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بسم اهللا ، اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك ، والصالة والسالم 
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  وأطال اهللا عمــــــره
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التي كانت تدعو لي بالنجاح في ،الطاهرة وهي في عالم اآلخرة "يمينة"عمتي روح  إلـــــى

  .االصغر قبل الكبر، لكنها لم تحضر ألي منهم
  "صالح الدين" "عبد الحميد" "عبد الوهاب " "قويدر" "عبدالرحمان"ى كل أخواليــــــــإل

  ـــــــــــــى أعمامي في ديار الغربةالــــــــــــــ               
  "العيد وزوجته" إلى عمي                                                 
  "محمد واسرته" الى عمي                                                 

عبد " سامي " "عبد الحفيظ" "نبيل" "عبد الحليم" "فضيل" "أمين" "توفيق " "مراد" "يزيد": إلى اصدقاء الدراسة 
  ".................................عبدو" "القدوس

" جهيد" "جابر" "محمد " "عياش" "سيف الدين " "بالل" "رياض" "وليد" "عبد الستار " "فؤاد" "السعيد" إلى رفقتي
  .............................................. "جعفر"

 .إلى كل زمالء وزميالت الدراسة                                          
  إلـــــــــــــــــــــى كل من قدم لي يد العون في السراء والضراء        

 



  

  

  

  

  
  
  

تقدم أو من دواعي االعتراف بالجميل أن  المذكرةهذه  إنهاءمع  ييسعدن
 األستاذالمشرف  يأستاذبالشكر الجزيل و فائق االحترام و التقدير إلى 

   هشام يسقرالدكتور 
القيمة مشاقه و لم يبخل عليه بنصائحه  العمل وهذا  إنجاز أعباء يالذي تحمل مع

  .الفاضل  ذيستاأأنجح فشكرا لك توجيهاته لما هو أفضل و و
ونصائحه  على توجيهاته فارس بوباكور القديرالدكتور  كما اشكر األستاذ 

  .القيمة
األستاذة الرائعة بن شريف و ،سليم بوقنة : شكري كذلك لألساتذة األفاضل

 .لق شاكر بلخضر،واألستاذة الظريفة غنية بركاتأ،واألستاذ المت حورية
  .جزيل الشكر لكل عمال اإلدارة على اختالف وظائفهم و مستوياتهم

   و لو بالكلمة الطيبةمن قريب أو من بعيد  يإلى كل من ساعدنأقول  
   .لكم جميعا شكرا
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 "غرب–شرق" السيار طريق حالة دراسة التنقالت تحسين في السريعة الطرق ردو
 
 

  أ  اقتصاد النقل واإلمداد :مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر تخصص
 

 

 : مقدمة

لقد كانت حاجة اإلنسان إلى النقل منذ فجر التاريخ وارتبط موضوعه بالحركة الدائمة لإلنسان            

، وتشكلت أولى رحالت اإلنسان المنتظمة ن إلى آخر بحثا عن ضرورات الحياةحيث كان ينتقل من مكا

المكان الذي كان يجلب منه و... ) سواء كان الكهف أو األشجار الكبيرة أو الخيمة ( بين مسكنه 

الطعام والشراب وذلك على اختالف األماكن التي كانت فيها بدايات التجمعات اإلنسانية والمستوطنات 

  .البشرية

 إلىدعائمها وركائزها من اجل الوصول الدولة مفاتيح التي تبني عليها  أهمالنقل احد  أن البد       

اهم القطاعات التي انه من ابرز و إلى، إضافة والريادة لحفاظ على السيطرةوا ومتحضرمستوى راق 

المؤشرات الدالة على مستوى التنمية  أوأحد المعايير فيعتبر ، الحاضرفي وقتنا تنمي تطور أي دولة 

اإلنتاج بمناطق االستهالك وفي تأمين انتقال األفراد ونقل المواد الخام كمناطق مناطق ال ه مختلفربطل

الدول بتقدم وسائل  حيث يتم قياس تقدم ،ومعيار من معاييرالتقدماالستثمار وإليها،  والبضائع من مناطق

، خاصة ن جميع القطاعات التنموية األخرىوذلك بموجب العالقة التكاملية فيما بينه وبي ونظم النقل فيها

  .وحديثة إذا ما ارتبط بوجود أنظمة النقل المتطورة القائمة على تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ذكية

فباإلضافة إلى النقل  ،من إنشائها و استعمالها حسب الغاية والغرضتختلف  و النقل أنماط تتنوع   

األنماط والمتمثل عن هاته  أهمية يقل اليأتي نمط آخر  ،والنقل بالسكك الحديدية ،البحري والنقل الجوي

وتأتي  ،لى المستوى المحلي للبالدهذا األخير الذي له أهمية بالغة خاصة ع، في النقل البري الطرقي

هاته األهمية متمثلة في خلق الحركية االقتصادية لمختلف مناطق الوطن من تكثيف لألنشطة التجارية 

هذا الحركية االجتماعية  إلىيضاف  وهو ما يساعد على التنمية والتطور في عدة أصعدة ومستويات،

فاألكيد أن زيادة االهتمام بشبكة الطرق  ،ف أنواعهاالناتجة عن امتداد شبكات الطرق البرية على اختال
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  ب  اقتصاد النقل واإلمداد :مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر تخصص
 

 

البرية و تطويرها بما يناسب احتياجات البالد و المقتضيات المعاصرة وفق أطر التنمية المستدامة 

  .طبعا حسب األهداف المسطرة سيعود بالفائدة الكبيرة على البالد على عدة أصعدة ومستويات،

االستراتيجي وتتربع على  مساحة  هاموقعتتميز ب كونهاطريق النمو،  كدولة سائرة فيوالجزائر          

مختلف  تنوعباإلضافة دولة متوسطية شاسعة جعلها همزة وصل بين أوروبا وإفريقيا باعتبارها 

تسعى  أنهاإال  سكانيا ونشاطا تجاريا كبيرين ولعدة مزايا أخرى، وتزايد تعرف توسعاكما  ،هاأقاليم

آت منشبإنجاز اجل الخروج من بؤرة التخلف والنزول في مطار التقدم، بقيامها طائرة من بركوب لل

نقطة والذي يعد  ،غرب الذي يعرف بمشروع القرن-شرق يارالطريق السضخمة وكبيرة على رأسها 

أكبر  باعتباره للجزائر بالنسبة كبيرا تحديا يمثل بحيث ،عجلة التنمية وتطوريها ريكبيرة في تغي محورية

الطريق  ، كما انوكلفت ماليير الدوالرات للخزينة العمومية في تاريخ البالد حجما وأهمية،ورشة 

كلم من الحدود الجزائرية التونسية شرقا  1.200على مسافة إجمالية أزيد من يمتد غرب -السيار شرق

رق بشبكة ط والية عبر الوطن وسيتم ربطه 24إلى الحدود الجزائرية المغربية غربا حيث يغطي 

ومحطات الدفع، وأحدث التكنولوجيات،  ،مرافق الخدمات وتزويده بمختلف ،والية 34 ليغطي فرعية

 .شبكة من الطرق السريعة امتداد  من اجل تحسين التنقل وفك العزلة و

  :إشكالية البحث    

  :من خالل ما تم تقديمه تتجلى وتتخصص دراستي وإشكالية بحثي    

  فيما تتمثل أهم الفوائد المنتظرة من إنشاء الطريق السريع شرق  غرب؟ -

  هذا المشروع العمالق كحل من الحلول المستدامة؟ يأتيهل  -

  غرب القيام بتحسين التنقالت ؟- كيف يمكن لطريق السيار شرق -
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  ت  اقتصاد النقل واإلمداد :مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر تخصص
 

 

 ؟ ث المرور؟ او تخفيض من حواد؟أو بتوفير األمنرافقمز مختلف الابانج أو هل بتكثيف شبكة طرقه؟

  أو إجمال هذه العناصر؟ أو رفاهية الطريق في حد ذاتها؟  أو استعمال أحدث التكنولوجيا؟

  :فرضيات الدراسة

  :مايلي تتمثل اهم فرضيات الدراسة في

  .الطريق السيار يعمل على تحسين التنقالت-  

  .السيار طريقعبر في تحسين الخدمة  مباشرتأثير  سيكون له  مرافق الخدمات إنجازنفترض أن  -  

 .زيادة عامل األمان يعمل على تخفيض حوادث المرور الطريق السيار-  

لطريق السيار يعمل على تحقيق الراحة والرفاهية وربح الوقت كما يمتاز بإتساع حارات المرور ا-  

  .وتوفره على كاميرات مراقبة حديثة

  .سن في التنقلغرب بشبكة طرق فرعية تح - شرق طريق السيارنفترض ان ربط  -

  :أسباب إختيار الموضوع

  ابرز اسباب إختيار الموضوعمن بين 

 .من اهم وابرز المواضيع الجديدة و قلة وجود دراسات سابقة في هذا الموضوع  -

 .والمتعلق بإقتصاد النقل واالمدادن موضوع الدراسة يندرج ضمن مسار تخصصي وك -

وتمكين مختلف ،دثت في موضوع طريق السيارإغناء المكتبة العلمية بمختلف التطورات التي ح -

 .سهل وبسيط ممايوفر الوقت والجهد االفادة من هذا البحث،بشكل والمختصين الباحثين

  :في هداف الدراسةتتمثل ا : أهداف الدراسة

  .المحلية على كافة المستويات في دفع عجلة التنميةغرب - السيار شرق ق يدور طر إبراز -
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خلق مناصب الشغل والقضاء على نسبة محددة من  يار في فك العزلة وطريق الس دورإبراز  -

  .البطالة

  .السلع على كافة مناطق الوطنتدفق االفراد وتحسين التنقالت  -

  

  :حدود البحث 

  :تتمثل حدود البحث في 

  .نقص المراجع المتخصصة في هذا الموضوع    -

  .صعوبة ترجمة بعض النصوص -

مراكز تتحدث عن الموضوع واالعتماد على  عدم وجودعدم توفر معلومات دقيقة بسب  -

  .االنترنت كمرجع اليكفي

وصعوبة الشروط والقوانين التي  ضيق الوقت في ظل البرنامج مكثف ووجود امتحانات -

  .تفرضها االدارة

  :اسلوب الدراسة 

حيث  ،يتمثل اسلوب الدراسة في االعتماد على اسلوب الوصفي وتحليل في جزء كبير من البحث     

ابرزت تأثير طريق السيار على االقتصاد الوطني ،واوضحت اهم مرافق الخدمات ، ومحطات الدفع، 

ودورها في ,ورفاهية طريق السيار، وعنصر االمن وتجهيزات المتطورة فيه، وتكثيف شبكة الطرقات 

  .تحسين التنقالت

   : دراسات سابقة
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  ج  اقتصاد النقل واإلمداد :مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر تخصص
 

 

غرب للنيل –طريق السيار شرق : ال زمورة بعنوانفي مذكرة لطالب جم ات السابقةاستتمثل الدر     

  :شهادة الماستر في إدارة المشاريع بعد إطالعي على الموضوع

وصف لمشروع طريق السيار شرق  قطاع النقل في الجزائر، النقل والتنمية ،: تناول فيه اربعة فصول

  .غرب -إقتصادي إجتماعي لطريق السيار شرق لتحلي غرب–
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  5 واإلمدادالنقل  قتصادا :مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر تخصص
 

  :مقدمة

إن النقل يحتل مكانة بين مجموعة القطاعات الموجودة داخل أي دولة ألنه نشاط مثل جميع    

 البالد ومناطق  كما يساهم قطاع النقل في التنمية االقتصادية من خالل ربط مناطق ،النشاطات األخرى

ضائع من مناطق االستثمار اإلنتاج بمناطق االستهالك وفي تأمين انتقال األفراد ونقل المواد الخام والب

وإليها، كما أنه يعتبر عامالً مساعداً في استغالل الموارد الطبيعية التي غالباً ما يتركز وجودها في 

  . مناطق نائية 

بيد ان النقل تنتج عنه آثار عديدة سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو على مستوى التخطيط 

كون هذه اآلثار إيجابية كما يمكن أم تكون سلبية، وهذا ما تؤكده العمراني للحيز، وبالتالي فيمكن أن ت

مختلف النظريات االقتصادية في تحديد دور وأهمية هذا القطاع لمتطلبات التنمية االقتصادية 

إذا من خالل دور النقل نحاول دراسة أهم آثاره االقتصادية واالجتماعية والتي . واالجتماعية ألي بلد

مستوى، والتي ترتبط نتائجها بمدى مالئمة أو عدم مالئمة تطور هذا القطاع  تبرز على أكثر من

  .لمتطلبات التنمية

  :كما تطرقت في هذا الفصل إلى ثالثة مباحث وكل مبحث فيه مجموعة من المطالب وهي   

 .ماهية النقل: المبحث االول

  .آثار النقل على التنمية االقتصادية واالجتماعية:المبحث الثاني 

 .أنماط النقل الموجودة في الجزائر: لمبحث الثالثا
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  6 واإلمدادالنقل  قتصادا :مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر تخصص
 

    النقل والتنمية :الفصل االول

  ماهية النقل: المبحث االول 

  :أهمية النقل مفهوم النقل: المطلب األول 

  : تعريف النقل وأهميته  -1

 :تعريف النقل  1-1

زمة للقيام بذلك ، وقد تكون يعرف النقل بأنه نظام حركة الناس والسلع والمرافق والوسائل الال      

، راضيحركة الناس هي األهم خاصة داخل المدن من خالل ربط العالقة بين السكان واستعماالت األ

إال ان نقل السلع والبضائع من مصادرها إلى أماكن تسويقها واستخدامها اليقل أهمية في مجال التطور 

سلعة تعد عديمة النفع وليس لها قيمة اقتصادية والنمو االقتصادي ، فحسب المعيار االقتصادي فإن ال

مالم تكن متوافرة في المكان والزمان المطلوبين ، وبالتالي فإن حركة الناس والبضائع معا هما العاملين 

 .الرئيسيين في نمو المجتمع اقتصاديا واجتماعيا 

تعريفا للنقل ) BIRD(التعميرالخبير في شؤون النقل لدى البنك الدولي لإلنشاء و " هانز أدلر"يقدم     

, يعبر النقل عن خدمة أو حدث إليصال مراكز اإلنتاج و المناطق األهلة بالسكن يبعضها« :يقول فيه

  1.  » أي مع مراكز االستهالك

كما يطرح في الوقت نفسه , دلر يركز على مسالة العالقة بين اإلنتاج و االستهالكأو منه فان    

لة بالسكان مؤكدا بذلك على دور النقل في التطور الحضاري و توسيع موضوع االتصال بين األه

  .و األشخاص للبضائع االنسياب أوتسهيل السوق

                                                
 50ص 1970.بغداد.وزارة التخطيطين -ولي كمال عبد القادر ترجمة.  النقلالتخطيط في قطاع ومشاريع : "" هانس ادلر 1



    النقل والتنمیة                                                                     : الفصل االول
 

  7 واإلمدادالنقل  قتصادا :مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر تخصص
 

على األغلب خدمة وسيطة :" النقل فيشير إلى انه"J.M.THOMSAN"و يعرف االقتصادي الشهير

عبيرا في الموقع و يكون الهدف المقصود ت, ووسيلة لتحقيق الهدف دون ان يكون هدفا في حد ذاته 

 1." سواء بالنسبة ألشخاص أو البضائع

من خالل بعض ملخصات هذه التعريفات التي قدمها باحثون ينتمون إلى مختلف المدارس أين تناولوا   

فيها نشاط النقل باعتباره احد أشكال الفعاليات البشرية المرتبطة بمستويات متنوعة من التنظيم و 

تشعب هذه التعريفات فهي تسمح لنا باستنتاج عدد من المؤشرات الرئيسية التي التقنيات المختلفة و إذ ت

تناولها هؤالء الباحثون و التي يمكن ان تكون بمجموعها إلطار الواسع و الشامل لتعريف النقل ومن 

  : هذه المؤشرات نذكر

 . ربط مراكز اإلنتاج بمراكز االستهالك و العكس -1

 . ة و بين الوطنيةالربط بين مناطق الوطن المختلف -2

 . توسيع نطاق العمران و توسيع السوق الوطنية -3

 . اعتبار النقل فعالية إنتاجية و خدمية أيضا -4

 . و قد تكون هدفا بحد ذاته أحياننا, كونه وسيلة -5

كونه ذا موقع خاص و مميز في تصنيف النشاط االقتصادي للمجتمع و في التركيب القطاعي  -6

 .لالقتصاد

ظيفة األساسية للنقل في أنه يوفر حلقة الوصل بين البيت ومقر العمل والمدرسة أو وتتجلى الوو      

الجامعة ايضا إضافة إلى رحالت التواصل االجتماعي بين الناس والتسوق والتنزه وأسباب أخرى 

  من الرحالت داخل المدن هي رحالت تتعلق بالعمل % 50كثيرة توجب النقل ، وقد وجد ان اكثر من 

                                                
رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية ‘ دراسة حالة لمدينة بسكرة ‘ تقييم كمي و نوعي : اثر تحرير النقل ‘ بوسكار ربيعة   1

                                                                                                                 .08،09ص ،2002/2003جامعة باتنة ، 
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  8 واإلمدادالنقل  قتصادا :مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر تخصص
 

ركة الناس هذه وجود وسائل ونظم نقل من طرق وحافالت وغيرها من وسائل النقل العام وتتطلب ح

  .لتسهيل هذه الحركة وتحقيقها على افضل وجه 

 :الوظيفة األساسية للنقل داخل الوسط الحضري.) 1(رقمشكل 

   
 ) 9هندسة النقل والمرور ص  .علي محمد عبد المنعم حسن ( :المصدر 

شرات المذكورة و باستقرار المعاني التي قصد إليها مختلف الباحثين في و على أساس من المؤ

 :تعاريفهم يمكن في اعتقادنا صياغة تعريف عام شامل للنقل و هو

يعتبر النقل احد فروع النشاط اإلنتاجي والخدمي يهدف إلى تحقيق نقل و تسهيل انتقال المنتجات و 

تلفة وفق متطلبات اإلنتاج االجتماعي المرتبط بتقسيم األشخاص من مكان إلى أخر بوسائل النقل المخ

وهو يساعد على توحيد السوق و توسيع .العمل و مستلزمات سد الحاجات المادية و االجتماعية للسكان

  ) (1 . العمران و يسهل تبادل الخبرات الحياة االجتماعية و التواصل الحضاري

 :أهمية النقل 1-2

ل منذ العصور القديمة فقد سافرت القوافل التجارية في العصور التي بدأت تبرز أهمية النق       

سادت فيها المقايضة لتحميل السلع من مكان إلى أخر و ظهرت النقود و انتشرت كطريقة للتبادل أدت 

الى توسع لطلب على السفر و اصبح التجار بحاجة الى اكتشاف و جلب السلع الجديدة الى بالدهم  و 

                                                
 .1999.  .مطابع جامعة الملك سعود  -أنيس عبد اهللا التنير . سعيد عبد الرحمن القاضي د. ترجمة د. هاي مقدمة في هندسة النقل. وليام و1

 .4-3ص 
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لتكنولوجية في النقل و االتصاالت ساهمت في التقدم الفني لوسائل النقل و سمح لها ان بظهور الثورة ا

تتحدى و تتجاوز عقبات كثيرة من بينها الظروف الطبيعية الجغرافية لبعض المناطق المسافات الطويلة 

  .و البعيدة التي تفصل منطقة عن منطقة أخرى

هولة احتكاك األفراد و المجتمعات ببعضها و مكنها من فساد التقدم التكنولوجي في وسائل النقل الى س

تبادل الخبرات و المعارف المختلفة بسرعة كبيرة و تأتي أهمية  النقل في حياة الفرد  المجتمع من 

  :  زاويتين 

Ã تعتبر وسائل النقل  عامل محدد له أهمية قصوى في تحديد اختيار األفراد و  :الزاوية األولى

 .  يقطنون فيه و مكان  العمل أسرهم للمكان الذي 

Ã   تأثر وسائل النقل بدرجة أو أخرى على القدرات الشخصية لألفراد بدفع أسعار  :الزاوية الثانية

السلع التي تنقلها هذه الوسائل حيث تدخل تكاليف نقل السلع في أسعار بيعها و من جهة أخرى تؤثر 

نهائية و يوضح ذلك الدور الفعال الذي تلعبه وسائل تكاليف نقل المواد الخام في أسعار بيع المنتجات ال

 . النقل في دائرتي اإلنتاج والتوزيع

  1.كما تكمن اهمية النقل ايضا في تاثيره في العديد من المجاالت من أهمها االقتصاد الوطني

 (2) :أنواع النقل: الثاني  المطلب

  :النقل البري عن طريق المركبات - 1

مهمة يزداد االعتماد عليها من سنة إلى أخرى وذلك من  يق المركبات وسيلةإن النقل عن طر      

  .نقل األفراد أو البضائع خالل المرونة واالستجابة العالية التي تتصف بها لتلبية حاجات

                                                
 13, ص, تقييم كمي و نوعي مرجع سابق: اثر تحرير النقل ‘ بوسكار ربيعة  1

  .16-15ص . 1985 .دار الراتب الجامعية .هندسة النقل والمرور - محمد توفيق سالم  (2)
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من خالل الترابط السهل والسريع ما بين المناطق الجغرافية خاصة  وتأتي أهمية النقل بالسيارات        

بواسطة الوسائل األخرى ، وبالتالي فإن تطور النقل عن طريق المركبات إليها الوصول  التي يصعب

لتأمين التدفق المروري الالزم لهذه  الخاصة أو العامة يجب أن يواكبه تخطيط وتطوير الطرق

لديها بما يتوافق مع العملية اإلنتاجية  المركبات ، ومن هنا لجأت بعض الدول إلى تطوير نظم النقل

 1.المركبات سواء كانت السيارات الخاصة أو مركبات النقل العام  التي تحققها االجتماعيةو

   :النقل بالسكك الحديد - 2

تحقيق  السكك الحديدية من أهم وسائل النقل العام التي تعتمد عليها الدول وبشكل كبير في تعتبر    

ك فيما يتعلق بنقل األفراد أو البضائع على أهدافها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعسكرية وذل

النقل بالسكك الحديد من خالل قدرتها الكبيرة على نقل الحموالت الثقيلة  وتأتي أهمية حد سواء

  .ساعة /كم 300 بعيدة وبسرعات عالية وقد تجاوزت سرعة بعض القطارات ولمسافات

 اب الرئيسية في تنمية تلك المنطقة وإيجادكما أن مرور السكك الحديدية بمنطقة معينة يعتبر أحد األسب

التجمعات الحضرية الكبيرة وبالتالي إمكانية التأثير المباشر في توزيع السكان ، ويمكن مالحظة ذلك 

  .المدن األوروبية الصناعية التي نمت وازدهرت جراء وجود السكك الحديد فيها في العديد من

حديدية عامالً من عوامل التوطن الصناعي حيث تبرز أهميته السكك ال وبذلك يعتبر النقل بواسطة      

من خالل زيادة فرص نقل المواد األولية وعنصر العمل والسلع الوسيطة  في مرحلتي اإلنتاج والتوزيع

  .إلى مناطق التخزين واالستهالك وكذلك نقل اإلنتاج

  

 

                                                
 :على الرابط التالي المدى  جريدةبحث منشور على موقع  - أهمية قطاع النقل والمرور في التنمية االقتصادية واالجتماعية . كمونة حيدر 1

http://www.almadapaper.com/sub/06-405/p19.htm 
 

  

http://www.almadapaper.com/sub/06-405/p19.htm
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 :النقل المائي -3

لتي استخدمها اإلنسان من خالل مجاري األنهار والبحيرات يعتبر النقل المائي من أقدم أنواع النقل ا    

استعملها اإلنسان في التنقل ولمسافات طوال خاصة  المتوفرة بصورة طبيعية وبشكل كبير وبالتالي

الزوارق الخشبية في األنهار بالرغم  وأنها غير مكلفة اقتصاديا وال تحتاج إلى جهد كبير عند استخدام

 .   أشكالها البدائية من

كانت نقطة التحول الكبرى في صناعة النقل المائي ) كما أسلفنا سابقا ( وبعد اختراع المحرك البخاري 

حيث تم صنع السفن ذات المحركات البخارية ، وهكذا تواصلت وتطورت صناعة السفن على اختالف 

  . ماليين طن من البضائع)  3-2( نقل  أنواعها حتى وصلت قدرة بعض السفن إلى

ومما زاد من عملية االهتمام باستخدام النقل المائي هو االنخفاض الكبير في كلفته االقتصادية كما     

 .بعيدة وخاصة النقل العابر للقارات  ذكرنا خاصة في مجال نقل البضائع التي يتم انتقالها لمسافات

  :الجوي النقل-4

القارات والبلدان فقط وإنما أصبح أيضاً  نلم يعد النقل الجوي في وقتنا الحاضر واسطة النقل بي        

  بالطائرة ال تقف عند نقل األفراد فقط بل نقل البضائع  بين المدن في البلد الواحد، كما أن أهمية النقل

  .أيضاً

بأن النقل الجوي سوف يحقق مستويات عالية بالنسبة لحجم البضائع المنقولة  ويعتقد بعض المراقبين

البضائع المنقولة  من المتوقع أن يفوق حجم المسافرين من جهة ويفوق حجم بواسطة الطائرة ، حيث

بواسطة البواخر والسكك الحديد من جهة ثانية ، األمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على مجمل 

  1.الحركة االقتصادية في العالم 

 

                                                
  مرجع السابق . أهمية قطاع النقل والمرور في التنمية. كمونة حيدر  1
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 :لشاملةأهمية قطاع النقل ودوره في التخطيط القومي والتنمية ا -الثالث المطلب

يعتبر قطاع النقل احد أهم قطاعات التنمية الشاملة في اي من الدول المتقدمة ، و يعتبر تخطيط       

قضية متعددة الجوانب وينظر إليه على اعتباره  "يسمى بالنقل الحضري  ما"  أوالنقل داخل المدن 

العمراني واستعماالت  جزء ال يتجزأ من عملية التخطيط الحضري ككل الرتباطه الوثيق بالتكوين

  .التي تعتبر أحد أهم العوامل المولدة للرحالت  األراضي

ويعد االرتقاء بمستوى قطاع النقل والمواصالت في وقتنا الحاضر أحد المعايير او المؤشرات       

حيث يتم قياس تقدم الدول بتقدم وسائل ونظم الدالة على مستوى التنمية العمرانية والتطور الحضري 

وذلك بموجب العالقة التكاملية فيما بينه وبين جميع القطاعات التنموية األخرى ، خاصة إذا  لنقل فيهاا

 .ما ارتبط بوجود أنظمة النقل المتطورة القائمة على تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ذكية وحديثة 

  1 :لمحليةقطاع النقل و دوره في التنمية ا -1

العمراني لكل التوسع  نقل على المستوى االقتصادي واالجتماعي وإن الدور الذي يلعبه قطاع ال       

دولة اليمكن تغافله أو التغاضي عنه ، فالنمو واالزدهار اللذان يتحققان في هذا القطاع يمتد تأثيرهما 

ليشمل جميع القطاعات األخرى، وبالتالي هناك ارتباط قوي بين النمو الذي يحصل في هذا القطاع 

ا كله في المساهمة الكبيرة التي يقدمها هذا ذينعكس هكما ط االقتصادي للبلد بمجمله ، وبين نمو النشا

  .القطاع في نمو الناتج المحلي اإلجمالي وفي زيادة العوائد المالية للدولة 

تتجلى مساهمة قطاع النقل في التنمية االقتصادية ألنه يساعد بشكل فعال في ربط مناطق اإلنتاج       

في اكتشاف ستهالك ، وفي تأمين انتقال األفراد والبضائع، كما انه يعتبر عامال مساعدا بمناطق اال

ستغالل الموارد الطبيعية التي غالبا ما يتركز وجودها في مناطق نائية وقليلة الكثافة بالسكان  وا

لق بالسيارة والنمو األفقي لها خاصة فيما يتع المدن والمراكز الحضرية فقطاع النقل يعمل على توسيع،
                                                

                  :قع األنترنيت على الرابط التاليبحث منشور على مو - قتصاديةقطاع النقل ودوره في التنمية اال.فهد بن خالد الفوزان  1
.18:30 .2011/04/16. www.suhuf.net.sa/2001jazhd/jun/26/ec.htm  

http://www.suhuf.net.sa/2001jazhd/jun/26/ec.htm
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عرض السلع والطلب باالسواق وفق  تحقيق التوازن كما يفيد في ،في تشتت مراكز التوطن السكاني

يمكن التقليل من أهمية قطاع النقل في تشغيل األيدي  فال ،عليها في مختلف األسواق المحلية والخارجية

ي مجال النقل ذاته أوفي العاملة وتوفير فرص العمل لشريحة كبيرة من السكان سواء كان كذلك ف

مجاالت أخرى ترتبط به أو تتأثر بتطوره، وبالتالي يجب االعتراف بمساهمة هذا القطاع في استيعاب 

األعداد المتزايدة من السكان وبالتالي في حل مشكلة البطالة وما ينجم عنها من آفات اجتماعية عديدة، 

 مختلفة يساهم مساهمة كبيرة في تزايد التبادل الثقافيهذا باإلضافة إلى أن تقدم وسائل النقل بأنواعها ال

لتعم جميع بلدان  بين الشعوب واألمم بالتالي تطور الفكر البشري وازدهار العلوم وانتشار مكتسباتها

  . العالم إضافة إلى أنه يؤدي إلى تحقيق التكامل بين البلدان واندماجها االقتصادي واالجتماعي والثقافي

   :في التنمية االقتصادية دور النقل  - 2

يأتي قطاع النقل على رأس القطاعات التي تدعم الهيكل االقتصادي ويعتبر الركيزة األساسية      

لالقتصاد القومي،  حيث يمثل قطاع النقل بأنشطته المختلفة دعامة اساسية من دعائم التقدم ، وال يمكن 

قومي ألي بلد من البلدان دون تامين احتياجات تصور تحقق النمو المتوازن بين قطاعات االقتصاد ال

تلك القطاعات من النقل ، األمر الذي ال يمكن تحقيقه إال من خالل إعداد تخطيط جيد لقطاع النقل 

