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 شكــــــر و تقديــــــــر 

 .هلل عز و جل على نعمه و على فضله و توفيقه يل إلمتام هذا البحثأمحد  ابدئ ذي بدأ

سار معلى قبوله إكمال  "رابح بوالصوف "  الكرميأتقدم جبزيل االمتنان و العرفان إىل األستاذ     
و التوجهات العلمية و املنهجية اجلادة اليت كانت فعال سندا يل يف ، و تقدميه العون الالزم، اإلشراف

أتقدم  ، و حثالكبري و حرصه الشديد على إهناء هذا الب تشجيعهإعداد هذا البحث ، إضافة إىل 
على قبوله اإلشراف و أتطري " دمحم اهلادي لعروق"  الفاضلجبزيل الشكر و التقدير إىل األستاذ أيضا 

  .هذا البحث سابقا

        كما أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل كافة أساتذيت الكرام الذين قاموا بتدريسي خالل مساري الدراسي 
 .بعدها  ما و اجلامعي مرحلة التدرج و

الوالئية اليت كانت حمل  تال يفوتين أن أتقدم ابلشكر إىل كافة مسؤويل املؤسسات ، املصاحل و اإلدارا
و على ختصيص الوقت إلثراء  ،استسقائي للنسبة الكبرية من املعطيات ،أشكرهم على االستقبال

 : أخص ابلذكر  الدراسة ابملعلومات و التوجيهات ،
 .مدير النقل لوالية جيجل -
   .مدير السياحة لوالية جيحل -

 :إضافة إىل مسؤويل كل من 
 .مديرية التعمري و البناء -
 .مصلحة التنظيم و الشؤون الوالئية -
  .مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية -
  .مديرية األشغال العمومية -
  .جامعة جيجل -

أنوه أيضا ابملساعدة الكبرية املقدمة من طرف سائقي حافالت النقل احلضري و النقل شبه 
و على قبول املشاركة يف االستبياانت الشفوية الستقاء املعلومات  ،و أشكرهم على الصرب ،احلضري

 .القطاع و اليت كانت مفيدة فعال يف تشكيل نظرة عامة عن املشاكل اليت يعاين منها  ،النوعية للحراك 

. إىل كل هؤالء و كل من ساعدين من قريب أو بعيد، أتقدم أبمسى عبارات العرفان و التقدير
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 عامةالمقدمة ال

هو نظام النقل أو التنقل ف ،تعد خدمة النقل إحدى أهم الخدمات التي تقدمها المدينة لسكانها
            و المتمثلة في مجال السكن المسؤول على تنظيم العالقة بين مختلف األنظمة المكونة للمدينة

  "Scott Greer" "سكوت جرير" عرف في هذا السياق ف،  ومجال الخدمات أو العالقات االجتماعية
تقوم  بها مجموعة فاعلين  ،مالبضائع و الخدمات داخل حيز ا ،الطاقة ،األفرادالنقل على أنه دورة 

تنتج عنها  بين مختلف الخدمات  هذه العالقة ، و عليه فإن1 اجتماعيةاجتماعيين لتحقيق  أهداف 
الذي تؤمنه مختلف وسائل النقل لضمان تحقيق  ،نقليتال بالحراكتنقالت أو ما يعرف  و تحركات
 .السكان احتياجاتمختلف 

تلبية حاجياته للتنقل، حيث  لقد كان الختراع وسائل النقل األثر الكبير في حياة اإلنسان و و
تعتبر إذ  ،و عملت على التقليل من زمن التنقل و التقليص من المسافات ،الحركة سهلت له السير و

عن طريق رسم شبكة طرق تربط  ،العامل األساسي وراء تمدد األنسجة العمرانية خارج األنوية القديمة
العمران في المدينة ال تقتصر  لكن العالقة بين شبكة الطرق و .المدن القديمة بين التوسعات الجديدة و

ور المدينة يجب أن يصاحبه فتط ،التحويل بل يجب أن يكون التجانس فيما بينها على مجرد التوجه و
      و سهولة التنقل إلى مختلف مناطق االستقطاب الموجودة على  ،تطور في شبكة الطرقات

وسائل النقل تتماشى والنسيج العمراني القائم في فترة من الفترات  حيث أن شبكة الطرق و ،مستواها
المرودية تتعلق أساسا  الهياكل القاعدية الالزمة لضمان حركة المرور ذات الفعالية و كما أن ،الزمنية

 .تنسجم في تشكيلها و نموها مع التوسع العمراني بالنظام العمراني و

قد أدى إلى زيادة  هاظاظاكتلكن المالحظ على معظم دول العالم أن النمو الحضري للمدن و 
حظيرة وسائل النقل من وسائل جماعية و سيارات شخصية، لكن في ارتفاع  و ،في حركة التنقالت

و هذا ما يخلق  ،ال يواكبه تطور في البني القاعدية المشكلة األساسية بالمقابل أن  هذا النمو الكبير
  .ضغطا كبيرا على الطرقات و الشوارع في النسيج العمراني

إيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف  قد شغل هذا اإلشكال العديد من الدول التي حاولت جاهدة و
الربط بين مختلف  و استعمال وسائل مبتكرة للتنقل و متعددةبانتهاج سياسات ، الضغط على المدن

 مجالها الحضري هذا بمعظم  و، وضعيةتعد الجزائر من بين الدول التي تعاني من هذه ال و .المجاالت
الذي اتسم بالفوضوية بهدف امتصاص الطلب المتزايد على  و ،الذي عرفته المدن الكبيربسبب النمو 

                                                 
1
الملتقى الدولي حول التجارب العربية في  مشكالت المرور وسبل معالجتها، ،األخضر عمر دهيمي:العميد الركن    

 -30/30/8332-تنظيم المرور 
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المستقبلية لهؤالء السكان  دون األخذ بعين االعتبار االحتياجات األخرى اآلنية منها و ،السكن
كن بالدرجة تإن لم  و ابكل أبعاده يةاإلشكال ههذ مدينة جيجل تعيش كما  .المتزايدين يوما بعد يوم
فقد وجدت هذه المدينة نفسها ضمن قائمة المدن الكبيرة دون االستعداد  ،الكبرى التي تعرفها الحواضر 

إلى ذلك، حيث اعتمد تصنيف المدن على الحجم السكاني الذي عرف زيادة كبيرة ليصل إلى 
الخدمات التي تقدمها  إمكانيــات الراحة و الرفاهية و دون األخذ بعين االعتبار ،نسمة  1 200338

فهي  ،الوالية مقرل افباعتبارها تجمع .لها باإلضافة إلى سكان التجمعات المجاورة ،هاالمدينة لسكان
بالتالي فهي تستقطب أكبر عدد من  و ،...تضم معظم التجهيزات اإلدارية و الصحية و الثقافية 

هذا الحجم السكاني اإلضافي الذي يتقاسم الخدمة  سكان باقي مناطق الوالية باإلضافة إلى سكانها،
المميز  حامدز ل ايترجمه  ،المتواجدة على مستوى تجمع واحد قادر على خلق ضغط على المدينة

المركبات  تسببه وسائل النقل الجماعية والذي  ،المسائية ساعات الذروة الصباحية وللمدينة خالل 
    .الشخصية 

بعد الزلزال الذي  2233الذي جرى إنجازه من قبل المعمرين سنة  ففي حين أن مركز المدينة و 
ال يزال إلى حد اليوم يتميز بسهولة الحركة   ،الشطرنجيالذي اعتمد التخطيط  تعرضت له المنطقة و

التي جرى التوسع بها  و ،المركزالتنقالت اليومية، فإن معظم أحياء المدينة المحيطة بهذا  بباستيعاو 
تنقل لل وأ داخلها، بشكل عشوائي و فوضوي تغيب عن طرقها المواصفات الهندسية المسهلة للحركة

ليؤدي بذلك  ،المتميزة بالتخطيط المسبقو  نحو التوسعات الجديدة الحالية المبرمجة حول محيط المدينة
 .نسدادات مروريةا تشكيلإلى  و، نقطاعات مورفولوجيةاخلق هذا التباين الوظيفي إلى 

الذي كان يعرف استقطابا كبيرا في  ولعل ما زاد في تفاقم الوضعية أن مركز المدينة القديم و 
التي رغم فوضويتها فقد عرفت  ،باألحياء الجديدة حركة تجاريةقد فقد جاذبيته بفعل ظهور  ،السابق

ترددات كبيرة إليها  تعرف تنقالت و و ،و أصبحت تستقطب حركة السكان ،انتعاشا للنشاطات التجارية
ي إلى ظهور دو هذا ما يؤ  .اليومي من المركبات هذا الكم الهائل و عابياستال تستطيع الطرق بها 

ليبقى بذلك مركز المدينة  .على تحرك المركبات بهذه المناطق تؤثر على حراك السكان و نقاط سوداء
 30الطريق الوطني رقم  الغربي لها على طول محور عبارة عن همزة وصل بين المدخلين الشرقي و

لمختلف وسائل  وبةؤ دالرابط بين قسنطينة جيجل و جيجل بجاية ، هذا المحور الذي يعرف حركة 
و مسارات  األمر الذي دفع بالسلطات المحلية  إلى تبني سياسة محاور فردية، والنقل من جماعية 

لن  شاحنات النقل خارج المحيط العمراني ـ لكن هذه السياسة لم وتوجيه  و ،االجتناب لتخفيف الحركة
تصمد أمام استمرار زحف العمران ، ففي حين أن مسار االجتناب الشمالي لم يرى النور بسبب 

بسبب أيضا تواجد عدد كبير من السكنات على  و ،ضرورة حماية السواحل الطبيعة الساحلية للمدينة و

                                                 
 -8333مراجعة  -لبلدية جيجل خطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالم 1
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    ر االجتناب الجنوبي يكون قادر على حل اإلشكال على المدى القصيرالمسار المبرمج، فإن مسا
 .ليعود المشكل للظهور خالل مدى متوسط بسبب زحف النسيج العمراني إليه ،فقط

فإن األمر يزداد  ،إن كانت هذه الوضعية  تصعب حركة السكان خالل معظم فترات السنة و 
من كافة   إقبال كبيرا للسياحخالل السنوات األخيرة حدة خالل موسم االصطياف، فقد شهدت المدينة 

        أماكنها السياحية المتواجدة إما على مستوى المدينة و ،أنحاء الوطن نحو مختلف شواطئ الوالية
خاصة على الشريط الساحلي الذي يضم  مختلف  تجهيزات الراحة والترفيه ، وهذا ما يولد حركة كبيرة 

ليس  حام كبير خالل مختلف فترات اليوم ودز ايصاحبه  ،سكان المدينة على حد السواءل للسياح و
ساعات الذروة فقط، أو على مستوى الشواطئ الخالبة المميزة للساحل الغربي للوالية، حيث يضطر 

و باعتبارها المنفذ الوحيد نح ،معظم هؤالء السياح إلى العبور بالمدينة للوصول إلى المناطق السياحية
لهذا السبب فقد تميزت مدينة جيجل خالل السنوات الماضية بعدة مشاكل في الحراك  هذه المناطق، و

على  ذاه و ،باعتبار أن معظم السياح يعتمدون على سياراتهم الشخصية في تنقالتهم المختلفة ،نقليتال
في ظل غياب أو  ،مستوى األحياء القريبة من المركز و حول محور الطريق الوطني المار بالمدينة

 تهيئة مفترقات سوء و ،التجهيزات السياحية التجارية و  المحالت من ببالقر  ندرة أماكن التوقف
 .المناطق المجاورة  الطرق الرئيسية و المسؤولة عن توجيه الحركة باتجاه مختلف أرجاء المدينة و

فيما يخص  ةحقيقي إشكاليةأن مدينة جيجل تعرف  يهاستعراض هذا الوضعو يتبين من خالل 
أماكن  المواصفات ،) على مستواهاعدم كفاءة و فعالية شبكة الطرق  و بها، نقليتالحراك ال النقل و

و ارتفاع معدل امتالك  ،الحضري الذي تشهدهما هذا في ظل النمو السكاني و و ،(التوقف و التهيئة
و ازدحام  ،وظيفي جراء صعوبات التنقلثقل التسيير ال فالمدينة تعاني من بالتالي السيارات لسكانها، و

و استغراق وقت  ،عليه ظهور التأخيرات عند مداخلها و مخارجها، و و ،حركة المرور داخل المدينة
 : ، مما يطرح هذه اإلشكالية  الحصول على الخدمات التي تقدمها المدينة للسكان أطول للوصول و

 :اإلشكالية

التي  و ،توفير مختلف الخدمات المرجوة منهافي حول إمكانية المدينة  إشكالية البحث تتمحور 
المستقبلية دون أن تكون لها  و تحترم الحاجيات الحالية ،آمنة و سريعة،  فعالةيطلبها السكان بطريقة 

تضافر  ،لإلمكانياتالتي ال تتأتى إال بالتسيير األمثل  و ،الجالم على وانعكاسات على السكان 
       تطلعات السكان  أي بإيجاد سبل معالجة متماشية و ،تبني سياسة قابلة للتجسيد الفعلي و ،الجهود

           ليست الظرفية المحددة بالزمان المعالجة الدائمة و التنفيذ و إيجاد بدائل للتطوير و والمدينة، و
للتوصل إلى الحلول التي تتناسب  أسبابها وشكالية اإللتحقيق ذلك يجب معرفة مدى حجم  و. والمكان
  :فقد تم صياغة اإلشكالية في األسئلة التالية عليه معها، و
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 ها؟ ب التنقليللمدينة على الحراك  تأثير النمو الحضري  ما .2
 التنقل بالمدينة؟ الحراك و يدانما هي المشاكل التي يعاني منها السكان في م .8
 النقل بالمدينة؟ الحراك ووراء ظهور مشاكل األسباب الحقيقية ما هي  .0
 لماذا لم تخفف الحركة؟ و المجال و تنظيم يدانفي م السياسات المطبقةما هي  .3

 ؟يةمن حدة اإلشكال جراءات المتخذة اإل
تنظيم الحراك كيف يمكن  و ؟التنقليالحراك  عوقاتم من حدللبدائل وضع كيف يمكن  .5

 ؟، و توجيه حركة المرور بالمدينة التنقلي

 : البحث و أدوات  منهجية

، وذلك بجمع المعطيات مقاربات كميةم االعتماد على ت المطروحة لإلجابة على األسئلة
حجم  و ،مختلف الطرق على مستوى المدينةبو الترددات  ،المعبرة عن حجم التنقالت الضرورية و

 :التنقالت التي تولد الحركة و و ،المتوفرة بالمجال الخدمة المقدمة و

  ،أنواعه من أجل تكوين نظرة عامة عن الحراك، البحث الببليوغرافيعلى  البدءفي  باالستناد
استعمال  ثم ،و طرق معالجة مشاكله و تنظيمه على مستوى مدن العالم ،، تطور مفهومهخصائصه

لمعرفة مختلف المشاكل و انشغاالت  استمارات إستبيانية و ،تحقيقات ميدانيةوسائل التحليل من 
   العجز المسجل في ميدان النقل بكل أنواعه ستظهارالبين مختلف المناطق  المقارنةكذا  السكان، و

     نقلي ال يضم فقط النقلتباعتبار أن الحراك ال ،الممرات في مجال أماكن التوقف ، التقاطعات و و
الدراسات التي لها  الصور الجوية و إلى استخدام الخرائط و إضافةوإنما مجموع األنشطة المرتبطة به، 

  .عالقة بالموضوع
باقتباس الحلول  ،تسيير و تنظيم النقل و الحراك يدانفي م من التجارب الدولية الرائدةاالستفادة 

 .وضعية المجال و الحراك بالمدينة الحلول معودراسة مدى إمكانية تناسب هذه 

و التي عالجت اإلشكال  اإلطالع على مجموع الدراسات و األبحاث ذات الصلة بالموضوع،
بطرق مختلفة، تتناسب مع نوع القصور، إمكانيات التدخل، و التصورات المستقبلية للنمو لكل بلد أو 

و التمكن من بعض  ،مدينة حسب منهج التخطيط المعتمد، ساعدت هذه الدراسات في توضيح الرؤية
 :نذكرسات من بين هذه الدرا المخفية إلشكالية الحراك بالمدينة، الجوانب 
، رسالة  التمدد الحضري و الحراك التنقلي في النطاق الحضري لمدينة سطيف ،عبد الحكيم كبيش   -

 -8323-العلوم في التهيئة العمرانية ، جامعة منتوري ،قسنطينة  ه دكتورا 
دراسة حالة النقل الحضري في الجزائر  تقييم السياسات العمومية للنقل الحضري ،،  عقاري زكريا -

 -8325-جامعة الحاج لخضر ، باتنة  ، رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية ، ةالعاصم
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-  Mercier A : Accessibilité et évaluation des politiques de transport en milieu 

urbain .cas de Tramway  Strasbourgeois – thèse de doctorat en sciences 

économiques –option économie de transport – université  Lyon 2-  2008- 

-  Tabaka K , Vers une nouvelle socio- géographie de la mobilité  

quotidienne, étude de la mobilité quotidienne des habitants de la région de 

Grenoble , thèse de doctorat en géographie ,université Grenoble 1-2009- 

-  Saadi A, Le problème de la circulation et du stationnement dans le centre 

ville Constantine, mémoire de magister en urbanisme, Université Mentouri, 

Constantine -2005- 

      ظاهرة الحراك التنقلياستعمال طرق تحليلية مختلفة لتشخيص و تحليل إلى  إضافة
توفيق بين التخطيط بال ،ستراتيجية الواجب تبنيها لتطويق مشكل الحراكتحديد اإل بهدفبالمدينة، 
 :في لها متمثلةاور جو تخطيط النقل بالمدينة و المحيط الم الحضري 

دراسة وصفية دقيقة لمكونات المجال العمراني و استخدامات األرض  : مورفولوجيالتحليل ال
من العمراني  النسيجو الوظيفية  لمكونات  ةالفيزيائي ،بتحديد مختلف الخصائص  المجالية ،بالمدينة

التركيز على نظام الطرق و شبكة الربط باعتبارها القاعدة األساسية مجال مبني و غير مبني ، مع 
 .و بالمؤثرات  الخارجية ،و استظهار مدى تأثرها بالظواهر الحضرية الداخلية ،للحركة

     هذه الطريقة الحديثة االستعمال في تقييم االختيارات اعتماديتم عادة  : اإلستراتيجيتحليل ال
باستعمال عدة معايير ذات  ،التصور األكثر مناسبة للوضع القائم تبنيوتفضيل الحلول للمساعدة في 

م استعمال هذه الطريقة في التحليل في هذا البحث لتحديد األسباب ت باإلشكال المطروح، ةعالق
من جهة  مختلف و تأثيرها ،الرئيسية لمشاكل الحراك بكل قطاع عمراني ، فاألسباب متعددة و متداخلة

،  ةرق ، التهيئة ، التجهيزات ، التجار الط: إلى أخرى داخل حدود المحيط العمراني للتجمع الحضري 
 اتخاذتحديد المسببات يسهل و بشكل كبير .  خطوطه و ركة الطالب ، النقل الحضري حالسياحة ، 

و مقارنتها  ،مكانيات الداخلية و الخارجية للمدينةقييم اإلعن طريق ت اإلجراء التصحيحي عند التدخل
التي يمكن أن تصادف عمليات التدخل لتصحيح المسار التنموي و الوظيفي  ،بالتهديدات و العوائق

 .للمجال ككل

انعكاسات التدخالت على و تجنب  استقراءاالعتماد على هذه الطريقة التحليلية يساعد في 
 .باعتبار العالقة وثيقة بين المجالين ،المباشر حيطهاالمدينة وعلى م

  :فرضيةال

        تتأثر ظاهرة الحراك التنقلي بمدينة جيجل بعناصر عدة داخلية : الفرضية األساسية 
تنعكس سلبا على األداء الوظيفي للمدينة ، و لعل البنية الحضرية الحالية للمدينة تعد ، وخارجية
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ـ فيعد عامل تخطيط الطرق األكثر بروزا و ارتباطا بمشاكل  كثر تأثيرا في الحراك التنقلي بهاالعامل األ
 :، حيث أنالحراك لعدم تناسبه مع حجم و نوعية التحركات

            مردودية و فعالية وسائل ضانخفاضعف و ضيق شبكة الطرقات يؤدي إلى  -
 .و ارتفاع  مدة التنقل و حجم الطاقة المستهلكة ،النقل

   .ظاظو االكتي المرور  االزدحاملق خيضعف و ضيق شبكة الطرق  -
 .الطرق بالسيارات كتظاظنقص أماكن التوقف يزيد من االزدحام و ا -

النمو على الرغم من أن السبب الرئيسي لعدم فعالية شبكة الطرق بمدينة جيجل يعود إلى  و
هذه الفرضية إضافة إلى  فرضية أن إال  ،الذي عرفته هذه األخيرةالحضري السريع و غير المنظم 
وفير وسائل النقل و فتح خطوط ت) من طرف السلطات المحلية  عدم كفاءة سياسة تسيير النقل

للمعايير  بتستجي التي ال ،تبقيان ضعيفتان مقارنة بمشكل سوء  تخطيط  و رسم الطرق  ،(النقل
 .  المستقبليةو و ال الديموغرافية الحالية  الهندسية ،التقنية

 :  خطة البحث
 :ثالثة إلى فصولقسمت هذه الدراسة 

 وضع القائم الدراسة وصفية لتشخيص : األول  فصلال
و اتجاهاته  يتم فيه الوقوف عند التنظيم المجالي للمدينة و مدى تأثير النمو الحضري ، وتيرته     
          إضافة إلى معرفة انعكاسات تطبيق مختلف السياسات السكنية النسيج الحضري،تكوين  على

 .مورفولوجيته، و تأثير ذلك على مجاالت الحركة بالمدينةالمجال و  والبرامج التنموية على تنظيم

 تكميم الحراك و تحديد األسباب  : دراسة تحليلية : الثاني فصلال
       يكون فيه عرض دقيق لوضعية الحراك التنقلي بالمدينة، تكميم التدفقات و تحديد     

باعتماد التحقيق الميداني كوسيلة لرصد التحركات اليومية للسكان، العد على مستوى أهم ، االتجاهات
من خالل  ،بدقة األسباب المؤدية للوضع الراهنو  بهدف تحديد ،المفترقات و الطرقات الحضرية

 . استظهار العوامل المؤثرة في قطاع النقل

 بدائل دراسة نقدية و  :الثالث فصللا
    نقدها ،عميرالنقل و الت يدانفي موطنيا و محليا  السياسات المطبقة تسليط الضوء على فيه يتم 

التنقل تراعى فيه  يضمن النقل و بديلمحاولة وضع مخطط  ضافة إلى، إأسباب عدم نجاحها تحديد و
وفق  هذا و .و محطات النقل والتوقف أوقات التنقل، تنوع وسائل النقل اتجاهات مستعملي الطرق،
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من  التخفيفمنهج التخطيط اإلستراتيجي الرامي إلى تحقيق التناسق بين مختلف القطاعات بهدف 
 .ظيفةن توفير بيئة حضرية صحية و و ،تحقيق انسياب الحركة ،على المدينة الضغط

 :أسباب اختيار موضوع الدراسة

من التجربة السابقة للباحثة في تناول وقع االختيار على هذا الموضوع للبحث و الدراسة انطالقا 
، الدراسة السابقة اهتمت بإشكالية التوسع العمراني بمدينة جيجل ةالمطروح يةموضوع ذو صلة باإلشكال

       بسبب تشبع المحيط و غياب الحلول على مستوى المدينة وحتمية التحول نحو األطراف القريبة،
وتجمعها الحضري، اإللمام بمجال الدراسة دفع الباحثة إلى التعمق أكثر في إحدى اإلشكاليات 

 :الحضرية األكثر بروزا بالمدينة، نظرا للمعايشة اليومية لإلشكال حيث أن

صادفها عدم تهيئة األرصفة و ضيقها، إضافة الرغبة في استعمال األقدام في التحرك بالمدينة ي -
 .إلى مشاركتها من طرف وظائف أخرى 

استعمال الحافلة في التنقل يصاحبه استغراق مدة زمنية كبيرة إلدراك وجهات ال تبعد مسافات  -
 .كبيرة عن مكان السكن أو العمل

حام عند دز اال قيادة السيارة الشخصية و بلوغ الوجهات يرافقه قلق كبير خالل الرحلة بسبب -
الطرق الرئيسية و المفترقات، و بحث دائم عن أماكن التوقف بسبب ندرتها، و غيابها في بعض 

 .األحيان بالقرب من التجهيزات و الخدمات بالمدينة
 

حداثة ظهور اإلشكال بالمدينة من جهة مقارنة مع المدن الجزائرية الكبرى، و إمكانية تفاقمه 
امنا مع رغبة المدينة في التحول إلى قطب تنموي جهوي، اقتصادي         مستقبال من جهة أخرى، تز 

       يةو سياحي من شأنه توجيه األنظار إليها، و تكثيف التدفقات نحوها، يلزمان الخوض في اإلشكال
 .  ستراتيجية جديدة للتدخل الحالي و المستقبليإوالبحث عن األسباب في محاولة لصياغة 

 
  :البحث  صعوبات

كأي بحث علمي و ميداني يصادف الباحث مجموعة عوائق مرتبطة باختيار المنهج العلمي المتبع 
إضافة إلى  ،و بضرورة اإللمام بكافة تقنيات و أساليب التشخيص و التحليل ،لبلوغ أهداف الدراسة

 . مشاكل أخرى متعلقة بجمع المعلومات الكمية و النوعية منها خاصة

فإن أهم ما صادف إعداده غياب الدراسات السابقة التي تناولت هكذا نوع من بالنسبة لهذا البحث 
أو أنه يعالج  الحراك التنقلي على مستوى  ،اإلشكاليات، فالمتوفر منها إما يتعلق بمشاكل النقل

ه الدراسة العالقة بين التجمعات بتتناول بموج ،مجاالت حضرية كبيرة ذات امتداد مساحي واسع
الحضرية المكونة لهذا المجال و المدينة األم الرئيسية دون الخوض في التفاصيل الدقيقة للحراك على 
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فـإن الدراسات التفصيلية للحراك التنقلي  ،بالمقابل من ذلك. مستوى األحياء و القطاعات العمرانية
التي تتعدى اختصاص  ،ت و الطرق التحليلية التخصصيةتعالج الموضوع باستعمال الكثير من التقنيا

 .الباحث

غياب القاعدة اإلحصائية الحديثة، و تضارب األرقام و المعطيات بين مختلف مصالح المديريات 
التنفيذية بالوالية قلل من مصداقية بعض المعطيات، و جعل عملية البحث عن المصدر الصحيح 

 .للمعلومة مستمرة

و عد التدفقات على مستوى المفترقات         استعمال التقنيات الحديثة في حصرعدم القدرة على 
مع  ،، دفع الباحثة إلى االعتماد على نتائج دراستي مخطط النقل و الحركة بالمدينةرق ومحاور الط

ولين، و أخرى مع ؤ محاولة تحيين المعلومات بإجراء تحقيق ميداني، و إجراء مقابالت مع بعض المس
ين و الناقلين، و مستعملي الحافالت، إضافة إلى المالحظة الدقيقة للوضعية في محاولة لتوجيه السائق

 .ةالمطروح يةالدراسة إلى المحاور األكثر ارتباطا باإلشكال
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 مقدمة 

 
مدينة  ؛لم تعد المدينة اليوم ذلك المجال البسيط الذي يضم السكان، السكن و التجهيزات فقط  

 على توفير اقتصرت سابقاو التي  ،من الواجب عليها تأدية الخدمات و األدوار المنوطة بها إداريا
بل ارتبطت أهمية المدن مؤخرا بكفاءة الخدمة و امتدادها  ،السكن، العمل، النقل، الراحة و الترفيه

       خدمات متنوعة و مختلفة يجب على المدينة توفيرها بسخاء ؛النوعية و زمنيا بنفس األداء و مجاليا
و عليه  .للمدينة و للمحيط المجاور لها االجتماعية و انسجام مع الخصائص المجالية، االقتصاديةبو 

و توفيرها الستقبال  المجالية ال يقتصر دوره على تحديد االحتياطات الحالي المدنفقد أصبح تخطيط 
إطار  تكوين و  وظيفي حضري  في إنتاج مجالهذه المتاحات العقارية  بل بكيفية استهالك ،الخدمات

 .مناسب لألجيال الحالية و المستقبلية و معيشي جيد، آمن

يتم خالل   الحراك التنقلي،و الظاهرة الحضرية  بينتبيين العالقة ضمن هذا السياق، و من أجل 
 الذي هذا المفهوم  ،تطور مفهوم الحراك التنقلي وتسليط الضوء على ظاهرة الحراك هذا الفصل 

كيفية استفادة المدينة من خدمة النقل   لى،  بالتركيز عو الطرق  بعنصري النقللطالما اقترنت دراسته 
عن سلوكات حضرية معاصرة ناتجة معبرا اليوم  ليصبح ؛و ظيفيا عن طريق رسم شبكة طرق متسلسلة

بالحركة مباشرة  المالحظ في سلوك األفراد، مرتبط غيرالطارئ في أسلوب الحياة و الت التطور عن
 .  له المرافقة و بالتنوع الكبير لألنشطة ،المعلوماتو الذؤوبة لألفراد ،السلع 

       قلي ال يتأتى إال بدراسة التحوالت المجاليةنالحراك التتحديد العالقة بين النمو الحضري و 
التي عرفتها مدينة جيجل خالل مختلف مراحل  الحضري  جة عن تغيرات معدالت النموتالنا والوظيفية

  غيراتبهذه الت خصوصاشبكة الطرق  استخدامات األرض عموما و تكوينها، و معرفة مدى تأثر
 .اسية لممارسة الحراك التنقليباعتبار الطريق القاعدة األس
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 النمو الحضري و قضايا الحراك التنقلي  : أوال

يمكن عزل النمو  فالإشكاليات الحراك التنقلي بالمدن باختالف مستويات التنمية بها، تختلف 
االجتماعي عند تناول إشكالية الحراك ، فلنمو األنشطة و تطورها  والحضري عن النمو االقتصادي 

القصور المسجل على  ؛نوعية المجال المستهلك و على  بهاالحضري  األثر المباشر على معدل النمو
للمشاكل، تعيشه مدن الدول السائرة في النمو من تنوع  مستوى الدول المتقدمة يختلف كليا عما

و لذلك فالحلول المسطرة و التدخالت المبرمجة يجب أن تتناسب مع . األوضاع بهاتأزم  تداخلها، و
، و تتماشى مع التغيرات الطارئة على و نوعية النقائص المسجلة على مستوى كل مدينة حجم القصور

 .نمط المعيشة في المدن المعاصرة
 

I-  تطور االهتمام بقضايا النقل و الحراك التنقلي 

       دراسة المواضيع المتعلقة بالحراك التنقلي بالمدن إلى خوض نقاشاتيقود الحديث و 
و التدقيق العميق في دراسات أعدت سابقا تناولت موضوع النقل بصفة خاصة، لما لهذا  ،جدية

و النشاطات الممارسة من طرف  ،العنصر الحيوي من ارتباط وثيق مع معظم القطاعات التنموية
ال بد من إلقاء  ،لذلك قبل التطرق و البحث عن التعريف الشامل للحراك .ها و ما جاور   سكان المدن 

و التي يمكن حصرها إجماال في عاملين  ،الضوء على بعض المفاهيم ذات الصلة المباشرة بالحراك
       فكما ال يمكن إغفال دور  ؛اثنين لها من التأثير و التأثر بالحراك التنقلي ما يستحق الدراسة

، ال نستطيع األخرى السكانية و القطاعات الحضرية  األنشطةعالقته بمختلف  و  أنواعه، تطوره النقل،
و ربطها بما يجاورها من أالتغاضي عن دور الطرق في تسهيل و تفعيل التحركات داخل المدينة  أيضا

فال حديث سوى عن سياسة تسيير  ،أما إذا ما أردنا مناقشة إشكالية النقل و مشاكل الحركة. تجمعات
 .النقل و الحركة داخل المدن

I- 1 .النقــــــــل: 
تناول كل  ،تختلف التعريفات الخاصة بالنقل و تتعدد بتعدد الدراسات التي أعدها باحثون كثر

بين  اآلراءاين بواحد منهم الموضوع وفق المنظور الذي يتناسب مع تخصص مجال بحثه، لتت
 .المسيرين و حتى البيئيين تماعيين،االقتصاديين، االج

،المادة  7888ماي  71المؤرخ في  88/71ف القانون الجزائري خدمة النقل وفق القانون عر  
يعد نقال كل نشاط ينقل بواسطته شخص طبيعي أو معنوي أشخاصا أو بضائع من " :كما يلي 71
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قتصر تعريف المشرع الجزائري على وصف ا، وقد  1"مكان إلى أخر على متن مركبة مهما كان نوعها
 .التي يتضمنها األخرى النقل كنشاط دون التطرق إلى الجوانب 

  مراكز خدمة أو حدث إليصال  النقل يعبر عن " فإن  (HA Adler) "دلرأهانز "حسب 
في نفس السياق عرف  .ضها، أي مع مراكز االستهالكعبالسكان بب اآلهلةالمناطق  و اإلنتاج

     غلب خدمة وسيطة على األ"النقل على أنه  (JM Thomson) "جون  ماكس طومسون " االقتصادي
دف المقصود تعبيرا في الموقع سواء ن يكون هدفا بحد ذاته ، ويكون الهو وسيلة لتحقيق الهدف دون أ

بالبعد االقتصادي الذي يعتبر السبب و هنا يأتي ربط مفهوم النقل . 2"البضائع أوبالنسبة لألشخاص 
خدمة  و ظهور التطورات التكنولوجية السريعة و المتسارعة في أنظمة النقل، هم وراء ازدهاراأل

  .لألنشطة االقتصادية بوصفها المحرك الرئيسي لدورة الحياة بالمدن األولىبالدرجة 

" اعتبر النقل  "ماركس كارل"و باختالف بسيط فإن  ،وفق نفس المنظور االقتصادي البحث
و يقسم النقل  ،(االستخراجية، التحويلية و الزراعية )المادي بعد الصناعات  اإلنتاجالفرع الرابع في 

مثل نقل الفحم في المنجم أو نقل المعادن  اإلنتاجو هو جزء من عملية  ،الداخلي اإلنتاجإلى نقل 
و هو الذي يقوم بخدمة  ،ني يتمثل في النقل العامو القسم الثا من ورشة إلى أخرى، اإلنتاجالداخلة في 

 .3"االجتماعي باعتباره فرعا مستقال عن فروع االقتصاد الوطني  اإلنتاجعملية 

وسيلة " و الذي يعرف النقل على أنه  (Maurice Bernadete)" موريس برندات"ليؤكد على ذلك 
      من منطقة إلى أخرى تختلف باختالف وسيلة النقل األشخاصلنقل مادة أو كمية أو عدد من 
التي يقوم عليها االقتصاد الوطني، و هو بإنتاجه لخدمة  األساسيةذاتها، و أن النقل يعتبر الدعامة 

هو و  ،و يساعد على االستمرار و يؤدي إلى توحيد المجتمع ،و ينشر العمران ،النقل يخلق المنفعة
 .4"القويةبذلك سمة من سمات الدولة 

النقل و لفترة طويلة تم  أنمن خالل هذه التعريفات الموجزة للنقل فأهم ما يمكن استنتاجه 
فتطور   ،و االستهالك اإلنتاجن الهدف الرئيسي له كان الربط بين مراكز أل ،ربطه بالبعد االقتصادي

النقل و وسائله من أهم العناصر المؤثرة في انخفاض تكلفة المنتج النهائي ، فتخفيض تكلفة عنصر 
 .5تكلفة المنتج النهائي انخفاضالنقل يوازيه مباشرة 

                                                           
المتعلق بتوجيه التقل البري و تنظيمه ، الجزائر،  88/71الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،القانون رقم    1

 . 187،ص  71العدد 
  .77، ص 7111جامعة البصرة ، العراق اقتصاديات النقل ،  عبد المحسن عبد الغني،    2

.75، ص  2001سعد الدين عشماوي ، تنظيم إدارة النقل ، القاهرة /د   7  
4    

Maurice Bernadete , La section de transport , presse universitaire , Lyon ,2002, p19. 
. 87،ص  2002،بغداد ،أهمية قطاع النقل و المرور في التنمية االقتصادية و االجتماعية ةحيدر كمون/ د    5 
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و التوجه العالمي نحو التعمير الوظيفي الذي يهتم أساسا  ،7811بعد إبرام ميثاق أثينا سنة 
               السكن، العمل، الحركة: ري وفق مناطق وظيفية خاصة بـ بكيفية تنظيم المجال الحض

يهتم بالدرجة األولى بتقديم  ،خر ضمن منظومة المدينةآقل، الحركة و التنقل بعدا نو الترفيه، أصبح لل
فال وجود لعمل أو سكن أو حتى ترفيه دون التخطيط  ؛ضافة إلى االقتصاديةالخدمة االجتماعية باإل

        تركيز االهتمام على دور الطرق في خدمة سكان  للنقل و الحركة داخل المدن، ليبدأالجيد 
               الوظيفي للمدن بتحقيق الحاجيات المادية  مدى مساهمتها في تفعيل الدورالمدن و 
جتمع و ذلك بتبادل خبرات الحياة و بالتالي التواصل بين مجموع شرائح الم ،االجتماعية للسكان و
 .  الحضري 

انتقد الميثاق شبكة الطرق العمرانية القائمة المنبثقة من الطرق الكبرى الموروثة عن العصور 
صبحت بمرور الوقت        أو التي  ،و الناتجة عن تفاعل االقتصاد مع شروط الموقع الجغرافي ،القديمة

للسكان، لذا أوصى الميثاق بدراسة وازدهار الحياة داخل المدن ال تتماشى مع المتطلبات العصرية 
تصميم الطرق و جعلها تتناسب مع السرعات الميكانيكية الجديدة، تخصيص طرق مستقلة للمشاة 

و بتصنيف الطرق حسب استعماالتها و اتجاهاتها ، فيما اعتبر  .1بفصلها عن تلك الخاصة بالسيارات
و استمرار  مام توسع المدنأستغالال عائقا كثر األشبكة النقل بالسكك الحديدية التي لطالما كانت ا

 .التعمير بالمناطق المجاورة

شخاص لم يعد مرتبط فقط بالمردود  فإن مفهوم نقل البضائع و األ اإلطارمن هذا  و ،إذن
رجاء المدينة أيهتم بتوفير خدمة النقل و التنقل بين مختلف  ،االقتصادي، بل و بالموازاة  مع ذلك

و عليه انتقل . دية و اجتماعية ضمن إطار منظم يميزه التكامل بين وظائف المدينةلتحقيق فائدة اقتصا
فراد و السلع داخل الوسط الحضري في الذي يضمن تنقالت األ ،االهتمام من النقل إلى النقل الحضري 
حيث تتالءم أنواع و وسائل النقل الحضري مع الخصوصيات  ؛ظروف مثلى من وقت، تكلفة و راحة

الفيزيائية للموقع ،األنشطة االقتصادية، الخدمات العمومية و الخصوصيات االجتماعية للسكان لما 
 .2يضمن استمرارية و دينامكية الحياة في المدينة 

فإن النقل لم يكف  ،تكف عن التوسع و النمو حول أنويتها القديمة أو خارجها و ألن المدن ال
كثر فعالية لتلبية حاجيات السكان من مساحات جديدة للتوسع و االستفادة داة األيوما على أن يكون األ
نوية، المدن التوابع، المدن الجديدة أو حتى فالتحول إلى المدن المتعددة األ. من الخدمات الحضرية

     اتيو ازدهار شبكاتها في جعل الفرض ،المدن العالمية ال يمكن أن يجحد فضل تطور وسائل النقل
 .و الرهانات قائمة على أرض الواقع 

                                                           

.77ص ،7115 سنة ،701ميثاق أثينا ،مجلة العربي ،عدد  :القالع  ، مقال بعنوان دمحم عامر     1  
 .2ص ،2077ماجيستيرمذكرة  دراسة إستراتجية ، شاكر جغفر ، مشروع القطار الحضري لمدينة باتنة ،  2
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مستويات  اختالفالنقل اليوم على مستوى مدن العالم على  ، فالدراسات التي تناولتلهذاو 
   و إنما أصبحت تحاول  ،التنمية بها لم تعد تعطي االهتمام الكبير للنقل بحد ذاته  أو لتخطيط الطرق 

هذه السلوكيات التي لم يعد المعيار االقتصادي  ؛السبل فهم سلوك الحركة لدى سكان العالم و بكافة
ال حتى الخصوصيات االجتماعية، بل هناك مجموعة من العوامل  فقط المتحكم الرئيسي بها و

الخدمات  البضائع، للسكان، بةؤو الدسلوك حضري جديد تميزه الحركة  تكوينالمتداخلة التي أدت إلى 
 .  و العالم ، الدولة، الجهة، المدينةالمعلومات داخل مجاالت تختلف مستوياتها من الحي و

 I - 2.  الطرق: 

لكونها تشبه شرايين الجسم  ضواحيها،و كثر تأثيرا على النقل في المدينة األ تعد الطرق العنصر
و ينعكس شكل شبكة الطرق المختارة  .اأجزاء المدينة و التنقل بهتستعمل للربط بين  ، 1إلى حد ما

الكفيلة بإعطاء  فهي المتحكمة في هياكل المجال الحضري و ؛على طبيعة الحركة داخل المدينة
     .معينةالمدينة خطة 

 على مشروع ، موجه للسيارات أو رضاأليسمى طريق كل إنشاء خاص مهيأ بصفة جيدة على  
ي منطقة عمرانية إذ يلعب دورا هاما و فعاال في أمن أو الراجلين، و يعتبر الطريق شريان الحياة في 

  .2السكان و المستعملين 

فتتوافق خصوصيات هذه الطرق مع  ،يوجه الطريق عموما لالستغالل من طرف المركبات
أن يتماشى مع سياسة كما أن تخطيطها يجب  خصوصيات المركبات باإلضافة إلى سلوك السائقين،

لما يكفل تجسيد أهم توجهاتها وفق خصائص تقنية و هندسية قادرة على مسايرة نمو   ،التهيئة العامة
 .الحركة و التنقالت المتزايدة بازدياد عدد السكان

االقتصادية  و تتأثر الخصوصيات الفيزيائية للطرق تأثيرا مباشرا بمجموعة من المعايير التقنية و
فالتقنية منها مرتبطة بعامل الرؤية، زمن رد الفعل، دينامكية المركبات، هندسة  .للمجال للمدن أو

المياه السطحية، )و المجاور المركبات باإلضافة إلى عراقيل فيزيائية متعلقة بالمحيط المباشر
خدمات ال ، فيما تتعلق المعايير االقتصادية بنوع الخدمة المقدمة من طرف الطرق،...(الطبوغرافية ،

 .3الموجودة بالمجال ككل و التي تساعد على تحديد المردودية االقتصادية و المالية للطريق 

 

                                                           
1
 . 70،ص  2000،ين العابدين علي ، مبادىء تخطيط النقل الحضري ، دار الصفاء ، عمان ز   

 .7، ص 62، العدد  7117جانفي  27المؤرخ في  17/01الجريدة الرسمية ، مرسوم رقم    2
3
 : Kalla Fatima Zohra Rahel : Cours de routes –conception des tracés routiers, normes, office des 

publications universitaires, 2012, p23. 
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I - 2. 1  تصنيف الطرق  : 

 :عموما تصنف شبكة الطرق إلى 
  شبكة الطرق بين المدن(le réseau routier interurbain ). 
 شبكة الطرق شبه الحضرية  (le réseau routier suburbain). 
  شبكة الطرق الحضرية(le réseau routier urbain ). 

