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، إلى كل  حفظيما اهلل لي  أىدي ثمرة جيدي ىذه إلى الوالدين الكريمين
 .األىل و األق ارب

 مدرسة الحياة  جمعتنا بيمإلى كل األصدق اء واألحباء الذين   و

 .إلى أساتذتي وكل من علمني حرف اكما ال يفوتني أن أىدييا  

كل من يسعى جاىدا للمساىمة في نيضة األمة وانتشاليا من براثين    و إلى
 التخلف.
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 عامة ةــــــمقدم

قدين من الزمن حتتضن ادلدن يف يومنا أكثر من نصف سكان العامل، كما سوف ترتفع نسبة سكان ادلدن خالل ع
احلضري، حيث تشهد ادلدن  ، ويشهد العامل النامي أسرع عملية للنموسكانو من إمجايل % 06لكي تبلغ زىاء 

ادلتحدة، حالة ادلدن يف العامل  األمم)حسب  زيادة سكانية شهرية تبلغ يف ادلتوسط مخس ماليني نسمة
لتحديات اليت تشهدىا ادلدن العامل اليوم يف ما خيص  وإضافة، ويف ظل ىذا النمو ادلتسارع (8662/8662

اليت يساىم فيها بطريقة أو بأخرى  الحتباس احلراري وتغري ادلناخالتحديات االجتماعية والتحديات البيئية كظاىرة ا
 .لنقل خاصةاالعتماد ادلفرط لوسائل ا

 إذالنامية على حد سواء،  وأبلدان ادلتقدمة لل سواءدن ادلب قلق رئيسي مصدرولقد باتت اليوم حركة النقل احلضري 
ني  ادلناطق احلضرية تشكل موضوع نقاش حاد بب وأنظمتوىذه ادلدن. كما باتت مسألة وسائل النقل تؤثر على حيوية 

السبل ادلمكنة للحد من آثارىا يف بحث ال علىيعملون  الذينطني وخرباء البيئة كل من واضعي السياسات، وادلخط
 .والضوضاء تلوث اذلواءاالزدحام ادلروري، السلبية، مبا يف ذلك 

منها مشكالت النقل احلضري ادلتمثلة بشكل صلد على مستوى ادلنطقة العربية الكثري من ادلشاكل احلضرية كما 
ومن .  اءوتلوث اذلو  رئيسي بازدحام الشوارع واالختناقات ادلرورية والتلوث البيئي بكافة أشكالو البصرية والسمعية

 ،ألمور احلياة داخل ىذه ادلدن من الناحية االجتماعيةالنظم والوسائل ادلسرية  إجيادك ظهرت احلاجة إىل خالل ذل
ومن بينها نظم النقل وادلواصالت اليت تعترب من أىم أسباب االستقرار احلضري يف كثري والبيئية السياسية االقتصادية، 

طاع النقل حيث يعترب ق واليت البد ذلا من تبين سياسات ختطيطية تتماشى مع حتديات العصر الراىن . من مدن العامل
 . يوالبيئ دي والعمراينمن القطاعات اذلامة والذي يقوم بدور أساسي على ادلستوى االجتماعي واالقتصا

فعلى ادلستوى االقتصادي يكّون عنصر النقل الوسيلة الالزمة لربط عناصر ومناطق اإلنتاج فيما بينها من خالل نقل 
ناحية االجتماعية تعترب نظم النقل وادلواصالت مبثابة الرابط االجتماعي األفراد والبضائع والسلع وادلواد األولية، ومن ال

أما على ادلستوى احلضري والعمراين فتعترب شبكة الطرق وادلواصالت يف ادلدينة مبثابة ،  فيما بني األفراد يف اجملتمع
هوض بكافة الوظائف اليت تؤديها الشرايني واألوردة اليت مبوجبها تتغذى كافة مناطق وقطاعات ادلدينة مبا يلزمها للن

ادلدينة عموما من انتقال ادلواد والبضائع والسلع واخلدمات والسكان من مكان آلخر لتحقيق أغراضهم من العمل 
 .والتسوق والرتفيو والتعليم وقضاء مصاحلهم الشخصية 
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حيث أشار البنك الدويل  ،مدينة اجلزائر كغريىا من ادلدن الكربى تعاين من ادلشاكل احلضرية للنقل اليت ذكرت أنفا إن
قطاع النقل على مستوى اجلزائر يواجو حتديات كبرية وخاصة فيما يتعلق بالنقل العام يف  أن السنوي ويف تقريره
ات السكان يف ادلدن الكربى، واستندت يف ذلك اىل احلضرية، حيث أنو ال يستجيب لتطلعات وحاج األوساط

من األسر اعتربت أن خدمات النقل ادلقدمة غري اجيابية وأن مدة التنقل  % 26عمليات مسح بينت أن ما نسبتو 
كلم   4دقيقة يوميا رغم قصر ادلسافات واليت تراوحت بني  26عرب وسائل النقل العام بالنسبة للفرد تصل إىل متوسط 

  م.كل  51و

زلطاتو مدينة اجلزائر ذلا خصوصيتها سواء بالنسبة للتحضر والذي ارتبط بفرتات تارخيية شليزة شكلت  إضافة إىل أن
السياسات ادلنتهجة والقوانني اليت وضعت أو ناء االجتماعي وااليكولوجي دلدينة العاصمة الرئيسية وانعكست على الب

 .ييف إطار النقل احلضر 

 مشكلة الدراسة  -1

وىذا لو ضبوط ادلغري  الدميوغرايف توسع الفيزيائيالذكر اجلزائر يف مشكلة أغلبية الدول النامية وخنص بالتتجلى 
مستعصية وخاصة  نتج عن ذلك أزمات مروريةأن زيادة وسائل النقل اخلاصة ، كما مؤثرة على البيئة احلضرية مدلوالت

 .زادت من نسب التلوثيف مركز ادلدينة كما 

 ادلوايل: ميكن طرح السؤال ذلكوانطالقا من 

  ؟مدينة الجزائر  على مستوى سياسات تخطيط النقل الحضري في ظل ضوابط التنمية المستدامة هيما 

 :وحتت ىذا السؤال الرئيسي تندرج رلموعة من األسئلة التالية

 ماذا نقصد بتخطيط النقل احلضري والتنمية ادلستدامة؟ 

 البيئية اليت يفرزىا قطاع النقل احلضري؟ىي التحديات  ما 

 ؟ كيف ميكن للتخطيط النقل احلضري أن يساىم يف تطبيق أبعاد التنمية ادلستدامة 

 ؟م النقل احلضري مبدينة اجلزائرما ىو واقع نوعية نظا 

  التلوث على مستوى مدينة اجلزائر؟و  تفاقم مشاكل االزدحامما ىي العوامل أو األسباب  اليت أدت إىل 
  ادلوضوعة جملاهبة التحدي احلضري و تأخذ باالعتبار مضامني التنمية  ختطيط النقل احلضريما ىي سياسات

 ادلستدامة واليت نص عليها ادلشرع اجلزائري على مستوى مدينة اجلزائر ؟
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 الفرضيات الدراسة -2

  و زيادة التلوث االزدحام كأدى إىل تفاقم ادلشاكل احلضرية   للنقلغياب الدور التشريعي والقانوين 
 ؛واحلوادث

  كل اقتصادية مشا وتطبيقها يؤدي إىل على مستوى منظومة النقل السليم تخطيط احلضري الغياب
 دينة اجلزائر؛واجتماعية وبيئية مب

  ومواكبتها للتطور السكاين الئمتهاو عدم ممنظومة النقل احلضري كفاءة عدم  مشاكل ادلرور ناتج عن تفاقم 
 .مبدينة اجلزائر

 أهمية الدراسة -3

  ص التخطيط األرض والصعوبات وادلشاكل اليت خت تتقييم الواقع احلايل الستخدامايف تربز أمهية الدراسة
 سياسي، دينة اجلزائر كواها أكرب ادلدن حجما وتعداد سكاين إىل جانب أاها مركز اقتصادي لنقل مب احلضري

 ؛و مهزة وصل دولية مهمة

   النقل و ادلوصالت نظاما ديناميكيا فعاال ذا  أن نظامعلى تسليط الضوء على كذلك تربز أمهية ادلوضوع
كيفية تأثري ختطيط النقل وطرقو يف   وىذا ينعكس على ،تلف جوانب اجملتمعسلابطة ومتداخلة مع عالقة مرت 

 بطةوالعوائق ادلرتيف مشكالت  احلضري جلينيمن الوىلة األوىل يبدو ىدف وفحوى ختطيط النقل  ، دينةادل
إال أاها  وعلى الرغم من أن ىذه ادلشكالت ليست باجلديدة،، بانتقال األشخاص والبضائع ضمن ادلدينة

 والتزايد السريع يف دتلك ادلركبات اخلاصةاختذت أبعادا أكثر ىيمنة مع تنامي عدد السكان يف ادلدينة 
 ؛واستخدامها

  ؛ومستدام مبدينة اجلزائراحلاجة إىل ختطيط سليم ومتوازن 

 ر دينة اجلزائر من جهة ومن منظو مب النقل احلضري قلة الدراسات اليت تناولت ادلوضوع من ناحية التخطيط
 .التنمية ادلستدامة من جهة أخرى

 أهداف الدراسة -4

 ؛ين وختطيط احلضري دلدينة اجلزائرالتعرف على مراحل تطور التارخيي والعمرا 

 وحتليلها ؛ى ادلشاكل ادلتعلقة بنوعية خدمات النقل التعرف عل 

  ادلدينة؛استعراض وحتليل منظومة النقل احلضري على مستوى 

 ادلستدامة وترقية منظومة النقل  يف إطار التنمية انونالق ياسات والربامج واليت نص عليهاالتعرف وتقييم الس
 .تأخرىا أوومعرفة أسباب غياب البعض منها 
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 الدراسة مبررات -5

عدم مواكبة سياسات النقل احلضري  نظمادلغري وف على أسباب ىذا النمو احلضري الدراسة للوقىذه الدافع من 
مدينة اجلزائر، وتقييم السياسات ادلوضوع على مستوى لتطور السكاين و العمراين وما أسفر عنو من مشاكل ادلرور 

ل يف ظل اسرتاتيجيات وسياسات الفعالة دلواجهة التحديات احلضرية للنقهبذا الصدد والبحث يف إجياد السبل لوضع 
 .ضوابط التنمية ادلستدامة

 حدود الدراسة -6
 مدينة اجلزائر الحدود المكانية: -
 .2012-2011 الحدود الزمانية: -

 منهج الدراسة -7

االعتماد على ادلنهج كما مت  ،لتحديد بعض ادلفاىيم األساسية للبحثادلنهج الوصفي عتماد على مناىج اال مت
واعتمد على ادلنهج التحليلي من اجل الوقوف  والتخطيطية للمدينة اجلزائر اجلغرافيةلسرد اخللفية التارخيية ،  التارخيي

وتقييم االسرتاتيجيات والسياسات التخطيط احلضري دلنظومة النقل مبدينة زلل الدراسة يف إطار ضوابط التنمية 
 ادلستدامة.

 :يلي مافي تلخصها ن رئيسة زلاور ثالث على الدراسة هجيةمن رتكزكما ا
 النظري المحتوى العام و 

مراجعة ادلفاىيم العامة والنظريات والنماذج ادلتعلقة بالتخطيط احلضري ومنظومة النقل والتنمية ادلستدامة وتسليط 
احلاالت  تطرق إىل بعضالو  الضوء على التخطيط ادلستدام واالسرتاتيجيات والسياسات ادلتبعة يف ىذا اإلطار

 .والتجارب يف ىذا اجملال
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 اإلطار المعلوماتي 

احلضري النقل واقع ختطيط دينة اجلزائر، إضافة إىل دل التخطيطيةقتصادية و التارخيية، اجلغرافية، االلفية نتناول فيو اخل
 .تو بادلدينةومنظوم

 الجانب التحليلي 

وتقييم لواقع  ادلدينة ومنظومة النقل احلضري من خالل وسائل سلتلفة مثل االستبيان؛حتديد ادلشاكل اليت تعاين منها 
 .االسرتاتيجيات ادلسطرةمن خالل تطور منطقة الدراسة وعلى ضوء   النقلخدمات 

 االستمارة 

التعرف على ارتأينا معرفة احتياجاهتم وردود أفعاذلم معرفة ادلشاكل اليت يعانيها سكان مدينة اجلزائر و من اجل 
 .م فيما خيص خدمات النقلآراءى

 الدراسات السابقة: -8

 ربية:ــبالع

 :عن أوراق حبث  ةمنظومة النقل احلضري  والتنمية العمرانية ادلستدامة مبدينة اجلزائر وىي عبار  فوزي بودقة
قدمت يف فعالية ندوة التخطيط العمراين وقضايا حركة النقل يف ادلدن العربية الذي عقد يف مدينة محاة بسورية يف 

 ، حيث كانت األىداف ادلرجوة الوصول ذلا من خاللو كالتايل: 8661سبتمرب 

 واآلثار ادلرتتبة ؛   مشكالت حركة ادلرور بادلدينة لىتسليط الضوء ع -

 راض وحتليل منظومة النقل بالنظر إىل منوذج التعمري بادلدينة؛استع -

 توضيح العالقة بني التخطيط العمراين وسياسات تطوير النقل احلضري وحركة ادلرور بادلدينة. -

 حالة قطاع  دراسة احلديثةاسرتاتيجيات وسياسات تطوير قطاع النقل ادلستدام يف التجارب ي: بصورية شن
يف سطيف لسنة تنمية ادلستدامة يف جامعة فرحات عباس الو  األعمال إدارةيف  رسالة ماجستري، النقل يف اجلزائر

تطوير قطاع النقل ادلستدام  ىي اسرتاتيجيات وسياسات ، حيث عاجلت اإلشكالية التالية: ما 8656-8655
 اسرتاتيجيةادلتبناة يف التجارب احلديثة لبعض الدول، واليت حققت صلاحات معتربة يف ىذا ادليدان؟ وىل ىناك 

 وسياسات متبناة يف قطاع النقل تسري بو إىل االستدامة؟ 
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 ومن أىداف ىذه الدراسة:
 واقع على التجارب ىذه إسقاط وزلاولة ادلستدام، النقل إطار يف الناجحة الدولية التجارب من االستفادة -

 مرورية وسالمة مستدام نقل نظام حتقيق اجل من القطاع، خصوصيات مع التكيف ضرورة مع اجلزائر،

 وادلقبلة؛ احلالية لألجيال عالية

 بكفاءة النقل حركة إدارة من لتتمكن الوطنية، اإلطارات توجيو زلاولة إىل ادلستدام النقل موضوع يهدف -

 وربط النقل، ونظام الطرق شبكات وتطوير ادلؤسسي، التنسيق وتعزيز ادلعنية، اجلهات كفاءة وتطوير عالية،

 وتلوث ادلروري واالزدحام الطرق حوادث وتقليل للدولة، التنموية باخلطط النقل وخدمات ادلرور، عمليات

 البيئة؛

 بالفرنسية:
 Farès Boubakour: Les transports urbains en Algérie face aux défis du 

développement durable: sur les problèmes rencontrés et les solutions 

proposées. 
La communication s'articulera autour de deux axes: 

 Le transport urbain et les besoins de développement durable; 

 Les solutions apportées: le retour de l'Etat. 

 
 وكون ىذه الدراسات مل تركز كثريا على النقل احلضري ادلستدام لذا اردنا توسيع رلال البحث يف ىذا ادلوضوع.
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 الدراسة : هيكل -9

ثالث فصول،  إىلبتساؤالت الفرعية واختبار الفروض، مت تقسيم البحث  واإلحاطةادلطروحة  اإلشكاليةعلى  ولإلجابة
 القارئ نظرة شاملة عامة . إعطاءوختطيط النقل والتنمية ادلستدامة من أجل  ول ادلفاىيم العامة لنقلحيث مت تنا

مث مت إسقاطها على  ،بشكل عاماليت يفرزىا النقل احلضري  البيئة واالجتماعية أما يف الفصل الثاين فتناولنا التحديات
 نتهجة دلواجهتها.اسات ختطيطية مديات وسيدول العامل من واقع وحت

نظومة النقل داخل مدينة اجلزائر تطور مإضافة ل ،التطور التارخيي  واالجتماعي واحلضريمت تناول ويف الفصل الثالث 
وحتليلها لتحديد ادلشاكل والتحديات اليت تواجهها فيها احلضرية ومنظومة النقل  ق إىل واقع ختطيط ادلنطقةنتطر مث 

حتديات النمو احلضري ادلنصوص عليها يف القوانني  ةالربامج اليت سطرت دلواجه، وإلقاء نظرة على أىم اجلزائرمدينة 
االسرتاتيجيات والسياسات اليت ميكن تصورىا  للمدينة يف ضوء ضوابط التنمية ادلستدامة مع إضافة إىل والتشريعات، 

 ظام النقل.استطالع آراء األفراد مبدينة اجلزائر لتقييم أداء ن

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 الفصــــــــــــــل األول

 اإلطـــــــــــــار الفــــــــــــكري والنـــــــــــــــــظري

 للنقـل الحضري و التنمية المستدامة
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 :تمهيد

 يف ىاما دورا  لعب الذي النقل قطاع مستوى على خصوصا كبَتة ربديات اليـو اغبضرية اؼبنطقة تواجو
 اؼبنطقة ويف عالية، كفاءة وذات متطورة نقل نظم سبلك اؼبتقدمة الدوؿ قبد ما فغالبا،  الدوؿ اقتصاديات
 اؼبوارد على احملافظة مستوى على و. للمدينة بالنسبة اعبسم وأوردة بشرايُت ودوره النقل يشبو اغبضرية
 منها ويستفيد اؼبختلفة البيئية النظم عليها تعتمد اليت العناصر استدامة على والعمل البيئة وضباية الطبيعية
 .كسبو وسبل وعيشتو حياتو ؾباالت شىت يف اإلنساف

 من اؼبستدامة والتنمية جهة من وزبطيطو النقل موضوع يف أدبيات األوؿ الفصل يف نتناوؿ أف ارتأينا ولذا
 العامة اؼبفاىيم األوؿ اؼببحث يف تناولنا أساسية، مباحث ثالث إىل الفصل تقسيم مت حيث أخرى، جهة
 سرد الثالث اؼببحث يف وجاء وأنبيتو، وزبطيطو اغبضري النقل عن تكلمنا الثاين اؼببحث ويف للنقل

 .وأبعادىا ومبادئها اؼبستدامة التنمية التارىبية للخلفية
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 ل ــــلنقل عامة مفاهيم المبحث األول:

 مدخـــل للنقلالمطلب األول: 

بعض اؼبفاىيم اليت جاءت يف النقل، إضافة إىل الوقوؼ على أنواعو  سيتم التطرؽ يف ىذا اعبزء إىل
 وأنبيتو وأىدافو.

 ووسائله وم النقلــــمفه أوال:

I- تعريف النقل 

 1.نقل الشيء أي حولو من مكاف ؼبكاف؛ نقل الكالـ أي رواه عنو؛ لغة: النقل: من نقل ينقل نقال 

نقل يف اقتصاديات النقل على أف اؽبدؼ األساسي من وسائل النقل سواء الربية العامة واػباصة أو البحرية أو لنظر لي   
 يف حُت عرفت 2.ربقيق أىداؼ ؿبددة ال يبكن ذباىلها من أنبها عنصرا التشغيل والتكاليف لوسائل النقل اعبوية ىو

لى نقل وتوصيل ؾبموعة من السلع أو األشخاص من وسائل تساعد مع اختالؼ أنواعها ع على أهناوسائل النقل 
 3مكاف إىل آخر مقابل أجر مدفوع ومتفق عليو من أجل ربقيق ىدؼ.

أنو من اػبدمات اؼبهمة جدا ألهنا على ، المواصالتصطل  دببعض األحياف  عنو يف يعربكما ينظر إىل النقل والذي 
انت متطورة ساعدت على سرعة التنقل وحققت األماف وقلة ف إىل آخر، وكلما كاتوفر لإلنساف سهولة التنقل من مك

 4.الوقت اؼبستغرؽ يف الرحلة"

  5حقيق تطورات أو تغيَت ملحوظ  يف اقتصاد أي دولة.كيفية استخداـ وسائل النقل لت النقل  اقتصادياتيقصد ب 

أيا كاف وسيلة إىل أهنا ذبو البعض ااختلف علماء االقتصاد يف تصنيف طبيعة النقل، ىل ىو صناعة أـ خدمة، ف
  .كصناعة  البعض اآلخر تعترب من اػبدمات يف حُت يرىانوعها 

 
                                                           

علم االجتماع اغبضري، كلية العلـو االجتماعية والعلـو اإلسالمية، قسم علم سناء رواحبي: النمو اغبضري وعالقتو دبشكالت النقل اغبضري، مذكرة مكملة لنيل شهادة اؼباجستَت يف  1
 .  36ص، 8006-8005اغباج غبضر، باتنة،  االجتماع و الديبوغرافيا، جامعة

 .00ص، 8006أضبد عبد السميع عالـ: علم اقتصاديات النقل، الناشر مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، مصر،  2
 .04اؼبرجع نفسو، ص  3
 .446، ص 8006معايَت تقنيات "، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عماف، األردف، -خلف حسُت علي الديلمي: زبطيط اػبدمات اجملتمعية والبنية التحتية " أسس 4
 .04اؼبرجع السابق، ص، عالـ السميع عبد أضبد 5
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 1 يلي: ااستند الرأي القائل أف النقل عبارة عن خدمة إىل مف

اـ مادة وتغيَتىا أو ف تشغيل أي وسيلة من وسائل النقل ال ينتج عنها منتج يبكن استهالكو، فهو ليس استخدأ -
  مادة.تشكيل 

من  ، إذ انو خدمة سيقـو هبا لتوصيل منتجعي ىبدـ النشاط األصليانو نشاط فر  أي ؛فرعيةالنقل ىو خدمة  -
 مكاف آلخر وليس بالضرورة أف يكوف لو وسائل نقل.

 النقل ال وبقق رحبية مباشرة بل يهدؼ لتحقيق خدمة عامة ألفراد اجملتمع. -
 :استندت إىل ما يليالرأي اآلخر على أف النقل صناعة قبد الدالئل اليت تدعم يف حُت 

، ولكن الصناعة قد تكوف يف أي تشكيل اؼبادة يف صورة منتج صناعيأف صفة الصناعة ال يعٍت خلق مادة أو  -
شكل وبقق منفعة عامة وخاصة، فنقل منتج يتم استهالكو فور توفره وال يبكن تأجيلو أو زبزينو، وبذلك فمنتج يف 

 .توفير المكانقل ىو صناعة الن

طبيعتها إما توصيل البضائع أو الركاب وىي ليست  ،ىيئة النقل العاـ وىي ىيئة مستقلة يف صناعة النقل توجد -
ىيئة فرعية زبدـ نشاط أصلي، مثلها مثل صناعة طاقة الكهربائية، فصناعة النسيج ربتاج إىل طاقة ؿبركة ويبكنها 

رباء أو ربصل عليها من مصادر خارجية وىذا ال ينفي صفة الصناعة على اغبصوؿ على الطاقة من إنشاء ؿبطة كه
 توليد الكهرباء.

ىنا ليست رحبية  الرحبية والرحبيةمن ذلك اؼبنفعة  أهنا تريد للمجتمع، إالمنفعة عامة  لتحقيق إف النقل يهدؼ -
 الدخوؿ.نقدية بقدر ما تكوف رحبية قومية توفر وتعيد توزيع 

II-  نظام النقلتعريف  

يعرؼ نظاـ النقل حديثا على أف ؾبموعة منظمة من اؼبؤسسات واػبدمات اليت تقـو بتوفَت وتوزيع ؾباالت الوصوؿ 
أثر ؼبناطق ـبتارة من اؼبنطقة اغبضرية، وذلك الف مواقف األفراد واألعماؿ يف اختيار مواقع فعاليات اؼبتعلقة هبم تت

 2ل لعملو على اؼبدى البعيد.تأدية نظاـ النقبتنفيذ مقًتحات النقل، كما تضمن 

على أنو يتكوف من اؼبرافق واػبدمات اليت تسم  بنقل البضػائع والركػاب خػالؿ  ةنظاـ النقل ألي منطقة جغرافي يعرؼ 
 :3يى و أالتلك اؼبنطقة ومن خالؿ ىذا التعريف يبكن أف مبيز نظاـ النقل بعدة خصائص 

                                                           
1

 .45-68ص، -نفسو،  صاؼبرجع  ،عالم السمٌع عبد أحمد
  .842، ص 8003عثماف ؿبمد غنيم: التخطيط )أسس ومبادئ عامة (، دار الصفاء لنشر والتوزيع، عماف،  األردف،   2
 .064 ،ص 8003شريف ؿبمد ماىر: زبطيط النقل وسياستو" الفعاليات وعوامل اعبدارة"، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، 3
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اؼبكانيػػة لنظػػاـ النقػػل يؤخػذ باغبسػػباف اػبصػػائص اػباصػػة : عنػػد وصػػف األبعػاد التصـو  المكــانن لنظــام النقــل (0
رورا دبختلػف الػرحالت مكػاف الوصػوؿ مػ إىل نطالؽبكل رحلة من رحالت النقل بصفة مستقلة، وذلك من مكاف اال

يسػمى الػذي نقل بضاعة واحدة ؼبستهلك مستهدؼ واحد  عدد من وسائل النقل اؼبتنوعػة وقد يتطلب  ،اليت تطلبها
، وال شػك أف قبػاح ىػذا األخػَت يتوقػف علػى MULTI MODEL TRANSPORTدد الوسػائط بالنقػل اؼبتعػ

 مدى توفر شبكة متكاملة من اؼبرافق واػبدمات تتكامل فيما بينها حىت يسهل نقل البضاعة.

ترتبط تكنولوجيا النقل ارتباطا وثيقا بالتصور اؼبكاين لنظاـ النقل، فتكنولوجيا النقل تسػاىم  تكنولوجيا النقل: (8
يف زبفيض تكاليف وسائل النقل، كما تساىم يف زيادة سػرعة تلػك الوسػائل وتػدعم مػن فاعليتهػا، فعلػى سػبيل اؼبثػاؿ 

 خطوط السكة اغبديدية.تساىم تكنولوجيا النقل يف توفَت وسائل اإلرشاد اإللكًتوين وخاصة على 

النقل العاـ إحدى اؼبسؤوليات إقامة وصيانة شبكة الطرؽ وخدمات : يعترب اإلطا  المؤسسن لنظام النقل (3
اؽبامة اليت تقـو هبا اغبكومات يف معظم دوؿ العامل، ومن ىنا ظهرت اغباجة إىل وجود مؤسسات عامة زبطط 

دة، أما على مستوى الدوؿ اليت ترتبط فيما بينها بشبكات وتنسق لعملية النقل وذلك على مستوى الدولة الواح
وال  وجود اتفاقيات ربدد مسؤولية كل دولة يف منظومة النقل اؼبخطط ؽبا بُت الدوؿ، إىلللنقل قد ظهرت اغباجة 

شك أف تكوين مؤسسة موحدة لتخطيط النقل بُت ؾبموعة الدوؿ واليت تربط فيما بينها بشبكة نقل يعترب أمر ىاما 
 وضروريا دبا يتضمنو من عدـ تعارض بُت سياسات النقل الداخلية وسياسات النقل لتلك الدوؿ.

III-  هوسائلأنواع النقل 

زبتلف أنواع النقل ووسائلو وذلك على حسب طبيعة التصنيف واليت تعددت إذ كباوؿ تلخيصها يف النقاط 
 .اؼبوالية

 

III-1 أنواع النقل 

 1كالتايل:ىناؾ عدة معايَت لتصنيف النقل وىي  
 ىي: : ويشمل ثالث أنواعالتصنيف وفقا لمجال التشغيل .0

 .وف ضمن نطاؽ الدولةالنقل الداخلي وىو الذي يك -

                                                           
 .8006النقل اغبضري، سبتمربؿبمود ضبيداف: زبطيط  1

http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20090921-2116.html. date: 11/11/2011 

 
 

http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20090921-2116.html
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 النقل اػبارجي ويسمى أيضا الدويل وىو النقل العابر بُت الدوؿ. -
 وىو اؼبقصود يف دراستنا.اؼبدينة، النقل اغبضري وىو النقل الذي يتم داخل حدود  -

 ويشمل أيضا ثالث أنواع وىي: للمسا :التصنيف وفقا  .8

 النهري.أو  ريحالنقل الب -

 (أخلالنقل الربي )طرؽ، سكك اغبديد، خطوط األنفاؽ،... -

 (.دبختلف أنواعهاالنقل اعبوي )الطائرات  -

 :يلي : ويشمل ماالتصنيف حسب القوى المحركة .6

 (.أخلعضلي بشري أو حيواين )الدراجة والعربات اليت ذبر.. -

 كالرياح للسفن الشراعية وتيارات اؼبائية كما ىو اغباؿ يف األهنار.  قوى الطبيعة: -

 كهرباء(.  الطاقة )وقود و -

 : وتشملالتصنيف حسب نوعية الخدمة .4

 متخصصة: لنقل الركاب فقط أو البضائع فقط. -

 والبضائع.مشًتكة: لنقل الركاب  -

 :التصنيف حسب مستوى الخدمة .2

 السرعة )عادية سريعة(. -

 )دائمة، ربت طلب(.انتظاـ اػبدمة  -

ل النقل العاـ والنقل اػباص وىو التصنيف الذي يهتم بو م: وتشالتصنيف حسب طبيعة وسيلة الخدمة .3
تعترب من العناصر اؼبؤثرة  ف وسائل النقل العاـ واػباصاؼبتخصصُت يف ؾباؿ زبطيط النقل اغبضري عموما أل

 1كل خاص.بشكل كبَت يف عملية النقل بشكل عاـ ويف النقل اغبضري بش

 

III-2 وسائل النقل 
 األنفاققطا ات مترو  .1

 بدأتتاريخ بداية أوؿ مًتو يعمل بطاقة الكهربائية يف مسار مستقل يف لندف ومنذ ذلك التاريخ  0560يبثل عاـ 
مدينة يف العامل موزعة على أوروبا وروسيا وأمريكا تدخل ضمن اؼبدف اؼبستخدمة ػبطوط مًتو األنفاؽ،  080حوايل 

                                                           
 رجع نفسو.                                      اؼب ، ضبيداف ؿبمود ا1
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وحاليا باعبزائر بعد استكماؿ مشروع اؼبًتو على  إفريقيا تعد القاىرة اؼبدينة الوحيدة اليت تستخدـ نظاـ مًتوويف 
 .زائرمستوى مدينة اعب

 1 :نوجز النقاط التالية يزات مًتو األنفاؽومن فب 

كل وسيلة من و  يعد أكثر وسائل االتصاؿ اقتصادا يف الطاقة، وذلك دبقارنتو بالوسائل األخرى ، وما ربقق (0
 خدمة يف نقل السكاف؛

وبتل اؼبًتو من حيث مساحة اؼبسار واغبركة والوقوؼ اؼبرتبة األوىل مقارنة بالوسائل األخرى، فمن خالؿ  (8
  ؛اعبمع بُت اعبر بواسطة الكهرباء والسعة الكبَتة يكوف أكثر كفاءة

يستخدـ يف قطار األنفاؽ الطاقة الكهربائية، لذا ال يسبب أي تلوث بالبيئة كما يف وسائط النقل األخرى   (6
  ؛اليت تلوث اؽبواء

 ؛تؤثر على طبيعة اغبياة فوؽ األرض حركة اؼبًتو ربت سط  األرض لذا التكوف  (4

كن أف يكوف لو دور متكامل يقـو اؼبًتو بدور قائد متكامل يف سياسات النقل وزبطيط النقل اغبضري، ويب (2
 .أفضل إذا صمم بشكل يوفر حركة منتظمة وسهلة الستعماؿ اؼبستخدـ ويف كل اذباىات األساسية للمدينة

 القطا ات .2

ـ، وبعد بضع سنوات 0562حداد أمريكي من بنا مبوذج ػبط سكة اغبديدية عاـ ىو أوؿ  "توماس دافنبوت"يعد 
ديفيدسن" فبٍت أوؿ قاطرة كهربائية حبجم كامل وسارت ىذه القاطرة على خط جاء اؼبخًتع االسكتلندي "روبرت 

، مث مت تطوير مولد د بالكهرباء عالية جداتكلفة اإلمداكانت سكة حديدية تربط بُت ادنربه وكالسكو، ولكن  
ة بتكلفة منخفضة ، واستطاع ىذا اؼبولد من توليد طاقة كهربائية عالي منتصف القرف التاسع عشر ميالديالكهربائي يف

أنشا اؼبخًتع األمريكي  0554ـ، ويف 0550ومت تشغيل أوؿ خط سكة حديدي يف مدينة ليتشرفيلد بأؼبانيا عاـ 
خط سكة حديدية يف ريتشموند بفرجينيا ويعد ىذا أوؿ نظاـ خط سكة حديدية كهربائي كبَت، ويف  "سرباج"فرانك 
لقطار الياباين شنكانسن اؼبعروؼ بقطار الطلقة النارية، ويف عاـ مت تشغيل أوؿ قطار كهربائي سريع ىو ا 0634عاـ 

اعترب قطار )يت جي يف ( الفرنسي أسرع قطار كهربائي يف العامل حيث يسَت بُت مدينيت باريس وليوف بسرعة  0650
 2ساعة.\كلم  846تزيد عن 

                                                           
 .444خلف حسُت علي الديلمي، اؼبرجع السابق، ص  1
 .442سابق، صالرجع ، اؼبضبيداف ؿبمود2
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بُت اؼبدف البعيدة أو بُت الدوؿ، حيث تتميز القطارات بطاقة استيعابية  القطارات لنقل اؼبسافرين والبضائع تستخدـ
كبَتة، وقد تطورت خدمات النقل عرب سكك اغبديدية يف الربع األخَت من القرف اؼباضي القرف العشرين ، سواء على 

 ساعة.\كلم  400مستوى األماف أو الراحة أو على مستوى السرعة اليت ذباوزت 

 صغيرةسيا ات األجرة ال .3

تستخدـ السيارات على نطاؽ واسع يف عمليات التنقل من مكاف ألخر سواء كانت السيارات اػباصة أو العامة، وقد 
تنوعت أحجاـ  تلك السيارات اؼبستخدمة يف ىذا اجملاؿ، تراوح بُت سيارات نقل صغَتة ذات أربع مقاعد واليت غالبا 

ود بعداد يتم دبوجبها ربديد أجور النقل حسب اؼبسافة اليت يقطعها ويف ويف الغالب تز  ما تكوف حرة اغبركة يف اؼبدينة،
رى يوجد جدوؿ يف سيارة وبدد فيو أجرة ؽ بُت السائق واؼبؤجر، ويف دوؿ أخبعض الدوؿ تعمل على أساس االتفا

جَت السيارات التنقل إىل كل جهة يف اؼبدينة، كما توجد يف بعض اؼبدف مكاتب تأجَت السيارات يتم االتصاؿ هبا لتأ
 1يتم االتصاؿ هبا فتؤمن سيارة للمتصل يف اؼبكاف والزماف احملددين.

 كروباص(يمال) افالت النقل الصغيرةح .4

تستخدـ يف الغالب كوسيلة نقل بُت اؼبناطق اؼبختلفة من اؼبدينة، ويتم رسم مسارات ؽبا تغطي كل أجزاء اؼبدينة، 
قل وبتوزيعها على حسب الكثافة السكانية والرحلة إىل العمل، ويكتب دارة وتنظيم النإوتقـو اعبهات اؼبسؤولة عن 

 .إليهاػبط واعبهة اليت يبدأ منها ويصل على كل حافلة رقم ا

 (اصحافالت النقل الكبيرة )األوتوب .5

راكب من وسائل النقل اؼبهمة اليت تستخدـ بُت  000إىل  40تعد اغبافالت الكبَتة اليت يًتاوح عدد ركاهبا بُت 
حيث  ، مراكز اؼبدينة وأطرافها ومنها حافالت النقل ذات الطابقُت اليت تستخدـ يف العواصم الكبَتة غبل أزمة النقل

  2سيارات. 00وعب ما يقارب ما ربملو تتوباص واحد يسأو أنو  قبد

( وذلك من خالؿ RATP باريس  )من طرؼ أجريت وفبا سبق وفيما ىبص النقل الربي ويف إطار دراسة توضيحية 
االذباه، وبواسطة عدة وسائل نقل، فتبُت أف اؼبًتو وبتاج إىل عرض طريق \ساعة  \راكب 20000حساب نقل 

( 00) رقم ، الشكل062و ضمًت، والسيارات الصغَتة إىل طريق عر  62مًت، بينما اغبافالت إىل طريق سعتو 6حوايل 
                                                           

 .442اؼبرجع نفسو، ص، ضبيداف ؿبمود 1
 .443اؼبرجع نفسو، ص ،ضبيداف ؿبمود 2
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يكافئ تقربا سفر  KEPسة إىل أف )مكافئ كيلوغراـ من الوقود( يوض  اؼبقارنة بُت وسائل النقل ، كما أشار الدرا
كلم بالسيارة الصغَتة، فبا يعٍت أف استخداـ   06كلم باغبافلة، وحوايل   65كلم باؼبًتو، و  45راكب واحد أكثر من 

 1اؼبًتو يوفر استخداـ الطاقة.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .443اؼبرجع نفسو، ص  ،ضبيداف ؿبمود1

 سٌارات صغٌرة

 حـــــافالت    

وسٌلة نقل 

 سرٌعة

 يشغلها كل نوع(: مقا نة بين وسائل النقل فن مجال المساحة التن 11الشكل  قم )

والتوزيع، معايَت تقنيات "، دار الصفاء للنشر -: خلف حسُت علي الديلمي: زبطيط اػبدمات اجملتمعية والبنية التحتية " أسساؼبصدر

 .442، ص8006الطبعة األوىل، عماف، األردف، 
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 النقل الجوي .6

يستخدـ يف الرحالت الداخلية وخاصة يف الدوؿ الكبَتة مساحة، كما يستخدـ يف النقل اػبارجي بُت الدوؿ، وقد 
 ساىم النقل اعبوي يف زبفيف أعباء السفر وذلك من خالؿ قصر زمن الرحلة وتوفَت وسائل الراحة.

 بحري و نهريالنقل ال .7

يعترب وسيلة غَت مرنة ألنو يعتمد على مدى توفر اؼبسطحات اؼبائية من البحار واألهنار الكبَتة، ويعترب ذا كفاءة 
، كما يعد ف بالنسبة للبضائع وآالؼ األشخاصعالية من حيث حجم  اغبمولة واليت تصل إىل آالؼ من األطنا

 .يف نقل البًتوؿ ومعدات الثقيلة ـأرخص وسائل النقل لذا عادة ما يستخد

وقد تستخدـ الزوارؽ والسفن الصغَتة يف عمليات التنقل بُت أجزاء اؼبدينة الواقعة على ضفاؼ األهنار كما ىو 
اغباؿ يف مدينة بغداد والبندقية، أو اؼبدف الواقعة على الشاطئ إذ تستخدـ الزوارؽ لتنقل بُت اؼبناطق الواقعة على 

 الساحل.

 النقل )الطلب على النقل  وسوق خدمات النقل(  سوقثانيا: 

I- :الطلب على  خدمات النقل 

 1ومبيز بُت نوعُت رئيسيُت يف الطلب على خدمات النقل:
 طلب الركاب على خدمات النقل ونعٍت بو: الطلب على خدمات السفر. -

 طلب السلع على خدمات النقل ونعٍت بو: الطلب على خدمات نقل البضائع. -

 ومن خالؿ الشكل اؼبوايل نوض  أىم العوامل اؼبؤثرة يف كال الطلباف: 

 

 
 
 

                                                           
 .80، ص 0665مقدمة يف اقتصاد لنقل، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، مصر،ضبادة فريد منصور:  1
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 (: أنواع الطلب على النقل والعوامل الرئيسية لها12الشكل  قم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة يف اقتصاد لنقل، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية،  :رمن ضبادة فريد منصو  اؼبصدر: مأخوذة
 )بتصرؼ(.86، ص0665مصر،

 أف أىم العوامل اؼبؤثرة يف الطلب على خدمات السفر ىي :(08رقم ) من خالؿ الشكل  نالحظ

 العوامل التالية:مباشرة ب ةرتبطوىي م مرونة الطلب السعرية -أ 

 :حيث أف اختبار الفًتة الزمنية اليت يبكن من خالؽبا إجراء تغَتات يف مستويات أجور  الفترة الزمنية
جور خدمات السفر إذ هبب عمل تقدير أل التقدير اغبقيقيحبيث ال تؤثر ىذه الفًتة يف خدمات السفر، 

 صحي  آلثار التضخم.

 :يف  ا، أموذلك لوجود بدائل للنقلإف الرحالت القصَتة تتميز دبرونة طلب سعرية كبَتة جدا،  مسافة الرحلة
 الرحالت الطويلة فهي قليلة اؼبرونة وذلك الف األسعار اؼبتزايدة دبعدؿ متناقص يف ظل تزايد مسافة الرحلة.

 الطلب على النقل

 خدمات نقل البضائعالطلب على  خدمات السفرالطلب على 

مرونة 

الطلب 

 السعرٌة

مستوى 

 الدخل
السكان والطلب 

 على النقل

التقلبات على 

 السفر

العالقة بٌن 

الكمٌة 

 والسعر

عناصر 

 الطلب

خصائص 

 السلع

التقلبات 

على خدمات 

 النقل

الفترة 

 الزمنٌة

مسافة 

 الرحلة

التكلفة 

 الحقٌقٌة

 وقت السفر
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 دراسة العالقة بُت األجر النقدي ػبدمة السفر والتكلفة التكلفة الحقيقية للرحلة واألجر النقدي للخدمة :
 لك.اغبقيقية من وجهة نظر اؼبسته

 :ما ترتفع مرونة وقت الركود.تنخفض مرونة الطلب ووقت الذروة بين وقت السفر 
على  نفاؽاإلبُت مستوى الدخل الفردي و  0658حيث أجريت دراسة بريطانية يف سنة مستوى الدخل: -ب 

يرتفع  توسط الدخل يؤدي إىل االذباه كبو اؼبزيد من السيارات اػباصة، كماسفر، وأوضحت الدراسة أف ارتفاع مال
 1.طلب اػبدمات بسكك اغبديدية يف حُت ينخفض الطلب على النقل العاـ

 :ويف ىذا العنصر ال بد من معرفة: السكان والطلب على خدمة النقل -ج 

 ؛أغراض الرحالت أي طبيعة ونوع الرحالت الناشئة 

  واالجتماعيةخصائص اؼبسافرين أي نوع اؼبهن ونشاطات ومستويات الدخوؿ واؼبستويات الثقافية. 

 : التقلبات اليومية واألسبوعية واؼبوظبية.التقلبات فن الطلب على خدمة السفر -د 

 يف حُت أف العوامل اؼبؤثرة على خدمة نقل البضائع تتمثل فيما يلي:

الظاىر أنو كلما البفضت أجور النقل زادت الكميات  فن النقل:العالقة بين الكمية المنقولة وأجر خدمة  -أ 
 اؼبنقولة يف حُت أنو يبكن أف يدخل نوع الوسيلة كعامل مؤثر وأيضا طبيعة السلعة يف حد ذاهتا.

: ىناؾ ثالث عوامل رئيسية يف ربليل الطلب على السلع أال عناصر الطلب على خدمات نقل السلع -ب 
 اغبجم. وىي: اؼبنشأ، منطقة الوصوؿ )اؼبقصد(،

صائص السلع من حيث الوزف والطوؿ واغبجم واػبصائص الفيزيائية ونقصد خب خصائص السلع المنقولة: -ج 
 اختيار  ويعتمد كل من الطلب على السلع من اػبصائص، وعلى أساس اػبصائص  غَت ذلك إىلوالقيمة 

 الوسيلة اؼبناسبة.

 .التقلبات فن طلب على خدمات نقل البضائع -د 

 
 
 
 

                                                           
 .66-68ص، -رجع نفسو، صاؼب ،منصور فريد ضبادة 1
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II- خدمات النقل:  سوق 

ناحية ومن  داخلو،يتميز سوؽ خدمات النقل بوجود العديد من وسائل النقل البديلة اليت تعمل جنبا إىل جنب 

لو كل شركات النقل اػباص والعاـ، واليت تتباين يف أىداؼ النشاط تعمل داخخرى يبكن وصفو بأنو سوؽ ـبتلط أ
القوؿ بتعدد أوجو السوؽ االقتصادية للنقل، واليت  يتوجو وعلى ذلكبو كل نوع منها،  االقتصادي الذي يقـو

  1يتجاذهبا درجات االحتكار والتنافس. 
 ويقسم بعض اؼبشتغلُت باقتصاديات النقل اصطالح اؼبنافسة يف سوؽ خدمات النقل إىل ثالث أنواع رئيسية:

 اليت تندرج ربت وسيلة نقل  : وىي تلك اؼبنافسة اليت تنشأ بُت الشركات واؼبؤسساتالمنافسة داخل القطاع
 ة اغبديدية أو وسيلة النقل العاـ؛معينة، كوسيلة سك

 يعرؼ عن سوؽ النقل تعدد الوسائل بو سواء النقل الربي و بأنواعو المنافسة داخل سوق خدمات النقل  :
 أكثر أو بينها صبيعا حسب اؼبوقع؛و النقل اعبوي والبحري، وتنشأ اؼبنافسة بُت أي وسيلتُت أو 

 وىذا النوع من اؼبنافسة تواجهو وسائل النقل العاملة بصفة رظبية يف سوؽ النقل حيث  :منافسة التأجير
 تواجو حالتُت من اؼبنافسة:

اؼبنافسة اليت تنشأ من غزو السيارات اػباصة، وىذا النوع من اؼبنافسة ذو أثر خطَت على وسائل العاملة  -
 ؛ض حصتها يف سوؽ النقلبصفة قانونية يف السوؽ، وذلك من حيث البفا

قياـ بعض اؼبصانع  أيضا اؼبنافسة اليت تنشأ نتيجة قياـ الشاحنُت بتسويق منتجاهتم  بوسائل نقل يبتلكوهنا، و -
والشركات واعبامعات واؼبدارس واؽبيئات اغبكومية بشراء حافالت ركاب خاصة لرحالت العمل من اؼبنزؿ إىل موقع 

 العمل والعكس.

 وأهدافهالنقل أهمية : ثالثا

أف أىم ثورة  ألفريد ما شالأف النقل ىو اغبضارة ،كما يؤكد االقتصادي الربيطاين  KIPLNGيذكر البعض قوؿ 
تكنولوجية يف العصر اغبديث، ىي الثورة التكنولوجية يف قطاع النقل،  ذلك أف وسائل النقل اؼبعروفة  من سكة 

العشرين تطورات تكنولوجية غَت حبري والنقل اعبوي شهدت يف القرف  أوهنري ل على الطرؽ الربية ،النقل اغبديد والنق

 .سبوقة يف التاريخ اإلنساين كلوم

                                                           
 .006ص ؼبرجع نفسو،، منصور  فريد ضبادة ا 1
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 1ويأيت تأثَت وسائل النقل يف حياة األفراد من زاويتُت ىامتُت نبا:

  اختيارات األفراد و أسرىم للمكاف لو أنبيتو القصوى يف ربديد   عامال ؿبددااألوىل: تعترب وسائل النقل
 الذي يقطنوف فيو، واؼبكاف الذي يعملوف فيو؛

  الثانية: تؤثر وسائل النقل بدرجة أو بأخرى على القدرات الشخصية ألفراد يف دفع أسعار السلع اليت تنقلها
اؼبواد اػباـ ىذه الوسائل حيث تدخل تكاليف نقل السلع يف أسعار بيعها، ومن جهة أخرى تؤثر تكاليف نقل 

 والسلع الوسيطية يف أسعار بيع منتجات النهائية.

    تخطيط النقل ل الثانن: مدخلالمطلب 
 نستعرض يف ىذا اؼبطلب تطور مفهـو زبطيط النقل إضافة إىل أىم مبادئو والفرضيات اليت يقـو عليها.

 تخطيط النقل )مفاهيم عامة(أوال: 

كػاف كاف ينظر يف اؼباضي إىل زبطيط النقل على أنو ضمن خطػة شػاملة لتنميػة اؼبنػاطق اغبضػرية اآلىلػة بالسػكاف، وقػد  
يف ذلك الوقت ىو تطوير اؼبنػاطق اغبضػرية بشػكل شػامل مػن خػالؿ االىتمػاـ دبشػروعات  الغرض األساسي للتخطيط 

ألنبية اليت يستحقها يف ظل اإلطار الشػامل للتخطػيط، وأيضػا البنية األساسية واؼبرافق العامة دوف إعطاء زبطيط النقل ا
 دـ رضػا اجملتمعػات عػػن نتػائج  ىػذا التخطػػيط،دوف األخػذ يف االعتبػار االحتياجػات اؼبسػػتقبلية للمجتمػع، وقػد ظهػػر عػ

 2.الكثَت من األسئلة اؽبامة واؼبتعلقة بعدـ كفاءة القائمُت على التخطيطكما ظهرت 
لقػػػرف اؼباضػػػي بػػػدأت تظهػػػر اذباىػػػا حديثػػػة أثػػػرت يف مفهػػػـو زبطػػػيط النقػػػل حيػػػث مت األخػػػذ امػػػع هنايػػػة السػػػبعينات مػػػن 

إىل توزيػػع السػػكاين باالعتبػػار كػػل مػػن التغػػَتات التكنولوجيػػة  اغبديثػػة واألىػػداؼ القتصػػادية واالجتماعيػػة والبيئيػػة إضػػافة 
 للمناطق اغبضرية.

I- تعريف تخطيط النقل 

 يػف زبطػيط النقػل  علػى أنػو األسػلوبال يوجد تعريف واضػ  وؿبػدد لتخطػيط النقػل، ولكػن يبكػن تعر  من اؼبالحظ أنو
أو اإلدارة الػػػيت مػػػن خالؽبػػػا يبكػػػن االسػػػتفادة مػػػن القػػػوانُت االقتصػػػادية لػػػدعم ىػػػذا القطػػػاع باعتبػػػاره احػػػد روافػػػد التنميػػػة 

ؼ أوال، مث ربديػػد الوسػػائل الكفيلػػة بتحقيػػق االقتصػػادية واالجتماعيػػة، وبػػذلك يتطلػػب عمليػػة زبطػػيط النقػػل ربديػػد اؽبػػد
تخطػيط النقػػل البػػد أف يهػػتم بوضػػع معػػايَت اػبدمػػة اؼبقدمػػة مػػن ف شبػػةومػػن ىػذا اؽبػػدؼ مػػع وضػػع البػػدائل ؽبػػذه الوسػػائل، 

وجهػػة نظػػر ـبططػػي حركػػة النقػػل، و أيضػػا كيفيػػة مواجهػػة مشػػاكل شػػبكة الطػػرؽ السػػريعة مػػن وجهػػة نظػػر ـبططػػي حركػػة 
                                                           

 .08اؼبرجع نفسو، ص ، منصور فريد ضبادة1
 .066شريف ؿبمد ماىر، اؼبرجع السابق، ص  2



 التنمية المستدامة  ونق ل الحضري  األول........ ...............................................اإلطار الفكري والنظري لل  الفصل
 

 80 

يتطلػػب تقػػدع اؼبعلومػػات اؼبفيػػدة للمخطػػط دبػػا يف ذلػػك  اػبدمػػة لتحقيػػق الصػػام العػػاـير ىػػذه مػػن اجػػل تطػػو و الطػػرؽ، 
يػػػة وعمليػػػة عاؼبعلومػػػات الكافيػػػة عػػػن كػػػل مػػػن حركػػػة النقػػػل وحركػػػة الطػػػرؽ وحركػػػة اؼبػػػواطنُت، حػػػىت يبكػػػن وضػػػع خطػػػة واق

 ربقق اؽبدؼ اؼبرجو. أفتستطيع 

أوض  أف ىناؾ بعض التصورات اليت هبػب أف تؤخػذ باالعتبػار عنػد  BOULDING, 1974""ويف دراسة قاـ هبا 
 1زبطيط النقل وتتمثل فيما يلي:

تلعػػب اؼبعلومػػات دورا ىامػػا يف إطػػار زبطػػيط للنقػػل، فبػػا يسػػاعد متخػػذي القػػرار التخطيطػػي يف ازبػػاذ القػػرار  (0
 القصَت أو الطويل؛األمثل وخاصة فيما يتعلق يف االختيار ما بُت البدائل اؼبتاحة سواء على اؼبدى 

ديل قػػرار التخطػػيط يعتمػػد أيضػػا وبدرجػػة كبػػَتة علػػى تقيػػيم البػػدائل اؼبتاحػػة أو اؼبسػػتقبلية واختيػػار البػػإف ازبػػاذ  (8
، دبعػٌت أخػر هبػب أف يػتم التقيػيم بنػاءا علػى تصػور طبيعػة العالقػة بػُت ة أكرباألمثل والذي يعطي قيمة مضاف

 البدائل اغبالية واؼبستقبلية؛ 

البػػدائل  ل تعتمػػد علػػى االختيػػار بػػُت عػػدد مػػنلتخطػػيط النقػػ اسػػًتاتيجيةتخػػذ القػػرار سػػيقـو بوضػػع طاؼبػػا أف م (6
جػو متخػذ ا، فسػوؼ يو ضع بدرجػة كبػَتة غبالػة عػدـ التأكػداغبالية واؼبستقبلية، وطاؼبا أف البدائل اؼبستقبلية زب

آلثػار ليقلػل إىل أد  حػد اناسػب القرار صعوبة يف ازباذ القرار األمثل ومنها البد لو من اسػتخداـ التحليػل اؼب
 السلبية الناصبة عن حالة عدـ التأكد اؼبستقبلية؛

اليت مت ازباذىا سػابقا وثبػت عػدـ جػدواىا ف يأخذوا بعُت االعتبار القرارات هبب على القائمُت بالتخطيط أ  (4
 وذلك عند ازباذىم لقرارات جديدة مبنية على عملية تقييم التخطيط؛

يعػرؼ متخػػذي القػرار يف مفهػػـو زبطػيط النقػػل علػػى أهنػم ىػػؤالء األفػراد الػػذين يواجهػوف مشػػاكل التخصػػيص  (2
 األمثل للموارد بُت االحتياجات اؼبتنافسة للوصوؿ إىل التخصيص األمثل للموارد يف النهاية، 

 على األسس التالية: امبنييكوف زبطيط النقل فإف  وعلى ىذا األساس وحسب رأينا

  البيانات واؼبعلومات اػباصة بالنقل؛توفَت 

 ربليل وتقييم السياسات واالسًتاتيجيات اؼبالئمة؛ 

 ربديد التمويل الالـز لتطبيق االسًتاتيجيات اؼبقًتحة؛ 

  اليت مت اختيارىا. االسًتاتيجيةمراقبة تنفيذ 

                                                           
1
 .064 نفسو، ص اؼبرجع ماهر، محمد شرٌف 
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II- فرضيات تخطيط النقل مبادئ و 

 1واؼببادئ واليت من أنبها:تًتكز عملية زبطيط النقل على ؾبموعة من الفرضيات 

 أف أمباط النقل واضحة وثابتة ويبكن التنبؤ هبا؛ .0

 يؤثر نظاـ النقل يف تطور اؼبنطقة اؼبوجودة فيها إضافة لكونو يؤدي اػبدمة اؼبطلوبة للمنطقة نفسها؛ .8

 عملية زبطيط النقل ىي عملية مستمرة وربتاج إلجراءات التحديث والتقييم والتعديل اؼبستمرة؛ .6

ؼبناطق اليت تشهد مبوا حضريا مستمرا تتطلب دراسة شاملة للنقػل فيهػا حبيػث تكػوف أوسػع مػن حػدودىا أف ا .4
 على مستوى اإلقليم؛

أف ىنػػػاؾ عالقػػػة قويػػػة ومباشػػػرة بػػػُت صبيػػػع أنػػػواع وسػػػائط النقػػػل متػػػوفرة، وبالتػػػايل فػػػاف دور أي نػػػوع مػػػن تلػػػك  .2
 أنواع وسائط النقل؛األنواع مستقبال ال يبكن ربديده دوف األخذ بعُت االعتبار 

إف الطلب على اغبركة والتنقل مرتبط بصورة مباشرة بتوزيع استعماالت األرض وشػدة ىػذا االسػتخداـ يبكػن  .3
 .بكفاءة التنبؤ هبا لفًتات زمنية قادمة و

III- التخطيط الفنن للنقل 

 ، التخطػػػػيط إف التخطػػػػيط الفػػػػٍت للنقػػػػل دبواصػػػػفاتو التشػػػػغيلية يعتمػػػػد علػػػػى ؿبػػػػاور رئيسػػػػية وىػػػػي التخطػػػػيط الػػػػزمٍت
وسػنعرض ىػذه احملػاور بػبعض مػن التفصػيل وىػي  2،واؼبواصػفات الفنيػة ؼبعػدات النقػلالكمي، التخطػيط النػوعي، 
 (.06موضحة يف الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .843عثماف ؿبمد غنيم، اؼبرجع السابق، ص 1
   .066شريف ؿبمد ماىر، اؼبرجع السابق، ص  2
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 (:عناصر التخطيط الفنن لعمليات التشغيل13شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شريف ؿبمد ماىر: زبطيط النقل وسياستو" الفعاليات وعوامل اعبدارة"، الدار اعبامعية، اإلسكندرية،  المصد :
 .804ص ،8003مصر،

 

 

 

 عناصر التخطيط الفنن لعمليات التشغيل

 كمـــــــن

 وزنً

 زمنــــــن نوعـــــن

 طرق
سرعة  مسافة

 السٌارة

حجمً   

) معامل 

 التكعٌب(

 معٌاري

 مقدر

        صلب

) الوسٌلة 

مطابقة 

 للمواصفات(

سائل 

 )أنواع

 (المعدات

 غازي

 النقل وسٌلة

 المواصفات الفنٌة

 نوع الوسٌلة

 التشغٌل الفنً

 الحسابات الخاصة

 نوع

 الطرق

عدد 
 الحارات

 مرور

سعة 

 الطرٌق

 

المسافات 

المقدرة 

الكتساب 

السرعات 

 المختلفة

المسافات 

بٌن 

األماكن 

 الحٌوٌة

 أماكن

 البضائع

 ابتدائٌة

 سرعة الرحلة

 مكافئ

 معلنة

 مقدرة

تحدٌد الوزن 

نسبة إلى أي 

 مقٌاس

فرنسً 

 طن

انجلٌزي 

 باوند
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 ( قبد أف عناصر التخطيط الفٍت لعمليات التشغيل مقسم إىل ثالث نقاط وىي: 06من خالؿ الشكل رقم )

IV-0 1:التخطيط الزمنن 

لنقػل الػيت سػتقـو بنقػل البضػائع يعتمد التخطيط الػزمٍت علػى عناصػر رئيسػية تػؤثر مباشػرة يف الػزمن الكلػي غبركػة وسػيلة ا
حيػػػث ىنػػػاؾ عوامػػػل تػػػؤثر  علػػػى اؼبخطػػػط  ،مػػػن منشػػػأ الرحلػػػة إىل هنايتهػػػاؾ أو أمػػػاكن اإلنتػػػاج إىل أمػػػاكن االسػػػتهال مػػػن

 صها يف نقاط اؼبوالية فيما ىبص حالة النقل بالسيارة:الزمٍت يبكن تلخي

 حالة الطرؽ ومدى اػبدمات اؼبرورية اؼبوجودة فيها؛ -

 ؛اؼبسافة اؼبقدرة -

 السرعة اؼبقدرة اػباصة حبركة السيارة لقطع اؼبسافة احملسوبة. -

 زمن الرحلة بواسطة اؼبعادلة التالية: ووبسب

 +زمن التفريغ(8زمن اؼبضاؼ +زمن السَت+0زمن اؼبضاؼ زمن الرحلة =)زمن الشحن+

 2:يف النقاط التالية عوامل نذكر بعدة يتأثر زبطيط الزمٍتحيث 

 :السرعة المعلنة (1

زبتلػف السػرعة ا على التخطيط الزمٍت، حيث مباشر  اسوؼ تؤثر تأثَت  لنة واؼبقررة اليت تفرض على الطرؽ إف السرعة اؼبع
ويبكػػن ، الػػيت ربػػدد مػػن قبػػل متخصصػػُت يف ىندسػػة الطػػرؽ واؼبػػروروذلػػك حسػػب مواصػػفاتو أخػػر  إىلاؼبعلنػػة مػػن طريػػق 

)ـ ـ ي( ألي طريق باؼبعادلة التالية:  حساب متوسط مرور يـو

   365\واحدةم م ي= مجموع المرو  لسنة 

رور والذي ينتج من سػَت اؼبركبػات حسػب السػرعة اؼبعلنػة سػوؼ يػؤثر مباشػرة علػى معػدؿ اؼبػ أي أف ؾبموع اؼبرور اليومي
، ولػػذلك فػػاف السػػرعة تعتػػرب عنصػػر شػػوارعاليػػومي، وتسػػتخدـ ىػػذه اؼبعادلػػة عػػادة غبسػػاب أكػػرب اسػػتيعاب فبكػػن لعػػدد ال

 مؤثر وأساسي يف معدؿ تدفق السيارات يف الساعة الواحدة يف التخطيط الزمٍت.

 

 

                                                           
1
 .066نفسو، ص رجعاؼب ،ماىر ؿبمد شريف 
 .806-800ص، -اؼبرجع نفسو، ص ماىر، ؿبمد شريف 2
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 منطقة االنطالق إلى منطقة الوصول افات المحسوبة بينالمس (2

سػػيارة النقػػل، لػذلك مػػن اؼبهػػم  يعتمػػد علػػى سػرعة الػػيت ستسػػَت هبػا نقػػل بضػػاعة مػا يف إف قيػاس الػػزمن اؼبطلػػوب اسػتغراقو
علػػى خػػرائط مسػػاحية يبكػػن اكن االسػػتهالؾ، حبيػػث يكػػوف واضػػحا وأمػػ اإلنتػػاجربديػػد اؼبسػػافات بػػُت كػػل مػػن منػػاطق 

، لػذلك فػالكثَت مػن الػدوؿ تبػدأ نقطػة القيػاس جبغرافية اؼبكاف الذي يتأثرختيار الطرؽ يف السَت أو العبور الاستخدامها 
مػػن العاصػػمة أو نقطػػة ؿبػػددة يف قلػػب العاصػػمة فهنػػاؾ بعػػض الػػدوؿ ذبعػػل مكتػػب الربيػػد الرئيسػػي بالعاصػػمة ىػػو نقطػػة 

أف الكثَت من الدوؿ ذبعػل مقػر اغبػاكم ىػو  إالاحملطة السكك اغبديدية يف ىذه الدولة، ذبعل من  أخرىالقياس، ودوؿ 
الثابػت ىنػا أف نقطػة البػدء البػد أف تبػدأ مػن  أف إالغػَت ذلػك  أوىذا القياس موحػد  ة االبتداء للقياس، وسواء كافنقط

لفرنسػي وىػو الكيلػومًت الطػويل والػذي بالقيػاس ا مػاإوعليػو فػاف اؼبسػافات تقػدر  ،نقطة ثابتة لكي ربسػب أطػواؿ الطػرؽ
 مًت. 0961أو القياس االقبليزي وىو اؼبيل الربي والذي يساوي مًت،0111يساوي 

 المسافة المحسوبة ة الخاصة بحركة السيا ة الجتيازالسرع (3

ىبػػص وبسػب كثػػَت مػن غػػَت اؼبتخصصػُت أف السػػرعة ىػي السػػرعة اؼبعلنػػة الػيت تعلنهػػا الػدوؿ علػػى طػرؽ الرئيسػػية وىػي مػػا 
عمليػػة تعتمػػد علػػى عػػرض  بأسػسوربػػدد ىػػذه السػػرعة  ،فػػة سػواء كػػاف نقػػال ثقػػيال أو خفيفػاالسػرعة لوسػػائل النقػػل اؼبختل

إال أف ىنػاؾ سػرعات متغػَتة ال  واؼبسػافات البينيػة بػُت السػيارات، األمػافمعامػل  ،خدمات مػرور ،شوارعوعدد  الطريق،
الطػػػرؽ الرئيسػػػية مػػػن اجػػػل اسػػػتنتاج  إىلبعػػػد الوصػػػوؿ  إال إتباعهػػػاولػػػذلك فػػػاف السػػػرعة اؼبعلنػػػة ال يبكػػػن  يبكػػػن حسػػػاهبا،

 منطقػة الشػحن وحػىت إىلويبكػن قيػاس زمػن الشػحن مػن غبظػة وصػوؿ السػيارة  وربقيق زمن الرحلة عند نقطػة التوصػيل،
 .هنايتو

IV-2 التخطيط الكمن 

، كمػا أف ىػذا التخطػيط يوضػ  أثػر التخطػيط لعمليػات النقػل اؼبختلفػة يعترب التخطيط الكمي أحػد عناصػر الرئيسػية يف
ط الكمػي  مػػن نعػرب عػن التخطػي أفأمػػاكن االسػتهالؾ، ويبكػن  إىل إنتاجهػامػن أمػاكن النقػل يف نقػل الكميػات اؼبنتجػة 

 1التخطيط اؼبعياري والذي سوؼ نشرحهم فيما يلي:التخطيط اغبجمي،  ،خالؿ التخطيط الوزين

 :توحيػد الػوزف مػن اجػل أف يؤخػذ هبػا يف صبيػع الػدوؿ اؼبشػًتكة يف ىػذا يعتمػد ىػذا التخطػيط علػى  التخطيط الوزنن
طن اؼبػػًتي ػػػػو بالػػػالنظػػاـ مػػن النقػػل، ومػػن أىػػم نظػػم اؼبقػػاييس اؼبتبعػػة يف كثػػَت مػػن الػػدوؿ اؼبقيػػاس الفرنسػػي والػػذي يعػػرب عن

باونػد رب عنػو بالػػ والػذي يعػس االقبليػزي يف الػوزف ىناؾ بعض الدوؿ تستخدـ اؼبقيػا أف إالكلغ، 0111والذي يساوي 
 .2 كلغ  0,45والذي يساوي تقريبا 

                                                           
1
 .805 نفسو، ص اؼبرجع ماهر، محمد شرٌف 

2          www.healthyweightforum.org  date: 02/03/2012   )  (0 كلغ  0442~بوند                                                  

http://www.healthyweightforum.org/
http://www.healthyweightforum.org/


 التنمية المستدامة  ونق ل الحضري  األول........ ...............................................اإلطار الفكري والنظري لل  الفصل
 

 83 

  :كوهنػػا ذات متوازيػػة األبعػػاد وذات صػػفات خاصػػة  نظػػرا لوجػػود بعػػض البضػػائع واؼبنتجػػات غػػَت التخطــيط الحجمــن
فيستخدـ مقػاييس حجميػة كػاؼبًت اؼبكعػب يف نظػاـ الفرنسػي أو القػدـ اؼبكعػب  ة باغبجم حجم كبَت ووزف ضئيل مقارن

 .يف حالة قياس السوائل مقياس اللًتوىو  إغفالويف النظاـ االقبليزي، وىناؾ معامل حجمي ال يبكن 

 : آخػػػر االقبليػػزي أو أي نظػػػاـ  إىللفرنسػػػي ايظهػػػر اسػػتخدامو عنػػػد ربويػػػل مػػن النظػػػاـ  التخطــيط المعيـــا ي المقـــد
 قدر لتحويل يف االتفاقيات الرظبية.معيار االتفاؽ على م إىلالكثَت من الدوؿ  مستخدـ والعكس صحي ، فبا يدعوا

IV-3  التخطيط النوعن 

علػى الشػكل  األخػَتث يعتمد ىػذا يها زبطيط النقل الدويل حبيبٌت عل أفاليت يبكن  األسسيعترب التخطيط النوعي من 
، يبكػن تقسػيم ىػذا التخطػيط تبعػا ؼبواصػفات اؼبػادة  األشػكاؿشػكل مػن  بػأيللمادة اؼبنقولة أو اؼبػراد تبادؽبػا  األساسي

وسػيلة النقػل  األنػواعالرئيسية التالية: نقل مواد صلبة ،نقػل اؼبػواد السػائلة ونقػل اؼبػواد الغازيػة.ولكل نػوع مػن   األنواع إىل
 1اؼبناسبة.