 .يرتبط ارتباطا وثيقا بخطط القطاعات االقتصادية األخرى 

، حيث  (2)قتصادي قطاع النقل في وقتنا الحاضر وأثرت بشكل كبير على التطور االتطوروقد      

يؤثر النقل في معالجة عامل المسافة والبعد فيساعد في توسيع السوق واستغالل الموارد الطبيعية 

والبشرية وزيادة االنتاج وانتقال السلع واليد العاملة إلى األماكن التي تكون فيها أكثر نفعا وتوطين 

ستطيع التماس ذلك في كافة البلدان المشاريع في األماكن ذات الجدوى االقتصادية االفضل ، ون

الصناعية المتقدمة حيث كانت قديما السكك الحديدية هي الوسيلة الرئيسية للنقل عموما أما اآلن فإن تلك 

                                                
                  www.eloumma.com. Le                            .17:45 .2011/03 /02 (2) 

http://www.eloumma.com
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البلدان تتميز بوجود انظمة نقل متطورة ، فباإلضافة إلى السكك الحديدية هناك وسائل أخرى كثيرة 

شبكات  وأنظمة مرور عابر مؤلفة من) مواد السائلة كالنفط لنقل ال( كالطائرات والسفن واألنابيب 

الخ ، وبالتالي نجد ان قطاع النقل قد ساهم مساهمة فعالة في تقدم هذه البلدان ... الطرق البرية 

    .اقتصاديا وصناعيا 

كما يساهم قطاع النقل في التنمية االقتصادية من خالل ربط مناطق اإلنتاج بمناطق االستهالك وفي 

تأمين انتقال األفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق االستثمار وإليها، كما أنه يعتبر عامالً 

  . مساعداً في استغالل الموارد الطبيعية التي غالباً ما يتركز وجودها في مناطق نائية 

  :التالية  ويمكن إجمال المساهمات الرئيسية لقطاع النقل في عملية التنمية ألي دولة في األمور

اختيار أماكن توطين الصناعات التي توفر لالقتصاد الوطني أكبر الفوائد المتمثلة في خفض  -

  .نفقات اإلنتاج والنقل والتوزيع

 .اكتشاف الثروات الطبيعية واستغاللها في أفضل الظروف -

 .توسيع مساحة األراضي المستغلة زراعيا -

 .نمو المدن والمراكز الحضرية وازدهارها -

 .التوازن في عملية العرض والطلب على السلع في مختلف األسواق المحلية والخارجية تحقيق -

 .تحقيق التكامل االقتصادي بين البلدان واندماجها االقتصادي واالجتماعي والثقافي  -

ويعد نقل الركاب والبضائع من المهام الرئيسية للنقل في كل بلد؛ وقد كان لتقدم النقل أثر كبير       

خفاض تكلفة المنتج النهائي التي تُعتبر تكلفة النقل من أهم العناصر المؤثرة عليها، وتشير بعض في ان

  تقريباً من% 20الدراسات االقتصادية التي أجريت بهذا الشأن إلى أن تكاليف النقل تمثل في المتوسط 
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ترمي إلى تخفيض تكلفة التكلفة النهائية ألي منتج، ومن هنا تأتي أهمية دراسة اقتصاديات النقل التي 

  1. عنصر النقل ومن ثم تكلفة المنتج النهائي

كما يعتبر قطاع النقل احد اهم القطاعات التي توفر الكثير من فرص العمل في المجتمع ، ذلك         

عليه عملية النقل لما تتطلبه العملية من جهد بشري في  ان العنصر البشري هو األساس الذي تقوم

في قطاع النقل  ا ، والبد توفير مالكات بشرية كافية للقيام بمتطلبات التطور الحاصلإنجاح مهامه

وهذا يعني . العنصر البشري باعتبار إن الزيادة في مهام هذا القطاع تستوجب أن تقابلها زيادة في

   2.االختصاصات التي يقوم عليها قطاع النقل  توفير فرص عمل كثيرة لمختلف

 :داث التغيير االجتماعي دور النقل في إح -3

الوقت نفسه بصورة مباشر  يعد قطاع النقل والمواصالت من البنى االرتكازية لالقتصاد ومؤثراً في  

يحققه من عملية اتصال وتغيير في السلوك  أو غير مباشرة في الحياة االجتماعية لألفراد من خالل ما

  .االجتماعي والحضاري لهم 

المجتمع عموماً وذلك من خالل  بير في إحداث التغيير االجتماعي بين أفراديساهم النقل إلى حد ك حيث

جهة ، وبينه وبين  االجتماعي بين الريف والمدينة أي بين أرجاء البلد الواحد من تسهيل عملية االتصال

التطور االجتماعي  األقطار األخرى من جهة ثانية ، األمر الذي يساهم بشكل فعال في زيادة تحقيق

صعوبة االتصال مع المجتمعات  تبار أن المجتمعات المتخلفة هي التي تنغلق على نفسها بسببباع

حيث ما زالت هذه المجتمعات تعيش في  وهذا ما يالحظ على بعض مجتمعات أفريقيا وآسيا. األخرى 

منعزلة البشرية ال انعدام االتصال بين هذه المجموعات مستوى اإلنسان البدائي، ولعل السبب يرجع إلى

  .األخرى والمجتمعات

                                                
  .مرجع السابق. قطاع النقل ودوره في التنمية االقتصادية.فهد بن خالد الفوزان  - 1
  .مرجع السابق. أهمية قطاع النقل والمرور في التنمية االقتصادية واالجتماعية .كمونة حيدر  2
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ومن خالل ما تقدم نستطيع القول بان أية تنمية اقتصادية ترتبط أساسا بتوافر تسهيالت وإمكانيات    

نظم النقل المناسبة ، األمر الذي يتطلب ان تقوم عملية تخطيط النقل على أساس علمي سليم انطالقا من 

السريع لنظام النقل من جهة والظروف االقتصادية الواقع الفعلي وعلى أساس التوازن بين التطور 

   1. واالجتماعية من جهة أخرى 

وفي هذا اإلطار فإن محور االتصاالت يؤدي إلى إدخال الجديد في جميع مجاالت التنمية إلى جميع 

يمكن القول أن الطريق يحمل األفكار والتقنيات " (Hans A. Adler"المناطق والشرائح وبالتالي حسب 

ديدة ،  فالنقل يثري مختلف المناطق الجغرافية ويزودها بالجديد المحقق، كما يقدم من جهة أخرى الج

إلى البنية االجتماعية التي يسودها الركود والجمود في بعض المناطق عناصر التطور والتغيير التي 

  )2( ).تؤدي إلى تغيير طابع وظروف المعيشة

سكان والقضاء أو التقليص من الهجرة البشرية، فكيف يؤثر ومن خالل ذلك فالنقل يؤثر في توطين ال

  .النقل على التخطيط العمراني وعلى الهجرة البشرية؟ هذا ما سنحاول دراسة آثاره

  :آثار النقل على التنمية االقتصادية واالجتماعية:المبحث الثاني 

ادية بأنه نشاط مثل جميع الحظنا من خالل دراستنا للمكانة التي يحتلها النقل في النظرية االقتص

النشاطات األخرى تنتج عنه آثار عديدة سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو على مستوى التخطيط 

العمراني للحيز، وبالتالي فيمكن أن تكون هذه اآلثار إيجابية كما يمكن أم تكون سلبية، وهذا ما تؤكده 

ذا القطاع لمتطلبات التنمية االقتصادية مختلف النظريات االقتصادية في تحديد دور وأهمية ه

إذا من خالل دور النقل نحاول دراسة أهم آثاره االقتصادية واالجتماعية والتي . واالجتماعية ألي بلد

تبرز على أكثر من مستوى، والتي ترتبط نتائجها بمدى مالئمة أو عدم مالئمة تطور هذا القطاع 

 .لمتطلبات التنمية
                                                

 . 13-9ص  .مرجع السابق .هندسة النقل والمرور .محمد توفيق سالم   1

   .76ص .مرجع السابق . النقلطيط في قطاع ومشاريع التخ: "" هانس ادلر )2(
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  :االجتماعية للنقل اآلثار :المطلب األول

يلعب النقل دورا هاما في المجال االجتماعي حيث يبرز هذا الدور على مستوى العالقات      

االجتماعية وتطورها، فوسائل النقل كانت أساس لتغيير وتطوير البنية االجتماعية والجغرافية بجعلها 

  .خل البلد الواحد أو بين الدولاالتصال الدائم والمستمر ممكنا بين سكان مختلف المناطق سواء دا

وبالتالي، بسبب تطور النقل وتقدمه تصل الخدمات الطبية والعالجية بسهولة إلى المناطق النائية أو     

البعيدة، ومثله في مجال نشر العلم والمعرفة وتحويل آثار التقدم ونشرها بسرعة باإلضافة إلى دوره 

  .ين مختلف مناطق البالدفي البناء والتعمير مما يسمح بالتوازن ب

وفي هذا اإلطار فإن محور االتصاالت يؤدي إلى إدخال الجديد في جميع مجاالت التنمية إلى       

يمكن القول أن الطريق يحمل األفكار " (Hans A. Adler"جميع المناطق والشرائح وبالتالي حسب 

زودها بالجديد المحقق ، كما يقدم من والتقنيات الجديدة ، فالنقل يثري مختلف المناطق الجغرافية وي

جهة أخرى إلى البنية االجتماعية التي يسودها الركود والجمود  في بعض المناطق عناصر التطور 

  )1( ).والتغيير التي تؤدي إلى تغيير طابع وظروف المعيشة

رية، فكيف ومن خالل ذلك فالنقل يؤثر في توطين السكان والقضاء أو التقليص من الهجرة البش      

 .يؤثر النقل على التخطيط العمراني وعلى الهجرة البشرية؟ هذا ما سنحاول دراسة آثاره

  :آثار النقل على التخطيط العمراني وتنظيم الحيز - 1

تلعب المواصالت دورا كبيرا في التخطيط العمراني، ففي أغلب األحيان، كلما تنشأ طريق، تترجم     

اإلسكان، وهو ما يفسر دور الطريق في التهيئة العمرانية للحيز وفي مباشرة إلى إيرادات التعمير و

  )2( .ضمان تنظيمة بما يسمح بخلق قيمة اقتصادية واجتماعية لعدة مناطق نائية وفقيرة

                                                
   .76مصدر سابق ص –التخطيط في قطاع ومشاريع النقل : "" هانس ادلر):1(

1 F.Plassard : « Les autoroutes et le developement regiona »Ed. Economica P.U.F Lyon 1977 cite par.   T.Haron : 
Système de transport et politique de developement dans les P.S.D THESE Nice 1984 p.84 
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إذا، نقص البني التحتية ووسائل النقل تشكل عائقا لتنمية كل نقاط اإلقليم وهذا ما يبرز دور النقل في 

حيط وبالتالي في التقسيم اإلقليمي للنشاطات البشرية، حيث يسمح تطور النقل التعمير وتخطيط الم

بتخطيط إقليمي جديد لإلنتاج وهذا يعني ظهور أقطاب للنمو أكثر توزيعا على كامل الحيز بدال من 

تركزها في بعضها دون البعض اآلخر، وبالتالي فالتخطيط العمراني هو مقياس للتحليل االقتصادي 

   .للموقع

إن أثار النقل تنتقل وتبرز على مستوى كل إقليم على شكل تغيير للبنية االقتصادية واالجتماعية      

  :بقوله F. Plassardوهذا ما يؤكده 

إن النقل في طبيعته عنصر إقليمي، يغير ويطور االتصاالت الموجودة بين المراكز والمناطق «   

عمراني ودور النقل فيها كتغيير وتطوير منافذ االتصال الجهوية ونتائج ذلك ترتبط أساسا بالتخطيط ال

   »...مسافة تغيير البنية/والتنقل، وتقليص زمن

لكن هذه اآلثار يمكن أن تنتج آثار معاكسة في حالة غياب سياسة توجيهية تتحكم في التخطيط      

نقل تشجع على العمراني وتوجهها حسب متطلبات التنمية والتمركز الحضاري ألن تنمية وسائل ال

التمركز الحضري وتشجع حرية تحديد المواقع الصناعية والسكانية وهذا بالطبع يؤدي إلى تشجيع 

الهجرة من المناطق المحرومة من البنى األساسية واالجتماعية نحو هذه المراكز الكبرى الحضرية 

  .لم الناميةالتي تتميز بتطور تلك البنى األساسية وهي حالة تعاني منها أغلب دول العا

إذ، يمكن القول بأن نجاعة آثار نشاط النقل ووسائله ال تؤثر إيجابيا في التخطيط العمراني إال إذا     

كانت مبنية على سياسة واضحة في مجال تخطيط اإلقليم، تأخذ بعين االعتبار التوازن الجهوي لمختلف 

ي في مختلف نقاط الحيز وهذا ما يجعله مناطق البلد وبالتالي التأثير على التوطن البشري واالقتصاد

 .كما سبقت اإلشارة إليه مقياسا للتحليل االقتصادي عند اختيار وتحديد موقع النشاط االقتصادي
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  :آثار النقل على الهجرة - 2

لقد الحظنا سابقا أن األشخاص ال ينتقلون فقط لتلبية حاجاتهم االستهالكية، لكن أيضا ألغراض        

تكوين العالقات وتطويرها مع جماعات ومجتمعات أخرى وهذه العالقات ضرورة اجتماعية ومنها 

  . دائمة ويومية

فالتنقل إذا ال يجيب فقط على األغراض االقتصادية والتجارية وهي أساس الهجرة اإلنسانية، لكن 

  :أيضا ألغراض ذات صبغة إنسانية، وهذه الهجرة تظهر في عدة أشكال واتجاهات منها

 ).مدينة - منطقة، مدينة -منطقة: (هويةالهجرة الج -

 ).مدينة -ريف: (الهجرة الريفية -

 ).داخل مدينة واحدة: (الهجرة الداخلة -

 ).دولة -دولة: (الهجرة الدولية -

فالهجرة إذا تظهر حسب األنواع السابقة، وتمس آالف األشخاص، وهي نتيجة لعدم التوازن بين     

وبين السكن مما يخلق ) ما تعرف بمراكز العمل( لثقافي وهي مراكز النشاط االقتصادي واالجتماعي وا

إن «:بقوله Maurice   Bernadetحركة هجرة دائمة تعرف بالـهجرة الـداخلية كــما يوضحه 

زيادة عدد السكان الحضري يتبعه توسع المدينة وبالتالي تباعد أماكن السكن والمرافق التجارية 

  )1(.»قل األفرادوالثقافية، مما يؤدي إلى زيادة تن

بينما تعود الهجرة الريفية والجهوية إلى عدم التوازن الجهوي بين مختلف مناطق البالد وبين 

أريافها ومدنها سواء في مجال المرافق والخدمات أو في مجال النشاطات االقتصادية التي ترتبط أساسا 

شجع الهجرة نحو المناطق والمدن بعدم توازن البنى األساسية وضعف وسائل النقل أو انعدامها، مما ي

  .األكثر تطورا بغرض االقتراب من تلك البنى األساسية واالجتماعية

                                                
: Maurice Bernadel : «Le secteur des transports » OP. Cit. p22  1  
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يمكن القول أن النقل يعتبر عامال لالستقرار والتوزيع الكمي والنوعي للسكان على مختلف  •

لتخطيط المناطق والمدن الحضرية، والريفية، وبالتالي فهو عامل أساسي في التنمية المتوازنة، وا

 .المتوازن للحيز، وهذا ما يخلق آثارا اجتماعية الئقة للسكان من أسباب الهجرة المختلفة

إذا تبقى طرق النقل قضية دائمة التجديد وتطوير تركيبة المناطق التي تمر بها، وبالتالي فهي  •

صادية واالجتماعية تعتبر من أهم الوسائل المرتبطة بأسباب التحوالت والتغيرات التي تتطلبه البنى االقت

وذلك عبر جميع المرحل التي تمر بها التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهو ما يتطلب تطويرها لتحقيق 

  .أهداف هذه التنمية في مجال تغيير البنية االجتماعية واالقتصادية

ومنه فالنقل حتى تكون آثاره إيجابية في المجال االجتماعي، يتطلب تطوير وتوسيع كل من  •

شبكة النقل المختلفة، وكذلك وسائط النقل لتي تسمح بتحقيق ربط العالقة بين جميع المناطق، وبالتالي 

تحقيق أهداف التنمية في جميع المجاالت التي تؤدي إلى تطور المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا، فدون 

 . النقل تتوقف الحركة وبالتالي التنمية

االقتصادي للمجتمع ويحتل موقع خاص في الترتيب القطاعي فالنقل إذا تميز عند تصنيف النشاط 

لالقتصاد فهو إلى جانب نشاطه االجتماعي اإلنتاجي يتميز بالنشاط الخدمي ويهدف إلى تحقيق نقل 

وتسهيل انتقال المنتجات والسلع واألشخاص من مكان إلى آخر وذلك بتوفير وسائل نقل مختلفة تحقق 

األمان، والراحة باإلضافة إلى توفيره لعامل محدد لطريقة التنقل عبر شروط ومتطلبات سرعة التنقل و

  .مختلف أنماطه، يوفر اختيار التكلفة للمستعمل

التي تعتبر من أبرز المجاالت التي (وأخيرا يمكن أن نلمس ما تخلفه آثار النقل في المؤشرات التالية 

  ):والمناطق واألشخاص والدوليلعب فيها النقل دوره كأداة لربط العالقة بين النشاطات 

 .ربط مراكز اإلنتاج بمراكز االستهالك والعكس -

 .ربط مختلف مناطق البالد -
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 .ربط مراكز المدينة بمحيطها، وبالمدن األخرى -

 .الربط بين مراكز اإلنتاج المختلفة -

 .الخ... الربط بين مختلف الدول وبالتالي بين مختلف الحضارات، -

ل يعتبر مقياس لمدى تطور المجتمعات ألنه يعتبر عامال أساسيا في حياة ومنه يمكن القول أن النق   

الفرد والمجتمع بما يوفره في مجال قضاء الحاجات والنشاطات اليومية للفرد وبالتالي للمجتمع، 

باإلضافة إلى كونه مؤشرا أساسيا في التنمية االقتصادية، ويعتبر من األدوات المؤثرة في التنمية 

  الجهوية وعليه نتساءل عن آثاره المباشرة وغير المباشرة في المجال االقتصادي؟ المتوازنة و

 :آثار النقل االقتصادية :الثانيالمطلب 

إن ارتباط النقل بالتنمية االقتصادية واالجتماعية يجعله يتأثر بالوضع الجغرافي والسياسي      

ل أن يشكل نظام قوي ومتطور للنقل، واالقتصادي الذي يختلف من بلد إلى آخر، ومنه فمن المعقو

  .عامال هاما للتنمية االقتصادية واالجتماعية وأداة للتجارة وتبادل الملكيات والحضارات

وهذا الواقع يتجلى في تنمية العديد من النشاطات كضرورة انتقال األشخاص والبضائع وتسمح        

والحقول والمناطق الفالحية وتوزيع أحسن أيضا البنى التحتية للنقل ووسائطه باستغالل المناجم 

للنشاطات اإلنتاجية باإلضافة إلى التخطيط المتوازن للعمران والسكان، هذا ما سنوضحه من خالل آثار 

 .النقل على التنمية الجهوية

  :آثار النقل على التنمية الجهوية  -1

في المجال الدولي أو القاري أو يلعب النقل دورا هاما في التنمية الجهوية، وآثاره تبرز سواء     

المنطقة أو الدولة الواحدة، وأهميته تكمن في اعتباره منذ القدم وسيلة للتغلب على محدودية الحيز 

والمساحة، وبالتالي فهو أداة في يد اإلنسان الستغالل وتوسيع مجال نشاطه كتحويل المناطق غير 
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استغالل المناجم المعدنية والمناطق : (لية مثلالمستغلة إلى مستغلة أي تحويلها إلى قيمة إستعما

  ...)الفالحية

  :Paul Jossوفي هذا المجال يقول 

إن دخول السكة الحديدية في الواليات المتحدة وكندا هي التي جعلت في نهاية القرن التاسع عشر، «

الصناعة وتطوير غرب أمريكا يتحول إلى قيمة استعمالية وأيضا بناء السكة الحديدية في آسيا، بإقامة 

وذلك بفتح منفذ نحو الشمال، بينما القمح السيبيري يمكن نقله إلى  نأوزبكستاالزراعة القطنية في 

الجنوب كما سنحت السكة الحديدية أيضا باستعمال المصادر المعدنية في كزخستان، ولم يستغل الكاكاو 

  )1( »لتي سمحت بنقل المنتوج، بعد بناء السكة الحديدية ا1840في السينغال إال ابتداءا من 

باإلضافة إلى دوره هذا في التنمية الجهوية للبلد الواحد، نجده يلعب دورا آخر مهم على المستوى 

ويساهم . الدولي فأغلب الدراسات تعتبر النقل كعامل أساسي في تطور التجارة الدولية والتبادل الدولي

  .المنتجات من وإلى مختلف مناطق العالممساهمة فعالة في تنمية الدولة، عناصر اإلنتاج و

ومنه فالنقل يظهر عند تحليل تكاليفه وآثارها على نقل البضائع والمنتجات من مكان إلى آخر، ولهذا 

فهو يخلق قيم مختلفة للمنتجات والمنقوالت من مكان إلى آخر مما يوضح اختالف أسعار هذه المنتجات 

  .قيمة المضافة التي ينتجها النقلفي األسواق الدولية والمحلية نتيجة لل

بعد أن أبرزنا أهم آثار النقل على التنمية الجهوية، نحاول اآلن إبراز آثاره على تحديد الموقع      

 .ضمن الحيز

   :النقل كمقياس للتحليل االقتصادي للحيز والتخطيط العمراني-2

تلك التي ترتبط بآثار استثمار النقل على إن آثار االقتصاد التي نحاول اآلن دراستها وتحليلها تتمثل في 

الحيز أو المنطقة، حيث أننا نعلم بأن اختيار الموقع إلنشاء أي مشروع خاصة اإلنتاجي منه يتطلب 

                                                
: Paul Joss : « Aspects economiques du marche des transport » Paris 1986 p.66)1(   



    النقل والتنمیة                                                                     : الفصل االول
 

  23 واإلمدادالنقل  قتصادا :مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر تخصص
 

لكن ارتباط شرط . توفر عدة عوامل أهمها عنصر النقل واليد العاملة، والطاقة والمياه والمواد األولية

ما يمتاز به من خاصية الحركة في نقل وتموين المشاريع بالمدخالت االختيار بالنقل كبير جدا ومؤثر ل

  :وربطها باألسواق عن طريق تسويق منتجاتها ولتوضيح ذلك نورد المخطط التالي

  :العوامل المحددة الختيار وتحديد الموقع لمشروع ما .) 2(رقم  شكل

  الموقع                                                   

  المواد األولية                                      الطاقة والمياه                                

  سوق المحيط الداخلي .)                         0(.        منافذ للتموين والتسويق                    

  سوق المحيط الخارجي

دراسة حالة النقل البري في "مدى وأبعاد:االقتصادية اهمية النقل كنشاط خاص في االقتصاد والتنمية .بلخيري رمضان:المصدر

  .28ص.1995/1996.جامعة باتنة رسالة لنيل شهادة الماجستير.الجزائر

توفر منافذ التموين : إذا تؤكد جميع الدراسات بأن من أهم معايير اختيار مكان أو موقع المشروع هي

إذا أردنا ترتيبها . والمواد األولية والطاقة واليد العاملة، هذه هي أهم المعايير الرئيسية) لنقلا(والتوزيع 

حسب أهميتها فنجد أنه يمكن إغفال بعضها ماعدا عنصر النقل، وذلك لما له من خصائص الحركة 

  .وتعدد األنماط التي تسمح بتعويض تواجد العوامل األخرى في نفس الموقع، بنقلها

فإن غياب النقل أو ضعفه يحد من تنمية كل نقاط الحيز وهذا ما كان عبر التاريخ يترجم تواجد  ومنه

المدن والنشاطات على طول مجاري المياه المالحية، التي كانت تستخدم كمصدر للمياه وفي نفس 

النقل  الوقت كوسيلة للتنقل، لكن تطور النقل شجع تقسيم الحيز ليشمل مختلف النشاطات، ومنه فآثار

تصبح تشمل كل نقاط الحيز وتؤدي إلى التغيير البنيوي سواء في المجال االقتصادي أو االجتماعي 

 فعمليات). سلبية كانت أو إيجابية(عبر تلبية حاجات التنقل «: بقوله D. Luillierوهذا ما يؤكده لنا 
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تقسيم النشاط اإلنساني عبر  النقل تؤدي عبر تكثيف الحركة إلى آثار بنيوية على المحيط وبالتالي على

  )1(»كل نقاط الحيز

بعد أن وضحنا آثار النقل على تحديد موقع المشروع نحاول اآلن دراسة أهم اآلثار المباشرة غير 

 .المباشرة على المؤسسة، وعلى البنى التحتية للنقل

  :اآلثار المباشرة وغير المباشرة على النشاط االقتصادي لمختلف القطاعات -3

ل في هذا المجال دراسة أهم اآلثار التي تنتج عن منشآت النقل والتي تنعكس على البنى نحاو

ولغرض ذلك . االقتصادية من ناحية ومن ناحية أخرى على المؤسسات ذات النشاط اإلنتاجي المباشر

نستعرض آثار منشآت النقل على البنى األساسية االقتصادية المباشرة، وآثار النقل على المنشآت 

 .القتصاديةا

  :اآلثار المباشرة وغير المباشرة لمنشآت النقل إلى البنى االقتصادية -3-1

تنتج منشآت النقل آثار تؤثر في كل اقتصاد، حيث كلما خصص استثمار لمنشآت النقل تؤخذ بعين 

 :هااالعتبار المعطيات االقتصادية الخارجية التي تكون نتائجها مالئمة مع مجموعة من اآلثار نذكر من

  :آثار إنتاجية -3-1-1

تكون تكلفة النقل األثر المباشر لالستثمار، ألن تخفيض هذه التكلفة يتطابق مع آثار االستثمار، وبالتالي 

يشكل العنصر األساسي إلدخال حركة تدفق السلع واألشخاص، حيث يظهر أن تخفيض تكلفة االستثمار 

افة إلى مميزات سرعة التنقل، وتقليص االختناق على مستوى المستهلك بانخفاض أسعار النقل، باإلض

فالتكلفة إذا بصفة عامة يكون لها األثر ... «: بقوله M.Delaygueوالخطورة وهذا ما يذهب إليه 

على تنمية التبادل، وبالتالي فتكلفة النقل يمكن أن تشكل عائقا لتنمية التبادل إذا كانت تكلفة االستثمارات 

                                                
1: D.Luillier : « La manœuvre strategique des transport dans l’amenagement » Revue Economique, n2, Mars 
1974, p. 19  
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والعكس، تشكل التكلفة المنخفضة عامال لتنمية التبادل، وبهذا تسمح للنشاطات في مجال النقل مرتفعة، 

  )1( »الموجودة بتغيير وتحسين منتجاتها ودخول أسواق جديدة

وهنا نشير ونؤكد آثار هذه التكاليف على تحديد موقع النشاطات الجديدة التي ترتبط بانخفاض        

ية ألن هذه االستثمارات ترتبط تكلفتها أيضا بخصائص الموقع تكلفة استثمار البنى األساسية االقتصاد

  .الطبيعية ومنه كلما كانت هذه الخصائص غير مالئمة تكون تكاليف اإلنجاز أكبر والعكس

 ولتوضيح ذلك نورد هنا المخطط التوضيحي آلثار تكاليف منشآت النقل على النشاطات االقتصادية

  :نقل على النشاطات االقتصاديةآثار تكاليف منشآت ال.) 3(رقم  شكل

  عائق تنمية التبادل                                                تحفيز تنمية التبادل        

  

  انخفاض أسعار النقل        ارتفاع سعر النقل                الموقع                        

        

  انخفاض تكاليف االستثمار ستثمار         غير مالئم     مالئم           ارتفاع تكاليف اال         

 .29ص.مرجع سابق االقتصادية اهمية النقل كنشاط خاص في االقتصاد والتنمية.رمضان بلخيري :المصدر

إذا يمكن القول أن تكاليف إنجاز البنى التحتية االقتصادية تنعكس سلبا أو إيجابا على التنمية 

ادية، وذلك تبعا الرتفاع أو انخفاض تكاليف االستثمار، إذا كانت تكاليف النقل بصفة عامة لها االقتص

آثارها على تنمية التبادل وتحفيز االستثمار في مختلف نقاط الحيز، نحاول اآلن البحث في آثار توسيع 

  .وتحديد البنى التحتية للنقل

  

 

                                                
1: M- Delaygue : «L’investissement d’infrastructure de transport et la croissance industrielle ». these II, 1969   
Op ; cit par, T.Haroune, p. 79.  



    النقل والتنمیة                                                                     : الفصل االول
 

  26 واإلمدادالنقل  قتصادا :مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر تخصص
 

  :آثار توسيع وتحديث البنى التحتية للنقل -3-1-2

إذا كان تخطيط وتنظيم اإلقليم مهم جدا، فإن ذلك يتطلب شرطا أساسيا يتمثل في البنى األساسية     

إن استثمار «: الذي يوضح بقوله Paul Josseللنقل مما يسمح بالربط بين نقطتين كما يشير إلى ذلك 

ا ما يخلق آثارا على ، وهذ)تجمعين سكنيين أو سوقيين أو جهتين(البنى التحتية يؤدي إلى الربط بين 

التهيئة العمرانية التي تنتج في شكل زيادة لمظهر سوق المدينة، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب 

الذي يؤدي إلى تنمية النشاطات وجلب االستثمارات المشجعة للطلب المتزايد، وهذا ما يسمح بإنشاء 

  )1( »مواقع اقتصادية جديدة

تخطيط الهيكلي للمواصالت يشمل جميع اآلثار السابقة والتي تسمح وبناءا عليه يمكن القول أن ال

بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي فتوسيع شبكات النقل وتحديث بنيتها التحتية يخلق آثارا هامة 

 .في تغيير البنية االقتصادية للبالد أو المنطقة، وذلك نتيجة للتطور التكنولوجي لنظام النقل

هياكل جديدة تؤدي إلى زيادة وتطوير خدمات جديدة للنقل، واستعمال هذا األخير يتطل فبناء    

إجراءات جديدة سواء على مستوى مؤسسات النقل أو المستعملين نتيجة لتحسين نوعية الخدمة مما 

وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة هامة في مختلف المنتجات مما يسمح . يؤدي إلى تغيير بنية اإلنتاجية

شطين، هذا ما يتضح في المخطط المقدم من طرف اادة مناصب الشغل وبالتالي السكان النبزي

Delaygue  Michel 2.  

