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 :في الجزائر إشكالية النقل الحضري والتنقالت الحضرية المستدامة

 الحلولتحديات وال

 



 :أوال: إشكالية الملتقى

ادلاضية دتددا حضريا كبريا واتساعا دلناطق العيش بضواحيها حيث أصبح العديد منها يأخذ شكل شهدت ادلدن اجلزائرية خالل السنوات 

 لسعر ، إضافة..(، وىذا نتيجة للتطور االقتصادي وحتسن مستوى معيشة الفرد اجلزائريكربى ) العاصمة، وىران، قسنطينة.األقطاب ال

 كان لو اثر مباشر على الزيادة اذلائلة حلجم التنقالت احلضرية لألفراد والسلع.  ما وىوضواحي ادلدينة مقارنة بوسطها،  يفادلنخفض العقار 

، حيث أن العديد استجابة ذلذا الوضع أصبحت السيارة الشخصية ىي الوسيلة األكثر استعماال لالجابة على اشكالية التنقالت احلضرية

مهتم الرئيسية والثانوية منها، أكانت داخل الوس  احلضري أو من ادلالحظات أكدت أن مالكي السيارت يستعملوهنا يف رتيع تنقال

نظرا للمزايا التقنية واحلركية اليت تتميز هبا واليت جعلتها تتفوق على ما سواىا من وسائل النقل يف رلال االستخدام بقابيلة خارجو، وىذا 

نافسية وذلك لسعر الوقود ادلنخفض، مقارنة بالدول وسائل النقل تلكوهنا من أكثر  نظرا وكذاوفاعلية احلركة ومرونة االنتقال ضمن ادلناطق، 

دج وىو  32دج للرت وسعر وقود الديزل )ادلازوت( ىو  32حيث ان سعر البنزين اخلايل من الرصاص اجملاورة وبالسعر يف السوق العادلية، 

 ادلياه ادلعدنية.لرت أقل من سعر 

تارخيية جعلت الفرد اجلزائري شغوفا المتالك السيارة الشخصية، و اخرى اجتماعية، ثقافية،  اضافة ذلاتو العوامل االقتصادية ىناك عوامل

سيارة لكل يعادل فأصبح اليوم  ،تطورت احلضرية الوطنية للسيارات بشكل سريع، كما ارتفع معدل ملكية السيارة الشخصية ذلذانتيجة و 

التلوث  ادلروري،االزدحام ك حدوث عدة مشاكليف  تسببا ما ، وىذ3996أشخاص سنة  31أشخاص بعد ان كان سيارة لكل  5

االعتماد بشكل كلي يف نقل السلع ىو وكذا تدىور نوعية احلياة يف ادلدن... اخل، وما زاد من تفاقم ىذه ادلشاكل  ،الطرقي ألألمنالبيئي، 

 الطرقات. علىداخل الوس  احلضري 

 :فيما يلين نلخص سلتلف التحديات اليت نواجهها أديكن شلا سبق ذكره، 

إقليمية يف ادلدن لية و زلتنمية اقتصادية يهدف اىل ضمان اليت نواجهها، حيث  التحديات واحد من أكربيعترب  التحدي االقتصادي:

 خاصة منتقليل اآلثار السلبية  ، وكذا يهدف إىلحركة ادلرور واالزدحاميف اجلزائرية عن طريق تعزيز النمو والعمالة و جتنب انفجار 

 .اليت تظل دائما مرتفعة يف اجلزائر التحكم يف حجم حوادث ادلرورىو  اآلخرالتحدي . وجهةالنظر االجتماعية والبيئية

 خالل وذلك من جلماعييف شبكات النقل ا اخلاصة احملرومة وذوي االحتياجات الفئات وإدماج إدراجيقصد بو  :االجتماعي لتحديا

 األسعار.تدعيم  تغطية مكانية لإلقليم وكذا من خالل



التلوث  باإلضافةإىل،الضرورية الناجتة عن التطور االقتصادي واالجتماعي التنقالتيتمثل يف احلفاظ على البيئة مع ضمان :البيئي تحديال