نوع المركبات المستعملة  المرور،حجم  :منهاعتبارات ا تخضع عملية تصنيف الطرق إلى عدة و  
 الخ... أهمية الطريق ، محيط الطريق و مناطق الربط  للطريق،

 

 1: الذي يضم التمويل و الصيانة و مرتبط بالملكية ،  : داري و القانونيالتصنيف اإل - أ
 ضافة إلى الطرق التي هي من صالحيات وزارة األشغال العمومية، باإل:  الطرق السيارة

بتخطيط فني عالي من حيث  تتميز، مزدوجة أو غير مزدوجة شريانيةالوطنية التي هي طرق 
تعرف حركة كبيرة للمركبات كما تعمل  المقاييس التقنية، قارعة الطريق، الرصيف أو الجوانب،

 .لتكون عملية إنجازها و صيانتها  ضمن ميزانية الدولة ،لى ربط مقرات الواليةع
 من صالحيات الوالية، تأتي في المرتبة الثانية بعد الطرق الوطنية من حيث :  الطرق الوالئية

الطرق الثانوية تعمل على ربط الطرق الوطنية ببعضها  اسميطلق عليها  المواصفات التقنية،
 .ط و الحركة داخل حدود الواليةبالبعض، و بذلك فهي مخصصة للر 

 هي طرق فرعية و محدودة من حيث خصائصها من صالحيات البلدية،:  الطرق البلدية      
العزلة عنها  و فك ،الهامشية ولى على تنمية المناطقتعمل بالدرجة األ ،استيعابهاو طاقة 

 .بربطها بباقي مناطق البلدية
 
قسيم الطرق وفق خصائصها تيعتمد هذا التصنيف على  : التصنيف حسب المرتبة و السعة  - ب

 .(1الجدول رقم ) ، عدد الممراتاالستيعابالتقنية المتعلقة بالسرعة المحددة ، طاقة 

بتسلسل الطرق حسب مجال الخدمة إذ تندرج من طرق للربط بين األقاليم، بين المدن، إلى  يتميز
 .داخل المدن وفق تدرج متناسب في السرعة، حجم الحركة و في التصميم

 

 
 

                                                           
1
 .710، ص77المتعلق بتصنيف الطرق ، العدد  7180أفريل   72المؤرخ في  80/11المرسوم رقم    
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 تصنيف شبكة طرق المدينة حسب معياري المرتبة و السعة:  (7)الجدول رقم 
  التصنيف                

 الخصائص
 طرق محلية طرق مجمعة طرق شريانية طرق سريعة طرق حرة

 01 11 81 711 721 (سا/كلم)الطاقة التصميمية للسرعة 
 11-21 01-11 11-01 81-11 701-81 (سا/كلم)السرعة العملية  

 111-011 811-111 7211-811 7011-7111 2111-7811 (سا  /مركبة) استيعابية المركبات
 2-7 0-2 1-2 8-0 8-0 عدد خطوط الشوارع الرئيسية 
 72- 8 21- 71 11- 70 81- 11 711-11 (م) محددات الشوارع 

 .01، ص2111دار الصفاء للنشر و التوزيع  ،األردن، مبادئ تخطيط النقل الحضري، زين العابدين علي: المصدر

خرى ولى الطرق الحضرية التي تتباين هي األبالدرجة األ يخص :التصنيف المورفولوجي  -ج
 :1خرآحسب حركة المرور فيها من شارع إلى 

  كة الطرق شبمخصصة لحركة المرور العالية تقوم بربط المدينة و قطاعاتها ب:  السريعة الطرق
تتميز   ،شارات الضوئيةتخلو هذه الشوارع من التقاطعات و الساحات المرورية و اإل الخارجية،

 .ساعة/ممر/مركبة 7011بطاقة إستعابية تقدر ب 
  خدمة ب، تقوم الخارجيةتربط قطاعات المدينة ببعضها البعض و مع الطرق :  الرئيسية الطرق

تعد مكانا مناسبا للوظيفة التجارية و الخدمات العامة  و المجال المحيط بها، بالمدينة المرور
 .و السكن، و لذلك فالسرعات فيها تكون أقل من سابقتها

 درجة التكديس و نقله  إلى قبل أن يصل حجمه مهمتها تجميع المرور:  المجمعة لطرق ا
بانسيابية نحو الشوارع الرئيسية، تحتوي عموما على ممرين للمرور و ممر للتوقف، على أن 

 .متار و نصف المترأال يقل عرض الممر عن ثالثة 
  تتمثل في نهاية الشوارع بوصفها الشبكة التوزيعية المجمعة بين المحالت :  المحلية الطرق

ية و امتدادها إلى الوحدات السكنية بشكل مباشر، يصمم هذا النوع من الشوارع لخدمة السكن
 .وحدة سكنية 20عدد من الوحدات السكنية و التي ال يزيد عددها عن 

 : 2يينو يقسم التصنيف الطرق إلى نوعين أساس  :التصنيف الوظيفي -د
 ( les routes de circulation(طرق الحركة  -

و الخارجي الرابط بين أالمرور التحويلي  يستحوذأين  بالمدينة،كثر كثافة الحركة األ تنظيممهمتها 
 :يلي الموقع كماو  يمكن تقسيم طرق الحركة حسب الوجهة المحلي،مختلف المناطق على المرور 

                                                           
1
، 2001أحمد هاشم دنون، جغرافية النقل بين المنهجية و التطبيق، . أحمد حامد، أ.د دمحم أزهر سعيد السماك، د.أ   

 .721ص
2
 :Alberto Zuchilli : Introduction à l’urbanisme opérationnel et la composition urbaine , OPU , 

Tome 2, Alger 1983, p 128 .   
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 طرق التوغل (artère de pénétration): لى ربط ععمل ت متوسط،من كبير إلى  ذمجال نفو  اتذ
 .لهاالمدينة أو بعض من قطاعاتها بالضواحي المجاورة 

 متوسط، دورها الربط بين طريقين خارجيين بالتجمع  ذذات مجال نفو :  طرق مماسية خارجية
اطق التي تحوي أهم المناطق نالرئيسي الذي تخدمه، تصنف على أنها شبه حضرية تقع بالم

 .المنتجة خارج المدن االقتصادية
  تؤمن الربط بين مختلف  و خدمة متوسط إلى ضعيف، ذذات مجال نفو :  مماسية داخليةطرق

 .يمكن أن تربط بين عدة طرق توغل داخل المدينة القطاعات الوظيفية بالمدينة،
 إلى متوسط، تبدأ و تنتهي داخل التجمع، مهمتها  ضعيف ذات مجال نفو ذ:  طرق إجتنابية

 .لحضرية الجتناب الطرق ذات الحركة الكثيفة داخل المدينةالربط السريع بين مختلف المناطق ا
 مهمتها التحويل السريع للحركة بالمرور داخل المدينة، تتوافق في بعض :  الطرق الداخلية

 .أو مع طرق التوغل أو النفاذ إلى المدينة ،األحيان مع الطرق المماسية الداخلية

لحركة، إمكانية استعمالها من طرف وسائل النقل تتأثر الخصوصيات التقنية لهذه الطرق بـنوعية ا
حتى إمكانية تقاطعها مع طرق  بنظام المراقبة، نوع الوظائف الموجودة على حافتيها أو الجماعي،

 .و بالتالي تجميع حركة أكبر على مستوى بعض من مقاطعها ،أخرى 

 : (les routes de service) طرق الخدمة -
 :إلىفتنقسم  ،االستعماالت السائدة لألرض تصنف الطرق بالمدينة حسب

 تتفرع منها  ماكن المركزية بالمدن،تل هذه الطرق و خاصة الرئيسية منها األحت:  الطرق التجارية
           جذب قوية للسكان لما تقدمه من وظائف  كزعبارة عن مر  طرق ثانوية و محلية، هي

المحالت التجارية لسهولة الوصول إليها و خدمات متنوعة و ضرورية، فهي المفضلة ألصحاب 
 .لذا فهي من أكثر طرق المدينة ازدحاما بالمرور بمختلف وسائل النقل،

 ساس تخدم السكنات أكثر فهي باأل ،و هي الموجهة خصوصا لخدمة السكان:  الطرق السكنية
      أنواعهاختالف امن المرور، تربط الوحدات السكنية بباقي الطرق و المجاالت الوظيفية على 

 .و تتكامل معها لتوفير راحة السكان ،
 خر اآل البعضو  ،تخترق المساحات الخضراء ،األنهاربعضها مطل على :  الطرق الترفيهية

  .و المتنزهات  يتمثل في الطرق ذات االستعماالت الترفيهية، و تنتشر على حافتيها أماكن الراحة
 و تتضمن ثالثة أنواع  ،أساسية ةتخدم المناطق الصناعية بصف : الصناعيةلطرق ا: 

 .المجاورةإقليمية تحيط بالمناطق الصناعية و تربطها بباقي المناطق  طرق  -
  .قليمية إلى داخل المناطق الصناعية و تقسمها إلى تجمعاتمحلية تتفرع من الطرق اإل طرق  -
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تربط بين الطرق المحلية و بين مناطق العمران و المصانع و الخدمات  داخلية،فرعية  طرق  -
  .المدينةالمختلفة في 

 

I- 3  التنقليالحراك: 

يمكن أن  ،مفهوم الحراك التنقلي هو مفهوم معقد، فالحراك هو إمكانية التنقل داخل مجال معين
يكون افتراضيا كانتقال المعلومات ضمن األنظمة المعلوماتية، أو مجاال مجتمعيا فهو بذلك حراكا 

هذا المجال  ناتج عن تغيير الطبيعة االجتماعية للسكان عما كان عليه اآلباء، أو يكون  ااجتماعي
 .ات ضمن هذا المجالو الممتلك األشخاصقل ننقليا من خالل حركة و تفيسمى بذلك حراكا  فيزيائيا

ر الحركة و سهولة التنقل بين أرجاء المدينة صفة أساسية للمجتمع المعاصر وللحياة الحديثة تبتع
نسان أقرته مختلف القوانين و التشريعات المنظمة للمجال، فقد فالحراك حق من حقوق اإل .التي نعيشها

، بسبب تنوع "ville à la carte" أنحائهاأصبحت المدن اليوم متشابكة تستعمل الخريطة إلدراك كل 
مشكلة بذلك أرخبيال يضم ، شرائح سكانها و تفاوت أنسجتها من فضاء إلى أخر اختالف خدماتها،

و إن كان  هذا التنوع و التفاوت يؤدي  .لكل تجمع تخصص و نشاط معين ،مجموعة من التجمعات
فإن إمكانية  ،بين المناطق داخل هذا التجمع الكبير اجتماعيةغالبا إلى خلق مفارقات مجالية و 

و المتأثرة بالتطور الكبير و السريع الذي عرفه  ،الحراك و سهولة التواصل بين مختلف أنحاء التجمع
           داخل األفرادساعد على مضاعفة و تقوية العالقات بين ت ،قطاع النقل و تعدد وسائله

 .شخاص و المناطقاألعمل على فك عزلة تو  ،المجتمع

بدأ تناول مفهوم الحراك في علم االجتماع منذ سنوات العشرينات من القرن الماضي، و تركزت 
هذا  يأخذ، و لم  1الدراسات على البعد االجتماعي له بهدف تحقيق المساواة االجتماعية بين االفراد

 .لستيناتالمفهوم تعريفه العلمي و حقه بالدراسة و التحليل إال في سنوات ا

ولى بدراسة التغيرات الذي يتعلق بالدرجة األ مر بالحراك السكاني والباحثون في بادئ األ اهتم
أو حتى السياسات المحلية التي تمارس ضغطها على  الطارئة على سوق العمل، برامج اإلسكان،

بالنزوح الريفي نحو قترن الحراك بالهجرة و اف. السكان في بعض المناطق التي تعرف ضعفا في التنمية
و لمسافات  ،و الحواضر الكبرى  و بالتالي ظهور حراك مجالي للسكان بين الدول، الجهات 2المدن
 .طويلة

                                                           
1
   Nathalie Brevet .Mobilité et processus d’ancrage en ville nouvelle : Marne la Vallée, un bassin de 

vie, étude de la mobilité résidentielle et mobilités quotidiennes, thèse de doctorat, université Paris –

Est, centre de recherche sur l’espace, les Transports, l’Environnement et les Institutions Locales , 

décembre 2008, 390 pages, p62. 
2
  Nathalie Brevet. idem, p63.  
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عن عالقة الحراك االجتماعي  (Yves Grafmeyer)" إيف غرافميار" لدراسة أعدها امتدادو في   
ول بالتحركات يرتبط األ ،مفهوم مزدوجالحراك ضمن  1( Robert Ezra) "إزرا روبار"حصرو السكاني ، 

أما البعد الثاني فمرتبط بالتغيرات  ،الجغرافية التي يمارسها األفراد بين التجمعات أو داخل المدينة
 .المتواصلة  للنقل و المواصالت

الحراك بالعوامل االجتماعية أو باألحرى بالخصائص االجتماعية للسكان و بالتغيرات  يرتبط 
تقمص و تأثر بالعوامل  ،عليها، و التي واكبت ما حولها من تحديث، عصرنة،  تخليالمالحظة 

حيث يفسر الحراك حجم و أشكال العالقات المختلفة داخل المجال بين األنشطة، الوظائف   ؛الخارجية
 .وصف المستويات المختلفة للتنظيم المجالي للمدن ر بذلك متغيرة أساسية لفهم وتبفيع .و المجتمع

لحركة و سهولة التنقل بين مختلف أجزاء المجال الحضري يسهل التبادالت، يشجع التخصص فا
المجالي و بالتالي يؤدي إلى التكامل بين المجال و الوظائف التي يضمها، وهذا ما يعني أن مستوى 

 .التنمية الحضرية اليوم أصبح يقاس بمدى كفاءة الحراك و التنقل داخل المجال 

إنما يهتم بمجموع  م الحراك التنقلي بالحركة و وسائل النقل و تنوع  وسائله،مفهو  هتمو ال ي
بالبحث عن أحسن الطرق للتقليل  النشاطات المتعلقة و المتحكمة في حركة السكان داخل تجمع ما،

المدرسة، التنزه، )من السكن إلى اتجاهات أخرى  و من مسافات التنقل من السكن إلى العمل،
قل من أهمية كبيرة في دراسات نمن التنقل و كذا التكلفة لما يمثله عنصر الز التقليل من  ،...(التجارة

فالقدرة و سهولة الحراك اليومي هي التي تسمح بالولوج و االستفادة من الخدمات  .االقتصاد الحضري 
 .سمح بالتوسع السليم نحو األطرافتكما  ،المختلفة

    إذن يمكن أن نلخص مفهوم الحراك التنقلي على أنه أحدث صورة للحراك الذي عرفه 
البعد االجتماعي و البعد المجالي  البعد الزمني،ب ةمرتبط ارتباطا وثيقا بعناصر ثالثة محدد ،األشخاص

مجتمعة و انعكاساتها  ،ا يؤثر و يتأثر بالعامل األخرمنه ترتبط هذه العناصر مع بعضها البعض فكال
 .نمط الحياة الذي نعيشه اليوم على المجال هو ما يعطي تفسيرا ألهم مميزات المجال، السلوك و

 فقد أدى النمو الكبير الذي عرفه العالم خالل القرن الماضي إلى ظهور نوع جديد من االستهالك
(la consommation de masse) للسكان و بالتالي ، ال يتعلق بالرغبة في تحقيق االحتياجات األولية

تحددها الحاجة أو  و لكن التحول إلى رغبات ثانوية ال ،التنقل بين المجاالت إلشباع هذه االحتياجات
و هذا ما يفسر التنقالت العشوائية  و إنما الرغبة في مواكبة تطورات العصر، ،الرتبة االجتماعية

ــ يحدث حولها من تغيرات متعلقةقد تأثرت سلوكيات األفراد بما فحيان، للسكان في بعض األ   :2بـ

                                                           
1
  Nathalie Brevet. idem, p64. 

2
 Ariella Masbougi, Alain Bourdin, Un urbanisme des modes de vie, collection Ville et 

aménagement, Edition Moniteur, Septembre 2004, 96 pages, p 32.  
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  خر، و بالتالي االبتعاد آو يتعلق بعدم قولبة االحتياجات و اختالفها من شخص إلى : االختالف
     التوجه ،ميع السكان نظرا الختالف المستوى عن استعمال العالقات النظرية و تطبيقها على ج

 .الرغبة و األولويات
 نشطة و المعلومات أدى إلى خلق سوق كبير يعرف األ للسلع، الخدمات،التنوع الكبير  : االختيار

لكن  الجودة، التسعيرة  و قضاء الحاجة، نمنافسة كبيرة بين العارضين، يبحث فيه األفراد ع
 .خرآبالمقابل تختلف معايير االختيار من فرد إلى 

  الوظائف  األموال، للسكان، مؤقتة و دائمة موسمية، تعرف المدن تدفقات هائلة يومية، :التدفقات
 Maurice) "موريس فالمان" فحسب .المعلومات، لتلتصق هذه الصفة بالمدينة الحديثة و

Flamant) يمكن تعريف المدينة الكبيرة على أنها المجال الذي يتميز بصعوبة  التنقل بين أرجائه 
 .و بارتفاع تكلفة هذا التنقل

 سكان المناطق المجاورة  متعددة لفئات كبيرة من سكانها وتقدم المدينة خدمات  :مسرحة األحداث
    طريقة التفكير بل الحضري،مسرحا لعرض الثقافة الحضرية، السلوك  وفي نفس الوقت تعتبر

 .وتوردها نحو الخارج بسبب االحتكاك المتواصل للسكان
 

ر تغيرت معه و على أساس هذه التغيرات المالحظة على نمط الحياة، ظهر نظام جديد للتعمي
 : 1التوجهات و أعيد ترتيب األولويات  كالتالي

   إعداد و تسيير المشاريع في إطار التخطيط و إدارة األعمال: 
 .سياسة محددة مسبقا  النتهاجمجموعة من األهداف التطبيقية المختارة : اإلستراتجية 

 ةلضمان خدمة أحسن لمؤسستطبيق مجموعة من المبادئ المتعلقة بالتنظيم و التسيير : التسيير
 .أو منظومة تسهر على إنجاز المشاريع

  أي التحول من القواعد المفروضة إلى وسائل تحسين األداء: تفضيل األهداف على الوسائل.  
 ...دفتر الشروط  نظام ،قانون، مفروضة من طرف : القواعد اإلجبارية

    تحقيق النتيجة المثالية المرجوة من مشروعأي ب ،المتعلقة بتحسين األداء و الوظيفة: قواعد األداء
 .أو برنامج ما

   إلى ( تحديد وظيفة لكل منطقة) من خوصصة المناطق : إدماج طرق جديدة لتحسين األداء
 .تعقيد المدينة بكل الشبكات

  من التجهيزات الجماعية إلى الخدمات الفردية :تكييف المدينة مع تنوع حاجيات السكان. 

                                                           
1
  François Ascher , Les nouveaux principes de l’urbanisme, Edition de l’Aube 2008 ,110 pages,      

p89 .  
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  من المساحات البسيطة إلى المجاالت : ت وفق الممارسات الجديدة للسكانتخطيط المجاال
 .المتعددة االستخدامات

  تفضيل المصلحة العامة.  
    من اإلدارة إلى التنظيم: إعادة النظر في صالحيات المؤسسات العمومية. 
   جذابمن تخطيط وظيفي إلى تنظيم جهوي : ختالف األذواق  اتلبية الطلب على. 
  التخصصاتمن التخصصات البسيطة إلى التعمير المتعدد  :الحضريةالنوعية  ترقية. 
   كبرى ال من تسيير المدينة إلى حوكمة الحواضر: مع الثورة الحضرية الثالثة الديمقراطيةتكييف. 

II - واقع الحراك التنقلي في العالم  اختالف 

       شخاص داخل مجال حضري نفا بحركات األآ تعريفهو كما سبق  يتعلق الحراك التنقلي    
 .معين، حيث يختلف بذلك عن الحراك أو التنقالت الممارسة في المجاالت شبه الحضرية أو الريفية

و المرتبطة بأسباب معينة متعلقة بإشباع  1 فهو يضم فقط التحركات اليومية و الروتينية للسكان
ليقصى من هذا التعريف بعض التنقالت  ،حاجياتهم اليومية و نيل الخدمة المقدمة من طرف المدينة

موسميا أو تلك الجماعية العائلية لقضاء العطل خارج المدينة، فقد  األفرادالتي  يقوم بها  االستثنائية
المجال عن هذا الحراك حيث  في كتابه  النقل و( François Plassard 2003) "فرانسوا بالسارد" عبر
الذي تعيشه المجتمعات أو الحاجة الدائمة للتنقل و التوجه نحو فضاءات للحراك   هذا التعطش الكبير" قال 

أفضل، دفع باإلنسان إلى تخيل و بال توقف طرق جديدة للتنقل تساعده في الذهاب بعيدا و بأسرع وقت 
إال  ،المختلفة و رغم أن هذه الخدمة أو إمكانية التنقل هي ما يوفرها عنصر النقل و وسائله .2" ممكن

الحراك التنقلي الحضري في قطاع النقل فقط أو العرض الذي يقدمه هذا   يمكن بتاتا حصرأنه ال
 :المرتبطة به فهناك بعض العناصر ،األخير

          للوصول للوجهة استعمالهم للطريقالمقصود حركة المركبات و المشاة و  :الحركة    
      البضائع و المسافرين من مكان إلىل نقإضافة إلى استعمال القطارات للسكك عند  ،المطلوبة

 (. Trafic) عنها بالحجمخر، ويعبر آ

                                                           
1  Rapport du Projet de mise en place de L’observatoire de la mobilité urbaine durable de la ville de 

Sousse, réalisé par Tuniclean Tunisie Bureau d’études techniques et économiques, Mars 2015,p5 . 
2
  Romain Petiot , La fraude au stationnement, Enjeux et analyse économique des comportements , 

Thèse de doctorat, Université Lumière Lyon 2, Année 2001, un extrait publié dans le rapport 

réalisé par le bureau d’étude Tuniclean Tunisie relatif  a la mise en place de l’observatoire de la 

mobilité urbaine durable de la ville de Sousse ,Mars 2015, p6 . 
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من حجم الحركة الكلي  11تنقسم هذه الحركة إلى حركة محلية داخلية تمثل ما يقدر بــــــ      
، متمثلة في حركات التبادل اليومية داخل حدود المدينة 1في المدن الكبيرة  80بالمدن الصغيرة إلى 

 .و مجال النفوذ، و حركة تحويلية خارجية تمر بالمدينة و صوال إلى اتجاهات أخرى  المركز بين

إلى وجهة محددة لسبب معين، هذا التنقل ( صلاأل)شخاص من مكان حركة األ :التحرك أو التنقل
الذي يمكن أن يكون باستعمال نوع أو عدة أنواع من وسائل النقل، تقاس هذه التنقالت بمتوسط عدد 

 .سنوات يوميا ضمن نطاق الدراسة 0الحركات التي يقوم بها الفرد الذي يزيد عمره عن 

هي تحركات باستعمال السيارة  و :( (Déplacements tous modes: التحركات بكل الوسائل
 .باإلضافة إلى السير على األقدام  ،الشخصية، الدراجات، النقل الجماعي، سيارة األجرة

تستعمل بها كل الوسائل السابقة :   (Déplacements tous modes motorisés):ةنالتحركات الممكن
 .الذكر ما عدا السير على األقدام

الحركة هي المحرك الرئيسي لألحداث في المجتمع الحضري المعاصر، سواء اجتماعيا،   
اقتصاديا أو حتى مجاليا، بالرغم من اتخاذها  أشكاال جديدة تختلف عن الحركات البسيطة و المبررة 

فالتحوالت المتكررة الهادفة إلى التقدم و التطور ساعدت في إعطاء  .التي لطالما مارسها السكان سابقا
المجاالت و تغير  الطرق، تنوع أنظمة النقل، تخصص  تشابك   من للمدينة  صورة مجاليه متجددة 

   أما اقتصاديا فال حديث عن تجميع أو استثمار  .منتوج البناء و بالتالي رسم منظر حضري حديث
  شخاص من دون حركية الكتلة المالية، و التي بدورها ال تتأتى إال بحركة األومضاعفة رأس المال 

و هذا ما يبرر تغير السلوك االجتماعي . المعلومات داخل حيز جغرافي غير محدد المعالم واألمالك و
       العادات، القانون  للفرد المعاصر عن ما كان عليه خالل الفترات السابقة التي كانت تتحكم فيها

  .2و الطلب

        شه اإلنسانيرقام هذا التحول و التحرك الذي يعو قد أكدت مختلف اإلحصاءات و األ     
لم تكن الكرة   7801فخالل سنة  .ن يكون تجمعا حضريا كبيراأفالعالم بمجمله يتجه إلى  ؛اليوم

من السكان   01من السكان الحضر، اليوم تقدر هذه النسبة بـ  28األرضية تضم سوى 
 81ترجح ارتفاع هذه النسبة إلى   2110المتجمعين بالمدن، حتى أن التقديرات السكانية إلى غاية 

بالموازاة من هذا فإن أرقام  .3(  األسيويةو بعض الدول  اإلفريقيةما عدا الدول ) في أغلب دول العالم 

                                                           
1 Saadi Ahmed ,  le problème de la circulation et du stationnement dans le centre ville de Constantine 

,thèse de magister en Architecture .Option urbanise ,Université de  Constantine 2005,p9 . 
2
  Allemand,Ascher, Lévy , Les sens du mouvements ,Institut pour la ville en mouvement ,Edition 

Belin 2005, p11. 
3
 Vrain Philippe, Ville durable et transports : automobile, environnement et comportements 

individuels, Innovations 2/2003 (n
o
 18), p 91. 
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حيث ، الوثيق بين هذين العاملين اطاالرتبالحراك و التقديرات التي قامت بها مختلف الهيئات توضح 
ليتضاعف هذا  ،مليار تنقل يومي داخل مختلف مدن العالم 1,0تم إحصاء حوالي  2110و في سنة 

بثالث أو أربع مرات عما عليه  2101سنة ( UN HABITAT) العدد حسب إحصاءات األمم المتحدة 
 .  1الحال اآلن

II – 1  الحراك تغير البنية الحضرية مع تغير نوعية 

فإن حجم و كثافة هذه التحركات يختلف   ،رقام تصف واقع الحراك في العالمو إن كانت هذه األ 
تستحوذ الدول المتقدمة و المصنعة منها  .من دولة إلى أخرى أو باألحرى من مدينة إلى أخرى 

 تغيرت كلما  تنوعها و حجمها  بل و تتكيف مع  ،خصوصا على القسم األكبر من هذه التحركات
 :صنع نسيج حضري يتناسب معها، لتتباين  ثالث أنواع منها  األوضاع بإنتاج بنية حضرية جديدة و

 . 2و مدينة السيارة  مدينة السير على األقدام ، مدينة النقل الجماعي

تقدر مساحة مدينة المشي على األقدام ببضع هكتارات و تتميز بكثافة سكانية عالية ما بين  
شهدت هذه المدينة عمليات تكثيف كثيرة المتصاص الزيادة . 2كلم/نسمة 21111إلى  71111

 .تتناسب بنية هذه المدينة مع المدينة األوروبية قبل الثورة الصناعية.  السكانية التي شاهدتها
 7811ظهرت مدينة النقل الجماعي بعد اختراع القطارات و ظهور الدراجات في الفترة مابين سنة    

، هذه الوسائل الجديدة التي ساعدت في تمدد المدينة على طول خطوط النقل لتأخذ شكل 7801إلى 
   تميزت بكثافة أضعف من سابقتها، قدرت. كلم 21إلى  71النجمة، حيث يبلغ طول أطرافها مابين 

، لتتناسب بنية هذه المدينة مع تلك السائدة في الدول األوروبية قبل 2كلم/نسمة 71111إلى  0111بـ 
 .الثانيةاندالع الحرب العالمية 

بعد االنتشار الواسع للسيارات عقب الحرب العالمية الثانية و توسع المدينة و انتشارها في كل     
لمختلفة، كان ميالد مدينة السيارة التي تمتد على محاور االتجاهات و النطاقات و إنجاز الشبكات ا

هذه  و. 2كلم/ نسمة 2111إلى  7111كلم بكثافة سكانية ضعيفة جدا تقدر بـ  01تصل إلى 
الخصائص المورفولوحية هي المميزة للمدينة األوربية الحديثة التي تتكون من مركز قديم تستعمل 

ته بمختلف التدفقات بواسطة خطوط النقل و وسائله و التي تخدم يتم تغذي ،األقدام للتحرك داخل أرجائه
يختفي المركز ) األحياء عند األطراف، باإلضافة إلى ضواحي حضرية تستعمل السيارات إلدراكها 

 ( .  المخصص للمشي بالمدن األمريكية لحداثة ظهورها و امتدادها الكبير مقارنة مع المدن األوروبية

                                                           
1
  Rapport du Projet de mise en place de L’observatoire de la mobilité urbaine durable de la ville de 

Sousse, idem p7. 
2
 Julien Allaire : Choisir son mode de ville : Formes urbaine et transports dans les villes 

émergentes, université de Grenoble 2, le cahiers de GLOBAL CHANCE , N 21 ,Mai 2006 . 
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 راك في المدن المتقدمة ال يتعلق بضعف البنية التحتية لمالءمتها مع النمولذلك فإشكال الح    
ال بكفاءة وسائل النقل و قدرتها على تحمل حجم و تنوع التحركات و ذلك  و ،االقتصادي الحضري و

بسبب تنوعها ، قوة أدائها و تطورها ، و إنما في كيفية تلبية هذه الخدمة في أقصر مدة ممكنة، بأقل 
 (.  7الشكل ) و بدون أضرار على اإلنسان و البيئة  تكلفة

 
 الرهانات المطروحة في أشكال الحراك التنقلي الحضري بالمدن المتقدمة( :7)الشكل رقم 

 

 

 
                                                   

  2016. معالجة الباحثة: المصدر                                                          

II – 2   التخلف التنموي يلقي بظالله على نوعية الحراك 

تختلف مشاكل الحراك التنقلي بالدول النامية بين الدول الالتينية، األسيوية و اإلفريقية التي           
يعتبر الوضع بها األكثر تأزما، لكن الوقائع عموما تتشابه تحاكي الوضع و تختزله في مشاكل ناجمة 

و التي  ،وء اإلنجازأساسا عن ضعف البنى التحتية التي تعاني من ضعف الطاقة اإلستعابية و س
تستوجب القيام بعمليات صيانة دورية و أشغال توسيع متكررة، و هذا بالرغم من ضعف التحركات 

شخص  7111سيارة لكل  01إلى  11الممكننة، حيث تعتبر نسبة امتالك السيارة المقدرة بـــ 
" فاسو بركينا"عاصمة " واقادوقو"باألضعف في العالم، واقتصار الحراك في بعض المدن مثل مدينة 

على استعمال الدراجة أو المشي على األقدام و الذي يعتبر السمة الغالبة لسكان المدن اإلفريقية، فيما 
 .من حراك سكان الدول الالتينية  11يستحوذ النقل الجماعي على ما يقدر بـ 

زايدا مستمر يشهد المغرب العربي و دول شمال إفريقيا  وضعا مغايرا، فمعدل امتالك السيارة في ت     
بسبب ارتفاع  مستوى المعيشة و محاكاة  1شخص 7111سيارة لكل  711إلى  2171وصل سنة 

أسلوب الحياة و تأثره بالنمط األوروبي من حيث حجم و نوع التحركات و ارتباط أغلبها بالتحركات 
 .الثانوية كالترفيه سواء الموسمية أو األسبوعية

                                                           
1
 Lourdes DIAZ OLVERA Didier PLAT Pascal Poche , Maïdadi SAHABANA , Entre contraintes 

et innovation : évolutions de la mobilité quotidienne dans les villes d’Afrique subsaharienne , 

Espace, populations, sociétés : Nouvelles mobilités dans les Sud, Année 2010 . 

 الحراك التنقلي الحضري

حجم ، وسيلة ، زمن ، 

 مسافة و سرعة التنقل

 احتباس حراري ، تلوث بيئي ، فرط       : انعكاسات بيئية

 استهالك الطاقة ، استنزاف المجال                           

 

 سعر الحراك ، تكلفة البنية التحتية   :  انعكاسات اقتصادية

 مصاريف الصيانة والمنشآت،                          

 

 في االستفادة من جتماعيةاالالالمساواة :  انعكاسات اجتماعية

 جودتها  بين مجموع سكان المدينة الخدمة و                    
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ل في الدول النامية مع اإلمكانيات االقتصادية و مستوى دخل يتناسب اختيار وسيلة التنق       
 : حسب الوسيلة المستعملة ليعبر استعمالاألسر، فتتغير طبيعة الحراك التنقلي 

 . رفاهية الحراكالسيارة الخاصة عن  -
  .تباعيه الحراكعن   النقل العمومي  -
 .عشوائية الحراكالنقل الخاص أو نصف الجماعي عن  -

كذلك تلك المجهزة بعربات للنقل الجماعي في حالة  الدراجات النارية للتنقل الفردي و تستعمل    
غياب نظام النقل العمومي، فيما تساعد الحافالت الصغيرة التابعة المؤسسات الخاصة في توفير خدمة 

 .النقل في معظم الدول النامية و إن كانت في بعض األحيان غير شرعية و تخالف القوانين

II – 3   النمو الحضري و مشاكل الحراك التنقلي بالجزائر 

ال يختلف الوضع كثيرا في الجزائر، فالتحول السريع و المفاجئ خالل السنوات القليلة التي تلت  
أي  1نسمة  27010808االستقالل من مجتمع ريفي جبلي إلى مجتمع حضري، قدر عدد سكانه بـــ 

إلى  2120مع إمكانية وصولها  سنة  ،2118لي سنة من عدد السكان اإلجما  11ما يعادل 
81  حسب المخطط الوطني للتهيئة العمرانية ، يعتبر المصدر الرئيسي لمشاكل النقل و التنقل في

المدن الجزائرية، ليس بسبب حجم السكان الحضر أو حجم تحركاتهم و إنما بسبب أشكال التعمير           
 .ن هذا التحول و النموو مورفولوجية المدن الناتجة ع

 :2تتلخص خصائص الحراك التنقلي بالمدن الجزائرية في

من التحركات التي يقوم بها السكان للتنقل داخل المدينة         81استحواذ الطريق على  -
تمارس هذه التحركات . أو خارجها أو لنقل البضائع بين أماكن التخزين و مراكز االستهالك

 .خاصة على مستوى الطرق السيارة و السريعة باإلضافة إلى الطرق الوطنية و الوالئية
كلم  0211تتوفر الجزائر على : رنة بسنوات التسعيناتتراجع اإلقبال على السكك الحديدية مقا -

محطة قطار على المستوى الوطني، ال يتم  االعتماد عليها   211من السكك الحديدية و 
 .للتنقل بين التجمعات وال في  نقل البضائع

فتح طرق جديدة هدفها ب إعادة رسم و تشكيل شبكة الطرق الموروثة عن المرحلة االستعمارية -
، تحويل (إنجاز الطريق الصحراوي و طرق أخرى محلية ) زلة عن المناطق النائيةفك الع

تخفيف الضغط على الطرق بالشريط  ،باالعتماد على الطرق اإلجتنابيةالتدفقات خارج المدينة 
كلم، ليتم  7271الساحلي بتجسيد مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي يمتد على مسافة 

                                                           
1
 .2008الديوان الوطني لإلحصاء ، اإلحصاء العام للسكان و السكن    

2
: Tahar Baouni , Les dysfonctionnements de la planification urbaine et des transports urbains dans les villes 

algériennes, CODATU XIII. Ho Chi Minh City (Saigon) Vietnam. Les 12, 13 et 14 novembre 2008,p9. 
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ة و إعادة تفعيل شبكة الطرق الموجودة عن طريق صيانتها و توسيعها    مؤخرا االتجاه إلى تقوي
 .و تعزيزها  بالمنشآت الفنية التي تساعدها على أداء دورها

 71أشخاص بعدما كانت تقدر بـــــ سيارة لكل  0ارتفاع معدل امتالك السيارة بـــ سيارة لكل  -
سعر  النخفاضتستعمل هذه السيارة في كل التنقالت اليومية للسكان  .7881أشخاص سنة 

 .1 عض الدولبالوقود في الجزائر مقارنة مع 
عرفت :  انقسام خدمة النقل بين القطاع العام و الخاص و سيطرة الكم على النوعية المقدمة  -

أمام المؤسسات  حظيرة النقل الجماعي ارتفاعا صاروخيا بعد تحرير قطاع النقل و فتح المجال
،  7888خالل السنوات العشر التي تلت تبني السياسة الجديدة سنة  200الخاصة بنسبة 
مؤسسة نقل جديدة تعمل أغلبها بطريقة تفوق طاقتها االستيعابية سواء  0111لتظهر حوالي 

من حيث عدد الراكبين أو عدد الدورات التي تقوم بها في اليوم، و هذا ما يؤثر سلبا على 
  ....(االكتظاظ ، االزدحام ، التأخيرات ) الخدمة المقدمة من طرفها 

رقام المتحصل عليها عن عدد الحوادث المرورية وضحت األأ: اهتمام متزايد بالسالمة المرورية  -
 18710بــــ   7880ليصل إلى ذلك المسجل  سنة  2117بالجزائر ارتفاع هذا العدد منذ سنة 

خير تراجعا ملموسا حادث بعد أن عرف هذا األ 01880بــ   2111بل و يتعداه سنة  ،حادث
بسبب األوضاع األمنية السائدة آنذاك التي دفعت السكان إلى  7881-7881خالل فترة 

 .              و غير اآلمنة  و تفادي التنقل إلى المناطق الخطرة ،متناع عن استعمال السيارة ليالاال

بعد ارتفاع عدد  منصفةهذه المقارنة غير  فإن بسبب تغير المعطيات بين الفترتين          
كن أن يم  .2111مليون سنة  1,0إلى حوالي  7880مليون سيارة سنة  7,8السيارات من 

، كما (إجراءات عقابية و حمالت تحسسيه) نالحظ اهتمام السلطات بتوفير السالمة المرورية 
الوعي لخطورة تواجد يميز سلوك مستعملي الطريق بارتفاع مستوى نلمس التغير الذي أصبح 

  .هذا الكم الهائل من المركبات على شبكة  طرق ال تتماشى مع بعض المواصفات التقنية

جراء الوقود المحترق و الدخان  محيطهاالمدن الجزائرية من تلوث  معظم تعاني: تلوث المحيط  -
، ليتعقد الوضع قدم البعض منها لعدم صيانتها دوريا ونظرا لكثرتها المنبعث من المركبات 

خاصة بالمدن الكبرى و الواقع أغلبها على الشريط الساحلي بسبب الخصائص المناخية التي ال 
و بالرغم من ازدياد . تساعد على تصريف األدخنة وتنقية األجواء من مخلفات هذه المركبات

التلوث يبقى محدودا في الجزائر، و إن كانت نسب التلوث بالمدن إال أن اإلهتمام بمشاكل 
هناك بعض الدراسات و المحاوالت للحد من التلوث الجوي بالمدن الكبرى خصوصا، ينعدم 

 . االهتمام الكلي بمشاكل التلوث السمعي الذي  أصبح شيئا عاديا و مألوفا في المدن الجزائرية

                                                           
 
1
 Ibidem.   
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III - ستراتجي كأسلوب لتنظيم المجالالتخطيط اإل: 

، إنجاز المشاريع التنموية، توطين التحكم في تمدد المدن مجاليا، مراقبة انتشارها إقليميا
التجهيزات و إنشاء البنى التحتية، إقرار مخططات تنموية جديدة موجهة لكامل شرائح السكان، مع 

                الحاصل بين المراكز الحضرية القديمة ذات األبعاد الثقافية التاريخية مراقبة االنشطار
لم تكن سوى مجموعة من  ؛األحياء الهامشية التي تفتقد إلى الهوية العمرانية و المعمارية و الرمزية، و

حولها إشكالية التخطيط العمراني الكالسيكي، و الذي عرف منحى أخر مع  االنشغاالت التي تدور
جديدة و ظهور أسلوب تخطيطي  بداية سنوات التسعينات من القرن الماضي  من خالل تبني تصورات

 .حديث لألفق يتماشى مع تغيرات المجتمع الحضري المعاصر

تتعلق هذه التوجهات بالتسيير الحضري أكثر منه بوضع الخطط الميدانية القائمة على أساس 
            األنسب لألراضي؛ بل بتتبع  المحددة لنوعية االستخدام السائد و الدراسات القبلية و

و استعمال وسائل و تقنيات علمية تضمن فعالية القرار المتخذ و تفعيل دور المؤسسات، عن  اتإجراء
    طريق االستعمال العقالني للسلطة و التبادل المستمر للمبادئ التوجيهية بين السلطة المحلية

سياسية و والمركزية، فتعمل بذلك على الربط بين األدوات اإلستراتجية للتخطيط متمثلة في الخطة ال
      االقتصادية، و بين نظم التدخل المتعلقة بالقوانين، مشاريع التهيئة و الخدمات  االختيارات

 .الحضرية، رغبة في تحقيق تنمية متوازنة للتراب اإلقليمي ككل

     ستراتجيات  بين مختلف دول العالم تعددت صيغ التخطيط و تباينت نتائج تطبيق اإل
ة ، األسيوية و حتى تلك السائرة في طريق النمو، لكن المبدأ واحد يتلخص في األوروبية، األمريكي

التخلي عن الطرق التقليدية للتخطيط، و اعتماد أسلوب جديد و متجدد استمر في النمو و التطور إلى 
أن تشكل وجهه النهائي بتبني أبعاد جديدة امتصت أسسها من مفهوم التنمية المستديمة التي لم يعد 

منها أي نقاش تحاوري، تدخل مجالي أو سياسة توجيهية، ألن االستدامة اليوم تعتبر التوجه  يخلو
 .الجديد المعتمد في أسلوب الحياة المعاصر سواء بشقه االقتصادي، البيئي أو االجتماعي

III – 1 .ستراتيجي مراحل ظهور و بلورة فكرة التخطيط اإل:  

إستراتجية التخطيط العمراني الجديد ، يمكن حصرها عتمدت عدة مدارس و اتجاهات لتكوين ا 
دليل : إستراتجية سفاري  )All Bruce Ahlstrand &( "بروس أحسترند و آخرين"حسب ما جاء في كتاب 

 :1عشر مدارس هيالتخطيط االستراتيجي في 

                                                           
1
ستراتيجي ألمانة العاصمة المقدسة لما التخطيط اإل: ستراتيجية للمدن إلستراتيجي و االدارة االتخطيط العمراني اإل    

معة الملك عبد العزيز ، اينعكس أثره على العاصمة المقدسة ، سلسلة دراسات يصدرها مركز االنتاج اإلعالمي لج

  .1ص  ،صفحة 712اإلصدار الخامس عشر  ، 
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والعفوي  ظهرت في الستينيات من القرن الماضي تعتمد على التصميم الوصفي: مدرسة التصميم -
 .بوضع فكرة عامة للتخطيط

ظهرت تزامنا مع سابقتها و بدأ التطبيق الفعلي لها في السبعينات، حيث  :مدرسة التخطيط -
أخضعت اإلستراتيجية بموجب هذه المدرسة إلى سلطة رسمية مستقلة تقوم بوضع الخطة و السهر 

 .على تنفيذها
مدارس، تولي المدرسة أهمية كبيرة أخذت هذه األخيرة مكان سابقتيها من ال: مدرسة تحديد الوضع -

 .للتحليل الوصفي للوضع ضمن السوق االقتصادي على حساب الصياغة العامة إلستراتجية التخطيط
ستراتيجيات وفق رؤية دقيقة لخبير متخصص يقوم تبنى من خاللها اإل: مدرسة االبتكار -

 .خطيط المستقبليباستشراف المستقبل لحد وصوله إلى تكوين فكرة مبتكرة عن كيفية الت
ستراتيجي و ليس بمنظور تعتمد على علم النفس اإلدراكي في عقل المخطط اإل: مدرسة اإلدراك  -

 .الرؤية الشخصية للخبير
العامة في هيئة مراحل صغيرة متتابعة و متكاملة  اإلستراتيجيةتتكون من خاللها : مدرسة التعلم -

 .لتحقيق الهدف المسطر
ملية تفاوض بين مختلف األطراف الفاعلة في عاإلستراتيجية على أنها  ترى : مدرسة القوى  -

 .القرارات ذتتبادل فيها اآلراء قبل اتخا  ،التخطيط
  .تضمن تكوين اإلستراتيجية كنتيجة لعملية جماعية تتشارك فيها جميع األطراف: المدرسة الثقافية -
إذ تعتبر وضع إستراتيجية ما هو إال  تهتم بالضغوط الخارجية و المناخ المجاور،: مدرسة البيئة  -

 .رد فعل إزاء الضغوط الواقعة
ظهرت خالل العقد األخير من  خر صورة إلستراتيجية التخطيط،آعن  التي تعبر: مدرسة الهيكلة  -

افر فيه جهود ضالقرن العشرين، تجمع بين كل المدارس السابقة من خالل وضع نظام تخطيط تت
تتغير به مستويات التخطيط ، لتصبح  و ،فيه مراحل تكوين اإلستراتيجية تتداخل األطراف المختلفة، و

 . بذلك عبارة عن عملية موازنة بين المدينة و المجال أي بين المضمون الداخلي و المضمون الخارجي

III – 2  إلستراتيجي توجهات المخطط ا:  

تتم المراجعة الدورية ألهداف المخطط اإلستراتيجي لما يتناسب مع تغيرات األوضاع داخليا        
و خارجيا، و عليه فالمخطط ما هو إال عبارة عن مرحلة من مراحل التخطيط و ال يمثل الوجه النهائي 

تدخالت المتعلقة له، كما هو عليه الحال في التخطيط التقليدي، حيث يشمل بالمقابل من ذلك جميع ال
العوامل الخارجية التي تؤثر على النظام  بالتنفيذ و التقييم المستمر لإلستراتيجية، آخذا بعين االعتبار

الداخلي للمدينة من قرارات سياسية، سوق عقارية، تغيرات اقتصادية و اجتماعية، عن طريق إعداد 
صادية، االجتماعية و السياسية، و المقارنة دراسات تحليلية لمجموعة من المؤشرات الديموغرافية، االقت
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و تحديد ، بينها، للتمكن من تكوين نظرة شاملة عن نقاط القوة و فرص المدينة و المجال المجاور لها
 .نقاط الضعف و التهديدات التي يمكن أن تصادف مسار نمو المدينة و إقليمها

للموارد الواجب توفيرها لتحقيق  يكتمل التخطيط اإلستراتيجي إال بإعداد دراسة تفصيلية ال
األهداف المنشودة متمثلة في اإلطار التنفيذي و تكوين اإلطارات المؤهلة، و في اإلطار المالي  الذي 

من أهم الركائز األساسية للتخطيط، فعلى أساس هذه التغطية المالية يتم تحديد نوع و حجم  يعتبر
 .تدخل مختلف المتعاملين و الشركاء

      يعمل التخطيط اإلستراتيجي وفق تداخل المهام و تشارك المسؤولية بين مختلف 
األشخاص، المجموعات، المنظمات و اإلدارة السياسية ضمن إطار مؤسساتي مفتوح و منفتح يعمل 
بأسلوب تحديد األهداف، المتعاملين، الموارد بصفة دائمة لفتح المجال أمام جميع المتعاملين خواص 

، شرائح المجتمع و المستثمرين االقتصاديين للمشاركة في التخطيط و إنتاج المجال نومييأو عم
 .الحضري 

III – 3 ستراتيجي في بلدان العالم تباين تطبيق التخطيط اإل : 

يختلف تطبيق التخطيط اإلستراتيجي من قارة إلى أخرى و من بلد إلى آخر على حسب   
النظام اإليديولوجي المتبع، سياسة التسيير المطبقة، إضافة إلى خصوصيات البيئة االجتماعية       

 ماتوالحكو  المتحدة المدن"واالقتصادية الناتجة عن النمو الحضري للمدن بها، و هذا ما أكدته منظمة 
و هي عبارة عن هيئة عالمية مستقلة ديمقراطية  (Cités et Gouvernements Locaux Unis) "المحلية

و المركزية تضم ممثلين مختلفين لسبع مناطق من العالم، و التي قامت بدراسة مقارنة بين التوجهات 
مسيرون المحليون ال: السياسية للتخطيط اإلستراتيجي الحديث بين مختلف بلدان العالم تحت عنوان

 : 1يحددون مصير المدن، وقد تباين تطبيق هذه الطريقة التخطيطية من منطقة إلى أخرى حيث يظهر

العمل بنظام الالمركزية في استغالل المجال في أغلب البلدان اإلفريقية، و اقتصار األمر  عدم -
 .على االعتماد على مخططات التهيئة التي الزالت تمثل الوثيقة األساسية للتدخل على المجال

ارتفاع الوعي السياسي لدى الهيئات المحلية بأغلب دول أمريكا الالتنية عند استغالل موارد  -
 مجال، و التوجه نحو سياسة اجتماعية تهدف إلى القضاء على الفوارق المجالية و االجتماعية       ال

 .و انتهاج سياسة إدماج اجتماعي وفق مبدأ الديمقراطية الفعلية التشاركية
التركيز على الشق االقتصادي من التخطيط اإلستراتيجي بالدول األوروبية، بعد تكوين اإلتحاد  -

و التحوالت االقتصادية المنبثقة منه في سوق العمل، و في طرق تمويل المشاريع في إطار األوروبي 

                                                           
1
  Documents d’orientation politique sur la planification stratégique : les dirigeants locaux préparent 

l’avenir de nos villes, comprend des rapports régionaux et des études de cas, 2010 ,148 page, p6.   
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تنافسي محض يهدف إلى تحقيق المصالح المتبادلة بين مختلف المؤسسات الدولية، تضمنه سياسة 
 .تخطيط مستقبلية تستجيب لكل متطلبات مختلف القطاعات على المدى البعيد

د بدول أوروبا الشرقية و استعمال التخطيط اإلستراتيجي الجديد سمح التحول اإليديولوجي الجدي -
 .بتكوين ثقة بين المتعاملين المحليين و سلطة القرار المركزية

االهتمام بكل أوجه التخطيط اإلستراتيجي في الدول األسيوية من خالل التركيز على النمو  -
بيئية و استنزاف لموارد المجال، و كذا االقتصادي، التغيرات المناخية و ما يصاحبها من تغيرات 

 .الحوار االجتماعي بين مختلف طبقات المجتمع
زدواجية في اتخاذ القرارات على مستوى دول حوض البحر األبيض المتوسط الذي االلتزام باال -