  

  

  

                                                
: Paul Joss : « Aspects economiques du marche des transport » Paris 1986 p.66)1(   
 )2(  M- Delaygue : «L’investissement d’infrastructure de transport et la croissance industrielle ». these II, 1969 . 

Op ; cit par, T.Haroune, p. 85.  



    النقل والتنمیة                                                                     : الفصل االول
 

  27 واإلمدادالنقل  قتصادا :مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر تخصص
 

  ):Michel Delaygue(آثار إنجاز واستعمال البنى األساسية للنقل حسب   .)4(رقم  شكل

  البنية األساسية وظروف االستخدام                                  
  تغيير وظيفة اإلنتاج والنقل                                     

  Amont"توسع فوقي                                                   "Aval"توسع تحتي            
       
  تغيير نوعية الخدمة       اآلثار المباشرة على مستعملي النقل               تغيير رأس المال      

  المستثمر في النقل            Effet directs sur les operateursإلمكانيات المتوفرة       وا
  

  الطلب اإلضافي للممولين الصناعيين               تغيير حركة البضائع واألشخاص                  
  
  اآلثار المضاعفة           عالقات النظام االقتصادي على المدى الطويل                            
  

  الحركات الجديدة
لى اآلثار السابقة آثارا أخرى ، كالتوزيع العادل للحركة داخل  F.Plassard1 يضيف إ كما       

ويحلل هنا . ، أي تحويل الحركة من منشأة إلى منشأة جديدة ...المدينة الواحدة، والمنطقة وبين الجهات

ن السابقين، أين يوضح آثار استثمار بنية النقل، والتي يوضح من خاللها مفهوم آثار النقل في المخططي

كيف تؤثر استثمارات منشأة نقل جديدة على التخطيط العمراني، وكيف تنعكس هذه اآلثار على البنى 

  .األساسية للنقل

لبنى وما يتضح من خالل المخططات السابقة أيضا هي تلك اآلثار التي يخلفها االستثمار في ا     

األساسية للنقل على ديناميكية التنمية التي تخلفها االستثمارات الجديدة في النقل، والتي تؤدي إلى 

مما يسمح بتغيير في وظيفة اإلنتاج والنقل والذي يؤدي إلى خلق . تطوير هذه البنى األساسية نفسها

                                                
 )2( F.Plassard : « les autoroutes et le developement regionel » Ed. Economica.P.U.F Lyon 1977 pp.46-47-48.  
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ومنه المؤسسات  حركات جديدة وآثار مضاعفة لطلب االستثمار في مجال النشطات االقتصادية

  .هذا ما سنحاول دراسته من خالل تحليلنا آلثار النقل على تنمية المؤسسات االقتصادية. اإلنتاجية

  :آثار النقل على تنمية المؤسسة االقتصادية -2-

مثل (إن وجود المؤسسات االقتصادية هو في األصل بهدف تلبية الحاجات، بإنتاجها أو توزيعها 

وبالتالي فأكبر نشاط تقوم به المؤسسة هو تموين وحداتها اإلنتاجية ) لتسويقيةالمؤسسة اإلنتاجية وا

إما : ثم بعد عملية اإلنتاج تقوم بتوزيع منتجاتها، ومنه فهي أمام أمرين) مواد أولية ولوازم(بالمدخالت 

  .ة النقلاختيار الموقع الذي يتوفر على المدخالت والسوق واليد العاملة، أو الموقع الذي يرتبط بشبك

ال يمكن ازدهار المؤسسة إال بتحقيق التخطيط والتنظيم األمثل «: أنه" PAUL JOSSE"ومنه يرى 

للنقل، وهذا يعني أن اقتصاديات النقل يمكن أن تحسن قابلية المؤسسة للمنافسة، عن طريق اختيار 

اليف النقل الضرورية األولويات حسب حاجاتها، فالمؤسسة التحويلية يكون جزء من تكاليفها يتعلق بتك

لنقل المواد األولية من البائع إلى وحدة التحويل، ومنه فإن تكاليف النقل مرتبطة بموقع هذه المؤسسة 

المدخالت،  من مصادر المواد األولية، وبالتالي فالموقع يؤثر مباشرة على تكاليفها حيث تكلفة نقل

ريبة من مصادر المدخالت والمناطق األكثر وتوزيع المخرجات، تقل كلما كانت المؤسسة التحويلية ق

  )1(.»طلبا، والعكس

رأينا في ما سبق أهمية قطاع النقل ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ، وأبرزنا أهم     

  .التأثيرات النقل على جوانب االقتصادية واالجتماعية  والحيز العمراني وغيرها من اآلثار

وخاصة قطاع النقل الذي تحقيق تنمية في جميع القطاعات  إلىالجزائر التي تسعى  ىإلبالنسبة  أما    

يعتبر ذو قيمة ومنفعة للوصول إلى عتبة التنمية ومستوى راق و متحضر من النقل باالعتماد على عدة 

  .األنماط
                                                

:Paul Joss. OP. Cit. P37.  )1(   
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 1أنماط النقل الموجودة في الجزائر: لمبحث الثالثا

  النقل الجوي: االولالـــمطـــلب 

لنقل الجوي هو الوسيلة المثلى لالنتقال للمسافات البعيدة والتي ال يمكن الوصول إليها في ذات الفترة ا

  .المحددة إال عن طريق الطائرات

قسنطينة : منها كبرى 4.منها بسطح دائم الظهور 35مطار، 124بالنسبة للجزائر فهي تملك        

فشركة الخطوط  مليون مسافر سنويا، 6ين بقدرة ،العاصمة،وهران،عنابه،أكبرها مطار هواري بومد

–شركات خاصة والتي انقضت إحداها  8الجوية الجزائرية تملك القسط كله من القطاع رغم منافسة 

وتوجد شركات أخرى تعمل مع شركات النفط وأهمها شركة الطاسيلي للطيران  .-الخليفة للطيران 

  .طراكاالتابعة لسون

األسطول الوطني للنقل الجوي فيسمح باإلضافة إلى تحسين تنظيم الرحالت  أما عن برنامج تعزيز    

على مستوى الشبكة الداخلية للنقل الجوي والسيما في جنوب البالد والهضاب العليا وتعزيز الشبكة 

   )2(.الدولية ورفع حصص السوق وتطوير العرض بالنسبة لنشاط نقل البضائع

الدخل القومي والمتمثلة في رسوم هبوط الطائرات واإليواء يعتبر النقل الجوي مصدر من مصادر 

والخدمات المساعدة أثناء الخروج والعودة إلى غير ذلك من اإلمكانيات المرتفعة التي تحقق للدولة 

   .كثيرا من مصادر الدخل القومي

   :النــقل البحري:  الثاني الــمطــلب

في اآلونة األخيرة وذلك بعد تطور حركة التجارة تطورت حركة النقل البحري بصورة كبيرة         

الدولية فال يمكن ألحد أن يتصور وجود حركة تجارة دولية بدون تطور حركة النقل البحري حيث 

الواحدة منها مليون طن ومن العوامل المؤثرة في النقل  85تعتمد التجارة الخارجية على أكثر من 
                                                

1  www.wikipedia.org le 10/11/2010  مرجع سابق. 
  62, ص, 200/2003 2,اإلسكندرية, الدار الجامعية, علم اقتصاديات النقل‘ احمد عبد السميع   )2(

http://www.wikipedia.org
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أما العوامل   . قع الجغرافي ، خط الساحل، المساحات المائيةالبحري المناخ والتيارات البحرية، المو

  .فتشمل خطوط النقل الرابطة بين الميناء واألجزاء الداخلية وتكلفة النقل البحري 

أما الجزائر فالنقل البحري هو المؤشر الذي يحرك اقتصادها حيث تربط موانئ الجزائر بنحو       

ميناء تؤدي دورا جيدا في تنشيط التجارة الخارجية ألنها  12يا بلد في العالم، ويبلغ عددها حال 60

من المبادالت التجارية للبلد ومن أهم منجزات هذا القطاع إنشاء ثالث موانئ متخصصة  98تضمن 

في المحروقات في آرزيو وبجاية وسكيكدة، تلعب دورا رياديا في صادرات المحروقات وتجديد موانئ 

محطات استقبال للحاويات، إضافة إلى توسيع وتجديد موانئ تنس والغزوات عنابه، العاصمة ووهران ب

حن في جيجل حيث يعتبر أكبر  ارفع كفاءة استقبالها وأهم انجاز بحري للجزائر إنشاء ميناء جن

مليون في السنة والذي  يعتبر مستقبل لقطب تجاري  4.5الموانئ الوطنية واإلفريقية طاقته حوالي 

  .واقتصادي مهم

   .حرة الالموانئ من جملة  40يحتل ميناء العاصمة الصدارة في حركة النقل البحري بنحو       

 9ناقالت بترولية و 5لنقل المسافرين و 5وحدة منها  74يضم األسطول البحري الجزائري     

  .بواخر صهريج لنقل المواد الكيماوية  7ناقالت للغاز المميع و

  العالمية بعمليات تحديث في ميناء الجزائر في إطار اتفاق بينها  قامت مؤخرا مؤسسة موانئ دبي  

  أوت الفارط 20الميناء برافعتين وذلك في  حيث قامت بتزويد 2009وبين الحكومة الجزائرية في 

، إذ تعمالن الرافعتين أول مرة في موانئ الجزائر وذلك لتسريع وتيرة تفريغ وشحن الحاويات على 

  .يؤدي إلى تطوير كبير في مناولة الحاويات وتقليص اإلكتضاظ داخل الميناء أرصفة الميناء وهذا 

 850: وأيضا تستثمر المؤسسة خالل السنوات الثالث األولى من االتفاق والمتعلق بميناء العاصمة ب*

مليون دوالر في ميناء الجزائر ألنه يحتل الصدارة من حيث الحركة البحرية  700مليون دوالر منها 

مليون دوالر لميناء جنحن المرشح ألن يكون قطبا كبيرا للحركة التجارية بين  150بالد وفي ال
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سنة  30الجزائر ومحيطها ، وأيضا بموجب هذا االتفاق تم إسناد تسيير نهائي لحاويات العاصمة لمدة 

دريجيا عن طريق االمتياز لهذه المؤسسة التي التزمت بتحسين وتيرة وحجم عمليات النقل بالحاويات ت

   .2015ألف حاوية في السنة مع حلول  756للوصول إلى أكثر من 

  :النقل البري: لثــالثا المـــطــلب  

يأتي قطاع النقل بالسكك الحديدية على رأس القطاعات التي تدعم الهيكل  : النقل بالسكك الحديدية -1

متاز شبكة النقل بالسكك الحديدية في االقتصادي للدولة ويمثل أحد الركائز األساسية لالقتصاد القومي وت

كثير من البلدان بأهمية بالغة إال أن هذه األهمية لم تصل إلى المستوى الملموس في الجزائر ،حيث 

تعتبر السكك الحديدية قليلة االستخدام بسبب االعتماد الكلي على وسائل النقل الخاص وعدم تشجيع 

  .النقل الجماعي 

  :كم منها 4200كك الحديدية في الجزائر حوالي تتضمن شبكة النقل بالس   

  كم خطوط مكهربة 299 -

  كم سكة عريضة 300 -

  كم سكة ضيقة 1085 -

بالمائة من النقل البري ،وتربط هذه الشبكة أهم المدن  17وتغطي شبكة النقل بالسكك الحديدية       

بالمقالع والمناجم حتى وصولها الشمالية ببعضها وتصل خطوطها إلى مناطق استخراج المواد األولية 

 للمناطق الصناعية والموانئ ،وتعد الجزائر من أهم المدن اإلفريقية من حيث كثافة السكك الحديدية،

 وأهمها تراموايكما أنها تسير بتقدم نحو التطور بتوفير وسائل نقل حديثة لتخفيف عبء االزدحام 

،سيدي بلعباس،وكذلك قطار األنفاق بالعاصمة التي  ة، باتن قسنطينة،  عنابة وهران، الجزائر العاصمة،

كم ،وأوضحت بعض الجهات المسؤولة أن هذه الشبكة ستعرف توسعا في المستقبل 14تقدر مسافته ب

  .م 2020كم في آفاق 40لتصل إلى 
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مليار اورو لتطوير وتحديث القطاع وذلك بكهربة كل الشبكة الشمالية  5.5كما خصصت الدولة       

ز عدة خطوط جديدة أهمها خط يصل بين وهران وبشار والخط الرابط بين غرداية وورقلة وإنجا

مليون مسافر سنويا  80وحاسي مسعود ،والهدف هو مضاعفة عدد المسافرين السنوي إلى حدود 

 .(1)وتخفيف الضغط على شبكة الطرقات

                                   :النقل الطرقي  -2

مط األكثر تكلفة بعد النقل الجوي إال أن هذا األمر ال يعيبه ألنه يفي بإغراض يومية يعتبر هذا الن

و دائمة كما ساعد في اتساع المحيط و الرقعة الجغرافية و على هذا يمكن التطرق لما تحوز به 

 .الجزائر من شبكات طرقية 

 :كم من الطرق منها 108.302تملك الجزائر حوالي  :كثافة الشبكات

   .غير معبدة   و الباقي ممهد 3756معبدة 76028 

ا في الشمال و هذا راجع ألسباب تاريخية و أخرى اقتصادية حيث كان غلبيتهأها تتمركز نجد إذو    

تصميم الشبكات الموروثة عن االستعمار يعكس بوضوح  مصالحه حيث ركز على ربط المدن و 

  .ل إلى مناطق اإلنتاج الزراعيالمستوطنات في الشمال وشق العديد من  الطرق للوصو

سيارة خاصة و هناك مشاريع عديدة   1.5مليون مركبة منها  2.4كما تحمل شبكة الشمال نحو      

 . قيد االنجاز في ميدان المواصالت البرية

 األشغال طرف قطاع من المتخذة اإلجراءات و ،2005-2009 الخماسي للبرنامج التنفيذ حالة تقييم 

  :         العمومية

 (2005-2009) :             الخماسي البرنامج اإلنجازات حصيلة - 2-1

  :ب سمح (2005-2009) الخماسي البرنامج إطار في النشاطات جميع تجسيد إن

                                                
(1) www.wikipedia.org  le 02/11/2010 

http://www.wikipedia.org
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 الوطني التراب كامل عبر موزعة الطرقات أشغال من مك 67.369 مقداره ما إنجاز

 :منها ) عليا،جنوب شمال،هضاب(

  .بلدية طرق و  والئية  طرق و وطنية، طرق) صيانة أشغال كم(41.277 •

  .....تطوير و جديدة إنجازات تحديث،) تطوير أشغال كم 26.92( •

  بين والرابط مقطع آخر تسليم خالل من الصحراوي الطريق من الجزائري الشطر استكمال •

 .كم 415 مسافة على النيجيرية الجزائرية الحدود و  تمنراست

  )  جنوب -شمال (الرابطة الطرق و الساحلية الطرق :المهيكلة لمحاورا تحديث و  عصرنة •

 50 .و ط ،6 و ط ،3 و ط ،1 و ط:منها خاصة

 .صيانة و التأهيل إعادة جديدة، إنجازات) فنية منشأة 1.250 إنجاز( •

  .عمودية إشارة وحدة 87.766 ) إنجاز( •

  .األفقية اإلشارات من كم 80.810 ) إنجاز( •

 )مرشدة بإشارات معلمة (الكبير الجنوب) الصحراوية المسالك من كم 2.000 إنجاز( •

)." Trémie"   حضرية أنفاق) سفلية منشأة 37 إنجاز  

  .الفنية المنشآت و السيارة، الطرق و ،) بالطرق خاصة دراسة 200 إنجاز( •

  .مرور لحوادث مسببة نقطة 221 و اكتظاظ، نقطة 300 من أثر إزالة( •

  . الطرق لشبكة الصيانة وسائل و مجهزة يانةص دار 500 إنجاز( •

 الفيضانات الطوارئ حاالت في للتدخل وحدة 554 ) الخاص بالعتاد مجهزة جهوية حظيرة 15 إنجاز(

  .االنزالقات و

 

 



    النقل والتنمیة                                                                     : الفصل االول
 

  34 واإلمدادالنقل  قتصادا :مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر تخصص
 

 :المؤشراتأهم   تطور - 2-2

 كم موزعة 180.039 تقارب طرقات شبكة امتالك لبالدنا سمحت الطرقات شبكة تطوير عمليات إن  

 :يلي ماك

ü كم : 107 الوطنية الطرق. (RN) 29 

ü كم  :  888  الوالئية الطرق. (CW) 23  

ü كم : 59044 البلدية الطرق. (CC)  

ü كم : 68000  الحضرية الطرق. (VU)  

 أن حين في 85 % إلى 2009 سنة في وصلت الطرقات شبكة يخص فيما أسفلت نسبة إن هذه •

 .اإلفريقية القارة مجموع في 30 % ب و 50 % ب ةمقدر إفريقيا شمال منطقة بكل هذه النسبة

في  30% تتعدى ال النسبة هذه أن حيث في متر 7 يفوق عرضها الطرقات شبكة  من  80 •

 .اإلفريقية القارة بمجموع 10 % و إفريقيا شمال

 :الطرقات لشبكة العامة الحالة بتحسين سمحت الخماسي هذا في المعتمدة العمليات  إن •

  1999 سنة في 55 % مقابل مقبولة حالة في 2009 في الوطنية الطرق من 95 % •

  1999 سنة في 45 % مقابل مقبولة حالة في الوالئية الطرق من  71 % •

  1999. سنة في 40 % مقابل مقبولة حالة في 2009 في البلدية الطرق من 71 % •

 15 و  للصيانة ردا 500 بإنجاز الطرقات بشبكة للتكفل جديد نظام وضع إلى اإلشارة تجدر   •

 :طريق جوارية عن عمومية خدمة األوقات جميع في تضمن التي و للعتاد جهوية حظيرة

 4 من أقل(قياسي  ظرف في الطرق فتح يتم بحيث الجوية األحوال سوء حالة في السريع التدخل -

 .) سبق فيما أيام 3 مقابل ساعات
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                                                : )الطريق العابر للصحراء(طريق الوحدة اإلفريقية - 2-3

اعتبر كبوابة للنهوض بمخططات التعاون االقتصادية بين األفارقة و تقوية فرص الشراكة بعدما      

  .ظل مستوى التبادل محتشما لسنوات طويلة

 دول  6كم يربط بين  2344يبلغ طوله حوالي 

  .  النيجر تونس –تشاد  –مالي  -نيجيريا  -الجزائر:دول 6يربط بين 

 1.إال أنها مستبعدة نوعا ما ألنه عانى في مشاكل في التمويل. 2011انطالقة السير ستكون في 

  )2 ( : ألف مركبة 171ماليين و 4الحظيرة الوطنية للسيارات تجاوزت  3 -

 2008بـ ألف سيارة إضافية مقارنة  200تعززت الحظيرة الوطنية للسيارات السنة الفارطة بـ    

   .سيارة حسب المعطيات األخيرة للديوان الوطني لإلحصائيات 827ألفا و 171ماليين و 4لتبلغ 

 987وأوضح ذات المصدر أن عدد السيارات المرقمة والمرقمة مجددا قد بلغت السنة الماضية      

وتتمثل حصة .ةمركبة جديد 821ألفا و 185وحدة من بينها  193ألفا و 185وحدة من بينها  193ألفا و

بالمائة من الحظيرة بأكملها والتي تتشكل من  22,36السيارات التي تقل أعمارها عن خمس سنوات 

 968ألفا و 33وحدة وشاحنات صغيرة بـ  658ألفا و 147أساسا من المركبات السياحية بـ 

ة السيارات بالمائة من حظير 57,42عاما بـ  20وقدرت نسبة السيارات التي تتجاوز أعمارها .وحدة

 . خاصة سيارة 33,04الوطنية من بينها  السيارات بالمائة من حظيرة 33,42الوطنية من بينها 

وحدة السنة الماضية أي  12ألفا و 269وحسب أرقام الديوان فقد بلغ عدد السيارات المستوردة      

سيارة من  522ا و ألف 246من بينها ) وحدة 352315) 2008بالمقارنة بسنة  23,64بانخفاض بنسبة 

بالمائة من قبل  9,32 - (وحدة  22,496بالمائة و 24,73قبل وكالء السيارات في انخفاض بنسبة 

وحدة  744ألفا و 199بالمائة من السيارات أي  56وأوضح ذات المصدر أن أزيد من .الخواص
                                                

1                                  .19:50  .2011/04/11www.annasronline.com  le          
)2(                                              .17:30. 2011/04/www.kenanaonline.com  le 13              .   

http://www.annasronline.com
http://www.kenanaonline.com
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تي تم استيرادها في لم تتلق ترقيما نهائيا مذكرا أنه من بين المركبات الجديدة ال 2009مستوردة في 

  .2009ترقيما نهائيا، إال في  20850لم يتم ترقيم  2008

وكيال الذين ينشطون في السوق الوطنية تجاوز حجم الواردات لخمسة منهم  40ومن أصل الـ      

وأبرز توزيع الحظيرة  2008ألف وحدة غير أنهم شهدوا نسبا في تراجع ملحوظ مقارنة مع  20

بالمائة اي  62,16حسب أنواع المركبات أن السيارات السياحية تحتل الصدارة بـ الوطنية للسيارات 

أي ) بالمائة  19,69(وحدة من الرقم اإلجمالي متبوعة بالشاحنات الصغيرة  310ألفا و 593مليونين و

بالمائة  3,14والجرارات الفالحية  ( 257ألفا و 362   بالمائة 8,68(وحدة والشاحنات  626ألفا و 821

 ( بالمائة 1,68والحافالت )  972ألفا و 115  بالمائة 2,78والمقطورات ) 839ألفا و 130

- بالمائة  0,26  والدراجات النارية)  63471  بالمائة (  1,52 ) ( وجرارات الطرقات)70070

وحدة وتعود أكبر حصة للعالمات الفرنسية  3358أي  -بالمائة 0,08  والمركبات الخاصة بـ 10978

   441647(بالمائة  10,59بالمائة تليها العالمات اليابانية ب   51,53تمثل أزيد من النصف بـ التي 

 6,56والسيارات الجزائرية ) 382584(بالمائة  9,17بينما تحتل العالمات األلمانية المرتبة الثالثة بـ 

بالمائة  3,44بـ وأخيرا الكورية الجنوبية )  211219(بالمائة 5,06واإليطالية  (273834)بالمائة 

وتتمثل المركبات الجزائرية في منتجات الشركة الوطنية للسيارات الصناعية منها ).وحدة143416(

وحسب  جرارا فالحيا 87600جرارا طرقيا و 12200حافلة و 14300ألف شاحنة و 95أكثر من 

بالمائة  33,99لبالمائة من المركبات تشتغل بالبنزين مقاب 01و66الديوان الوطني لإلحصائيات فإن 

بالمائة بالبنزين كمصدر للطاقة ) 57و81(فقط بالمازوت بينما تستعمل أغلبية السيارات السياحية 

  .بالمائة بالمازوت)  94,47(في حين تشتغل الشاحنات .بالمائة المازوت 18,43و

لف الموارد التي تمتلكها الجزائر ومخت الشاسعةالمساحة الكبيرة و رقعة الجغرافيةرغم ال         

والتحكم فيها بتسيير وتنظيم وتدبير لتحقيق تنمية  االمادية  والتي تحاول استغالله واإلمكانياتالطبيعة  
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االنتباه والتنظيم لقلة االلتفات وشاملة في شتى المجاالت والقطاعات لكن تبقى القطاعات تعاني من عدم 

ت  وحسن التدبير والتوجيه خاصة في مجاالت والقدرا والخبرات والمؤهالت الموارد البشرية الكفؤة 

  .النقل الذي هو دافع رئيسي لعجلة التنمية 

الجوية وكل نمط له تأثيره والبحرية، وتمتلك الجزائر أنماط عديدة من وسائط النقل سواء البرية،      

ساعد في لذي لنقل البري  يحتوي على نمطيين طرقي الذي يعتبر أهم هذه األنماط  ا الخاص  فبالنسبة 

 ونقل البضائع هو مضاعفة عدد المسافرين منه الهدفف ، أما سككياتساع المحيط و الرقعة الجغرافية 

كذلك و ت لكنها ضعيفة لصعوبة االستثمار فيها وكبرالمساحة،وتخفيف الضغط على شبكة الطرقا

وخاصة طرق سريعة  التي تتطلب إنشاء بنية تحتية ومنشآت كبيرة حظيرة وطنية في تزايد مستمر ال

 وكذلك منح تراخيص من وزارة النقلأهمها عدم  والمساوئ ت،أما البحرية فلها العديد من السليبا

من مجهزي سفن الشحن البحري مستغلين الظروف األمنية والتسهيالت انعدام الرقابة على المستثمرين 

قل الجوي فهي تمتلك نسبة جيدة وغيرها من المساوئ، أما بالنسبة لنالممنوحة للمستثمرين األجانب 

قلة المطارات الدولية الكبيرة بالنسبة لدول سائرة في طريق النمو وضعيفة بالنسبة لدول المتقدمة و

باستثناء مطار هواري بومدين في العاصمة، لكن تبقى الجزائر تبذل جهد لتحسين و مضاعفة انماط 

  .النقل
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  :خالصة الفصل االول

يحتل موقع خاص في الترتيب القطاعي لالقتصاد فهو إلى جانب النقل  أنهي ل القو خالصة       

نشاطه االجتماعي اإلنتاجي يتميز بالنشاط الخدمي ويهدف إلى تحقيق نقل وتسهيل انتقال المنتجات 

والسلع واألشخاص من مكان إلى آخر وذلك بتوفير وسائل نقل مختلفة تحقق شروط ومتطلبات سرعة 

 ، كمان، والراحة باإلضافة إلى توفيره لعامل محدد لطريقة التنقل عبر مختلف أنماطهالتنقل واألما

لتي تسمح بتحقيق ربط ايتطلب تطوير وتوسيع كل من شبكة النقل المختلفة، وكذلك وسائط النقل 

العالقة بين جميع المناطق، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية في جميع المجاالت التي تؤدي إلى تطور 

     . مجتمعات اقتصاديا واجتماعيا، فدون النقل تتوقف الحركة وبالتالي التنميةال

إن ارتباط النقل بالتنمية االقتصادية واالجتماعية يجعله يتأثر بالوضع الجغرافي والسياسي          

واالقتصادي الذي يختلف من بلد إلى آخر، ومنه فمن المعقول أن يشكل نظام قوي ومتطور للنقل، 

  .مال هاما للتنمية االقتصادية واالجتماعية وأداة للتجارة وتبادل الملكيات والحضاراتعا

والتنقالت و شبكة الطرق بمثابة الشرايين واألوردة التي بموجبها  وسائط النقل وعملياتإن        

ن انتقال تتغذى كافة مناطق وقطاعات بما يلزمها للنهوض بكافة الوظائف التي تؤديها المدينة عموما م

المواد والبضائع والسلع والخدمات والسكان من مكان آلخر لتحقيق أغراضهم من العمل والتسوق 

  .الخ... والترفيه والتعليم وقضاء مصالحهم الشخصية 

مثل تتمثل الطرق العمود الفقري للبالد والذي تتمحور حوله وحدة البالد ونموها وتطورها، و        

كمثل الشرايين لإلنسان، فعبر الشرايين يتدفق الدم حامال الغذاء للجسم في حين  ةالطرق بالنسبة للدول

عبرها المنتجات الوطنية والسلع المستوردة والمصدرة وتجارة الترانزيت والمسافرين  أن الطرق تتدفق

.وكل مقدمات التطوير والنمو وكل ما من شأنه أن يجلب للبالد التقدم والرقي والترابط بين السكان
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  :مقدمة 

 الوريداذا كان النقل هو مجمع الدم الذي يمشي ويسير في شرايين الحياة فالطرق البرية هي         

التي تسير عليها المركبة إذ هي أنها عبارة عن المسلك  أي ،والشريان الذي يمشي فيه دم تلك الحياة

راكز اإلنتاج، أو مراكز التوزيع مراكز المواد األولية، او مومختلف  البالد التي تربط مختلف المناطق

  .الخ ...........، وغيرها من المناطق والمنشآت القاعدية والمعمارية واألوساط الحضرية 

في األوقات تنقل األفراد والبضائع وإيصالها في تدفق مركبات النقل التي تسمح بحيث تساهم       

الطريق تخلق تنمية "شعار  وفقلة التنمية  نسبة كبيرة في دفع عجالفضل بكما لها واآلجال المحددة، 

الرابط العجيب الذي يربط مختلف الدول في مابين  فهي تمثل أخرى عبارةب، "والتنمية ال تخلق طريق

بعضها البعض الدول خاصة التي ليس لها سواحل، كذلك مختلف األقاليم والمقاطعات والمحافظات 

  .......والواليات والبلديات والقرى

وحدتها السياسية، وعادة ما تنشئ الدول شبكة و ما تلعب الطرق دورا هاما في الدفاع عن البالدك      

متكاملة من الطرق اإلستراتيجية التي تربط أجزاء البالد، والتي أنشئت ألغراض دفاعية وإستراتيجية، 

  .وليس بناء على احتياجات النقل للمجتمع فقط

ن المباحث التي تفيدنا وتعطينا فكرة كبيرة أولية  ولو بسيطة تطرقت في هذا الفصل إلى مجموعة م   

عن مختلف خدمات التي تقدمها الطرق من تنمية وتأثير االيجابي والسلبي ،كما تناولت دراسة عن 

  :إحدى الدول العربية باعتبارها دولة سائرة في طريق النمو كالجزائر واهم المباحث تتجلى في

