاع األشغال العمومية ليوم تقرير وزير النقل السيد عمار غول في اجتماع رئ -1

 .مديرية االتصاالت .  وزارة النقل:  المصدر2010أوت 
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  :من المقرر أيضا:  في إطار تطوير شبكة الطرق السيارة-3الفرع 
 واليات من 5 الذي يعبر بـ ، كلم350إنجاز الطريق السريع الجانبي الرابع الممتد على طول -

، وسيربط خميس مليانة ببرج )عين الدفلى، المدية، البويرة، المسيلة، وبرج بوعريريج(الوسط 
  ؛بوعريريج

 100 غرب على طول - والطريق السيار شرق،السيار الرابط بين مدينة بجايةإنجاز الطريق -
  ؛)بجاية وبويرة (كلم 

 100 غرب على طول - والطريق السيار شرق،إنجاز الطريق السيار الرابط بين ميناء جن جن-
  ؛)جيجل وميلة وسطيف (كلم 

  ؛آلم65شرشال على طول / إنجاز الربط السريع بوسماعيل-
 ستربط بين موانئ وهران ومستغانم وتنس ، كلم515ق ربط يقدر طولها اإلجمالي بـ  طر7إنجاز -

، بالطريق السيار ) األغواط والجلفة وتيزي وزو وتيبازة(وسكيكدة، وبعض عواصم الواليات
  . غرب-شرق
  :مشروعا تتوزع كما يلي)  56(هناك  :  في مجال المنشآت القاعدية البحرية-4الفرع

 إطار الحفاظ على الموجود، من خالل تعزيز وترميم المنشآت القاعدية على  في مشاريع 10 -
  ؛ موانئ8مستوى 

  ؛توسيع نهائي حاويات ميناء وهران -
  ؛ موانئ ومالجئ صيد4إنجاز  -
  ؛توسيع وتهيئة ميناء الصيدل  مشاريع 06 -
  ا؛مشروع 21 موقعا ساحليا ب 22 حماية -
 موانئ ومالجئ صيد، وميناء للترفيه وكذا حماية مينائي 5 موانئ تجارية، و3لجرف  مشاريع 10 -

  .صيد من الترمل
  : مشروعا وهي30تتمثل أهم األعمال المقررة في :  في مجال منشآت المطارات-5الفرع

تعزيز مطارات وهران، تيميمون وبشار وتيارت وإليزي وعين أمناس وتبسة والجزائر العاصمة  -
  ؛وجيجل والمنيعة

  ؛ية الرئيسية لمطار سطيف، ومواقف السيارات بمطاري عنابة والمنيعةتوسيع األرض-
  ؛إعادة تهيئة مطار مستغانم-
  .أشغال تطهير وحماية مطارات بجاية وتبسة وعنابة-
  

 من خالل مشاريع التحريج الطرفية للطريق، وإدخال ،كما أكد الوزير على تعزيز البيئة      
  .اقة الشمسية، ال سيما في المناطق الجنوبيةتكنولوجيات جديدة، مثل استخدام الط

  ، )استغالل الناتج المحلي(كما أعلن إنشاء هيكل وطني لتشجيع ودعم استخدام المواد المحلية 
وكذلك تطبيق نظام جديد لتحليل وإدارة صيانة الطرق، وتطبيق التكنولوجيات الجديدة في تحقيق 

 والشركات ، وكبار رجال األعمال،مبانياألرصفة، واالستفادة من التشاور مع أصحاب ال
  .االستشارية
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تقييم قطاع النقل في الجزائر واقتراح إستراتيجية للنقل  :المبحث الرابع 
  :المستدام

سيتم التطرق في هذا المبحث إلى تقييم قطاع النقل في الجزائر، بالتعرض ألهم مشاكله، ثم 
وأدوات النقل المستدام، يليه بعد ذلك اقتراح مشروع التطرق لمدى تواجد سياسات واستراتيجيات 

  .إستراتيجية للنقل المستدام، تتضمن توصيات تتعلق بحلول لبعض مشاكل النقل الحساسة

  
  :تقييم قطاع النقل في الجزائر: المطلب األول 

النقل قطاع فعال في التنمية، وقد حظي باهتمام كبير من طرف المسؤولين خالل السنوات 
رة، لكنه مازال بعيدا عن المقاييس الدولية، وهذا ما تحدثت عنه احدث التقارير والدراسات، األخي

 معتبرين أن منظومة النقل الجزائرية بعيدة ،حيث صرخت الهيئات الدولية وخبراء االقتصاد العالمي
شرت ن  وان هذا القطاع يعاني من مشاكل حادة، فبالنسبة لحوادث المرورعن المقاييس العالمية

 مرة ما يسجل في 13 مرة ما يسجل في ايطاليا، و 12وزارة النقل الجزائرية أن عدد الحوادث فاق 
 اخر احصائيات متاحة حولتظهر و.1 مرات ما يسجل في فرنسا10والواليات المتحدة األمريكية،  

  .) 14 (  القطاع في الجزائر في الملحق رقمواقع
 قطاع النقل في 2009-2008في تقريره السنوي لسنة وقد صنف المنتدى االقتصادي العالمي 

الجزائر في مرتبة متدنية بالنظر لمردوده الضعيف، واعتبر البنك العالمي بان القطاع يواجه 
كما اعتبر خبراء دوليون أن مشكل النقل في الجزائر يعود أساسا لغياب إستراتيجية . تحديات كبيرة

التنظيم والضبط والالهيكلية الواضحة التي عانى منها طيلة واضحة وعقالنية، باإلضافة إلى فقدان 
 مليار دوالر استثمارات لتطوير 100فبالرغم من استفادة القطاع في الجزائر من قرابة  .سنوات

، إال انه يظل من بين القطاعات المتأخرة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات، 2البنى التحتية والمنشات
  .  وقامت بنشرها عدة صحف وطنيةلعالمي والمنتدى االقتصادي العالميوهذه النتيجة أكدها البنك ا

       كما أشار الخبير الدولي الدكتور جورج ميشال في تصريح لجريدة الخبر أن القطاع في 
الجزائر على غرار عدد من البلدان النامية، عانى من اختالالت من بينها غياب سلطة ضبط، وهيئة 

حلة تحرير القطاع، فضال عن تداخل الصالحيات ومركزيتها على مستوى تختص بالتنظيم خالل مر
حيث . اإلدارة، بدال من اللجوء إلى تنظيم عقالني، ودراسات ميدانية تعكس واقع الطلب ميدانيا

ظلت اإلدارة تسير القطاع رغم احتياجه للخبرة والتجربة الميدانية، إضافة إلى الطابع المركزي 
  .سساتي والتشريعيوعدم االستقرار المؤ

 أن قطاع النقل الجوي ظل لسنوات يعاني من االحتكار والتسيير (وأوضح الخبير البلجيكي 
اإلداري، فيما كان النقل البري عموما األكثر تأخرا وتضررا من غياب الضبط والتنظيم، يضاف 

 الحديثة، إلى ذلك التأخر الكبير المسجل في تجسيد المشاريع، رغم توفر الخبرة والتقنيات
  .)والمؤهالت، والموارد المالية 

 
1 -  www.al-jazirah.com.sa/cars/01122002/NN346.htm. the date   15-11-2010.   
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 التي تراوحت كحد أدنى بين سنة وثالث ،كما يفسر الخبراء تأخر مشاريع النقل في الجزائر
سنوات، بعدم التحكم في الدراسات القبلية بصورة كاملة، وظهور المشاكل الميدانية بعد البدء في 

لتعويضات بعد تحديد المسارات، والطابع األشغال، باإلضافة إلى مشكل عدم تسيير ملفات ا
مشروع ترامواي الجزائر العاصمة كان متوقعا تشغيله في بداية ف.  الملفاتهالبيروقراطي لتسيير هذ

. 2010 إلى 2008وميترو الجزائر العاصمة الذي تأخر من . 2012، وتأخر إلى غاية سنة 2009
 -، ومشروع الطريق السيار شرق2011لى ، وتأخر إ2009وميترو وهران الذي كان مبرمجا لسنة 

  .دون حساب التكاليف المرتفعة لكافة المشاريع،  2010 وتأخر إلى 2008غرب الذي كان مرتقبا في 
وإلغاء مشاريع مثل ترامواي الجزائر الموجود أصال خالل الستينات، دون بدائل وتحجيم 

، وتوقف 2000تداء من سنة دور شركة النقل الحضري، ثم إعادة إحيائها بصورة واضحة اب
 وغلق قطاع النقل الجوي المحلي ،االستثمارات لسنوات في قطاع السكك الحديدية، والنقل البحري

  .1 2003ابتداء من 
وال .         ويبقى النقل العمومي من بين اضعف الحلقات في البالد، كما تشير إليه التقارير الدولية             

فعوض إسناد األمـر    . فوضى التي اعترت القطاع منذ تحريره      القدرات المتاحة، فضال عن ال     سيعك
إلى شركات محترفة، واعتماد دفتر شروط وسلطة ضبط، أدى انفتاح القطاع خالل التسعينات إلـى               
بروز فوضى كبيرة، واالبتعاد عن مفهوم الخدمة العمومية، والذي زاد من استفحالها تأخر صـدور               

 وخدمات سيارات األجرة    ،فيما يتعلق بتنظيم النقل العمومي    النصوص التنظيمية والتشريعية، خاصة     
، والشروع فـي مخطـط نقـل        01 /13رغم صدور إقرار القانون     .  عن االحترافية  ةالتي تظل بعيد  

فرغم أن وزارة النقل أصـدرت قـرارا يقـضي          . وطني متواز مع برمجة مشاريع تجديد الحظيرة      
 10جرة، حيث خفضت حظيرة هذه األخيرة إلـى         بتعديل شرط إنشاء الشركات الخاصة لسيارات األ      

كما شرعت مديريات النقل الوالئية في استقبال ملفات المواطنين لمـنحهم دفتـر             . 30مركبات بدل   
 مركبـات تـستجيب     10، وقد ألزم قرار الوزير توفر حد أدنى         1989األماكن، الذي ظل مجمدا منذ      

لم يحل من مشكلة النقل كما كان منتظرا، فمعظم هذه          لمتطلبات وأحكام المراقبة  التقنية، إال أن هذا         
 حسب ما صرح به رئيس االتحادية الوطنية لـسائقي سـيارات      ،الشركات تعمل بطرق غير قانونية    

األجرة لجريدة الخبر، ودعا وزارة النقل لتنشيط اللجنة التقنية الوطنية لدراسة طلبـات المـواطنين               
  .  2 للعمل كسائقي سيارات أجرةالراغبين في الحصول على رخصة األماكن

 بالمئة من   80ودائما في إطار النقل البري أكد رئيس االتحاد الوطني للناقلين الخواص بان             
 بالمئة مدانون للبنوك، كما انه توجـد فـي          90والناقلين يواجهون مشاكل مع الضمان االجتماعي،       

 المرور، رغم أن العاصمة تكفيها       حافلة تتسبب في اختناق الطرقات وازدحام      4500العاصمة حوالي   
 حافلة، كما طالب بالتوقف عن سحب الوثائق من الناقلين المخالفين، بـل تحـرر لهـم                     2000فقط  

أدى سوء انضباط القطاع إلى تراكم وتضاعف األعباء        محاضر، ويحالون على لجنة االنضباط، فقد       
  .دم القدرة على تجديد الحافالتعلى الناقلين، مما أدى إلى تآكل هامش أرباحهم، ومن ثم ع

 في محيط ال 160و  دقيقة110         قدر الخبراء متوسط تنقل الجزائريين في المدن الكبرى بين 
 كلم، وهي من أعلى المستويات عالميا، وال توجد حتى في أكثر الدول اكتظاظا بالسكان، 20يتجاوز 

، باإلضافة إلى غياب سلطة ضبط خاصة مما يكشف عن التخلف الذي يعانيه القطاع في الجزائر
بالنقل الحضري، وغياب تنظيم مضبوط مدروس ومحكم، على غرار ماهو موجود بالنسبة لخدمات 

 بالنظر إلى انعدام دراسة دقيقة لتوزيع ،سيارات األجرة، إذ أن هذه الخدمة تعاني تخلفا كبيرا
بير على وسط وشرق العاصمة، حيث يالحظ تركيز ك. جغرافي مضبوط ومحكم وفقا لالحتياجات

مقابل انعدام الخدمة في غربها ونفس الشيء في المدن األخرى، كما انه في غياب دراسات مسحية، 
ودراسات جدوى واثر، فان القطاع يعاني من اختالالت، مما ينعكس سلبا على الخدمة العمومية، 

 والتوزيع ال ،ذا العدد غير مستغل ألف سيارة، لكن ه12فعدد سيارات األجرة بالعاصمة مثال بمعدل 
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والنتيجة أن الخدمة منعدمة في العديد من المناطق مقابل أعداد تفوق . يخضع ألي مقاييس مدروسة
  .1المستوى في مناطق أخرى

      في مجال السكك الحديدية، التزال حركتها بعيدة عن القدرات المتاحة، كما أن شبكة السكك 
 كلم، والتي ورثت عن المستعمر، كذلك 3500 حقيقية، بل مازالت ب في الجزائر لم تعرف توسعة

تأخر مشاريع الخطوط الجديدة، ومشاريع كهربة وتحديث الخطوط السابقة، خاصة شبكة الجنوب 
وهذا حسب . 2015التي لن تشهد التوسيع والكهربة نهائيا كباقي الشبكة الوطنية إال في نهاية عام 

حيث أكد فيه أن . ، المنشور في جريدة الوطن2010 جوان 7تاريخ تصريح السيد وزير النقل ب
السكك الحديدية تأخذ حصة األسد في حصيلة تمويل القطاع بحوالي عشر الميزانية الموجهة للقطاع 

فالغالف المالي الجديد المخصص للسكك الحديدية كان . 2014-2010في إطار البرنامج الخماسي 
 المخصصة 2014-2010اريع العاجزة، حيث ارتفعت ميزانية مخطط بإمكانه أن يمر إلى كل المش

 مليار دوالر، وهذا ما صرح به الوزير للقناة الثالثة لإلذاعة 130لتكملة المشاريع قيد االنجاز إلى 
كما أن المؤسسة الرئيسية للسكك الحديدية  تعاني من ديون ثقيلة أعاقتها في  . 2010 جوان 06في 

هذا حسب إعالن مديرها العام السيد مراد بن عامر، الذي صرح به والمنشور عمليات التطوير، و
، فنتائجها المالية ) من المؤسف أن نعجز ماليا (:  والذي تضمن2008في مجلة وزارة النقل لسنة 

 ماليين ونصف مليون دج، ومن اجل انقاذ المؤسسة 6 بينت عجزا بمقدار 2008في نهاية سنة 
 الذي ،تيجي هام، فالدولة ملزمة بمسح ديونها، وكل هذا بسبب سوء التسييرالمسيرة لمجال استرا

  .صرح به عمالها وإطاراتها السابقة
 حركات طيران 10        فيما يخص النقل الجوي ال يزال بعيدا في جوانبه عن القدرات بمعدل 

  .2يوميا في ثالثة أرباع المطارات الجزائرية
 عاني من اختالالت كبيرة في الجزائر،تي تير خدمات النقل، والسياسة تسع       فيما يتعلق ب

رفعت فمؤسسات النقل التابعة للدولة رغم استفادتها من دعم الدولة،وحسب المصادر السابقة،  
نفس الشيء في النقل  الجوي، حيث  بالمئة ، فماذا بالنسبة للناقلين الخواص، 150تسعيرتها بنسبة 

، انه لجعل مكانة للشركة على المخطط 2008 الجوية الجزائرية سنة أعلن المدير العام للخطوط
 -الدولي يجب إعادة تقييم التسعيرة الدولية للسواح األجانب، فبمقارنة أسعار تذاكر خط الجزائر

باريس تفوق أسعار نفس التذاكر لدى الشركات المنافسة، ورغم هذا فان أسعار التذاكر ال تغطي 
 من التكلفة الحقيقية، كما انه في النقل البحري أسعار الشحن في بالمئة 56حسب نفس المصدر إال 

.الجزائر تزيد بكثير عن أسعار الدول األخرى  
  في         أما فيما يخص تقييم المخطط الخماسي لوزارة األشغال العمومية، فان الوزير أكد

بية، السيما في استحداث  أن تحقيق هذا البرنامج ستكون له تأثيرات ايجا2010 تصريح جوان
 ألف منصب شغل، وفك العزلة وتحسين ظروف التنقل 700مرتقب لمناصب شغل بما يقارب 

وتعزيز الطاقات الوطنية لالنجاز والهندسة، فضال عن استحداث وتطوير مؤسسات ومكاتب 
معالجة لكن هذا لن يتحقق إال بالصرامة في التنفيذ و. دراسات جديدة في فرع األشغال العمومية

 ،غرب- كالطريق السيار شرق2009-2005التاخرات في المشاريع، والتي شملها المخطط السابق 
  .  وبرنامج تأهيل الهضاب العليا والجنوب

  
  .  واقع النقل المستدام في الجزائر: المطلب الثاني

ا تخلو  في األوساط الجماهيرية التي تكاد ثقافاتهاينعدم وجود مصطلح النقل المستدام، سواء
من تعبير ومفهوم التنمية المستدامة، وما تحمله من معاني، وكذا على مستوى الوزارات المعنية 

هم عما نا بزيارتها، ومحاورة بعض موظفيها وإطاراتها، حيث سألنابتسيير قطاع النقل، والتي قم

 
  www.mostaghanem.com/t11480‐topic . 2010-10-25زيارة بتاريخ  . 2009-07-31. نفس المصدر-1
 www.mostaghanem.com/t10231‐topic.  المصدر السابق- 2



  
 

224  
 

ض األحيان شاهد مالمح استغراب، وفي بعنطرح فيها السؤال ن كل مرة ايعنيه هذا المصطلح، وكن
   نفس السؤال عما يعنيه النقل المستدام ؟ نايعاد ويوجه إلي

       طبعا إن التنمية المستدامة بمفهومها المعاصر حديثة النشأة، وبالتالي مايندرج عنها من 
ومن بين ذلك هذا المفهوم الجديد . مواضيع تعتبر كلها مستحدثة، إما بمفاهيمها أو بمصطلحاتها

 التي تمثلت أساسا ،، فسابقا كان التركيز في قطاع النقل على التقليل من مشاكل النقلالنقل المستدام
أي كان . في حوادث المرور، واالزدحام، والتكاليف، وكذا تطوير خدماته خدمة للقطاعات األخرى

ا التركيز فيه على الجانبين االقتصادي واالجتماعي، إال أن الجانب البيئي للقطاع، وما ينجر عن هذ
القطاع الحساس من تأثيرات بيئية تؤدي لإلضرار بالطبيعة، كالقضاء على األماكن الجمالية 
والخضراء، في سبيل شق الطرق والمسارات، وكذا تغير المناخ الناتج عن االنبعاثات الغازية التي 

 الخدمة مثلها تنتجها وسائل النقل المختلفة، وكذا التفكير في تلبية احتياجات األجيال الالحقة من هذه
 والتي تمس الجانب االجتماعي ولم تكن مركز اهتمام، ،مثل األجيال الحالية بعدالة في التوزيع

واعتماد مبادئ كالشفافية واإلفصاح وحوكمة النشاط، كل هذه المفاهيم لم تكن ظاهرة، ولم يتم 
لت على ترسيخ التنمية الحديث عنها إال مؤخرا، بانتشار صيت المنظمات والهيئات الدولية، التي عم

رغم هذا نجد أن نشاط ومخططات . المستدامة وتطبيقها، خاصة في الدول النامية ومن بينها الجزائر
 وزارة النقل ووزارة األشغال العمومية الثانية التي  (الوزارتين المسيرتين لقطاع النقل في الجزائر 

يها الوزارة األولى من اجل تسيير هذا النشاط تعتبر مسؤولة عن إعداد البنية التحتية، التي تعتمد عل
بالرغم من أن دوال أخرى تعد له .  ال يذكر فيها مصطلح نقل مستدام لحد اآلن)وتيسير خدماته 

 ووجدنا أنها أعدت هذه اإلستراتيجية منذ ،استراتيجيات خاصة من اجل التطوير مثلما رأينا في كندا
ا في هذا المجال، كما حذت حذوها دوال أخرى متقدمة ، واستطاعت أن تكون رائدة عالميم 1997

ونامية، ونجحت فيه مثل اندونيسيا، وكذلك بعض الدول العربية اعتمدت سياسات واستراتيجيات 
ناجحة لتطوير القطاع، بالرغم من عدم اعتمادها المصطلح إال أنها تضمنت مفهومه، مثل المملكة 

  ...  اإلمارات المتحدة واألردنالعربية السعودية التي رأيناها سابقا و
 واللتان تعتمدان على المخططات ، من خالل الوزارتين،دراستنا لحالة القطاع في الجزائرب         

فتعبير إستراتيجية يستخدم في إظهار . والبرامج، وال تستخدمان مصطلح إستراتيجية أو سياسة
مة سياسة فتعني ما يتعلق بالحكومة والحكم األهمية، مثال قطاع استراتيجي معناه قطاع هام، أما كل

فالوزارتين تعدان مخططات وبرامج  طويلة، متوسطة، وقصيرة المدى من اجل . بصفة عامة
 قصيرة ( وسياسة ) طويلة ومتوسطة ( النهوض بالقطاع وتطويره، وهي مانطلق عليه إستراتيجية

  . )المدى 
 من معلومات في المخططين الخماسيين نافتتمثل استراتيجيات وزارة النقل حسب ما أتيح ل

، اللذان يندرجان ضمن برامج النمو االقتصادي للدولة، وكذا برنامج 2014-2010و 2005-2005
 الذي يندرج ضمن برنامج اإلنعاش االقتصادي للدولة، والبرامج ذات الفترات السنوية 2001-2004

 والنصوص التنفيذية والتنظيمية ،التشريعات و، وكذلك اللوائح،وما اقل والتابعة لها تمثل سياسات
  .التي تسن للتنفيذ

 فالتحصل على المعلومات بصورة مباشرة منها ،أما بخصوص وزارة األشغال العمومية
 على ناكان صعبا جدا أو شبه مستحيل، نظرا للتعقيدات اإلدارية والتكتم، ولهذه األسباب اعتمد

قع الوزارة، والتي تضمنت مخططات التطوير المتمثلة المعلومات المنشورة على االنترنت في مو
المرحلة : في خطة القطاع لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، والتي تنقسم إلى مراحل تتمثل في

، والمرحلة الرابعة 2020- 2015، المرحلة الثالثة 2015-2010، المرحلة الثانية 2010-2005األولى 
ية طويلة المدى، والمراحل هي استراتيجيات متوسطة فالخطة هذه تمثل إستراتيج. 2020-2025

 فهي تمثل سياسات باإلضافة إلى ،المدى، أما البرامج والعمليات المعتمدة في قوانين المالية لكل سنة
وكل هذا تم التطرق إليه في دراسة الحالة . التشريعات واللوائح والقوانين، التي تسن من اجل التنفيذ

  . اتحسب المتاح من المعلوم
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.  انه بعيدا كل البعد عن االستدامةنابالنسبة لتطوير القطاع للسير نحو االستدامة، وجد
بالمشاكل التي يعاني منها القطاع، مثلما رأينا في التقييم، فإذا ما بحثنا عن مدى تواجد استراتيجيات 

تتضح النقائص وسياسات وأدوات النقل المستدام التي رأيناها في الجزء النظري من هذا البحث، 
تحدث عليه في هذا الجزء، أي مدى نوهذا ما س. التي تعتري هذا القطاع لكي يقترب من االستدامة

    . تواجد واعتماد قطاع النقل في الجزائر على أدوات، سياسات، واستراتيجيات النقل المستدام
  :  إدارة الطلب على النقلت حسب استراتيجيا-1الفرع 

  :تتمثل في  :قل  خيارات تحسين الن–ا 
 فإنها ، االستدامةوبالنسبة لهذه اإلستراتيجية التي تعتبر أساس  السير نح: إدارة الطلب على النقل -1

تكاد ال توجد في الجزائر، فمثال بالنسبة للنقل البري فهو يعاني من سوء التنظيم، حيث هناك فائض 
ون مضطرون لالنتظار فالمسافر.  وعجز على خطوط أخرى،في الحافالت على بعض الخطوط

طويال والتدافع من اجل أن يظفروا بمقعد في الحافلة، والوصول في الموعد إلى العمل أو إلى 
وقد كشفت دراسة . المنزل، والذي نادرا ما يتحقق، ففي كثير من األحيان ال يظفرون حتى بمقعد

 التاخرات عن  بالمئة من10أعدها مكتب دراسات أجنبي حول وضعية النقل في الجزائر أن 
 حافلة نقل 4500المواعيد سببها مشاكل النقل، والعاصمة اكبر دليل على ذلك، حيث توجد بها 

 وازدحام المرور في شوارع العاصمة بدون فائدة، ورغم ذلك يشتكي ،تتسبب في اختناق الطرقات
ن ساكن،  مليو2الجميع من نقص الحافالت، جراء سوء توزيعها، فالحقيقة أن العاصمة يسكنها 

 حافلة تكفي حاجاتهم، شرط أن يتم 2000 ساكن، إذا 800والمقاييس تنص على توفير حافلة لكل 
كما انه وفقا . توزيعها توزيعا مدروسا حسب الطلب في كل ناحية، وليس عشوائيا كما هو اآلن

ظريا بمعدل لتقدير الهيئة الدولية فان حركة السكك الحديدية ال تزال بعيدة عن القدرات المتاحة ن
حوالي مليون وحدة في الكيلومتر، وكذلك النقل الجوي ال يزال بعيدا في جوانبه عن القدرات 

 حركات طيران يوميا في ثالثة أرباع المطارات الجزائرية، وعلى الرغم من 10المتاحة بمعدل 
ن، إال أن   ساك1000 كلم لكل 4,3 إلى 3,3تسجيل الجزائر نسبة تغطية في مجال شبكة الطرق بلغت 

ونفس األمر . نسبة منها غير مهيأة، وفي حالة سيئة لغياب الصيانة خاصة الطرق البلدية والريفية
 .ينطبق على الموانئ التي تبقى حسب المؤسسات الدولية بعيدة عن المقاييس

 تنتشر الجرائم بكثرة في السنوات األخيرة في الجزائر، مثل السرقة : المخاوف األمنية -2
، حيث تثبط هذه المخاوف المشي، وركوب الدراجات، وبالتالي تقضي على أهم والتخريب

إستراتيجية للنقل المستدام، رغم أن الدولة تعتمد بعض األساليب لمنع مثل هذه الجرائم، لكنها 
إجراءات غير كافية، فنجد أن اغلب الطرق تنقص بها اإلنارة والرقابة وتكثر بها أماكن االختباء 

 وهذا راجع لسوء تخطيط الطرق والمسارات، وكذلك أماكن المواقف في اغلب كالمنعرجات،
األحيان غير مناسبة للرقابة، كما أن الشرطة المحلية ال تقوم في اغلب األحيان بتنفيذ برامج 

 .الحماية
 هذا غير مطبق تماما في الجزائر، فمواقيت العمل كلها ثابتة، وهذا ما :جداول العمل البديلة -3

 بالرغم  ) مساءا 17 :00و صباحا 8: 00  (زدحام خاصة في مواقيت الدخول والخروج يؤدي لال
 7  :30من اعتماد بعض الشركات لمواقيت مختلفة كشركة توزيع المياه التي برمجت المواقيت من 

 مساء، لكن هذا لم يغير شيء الن جل العمال، والموظفين، والتالميذ، والطلبة 16  :00صباحا إلى 
عيين، كلهم لديهم نفس المواقيت مع أصحاب المهن الحرة كذلك كالمحامين، واألطباء، الجام

 .وأصحاب النشاطات التجارية
حيث تنعدم خدمات هذا النوع من الحافالت في الجزائر، والتي تتطلب :  حافلة النقل السريع -4

الطرق، لقيادة  وإجراء تدابير أولوية العبور، واستخدام إرشادات ،فصل صف على يمين الطريق
 دقائق خالل فترات 10الحافلة على أجزاء من الطريق، حيث ينتج عنها انتظار الركاب اقل من 

الذروة، والتي تشمل مركبات عالية الجودة سهلة القيادة، هادئة، نظيفة، ومريحة يتم فيها الدفع 
 .ائيا في الجزائر وهذا ماال يوجد نه،ير أثناء الصعود بتكاليف منخفضةخ للحد من التأ،مسبقا
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تقل هذه الوسيلة استخداما في الجزائر، حيث تستعمل من طرف : استخدام الدراجات الهوائية -5
األطفال كوسيلة للترفية، وبعض األشخاص الكبار يعتمدونها كوسيلة رياضية، إال أن اعتمادها 

ة المجتمع ال تسمح كوسيط للتنقل يكاد ينعدم إال من فئات قليلة جدا، ويمثلون فئة الرجال، فثقاف
 وتقلل ،باعتمادها من طرف المرأة، كما ال توجد مسارات وطرق خاصة بها تشجع على االستخدام

 . من الحوادث التي يتعرض لها راكبو هذه الوسيلة
حيث ال يمكن خلق التكامل بين الدراجة ووسائل النقل األخرى خاصة :  عبور/تكامل الدراجة  -6

كذلك الن وسائل النقل العام تخلو من أماكن لتخزين الدراجة، التي تعتبر النقل العام في الجزائر، و
فعالة في المسافات القصيرة تفاديا لالزدحام، وكذلك انعدام أنظمة عامة للدراجات كخدمات التأجير 

 ...مثل ماهو موجود في دول كألمانيا، الدانمارك، هولندا 
 في الجزائر كثيرا، فبالرغم من ظهور بعض تنقص هذه الخدمة: caresharingتأجير السيارات  -7

الشركات التي تقدم هذه الخدمة، لكنها حكر على المدن الكبرى وعددها محدودا جدا، وكذلك الرتفاع 
 .تكاليفها

تنتشر هذه الخدمة وتظهر في سيارات األجرة مابين المدن، :  استخدام السيارات المشتركة -8
، لكنها ال تتميز بالتنظيم بل سوء التوزيع فتكثر في وكذلك سيارات النقل الحضري داخل المدن

 .مناطق، وتخلو مناطق أخرى منها
تعمل الوزارة في السنوات األخيرة على : االنتقال البيني بعربات الترام أو القطارات الخفيفة -9

 في المدن مثل الجزائر ووهران، إال أن هذه المشاريع تأخرت في  والميتروتوفير خدمات الترامواي
 . م2011التنفيذ لكنها جارية، ينتظر انطالقها سنة 

لم تهتم الوزارة بمثل هذا النوع من التنقل، الذي يعتمد أساسا على : تخطيط النقل غير اآللي -10
 والعربات الصغيرة ذات العجالت، حيث لم تقم بتحسين األرصفة ،المشي، وركوب الدراجات

سائل، كما لم توفر مرافق إدارة وصيانة هذا النوع والمسارات، وطرق الدراجات التي تلزم لهذه الو
 .من النقل

تعتبر هذه الخدمة محدودة جدا في الجزائر، حيث تخص بعض المؤسسات : العمل عن بعد  -11
التعليمية فقط كالتعليم عن بعد، لكن القطاعات األخرى ال تعتمد عليها مثل باقي الدول، كالتسوق 

 . والتي تقلل من الحاجة للسفر والتنقالت،اللكترونيةعبر االنترنت، والخدمات المصرفية ا
تعمل الوزارة على تسيير المرور للتخفيـف مـن مـشاكله، خاصـة مـشكل                  : إدارة المرور  -12

االزدحام، فعملت على توفير إشارات المرور، وسن تشريعات كقانون المرور الجديـد، واسـتخدام              
فقانون المرور الجديد أطلـق     . طاتها غير كافية  شرطة المرور لمراقبة الحركة والسرعة، إال أن نشا       

دون أن تسبقه حمالت توعية كافية، ولهذا تسبب في مشاكل كثيرة، ورغم هذا وحسبما قاله محـافظ             
 بالعاصمة، فان تطبيق قـانون المـرور   تالشرطة عيسى نايلي المكلف بالوقاية واألمن عبر الطرقا    

مشيرا إلى أن اإلجراءات    . حوادث المرور بالجزائر   من   ة بالمائ 34الجديد قد سمح بتخفيض حوالي      
الردعية التي تضمنها القانون قد أدت إلى انكماش عدد المخالفات التي يرتكبها الـسائقون، السـيما                
وان التدابير الجديدة قد تؤدي إلى سحب الرخص نهائيا أو حبس المخالفين، كما أوضح في حـصة                 

أن أعوان الشرطة قد يتابعون مرتكبي الجنح قضائيا في حـال            اإلذاعية الثالثة    ةضيف التحرير للقنا  
السياقة بدون رخصة سياقة أو التجاوز غير المسموح، وهو ما يعرضهم إلى دفع غرامـات ماليـة                 

 دج، كما يمكن من خالل القانون الجديد للمرور متابعة الـسائق            50000و دج   1000تتراوح ما بين    
بب في وقوع ضحايا، أو وفيات باستخدامه السرعة المفرطة،         المخالف، من اجل سجنه في حالة التس      

 .أو التجاوز الخطير، أو السير في االتجاه الممنوع
إن قطاع النقل حسب الهيئات الدولية بعيدة عن المقاييس العالمية، فالنقل : التصميم العالمي -13

يون وحدة في الكيلومتر، بالسكك الحديدية ال يزال بعيدا عن القدرات المتاحة نظريا بمعدل حوالي مل
 حركات طيران يوميا في ثالثة 10كذلك النقل الجوي ال يزال بعيدا في جوانبه عن القدرات بمعدل 
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 كلم لكل 4,3 إلى 3,3أرباع المطارات الجزائرية، وبالنسبة لشبكة الطرق التي سجلت تغطية بنسبة 
ة الطرق البلدية والريفية، وكذلك  وفي حالة سيئة بنسبة كبيرة خاص، ساكن فإنها غير مهيأة1000

 وال تحتوي أماكن لذوي االحتياجات الخاصة، ونفس الشيء ،المواقف مصممة بصورة عشوائية
نفس األمر ينطبق على الموانئ التي . بالنسبة لتصميم الطرق الذي ال يراعي القيمة الجمالية للمدن
ي الحاويات بالعاصمة ال يتجاوز سبع تبقى حسب المؤسسات الدولية بعيدة عن المقاييس، حيث نهائ

حركات نقل بالرافعات في الساعة، كما يظل اتفاق الشراكة مع موانئ دبي رهين تجاذبات رغم 
وقد انتقد الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال يسعد ربراب وضعية البنيات . دخول الشركة الخدمة

ظل غياب موانئ حقيقية تستجيب للمعايير التحتية الخاصة بالموانئ، ووصفها بالوضع الكارثي في 
 .  الدولية، وأكد أن الجزائر بحاجة إلى ثالثة موانئ على األقل موزعة بين الشرق، الوسط ، والغرب

 :من بينها:  استخدام الحوافز للحد من قيادة السيارات واستخدام طرق بديلة-2الفرع 
 . الجزائرال يوجد هذا النوع من الضرائب في: ضرائب الكربون -1
والدفع المالي المقدم ، للموظفين  كتخفيض إعانات وقوف السيارات:الحوافز المالية للركاب  -2

 .للموظفين بدال من إعانات وقوف السيارات، وهذا كذلك غير موجود في الجزائر
 لم تتبع هذه السياسة في الجزائر، لكن هناك حديث عن مشروع مستقبلي : تسعير الطرق -3

، اال ماهو مكتوب  غرب ، لكن لحد اآلن ال يوجد شيء رسمي عنه-لطريق السيار شرقلتسعير ا
 .في االوراق المتعلقة بمشروع الطريق السيار الخاصة بوزارة االشغال العمومية

 هناك نسب معينة تدفع على الوقود المستخدم في المركبات، وهي تزيد مثال في :ضرائب الوقود -4
 . لك المفروضة على استخدام الغازالبنزين والمازوت، عن ت

 ال توجد في الجزائر أولوية تعطى لمركبات خاصة، إال المتعلقة ببعض مركبات : HOVأولوية -5
األمن والدرك الوطني والشرطة، وكذلك سيارات اإلسعاف، حيث يخصص لها رواق من الطرق 

 المرور، وكذلك عندما توضع عليه خطوط صفراء، من اجل إعطاء األولوية لهذه المركبات عند
 .يتعلق األمر بالمركبات الحكومية، وهذا على مستوى العاصمة

هذه السياسة في المواقف، بدفع تعريفة عن وقوف المركبات، لكنها   تستخدم:تسعير المواقف -6
عملية غير منظمة، حيث في بعض الحاالت يقوم أشخاص بقبض تعريفة الوقوف، وبعدها يأتي 

 مما يؤدي إلى ازدواجية الدفع، كذلك الدفع يكون بتعريفة موحدة مهما كان أشخاص آخرين للقبض،
وقت الوقوف، ومهما كان نوع المركبة صغيرة أو كبيرة، لكن تقل خدمة الدفع االلكتروني، كما تقل 

 .الرسوم على وقوف السيارات في األحياء السكنية وأماكن النشاطات
ط التامين على المركبات، لكن تكون ثابتة رغم أنها  تدفع أقسا: دفع التامين على المركبات  -7

 .يجب أن تزيد بزيادة المسافات
 تستخدم في الجزائر عدة سياسات واستراتيجيات، للحد من السرعة، :تخفيض سرعة الحركة -8