 .على الصحة العامة للسكانذبعني االعتبار التلوث احمللي وأثره األخجيب  شامل،ال

ي ذلذه التحديات قامت السلطات اجلزائرية بإجراء استباقي يرتكز خاصة على تطوير وتشجيع وسائل النقل اجلماعي ذات اجلودة، للتصد

حيث مت إنشاء العديد من ادلؤسسات العمومية اخلاصة بالنقل يف ادلناطق احلضرية وشبو احلضرية يف رتيع واليات الوطن، وكذا ميرتو 

 .استفادت معظم ادلدن الكربى مبشاريع ترامواي، واليت ىي يف مراحل سلتلفة من اإلصلاز ىذاالعاصمة، إضافة إىل 

حقيقة كل ماسبق يدل على أن الوضع يف حتسن مستمر، لكن بالرغم من ىذا يبقى سوق النقل رلزئا، بتواجد عدد كبري من ادلتعاملني  

احلرفيني كنتيجة مباشرة لتحريره سنوات التسعينات ) تواجد العديد من ادلتعاملني يف كل مدينة(، وىو ما يتطلب سنوات عدة من أجل 

تكامل السعري، كما أن السلطات التنظيمية للنقل احلضري وشبو احلضري مل تنجز بعد وذلك بسبب وجود تكامل الشبكات و ال

تطبيقات  أنكما   ات التوسع احلضري ومهتيئة اإلقليمبالتنسيق مع عملي النقل، وتسيري التنقالت ختطي  يف تقنيات التحكم يف صعوبات

 (.le co-voiturage اذلوائية و السيارة ادلشرتكة الدراجات مالاستعك) يتم العمل هبا بعد ملالتنقالت ادلستدامة 

كنتيجة مباشرة لتطور استعمال السيارة للتنقالت احلضرية غري ادلستدامة   اآلثار السلبية من  قليلما ىي األىداف اليت جيب وضعها للت

اجليدة اليت ديكن االستفادة منها؟ بعبارة  ادلمارساتما ىي احللول اليت ديكن وضعها على ادلدى القصري وادلتوس ؟ ما ىي الشخصية؟ 

 أخرى، ما ىي اخلطوط العريضة إلسرتاتيجية تنقالت حضرية مستدامة يف اجلزائر؟

اإلمداد احلضري، التسليم داخل ادلدن، دور ك)  وعأخرى ذات صلة بادلوض و ادلطروحة األسئلةرلموع  يهدف ىذا ادللتقى الدويل للرد على

الوطنيني واألجانب،  اخلرباءو  الباحثني بني وذلك بتبادل اآلراء واخلربات والتجارب.اخل( .الذكية يف تسيري النقل والتنقالت. أنظمة النقل

 .وادلركزي ، الوطينادلستوى احملليعلى  تتلف الفاعلني يف رلال النقل وتسيري التنقالسل وكذا

 

 

 

 



 ثانيا :أهمية وأهداف الملتقى:

تمثل يف النقل احلضري وعالقتو بالتنمية، ىذا االىتمام يفرض ت، كبريةيويل ادللتقى االىتمام مبوضوع يكتسي أمهية اقتصادية واجتماعية  

علينا ضرورة البحث يف دراسة ىذا ادلوضوع دراسة علمية، تبدأ بالتشخيص وتنتهي باقرتاح حلول علمية وعملية كفيلة بتحسني ظروف 

 ادلدن اجلزائرية، و التقليل من ادلشاكل واآلثار السلبية  ذلذا النشاط على البيئة  واجملتمع.النقل احلضري ب