  .قماهية الطر: المبحث االول 

  .الطرق و التأثيرات على البيئية مستوى الخدمةوسعة الطرق  :الثاني المبحث

  .طريق السيارة بالمغرب األقصى مثال يحتذى به: المبحث الثالث 
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  الطرق والتنقالت: الفصل الثاني

  ماهية الطرق : المبحث االول

  1:مفاهيم الطرق  : المطلب االول

  :تعريف الطرق - 1

 .لمركبات مرور ا  لحركة  مفتوح  عمومي  مسلك  كل  :  الطريق -1-1

 . لمركبات ا  لمستعمل المرور ا  الطريق  من  الجزء  :  الطريق  وسط-1-2

       . المركبات  من  لـرت  المرور  العرض الكافي  له  الطريق  وسط  تفرعات  أحد  :  لمسلك ا -1-3

  2 :أنواع الطرق-2

دة من الطرق وتندرج مختلف الطرق من تلك الطرق ذات السرعة تشمل أنظمة الطرق درجات متعد   

العالية والحجم الكبير والتي تحمل المرور الطوالى وال تسمح بخدمة الممتلكات المجاورة أو المرور 

وفي الواليات المتحدة األمريكية أنشئت لجنة خاصة بالمصطلحات تابعة لهيئة االشو وهذه .المحلي

  .نواع الطرق المختلفة وكذلك تعريف كثير من مصطلحات الطرق األخرىاللجنة أعدت تعريفات أل

  :ومن أهم هذه التعريفات اآلتي

  :التحكم في االتصال  طرق 1-2- 

وهو الحالة التي يتم فيها التحكم الكلي أو الجزئي بواسطة هيئة عامة في حق مالكي أو شاغلي       

في االتصال أو الضوء أو الهواء أو المنظر بالنسبة األراضي المجاورة للطريق أو أي أشخاص آخرين 

ومعنى التحكم الكلي في االتصال تسمح بإعطاء أولوية للمرور الطوالى بواسطة وصالت . لطريق ما

                                                             
  29  في  المؤرخ -01 رقم  القانون    ويتمم  يعدل  2009  سنة  يوليو 22لموافق ا  1430  عام  رجب  29  في  مؤرخ  09 - 03  رقم  أمر 1

  .وأمنها  وسالمتها  الطرق  عبر لمرور حركة ا  بتنظيم  والمتعلق  2001  سنة  غشت  19  لموافق ا 1422 عام  األولى  جمادى
7-6مرجع سابق ص. احمد محمد جاد،ھندسة الطرق الحضریة و الخلویة  2 
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اتصال مع بعض الطرق العامة المختارة فقط وتمنع أي تقاطعات على نفس المستوى والسماح 

  .ةباالتصال المباشر مع بعض وصالت الطرق الخاص

  :التي تمتاز بخاصية التحكم الكلي أو الجزئي هيالطرق  -22-

وهو طريق شرياني مخصص لخدمة المرور الطوالى ذو تحكم كامل أو  :الطريق السريع1-2-2- 

  مقطع أو طريقاو هو ذلك  ،جزئي في االتصال وعادة تكون تقاطعاته الرئيسية في مستويات منفصلة

 ا فئات  بعض على  ويمكن منعه  حديدية  سكك أو  أخرى  طرق  تقطعه  أن  يمكن  طريق ال  من

 ذوي  طريقين متميزين  وسطي  على  المرور حركة  اتجاهي  كال  ويشتمل في .  والمركبات لمستعملين

شريط   بينهما  يفصل  وقد  األقل  على  مرور  على مسلكي  منهما  واحد  كل  يتشكل  وحيد  اتجاه 

  1 .وسطي  أرضي

وهو طريق سريع ذو تحكم كامل في االتصال ولهذه الطرق ميزة بأن لها سعة  :الطريق الحر 2-2-2

تسمح باستخدامها استخدام غير مقيد طول الوقت وبالتالي ال يتعارض سريان المرور عليها ألي قيود 

ولو لبعض الوقت وسبب ذلك عدم وجود أي تقاطعات أو عبور على نفس المستوى مع هذا النوع من 

  .الطريق ولعدم وجود أي احتكاك للمرور على جانبي الطريق نظرا للتحكم في االتصال به

  2:الطرق التي تفتقد خاصية التحكم في االتصال 3-2-

  :الشارع الرئيسي أو الطريق الرئيسي 1-3-2-

هو طريق شرياني عليه تقاطعات على نفس المستوى ويسمح باالتصال المباشر مع الممتلكات       

وفيه تستخدم مقاييس التصميم الهندسي ومقياس التحكم في المرور من أجل إسراع التحكم  .مجاورةال

  .اآلمن للمرور الطوالى

                                                             
    .مرجع سابق .  2001  سنة  غشت  19  لموافق ا 1422 عام  األولى  جمادى  29  في  المؤرخ -01 رقم  القانون 1

 .        8ص مرجع سابق. احمد محمد جاد،ھندسة الطرق الحضریة و الخلویة 2  
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  :يأو الطريق الطول يالشارع الطول 2-3-2-

هو كل طريق أو جزء من طريق يعطي للمركبات المارة عليه حق أفضلية استخدام الطريق والقانون 

اك طرق متقاطعة فإن حق أولوية المرور تعطى لهذا الطريق ويتم االلتزام ينص على أنه إذا كان هن

  ".أعط الطريق"بذلك بواسطة عالمات قف أو عالمات 

  :الطريق المحلي  3-3-2-

  .هو شارع أو طريق يهدف أساسا إلى الوصول إلى موقع السكن أو األعمال أو أي ممتلكات مجاورة

الطرق مثل الطريق الدائري والطريق العابر وطريق الخدمة  وهناك تعريفات أخرى دقيقة ألنواع - د

  .وعلى وجه العموم ممكن تحديد وظيفة الطريق من واقع االسم المطلق عليه

  1:أهمية الطرق في مجاالت التنمية: المطلب الثاني 

ومثل تمثل الطرق العمود الفقري للبالد والذي تتمحور حوله وحدة البالد ونموها وتطورها،          

الطرق بالنسبة للدول كمثل الشرايين لإلنسان، فعبر الشرايين يتدفق الدم حامال الغذاء للجسم في حين 

أن الطرق تتدفق عبرها المنتوجات الوطنية والسلع المستوردة والمصدرة وتجارة الترانزيت 

الرقي والترابط بين والمسافرين وكل مقدمات التطوير والنمو وكل ما من شأنه أن يجلب للبالد التقدم و

السكان، وال شك بأن وجود شبكة متطورة من الطرق في الدولة يمكنها من تحقيق أهدافها وسياساتها 

  . األمنية واإلستراتيجية والعسكرية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسية

ديمة القيمة ما لم يكن لها فالطرق تلعب دورا مهما في حركة البضائع والسلع، فالبضاعة تعتبر ع        

منفعة، بمعنى قدرتها على تلبية حاجات المستهلك، ونقلها في هذه الحالة يضفي نوعين من المنفعة هما 

                                                             
 –عمان .شردار المجدالوي للن.تغطیة المساحیة للطرق .سعد بن عبد رحمان القاضي..عبد الرحمان محمد القرني.یوسف مصطفى الصیام  1

  .22ص.1999. 1ط.االردن
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المنفعة المكانية والمنفعة الزمانية، وهذان المصطلحان االقتصاديان يعنيان أن السلعة ليس لها قيمة 

  .والزمان المطلوبيناقتصادية حية إال إذا كانت متوفرة في المكان 

ولتقدير الدور الذي تلعبه الطرق في تطور التنمية من الالزم تخيل الحياة قبل اختراع الطريق والعجلة، 

أو بمعنى آخر قبل ردم الفجوة بين المنتجين والمستهلكين، وبالتالي تبادل السلع المختلفة، وفي المجال 

  .موارد المواد الخام ومراكز اإلنتاج واألسواق الصناعي يلعب النقل على الطرق دورا  حيويا بربط

أما داخل المدن على وجه الخصوص، فإن الطرق توفر حلقة الوصل بين المنزل ومقر العمل،       

  .من الرحالت داخل المدن هي رحالت تتعلق بالعمل %50والواقع أن أكثر من 

السياسية، وعادة ما تنشئ الدول شبكة  كما تلعب الطرق دورا هاما في الدفاع عن البالد وحدتها      

متكاملة من الطرق اإلستراتيجية التي تربط أجزاء البالد، والتي أنشئت ألغراض دفاعية وإستراتيجية، 

  .وليس بناء على احتياجات النقل للمجتمع فقط

ص وتعد الطرق من الخدمات التي تقدمها الحكومة بالضرورة والتي ال يستطيع القطاع الخا       

تقديمها، ومن أهم أغراض إنشاء الطرق رفع مستوى اقتصاديات الدولة كلها عن طريق النقل المباشر 

للبضائع والمساعدة في المشكالت المتعلقة بالدفاع الوطني، ولتسهيل إمداد المجتمع المحلي بالخدمات 

د، ولفتح مجاالت إضافية المختلفة مثل الشرطة والدفاع المدني والرعاية الطبية والتعليم وخدمات البري

للسفر والترفيه، هذا ومن الطبيعي أن يستفيد مالك األراضي من الطرق ألن تسهيل الوصول إلى 

  .األراضي سيزيد من قيمتها بال شك

لذا فالطرق عنصر ضروري للمجتمع في جميع مجاالت التنمية الحيوية، فهي تؤثر على مواقع        

وانتشارها، وتؤثر على مواقع المساكن، وعلى انتشار البضائع والخدمات  األنشطة اإلنتاجية والترفيهية

المتوفرة لالستهالك، فالتقدم في الطرق عمل على تغيير نمط الحياة ورفع مستوى المعيشة وساهم بذلك 

  .في تطور ونمو المجتمعات
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  1:تخطيط الطرق :الثالثالمطلب 

صبحت البيانات التي تقوم أقسام التخطيط التخطيط عنصر أساسي تأخذ به كل وكاالت الطرق وأ

  .بتجميعها تستخدم في برامج األعوام المستقبلية وتعد أساس ألغلب القرارات التصميمية واإلدارية

ويتم دائما استحداث طرق ومناهج جديدة للتخطيط في الكثير من األنشطة وفي التطبيقات العلمية مثل 

  .ت بواسطة الحسابات اإللكترونيةالطرق اإلحصائية باإلضافة إلى التحليال

ولتخطيط الطرق هناك عوامل كثيرة يمكن أخذها في االعتبار وتحليلها حتى يمكننا التوصل إلى قرار 

 :سليم وأهم العوامل هي

  ط.نـوع الطريق و حدود حرم الطريق م .)1(جدول رقم 

  ط.حدود حرم الطريق م  نــــوع الطــــريق

  )نى للطرق الفرعيةالحد األد(طريق من حارتين 

  طريق من ثالث حارات

  )الحد األدنى للطرق الفرعية(طريق من أربع حارات أو أكثر 

22-36  

30-42  

27-93  

  44مرجع سابق ص. احمد محمد جاد،هندسة الطرق الحضرية و الخلوية :المصدر

  2:دور المساحة في أعمال تخطيط وتصميم الطرق -1

يم لمشاريع الطرق الهامة وما شابهها إلى قدر هائل من المعلومات، تستند أعمال التخطيط والتصم       

وبقدر ما تكون هذه المعلومات شاملة ودقيقة بقدر ما تساهم في تحقيق تصور حقيقي وحساب دقيق مما 

يؤدي بالتالي إلى تخطيط أفضل وتصميم أكثر تجاوبا مع األهداف المراد تحقيقها، ومما ال شك فيه أنه 

المعلومات سيكون التخطيط عشوائيا والنتائج سلبية والخسارة فادحة، وخالل العقود  في غياب هذه

                                                             
 .44ص.1999. 1ط.طباعة.توزيع. نشر.عالم الكتاب . احمد محمد جاد،هندسة الطرق الحضرية و الخلوية1  

مرجع سابق ص .تغطیة المساحیة للطرق .یوسف مصطفى الصیام 29.     2  
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الثالثة الماضية طرأت تغيرات هائلة على أجهزة المساحة وطرق القياس عليها وبرامج الحواسيب 

ومعالجة المعلومات المشتقة بواسطتها، كما ازداد اإلقبال على استخدام وسائل المساحة الجوية 

ات األقمار االصطناعية واالستشعار عن بعد وأجهزة قياس المسافات اإللكترونية وتقنيات ومعلوم

الليزر بالنظر لما توفره هذه المصادر والوسائل من إمكانية جبارة في استنباط قدر هائل من المعلومات 

شاريع المسارات بسرعة ودقة فائقتين تتالءم تماما مع متطلبات التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة لم

تتناول هذه المعلومات بالضرورة أعمال المسح الموقعي والطبوغرافي لشريط أرضي على . المختلفة

طول المسار المقترح، بشكل أولي، وذلك لبيان تضاريسه وتحديد كل ما يقع ضمنه وحوله كأساس 

وتؤدي إلى تحديد لدراسة المشروع ورسم المسار المناسب ووضع التصاميم التي تنطبق على واقعه 

كميات األعمال الترابية ومواقع الجسور والعبارات وغيرها من عناصر المشروع األساسية بشكل 

  .اقتصادي وفعال

جدير بالذكر أنه وبالنظر لوفرة ودقة وسرعة استنباط المعلومات لم تعد عملية المفاضلة بين مسار      

يدية وخطوط قوى وقنوات وخطوط سكك حد(وآخر في مشاريع الطرق والمسارات األخرى 

مقتصرة بشكل أساسي على بند األعمال الترابية فحسب وإنما اتجه المخططون ) الخ...أنابيب

والمصممون إلى عوامل مفاضلة أخرى تغطي شؤون الهيدرولوجيا والتربة والسياحة ومتطلبات 

ي وتوفر مواد اإلنشاء وعوامل السالمة العامة وقابلية التطوير لألراضي المحاذية واستعماالت األراض

  .الطقس ومشكالت التلوث الناشئة عن الضجيج واحتراق وقود العربات وشؤون أخرى كثيرة

  1 :التخطيط السليم للطرق وتحقيق شروط السالمة المرورية وراحة المسافرين -2

ميم، ويقصد عند تصميم الطرق الجديدة، يجب توجيه اهتمام خاص بالسالمة كمعيار أساسي للتص      

  بمعايير التصميم القرارات اإلستراتيجية المتعلقة بالمواصفات الهندسية التي ينشأ على أساسها الطريق، 
                                                             

 .2-27-9مرجع سابق ص .تغطیة المساحیة للطرق .یوسف مصطفى الصیام 1   
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وعادة ما تتخذ مثل هذه القرارات في مرحلة التخطيط والتي غالبا ما تتأثر أساسا باعتبارات السعة 

  .والكفاءة االقتصادية، ولكن يجب أيضا اعتبار عامل السالمة

ذا ينبغي أن يكون تعظيم مستوى السالمة المرورية على الطريق هو الهدف األولي للتصميم في جميع ل

ولقد تطورت جميع مواصفات ومعايير التصميم، بال استثناء، على أساس اعتبارات السالمة . الحاالت

وتتفاوت هذه . ةبالدرجة األولى، وينبغي أن يلم المصمم بتأثير البدائل التصميمية على مستوى السالم

التأثيرات بدرجة كبيرة مع نوع الطريق وظروف أحجام الحركة المرورية والخصائص الهندسية 

  .للطريق

  :التخطيط السليم للطرق ونفقات الصيانة المستقبلية-3

هناك عالقة وثيقة بين أساليب التصميم واإلنشاء للطرق وبين تكاليف الصيانة لها، فعلى سبيل       

جد أن وضع طبقات األساس بمسك غير كاف أو اإلهمال في إنشائها يترتب عليه سرعة المثال، ن

ظهور التشققات في سطح الرصف وما تستلزمه من ترقيع وإصالح الطبقة السطحية، ونجد أيضا أن 

اللجوء إلى مسارب المرور الضيقة في أثناء التصميم يؤثر تأثيرا بالغ الضرر في أكتاف الطريق 

تظهر مركبات النقل الثقيلة للسير فوقها بمجموعة من عجالتها بعد خروجها من حدود خاصة عندما 

الرصيف، ونجد أيضا أن عدم العناية بتصميم وسائل تصريف المياه قد يعني تآكل جوانب الطريق، أو 

ترسيب المواد مما يتطلب عمليات التنظيف والتصحيح المكلفة، كما أن اللجوء إلى مجاري الصرف 

لميول الحاد تتطلب الصيانة اليدوية الباهظة التكاليف إذا ما قورنت بالصيانة اآللية التي ال يمكن ذات ا

  .القيام بها إال في حالة الميول البسيطة قليلة االنحدار

أما في المناطق التي تتساقط فيها الثلوج أو تهب فيها العواصف المحملة بالرمال، فنجد أن        

يق والجسور المنخفضة أو قطاعات الحفر الضيقة التي ال تدع مجاال لتخزين التخطيط السيئ للطر

الجليد أو الرمال المتجمعة تخلق مشاكل عديدة إلزالتها، وفي الكثير من األحيان، نجد أن ارتفاع 
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تكاليف الصيانة الناتجة عن التخطيط السيئ أو اإلنشاء الرديء يؤدي إلى ضرورة إعادة إنشاء 

  .الطريق

التكاليف الرأسمالية لإلنشاء وتكاليف الصيانة –ا، تتفاوت التكاليف الثالث الرئيسية للطرق وعموم

مع تفاوت مستويات الحركة المرورية وتركيباتها من األنواع  -وتكاليف المراقبة والضبط المروري

يفة ومكونة المختلفة من المركبات، فإذا كانت الحركة المرورية المتوقعة على الطريق الجديد حركة خف

بشكل أساسي من سيارات الركاب الصغيرة، فإنه يمكن تصميم الطريق بشكل مختلف عن تصميمه في 

  .حالة كون الحركة المرورية مكونة من شاحنات ثقيلة

وتقدر التكاليف اإلضافية لزيادة سماكة الرصف وزيادة عرض رصف الطريق الستيعاب        

من  %40كما يقدر أن حوالي . اإلجمالية لرصف الطريقمن التكاليف  %50الشاحنات بحوالي 

وكذلك يقدر أن تكاليف تسوية . تكاليف إنشاء الجسور تعود لتصميمها لالستخدام من قبل الشاحنات

  .بسبب أخذ الشاحنات الثقيلة في اعتبارات التصميم % 20الطرق وترصيف المياه تزداد بحوالي 

تنشأ الستيعاب األحمال الثقيلة، بل أن الطرق المنشأة للحركة وعادة، ال تصمم جميع الطرق و        

المرورية الثقيلة ال تمثل نسبة ضئيلة من مجموع أطول شبكات الطرق، بالرغم من أنها تمثل جزءا 

من تكاليف صيانة وإصالح الطرق تعود  %90و %40كما يقدر أن ما بين . كبيرا من تكاليف اإلنشاء

لذا ينبغي توخي الحذر ). االختالف في النسبتين يعود الختالف طرق حسابها(لتأثير الشاحنات وحدها 

في تقدير حجم المرور المتوقع ونسبة الشاحنات المتوقعة على الطريق المنوي إنشاؤه للخروج بتصميم 

 .متوازن غير مبالغ فيه
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  1 :مستقبل شبكات الطرق -4

السعودية تكاد تتجه نحو التكامل والنضج، إال أن بالرغم من أن شبكة الطرق في المملكة العربية      

عملية إنشاء الطرق في البالد ال يمكن أن تتوقف عند هذا الحد، بل أنها في تزايد مستمر مع تزايد 

احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية المواكبة لها، وإذا كانت المرحلة السابقة من مد تجهيز شبكة 

يزت بأنها نمت في معظمها في ظل ظروف الطفرات االقتصادية المتزامنة الطرق في المملكة قد تم

سوف  -وفي ضوء استقرار التوجهات االقتصادية المحلية والعالمية-معها آن ذاك، فإن المرحلة القادمة

تتم في ظل ظروف اقتصادية مختلفة تستلزم أن تكون قرارات تصميم الطرق وإنشائها مبنية على مزيد 

علمية السليمة، ومن أهم األسس في هذا المجال األسس الهندسية التي تهتم بتصميم أجزاء من األسس ال

  .الطريق وعناصره ومساره بما يتناسب مع الطلب على النقل وحركة السير المتوقعة

ومازال التقدم التقني الذي بدأ في عصر الطرق الحديثة مستمرا حتى اليوم، ولقد امتدت المعرفة     

ت التربية والمواد المستخدمة في إنشاء الطرق مما جعل تصميم الطرق اآلن أكثر كفاءة وأقل إلى مجاال

تكلفة، كما ظهرت علوم جديدة تماما في مجاالت تخطيط الطرق والتصميم الهندسي واإلنشائي لها، 

صناعة وكذلك في التحكم في المرور عليها، ومن المرجح أن المشكلة األساسية التي تواجه المهتمين ب

الطرق هي تحديد المرور الذي يجب أن تقوم به الطرق ووسائل النقل األخرى في المدن، فكثير من 

النقد اآلن يوجه إلى وجود السيارة وما أدى إليه من مشكالت متعددة، مثل نزوح سكان المدن إلى 

ذلك، مما  الضواحي واختناقات المرور وتردي أحوال وسط المدينة وتلوث الهواء والضوضاء وغير

  .يؤكد الحاجة الملحة للبحث عن حلول جديدة

في " نظم الطريق الذكي والمركبة الذكية"وقد ظهر مؤخرا نتيجة لذلك ما كان يعرف باسم    

والتي توظف التقنيات الحديثة في " نظم النقل الذكية"الثمانينيات الميالدية، والتي تسمى اآلن باسم 
                                                             

 .ص.المرجع نفس 1
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سبات في مجال النقل للرفع من سالمته وكفاءته، والزالت هذه النظم اإللكترونيات واالتصاالت والحا

  .في مراحل والدتها، وهي تركز بشكل خاص على النقل على الطرق

الذي يهدف للتحكم الكامل بحركة المركبات عليه " الطرق اآللية"وما يعنينا هنا هو ما يعرف باسم    

، فحالما يحدد سائق المركبة مقصده، تقوم نظم حاسبات فور دخولها، يخلي السائقين من مسؤولية القيادة

قديرة بالتحكم بجميع حركات المركبات على الطريق اآللي مما يساعد على زيادة سعة الطريق 

ومستوى السالمة عليه، والطريق اآللي ليس حلما، إذ تقوم الواليات المتحدة األمريكية حاليا بتطويره 

  .دوالر أمريكي مليون 300ورصدت له ما يزيد عن 

وبرنامج الطرق اآللية برنامج طموح يشبهه البعض ببرنامج الهبوط على سطح القمر الذي تحقق     

في الستينات من هذا القرن، ولكنه أكثر تعقيدا إذ أنه يتطلب التحكم بعشرات الماليين من المركبات مما 

  .ن البعيديقود إلى االعتقاد بأن نجاحه الكامل غير مضمون حتى على المد

وتقنيات النقل الذكية لها حدود، بمعنى أنه بالرغم من أهميتها فإنها ال يمكن بأي حال من األحوال       

أن تحل محل الحاجة للتوسع الطبيعي في إنشاء الطرق وبنيتها التحتية، والتمدد في شبكة الطرق عطي 

  .ا مما قد تعطيه نظم النقل الذكيةنتائج أفضل بكثير من حيث السعة وتحسين الحركة المرورية عليه

  :البيئية علىلتأثيرات ا و الطرق مستوى الخدمةوسعة الطرق  خصائص :الثاني المبحث

عن طريق سعة حاراتها  لوسائط ومركبات النقل حركة مرورالوريد الذي يقدم تعتبر الطريق      

مستوى الخدمة المقدم من طرف وات سرعوتحديد  المركباتلعدد من تدفق وكثافة شبكاتها التي تقدم 

هذه البنية التحتية لذلك البد من التطرق إلى سعة الطريق ومستوى الخدمة وسنتطرق إلى أهم التأثيرات 

  .البيئة لهذه المنشآت
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  :1سعة الطرق ومستوى الخدمة  خصائص :األولالمطلب 

Highway Capacity  &Level of Service 

  :سعة الطريق  -1

مركبات التي يتوقع مرورها فوق جزء معين من حارة أو طريق خالل فترة زمنية أقصى عدد لل    

  .معينة في ظل ظروف المرور السائدة 

  : 2مستوى الخدمة -2

هو القياس النوعي لتأثير عدد من العوامل مثل سرعة التشغيل ومدة السفر وأعطال حركة     

الطريق وتكاليف التشغيل  مالئمة احة ومدىالمرور و حرية المناورة والعبور وسالمة القيادة والر

خصائص مستوى الخدمة ) 2(بالنسبة للخدمة التي يوفرها الطريق لمستخدميه ويوضح جدول رقم 

  تبعاً لنوع الطريق 

  :خصائص مستوى الخدمة تبعاً لنوع الطريق. )2(جدول رقم 
 شرياني حضري Two Lanes طريق حارتين مستوى الخدمة

 - ساعة أو أكبر /كم93لسير متوسط سرعة ا - أ

  تتم بدون تأخير معظم العبور في المناورات

في الحالة المثالية حجم المرور  -

 . ساعة لالتجاهين/مركبة420

٪ من 90متوسط سرعة السير حوالي 

 سرعة التدفق الحر والتأخير في

التقاطعات المحكومة بإشارات ضوئية أقل 

 . ما يمكن

                                                             

  .مملكة العربية السعودية )وزارة المواصالت(دليل تصميم الطرق ـ كتاب تصميم الطرق ،   1 
  .                     مملكة العربیة السعودیة.)  الهيئة العامة للطرق ـ وزارة النقل( التصميم الهندسي للطرق   2
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. ساعة أو أكثر / كم  88متوسط سرعة السير  ب

الحجم .0.2ومعامل الحمل قد يصل إلى 

 .ساعة لالتجاهين / سيارة 750المروري 

متوسط سرعة السير تتناقص بسبب 

المركبات  التأخير في التقاطعات وتأثير

٪ من  70على بعضها وتكون حوالي 

 سرعة السير الحر ومعامل الحمل عند

ومعامل ساعة الذروة  0.10التقاطعات 

0.80 . 

 –ساعة أو أكثر / كم 84متوسط سرعة السير  ج

٪ 43المثاليـة حوالي  معدل التدفق في الحالة

مع وجود مسافة رؤية للمرور . من السعة

الظروف المثالية  مستمرة و معدل التدفق في

 ساعة في االتجاهين/سيارة  1200

٪ من سرعة  50سرعة سفر حوالي 

 الصفوف. تشغيل متزن. التدفق الحر

 .لة عند اإلشارات الضوئية محتملةالطوي

معدل . ساعة /كم80متوسط سرعة السير  د

وجود  ٪ من السعة مع64التدفق حوالي 

استمرارية في فرص التجاوز والتدفق حوالي 

 . الساعة لالتجاهين/ سيارة 1800

٪ من سرعة 40متوسط سرعة السير 

 التدفق الحر معدل التدفق غير متزن

 .ربما يكون شامالً والتأخير في التقاطعات
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ساعة /كم72متوسط سرعة السير حوالي  هـ

سيارة  2800معدل التدفق في الظروف المثالية 

ربما ال يمكن الوصول ) هـ(الساعة مستوى /

) د(إليه حيث يتحول التشغيل من مستوى خدمة 

 .مباشرة ) و(إلى مستوى خدمة 

٪ من سرعة  33متوسط سرعة السير 

والتدفق  د السعةالتدفق الحر الحجم عن

معامل الحمل عند التقاطعات . غير متزن

معامل ساعة الذورة ) 0.70-1.00(

0.95 . 

ساعة والمرور /كم 72سرعة التشغيل أقل من  و

متوقعة والحجم  متزاحم ومقيد مع خصائص غير

 مركبة في الساعة في االتجاهين 2000أقل من 

. 