  و أهدافه قلثانيا: مراحل عملية تخطيط الن

 تتطلػػب عمليػػة زبطػػيط النقػػل دبختلػػف أىػػدافها وؿبتوياهتػػا القيػػاـ دبجموعػػة مػػن اإلجػػراءات الػػيت تنحصػػر يف عػػدة مراحػػل 
 2:وىي كالتايل

هيػػدا لتحديػػد الطلػػب اغبػػايل للحركػػة والتنقػػل وكػػذلك ربديػػد العالقػػة بػػُت صبػػع اؼبعلومػػات واؼبسػػ  والتحليػػل سبمرحلػػة  (0
 ربديد ؼبدى وكيفية ربقيق ذلك الطلب؛ الطلب والبيئة اغبضرية مع

مرحلػػة التنبػػؤ ووضػػع خطػػة ويشػػمل ذلػػك التنبػػؤ بالطلػػب علػػى الػػرحالت لفػػًتات مسػػتقبلية وكػػذلك تقيػػيم اؼبقًتحػػات  (8
 الالزمة حوؿ كيفية ربقيق الطلب؛

 حجمها ونوع الطلب ومستوى اػبدمة. تقييم اؼبقًتحات اليت زبترب مدى ربقيق التوقعات من حيث (6

 3يلي: من الغايات نوجزىا فيماؾبموعة  زبطيط النقل إىليهدؼ 

 تقليص مشاكل حركة اؼبرور الواضحة )التكدس، التأخَت، اغبوادث (. (0

تطػػوير حػػاالت التشػػغيل جملاهبػػة اؼبسػػتقبل السػػيئ عنػػدما تصػػل اغبالػػة إىل زيػػادة اؼبطلقػػة لػػذلك وبػػاوؿ النقػػل تصػػحي   (8
 واؼبستقبلية أيضا.الصعوبات الواضحة واؼبرئية اغباضرة 
                                                           

1
 .800 نفسو، ص اؼبرجع ماهر، محمد شرٌف 
 .844عثماف ؿبمد غنيم، اؼبرجع السابق، ص  2
 .30ماىر، اؼبرجع السابق، ص شريف ؿبمد  3
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 تخطيط النقل وعالقته بالطلب وتخطيط المدن  :ثالثا

I- تخطيطه العالقة بين الطلب على النقل و 

طلػػب علػػى النقػػل والػػذي يتػػأثر عػػادة دبػػا الزبطػػيط النقػػل ىػػو يف تؤخػػذ بعػػُت االعتبػػار  ال بػػد مػػن أفامػػة ىعوامػػل ىنػػاؾ 
 1يلي:

  ؛العمل أو اػبدمات لألفراداؼبوقع: سواء موقع 

 طبيعة نظاـ النقل اؼبتاح؛ 

  يلي: ما اؼبستوى االقتصادي من خالؿ معرفة ألفراد ولخصائص دراسة السكاف واالقتصاد االجتماعي 

 ؛مع األخذ بعُت االعتبار معد النموحجم السكاف  -

 التحليل العمري والنوعي لسكاف؛ -

 البيت الواحد وىيكلتو ونسب تكوينو؛ أفرادحجم عدد  -

 العمالية واالحتياجات النوعية للنقل؛ىيكل ودخل القوى  -

 البيت الواحد. ألفرادالوضع اؼبعيشي  -

II- عالقة تخطيط النقل بتخطيط المدن  

ولكػػػن مشػػػاكل  وضػػػع معػػػُت، تغيػػػَت إدارةىػػػو  عنػػػد التخطػػػيط ؼبدينػػػة موجػػػودة أو قديبػػػة يكػػػوف اؼبقصػػػود بػػػالتخطيط
 2زبطيط اؼبدينة منها: ءثنااالعتبار أالتخطيط معقدة ومتشابكة وىناؾ العديد من العوامل اليت هبب أف تؤخذ بعُت 

 ردود أفعاؿ اجملتمع من ىذه اػبطة؛ 

 ضرر مادي نتيجة اػبطة(؛ لوؿ بديلة للمتضررين)يف حالة حدوثح إهباد 

 ؾبموعػػة أشػػخاص ألف ذلػػك يعرقػػل  أواألفػػراد القانونيػػة )هبػػب أف ال تتعػػدى علػػى حػػق قػػانوين لشػػخص  حقػػوؽ
 تنفيذ اػبطة(؛

  .هبب أف ال يكوف ىناؾ تدخالت متضاربة يف أىداؼ اػبطة أي هبب أف تكوف اػبطة متوازنة 

                                                           
1
 .30اؼبرجع نفسو، ص  ماهر، محمد شرٌف 
 .26-25ص،  -اؼبرجع نفسو، ص  ماىر، ؿبمد شريف2
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 تتم عملية التخطيط يف اؼبدف من خالؿ ثالث عناصر رئيسية توضع يف االعتبار:

  سياسي )بعد سياسي(؛عنصر 

  (؛أف تتوفر عنصر اػبربة واالحًتاؼ لدى القائمُت بالتخطيطعنصر احًتايف )هبب 

 بػػادئ القانونيػػة للمجتمػػع وال يكػػوف ىنػػاؾ جػػزء أو تطبيػػق اؼببػػادئ القانونيػػة أي هبػػب أف تتماشػػى اػبطػػة مػػع اؼب
 مرحلة هبا ـبالفات للقانوف.

كػػاف بوظائفػو علػػى   ؾبتمػع  أي يقػـو أفويعتػرب زبطػيط النقػػل عمليػة مصػػاحبة ومالزمػة لتخطػيط اؼبػػدف حيػث ال يبكػػن 
 ة لػذلك فالػدوؿ اؼبتقدمػة يكػوفوظائفػو بسػرعة وكفػاءة ومرونػهبعلػو يػؤدي كػاف ىنػاؾ نقػل مناسػب   إذا إالأكمل وجػو 

 أكثر تقدما من الدوؿ النامية.فيها النقل 
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 )مفاهيم عامة(المبحث الثانن: النقل الحضري 

سنتطرؽ للنقل اغبضري ووسائلو إضافة إىل مراحل زبطيطو ىذا من جهة ومن جهة أخرى سوؼ نتطرؽ إىل بنيتو 
 التحتية واؼبتمثلة يف شبكة الطرقات واؼبسالك وكيف يتم زبطيط ؽبا.

 عموميات حول النقل الحضري :األولالمطلب 

بُت النقل العاـ واػباص واؼبقارنة بينهمػا واؼبراحػل  اؼبطلب سوؼ نتعرؼ على أىم وسائل النقل اغبضريمن خالؿ ىذا 
  .اليت يبر هبا زبطيط اغبضري

 )الفردي( الخاص و )الجماعن( أوال: النقل الحضري العام

، اغبضػري يف التػاريخ اؼبعاصػرمػن أعقػد مشػاكل النقػل يعترب التوزيع األمثل غبركة اؼبرور بػُت وسػائل النقػل العػاـ واػبػاص 
 انتشػػارأف نتيجػػة  وذلػػك حيػػث أف االسػػتعماؿ اؼبتزايػػد واؼبنتشػػر للسػػيارات اػباصػػة يػػؤدي إىل زيػػادة الضػػغط علػػى اؼبػػرور

النقػػل العامػػة أف  وري بنسػػبة ربػػوؿ دوف اسػػتطاعة وسػػائلر ات اػباصػػة أدت إىل وجػػود  مبػػوذج كثافػػة و ازدحػػاـ مػػالسػػيار 
النقػػل العػػاـ )كتخصػػيص  عػػدـ وجػػود حلػػوؿ أخػػرى داعمػػة  لوسػػائل ، إضػػافة إىلاالزدحػػاـقضػػاء علػػى للتكػػوف عالجػػا 

 مسارات خاصة للنقل العاـ مثال أو استخداـ اؼبًتو ونشر ثقافة النقل اعبماعي بُت مستخدمي نظاـ النقل(.

وذلػػك ؼبػػا  مػػن حيػػث االسػػتخداـي قطػػاع النقػػل اغبضػػر  يرجػػع ذلػػك أف وسػػائل وسػػيارات النقػػل اػباصػػة مهيمنػػة علػػى و
 :يف اعبدوؿ اؼبوايل على غرار النقل العاـ وسوؼ لبتصرىافبيزات  ربويو ىذه األخَتة من

 الخاص (:الفوا ق الرئيسية بين النقل العام و11الجدول)

 ) الجماعن(النقل العام (النقل الخاص)الفردي

ويتضػػمن عػػدد مػػن ؿبطػػات ربػػط منػػاطق ؿبػػدودة ببعضػػها  .0 يستخدـ للمسافات الطويلة والقصَتة وبدوف توقف .0
 الوقود

يبدأ النقل من نقطػة ؿبػددة بعيػدة أو قريبػة مػن اؼبسػتخدـ  .8 النقل من الباب إىل الباب .8
 ؽبذا النوع من اؼبناطق

سػػػهولة الوصػػػوؿ إىل أي نقطػػػة دوف اغباجػػػة إىل وسػػػيلة نقػػػل  .6
 أخرى 

قػػػد يتطلػػػب الوصػػػوؿ بعػػػض اؼبنػػػاطق اسػػػتخداـ أكثػػػر مػػػن  .6
 وسيلة

 مواعيد ؿبددة يكوف يف اذباىات و .4 اذباه تستخدـ يف أي وقت وبأي .4
 قد ال تتوفر مقاعد كافية عبميع الركاب .2 توفر مقعد جلوس لكل فرد .2
 ؿبددة السرعة .3 سرعة سَت عالية .3
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 ملك عاـ للدولة أو القطاع اػباص .4 ملك خاص لألفراد .4

حسُت علػي الػدليمي: زبطػيط اغبضػري "أسػس ومفػاىيم"، الػدار العلميػة للنشػر والتوزيػع، الطبعػة  اؼبصدر:خلف
 .  886، ص 8008األوىل، عماف، األردف، 

( نالحػػظ أف النقػػل اػبػػاص يتمتػػع دبميػػزات عػػن النقػػل العػػاـ، ولكػػن ىػػذا ال ينفػػي أف النقػػل 00دبالحظػػة اعبػػدوؿ رقػػم )
 لي:بعض اؼبساوئ مقارنة بالنقل العاـ منها ما ياػباص ال يوجد بو عيوب، بل تكتنفو 

 ساوئ النقل الخاص مقا نة بالنقل العام(: بعض م12الجدول )
 النقل العام النقل الخاص)سيا ات خاصة(

يتمتع اؼبسافر بوقت الرحلة مػن خػالؿ مشػاىدة مػا حػوؿ  .0 تعرض السائق إىل التوتر العصيب وقلة التمتع بالرحلة .0
 متنوعةالطريق من مظاىر 

اؼبسػػػػانبة يف زيػػػػادة حجػػػػم االزدحػػػػاـ اؼبػػػػروري يف الشػػػػوارع  .8
الرئيسػية والفرعيػة فتقػػل السػرعة ويػػزداد الػزمن اؼبسػػتغرؽ يف 

 الرحلة

 ال تشكل ازدحاما كبَتا على طريق .8

 ارتفاع عد اؼبتنقلُت ويصل اىل العشرات .6 قلة عدد اؼبتنقلُت وقد يكوف شخص واحد يف السيارة .6
 ال ربتاج إىل ساحات كبَتة خاصة وسط اؼبدينة .4 وقوؼ يف أماكن السكن والعملربتاج إىل مساحات  .4
 قلة نسبة اغبوادث .2 ارتفاع نسبة حوادث  .2

خلف حسُت علي الدليمي: زبطيط اغبضري "أسس ومفاىيم"، الدار العلميػة للنشػر والتوزيػع، الطبعػة األوىل، اؼبصدر: 
 .860، ص8008عماف، األردف، 

 الحضريتخطيط النقل ثانيا: 

 أدواتتعتػػرب مبوذجػػا شػػامال يف اسػػتخداـ وتطبيػػق  تخطــيط النقــل الحضــريعلػػى صػػعيد اؼبنػػاطق اغبضػػرية فػػاف عمليػػة 
ـبتلفػػة نظػػػرا لتعقػػد وصػػػعوبة البيئػػة والفعاليػػات اغبضػػػرية، وتتكػػوف عمليػػػة زبطػػيط النقػػل اغبضػػػري مػػن اؼبراحػػػل  وأسػػاليب
 التالية:

 الغايات؛ و األىداؼربديد  -

السػػػكاف والفعاليػػػات االقتصػػػادية  و األرضصبػػػع اؼبعلومػػػات والبيانػػػات عػػػن الوضػػػع الػػػراىن يف ؾبػػػاالت اسػػػتخداـ  -
 ومبط اغبركة؛

 والسكاف والفعاليات االقتصادية؛ األرضربديد العالقة الكمية بُت حركة النقل اغبالية وعوامل استعماؿ  -
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تصػػادي حػػىت سػػنة اؽبػػدؼ وكػػذلك وضػػع ـبططػػػات والسػػكاف والعوامػػل االق  األرضالتنبػػؤ بعوامػػل اسػػتعماالت  -
 ؛األرضاستعماؿ 

وتوزيعها علػى اؼبنػاطق وذلػك باالعتمػاد  هنايتها الرحلة والتنبؤ اؼبستقبلي بالطلب على حركة النقل حسب منشأ  -
 على ؿبتوى الفقرات السابقة؛

 الرحالت وذلك للفًتة اؼبستقبلية اؼبثبتة بالدراسة؛ وسائل ة النقل حسب نوع التنبؤ حبرك -

 تعيُت مسالك الرحالت اليت مت التنبؤ هبا من خالؿ بدائل متناسقة لنظاـ وشبكات النقل؛ -

 االجتماعية؛ تقييم كفاءة بدائل شبكات النقل من نواحي التكلفة واؼبنافع االقتصادية و -

 تنفيذه. البدائل لشبكات النقل و أفضلاختيار  -

 تشمل عملية زبطيط النقل ودراسة وربليل عدة متغَتات رئيسية أنبها:و 

 اؼبتوقعة الرحالت. 

 اؼبناطق توزيع الرحالت و. 

 زبطيط شبكة النقل وتعيُت مسالك الرحالت. 

 النقل توزيع الرحالت على وسائل. 

 اػبطط واختيار البديل اؼبالئم التحليل االقتصادي للبدائل و. 

 تخطيطها الحضا ية والطرق  :المطلب الثانن

 أنواعها والطرق الحضا ية  أوال:

، فقػد تتضػػمن اؼبػدف الكػػربى طػرؽ مػػرور اؼبدينػة بػػُت أجزائهػا و اؼبنػػاطق اجملػاورة تعتػرب الطػرؽ اغبضػػرية شػرايُت الػػيت تػربط
 سريعة وسكك حديدية وموانئ إذا كانت تقع على الساحل، يف حُت اؼبدف الصغَتة قد تقتصر على السيارات.

لسػػيارات مػػن أىػػم أنػػواع طػػرؽ اؼبواصػػالت ألهنػػا تػػربط بػػُت أجػػزاء اؼبدينػػة وتوجػػد عػػدة أشػػكاؿ مػػن اؼبعػػدة لعػػد طػػرؽ ت و
 الطرؽ نذكرىا يف اعبدوؿ التايل:
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 خصائصها (: أنواع الطرق فن المدن و13الجدول  قم )

عـــــــــــــــــدد  سعة الطريق )م( وظيفة الطريق نوع الطرق
 الحا ات

ســــــــــــــــــــــــــــــــعة 
الحـــــــــــــــا ات 

 )م(

 السرعة
 سا(\)كلم 

 طرؽ اؼبرور اغبر
Free Ways 

للخدمات اإلقليمية والتجمعػات اؼبًتوبولوتانيػة ويكػوف 
 قبل التقاطعات وتوقفات اغبركة

 55 6430 فأكثر3 50-30

 الطرؽ الدائرية الرئيسية
 Express Ways 

ػبدمػػة اؼبػػدف الكبػػَتة لػػربط أطرافهػػا اؼبتباعػػدة وتتضػػمن 
 تقاطعات واشارات

30-40 4-3 6460 50 

 الطرؽ الشريانية الرئيسية
Major Road 

ػبدمػػة النقػػل بػػُت أجػػزاء اؼبدينػػة يف الػػرحالت اؼبختلفػػة 
 وخاصة العمل

40-60 4 6 23-34 

الطػػرؽ الثانوية)شػػرايُت فرعيػػة( 
Secondary roads 

 34-23 6 4 80-82 الطرؽ احمليطة باألحياء السكنية

طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ التجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
Collector Streets 

تػربط بػُت احملػالت داخػل االحيػاء السػكنية الطرؽ اليت 
 وتربط بُت أجزائها

 20أقل من  6 8 80-02

 Localالطػػػػػرؽ احملليػػػػػة 

streets  
 40 6 8 02أقل من  الطرؽ اليت زبدـ احملالت السكنية وتربط بُت أجزائها

وسبثل اغبلقػة األخػَتة مػن الشػوارع الػيت سبػر بػُت اؼبنػاطق  الطرؽ اؼبغلقة 
 وبعضها مسدود النهايةالسكنية 

 ـبتلفة السعة والنهايات

خلػػػف حسػػػُت علػػػي الػػػدليمي: زبطػػػيط اغبضػػػري "أسػػػس ومفػػػاىيم"، الػػػدار العلميػػػة للنشػػػر والتوزيػػػع، الطبعػػػة اؼبصػػػدر: 
 .806، ص8008األوىل، عماف، األردف، 

   قبػد يف بعػض الكتػب أف مصػطلThe Street  مػرادؼ لكلمػة الشػارع والػذي تعرفػو موسػوعة التخطػيط اغبضػري:  ىػو
 .1بو " احمليطة األبنيةبأنو الطريق العاـ احملدد جبدراف 

                                                           
1
 .048، ص8003ىاشم عبود اؼبوسوي، حيدر صالح يعقوب: التخطيط والتصميم اغبضري، دار ومكتبة اغبامد للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عماف، األردف،  
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 طبيعة اغبركة اؼبرورية ؽبذه الطرؽ مػن خػالؿ الشػكل أف نوض  نا يبكنبعد أف تعرفنا على أنواع الطرؽ ووظيفة كل نوع ومقاييسو 
 (04رقم )

 

 طبيعة الحركة المرو ية(: 14الشكل  قم )

 

حسُت علي الدليمي: زبطيط اغبضري "أسس ومفاىيم"، الدار العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، اؼبصدر: خلف 
 .805 ،8008عماف، األردف، 
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 ثانيا: تخطيط الطرق الحضرية

 1يعتمد زبطيط على عدة عناصر أنبها:

ذو تضاريس وأودية ومنحدرات شديدة تعيق مد الطرؽ وتقلل من الوضع الطوبوغرايف ؼبوضع اؼبدينة فكلما كانت  (0
 مرونة اغبركة والتنقل.

 حجم اؼبرور اؼبتوقع على الطريق، كلما ازداد عدد السيارات هبب توسيع الطريق. (8

وبتاج إىل توفَت ؿبطات انتظار على طوؿ الطريق وعمل مواقف خاصة  النقل عرب الطريق ففي نقل العاـ طبيعة (6
لنقل للحد من تأثَتىا يف انسيابية اؼبرور، يف حُت النقل اػباص وبتاج إىل ساحات لوقوؼ السيارات، لذا حبافالت ا

 ربدد نوعية النقل عملية زبطيط الطرؽ.

ربقيق اختصار يف الزمن وقلة الكلفة واألمن من خالؿ تقليل نقاط التوقف عند التقاطعات ونقاط عبور اؼبشاة  (4
 .وخاصة بداية وهناية الدواـ

زبطيط الطرؽ بشكل متدرج وعلى عدة مستويات يؤدي كل واحد منها خدمة معينة ضمن اؼبنطقة اغبضرية  (2
 .وخارجها واليت يقل سعتها بشكل تدرهبي حىت أخر مستوى الذي يربط بُت أجزاء احمللية السكنية

 وفيما ىبص زبطيط الطرؽ للمدف القائمة فإنو يكوف باذباىُت:

العمرانية اعبديدة اليت توسعت كبوىا اؼبدينة واليت تكوف منسجمة ومكملة ؼبا توفر من طرؽ زبطيط طرؽ اؼبناطق  (0
 دبا ىبدـ سكاف اؼبدينة يف اؼبناطق القديبة واعبديدة.

إعادة زبطيط طرؽ اؼبدف القائمة وخاصة القديبة ذات الشوارع الضيقة من خالؿ توسيع بعض الطرؽ ومد طرؽ  (8
خارجها ووبتاج زبطيط الطرؽ وتنظيم النقل يف اؼبدينة إىل دراسة شاملة عبوانبو العديدة جديدة ضمن الرقعة اغبضرية و 

. 

 كفاءة نظام النقل الحضريالمطلب الثالث:  

إىل أقصى كفاءة خدمة النقل يبكن التعرؼ عليها من خالؿ نطاؽ اػبدمة واؼبناطق اليت تغطيها تلك اػبدمة   إف
طات النقل على مستوى اؼبدينة  ومدى سهولة وقات وكذلك مستوى توزيع ؿبمنطقة عند أطراؼ اؼبدينة ويف كل األ
 2.واؼبقاىي وهتيئتها  ى مستواىا كمكاتب اغبجزالوصوؿ ؽبا وما توفره من خدمات عل

                                                           
1
 .212، ص 2002علي الدليمي: زبطيط اغبضري "أسس ومفاىيم"، الدار العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عماف، األردف،  خلف حسُت 
 .442اؼبرجع نفسو، ص  ماىر، ؿبمد شريف2
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بتقػػدع برناؾبػػا متكػػػامال لتقيػػيم كفػػاءة النقػػػل  "Winnie & Hatry 0691"وقػػد قػػاـ كػػل مػػػن وين و ىػػاتري 
اغبضري يعتمد على الدراسة اؼبيدانيػة بدرجػة كبػَتة وقػد اسػتخدـ الربنػامج يف العديػد مػن الدراسػات لتقيػيم كفػاءة النقػل 

 1:إىل، ويهدؼ ىذا الربنامج األمريكيةيف الواليات اؼبتحدة 

علػى وجػو اػبصػوص لقطاعػات اجتماعيػة معينػة أو منطقػة  للمجمػوع، وبياف فاعلية خػدمات النقػل الراىنػة واؼبتػوفرة  -
 ؛جغرافية ؿبددة

 ؛بيانات تساعد يف قياس فاعلية خدمات النقلتوفَت قاعدة  -

 ؛اؼبساعدة يف كشف مشاكل النقل -

 تقييم الربامج اؼبقًتحة واليت ربت التجربة. اؼبساعدة يف ربليل و -

 2وىي كالتايل: عياراعشر م وقد احتوى الربنامج على اثٍت

  ) المحطات ( موقع خدمات النقل نطاقضمن  للسكانالنسبة المئوية  -1

كما يتم  ،لكل ؿبطة األقداـ( دقائق سَتا على 00 - 2) السكاف الواقعة ضمن مسافةنسبة ربسب  دبوجب ذلك و
 .اـخدمات النقل الع إىلفاقدة لسهولة الوصوؿ  بأهناتعد اليت نسبة السكاف القاطنُت خارج ىذه اؼبسافة و  حساب

 قناعة المواطن بالنقل  -2

 إليها، للوصوؿبالوقت اؼبستغرؽ النقل العاـ و  مواقع ؿبطات إىلترتبط درجة القناعة والرضا باعبهد اؼبطلوب لالنتقاؿ و 
 .لالستبيافاؼبستفيدين مقابل غَتىم، ونسبتهم من ؾبموع اؼبستجيبُت  أساستصنف البيانات على و 

 الوقت المستغرق لالنتقال  -3

ـبتلف  إىل، مث ربدد مسارات اػبطوط  تنتهي عندىا خطوط النقلربدد اؼبناطق اليتحيث  اؼبعايَت أىموىو من 
، مث وبسب الوقت اؼبستغرؽ لكل خط باعتماد ر خطوطا معينة للدراسة اؼبيدانيةبعد ذلك زبتا ،اؼبناطق السكنية

 سنة لقياس التذبذب يف حركة النقل.ومن ال األسبوعمن اليـو ومن  األوقاتاػباص  ويف ـبتلف و  اـالنقل الع وسائط
اعتماد النقل اػباص يتطلب حساب مثال  إذا تطلب األمر أكثر من وسيلة نقل فيجب اخذ ذلك يف االعتبار ) و

 (.اؼبقصودة يف الرحلة  األماكن إىلالوقت اؼبستغرؽ لالنتقاؿ من مواقف السيارات 

                                                           
 ، اؼبرجع السابق.ؿبمود ضبيداف 1
 .40-66ص، –اؼبرجع نفسو، ص  2
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 االزدحام  – 4

ن بداية بعدد الدقائق مسب التأخَت ، ووباألوقاتيقاس االزدحاـ دبقارنة الوقت اؼبستغرؽ يف الرحلة بُت ـبتلف 
 . االزدحاـ حىت اػبروج منو

 نوعية سطح الطريق  - 5

سو يف صبيع الطرؽ باؼبستوى نف هتيئةال يكوف  ذلك أف الطريق يعترب عنصرا مهما من عناصر النقل وعلى األغلب
 .ألسباب ـبتلفة ،دينةاؼب أرجاء

 قناعة المواطن بواسطة النقل   -6

 :و ىي التالية العواملىذا اؼبعيار على  ويقـو 

  ؛العاـواسطة النقل  ازدحاـدرجة  -

 ؛اؼبركبةدرجة نظافة ، و مستوى الضوضاءو ، ركبةدرجة اغبرارة والرطوبة داخل اؼب -

 اؼبركبة؛عدد مرات توقف  -

 .ختلفةظروؼ اعبو اؼب إىل اإلجباريالتعرض  -

  المرو يةنسبة الحوادث   - 7

اؼبشاة واعبروح البسيطة لعدـ حبوادث  فيما يتعلقوقد تكوف ىذه اقل من الواقع  رورالشرطة واؼب إحصاءاتتعتمد و 
الشرطة تكوف يف  إحصائيات أف مع األخذ باالعتبار، أساسهاوتتم اؼبقارنة بُت اؼبناطق السكنية على  ،عنها اإلبالغ

التفاصيل اليت تذكرىا سجالت الشرطة  أف إىل إضافة. وقوع اغبادث عنواف الضحية وليس مكاف أساسالغالب على 
 .اإلداريةمتباينة بُت الوحدات 
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  المرتبطة بوسائل النقلعدد الجرائم  - 8

قلة عدد  وأاالزدحاـ الشديد  خاصة يف حاليتعند توقفها  وأسَت اغبافالت  أثناءواالعتداءات اليت ربدث كالسرقة  
 .السكاف إىلنسب اعبرائم  أساسعلى تؤخذ اؼبعلومات من سجالت الشرطة وتقارف الػمناطق ، و الركاب

 كلفة الرحلة  - 9

 .اؼباديةحيث التكاليف  ،مادية وغَت مادية وتكاليف مباشرة وغَتاشرة مب إىلف اليكتتقسم ال

 مستوى الضوضاء  - 11

تقاس الضوضاء  و ،من خالؿ استبياف أوقياس خاصة  بأجهزة إماو تقاس عادة  ركباتاليت يتعرض ؽبا غَت راكيب اؼب 
، الًتفيهيةواقع اؼب. ويكوف قياسها يف تلفة، وتقارف نسبها بُت اؼبناطق السكنية اؼبخاؿبددة ومواقع معينة مسبق أوقاتيف 

، قرب السريع على وجو اػبصوص(ؾبمعات الفنادؽ ) القريبة من خطوط النقل  و خارج اؼبنازؿ، اؼبكاتب
مس  الضوضاء عن طريق االستبياف غَت موضوعي عند قياس مستويات الضوضاء  أفيبدو و  ،دارساؼبستشفيات و اؼب

 إىلاليت تتعرض كاف اؽبدؼ ربديد اؼبناطق   إذا، ولكنها تعد مقبولة ا الساكنوفاؼبطلقة اليت يعاين منها ويتعرض ؽب
 .الضوضاء

 تلوث الهواء بسبب وسائط النقل  -11

اؼبدروسة كعينات  األماكنعلى طوؿ الطرؽ الكثيفة اؼبرور ، ومن خالؿ ربديد نسب التلوث يف  دوريةويتم بطريقة 
 .وحياتو  اإلنسافربدد اؼبناطق ذات الًتكيزات العالية اليت تؤثر على صحة 

 . سموح بومن اغبد اؼب أعلىتركيزات  إىلالذين يتعرضوف  األفراددبعرفة عدد  األفضلويكوف القياس 

 دمات النقلكفاءة خ - 12

يف وسائط  إماالسكاف  أراء، وتتم باؼبس  اؼبيداين الستطالع النتيجة اغباصلة من خالؿ عناصر التقييم السابقةوىي 
 .األقل (سنويا على  وبشكل دوري ) ،يف منازؽبم  أوالنقل 
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 و أبعادها التنمية المستدامةمفهوم المبحث الثالث: 

 التنمية المستدامة  مفهوم المطلب األول:

 أوال: لمحة عن تطو  مفهوم التنمية

 إف تطور مفهـو التنمية وؿبتواىا ومنذ اغبرب العاؼبية الثانية إىل حاضرنا اليـو سبيز ب أربعة مراحل:

  التنمية بوصفها كمرادف للنمو االقتصادي -0

حيث امتد تقربا منذ هناية اغبرب العاؼبية الثانية وحىت منتصف العقد السادس من القرف العشرين حيث كاف يرى 
أف التنمية تتحقق من خالؿ ربقيق معدالت مبو اقتصادي مرتفعة وعلى أساس معدالت النمو تصنف الدوؿ ، 

" أحد النماذج اؼبشهورة واليت واؼبعروؼ "مراحل النمو االقتصادي W.Rostowويعد مبوذج والت رستو 
التنمية  "رستو"مراحل فسر من خالؽبا  ةحيث مشل النموذج طبس نمية وؿبتواىا يف ىذه اؼبرحلةتعكس مفهـو الت

ما قبل االنطالؽ، مرحلة االقتصادية يف اجملتمعات اإلنسانية ككل وىي: مرحلة اجملتمع التقليدي، مرحلة 
 .1حلة االستهالؾ الكبَت، ومرحل النضج، وأخَتا مر االنطالؽ

 التنمية وفكرة النمو والتوزيع -2

سبيزت ىذه اؼبرحلة تقريبا من هناية الستينات حىت منتصف العقد السابع من القرف العشرين حيث بدأ مفهـو 
، إذ أخذت تركز سابق على اعبوانب االقتصادية فقطالتنمية يشمل أبعاد اجتماعية بعدما كاف يقتصر يف ال

، وتتجسد ىذه اؼبرحلة بشكل واض  من خالؿ  مبوذج ، البطالة و الالمساواةت الفقرمشكالعلى معاعبة 
Seers الالمساواة يف التوزيع، إذ ال يبكن  الذي يعرؼ التنمية من خالؿ حجم مشكال ت الفقر والبطالة و

ىذه اؼبرحلة  كما تتجسد كثر من ىذه اؼبشكالت.أ أو ةالقوؿ بوجود تنمية يف دولة إذا تفاقمت حدة واحد
 2الذي وبدد فيو عملية التنمية يف ثالث أبعاد ىي: Todaro"تودارو "من خالؿ مبوذج 

 إشباع اغباجات الرئيسية؛ -

 احًتاـ الذات؛ -

                                                           
 .06،  ص 8004اؼبستديبة )فلسفتها و أساليب زبطيطها و أدوات تقييمها(، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عماف، عثماف ؿبمد غنيم، ماجدة أبو زنط: التنمية  1
 .80اؼبرجع نفسو،  ص ،زنط أبو ماجدة غنيم، ؿبمد عثماف 2
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 حرية االختيار. -

 المتكاملة التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة و -3

ت التنمية جبميع مالقرف العشرين حيث اىتامتدت ىذه الفًتة من منتصف السبعينات إىل منتصف الثمانينيات من 
جوانب اجملتمع واغبياة ككل وتصاغ أىدافها على أساس ربسُت ظروؼ السكاف، لكن السمة اليت غلبت على ىذا 
النوع من التنمية ىو معاعبة كل جانب من جوانب اجملتمع بشكل مستقل عن اعبوانب األخرى، ووضعت حلوال لكل 

 1غَت قادرة على ربقيق أىدافها اؼبنشودة يف الكثَت من اجملتمعات.فبا جعلها  حدامشكلة على 

 التنمية المستدامة -4

 Raportىذا اؼبفهـو للتنمية قد تبلور وظهر بقوة يف تقرير اللجنة العاؼبية للبيئة والتنمية يف تقرير برونتالند 

Braundtland   0654،وقد نشر ربت عنواف )مستقبلنا اؼبشًتؾ ( ألوؿ مرة عاـ. 

فقبل قرف من   " Land Ethic "أخالقيات األرض لكتابويبكن اعتبار التنمية اؼبستدامة كفكرة تعترب تطورا ؿبدثا 
السياسة البيئية  وجية ىي اليت ؽبا األنبية القصوى، أي أفبأف صحة النظم االيكول 0646الزماف جادؿ ليبورد 

اما مع استخداـ اؼبوارد النظاـ االيكولوجي وخاطئة إذا مل تفعل"، وىذه متسقة سبصحيحة إذا حافظت على سالمة 
 2لنظاـ االيكولوجي.إىل اإلساءة لطاؼبا  أف  ذلك االستخداـ ال يؤدي  الطبيعية و

 وايل.وسنستعرض مفهـو التنمية اؼبستدامة بنوع من التفصيل يف العنصر اؼب 

 التنمية المستدامة اآل اء المختلفة فن ثانيا:
منطلقاهتم ختالؼ يرجع إىل علماء االقتصاد وعلماء البيئة حوؿ مفهـو التنمية اؼبستدامة  وذلك القد اختلفت اآلراء 

 3:علىالبعض. وبشكل العاـ ارتكزت  همضعف النسيب لفهمهم آلراء بعضالالفكرية و 
  االقتصادية وحقوؽ اؼبلكية؛ الكفاءةالنظرية االقتصادية تساىم من خالؿ الًتكيز على 
 النظرية البيئية تساىم من خالؿ الًتكيز على تشغيل النظم البيئية و احملافظة على التكامل البيئي؛ 
 السياسيات.تساىم من خالؿ الًتكيز على العواقب التوزيعية لبدائل  األخالقيةالعدالة واؼبواقف  نظرية 

                                                           
 .80اؼبرجع نفسو،  ص ،زنط أبو ماجدة غنيم، ؿبمد عثماف  1
 ئيسة وزراء سابقة يف النرويج.تقرير وىي غروىارليم  برونتالند ر نسبة إىل رئيسة اللجنة العاؼبية للبيئة والتنمية واليت قامت بإعداد ىذا ال يعرؼ بتقرير بروتنالند 
 .26، ص8002شارلس د. كولستاد: االقتصاد البيئي، اعبزء األوؿ،  ترصبة : أضبد يوسف  عبد اػبَت، النشر العلمي واؼبطابع، الرياض، السعودية،  2
اؼبرحلة الثانية،  ربت إشراؼ وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي السورية وبالتعاوف مع التعاوف  GCP/SYR/006/ITAدونالتو رومانو: االقتصاد البيئي والتنمية اؼبستدامة، مشروع  3

 .26، صFAO،8006االيطايل ومنظمة األغذية وزراعة لألمم اؼبتحدة 



 التنمية المستدامة  ونق ل الحضري  األول........ ...............................................اإلطار الفكري والنظري لل  الفصل
 

 40 

 واؼبفاىيم اليت وردت يف التنمية اؼبستدامة فيما يلي: اآلراءونذكر بعض 
 على احملافظة شريطة االقتصادية التنمية من الصافية اؼبكاسب تعظيم على تنطوي اؼبستدامة االقتصادية التنمية

 1".7891  زمالؤه و بَتس "الوقت مرور على الطبيعية اؼبوارد ونوعية اػبدمات
 واالقتصادي البيئي : ثالث نظم بُت التداخل من األمثل اغبد إىل تشَت ... اؼبستدامة االقتصادية "التنمية

 باربيَت يعرفها اليت البدائل وتضم. " 7898باربيَت" للبدائل ديناميكية تكيف عملية خالؿ من واالجتماعي
 من القدر نفس تتوارث ال تزاؿ األجياؿ اؼبستقبلية أف حد إىل االصطناعي اؼباؿ برأس الطبيعي اؼباؿ رأس استبداؿ
 2اؼباؿ. رأس

بقاف قبد أف التنمية أخذت الصيغة االقتصادية وذلك بالًتكيز كال منهما سواء تعظيم افاف السيمن خالؿ التعر 
ؿ من خالاؼبكاسب الصفية يف ظل ضماف االستمرارية أو على اغبد األمثل للبعد البيئي واالقتصادي واالجتماعي 

  إحالؿ الرأس اؼباؿ الطبيعي باالصطناعي.
وىو يف التعريفاف السابقاف،  إليوؼبا مت اإلشارة  "Robert Solow 1992 روبرت سولو " كما يؤكد تعريف 

أهنا التأكد من أف اعبيل التايل ينعم بنفس مستوى رغد العيش  نفسو كما اعبيل :الفائز جبائزة نوبل التنمية اؼبستدامة 
مفتاح ىذا الرأي أف رأس اؼباؿ اؼبصنوع )اآلالت، اؼبباين( واؼبعرفة  . واستمرار ذلك يف كل األوقاتاغبايل مع ضماف 

موارد الطاقة يف العامل فإننا نكتشف  فعندما نقـو باستنزاؼ تعترب بدائل لرأس اؼباؿ الطبيعي، خاصة اؼبوارد الطبيعية.
لقد  3األساليب للتعايش مع قدر اقل من الطاقة ونبٍت آالت تقلل استخداـ الطاقة أو نستخرج الطاقة من الشمس.

أكدت السجالت التارىبية دعم موقف سولو بشأف االستدامة من خالؿ الدراسة الكالسيكية اليت أجرىا بارنيت 
واليت مشلت قرنا كامال  من استغالؿ اؼبوارد الطبيعية أبانت انو باستثناء  Barenett & morseومورس 

اؼبورد  أف(، ولكن بعض اؼبنتقدين ؽبذا الرأي يشروف 0636األخشاب فاف اؼبوارد ظلت يف حالة تزايد مستمر )
 يئات الطبيعية . بالب اآلفندرة )أي الغابات( ىو اقرب ما نسميو  أكثرالوحيد الذي وجد بارنيت ومورس انو يصب  

( ، 0660أهنا إدارة االستنزاؼ، التلوث واالزدحاـ ) Talbot Pageيعرفها االقتصادي تالبوت بيتج  يف حُت 
خبصوص االستنزاؼ فهو يدعو للمحافظة على كميات ثابتة على وجو التقريب من اؼبوارد من جيل إىل جيل آخر 

ياه، أما خبصوص التلوث فَتى أف اغباجة تدعو إىل موازنة توليد ومثاؿ ذلك الطاقة اؼبعادف  واألخشاب والًتبة واؼب
التلوث بطاقة البيئة المتصاص اؼبخلفات، وخبصوص االزدحاـ فهو يعٍت النمو السكاين اؼبفرط واؼبفهـو ىنا يتضمن 

 4معاين ابعد من ذلك.

                                                           
 .24، صاؼبرجع نفسو  ،رومانو دونالتو1
 .24اؼبرجع نفسو، ص  ،رومانو دونالتو2
 رأس اؼباؿ  ويشمل كال من رأس اؼباؿ اؼبادي؛ حيث يقصد بو كل من رأس اؼباؿ اؼبادي أو النقدي  يشمل الرأس اؼباؿ الطبيعي اؼبوارد الطبيعية ونظم البيئية، أما رأس اؼباؿ االصطناعي

 . القادرة على إنتاج السلع واػبدمات؛ ويشمل األصوؿ اؼبادية اإلنتاجي
 .30، اؼبرجع السابق، ص شارلس د. كولستاد 3
 .38اؼبرجع نفسو،  ص   كولستاد،. د شارلس4
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" نشاىد أف التنمية اؼبستدامة خرجت على إطار التعريفات اليت اتسمت مفهومها من خالؿ تعريف "تالبوت بيتج
نالحظ ؿبدودية من األبعاد وأخذ مصطلحات أخرى كإدارة االستنزاؼ والتلوث واالزدحاـ كما مت اإلشارة لو. وىنا 

 .األجياؿالحتياجات بُت حتوائو على مفهـو كمية الثابتة وبذلك يتجاىل اؼبتغَتات اؼبتمثلة يف السكاف وطبيعة اال
 يف حُت أننا قبد بعض التعريفات أكثر مشوال أخذت تعريفها للتنمية اؼبستدامة من خالؿ أبعادىا نذكر منها:

 

   التنمية اؼبستدامة ىي اليت تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة ويف نفس الوقت ربقق العدالة االجتماعية -
 Sylvie Brunel ,8002.1و تكوف مقبولة بيئيا" 

" التنمية اؼبستدامة ىي مفهـو اإلدارة طويل األجل يهدؼ إىل اغبفاظ على البيئة و األداء االقتصادي والعدالة  -
 Corinne Lebage.2االجتماعية."، 

" التنمية اؼبستدامة ...تسعى للتوفيق بُت القدرة التنافسية وخلق القيمة واحملافظة على الًتاث اؼبشًتؾ الذي تركتو  -
اجملتمعات البشرية والطبيعة، وتستجيب ؼبتطلبات اعبديدة للمجتمع اؼبدين الذي ىو أكثر وعيا باؼبخاطر الكبَتة 

 Olivierاليت تواجو الكوكب"  -ى حد قوؿ البعضمنها عل ميؤوسـباطرة غَت قابلة للمعاعبة أو  –

Dubigeon .3 
مستداما  يكوف ألف وبتاج الذي ىو اغبيوي احمليط أف إىل يشَتوف  واألحياء واؼبوارد البيئة قبد أف علماءيف حُت 

 :األوىل نذكر بعض التعريفات اليت طرحوىا بالدرجة والوراثي اغبيوي التنوع ضباية عن يبحثوف وىم
 أو األزمات وجو يف أمة أو مزرعة أو كحقل أكانت اإلنتاجية سواء على احملافظة على القدرة ىي االستدامة" -

 ٠4 1990 باربيَت و كونواي "الصدمات
 

أف مفهـو التنمية اؼبستدامة تشمل ثالث أبعاد، OCDE  منظمة التعاوف والتنمية االوروبية عرفهاتكما 
 :(03رقم ) الشكلب متحدة كما تالحظوالجتماعي والبيئي االقتصادي و ا

 حبيث أف: 
 النفايات(. : تأثَت النشاط االقتصادي على البيئة )مثاؿ ذلك: استعماالت اؼبوارد، التلوث الذي يطرحو، و0
 : اػبدمات اليت تقدمها البيئة لالقتصاد )مثاؿ ذلك: اؼبوارد الطبيعية، ومشاركتها يف الفاعلية االقتصادية(.8
اليت تقدمها البيئة للمجتمع ) مثاؿ ذلك: ما تقدمو من موارد ومشاركتها يف الصحة وربقيق شروط  : اػبدمات6

 اغبياة والعمل(.

                                                           
1
 Bruno Cohen-Bacrie :Communique efficacement sur de développement durable, Les édition Demos, Paris ,2006 , 

P13.  
2
 IDEM, p13. 

3
  IDEM, p13. 

4
 .22، ص  دونالتو رومانٌو، المرجع السابق 
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: التأثَتات الناصبة من اؼبتغَتات االجتماعية على البيئة) مثاؿ ذلك: النمو الديبوغرايف، طبيعة االستهالؾ، التعليم 4
 سي والقانوين(.اؼبؤس اإلطاروالتكوين يف اعبوانب البيئة، 

: التأثَتات الناصبة من اؼبتغَتات االجتماعية على االقتصاد )مثاؿ ذلك: قطاع اليد العاملة، الكثافة السكانية، 2
 اؼبستوى التعليمي والتكوين، مستوى االستهالؾ(.

 .ك: مستوى الدخل، العدالة، العمل(: تأثَت النشاط االقتصادي على اجملتمع )مثاؿ ذل3
 

 أساسيات أبعاد التنمية المستدامة( 05الشكل)
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 .Mesurer le développement durable: Condice Stevens, OCDE, 2006 :المصدر
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من أدبيات يف التنمية اؼبستدامة فقد خلصنا وحسب رأيينا إىل أف التنمية اؼبستدامة ىي  على غرار ما مت التطرؽ إليو
 التنمية اليت تتحقق يف ظل األبعاد اؼبوضحة يف الشكل اؼبوايل:

 مفهوم التنمية المستدامة(: 06الشكل  قم )
 
 

 
 
 
 
 

اؼبستدامة تتحقق يف ظل توفر البعد االقتصادي والذي يهدؼ إىل تعظيم اؼبنفعة من خالؿ الشكل نوض  أف التنمية 
والبعد االجتماعي الذي يضمن اغبق يف التعليم والصحة والعمل....اخل  ؼبفردات اجملتمع مع توفر البعد البيئي  و الرفاه

الذي ىدفو الرئيسي احملافظة على البيئة وأنظمتها، وكل ىذا وبدث يف ظل توفر البعد األخالقي والذي بنظرنا يضمن 
 ية اؼبستدامة .واالستمرارية وهبذا تتحقق التنم ورشادتوفر العدالة 

 
 
 
 
 
 

 البعد البٌئً

البعد 
 االجتماعً

البعد 
 االقتصادي

                                                                                                                  

 البعد األخالقً                                                                

 التنمٌة المستدامة
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 المطلب الثانن: أبعاد وأسس ومبادئ التنمية المستدامة

 أبعاد التنمية المستدامة أوال:

تعاريف السابقة فهي تركز على ثالث أبعاد رئيسية وىو البعد االقتصادي مية اؼبستدامة وكما جاء يف الإف التن
ف متكاملة ومتداخلة ومًتابطة مبينة األبعاد ال بد أف تكو هبدر اإلشارة أف  والبعد البيئي والبعد االجتماعي، و

 .(04الشكل رقم ) يف

 األشكال التخطيطية لتنمية المستدامة ( :07) قم  الشكل

 

 
         

                

 Beat Burgenmeier : Economie du Développement Durable, Edition de Boeck:اؼبصدر

Université, 2
e
 édition, Bruxelles, 2005,P47. 

 
 

شكل القاعدة ؽبذا الًتابط البعد البيئي ي، حيث قبد أف مًتابطة األبعاد وىي( أ-04يف الشكل )حيث نالحظ 
، يف حُت قبد البعد االجتماعي وىو يتوسط الشكل ؼبا وبملو من فظة على اغبياةا للمحاباعتباره أساس ودعامة

اعتبارات لالحتياجات ؾبتمع ككل وكبنية ربتية يليو البعد االقتصادي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا باجملتمع وسبل ربقيق 
   نافع و الرفاه يف إطار عدـ أضرار باألساس وىو البعد البيئي. أعظم اؼب

1 

2 3 

3 

2 

1 

0 

8 

6 

 البعد االقتصادي 1

 االجتماعنالبعد  2

 البعد البيئن 3
 

 وهن متداخلة األبعادشكل  -ب- شكل األبعاد وهن مترابطة -أ-  وهن متكاملة شكل األبعاد  -جـ-
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، والذي يبكننا من املة يف شكل حلقات ذات مركز واحدإذ يقدـ األبعاد وىي متكب(-04)ونالحظ يف الشكل 
، حيث يتوسط البعد االجتماعي دائريت البعد االقتصادي والبيئي  وىذا بشكل أفضل وضع ربليل تصوري لألبعاد

األخَت قبد أف ؿبتوى يف حلقيت البعدين االجتماعي واالقتصادي وذلك ؼبا يعلبو من دور أساسي أما البعد 
 االقتصادي فنجد انو يعرب عن احمليط اػبارجي للشكل أي انو ال بد أف وبوي مضامُت البعدين.

أف أساس أي فكر تنموي  انو لو نظرنا لو من اؼبركز كبو اػبارج فنستنتجنالحظ  ب(-04)الشكل نفس من خالؿ 
البد أف يكوف بدايتو باألخذ بعُت االعتبار أوال األبعاد البيئية تلها االجتماعية وكل ذلك يف كنف ربقيق البعد 

 االقتصادي أي أسلوب التفكَت التنموي السليم كبو ربقيق الرفاه وىو بنظرنا انسب قراءة لو .
تدامة معا التنمية اؼبس ج عن تقاطعهمخلة فيما بينها والذي ينتفيوض  األبعاد وىي متدا جػ(-04أما يف الشكل )

 (.05ويبكن أف نوضحو يف الشكل رقم )
 

 (: تداخل أبعاد التنمية المستدامة18الشكل  قم )
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Beat Burgenmeie:  Politique économique du développement durable, Editions de : المصد   

boeck université, Beruxelles,2008, P43 

أف التنمية اؼبستدامة تتحقق يف ظل توفر األبعاد الثالث أي منطقة التقاطع ،  (05نالحظ من خالؿ الشكل رقم )
وينجم عن تقاطع كال من البعد االقتصادي والبعد االجتماعي ربقق مبدأ الرفاه يف ظل اؼبساءلة والعدالة االجتماعية 

 البعد االقتصادي

 البعد البٌئً البعد االجتماعً

 التنمٌة المستدامة

نظرٌة الرفاه       

تكامل المعرفة العلمٌة  ومساءلة االجتماعٌة

 لإلنتاج والتوزٌع
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على 

 اصالته

ب اؼبعرفية من أجل توفَت الطرؽ يف حُت قبد أف تقاطع البعد االقتصادي والبيئي فهو يبحث يف إهباد الطرؽ واألسالي
 السليمة للعمليات اإلنتاج والتوزيع. أما تقاطع البعد االجتماعي والبيئي مدى نشر التوعية والثقافة البيئية.

 أسس ومبادئ وأهداف التنمية المستدامة ثانيا: 

ة اليت تؤخذ بعُت ياألساس بعد تطرقنا ألبعاد التنمية اؼبستدامة كباوؿ من خالؿ ىذه النقطة توضي  أىم اؼبواضيع
وىذا ما أوجز يف  االعتبار من أجل ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة دوف اإلخالؿ دببادئها يف ظل األبعاد الثالث

    .(06الشكل رقم )

  سم تخطيطن يوضح أبعاد التنمية المستدامة )أهداف ومبادئ( (:19الشكل  قم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Beat Burgenmeie:  Politique économique du développement durable  :المصد 

Editions de boeck université, Beruxelles,2008, P44. 

 

االستخدام 

 األمثل

 للموارد

 الكفاءة البٌئٌة

رأس المال 

 الطبٌعً

طبٌعة غٌر 

 ملوثة

 العدالة المجتمع الوعً

 المشاركة

المسؤولٌة 

 االجتماعٌة

 المنافسة ا

 مجتمع مستدام

 االقتصاد

 ئةـــــــــــالبٌ المجتمع

 األهداف         

    األساسٌة المواضٌع   

 المبادئ         

قدرة 

 االستٌعاب

 متماسك محافظ
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 ( قبد أف أىم اؼبواضيع اليت ال بد أف تؤخذ بعُت االعتبار ىي كالتايل: 00رقم )من خالؿ الشكل 

 اؼبسؤولية االجتماعية ؛ -

 حق اؼبشاركػػػة؛  -

 الكفاءة البيئية؛ -

 اجملتمػػع؛ -

 توفر الوعي؛ -

 احتساب الرأس اؼباؿ الطبيعي. -

 و أىم اؼببادئ اليت البد من التقيد هبا ىي:
 مبدأ التنافسية؛ -

 سباسكو؛ أصالة واجملتمع واحملافظة على  -

 عدـ اإلخالؿ بالقدرة االستيعابية للبيئة؛ -

 وكل ىذا ينصب لتحقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة واليت لبتصرىا يف النقاط التالية: 
 االستخداـ األمثل للموارد؛ -

 العدالػة؛ -

 اغبصوؿ على طبيعة غَت ملوثة؛ -

 اـ.وكلها تنصب يف ىدؼ رئيسي وىو اغبصوؿ على ؾبتمع مستد -

  معايير قياس التنمية المستدامة ثالثا:

صبيعها هبتمع يف جوىره وىو  أهنا إاللقد مت وضع لكل بعد ؾبموعة من اؼبعايَت وقد اختلفت وتعددت بُت اؼبنظمات 
لتنمية  األساسية( يوض  اؼبعايَت 02)(و 04)ؿباولة قياس مدى تطبيق مفهـو التنمية اؼبستدامة . واعبدوؿ رقم 

 .OCDEمن طرؼ كال من االمم اؼبتحدة و  اؼبستدامة واؼبوضوعة
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 (: يوضح بعض مؤشرات التنمية المستدامة لألمم المتحدة14الجدول  قم )

 نوع المؤشر المؤشــــر التسلسل
 اجتماعي نسبة السكاف دوف خط الفقر 00
 اجتماعي معامل جيٍت لتوزيع الدخل 08
 اجتماعي معدؿ البطالة 06
 اجتماعي لألطفاؿمستوى التغذية  04
 اجتماعي معدؿ اػبصوبة 02
 اجتماعي معدؿ النمو السكاين 03
 اجتماعي غَت الرظبية سكاف اغبضر يف التجمعات الرظبية و 04
 بيئي انبعاثات غازات البيوت البالستيكية 05
 بيئي درجة تركز اؼبلوثات يف اؼبناطق اغبضرية 06
 بيئي مساحة األراضي اؼبتصحرة 00
 بيئي نسبة مساحة الغابات إىل مساحة الكلية 00
 بيئي زوفو درجة استهالؾ طبقة األ 08
 بيئي معدالت تراجع اؼبياه اعبوفية 06
 بيئي معدالت الصيد حسب النوع 04
 اقتصادي نصيب الفرد من الدخل 02
 اقتصادي نسبة االستثمار من الناتج اإلصبايل 03
 اقتصادي اؼبيزاف التجاري 04
 اقتصادي نسبة الديوف من الناتج اإلصبايل 05
 اقتصادي نسبة اؼبساعدات اػبارجية من الناتج اإلصبايل 06
 اقتصادي تدوير النفايات 80
 اقتصادي كمية النفايات اػبطرة 80

أساليب زبطيطها و أدوات تقييمها(، عثماف ؿبمد غنيم، ماجدة أبو زنط: التنمية اؼبستديبة )فلسفتها و  المصد :
 .840-840ص، -،  ص8004دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عماف، 
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 OCDE : المعايير األساسية لتنمية المستدامة حسب(15 قم ) الجدول

 المعايير   الموضوع
 

 األنشطة البيئية:
 نوعية اؽبواء -

 "من أجل المحافظة عليها"معايير الموا د: 
و انبعاثات ثاين  GESمؤشر انبعاثات الغازات الدفيئة 

وانبعاثات أكاسيد النيًتوجُت CO2 أكسيد الكربوف 
NOX 

حدة استخداـ اؼبياه: )اؼبوارد اؼبتجددة/الكميات  اؼبوارد اؼبائية -
 اؼبأخوذة(

 استهالؾ اؼبوارد الطاقوية اؼبوارد الطاقوية -
 نسبة للمساحة الكليةمساحة اؼبناطق احملمية  التنوع البيولوجي -

 األنشطة االقتصادية:
 أصوؿ اؼبنتجات  -

 
 حجم اؼبخزوف من رأس اؼباؿ الصايف

 معد مبو اؼبنتجات  
 و ميزاف اغبسابات اعبارية  األجنبية األصوؿصايف  اؼبالية األصوؿ -

  الرأس المال البشري:
من  \نسبة اؼبتحصلُت على شهادة الدورة الثانية للثانوي  اؿ البشرياؼبـبزوف رأس 

 التعليم العايل
 نفقات التعليم االستثمار يف رأس اؼباؿ البشري

 معدؿ ومستوى البطالة ضعف الرأس اؼباؿ البشري
 "تلبية االحتياجات الحالية" األداءمعايير  
 لألسرالنفقات على االستهالؾ النهائي  االستهالؾ:

 توليد النفايات اؼبنزليةحدة  
 معامالت جيٍت توزيع الدخل على الصحة

 العمر اؼبتوقع عند الوالدة 
 نوعية ىواء اؼبدف 

 السكاف معدالت االلتحاؽ باؼبدارس \تقرير العمالة  والتوظيف\الوضع اؼبهٍت
  

 Pdf / Condice Stevens: Mesurer le développement durable, OCDE, mars2006:المصد 
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 األول الفصل خالصة

 على مث عاـ كمدخل وزبطيطو النقل على التعرؼ تتمثل األوىل ىامُت نقطتُت على التعرؼ مت األوؿ الفصل خالؿ
  مت كما بينهما والفوارؽ واػباص العاـ النقل من كل على الًتكيز مت إذ خاصة بصفة اغبضري النقل زبطيط مستوى
 .اغبضري النقل نظاـ وكفاءة وزبطيطها اغبضرية الطرؽ إىل التطرؽ

 التنمية مفهـو يف فصلنا مث للتنمية التارىبية للخلفية تطرقنا وعليو اؼبستدامة التنمية فيها تناولنا فقد الثانية النقطة أما
 .اؼبستدامة التنمية ومعايَت ومبادئ أبعاد على تعرفنا كما تعريفها، يف اؼبختلفة وأراء اؼبستدامة

 البعد وىي أبعاد أربعة توفر ظل يف إال ربقق ال أهنا ارتأينا حيث اؼبستدامة التنمية مفهـو يف أف إىل اػبروج مت كما
 رسم خالؿ من األبعاد ىذه ترابط  ووضحنا األخالقي البعد ظل يف البيئي والبعد االجتماعي والبعد االقتصادي
 . زبطيطي

 التفكَت إىل يقودنا السابقتُت نقطتُت على شاملة عامة بنظرة وإؼبامنا األوؿ الفصل يف إليو تطرقنا ما خالؿ من و
 . اؼبوايل الفصل يف معرفتو كباوؿ سوؼ ما وىذا ذبمعهما اليت العالقة طبيعة ومعرفة بينهما الرابط يف والتساؤؿ

 



 

 

 

 الفصــــــــــــــل الثاني  

سياسات ونماذج لتخطيط النقـل الحضري في إطار  
 ضوابط التنمية المستدامة  
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 :تمهيد

 على لعددىا ازدياد ك جملاالهتا امتداد ك للمدف متسارع تطور ذلك صاحب قد ك مذىال، سكانيا تزايدا العامل عرؼ
 داخل السابقة العصور يف معركفة تكن مل معقدة مشكالت ظهرت سبق ؼبا نتيجة ك االيكولوجية، النظم حساب

 إذ اليـو اؼبنتهج كبأسلوبو اإلطالؽ على اعقدىا يكن مل إف اؼبشكالت ىذه كإحدل اغبضرم النقل برز لقد ك اؼبدف
 . البيئة النظم يهدد

 النقل التحديات نتناكؿ كما كالنقل، اؼبستدامة التنمية بُت العالقة الفصل ىذا يف نتناكؿ سوؼ الصدد ىذا كيف
، العامل يشهده الذم اغبضرم  ىذا يف العاؼبية التجارب كأىم اؼبستداـ اغبضرم النقل لتخطيط سنتطرؽ كما اليـو
 .سابقا ذكر ما مع تتوافق مباحث ثالث إىل الفصل ىذا قسمنا كقد الصدد
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 : التنمية المستدامة والنقل الحضريالمبحث األول

 البيئة والنقل :المطلب األول

يف دمنا التعريف الذم سوؼ ىبكباكؿ من خالؿ ىذا اؼبطلب التعرؼ على مفهـو البيئية كالتلوث بصفة عامة كاعتماد 
 دراستنا.

 التلوث أوال: مدخل عام للبيئة و

، فالبيئة يف علم النبات أك اغبيواف "البيئة"تتطلب الطبيعة اػباصة للتعرؼ على مشاكل البيئة، ربديد معٌت اصطالح 
شرات زبتلف عن البيئة يف علم االجتماع أك اعبغرافيا أك السياسة أك االقتصاد، كبالتايل ليست كل  تعريفات أك اغب

 .ع طبيعة الدراسة اليت كبن بصددىااؼبدرجة ربت مسمى البيئة ما يناسب م

I- مفهوم البيئة 

متضمنة اؼباء  ضاغبية على سطح األر تعرؼ البيئة على أهنا إصبايل األشياء اليت ربيط بنا كتؤثر على كجود الكائنات 
، كما يبكن كصفها بأهنا ؾبموعة من األنظمة اؼبتشابكة مع بعضها اؼبعادف كاؼبناخ كالكائنات أنفسهاكاؽبواء كالًتبة ك 

 1البعض لدرجة التعقيد كاليت تؤثر كربدد بقائنا يف ىذا العامل كاليت نتعامل معها بشكل دكرم.

ا األحواؿ الفيزيائية كالكيميائية كاألحيائية لإلقليم الذم يعيش فيو كائن اغبي، كتعتَت كما تعرؼ بصفة عامة على أهن
 2الكرة األرضية كلها دبثابة البيئة لبٍت البشر، تتكوف من اؽبواء كاؼبياه كالًتبة ككافة الكائنات اغبية األخرل.

ىو عبارة عن تفاعل عناصر البيئة كفق نظاـ يطلق عليو النظاـ    Ecosystemيقصد بالنظاـ البيئييف حُت أنو  ك
 3البيئي .

من خالؿ ما سبق ذكره يبكننا أف نعتمد كباختصار على اؼبفهـو العاـ للبيئة كالذم يصادؼ أنو كباختصار ىو الكرة 
دكف الدخوؿ يف ة للحياة األرضية ككل كما ربملو من أنظمة بيئية )ايكولوجية(، كاليت سبثل احملافظة عليها استمراري

،  كلكن البد من ؿبافظة على البيئة دنيا مرىونة بآمره سبحانو كتعاىلاؼبنظور الديٍت الذم يبقى أف  انتهاء اغبياة ال
 لضماف حياة سليمة.

                                                           
 . 53، ص5002للنشر كالتوزيع، الطبعة األكىل، عماف، األردف،  البيئي كصحة اجملتمع، دار اجملدكوثر أبو عُت: النظاـ  1
 .95، ص5004"سياسات البيئية اؼبستقبلية"، ترصبة: اؼبركز الثقايف للتعريب كالًتصبة، دار الكتاب اغبديث، اعبزائر، كاقبر ترافس: أنواع مصادر كتأثَتات التلوث البيئي 2
 .50اؼبرجع نفسو، ص ، ترافس كاقبر 3
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II- التلوث  

يف ىذه تتعد كتتنوع تعاريف التلوث حسب طبيعة اؼبلوثات كىذا ما يفسر تعدد أنواع التلوث  كىذا ما سنتطرؽ إليو 
 .النقطة

II-1 مفهوم التلوث 

التلوث بصفة رئيسية ىو تغَت غَت مرغوب فيو يف اػبصائص الفيزيائية أك الكيميائية أك اإلحيائية للبيئة الطبيعية، ينشأ 
أساسا من النشاط البشرم )متضمنا تلوث اؽبواء اؼبياه السطحية كاعبوفية كالًتبة(، كعلى الرغم من أف ىناؾ تلوث 

األحداث  آالؼ السنُت )مثل ثوراف الرباكُت كحرائق الغابات(، فقد كانت البيئة قادرة على تعامل مع ىذهطبيعيا عرب 
بيد أف البيئة مل تستطع التعامل بنفس القدر من الكفاءة مع الزيادة اؼبفاجئة الكبَتة يف  .الدكرية للتلوث الطبيعي

 1التلوث الذم وبدثو البشر.