كاستخدام تصاميم خاصة للطرق من اجل ذلك، كاعتماد الجسور على الطرق، واستخدام الدوائر في 
استخدام اإلشارات والالفتات، كذلك بعض الحمالت اإلعالمية على التلفزة مفترقات الطرق، و

، كذلك استخدام ....واإلذاعات والجرائد والمجالت، وبعض الملصقات الجدارية وعلى المركبات 
لكن هدفه األساسي ليس السرعة، . غرب -الرادارات مثل الموجودة على الطريق السيار شرق

لكن في اماكن محدودة جدا كبعض واعتماد الكاميرات .  تحمل البضائعوإنما ترصد المركبات التي
، وكذلك انتشرت خدمات أجهزة الليزر لتوفير األمن، لكن ال يتم االعتماد على هذه مناطق العاصمة

األجهزة للكشف عن السرعات، كما لم تعتمد الجزائر المركبات ذات المنبهات الخاصة لما يتجاوز 
 والتي تعتبر من أساليب تخفيض ، تعتمد الجزائر ارتفاع أسعار الوقودو. ددةالسائق السرعة المح

 . السرعات
ال تنتشر هذه الخدمات في الجزائر، إال لدى بعض المصالح األمنية، سواء :  أنظمة النقل الذكي -9

البحرية أو الجوية، لكن ال تنتشر خدمات مراقبة الطرق الذي تعتمده بعض الدول لمراقبة ظروف 
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رق واالستجابة لحاالت الطوارئ، كما ال يعتمد قطاع النقل على األجهزة الذكية التي تستخدم الط
أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية، وااللكترونيات المحوسبة، مثل عالمات تغير المعلومات على 

ير كذلك تقار. الطرق السريعة والمواقف، وقياس المنحدرات، من اجل تحسين تدفق حركة المرور
حركة المرور على االنترنت التي توفر المعلومة في الوقت الحقيقي، ونظم اإلرسال لتحديد المواقع 
ودمج الخرائط االلكترونية في المركبات، لتقديم التوجيه للسائقين، وغيرها من األساليب المتطورة 

التقنية قد استخدمت كذلك السيطرة اآللية على السيارة كالسيارات التي تدفع نفسها، وهذه . األخرى
 . فقطفي الجزائر في قطارات الدفع الذاتي

بوادر االعتماد على نظرية األطراف   توجد:مدى اعتماد نظرية األطراف أصحاب المصالح -10
أصحاب المصالح، والتي أتى بها مفهوم التنمية المستدامة، وذلك من خالل إعالن وزير األشغال 

رجال األعمال، والشركات  ع أصحاب المباني وكبارالعمومية عن االستفادة من التشاور م
االستشارية، هذا بالنسبة لوزارة األشغال العمومية، أما بالنسبة لوزارة النقل فتظهر في عملية 

باقتراح المخططات من طرف المديريات والمؤسسات المعنية، ثم تتم . التخطيط، التي ذكرناها سابقا
لكن هذا غير كافي من طرف الوزارتين، فيجب .  والموافقةدراستها على مستوى الوزارة لإلقرار

 .إشراك كل الجهات والهيئات والمؤسسات ذات العالقة في عمليات التخطيط وتحديد األهداف
بعض المعلومات الهامة بالرغم من اختصارها، حول مخططات الوزارتين يتم : اإلفصاح -11

د رئيس الجمهورية السنوية لتقييم القطاعين، التصريح بها من طرف الوزيرين في اجتماعاتهما بالسي
والتي تنشر في بعض الصحف، كذلك هناك معلومات عن مخططات قطاع األشغال العمومية 

بالرغم من أن .  والمستقبلية منشورة في موقع الوزارة على االنترنت، باألرقام والشواهد،الحالية
يكون مستحيال، بسبب التعقيدات الحصول على المعلومات من الوزارة بصورة شخصية يكاد 

 لوزارة األشغال العمومية على المعلومات ناعتمد في دراستن ااإلدارية والتكتم، وهذا ما جعلن
تحصل سوى على المعلومات المنشورة في الصحف، نوفي وزارة النقل لم . االلكترونية المنشورة

 .وبة جداتحصل كذلك على احدث اإلحصائيات المتعلقة بالقطاع وبصعنولم 
  : من أهمها نذكر:  أدوات النقل المستدام في الجزائر-3الفرع 

ال تعتمد الجزائر هذا النوع من الوقود، بالرغم من :  Biodieselوقود الديزل الحيوي  -1
 .امتالكها لثروة نباتية وحيوانية معتبرة

الطاقة، لكن هناك مشاريع على مستوى وزارة الطاقة إلنتاج هذا النوع من : الطاقة الشمسية -2
لحد اآلن لم تستخدم في وسائل النقل مثل الدول األخرى، بتحويل هذه الطاقة إلى طاقة كامنة 

 .في المركبات تقوم بتحريكها
 .كذلك لحد اآلن لم تعتمدها الجزائر في وسائل النقل:طاقة الرياح والمياه -3
خدم هذه الطاقة، بالرغم لم تعمد الجزائر إلى اعتماد السيارات التي تست:السيارة الكهربائية -4

من توفر موارد مائية كافية لتوليد الطاقة الكهربائية، و يمكن توليد الكهرباء من الفحم 
 كيلو واط 20والبترول لكن يزيد تراكم ثاني أكسيد الكربون على البيئة، حيث أن إنتاج 

كربون لكل  غرام من ثاني أكسيد ال120ساعي من الكهرباء في محطة توليد الكهرباء ينتج 
 (كيلومتر تسيره السيارة، لذلك للحفاظ على البيئة يجب إنتاج الكهرباء بالطاقة المستدامة 

 .، أو بالطاقة النووية)الطاقة الشمسية، الرياح، المياه 
أما بالنسبة للمركبات األخرى عملت الجزائر على استخدام القطارات الكهربائية، بكهربة 

نتهي بعد، حيث لن يتم كهربة كل الشبكة الشمالية والجنوبية إال سكك الحديد، وهو مشروع لم ي
، كذلك الميترو والترامواي هي وسائط تعمل بالكهرباء، ولم تنطلق في الخدمة لحد 2015بحلول سنة 

  .اآلن
لم تستخدم لحد اآلن، رغم امتالك الجزائر لصحراء واسعة يمكن : السيارة الهيدروجينية -5

كسجين تسير به السيارة، وتكون و لتحول إلى هيدروجين وأاستخدام طاقتها الشمسية
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ونفس الشيء يمكن استعماله على المركبات . فضالتها في شكل مياه غير ملوثة للبيئة
 .األخرى، لكن تكاليفها باهضة جدا

وهي التي تعتمد على أنواع مختلفة من المحركات، وتسير بأنواع مختلفة : السيارة الهجينة -6
    .تبر صديقة للبيئةمن الوقود، وتع

فهناك مشروع في الجزائر عبارة عن سيارة تسير بالغاز الطبيعي، حيث توجد في الجزائر 
منذ مدة، وتسير في الشوارع، سيارة تحمل الوقود في المراب باستعمال غاز المدينة الذي يستعمل 

تعمل بالغاز الطبيعي . في الطهي، هي نتيجة بحث قام به مركز تطوير الطاقات المتجددة ببوزريعة
المضغوط المخلوط بالهيدروجين المنتج عن طريق الطاقة الشمسية، حيث تمنح هذه السيارة حسب 

 إمكانية تعبئة الغاز من المنزل – (الباحث بوزيان في تصريحه لجريدة الخبر ثالث أفضليات هي 
 الغاز –كبر للمحرك  منح قوة ا–باستعمال جهاز ضاغط، محمول لنقل الغاز نحو خزان السيارة 

  .  1 )المضغوط غير ملوث للبيئة 
ويعمل فريق البحث على تطوير هذه السيارة، ومن بين معوقات تسويق السيارة، عدم تعميم 

 وسونلغاز في كل من جسر قسنطينة بالعاصمة، كالتجربة الناجحة التي خاضتها مؤسستا سونا طرا
ودعا الفريق . وين باألولى ومحطة للتحويل بالثانيةوعين البية بوهران، حيث تم تشييد محطة للتم

السلطات إلى التفكير في فتح محطات لهذا النوع من الوقود على مستوى الطريق السيار، ورغم 
 سيارة في الجزائر، تابعة 100اإلقبال العالمي على هذا النوع من السيارات، إال انه ال توجد سوى 

مقارنة بدول كباكستان التي تحصي مليوني . لغاز المضغوطللحظيرة الداخلية لسونلغاز تعمل با
 مليون سيارة، وحتى ايطاليا التي 1,5 مليون سيارة، إيران 1,8سيارة تعمل بهذا الوقود، واألرجنتين 

  .  ألف سيارة700تستورد الغاز الجزائري لديها حظيرة بتعداد 
  

  .جزائراقتراح إستراتيجية للنقل المستدام في ال:المطلب الثالث 
أكدت التجارب العالمية والتي رأينا بعض نماذجها في هذا البحث، على أن نجاح الدول في         

تطويرها لقطاع النقل وتنظيمه، من اجل تحقيق متطلبات النقل والتنقل لألفراد والبضائع، في ظل 
يجيات طويلة ظروف اقتصادية، اجتماعية، وبيئية مقبولة، كان مبنيا أساسا على تطوير استرات

 خدمات النقل الحالية، واالستثمارات الموجودة لقطاع لىوقصيرة المدى، تركز على المحافظة ع
النقل واالستفادة منها، وفي نفس الوقت تطوير خدمات نقل جديدة، وتنظيمها، وبرمجتها مستقبال 

و غياب إستراتيجية فمثلما رأينا فان المشكل األساسي لهذا القطاع في الجزائر، ه. لعناصر القطاع
وطنية متكاملة واضحة، تعكس النظرة الشمولية لمختلف عناصر القطاع، وتؤكد ضرورة الترابط 
بين مكوناته األساسية، فالمخططات الخماسية التي اعتمدتها الوزارتين المعنيتين بتسيير القطاع، كان 

ات البشرية إلدارة تلك المرافق هدفها األساسي تطوير البنى التحتية للقطاع، ومن ثم تنمية اإلطار
فكان التركيز في هذه المخططات على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، . وتشغيلها وصيانتها

وأهملت الجانب البيئي، والذي يمثل الركيزة األساسية لخلق نشاط مستدام، يلبي الحاجيات الحالية 
  .التنمية المستدامةوالمستقبلية، ويحافظ على البيئة من اجل السير في طريق 

فلكي نحذو حذو الدول ذات التجارب الناجحة في مجال النقل المستدام مثل كندا، والتي 
تعتبر رائدة فيه، البد من اعتماد إستراتيجية وطنية متكاملة للنقل المستدام، طويلة المدى لهذا القطاع 

ة بهذا القطاع، والسياسات بمختلف عناصره، تركز على التنسيق والتكامل بين السياسات المتعلق
  .األخرى لمختلف القطاعات

سيتم فيما يلي تقديم منهجية إستراتيجية طويلة المدى لقطاع النقل، يتم من خاللها السير و
قدما لتحقيق استدامة القطاع، إذا ماتم تطبيقها بصرامة و تعاون وتكاتف الهيئات والمؤسسات 

 
 29الثالثاء  .6041العدد .جريد الخبر. ع السيارة التي تسير بالغاز الطبيعي جاهز وينتظر التعميم في الجزائرمشرو. رمضان بالعمري -1

 .2ص . 2010جوان 
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 السياسات والبرامج التي يجب أن تتضمنها هذه تطرق لبعضنوسوف . المختلفة المعنية بذلك
  . وهي تمثل حلوال لبعض مشاكل النقل في بلدنا،اإلستراتيجية

  : منهجية اإلستراتيجية المقترحة-1الفرع 
العملية التي يمكن ه  يمكن القول بأن،لتخطيط االستراتيجيل كثيرة الفيرامن خالل التع

 والسياسات ط المستقبلي، ومن ثم تحديد الخط توجهلر لبواسطتها ألعضاء اإلدارة العليا وضع تصو
  . وأساليب العمل لتحقيق التصور ووضعه موضع التنفيذ،واإلجراءات

فهو يتميز باستخدامه لوسائل وتقنيات جمع وتحليل المعلومات، وتحديد األهداف والغايات، 
ل، والتنفيذ الناجح للنتائج والمشاركة الفعالة لمختلف القطاعات المؤثرة واقتراح الحلول والبدائ

والتوصيات، فهو يركز على القضايا الهامة للنظام ووضع إطار مرن، وفعال لصناع القرار 
ولكي يستفيد . يتجاوب مع المتغيرات الحالية والمستقبلية، وتحديد أولويات توزيع األفعال والموارد

الستفادة من الخطط اإلستراتيجية في القطاع من االستثمارات والمشاريع استفادة كبيرة، فانه يجب ا
وذلك على مستويات . ، وتحسين مستوى خدماته، والسير به نحو االستدامةعهيكلة عناصر القطا

المدى القصير بمعالجة مشاكل القطاع، المدى المتوسط بمحاولة مسايرة عناصر : مختلفة تتضمن
مكتسبات القطاع وتطويرها، وخلق، القطاع للمستجدات والتطورات، المدى البعيد بالمحافظة على 

  .وتنمية مكتسبات جديدة، للسير نحو األهداف والغايات
  يجب االعتماد على ثالثة محاور رئيسية،ومن اجل وضع إستراتيجية لقطاع النقل المستدام

  : 1 هي
تحديد األولويات من اجل تطوير خدمات القطاع، من حيث اإلنشاء الصيانة، التطوير، على  -

  البعيد والقريب؛المديين
 تنظيم وهيكلة مدى مساهمة الجهات المعنية خاصة وعامة؛ -
 الحديثة، لتطوير ارفع مستوى وتحقيق التكامل بين عناصر القطاع، واستخدام التكنولوجي -

 .وسائل ومرافق نقل مستدامة أو أكثر استدامة
رئيسية يمكن هنا نجد أن اقتراح اإلستراتيجية الوطنية للنقل المستدام تتضمن خطوات 

 التكامل مع – دور الجهات في التنفيذ –عملية التخطيط االستراتيجي :  إلى ثالثة أقسام اتقسيمه
  .المستويات والعناصر األخرى خاصة العمرانية

  :  يشمل: التخطيط االستراتيجي–أوال 
سس التي تحديد المشاكل والقضايا الحرجة التي يعاني منها قطاع النقل، وذلك من اجل تحديد األ -1

ينبغي التعامل بها مع تلك المشاكل، سواء على المدى البعيد أو القريب، كما يتم خالل هذه الخطوة 
محاولة التنبؤ بالمشاكل التي قد تنشا مستقبال، من خالل تحديد حجم وطبيعة الطلب المستقبلي على 

 ؛خدمات النقل
مشاكل إلى مستويات مختلفة، من تصنيف المشاكل وتحديد أسس التعامل معها، وذلك بتصنيف ال -2

اجل تحديد أولوية التعامل معها، سواء من حيث الفترة الزمنية، والجهات المسؤولة وتكلفة الحل، أو 
من حيث مستوى الخطورة وسهولة التعامل، وإمكانية التنفيذ، كما يجب تصنيف طرق التعامل مع 

شاء مرافق وخدمات جديدة، وأخرى تحل تلك المشاكل حسب الوسائل المختلفة، فمنها ما يتطلب إن
 ؛بتحسين مستوى الصيانة مثال

 تحديد األهداف اإلستراتيجية لتطوير قطاع النقل الوطني، حيث يتم تطوير أهداف مستقبلية من اجل  -3
 التعامل مع المشاكل الحالية :استدامة القطاع، حيث تحقق هذه األهداف توجهين رئيسيين هما

دة من الفرص الحالية والمتوقعة لعناصر وخدمات القطاع، من اجل االرتقاء والمستقبلية، واالستفا
 ؛بخدمات النقل ليكون قطاعا مستداما

 
1 ‐ www.dorah.org.sa/bohos/Data/14/13‐1.htm.  Date de 29‐06‐2010  .                  
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 تطوير الحلول المقترحة، حيث تركز هذه الخطوة على االستفادة من القضايا التي تم تحديدها سلفا،  -4
حادية، وتحويلها إلى وينبغي أن تركز هذه الحلول على محاولة تفادي القرارات الضخمة واأل

 للمحافظة على التماسك الهيكلي للخدمات الحالية، وتحسين ،مجموعة من الحلول التجديدية المبسطة
ويجب إجراء دراسات دقيقة، واإلجابة على . أدائها المستقبلي باالنتقال المنظم إلى التطبيقات

ف المرجوة من اإلستراتيجية تساؤالت  مختلفة، لتحديد مدى نجاح تلك الحلول، في تحقيق األهدا
 :  ومن بين األسئلة التي يجب اإلجابة عنها. الوطنية للنقل المستدام

 هل يحقق الحل مستوى عالي من السالمة واألمن ؟؛ -
 وكذا السياسية؟؛  من الناحية االقتصادية، االجتماعية، والبيئية،هل هذا الحل مقبوال -
 هل هناك إمكانيات للتنفيذ ؟؛ -
 .حلول مع الحلول األخرى المتعلقة بالمستوى الوطني اإلقليمي والمحلي؟ هل تتجانس ال -

  :وتشمل:   دور الجهات في التنفيذ–ثانيا 
تنظيم دور مساهمة الجهات المختلفة في المشاركة، حيث يجب تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ  -1

وذلك . لجهات عامة أو خاصةالحلول والمقترحات، المتعلقة بقطاع النقل المستدام، سواء كانت هذه ا
بناءا على التجارب السابقة للبلد أو تجارب الدول األخرى المشابهة، حيث يمكن أن تتلقى بعض 

 ؛الحلول معارضة من بعض الجهات في المشاركة، مما يسبب إعاقة في التنفيذ
ين رفع مستوى المشاركة والتنسيق بين الجهات، وذلك من خالل رفع كفاءة العاملين، وتحس -2

وتحسين مستوى التكامل بين إدارات الجهة لتحقيق الفعالية المرجوة، سواء  إجراءات المتابعة،
 ؛تكامال أفقيا أو راسيا

 داخل كل عنصر من عناصر القطاعات ،رفع مستوى التكامل بين خدمات النقل الحالية والمقترحة -3
سائل والخدمات الحالية،  فمثال حيث اقتراح وسائل وخدمات جديدة سيؤثر بالتأكيد على الو األخرى،

عند استخدام الميترو أو الترامواي، يجب تنسيق ذلك مع وسائل النقل العام الحالية كالحافالت 
 . بطريقة تضمن التكامل بينها،وسيارات األجرة

  : التكامل مع المستويات والعناصر العمرانية األخرى–ثالثا 
وخاصة فيما  مع استراتيجيات التنمية العمرانية الوطنية،تكامل إستراتيجية النقل المستدام الوطنية  -1

  ؛وتوزيع األنشطة داخل المدن والمرافق والخدمات يتعلق باستخدام األراضي،
الربط والتكامل بين إستراتيجية النقل المحلي واإلستراتيجية الوطنية، حيث أن المستوى المحلي يمثل  -2

 عملية االرتباط والتكامل بين المستويين المحصلة  وتمثل،منبعا لألنشطة الوطنية أو نهاية لها
 ؛النهائية الستراتيجيات تطوير القطاع

خطوات التطوير االستراتيجي لقطاع النقل المستدام تعتمد على بعضها، فالبد من إعادة         و
ذا يؤدي وهكذا حتى نهاية الخطوات، وه تقويم نتائج تلك الخطوة بعد االنتهاء من الخطوة التي تليها،

 لمواكبة ومواجهة الظروف الطارئة ،بالضرورة إلى إعادة النظر في بعض الحلول والمقترحات
  .أثناء الدراسة  والتطوير، أو خالل مراحل تنفيذ اإلستراتيجية

  : العناصر المكونة لإلستراتيجية-2الفرع 
 إيجازها في الوطنية للنقل المستدام المقترحة يجب أن تتضمن عناصر يمكن اإلستراتيجية

  : وهذا تماشيا مع بعض استراتيجيات الدول الناجحة في الميدان،اآلتي
  : نظرة عامة على القضايا-أوال

وسائل النقل المستدامة هي هدف طويل األمد ستحققها وزارة النقل، من خالل اتخاذ 
  :إجراءات فورية تتمثل في

  ؛سياسة ومبادئ اإلدارة البيئية -
  ؛لنقل المستداماألهداف اإلستراتيجية ل -
  ؛محاولة تحديد ومواجهة التحديات الرئيسية التي تؤدي للنقل المستدام -
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  :كما أن اإلستراتيجية تهدف إلى تحقيق -
تلبية احتياجات جميع المواطنين الجزائريين من اجل تنقل امن، وخدمات نقل فعالة      * 

  ؛بأسعار معقولة
وتحسين  حسين المستمر في استخدام الموارد،زيادة كفاءة وسائل النقل، من خالل الت     * 

  ؛اإلدارة البيئية، وادارة النفايات
  ؛احترام والحفاظ على النظام االيكولوجي     * 
  . داخل وخارج البالد،تعزيز التنمية المستدامة لقطاع النقل     * 

  :المشاورات مع األطراف ذات المصالح-   ثانيا
 وزارات معنية مثل وزارة النقل، وزارة األشغال   وذلك بإقامة شراكات واتفاقات بين

العمومية، وزارة البيئة، وزارة التهيئة العمرانية، وزارة الطاقة، وزارة المالية، وكذلك مع اإلدارات 
 تعمل  ومراكزوإنشاء لجان وهيئات. والمؤسسات ذات الصلة سواء من القطاع العام أو الخاص

يق النقل المستدام، وقياس التقدم المحرز في اإلستراتيجية اثر على تنفيذ هذه اإلستراتيجية وتحق
 من ،وذلك من خالل تطوير مؤشرات للنقل المستدام، واالهم من ذلك نشر الوعي عملية التنفيذ،

  .خالل العمل والتعاون مع منظمات وهيئات حكومية وخاصة، داخلية وخارجية
  :التحديات البيئية -ثالثا

لمحددة للتحديات البيئية اإلستراتيجية، التي بإمكانها أن تساهم في حيث يتم وضع الشروط ا
  :تحقيق النقل المستدام في الجزائر، ومن بين التحديات هذه نذكر

  ؛محاولة التقليل من المخاطر واألضرار الناتجة عن وسائل النقل -
  ؛تخفيض االنبعاثات الناتجة عن وسائط النقل -
  ؛ل النقل المستدام، خاصة المتعلقة بالنقل العامنشر التعليم والتوعية بوسائ -
  ؛تقدير وتحليل التكاليف البيئية الخاصة بقطاع النقل -
  ؛تحديد مؤشرات أداء للنقل المستدام، يتم على أساسها قياس التقدم المحرز فيه -
  .، وتشجيع البحث والتطوير في الميدانتعزيز تطبيق نظم وتكنولوجيات أنظف لقطاع النقل -
  :  اعتماد اإلدارة البيئية لنظم النقل في الجزائر-ابعار

تقوم  من اجل تنفيذ التزام الدولة بالتنمية المستدامة على مستوى االقتصاد الوطني،
ووزارة  والوزارة المعنية بالبيئة، ووزارة األشغال العمومية، الوزارات المعنية مثل وزارة النقل،
والقرارات  لحماية الطبيعة، والعمل على ترسيخ السياسات،المالية بوضع نظم اإلدارة البيئية 

كاستخدام المعايير البيئية مثل  كتلك التي يتم من خاللها الترويج للمعايير البيئية، المتعلقة بالبيئة،
كما يجب العمل على تحقيق التوافق بين إدارات النقل، وكل  ،14001وايزو  ،14000ايزو 

 بتقييم التشريعات البيئية ذات الصلة، والقوانين والنصوص والمبادئ ،بهاالتشريعات البيئية المعمول 
  .التوجيهية التي تتعلق بالقطاع

  :  قياس األداء في فترات محددة-خامسا
وذلـك بتـوفير لجـان       حيث يتم رصد األداء الفعال إلستراتيجية النقل المستدام وأهدافها،        

مرجعية، تتمثل في مؤشرات النقل المستدام، والتـي    وبتوفير بيانات أساسية     ،وإدارات مختصة بذلك  
يجب أن تشمل كل أنواع المؤشرات االقتصادية، االجتماعية، والبيئية، من اجل قياس التقدم المحرز              

  . نحو األهداف والغايات
  : السياسات والبرامج التي تتضمنها اإلستراتيجية المقترحة-3الفرع 

وبالمقارنة   والتي تطرقنا إليها في تقييم القطاع،،رمن خالل مشاكل قطاع النقل في الجزائ
بسياسات واستراتيجيات وأدوات النقل المستدام، يمكننا أن نحدد بعض الحلول التي قد تقود القطاع 

  والتي يجب ان تتضمنها استراتيجية النقل المستدام المقترحة،ير به إلى االستدامة، وتس،إلى التطور
  :قترحومن بينها ن
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رة الطلب على النقل بالنسبة لكل المجاالت البرية، البحرية، والجوية، وذلك باستخدام  إدا-1
 والذي ،دراسات دقيقة للتنبؤ بحجم الطلب على مختلف الوسائل، وكذا تنظيم النقل البري خاصة

يعاني من الفوضى كما رأينا سابقا، واستخدام العدالة في التوزيع والتي تمثل مبدءا أساسيا من 
  ؛ةمدئ االستدامبا
 القائمة  العمل على الوصول إلى المقاييس العالمية بالنسبة لكل مجاالت النقل المختلفة-2

  ؛صيانة الطرق البرية، تنمية المطارات وحركة النقل بها ، كترميم الموانئ وتطويرها،والمستقبلية
رات، وتوفير  توفير األمن من خالل نشر فرق الشرطة واألمن المختصة بالطرقات والمسا-3

اإلنارة الكافية بالطرق وتشديد الرقابة، والتقليل من أماكن االختباء، كالتقليل من المنعرجات، وتعميم 
وهذا ما . زرع الكاميرات في الشوارع والطرقات، واختيار أماكن الوقوف بحيث تكون مكشوفة

  ؛ استدامة والتي تعتبر الوسيلة األكثر،يشجع على استخدام المشي وركوب الدراجات
محاولة االتفاق مع الوزارات والهيئات المختصة بالتشغيل والتعليم، والعمل على استخدام جداول -4

  ؛زمنية مرنة للعمل والدراسة، وممارسة مختلف النشاطات واألعمال
 تخصص لسير هذا ،استخدام حافالت النقل السريع، باستخدام صفوف خاصة على يمين الطريق-5

ت ذات أولوية العبور، والتي تؤدي للتقليل من مواقيت االنتظار، ويكون الدفع فيها النوع من الحافال
مسبقا لتفادي التأخير أثناء الصعود، باستخدام أكشاك مختصة بذلك، وتكون هذه الحافالت سهلة 

  ؛القيادة، نظيفة، هادئة ومريحة
ص مسارات خاصة لها،  توفير الدراجات الهوائية ذات العجلتين وذات ثالث عجالت، وتخصي-6

  ؛ومحاولة نشر الوعي بأهمية هذه الوسيلة
توفير وسائل نقل بتصاميم خاصة، تسمح بحمل الدراجات، من اجل تحقيق تكامل -7

  ؛عبور، كالحافالت والسيارات ذات الطوابق وذات المخازن الكبيرة/الدراجات
 وتبسيط ،ل التسهيالت اإلدارية نشر الشركات التي تقوم بتقديم خدمات تأجير السيارات، من خال-8

  ؛ والتقليل من التعقيدات اإلدارية،شروط إنشائها
 تنظيم عمل وتوزيع السيارات المشتركة كسيارات األجرة، ومحاولة خلق التوازن بين المناطق -9

  ؛المختلفة
 ،ئراعتماد القطارات الخفيفة داخل المدن كالترامواي والميترو، التي ستنطلق فعال في الجزا-10

  ؛وتوسيع خدماتها في كل المدن، بدل حصرها في المدن الكبرى
 ومرافق خاصة للمشي وركوب ،توفير مسارات االهتمام بتخطيط النقل اآللي من خالل،-11

 أو العربات ذات العجالت، وتوفير خدمات اإلدارة والصيانة على هذه المسارات ،الدراجات الهوائية
  ؛لهذا النوع من النقل

فكرة العمل عن بعد مثل الخدمات المصرفية، والتسويق، وعدم حصرها فقط في بعض  نشر -12
  ؛المؤسسات التعليمية

بحيث تتضمن خدمات لذوي   االهتمام بالتصميم العالمي للطرق والمسارات والمواقف،-13
االحتياجات الخاصة مثل المعوقين، وكذا احترام القيمة الجمالية للطبيعة أثناء شق الطرقات 

 كذلك احترام المقاييس الدولية أثناء بناء ،وحسن استخدام األراضي أثناء التصاميم المسارات،و
  ؛ لكل مجاالت النقل البرية البحرية والجوية،وترميم وصيانة البنيات التحتية

 وأحادي أكسيد ، التي ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون، فرض ضرائب ورسوم على المركبات-14
  ؛بصورة تصاعدية حسب انبعاثات هذه الغازات السامةالكربون، وتكون 

  ؛ اعتماد سياسة تسعير الطرق، خاصة للمسارات والطرق السيارة المزدحمة-15
  ؛ فرض ضرائب ورسوم على الوقود، تزيد نسبها على الوقود األكثر تلويثا-16
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النقـل      تصميم مسارات خاصة لبعض المركبات ذات األولوية في المـرور، مثـل حـافالت                -17
 وحسن إدارة هذا النوع من      ،المدرسي، ونقل طالب الجامعة، وبعض وسائل نقل العمال والموظفين        

  ؛النقل
  ؛على أساس حجم المركبة، ومدة توقفها تنظيم تسعير المواقف باعتماد أسعار مختلفة، -18
  ؛فرض أقساط تامين للمركبات تزيد بزيادة المسافات المقطوعة -19
ائل للتخفيض من السرعات، كالمنبهات المثبتة على المركبات، والرادارات استخدام وس -20

الخاصة بذلك، واعتماد الدراسات الهندسية الدقيقة عند تصميم الجسور ودوائر مفترقات الطرق، 
واستعمال كاميرات خاصة على الطرق، وأجهزة متطورة كأجهزة الليزر التي تكشف السرعات، 

  ؛سرعات على المركباتوفرض أجهزة التحكم في ال
تطوير إدارة المرور بنشر إشارات المرور واللوحات على الطرق، والترويج لقانون المرور -21

ونشر الوعي والتكثيف من  الجديد، كذلك توسيع استخدام شرطة المرور لمراقبة الحركة والسرعة،
   ؛وذلك من اجل تخفيض عدد الحوادث المسجلة في الجزائر حمالت التوعية،

كاستخدام الطرق الذكية، واعتماد أجهزة ذكية في المركبات التي  اعتماد سياسة النقل الذكي،-22
واستخدام األجهزة االلكترونية في الرقابة على الطرق وتعميمها  تتحكم في مساراتها وسرعاتها،

  وقياس المنحدرات لتحسين،،استعمال عالمات تغير المعلومات على الطرق السريعة والمواقف
حركة المرور، نشر تقارير حركة المرور على االنترنت، استخدام المركبات خاصة السيارات ذات 

  ؛ والتي بدأت فعال الوزارة في استخدامها، وتعميم القطارات من هذا النوع،الدفع الذاتي
  ؛واخضاعها لمبدا العدالة واالنصاف ،عقلنة سياسة تسعير خدمات النقل-23
م، من خالل زيادة الخدمة، المزيد من الطرق، ساعات عمل أطول  تحسين العبور العا-24

 وتحسين محطات ،والتنسيق بين الوسائط واستخدام أولوية العبور، بتخصيص حارات للحافالت
تطوير أساليب الدفع كالبطاقات الذكية، تحسين المشي وركوب الدراجات، التصميم العالمي  التوقف،

  ؛جات الخاصة، إعداد أدلة ومنشورات للنقل متعدد الوسائطللمركبات الستيعاب ذوي االحتيا
 من ، كذلك يجب فرض عقوبات ردعية على عدم تطبيق شروط منح خطوط النقل للمتعاملين-25

اجل تنظيم هذه المهنة، وتخفيف األعباء والضرائب المفروضة على وسائل النقل العام كالحافالت، 
اغلب المتعاملين عليهم قروض بنكية عجزوا عن تسديدها والتي منعت أصحابها من تجديدها، كذلك 

و يجب نشر الوعي لدى سائقي مثل هذه الوسائل، كسائق الحافلة الذي قد . بسبب المصاريف الكثيرة
فرفع سن منح رخصة سياقة وسائل النقل الجماعي ليس حال مثلما قال . يتسبب في مجازر بشرية

ذاعة، بل يجب أال تمنح هذه الرخصة إال للسائقين ذوي محمد العزوني أو الشرطي المخفي في اإل
كبير، كما يجب أن يخضعوا لفحص بسيكولوجي وتقني قبل أن العلمي، واالهم الوعي الالمستوى 

  ؛يتحملوا مسؤولية نقل البشر
 الذي يخول للدرك والشرطة إحالة السائق على لجنة االنضباط إذا ، يجب تجسيد تطبيق القانون-26

الفة، حيث يحرر محضر للناقل، وإرجاع الوثائق له مع إحالته على العدالة، أو لجنة قام بمخ
فحاليا يقومون بسحب الوثائق من السائق ويتركونه عالقا، وهذا يطرح إشكاال ألصحاب . الضبط

  ؛ والذين تسحب منهم الوثائق في واليات أخرى،الحافالت خاصة بين الواليات
ث أصبح الوضع خطيرا بسبب تزايد عدد السيارات بصورة كبيرة،  تخفيف عدد المركبات، حي-27

 ألف 800مما أصبح يعيق حركة سكان المدن للعمل، حيث تقدر حركة المرور بالطرق بحوالي 
 118وقد أكدت مصادر في وزارة النقل مثال انه يوميا .  ألف سيارة نقل السلع الثقيلة25سيارة منها 

 20ضاء والشراقة، في حين الطاقة االستيعابية الحقيقية ال تزيد عن ألف سيارة تمر بين الدار البي
  ؛ألف سيارة يوميا
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 االعتماد على الطاقة البديلة والوقود البديل األقل تلويثا للبيئة، وذلك بالتعاون مع وزارة -28
سية، الطاقة، والتي سطرت برامج لمثل هذه الطاقات، الستخدامها في وسائل النقل، مثل الطاقة الشم

  ، وقود الديزل والغاز المضغوط؛الطاقة النووية، واستخدام الوقود البحري الرياح والمياه،
 وتعميمها في كل المجاالت البرية، البحرية، والجوية، ، محاولة استخدام المركبات الكهربائية-29

سريع في استخدام استخدام القطارات الكهربائية، والتتعميم  و،وعدم االكتفاء بكهربة السكك الحديدية
  ؛الحافالت والسيارات الكهربائية

 محاولة إنتاج المركبات الهيدروجينية محليا لتخفيض تكاليفها، والمركبات الهجينة التي تعتمد -30
على محركات مختلفة الوقود، كتوسيع مشروع السيارة التي تسير بالغاز الطبيعي، وبناء مصانع 

  ؛ ولما ال في المركبات األخرى،ائر في السياراتخاصة بها، من اجل استغالل غاز الجز
 تشجيع وتمويل مشاريع البحث التي تتعلق بالقطاع، كاختراع المركبات النظيفة، وأنواع الوقود -31

 والتي تتميز بالجودة ،المتجددة وغير الملوثة، والمواد المستخدمة في شق الطرق والمسارات
  ؛والصالبة من طرف وزارة النقل

ع تصاميم الطرق والمسارات داخل وخارج المدن من طرف المهندسين وطلبة الجامعات  تشجي-32
المتخصصين، والتي ترتكز على مقاييس عالمية، وحسن استخدام واستغالل األراضي، والحفاظ 

  ؛ ويكون هذا من طرف وزارة األشغال العمومية خاصة،على الطبيعة بمناظرها ومواردها
 المشاريع خاصة تلك المتعلقة بالطرق والمسارات، والسكك الحديدية، القضاء على ظاهرة تأخر-33

وذلك بالتحكم أكثر في الدراسات األولية للمشاريع ودراسات الجدوى الفنية . والبنى التحتية الهامة
 والقضاء ،خاصة، ومتابعة الدراسات أثناء االنجاز من اجل التنبؤ بالمشاكل ومعالجتها قبل استفحالها

روقراطية في التسيير مثل تسيير ملفات التعويضات الخاصة بمشاريع الطرق، وتكملة على البي
  ؛المشاريع الجارية كالميترو والترامواي

 العمل على تقليل التكاليف المرتفعة لتنفيذ المشاريع، باستعمال الميزانيات التقديرية، والتحاليل -34
 وحسن اختيار الجهات المنفذة للمشاريع بطرح اإلحصائية الدقيقة، والقضاء على العمالة الزائدة،

 واختيار أحسن العروض، وفرض الرقابة على تنفيذ ميزانيات مشاريع السلطات ،المناقصات
  ؛المحلية

إنشاء لجان لمراقبة نشاطات الشركات المسيرة لمختلف مجاالت القطاع، خاصة المتعلقة بالنقل -35
  ؛اء على الممارسات غير القانونية والقض،البري عموما، والنقل الحضري خاصة

 فتح المنافسة أمام الشركات الخاصة، لتسيير النقل البحري، البري، والجوي، ومحاربة -36
االحتكار من طرف المؤسسة الواحدة، من اجل زيادة المنافسة والذي ينتج عنها جودة الخدمة وتقليل 

  ؛التكاليف
فافية، اإلفصاح، والمساءلة والتي تقل إن لم نقل تنعدم  اعتماد مبادئ االستدامة المتمثلة في الش-37

  ؛في اإلدارة الجزائرية، باإلضافة إلى اعتماد الالمركزية في اتخاذ القرارات
 الحوكمة الجيدة للقطاع، والتي أصبحت ضرورة ملحة للتسيير من خالل سياسة رشيدة، تمثل -38

صل إليه الوزراء األفارقة في الملتقى نظرة مشتركة لحوكمة هذا القطاع الحساس، وهذا ما تو
، هذه السياسة 2008 افريل 25 إلى 21، للفترة من ة النقل األفارقة بالجزائر العاصمءاإلفريقي لوزرا

 وحماية البيئة في السنوات ، وسالمة، لحل المشاكل المتعلقة بأمن،الرشيدة بهدف التكافل المشترك
ى أحسن توظيف لمختلف طرق النقل، باستخدام مقاييس وأكدوا على أولويات الحصول عل. القادمة

اقتصادي  فالبد من تسيير القطاع بتنظيم جيد تقني، اجتماعي،. التسهيل والمنافسة وسالمة العبور
وبيئي على ضوء خبراء باقي العالم، وتوصلوا إلى حلول بغرض تصحيح االختالالت الحالية 



  
 

                                                           

شغال هذه الدورة لتسريع أنظمة النقل وجعلها في خدمة ألنظمة تسيير القطاع، وإعطاء إستراتيجية أل
  .1االقتصاد

  
  :خالصة الفصل

  
 بالرغم مما تحقق من تقدم في قطاع النقل بالجزائر، إال انه ال يزال يخضع لضغوط شديدة        

مما أدى إلى ارتفاع وزيادة الطلب على خدمات قطاع  كالنمو السكاني المتزايد، ونمو االقتصاد،
ومهما زادت الموارد المالية المخصصة . ، واتساع وحدة المشاكل التي يعاني منهاقل ومرافقهالن

لتمويل مشاريعه فلن تغطي هذه الطلبات المتزايدة، كما أن حماية البيئة وتحسين نوعية الحياة 
قيق والسير بها نحو االستدامة، كلها محددات ال يمكن تجاهلها عند إعداد المخططات، وال يمكن تح

بحيث ال يمكن تجاهل الطلب على وسائل النقل، الن هذا . بعضها على حساب البعض األخر
  .سيصبح عامال مثبطا للتنمية والنمو االقتصادي

            كما ال يمكن االعتماد على موارد الميزانية فقط لما يتولد عنها من ضغوط شديدة على 
ية البيئة من خالل البرامج والخطط الطويلة والقصيرة، الطاقة االستيعابية للنقل، ولو أغفلنا حما

ألهملنا الجانب الرئيسي لالستدامة، إذا نحن أمام معادلة صعبة، نحلها من خالل التفكير الجيد 
بإشراك كل الجهات، واألطراف المعنية، من اجل تحقيق التنفيذ بدقة بدون أخطاء وال نقائص، 

 أو الصديقة للبيئة، واهم من ذلك اعتماد إستراتيجية فعالة وبإدخال المركبات والوسائل الخضراء
  .وسياسات رشيدة لتسيير القطاع وتطويره
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1‐ Yanis Ait Moussa. la bonne Gouvernance des Transports. le magazine du ministère des transports.op. cit . 
P02 .   