 التالية: األىدافىل حتقيق إويرمي ىذا ادللتقى 

 إبراز مكانة النقل بالوس  احلضري ودوره يف التنمية. -3

 تفعيل دور ختطي  النقل حلل مشاكل النقل بالوس  احلضري. -3

 الوس  احلضري.بإشراك اذليئات الفاعلة يف النقاش حول السالمة ادلرورية  -2

 .هإبراز جهود اجلزائر يف تطوير مع الوقوف على واقع النقل احلضري  -4

 إثراء النقاش حول األحباث والتجارب الدولية حلل مشاكل النقل وزلاولة االستفادة منها. -5

 .محاورا لملتقى: ثالثا

 .ادلدينة وإدارةختطي  النقل :المحور األول

 النقل احلضري يف اجلزائر: أىم ادلشاكل ادلطروحة.:المحور الثاني

 تطور استعمال السيارة الشخصية يف اجلزائر.:المحور الثالث

 اجليدة ألجل تنقل حضري مستدام. وادلمارساتتسيري النقل احلضري وتسيري التنقل: التجارب :المحور الرابع

 نقل احلضري و احلوكمة.ال:المحور الخامس

 اإلمداد احلضري ومشاكل التسليم داخل ادلدن.:المحور السادس

 السالمة ادلرورية بالوس  احلضري.المحورالسابع: 

 أنظمة النقل الذكية: تسيري النقل وتسيري التنقل.:المحورالثامن

 



 : شروط المشاركة في الملتقىرابعا

 .أن يكون البحث يف  أحد زلاور ادللتقى 

 ال يكون البحث ادلقرتح قد نشر من قبل، أو قدم يف ملتقيات سابقة. أن 

  يف رلال النقل  أعمالوو أخربتو  توضح) ال تزيد عن صفحة واحدة(  بسيرة ذاتية للمشارك الرئيسيجيب أن يرفق كل اقرتاح
 .توتسيري التنقال

 31زيد عدد صفحات البحث عن ي أن ال ( صفحةA4 مبا يف ذلك ادلالحق ).وادلراجع 

  .اللغة اليت تقدم هبا ادلداخالت: العربية، الفرنسية، االصلليزية 

 كما حيتوي على الكلمات ادلفتاحية، ويتم إدراج ادلراجع والفهارس يف أن يشمل البحث على ملخص بلغة مغايرة للغة البحث ،

 آخر البحث، وتوضع التعليقات يف آخر صفحة ادلنت، واذلوامش يف آخر البحث.

 .االلتزام بادلنهجية العلمية يف إعداد البحوث العلمية، والتوثيق ادلتكامل للمراجع وادلصادر 

 خ  استعمال Traditional Arabic  للمداخالت باللغة العربية و خ  34حجمTimes New Roman 

 اخالت باللغة األجنبية،مدلل 33حجم 

 .تعطى األولوية للبحوث ادليدانية 

  لكل مداخلة كحد أقصى. 3بـ عدد ادلتدخلني زلدد 

 البحوث اليت ختالف ىاتو الشروط يتم رفضها. مالحظة هامة:

 تواريخ مهمةخامسا: 

 جيب أن ال تزيد ادللخصات عن صفحة واحدة وترسل للعناوين التالية:و ، 21/15/3134ترسل ادلقرتحات يف أجل أقصاه 

Colloque_transport_LMTL@yahoo.fr 

Houssem.mouffouk@gmail.com 

ahmed12@hotmail.com-Amrane 

 

  يف الرد على ادللخصات ادلقبولة عرب الربيد اإللكرتوين ويتم  من طرف اللجنة العلمية للملتقى للتحكيم العلميخيضع ادللخص

 .35/16/3134 موعد أقصاه

  13/19/3134أقصاه  أجلالنهائية يف و يف صورتيرسل البحث. 
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 تحكيم يف موعد أقصاه خيضع البحث للتحكيم العلمي من قبل اللجنة العلمية ويتم إخبار الباحثني بنتيجة ال

 ، كما ال تلتزم جلنة ادللتقى بإعادة البحوث الغري مقبولة.31/19/3134

  يطلب إرسال عرض تقدديي (PowerPoint) للجنة ادلنظمة يف أجل أقصاه ذتانية أيام قبل انعقاد لألحباث اليت مت قبوذلا
 ادلؤدتر.