الكمي كالكيفي يف مكونات البيئية سواء اغبية أك غَت حية، على أف يكوف ىذا التغَت بأنو التغَت  :التلوث يعرؼك 
يئة ػػػػػػػػػػػحبيث يؤدم ىذا التغَت  إىل حدكث اختالؿ يف اتزاف الب الطبيعية ؽبذه اؼبكونات، الذبذباتخارج ؾباؿ 

 2الطبيعي. 

النظاـ البيئي فبا يؤدم إىل إخالؿ يف ىذا النظاـ؛ تكوف ؼ التلوث بأنو تغَت كمي أك نوعي يطرأ على تركيب عر ي كما
على شكل إضافة عنصر غَت موجود يف النظاـ أك زيادة كنقصاف يف كميات كتركيز عناصره، بشكل يؤدم إىل عدـ 

 3استطاعة النظاـ البيئي من ربقيق التوازف بُت عناصره.

"يوجد تلوث عندما وبدث ربت تأثَت  :التلوث بأنو كيعرؼ اجمللس االقتصادم كاالجتماعي التابع لألمم اؼبتحدة
اؼبباشر أك غَت اؼبباشر لألنشطة اإلنسانية نتائج تؤدم إىل تغَت الوسط الطبيعي الذم يبكن أف يكوف لو آثار خطَتة 

 4على الكائن اغبي "

                                                           
 .20اؼبرجع نفسو ، ص ، ترافس كاقبر1
 :سلسلة متواصلة من الزيادة كالنقصاف يف عدد أفراد ىذه اعبماعة الذبذبات. 
 .23، ص2000صباؿ عويس السيد: اؼبولوثات الكيميائية للبيئة، دار الفجر للنشر كالتوزيع، الطبعة األكىل، مصر،  2
 .33كوثر أبو عُت، اؼبرجع السابق، ص  3
 .36، ص2000مٌت قاسم: التلوث البيئي كالتنمية االقتصادية، الدار اؼبصرية اللبنانية، الطبعة الرابعة، القاىرة، مصر،  4
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تلوث، فالتلوث ىو قياـ كيعترب تعريف منظمة التعاكف كالتنمية األكركبية من أىم تعاريف التلوث كأمشلها لظاىرة ال
كىو الذم سوؼ نعتمده يف دراستنا  1كالكائنات اغبية. اإلنساف بطرؽ مباشرة أك غَت مباشرة باألضرار بالبيئة الطبيعية

 كمفهـو للتلوث البيئي.

II-5 أنواع التلوث 

 2(:90) كما ىو مبُت بالشكل رقمكيقسم التلوث البيئي  

كىو التلوث احملسوس الذم وبيط باإلنساف فيشعر كيتأثر بو كيراه بالعُت اجملردة، كقد يكوف  التلوث المادي: - أ
 اإلنساف اؼبتسبب األكؿ يف معظم األحياف كيتمثل ىذا النوع من التلوث يف تلوث اؽبواء كاؼباء كالًتبة.

مؤثر على نظاـ اغبياة كىو تلوث غَت مرئي كالذم يهملو اإلنساف اعتقادا منو أنو غَت  التلوث المعنوي:- ب
 أنواعوالطبيعية كاجملتمعية، إال أف ىذا التلوث يؤدم إىل أخطار ينجم عنها ضرر عضوم ، ضرر سيكولوجي  كمن 

 التلوث السمعي )ضوضائي(، التلوث الفكرم كالنفسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 االقتصاديةئي كالتنمية ٌت قاسم: التلوث البيعية تشمل الغالؼ األرضي، الغالؼ اؼبائي، الغالؼ الغازم، كاجملاؿ اغبيوم للكرة األرضية، ؼبزيد من التفاصيل الحظ : ميالبيئة الطب . 
 .52اؼبرجع السابق، ص، قاسم  مٌت 1
 .993ص، 5003خالد مصطفى قاسم: إدارة البيئة كالتنمية اؼبستدامة يف ظل العوؼبة اؼبعاصرة، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر،  2
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 (: أنواع التلوث البيئي10الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

األكىل، ضبايتها، تلوثها، ـباطرىا"، دار الصفاء للنشر كالتوزيع، الطبعة  عماد ؿبمد ذياب اغبفيظ: البيئة" المصدر:
 .74، ص5002عماف، األردف، 

 .كىو النقل سوؼ لبوض بنوع من التفصيل للتلوث اؽبواء كالتلوث الضوضائي ؼبا ؽبما من عالقة دبوضوع الدراسة ك

 الضوضائي ثانيا: النقل وتلوث الهوائي و

عن النقل بصفة  تلوث اؽبوائي كالضوضائي بصفة عامة كالناصبةببات كال من المسكباكؿ فيما يلي التعرؼ على 
 .خاصة

I- :تلوث الهواء 

من اؼبعلـو أف مكونات أف الغالؼ اعبوم الذم وبيط باألرض تتجدد فيو التفاعالت الكيمياكية باستمرار حباالت 
منظورة مل يتوصل اإلنساف إىل معرفتها أك حىت ربديدىا ، كيتألف الغالؼ اعبوم لألرض من غازات أنبها النًتكجُت 

 االركوف أك االرجوف بنسبػة ك من كزف اؽبواء، % 50852زف اؽبواء، األكسجُت بنسبة من ك  % 3485بنسبة 

 أنواع التلوث البيئي

 تلوث معنوي تلوث مادي

 تلوث الهواء

 هواء المدن-9

 هواء الريف-2

هواء النظم -3

 البرية

 تلوث الماء

 األنهار-9

 البحيرات والخليج-2

 مياه جوفية-3

 

 تلوث التربة

 تربة المدن-9

 الزراعيةالتربة -2

تربة النظم -3

 البرية

تلوث 

 كهرومغناطيسي

 محطات كهربائية-1

 محطات البث-2

 محطات االتصاالت-3

 تلوث ضوضائي

 اءــــــــــضوض-9

 ولوجياـــــالتكن

اء ـــــــــضوض-2

 االنفجارات

 ضوضاء المصادر-3

 الطبيعية

 

 تلوث فكري

 ونفسي



  ةتخطيط النق ل الحضري في إطار التنمية المستدامل ونماذج  سياساتالثاني.........................................................الفصل  

 

 23 

كغَتىا من الغازات األخرل اليت تتضاءؿ نسبتها عن ثاين   % 0805كثاين أكسيد الكربوف بنسبػة  % 0855
 1.(02أكسيد الكربوف كثَتا الحظ اعبدكؿ )

 ونسبها الطبيعية في الظروف االعتيادية(:يبين أىم مكونات الهواء من الغازات 06الجدول )

 رمزه الكيميائي كميتو في الهواء الغاز
 N2 % 34805 النًتكجُت

 O2 50855 األكسجُت

 Ar 0855 األركوف

 Ne ج ـ ـ 94 النيوف

 He ج ـ ـ 285 اؽبليـو

 H2 ج ـ ـ 985 اؽبيدركجُت

 CO2 08055 ثاين أكسيد الكربوف

 CH4 ج ـ ـ 985 اؼبيثاف

 NO ج ـ ـ 0852 أحادم أكسيد النًتكجُت

 CO ج ـ ـ 089 أحادم أكسيد الكربوف

 NO2 ج ـ ـ 08009 ثنائي أكسيد النًتكجُت
 SO2 ج ـ ـ 08009 ثنائي أكسيد الكربيت

ضبايتها، تلوثها، ـباطرىا"، دار الصفاء للنشر كالتوزيع، الطبعة األكىل،  عماد ؿبمد ذياب اغبفيظ: البيئة"اؼبصدر: 
 .52،ص 5002عماف، األردف، 

.ج ـ ـ :جزء من اؼبليوف 

إف مكونات اؽبواء يف حالة ذبدد يومي بفعل النشاط الطبيعي يف النظاـ البيئي األمشل للكرة األرضية، لذا يعترب اؽبواء 
 ملوثا عند أم حدث كبَت يؤثر يف تركيبو الطبيعي كنسبة أم مركب  من ىذا الًتكيب.

 

 

                                                           
 .45ص  ،2005كالتوزيع، الطبعة األكىل، عماف، األردف، ضبايتها، تلوثها، ـباطرىا"،  دار الصفاء للنشر  عماد ؿبمد ذياب اغبفيظ: البيئة"1
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I-1 :ملوثات الهواء 

ز االىتماـ حوؿ الرقابة على تلوث اؽبواء يف غضوف العقود القليلة اؼبنصرمة على ملوثات اؽبواء الرئيسية أم تلك ترك
حسب ما ىو كتشمل ىذه اؼبلوثات الرئيسية  اإلنسافاؼبلوثات اليت تنتشر عرب البالد كاليت تتمثل أكرب هتديد لصحة 

 (.03رقم ) اعبدكؿ موضح يف

 الملوثات الرئيسية للهواء(: 07الجدول رقم )

 التأثيرات على صحة اإلنسان المصادر الملوث
ناتج ثانوم عن طريق حرؽ الوقود احملتوم على  ثاين أكسيد الكربيت

 الكربيت، كبصفة رئيسية الفحم كالبًتكؿ 
تأثَتات على التنفس، كأمراض اعبهاز التنفسي منها الربو 

 ، تغَت مقاكمة الرئتُت.
ناتج ثانوم من حرؽ الوقود كبصفة رئيسية من  النًتكجُتأكسيد 

 السيارات كصناعة كتوليد الطاقة.
التهاب الرئتُت كتقليل مقاكمة اإلصابات التنفسية 

 مثل:األنفلونزا.   
 اؼبركبات العضوية الطيارة

 )االكزكف(
الكيمويات الطيارة اؼبنبعثة من السيارات 

الت كالصناعات الكيماكيات كاؼبذيبات كؿب
 التنظيف اعباؼ.

ساعات لًتكيزاهتا اؼبنخفضة نسبيا  3إىل  2التعرض من 
يؤثر على األصحاء البالغُت  كاألطفاؿ ك اؼبصابوف بالربو، 
كيسبب آالـ يف الصدر كاغبكة كالغثياف كاالحتقاف الرئوم 
،كما أثبتت دراسات أجريت على اغبيوانات أف التعرض 

ا دائما يف الرئتُت أك طويل األجل قد يسبب تلفا تركيبي
 فقدا يف كظائف الرئة كعجز يف رئتُت. 

اغبرؽ غَت الكامل للكربوف يف الوقود متضمنا  أكؿ أكسيد الكربوف
 عادـ ؿبركات السيارة ك مواقد اػبشب 

يدخل أكؿ أكسيد الكربوف يف ؾبرل الدـ كيقلل نقل 
األكسجُت إىل أعضاء اعبسم، كيكوف أكرب هتديد ؼبن 

الذحبة الصدرية كأمراض األكعية الطرفية.  يعانوف من
كيرتبط التعرض ؼبستويات متصاعدة بتقليل اإلبصار 

 كالبفاض القدرة على العمل كاؼبهارة اليدكية. 
 اعبسيمات

 
 
 
 
 

الغبار، كاؽبباب كالًتاب كالدخاف اؼبنبعث من 
 احملطات كاؼبصانع كالسيارات كاغبرائق كالتشييد.

 التنفسي كالدكرم اؼبوجودة، زيادة حدة أمراض اعبهاز
كتغَت مقاكمة اعبسم للموارد الغريبة كقد تسبب السرطاف 

، كأكثر ناس حساسية من يعانوف من األنفلونزا كالربو 
 كأمراض الرئة كالقلب.

 
 

 الرصاص

 
 

ينبعث من اعبازكلُت اؼبدعم بالرصاص كصهر 

 
 

يتجمع الرصاص يف الدـ كالعظاـ كاألنسجة الرخوة كألنو 
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ال يفرز من اعبسم بسهولة فإنو يؤثر على لكليتُت كالكبد  اؼبعادف كصناعة البطاريات
كاعبهاز العصيب ، كالتعرض الفائق ؽبا يسبب تلف 

 األعصاب .
اؼبركز الثقايف للتعريب سياسات البيئية اؼبستقبلية"، ترصبة:  كاقبر ترافس: أنواع مصادر كتأثَتات التلوث البيئي"اؼبصدر: 

 .)بتصرؼ( 994،ص 5004كالًتصبة، دار الكتاب اغبديث، اعبزائر،

I-2 تلوث الهواء ومخاطره 

يتسبب تلوث اؽبواء عدة ظواىر هتدد البشرية كاليت تعترب من أىم اؼبعضالت اليت يشهدىا العامل كوباكؿ استدراكها 
 نذكر منها:

 ظاىرة االحتباس الحراري (1

قبل الثورة الصناعية ، نظر لظاىرة االحتباس اغبرارم على أهنا سلوؾ طبيعي ينتج عن تقلبات الشمسية أك كنتيجة 
لبعض العوامل الطبيعية ، لكن االرتفاع اغباد يف درجة حرارة األرض خالؿ القرنُت اؼباضيُت أثار اىتماـ العلماء، 

 تفسَت منطقي ؽبذا االرتفاع. إهبادفكاف ال بد من 

رظبيا عرؼ االحتباس اغبرارم على أنو االرتفاع التدرهبي يف درجة اغبرارة يف الطبقة الدنيا من غالؼ اعبوم لألرض 
ألسباب طبيعية أكغَت طبيعية. يساىم تواجد ؾبموعة من الغازات يف اؽبواء برفع درجة حرارة األرض، كتعرؼ باسم 

يبكننا مالحظة CFCS .1كالكلوركفلورككربوف  CH4كغاز اؼبيثاف CO2  مثل: ثاين أكسيد الكربوف  الغازات الدفيئة
 ( ؼبعرفة أىم مصادر ىذه الغازات.99الشكل رقم )

زيادة نسبة تواجد الغازات الدفيئة يؤدم إىل حدكث تقلبات جوية كبَتة يف مناخ األرض بسب ذكباف اعبليد يف  إف
جت ما يسمى حباليت النينيا كالنينو كاللتُت تسانباف يف إحداث القطبُت الشمايل كاعبنويب، كيعتقد بأف ىذه الظاىرة أنت

 الفيضانات كاألعاصَت يف أماكن معينة بينما يصيب اعبفاؼ أماكن أخرل من العامل.

 

 

                                                           
 .54كوثر أبو عُت، اؼبرجع السابق، ص 1
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 مت غازات االحتباس الحراري في العال(: رسم بياني النبعاثا11الشكل رقم )  

 

اؼبتحدة  األمم، ترصبة: ديانا نغوم، ناشر برنامج 5005-5004اؼبدف  تقرير حالةاؼبتحدة:  األمماؼبصدر: 
 .955، ص5090للمستوطنات البشرية، عماف، األردف، 
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 .بعاثات اؼبسببة لالحتباس اغبرارممن ان باؼبئة 95من خالؿ الشكل نالحظ أف النقل يساىم دبا ال يقل 

 ثقب األوزونتوسع  (2

بالتلوث البيئي بشكل عاـ كالتلوث اؽبوائي بشكل خاص، تعترب طبقة األكزكف تنامي االىتماـ بظاىرة جديدة ارتبطت 
ميكركغراـ لكل غراـ من  9حيث تركيز األكزكف يصل  -الطبقة الفاصلة بُت الغالؼ اعبوم األرضي كالفضاء اػبارجي

وؽ بنفسجية اؼبتسربة شعة فمن كوهنا الدرع األكؿ الذم يبنع تسرب األشعة الضارة بكميات كبَتة منها األ  -اؽبواء
أمراض لإلنساف منها سرطاف  ، ىذه األخَتة اليت تؤثر على زيادة معدالت الضباب الداخلي كما تسبب عدةللشمس

، اؼباء األزرؽ الذم يصيب العُت، ضعف عاـ يف جهاز اؼبناعة كغَتىا، كسبنع دخوؿ بقايا النيازؾ كالشهب من اعبلد
 1الفضاء اػبارجي.

، من الناحية  O3جزم أككسجُت يتحد مع بذرة أككسجُت إضافية، فتصبح الصيغة لألكزكف  يتكوف األكزكف من
جزمء أكسجُت بوجود األشعة فوؽ البنفسجية يف اغبالة  إىلكبالتايل فإنو يتفكك  الكيميائية ىذا اعبزمء غَت مستقر

 الطبيعية.

فاف ىذه اؼبركبات تساىم يف تدمَت طبقة األكزكف  يف حالة تلوث اؽبواء بواسطة أكسيد النًتكجُت كالكلوركفلورككربوف،
يف طبقات اعبو العليا كبالتايل يتكوف خرؽ يف طبقة األكزكف معرب عنو يف ثقب األكزكف الذم ىو متواجد على 

 مستول القطب اعبنويب كىو يف اتساع مستمر مع مركر الوقت الحظ اؼبعادالت .

 (01يتفعل وفق المعادلة رقم ) النتروجين:تفاعل جزيء األوزون مع أكسيد  -

  O3 + NO                   NO2 + O2…………………. (01) 

تفاعل كالكلوركفلورككربوف : حيث  وبوم الكلوركفلورككربوف عنصرم الكلور تفاعل جزيء األوزون  -
 (  التالية :05كالفلور كفق اؼبعادلة )

                  CL + O3                                    CLO + O2 ………………. (02) 

 

 
                                                           

 .20اؼبرجع نفسو، ص ، عُت أبو كوثر 1

160 C° 
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 حيث أف: 

O3جزمء األكزكف : 

NOأكسيد النًتكجُت : 

NO2ثاين أكسيد النًتكجُت : 

O2أككسجُت : 

CLالكلور : 

 الحمضية: األمطار (3

مع األكسجُت  SO2تتكوف األمطار اغبمضية من تفاعل الغازات احملتوية على الكربيت كأنبها أكسيد الكربيت 
كتدخل األشعة فوؽ بنفسجية القادمة من الشمس كعامل مساعد. ينتج عن ىذا التفاعل ثالث أكسيد الكربيت 

SO3 -2   كىو مركب غَت مستقر كيميائيا. يتحد مع خبار اؼباء اؼبوجود يف اعبو ليعطي ضبض الكربيتH2SO4 
 1، اؼبعادلتاف التاليتاف توضح ما سبق ذكره:الذم يبقى عالقا يف اؽبواء ليتساقط أثناء ىطوؿ األمطار

SO2 + O2                SO3
-2                                   

SO3
-2  + H2O (g)                H2SO4                                   

يف اؼبياه اعبوفية كالسطحية، فبا هبعلها غَت صاغبة الستخداـ  PHتتسبب األمطار اغبمضية بارتفاع قيمة اغبموضة 
ربدث داخلها ؾبموعة  إذالبشرم كغَت صاغبة للحفاظ على البيئة البحرية، كما تتأثر الًتبة سلبا فتخسر اؼبواد الغذائية 

 الت اؼبنتجة لبعض اؼبواد السامة من التفاع

I-3  ملوثات الهواء الناجمة عن النقل 

الكربيت، كأكسيد النًتكجُت، كاؼبركبات  أكسيد)ثاين بناء على اؼبلوثات الرئيسية للهواء كاليت تشكل خطورة على 
 العضوية اعبسيمات الدقيقة، كأكؿ أكسيد الكربوف، كالرصاص(نورد أىم مصادرىا:

 النقػػل 

                                                           
1
 .52، صنفسواؼبرجع  ،عين أبو كوثر 
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 توليد الطاقة 

 الصناعة 

 حرؽ النفايات 

 .يف طياتو بنوع من التفصيلكألف دراستنا تركز على النقل فسوؼ لبوض 

ة كبَتة من ملوثات يعترب النقل )سيارات كعربات نقل البضائع كحافالت كطائرات كقطارات( مسؤكؿ عن نسب
 ن السيارات ىو اؼبصدر الرئيسي للتلوث يف اؼبناطق اغبضرية.ات الصادرة عاالنبعاث الرئيسية، إذ يعد

التلوث من  االحًتاؽ الداخلي كيأيتحرؽ الوقود يف آلة  من خالؿحيث قبد أف تولد الطاقة احملركة للسيارة يتم 
تج اعبانبية لعملية االحًتاؽ )العادـ( كمن تبخر الوقود نفسو. حيث وبًتؽ الوقود يف اسطوانة آلة االسيارة من النو 

تحد نًتكجُت فهرهنايت(، عند ىذه الدرجة اؼبرتفعة ي° 9200االحًتاؽ الداخلي عند درجات حرارة مرتفعة للغاية )
كاألكسجُت اعبوم ليشكال أكسيد النًتكجُت، كتتكوف ىيدرككربونات من الوقود غَت احملًتؽ، كأكؿ أكسيد الكربوف 
من االحًتاؽ غَت التاـ، كثاين أكسيد الكربوف )منتج من االحًتاؽ التاـ(. كتنبعث كل ىذه اؼبلوثات الرئيسية على 

ًتاؽ اؼبواد اؼبضافة للجازكلُت يتولد منها كميات ضئيلة من ملوثات مثل ىيئة غاز عادـ إىل اعبو. فضال عن أف اح
 بيوتادين ك فورمالدىيد ك أسيتالدىيد كجسيمات دقيقة السيما من ؿبركات الديزيل.

يف  22كبالنسبة لالنبعاث على ىيئة خبار، تتسرب اؼبلوثات اؽبيدرككربونية إىل اؽبواء مع تبخر الوقود، كالذم يساىم 
 من إصبايل تلوث اؽبيدرككربونات من اؼبوديالت اغبالية للسيارات. كيتبخر الوقود بسرعة يف الطقس اغبار. اؼبائة

من خالؿ ما سبق ذكره فيما ىبص تلوث اؽبواء كملوثات كمصادرىا أثرنا تدعيمها بدراسة ليست باغبديثة لكنها  
ير انبعاثات ملوثات اؽبواء الرئيسية كمصادرىا يف كفيلة بإعطائنا نظرة عامة ككاضحة للمشكل كمسبباتو، حيث مت تقد

 : يوضحو الشكل اؼبوايلالواليات اؼبتحدة األمريكية ككانت النتائج كما 
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سياسات البيئية اؼبستقبلية"،  التلوث البيئي"كاقبر ترافس: أنواع مصادر كتأثَتات صدر: مستخلص من معلومات اؼب

 . )بتصرؼ(5004ترصبة: اؼبركز الثقايف للتعريب كالًتصبة، دار الكتاب اغبديث، اعبزائر،

كىو أيضا يعد مصدرا   % 30النبعاث أكؿ أكسيد الكربوف بنسبة  رئيسيمصدر النقل قبد أف  ن خالؿ الشكلم
 5582ك انبعاثات الرصاص بعد الصناعة بنسبة  % 5483رئيسيا النبعاثات  أكسيد النًتكجُت بعد الطاقة بنسبة 

% .1 

 

 

 

                                                           
1
 .950-959ص، -كاقبر ترافس، اؼبرجع السابق، ص 
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II- :)التلوث الضوضائي )السمعي 

: "تلك الضوضاء اليت زادت عن حدىا كشدهتا، كخرجت عن اؼبألوؼ كالطبيعي، يعرؼ التلوث الضوضائي بأنو
 1اغبد الذم يسبب األذل كالضرر لإلنساف كاغبيواف كالنبات ككل مكونات البيئة"كذلك إىل 

كما تعرؼ الضوضاء بأهنا: "تلك األصوات غَت اؼبرغوب فيها، نظرا لزيادة حدهتا كشدهتا، كخركجها عن اؼبألوؼ من 
 2األصوات الطبيعية اليت اعتاد على ظباعها كل من اإلنساف كاغبيواف"

ضوضاء الكيرجع ذلك لعدة مصادر نذكر منها: كسائل النقل، الصناعة، نوع من التلوث باؼبناطق اغبضرية يرتبط ىذا ال
 االجتماعية كسنركز على الضوضاء الناذبة عن كسائل النقل.

 3متعددة تتضمن: أنواعمنها  نذكر ضوضاء كسائل النقلكمن 

  عربات النقل كالشحناتضوضاء الطرؽ كالشوارع  كتشمل سيارات كاغبافالت كالدراجات ك. 

 "ضوضاء سكك اغبديدية "القطارات. 

 ضوضاء الطائرات. 

 :اآلثار اليت تسببها الضوضاءكمن أىم 

حيث ىناؾ التأثَتات العادية كإعاقة ظباع األصوات أك اإلعياء السمعي كالتأثَتات : اآلثار السمعية -
 اؼبرضية كالصمم اؼبهٍت.

اعبسدية كإصابات جهاز القلب الوعائي، اضطرابات يف  كتتضمن التأثَتات :اآلثار غير السمعية -
اعبهاز اؽبضمي، نقص يف كزف اؼبواليد كحدكث عيوب خلقية كزيادة حاالت الوفاة، تغَت يف تركيب 
. كالتأثَتات النفسية كتتكوف مشاعر عدـ الرضا كضيق كاػبوؼ كزيادة  الدـ كالبوؿ ، إعاقة النـو

 عاؼ قدرة الطلبة على االستيعاب.اغبساسية كسرعة الغضب كالعنف، كإض

                                                           
1
                                                   www.Kotobarabia.com.  50حسُت أضبد شحاتو: البيئة كالتلوث كاؼبواجهة، الكتب العربية للنشر كالتوزيع االلكًتكين، بدكف سنة نشر، ص  

                                                                                                                     
 .50رجع نفسو، ص ، اؼبشحاتو  أضبد حسُت 2
 .954خالد مصطفى قاسم، اؼبرجع السابق،  ص 3

http://www.kotobarabia.com/
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 الضوضاء معدالت غبساب دراسة كىف .اؼبدف ضوضاء من 75 % يف تتسبب اؼبركر حركة أف اإلحصائيات أثبتت

 كاؼبوتور ،ديسيبل  900-30 من بقوة صوت تصدر الصغَتة السيارة أف كجد النقل كسائل بعض من الصادرة

( يوضح مستول الضوضاء اليت تصدر من كسائل النقل. 11كالشكل رقم ) ديسيبل، 50 كالًتاـ ديسيبل، 130
من ضوضاء اؼبدف فتنتج من ضوضاء اؼبصانع كضوضاء   % 25للضوضاء كاليت سبثل نسبة  األخرلأما أسباب 

 (13كما ىو موضح يف الشكل رقم )1اجملتمع.
 :يليكما  ىي كسائل النقل ضوضاء مستول زيادة إىل تؤدل اليت العوامل إف

 .اؼبركر حجم زيادة -

                  .مدركس الغَت األراضي استعماالت توزيع سوء -

 .اؼبعقدة الشوارع شبكة -

 الطريق جانيب على العالية اؼبباين -

 مستوى الضوضاء التي تصدر من وسائل النقل(:13الشكل رقم )

 
 الناصبة البيئية اؼبشاكل من اغبد يف العمراين التخطيط دكر اؼبعمارية ؼبصر: ك التخطيطية الدراسات مركز المصدر:

.                                                              2، ص2010، مصر، cpasؿبفوظة ؼبركز الدراسات  النشر كحقوؽ اؼبلكية حقوؽ، النقل حركة عن
egypt.com-WWW.caps                                              

                                                           
، cpasؿبفوظة ؼبركز الدراسات  النشر كحقوؽ اؼبلكية حقوؽ، النقل حركة عن الناصبة البيئية اؼبشاكل من اغبد يف العمراين التخطيط دكر اؼبعمارية ؼبصر: ك التخطيطية الدراسات مركز 1

                                          egypt.com-WWW.caps.                                                              2، ص2010مصر، 

http://www.caps-egypt.com/
http://www.caps-egypt.com/
http://www.caps-egypt.com/
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 النقل الحضري المستدامالمطلب الثاني :

 سيتم التطرؽ يف ىذه النقطة إىل مفهـو النقل اؼبستداـ كأبعاده

 النقل المستداممفهوم  أوال: 

يركز على النقل  األجلمشركع طويل  ( OCDEخذت منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية ) أ  9552مؤسبر يف 
(، كىذا اؼبشركع طور مفهـو النقل اؼبستداـ ، حيث أنو: " الذم ال يعرض صحة اجملتمع ETSاؼبستداـ البيئي )

ؿ ؼببدأ مع: )أ(  استعماؿ اؼبوارد اؼبتجددة بأقل من و كاألنظمة البيئية للخطر ك يليب االحتياجات من أجل الوص
ىذا التعريف  ."  من معدالت تنمية بدائلها اؼبتجددة بأقل غَت اؼبتجددةمعدالت ذبددىا، ك )ب( استعماؿ اؼبوارد 

عايَت الصحة النبعاثات أكسيد النًتكجُت وبقق ميذىب إىل ربديد نظاـ النقل على اعتبارات االستدامة، إذ هبب أف 
ف ك أىداؼ ضباية كاألكزكف ك اعبسيمات كالضوضاء، األىداؼ الدكلية النبعاثات قطاع النقل لثاين أكسيد الكربو 

 1.نظاـ البيئي اؼبتعلق حبماية األراضي باؼبناطق اغبضرية

، حيث ىذا 5009ضح للنقل اؼبستداـ يف أفريل يف حُت كضع ؾبلس كزراء النقل يف االرباد األكركيب مفهـو أك 
ل اجمللس ير  ( مشركع النقل اؼبستداـ البيئي يف توركنتو بكندا، حيثETSمع الذم طرح من طرؼ ) اؼبفهـو متماشي

 :أف النقل اؼبستداـ ىو نظاـ

  صحة األنظمة البيئية، كتكوف عادلة كبطريقة تتفق مع  اؼبركرية حقق السالمةليتحقيق األساسيات بيسمح
 بينها كبُت األجياؿ الالحقة.

 يدعم االقتصاد اختيارات لوسائل النقل كما  كيقدـالكفاءة نزاىة ك بأسعار متاحة للجميع بنظاـ يوفر ال
 .اؼبتوازنة للمناطقالتنافسي كالتنمية 

  ستيعااها، كاستعماؿ اؼبوارد ال يف حدكد قدرة النظم البيئية الغازات اؼبسببة ؽبا حدكد االنبعاثاتتكوف
 اؼبتجددة بأقل من معدالت ذبددىا كاستعماؿ اؼبوارد اؼبتجددة بأقل من معدالت تنمية بدائلها اؼبتجددة.

  من االحتياجات اؼبادية للحياة البيئي كيؤ  تكاملقق الأف وبمن اشًتط يف النقل ليؤىل  لالستدامة  أيضاقبد كما
 ضمن العدالة بُت األفراد كما يوضحو الشكل:يك 

 
                                                           

1
 Todd goldman & Roger gorham: Sustainable urban transport"Four innovative directions", Tecnology in society, n° 

261-273, New York , USA, 2006.                                                                                                           www.elsevier.com         

http://www.elsevier.com/
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        (: نظام النقل المستدام14)رقم  الشكل                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mobilité et transport et développement urbain durable, Energie et المصدر:

développement durable dans l'environnement, université de Genève, 21 mai 2010, 

P10. 

  كالصادر عن مؤسسة النقل يف مونًتياؿ  5005يف حُت قبد يف تقرير للتنمية اؼبستدامةSTM(Société 

de transport de Montréal :1( ترل بأف النقل اؼبستداـ عبارة عن نظاـ نقل الذم 

  صحة األفراد كالنظم البيئية،  يتالءـ مع كيسمح لألفراد كاجملتمعات بتلبية حاجاهتا األساسية للتنقل بشكل آمن
 ؛كال وبمل مضرة لألجياؿ اغبالية أك الالحقة

  وسائل النقل ك يشجع االقتصاد التنافسي؛كبدائل ل يقدـ اختياراتكما ،   ةكوف منطقيو تتكاليف 

 ؼبستويات بشكل ال يتعدل قدرة األرض على استيعااها، كىبفض إىل أدىن ا بعاثات الغازات الدفيئةوبد من ان
 استهالؾ اؼبوارد الناضبة )غَت اؼبتجددة(، كوبدد استهالؾ اؼبوارد اؼبتجددة يف حدكد احًتاـ أسس التنمية اؼبستدامة؛

  ك ىبفض إىل أقصى حد الضوضاء كاستعماالت األرض. اؼبعاد تدكيرىايعيد استعماؿ اؼبواد 

                                                           
1
 STM: Le mouvement EST en marche "Rapport de développement durable 2009 ", Société de transport de 

Montréal, 2010, P11.   

 االحتياجات

 تأمين األساسيات المادية في الحياة

 التكامل

تامين األساسيات الطبيعية في 
 الحياة

 العدالة

تأمين األساسيات الالمادية في 
 الحياة

 نظام نقل

 مستدام
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 ثانيا: أبعاد النقل الحضري المستدام

 فيما بينها كما يوضحو الشكل اؼبوايل:  االقتصادية كاالجتماعية متداخلة ك سواء البيئة األبعادتعترب 

 النقل المستدام أبعاد(:15الشكل رقم )

 
 

 

 

UITP :Tercera Parada - La economía El transporte público genera beneficios 
Económicos, Este documento ha sido elaboradocon papel reciclado, (UITP) Union 
Internationale des Transports Publics, Bruxelles, Belgiqu, may 2003.                                               
www.uitp.com  date: 12/03/2012.  

 
 من خالؿ الشكل قبد أف:

 دد من نقاط منها:الذم يضم عكاالقتصادم  البيئيالبعد ناتج من اندماج  ىو (1) رقم 
 ؛زيادة كفاءة استخداـ اؼبوارد  اؼبتجددة 

  ؛الحتباس اغبرارم من خالؿ االستخداـ الرشيد للنقلاؼبسببة ل الغازات انبعاثاتاغبد من 

 االقتصاد

 البيئة المجتمع

 ازدىار اقتصادي، نمو االجتماعي

2 
ممارسات تجارية بأثر منخفض 

 1         على بيئة

 المدن والمجتمع )أماكن صالحة للعيش(

3 

http://www.uitp.com/
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 ؛التوزيع العادؿ للفضاء يف اؼبناطق اغبضرية عن طريق كسائط نقل ذات كفاءة 

 النبعاثات.ا ئل النقل العاـ منخفضةتعزيز كسا 

 يلي:البعد االجتماعي ك االقتصادم كفبا يتضمن ما  تقاطع كىو (2 )كرقم
 توفَت نقل متعدد الوسائط كفء؛ خفض تكاليف النقل ك 

 تعزيز النمو االقتصادم مع كسائل نقل آمنة كبأسعار معقولة للجميػع؛ 

 .كضع ؾبموعة من رسـو لوقوؼ السيارات ككضع ديناميكية ألنظمة النقل لًتفع من كفاءة كسائل النقل العاـ 

 كيندرج ربتو العناصر اؼبوالية: كاالجتماعيالبعد البيئي ىو ناتج من دمج  (3) رقمال أما

 كجود عادات صحية لنقل كيقصد اها: ىواء نظيف كمدف صحية ؛ 

  ؛اذ يعترب من اىم ربدم  االمن على مستول الطرقاتتوفَت 

  للمدف ليستوعب الطلب  زيادة مبو السكاينؿباكلة توفَت نظم نقل تواجو ربدم البعد االجتماعي اؼبتمثل يف
 مع ؿبافظة على البيئة؛ على النقل

 اؼبساكاة يف اغبصوؿ على خدمات النقل اليت تسهل كتساىم يف اػبدمات األخرل كحق العمل كحق التعلم. 
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  تحديات النقل الحضري في العالم المبحث الثاني:

 من خالؿ ىا اؼببحث كباكؿ إعطاء رؤية عامة ألىم التحديات اليت تواجو النقل اغبضرم يف ؾباؿ التنمية اؼبستدامة. 

 النمو الديموغرافي الحضري في العالم حولرؤية  المطلب األول:

 النمو الديموغرافي الحضري أوال:

مليار نسمة أم ما  3,3كصل عدد سكاف اغبضر  8002 سنةتغلب على عاؼبنا اليـو  ففي لقد باتت الصبغة اغبضرية 
كل من أكركبا كأمريكا الشمالية كأمريكا الالتينية فبن  من سكاف 00أكثر من  وجدي عامل. كيقارب نصف سكاف ال

سبثل  إذتبقى الصيغة الريفية ىي سائدة يعيشوف يف اؼبدف يف فًتيت اػبمسينيات كالستينيات على غرار إفريقيا كاسيا اليت 
كنظرا لنمو السكاين اؼبتسارع اليت تشهده كال من إفريقيا كاسيا فانو يرجح  التوايل. على %33ك %14ػنسبة اغبضر ب

 1 % 00كأسيا  % 00 إفريقياسوؼ تصل نسبة التحضر يف  8000حبلوؿ 

 4,1 إىل 8000مليارات كيف  0 إىل 8030لسكاف العامل سيصل سنة  اغبضرم نمو الديبوغرايفالكحسب التقديرات فاف 
  ( يبُت لنا الكثافة السكانية اغبضرية لبعض اؼبناطق يف العامل44كالشكل رقم ) .مليار 3,8 8000مليار كالذم كاف يف 

  .8000تقديرات  إىل 8000للفًتة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .99، ص2010ترصبة: ديانا نغوم، ناشر برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية، عماف، األردف،  ،2001-2003حالة اؼبدف العامل  األمم اؼبتحدة:1
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 2050و  2005(: الكثافة السكانية الحضرية  )بالماليين( بحسب المنطقة 16الشكل )

 
ترصبة: ديانا نغوم، ناشر برنامج األمم اؼبتحدة  ،5005-5004: حالة اؼبدف العامل اؼبتحدة األمماؼبصدر:    

 .3، ص5090للمستوطنات البشرية، عماف، األردف، 

 .آسيا باستثناء الياباف* 

 .أقيونوسيا باستثناء أسًتاليا كنيوزيالندا**

مًتكزة أغلبها يف أسيا حيث  8000كتقديرات  8000مابُت سنة من خالؿ الشكل قبد أف الكثافة السكانية اغبضرية 
 001مليوف نسمة كالبلداف اؼبتقدمة مقدرة بػ 113مليوف نسمة كأمريكا الالتينية كمنطقة الكارييب بػ 112تبلغ مليار ك
ىو اغباؿ زيادة تقارب ثالث أضعاؼ ماتتصدر قائمة نسبة  إفريقيافنجد  8000أما فيما ىبص تقديرات  مليوف نسمة.

بزيادة   ا الالتينية ك الكارييبػمنطقة أمريك يف  ، أما بضعفي ما ىو عليو أسيايف ، يف حُت ستبلغ 8000عليو سنة 
 .8000باؼبئة ؼبا ىو عليو سنة  80قدرت بػبزيادة كالبلداف اؼبتقدمة  باؼبئة  00قدرت 

تًتكز يف آسيا كإفريقيا  % 1رب من أك يساكم كفيما ىبص اؼبدف اليت تشهد أعلى نسبة مبو ديبوغرايف  تقدر بػ أك
 (.04كأمريكا الالتينية كما توضحو اػبريطة رقم )
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 2000-1995مابين سنتي  لمدن التي شهدت نمو سكاني متسارع أو سلبيا :(01خريطة رقم )ال

 
برنامج األمم اؼبتحدة ترصبة: ديانا نغوم، ناشر  ،5005-5004: حالة اؼبدف العامل اؼبتحدة األمم اؼبصدر:

 .99ص ،5090للمستوطنات البشرية، عماف، األردف، 

 كالتايل:  العاؼبي للمدفف التصنيخالؿ ما سبق فقد جاء كمن 

 نسمة  000.000إىل  400.000انية بُت اؼبدف الصغَتة كىي اؼبدف اليت تًتاكح كثافتها السك -
 إىل مليوف نسمة 000.000كثافتها السكانية بُت   اؼبدف اؼبتوسطة كىي اؼبدف اليت تًتاكح -
 ماليُت نسمة 0اؼبدف الكبَتة اؼبدف اليت تًتاكح كثافتها السكانية بُت اؼبليوف ك -
 ماليُت نسمة فأكثر. 0اؼبدف الضخمة كىي اؼبدف اليت تبلغ كثافتها  -
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 ثانيا: طبيعة تركيبة المناطق الحضرية العالمية حسب نوع المدن ونسب نموىا

 (40كفيما يلي كباكؿ معرفة طبيعة تركيبة العامل من خالؿ نوع اؼبدف كنسبة مبوىا كىذا ما يبينو الشكل رقم )

 2000-1990(:معدالت النمو السنوي لمدن العالم بحسب المنطقة وحجم المدينة 17الشكل رقم )

 

نغوم، ناشر برنامج األمم اؼبتحدة ترصبة: ديانا  ،5005-5004األمم اؼبتحدة : حالة اؼبدف العامل : المصدر
 .99ص، 5090للمستوطنات البشرية، عماف، األردف، 

يف  % 1للمدف الصغَتة دبعدؿ يفوؽ  اكبَت   ا( يبكن  استنتاج أف تركيبة إفريقيا تشهد مبو 40كمن خالؿ الشكل رقم )
،  % 0,8يف حُت أف مبو اؼبدف الضخمة يقدر حبوايل   %3حُت أف اؼبدف الكبَتة كاؼبتوسطة تشهد مبو يعادؿ أك يفوؽ 

مبوا ؼبدف اؼبتوسطة ، كيف اؽبند  تشهد  اكىي نسبة كبَتة  % 1كيف الصُت قبد أف نسبة مبو اؼبدف الضخمة يقًتب من 
تشهد . كعند مالحظة تركيبة كتطور اؼبدف يف اؼبناطق اؼبتقدمة ككل قبد أف اؼبدف الضخمة ىي اليت %  8,2 توتبلغ نسب

أعلى نسبة مبو فتوجد اها يف حُت أف اؼبناطق النامية  %  0,3نسبة مبو كبَتة مقارنة باؼبدف األخرل كاليت تعادؿ 
على مستول ىي اؼبنطقة اليت تشهد أعلى نسبة مبو للمدف فإف . كبرؤية عامة  %3تشهدىا اؼبدف الصغَتة كتقدر بػ 

 تليها الصُت فاؽبند. %3إفريقيا تعادؿ 

ة مدين 348متوسطة كمدينة  821مدينة كبَتة ك 433مدينة ضخمة ك 43مدينة منها  4102النامية توجد بالدكؿ كما  
 40ماليُت كاؼبدف الكربل ما بُت مليوف إىل  40أصبح التصنيف للمدف الضخمة اليت ذباكزت  8000كيف سنة  ،صغَتة



  ةتخطيط النق ل الحضري في إطار التنمية المستدامل ونماذج  سياساتالثاني.........................................................الفصل  

 

 32 

 حبيث تتواجد يف كل من  الناميةالدكؿ  جودة يفمو  أف أغلب اؼبدف الضخمة األخَتماليُت، كقبد يف ىذا التصنيف 
 ماليُت عدا القاىرة.  40ذباكزت  إفريقياالالتينية مث تليها اؽبند فالصُت كال توجد أم مدينة يف  أمريكا

 : طبيعة استخدام النقل في المناطق الحضرية العالميةالمطلب الثاني

ىذا ما ك نحاكؿ معرفة النقل اؼبستخدـ يف اؼبناطق اغبضرية بُت الوسائل اػباصة كالعامة س من خالؿ ىذا اؼبطلب
 (.94من خالؿ الشكل رقم ) سوؼ نستنتجو

 مدن العالم  بعض مستخدمة فيالالنقل  قسيم وسائل(: ت18الشكل)

 

برنامج األمم اؼبتحدة ترصبة: ديانا نغوم، ناشر  ،5005-5004: حالة اؼبدف العامل اؼبتحدة األمم :المصدر
 130، ص5090للمستوطنات البشرية، عماف، األردف، 

الرغم من على نستنتج أف كسيلة النقل األكثر انتشارا ىي كسائل النقل اػباص  (94عند مالحظة الشكل رقم )
العاـ اذ بلغت أك ، إال أننا قبد كال من طوكيو ك نيويورؾ ك لندف تشجع النقل اعبهود اؼببذكلة يف تشجيع النقل العاـ

 .باؼبئة 20ذباكزت بالتقريب نسبة 

 الواليات أف( 02توضح اػبريطة رقم ) 2002 إحصائيات حسب العامل دكؿ يف اػباص نقلال ملكية نسبة كعن

 .السيارات ملكيات عدد قائمة الدكؿ من حيث ة بذلكتصدر م األمريكية اؼبتحدة
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كيالحظ من  ،شخص 99سيارة كاحدة لكل  دبعدؿمليوف سيارة يف العامل  250حيث تشَت اإلحصائيات أف ىناؾ 
نسمة( تليها  9000سيارة لكل  322نسبة ملكية سيارات )دة األمريكية تتصدر القائمة باػبريطة أف الواليات اؼبتح

 نسمة( . 9000لكل  سيارة 225نسمة ( فماليزيا ) 9000سيارة لكل  242لوكسمبورغ بػ) 
 9000سيارة لكل  534قطر ) نسمة( مث 9000سيارة لكل  555أما فيما ىبص اؼبنطقة العربية فتايت لبناف   بػ )

 9000سيارة لكل  555نسمة( مث ليبيا ) 9000سيارة لكل  552كبعدىا اؼبملكة العربية السعودية )نسمة( 
  9000سيارة لكل  920مة( مث عماف )نس 9000سيارة لكل  955نسمة( فاإلمارات العربية )

سيارة  52نسمة( فاؼبغرب ) 9000سيارة لكل  39نسمة( مث تونس ) 9000سيارة لكل  43نسمة( فاعبزائر )
 1نسمة(. 9000لكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 00العربية،منعقد يف  اؼبدف يف اؼبركر ؼبشكالت اؼبستقبلي كاغبل اعبماعي النقل العلمية، الندكة إىل مقدـ حبث يف حل مشكالت اؼبركر يف اؼبدف، عبد اؼبنعم سعيد: أنبية النقل العاـ 

 .51األمنية، ص للعلـو العربية نايف ، جامعة2002أفريل 
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  (: انتشار السيارات الخاصة في مدن العالم20الخريطة رقم )

 النقل العلمية، الندكة إىل مقدـ حبث يف حل مشكالت اؼبركر يف اؼبدف،عبد اؼبنعم سعيد: أنبية النقل العاـ  اؼبصدر:

 العربية نايف ، جامعة2002أفريل  00منعقد يف  العربية، اؼبدف يف اؼبركر ؼبشكالت اؼبستقبلي كاغبل اعبماعي

 .51األمنية، ص للعلـو

 المناطق الحضريةنوعية الهواء في  الثالث:المطلب 

إليو يف النقطة السابقة كاليت تشَت إىل أف اؼبناطق اغبضرية يف اغلب دكؿ العامل تعتمد يف على غرار ما مت التوصل 
تنقالهتا على النقل اػباص كىذا ما نالحظو أيضا من خالؿ مؤشر ملكية السيارات للفرد يف الدكؿ سنحاكؿ من 

كىذا  انبعاثات ثاين أكسيد الكربوفخالؿ ىذه النقطة معرفة  تأثَت كسائل النقل يف التلوث اؽبوائي من خالؿ معرفة 
   (95ما يبينو الشكل رقم )
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(: الصلة ما بين الكثافة السكانية في المناطق الحضرية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة 19الشكل)
 عن النقل

 
األمم اؼبتحدة ترصبة: ديانا نغوم، ناشر برنامج  ،5005-5004اؼبتحدة : حالة اؼبدف العامل  األمم :اؼبصدر

 .955ص، 5090للمستوطنات البشرية، عماف، األردف، 

على رأسها انبعاثات  باؼبئة من ؾبمل االنبعاثات العاؼبية  للغازات الناصبة على االحتباس اغبرارم 45تتأيت  ما نسبتو 
كؿ االرباد األكركيب كما سانبت كال من الو.ـ.أ كالصُت كد بلدا على اؼبستول العاؼبي. 52من  ثاين أكسيد الكربوف

  كعلى نطاؽ العاؼبي ىناؾ عالقة باؼبئة من ؾبمل االنبعاثات العاؼبية. 29كركسيا كاؽبند مع بعضها البعض حوايل 
الذم  األمر، (95كىذا ما يظهره اؼبنحٌت يف الشكل رقم ) كالدخل بُت االنبعاثات كمستويات السكاف كاضحة ما

 1على العوامل احملركة ؼبستويات االنبعاثات. كأثرنباالعامل السكاين كالنمو االقتصادم  نبيةألدل أ

 إصبايلكما تشَت تقديرات البنك الدكيل إىل أف قطاع النقل يف اؼبناطق اغبضرية يف العواصم يشكل مصدرا لثلث 
توجهها الدكؿ يف  ادر الطاقة كاليتانبعاثات غازات االحتباس اغبرارم أك أكثر، كما أف االحتياجات اؼبتزايدة ؼبص

تطرح ربدم على مستول الطاقة كعلى اؼبستول  إذسيما يف قطاع النقل اغبضرم يف الدكؿ النامية قطاع الطاقة ال
التلوث البيئي  كذلك الرتفاع معدؿ ملكية السيارات على صعيد الفردم كما افرزه من  تدين يف مستول السالمة يف 

 2جانب ضعف الكفاءة االقتصادية لالستخداـ اؼبتزايد للوقود كتدىور نوعية اغبياة اغبضرية. إىلاغبركة اؼبركرية 

                                                           
1
 .952، ص السابق، اؼبرجع 2001-2003حالة المدن العالم  األمم المتحدة: 
 .952ص  رجع نفسو،، اؼب5005-5004 العامل اؼبدف حالة: اؼبتحدة األمم اؿ2
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 المرورية في المناطق الحضرية منواقع السالمة واأل المطلب الرابع:

 حدث ما أف لندنية صحيفة أعلنت حيث 9452 عاـ العامل يف سَت حادثة أكؿ كقوع مع السَت حوادث تاريخ يرجع
 ألف اؼبدين اجملتمع كمؤسسات اغبكومات كافة تطلب من الف العاؼبية الصحة دبنظمة دعا فبا يتكرر ال أف هبب

 .الطريق على الدموم النزيف إليقاؼ تتكاتف

 كاقع عن كذلك عندما نتكلم نشاىدىا، اليت كاغبركب الكوارث أرقاـ بكثَت تتجاكز ايف يومنا يشهد العامل أرقام
 ركح ألف 500ك مليوف من حصيلة حوادث اؼبركر يف العامل اذ تبلغ بأكثر حيث تصدمنا العامل يف الطرقات حوادث

كال زبتلف حصيلة حوادث اؼبركر على  1.العامل يف ثانية ثالثُت كل قتيل دقة أكثر كلنكن الطريق يف سنويا بشرية
أالؼ قتيل سنويا لسنة  2تقدر بػ  وادث اؼبركر يف السعوديةمستول اؼبنطقة العربية فنجد حصيلة القتلى من ح

5005
قتيل لتسع أشهر األكىل من سنة  5553، كما قدرت حصيلة القتلى جراء حوادث اؼبركر يف اعبزائر بػ 2

5005
 (حوؿ حصيلة حوادث اؼبركر يف الوطن العريب 05اؼبلحق رقم ). 3

ثانية ىو  50فبا ال شك فيو أف حصيلة القتلى اليت زبلفها حوادث اؼبركر على مستول العامل كاليت قدرت بػ قتيل/ 
 إليوكىذا ما سوؼ كباكؿ تطرؽ  للحد من حوادث اؼبركر ك ضحاياىامؤشر خطَت. يدعوا إىل ازباذ قرارات كتدابَت 

تبار متطلبات التنمية اؼبستدامة يف قطاع النقل كاليت تعطي من خالؿ السياسات كاالسًتاتيجيات اليت تأخذ بعُت االع
 .أكلوية ؽبذه النقطة

من خالؿ ما ذكرنا أنفا من ربديات تشهدىا اؼبناطق اغبضرية كيف ظل السياسات اؼبنتهجة فقد تسببت يف الكثَت  
 4من اؼبشاكل نذكر منها: 

 السفر مدة زيادة على االزدحاـ فيعمل كسبلكها، السيارات على االعتماد زيادة بسبب كذلك :االزدحاـ 

 .االزدحاـ بتقليل خاصة سياسات فتربز اؼبتغَتات زيادة بسبب للرحالت التخطيط كصعوبة

 الطاقة كاستهالؾ السيارة استخداـ كيزيد الرحالت طوؿ يزداد اؼبدف خارج إىل السكاف خبركج :الطاقة ىدر 

 .استنفادىا كبالتايل

                                                           
1 Anthony May & Gregory Marsden: Urben transport and mobility, International transport forum, 2010, 

pdf,  p19. (www.Internationalforum.org date: 12/06/2012 

2
 http://12579.dahek.net/t9890-topic                                 (55/02/5095)  

3
 http://www.4algeria.com/vb/showthread.php?t=197055                                       (55/02/5095)  

 يف اؼباجستَت درجة ؼبتطلبات استكماال األطركحة ؿبمد عمر حافظ أدريخ: اسًتاتيجيات كسياسات التخطيط اؼبستداـ كاؼبتكامل الستخدامات األراضي كاؼبواصالت يف مينة نابلس، 4
 .33ص، 2005،فلسطُت نابلس، يف الوطنية النجاح جامعة يف العليا الدراسات كاإلقليمي، كلية اغبضرم التخطيط

http://www.internationalforum.org/
http://12579.dahek.net/t9890-topic
http://12579.dahek.net/t9890-topic
http://www.4algeria.com/vb/showthread.php?t=197055
http://www.4algeria.com/vb/showthread.php?t=197055


  ةتخطيط النق ل الحضري في إطار التنمية المستدامل ونماذج  سياساتالثاني.........................................................الفصل  

 

 40 

 العامة نقلال كاستخداـ اغبوادث بتقليل خاصة سياسات تطبيق من بد فال: اؼبركرية كالسالمة األمن انعداـ. 

 اآلثار ىذه من التقليل ؿباكلة من بد فال صويت كإزعاج متعددة ملوثات من السيارات تأثَت :البيئة تلويث 

 .جديدة تقنية كسائل باستخداـ

 نقلالنظم  كبتحسُت الفراغ يف اؼبوزعة اؼبتعددة اػبيارات إىل للوصوؿ كسيلة نقلفال :اغبياة نوعية رداءة 

 .اغبياة نوعية ربسُت يتم كسهولتها

 على للخدمات األغنياء كصوؿ يسهل فبا كالفقراء األغنياء بُت الفجوة كزيادة اجتماعية عدالة كجود عدـ 

 تأثَت مالحظة مث كمن وبتاجوهنا اليت بالفرص لتزكيدىم ؽبم مناسب عاـالنقل  توفَت هبب الذين الفقراء حساب

 .كالفقَت الغٍت بُت الفجوة تقليل على السياسات ىذه

 على عاملة سياسات إهباد يلـز لذا فاتك صر اؼب ىذه من كرئيسا ىاما عنصرا لنقلكا: العامة اؼبصركفات ارتفاع 

 .منها التقليل

تفيد اف التحديات كاؼبشاكل اليت  2010يف  دراسة حوؿ النقل اغبضرم كالتنقلكما أشار اؼبنتدل العاؼبي للنقل يف 
 1يطرحها النقل اغبضرم يبكن أف كبصرىا يف النقاط اؼبوالية:

 ضغط االزدحاـ؛ -

 طبيعة نوعية اؽبواء؛ -

 التلوث كتغَت اؼبناخ؛ -

 حصيلة حوادث اؼبركر؛ -

 التلوث الضوضائي؛ -

مو السكاين كمتطلبات التنقل، مبو شاكل أخرل منها: الضغط ا ؼبركرم، ربدم النؼب مصدر ىاـ -
 .القطاعاػباصة، ارتفاع اؼبصاريف يف ىذا  السيارات

 يف ظل التحديات اليت ذكرت أنفا كباكؿ يف النقطة اؼبوالية معرفة طبيعة السياسات كاإلجراءات اؼبتخذة جملااهتها.
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 Anthony May & Gregory Marsden, IDEM, P17-P21. 
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 التنمية المستدامةإطار في سياسات ونماذج تخطيط النقل الحضري  المبحث الثالث:

 سياسات تخطيط النقل الحضري المستدام  :المطلب األول
من خالؿ ىذه النقطة سوؼ نستعرض بعض االسًتاتيجيات اؼبتبناة من أجل كضع أسس للنقل اؼبستداـ على 

 النقل.مستول اؼبناطق اغبضرية إضافة إىل اعتماد بعض الوسائل اؼبسانبة يف اغبد من التلوث اؽبوائي الناجم عن 
 المتبناة لتخطيط النقل الحضري وخيارتووالبرامج ستراتيجيات االأوال: 

 1 :النقاط اؼبوالية إتباعفهناؾ من هبد أنو ال بد من  كاقتصاديا كاجتماعيا بيئيا استدامة أكثر النقلمن أجل جعل 
 اؼبزدضبة اؼبناطق حوؿ السرعات كهتدئة اؼبركر حركة تدفق لتحسُت للطرؽ القائمة األساسية البنية إدارة 

 .بالسكاف
 اعبديدة الطرؽ مشاريع تقييم لدل البيئة على ك اآليل غَت النقل على اؼبركر حركة بتأثَت االىتماـ. 
 كربميل الطرؽ لزضبة تسعَت كتطبيق اعبديدة الطرؽ لتمويل األراضي بتطوير القائمُت على الرسـو فرض 

 .السيارات مواقف يف السيارة لركن الكاملة التكاليف
 الكايف التمويل كتوفَت اؼبقيدة اغبارات يف أكلوية اغبافالت بإعطاء االستمرار على العاـ النقل قدرة ربسُت 

 .اؼبنظمة اؼبنافسة طريق عن التشغيل كفاءة كربسُت

 اؼبشاة غبماية للدراجات كمسالك آمنة فبرات توفَت. 
 كحيثما النقل على اؼبرتفع الطلب ذات الكبَتة اؼبدف يف اغبديدية اػبطوط على اؼبعتمد اعبماعي النقل توفَت 

 .اؼبنخفضة الدخوؿ ذكم اؼبستخدمُت ىبدـ أف يبكن
 للبيئة، صديق نقل نظاـ كاليت يقصد اها: لنقل اغبضرمالتكيف ل اسًتاتيجيةبيف حُت قبد أف األمم اؼبتحدة أكصت  

 جديدة تصميم معايَت العاـ، للنقل فاعل نظاـ السيارات، ذبميع للطاقة، الكفء االستخداـ ذات اؼبركبات

حيث  .)االحتباس اغبرارم( ًتاراالح ظاىرة ؼبواجهة الوقود كاستبداؿ ،اغبديدية كالسككللطرؽ  جديدة كـبططات
 يف كاالستثمار اغبضرم النقل سياسة ضمن اؼبناخ تغَت اعتبارات ىي إدماج :االسًتاتيجيةؽبذه  العامة السياسة أف

.للطاقة الفاعل االستخداـ على باالعتماد السيارات صناعة ؼبيداف حوافز كتوفَت كالتطوير، البحث عمليات
2 

، اذ يبكن اعتماد  كىناؾ من اعتمد سياسات تشجيع النقل العاـ على اعتباره أكثر كفاءة فيما ىبص اعبانب البيئي 
 شبة أف إال .اغبديدية السكك أك باؼبًتك باؼبقارنة تكلفة العاـ النقل خيارات أقل أحد ىو باغبافالت السريع النقل

 السريع النقلب مقارنة اؼبسؤكلُت لدل تقديريلقى نفس ال ال كىو أنو باغبافالت السريع النقل  التشجيع يعًتض عائق

 يف نفذت اليت باغبافالت السريع النقل ؾباؿ يف العاؼبية التطوير عمليات أف ىناؾ ، إالاغبديدية كالسكك باؼبًتك

                                                           
 .52، صالسابقرجع اؼب ،أدريخ حافظ عمر ؿبمد 1
 .133ص ،سابقالرجع اؼب، 2001-2003األمم اؼبتحدة، حالة اؼبدف  2
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 للنقل اخيار  باعتباره النظاـ ىذا إىل النقل كسلطات السياسات صانعي انتباهالتقدير  كلفت  إعادة يف أسهمت آسيا

1التكلفة حيث من بالفعالية كيتسم اعبودة عايل العاـ
 . 

 اؼبستداـ نقل ال أىداؼ من الكثَت ربقيق يف فريد بدكر اغبديدية السكك على القائم النقل نظاـ يضطلع أف كيبكن

 تنافسي بشكل اآلسيوية البلداف من َتثالك قامت حركتو كسرعة النظم ؽبذه العالية االستيعابية ة للقدر ا كنظر، يابيئ

 اؽبوائي القطار نظاـ بتنفيذ بانكوؾ قامت اؼبثاؿ سبيل فعلى اغبديدية السكك على قائمةال نقلال نظم بتطوير
 .اعبودة عالية العاـ نقل خدمة توفَت أجل من  السريع العاـ النقل كبرنامج (ترين سكام)

 على الغالب يف يركز الذم الربنامج (DG-TREN) األكركيب االرباد يف كالطاقة للنقل العامة اؼبديرية أطلقت كما 
 2:يف ما يوضحو اعبدكؿ اؼبوايل الرئيسية قياساهتا كتتمثل ،اغبضرم النقل

 اغبضرم حسب اؼبديرية العامة للنقل كالطاقة لالرباد األكركيب(: يبُت مقاييس النقل 04اعبدكؿ رقم )

 مقاييس النقل الحضري
  :السيارة باستخدام حياة نمط (9
 .السيارات ذبمع -
 .السيارات مشاركة -
 .سائق/  السيارة رخصة اػبركج اسًتاتيجيات -
 .الدراجات ركوب -
 .الدراجات مشاركة -

 
 :مرنة وإجراءات تدابير (2
 .السفر خطة -
 .اؼبدرسة باص -
 .السفر مزج -
 .الشخصية السفر خطة -
  عليو: التنقل والطلب إدارة (3
 .اؼبوجو العبور تنمية -

                                                           
 .22، ص2011، الدكرة التاسعة عشر، مام عبنة التنمية اؼبستدامة ، اؼبستداـ النقل يف جديد عقد : آسيا يف بيئيا اؼبستداـ للنقل اػبامس اإلقليمي اؼبنتدل األمم اؼبتحدة: 1

2 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85 

%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85 date: 15/06/2012. 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
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 .اؼبشي -
 .اعبديد كاؼبشي اعبديد اؼبدف زبطيط -

 
 المستدام البضائع نقل (4
 .نظيفة أسطوؿ/  النظيفة اؼبركبات -
 .للشحن الوسائط اؼبتعدد النقل -
 .األسطوؿ إدارة -
 .الطريق زبطيط -
 .النقل إدارة نظاـ -
 المركبات: و النظيف الوقود (5
 .اؽبجُت السيارات -
 .اغبيوم الديزؿ كقود -
 .اغبيوم الغاز -
 .الكهربائية السيارات -
 .اؼبساؿ البًتكؿ غاز -
 .اؽبيدركجُت مركبة -
 :()األخضر المستدام للنقل التحتية البنية (6
 .اػبضراء الطرؽ -
 .للدرجات طرؽ -
 .اغبافالت طرؽ -
 .اغبديدية السكك -
 .الوصوؿ على اؼبفركضة القيود -

 .اغبية الشوارع/  السيارات قبل من الوصولية ؿبدكدة اؼبناطق -
 .الوظائف متعددة مناطق -
 .اؼبواقف إدارة -
 .اؼبشاة منطقة -
 .السرعة زبفيض/  اؼبركر هتدئة -
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  :المتكاملة التسعير استراتيجيات (3

 .االزدحاـ تسعَت -
 .اؼبتكاملة التذاكر -
 .اؼبواقف إدارة -
 :الجماعي الركاب نقل (8
 .العاـ النقل -
 اغبافالت. خدمة -
 .السكك نقل -
 .الوسائط متعدد النقل -
 .البطاقات استخداـ -
 .التسويق -
 .الطلب على بناءا النقل -
 .الوصوؿ سهلة النقل أنظمة -
 .السريع النقل حافلة -
 .اػبدمات كجودة نوعية -
 .العابر اؼبركر شرطة ذلك يف دبا األمن، -
 : السفر معلومات (5
 .الرحالت مواعيد جدكؿ -
 .للرحالت اؼبخطط -

     :http://ar.wikipedia.org15/06/2012dateاؼبصدر: 

يف إطار ربقيق أىداؼ النقل اؼبستداـ للفًتة ما بُت  5050لعاـ  اؼبتحدة يف إعالف بانكوؾ األممكما طرحت 
يقابلها من مؤشرات سبكن من توفَت مبادئ توجيهية لقياس   الذم تبٌت صبلة من االسًتاتيجيات كما 5090-5050

 ( (01الملحق رقم ) ) 1.يف اعبدكؿ اؼبوايل نوجزىا كفاءة النقل كفعاليتو بصورة موضوعية بغية ربقيق األىداؼ اؼبرجوة

 

 
                                                           

 أغسطس  52إىل  55التايلندية يف الفًتة من  كوؾ ىو إعالف مت اعتماده  كصياغتو يف اجتماع للمنتدل اإلقليمي اػبامس للنقل اؼبستداـ بيئيا يف آسيا مت انعقاده يف بانكوؾبان إعالف
  عبملة من اإلجراءات كالتدابَت اؼبستدامة للتوصل إىل كسائل نقل تتوفر فيها ظبات االستدامة يف أكباء آسيا. 5050-5090، بغية إبداء اىتماـ كالتزاـ ؿبدد بتحقيق عقد ؿبدد 5090

1
 .5099ستداـ بيئيا يف آسيا )عقد جديد يف النقل اؼبستداـ(، الدكرة التاسعة عشر، عبنة التنمية اؼبستدامة، مايو األمم اؼبتحدة: اؼبنتدل اإلقليمي اػبامس للنقل اؼب 

http://ar.wikipedia.org/
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 2020المستدام إلعالن بانكوك لعام (: يوضح االستراتيجيات والمؤشرات للنقل 09الجدول رقم )

 المؤشر االستراتيجية
استعراض اؼبؤشر: التغَت يف اؼبسافة اليت تقطعها اؼبركبة  التجنب استراتيجية

بالكيلومًتات للشخص الواحد مع مركر الوقت كعلى 
 صعيد اؼبناطق اغبضرية الكبَتة كالصعيد الوطٍت 

عدد اؼبدف يف البلد اليت كضعت رظبيا خططا متكاملة  األراضياستخدام  التخطيط المتكامل للنقل و
 للنقل كاستخداـ األراضي

 البفاض يف متوسط طوؿ رحلة الراكب يف اؼبدينة- التنمية متعددة األغراض
 البفاض يف متوسط مسافة الشحن اقليميا ككطنيا-
عدد مشاريع النقل العاـ اليت ربقق التنمية اؼبوجهة كبو -

 كسائل النقل العاـ يف احملطاتاستخداـ 
عدد السياسات اؼبوضوعة اليت تشجع تكنولوجيا - االتصاالت تكنولوجيا المعلومات و

 معلومات االتصاالت كبديل للسفر
 متوسط سرعة نطاؽ العريض ػبدمات االنًتنت-

استعراض القياس: حصيلة استخداـ كسيلة نقل ما من  استراتيجيات التحول
النقل الرئيسية على صعيد اؼبناطق بُت صبيع كسائل 

 اؼبًتكبولية كالصعيد الوطٍت
عدد اؼبدف اليت لديها كسائل نقل غَت آلية أبرزت على - وسائل النقل غير اآللية

كجو التحديد يف اػبطط الرئيسية اؼبتكاملة للنقل يف 
 اؼبدينة

 طوؿ فبرات الدرجات بالكيلومًتات-
 عدد اؼبواقف اؼبأمونة للدرجات-

طوؿ اؼبمرات اؼبخصصة للحافالت اليت تسَت يف كسط - النقل العام
 الطريق بالكيلومًتات )النقل السريع باغبافالت(

 إدارة الطلب على وسائل النقل

 
 
 
 

 عدد اؼبدف أك اؼبناطق اليت تفرض رسـو االزدحاـ-
 عدد اؼبدف أك اؼبناطق اليت تفرض رسـو الطرؽ-
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زيادة يف حصة استخداـ السكك اغبديدية التقليدية - المدننقل الركاب والسلع بين 

 بُت اؼبدف
 طوؿ السكك اغبديدية السريعة بُت اؼبدف بالكيلومًتات-

استعراض القياس: مستويات كفاءة استخداـ الوقود من  استراتيجيات التحسن
 قبل أساطيل نقل الركاب كشحن البضائع

اغبصة السوقية من أنواع الوقود البديلة اؼبستخدمة يف  الوقود والتكنولوجيات النظيفة
الربم، دبا يف ذلك الكهرباء اؼبولدة بالطاقة اؼبتجددة النقل 

كالغاز الطبيعي ك الوقود االحيائي الذم يزرع بصورة 
 مستدامة كال ينافس احملاصيل الغذائية

الزمٍت اؼبعايَت اغبالية لنوعية الوقود كاعبدكؿ  إىل اإلشارة- المعايير
 لبلوغ معيار نوعية الوقود

اؼبعايَت اغبالية النبعاث لكل من فئات  إىل اإلشارة-
 اؼبركبات

اإلشارة إىل اؼبعايَت اغبالية لالقتصاد يف استهالؾ الوقود -
 لكل فئة من فئات اؼبركبات

طبيعة متطلبات اختبار اؼبركبات التجارية  إىل اإلشارة الفحص والصيانة
 كمستويات االنبعاثات .