الخاتمة
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  ةــامتـــاخل
           إن موضوع نشاط النقل بأنواعه البرية، البحرية، والجوية هو في غاية األهمية، إذ يعتبر 

 ول العالم، خاصة النامية منها، فبالرغم من انه يمثل نشاطامن بين المشاكل المعاصرة التي تواجه د
، وقلبا نابضا لمختلف النشاطات األخرى، المحلية، اإلقليمية، والدولية، إال انه يخلف مشاكل هاما

خطيرة، من حيث تدهور البيئة، وضياع الموارد الطبيعية، بسبب التلوث، حوادث المرور و 
ائر اقتصادية اجتماعية وبيئية، الضوضاء وما تسببه من تأثيرات االزدحام، وما ينتج عنها من خس

هذه المشاكل التي حركت الدول . نفسية على السكان خاصة في المناطق الحضرية، أين تكثر حدتها
والحكومات، وحتى المنظمات الخاصة، من اجل البحث عن الحلول الناجعة، وذلك من خالل اتخاذ 
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، تمثلت في بعض االستراتيجيات والسياسات، عملت على تطوير جملة من اإلجراءات والتدابير
  . قطاع النقل، والسير به قدما لالستدامة

  : لبعض النتائج أهمهانا من خالل بحثنا هذا          وقد خلص

قدمت للنقل المستدام تعاريف كثيرة، من طرف منظمات مختلفة في المكـان والزمـان، إال                -

و نشاط يحقق تكامل األهـداف االقتـصادية، االجتماعيـة،          أنها تخلص إلى معنى واحد، ه     

يعتمد علـى قـضايا   مع تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات األجيال المتعاقبة، فهو والبيئية،  

  االستدامة؛

مفهوم النقل المستدام قديما، قدم ظهور الطريقة األكثر استدامة للنقل، وهي المشي، وظهور              -

 ب الدراجات الهوائية، وليس حديثا حداثة المصطلح؛السكك الحديدية قديما، وركو

يقوم النقل المستدام على مبادئ أساسية، كالمبدأ التحوطي، والحذر، التصميم مع الثقافة  -

والطبيعة، واحترام الهرم التسلسلي في اتخاذ القرارات والتجديد، اعتماد المنهج األخالقي 

راف البيئي، المسؤولية الشخصية، والتعاوني، الحفاظ على الصحة والسالمة، واإلش

 اإلنصاف والعدالة بين األجيال، التخطيط المتكامل، محاسبة التكاليف؛

تتمثل أدوات النقل المستدام أساسا في إدارة النقل، الوقود النظيف والمركبة الخضراء، البنية  -

ر التحتية المستدامة أو الخضراء، القيود المفروضة على الحركة والوصول، التسعي

 المتكامل، التدابير المرنة؛ 

يمكن تصنيف مؤشرات النقل المستدام، التي يعتمد عليها في معرفة مدى تطبيق أدواته،  -

 وتقييم استراتيجياته وسياساته، إلى تقليدية، اقتصادية، اجتماعية، بيئية، ومحاسبية؛

 حوافز للحد من تتعلق أهم استراتيجيات وسياسات النقل المستدام، بخيارات النقل، استخدام -

والمنظمات وجماعات أصحاب قيادة المركبات، وقوف المركبات وإدارة استخدام األراضي، 

 ؛المصالح

تعتمد الدول المتقدمة والناجحة في تطوير قطاع النقل، على استخدام جل االستراتيجيات  -

وهي تعمل والسياسات المحددة من طرف معهد سياسة النقل المستدام بكندا، إن لم نقل كلها، 

 باستمرار على تطويرها وتجديدها؛

نجحت بعض الدول النامية بالرغم من الصعوبات التي تعانيها، في تطبيق بعض  -

 استراتيجيات وسياسات النقل المستدام؛

تعاني الجزائر كغيرها من الدول النامية من مشاكل حادة، ونقائص، ونقاط ضعف في قطاع  -

ويفتقر إلى مبادئ االستدامة، وذلك لفقدانه إستراتيجية النقل، جعلته يبتعد عن المقاييس، 

  .  واضحة للنقل المستدام، يستطيع بواسطتها معالجة المشاكل ونقاط الضعف
  :    إثبات الفرضيات 

  :بالنسبة للفرضيات الفرعية فهي كالتالي   
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م ، فلم تنجح فقط بعض الدول المتقدمة في استخداجزئياتم إثباتها  االولىالفرضية  -
استراتجيات وسياسات لتطوير قطاع النقل المستدام، بل استطاعت كذلك دوال نامية أن 
تحقق نجاحات، في تطبيقها لبعض االستراتيجيات والسياسات، وقضت على جزء من 
المشاكل التي تعتري القطاع، ولكن هذا ال يعني أنها طورت القطاع بالكامل، بل مازال 

لمزيد من التخطيط والعمل، وهذا ما رأيناه في الفصل الثالث المشوار أمامها طويال يحتاج ل
 من البحث؛

 الخاصة بمنظومة النقل في الجزائر، فأثبتت، واتضحت نقائص، الثانيةوبخصوص الفرضية  -
ونقاط ضعف أكثر، بينت أن هذا القطاع في الجزائر بعيدا كل البعد عن التطوير 

 لقليلة؛واالستدامة، بالرغم من وجود بعض البوادر ا

 تم تأكيدها من خالل تقييم القطاع، ونشاط الهيئات المسيرة له، بالرغم من االخيرةالفرضية  -
اعتمادها على برامج ومخططات للتطوير، إال أن مصطلح النقل المستدام ال يذكر في 

 وسياساته، فالقطاع في الجزائر مثل ه وال باستراتيجيات، وال بأدواته،محتوياتها ال بمفهومه
 قي الدول النامية يحتاج إلى إستراتيجية واضحة للنقل المستدام، بهيئاتها، ومؤسساتها،با

 وتسييرها، ونشاطاتها، كي تستطيع النهوض بنشاط النقل، وبباقي النشاطات وادواتها،
 . األخرى، المحلية، اإلقليمية، والدولية

 نا من خالل دراستناا، ففعال وجد             أما فيما يخص الفرضية الرئيسية، تم إثباتها جزئي
 وسياسات لتطوير قطاع النقل المستدام، حققت تأن بعض الدول استطاعت استخدام استراتيجيا

لها النجاح، لكن ليس حكرا على الدول المتطورة، بل هناك دوال نامية استطاعت استخدام بعض 
أما الجزائر فتفتقر . قلاالستراتيجيات والسياسات، كانت ناجحة في معالجة بعض مشاكل الن
  .فعال لمثل هذه االستراتيجيات والسياسات، وتعاني من حدة مشاكل القطاع

  :مقترحات الدراسة
ها في الجزء األخير من الفصل نا         وفيما يتعلق بالتوصيات والمقترحات، فقد تناول

لمشاكل قطاع التطبيقي، في شكل مشروع إستراتيجية للنقل المستدام، تتضمن بعض الحلول 
ها من االستراتيجيات والسياسات السابقة، وهي صالحة ناالنقل ومعالجة نقاط ضعفه، استقي

للتطبيق في كل الدول التي تعاني من تخلف القطاع، وتريد العمل على السير قدما نحو 
  :ذكرن ومن أهمها ،تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 روف وإمكانيات القطاع لكل دولة؛إدارة الطلب على النقل، من خالل تحليل ظ -

 إنشاء مراكز وهيئات متخصصة في هذا المجال، واالستعانة بالمنظمات والمعاهد العالمية؛ -

 تعزيز امن وسالمة النشاط؛ -

 استخدام جداول العمل المرنة والبديلة؛ -

ة، إدارة النقل العام واستخدام وسائله المتطورة، كحافالت النقل السريع، والقاطرات الخفيف -
  وكذا نقل العمال؛، النقل الجامعي،وخاصة فيما يتعلق بالنقل المدرسي

 استخدام الدراجات الهوائية، وإنشاء مسارات خاصة بها، ونشر الوعي بذلك؛ -

 إنشاء مسارات للمشاة، تخلو من المركبات؛ -

 إنشاء مؤسسات عامة وخاصة لتأجير السيارات، واعتماد السيارات المشتركة؛ -

 يجية العمل عن بعد؛اعتماد إسترات -
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  الحديثة إلدارة المرور، والقضاء على مشاكله كاالزدحام؛تاستخدام التكنولوجيا -

اعتماد المقاييس العالمية في تصميم وإنشاء الطرق، والسكك، وإعداد البنية التحتية بأساليب  -
 متطورة وفقا للمقاييس؛

 تج لالنبعاثات الغازية؛استخدام الضرائب والرسوم المتعلقة بالكربون، والوقود المن -

 تسعير الطرق والمواقف، حسب االستخدام والمسافات والوقت؛ -

 العمل على تخفيض السرعات، باعتماد معدات خاصة بذلك، وتصاميم مناسبة؛ -

 اعتماد أنظمة النقل الذكي، ونشر الوعي حولها؛ -

، واستخدام الوقود استخدام المركبات النظيفة، كالمركبات الكهربائية والهيدروجينية والهجينة -
 النظيف؛

 تمويل وتكثيف البحوث المتعلقة بتطوير وعصرنة النشاط؛ -

اعتماد مبادئ االستدامة، كاإلفصاح، الشفافية، المسائلة، وحوكمة القطاع حوكمة جيدة،  -
 . وإشراك كل األطراف المعنية بنشاط النقل في عمليات التخطيط

  
  : صعوبات البحث

  :ت كثيرة، أثناء جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع من بينها صعوباا        لقد واجهتن
أمام حداثة الموضوع هناك نقص إن لم نقل انعدام المؤلفات، التي تعالج هذا الموضوع  -

 األجنبية؛اللغات باللغة العربية، أو ب
جل المعلومات تم الحصول عليها من مواقع الكترونية، باللغة االنجليزية، إال ما تعلق  -

ملكة العربية السعودية، حتى معلومات الفصل التطبيقي عن قطاع النقل في بالم
 الجزائر، تم الحصول على معظمها باللغة الفرنسية؛

صعوبة الحصول على المعلومات من وزارتي النقل واألشغال العمومية، بالرغم من  -
 األخرى  بها إطاراتها ومسؤولوها، عكس الدولااالستقبال الجيد والحفاوة، التي غمرن

ها بالدراسة، فجل معلوماتها معروضة على المواقع االلكترونية، بكل ناالتي تناول
ها في الدراسة ولم تكن موجودة، ناحتى المعلومات األخرى التي استخدم. شفافية

  . مباشرة بعد طلبها من بعض المواقع، خاصة ما يتعلق بكنداناأرسلت ل
  :             آفاق الدراسة

  هذا البحث ما هو إال محاولة جديدة للتقرب أكثر من مفاهيم النقل المستدام، وما يتعلق           
به من عناصر، وكذا التعرف على استراتيجيات وسياسات الدول الناجحة في هذا الميدان، من اجل 

 في تقديم و تحليل هذا البحث ناكون قد وفقنتمنى أن ن. أن تحذو بالدنا حذوها للنهوض والتطور
كون قد نبالوجه المرضي، و اإللمام بجوانب الموضوع، و دراسته بطريقة ومنهجية سليمة، و كذلك 

 التي مازالت محتاجة للمزيد من الدراسات والبحوث ، و لو بالقليل في إثراء المكتبة العلميةناساهم

ن كما أن هناك بعض النقاط  بقيت غامضة يمكن أن تكوذات العالقة بمضمون هذا البحث،  

  : قترح مجموعة من المواضيع للبحث مثلنفي هذا اإلطار . انطالقة لبحوث جديدة
 مؤسسات تسيير وتمويل قطاع النقل المستدام في البالد العربية؛ -
 السياسات البيئية المتعلقة بنشاط النقل؛ -
 عمل المنظمات الدولية لتعزيز وسائل النقل المستدام؛ -
 ستدامة، فيما يتعلق بمجال النقل؛ البحث والتطوير من اجل التنمية الم -
 . تطوير قطاع النقل والسير به نحو االستدامةلتقييم البرامج الدولية واإلقليمية  -
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درك بأن هناك بعض القـصور      ن ا لإللمام بكل جوانب الموضوع، إال أنن      نا سعي ا           فرغم أنن 

إني رأيت انه ال يكتب     : صفهانيحيث يقول األ  .  في الجانب المنهجي أو المعلوماتي     اوالنقائص سواء 

لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم            : احد كتابا في يومه، إال قال في غده       

هذا لكان أفضل، ولوترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على اسـتيالء الـنقص                  

 .      على جملة البشر

    

  
  
  
  
  
  
  
  



  املصطلحات قائمة
  
  

AALOCOM : the  Association   for   Advancing   low     cost   Mobility          
AASHTO: American Association  of State Highway  and Transportation  Officials   
AFD :  Agence Française de Développement  
AGA: Algérienne de Gestion des Autoroutes  
AGC: autorail à grande capacité  
ANA:  Agence Nationale des Autoroutes  
AVL:  les Autobus de la ville de Luxemburg  
BAD:  Banque africaine de Développement  
BADEA:  Banque Arabe pour le Développement  Economique en Afrique  
BEI : Banque Européenne D'investissement  
BID:  Banque Islamique de Développement
BM : Banque Mondiale
BOT:  Banque of Tanzania   
BRT: Bus Rapid Transportation 
CATSA :  the Canadian  Air  Transport  Security   Authority               
CANUTEC: Centre Canadian  d urgence transport   
CAP:  Circulation Aérienne Publique    
CBRNE: Chemical , Biological , Radiological , Nuclear and Explosive  
CBC:  Canadian Broad casting corporation   
CCMTA: The Canadian   Council   of  Motor  Transport  Administrators      
CEC: Commission   for Environnemental  Coopération . 
CC:  Chemins Communaux      
CNCQ:   Confédérations Nationale des Cadres du Québec   
CNG: Compressed Natural Gas               
COSS:  Le centre opérationnel DE suivi de la sureté et de la sécurité des navires et 
installations portuaires   
CO2:  Carbone Dioxyde  
CTTP:  Organisme Nationale de Contrôle Technique des Travaux Publics      
DEER:   La direction de l'Exploitation et de l'Entretien Routier  
DIAER:  La  Direction des Infrastructures Aéroportuaires  
 
DIM:Direction des Infrastructures Maritimes   
DR:  Direction   des Routes  
DRP:  Direction de la Recherche et de la Prospective      
ENNA: Etablissement Nationale de la Navigation Aérienne   
ENATT: Ecole Nationale d'application des techniques du Transports Terrestre 

  ENAT:  Ecole Nationale d'Application des Techniques   
ESGGP:  Ecole Supérieure du Gestion des Grande Projets   



ETFIM:  Ecole technique de Formation et d'instruition Maritime de Mostaganem    
FAD :  Fonds Abou Dhabi de Développement
FADES: Fonds Arabe pour le Développement  Economique et Social
FNTA:  Fédération Nationale de Transporteurs Algériens  
FKDEA:  Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe
FSD:  Fonds Saoudien de Développement
GDP: Gross Domestic  Produit   
GEF: Global Environment Facity  
GG: the Green goat 
GK: Green kid  
GPS:  Global  Positioning  System         
GRH:  Guaranteed   Ride   Home   
GTF:  Gas Taxes Funds   
HOV : High Occupancy Vehicle  
IATA: International Air Transport Association  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
IMO: International Maritime Organization   
ITDP: Institute   Transportation   Development   Policy   
IP:  Internet Protocol   
ISFF : Institut Supérieur de Formation Ferroviaire  
ISM: Institut Supérieur Maritime 
ISO: Organisation  Internationale de Normalisation  
ITE : Institute of Transportation Engineers 
ITS:  Intelligent  Transportation   Systems 
JBIC: Banque Japonaise de la Coopération Internationale  
LEV: Light Electric Vehicles   
LOS : Level of service 
LPG: Liquid petroleum Gas                
LPR:  Leadership Program of the Rockies  
LRT:  Light Rail  Transit   
MOST: Media Oriented Systems Transport   
MVFCP: Motor Vehicle Fuel Consumption Program  
NASA: the National Aeronautics and Space Administration   
NRCan: Canadian   Natural   Resources    
NTREE:  National  Round Table on the Environment and the Economy   
OCDE:  Organisation de Cooperation et de developpement Economique   
ONM: Office nationale de la météorologie   
ONSM: Office Nationale De Signalisation Maritime      
OPEP: Fonds de l'organisation des pays exportateurs de pétrole pour le 
développement international
PCSC: Programme Complémentaire de Soutenir la Croissance  
PDGEA: Plan de Développement de la Gestion de l'Espace Aérien  
PNUD: Programme des Nations Unies de Développement 



PSRE: Programme Supplémentaire de Relance  Economique 
PTAS: Professional Transport  Advice Services    
PTES: Public Transport Enquiry System 
QSP: Quality Systems and Projects  
RTA: Régional Transportation Authority   
RN : Route   Nationale  
RW : Routes des Wilayas 
SITA: le Salon des ingénieries de la Transformation et de l apprentissage    
SMS: Safety Management Systems   
TDM : Transport Demand management  
TRAFCA: Traitement Automatique des Fonctions de la Circulation Aérienne     
TRB: the Transportation Research Board   
UNCSD: Union Nations Commission of Sustainable Development  
ULEVS: Ultra  Low Emissions Vehicle  
UGCAA: Union  Générale de Commerçants et Artisans Algériens   
UNAT: Union Nationale Algérienne des Transporteurs  
UNEP: United Nations Environnement Program  
UTSP: Urban Transportation Showcase Program  
VBP: the  Village  Bicycle  Project   
VTMIS: Système intégré de contrôle, de surveillance et de gestion de la sûreté et de 
la sécurité maritime et portuaire     
VTPI : Victoria  Transport Policy  Institute   
VLCC: Very Large Crude Carrier  
VU: Voies  Urbaines  
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   آيات النقل  ):01( امللحق رقم 
  

    : النقل البري
  

من الذَّهبِ والْفضة  الشَّهوات من النِّساء والْبنين والْقَنَاطيرِ الْمقَنطَرة زين ِللنَّاسِ حب:  (قال تعالى 
 من 14 اآلية .)حسن الْمآبِ الْحياة الدنْيا واللَّه عندهوالْحرث ذَِلك متَاع  والْخَيِل الْمسومة واَألنْعامِ

  . عمرانآلسورة 
ِإالَّ ما يتْلَى علَيكُم غَير  آمنُواْ َأوفُواْ بِالْعقُود ُأحلَّتْ لَكُم بهِيمةُ اَألنْعامِ يا َأيها الَّذين: (قال تعالى 

َأنتُمو ديلِّي الصحم رِيدا يم كُمحي اللَّه ِإن مرةسورة المائد 1 اآلية.)ح    
 من 72 اآلية( ٌقَالُواْ نَفْقد صواع الْملك وِلمن جاء بِه حمُل بعيرٍ وَأنَاْ بِه زعيم  : (قال تعالى

  سورة يوسف 
   سورة النحل 5 اآلية) ومنَافع ومنْها تَْأكُلُونواَألنْعام خَلَقَها لَكُم فيها دفْء : (قال تعالى 
 اآلية) وتَحمُل َأثْقَالَكُم ِإلَى بلَد لَّم تَكُونُواْ باِلغيه ِإالَّ بِشقِّ اَألنفُسِ ِإن ربكُم لَرُؤوفٌ رحيم: (قال تعالى 

   سورة النحل 7
وَأنْعام حرمتْ ظُهورها  رثٌ حجر الَّ يطْعمها ِإالَّ من نَّشَاء بِزعمهِموح وقَالُواْ هذه َأنْعام: قال تعالى

ماس ونذْكُرالَّ ي امَأنْعا كَانُواْ وزِيهِم بِمجيس هلَياء عرا افْتهلَيع ون اللَّهفْتَراألنعام 138 اآلية) َي   
خُطُوات الشَّيطَانِ ِإنَّه لَكُم  وفَرشًا كُلُواْ مما رزقَكُم اللَّه والَ تَتَّبِعواْ مِ حمولَةًومن اَألنْعا( :قال تعالى 
بِينم وداألنعام سورة 142 اآلية)ع   
الطَّيبات وفَضلْنَاهم علَى  منآدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم  ولَقَد كَرمنَا بني: (قال تعالى 

   اإلسراء سورة 70 اآلية) تَفْضيالً كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا
كَثيرةٌ ومنْها  لَعبرةً نُّسقيكُم مما في بطُونها ولَكُم فيها منَافع وِإن لَكُم في اَألنْعامِ: قال تعالى 

تَْأكُلُون*عو لُونمتُح لَى الْفُلْكعا وهسورة المؤمنون 22 /21 اآلية ) لَي .  
 60 اآلية.) وكََأين من دابة ال تَحمُل رِزقَها اللَّه يرزقُها وِإياكُم وهو السميع الْعليم :(تعالى ل قا

  سورة العنكبوت 
من عباده الْعلَماء  واَألنْعامِ مخْتَلفٌ َألْوانُه كَذَِلك ِإنَّما يخْشَى اللَّه بومن النَّاسِ والدوا (:قال تعالى 

غَفُور زِيزع اللَّه سورة فاطر 28 اآلية) ِإن   
م فيها منَافع وِلتَبلُغُوا  ولَكُ*للَّه الَّذي جعَل لَكُم اَألنْعام ِلتَركَبوا منْها ومنْها تَْأكُلُون: (قال تعالى 

لُونمتُح لَى الْفُلْكعا وهلَيعو ورِكُمدي صةً فاجا حهلَيسورة غافر 79/80 اآلية.) ع   
بحان الَّذي وتَقُولُوا س ثُم تَذْكُروا نعمةَ ربكُم ِإذَا استَويتُم علَيه ِلتَستَووا علَى ظُهورِه:(قال تعالى

ا كُنَّا لَهمذَا ولَنَا ه خَّرس ينقْرِنسورة الزخرف 13 اآلية.) م .  
  : آية مثال54 آية ، واألنهار 41واقترن النقل بالفلك ودالالت النقل البحري في 

تَجرِي في الْبحرِ  والْفُلْك الَّتيواَألرضِ واخْتالف اللَّيِل والنَّهارِ  ِإن في خَلْق السماوات: (قال تعالى 
نم َل اللَّها َأنزمو النَّاس نفَعا يثَّ بِمبا وهتوم دعب ضاَألر ا بِهياء فََأحن ماء ممن كُلِّ  السا ميهف
 164 اآلية.) َألرضِ لَآيات لِّقَومٍ يعقلُونالْمسخَّرِ بين السماء وا دابة وتَصرِيف الرياحِ والسحابِ

  سورة البقرة 
بِآياتنَا ِإنَّهم كَانُواْ قَوما  والَّذين معه في الْفُلْك وَأغْرقْنَا الَّذين كَذَّبواْ فَكَذَّبوه فََأنجينَاه(: قال تعالى 

ينماألعراف سورة 64 اآلية) ع   
بِرِيحٍ طَيبة  الْبر والْبحرِ حتَّى ِإذَا كُنتُم في الْفُلْك وجرين بِهِم هو الَّذي يسيركُم في(: قال تعالى 

ه بِهِم دعواْ اللَّ وجاءهم الْموج من كُلِّ مكَانٍ وظَنُّواْ َأنَّهم ُأحيطَ وفَرِحواْ بِها جاءتْها رِيح عاصفٌ
   سورة يونس 22 اآلية.)من هذه لَنَكُونَن من الشَّاكرِين مخْلصين لَه الدين لَِئن َأنجيتَنَا



الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنَا  ومن معه في الْفُلْك وجعلْنَاهم خَالِئفَ وَأغْرقْنَا فَكَذَّبوه فَنَجينَاه: (قال تعالى 
   سورة يونس73 اآلية.) الْمنذَرِين انظُر كَيفَ كَان عاقبةُفَ

 ويصنَع  *واصنَعِ الْفُلْك بَِأعيننَا ووحينَا والَ تُخَاطبني في الَّذين ظَلَمواْ ِإنَّهم مغْرقُون: (قال تعالى 
 تَسخَرواْ منَّا فَِإنَّا نَسخَر منكُم كَما تَسخَرون ه سخرواْ منْه قَاَل ِإنمر علَيه مٌأل من قَوم الْفُلْك وكُلَّما

   سورة هود 38-37االية .)
اثْنَينِ وَأهلَك ِإالَّ من  وفَار التَّنُّور قُلْنَا احمْل فيها من كُلٍّ زوجينِ حتَّى ِإذَا جاء َأمرنَا: (قال تعالى 

سنآم نمُل والْقَو هلَيقَ عيٌل بِإالَّ قَل هعم نا آممسورة يونس 40 اآلية.) و   
واستَوتْ علَى  ماءك ويا سماء َأقْلعي وغيض الْماء وقُضي اَألمر وقيَل يا َأرض ابلَعي: (قال تعالى 

   سورة يونس 44 اآلية .)  الظَّاِلمينالْجودي وقيَل بعدا لِّلْقَومِ
من الثَّمرات  السماوات واَألرض وَأنزَل من السماء ماء فََأخْرج بِه اللَّه الَّذي خَلَقَ: (قال تعالى 

رِيِلتَج الْفُلْك لَكُم خَّرسو قًا لَّكُملَكُ رِز خَّرسو رِهرِ بَِأمحي الْبفاراَألنْه إبراهيم سورة 32 اآلية.) م.   
حلْيةً تَلْبسونَها وتَرى  الْبحر ِلتَْأكُلُواْ منْه لَحما طَرِيا وتَستَخْرِجواْ منْه وهو الَّذي سخَّر: (قال تعالى 

يهف راخوم تَشْ الْفُلْك لَّكُملَعو هلن فَضتَغُواْ مِلتَبوونسورة النحل 14 اآلية.) كُر .  
    . اإلسراء سورة3 اآلية.) ذُريةَ من حملْنَا مع نُوحٍ ِإنَّه كَان عبدا شَكُورا: (قال تعالى 
لَّبنًا خَاِلصا ساِئغًا  لَعبرةً نُّسقيكُم مما في بطُونه من بينِ فَرث ودمٍ وِإن لَكُم في اَألنْعامِ: (قال تعالى 
اإلسراء سورة 66 اآلية.) ِللشَّارِبِين   

الطَّيبات وفَضلْنَاهم علَى  وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من ولَقَد كَرمنَا بني آدم: (قال تعالى 
   اإلسراء سورة 70 اآلية) .تَفْضيالً كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا

َأهلَها لَقَد جِْئتَ شَيًئا  ركبا في السفينَة خَرقَها قَاَل َأخَرقْتَها ِلتُغْرِقَ فَانطَلَقَا حتَّى ِإذَا: ( قال تعالى 
  . سورة الكهف 71 اآلية) .ِإمرا

وكَان وراءهم ملك  ي الْبحرِ فََأردتُّ َأن َأعيبهاِلمساكين يعملُون ف َأما السفينَةُ فَكَانَتْ(: قال تعالى 
  . سورة الكهف 79 اآلية.) يْأخُذُ كُلَّ سفينَة غَصبا

  . سورة مريم 57 اآلية.) ورفَعنَاه مكَانًا عليا: (قال تعالى 
يبسا لّا تَخَافُ  ادي فَاضرِب لَهم طَرِيقًا في الْبحرِموسى َأن َأسرِ بِعب ولَقَد َأوحينَا ِإلَى(: قال تعالى 

   سورة طه 77 اآلية) .دركًا وال تَخْشَى
بَِأمرِه ويمسك السماء  سخَّر لَكُم ما في اَألرضِ والْفُلْك تَجرِي في الْبحرِ َألَم تَر َأن اللَّه: (قال تعالى 
ع ضِ ِإالََّأن تَقَعلَى اَألر يمحُؤوفٌ ربِالنَّاسِ لَر اللَّه ِإن هسورة الحج65 اآلية.) بِِإذْن .  
  .المؤمنون   سورة22 اآلية.) وعلَيها وعلَى الْفُلْك تُحملُون: (قال تعالى 
وفَار التَّنُّور فَاسلُك فيها  حينَا فَِإذَا جاء َأمرنَااصنَعِ الْفُلْك بَِأعيننَا وو فََأوحينَا ِإلَيه َأنِ: (قال تعالى 

تُخَاطبني في الَّذين ظَلَموا ِإنَّهم  وَأهلَك ِإالَّ من سبقَ علَيه الْقَوُل منْهم وال من كُلٍّ زوجينِ اثْنَينِ
قُونغْرسورة المؤمنون 27 اآلية.) م .  
ِإذَا استَويتَ َأنتَ ومن معك علَى الْفُلْك فَقُِل الْحمد ِللَّه الَّذي نَجانَا من الْقَومِ : (ى  قال تعال
ينسورة المؤمنون 28االية.) الظَّاِلم   

   سورة الشعراء 119 اآلية) فََأنجينَاه ومن معه في الْفُلْك الْمشْحونِ: (قال تعالى 
   سورة العنكبوت 15 اآلية.)  فََأنجينَاه وَأصحاب السفينَة وجعلْنَاها آيةً لِّلْعالَمين: الى قال تع

يكْفُر الدنْيا ثُم يوم الْقيامة  من دونِ اللَّه َأوثَانًا مودةَ بينكُم في الْحياة وقَاَل ِإنَّما اتَّخَذْتُم: (قال تعالى 
   سورة العنكبوت 25 اآلية.) نَّاصرِين ويلْعن بعضكُم بعضا ومْأواكُم النَّار وما لَكُم من بعضكُم بِبعضٍ

.) ملُونولَكُم فيها منَافع وِلتَبلُغُوا علَيها حاجةً في صدورِكُم وعلَيها وعلَى الْفُلْك تُح: (قال تعالى 
  . سورة غافر 80 اآلية

   سورة الشورى 32 اآلية.) ومن آياته الْجوارِ في الْبحرِ كَاَألعالمِ: (قال تعالى 
 سورة 12 اآلية.) والَّذي خَلَقَ اَألزواج كُلَّها وجعَل لَكُم من الْفُلْك واَألنْعامِ ما تَركَبون: (قال تعالى 

  ف الزخر
فَضله ولَعلَّكُم  الْبحر ِلتَجرِي الْفُلْك فيه بَِأمرِه وِلتَبتَغُوا من اللَّه الَّذي سخَّر لَكُم: (قال تعالى 
ونسورة الجاثية 12 اآلية.) تَشْكُر .  



  . سورة الذاريات 3 اآلية.) فَالْجارِيات يسرا: (قال تعالى 
  . سورة القمر 13 اآلية.) لْنَاه علَى ذَات َألْواحٍ ودسرٍوحم(: قال تعالى 
  . سورة الرحمن 24 اآلية.) ولَه الْجوارِ الْمنشَآتُ في الْبحرِ كَاَألعالمِ: (قال تعالى 
  . سورة الحاقة 11 اآلية.) نَّا لَما طَغَى الْماء حملْنَاكُم في الْجارِية: (قال تعالى 

  :  النهري البحري ولنقل ا
  

من الثَّمرات  السماوات واَألرض وَأنزَل من السماء ماء فََأخْرج بِه اللَّه الَّذي خَلَقَ: (قال تعالى 
رِيِلتَج الْفُلْك لَكُم خَّرسو قًا لَّكُمرِز اراَألنْه لَكُم خَّرسو رِهرِ بَِأمحي الْبإبراهيم سورة 32 اآلية.) ف.   

فيها  وجعَل فيها رواسي وَأنْهارا ومن كُلِّ الثَّمرات جعَل وهو الَّذي مد اَألرض: ( قال تعالى 
  . سورة الرعد 3 ةاآلي.) ذَِلك لَآيات لِّقَومٍ يتَفَكَّرون زوجينِ اثْنَينِ يغْشي اللَّيَل النَّهار ِإن في

  سورة15 اآلية.) وَألْقَى في اَألرضِ رواسي َأن تَميد بِكُم وَأنْهارا وسبالً لَّعلَّكُم تَهتَدون: (قال تعالى 
  .النحل 

الْبحرينِ  جعَل بينوجعَل خاللَها َأنْهارا وجعَل لَها رواسي و َأمن جعَل اَألرض قَرارا(: قال تعالى 
  . سورة النمل 61 اآلية.) يعلَمون حاجِزا َأِإلَه مع اللَّه بْل َأكْثَرهم ال

 آية ارتحال الطير وتحوله وتحليقه في السماء و الفضاء باسطة أجنحتها حيث تعلم 25و أوضحت 
  اإلنسان واختراع الطيران بسرعة من مكان إلى آخر

فَرطْنَا في الْكتَابِ  والَ طَاِئرٍ يطير بِجنَاحيه ِإالَّ ُأمم َأمثَالُكُم ما وما من دابة في اَألرضِ: (ى قال تعال
ونشَرحي هِمبِإلَى ر ثُم ءن شَياألنعام سورة 38 اآلية.)  م   

في ذَِلك لَآيات  ت في جو السماء ما يمسكُهن ِإالَّ اللَّه ِإنمسخَّرا َألَم يروا ِإلَى الطَّيرِ(: قال تعالى 
نُونْؤممٍ يسورة النحل 79 اآلية.) لِّقَو .  
صالتَه كُلٌّ قَد علم  يسبح لَه من في السماوات واَألرضِ والطَّير صافَّات َألَم تَر َأن اللَّه: ( قال تعالى 

   سورة النور 41 اآلية.) يفْعلُون وتَسبِيحه واللَّه عليم بِما
  . سورة ص19 اآلية.) والطَّير محشُورةً كُلٌّ لَّه َأواب: ( قال تعالى 
الرحمن ِإنَّه بِكُلِّ شَيء   ِإالَّالطَّيرِ فَوقَهم صافَّات ويقْبِضن ما يمسكُهن َأولَم يروا ِإلَى(: قال تعالى 

يرصسورة الملك 19 اآلية.) ب .  