يعاني من فرط استعمال المجال بالمناطق الساحلية منه، نتيجة حركات التعمير القوية التي تفضل هذه 
المنطقة من المجال، هذه االزدواجية تكون بين المتعاملين الخواص و المتدخلون العموميون بهدف 

 .إيجاد التوازن بين النمو االجتماعي و المجالي السليم و اآلمن لهذه المناطق الحساسة
انتهاج سياسة تخطيط عامة و تطبيق تنمية قومية بالمدن األمريكية للحد من االنعكاسات  -

عن األزمات المالية و ارتفاع مستوى الفقر، و ما صاحبها من بزوغ على السطح مجددا  الناجمة
 .ألوجه جديدة من التمييز المجالي و االجتماعي

III – 4 .الشامل ستراتيجيأسس التخطيط اإل : 

النمو االقتصادي و ضرورة : وحدات أساسية هي ثالثتعتمد سياسة التخطيط اإلستراتيجي على 
        خلق مجاالت تنافسية بالنسبة لكل قطاع اقتصادي، تنمية مستديمة للحفاظ على الموارد الحالية

و توفير إطار معيشي آمن مع التفكير المتوازي في ترك إرث حضاري ، حضري و موارد طبيعية 
افة إلى إتباع سياسة رشيدة لتحقيق األهداف تعمل لألجيال القادمة ضمن منظور بيئي محض ، إض

و بالتالي يتم االنتقال من مجرد . بمبدأ المشاورة الدائمة و المشاركة بين كل المتدخلين و األطراف
 (.2الشكل ) تسيير المجال الحضري إلى الحوكمة كتوجه لتنظيم المجال بكل عناصره
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 ستراتيجيللتخطيط العمراني اإلاألبعاد الجديدة ( : 2)الشكل رقم 
 

 

 
 

 

 
 

  .، بتصرف77، ص2171تقرير منظمة المدن المتحدة و الحكومات المحلية حول نظام المدن،  سنة : لمصدرا
 

III – 5 .ستراتيجيمواضيع جديدة لعمليات التدخل في التخطيط اإل: 

يتم تجسيد توجهات التخطيط اإلستراتيجي وفق تدخالت عميقة على المجال بإجراء تغيرات 
جذرية الستخدامات األرض، عن طريق تغيير المناهج التطبيقية و اختيار مواضيع جديدة للتخطيط 
ذات عالقة مع واقع المدن الحالي و المستقبل األحسن المنتظر من طرف السكان، و تتمثل هذه 

 :1ع في المواضي

و التي تعتمد على تثمين اإلرث التاريخي للمدن من خالل  " : الحفاظ و التثمين"مدينة الماضي  -
التدخل على األنسجة الحضرية القديمة، سواء بعصرنتها، إعادة بعث التراث بالمناطق الجديدة 

ية المصنفة في أو حتى إعادة استنساخ األحياء التراث ،وإضفاء هوية ثقافية على المجاالت المبنية
توريثه لألجيال القادمة، من خالل إعادة  خطوة هادفة للحفاظ على التراث المعماري و الثقافي و

نسج خيوطه و عرض فصول رواياته على مستوى مختلف مكونات المجال الحضري من 
 .تجهيزات ، برامج سكنية ، بنى تحتية ذات البعد الرمزي المرتبط بالماضي

 

تعتبر من خالله المدينة كنظام بيئي، تهدف عمليات التدخل بها ": االستدامة"المستقبل  مدينة -
إلى مساعدة المدينة في عملية التمثيل بين مختلف عناصر المنظومة الحضرية، عن طريق 

 االستغالل العقالني للموارد الطبيعية و التقليل من االنعكاسات البيئية للنمو الحضري من خالل
 .  من لكافة شرائح المجتمعآتأمين مناخ معيشي صحي و زدواجية الوظيفية للمدن، و قبول اال

  

                                                           
1  Ewa  Berezowska Azzag, Le projet urbain ,guide métrologique ,comprendre la démarche 

du projet urbain ,volume 2012 , p 204.    
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تعتمد على رسم شبكة طرق فعالة و متشابكة  ": تسيير الحواضر الكبرى "المدينة المتروبولية   -
 :للوصول إلى كافة أرجاء الحاضرة ، و تغير اإلستراتيجية بالتوجه نحو

  ن التوسع الحلقي حول المركز الواحدتعدد المراكز الحضرية بدال م. 
  ،الواليات و الجهات هيكلة هيئات التسيير و تكوين أخرى تشاركيه بين البلديات. 
  تخفيف الضغط على  التخصص الوظيفي بالضواحي الحضرية لتسهيل التبادل و

  .الحاضرة الكبرى 
 

فقد  ؛كل المشاريع اإلستراتيجيةتم إدراج هذا الموضوع في " : الحراك التنقلي"المدينة الدينامكية  -
أصبح تحسين الحركة و سهولة الوصول إلى الخدمات بالمدن خاصة الكبرى منها الشغل 
الشاغل ألغلب صناع القرار في محاولة لتدارك و تفادي أخطاء تطبيق السياسات السابقة التي 

يوي خاصة ببلدان أو لم تستثمر في هذا العنصر الح ،لم تأخذ بعين االعتبار تحركات السكان
 :الجنوب، و تتمثل التدخالت في استعمال طرق جديدة للتنقل بالمدن

  خطوط القطارات السريعة . 
   الترامواي"و " الميترو"إعادة هيكلة نظام النقل باستعمال." 
   استعمال وسائل التنقل البحرية والنهرية و استخدامها في تنمية السياحة و االستفادة

 .ية و االقتصاديةمن عوائدها المال
 

تهتم بتفريغ المدينة و التركيز على الجانب الطبيعي " :  االيكولوجيا الحضرية"مدينة الطبيعة  -
عن طريق تقريب الطبيعة من السكان بترك ( مساحات خضراء، نقاط مائية )والبيئي لها 

     و استغالل الجيوب الفارغة كمساحات خضراء للترفيه ،مساحات عازلة بالمدن كمتنفس لها
و تهيئة الحدائق العائلية و الحظائر الطبيعية و البرك المائية إلعطاء  ،و التنزه داخل المدينة

و نوعية أحسن لإلطار المعيشي بالقضاء على التلوث، الحماية  ،صورة جديدة للمجال الحضري 
 .ة و التجديد اإليكولوجي للمجاالت الحضريةمن األخطار الطبيعية و التكنولوجي

 

 :و تشمل هذه الفعالية جميع القطاعات الحيوية سواء :مدينة فعالة -
  مدينة متراصة ذات مسافات قصيرة، تستجيب لمتطلبات السكان و تجسد التوجهات : زمنية

 .باستعمال أقل للثروات
   تزويد المدينة برؤوس  قدرة تنافسية بين القطاعات و المجاالت بهدف: اقتصادية      

و بالتالي القدرة على إعادة االستثمار و مضاعفة الناتج المالي و تكوين مناخ ، األموال
 .اقتصادي يضمن ازدهار و تطور المدينة و مجالها
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 تنمية المعرفة و استعمال كل األدوات الحديثة في صياغة خطط: علمية تكنولوجية     
 .التعمير، التسيير و المراقبة االلكترونية

   بتطبيق سياسة تدخل متعددة األطراف، القطاعات، التخصصات، تسير وفق مبدأ : تنظيمية
المالية، التعاون بين البلديات، و نظام تسويق جديد ينظر إلى المدينة على أنها  ةالشراك

 . عبارة عن منتوج اقتصادي قابل للتداول
 

 :خالصة 

اليوم في بمدينة ممتدة، متطاولة و منتشرة، متعددة األجناس، متعددة الثقافات، متعددة نعيش 
األقاليم الواقعة  الطبقات و متعددة النطاقات، تقدم خدمات كثيرة و متنوعة لسكانها و سكان المناطق و

    ات ضمن مجال نفوذ تتحكم فيه نوعية و أهمية هذه الخدمات، و هذا ما يفسر حجم و نوع الحرك
و تداخل اتجاهاتها و اختالف أسبابها من شخص إلى  ،والتنقالت اليومية، الموسمية، الدائمة و المؤقتة

و بذلك تعد هذه التحركات الصفة الغالبة لسكان المدن الحديثة التي . خر و من منطقة إلى أخرى آ
         لمكانة االقتصاديةا األصل، جنس،ال ،رعمالالمكانية حسب  تختلف فيها االعتبارات الزمنية و

 . االجتماعية لكل فرد في المجتمعو 

و رغم أن درجة االستقطاب الخدماتي و اإلشعاع الثقافي و العلمي الذي أصبح  يميز المدن 
إال أن االبتكارات التكنولوجية  ؛يتحكم مباشرة في نوعية الحركات و التبادالت بين األفراد و المناطق

التي عرفتها مختلف وسائل النقل الحديثة ذات الكفاءة و الفنيات العالية المستعملة في تخطيط و تنفيذ 
لموازنة في معادلة شبكة الطرق الجديدة المعقدة، تساعد فعليا في تحسين مردودية المدينة بتحقيق ا

وفق منهج التخطيط جودة عالية و تكلفة مناسبة تقديم الخدمة المطلوبة بالعرض و الطلب و 
  .اإلستراتيجي الشامل
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 مدينة جيجل لالتوسع العمراني النمو السكاني و   :ثانيا 

عرفت مدينة جيجل نموا حضريا متدبدبا متأثرا بعوامل الجذب التي مارسها المجال المجاور لها   
في بداية تكوين الوجه الحالي للمدينة؛ لكن و مع مرور الوقت و انطالق عجلة التنمية االقتصادية    

يجذب إليه سكان و الترقية اإلدارية و االجتماعية، انقلبت األوضاع محليا، فأصبحت المدينة قطبا 
     المدن و التجمعات المجاورة إلى أن وصلت إلى االكتفاء و التشبع باستهالك ما لديها من

توفير األوعية  ، التي لم تعد قادرة علىو التوسع نحو األطراف المباشرة من تجمعات ثانوية ،احتياطات
ليوم بمواجهة نفس اإلشكال أمام العقارية للمدينة األم، بعد تكوين التجمع الحضري الذي يجد نفسه ا

 .تضخم المدينة، تعاظم أدوارها و شدة المنافسة المفروضة الدائرة بين مختلف المدن

   يرة النمو السكاني بمدينة جيجل بدراسة التحوالت المجالية التي شهدتها تيسمح استظهار و 
، و تحديد  عوائق و محاور  الحقيقية وراء تكوين التجمع الحضري جيجل األسباب معرفة المدينة، 

     .التوسع المستقبلية للمدينة

I-  المدينةتقديم: 

     عتبارها مقر الوالية، فال بد من تسليط الضوء على مدى  تأثير أو تأثر الوالية  بصفة عامةبا
هو دور الوالية  فما. و المدينة خصوصا بالمجال المباشر لها أي ضمن مجال الشمال الشرقي للجزائر

 ضمن هذا المجال ؟

I – 1  نفوذ محلي ودور ثانوي مدينة جيجل تجمع مقر لوالية ذات :  
 

تعتبر المنطقة الشمالية الشرقية للجزائر من أكثر المناطق كثافة بالسكان؛ فهي تضم حوالي 
من حجم السكان اإلجمالي ، ضمن مساحة ضئيلة من %  70,21ما يمثل  أي 1نسمة 10228182

واليات          8يتوزع هذا الحجم السكاني على . من المساحة الكلية%  7,11التراب الوطني تعادل 
،  تتفاوت أهميتها من ( قسنطينة ، سكيكدة ، ميلة ، عنابة ، جيجل ، قالمة ، سوق أهراس ، الطارف) 

تترأس المجموعة كال من واليتي قسنطينة و عنابة، فيما تترتب باقي الواليات على . رى والية إلى أخ
تمثل والية جيجل حوالي . حسب وزنها الديموغرافي و االقتصادي، أي حسب مجال خدمتها أو نفوذها

 .(1الشكل ) نسمة  117018من سكان هذا المجال، فتحتل المرتبة الخامسة بـــ %  72,70

                                                           
1
 Schéma Régional d’aménagement de territoire, région Nord-Est, 2006.  
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، فبعد ( 2118و  7888)عرفت والية جيجل تناقصا في معدل نموها خالل التعدادين السابقين 

متناسبا بذلك مع المعدل الجهوي المقدر          7888-7881في الفترة %  7,81أن كان يقدر بـــ 
، انخفض هذا المعدل على %  2,70الوطني البالغ آنذاك  و منخفضا عن المعدل%  7.88بـــ 

مع انخفاض المعدالت ( 2118-7888% ) 7مستوى الوالية خالل العشرية الموالية ليصل إلى 
 (.على التوالي %  7,12،%  7,12) الجهوية و الوطنية 

منطقة وعلى الرغم من اإلمكانيات االقتصادية التي تحوزها والية جيجل من ميناء، مطار، 
نشاطات، منطقة صناعية، أراضي زراعية و مؤهالت سياحية باإلضافة إلى االتصالية الكبيرة للوالية 

التي تربط الوالية بكل من واليتي   21،  01مع الواليات المجاورة نظرا لوجود الطرق الوطنية رقم 
ة سطيف، و الخط المؤدي نحو والي 11قسنطينة و بجاية ، الطريق الوطني في طور اإلنجاز رقم 

الحديدي الرابط بين واليتي جيجل و سكيكدة المقرر عملية ازدواجيته و خدمته للمنطقة الصناعية 
      إال أن الوالية لم تجد ما يحفز انطالقتها الفعلية و تحسين دورها ضمن المنظومة. بالميلية

و تطور الوالية مجموعة من  الجهوية، فعوامل تشجيع االستثمار تبقى غائبة حيث تالقي رهانات نمو
 .التحديات تعرقل عملية التنمية بالوالية و تأخر استفاقتها

لذلك فإن مجال نفوذ الوالية يبقى محدودا ضمن المجال الشمالي الشرقي، و يبقى محليا نوعا  و
سيم اإلداري ما فيصل إلى الحدود الشمالية لوالية ميلة جنوبيا، و ذلك الرتباطها السابق بالوالية قبل التق

شرق-مخطط الفضاء الجهوي لتهيئة اإلقليم و تثمينه شمال :المصدر  
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أما ضمن مجال الوالية، فيعتبر تجمع مقر الوالية جيجل المدينة ...(. زغاية ، فرجيوة ) 7880لسنة 
، تليها مدينة الميلية أقصى شرق ( 1نسمة 711111تعدى عدد سكانها ) الكبيرة الوحيدة الموجودة 

ير الخلفي و عن ترقية المدينة كمدينة متوسطة و مجموعة من المدن الداخلية المسئولة عن الظه
وعلى هذا األساس فإن والية جيجل عموما و مدينة جيجل خصوصا هي . المناطق الريفية الجنوبية 

مدينة  : التي تقع ضمن مجال نفوذ مدن أخرى تفوقها مرتبة اقتصادية و اجتماعية و نخص بالذكر 
 .قسنطينة ، عنابة و الجزائر العاصمة

جيجل، الطاهير       : ى مستوى المدن الرئيسية الثالثة ببلدياتمعظم سكان الوالية عل يتمركز
والميلية  شرقا، و في المرتبة الثانية في بلديات قاوس ،األمير عبد القادر و العوانة ، محتال بذلك 

الشكل  و يبرز. 01و  21الجهة  الساحلية  الشمالية  من الوالية على طول الطريقين الوطنيين رقم 
، مرتفعا في البلديات الساحلية التي هي أكثر جذبا (2118-7811)داخل الوالية مختلفا  نموا (0)رقم 

  .و ضعيفا في البلديات الداخلية الجبلية و الجنوبية التي هي بالعكس طاردة للسكان للسكان

توضح هذه الوضعية اإلشكالية التي تعاني منها الوالية و التنظيم المجالي ككل و الذي يعرف 
للسكان و التجهيزات و البنى بالمنطقة الساحلية على حساب المناطق الجنوبية المعزولة         تركزا 

الطاردة للسكان، األمر الذي يزيد من الضغط الممارس على المدن الكبرى و المتوسطة  و يؤدي  و
عن المساواة إلى انتشار السكن غير الالئق، ارتفاع معدالت البطالة و الضغوطات االجتماعية الباحثة 

االجتماعية بين كافة السكان في ظل عدم االستغالل األمثل لإلمكانيات و المؤهالت التي تتوفر 
 .بالوالية

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .المتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة  2002فيفري  20المؤرخ في  02-02القانون :  
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I – 2 تجمع رئيسي ممتد مجاليا و مستقطب محليا: مدينة جيجل ضمن المجال البلدي 

عبد  بلدية جيجل شمال الوالية، يحدها شماال البحر األبيض المتوسط ، شرقا بلدية األميرتقع 
تمتد بشكل طولي موازي لخط الساحل (. 0الشكل )العوانة أما جنوبا بلدية قاوس القادر، غربا بلدية 

 . من مساحة الوالية %2,1هكتار ، أي ما يقارب  1218الشمالي، و تحتل مساحة 

 

 

7711-7791  

7791-7779     

   

7779-8009    

 كلم 71

 طابع جذاب: مرتفع

 طابع متوازن: متوسط

 طابع طارد: ضعيف

 : السنوي النمو معدل متوسط

 

                                والية جيجل
                                     يالنمو السكان

   حسب البلديات
7811-2118 

 

 2172ة لوالية جيجل ئالمخطط الوالئي للتهي: المصدر 

0شكل رقم   
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تتميز البلدية بتضاريس خفيفة تنقسم إلى منطقة شمالية سهلية منخفضة و منطقة جنوبية تميزها 
 271مترا، في حين يصل العلو إلى  701الجبال القليلة االرتفاع بمتوسط ارتفاع بعض الهضاب و 
 (.1الشكل ) مترا بجبل مزغيطان شرقا 180مترا بجبل تلودا و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بـلدية جيجل (1)شكل رقم 
 توزيع االرتفاعات

 واد
 طريق

 المحيط العمراني للمدينة
البلديةحدود   

27000/7الخريطة الطبوغرافية لمنطقة جيجل: المصدر  

 

م 7270  

70

0 

20

0 

500 

- 

+ 
 رتفاعاتاال

م(: م)  

 سيدي عبد العزيز 

 أوالد حيي
 

أوالد 
 رابح

 غبالة سيدي معروف

 سطارة

 امليلية

 

 اوالد عجول

العنصر

 

 الشقفة

 بين حبييب
 القنار

 الطاهري

أوالد 
 عسكر

 الشحنة

 جيملة

 وجانة

االمري 
 عبد

القادر   

 اتكسنة

 إراقن

 زايمة سلمى بن زايدة
 املنصورية   

 العوانة

 جيجل

 بين ايجيس

 

 قاوس

بلهاد
 ف

 برج الطهر

 كلم 51
 مركز البلدية 

 

 

 

 حدود الوالية

 حدود الدائرة 

 حدود البلدية 

 مركز الوالية 

 بلدية جيجل مركز الدائرة 

 واليـة جيجـل (0)شكل رقم 
 موقع بلدية جيجل

  5891 فيفري  1الجريدة الرسمية : المصدر 
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تقع البلدية ضمن حوض تجميعي لعدة أودية تغدي شبكة هيدروغرافية كثيفة، تغطي المجال 
بني فوغال، قاوس و بوحنش، فيحدها شرقا واد منشة، : الجبال الجنوبيةالبلدي و ما جاوره قادمة من 

غربا واد كسير، فيما تقطعها و على مستوى التجمع الرئيسي كال من واد القنطرة شرقا، و واد موطاس 
 .غربا و اللذان يصبان في البحر بصبيب متوسط نادرا ما يصل إلى الفيضان

لوالية يقطن سكان البلدية، و الذين يمثلون بالمقابل من مساحة ا % 2,1في مساحة تمثل 
، موزعة بين التجمع 2118من الحجم اإلجمالي حسب التعداد العام للسكان و السكن لسنة  27,71%

بالمناطق المبعثرة، و هي   % 7,1،  مقابل % 88,1الرئيسي جيجل و التجمع الثانوي أوالد بوالنار بـــــ
 .بالوالية  بذلك التجمع الحضري األول

    تغيرت خريطة التجمعات ببلدية 2118فابتدءا من اإلحصاء العام للسكان و السكن لسنة 
، لتضم تجمع رئيسي الذي شهد التحام مدينة جيجل و التجمع الثانوي الكلم الثالث و حراثن جيجل

اتي جنوب باإلضافة إلى تجمع ثانوي وحيد أوالد بوالنار و منطقة مبعثرة تضم مجموعة من المش
 (.2جدول رقم )المدينة 

  2118توزيع سكان بلدية جيجل  حسب التجمعات سنة ( : 2)الجدول رقم 
 %النسبة  2118عدد السكان  %النسبة  7888عدد السكان  النوع المنطقة
 جيجل

 الكلم الثالث
 حراثن

 أوالد بو النار
 المنطقة المبعثرة

ACL 
AS 
AS 
AS 
ZE 

106216 
788 
4313 
1246 
2859 

92 
0,7 
3,7 
1,1 
2,5 

 
130183 

 
1079 
2230 

 
97,3 
 
0,8 
1,7 

  115412 100 133492 100 
 2118مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية جيجل سنة : المصدر

 يتوسط التجمع الرئيسي المجال البلدي فيحتل المنطقة الشمالية من البلدية محصورة بين البحر
المتوسط و المناطق الجبلية الجنوبية متمثلة في جبل مزغيطان غربا؛ تتميز بانبساط أراضيها شماال 
فتكثر بها مناطق الغمر بحي الرابطة، فيما يبدأ الموضع في االرتفاع كلما اتجهنا نحو الجنوب الغربي 

لذلك فمعظم عند هضبة و جبل مزغيطان ، و   20إلى   70لتصل درجة االنحدار بها ما بين 
أراضيها ذات مقاومة متوسطة إلى جيدة و ال تطرح أي مشاكل فيزيائية أو تقنية  ما عدا تلك المناطق 

 . المحادية للوديان والمناطق الساحلية باعتبارها غير متماسكة، مكونة من الترسبات النهرية و الرملية
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II- بمدينة جيجل ستهالك المجالا التطور السكاني و  

وصوال إلى الحجم السكاني و االمتداد العمراني ، عرفت مدينة جيجل نموا سكانيا و عمرانيا 
 التعدادات   نتائج  و بالتطلع إلى(. 1و شكل  1جدول )متدبدبا ميزته فترات للركود و أخرى للتطور

ت إلى ارتفاع إستقراء األوضاع بالمدينة يمكننا حصر األسباب التي أد المعدالت الوطنية و و السكانية
 .خرى أأو انخفاض هذا النمو من فترة إلى 

 مقارنة توزيع سكان المدينة حسب التعدادات السكانية (: 1)جدول رقم ال
 المميزات    

 المجال
 معدل النمو عدد السكان

6611 6611 6691 6669 8009 11-11 11-91 91-69 69-09 
 7,81 0,11 0,82  711781 711271 11217 11121 20100 مدينة جيجل 
 7,07 0,12 0,08 1,82 711082 770072 18210 00020 28211 بلدية جيجل 
 7,11 7,10 1,18 2,81 117018 011211 017178 121018 218011 والية جيجل 

  8009، 6691،6669، 6611، 6611 :التعداد العام للسكان و السكن : المصدر         

   
مدينة جيجل حسب المؤرخين والباحثين إلى القرنين العاشر والحادي عشر قبل  أةعود نشت 

جيجل عدة  حتكاك البربر بالحضارة الفينيقية ، وقد تعاقبت على مدينةاأي عند بداية  ،1الميالد
نتهاءا بالتواجد ا و بطلب من األهالي، بتداء من الرومان، الوندال، النورمان، األتراكاحضارات 
 . 7851ماي  57لذي دخل المنطقة في يوم الفرنسي ا

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
1
 :Maamar Bouzegouta ,journal El Acil le 18 -12-1992 
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II -5  ستقاللإعادة بناء المدينة ما قبل اال : 

هدم كامل المدينة ليعاد إنشاؤها من قبل  7872تعرضت مدينة جيجل إلى زلزال عنيف سنة 
ستعمارية التي وظهرت بذلك  المدينة اال المعمرين وفق مخطط أعطى للمدينة شكل مثلث قائم الزوايا ،

 .كان يشغلها المعمرون، أما األهالي فكانت األحياء الشعبية والفوضوية تأويهم

لم تكن مدينة جيجل قبل قدوم المعمرين إليها متمثلة سوى بالمدينة القديمة المحاطة بالسور الذي ف
المعمر كان وبعد دخول . 1هكتار 71تحتل سوى  للتصدي للحمالت اإلسبانية، فكانت ال "عروج"أنشأه 

جتماعي والطبقي ونظرا للتمايز اال ،  تهديم المباني وإنشاء النواة االستعمارية حول مثلث مركز المدينة
ن ظهرت هناك أحياء فقيرة متمركزة جنوب المركز يالجزائري ين ويقتصادي السائد آنذاك بين األوربواال
 القمة،) Faubourg) ،جاب هللا( Beaumarché)، حي عسعوس(la Zuine)حي بو ريدح : ستعماري اال

( La Crète)، حيث تتميز هذه األحياء بتداخلها ورداءة بناياتها. 

في ظل األحداث التي عرفتها هذه المرحلة من حرب عالمية وثورة جزائرية لم تهتم السلطات  و  
المحتشدات  تسعت سياسة القمع وإنشاءا ذلك،وبمقابل  الفرنسية بالمدينة وال بحركة التعمير بها ،

لسكان المناطق الريفية، فظهرت بذلك مجموعة أخرى من األحياء غير المنظمة والمتداخلة ذات 
 .النسيج الكثيف هي أحياء العقابي وحي موسى

قامت السلطات الفرنسية وفي إطار مشروع قسنطينة بإنشاء عدة مشاريع منها عمارات الكازينو 
هذا ما جعل مساحة المدينة عند  و ،مسكن 777 ، مسكن، وسط المدينة712عسعوس  مسكن،78

 .2هكتار 727ـــ نهاية هذه الفترة تقدر ب

     II - 2    5811-5811التوسع حول المركز االستعماري  : تكثيف المدينة: 

إلى  7122ليصل سنة ، 3نسمة 20818ــ ب 7176قدر عدد سكان مدينة جيجل خالل سنة 
هو معدل ضعيف نوعا ما إذا ما قورن مع المعدل  و %2357بأي بمعدل نمو يقدر ، نسمة 21220

وهذا  ما يدل على أن مدينة جيجل لم تكن   %6310الوطني للنمو الحضري للفترة نفسها والمقدر بـ 
وما كان للشريط الساحلي من حضوه   ،النازحين ولم تكن قبلة لهم، إذ رغم كونها مدينة ساحليةي تسته

نظيراتها من المدن الساحلية التي عرفت حركة كبيرا مثل أنها لم تعرف نموا  إال  ،لدى المستعمر حينها
كما كان الحال في مدينة عنابة  ،األهالي تعمير واسعة أدت إلى تزايد سكانها المعمرين منهم أو

وبجاية، وهذا ألنها مدينة محدودة إمكانياتها للتوسع كونها ذات موضع متضرس أوال وكونها منطقة 

                                                           
1
 . 2007، الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية ،  07مخطط شغل األراضي رقم   

.7115 المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير سنة  
2
  

.مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية   3  
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ها المقاومون ملجأ لهم ذة آنذاك، إذ كانت معظم األراضي المحيطة بها عبارة عن غابات اتخخطر 
 .ينفذون منها عملياتهم خالل ثورة التحرير 

ستعمارية بمدينة جيجل تمثلت في نواة صغيرة عند المركز لم تتسع بالسرعة التي ألن المدينة اال و
عددا كبيرا منهم بعد اإلستقالل، فمن  ن وتثبيتهم لم تغرستقبال السكااعرفتها باقي المدن، فإن هياكل 

ولقلة عددهم لم يكن عدد المهاجرين كبيرا، وقد قدر معدل إشغال  .ستغل مساكن المعمريناهاجر منهم 
        مسكن بحوالي 56711يقدر بـ 7122المسكن خالل هذه الفترة إذا ما علمنا أن عدد المساكن سنة 

ستعمارية وبعض العمارات التي تكن هذه المساكن تتمثل سوى في المدينة اال لم  .المسكن/أشخاص  8
 .وسط المدينة وعمارات عسعوس و، شيدها المعمرون في إطار مشروع قسنطينة مثل عمارات الكازينو

II -3   5811-5811هجرة نحو الخارج : ركود مدينة جيجل  : 

هذه المرحلة نموا سكانيا منخفضا أقل مما كان عليه خالل الفترة  خالل عرفت مدينة جيجل
 7111بعد أن أصبح  عدد السكان سنة  %2371 معدل النمو السكاني  بـ السابقة، إذ أصبح يقدر

       %7362هو إذن مازال منخفضا عن المعدل الوطني الذي وصل إلى و  ،2نسمة 57027يقدر بـ
 في الخريطة اإلدارية للجزائر سنة التقسيم اإلداري والتغيير المدينة إثر عرفتهاوهذا رغم التغيرات التي 

، إذ تم ترقية مدينة جيجل إلى مقر والية  ليتم بالموازاة مع هذا إنشاء بعض المشاريع التي كان  7116
         ( 7112مصنع الجلود سنة  و 7121مصنع الفلين سنة ) بإمكانها جذب اهتمام السكـان مثل 

أدى إلى هجرة بعض السكان إليها، حيث  ما، و إنشاء شبكة طرق محاولة منها فك العزلة عن المدينة 
إال أن هذا لم يكن له  ؛ 3نازح 5270 نازح ومن خارجها بـ 156 قدر عدد النازحين من داخل البلدية بـ

دن الكبرى التي كانت تمارس فقد تزامنت هذه الفترة مع استمرار جاذبية الم .التأثير الكافي على السكان
 .خارج الوالية ككل  ال زال بعض السكان يهاجرون خارج المدينة و مفعولها الجاذب للسكان آنذاك و

                 حوالي إلى ليصل سابقتها عن لفترةاهذه  في شغال المسكنإ معدل نخفضا قد و
تم إنشاء مجموعة من المساكن  أن مسكن بعد 6185حيث قدر عدد المساكن بـ  المسكن،/أشخاص 1

 700منها  ،مسكنا جديدا 270 قدرت بـ 7111 -7116جتماعية في إطار مشروع التنمية لسنة اال
 721لتصبح  بذلك مساحة المدينة  تقدر بحوالي ،   مسكن بحي الشاطئ 770مسكن بحي عريض و

 .هكتار

 

 
                                                           

 . 7122ان و السكن لسنة نتائج اإلحصاء العام للسك الديوان الوطني لإلحصاء،   1
2
 . 7111نتائج اإلحصاء العام للسكان و السكن لسنة  الديوان الوطني لإلحصاء،   

3
 . 7115المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير    
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II -1  5891-5811نمو عمراني   ، نمو سكاني: الترقية اإلدارية  

بعد  %7311حيث قدر بـ ،رتفاع معدل النمو بالمدينةاتميزت هذه المرحلة بقفزة نوعية إذ عرفت 
هو أعلى من المعدل الوطني الذي عرف ف .1نسمة 62252 إلى 7181أن وصل عدد السكان سنة 

مدن التي عرفت مقارنة مع باقي ال، ستفاقة متأخرة للمدينةويمكن أن نالحظ  ا. %532إذ قدر بـ ،تراجعا
ستقالل، وذلك ألن سياسة التنمية التي طبقت آنذاك كانت هذا النوع المرتفع من النمو مباشرة عقب اال

حيث حظيت مدينة  ستثنت من حساباتها بعض المدن التي عادت لتشملها خالل هذه الفترة ،اقد 
هذه . المرافق اإلدارية بظهور البنوك و   ،جيجل بمشاريع تنموية لعبت دورا في جلب السكان إليها

بموجب مخطط التنمية في تحسين ظروف  7187اإلرادة السياسية التي تجسدت خاصة بعد سنة 
 .وسائل في كل مكان  المعيشة خاصة منها الصحية بتوفير قاعات العالج و

عتماد الصناعة كملجئ للخروج من االمدينة ب انتهجتهالدور التنموي الذي  هذا،ف إلى اضي
كسير، وهذا ما أدى إلى حركية  نتشار المناطق الصناعية في كل من الطاهير وا التنموي والتخلف 

 .في المجال بعد الجمود الكبير الذي عرفه اإلقليم خالل السنوات الماضية 

المتوسطة  و  رتفاع معدل النمو الحضري لبعض المدن الصغيرةاوإذا كانت هذه الفترة تصادف فترة 
 %2388سطيف ) نخفاض ذات المعدل عند المدن الكبرى اتصادف أيضا فترة  مثل مدينة جيجل فهي

السكاني الكبير الذي عرفته في الفترات  ظاظكتاال تباعها لسياسة التفريغ بعدإل( %7381قسنطينة
 .السكان إلى المنطقة مسقط رأسهم ضهذا ما أدى إذن إلى عودة بع و السابقة،

يعود  أشخاص في المسكن، و  1ستقرارا إذ قدر بـالمسكن رغم هذه الزيادة فقد عرف معدل شغل ا
ذلك للسياسة السكنية المنتهجة خالل هذه الفترة، من خالل إنشاء مجموعة من المساكن الجماعية 

مسكن في  7000،  (ZHUN1)مسكن في 12متمثلة في المناطق السكنية الحضرية الجديدة في أيوف بـ 
(ZHUN2 )مخيم  حي حريش، حي الشاطىء، حي عريض ،سكنات جماعية أخرى في  و       

     وقد تنوعت سياسة التدخل على المجال خالل هذه. الهضبة الشرقية والهضبة الغربية الفارس،
حيزا كبيرا من  ذالفترة، من المناطق السكنية الحضرية الجديدة إلى نظام التحصيصات الذي أخ

 حيث ثم إنشاء كون هذه المناطق صالحة للتعمير، خاصة ناحية الجنوب والجنوب الغربي ،المدينة
لذلك أصبحت مدينة جيجل تحتل مساحة . العقابي الشاطئ و هاين، حصة في كل من بوالرمل، 800
 .(8الشكل رقم )   2هكتار 201

 

                                                           
1
 . 7181االحصاء العام للسنكان  و السكن لسنة / الديوان الوطني لإلحصاء    

2
 . 7115المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير    
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II – 1    5889- 5891األزمة األمنية تلقي بظاللها على النمو الحضري : 
محسوسا في معدل النمو وفرملة نوعية إثر تغير  نخفاضااعرفت مدينة جيجل خالل هذه المرحلة 

بعدما  %6381قدر هذا األخير بـ، حيث حرجة مرت بها الجزائر ظروفتزامن المرحلة مع  األحداث و
، غير أن هذا المعدل يبقى دائما يتعدى المعدل  1نسمة 702272أصبح سكان المدينة يقدرون بـ

 .% 5351الوطني المسجل آنذاك والمقدر بـ 

ولكنه ليس بالحدة تعرف تزايدا سكانيا مستمرا ، نجدها إذا ما توقفنا عند معدل نمو المدينة ،إذن
قتصادية التي مرت بها تعتبر الظروف اال و. نتيجة ظهور وعي نسبي بين السكان ،ها سابقاتالتي عرف

نخفاض القدرة اعد غالء المعيشة و ينخفاض هذا المعدل العامل األساسي ال ،الجزائر خالل هذه الفترة
 . نخفاض المستوى المعيشيابالتالي  الشرائية للمواطن و

التي مست  فإن للظروف األمنية التي عرفتها البالد خالل هذه العشرية و ،فة إلى ذلكباإلضا
ما وصلت له مدينة جيجل بعد في  اكبير  ادور لها والية جيجل بالقدر الذي أثر على استقرار السكان، 

اصة عند ستقرار بها خإلى المدينة واال ،الهجرة العنيفة للسكان من المناطق الجبلية النائية والمهددة
 60الحدود العمرانية للتجمع وإنشاء أحياء قصديرية شوهت المنظر العام للمدينة في كل من حي 

الحي :  برمجة وإنجاز بعض الهياكل األساسية مثل تبالرغم من هذا فقد تم. هكتار والمقاسب
                                                           

 .7118ائج االحصاء العام للسكان و السكن نتالديوان الوطني لإلحصاء،    1

مدينة جيجل       8الشكل رقم 
التطور العمراني   

7176-7118  
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بالمنطقة  حركة التعمير هذا ما عزز الفرع الجامعي، المركز التجاري، و الفرع البلدي، ،اإلداري 
وهذا ما يعني سرعة في نمو  1هكتار101فقد أصبحت مساحتها تقدر ب .بالمدينة ككل الجنوبية و

 .المدينة رغم  كل العراقيل

II -1   2009- 5889أول عملية تفريغ  : ثبات النمو السكاني ، تشبع المحيط العمراني: 

بعد ما وصل  %7.85تراجعا لمعدل النمو السكاني، حيث قدر بـ سجلت المدينة خالل هذه الفترة
نخفاضا مقارنة بمعدالت النمو ايعتبر هذا األخير  األكثر  و ، 2نسمة 130183تقدير عدد السكان إلى 

ستقرار األوضاع بالوالية انخفاض إلى يرجع سبب هذا اال .التي شاهدتها المدينة في الفترات السابقة
بني ياجيس التي تعد المصدر األكبر  سلمى، العوانة،: القريبة لمدينة جيجل  بالمناطق عموما و

       توجيهها إلى التجمعات للنازحين إلى مدينة جبجل ، وبالتالي توقف حركات الهجرة نحو المدينة و
سع حتياطات العقارية للتو اال ذنتعاشـا خالل الفترة السابقة من جهة، و إلى نفااوالمراكز التي عرفت 

التي توجه معظمها للتجهيزات المبرمجة من  نتيجة تشبع المجال وغياب الجيوب العمرانية الفارغة و
 .جهة أخرى 

بالموازاة مع هذا فإن بعض أحياء المدينة الجديدة كان لها الحظ في الحصول على بعض الهياكل 
         ثانويات مراكز صحية إكماليات، بتدائية،امدارس :المكملة للمجال السكني من هياكل مدرسية 

  .إضافة مالحق للمدرسة العليا لألساتذة سابقا لتصبح جامعة قاعات العالج، باإلضافة إلى توسيع و و

حتياطات عقارية خارج ات السلطات المحلية إلى الناحية الشرقية من المدينة  باحثة عن ألج  
عدوان "ألن المزرعة النموذجية  و تعيق ذلك،المحيط العمراني بعد تعذر الحصول عليها لوجود عراقيل 

فقد تم  ستمرار التوسع العمراني بطريقة متجانسة في هذا االتجاه،اتعد من أهم العوائق أمام " علي
استخراجها من النظام الفالحي و ضمها إلى المحيط العمراني للمدينة ، حيث استفادت هذه األخيرة من 

 .الخدمات اإلدارية و بعض البرامج الترقويةهكتار خصصت الستقبال  7773مساحة  

باإلضافة إلى الجهة الشرقية فقد استفادت المدينة من بعض األراضي الغابية غربا على    
د تم التفكير في هذا االتجاه لما له من فق.  4هكتار 62مستوى هضبة مزغيطان،  قدرت مساحتها بــ 

ذات موقع و لكون هذه المساحة فارغة  د بوالنار، وأثر كبير في ربط المدينة بالتجمع الثانوي أوال
 .كان اللجوء إلى هذه الهضبة من أجل إعطاء لمسة سياحية للمدينة ،استراتيجي

                                                           

. 7115لمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ا  1  
 . 2008ائج إجصاء للسكان و السكن سنة نتالديوان الوطني لإلحصاء ،  2

.2002 مخطط شغل األراضي المدخل الشرقي  3
  

4
  .2002 لوالية جيجلمديرية التعمير و البناء   
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الفتـرة أول عمليـة تفريـغ للمجـال باتجـاه التجمعـات الثانويـة لهـا عـن في هـذه  المدينةبالمقابل شهدت  
تعتبر هذه المرحلة شبيهة بتلـك ، إذ  الثانوي حراثنجتماعية بالتجمع طريق إنجاز مجموعة السكنات اال

التـــي تميـــزت  و ،7118-7181مدينـــة باتنـــة خـــالل المرحلـــة  التـــي عاشـــتها  كـــل مـــن مدينـــة ســـطيف و
وتوجـه التعميـر  ( علـى التـوالي  2.86 %، %2372) السـكاني عـن الفتـرة السـابقة نخفـاض معـدل النمـواب

 .(1لالشك)ا بهنحو األطراف والتوابع المحيطة 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  نحو التالحم العمراني : نمو األطراف الحضرية لمدينة جيجل 

التوجه  ورغم أن مدينة جيجل عرفت من التشبع ببلوغ هذا الحجم السكاني ما يدعوها إلى النظر و
 الثانوية المحيطة بها كما شاهدته باقي المدن الجزائرية، إال أن المدينة لم تقم بهذهإلى التجمعات 
قد كانت  و لما قامت بتوجيه مجموعة من سكانها إلى التجمع الثانوي حراثن ،  2000السابقة إال سنة 

 .هذه العملية مصحوبة بالرفض الشديد للسكان
هذا راجع ألسباب  و م تنم بنفس وتيرة نمو المدينةولهذا فإن التجمعات الثانوية لمدينة جيجل ل 

المداشر هي التي  ، وكانت القرى و7181عدة، إذ لم يكن يحيط بالمدينة أي تجمع ثانوي قبل سنة 
    ظهر التجمع الثانوي أوالد بو النار غرب  ،لغاية هذه السنة. تحتل الفضاء المتبقي من البلدية

تجمعا ثانويا يحد المدينة من الشرق ( حراتن )عتبار الكلم الخامس اب 7118 لينتهي األمر سنة ،المدينة
نص عليه تعريف يكما  (مسكن 700)بعد أن تكثف النسيج العمراني به وتعدى بذلك عدد المساكن

 .الديوان الوطني لإلحصاء لمعنى التجمع الثانوي 

 

 المخطط التوجيهي للتهيئة : المصدر

 9002و التعمير لبلدية جيجل         

 

  والئيطريق 

 

 
 

 طريق وطني 

  واد
 توسع سياحي  

التجمعات 

 العمرانية  

 اتجاه التوسع 

 توسع سكني  

مدينة جيجل                                      (1)شكل رقم 
 التوسع العمراني نحو األطراف

 م 7270
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في منطقة سياحية يحدها كلم من مركز المدينة  7يقع التجمع الثانوي أوالد بو النار على بعد  
توسع العمراني بمدينة القد أدى  و. من الجنوب منطقة غابية جبلية من الشمال البحر المتوسط و

بعد أن تم إنشاء تحصيصات سكنية  جيجل في الجهة الغربية إلى التقليص من  هذه المسافة الفاصلة،
 7181فبعد أن كان يحتوي سنة  .االتجاهبلهاين إثر امتداد العمران في هذا  في كل من بوالرمل و

أي  ،ساكن 7762مسكن بـ 712يضم  7118أصبح  التجمع سنة  ، ساكن 122بـ مسكن 772على 
 .المسكن/أشخاص  1بـ  بمعدل شغل المسكن يقدر

إن وجود األراضي الفالحية لمنطقة العرايش ووعورة األراضي الجبلية بالجهة الجنوبية وقفا   
التجمع  ولوال هذين العائقين لكانت المدينة و .االمتداد العمراني للمدينة في هذا االتجاهحجرة عثرة أمام 

 .جزءا ال يتجزأ
بعد أن وصل عدد المساكن به  7118التجمع السكاني حراثن تجمعا ثانويا خالل سنة  عتبرا 

هذا التجمع عبارة عن قرية صغيرة نمت خالل كان . ساكن 6575مسكن  تضم  257حوالي 
باإلضافة إلى  ، بعد أن غزتها المساكن القصديرية بعد األحداث األمنية خالل هذه المرحلة، لتسعيناتا

   ستقبال سكان المدينة بهذااجتماعية خاصة بجموعة من المساكن االمإنشاء السلطات المحلية 
 . ما أدى إلى ارتفاع عدد السكان ، التجمع
ستفادة سكان االمدينة هو عدم  تجمع لخدمة سكانه وإن أهم العراقيل التي تعيق توسع هذا ال 

ستفادة السلطات من ا، ما يؤخر  ستمرار نموها بشكل سرطانيا األحياء القصديرية من سكن الئق و
          فالتجمع تحيط به األراضي الفالحية الواجب حمايتها من ،باإلضافة إلى هذا .أراضيها
الوحيد لهذا التجمع هو قرية الطهورات التي هي عبارة عن مركز حياة  ذبذلك يبقى المنف و التعمير،

 .منه التجمع ديمكن أن يستفي

II -1    2059- 2009من مدينة جيجل إلى التجمع الحضري جيجل : 

هـــذه المرحلـــة تغيـــر الخريطـــة المجاليـــة و تـــوزع التجمعـــات ببلديـــة  و كمـــا جـــاء ذكـــره ســـابقا توافـــق
عتمـــادا علـــى دراســـة مراجعـــة المخطـــط التـــوجيهي ا جيجـــل، فوفـــق  اإلحصـــاء العـــام للســـكان و الســـكن و 

، تــم تكــوين تجمــع حضــري كبيــر بالبلديــة يضــم كــال مــن  2001للتهيئــة و التعميــر لبلديــة جيجــل  ســنة 
       ين حـــراثن و الكلـــم الثالـــث بعـــد مالحظـــة اســـتمرارية النســـيج العمرانـــيمدينـــة جيجـــل و التجمعـــين الثـــانوي

    (7الصــورة )نقطاعــات  بتســجيل تالحــم عمرانــي جهــة الشــرق و الجنــوب الشــرقي و زوال العوائــق و اال
  .التوسع العمراني للمدينة الذي و لفترات مرت كان باتجاه الجنوب الغربي و بالتالي تغيير محور

ختالف أنواعها، حيث خصصت النسبة استقبال البرامج السكنية على مع حراثن الخصص تج    
ستقبال سكان مدينة وجهت ال و وزعت على مراحل  ،نجاز مجموعة من السكنات االجتماعيةإل األكبر
ذر االســـتجابة للطلبـــات علـــى مســـتوى مدينـــة جيجـــل، كمـــا جـــرى توقيـــع برنـــامج للتجهيـــزات عـــلت ،جيجـــل
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مدارس ، قاعات عالج، مساحات لعـب و حتـى خطـوط نقـل حضـرية تضـمن الـربط  المكملة للسكن من
و ذلـــك وفـــق مـــا جـــاءت بـــه مختلـــف مخططـــات شـــغل األراضـــي التـــي ســـارعت الســـلطات ، مـــع المدينـــة

المحليـــة إلـــى إعـــدادها رغبـــة فـــي تكـــوين مجـــاالت حضـــرية جديـــدة تكـــون مخططـــة و تســـتجيب لمختلـــف 
قـوع فـي نفـس أخطـاء الماضـي التـي ال تسـاعد سـوى علـى تكـاثر يـا للو دالمعـايير، تفا حسـباالحتياجات 
 .الالئق و تكوين األنسجة غير الوظيفية السكن غير

 االمتداد المجالي للتجمع الحضري جيجل( : 7)الصورة رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Google Earth 2018 :المصدر 

فقـــد جـــرى توجيـــه معظـــم البـــرامج الترقويـــة بمختلـــف صـــيغها إلـــى هضـــبة و جبـــل بالمقابـــل مـــن ذلـــك 
و االسـتفادة منهـا لتحسـين المنظـر العـام للمدينـة  ،مزغيطان غربا، نظرا للمؤهالت الطبيعية التي يملكهـا