عدد مركبات النقل العاـ لكل مدينة كمزكدة بتكنولوجيا  نظم النقل الذكية
 آلية لتعقب مكاف اؼبركبات

 مركبات الشحن أنواعقياس مقدار التغَتات يف  شحن البضائع
 ادث اؼبركرالبفاض عدد حو - االستراتيجيات الشاملة للسالمة

 البفاض عدد اإلصابات كالوفيات الناصبة عن النقل-
كالعلل اؼبرتبطة بانبعاثات  باألمراض اإلصابةمستويات  الصحة

 كسائل النقل
 لرصد نوعية اؽبواء احمليط أجهزةعدد اؼبدف لديها  تلوث الهواء والضوضاء
 العاؼبية البيئة ؼبرفق التابعة النقل مشاريع عدد إىل اإلشارة تغير المناخ وأمن الطاقة

 للبلد اؼبعتمدة
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 النقل نظم ابه زكدت اليت األمنية التدابَت كنوع مقدار- العدالة االجتماعية
 العاـ

 خدمات تكاليف ربمل على النسبية القدرة مستويات-
 الدخل اؼبنخفضة الفئات لدل العاـ النقل

 رسـو فرض خطط من للعائدات اإلصبايل اؼببلغ- المالية واالقتصاد
 االزدحاـ

 الطرؽ رسـو نظم من للعائدات اإلصبايل اؼببلغ-

 السيارات مواقف رسـو من للعائدات اإلصبايل اؼببلغ-
 بيئيا اؼبستداـ بالنقل الصلة ذات اؼبنشورات دعد- النوعية اإلعالمية

 اؼبستداـ النقل خبصوص اؼببذكلة التوعية جهود عدد-
 استخدامو على كالتشجيع بيئيا

 كالصحة كالبيئة النقل كزارات يف اؼبوظفُت عدد- الحوكمة المؤسسات و
 بيئيا اؼبستداـ للنقل اؼبخصصُت

 الوطنية اغبكومة خصصتها اليت اؼبالية اؼبوارد حجم-
 بيئيا اؼبستداـ للنقل

النقل اؼبستداـ(، األمم اؼبتحدة: اؼبنتدل اإلقليمي اػبامس للنقل اؼبستداـ بيئيا يف آسيا )عقد جديد يف  المصدر:
 .5099الدكرة التاسعة عشر، عبنة التنمية اؼبستدامة، مايو 

 الناجمة من وسائل النقل عاثات الغازات الدفيئةبنثانيا: وسائل للحد من ا
السياسات كاإلجراءات اليت البد أف تتخذ من أجل اغبد من انبعاثات الغازات وضح من خالؿ الشكل اؼبوايل ن

 تكييف نظم النقل مع متطلبات التنمية اؼبستدامة من اعبانب البيئي.الدفيئة يف إطار 
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 الدفيئة الغازات انبعاثات من اغبد كسائل(:21) رقم الشكل

 
 الناصبة البيئية اؼبشاكل من اغبد يف العمراىن التخطيط دكر اؼبعمارية ؼبصر: ك التخطيطية الدراسات مركز المصدر:

 .6، ص2010، مصر، cpasؿبفوظة ؼبركز الدراسات  النشر كحقوؽ اؼبلكية حقوؽ، النقل حركة عن

التشريعية ىي الوسيلة اليت ال بد ؽبا من أف تضبط كتكوف ذات فعالية يف ما ىبص  األداةمن خالؿ الشكل قبد أف 
 قطاع النقل كتنمية اؼبستدامة حيث قسم قطاع النقل إىل ثالث ؿباكؿ متمثلة يف: 

 ات:  كاليت تضم صبلة من الضوابط تتمثل يف تقييد استعماالت اؼبركبات اػباص السياسات كاإلجراء
أك السيارات اػباصة كتشجيع الستخداـ النقل يف ظل ربسُت أنظمة السَت إضافة إىل الصيانة 
كاؼبراقبة التقنية الدكرية من جهة كمن جهة أخرل االىتماـ كالسعي إىل ربسُت أساليب  زبطيطي 

 ككل؛  اؼبناطق اغبضرية

  ربسُت نوعية الوقود: سواء بوضع معايَت النبعاثات بعض اؼبواد من جهة كالسعي إىل ربسُت نوعية
 الوقود من جهة أخرل؛
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  التقنيات اؼبتطورة للمركبات: كذلك بتشجيع اقتناء كسائل النقل اؼبقبولة بيئيا ك ذات تلوث بيئي أقل
 ود النظيف كالغاز الطبيعي.سواء كسائل تعمل بالطاقة الكهربائية أك بدائل الوق

بدائل  جهة  منسبق سوؼ نركز على نقطتاف أال كنبا بدائل الوقود ككسائل النقل اؼبستداـ حيث أنو  كمن خالؿ ما
 الوقود نذكر مايلي:

 البيوتُت ك (C3H8) الربكبُت غازم ىي األساسية مكوناتو احفورم كقود ىو(LPG):  المسال البترولي الغاز (9

(C4H10) البًتكيل الغاز ، يعد"السائل الغاز" تسمى خفيفة ىيدرككربونات أسرة أعضاء من كالنبا يعترب حيث 
، بيئية( ضباية ضماف مع التكاليف أقل )كالبيئية   االقتصادية الناحية من جدكل البًتكلية اؼبواد أكثر من اؼبساؿ
 أضعاؼ طبسة تعادؿ بفاعلية يتميز الغاز كىذا ،حرارة إىل تتحوؿ الطاقة من ؿبتوياتو من عالية نسبة أف حيث
 الطاقة مصادر أكثر أحد اؼبساؿ البًتكيل الغاز كما يعد ،الطاقة ىدر تقليل إىل يؤدم فبا التقليدم، الوقود فاعلية
 لغايات باؽبواء الغاز ىبتلط فحُت. احًتاقو عند اؼبلوثات من البسيطة الكيميائية مكوناتو ػبلو نظران  نظافة، اؼبتوفرة

 مقارنة الكربيت أكسيد كثاين كاؽبيدرككربوف الكربوف أكسيد أكؿ مثل الغازات من جدان  قليلة نسبة ينتج االحًتاؽ
  1. آخر عضوم كقود بأم

 اغباجة إىل إضافة النفط، أسعار الرتفاع نتيجة األسواؽ، إىل نباتية مواد من منتج سائل كقود :الحيوي الوقود  (5

 الطبيعية، البيئة على الضارة آثارىا بسبب النتقادات اغبيوم الوقود تقنية تعرضت ذلك كمع ،الطاقة أمن لتأمُت
 2، كمن أمثلة الوقود اغبيوم اؼبستخدمة يف دكؿ العامل نذكر: الًتبة ككربونية الغذائي كاألمن

 إلنتاج اعباتركفا مثل ؿباصيل زراعة استخداـ حيث يبكن جاتركفا اؽبند  كإفريقيا: مت استخداـ نبتة -
 كاحد شخص حوايل اؽبامشية، كتتطلب الزراعية األراضي على احملاصيل ىذه كتزدىر ،اغبيوم الديزؿ
 حوايل توفر حيث كأفريقيا، اؽبند يف الريفية اؼبناطق من أجزاء يف عمل فرص يوفر فبا ،ىكتار لكل

 ذبد ما اغالب ذلك؛ على كعالكة اعباتركفا خالؿ من العامل أكباء يف عمل فرصة 5008000
 استَتاد ؾبتمعاهتم ذبنب إىل إضافة .األشجار ىذه ظالؿ يف األخرل احملاصيل يزرعوف القركيوف
  للتصدير. فائض ككجود اؼبكلف الديزؿ

                                                           
1
  http://www.nationalgas.jo/Arabic/Environment.html (date: date: 30/05/2012) 

 
2
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D9%85% 

D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85  date: 25/05/2012. 

 

http://www.nationalgas.jo/Arabic/Environment.html
http://www.nationalgas.jo/Arabic/Environment.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D9%85%25%20D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D9%85%25%20D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D9%85%25%20D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
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 من اغبيوم الديزؿ إنتاج ؾباؿ يف البحوث من العديد حالينا الطحلب هبرم الوقود :كأكركبا أمريكا -
 إىل لإلنتاج الصغَتة التجارب خالؿ من اجملراة التوقعات كتشَت اػباص، القطاع يف بكفاءة الطحالب

 الذم للتطبيق القابل الوحيد األسلوب يكوف قد اغبيوم الديزؿ كقود إلنتاج الطحالب استخداـ أف
 الديزؿ. ؿبل ليحل الكفاية فيو دبا للسيارات كقود إنتاج خالؽبا من يبكن

 فلوريدا ككالية كاؽبند أسًتاليا يف كتتواجد البقوليات من الريشية البونغاميا : تعترب كاؽبند أسًتاليا -
 تعترب حيث للجاتركفا، كبديل أسًتاليا مشاؿ يف استثمارىا كهبرم. اؼبدارية اؼبناطق كمعظم األمريكية
 اؼبتجددة الباسفيك طاقة شركة قبل من النبتة ىذه تسويق حالينا كهبرم ساـ،  عشب اعباتركفا
 على عاملة دبحركات التقليدية الديزؿ ؿبركات استبداؿ هبرم حيث اغبيوم، الديزؿ إلنتاج كمصدر

 .الثاين أك األكؿ اعبيل من اغبيوم الديزؿ

 عبارة كىي" الصفر النسخة" ،5004 أغسطس 95 يف اؼبستداـ اغبيوم الوقود عن اؼبستديرة اؼبائدة أصدرت كقد
 اؼببادئ كىذه. للتطوير معايَت عدة مبدأ كلكل مبدأ، عشر اثنا كتتضمن. اؼبستداـ اغبيوم للوقود مقًتحة معايَت عن
 1:ىي

 اؼبياه كمصادر اؽبواء جودة مثل اؼبنظمة الوطنية كالقوانُت الدكلية اؼبعاىدات اغبيوم الوقود إنتاج يتبع أف هبب.9
 .ذلك إىل كما العمل كشركط الزراعة كأساليب

 التخطيط عمليات يف اؼبصاحل أصحاب صبيع تشمل حبيث اغبيوم الوقود إنتاج عمليات كتنفذ تصمم أف هبب.5
 .كاؼبراقبة

 دبقارنة اؼببدأ حيث من كالسعي االحفورم بالوقود مقارنة الدفيئة الغازات انبعاثات من اغبيوم الوقود يقلل أف هبب.5
 .االنبعاثات تقليل فوائد

 كرفاىية الالئق العمل على كالتأكيد العماؿ، حقوؽ أك اإلنساف حقوؽ من اغبيوم الوقود إنتاج ينتهك ال أف هبب.5
 .العماؿ

 كاؼبواطنُت القركية كاؼبناطق كاؼبدف للدكلة كاالجتماعي االقتصادم التطور يف اغبيوم الوقود يساىم أف هبب.2
 .األصليُت

                                                           
1
 http://ar.wikipedia.org    date:15/06/2012 

http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
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 .الغذائي األمن على اغبيوم الوقود إنتاج يؤثر ال أف هبب.2

 ذات اؼبناطق على كاغبفاظ البيئي، كالتنوع البيئية النظم على السلبية التأثَتات اغبيوم الوقود إنتاج يتجنب أف هبب.3
 .العالية البيئية القيمة

 .تدىورىا من كالتقليل الًتبة ربسُت إىل تؤدم اليت اؼبمارسات على اغبيوم الوقود إنتاج يشجع أف هبب.4

 .اعبوفية اؼبياه استنزاؼ عدـ لىع كاغبرص األمثل بالشكل كاعبوفية السطحية اؼبياه استخداـ هبب.5

 .األدىن اغبد إىل البيئي التلوث تقليل هبب.90

 اإلنتاج كفاءة بتحسُت االلتزاـ مع التكلفة، حيث من فعالية الطرؽ بأكثر البيولوجي الوقود أنواع إنتاج هبب.99
 .اغبيوم الوقود أداء تقيم مراحل صبيع يف كاألداء

 .األراضي ملكية حقوؽ اغبيوم الوقود إنتاج ينتهك ال أف هبب.95

 .زين منزكع الرصاص كالغاز الطبيعيقبد أيضا البنGPL  إضافة للوقود اغبيوم كالوقود غاز 

 يشَت مفهـو ىو اػبضراء النقل كاليت تظهر أيضا ربت مسمى كسائل كمن جهة أخرل نذكر كسائل النقل اؼبستداـ 
 كتنمية الدراجات كركوب كاؼبشي اؼبيكانيكي، غَت النقل كمنها: البيئة، على منخفض تأثَت ذات نقل كسيلة أم إىل

 كمشاركة ، (green vehicles) اػبضراء كاؼبركبات ، (transit oriented development) العبور
، إضافة إىل كسائل النقل العاـ ىو كسيلة فعالة لتفعيل االستدامة يف اؼبناطق اغبضرية (CarSharing) السيارات

 إىل كيذىب منزلو يف سياراتو يًتؾ راكب 90000 لكل نيويورؾ يف األمَتكية العامة النقل صبعيةيشَت تقرير  حيث
كأف النقل  البنزين من غالوف مليوف 5.3 كبو توفَت يتم اؼبطاؼ هناية يف كاحدة، سنة ؼبدة اغبايل العاـ النقل خدمة
1السائق. يف ما ىبص سالمة السيارة يف الركوب من مرة 930 ػب أمانا أكثر العاـ

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://ar.wikipedia.org/wiki/ date:)5095/02/52(  

http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
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 التنمية المستدامة إطار: نماذج وتجارب عن تخطيط النقل الحضري في انيالمطلب الث

من خالؿ ىذا اؼبطلب سوؼ نستعرض بعض النماذج اليت هتدؼ ربسُت أنظمة النقل كرقي اها إىل االستدامة كما 
 هنا.سوؼ نستعرض بعض التجارب اليت تبنتها الدكؿ على مستول مد

 PUT" piano urbano del traffico "خطة التنظيم المروري في ايطاليا  أوال:

 ألف 70طرؽ على" أنو يفرض على كل مدينة يزيد عدد سكاهنا عن لمن القانوف االيطايل ل 73تنص الفقرة رقم 
 استثناء بعض اؼبدف تنطبق عليها ظركؼ خاصة " ن ، كما يبك Putنسمة  ما يدعى خبدمة التنظيم اؼبركرم 

 Put  :1أىم احملاكر اليت يركز عليها من 
 ؛ربسُت األكضاع كالظركؼ اؼبركرية 

 ؛زيادة األماف على الطرؽ 

  ؛ث اؽبوائي كمصادر اإلزعاج الصويتؿباربة التلو 

 ؛تعزيز مبدأ توفَت الطاقة 

 احًتاـ اؼبعايَت البيئية اغبضرية. 
 :كانت كالتايلالسياسات اؼبنتهجة  كيكوف ذلك عن طريق صبلة من اإلجراءات ك  

 ؛ضباية كتفعيل خطوط النقل العاـ 

 ؛تنظيم مواقف اؼبركبات 

 ربديد اؼبناطق ذات الضغط اؼبركرم األكرب ككضع خطط بناءا على األكضاع اؼبوجودة على الواقع. 

 العالمية المدن بعض في العام النقل تجارب ثانيا:

كمن بعض التجارب اليت انتهجتها بعض اؼبدف سوؼ نوجزىا يف ذبربيت النقل العاـ يف كل من الربازيل كأؼبانيا إضافة 
 2إىل ذبربة لندف يف تشجيع النقل بنظاـ اشًتاؾ الدراجة.

I- البرازيل في العام النقل: 
 لتشغيلو بسهولة كفء كصاحل  ك  للبيئة مالئم الربازيل مدينة يف Curitiba بػ ظبي عاـ نقل نظاـ زبطيط مت

استخدامو اليت بلغت  نسبة ارتفاع ىو النظاـ ىذا تصميم قباح على كالدليل العامل، حوؿ اؼبدف الكبَتة يف
باؼبئة من سكاف اؼبدينة. حيث قباح ىذا النظاـ يبكن يف تفاصيلو مثل شراء التذاكر مقدما لتجنب  52

                                                           
سجل حبوث كأكراؽ عمل لندكة التخطيط العمراين كقضايا اغبركة كاؼبركر كالنقل يف اؼبدف العربية، اؼبعهد  العمراين كاغبركة كالتنقل،التجربة الغربية يف التوفيق بُت التخطيط  نبيل الكردم: 1

 .95،ص 5002العريب إلمباء اؼبدف، سوريا، سبتمرب 
 .92، اؼبرجع السابق، صعبد اؼبنعم سعيد 2
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 تصلح اليت األنظمة للخطوط، كؾبموعة من األلواف كود يف عملية التشغيل، كاستخداـ إحباط تأخَت التقاطر

 . ذات الفائدة الكبَتة wayfinding ، كرسومات أدلة الطريقcolorcoding اؼبختلفة اؼبسافات يف للنقل

 النقل لتأمُت Curitibaالنظاـ  مصم ك ، حالصحي بالشكل األراضي كتطوير اغبافالت على كلينا النظاـ استند

 فيو خصص النظاـ ىذا Trinaryبنظاـ طريق  اؼبعركؼ فريد نظاـ طريق عن اؼبدينة مركز كإىل من البسيط

كاؼبخصص للنقل اػباص.كقد اثبت قباحو الكبَت كأمل  االذباه األحادية بالشوارع العاـ ؿباطاف للنقل طريقاف
يف  Metrobs ، كTransMilenio كظبي فيها بػ ابكولومبي Bogot الكثَت من الدكؿ يف تطبيقو كمدينة

 .مدينة اؼبكسيك

 (: صور للنقل العام في البرازيل20الصورة رقم )

 

 نقلال نظاـ تطوير حيث مت (نسمة اؼبليوف كنصف مليوف يقطنها كاليت) كما أف قباح النقل العاـ يف مدينة قرطبة الربازيلية

 اغبافالت تشغيل ربسُت يف ملحوظا تقدما اعتماده مت الذم (Busway)اغبافلة نظاـ طريق  يشكل حيث ،باؼبدينة عاـال

 : على العاـ النقل من الشكل ىذا كيعتمد ، االزدحاـ من تعاين مدينة يف
  ؛اؼبركرية اغبركة كشوارع طرؽ العاـ على النقل غبافالت األكلوية إعطاء -4

 .العاـ فقط النقل حافالت الستخداـ ثابت طريق زبصيص -8

 ، ـ4330 عاـ يف اؼبدينة تبنتو الذم األراضي استخداـ مع النقل تكامل خطة من جزءنا اغبافلة طريق نظاـ كاف كقد

 الكثافة عالية اؼبساكن تركزت حيث ؿباكر، طبسة طوؿ على اؼبركز من قرطبة مدينة توسعت فقد اػبطة ىذه على كبناء

 الوسطية اؼبنطقة حجز مسبقا يتم حيث العاـ، للنقل اؼبخصصة اؼبمرات ىذه طوؿ على كالعقارية التجارية كاألنشطة

 العاـ النقل شبكة عماد تشكلكىذه األخَتة  ،اغبافالت ؼبركر سعة عالية من أجل ضماف اؼبمرات ىذه  لكل
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 كتفريغ لػػربمي سرعة تضمن اليت كالنزكؿ الصعود كبسوالت مثل اؼببتكرة اإلجراءات ـبتلف مكنت كقد .باؼبدينة

 .سطحي أنفاؽ كقطارىنا   اغبافالتحيث أصبحت  اغبافالت
II- األلمانية المدن في العام النقل: 

 اؼبركرية اغبركة كثافة بُت الفجوة زيادة إىل يؤدم للتنقل كاغباجة اػباصة السيارة على االعتماد تزايد استمرار إف
 اليت ،"كاسحب" "ادفع" اسًتاتيجية تطبيق كاؼبتوقعة اغبالية للمشاكل اغبلوؿ كتتطلب، للطرؽ االستيعابية كالطاقة

 اؼبواقف، استخداـ كرسـو سياسات كفرض الوصوؿ، طرؽ يف كالتحكم بالضرائب سلبينا اػباص النقل فيها يتأثر
 للنقل الركاب "دفع"ك اػباصة السيارة من الركاب "سحب" يتم كعليو اؼبزدضبة، للمناطق الدخوؿ على رسـو كفرض
 مع اإلجراءات ىذه كتوافق جيد، سالمة كمستول مقنع نظاـ كتأمُت متميز خدمة مستول تقدًن خالؿ من العاـ

 اإلدارة اؼبركرية( كأنظمة الذكية، النقل كخدمات أنظمة )مثل الذكية النقل كمفاىيم الذكية اغبضرية النظم تطوير
 برلُت مدينة كتجربة  "اغبضرم التنقل" أىداؼ لتحقيق الوحيد السبيل ىو النقل كسائط صبيع بُت التكامل كإف

 نسمة 0111 لكل سيارة 353 فيها السيارة ملكية نسبة كتبلغ نسمة، مليوف 4,4يسكنها  حيث كمثاؿ
 .اؼبدينة يف الرحالت ؾبموع من % 31 العاـ النقل بواسطة تتم اليت الرحالت نسبة تبلغ ذلك كرغم

III- لندن مدينة داخل الحضري النقل نظام في جةالدرا إشراك نظام 
برنامج  تطبيق اآلف يتم باريس، يف اغبضرم النقل نظاـ يف إشراؾ الدراجة نظاـ استخداـ يف اؽبائل النجاح بعد

 تغرم ال حبيث بدراجات اعبدة القوية اؼبمتازة ، حيث مت تصميم الدراجات اؼبشركع كظبي Velib   دراجة الذكية

 منظمُت أحد النقطة ىذه على كيؤكد الدراجات من التصميمية الناحية من جاذبية أكثر ليست فهي السرقة على

 تراب من ضباية ككاقيات بسلة كمزكدة العجوز، اعبدَّة دراجة تقريبنا تشبو الدراجات ىذه "أف يوضح الربنامج الذم

 كجهة استخداـ تشجيع اؼبشركع كىدؼ ،للسرقة  جذابة  ليست يفه لذا قوية، إطارات كذات الشوارع، كطُت

بدال من استخداـ السيارات" كصمم كصبع اؼبشركع الستخدامو يف ساعات الذركة اؼبركرية ككضع  كوسيلة الدراجات 
 دراجة بنظاـ االشًتاؾ كاالستئجار متوافق مع نظاـ النقل العاـ كشبكات اؼبًتك كغَتىا. 2000ـبطط ركوب 
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 لندن(: صور لنظام النقل بالدراجة في مدينة 20الصور رقم )
 

  

 ثالثا:تجربة أبو ظبي في مجال النقل المستدام
اهدؼ تغطية متطلبات قطاع النقل دبختلف جوانبو  2002يف عاـ  00دائرة النقل دبوجب القانوف رقم مت تأسيس 

من قبل جهة كاحد تضمن تنسيق كافة جوانب التخطيط سياسات النقل يف أبو ظيب كتطويرىا مع متطلبات الراىن 
بلعب دكر أكرب كربمل كربمل مسؤكليات  الذم كلفت دائرة النقل دبوجبو 1مت اصدار القانوف رقم  2002كيف عاـ 

 1 أكسع.
غبياة كاالستدامة المارة أبو حيث تتمثل رؤية دائرة النقل يف: توفَت نظاـ فعاؿ يساىم يف النمو االقتصادم كرفاىية ا

تتمثل يف : زبطيط كتطوير كتنظيم نظاـ نقل فعاؿ كمتكامل ىبدـ اؼبصلحة العامة عن طريق تعزيز  اكمهمتهظيب، 
 التنقل كتأمُت قطاعات نقل جوية ك حبرية كبرية كطرؽ آمنة كربافظ على البيئة. 

 تلعبو فتم ربديده يف أربعة نقاط: أما فيما ىبص دكر الذم
كاالقتصادية  االجتماعية الطموحات ربقيق إىل د الراميةاعبهو  يدعم كمتميز عاؼبي نقل نظاـ استحداث .1

 .لإلمارة اؼبستقبلية االحتياجات كتلبية ألبوظيب

 ىم بشكلاتس كاليت أبوظيب يف كاػباصة العامة ـبتلف اعبهات بُت كمالئم كاضح بشكل اؼبسؤكليات توزيع .2

 .كإدارهتا عليها أبوظيب كاإلشراؼ يف النقل خدمات توفَت يف مباشر

 بقطاع النقل اؼبتعلقة القرارات أف من للتأكد كاػباص القطاعُت العاـ بُت اؼبعلومات كتبادؿ الشفافية تعزيز .3

 .إهبابية بصفة كتؤثر فيها كالصناعية العقارية للمشاريع الدعم توفر

يتمتع  نقل نظاـ ترسيخ يف اإلمارة رؤية ربقيق يعمل على النقل لدائرة مالئم تنظيمي ىيكل استحداث .4
  .اؼبمكنة كالكفاءة الفاعلية درجات بأعلى

كتتمثل الرؤية اؼبستقبلية الطار عمل نظاـ النقل اؼبستداـ كالذم يعتمد على ؿباكر االستدامة الثالثة )االقتصادم  
 كالبيئي كاالجتماعي( موضح يف الشكل اؼبوايل:

                                                           
1
                 نقل البو ظيب، دائرة ال5005النقل اؼبستداـ: تقرير االستدامة  

 www.dot.abudhabi.ae/reportgri/pdf  30/05/2012                                                                                            

http://www.dot.abudhabi.ae/reportgri/pdf
http://www.dot.abudhabi.ae/reportgri/pdf
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 المستدام(: يوضح الرؤية المستقبلية الطار عمل نظام النقل 00الشكل رقم)

 
.        95، دائرة النقل البو ظيب، ص5005النقل اؼبستداـ: تقرير االستدامة  اؼبصدر:

www.dot.abudhabi.ae/reportgri/pdf30/05/2012    
 

جوم( كيأخذ ىذا النظاـ صفة -حبرم -بأنواعو )برم من خالؿ الشكل قبد أف دائرة النقل تركز على كل من النقل 
 االستدامة فهو يركز على أف يكوف:

 نظاـ يدعم النمو كالتنوع االقتصادم؛ -

 نظاـ يساىم يف االستدامة البيئية؛ -

 رفاىية اغبياة بصفتو: آمن، فعاؿ، متاح للجميع. كة نظاـ يولد الرفاه االجتماعي -

 : صَتة اؼبدة نوضحها يف اعبدكؿ اؼبوايلىداؼ طويلة كقكذلك من خالؿ تسطَت اال
 (: ينب االىداؼ كالنتائج اؼبرجوة لتحقيق نظاـ نقل مستداـ يف أبو ظيب50اعبدكؿ رقم )

 النتائج كاألىداؼ اؼبرجوة الطموح  اجملاؿ
 النمو يدعم نظام (5

 االقتصادي والتنوع
 النمو يدعم نقل نظاـ ترسيخ

 خالؿ من االقتصادم كالتنوع

 إدارة كنظاـ كافية ربتية بنية توفَت

 متكامل

 البعيد: األمد على المرجوة النتائج

 مكانة أبوظيب يف للمواصالت التحتية البنية ربتل أف
 فعاؿ، صناعة قطاع لتطوير أساسي كمحرؾ عاؼبية

 كتطوير جذب من أبوظيب إمارة سبكن تنافسية ككميزة
 .العالية الكفاءة ذكم كالعماؿ كاألعماؿ الصناعة

 القريب: األمد على المنظورة األىداف
 احمللي؛ اإلصبايل الناتج يف النقل قطاع إسهاـ زيادة•

 الختناؽ اإلصبالية االقتصادية التكاليف تقليل•

 اؼبركر؛

 للحوادث اإلصبالية االقتصادية التكاليف تقليل•
 .(ITS) الذكي النقل نظاـ تطبيق

http://www.dot.abudhabi.ae/reportgri/pdf
http://www.dot.abudhabi.ae/reportgri/pdf
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 في يساىم نظام (2

 البيئية االستدامة

 

 بشكل يساىم نقل نظاـ إرساء

 الطموحات ربقيق يف كبَت

 يف أبوظيب إلمارة العاؼبية الريادية
 كزبفيض البيئة على احملافظة

 الكربوف انبعاثات

 :البعيد األمد على المرجوة النتائج
 التلوث زبفيض يف أبوظيب يف النقل نظاـ يساىم أف 

 االقتصادية اؼبنظومة عن الناذبة الكربوف كانبعاثات
 نظاـ تطوير خالؿ من كذلك لإلمارة، كاالجتماعية

 كربوف كبانبعاثات منخفض بيئي بأثر يتميز نقل

 خالؿ كمن ،)كتشغيلو النظاـ إنشاء أثناء(منخفضة

 كفاءة األكثر الوسائط الستخدـ الناس عامة ربوؿ

 التلوث زبفيض خالؿ كمن البيئة، على تأثَتان  كاألقل

 اليت النقل عمليات عن الناذبة الكربوف كانبعاثات

 .اؼبختلفة الصناعة قطاعات زبدـ
 القريب األمد على المنظورة األىداف

 النقل قطاعات من الناذبة الكربوف انبعاثات تقليل•
 كالربم؛ كاعبوم البحرم

 البيئي؛ النظاـ على اإلمارة يف النقل نظاـ أثر تقليل•

 أبوظيب؛ يف اؽبواء نوعية ربسُت•

 تدكيرىا معاد مواد على اؼبعتمدة اإلنشاءات زيادة•
 .البناء عن الناذبة النفايات تدكير إعادة كتشجيع

 
 الرفاىية يوفر نظام (0

 ورفاىية االجتماعية

 الحياة

 احتياجات يليب نقل نظاـ ترسيخ

 كمتطلباهتم كالزكار السكاف كافة

 كآمنة كفعالة مروبة رحالت كتوفَت
 معقولة كبأجرة

 البعيد: األمد على المرجوة النتائج

 حبيث فيها للعيش كمالئمة حيوية ؾبتمعات إنشاء
 كالسهلة اؼبفضلة الطريقة العامة اؼبواصالت تشكل
 تغيَت كبالتايل الناس، عامة عليها يعتمد كاليت كاآلمنة
 استخداـ من الناس لدل التنقل يف السائدة األمباط
 .العامة اؼبواصالت استخداـ إىل اػباصة النقل كسائل

 :القريب األمد على المنظورة األىداف

 النقل قطاعات يف كالوفيات اغبوادث عدد تقليل•
 كالربم؛ كالبحرم اعبوم

 العامة؛ اؼبواصالت استخداـ نسبة زيادة•

 تعدد إىل باإلضافة العامة اؼبواصالت تغطية توسيع•
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 أنواعها؛

 العمالء؛ من الشكاكل عدد زبفيض•

 اؼبهارات كتطوير القطاع يف التوظيف معدؿ زيادة•

 كالكفاءات.
   )بتصرؼ(  30/05/2012.     5، دائرة النقل البو ظيب،ص5005النقل اؼبستداـ: تقرير االستدامة  اؼبصدر:

www.dot.abudhabi.ae/reportgri/pdf                                                               
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 :اعبدكؿ اؼبوايل   يبكن اف نوضح أصحاب الشأف من خالؿ ك

 يبين أصحاب الشأن والقضايا ذات االولوية (00الجدول رقم)

 
     30/05/2012.     5، دائرة النقل البو ظيب،ص5005النقل اؼبستداـ: تقرير االستدامة  :اؼبصدر

www.dot.abudhabi.ae/reportgri/pdf                                                               
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السياسات والمقترحات المقدمة من طرف االمم المتحدة للمنطقة العربية  ضبع :لثالثالمطلب ا
 في مجال النقل من أجل التنمية المستدامة

 أوال: واقع وتحديات المنطقة العربية
اعية يف كل من دكؿ اؼبنطقة، التنمية االقتصادية كاالجتمىم قطاع النقل العريب بشكل مؤثر يف تلبية احتياجات ايس

عن إسهامو يف تعزيز التعاكف اإلقليمي كدكف اإلقليمي كذلك من خالؿ تسهيل انتقاؿ األفراد كنقل البضائع بُت  فضال
ة دبا فيها تلوث كعلى الرغم من ذلك فإف لألنشطة اؼبتصلة بالنقل آثار بيئية متعددة على اؼبوارد الطبيعي ،بلداف اؼبنطقة

يف  55اؽبواء كاؼبياه كما يرتبط اهما من مشاكل الصحة العامة. كيتسبب قطاع النقل يف اؼبنطقة العربية بنسبة حوايل 
 .يف اؼبائة منها إىل النقل الربم 42اؼبائة من ؾبموع انبعاثات غازات الدفيئة يف دكؿ اؼبنطقة، كيُعزل 

خالؿ العقد اؼباضي حيث بلغ معدؿ النمو السنوم اؼبتوسط  لعربية مبوا كبَتاالنقل يف اؼبنطقة ا شهد قطاعكما أنو 
، كىو ما يفوؽ متوسط معدالت النمو السنوية 5004-9553يف اؼبائة خالؿ  5.5لعدد اؼبركبات يف اؼبنطقة 

إصبايل أسطوؿ النقل يف اؼبائة من  20يف اؼبائة(. كتشكل سيارات الركاب يف البلداف العربية كبو  5.4للبلداف النامية )
، لذا فإف النقل الربم يشكل يف اؼبائة على التوايل 5يف اؼبائة ك 54الربم، يف حُت سبثل الشاحنات كاغبافالت كبو 

يف   األمباط اؼبتبعة يف إدارة اؼبركر، كما سانبت . من أكرب القطاعات اؼبستهلكة للوقود يف قطاع النقل العريب كاحدا
 السليمة إىل ضعف التحكم يف فة إىل البفاض مستول الوعي العاـ باإلجراءات اؼبركريةالتخطيط اغبضرم باإلضا

اؼبركر، كما أف ازدحاـ اؼبركر يبثل مشكلة متزايدة يف اؼبنطقة العربية بسبب الزيادة الكبَتة اليت طرأت على حجم حركة 
 1.اؼبركر يف السنوات األخَتة
 المبذولة من أجل التنمية المستدامة في مجال النقل ثانيا: الجهود العربية

كّرست الدكؿ العربية جهودان حثيثة لتحقيق استدامة قطاع النقل على الصعيدين اإلقليمي كاحمللي، كقد تضمن ذلك 
ت تشريعات كعدلت أنظمة ككضعت خططا ، فسنتدابَت فردية كصباعية ؼبواكبة قطاع النقل اآلخذ بالتطور

كعلى الرغم من ذلك فما زاؿ  قطاع النقل العريب يعاين من مشاكل  ،كأصلحت البٌت التحتية كطورهتاكاسًتاتيجيات 
متعددة، كمازاؿ ىناؾ الكثَت الذم ينبغي القياـ بو لتحقيق استدامة القطاع، كفيما يلي أىم مالمح التقدـ احملرز يف 

 2:اجملاالت األساسية الالزمة لتحقيق استدامة القطاع
I- قطاع النقل في منطقة العربية: إدارةوالتدابير المتخذة لتحسين  السياسات 

من خالؿ ما  سيماإىل ربسُت إدارة قطاع النقل، كالازبذت الدكؿ العربية حـز ـبتلفة من السياسات كالتدابَت اؽبادفة 
 يلي:
لتخفيف ازدحاـ اؼبركر كاغبد من مدة التنقل كبالتايل خفض االنبعاثات حيث  تطوير كسائل النقل العاـ (أ )

( كتطوير شبكات السكك اغبديدية القائمة يف ك اعبزائر مت إدخاؿ شبكات اؼبًتك )يف كل من مصر كديب
                                                           

1
 . 5099، مايو 94اإلقليمي بشأف اجملاالت اػبمسة اؼبعركضة على عبنة األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة،  الدكرة تقرير التنفيذ  األمم اؼبتحدة:  
2
  اؼبرجع نفسو. ،المتحدة األمم 
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مصر، كالتخطيط إلدخاؿ القطارات يف سوريا كاألردف إال أف إدخاؿ مزيد من التدابَت لدعم النقل العاـ 
 ازاؿ يف مقدمة احتياجات دكؿ اؼبنطقة. م
الذم اعتمدتو العديد من الدكؿ العربية لتطوير البٌت التحتية ؼبدهنا  ربسُت التخطيط اؼبدين كإدارة اؼبركر (ب )

كشبكات طرقها خالؿ السنوات اؼباضية )السعودية كمصر كقطر كسوريا( كما مت تطوير التشريعات كالقوانُت 
 اغباكمة إلدارة اؼبركر.

، كاليت مت تطبيقها يف كل من )مصر، السعودية، سوريا، األردف، برامج اختبار االنبعاثات من اؼبركبات (ج )
 يف اؼبائة.  92لبناف كالكويت( كقدرت الدراسات أف متوسط خفض استهالؾ الوقود من اؼبركبات سيبلغ كبو 

مة اؼبركر، حيث اعتمدت  ، بأخرل جديدة للحد من تلوث اؽبواء كضماف سالاستبداؿ السيارات القديبة (د )
سيارات األجرة القديبة العاملة يف اؼبدف  أسطوؿكل من السلطات األردنية كاؼبصرية خططان كطنية الستبداؿ 

الكربل بسيارات جديدة كذلك مع توفَت اإلعفاءات اعبمركية كالضريبية ألصحاب سيارات األجرة كاغبافالت 
 لشراء سيارات جديدة

II-  متقدمة في مجال النقل:اعتماد تكنولوجيا 

يف استخداـ أنواع  النقل، كتركزت أساسا ىذه التكنولوجيات إىل أساطيلدكؿ اؼبنطقة إىل البدء يف إدخاؿ اذبهت 
 يف إدخالو إىل ض دكؿ اؼبنطقة كمنها "مصر" تقدما ملحوظاالوقود األنظف خاصة الغاز الطبيعي الذم حققت بع

كبالنسبة إىل السيارات الكهربائية ال تزاؿ ؿبدكدة يف  ،إلمارات يف ىذا التوجوسيارات األجرة بينما بدأت سوريا، كا
مثل قطر كمصر ذبرم دراسات جدكل كتنفذ مشاريع ذبريبية على اغبافالت العاملة بالطاقة  لعربية مع أف دكالاؼبنطقة ا

 .اؽبجُت كالسيارات الكهربائية
III- تحسين مواصفات الوقود 

كبَتة كمتفاكتة يف ىذا اجملاؿ، ففي حُت بذؿ بعضها جهودان كبَتة لتحسُت نوعية الوقود،   كجهت الدكؿ العربية جهودان 
يتجو بعضها اآلخر كبو الوقود األحفورم األنظف، حيث ازبذت تدابَت ملموسة للحد من الكربيت يف الوقود بشكل 

 .رئيسي
IV- تعزيز شبكات الطرق والنقل في المناطق الريفية 

V- تأسيس اؼبنظمػة العربيػة لسػالمة اؼبػركر لتعزيػز التعػاكف كالتكامػل بػُت الػدكؿ العربيػة مت : تعزيز النقل اآلمن
يف ىػػػذا اجملػػػاؿ، كقػػػد اعتمػػػدت اسػػػًتاتيجيات للحػػػد مػػػن حػػػوادث اؼبػػػركر بفػػػرض ضػػػرائب علػػػى السػػػيارات تبعػػػان 

 غبجمها ككزهنا كؿبركها ككفاءة استهالكها للوقود.

VI- العربيػػة بأنبيػػة أنظمػػة كمعػػايَت ضػػبط االنبعاثػػػات ذات سػػلمت الػػػدكؿ  :تطوووير األنظمووة واألطوور المؤسسووية
ملحوظػا يف إصػدار معػايَت، أنظمػة اؼبمارسػات اؼبتعلقػة بالنقػل كالػيت  العديػد منهػا تقػدما كحقػق الصلة بالنقل اؼبسػتداـ

 .تتضمن مواد ربظر استخداـ آالت أك ؿبركات أك مركبات تولد انبعاثات تتجاكز اغبدكد اؼبسموح اها
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 حسب األمم المتحدة األولوية التحديات والمجاالت العمل ذاتثالثا: 
 إال أهنػػػامػػػع أف الػػػدكؿ العربيػػػة تبػػػذؿ كربػػػرز تقػػػدمان يف سػػػبيل تعزيػػػز دكر قطػػػاع النقػػػل يف ربقيػػػق التنميػػػة اؼبسػػػتدامة 

مازالػػت تواجػػو ربػػديات صبػػة يف الوصػػوؿ إىل األىػػداؼ اؼبخطػػط ؽبػػا. كفيمػػا يلػػي أىػػم التحػػديات كؾبػػاالت العمػػل 
 1ت األكلوية يف التغلب عليها: ذا

I- :التحديات 

ضعف/ غياب السياسات كاػبطط اؼبتكاملػة لتحقيػق اسػتدامة القطػاع مػع عػدـ كفايػة األطػر  (أ )
 اؼبؤسسية كالتنظيمية القائمة؛

 آليات التنفيذ غَت اؼبالئمة مع ؿبدكدية/ غياب التمويل أك التسليف؛ (ب )

 اء القدرات؛غياب اػبربة التقنية كؿبدكدية برامج التوعية كبن (ج )
 غياب البيانات كاؼبعلومات الالزمة للتخطيط لربامج القطاع.  (د )

II- :مقترحات األمم المتحدة لألعمال ذات األولوية 
لػػدكؿ العربيػػة ية كاالجتماعيػػة اؼبسػػتدامة ينبغػػي علػػى ايف سػػبيل تطػػوير دكر قطػػاع النقػػل يف ربقيػػق التنميػػة االقتصػػاد

علػػى كضػػع كتنفيػػذ اسػػًتاتيجيات كسياسػػات للنقػػل اؼبسػػتداـ، تراعػػي أف تعمػػل علػػى اؼبسػػتويُت الػػوطٍت كاإلقليمػػي 
 ظركؼ كل دكلة كتأخذ يف االعتبار ؾباالت العمل اآلتية:

 :على الصعيد الوطني -1

كربػػػػديثها باالعتبػػػػارات الالزمػػػػة لتعزيػػػػز النقػػػػل اسػػػػتعراض كتقيػػػػيم اسػػػػًتاتيجيات النقػػػػل الوطنيػػػػة اغباليػػػػة أ. 
 الربم؛النقل عبميع كسائط النقل كخاصة اؼبستداـ مع إنفاذ القوانُت كالتشريعات ذات العالقة 

 مػػػع األخػػػذ يف االعتبػػػار التنفيػػػذ النػػػاجح السػػػًتاتيجيات النقػػػل اؼبسػػػتداـ ذات الصػػػلةالعمػػػل علػػػى  ب.
 ؛كجهات نظر صبيع األطراؼ اؼبعنية

زيػػادة ضبولػػة ك  يػػة، كاؼبػػًتك،لسػػكك اغبديدلتعزيػػز كتطػػوير النقػػل اعبمػػاعي، خاصػػة ا األكلويػػة إعطػػاء ج.
 ؛داخل اؼبدف النقل العاـ  مركبات

 تطبيق برامج معاينة كاختبار االنبعاثات؛مع صيانة اؼبركبات  دكرية ككفاءة ربسُت د.

 ؛ربسُت حركة اؼبركر كجعلها أكثر أمانان، كتعزيز التنقل اآلمن ق.

زيػػادة اسػػتخداـ أنػػواع الوقػػود األنظػػف )كخصوصػػان الغػػاز مػػع  ربسػػُت مواصػػفات البنػػزين كاؼبػػازكت؛ .ك
 الطبيعي(؛ 

                                                           
1
 اؼبرجع نفسو. ،المتحدة األمم 
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اختصار مسػافات التنقػل؛ كربسػُت البنيػة دبا يؤدم إىل  ربسُت التخطيط اؼبدين كاستخداـ األراضي ز.
 التحتية لتكوف مراعية للبيئة.

 على الصعيد اإلقليمي: -2
يف الػػدكؿ العربيػػة ككضػػع إطػػار تشػػريعي إقليمػػي يسػػتند  السياسػػات كالتشػػريعات القائمػػةاسػػتعراض  أ.

إليهػا كإىل متطلبػات النقػػل اؼبسػتداـ، كذلػك مػػن خػالؿ اجملػػالس الوزاريػة القائمػة مػػع تبػادؿ اػبػػربات 
 لتحقيق النقل اؼبستداـ ؛ اها لدعم االسًتاتيجيات اؼبوصيبُت الدكؿ العربية 

الراميػػػة إىل تعبئػػػة األمػػػواؿ احملليػػػة كاإلقليميػػػة كالدكليػػػة لتمويػػػل اؼبشػػػاريع ذات األكلويػػػة تيسػػَت اعبهػػػود  ب.
 العالية يف ؾباؿ النقل اؼبستداـ يف البلداف العربية؛

مػع التنسػيق اإلقليمػي  ربديد اجملاالت اليت يكوف فيها بناء القدرات مطلوبان لتحقيق النقػل اؼبسػتداـ ج.
 كطلب الدعم من اؼبؤسسات اإلقليمية أك الدكلية؛يف تنفيذىا لتعظيم العائد، 

 تنظيم ضبالت توعية كطنية كإقليمية بالسالمة البيئية كسالمة اؼبركر تطاؿ اعبمهور كصانعي القرار.  د.
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 الثاني الفصل خالصة
 القضايا أىم على تركيزنا خالؿ من اؼبستدامة كالتنمية النقل تربط اليت العالقة على تعرفنا فقد الثاين الفصل خالؿ من

 ككوكب  اغبياة هتدد كاليت كمدخل اغبمضية كاألمطار األكزكف ثقب ك اغبرارم كاالحتباس العامل تواجو اليت البيئية
 أثبتتو ما كىذا اؽبواء ملوثات ألىم الرئيسي مصدر يعترب إذ ذلك يف النقل كمسانبة اؽبواء تلوث تعرفنا  مث األرض،

 أف كجدنا حيث اؼبستداـ اغبضرم النقل ؼبفهـو التطرؽ مت كما. الضوضائي كالتلوث الصدد اهذا تناكؽبا مت اليت دراسة
 .النًتكجُت كأكسيد الكربوف أكسيد االنبعاثات رئيسي مصدر يعترب النقل

  اغبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم الديبوغرايف النمو مستول على  كنامية متقدمة دكؿ من العامل شهدىا اليت التحديات أىم تناكؿ مت ك
 مدلوؿ ذات نظرة إعطاء طريق عن اؼبركر حوادث حصيلة إىل تطرقنا كما اغبضرية اؼبناطق يف اؽبواء نوعية طبيعة ك

 يتوج اليت ك العامل يف مستخدمة النقل كسائل طبيعة على الضوء إلقاء إىل إضافة. الوضع خطورة مدل تبُت إحصائي
 كعامة شاملة بنظرة اػبركج من يبكننا السابقة النقاط خالؿ كمن. استعماال األكثر كالوسيلة اػباص النقل أسهار  على

 .اؼبستدامة التنمية ضوابط اطار يف يطرحها اليت كالتحديات اغبضرم النقل قطاع كاقع ىبص فيما ككل لعاملؼبدف ا
 كإسقاط اؼبستدامة التنمية ضوابط ظل يف اغبضرم النقل زبطيط سياسات تبٍت ألسباب التطرؽ مت الفصل آخر كيف
 يفرض قانوف بوضع االيطالية كتجربة الصدد اهذا الدكؿ تبنتها اليت النماذج بعض إىل كتعرفنا ربديات من أنفا ذكر ؼبا

 العاـ، النقل يف األؼبانية اؼبدف ك الربازيلية اؼبدف كذبربة الدراجة بواسطة نقل يف لندف مدينة كذبربة مركرم، تنظيم خطة
 اؼبستدامة التنمية ضوابط ظل يف النقل كربديات كاقع إىل تطرقنا كما اؼبستداـ النقل ؾباؿ يف ظيب أبو ذبربة إىل إضافة

 لتحقيق اؼبتكاملة كاػبطط السياسات لضعف يرجع كالذم التحدم ىذا جملااهة اؼبتخذة كالسياسات العريب الوطن يف
  ظل يف ؿبدكدة ك مالئمة غَت تنفيذ آليات  مع القائمة كالتنظيمية اؼبؤسسية األطر كفاية عدـ مع القطاع استدامة
 كاؼبعلومايت البياين  األساس لغياب إضافة التوعية برامج كؿبدكدية التقنية اػبربة غياب  نستثٍت ال ك التمويل غياب
 .القطاع لربامج للتخطيط الالـز

 



 

 

 

 الفصــــــــــــــل الثالث  

  النقـل الحضري و التنمية المستدامة بمدينة الجزائر
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 تمهيد

 طبيعة و جهة من اليـو نشهده الذي الدؽلوغرايف الفيزيائي بادلكوف ساعلت تارؼلية زلطات اجلزائر مدينة شهدت لقد
 باقتصاد ادلرتبطة منها خاصة ادلشاكل عن دبنأى ليست اجلزائر أف شك وال أخرى، جهة من اجلزائر دلدينة الطبوغرافية

 إذل اجلزائر دلدينة السكاين التزايد أدى لقد. السابقة الفصوؿ يف إليها تطرقنا وأف سبق واليت احلضري كالنقل ادلدينة
 و بالدراسة جديرة ظاىرة شكل شلا احلالية، النقل سياسات مع أسباهبا تنوع و احلركة تعدد و الوظائف، تداخل

 .االىتماـ

 على ركزنا إذ اجلزائر دلدينة عامة حملة األوؿ ادلبحث يف نتناوؿ حبيث مباحث، أربعة الثالث الفصل يف نتناوؿ سوؼ لذا
 إذل الثاين ادلبحث يف تطرقنا مث مستواىا، على األنشطة توزيع وطبيعة الدراسة دلنطقة واحلضري الدؽلوغرايف النمو طبيعة
 وحصيلة ادلدينة مستوى على الوطنية احلظَتة تشكيلة طبيعة تناولنا كما الراىن ووضعو ومؤسساتو احلضري النقل

 ادلبحث يف أما. اجلزائر يف ادلستدامة التنمية واحتياجات احلضري النقل قصور أوجو حوؿ بنتائج لنخرج ادلرور حوادث
 التنمية متطلبات مع وتتوافق رياحلض النقل رلاؿ يف ادلوضوعة والربامج والتشريعات القوانُت أىم إذل تطرقنا فقد الثالث

 مدينة مستوى على النقل خدمات نوعية حوؿ االستطالعية ادليدانية دراسة تناولنا األخَت ادلبحث ويف ادلستدامة،
 .الدراسة
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 : لمحة عامة عن مدينة الجزائر األولالمبحث 

 فيها تاريخية لمدينة الجزائر والتحضرجغرافية  لمحةالمطلب األول: 

 أوال: نبذة جغرافية مختصرة لمدينة الجزائر

على أحد التالؿ ادلطلة على الطرؼ  القصبةحيث شيدت  ،الساحل اجلزائريبنيت مدينة اجلزائر على سفوح جباؿ 
توسعت ادلدينة فيما بعد ضلو الشماؿ الغريب على مث ، مًت 051على ارتفاع يقدر حبوارل  اصمةخلليج اجلزائر الع الغريب

،  ومن على طوؿ احلافة احمليطة باجلبلالواقع  باب الوادمًت مثل حي  011الذي يبلغ ارتفاعو  بوزريعةسفح جبل 
جنوب شرؽ ادلدينة على طوؿ الشريط الساحلي الصغَت على األراضي الرطبة القدؽلة حىت أوائل الضواحي ظهرت يف 

لسهل األراضي اخلصبة ب تواصل امتداد ادلدينة ضلو الشرؽ خلف مصب واد احلراش على حسا .وادي احلراشمصب 
الغريب على التالؿ ادلنحدرة  وذلك على طوؿ اخلليج ليمتد يف السنوات األخَتة باذباه اجلنوب واجلنوب متيجة

 1للساحل لتضم ادلدينة القرى الزراعية.

 دبوجب 3كلم  928933ـ إذل   4891سنة  اإلداريوفقا لتقسيم  3كلم  372اتسعت مساحة العاصمة من  
إنشاء زلافظة اجلزائر الكربى القياـ بومت  ، و0997ماي  10الصادر بتاريخ  97-00 رقم الرئاسي ادلرسـو دبوجب

ادلتعلق بالتنظيم اإلداري للكياف اجلديد  4887أوت  3الصادر بتاريخ  97-292دبوجب ادلرسـو الرئاسي رقم 
 3كلم 5473.6 قدرت بػ دبساحة رلالياً  حيزاً  تتوسطيف يومنا احلاضر إف مدينة اجلزائر أما  2بلدية. 20الذي ضم 

 اجلنوب من وظهَتىا تيبازة، والغربية بومرداس الشرقية اخاصرهت صلد عند حيث ،الؿاذل شكل تأخذ خريطتها

بلدية وكل  57دائرة ربوي  01تقسم مدينة اجلزائر   ، أما فيما ؼلص تقسيمها اإلداري احلارل البليدة الغريب واجلنوب
 .(11رقم ) ( واخلريطة02ىذه ادلعطيات نوضحها من خالؿ اجلدوؿ رقم )

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1

    http://ar.wikipedia.org         :(00/00/0050)بتارٌخ                  
 
2
 .1، ناشر جامعة منتوري ، قسنطينة، اجلزائر، ص0001، جواف 02فوزي بودقة و علي حجيج: نظاـ ادلركزية وربدي العمراف دبدينة اجلزائر، منشورات العلـو والتكنولوجيا ، رقم  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
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 التقسيم اإلداري لمدينة الجزائر :(23ر قم ) الجدول

 قائمة الدوائر ببلدياتها

 التي تضمها البلديات   داريةالدائرة اإل رقم

 ادلعادلة، السويدانية، سطاوارل، زرالدة ،الرمحانية زرالدة دائرة 01

 احلمامات، عُت البنياف ،أوالد فايت، الشراقة، دارل إبراىيم شراقة دائرة 02

 العاشوردويرة، خرايسية، درارية، بابا حسن،  درارية دائرة 03

 أوالد شبل، بئر توتة، تسالة ادلرجى بئر توتة دائرة 04

 بئر مراد رايس، بئر خادـ، جسر قسنطينة، سحاولة، حيدرة بئر مراد رايس دائرة 05

 بوزريعة، بٍت مسوس، بن عكنوف، األبيار بوزريعة دائرة 06

 باب الوادي، واد قريش، بولوغُت، رايس محيدو، القصبة الواديباب  دائرة 07

 العناصر، حسُت داي، القبة، ادلقارية-احلامة حسُت داي دائرة 08

 سيدي ازلمد، ادلدنية، اجلزائر الوسطى، ادلرادية سيدي ازلمد دائرة 09

 السمار، باش جراح احلراش، بوروبة، واد احلراش دائرة 10

 براقي، الكاليتوس، سيدي موسى براقي دائرة 11

باب الزوار، برج الكيفاف، عُت برج البحري، احملمدية، الدار البيضاء،  الدار البيضاء دائرة 12
 طاية، ادلرسى

 الرويبة، الرغاية، ىراوة الرويبة دائرة 13
                                            http://ar.wikipedia.org                 (00/00/0050)بتارٌخ:                     ادلصدر: 

 (: توضح التقسيمات اإلدارية الحالية لمدينة الجزائر33الخريطة رقم )

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Wilaya_alger_Daira_arabic.jpg date:17/07/2012 

                

/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9
/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9
/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A9
/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A9
/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A9
/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A9
/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3
/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3
/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%8A
/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%8A
/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B4
/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B4
/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%A9
/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Wilaya_alger_Daira_arabic.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Wilaya_alger_Daira_arabic.jpg
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 :يةالجزائر  مراحل النمو الحضري لمدينة:  ثانيا

شهدت مدينة اجلزائر كغَتىا من ادلدف اجلزائرية مجلة من تغَتات سواء بالنسبة للمجتمعات أو طبيعة النمو احلضري 
 يلي. فيما بصفة عامة إليووىذا ما سوؼ نتطرؽ 

I- المجتمعات في الجزائر 

قد عرفت اجلزائر حياة حضرية متنوعة عرب تاريخ طويل لشعوبو واألجناس اليت عاشت فوؽ أرضها متمثلة يف خاليا 
دلدف تطور البعض منها وتواصل كما اندثر البعض اآلخر وانقرض عرب تاريخ شللوء باحلروب واالضطرابات تارة 

لبشرية وحضارهتا بدءا من الغزو الرماين فاالجتياح واالستقرار واالزدىار تارة أخرى ، و نتيجة لتعاقب األجناس ا
الوندارل مث البيزنطي إذل فتوحات اإلسالمية وتسلسلها مرورا باحلكم العثماين إذل االستعمار الفرنسي مجيع ىذه 

 التشكيالت تركت بصمة واضحة وساعلت بتشكيل الشبكة احلضارية احلالية باجلزائر.

احلضرية على القروف األخَتة أي بتعاقب التنظيمات اجملتمعية ادلختلفة:ما قبل ف أغلب الكتاب ركزوا يف دراسة إ
. ويف ىذا الصدد صلد أف الباحث مارؾ كوت يف دراستو للمجاؿ اجلزائري وىنا يقصد بعدهو  أثناءه االستعمار
اجلزائر بنت فوؽ ، فاف كل من اجملتمعات الثالث اليت تعاقب على رلالو ، ودبا أف اجملتمع يبٍتالمجالدبصطلح 

(، فمن النادر أف يتعاقب يف 00نفسها ادلكوف الفيزيائي رلاال يعكس صورهتا، وسلالف دلا قبلها الحظ الشكل رقم )
ظرؼ قرنُت من الزمن نفس ادلكوف الفيزيائي، حيث نالحظ من خالؿ الشكل أف اجملتمع ػلافظ على عناصر من 

 1.طي ادلظهر ادلشكل اآلفاجملاالت ما قبل االستعمار واالستعمار، ليع

 

 

 

 

                                                           
 :ألرضية اليت تكتب فوقها تاريخ اجملتمع، وىو إبداع مستمر، وإنتاج ىذا اجملتمع الذي يسكنو، وىو أيضا األرضية اليت ذبري كلمة رلاؿ سوؼ تؤخذ بادلعٌت الشمورل للكلمة فهي ا  اجملاؿ

فس الوقت تشكيل نفسو بوعي أو جاؿ، وىو يعيد يف نفوقها ربقيق آماؿ اجملموعات احمللية والتخطيط ادلركزي احلكومي، واليت بفضلها تنجح أو تفشل التنمية، فاجملتمع يبٌت أثناء بناءه للم
 دوف وعي

 .2، ص0050مارؾ كوت: اجلزائر باجملاؿ ادلقلوب، ترمجة: خلف اهلل بومجعة، دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عُت مليلة، اجلزائر، 1
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 مجتمع في الجزائر -العالقات مجال(: 33الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مارؾ كوت: اجلزائر باجملاؿ ادلقلوب، ترمجة: خلف اهلل بومجعة، دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عُت المصدر: 
 .1، ص0050مليلة، اجلزائر،

 

2941 2:73 

المجتمع ما قبل 

 االستعماري

المجتمع ما بعد 

 االستعمار

 المجتمع االستعماري

 المجال ما بعد

 المجال االستعماري

 المجال ما قبل

 المحصلة

مجال مركب مبنً من 

طرف المجتمع الحالً 

 ٌدمج عناصر من الماضً
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ال بد  اليات اخلاصة بالتهيئة اإلقليمية واختيارات اجملتمع مارؾ كوت يف الدراسات اليت أجرىا أف لفهم إشك وقد أشار
من القياـ بتقطيعات مستمرة خليوط اجملاؿ مع البعد الزمٍت، حيث يقسم البعد اجملارل إذل أربع مراحل مرتبة زمنيا  

 1كالتارل:

ؽللك سباسكا األرض اجلزائرية ولفًتة طويلة كانت مكانا فالحي، اجملاؿ ادلوجو ضلو الداخل:  -اجلذور -5
 داخليا قويا مبٍت على بنية رلالية موجهة كليا ضلو الداخل.

رلتمع خارجي يقـو على حساب اجملتمع القائم ثابتا ودبنطق اجملاؿ ادلعكوس:  -التدخل الكولونيارل -0
 سلتلف جذريا شلا دفعها لقلب اجملاؿ القائم كليا.

ذي بزغ بعد االستقالؿ، مرغم باحلداثة، تبٍت تنمية اجملتمع اجلديد الاجملاؿ ادلرغم:  -الثأر من التارؼلي -2
 اقتصادية سريعة وكثيفة، زامحت اجملاؿ وبشدة.

عرفها اجملتمع تدفعو من أجل أف غلد معادلو، اجملاؿ ادلستعاد: إف أزمة اذلوية اليت ي -البحث عن ىوية -4
 للبحث عن استعادة رلالو.