  

  



 الكهربائية املركبات  ):02( رقم امللحق
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 إرشادات عامة لتجنب الوقوع يف احلوادث املرورية للملكة  ):06( امللحق رقم 

  :إرشادات ونصائح للسائق

 ثم بعد ذلك التقيد بأنظمة المرور، أوالً وقبل كل شيء يوصى باالعتماد على اهللا والتوكل عليه سبحانه وتعالي،  .1

والمحافظة والصيانة المستمرة للسيارة والمركبة وخاصة اإلطارات والفرامل، وجميع أجهزة وأنظمة السالمة سوف 

وإصابات وتلفيات بعد مشيئة اهللا إال إذا تم التقيد بأنظمة لن تحمي من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات 

  .المرور أثناء القيادة والمحافظة وصيانة المركبة وكيفية التعامل معها ومع التقنيات المتوفرة فيها

 يجب أن نتذكر دوماً بأن الحوادث المرورية تقع بسبب أخطاء في القيادة، والخطاء قد يسبب حوادث تختلف في  .2

ا، فمنها الحوادث الخفيفة التي ينتج عنها تلفيات مادية، ومنها الحوادث الشديدة التي تؤدي إلى الوفاة أو شدته

  .اإلصابات واإلعاقات المستديمة

  : لتالفي االصطدام بالمركبة التي تسير في األمام، فيجب إتباع القواعد التالية    .3

  .مامكأترك مسافة كافية تفصل بينك وبين المركبة التي أ 

كن متيقظاً دائماً وترقب اإلشارات التي تقوم بها المركبات التي أمامك أو التي تنوي القيام بها، و أنوار  

  .الفرامل

توقع مقدماً ما سوف يحدث من قائد المركبة التي أمامك وأنظر ما قد يفعله، أو للعوامل التي قد تدفعه للقيام  

  .بتصرف مفاجئ

ئولية تجاه المركبة التي خلفه والتي تتبعه بطريقة قريبة جداً، وعلى قائد المركبة  إن على قائد المركبة مس .4

األمامية تنبيه قائد المركبة الخلفية إلى ذلك، وهناك أساليب من الممكن إتباعها إلشعار قائد المركبة الخلفية بأنه يقود 

  :مركبته بصورة خاطئة ومنها

  .تفاف أو إشارات الفراملاستعمل اإلشارات الخلفية أو إشارات االل 

  .توقف تدريجياً في حالة عدم استجابة قائد المركبة الخلفية لتنبيهاتك المتكررة 

ال تجعل الغضب يتملكك وتذكر أن إبطائك لسرعتك سوف يبعد عنك الخطر بقيام المركبة الخلفية  

بالتجاوز، أو يزيد المسافة التي بينك وبن المركبة التي أمامك وبالتالي سوف تقل فرص اضطرارك للتوقف 

 إلى تخفيف بصورة مفاجئة وجعل المركبة الخلفية تصطدم بك، أو سوف يضطر سائق المركبة الخلفية

  .سرعته

  :عند االقتراب من أي تقاطع فأنه يجب اتخاذ االحتياطيات التالية. 5

  .أعرف مسارك واتجاهك وخطط مسبقاً لذلك 

  .قد ببطء وتوقع أن كل شيء ممكن حدوثه 

  .تقدم بحذر 

  .يجب على قائد المركبة أن يعرف اتجاهه مسبقاً ليكون في المسار الصحيح مبكراً .6

  . اللوحات المرورية في الطريق جيداً واالنتباه للعالمات األرضية، والمخارج القادمة يجب اتباع .7

أتبع تعليمات إشارات المرور .  أن إشارات المرور تنظم المرور ولكنها بمفردها ال يمكنها منع وقوع الحوادث .8

ت عندما تلتقي مركبتان في آن واحد وتذكر دائماً أنه في التقاطعا. ولكن كن مهيئاً للتصرف عندما يخالفها اآلخرون

  .فأن أفضلية المرور تكون لقائد المركبة التي تكون على اليمين ولكن ال تغامر فكثير من الناس ينسى أو يتناسى ذلك

.  حاول دائماً أن تعرف اآلخرين بما تنوي عمله وعرفهم عن اتجاهك في التقاطع واتخذ المسار الصحيح مبكراً .9

عندما تنوي االلتفاف إلى .  متر200رات الضوئية أو إشارات االلتفاف قبل عملية االلتفاف بحوالي استخدم اإلشا

. اليمين حاول دائماً أن تكون أقرب ما يكون إلى الرصيف األيمن لتمنع أو تتفادى أن تتجاوزك أي مركبة من اليمين



 الخلف مدرك لنواياك فقد يحاول تجاوزك في نفس أنظر دائماً إلى المرآة الخلفية لتتحقق من قائد المركبة التي في

  .اللحظة التي تحاول االلتفاف فيها

عندما تتأكد من سالمة االلتفاف، تقدم بثقة ألن زيادة الحذر الذي ال موجب له والتردد الزائد يساهمان في   .10

  .إرباك قائدي المركبات األخرى

طع اإلشارة وهي حمراء، كذلك ال تتبع المركبة التي أمامك  بعد إضاءة اللون األخضر، فربما حاول أحدهم ق  .11

في التقاطع بشكل قريبة جداً فأنه لسبب أو آلخر قد يضطر قائد المركبة التي أمامك إلى الوقوف فجاءة مما يؤدي 

  .إلى اصطدامك به

  :لتتجاوز المركبة التي أمامك بأمان فأتبع القواعد التالية.12

  . ضرورياً أم القرر فيما إذا كان التجاوز 

  .تأكد بأن تحافظ على مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك وخاصة عندما تكون األحوال الجوية سيئة 

على الطرق المفردة باتجاهين، راقب المركبات القادمة من االتجاه المعاكس وتأكد أنه يمكنك الرجوع إلى  

  .مسارك قبل وصول المركبة القادمة إليك

  .مرآة الخلفية وتأكد من النقطة العمياء من خلفك قبل تغيير مساركأنظر في ال 

  .استخدم المؤشرات الضوئية قبل االلتفاف من مسارك 

  .قم بزيادة سرعتك عند انتقالك للمسار األيسر 

  .نبه المركبة التي تريد تجاوزها إما باستعمال المنبه أو األضواء األمامية 

  .استعمل المؤشر الضوئي للتعبير عن رغبتك في الرجوع إلى المسار األيمن بعد إتمام عملية التجاوز 

  .ارجع للمسار األيمن بعد إتمام التجاوز وعندما يكون ذلك مالئماً 

  .أوقف المؤشر الضوئي 

  .أرجع إلى سرعتك العادية 

  :تم طبقاً ألي من األوضاع التاليةعندما تريد مركبة أخرى أن تتجاوز مركبتك فأن ذلك يمكن أن ي.13

  .محاولة المركبة التي خلفك أن تتجاوزك وتسير في خط مستقيم وهي العملية المثلى للتجاوز 

  .تحاول المركبة القادمة أن تتجاوزك وأنت تخرج من موقف جانبي على طول الطريق 

  .محاولة المركبة التي خلفك تجاوزك وأنت تحاول تجاوز عربة أخرى 

ه غير مسموح ولكن قد تحاول مركبة أخرى تجاوزك من اليمين وهذا ال يعني عدم مسئوليتك عن ربما أن 

  .حدوث حادث ال قدر اهللا

  .أنتبه للمنحنيات القادمة في الطريق وخفف سرعتك قبل الوصول إليها.14

منحنى وحدته أنتبه للوحات المرورية التحذيرية عن وجود المنحنيات، فسوف ترشدك وتنبهك على اتجاه ال.15

  .وغالباً ما تقترح هذه اللوحات السرعة المناسبة لقيادة في المنحنى

خفف سرعتك قبل دخول المنحنى، وعندما تكون في المنحنى، ال تجعل المركبة تنحدر وإنما اجعل المركبة   .16

  .تسير بسرعة منتظمة وعند الخروج من المنحنى ارجع لسرعتك العادية

  . للوحات التحذيرية من المخاطر التي على الطريق كن متنبهاً دوماً  .17

  :القيادة وحالة الطقس

األمطار والعواصف والضباب أخطار محدقة بقائدي المركبات، وبإمكان قائد المركبة تالفي هذه المخاطر إذا . 1

  :عمل التالي

ريق هي ضبط معدل سرعة القيادة حسب حالة الطقس والتذكر دوماً بأن السرعة المحددة على الط 

ألفضل حاالته، لذا يجب على قائد المركبة إبطاء سرعته في حاالت المطر وغيره، وفي حاالت انعدام 

الرؤية تماماً، أخرج عن الطريق وعن كتفه ما أمكن، وأطفئ أنوار عربتك، وإذا لم يمكنك ذلك ووقفت على 

  ).الفالش(كتف الطريق، فاستعمل األنوار التحذيرية المتقطعة 



في حالة الطريق الزلق، تجنب ضغط فرامل المركبة طويالً ولكن أضغط على الفرامل وأرفع رجلك عنه  

  .بمعدل ضغطتين في الثانية وذلك يعطيك أفضل لمنع انزالق المركبة

  .عند انزالق المركبة ال سمح اهللا، ادر مقود المركبة باتجاه انزالق اإلطارات الخلفية 

  :التأكد من حالة المركبة

  . أن حالة المركبة الرديئة قد تكون مسئولة مسئولية مباشرة عن الحوادث المرورية    .1

  . ال تستعمل مركبة ذات فرامل أو إطارات بحالة سيئة    .2

 عند انفجار اإلطار، ال تضطرب وبدالً من الضغط على الفرامل، ذلك العمل الذي قد يفقدك السيطرة والتحكم  .3

وأجعل المركبة تنحدر إلى مكان آمن ) التسارع(ود جيداً وارفع رجلك عن دواسة البنزين في المركبة، أمسك المق

  .ويفضل بعيداً عن الطريق

 أفحص فرامل المركبة بفحص مستوى الزيت وافحص اإلطارات واألنوار والمنبه والمساحات قبل القيام بأي  .4

  .رحلة وأصلح أي عطل قد تالحظه بها

  :الحذر والحيطة

 المخاطر يبدأ حتى من قبل الجلوس خلف مقود القيادة، وأنه يجب على قائد المركبة تهيئة نفسه لمواجهة أن توقع

وفيما يلي بعض . المخاطر قبل وقوعها وهي عبارة عن تهيئة عقلية وجرد الحتماالت الخطر وطرق التعامل معها

 المركبة معرفة طريقة التعامل معها أو نوع األخطار المحتمل مواجهتها التي قد تسبب أخطار في الطريق وعلى قائد

  :الدفاع الواجب إتباعه لمواجهة هذه المخاطر ومنها

  .الشعور بالتعب والنعاس 

  .ضباب كثيف 

  .أمطار 

  .أجهار ضوئي شديد 

  .طريق جبلي متعرج 

  .مركبات ثقيلة وكبيرة تتحرك ببطء 

  .أطفال يلعبون 

  .عاصفة رملية 

  .حيوانات تقطع الطريق 

 



 :الطرق على تستخدم التي املرورية   السالمة عوامل ):07 ( رقم امللحق

   )الدهانات والعواكس (عالمات الطرق األرضية : والً ا
عبارة عن خطوط أو رموز تخطط ) الدهانات وعيون القطط العاكسة والعالمات الخزفية (عالمات الطرق األرضية 

لك بتحديد الجوانب الخارجية للطريق وتحديد على الطرق والشوارع وعلى جوانبها لتنظيم حركة سير المركبات وذ
  . ولفصل حركة المرور في االتجاهات المعاكسة للطرق المفردة   مسارات الطريق أو الشارع في االتجاه الواحد

 .وتعتبر العالمات األرضية من أهم عوامل السالمة التي تساعد وتوجه السائقين أثناء القيادة وتتكون العالمات 
  -: ألنواع التالية األرضية من ا 

 بلونيه األصفر واألبيض حيث يحدد اللون األصفر الحدود الخارجية للطريق بينما يحدد اللون األبيض - :الدهان
   . حدود مسارات الطريق

 ومنها المصنع من األلمنيوم ومنها المصنع من البالستيك أو مواد شبيهة للبالستيك ولكن -:عيون القطط العاكسة  
ومنها اللون األصفر واألبيض وهي مساندة للخطوط الدهان، ويدل اللون األحمر منها على خط السير . بر ذات قوة اك

  .في هذا االتجاه

  

  عيون القطط األلمونيوم
  .ق والطرق المزودة باإلنارة وهي بديل لخطوط الدهان وتستخدم فقط في المناط-:العالمات األرضية الخزفية 

   - :الحواجز الواقية : ثانياً  
الحواجز الواقية هي أحد وسائل السالمة التي تستخدم على الطرق والشوارع لحماية مستخدمي الطريق أو الشارع من 

 جدران استنادية او أعمدة أية خطر موجود يشكل خطورة على مستخدمي الطرق مثل ارتفاع منسوب الطريق أو وجود
   -:وهناك عدة أنواع من الحواجز الواقية منها . جسور او أعمدة لوحات 

  .الحواجز الخرسانية  •
  .الحواجز المعدنية  •
  .الحواجز الكيبلية  •

   -:سياج الطرق : ثالثاً  
سياج الطرق هو أحد وسائل السالمة التي تستخدم على الطرق وخاصة الطرق السريعة لمنع الحيوانات السائبة من 

عبور الطريق والتسبب في وقوع الحوادث المرورية ، كما يستخدم السياج لمنع حركة المرور من االلتفاف غير 
  .لسريعة وتعرض حياتهم للخطرالنظامي على الطرق السريعة وكذلك منع المشاة من عبور الطرق ا

  -) :الدهانات (دالالت عالمات الطرق 
معظمها خطوط وبعضها رموز وأرقام تخطط على الشوارع او جوانبها الجل تنظيم السير بهدف تحديد المسارات  

يجب  ف أما االنتقال من مسرب آلخر. وتحديد حركات للسيارات وكقاعدة عامة يجب السير ضمن الخطوط وليس فوقها 
  .ويجب دائما إعطاء األولوية للسيارات المارة في المسرب المنوي االنتقال إليه . أن يكون ضمن القواعد التالية 

   
   - ) :الخط اإللزامي (الخط المستمر 

يمنع تجازوه سواء كان خطاً واحداً او خطين ، وإذا كان بجانبه خط متقطع فيسمح بتجاوز السيارة التي تكون جهة الخط 
  .المتقطع 

  -: الخطوط المتقطعة  
  -: يمكن تجاوزها مع إعطاء األولوية للسيارات التي تسير على المسرب المنوي االنتقال إليه ، وهو أنواع 

  .يجب الحذر الشديد عند تجاوزها : تكون مسافة الخط اكبر من الفراغ او مساوية له  عندما - :خط تحذيري 
وهي لتحديد حدود المسارب يمكن تجاوزها مع إعطاء :  عندما يكون طول الخط اصغر من الفراغ -:خط إرشادي 

  .األولوية للسيارات المارة في السرب المنوي االنتقال إليه 



  

  
  الخطوط البيضاء مخصصة لفصل حركة المرور في االتجاه الواحد ، والخطوط الصفراء لتحديد األطراف الجانبية

  .وهي للمساعدة في توجيه السير المنعطف لجهات أخرى : الخطوط المنقطة  
يجب التوقف عنده تماماً وعدم استئناف السير إال بعد خلو الطريق من )  سم 30حوالي (خط عريض : خط أفق  

  . قف  السيارات أي تماماً كإشارة
ومفعوله كمفعول شاخصة األولوية ، أي يمكن عبوره وعدم .  هو مثل قف لكنه متقطعاً وليس مستمراً :خط أولوية 

  . ر خال من السيارات التوقف إذا كان واضحاً أن الطريق األخ
  . محاطة بخطين متصلين :وقد تكون : ممرات المشاة 

  ) .أزرار (محاطة بخطين على شكل نقاط  
  .يجب عندها االنتباه واعطاء األولوية ألي إنسان يريد عبورها ، فللمنشاة األولوية عندها 

قصى الذي يجب أن ال تتجاوزه السيارات عند وجود مثل هذا الرقم على المسرب فهذا يعني حد السرعة األ: السرعة  
  . السرعة    مثل شاخصة حد  تماماً

لتوقف تماماً مثل شاخصة او فيجب عندها ا *   stopقف او : قد توجد كلمات مكتوبة على المسرب   :كلمات متفرقة 
  .خط قف

  . هذا يعني أن هذا المسرب مخصص فقط للباصات busأو   باص*  
  .لتوقف منع الوقوف او منع ا*  

الهدف من اإلشارات على الطرق هو توجيه وتنبيه السائقين باإلضافة إلى تنظيم الحركة   :)اللوحات(إشارات الطرق
وتعتبر اإلشارات المرورية وسيلة االتصال والتخاطب ما بين الطريق ومستخدم . المرورية والقيادة على الطرق 

  : هي وتتكون اإلشارات المرورية من عدة أنواع.الطريق 
تستخدم اإلشارات التحذيرية لتنبيه وتحذير السائق وكافة مستخدمي الطريق من أخطار او   :اإلشارات التحذيرية 

أوضاع خطرة قائمة ومحتملة على الطريق او الشارع او بجوارهما وذلك حتى ال يفاجأ بالخطر ويؤثر سلبا على 
ذر من قبل السائق من اجل سالمته وسالمة من معه وكافة وتطالب اإلشارات التحذيرية بأخذ الحيطة والح. تصرفه 

  .مستخدمي الطريق 
باللون األبيض والرموز ) خلفية اإلشارة (وتكون األرضية .بوجه عام تكون جميع اإلشارات التحذيرية ذات شكل مثلث 

  .او الرسوم باللون األسود على وجه اإلشارة وإطار باللون األحمر 
تستخدم اإلشارات التنظيمية لتعريف السائق وكافة مستخدمي الطريق باألنظمة المرورية والقيود   :اإلشارات التنظيمية 

 االشارت توضح أنظمة المرور  وهذه. والمحظورات المختلفة الواجب التقيد بها أثناء القيادة او استخدام الطريق 
  -: صناف لإلشارات التنظيمية هي ويوجد عدة أنواع وأ. وقوانينه ويتعرض من يخالفها للمخالفة والعقاب 

  ) أعط األفضلية ( وعالمة   )قف (مجموعة إشارات حرم الطريق مثل عالمة • 
  .مجموعة إشارات السرعة • 
  .مجموعة إشارات السير وممنوعات السير • 
  .مجموعة إشارات االنتظار • 
  مجموعة اإلشارات اإلجبارية • 

باللون األبيض والرموز او ) خلفية اإلشارة (وتكون األرضية .  دائرية الشكل بوجه عام تكون جميع اإلشارات التنظيمية
  : مثل  الرسوم باللون األسود على وجه اإلشارة وإطار باللون األحمر وهناك بعض االستثناءات

ذات شكل ثماني األضالع وارضية حمراء و )) قف((يختلف ، فإشارة )) أعط األفضلية ((و )) قف ((شكل إشارتي 
ذات شكل مثلث متساوي األضالع )) أعط األفضلية ((أما إشارة . الكتابة واإلطار باألبيض وذلك لتميزها ألهميتها 

  .وتكون األرضية باللون األبيض واإلطار باللون األحمر ) رأسه إلى اسفل ( مقلوب 
  ..اإلشارات اإلجبارية تكون أرضيتها باللون األزرق والكتابة باألبيض 

تستخدم اإلشارات اإلرشادية بصفة أساسية من اجل إرشاد وتوجيه السائقين وكافة مستخدمي  -:إلرشادية اإلشارات ا
الطرق على طول الشوارع والطرق إلى المدن والقرى والشوارع وغيرها من المقاصد الهامة والضرورية ، وإحاطتهم 

ولوجية والتاريخية والدينية ومرافق بالتقاطعات وتحديد المسافات واالتجاهات واألماكن ذات األهمية الجغرافية والجي
وبشكل عام فان هذه اإلشارات تؤمن مثل هذه المعلومات ، كما تساعد السائقين على طول . الخدمات على الطرق 

  .الطريق بسلك اقصر الطرق للوصول لمقاصدهم 
نه ال يمكن أن يكون هناك حجم بالنسبة لمعظم اإلشارات اإلرشادية فإن الكتابة أو الرموز تكون مختلفة ومتنوعة لدرجة ا



  . بطول الرسالة المراد توصيلها   ولذلك فان أحجام اإلشارات تتحدد أساساً. موحد لجميع اإلشارات 
   -:مختلفة وقد تم تحديد األلوان حسب نوع الرسالة المراد توصيلها بالنسبة أللوان اإلشارات اإلرشادية فهي ايضاً

أما داخل المدن تكون . كون األرضية باللون األزرق والكتابة باللون األبيض اإلشارات على الطرق خارج المدن ت •
  .األرضية باألخضر والكتابةباالبيض 

  .للتأشير للمدن والقرى والهجر فتكون األرضية باألزرق والكتابة باألبيض  •
               واألحياء داخل المدن فيكون لون األرضية باألخضر والكتابة باألبيض للتأشير للشوارع  •
   .للتأشير للمقاصد المهمة كالمستشفيات يكون لون الخلفية باألبيض والكتابة باألسود   •
للتأشير للمزارع والمجمعات الترفيهية والمتاحف يكون لون الخلفية بالبني والكتابة باألبيض وكذلك بالنسبة لإلشارات  •

  .الدينية 
          اللوحات المرورية

للوحات التحذيريةا  

    
 نفق معبر حيوانات جسر بمسار واحد أمامك أفضلية

   
 

تقاطع طريق من 
 آتف منخفض جسر بمسار واحد دوار اليمين

        
 اللوحات التنظيمية

    

ممنوع الوقوف  قف ممنوع الدخول السرعة القصوى
 واألنتظار

 

  

  

ممنوع اإلتجاه إلى    ممنوع اإللتفاف للخلف
 ممنوع الوقوف اليمين

 
 اللوحات اإلرشادية

   

 الطرق الفرعية الطرق الثانوية الطرق الرئيسية
وهي تلك الطرق التي تربط بين 

مدن المملكة وتحدد برقم أو 
وهي تلك الطرق التي تربط  رقمين

بين المدن المتوسطة 
األهمية ومن ثم تربطها مع 
شبكة الطرق الرئيسية 
 وتحدد بثالثة أرقام

وهي تلك الطرق التي تربط 
بين القرى والهجر والمزارع 
وغيرها مع الطرق األخرى 
  وتحدد بأربعة أرقام

 
 
 



  
  

بناء على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الذي وقعت عليه المملكة العربية السعودية ، فقد تم تحديد محاور 
 :طرق ربط دولية تربط ثالثة عشر دولة عربية هي إضافة للمملكة العربية السعودية 

 .األردن العراق، اليمن، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، مملكة البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، 
   .مصر فلسطين، لبنان، سوريا،

  :وقد تم تحديد عدة طرق في المملكة العربية السعودية كمحاور طرق ربط دولية وهي كالتالي
  ):M05( شرق الجزيرة العربية –محور العراق : أوالً 

ويمر بالموصل ) تركيا/ العراق(في السعودية، ويبدأ هذا المحور من منفذ زاخو الحدودي ) 95(وهو الطريق رقم 
والكويت ومنفذ النويصب ) العراق/ الكويت(ومنفذ العبدلي ) الكويت/ العراق(وبغداد والسماوة والبصرة ومنفذ صفوان 

/ السعودية( وأبو حدرية والدمام والهفوف وسلوى ومنفذ بطحاء )الكويت/ السعودية(ومنفذ الخفجي ) السعودية/ الكويت(
ومنفذ خطمة ) عمان/ اإلمارات(وأبوظبي ودبي والفجيرة ومنفذ كلبا ) السعودية/ اإلمارات(ومنفذ الغويفات ) اإلمارات
  .وصحار ومسقط ونزوى وثمريت وصاللة) اإلمارات/ عمان(المالحة 

  ): M25(محور رقم : ثانيا 
/ السعودية (حتى منفذ حديثة ) 95(في السعودية ويبدأ من تقاطع أبو حدرية مع طريق رقم ) 85(ريق رقم وهو الط
  .منفذ حديثة/ القريات/ طريف/ عرعر/ رفحاء/ حفرالباطن/ مرورا بالنعيرية) األردنية

  ):M35(محور وسط الجزيرة العربية : ثالثا
صمة المملكة العربية السعودية الرياض باألردن، ويبدأ في في السعودية والذي يربط عا) 65(وهو الطريق رقم 

/ بالقرب من حوطة بني تميم ويسير باتجاه الشمال الغربي مارا بالحائر) 10(السعودية من تقاطعه مع طريق رقم 
 القصيم السريع مارا بالمجمعة وبريدة ثم إلى الجثامية،/ الرياض عبر الطريق الدائري حتى يرتبط بطريق الرياض

) السعودية/ األردن(ومنفذ العمري ) األردن/ السعودية(منفذ الحديثة / القريات/ طبرجل/ ومن حائل إلى أبو عجرم
  .واألزرق وعمان

  ):M45( اليمن – السعودية – األردن –محور سوريا : رابعا
وحمص ودمشق ومنفذ ويمر بحلب ) تركيا/ سوريا(في السعودية، ويبدأ من منفذ باب الهوى ) 15(وهو الطريق رقم 

ومنفذ ) السعودية/ األردن (و عمان ومعان ومنفذ المدورة ) سوريا/ األردن(ومنفذ جابر ) األردن/ سوريا (نصيب 
) اليمن/ السعودية (وتبوك والقليبة والمدينة المنورة ومكة المكرمة وأبها ومنفذ علب ) األردن/ السعودية(حالة عمار 
  .وصنعاء وتعز) ديةالسعو/ اليمن (ومنفذ باقم 

  ):M55( شرق البحر األحمر –محور سيناء : خامسا
/ األردن(في السعودية ويبدأ هذا المحور من العريش مرورا بنخل ونويبع والعقبة ومنفذ الدرة ) 5(وهو الطريق رقم 

) السعودية/ اليمن (ومنفذ حرض ) اليمن/ السعودية (وضباء وينبع ورابغ وجدة والدرب ومنفذ الطوال ) السعودية
  . والحديدة والمخاء

  ):M50( القاهرة –محور بغداد : سادسا
، ويبدأ هذا المحور من بغداد مرورا )394، 80،15(وهذا المحور يمر على ثالث طرق في السعودية ذات األرقام 

/ السعودية (ة وعرعر وسكاكا والقليبة وتبوك ومنفذ الدر) االعراق/ السعودية(بكربالء والنخيب ومنفذ جديدة عرعر 
  .والعقبة ونويبع والنخل والشط والقاهرة) األردن
  ):M70( ينبع –محور الكويت : سابعا

، ويبدأ هذا المحور من الكويت ومنفذ السالمي )50،60(وهذا المحور يمر على طريقين في السعودية هما رقمي 
وبريدة والمدينة ) 50طريق رقم (ألرطاوية وحفر الباطن وا) الكويت/السعودية (ومنفذ الرقعي ) السعودية/ الكويت(

  ). 60طريق رقم (المنورة وينبع 
  ):M80( جدة –محور المنامة : ثامنا

) السعودية/ البحرين(في السعودية، ويبدأ هذا المحور من المنامة ومنفذ جسر الملك فهد ) 40(وهو الطريق رقم 
  .والدمام والرياض ومكة المكرمة والرياض وينتهي في جدة

  ):M90( الدرب –محور الدوحة : تاسعا
ومنفذ ) السعودية/ قطر (في السعودية، ويبدأ هذا المحور من الدوحة مرورا بمنفذ أبو سمرة ) 10(وهو الطريق رقم 

  .وحرض والخرج والسليل وأبها وينتهي في الدرب) اإلمارات/ السعودية(قطر ومنفذ بطحاء / السعودية (سلوى 
 :والرسم التالي يوضح شكل هذه الالفتات 



 



 
 
 



 

  

  

  



 .اململكة يف اجلديده املشاريع  ):08 ( رقم امللحق

 هـ1432/1431المشاريع الجديدة المعتمدة بميزانية الوزارة للعام المالي :
 الطرق الفرعية بمنطقة الرياض

 طريق النبوان بالدوادمي 
 طريق الهاجد بالشيدية بالسليل

 طريق القويع االمار بالقويعية 
 )ثادق(ام قليب /طريق حسن الفاو

 طريق الكسارات بحوطة بني تميم 
أبرق /خذاع/برقة/وبران / عسيلة(بيشة لخدمة هجرة /الطريق الذي يربط وادي الدواسر بطريق الرياض

 أبارالرحمانية بوادي الدواسر/الحمراء/ايجامر/خذاع
 الطريق الذي يربط الحريق بمركز نساح الجفير

 برزان ابوطلحه بالمجمعة/مصدة/طريق السحيمى
 طريق مزارع شمال شقراء بشقراء

 الطرق الفرعية بمنطقة مكة المكرمة
 طريق فرعة بني سهيم

  الشوالن-  الحجالء - الرافع-  المحارزة - بالحليس - طريق الفطيمة 
 طريق كتنة

 طريق عقبة مروة
طريق بئر السويد والغدير وقرية الصقور حتى يرتبط بالصالحيه مع وصلة طريق البيضاء األصيحر امتداد 

 وصلة الحمراء
  الفرعية بالمنطقة الشرقيةالطرق

 طريق الشيط 
 طريق الحيره

 ) طريق زريبان(الصداوي وطريق الشيط / طريق المزارع الواقعة بين طريق الرياض
 الوتيد/القاليب/طريق انباك

 مدينة الملك خالد العسكرية بطريق الذيبية المتفرع من طريق حفر الباطن/ الطريق الذي يربط طريق الذيبية
 طريق الحوية

 الطرق الفرعية بمنطقة الجوف
 طريق مزارع بيضاء ووادي المراغ مع الرماحيات غرب محجه

 ) 23.24(ربط طريق بسيطاء بالطريق الواقع بين المخططين رقم 
 الطرق الفرعية بمنطقة الباحة

 طريق األوقع ـ الشعب اليماني المرتبط بطريق ناوان الثعبان
 طريق جرب ـ العفيرية

    القوامة–طريق الحائط 
 طريق ثاله 

 الطرق الفرعية بمنطقة عسير
 طريق بيشة الجعبة 
  بالفرشة   وفروعه المتفرع من طريق الجوة طريق وادي عمس

 طريق الفرشة راحة متيه وباخ وفروعه طريق براد 
 طريق عقبة شراقب من جهة الحرجة الى العطف بالفرشة 

 الطرق الفرعية بمنطقة نجران
 )القرى الحدودية(سفلتة الطرق الفرعية الغويال شمال شرق طريق الملك فهد 

 ازدواج طريق اللجم مع اإلنارة 
 طريق أهالي تالع
 طريق وادي صخي
 طريق ثار الرحبة
 طريق الصحن

 الطرق الفرعية بمنطقة جازان
 طريق المبيت مع انشاء جسر



 مشعرين/الصميران/المرايع/طريق قرى الباطنه
 طريق القاع والصنيدل
 طريق هيجة رمالن

 أم الفلق/ السليل / طريق ضمد 
 الهجنبه/المصقع/الحصريه/الزبيديه/الجاضع/الزباره /الملعجه/المخشليه/طريق صعبة الجنوبيه وطريق الجعديه

 طريق حاكمة ابو عريش
 طريق الخمس الخلفاء

 طريق القرى المجاورة للخشل
 الطرق الفرعية بمنطقة المدينة المنورة

 طريق المنتزه الوطني بصهوة
 )المرحلة الثانية ( حاذه/المحاجر حتى التقاؤه بطريق الصلحانية/الغاشية/طريق انبوان 

 )المرحة الثانية(حزرة / طريق الصويدرة 
 الطرق الفرعية بمنطقة حائل 

 ويد بساحوت مروراً بغرب جبال المسمىامتداد طريق الع
 مران/طريق مشاش بن جازي

 طريق طلوح
 جانين/القصعة/طريق الناصرية

 الطرق الفرعية بمنطقة تبوك 
 )المرحله الرابعة(وصالت زراعية حول مدينة تبوك 

 الطرق الفرعية بمنطقة القصيم 
 طريق معيرضية

 طريق مزارع جنوب الهدية
 عسيالن/العريفية/العائلة/طريق السلمان

 طريق مزارع ابا الورود
 طريق البعيثه

 األسياح/ حنيظل / طريق البطين 
 إنشاء مباني إلدارات الطرق 

 مبنى فرع إلدارة الطرق بالدوادمي 
 مبنى فرع إلدارة الطرق بينبع 

 اإلنارة 
  الملك فهد ببريدة إنارة طريق

 كم) 20(الرياض السريع / إنارة طريق الدمام
 إصالح المسارات الحالية للطرق الجاري ازدواجها 

 )الرياض/م(المجمعة / جالجل / التويم / الحوطة / اصالح المسار الحالي لطريق عشيرة 
 )المدينة المنورة/م) (المرحلة االولى  (   المدينة المنورة/ اصالح المسار الحالي لطريق تبوك 

 )القصيم/م(الملح / اصالح وتحسين طريق العوشزية 
 )الشرقية/م(رفحا / حفر الباطن / ابوحدرية / اصالح المسار الحالي لطريق الدمام 

 )عسير/م(نجران مع تعديل منحنى عين اللوي / اصالح المسار الحالي لطريق خميس مشيط 
 )تبوك/م(حالة عمار /  الحالي لطريق تبوك اصالح المسار

 )تبوك/م) (المرحلة االولى(ضبا / اصالح المسار الحالي لطريق تبوك 
 )جازان/ م ( جازان/ اصالح المسار الحالي لطريق جدة 

 )جازان/ م(ابوعريش / اصالح المسار الحالي لطريق صبيا 
 )جازان/ م(الطوال / صامطة / اصالح المسار الحالي لطريق جازان 

 )نجران / م(نجران / اصالح المسار الحالي لطريق خميس مشيط 
 )الباحة/ م(ابها / الباحة / استكمال اصالح المسار الحالي لطريق الطائف 

 )وفالج/م) (المرحلة االولى (ابوعجرم / اصالح المسار الحالي لطريق القليبة 
 )المنطقة الشرقية(الطرق الثانوية 

الجبيل وربط / الدمام وطريق الدمام/ الدمام السريع بطريق ابو حدرية/ الطريق الذي يربط طريق الرياض 
 ) مزدوج )( المرحلة االولى ( الظهران /طريق مطار الملك فهد بطريق بقيق

الجبيل السريع ما بين جسر سيهات وجسر شمال النابية مع الدراسة والتصميم / تقاطع علوي على طريق الدمام 
 )المدينة المنورة(الطرق الثانوية 

تقاطع طريق على بن ابي طالب وتقاطع طريق ( بالمدينة المنورة تحسين ثالث تقاطعات على الدائري الثاني



 ) المحسنقباء وتقاطع طريق االمير عبد
 )منطقة حائل(الطرق الثانوية 

 ) المرحلة الثانية(الروضة /ازدواج طريق حائل 
طرق خدمة للطريق الدئري الحالي مع نيوجرسي للجزيرة الوسطية (األعمال التكميلية للطريق الدائري بحائل 

 ) وسياج
 )منطقة القصيم(الطرق الثانوية 

استكمال الطريق الدائري الداخلي لمدينة بريدة مع تنفيذ تقاطعي طريقي الملك عبداهللا والملك عبدالعزيز مع 
 الضلع الشمالي والضلع الجنوبي 

 ) الملك فهد األعمال التكميلية لطريق(البصر ) 3(تنفيذ تقاطع رقم 
األعمال (بنى األستقبال باإلمارة  لخدمة م21+600إلى 20+300الطريق الرئيسي وطرق الخدمة من المحطة 

 )التكميلية لطريق الملك فهد ببريدة
 حتى طريق األسياح) طريق الملك عبدالعزيز(المطار /امتداد طريق الشقه 

 )المرحلة الثالثة( الطريق الدائري بمحافظة الرس
 )منطقة عسير(الطرق الثانوية 

   رنيه /  ازدواج طريق بيشة
 )المرحلة االولى (  ابها السودة المالحة  ازدواج طريق

 )منطقة الجوف(الطرق الثانوية 
 ربط أصفان مع تقاطع المحوري طريق حائل

 )المرحلة الثانية(طبرجل /ازدواج طريق بسيطاء
 )منطقة جازان(الطرق الثانوية 

 تقاطع أمام مستشفى الملك فهد المركزي بجازان
 )المرحلة الثانية) (جازان /م ( جلة الحياة/ الريث /  طريق الحقو  ازدواج ورفع مستوى

 )منطقة نجران(الطرق الثانوية 
 تقاطع طريق األمير نايف مع طريق الصفا

 شرورة إلى الحصينية/ الطريق الذي يربط تقاطع الخضراء مع طريق نجران
 استكماالت تنفيذ المشاريع

 منطقة الرياض
 الدوادمي/ ق شقراءاستكمال ازدواج طري

 من طريق خريص وحتى تقاطع طريق الخرج  استكمال اعمال الضلع الشرقي الخارجي من الطريق الدائري
 مع وصلة الدائري الجنوبي مع طرق الخدمة مع تقاطع

+ تقاطع اسطنبول (استكمال األعمال التكميلية المتداد الضلع الجنوبي الشرقي حتى التقاطع مع طريق خريص 
 )طرق خدمة + طع هارون تقا

 استكمال تحسين تقاطع مركز العفج
 القصيم السريع/ استكمال ازدواج الطريق الذي يربط ثادق بطريق الرياض 

القصيم السريع بالطريق المؤدي إلى الطوقي / استكمال وصلة الطريق المزدوج التي تربط بين طريق الرياض
   مع تقاطع

 شقراء المزدوج/إستكمال طريق المجمعة
 جالجل/ الحوطة / استكمال ازدواج طريق عشيرة 

 استكمال طريق السقطة
 استكمال طريق الفاخرية

 استكمال طريق داحس المستقبلية
 الطريق السريع/ دقلة / استكمال طريق حريمالء 

 استكمال طريق مزارع اوبير بالمهدية
 استكمال طريق المهاللية بالدوادمي

 استكمال طريق المخطط الزراعي جنوب جوي بالمجمعة 
 استكمال طريق عشيرة بالقويعية
 استكمال الطرق الفرعية بوراط
 استكمال طريق الشكيرة بشقراء