 .عند المدخل الغربي لها

 III  - التشبع العمراني وعوائق  استمرار التوسع : 

العقارية باستهالك القطاعات العمرانية التي حددها المخطط التوجيهي  بعد نفاذ االحتياطات
قبل اآلجال المسطرة، قررت السلطات  7881للتهيئة و التعمير لبلدية جيجل المصادق عليه سنة 

 : بهدف 2118المحلية مراجعة هذا األخير مرة ثانية سنة 

، بتسيير التوسعات الجديدة لضمان التحكم في التالحم العمراني بين مختلف التجمعات الثانوية  -
 (.مرغيطان ،حراثن و المدخل الشرقي)سالسة اندماجها مع مجال المدينة 

 .إعادة هيكلة المجال العمراني الحالي و توجيه النمو الحضري نحو الظهير الخلفي المعزول -

  جيجل

  حراثن

المدخل 
 الشرقي

 مزغيطان
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إعادة تهيئة الطرقات و شق طرق جديدة تضمن سهولة و انسيابية الحركة داخل التجمع  -
على مستوى الطرق الوطنية، الوالئية و البلدية أو على مستوى طرق  الحضري، سواء

  .االجتناب
القيمة : حياة أحسن للسكان باالهتمام بالقيمة المضافة للمجال الحضري  توفير إطار -

  .valeur d’usage)) االقتصادية، التجارية، الثقافية و قيمة االستخدام 
منظر المدينة بالتوجه نحو التنمية المستدامة ، بإعادة تهيئة  إصالح الصورة العامة و تحسين -

مداخل و مخارج المدينة، وتتبع نظام التهيئة الخضراء عند استغالل المساحات الشاغرة،  
 . بهدف الحفاظ على المحيط  و المجاالت الحساسة بالبلدية ككل

 . المدينة نحو التوسعات الجديدةالتوقيع الجيد للتجهيزات بإخراج التجهيزات و المقرات من وسط  -

هذه األهداف مجموعة من العراقيل التي تصعب التوسع المستمر و السلس للمدينة  و تصادف
 للمجال اكبير  استهالكمدينة جيجل ا فوصوال إلى هذا الشكل العمراني عرفت .باتجاه المجال المجاور

رتفاقات التي تأخذ منها سوى مساحات االلم تبقى  و األراضي القابلة للتعميربموجبه كل  تذستنفا
العمران بالمدينة بطريقة متجانسة، إذ تقدر  ستمراراالمناطق العسكرية حيزا كبيرا، وتعد أهم عائق أمام 

باإلضافة إلى  موقعا متميزا وسط المدينة،  فهي تشغل مساحة معتبرة و، هكتار  15367مساحتها بـ
أو الواجهة  ري وميناء الصيد البحري على الشريط الساحليهكتار أخرى يحتلها الميناء العسك 10

 .البحرية للمدينة

وإن كانت المدينة قد وجدت الحل في بعض من المساحات العقارية القريبة منها بتغيير طبيعة 
الملكية لألراضي، إما بالتراضي بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو باستخراجها من النظام 

غابي و تحويلها للتعمير، إال أن معظم هذه العوائق تبقى قائمة أمام استمرار التوسع الفالحي أو ال
و المحافظة  الطبيعي للمدينة في ظل تحول األولويات نحو هاجس المحافظة و الحفاظ على البيئة

و تتلخص هذه . على المجال الطبيعي باالستغالل العقالني للمجال و الثروات التي يحوز عليها
 :ق فيما يليالعوائ

III- 1  ارتفاع درجة االنحدارات ناحية االحتياطات العقارية المتاحة:     

أيضا  االرتفاعنحدار في جنوبا ويبدأ معه اال اتجهناكلما  االرتفاعيبدأ موضع مدينة جيجل في 
     (71الشكل ) أين نالحظ أن االنحدارات تعيق التوسع بالجنوب الغربي خاصة عند جبل مزغيطـان

التكاليف المالية  الزيادة فيوإلى ... مدى صالحية األرض للبناء ولشق الطرق هذا ما يؤثر على  و
 .الخاصة بالتهيئة
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III- 2   خارج المحيط العمرانيسيطرة الملكية العقارية الخاصة لألراضي: 
هذه الوضعية القانونية تصعب من توسع المدينة  .ذات ملكية خاصةبالبلدية هي  جل األراضي 

 ما تختلف ملكية األراضي داخل المحيط العمراني للمدينةفيما  ،األراضي أسعار ارتفاعمجاليا بسبب 
 (.77الشكل )  عموميةملكية  بين ملكية خاصة و

 
 
  

 

 

 

 

 

بلدية جيجل                   (71)شكل رقم 
 خريطة االنحدارات

  /2700001الخريطة الطبوغرافية :المصدر 

 

 حدود المدينة

 

 حدود البلدية

  

 
 طريق وطني 

 

 
 واد

 

 

م   (:)االنحدار  1270

 
 
 
 

+ 

- 
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27 
77 

مصالح مسح األراضي لوالية جيجل:المصدر    

 طريق وطني
 واد

 حدود البلدية 

أراضي فالحية 

 أراضي عسكرية خاصة

 أراصي بلدية
 أمالك الدولة

 ملكية خاصة

وثقمملك خاص غير   
 أمالك الغابات

  المحيط العمراني مزارع نمودجية

     بلديـة جيجل
ملكية األراضي    

 

 (77)شكل رقم 

 

حدود 

 البلدية 

 
 

 
 ة 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 م 

 

 

طريق 
 وطني 

 واد
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 ة
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م 7270  
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المحيط هو سيطرة ملكية الخواص على معظم األراضي خاصة  ما يميز األراضي خارج هذا
األراضي متمثلة في الزبيرية  استرجاعالواقعة منها وسط البلدية إلى جنوبها الغربي وذلك بسبب 

      الموثقة متمثلة في أوالد باإلضافة إلى بعض األراضي غير، ...الطهورات دار الباطح بوغدير 
 .الجرف بو النار و

III-  3 إحاطة تامة باألراضي الفالحية و األراضي الغابية الواجب حمايتها : 

، تمثل ما يقارب بأس بها من األراضي الفالحية و أراضي الغابات ملك منطقة جيجل مساحة الت
11   11من مساحة البلدية، مقابل   (.0)جدول رقم )عبارة عن منطقة حضرية كتجمعات سكانية 

 

 توزيع االستخدامات العامة لألراضي بالبلدية(: 0)الجدول رقم 
 بلدية جيجل نوع االستخدام

 النسبة  (هكتار) المساحة 
 SAT  2812 01,00المساحة الفالحية اإلجمالية 

 70,01 801 غابات و أحراش 
 11,80 2218 مناطق حضرية
 711 1711 المساحة الكلية

 مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية جيجل :  المصدر 

المستغلة  األراضي الفالحية و مجموعة من عند التجمع الثانوي حراثنيحيط بالمدينة غربا  
أما ناحية الشرق فنجد  .بين التجمع والمدينة ناحية الغرب ة الفاصلمتمثلة في المزارع النموذجية  فعال،

بعض القطع األرضية الفالحية ذات الملكية الخاصة المستغلة في زراعة بعض الخضر عند منطقة 
ودية ردباإلضافة إلى شريط ضعيف الم العرايش الفاصلة بين المدينة والتجمع الثانوي أوالد بو النار،

جدول ) الذي تعود ملكيته ألمالك الدولة واد منشة و غاية لمدينة إلىا شرق   الشاطئحي  ممتد من
 .(0رقم

 
 أصل ملكية األراضي الفالحية( :  0)الجدول رقم 

  المساحة
 النوع

 المساحة الفالحية النافعة المساحة الفالحية االجمالية
 النسبة  (هكتار) المساحة  النسبة  (هكتار) المساحة 

 72 722 8 200 الجماعية المستثمرات
 0 01 2 02 المستثمرات الفردية 
 78 788 71 281 المزارع النموذجية 

 10 111 18 2118 ملكية خاصة 
 600 6081 600 8638 المجموع 

 مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية جيجل:  المصدر                         

في نفس الوقت فإن ما يميز هذه األراضي الفالحية باإلضافة إلى وجوب تثمينها و الحفاظ عليها 
من المساحة الفالحية اإلجمالية      % 18من شبح التعمير فإن أغلبها تابع للقطاع الخاص، فتمثل 
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تى و إن من المساحة النافعة، األمر الذي يزيد من تعقيد عملية استغاللها في التعمير ح% 10و 
 . كانت غير مستغلة فعليا في الفالحة

المنار  أما أراضي الغابات فتتربع على مساحة واسعة غرب المدينة جنوب أوالد بو النار،     
 تبقى هذه األراضي أيضا صعبة المنال في ظل تمسك المصالح الفالحية بها و الغريفات، و الكبير

 .(1جدول رقم )

 توزيع االراضي الغابية بوالية جيجل :   (1)الجدول رقم
 النسبة  (هكتار) المساحة االجمالية (هكتار) االحراش (هكتار) الغابات  لمجالا

 70,1 801 281 111 بلدية جيجل
 11,1 88001 88001 01171 والية جيجل

 مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية جيجل:  المصدر                                              

III-  4   حساسية الشريط الساحلي الواجب تثمينه : 

بعد مالحظة تمركز النشاطات و السكان بالمنطقة الساحلية للمدينة و تزامن ذلك مع نقص االهتمام 
بصدور بالمحيط الساحلي حيث تصرف المياه القدرة و مياه األمطار بالبحر مباشرة دون تصفية ، و 

ت ، أعيد النظر في كل استخداما 2112 فيفري  0ؤرخ في مال و 12- 12 قانون حماية السواحل
األرض بالشريط الساحلي للبلدية بعدما تقرر وفق دراسة أعدت سابقا استغالل الشريط الشرقي 

إن جاء  لذا فإن هذا التشريع والضعيف المردودية فالحيا كموقع للتوسع و تجسيد مشروع سكني ، و 
 استغاللم يكون قد وقف عائقا أما ،لحماية السواحل من شبح التعمير واإلهمال الذي عانى منه طويال

  .يجب المحافظة عليها وتثمينها( ZEST) بذلك منطقة توسع سياحي اعتبارها وهذه المساحة 

تعاني الجهة الشرقية للبلدية عموما و للمدينة خصوصا من انتشار السكنات الهشة على مستوى  
الشريط الساحلي خاصة عند منطقة الكلم الثالث، باإلضافة إلى أنها تتعرض لالستنزاف و تراجع خط 

قة غير الساحل باعتباره غير مستقر و غير متماسك ، و بسبب عمليات نهب الرمال و استغاللها بطري
أما الجهة الغربية و بسبب الطبيعة الصخرية لبعض الشواطئ و استغالل البعض اآلخر منها . قانونية

 .في السياحة و الترفيه تبقى بمنئي عن التقهقر، بل و تمثل إضافة قيمة لمؤهالت المدينة و البلدية

 VI  - جاهات الجديدة للتوسعاالت  : 

لألهداف المسطرة ضمن مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية جيجل، تم تجسيدا   
 جيجل   مخطط شغل األراضي السابق دراستها وفق المخطط القديم بالتجمع الرئيسي  78اإلبقاء على 

مخططات بالتجمعات الثانوية، مع إضافة مخططات جديدة منها ما سبق االنطالق  10باإلضافة إلى 
و يتعلق األمر  راستها و تجسيد توجهاتها و مختلف برامجها قبل المصادقة على المراجعة الحالية؛في د
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بمزغيطان و المدخل الشرقي، إضافة إلى مخططات أخرى موجهة للتوسع المستقبلي على المدى 
 المتوسط حول هذين القطبين، فيما خصصت المنطقة الجنوبية للتوسع المستقبلي البعيد المدى إلى

 .2128غاية 

VI  - 1  .نحو التالحم العمراني شرقا: 

بعد استخراج المزارع النموذجية من النظام الفالحي استفادت المدينة من احتياطات عقارية هائلة  
هكتار شرق المدينة، و التي تتميز بانبساط موقعها و بسهولة اتصاليتها مع  211قدرت بحوالي 

ية هذه بالمنطقة ، خصصت السلطات المحل 11و 01المدينة األم بسبب مرور الطريقين الوطنيين رقم 
المساحة لتكوين نسيج جديد منظم يعتمد على التخطيط المسبق و على تكامل الخدمات، تتنوع  بها 
الوظائف الحضرية بين تجهيزات عمومية، سكن جماعي  و فردي ترقوي ، بهدف رسم واجهة عمرانية 

طبيعي        جديدة تتماشى مع متطلبات العصر، و بنية حضرية جديدة قادرة على تنظيم االمتداد ال
  . وتكون نقطة انطالق لتنظيم المجال ككل و تفعيل ترقيته

تخطيط المنطقة الشرقية على تقسيمها إلى ثالث وحدات تتخصص كل وحدة في استخدام  اعتمد
 . (7جدول رقم( )سكن و تجهيزات)السكن، التجهيزات و منطقة مختلطة : معين

 
 التوسع الشرقيةرض بمنطقة استخدامات األ(: 7)جدول رقمال

 
 (POS 26) 7الوحدة  نوع االستخدام

 (هكتار)
 (POS 27)2الوحدة 
 (هكتار)

 ( POS25) 1الوحدة 
 (هكتار)

المجموع 
 (هكتار)

النسية 
% 

 ,8,59 17,28 11,11 - 11,82 السكن 
 3,533 80,11 0,12 11,10 20+11,11 التجهيزات 
 ,6656 02,81 70,12 0,11 17,80 الطرق 
غير  أراضي

 80511 01,12 2,17 20,12 28,88 قابلة للتعمير 
 600 210,8 11,17 12,71 701,11 المجموع 

 جيجلالتجمع الحضري  21، 21، 20راضي رقم مخططات شغل األ: المصدر                 

VI  -6-المدخل الشرقي للمدينة  .أ : 
و تتمثل في المـدخل الشـرقي المتـاخم مباشـرة لحـدود المدينـة عبـارة عـن منطقـة مختلطـة مزدوجـة     

من مجمـوع السـكنات المبرمجـة % 81,88وظيفة سكنية يميزها سواد السكن الجماعي بنسبة : الوظيفة 
قيـع مـن المسـاحة اإلجماليـة  بحكـم تو % 27,1هكتار، مـا يعـادل  11,11و وظيفة إدارية على مساحة 

الحـــي ) مجموعـــة مـــن التجهيـــزات العموميـــة و بعـــض المصـــالح  الوالئيـــة  بهـــدف إخراجهـــا مـــن المدينـــة 
            و إعـــــــــادة توزيعهـــــــــا بهـــــــــذه المنطقـــــــــة لتقريبهـــــــــا مـــــــــن المـــــــــواطن و تخفيـــــــــف الضـــــــــغط علـــــــــى( إلداري ا

 (.تجهيزسكن  و )هكتار خاصة بالدرك الوطني  20المدينة ، باإلضافة إلى  منطقة أخرى مساحتها  
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VI  -6-لمنطقة الفاصلة بين مدينة جيجل و تجمع حراثنا.ب:   
     تنحصر هذه الوحدة بين التجمع الثانوي حراثن و التجمع الرئيسي، وجهت فقط إلنجاز 

هكتار نجد وحدة للحماية المدنية، حديقة عمومية و مركز إلعادة التربية  12فعلى مساحة  ،التجهيزات
محطة لنقل المسافرين خططت خصيصا : يحتل أكبر مساحة بالوحدة، باإلضافة إلى محطتي نقل

لتعويض المحطة الشرقية الحالية التي أصبحت تعاني من مشاكل عدة بسبب موقعها داخل المحيط 
 .  محطة حضرية لخدمة سكان التجمع الثانوي حراثن و العمراني

VI -6- التوسع بتجمع حراثن باتجاه جيجل. ج: 
بــالعكس مــن المخططــين الســابقين خصصــت هــذه الوحــدة التابعــة أساســا للتجمــع الثــانوي حــراثن    

الــذي وجهــت و ال زالــت توجــه نحــوه ( هكتــار 11,0)للوظيفــة الســكنية، فتعتبــر الوعــاء العقــاري  المفضــل
نســـمة، يغلـــب علـــى  70101البـــرامج الســـكنية علـــى اخـــتالف صـــيغها، قـــادر علـــى اســـتقبال مـــا يقـــارب 

تأخـذ   للسـكن الفـردي،%  71,70مقابـل %  88,81ال السكني بالمنطقة السكن الجمـاعي بنسـبة المج
 0,12حصـــة ، فيمـــا خصصـــت مســـاحة  120هكتـــار، يضـــم  77,17شـــكل تحصـــيص علـــى مســـاحة 
 .هكتار إلنجاز التجهيزات المكملة

VI  - 2  .اكتمال التالحم العمراني بالمنطقة الغربية: 
الجهــة الغربيــة مــن أصــعب القــرارات التــي يمكــن أن تأخــذها الســلطات  لطالمــا اعتبــر التوجــه نحــو

المحلية في فترات مرت، إال أنه كان أول اختيار لها بعد قرار التحـول نحـو األطـراف الثانويـة لقربـه مـن 
التجمع الرئيسي و التجمع الثانوي أوالد بوالنار، و بالتالي سهولة ربطه و خلق طرق جديـدة مـن خاللهـا 

، و رغبـــة فـــي ( انحـــدار متوســـط إلـــى مرتفـــع)مدينـــة  بـــالجنوب الغربـــي خاصـــة لصـــعوبة الموقـــع لـــربط ال
االســتفادة مــن المنــاظر البانوراميــة و الموقــع المطــل علــى البحــر فــي تحســين المنتــوج المجــالي و إعطــاء 

 .وجه جديد للمدينة عند مدخلها الغربي
تكون من وحدتين مختلفتين خصصتا هكتار، ت 82,10تتربع منطقة التوسع الغربية على مساحة 

إلنجـــاز بـــرامج ســـكنية، وحـــدها الطبيعـــة القانونيـــة لألراضـــي مـــن يـــتحكم فـــي تحديـــد نوعيتهـــا بـــين ســـكن 
 (. 8جدول رقم ( )أمالك للدولة)أو جماعي (  ملكية خاصة)فردي

 استخدامات األرض بمنطقة التوسع الغربية(: 8)جدول رقم  
 ((POS22 7الوحدة  نوع االستخدام 

 (رهكتا) 
 (POS 20)2الوحدة 
 %النسبة  (رهكتا)المجموع  (رهكتا)

 28,11 21,11 8,11 71,71 السكن الجماعي 
 11,11 21,81 20,11 1,21 السكن الفردي 
 71,11 70,18 0,02 71,21 التجهيزات 
 70,20 70,11 0,01 8,08 الطرق 

 8,21 1,08 - 1,08 أراضي غير قابلة للتعمير 
 711 82,10 00,11 01,12 المجموع 

 التجمع الحضري جيجل  22، 21راضي رقم مخططات شغل األ: المصدر 
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 VI  - 2 –هضبة مزغيطان . أ 
لــم تكــن هــذه الوحــدة تضــم قبــل إقرارهــا منطقــة توســع جديــدة ســوى مجموعــة مــن الســكنات الفرديــة 

المســاحة فــاعتبرت غيــر قابلــة ، أمــا بــاقي 01الترقويــة أســفل الهضــبة علــى طــول الطريــق الــوطني رقــم 
بعــد اسـتخراجها مــن النطـام الغــابي و شـق مجموعــة مــن . للتعميـر، تابعــة للتـراث الغــابي الواجـب حمايتــه

الطــرق نحوهــا، أصــبحت هــذه المنطقــة أول منــاطق تفريــغ لمدينــة جيجــل ، طبقــت علــى مســتواها البــرامج 
وحــدة  2211ت أن تســتوعب مــا يقــارب الســكنية التــي اســتفادت منهــا المدينــة  حتــى نفادهــا، فاســتطاع

 .سكنية على شكل سكن جماعي و بعض التجهيزات منها ما ال يزال و في طور االنجاز
 

 VI  - 2 –منطقة أمزوي . ب 
تعتبـــر هـــذه األخيـــرة منطقـــة توســـع لهضـــبة مزغيطـــان و اســـتمرارا لتوســـع المدينـــة ناحيـــة الجنـــوب 

سـابقتها فهـذه الوحـدة  موجهـة أساسـا إلعـادة هيكلـة  الغربي عند أقدام جبل مزغيطان ، على العكس من
المجال السكني الموجود و االستفادة من االحتياطات العقارية المتوفرة لضمان استمرارية النسيج المنظم 

هكتـــار مـــا يمثـــل  8,11الجديـــد، و بســـبب ملكيـــة أغلـــب األراضـــي الخاصـــة  لـــم يمكـــن اســـتعمال ســـوى 
ن الجمـــاعي ، لتخصـــص المســـاحة المتبقيـــة للســـكن الفـــردي مـــن مســـاحتها فـــي إنجـــاز الســـك%  27,20

 .تجهيزات القاعديةللو  (تحصيصات)

تســاعد هــذه المنطقــة بعــد تعميرهــا علــى المــدى القريــب إلــى المتوســط فــي تســهيل التوغــل نحــو و 
 . المناطق الجنوبية على المدى البعيد

VI - 3   منطقة الطوالبية: التوسع جنوبا على المدى البعيد  

رر التوجه إلى الجهة الجنوبية من البلدية على حدود بلدية قاوس بمنطقة الطوالبية على المدى تق
فهـي تابعـة . تشكل محفظة عقارية ذات مسـاحة معتبـرة خاليـة مـن عوائـق التعميـر ألنها (2128)البعيد 

، لكــن و بعــد مالحظــة وتيــرة اســتهالك المجــال مقارنــة مــع اآلجــال الزمنيــة (2الصــورة ) ألمــالك البلديــة 
المحددة لها و التي أدت إلى نفاد قطاعات التعمير على المـدى القصـير و المتوسـط ، قـررت السـلطات 

مـن أجـل توجيـه  2170ة إعادة مراجعة المخطط للتهيئة و التعمير لبلديـة جيجـل مـرة ثانيـة  سـنة المحلي
التعمير نحو الطوالبية و ما جاورها من مشاتي ذات ملكية خاصة أغلبها غير موثقة ، للتمكن من تنفيذ 

أخرى لعدم توفر  و التي يتم تحويلها في كل مرة نحو بلديات و تجمعات ،البرامج السكنية الممنوحة لها
  .المساحة العقارية على مستوى مدينة جيجل
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 موقع منطقة التوسع الطوالبية بالنسبة لمدينة جيجل و مدينة قاوس(: 2)الصورة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

قــد تخــدم التوســع و تســهل انتشــار التجمــع نحــو و إن كانــت هــذه المراجعــة و مــا ســتقره مــن آفــاق 
المــار  701بتفعيــل دور الطريــق الــوالئي  01الــداخل بعــد التوســع، و االبتعــاد عــن الطريــق الــوطني رقــم 

بالمنطقــة، إال أنهــا ستقضــي علــى األراضــي الفالحيــة المحيطــة بــالتجمع حتــى و إن كانــت غيــر مســتغلة 
هــذا مــا يتنــافى مــع مبــدأ الحفــاظ و التثمــين الــذي . لحضــري لتتراجــع بــذلك مســاحتها مقارنــة مــع المجــال ا

 .تدعو إليه التنمية المستدامة و تؤطره مختلف النصوص القانونية المنظمة الستهالك و تهيئة المجال
 

VI  -  4   التعاون بين البلديات  : التوسع خارج حدود البلدية 

بين البلديات، عن طريق إتحاد مجموع إلى التعاون  7881قانون التهيئة والتعمير لسنة  أشار
البلديات المتاخمة لبعضها ضمن مجال بلدي واحد وإعداد مخطط تهيئة يهتم بإشكالية هذا المجال 

تشرف  و ،حتياجات كل منهااالسلطات المحلية لكل بلدية وفق   تحدد توجهات هذا المخطط .ككل
 .  يتوافق مع توجهات المجال الوالئي ككل يناسب خدمة المجال البلدي المشترك و عليه الوالية لما

من خالل تقسيم  7888ه التجربة في مجال تهيئة المجال الوالئي سنة ذقامت والية جيجل به
التي تضم عدة بلديات بدال من  و ،المجال إلى مجاالت تنظمها مخططات توجهيه للتهيئة و التعمير

 :فقد تم إنجاز ،بلدية واحدة
 .الطاهير األمير و قاوس، جيجل،: للتهيئة و التعمير للبلدياتالمخطط التوجيهي   -

       سيدي معروف، سطارة  العنصر، الميلية،: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير للبلديات  -   
 .وبوراوي بلهادف

 

 كلم   3,5

 

 كلم   1335

 Google Earth  2178: المصدر 
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جاءت هذه التجربة بعد أن أصبحت معظم المخططات التوجيهية التهيئة و للتعمير غير صالحة 
األوضاع عما كانت عليه عندما أعدت  توجهاتها التي سبقتها األحداث بسبب تغيرمن حيث 

لذلك فإن هذه المخططات لم تكن سوى مراجعة لهذه المخططات ال غير، إذ هي عبارة  الدراسات، و
عن دراسات منفردة لكل بلدية على حدى تم من خاللها إبراز إمكانيات كل بلدية و مؤهالتها المستقبلية 

 .تخدم مصالح البلدية ال غير التي

و تخلق له  ،يملك كل مركز من المراكز العمرانية إمكانيات تميزه وتربطه بالمجال المحيط به
 .التي تقوم على أساس الفائدة المتبادلة ،(72الشكل ) مجموعة من التعامالت مع المراكز المجاورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القرار وممارسة السلطة تتقاسم  اتخاذمركز  ، القطب التنموي األول عتبارها مركزا للوالية،اب
        الميلية أهم الهياكل القاعدية والمهيكلة للمجال الوالئي  مدينة جيجل مع كل من مدينة الطاهير و

ما جعلها باإلضافة للنمو الحضري الذي عرفته محليا  ،....(جتماعية اقتصادية ،ا هياكل صحية،)
 .مركزا جاذبا للسكان، حيث تعرف ترددا يوميا لمختلف الفئات العمرية والنوعية لسكان الوالية

با اأبو  التي فتحت له آفاقا واسعة و كما أن تجمع تاسوست وبعد إنجاز جامعة تاسوست به و
عملت على  فقد أوجدت له الجامعة عالقات جديدة و ،د قطبا ثانيا مهيكال للمجالكانت مغلقة، يع

       تحويله إلى تجمع حضري له جاذبيته التي يمارسها على السكان مستقبال تغيير طبيعة التجمع و
ساعده على تقوية يالميناء والمطار  ،النشاطاتفقرب هذا التجمع من منطقة  ،باإلضافة إلى الجامعة و
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(70)شكل رقم   التوسع خارج حدود البلدية 

  2178إنجاز الباحثة: المصدر

(72) 
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التي برهنت من خالل ما  لتصبح بذلك مدينة قاوس قطبا ثالثا مميزا للمجال، و ،عالقاته مع محيطه
منطقة التوسع  سد العقرم ، ، 11الطريق الوطني رقم :  إمكانيات مختلفة تملكه من مؤهالت و

ة، تعود العمراني سيدي منصور، أن بإمكانها لعب دور مهم في العالقة الثالثية بين المراكز الثالث
  .على المحيط الذي يجاورها قاوس و تاسوست و بالفائدة المتبادلة على كل من جيجل ،

مدينة جيجل خالل مختلف مراحل توسعها أشكاال مختلفة من التوسعات، من التوسع عرفت 
الطبيعي نحو المساحات العقارية جنوبا، إلى التحول نحو األطراف القريبة و تكوين التجمع الحضري 

 .ل بتالحم الوحدات المختلفة، ثم التوجه جنوبا لالستفادة من االحتياطات العقارية الصالحة للتعميرجيج
كانت هذه العمليات كفيلة بتوفير االحتياطات الستيعاب حاجيات السكان، و ال زالت المدينة طامحة 

 . في الذهاب بعيدا و التوسع و االمتداد مجاليا
 

 األداء الوظيفي للنسيج العمراني  -ثالثا  
I-  استخدامات األرض 

I-1.  من الترقية االجتماعية إلى الترقية السكنية : االستخدامات السكنية 
ستقالل سلسلة من السياسات السكنية المتعلقة بإنتاج السكن اال ذتبعت الدولة الجزائرية منالقد 

شتراكي أصبحت نتهاج المنهج االاب .قتصادية المميزة لكل فترةالتي تزامنت مع األحداث السياسية واال
وما نتج  ،هتم بالكم أكثر منه بالكيفا هذا اإلنتاج الذي  ؛الدولة هي المسؤول الوحيد عن إنتاج السكن

االهتمام  طغيان الوظيفة السكنية دون  عنه كان باديا في الرتابة المميزة لكامل المدن الجزائرية و
التوجه  االشتراكي والمنهج التخلي عن  بتغيير النظام المتبع و و . رى المكملة للسكنبالوظائف األخ

األفراد  فتحت المجال واسعا أمام المؤسسات و نحو النظام الرأسمالي تخلت الدولة عن دور الوصي و
 لتكتفي ،تساهمي تحصيص و ،تطوري  ،من ترقوي  هللمشاركة في إنتاج السكن، فتعددت بذلك أنواع

 .المحدودة الدخل و جتماعي الموجه للطبقات المحرومةالتكفل بالسكن اال دولة بذلك بالمراقبة وال
بالمتدخلين على المجال السكني لم  تشريع قوانين خاصة بالسكن و السياسات السكنية و إن تغيير

         تعاني من مشاكل الجزائر إلى حد اليوم زالت ال و .التعمير على إشكال السكن و قضي
المتوفر منه ناهيك عن التدهور الذي تعرفه بعض  فالشرخ واضح بين الطلب على السكن و ؛اإلسكان

 . يرة السكنيةظالمساكن في الح
فيما  كباقي المدن فقد تركت هذه السياسات بصماتها واضحة على المجال في مدينة جيجل و و

 :يلي عرض لمدى تطبيق هذه السياسات بالمدينة
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 I-1-بناء المدينة بإنجاز السكنات االجتماعية  . أ: 
تجلى هذا النوع فيما جاءت به المخططات التنموية من مشاريع إسكانية  ،في بادئ األمر

مسكن منتشرة عبر أحياء  527ستعمارية من سكنات قدرت بـباإلضافة إلى ما أنجزته السلطات اال
مختلف  وضح توزيع هذه السكنات عبروالجدول التالي ي .المدينة تندرج ضمن مخطط قسنطينة

 .(1رقم  جدول)عبر األحياء المستفيدة  المخططات التنموية و
 

 توزيع السكنات االجتماعية بمدينة جيجل حسب المخططات التنموية(: 1)جدول رقمال
 األحياء المعنية عدد المساكن  المخططات 

 حي عريض ،حي الشاطئ 250 المخطط الرباعي األول 
 ZHUN1,ZHUN2مخيم الفرس ،الهضبة الشرقية والغربية و 2051 الرباعي الثاني  المخطط

 ZHUN1,ZHUN2 الهضبة الشرقية و 7108 المخطط الخماسي األول 
 العقابي ،مخيم الفارس ،قطاع التربية ZHUN3 218 المخطط الخماسي الثاني  
 هكتار ،حي الشاطئ  60،العقابي ،ZHUN2 632 المخطط الخماسي الثالث

 جيجلديوان التسيير والترقية العقارية ،مديرية السكن والتجهيزات العمومية لوالية : المصدر

السنوية التي  التخلي عنها ظهرت المخططات الجديدة و عهد المخططات التنموية و بانتهاء
و توزعها بدورها الوالية على حسب تخصص الدولة بموجبها نصيب كل والية من البرامج اإلسكانية، 

     قد تدبدبت حصة المدينة بالمقارنة مع الوالية من سنة إلى احتياجات مختلف بلدياتها سنويا، و
 .قورنت بباقي المدن أخرى، لكنها تبقى دائما  تمثل أكبر حصة إذا ما

سنة   1%80من مساكن البرامج التنموية ارتفعت النسبة لتصل  %51فبعد أن حصلت على 
 -7118نخفاض سنتي تعود إلى اال هي السنة التي عرفت ميالد هذه المخططات، و و 7111
بعدم تخصيص أي برنامج إسكاني بالمدينة بهدف القضاء على  2000، لينتهي األمر سنة 7111

ما أسفرت عليه من هجرة قوية نحو المدينة  الضغط الممارس على المدينة بعد األحداث األمنية و
 (.70ل رقم جدو )

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .مديرية السكن والتجهيزات العمومية لوالية جيجل   
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 برنامج السكن االجتماعي الكرائي:  (70)جدول رقم ال
 

 الموقع  عدد المساكن  الشطر  السنة 
 هكتار 01 711 211 7881

 العقابي  01
 ZHUN2 01 711الشطر االول  7888

01 ZHUN 3 
 ZHUN 3 18 711الشطر الثاني 

 أيوف  22
60 ZHUN 2 

 ZHUN 2 25 00الشطر الثالث 
23 ZHUN 2 

1999 100 80 EKETE 
20 CRETE 

 EKETE 70 11: الشطر االول 2001
71 ZHUN 3 
 حراثن 71
10 ZHUN 3 

 سيدي مسعود 11 711:الشطر الثاني 
 سيدي مسعود 11
 جراثن 70
20 7 ZHUN 

 ENL  28 011:الشطر الثالث 
11 ENL 
11 ENL 
 سيدي مسعود 11
 حراثن 11
 حراثن 00
02  ZHUN 3 

 سيدي مسعود 22 01  2112
 حراثن 78

 هكتار 01 81 81 2111
 حراثن 781 781 2110
 حراثن 001 001 2110

  2001مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية جيجل: المصدر 

البرامج الجديدة خاصة بالمناطق السكنية الحضرية الجديدة رغبة في استكمال  قد تركزت هذه و
 .(6و 5الصور ) أنجزته البرامج التنموية جنوب المدينة ما

 السكن االجتماعي بمدينة جيجل(: 6)،(5)الصور 

 
 
 
 

 المدينة مركز                     المنطقة السكنية الحضرية الجديدة             
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I-1-العمومية و الخاصة  التحصيصات: المساهمة في إنتاج المجال بالبناء الذاتي . ب 
    التي طبقت في المدينة خالل العشريتين األخيرتين في توفير السكن  ساهمت التحصيصات و

بأس بها  لهذا فقد تم تخصيص مساحات ال والحد من النمو العشوائي داخل النسيج العمراني، و
هذا ما جعل المدينة عبارة عن ورشة بناء كبيرة منها ما  ، و(7،2،1الصور )بالمدينة للتتحصيصات 

تحصيص  58 حيث قدرت التحصيصات بـ مازال عبارة عن كتل إسمنتية، منها ما استكمل و
حصة  7710تحصيصات و 1إذ نسجل أكبر عدد منها بأوالد عيسى بـ ، حصة 57711بـ

 (.ZHUN3)جنوب

 صات السكنية بمدينة جيجليالتحص(: 1)،(2)،(7)الصور 

 

 

     

 حي بن عاشور                        حي بوالرمل                          حي بلهاين

I-1-البحث عن النوعية : فتح المجال أمام الترقية العقارية  .ج 
 7182مسكن مند بدايته سنة  7222ترقوي ضم حوالي ستفادت مدينة جيجل من برنامج إسكان ا 

 55 و( EPLF,CNEP،OPGI)من طرف مؤسسات عمومية  2 مسكن 187مسكن، منها 876أنجزت 
مسكن لم تنطلق  287مسكن آخر في طور اإلنجاز و  710تبقى  ؛مسكن من إنجاز مرقين خواص

 . بها األشغال

يرجع  لة مقارنة مع المؤسسات العمومية ومن خالل هذه األرقام تبدو مساهمة الخواص ضئي و
 (.7112أول تدخل للخواص كان سنة  )ذلك إلى كون تجربة الخواص في هذا المجال حديثة 

 I-1-تعويض السكنات المهترئة بالسكن التطوري : تحسين اإلطار المعيشي .د  
 722منها  ،مسكن 501أنجزت منها حوالي  ،مسكن تطوري بمدينة جيجل 616تم تسجيل حوالي 

الرديئة بحي عسعوس  الجهة الجنوبية للمدينة في إطار إسكان أصحاب المساكن المتهرئة وبمسكن 
حسب البرنامج المسطر فإنه تم برمجة  و، المتبقية منها متفرقة عبر أحياء المدينة مركز المدينة، و

 .مسكن تطوري دون االنطالق بها لنفاذ االحتياطات العقارية لذلك 770

                                                           
1
 مديرية التعمير والبناء لوالية جيجل : 

2
 مديرية السكن والتجهيزات العمومية لوالية جيجل:  
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  I-1-المساهمة في الحصول على السكن  :السكن التساهمي . ه 
لذلك فإنه وإن تم برمجتها فهي لم ترى النور  تعد تجربة المدينة في هذا النوع من السكن حديثة و

تتمركز هذه األخيرة بحي عسعوس عند الواجهة البحرية بعد تهديم المباني الرديئة هناك  لحد اليوم، و
مسكن في طور اإلنجاز بمنطقة العقابي  270باإلضافة إلى  ،إلنجازها العقاردائما بسبب غياب 

 .(8،1،70الصور )وبرنامج سكني آخر مبرمج بهضبة مزغيطان 
 السكن التساهمي بمدينة جيجل( : 70)،(1)،(8)الصور 

 

     

    

 حي حراثن        حي مزغيطان                         حي العقابي               

حققته هذه األخيرة من تنوع في  رغم ما و ،رغم أن السلطات قد جربت جميع السياسات السكنية
إذ تشير اإلحصائيات إلى وجود اختالل  ،إال أنها لم تكن كافية ،في أنواع المتدخلين إنتاج السكن و

     مسكن غير الئق منها  881مسكن مع وجود حوالي  7768 ـيقدر العجز ب حيث ،بين العرض والطلب
مسكن قصديري ظهرت خالل العشرية األخيرة بعد نزوح عدد هائل من السكان من بلديات  222

 .العوانة بني ياجيس و تاكسنة ،

I-2 من التركز إلى االنتشار إلى إعادة التركز  :التجهيزات القاعدية 

I-2-خدمات التربية، التعليم و التكوين . أ: 
مســتوى التجمــع الحضــري مجموعــة مــن المؤسســات التربويــة يتناســب توزيعهــا المجــالي تتــوزع علــى 

مــع حجــم الســكان و كثــافتهم ، كمــا تحتــرم هــذه العالقــة بالتجمعــات الســكنية الجديــدة ، فتحــرص مختلــف 
المخططــات علــى تقــديم الخدمــة التعليميــة لمجمـــوع المتمدرســين، حيــث يقــدر معــدل التــأطير بالمـــدارس 

 .تلميذ في المدارس اإلكمالية 70تلميذ مقابل أستاذ لكل  20بأستاذ لكل االبتدائية 
ال تتوفر التجمعات الثانويـة الملحقـة بالمدينـة علـى مؤسسـات التعلـيم الثـانوي فوحـدها المدينـة تسـتقبل    

 .أستاذ 007من طرف  اتلميذ مؤطر  1872ثانويات و متقن تضم  8تالميذ البلدية ككل، فنجد 

  المهني التكوين : 

مؤسســـات للتكـــوين المهنـــي التـــي تـــوفر خـــدماتها لمـــا يقـــارب  1يحتـــوي التجمـــع الحضـــري جيجـــل علـــى 
 :تخصص 71طالب وفق  7011
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عنــد الحــدود الشــرقية، يســتقطب عــدد كبيــر مــن : (INSFP)معهــد وطنــي للتكــوين المهنــي  -
 .الطالب من خارج الوالية

 .يتواجد أحدهما بأعالي المدينة و األخر بمركزها :مركزين للتكوين المهني  -
  .مدارس خاصة 1 -

  التعليم العالي: 
ـــع علـــى مســـاحة  ـــوفر مدينـــة جيحـــل علـــى جامعـــة مركزيـــة تترب هكتـــار جنـــوب غـــرب التجمـــع  01تت

تعـدد و  كمدرسة عليا لألساتذة إلى يومنا هذا توسعات عـدة  7881الحضري، عرفت منذ إنجازها سنة 
طالــب مــن داخــل  70111تخصــص مقدمــة لمجمــوع طــالب يفــوق  01بلــغ حــوالي فــي التخصصــات لي

 . الوالية و من خارجها بالتحديد من والية ميلة

نجاز قطب جديـد علـى مسـتوى التجمـع إبسبب النمو المستمر لعدد الطلبة المنتسبين للجامعة فقد تم 
،  2172انطلقت الدراسة به سنة   ،البلديةالثانوي تاسوست التابع إداريا لبلدية األمير عبد القادر شرق 

تـــم تقســـيم الفـــروع و التخصصـــات بـــين الجـــامعتين ليبقـــى االرتبـــاط كبيـــر بـــين الجـــامعتين بســـبب خدمـــة 
  .اإليواء

تعــزز القطــاع الجـامعي بالواليــة بقطــب ثالــث جديــد، بـدأت األشــغال بــه غــرب الواليــة يمـن المقــرر أن 
ـــة ـــة العوان ـــدعم الخدمـــة موجـــه لتخفيـــف الضـــغط ع ،ببلدي ـــدة ت ـــى الجامعـــة و اســـتقبال تخصصـــات جدي ل

الجامعيــة، تســـاعد هــذه الخدمـــة باإلضـــافة إلــى التعلـــيم و نشــر اإلشـــعاع الثقـــافي و الحركــة العلميـــة فـــي 
 .  دينامكية المنطقة المحيطة بها و بازدهار الخدمات االقتصادية و التجارية

I-2-مات الصحيةاخدستاال. ب: 
زيامـــة  جيجـــل ،: بلـــديات أخـــرى  8الخدمـــة الصـــحية لمدينـــة جيجـــل إلـــى حـــدود  ذيصـــل مجـــال نفـــو 

منصــورية، اراقــن ، العوانــة ، ســلمى بــن زيــادة ، تاكســنة ، قــاوس ، جيملــة، بنــي يــاجيس و التــي تضــم 
ــــــ  .نســـــمة 212102حـــــوالي  ســـــرير ، مصـــــلحة توليـــــد و ثـــــالث  020تـــــوفر هـــــذه الخدمـــــة مستشـــــفى بــ

 :داخل حدود المدينة  ـ باإلضافة إلى مستوصفات ، بتوزيع مجالي جيد
  .قاعات للعالج 8 -
  .مخبرين عموميين  للتحاليل و عدد من المخابر الخاصة -
  .عيادة لتصفية الكلى -

 .صيدلي 11طبيب أسنان و  08من خواص و  82طبيب،  710يوفر هذه الخدمة 
الوالئية تبقى بعيدة عن المعدالت رغم توفر التجهيزات الصحية بالمدينة فإن المؤشرات البلدية و 

 عدم قدرة مستشفى جيجل، الطاهير و الميلية على تقديم الرعاية الصحية لكافة ية، تعبر عنالوطن
 و هذا ما يفسر توجه بعض السكان إلى خارج الوالية لالستفادة من الخدمة. (77جدول رقم )السكان 
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باألطباء و الصيادلة أعلى من المعدالت الصحية بوالية قسنطينة خصوصا، في حين أن التغطية 
مة و تركزهم على مستوى دبسبب مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخ  الوالئية و الوطنية

 .  المدينة
 معدالت الخدمة الصحية ببلدية جيجل:  (77) الجدول رقم 

 

 المجال
عدد األسرة 

 6000لكل 
 ساكن

عدد 
 األطباء

 /نسمة
 طبيب

عدد 
 الصيادلة

نسمة  
 صيدلي/

عدد 
 مستوصف/السكان

عدد             
قاعة /السكان 
 عالج 

 27102 10808 2710 11 181 710 7,82 بلدية جيجل 
 1011 82110 1181 710 7001 0770 7,18 والية جيجل 

 211 08111 0111 - 2111 - 2 المعدل الوطني 
  2178جيجل  مديرية الصحة لوالية : المصدر    

I-2-االستخدامات اإلدارية. ج : 
فمدينة جيجل تحوز على أغلب التجهيزات و الخدمات اإلدارية الموجودة  ،بصفتها تجمع مقر الوالية   

ال زالت إلى يومنا هذا تتدعم  إلخ ، و....البلدية، المديريات التنفيذية  ،بالوالية ككل، مقر الوالية
  . (72جدول رقم ) بخدمات و مقرات

 التجهيزات المقترحة بالمدخل الشرقي للمدينة:  (72)جدول رقم ال
 التجهيزات المبرمجة التجهيزات في طور االنجاز 

 مديرية المصالح الفالحية  -
 مديرية التجارة -
 مديرية النقل  -
 مديرية البيئة  -
 مديرية األشغال العمومية  -
 مديرية السياحة  -
 مديرية التجهيزات العمومية  -
 مديرية التعمير و البناء -
 مديرية المجاهدين  -
 مركز لألرشيف الوالئي  -
 مكتبة الوالية -
 مقر الرقابة المالية  -
 مركز للضرائب  -
 مركز جواري للضرائب  -
 مفتشيه الجمارك -
 مفتشيه العمل لوالية جيجل  -
 مركز عقاري بين البلديات -
 محكمة  -
 محكمة إدارية  -
 متحف المجاهد  -
 معهد التكوين المهني  -
 قاعة متعددو الرياضات -

 مركز صحي اجتماعي -ضري مصنف                  نزل ح -
 Telecomمركب   -خزينة الوالية                           -
 مختبر مراقبة الجودة -قطاع عسكري                         -
 عيادة صحية متخصصة -مكتب خدمات وطني                  -
 مستوصف   -نادي عسكري                         -
 سرير 201مستشفى  -غرفة الفالحة                         -
 مسبح مغطى -                    PMI-PMEمقر -
 مسجد ضخم  -األمن الوالئي                         -
 حظيرة حضرية                                 -مديرية الثقافة                         -
 مركز رخص السياقة  -         مديرية الخدمة االجتماعية    -
 تجهيزات األشغال العمومية  -مديرية التشغيل                        -
 مركز البريد -دار الديوانية                          -
 قاعات رياضات -ملحق بلدي                           -
 تجهيزات إدارية -                         BMPJمقر  -
 تجهيزات صحية  -                          CNLمقر   -
 مدارس ابتدائية CNAC                       - 10 مقر   -
 مدارس اكمالية ANSEJ                        - 12 مقر -
 ثانوية -                          GRIG مقر -
 وحدة حماية مدنية -                          ONPI مقر -
 تجهيزات عمومية  CCI                            - 10 مقر -
 متحف جهوي  -

 المدخل الشرقي  21مخطط شغل األراضي رقم : المصدر     
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 تم استرجاعها بعد غلق مصنع الفلين داخل المدينةمن مساحة  قد استفادت المدينة مؤخراو  
المركز الجديد ب، فيما تم تجميع أهم المصالح الوالئية بالحي اإلداري المتواجد إلنجاز مقر جديد للوالية

    و ذلك لتسهيل التعامالت بين المصالح اإلدارية و السكان للمدينة أيوف جنوب المركز االستعماري،
     راج كل هذه المصالحإخلتقوم السلطات المحلية بعد تكوين منطقة التوسع المختلطة شرق المدينة ب

 .و المديريات الوالئية خارج الحي اإلداري 
 

I-2-االستخدامات الصناعية . د: 
يعتبــر النشــاط الصــناعي بــالتجمع الحضــري محــدودا نوعــا مــا مقارنــة مــع بعــض المــدن الجزائريــة 
الســاحلية، حيــث لــم تشــهد المدينــة منــذ ترقيتهــا و بدايــة نموهــا ازدهــارا فــي القطــاع الصــناعي، فيقتصــر 