II- التحضر في الجزائر 

الناتج عن اذلجرة واحلركة اجلغرافية للسكاف ارتبط بفًتات تارؼلية شليزة شكلت زلطاتو إف التحضر احلديث يف اجلزائر 
الرئيسية، انعكست على البناء االجتماعي وااليكولوجي للمدف اجلزائرية احلديثة، ولذلك يعترب ادلدخل التارؼلي 

تها من خالؿ التخطيط احلضري للتحضر يف اجلزائر مدخال ضروريا لفهم ادلدف اجلزائرية وفهم مشكالهتا، ومعاجل
 وجبميع أبعاده االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

مراحل مقسم إذل بأربع وقد قسم الفًتات التارؼلية البارزة اليت مرت هبا التحضر وحسب "زلمد بوخالؼ" فقد مرت 
 2مايلي:

 

 

                                                           
1
 .4ادلرجع نفسو، ص ،كوت مارك 
 .500، ص 0005مة، طبعة األوذل، اجلزائر، زلمد سللوؼ: التحضَت)التوطُت الصناعي وقضايا معاصرة(، شركة دار األ 2
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 م(2:65فترة االحتالل إلى غاية عام )المرحلة األولى:  (2

حيث أف السياسة االستعمارية أنتجت وضعا اجتماعي وىو عبارة عن:" حالة ظلوذجية دلخطط كولونيارل متكامل 
( 21لنقل الشعب ذي تقاليد حضارية عريقة إذل وضع شبو بدائي سبهيدا إلخضاعو وإبادتو"، يف ىذه الفًتة وبعد )

ائريُت تسعة آالؼ نسمة فقط بعدما كاف ( أصبح عدد سكاف العاصمة من اجلز 5111من االحتالؿ أي يف سنة )
لقد عرفت ىذه الفًتة ثالث زلطات بارزة خبصوص التحضر حيث  ،يقيم هبا ثالثوف ألف نسمة بداية االحتالؿ

 1أف:

 اسة ) امتد من يـو االحتالؿ إذل غاية مطلع القرف العشرين( وسبيزت بسياألولى محطةال
 التشريد والطرد ضلوى األرياؼ؛

 من مطلع القرف العشرين إذل اندالع الثورة التحرير ( سبيزت ببداية النزوح  يةالثان محطةال(
 ؛للمدف وبداية ظهور بيوت الصفح فيها

 تعترب تحضر وحسب رأي الكاتب فهي لاندالع الثورة ادلسلحة تعترب فًتة شليزة ل المحطة الثالثة
 .من تقسيمو ثانيةال مرحلة أساسية خصها بادلرحلة

 م( 2:73-2:65فترة ثورة التحرير)الثانية:  المرحلة (3

بسبب عنف احلرب وسياسة ادلستعمر شهدت ىذه الفًتة نزوحا من األرياؼ للمدف ىربا من بطش ادلستعمر اليت 
طاؿ األرياؼ، حيث شهدت ىذه الفًتة ربضر سريع وكشف ربقيق أجراه الصندوؽ اجلزائري للتنمية االقتصادية 

( من أرباب العائالت ادلقيمُت يف مدينة كربى يقيموف فيها من 01%عن أف )( 5210واالجتماعية سنة )
( نزحوا إليها مباشرة من 4451%نزحوا إليها من مراكز حضرية أقل أعلية، و ) (5155%والدهتم، وأف )

( من السكاف  اجلزائريُت، كما عرفت ادلدف الكربى  00%بلديات ريفية، وأف حركة اذلجرة عموما مست )
 مة انتشار عمراف الصفيح الذي انتشر بصورة كبَتة يف ىذه الفًتة.كالعاص

 

 

 
                                                           

 .504، ص نفسو ادلرجع كوت، مارؾ 1
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 م(2:78-2:73الفترة األولى من االستقالل )المرحلة الثالثة:  (4

شهدت ادلدف ظلو سريع كمدينة اجلزائر وغَتىا من ادلدف الكربى يف ىذه الفًتة حيث يظهر التعداد  العاـ 
وطٍت شامل بعد االستقالؿ أف ادلقيمُت بادلدف الكربى  ( وىو أوؿ إحصاء5211للسكن والسكاف لعاـ )

 ( من السكاف كالعاصمة و وىراف و قسنطينة و عنابة.5455%ؽلثلوف )

 (:2:9-2:78فترة التنمية الصناعية)المرحلة الرابعة:  (5

متميزة بالنسبة للتحضر الذي عرفتو اجلزائر، حيث أف سياسة التصنيع والتوطُت  ىذه ادلرحلة كانت
 عي بالتحديد أدى إذل تدعيم التحضر. الصنا

الفًتات  بصفة عامة وادلدينة اجلزائر بصفة خاصة و النمو الحضري للمدنمن خالؿ ما سبق ؽلكن استنباط أف   
التارؼلية للتحضر، وانطالقا من خصائص كل فًتة ؽلكن ربديد مراحل النمو احلضري للمدف الكربى اجلزائرية ومنها 

 مدينة اجلزائر كما يلي:

 نمو الحضري للمركز: - أ

ويصادؼ الفًتة األوذل من االستقالؿ إذل منتصف السبعينات، وذلك ألف ادلركز ادلدف عرفت شغورا عقاريا  
، فكانت اذلجرة تستقر يف ادلركز، ونظرا للهجرة اجلماعية 5210كبَتا بعد رحيل ادلستوطنُت عاـ   وبشريا

وطبيعة الًتكيبة األسرية ودرجة النمو الدؽلوغرايف الطبيعي، وغَتىا من اخلصائص االجتماعية لألسرة 
 اجلزائرية، فإف ىذه ادلدف عرفت تشعبا سكانيا سريع.

  النمو الحضري للضواحي: - ب

صادؼ ىذا النمو فًتة السبعينات والثمانينات، وذلك بعد تشبع مراكز ادلدف فانتقل النمو اذل الضواحي، وي
وىي عبارة عن النويات احلضرية اليت ربيط بادلدينة واليت كانت عبارة عن مراكز حضرية صغَتة أو شبو قرى 

 زراعية يقيم فيها األوروبيوف ادلالكوف والفالحُت اجلزائريُت.

  لنمو الحضري لألطراف:ا -ج 

التسعينات، وذلك عندما تشبعت بنايات ومساكن الضواحي، فظهر النمو احلضري يف  يصادؼ فًتة الثمانينات و  
 ادلزارع اخلاصة وربوذلا تدرغليا إذل مراكز حضرية صغَتة ملتحمة مع الضواحي.
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ر قد مت بصفة سلططة من طرؼ الدولة من مع مالحظة أف النمو احلضري للضواحي واألطراؼ بالنسبة دلدينة اجلزائ
خالؿ التخطيط للسكن اجلماعي وتوزيع األراضي على ادلواطنُت إلقامة ادلساكن الفردية، كما مت بصفة غَت سلططة 
من طرؼ الدولة من خالؿ التخطيط للسكن اجلماعي وتوزيع األراضي على ادلواطنُت الذين سبلكوا األراضي من أجل 

د كاف يوجد فصل واضح بُت النمطُت العمرانيُت يف بداية األمر، ولكن مع النمو ادلتزايد لتداخل البناء والسكن. لق
العمراف ادلخطط وغَت ادلخطط بالنسبة دلدينة اجلزائر، فإنو مع التوسع احلضري والتوسع يف األنشطة االقتصادية 

 يم احلضري دلدينة اجلزائر الكربى. والتالحم العمراف للمركز مع الضواحي واألطراؼ، تكوف ما يعرؼ باإلقل

 الديموغرافي وحركية السكان بمدينة الجزائرالتطور : ثانيالمطلب ال

 التطور الديموغرافي بمدينة الجزائر أوال:

وكإسقاط دلا قيل سابق على التحضر وادلراحل اليت مرت هبا ادلدف اجلزائرية تتجلى لنا من خالؿ مدينة اجلزائر ، حيث 
( إذل 5200-5211شهدت انفجارا الدؽلوغرايف جراء ترؾ األوربيُت للمساكن، ولقد وصلت نسبة النمو السنوي)

حلة ومن العوامل اليت أدت لذلك سياسة الثورة .  وذلك كنتيجة لتحضر السريع الذي شهدتو ىذه ادلر % 252
، 1الزراعية واليت أدت إذل تناقص سكاف الريف باالذباه ادلدف وسياسة التصنيع واليت أدت لنمو ادلراكز احلضرية

 واجلدوؿ ادلوارل يوضح النمو الدؽلوغرايف دلدينة اجلزائر

 3141-2:51غرافي في مدينة الجزائر و (: النمو الديم24الجدول رقم )

2:51 2:65 2:73 2:77 2:88 2:98 2::9 3119 3131* 3141* 

 م4,499  م4,235 2.988.145 2.562.428 2.123.931 1.455.436 992.526 980.000 300.000 300.000

                       0002-0001األمم ادلتحدة: حالة مدف العادل  " حسب تقديرات األمم المتحدة"   

من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف نسبة النمو يف مدينة اجلزائر متزايدة، حيث حسب تقديرات األمم ادلتحدة فاف مدينة 
                                    مليوف نسمة وؽلكن أف نعرب عن وتَتة النمو الدؽلوغرايف من خالؿ ادلنحٌت التارل:  4اجلزائر سوؼ تبلغ 

 

 

                                                           
 .01-04ص، -، ص5220: التحضر والتهيئة العمرانية باجلزائر، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنوف،  اجلزائر، بشَت التجاينال 1
  0050، الناشر برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية، الطبعة العربية، عماف ، األردف، ، ترمجة: ديانا النغوي0002-0001األمم ادلتحدة: حالة مدف العادل . 
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 النمو الديموغرافي لمدينة الجزائرمنحنى (: 34رقم ) الشكل

 
وغرايف كبَت سواء الناتج من اذلجرة أو النمو الطبيعي لسكاف ؽلدالنستخلص شلا سبق أف مدينة اجلزائر تشهد ظلو 

 وهبذه الوتَتة فاف مدينة العاصمة سوؼ تواجو ربديات كربى على غرار ما تشهده اليـو .

 بلديات مدينة الجزائر توزيع السكان وحركتو حسبثانيا: 

وذلك نتيجة سواء  0000 إذل 5211شهدت بلديات مدينة اجلزائر حركة وظلو للسكاف يف الفًتة ادلمتدة من 
يلي سوؼ نربز أىم التحركات وادلناطق اليت شهدت تدفق  التوزيع األنشطة ومن خالؿ ماأو  اإلسكافلسياسات 

الحظة النمو السكاين يف العاصمة حسب بلدياهتا لفًتة ومن خالؿ اجلدوالف ادلوالياف ؽلكننا م ،لسكاف
5211-5210. 

 (:حركة السكان في مدينة الجزائر في البلديات المركزية25الجدول رقم )

عدد السكان  البلدية
 الستقر

 نسبة التجدد الرصيد عدد الخارجين عدد الداخلين

الجزائر الوسطى + 
 سيدي محمد

541.140 1.202 01.141 00.102- 0504 

 0.00 - 4.110 52.024 1.410 22.024 العناصر
 0555 - 52.242 00.212 0.042 12.500 باب الواد

 0554 - 0.201 52.011 1.220 21.110 االبيار
 0550 - 50.101 54.511 2.115 21.142 القصبة

1940 1954 1962 1966 1977 1987 1998 2008 2020 2030

0,3 النمو السكانً بالملٌون 0,3 0,98 0,99 1,45 2,12 2,56 2,98 4,23 4,49
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 النمو السكانً بالملٌون
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 0502 - 50.411 00.121 2.042 22.214 الحراش
 0501 - 54.415 50.212 0.251 20.041 حسين داي

 0550 - 0.001 4.224 0.551 05.004 المورادية
 0551 - 0.114 1.012 1.111 24.111 المدنية
 0551 - 5.001 1111 0.202 41.514 بوزيريعة

SALIHA OUADAH REBRAB: LES CONSTRUCTIONS TERRITORIALES DES PÉRIPHÉRIES, P08. 

 (:حركة السكان في مدينة الجزائر في البلديات الضواحي26الجدول رقم )

عدد السكان  البلدية
 المستقر

 نسبة التجدد الرصيد عدد الخارجين عدد الداخلين

 0512 00.011 1.120 00.111 40.015 باب الزوار
 0520 05.214 4.240 01.205 01.211 جسر قسنطينة
 0521 54.405 4.250 52.211 10.150 برج الكيفيان

 110540 2.422 010 2.011 51 الرحمانية
 0510 1.100 0.001 52.011 51.500 دار البيضاء
 0500 1.111 2.502 55.040 10.101 الكاليبتوس
 0510 1.412 5.121 1.200 54.204 دالي براىيم

 0545 0.420 5.100 1.220 05.111 المحمدية
 0501 1.000 2.214 2.555 20.245 بير خادم

 0500 1.110 2.021 1.210 20.100 شراقة
 0500 1.100 0.442 1.005 21.101 الرغاية
 0512 1.000 5.015 1.015 2.502 درارية

 0500 4.102 251 1.020 0.400 العاشور
 0552 4.215 5.004 1.011 20.500 عين بنيان

SALIHA OUADAH REBRAB: Partique de mobilités résidentielles et processus de 

territorialisation, P8. 

ومن خالؿ اجلوالف السابقاف نالحظ أف النمو السكاين وحركية السكاف تتوجو من ادلركز إذل أطراؼ ادلدينة وذلك  
حيث تدفقات السكاف كانت من مركز العاصمة  شهدتو مركز ادلدينةالضغط السكاين الذي طبيعي ومن مفرزات 
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ومن أىم بلديات اليت شهدت عدد خروج السكاف ىي اجلزائر الوسطى وسيدي زلمد،  احلراش، حسُت داي وباب 
وىذا أيضا ما نالحظو يف الفًتة  الواد إذل  مناطق الضاحية ومن أعلها باب الزوار، جسر قسنطينة و الدار البيضاء.

كال من بلديات   مناطق ادلركز  احي حيث شهدتالضو  إذلوىو تدفق من ادلركز  5221إذل  5221ادلمتدة من 
التالية: سيدي زلمد، حيدرة، ادلورادية، ادلدنية، اجلزائر الوسطى، احلراش توجو حركة سكانية إذل مناطق الضاحية 

ا نالحظ أيضا توجو من منطقة على كم  واألطراؼ التالية: دويرة، جسر قسنطينة، الدار البيضاء، عُت بنياف، سطوارل.
كل   مستوى أطراؼ ادلدينة وىي سيدي موسى منطقة صناعية إذل الضواحي كال من الدار البيضاء وجسر قسنطينة و

 (.04ىذا موضح يف اخلريطة رقم )

 9::2-6::2الحركة السكانية في مناطق مدينة الجزائر (: خريطة تبين 15الخريطة رقم )

 

 SALIHA OUADAH REBRAB: Partique de mobilités résidentielles et processus المصدر:

de territorialisation, P09. 
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برنامج سكنات  يف حركية سكاف مدينة العاصمة ومن أعلها نذكر اإلسكافكما أثرت بعض السياسات وبرامج 
ادلناطق اليت مت وسوؼ نوضح   0000و 0005والذي مت سنة  AADLالوكالة الوطنية لتحسُت السكن وتطويره 

  :اخلرائط ادلوالية من خالؿ ها مشاريع في

 لوالية الجزائر 3112البيع  إليجارالبرنامج الوطني (: خريطة تبين 16الخريطة رقم )

 
 SALIHA OUADAH REBRAB: Partique de mobilités résidentielles et processus المصدر:

de territorialisation, P11. 

 لوالية الجزائر 3113(: خريطة تبين برنامج الوطني اليجار البيع 17الشكل رقم ) 

 
 SALIHA OUADAH REBRAB: Partique de mobilités résidentielles et المصدر:

processus de territorialisation, P12. 
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سبت يف ادلناطق التالية: باب الزوار ،  AADL 0005( نالحظ اف ادلشاريع 01حيث من خالؿ اخلريطة رقم )
 احملمدية، احلراش، الكاليبتوس، جسر قسنطينة، بَت موراد رايس، العاشور، درارية، والد فايت، سودانية.

:ىراوة، برج الكيفاف، رويبة، زلمدية،  AADL 0000( وادلناطق اليت استفادت من مشاريع 01واخلريطة رقم )
 جسر قسنطينة، بَت توتة، درارية، دويرة، والد فايت، شراقة، بٍت مسوس، عُت بنياف، زرالدة، معادلة.

ليستفيد منها سكاف منطقة وسط اجلزائر إضافة لشرؽ وجنوب شرؽ  0000و 0005حيث مت توزيع مشاريع 
 (05اجلزائر وغرهبا. الحظ ادللحق رقم )

 مطلب الثالث: طبيعة توزيع األنشطة على مستوى مدينة  الجزائر

 إعادة خالؿ من للمدينة اجلزئية اذليكلة إعادة مشاريع إطار يف الثمانينات، سنوات يف اجلزائر دبدينة وقعت تعديالت 
 غَت القدؽلة واألسواؽ الالئق غَت السكن وإزالة ادلدينة، وسط وظائف مع ادلنسجمة وغَت ادلالئمة غَت األنشطة سبوقع

 1:اذليكلة إلعادة مشروعُت تبٍت مت األساس ىذا وعلى ادلنظمة،
 بن حسيبة شارع حوؿ مهيكلة مركزية وإنشاء العناصر -احلامة لقطاع اذليكلة إعادة مشروع يف ويتمثل األول 

للقياـ  4895 عاـ تأسس الذي (OFARESالتهيئة والتجديد ) ديواف تكفل التصور، هبذا عمالً  بوعلي،
 قصر الوطنية، ادلكتبة إصلاز: التارل بادلشروع للقياـ القطاع هبذا ىكتار 49 استعادة بعد هبذه ادلهمة،

احلضري  البور ىذا استعادة تطّلب. ذباري مركز دورل، فندؽ اجلديد، الوطٍت الشعيب اجمللس ادلؤسبرات،
(Friches urbainوترحيل )1822 وربويل بالعاصمة، أخرى سكن أماكن إذل وربويلها أسرة، 052 

 والربجُت الدورل سوفيتاؿ وفندؽ الوطنية، ادلكتبة إصلاز مت ادلشاريع من بُت ىذه (GPU 1997وظيفة )
 على تطوير من إحداثو ينبغي ما وتناسب تليق ادلستوى، رفيعة ومباف   صروحاً  احلقيقة يف وىي. التجاريُت

 ادلركزية. زلور

  ادلرأة ادلتوحشة  واد قطاع ىيكلة إعادة مشروع يف ويتمثلالثاني(Ravin de la femme sauvage) 
للدولة   الرئيسية ادلقرات حيث أي ادلرادية اجملاورة، والبلديات العناصر -باحلامة الناشئة بُت ادلركزية بالتواصل
 بالعاصمة اذلامة احلديثة ادلعادل أحد الشهيد مقاـ حيث ادلدنية اخلارجية، ووزارة وملحقاهتا اجلمهورية كرئاسة
، مستوى ذو ذباري كمركز الفتح ورياض  الثقافة، وتلعب قصر حوؿ الثقايف ادلركب يتوطن أين القبة عاؿ 

 .األماكن ىذه بُت الربط يف رئيسياً  دوراً  ادلنجزة واألنفاؽ واجلسور الطرؽ ربويالت

                                                           
، ص 0001، ناشر جامعة منتوري ، قسنطينة، اجلزائر، 0001، جواف 02فوزي بودقة و علي حجيج: نظاـ ادلركزية وربدي العمراف دبدينة اجلزائر، منشورات العلـو والتكنولوجيا ، رقم  1
1. 
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 ادلركز معطياتأيضا  إليو تشَت ما ذلك الثالث القطاع أنشطة أىم بُت من التجارية األنشطة تعتربومن جهة أخرى  
 من 01622 األنشطة ىذه عدد يبلغ حيث ادلدينة، وسط التجارية األنشطة تركزحيث   التجاري للسجل الوطٍت
 رلمل من % 25 حوارل ؽلثل ادلركزي اجلزء فإف ادلعٌت وهبذا اجلزائر، والية بلديات رلموع يف تنتشر 56900 رلموع
 بالنظر ادلركزية بنظاـ عشوائية زبل مركزية تنشأ أف الطبيعي من ادلنظمة ادلركزية غياب يف  اجلزائر، بوالية التجارة أنشطة

 اجملارل ادلستوى على باالتساع العشوائي، التوطن أخذ اإلطار ىذا يف السريعة، اذليكلة على وقدرهتا توطنها سرعة إذل
 حي ادلنزرل وسوؽ االستهالؾ سلع ذبارة يف باألساس يتخصص الذي البيضاء الدار ببلدية احلميز سوؽ من كل يف

 التنظيف، وأدوات وادلالبس أنواعها، دبختلف ادلنزلية األواين ذبارة يف يتخصص الذي الزوار، باب ببلدية اجلرؼ
 الغذائية للمواد واجلملة ملةاجل نصف سلع حيث بالقبة، اجلميل ادلنظر حبي الشارع جانيب على ادلمتد السوؽ وكذلك
 انتشار كذلك الكيفاف برج بلدية وتعرؼ وغَتىا، السيارات وقطع العقاقَت كمحالت األخرى السلع من وخليط
 هبذه التجارة ألنشطة ادلنظم غَت االنتشار ساىم لقد ادلعروفة، ادلنظم النشاط أماكن خلف العشوائي التجاري النشاط

 الكيفاف، برج ببلدية % 0316 بالعاصمة، التجارية األنشطة رلمل من أنشطتها نسب ارتفاع إذل ادلذكورة البلديات
 1.البيضاء الدار ببلدية%  2391الزوار، باب ببلدية%  1305 بالقبة،%  0315

 بادلدينة التجارية األنشطة حركة دفع ويف احلياة االقتصادية يف ،ىاما دورا التأمُت ومكاتب كالبنوؾ ادلالية وللمؤسسات
 51 ىناؾ اجلزائر، بوالية تنتشر بنكية وكالة 001 رلموع فمن الثالث، القطاع عناصر أىم من باعتبارىا عموماً،

 التأمُت. مكاتب من % 05 البنوؾ، عدد إمجارل من 05% سبثل وىي ادلركزي، باجلزء تتوطن وكالة
 البليدة والييت مع بادلقارنة بالعاصمة، احلضري اجملاؿ ىيكلة يف ىاماً  دوراً  العالي التعليم تجهيزات تلعبكما و 

 2.الوطٍت ادلستوى على الطلبة رلموع من % 21 حوارل الوطٍت وسبثل ادلستوى وعلى وبومرداس،

 ىيكلػة يف سػاعلت ةالعاصػم مػن الشػرقي بػاجلزء الكربى الصناعية التوطناتوفي ما يخص قطاع الصناعي فان 

واخلػدمات  للسػكن ادلخصصػة ادلعمػرة ادلسػاحات زيػادة خػالؿ مػن أو معتػربة مسػاحات مػن  ربتلػو ادلػ احلضػري اجملػاؿ
 السػتينيات أواخػر التصػنيع عمليػة انطػالؽ بفػًتة السػيما العدد، كبَتة عاملة يد من الصناعة استقطبتو دلا نظراوذلك 

 الوحػدات بػرامج إطػار يف السػكن مشػاريع بإصلػاز الدولػة قيػاـ االسػتقطاب ىػذا يف سػاىم امػك السػبعينيات، وبدايػة

 جراح باش قسنطينة، جسر الزوار، باب الكيفاف، الكربى برج رويبة، رغاية، بلديات من يف كل (ZHUN)السكنية

تطػورا   الكػربى الصػناعية للمنػاطق اجملػاورة البلػديات عرفػت الصػناعة، انطػالؽ عشػرية ففػي .البلػديات مػن غَتىػا ويف
 .سكاهنا عدد يف كبَتا
 ال الزمن، من قروف عرب وتطورىا وظلوىا اجلزائر، مدينة نشأة يف األساس الدور اجلزائر الذي لعب  ميناءال ننسى  كما
 للمجاؿ ادلهيكلة العناصر وأحد العاصمي، للمًتوبوؿ احلضرية للمنظومة ادلكونة العناصر أىم أحد يشكل ادليناء يزاؿ

                                                           
 .02رجع نفسو، صادل ،حجيج علي و بودقة فوزي1
 .00رجع نفسو، دل، احجيج  علي و بودقة فوزي2
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 إذل بالنظر بادلدينة، النشاط عناصر من أساسي عنصر احلضري، االقتصاد مع مباشرة عالقة على فهو بادلدينة احلضري
 اجلزائر مدينة إشعاع مد يف يساىم أف ؽلكنو ادلعٌت وهبذا اخلارج، مع التبادالت صعيد على اسًتاتيجية دورىا كوسيلة

( إذل ضرورة هتيئتو GPUاإلطار، لذا فقد تطرؽ مشروع اجلزائر الكربى) ويف ادلتوسط حوض منطقة يف العاصمة
 وتوسيعو.

 توطن عشوائية يؤدي ذلك إذل جديدة ذبارية أنشطة استيعاب على ادلدينة مركز قدرة عدـ أفا سبق نستنتج و شل
 بلديات ويف ادلدينة مركز داخل ادلنظمة غَت التجارة ألماكن والفوضوي السريع االنتشار ، حيث يعودالتجارية األنشطة
 ، وىذا ماالفعلية السوؽ حاجة إذل النظر دوف اخلارجية التجارة ربرير قانوف جرّاء من السلع استَتاد زيادة إذل الضاحية

يعترب ذو أعلية كبَتة على  ميناء اجلزائر اذدور الذي يلعبو ال أف ، كما ال ننسىادلدينة لوسط الوظيفي التعطل إذل أدى
شلا زاد يف عدد الوافدين دلدينة اجلزائر شلا زاد يف مشكل االزدحاـ ادلروري على مستوى وسط  مستوى الًتاب الوطٍت

 .ادلدينة
كل ما مت التوصل إليو يدعونا لتساؤؿ حوؿ واقع قطاع النقل وفعالية يف تفعيل الوظائف على مستوى مدينة اجلزائر 

 وىذا ما سوؼ ضلاوؿ معرفتو يف النقطة ادلوالية.
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 المبحث الثاني: واقع قطاع النقل بمدينة الجزائر

 ىياكل( )مؤسسات والمطلب األول: النقل الحضري في الجزائر 

أىم مؤسسات النقل احلضري على مستوى  نية األساسية للنقل وبذبهيزات ال سنحاوؿ يف ىذه النقطة التعرؼ على
والنقل وذلك دلا لو  عالقة وطيدة دبتطلبات التنمية ادلستدامة مدينة العاصمة وسنركز على النقل العاـ بصفة خاصة 

 عامة.اخلاص بصفة 

 أوال: تجهيزات البنية األساسية للنقل بمدينة الجزائر

فهي  العاصمي، بادلًتوبوؿ احلضري اجملاؿ ىيكلة يف رئيسياً  دوراً  الربية واحملطات الطرؽ من األساسية البنية تلعب
 أساسية وركائز كعناصر الربية واحملطات وادلنافذ واألنفاؽ الطرؽ من التحتية البنية، فبرمتو احلضري النظاـ أساس

سوؼ نركز يف ىذه النقطة على شبكة الطرقات وما تستوعيبو أما  اإلطاريف ىذا  بالعاصمة ادلرور وحركة للمواصالت
 .كل على حدا  ادلًتو فسوؼ نتطرؽ ذلافيما ؼلص احملطات وشبكات النقل بسكة احلديدية و 

النقػػل  لوسػائل ادلتزايػدة احلركػة وبالتػارل األنشػطة سلتلػف تػوطن عػن الناذبػة بالعاصػمة احلركػة ضػغوطات أمػاـ
 الطػرؽ إصلػاز مػن بػالرغم احلركػة، كثافػة اسػتيعاب علػى الطرؽ قػادرة شبكة تعد ( فلم2110مركبة عاـ  561111)

 ادلرور حركة انسياب من (trémies)ادلنافذ  إصلاز ساىم الثمانينات لقد أواسط يف واحملوالت الرابطة والطرؽ السريعة

 أوؿ أبابػا، أديػس عقػد السػيما شػديداً، ازدحامػاً  تعػرؼ جػداً  القريػب بػاألمس كانػت مواصػالت، عقػد أو نقػاط يف

 ادلشكلة ولكن ادلدينة، وسط نسبية بصورة ولو االزدحاـ لتخفيف خططاً  ىناؾ أف دبعٌت ادلدينة، وسط تافورة و ماي

 علػى للطلػب  ادلرتفػع الربيػة احملطػات تلبية عدـ وخاصة احلضرية، ادلنظومة أجزاء بُت الربط يف أيضاً  تكمن األساسية

 علػى تتػوزع يوميػاً  راكػب 1000000 فهنػاؾ بالعاصػمة، احلركػة رلمػوع مػن % 60 ؽلثػل الػذي اجلمػاعي النقػل

 اجلزائػر واليػة تبنػت الضػغوطات ىػذه أمػاـ وضػواحيها، العاصػمة أحيػاء بػُت الربط نقاط دبثابة وىي العاصمة، بلديات
 برية زلطات إلصلاز مشروعاً  (EGCTU)والنقل احلضري  احلركة تسيَت مؤسسة مع بالتعاوف بالوالية، النقل ومديرية

ـ عػا بنهايػة 49 إذل رلموع احملطات ليصل 2002 عاـ منذ ادلشروع ىذا بدأ العاصمة، بلديات بالعديد من جديدة
 1 .ادلوجودة احملطات عن االزدحاـ إذل زبفيف ادلشروع يهدؼ  ،2115

ربديث والذي يهدؼ إذل   PCCE (2010/2014)ترقية شبكة الطرقات بطرح مشروع  إطارجاء يف كما 
( وذلك 0050/0054)كم للفًتة   50000ا يقرب من دلشبكة الطرؽ القائمة وتكييفو مع وسائل النقل اجلديدة  

 2دلعاجلة االزدحاـ يف ادلدف الكبَتة و تنفيذ برامج تزيد من قدر االستيعابية الشبكة الطرقات احلالية ذلذه ادلدف.

                                                           
1
 .55ادلرجع نفسو، ص فوزي بودقة و علي حجيج، 

2
 http://www.etusa.dz/spip.php?article28    date:12/05/2012                                                                                           

http://www.etusa.dz/spip.php?article28
http://www.etusa.dz/spip.php?article28
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كلػم طػرؽ   38392تشمل  كلم   443080حوارل تغطي  يف اجلزائر  شبكة الطرؽ  أصبحت 3243سنة يف و 
 1842لوجػود  (،  إضػافةCCكلم طرؽ بلدية )  58015( و CWكلم طرؽ والئية )  32774( و  RNوطنية)

( طػػرؽ وطنيػػة إضػػافة إذل  RNكلػػم )  152 بػػػ وعلػػى مسػػتوى مدينػػة اجلزائػػر فنجػػد أف شػػبكة الطرقػػات 1أعمػػل فنيػػة.
 12 إذلكلػم إضػافة   319( فنجػدىا مقػدرة بػػ CW) أعمل فنية على مستواىا أمػا فيمػا ؼلػص الطػرؽ الوالئيػة 484

( تبػُت لنػا شػبكة 27واخلريطػة رقػم )  2. كلػم  275( بػ CCالبلدية )ىا يف حُت قدرت الطرؽ اأعماؿ فنية على مستو 
 الطرقات على مستوى مدينة العاصمة

 (:شبكة الطرقات على مستوى مدينة العاصمة70الخريطة رقم )

  4352553243date:                http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3295.htm l     ادلصدر:                        
)احلافالت، القطار، العاـ النقل بتشجيع إال احلضري النقل على الطلب تزايد مواجهة أنو ال ؽلكن وشلا الشك فيو

 دائمة تهيئةالو التسيَت  و تنظيممن خالؿ   ف ىذه الوسائلبتكييو  ،عموما الكربى بادلدف احلاؿ ىو ادلًتو(كما
 من األحياف من كثَت يف األرضية ادلساحات توفَت صعوبة مدى نعلم وضلن والطلب، العرض بُت للتوفيق ومستمرة

على مستوى ادلناطق احلضرية ومن جهة أخرى  الربية واحملطات التحتية كالطرؽ البنية مشاريع من ادلزيد إصلاز أجل

                                                                                                                                                                                           
 
1
  http://www.mtp.gov.dz/fr/domaines-d-activite/3032-sous-secteur-routier.html   date:13/05/2012 

 
2
http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3295.html date:12/05/2012 

http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3295.htm%20l
http://www.mtp.gov.dz/fr/domaines-d-activite/3032-sous-secteur-routier.html
http://www.mtp.gov.dz/fr/domaines-d-activite/3032-sous-secteur-routier.html
http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3295.html
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( 70الملحق رقم )وؽلكنك ومالحظة  3235سنة  آفاؽفهناؾ مشاريع متبناة لتوسيع الطرقات والبٍت التحتية يف 
 .ل العاـ من خالؿ مؤسساتو وىياكلونحاوؿ معرفة واقع النقس الذي توجد بو خرائط توضيحية، أما يف النقطة ادلوالية

 (ETUSA)النقل الحضري وشبو الحضري لمدينة الجزائر مؤسسة :ثانيا

ـ كاف النقل مؤمن من طرؼ مؤسسة وطنية وحيدة ربت إشراؼ وزارة النقل وىي اإلدارة الرقابية العامة 5212منذ 
أصبح سوؽ النقل مفتوح للخواص وذلك يف إطار زلاربة البطالة  5211، وبعد سنة  أصبح (RSTA)للنقل اجلزائري 

وفَت مناصب شغل فيو، كما  شجعت الدولة ادلؤسسة ادلصغرة للنقل وذلك دبنحهم قروض بنكية القتناء الشباب بت
  1السيارات، ومنحهم إعفاءات ضريبية دلدة مخس سنوات.

، حيث تستهدؼ مؤسسة النقل احلضري وشبو حضري يف العاصمة (ETUSA)تعرؼ بػ  RSTAبعد ذلك أصبحت 
 (.04اجملتمع كما يوضحو الشكل رقم )ىذه ادلؤسسة شرائح متعددة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sylvain Houpin: Mobilité urbaine et développement durable en Méditerranée "Diagnostic prospectif régional",  

Planbleu, France, Avril 2010/pdf.                                                                                                www.Planbleu.org                  
   

http://www.planbleu.org/
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 الخدمات التي تقدمها المؤسسة وشرائح مستهدفة (:35الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (39/16/3123) معلومات مستخلصة من ادلوقع االلكًتوين دلؤسسة النقل احلضري وشبو حضريالمصدر: 
www.etusa.dz    

حيث اىتمت بالفئة  ،فادلالحظ ىنا أف ادلؤسسة أعطت لكل شرػلة ظلوذج نقل خاصة وسعة خاصةوحسب الشكل 
لطلبة خدمة خاصة عن طريق توفَت ،كما مت (02)ملحق رقم  AMEاالحتياجات اخلاصة بتفعيل نظاـ خدمة ذوي 

توفَت ذلم النقل ضمن متطلبات االلتزاـ بالشركة بُت وزارة النقل و وزارة التعليم العارل، كما مت استهداؼ شرػلة العماؿ 
دبواعيد العمل يف حُت وضعت نظاـ خدمة سلصصة للنقل على مستوى ادلطار الدورل ىواري بومدين متمثلة بتوفَت 
خط خاص هبا يف إطار ترقية السياحة يف بلدنا وربسُت جودة خدمات النقل، والشرػلة الغالبة وادلتمثلة يف قاطنُت 

 خط يضمن ذلا الوصوؿ لكافة ادلناطق ادلرجوة. 42ة بتنوعها فقد وفرت ذلا على مستوى ادلدين

نقل العاـ : لثالث وسائل رئيسية ل تتمثل يف الوسائل ادلستغلة يف مؤسسة النقل احلضري وشبو حضري أما فيما ؼلص
 .(01الشكل رقم )وىذا ما يوضحو احلافالت، الًتاـ  والنقل بواسطة الكابل 

 

 مؤسسة النقل الحضري وشبه حضري

ETUSA 

نقل للمؤسسات  نقل إلى ومن المطار الطلبة للشعب كافة

 وشركات

 ذوي االحتٌاجات الخاصة

لفئةةةةةةة ا شةةةةةةخا      

محدودي الحركة قدمت 

ETUSA  قةةدمت خدمةةة

 AMEخدمةةة  سةمٌت  

  وٌسةةةةةةةةةةةتفٌد مةةةةةةةةةةةن 

القةةةةةاطنون بالعاصةةةةةمة 

وحةةاملً لبطاقةةة عجةة  

بالمئةةةةة  و  91بنسةةةةبة 

  كثر وللمكفوفٌن.

النقةةةةةةةةةل بمختلةةةةةةةةةف     

الوسةةةةةةةةةةةةةائل ٌ طةةةةةةةةةةةةةً 

خةةةةط  :5و كلةةةة 21069:

بواسطة الحافالت إضافة 

 لوسائل ا خرى.

 عٌةةةةد تفعٌةةةةل  ةةةةذ      

 جةانفً 14الخدمة فةً 

 21بعةةةد بٌةةةاب  3121

سنوات حٌث تة  وضةع 

شةةةةةةةراكة بةةةةةةةٌن و ار  

النقةةةةل وو ار  التعلةةةةٌ  

العالً والبحةث العلمةً 

و شةةةةةرٌطة االسةةةةةتفاد  

الطلبة من  ذ  الخدمةة 

البةةةةد  ن ٌكةةةةون حامةةةةل 

 . ONOUبطاقة 

تةةة  وضةةةع خةةةط خصٌصةةةا      

مطةةاار  ةةواري بومةةدٌن لخدمةةة 

مركبات بسةعة  4حٌث جه  ب 

مكان مجه       211إلى  41من 

معلومةةات عةةن سةةٌاحة  LCDبةة  

فً بلدنا، وتمر من والى مطار 

وسةةةةةةةاحة الشةةةةةةةهدا  مةةةةةةةرورا 

بمحطات اودان ، مكتةب البرٌةد 

العا  ،مع توقف فً محطة  با 

 دقٌقة. 41، وٌمر كل 

 ETUSAتقةةةد     

لهةةةةةذ  الشةةةةةرٌحة 

النقةةةل مةةةن خةةةالل 

وضةةةةةةع جةةةةةةداول 

 منٌةةة ومسةةارات 

تضةةةةةةمن لعمةةةةةةال 

االلتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  

  .بمواعٌد  

http://www.etusa.dz/
http://www.etusa.dz/
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 وسائل النقل العام في مؤسسة النقل الحضري والشبو حضري (:36الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 من موقع الرمسي للمؤسسة مستخلصة المصدر:

 نتناوذلا بنوع من التفصيل فيما يلي:من خالؿ الشكل صلد أف ىناؾ ثالث وسائل 

 :AUTOBUSالحافالت  .1

بواسطة النقل بواسطة احلافالت يف مدينة العاصمة وضواحيها  شبكة يبلغ   ر مؤسسة النقل احلضري وشبو حضريتوف
جنوبا كلم إذل غاية زرالدة، و   01كلم  اذل غاية دائرة رويبة، وغربا ب  01سبتد شرقا  ،كم913058طوذلا 

 1مليوف نسمة. 050بلدية يقطنها أكثر 10حيث زبدـ ، بَت توتة كلم إذل غاية 00ب

 

 

 

                                                           
1http://www.etusa.dz/spip.php?article11  date:29/05/2012 

 

 ETUSA وسائل النقل

 Autobus الحافالت 

                

 

                        النقل عن طريق الكابل

  téléphériLignes "Transport par 

cable 

 

 ترام الجزائر

Alger Tramway 

  

http://www.etusa.dz/spip.php?article11
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 ETUSAشبكة نقل  توضح خريطة(: 19الخريطة رقم )

 

  :www.etusa.dz 28/05/2012date                  :المصدر

مليوف نسمة عن طريق شبكة مؤسسة النقل احلضري والشبو حضري ,لنفس  40مت نقل حوارل  0002يف سنة 
  1. مليوف كيلومًت 1السنة قدرت مسافة النقل بػأكثر من 

 إذل ستة قطاعات: مقسمة الشبكة العامة للنقل أفحيث 

  زلطة أوؿ ماياألوؿالقطاع : 
  القطاع الثاين: زلطة اودافAudin 
 القطاع الثالث: ساحة الشهداء 
 القطاع الرابع: بن عكنوف 
 :جراحباش  القطاع اخلامس 
 القطاع السادس: احلراش 

 

 

 

 
                                                           

1 http://www.etusa.dz/spip.php?article28 date:29/05/2012 

 

http://www.etusa.dz/
http://www.etusa.dz/spip.php?article28
http://www.etusa.dz/spip.php?article28
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 خط سَت موضحة يف اجلدوؿ ادلوارل: 10ويوجد حوارل 

 ETUSAالعام بالحافالت لمؤسسة  (: خطوط السير لشبكة نقل27الجدول رقم )

 مسافة المقطوعة نهايتو بدايتو الخط
2 El Harrach Place Aïssat Idir 18,64 

3 Place 08 Mai 45  El Annasser 13,41 
5 Place 1er Mai  Ben Omar 12,27 
6 El Harrach  Place 08 Mai 45 23,14 
7 Place 08 Mai 45  Vieux Kouba 20,01 
8 Place 1er Mai  Place 08 Mai 45 6,45 

21 Place 1er Mai  Bouzaréah 18,00 
23 Place 08 Mai 45  Ain Bénian 33,60 
25 Place 1er Mai  Bir Mourad Rais 13,80 
26 Place 1er Mai  Gde Poste 11,45 
27 Place 1er Mai  El-Madania 10,00 
29 Hai El Badr  Vieux Kouba 7,00 
2: Bab Ezzouar  Place Aïssat Idir 36,50 
32 Bouzereah  Sidi Youcef 5,60 
37 Badjarah  Place Aïssat Idir 20,30 
38 Place 1er Mai  P.Culture 12,80 
39 El Harrach  Ben Omar 8,00 
42 Audin  Hydra 9,00 
43 Audin  EL-Madania 10,60 
44 Audin  Bir Mourad Rais 11,20 
45 Place 1er Mai  Bir Khadem 21,40 
46 Audin  Bir Khadem 24,20 
47 Basta  P.Peuple 10,69 
48 Gde Poste  Oued Koriche 9,20 
49 Place 8 Mai 45  Cité Djais (Zeghara) 11,72 
51 Audin  El Biar 16,00 
54 Ben Aknoun  Gde Poste 16,50 
55 Place 1er Mai  Douéra 30,00 
56 Place 08 Mai 45  Bouzaréah 19,90 
57 Place 08 Mai 45  Tarek Ben Ziad 8,70 
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59 Place 1er Mai  Ben Aknoun 15,30 
61 Ben Aknoun  Place 08 Mai 45 19,00 
65 Audin  El Mouradia 7,40 
67 Chevalley  Zéralda 36,00 
68 Gde Poste  Ouled Fayet 32,00 
69 Place 08 Mai 45  Chevalley 16,10 
6: Chevalley  Sidi Youcef 13,60 
74 Chevalley  Bir mourad Rais 11,60 
76 Place 1er Mai  El-Madania(Ligne Directe) 3,60 
77 Badjarah  Place 1er Mai 19,20 
78 Hai El Badr  Baraki 17,00 
81 Aissat Idir  Eucalyptus 14,80 
83 Rouiba  Place 08 Mai 45 50,00 
85 Badjarah  Place 08 Mai 45 24,00 
8: Place 1er Mai  Ain Naâdja 27,20 
92 Hai El Badr  Ain Naâdja 7,20 
93 Badjarah  Ain Naâdja 11,00 
99 Place 1er Mai  Hydra 8,00 
9: Place 1er Mai  Vieux Kouba 14,50 
:1 Place 1er  Mai Basta 9,30 
:3 Place Ferhani  El Annasser 16,80 
:5 Cité 8 mai 45  Place Aïssat Idir 30,80 
:7 Hai El Badr  Dj’nane S’fasi 9,20 
:9 Bab Ezzouar  Place Ferhani 44,10 
:: Place 1er Mai  Ain Bénian 40,00 

211 Place 08 Mai 45  Aéroport 54,00 
212 Place 8 Mai 45  Birtoutai 53,00 
216 Badjarah  Baraki 11,00 

217 El harrach  Djoumhouria 20,10 
224 G.Routière  Place 08 Mai 45 15,80 

 date:28/05/2012 www. etusa.dz   ادلصدر:         

 والفرؽ الزمٍت لالنطالؽ يعادؿونصف صباحا إذل  التاسعة مساء، 1أياـ ، تبدأ من ساعة  0وتعمل على مدار 
 ربع ساعة.
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 :Transport par câbleالنقل بالكابل  .3

نظرا لطبيعة الطبوغرافية دلدينة اجلزائر )التضاريس والطرؽ الضيقة( ويف إطار اإلسًتاتيجية ادلتكاملة متعددة 
 الوسائط وربقيق األىداؼ التالية:

 ؛اجلزائرية العاصمة مرتفعات من السكاف حركة إدارة ربسُت 

 مدينة يف التلوث ومكافحة ادلرورية ادلعوقات من واحلد الطرؽ على العبء لتخفيف مدخالت توفَت 
 ؛اجلزائر

 رحلة مرات وتقليل النقل وسائل انتظاـ وربسُت األمن، لزيادة. 

 (: صور لمحطات النقل بواسطة الكابل لمدينة الجزائر14الصور رقم )

 

 :حيث تتمثل خطوط شبكات نقل التيليفريك يف احملطات التالية 
 واد كنيس -قصر الثقافة 

 بلوزداد -مدنية 

 بولوغُت -مداـ افريقيا 

 احلامة "حديقة التجارب" -رياض الفتح 

 :ترام الجزائر .2
االشتغاؿ زلطة برسم خط بُت برج الكيفاف وحي سلتار زرىوين، وقد مت بدء  54كلم وػلوي   050ؽلتد على طوؿ 

وتزامنا مع تنظيم حركة احلافالت لتكامل معو لتحقيق فعالية أكثر  0055ماي  01الفعلي للجزء الشرقي من اخلط 
 سا.\كلم   40، وتًتاوح سرعتو إذل 

 
 

http://www.etusa.dz/IMG/jpg/t1.jpg
http://www.etusa.dz/IMG/jpg/dsc03405.jpg
http://www.etusa.dz/IMG/jpg/t2.jpg
http://www.etusa.dz/IMG/jpg/t1.jpg
http://www.etusa.dz/IMG/jpg/dsc03405.jpg
http://www.etusa.dz/IMG/jpg/t2.jpg
http://www.etusa.dz/IMG/jpg/t1.jpg
http://www.etusa.dz/IMG/jpg/dsc03405.jpg
http://www.etusa.dz/IMG/jpg/t2.jpg
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 صور لترام مدينة الجزائر(: 15الصور رقم )

  

يربط بُت زلطة متعددة األقطاب حبي  اجلزائر العاصمةيوجد خط وحيد للًتامواي مفعل يف مدينة  2102يف سنة 
 احلراشو  حسُت دايبلديات ىي  5حىت زلطة درقانة ببلدية برج الكيفاف وىو ؽلر على  حسُت دايادلعدومُت ببلدية 

 برج الكيفاف. وؽلتلك الًتامواي مستودعا إليواء العربات وصيانتها يتواجد ببلدية برج الكيفافو  باب الزوارو  احملمديةو 
 واجلدوؿ ادلوارل يبُت خط سَت تراـ اجلزائر. ².1ـ 020111تبلغ مساحتو 

 (: خط مسار ترام الجزائر وخصائصو17الجدول رقم )

 تحديد المسار الخط

 الخدمة

طول  
 )كلم(

 عدد

 المحطات

عدد الراكبين  عدد القاطرات القاطرة
  (0700)بالمليون

 ↔ حي ادلعدومُت 1

 درقانة
سيتاديس  38 23.2 2011

112 

41 6 

  www.wikipidia.org(25/05/2012)ادلصدر: 

 الشركة الوطنية للنقل بالّسكك الحديدية :ثالثا

(ادلسؤولة عن إدارة ادلرور بالسكك احلديدية الوطنية، SNTFاختصارا ) الشركة الوطنية للنقل بالّسكك الحديدية
. وىي متخصصة يف نقل 5212اليت أنشئت يف عاـ  SNCFAمن  5201انبثقت من إعادة اذليكلة يف عاـ 

: اجلزائر ، وىراف ،  ، و تصل ادلدف الكربى يف اجلزائركيلومًتا  4021د الشبكة سبتد على الركاب والبضائع. حاليا سبت
 اخل... سنطينة ، سطيفعنابة ، ق

 احلراش. -اخلروبة  -حسُت داي  -غا  األ -: اجلزائر  زلطات متمثلة يف  1مستوى مدينة الجزائر  نجد  على
الوطنية. كما  ادلسارات  زلطة تبادؿ بُت خطوط السكك احلديدية للضواحي و ىيزلطة اجلزائر وأغا  حيث أف 

                                                           
1
 www.wikipidia.org (25/05/2012) 

/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%8A
/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%8A
/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B4
/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86
/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86
/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
/w/index.php?title=%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
/w/index.php?title=%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.wikipidia.org/
http://www.wikipidia.org/
http://www.wikipidia.org/
http://www.etusa.dz/IMG/jpg/photo_004.jpg
http://www.etusa.dz/IMG/jpg/img_9187.jpg
http://www.etusa.dz/IMG/png/vlcsnap-2011-10-19-15h49m15s140.png
http://www.etusa.dz/IMG/jpg/photo_004.jpg
http://www.etusa.dz/IMG/jpg/img_9187.jpg
http://www.etusa.dz/IMG/png/vlcsnap-2011-10-19-15h49m15s140.png
http://www.etusa.dz/IMG/jpg/photo_004.jpg
http://www.etusa.dz/IMG/jpg/img_9187.jpg
http://www.etusa.dz/IMG/png/vlcsnap-2011-10-19-15h49m15s140.png
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:  ( تربط بُت اجلزائر العاصمة وضواحيها و يتكوف من خط مزدوجRERسبتلك الشركة شبكة القطارات الكهربائية )
 (.البليدة) العفروف -( و أغا بومرداسالثنية ) -أغا 

 1حبيث : وادلفعل لنقل ادلسافرين على مستوى مدينة اجلزائر وعلى ادلستوى اجلهوي و الوطٍت  xcيقدم الخط 

 200002ى اجلهوي وعلى ادلستو  0201012وى الضاحية و على مست 04011110عدد المسافرين : 
 . على مستوى الوطٍت

سبة نبالساعات،  1دقيقة إذل  20ساعة و 0بالنسبة لضواحي، من  41 إذل 20الزمن التقرييب للسفر: من 
خط من اجلزائر  إذل إضافةساعات  4تغرؽ وىراف يس إذلللمستوى الوطٍت توجد أربع خطوط قطار السريع من اجلزائر 

  ساعات. 50عنابة –ساعات و اجلزائر  0قسنطينة –ساعات و اجلزائر  1وىراف يستغرؽ  إذل

 كة احلديدية يف اخلريطة ادلواليةوؽلكن مالحظة شبكة خطوط الس

 ( تبين شبكة السكة الحديدية:1خريطة رقم )

 

 reseau-du-http://www.sntf.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=51%3Acarte-ادلصدر:

11/07/2012 date:  sntf&Itemid=57&lang=fr-la-de-propos-&catid=34%3Aaferroviaire 

                                                           

1 http://www.sntf.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Axc-transport-voyageurs-banlieue-

regional-grande-ligne-vk&catid=37%3Achiffres-cles&Itemid=61&lang=fr   date: 11/07/2012 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.sntf.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=51%3Acarte-du-reseau-ferroviaire&catid=34%3Aa-propos-de-la-sntf&Itemid=57&lang=fr
http://www.sntf.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=51%3Acarte-du-reseau-ferroviaire&catid=34%3Aa-propos-de-la-sntf&Itemid=57&lang=fr
http://www.sntf.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Axc-transport-voyageurs-banlieue-regional-grande-ligne-vk&catid=37%3Achiffres-cles&Itemid=61&lang=fr
http://www.sntf.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Axc-transport-voyageurs-banlieue-regional-grande-ligne-vk&catid=37%3Achiffres-cles&Itemid=61&lang=fr
http://www.sntf.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Axc-transport-voyageurs-banlieue-regional-grande-ligne-vk&catid=37%3Achiffres-cles&Itemid=61&lang=fr
http://www.sntf.dz/images/stories/rail_map.jpg
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 : مترو الجزائررابعا

، ىواري بومدينيف عهد الرئيس  5200حاليا يعود تاريخ مشروع  إذل سنة  وأحد شبكات النقل قطار األنفاؽىو 
النقل اجلماعي احلضري للعاصمة اجلزائرية، أوؿ انطالقة إلصلاز وخطط لو دلواجهة االنفجار الدؽلوغرايف ومتطلبات 

، ولكن إصلازه تأخر نظرًا للصعوبات ادلالية واألمنية يف التسعينيات. عرؼ ادلشروع انطالقة 5210ادلشروع كانت يف 
 1.عبد العزيز بوتفليقةد عودة االستقرار للبالد ودعم الرئيس اجلزائري بع 0002جديدة سنة 

( فرع اجلزائر وىي شركة خاضعة للقانوف اجلزائري مكلفة RATPبباريس )حيث مت تكليف اذليئة ادلستقلة للنقل 
الربيد  - تافورة إذل  حي البدروقد مت استكماؿ زلطات اخلط األوؿ )، باستغالؿ وصيانة اخلط األوؿ من مًتو اجلزائر

الربيد ادلركزي، منها ربت األرض برصيف جانيب وىي: ) 2حيث  يوجد  زلطات 50كم و   251( دبسافة ادلركزي
زلطة البحر  وادلعدومُت، عمَتوش  حديقة التجارب، خليفة بوخالفة، ساحة أوؿ ماي، عيسات ايدير، احلامة،

  2.(50م )وىو ما تبينو اخلريطة رق ي البدروالشمس( وزلطة واحدة على سطح ىي زلطة حب

 الجزائرمترو خط سير الخط األول لتبين (: 21الخريطة رقم )

 
 dz.com/pdf-www.metroalger.                     13،ص 3122جريدة مترو الجزائر، العدد أوت  المصدر: 

                                                           
1
 www.wikipidia.org (29/05/2012) 

2
 5dz.com/pdf-www.metroalger                                                                   00،ص 0055جرٌدة مترو الجزائر، العدد أوت  

/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
/wiki/1970
/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
/wiki/1980
/wiki/2003
/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
/w/index.php?title=%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.metroalger-dz.com/pdf
http://www.wikipidia.org/
http://www.wikipidia.org/
http://www.metroalger-dz.com/pdf
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اخلدمة  إطار يف ، ومت تفعيلوعبد العزيز بوتفليقة من قبل الرئيس 0055 أكتوبر 25رمسيا يـو  اخلط مت تدشُت ىذا
، وىو يعترب ادلًتو األوؿ ثورة التحرير اجلزائريةالندالع  10دبناسبة ذكرى  0055 نوفمرب يف األوؿ منالعمومية 

غاية يـو افتتاحو بأكتوبر   إذلمليار دينا جزائري  500حيث  كلف  . مًتو القاىرةبعد  إفريقياوالثاين يف  مغاربيا
 وىذا ما يوضحو اجلدوؿ ادلوارل: 0055

 (: خط مترو الجزائر29الجدول رقم )

لخا
 ط

 المحطات النهائية

Original 

Proposed 

Completion 

Date 

بداية 
المشرو 

 ع

 المحطات لطولا االفتتاح
زمن 
 الرحلة

 لتكلفةا السرعة

 الخط

 األزرق

 الربيد ادلركزي-تافورة

- 

 حي البدر

 ديسمرب

2009 
1980 

 50مت افتتاح  0055أكتوبر 
 زلطات

9.5 

 كم

 50/ 52 من
 زلطات جاىزة

17 

 دقيقة

كم 72
 /سا

 مليار 100

 دج

  €مليار 552

  www.wikipidia.org)(29/05/2012المصدر: 

قاطرة تتكوف كل واحدة منها من ستة عربات مكيفة وعصرية ومرػلة بقدر  54يتم استغالؿ ىذا اخلط بػفضل 
مليوف  500مسافر يف الساعة على اذباه واحد أي ما يعادؿ  ألف 05مسافر، شلا يتيح ذلا نقل  5000استيعاب 

عملت مؤسسة مًتو اجلزائر إذل نشر توعية وإرشادات خاصة لتساعد زبائنها من فهم آلية  وقد 1مسافر سنويا.
( ػلوي بعد نشرات ىذه 02االستفادة من خدمات ادلًتو إضافة لنشر توعية فيما ؼلص السالمة. ادللحق رقم )

 ادلؤسسة. 

 خامسا: النقل بواسطة سيارات األجرة

وادلتضمن  0050ماي  04مؤرخ يف  020- 50ادلرسـو التنفيذي رقم حسب آخر تعديل قانوف وذلك دبوجب 
أف ادلقصود من سيارة األجرة أهنا سيارة يرخص ذلا  00وحسب ادلادة  تنظيم النقل بواسطة سيارات األجرة حيث

ارة يعلى مستوى ادلنطقة احلضرية يف خدمات س وتتمثل خدمات سيارة األجرة 2بنقل ادلسافرين وأمتعتهم مقابل أجر.
                                                           

 .02سابق، صالرجع ادل 1
 .04الحظ ملحق رقم  2

/wiki/31_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
/wiki/2011
/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
/wiki/1_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
/wiki/2011
/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_1_(%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)&action=edit&redlink=1
/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_1_(%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)&action=edit&redlink=1
/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_(%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)&action=edit&redlink=1
/w/index.php?title=%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1_(%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)&action=edit&redlink=1
/w/index.php?title=%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1_(%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)&action=edit&redlink=1
/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
/wiki/2009
/wiki/1980
/wiki/1980
/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
http://www.wikipidia.org/
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اجلماعية احلضرية يف خدمات تتم على خط سَت زلدد داخل زليط النقل احلضري بأجرة كراء تقسم على  األجرة
قعد السائق، وخدمات سيارة مالركاب بواسطة سيارة ربتوي على أربعة مقاعد على األكثر دوف حساب رلموع 

دوف ربديد خط السَت وبواسطة سيارة ربتوي األجرة الفردية وىي خدمات حسب الطلب بأجرة كراء ال تقبل التجزئة 
 على أربعة مقاعد على األكثر دوف احتساب مقعد السائق.

ويتم استغالؿ خدمة سيارة األجرة سواء للشخص الطبيعي والذي ال بد أف تتوفر فيو مجلة من الشروط أو الشخص 
سيارات ، كل الشروط  صلدىا  50األقل ادلعنوي ومن الشروط اليت ال بد أف تتوفر فيو ىو وجود حظَتة تتضمن على 

 .(15خالل الملحق رقم )من نفس القانوف وؽلكن االطالع عليو من  50موضحة يف ادلادة 

 زائرمدينة الجبالمطلب الثاني : تحديات النقل 

ناحية يطرح واقع النقل يف مدينة اجلزائر مجلة من ربديات سواء على مستوى الطلب والعرض وجودة اخلدمة أو من 
واليت نرى أهنا من أىم ربديات اليت  عمر مقتنياتو ومن ناحية السالمة واألمن على مستوى الطرقاتية و احلظَتة الوطن

ضلاوؿ إلقاء الضوء على كل من تشكيلة احلظَتة الوطنية و حالة لذا سوؼ ، توجو النقل يف إطار التنمية ادلستدامة
أما  طبيعة خدمات النقل العاـ والطلب عليو  سوؼ ضلاوؿ معرفتو يف اجلزء  األمن والسالمة ادلرورية يف ىذه النقطة 

 .من خالؿ االستمارةمن حبثنا األخَت 

 الحظيرة الوطنية وتشكيلتهاأوال: 

بنسبة تقريبية  األسدفيما ؼلص تشكيلة احلظَتة الوطنية على مستوى الًتاب الوطٍت تأخذ السيارات السياحية حظ 
. ومقارنة  % 5512ال تتجاوز نسبتها  يف حُت أف احلافالت  % 00مث الشاحنات الصغَتة بنسبة تقريبية  % 10

مث تليها  % 00500حبظَتة الوطنية على مستوى والية اجلزائر فالنسب ال زبتلف فتحتل السيارات السياحية نسبة 
كل ىذا صلده موضح يف الشكل  % 5501أما احلافالت فلم تتجاوز نسبتها  % 51541الشحنات الصغَتة بنسبة 

 (.01رقم )

 

 

 



 مدينة الجزائرق ل الحضري والتنمية المستدامة بالن  .................................................... الفصل الثالث
 

 521 

 3121(: مقارنة بين تشكيلة حظيرة مدينة الجزائر مع الحظيرة الوطنية لنهاية سنة 37الشكل رقم )

 
  www.ons.dz30/06/2012الوطنية  اإلحصاءمستخلصة من الموقع الرسمي لمنظمة المصدر:                   

بنهاية سنة   ONSادلستخلصة من  لإلحصائياتنظرا  احلظَتة الوطنية حسب العمر أما فيما ؼلص تشكيلة مقتنيات
( 00سنة وىذا ما يوضحو الرسم البياين رقم ) 00الواضح أف اغلب مقتنيات احلظَتة الوطنية ذباوز عمرىا  0050

سنوات حيث تصبح غَت نافعة وىنا  50اوز لالىتالؾ ال يتجل عمرىا االفًتاضي مع العلم أف اغلب معدات النق
 إضافة ، إضافة إذل عدـ كفاءة ىذه ادلعدات ال ؽلكن ذباىل ما تصدره من ملوثات سواء تلوث ىوائي أو ضوضائي

 بشكل سليب . صبح تعمللعدـ قدرهتا على تلبية احتياجات ادلواطنُت بالشكل األصلع وىنا ت
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62,37 حظٌرة وطنٌة 8,53 19,67 1,68 1,53 3,06 0,08 2,79 0,28

72,22 حظٌرة مدٌنةالجزائر 6,46 15,46 1,78 1,56 0,26 0,1 1,85 0,31

 حظٌرة وطنٌة

 حظٌرة مدٌنةالجزائر

http://www.ons.dz/
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  www.ons.dz30/06/2012من الموقع الرسمي لمنظمة اإلحصاء الوطنية  المصدر: مستخلصة

 طرقاتالى األمن والسالمة عل: انياث

انفجار وتوسع القتناء السيارات اخلاصة ومن بُت ادلشاكل اليت  ة بصفة خاصةمبصفة عامة والعاص شهدت اجلزائر
والذي يعترب من ربديات اليت تواجو نظم النقل يف  دلشكل االزدحاـ والتلوث ىو زيادة حوادث ادلرور إضافةطرحها 

 . 0001إذل  5211ومن خالؿ ادلنحٌت ادلوارل نالحظ عدد احلوادث من فًتة  إطار االستدامة ،

 
 Farès Boubakour: Les transport urbains en Algérie face aux défis duادلصدر: 

développement durable: sur les problème rencontrés et les solustion proposées. 
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الى  45من 
سنة 32  

 32أكثر من 
 سنة

%23,37 سٌارات السٌاحٌة  13,77% 4,35% 5,19% 53,33%

%12,60 الشاحنات 7,01% 2,02% 3,65% 74,72%

%18,98 الشاحنات الصغٌرة 9,20% 4,25% 6,16% 61,40%

%21,51   الحافالت 19,52% 20,25% 4,56% 34,40%

 2010ديسمبر 31الرسم البياني  يبين الحظيرة الوطنية حسب عمر بـ(:27)الشكل رقم

   سٌارات السٌاحٌة

 الشاحنات

 الشاحنات الصغٌرة

 الحافالت 

1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 2001 2002 2006

0 عدد القتلى 3281 4036 3621 3457 3530 3663 3768 4314 4120

38164 عدد الحوادث 29341 19992 20127 24080 28093 31381 38393 41754 40885

37956 عدد الجرحى 36693 25959 26768 32235 34467 38144 54633 57013 60120
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رسم بياني يبن حوادث المرور ومخلفاتها من قتلى و جرحي (: 28)شكل رقم 
 2336-1985للفترة 

http://www.ons.dz/
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حيث شهدت ىذه الفًتة  5224 إذل 5211ثالث مراح وىي من  إذلوعلى أساس ادلنحٌت فقد مت تقسيمو  -
من القتلى مرتفعة نسبيا ، ويرجع ىذا الًتاجع نتيجة للفًتة اليت  ثادلرور مع بقاء حصيلة احلواد ثتناقص يف حواد

راجع نسبة السفر يف فًتة الليلية، أما ادلرحلة الثانية فتمتد وت  األمنشهدهتا اجلزائر ضمن العشرية السوداء واختفاء 
حجم  ربسنا، كما زادت أوضاعحالة طبيعية شهدت  إذلاألمنية  األوضاعمع عودة  0000 إذل 5221من 

 فامتدتاحلظَتة الوطنية وعلى اثر ذلك نرى زيادة حصيلة احلوادث وما زبلفو من قتلى وجرحى. أما ادلرحلة الثالثة 
وضعو سنة  إذلوالذي شهد ارتفاع يف عدد احلوادث وسللفاتو حيث بتقريب رجع  0001 إذل 0005من سنة 
الذي  04-51ع لصدور قانوف رقم نالحظ تراجع يف عدد احلوادث وىذا راج 0001من  ابتدءا. 5211

 1يفرض الرقابة  التقنية للسيارات. 

لكل من السنوات شهر أوت عرب الطرقات فانو سجلت  واألمنيف مقارنة وحسب معطيات مركز الوطٍت للوقاية 
  :ما يبينو ادلنحٌت ادلوارل اذوى ارتفاعا يف حوادث ادلرور  0050و 0055و  0050التالية 

 3122و 3121رسم بياني يوضح حوادث المرور وضحاياىا لشهر أوت لكل من (: :3الشكل رقم )
 3123و
 

 

     :www.cmpsr.org.dz 12/09/2012dateعرب الطرقات  واألمنادلصدر : حسب معطيات ادلركز الوطٍت للوقاية 

بالنسبة للحوادث   0055حيث ارتفعت سنة زيادة يف عدد حوادث ادلرور و ضحاياىا  من خالؿ ادلنحٌت نالحظ
(. وادلناطق الريفية ىي اليت ربوي النسب 0050)سنة األساس  % 42.02بػ  0050و سنة    % 00.42بػ   

 .(16يوضحو الملحق رقم )من حصيلة حوادث ادلرور وىذا ما  األعلى
                                                           

1
Farès Boubakour: Les transport urbains en Algérie face aux défis du développement durable: sur les problème 

rencontrés et les solution proposées.  