٪ إلى 25متوسط سرعة السير بين 

لتدفق الحر وأزمنة ٪ من سرعة ا33

التأخير عالية عند أفرع التقاطعات 

 .المحكومة بإشارات ضوئية 

  . مملكة العربية السعودية).الهيئة العامة للطرق ـ وزارة النقل (التصميم الهندسي للطرق  :المصدر

  :حيث إن 

  . حجم مرور قليل وسرعة عالية  –أ ـ تدفق حر 

  . تغير ظروف المرور ب ـ تدفق ثابت والسرعة تتغير تبعاً ل

  . جـ ـ تدفق غير ثابت معظم السائقين مقيدين في حرية اختيار سرعتهم 

  . د ـ تدفق غير ثابت والسائقين لديهم حرية قليلة للمناورة 

  . هـ ـ تدفق غير ثابت وربما تحدث توقفات في مسافات صغيرة 

  .و ـ أقصى تزاحم وأزمنة تأخير كبيرة للمرور

  :تيار مستوى خدمة الطرق للتصميماخ .)3(جدول رقم 
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  . مملكة العربية السعودية).الهيئة العامة للطرق ـ وزارة النقل (التصميم الهندسي للطرق  :المصدر

  : مواصفات الحارات المساعدة -3

على الرغم من أن حركة المركبات هي الوظيفة الرئيسية لشبكة الطرق إال :  لمواقف حارة ا -3-1 

ويفضل في المناطق الحضرية عمل .إنها أيضاً تخدم مواقف السيارات نتيجة الستعماالت األراضي 

مواقف موازية للطريق وال يسمح بالوقوف الزاوي كلما أمكن ذلك بسبب االختالفات الواضحة في 

بات مثل شاحنات صغيرة أو ما شابه ذلك من الحافالت التي تتطلب طول إضافي مما طول المرك

وحارة المواقف تصمم لجميع الطرق المحلية . يسبب ارتباك كبير في حركة السيارات على الطريق 

بمثابة حارة موقف أو ) Shoulder( والمجمعة وفي الدرجات األخرى للطرق ويعمل كتف الطريق 

متر من حافة حارة المرور إلى 2.50وعرض الموقف . حاالت الطوارئ  لوقوف فيكمسافة متاحة ل

                                                                                                                       .متر 6.50حافة البردوره والطول النموذجي للموقف 

متر ، ويستخدم في 3.00قل عرض لحارة الدوران إلى اليمين أو اليسار أ : حارة الدوران - 3-2

الطرق السريعة ذات السرعة التصميمية األعلى عرض أكبر وفي األماكن التي يتوقع وجود أعداد 

  .الثقيلة من الشاحنات كبيرة

الطريق الجانبي هو الطريق المالصق للطريق    :Frontage Roadsالطرق الجانبية   -4

يع المحكوم الدخول إليه وهو المصمم لتجميع وتوزيع الحركة المرورية عند الحاجة إلى استخدام السر

 مستوى الخدمة في الطرق الحضرية نوعيـة الطريق

 ( ج ) C رئيسي

 ( ج ) C ثانـوي

 ( د ) D محلي
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الطريق السريع المتحكم في الدخول اليه أو الخروج منه وكذلك لتسيير الوصول إلى الممتلكات 

  . المجاورة 

 غالباً تكون موازية   :Location Of Frontage Roadمكان الطرق الجانبية  - 4-1

للطريق الرئيسي ربما تكون مستمرة بطول الطريق وأحياناً تكون على جانب من الطريق أو على 

  .من ناحية األمان في التشغيل البد من أن يكون خط الخدمة ذا اتجاه واحد . الجانبين معاً 

هي المساحة الموجودة بين الطريق الرئيسي  :Outer Separationالفاصل الخارجي  - 4-2

لجانبي ومن أهم وظائف هذا الفاصل ترك مسافة للمداخل أو المخارج إلى ومن الطريق والطريق ا

  .وكلما زاد عرض الفاصل كلما قل تأثير المرور الرئيسي على الطريق الجانبي. الرئيسي

يتم إنهاء طرق الخدمة عند التقاطعات بالطرق الرئيسية أو  :Terminals  النهايات  - 4-3

  .مع تقاطع مع طريق محلي المخارج المتفرعة أو 

  :حارات المواقف وحارة المرور عرض .)4(جدول رقم

 (م(حارة المرور  (م(عرض الموقف  درجة الطريق

 3.25 2.50 محلي

 3.65 2.50 تجميعي

 3.65 2.00 شرياني

  . مملكة العربية السعودية).الهيئة العامة للطرق ـ وزارة النقل (التصميم الهندسي للطرق :المصدر

  1:الطرق والبيئة:  المطلب الثاني

أصبحت مشكالت تلوث البيئة محور اهتمام جميع الدول وخاصة الضوضاء وتلوث الهواء        

وبذلك يجب على المسؤولين في قطاع الطرق االعتراف والتمشي مع الموضوعات والقيود التي تمليها 
                                                             

  .136سابق ص مرجع. احمد محمد جاد،ھندسة الطرق الحضریة و الخلویة  1
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في االعتبار عند تنفيذ تخطيط وإنشاء القوانين وأحكام المحاكم الخاصة بموضوعات البيئة وأخذها 

وذلك من  وتشغيل الطرق واالهتمام بالناحية الجمالية للطريق عالوة على كفاءتها وأمنها لمستخدميها

  :خالل القيام بمايلي

 :تجميل الطرق -1-1

يشمل تجميل الطريق أنشطة كثيرة مثل المناظر الطبيعية والنمو العمراني على جانبي الطريق  -1-2

ر الجمالي والمحافظة عليه والتطوير والتحكم في األماكن العامة للراحة والترويح وتحسين المنظ

  .والوسائل الصحية وغيرها

ü المظاهر البيئية والجمالية على جوانب الطريق:  

إن االهتمام بتجميل جوانب الطريق ال يعطى فقط للسائقين بيئة أكثر سرورا ولكن أيضا ينتج عنه 

ثر أمانا وتحسين بيئة الرؤية تعطي زيادة في السعة ويجب إعطاء هذه تكاليف صيانة أقل وطرق أك

  .العوامل العناية في كل مرحلة من جوانب الطريق

  :ومن أهم المؤثرات على جمال الطريق اآلتي

ü المنحنيات األفقية الطويلة مفضلة على المنحنيات القصيرة التي تصل المماسات الطويلة.  

ü يق يجب استخدام المنحنيات المفلطحة والسلسة بدال من خطوط بالنسبة للتخطيط الرأسي للطر

  .الميول المكسرة والحادة

ü  في المناطق الوعرة يجب أن تكون أعماق الحفر وارتفاعات الردم أقل ما يمكن لتقليل الشقوق

  .وتآكل الميول الجانبية وأحيانا تساعد الحوائط الساندة بتصميمها الجميل أن تعطي شكال جماليا

ü كون الطريق عريضا وعلى جانبيه قنوات صرف عريضة وضحلة وميوله الجانبية في أن ي

الحفر والردم مفلطحة ويستحسن استدارة األركان العليا للحفر واألركان السفلى للردم لتندمج مع 

  .األرض الطبيعية
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  .وكل هذه العوامل السابقة توفر طريقا أكثر أمانا ومظهر أكثر بهجة

  :انب الطريقالتشجيرات وجو -1-2

تلفة سواء في التربة والطبوغرافية ودرجة الحرارة والنباتات التي تنمو إن الطريق يمر بمناطق مخ

بشكل جيد في منطقة يمكن أن تكون غير مالئمة لمنطقة أخرى ومع ذلك فاستخدام النخيل والتغطية 

األرضية والشجيرات واألشجار في تنمية جانب الطريق يعتبر مالئما، واألشجار والشجيرات تقدم 

ضفاء االهتمام والتنوع والجمال على جوانب الطرق، واألنواع الوطنية للمنطقة عادة وسائل مؤثرة في إ

  .يكون مرغوبا فيها أكثر من التشكيالت المستوردة في الطرق الخلوية

ويجب الحفاظ على األشجار الموجودة في األماكن المناسبة وإزالة األشجار غير السارة أو التي تحجب 

جار عن خط السير بمسافة تكفي السترجاع السيارات الشاردة عن الطريق المنظر ويجب أن نبعد األش

وهذه المسافة حوالي ثالثون قدما على األقل من حافة الحارة، وزراعة األشجار في صف واحد على 

طول الطرق الخلوية غير مفضل حيث أنها تفسد المناظر البعيدة وتعتبر مملة، ومن األفضل زراعة 

مخططة بعناية لتظهر نقاط مهمة من وقت آلخر أو للفت النظر للتقاطعات  األشجار في مجموعات

  .والجسور والنقاط األخرى الخطرة

  1:لوحات اإلعالنات -1-3

إن لوحات اإلعالنات ذات تأثير كبير على جمال الطريق فاإلعالنات الغير واضحة والمشوهة تعطي 

صورة جميلة وفي وضع مناسب من جانب منظرا رديئا ولذلك يجب انتقاء اإلعالنات وأن تعرض ب

  .الطريق وباالرتفاع المناسب

  :ساحات المهمالت -1-4

  .قدم 1000البد من حجب تلك الساحات عن الرؤية وأبعادها بما ال يقل عن 
                                                             

  .140.ص.نفس المرجع  1
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  :حماية ميول الطريق وتجميلها -1-5

ي تفترش أفضل الغطاءات األرضية لحماية الميول ومناطق جوانب الطريق األخرى النباتات الت

والمكونة للحصر التي تتكون جذورها من السيقان الممتدة، وتلك التي تنتشر من القواعد والجذوع 

  .والنباتات الكثيفة، كثير األوراق

أما الفواصل التي تتوسط الطريق والجزر يعتبر التحكم في التآكل إحدى وظائف التغطية األرضية 

ف تمنع تأثير الضوء المبهر بدون أن تؤثر على مسافة والنباتات التي يتم اختيارها بشكل سليم سو

  .الرؤية وتعطي خلفية متباينة تحدد اتجاه المرور

  :البيئية على لطرقاالتأثيرات :  المطلب الثالث

 لنقل على الطرق تلوث الهواء والضوضاءالتي تسببها مركبات االضارة البيئية ومن أهم التأثيرات 

  .وى من المجتمعيعتبران محور االهتمام والشك

  :تلوث الهواء والتحكم فيه -1

لقد أصبح تلوث الهواء محور اهتمام في كثير من المناطق الحضرية وهو ينتج من التدفقات في الهواء 

النتروجين والكبريت وجزيئات الرصاص  وأكسيدلغازات أول أكسيد الكربون والهيدروكروبنات 

لضوئية الكيمائية مع األكسوجين مزيج من الضباب والدخان وفي بعض األحيان ينتج من التفاعالت ا

والدخان ويرتفع تركيز هذه المواد السامة بشكل كبير عند ارتفاع درجة الحرارة وعدم وجود الرياح 

مما يحبس هذه الجزيئات بالقرب من سطح األرض، وهذه السموم تسبب اإلصابة بالتهابات في العين 

ا معينة من النباتات أو تتوقف عن النمو أو تجف أوراقها وضيق في التنفس وتتسبب في موت أنواع

وتحترق وازدحام الطرق من أهم العوامل لتركيز ملوثات الهواء فالقياسات المأخوذة بجانب طريق 

  .قدم منه 100مزدحم تكاد تصل إلى ضعف أو أكثر من القياسات المأخوذة على بعد 

  :ركيز تلوث الهواء هوومن أهم العوامل التي تساعد على التقليل من ت
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  .تحسين الطرق بشكل كاف حتى يصبح انسياب الحركة حرا -1

تشجيع وسائل النقل العامة مثل السكك الحديدية ومترو األنفاق واألتوبيسات ووضع رسوم مرتفعة  -2

  .على السيارات الخاصة عند مرورها في الطرق المزدحمة

  .تزويد السيارات بأجهزة التحكم في العادم -3

  :ضوضاء الطريق والتحكم في الضوضاء -2

تعرف الضوضاء على أنها الصوت غير المرغوب فيه والنقل في الطريق هو من أهم أسباب 

  .وتقاس الضوضاء بالديسبل ،الضوضاء

  .صوت ضوضاء تأثير شدة .)5(رقم والجدول 
  التأثير  )ديسبل(الشدة   مصدر الضجيج

  محرك صاروخي

  إقالع طائرة نفاثة

  عد الشديدقصف الر

  قطار سريع –منبه سيارة 

  م8دراجة نارية على مسافة 

  الحديث العادي

180  

150  

120  

95  

90  

60  

  مؤلم

  مؤلم

  غير مريح

  مرتفع جدا

  مرتفع نسبيا

  هادئ

  139مرجع سابق ص. احمد محمد جاد،هندسة الطرق الحضرية و الخلوية :المصدر

  1:مصادر الضوضاء - 3 

عامة والخاصة من سيارات وباصات نارية والتي تزدحم بها الشوارع وسائل النقل المختلفة ال    

والطرق العامة بين المدن من أهم مصادر الضوضاء ويقدر عدد السيارات التي تمر في شوارع المدن 
                                                             

  .141.ص.نفس المرجع   1
  



 والتنقالت الطرق                                                                                          : ثانيالفصل ال
 

59                                                   اإلمداد و اقتصاد النقل :لنيل شهادة الماستر تخصص مذكرة نهاية الدراسة 
  

ساعة /سيارة 6000سيارة في الساعة وقد يصل في ساعات الذروة إلى  4000-2000الكبرى من 

باإلضافة إلى صوت محركاتها وعجالتها أصوات منبهاتها التي كثيرا  وأكثر ما يزعج في هذه الوسائل

  .ما تستعمل دون الحاجة إليها

من ضوضاء المدن سببها السيارات ووسائل النقل  %80-60وقد دلت الدراسات على أن من      

األخرى كما يزداد معدل الضوضاء سنويا بمعدل واحد ديسبل بسبب الزيادة المضطردة في وسائل 

  .ديسبل 95المواصالت وقد وصل معدل الضوضاء في المدن الكبرى إلى درجات عالية قد تصل إلى 

  :اآلثار التي تسببها الضوضاء -4

ديسبل تؤدي إلى ردود فعل نفسية في صورة قلق وتوتر خاصة  50-40شدة الضوضاء من  -4-1

  .على األطفال وطلبة المدارس

 .تأثيرات سيئة على الجهاز العصبي ديسبل لها 80-60شدة الضوضاء من  -4-2

  .ديسبل لها تأثيرات تسبب في نقص وانخفاض في شدة السمع 110- 90شدة الضوضاء من   -4-3

  .ومن آثار الضوضاء النقص في القدرة على العمل ونقص اإلنتاج

ولقد أجريت على بعض حجرات مكاتب العمل حيث زودت هذه الحجرات بطبقات من مواد عازلة 

قورنت النتائج التي تم الحصول عليها باإلحصاءات والبيانات المتوفرة خالل العام السابق للصوت و

  :للتجربة وكانت النتيجة كاآلتي

 .%29قلت األخطاء الشخصية بمعدل  -1

 .%47قلت نسبة االنقطاع عن العمل بمعدل  -2

 .%9زادت نسبة اإلنتاج بمعدل  -3
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  :التحكم في ضوضاء الطرق -5

طرق هو الحد من أو تقليل الضوضاء الصادرة من المركبات نفسها بتطوير للتحكم في ضوضاء ال

التصميم وتطبيق قوانين الضوضاء، وهنالك مصادر عديدة لضوضاء المركبات منها المحرك 

ومجموعة الجر والمروحة ومدخل الهواء ومخرج العادم واإلطارات ولذلك يجب التفكير في تطوير 

تخدام الدراجات البخارية والموتوسكالت داخل المدن ألنها مصدر تصميمات السيارات والحد من اس

  .ضوضاء أكثر من السيارات

ومن عوامل التحكم في الضوضاء هو تصميم الطريق وملحقاته وما يحيط به بشكل ال يسمح 

  :بالضوضاء التي تزيد عن مستويات مقبولة ومن هذه الوسائل

ضاء من خالل توجيه المباني وتصميمها بحيث إبعاد المنشآت بمسافة مالئمة عن مصادر الضو -1

 .تتحكم في مستوى الضوضاء

 .إعادة تصميم المباني القائمة أو عزلها -2

 .استخدام حواجز للصوت يتم تصميمها لتخفيض الضوضاء لمستويات مقبولة -3

: عمل الحواجز بين الطرق والمناطق السكنية وأكثر الحواجز فاعلية في تخفيض الضوضاء هي -4

 .ترابية والحوائط الخرسانية أو الحجريةالجسور ال

  .إصدار القوانين لمنع استخدام منبهات السيارات ومنع استخدام المنبهات ذات شدة الصوت العالي -5
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  1 :األقصى مثال يحتذى به ق السيارة بالمغربيطر: المبحث الثالث 

صار جهدها للحاق وركوب يعتبر المغرب األقصى من الدول السائرة في طريق النمو التي تبذل ق    

بإنشاء وإنجاز طريق السيارة تربط مختلف مقطعات مملكتها لتقديم ،والخروج من دائرة التخلف 

وربح الوقت وإنجاز شبكة مهيكلة  ،الطرقي االكتظاظو تخفيف االزدحام، و خدمات لمستعملي الطرقات

رقات العادية والمحلية  من الطرقات إلستعاب اكبر عدد من المركبات وتخفيف الضغط على الط

وإنشاء مشروع  طريق السيار المغاربي الذي يبدأ من نواقشط مارا بالمغرب األقصى والجزائر التي 

  . دولة تونس  وصوال الى ليبيا  والىستكون محل دراستنا في فصل ثالث إضافة 

 تقديم الشركة

و هي شركة مجهولة االسم . 1989أنشأت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في سنة لشركة ال

يهم نشاطها بناء شبكة الطرق . تحت طائلة لقانون الخاص و معظم المساهمين فيها من القطاع العام

 .السيارة و صيانتها و استغاللها ضمن االمتياز التي فوتته لها الدولة

طنية الشركة الوو مع فتح  الطريق السيار مراكش ـ أكادير في وجه حركة المرور، تعد  

يبلغ طولها الطرق السيارة من شبكة  للطرق السيارة بالمغرب بوصفها صاحبة االمتياز الستغالل

التشييد، تمثل كيلومترا قيد  492و كلم منها في مرحلة االستغالل     1096كلم، دخلت  1800

فيمثل  كلم ، 212أما الباقي، أي مسافة  .محوري الطرق السيارة فاس ـ وجدة و برشيد ـ بني مالل

كل من الطريق السيار الدائري للرباط و الطريق السيار طيت مليل ـ برشيد و الطريق السيار الجديدة 

و من المنتظر أن  تشهد السنة الجارية الشروع في أشغال إنشاء الطريق السيار الدائري . ـ آسفي

السيار الجديدة ـ  للرباط ، و ستنطلق أوراش أشغال الطريق السيار طيت مليل ـ برشيد و الطريق

  .آسفي في غضون السنوات المقبلة
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  توصيف المسار: المطلب االول 

كلم، يقدم الخدمات لمراكش و  230,5أكادير، و البالغ طوله نحو  –إن الطريق السيار مراكش 

مقاطع  )6(و يتألف الطريق السيار من ستة . أكادير و شيشاوة و المركز الحضري إلمينتانوت

 –شيشاوة، و شيشاوة  –مفرق مراكش ـ محول مراكش غرباً، و مراكش غرباً وظيفية، و هي 

  .أكادير –أمسكرود، و أمسكرود  -أركانة، و أركانة  –إمينتانوت، و إمينتانوت 

مراكش في منطقة جبيالت المصمتة  –يتفرع مسار الطريق السيار عن الطريق السيار سطات 

و يمر بفج جنوب جبل صعدة ليلتقي . ضاريس المغلقةو يسلك الممر المتيسر الوحيد في هذه الت

و تقع نقطة عبور واد تانسيفت على بعد حوالي . 17عند النقطة الكيلومترية  7بالطريق الوطنية رقم 

و انطالقاً من هذا الواد و حتى بلوغ محول مراكش غرباً، يمر المسار على امتداد منطقة . كلم 10

و يعبر المسار إثر ذلك واد نفيس قبل أن يلتقي بالطريق الجهوية . وزسهلية متاخمة للمدار المسقي للح

و يمتد بشكل مستقيم في   8و انطالقاً من سيدي الزوين، يعبر المسار الطريق الوطنية رقم . 2011

و تقع نقطة التحويل لتقديم . االتجاه الجنوب الغربي صوب شيشاوة حيث يلتف حولها من جهة الشرق

  .2022على مستوى الطريق الجهوية رقم  الخدمات للمدينة

و يعبر الطريق السيار، في إطار هذا القسم األول، ثالث نقط مائية هامة، و هي واد تانسيفت و 

  . م 685واد نفيس و واد بولخراص و يتم عبورها بفضل إنجاز جسور يبلغ طولها اإلجمالي  

ر عدة نقط مائية أهمها واد بو أنفيرو يمتد المسار، بعد مروره على شيشاوة، على السهل و يعب .

و يعبر المسار على . جنوب جماعة الجديدة 8و يقع محول إمينتانوت على الطريق الوطنية رقم 

و يزوغ عن دوار إمين نغز و دوار  214و الطريق الجهوية رقم  8التوالي الطريق الوطنية رقم 

اً في الصعود صوب األكتاف الجبلية و يمر إثر ذلك غرب إمينتانوت و يشرع رويد. أكركساون

  .الملتوية التي يتميز بها األطلس الكبير، ثم يغادر هضبة الحوز
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كلم في منطقة وعرة على طول  12و يمتد المشروع، بعد مروره على إمينتانوت، على نحو 

له م و يتحاشى الوادي الغني لزاوية مالل حيث يلتف حو 1000و يقع المسار على علو . واد أمزناز

ثم يتجه المسار . م قصد عبور هذه المنطقة 562و يتضمن المشروع إنجاز نفق يبلغ طوله  . غرباً

صوب الجنوب الشرقي لينحدر صوب الجزء الوعر من الممر الضيق الواقع على مستوى قرية أوشن 

مع و يمتد المسار على هذا المستوى بشكل شبه متوازي . و يصل إثر ذلك إلى ولدي واد آيت موسى

، و هو يتحاشى الدواوير الواقعة بالمنطقة، ثم يغير اتجاهه ليبلغ أركانة، و هو 2003الطريق الرئيسية 

و يقع محول الطريق ألركانة على . يأخذ نفس اتجاه واد آيت موسى و يمتد على تضاريس وعرة نسبياً

ضري يمتد على حارة عبر طريق سريع ح 8و يرتبط مع الطريق الوطنية رقم . كلم من المسار 5بعد 

  1.كلم 1,2خاصة بطول يبلغ 

و يمكث المسار على . و يمتد الطريق السيار، من أركانة إلى تاسدمت، بشكل متواز مع الطريق

و يعبر الطريق السيار مرة أخرى . شمال الطريق و يمر بعيداً عن حدود خزان سد عبد المومن

ت من جهة الشمال، ثم يعبر مرتفع تزي الحجاج بعد الطريق الدائري لتاسدم 8الطريق الوطنية رقم 

و بعد عبور المرتفع، يشرع موقع المسار في . كلم 7م و يمتد على طول  1000الذي يبلغ ارتفاعه 

حتى  8و يمتد المشرع بموازاة مع الطريق الوطنية رقم . االنحدار و يمتد إلى حدود تجمع أمسكرود

و إثر ذلك، يمتد الطريق . صب جسر قصد عبور الوادييصل إلى دوار نيك حيث من المنتظر أن ينت

و انطالقاً من . ، مرة أخرى، إلى أن يبلغ آيت باش8السيار بموازاة مع مسار الطريق الوطنية رقم 

كلم و هو  1، غير أنه يبقى على بعد حوالي 8هذه النقطة، يكف المسار عن إتباع الطريق الوطنية رقم 

و بعد االلتفاف على هذا التجمع، يغير المسار اتجاهه نحو الجنوب . يواصل انحداره صوب أمسكرود

                                                             
  .نفس المرجع   1
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الغربي في تضاريس سهلية لكي يرتبط مع الطريق الوطنية على نقطة تقع قبل الطريق الرئيسية 

  .بقليل 1010

  :طريق السيار بدولة المغرب االقصى خريطة.)5(رقم شكل

   
  www.adm.co.ma .2011/05/16. 20:15 :المصدر

  :الطريق السيار مراكش ـ أكادير

مليار درهم،  8أكادير، باستثمار يقدر مبلغه بما يناهز  –إن إنجاز الطريق السيار مراكش  ديباجة

  : سيكون له آثار إيجابية متعددة على جهتي مراكش و أكادير على وجه الخصوص

  ي و األنشطة الفالحية؛تطوير القطاع السياح •

 دعم التهيئة الصناعية؛ •

 الرفع من حجم الصادرات عبر المبادالت التجارية مع أوروبا؛ •

 .اجتذاب االستثمارات الخارجية •

و يمكّن هذا الطريق السيار أيضاً من فك العزلة عن جهة تحظى بقدرات اقتصادية عالية، فضالً     

 .عن ربط قطبين سياحيين هامين بالمغرب

و سوف يساهم المشروع في تحسين مستوى السالمة الطرقية و تقليص المدة الزمنية لألسفار و 

  .الخفض من تكاليف التنقل
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وبفضل هذا الربط الجديد عبر الطريق السيار، فإن المسافة الفاصلة بين طنجة وأكادير والتي 

ب األحيان، يكون ربح الوقت في غال. ساعة لعبورها، تم تقليصها إلى النصف تقريبا 14كانت تستلزم 

 .على الطرق السيارة أوفى

يتم تقييم الربح في الوقت اعتمادا على سرعة سير وسطية لحركة تدفق السيارات على الطرق 

  .والطرق السيارة ويتم تحديده عبر أنظمة معلوماتية لحركة السير

  : أكادير، فيعد كالتالي -وبخصوص ربح الوقت المسجل على المسار طنجة

  :أكادير-ربح الوقت المسجل على المسار طنجة .)6(جدول رقم

 الطرق السيارة الطرق العادية  

 كلم 776 كلم 824 المسافة أكادير-طنجة

 دقيقة 22ساعات و  7 دقيقة 26ساعة و 14 الوقت

 كلم 454 كلم 476 المسافة أكادير- الدار البيضاء

 ةدقيق 12ساعات و  4 دقيقة 56ساعات و  7 الوقت

 كلم 234 كلم 245 المسافة أكادير- مراكش

 دقيقة 18ساعات و  2 دقيقة 47ساعات و  3 الوقت

  www.adm.co.ma     16/ 2011/05. 20:15 :المصدر
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 1 :2010أهم البيانات برسم الخمسة أشهر األولى من سنة :المطلب الثاني 

 : تطوير الشبكة -1-1

أكادير في وجه حركة المرور، بلغت شبكة الطرق  –عقب فتح كافة الطريق السيار مراكش         

و تبلغ المقاطع المتبقية التي هي في طور اإلنجاز ما . كلم 1096السيارة التي دخلت مرحلة االستغالل 

لسيار و الطريق ا 2011و يرتقب أن يفتح الطريق السيار فاس ـ وجدة في يونيو . كلم 492طوله 

و تتواصل أشغال تهيئة الطريق السيار الدار البيضاء ـ الرباط، و . 2013برشيد ـ بني مالل سنة 

لكي يتم ) X3 2(، قصد تثليثها  )X2 2(هي مفتوحة في وجه حركة السير بحارتين في كال االتجاهين 

  . 2012الشروع في استغاللها صيف سنة 

  : االستغالل -1-2

مقارنة  % 10.9ارتفاعاً يقدر ب  2009ور على الطرق السيارة خالل سنة شهدت حركة المر       

و بلغ نمو حركة مرور المركبات . كلم في اليوم/ مليون مركبة  11، حيث تجاوزت 2008مع سنة 

و تعرف حركة المرور نمواً متواصال منذ عدة . بالنسبة للشاحنات % 10.7مقابل  % 12.5الخفيفة 

و يقدم الجدول التالي حركة . 2007مقارنة مع سنة  % 12,7نمواً بلغ  2008سنوات، إذ شهدت سنة 

  .2008حسب محاور الطرق السيارة، فضالً عن مقارنتها مع سنة  2009المرور المسجلة سنة 

 :حسب محاور الطرق السيارة 2009- 2008مقارنة حركة المرور  .)7(جدول رقم

 

 

 

 

 

                                                             
  .نفس المرجع  1
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   www.adm.co.ma   16/ 2011/05. 20:15 :لمصدرا

   

  

 نسبة النمو

2009/2008 

 اليومي معدل حركة المرور

 )يوم/ مركبة (

 

  محور الطريق السيار

 
  2009 2008 

 الرباط–الدار البيضاء  39.695 42.762 7%, 7

 القنيطرة - الرباط  15.588 16.815 7,9%

 طنجة شرق –القنيطرة  8.532 9.094 6,6%

 طنجة المتوسط –طنجة شرق  2.663 3.466 30,2%

 فاس –الرباط  9.194 10.303 12,1%

 الطريق الدائري للدار البيضاء 15.270 18.941 24%

 برشيد شمال –الدار البيضاء  28.471 30.838 8,3%

 مراكش - برشيد 8.310 9.058 9%

 8. و . ط  –مراكش  - 2.830 -

 الجديدة -الدار البيضاء  6.826 8.151 19,4%

 فنيدق - تطوان  4.836 3.722 -

10,9% 11.055.794 9 .968.234  
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  :المشاريع قيد االنجاز: المطلب الثالث 

 :محاور الطرق السيارة قيد االنجاز -1

 :يقدم برنامج اإلنجاز التالي  بيانات بشأن مختلف المحاور قيد اإلنجاز و اإلعداد

  :وجدة  –الطريق السيار فاس   -1- 1 

كلم آخر حلقة ربط للطريق السيار العابر  320يشكل هذا المحور الذي يبلغ طوله ما يناهز      

و قد أعطى جاللة . 2011و يتوقع أن يفتح في وجه حركة المرور في منتصف سنة . للمغرب العربي

في األشغال  و تم الشروع. 2007يناير  16الملك محمد السادس انطالقة أشغال هذا المشروع بتاريخ 

إن الخطة . مليون درهم 10500و تقدر  الكلفة التقديرية للمشروع بمبلغ يناهز . في كافة المقاطع

من كلفة  % 68مليون درهم، أي  7200المالية للمشروع أشركت عدداً من الممولين لتقديم قرض يبلغ 

فع من حجم رأس مال المشروع، و ساهم صندوق الحسن الثاني في إنجاز هذا المحور من خالل الر

  .مليار درهم 2الشركة بمبلغ 

  :حارات  x 3 2تهيئة / الرباط  –الطريق السيار الدار البيضاء    -1-2

عوض  )x 3 2( إن تهيئة الطريق السيار الدار البيضاء لتضم  ثالث حارات في كال االتجاهين        

ار يتوسط الطريق القائم يبلغ عرضه حارتين اثنتين ، سيتم عبر توسيع الطريق السيار بإضافة مس

كلم بين مفرق  57,3و سيتم إنجاز التوسعة على طول . م في االتجاهين معاً لحركة المرور 3,50

كما يشتمل المشروع . الدار البيضاء جنوباً و الطريق الدائري للرباط على مستوى حي الرياض شماالً

  .واد الشراط، و واد النفيفيخ و واد المالح على توسعة الجسور األربعة القائمة على واد يكم و

مليون درهم يمولُها الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  1.160و تقدر تكلفة األشغال بما يناهز       

و يرتقب أن تنتهي أشغال المشروع في صيف . مليون دينار كويتي 20و االجتماعي عبر قرض يبلغ 

2012.  
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بني  –برشيد تم الشروع في أشغال إنشاء الطريق السيار  :لبني مال –الطريق السيار برشيد -1-2

، و تبلغ مدة أجل إنجاز أشغال الهندسة المدنية 2010كلم في أفريل  172مالل البالغ طوله 

و يتوقع فتح كافة مقاطع الطريق السيار في وجه حركة المرور سنة . شهرا 36لهذا المشروع 

2013  .  