 بعــض الوحــدات المنتشــرة داخــل حــدود التجمــع، بــل تــم تــوطين هــذه األنشــطة خــارج حــدود علــى األمــر
نطالقــة الحقيقيــة البلديــة لتجتمــع بمنطقــة النشــاطات، المنطقــة الصــناعية بــأوالد صــالح، فــي انتظــار اال

 ميليـةبمصنع الجزائري القطري الحديد و الصلب لبلديـة ال كليا شغالبالوالية ككل بعد انتهاء األ  للقطاع
  (.71جدول رقم ال)

 الوحدات الصناعية بالتجمع الحضري جيجل: (71)جدول رقم ال
الوحدات 
 الصناعية 

عدد  المنتوج سعة االنتاج وحدة القيا  جو نوع المنت الموقع
 العمال

 an pouce2 17000000 1008211 211/ الجلود الحدادة مصنع الجلود 
جيجل للفلين    

 و المساكة
 الفلين  الصومامطريق 

 المواد العازلة
 0011 70111 سنة/ 2م 07 810201 7011111 سنة/ 2م

 80 72010211 81111111 سنة/ وحدة األغطية الفلينية شارع المجاهدين جيجل للفلين
مصنع 
 األقمشة

شارع رويبح 
 711 81811 088111 سنة/ وحدة مالبس صالح

 مديرية الصناعة و المناجم لوالية جيجل : المصدر 

 :أهم التجهيزات الموجودة بالتجمع  الحضري مع تحديد نفوذ التجهيز 70جدول رقم الو فيما يلي يوضح 
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 التجهيزات المهيكلة للمجال ذات النفوذ الوالئي أو المحلي:  (70)جدول رقم 
 محليذ نفو  والئي ذنفو  القطاع

 جامعة التعليم 
 معهد التكوين المهني 

 ثانويات
 مركز للتكوين

 مستشفى الصحي 
 مصلحة التوليد

 مركز تحاليل
 مصلحة تصفية الكلى

 مستوصف

 ملعب متعدد الرياضات الرياضة 
 مركز رياضي

 ملعب بلدي
 قاعة متعددة الرياضات 

 مسبح 
 مركز رياضي مصغر

 دار الثقافة الثقافة 
 متحف

 االذاعة 
 معهد الموسيقى 

 مسرح على الهواء الطلق
 مركز ثقافي إسالمي 

 مسجد األنصار

 دار الشباب 
 مكتبة بلدية

 المحكمة ، شرطة و قضاءأمن
 مركز إعادة التربية

 األمن الوالئي 
 الدرك الوطني 

 المنطقة العسكرية و القاعدة البحرية
 الجمارك 

 الحماية المدنية 

 مجلس قضائي
 أمن حضري 

 الوالية اإلدارة العمومية 
 المجلس الشعبي البلدي 

 المديريات التنفيذية الوالئية
 غرفة الصيد

 غرفة الفالحة
 غرفة الصناعة 

 سونلغاز 
 البنوك ، التأمينات

 الدائرة
 المجلس الشعبي البلدي 

 مدرسة الصم البكم  خدمات أخرى 
 محطة متعددة الخدمات 

 مركز تجاري 
 سوق أسبوعي

 فنادق 

 

 2118مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : المصدر 
 

I-2- الخدمات السياحية. ه: 
تتــوفر بلديــة جيجــل  بســبب موقعهــا المطــل علــى البحــر و طبيعتهــا الجبليــة الغابيــة  عنــد الجنــوب، 

        هالت ســياحية معتبــرة تتنــوع مـــا بــين المواقــع الطبيعيــة، الشــواطئ الرمليــة و الصـــخريةؤ عمومــا علــى مــ
 .الغابات و المناظر الطبيعية الجذابة التي تدعم اإلمكانيات السياحية المميزة للوالية ككل
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          الــــخ ...المنــــار الكبيــــر  أقــــالل، كتامــــة ،: علــــى طــــول الشــــريط الســــاحلي تقــــع أهــــم شــــواطىء الواليــــة
التوســع الســياحي  التــي تعــرف اســتقطابا كبيــرا للســكان خــالل موســم االصــطياف، إضــافة إلــى منــاطقو 

منطقة توسع سياحي موجودة بالوالية نجد  78فمن أصل  .المتواجدة على طول الشريط الساحلي للبلدية
       تســـتوجب العنايـــة( أوالد بـــو النـــار، رأس العافيـــة كتامـــة، بنـــي قايـــد، عـــدوان،)منـــاطق ببلديـــة جيجـــل  0
 .هذه الثروة السياحية و تثمينهاالعقالني ل مثل والحماية من شبح التعمير باالستغالل األو 

تسجل مدينـة جيجـل عجـزا كبيـرا فـي هياكـل االسـتقبال القـادرة علـى  ، ن هذه المؤهالتم لبالمقاب
التــراب  م الهائــل مـن الســياح القـادمين إلــى الواليـة و إلــى المدينـة خصوصــا مـن كافــة أنحـاءكـاسـتيعاب ال

فنـــدق بســـعة محـــدودة دون تصـــنيف  71علـــى االســـتجمام، يقتصـــر األمـــر فقـــط  و  الـــوطني لالســـتمتاع
 .(70جدول رقم ) أغلبها تقع داخل المدينة

 توزيع الهياكل السياحية ببلدية جيجل:  (70)جدول رقم ال
 مالحظة النوع السعة الموقع الفندق

 االسرة الغرف
 ساحلي 81 10 جيجل كتامة

 غير مصنف
 

 ساحلي 81 01 جيجل النسيم

 ساحلي 11 22 جيجل اإلقامة

Le 
convivial 

 ساحلي 71 18 جيجل

 حضري  702 12 جيجل لويزة

 حضري  720 00 جيجل ألسالم

 حضري  01 21 جيجل السبيل

 حضري  11 21 جيجل األمل

 حضري  01 70 جيجل المركزي 

 حضري  18 28 جيجل الشرق 

Le glacier حضري  20 12 جيجل 

 حضري  21 77 جيجل الريان

 حضري  81 01 جيجل الجزيرة

 ساحلي 02 20 أوالد بوالنار الجنة الزرقاء

 ساحلي 10 12 أوالد بوالنار بوحنش

 مديرية السياحة لوالية جيجل: المصدر 

I-3  شبكة كثيفة بمسارات غير منظمة  :شبكة الطرق و النقل 
بشــبكة طــرق غنيــة تتشــابك و تتنــوع بتنــوع أنماطهــا، تخطيطهــا و خصائصــها  لتتميــز بلديــة جيجــ

    فتربطــه بمــا حولــه مــن تجمعــات، بلــديات  و واليــات ،و بمــا أنهــا شــبكة تمتــد إلــى خــارج التجمــع. التقنيــة
ال بــد فــو الموجهــة للســكان المحليــين أو الوافــدين،   اتصــالية و أداء جيــد لوظائفــه المختلفــة هو تضــمن لــ

 .و المؤدية إلى المدينة على مجموع الطرق المارة  ءليط الضو من تس
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I-3-الطرق .  أ: 
اشــر بيعبــر بلديــة  جيجــل طــريقين وطنيــين  يضــمنان لهــا االتصــال المجــالي مــع المحــيط غيــر الم

قسنطينة و بجاية ، و الطريـق الـوطني رقـم  ،الرابط بين جيجل 01لها متمثلين في الطريق الوطني رقم 
و ثــالث طــرق بلديــة  701فيتكفــل الطريــق الــوالئي رقــم  ،أمــا محليــا .الــرابط بــين جيجــل و ســطيف 11

بـــــالربط و توزيـــــع الحركـــــة داخـــــل حـــــدود البلديـــــة  خاصـــــة ( 11ط ب  ، 12ط ب  ،17ط ب )أخـــــرى 
 .(77الصورة ) بالمنطقة الجنوبية منها عند الطوالبية ، جبرة و بني فوغال أقصى الجنوب 

 شبكة الطرق الرئيسية ببلدية جيجل( : 77)الصورة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Google maps 2017: المصدر 
         نالحـــظ أن نســـبة خدمـــة شـــبكة الطـــرق علـــى مســـتوى بلديـــة جيجـــل( 71)رقـــم  مـــن خـــالل الجـــدول 

مــا يفســر كثافــة هــذه الشــبكة بالبلديــة رغــم أنهــا ال ، تفــوق المعــدل الــوالئي 2كلــم/كلــم 1,88و المقــدرة  بـــــ 
 .من مجموع الطرق بالوالية%  1,72تمثل سوى 

 شبكة الطرق ببلدية جيجل( : 71)جدول رقم
 ط وطني المجال

 ( كلم)
 ط والئي

 (كلم) 
ط بلدي 

 (كلم)
 المجموع 

 (كلم)
 المجموع  2كلم/  كثافة الطرق كلم

 ط بلدي  ط والئي  ط وطني
 1,88 1,00 1,10 1,28 00,11 10,71 1,20 78,20 بلدية جيجل 
  1,10 1,08 1,70 1,18 7118,11 7782 111,1 221,8 والية جيجل 

 - 1,72 2,88 1,81 8,70 %النسبة 
 مديرية االشغال العمومية: المصدر 

التجمع الحضري تختلف خصائصها من منطقة إلى  ترتسم شبكة طرق حضرية على مستوى 
و نوعية وسائل النقل ...( تجاري ، سكني )أخرى حسب الوظيفة التي تؤديها و المجال الذي تخدمه 

    و رغم تطور شبكة الطرق بالمدينة بتطور مجالها العمراني و نموه  (.71الشكل ) التي تستخدمها 
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     امتداده فال تعتبر هذه الشبكة سوى  استمرارية لرسم شبكة الطرق الموروثة عن الحقبة و 
        عاب حركة أقل للمركبات و حجم أقل لترددات السكانيو التي تم تخطيطها الست االستعمارية،

االختناقات المرورية الكبيرة التي أصبحت تعاني منها المدينة خاصة  ذا ما يفسرو تنقالتهم، و ه
  .بالمفترقات الطرق الرئيسية بمركز المدينة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستنادا إلى التصنيف الذي أعده مخطط الحركة لمدينة جيجل على مجموعة من المقاييس ا 
            عدد االتجاهات ، عدد الممرات، عرض األرصفة و قارعة  )الخاصة بالطرق  التقنية

، يمكن تصنيف الطرق الحضرية بالتجمع ( الطريق، الخصائص التقنية و الهندسية  لمفترقات الطرق 
 : كما يلي

  طرق االجتناب:(les voies de contournement et de transit ) 
بهدف تخفيف الضغط على المدينة و ضمان وصول مستعملي الطريق إلى الوجهة المقصودة في 

       تعمل على تحسين أداء  ةجتنابياأقصر وقت ممكن، قررت السلطات المحلية  إنجاز طرق 
مر بالطريق االجتنابي جرى توقيعهما بأقصى المنطقتين الشمالية و الجنوبية، يتعلق األ المدينة،
شارع رويبح حسين و الطريق الشمالي الشرقي متمثل في شارع مصطفى بن : و الذي يشمل  الشمالي

تقديم   ينبولعيد، و بسبب استمرار التوسعات العمرانية التي عرفتها المدينة لم يستطع هذين الطريق

 

 

 

 

 

 

 طرق اجتنابية
 

 طرق الروافد
 طرق حضرية
 طرق الخدمة

 2177لمدينة جيجل  كةر لحمخطط ا: المصدر 

الطرق بمدينة جيجل تراتب(: 71)رقم  الشكل  
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لمدينة بعد مسار على طول امتداد االفي تخفيف درجة االحتقان لعدم القدرة على إكمال رسم  مادوره
احتالل السكنات الفوضوية للمسار المخطط من طرف السلطات المحلية على مستوى حي الرابطة 

 :جتنابيين جديديناالجنوب و انجاز طريقين  وو عليه تم التوجه نح.  شمال شرق المدينة
حي خدم المنطقة الجنوبية للمدينة انطالقا من المحطة البرية الشرقية مرورا بيطريق اجتنابي  -

 .الحدادة، مزغيطان وصوال إلى أوالد بوالنار لعقابي، الجامعة،
خارج المحيط العمراني للتجمع مخصص لشاحنات الوزن الثقيل           طريق اجتنابي جنوبي -

نطالقه من التجمع اأو لقاصدي الجهة الغربية من الوالية دون المرور بالمدينة، تكون نقطة 
يحيط هذا الطريق بالمدينة كما يفصلها  .ر عند حدود البلديةطقة كيسيمنالثانوي حراثن نحو 

 . عن المنطقة الجنوبية الجبلية
نتهاء صالحيته نظرا الستمرار اال أنه بدأ يدخل مرحلة إنجاز و بالرغم من أن هذا الطريق حديث اإل

( خصسكن فردي غير مر ) زحف العمران نحوه و استغالله في خدمات أخرى سواء بطريقة عشوائية 
 (.ول في النقل الجماعي استعمال جزء من الطريق االجتنابي األ) أو بطريقة موجهة 

 طرق التوغل :(les artères de pénétration ) 
و يتعلق األمر بمجموع الطرق التي تساعد على ربط المدينة بالتجمعات المجاورة لها، كما تسهل 

التي تتميز بحجم حركة و ترددات معتبرة، تتمثل  الحدودية واألحياء  التبادالت بين المنطقة المركزية و
 : في 

 .البرية الشرقية ةالطريق الوطني انطالقا من المحط -
 .(الجنوب الشرقي  –طريق خيدر مختار انطالقا من الزبيرية  -
 .(الجنوب) طريق اإلخوة نغيز انطالقا من المقاسب  -
 . EKETEطريق بن مخلوف دمحم البشير انطالقا من حي  -
 .(الجنوب الغربي )طريق مصطفى لونيس انطالقا من الحدادة  -
 .(الشرق ) انطالقا من محطة نفطال  01الطريق الوطني رقم  -

على الرغم من أن هذه الطرق تهيكل المجال و تساعده في تقديم خدماته إال أنها بالمقابل تزيد من    
في ظل غياب طرق ، مركز المدينة الضغط على المدينة لضخها اليومي لحجم حركة إضافي نحو

 .دائرية محيطية تساعد في توزيع الحركة و عدم تركيزها في نقطة محددة
 ه  و قد تم تحديد السرعة القصوى المستعملة ب ،أمتار 71إلى  8الطرق ما بين  هذه يتراوح عرض

 .سا/كلم  01بــــ 
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 الطرق الحضرية( :Les voies urbaines) 
    الخدمات و التجارة: تتمثل في الطرق التابعة للمنطقة المركزية للمدينة و المرتبطة بالقطاع الثالث و  

 :تتميز بحركة كثيفة للراجلين و أخرى للمركبات
 شارع الصومام  -شارع األمير عبد القادر                                      -
  مجاهدينشارع ال  –شارع أول نوفمبر                                            -
 االخوة خشة -شارع عبد الحميد بن باديس                                  -
 شارع عبدي جامع   -شارع مصطفى بن بولعيد                                     -
 شارع االخوة بوبزاري  -                         شارع العقيد لطفي                   -
 شارع كعولة المختار  -شارع بوراوي                                                 -
 شارع رويخة المختار  -شارع االخوة بوقطة                                           -
 شارع بن مخلوف دمحم البشير  -      شارع االخوة بوالشعير                                  -
 شارع شريغان علي  -شارع رويبح حسين                                           -
 شارع بن مخلوف مكي -شارع المستشفى                                              -
 احسن شارع بوالرغود  -

ا كانت مستغلة ذأمتار إ 1أو ( رصيف و قارعة الطريق) أمتار  0هذه الطرق ذات عرض ال يقل عن 
 . سا/كلم  11في النقل الجماعي ، حددت السرعة القصوى بها بــــ 

  طرق الخدمة :(Les voies de service) 

تتناسب . المدرسةخر وجهة للساكن سواء العمل، المسكن أو آوهي التي تضمن الوصول إلى 
الهندسية مع حجم الحركة المنخفض الذي يميزها و مع بعض االستخدامات  خصائصها التقنية و

لضمان خدمة أحسن للساكن، باإلضافة ...( سعاف، سيارات الحماية المدنيةسيارات اإل)ستثنائية اال
 20لمحددة بها ال تتجاوز قدام، و لذلك  فالسرعة اإلى استعمالها في توقف السيارات و السير على األ

 .  سا/كلم

I-3-النقل و المواصالت . ب: 

تحرك يومي في مختلف االتجاهات لقضاء  70111يمارس داخل حدود بلدية جيجل ما يقارب 
االحتياجات، بواسطة الحافالت و سيارات النقل الجماعي التي تعتبر الوسيلة األكثر استعماال لربط 

 .  مركز المدينة مع أحياء الضواحي وربط المدينة مع البلديات و الواليات األخرى 
الشرقية و الغربية و الكفيلتين بتوزيع و تجميع التدفقات : قل المسافريننمحطتين لتضم المدينة 

خط يوجه حركة السكان الوافدين إلى البلدية لالستفادة  72من و إلى المدينة و تنظيم الحركة، فتضم 
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خط ينظم الحركة داخل المدينة بتغطية كاملة لمجال  77من الخدمات الموجودة على مستواها و 
    .ضري الح
 

II-   ضعف الترابط بين مكونات النسيج كنظام :حالة النسيج العمراني بمدينة جيجل 

حيث  تحكمت عوامل الطرد و الجذب التي مارستها المدينة على سكانها في وتيرة النمو السكاني 
العشوائي نتائجها كانت واضحة على المجال، فتدبدب النمو السكاني أدى إلى التوسع العمراني أن 

الذي لم يكن سوى عبارة عن تطبيق لسياسات سكنية عرفتها الجزائر في فترات مضت أثبتت نتائجها 
انتهاج هذه  إن. فيما لم تصل إلى ما كانت تصبو إليه في مدن أخرى  ،نجاح التجربة في مدن معينة

و استقراء للنتائج السياسات لم تكن تحكمه ضوابط معينة قائمة على أساس دراسة إمكانيات الموضع  
المستقبلية، بل أن األمر لم يتعدى استغالل متاحات عقارية متوفرة لسد عجز سكني عددي، فكان 

 (.70الشكل ) على الكيف بإغفال النتائج السلبية للطريقة المتبعة هذا الكم دون التركيز للمدينة توفير

 
 

 

 

                                                                   

II-6  توزيع غير عادل للسكان و التجهيزات : النسيج الحضري 

المطبقة تنوعت األشكال الحضرية الناتجة عنها و اختلف توزيعها من  بتنوع السياسات السكنية
ترتكز السكنات الفردية بالمركز االستعماري و التحصيصات . منطقة إلى أخرى داخل المحيط العمراني

العمومية غرب المدينة، تمثل بذلك المنطقة الوحيدة بالمدينة التي تعرف أداءا جيدا لوظائفها الحضرية 
   جيدا في بنيتها العمرانية من حصص سكنية، طرق حضرية و طرق خدمة، مجاالت مبنية و تقسيما

يشكل المركز االستعماري االستثناء بسب نوعية السكنات الموجودة به و أهمية . وأخرى غير مبنية
 . التجهيزات التي يتوفر عليها

رطانيا بشكل ينهش البنية تغزو السكنات الفردية الفوضوية تراب المدينة حيث تنتشر انتشارا س
.   الحضرية و يضعف قواعدها بكل من التوسعات العمرانية العشوائية شرق،غرب و وسط المدينة

حتى و إن لم تكن حالتها سيئة من ناحية التصميم و مواد البناء، ال تساعد هذه السكنات المدينة في 
ى المجال و استغاللها غير أداء وظائفها على أكمل وجه لعدم حيازتها على رخص التدخل عل

 

 النواة االستعمارية

 أحياء األهالي 

 البرامج السكنية

تاغ 

ثصضصض

 ض 

 التوسع الحلقي  -1  

 التوسع المحوري - 9

 نسيج مخطط غير متجانس

 نسيج تقليدي متراص

 نسيج وظيفي مخطط

65ط و  نسيج مخطط مستقل  جديدة أقطاب  

 هضبة مزغيطان  المدخل الشرقي 

 العمراني لمدينة جيجل أشكال التوسع(:14)رقم  الشكل

 

 من إعداد الباحثة: المصدر 
2171 

2072من إعداد الباحثة : المصدر     
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        العقالني للعقار، ما يجعلها حجرة عثرة أمام االستهالك الجيد للمجاالت خاصة بالمناطق
 .الحساسة، مناطق العبور، أو بالمناطق الدينامكية أين تتواجد التجهيزات و الخدمات المهيكلة

في السكن الجماعي بأنواعه     اكتسحت أشكال جديدة المجال بالتجمع الحضري جيجل ككل متمثلة
استعماال في إنتاج المجال الحضري بالمدينة و امتصاص  وصيغه المختلفة، فأصبح يمثل األداة األكثر

    جاءت توسعات جديدة بالكامل عبارة عن سكنات جماعية. الضغط السكاني بسد العجز السكني
بوسط المدينة متمثال في المناطق السكنية شرق، غرب المدينة  بعد أن تركز هذا النوع و لفترات مرت 

 .الحضرية الجديدة

عرف تنطيق و توزيع التجهيزات بالمدينة تدخالت عدة، فمن التركز بالنواة االستعمارية التي تحوز 
على أغلب الخدمات و التجهيزات اإلدارية إلى التوجه نحو المركز الجديد أيوف الذي ال يقل أهمية 

يقتصر ظهور . من ناحية نوعية و أهمية التجهيزات التي يتوفر عليها عن المركز االستعماري 
التجهيزات في باقي المناطق بالمدينة على الخدمة األولية المحلية التي ال يتعدى نفوذها حدود القطاع 

     الرابطة ، المقاسب ) و ال تتوفر أحياء أخرى بالكامل و بمساحات معتبرة على أي تجهيز. العمراني
 .لتقتصر الخدمات بها على أنواع محددة من التجارة...( يرية ، البرقوقة الزب

ارتباط كبير بالخدمات و التجهيزات وسط و مركز المدينة بتفضيل الحصول على هذه الخدمة      
و التنقل اليومي و لعدة مرات إلى هذه المناطق رغم توفرها بمناطق أخرى، حيث لم يشفع الموقع 

ر الثقافة شرق المدينة و ال تصميمها و هندستها المعمارية المدروسة في استقطاب االستراتيجي لدا
الزائرين عند إحياء التظاهرات الثقافية المنظمة من طرف المديرية، فالسكان و السياح على حد السواء 

 .يفضلون الفعاليات الثقافية البسيطة المقامة بالواجهة البحرية على التنقل إلى دار الثقافة

يشجع استكمال األشغال و انتقال كامل المديريات إلى المدخل الشرقي بالمدينة على إعادة توزيع 
  التجهيزات، تجميعها في نقاط محددة يكون له من اإليجابيات ما يساعد على تخفيف الضغط         

ي تحول التدفقات على المدينة، و من السلبيات ما يزيد من استقطاب و أهمية المنطقة الشرقية و بالتال
 . و تحركات العمال و السكان نحو نقاط محددة من المدينة على حساب مناطق أخرى 

II-  8  نسيج متشبع وغير وظيفي   :مميزات النسيج الحضري 

غير قادر على   ،وظيفي نسيج متشبع وغيرإلى تكوين  المجال علىأدت كل التدخالت    
   :حيث أن المدينة تتميز بـــــ .( 72،71الصور ) تقديم الخدمة المرجوة منه لسكانه 

 نسيج ) من خالل تكوين وحدات عمرانية متعددة غير مترابطة فيما بينها   :نسيج غير متجانس
 .(نسيج تقليدي متراص، نسيج مخطط غير متجانس، نسيج فوضوي مخالف ،مخططاستعماري 
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 نسيج غير متجانس بمدينة جيجل( : 71)،(72)الصور رقم 

 
 Google Earth  2017:المصدر 

 
 نقطاعات  مورفولوجية  اأدى وجود فراغات عمرانية بين هذه الوحدات إلى خلق  :نسيج متقطع

ميزت مدينة جيجل ناتجة عن استعمال األراضي القابلة للتعمير العمومية منها في توقيع مشاريع 
باألراضي الخاصة مع تجنب األراضي تشجيع التحصيصات  و ،المناطق السكنية الحضرية الجديدة

 .و تركها  دون تهيئة ودون رقابة  المتوسطة إلى عديمة الصالحية
 

  العشوائي  التوقيع  عن  إشغال هذه الفراغات الناتجة تم : التعميرظهور نسيج مخالف لقواعد
على  في ظل غياب الرقابة( بناء فوضوي صلب أو سكن قصديري ) للمشاريع بالمساكن المخالفة  

المجال من طرف الدولة، األمر الذي أدى إلى استفحال هذه الظاهرة بل التصاقها بمدينة جيجل بعد 
: السرطاني للسكنات و تشكيل أحياء مخالفة بالكامل على مستوى األراضي غير قابلة للتعمير االنتشار

و أحياء أخرى ، أخرى للغمر على طول الشريط الساحلي ضفاف األودية، مناطق معرضة لالنزالق و
 . لم تحترم أحكام رخص التدخل على المجال

 

 تعددت وظائف األنسجة بين الوظيفة السكنية و الوظيفة اإلدارية على : نسيج مزدوج الوظيفة
مستوى مركز المدينة الذي يستأثر على معظم الخدمات اإلدارية، وامتزاج الخدمة السكنية مع التجارية 
بشكل ملحوظ خالل اآلونة األخيرة بحي أيوف الفوضوي الذي أصبح القبلة األولى للسكان باعتباره 

 . ديد لمدينة جيجلالمركز الج
 

 مبرمجة على مستوى األراضي  خلق أنسجة جديدة مخططة و إن:  نسيج ضعيف االتصالية
لكنه بالمقابل   ،أعطى القدرة على التخطيط المسبق 01الفارغة على طول محور الطريق الوطني رقم 

مجالية داخل النسيج و زيادة الفوارق ال ،أدى إلى اتساع المجال الواقع تحت مسؤولية المدينة من جهة
 .من جهة أخرى  بعد تعدد األنوية  الناتجة عن تالحم عمران المدينة
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II- 3  انعدام االستمرارية و االتصالية، ضعف األداء :انعكاسات حالة النسيج على نظام الطرق 

   المهيكل الرئيسي للنسيج العمراني و ينعكس أداؤها على أداء الوظائف الحضرية تعد الطرق 
حيث . بالمدينة، مع اختالف أنواع و مميزات النسيج العمراني بالمدينة يختلف أداء و حالة الطرق بها

 :يمكن تمييز ما يلي

II-3-المركز االستعماري، طرق متعامدة خطة شطرنجية : طرق وظيفية / نسيج وظيفي . أ 
 نالشكال ) الشاطئ نسجة في المثلث االستعماري و االمتداد الشرقي له بحيتتمثل هذه األ  

            تتميز الطرق بهذه المناطق بالتنظيم، الهيرالكية، الحالة الجيدة لقارعة الطريق   ،(70،71
 .و األرصفة، استمرارية الرسم الهندسي و وجود العقد الرئيسية المهيكلة للبنية الحضرية للمدينة ككل

 رسم منتظم للطرق (: 71)،(70)رقم  النشكال
 

 

 

 

 
 

 

II-3-األحياء التقليدية ، رسم غير منتظم للطرق : نسيج متراص ، طرق ضيقة . ب 

، (71الشكل )تميز هذه الخصائص الحلقة األولى لمجال التوسع خارج حدود النواة االستعمارية 
خصصها المعمرون للسكان  حلقة متراصة بنسيج كثيف يضم أحياء األهالي و المحتشدات التي

و الحالة  يغلب على النسيج الطابع السكني، استعمال المواد التقليدية و المحلية في البناء .المحلين
رسم غير منتظم ، طرق متعرجة، استحواذ قارعة طريق و رصيف إن وجد ضعيف، : السيئة للطرق 

مسالك غير مكتملة بدون مخارج  و مجاالت خدمة و حركة نصف عمومية يصعب التوجيه فيها 
 . (70و70صور رقم )لغياب المعالم المساعدة 

الشاطىء حي  المركز االستعماري  
 .للتجمع الرئيسي جيجل  7،1مخطط شغل األراضي رقم: المصدر 
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     II-3-حركة / المناطق السكنية الحضرية الجديدة : طرق ذات هيرالكية / نسيج مخطط . ج

 مضمونة و أداء جيد 

المسبق للمناطق السكنية الحضرية الجديدة في تكوين نسيج منظم يتميز برسم ساعد التخطيط 
، حالة متوسطة ( 71، صورة رقم 78الشكل رقم ) منتظم للطرق و هيرالكية وظيفية واضحة للشبكة

إلى جيدة للطرق من قارعة و رصيف و توفير مساحات ال بأس بها لتوقف السيارات، الحركة 
لسكانية و األداء جيد لكن االتصالية و استمرارية رسم المسارات مع مضمونة داخل التجمعات ا

المحيط المجاور يجعلها في عزلة عن باقي النسيج العمراني خاصة مع غياب التجهيزات المهيكلة 
 . على مستواها

 رسم مخطط للطرق (: 71)الصورة رقم (                         78)الشكل رقم            
 

 

 

 
 

 

II-3-رسم متقطع للطرق / السكن الفردي  ءأحيا: طرق غير وظيفية / نسيج فوضوي .  د 
لعل المصدر األساسي لمعظم المشاكل الوظيفية التي تعاني منها المدينة يكمن في تكوين هذا 

، نسيج فوضوي (71،78الصور  ،78الشكل رقم)الهجين بالمناطق الحساسة االنتقالية بالمدينة النسيج 

   8Google Earth 201 ، 2118 لبلدية جيجل  للتهيئة و التعمير المخطط التوجيهي: المصدر 
 

المركزاالستعماري أحياء األهالي جنوب   حي موسى  حي مصطفى  

(71)الشكل رقم   (70) ،(70)الصورة رقم  

هكتار 01حي   حي بن عاشور 

 8Google Earth 201 ، 71مخطط شغل األراضي رقم : المصدر 
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يحتل مساحات شاسعة يعرقل عملية التهيئة و التنمية بالمدينة ، رسم الطرق به يعد األسوأ بالمدينة 
ككل، مسارات ضيقة غير منتظمة المقاسات، نقاط تقاطع كثيرة تصعب سيولة التدفقات، حالة سيئة 

ع في للقارعة و للرصيف الضيق، حركة ميكانيكية كثيفة و تصنيف مهيكل للطرق التي تشهد تنو 
 . راجلين ، سيارات خاصة ، سيارات تفعية ، شاحنات التموين و حافالت النقل: االستعماالت 

 طرق مهيكلة غير وظيفية( : 78)،(71)الصورة رقم                      (78)الشكل رقم 

 حي موسى و حي المقاسب                                 حي الرابطة                            أيوف   حي      
 
 

II-3-ضعف االتصالية   / أحياء التوسع الجديدة : طرق في طور اإلنجاز/نسيج منظم مستقل .  ه 
     لغياب العوائق البشرية خاصة بمناطق التوسع باعتبارها مساحات فارغة غير آهلة نظرا
فإن ما يميز رسم الطرق بها سهولة التخطيط في المسارات في المقاسات و في التوسعات أو  ،بالسكان

 يتناسب التخطيط المسبق للطرق و التي هي في طور اإلنجاز.  التفكير في ازدواجية الطرق مستقبال
مع الخصوصيات الفيزيائية للمجال من طبوغرافيا السطح و ليتولوجية الجوف، مستقيمة منتظمة 

، متعرجة، ملتوية، متعددة (27الشكل) عريضة و مهيكلة بالمناطق الضعيفة االنحدار بالمدخل الشرقي
سط بالقطاعات االتجاهات و مزودة بالمنشآت الفنية و التقنيات الهندسية بالمناطق ذات االنحدار المتو 

 (.21،22 نالشكال) الغربية و الجنوبية الغربية 
تنتظر الشبكة اكتمال رسمها و ضمان كفاءة أدائها بربطها بالشبكة الحالية و إنجاز طرق روافد      

و توغل جديدة تسهل إدراك هذه المناطق مستقبال،  باالبتعاد عن الطرق الحالية التي تشكو من 
 .ضعف أدائها

 
 
 
 

 Google Earth 2017 ، 2118 لبلدية جيجل  للتهيئة و التعمير المخطط التوجيهي: المصدر 
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 الطرق المبرمجة بمناطق التوسع (: 22)،(27)،(21)الشكل                   

 المدخل الشرقي                      منطقة أمزوي                   منطقة مزغيطان       
 22، 20،21 رقمـأراضي المخطط شغل : المصدر

   العموم  حالها من حال يختلف عموما أداء هذه الطرق من نوع إلى آخر، لكن الشبكة على
تعاني من  االختناق، و و هي اليوم تشكو من التشبع و، النسيج العمراني فقد تأثرت بالتعمير العشوائي

المدينة   دات المرورية  بالنقاط السوداء للحركة التي أصبحت تميزانسدالثقل الوظيفي الذي تجسده اال
 :وذالك راجع إلى

  تأثرت بالنمو الحضري العشوائي للمدينة، و الذي أعطى لهذه ضعف شبكة الطرق الحضرية التي
و عدم  القدرة على المحافظة على  ،الشبكة رسما غير منتظم يغلب علية طول المسارات من جهة

 .نقطاعات للمميزة للنسيجبسبب اال  ،نفس المواصفات التقنية على طول المسار من جهة أخرى 
 زيادة في الحظيرة دون ) الطرق و حجم الحركة على الطريق  عدم التوازن بين الخدمة التي تقدمها

 (.  تغيير مواصفات الطرق 
  صغر مساحة األرصفة التي ال تتناسب و حجم حركة المشاة خاصة خالل فصل الصيف      

خالل ساعات الذروة اليومية، بسبب سيادة البناء أو النشاط المخالف الذي ال يحترم قواعد  و
 .على األرصفة إما بالبناء أو باستغاللها في عرض السلعالتعمير بالتعدي 

  عدم تهيئة مفترقات الطرق أو عدم كفاءة و مالئمة التهيئة المعطاة لبعض منها لخصوصيات    
 .و حجم الحركة على مستوى هذه النقاط خاصة عند مدخل ومخرج المدينة

 بسبب غياب الدراسات  غياب أماكن التوقف على طول الطريق أو األماكن المخصصة لذلك
الخاصة بتوقير مثل هذه الخدمة من جهة، ومحدودية المساحات القابلة إلستعاب هذه المرافق من 

       استغالل و تسيير مثل هذه ةجهة أخرى، باإلضافة إلى غياب نص قانوني يحدد كيفي
 .، األمر الذي يؤدي إلى االنتشار العشوائي وغير المدروس لهذه المواقفالمرافق
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وعلى ضوء هذه المعطيات يمكن القول أنه إذا كان الطريق في الحقيقة هو المسلك الذي تتخذه 
المركبات للوصول إلى وجهة محددة وفق سرعات حددتها مختلف الدراسات، فقد أصبح اليوم وفي ظل 

حتى  هذه الظروف محل مشاركة بين المركبات المتحركة، السيارات المتوقفة على جانب الطريق و
المشاة الذين يلجئون إلى استعمال الطريق بدل الرصيف، و هذا ما يؤدي إلى رداءة الخدمة التي 

 .تقدمها الطرق 

 :خالصة الفصل 

المدينة الكائن الحي الذي ال يتوقف عن النمو، تشهد خالل مختلف مراحل نموها تحوالت جدرية 
لم تعد  المدينة اليوم . في التشكيل، الوظيفة و الدور الذي تلعبه محليا، جهويا، وطنيا أو حتى دوليا

يها تأدية مدينة من الواجب عل. ذلك المجال البسيط الذي يضم السكان، السكن و التجهيزات فقط
الخدمات و األدوار المنوطة بها إداريا و التي لطالما حصرت في السكن، العمل، النقل، الراحة        

          والترفيه، بل ارتبطت أهمية المدن مؤخرا بكفاءة الخدمة و امتدادها مجاليا و زمنيا بنفس 
      يرها و بسخاء و انسجام معاألداء و النوعية؛ خدمات متنوعة و مختلفة يجب على المدينة توف

. الخصائص و الخصوصيات المجالية، االقتصادية، االجتماعية، اإليديولوجية الحالية و المستقبلية
إذن فالمدينة ال يقتصر دورها على تحديد االحتياطات و توفيرها الستقبال الخدمات بل بكيفية 

 .ب لألجيال الحالية و المستقبليةاستهالكها في إنتاج مجال و إطار معيشي جيد، آمن، مناس

التطور الطارئ في أسلوب الحياة و التنوع من خالل ما تم دراسته خالل هذا الفصل ، تبين أن 
أدى إلى تنوع اإلشكاليات بالمجال الحضري، إشكاليات ال تتشارك كل  قد المالحظ في سلوك األفراد،

       ال تتشابه، فلكل مجال خصوصياته الدول، المدن و حتى القطاعات المجالية في خصائصها و
 .ومشاكله، و لكل دولة أسلوبها في مجابهة اإلشكاليات الحضرية

يبزغ إلى السطح و يطفو مشكل الحراك التنقلي كانعكاس مباشر للتحوالت الحضرية المتسارعة  
جهاتها         التي أصبحت تعيشها المدن، تنوعت محاور الدراسات التي تناولت اإلشكال ، اختلفت تو 

و تعددت حلولها حسب الوضع القائم و إمكانيات المناخ العام، لكن المدن الجزائرية عموما ال يختلف 
حتى أن المدن السائرة في النمو . الوضع بها كثيرا، فهي تتشارك و تتشابه في تفاقم المشاكل الحضرية

النمو و التطور و ال تحاول حتى  لم تستفيد من تجارب و أخطاء المدن الكبيرة التي سبقتها في 
 .استقراء األوضاع لتجنت تفاقم المشاكل

و محيطها يشكالن مجاال مميزا  جيجل أن المدينةمدينة أوضحت دراسة النمو الحضري ل 
بمقومات طبيعية، اقتصادية و بشرية هائلة، و إمكانيات متنوعة و منتشرة، تمكن المدينة من االستفادة 

مدينة عرفت . واإلفادة المتبادلة عن طريق توفير الخدمة و امتدادها إلى غاية حدود مجال نفوذها
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من االحتكار إلى : اتخاذ العديد من المحاور للتوسع خالل مراحل نموها انتهاج العديد من السياسات و
عمليات متتالية . المشاركة، من الترقية االجتماعية إلى الترقية السكنية، و من التركز إلى االنتشار

أنجزت و برامج متتابعة وضعت هدفها الرئيسي امتصاص الضغط السكاني المتزايد يوما بعد يوم 
أفرزت هذه التدخالت . ة، و سد العجز المسجل في السكن و الخدماتطبيعيا أو بفعل الهجرة الداخلي

تكوين مجال حضري ممتد مساحيا، متعدد األنوية، متعدد الوظائف و األهم من ذلك متعدد 
 . اإلشكاليات، األمر الذي يصعب معه التنظيم و يقصر به التسيير

التمييز بين القطاعات        إن توفير الخدمات بمجال معين على حساب مجاالت أخرى أدى إلى 
فبدال من تحقيق مبادئ التهيئة العمرانية  .بمجال مدينة جيجلوظهور انقطاعات مورفولوجية و وظيفية 

بالتوزيع العادل للثروات و السكان بالمجال، كان التباين واضحا في التوزيع و االختالف شاسعا في 
ير متجانسة، و أداء متدبدب يغلب عليه انعدام التشكيل بتكوين بنية حضرية هشة غير متماسكة و غ

طرق سيئة التصميم : تأثرت الطرق و أثرت بدورها على أداء النسيج العمراني بالمدينة . االستمرارية
   محدودة الوظائف، كثيفة الحركة ضعيفة األداء أصبحت السمة الغالبة للمجال العمراني بمدينة 

 .مباشرة عند إجرائه لمسح طفيف لهذه المدينة الصغيرة الكبيرة جيجل، يمكن للزائر مالحظتها بسهولة

ضعف البنية الطرقية و صعوبة استغالل هذه المنشآت الحيوية إلدراك الخدمات المتنوعة التي 
تقدمها المدينة، مشكل كبير يعاني منه الراجل، الراكب و السائقين على حد سواء، و وضعية تؤرق 

النظر عن الشبكة الحالية و تصب كامل اهتمامها على الطرق المبرمجة كاهل السلطات التي تصرف 
 .لمدينة جيجل بالتوسعات المستقبلية

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 :الثانيالفصل 

 تشخيص وضعية الحراك التنقلي بمدينة جيجل
 العرض و الطلب

 
 تكميم الحراك و تحديد األسباب  : دراسة تحليلية                     

 
 
 
 

 مقدمة    
 نوعية الطلب على الحراك :  التنقالت داخل المدينة /أوال 

 مميزات عرض التنقل:  تنظيم النقل /ثانيا 

  تعدد المعايير:  قلي بالمدينةنسباب المتحكمة في الحراك التاأل / ثالثا
 خالصة الفصل    
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 : مقدمة

 الكبير العالقة الوطيدة بين التطور التي تناولت عنصر النقل، الدراسات الحضرية وضحتأ      
معدالت النمو الحضري و اتساع الرقع الجغرافية لمعظم  ارتفاعو  ،و شبكاته الذي عرفته وسائل النقل

بذلك مع مستوى النمو  متناسبة ،من دولة إلى أخرى  بصور متفاوتةهذه العالقة  ترجمت .مدن العالم
ظهور ب استظهار تاريخ المدن جليا من خاللهذا االرتباط  يبدو  و ؛االقتصادي الذي يميز كل مدينة

      لي الحركة الكثيفة لسكان و بالتا ،المتزايد على الخدماتالطلب  تواكبأشكال حضرية جديدة 
و تكوين مدن  ،األطراف القريبة نحو تفريغال ،مستمرالتكثيف ال ،كبيرالتوسع ال يمتمثلة ف ،المدن

 .ضخمة ذات امتداد مجالي شاسع

        شكالت نصيبها من هذه األذأن مدينة جيجل قد أخ ،ولتأكد من خالل الفصل األ     
حتى  ،خالل فترات تطورها همامع حجم النمو الديموغرافي و الحضري الذي عرفت تناسبما  ،الحضرية

أن الدول باعتبار  ،ذا التنوع هو تطور الوسائل كما في الدول المتقدمةهي لإن لم يكن السبب الرئيس و
و إن لم  ،و إعادة صياغة الحلول المطبقة في هذه الدول ،النامية ال تقوم سوى باستنساخ السياسات

أن  ،لكن ما هو مؤكد في هذه التجارب ،االجتماعيةو  ،االقتصادية ،تتناسب مع خصوصياتها المجالية
فالصورة الحالية  ؛هذه المدنتتحصل عليه  هو ما ،نقل أكثر سلبية نعكاسات السلبية إذا لمنفس اال

لكن من جهة  و ، و تمددا في مجالها العمراني من جهة ،تنوعا في  أنسجتها فعليا  ينبلمدينة جيجل ت
يد أن لذلك من خالل هذا الفصل نر  .ليس باألمر الذي يمكن إخفاؤه ،بنيتها الحضريةضعف أخرى ف

    و حجم التنقالت اليومية  ،ج عنه من بينة حضرية على حركة السكاننتو ما  ،نستوضح تأثير النمو
 .بهدف االستفادة من الخدمة الموجودة على مستوى مدينة جيجل ،واتجاهاتها  داخل حدود المدينة 

 :إال عالقة طردية باعتبار أن العالقة بين البينة الحضرية و الحراك التنقلي الحضري ما هي    

 هذه البنية المدينة على لعب دورها الوظيفي؟تساعد هل  -
 السبب الرئيسي وراء تفاقم مشكل الحركة الذي تعاني منه معظم المدن؟ تعدهل  -

و التحليل المعمق لواقع الحراك  ،يمكن تأكيد أو نفي هذه التساؤالت إال بعد الدراسة الدقيقة ال   
مع العرض المقدم من طرف  ،انكالمسجل من طرف السمقارنة الطلب و  ،التنقلي بمدينة جيجل

 .السلطات المسؤولة على ذلك داخل حدود المدينة
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 التنقلي  نوعية الطلب على الحراك : جيجل مدينةالتنقالت داخل : أوال 

 لكن حجم ،تتشارك المدن الجزائرية عموما في الخصائص المميزة للحراك التنقلي المذكورة سابقا       
التي تعاني من  و وضاع بالمدن الكبيرة خاصةومرتبة المدينة ضمن الشبكة الحضرية قد يعقد األ

إال أن ما تعانيه  ،أن مدينة جيجل تعد من بين هذه المدن من رغمبالو  .التنقل و النقلجدية في مشاكل 
من  ،إلخ...سطيف ،ينةقسنط ،صمةائر العاز من مشاكل الحراك التنقلي يختلف عن ما هو موجود بالج

هناك عوامل أخرى تتدخل و تتداخل لتحدد مميزات  ،فباإلضافة إلى الحجم .حيث الكم و الكيف
               و ال سبيل لفهم الحراك التنقلي و تحديد أسبابه .حدامدينة على  في كل الحراك التنقلي

ا مع المعايير و المعدالت المعمول بها و مقارنته ،تكميمها ،إال بمالحظة تنقالت األفراد ،و اتجاهاته
 .الحراكفي مجال 

I-  الدراسة الكمية للحراك: 

       و األرقام المعبرة عن حجم و نوعية الحراك ،تعد عملية جمع المعطيات اإلحصائية      
هذه  استقاءيكون  ،األول لفهم سلوك الحراك و تنقالت السكان بين أحيائها المصدر ،بالمدينة

 : 1عن طريق التحقيقات الميدانية التي تضم عموما المعطيات

 .(EMD) تحقيقات تنقل األسر -
و التحقيقات السنوية حول النقل ، (TCU)التحقيقات السنوية حول النقل الجماعي الحضري  -

 .(TCD) الجماعي بين الواليات
 .(Enquête OD)تحقيقات األصل الوجهة  -
  .تحقيقات حول التوقف -

 : ت طرق مختلفة لجمع المعطيات و اإلحصاءات يمكن حصرها فيتستعمل هذه التحقيقا

أهم المحاور و مفترقات مستوى  ىعل تشمل عمليات الحصر :الحراكتلك المتعلقة بتكميم  - أ
 :و التي تستعمل ،الطرق الرئيسية بالمدن

      و حساب التحركات بصفة مؤقتة ،بتنصيب آالت مخصصة بعد المركبات اآلليالحصر  -
 .على مستوى الطرق أو دائمة 

ليتم  ،مع تحديد نوعها ،الحصر اليدوي عن طريق مالحظة و عد المركبات المارة بالطرق  -
   (UVP: Unité de véhicule particulier) "الخاصة المركبات وحدة" حساب حجم الحراك بــــ

 : كما يلي امحدد والتي تعطي لكل مركبة معامال
                                                           

1
 . 222ص عبد الحكيم كبيش، مصدر سابق،   
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    .(UVP01): صغيرة المركبات الخفيفة و الشاحنات ال  -
  .(UVP 02: )طن فما فوق  5,3بحمولة مركبات الوزن الثقيل   -
 .( UVP 0,5) :الدراجات  -

  :أصل و نوعية الحراك  عن طريقبتلك المتعلقة  –ب 
 .معاينة لوحات الترقيم التي تساعد على إعطاء نظرة عن أصل الوافدين -
أو لمستعملي الطريق  ،مية ألفراد األسرةوص التنقالت اليو صالتحقيق المباشر مع السكان بخ -

 .مارةمن سائقين و 
 

I- 1  ليالتنقمؤشرات قياس الحراك:   

 :1تضممجموعة من المؤشرات  المعطيات باستعماليكون تحليل هذه 

 :و باستعمال مختلف وسائل النقل ،بالنسبة لمجوع سكان منطقة الدراسة :الحراك اتدكثافة و ترد -
   (المتر) لمسافة المقطوعة خالل التنقل متوسط ا :التحركمسافة. 
   (الدقيقة) الزمنية المستغرقة  متوسط المدة  :التحركمدة. 
   (الدقيقة/متر ) متوسط سرعة التنقل  :التنقلسرعة. 