3242أوت  3244أوت   3243أوت    

3285 عدد الحوادث 4186 4699

370 عدد القتلى 578 540

5227 عدد الجرحى 7006 8281
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http://www.cmpsr.org.dz/
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 بوطاليب"، "اذلامشي ادلرور حوادث من للوقاية الوطٍت الديوافوعلى مستوى ادلناطق احلضرية وحسب ما أفضى بو مدير 
 حوادث تسجيل حيث من وطنيا األوذل باعتبارىا وىراف والية ربتضنو الذي ادلرور حوادث من الوقاية أسبوع خالؿ
 عن شاملة دراسة إلعداد عمل جلسة تنظيم بصدد أنو وعنابة، العاصمة منها أخرى واليات 4 جانب إذل ادلػػػرور

 األشغاؿ مديرية وكذا الوطٍت، واألمن للوالية الوطٍت الدرؾ مصاحل مع بالتنسيق ادلرور، وىذا حوادث ارتفاع أسباب
 أخرى ىيئات جانب إذل احلوادث، من والوقاية ادلرور بقطاع ادلهتمة واجلمعيات السياقة، تعليم ومدارس العمومية

 على قتيل 0151 حيث قدرت بػ 0055لسنة  أشهر 0 ظرؼ يف إحصاء مث الذي الوقت يف القطاع، يف فاعلة
 يف ارتفاع وراء السائق أي البشري العامل إف بوطاليب الوطن وقاؿ طرقات بكل جريح 22451و الوطٍت ادلستوى
 جانب إذل سكر، حالة يف والسياقة اخلطَت والتجاوز طةادلفر  السرعة نتيجة بادلائة، 20 عن تزيد بنسبة ادلرور حوادث

 من التقليص يف فعاؿ دور ذلا الردع إجراءات أف ليضيف للمحيط، راجعة بادلائة 4.15و بادلائة، 1.21بػ ادلركبة حالة
 تراجعا 0050و 0002 سنوات يف بعدىا مباشرة سجل 0004 سنة ادلرور قانوف تعديل الف ادلرور، حوادث عدد
 التهاوف ذلك وجراء كالسابق، وتطبيقو القانوف فرض يف الردع جانب تراجع بعد مباشرة النسبة لًتتفع احلوادث، لعدد
 خطَت مؤشر وىذا سنويا، قتيل 5000 فاقت ادلرور حوادث يف اليـو الزيادة فإف بصرامة القانوف تطبيق وعدـ

 يقضي القانوف تطبيق ألف ادلرور، حوادث عدد يف اإلفريقية الدوؿ طليعة يف اجلزائر صنف الذي الطرقات إلرىاب
 1.االختالؿ من الكثَت على

شلتدة  أسبوعحوادث ادلرور وفقط لفًتة  أف إذلكما أفضت دراسات مت نشرىا عن طريق جريدة النهار اليومية اجلزائرية 
فقد سجلت مدينة  جواف وحسب حصيلة ادلديرية العامة لألمن الوطٍت 00جواف إذل  54الفًتة ادلمتدة من من 

 51ثة بػحادثا مث بسكرة بادلرتبة الثال 02حادث تليها والية سطيف بػ 01العاصمة أكرب عدد من حوادث ادلرور ب
 2.حادث مرور

 الجزائر  واحتياجات التنمية المستدامةب أوجو قصور النقل الحضري  ثالثا:

ؽلكننا 3وبعض الدراسات اليت تطرقت للنقل احلضري ومتطلبات التنمية ادلستدامة  إليهامن خالؿ النقاط اليت تطرقنا 
 أف نذكر النقاط التالية وذلك على سبيل العد ال احلصر اليت تعاين من القصور:

                                                           
1 http://www.wakteldjazair.com/index.php?id_rubrique=215&id_article=41897 date: 12/06/2012 

 
2
 . 0،  ص 5421، العدد 5422شعباف 1ادلوافق ؿ  0050جواف  01قتيال يف حوادث ادلرور خالؿ أسبوع: النهار يومية اخبارية وطنية ، اخلميس  24زايدي أ: تسجيل   

3
 Farès Boubakour: Les transport urbains en Algérie face aux défis du développement durable: sur les problème 

rencontrés et les solustion proposées. 

http://www.wakteldjazair.com/index.php?id_rubrique=215&id_article=41897
http://www.wakteldjazair.com/index.php?id_rubrique=215&id_article=41897
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 توجو خوصصة النقل جاء كما على حساب نوعية اخلدمات ادلقدمة؛ -

ر للنقل العاـ أو اخلاص إال أف أغلب مقتنياهتا احلظَتة الوطنية بالرغم من التحسينات وادلشاريع التطوي -
 سنة. 21يفوؽ عمرىا 

لضعف  غياب األمن والسالمة ادلرورية على الطرقات وىذا ما تبينو حلد اليـو حصيلة احلوادث ادلرتفعة -
 .ةياألداة الرادعة وادلتمثلة يف األداة القانونية والرقاب

 ظلو وزيادة حجم السيارات الفردية اخلاصة. -

 التلوث اذلوائي وضوضائي ال يزاالف يطرحاف ربد ومشكل على مستوى ادلناطق احلضرية.  -
بالرغم من اجملهودات واالستثمارات ادلطروحة يف سواء ترقية سكة احلديدية و استكماؿ مشاريع مًتو  -

يزيد من صعوبة التحديات وسط النمو  تباطؤأف العملية تشهد  إال  2119من  ابتدءااجلزائر 
 وغرايف اليت تشهده ادلنطقة احلضرية. الدؽل

غياب ىيئات وسلطات رقابية تنظيمية هتتم بالنقل احلضري بقطاعيو العمومي واخلاص حيث على  -
ادلشغل العمومي الرئيسي  ETUSAمستوى مدينة اجلزائر صلد مؤسسة النقل احلضري وشبو حضري 

 الوحيد.

ستوى مدينة اجلزائر ومثاؿ ذلك ما نالحظو من عدـ مواكبة والتناسق بُت األطراؼ الفاعلُت على م -
توسع عمراين و تأثَته على حركة السكاف و غياب دراسة لتلبية طلبات على خدمات النقل ومشروع 

 مرافق ذلا.
مع غياب اجملهودات لتحسُت نوعية اخلدمات على ضوء رأي  يكتف النقل العاـ أوجو قصور متعددة -

 ادلواطن ألنو يبقى ىو ادلستهدؼ من ىذه األخَتة.

 ؽلكن عدىا يف النقاط التارل: آفاؽ و متطلبات النقل احلضريومن ىنا ؽلكن أف طللص إذل أف 
 ،إعادة تأىيػػل ادلؤسسات الوطنية للنقل احلضري وتطويرىا -

 رقابية على مستوى كل ادلدف الكربى تنسق بُت خدمات النقل العاـ واخلاص .تأسيس ىيئة تنظيمية  -

من أجل  إعاناتتشجيع استخداـ الوقود النظيف وتطوير احلظَتة الوطنية وذلك بفرض رسـو وتقدمي  -
 ترقية وزلافظة على البيئة وتقليل من احلوادث.

 نمية ادلستدامة وأكثر مرونة .تشجيع استخداـ النقل العاـ فهو أكثر فعالية يف متطلبات الت -
ماىية السياسات  إذليف ظل التحديات اليت يفرزىا قطاع النقل وخاصة يف رلاؿ التنمية ادلستدامة يدعونا التساؤؿ  

اليت ازبذهتا اجلزائر يف ىذا اإلطار وخاصة بالنسبة لألداة القانونية الردعية والرقابية إضافة لالسًتاتيجيات ادلسطرة وىذا 
 .ما سوؼ ضلاوؿ معرفتو يف النقطة ادلوالية
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 : التنمية المستدامة والنقل الحضري في الجزائرثالثالمبحث ال

 في الجزائر والتنمية المستدامة لنقل  لتشريعيةالقوانين ا المطلب األول:

I- 2331غشت  19الموافق  1422جمادى األولى عام  29مؤرخ في  14-31قانون رقم  يأيت ،
 001ست فصوؿ ربوي  إذلحيث يقسم القانوف نها، يتعلق بتنظيم حركة ادلرور عرب  الطريق وسالمتها وأم

 يلي: على فحوى ىذا القانوف ومواده نالحظ ما االطالعوعند  مادة.
انو  إالالتنمية ادلستدامة على مستوى قطاع النقل  أبعادبالرغم من وجود نصوص قوانُت رادعة وتساىم يف ربقيق  -

على عدـ ذباوز كمية دخاف والغازات واليت نصت  05صلد غياب التحديد والتفصيل لفحوى ادلادة ونذكر ادلادة 
نالحظ حيث  ، تنفثها السيارات وكذا الضجيج الذي ربدثو، وادلستويات احملددة عن طريق التنظيمالسامة اليت 

وىنا تفقد ادلادة  ربدد عن طريق التنظيمانو دل يتم ربديد ادلستويات اليت ال غلب ذباوزىا وتركت ربت صياغة 
 ادلخالفات والعقوبات. ادلرتبطة باجلزاء لذا ال صلد ما يقابلها من مواد يف قسم اإللزاميةصيغة 

ادلنع يف حُت صلد انو يف ىذه الفًتة أف بعض  اإللزاميةأي االحتمالية ال  اإلمكانيةصيغة  أخذت 00نص ادلادة  -
الدوؿ وضعت قوانُت سبنع دخوؿ السيارات اخلاصة للمدف الضخمة يف فًتات معينة من اليـو وذلك حلل مشكلة 

منها فك االختناقات والتشجيع على النقل العاـ وتقليل استخداـ  أخرى أىداؼحركة ادلرور وقد حققت عدة 
 انبعاثات . الطاقة و

II-  نوفمبر  5الموافق ل 1424رمضان  13مؤرخ ب 413-33المرسوم التنفيذي رقم
والغازات السامة وضجيج السيارات، و مت من  ػلدد ادلستويات القصوى النبعاثات األدخنة ، حيث 2333
 ما يلي: وىي كالتارل ذا ادلرسـوح بعض ادلفاىيم ذليتوض 12ادلادة رقم خالؿ 

 زاؿ".يشتغل بالضغط يسمى "زلرؾ دي اإلفرازات الكثيفة الصادرة عند االنفالت من السيارات اجملهزة دبحرؾ األدخنة:
 

الصادرة : أحادي أكسيد الكربوف، ىيدروكربونات غَت زلًتقة، أكسيد األزوت وكذا مجيع الغازات الغازات السامة
 عند انفالت من السيارات .

 سَتىا. أثناء: االنبعاث الصوتية اليت ربدثها السيارات عند توقفها أو ضجيج السيارات
: ىو نظاـ معاجلة اإلفرازات اليت تنفثها السيارة اجملهزة دبحرؾ ذي اشتعاؿ موجو يعد لتخفيض سبركز الغازات الحفاز
 السامة.

: جهاز يتوفر على خلية كهربائية ضوئية يعد لقياس كثافة األدخنة عن طريق حساب معدؿ  امتصاص مقياس الكثافة
 الضوء.
 : مادة صلبة أو قطرات صغَتة تنتشر يف اذلواء سواء كانت غبار أو قاذورات.الجزيئة

  :كالتارل  11فحدد يف ادلادة  الصادرة عن السيارات لألدخنةستويات القصوى أما فيما ؼلص م
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 من المرسوم التنفيذي33المادة رقم (: يوضح نص 19الجدول رقم )
 (1-معدل امتصاص  الضوء)م أصناف السيارات

ادلركبات اخلاضعة دلراقبة 
 ادلطابقة

 ادلركبات اخلاضعة للمراقبة التقنية الدورية

  031 ادلركبات اخلاصة -
مركبات النقل اجلماعي لألشخاص اليت  -

وادلرخص مع احلمولة  اإلمجارليقل وزهنا 
(PTAC) (2)

 

 طنا أو يعادلو  135عن 

 مهما كاف تصنيفها 035

مركبات النقل اجلماعي لألشخاص اليت  -
وادلرخص مع احلمولة  اإلمجارليفوؽ وزهنا 

 طنا 135

(3)( Kwكيلو واط )   051 ( 2)ؽ -
 

 كيلو واط  051 ≤ؽ  -

037  

مركبات نقل البضائع اليت يقل وزهنا  -
 135ادلرخص بو مع احلمولة عن  اإلمجارل

 طنا أو معادلو

 إشعاؿبالنسبة للمحركات ذات  235 035
 بضغط وسقط الطبيعي

مركبات نقل البضائع اليت يفوؽ وزهنا  -
 135ادلرخص بو مع احلمولة عن  اإلمجارل

 طنا أو معادلو

 كيلو واط   75ؽ  -

 كيلواط 051ؽ ≥كيلوواط   75 -

 كيلوواط  ≤ؽ 051 -

 إشعاؿبالنسبة للمحركات ذات   131 037
بالضغط ادلزودة  بأجهزة تعزيز التغذية 

 باذلواء

 ادلركبات الزراعية  -

- PTAC≤ 035 طنا 

- PTAC  >035 طنا 

231  

ادلعدة لألشغاؿ  واآللياتادلركبات النوعية  -
 العمومية 

231  

 2111 نوفمرب 5ؿ ادلوافق 0020 رمضاف 01ب مؤرخ 001-11 رقم التنفيذي للمرسـو :اجلريدة الرمسية حسب :المصدر
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 حيث:

(PTAC) (2)الوزف اإلمجارل ادلرخص بو: 

                                       : القوة ( 2)ؽ

(Kw )(3)كيلوواط : 

وذلك من خالؿ   10مت ربديدىا يف ادلادة  ستويات القصوى للغازات السامة الصادرة عن السياراتوفيما ؼلص م
 مراقبة ادلطابقة ومراقبة التقنية  واجلدوالف ادلوالياف ويوضحاف ذلك:

 عملية مراقبة ادلطابقة(: يبُت 21اجلدوؿ رقم )
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 نوفمرب 5ؿ ادلوافق 0020 رمضاف 01ب مؤرخ 001-11 رقم التنفيذي للمرسـو: الرمسية اجلريدة حسب: ادلصدر

2111 
 حيث:
Co*                           أحادي اكسيد الكربوف :Iسعة االسطوانة : 

Hc**                 ىيدروكربونات غَت زلًتقة :GPLغاز البًتوؿ ادلميع : 
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NOx***                               أكسيد االزوت :GNCغاز طبيعي مضغوط : 

 التقنيةعملية مراقبة (: يبُت 20اجلدوؿ رقم )

 

ادلوافق  1424رمضاف  10مؤرخ ب 410-03ادلصدر: حسب اجلريدة الرمسية: للمرسـو التنفيذي رقم 
 2003نوفمرب  5ؿ

 بالوقود \:دلبدا : عالقة اذلواء*  λ: حيث أف
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 موضح يف اجلدوؿ ادلوارل: 15وفق ادلادة  القصوى لضجيج الصادر عن السيارات وفيما ؼلص مستويات
 (: يوضح مستويات القصوى لضجيج السيارات22الجدول رقم )

 2111 نوفمرب 5ؿ ادلوافق 0020 رمضاف 01ب مؤرخ 001-11 رقم التنفيذي للمرسـو: الرمسية اجلريدة حسب: ادلصدر 
 حيث أف:

*(0 )d B بالديسيل وحدة قياس الصوت بادلوازنة االرتدادية :A 
والغازات السامة والضجيج من السيارات بقرار مشًتؾ بُت وزير ادلكلف  األدخنة: ربدد طرؽ قياس  ابعاثات 6ادلادة 

 بالنقل والوزير ادلكلف بالطاقة وادلناجم والوزير ادلكلف بالبيئة.
 : ينشر ىذا ادلنشور يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية.7ادلادة 
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واد قانونية نالحظو أنو أكثر ربديدا من ادلرسـو السابق دلستوى االنبعاثات من خالؿ ىذا ادلرسـو وما تضمنو من م
إال أنو ال يزاؿ مطروح مشكل عدـ وجود أداة قانونية والضجيج اليت تتم من خالؿ ادلراقبة التقنية ومراقبة ادلطابقة 
 .أخرىلًتقية احلظَتة الوطنية من جهة و ترقية نظاـ النقل من جهة 

 

III-  17-17القانون التوجيهي لمدينة الجزائر قانون رقم  القانونية: واألحكاممدينة الجزائر 
 02وي على مخس  فصوؿ ربوي  حيث ػلت 3117فيفري  31ل الموافق 2538المؤرخ في محرم 

 .أف نوضح ادلبادئ العامة لسياسة ادلدينة يف الشكل التارل، يمكننا مادة

 3117لسياسة المدينة حسب قانون التوجيهي للمدنية بادئ العامة م: شكل يوضح ال(41الشكل  رقم )

 

 من قانوف التوجيهي 00ادلصدر: حسب ادلادة رقم 

 إداريةري ذو حجم سكاين يتوفر على وظائف ف ادلدينة كل ذبمع حضفإ التوجيهيمن القانوف  2وحسب ادلادة رقم
اإلطار واألىداؼ  وؽلكن أف نلخصها  50إذل غاية ادلادة  01 واقتصادية واجتماعية وثقافية، كما توضح من ادلادة

 يف النقاط التالية:

  .ياالجتماع التماسك ترقية و األحياء ين الفوارؽ تقليص •

 .الصحية غَت و اذلشة السكنات على القضاء •

 . وحوذلا ادلدينة زلاور داخل ادلرور حركة و التنقل و النقل سلططات يف التحم •

  .والشبكات الطرؽ تدعيم •

المبادئ العامة لسٌاسة 
 المدٌنة

التنسٌق 
 والتشاور

 االمرك ٌة االتمرك 
التسٌٌر 
 الجواري

التنمٌة 
 البشرٌة

التنمٌة 
 المستدامة

الحك  
 الراشد

 المحافظة  الثقافة  االعال 
االنصاف 
 االجتماعً
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 .تعميمها و العمومية اخلدمة توفَت ضماف •

 .ئةالبي محاية •

 .األخطار من الوقاية •

  ف.ادلد بُت والتعاوف الشراكة ترقية •

  .العادلية و اجلهوية الشبكات يف الكربى ادلدف اندماج •

 . ادلستدامة التنمية ربقيق •

  .الثقافية البيئة على احلافظة •

  .للمدينة االقتصادية الوظائف ترقية •

  .تأىيلو و العمراين النسيج تأىيل و ىيكلة إعادة •

  .احلضرية االختالالت تصحيح •

  .ترقيتها و اخلضراء ادلساحات و العمومية ادلساحات على احملافظة •

  .احلضرية التجهيزات وتطوير تدعيم •

 القانوف التوجيهي يف الشكل ادلوارل: كما ؽلكننا أف نستخلص األدوات واذليئات ادلسؤولة حسب
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ولة على سياسة المدينة وتخطيطها حسب القانون التوجيهي األدوات والهيئات المسؤ (: 42الشكل رقم )
 3117للمدينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدوات التخطيط المجالي والحضري

 أدوات التخطيط والتوجيو القطاعية

 ادلخطط الوطٍت لتهيئة اإلقليم 

  جلهة الربنامج يادلخطط اجلهور 

 احلواضر الكربى لتهيئة فضاءات ةادلخططات التوجيهي 

 سلطط هتيئة إقليم والئي 

 ادلخطط التوجيهي لتهيئة والعمراف 

 سلطط شغل األرض 

 سلطط هتيئة ادلدينة اجلديدة 

 ادلخطط الدائم حلفظ القطاعات واستصالحها 

 احلماية واستصالح ادلواقع األثرية وادلنطقة  سلطط
 احملمية التابعة ذلا

 ادلخطط العاـ لتهيئة احلظائر الوطنية 
يوضع إطار لتشاور والتنسيق بغرض ضماف اإلطار ادلتفق عليو  
على مستوى قطاعات ادلدينة ويأخذ بعُت االعتبار األىداؼ  

السيما ادلتعلقة حبماية البيئة والًتاث والنقل ، وربدد كيفية التطبيق 
 ىذه ادلادة عن طريق التنظيم.

 00ادلادة 

 00و05ادلادة  أدوات الشراكة

ماعة االقليمية  عن طريق عقود تطوير ادلدينة اليت تكتتب بُت اجل
 وشركاء االقتصاديُت واالجتماعيُت. 

الشراكة بُت مدينتُت اتفاقيات ترـب بُت مجاعة احمللية ادلسؤولة عن 
 مدف معنية 

ربديد أدوات التقييم و زبصيص يـو سنوي يسمى اليـو الوطٍت  أدوات اإلعالم والمتابعة والتقييم
 ائزة سنوية ألحسن مدينةللمدينة، وتستحدث ج

 04-02ادلادة 

 01ادلادة  أدوات التمويل

يتم التمويل من طرؼ السلطات العمومية ادلختصة، كما ؽلكن 
ازباذ إجراءات ربفيزية أو ردعية عن طريق القوانُت لتوجيو سياسة 

 ادلدينة

 المرصد الوطني للمدينة

الوطٍت من بُت بادلهاـ اليت ينشأ مرصد للمدينة يدعى ادلرصد 
وإعداد الدراسات  يتابع تطبيق سياسة ادلدينة، يقـو هبا التالية:

 حوؿ تطور ادلدينة

 01ادلادة 

ا
ت
  ا
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ٌئ
له
وا
ت 
وا
 د

 

 52ادلادة 
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 البرامج التنموية الوطنية المتعلقة بالنقل الحضري والتنمية المستدامةالمطلب الثاني :

I-  الكربى، وادلدف العاصمة يفوفيما ؼلص النقل احلضري وتطويره : 3124-3122الجزائر البرنامج الوطني 
 و ادلًتو) اخلاصة العاـ النقل وسائل وربسُت استباقية سياسة تطويرإضافة إذل  كبَتة، استثمارية برامجمت إدراج 

 إخل األجرة سيارات تنظيم وإعادة فريك،يوالتل احلديدية، السكك بواسطة الركاب نقل احلضرية وادلناطق الًتاـ،
يكوف على مستوى وزارة ف ىيكلة شبكة الطرقاتفيما ؼلص  ،احلضري النقل لتمويل صندوؽ وإنشاء ...(

تيبات التنفيذية لتقييم األشغاؿ العمومية  باستعماؿ وسائل تسيَتية لتنفيذ برارلو  كما يتم ربديد أنسب الًت 
الوطنية للنقل و خطة العمل اإلقليمية يف منطقة  االسًتاتيجيةالبد من أف تتكامل من جهة أخرى و  الربامج،

 .البحر األبيض ادلتوسط
 ومن األىداؼ ادلتبناة يف ىذا الربنامج ما يلي:

 دمج خالؿ من برنامج أوؿ يف اإلصالحات دمج ، معللمواصالت الوطنية للخطة الرئيسية النتائج تنفيذ -
 اجملتمعية ادلكتسبات

ىو  كما  لإلصالحات فعاؿ لضماف تنفيذ التنفيذ  وسائطل التشغيلية ومراقبة تنظيمتقـو ب ياكلى إنشاء غلب -
 .الفرعي القطاع وتعزيز العمل خطط يف ددةزل

 فيذ ذات فعالية.نربديد النظم اللوجستية ليكوف ذلا بداية ت -

 اجملاؿ.جاىزة لتشغيل وتعمل بادلعايَت الدولية ذلذا ة عن األمن البحري وامن ادلوانئ سؤولإنشاء مؤسسات م -

نقل سبويل وقوانُت سبكنها من التنفيذ الفعاؿ وتقدـ خدمات و  إدارة النقل الربي للمناطق احلضرية سلطاتل -
 ، ويكوف ذلا مصادر سبويل متنوعة.ذات جودة يف ادلناطق احلضرية

 ومدربُت. إطارات" من اجل مشاريع البنية التحتية وتكوين إدارةوضع "دليل  -

 احلديدية السكك ادليناء من لكل النقل لنظم فعاؿ لربطللوصوؿ  الًتاث على احملافظةمع  الطرؽ ربديث -
 البنية وربديث يةإدار  ربكم أدواتمع وجود  التحتية البنية كفاية عدـ عن النامجة االختناقات وإزالة والطرؽ،
 .التحتية

 :ىي كالتارل اإلطارومن ادلعايَت ادلتبناة يف ىذا 
وقد اعتمدت  ،االسًتاتيجي لتنفيذ سياسة النقل الوطٍت للنقل ىو أساس جالربنامالربنامج الوطٍت للنقل،  -

تنسيق بُت يف إطار  ربديث نظاـ ادلعلوماتمع  احلكومة وسائل النقل لقطاع العمومي وقطاع اخلاص
  ُت للنقل.الفاعلُت اجلزائري

 من خالؿ: السالمة واألمن على مستوى ادلواين والبحار -

 إنشاء نظم رصد سفن 
 عدد احلوادث زلاولة خفض 
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 .مليوف اورو 18 ػربامج النقل قدرت بل وقد قدرت ادليزانية 
II- )مشروع العاصمة )لؤلؤة البحر األبيض ادلتوسط 

 اخلرباء ويتوقع القطاعات، سلتلف يشملوىو سلطط   2129إذل غاية آفاؽ  سنة 50 يستمر اسًتاتيجي سلطط  
 االنشغاالت بُت من ادلرور حركة ربسُت يعدومن بُت ادلشاريع ذات أولوية  السياسية اإلرادة استمرار حاؿ يف صلاحو

 اجلزء وإطالؽ" خاصة مواقع يف أخرى وهتيئة الطرقات من عددا وتوسيع إصلاز يف األمر يتعلق و. للوالية األساسية
 إصلازىا اجلاري السيارات مواقف من الثاين
 من سلسلة تتضمن ال العاصمة لتحويل األوذل ادلرحلة أف" ادلدف حياة" جمللة عدو كبَت زلمد السيد اجلزائر وارل أكد

 وحركة النقل ظروؼ ربسُت إذل أساسا هتدؼ اليت" اذليكلية التدخالت من رلموعة" بل" الظرفية ادلتكررة" العمليات
 التارؼلي للوسط االعتبار وإعادة احلركية وادلنشآت الطرقات رلاؿ يف جريئة أشغاؿ اصلاز خالؿ من العاصمة يف ادلرور

، كما بعيد من ولكن البحر رؤية يف وادلتمثل العاصمة ؽليز الذي التناقض رفع أجل من البحرية الواجهة واستعادة
 وتستجيب".  ادلتوسط لؤلؤة" إذل العاصمة تحويلل 0002 أفق يف اجلزائر دلدينة االعتبار إعادة اسًتاتيجية هتدؼ

 إذل ادلوجو جدا الطويل ادلدى على شامل لتصور" دينار مليار 000 بقيمة مارل بغالؼ ادلزودة اإلسًتاتيجية ىذه
  1."مستداـ لكن تدرغلي بشكل اجلزائر مدينة ىيكلة إعادة

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

                                                           
1 http://www.bouteflikapressclub.com/ar/sejut.php?userID=1947 date: 30/06/2012 

 

http://www.bouteflikapressclub.com/ar/sejut.php?userID=1947
http://www.bouteflikapressclub.com/ar/sejut.php?userID=1947
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مدينة ب حول نوعية خدمات النقل الحضري ستطالعيةاال: الدراسة الميدانية رابعالمبحث ال
 الجزائر

ىذه الدراسة االستطالعية لتعرؼ على واقع نوعية خدمات النقل احلضري يف مدينة اجلزائر وقد استوحيت  هتدؼ
يدانية هتدؼ لتقييم كفاءة النقل احلضري طرحت من قبل مالنقاط موجودة يف االستمارة من ظلوذج لدراسة 

Winnie & Hatry  وقد استخدمت يف العديد من الدراسات. 0972سنة 
ولقد  احلضري،آراء الناس والتعرؼ على آراءىم خبصوص نوعية خدمات النقل  الستطاع علىزيع االستمارة لقد مت تو 

 ستة أجزاء : إذلقسمت االستمارة 
 ػلتوي ادلعلومات العامة ادلتعلقة بأفراد العينة كالعمر واجلنس واحلالة االجتماعية وامتالؾ السيارة. :األول محورال

 ادلتعلقة بنوعية خدمات النقل ومدى ربسنو مقارنة بالسنة ادلاضية. األموراشتمل على بعض  الثاني: المحور
وادلشاكل يف النقل العاـ بشكل خاص والنقل اخلاص بشكل عاـ ونظاـ  ادلسائلاحتوى على بعض  الثالث: محورال

يف النقل احلضري وذلك من أجل ربسُت كفاءة النقل  األفرادادلشاكل والتحديات اليت يواجهها  الستنباطالنقل وذلك 
 العاـ وتشجيعو.

وادلشاكل اليت يعانوهنا كتهيئة الطرؽ وإشارات ادلرور ادلتعلقة بالنقل اخلاص  ادلسائلجاء فيو بعض  الرابع: المحور
 وأماكن لركن سياراهتم.

داخل ادلباين  إزعاجهاالناجم عن مركبات النقل ومدى  الضوضائياحتوى على مشكل التلوث   الخامس: المحور
 .الرأي حوؿ الشهر ادلنصـر وكفًتة مرجعية كاف

وىذا  مت طرح فيو مصطلح تنمية ادلستدامة دلعرفة مدى وعي األفراد هبذا ادلصطلح ومفهومو.السادس:  المحور
 ادلرفق بنموذج لالستمارة.( 36الملحق رقم ) موضح يف
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 يف الفرصة نفس حبثو ادلراد اجملتمع مجيع تعطىاعتمد يف اختيار العينة على ظلوذج العينة العشوائية البسيطة حيث 
 مفردة كل أماـ ادلتكافئة الفرصة وإتاحة .اآلخر البعض من أكثر ادلفردات ببعض االىتماـ عدـ يعٍت ىذا و الظهور،

 . العينة يف للظهور
 400العينة ادلستهدفة=

 210االستمارات ادلوزعة=

 200االستمارات اجملموعة= 

 02االستمارات ادللغاة=

 000االستمارات ادلعتمدة يف الدراسة= 

لردبا ال تعكس بعض احلقائق  فإهناماليُت نسمة  2بالرغم من أف العينة مقارنة باحلجم سكاف ادلدينة واليت يكاد يبلغ 
لشهر جواف من سنة  يوما 00يف مدة  الزمٍت ضيق نسبيا مت توزعهاإال أهنا على مستوى ىذه الدراسة ورلاذلا 

 ربصيلو. ادية والبشرية ىذا فقط ما مت، إضافة إذل رلهوداهتا ادل0050
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 المحور األول: المعلومات العامة 
 يف ىذا اجلزء ضلاوؿ معرفة طبيعة تشكيلة مفردات العينة

I-  :العمر 
 قيمة أصغر-قيمة أكرب: العاـ ادلدى (4

E=Xn—X0 
E= 60 — 15= 45 

 
 سًتجس عالقة من الفئات عدد (2

N= 1+3.322Logn 

N= 1+3.322Log277=9.11 

        
 العاـ/ عدد الفئات ادلدى = الفئة طوؿ (2

               =15 /8  =5 
 ومن ىنا ؽلكن توزيع مفردات العينة حسب رلاؿ العمر كما يبينو اجلدوؿ  ادلوارل:

 مفردات العينة حسب متغير العمر(: توزيع 02الجدول رقم )
 النسبة التكرار الفئات

 % 2935 8 32إذل أقل من  45من 
 % 42992 22 35إذل أقل من  32من 
 % 07,02 57 22إذل أقل من  35من 
 % 01,02 52 25إذل أقل من  22من 
 % 02,80 54 12إذل أقل من  25من 
 % 43937 21 15إذل أقل من  12من 
 % 0990 48 52إذل أقل من  15 من

 % 2935 8 55إذل أقل من  52من 
 % 3998 9 02إذل  55من 

 %3952 7 بدوف ذكر
 % 077 000 المجموع

سنة  12إذل  35تًتاوح أعمارىم من  % 59943من خالؿ اجلدوؿ نستنتج أف أغلب مفردات العينة وبنسبة  
 كما يوضحو اجلدوؿ.  األخرىوالباقي موزعة على فئات العمر 
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II-  :طبيعة توزيع مفردات العينة حسب اجلنسرلاجلدوؿ ادلوا يوضحالجنس  
 مفردات العينة حسب متغير الجنس(: توزيع 08الجدول رقم )

 النسبة التكرار الجنس
 %12522 511 ذكر

 %40500 555 أنثى

 %211 388 المجموع

 الشكل ادلوارل يوضحووىذا ما  % 10ذكر بالنسبة تقارب نستنتج أف اجلنس الغالب على مفردات العينة ىو  

 مفردات العينة حسب متغير الجنس(: التمثيل البياني لتوزيع 20الشكل رقم )

 

 (.35المصدر: اعتمادا على معطيات الجدول رقم )

III- :الحالة االجتماعية  
 :15510عماؿ حيث نصفها ىم موظفُت بنسبة  الوظيفة أغلبهمتتوزع مفردات العينة حسب طبيعة  العمل 

 وىو ما يوضحو لنا اجلدوؿ ادلوارل % 52542احلرة بنسبة  األعماؿمث يأيت مباشرة  %

 

 

 

 

 

 ذكر
59,93% 

 أنثى
40,07% 

 اجلنس
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 (: توزيع تغيرات العينة حسب طبيعة المهنة36الجدول رقم )

 النسبة التكرار 
  %15510  542 موظف

 % 50500 24 ربة بيت

 % 52542 14 عمل حر

 % 2522 01 طالب

 % 2501 2 بطال

 % 0550 1 متقاعد

 % 0521 5 تلميذ

 % 5541 4 بدون ذكر
 388 211% 

 

 حجمسنحاوؿ من خالؿ ىذا العنصر معرفة وعدد العاملين فيها وعدد مركبات التي تملكها:  األسر 
  واستنتاج عالقة بينهم( 01كما يوضحو اجلدوؿ رقم )من ادلركبات   شلتلكتهاعدد  العاملُت فيو وو  األسر

 ( 37الجدول رقم:) مركبات (: -العاملين -)أفراد األسرة تقسيم العينة على حسب عدد 

عدد  عدد العاملين عدد أفراد  األسر عدد االستمارات 
 ذكور ايناث   المركبات

 :29 526 761 781 339 عدد المجبين 
عدد غير 
 المجبين

5: - - - - 

 :29 526 2431 388 المجموع
عامل و  451حبيث يوجد  5200أسرة كاف  001لػ األسر ألفراد اإلمجارلمن خالؿ اجلدوؿ صلد أف عدد 

مركبة، وؽلكن من خالذلا حساب نصيب الفرد من ىذه األسر يف ملكية ادلركبات وىي  512ؽلتلكوف 
والذي ػلوي بعض اجلداوؿ اليت ( 01ة ادللحق رقم )ظمالحأفراد. ؽلكن  0تقارب كل سيارة يقابلها 

 استخدمت لتحليل وتبويب معطيات االستمارة.

 :ركباتو عدد العاملُت وعدد ملكية ادل األسرتقسيم العينة على حسب فئات لعدد كما ؽلكن   

 :نقـو أوال بتويب عدد األسر حسب حجمها وذلك بإتباع النقاط التالية
 قيمة أصغر-قيمة أكرب: العاـ ادلدى (4
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E=Xn—X0 
E=13 — 1= 12 

 سًتجس عالقة من الفئات عدد (2

N= 1+3.322Logn 

N= 1+3.322Log225=9.81 

 
 العاـ/ عدد الفئات ادلدى = الفئة طوؿ (2

 4تقارب  1.2=  10/ 12=               
 يوضح العالقة بين حجم األسر وعدد العاملين وملكية المركبات:(:00)الجدول رقم 

 y عامل x   مركبات F N*F تكرارات Nحجم العائلة

1 1 1 1 0 

2 21 42 4 22 

3 35 105 21 45 

4 38 152 25 50 

5 31 155 32 54 

6 31 186 32 64 

7 23 161 31 52 

8 20 240 14 48 

9 10 90 12 22 

10 13 130 12 42 

11 3 33 3 10 

12 1 12 1 2 

13 1 13 1 4 

 415 189 1320 228 المجموع

 
 ؽلكن استخداـ معطيات اجلدوؿ يف سبثيل بياين من خالؿ الشكل ادلوارل اليضاح اكثر 
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 (:سلطط بياين يوضح العالقة بُت حجم االسر وعدد العاملُت وعدد ادلركبات22)الشكل رقم 

 
 األسر فيها وىو عدد العاملُت  األسرة( نالحظ أف ادلتحكم الرئيسي يف امتالؾ 22من خالؿ الشكل البياين رقم )

حيث عدد العاملُت يف ىذه .% 24ما يقارب  رلموع ادلركبات تلكوف أغلبفرد ىم من ؽل 1 إذل 1م من ذات احلج
 من رلموع العاملُت دلفردات األسر. %  14الشرػلة 

 نوعية خدمات النقل  المحور الثاني:

I-  المرور  للنقل و اإلجماليالمستوى 

 المستوى اإلجمالي للنقل في مدينة الجزائر:(: 39الجدول رقم )

 النسب التكرارات 
 %0500 0 ممتاز
 %2520 55 جيد

 %41521 524 مقبـول
 %41522 520 ضعيف

 %211 388 المجموع
 

( نالحظ أف ادلستوى االمجارل للنقل وحسب عينة الدراسة تباينت الراء بُت 01من خالؿ اجلدوؿ ـر )
، يف حُت يشَت ادلستوى  % 41522و  % 41521الضعيف بالنسبة التالية وعلى التوارل  ادلقبوؿ و

 (.02وىذا ما يبينو اجلدوؿ رقم ) % 12االمجارل للمرور اذل الضعيف بنسبة تقارب 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 عدد االسر 21 35 38 31 31 23 20 10 13 3 1 1

0 عدد العاملٌن 22 45 50 54 64 52 48 22 42 10 2 4

1 عدد مركبات 4 21 25 32 32 31 14 12 12 3 1 1
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 في مدينة الجزائر للمرور  المستوى اإلجمالي(: :3الجدول رقم )

 النسب التكرارات 
 %5544 4 ممتاز

 % 0512 0 جيد
 %00501 01 مقبـول
 %11521 525 ضعيف

 %211 388 المجموع
 

II- ظروف سياقة السيارة الخاصة والقدرة على الوصول لمختلف المناطق 

 :ظروف سياقة السيارة الخاصة في مدينة الجزائر(: 41الجدول رقم )

 النسب التكرارات 
 % 0.00 0 ممتاز
 %2.15 50 جيد

 %25.45 10 مقبـول
 %12.14 501 ضعيف

 %0.00 0 إجابةبدون 
 % 211 388 المجموع

يروف أف ظروؼ سياقة السيارة  % 12514( ما سبق اإلشارة إليو دلستوى ادلرور حبيث حوارل 20اجلدوؿ رقم )يفند 
منطقة يف مدينة العاصمة  أي إذل( أف قدرة الوصوؿ 25اخلاصة مستواه ضعيف ، كما يظهر اجلدوؿ ادلوارل رقم )

 .% 11502عليو نسبة الرحالت ىو ضعيف وىو ما تعرب  أنواعوعلى اختالؼ 
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بجميع أنواع الرحالت )للعمل ، القدرة على الوصول حيث تريد في مدينة العاصمة (: 42الجدول رقم )
 ،للترويح ،التسوق،..(

 النسب التكرارات 
 %0.00 0 ممتاز
 %2.01 2 جيد

 %00.10 00 مقبـول
 11.02% 511 ضعيف

 %5.44 4 بدون اجابة
 211 388 المجموع

 

III- بالسنة الماضي مستوى النقل مقارنة 

 مستوى النقل مقارنة بالسنة ادلاضية:(: 43الجدول رقم )

 النسب التكرارات 
 %40.02 552 األحســـن
 %51.15 41 األسوأ

 % 40.42 550 المستوى نفسو تقريبا
 %0.50 1 إجابةبدون 

 %211 388 المجموع
من خالؿ اجلدوؿ وحسب ما تظهره احصاءات عينة الدراسةبالنسبة إذل مستوى النقل مقارنة بالسنة ادلاضية ، فقد   

 .% 40502و  % 40542تباينت بُت ادلستوى نفسو تقريبا إذل ربسن وذلك حسب النسب التالية وعلى التوارل: 
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 بشكل ادلوارل:من خالؿ اجلداوؿ السابقة ؽلكن أف نستخلص معطيتو وسبثلها 

 الجزائر وعية خدمات النقل على مستوى مدينة(:يبن ن45الشكل رقم )

  

  

 

 المستوى اإلجمالً للنقل فً مدٌنة الج ائر

 ضعٌف مقبول  جٌد ممتاز

المستوى اإلجمالً للمرور  فً مدٌنة 
 الج ائر

 ضعٌف مقبول  جٌد ممتاز

ظروف سٌاقة السٌار  الخاصة فً مدٌنة 
 الج ائر

 بدون اجابة ضعٌف مقبول  جٌد ممتاز

القدر  على الوصول حٌث ترٌد فً مدٌنة 
 العاصمة، بجمٌع  نواع الرحالت

 بدون اجابة ضعٌف مقبول  جٌد ممتاز

 مستوى النقل مقارنة بالسنة الماضٌة

 ا حسن

 ا سو 

 المستوى نفسه تقرٌبا

 بدون اجابة
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من خالؿ الشكل البياين التوضيحي لنوعية خدمات النقل وادلستوى االمجارل ذلا فاننا نستنتج وحسب عينة الدراسة 
 % 14و % 12أف االغلب يروف أف ىناؾ مشكل ىو يف مستوى ادلرور يف مدينة العاصمة، حبيث صلد أف بتقريب 

رة اخلاصة وادلقدرة على الوصوؿ اذل االماكن يروف أف ادلستوى االمجارل للمرور و ظرورؼ سياقة السيا % 10و 
 ادلرجوة من رحالهتم ىو ضعيف.

ربسنو وادلستوى نفسو وذلك نتيجة للقياـ باصلاز مشاريع يف ىذا  يف حُت يتباين الرأي حوؿ مستوى العاـ للنقل بُت
 ادلضمار  كالًتاـ واي مع بقاء حلد الساعة قيد االصلاز .

 الخاص بعض المشاكل والمسائل في النقل العام و المحور الثالث:

I- : بعض العوامل المؤثرة في النقل العام 

 الدراسة:العوامل ادلؤثرة يف النقل وما تبينو آراء عينة  فيما ؼلص
  صلد أف  مرػلة، حيثمستوى مركبات النقل العاـ فهي يف الغالب غَت  والرطوبة علىبالنسبة للحرارة

 (.22أهنا أحيانا فقط غَت مرػلة وىذا ما يبينو اجلدوؿ  رقم ) % 21500يف حُت يرى  %  41505
  الرطوبة الحرارة و(: درجة 44الجدول رقم )

 النسب التكرارات 
 %26.27 53 عادة مريحة

 %49.38 217 أحيانا غير مريحة
 %57.32 239 غالبا غير مريحة

 %1.47 2 إجابةبدون 
 %211 388 المجموع

  يقفوف جزءا من الطريق الرحلة  % 10514أما يف ما ؼلص االزدحاـ على مستوى النقل العاـ فاف ما يقارب
 (.24يقفوف معظم الطريق ,الحظ اجلدوؿ رقم ) % 20542يف حُت صلد أف 
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 االزدحــامدرجة (: 45الجدول رقم )

 النسب التكرارات 
 51.01% 41 أجد مقعدا شاغرا دائما

 %10.14 540 جزء من الطريق أحيانا أقف
 %20.42 20 دائما أقف معظم الطريق

 %0.00 0 بدون إجابة
 %211 388 المجموع

 

 ( أف ىناؾ من يرى أف ضوضاء مزعجة على مستوى مركبات النقل العمومي ما 21يبُت اجلدوؿ ادلوارل رقم )
 خفيفة. % 41552يف حُت غلدىا  % 40يقارب ما نسبتو 

 الضوضاء(: درجة 46الجدول رقم )

 النسب التكرارات 
 %1.11 52 ىدوء في الغالب
 %41.52 501 ضوضاء خفيفة
 %41.22 520 ضوضاء مزعجة

 %5.01 2 بدون إجابة
 %211 388 المجموع

 يف اجلدوؿ ادلوارلنقل العاـ فنوضحو نتائجو فيما ؼلص النظافة على مستوى مركبات الو. 

 النظافة(: درجة 47الجدول رقم )

 النسب التكرارات 
 %24.83 49 نظيفة في الغالب

 %65.26 261 متسخة قليال
 %42.52 98 قذرة

 %1.83 3 بدون إجابة
 %211 388 المجموع
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أهنا متسخة  % 14551بالنسبة للنظافة مركبات النقل العاـ فيجد ما نسبتو نستنتج من خاال اجلدوؿ أنو 
 أهنا قذرة. % 25قليال يف حُت يراىا ما يقارب 

 بالنسبة لدرجة انتباه السائق نوضح معطياتو يف اجلدوؿ ادلوارل 

 انتباه السائق(: درجة 48جدول رقم )ال

 النسب التكرارات 
 %4.12 52 منتبو جدا

 %40.21 552 منتبو
 %15.12 542 غير مريح في سياقتو

 %0.00 0 بدون إجابة
 %211 388 المجموع

يرونو غَت مريح يف سياقتو  إذال يثقوف يف سياقة سائق ادلركبات العاـ  % 15512من خالؿ اجلدوؿ صلد أف  
 أنو منتبو. % 40521وصلد ما يقارب 

  على مستوى النقل العاـ نوضحها يف اجلدوالف موالياف" واألدخنةبالنسبة للروائح غَت ادلرػلة 

 مريحة(:درجة تواجد الروائح غير 49الجدول رقم )

 النسب التكرارات 
 %4.22 50 ال توجد روائح غير مريحة

 %14.10 502 أحيانا توجد روائح غير مريحة
 %02.04 15 دائما توجد روائح غير مريحة

 %5.15 1 بدون إجابة
 %211 388 المجموع
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 الدخان(: درجة تواجد :4الجدول رقم )

 النسب التكرارات 
 %50.55 01 ال يوجد دخان

 %10.04 511 أحيانا يوجد دخان
 %20.11 11 دائما يوجد دخان

 %0.50 1 بدون إجابة
 %211 388 المجموع
يف  األحيافيروف أنو توجد روائح  غَت مرػلة يف بعض  % 14510( ينب لنا أنو ـ24صلد أف اجلدوؿ رقم )

 %10على مستوى النقل العاـ فانو ما يقارب  األدخنةوفيما ؼلص  أهنا دائمة. % 02504حُت يرى 
ما يوضحو اجلدوؿ رقم  دائمة وىوأهنا  % 25وغلدىا ما يقارب  األحيافغلدوف أهنا توجد أدخنة يف بعض 

(22.) 

 :صلد أف فإنناقة وفيما ؼلص العوامل ادلؤثرة على النقل العاـ ابمن خالؿ اجلداوؿ الس
 أهنا غَت مرػلة من ناحية  % 41َت مرػلة حيث يرى ما يقارب أغلب مركبات النقل العاـ غَت رلهزة وغ

الوقوؼ مدة  %20يضطر ما يقارب  إذاحلرارة والرطوبة أحيانا ، وىي غَت كافية  وال تليب حجم الطلب 
 جزء منها. %11الرحلة و 

 14أف سياقة السائق وانتباىو غَت مرػلة وصلد ما يقارب %10يرى  إذآمنة وال مرػلة  وصلد أهنا غَت % 
 يروهنا غَت نظيفة أحيانا.

 مهتلكة وال زبضع للرقابة الضرورية فيما  كما نستنتج أف مركبات النقل العاـ ال زبضع لصيانة الدورية و
باذلينة إضافة دائما ما يوجد هبا أدخنة وىي نسبة ليست  % 25ؼلص إفرازاهتا لألدخنة إذ يرى ما يقارب 

 .دائما ما يوجد هبا روائح غَت مرػلة % 02إذل 
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II- بعض العوامل المؤثرة في نظام النقل 

 نوضح معطياهتا يف اجلدوؿ التارل واقف زلطات احلافالتمبالنسبة ك: 

 قرب موقف الحافلة من المنزل(: 51الجدول رقم )

 النسب التكرارات 
 %50.22 41 قريب

 %00.01 01 مسافة معتدلة
 %21.50 500 ليس قريب
 50.12% 42 بعيد جدا

 %5.10 1 بدون إجابة
 %211 388 المجموع

أف مواقف النقل احلافالت ليست قريبة من ادلنزؿ يف حُت  % 21ما يقارب  د أنوصلمن خالؿ اجلدوؿ  
 أهنا مسافة معتدلة. % 00غلدىا ما يقارب 

 نالحظ أف رأي حوؿ مسار احلافلة تضمن احتماؿ  فانو من خالؿ نتائج االستمارة ةلسار احلافبالنسبة دل
أف تعكس التكرارات أكثر من إجابة لذا سوؼ نقسم مفردات العينة إذل قسمُت، وذلك من أجل ضماف 

  النسب الصحيحة:

تبوهبا يف اجلدوؿ  العينة متمن مفردات  515ػلوي الردود اليت تضمنت رد واحد حيث ػلتوي على ردود قسم  -
 (.45رقم )

مت ردود  أياستمارات ال ربمل  1استمارة وتبقى  20صلد االستمارات اليت ربمل أكثر من رد ىي  قسم -
 (.40)تبوهبا يف اجلدوؿ رقم 
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 (: يبين الردود التي تضمنت رد واحد حول مسار الحافلة52الجدول رقم )
 النسب  التكرارات 
 %00.10 10 يصل إذل معظم ادلناطق اليت ارغب بذىاب إليها ال

 % 40.15 11 يستغرؽ وقت طويل
 % 52.01 04 يتطلب ربويالت كثَتة

 % 0.04 54 بعض ادلناطق أستطيع الوصوؿ إليها بيسر
 % 0.01 1 بعض ادلناطق صعب الوصوؿ ذلا

 %5.55 0 اليهايصل خط مسار احلافلة إذل معظم ادلناطق اليت ارغب بذىاب 
 % 500 515 المجمــــــــــــوع

 % 40515 إليونالحظ من خالؿ اجلدوؿ أف ادلشكل ادلطروح ىو أف احلافلة تستغرؽ وقت طويل وىذا ما يشَت 

عرب عنو بنسبة  ، يف حُت يشَت البعض اذل أنو ال يصلوف إذل حيث يردوف وذلك ما مفردة من مفردات العينة 515
 . % 52501، كما أهنا تتطلب ربويالت كثَتة وىو ما أشار اليو  % 00510

 (: يبين الردود التي تضمنت أكثر من رد حول مسافر الحافة53الجدول رقم )
 النسب التكرارات 

 % 20.00 12 ال يصل إذل معظم ادلناطق اليت ارغب بذىاب إليها

 %10.00 04 يستغرؽ وقت طويل
 %11.10 10 يتطلب ربويالت كثَتة

 %40.00 21 بعض ادلناطق أستطيع الوصوؿ إليها بيسر
 %40.00 21 بعض ادلناطق صعب الوصوؿ ذلا

 %52.22 50 يصل خط مسار احلافلة إذل معظم ادلناطق اليت ارغب بذىاب اليها
  - 1: مفردة 1:على أساس 

خالؿ اجلدوؿ نستنتج أف أغلب اإلجابات اليت ربمل أكثر من إجابة لسؤاؿ مجعت األسباب الثالث األوذل  من
 مفردة من مفردات العينة. 20حبيث نالحظ تكرار نفس اإلجابة من طرؼ 

 من بُت ادلناطق اليت ذكرت يف اإلجابة عن ادلناطق اليت تتطلب ربويالت كثَتة ىي: و

اجلزائر  –اجلزائر الوسطى، دار البيضاء  –بايناـ، باب الزوار  –بُت باب الزوار وبَت مراد رايس، باب الزوار 
حيدرة، دار –شراقة، ساحة الشهداء  -ساحة شهداء، تافورة-رغاية، بَت خادـ -الوسطى، اجلزائر الوسطى

 دارل إبراىيم. -البيضاء
 :إليهان ادلناطق اليت غلدوف صعوبة يف الوصوؿ ومن بُت ادلناطق اليت ذكرت يف اإلجابة ع



 مدينة الجزائرق ل الحضري والتنمية المستدامة بالن  .................................................... الفصل الثالث
 

 510 

–رغاية، تافورة -شراقة، مطار -درارية –عُت طاية، أعلي جباؿ العاصمة، اجلزائر الوسطى –برج الكيفاف 
 بن عكنوف ودارل إبراىيم.-الوسطى رغاية، جزائر

 بالنسبة للورود احلافالت فنوضحها من خالؿ اجلدوالف ادلوالياف 

 عدد مرات ورود احلافالت يف ساعات الذروة "أوقات االزدحاـ":(: 54الجدول رقم )

 النسب التكرارات 
 11.02 512 غير كافية

 54.10 45 كافية
 52.21 20 مقبولة
 2.15 50 جيدة

 %211 388 المجموع
 عدد مرات ورود احلافالت يف ساعات األخرى:(: 55الجدول رقم )

 النسب التكرارات 
 %40.04 550 غير كافية

 %00.00 11 كافية
 %21.00 20 مقبولة
 %0.10 0 جيدة

 %211 388 المجموع
من خالؿ اجلدوالف نستنتج أف فيما ؼلص ورود احلافالت يف ساعات الذروة فيجدىا األغلب بغَت كافية وىو ما عرب 

  % 40504وأيضا  بالنسبة للساعات األخرى وىو ما عرب عنو بنسبة أقل وتتمثل يف   % 11502عنو بنسبة 

 

 

 

 



 مدينة الجزائرق ل الحضري والتنمية المستدامة بالن  .................................................... الفصل الثالث
 

 511 

  بالنسبة دلواقيت مرور احلافالت والقدرة على احلصوؿ عليو ومدى االلتزاـ هبا نلخص النتائج يف اجلدوالف
 .اآلتياف

 جدول أوقات الحافالت(: درجة الحصول على 56الجدول رقم )

 النسب التكرارات 
 %00.01 521 صعب الحصول عليو

 %04.25 12 يمكن الحصول عليو بشيء من جهد
 %0.12 1 متوفرة

 %5.44 4 بدون إجابة
 %211 388 المجموع

أهنم ال ؽلكنهم احلصوؿ  % 00501من خالؿ اجلدوؿ فيما ؼلص  درجة احلصوؿ على توقيت مرور احلافالت فَتى 
 ؽلكنهم احلصوؿ عليو ولكن جبهد. % 04525على جدوؿ ادلواقيت يف حُت أنو 

 أهنم ال يلتزموف جبدوؿ ادلواقيت وىو ما يوضحو اجلدوؿ التارل % 11521أما فيما ؼلص مدى االلتزاـ بو فَتى 

 األوقاتااللتزام بجدول (:مدى  57الجدول رقم )

 النسب التكرارات 
 %11.21 525 بدون التزام

 %01.12 05 ال بأس
 %5.15 1 التزام جيد
 %2.15 50 بدون إجابة
 %211 388 المجموع

 

III-  العام في المدينة بعض العوامل التي يمكن أن تكون سببا لعدم استخدام النقل 

 متمثلة يف:لعدـ استخداـ النقل العاـ مت طرح بعض العوامل اليت ؽلكن أف تكوف عوامل رئيسية زلتملة 
 )؛عامل الزمن )تأخذ وقت طويل 

 ؛ادلكاف )ال تقف قرب ادلنزؿ( عامل 

 )؛عامل النظاـ )ال ترد بانتظاـ 



 مدينة الجزائرق ل الحضري والتنمية المستدامة بالن  .................................................... الفصل الثالث
 

 512 

 )؛عامل الوجهة )ال تصل حيث أريد 

 )؛عامل الراحة )أفضل الراحة يف النقل اخلاص 

 )؛عامل الراحة  )مركبات النقل العاـ غَت مرػلة 

 )؛عامل االكتظاظ )مركبات النقل العاـ مزدمحة جدا 

 ؛ـ خطرة جدا(عامل اخلطورة ) مركبات النقل العا 

 )عامل الكلفة )مركبات النقل العاـ مكلفة جدا. 

وكانت النتائج كالتارل موضح يف اجلداوؿ ادلوالية ، ومت وضعنا رسم بياين توضيحي غلمع العوامل الحظ اجلداوؿ 
 اآلتية مع الرسم البياين:

 (: عامل الزمن )تأخذ وقت طويل(58الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 %89.81 329 عامل رئيسي
 %8.69 32 عامل ثانوي
 %8.69 32 ليس سببا
 %7.25 28 بدون اجابة
 %211 388 المجموع

 (ال تقف قرب المنزل(: عامل المكان )59الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 % 1:.61 141 عامل رئيسي
 %2:.35 :7 عامل ثانوي
 %  17.33 59 ليس سببا
 %7.97 :2 بدون اجابة
 %211 388 المجموع
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 (ال ترد بانتظام(: عامل النظام ):5الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 % :79.6  2:1 عامل رئيسي
 %24.47 48 عامل ثانوي
 % 21.58  :3 ليس سببا
 % 8.69 32 بدون اجابة
 % 211 388 المجموع

 (ال تصل حيث أريد(: عامل الوجهة )61الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 % 79.34 :29 عامل رئيسي
 % 24.82 49 عامل ثانوي
 % 14.: 36 ليس سببا
 % 14.: 36 بدون اجابة
 % 211 388 المجموع

 (أفضل الراحة في النقل الخاص(: عامل الراحة )62الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 % 64.18  258 عامل رئيسي
 % 34.57 76 عامل ثانوي
 % 27.72 57 ليس سببا

 % 7.97 :2 اجابة بدون
 % 211 388 المجموع

 (مركبات النقل العام غير مريحة(: عامل الراحة  )63الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 % 65.26  261 عامل رئيسي
 % 36.38 81 عامل ثانوي
 % 23039  45 ليس سببا
 % 9.41 34 بدون اجابة
 % 211  388 المجموع
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 (مركبات النقل العام مزدحمة جدااالكتظاظ ) (: عامل64الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 % 78.98  299 عامل رئيسي
 % 28.44  59 عامل ثانوي
 % 8.69 32 ليس سببا
 % 8.33 31 بدون اجابة
 % 211 388 المجموع

 (مركبات النقل العام خطرة جدا الخطورة ) (: عامل65الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 % 47.93 213 رئيسيعامل 

 % 71.:3 93 عامل ثانوي
 % 36.39 81 ليس سببا
 % 9.41 34 بدون اجابة
 % 211  388 المجموع

 (مركبات النقل العام مكلفة جدا(: عامل الكلفة )66الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 % 31.33 67 عامل رئيسي
 % 39.63   :8 عامل ثانوي
 % 54.43 231 ليس سببا

 % 7.67 :2 اجابة بدون
 % 211 388 المجموع
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 :إذلمن خالؿ الرسم البياين طللص 

أقل حسب أراء  إذل األىمادلوالية وىي مرتبة من  األسبابف العوامل الرئيسية لعدـ استخداـ النقل العاـ تتمثل يف أ
 عينة الدراسة:

  01500وىذا رأي ما يعادؿ العامل الرئيسي األوؿ الف مركبات النقل العاـ تستغرؽ وقت طويل %. 

  من العينة. % 11512العامل الرئيسي الثاين ىي أف مركبات النقل العاـ ال ترد بانتظاـ ما عرب عنو رأي 

  11502وىو ما عرب عنو بنسبة  وفمركبات النقل العاـ ال تصل حيث يريد إف % . 

  10510بنسبة  عرب عنومركبات النقل العاـ مزدمحة وىو ما % . 

  14500بنسبة  عرب عنومركبات النقل العاـ غَت مرػلة وىو ما %. 

  12500بنسبة  عرب عنوىناؾ من يفضل الراحة يف النقل اخلاص وىو ما %. 

 10520بنسبة  عرب عنوتكوف قريبة من ادلنزؿ وىو ما  مواقف النقل العاـ ال %. 

  21510مركبات النقل العاـ خطرة وىو ما عرب  عنو بنسبة%. 

 صلد أف تكلفة استخداـ النقل العاـ ليست عائقا بالنسبة لعينة الدراسة. يف حُت 

 

 (11أخرى مت ذكرىا نوجزىا يف النقاط ادلوارل: الحظ اجلدوؿ رقم ) أسبابوىناؾ 

 لعدم استخدام النقل العام سباب أخرى( يوضح األ67الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 % 55.11 20 عدد المجيبين باإليجاب

 %12.40 025 بالسلب نالمجيبيعدد 
 %1.01 54 بدون إجابة

 %211 388 المجموع
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من خالؿ ما تقدـ بو مفردات العينة من آراءىم سبكنا من % 55511وتتمثل األسباب ادلذكورة من طرؼ  
 حصرىا يف النقاط ادلوالية:

 والتحرش اللفظي  غياب األمن على مستوى مركبات النقل شلا تسبب يف مشاكل نذكر منها: السرقة
 واجلنسي  وتواجد ادلختلي عقليا يف بعض األحياف والكثَت ركز على ىذه النقطة فيما ؼلص غياب االمن .

 سوء معاملة من طرؼ السائق و قاطع التذاكر وغياب التنظيم 

  االنتظار ادلطوؿ سواء على مستوى احملطات أو على مستوى طوؿ الرحلة فهناؾ من أعطى مثاؿ أف
 ؿ من باب الزوار اذل ساحة الشهداء تكلف يف بعض األحياف ساعة كاملة.لالنتقا

 .االكتظاظ واالزدحاـ على مستوى مركبات النقل وقدـ وترىل حافالت النقل العاـ 
IV- بعض العوامل التي يمكن أن تكون سببا لعدم استخدام النقل الخاص في المدينة: 

 متمثلة يف:أنو أيضا مت طرح بعض العوامل اليت ؽلكن أف تكوف عوامل رئيسية زلتملة لعدـ استخداـ النقل اخلاص  كما
 عامل عدـ ملكية مركبة خاصة 

  ادلركبات اخلاصة مكلفة مادياعامل 

 عامل كثافة ادلرور عالية جدا 

 عامل عدـ تفضيل السفر بواسطة ادلركبة اخلاصة 

 عامل جهل القيادة 
النتائج كالتارل موضح يف اجلداوؿ ادلوالية ، ومت وضعنا رسم بياين توضيحي غلمع العوامل الحظ اجلداوؿ االتية وكانت 

 مع الرسم البياين

 عدم ملكية مركبة خاصة(: عامل 68الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 % 71.76 279 عامل رئيسي

 % 22.66 43 عامل ثانوي
 % 34.94 77 ليس سببا

 % 40:8 22 اجابةبدون 
 % 211 388 المجموع
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 المركبات الخاصة مكلفة ماديا(: عامل 69الجدول رقم )
 النسبة تكرارات 

 % 58076 243 عامل رئيسي

 % 31.13 72 عامل ثانوي
 % 2:.35 :7 ليس سببا
 % 6.53 26 بدون اجابة
 % 211 388 المجموع

 جداكثافة المرور عالية (: عامل  :6الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 % 73.93 285 عامل رئيسي

 % :35.2 78 عامل ثانوي
 % 5:.8 33 ليس سببا
 % 6.16 25 بدون اجابة
 % 211 388 المجموع

 عدم تفضيل السفر بواسطة المركبة الخاصة(: عامل 71الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 % 24.:2 64 عامل رئيسي

 % 35.66 79 عامل ثانوي
 % 57.:5 248 سبباليس 

 % 7.97 :2 بدون اجابة
 % 211 388 المجموع

 

 جهل القيادة(: عامل 72الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 % 45.41 6: عامل رئيسي

 % 21.22 39 عامل ثانوي
 % 46.:4 :21 ليس سببا
 % 27.35 56 بدون إجابة
 % 211 388 المجموع
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 :إذلمن خالؿ الرسم البياين طللص 

أقل حسب أراء  إذلف العوامل الرئيسية لعدـ استخداـ النقل اخلاص تتمثل يف األسباب ادلوالية وىي مرتبة من األىم أ
 عينة الدراسة:

  من  % 10511عرب عنو بنسبة  ما وىذايتمثل السبب الرئيس األوؿ يف عدـ ملكية سيارة خاصة
 مفردات العينة.

 عرب عنو بنسبة  ما خداـ خدمات السيارة اخلاصة وىذاكما تزيد كثافة ادلرور من أسباب عدـ است
 من مفردات العينة. % 10510

 من مفردات العينة. % 40511عرب عنو بنسبة  ما كما أف مركبات اخلاصة خلدمة النقل مكلفة وىذا 

يف حُت أف عاملي جهل القيادة و عدـ تفضيل استخداـ النقل اخلاص دل يعتربا أسبابا لعدـ استخداـ 
 اخلاص من قبل مفردات العينة. النقل
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 ادلوارلأخرى مت ذكرىا نوجزىا يف النقاط ادلوارل: الحظ اجلدوؿ  أسبابوىناؾ 

 لعدم استخدام النقل الخاص خرىاألأسباب (: يبين 73الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 % 8:.4 22 عدد المجيبين باإليجاب

 %3.53: 367 بالسلب نعدد المجيبي
 %4.72 21 بدون إجابة
 %211 388 المجموع

 األسباب األخرى ىي:جاء  ومن أىم ما

  ثافة ادلرور عالية جدا كازدحاـ الطرقات و. 