  1:السيارة  البرنامج التكميلي للطرق - 4- 1 

، تحت رئاسة صاحب الجاللة الملك محمد السادس، 2008يوليوز  2التوقيع في طنجة بتاريخ  تم     

على العقد الثاني وفق برنامج بين الدولة و الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، برسم مرحلة 

كلم و يتوزع كما  384وله و نجم عن هذا التوقيع برنامج تكميلي للطرق السيارة يبلغ ط. 2008/2015

  :يلي

  )الذي سيتم الشروع في أشغاله في غضون الشهور القادمة(ـ  الطريق السيار الدائري للرباط 

 مليار درهم 2،8: المبلغ التقديري كلم 41: الطول •

 )الذي تم الشروع في أشغاله(ـ  الطريق السيار برشيد ـ بني مالل 

 مليون درهم 6050: المبلغ التقديري كلم 172: الطول •

 ـ مشروع الطريق السيار الجديدة ـ آسفي 

: التاريخ المتوقع للشروع في األشغال مليون درهم 4200: المبلغ التقديري كلم 140: الطول •

 2011ديسمبر 

 ـ مشروع الطريق السيار تيط مليل  ـ برشيد 

: في األشغال مليون درهمالتاريخ المتوقع للشروع 1035: المبلغ التقديري كلم 30،5: الطول •

 .2012يناير 

                                                             
  .نفس المرجع   1
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 :المشاريع األساسية لتحديث استغالل الطرق السيارة  -2

تقوم الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بتدبير مشاريع أخرى ال تقل أهمية موجهة للتدبير        

  :األفضل و االستغالل األمثل لشبكة الطرق السيارة، نورد بعضها فيما يلي

  :لالسلكي عبر األلياف الضوئية شبكة االتصال ا -2-1

و تمكّن . سيتم قريبا تجهيز كافة الطرق السيارة بشبكة لالتصال الالسلكي عبر األلفيات الضوئية      

هذه الشبكة من تبادل البيانات في زمن حقيقي بين مختلف مواقع الشركة الوطنية للطرق السيارة 

الضوئية تمكّن من الحصول على صبيب عال عبر وسيط  إن البنية التحتية التي تعتمد األلياف.بالمغرب

كما يشكّل األساس الضروري لضمان تطوير أدوات . موثوق يالئم إرسال البيانات على مسافات طويلة

  .التسيير و االستغالل

  :نظام دعم اإلستغالل -2-2

نظام لدعم  يعتبر ثاني أهم ورش فتحته الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب هو وضع       

االستغالل يمكّن من تحسين تشغيل شبكة الطرق السيارة مع متابعة في الزمن الحقيقي لظروف حركة 

المرور، و يشكّل أداة لدعم اتخاذ القرارات قصد ضمان استجابية أفضل للتصدي لألحداث التي من 

الوطنية للطرق شأنها أن تعرقل حركة السير، فضالً عن تنظيم أمثل لتدخالت مستخدمي الشركة 

  .السيارة بالمغرب و السلطات المعنية، بما يساهم في تحسين مستوى السالمة على الشبكة الطرقية

  :)تيترا(النظام الرقمي لالتصال الالسلكي  -2-3

استهلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مشروعا يروم تجهيز شبكة الطرق السيارة 

 )نظام االتصال األرضي متعدد القنوات(و يعتبر نظام تيترا . )تيترا(بنظام رقمي لالتصال الالسلكي 

نظاماً رقمياً لالتصال الالسلكي المحمول، تم تصميمه خصيصاً لالتصال في المواقف الحرجة مثل 

إن شبكة األلياف الضوئية التي أقامتها الشركة . حاالت خدمات اإلنقاذ و المكالمات المتعلقة بالسالمة
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طرق السيارة بالمغرب تكفل الربط بين مختلف محطات القاعدة، و بالتالي تضمن تواصل الوطنية لل

و بفضل اللجوء إلى هذه التكنولوجيا، تداركت . خدمات االتصال حتى في التضاريس األشد وعورة

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب محدودية الشبكات القياسية من حيث التغطية و صيغ التشغيل 

ودة األداء؛ كما انفتحت على عدة تطبيقات بوسعها االعتماد على الشبكة الجديدة، مثل إرسال و ج

نصوص الرسائل، و تحديد المواقع الجغرافية، واستعمال التطبيقات المهنية عبر محطات االتصال 

  . و الولوج إلى البرمجيات التطبيقية المركزية وغيرها الالسلكي

 :المعدنية التعرف على اللّوحات  -2-4

قامت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بوضع نظام التعرف على اللوحات المعدنية، 

و سيكون الطريق السيار . التي تحمل رقم تسجيل المركبات، ضمن النظم المغلقة لتحصيل الرسوم 

  .مراكش ـ أكادير أول طريق سريع مجهز بهذا النظام

  :لسيارة نظام تدبير ممتلكات الطرق ا -2-5

في وضع نظام  لتدبير ممتلكات شبكة الطرق السيارة و صيانتها،  2009شرعت الشركة الوطنية سنة 

  .1و ذلك قصد تحسين سياسة تسيير و صيانة الشبكة الطرقية

المغرب االقصى خطوة جريئة بإنشاء هذه البنية التحتية الضخمة وربط مختلف مناطق  لقد إتبع      

 أحدث وأستخدم ،معينة زمنية تكثيف شبكته في سنوات عديدة تنتهي في افاق إلىاالضافة بالمملكة 

 تقديم خدمة ذات رفاهية بهدف  ،تكنولوجيات في مملكة يأتي مدخولها من الفوسفات والسياحة

أي بمقارنة التنقل في الطرق العادية  المعد لرحلة، تحسين في الوقتلمستعملي الطريق من بينها 

، المنشأة العظيمة لهذه األمثلوتدعيم االستغالل واستخدام انظمة رقمية الستغالل   ،والطرق السيارة

وقد قاموا بمقارنة ذكية لهذا الطريق بين سنتين لحركة المرور وحسب محاور الشبكة لتحديد نسبة 
                                                             

1    www.adm.co.ma   
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نفس خصائص الدولة الجزائرية من تضاريس إذ لديها بالتقريب شبيهة المملكة المغربية إن  ،النمو

وفي ظل إقتصاد  ،وكانتا تعانيان من االستعمار في نفس الوقت مناخ ودولة سائرة في طريق النمو،و

   .يحاول السير بخطى شبه ثابتة
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  : خالصة الفصل الثاني

مناطق الوطن  بين الربط على يعملالوريد الذي  تعتبر البرية الطرق أن مما سبق نخلص إلى      

دفع عجلة التنمية المحلية، خاصة االقتصادية  منها والمتمثلة في  ها الفضل في المختلفة،  كما ل

لكن تبقى هاته ، األنشطة التجارية وكذلك الدور الكبير لهاته المنشآت  فيما يتعلق بالجانب االجتماعي

ة حيث يلعب هذا األخير دور جد مهم في تحقيق األهداف المسطر المعتمد،األهمية مرهونة بالتخطيط 

  . والتي البد وأن تأتي من وجهة نظر مستدامة

الطريق تعطي وتقدم  خدمة كبيرة من خالل سعة حارات المرور وتستقبل حجم كبير من  أنالبد     

لها جملة من االيجابيات التي  أنوتحدد أهم السرعات باإلضافة إال  ،فيفة أم الثقيلةخالمركبات سواءا ال

والواليات و  بين مناطق الوطن المختلفةو الدول مختلف يب بينالرابط العج باعتبارهاتقدمها 

 واهم عنصر ومراكز التوزيع وتفك العزلة على مختلف المناطق اإلنتاجومراكز  والمنشآتالمقاطعات 

  ،الخ................األفرادهو تنقل 

 مختلف المدن  تالزراعية وتشت األراضيتستهلك مختلف  أنلها جملة من السلبيات حيث  أن إال   

  .األسبابوغيرها من 

 وتحديثه بمختلف التكنولوجيا ،وعلى سبيل المثال قيام المملكة المغربية بإنشاء طريق السيار     

وتكثيفه شبكته وبناء خلية من الطرق السيار وتحسين الوقت المستغرق والمستعمل بمقارنة بين الطريق 

 والميزات أهم الخصائص لهذه الدراسة إلى معرفةالعادي وطريق السيار ونهدف من خالل تطرقنا 

  ؟و طريق السيار المغربي المشتركة والمتباينة بين طريق السيار الجزائري

  غرب القيام بتحسين التنقالت؟- وكيف يمكن لطريق السيار الجزائري شرق
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  :مقدمة

إن الجزائر إحدى الدول السائرة في طريق النمو، تسعى جاهدة إلى اللحاق بالدول المتقدمة بقاطرة     

سريعة باالعتماد على التخطيط بعيد المدى ومختلف الخبرات والكفاءات المحلية واألجنبية النجاز 

أحدث التغيرات آلتي تحدث  لمواكبة ة النقل لديها مشاريع تنموية كبيرة وضخمة، وتطوير مختلف أنظم

–طريق السيار شرق : في العالم، ببناء بنى تحتية أساسية ومنشآت عظيمة، ومن بين هذه المنشآت

غرب الذي يعد أعظم مشروع واكبر ورشة  منذ االستقالل بسب شاسعة مساحة الجزائر التي تهدف 

ي، ورسم خريطة خاصة بالطرق إلى مجموعة من االعتبارات على رأسها إنجاز طريق االتحاد المغارب

السريعة، وفك العزلة على مختلف المناطق وتأثير على االقتصاد الوطني والمحلي وتحسين ظروف 

  .إلخ..........تنقل األفراد في بلد اغلب تنقالته بواسطة النقل الطرقي

تتمثل ولقد تطرقت في هذا الفصل إلى ثالثة مباحث وكل مبحث يحتوي على مجموعة من المطالب و

  :أهم المباحث في

  غرب -ماهية طريق السيار شرق: المبحث االول 

  غرب–إيجابيات طريق السيار شرق :المبحث الثاني 

   غرب في تحسين التنقالت- دور الطريق السيار شرق : المبحث الثالث
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   غرب- شرق دراسة حالة طريق السيار :الفصل الثالث 

  غرب - شرقماهية طريق السيار : المبحث االول 

 1 غرب- شرق السيار الطريق مشروعتقديم ل: المطلب االول 

 ميدانية، يتجسد كحقيقة اآلن صار انتظاره، طال الذي غرب،- شرق السيار الطريقمشروع  إن      

  .....متقنة و بكيفية سريعة يتقدم األخير هذا أن للمشروع األولية التقديرات وتبين

 ، محوريةنقطة  يمثل بحيث غرب- شرق ارسيال الطريق في المتمثل العمالق القرن مشروع يعتبر "

 .للجزائر بالنسبة كبيرا تحدياو

  .المستدامة التنمية مباشرة إلى تنفذ الجزائر فإن ، العالمية الجودة بمقاييس االلتزام ضرورة على وبتأكيدها

 على ايجابية عنه آثار تترتب سوف للجزائر، مفيدا الحال بطبيعة يكون الذي السيار، الطريق إن       

 أن إذ بأوروبا، سيربطها الذي األساسيالهيكل  هذا أن ذلك اإلفريقية، والقارة المغاربية المنطقة كامل

 .كبيرا اقتصاديا دورا يؤدي قطبا منها تجعل والصناعية ا الطبيعيةتهوإمكانيا للجزائر الجغرافي الموقع

 يشكل سوف 2009 آفاق تسليمه ضمن كان يراد الذي غرب،- شرق السيار الطريق مشروع إن   

  .المغاربي االتحاد بناء طريق في إنجاز أفضل

 الحلقة ويشكل وقاريا، يا جهو ا بعد المشروع لهذا أن بتأكيده الحقيقة هذه الجمهورية رئيس أبرز وقد     

 7000 تقارب مسافة ىعل بطرابلس نواكشوط يربط سوف الذي السيار المغاربية الوحدة لطريق المركزية

 .كلم

 البالد تاريخ في ورشة أكبر يعد دوالر، مليار 11 ما يعادل أي دينار، مليار 805 تبلغقيمته  مع العلم أن

 .وأهمية حجما
                                                             

  میة وزارة االشغال العمو  1
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 مع المواصالت تأمين مع فبالطار تلمسان بربط والية وذلك كلم 1216 إنجاز أن الذكرالجدير بو      

ن وع الساحل على تقع التي التنمية أقطاب باقي فإن ذلك إلى إضافة الية،و32 باجتياز الرئيسية األقطاب

 بالشبكة غرب-السيار شرق الطريق توصيل نقاط بفعل معها المواصالت تؤمن سوف العليا الهضاب

                . كلم 1700 ب يقدر طول إجمالي يمثل مما جنوب- شمال منافذ بفضل وخاصة الوطنية

 المقدر المغاربي السيار للطريق الضخم الجهوي ضمن المشروع غرب- شرق سيارال الطريق ويندرج

 .العربي المغرب اتحاد بلدان قبل من إنجازه اعتماد تم لم وكذاك  7000بـ خطه

من  المدعمة السياسية اإلرادة وبفضل جهة، من استراتيجي، الجيو موقعها إلى بالنظر الجزائر، إن    

 البلدان المجموع االقتصادي االنفتاح شروط لبت قد  ،هذا المشروع انجاز بغرضطرف أجهزة الدولة 

  . والمتوسط واإلفريقية المغاربية

 الطريق خالل من ربطها النيباد منطقة أن كما NEPAD سيتم اإلفريقية البلدان أن ذلك منه ستستفيد

  .روباأو نحو آمنا و منفذا عصريا الصحراء جنوب ن بلدا وستجد للصحراء، العابر

 مما اإلفريقية للبلدان االقتصادي االندماج في إضافية مرحلة المشروع هذا الجمهورية رئيس يعتبر و

 .رفاهيتها يضمن

 الهياكل عصرنة التي تدرج النيباد بتدعيم غرب- شرق السيار الطريق سيسمح القاري الصعيد وعلى

  .لقارةا في ظروف الحياة تحسين لضمان أساسي وعامل كدعامة االساسية

 أنه ذلك معتبر، جد اقتصادي وقع له سيكون كلم، 1216 طوله يبلغ الذي غرب- شرق السيار الطريق إن

 .االزدهار ناياها عواملث  في تحمل قطاعات بتطوير كذلك يسمح

 و البناء و مثل السياحة القطاعات بعض داخل عادية غير ديناميكية العمالق المشروع هذا وسيحدث    

     .)الدولي الطلب عن النظر بصرف( نهابشأ  (BTPH)المحلي الطلب يكثر التي المياه و عموميةال األشغال
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 وخلق المحلية الموارد وتثمين بكاملها مناطق على العزلة فك تأكيد من بكل المشروع هذا وسيمكن

 .حاليا ومستقبال شغل باآلالف مناصب

 .االستثمارات لكل أنواع وجذاب جديد ماعيواجت اقتصادي فضاء بإنشاء يتعلق األمر أن والواقع

 استثنائية فرصا سيتيحا كونه الجزائر تمدتهع ا الذي االنفتاح اختيار المشروع هذا يعزز أخرى، جهة ومن

ترى فيه نقطة تغير تلم بجميع القطاعات  ولكن تجارية، عملية مجرد ذلك في ترى ال والجزائر ،لألعمال

 . إلدراة مختلف المشاريع الكبرى مستقبال  كتكوين وتدريب إطارات جزائرية

  :غرب –طريق السيار شرق  مسار خريطة .)6(رقمشكل 

  

     76ص ،مرجع سابق .مذكرة طريق السيار شرق غرب .جمال زمورة  :المصدر

هذه الخريطة تمثل طول طريق السيار وتوضح أهم وابرز الواليات الجزائرية المار بها من الحدود 

  .تحدها المملكة المغربيةالحدود الغربية  إلى دها دولة تونسأي تح الشرقية

  1:السريعة بالطرق الخاص البرنامج:المطلب الثاني

 ب يقدر طولي على امتداد ذلك و حصص ثالثة إلى غرب – شرق السيار للطريق الجديد البرنامج ينقسم
 .كم 927

 :السريعة بالطرق الخاص البرنامج .)8(الجدول رقم

                                                             
  .وزارة األشغال العمومیة   1
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 )القسم (الحصة ) كم (لالطو تعيين

 شرق الوحيدة الحصة 399 التونسية الجزائرية الحدود -بوعريريج برج

 الحصة الوحيدة وسط 169 الشلف - بوعريريج برج

 غرب الحصة الوحيدة 359 المغربية الجزائرية الحدود – الشلف

  www.gov.mtp.dz   06/05/2011  :المصدر

هذا الجدول يوضح أهم تقسيمات  الحصص الموجودة في طريق السيار وابرز الواليات مع تحديد 

 .االطوال لكل حصة من الحصص سواء الشرقية الغربية أم الوسطى

  :غرب – شرق السريع الطريق مشتمالت -1

  :غرب-مشتمالت طريق السريع شرق .)9(الجدول رقم

 التعيين المجموع

 السريع يقالطر طول كم  927

 المرممة الثانوية للطرق االجمالي الطول كم  142

 الجسور عدد وحدة  486

 الممتدة الجسور عدد وحدة  70

 االنفاق عدد وحدة  13

  www.gov.mtp.dz   06/05/2011  :المصدر

ول وعدد األنفاق وط وعدد الجسورالسريع لطريق  يبرزهذا الجدول اهم التعينات من طول اإلجمالي

  .جمالي لطرق الثانويةاإل
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  :السريعة بالطرق الخاص البرنامج -2

  : الحصة الوحيدة شرق.)10(الجدول رقم
  تعيين  وسط مقطع

  السريع الطريق طول  كلم  399

  المرممة الثانوية للطرق الكلي الطول  كلم  52

  الجسور عدد  وحدة  206

  الممتدة ورالجس عدد  وحدة  29

  االنفاق عدد  وحدات  7
  www.gov.mtp.dz   06/05/2011  :المصدر

وعدد  وعدد الجسور  السريعطريقه طول الوحيدة شرق من  لحصة برنامج الخاصهذا الجدول يمثل 

  .لطرق الثانوية الكلياألنفاق وطول 

  :الوحيدة وسط   الحصة .)11(الجدول رقم
  تعيين  وسط مقطع

  السريع لطريقا طول  كم  169

  المرممة الثانوية للطرق الكلي الطول  كم  30

  الجسور عدد  وحدة  83

  الممتدة الجسور عدد  وحدة 3

  االنفاق عدد  وحدات  6

  www.gov.mtp.dz   06/05/2011  :المصدر
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وعدد  وعدد الجسور  السريعريقه ططول الوحيدة وسط من  لحصة برنامج الخاصهذا الجدول  يبين

  .لطرق الثانوية  الكلياألنفاق وطول 

  :الحصة الوحيدة غرب .)12(الجدول رقم

  تعيين  الغرب مقطع

  السريع الطريق طول  كم  359

  المرممة الثانوية للطرق الكلي الطول  كم   60

  الجسور عدد  وحدة 197

  الممتدة الجسور عدد  وحدة 18

  قاالنفا عدد  اليوجد

  www.gov.mtp.dz   06/05/2011  :المصدر
 وعدد الجسور السريعطريقه طول الوحيدة غرب من  لحصة برنامج الخاصالجدول  لنا هذا يوضح

  .لطرق الثانوية  الكليعدد األنفاق وطول انعدام وجود و

 ربية تليها الحصة الغ الحصة الشرقية هي أطول الحصص باحتوائها على طول كبير أننالحظ  كما   

وعدد جسور تفوق مختلف الحصص الموجودة ، كما تحتوي على مجموعة من األنفاق هي والحصة 

الوسط  وانعدامها في الحصة الوحيدة غرب، كما أن هذه الحصص تشمل العديد من الطرق الثانوية 

خدمات تحسين نوعية الطريق وبالتالي تقدم   إلىفي الحصة الشرقية والغربية تهدف  أبرزهاالمرممة 

   .هية لطريق تحت راية تحسين التنقل في أحسن الظروفذات نوعية ورفا

قنوات االتصال  أهمكل هذه الجداول تعطينا معلومات عن الطول اإلجمالي لطريق السريع ومعرفة     

التي تمثل الطول الكلي لطرق الثانوية التي تربط مختلف المناطق المعزولة، كما أن تساعدنا في حساب 
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تحسين في الوقت المستغرق  إلىمن ورائها  تهدفالتي  ت المستغرق في كل حصة من الحصصالوق

  .وبالتالي قام بتحسين التنقل لزمن الرحلة 

 : البشرية الموارد في االستثمار و والتكوين الكفاءات تسيير: المطلب الثالث 

كفاءات  استثمار وكذا شريةالب الموارد ترقية علىمختلف الهيئات والمصالح والقطاعات  يحرص     

 كذا و غرب – شرق السيار الطريق: القرن مشروع إنجاز في بالمساهمة األخيرة لهذه السماح قصد بالدنا

  .النطاق واسعة أخرى كبرى مشاريع

 تحديث مرفوقا ببرنامج السريعة والطرق للطرق التوجيهية المخططات تطبيق يأتي السياق، هذا في    

 اآللي والتسيير واإلستغالل ، اإلنجاز تقنيات وتكنولوجيات وإدخال استيعاب قصد لبشريةا للموارد وتسوية

 . والنشاطات لألشغال

 المسبق نقاط كاالنتقاء عدة حول تتمحور والكفاءات، الخبرات لتسيير سياسة وضع تم كذا،وه    

 -CITIC واليابانية COJAAL االنتقاء مراكز مستوى على المحلية العاملة لليد المؤهل والتكوين

CRCC وغرب ووسط شرق األقسام إنجاز إطار في تأتي الصينية التي للمجموعات والتأهيل المسبق 

 واألنظمة اإلعالمية المشاريع تسيير بشأن التكوين الحساب في تأخذ كما غرب، – السيار شرق للطريق

 Dessau Soprin – ASF خالل من المضبوطة لألشغال والمالي المادي التحليل وكذا اآللي للتسيير

  .الدولية  التقنية المساهمة

 وتكوين األوربي مع اإلتحاد باالشتراك  معد الحق برنامج عبر خبراء بتكوين كذلك األمر يتعلق كما      

 مدارس من التأطير في مختصين وكذا السريعة الطرق مشاريع إنجاز ومتابعة لمراقبة مهندسين و تقنيين

 معهد إنجاز في الشروع مع اإلستراتيجي التسيير حول التكوين وتحضير العمومية، األشغال ومعاهد

 ما السريعة والتكوين للطرق الكبرى المستقبلية بالمشاريع للتكفل الكبرى العمومية مشاريع األشغال لتسير
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      توالمنشآ الجديدة نحو، والطرق الموجه التطبيقي البحث مواضيع معالجة في المختص التدرج بعد

(Comportement)  على إدماجيا تربصا كونه إلى باإلضافة والتصرف الفنية، اإلنزالق، دراسات 

 على أخرى تربصات وكذا السريعة الطرق إنجاز في المختصة موعاتلمجا ومؤسسات معاهد مستوى

 .الجديدة التقنيات في للتحكم والمخابر الدراسات مستوى مكاتب

 األصناف مفتوح لجميع المهني التوظيف فان أخرى، وبعبارة مؤهلة املةع يد إلى بحاجة القطاع إن

 .العمومية األشغال بقطاع المتخصصة

 إجراءات في والشفافية المادية والشروط محفزة أجور شبكة وتبني عملي محيط توفير يجب كما    

 إقامة و التقاعد، ىعل المحالين والخبراء المختصين ومعارف المهنية الخبرات بتثمين وكذا التوظيف

 الدراسات مكاتب طرف من الدولية المقاييس واحترام الجديد، البرنامج وإرشاد متابعة و لمراقبة هيئات

  .السريعة الطرق إنجاز مواد وجودة األشغال ومتابعة لمراقبة الوطنية والمخابر

 سنويا تجرى مليةع متهتخصصا اختالف على والمهندسين المتفوقين توظيف فإن آخر، صعيد على    

 .منتظم وبشكل

 والمنشآت كالطرق التخصصات مختلف من متفوقا مهندسا 60 بتوظيف العملية هذه سمحت حيث     

 من متخرجون المتفوقون هؤالء .والتسيير وغيرها األرضية، والتقنيات المدنية والهندسة والبيئة، الفنية،

 مهندسا والمتخرجون ثالثون يجري حين في صينبال تخصصيا سيتابعون تكوينا و.ومعاهد جامعات عشر

 .مختلفة ببلدان تربصات ، تكوينية مؤسسة 15من بدورهم

 مجال في منها الصينية السيما األجنبية الخبرات من االستفادة في الجزائر ترغب القول، ومجمل    

 . للطرقات األساسية المنشئات يئةبو العمومية األشغال
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 أن الضروري من أنه إذ وكندا، باليابان أخرى تكوينية تربصات إجراء لمتوقعا من ، ذلك على عالوة   

 كمشروع النطاق واسعة بمشاريع التكفل على قادرة جزائرية كفاءات بتكوين البشرية الموارد في نستثمر

  .غرب – شرق السيار الطريق

على المستوى  ماأ ،من المشاريع الضخمة على المستوى العالمي يعد مشروع طريق السيار     

إنجازها مثل الحصة الغربية والحصة الوسط وتبقى  أتممنها  مقسم على ثالثة حصص المحلي فهو

 أن فالبد للجزائر ،الحصة الشرقية لم يتم انجازها بالكامل نظرا لطبيعة الجيولوجية وإنزالقات التربة

توظيف على  باالعتماد ،عهشروع األضخم من نومكبيرة ومبذولة من اجل إتمام هذا ال تقوم بجهود

والتكنولوجيات الحديثة والمتطورة والقيام كفاءات وخبرات ذات مستوى من القدرات والمؤهالت 

  .فير مختلف مواد التموينوبمختلف الدراسات وت

  :غرب–إيجابيات طريق السيار شرق :المبحث الثاني 

 :"أخضر طريق"يارالس الطريق: المطلب االول 

 مليار 25 الخضراء عن مساحته تقل ال سريع أخضر طريق إنجاز إلى تسعى حكومةال أن الواضح من  

 . األساسية المنشأة ضفتي على تهيئتها تتم مربع متر

 واليتي مستوى على والزيتون البرتقال وأشجار كالنخيل األشجار غرس إعادة المتوقع من وبالتالي    

 سيجتازها التي الواليات جميع العملية على هذه تعميم انتظار في ، أولى كمرحلة ووهران بومرداس

 على وبرتقال زيتون شجرة Oggaz 1300 المحمدية غرس و تم ، هذا يومنا وحتى .السيار الطريق

يتعلق  فيما المشروع في صرامة األكثر الدولية المعايير إدراج وتم ، معسكر أوقاز والية بلديتي مستوى

  .البيئة باحترام

  .األوربية المعايير وفق السريع الطريق هذا واستغالل وإنجاز تصميم، سيتم بالتالي    
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 الطبيعي، الوسط االعتبار بعين األخذ قصد المحيط، على باألثر تتعلق دراسة أجريت أخرى، جهة من    

  .واألثري للمحيط الثقافي الموروث وكذا البشرية النشاطات

 ، والجوفية السطحية المياه موارد على للمحافظة يزاتتجه وضع عبر وقائية إجراءات اتخاذ تم كما      

  . للماء نفوذة غير وحفر للزيوت مزيلة ، مصفقة بأحواض

 ضواحي وحواف تشجير إعادة طريق عن الطبيعية والتهيئة الضم طريق عن العقارية التهيئة وكذا     

 مصنفا موقعا يعبر إنجازه رادالم كان الطريق إذا ما حال في تنقيبية حفر عمليات إقامة وزرع الطريق

  .أثري كموقع

 إعادة طريق عن اورةلمجا المناطق وسالمة عادات احترام االعتبار بعين نفسها الدراسة تأخذ كما    

  . المرافق إصالح

 الخارجية المراقبة من والمنتظرة المحيط على المترتبة باآلثار المتعلقة الدراسات أن حين في      

 المعايير وفق المساهمة وهذا عبر وتصميم صارم لتحليل األخرى هي تخضع للتجمعات،

    .دولية تقنيةعبارة عن    "Dessau Soprin – ASF"األوروبية

 التمهيدية المشاريع لدراسات مخطط وفق البيئة على المترتبة باآلثار المتعلقة الدراسات تنجز        

  .التنفيذية الدراسات وكذا المحسنة المفصلة

 بالمساهمة القالة لحظيرة البيئة على بالتأثير المتعلقة الدراسات اعتماد تم ، أخرى أخرى جهة من   

 سيكون القول مجملو ،والبيئة اإلقليم يئةب و السياحة لوزارة وكذا الطارف لوالية تسليمها و الدولية التقنية

  .وبيئيا أخضرا بكامله غرب – شرق السيار الطريق
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ألشخاص المتنقلين يتأثرون بالطبيعة وخاصة إذ أتم غرس وزرع مختلف بتعبير أخر أن ا   

،  كما االشجارعلى جوانب الطريق فيؤدي بهم إلى المثابرة والتنقل بطريقة غير مباشرة في هذه المنشأة

 .يمكن القول ان طريق سيار طريق مستدام لمراعاته الجوانب البيئة

 1: الوطني االقتصاد على ربغ-شرق السيار الطريقتأثير: المطلب الثاني

  :واقتصادي اجتماعي طابع ذات جوانب عدة تخص متعددة آثار الضخم المشروع لهذا إن       

 أنه كما النقل، واحتياجات المرور حركة لطلب يستجيب القاعدي الهيكل هذا فإن للطريق، فبالنسبة    

 .الطرقات أمن ال حالة عن المترتبة جتماعيةاال من التكلفة ويخفض النقل مجال في األمن تعزيز في يساهم

االستغالل  تكاليف من ويقلل للمستعملين بالنسبة الوقت ربح في من الزيادة خاصة بصفة ويمكن  

  .للعربات

 من واحد كلم كل عن شغل منصب 84 أي جديد، شغل منصب 200000 حوالي المشروع يوفر    

 خط أساسا سيتبع أنه ذلك الوطني، مشهد الطريق من غرب-شرق السيار الطريق يغير وال.السيار الطريق

 هذا سيمر كما.بقسنطينة الجزائر ومدينة بوهران الجزائر مدينة اللذان يربطان 5 و 4 الوطنيين الطريقين

 المبادالت من % 85 فيه تتم بلد في أخرى والية 32 مع المواصالت ويؤمن والية 24 الطريق عبر

 كلم، 20 طول على مسالك مزدوج بثالثة طريق يعبرها نفقا 11 حفر سيتم ماك البر، طريق عن التجارية

 وعليه المغربية، والحدود التونسية الحدود لربط وذلك ممتدا، جسرا 25 بينها من فنية منشأة 390 وإقامة

بوعريريج  وبرج وسطيف وقسنطينة بعنابة مرورا وتلمسان الطارف المدينتين الحدوديتين ربط سيتم

 .ووهران بلعباس وغليزان وسيدي والشلف الدفلى وعين والبليدة العاصمة والجزائر بومرداس و رةوالبوي

 .معسكر بوالية والمحمدية ميلة بوالية العيد شلغوم على كذلك السيار الطريق يمر

                                                             
 وزارة األشغال العمومیة 1 
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                                                                                           .ووهران وبجاية ومستغانم جيجل مثل السيار، بالطريق الساحلية المدن تصل رابطة طرق وهناك    