 مدة  و باستعمال كل الوسائل خالل ،متوسط عدد التنقالت التي يقوم بها السكان: عدد التنقالت -
  .زمنية محددة

سيارة خاصة، نقل : النسب المئوية لوسائل النقل المستعملة من طرف السكان: وسيلة التنقل -
 .عمومي، دراجة، سيارة أجرة و أقدام

 

I- 2 جيجل الدراسات السابقة المتعلقة بالحراك التنقلي بمدينة: 

كمثيالتها و تحقيق ميداني لألسر أ ،راك التنقليحمدينة جيجل من أي دراسة خاصة بال دلم تستف    
  (2000)، وهران ( 2002و  1990تحقيقي  )مدينة الجزائر  :و نخص بالذكر ،الجزائريةلمدن من ا

و مدينة سطيف في سنة  ،(2000و  1999تحقيقي )عنابة  ،(2000و  1991تحقيقي )قسنطينة 
و ذلك بسبب طول مدة التحقيق التي تستغرق  ،فعمليات التحقيق شملت أهم المدن الكبرى  ،2002
ير الكوادر فضرورة تو  باإلضافة إلى ارتفاع التكلفة و ،من جمع و تحليل  المعطيات  اشهر  19حوالي 
 .المؤهلة إلجراء التحقيق و تحليل البياناتة البشري

                                                           
1
 Dong-Binh Tran, Arnaud Piombini, Michal Ignatowicz, Morphologie urbaine et mobilité 

dans la Communauté Urbaine de Strasbourg », Cybergeo : European Journal of 

Geography[En ligne], Systèmes, Modélisation, Géostatistiques, document 702. 
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   دراستي مخطط النقل للوالية من  استفادت والية جيجل ،2001في إطار البرنامج التكميلي لسنة      
لتتم المصادقة عليهما من طرف  ،2009شغال بهما سنة األ انطلقت ،ومخطط الحركة لمدينة جيجل

  .2011سنة  ةالمسؤولالجهات 

I-2-مخطط النقل لوالية جيجل  .أ (Le plan de transport):  

و متابعة  ،و ضمان التنسيق ،كان الهدف من إنجازه مسايرة وتيرة التنمية التي تعرفها الوالية     
على مستوى طلبات التنقل لكد من مدى استجابة العرض الحالي لتألالنشاطات على المستوى المحلي 

على  و تقدير الطلب المستقبلي ،(نقل ريفي و النقل بين البلديات و الواليات  ،قل حضري ن) الوالية 
ليل الدقيق للوضع على حقامت دراسة المخطط بالت .2020غاية سنة   المدى المتوسط و البعيد إلى

اسة الدقيقة الطاهير و الميلية من خالل الدر  ،جيجل:  هاكيز على أهم المدن بمع التر  ،مستوى الوالية
 .تفصيل التدخالت المقترحة على مستواها و لشبكة النقل الحضري،

I-2-مخطط الحركة .ب Le plan de circulation)) : 

ل األشخاص وفق و تنق ،المركبات ،باعتباره الوسيلة التقنية الكفيلة بتحديد قواعد حركة المرور     
     الدراسات من فقد ضم هذا المخطط مجموع التحقيقات الميدانية و ،السالمة و األمن معايير
باإلضافة إلى مخطط تكميلي  ،و يومي للحراك على مستوى المدينة ،و حصر ساعي ،عد ،استبيان

ة كما وضع تحت تصرف السلطات المحلي ،( le plan bleu)موسمي  خاص بفصل االصطياف 
  .مجموع السيناريوهات و التدخالت الخاصة بمراقبة و تنظيم حركة المرور بالمدينة

 I-3  الميدانيةالدراسة : 

ال زالت بعض  و  ،رغم أن النتائج التي خلص إليها المخططين السابقين الزالت سارية المفعول       
يات الحراك تتغير من سنة إلى إال أن معط ،التدخالت و التوجيهات لم تطبق فعليا على أرض الواقع

 .الحراك ما هو إال فهم للمدينة فهمف ،بسبب تغير المعطيات السكانية و المجالية  للمدينة أخرى 

و تكوين التجمع الحضري  ،فبعد اكتمال التالحم العمراني بين المدينة و التجمعات المجاورة    
  جتنابياالمثل الطريق  ،ا حيز الخدمةستكمال بعض المشاريع التي كانت مبرمجة و دخولها ،جيجل

بداية استغالل مقرات المديريات التنفيذية و المؤسسات العمومية  ،و طرق الروافد التي تربطه بالمدينة
حيز اآلخر و  ،باإلضافة إلى ظهور مقترحات جديدة بعضها حيز الدراسة ،بالمدخل الشرقي للمدينة

األمر الذي دفع بالباحث  ،ن الواقع المعاش حالياتعد تعبر ع لم فإن بعض المعطيات و األرقام ،التنفيذ
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عد أن كان من المقرر أن تقوم المصالح البلدية بعملية تحيين المخطط بعد ب ،إلى تحيين البعض منها
 .1األمر الذي لم يحدث إلى يومنا هذا  ،سنوات عن المصادقة عليه 3مرور 

            المقدر ،السكان من 3 حوالي تعادل ،ةسكان المدين االستمارات عينة من شملت      
  االستماراتوزعت هذه  ،2009نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان و السكن لسنة  150195 بـــ

          من طرف رب  االبتدائية لملئها المدارسمستوى على  استمارة 1120المقدر عددها بـــــــ 
معدل إشغال المسكن )الحراك التنقلي لجميع أفراد األسرة و بالتالي الحصول على معطيات  ،األسرة

    ،إلخ....المستوى الدراسي ،النشاط االقتصادي ،حسب الجنس ،(المسكن/أشخاص 6 =المعمول به 
 استيعاببما أن توزيع و طاقة  ،المتوازنة لجميع أحياء المدينة تضمن هذه العملية التغطية الجيدة و و

باإلضافة إلى  ،السكان في كل قطاع حضري  اسب مع كثافة و حجمتني تدائيةاالبالمؤسسات التربوية 
محددة من طرف مديرية )مؤسسةالتالميذ إلى المقاطعة اإلدارية و الجغرافية المحيطة بال تباعيه
 (. التربية

م مجال الدراسة المتكون من يتم تقس ،من أجل تسهيل دراسة الحراك التنقلي بمدينة جيجل
 النتائجعلى  عتماداا   ،(11جدول رقم ) قطاعات عمرانية 01إلى ،طقتي التوسع الجديدةو من المدينة

بعين  باألخذو   ،المتحصل عيها في الفصل األول و المتعلقة بنوعية و خصائص النسيج الحضري 
 : العوامل التالية  االعتبار

 . الموقع الجغرافي -
 .السكانيةالكثافة  -
 . حالة النسيج -
 .لسائدةانوعية النشاطات  -
  .تاريخ ظهور الحي -

 تقسيم المدينة إلى قطاعات عمرانية                             ( 11)الجدول رقم 
عدد االستمارات  األحياء  الموقع الجغرافي  رقم القطاع 

 رجعةالمست
 471 المركز االستعماري و األحياء القديمة المحيطة به  المركز القديم للمدينة 1القطاع 

 471 حي الشاطىء  ،حي موسى شرق المدينة 2طاع الق
 401 حي بو الرمل  ،حي مصطفى غرب المدينة 3القطاع 
المنطقة السكنية الحضرية الجديدة  ،حي الحدادة جنوب المدينة 4القطاع 

 الثالثة و حي لعقابي 
111 

 478 2و1المنطقتين الحضريتين الجديدتين  ،حي أيوف هضبة أيوف 5القطاع 
 81 أحياء مزغيطان  مزغيطان 6اع القط

 81 منطقة التوسع حراثن  حراثن  7القطاع 
 4038 التجمع الحضري جيجل المجموع 

 2011من إعداد الباحثة مارس : المصدر  
                                                           

  
1
  .2122مدير النقل لوالية جيجل ، مارس    
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II- حسب زمن التنقلالتنقالت بالمدينة  خصائص: 

المؤشرات المساعدة على فهم أحد أهم  األسبوعيعتبر معدل الحراك اليومي للفرد خالل يوم من أيام     
اليوم للفرد بمدينة جيجل سنة /تنقل 1,32و قد بلغ هذا المعدل  ،حركة السكان داخل نطاق ما

   غياب المعطيات الخاصة بمعدل الحراك ببعض المدن الجزائرية الكبرى لنفس  غمر و   .12011
        وهران ،دينة الجزائر العاصمةإال أن مقارنة هذا المعدل مع المعدالت المسجلة في كل من م ،السنة

        1991 خالل إحصاءات األسر التي أجريت بها في الفترة ما بين ،عنابة و سطيف ،قسنطينة ،
    اليوم للفرد/تنقل 2,52و 1,63و التي تراوحت فيها هذه األخيرة مابين  ،(19جدول رقم ) 2 2002و 

الحضري لمدينة جيجل خالل الفترة الحالية يحاكي ذلك مع أن معدل النمو  ،انخفاض هذا المعدلتبين 
و التساؤل عن سبب ظهور مشاكل  ،األمر الذي يستدعي التوقف عنده .المميز لهذه المدن سابقا

و إن كانت هذه المدن   .التنقالترغم قلة ..( .التأخيرات ،االكتظاظ ،االزدحام)الحركة المالحظة 
ر قادرة على يتكون غ  ،حسب هذا المعدل إن مدينة جيجلف ،كبيرين تتميز بنفوذ وطني و جهوي 

 .الحركة المحلية لسكانها و سكان المناطق المتاخمة لها داخل حدود المدينة استيعاب
 اليوم للفرد لبعض المدن الكبرى الجزائرية/الحراك اليومي  تنقل      (19)جدول رقم ال

 السنة           
 الوالية

1897 1899 1881 2111 2114 

   1,92   الجزائر 
 1,69 1,11    وهران

  1,63  1,92  قسنطينة
  1,19   1,92 عنابة

 2,52     سطيف 
 ( (Groupement : EMA/BET.URCENEAPتحقيقات األسر للمدن الجزائرية : المصدر 

 

II-1   الحصر الساعي للتنقالت خالل اليوم: 

( سا 15 -سا11)،(سا  9-سا 1 ) :ةثالث  فترات للذرو تعرف التنقالت على مستوى مدينة جيجل    
عملية الحصر  ىباإلضافة إل  ،و معاينة الحركة المجال مالحظةمن خالل و   ،(سا  11- سا16)و

فإن هذه التنقالت تتورع عموما على حسب ساعات اليوم   .محاور الطرق بالمدينةمستوى أهم  على
 :يليكما 

 .الحركة ضعيفة جدا: صباحا  06:00 الساعة إلى   00:00 الساعة من -
حركة كثيفة موزعة على كامل محاور الطرق :  09:00 الساعة إلى 01:00 الساعة من -

يرجع ذلك إلى تنقل العمال إلى  ،بمركز المدينة و كذا باألطراف ،بالمدينة الرئيسية و الفرعية
                                                           

1
 .2122 مخطط النقل لوالية جيجل   

2
 .222ص عبد الحكيم كبيش ، مصدر سابق،:  
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إلضافة إلى بعض با ،الطلبة إلى مختلف المؤسسات التعليمية و الجامعية مقر عملهم و
 .إلى المدينة و التنقالت المختلفة من

أكثر كثافة عن مثيلتها  زواالتكون الحركة في فترة الذروة :  15:00إلى  11:00 الساعة من -
توافق هذه الفترة  ،تصل إلى درجة التشبع على مستوى أهم الطرقات و أهم المفترقات ،صباحا

أو المطاعم في حالة  السكنإلى مقر  و التوجه ،نفترة االستراحة ألغلب العمال و المتمدرسي
 .أو دراستهم عيدة عن مقر عملهمبأو من أماكن  ،الطلبة الوافدين من خارج المدينة العمال و

أغلب األحياء التي تعاني من الحركة الكثيفة خالل هذه الفترة هي الموجودة بمركز المدينة        
بسبب عودة  ،أول نوفمبر و طريق الصومام ،ير عبد القادرشارع األم: وبالمنطقة الشمالية منها 

    لقرب المسافة بين المركز و أماكن العمل ،سا 15سا و  12 ينالسكان إلى منازلهم خالل الفترة ماب
  .أو الدراسة

على مستوى شارع  (uvp) وحدة  1969ختناق المروري بــــ تصل الحركة إلى درجة اال
 .من الحي اإلداري نحو المطاعم المنتشرة بالمدينةانطالقا ة العمال الكثيفة بسبب حركو ذلك   ،بوراوي 

تشهد هذه الحركة انخفاضا ملحوظا في حجم : 16:00 الساعة إلى 15:00الساعة  من -
          نظرا لعودة العمال ،بحركة متوسطة اتتميز عموم ،على مستوى كل الطرق  التحركات

 .عد الدراسةو الطلبة إلى مقرات العمل و مقا
تنتعش الحركة مجددا بكل محاور المدينة خالل :  11:00 الساعة إلى 16:00 الساعة من -

لتشهد الطرقات الموجودة  بوسط و جنوب المدينة حركة أكثف عن تلك الموجودة  ،هذه الفترة
تكون عودة السكان من  ،و بصفة عكسية عن الفترة الصباحية ،و شمالها  بمركز المدينة

 .داخل أو خارج المدينة حاء المدينة  إلى مساكنهمكافة أن

شارع بن  ،شارع مصطفى بن بو العيد ،شارع اإلخوة بوقطة: تتوزع هذه الحركة على أهم الطرق 
وحدة  1320و  993و التي تتفاوت بها الحركة و تنحصر ما بين  ،باديس و شارع رويبح حسين

(uvp). عند مدخل 25توى الطريق الوطني رقم فيما يسجل أكبر عدد من التنقالت على مس         
و األعلى مقارنة بكل  ،خالل ساعات اليوم ةفاكثكثر إذ يتميز بحركة ممكننة هي األ ،و مخرج المدينة
      عند المدخل الغربي و الشرقي ،على التوالي (uvp)وحدة  2159و 2099قدر بــــ  ،محاور الطرق 

خالل ساعات الذروة  ،نقالت الممارسة على أهم محاور الطرق من حجم الت  23,50وهذا ما يعادل 
ختناق المروري عند المدخل الغربي ، مع وصول هذه الحركة إلى درجة التشبع و اال(19جدول رقم ) 

 .للمدينة
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ركزة على األخص تالحركة متوسطة عموما م: 20:00الساعة إلى  11:00 الساعة من -
ختلف حجم هذه الحركة صيفاعن باقي فترات السنة لطول ي ،هضبة أيوف بأحياء مركز المدينة و

  .ليستغل السكان هذه الفترة في قضاء مختلف حاجياتهم قبل العودة إلى مساكنهم ،ساعات اليوم
و تكاد تكون  ،ةنالحركة بطيئة بكافة أحياء المدي: 00:00الساعة إلى  20:00 الساعة من -

 ،خاصة خالل فترات السنة العادية ،ة من الليلمنعدمة في بعض األحياء عند الساعات المتأخر 
 .أماكن الترفيه و المساحات التجارية ألبوابها ،بسبب غلق كل المحالت

      ما يلي توزيع للتنقالت المسجلة على مستوى شارع عبد الحميد بن باديس وسط و في
  .(25الشكل )حسب زمن التنقل  ،المدينة

 

 

 

 

 

 

 

 

بالمدينة بين الفترة المسائية و عند الزوال، حيث تعرف تركزا على  ةفاثثر كالحركة األكنقسم ت
 .التي تتوزع فيها الحركة على كل طرق المدينة ،محاور معينة مقارنة مع فترة الذروة الصباحية

 وحدة 9236 الحراك بـحيث يقدر حجم  ،من حيث التنقالت األكثر كثافةالفترة المسائية  تبرتع
(uvp)،  33,29ما يمثل  من التنقالت المسجلة على مستوى أهم المحاور خالل ساعات الذروة 
متفرقة و يرجع السبب في ذلك إلى عودة السكان الوافدين إلى المدينة خالل ساعات  .(19جدول رقم )

  .و من أجل أسباب متنوعة إلى مقر سكنهم الواقع داخل أو خارج المدينة ،من اليوم

 

 

 

 الشكل رقم (23)
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 لتنقالت و درجة التشبع بأهم محاور الطرق بمدينة جيجل خالل الفترة العادية من السنةحجم ا (:19)الجدول رقم 
 الخصائص                 

 الشوارع
ساعات الذروة األكثر 

 كثافة
حجم التنقالت 

(uvp) 
 مالحظة

 حركة كثيفة 1398 سا 12 –سا  11 شارع األمير عبد القادر 
 حركة كثيفة 1321 سا 12 –سا  11 شارع أول نوفمبر 
 حركة كثيفة 1341 سا 11 –سا  16 شارع  بن باديس

 حركة كثيفة 1521 سا 11 –سا  16 شارع مصظفى بن بو العيد 
 إمكانيةحركة كثيفة مع  1869 سا 12 –سا  11 شارع بوراوي 

 حدوث اختناق مروري 
 حركة متوسطة إلى كثيفة 1165 سا 11 –سا  16 شارع بوقطة 

 حركة كثيفة 1351 سا 12 –سا  11  شارع بو الشعير
 (بطيئة ) حركة متوسطة  885 سا 11 –سا  16 شارع رويبح حسين 

 حركة كثيفة 1456 سا 12 –سا  11 شارع الصومام 
سا 11 –سا  16 المدخل الغربي  25الطريق الوطني   إمكانيةحركة كثيفة مع  2189 

 حدوث اختناق مروري 
سا 11 –سا  16 قي المدخل الشر  25الطريق الوطني   اختناق مروري  2139 

سا 11 –سا  16 المجموع   16738  
 2011مخطط حركة المرور بمدينة جيجل سنة : المصدر 

 

II-2    أغلب التنقالت تكون يومية: 

( حسب العينة ) فإن مجموع التنقالت الممارسة من طرف السكان ،ائج التحقيق الميدانينتحسب 
يعادل  ما ،اليوم /تنقل  16601 تنقل يومي بحوالي 95011منها  ،في األسبوع تنقل 99619بــــ  تقدر

95,52  16,66مقابل ، من مجموع التنقالت الممارسة خالل األسبوع  األسبوعيةتنقالت لل. 

      أليام الدراسة و هي الموافقة  ،من األحد إلى الخميس ام األسبوع يأ اليوميةهذه الحركة  تميز   
لتشهد أيام السبت وظهيرة يوم الثالثاء ذروة  ،األيام يتتوزع التنقالت األسبوعية على باق ،و العمل
 .بسبب العطلة األسبوعية للعمال و المتمدرسين ،األسبوعيةالتنقالت 

تكون التنقالت كثيفة  ،فيما يعد يوم الجمعة أقل األيام حركة مقارنة بأيام األسبوع و أيام العطل     
 .ة و تقتصر على العنصر الرجاليخالل الصبيح

II -3 عدد التنقالت خالل موسم االصطياف  ارتفاع : 

 وحدة 12631بزيادة تقدر بــ  تعرف مدينة جيجل ارتفاعا في عدد التنقالت خالل فصل الصيف      
(uvp)،  29ما يعادل  خالل الفترة  ،من التنقالت الممارسة على مستوى أهم المحاور بالمدينة

  .(22الشكل ) و خالل ساعات الذروة دية من السنة العا

يبين هذا الشكل الزيادة المعتبرة لعدد التنقالت خالل موسم االصطياف، مع تغير في التوزيع     
، بزيادة تقدر (سا  9-سا 1) الساعي للحركة، التي تعرف ارتفاعا كبيرا خالل فترة الذروة الصباحية 



 الحراك التنقلي بمدينة جيجل ...........................................الفصل الثاني  : تشخيص  وضعية الحراك التنقلي بالمدينة 
 

92 
 

تمرار الحركة الكثيفة بالشارع إلى غاية ساعات متأخرة من الليل ، باإلضافة إلى اس% 23,61بــ 
 .عكس الفترة العادية التي يميزها الركود

 

 

 

 

 

 

 

 

حجم الحركة خالل  و الرئيسية على نفس الترتيب من حيث عدد التنقالت  تحافظ محاور الطرق    
و اللذان  ،له شرقي و الغربيالمدخل ال، عند 25فتسجل أعلى النسب بالطريق الوطني رقم  ،الفترتين

          على  51,30و  53,60من التنقالت بزيادة تقدر بــــ   26,10يستحوذان على 
مقارنة بالتنقالت خالل الفترة العادية فهذا الطريق يعد المصدر الرئيسي للتنقالت من خارج  ،التوالي
  .  (20جدول رقم ) المدينة

 صطيافاال المكننة خالل ساعات الذروة بأهم المحاور خالل الفترة العادية و موسمحجم التنقالت : 20 جدول رقمال
 الخصائص                        

 الشوارع 
 صطيافموسم اال الفترة العادية

 النسبة   التنقالت عدد النسبة   عدد التنقالت
 8,20 4727 8,30 3723 شارع األمير عبد القادر 

 7,70 4458 7,90 3566 شارع أول نوفمبر 
 7,00 4013 7,10 3210 شارع  بن باديس

 9,50 5503 7,10 4201 شارع مصظفى بن بو العيد 
 11,40 6605 11,70 5284 شارع بوراوي 
 7,20 4130 7,30 3304 شارع بوقطة 

 7,50 4340 7,70 3472 شارع بو الشعير 
 6,00 3429 6,10 2743 شارع رويبح حسين 

 9,30 5356 9,50 4285 مام شارع الصو 
 12,50 7211 12,10 5484 المدخل الغربي  43رقم  الطريق الوطني 
 14.20 8197 13,40 6046 المدخل الشرقي  43 رقم الطريق الوطني

 100 57969 100 45318 المجموع 
 -2011سنة  –جيجل ة مخطط الحركة لمدين: المصدر 
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III- ل توزيع التنقالت حسب أغراض التنق : 

          العمل ،تنقسم التنقالت داخل المدينة بين تنقالت مفروضة مرتبطة بالعودة إلى المسكن      
تغلب التنقالت  .إلخ...الزيارات ،الترفيه ،و أخرى غير مفروضة متعلقة بأغراض التسوق  ،الدراسة و

قالت المفروضة بنسبة و إن كانت بفارق بسيط عن التن، غير المفروضة على التنقالت بمدينة جيجل
36  ( 26و 23الشكل). 

 
 و ذلك راجع إلى أن التنقالت غير المفروضة المسجلة ،تختلف نسب أسباب التنقل بين التحقيقين   

     التسوق و بأسباب ،الزيارة ،الوثائق اجستخر باو المتعلقة   2011خالل التحقيق الميداني لسنة 
باشر من المسكن إلى الوجهة المقصودة خالل يوم محدد من أي تنقل م ،هي تنقالت مباشرة ،أخرى 

يضاف إليها عدد أكبر من التنقالت تمارس  ،يوافق عددها عدد التنقالت األسبوعية المسجلة ،األسبوع
        سبة بتحقيقو هذا ما يفسر ارتفاع هذه الن ،عند العودة إلى المسكن من العمل أو الدراسة

 .ه مكتب الدراساتالوجهة الذي قام ب/األصل 

 دورات   شكل  على التنقل نموذججيجل وفق  مدينة   لسكان  اليومية التنقالت  تمارس     
(modèle de déplacement en boucle)،  تعدد أسباب )و الذي يعني قضاء الشخص لعدة أغراض

 .(21الشكل ) بين الخروج من المسكن و العودة إليه ،من خالل دورة حركته( التنقل

      تقليل من تكلفةلا ، بهدفوسائل النقل الجماعي مستعملي بينهذا النوع من التنقالت  يسود  
من تنقالت الرجوع إلى  بأقل عدد، قضاء أغراض مختلفة خالل رحلة واحدة بذلك التنقل، فيحاولون 

 .المسكن
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 (Source Y.Diagana)عن أشكال التنقالت حسب الغرض  نماذج (:21) رقم  الشكل
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

فإن هذا النموذج يعتبر  ،تنوع وسائل النقل الجماعي السيارة وبسبب ارتفاع معدالت امتالك 
 :انتشارا بين سكان المدن اليوم مقارنة مع باقي أنواع التنقالت األكثر

وهو أبسط نماذج التنقل، يعمل (:  modèle classique de déplacement)نموذج التنقل الكالسيكي  -
 .لى قضاء غرض واحد فقط خالل دورة التنقل من المسكن إلى الوجهة المقصودةع

يكون مصدر هذه التنقالت :  ( modèle étoilé de déplacement)نموذج التنقالت على شكل نجمة  -
     كالسيكية ألسبابتمارس خالل اليوم الواحد عدة تنقالت بسيطة  ،و نقطة انطالقها المسكن

 .خرآودة إلى المسكن في كل مرة بعد قضاء غرض معين قبل مباشرة تنقل و تتم الع ،مختلفة
يتداخل نوعان من التنقالت في هذا (: modèle complexe de déplacement: )نموذج التنقل المعقد -

من أجل قضاء أغراض معينة خالل التنقالت  ،(عل شكل دورات و على شكل نجمة) النموذج 
تمارس هذه التنقالت خاصة من طرف  ،لتنقالت حسب مكان التواجدلتعدد بذلك مصادر ا ،اليومية

 .العاملين في أماكن تبعد عن مقرات سكنهم بمسافات بعيدة

 

              

 

 

                   

 

 

 

 

 le modèle étoilé: التنقل ع   شكل نجمة  )2النموذج  

de déplacement  ) 

 le modèle classique de: التنقل الكالسيك  )1النمودج     

déplacement   )

 

 

 

 

 le modèle de:التنقل ع   شكل دور   )3النمودج  

déplacement en boucle    )

 le modèle complexe  de)التنقل المعقد  :4النمودج    

déplacement) 
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III-1  التنقالت غير المفروضة 

III-1-التنقالت ألغراض التسوق  .أ : 

من   52,53و  ،من التنقالت اإلجمالية 1,93ألغراض التسوق نسبة  تمثل التنقالت
  69,52حيث يتم قضاء ما يقارب  تكون هذه التنقالت لمسافات قريبة .ت غير المفروضةالتنقال

ماعدا مركز  ،مقر اإلقامة األحياءعلى مستوى  ،(التغذية العامة) من الخدمات التجارية القاعدية 
    مستوى األحياء المجاورة ىمن هذه الخدمات من خارج الحي عل 31,09المدينة أين يتم قضاء 

حيث تكون  ،األمر بالنسبة لمنطقة التوسع مزغيطان يختلفو  .و تمركزها بهذا القطاع لكثرتهالك وذ
62,96  بعيدة لقضاء  مسافاتيقطع سكان هذا القطاع  .من تنقالت التسوق القاعدية خارج القطاع

 .هذه الخدمة

           30,61ــ و هضبة أيوف بــ ،تتوزع الخدمات التجارية األخرى على منطقة مركز المدينة
تتقارب النسبتين بالمنطقتين رغم اختالف نوعية الخدمات التجارية المقدمة  ،عل التوالي 22,31و 

 .حيث يتحكم عامل القرب في توزيع هذه التنقالت ،بكل منطقة

III-1-التنقالت ألسباب أخرى  .ب : 

          المفروضة بسبة في التنقالت غير ثانيةتحتل األسباب األخرى للتنقل المرتبة ال
21,25، حتياجات الصحيةقضاء اال و ،التنزه ،و تتعلق هذه األخيرة بالترفيه. 

أن التنقالت الصحية نحو المستشفى هي التي تستحوذ على  ،ائج التحقيق الميدانينتبينت 
لتتقارب  ،يتم التوجه إليه خاصة في  الحاالت االستعجالية ، 56 الحصة األكبر من التنقالت بـ

مستوصف الواحة  ،بكل من مستوصف العالية شرقا 19,99و   11,51 بين تتراوح و النسب
و لم يالحظ استقطاب أي من هذه المؤسسات الصحية  .هكتار جنوبا 20و المركز الصحي  ،غربا

ليبقى دائما عامل القرب هو العنصر المحدد للوجهة المقصودة  ،خارج نطاقها الجغرافي للسكان من
 . لقضاء الخدمة الصحية العمومية باألخص

من   29,32و تمثل نسبة  العطل،تكون التنقالت من أجل الترفيه و التنزه أسبوعية خالل 
        هذه التنقالت هي تنقالت عائلية إلى خارج  .التنقالت الممارسة خالل العطلة األسبوعية

  .(29كلالش)  تمارس عموما يوم الجمعة بعد الظهيرة ،المدينة
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46,4 

46,6 

46,8 

47 

47,2 

47,4 

47,6 

47,8 

48 

 الحاف ة األقدام

 2017تحقيق ميداني مارس : المصدر(    28)الشكل رقم 

التنقالت خالل العطل األسبوعية   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-1-تنقالت افتراضية لزيارة األهل : الزيارةأغراض  .ج 

فقط من مجموع   2,09 تمثل نسبة  ،الفئة مرتبة متدنية مقارنة مع باقي التنقالت هذهتحتل  
       تفسر هذه النسب تغير سلوك الفرد الحديث .من التنقالت غير المفروضة 25,99و  التنقالت

التنقل ب ،.(.االنترنيت،الهاتف) لى قضاء بعض الخدمات عن طريق التكنولوجيات المتقدمة الذي يلجأ إ
 .للتسوق و زيارة األهل االفتراضي

III-2  التنقالت المفروضة: 

يعتبر أمرا غير شائع بالمدن الجزائرية  ،إن ما تعرفه مدينة جيجل من ارتفاع للتنقالت غير المفروضة
     يدل هذا على تنقل بعض األفراد بين أحياء المدينة  بحركات عشوائيةو  ،(21جدول رقم ) الكبرى 

 .ألسباب غير معينة و

 التنقالت المفروضة وغير المفروضة ببعض المدن الجزائرية( : 21)جدول رقم ال

 

 التنقالت غير المفروضة  التنقالت المفروضة  المدينة
 29,22 10,36 (2002)الجزائر 
 51,60 69,20 (2000)وهران 

 51 69 (2000)قسنطينة 
 21,12 39,26 (2000)عنابة 

 56,93 65,03  (2002)سطيف 
 2002و 2000تحقيقات األسر لسنة : المصدر 
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III-2-التنقالت من أجل العمل .أ:  

من مجموع  22تمثل التنقالت بغرض العمل  ،تكتسي هذه التنقالت أهمية كبيرة بالمدينة  
لوالية  ةتعكس هذه النسبة تمركز القوة العامل .(نفس النسبة في كال التحقيقين) التنقالت بالمدينة 

  20,21بلدية جيجل وحدها تضم . ير و الميليةطاهبلدية جيجل، ال: ت بها اجيجل بأهم ثالث بلدي
 .من مجموع العاملين بالوالية

يوميا إلى مقرات يتجه معظمهم   ،(حسب العينة ) من السكان   22,16تمثل الفئة العاملة 
 .(29الشكل ) عملهم داخل المدينة

 

 
 

 

 

 

 

 

 291إذ يقدر عدد النساء العامالت بـ  ،من أجل العمل اليوميةتشارك الفئة النسوية في التنقالت   
       من العدد الكلي للعمال  19,29و ،من النساء في سن العمل 21ما يعادل حوالي  ،عاملة

 .(50الشكل ) 
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        تليها كال من منطقة التوسع ،52,53أكبر نسبة للعامالت بمركز المدينة بـــ كزتتر 
ليكون أكبر عدد للنساء الماكثات في  ،على التوالي 23,69و 29,69هضبة أيوف بــ و ،حراثن

 (.22جدول رقم ) 02الجنوبية عند القطاع  األحياءالبيت من نصيب 

 ب الجنسسحتوزيع العمال ( : 22)لجدول رقم ا
 العدد      
 إناث ذكور عدد العمال عدد السكان عدد األسر القطاع

 52,53 63,63 265 991 112 1القطاع 
 10,30 99,30 259 999 116 2القطاع 
 20,32 19,29 131 359 102 3القطاع 
 6,22 95,39 521 1322 222 4القطاع 
 23,95 12,01 266 1003 119 5القطاع 
 29,69 11,51 113 266 92 6القطاع 
 12,3 91,3 96 231 92 7القطاع 

 19,29 90,11 1236 3919 1059 المجموع
  2011التحقيق الميداني مارس : المصدر                                              

 : استقطاب قطاع الخدمات 
       لسكان المدينة استقطاب قطاع الخدمات  ،قتصاديةعات االطاالق يبين توزيع العمال حسب

فال  ،و هذا ما يؤكد أن مدينة جيجل هي مدينة خدماتية بالدرجة األولى ،(51الشكل) 93,69 ـب
يعمل  و  ،لقطاع الفالحة  0,90مقابل  ،من مجموع العاملين 5,56يمثل قطاع الصناعة سوى 

مساحات محدودة عند تمارس الفالحة و في  ثحي ،أغلب العمال في هذين القطاعين خارج المدينة
 .المناطق الحدودية الجنوبية للمدينة
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أن أغلب العمال في معظم  ،التوزيع المجالي للعمال حسب القطاعات االقتصادية يميز وما
         قطاع البناءما عدا القطاع الرابع الذي يعمل سكانه في  ،قطاع اإلدارةالقطاعات يتجهون إلى 

باإلضافة إلى منطقة التوسع مزغيطان التي  .(52شكل) من الفئة العاملة 51,19و األشغال بنسبة 
موع األنشطة الممارسة من جمن م 29,36بة األكبر بـــ ستمثل بها األنشطة الخدماتية األخرى الن

 . الدفاع الوطني و األعمال الحرة ،األمن ،بالصحة ةترتبط هذه األنشط ،طرف سكان المنطقة

 

 

 

 

 

 

III-2-تنقالت كثيرة غير مؤثرة : التنقالت من أجل الدراسة  .ب 

             و بتغطية مناسبة ،والية جيجل عموما و بلدية جيجل خصوصا بخدمة تعليمية جيدة تمتاز     
 جدول رقم) أو من ناحية التوزيع المجالي لها ،التعليمية المؤسسات عدد  حيث   سواء من ومتناسبة

25.) 

عد استكمال إنجاز بح مديرية التربية للوالية التحسن الكبير الذي مس القطاع أكدت مصال    
 26 تقدرو التي أصبحت  ،معدالت إشعال األقسام انخفاضمن حيث  المبرمجةالمؤسسات التربوية 

  .الثانوي القسم للتعليم  /تلميذ  52و  ،القسم للتعليم المتوسط /تلميذ 50 االبتدائي،للتعليم  القسم /تلميذ 

بتقديم الخدمة  اكتفائها و ،تالميذ أي من البلديات المجاورة للمدينة تباعيههذه األرقام على عدم  تدل   
و التي  في إنجاز ثانوية ببلدية بني ياجيس االنطالقخاصة بعد  ،التعليمية لسكان المدينة فحسب

  .التعليم الثانوي  ةنحو مدينة جيجل لمزاول تالميذهاكانت توجه 
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 المؤسسات التعليمية بمدينة جيجل( : 25)دول رقم الج

 المنطقة                         
 الطور 

 مزغيطان  حراثن  المدينة  البلدية الوالية 
 النسبة العدد

 1 5 51 9,69 26 592 اإلبتدائي 
 1 2 19 19,91 22 111 المتوسط
 0 1 9 25,90 10 22 الثانوي 

   92,01 93,26(سنة  15- 6)نسبة التمدرس 
   69,21 65,23(سنة 19-15)نسبة التمدرس 

  2011مديرية التربية لوالية جيجل : المصدر    

          على هذا األساس فإن التنقالت من أجل الدراسة هي تنقالت محلية خاصة بسكان المدينة      
و تعد األكبر  ،الت الممارسة بالمدينةمن مجموع التنق 33,32 تقدر هذه التنقالت بــــ ،و قطاعاتها

           رةالمتمدرسين و المقد نسبةبب ارتفاع هذه النسبة إلى ارتفاع سمقارنة بباقي أسباب التنقل، يعود 
تنقالت  02)باإلضافة إلى قرب المؤسسات التعليمية من مقر السكن  ،السكانمن   29,09بــــ 

   .لتالميذ دراستهم خارج القطاع العمرانيمن ا  16,55فال يزاول سوى  ،(يومية
 

IV–  و مدة التنقل لة سيحسب و  التنقالتتوزيع: 

IV-1   تناسب الوسيلة مع الغرض : 

ال تختلف  و  ،ض من التنقلتختلف الوسيلة المستعملة في التنقل بمدينة جيجل باختالف الغر     
     عليها استعمال األقدام في التنقل بيني يغلب تو ال ،المدينة عن مثيالتها من المدن الجزائرية

 هي و ،من التنقالت بالمدينة 36,12حيث تستحوذ التنقالت سيرا على األقدام على  ،أحيائها
( طلبة جامعة جيجل ) و تخص عموما التنقالت اليومية للتالميذ و الطلبة  ،تنقالت لمسافات قصيرة

 .(52و 55شكل رقم ) تنقالت الخاصة بالتسوق باإلضافة إلى بعض ال ،سساتهم التعليميةؤ نحو م
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الموجودة داخل  ( 21,30،22,91) تم التنقل باستعمال الحافالت للتوجه إلى أماكن العمل ي
ال يستغرق التنقل  حيث .من السكان حافلة واحدة للوصول إلى مقر عملهم 92يستعمل  المدينة، و

دقيقة للوصول إلى الوجهة  50 من التنقالت ال تدوم سوى   26,9ــ فـ ،مدة زمنية كبيرة هاباستعمال
  .هذه المدة بالمسافة المقطوعة فقط بل بفترات االنتظار الطويلة ببعض المواقف ترتبطال  و ،المقصودة

IV-2  الشخصية استعمال متزايد للسيارة 

       ل العشرية محدودا خال عد أن كان استعمال السيارة الشخصية للتنقل بمدينة جيجلب
فحسب التحقيق الميداني  ،وات األخيرة ارتفاعا محدودا في هذا النوع من التنقلنشهدت الس ،السابقة

حيث تستعمل السيارة الشخصية في التنقل  ،من مجموع التنقالت 19,12التنقالت  هذه تمثل
   .ألغراض مختلفة و لعدة مرات في اليوم

. منهم يملكون أكثر من واحدة 2,25ينة سيارة خاصة، و من األسر بالمد  62,06يملك  
من األسر، و أقل نسبة بمنطقة  92,12سجلت أكبر نسبة المتالك السيارة بمنطقة مزغيطان بـــ 

من األسر، حيث تتوافق نسبة امتالك السيارة مع اإلمكانيات المادية لألسر بكلتا  56,39حراثن بــــ
 (. 22جدول رقم )المنطقتين 

 بمدينة جيجل نسبة امتالك السيارة ( : 22)الجدول رقم 
 العدد      

 القطاع
عدد األسر المالكة  عدد السيارات عدد األسر

 للسيارة
نسبة األسر المالكة 

 للسيارة 

 69,59 119 151 112 1القطاع 
 62,20 115 119 116 2القطاع 
 69,62 10 19 102 3القطاع 
 36,33 152 159 222 4القطاع 
 19,21 150 121 119 5القطاع 
 92,12 69 69 92 6القطاع 
 56,39 50 52 92 7القطاع 

 61,14 665 718 1139 المجموع
 2011التحقيق الميداني مارس : المصدر                                          

سكان التوسعات  تبعيةمع بقاء  ،بسبب تفريغ المدينة نحو األطراف و امتدادها المجالي ،إذن
     2010ارتفع عدد السيارات بمدينة جيجل خالل المدة الممتدة مابين سنتي  ،الجديدة لمدينة جيجل

استعمال السيارة في التحقيق الميداني مقارنة مع تحقيق  نسبة ارتفاع يفسر هذا ما و ،2013و 
 .(53شكل رقم ) الوجهة/األصل
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القدرة على مرافقة بسيارة لعوامل متعلقة بسرعة التنقل و قل بالتنسكان مدينة جيجل ال ذيحب
هذا بالرغم من الصعوبات  ، و(على التوالي  52,16، 21,09) األطفال في ظروف مريحة 

باإلضافة  ،( 53,69)المرتبطة بصعوبة التوقف  فقة للتنقل باستعمال السيارة بمدينة جيجل وراالم
 .التنقل إلى ارتفاع التكاليف المصاحبة لهذا

 21,3فإن  ،قلق و متاعب أخرى متعلقة باستعمال السيارة ،رغم ما يعانيه السكان من تأخر و
        حتى في حالة تحسن عرض النقل ال يؤيدون فكرة التخلي عن السيارة الشخصية  مالكي السياراتمن 

 التبعيةإلضافة إلى فبا .( 19,52تردد ) مستعدون لذلك  فقط منهم  52,12 ،و التنقل بالمدينة
و التعود على التنقل بسرعة و بحرية داخل المدينة بالرغم من قصر مسافة  ،الكبيرة الستعمال السيارة

 .مظهرا اجتماعيا يعبر عن مكانتهم فإن هؤالء السكان يعتبرون استعمال السيارة  ،التنقل

      ول إلى الوجهةال تستغرق التنقالت بواسطة السيارة الشخصية مدة زمنية كبيرة للوص
من  65,66حيث أن  ،يفسر اإلفراط في استعمال السيارة رغم قرب المسافات وهذا ما ،المطلوبة

دقيقة سوى  50فال تمثل تلك التي تفوق مدة  ،دقيقة 20إلى  10التنقالت ال تستغرق سوى من 
10,90 دقائق 03ستغرق أكثر من ت للتنقالت التي ال تقريبا لتقابلها نفس النسبة ،فقط من التنقالت. 

من األسر المجهزة بها يستعملون الحافلة في   96,02فإن  ،بالرغم من امتالك السيارة
 15,90 ال يستعمل الحافلة إطالقا .األخرى ألفراد األسرة الختالف الوجهات و زمن التنقل تالتنقال

     المتواجد بمركز المدينة تخص هذه الفئة بعض األسر النووية الصغيرة   من مجموع األسر، فقط
 .أو بهضبة أيوف
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IV-3  ابتعاد شبه كلي عن استعمال سيارة األجرة : 

فإن استعمال سيارة  ،كذا نتائج دراسة مخطط الحركة بالمدينة من خالل نتائج التحقيق الميداني و     
أ السكان إليه إال في يلج و ال ،األجرة باإلضافة إلى النقل غير المرخص بمدينة جيجل يبقى محدودا

ماعي خالل الفترة حاالت استثنائية أو في حاالت الضرورة القصوى عند غياب وسائل النقل الج
الرتفاع  و يرجع سبب ابتعاد السكان عن استعمال هذه الوسيلة ،المسائية خاصة بمنطقة التوسع حراثن

لتسعيرة المعمول بها تخص الرحلة ، ألن ا(دج 20)مقارنة مع تكلفة النقل الجماعي ( دج130)تكلفتها 
كما أن مواقف هذه السيارات محددة بنقاط معينة   .و إيابا و ال تخضع لنظام النقل بالمكان الواحد ذهابا

 .يتم التوجه إليها في حالة الرغبة في استعمالها

النقل بسيارات فيها  ينتعشو تنفرد مدينة جيجل بهذه الميزة عن باقي المدن الجزائرية الكبرى التي     
 .في امتصاص الطلب على التنقالت داخل المدينة بذلك يساعدل ،األجرة

 

V-  تماعيةجالعتبارات ا اجتماعي خاضع سلوك: الحراك التنقلي بمدينة جيجل. 