 استكمال طريق البخراء
 المليحات/ استكمال طريق ربط قرية عشق بطريق السيح 

 منطقة مكة المكرمة
 )استكمال أعمال التقاطع  (  )شمال الرحيلي(استكمال إنشاء تقاطع على طريق المدينة 



 )المدينة السريع/ تقاطع حر على طريق مكة (  استكمال الطريق الدائري األوسط بمكة المكرمة المرحلة الثانية
 الفحو /استكمال طريق كساب

 )المرحلة األولى(ف استكمال الطريق الدائري بالطائ
 الفحو مع الجسور/استكمال طريق أتانا

 الرغية حتى الرفايع/ الركنة/ استكمال طريق الرغوة من طريق النصائف
 نسب الجراد / الحصنة / استكمال طريق شقصان 
 القفيف/المطارفة/استكمال طريق حراض 
  والفرعة وشدانه  وصلة الشباشبة مع وصلة البورة العميرات/ السد / العلثاء/الطوال/استكمال طريق اليحيى 

 المنطقة الشرقية
 االحساء مع تقاطع الجوية/ بقيق / استكمال طريق الظهران
 المحطات  تقاطعات عند  ) تقاطعات بالجزء الجاري تنفيذه4تنفيذ (سلوى / العقير/ استكمال طريق الظهران

)68,63,52,45( 
 العقير/ استكمال طريق الهفوف
   الدمام السريع مع التقاطعات/ امتداد طريق الرياض

 السفانية/ استكمال طريق النعيرية
 استكمال وصلة عين دار
 استكمال وصلة صالصل

 استكمال طريق جوف بني هاجر
 استكمال طريق القليبة والوصالت المتفرعة منه

 استكمال طريق الراشدية
 استكمال طريق أم عقال
 منطقة المدينة المنورة

) 0.3(كم، طريق تبوك ) 12(كم ، طريق الهجرة ) 4(طريق القصيم (استكمال انارة مداخل المدينة المنورة 
 )كم

 )تقاطع ( استكمال ازدواج جسر تقاطع بدر 
 استكمال تقاطع طريق مدينة الحجاج على طريق الهجرة

 ينبع النخل/ واسط/ استكمال طريق بدر
 الجديدة/ استكمال جسور على طريق أبي الحلو

 األبواء / استكمال طريق أبو ضباع
 )عمود/ قصير/ بئر خصلف/ بئر اآلراك/ قرى السطح(استكمال طريق جيدة 

 اليتيمة/ استكمال طريق الضميرية
 استكمال طريق خيبر الحائط

 النجيل/ سرار/ الورد/ لفرشا/ استكمال طريق القرم
 بواط/المندسة /استكمال طريق الفقعلي 

 )الكويرة/ مزارع فضل(استكمال طريق جيدة 
 )المدينة المنورة/م(المدينة المنورة / استكمال طريق حائل

 منطقة حائل
 قنا/ استكمال ازدواج طريق حائل 

 وأعمال التصريف)  فيد-تخابيل ( الجوف تقاطعي / حائل / األعمال التكميلية لطريق القصيم 
 الحائط/ استكمال امتداد الشملى
 المسمى واستكمال طريق الوادي/ استكمال طريق ساحوت
 )حائل/م(حائل المزدوج / استكمال طريق المدينة

 )ف وسائل تصري( استكمال الطريق المؤدي الى البعايث 
 منطقة القصيم

)  القرعاء- البطين-الصلبية (اعمال تكميلية لتقاطعات ( الجوف / حائل / األعمال التكميلية لطريق القصيم 
 )اعمال تصريف للطريق(و

استكمال أعمال تقاطع طريق الملك فهد مع طريقي الملك ) ( الجزء الثاني(األعمال التكميلية لطريق الملك فهد 
 )خالد والملك عبداهللا 

    لطريق الملك فهد ببريدة) 7(األعمال التكميلية لتقاطع رقم 
 المطار/ استكمال طريق عنيزة

 استكمال ازدواج طرق الجامعة
 دخنة/ استكمال طريق األحمدية



 استكمال تقاطع الضلع الشمالي مع الضلع الغربي للطريق الدائري ببريدة
 المطار/ استكمال طريق البدائع
 الشماسية/ الربيعية/ استكمال طريق بريدة

 األسياح/ استكمال طريق الربيعية
 المطار القديم/ استكمال طريق عنيزة

 استكمال طريق جادة القنارة
 الصمعورية/ نجخ / استكمال طريق الحماده 

 السويدة/  طريق الطرفية  استكمال
 الحرس الوطني/ استكمال طريق القرائن

 االحمدية/ استكمال طريق العبدلية 
 منطقة الحدود الشمالية

 لوقة/ استكمال طريق السليمانية 
 الحدقه/ استكمال طريق ام رضمه 

 ستكمال طريق الخشيبيا
 استكمال طرق عدة مزارع 

 منطقة عسير
 )أعمال تكميلية للجزء الجاري تنفيذه+ الجزء الواقع بمنطقة عسير (أبها / استكمال ازدواج طريق الطائف

 )تنفيذ تقاطعات(ابها / المطار/ استكمال ازدواج طريق المدينة العسكرية 
 )جسرين أودية ( بني مازن / استكمال طريق الغيناء

 استكمال طريق محائل سعيدة الصوالحة
 منطقة تبوك

 حقل/ الشرف/ البدع/ استكمال ازدواج طريق شرما
 )الشرف/ الجزء الواقع مابين بئر بن هرماس(حقل / استكمال ازدواج طريق تبوك

 )حمايات للعقبة  (   شرما/ استكمال طريق تبوك 
 )تقاطع مع طريق المدينة( استكمال الطريق الدائري بتبوك 

 منطقة الجوف
 )تقاطع اطناب وتقاطع الرديفة وطرق خدمة(الجوف / حائل / األعمال التكميلية لطريق القصيم 

 استكمال طريق مزارع شرق الناصفة
 استكمال طريق وادي حدرج ومزارع غرب وادي حدرج

 )تقاطعين(لجوف استكمال تقاطعات بمنطقة ا
 منطقة الباحة

 ) طريق المندق - مستشفى الملك فهد -تقاطعي( ابها /  الباحة   /استكمال ازدواج طريق الطائف 
 استكمال طريق شدا األعلى وشدا األسفل وطريق غامد الزناد ماراً بنصبة وجبال المسودة

 جرب/ استكمال ازدواج طريق العقيق 
 استكمال ربط محافظة القرى بالعقيق

 )تحسين ميول للقطعيات وحمايتها(األعمال التكميلية لعقبتي قلوة وبلجرشي بالباحة 
 استكمال طريق وادي فيق الى مدرسة القيادة

 وراخ/ المليح / استكمال طريق الحويل 
 استكمال طريق وراخ البعيثة عن طريق النباعة

 منطقة جازان
 المرحلة األولى بدون تقاطعات) الطوال/ الشقيق(طريق الساحلي استكمال ال

 استكمال طريق المدينة الصناعية مع جسرين
 العيدابي مع جسرين / استكمال طريق ازدواج طريق صبيا

 العيدابي / الرماية/ الهياج/ الحبسة/ بن مجهل/  قرى الضحى استكمال طريق
 الخشل/ استكمال طريق الخوبة

 استكمال طريق مقزع وتحسين المنحنيات مع الجسر
 منطقة نجران

 )طريق االمير سلطان  (   استكمال طريق الحزام الجنوبي
 إستكمال إزدواج طريق األمير مشعل بن سعود 

 استكمال طريق المليحة
 الحنكان/ استكمال طريق ثار 
 )حمايات خرسانية ( الفيض / استكمال طريق حبونا



 )حمايات خرسانية ( عويل / الفطحة/ الخطوة/ استكمال طريق البدوة
 بني عبارة/ استكمال طريق الجوف
 السلم/ استكمال طريق حايرة

 نجران/ استكمال ربط قرية المحمدية بالطريق الذي يربط محافظة يدمة بطريق الرياض
 استكمال امتداد محافظة خباش

 آل منجم وطريق غرب الحضن مع العبارات/  طريق رجال-استكمال طريق الشرفة 
                                  )الرياض/م(ازدواج طريق حفيرة نساح 

 )الرياض/م(شطر االزدواج ) المرحلة االولى (المحول الشرقي للخرج مع وصلة بوابة القاعدة الغربية 
 )الرياض/م) (المرحلة االولى ( ظلم /أزدواج طريق عفيف

 )الرياض/م)(الطرق العسكرية(ريق رادار السليل ط
 )مكة المكرمة/ م(ابها مع الحواجز الخرسانية / الباحة / استكمال اصالح المسار الحالي لطريق الطائف 

 )مكة المكرمة/ م) (الجزء الثالث(جازان الساحلي الى طريق سريع / تحويل طريق جدة 
 )مكة المكرمة/ م) (المرحلة الثالثة(ر الرئيسية الطريق الدائري بمدينة جدة وربط المحاو

 )مكة المكرمة/ م(تقاطع مع طريق المدينة المنورة شمال الصالة الملكية بجدة 
 )المدينة المنورة/ م) (المرحلة الثالثة(الطريق الدائري الثالث بالمدينة 

 المؤدي الى محطة توزيع تبوك المزدوج مع الطريق/ جسر علوي على تقاطع طريق المدينة المنورة  
 )المدينة المنورة/ م(المنتجات البترولية 

) مزدوج(المطار القديم مع األنارة / الخبر الساحلي مع إنشاء التقاطع مع طريق القشلة/تحسين طريق الدمام 
 )الشرقية/م) (المرحلة الثانية(

مع جسر وادي بزمه المؤدي لمشروع   ا لحقو/ الريث / وادي الحياه / إزدواج ورفع مستوى طريق الفرشه 
 )عسير/م) (المرحلة األولى(الملك عبداهللا الخيري 

 ) تبوك/ م) (المرحلة االولى(المدينة المنورة السريع / طريق تبوك 
 )تبوك/ م) (المرحلة الثالثة) (الشرف/ بئربن هرماس( الجزء الواقع ما بين  حقل/ إزدواج طريق تبوك

    )تبوك/ م) (الحدودي(طريق مركز قصارى 
 )تبوك/ م(طريق رادار الحنو 

   )حائل/م)) (22( تقاطع جانين وتقاطع طريق عريجا رقم (الجوف /حائل / االعمال التكميلية لطريق القصيم 
 )حائل/م(مفرد ) المرحلة االولى(رفحاء المزدوج / طريق حائل 

 )الشمالية/م) (ة االولى المرحل(رفحاء /  طريق حائل إزدواج
 )الشمالية/م) (85(تقاطع كلية المعلمين بعرعرعلى طريق رقم 
 )الشمالية/م) (85(تقاطع حي مشرف بعرعرعلى الطريق رقم 

 )نجران/م) (المرحلة الثالثة)(شروره / الخضراء(االوديعة /شرورة/ أزدواج طريق نجران
 )الجوف/م( كم 100الحديثة / أبوعجرم / سياج جانبي وفي الوسط لطريق الرديفة 

 )الجوف/م) (المبخرة(تقاطع الدوار الشمالي 
 )الشرقية/م) (الجزء األخير(الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان 

 )القصيم/م(دراسة والتصميم مع ال" 360+487"على طريق البكيرية الدائري عند المحطة ) 5(تقاطع رقم 
 )تبوك/م(الدره المزدوج / الطريق البديل حقل 

 دراسات الطرق الرئيسية
 )الجوف/م) (المرحلة االولى ( دراسة وتصميم الطريق الدائري حول سكاكا ودومة الجندل 

 مع مدخلي  سريعالمدينة المنورة ال/ القصيم/ دراسة وتصميم تقاطع طريق الملك عبد اهللا مع طريق الرياض
 )القصيم/م(مدينة بريدة وعنيزة 

/ م) (بيده ـ بني ظبيان ـ مدخل بلجرشي الرئيسي (أبها /الباحة/دراسة وتصميم تقاطعات على طريق الطائف
 )الباحة

 )حائل/م(حائل المباشر / دراسة وتصميم طريق تبوك 
 )تبوك/م(حائل المباشر / دراسة وتصميم طريق تبوك 

 دراسات الطرق الثانوية
 )الرياض/م(الدوادمي /ساجر حتى يلتقي بطريق شقراء/أزدواج طريق المذنب 

حريمالء / صلبوخ / القصيم السريع بطريق الرياض/ دراسة وتصميم تقاطع الطريق الذي يربط طريق الرياض
 ) الرياض/م) (المار بمحاذاة مدينة االمير سلطان للخدمات االنسانيه(

 )مكة المكرمة/م(الباقي من الطريق الدائري بجدة مع الطريق المؤدي الى البديعة دراسة وتصميم الجزء 
 )المدينة المنورة/م(تقاطع لخدمة الجامعة األسالمية و جامعة طيبة على طريق الجامعات دراسة وتصميم 

 )الشرقية/م(دراسة وتصميم إزدواج مدخل قرية العليا 
 )عسير/م(بيشة / يق خميس مشيط دراسة وتصميم ازدواج طر



 )عسير/م( ابها السودة المالحة  دراسة وتصميم ازدواج طريق
 )حائل/م(الشقيق / دراسة وتصميم جسر وادي األديرع على طريق حقروصين

دراسة وتصميم رفع مستوى طريق الداير الربوعة مع إنشاء عدد من الجسوروالعبارات وتحسين المنحنيات 
 )جازان/م(

 )جازان/م(دراسة وتصميم إزدواج طريق القوز 
 )نجران/م(دراسة وتصميم طريق الوادي من جهة الجنوب 

 )نجران/م(الرياض /  شروره  دراسة وتصميم إزدواج طريق
 )الباحة/م(دراسة وتصميم ازدواج الطريق من المندق إلى االطاولة 
 )الباحة/م(دراسة وتصميم تحسين تقاطع اإلمارة وسط مدينة الباحة 

 )الجوف/م(الجوف / دراسة وتصميم طرق خدمة لقرية الرديفة مع نفق على طريق حائل 
 )مكة المكرمة/م(دراسة وتصميم ربط موقع سوق عكاظ بالطرق المجاورة 

تبوك والى الزوية / دراسة وتصميم طريق مزدوج لربط محطة القطار للشحن في البسيطاء الى طريق ميقوع 
 )الجوف/م) (19(الشمالية الشرقية للمخطط رقم 

 )الجوف/م(دراسة وتصميم طريق مركز المرير الى مركز ابو عجرم 
 دراسات الطرق الفرعية

 منطقة الرياض
طالل، ازدواج طريق مرات / ، طريق هجرة الدعيب بالخرج، أم رطا)راشد وآخرين(طريق مزارع باالفالج 

البرة طريق مزارع وادي / الرياض الطائف السريع مروراً بلبخة، طريق لبن الغربي، طريق حريمالء/
 طريق سدوس المباشر،  األمير سلطان بن عبد العزيز،  الشريج، طرق مزارع النقعة، الطريق المؤدي إلى ملك

الحيد /، الطرق الفرعية في حمادة الغاط، طريق أرطاوي الحماميد )العواد واخرين ( طريق مزارع بالزلفي 
آل هاجد، تقاطع طريق الخروعية على طريق الرياض السريع، ربط طريق /الحيد الجديد، طريق المحير/ القديم

بيرالسقيا، الطريق الذي يربط / ة قمران بوادي الدواسر رويغب بطريق الثمامة، طريق الحيانية، طريق قري
في الجهة الجنوبية يربط ) 5(بطريق التنهات، طرق زراعية في بطين شقراء، امتداد مخرج /طريق ام رجوم
 .بطريق نساح

 منطقة المدينة المنورة
طريق قرية زبران، / طريق قرية سويقة، ربط المطاوي بالخيال مع وصلة عين طوالة، طريق الثمد

 .رابغ/ الجرف، طريق الهيم، وصالت الطرق المتفرعه طريق االكحل / المرقيب، طريق الرفيعة/المنجي
 منطقة القصيم

 . طريق شرق البدائع، طريق مزارع المدوية، طريق جفره وسدحاء، طريق حليسة، طريق حمدان الهذلي
 المنطقة الشرقية

 .طريق هجرة المحوي، طريق غرب مركز الصرار، طرق مخطط غرب المطار
 منطقة الجوف

طريق مزارع الجضيعة، طريق مزارع جنوب القريات، طريق مزارع العيساوية، طريق متفرع من اجربه 
شمال ووصالت بدومة الجندل، طريق متفرع من طريق أصفان غرباً وطريق متفرع جنوباً من طريق 

 .ضارع، إمتداد طريق مزارع سهلة الغويلاال/الرديفه
 منطقة عسير

ال محاظي المتفرع من طريق علب، /بالحرجة مع طريق جوة ) مرحض/شيبة السر/المنامة/قطينه(جيسان 
 اسفل ردوم، الفرشة وادي  بالبرك، الفرشه الخايع حمايات) المرتاق القيف طريق مكة(عمق المعقد وادي راكه 
 الخطومتيه وباخ، قرى ممدد مد ريحان المتفرع من طريق  الجوه، وادي الحياة دفاحمة متفرع من طريق 

 برجال المع، قرية  ببللحمر، قرية الشحوب جبال غمرة/  المربد - الحفج - الحفاة - الصوالحه، الكظامه 
 ظهياي والعقل بالظاهره،) العوامر(ببللحمر، قرية محلية العين برجال المع، عقبة السرو /  بالماوين  البهرة

 من الحبيل الى طريق مفرغ السيل بالمجمعة مع جسر قرية سمعي، تحسين واصالح عقبة الجعده  والمجمعة
، آل عمار الجوف بعبس مع وصلة قرية السالم وجسر قرية المخانقة )بللحمر(بتعديل المسار القائم حاليا 

 .المجاردة
 منطقة تبوك

 .العال/ ، طريق تيماء )المرحله الخامسة(وصالت زراعية حول مدينة تبوك 
 منطقة نجران
أمات عويش، جسر على طريق حي /الجفجف/عرفان مع تقاطع المنتشر، طريق هجرة المجزل/ ربط صخى 

 ).الساري/ الجرايع/ نجد/ نعوان( العمورات، طرق مراكز وقرى شرق ثار
 منطقة جازان

 .هروب، طريق شرق ال شراحبيل اثربه الحقو فيفا/ ت الخوبة، الريث السمسره ووصال
 منطقة الباحة

، طريق )حتى سد وادي عردة ( طريق مزارع تربة المتفرع من طريق الباحة ـ الطائف بداية جسر تربة



ناوان البضعة المتفرع من طريق ناوان الثعبان حتى يرتبط بطريق الساحل، طريق البضعة المتفرع من طريق 
الثعبان حتى يرتبط بطريق الساحل، طريق المزيرعة المتفرع من طريق ناوان الثعبان الرميضة، طريق 

 ).ال عياش(الحرباء بالجرداء المؤدي للكلبات 
 منطقة الحدود الشمالية

طريق روضه هباس الى أعيوج لينه، طريق محطة تنقية مياه عرعر، طريق سد وادي بدنة، طرق لخدمة 
/ ، الطريق الذي يربط منتزه األمير )نة الرياضية ـ الدفاع المدني ـ الفحص الدوري ـ ميدان التدريبالمدي(

طريف ـ حزم (سكاكا، الوصالت المؤدية إلى مراكز هيئة الهالل األحمر/ عبداهللا بن مساعد بطريق عرعر 
 ).الجالميد ـ الرفاع ـ المقر الرئيسي ـ العويقلية ـ رفحا

 



 السالمة المرورية
 

:الحوادث المرورية
 

أصبحت الحوادث المرورية تمثل وبشكل كبير هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم المشكالت التي تستنزف الموارد 
المادية والطاقات البشرية وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة والذي هو العنصر البشري إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية

سائر مادية ضخمة، مما أصبح لزاماَ العمل على إيجاد الحلول واالقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الحوادث أوونفسية وخ
 .على أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية 

)العنصر البشري(ة هي السائق وكما هو معلوم لدى الجميع، فإن العناصر التي تتشارك في المسئولية في وقوع الحوادث المروري 
والطريق والمركبة، وبناء لمنظمة الصحة العالمية، تحصد الحوادث المرورية أرواح أكثر من مليون شخص سنوياً، وتصيب ثمانية

  ). خمسة ماليين منهم إصابات خطيرة(وثالثون مليون شخص 
  :تعريف الحادث المروري

أخرى أو) مركبات(واحدة أو أكثر مع سيارات ) مركبة(الحادث المروري هو حدث اعتراضي يحدث بدون تخطيط مسبق من قبل سيارة 
وعادة ما ينتج عن الحادث المروري تلفيات تتفاوت من طفيفة بالممتلكات. مشاة أو حيوانات أو أجسام على طريق عام أو خاص

  .وفاة او اإلعاقة المستديمةوالمركبات إلى جسيمة تؤدي إلى ال
  :أنواع الحوادث المروية

   ).وجه لوجه(تصادم بين سيارات متقابلة 
   ).تصادم بين سيارات عند التقاطعات(تصادم على شكل زاوية 

   ).سيارات تسير في نفس االتجاه(تصادم من الخلف 
   .تصادم جانبي 
   ).االلتفاف(تصادم أثناء الدوران  

   .صدم سيارة متوقفة
   .صدم جسم ثابت

   ).عادة انقالب او فقد السيطرة على السيارة(حادث لسيارة واحدة  
   .دهس مشاة 

   .صدم دراجة
   .صدم حيوان

  :أسباب الحوادث المرورية
   .تعب و إرهاق السائق 

   .انشغال السائق عن القيادة
   .عدم التقيد بأنظمة المرور

   .التهور في القيادة
   .أو فحصها) المركبة(عدم صيانة السيارة 

   ).أعمال على الطريق، منحنيات خطيرة، عدم وجود عوامل السالمة(أحوال الطريق 
   ).مطر، ضباب، رمال(أحوال الطقس  

الوضع المروري في المملكة العربيةواإلحصاءات واألرقام في الجداول التالية عن الحوادث والمخالفات المرورية تعطي تصور عن     
وتؤكد مسئولية العنصر البشري في المشكالت المرورية من حوادث ومخالفات التي) هـ1425 - 1421(السعودية خالل األعوام السابقة 

  :تقع على طرق بلدنا الغالية
  :عدد الحوادث المرورية خالل الخمسة األعوام السابقة) : 1(جدول رقم 

 عدد اإلصابات عدد الوفيات دد الحوادثع )هجري(العام 
1421 280.401 4.419 28.998 
1422 305.649 3.913 28.379 
1423 223.816 4.161 28.372 
1424 261.872 4.293 30.439 
1425 293.281 5.168 34.811 

  اململكة يف املرور حوادث ):09 ( رقم امللحق



  

  

  

  :هـ1425أسبابها في العام تصنيف الحوادث حسب ) : 2(جدول رقم 

 %النسبة  عدد الحوادث سبب الحادث
 34 99.602 تجاوز السرعة المحددة        .1      
 4.73 13.861 عدم احترام اإلشارات المرورية        .2      
 9 26.432 توقف غير نظامي        .3      
 10.41 30.539 دوران غير نظامي        .4      
 9.21 27.001 تجاوز غير نظامي        .5      
 0.11 325 تحت تأثير المسكر او مخدر        .6      
 6.67 19.552 أخرى        .7      



  

  :هـ1425تصنيف الحوادث حسب أنواعها لعام ): 3(جدول رقم 

 %النسبة المئوية  عدد الحوادث نوع الحادث
 78.40 229.932 صدام بين سيارات       .1
 5.05 14.810 انقالب       .2
 2.57 7.530 دهس مشاة       .3
 6.20 18.198 صدم جسم ثابت       .4
 0.15 451 دهس حيوان       .5
 0.06 179 حريق       .6
 2.94 8.629 خروج عن الطريق       .7
 4.63 13.552 أخرى       .8

 100 293.281 المجموع

    

  

  :الحوادث المرورية حسب مواقعها ووقتها خالل األعوام الخمسة السابقة) : 4(جدول رقم 

 ليال نهارا خارج المدينة داخل المدينة إجمالي عدد الحوادث )هجري(العام
1421 280.401 228.709 51.692 170.081 110.320 
1422 305.649 251.612 54.037 191.286 114.363 
1423 223.816 174.593 49.223 131.867 91.949 
1424 261.872 207.748 54.124 156.004 105.868 
1425 293.281 230.463 62.818 174.644 118.637 



  

  :هـ1425تصنيف المخالفات حسب أسبابها في العام ): 5(جدول رقم 

 %النسبة المئوية  عدد المخالفات نوع المخالفة
 12.72 1.281.490  تجاوز السرعة المحددة .1

 5.21 525.252  )تجاوز اإلشارة المرورية(عدم احترام اإلشارة الضوئية  .2

 12.75 1.284.926  الوقوف الخاطئ .3

 0.26 26.256  استعمال السيارة لغير الغرض المخصص به .4

 5.91 596.107  قيادة بدون رخصة قيادة .5

 3.37 339.351  )استمارة السيارة(قيادة بدون رخصة سير  .6

 5.40 543.414  عدم تجديد رخصة القيادة .7

 4.98 501.931  )استمارة السيارة(عدم تجديد رخصة السير  .8

 1.84 185.252  دوران غير نظامي .9

 0.083 8.315 )تفحيط(سؤ سلوك . 10
 0.55 55.770  دخول او خروج خاطئ من الطريق11
 0.42 42.323  عدم مراعاة شروط السالمة المرورية   .12
 0.16 16.587 حمولة زائدة. 13
 13.33 1.343.589  عدم استخدام حزام األمان .14
 2.05 206.858  عكس السير .15
 0.93 93.379 تجاوز خاطئ. 16
 1.32 132.954 عدم وجود وثيقة التأمين. 17
 5.00 503.811  تظليل النوافذ   .18
 2.39 240.644  تحميل ركاب .19
 21.33 2.149.588  أخرى .20

 100 10.077.797 المجموع

  

دة في الجداول أعاله يتضح أن نسبة كبيرة من الحوادث المرورية تقع مسئولية وقوعها على ومن خالل تحليل األرقام الوار 
كما أكدت دراسة تحليلية أجريت من قبل إدارة مرور العاصمة المقدسة للتعرف على أسباب الحوادث المرورية التي . السائق

فق عليه أغلب الباحثين والمهتمين بالمشكالت تعرف بأنها حوادث جسيمة بالعاصمة المقدسة أن األسباب تنحصر فيما يت
من الحوادث المرورية سببها العنصر البشري وأن أكثر العوامل التي تؤدي إلى الحوادث %) 85(المرورية في أن نسبة 

  :المرورية هي



  . تجاوز السرعة المسموح بها   .1

  . نقص كفاءة السائق   .2

  ).المركبة( نقص كفاءة وتجهيز وسيلة النقل    .3

  . المخالفة المرورية   .4

  . نقص االنتباه والتركيز من السائق   .5

  . القيادة في ظروف مناخية غير مناسبة   .6

  . القيادة في حاالت نفسية وإنفعالية قوية   .7

بة والطريق، فإن المسئولية األكبر تقع على عاتقه في وكون السائق هو العنصر العاقل والمتحكم في كيفية التعامل مع المرك  
لذا وجب على المهتمين والمختصين في السالمة المرورية بحث ودراسة كيف يمكن . تفادى أو الوقوع في حادث مروري

  .مساعدة السائق في تفادي الوقوع في الحوادث المرورية وكذلك حمايته ومن معه من ركاب من شدة خطورة الحوادث

 



  اجلزائر يف الربي النقل وإتفاقيات اتفاقات   ):10 (رقم امللحق

Conventions Et Accords  

25-02-2009  

   

Intitulé de la convention Institution Date de  Signature et 
de ratification Références 

Convention   TIR  
« Convention douanière   relative  au 
transport international de marchandises  
sous  le couvert  de  carnets TIR » 

ONU Signée le 
26/07/1988. 

Décret présidentiel n° 
88-143 JO N ° 30/1988 

Convention relative au transport 
terrestre de voyageurs et de 
marchandises et au transit 

UMA 

Signée à Alger  le 23 
Juillet 1990   
Ratifiée le 
22/12/1990 

Décret présidentiel n° 
90-421du 22 Décembre 
1990 JO N° 06 du 1991 

Convention internationale de transport 
de marchandises par chemin de fer 
(C.I.M) 

COTIF Signée à Berne le 7 
février 1970 

Ordonnance n°72-35 
du 27 juillet 1972 JO 
n°84/1972 

Convention internationale concernant le 
transport des voyageurs et des bagages 
par chemin de fer (C.I.V) 

COTIF Signée à Berne le 7 
février 1970 

Ordonnance n°72-36 
du 27 juillet 1972 JO 
n°84/1972 

Convention relative aux transports 
internationaux ferroviaires « COTIF » COTIF 

Signée à Berne le  9 
Mai 1980 Ratifiée le 
03 Juin 1999 

Décret présidentiel 
n°01-433 du 26 
décembre 2001 JO 
n°82/2001 

Approbation de la convention 
d’ouverture de crédit du projet 
d’électrification des lignes ferroviaires 
de voyageurs de la banlieue d’Alger 

AFD Signée le 25 mai 
2005 

Décret présidentiel 
n°05-273  du 31 juillet 
2005 JO n°53/2005 

Convention Maghrébine portant la 
création d’un comité des transports 
ferroviaires du Maghreb (C.T.F.M) 

UMA Signée à Marrakech 
le 11 novembre 1965 

Décret n° 68-63      du 
8 mars 1968 JO 
°25/1968 

 
  ACCORDS BILATERAUX :  

Intitulé  Date de signature 
et de ratification    Références 

Accord relatif aux transports routiers internationaux et 
au transit de voyageurs et de marchandises entre la 
République Algérienne Démocratique et Populaire et 
la République  Arabe d’Egypte 

Signé à Alger le 
23 Octobre 1995 
Ratifié le 
13/05/1996 

Décret présidentiel  n° 
96-167  du 30 mai 
1996 JO N° 30 du 
1996 

Accord entre le Gouvernement de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire et le 
Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux 
transports routiers internationaux et au transit de 
voyageurs, et de marchandises et du protocole 

Signé à Bruxelles 
le 29 mars 1997 
Ratifié le 
30/09/1990 

Décret présidentiel       
n° 97-374 du 30 
septembre 1997 
JO N° 65 du 1997 

Accord entre le Gouvernement de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire et le Royaume 
Hachémite de Jordanie relatif aux  transports routiers 
internationaux 

Signé à Alger le  
20 Mai 1997 
Ratifié le 
15/11/1998 

Décret présidentiel  n° 
98-357  du 15 
novembre 1998 
JO N° 86 du 1998 

Accord entre le Gouvernement de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire et le 
Gouvernement de République de Niger relatif 
auxtransports routiers internationaux de marchandises 
de voyageurs   et au transit 

Signé à Alger le  
16 Mars 1998 
Ratifié le 
17/12/2000 

Décret présidentiel n° 
2000-423 du17 
Décembre 2000 
JO N° 78 du 2000 

Accord entre le Gouvernement de la République 
Algérienne Démocratique           et Populaire et le 
Gouvernement de la République Italienne relatif aux 
transports routiers internationaux de voyageurs et de 
marchandises et au transit 

Signé à Alger le  
24 octobre 2000 
Ratifié le 
13/11/2001 

Décret présidentiel n° 
01-367   du 13 
Novembre 2001 
JO N° 69-2001 du 18 
novembre 2001 

Accord entre  la  République 
Algérienne Démocratique et Populaire et la 
République Tunisienne relative aux transports 
routiers  des  personnes,  des  marchandises      et  au  
transit 

Signé à Alger, le 
 17 Juin 2001 
Ratifié le 
25/11/2002 

Décret présidentiel n° 
02-387  du25 
novembre 2002 
JO N° 77-2002 du 
26/11/2002 

Accord entre le gouvernement de la République Signé à Alger le Décret Présidentiel  n° 

Espace Vidéo 
 

Sondage  
 

Que pensez vous des dernières règlementations vis
routière ?  

Excellente initiative  

On attend pour voir  

Pas d'idées  

Ne s'adaptent pas au résea
 
   

15 vote 1

 
Présentation  

 
Plan de développement du réseau ferroviaire en Algérie

1
Contrôle technique des véh

0 Nom
 

Courriel
 

Recevoir du HTML?  
 

subscribe 1

 
Annuaire Téléphonique  

Direction de transports de wilaya
Compagnies aériennes
Entreprises maritimes
Entreprises Portuaires
Etablissements de gestion des services aéroportuaires 

Liens Utiles  
Grandes institutions nationales et ministères
Les sites web des entreprises portuaires
Autres institutions 

  

http://www.ministere-transports.gov.dz/plan.pptx
http://www.ministere-transports.gov.dz/index.php/Transports-Terrestres/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=107
http://www.ministere-transports.gov.dz/index.php/Transports-Terrestres/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=108
http://www.ministere-transports.gov.dz/index.php/Transports-Terrestres/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=109
http://www.ministere-transports.gov.dz/index.php/Transports-Terrestres/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=110
http://www.ministere-transports.gov.dz/index.php/Transports-Terrestres/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=112
http://www.ministere-transports.gov.dz/index.php/Transports-Terrestres/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=113


Algérienne  Démocratique et Populaire et le 
gouvernement de la République d’Irak,  relatif au 
transports routiers internationaux de voyageurs, de 
marchandises et au transit 

30 Octobre 2001 
Ratifié le 
17/03/2003 

03-113 du 17mars 
2003 
JO N° 19-2003 du  
19/03/2003 

Accord entre le Gouvernement de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire et le 
Gouvernement de la République du Soudan relatif aux 
transports routiers internationaux et au transit des 
voyageurs et des marchandises 

Signé à Khartoum, 
le 17 Juillet 2001 
Ratifié le 
07/04/2003 

Décret Présidentiel  n° 
03-163    du 07 avril 
2003 
JO N° 25-2003  du  
09/04/2003 

Accord entre la République Algérienne Démocratique 
et Populaire et le Royaume d’Espagne relatif aux 
transports routiers internationaux et au transit de 
voyageurs et de marchandises 

Signé à Madrid, le
7 Octobre 2002 
Ratifié le 
19/04/2004 

Décret exécutif n° 04-
129  du19 avril  2004 
JO N° 27-2004   du 
28/04/2004  

Accord entre le Gouvernement de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire et le 
Gouvernement de la République Française relatif aux 
transports routiers internationaux et au transit des 
voyageurs et des marchandises 

Signé à Paris le 
 27 janvier 2004 
Ratifié le 
29/12/2004 

Décret sidentiel   
n° 04-436     du29 
Décembre 2004 
JO N° 01-2005 du  02 
Janvier 2005  

Accord entre le Gouvernement de la République 
Algérienne démocratique et populaire et le Conseil 
Fédéral Suisse relatif aux transports internationaux 
par route des personnes et des marchandises 

Signé à Alger, le 
 23 juin 2004 
Ratifié le 
26/02/2005 

Décret présidentiel  n° 
05-77 du  26 février 
2005 
JO N° 15 -2005 du 27 
février 2005   

Accord relatif aux transports routiers internationaux et 
de transit de voyageurs et de marchandises entre le 
Gouvernement de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire et le Gouvernement de la 
République Fédérale du Nigeria 

Signé à Abuja le 
 7 octobre 2004 
Ratifié le 
23/06/2005 

Décret présidentiel n° 
05-226    du 23 juin 
2005 
JO N° 44-2005  du 26 
juin 2005  

Accord algéro-lybien relatif aux transports  routiers 
internationaux et au transit de voyageurs et de 
marchandises  

Signé à Tripoli le 
23 Mars 2003 Non ratifié  

  
   
 
  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
 



  اجلزائر يف الربي للنقل التنظيمية النصوص  ):11 (رقم امللحق

Lois Et Ordonnances  

25-02-2009  
Loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports 
ferroviaires. (JO n°56 du 26 décembre 1990). 
Loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 07 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres. 
(JO N° 44 du 08 août 2001). 
Loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative  à l’organisation, la sécurité et la police de la 
circulation routière.(JO n° 46 du 19 août 2001). 
Loi n° 04-16 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 
1422 correspondant au 19 août 2001 relative  à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.(JO n° 72 du 13 novembre 
2004). 
Les Arrêtés  

25-02-2009  
- Arrêté du 22 décembre 1990 portant approbation du cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de service public de la 
société nationale des transports ferroviaires. (JO n° 04 du 23 janvier 1991). 
 - Arrêté du 28 janvier 1992 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des 
transports ferroviaires.(JO n° 25 du  1 avril 1992). 
 - Arrêté du 18 juillet 1992 modifiant l’arrêté du 29 avril 1991 fixant la composition du conseil d’administration de la société nationale 
des transports ferroviaires (S.N.T.F). (JO n° 65 / 9 septembre 1992). 
 - Arrête du 15 juin 1992 fixant les conditions applicables aux citernes du transport des hydrocarbures (JO n° 35 Année 1993). 
 - Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 20 avril 1998 fixant la composition et les missions de la commission d’enquête 
administrative en matière d’accident et d’incident ferroviaires. (JO n° 27 du 3 mai 1998). 
 - Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 déterminant les conditions de création, de suppression, de classement 
et d’équipement des passages à niveau ainsi que les modalités de leur exploitation. (JO n° 44 du 23 juillet 2000). 
 - Arrêté du 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006 définissant les modèles-types des documents liés à l’exercice des 
activités de transport routier de personnes et de marchandises. (JO n° 05 du 17 janvier 2007).  
 - Arrêté du 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006 définissant les modèles-types de l’agrément des auxiliaires de 
transport routier de marchandises et de la carte d’inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises  ainsi que les 
modalités de tenue de ce registre. (JO n° 05 du 17 janvier 2007).  
 - Arrêté du 15 Chaoual 1427 correspondant au 7 novembre 2006 définissant les caractéristiques et les modèles-types des registres des 
transporteurs publics de personnes et de marchandises ainsi que des cartes d’inscription à ces registres   (JO n° 26 du 22  avril  2007). 
Décret exécutif  

25-02-2009  
- Décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989 portant création de l’institut supérieur de formation ferroviaire (I.S.F.F). (JO n°10 du 8 mars 
1989). 
 - Décret exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la Société Nationale des 
Transports Ferroviaires. (S.N.T.F). (JO n°54 du 12 décembre 1990). 
 - Décret exécutif N° 93-348 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 définissant les règles relatives à la sécurité de 
l’exploitation des transports ferroviaires. (JO n° 87 du 29 décembre 1993). 
 - Décret Exécutif n° 03-261  du 23 Joumada El-Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003  portant composition, attributions et 
fonctionnement du conseil national des transports terrestres, du comité technique interministériel de transport de matières dangereuses et 
de la commission de sanctions administratives de wilaya.(JO N° 46 du  30 juillet 2003). 
 - Décret exécutif  n° 03-452  du 7 Chaoual 1424 correspondant au 01 décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au 
transport routier de matières dangereuses   (JO N° 75 du  07 décembre2003).  
 - Décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière. (JO 
n°76 du 28 novembre 2004). 
 - Décret exécutif  n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des 
autorisations d’exercice      des activités de transport routier de personnes et de marchandises. (JO N° 82-2004  du 22 décembre 2004). 
 - Décret exécutif n° 04-416 du 20 décembre 2004 fixant les modalités d’élaboration    et de  mise  en  œuvre  des  plans  de  transport  
terrestre  de  personnes.(JO  n°  82-2004    du 22 décembre 2004). 
 - Décret exécutif n° 04-417 du 20 décembre 2004 fixant les conditions relatives à la concession de la réalisation et/ou de la gestion des 
infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route. (JO  n°  82-2004    du 22/12/2004). 
 - Décret exécutif   n° 05-473  du 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005 fixant les conditions d’organisation et les 
modalités d’exercice      des activités des auxiliaires de transport routier de marchandises. (JO n° 81-2005 du 14 décembre 2005). 
 - Décret exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 Juillet 2005 portant création de l’agence nationale 
d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires. (JO n° 52 du  26 juillet 2005). 
Décret  

25-02-2009  
Décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approbation de la convention entre l’Etat et la société nationale des transports ferroviaires 
(S.N.T.F) (JO n° 26 du 29 juin 1988). 
Circulaire  

25-02-2009  
- Circulaire n93- 01 -DTT- SDCTTM- 21 du 02 février 1993 relative aux autorisations de transit et de circuler sur le territoire national 
délivrées à des véhicules immatriculés à l’étranger. 
  