 .غياب أماكن لركن السيارة اخلاصة 

 رابع:مسائل خاصة بالسفر بالسيارة الخاصةالمحور 

 بالنسبة لدرجة احلصوؿ على مواقف لركن السيارة نوضحو يف اجلدوؿ ادلوارل 

 درجة الحصول على أماكن لوقف السيارة(: 74رقم ) الجدول

 النسبة تكرارات 
 % 1.54 50 أماكن كثَتة متوفرة

 %21.04 22 أماكن قليلة متوفرة
 %42.41 520 عادة أحبث عن مكاف

 %1.11 04 بدوف اجابة
 %211 388 المجموع
 21504أنو عادة ما يبحث مكاف لركن السيارة يف حُت يرى ما نسبتو  % 42541نالحظ من خالؿ اجلدوؿ أف 

 أنو توجد أماكن للركن ولكن قليلة. %
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 :بالنسبة لدرجة وضوح إشارات ادلرور نوضحها يف اجلدوؿ ادلوارل 

 عالمات الطرق وإشارات المرور(: درجة وضوح 75الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 %00.02 00 جيدة

 %21.00 501 فهمها احيانايصعب 
 % 00.11 10 يصعب فهمها غالبا

 %1.01 51 صعبة الفهم

 % 0.11 05 بدوف اجابة
 %211 388 المجموع

غلدوف أنو يف بعض األحياف يصعب فهم إشارة ادلرور يف حُت  % 21500من خالؿ اجلدوؿ صلد أف ما نسبتو 
صعبة الفهم  % 00511أنو يصعب فهمها و % 21500غلدوهنا جيدة ، ويف النسبة  % 00502صلد أف 

 51504وغلهلوف القيادة وقوانُت ادلرور  % 24520ال نستتثٍت فكرة أنو ضمن مفردات العينة ىناؾ ما يقارب 
 ربفظوا عن الرد. %
  يروف  % 24يقارب  أف ما (11رقم ) يوضح اجلدوؿ ادلوارلحيث  ،بالنسبة لتهيئة الطرؽ داخل ادلدف

 يروهنا أهنا كثَتة ادلطبات. % 02أف هتيئة الطرؽ داخل ادلدينة ربوي بعض ادلطبات وما يقارب ؿ 
 (: تهيئة الطرق داخل المدينة:76الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 % 0.11 05 جيدة

 % 24.20 21 بعض ادلطبات
 % 02.04 15 يف الغالب يوجد ادلطبات

 % 05.11 10 كثَتة ادلطبات
 % 0.00 00 بدوف اجابة
 %211 388 المجموع

من خالؿ ما سبق ؽلكننا أف نستنتج على ضوء ىذه ادلعطيات أنو ال يوجد زلالت تستوعب ركن الكم اذلائل 
ادلرور تكوف مبهمة للبعض  إشاراتللسيارات اخلاصة وىذا ما غلعل أغلب البحث عن مكاف للركن، كما صلد أف 

 ادلطبات. ويرجع ذلك إما جلهل قانوف ادلرور أو قلة الوعي . يف حُت صلد أف هتيئة الطرقات ال زبلو من
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 الضوضاء في المدينة الناجم عن النقل المحور الخامس: 
 :نوضح درجة اإلزعاج النامجة عن وسائل النقل من خالؿ اجلدوؿ ادلوارل

:درج(: 77الجدول رقم )  ة إزعاج داخل ادلباين النامجة عن ضوضاء ادلركبات خالؿ الشهر ادلنصـر

 النسبة تكرارات 
 % 2.01 2 بدوف ازعاج

 %22.22 24 يف بعض احلاالت
 %20.42 20 غالبا

 %01.12 02 مزعجة جدا
 %5.10 1 بدوف اجابة
 %211 388 المجموع

غلدوهنا مزعجة يف بعض األحياف  % 24فيما ؼلص الضوضاء النامجة عن النقل فنجد أف ما يقارب 
  .غالبا ىي مزعجة  % 20و 

 ثقافة عامةالمحور السادس: 

 مدى معرفة رلتمع العينة بالتنمية ادلستدامة(: 78الجدول رقم )

 النسبة تكرارات 
 %0.00 00 مسعوا بادلصطلح فقط

 %0.12 0 قبل بادلصطلح مندل يسمعوا قط 
 %20.01 010 يعرفوف التنمية ادلستدامة

 %211 388 المجموع
مسعوا بادلصطلح قبل  % 0500غلهلوف معٌت التنمية ادلستدامة مصطلحا وفكرا يف حُت صلد أف  % 20501صلد أف 

 فكرة التنمية ادلستدامة وىنا ينم على قلة وعي يف ىذا ادلضمار. إليوترمي  يعرفوف ما 0512اليـو و 
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و ىاتري  من خالؿ  من قبل كال ادلطروحة 50خالؿ ما سبق سوؼ ضلاوؿ تقييم كفاءة النقل حسب ادلعايَت  
 اجلدوؿ ادلوارل:

 النقل حسب نتائج االستمارة نظام (: تقييم كفاءة خدمات79الجدول رقم )

نتيجة التقييم  التقييم المعيار
 ايجابي/ سلبي

السكاف ونطاؽ موقع  .5
      خدمات النقل 

)سهولة الوصول إلى 
 الخدمة(

 

أف زلطة ليس  % 21550( غلد 40جدوؿ رقم ) -
 مسافة معتدلة؛% 00522بالقريب و 

أف  عامل    % 10520( غلد 41جدوؿ رقم ) -
بعد موقف احلافلة من األسباب الرئيسية لعدـ استخداـ 

 النقل العاـ.
 

 
 

 سليب

         قناعة ادلواطن بالنقل .3
 ) مقبول(

 

حبيث غلد  20و 02و 01 و00 جدوؿ رقم-
للنقل مقبوؿ و  اإلمجارلأف مستوى  41521%
و  للمرور ضعيف ادلستوى اإلمجارل  % 11521
ظروؼ سياقة السيارة اخلاصة ضعيف،   12514%
وصوؿ إذل أي مكاف يف مدينة أف القدرة لل % 11502

  ضعيفة 
أنو  %00501حيث غلد   41و 41جدوؿ رقم -

احلافالت  الصعب احلصوؿ على جدوؿ مواقيت من
 أنو ال يوجد التزاـ جبدوؿ ادلواقيت. %11521ويرى 

 
 

 
 
 
 
 سليب

  الوقت ادلستغرؽ يف الرحلة  .2
  ) ال تستغرق وقت طويل(

أف عامل طوؿ  %01500غلد  40جدوؿ رقم -
الزمن ادلستغرؽ يف الرحلة من بُت األسباب الرئيسية 

 لعدـ استخداـ النقل العاـ.
أف حافلة  % 40515يبُت أف  45جدوؿ رقم -

 تستغرؽ وقت طويل للوصوؿ للوجهة ادلطلوبة.
 

 
 سليب
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                    االزدحاـ .5
 توفر خدمة النقل() مدى 

 

أف عدد   %11502غلد   44و  42جدوؿ رقم  
ورود احلافالت يف وقت الذروة  غَت  كافية  و 

 يف أوقات األخرى أيضا غَت كافية  40504%

 سليب

  وجود بعض  % 24520غلد  65جدوؿ رقم   نوعية سطح الطريق  .1
كثَتة   % 02504و  ادلطبات على مستوى الطرقات 

 ادلطبات

 سليب 

قناعة ادلواطن بوسيلة النقل  .1
من حيث االزدحاـ، احلرارة،  

الرطوبة، النظافة، الضوضاء 
على مستوى الوسيلة وعدد 

 مرات توقف احلافلة 

  22إذل  22اجلداوؿ من   
  14إذل  42اجلداوؿ من 

أغلب ادلعايَت   
سلبية  كانت 

من نسبة لقناعة 
ادلواطن ونوعية 
اخلدمة بالنسبة 

 للنقل.
  حسب اإلحصاءات  نسبة حوادث ادلرور  .0
عدد اجلرائم ادلرتبطة بوسائل  .1

 النقل
ىناؾ من غلدوف أنو من أسباب    11جدوؿ رقم   

عدـ استخدامهم النقل العاـ ىو غياب األمن وتعرض 
 للسرقة و التحرش

 

ال يروف أنو سبب لعدـ استخداـ  11جدوؿ رقم   كلفة الرحلة ) مكلفة( .2
 النقل العاـ

سليب أي غَت  
 مكلفة

         11جدوؿ رقم   مستوى الضوضاء .50
يوضح أف درجة اإلزعاج النامجة عن وسائل النقل  

داخل ادلباين وخالؿ فًتة مرجعية قدرت بالشهر يروف 
 أهنا مزعجة يف بعض األحياف  24522%

 

تلوث اذلواء بسبب وسائل  .55
 النقل

  حسب أجهزة الرصد  

كفاءة خدمات  .23
 نتائج السابقة(النقل ) 

خالؿ النتائج السابق نستنتج أف آراء ادلواطن  يف نتيجة واحدة وىو أف  
كافية     أو عدـ عدـ كفاءة خدمات النقلتؤكد  أغلب ادلؤشرات كانت 

ما  ربسنها عن السنة ادلاضية وىذاعلى الرغم من  اجملهودات ادلبذولة و 
 (.20يفنده اجلدوؿ رقم )
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 :الثالث الفصل خالصة

 من الراىن الوضع عليو ىو دبا ساعلت تارؼلية دبحطات مرت اجلزائر األوؿ أف ادلبحث يف إليو تطرقنا ما خالؿ أنو صلد
 . ادلدينة دلركز كبَت سكاين توافد من شهدتو وما االستقالؿ مرحلة إذل ادلستعمر قبل من ادلنتهجة سياسات

 اجلزائر مدينة مستوى وعلى عامة بصفة الوطنية احلظَتة وطبيعة ادلرور حلالة الراىن الوضع و النقل اذلياكل أيضا وتناولنا
 تفاقم يف ساعلت التعمَت وخطط التنموية اخلطط بعض أف وجدنا كما. شلتلكاهتا وقدـ ترىل تعاين اذ خاصة بصفة

 اخلطط أغلب أف استنتجنا كما النقل، قطاع مع تكاملية سياسات مواكبتها لعدـ وذلك النقل مستوى على مشكلة
 .مسبقة فًتات إذل تتجاوزىا وال الراىنة الظروؼ مع متماشية مستدامة ال ظرفية تكوف

 بو أفادت وما تناولو مت ما ضوء على ادلستدامة التنمية ومتطلبات احلضري النقل وربديات واقع إذل التطرؽ مت كما
 نوعية ال كما جاءت اليت اخلوصصة و اخلاصة السيارات ملكية انفجار أف ترجع إذ ادلضمار ىذا يف الدراسات بعض
 التنمية  تطرحها ربديات كلها القطاع ىذا من الناتج والتلوث ادلرورية والسالمة األمن غياب مع النقل لقطاع

 التشريعات ألىم تطرقنا حيث اخلصوص ىذا يف ادلبذولة اجلهود نلغي أف ؽلكننا  وال النقل، خبصوص ادلستدامة
 من استمارة بنموذج االستعانة مت األخَت اجلزء ويف.  التحليل من بنوع احلضري التحدي جملاهبة وضعت اليت والربامج

 اكتسب لكنو كادلتوقع النتائج وكانت العاصمة مدينة مستوى على الراىنة احلضري النقل خدمات نوعية تقييم أجل
 .ادلواطنُت احتياجات يليب وال كفء غَت عامة بصفة النقل نظاـ بأف يبُت بياين كمي طابع
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 ـةــــالخاتمــ

و ازدياد لعددىا ومن   جملاالهتا او قد صاحب ذلك تطور متسارع للمدن و امتداد عرف العامل تزايدا سكانيا مذىال
و قد برز النقل احلضري   داخل ادلدنفة يف العصور السابقة ظهرت مشكالت معقدة مل تكن معرو  نتيجة لذلكو 

  .ىذه ادلشكالت كإحدى

فقد أدى   ال شك أن اجلزائر ليست مبنأى عن ىذه ادلشاكل خاصة منها ادلرتبطة باقتصاد ادلدينة كالنقل احلضري 
بعد  أن إىل ىذا من جهة ،إضافةالتزايد السكاين لبعض ادلدن إىل تداخل الوظائف، و تعدد احلركة  و تنوع أسباهبا 

 النقل من جهة أخرى. حترير سوق

 الفرضيات:اختبار 
لكنها ال تشكل رادع وذلك لفقدان  متوفرة النصوص القانونيةأن  الفرضية األوىل: من ناحية القوانني والتشريعات جند 

الوطنية وعدم و غياب الرقابة ودليل ذلك مؤشرات حصيلة حوادث ادلرور إضافة قدم ممتلكات احلظرية الردعية  األداة 
د وقوانني لرتقية وتطوير احلظرية، مما يؤكد الفرضية جزئيا من حيث توفر التشريعات لكن ينفها من حيث وجود جهو 

 إجراءات التنفيذ؛ 
ذات ادلدلول اإلحصائي من أجل تقييم الوضع الراىن الفرضية الثانية: كون ال توجد الكثري من الدراسات ادليدانية 

فة مواطن الضعف وبالتايل فإن التخطيط السليم يأيت من التشخيص الناجع للمشكل وىذا يطرح خلدمات النقل ومعر 
 .مما يؤكد ثبات الفرضية الثانية ثغرة يف السياسات ادلربرلة لرتقية ىذا القطاع

جهة نتيجة مفادىا عدم كفاءة النقل من جهة، ومن  إىل: خالل الدراسة االستطالعية  مت الوصول الفرضية الثالثة
ارتفاع نسبة ملكية السيارات اخلاصة أدت إىل إضافة إىل  و طبيعة توزيع األنشطة العشوائي  أخرى التطور السكاين

 ، مما يؤكد ثبات الفرضية الثالثة.ماالزدحاتفاقم مشكل  
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 النتائج: 

 :التالية توصلنا إليها من خالل دراستنا اليت النتائجمن  

ىي عملية متكاملة فال ميكن عمل استدامة خاصة بالنقل النقل و االعمار عملية التخطيط ادلستدام لكل من  -
استدامة يف التكاليف واستدامة يف التخطيط، لذلك البد من وجود نظرة مشولية ووضع سياسات يصاحبها دون أن 

 ؛مرتابطة مع خمتلف جوانب احلياة
و بالتوافق مع اختيار ادلسارات بدقــة  اتسيري النقل احلضري تسيريا عقالنيا يتطلب التحكم يف عدة عناصر أمهه إن -

 كما  ،احملطات تفاديا لالختناق ادلروريخمطط التعمري للمدينة، وكذا االختيار األمثل لكل من أماكن التوقف و 
  ؛تسخري أداة قانونية  ذلك يتطلب

من أجل تقييم الوضع الراىن خلدمات النقل ومعرفة مواطن  اإلحصائيدانية وذات ادلدلول غياب الدراسات ادلي -
ة رلعالج يأيت من التشخيص اجليد للمشكل فهذا يطرح ثغرة يف السياسات ادلرب الالضعف لتدارك ثغراهتا، والن أساس 

 خدمة النقل؛، باإلضافة إىل غياب بني الفاعلني وادلؤثرين على مستوى   لرتقية ىذا القطاع

النقل و احلد  إدارة إىلالدول ختطت مرحلة تطوير نظم النقل واستخدام النظم الذكية كما سبق أن أشرنا أن بعض  -
لكرتونية يف حني أن ادلدن العربية ومنها مدينة اجلزائر مل تتجاوز عتبة حتسني نظم من التنقل باالعتماد على النظم اال

 .النقل وزيادة من فعاليتها
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 :االقتراحات

وتوزيع األنشطة، لتمكن من وضع اسرتاتيجيات فعالة  دراسة شاملة بني مركز ادلدينة وخمتلف ادلناطق إعادة -
  ؛للنقل

القيام بدراسة ميدانية شاملة دورية لواقع قطاع النقل و حجم الطلب للوقوف على أىم مواطن الضعف مع  -
وذلك للخروج مبعلومات تسمح لنا بوضع السياسات واالسرتاتيجيات فعالة حتديد ادلناطق اليت تعاين ادلشاكل ادلرورية 

 يف رلال النقل ادلستدام.

 رد إعادة مع تطوير نظم النقل واستخدام مبا يعرف بالنظم الذكية للنقل لزيادة كفاءة وفعالية أنظمة النقل -
والسالمة على  األمنياكلو وتوفري لتحسني ى إضافةللنقل العام الربي وذلك بتطوير أنظمة التسييـر  االعتبار
 ؛مستواه

 وإجياد والدراجات بادلشاة خاصة طرق شبكة توفري مع القانونية االداة بتفعيل مرورية السالمة مستوى حتسني -
 ذلا؛ مسالك

امات عناصر النقل ضرورة استخدام بعض ادلعايري االقتصادية اليت تشمل سياسات فرض رسوم على استخد -
تعيق سري ادلرور مع فرض لكي ال  مواقف السيارات اخلاصة توفري، مع ومبادرات أخرى يف ىذا اجملالدعم اخلاص و 

 الرسوم عليها كوسيلة ردعية سليمة؛
 ؛لتوعية وتوضيح أمهية النقل العاماالىتمام ببعض القضايا البيئية مثل: التعليم وا  -

اجلغرافية طبيعة الالقتصادية واالجتماعية و ووضعيتها اينة اجلزائر أىم نقطة ميكن اإلشارة إليها ىنا أن مد -
نطقة، جتعل من الصعب التحكم يف بعض ادلتغريات إضافة لالنفجار السكاين احلضري اليت تشهده ادلنطقة لذا للم

نرى أنو ال بد من ختفيف بعض األنشطة وإخراجها من العاصمة ليكف الضغط وبالتايل ميكن إجياد حلول ناجعة 
 .ارلاالهتاألصعدة مبا يف ذلك النقل احلضري ومتطلبات التنمية ادلستدامة جبميع  على مجيع

 آفاق الدراسة:

من خالل دراستنا للنقل على مستوى مدينة اجلزائر ما لوحظ أنو ىناك الكثري من الثغرات القانونية والعمرانية أدت  
إىل إحداث عدم توازن يف النقل، وىذا يتطلب دراسة ميدانية واسعة تتمثل يف الوضع القانوين واالقتصادي للنقل يف 

 مدينة اجلزائر.
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7اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33
6 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

27 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

مـــرســـوم رئـــاسي رقم  مـــرســـوم رئـــاسي رقم  12 -  - 229  مــؤرخ في  مــؤرخ في  3 رجب عــام رجب عــام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق  24 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــة p2012 يــــكــــلف بــــعضp يــــكــــلف بــــعض

أعــــضـــاء احلــــكــــومـــة لــــتـــولـي نــــيـــابــــة الـــوزراء الــــذينأعــــضـــاء احلــــكــــومـــة لــــتـــولـي نــــيـــابــــة الـــوزراء الــــذين
انتخبوا أعضاء في اجمللس الشعبي الوطني.انتخبوا أعضاء في اجمللس الشعبي الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإن رئيس اجلمهورية

pادّة 77 - 8 منهHال سيّما ا pبناء على الدّستور -
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHؤرخ في  14 جمـادى الثانـية عام 1431 اHوافق  28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-228 اHـؤرخ
في  3 رجب عــــــام  1433 اHــــــوافق 24 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2012

pتضمن إنهاء مهام أعضاء في احلكومةHوا
- وبـعــد االطالع عــلـى إعالن اجملــلس الــدسـتــوري رقم
01 / إ.م د/ 12 اHــؤرخ في 24 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام1433

اHـوافق 15 مـايــو ســنـة 2012  واHـتــضــمن نــتـائج انــتــخـاب
pأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تسـند نـيابـة الـوزراء الذين انـتخـبوا
أعـضــاء في اجملـلس الــشـعـبي الــوطـنيp عـلـى الـتـواليp إلى

السادة :
-  دحـــو ولــد قـــابـــلــيـــةp وزيـــرالــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

pفي وظيفة  وزير التهيئة العمرانية والبيئة pاحمللية

- يــــوسـف يـــوســــفـيp وزيـــر الــــطــــاقــــة واHــــنــــاجمp في
pوظيفة وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- عبد اHالك سـاللp وزير اHوارد اHائيةp في وظيفة
pوزير النقل

- نـور الــدين مـوسىp وزيــر الـســكن والـعــمـرانp في
pوظيفة وزير األشغال العمومية

- جمال ولد عـباسp وزير الصحة والسكان وإصالح
اHـــســـتـــشـــفـــيـــاتp في وظـــيـــفـــة وزيـــر الـــعـــمل والـــتـــشـــغـــيل

pوالضمان االجتماعي

- الــهــاشــمي جــيــارp وزيـر الــشــبــاب والــريـاضــةp في
وظيفة وزير التعليم العالي و البحث العلمي.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 3 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق24
مايو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في  مؤرخ في 3 رجب عام  رجب عام 1433
اHـوافق اHـوافق 24 مايـو سـنة  مايـو سـنة p2012 يتـضـمن تـنـظـيم الـنقلp يتـضـمن تـنـظـيم الـنقل

بواسطة سـيـارات األجــرة.بواسطة سـيـارات األجــرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
pبناء على تقرير وزير النقل -

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
p(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 اHــوافق 20  غــشت ســنـة 2001

pتممHعدل واHا pتعلق بتطوير االستثمارHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
pتممHعدل واHا pتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

pادة 34 منهHال سيما ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-11 اHــــؤرخ في 20
شـــــــوال عــــــام 1423 اHــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002

p2003 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011  واHــتــعـلق

pبالبلدية
- و�ـــقــتـــضى  الــقـــانــون رقم 12-07  اHــؤرخ  في 28
ربـيع  األول  عـام  1433  اHـوافق 21  فــبـرايــر  ســنـة 2012

pتعلق  بالواليةHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 86-287 اHـــــؤرخ في 7
ربــيع الـــثــاني عــام 1407 اHــوافق 9  ديــســمـــبــر ســنــة 1986
الــذي يـنـظم مــنح رخص اسـتــغالل خـدمـة ســيـارات األجـرة

p(طاكسي)
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة  عـام 1431 اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-381 اHؤرخ
في 7 جــمــادى األولى عــام1411 اHــوافق 24 نــوفــمــبــر ســنــة
1990 واHــتــعـلـق بــتــنـظــيـم مــديـريــات الــنــقل فـي الــواليـات

pوعملها
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 34 من الـقـانون
رقم 01-13 اHؤرخ في 17 جمادى األولى عام 1422 اHوافق
7 غــشت ســنــة 2001 واHــذكــور أعـالهp يــنــظم هــذا اHــرســوم

النقل الذي تقوم به سيارات األجرة.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـقـصـد بـسـيـارة األجـرة سـيـارة يـرخص لـها
بنقل اHسافرين وأمتعتهم مقابل أجرة.  

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامة أحكام عامة 

اHــــادة اHــــادة 3 : :  �ــــكـن أن يـــتـم الــــنــــقل بــــواســــطــــة ســــيـــارة
األجرة حسب األشكال اآلتية :

pخدمات سيارة أجرة فردية -
pخدمات سيارة أجرة جماعية حضرية -

- خدمات سيارة أجرة جماعية غير حضرية. 

خـدمات سـيـارة األجرة الـفـردية خـدمات سـيـارة األجرة الـفـردية هي اخلـدمـات حسب
الــطــلبp بـأجــرة كــراء ال تـقــبل الــتــجـزئــةp دون حتــديـد خط
الـسـيـرp وبـواسـطـة سـيـارة حتـتـوي عـلى أربـعـة (4) مـقـاعد

على األكثر دون حساب مقعد السائق.

خـــدمـــات ســـيـــارة األجـــرة اجلـــمـــاعـــيـــة احلـــضـــريـــة خـــدمـــات ســـيـــارة األجـــرة اجلـــمـــاعـــيـــة احلـــضـــريـــة هي
خــدمـــات تــتم عـــلى خط ســـيــر مـــحــدد داخل مـــحــيط الـــنــقل
احلـــضــــري  بـــأجـــرة كــــراء تـــقــــسم  عـــلـى مـــجـــمــــوع الـــركـــاب
وبــواســـطــة ســيـــارة حتــتــوي عـــلى أربــعــة (4) مــقـــاعــد عــلى

األكثر دون حساب مقعد السائق. 

خدمـات سـيـارة األجرة اجلـمـاعيـة غـير احلـضـرية خدمـات سـيـارة األجرة اجلـمـاعيـة غـير احلـضـرية هي
خدمـات تـتم على مـسار مـحـدد في خطـوط سـير مـشتـركة
بـــW الــبــلــديـــات وبــW الــواليـــات بــأجــرة كــراء تـــقــسم عــلى
مـجـمـوع الــركـاب وبـواسـطـة سـيـارة حتــتـوي عـلى ثـمـانـيـة

(8) مقاعد على األكثر دون حساب مقعد السائق.

اHـادة اHـادة 4  :   : يـرخص بـاسـتــغالل خـدمـة الـنــقل بـواسـطـة
سـيارة األجـرة فقط لألشـخاص الـطبـيعـيW ذوي اجلـنسـية
اجلـــزائـــريــة وكـــذا شـــركــات ســـيـــارات األجــرة اHـــنـــشــأة من

طرف أشخاص طبيعيW ذوي اجلنسية اجلزائرية. 

5  :  : ال يـــــرخص لـــــشـــــركــــات ســـــيـــــارات األجــــرة اHــــادة اHــــادة 
بــاســتــغالل خــدمــات الــنــقل بــواســطــة ســيــارات األجــرة إال

بالشكل الفردي. 

اHــــادة اHــــادة 6 :  : حتــــدد أســـعــــار خــــدمــــات الـــنــــقل بــــواســــطـــة
سيارات األجرة طبقا للتنظيم اHعمول به.

7  :   : نـــشـــاط الـــنـــقل بـــواســـطـــة ســـيـــارة األجـــرة اHــادة اHــادة 
يقصي كل نشاط آخر �قابل.  

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط وكيفيات استغالل خدمة سيارة األجرةشروط وكيفيات استغالل خدمة سيارة األجرة

اHـــــادة اHـــــادة 8 :  : �ـــــكـن اســــتـــــغـالل خـــــدمـــــة ســـــيـــــارة األجــــرة
بـــالـــشــكل الـــفـــرديp أو اHـــنــظـم في إطـــار شــركـــة ســـيــارات

األجرةp وذلك  وفق شروط هذا اHرسوم وكيفياته.  

القسم األولالقسم األول
شروط استغالل خدمة سيارة األجرةشروط استغالل خدمة سيارة األجرة

اHــادة اHــادة 9  :   : يـــخـــضع اســـتـــغالل خـــدمـــة ســـيـــارة األجــرة
بـــشـــكـل فـــردي أو في إطــــار شـــركـــة ســــيـــارات األجـــرة إلى
احلــصــول اHــســبـق عـلـى رخــصــة اســتــغالل يــســلــمــهــا مــديـر
النـقل في الوالية اخملتص إقـليمـياp بعد اسـتشارة الـلجنة

التقنية لسيارات األجرة الوالئية. 

اHـادة اHـادة 10 :  : ال �ـكن إيـداع طـلب احلـصـول عـلى رخـصـة
اســـتــغـالل خــدمــة ســـيــارة األجـــرة مــا لم تـــتــوفـــر الــشــروط

اآلتية :
أ ـ  بالنسبة للشخص الطبيعي :أ ـ  بالنسبة للشخص الطبيعي :

- أن يــكــون بــالــغـا خــمــســا وعــشـرين (25) ســنــة عـلى
 pاألقل

pدنية والوطنيةHأن يتمتع بجميع حقوقه ا -
pأن يكون من جنسية جزائرية -

- أن يـقــدم الــضــمــانـــات عــن حــسـن الــســيـرة وأن
ال يـكــون حتت طـائـلــة أي شـكل من أشـكــال عـدم األهـلـيـة أو

pهنة إثر إدانةHنع من £ارسة اHا
- أن يـــثــبـت حــيـــازة تــأمـــW عــلـى الــتـــبــعـــات اHــالـــيــة

pهنيةHدنية اHللمسؤولية ا
- امـتالك ســيـارة مالئــمـة Hــمـارســة الـنــشـاطp طــبـقـا

pواصفات تقنية حتدد �وجب قرار من وزير النقلH
- أن يــقــدم رخــصــة اســتـــغالل خــدمــة ســيــارة األجــرة

pعمول بهHمسلمة طبقا ألحكام التنظيم ا
- أن يكون حائزا دفتر مقاعد.

حتـدّد شروط وكـيفـيات تـسـليم دفـتر اHـقاعـد �وجب
قرار من وزير النقل.

ب -  بالنسبة للشخص اHعنوي :ب -  بالنسبة للشخص اHعنوي :
- أن يثبـت تأمينـا ضد التبـعات اHالـية للمـسؤولية

pهنيةHدنية اHا
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 pأالّ يكون موضوع إجراء تصفية قضائية -

- أن تـتـوفـر لـديه حـظـيـرة عـشـر (10) سـيـارات على
األقل مالئـمة Hمارسة الـنشاطp حتدد مـواصفاتها الـتقنية

pوجب قرار من وزير النقل�

- أن يـبـرر تــوفـره بـأي صـفـة كـانـت عـلى مـحل مـهـيـأ
ومـســاحـة لــلـتــخــزين والـصــيـانــةp مـطــابـقــW لـلــمـواصــفـات
احملــددة في دفــتــر الــشـروط الــذي يــحــدد �ـوجـب قـرار من

pوزير النقل

- أن يـــــبــــرر تــــوفــــره عــــلـى مــــركــــز هــــاتــــفـي مــــرسل-
ومستقبلp طبقا للتنظيم اHعمول به.

يـــــجب أن يـــــخـــــضع صـــــاحب االســـــتـــــغالل لـــــلـــــشــــروط
الـواردة فـي اHـطـة األولى والــثـانــيـة و الـثــالـثـة و الــرابـعـة

من النقطة (أ) اHذكورة أعاله.

يجب أن يقدم اإلثـبات على حيازة الـسيارات ومقر
احمللp ومسـاحـة الـتخـزين إلى الـلـجـنة الـتـقـنيـة لـسـيارات

األجرة للوالية بعد التبليغ باHوافقة.

اHـادة اHـادة 11 :  : يـجب إيـداع طـلب رخـصـة اسـتـغالل خـدمة
سيارة األجـرة لدى مديـر النقل لـلواليـة اخملتصـة إقليـميا.

ويسلم له وصل استالم بذلك.

يرفق الطلب  بالوثائق اآلتية :

: Wأ - بالنسبة لألشخاص الطبيعي: Wأ - بالنسبة لألشخاص الطبيعي

p12 يالد رقمHنسخة من شهادة ا -

- نــــســـخــــة مـــصــــادق عــــلى مـــطــــابـــقــــتــــهـــا من رخــــصـــة
pالسياقة

-  مـــســتـــخـــرج من صـــحــيـــفـــة الــســـوابق الـــقـــضــائـــيــة
(الــبــطــاقــة رقم 3) ال يــتــجـــاوز تــاريخ إصــدارهــا ثالثــة (3)

pأشهر

pشهادة اإلقامة -

pشهادة اجلنسية اجلزائرية -

pثالث (3) صور شمسية حديثة -

- نـسـخـة مــصـادق عـلى مـطـابـقـتــهـا من دفـتـر اHـقـاعـد
pللمترشح

- شـهـادة تــأمـW عـلى الــتـبـعــات اHـالـيــة لـلـمــسـؤولـيـة
 pهنيةHدنية اHا

- نــــســـخــــة مـــصــــادق عــــلى مـــطــــابـــقــــتــــهـــا من رخــــصـــة
pاستغالل خدمة سيارة األجرة

pعقد كراء رخصة االستغالل -

- شـهــادتـW طــبـيــتـpW تــثـبـتــان أن اHـتــرشح يـتــمـتع
ببنية جسدية و درجة إبصار حسنة.

: WعنويHب ـ بالنسبة لألشخاص ا: WعنويHب ـ بالنسبة لألشخاص ا

pعنويHنسخة من القانون األساسي للشخص ا  -

-  نـــــســـــخــــــة من الـــــنـــــشــــــرة الـــــرســـــمـــــيـــــة لـإلعالنـــــات
pتضمنة تأسيس الشركةHالقانونية ا

-  نـسـخــة من مـحـضـر اHــداوالت الـتي ¦ من خاللـهـا
pسـيرHديـر العـام أو اHا pوعنـد االقتـضـاء pالـرئـيس Wتعـي

pوجب القانون األساسي� Wإال إذا كان هؤالء معين

pيالد رقم 12 للمترشحHنسخة من شهادة ا -

- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
(الـبـطـاقـة رقم 3)  لـلــمـتـرشح ال يـتـجـاوز تـاريخ إصـدارهـا

pثالثة (3) أشهر

pثالث (3) صور شمسية حديثة للمترشح -

- أن يثـبت حـيازة عـقد تـأمـW على الـتبـعـات اHالـية
pهنيةHدنية اHللمسؤولية ا

- شـهـادات اجلـنـسـية و اإلقـامـة لـلـحـائـز أو احلـائـزين
pال الكليHعلى رأس ا

- بطـاقة وصفـية سواء لـلوسائل الـبشريـة أو اHادية
التي سيعتمد على استغاللها. 

اHادة اHادة 12 : : يخضع صـاحب طلب الرخـصة إلى حتقيق
إداري تــقـــوم به مــصــالح األمـن اخملــتــصــةp وتــلـــزم بــتــبــلــيغ
رأيـهـا لـلجـنـة الـتـقـنـيـة لـسـيـارات األجـرة للـواليـة في أجل

شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها. 

اHــــادة اHــــادة 13 : : يـــــلــــزم مــــديــــر الــــنــــقـل بــــالــــرد عــــلـى طــــلب
اHـــــتــــرشـح في أجـل  ثالثــــة (3) أشــــهـــــر ابــــتــــداء مـن تــــاريخ

استالم طلب الرخصة.

اHادة اHادة 14 :  : ترفض الرخصة :

pطلوبةHترشح الشروط اHإذا لم يستوف ا -

pترشح محل سحب نهائي للرخصةHإذا كان ا -

- في حالة حتقيق إداري سلبي.

اHــــادة اHــــادة 15 :  :  يــــجـب أن يــــعـــلـل قــــرار الــــرفض و يــــبــــلغ
للمترشح من قـبل مدير النقلp برسـالة موصى عليها مع

وصل استالم.
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16 : :  فـي حـــالــــة رفض طـــلـب الـــرخـــصــــةp �ـــكن اHــادة اHــادة 
اHــتــرشح أن يــقــدم طــعــنـــا كــتــابــيــا لــوزيــر الــنــقلp مــرفــقــا
بـعـنـاصـر جـديـدة تــتـضـمن مـعـلـومـات أو إثـبـاتـاتp بـغـرض

احلصول على مكمل لفحص اHلف من جديد.

يـــجب أن يـــصل طــلـب الــطـــعن إلى وزيـــر الــنـــقل في
أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.

وفي هذه احلـالةp يـتعـW على وزيـر النـقل الرد خالل
أجل الشهر الذي يلي تاريخ استالم الطعن.

17 : : رخــصــة £ــارســة نــشــاط الــنــقل بــواســطــة اHـادة اHـادة 
سيارة األجرة شخصية ومؤقتة وقابلة لإللغاء.

وال �ـكن حتويـلهـا أو التـنـازل علـيهـاp كمـا ال �كن أن
تكون محل أي صيغة من صيغ اإليجار.

اHادة اHادة 18 :  : يسلم مدير الـنقل للوالية اخملتص إقليميا
pـترشحHمـرفـقة بـدفـتـر الشـروط الـذي �ضـيه ا pالـرخـصة

لهذا األخير. 

اHادة اHادة 19 : : يستوجب عنـد تسليم الرخـصة التسجيل
فـي ســجل نــشــاط الــنــقل بــواســطــة ســيــارة األجــرةp مــرقم
ومــــؤشــــر عــــلـــيـه من اHــــصــــالح  اخملــــتــــصــــة لـــوزارة الــــنــــقل
ومـــفـــتـــوح عـــلى مـــســـتـــوى مـــديــر الـــنـــقـل لــلـــواليـــة اخملـــتص

إقليميا.

اHـادة اHـادة 20 :  : يــتـعــW عـنــد الــتـســجـيل فـي سـجل نــشـاط
النقل بواسطة سيارة األجرة في كل احلاالت تسليم :

- بطاقة التسـجيل اHسماة "البطـاقة اHهنية لسائق
pWسيارة األجرة" بالنسبة لألشخاص الطبيعي

- بطاقة تسجيل تسيير شركة سيارات األجرة.

حتدد خـصائص و¨ـاذج سجل نـشـاط النـقل بواسـطة
سيارة األجرة وبطاقة التسجيل بقرار من وزير النقل.

21 : :  يـتم إنشـاء جلـنة تـقـنيـة لـسيـارات األجرة اHادة اHادة 
في كل والية يرأسها مدير النقل للواليةp تتكون من :

pثل مديرية التنظيم والشؤون العامة£ -
p ثل اجملموعة اإلقليمية للدرك الوطني£ -

pثل األمن الوطني£ -
pثل مديرية التجارة بالوالية£ -
pثل مديرية اجملاهدين بالوالية£ -

- £ـثلW (2) منـتخـبW عن مـحتـرفي نشـاط سيارة
 pاألجرة

- £ــثـلـW (2) مــنــتــخـبــW عن جــمــعــيـات مــســتــعــمـلي
سيارات األجرة.

تــتــولى مــديــريــة الــنــقل بــالــواليــة األمــانــة الــتــقــنــيـة
للجنة.

�ــكن الـلــجـنــة االسـتـعــانـة بــأي شـخصp �ــكـنه بــحـكم
كفاءتهp أن يفيدها في أشغالها.

اHــادة اHــادة 22 :  : يــتم تــعـــيــW أعــضـــاء الــلــجــنـــة اHــذكــورين
أعالهp �وجب قرار من الـوالي اخملتص إقليـميا Hدة ثالث

(3) سنوات قابلة للتجديد.

pعن مـهامه WـعـينـHوفي حـالـة توقف أحـد األعـضاء ا
يستخلف حسب األشكال نفسها.

اHادة اHادة 23 : : تتولى اللجنة اHهام اآلتية :
- دراســـة طــلــبـــات رخــصـــة اســتـــغالل خــدمـــة ســيــارة

 pاألجرة وإبداء الرأي فيها
- دراســة كل مــلف لــســحب رخــصـة اســتــغالل خــدمـة

pعروض عليها وإبداء الرأي فيهHسيارة األجرة ا
- دراسـة بـرنـامج اHـداومـة وقـائـمـة سـيـارات األجـرة

 pكلفة بضمانها وإبداء الرأي في ذلكHا
- الـــنــظــر في كل مــســألــة مـــرتــبــطــة بــنــشــاط الــنــقل

بواسطة سيارة األجرةp ال سيما العقوبات والطعون.

اHادة اHادة 24 : : حتدد اللجنة نظامها الداخلي .

اHــــــادة اHــــــادة 25 :  : تـــــــكـــــــون آراء الــــــلـــــــجـــــــنــــــة حـــــــسـب إحــــــدى
 : Wالصيغت

pوافقة أوHرأي با -
- رأي بالرفض اHعلل.

تـــلـــزم الـــلـــجـــنـــة بـــإبـــداء رأيـــهـــا بـــخـــصـــوص طـــلـــبـــات
الرخصـة في أجل خمسة عشر (15) يومـا بعد استالم رأي

مصالح األمن اخملتصة.

اHــــادة اHــــادة 26 : : تـــدون مــــداوالت الــــلــــجــــنــــة في مــــحــــاضـــر
وتسجل في سجل خاص.

تــوقع مــحـــاضــر اHــداوالت من قـــبل أعــضــاء الـــلــجــنــة
احلاضرين.

القسم الثانيالقسم الثاني
كيفيات استغالل خدمة سيارة األجرةكيفيات استغالل خدمة سيارة األجرة

اHـادة اHـادة 27 :  : يـشـرع في اسـتـغالل خـدمـة سـيـارة األجرة
بــنــاء عـلى طــلب اHــتـرشـحp وعـنــد الـتــحــقق من اســتـيــفـائه
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لـلــشـروط اHـطـلـوبـةp بـعــد مـراقـبـة مـصـالـح مـديـريـة الـنـقل
للوالية اخملتصـة إقليمياp والتي تكون حول مدى اHطابقة

ألحكام دفتر الشروط اHذكور في هذا اHرسوم. 

وعــنـدمـا تـثــبت اHـراقـبــة عـدم اHـطــابـقـةp يـبــلغ مـديـر
الـنقل في الـواليـة اخملـتص إقلـيـميـا اHـترشح بـالـتحـفـظات

التي أبدتها مصاحله.  

وفي هذه احلالـةp �نح للمـترشح أجل شهر (1) لرفع
هذه التحفظات.

pتـرشح التـحـفظـات خالل هذا األجلHوإذا لم يـرفع  ا
يـتم إبـالغه من طــرف مـديــر الـنــقل لــلــواليـة بــرفض طــلـبه

وهذا طبقا ألحكام هذا اHرسوم.

Wيـتــعـ pـادة 28 :  : بـاســتــثـنــاء حـالــة الـقــوة الــقـاهــرةHـادة اHا
عــلى الــشـخـص احلـائــز رخــصــة الـنــقل بــســيــارة األجـرة أن
يــشـرع في االســتــغالل خالل أجـل ثالثـة ( 3) أشـهــر ابــتـداء

من تاريخ استالم الرخصة .

وعند انتهاء هذا األجل تفقد الرخصة صالحيتها.

اHــادة اHــادة 29 : : في حـــالــة وفـــاة اHـــســـتــغـلp يــصـــدر مـــديــر
الــنــقل في الــواليـــة اخملــتــــصـة إقــلــيــمــيــــا قــــرارا بــإلــغـــاء

الرخصـة خالل أجـل ال يتجاوز ثالثة (3) أشهر.

يـــجـب تـــســـجـــيـل عـــبـــارة إلـــغـــاء فـي ســـجل ســـيـــارات
األجرة اHنصوص عليه في اHادة 19 من هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 30 : : �ـكن مـسـتــغل خـدمـة سـيـارة أجـرة فـرديـة
أن يعوض بسائق يدعى "سائق إضافي". 

يـخـضع الــسـائق اإلضـافي إلـى رخـصـة تـســلـمـهـا إيـاه
مديرية النقل في الوالية اخملتصة إقليميا.

اHادة اHادة 31 : : يخضع سائـقو سيارات شركات سيارات
األجــــرة إلى شـــــروط وكــــيــــفـــــيــــات اHــــمـــــارســــةp الــــتـي يــــتم

حتديدها بقرار من وزير النقل.

اHـادةاHـادة 32 : : يـجب عـلـى مـسـتــغل خـدمـة ســيـارة األجـرة
في إطار £ارسة نشاطهp القيام �ا يأتي :

- أداء الــتــزامـــاته جتــاه زبــائــنه وفـــقــا ألحــكــام دفــتــر
pالشروط و حسب العادات واألعراف

- تقد» نوعية جيدة من اخلدمة.

اHـادة اHـادة 33 : : يــجب أن جتــهـز الــســيــارات الــتي تــضـمن
خـــــدمـــــات ســـــيـــــارات األجـــــرة الـــــفـــــرديـــــة بـــــجـــــهـــــاز قـــــيــــاس

ســاكـيــلــومــتــري يـدعـى "عـداد ســيــارات األجــرة" يــكـون في
وضـعـيـة تــشـغـيل جـيـدةp ويـشــيـر إلى الـتـسـعــيـرة اHـطـبـقـة

واHبلغ الواجب دفعه.

اHادة اHادة 34 : :  تلحق سيارة األجرة ببلدية معينة.

يحدد الوالي اخملـتص إقليمياp بـناء على اقتراح من
رئـــيس اجملــلـس الــشــعـــبي الـــبــلــدي اHـــعــنيp عـــدد ســيــارات
األجرة اHلـحقة بكل بـلديةp بعـد استشارة الـلجنة الـتقنية

الوالئية لسيارات األجرة اHذكورة في اHادة 21 أعاله.

اHـادة اHـادة 35 :  :  �ـكـن أن تـخـصص لـسـيـارة األجـرة نـقـطـة
وقوفp حـيث تقـوم بـتقـد» خدمـاتهـا بـناء عـلى الطـلب إما
انـطالقـا من نـقطـة وقـوفـها أو من أيـة نـقطـة عـلى الـطريق

العمومي.

ويـــضـــبط رئــيـس اجملــلس الـــشـــعــبي الـــبـــلــدي اHـــعــني
قــائــمــة نــقــاط الــوقــوفp بــعــد اســتــشــارة الــلــجــنــة اHــكــلــفـة

بشرطة اHرور في الطرق.

اHـادةاHـادة  36 : : يـلــزم مـسـتــغـلـو خـدمــات سـيـارات األجـرة
باHداومة.

 يــتــولى مــديــر الـنــقل في الــواليــة اخملــتص إقــلـيــمــيـا
إعـــداد بــــرنـــامج مــــداومـــة لــــســـيــــارات األجـــرة و الــــقـــائــــمـــة
الشهرية لسـائقي سيارات األجرة اHكلفـW بضمانهاp بعد
اسـتــشـارة الــلـجـنــة الـتــقـنــيـة الــوالئـيــة لـســيـارات األجـرة.
Wويـــــتم إرســــالـه إلى مــــصــــالـح األمن والــــدرك الــــوطــــنــــيــــ

اخملتصW إقليميا.

 يتم إعالم اHستـغلW خلدمـات سيارات األجرة بذلك
عن طريق اإلعالن باللصق �قر البلديات اHعنية.

اHــــادة اHــــادة 37 : : يــــخـــضـع ســـائــــقــــو ســــيـــارات األجــــرةp إلى
فــحص طـبـي دوري يـقــوم به أطـبــاء مــحـلــفـون مــخـتــصـون
يثبتون حسن الـبنية اجلسدية ودرجـة إبصار جيدة طبقا

ألحكام دفتر الشروط.

تـــدون نــتـــائج الـــفــحـص الــطـــبي الـــدوري عــلى دفـــتــر
اHقاعد.

تـــفـــضي الـــنـــتـــائج الـــســلـــبـــيـــة لـــلــفـــحص الـــطـــبي إلى
السحب النهائي لدفتر اHقاعد. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
العقوبات اإلداريةالعقوبات اإلدارية

اHـــادة اHـــادة 38 :  : �ـــكن صـــاحب الـــرخــصـــة أن يـــكـــون مــحل
إنذارp أو سـحب مـؤقت أو نـهائيp بـعـد استـشـارة اللـجـنة

التقنية لسيارات األجرة الوالئية .
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يـصدر مدير النـقل للوالية اخملـتص إقليميـا العقوبة
بعد استشارة اللجنة التقنية الوالئية لسيارات األجرة.

39 : : يــكــون صــاحب الــرخــصـة مــحل إنــذار في اHــادة اHــادة 
احلاالت اآلتية :

- عـــدم احــــتـــرام شـــروط االســـتـــغالل احملـــددة في هـــذا
pرسوم ودفتر الشروطHا

- الـتـوقـف عن اسـتـغالل اخلـدمـة ألكـثـر من شـهـر (1)
pواحد وبدون تبرير

- في حـالــة وضع سـيـارات إضـافــيـة في الـسـيـر دون
pعنويHرخصة بالنسبة للشخص ا

- اإلدالء �علومات خاطئة أو عدم التصريح.

اHــادة اHــادة 40 : : يـتم الـسـحـب اHـؤقت لـلـرخــصـة Hـدة سـتـة
( 6) أشهر في احلاالت اآلتية :

- في حــالـــة الــعــود خالل اثــني عــشــر (12) شــهــرا من
تــاريخ إصــدار الـــعــقــوبــة اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في اHــادة 39 

 pأعاله

- عـندمـا يرتـكب ثلـثا (3/2)  سائـقي السـيارات لدى
شركـات سيـارات األجرة مخـالفـات لدفـتر الـشروط خالل

سنة. 

41 : : يــصــدر الــســحب الــنــهــائي لــلــرخــصــة في اHــادة اHــادة 
احلاالت اآلتية :

-  فـي حـالــة الـعــود خالل اثـني عــشـر (12) شـهـرا من
تــاريـخ إصــدار الــعـــقــوبــة اHـــنــصــوص عـــلــيـــهــا في اHــادة 40

 pأعاله

pتزوير العداد الكيلومتري -

pاإلدانة واإلساءة لآلداب العامة -

- في حالـة حتويل أو تـغيـير كلي أو جـزئي للـنشاط
pمن طرف شخص معنوي

- في حـالة الـتوقف عن الـنـشاط �ـحض إرادته Hدة
pسنة (1) واحدة على األقل

- عــنــدمـــا يــكــون الــشـــخص اHــعـــنــوي مــحل تـــصــفــيــة
pقضائية أو احلكم عليه بالتزوير الضريبي

- في حـــالــة إثــبـــات الــفـــحــوص الــطـــبــيــة اHـــنــصــوص
علـيـها في هـذا اHرسـوم عـدم القـدرة على سـيـاقة سـيارات

.Wاألجرة بالنسبة لألشخاص الطبيعي

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقالية وختامية أحكام انتقالية وختامية 

اHـادة اHـادة 42 : : حتـدد ¨اذج الوثـائق اHنـصوص علـيها في
هذا اHرسوم بقرار من وزير النقل.

اHـادة اHـادة 43 : : يــتـعــW عـلـى مـســتـغــلي خــدمـات ســيـارات
األجـرة الـذين يـزاولـون نـشاطـهمp واحلـاصـلـW عـلى رخـصة
االســــتــــغالل الــــذين لـم يــــزاولــــوا نــــشــــاطــــهمp حتـت طــــائــــلـــة
الـــســحب الـــنــهـــائي لـــلــرخـــصــةp أن �ـــتــثـــلــوا ألحـــــكــام هــذا
اHـرســـوم في أجــل أقــصــاه اثـنـا عـشـر (12) شـهــرا ابـتـداء

من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اHـــــادة اHـــــادة 44 : : تـــــتـم مـــــعـــــاجلـــــة مـــــلـــــفـــــات طـــــلب رخـــــصــــــة
االسـتـــغالل اHـودعـــة وغـيـــر اHدروســـة بـعـدp عـنـــد تاريخ
نــشــر هــذا اHـرســوم في اجلـريــدة الـرســمـيــةp وفـقــا ألحـكـام

هذا اHرسوم. 

45 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 3 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 24
مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 12-231 مؤرخ في  مؤرخ في 3 رجب عام  رجب عام 1433
اHـوافق اHـوافق 24 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة p p2012 يـعـدل ويـتـمم اHــرسـوميـعـدل ويـتـمم اHــرسـوم
التنفيذي رقم التنفيذي رقم 04-373 اHؤرخ في  اHؤرخ في 8 شوال عام  شوال عام 1425
اHـــــوافق اHـــــوافق 21 نــــوفـــــمــــبــــــر ســــنـــــة  نــــوفـــــمــــبــــــر ســــنـــــة 2004 الـــــذي يــــــحـــــدد الـــــذي يــــــحـــــدد
شـروط مــنـح االمـتـيــاز من أجــل إنـشــاء مـؤسـسـةشـروط مــنـح االمـتـيــاز من أجــل إنـشــاء مـؤسـسـة

لتربـيـة اHـائيـات وكيفيـات ذلك.لتربـيـة اHـائيـات وكيفيـات ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلـى تـقـريـر وزيـر الـصـيـد الـبـحـري واHـوارد
pالصيدية

- وبـناء على الـدّستـورp ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
p( الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-373 اHؤرخ
في 8 شـــوال عــام 1425 اHــوافق 21 نـــوفــمـــبــــر ســـنـــة 2004
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 :حصيلة حوادث المرور في الوطن العربي

 :السعوديــــــة

 حوادث عدد ان للمرور العامة اإلدارة بيانات وفق, البالد يف السًن حبوادث ادلتعلقة احصائيتها آخر عن للمرور العامة اإلدارة كشفت
 جنم, مروري حادث ماليٌن 1.4 بلغت ادلملكة مناطق مبختلف ادلاضي العام اىل ىـ 4141 عام من الفرتة خالل وقعت اليت السًن
 .متوىف الف 31و, مصاب الف 144 عنها

 ألف 11 إىل إضافة ادلرورية احلوادث بسبب سنويا ميوتون شخص آالف 5 من أكثر أن ادلرورية للسالمة الوطنية اللجنة رئيس وقال
 . للحوادث نتيجة األعداد ىذه وكل معاق وألف مصاب

 :الليبية العربية الجماهيرية

 الرقم وىذا العدل امانة حسب يوميا اشخاص 1 وفاة إىل تؤدي اليت ادلرور حوادث من تضررا الدول أكثر من اليبية اجلماىًنية تعترب
 .نسمة ماليٌن الستة سكاهنا يتعدى ال لدولة جدا كبًنا يعترب

 . البلد ىذا يف السًن حوادث نتيجة ادلاضية عاما االربعٌن خالل قضوا لييب ألف 51 على يزيد ما ان أمس لييب أمين مصدر ذكر

 :األردن

 األردن يف سًن حادث يقع:  دقائق 5 كل

 سًن حادث يف جرحياً  شخص يسقط:  دقيقة 94 كل

 سًن حادث يف شخص يقتل:  ساعات 4 كل

 سًن حادث يف سنة 43 عن يقل عمره شخص يقتل:  ساعة 49 كل

 حادث 11551 إىل 9114 من األويل اخلمسة للشهور العام ىذا حـوادث عدد بلغ

 لعام االوىل االشهر االربعة خالل الوفيات عدد وبلغ وفاة حالة 994 9113 عام من االوىل االشهر االربعة خالل الوفيات عدد بلغ
 وفاة حالة 493 9112

 :لبنـــــــــــان

 410111 من أكثر وإىل 341 إىل الوفاة حاالت عدد وصل حيث اآلن إىل السًن حوادث يف نسبة أعلى سّجل 9112 يف لبنان
 إصابة

 

 

 



 :اليمــــــــــن

 أسبوع خالل مرورية حوادث يف بليغة إصاباهتم 911 منهم آخرون 411 أصيب و مصرعهم مينيا 44 لقي واحد اسبوع خالل
 خالل اليمن ىف مروريا حادثا ألف 54 ىف اخرين ألف 31 حنو وأصيب شخص ألف 49 حنو توىف سنوات مخس وخالل .واحد

 ميىن لاير مليون 493 و مليار 44 بلغت باضرار ادلاضية السنوات اخلمس

 مصــــــــر

 ذلا يتعرض اليت الفادحة اخلسائر تزايد من ادلصري الوزراء مبجلس القرار اختاذ ودعم ادلعلومات مركز عن صادرة حديثة دراسة حذرت
 %.911 بنسبة 9111 عام خالل زادت اليت مبصر الطرق حوادث معدالت ارتفاع بسبب سنوياً  ادلصري االقتصاد

 .سنوياً  جنيو مليارات 1 علي يزيد ما ادلصري االقتصاد يكبدون قتيل آالف 5 علي يزيد سنوياً  القتلي عدد ان الدراسة ذكرت

 االمـــارات

 عن كاشفة السًن، حوادث عن النامجة للوفيات العامل يف معدالت أعلى أحد تسجل اإلمارات أن «أبوظيب - الصحة ىيئة» أعلنت
 نسمة ألف 411 كل من وفاة حالة 94 العادلي ادلعدل يبلغ فيما نسمة، ألف 4110111 كل من وفاة حالة 92.1 تسجيل
 . العادلية الصحة منظمة إحصائيات حبسب

 بليغة بإصابات ادلصابٌن وعدد قتيال، 325 الدولة يف الطرق حوادث وفيات عدد بلغ 9111 عام يف انو االحصاءات وأكدت
 321و آالف 5 بسيطة بإصابات ادلصابٌن عدد بلغ فيما مصابا، 442و أالف 4 متوسطة بإصابات ادلصابٌن وعدد مصابا، 334
 مصابا

 قطــــــــر

 إىل لتصل اخنفضت وقد اجلديد، ادلرور قانون صدور بعد%  44 بلغت قطر يف احلوادث نسبة أن قطر غى ادلرور إدارة ت أكد
 خطًنة إصابة حالة 521و بشرية، نفسا 941 ادلوت حصد 9113 عام ويف انو إىل اإلشارة مع.. حالة 421

 البحريـــــن

 العام يف أنواعها بكافة ادلرورية للحوادث العام اجملموع وبلغ دقائق، 3.3 كل البحرين يف مروريا حادثا يقع تقول الرمسية االحصاءات
 هتشم أو تلف عنو نتج حادثا 154و ألفا 52و ووفيات، إصابات عنو نتجت حادثا 9124 منها حادثا، 599و ألفا 54 ادلاضي

 -. نسمة آلف مائة لكل شخصا 44.29 و مسجلة مركبة آالف عشرة لكل شخص 9.51 الوفيات معدل بلغ فقط السيارات يف
 أن القول يب وجيدر احلوادث، من% 101 السكـر وبسبب مساء 9 إىل 4 من الفرتة خالل وقعت اإلصابات حوادث من% 2.4

 . الدول سائر دون هبذا اعرتفت اليت الوحيدة الدولة ىي البحرين

 :ســــوريا

 شهد 9112 عام ساعات 4 كل واحدة وفاة مبعدل يوميا أشخاص/ 3/ب قدرت الوفيات نسب ساعات ثالث كل شخص وفاة
 . الشدة متفاوتة إصابة 41415و وفاة حالة 9343 عنو جنم مروريا حادثا 93544



 :الســـــودان

 أن السودانية الداخلية وزارة وأكدت ، ادلرورية احلوادث بسبب سنوياً  شخص( 4511) موت للمرور العامة اإلدارة تقارير كدت
 مرورية حوادث أكثر هبا اليت الدول يف( 44) ادلركز حيتل السودان وان الدولة تواجو اليت ادلهددات اكرب من تعترب ادلرور حوادث

 :تـــــــونس

 يوميا يصابون 11 وإن تونس يف الطرق على يوميا حتفهم يلقون افراد اربعة إن الطرقات حوادث من للوقاية التونسية اجلمعية قالت
 جريح 4511 من وأكثر قتيالً  4541 تونسية مصادر أحصت احلوادث، ىذه جراء مستدمية العاقة اغلبها تؤدي خطًنة جبراح

 م9115 بعام مقارنة بادلائة 1.5 بنسبة اخنفاضا سجلت لكنها ادلاضي العام وقعت مرور حادث ألف 44 هبا تسبب

 المغــــرب

 حيتل بينما السًن حوادث نسبة يف العريب الوطن مستوى على األوىل ادلرتبة ادلغرب حيتل قتلي، عشرة يوميا ادلغرب السًن حوادث تكلف
 . دقائق 2 كل واحد وجريح يوميا، قتلى 41 فهناك قتيال، 4311 يتجاوز القتلى لعدد سنوي مبعدل عادليا السادسة

 من قتيال 1419 إىل ادلاضي العام ادلائة يف مثانية من بأكثر ارتفع ادلغرب يف السًن حوادث قتلى عدد أن رمسية إحصائيات وأظهرت
 9112 العام يف قتيال 4343

 %.41 العام ىذا خالل زاد وانو مضطرد ازدياد يف احلوادث عدد أن االحصائيات وذكــر

 موريتانيـا

 9115 سنة خالل السًن حوادث عدد بلغ فقد رمسية إحصائيات وحسب ادلوريتانيٌن، مئات وفاة يف سنويا تتسبب ادلرور حوادث
 .الشرطة مصاحل لدى مسجل مرور حادث 1511 حوايل

 ُعَمـــــــان

 الشرطة عن صادرة رمسية ارقام وفق ادلاضية السنة حادثاً  41442 اىل% 49 بنسبة ُعَمان سلطنة يف السيارات حوادث عدد ارتفع
 توعية محلة الشرطة اطلقت وقد جرحياً، 1245 و قتيالً  523 اىل وصل احلوادث ىذه ضحايا عدد ان اوضحت اليت السلطانية

 .السليمة القيادة على تشجع شاملة وطنية

 الكــــــويت

 العام خالل فقط السيارات حوادث ان العامل مستوى على والتاسعة الكويت يف الثالثة ادلرتبة حتتل ادلرور حوادث وفيات حوادث
 .سيارة حادث 4511 ىي 9111

 سوف للعظام الرازي دلستشفى الطيب التسجيل بقسم ادلسجلة 9111 لعام مرورية حوادث عن الناجتة الوفيات احصائية اىل نظرنا ولو
 .وفاة حالة 1919 اهنا جند
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 سطيف -جامعة فرحات عباس

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 مدرسة الدكتوراه إدارة األعمال والتنمية المستدامة

 أختي الكريمة  أخي الكريم

 السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاتو، أمــا بعد:

 بعنوان:أتقدم لكم بهذه االستمارة والتي تتعلق بدراسة التي سيتم انجازىا 

 سياسات تخطيط النق ل الحضري في اطار ضوابط التنمية المستدامة "دراسة حالة مدينة الجزائر"

 وذلك استكماال دلتطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف إدارة األعمال والتنمية ادلستدامة من جامعة فرحات عباس/ اجلزائر

سوف  إجابتكمالستمارة وملئها بدقة وعناية، وأحيطكم علما أمتىن أن تتكرموا علي بوقتكم واالطالع وبعناية على فحوى ا
 كلما كانت دقيقة كانت الدراسة ناجحة وموفقة.  اإلجاباتتستخدم من أجل أغراض علمية ال غري، وأن 

 تقبلوا مني فائق االحترام والتقدير وشكري على حسن تعاونكم واىتمامكم                                   

 ـوزيديــمسعــــودة بـالباحثة:   

 المعلومات العامة::أوال 

 العمر:-1

 اجلنس: -2

 ادلهنة: )( موظف،  )(عمل حر،  )(  ربة بيت،  )( طالب،  غري ذلك .......................-3

 ............................مستوى الدخل:-4

 .عدد الذكور:......إمجايل:.........عدد اإلناثحجم العائلة وتركبها: عدد  -5

 ....................األسرةعدد العاملني يف -6

 ......................األسرةعدد ادلركبات اليت متتلكها -7

 



 عند اإلجابة التي تراىا مناسبة (x)في األجزاء الموالية من األسئلة ضع عالمة 

 ـــة خدمـــات النقلنوعي :ثانيا

 ضعيف مقبول جيد ممتاز السؤال

     د ادلستوى اإلمجايل للنقل يف مدينة العاممة كيف جت-8

     للمرور يف مدينة العاممة  اإلمجايلكيف جتد مستوى   -9

كيف جتد ظروف سياقة السيارة اخلامة يف مدينة -11
 العاممة 

    

جبميع أنواع الرحالت )للعمل ،للرتويح -11
،التسوق،....(، كيف جتد القدرة على الومول حيث تريد 

 مدينة العاممة  يف

    

 

 )  ( األحسن )  ( األسوأ )  ( ادلستوى نفسو تقريبا.  قياسا مبستوى النقل العام ادلاضي كيف جتد أنو يتوجو: -21

 ثالثا: بعض المسائل والمشاكل  في النقل العام:

 :اآلتيةاحلافالت يف ادلدينة على ضوء العوامل  أوكيف جتد مرور ادلركبات   -13

 .( غالبا غري مرحية  ( أحيانا غري مرحية،)  ( عادة مرحية ، )  ) رطوبة: احلرارة/ال - أ

 .معظم الطريق  أقف(دائما   جزء من الطريق ، ) أقف( أحيانا   مقعدا شاغرا دائما ) أجد(   ):       االزدحام - ب

 .( ضوضاء مزعجة  ( ضوضاء خفيفة )  (ىدوء يف الغالب )  )  الضوضاء:  -ج

 .( قذرة  ( متسخة قليال )  نظيفة يف الغالب )(  ) النظافة: -د

 .( غري مريح يف سياقتو  ( منتبو )  ( منتبو جدا )  انتباه السائق:) -ىـ

 .(روائح غري مرحية دائما  ( روائح غري مرحية أحيانا )  ( بعض الدخان دائما )  ) أحيانا(بعض دخان   ) :الروائح -و

 ة على أساس العوامل التالية:كيف جتد نظام النقل  يف ادلدين  -14

 ( بعيد جدا  ( ليس قريب )  ( مسافة معتدلة )  ( قريب ، )  أقرب موقف حافلة من منزلك: ) - أ

 إليهامعظم ادلناطق اليت ارغب بالذىاب  إىل( ال يصل   مسار احلافلة: ) - ب

 يستغرق وقتا طويال(  )                             



 ذلك:............ ،مثال إليوما ارغب الذىاب  إىل( يتطلب حتويالت كثرية   )                            

 بيسر إليها( بعض ادلناطق استطيع الومول   )                                 

 معب ، مثال ذلك:................. إليها( بعض ادلناطق الومول   )                            

  إليها بمعظم ادلناطق اليت ارغب بذىا إىلخط مسار احلافلة  ( يصل  )                            

 :"أوقات االزدحام"عدد مرات ورود احلافالت يف ساعات الذروة -ج

 ( جيدة  ( مقبولة )  ( كافية )  ( غري كافية )  )

 :األخرىعدد  مرات ورود احلافالت يف الساعات  -د

 (جيدة  ( مقبولة  )  ( كافية )  )

 جدول أوقات احلافالت: -ه

 ( متوفرة  ( ميكن احلصول عليها بشئ من اجلهد )  ( معب احلصول عليها )  )

 االلتزام باجلدول:-و

 ( التزام جيد ( ال بأس  )  ( بدون التزام  )  )

 لغري مستخدمي النقل العمومي: -15

 ادلدينةسببا لعدم استخدامك النقل العام يف  اآلتيةىل  جتد العوامل 

 ( ليس سببا  ( ثانوي   )  ( عامل رئيسي )  )        :تأخذ وقت طويال -

 ( ليس سببا  ( ثانوي   )  ( عامل رئيسي )  )   :ال تقف قربا من ادلنزل -

 ( ليس سببا  ( ثانوي   )  ( عامل رئيسي )  )    :ال ترد بانتظام -

 ليس سببا(   ( ثانوي   )  ( عامل رئيسي )  )  :ال تصل حيث أريد -

 ( ليس سببا  ( ثانوي   )  ( عامل رئيسي )  ) :أفضل الراحة يف النقل اخلاص -

 ( ليس سببا ( ثانوي   )  ( عامل رئيسي )  ) :سيارات النقل العام غري مرحية -

 ( ليس سببا  ( ثانوي   )  ( عامل رئيسي )  )    :مزدمحة جدا -

 س سببا( لي  ( ثانوي   )  ( عامل رئيسي )  ) :خطرة جدا -

 ( ليس سببا  ( ثانوي   )  ( عامل رئيسي )  ) :مكلفة جدا -



 اسبابا أخرى حددىا ................................................................ -

 ىل جتد العوامل التالية سببا لعدم استخدامك النقل اخلاص لالنتقال داخل ادلدينة -16

 ( ليس سببا  ( ثانوي   )  امل رئيسي )( ع  ال أملك واسطة نقل خامة يب ) -

 ( ليس سببا  ( ثانوي   )  ( عامل رئيسي )  اهنا مكلفة ماديا ) -

 ( ليس سببا  ( ثانوي   )  ( عامل رئيسي )  كثافة ادلرور عالية جدا ) -

 ( ليس سببا  ( ثانوي   )  ( عامل رئيسي )  ال احب السفر يف السيارة اخلامة ) -

 ( ليس سببا  ( ثانوي   )  امل رئيسي )( ع  اجهل القيادة ) -

 غريىا حددىا ............................................................................... -

 رابعا: مسائل خاصة بالسفر بالسيارة الخاصة:

 السيارة: إليقافىي درجة معوبة احلصول على مكان  ما -17

 ( عادة احبث عن مكان  قليلة متوفرة ) اكنأم(   كثري متوفرة   )  أماكن(   )

 كيف جتد عالمات الطرق واشارات ادلرور  -18

 ( معبة الفهم  ( يف الغالب يصعب فهمها   )  )    أحيانا( يصعب فهمها   ( جيدة     )  )