حتى أنه ال يمكن فهم  ،خرآيمكن اختزال الحراك التنقلي بالمدينة في التنقل من مكان إلى  ال
دون  ،بنموها مستقبال التنبؤو  طريق التكميم المادي لهذه التحركات عن االتجاهاتاألسباب و 

تربتط ممارسة الحراك التنقلي بالعالقات التي يبنيها  إذ ؛تمارس بها هذه التنقالت مالحظة الكيفية التي
التطور  ،(توزيع األنشطة مجاليا) األنشطةنوع تحكم فيها يعالقات  ،اإلنسان مع المحيط المباشر له

يكون  و لهذا .(و التسويق اإلشهار) نتشار اإلعالمي اال و ،(ابتكارات في وسائل النقل) ي نولوجالتك
الحراك و كغيره من النشاطات اإلنسانية غير خاضع العتبارات مادية يمكن قياسها و التحكم بها 

 االجتماعيةجموعة من الخصائص غير المادية المتعلقة بالخصائص مبل يتأثر أيضا ب ،فحسب
 .1(Hagerlard 1991,Le Breton 2002)  "هيجرالد و بروطن" للسكان و تاريخ المدينة المتوارث

                  الكبير الذي عرفه سلوك السكان الحضر بمختلف مدن العالم  التطور يعكس   
(la nouvelle urbanité)، اليوم  و تأثيره على سلوك التنقل من تغير لساعات الذروة، امتدادها خالل

 .ليال بمعظم مدن العالم ةالحرك اشعانت و ،خرآخر و من موسم إلى آمن يوم إلى  قلبهات ،الواحد
 الذي أصبح يميز سلوك و طباع السكان الحضر االختالفو  ،الصورة غير المتجانسة للمدن اليوم

 .وسائل و زمن التنقل أسباب،الختالف 

 
                                                           
1  Kamilia Tabaka, Vers une nouvelle mobilité socio-géographique de la mobilité 

quotidienne, étude des mobilités quotidiennes des habitants de la région de Grenoble, thèse 

de doctorat, 2009, 269 pages, p22. 
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  V-1  ر المجتمع و انعكاسها على الحراكالمتحكمة في تطو  االجتماعيةالعوامل : 

        أن اكتساب الطباع  ،ضري حالتي تناولت السلوك ال االجتماعيةأكدت مختلف الدراسات        
و التي تميزت  ،و التقاليد التي ميزت المجتمعات التقليدية للعادات او أسلوب الحياة لم يعد خاضع

خر أفقي ناتج عن احتكاك آـ فقد قلب هذا النظام إلى إلى األبناء  اآلباءبنظام اكتساب عمودي من 
و اكتساب الطباع الجديدة  ،العرف و المرجع ،االعتقاداألفراد بمجموعات أخرى مختلفة من حيث 

فتراضي الذي تتحكم فيه حتكاك االختالط و االأو اال ،الدراسة و الترفيه ،االت العملجباالختالط في م
و ما تقدمه من مغريات و محفزات تشجع األفراد   ،جتماعيالتواصل االو مواقع  ،القنوات اإلعالمية

     .على اكتساب سلوكات جديدة دخيلة عن المجتمع األصلي

V-1-االستقالليةالرغبة في  . أ: 

تظهر هذه الرغبة في تفكك األسر الكبيرة و تكوين عدد معتبر من األسر النووية الباحثة عن  و     
و اعتبارها قديمة ال  ،(و التقاليد اتدالعا)  اآلباءلي عن الطباع الموروثة عن التخباالستقاللية، 

          تنوع  ،أفضى هذه االنقسام إلى ازدياد الطلب على السكن.متطلبات العصر و ىشتتما
على المجال على حد  عليه تكوين ضغط كبير على الهيئات الوصية و و ،و امتداد مجاله ،صيغه
 .سواء

V-1-غير أوقات العملت .ب : 

 حسب نوع النشاط ممارستهو تغيير زمن ، أدى تقنين ساعات العمل بتقليص الحجم الساعي له      
 التزامهاو عدم  ،حسب القطاعات إلى تنوع تحركات السكان حسب الشريحة العمرية و ،من جهة

 ةدإلى استفا ،أخرى من جهة و  ،بل و استمرارها على مدار ساعات اليوم ،اليومبساعات محددة في 
          ممارسة العائلة،للراحة تستعمل في قضاء الوقت مع أفراد السكان من أوقات إضافية 

 . ( la mobilité de loisir)التنقل لمسافات بعيدة للترفيه و التنزه  و الرياضة،

V-1-دخول المرأة مجال العمل .ج : 

لمرأة مجال العمل بل و بحصولها عل مناصب بدخول ا ريةذج مجتمعية شهد العالم تغيرات      
جنبا إلى جنب مع  نفإن سبع نساء من أصل عشرة يزاولن أعماله ،خر اإلحصائياتآحسب ف ،قيادية
هذا ما ينعكس على  و ،قتصادية مع الرجلو اال االجتماعيةالمسؤولية  المرأة  بذلك تتقاسم و ،الرجل

      سواء كانت هذه التنقالت للعمل، للتسوق أو للزيارة  ،ةمضاعفتها بالمدين و ،حجم التحركات اليومية
 .بسبب ارتفاع عدد المتنقلين و ارتفاع مستوى معيشة هذه األسر ،والترفيه
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V-1-االحتياجاتالتوجه نحو الكماليات من  .د : 

فبعد بحث اإلنسان على  ،بتطور محيطه إلى المسكن و إلى الملبس اإلنسان تطورت حاجة  
أصبح يبحث عن أساليب الراحة بالمسكن و بمحيطه  ،يحميه من األخطار الخارجية ويه ومكان يؤ 
حتى  اإلقليم  أو ،مكانية االستفادة من كل الخدمات التي تقدمها المدينةإعن  و ،(الحي) المباشر

 .العالم

ة من الشخصية إلى جاحانتقال هذه ال، "ماسلو" يوضح التدرج الهرمي الحتياجات الفرد حسب
، حيث يتناسب تطور الشخصية الفردية واحتياجاتها مع ( 56الشكل رقم  ) اتية العقليةذفال ،االجتماعية

  .التغيرات و التطورات العلمية و التكنولوجية التي ميزت العالم

 

 
 

 

 

 

 

  

 

، 1مان، طسهيلة دمحم عباس،إدارة الموارد البشرية، مدخل استراتيجي، دار وائل للنشر و التوزيع، ع:المصدر
 .169، ص2005

لم تعد تحتل المرتبة األولى في قائمة احتياجات  ،إلى المسكن بالقرب من مكان العملفالحاجة 
بل و حتى  ،األسر في ظل توفر وسيلة النقل و شبكة طرق ذات كفاءة عالية خاصة بالدول المتقدمة

حيث يلجأ السكان إلى  ،ولويات حد ذاته من األبلم يعد امتالك المسكن  .في الدول السائرة في النمو
مسكن خارج المدينة أو بعيد عن مقر العمل رغبة في االستقاللية شريطة امتالك سيارة  استئجار

و هذا ما يؤدي إلى زيادة التكاليف واألعباء المالية على  ،شخصية تؤمن التنقالت اليومية ألفراد األسرة
 (.تكاليف السكن و تكلفة التنقل) األسر

 

 

التدرج الهرمي للحاجلت اإلنسانية ( : 03)الشكل رقم 

 ماسلو

 الشكل رقم (32)
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V-2 حراك بمدينة جيجلالمؤثرة على ال  االجتماعيةلخصائص ا : 

V-2-مجتمع مدينة جيجل مجتمع محافظ .أ: 

يغلب عليها طابع محافظ يعطي  ،سكان مدينة جيجل بخصوصيات اجتماعية متشابهة يتميز
              خالل ممارسة النشاطات اليومية أو ،عند استغالل المجال الموروثة للعاداتأهمية كبيرة 

إال أن  ،و رغم التقدم الكبير و التطور الذي عرفته المدن الجزائرية خاصة الكبرى منها .االجتماعيةو 
زالت تحافظ على بعض الخصوصيات التي يمكن للزائر أن يالحظها خالل جولته أو  مدينة جيجل ال

 .قضاء عطلته بالمدينة

فتحد من حريتها في  ،المرأة خاصة ىدفي سلوك التنقل ل االجتماعيةو تتحكم هذه االعتبارات 
أو لجوء أخريات إلى  ،ر مشاهدة نسوة يتجولن وحدهن بالمدينة قبيل المغربدفمثال من النا ،التحرك

 استعمالون ذمن السكان ال يحب 95) قل داخل أرجاء المدينة تناستعمال سيارة األجرة بمفردهن لل
 .(االجتماعيةسيارة األجرة لهذه األسباب 

إال في أواخر  بمدينة جيجل لجوء المرأة إلى استعمال حافلة النقل الجماعي في التنقل لم يتم
بسبب قرب مسافات التنقل و صغر مساحة المدينة نسبيا مقارنة بباقي المدن الجزائرية من  ،التسعينات

  .من جهة أخرى  االكتظاظو رغبة النساء في عدم االختالط في الحافالت خاصة في حاالت  ،جهة

أو  ،لبقاء النسوة بمنازلهن بمدينة جيجل يخصص يوم الجمعة االجتماعية لنفس االعتبارات
وسائل النقل و  ،تكون خالل هذه الفترة المحالت التجارية مغلقة و ،لقضاء بعض الزيارات العائلية

حتى  ،من الراحة خالل هذا اليوم بذلك الكل دليستفي ،الجماعية قليلة إلى منعدمة في بعض المناطق
  .هلة بالسكانآ  له كمدينة غير تبدوول بمدينة جيجل يوم الجمعة أن المتج

V-2-البعد الرمزي لمركز المدينة  .ب :     

إال أن  ،رغم محدودية مساحته و ،يكتسي مركز المدينة أهمية كبيرة لدى سكان مدينة جيجل
يظهر هذا  .مجاورة له تبقى كبيرةحياء األهالي الأرتباط السكان بهذا المركز سواء االستعماري أو ا

يوم الجمعة ألداء ( المسجد الكبير)االرتباط من خالل التنقالت المعتبرة للسكان نحو المسجد العتيق 
تقوية و الترفيه  ،للتنزهو الساحات العمومية المنتشرة به  ،أو التوجه نحو المساحات الخضراء ،الصالة

المشي بالواجهة البحرية أو حتى ممارسة  التنزه أوافة إلى باإلض .بين السكان االجتماعيةالعالقات 
شبال  األمن  )الموجهة لكل الفئات العمرية  والمسابقات الرياضية المنظمة  فيأو المشاركة  ،الرياضة

 .بالقرب من الميناء العسكري و ميناء الصيد البحري  على مستوى المالعب الترابية( إلى الكهول
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استقطابا كبيرا  الخدمات التجارية على مستوى هذا المركز دارية الموجودة وتسبب التجهيزات اإل و
فال يتم التوجه إلى أي قطاع بمدينة جيجل دون المرور بمركزها حتى  ،أنحاء المدينة كافةللسكان من 

   .إن انعدم الغرض من التوجه إلى المركز و

V-2-تبعية سكان األطراف للمدينة .ج : 

   حراثن  ون فإن سكان التوسعات الجديدة مزغيطا ،ينة جيجل بمركز المدينةكما يرتبط سكان مد
قد فعل امتالك ف ،فتبعية سكان التوسعات كبيرة للمدينة ،ال يستطعون االنفصال عن مدينة جيجل

     بالمقابل من ،عمل على تقويتها بتسهيل و تسريع التنقالت بين القطاعات السيارة هذه العالقة و
حتياجات من ليتم قضاء باقي اال ،ت هذه التوسعات إلى أحياء نوم يلجأ إليها السكان ليالتحول ،ذلك

إذ أن بعض السكان ال يستعملون هذه السكنات سوى في فصل  ،المدينة خاصة في قطاع مزغيطان
 .الصيف بسبب الموقع السياحي الذي يميزه

ية جار و الت الخدمة التعليمية بسبب ذلك ، ومنطقة حراثنبتبعية الال تظهر هذه  بدرجة أقل
     التي تحد من حجم التنقالت إلى المدينة من أجل الدراسة و التسوق  ،القاعدية بمنطقة التوسع

 إال أن هذه  .استغراق وقت أطول للتوجه نحو المدينة و بالتالي ،تدني مستوى امتالك السيارة ، واليومي
ى هذه إل االنتقالعلى  اأرغمو فأغلب السكان  ،ن بالمدينةال يمكن أن تلغي ارتباط السكا عموما العوامل
مع العيش بعيدا عن أحيائهم القديمة و حياتهم  الم يتأقلمو  ،بسبب نقص األوعية بمدينة جيجل المنطقة

  .السابقة االجتماعية

V-2-امتالك السيارة كمظهر اجتماعي .د: 

فتنامي االهتمام  ؛لألسرو المالية أ االقتصادية اإلمكانياتبلم يعد امتالك السيارة مرتبط 
لألفراد في  االجتماعيةحدد المكانة يأصبح  ،و السكنأفي طريقة اللبس الخارجية سواء  بالمظاهر
فامتالك السيارة اليوم بالمدن الجزائرية أصبح  ،و كنتيجة للتوجه نحو االحتياجات الثانوية .المجتمع

        ارة في التنقل أصبح طاغيا على باقيو أن استعمال السي ،رفاهية ينظر إليه كمؤشر
      ألغراض بسيطة يمكن قضاؤها مشيا على و ،حتى و إن كان لمسافات قصيرة ،االستعماالت

األمر الذي يزيد من  ،من المسكن القريبة ةو إيصال األطفال إلى المدرسأ كالتسوق اليومي ،األقدام
  .مفترقات خالل ساعات الذروةبأهم ال االزدحامو   ،بمحاور الطرق  االكتظاظ
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    خاصة و والية جيجل عموما ارتفاعا كبيرا في عدد السيارات من سنة إلى عرفت البلدية 
  سيارة سياحية سنة   2311إلى   ،ببلدية جيجل 1993سيارة سياحية رقمت سنة  125فمن  ،أخرى 

الشكل  ) سنة 11مرة خالل  20 بـــــ أي أن عدد السيارات المرقمة خالل السنة قد تضاعف ،2012
الحظيرة في االنكماش  دأتو ب ،2012بالبلدية بعد سنة توقف النسق التصاعدي لعدد السيارات  .(51

  .2016واخر سنة أخالل  سياحية فقط سيارة 519نحو  التسجل هبوط ،النسبي

V-2-اكتساب سلوك حركة جديد ناتج عن االحتكاك بالمصطافين  .ه: 

يقتصر األمر على  ال و ،خالل موسم االصطياف بمدينة جيجل جذرياسلوك الحركة  يتغير      
سكان المدينة من الحركية  دحيث يستفي ،المصطافين الوافدين إلى المدينة من مختلف واليات الوطن

 فيهيةتر النشاطات ال و ثقافيةالفعاليات جراء تنظيم ال االصطيافالكبيرة التي تسود المدينة خالل موسم 
سياحية على مستوى أهم الشواطئ التي يتم الهرات إضافة إلى التظا ،بمختلف المرافق الثقافية بالمدينة

  .تهيئتها الستقبال السياح

فيمتد الحراك إلى ساعات  ،التنقل بالمدينة بهذا الموسم غرض و وسيلة  ،زمنبذاك  يتغير و      
لى التسيير سلبا عو هذا ما يؤثر  ،العطلة األسبوعية يزداد حدة خالل أيام بل و ،متأخرة من اليوم
       و المفترقات المزودة للمدينة ،نتيجة ظهور االختناقات المرورية بالطرق  ،الوظيفي للمدينة

األمر الذي يدفع بقسم من سكان  ،الكبيرة التي تشهدها التنقالت داخل المدينة التأخيراتو  ،بالتدفقات
بالتقليل من  ،أو حتى مشيا على األقدام داخل المدينة ،التنقل بالسيارة عن المدينة إلى العزوف

 .و اقتصارها على الذهاب إلى العمل باستعمال المسالك الثانوية و الطرق الفرعية  التنقالت

تالط خون االذ يحبفإن بعض سكان مدينة جيجل ممن ال ،بسبب هذه التحوالت الموسمية
جتماعي و انقضاء دون من عطلهم السنوية إال بعد الدخول االيال يستف ،حتكاك بالسياح الوافدينواال

 .فترات الذروة الموسمية للسياح نحو مدينة جيجل
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 مميزات عرض التنقل: تنظيم النقل بمدينة جيجل: ثانيا 

هذه التحركات ال تخضع  ،يعيش السكان اليوم حركية كبيرة داخل تجمعات و أقاليم غير محددة
      مرتبطة بتلبية الحاجيات جديدةالعتبارات  إنما و ،اإلدارية التبعيةاإلداري أو التقسيم لمبدأ 

استجابة لهذه  .و المتزايدة للسكان نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة و تغير نمط الحياة بالمدن المختلفة
     الحركة داخل  المتنوعة سطرت السلطات برامج تنموية خاصة بالنقل و و التحركات المتنامية

و محاولة  ،كما سهرت على ربط التجمعات ببعضها البعض خدمة للسكان المتنقلين من جهة ،المدن
 .الجبلية من جهة أخرى  منها فك عزلة بعض المناطق الريفية و

و إن تفاوتت  الجزائر،يشترك القطاع الخاص إلى جانب العام منه في تقديم خدمة النقل في 
ن هذه إف ،ل مدينهفي ك االستثمارمناخ  مؤشرات و بأخرى حسمستويات الخدمة من مدينة إلى 

بالرغم من اختالف البعض حول  ،تساهم فعليا في توفير خدمة النقل الجماعي خاصة  المشاركة
و الخدمة الجيدة  ،الراحة ،عض األحيان معايير السالمةبو التي تغيب عنها في  نوعية الخدمة المقدمة

    .للمتنقلين

تماشيا مع  النقل و تنوعت بالمدن الجزائرية خاصة خالل العشريتين األخيرتين لاختلفت وسائ
تعتمد فقط  فقد تبنت الجزائر سياسات جديدة في تنظيم النقل ال .التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم

        و بالتالي الحرية في التنقل  ،ل عليهاو امتالك السيارات مع تسهيل الحص و ،على النقل الخاص
جديدة خاصة بالنقل  ابل حاولت جاهدة وضع تحت تصرف السكان أنماط ؛الرفاهية في الخدمةو 

             معظم المدن الجزائرية الكبرى منها عرفته الذي مع التوسع الكبير شىتتما الجماعي
لنقل باإلضافة إلى ا ،الترامواي و الميترو: الحديث عن التنقل بالسكك داخل المدينة  و ، خاصة

 ."التليفيريك"بـ
 

I - يواكب نمو الحظيرة الوطنية غير مسبوق للحظيرة بالمدينة نمو: تطور حظيرة المركبات  

خيرة تزايدا كبيرا في عدد المركبات على اختالف أنواعها في الجزائر نظرا شهدت السنوات األ
ركبات حسب أرقام الديوان حيث قدر عدد الم ،النفتاح السوق و دخول متعاملين جدد في منظومة النقل

وصوال إلى هذا الحجم الهائل فقد عرفت  .مركبة 3695136 بـــ 2013نهاية سنة الوطني لإلحصاء 
 2013فقد سجل خالل سنة   ،خر تنازليا خالل السنوات األربع األخيرةآالحظيرة منحنا تصاعديا و 

حيث تم   ،2012ه خالل سنة عن ما كان علي  12,65انخفاضا في عدد المركبات المرقمة بـــ 
رقمت كلها خالل نفس السنة على عكس السنوات   2013سنة  مركبة 292119استيراد حوالي 

 .الماضية
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I-1 قروض االستهالك و تحسين األجور : تأثر الحظيرة بالتغيرات االقتصادية 

 .2011نة أن حظيرة المركبات بالجزائر قد عرفت أعلى مستويات نموها خالل س الجدير بالذكر
تتوافق  .وصول معدالت امتالك السيارة ألعلى مستوياتها في الجزائربهذه السنة التي تعتبر مفصلية 

و خاصة إطارات الوظيف العمومي إثر تعديل جدول  ،هذه الفترة مع ارتفاع مستوى معيشة السكان
بأغلب الموظفين إلى  األمر الذي دفع ،و استفادة معظمهم من التعويضات المالية و ارتفاعها األجور

        عدد المركبات بمختلف أنواعها خالل هذه بذلك ضاعفتلي ،التوجه إلى شراء سيارات جديدة
حيث تم خالل هذه  ،2011ألف سنة  252إلى  2010ألف خالل سنة  122من  العدد فقفز ،الفترة

 .(59الشكل رقم ) ألف مركبة 600السنة استيراد ما يزيد عن 

       2009خالل سنتي  االقتصاديةيعات مصنعي السيارات في العالم بسبب األزمة تضررت مب    
             المعامالت على مستوى السوق كبيرا في  انخفاضاأهم المصانع  تو شهد ،2009و

ليجد مصنعي السيارات في السوق  ،على المبيعات االتي لطالما استحوذت و األمريكية األسيوية
خاصة بعد صدور قانون منع استيراد  ،الحل و المالذ لتسويق المنتجات ذه الفترةالجزائرية خالل ه

فريقيا الذي توجه إليه منتجات أهم صانعي إأصبحت بذلك الجزائر السوق األول  .السيارات المستعملة
       فريقيا رغم ارتفاع مستويات التنمية االقتصاديةإمتقدمة بذلك على جنوب  ،السيارات في العالم

  .و متفوقة على كل من نيجيريا و مصر اللتين تضمان حجما سكانيا أكبر ،بها

 

 

فإن االنطالقة الفعلية لنموها كان  ،مع تضخم الحظيرة في الجزائر 2012ن توافقت سنة إ و
و الخاصة  ،هذه السنة التي عرفت تطبيق سياسة القروض االستهالكية بالجزائر ،2003سنة 

و هذا ما أنعش حظيرة السيارات خالل الفترة  ،لممنوحة للموظفين لشراء السيارةبالتسهيالت البنكية ا
 .(59الشكل )  ألف مركبة مرقمة خالل هذه السنة 212بـــ   2001و  2003الممتدة مابين سنتي 
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 2017مديرية التنظيم و الشؤون لوالية جيجل :المصدر (                     39)الشكل رقم 

 حظيرة المركبات بوالية و بلدية جيجل 

 الوالية 

 الب دية

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

 5أقل من 
 سنوات

 14-10 سنوات 5-9
 سنوات

15-19 
 سنوات

سنة و  20
 أكثر

% 

 2016الديوان الوطن  لإلحصاء : المصدر        ( 40)الشكل رقم 

 توزيع المركبات بالحظير  الوطنية حسب عمر المركبة 

 

 

 
 

 

 

 

بتوقف التسهيالت البنكية و فرض ضريبة على السيارات الجديدة التي دخلت حيز التطبيق       
 انسبي او امتناع ،عرفت الحظيرة الوطنية انخفاضا محسوسا في عدد المركبات ،2009 سبتمبرخالل 

خاصة بعد تضرر الموظفين و تعذرهم عن تسديد الدفعات البنكية  ،ديدةجللسكان عن شراء السيارات ال
و هذا  ،ةدى إلى انتعاش سوق السيارات القديمة خالل هذه الفتر أاألمر الذي  ،الرتفاع أعباء المعيشة

من   21,99مليون مركبة أي ما يعادل  2,1حيث أن  ،ما يفسر قدم حظيرة المركبات في الجزائر
 عمرها خمس سنوات يتجاوزلم ( 22,09)مليون مركبة  1,5فقط   ،سنة 19الحظيرة يزيد عمرها 

 .(20الشكل )
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I-2  ت المقبلة ؟هل لن تكون السيارة في متناول الجزائريين خالل السنوا 

اإلجراءات الجديدة التي  بسبب 2015مرة أخرى بعد سنة  لالنكماشعادت الحظيرة الوطنية  
ألف وحدة سنويا  200و تسقيفها بـ  ،فرضتها الدولة و المرتبطة بتخفيض عدد السيارات المستوردة

ها بعد تشديد في أعداد انخفاضاالتي عرفت هي األخرى و  ،موزعة على مختلف وكاالت بيع السيارات
باإلضافة إلى ارتفاع  ،جال التسليمآو فرض شروط جديدة خاصة بالدفعات و  ،الرقابة على أنشطتها

ها على و المشاكل و األضرار الناجمة عن ،اتو تشبع الشبكة الحالية بالمركب ،امتالك السيارةل معد
 .و البيئة الحضرية اإلنسان

يمكن  ال الجزائر،قتصادي و مناخ االستثمار في في ظل الضبابية التي تخيم على الوضع اال
ذلك لتضارب  أو تضخم حظيرة المركبات خالل السنوات القادمة، و ،انكماش استقرار،استقراء 

 .الدولةالسياسات المنتهجة من طرف تغير  و ،المعطيات االقتصادية

            ما تبعها من تخفيض في عدد المشاريع  سياسة التقشف المطبقة و ففي إطار
و ما سينعكس عنه من جمود و ركود اقتصادي بأغلب  ،و تجميد أغلب المشاريع المهيكلة ، التنموية

الجديدة شراء السيارات  نالعزوف ع يكون  و بالتالي ،القدرة الشرائية للسكانتنخفض  ،المدن الجزائرية
لوضع فإن تسقيف االستيراد بالموازاة مع هذا ا ؛في ظل استمرار قانون منع استيراد القديمة منها

من  ،والتوجه نحو التصنيع و التركيب المحلي للمركبات الذي بادرت به الجزائر خالل السنوات األخيرة
و عودة القروض  ،المستوردة من جهة ةشأنه إنعاش السوق المحلي بانخفاض الضريبة على السيار 

و يمكن لهذه  ،من جهة أخرى  محليالفائدة السيارات المصنعة  2016االستهالكية بداية من سنة 
 . المعطيات أن تعيد النسق التصاعدي السابق لحظيرة السيارات بالجزائر

I-3  سيادة السيارة السياحية على حظيرة المركبات : 

بسبب هذه العوامل مجتمعة، فإن نسبة السيارات السياحية أو سيارات النقل الفردي تستحوذ على 
        2002و التي عرفت تطورا ملحوظا خاصة في الفترة بين  62,51ــ حصة األسد من الحظيرة بــ

و كما هو الحال على المستوى الوطني الذي يعرف سيطرة السيارة السياحية . (21شكل رقم ) 2012و
عرفت بلدية جيجل ارتفاعا مستمرا في عدد المركبات و بالخصوص السيارة  على باقي أنواع المركبات،

 (.25و  22شكل رقم )عن باقي أنواع المركبات  تتفوق بكثير السياحية التي
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يعود سبب ارتفاع هذه النسبة و التوجه نحو االستعمال المكثف للسيارة في التنقل، إلى ما 
ى فباإلضافة إلى أن التنقل يكون من الباب إل  .التنقل  في  راحة  و حرية من  األخيرةتوفره هذه 

فإن السائق يكون حرا في استعمال مركبته في أي زمن و ألي   ،(le service porte à porte) الباب 
مسافة مهما بلغت دون توقف، و دون تحديد مسبق للسرعة، كما أن الراحة تكون مضمونة لكل أفراد 

يمكن أن تسببه  بتوفير مقعد أو مكان جلوس لكل المستعملين، و هذا بالرغم مما العائلة خالل التنقل
هذه األخيرة من متاعب للمستعمل، كتعرضه للتوتر العصبي و القلق، صعوبة التوقف، ناهيك عن 
المساهمة في زيادة حجم االزدحام المروري في الشوارع الرئيسية و الفرعية، األمر الذي يؤدي به إلى 

 .كاليف التنقلعليه زيادة الزمن المستغرق في الرحلة و كذا ت التقليل من السرعة، و

حصائيات البنك العالمي إإال أن الجزائر حسب  ،و رغم هذا التطور الكبير في عدد السيارات
تحتل  ،دولة 129فمن بين  .حيث معدل امتالك السيارة من متأخرة مراتبال زالت تحتل  ،2010لسنة 

          جنوببعد و المرتبة الخامسة إفريقيا  ،شخص 1000/سيارة  16بــــ  92الجزائر المرتبة 
 .شخص 1000/سيارة   91و تونس التي حلت رابعة بــــ  موريسجزر  ،السيشل ،فريقياإ

الجزائر تنفرد  .يختلف توزيع عدد المركبات من والية إلى أخرى على مستوى التراب الوطني
 1,5رب بما يقا ،(22الشكل رقم ) من الحظيرة الوطنية 26,55تستحوذ على و  ،بالصدارةالعاصمة 

     3,21، 3,16، 5,60 تيزي وزو بــــ قسنطينة و وهران، ،تليها كال من البليدة ،مليون مركبة
 .في حظيرة المركبات  23و تأتي والية جيجل في المرتبة  .على التوالي  5,31و 

 
 تكونت حظيرة والية ،النسق التصاعدي الذي ميز تطور الحظيرة الوطنية سنف بنفس الوتيرة و

وطنيا بمعدل  23محتلة بذلك المرتبة  ،مركبة 62022حوالي  2015جيجل التي ضمت خالل سنة 
 29,55يتركز أكثر من ربع  هذه الحظيرة ببلدية جيجل بــــ  ،بعيد عن باقي المدن الجزائرية الكبرى 
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المركبات  عن حجم عتماد عليه للتعبيريمكن اال هذا العدد الذي ال ،سجلة بالواليةممن المركبات ال
   للوالية اباعتبارها مقر  ،إذ يضاف إليه حجم يوافق الحظيرة العابرة بالبلدية ،المستخدمة للشبكة بالبلدية

 .دينامكية و حركية بالمجال ككل ،وما يصاحب ذلك من استقطاب

 
رة و تحتل المرتبة الثانية بعد السيا ،من الحظيرة بالوالية 19يقارب  تمثل السيارة النفعية ما

       ، و إذا ما أضفنا لها نسبة السيارة(23الشكل )بالشبكة ببلدية جيجل  تستأثرالسياحية التي 
 ةبقى ضئيلت ،لخاصة بالنقل الجماعي و نقل البضائع بالبلديةانات حو الشا فنسبة الحافالت ،النفعية

هذا ما أكدته نتائج و  ،اصجيجل خصو  ةتضخم حظيرة النقل الفردي بالبلدية عموما و بلدي جدا أمام
  .التحقيق الميداني

II–  بمدينة جيجل باستعمال الحافالت النقل الجماعي: 

 تنقل يومي 0,92فمن  ؛خرى أتعرف تحركات السكان بوالية جيجل تزايدا كبيرا من سنة إلى      
من المرجح أن يتضاعف هذا و  ،2013سنة  للشخص/ تنقل يومي 0,11إلى  2009للشخص سنة 

و تتوافق هذه الزيادة حسب مخطط النقل الوالئي  ،2020للشخص سنة  /تنقل يومي 1,16إلى  المعدل
  ديناميكيةو التي من شأنها أن تعطي دفعة جديدة و  ،رات االقتصادية التي تعيشها الواليةيمع التغ

 .كبيرة للوالية خالل السنوات القليلة القادمة

II-1 لة بالمدينة سيادة النقل الجماعي باستعمال الحاف 
 . 13,69  التنقالت بنسبةيستحوذ النقل الجماعي باستعمال الحافالت على أكبر نسبة من     

لترتسم   ،و التوجه خاصة نحو مدينة جيجل ،سكان الوالية بين البلديات لتنقلالحافالت  هذهتستعمل 
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  حافالت 06ة  بمعدل حافل 2096معقدة و متشابكة بالمجال الوالئي تضم حوالي  ،بذلك شبكة غنية
          هذه الحظيرة حسب المجال المخدوم من نقلتتوزع  و ،نسمة  1000مقعد  لكل  112و 

  .(23 رقم جدول) بين البلديات و بين الواليات ،حضري  ،ريفي

 حظيرة النقل الجماعي بوالية جيجل( : 25)جدول رقم ال
 عدد الخطوط المستغلة الي للخطوطالعدد اإلجم السعـة الحظيـرة النـاقلـون  التسميـة

 ما بين الواليـات

1960 

192 7417 20 21 
 16 19 10291 347 ما بيـن المدن

 خاص  الحضـري 
 الحضري  العمومي

585 
22 

22443 
2200 

21 
06 

20 
06 

 109 155 19991 932 الريفــي
 177 219 63232 2189 1961 المجمـوع

 2016الية جيجل ديسمبرمديرية النقل لو : المصدر       

هو سيطرة النقل الحضري على الحظيرة  ،شبكة النقل الجماعي بالحافالت بوالية جيجل ما يميز
        الميلية  الطاهير و ،تتركز بأهم األقطاب الحضرية متمثلة في مدينة جيجل ،األكبر بسعة هي

 تشهد ،وذ المباشرة لهافان مناطق النوالتي باإلضافة إلى التحركات اليومية التي يمارسها سكانها و سك
تمارس هذه التنقالت على  .تدفقات و تحركات عابرة بهذه األقطاب للوصول إلى الوجهة المقصودة

 .المهيكل للمجال الوالئي 25متمثلة في الطريق الوطني رقم  ،بالوالية  مستوى أهم محاور الطرق 
 

II -2   و تشابك المسارات تعدد الخطوط : النقل الحضري بمدينة جيجل 

خط للنقل  12و  ،خط حضري  11تستأثر مدينة جيجل بأكثف شبكة للنقل على مستوى الوالية بـــ 
خطوط حضرية  05و  ،خطوط حضرية بمدنية الميلية 02مقابل  ،خطوط ريفية 05و  ،بين البلديات

 .الحضري بالواليةمن شبكة النقل    61,50دينة جيجل على مفبذلك تستحوذ  ،فقط بمدينة الطاهير

ا مختلف متستعمله ،نباستخدام محطتين حضريتيتنظم حظيرة النقل بمدينة جيجل  و تسير    
  .النقل الحضري و كذا سيارات األجرة ،بين الواليات ،قل بين البلدياتنتللالحافالت 

 1992أنشأت سنة  ،و تقع هذه المحطة بالمدخل الغربي للمدينة( : ج)المحطة الغربية من نوع  - أ
تسهر على تسييرها  ،أرصفة 05بعدد أرصفة قليل جدا يقدر بــــ  و، 2م 191بمساحة تقدر بــــ 

تستقبل هذه المحطة حوالي  ،و هي مؤسسة خاصة  ،يير و تأجير الهياكل التجاريةتسمؤسسة 
 .حافلة يوميا أغلبها حضرية 500

    تقع بالمدخل الشرقي ( :أ)محطة حضرية متعددة الخدمات من نوع : المحطة الشرقية  - ب
تتربع  ،2002إذ تم استغاللها في مارس  ،حديثة النشأة مقارنة مع المحطة الغربية تعتبر ،للمدينة
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 ،رصيف قابلة للتمديد 25 و بعدد أرصفة يقدر بــــ، 2م 29000على مساحة أكبر تقدر بــــ 
  .سيارة أجرة  192حافلة و  613تستقبل يوميا حوالي 

هاتين المحطتين بمدخلي المدينة عند الحدود العمرانية للمدينة لتسهيل تحويل  تم إنجاز   
و الحصول على تغطية  ،و ضمان سيولة التدفقات داخل المدينة ،الحركة القادمة من خارج المدينة

و بعد تكثيف المجال  ،جديدة غير بعيدة أنويهتوسع المدينة و تحولها إلى بو لكن  .حياءاألجيدة لكافة 
األمر الذي يثقل األداء  ،بالمجال العمراني مندمجتينأصبحت المحطتين  ،استكمال التالحم العمرانيو 

بل و يؤدي إلى تشكيل نقاط سوداء للحركة خاصة  ،التنقالت الوظيفي للمحطتين و يصعب تسيير
 .بالمنطقة الشرقية

 :على العموم تتميز شبكة النقل الحضري بالمدينة بـ 
      شارع بوراوي وسط ،متمثل في شارع أول نوفمبر ط في المسار،تشارك أكثر من خ -

 .(26الشكل ) و شارع الصومام غرب المدينة  ،شارع بوقطة بأيوف ،المدينة
عدم توافق المقايسس الهندسية للطرق مع تخصيص الطريق للنقل الجماعي في بعض  -

من حيث ضيق قارعة  ،المقاسب و شارع الصومام ،شارع بن عاشور ،شارع بوقطة :المقاطع
عدد السيارات المتوقفة على حافتي الطريق  و ،الطريق مقارنة مع حجم الحركة الميكانكية

 ،حي موسى) نحدار ببعض المقاطع ارتفاع درجة اال ،خرى غير قانونيةأبطريقة قانونية و 
             في رسم المسار  انعدام الرؤية و كثرة المنعرجات ،(مزغيطان ،المقاسب ،لعقابي

مع  الثالثيةتقاطع الطرق الثانوية و ) إضافة إلى كثرة التقاطعات  ،(بن عاشور ،المقاسب) 
و بالتالي إطالة مدة  ،األمر الذي يؤدي إلى تخفيض سرعة الحركة ،(مسار النقل الجماعي

  .الرحلة
 او هذا م ،كلم 6,5أطول الخطوط بـ  ،كلم 2,9طول محدود للمسارات ال يتعدى متوسط  -

 (ville قصيرة مسافات ذات   مدينة  باعتبارها ،الوصول  سهلة  بالمدينة  الوجهات يعني أن
de courtes distances). 

بالرغم من  ،خطوط من المحطة الشرقية 02خطوط من المحطة الغربية مقابل  09انطالق  -
     مركز المدينة و التغطية الجيدة ل ،و الهدف جمع أكبر عدد من الراكبين ،كبر مساحة األخيرة

 .(حياء الشعبية المحيطة به المركز االستعماري و األ) 
و تمديد ساعات العمل إلى  ،(دورتين إضافيتين ) زيادة عدد الدورات خالل فصل الصيف  -

فالخدمة غير متاحة بشكل جيد  ،تبقى غير كافية هذه اإلجراءات  غير أن ،سا 20:50غاية 
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خاصة بمنطقة حراثن التي يشكو سكانها من   ،ساءاخالل ساعات الصباح الباكر و م
 .صعوبات التنقل

         على حظيرة النقل الخاص (mini bus)سيادة حافالت النقل الحضري الصغيرة  -
 .و استعمال الكبيرة منها في النقل العمومي ،بالمدينة

  .سنوات 10متوسط عمر الحافالت ال يتعدى  -

 
 II-3  بمدينة جيجل تسيير خاص للنقل الحضري:  

مؤسسة  593بــــ  ،على تقديم خدمة النقل الحضري بالمدينة للنقلتسهر المؤسسات الخاصة 
التي  ،((ETUJ في مؤسسة النقل الحضري جيجل متمثلة مقابل مؤسسة عمومية واحدة ،حرفية خاصة

رغم  و .(26 رقم جدول) من الحظيرة اإلجمالية للنقل الحضري   2,93يعادل  ما ،حافلة 22تملك 
 السعة ، التكلفة ،السرعة) قلتها فإن أغلب سكان المدينة يفضلون حافالت النقل العمومية لجودة الخدمة 

 (.المناسبة
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 النقل الحضري العمومي بمدينة جيجل( : 26)جدول رقم ال
 الخصائص        

 الخط
 السعة  العدد المؤسسة  المسافة  الوجهة  االصل 

 ETUJ 2 200 3,5 مسكن 260حي  ورية منطقة الجمه 1الخط 
 ETUJ 2 200 6,5 مسكن 260حي  منطقة الجمهورية 2الخط 
 ETUJ 5 500 6,1 حراثن منطقة الجمهورية  5الخط 
 ETUJ 2 200 3,2 الحدادة منطقة الجمهورية  2الخط 
 ETUJ 3 300 3,6 الحدادة المحطة الشرقية   3الخط 
 ETUJ 1 100 6,1 طانمزغي منطقة الجمهورية   6الخط 

  2016مديرية النقل لوالية جيجل ديسمبر : المصدر 
تعمل على ربط كل  المدينة،خطوط للنقل الحضري الخاص خدمة التنقل لسكان  10توفر

       وصوال إلى أقصى الحدود ،انطالقا من المحطة الشرقية أو الغربية شماال ،مناطق المدينة
خطوط تربط المدينة بكل من  05تضاف إلى هذه الخطوط  .للمدينةالغربية  الشرقية والجنوبية، 

و هذا بسبب االرتباط  ،، صنفت كخطوط حضرية(21 جدول رقم) العوانة و تاسوست  ،الطاهير
  .الكبير لهذه التجمعات بالمدينة

 خطوط  النقل الحضري الخاص بمدينة جيجل                    ( 21)جدول رقم ال
المسافة   السنة وجهةال االصل الخط

 (كلم)
عدد 

 المتعاملين
 السعة العدد

 2060 30 22 3,5 1992 مسكن  260حي   الغربيةالمحطة  1
 2203 31 32 6,5 1992 مسكن 260حي  المحطة الغربية  2
 1100 26 22 5 2003 المحطة الغربية  المحطة الشرقية  5
 959 23 22 3,2 2002 الحدادة  المحطة الغربية  2
 229 12 12 2,1 2001 الزبيرية  المحطة الغربية 3
 229 12 12 2,1 2002 دار الثقافة  المحطة الغربية 6
 293 9 9 2,1 2002 البرقوقة المحطة الغربية 1
 2523 32 29 3,6 2001 الحدادة  المحطة الشرقية  9
 10 2 2 5,2 2006 مقاسب  المحطة الغربية 9

 661 11 16 6,1 2006 حراثن  المحطة الغربية 10
 1911 39 33 19,3 2005 الطاهير  المحطة الشرفية 11
 2226 39 35 20 2005 العوانة  المحطة الغربية 12
 1219 21 56 1,5 2005 تاسوست  المحطة الشرقية   15

 2016مديرية النقل لوالية جيجل ديسمبر : المصدر 
خط حضري سنة  11عد ارتفاع عددها إلى هذا ب و ،الخطوط الحضرية بالتوزيع الجيد تتميز

أحدث  ،1992على خطين حضريين فقط لتغطية التنقل بالمدينة منذ  بعد اقتصار األمر ،2002
     .2015دراجها بمنطقة مزغيطان سنة إالخطوط تم 

انطالقا من المحطة الشرقية نحو  ،الخطين القديمين للمدينة بكلىتتركز أغلب تحركات السكان 
هذا األخير الذي  ؛بحي المجاهدين غربا أو حي أيوف شرقامرورا  ،الجامعة اة ذبمحاسكن م 260حي 

، في المرتبة الثانية يأتي خط الحدادة (29 رقم جدول)من التنقالت بالمدينة  يمتص الحصة األكبر
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    يوفأ ،حي موسى ،المحطة الشرقية: يه أهم المواقف ذأطول الخطوط بالمدينة تغ ،مرورا بحي أيوف
شخص خالل الرحلة  100يستقلها ما يقارب  ،حافلة 39الجامعة و حي الحدادة  بــــ  ،داري الحي اإل ،

تسجل أدنى التدفقات  ،من نقطة انطالق و مسار مختلفين و ،الوجهة حي الحدادةلنفس  .الواحدة
   .بين الخطوط األقل مردودية (02الخط رقم )هذا الخط يعتبرإذ  ،بالمدينة

                    

II – 4  سرعة تجارية أقل بكثير من المتوسط 

هي سرعة  و ،سا/كلم 13ال تزيد السرعة التجارية لخطوط النقل الحضري بمدينة جيجل عن 
سرعة التي سا، هذه ال/كلم 20و المقدر بـ  ،من المتوسط المعمول به في المدن الجزائرية أقل بكثير

          بعدد النازلين و الصاعدين بكل مباشرة رتبطو ت ،االزدحامتحسب فيها أزمنة التوقف عند 
 .االختناقكذا المرور بأهم نقاط  إلى عدد الراكبين، و إضافة ،موقف

 
 

 الخطوط الحضرية بمدينة جيجل                                ( 29)جدول ال
 الخصائص    
 الخط

 المسافة
 كلم

 المدة  
 دقيقة

 السرعة 
 سا/كلم

 متوسط 
 الدورة /الركاب

 عدد الدورات 
 الصيف م العادي  أهم نقاط المرور

 عمومي : 1الخط 
 23 3,5 خاص           

30 
12,72 
10,60 

121 
91 

1 
1 

1 
9 

الحي  الحي اإلداري، باب السور،
 الجامعة  العسكري،

 عمومي : 2الخط 
 50 6,5 خاص            

40 
12,60 
9,45 

121 
111 

1 
1 

1 
9 

وسط المدينة،حي موسى، حي 
 أيوف، الحي العسكري، الجامعة 

 البريد المركزي، عروج، كتامة 9 1 23 9 20 5 3الخط 
 عمومي : 4الخط 

 23 3,2   خاص          
51 

7,2 
6,48 

53 
20 

3 
1 

3 
1 

باب السور، حي مصطفى، 
 السينما، بو الرمل،الحدادة

 8,05 35 2,1 خاص: 5الخط 
 

البريد المركزي، الملعب  3 2 20
 البلدي،العالية، لعقابي، الزبيرية 

البريد المركزي، الملعب البلدي،  3 2 30 8,2 30 2,1 خاص: 6الخط 
 الثقافةالعالية، لعقابي، دار 

 السنما، نفطال، بوالرمل، برقوقة 6 3 23 5,72 35 2,1 خاص: 7الخط 
 عمومي : 9الخط 

 45 3,6 خاص           
51 

7,46 
6,72 

91 
171 

1 
1 

9 
9 

حي موسى، حي أيوف، الحي 
 .اإلداري، الجامعة، الحدادة

عروج،الملعب البلدي، العالية،  6 3 20 5,82 35 5,2 خاص:  8الخط 
 . مقاسب

 عمومي:11الخط 
 6,1 خاص           

53 
45 

10,45 
8,13 

81 
111 

1 
10 

9 
11 

وسط المدينة، البريد المركزي، 
عروج، الملعب البلدي،  الكلم 

 .2، الكلم 5
 عمومي:11الخط 

باب السور، حي مصطفى،  6 6 20 14,64 23 6,1 مزغيطان 
 .بوالرمل، لعرايش، مزغيطان

   2011، تحقيق ميداني 2016ية جيجل مديرية النقل لوال: المصدر 
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II-4-تتأثر السرعة بنوع المتعامل  .أ 

و التي تتراوح فيها  ،موميةتسجل أعلى السرعات بالخطوط التي تستغلها حافالت النقل الع
و بمدة التوقف  ذلك اللتزام السائقين بالمواقف القانونية سا، و /كلم 12,62و 1,2السرعة مابين 

فإن اإلقبال على الخط رغم سرعته  ،بسبب امتالك أغلب السكان للسيارة بمنطقة مزغيطان .بالمواقف
     100التي تصل إلى  االستيعابيةطاقته مقارنة مع  ،الدورة/راكب  20بمتوسط  ،نسبيا تبقى قليلة

و يعتبر األقل  ،حي مصطفى بوالرمل و ،أغلب المستغلين لهذا الخط من سكان أحياء لعرايش ،راكب
 .مردودية من بين الخطوط  لعدم استقطاب نقاط العبور

II-4-تأثر السرعة التجارية بأهمية المواقف وحركة الصاعدين والنازلين  .ب: 

يتميزان بسرعة محصورة مابين  ،02و الخط رقم  01الخط رقم هما ط استعماالالخطو  أكثر
على مستوى حي  02تتأثر هذه السرعة بفترات التوقف خاصة بالخط رقم  .سا/ كلم  12,12و  9,23
بعض الدقائق باإلضافة إلى ضياع  ،دقيقة 13و الذي يتعدى  ،ذهابا و بمحاذاة البريد إيابا موسى

 .و مقطع طريق بوقطة عند هضبة أيوف ،"بابا عروج"وى مفترق الطرق بالزحام على مست

 :الجمعبعدد و أهمية نقاط  ،و الذي يستقبل أكبر عدد من الركاب يوميا 09يتأثر الخط رقم 

  .الجامعة ،الحي اإلداري  ،يوفأحي  ،حي موسى ،المحطة الشرقية: أهم نقاط جمع الراكبين  -
تضم الوافدين من خارج المدينة نحو أماكن  ،فلة ممتلئةمن المحطة الشرقية بحا االنطالق -

 .الدراسة و السوق ، العمل
صعود عدد إضافي متوجه  و ،تفريغ أكثر من نصف الراكبين :أيوفموقف مركز البريد بحي  -

 .الحدادةالجامعة أو حي  اإلداري،نحو الحي 
         ه نحو الجامعةو التوج ،نزول و صعود العاملين بالحي اإلداري  :اإلداري الحي  موقف -

 .الحدادةو 

 II-4-المروري  االختناق بمناطقتأثر السرعة بالمرور   .ج: 
على  ي يضم نقاط االختناقذبالمسار ال 05يتأثر الخط رقم  ،بأقل مسافة رابطة بين محطتين

اق االختن ةو تزيد حد ،المصدر األهم للتدفقات نحو مفترق الطرق بربروس ،مستوى شارع أول نوفمبر
بهذا المقطع من الشارع من طرف المصطافين للوصول إلى  اتدخالل فصل الصيف لكثرة الترد

     09و 01، 06 ،03كال من الخطوط رقم  انفس المشكل يعاني منه .وجهتهم السياحية غرب الوالية
        و بعدد محدود من الحافالت ،راكب 20بعدد ال يزيد عن  ،والتي ال تشهد إقباال للراكبين

 .(29رقم جدول)
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 الل الموسم العادي و موسم االصطيافخمدة التنقل عبر الخطوط الحضرية بمدينة     :(29)الجدول رقم 
 االزدحامعند  بدون ازدحام االزدحامعند  بدون ازدحام أهم نقاط االختناق (دقيقة)موسم االصطياف (دقيقة) الموسم العادي  الوجهة الخط
 ،باب السور 35 35-30 35 25-30 ذهاب 01

 35 30-25 35 25-30 إياب  .الحي اإلداري 
  ,أيوف، بوراوي  ،بربروس 23-20 20-53 20-53 50-23 ذهاب 12

 23-20 20-53 20-53 50-23 إياب 
 ,كتامة ،بربروس 50 20 20 13 ذهاب 03

 50 20 20 13  إياب 
المركز شارع الصومام، 90 20-53 60 50-23 ذهاب 14

 90 20-53 30 53-50 إياب  . platane لتجاري ا
 .العالية ، بربروس 20 53 53 50 ذهاب 15

 20 53 53 50  إياب 
  .العالية ، بربروس 45 30 30 25 ذهاب 06

 45 30 30 25 إياب 
المركز التجاري  ،بو الرمل 23 20 20 53 ذهاب 17

platane.  23 20 20 53 إياب 
المركز العالية، حي موسى،  30-23 23-20 30-23 20-53 ذهاب 19

 30-23 23-20 23-20 20-53 إياب  . Maxi التجاري 
  .بربروس 20 53 53 50 ذهاب 18

 20 53 53 50 إياب 
 ،السوق، المؤسسة العقابية 60 45 45 35 ذهاب 10

 60 45 45 35 إياب   .كلم5
11 

طة ، الحاجز األمني للشر  53 20 53 20 ذهاب
 23 23 23 20 إياب  . Plataneالمركز التجاري 