- Circulaire n°035 du 28 janvier 2001 fixant les modalités d’application des dispositions relatives aux conditions d’exercice des activités 
de transport routier de voyageurs et de marchandises. 
Arrêtes Interministériels  

25-02-2009  
Arrêté interministériel du 06 Chaâbane 1421 correspondant au 02 novembre 2000 relatif au transport routier des matières solides 
inflammables, matières inflammables spontanément, matières qui, au contact de l’eau émettent des gaz inflammables. (JO N° 21 du 11 
avril 2001). 



Transports terrestres  

01-03-2009  
Section 1 : Conventions et Accords internationaux  
Néant 
Section 2 : Législation et Réglementation 
Arrêté interministériel du 26 Avril 1997 fixant la liste des filières concernées et la durée des stages correspondants organisés en milieu 
professionnel à l’intention des étudiants de l’Ecole Nationale de l’Application des Techniques Terrestres (ENATT). JO N° 37/97 Page 
48.  
Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 Décembre 1997 portant ouverture et organisation d’un concours 
d’entrée à l'Ecole Nationale d'Application des Techniques des Transports Terrestres (ENATT). JO N° 16/98 Page 28.  
Arrêté du 1er Rajab 1415 correspondant au 05 Décembre 1994 portant tarification des transports de voyageurs par route (service 
ramassage) JO N°04/95 Page 15.  
Arrêté du 09 Août 1997 fixant les conditions et modalités d’élaboration des plans de transports terrestres de voyageurs. JO 
N°75/97 Page 32.  
Arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au 1er Juin 1998 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par 
l’Ecole Nationale d’Application des Techniques des Transports Terrestres (ENATT) en sus de sa mission principale et les modalité s 
d’affectation des revenues y afférents. JO N° 56/98 Page 14.  
Arrêté interministériel du 7 Novembre 1998 portant organisation d’un concours d’entrée à l’Ecole Nationale d’Application des 
Techniques des Transports Terrestres (ENATT) de Batna. JO N° 88/98 Page 22. 
Transports routiers des voyageurs  

01-03-2009  
Section 1 : Conventions et Accords internationaux   
Décret présidentiel n° 97-374 du 30 Septembre 1997 portant ratification de l’accord entre Gouvernement de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire et le Gouvernement du Royaume de la Belgique relatif aux transports routiers internationaux et de transit de 
voyageurs et de marchandises et du protocole annexe signés à Bruxelles le 29 mars 1991. JO N° 65/97 Page 08. 
Décret présidentiel n° 98-357 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 Novembre 1998 portant ratification de la convention de 
transports routiers internationaux entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et le royaume Hachémite de Jordanie signé 
à Alger le 13 Moharrem 1418 correspondant au 20 Mai 1997   JO N° 86/98 Page 03. 
Section 2 : Législation et Réglementation  
Décret exécutif n° 96-39 du 15 Janvier 1996 portant tarification de voyageurs par route (service ramassage)   JO N° 04/96 Page 17. 
Décret exécutif n° 96-173 du 13 Mai 1996 portant tarification du transport urbain de voyageurs, assuré par l’entreprise publique de 
transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA). JO N° 30/96 Page 12. 
Décret exécutif n° 98-144 du 13 Moharem 1419 correspondant au 10 Mai 1998 portant abrogation du décret exécutif n° 96-173 du 
27 Dhou el Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant tarification du transport urbain et voyageur assuré par l’entreprise publique 
de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA). JO N° 29/98 Page 11. 
Arrêté du 26 Avril 1997 portant approbation du règlement type d’exploitation de services de transport public routier de voyageurs. JO 
N° 60/97 Page 19. 
Transport routiers de marchandises  

01-03-2009  
Section 1 : Conventions et Accords internationaux  
Néant 
Section 2 : Législation et Réglementation 
 
Arrêté du 27 Dhou el Hidja 1415 correspondant au 27 Mai 1995 portant désignation des membres de la commission d’agrément des 
commissionnaires de transports de marchandises. JO N° 54/95 Page 24 
Navigation aérienne  

01-03-2009  
Section 1 : Conventions et Accords internationaux  
 Décret présidentiel N° 2000-59 du 7 Dhou El Hija 1420 correspondant au 13 Mars 2000 portant ratification du protocole portant 
amendement de la convention relative à l’aviation civile internationale (article 3-bis) signé à Montréal le 10 Mai 1984. JO 
N°13/2000 Page 27. 
Section 2 : Législation et Réglementation  
Décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 Décembre 1994 fixant les règles relatives à l’organisation et au 
fonctionnement des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse. JO N° 86/94 Page 03. 
Décret présidentiel n° 94-457 du du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 Décembre 1994 fixant les règles relatives à l’organisation et au 
fonctionnement de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse (rectificatif). JO N° 14/95 Page 13. 
Décret présidentiel n° 99-203 du 9 Joumada el Oula 1420 correspondant au 21 Août 1999 portant reconversion du collège aéronautique 
d’Oran en école préparatoire aux études aéronautiques. JO N° 57/99 Page 03. 
Décret exécutif n° 98-270 du 7 Joumada el Oula 1419 correspondant au 29 Août 1998 fixant les modalités de perception de répartition et 
d’affectation des redevances aéronautiques d’atterrissage et d'entraînement. JO N° 65/98 Page 07. 
Décret exécutif n° 2000-337 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 Octobre 2000 fixant le droit de concession d’exploitation des 
services aériens de transport public. JO n° 64/2000 Page 24. 
Arrêté du 11 Décembre 1995 fixant les conditions de classification de vol de nuit. JO N° 15/96 Page 19. 
Arrêté du 22 Joumada el Oula correspondant au 24 Septembre 1997 portant implantation organisation et fonctionnement du centre de 
contrôle de mission de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse. JO N° 70/97 Page 04. 
Arrêté du 17 Mai 1999 fixant la liste des membres du Comité interministériel des recherches et  du sauvetage en des aéronefs en 
détresse. JO N° 36/99 Page 06 
Transport urbains et circulation routière  

01-03-2009  
Section 1 : Législation et Réglementation  
Ordonnance N° 09-03 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 modifiant et complétant la loi 01-14 du 29 Joumada El 
oula 1422 correspondant au 19 Août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.  
Décret exécutif n° 95-08 du 25 Février 1995 portant changement de la nomination de l’entreprise publique de transport urbain et 



suburbain d’Alger et transformation de ses statuts. JO N°14/95 Page 05. 
Décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada el Aouel 1419 correspondant au 29 Août 1998 portant réaménagement des statuts du centre 
national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination. JO N° 
65/98 Page 08. 
Décret exécutif n° 99-132 du 15 Rabie el Aouel 1420 correspondant au 29 Juin 1999 modifiant le décret exécutif n° 98-271 du 7 
Joumada el Oula 1419 correspondant au 29 Août 1998 portant réaménagement des statuts du centre national pour l’études et la recherche 
en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination. JO N° 43/99 Page 08. 
Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1418 correspondant au 21 Octobre 1997 portant organisation interne du centre 
national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA). JO N° 14/98 Page 18. 
Arrêté interministériel du 16 Dhou el Kaada 1418 correspondant au 15 Mars 1998 portant classement des postes supérieur du 
centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA). JO N° 21/98   Page 37. 
Arrêté du 7 Février 1994 fixant les modalités de création et de délimitation des périmètres de transports urbains. JO N° 30/94 Page 09. 
Arrêté du 24 Moharrem 1415 correspondant au 4 Juillet 1994 portant tarification du transport urbain de voyageurs. JO N° 
56/94 Page 09. 
1-1 Sécurité routière :
Arrêté du 19 Janvier 1997 fixant les prestations du port de la ceinture de sécurité équipant les voitures particulières. JO N° 36/97 Page 
42. 
1-2 Autos écoles :
Arrêté interministériel du 14 Octobre 1998 portant organisation d’une formation pour l’accès au corps des examinateurs des permis 
de conduire. JO N° 84/98 Page 27. 
1-3 Taxis :
Décret exécutif n°96-40 du 15 Janvier 1996 relatif au tarif de transports de voyageurs par taxi automobile JO N° 04/96 Page 18. 
Arrêté du 24 Moharrem 1415 correspondant au 4 Juillet 1994 relatif aux tarifs du transport voyageurs pour taxis automobiles. JO N° 
56/94 Page 09. 
Arrêté du 8 Août 1994 réglementant le transport effectué par taxi. JO N° 14/94 Page 21. 
Transports et infrastructures ferroviaires  

01-03-2009  
Section 1 : Conventions et Accords internationaux  
Néant 
Section 2 : Législation et Réglementation  
Décret exécutif n°96-38 du 15 Janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurées par la société 
des transport ferroviaire (SNTF). JO N° 04/96 Page 16. 
Décret exécutif n°96-263 du 29 Juillet 1996 portant actualisation des tarifs de transport de voyageurs fixés par le décret exécutif n°96-
38 du 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la Société National des Transports 
Ferroviaires (SNTF). JO N° 46/96 Page 22. 
Décret exécutif n° 96-334 du 07 Octobre 1996 portant actualisation des tarifs de transport de marchandise fixés par décret exécutif 
n°96-38 du 15 janvier 1996 portant tarification des transport de voyageurs et de marchandises assurés par la (SNTF). JO N° 68/96 Page 
17. 
Décret exécutif n° 97-56 du 05 Choual 1417 correspondant au 12 Février 1997 portant actualisation des tarifs de transport de 
voyageurs et de marchandises assuré par la société national de transports ferroviaires (SNTF). JO N° 10/97 Page 18. 
Décret exécutif n° 98-269 du 7 Joumada el Aouel 1419 correspondant au 29 Août 1998 portant actualisation des tarifs de transports 
de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). JO N° 65/98 Page 06. 
Décret exécutif n° 98-329 du 13 Octobre 1998 portant actualisation des tarifs de transports de marchandises assurés par la société 
nationale des transports ferroviaires (SNTF). JO N° 77/98 Page 10. 
Arrêté interministériel du 2 Chaabane 1416 correspondant au 25 Décembre 1995 portant déclaration d’utilité publique de 
l’opération relative à la modernisation de la ligne ferroviaire reliant la wilaya de Skikda et la wilaya de Annaba . JO N° 38/96 Page 30. 
Arrêté interministériel du 25 Décembre 1995 portant déclaration d'utilité publique de l'opération relative a la modernisation de la ligne 
ferroviaire entre la wilaya de Skikda et la wilaya de Annaba. JO N° 39/96 Page 30 (rectificatif JO N°43). 
Arrêté du 17 Juillet 1993 modifiant l'Arrêté du 29 Avril 1991 fixant la composition du conseil d’administration de la Société 
Nationale des Transports Ferroviaire (SNTF). JO N° 15/94 Page 24. 
Arrêté du 15 Moharram 1415 correspondant au 25 Juin 1994 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises 
assurés par la SNTF. JO N° 56/94 Page 07. 
Arrêté du Aouel Rajab 1415 correspondant au 05 Décembre 1994 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises 
assurés par la société nationale des transports ferroviaires. JO N°04/95 Page 14. 
Arrêté du 23 Dhou el Hidja 1418 correspondant au 20 Avril 1998 fixant la composition et les missions de la commission d'enquête 
administrative en matière d’accident et d’incident ferroviaires. JO N° 27/98 Page 17. 
Arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au 1er Juin 1998 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par 
l’Institut supérieur de Formation Ferroviaire en sus de sa mission principal et les modalités d'affectation des revenues y afférents. JO N° 
54/98 Page 19. 
Arrêté du 7 Safar 1421 correspondant au 10 Juin 2000 déterminant les conditions de création, de suppression, de classement et 
d'équipement des passages a niveau ainsi que les modalités de leur exploitation. JO N° 44/2000 page 10. 
Navigation et transports maritimes  

01-03-2009  
Section 1 : Conventions et Accords internationaux  
Décret présidentiel n° 94-32 du 18 Janvier 1994 portant approbation de l’accord cadre entre le Ministère chargé des finances et 
l’institut de crédit officiel du Royaume d’Espagne et l’accord TECHNICO-BANCAIRE entre la Banque Algérienne de Développement 
et l’institut du crédit officiel du Royaume d’Espagne signés le 29 novembre 1993 à Alger relatifs au financement du projet d’acquisition 
d’un navire car ferry. JO N° 04/94 Page 05. 
Décret présidentiel n° 97-358 du 27 Septembre 1997 portant ratification de la convention de transport maritime entre le 
Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Arabe d’Egypte signé à 
Alger le 24 décembre 1997.  JO N° 63/97 Page 13. 
Décret présidentiel n° 97-373 du 30 Septembre 1997 portant adhésion de la République Algérienne Démocratique et Populaire, avec 
réserve, à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988. JO 
N° 65/97 Page 03. 
Ordonnance n° 96-05 du 10 Janvier 1996 portant approbation de la convention des nations unies sur le droit de la mer. JO N° 
03/96 Page 13. 



Section 2 : Législation et Réglementation  
Loi n° 98-05 du Rabie el Aouel 1419 correspondant au 25 Juin 1998 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 
1976 portant le code maritime. JO N° 47/98 Page 03. 
Décret présidentiel n° 95-290 du 30 Septembre 1995 portant création d’un centre national et les centres régionaux des opérations de 
surveillance et de sauvetages en mer. JO N°57/95 Page 06. 
Décret présidentiel n° 96-290 du 18 Rabie Ethanie 1417 correspondant au 02 Septembre 1996 portant organisation de la recherche et 
du sauvetage maritimes . JO N° 51/96 Page 07. 
Décret présidentiel n° 96-436 du 1er Décembre 1996 portant création de corps d’administrateurs maritimes, inspecteurs maritimes et 
d’agents de garde-côte. JO N° 75/96 Page 23. 
Décret présidentiel n° 96-437 du 1er Décembre 1996 portant création de corps d'administrateurs des affaires maritimes, inspecteur 
maritime et travail maritime et agents garde-côte. JO N°75/96 Page 23. 
Décret exécutif n° 94-231 du 27 Juillet 1994 fixant les conditions et les modalités d’exercice des professions de courtiers de fret et de 
commissionnaires de transport de marchandises. JO N° 50/94 Page 07. 
Décret exécutif n° 94-279 du 17 Septembre 1994 portant organisation de la lutte contre les pollutions marines et institution des plans 
d’urgences. JO N° 59/94 Page 08. 
Décret exécutif n° 96-55 du 27 Janvier 1996 portant suspension temporaire de l’exercice de droit de passage offensif des navires dans 
les zones déterminées des eaux territoriales et organisation de la navigation dans les limites maritimes de certains parts. JO N° 
06/96 Page 12 
Décret exécutif n° 97-161 du 10 Mai 1997 modifiant et complétant le décret n° 75-86 du 24 Juillet 1975 fixant les titres et brevets de la 
marine marchande. JO N° 29/97 Page 08. 
Décret exécutif n° 99-159 du 20 Juillet 1999 fixant les modalités d’application de la redevance sur les cargaisons maritimes en séjour 
prolongé en rade. JO N° 52/99 Page 24. 
Décret exécutif n° 99-198 du 18 Août 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission centrale de sécurité 
de la navigation maritime. JO N° 57/99 Page 04. 
Décret exécutif N° 2000-58 du 7 Dhou el Hidja 1420 correspondant au 13 Mars 2000 portant ratification du mémorandum d’entente 
sur le contrôle des navires par l’Etat du port dans la région méditerranéenne signé à Malte le 11 Juillet 1997. JO N°13/2000 Page 10. 
Décret exécutif N° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation 
des services de transport maritime. JO N°21/2000 Page 04. 
Décret exécutif n° 2000-338 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 Octobre 2000 fixant les cas et conditions de retrait temporaire 
ou définitif des brevets de navigation maritime et de radiation de la matricule des gens de mer. JO n° 64/2000 Page 24. 
Arrêté interministériel du 21 Avril 1997 portant ouverture de filière de l’Institut Supérieur Maritime en vue de l’obtention du diplôme 
d'ingénieur d’Etat de la marine marchande. JO N° 37/97 Page 46. 
Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 Octobre 1997 portant ouverture de la filière “Science de 
la navigation” à l’Institut Supérieur Maritime en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande. JO N° 
14/98 Page 19. 
Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 Octobre 1997 portant ouverture de la filière “Mécanique 
navale” à l’Institut Supérieur Maritime en vue de l’obtention de diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande. JO N° 14/98 Page 
21. 
Arrêté du 24 Moharrem 1415 correspondant au 4 Juillet 1994 portant tarification du transport de voyageurs et autos passagers par 
voie maritime. JO N° 56/94 Page 11. 
Arrêté du 5 Octobre 1996 précisant les conditions d'accès au profession de consignation de navire, de consignation de la cargaison et 
de courtier maritime. JO N° 74/96 Page 20. 
Arrêté du 10 Mai 1997 fixant les règles relatives à l’organisation de la formation pratique pour l’obtention des titres et brevets de la 
marine marchande. JO N° 56/97 Page 22. 
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 Octobre 1997 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être 
effectués par l’Institut Supérieur Maritime (ISM) sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. JO 
N° 14/98 Page 23. 
Arrêté du 14 Avril 1999 fixant la liste des travaux pouvant être effectués par l’Ecole Technique de Formation et d’Instruction 
Maritimes de Bejaia en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenues y afférents. JO N° 39/99 Page 07. 
Arrêté du 1er Août 1999 fixant la liste des membres du comité de direction et de coordination pour la recherche et le sauvetage 
maritime. JO N° 62/99 Page 05 
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 6 Juin 2000 fixant les conditions et modalités d’organisation des examens 
professionnels en vue de l’obtention des brevets de la marine marchande. JO N° 57/2000 Page 12 
Ports  

01-03-2009  
Section 1 : Conventions et Accords internationaux  
Décret présidentiel n°94-471 du 27 Décembre 1994 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/E64-port /94/20 signé le 31 
mars 1994 à Abidjan (COTE D’IVOIRE) entre la république algérienne démocratique et populaire de la Banque Africaine de 
Développement du projet d’équipement du port de Djendjen. JO N°02/95 Page 03. 
Section 2 : Législation et Réglementation  
Décret présidentiel n° 95-192 du 10 Juillet 1995 portant création du commissariat de sécurité de port ou d’aéroport. JO N°38/95 Page 
18. 
Décret exécutif n° 94-340 du 25 Octobre 1994 portant création du comité nationale de sûreté portuaire et des comités de sûreté des 
ports civils de commerce. JO N° 72/94 Page 08. 
Décret exécutif n° 99-199 du 18 Août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire.  JO N° 57/99   Page 05. 
Décret exécutif n° 99-200 du 6 Joumada el Oula 1420 correspondant au 18 Août 1999 portant création de l’autorité portuaire de 
l’est. JO N° 57/99 Page 10. 
Décret exécutif n° 99-201 du 6 Joumada el Oula 1420 correspondant au 18 Août 1999 portant création de l’autorité portuaire du 
centre. JO N° 57/99 Page 10. 
Décret exécutif n° 99-202 du 6 Joumada el Oula 1420 correspondant au 18 Août 1999 portant création de l’autorité portuaire de 
l’ouest. JO N° 57/99 Page 11. 
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 Novembre 1997 fixant les conditions de délivrance, d’utilisation et de 
retrait du permis d'accès aux enceintes portuaires. JO N° 16/98 Page 26. 
Arrêté du 27 Juillet 1997 fixant la liste des ports et aéroports dotés de commissariat de la sécurité. JO N° 66/97 Page 10. 
Arrêté du 11 Safar 1419 correspondant au 6 Juin 1998 portant désignation des membres de la commission permanente chargé de 
l’inspection et de l'évaluation des marchandises avariés ou en séjour prolongé au niveau du port d’Alger. JO N° 55/98 Page 12. 
Arrêté du 5 Joumada el Aouel 1419 correspondant au 27 Août 1998 portant désignation des membres de la commission permanente 



chargée de l’inspection de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau du port de Annaba. JO N° 67/98 Page 
19. 
Arrêté du 05 Joumada el Aouel 1419 correspondant au 27 Août 1998 portant désignation des membres de la commission permanente 
chargée de l’inspection de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau du port de Béjaia. JO N° 67/98 Page 
19. 
Arrêté du 5 Joumada el Aouel 1419 correspondant au 27 Août 1998 portant désignation des membres de la commission permanente 
chargée de l’inspection de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau du port de Mostaganem.. JO N° 
67/98 Page 20. 
Arrêté du 5 Joumada el Aouel 1419 correspondant au 27 Août 1998 portant désignation des membres de la commission permanente 
chargée de l’inspection de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau du port de d’Oran. JO N° 67/98 Page 
20. 
Transports et travail aérien  

01-03-2009  
Section 1 : Conventions et Accords internationaux  
  
Décret présidentiel n° 95-214 du 08 Août 1995 portant ratification avec réserves des trois conventions internationales et d’un protocole 
relatif à l’aviation civile internationale : 
  
1- La convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, 
  
2- La convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, 
  
3- La convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 
1971, 
 4- Le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, 
complémentaire à la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 
septembre 1971, signé à Montréal le 24 février 1988. 
 (JO N°44/95). Page 03. 
 Section 2 : Législation et Réglementation  
 Loi n° 98-06 du 3 Rabie el Aouel 1419 correspondant au 27 Juin 1998 fixant les règles générales relative à l’aviation civile. JO N° 
48/98 Page 03. 
 Loi n° 2000-05 du 10 Ramadhan 1421 correspondant au 06 Décembre 2000 modifiant et complétant la loi n° 98-06 du 03 Rabie El 
Aouel 1419 correspondant au 27 Juin 1998 fixant les règles générales relative à l’aviation civile. JO N° 75/2000 page 04. 
 Décret présidentiel n° 2000-225 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 Août 2000 portant baptisation de l’avion de type 
Boeing 737-800 7.T.V.J.J. JO N° 49/2000 Page 10. 
 Décret présidentiel n° 2000-248 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 Août 2000 portant relatif aux balises de détresse 
émettant à 406 Megahertz. JO N° 52/2000 Page 13. 
 Décret présidentiel n° 2000-249 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 Août 2000 portant approbation du plan de 
coordination des opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse. JO N° 52/2000 Page 13. 
 Décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 Février 2000 fixant les conditions et modalités 
d’exploitation des services aériens. JO N° 08/2000 Page 06. 
 Arrêté interministériel du 3 Safar 1421 correspondant au 7 Mai 2000 fixant le montant de caution financière relative à la concession 
d’exploitation des services aériens de transport public. JO N°30/2000 Page 16. 
 Arrêté du 24 Moharrem 1415 correspondant au 4 Juillet 1994 portant tarification des transports aériens internationaux de passagers de 
départ d’Algérie. JO N° 56/94 Page 12. 
 Arrêté du 24 Moharrem 1415 correspondant au 4 Juillet 1994 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes 
intérieures. JO N° 56/94 Page 15. 
 Arrêté du 1er Rajab 1415 correspondant au 05 Décembre 1994 portant tarification des transports aériens internationaux de passages au 
départ d’Algérie. JO N° 04/95 Page 16. 
Arrêté du 1 er Rajab 1415 correspondant au 05 Décembre 1994 portant tarification des transports aérien de passagers sur les lignes 
intérieures. JO N° 04/95 Page 16. 
 Arrêté du 31 Décembre 1995 complétant l'arrêté du 22 Février 1994 fixant les listes et les caractéristiques, des brevets, licences, 
certificats et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique civile. JO N° 15/96 Page 19. 
Aerodromes et aeroports  

01-03-2009  
Décret présidentiel n° 95-192 du 10 Juillet 1995 portant création du commissariat de sécurité de port ou d’aéroport. JO N°38/95 Page 
18. 
Décret présidentiel n° 99-161 du 31 Juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport ADRAR-TOUAT. JO N° 51/99 Page 08. 
Décret présidentiel n° 99-162 du 31 Juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport de BEJAIA-SOUMMAM. JO N°51/99 Page 08. 
Décret présidentiel n° 99-163 du 31 Juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport BISKRA. JO N° 51/99 Page 08. 
Décret présidentiel n° 99-164 du 31 Juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport BECHAR-BOUDEGHANE. JO N° 51/99 Page 
08. 
Décret présidentiel n° 99-165 du 31 Juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport de TEBESSA.   JO N° 51/99 Page 09. 
Décret présidentiel n° 99-166 du 31 Juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport de TLEMCEN-ZENATA. JO N° 51/99 Page 09. 
Décret présidentiel n° 99-167 du 31 Juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport de HASSI-MESSAOUD-OUED IRARA. JO N° 
51/99 Page 09. 
Décret présidentiel n° 99-168 du 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport de GHARDAIA-NOUMERAT. JO N° 51/99 Page 
09. 
Décret présidentiel N° 2000-01 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 4 Janvier 2000 portant dénomination de l’aéroport de 
Batna. JO N° 1/2000 Page 03. 
Décret présidentiel N° 2000-02 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 4 Janvier 2000 portant dénomination de l’aéroport de 
Tiaret. JO N° 1/2000 Page 03. 
Décret présidentiel N° 2000-213 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 Août 2000 portant dénomination de l’aéroport 
d’Annaba. JO N° 49/2000 Page 06. 
Décret exécutif n° 94-03 du 02 Janvier 1994 portant transformation de l’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international 
d’Alger “Houari Boumediene” en agence nationale d’études et de réalisation des aéroports et changement de statuts. JO N° 01/94 Page 



10. 
Décret exécutif n° 94-50 du 26 Février 1994 portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté 
d’aéroports. JO N° 11/94 Page 05. 
Décret exécutif n° 94-237 du 03 Août 1994 portant intégration de l’aérodrome d’ILLIZI TAKHAMMALET parmi les aérodromes 
civils d’Etat. JO N° 51/94 Page 08. 
Décret exécutif n° 95-254 du 22 Août 1995 portant changement de dénomination d’aéroport régional de JIJEL. JO N° 47/95 Page 11. 
Décret exécutif n°97-205 du 25 Mai 1997 portant dissolution de l’Agence Nationale d’Etudes et de Réalisation des Aéroports. JO N° 
35/97 Page 14. 
Décret exécutif n° 97-255 du 08 Juillet 1997 portant dissolution de l’établissement de gestion aéroportuaire d’Annaba 
(EGSA Annaba). JO N° 46/97 Page 18. 
Décret exécutif n° 98-314 du 30 Septembre 1998 complétant le décret exécutif n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des 
aérodromes d’Etat. JO N° 74/98 Page 05. 
Arrêté interministériel du 12 Chaouel 1415 correspondant au 14 Mars 1995 portant organisation interne de l’Agences nationale 
d’études et de réalisation des aéroports. JO N° 48/95 Page 19. 
Arrêté interministériel du 14 Mars 1995 portant classement des postes supérieurs de l’agences nationale d’études et de réalisation des 
aéroports (ANERA). JO N° 57/95 Page 26. 
Arrêté interministériel du 28 Décembre 1995 relatif aux permis d'accès aux aéroports. JO N° 13/96 Page 17. 
Arrêté du 25 Juillet 1996 modifiant et complétant l'arrêté du 30 Juin 1996 relatif à l’ouverture d'aérodrome d'état a la circulation 
aérienne publique et leur classification. JO N° 77/96 Page 18. 
Arrêté du 1er Février 1997 complétant l'arrêté du 15 Mai 1988 portant désignation des aérodromes civils d’état et mixtes rattachés à 
l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger (EGSA /Alger). JO N° 36/97 Page 41. 
Arrêté du 27 Juillet 1997 fixant la liste des ports et aéroports dotés de commissariat de la sécurité. JO N° 66/97 Page 10. 
Arrêté du 5 Octobre 1998 portant désignation des aérodromes civils d’Etat et mixtes rattachés à l’établissement de gestion de services 
aéroportuaires de Constantine (EGSA-Constantine). JO N° 76/98   Page 17. 
Arrêté du 25 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 Octobre 1998 portant ouverture de l’aérodrome de Batna à la circulation 
aérienne publique. JO N° 76/98 Page 17. 
Météorologie nationale  

01-03-2009  
Arrêté du 14 Avril 1999 fixant la liste des travaux pouvant être effectués par l’Institut Hydrométéorologique de Formation et de 
recherche (IHFR) en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. JO N° 39/99 Page 07. 
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• 2642 
ouvrages d'art 
sur les routes 
nationales; 

• 1302 
ouvrages d'art 
sur chemins 
de wilayas ;  

• 966 ouvrages 
d'art sur les 
chemins 
communaux.    

La route reste l'infrastructure de transport utilisée par excellence (90% des échanges commerciaux et de voyageurs).  
Cette sollicitation intensive induit, toutefois, des conséquences plus ou moins lourdes sur l'état de la chaussée et accélère le 
processus de dégradation.  



EVOLUTION DE LA CONSISTANCE DU RESEAU ROUTIER 2005 - 2008  
Année  RN  CW  CC  TOTAL  
2005  28 156  23 806  56 340  108 302  
2006  28 275  23 926  57 251  109 452  
2007  28 655  23 879  57 591  110 125  
2008  29 146  23 634  58 481  111 261  

  

 

 

  

 
 

POLITIQUE DE L'ENTRETIEN ROUTIER 
La politique de la direction mise en place pour atteindre les objectifs fixés à savoir la 
préservation du patrimoine routier et l'amélioration du niveau de service s'étale sur 2 grandes 
phases :  

• A court terme 2005-2009  
• A long terme 2009-2025  

La stratégie adoptée par la DEER pour la concrétisation de ses objectifs s'articule autour des 
actions suivantes :  
A court terme   2005-2009 : La mise à niveau  

• Mise à niveau du réseau routier national;  
• Mise à niveau de la signalisation routière et résorption des points noirs;  
• Construction des maisons cantonnières et réhabilitation du métier de cantonnier ;  
• Gestion de la viabilité des infrastructures routières, face aux intempéries ;  
• Mise en place d'un système intégré de gestion de l'entretien des routes et des 

Ouvrages d'Art ;  
• Mise en place d'un schéma directeur de l'entretien routier;  
• Mise en place d'un schéma directeur de la signalisation routière ;  
• Mise en place d'un plan de formation du personnel pour une meilleure gestion de 

l'entretien.  
A long terme : La modernisation de la gestion de l'entretien  

• Mise en place des réformes pour l'exécution de l'entretien courant.  
• La modernisation de la gestion de l'entretien conformément au Schéma Directeur.  



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

31/12/2009 



 
 

P R E F A C E 
 
 
 

Ce recueil présente l’ensemble des normes Algériennes 

(NA), applicables au secteur des Travaux Publics, ces 

normes sont élaborées par l’institut Algérien de 

Normalisation (IANOR).  

Le présent document servira de base à la mise en place 

d’une banque de données en matière de Normalisation 

et Réglementation.  