 حوالي بناء إلى باإلضافة األوروبية، وفقا للمقاييس حديث سيار طريق إنجاز في الحكومة رغبة و تكمن

 ( 13) و ممتدا جسرا ( 70 )و جسرا ( 486 ) بإنشاء وذلك الحالية الطرقات بشبكة لربطه محوال 60

   .  نفًقا

 انطلقت وقد .مسار الطريق طول على الدفع ومحطات والخدمات لالستراحة فضاءات إقامة تقرر لقد 

  .بالدفع المعنية والمقاطع الواحد سعر لكيلومتر لتحديد دولي دراسات مكتب يقوم بها دراسة

 جدار يرافق التوقف االضطراري امشوه مسالك بثالثة مزدوج بطريق السيار الطريق وسينجز   

 بين الوقت وتقليص المرور حركة بتسهيل واألليفة، ستسمح األليفة غير الحيوانات عبور لتأمين الحماية

  .البالد شمال مدن مختلف

 التأثيراتلديه جملة من  إال أنطريق السيار رغم االيجابيات ودعمه القتصاد وعجلة التنمية  إن    

  :ما يتعلق السلبية خاصة في

  .الزراعية  األراضياالستهالك مساحة  -

 على الطلب حجم وتقلص بل تقطعها، التي الطرقات مرمى على متنامية كانت تجارة اءاختف -

تباع على مستوى الطرقات خضر و فواكه بيع األدوات و األواني المنزلية الخزفية على  كانت مواد

 وبدأ بوعريريج،  برج والية في ينها تجارة اليشيرمجموعة من الواليات نذكر من ب في سبيل المثال

 .التجارة تزدهر حيث أكبر مدن إلى والخروج النشاط تغيير في والمطاعم اللحوم تجار من عدد

 المحطات عن بوعريريج، وبرج البويرة مثل واليات من كثيرة وبلديات قرى اختفتفعلى سبيل المثال 

  .الشرق ألقصى القاصدين المسافرين قبل من سابقا عبورها الواجب



              غرب - شرق السيار طريق ةحال دراسة                                             : الثالث الفصل 
 

اقتصاد النقل واإلمداد :نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر تخصص مذكرة                                                                     87  
 

 

 المدن خارطة غير قد ، عليه حاليا يراهن مشروع أكبر وهو السيار، الطريق مشروع خط وبدا -

بتقسيم المدن إلى  و قام أيضا منها العشرات عزل من زاد ولكنه بعضها على العزلة ففك والقرى،

  .مجموعة من المدن 

كبيرة على االقتصاد الوطني إال انه يؤثر سلبيا على رغم تأثير االيجابي لطريق السيار ومردوديته ال

  .مدخول اقتصادي أخر وبذلك  يؤثر على االقتصاد الوطني

   :"المستقبل معالم "التغير طريق:المطلب الثالث 

 السيار الطريق :اإلستقالل منذ اتهشهد عمل ورشة أضخم الجزائر اقتحمت ، 21 القرن مطلع مع       

  .غرب-شرق

 رنه نهال الشمالية، الواجهة طول على أقصاها إلى أقصاها من البالد ورشةطريق السيار   ربتعي      

 الممتد جر واد وجسر ممتدال البويرة كجسر ،ضخمة وكبيرة منشآت تتخلله والزفت الخرسانة من طويل

 من ،والية 24 أي الجزائر واليات نصف كذلك الورشة هذه وتعبر كلم، 1216طوله مسار على بالبليدة

     . مماثل اقتصادي-اجتماعي مشروع من قط تستفد لم واليات بينها

 للدولة العمومية الخزينة من المشروع يتطلبه الذي اإلجمالي المبلغ وهو مليار1،11مبلغ أخذ      

 .اإلقتصادي برامج اإلنعاش لمختلف المخصصة الميزانية ضمن ويأتي الجزائرية

 االقتصادية اآللة بإنعاش يسمح أنه طالما البلد لتنمية قويا محركا ئريةالجزا الدولة فيه ترى إذا     

 .والسلع األفراد تنقالت السيار الطريق هذا بتسهيل

 األفراد بط مهمةحت الوطنية الطرق طول على والمالحظة المنتهية غير حامدزاال حاالت فإن بالفعل     

  .ضرورية كانت وإن متهتنقال وتعرقل
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 تدارك أجل ومن إذ آخر، عائقا الطرقات هذه على اليومية- وشبه المؤلمة المرور دثحوا تشكل     

 فتاك" إلى يتحولون الثقيلة واألوزان السيارات سائقي نجد الوقت، من ساعة ربح أجل من والتأخرأ

 ".قطري

 خدميهلمست أروقة يضمن بثالثة المزدوج غرب- شرق السيار الطريق أن لنا يتضح المستوى، هذا على  

 ." بذه من الوقت" أن منهم يعتبر لمن ووقتهم متهحيا

 النتائج نجد أن دائما، اإلقتصادي المستوى وعلى للمستخدمين المباشرة المنفعة هذه إلى إضافة    

  .الكثيرة اإليجابية

 سائقون، إلنجازه مباشر عمل منصب 100.000 بخلق سمح الضخم المشروع هذا فإن كذلك    

 تدخل عندما مباشر غير مستقبلي عمل منصب 100.000   أمن وأعوان اآلالت، ائقووس ومهندسون،

 .العمل حيز للصيانة أخرى ومحطات العبور رسوم دفع ومراكز المحطات،

 شريحة الخصوص وجه على تمس مرتفعة بطالة نسبة من يعاني بلد في به يستهان ال أمر وهذا     

 .أوال الشهادات حاملي من كانوا سواء الشباب

 يجدوا أن الدولية موعاتلمجا مختلف من المعينين نيينوالتق للمهندسين الوحيدة الفائدة تعد ال لكن        

 عظمى فائدة وهذه مجالهم في المبتكرة التكنولوجيات بأحدث اإلحتكاك إلى مدعوون منهأ إذ عمل مناصب

 .تقبالمس تحتاجها التي للمهارات والتكنولوجيات ابهمباكتسا للجزائر

 بالمراكز ووصلها بكاملها مناطق عن العزلة بكسر غرب- شرق السيار الطريق سيسمح كما        

 ...وعنابة، ووهران، قسنطينة، و العاصمة، زائرلجكا الكبرى الحضرية

 عبر الطرق الساحلية والمناطق العليا الهضاب في الواقعة الصناعية المناطق وصل سيتم كما        

 .تحديثها سيتم والتي قبال لموجودةا الوطنية
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 إن ما المشروع، هذا أن كما البالد مناطق مختلف بين للتبادالت وحركية دفعا بالتأكيد، سيعطي مما     

 واألجانب الجزائريون يجد التنقالت، وتأمين فبتسهيل المحلية بالسياحة النهوض شأنه من إنجازه، يتم

 .الجزائرية ةالطبيع وثراء جمال إكتشاف في متعتهم

 عليهم توجبي نعمة اإلنجاز هذا فإن الطريق يعبرها التي المختلفة الواليات لسكان بالنسبة        

 حسن من يستفيدون سنجعلهم كما .حد سواء على والفالحية والحرفية المحلية متهلمنتجا ويج للتر استغاللها

 .لديهم الضيافة

 مستوى ورفع .الزوار إلستقبال والمركبات والفنادق السياحية المنشآت عدد مضاعفة من كذلك بد ال      

 .إلرضائهم المقدمة الخدمات

 عرض بدأوا قد نجدهم إذ عليهم الجديد اإلنشاء هذا مع التأقلم في المناطق هذه فالحو شرع لقد      

 .المفتوحة المقاطع لعابري) أخرى موسمية وفواكه مجفف وتين تبن و زيوت (إنتاجهم

 عصرية تجارة آفاق يفتح السيار الطريق طول على كلم 70/60 كل بين لهم محطات فتح إن      

 :هما مهمين مكسبين للجزائريين الثقافية، الناحية من وجه أحسن على ومنظمة

 حسن على والسهر الحجم ذابه مشروع تنفيذ على الجزائر قدرة الضخم اإلنشاء هذا أوضح لقد    

 الشفافية وقواعد ، الدولية وأخالقيات الشفافية واألداء، قواعد للسالمة الدولية اييرالمع باحترام  سيرورته،

الذي  الشلف لمقطع بالنسبة الحال هو كما أحيانا تقدم التي واآلجال المحيط وكذا احترام المهنة، وأخالقيات

 . وإتقان بسرعة اقرب اآلجال السهر على اإلنجاز في تسليمه قريب عن إنجازه سيتم
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  : غرب في تحسين التنقالت- دور الطريق السيار شرق : المبحث الثالث

  : ورفاهيته غرب–شرقتكثيف شبكة طريق السيار : المطلب االول 

  :تكثيف الشبكة -1

كم وهو مشروع مهيكل وذو قيمة استراتيجية  1216غرب بطول - إنجاز الطريق السيار شرق  -

  . والية 34كم عبر  2763والتي تمتد على طول  23يبلغ عددها كبيرة وتفرعاته الطرقية الرئيسية التي 

فين الحاليين العلوي والسفلي حيث ركلم يقع ما بين الط 11ف جديد بوهران على مسافة رانجاز ط -

فتح ثالثة محوالت جديدة اشارو إلى  كما ،يتكفل بدراسة هذا المشروع مجمع جزائري برتغالي

ى دائرة بوتليليس حيث ترمي هذه المنشأت الى ضمان حركة مرور على مستو 2بالطريق الوطني رقم 

مريحة و مؤمنة وأكد الوزير الذي تعرف على مشروع انجاز محول آخر مرتقب قرب سوق الجملة 

الجديد والطريق الرابط بين وهران والطريق السيار شرق غرب على ضرورة تسهيل الربط بين 

  .رانف وميناء وهرمختلف محاور الطرقات والط

  :2025افاقطريق السيار  تكثيف شبكةخريطة  .)7(رقمشكل 

  

 www.gov.mtp.dz   16 . 06/05/2011  :20: المصدر
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غرب -المشاريع المهيكلة لقطاع األشغال العمومية فضال عن الطريق السيار شرق إنجاز - 5

قدم معتبرة يشمل البرنامج والطريق السيار الجانبي الثاني للجزائر العاصمة الذي تشهد أشغاله نسبة ت

  : مشاريع مهيكلة ضخمة أخرى مثل

 و) ناطور(كم وسيربط هذا الخط والتي تيبازة  150بطول  :الطريق السيار الجانبي الثالث  -

  ).برج منايل(بومرداس 

الخط من طريق السيار سيخفض االزدحام و االكتظاظ والضغط إنجاز هذا أن يجدر اإلشارة هنا        

وض على المؤدية إلى العاصمة كما أن فتح هذا الخط يجعل من التنقل سهل خاصة ف بمواسم المفر

السياحة  واالصطياف مع اإلشارة أن هاتين الواليتين ساحليتين وسياحيتين وبالتالي تخفيض من الوقت 

  . المستغرق في التنقل في ظل الهدف األساسي هو تحسين التنقل 

واليات من  5كم سيعبر  300هذا المشروع الذي يمتد على طول  :لرابع الطريق السيار الجانبي ا -

كما سيصل خميس مليانة ببرج ) عين الدفلى والمدية والبويرة والمسيلة وبرج بوعرريج(الوسط 

  . بوعرريج

فك وكسر جدار العزلة في مناطق الوسط  إلىالرابع فهو يهدف الجانبي  لطريق السيار أما بالنسبة    

أخرى إيجاد  وسيلة االتصال هذه المنشأة بالمناطق النائية ومناطق الوسط وتشكيل خريطة من بعبارة 

  .طرق سريعة

يندرج إنجاز الطريق السيار الجانبي للهضاب العليا الممتد  :الطريق السيار الجانبي للهضاب العليا  -

إلقليم والمخطط المدير كم في إطار التوجهات الرئيسية للمخطط الوطني لتهيئة ا 1300على طول 

  . فيما يخص الهضاب العليا) 2025 - 2005(للطرقات والطرق السيارة 
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غرب من الحدود الغربية الى الحدود الشرقية -هذا المرفق الذي سينجز على محور تبادل شرق    

غواط سيحقق الربط بين العريشة والتبسة وبئر العاتر وسيمر عبر واليات سعيدة وتيارت والبيض واأل

  .والجلفة ومسيلة وبسكرة وباتنة وأم البواقي وخنشلة

األساسي من إنشاء هذه المنشأة هو تحقيق رفاهية كبيرة لمدن الوسط ألجل تخفيض  المغزى      

  .غرب-االزدحام والضغوطات على الطرق الوطنية والمحلية وطريق السيار شرق

في ظل غياب وبعد مختلف غرب، -ار شرقمن طريق السي المستفيد االولالمدن الشمالية  تعتبر

التي تكلف لمستعمليها الوقت والجهد الكبيرين في طرق وطنية  ،الواليات الوسط عن هذه البنية التحتية

تحسين في  ومحلية تعاني وتتخبط، باإلضافة حظيرة وطنية تتزايد يوما بعد يوم وتحقيق الهدف والغاية

  .العلياالوقت  والتنقل في مدن الوسط والهضاب 

غرب - سيربط هذا المشروع ميناء جن جن بالطريق السيار شرق :الطريق السيار الداخلي لجيجل -

  . وفقا للمعايير الدولية) 2+2(كم وسيتم إنجازه على خط مزدوج  100على طول 

إذ  يناء جن جن أحد أهم الموانئ الجزائرية نظرا للتعامالت التجارية الضخمة والكبيرة فيهيعتبر م    

 خاصة من أصحاب المركبات الثقيلةفيه لكثرة المستعملين  السيارربطه بطريق وإنجازه البد من 

إليصال السلع والبضائع في المكان الزمان قصد اعلى هذه المنشأة  لتحقيق رفاهية كبيرة لهم أثناء السير

  .سين تنقل هذه البضائعهذه البضائع وتقديم خدمات ذات جودة عالية تهدف إلى تح لالستهالكالمحددين 

كم القطب االقتصادي  100سيصل هذا الخط الجديد على طول  :الطريق السيار الداخلي لبجاية  -

  . غرب-بالطريق السيار شرق...) الميناء والمطار (لبجاية 
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 تعتبر مدينة بجاية من أهم المدن الساحلية الكبيرة إضافة إلى احتوائها على مجموعة من المنشآت     

إذ تبقى هذه المنشأت معزولة ما لم يتم إنجاز خط يربطها بطريق السيار لكثرة التنقالت خاصة  القاعدية

  .في فترة اإلصطياف والعطل

 تضاريس المنطقة، وهذا ما لتأثيراتبالطبع فإن الطريق الوطني الحالي يعاني من عدة مشاكل نضرا 

  .بجاية و تيزي وزو –جاية وجيجل ب –يتبن جليا في الطرق الرابطة بين بجاية وسطيف 

كلم بربط سريع بين مازافران  65سيسمح هذا الخط وطوله :  شرشال -الطريق السريع بوسماعيل  -

السيما خالل  11وشرشال الذي أضحى ضروريا بالنظر لالكتظاظ الذي يميز الطريق الوطني رقم 

على (غرب -بطها بالطريق السيار شرقكما سيسمح لوالية تيبازة بالتزود بمرفق ير ،الفترة الصيفية

وضمان الربط بين واليات الجزائر العاصمة والبليدة ) مستوى محول وادي جر في والية البليدة

  . والشلف وعين الدفلى

وذلك للتوصل إلى األهداف المنشودة  ،إنجاز الطرق السيار الجانبية الثالثة والرابعةالبد من  -

  اوالمسطرة ،كما ذكرناها سابق

فك  إلىتهدف  كبيرة إستراتيجيةقيمة ذو  وطرق جانبية  انجاز تفرعات طريق السيار منالبد      

في بلد يعتمد على " زمن الرحالت " وتقليص من الوقت المستغرق التنقل  تسهيلو ،وكسر جدار العزلة

طرق  توفرعدم و التي تمتلكها الجزائر والشاسعة را لمساحة الكبيرةظبنسبة كبيرة ن الطرقيالنقل 

بقدر كافي وصعوبة  األخرىالنقل  أنماطوجود  إضافة إلى قلةو سريعة أو مزدوجة بشكل كبير

 ،ومراكز التوزيع اإلنتاج،مختلف المناطق والواليات ومراكز  هربط إلى إضافة، بعضها االستثمار في

مطارات "القاعدية آتالمنشوكذلك ربطه بمختلف  ،ومناطق المواد الخام ،ومناطق االستهالك الكبيرة

لم يقابل الواقع  ما هذا يبقى حلم كبير ورسم شبكة خاصة من الطرق السريعة لكن كل"......موانئ 
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المحددة و بالتقنيات والصفات والتكنولوجيات الحديثة  اآلجالويتم تجسيد والتسليم  في  واألليمالمر 

والتدبير الجيد والمنظم  رالتسيييتطلب بذل مجهود كبير ومضاعف وحسن وبالمقابل  والمتطورة،

  . والمخطط وفي أجال محددة في ظل دولة سائرة في طريق النمو طموحة

  1:رفاهية طريق السيار -2

جميع المقاطع المسلمة بإشارات المرور إذ استعملت ألول مرة  ز الطريق السيار عبريجهسيتم ت -  

دهن مصنوع بالزجاج المطحون  استعمالى بتقنية حديثة جدا تعتمد عل) دهن الطريق(إشارات أفقية 

/ كلم  100عاكس للضوء وغير قابل لنزع بسرعة إذ ال يزول إال إذا سارت عليه مليون عجلة بسرعة 

سا وخالل سنتين كاملتين كما تم استعمال العاكسات الضوئية على جوانب الطريق واإلشارات العمودية 

 ،السيار بالفتات إلكترونية تكتب بها درجة الحرارة التي تبث مختلف اإلرشادات كما سيجهز الطريق

  .احتمال سقوط األمطار، تاريخ اليوم

  .) التدخل في عمليات إزالة الثلوج والرمال(تحسين الخدمة العمومية للطرقات  -

إنجاز مئات الكيلومترات من المزالق المائية اإلسمنتية التي تمثل نظام تجميع مياه األمطار، وتهيئة  -

راقد األمنية في المنحدرات تستخدم في حال فقدان سائقي العربات الثقيلة لنظام الكبح للتقليل من الم

وعلى حافتي الطريق تم تحضير المواقع التي ستركب  ،األضرار التي قد تنجر عن أي حادث محتمل

ة التقليدية بها مخادع هاتفية الستخدامها عند الحاجة والضرورة، بينما تم تعزيز اإلشارات المروري

بإشارات تحسيسية تدعو السائقين إلى ضرورة التوقف في حال الشعور بالتعب وإلى عدم االنحناء 

خارج السيارة وعدم رمي األغراض منها إلى الخارج، مما يوحي بأن الطريق السيار لن يكون مجرد 

                                                             
  .مرجع سابق .وزارة األشغال العمومیة   1
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ارية ونشر ثقافة مرفق حيوي أو منشأة قاعدية فحسب، وإنما أيضا فضاء للتوعية ولخلق سلوكات حض

  1.السائق المتحضر

  .لحفاظ على مستوى واحد من الطريق ومحاولة التقليل من اإلنحدارا-

   .تحسين مستوى خدمة شبكة الطرق و ر صيانة الطرقاتياإقامة مصلحة عمومية جوارية عبر د -

ات التي تحدد مختلف السرعات ومناطق الدخول والخروج ومحطات الخدم إشارات المرور وجود-

  . والدفع 

المساهمة في التوازن اإلقليمي و الحد من نسبة حوادث تحسين الظروف والسالمة المرورية  -

كما سيمكن مستعملي الطريق من ربح الوقت حيث سيقلص مدة الرحلة بين الجزائر و  ،المرور

  . دقيقة 30و ساعات 4الى المثال على سبيل قسنطينة

مسالك مع أخذ المقاييس المضادة  x 23ب " المعايير األوروبية"إنجاز الطريق السيار الجديد وفق -

  .للزالزل بعين اإلعتبار

وجود العديد من المحوالت والتقاطعات التى تربطه بمختلف المناطق والواليات والبنى التحتية -

  ........................).مطارات، موانئ ،مصانع(سية االسا

كل حارة البالغ  وطمع تحديد خطشريط توقف االستعجالي  حارات في كل اتجاه مع وجود 3وجود

  . السائق المركبة لثبات في اتجاهه 

و اإلنسان و المركبات باإلضافة إلى الحواجز الخاصة بالجسور  وجود حواجز لمنع دخول الحيوانات-

  الصغيرة والعمالقة لمنع خروج العربات

                                                             
                                         :على الموقع التالي.فضاء للتوعية وخلق سلوكات حضارية، بحث منشور في اإلنترنت بعنوان بوسالن حمدمروبرتاج  1
 .2011.13:50/06/15 www.el-massa.com/ar/content/view/29895/41  
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مختصة ،  وتحدده هيئات من طرف مصالح هي عبارة عن السرعة المحددة :السرعة التصميمية-3

حيث كلما ما زادت السرعة تؤدي إلى التخفيض في مدة الرحلة وهذا احد الغايات من إنجاز  طرق 

  .السيار، كما أنها تعتبر هدف في تحسين التنقالت

  :غرب الجزائري هي -السرعة المستعملة في طريق السيار شرق .)13(الجدول رقم

   وزارة األشغال العمومية :المصدر

ى المسافة باإلعتماد عل الزمن المستغرق في الرحلة، ذلك وه: تحسين في وقت المستعمل للتنقل-4

  . زمن الراحة المعتمد في اغلب الدولووسطة  تطول كل حصة من الحصص والسرعة الم

  :غرب –الوقت المستغرق في التنقل ما بين الحصص طريق السيار شرق .)14(مالجدول رق

السرعة   زمن الراحة  زمن الرحلة  المسافة  الحصة
  المستعملة

  المجموع

  د 03سا و 4    دقيقة 15  ساعات 4 كلم 399  شرق

  د 54سا و 1  سا/كلم   100  دقيقة 15  دقيقة 45ساو1 كلم 169  وسط

  د 50سا و 3    دقيقة 15  دقيقة 35ساو3 كلم 359  غرب

  لكحل عبد العزيز: من إعداد الباحث

  السرعة المستعمـــلة

  سا/كلم                                                                             80

  سا/كلم                                                                           100

  سا/كلم                                                                          120

  سا/كلم   100السرعة المتوسطة                    
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  .الزمن/المسافة = لدينا القانون سرعة 

خذ ويكون نأ من السير ساعتين " سا2" كلدقائق ل 15زمن الراحة بمدة اخذت بمعيار : زمن الراحة 

  . اغلب الدول تعتمد هذا المعيار أن إلى باإلضافة  في اغلب الرحالت ،

 :بسب من األسباب التالية  خيرأي تأعدم وجود ة وهذا في حال

أي بحسب " طويلة او قصيرة"وقوع أي عطل أو خلل في مركبة قد يأحذ مدة  زمنية  قد تكون  -

  .العطل الموجود في المركبة 

  . وقوع حادث مرور إلى إضافة -

  .وجود االزدحام في الطريق  -

  ....... في الطريق مثل الصيانة باألشغالالقيام  -

غرب عبر المحوالت والتقاطعات واالنطالق -وهذا من وقت الدخول إلى طريق السيار شرق: ظةمالح

  .       منه

وقضاء  الطريق السيار شرق ـ غرب الدفع نقاط و خدماتال مرافق: المطلب الثاني 

 : النقاط السوداء نم مجموعة على

  :مرافق الخدمات  -1    

في مشروع طريق السيار  من أنماط االستثمار االقتصادينمطا جديدا  مرافق خدماتتعتبر        

" التوزيع الذكي"وضرورة  ضمان إذ البد من ،  الضخمة ة االقتصاديةتلمردودينظرا ، غرب-شرق

لهذه الفضاءات وإخضاعها للمعايير الدولية، وتسييرها وفق أسلوب حديث، يجعلها تحقق أهدافها كقبلة 

يلة تحرر على األقل الخزينة العمومية من تكلفة الصيانة، وتدعم مرجوة لالستثمار، وخلق موارد بد
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وتبرر وجود مؤسسات تسيير خاصة كالوكالة الوطنية لتسيير الطرق السيارة والسريعة التي أوجدتها 

   .ألف منصب شغل دائم كفيل بالمساهمة في تقليص دائرة البطالة 300 هاالوصاية، إلى جانب استحداث

،  هأشغال إنتهاءنتظر أن من الم الذي "غرب -شرق "ار على ضفتي الطريق السيار االستثم إن       

أربع نقاط تتعلق بتثبيت أمكنة المحوالت عبر الطريق على مع كافة القطاعات المعنية  ةقشمناالتتم  حتى

     . تثبيت محطات الخدمات، محطات الراحة ومحطات الصيانة والوقاية وتأمين رواق الطريقلالسيار، 

يتم وفقا للمعايير الدولية على مستوى التأمين الذي س  "غرب–شرق"انجاز الطريق السيار وإلى جانب 

والخدمات لتوفير كافة شروط الراحة لمستعملي الطريق من خالل انشاء فنادق، مطاعم، محطات 

سياحية،  ، مساحات للعب والتسوق، فضاءات لعرض منتجات الصناعة التقليدية، مصلى ونواديالوقود

فضال عن تسيير الطريق بواسطة أجهزة عصرية تستغلها مراكز المراقبة وانشاء محطة اذاعية خاصة 

 .تضمن بثا متواصال للمعلومات

تسيير مشروع القرن يتطلب عشرات اآلالف من الموظفين لضمان األمن والوقاية، حيث أنّه إن        

مناصب الشغل القارة، موضحا أن الوكالة الوطنية  يفتح بذلك آفاق استثمار هامة بخلق اآلالف من

للطرقات السريعة تشرف حاليا على تكوين إطارات ذات مستوى عال لتشرف على تسيير الطريق 

التحضير  -حسب المسؤول-وستشهد المرحلة الثانية  ،بالشراكة مع األجانب" غرب -شرق "السيار 

باعتبار أن فتح فضاء لإلقتصاد ومساحات للتعمير لتثبيت أقطاب النشاطات الصناعية واالقتصادية 

والتجهيزات العمومية ضرورة لمواجهة الضغط السكاني وأزمة حركة المرور في الشريط الساحلي 

    .  المساحات والقدرات الوطنية وكذا تثمين الشمالي

لدولية في إقامة لدراسة األولية التي تم عرضها أكدت على احترام مجموعة من المعايير اأن ااال     

كلم حسب دور كل فضاء من  80و  25هذه الفضاءات، إذ أنه يتوجب احترام مسافة تتراوح بين 
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كيلومترا وبين وحدات الدرك  80 وقودالفضاءات هاته، إذ يفترض أن ال تزيد المسافة بين محطتي 

  .كيلومترا 25كيلومترا وفضاءات االستراحة بـ  45والحماية المدنية بـ 

 :المسافة مابين المحطات و الفضاءات .)15(ل رقمالجدو

  المسافة  محطات و الفضاءاتال

  كلم 80  محطات الوقود

  كلم 45  وحدات الدرك والحماية المدنية

  كلم 25  وفضاءات االستراحة

                                                      http://www.ennaharonline.com/ar/news. 30: 18/04/2011.10  : المصدر

 :غرب –طريق السيار شرق  خدمات محطات أماكنخريطة  .) 8(رقمشكل 

 

   http://www.ennaharonline.com/ar/?news .30: 18/04/2011.10  : المصدر
                                                .........."الوقود والصيانة"محطات الخدمات       
  مختلف مرافق الراحة    

   :المحطات الموجودة على طريق السيار

محطات المتعلقة بإنجاز  استكمال اإلجراءات الالزمة إلطالق المناقصة الثانيةويل تعجالبد من      

محطة  12المناقصة المتعلقة بإقامة وهذه نشر و عالناإللمنتظر او، طريق السيارالمرفقة لالخدمات 
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عبر صفحات الجرائد الوطنية، قصد اإلستعانة بمتعاملين أجانب مختصين في الدراسة  متعددة الخدمات

واإلنجاز لتجهيز هذه المحطات التي تضم فضاءات للتزود بالوقود إلى جانب عدة مرافق حيوية على 

  .غرار أماكن للراحة ومحالت تجارية فضال عن مراحيض وأماكن إلقامة الصالة

محطة على  28كلم منها  1200محطة على طول  55تجسيد  مشروع طريق السيار سيشهدكما     

محطة على محول تحوي مركز  18محول مزودة لفضاء خدمات، إلى جانب محطات على  3محول، و

التي  بالمحطاتمحطات أخرى تحتوي على فضاء للخدمات ومركز للصيانة، أما فيما يتعلق ''صيانة، و

، فقد تقررإنشاؤها في كل من حمام بوغرارة بوالية تلمسان، مدخل فضاء المحوالتسيتم إنجازها على 

 113في المحمدية، على مستوى تقاطع الطريق السيار مع الطريق الوالئي  والية سيدي بلعباس،

والحمادنة بغليزان، بوقادير، واد سلي، واد الفضة بالشلف، خميس مليانة بوالية عين الدفلى، موزاية 

في البليدة، األخضرية بومرداس، وقلب مدينة البويرة بمنطقة العنصر، بشلول في البويرة، حمام 

لياشير، عين تاغروت بوالية برج بوعريريج، عين آرنات، عين الفوارة، العلمة بسطيف، واد البيبان، ا

بمدخل قسنطينة، ديدوش مراد بقسنطينة، راس  133عثامنية، تقاطع طريق سريع مع طريق والئي 

 .عين لعسل في الطارف 44الماء، عين الباردة بعنابة، تقاطع طريق وطني رقم 

ينة شتوان بوالية تلمسان فضال عن العطاف والية عين دأرضية كل من م في حين تم اختيار     

 ، فإنفضاء للخدمات تحتوي علىبقسنطينة لتجسيد ثالث محطات على محول  السمارة  الدفلى وعين 

، سيتم تنصيبها في كل من تضم مراكز للصيانةالمحطات التي ستنجز على جانبي المحوالت والتي 

، سيدي علي بوسيدي بسيدي بلعباس، عين  بتلمسان  ، وحناية بمغنية 7قم بداية الطريق الوطني ر

، بوقيراط وواد رهيو بغليزان، شرق مدينة الشلف، بوراشد، ''تيارت''البرد بوهران، عين عميروش 