 كيف جتد هتيئة الطرق داخل ادلدينة  -19

 ( كثرية ادلطبات  ت )( يف الغالب يوجد مطبا  (  بعض ادلطبات )  ( جيدة    )  )

 خامسا: الضوضاء 

 داخل ادلباين من ضوضاء السيارات خالل الشهر ادلنصرم اإلزعاجدرجة  -21

 ( مزعجة جدا  ( غالبا     )  (  يف بعض احلاالت  )  )     إزعاج( بدون   ) 

 سادسا: ثقافة عامة 

 نها ىل مسعت مبصطلح التنمية ادلستدامة قبل اليوم  وماذا تعرف ع -12

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 شكرا لكم على حسن تعاونكم..................................................                                                          
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ح��ال��ة م���دن ال��ع��ال��م 2009/2008 امل����دن املنسجمة

سكان املدن بحسب البلد،
األعوام 2025-2000 

4،499 4،235 3،574 2،754 اجلزائراجلزائر

1،105 1،030 852 706 وهراناجلزائر

1،824 1،567 1،035 578 هوامبوأنغوال

8،236 7،153 4،775 2،591 لوانداأنغوال

1،411 1،196 841 642 كوتونوبينني

2،632 2،111 1،324 828 كواغادوغوبوركينا فاسو

2،996 2،721 2،108 1،432 دواالالكاميرون

2،549 2،312 1،787 1،192 ياونديالكاميرون

2،172 1،753 1،127 711 جناميناالتشاد

2،150 1،938 1،505 986 براتزافيلالكونغو

6،031 5،432 4،175 3،032 أبيدجانساحل العاج

1،698 1،383 879 557 كاناجناجمهورية الكونغو الدميقراطية 

16،762 13،875 9،052 5،485 كينشاساجمهورية الكونغو الدميقراطية

2،943 2،406 1،544 1،004 لوبومباشيجمهورية الكونغو الدميقراطية

2،851 2،330 1،489 932 مبوجي ماييجمهورية الكونغو الدميقراطية

5،652 5،210 4،421 3،600 اإلسكندريةمصر

15،561 14،451 12،503 10،534 القاهرة مصر

6،156 5،083 3،453 2،493 أديس أباباإثيوبيا

3،382 3،041 2،332 1،674 أكراغانا

2،667 2،393 1،826 1،187 كوماسيغانا

2،856 2،393 1،645 1،219 كوناكريغينيا

1،763 1،453 985 686 مومباساكينيا

5،871 4،881 3،363 2،233 نيروبيكينيا

2،083 1،753 1،185 836 مونروفياليبيريا

1،590 1،505 1،271 945 بنغازيليبيا

2،855 2،713 2،322 1،877 طرابلسليبيا

3،118 2،642 1،877 1،361 أنتانافيرومدغشقر

3،214 2،633 1،708 1،110 باماكومالي

3،949 3،716 3،267 3،043 الدار البيضاءاملغرب 

1،332 1،243 1،060 870 فاساملغرب

1،163 1،085 923 755 مراكش املغرب

2،222 2،083 1،793 1،507 الرباط املغرب

2،560 2،235 1،621 1،096 مابوتو موزامبيق

2،028 1،580 1،027 680 نياميالنيجر

3،358 2،971 1،994 832 أبوجانيجيريا 

1،991 1،755 1،302 975 مدينة بننينيجيريا 

4،234 3،752 2،835 2،236 إباداننيجيريا

1،277 1،123 835 653 إيلوريننيجيريا

2،360 2،083 1،560 1،220 كادونانيجيريا

5،056 4،487 3،393 2،658 كاانونيجيريا

15،796 14،134 10،572 7،233 الغوس نيجيريا

1،479 1،301 969 758 مايدوغوري نيجيريا

1،575 1،386 1،031 798 غومبوشونيجيريا

1،680 1،479 1،104 863 بورت هاركورتنيجيريا

1،470 1،293 963 752 زاريانيجيريا

1،715 1،413 947 497 كيغاليرواندا

4،225 3،726 2،856 2،029 داكارالسنغال

1،406 1،200 894 688 فريتاونسييراليون

2،529 2،142 1،500 1،201 مقديشوالصومال

3،744 3،627 3،357 2،715 كيب تاون جنوب إفريقيا

3،173 3،070 2،839 2،370 دربان جنوب إفريقيا

3،539 3،427 3،157 2،326 إيست راند جنوب إفريقيا

التقديرات والتوقعات السكانية )باآلالف(املدينةالبالد

 2000 2010 2020 2025

إفريقيا



���

 2
02

5-
20

00
د، 

�ل�����
��ب����

ال���
ب 

س���
ح���

ب���
دن 

��������
امل�

ان 
ك�����

س�����

7،175 5،836 3،768 1،963 كابول أفغانستان 

1،102 1،102 1،102 1،111 يريفانأرمينيا

2،187 2،097 1،931 1،806 باكوأذربيجان

7،639 6،688 5،012 3،308 شيتاغونغ بنغالدش  

22،015 19،422 14،796 10،285 داكا بنغالدش  

2،640 2،294 1،699 1،285 خولنابنغالدش  

1،396 1،208 887 678 راجشاهي بنغالدش  

920 920 920 912 أنتويرببلجيكا 

1،744 1،744 1،744 1،733 بروكسلبلجيكا 

2،911 2،457 1،651 1،160 فنوم بنه كمبوديا 

2،167 2،029 1،703 1،552 أنشان، لياونينغ الصني 

1،164 1،085 896 763 أنشون الصني 

1،240 1،156 948 763 أنيانغ الصني

1،586 1،482 1،206 890 باودنغ الصني

2،869 2،691 2،209 1،655 باوتو الصني 

14،545 13،807 11،741 9،782 بكنيالصني 

1،225 1،142 944 805 بنغبو الصني 

1،339 1،249 1،046 979 بينزي الصني 

4،338 4،082 3،400 2،730 تشانغتشو الصني 

1،979 1،852 1،543 1،341 تشانغديي الصني 

3،663 3،443 2،832 2،091 تشانغشا وهونانالصني 

1،894 1،772 1،445 1،068 تشانغتشو، جيانغسوالصني 

5،320 5،014 4،266 3،919 شينغدو الصني 

1،739 1،625 1،348 1،148 تشيفنغ الصني 

8،275 7،823 6،690 6،037 شوجنكني الصني 

4،221 3،971 3،335 2،858 داليان الصني 

1،198 1،117 921 776 داندونغ الصني 

2،404 2،252 1،842 1،366 داكينج الصني

2،653 2،488 2،038 1،518 داتونغ، شانسيالصني 

6،157 5،808 4،850 3،770 دونغقوان، غواندونغالصني 

1،356 1،265 1،027 754 فوشان الصني 

1،924 1،800 1،516 1،433 فوشان، لياونينغالصني 

1،112 1،036 839 631 فوكسني الصني 

1،114 1،038 840 609 فيوياجن الصني 

3،666 3،445 2،834 2،096 فوتشو، فوجيان الصني 

11،835 11،218 9،447 7،388 غوانغزو، غوانغدونغ الصني 

1،418 1،323 1،075 795 غولني الصني 

5،114 4،818 3،980 2،929 جيانغ الصني 

4،696 4،421 3،753 3،444 هاربني الصني 

2،318 2،171 1،775 1،321 هاندان الصني 

4،217 3،967 3،269 2،411 هاجنزو الصني 

2،878 2،700 2،214 1،637 هيفي الصني 

1،418 1،324 1،087 873 هينجيانغ الصني 

1،771 1،655 1،388 1،277 هيزي الصني 

1،681 1،571 1،315 1،198 هوايانالصني 

1،315 1،227 995 733 هوايبي الصني 

1،937 1،812 1،515 1،353 هواينان الصني 

2،449 2،295 1،878 1،389 هوهيوت الصني 

1،654 1،545 1،288 1،141 هوتشو الصني 

1،441 1،345 1،099 853 غياموسي الصني 

1،196 1،115 915 742 جياوزو الصني 

التقديرات والتوقعات السكانية )باآلالف(املدينةالبالد

 2000 2010 2020 2025

آسيا

2.7323.6183.9164.041جوهانسبرغجنوب إفريقيا

9581.0531.1501.197بورت إليزابيثجنوب إفريقيا

1.0841.4091.5441.604بريتورياجنوب إفريقيا

8971.1271.2361.286فيرينيجينغجنوب إفريقيا

3.9495.1857.0177.937اخلرطومالسودان 

1.0231.6692.4102.791لوميتوغو

1.0971.5972.5063.198كامباالأوغندا

2.1163.3194.8045.688دار السالمجمهورية تنزانيا املتحدة

1.0731.4211.7972.047لوساكازامبيا

1.3791.6632.0372.247هراريزمبابوي
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ح��ال��ة م���دن ال��ع��ال��م 2009/2008 امل����دن املنسجمة

التقديرات والتوقعات السكانية )باآلالف(املدينةالبالد

 2000 2010 2020 2025

1،359 1،268 1،047 877 جياشينغ الصني 

3،376 3،171 2،606 1،928 جيلني الصني 

3،674 3،453 2،914 2،625 جنان، شاندونغالصني 

1،632 1،525 1،260 1،044 جيننغ، شاندونغالصني 

3،457 3،248 2،658 1،908 جينتشي، لياونينغالصني 

1،309 1،221 1،009 858 جينتشوالصني 

1،295 1،208 1،006 908 جيكسي، هيلونغجيانغالصني 

1،191 1،110 918 793 كايفنغ الصني 

2،029 1،899 1،595 1،469 كاوشيونغ الصني 

3،928 3،694 3،095 2،594 كومنينغ الصني 

1،124 1،048 861 711 النغ فانغ الصني 

3،604 3،387 2،785 2،071 النزهو الصني 

1،528 1،427 1،197 1،118 ليشانالصني 

1،137 1،060 865 682 ليانيونغانغ الصني 

1،083 1،009 835 725 ياويانغ الصني 

1،167 1،087 891 719 لينفن الصني 

2،765 2،594 2،177 1،932 ليني، شاندونغ الصني 

2،263 2،120 1،771 1،553 ليوان الصني 

1،745 1،632 1،329 989 يوبانشويالصني 

2،131 1،995 1،629 1،201 يوتشو الصني 

2،361 2،212 1،830 1،481 ليويانغ الصني 

2،187 2،047 1،673 1،208 لوتشو الصني 

1،969 1،842 1،509 1،152 ميانيانغ، سيتشوانالصني

1،778 1،662 1،355 1،004 موداجنيانغالصني 

3،373 3،168 2،585 1،822 نانشانغ الصني 

3،070 2،881 2،364 1،712 نانشونغ الصني 

4،771 4،492 3،813 3،477 ناجنينغ، جيانغسوالصني 

3،061 2،873 2،357 1،743 نانينغ الصني 

1،360 1،269 1،031 759 نانشونغ الصني 

2،752 2،581 2،115 1،512 نانيانغ، هينيان الصني 

1،944 1،819 1،525 1،388 نيجيانغ الصني 

2،723 2،553 2،092 1،551 نينغبو الصني 

1،080 1،006 854 904 بينغدينشغان، هينانالصني 

1،381 1،289 1،047 775 كينجداوالصني 

3،746 3،521 2،977 2،698 كيكيارالصني 

1،440 1،344 1،092 805 تشيوانتشو الصني 

2،182 2،043 1،712 1،535 نينغبو الصني 

2،083 1،950 1،592 1،158 تشينهوأنغداوالصني 

19،412 18،466 15،789 13،243 شنغهايالصني 

2،487 2،331 1،907 1،349 شاجنكيو الصني 

2،304 2،158 1،756 1،255 شانتو الصني 

1،121 1،045 846 617 شاوشينغ الصني 

6،156 5،808 4،952 4،599 شينيانغ الصني 

10،196 9،654 8،114 6،069 شينزن الصني 

3،405 3،198 2،628 1،947 تشيجيا تشوانغ الصني 

1،888 1،766 1،481 1،352 سوينينغ، سيتشوانالصني 

2،780 2،607 2،137 1،509 سوتشو، وانهويالصني 

2،343 2،195 1،795 1،326 سوتشو، جيانغسوالصني 

2،160 2،022 1،696 1،534 تايان، شاندونغالصني 

1،499 1،400 1،151 930 تايتشونغ الصني 

1،021 951 791 725 تاينان الصني 

3،305 3،104 2،651 2،640 تايبيه الصني 

3،962 3،725 3،104 2،521 تايوان، يانغسيالصني 

2،526 2،367 1،977 1،703 تانغشان، هيبيالصني 

9،243 8،745 7،468 6،722 تياجنني الصني 

2،261 2،118 1،777 1،609 تيامنني الصني 

1،640 1،533 1،279 1،143 تيانشوي الصني 

1،215 1،133 935 790 تونغلياو الصني 

3،038 2،851 2،340 1،730 أورومتشيالصني 

2،120 1،985 1،646 1،372 ويفانغ الصني 

3،313 3،111 2،556 1،845 ونزهو الصني 

9،339 8،837 7،542 6،662 ووهان الصني 
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التقديرات والتوقعات السكانية )باآلالف(املدينةالبالد

 2000 2010 2020 2025

1،138 1،061 868 692 ،وهو، أنهويالصني 

2،481 2،326 1،903 1،410 وكسي، جيانغسوالصني 

3،545 3،331 2،739 1،977 أكزيامن الصني 

5،233 4،931 4،178 3،725 تشيان، تشنتشيالصني 

1،533 1،431 1،164 855 إيانغ يان، هوبي الصني 

2،062 1،930 1،618 1،470 إياناتو الصني 

1،584 1،480 1،212 946 إكسيان، شنتشيالصني 

1،133 1،056 868 715 إكسنغي، غويتشوالصني 

1،504 1،404 1،142 849 ينغ يانغ الصني 

1،268 1،182 968 770 إكسينغيانغ الصني 

2،192 2،052 1،677 1،195 إكسينينغ الصني 

1،285 1،199 981 772 شينيو الصني 

1،158 1،079 899 823 غزانغهو  الصني 

2،975 2،792 2،284 1،648 سوزهو الصني 

1،209 1،127 914 677 يانغشينغ، جيانغسوالصني 

2،989 2،805 2،301 1،684 يانتاي الصني 

1،240 1،157 954 805 يبني الصني 

1،259 1،174 953 704 ييتشانغ الصني 

997 928 785 816 يوشني، جيانغتشيالصني 

1،320 1،231 1،025 917 ينتشوانالصني 

1،423 1،328 1،079 795 يونغنشوالصني 

1،107 1،032 847 694 ينغكوالصني 

1،833 1،714 1،425 1،223 ييانغ، هونان الصني 

1،320 1،231 1،032 976 يونغتشو الصني 

1،224 1،141 921 660 يودي الصني 

1،032 961 821 918 يويانغ الصني 

1،613 1،507 1،227 909 يولني، قوانغتشي الصني 

2،846 2،670 2،242 1،990 زاوزهانغالصني 

1،461 1،364 1،120 897 تشانغجياكو الصني 

2،216 2،076 1،709 1،340 تشانغيانغ الصني 

1،113 1،038 855 724 تشاوتشونغ الصني 

3،452 3،243 2،738 2،472 تشغنتشو الصني 

1،230 1،147 930 688 زينيانغ، جيانغسو الصني 

1،468 1،371 1،114 809 تشوهاي الصني 

1،548 1،445 1،176 868 تشوتشو الصني 

4،053 3،812 3،209 2،806 تسيبو الصني 

1،473 1،375 1،149 1،049 تسيغونغ الصني 

1،223 1،140 924 679 تسونيي الصني 

8،305 8،040 7،419 6،662 هونغ كونغ الصني، املنطقة اإلدارية اخلاصة

882 851 788 732 هامهونغ كوريا 

1،274 1،232 1،148 1،020 نامبو كوريا

3،630 3،537 3،346 3،117 بيونغ يانغ كوريا

1،114 1،114 1،108 1،100 تيبليسي جورجيا

2،364 2،118 1،705 1،293 أكرا الهند 

7،735 6،989 5،726 4،427 أحمد أباد  الهند 

1،215 1،083 864 653 أليغرا الهند  

1،781 1،592 1،279 1،035 ألله أباد  الهند 

1،811 1،619 1،299 990 أمريتسار الهند 

1،985 1،776 1،425 1،065 أسانسول الهند 

1،678 1،499 1،200 868 أوراغ أباد الهند 

9،719 8،795 7،229 5،567 بنجالور الهند 

1،219 1،087 869 722 باريلي الهند 

1،212 1،081 860 603 بيواندي الهند 

2،553 2،288 1،845 1،426 بوبال الهند 

1،286 1،147 913 637 بوابانسيور الهند 

20،560 18،707 15،577 13،058 كالكوتاالهند 

1،472 1،314 1،051 791 تشاندغارف الهند 

1،211 1،079 859 588 جامو الهند 

10،129 9،170 7،559 6،353 تشيناي )مدراس(الهند 

2،503 2،243 1،810 1،420 كوامباتوري الهند 

22،498 20،484 17،015 12،441 دلهي الهند 

1،852 1،656 1،330 1،046 دانباد الهند 
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ح��ال��ة م���دن ال��ع��ال��م 2009/2008 امل����دن املنسجمة

التقديرات والتوقعات السكانية )باآلالف(املدينةالبالد

 2000 2010 2020 2025

1،640 1،465 1،174 905 بيليناغارالهند 

2،109 1،887 1،512 1،018 فريد أباد الهند  

2،046 1،830 1،464 928 غازي أباد الهند  

1،477 1،318 1،054 797 غواهاتيالهند 

1،455 1،298 1،040 855 غواليور الهند 

1،327 1،184 948 776 هولبي داروادالهند  

9،092 8،224 6،761 5،445 حيدر أباد الهند  

3،005 2،696 2،176 1،597 إندوري الهند 

1،904 1،703 1،369 1،100 جابلبور الهند

4،298 3،867 3،136 2،259 جايبور الهند

1،290 1،150 918 694 جاالندهار الهند

1،933 1،729 1،389 1،081 جامشيدبورالهند

1،486 1،327 1،062 842 جودبورالهند

4،601 4،141 3،369 2،641 كانبور الهند

2،232 1،999 1،612 1،340  )كوتشي )كوتشني(( الهند 

1،243 1،108 885 692 كوتا الهند

1،409 1،257 1،008 875 كوزيهو الهند

3،944 3،546 2،877 2،221 لكنو الهند

2،440 2،186 1،762 1،368 لوديانا الهند

1،897 1،697 1،367 1،187 مادوراي الهند 

2،080 1،862 1،496 1،143 ميروت الهند

1،192 1،062 847 626 مراد أباد الهند

26،385 24،051 20،072 16،086 مومباي )بومباي( الهند

1،322 1،179 943 776 ميسوري الهند

3،583 3،219 2،611 2،089 ناجبور الهند

2،213 1،981 1،590 1،117 ناشيك الهند

3،207 2،879 2،325 1،658 باتنا الهند

6،797 6،135 5،010 3،655 بيونالهند

1،327 1،184 944 680 رايبور الهند

1،896 1،696 1،359 974 راجكوت الهند

1،567 1،400 1،120 844 رانشي الهند

1،309 1،168 933 736 سالم الهند

1،587 1،417 1،135 853 سوالبور الهند

1،699 1،518 1،218 954 سريناجار الهند

5،703 5،142 4،174 2،699 سورات الهند

1،408 1،256 1،008 885 بورامالهند

1،414 1،262 1،011 837 تيروتشراباليالهند

2،592 2،324 1،875 1،465 فادودارا الهند

1،991 1،781 1،434 1،199 بنارسالهند

1،684 1،505 1،209 999 فيجاياوادا الهند

2،256 2،020 1،628 1،309 فيزاكاباتنام الهند

1،260 1،172 937 743 بندر المبونغإندونيسيا 

3،370 3،156 2،568 2،138 باندونغ إندونيسيا

1،351 1،257 1،003 751 بوغار إندونيسيا

12،363 11،689 9،703 8،390 جاكارتا إندونيسيا

1،146 1،065 857 757 ماالنغ إندونيسيا

2،977 2،786 2،264 1،912 ميدان إندونيسيا

1،254 1،166 931 716 بادانغ إندونيسيا

2،526 2،361 1،903 1،459 باليمبانغ إندونيسيا

1،921 1،792 1،462 1،427 سيمارانغ إندونيسيا

3،962 3،715 3،035 2،611 سورابايا إندونيسيا

1،213 1،128 891 588 بيكان باروإندونيسيا

1،837 1،713 1،374 1،051 أوجونغ باندانغإندونيسيا

1،326 1،252 1،056 867 األهواز إيران

2،185 2،071 1،743 1،382 أصفهان إيران

2،061 1،952 1،585 1،087 كرج إيران

1،041 981 837 729 كرمنشاه إيران

3،315 3،151 2،654 2،073 مشهد إيران

1،302 1،230 1،035 841 دام إيران

1،608 1،521 1،300 1،115 شيراز إيران

1،834 1،736 1،484 1،264 تبريز إيران

9،814 9،404 8،221 7،128 طهران إيران
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التقديرات والتوقعات السكانية )باآلالف(املدينةالبالد

 2000 2010 2020 2025

1،270 1،143 923 759 البصرةالعراق 

2،097 1،891 1،447 1،056 املوصلالعراق

8،060 7،345 5،891 5،200 بغدادالعراق

1،450 1،305 1،009 757 إربيلالعراق

1،210 1،159 1،043 888 حيفااسرائيل

3،726 3،600 3،256 2،752 تل أبيب - يافاإسرائيل

2،834 2،834 2،816 2،716 فوكوكا كيتا كيوشواليابان

2،046 2،046 2،045 2،044 هيروشبمااليابان

1،804 1،804 1،804 1،806 كيوتواليابان

3،295 3،295 3،267 3،122 ناغويااليابان

11،368 11،368 11،337 11،165 أوساكا - كوبياليابان

2،565 2،565 2،556 2،508 سابورواليابان

2،288 2،288 2،272 2،184 سينداياليابان

36،400 36،399 36،094 34،450 طوكيواليابان

1،359 1،268 1،106 1،007 عمان األردن 

1،404 1،355 1،240 1،142 أملاتيكازاخستان 

2،956 2،790 2،305 1،499 الكويت الكويت 

1،096 1،011 869 770 بيشكيكقرغيزستان 

2،173 2،119 1،941 1،487 بيروتلبنان 

1،382 1،294 999 630 جوهوري بهاروماليزيا 

1،603 1،503 1،128 631 كالجنماليزيا

1،938 1،820 1،519 1،306 كواالملبورماليزيا

1،112 1،044 919 763 أوالن باتورمونغوليا

1،446 1،308 1،034 810 ماندااليميامنار 

1،461 1،321 1،024 ناي بي تاوميامنار

5،869 5،361 4،348 3،553 ياجنونميامنار

1،907 1،578 1،029 644 كامتاندونيبال

4،283 3،755 2،833 2،140 فيصل أبادباكستان 

2،513 2،195 1،643 1،224 غوجرانواالباكستان

2،420 2،112 1،581 1،221 حيدرأبادباكستان

1،320 1،148 851 594 إسالم أبادباكستان

19،095 16،922 13،052 10،019 كراتشيباكستان

10،512 9،275 7،092 5،448 الهورباكستان

2،523 2،203 1،650 1،263 مولتانباكستان

2،170 1،893 1،415 1،066 بيشاورباكستان

1،298 1،128 836 614 كويتاباكستان

3،067 2،683 2،015 1،519 روالبنديباكستان

1،153 1،062 862 721 سيبوالفلبني 

2،065 1،910 1،523 1،152 دافاوالفلبني 

14،808 13،892 11،662 9،958 مانيالالفلبني 

1،192 1،098 856 605 زامبوجناالفلبني  

1،012 1،012 960 744 غويانغ كوريا اجلنوبية 

948 948 907 763 بوشيونكوريا اجلنوبية

2،607 2،607 2،580 2،464 أنشيونكوريا اجلنوبية 

1،507 1،507 1،474 1،346 غوانغجوكوريا اجلنوبية

3،383 3،383 3،421 3،673 بوسانكوريا اجلنوبية 

971 971 954 911 سيونغنامكوريا اجلنوبية

9،738 9،738 9،762 9،917 سيؤولكوريا اجلنوبية

1،179 1،178 1،130 932 سويونكوريا اجلنوبية 

2،458 2،458 2،455 2،478 دايجوكوريا اجلنوبية

1،544 1،544 1،507 1،362 دايجونكوريا اجلنوبية

1،102 1،102 1،080 1،011 أولسانكوريا اجلنوبية

1،474 1،364 1،105 795 املدينة املنورة السعودية 

6،275 5،866 4،856 3،567 الرياضالسعودية 

1،212 1،119 903 639 الدمامالسعودية

4،190 3،906 3،239 2،509 جدةالسعودية

1،948 1،806 1،486 1،168 مكة املكرمةالسعودية

5،104 4،965 4،592 4،017 سنغافورةسنغافورة

3،605 3،293 2،675 2،044 دمشقسوريا 

3،993 3،649 2،968 2،222 حلبسوريا

1،504 1،365 1،095 809 حمصسوريا

8،332 7،807 6،918 6،332 بانكوكتايالند
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التقديرات والتوقعات السكانية )باآلالف(املدينةالبالد
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1،635 1،557 1،362 1،123 أضناتركيا

4،589 4،403 3،908 3،179 أنقرةتركيا

1،021 969 839 595 أنطالياتركيا

1،906 1،817 1،589 1،180 بورساتركيا

1،340 1،274 1،109 844 غازي عنتابتركيا

12،102 11،695 10،530 8،744 إسطنبولتركيا

3،223 3،085 2،724 2،216 إزميرتركيا

1،185 1،126 978 734 كونياتركيا

2،077 1،894 1،516 938 دبياإلمارات العربية املتحدة

2،892 2،636 2،247 2،135 طشقندأوزبكستان

3،096 2،752 2،129 1،704 هاي فونغفيتنام

6،754 6،036 4،723 3،752 هانويفيتنام

8،149 7،293 5،723 4،621 هو تشي منيفيتنام

1،854 1،528 951 457 احلديدةاليمن

4،382 3،636 2،345 1،365 صنعاءاليمن

1،743 1،437 902 465 تعزاليمن

2،496 2،476 2،385 2،158 فييناالنمسا 

1،883 1،883 1،846 1،700 مينسكبيالروس

1،236 1،236 1،212 1،128 صوفيابلغاريا

1،159 1،159 1،160 1،172 براغجمهورية التشيك

1،096 1،095 1،087 1،077 كوبنهاغنالدمنارك

1،220 1،195 1،139 1،019 هلسنكيفنلندة

869 853 817 763 بوردوفرنسا

1،120 1،102 1،059 1،007 ليليفرنسا

1،516 1،495 1،443 1،362 ليونفرنسا

1،490 1،469 1،418 1،357 مارسيل أليكسفرنسا

997 980 941 894 نيس – كانفرنسا

10،036 10،031 9،958 9،692 باريسفرنسا

916 900 863 778 تولوزفرنسا

3،436 3،436 3،423 3،384 برلنيأملانيا 

1،792 1،792 1،777 1،710 هامبورغأملانيا

1،061 1،061 1،037 963 كولونياأملانيا

1،318 1،318 1،300 1،202 ميونيخأملانيا

3،326 3،300 3،256 3،179 أثينااليونان

880 865 837 797 تسالونيكياليونان

1،655 1،655 1،664 1،787 بودابستهنغاريا

1،332 1،257 1،098 989 دبلنإيرلندة

2،938 2،938 2،940 2،985 ميالنإيطاليا

2،254 2،254 2،253 2،232 نابولييطاليا

871 869 865 855 باليرمويطاليا

3،330 3،330 3،333 3،385 رومايطاليا

1،645 1،645 1،647 1،694 تورينويطاليا

1،089 1،078 1،044 1،005 أمستردامهولندة 

1،057 1،046 1،014 991 روتردام هولندة 

936 909 858 774 أوسلوالنرويج 

755 755 755 756 كراكوبولندة 

735 735 745 799 ليدزبولندة 

1،736 1،736 1،724 1،666 وارسوبولندة 

3،086 3،058 2،890 2،672 لشبونةالبرتغال 

1،497 1،476 1،380 1،254 بورتوالبرتغال 

1،949 1،949 1،947 1،949 بوخارسترومانيا 

1،085 1،085 1،088 1،082 تشيليا بينسكروسيا

1،324 1،324 1،319 1،303 إيكاترينبرغروسيا

1،122 1،122 1،119 1،096 قازانروسيا

935 935 930 911 كراسنوياركروسيا

10،526 10،526 10،495 10،016 موسكوروسيا

1،262 1،262 1،269 1،331 نيزني نوفوغرودروسيا

1،366 1،366 1،376 1،426 نوفوسيبيرسكروسيا

1،125 1،125 1،129 1،136 أومسكروسيا

1،007 1،007 1،003 1،014 بيرمروسيا

1،044 1،044 1،047 1،061 روستوفروسيا

أوروبا
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التقديرات والتوقعات السكانية )باآلالف(املدينةالبالد

 2000 2010 2020 2025

1،119 1،119 1،126 1،173 سامراروسيا 

4،476 4،477 4،508 4،729 سانت بطرسبرغروسيا

822 822 831 878 ساراتوفروسيا 

986 987 1،000 1،049 أوفاروسيا 

965 965 973 1،010 فولوغرادروسيا

838 838 840 854 فورونيزروسيا

1،163 1،132 1،096 1،127 بلغرادصربيا

5،183 5،182 5،057 4،560 برشلونةإسبانيا

5،935 5،934 5،764 5،045 مدريدإسبانيا

847 841 816 795 فلنسياإسبانيا 

1،343 1،326 1،285 1،206 ستوكهولم السويد 

1،172 1،150 1،119 1،078 زيوريخسويسرا 

1،042 1،042 1،045 1،077 دنيبروبيتروفسكأوكراتيا 

972 972 978 1،026 دونيتسكأوكرانيا 

1،455 1،455 1،457 1،484 كاركيفأوكرانيا 

2،772 2،772 2،748 2،606 كييفأوكرانيا 

970 970 977 1،037 ديساأوكرانيا 

772 772 778 822 زابوريزياأوكرانيا 

2،323 2،315 2،291 2،285 برمنغهاماململكة املتحدة 

1،197 1،187 1،164 1،171 غالسكواململكة املتحدة

845 836 815 818 ليفربولاململكة املتحدة

8،618 8،618 8،607 8،225 لندناململكة املتحدة

2،267 2،258 2،235 2،243 مانشستراململكة املتحدة

918 908 887 880 نيوكاسلاململكة املتحدة 

1،575 1،565 1،539 1،495 يوركشايراململكة املتحدة 

13،768 13،653 13،089 11،847 بوينس آيريساألرجنتني

1،645 1،606 1،494 1،348 قرطبةاألرجنتني

1،020 993 918 838 ميندوزااألرجنتني

1،360 1،326 1،233 1،152 روزاريواألرجنتني

928 902 832 722 سان ميغل األرجنتني

2،178 2،027 1،692 1،390 البازبوليفيا 

2،016 1،876 1،551 1،054 سانتا كروزبوليفيا

2،095 2،031 1،810 1،468 بايسادا سانتيستاالبرازيل 

2،717 2،639 2،335 1،748 بيليرنالبرازيل

6،748 6،597 5،941 4،659 بيلو هوريزونتيالبرازيل

4،578 4،463 3،938 2،746 برازيلياالبرازيل

3،474 3،380 3،003 2،264 كامبيناسالبرازيل

978 943 830 654 كامبو غرانديالبرازيل

1،008 972 857 686 كوياباالبرازيل

3،836 3،735 3،320 2،494 كورتيبياالبرازيل

1،374 1،328 1،142 734 أنابوليسالبرازيل

4،117 4،011 3،599 2،875 فورتاليزاالبرازيل

2،556 2،482 2،189 1،608 جوانياالبرازيل

1،296 1،252 1،106 876 غراند ساو لويسالبرازيل

2،132 2،067 1،829 1،398 غراند فيتو رياالبرازيل

1،183 1،142 1،012 827 جينا بيساوالبرازيل

1،510 1،460 1،281 952 ماسيوالبرازيل

2،223 2،156 1،898 1،392 ماناوسالبرازيل

1،362 1،316 1،161 910 ناتالالبرازيل

1،247 1،205 1،059 815 كاتارينيزالبرازيل

4،633 4،517 4،096 3،505 بورتو أليغريالبرازيل

4،347 4،236 3،831 3،230 ريسيفالبرازيل

13،413 13،179 12،171 10،803 ريو دي جينيروالبرازيل

4،222 4،114 3،695 2،968 السلفادورالبرازيل

21،428 21،124 19،582 17،099 ساوباولوالبرازيل

1،121 1،082 958 789 تيريسيناالبرازيل

6،310 6،224 5،879 5،275 سانتياغوالتشيلي 

982 956 880 803 فاالبريزوالتشيلي

2،251 2،157 1،907 1،531 بارانكويالكولومبيا

1،282 1،223 1،073 855 بوكارامانغاكولومبيا

2،786 2،675 2،378 1،950 كاليكولومبيا

أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي
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التقديرات والتوقعات السكانية )باآلالف(املدينةالبالد

 2000 2010 2020 2025

1،139 1،086 948 737 قرطاجنةكولومبيا

4،129 3،975 3،524 2،724 ميديلنيكولومبيا

9،600 9،299 8،320 6،356 بوغوتاكولومبيا

1،737 1،627 1،374 1،032 سانت خوسيهكوستاريكا

2،150 2،150 2،159 2،187 هافاناكوبا 

2،885 2،722 2،298 1،854 سانتو دومينغوجمهورية الدومينيك 

3،328 3،154 2،690 2،077 غواياكيلاإلكوادور 

2،316 2،189 1،846 1،357 كويتواإلكوادور 

1،902 1،776 1،520 1،233 سان سلفادورالسلفادور 

1،690 1،481 1،104 908 غواتيماالغواتيماال 

3،346 3،012 2،209 1،653 بورتوبرنسهاييتي 

1،472 1،317 1،022 793 تيغوسيغالباالهندوراس 

1،089 1،050 927 734 أغواسكاليينتساملكسيك 

985 949 841 683 تشيواوااملكسيك

21،009 20،695 19،485 18،022 مكسيكو سيتياملكسيك

1،597 1،544 1،396 1،225 سيوداد خواريزاملكسيك

964 928 837 749 كولياتشاناملكسيك

4،973 4،847 4،408 3،703 غواداالهاراملكسيك

1،817 1،758 1،573 1،290 ديون دي لوس ألداماساملكسيك

1،180 1،139 1،017 848 ميريدااملكسيك

1،090 1،051 935 770 مكسيكالياملكسيك

4،413 4،298 3،901 3،266 مونتيرياملكسيك

2،657 2،578 2،318 1،907 بويبالاملكسيك

1،215 1،172 1،032 795 كوريتاريواملكسيك

942 907 802 643 سالتيلواملكسيك

1،223 1،181 1،050 858 سانت لويس بوتوسياملكسيك

1،943 1،881 1،666 1،287 تيوانااملكسيك

1،802 1،743 1،584 1،417 ولوكا ديليردواملكسيك

1،387 1،339 1،201 1،014 توريوناملكسيك

1،193 1،104 944 887 ماناغوانيكاراغوا 

1،759 1،653 1،379 1،072 باناماباناما 

2،715 2،506 2،030 1،507 أسونسيونالباراغواي 

1،038 984 862 705 أريكوبياالبيرو 

9،600 9،251 8،375 7،116 ليماالبيرو 

2،803 2،803 2،758 2،237 سان خوانبورتوريكو

1،520 1،515 1،504 1،561 مونتيفيديواألوروغواي 

1،420 1،356 1،184 947 باركيزمييتوفنزويال

3،619 3،482 3،098 2،864 كاراكاسفنزويال

2،606 2،501 2،200 1،725 ماراكايبوفنزويال

1،271 1،214 1،060 899 ماراكايفنزويال

2،266 2،172 1،900 1،370 فالنسيافنزويال

أمريكا الشمالية 

1،345 1،304 1،182 953 كاليغاري كندا 

1،256 1،217 1،112 924 إدمروتون كندا

4،108 4،014 3،781 3،471 مونتريال كندا

1،315 1،274 1،182 1،079 أوتاوا كندا

5،946 5،827 5،447 4،607 ترونتو كندا

2،444 2،380 2،219 1،959 فانكوفر كندا

5،151 5،035 4،695 3،542 أتالنتا الواليات املتحدة األمريكية

1،372 1،329 1،216 913 أوسنت الواليات املتحدة األمريكية

2،578 2،508 2،322 2،083 بالتيمور الواليات املتحدة األمريكية

5،032 4،919 4،597 4،049 بوسطن الواليات املتحدة األمريكية

1،193 1،154 1،056 894 بريدج بورت - ستامفوردالواليات املتحدة األمريكية

1،180 1،142 1،046 977 بوفالو الواليات املتحدة األمريكية

1،183 1،144 1،044 769 شارلوت الواليات املتحدة األمريكية

9،932 9،756 9،211 8،333 شيكاغو الواليات املتحدة األمريكية

1،886 1،831 1،687 1،508 كينياتي الواليات املتحدة األمريكية 

2،165 2،104 1،944 1،789 كليفالند الواليات املتحدة األمريكية

1،477 1،431 1،314 1،138 كولومبوس، أوهايوالواليات املتحدة األمريكية

5،419 5،300 4،955 4،172 داالس-فورتوورثالواليات املتحدة األمريكية

909 878 800 706 دايتون الواليات املتحدة األمريكية

2،661 2،590 2،396 1،998 دنفر-أوروراالواليات املتحدة األمريكية
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التقديرات والتوقعات السكانية )باآلالف(املدينةالبالد

 2000 2010 2020 2025

4،606 4،499 4،203 3،909 ديترويت الواليات املتحدة األمريكية

886 856 780 678 إلباسو الواليات املتحدة األمريكية

1،066 1،031 942 853 هارتفورد الواليات املتحدة األمريكية

923 891 813 720 هونولولو الواليات املتحدة األمريكية 

5،049 4،936 4،609 3،849 هيوسنت الواليات املتحدة األمريكية

1،673 1،623 1،491 1،228 إنديانابوليس الواليات املتحدة األمريكية

1،157 1،119 1،023 886 جاكسون فيل،فلوريداالواليات املتحدة األمريكية

1،696 1،645 1،514 1،365 كنساسالواليات املتحدة األمريكية

2،146 2،085 1،917 1،335 الس فيغاس الواليات املتحدة األمريكية

13،672 13،461 12،773 11،814 لوس أجنليس، لونغ بيتش-سانتا آنا الواليات املتحدة األمريكية

1،108 1،071 980 866 لويس فيل الواليات املتحدة األمريكية

1،262 1،221 1،118 976 ممفيس الواليات املتحدة األمريكية

6،272 6،141 5،755 4،946 ميامي الواليات املتحدة األمريكية 

1،602 1،553 1،429 1،311 ميلووكي الواليات املتحدة األمريكية

2،983 2،905 2،695 2،397 مينيابولي- سانت بولالواليات املتحدة األمريكية 

1،034 999 912 755 ناشفيل-دايفيدسونالواليات املتحدة األمريكية 

1،037 1،002 982 1،009 نيو أورليانزالواليات املتحدة األمريكية

20،628 20،370 19،441 17،846 نيويوركالواليات املتحدة األمريكية

922 891 813 748 أوكالهوما الواليات املتحدة األمريكية

1،574 1،526 1،401 1،165 أورالندوالواليات املتحدة األمريكية

6،133 6،003 5،630 5،160 فيالدلفياالواليات املتحدة األمريكية

4،062 3،964 3،687 2،934 فينكسالواليات املتحدة األمريكية

2،105 2،044 1،889 1،755 بيتشبرغ الواليات املتحدة األمريكية

2،172 2،110 1،946 1،595 بورتالندالواليات املتحدة األمريكية

1،481 1،435 1،318 1،178 ريتشموندالواليات املتحدة األمريكية 

1،069 1،033 944 822 ريتشموندالواليات املتحدة األمريكية

2،021 1،962 1،808 1،516 ريفر سايد –سان برناندينوالواليات املتحدة األمريكية

887 856 781 696 روشسترالواليات املتحدة األمريكية 

1،860 1،805 1،662 1،402 ساكرامنتوالواليات املتحدة األمريكية

1،128 1،091 998 890 سالت ليك سيتيالواليات املتحدة األمريكية

1،706 1،655 1،522 1،333 سان أنطونيوالواليات املتحدة األمريكية

3،315 3،231 3،002 2،683 سان دييغوالواليات املتحدة األمريكية

3،898 3،803 3،544 3،236 سان فرانسيسكو-أوكالندالواليات املتحدة األمريكية

1،921 1،865 1،720 1،543 سان خوسيهالواليات املتحدة األمريكية

3،503 3،415 3،174 2،727 سياتلالواليات املتحدة األمريكية 

2،510 2،441 2،260 2،081 سانت لويسالواليات املتحدة األمريكية

2،652 2،581 2،389 2،072 تامبا – سانت بطرسبرغالواليات املتحدة األمريكية

969 936 854 724 توسانالواليات املتحدة األمريكية

1،719 1،667 1،535 1،397 فيرجينيا بيتش الواليات املتحدة األمريكية

4،889 4،778 4،464 3،949 واشنطن الواليات املتحدة األمريكية

أوقيانوسيا 

1،300 1،258 1،167 1،102 أديليدأستراليا 

2،233 2،170 1،970 1،603 بريسنب أستراليا 

4،238 4،137 3،851 3،433 ملبورن أستراليا 

1،800 1،746 1،598 1،373 بيرث أستراليا 

4،826 4،716 4،427 4،078 سيدني أستراليا 

1،475 1،441 1،321 1،063 أوكالند نيوزلندة 

املصدر: دائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية / قسم السكان، آفاق التحضر في العالم: تنقيح عام 2007
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71915.8األردن4.629أفغانستان 

3.89754.8كينيا4.67886.5أنغوال

96979.3جمهورية الو الشعبية الدميقراطية436.7أنغيال

1.75753.1لبنان14.8أنتيغوا وباربودا

11835.1ليسوثو9.34326.2األرجنتني 

4.02280.6مدغشقر25.18470.8بنغالدش

1.46866.4ماالوي6147.3بيليز

2.71565.9مالي2.42771.8بينني

61.6مارتينيك49بوتان

11.68614.4املكسيك2.97250.4بوليفيا

86957.9مونغوليا45.50929البرازيل

2.42213.1املغرب1.43859.5بوركينا فاسو

5.4379.5موزامبيق48564.3بوروندي

7.06245.6ميامنار2.30978.9كمبوديا

24233.9ناميبيا4.22447.4الكاميرون

2.59560.7نيبال1.44694.1جمهورية إفريقيا الوسطى

1.47345.5نيكاراغوا2.24791.3التشاد

1.93882.6النيجر1.279التشيلي

41.66465.8نيجيريا174.74532.9الصني

1.461عمان5.9217.9كولومبيا

26.61347.5باكستان20468.9جزر القمر

43023باناما1.28553.4الكونغو

63417.6الباراغواي29010.9كوستاريكا

7.32936.1البيرو4.58956.2ساحل العاج

22.76843.7الفلبني14.11576.4جمهورية الكونغو الدميقراطية

1.25171.6رواندا1.04317.6جمهورية الدومينيك

611.9سانت لوتشيا1.80821.5اإلكوادور

4.0718السعودية5.40517.1مصر

1.84638.1السنغال1.16628.9السلفادور

2.1897سييراليون13066.3غينيا االستوائية

2.83873.5الصومال10.11881.8إثيوبيا

8.07728.7جنوب إفريقيا1510.5غيانا الفرنسية

345سريالنكا44738.7غابون

13.91494.2السودان37145.4غامبيا

133.9سورينام4.80545.4غانا

98210.5سوريا26غرينادا

2.06126تايالند245.4غواديلوب

1.52962.1توغو2.5542.9غواتيماال

24724.7ترينيداد وتوباغو1.41845.7غينيا االستوائية

7.63515.5تركيا39083.1غينيا بيساو

2.4266.7أوغندا7233.7غيانا

6.15766.4جمهورية تنزانيا املتحدة2.31670.1هاييتي

7.52132فنزويال1.16934.9الهندوراس

9.19241.3فيتنام110.22534.8الهند

67.2اليمن28.15926.3إندونيسيا

2.33657.2زامبيا14.58130.3جمهورية إيران اإلسالمية

83517.9زمبابوي9.69252.8العراق

85260.5جامايكا

سكان األحياء الفقيرة - عام 2005
سكان األحياء الفقيرة البالد

في املناطق احلضرية 
)باآلالف(

سكان األحياء الفقيرة 
كنسبة مئوية من سكان 

احلضر )%(

سكان األحياء الفقيرة البالد
في املناطق احلضرية 

)باآلالف(

سكان األحياء الفقيرة 
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REPARTITION DU PARC NATIONAL AUTOMOBILE SELON LE GENRE 

ET LA SOURCE D'ENERGIE AU 31/12/2010

                   SOURCE D'ENERGIE  

             GENRE ESSENCE    % GAZOIL       % TOTAL

VEHICULES DE TOURISME 2 185 258 81,20 505 817 18,80 2 691 075 

CAMIONS          20 458 5,56 347 778 94,44 368 236 

CAMIONNETTES     533 742 62,88 315 078 37,12 848 820 

AUTOCARS/AUTOBUS 1 531 2,11 71 007 97,89 72 538 

TRACTEURS ROUTIERS 1 291 1,96 64 623 98,04 65 914 

TRACTEURS AGRICOLES    2 943 2,23 129 282 97,77 132 225 

VEHICULES SPECIAUX 355 10,32 3 085 89,68 3 440 

MOTOS 11 348 93,72 761 6,28 12 109 

       TOTAL 2 756 926 65,73 1 437 431 34,27 4 194 357 *

(*): N'apparaissent pas les remorques et semi-remorques (véhicules tractés).

 



REPARTITION DU PARC NATIONAL AUTOMOBILE 

PAR GENRE DE VEHICULES AU 31/12/2010

 

GENRE DU VEHICULE Nombre     %

VEHICULE DE TOURISME 2 691 075 62,37

CAMION 368 236 8,53

CAMIONNETTE 848 820 19,67

AUTOCAR-AUTOBUS 72 538 1,68

TRACTEUR ROUTIER 65 914 1,53

TRACTEUR AGRICOLE 132 225 3,06

VEHICULE  SPECIAL 3 440 0,08

REMORQUE 120 250 2,79

MOTO 12 109 0,28

TOTAL                                        4 314 607 100

 



 
Population résidente des ménages ordinaires et collectifs  (MOC) 

selon la wilaya de résidence et  le sexe et le taux d’accroissement annuel moyen (1998-
2008) 

 
  النمومعدل المجموع اإلناث الذآور

Wilayas 
Masculin Féminin Total Taux 

d’accroissement 
 واليةال

Adrar 203836 195878 399714 2.6 أدرار 

Chlef 502470 499618 1002088 1.6 الشلف 

Laghouat 232517 223085 455602 3.8 األغواط 

Oum El Bouaghi 314084 307527 621612 1.9 أم البواقي 

Batna 565320 554472 1119791 1.6 باتنة 

Bejaia 465612 446965 912577 0.6 بجاية 

Biskra 365040 356317 721356 2.3 بسكرة 

Bechar 135436 134626 270061 1.9 بشار 

Blida 509602 493335 1002937 2.5 البليدة 

Bouira 353195 342387 695583 1.0 البويرة 

Tamanrasset 90820 85816 176637 2.6 تامنغست 

Tébessa 326086 322617 648703 1.7 تبسة 

Tlemcen 482364 466771 949135 1.2 تلمسان 

Tiaret 427358 419465 846823 1.6 تيارت 

Tizi Ouzou 564974 562633 1127607 0.2 تيزى وزو 

Alger 1499800 1488345 2988145 1.6 الجزائر 

Djelfa 562207 529977 1092184 3.3 الجلفة 

Jijel 320820 316128 636948 1.1 جيجل 

Sétif 756434 733545 1489979 1.3 سطيف 

Saida 166717 163925 330641 1.7 سعيدة 

Skikda 452392 446288 898680 1.4 سكيكدة 

Sidi Bel Abbes 305130 299614 604744 1.4 سيدي بلعباس 

Annaba 305030 304469 609499 0.9 عنابة 

Guelma 242430 240001 482430 1.2 قالمة 

 
 
 
 
 
 
 
 



-1998( السنوي  النمومعدل اإلقامة والجنس وواليةادية والجماعية حسب السكان المقيمين من األسر الع
2008( 

Population résidente des ménages ordinaires et collectifs  (MOC)selon la wilaya 
 de résidence et  le sexe et le taux d’accroissement annuel moyen (1998-2008) (Suite) 

 

 
  النمومعدل المجموع اإلناث الذآور

Wilaya 
Masculin Féminin Total Taux 

d’accroissement 
 واليةال

Constantine 470262 468213 938475 1.5 قسنطينة 

Médéa 417559 402373 819932 0.2 المدية 

Mostaganem 370018 367100 737118 1.6 مستغانم 

M’sila 504684 485907 990591 2.1 المسيلة 

Mascara 398767 385306 784073 1.5 معسكر 

Ouargla 283389 275169 558558 2.3 ورقلة 

Oran 728221 725857 1454078 1.9 وهران 

El Bayadh 115449 113175 228624 3.1 البيض 

Illizi 28244 24088 52333 4.5 ايليزى 

Bordj Bou Arreridj 320786 307689 628475 1.3 برج بوعريرج 

Boumerdes 411650 390433 802083 2.2 بومرداس 

El Tarf 203933 204480 408414 1.5 الطارف 

Tindouf 24996 24153 49149 6.3 تندوف 

Tissemsilt 149434 145042 294476 1.1 تيسمسيلت 

El Oued 329604 317944 647548 2.6 الوادى 

Khenchela 195502 191182 386683 1.7 خنشلة 

Souk Ahras 218911 219216 438127 1.8 سوق أهراس 

Tipaza 298885 292125 591010 1.6 تيبازة 

Mila 386591 380295 766886 1.3 ميلة 

Ain Defla 388776 377236 766013 1.5 عين الدفلى 

Naama 98299 94592 192891 4.3 النعامة 

Ain Temouchent 187603 183636 371239 1.3 عين تموشنت 

Ghardaïa 185209 178390 363598 2.0 غرداية 

Relizane 366301 359879 726180 1.3 غليزان 

Total 17232747 16847283 34080030 1.6 المجموع 

 



  اإلقامةوالية سنوات فأآثر حسب الجنس و10لبالغين  لدى انسبة اإللمام بالقراءةو نسبة األمية 
 

Taux d'Analphabétisme et taux d'Alphabétisation de la population  
âgée de 10 ans et plus selon le sexe et la wilaya de résidence 

 
Total المجموع Masculin رالذآو  Féminin اإلناث 

نسبة اإللمام  نسبة األمية
نسبة اإللمام  نسبة األمية بالقراءة

نسبة اإللمام  نسبة األمية بالقراءة
 Wilayas بالقراءة

Taux 
d'analpha-
bétisme 

Taux 
d'alphabé-

tisation 

Taux 
d'analpha-
bétisme 

Taux 
d'alphabé-

tisation 

Taux 
d'analpha-
bétisme 

Taux 
d'alphabé-

tisation 

 الوالية

Adrar 23.1 76.6 14.1 85.6 32.3 67.3 أدرار 

Chlef 27.3 72.2 19.0 80.5 35.4 63.9 الشلف 

Laghouat 26.3 72.3 21.3 77.5 31.4 66.9 األغواط 

Oum El Bouaghi 23.7 76.2 16.8 83.1 30.6 69.3 أم البواقي 

Batna 23.3 76.7 15.6 84.3 31.0 68.9 باتنة 

Bejaia 24.2 75.4 14.4 85.2 34.4 65.1 بجاية 

Biskra 24.3 75.7 17.6 82.4 31.1 68.9 بسكرة 

Bechar 14.4 85.6 9.2 90.8 19.6 80.4 بشار 

Blida 15.5 84.1 11.4 88.3 19.7 79.9 البليدة 

Bouira 22.4 77.2 14.2 85.5 30.9 68.7 البويرة 

Tamanrasset 24.6 74.7 17.0 82.5 32.8 66.5 تامنغست 

Tébessa 27.4 72.5 19.0 81.0 35.9 64.0 تبسة 

Tlemcen 23.4 76.6 16.6 83.4 30.5 69.5 تلمسان 

Tiaret 30.1 69.6 23.2 76.5 37.0 62.6 تيارت 

Tizi Ouzou 22.0 77.7 12.6 87.1 31.4 68.3 تيزى وزو 

Alger 11.6 87.7 7.5 91.9 15.7 83.5 الجزائر 

Djelfa 35.5 63.8 29.7 69.6 41.6 57.7 الجلفة 

Jijel 21.1 78.9 13.0 86.9 29.2 70.8 جيجل 

Sétif 22.2 77.8 14.7 85.2 29.9 70.1 سطيف 

Saida 28.5 71.4 21.1 78.8 36.1 63.8 سعيدة 

Skikda 21.4 78.5 14.6 85.3 28.3 71.6 سكيكدة 

Sidi Bel Abbes 20.5 79.3 15.0 84.9 26.1 73.6 باسسيدي بلع 

Annaba 14.5 85.3 10.2 89.6 18.6 81.1 عنابة 

Guelma 22.4 77.5 16.4 83.6 28.5 71.5 قالمة 

 
 
 
 
 
 



  اإلقامةوالية سنوات فأآثر حسب الجنس و10لبالغين  لدى انسبة اإللمام بالقراءةو نسبة األمية 
 

Taux d'Analphabétisme et taux d'Alphabétisation de la population  
âgée de 10 ans et plus selon le sexe et la wilaya de résidence. (Suite) 

 

Total المجموع Masculin الذآور Féminin اإلناث 

نسبة اإللمام  نسبة األمية
نسبة اإللمام  نسبة األمية بالقراءة

نسبة اإللمام  نسبة األمية بالقراءة
 Wilayas بالقراءة

Taux 
d'analpha-
bétisme 

Taux 
d'alphabé-

tisation 

Taux 
d'analpha-
bétisme 

Taux 
d'alphabé-

tisation 

Taux 
d'analpha-
bétisme 

Taux 
d'alphabé-

tisation 

 الوالية

Constantine 14.7 85.3 10.1 89.8 19.3 80.7 قسنطينة 

Médéa 27.0 72.5 19.2 80.5 35.2 64.3 المدية 

Mostaganem 30.9 69.1 20.2 79.8 41.6 58.3 مستغانم 

M’sila 27.1 72.9 20.6 79.4 33.8 66.2 المسيلة 

Mascara 27.7 71.7 20.4 79.1 35.3 64.0 معسكر 

Ouargla 15.4 84.1 10.1 89.4 20.8 78.6 ورقلة 

Oran 15.4 84.2 11.0 88.6 19.7 79.8 وهران 

El Bayadh 30.6 69.2 24.6 75.1 36.6 63.2 البيض 

Illizi 18.8 80.6 12.2 87.2 26.8 72.7 ايليزى 

Bordj Bou Arreridj 22.7 77.1 15.3 84.5 30.5 69.5 برج بوعريرج 

Boumerdes 18.5 81.1 12.9 86.7 24.4 75.1 بومرداس 

El Tarf 20.5 79.5 14.4 85.5 26.4 73.5 الطارف 

Tindouf 23.3 76.3 19.0 80.5 27.7 71.9 تندوف 

Tissemsilt 32.8 67.1 23.0 76.9 42.8 57.2 تيسمسيلت 

El Oued 17.8 80.9 12.6 86.3 23.3 75.3 الوادى 

Khenchela 30.9 69.1 22.4 77.6 39.5 60.5 خنشلة 

Souk Ahras 25.2 74.7 18.4 81.6 32.0 68.0 سوق أهراس 

Tipaza 20.6 79.0 15.3 84.4 26.0 73.6 تيبازة 

Mila 23.2 76.8 16.2 83.8 30.2 69.7 ميلة 

Ain Defla 28.2 71.4 19.7 79.9 37.0 62.7 عين الدفلى 

Naama 28.3 71.5 22.4 77.4 34.4 65.3 النعامة 

Ain Temouchent 20.5 79.3 15.6 84.2 25.5 74.3 عين تموشنت 

Ghardaïa 13.2 86.2 8.5 91.0 18.1 81.3 غرداية 

Relizane 31.4 68.2 22.6 77.1 40.4 59.1 غليزان 

Total 22.3 77.4 15.6 84.1 29.0 70.6 المجموع 

 
 



REPARTITION DU PARC NATIONAL AUTOMOBILE  SELON LE GENRE   

ET LA WILAYA AU 31/12/2010

WILAYATE
Véhicule

Camion Camion-nette
Autocar Tracteur Tracteur Véhicule

Remorque Moto TOTAL %
Tourisme Autobus Routier Agricole Spécial

Adrar 8 663 3 656 7 299 270 553 1 025 27 858 20 22 371 0,52

Chlef 49 886 7 157 24 587 3 291 1 578 5 187 4 5 038 154 96 882 2,25

Laghouat 10 761 3 148 3 411 605 589 1 135 110 927 36 20 722 0,48

Oum El Bouaghi 20 579 3 683 6 417 445 569 1 551 12 1 026 58 34 340 0,80

Batna 65 207 13 479 19 534 1 480 2 818 4 375 83 7 254 295 114 525 2,65

Bejaia 87 058 14 616 28 783 3 735 3 211 3 480 66 5 872 382 147 203 3,41

Biskra 31 417 6 328 14 176 765 893 1 925 8 1 654 265 57 431 1,33

Bechar 10 476 3 165 4 041 478 426 476 27 628 66 19 783 0,46

Blida 166 550 18 666 58 187 3 411 1 206 3 168 46 2 415 1 271 254 920 5,91

Bouira 43 225 8 686 15 741 1 104 1 555 4 471 17 5 143 159 80 101 1,86

Tamanrasset 6 790 2 640 6 438 193 485 280 8 503 68 17 405 0,40

Tebessa 31 724 4 766 9 086 584 789 1 752 59 1 384 86 50 230 1,16

Tlemcen 76 271 9 599 25 088 1 357 1 283 6 563 41 1 388 333 121 923 2,83

Tiaret 32 672 8 180 13 037 660 1 156 4 303 27 860 69 60 964 1,41

Tizi Ouzou 95 506 11 119 27 756 4 118 1 786 3 031 20 4 439 241 148 016 3,43

Alger 775 509 69 334 166 043 19 113 16 710 2 810 1 043 19 901 3 400 1 073 863 24,89

Djelfa 22 791 7 604 10 396 372 738 3 018 6 1 667 42 46 634 1,08

Jijel 30 705 5 307 11 455 1 381 746 1 526 2 1 146 104 52 372 1,21

Setif 51 761 7 653 21 030 1 223 1 197 3 888 44 2 607 579 89 982 2,09

Saida 22 718 5 407 9 723 500 450 3 975 8 1 446 94 44 321 1,03

Skikda 60 305 5 801 17 006 1 234 797 4 879 27 3 657 242 93 948 2,18

Sidi Bel Abbes  38 994 5 865 13 360 786 749 4 836 19 1 086 194 65 889 1,53

Annaba 100 443 6 064 19 241 1 694 1 263 2 904 155 2 347 484 134 595 3,12

Guelma 21 649 2 856 5 623 565 306 3 104 6 2 971 234 37 314 0,86

Contantine 99 003 12 368 26 518 2 131 1 460 4 006 199 2 172 874 148 731 3,45

Médéa 36 807 8 912 21 962 862 1 357 6 687 3 6 610 196 83 396 1,93

Mostaganem 48 841 8 751 23 559 1 281 974 5 171 61 2 042 182 90 862 2,11

M'sila 35 508 6 925 15 733 835 4 339 3 423 664 5 989 132 73 548 1,70

Mascara 35 633 9 677 21 108 724 622 5 413 22 1 057 106 74 362 1,72



Ouargla 31 716 7 506 13 195 1 316 2 600 790 203 2 968 86 60 380 1,40

Oran 169 695 12 390 38 569 4 876 2 800 2 373 44 2 450 220 233 417 5,41

El Bayadh 6 124 3 917 4 327 275 232 1 257 8 258 8 16 406 0,38

Illizi 2 976 1 089 1 971 160 137 114 95 244 12 6 798 0,16

Bordj Bou Arrerridj 39 957 6 356 13 690 569 1 172 3 448 39 3 125 263 68 619 1,59

Boumerdes 67 524 13 515 29 749 3 147 2 390 3 395 109 4 502 280 124 611 2,89

El Tarf 20 294 2 334 6 204 510 269 2 921 1 924 37 33 494 0,78

Tindouf 1 091 669 982 42 202 61 6 176 1 3 230 0,07

Tissemesilt 13 194 2 111 6 243 228 179 1 840 1 488 22 24 306 0,56

El Oued 14 636 2 037 5 983 368 499 748 8 1 042 27 25 348 0,59

Khenchela 18 674 2 371 6 517 361 360 1 813 9 729 60 30 894 0,72

Souk Ahras 10 568 1 018 3 050 246 139 1 343 0 517 25 16 906 0,39

Tipaza 65 378 6 621 21 107 2 071 819 1 411 9 2 490 217 100 123 2,32

Mila 28 747 4 603 9 633 722 792 1 894 5 1 249 98 47 743 1,11

Ain Defla 24 181 4 418 11 908 606 502 3 448 4 1 956 109 47 132 1,09

Naama 5 753 4 158 2 857 185 303 301 24 381 8 13 970 0,32

Ain Temouchent 21 196 2 805 7 762 526 528 2 603 15 623 55 36 113 0,84

Ghardaia 14 143 4 958 8 949 564 852 588 42 870 106 31 072 0,72

Relizane 17 776 3 948 9 786 569 534 3 515 4 1 171 109 37 412 0,87

TOTAL 2 691 075 368 236 848 820 72 538 65 914 132 225 3 440 120 250 12 109 4 314 607 100

 



 

 

 

 



 ملخص

 باللغة العربية:

إن البيئة الحضرية في تحول مستمر مع تشعب وتنامي متطلبات المعيشة والتمدن المتسارع، مما يستدعي التحكم بالمتغيرات   
، ف النق ل الحضري ووسائلو باتت من القضايا  واستدراك آثاره بالتخطيط السليم من أجل الحف اظ على نوعية الحياة في بيئة سليمة ومعاف اة

موضوع نق اش حاد بين كل من    النق ل الحضري  شكلو  ،أخرىمن جية   ية المدن من جية والبيئة الحضريةالرئيسية التي تؤثر على حيو 
لتلبية متطلبات األفراد في الحاجة للتنق ل  السبل الممكنة   عنبحث  ال فييعملون    الذينواضعي السياسات و المخططين وخبراء البيئة  

 .الحتباس الحراري، االزدحام المروري وتلوث اليواء والضوضاءومنيا المسببة للحد من آثاره السلبية، بما في ذلك الغازات المنبعثة  وا

ولنا من خالل ىذه الدراسة التطرق إلى بعض النماذج والتجارب الدولية والتي سعت إلى تنمية قطاع النق ل الحضري وترقيتو من أجل  اح
 ات التنمية المستدامة.أن يحاكي متطلب

فقد أدى التزايد السكاني  إلى تداخل الوظائف، و تعدد الحركة  و تنوع أسبابيا، مما شكل   ،واقع مدينة  الجزائر  إلىكما تطرقنا   
ظاىرة جديرة بالدراسة و االىتمام، حيث تكمن أىم مشكالت النق ل الحضري على مستوى المدينة في ارتف اع الطلب أمام عرض ضعيف  

، يةتنظيم وتطوير نظم النق ل بسكة الحديدعدم إعادة    كالمترو وترام الجزائر و  االستراتيجيةمشاريع  البسبب عدم استكمال  و  للنق ل العام، 
التي أخذت    إلق اء الضوء على أىم السياسات المتبناة في سبيل ترقية قطاع النق ل و  إضافة إلىتقييم واقع قطاع النق ل  أيضا   وتناولنا

ما يعرف بالنق ل المستدام ىذا من جية، ومن جية أخرى تقييم لكف اءة نظام النق ل في مدينة   وأمتطلبات التنمية المستدامة  باالعتبار  
  الجزائر, 

 الكلمات الدالة: تخطيط النق ل، النق ل الحضري، التنمية المستدامة، النق ل المستدام، مدينة الجزائر.

In English: 

The urban environment is in a continuous changing, this changing comes with a 

divaricating and developing of life requirement and with accelerated urbanization, which 

demands a control on the variables and a reduce of its Impacts to keep the life quality in a 

healthy and good environment we need to apply a right and good planning. The urban transport 

became one of the most interesting cases which affect on the vitality of the cities in one hand and 

in other hand the urban area. The urban transport became an intense debate between policy 

makers, planning and environment experts to satisfy the people's needs in mobility and to reduce 

its negatives Impacts and among these negatives Impacts we can find: The emissions gases 

which causes the global warning, traffic congestion, the air quality and noise. 

In this study we tried to high light some example and international experiments which 

seek to develop the urban transport and sustainable development. And also we dealt with the 

Algiers situation, where the population growth caused the overlapping of functions and multiple 

mobility and its diversity which created an interesting phenomenon, where as the most important 

transport problems are related to the high demand with upgrade display of public transport, and 

to the no-completed strategic projects as the metro, Algeria's tram way and the weakness of 

organization the transport situation and we shed light on the adapted policies to promote 

transport which took in consideration the sustainable development requirements that known "the 

sustainable transport" this in one hand, in other hand from a point of view  we evaluated the 

efficiency of transport system in Algiers. 

Key words: The transport planning, The urban transport, Sustainable development, 

Sustainable transport, Algiers.        