 291 Normes Algérienne adoptées par les différents comités 

techniques au 31/12/2009 et  sont réparties comme suit : 

 Comité 51 « Travaux publics » : 107  N.A 

 Comité37« Liants-Bétons-Granulats » :  146 N.A  

 Comité 39 « Construction-Bâtiment » : 38  N.A 
 

 

 

 

 

 

 

Le S/Directeur de la Normalisation 

                                                                                              Mr. SENSAL Badis 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



comité N° Norme Désignation Equivalence Observations:année d'adoption
37 1 NA 228 Ciments - Appareil de Vicat et moule tronconique NF P 15-414:1960 05/04/1989

37 2 NA 229 Ciments - Détermination de la consistance normale 
de la pate de ciment NE 2-1-003:1984 05/04/1989

37 3 PrNA 230 Ciments - Détermination du temps de prise et de la
stabilité EN 196-3:1995   P 15-473  projet de norme à révisé année 2010

37 4 NA 231 Méthodes d'essais des ciments - Détermination de 
la finesse EN 196-6:1989 P 15-476            16/05/2006

37 5 NA 232 Ciments - Détermination de l'expansion à chaud et à 
froid (Lechatelier) NF P 15-432:1963 16/05/1989

37 6 NA 234 Méthodes d'essais des ciments - Détermination des 
résistances mécaniques EN 196-1: 2005 12/06/2007

37 7 NA 254 Méthodes d'essais des ciments - Méthodes de 
prélèvements et d'échantillonnage du ciment EN 196-7:1990  P 15-477 16/05/2006

37 8 NA 255

Essais pour déterminer les caractéristiques 
mécaniques et physiques des granulats - 
Détermination de la masse volumique réelle et du 
coefficient d'absorption d'eau

EN 1097-6:2001              P 18-650-6 26/11/2005

37 9 NA 257 Granulats - Détermination de l'homogenéité des 
granulats (D ³ 4mm) NF P 18-571:1979 04/07/1989

37 10 NA 427 Bétons - Détermination de la résistance à la 
compression des éprouvettes ISO 4012:1978 29/11/1989

37 11 NA 428 Bétons - détermination de la résistance à la flexion
des éprouvettes ISO 4013:1978 29/11/1989

37 12 NA 430 Bétons - Détermination de la résistance à la traction 
par fendage des éprouvettes ISO 4108:1980 29/11/1989

37 13 NA 432 Béton frais - Détermination de la consistance - Essai 
Vébé ISO 4110:1979 29/11/1989

37 14 NA 433 Béton frais - Détermination de la consistance - 
Degré de compactabilité ISO 4111:1979 29/11/1989

37 15 NA 434 Béton - Détermination de la teneur en air du béton 
frais - Méthode de la compressibilité ISO 4848:1980 29/11/1989

37 16 NA 435 Béton durci - Détermination de la masse volumique ISO 6275:1982 29/11/1989

37 17 NA 436 Béton frais compacté - détermination de la masse 
volumique ISO 6276:1982 29/11/1989

37 18 NA 437 Béton -  Détermination du module d'élasticité 
statique en compression ISO 6784:1982 29/11/1989



comité N° Norme Désignation Equivalence Observations:année d'adoption

37 19 NA 438 Béton - Classification selon la résistance à la 
compression ISO 3893:1977 29/11/1989

37 20 NA 442 Ciment - Composition, spécifications et critères de 
conformité des ciments courants EN 197-1: 2001              P 15-101-1 19/04/2004

37 21 NA 443 Ciment pour tavaux dans les milieux fortement 
agressifs NF P 15-319:1995 08/11/2000

37 22 NA 446 Granulats - Détermination de l'epaisseur moyenne 
des gravillons NF P 18-562:1981 29/11/1989

37 23 NA 451
Essais pour déterminer les caractéristiques 
mécaniques et physiques des granulats - 
Détermination de la teneur en eau pae séchage en 

EN 1097-5:1999              P 18-650-5 26/11/2005

37 24 NA 452 Granulats - Eléments pour identification des 
granulats NF P 18-557:1980 29/11/1989

37 25 NA 453
Essais pour déterminer les propriétés générales des 
granulats  - Méthodes de réduction d'un échantillon 
de  laboratoire 

EN 932-2:1999                                P 18-
621-2 14/11/2006

37 26 NA 454 Granulat - Mesure de la dureté Vickers 29/11/1989

37 27 NA 455 Essais pour déterminer les caractéristiques 
géométriques des granulats - Evaluation des fines - EN 933-8:1999              P 18-622-8  16/05/2006

37 28 NA 459 Granulats - essai de fragmentation dynamique NF P 18-574:1979 29/11/1989

37 29 NA 460 Granulats - Essai Deval NF P  18-577:1979 29/11/1989

37 30 NA 461 Essais pour déterminer les propriétés chimiques des 
granulats - Analyse chimique EN 1744-1:1998               P 18-660-1 23/07/2005

37 31 NA 463 Granulats - Détermination de la propreté 
supercificielle NF P 18-591: 1979 29/11/1989

37 32 NA 464 Granulats - Méthodes d'essai de réactivité aux 
alcalis NF P 18-594: 2004 14/11/2006

37 33 NA 524 Plâtres - Conditions générales des essais ISO 3048:1974 29/11/1989

37 34 NA 525 Plâtres - Détermination de la masse volumique du 
produit en poudre ISO 3049:1974 29/11/1989

37 35 NA 526 Plâtres - Détermination des caractéristiques 
mécaniques ISO 3051:1974 29/11/1989

37 36 NA 527 Plâtres - Détermination de la finesse de monture de 
produit en poudre ISO 3049:1974 29/11/1989

37 37 NA 528 Plâtres - Détermination de la teneur en eau de 
cristallisation ISO 3052:1974 29/11/1989



comité N° Norme Désignation Equivalence Observations:année d'adoption

37 38 NA 774
Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Adjuvants
pour béton; Définitions, exigences, conformité,
marquage et  étiquetage 

EN 934-2: 2001                                        
NF P 18-342 14/11/2006

37 39 Pr NA 778 Bétons - Classification des environnements
agressifs NF P 18-011:1985 projet de norme à révisé année 2010

37 40 NA 815 Adjuvants pour bétons, mortier et coulis - Bétons de 
référence pour adjuvants NF P 18-351:1995 01/12/2003

37 41 NA 818

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - 
Détermination de la quantité d'eau de gachage des 
bétons et mortiers - Adjuvants soumis aux essais 
d'éfficacité à maniabilité constante

NF P 18-352:1986 29/05/1990

37 42 NA 1940 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Ciment 
de référence NF P 18-350:1986 29/09/1992

37 43 NA 1941 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Essais 
d'absorption capillaire NF P 18-354:1986 29/09/1992

37 44 NA 1942 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - 
Détermination des temps de prise sur mortier NF P 18-356:1986 29/09/1992

37 45 NA 1944 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - 
Reconnaissance chimique des adjuvants NF P 18-380: 1989 29/09/1992

37 46 NA 1945 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Dosage 
des chlorures dans les adjuvants pour bétons NF P 18-381:1989 29/09/1992

37 47 NA 1946
Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Mesure 
de pourcentage d'air occlus dans un béton frais à 
l'aéromètre à béton

NF P 18-353:1985 29/09/1992

37 48 NA 1948
Essais pour déterminer les caractéristiques 
géométriques des granulats - Qualification des fines 
- Essai au bleu de méthylène

EN 933-9: 1998              P 18-622-9 26/11/2005

37 49 NA 1952 Méthodes d'essais des ciments - Essais de 
pouzzolanicité des ciments pouzzolaniques EN 196-5:1990               P 15-475 27/11/1990

37 50 NA 1964 Bétons - Mesure du temps d'ecoulement des bétons
et des mortiers aux maniabilimtères NF P18-452:1988 14/09/1993

37 51 NA 1966

Eau de gâchage pour bétons spécifications
d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de
l'aptitude a l'emploi, y compris les eaux de
processus de l'industrie du béton, telle que l'eau de
gâchage pour béton.

NA EN 1008 :2009  révisée le 2/5/2009

37 52 NA 2592 Bétons - Laitier expansé NF P 18-307: 1965 30/06/1992



comité N° Norme Désignation Equivalence Observations:année d'adoption
37 53 NA 2593 Bétons de construction - Laitier granulé NF P 18-306: 1965 30/06/1992

37 54 NA 2594 Granulats - Détermination du coefficient 
d'écoulement des gravillons NF P 18-563:1990 30/06/1992

37 55 NA 2595
Essais pour déterminer les caractéristiques 
mécaniques et physiques des granulats - 
Détermination de la masse volumique réelle du filler 

En 1097-7:1999                       P 18-650-
7 26/11/2005

37 56 NA 2597 Bétons - Mise en place par aiguille vibrante NF  P 18-422:1981 30/06/1992

37 57 NA 2598 Bétons - Mise en place par microtable vibrante 'NF  P 18-421: 1981 30/06/1992

37 58 NA 2599 Bétons - Surfaçage au soufre des éprouvettes 
cylindriques et prismatiques NF P 18-416:1981 30/06/1992

37 59 NA 2600 Bétons - Moules pour éprouvettes cylindriques et 
prismatiques NF  P 18-400: 1981 30/06/1992

37 60 NA 2601 Granulats - Fidélité des méthodes d'essais NF P 18-550: 1982 30/06/1992

37 61 NA 2603 Bétons - Béton de construction, laitier concassé NF P 18-302: 1965 30/06/1992

37 62 NA 2604
Granulats naturels courants pour bétons
hydrauliques - Critères de qualification des granulats
vis à vis de l'alcali-réaction

NF P 18-542:1994 07/05/2001

37 63 NA 2606 Bétons - Mise en œuvre des bétons de structure NF P 18-504: 1990 30/06/1992

37 64 NA 2607
Essais pour déterminer les caractéristiques
géométriques des granulats - Partie 1:
Détermination de la granularité - Analyse 

EN 933-1+A1 :2005 08/10/2009

37 65 NA 2608 Granulats - Mesure du coefficient de fiabilité des 
sables NF P 18-576:1990 30/06/1992

37 66 NA 2609 Granulats - Détermination du coefficient 
d'écoulement des sables EN 933-6:2002 30/06/1992

37 67 NA 2610 Bétons - Mise en place par piquage NF P 18-423: 1981 30/06/1992

37 68 NA 2611 Granulats - Prélevement de matériaux en cours 
d'écoulement NF P 18-552:1990 30/11/1992

37 69 NA 2786 Bétons - Mesure de la dureté de surface par 
rebondissement à l'aide d'un scléromètre EN 12504-2:2003 30/06/1992

37 70 NA 2830 Bétons - Pouzzolane NF P 18-308: 1965 30/06/1992

37 71 NA 2831 Bétons - Caractéristiques communes des machines 
hydrauliques pour essais de compression - flexion et NF P 18-411: 1981 30/06/1992



comité N° Norme Désignation Equivalence Observations:année d'adoption

37 72 NA 2832
Bétons - Caractéristiques particulières des machines
hydrauliques pour essais de compression (presse 
pour matériaux durs)

NF P 18-412:1981 30/06/1992

37 73 NA 2833 Bétons - Caractéristiques particulières des machines
hydrauliques pour essais de flexion des matériaux NF P 18-413:1981 30/06/1992

37 74 NA 5000
Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis 
courant d'injection pour précontrainte - Mesure de la 
fluidité et de la réduction d'eau

NF P 18-358:1985 07/10/2000

37 75 NA 5005

Adjuvants pour béton, mortiers et coulis - Coulis 
courants d'injection pour précontraint - 
Détermination de la fausse prise (essai de 
Tusschenbroeck)

NF P 18-363:1986 13/11/1995

37 76 NA 5008 Granulats d'argile ou de schiste expansé fabriqués 
en four rotatif destinés à la confection du béton NF P 18-309:1982 13/11/1995

37 77 NA 5009

Essais pour déterminer les caractéristiques 
mécaniques et physiques des 
granulats :détermination de la porosité du filler sec 
compacte

NA EN 1097-4). 30/11/1992

37 78 NA 5010
Essais sur les propriétés mécaniques et physiques
des granulats Partie 8 : Détermination du coefficient
de polissage accéléré.

EN 1097-8 :1999) 22/03/2009

37 79 NA 5011 Chaux de construction - Définitions, spécifications et 
critères de conformité EN 459-1 :2002                   P 15-104 26/11/2005

37 80 NA 5012 Chaux de construction - Méthodes d'essai EN 459-2 :2002                                        
NF P 15-105 26/11/2005

37 81 NA 5013 Chaux de construction - Evaluation de la conformité EN 459-3 :2002                                        
NF P 15-106 26/11/2005

37 82 NA 5014 Béton. Béton de sable NF P 18-500:1995 07/06/2009

37 83 NA 5020 Briques silico-calcaires - Briques pleines, briques 
perforées, blocs pleins et blocs creux DIN 106-1:1989 11/07/1995

37 84 NA 5021 Briques silico-calcaires - Briques extérieures et 
briques de parement DIN 106-2:1980 11/07/1995

37 85 NA 5022 Briques silico-calcaires - Détermination des masses 
volumiques apparentes DIN 106-2:1980 11/07/1995



comité N° Norme Désignation Equivalence Observations:année d'adoption

37 86 NA 5023 Briques silico-calcaires - Détermination de la 
résistance à la compression DIN 106-2:1980 25/04/1995

37 87 NA 5024 Briques silico-calcaires - Détermination de la 
résistance au gel DIN 106-2:1980 25/04/1995

37 88 NA 5026 Liants hydrauliques - Vérification de la qualité des 
livraisons - Emballage et marquage NF P 15-300:1981 22/03/2009

37 89 NA 5027 Béton - Auscultation sonique - Mesure du temps de 
propagation d'ondes soniques dans le béton NF P 18-418:1989 30/11/1992

37 90 NA 5028

Produits spéciaux destinés aux constructions en  
béton hydraulique. Produits ou systèmes de  
produits à base de résines synthétiques ou de  liants 
hydrauliques destinés aux réparations de  surface 
du béton durci. Caractères normalisés  garantis. 

P 18-840:1993 01/12/2003

37 91 NA 5029 Liants hydrauliques - Ciments à maçonner NF P 15-307:1969 30/11/1992

37 92 NA 5030 Liants hydrauliques - Ciment de laitier à la chaux NF P 15-306:1964 22/09/1996

37 93 NA 5031 Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel NF P 15-314:1993 22/09/1996

37 94 NA 5032 Ciments Alumineux fondu NF P 15-315:1991 02/10/2002

37 95 NA 5033 Liants hydrauliques - Ciments pour travaux dans les 
milieux moyennement agressifs NF P 15-317:1995 08/11/2000

37 96 NA 5034

Produits spéciaux destinés aux réparations: collage,
injections, scellement, applicables aux constructions
en béton hydrauliques- définitions classification,
conditionnement, marquage conditions de réception.

NF P18-800:1989

37 97 NA 5035 Liants hydrauliques - Emploi du ciment  alumineux 
fondu en éléments de structure. NF P 15-316:1991 01/12/2003

37 98 NA 5039 Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments FD P 15-010:1997 23/12/2001

37 99 NA 5040 Ciment - Evaluation de la conformité EN 197-2:2001 19/04/2004

37 100 NA 5042 Méthodes d’essais des ciments – Analyse chimique 
des ciments. EN 196-2:2005 13/11/2007



comité N° Norme Désignation Equivalence Observations:année d'adoption

37 101 NA 5041 Méthodes d'essais des ciments- détermination
quantitative des constituants EN 196.4:1994                    P 15-474 14/07/2002

37 102 NA 5043 Granulats - Définitions, conformité, spécifications XP 18-545:2004 13/11/2007

37 103 NA 5044
Liants hydrauliques - Méthode pratique  
instrumentale d'analyse des ciments par  
spectrométrie de fluorescence des rayons X

P 15-467: 1985 22/03/2004

37 104 NA 5050

Produits  spéciaux  destines aux  constructions  en  
béton  hydraulique.  Produits ou systèmes  de  
produits à base de liants  hydrauliques ou de  
résines synthétiques destinés aux réparations  de 
surface du  béton durci. Essai de  perméabilité aux 
liquides sur éprouvettes a  surface sciée.

P 18-855:1992 01/06/2005

37 105 NA 5051

Produits  spéciaux  destines aux  constructions  en  
béton  hydraulique.  Produits ou systèmes  de  
produits à base de résines synthétiques destinés 
aux réparations de surface du  béton  durci. Essai 
de tenue aux rayonnements ultra- violets.

P 18-856:1993 01/06/2005

37 106 NA 5052

Produits  spéciaux  destinés aux  constructions  en  
béton  hydraulique.  Produits ou système de   
produits à base de liants  hydrauliques ou de  
résines synthétiques  destines aux réparations  de 
surface du  béton durci. Essai, après cycles  de gel-
degel, de tenue, aux chocs répétés sur  éprouvettes 
a surface sciée.

P 18-857:1993 01/06/2005

37 107 NA 5053

Produits  spéciaux  destinés aux  constructions  en  
béton  hydraulique.  Produits ou systèmes  de  
produits à base de liants  hydrauliques destinés aux 
réparations de surface du  béton  durci. Essai 
d'adhérence par traction sur dalle  support a surface 
rugueuse.

P 18-858:1993 01/06/2005

37 108 NA 5054

Produits spéciaux destinés aux constructions  en 
béton hydraulique. Produits ou systèmes de  
produits à base de liants hydrauliques destinés  aux 
applications superficielles sur béton durci.  Essai 
d'adhérence par traction après cycles  thermiques 
sur éprouvette à surface rugueuse. 

P 18-859:1993 23/07/2005



comité N° Norme Désignation Equivalence Observations:année d'adoption

37 109 NA 5055

Produits spéciaux destinés aux constructions  en 
béton hydraulique. Produits ou systèmes de  
produits à base de liants hydrauliques destinés  aux 
réparations de surface du béton durci.  Essai de 
tenue aux chocs répétés sur  éprouvette à surface 
rugueuse. 

P 18-860:1993 23/07/2005

37 110 NA 5056

Produits spéciaux destinés aux constructions  en 
béton hydraulique. Produits ou systèmes de  
produits à base de liants hydrauliques destinés  aux 
réparations de surface du béton durci.  Essai, après 
cycles de gel-dégel, de tenue aux  chocs répétés sur
éprouvettes à surface  rugueuse. 

P 18-861:1993 23/07/2005

37 111 NA 5057

Produits spéciaux destinés aux constructions  en 
béton hydraulique. Produits ou systèmes de  
produits à base de liants hydrauliques destinés  aux 
réparations de surface du béton durci.  Essai de 
perméabilité aux liquides sur  éprouvette à surface 
rugueuse. 

P 18-862:1993 23/07/2005

37 112 NA 5061 Méthodes d'essais des ciments - Chaleur 
d'hydratation - Méthode semi- adiabatique 

EN 196-9: 2003                                       
P 15-480 14/11/2006

37 113 NA 5071 Essais pour béton dans les structures -Carottes -
Prélèvement ,examen et essais en compression EN 12504-1                 P 18-444: 2000 25/06/2005

37 114 NA 5073 Plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment - 
Méthodes d'essai EN 13279-2:2005         P 72-400-2 23/07/2005

37 115 NA 5074 Essais pour béton durci - Forme, dimensions et 
autres exigences aux éprouvettes et aux moules EN 12390-1: 2000       P 18-430 14/11/2006

37 116 NA 5075 Essai pour béton durci – Résistance à la 
compression des éprouvettes EN 12390-3                         P 18-455 16/05/2006

37 117 NA 5076
Essais pour béton durci – Résistance en 
compression – Caractéristiques des machines 
d’essai.

EN 12390-4: 2000 16/05/2006

37 118 NA 5082 Essais pour déterminer les propriétés générales des 
granulats – Méthodes d’échantillonnage EN 932-1: 1996 16/05/2006



comité N° Norme Désignation Equivalence Observations:année d'adoption

37 119 NA 5087 Plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment -
Définitions et spécifications EN 13279-1:2005 PV N°4 du 27/5/2008

37 120 NA 5091
Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour
enduits superficiels utilisés dans la construction des
chaussées,  aérodromes et autres zones de 

EN 13043:2002  27/5/2008

37 121 NA 5092 Essais pour béton frais – Prélèvements EN 12350-1:2000 13/11/2007

37 122 NA 5093 Essai pour béton durci - Confection et conservation 
des éprouvettes pour essais de résistance. EN 12390-2:2000 13/11/2007

37 123  NA 5095
Adjuvants pour béton, mortier et coulis -  Adjuvants  
pour coulis pour câbles de précontrainte - 
Définitions,  exigences, conformité, marquage et 

EN 934-4 A1:2004 13/11/2007

37 Pr NA 5096
Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 5:
Adjuvants pour bétons projetés - Définitions,
exigences, conformité, marquage et étiquetage

EN 934-5 2007 projet de norme  année 2010

37 124 NA 5097 Méthodes d'essai des ciment - Chaleur d'hydratation 
- Méthode par dissolution 

EN 196-8: 2003                          P 15-
479   14/11/2006

37 Pr NA 5098 Essais du béton - Échantillonnage, préparation et
essais sur des carottes de béton ISO 1920-6:2004 projet de norme  année 2010

37 125  NA 5102 Essai pour béton frais - Essais d'affraissement EN 12350-2:1999 13/11/2007

37 126 NA 5110 Tuyaux et pièces complémentaires en béton non
armé, béton fibré  acier et béton armé. P 16-345-1:2003 04/03/2008

37 127 NA 5111 Tuyaux et pièces complémentaires en béton non
armé, béton fibré  acier et béton armé. P 16-345-2:2003 04/03/2008

37 128 NA 5113 Granulats pour béton EN 12620/2002+A1 :2008  07/06/2009

37 Pr NA 5114

Granulats pour matériaux traités aux liants
hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour
les travaux de génie civil et pour la construction
des chaussées

EN 13242:2007 projet de norme année 2010

37 Pr NA 5123 Granulats pour mortiers EN 13139 projet de norme année 2010

37 129 NA 5125
Essais pour déterminer les caractéristiques
géométriques des granulats - Détermination de la
forme des granulats - Coefficient d’aplatissement

EN 933-3  02/05/2009



comité N° Norme Désignation Equivalence Observations:année d'adoption

37 130 NA 5129

Essais pour déterminer les caractéristiques
mécaniques et physiques des granulats :
détermination de la résistance a l'usure (micro-
deval)

NA EN 1097-1 :1996 et EN 1097/A1
:2003)  22/3/2009

37 131 NA 5130

Essais pour déterminer les caractéristiques
mécaniques et physiques des granulats (Partie 2 :
Méthodes pour la détermination de la résistance à la
fragmentation  

NF EN 1097-2/A1 :2006  23/2/2009

37 132 NA 5275

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants
hydrauliques.Méthodes d'essai pour la détermination
de la résistance à la traction indirecte des mélanges
traités aux liants hydrauliques

EN13286-40:2003 15/04/2008

37 133 NA 5276

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants
hydrauliques. Méthode d'essai de détermination de
la résistance à la traction directe des mélanges
traités aux liants hydrauliques 

EN 13286-42:2003 15/04/2008

37 134 NA 5565 Béton cellulaire autoclavé - Vocabulaire - Définitions
- Classifications NF P 14-306: 1986 30/11/1992

37 135 NA 5577 Béton cellulaire autoclavé - Mode de prélèvement 
des éprouvettes NF P 14-306: 1986 14/09/1993

37 136 NA 5566 Béton cellulaire autoclavé - Spécifications NF P 14-306: 1986 30/11/1992

37 137 NA 5578 Béton cellulaire autoclavé - Détermination de la 
masse volumique apparente NF P 14-306: 1986 14/09/1993

37 138 NA 5579 Béton cellulaire autoclavé - Détermination de la 
résistance à la compression NF P 14-306: 1986 14/09/1993

37 139 NA 5580 Béton cellulaire autoclavé - Détermination de la 
charge à la rupture et du coefficient de sécurité des NF P 14-306: 1986 14/09/1993

37 140 NA 5581 Béton cellulaire autoclavé - Détermination de la 
résistance en traction par flexion NF P 14-306: 1986 14/09/1993

37 141 NA 5582 Béton cellulaire autoclavé - Détermination de la 
stabilité dimensionnelle NF P 14-306: 1986 14/09/1993

37 142 NA 5583 Béton cellulaire autoclavé - Détermination de 
l'absorption d'eau par capillarité NF P 14-306: 1986 14/09/1993



comité N° Norme Désignation Equivalence Observations:année d'adoption

37 143 NA 16001
Adjuvants pour béton, mortier et coulis - 
Echantillonnage, contrôle et évaluation de la 
conformité

EN 934-6: 2001                     P 18-346 14/11/2006

37 144 NA 16002 Béton - Spécification, performances,  production et 
conformité 

EN 206-1:2002           A1(2004) et 
A2(2005) 13/11/2007

37 145 NA 17000 Granulats pour ballasts de voies ferrés NF EN 13450:2003 08/07/2008

37 146 NA 17004
Evaluation de la résistance à la compression sur site 
des structures et des éléments préfabriqués en 
béton

NF EN 13791 : 2007    20/10/08

37 Pr NA 17029 Produits préfabriqués en béton — Escaliers EN 14843:2007 projet de norme année 2010
Label1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CTN   N° Norme Désignation Equivalence Observations: année d'adoption
39 1 NA 2787 Qualité des sols - Préparation de l'échantillon pour essai (terre fine) NF X 31-101:1983 11/03/2007

39 2 NA 2788 Qualité du sol - Détermination de la teneur pondérale en matiére séche et en eau 
- méthode gravimétriue ISO 11465 :1994 25/09/2005

39 3 NA 2789 Qualité des sols -Détermination de la teneur en carbonate - Méthode volumétique ISO 10693 :1995 12/11/2006

39 4 NA 2797 Sols -  Reconnaissances et essais - Essais en place - Essai de pénétration 
statique NF P 94-113:1996 25/09/2005

39 5 NA 5204 Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place -  Essai de 
pénétration dynamique ISO 22476-2:2005 12/11/2006

39 6 NA 5206 Sols:Reconnaissance et essais - Essai préssiométrique Ménard sans cycle et 
avec un cycle NF P 94-110:1991 11/11/2007

39 7 NA 5209 Sols - Reconnaissance et essais - Détermination de la teneur en eau pondérale 
des matériaux - Méthode par étuvage NF P 94-050:1991 30/11/1992

39 8 NA 5210
Sols:Reconnaissance et essais - Détermination de la masse volumique des sols 
fins en laboratoire - Méthodes de la trousse coupante, du moule et de 
l'immersion dand l'eau

NF P 94-053:1991 30/11/1992

39 9 NA 5211 Sols:Reconnaissance et essais - Détermination de la teneur pondérale en 
matières organiques d'un sol - Méthode chimique NF P 94-055:1993 19/07/1995

39 10 NA 5212 Sols:Reconnaissance et essais -Détermination de la masse volumique des 
particules solides des sols - Méthode du pycnomètre à eau NF P 94-054:1991 30/11/1992

39 11 NA 5228 Sols:Reconnaissance et essais - Essai scissométrique en place NF P 94-112:1991 15/06/1993

39 12 NA 5229 Sols:Reconnaissance et essais - Essai de pénétration au carottier (SPT) NF P 94-116:1991 15/06/1993

39 13 NA 5230 Sols: Reconnaissances et essais-Détermination des masses volumiques 
minimale et maximale des sols non cohérents NF: P 94-059:2000 11/11/2007

39 14 NA 5231 Sols:Reconnaissance et essais - Essai statique de pieu isolé sousun effort axial 
en compression NF P 94-150-1:1999 12/11/2006

39 15 NA 5232 Sols: Reconnaissances et essais-Analyse granulométrique -Méthode par 
tamisage à sec après lavage NF P 94-056:1996 11/11/2007

39 16 NA 5249 Sols:Reconnaissance et essais - Essai d'eau lefranc NF P 94-132:1992 23/11/1993

39 17 NA 5250 Sols:Reconnaissance et essais - Essai de pompage NF P 94-130:1992 23/11/1993

39 18 NA 5251 Sols:Reconnaissance et essais - Analyse granulométrie des sols - Méthode par
sédimentation NF P 94-057:1992 23/11/1993

39 19 NA 5252
Sols:Reconnaissance et essais  - Indice CBR après immersion - Indice CBR 
immédiat - Indice portant immédiat - Mesure sur échantillon compacté dans le 
monde CBR

NF P 94-078:1992 23/11/1993



CTN   N° Norme Désignation Equivalence Observations: année d'adoption

39 20 NA 5262 Sols: Reconnaissances et essais-Détermination des références de compactage 
d'un matériau-Essai Proctor normal-Essai Proctor modifié NF P 94-093:1999 11/11/2007

39 21 NA 5277 Renforcement des sols - Généralités et terminologie NF P 94-210:1992 12/12/1994

39 22 NA 5281 Sols: Reconnaissance et essais - Coefficient de dégradabilité des matériaux 
rocheux NF P 94-067:1992 19/07/1995

39 23 NA 5282 Sols:Reconnaissance et essais - Coefficient de fragmentabilité des matériaux 
rocheux NF P 94-066:1992 19/07/1995

39 24 NA 5288
Sols:Reconnaissance et essais - Mesure de la capacité d'absorption de bleu de 
méthylène d'un sol ou d'un matériau rocheux - Détermination de la valeur de 
méthylène d"un sol ou d'un matériau rocheux par l'essai à la tâche

P 94-068:1998 21/04/2004

39 25 NA 16200 Sols: Reconnaissances et essais - Glossaire géotechnique - Défenitions -
Notations - Symboles XP P 94-010:1996 13/10/2003

39 26 NA 16201 Sols: Reconnaissance et essais - Description - Identification - Dénomination des 
sols - Terminologie - Eléments de classification XP P 94-011: 1999 13/10/2003

39 27 NA 16203 Sols: Reconnaissance et essais - Identification granulométrique - Méthode de
tamisage par voie humide XP P 94-041:1995 21/10/2003

39 28 NA 16209 Sols: Reconnaissance et essais - Détermination de la teneur pondérale en 
matières organiques d'un matériau - Méthode par calcination XP P 94-047:1998 14/12/2003

39 29 NA 16210 Sols: Reconnaissances et essais - Détermination de la teneur en carbonate - 
Méthode du calcimètre X P 94-048:1996 21/04/2004

39 30 NA 16211 Sols - Reconnaissances et essais - Détermination de la teneur en eau pondérale 
des matériaux - Méthode de la dessiccation au four à micro-ondes. P 94-049-1:1996 21/04/2004

39 31 NA 16212 Sols - Reconnaissances et essais - Détermination de la teneur en eau pondérale 
des matériaux - Méthode à la plaque chauffante ou aux panneaux rayonnants. P 94-049-2:1996 21/04/2004

39 32 NA 16213 Sols: Reconnaissances et essais - Détermination des limites d'ATTERBERG - 
Limite de liquidité - Méthode du cône de pénétration P 94-052-1:1995 21/04/2004

39 33 NA 16214 Sols: Reconnaissances et essais - Détermination de l'état de décomposition ( 
Humification ) des sols organiques - Essai VONPOST P 94-058:1993 23/05/2004

39 34 NA 16215 Sols: Reconnaissances et essais - Essai de dessication - Détermination 
conventionnelle de la limite de retrait sur le passant à 400 µm d'un matériau P 94-060-1:1997 21/04/2004



CTN   N° Norme Désignation Equivalence Observations: année d'adoption

39 35 NA 16216 Sols: Reconnaissances et essais - Essai de dessication - Détermination effective 
de la limite de retrait sur un prélèvement non remanié P 94-060-2:1997 21/04/2004

39 36 NA 16218 Sols: reconnaissance et essais-Essai de cisaillement rectiligne à la boite- 
Cisaillement direct P 94-071-1: 1994 26/06/2005

39 37 NA 16219 Sols: reconnaissance et essais-Essai scissométrique en laboratoire P 94-072: 1995 26/06/2005

39 38 NA 16229 Qualité du sol-Prétraitement des échantillons pour analyses physico-chimique ISO 11464:2006 11/11/2007



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Comité N° Norme Désignation Equivalence Observations/année d'adoption

51 1 NA 2617
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la température 
de ramollissement - Méthode bille et anneau EN 1427:2000          T 66-008 29/11/2005

51 2 NA 5192
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la pénétrabilité 
à l'aiguille

EN 1426:1999 T 66-
004 26/07/2005

51 3 NA 5193
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la perte de 
masse au chauffage des bitumes industriels EN 13303:2003        T 66-011 13/05/2006

51 4 NA 5219 Liants hydrocarbonés - Classifications NF T 65-000:2003 28/06/2005

51 5 NA 5220
Bitumes et liants bitumineux - Détermination des 
caractéristiques de distilatation des bitumes fluidifiés et fluxés

EN 13358:2004                        
T 66-003 11/11/2006

51 6 NA 5221

Essais relatifs aux chaussées - Essais statiques sur mélanges 
hydrocarbonés - Essais Duriez sur mélanges hydrocarbonés à 
froid à l'émulsion de bitume NF P 98-251-4:1992 10/11/2007

51 7 NA 5222
Bitumes et liants  bitumineux - Détermination du temps 
d'écoulement des bitumes fluidifiés et fluxés

EN 13357:2003                 T 
66-005 29/11/2005

51 8 NA 5223
Pétroles et dérivés - Détermination de la ductilité des produits 
bitumineux NF T 66-006:1969 31/03/1993

51 9 NA 5224
Produits noirs - Détermination de la densité relative des produits 
bitumineux - Méthode du pycnomètre NF T 66-007:1957 10/11/2007

51 10 NA 5225
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la teneur en  
paraffines -  Méthode par extraction 

EN 12606-2:1999       NF T 66-
015 11/11/2006

51 11 NA 5226

Essais relatifs aux chaussées - Essais statiques sur mélanges 
hydrocarbonés - Essais duriez sur mélanges hydrocarbonés à 
chaud NF P 98-251-1:2002 11/11/2006

51 12  NA 5227
Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 
hydrocarboné à  chaud -  Essai Marshall EN  12697-34 :2004 10/03/2007

51 13 NA 5233
Emulsions de bitume - Essai de stabilité au stockage par 
décantation NF T 66-022:1983 23/11/1993

51 14 NA 5234

Essais relatifs aux chaussées - Mesure de la déflexion 
engendrée par une charge roulante - Définitions, moyens de 
mesure, valeurs caractéristiques NF P 98-200-1:1991 23/11/1993

51 15 NA 5235

Essais relatifs aux chaussées - Détermination des 
caractéristiques mécaniques des matériaux traités aux liants 
hydrauliques - Essai de compression simple sur graves NF P 98-232-1:1991 19/07/1995

51 16 NA 5236
Bitumes et liants bitumineux - Échantillonnage des liants 
bitumineux EN 58:2004 11/11/2006

51 17 NA 5237
Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 
hydrocarboné à  chaud -  Malaxage en laboratoire EN 12697-35: 2004 10/03/2007
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51 18 NA 5238

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour enrobés à  chaud 
Détermination de la masse volumique  apparente des 
éprouvettes bitumineuses 

EN 12697-6: 2003                    
NF P 98-818-6 11/11/2006

51 19 NA 5264 Liants hydrocarbonés - Bitumes fluidifiés - Spécifications NF T 65-002:1991 15/06/1994

51 20 NA 5265
Bitumes et liants bitumineux - Spécifications des bitumes 
routiers

EN 12591:1999                        
T 65-001 13/05/2006

51 21 NA 5267
Chaussées - Terrassement - Terminologie - Terminologie 
relative au calcul de dimensionnement des chaussées NF P 98-080-1:1992 07/09/1994

51 22 NA 5268

Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées
routières - Eléments à prendre en compte pour le calcul de 
dimensionnement NF P 98-086:1992 07/09/1994

51 23 NA 5269
Enrobés hydrocarbonés - Bétons bitumineux pour chaussées 
aéronautiques (BBA) NF P 98-131:1999 11/11/2006

51 24 NA 5270

Exécution des terrassements - Classification des matériaux 
utilisables dans la construction des remblais et des couches de 
forme d'infrastructures routières NF P 11-300:1992 22/11/1994

51 25 NA 5271 Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la solubilité
EN 12592: 1999         T 66-
012   13/05/2006

51 26 NA 5272
Bitumes et liants bitumineux - Détermination du point de fragilité 
Fraass

EN 12593: 1999         T 66-
026 13/05/2006

51 27 NA 5273
Essais relatifs aux chaussées - Essais liés à l'Uni - Mesure avec 
la règle fixe de 3M NF P 98-218-1:1992 12/12/1994

51 28 NA 5274
Essais relatifs aux chaussées - Essais liés à l'Uni - Mesure avec 
la règle roulante de 3M NF P 98-218-2:1992 12/12/1994

51 29 NA 5278

Essais relatifs aux chaussées - Préparation des matériaux
traités aux liants hydrauliques ou non traités - Fabrication des
éprouvettes par vibrocompression NF P 98-230-1:1992 06/10/1998

51 30 NA 5279

Essais relatifs aux chaussées - Préparation des matériaux 
traités aux liants hydrauliques ou non traités - Fabrication des 
éprouvettes de sables ou de sols fins par compression statique NF P 98-230-2:1993 09/10/1996

51 31 NA 5280

Essais relatifs aux chaussées - Mesure de la déflexion 
engendrée par une charge roulante - Détermination de la 
déflexion et du rayon de courbure avec le défléctométre 
Benkelman modifié NF P 98-200-2:1992 19/07/1995

51 32 NA 5283

Essais relatifs aux chaussées - Détermination du dosage en 
liant répandu - Essai in situ du dosage moyen et de régularité 
transversale NF P 98-275-1:1992 22/11/1995
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51 33 NA 5284

Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en 
béton et en maçonnerie - Reprise du béton dégradé 
superficiellement - Spécifications relatives à la technique et aux 
matériaux utilisés NF P 95-101:1993 22/11/1995

51 34 NA 5285

Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en 
béton et en maçonnerie - Béton projeté - Spécifications relatives 
à la technique et aux matériaux utilisés NF P 95-102:1992 22/11/1995

51 35 NA 5289 Emulsions de bitume - Détermination de la teneur en eau NF T 66-023:1984 27/05/1996

51 36 NA 5290 Assises de chaussées - Eaux pour assises - Classification 24/07/1996

51 37 NA 5291

Essais relatifs aux chaussées - Préparation des matériaux
traités aux liants hydrauliques ou non traités - Fabrication en
laboratoire de mélange de graves ou de sables pour la
confection d'éprouvettes NF P 98-230-3:1993 09/10/1996

51 38 NA 5292
Bitumes et liants bitumineux - Préparation des échantillons  
d'essai. 