بومدفع بعين الدفلى، بوفاريك بالبليدة، خميس خشنة في بومرداس، أحنيف في البويرة، سيدي مبارك 
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، عين السفيهة بسطبف، شلغوم العيد بميلة، تاجنانت، عين شرشار، بوثلجة في ببرج بوعريريج

بينما برمج تجسيد محطات المحوالت المزودة بفضاء خدمات ومركز صيانة على مستوى .الطارف

  .والذرعان والية عنابة ، سكيكدة بوالية بلدية محطة عمار بوالية البويرة، الحروش

برمج تجسيدها على جانبي المحوالت، سطرت وزارة األشغال وإلى جانب المحطات التي      

فضاءات  بحيث تتمركز محطات بحواجز، 7فضاء خدمات إلى جانب  18فضاء راحة و 38العمومية 

مستوى كل من منطقة صبرى ومنصورة في تلمسان، سيدي علي بوسيدي وسيدي براهيم على  الراحة

القمري وواد الجمعة، واد رهيو، مرجى سيدي عباد بسيدي بلعباس، عقاز، وعين اعميروش بوهران، 

غليزان، مدخل مدينة الشلف وواد الفضة، زدبن وسد حرازة، حسينية وبومدفع بعين الدفلى، الشفة، 

الشبلي بالبليدة، خميس الخشنة، القاديرية، األصنام، أحنيف بالبويرة، الياشير ببرج بوعريريج، بئر 

ارة، العلمة بسطيف، عين الباردة، بسباس بعنابة، فضال عن قاصد علي، عين تاغروت، عين الفو

 .حظيرة الطيور وعين لعسل بالطارف

، )تلمسان(فسيتم تجسيدها هي األخرى على مستوى مدينة مغنية  فضاءات الخدماتوفيما يخص      

د ، وا)غليزان(، يلل وحمادنة )مستغانم( ، مقطع دوز)وهران(، مقدرة )سيدي بلعباس(سيدي لحسن 

، حمام )البويرة(، األصنام (الجزائر(، مفتاح )البليدة ( ، العفرون )عين الدفلى(، جليدة )الشلف(سلي 

، عين شرشار )ميلة(، شلغوم العيد )سطيف(، عين أرنات، بئر العرش )البرج(البيبان، سيدي مبارك 

، وذلك على محطات بحواجز 7هذا وقد سطر في ذات السياق إنجاز ).الطارف(، بوثلجة )عنابة(

 (،)خميس خشنة(، سد قدارة )البليدة(، الشفة )وهران(، زهانة )تلمسان(مستوى كل من بلدية مغنية 

   .ومدخل قسنطينة، فضال عن رمل السوق بوالية الطارف )عين السمارة 
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 هاأن إلى انجازها وتحقيقها إالالتي تسعى الدولة  والجبارة على الرغم من تلك المجهودات المبذولة    

مختلف من الدولة و المؤسسات العمومية وجسد فعليا فالبد على كل تتبقى مجرد حبر على ورق ما لم ت

لم  وإذاوالتعجيل بإنشاء مختلف المرافق والفضاءات،  واإلقبال واإلسراعمسؤول القيام كل الهيئات و

في شكل  يتجسد بل قدللخواص بمقا فرص االستثمار منحو ا بفتح المجالفعليه القيام بانجازهاتستطع 

مختلف  ، بإنجاز.....وفوائد  أرباحفي شكل   أورسم بنسبة محددة وفق شروط مدروسة  أوضريبة 

  . ةمردوديلهذه المنشأة التي لها  األمثلاالستغالل  إلىمرافق الخدمات التي تهدف 

 1: الدفع نقاط -2

ريق السيار ويبلغ عددها دفع رسوم عبور الط إقامة نقاط  غرب - طريق السيار شرق عرفيس     

محطات سيتم إنجازها على طول  7محطة يتم تنصيبها على المحوالت، و 48محطة دفع منها  55

الطريق السيار، منها المحطتان اللتان ستنصبان عند مدخلي الطريق السيار من الحدود الشرقية 

، أو ما يعرف بحقوق اإلستغالل، والتي ستشكل موردا آخر للخزينة يضاف للموارد للجزائروالغربية 

، وفي هذا الشأن جدد الوزير غول طمأنة المواطن، مؤكدا أن خيار الدولة الدفع التي ستوفرها محطات 

وتم اختيار نظام الدفع .مع القدرة الشرائية للمواطن ينزع نحو اعتماد السعر الرمزي ، الذي يتماشى

المغلق الذي يفرض على مستعملي الطريق الدفع مقابل المسافة المستغلة ال أكثر وال أقل، مع ترك 

 . وقسنطينة وهرانو  الجزائركلم من الطريق مجانية االستعمال وذلك على مستوى واليات  103

التي يتسلمها مستعمل الطريق عند محطة الدخول إلى  التذكرةتم حساب هذه المسافة استنادا إلى ي     

أما في النظام المفتوح . المقابل في محطة خروجه من هذا الطريقالطريق السيار ، ثم يقوم بدفع 

 .فيطلب من مستعمل الطريق دفع قيمة محددة ال تراعي حجم المسافة المستعملة

                                                             
12011.20:15/04/29  http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2006/04/19/feature-             

  

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2006/04/19/feature
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غرب ، على سعر  -يعتمد في نظام الدفع المغلق الذي سيتم تطبيقه على الطريق السيار شرق      

من الطريق، غير أن هذا السعر يختلف بحسب نوعية العربات، وذلك انطالقا من مبدأ من  الكيلومتر

بالنسبة للوزن الثقيل ستكون أكبر منها بالنسبة للسيارات  الكيلومتريضر أكثر يدفع أكثر ، وبالتالي قيمة 

الخفيفة ، مع اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن تحديد هذه القيمة لم يتم بعد ، وذلك لكونه من صالحيات 

التي ينتظر أن تعتمد سعرا مدروسا يراعي القدرة الشرائية للمواطن من جهة، والمستوى  الحكومة

التي يتيحها الطريق السيار المنجز وفق معايير ومواصفات دولية من جهة الراقي والحضاري للخدمة 

 .أخرى

، حيث  والبليدة بومرداسإلى واليتي  ة الجزائرواليتمتد المسافة المعفاة من الدفع على مستوى      

شرقا، بينما يشمل المقطع المجاني  بودواوطع المجاني من منطقة الشفة غربا إلى منطقة يبدأ هذا المق

كلم،  23كل المسافة التي يمتد عليها مدخل مدينة الباهية من الطريق السيار والمقدرة ب بوالية وهران

والية في حين سيتم بالجهة الشرقية من الوطن ترك المقطع الممتد من عين سمارة إلى الخروب ب

  .قسنطينة

ستشكل موردا آخر للخزينة يضاف  الستغالل التي األساسية تالتفاعالاحد تعتبر نقاط الدفع     

يمكن االعتماد عليها في معرفة كما  ،نالحظ عدم وجود محطات الدفع أننا إالمحطات الخدمات  للموارد

غياب لمدة زمنية أطول، في ظل  وكذلكعدد المركبات الداخلة لهذا الطريق في اليوم وتقديرها بالسنة 

  .من االخطاء في تقدير قيمة االستغالل لهذه المنشأةلعديد اوقوع تنجم عنها  ونقاط الدفع،

ات الصيانة ومختلف المرافق التابعة إن التأخر في إنجاز هذه المحطات من محطات الوقود ومحط

من المركبات داخل هذه للعديد وقوع عطل لطريق السيار تنجم عنها من السلبيات، فعلى سبيل المثال 

قد تؤدي بصاحب المركبة إلى عدم اللجوء  ،وكذلك حوادث المرور وغيرها من األسبابالمنشأة 
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لكن البد من أخذ   ،ركبات لتحميل مركباتهمكراء مإضافية كتكاليف  لتجنب ،والسير في هذا الطريق

التحطيم هذه  إلىسيؤدي  وإالوالتعجيل في بناء وإنشاء هذه المحطات  واإلسراعالتدابير الالزمة 

   .ماليير الدوالرات والخزينة كلفت الدولة التيالمنشأة العظيمة 

  :السيار آالف دركي لتأمين وحماية مستخدمي الطريق10    -3

آالف  10االستعانة بحوالي  علينا غرب، تفرض-الطريق السيار شرقغالل ضفتي است إن        

دركي، وحوالي نصف الرقم بالنسبة ألعوان الحماية المدنية، إذ أن مشروع إقامة المحطات يستدعي 

كيلومترا بين كل نقطتين، وبالتالي فإن  45تزويدها بنقاط خاصة للدرك والحماية المدنية على مسافة 

درك الوطني والحماية المدنية ملزمان بتوفير تعداد جديد من الموارد البشرية لتغطية مسار سلكي ال

الطريق السيار وتأمينه وضمان سالمة مستخدميه، هذه الدراسة األولية أكدت مؤشراتها أن ضفتي 

ألف منصب شغل  300مشروع الطريق باستطاعتها امتصاص جزء كبير من البطالة وتوفير أزيد من 

  .دجدي

، إلى أننا  نالحظ فيه الهتمام بهاايولى إن عنصر األمن هو احد أهم العناصر المهمة التي يجب      

غفلة كبيرة وعدم االهتمام به يؤدي إلى نهاية طريق مسدود، ألنه ال يمكننا تحديد أو تقيم  تكلفة هذا 

تقوم بسرقة ونشل أصحاب العنصر لوجود مختلف العاصبات ومافيا الطرقات ومختلف االرهابين التي 

نسبة المركبات خاصة في حالة عدم استكمال بعض المقاطع وأوقات الحرجة وأوقات السير في الليل بال

فالبد من التعجيل والقيام واالهتمام  باألمن وتكوينهم وتدريبهم على  ،إلخ.....ألصحاب المركبات الثقيلة

محطات التامين وكذلك القيام بدوريات  وتكثيف مختلف أجزاء وحصص هذه البنية التحتية، أي إنشاء 

من الحراسة  وتوفير عنصر األمن في كل األوقات  للحفاظ على أصحاب  ومالكي المركبات وإدراك 

  .المرجو والمسطر الهدف
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   1:المرور سببة في حوادثتعلى مجموعة من النقاط السوداء الم يقضي السيار الطريق-4

مليون مركبة، والعدد تضاعف في  5.5ظيرة الوطنية للسيارات تجاوزت مما هو متفق عليه أن الح    

السنوات القليلة الماضية بسبب الشراء بالتقسيط عبر القروض البنكية قبل أن تستدرك الحكومة وتقرر 

وقفها نهائيا منذ أشهر، ولكن ذلك تمخض عنه اختناق كبير في حركة المرور لضيق الطرقات 

  .اقم حوادث المرور لكثرة المركبات على اختالفهاوازدحامها، فضال عن تف

وموازاة مع هذه الحصيلة الكارثية لحوادث المرور لم تبقى الجزائر مكتوفة األيدي، بل جاء هذا       

في صلب قرارات برنامج رئيس الجمهورية، بدأ بمشروع القرن المتمثل في الطريق السيار شرق 

مة نجم عن ذلك فتح عدة أشطر على المستوى الوطني لعل غرب، والذي وصل نسبة انجاز جد متقد

أكبرها بالمنطقة الغربية للوطن، وبالرغم من أن المشروع لم يكتمل إال أنه ساهم في التقليل نوعا ما 

  .من حوادث المرور عن طريق قضائه على بعض النقاط السوداء

و ما تؤكده احصائيات الحماية مرات وه 6إذ يخفض الطريق السيار من حوادث المرور بنسبة      

المدنية إذ أنه وعبر المقاطع المسلمة فقط لوحظ تراجع كبير في عدد حوادث المرور ويعد ذلك الى 

نوعية الطريق، وكذا اعتباره طريق ذو إتجاهين وبثالث أروقة ما يخلق مسافة أبعد بين المركبات 

الوقت وتقليص تكاليف التنقل والسيما عبر  المستعملة له كما يساهم استعمال الطريق السيار في ربح

  .الطويلةالمسافات 

غير أن غياب بعض الهياكل المنتظر إنجازها قد يساهم في إحصاء حوادث مميتة السيما منها إنشاء  

    .مراكز الصيانة واألمن وكذا مضاعفة عدد المحاوالت

                                                             
  : عالمات الرضى: غرب شرق السيارةلطريق ا :بحث منشور على شبكة االنترنت بعنوان.  زواري  كنزه  1

2011.14:45/06/15.http://www.eldjoumhouria.dz/article.php?id=3961 
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ر شرق غرب، ويتعلق األمر على مستوى الطريق السيافعلى سبيل المثال وقوع حادث مرور      

أودت  بزوجين كان متوقفان على قارعة الطريق بغية الراحة لكن فاجأتهما سيارة سياحية من الخلف

  1.بحياتهما 

  :غرب -طريق السيار شرقتكنولوجيات الحديثة الستغالل : المطلب الثالث 

   2: الطاقة الشمسيةإستخدامات   -1

  : الطاقة الشمسيةبطريق السيار الستغالل  ديثةح تتكنولوجيا إحدىصورة  .) 9(رقم شكل 

  
المعلن عنها من قبل مختلف غرب عن طريق الطاقة الشمسية -إضاءة الطريق السيار شرق سيتم      

كما هو الحال بالنسبة لمدينة  ،حصص التي تم تشيدها وإنجازهاخاصة في ال ،والمصالح الهيئات

بعض أجزاء الطريق السيار على غرار المقطع العابر  علىإضاءة  إقامةوتجسيد تم  حيث "وهران "

ف اطرالذي أكدت عليه مختلف الهيئات والمصالح وألتراب والية وهران باستعمال الطاقة الشمسية 

ميزانية ضخمة والمراد ، وال يكلف "حل مستدام" هبالوكالة الوطنية للطرق السيارة ألنها تعتبر ةمسؤول

ومعرفة أهم الليل  أثناءالطريق  لسير فيعد على انفقات كبيرة، وتسامنها إضاءة طريق السيار دون 

                                                             
1       13:45  2011/06/15   www.akhbarelyoum-dz.com/2010-02-20-10-41-20/26798-2011-01-02-234425.htm              
2                                                        45:.152011/04/09  www.ouarsenis.com/ara/project_info/193.html   

  
  

http://www.ouarsenis.com/ara/project_info/193.html
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 الحواجز الموجودة في الطريق أهم اإلشغال في الطريق للفت االنتباه وضمان التنقل الجيد باإلعتماد

  .على بطارية مشحونة

 1 :نهار ليل السيار الطريق لمراقبة أمنية اميراتك -2

  :طريق السيار لمراقبة يةأمن اميراتكإحدى صورة  .)2(رقم شكل 

   
قصد تحسين التنقل وتوفير نظام ...مركزة رقابة و الوقائي النظام لدراسة وزارات عدة من عمل فريق

  .وقائي

 كاملة تغطية الغربية الحدود إلى الشرقية الحدود من غرب -  شرق السيار الطريق سيعرف     

 المتعددة المراكز إلى باإلضافة ،"الساتل" عبر المنشأة هذه مراقبة تضمن عالية بتقنيات بكاميرات

 البالد من الشرقية الحدود الرابط الطريق على ستنشأ التي الخدمات محطات ستزود التي الخدمات

 سيستغل فيما ،لمستخدميها وسالمة أمانا أكثر المنشأة من ستجعل التي المهمة هذه وستوكل بغربها،

 .بصريةال لأللياف جديدة كشبكة المشروع فضاء

على ضرورة التعاون فيما بين بعضها البعض اكدت مختلف المصالح والهيئات والوزارات      

 البصرية األليافب هومد اتصاالت شبكةو ،لتجهيزالكامل لطريق السيار بأحدث االجهزة وتكنولوجيا
                                                             

1             15       :.20 2011/06/05  ,www.echoroukonline.com/ara/thumbnail.php%3Ffile%3Ddivers/route     

http://www.echoroukonline.com/ara/thumbnail.php%3Ffile%3Ddivers/route
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كلم  2بهواتف عمومية كل  تزويده إضافة إلى الخدمات، متعددة بمراكز الخدمات محطات وتزويد

وبتالي خاصة،  وهاتف نجدة متصل مباشرة مع مصالح األمن كما هيئت جميع األنفاق بكاميرات مراقبة

وتحقيق  ،لتقديم خدمة جيدة لهذه المنشأة ،يخلق وينمي الثروة المحلية ويزيد من األمن عبر الطرقات

بهدف تحسين التنقل منشأة الرفاهية بالنسبة لمستعمل الطريق، والغاية منها ضمان السير الحسن لهذه ال

 .في كل االوقات وفي أصعب الظروف

 واليومية االقتصادية الحياة فيبالغة  أهمية الهإن هذه االجهزة والتكنولوجيا المراد إستخدامها        

 للطريق كاملة تغطية على يعتمد خاص نظام وضع خالل من والوقائي األمني بالبعدين للمواطن،

 فيو ، للطريق شاملة تغطية سيوفر" الساتل" النظام التي تعتمد على متطورة، نياتتقو بكاميرات السيار

 فباإلضافة المنشآت، هذه طبيعة باحترام والجسور األنفاق تغطية في خاص نظام على االعتماد مقابل

 الربط عملية ستمكن الطرق، قطاع عصابات قبل من المنشأة مستخدمي وسالمة ألمن تهديد أي إلحباط

 بالنظر للطريق الضمنية العزلة وفك التدخل عملية تسهيل من االتصاالت وشبكة البصرية ليافباأل

 .الحضرية المدن خارج الواقعة لمساره

 كثرأ( ان الهدف  االساسي من انشاء ووضع تكنولوجيا حديثة هو االستغالل االمثل لهذه المنشأة    

من نوع خاص بالنسبة  تغطيةارباالضافة الى السي للطريق كاملة تغطية،  لمستخدميها وسالمة أمانا

وتقديم خدمات ذات جودة عالية  للطريق الضمنية العزلة وفك التدخل عملية ، كذلكوالجسور ألنفاقل

  ؟  الحديثة والتجهيزات بهذه التكنولوجيات لكن يبقى سؤال الى متى يتم تزويد طريق السيار،
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  :خالصة الفصل الثالث

العديد  عنه تترتب سوف للجزائر، مفيدا الحال بطبيعة يكون الذير السيا الطريق نأ خالصة القول    

 األمن تعزيز في يساهم أنه كما النقل، المرور واحتياجات حركة لطلب يستجيب، فهو  يجابيةاال ثاراآل من

على نقاط  وبقضائه ،الطرقات أمن ال حالة عن المترتبة االجتماعية من التكلفة ويخفض ،النقل مجال في

كما قام بكسر جدار العزلة فكها على مختلف المناطق وفتح شهية التنمية  كبيرة مسببة لحوادث المرور،

 من ويقلل للمستعملين بالنسبة الوقت ربح في من الزيادة خاصة بصفة ويمكن على مختلف جوانبه،

بينها  السلبية من لعديد من االثاراكن بالرغم من هذه االثار االيجابية لديه ل، االستغالل للعربات تكاليف

وتغير  الطرقات مرمى على متنامية كانت تجارة اءاختف واالستهالك مساحة األراضي الزراعية 

  .خريطة المدن وتقسيمها وغيرها

شبكته بربطه  وتوصيله بمختلف المنشآت القاعدية ومختلف مناطق إن انجاز هذا المشروع وتكثيف    

و تهدف الى تقديم خدمة جيدة وحسنة بالنسبة لمتسعملي الطريق الذي يعتمد  واليات مدن و الوطن من

 جدار يرافق التوقف االضطراري وهامش مسالك بثالثة مزدوج طريقبكونه  ،كبيرةالة تعلى رفاهي

 بين الوقت وتقليص المرور حركة بتسهيل سمحيواألليفة، س األليفة غير الحيوانات عبور لتأمين الحماية

   .ة وغيرهامن الخدمات من سعة حارته ولوحات واشارات المرور واالنارة البالد شمال نمد مختلف

 انطلقت وقد مسار الطريق طول على الدفع ومحطات والخدمات لالستراحة فضاءات إقامةكذلك     

  .بالدفع المعنية والمقاطع الواحد سعر لكيلومتر لتحديد دولي دراسات مكتب يقوم بها دراسة

لكن يبقى وتوفير عنصر االمن فيه،  طبقة وانظمة االتصال فيهمال تالتكنولوجياخدام احدث كذلك است

وفي أقرب االجال لتقديم خدمة جيدة وممتازة لهذه المنشآة  مالم يجسد ويطبق فعليا،حلم كل هذا 

 .العظيمة وتحسين ظرؤف تنقل االفراد في أحسن الظروف وفي كل االوقات
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  :الخاتمة 
البرية الوريد الذي يعمل على الربط بين مناطق الوطن المختلفة، كما لها الفضل في   الطرقتعتبر      

دفع عجلة التنمية المحلية، خاصة االقتصادية  منها والمتمثلة في األنشطة التجارية وكذلك الدور الكبير 

يط المعتمد،حيث لهاته المنشآت  فيما يتعلق بالجانب االجتماعي، لكن تبقى هاته األهمية مرهونة بالتخط

يلعب هذا األخير دور جد مهم في تحقيق األهداف المسطرة والتي البد وأن تأتي من وجهة نظر 

  . مستدامة

صة فيما يتعلق بمنشآت النقل التي تعتبر البد وأن العالم في تغير مستمر في شتى المجاالت وخا  

التي يراد منها حرية التنقل في  التحتية ىالركيزة او نقطة التواصل فيما بينها، ببناء وإنجاز أعظم البن

او في ارجاء البالد، والجزائر عبارة عن دولة طموحة تسعى بكل حذافرها فتشتري  مختلف الدول

الغالي والرخيص بمنعى المستحيل من اجل توفير منشآت تضمن لمواطنيها التنقل في مختلف انحاء 

غرب الذي كلف الخزينة –ي طريق السيار شرق الوطن ومن بين هذه البنى التحتية مشروع القرن أ

يسمى  ها والمحافظة على أرواحهم وكسر ماالعمومية ماليير الدوالرات من اجل تحقيق رفاهية لمواطني

مجموعة من االيجابيات   نذكر كما ،األوقات سائرالظروف في  أحسنبجدار العزلة وضمان تنقلهم في 

  .الطريق السيار التي أتى بها

  :االيجابيات

  :في النقاط التالية طريق السيارال ايجابيات أهمتتمثل  

ربط ل ببعضها، و العمل على الوصول والية 24  من خالل ربطربط مختلف مناطق الوطن  -

  الخ...............ومختلف مراكز اإلنتاج،وموانئ  ،مطاراتمن " والية ومختلف المنشآت القاعدية 34
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 سائقون :من مباشر إلنجازه عمل منصب 100.000 بخلق يسمح الضخم المشروع هذا اعتماد -

بما فيها العمالة  مستقبلي مباشر غير عمل منصب 100.000بعدد يقارب ن أم وأعوان ، ومهندسون

 أخرى ومحطات رسوم العبور دفع ومراكز ،والمرلفق المنتشرة على ضفاف الطريق لمحطاتل الموجهة

 .العمل حيز للصيانة

 .االستراتيجية للطريق العمالق في ضمان التغطية االمنية لكافة ربوع الوطن االهمية  -

وإضافة إلى شريط التوقف أروقة  بثالثة مزدوجباحتوائه على طريق الطريق ذو رفاهية كبيرة   -

المساهمة في التوازن وسالمة المرورية التحسين ظروف و متهحيا لمستخدميه يضمناالستعجالي، كما 

حيث يقلص باإلقليمي و الحد من نسبة حوادث المرور كما سيمكن مستعملي الطريق من ربح الوقت 

  ."بذه من الوقت" أن يعتبر منلمدة الرحلة 

وجود حواجز لمنع دخول الحيوانات و اإلنسان و المركبات باإلضافة إلى الحواجز الخاصة   -

 .بالجسور الصغيرة والعمالقة لمنع خروج العربات

 شأنه من المشروع، أن هذا كما البالد مناطق مختلف بين للتبادالت حركيةقويا و دفعايعطي    -

 جمال إكتشاف في متعتهم واألجانب الجزائريون يجد التنقالت، فبتسهيل وتأمين المحلية بالسياحة النهوض

 .الجزائرية وثراء الطبيعة

 مليار 25 مساحته الخضراء عن تقل ال سريع أخضر طريق إنجاز إلى تسعى الحكومة أنكما  -

 .وبذلك يصبح الطريق مستدام األساسية المنشأة ضفتي على تهيئتها تتم مربع متر

 على ايجابية عنه آثار تترتب سوف للجزائر، مفيدا الحال بطبيعة يكون الذي السيار، الطريق إن -

 أن إذ بأوروبا، سيربطها الذي الهيكل األساسي هذا أن ذلك اإلفريقية، والقارة المغاربية المنطقة كامل

 .كبيرا اقتصاديا دورا يؤدي قطبا منها تجعل والصناعية ا الطبيعيةتهوإمكانيا للجزائر الجغرافي الموقع
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 الجديدة التكنولوجيات األجنبية المؤسسات خاللها من تجلب للتبادل وشراكة فضاء كما يعتبر -

  .للتكوين فرصة الجزائريين وتمنح

عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية بربطه مختلف المراكز الصناعية كما سيساهم في دفع  -

 .وكسر جدار العزلة وضمان تنقلهم في أحسن الظروف وفي كل األوقات األفرادوتحسين ظروف تنقل 

 بتسهيل االقتصاديةاآللة  بإنعاش يسمح أنه طالما البلد لتنمية قويا محركا الجزائرية الدولةترى  -

 . والسلع األفراد تنقالت السيار الطريق هذا

 منتهية غيرو االكتظاظ ال حامدزاال حاالتتخفيف الضغوطات على الطرق الوطنية الناجمة عن   -

 . ضرورية كانت وإن متهتنقال وتعرقل األفراد بط مهمةحت الوطنية الطرق طول على والمالحظة

في حالة إنشاء مرافق الخدمات ومحطات الدفع ومراكز الصيانة ومختلف األقطاب التجارية  -

 .لخزينة العموميةتعطي دخل لهذه المنشأة قد تستغل في الصيانة هذا الطريق أو تدعيم 

باإلضافة إال أن لديه العديد من  كثيرة هي إيجابيات طريق السيار التي حاولت تقديم ولو القليل منها

  .السلبيات 

  نذكر طريق السيار من بين واهم سلبيات :السلبيات

  .االستهالك مساحة األراضي الزراعية  -

 على الطلب حجم وتقلص بل تقطعها، التي الطرقات مرمى على متنامية كانت تجارة اءاختف -

تباع على مستوى الطرقات خضر و فواكه بيع األدوات و األواني المنزلية الخزفية على  كانت مواد

 .مجموعة من الواليات في سبيل المثال
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 المدن خارطة غير قد ، عليه حاليا يراهن مشروع أكبر وهو السيار، الطريق مشروع خط وبدا -

بتقسيم المدن إلى  و قام أيضا منها العشرات عزل من زاد ولكنه بعضها لىع العزلة ففك والقرى،

 . مجموعة من المدن 

ومردوديته الكبيرة على االقتصاد الوطني إال انه يؤثر سلبيا  رغم تأثير االيجابي لطريق السيار -

  .على مدخول اقتصادي أخر وبذلك  يؤثر على االقتصاد الوطني

الشرقية بالرغم من المجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة بسب  كذلك التأخر في تسليم الحصة -

 .اإلنزالقات  التربة ومياه اإلمطار 

سوء التسيير والتنظيم والتوجيه بعدم انجاز مختلف مرافق الراحة والخدمات التي كان من  -

 .فروض انجازها قبل أو أثناء إنشاء هذه المنشأةمال

انزالق التربة مثلما ما حدث في خميس مليانة مما  وجود بعض األجزاء التي  تهدمت بسب -

 .عدم المطابقة للمعايير الدولية المتفق عليهالأدى إلى غلق أحد االتجاهات 

قد يؤدي إلى غلقه والتأخر وتحبط أهداف وغايات تنقل  في حالة وقوع حادث مرور -

 . األشخاص

االخرى المتوفرة في البالد، كذلك عدم وجود محوالت ونقاط التقاطع كثيرة مع مختلف الطرق  -

 .بعد هذه النقاط

كذلك عدم توفر إشارات ولوحات المرور بالكميات الواجب توفرها وسوء التخطيط في  -

 . وضعها

  .عديدة هي السلبيات إال أنني حاولت التطرق  إلى أغلبية منها
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  :ونوصي بما يليبناءا عللى النقائص و السلبيات المذكورة اعاله نقترح  :االقتراحات

  .ة وفقا لمعايير والمقاييس المتفق عليهاالشرقي والحصة اإلقبال والتعجيل في استكمال المقطع -

بذل جهد مضاعف من اجل انجاز محطات الخدمات ومختلف المرافق  والمراكز التجارية في  -

 .اإلفرادقل نلضمان ت األوقات أسرع

 .اآلجالبمختلف شبكات الطرق الوطنية وتكثيف هذه الشبكة في اقرب  هالبد من ربط -

وضعية التنقل كذلك لمتطورة مراقبة االسراع في وضع التكنولوجيات الحديثة من اجهزة  -

 .واجهزة االتصاالت ووضعها على مسافات قريبة

ا النوع ين في هذصصالمتخ الحماية المدنية و األمنيب مختلف رجال دراإلسراع في تكوين وت -

 .وتكثيف الدوريات خاصة الليلية منها لحماية المستعملين لهذه المنشأة من المنشآت 

 .كذلك إنجاز محطات لمراقبة التقنية  لمركبات على مختلف أجزاء طريق السيار -

على الضفف الحدودية، لتأمين المركبات  مثل البنوك  انجاز محطات التأمين ومراكز المالية -

بالنسبة للسياح األجانب والمواطنين الذين لديهم تجارة خارج البلد خاصة في  تصريف العمالتو

 .الجهات الحدودية

الحدود مع المغرب فتح  أنفتح خطوط الحدود بين دول المجاورة مثل تونس والمغرب إال  -

 .سياسيبيد الرجل ال يبقى قرار

 .لتبقى عالقات الترابط إنجاز جسور وأنفاق بالنسبة للمدن التي قام بتقسيمها إلى عدة مدن -

 .إنجاز إنفاق بجانب الغابات لمرور الحيوانات -

وفي األخير نأمل أن نكون أوضحنا أهم النقاط البارزة في الموضوع، واإلحاطة الشاملة به، من 

 .جميع  الزوايا واألركان التي يراد التطرق إليها ودراستها بشكل منهجي منظم ومخطط
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