 التكفل بالمشاركين:
 واإلطعام للمشارك الرئيسي يف حالة ادلداخالت الثنائية.جامعة باتنة تتكفل بتكاليف اإلقامة 

 مكان وزمان انعقاد الملتقى
أكتوبر  35و34يومي  جامعة احلاج خلضر باتنة، ، التجارية وعلوم التسيري،كلية العلوم االقتصاديةادللتقى سينعقد على مستوى  

3134. 
 :أعضاء اللجنة العلمية للملتقى

  ،جامعة مكة، المملكة العربية السعودية.خالد عبد الرحمان أسره 

 .ليلى باحمد، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر 
 .اسماعيل بن عايشة، مدير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، باتنة، الجزائر 

 والعمران، الجزائر. المعمارية للهندسة التقنيات المتعددة الطاهر باعوني، المدرسة 

 ،معة الحاج لخضر، باتنة ، الجزائر.جا فارس بوباكور 

 .الهاشمي بوطالبي، المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق، وزارة النقل، الجزائر 

 .نوارة قايد تليالن، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر 

  .جمال جعيل، أستاذ محاضر "ب"، جامعة الحاج لخضر،باتنة، الجزائر 

 المتحدة. تول،المملكةبريس جامعة سعد، محمد 

  خليفة سليمي، مدير المعهد العالي للنقل واإلمدادISTLS .سوسة، تونس ، 

 .بوعالم عمار شبيرة، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر 

 .عمار شرقي، وزارة النقل، الجزائر 

 "طارق شلة، المدرسة العليا لألساتذة " الجزائرENS  الجزائر ،.  

  النقل، الجزائر.سالم صالحي، وزارة 

 .فضيلة عاقلي، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، الجزائر 

 .ليلى قطاف،  جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر 

 .سامية لحول،  جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر 

 .باركو مازوز، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر 

 .هاشمي مبروك،جامعة مكة، المملكة العربية السعودية 

 مرازقة،  جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر. عيسى 

 قالمة، الجزائر. اهلل،جامعة معطا الدين خير 



 .زكية مقري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر 
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 أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى

 بركات الخيررئيس اللجنة التنظيمية: 
 

 أونيسي اللطيف عبد  أحمد يوسف عمران  مزوز رباب  
 سليم بوقنة 

 شاكر بلخضر 

 فضيل بوجالل 

 عبد الرزاق تولميت 

  سيهام مخلوف 

  إسراء حليوش 

 

 سليم بوهيدل  شهلي يزيد  إيمان مسامح  
 حسام موفق  زكرياء عقاري  نادية دواس  
 مرابطي غاني 

  مانأحمليكة 

 

 عفاف بن ناصر 

 رمضان لونانسة 

 

 محمد بوقلعة 

 بن عمومة همامة 
 

 

 ةالتالي ةن االلكرتونييو االعن ألي معلومات أو استفسارات ديكنم التواصل معنا عن طريق: 

 Houssem.mouffouk@gmail.comالسيد: حسام موفق:

 ahmed12@hotmail.com-Amraneالسيد: أزتد يوسف عمران:

 بنا عن طريق:االتصال  كمديكن كما
  03 03 87 033اذلاتف :       
 20 06 86 033:        فاكسال
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 استمارة المشاركة في الملتقى
 االسم:...................................اللقب:..................................................

 الوظيفة:.........................................................................................

 العلمية:...................................................................................الرتبة 

 المؤسسة:........................................................................................

 ..............................الهاتف:............................................................

 الفاكس:..........................................................................................

 العنوان البريدي:................................................................................

 .................................................................العنوان االلكتروني:...........

 محور المداخلة:.................................................................................

 .عنوان المداخلة:...............................................................................

 ..........................................................................ملخص المداخلة:.....

.................................................................................................. 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

...................................................................................................... 
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........................................................................................................ 

................................................................................................... 