EN 12594:1999          T 66-
034 13/05/2006

51 39 NA 5293

Essais relatifs aux chaussées - Détermination des
caractéristiques mécaniques des matériaux traités aux liants
hydrauliques - Essai de flexion NF P 98-232-4:1994 06/10/1998

51 40 NA 5294
Assises de chaussées - Graves - Emulsion - Définition - 
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en œuvre NF P 98-121:1993 04/06/2002

51 41 NA 5295
Plaques de bardeaux bitumés à armature en feutre cellulosique 
dites bardeaux bitumés cellulosiques - Spécifications NF P 39-301:1979 22/10/2002

51 42 NA 5302
Barrières de sécurité routières - Séparateurs et murets en béton
coulé sur place - Conditions d'implantation NF P 98-432:1991 06/12/1999

51 43 NA 5304
Chaussées et dépendances - Tranchées: ouverture, 
remblayage, réfection NF P 98-331:1994 21/06/2000

51 44 NA 5305

Ouvrage d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en
béton et en maçonnerie - Traitement des fissures et protection
du béton - Spécifications relatives à la technique et aux
matériaux utilisés NF P 95-103:1993 06/12/1999

51 45 NA 5307

Essais relatifs aux chaussées - Produits d'étanchéité pour 
ouvrage d'art - Conditions de conservation et de 
conditionnement des échantillons à tester NF P 98-280:1992 21/06/2000

51 46 NA 5308

Essais relatifs aux chaussées - Produits d'étanchéité pour 
ouvrage d'art - Etanchéité à l'eau sous pression - Détermination 
de l'étanchéité des feuilles préfabriquées P 98-281-1:1994 12/07/2000



Comité N° Norme Désignation Equivalence Observations/année d'adoption

51 47 NA 5313

Bitumes et liants bitumineux-Détermination de la résistance au 
durcissement sous l'effet de la chaleur et de l'air-Méthode 
RTFOT EN 12607-1(1999) 10/11/2007

51 48 NA 5315
Produits de marquage routier - Microbilles de verre de 
prémélage EN 1424:1997       P 98-661 22/07/2008

51 49 NA 5322

Barrières de sécurité routières en béton. Séparateurs et murets
en béton coulé en place. Définitions, fonctionnement et
dimensions. NF P 98-430 :1991 21/02/2009

51 50 NA 5325
Pétrole et dérivés - Point d'éclair en vase clos des bitumes
fluidifiés et des bitumes fluxés au moyen de l'appareil ABEL NF T 66-009:1969 28/05/2000

51 51 NA 5326 Emulsions de bitume - Essai d'homogénéité par tamisage NF T 66-016:1983 28/05/2000

51 52 NA 5327
Emulsions de bitume - Détermination de l'indice de rupture 
d'une émulsion cationique T 66-017:1983 28/05/2000

51 53 NA 5328
Emulsions de bitume - Essai d'adhésivité d'une émulsion 
cationique T 66-018:1983 21/06/2000

51 54 NA 5329
Emulsions de bitume - Détermination de l'indice de rupture 
d'une émulsion anionique T 66-019:1983 21/06/2000

51 55 NA 5330

Bitumes et liants bitumineux-Détermination du temps 
d'écoulement des émulsions de bitume à l'aide d'un 
viscosimétre à l'écoulement EN 12846 (2002) 10/11/2007

51 56 NA 5331
Emulsions de bitume - Détermination du signe de la charge des 
particules d'une émulsion NF T 66-021:1983 12/07/2000

51 57 NA 5332 Emulsions de bitume - Essai de stabilité au ciment NF T 66-024:1984 10/07/2001

51 58 NA 5333

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 
chaussées - Visibilité des marquages par temps sec: méthode 
dynamique in situ P 98-611: 1993 26/09/2001

51 59 NA 5334

Produits de marquages routier - produits de saupoudrage - 
Microbilles de verre , granulats antidérapants et mélange de ces 
deux composants EN 1423:1997       P 98-660  29/04/2008

51 60 NA 5335
Signalisation routiére horizontale-Marquages appliqués sur 
chaussées-Détermination du degré d'usure NF P 98-615(1991) 10/11/2007

51 61 NA 5336

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 
chaussées - Inventaire de méthodes pour analyse de la partie 
organique NF P 98-620:1991 21/06/2000

51 62 NA 5337

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 
chaussées - Analyse des matières pulvérulentes extraites des 
produits blancs par voie chimique NF P 98-631:1991 21/06/2000



Comité N° Norme Désignation Equivalence Observations/année d'adoption

51 63 NA 5338

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 
chaussées - Analyse des matières pulvérulentes extraites des 
produits blancs par voie spectrométrie d'absorption atomique NF P 98-632:1991 21/06/2000

51 64 NA 5339

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 
chaussées - Détermination des caractéristiques d'identification 
rapide NF P 98-633:1991 12/07/2000

51 65 NA 5340
Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 
chaussées - Méthodes d'échantillonnage NF P 98-634:1991 12/07/2000

51 66 NA 5341

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 
chaussées - Caractéristiques colorimétriques en vision de jour - 
Méthode d'essai in situ NF P 98-605:1989 17/10/2000

51 67 NA 5342
Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 
chaussées - Rugosité - Méthode d'essai in situ NF P 98-608:1989 17/10/2000

51 68 NA 5343
Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 
chaussées - Dénominations NF P 98-609:1999 17/10/2000

51 69 NA 5344

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 
chaussées - Essai conventionnel in situ - Dénominations et 
spécifications NF P 98-609-1:1989 17/10/2000

51 70 NA 5345
Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 
chaussées - Détermination des dosages NF P 98-614:1991 17/10/2000

51 71 NA 5346
Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 
chaussées - Performances NF P 98-601: 1989 16/07/2003

51 72 NA 5347
Produits de marquage routier - Performances des marquages 
appliquées sur la route

EN 1436:1997               P 98-
662 29/04/2008

51 73 NA 5348
Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 
chaussées – Rétroréflexion par temps sec : méthode d’essai in NF P 98-607:1989 15/05/2001

51 74 NA 5349

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 
chaussées - Analyse des liants par chromatographie semi-
préparative sur gel perméable NF P 98-621:1991 15/09/2003

51 75 NA 5350

Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur 
chaussées - Analyse des liants par chromatographie solide-
liuide semi-préparative NF P 98-622: 1991 15/09/2003

51 76 NA 5354
Signalisation routiére horizontale-Marquages appliqués sur 
chaussées- Dosage du chlore organique NF P 98-627 :1991 24/05/2004

51 77 NA 5357

Signalisation routiére horizontale-Marquages appliqués sur 
chaussées- Détermination des fractions volatiles des peintures 
et enduits à froid par distillation sous vide NF P 98-630 :1991 24/05/2004



Comité N° Norme Désignation Equivalence Observations/année d'adoption

51 78 NA 5364

Enrobés hydrocarbonés -Exécution des corps de chaussées,
couches de liaison et couches de roulement-Constituants-
Composition des mélanges -Exécution et controle NF P 98-150 :1992 29/06/2004

51 79 NA 5367

Essais relatif aux chaussées-Essais liés à l'Uni-Détermination
de quantificateurs d'uni longitudinal à partir de relevés
profilométriques NF P 98-218-3:95 24/05/2004

51 80 NA 5369
Essais relatifs aux chaussées - Préparation des mélanges 
hydrocarbonés - Comptage des plaques NF P 98-250-2: 1997 22/10/2003

51 81 NA 16300
Essais relatifs aux chaussées-Déformation permanente des 
mélanges hydrocarbonés-Essai d'orniérage P 98-253-1 : 1991 28/06/2005

51 82 NA 16304

Essais relatifs aux chaussées - Détermination de la tenue en 
fatigue des mélanges hydrocarbonés - essai de fatigue par 
flexion à amplitude de flèche constante NF P98-261-1:2001 28/06/2005

51 83 NA 16305
Signalisation routière verticale - Catalogue des décors des
panneaux de signalisation et des panonceaux - Généralités NF P 98-532-0: 1991 15/09/2003

51 84 NA 16306 Liants hydrocarbonés - Goudrons purs - Spécifications T 65-021: 1991 15/09/2003

51 85 NA 16307

Signalisation routière verticale - Catalogue des décors des
panneaux de signalisation et des panonceaux - Représentation
graphique des panneaux de police NF P 98-532-2: 1991 15/09/2003

51 86 NA 16308

Signalisation routière verticale - Cataloigue des décors des
panneaux de signalisation et des panonceaux - Dimensions des
décors des panneaux de police NF P 98-532-1: 1991 15/09/2003

51 87 NA 16310

Signalisation routiére verticale - Catalogue des décors des
panneaux de signalisation et des panneaux caracteristiques
typologiques des panneaux directionnels NF P 98-532-4 :1991 29/06/2004

51 88 NA 16311

Signalisation routière verticale-Catalogue des décorps des
panneaux de signalisation et des panonceaux-Alphabets,
symboles et idéogrammes des panneaux NF P 98-532-5 :1991 29/06/2004

51 89 NA 16312

Signalisation routière verticale-Catalogue des décorps des
panneaux de signalisation et des panonceaux-Dimensions et
graphismes des panneaux temporaires NF P 98-532-6 :1991 24/05/2004

51 90 NA 16313

Siganlisation routière verticale - Catalogues des décors des
panneau de signalisation et des panonceaux - Dimensions et
règles de composition des panneaux directionnels NF P98-532-7:1991 28/06/2005

51 91 NA 16314

Signalisation routière verticale permanente - Dimensions 
principales des panneaux de signalisation - Valeurs et 
tolérances dimensionnelles NF P98-531:1999 19/07/2009



Comité N° Norme Désignation Equivalence Observations/année d'adoption

51 92 NA 16315

Signalisation routière verticale temporaire.  Panneaux et 
supports. Dimensions principales  et tolérances 
dimensionnelles. P 98-541:2005 11/11/2006

51 93 NA 16316 Signalisation routière verticale. Généralités. P 98-501: 2002 26/07/2005

51 94 NA 16317

Assises de chaussées-Exécution des corps de chaussées-
Constituants-Composition des mélanges et formulation-
Exécution et controle NF P 98-115 :1992 29/06/2004

51 95 NA 16318

Enrobés hydrocarbonés -Asphalates coulés pour trottoirs et pour
couches de roulement de chaussées-Définition-Classification-
Caractéristiques-Fabrication-Mise en œuvre NF P 98-145 (1992) 26/07/2005

51 96 NA 16319 Chaussées en béton de ciment. Exécution et  contrôle NF  P 98-170: 1992 15/04/2005

51 97 NA 16320

Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de 
circulation utilisées par les piétons et les véhicules - Principes 
de construction, essais types, marquage, contrôle de qualité. EN 124: 1994           P 98-311 15/04/2005

51 Pr NA 16326 Produits de marquage routier-propriété physiques EN 1871 Projet de norme année 2010

51 98 NA 16335
Bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécifications pour les
émulsions cationiques de bitume EN 13808:2005 17/11/2007

51 99 NA 16347

Mélanges bitumineux-Méthodes d'essai pour mélange 
hydrocarboné à chaud-Détermination de la résistance à la 
traction indirecte des éprouvettes bitumineuses EN: 12697-23:2003 10/11/2007

51 Pr NA 17303
Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Enrobés
bitumineux EN 13108-1 Projet de norme année 2010

51 100 NA 17309
Mélanges bitumineux-Méthodes d'essai pour mélange 
hydrocarboné à chaud-Partie 1:Teneur en liant soluble EN: 12697-1:2005 10/11/2007

51 101 NA 17314 Produits de marquage routier-Essais routiers EN 1824:1998 08/06/2008

51 102 NA 17315
Dispositifs de retenue routiers-terminologie et dispositifs
générales pour les méthodes d'essais.

EN 1317-1:1998
 8/6/2008

51 103 NA 17316
Produits de marquage routier-méthodes de laboratoire pour
identification

EN 12802:2000
 8/6/2008

51 Pr NA 17317

Dispositifs de retenue routiers - Classes de performance,
critères d'acceptation des essais de choc et méthodes d'essai
pour les barrières de sécurité et les barrières de sécurité
d'ouvrage d'art

EN 1317-2+A1:1998

Projet de norme année 2010

51 Pr NA 17318

Dispositifs de retenue routiers - Partie 3: Classes de
performance, critères d'acceptation et méthodes d'essai pour les
atténuateurs de choc.

EN 1317-3

Projet de norme année 2010



Comité N° Norme Désignation Equivalence Observations/année d'adoption

51 104 NA 17322 Produits de marquage routier : marquages routiers préformés EN 1790-1998 03/05/2009

51 105 NA 17323
produits de marquage routier plots retroflechissants : essai
routier EN 1463-2 :2000   5/04/2009

51 106 NA 17324
produits de marquage routier plots rétro réfléchissants
exigences des performances initiales  EN 1463-1/1997/A1 :2004  5/04/2009

51 107 NA 17325

Dispositifs de retenue routiers classes de performance critères
d'acceptation des essais de choc et méthodes d'essai des
extrémités et raccordements des glissières de sécurité ENV 1317-4 :2001 03/05/2009

51 Pr NA 17327
Produits de marquage routier - Exigences pour le contrôle de la
production en usine EN 13212 Projet de norme année 2010

51 Pr NA 17328
Signaux fixes de signalisation routière verticale - Partie 5: Essai
de type initial EN 12899-5 Projet de norme année 2010

51 Pr NA 17329
Standard Practice for Determining Asphalt Volume Correction to
a Base Temperature ASTM D 4311 Projet de norme année 2010



Evolution du trafic dans l'espace Aérien   

ANNEES 2005 2006 2007 2008 2009 

SURVOLS PAR SECTEUR  
275,529 

 
298,405 

  
315,806  

  
358,149  

 
358,149 

TMA ALGER  
46,966 

 
48,596 

  
49,711  

  
74,888  

 
74,888 

TMA OUEST  
35,178 

 
38,597 

  
40,822  

  
44,562  

 
44,562 

TMA EST  
59,272 

 
64,098 

  
69,565  

  
75,263  

 
75,263 

SUD CENTRE  
32,289 

 
35,471 

  
38,151  

  
42,397  

 
42,397 

SUD OUEST  
13,279 

 
15,238 

  
15,813  

  
17,616  

 
17,616 

SUD EST  
47,046 

 
51,144 

  
53,389  

  
54,884  

 
54,884 

SUD SUD  
41,499 

 
45,261 

  
48,355  

  
48,539  

 
48,539 

AEORONEFS  
157,177 

 
163,541 

  
158,508  

  
168,314  

 
168,314 

SURVOLS AVEC ESCALE  
97,216 

 
101,814 

  
104,240  

  
111,193  

 
111,193 

SURVOLS SANS ESCALE  
44,957 

 
49,469 

  
54,268  

  
57,121  

 
57,121 

VOLS SPECIAUX  
15,004 

 
12,258  -   -   - 

  



  

 



PART DES COMPAGNIES AERIENNEES DANS LE TRANSPORT DE PASSAGERS SUR 
LE RESEAU NATIONAL 

Année 2008 2009 STATUT DES 
COMPAGNIES 

Compagnies Valeur Part % Valeur Part %

VAR% 
2008/2007

National Air Algérie 1,420,257 46.41 2,824,632 92.29 98.88 

Air Expresse 34,125 1.12 68,411 2.24 100.47 

Star Aviation 38,463 1.26 76,425 2.50 98.70 

Tassili Airlines 46,558 1.52 90,851 2.97 95.14 
National Privé 

Total Cies Privées 119,146 3.89 235,687 7.70 97.81 

Aigle Azur 
              -               -                -              -   -  

Air France 
              -               -                -              -   -  

Alitalia 
              -               -                -              -   -  

Britsh Airways 
              -               -                -              -   -  

Autres 
83 0.00 128 0.00 54.22 

Compagnies 
Etrangères 

Total Cies 
Etrangères 83 0.00 128 0.00 54.22 

TOTAL GENERAL   1,539,486 50.30 3,060,447 100.00 98.80 

Source : (03)EGSA+SGSIA      

  

  

  



PART DES COMPAGNIES AERIENNEES DANS LE TRANSPORT DE 
PASSAGERS SUR LE RESEAU INTERNATIONAL 

  

Année 2008 2009 STATUT DES 
COMPAGNIES 

Compagnies Valeur Part % Valeur Part 
% 

VAR% 
2008/2007

National Air Algérie 873,831 24.80 1,751,020 49.70 100.38 

Air Expresse               -   -              -    - - 

Star Aviation               -    -               -     -   -  

Tassili Airlines               -    -               -     -   -  
National Privé 

Total Cies Privées               -   -              -    - - 

Aigle Azur 
     348,870  9.90     703,711  19.97 101.71 

Air France 
     144,554  4.10     289,145  8.21 100.03 

Alitalia 
       45,203  1.28       91,598  2.60 102.64 

Britsh Airways 
       27,330  0.78       54,943  1.56 101.04 

Egypt Air 
       26,955  0.77       50,830  1.44 88.57 

Liberia 
       15,981  0.45       31,792  0.90 98.94 

Lufthansa 
       27,038  0.77       55,754  1.58 106.21 

Lybian Arab Airlines 
         3,281  0.09         6,856  0.19 108.96 

Quatar Airways 
       44,169  1.25       86,327  2.45 95.45 

Royal Air Maroc 
       31,805  0.90       62,636  1.78 96.94 

Saudia arab Airlines 
       31,236  0.89       55,417  1.57 77.41 

Spain Air 
       18,952  0.54       38,822  1.10 104.84 

Syrian Arab Airlines 
       11,179  0.32       21,348  0.61 90.97 

Tunis Air 
       28,824  0.82       59,326  1.68 105.82 

Turkish Airlines 
       60,518  1.72     114,967  3.26 89.97 

Autres 
       24,488  0.70       48,721  1.38 98.96 

Compagnies 
Etrangères 

Total Cies 
Etrangères      890,383  25.27  1,772,193  50.30 99.04 

TOTAL GENERAL   1,764,214 50.07 3,523,213 100.00 99.70 



  

  

  

  

  

  

  



PART DES COMPAGNIES AERIENNEES DANS LE TRAFIC FRET SUR LE 
RESEAU NATIONAL  

Année 2008 2009 STATUT DES 
COMPAGNIES 

Compagnies Valeur Part % Valeur Part % 

VAR% 
2008/2007

Nationale Air Algérie 1,576.38 46.19 3,381.94 99.10 114.54 

Air Expresse 1.71 0.05 5.79 0.17 238.60 

Star Aviation 0.00 0.00 0.36 0.01 #DIV/0! 

Tassili Airlines 1.13 0.03 1.13 0.03 - 
National Privé 

Total Cies Privées 2.84 0.08 7.28 0.21 156.34 

Autres 
23.53 0.69 23.53 0.69 - Compagnies 

Etrangères Total Cies 
Etrangères 23.53 0.69 23.53 0.69 - 

TOTAL GENERAL   1,602.75 46.96 3,412.75 100.00 112.93 

Source : (03)EGSA+SGSIA      
 
  

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



       

       

                      PART DES COMPAGNIES AERIENNEES DANS LE TRAFIC FRET        
SUR LE RESEAU INTERNATIONAL 

       
Unité : Nombre       

Année 2008 2009 STATUT DES 
COMPAGNIES 

Compagnies Valeur Part % Valeur Part % 

VAR% 
2008/2007

National Air Algérie      
9,803.14  

       
10.35  

    
11,713.63  

     
12.37         19.49 

Air Expresse                -               -                  -              -    -  

Star Aviation                -               -                  -              -    -  

Tassili Airlines                -               -                  -              -    -  
National Privé 

Total Cies Privées                -               -                  -              -    -  

Aigle Azur 
   

35,270.25  
       

37.24  
    

71,763.25  
     

75.78       103.47 

Air France 
        

915.59  
         

0.97          915.59         
0.97              -   

Britsh Airways 
          

10.00  
         

0.01            10.00         
0.01              -   

Egypt Air 
        

424.00  
         

0.45          426.00         
0.45          0.47 

Liberia 
          

56.00  
         

0.06            57.00         
0.06          1.79 

Lufthansa 
        

194.00  
         

0.20          194.00         
0.20              -   

Lybian Arab Airlines 
          

21.00  
         

0.02            21.00         
0.02              -   

Quatar Airways 
     

2,597.00  
         

2.74  
      

2,597.00  
       

2.74              -   

Royal Air Maroc 
        

832.00  
         

0.88          834.00         
0.88          0.24 

Saudia arab Airlines 
          

23.00  
         

0.02            24.00         
0.03          4.35 

Syrian Arab Airlines 
        

430.00  
         

0.45          431.00         
0.46          0.23 

Tunis Air 
          

92.00  
         

0.10            96.00         
0.10          4.35 

Turkish Airlines 
     

1,282.00  
         

1.35  
      

1,308.00  
       

1.38          2.03 

Autres 
     

4,032.99  
         

4.26  
      

4,308.44  
       

4.55          6.83 

Compagnies 
Etrangères 

Total Cies 
Etrangères 

   
46,179.83  

       
48.76  

    
82,985.28  

     
87.63         79.70 



TOTAL GENERAL      
55,982.97  

       
59.12  

    
94,698.91  

   
100.00        69.16 

Source : (03)EGSA+SGSIA      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
 
SUR LERESEAUINTERNATIONAL 
 
 

Année 2008 2009 STATUT DES 
COMPAGNIES 

Compagnies Valeur Part % Valeur Part % 

VAR% 
2008/2007

National Air Algérie      
9,803.14  

       
10.35  

    
11,713.63  

     
12.37         19.49 

Air Expresse                -               -                  -              -    -  

Star Aviation                -               -                  -              -    -  

Tassili Airlines                -               -                  -              -    -  
National Privé 

Total Cies Privées                -               -                  -              -    -  

Aigle Azur 
   

35,270.25  
       

37.24  
    

71,763.25  
     

75.78       103.47 

Air France 
        

915.59  
         

0.97          915.59         
0.97              -   

Britsh Airways 
          

10.00  
         

0.01            10.00         
0.01              -   

Egypt Air 
        

424.00  
         

0.45          426.00         
0.45          0.47 

Liberia 
          

56.00  
         

0.06            57.00         
0.06          1.79 

Lufthansa 
        

194.00  
         

0.20          194.00         
0.20              -   

Lybian Arab Airlines 
          

21.00  
         

0.02            21.00         
0.02              -   

Quatar Airways 
     

2,597.00  
         

2.74  
      

2,597.00  
       

2.74              -   

Royal Air Maroc 
        

832.00  
         

0.88          834.00         
0.88          0.24 

Saudia arab Airlines 
          

23.00  
         

0.02            24.00         
0.03          4.35 

Syrian Arab Airlines 
        

430.00  
         

0.45          431.00         
0.46          0.23 

Tunis Air 
          

92.00  
         

0.10            96.00         
0.10          4.35 

Turkish Airlines 
     

1,282.00  
         

1.35  
      

1,308.00  
       

1.38          2.03 

Autres 
     

4,032.99  
         

4.26  
      

4,308.44  
       

4.55          6.83 

Compagnies 
Etrangères 

Total Cies 
Etrangères 

   
46,179.83  

       
48.76  

    
82,985.28  

     
87.63         79.70 

TOTAL GENERAL      
55,982.97  

       
59.12  

    
94,698.91  

   
100.00        69.16 

Source : (03)EGSA+SGSIA      
  



Trafic marchandises selon mode de conditionnement par port 2007 

  Débarquement   Embarquement    

Ports Total Total 

  

Vracs 
Liquides 

Vracs 
Solides 

March 
Diverses 

  

Vracs 
Liquides 

Vracs 
Solides 

March 
Diverses 

  

Alger/Dellys 2 564 622 1 224 097 5 460 636 9 249 355 1 263 782 -  751 822 2 015 604

Annaba      261,475 2,159,945 703,286 3 124 706 284,437 1,783,824 368,284 2 436 545

Oran     111 870 1 608 883 1 971 051 3 691 804  3 571  44 171  218 690  266 432

Mostaganem  6 633  347 352  503 468  857 453  1 718 -  6 633  8 351

Ghazaouet 8,788 465,765 160,209  634 762 45,020 5,941 34,723  85 684

Arzew/Béthioua   948 650  16 045  40 765 1 005 460
65 914 

317  39 689  93 530
66 047 

536

Béjaia 1 256 037 2 410 269 2 640 853 6 307 159 8 394 114 -  114 458 8 508 572

Skikda  1 047 841  593 094 1 474 497 3 115 432
21 047 

831 -  136 026
21 183 

857

Ténes  -  129 127  144 341  273 468 - -  154 433  154 433

Djen-Djen  65 123  836 896  329 576 1 231 595 -  126 701  4 643  131 344

Total       2007 6 271 039 9 791 473 13 428 
682

29 491 
194

96 954 
790 2 000 326 1 883 

242
100 838 

358
Source : Entreprises Portuaires. 
  





  

Trafic  Hydrocarbures  
 TRAFIC HYDROCARBURES 2008 var% 

P O R T S 

TRAFIC 
HYDROCAR-
BURES 2007  IMPORT  EXPORT   TOTAL  

PART 
% 08/07 

ALGER    
        
3,794,596  

         
2,621,273  

         
1,319,943  

         
3,941,216  

      
4.10      3.86 

ANNABA     
           
223,425  

            
416,145  

               
1,441  

            
417,586  

      
0.43    86.90 

ORAN        
           
135,424  

            
125,201  

             
19,729  

            
144,930  

      
0.15      7.02 

MOSTAGANEM   
               
6,633  

             
42,879                      -  

             
42,879  

      
0.04  

 
546.45 

ARZEW/BETHIOUA  
       
66,972,106  

         
1,077,089  

       
60,398,764  

       
61,475,853  

    
63.90  

   -
8.21  

BEJAIA    
        
9,152,726  

            
975,678  

         
8,546,012  

         
9,521,690  

      
9.90      4.03 

SKIKDA       
       
22,095,672  

         
1,331,809  

       
19,335,966  

       
20,667,775  

    
21.48  

   -
6.46  

Djen-Djen 
             
14,800  

             
40,858                      -   

             
40,858   -   -  

 TOTAL          
     
102,380,582  

         
6,630,932  

       
89,621,855  

       
96,211,929  

  
100.00 

   -
6.03  



Source : Entreprises Portuaires. 
     

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
Trafic par type de produit  

 
Unité : Tonne     

 DEBARQUES  
VAR.%

EMBARQUES   
VAR.%PRODUITS  

2007 2008 08/07 2007 2008 08/07

Prod.  Agric/Denrées 
Alim  

 
11,378,620 

 
13,080,939   14.96                   46,055                 44,210      

4.0

Combust. Minéraux 
solides 

 
963,497 

 
836,171  -13.21                          -                        -  

Produits pétroliers  
5,705,588 

 
6,655,616   16.65   

96,689,794  
 

89,621,855 
     
7.3

Minerais et produits 
métal. 

 
4,015,094 

 
4,895,899   21.94                 729,047   

1,040,524 42.7

Minéraux/matér.de 
const. 

 
622,846 

 
626,379     0.57                 134,399   

310,448 130.9

Engrais et 
prod.chimiques 

 
781,917 

 
743,491    -4.91              2,052,440   

1,973,679 
     
3.8

Marchandises diverses  
6,023,632 

 
7,076,790   17.48              1,186,623   

1,307,641 10.2

T   O    T   A   L         
29,491,194  

        
33,915,285    15.00           

100,838,358  
         
94,298,357  

       -
6.49  

Source : Entreprises 
Portuaires.  

       

  

  



  

  



 

  

REPARTITION DES MOUVEMENTS D'AVIONS COMMERCIAUX PAR ETABLISSEMENT EN 

2009  

   اجلزائر يف النقل قطاع إحصائيات   ):14(  رقم امللحق
  



   كندا يف املستدام النقل مظاهر بعض 15 رقم امللحق

  

  

  

  

  



  

.  

  

  



  

  



   السعودية اململكة يف النقل 16 رقم امللحق

  

 وجدة، الرياض في الفاخرة السيارات لصيانة متقدمة مراكز تمتلك المجموعة أن مبيناً شهرياً، فاخر أتوبيس إلى اضافة فقط سنوياً سيارة 12 للمصنع اإلنتاجية الطاقة
 سواء أخرى شركة أي مع االندماج في تفكر ال المجموعة إن وقال. السعودي السوق في الفاخرة السيارات مختلف من سنوياً سيارة 1000 تبيع العربة مجموعة وان
 على بل فقط الخليج في ليس الفخمة السيارات منتجي من المنافسين بين بنجاح المنافسة على قادرة الجديدة السعودية السيارة أن مؤكداً عالمية، أو محلية كانت

  8864 العدد االوسط." العالم مستوى

  

  

 

  



  

  

  

  



 الموانىء

  

  

  

  

  

  



  اجلزائر يف النقل مظاهر   ):17 ( رقم امللحق

 2014 آفاق  الحديدية السكك تطوير مخطط

  

  2014 آفاق في الحديديــة السكــك شبكـــة لتطوير الكبرى المحاور

  

  2011 نهايــة الحديديــة سكـــك شبكـــة التطوير

  

  2012 سنـــة في الحديديــة السكـــك شبكـــة  آهربة واصلةم



  

  2014 نهايـة الحديديــة السكـــك شبكـــة وضعيــة

 

  

  2014 سنـــــة في الحديديــة السكـــك شبكـــة آهربة

  

  2015 نهايــة الحديديــة السكـــك شبكـــة وضعيــة



  

  2015 سنــــة في الحديديــة السكـــك شبكـــة آهربة

  

    



  

  الجزائر في البرية الطرق

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  



  

  



  

  



  

  

  

  



  

  



  



  المطارات

  

  

  



  

  

 



نتا



     

                     

 

               

  

  

  

   

 



  

 

 





 اخلضراء التحتية البنية 18 رقم امللحق
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  امللخص
  : العربية باللغة     

 خالل من وذلك العالمي، و اإلقليمي المستويين على التنمية في محورياً بدورا والمواصالت النقل قطاع يقوم         
 التحرك دعم إطار في تأتي التي النطاق، واسعة التحتية البنية مشاريع في األساس ويظل التبادل، عمليات تسهيل
أدى إلى ظهور مصطلح جديد وهو النقل المستدام، الذي يعتبر إنذارا كبيرا  الذي األمر. المستدامة التنمية نحو السريع

  . وسياسات  فعالةللدول خاصة النامية، بضرورة تبني إستراتيجيات
      حاولنا في دراستنا هذه، إظهار بعض االستراتيجيات والسياسات التي تطبقها دوال، استطاعت تحقيق نجاحات 

   .معتبرة في تطوير هذا القطاع الحساس
 في بداية الدراسة إلى التعريف بنشاط النقل وتطوره، والذي يتمثل في حركة األشخاص والبضائع   تطرقنا 

من مكان إلى آخر، ثم تناولت أنواعه من بريا بالسكك الحديدية وبالطرق، بحريا عن طريق البحار واألنهار، جويا 
نقل المعلق، بعدها تطرقنا ألهميته من مختلف باستخدام الغالف الجوي، كذلك باألنابيب، ونقل الطاقة الكهربائية، وال

الجوانب االقتصادية، االجتماعية، العمرانية، واستخدام األراضي، تليها بعد ذلك مشاكله التي أوجزناها في الحوادث 
وتناولنا بالدراسة مفاهيم النقل . المرورية، واالزدحام، والتلوث، والضوضاء، بعد ذكر بعض أسباب هذه المشاكل

دام الذي ظهر ليعالج المشاكل السابقة، ثم عرجنا على تاريخه، جوانبه، مبادئه، آثاره، أدواته، مؤشراته، المست
بعدها عرضنا بعض استراتيجيات وسياسات تطوير النقل المستدام، الموضوعة من قبل خبراء في الميدان، . وتخطيطه

 Benoitلمتعلقة بالنقل الحضري المستدام التي حددهاتمثلت في معهد سياسة النقل المستدام بكندا، وبعض السياسات ا
Lefèvre ثم اخترنا بعض التجارب الناجحة في هذا الميدان  لمجموعة  في رسالته للدكتوراه بمدرسة عليا بفرنسا ،

دها دول، كندا الرائدة عالميا، بعض الدول النامية التي أدرجناها لكي ال تنحصر التجارب في الدول المتقدمة فقط، وبع
ارتأينا أن ندمج دولة عربية تمثلت في المملكة العربية السعودية، بعد ذلك  تم تحليل واقع منظومة النقل في الجزائر 
بسياساتها وإستراتيجيتها، أو باألحرى برامجها ومخططاتها، وكانت عصارة الدراسة هذه أننا اقترحنا فيه مشروع 

قييم القطاع وإبراز أهم مشاكله و نقاط ضعفه، تمثل هذه اإلستراتيجية مفتاحا إستراتيجية للنقل المستدام بالجزائر، بعد ت
  . مشاكل القطاع في الجزائر، وفي الدول المماثلة، وتساعده على التطور و االستدامةلحل 

In English 

       The transportation sector play pivotal role in the development, at the regional and global  levels, 
and by facilitating exchanges, remains the basis for infrastructure projects and large-scale, which 
comes in the context of supporting the rapid move towards sustainable development. Which led to the 
emergence of a new term, a sustainable transport, which is a big warning for developing countries 
especially, of the need to adopt effective strategies and policies. 
       We tried in this study, showing some of the strategies and policies applied by countries, was able to 
achieve considerable successes in the development of this sensitive sector. 
       We dealt with at the beginning of the study to the definition of transport activity and his 
development, which is the movement of persons and goods from one place to another,  then we 
addressed the types of ground rail and road, sea by seas and rivers, air with the atmosphere, as well as 
with tubes, and the transfer of electrical energy, and the Elevators , then we talked about the 
importance of various aspects of economic, social, architectural, and land use, followed by his 
problems, we have outlined in traffic accidents, congestion, pollution, noise, after mentioning some of 
the causes of these problems. We addressed the concepts of sustainable transport study which 
appeared to address past problems, then its history, its aspects, principles, effects, tools, indicators, and 
planning. Then offered some of the strategies and policies to develop sustainable transport, developed 
by experts in the field, was at the VTPI of Canada, and some policies related to sustainable urban 
transport set by Benoit Lefèvre in his thesis of doctoral  in a School of Graduate, France, and then we 
chose some successful experiences in this field, Canada a world leader, some developing countries, 
which we add it to do not only experience in developed countries, and then we decided to integrate an 
Arab state was the Kingdom of Saudi Arabia, after it we were analyzed the reality of the transport 
system in Algeria, its policies and its strategy, or rather, programs and plans, and finally , we 
suggested a draft strategy for sustainable transport in Algeria, after evaluation of the sector and 
highlight the main problems and weaknesses, this strategy represents the key to solving the problems 
of the sector in Algeria, and in similar countries, and it  assist them for  the growth  and sustainability. 



 الملخص
  : باللغة العربية     

تسھیل  العالمي، وذلك من خالل و یقوم قطاع النقل والمواصالت بدورا محوریاً في التنمیة على المستویین اإلقلیمي         
التي تأتي في إطار دعم التحرك السریع نحو ، النطاق واسعةفي مشاریع البنیة التحتیة األساس ویظل ، التبادل اتعملی

خاصة  كبیرا للدول إنذارا المستدام، الذي یعتبر لأدى إلى ظھور مصطلح جدید وھو النقاألمر الذي . التنمیة المستدامة
  .فعالة وسیاسات  بضرورة تبني إستراتیجیات ،النامیة

ھذه، إظھار بعض االستراتیجیات والسیاسات التي تطبقھا دوال، استطاعت تحقیق نجاحات معتبرة  نافي دراست ناحاول      

   .في تطویر ھذا القطاع الحساس

في بدایة الدراسة إلى التعریف بنشاط النقل وتطوره، والذي یتمثل في حركة األشخاص والبضائع من  ناتطرق   
مكان إلى آخر، ثم تناولت أنواعھ من بریا بالسكك الحدیدیة وبالطرق، بحریا عن طریق البحار واألنھار، جویا باستخدام 

ألھمیتھ من مختلف الجوانب  نانقل المعلق، بعدھا تطرقوال ،الغالف الجوي، كذلك باألنابیب، ونقل الطاقة الكھربائیة
 ،ھا في الحوادث المروریةنااالقتصادیة، االجتماعیة، العمرانیة، واستخدام األراضي، تلیھا بعد ذلك مشاكلھ التي أوجز

دام الذي ظھر بالدراسة مفاھیم النقل المست ناوتناول. بعد ذكر بعض أسباب ھذه المشاكل ،والضوضاء ،والتلوث ،واالزدحام
بعض  ناعرض بعدھا .على تاریخھ، جوانبھ، مبادئھ، آثاره، أدواتھ، مؤشراتھ، وتخطیطھ نالیعالج المشاكل السابقة، ثم عرج

استراتیجیات وسیاسات تطویر النقل المستدام، الموضوعة من قبل خبراء في المیدان، تمثلت في معھد سیاسة النقل 
في رسالتھ للدكتوراه   Benoit Lefèvreلمتعلقة بالنقل الحضري المستدام التي حددھاالمستدام بكندا، وبعض السیاسات ا

بعض التجارب الناجحة في ھذا المیدان  لمجموعة دول، كندا الرائدة عالمیا، بعض الدول  نا، ثم اختربمدرسة علیا بفرنسا
دمج دولة عربیة تمثلت في نأن  نادھا ارتأیھا لكي ال تنحصر التجارب في الدول المتقدمة فقط، وبعناالنامیة التي أدرج

أو باألحرى  ،المملكة العربیة السعودیة، بعد ذلك  تم تحلیل واقع منظومة النقل في الجزائر بسیاساتھا وإستراتیجیتھا
قییم فیھ مشروع إستراتیجیة للنقل المستدام بالجزائر، بعد ت نااقترح ناوكانت عصارة الدراسة ھذه أنبرامجھا ومخططاتھا، 

، وفي الدول مشاكل القطاع في الجزائرالقطاع وإبراز أھم مشاكلھ و نقاط ضعفھ، تمثل ھذه اإلستراتیجیة مفتاحا لحل 
  . ، وتساعده على التطور و االستدامةالمماثلة

n EnglishI 

       The transportation sector play pivotal role in the development, at the regional and global  levels, 
and by facilitating exchanges, remains the basis for infrastructure projects and large-scale, which 
comes in the context of supporting the rapid move towards sustainable development. Which led to the 
emergence of a new term, a sustainable transport, which is a big warning for developing countries 
especially, of the need to adopt effective strategies and policies. 
       We tried in this study, showing some of the strategies and policies applied by countries, was able to 
achieve considerable successes in the development of this sensitive sector. 
       We dealt with at the beginning of the study to the definition of transport activity and his 
development, which is the movement of persons and goods from one place to another,  then we 
addressed the types of ground rail and road, sea by seas and rivers, air with the atmosphere, as well as 
with tubes, and the transfer of electrical energy, and the Elevators , then we talked about the 
importance of various aspects of economic, social, architectural, and land use, followed by his 
problems, we have outlined in traffic accidents, congestion, pollution, noise, after mentioning some of 
the causes of these problems. We addressed the concepts of sustainable transport study which 
appeared to address past problems, then its history, its aspects, principles, effects, tools, indicators, and 
planning. Then offered some of the strategies and policies to develop sustainable transport, developed 
by experts in the field, was at the VTPI of Canada, and some policies related to sustainable urban 
transport set by Benoit Lefèvre in his thesis of doctoral  in a School of Graduate, France, and then we 
chose some successful experiences in this field, Canada a world leader, some developing countries, 
which we add it to do not only experience in developed countries, and then we decided to integrate an 
Arab state was the Kingdom of Saudi Arabia, after it we were analyzed the reality of the transport 
system in Algeria, its policies and its strategy, or rather, programs and plans, and finally , we 
suggested a draft strategy for sustainable transport in Algeria, after evaluation of the sector and 
highlight the main problems and weaknesses, this strategy represents the key to solving the problems 
of the sector in Algeria, and in similar countries, and it  assist them for  the growth  and sustainability. 
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