  2011تحقيق ميداني سبتمبر : المصدر 

 :السائقين على حد السواء في زعاجا للراكبين وإاألكثر  ،هم مناطق االختناق بمدينة جيجلأ تتمثل  و
  .مفترق الطرق بربروس -
 .مفترق الطرق باب السور -
  .مفترق الطرق أيوف -
 .شارع بوراوي  -
  .ارع اإلخوة بوقطةش -
 .(superette maxi) شارع دخلي مختار بمحاذاة المحل للتجاري  -
 .( superette les platanes) المحل التجاري  شارع الصومام بمحاذاة  -
 .شارع بوالشعير بمحاذاة الحي اإلداري  -
 .الكلم الخامس بمحاذاة السوق األسبوعي -

 



 الحراك التنقلي بمدينة جيجل ...........................................الفصل الثاني  : تشخيص  وضعية الحراك التنقلي بالمدينة 
 

123 
 

II- 5  مدينة جيجل للنقل الجماعي بإلى جيدة متوسطة   خدمة: 
إلى تغطية معظم األحياء من ناحية  لجيجدى ارتفاع عدد الخطوط الحضرية نسبيا بمدينة أ

يغطي و بشكل كبير حجم الحركة المطلوبة خاصة بالمنطقة  الحافالتحتى أن عدد  ،خدمة النقل
ائج التحقيق ، و حسب نت(مزغيطان ،الرابطة ،البرقوقة) الغربية ب، و (الزبيرية  ،العقابي) الشرقية
فيما ال  ،فقط من السكان يشكون من بعد موقف الحافالت عن مقر سكنهم  16,30فإن  الميداني

 10حتى أن مدة انتظار الحافلة ال تتعدى  ،دقائق للوصول إلى أقرب موقف 03يستغرق الباقي مدة 
مقابل  ،لةار الحافلة من متوسطة إلى قليظيرون أن مدة انت فقط من السكان  19,32 .دقائق

21,22 و هذا على مستوى بعض األحياء مثل ،من السكان من يعانون من طول االنتظار        
 .مقاسبالو  ،مزغيطان ،الحدادة: 

باإلضافة إلى خط  انالقديم انيبقى الخط و ،خرآكتظاظ الحافالت من خط إلى ايتفاوت 
 االستيعابيةراكبين يفوق الطاقة من السكان أن عدد ال 30حيث يرى  ،الحدادة األكثر اكتظاظا

     ببعض المقاطع من او خاص اظرفي  االكتظاظهذا  يعد و ،للحافالت في هذه الخطوط بالذات
 .و تتحسن الخدمة بالحافالت االكتظاظيزول  ،الحي اإلداري  ،ففور نزول الراكبين بحي أيوف ،الطرق 

فإن المسافة بين  ،زائرية الكبرى بسبب صغر مساحة المدينة نسيبا مقارنة بباقي المدن الج
        تستغرق أطول الرحالت أكثر من الف ،تبقى قصيرة( وجهة ،أصل) مختلف أرجائها و مسافة الرحلة 

 تعدى مدةمن الرحالت ال ت 26,93حيث أن  ،من مجموع التنقالت  1,92بمعدل ، دقيقة 60
 .دقيقة للوصول إلى الوجهة المطلوبة 50

و ال يتم تخصيص مكان كاف لركن  ،أغلب المواقف غير مهيئة:  مواقفنقص في تهيئة ال
الرابطة  ،الصومام ،حي بن باديس ،باب السور ،بن عاشور ،الحافالت خاصة على مستوى حي أيوف

هذا ما يخلق  و ،أن المواقف المهيئة منها غير كافية الستعاب عدد الحافالت المتوقفة حتى ،و لعقابي
نزال أو صعود مستوى هذه األحياء عند توقف الحافلة في عرض الطريق إلازدحاما مؤقتا على 

لى بعض المواقف المهمة عقتصر األمر يو  ،كما أن أغلبها غير مجهز بمخاضع للتوقف ،الراكبين
 .باب السور ،البريد المركزي  ،الحي اإلداري  ،حي موسى ،السيرك: فقط  متمثلة في 

 

III -  أخرى النقل باستعمال وسائل:  

و لو بشكل  ،تستعمل وسائل و أنماط أخرى للتنقل بمدينة جيجل تتوافق مع الغرض من التنقل
     أو بين بلديات ،حافالت النقل الجماعي للتنقل بين أرجاء المدينة محدود مقارنة مع استعمال

حة بسبب صغر مسا ،أو استعمال األقدام في الحصول على الخدمات داخل محيط المدينة ،الواليات
 .و قرب المسافة بين التجهيزات المدينة
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III-1  بوالية جيجل سيارات األجرةنشاط ضعيف ل  : 

تعرف مدينة جيجل و والية جيجل باألخص ضعفا كبيرا في اإلقبال على هذا النوع من الوسائل 
 ال يقتصر هذا الضعف على و ؛خدمةللتنقل بسبب التغطية الجيدة لحافالت النقل الجماعي لهذه ال

جدول )بين الواليات و بل يمتد إلى التنقل بين البلديات ،و الميلية الطاهير ،التنقل بالمدن الكبرى جيجل
رخصة ممنوحة الستغالل سيارات األجرة من طرف مديرية النقل بالوالية  1929، فمن بين (50رقم 
العزوف و يعود سبب  ،  22,16رخصة مستغلة بمعدل ضعيف يقدر بـ  266فقط  ، 2016سنة 
 .استغالل الرخص الممنوحة إلى ضعف المردودية التجارية للنشاط بالوالية عن

 حظيرة سيارات األجرة بوالية جيجل حسب البلديات                   (50)الجدول رقم
 الرخص المستغلة الرخص الممنوحة البلدية الرخص المستغلة الرخص الممنوحة البلدية

 30 188 الميلية 511 558 جيجل 
 1 19 أوالد يحي 32 184 الطاهير 

 12 62 سيدي معروف  2 54 أ،ع القادر
 1 19 أوالد رابح  1 13 وجانة

 1 12 بني ياجيس  1 52 الشحنة
 1 62 العوانة  53 143 الشقفة
 1 15 سلمى  2 52 القنار

 1 29 زيامة  1 53 س،ع العزيز
 1 16 إراقن  1 12 برج الطهر

 1 62 طارة س 1 51 الجمعة 
 1 11 غبالة  2 19 أوالد عسكر

 2 72 العنصر 5 71 تاكسنة
 1 23 بوراري بلهادف 19 51 قاوس 
 1 20 واد عجول  1 52 جيملة

 2016مديرية النقل لوالية جيجل ديسمبر : المصدر 

 21,21يفضل الناقلون بسيارات األجرة بوالية جيجل استغالل الرخص للتنقل بين الواليات بنسبة 
، و تتخذ هذه األخيرة من المحطتين الشرقية و الغربية مرتعا لها، للتحول خاصة نحو (51جدول رقم )

                           :والية قسنطينة، عنابة، الجزائر العاصمة و بجاية، حيث تستقبل

قدرة و الم ،من مجموع الطلبات المسجلة 62ما يعادل  ،اليوم/راكب 119 :الشرقيةالمحطة  -
 .اليوم/راكب 299بـ 

 .من الطلب العام للتنقل بين الواليات 59ما يعادل  ،اليوم/ راكب  110 :الغربيةالمحطة  -
 حظيرة سيارات األجرة بوالية جيجل                       (51)الجدول رقم

 المجموع بين الواليات بين البلديات الحضرية الرخص المستغلة
96 160 220 266 

  19,23 52,55 21,21 100بة النس
 2016ديسمبر مديرية النقل لوالية جيجل : المصدر 
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      29,11سيارات األجرة بنسبة تعبير والية قسنطينة الوجهة األكثر طلبا من طرف مستعملي 
فيما  ،على التوالي 29,96، 10,22 ،9,50  بجاية بنسبة  ،عنابة ،تليها كال من الجزائر

 ،فرجيوة ،ةنبات :لكل من بالنسبة  1,59و  6,23بين  األخرى  على الوجهات ينحصر الطلب
 .ميلة وسكيكدة 

III-2.  بمدينة جيجل الفردية  سيارات األجرةعزوف كبير عن استعمال: 

انطالقا من  من الرخص الممنوحة و المستغلة بالوالية على اختالف أنواعها 90 يتم استغالل
    ر طلب يومي للتنقل باستعمال سيارة األجرة بنوعيها الجماعية و الفردية حيث تم تقدي ،بلدية جيجل

: خط للنقل الحضري  20تنقسم هذه الحمولة بين النقل الجماعي الذي يستغل  .راكب يوميا 5291بـ 
ما  ،راكب يوميا 2931مزغيطان بـ -الثقافة و جيجلدار –جيجل  ،حراثن–جيجل  ،الرابطة -جيجل

محطة بالقرب من البلدية المركزية الستقبال التستعمل حيث  ،من مجموع الطلب 96,21يقارب 
           20,66، 15,69 فيما يتوزع الباقي ،  32,16مستعملي سيارات النقل الجماعي بــ 

، 1,51، 6,16 شارع عيسى حريش و حي األخوة  ،شارع بن أعمر خوجة ،على محطة حراثن
 .سليمون على التوالي

و هو ما يعادل  ،طلب يوميا 226يتعدى الطلب على سيارات األجرة الفردية بمدينة جيجل ال 
15,30   محطات الستقبال الراكبين  06تم تخصيص  .تعمال هذه الوسيلةسالت باالتنقمن إجمالي

            بطلب يومي يقدر( 52جدول رقم)باب السور ربية والمحطة الغ ،المحطة الشرقية: أهمها
وسط  ،البريد المركزي : لتستقبل باقي المحطات  ،على التوالي 55,62،1929 11,92  ،ــ بـــ

 .من الطلبات 12,52و  6,15المدينة و البلدية مابين 
 

 نقل الفردي بمدينة جيجللل األجرة سيارات                     (52)جدول رقمال
سنة بداية  المحطة

 االستغالل
عدد 

 السيارات
عدد 

 اقفالمو 
عدد 

الدورات 
 يوميا

 دقيقة :المستغرقةالمدة 
 عند   الوجهة األكثر طلبا

 االكتظاظ
بدون 

 ظاظاكت
باب 

 العوانة–جيجل  23 23 20-13 13 13 1996 السور
 الطاهير -جيجل

المحطة 
 10 50 20-10 9 6 1990 الشرقية 

 أيوف–جيجل 
 العوانة–جيجل 
 الكهوف العجيبة–جيجل 

المحطة 
 العوانة–جيجل  10 23 9-2 53 53 1992 بية الغر 

  2011تحقيق ميداني سبتمبر : المصدر
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من  ،سيارات األجرة من إهمال كبير من طرف السلطات المحلية من مستعملييعاني الناقلون 
        بجزء من قارعة االكتفاء و ،خالل عدم تهيئة المحطات و تخصيص أماكن توقف خاصة

       بالمقابل من ذلك .و تشجيع إنشاء شركات سيارات األجرة ،عدم توجيه المستثمرينإضافة إلى  ،الطريق
في أسعار التنقل خاصة خارج حدود المدينة  كبيرة نتجت مضاربة ،ناقلينو بسبب غياب الرقابة على ال

     عةالتسعيرة المتعلقة بالمسافة المقطو  الناقل تجاهليحيث  ،تصل أعلى مستوياتها خالل فصل الصيف
  .نظام تسعيرة المقعد الواحد بدال عن اعتماد تسعيرة جزافية إلجمالي األماكن يلجأ إلىو 

 

III-3.  و نقل  ،الجامعي ،المدرسي النقل:الواليةحظيرة إضافية للمركبات تستغل شبكة طرق 
 .و العمالالبضائع                           

النائية التي يصعب على  بلدياتخاصة في ال ،قصا فادحا في خدمة النقل المدرسينرف الوالية تع
     حافلة موزعة على  120و إن وفرت مديرية النقل مقدار  ،التالميذ بها االلتحاق بمقاعد الدراسة

األمر  ،من هذه الحظيرة في حالة عطب  21فإن  ،مقعد 5211إجمالية تقدر بــبلدية بسعة  29
و تخصيص  ،بالسلطات المحلية إلى إبرام اتفاقيات مع متعاملي النقل العمومي من الخواص الذي دفع

    مقعد فقط 30بلدية جيجل سوى على حافلتين بسعة  رال تتوف .حافلة إضافية لضمان هذه الخدمة 21
 .(55الجدول ) تستعمل إليصال تالميذ المناطق المبعثرة نحو المؤسسات المدرسية بأعالي المدينة 

نقل العمال و البضائع  ،الصيفي،الجامعي ،النقل المدرسي          ( 55)جدول رقم ال
 بوالية جيجل

 السعة عدد المركبات والية جيجل
 مقعد 2016 حافلة 121 النقل المدرسي
 مقعد 6100 حافلة 61 النقل الجامعي
 مقعد 5291 حافلة 92 النقل الصيفي

 دمقع 5065 حافلة 95 نقل العمال
 طن 131636,22 شاحنة 12521 نقل البضائع

  2016مديرية النقل لوالية جيجل ديسمبر : المصدر 

فإن شبكة الطرق بالوالية تعرف مشاركة كبيرة لحافالت النقل الجامعي مع باقي  ،المقابل من ذلكب
ى تعمل عل ،مقعد 6100حافلة بسعة تصل إلى  61بحظيرة تضم  ،المركبات خاصة ببلدية جيجل

  ربط بين الجامعتينال إضافة إلى ،التقاط طلبة المدينة و إيصالهم إلى جامعة جيجل أو قطب تاسوست
 يوميا الدوراتتكرار ب المترجم ،و تتميز هذه الحظيرة بالنشاط الكبير ،(مقاعد الدراسة مقر اإلقامة و)

 .بين األصل و الوجهة
 

بسعة  ،قرات عملهم عبر التراب الوالئيحافلة نقل عمال الوالية نحو م 95تضمن حظيرة تضم 
تتميز هذه  .بالواليةمنها تنقل العمال نحو المؤسسات العمومية المنتشرة   29 ،مقعد 5065تقدر بــ 

 .محددة بساعات الذروة الصباحية و المسائية ،محدودة يوميا بدوراتالحافالت 
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ي نقل البضائع حركة المرور شاحنات الوزن الثقيل المستعملة ف ، تعيقفي كثير من األحيان
شاحنة  12511بحظيرة تصل إلى  ،خاصة للنقل العمومي حظائرعدم توفر الوالية على  ةنتيجبالوالية 

و تقطع في الكثير من األحيان المحيط العمراني لبعض مدن  ،تستعمل دوريا شبكة الطرق الوالئية
الجنوبي لمدينة جيجل  جتنابيالاق و هذا ما دفع بالسلطات المحلية إلى تخصيص الطري ،الوالية

 .الذي يقطع المدينة شماال 25وطني رقم و تفادي مرورها بالطريق ال ،لمرور هذا النوع من المركبات

تقوم السلطات المحلية بتعزيز  ،بسبب الحركة المرورية الكثيفة نتيجة استقبال الوالية للسياح صيفا
ص حظيرة إضافية لخدمة المتنقلين نحو مختلف عن طريق تحويل و تخصي ،حظيرة النقل الجماعي

حافلة ذات سعة إجمالية  92شاطئ من خدمة نقل صيفي تضمنه  12 يستفيدحيث  ،شواطئ المدينة
 جيجل     تعمل على إيصال المصطافين نحو مختلف األماكن السياحية بوالية  ،مقعد 5291تقدر بـــ 

 .ربية منهاغخاصة بالمنطقة ال
 

IV – تنقلي بمدينة جيجل  سلوك حضري خاضع لتباعية سكان الوالية للمدينة الحراك ال : 
 طلب كبير للنقل نحو المدينة  :  حجم إضافي للتحركات بالمدينة تضمنه خدمة النقل بين البلديات   

ترأس المدينة  ،على سكان والية جيجل( الرتبة  ،الجحم)  "زيف"تطبيق نظرية  نتائجتوضح      
تقارب حيث ي ،(21الشكل ) لحضرية بالوالية متبوعة بكل من مدينة الطاهير و الميلية ة ايللهيرالك

ذلك الحجم النظري الواجب وصوله مع   2009 جحمها السكاني المسجل في التعداد السكاني لسنة 
 الية مقارنة بتعداديبعد التحسن الملحوظ في توزيع السكان بالو  ،لتحقيق التوازن بين الحجم و الرتبة

األمير عبد  ،في مدينة قاوس ةتنتظم حول هذه المراكز الثالثة مدن صغيرة متمثل .1999و  1991
و هذا ما  ،نجد عدد أكبر من التجمعات بعدد سكان أقلوفي مستوى أخير  ،و القنار الشقفة ،القادر

 .متياز مدينة جيجلاب تترأسهيعطي للبنية الحضرية الشكل الهرمي الذي 

تماد على عدد السكان فقط لمعرفة مدى تأثير أو درجة استقطاب مدينة جيجل،  فرغم ال يمكن االع   
مشاركة هذا االستقطاب مع كل من مدينة الطاهير و الميلية، إال أن المدينة تنفرد وحيدة في الصدارة 

(     حجم ديموغرافي، عدد الوظائف، نسبة التمدرس  و التمهين)  1% 20,50بتأثير مجالي يقدر ب 
منطقة ) في ظل عدم قدرة المدينتين السابقتين حتى مع توفر المقومات االقتصادية على مستواها 

        % 11,10)على منافسة قوة تأثير مدينة جيجل محليا ...( صناعية، منطقة نشاطات، الميناء
 (. على التوالي  % 12,02و 

 
                                                           

 
1
 .23 ، ص2122مخطط النقل لوالية جيجل    
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 الحجم و الرتبة: نظرية زيف توزيع و نمو التجمعات بوالية جيجل حسب : (21)لشكل رقم ا 

 
 2011المخطط الوالئي للتهيئة لوالية جيجل سنة : المصدر 

IV- 1   الوظيفي  التراتب: لمدينة جيجل على المجال الوالئي   تأثير الوزن الحضري 

و الخدمات التي  يرتبط الوزن الوظيفي للمدينة بدرجة التجهيز و أهمية النشاطات التجارية
قطر خدمة التجهيزات الموجودة  و التي تساعد على تحديد مجال نفوذ المدينة و ،دينةه المذقدمها هت

تجمع مركز )اإلدارية  شبكةو ال يتعلق هذا الوزن فقط بالرتبة اإلدارية للمدينة ضمن ال ،على مستواها
نشاطات و ال الخدمات ،نما بنوعية التجهيزاتإو  ،(تجمع مركز البلدية ،تجمع مركز الدائرة ،الوالية

 :و التي يتحكم فيها عاملين متمثلين في  ،الموجودة
 .كلما كانت ذات مجال نفوذ أكثر امتدادا ،و الخدمات نادرة  التجهيزاتكلما كانت  -
 .كلما كانت الخدمات و التجهيزات أكثر ندرة ،للمدينة كبيرا سكانيكلما كان الحجم ال  -

و ذلك  ،زيادة استقطاب المدن الكبرى  ات من بعضها البعض دورا فيعيلعب عامل قرب التجم
      التحول نحو المدينة الكبيرة للحصول على النوعية بباستفادة سكان هذه التجمعات من الخدمات 

و التجهيزات  الخدمات ،التي تضمنها القوة التنافسية الكبيرة الموجودة بين النشاطات و الخدمة األحسن
  .بالمدينة



 الحراك التنقلي بمدينة جيجل ...........................................الفصل الثاني  : تشخيص  وضعية الحراك التنقلي بالمدينة 
 

129 
 

 IV- 1-درجة التجهيز .أ : 

أهم التجمعات التي  على اختيار ،تصنيف التجمعات بوالية جيجل حسب درجة التجهيز يعتمد
قصاء بعض إو هذا ب ،تتوفر على عدد من التجهيزات كاف لممارسة تأثير وظيفي على باقي المناطق

        تتعلق درجة التجهيز بنوعية التجهيزات .التجمعات الصغيرة ذات النفوذ المحلي و المحدود جدا
 :و ليس بعدد التجهيزات حسب المستويات التالية ،الجهوية ،الحضرية ،الجوارية:  تراتبهاو 

 .ساحة لعب ،مسجد ،المدارس االبتدائية، قاعة العالج ،الربط بالشبكات التقنية :األولالمستوى 
 .وكالة بريدية ،مكتبة بلدية ،مركز طبي ،متوسطة :الثانيالمستوى 

   محطة  ،مركز التكوين المهني ،مستوصف متعدد التخصصات ،يةثانو : المستوى الثالث
 .أطباء عامون  ،ملعب ،دار شباب ، خدمات

    قاعة سينما ،فندق غير مصنف ،ملعب بلدي ،مركز ثقافي ،مستشفى ،متقن: المستوى الرابع 
 .منطقة نشاطات ،منطقة صناعية ،تأمينات/ بنك  ،مسبح نصف أولمبي

        فندق حضري  ،مخبر للتحاليل الطبية ،أطباء مختصون  ،ةجامع :الخامسالمستوى 
مراكز خاص  ،مدارس متخصصة للتكوين ،ملعب متعدد الرياضات ،مصنف
 ...مطار ،مكاتب هندسية ،وكالة سفر ،مسرح ،للتعليم

يتأكد الدور االقتصادي للمدن األكثر أهمية بالتراب الوالئي، من خالل استمرار توسعها المجالي     
و نموها الحضري، بزيادة دورها الوظيفي على حساب باقي التجمعات التي تكتفي بالوظيفة السكنية     

 : ، حيث (52الجدول ) و التجهيزات القاعدية المرافقة لها
الطاهير و الميلية  ،كال من مدينة جيجل نيضما انذلالالرابع و  يسمح المستوى الخامس و -

لوجود تجهيزات ذات نفوذ و تأثير  ،اع حضري لهذه المراكزو إشع ،بإعطاء دور وظيفي قيادي
 . مجالي كبير

يوافق الرتبة  ،يضمن المستوى الثالث من التجهيز وظائف حضرية قاعدية لمجموع التجمعات -
 .ستثناء التجمع الثانوي تاسوستاب ،(تجمع مقر البلدية ،تجمع مقر الدائرة)اإلدارية للتجمع 

اني من التجهيز دورا وظيفيا قياديا محليا بالنسبة للتجمعات الريفية يعطي المستوى األول و الث -
ما عدا التجمعين الرئيسين  ،و التي تعد معظمها تجمعات ثانوية ،الواقعة تحت تأثير هذه األخيرة

 .بعض التجهيزات الجوارية فقط على اللذان ال يحوزان سوى  ،أوالد يحي و وجانة
يزات إلى زيادة الضغط على الشريط الساحلي، الذي يضم أهم أدى هذه التراتب في توزيع التجه

 .التجمعات، ويتميز بأكبر نسبة التجهيز على حساب المناطق الداخلية
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 تصنيف تجمعات والية جيجل  حسب درجة التجهيز               ( 52)جدول رقم ال
 5المستوى  4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى  الرتبة االدارية البلدية 

      م  الوالية .ت جيجل 

      م الدائرة ،ت الطاهير

      م الدائرة ،ت الميلية 

      م البلدية ،ت قاوس 

      ت ثانوي تاسوست 

      م الدائرة ،ت الشقفة 

      م البلدية ،ت األمير عبد القادر 

      م الدائرة ،ت العنصر

      م البلدية ،ت القنار

      م البلدية ،ت سيدي عبد العزيز

      م الدائرة ،ت تاكسنة

      م الدائرة ،ت العوانة

      م الدائرة ،ت جيملة 

      م الدائرة ،ت زيامة منصورية

      م الدائرة ،ت سطارة 

      م الدائرة ،ت سيدي معروف

      م البلدية ،ت الجمعة بني جبيبي

      ت ثانوي برج علي 

      ت ثانوي بازول

      م البلدية ،ت اوال يحي 

      ت ثانوي فازة

      ت ثانوي أوال علي

      ت ثانوي تنفدور 

      ت ثانوي بني أحمد 

      م البلدية ،ت وجانة 

      ت ثانوي القلعاوات 

      ت ثانوي تيميزرت 

      ت ثانوي المنازل 

      نويت ثا بني متران 

 2322المخطط الوالئي للتهيئة لوالية جيجل سنة : المصدر   

IV- 1-و الخدمات  التجارة  .ب : 

على تقديم خدمات إضافية  ،تعمل المدينة باإلضافة إلى توفير خدمة السكن و التجهيزات لسكانها
زيد بذلك من لت ،من نشاطات تجارية و خدمات حضرية للسكان من خارج محيطها المجالي ،ثالثية

و تضمن ترقيتها ضمن الهيرالكية الوظيفية  ،ترفع من مردوديتها التجارية ،درجة استقطابها اقتصاديا
نوعية و تنوع الخدمات و النشاطات التجارية  ،و المتعلق أساسا بكمية ،حسب التخصص الموافق لها

و ال نفس األهمية   لوزن الوظيفيو بالتالي ال يمكن أن تملك كل التجمعات بالوالية نفس ا ،بهذه المدن
  .قتصاديةاال
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  (ريكريستل) مؤشر المركزية التجارية: 
وفق  "كريستلير والتر" للجغرافي األلماني يعتمد تصنيف المدن حسب مؤشر المركزية التجارية    

على النشاطات  ،(Ct =Sv-(Pv*Sr/Pr)) لمعادلة المستنبطة من نظرية األماكن المركزية ا
و يرتبط هذا  ،..االنترنيتخدمة الهاتف و  ،التجارة بالتجزئة ،الخدمات: ة بالقطاع الثالث المرتبط

   حجم السكان و ،المؤشر بالعالقة الكائنة بين حجم السكان و نوعية الخدمة على مستوى مركز معين
 .الجهوي أو الوالئي ،و نوعية نفس الخدمة على المستوى الوطني

      كزية النشاطات التجارية ر ق النظرية على التراب الوالئي لجيجل مائج تطبينتمن خالل  يتضح
أكثر من ضعف أو ثالث أضعاف ) بمدينة جيجل، بمؤشرات هي األكبر و بابتعاد كبير والخدمات

، األمر الذي يؤكد تنوع و أهمية هذه (53جدول رقم )عن مدينتي الطاهير و الميلية ( المؤشر
                نشاطات و خدمات متعلقة باإلعالم اآللي: فقط بالمدينة الخدمات و اقتصار ظهورها 

 ...و االتصال، اإلشهار، تسيير المؤسسات
 

 مؤشر المركزية للنشاطات التجارية بوالية جيجل                     (53)الجدول رقم 
السكان  الرتبة اإلدارية التجمع

2002 

 المؤشر

 التجارة بالتجزئة

 المؤشر

 تنوجات الصناعيةالم

 المؤشر

 الخدمات

 908,21 466 1412,3 131513 ت م الوالية جيجل 

 236,78 178,5 709,34 45945 ت م الدائرة الميلية 

 319,86 180,8 635 59250 ت م الدائرة الطاهير 

 72,17- 48- 82,9 5165 ت م الدائرة سطارة 

 27,98- 48,42- 6 12109 ت م الدائرة العنصر

 6,85 22,9- 23,9- 7716 ت م البلدية عبد العزيز سيدي

 19,07 27,10- 45- 10193 ت م البلدية القنار

 23 29,8- 64,2- 5407 ت م الدائرة زيامة منصورية

 88,12- 27,9- 82,3- 7332 ت م البلدية الجمعة

 31,9- 92,17 94- 18329 ت م البلدية قاوس

 57,12- 32,5- 105- 8547 ت م البلدية وجانة

 69,9- 20- 118,9- 2216 ت م البلدية الشحنة

 77,26- 75,9- 123,5- 7068 ت م الدائرة سيدي معروف

 - - 128,9- 3201 ت م البلدية والد رابح

 48,22- 11,2- 136- 9713 ت م الدائرة جيملة

 3,17 29,6- 136- 5016 ت م الدائرة العوانة

 77,54- 6 154,9- 7852 ت م الدائرة تاكسنة

 58,74- 74,3- 159,5- 15771 ت م الدائرة الشقفة 

 - - 176,9- 2970 ت م البلدية أوالد عسكر

 29,55- 80,2 220- 14644 ت م البلدية األمير عبد القادر

 88,12- 12 228,2- 5589 ت م البلدية أوالد يحي 

 2011المخطط الوالئي للتهيئة لوالية جيجل : المصدر 

ت الريفية التي تتميز بمؤشرات سلبية جد منخفضة من ضعف تواجد النشاطات تعاني التجمعا
 . التجارية، فال تستطيع خدمة سكانها المحليين، ما يفسر تباعيتها الكبيرة للمراكز الحضرية المجاورة لها
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  التجارية اتددرجة الترد: Quotient de localisation (Ratio d’Andrews) 

و تردد  رتهادتبعا لدرجة ن (Andrews) "اندروز" رية حسب نسبةات التجاطتصنف النشا   
و تحديد  ،الذي يسمح بتأكيد أو نفي األهمية التجارية للمراكز الحضرية بالوالية السكان عليها، األمر

 االستيراد    ،التجارة بالجملة: حسب نوعية الخدمات الموجودة  ل مركزكجاري المخصص لالدور الت
كلما كانت النشاطات أكثر  1كلما زاد المعامل عن ف" .تجارة المواد الصناعية ،ماتو التوريد، الخد

  ."ترددا بالتجمع
 

 درجة الترددات للنشاطات التجارية بوالية جيجل                          (56)الجدول رقم 
 تتجارة التجهيزا المنتوجات الصناعية االستراد و التوريد التجارة بالجملة التجمع 

 1,60 1,00 1,26 2,01 الميلية

 1,30 1,00 1,15 1,80 جيجل

 0,50 1,00 / 1,48 سيدس عبد العزيز

 1,17 0,70 0,80 1 الطاهير

 0,25 0,80 1,07 0,95 القنار 

 0,40 1,50 1,86 0,90 األمير عبد القادر

 1.20 0,65 1,75 0,80 العنصر

 1 0,72 / 0,75 سطارة 

 0,40 1,65 0,49 0,75 قاوس

 0,64 1,25 / 0,71 جيملة

 0,96 0,62 / 0,60 سيدي معروف

 0,60 0,75 0,50 0,53 الشقفة 

 0,15 0,86 / 0,50 العوانة

 0,43 0,75 / 0,30 زيامة منصورية

 0,30 1,69 / / تاكسنة

 2011المخطط الوالئي للتهيئة لوالية جيجل : المصدر 

فيختلف  ،جة التجهيز حسب المستويات الخمسة السابقةالتجارية مع در  طةنشال يتوافق تركيز األ
حتياطات العقارية الحتضان بتوفير اال ،توزيعها على حسب موقع و قرب المركز من المدن الكبرى 

و ما توفرانه من  ،، القرب من المناطق الصناعية و منطقة النشاطات(56الجدول )هذه األنشطة 
بتعاد عن المراكز الحضرية لتوطين النشاطات الملوثة مثل ل االأو بالمقاب .و تجارية امتيازات تسويقية

 .الصناعية تاالمنتج

IV-2    التنقالت بين البلديات :  تدفقات السكان نحو مدينة جيجل 
التجمعات و المراكز  مختلفانطالقا من  ،يومية كبيرة ل مدينة جيجل تدفقات سكانيةتستقب

الوزن اإلداري للمدينة  نا بعين االعتبارذمنطقيا إذا ما أخ رو يمكن اعتبار األم ،الحضرية بالوالية
و هذا ما يؤدي فعليا إلى الضغط الكبير على مقومات البنية الحضرية بالمدينة  ،كتجمع مقر الوالية
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حيث سجل حسب  ،و ارتفاع الطلب على الخدمة المقدمة من طرفها ،من تجهيزات و بنى تحتية
         طلب تنقل يومي نحو مدينة 53616حوالي  2011سنة  إحصائيات مخطط النقل للوالية

           نحو مدينة الميلية اليوم/تنقل 3095و ،مدينة الطاهير اليوم نحو/تنقل 12319مقابل ،جيجل
  .(51 رقم جدول)

 الحراك التنقلي بين البلديات  باستعمال الحافالت( : 51)جدول رقم ال

 %النسبة  اليوم/تنقل : الطلب  البلدية

 22 01323 جيجل 

 22 22021 الطاهير 

 9 1310 الميلية 

 4 2013 العوانة

 0 2113 تاكسنة

 2 2292 زيامة منصورية

 233 11209 المجموع 

 2011مخطط النقل لوالية جيجل : المصدر 

       و قوة تأثير األنشطة و الخدمات في اتجاهات و حجم التدفقات في تتحكم درجة التجهيز
أو حركة مستعملي النقل الجماعي  ،حركة المرضى ،من خالل حركة اليد العاملة الصناعية ،الوالية

مقارنة مع المدن المنافسة لها  ،و التي تكرر التأكيد على درجة استقطاب مدينة جيجل ،بين البلديات
موقع الجغرافي يجة التن ،و مع باقي المراكز الحضرية أو الريفية من جهة أخرى  ،اقتصاديا من جهة

المحور المهيكل للوالية الذي  25إضافة إلى تأثير الطريق الوطني رقم  ،لها و الذي يتوسط الوالية
    .التنقل نحو أهم هذه المراكزيسهل 

     الطاهير ،تتحكم الخريطة الصحية في توزيع المرضى على المراكز االستشفائية الثالثة جيجل
 و يسمح تحليل سجالت ،(29الشكل) السكانية التابعة لكل مركز صحيو تحديد التجمعات  ،و الميلية

بأكبر عدد من المرضى من داخل و خارج  ،بتأكيد جاذبية المستشفى الوالئي لجيجل ،قبول المرضى
 .البلدية
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مستوى الوحدات  ىحسب دراسة المخطط الوالئي للتهيئة بوالية جيجل، و التحقيق المنجز عل
: وحدتين، و بلدية الميلية : وحدات، بلدية الطاهير  05: ية و المتواجدة ببلدية جيجل الصناعية بالوال

منصب  1226من اليد العاملة في القطاع من مجموع  26وحدتين، فإن بلدية الميلية تستقطب 
 (.29الشكل )شغل توفره هذه الوحدات 

ها الصناعية للعمال من خارج بالمقابل توفر بلدية الطاهير أكبر عدد من مناصب الشغل بوحدات
من العمال ينتقلون يوميا للعمل بهذه الوحدات، و ال تنفي هذه األرقام مع   60البلدية، حيث أن 

 .ذلك جاذبية كال من بلدية الميلية و جيجل لليد العاملة على مستواها

 

 

 

 

 

 
 

ئي جاذبية األقطاب تؤكد خريطة التنقالت بين البلديات المنجزة في إطار دراسة المخطط الوال
، و اعتبار مدينة جيجل همزة الوصل األساسية (30الشكل ) ي الحضرية الثالث على المستوى الوالئ

بين كل التجمعات بالوالية، إذ تعد الوجهة األكثر طلبا، في ظل غياب تجمعات حضرية قادرة على 
 .فة و تجهيزاإعادة التوازن بين الشريط الساحلي، و المناطق الداخلية األقل كثا

     عدد المتعاملين  ،المرتبة األولى من حيث السعة( ذهابا و إيابا)الميلية -يحتل الخط جيجل
يرتبط هذا  و ال ،باإلضافة إلى ارتفاع عدد الدورات اليومية من و إلى مدينة جيجل ،عدد الحافالت و

التي تشهد  ،ة الصناعية بالرةاستقطاب المنطق ةاالرتفاع بمدى تابعية المدينتين لبعضهما فقط نتيج
بل  ،بالتحديد نحو مركب الحديد و الصلب القطري الجزائري  ،إقباال كبيرا للعمال من كافة أرجاء الوالية

إلى مرور  ،و ارتفاع سعته باستعمال الحافالت الكبيرة ،يرجع إقبال المتعاملين على هذا الخط بكثرة
         (نقاط جمع الركاب) لشريط الساحلي الشرقي هذا الخط بأكبر عدد من التجمعات على طول ا

 (.59رقم  جدولال) و ارتفاع مردوديته التجارية مقارنة بباقي الخطوط
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 خطوط النقل بين البلديات من و إلى مدينة جيجل                     (59)الجدول رقم 
الخ

 ط
 الوجهة األصل

 المسافة

 كلم

 عدد

 المتعاملين

 عدد

 فالتالحا
 السعة

 عدد

 الدورات

 الميلية جيجل 32
3302 

01 32 2311 
2 

 2321 32 03 جيجل  الميلية

 تاكسنة جيجل  32
2401 

22 11 021 
5 

 133 22 20 جيجل  تاكسنة 

 زيامة م  جيجل 30
42 

3 2 203 
3 

 203 5 1 جيجل  زيامة م

 العنصر جيجل  34
4401 

23 12 123 
5 

 003 11 23 جيجل العنصر

 بني أحمد جل يج 31
22 

3 2 294 
2 

 432 12 21 جيجل  بني أحمد 

 جيجل االمير ع القادر 33
2002 

23 12 431 
2 

 491 12 21 القادر بداألمير ع جيجل

 2 41 2 2 33 جيجل  إراقن  33

 4 2322 35 04 29031 جيجل سيدي عبد لعزيز 31

 3 223 3 0 11 جيجل بني ياجيس 39

 9 023 12 22 109 جيجل قاوس 23

 023 9 9 قاوس جيجل 

 2 013 12 22 13 جيجل شاشلع 22

 5 332 24 22 2109 الشقفة جيجل 22

 5 243 9 9 20 جيجل شادية 20

 3 333 22 21 1304 جيجل جيملة 24

 2 203 4 0 21 جيجل حمزة 21

 2 232 2 2 22 جيجل  لعشايشة  23

 5 2932 59 11 21013 الطاهير جيجل  23

 5 2223 59 10 23 العوانة جيجل  21

 2 2421 41 03 300 تاسوست  جيجل  29

  2011تحقيق ميداني سبتمبر  ،مديرية النقل لوالية جيجل: المصدر 
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مدينة الطاهير و مدينة العوانة بمدينة  ،ارتباط كل من تجمع تاسوست الجدولهذا أرقام  تبرر
 .إلى خطوط حضرية وفق توجهات مخطط النقل الوالئي و تحويل هذه الخطوط، جيجل

 بين عن االرتباط الكبير تعبر ،(مقعد 2226)مدينة العوانة على مستوى  بسعة هي األكبر -
  .(خدمة سياحية بمدينة العوانة ،خدمة إدارية بمدينة جيجل)  المدينين

ط بتباعية الطالب والذي ال يتعلق فق ،عدد دورات مرتفع بين مدينة جيجل و تجمع تاسوست -
       نظرا لتوفر حظيرة للنقل الجامعي تنظم حركة الطالب من و إلى جامعة جيجل ،للجامعة

     قلين من تجمع تاسوست نحو مدينة جيجل بشكلو إنما بحركة المتن ،وقطب تاسوست
إلقبال و ما يميز هذا الخط ا .رغم التباعية اإلدارية للتجمع لبلدية األمير عبد القادر ،مكثف

من ركاب هذا   90إلى  90فإن من  ،ائج التحقيق الميدانينتحسب  ،الكبير للعنصر النسوي 
 .للعمل 50و ، للتسوق  30الخط من النساء يقصدون مدينة جيجل بنسبة 

سواء لتوفر  ،تظهر تباعية كل من مدينة جيجل و الطاهير لبعضهما من خالل حركة الركاب -
منطقة )أو لتوفر مناصب الشغل على مستوى مدينة الطاهير  ،جلالخدمة اإلدارية بمدينة جي

همزة وصل لسكان مدينة  باإلضافة إلى اعتبار مدينة الطاهير ،...(،المطار الميناء، ،النشاطات
 .نحو التجمعات الواقعة تحت نفوذ مدينة الطاهير إداريا ،جيجل من المشتغلين في قطاع التعليم

           و بارتباطها بتاريخ  ،جيجل و مدينة قاوس بالرمزية عالقة بين مدينةتتميز ال   
باعتبارها األصل الجغرافي لبعض سكان مدينة جيجل خالل الفترة ما قبل االستعمار و الفترة  ،المنطقة

و يتم استغالل كال من  .كلم 9و التي ال تتعدى  ،االستعمارية، إضافة إلى قرب المسافة بين المدينتين
بني أحمد للربط بين المدينتين  –و جيجل ، األمير عبد القادر –جيجل  ،قاوس –ل خط نقل جيج

 .و متناصفة بين الدراسة، العمل و التسوق  ،ألهداف مختلفة

     موظفات)نساء  هن من مستغلي حافالت النقل بين البلديات نحو مدينة جيجل 10أكثر من    
و زيامة  ،(ذكور 10)كال من خطي العوانة  مستعمليباستثناء  ،(طالبات أو ماكثات بالبيت

الخطين اللذين تزداد مردوديتهما التجارية و بصورة كبيرة خالل فصل  ،(ذكور 60)المنصورية 
و امتداد ساعات العمل إلى غاية ساعات متأخرة من  ،عدد الحافالت ،بزيادة عدد الدورات ،الصيف

 .اليوم
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 قلي بالمدينةنك التسباب المتحكمة في الحرااأل: ثالثا 

I -  التدفقات التوجيهية : الحراك التنقلي عند المفترقات 

        العموميينو نتائج استطالع أراء الناقلين ، (وجهة  ،أصل)نتائج الدراسة الميدانية  من خالل
هد أكبر مشاكل شهي التي ت ،تبين أن هناك محاور محددة من المدينة ،و الخواص بمدينة جيجل

و لعله من البديهي أن المدخل الشرقي و الغربي للمدينة هما من يشكالن النقطتين  ،التنقلي الحراك
 على التوالي( uvp/h)س /وحدة 1309,9و   5122,6 األكثر تأثرا بمشاكل الحراك بـــ  نالسوداويتي

يخص ( uvp/h)س /وحدة 955و  2131,55مقابل معدل محصور ما بين ، (59 رقم جدول)
بالمدينة ماعدا مفترق بربروس الذي يشكل االستثناء بأكبر عدد للتدفقات  ،داخل المدينةالمفترقات 

    . ككل

         شارع عبد الحميد بن ،نهج أول نوفمبر ،نهج األمير عبد القادر: يتعلق األمر بكل من   
شارع  ،عيرشارع اإلخوة بوالش ،شارع اإلخوة بوقطة ،شارع مططفى بن بولعيد، نهج بوراوي  ،باديس

    ،المؤديين للمدينة  شرقا و غربا 25و مقطعي الطريق الوطني رقم  ،طريق الصومام ،روبيح حسين
اور تشكل حنفس هذه الم .التي تعرف تدفقات معتبرة خالل ساعات الذروة اليومية و الموسمية و

لى التدفقات التوجيهية على ولذا وجب التركيز ع ،الفروع األكثر ترددا بأهم المفترقات الموجودة بالمدينة
النفسية المترتبة عنها  الحاالتو  ،الزحام ،للتأخيراتباعتبارها المصدر األول  ،مستوى هذه المفترقات

              لحد الرغبة الشديدة للراكبين و السائقين في التخلي عن السيارة  وصوال ،و توتر من قلق
   .مساءاو ام خاصة خالل ساعات الذروة زواال و قطع المسافة مشيا على األقد ،الحافلة أو

I-1  التدفقات التوجيهية عند مداخل المدينة : 
اختالفات كبيرة داخل مدينة جيجل بين المدخل الشرقي و المدخل الغربي ( 59)يبرز الجدول رقم 

 .من حيث تدفق المركبات

 الموسم العادي و موسم االصطياف حجم التدفقات بمفترقات الطرق الخارجية خالل     (59)الجدول رقم 
 المميزات    

 المفترق 
 التدفقات 

uvp   
الحجم الساعي 

   uvp/hللحركة 
 النسبة
  

 التدفقات 
uvp   

الحجم الساعي 
   uvp/hللحركة 

 الزيادة   النسبة
uvp   

ة بنس
الزيادة
 

 13,91 2939 60,92 5620,3 56203 61,25 5212,6 51226 المدخل الشرقي 
 35,15 9109 59,03 2519,1 25191 52,36 1309,9 13099 لمدخل الغربي ا

 29,20 15061 100 3920,2 39202 100 2655,3 26553 المجموع 
  2012مخطط األزرق للحركة لمدينة جيجل: المصدر 
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 : المدخل الشرقي  .أ-1-

و الذي يعتبر  ،ييعرف المدخل الشرقي للمدينة حركة كبيرة على مستوى مفترق الطرق الخارج
مرورا بحي موسى أو بحي  ،يسهل التوجه نحو مدينة جيجل ،أهم محاوره 25الطريق الوطني رقم 

من مجموع التدفقات  61,20التدفقات الداخلة و الخارجة من هذا المفترق  تمثلالشاطئ جنوبا ـ 
       . 13,91نسبة خالل الصيف ب يرتفع عددهاو  ،(شرقي و المدخل الغربي الالمدخل )اإلجمالية 

أهم هذه التدفقات بالمفترق هي الداخلة نحو مدينة جيجل، على محور الميلية جيجل       
سا 12سا و 10من حجم الحركة بالمفترق، تبلغ ذروة هذه التدفقات خالل المدة مابين   55,90بــ

سا                  11ساو 13من حجم الحركة اليومي، تليها الفترة المسائية مابين  23,91صباحا بـــ 
   التدفقات نحو مدينة  م، وهذا ما يفسر حج25,91، ما يعادل (uvp/h) اس/وحدة 2265بـــ 

سا 1، و تابعية األطراف و التجمعات المجاورة لها، أكبر عدد للتدفقات يسجل ما بين الساعة  جيجل
 (.20جدول رقم )عمل بالمدينة سا صباحا، و هي المدة التي توافق التوجه نحو مراكز ال 9و 

 صيفا و حجم التدفقات اليومية بمفترق الطرق المدخل الشرقي خالل الموسم العادي (20)الجدول رقم 
 الموسم العادي الفرع

uvp 
 موسم االصطياف النسبة 

uvp 
 النسبة 

 40,44 7700 40,85 0548 المي ية –وسط المدينة 

 8,00 408 8,55 830 الشاطئ-وسط المدينة 

 83,43 5784 85,87 5534 المي ية –الشاطئ

 8,80 44 8,88 30 وسط المديمة–الشاطئ 

 34,34 84084 33,78 88475 وسط المدينة–المي ية 

 44,47 0808 45,47 0478 الشاطئ -المي ية 

 888 34484 888 38454 المجموع

 2012مخطط األزرق للحركة لمدينة جيجل : المصدر 

لكنها تكون  ، صباحا  ارة إلى أن هذه التدفقات تكون متفرقة و تختلف أغراضهاتجدر اإلش  
     د مفترق الطرق ناألمر الذي يؤدي إلى تشكيل النقطة السوداء ع ،هة و مكثفة نحو الخارج مساءاجمو 

حيث يمتد  ،زدحام خاصة صيفاالذي يزيد نظام الرقابة المطبق به باستعمال رجال الشرطة من حدة اال
 .كلم خارج المدينة 1المرور على طول  انتظارط السيارات المتوقفة في خ

من   52,25بــ  ،ارة و بحجم أكبر تسجل التدفقات بهذا الفرع من المفترق صيفتيبنفس الو  
سا 9سا و 1من  22و  ،سا 15سا إلى 10من  51و  ،التنقالت خالل ساعات الذروة المسائية

  59مقابل  ،21,20الت بواسطة الحافالت صيفا بنسبة تمارس أغلب هذه التنق .صباحا
هذا المحور األكثر ترددا الستعماله من طرف  ويعتبر ،للسيارات النفعية 19و  ،للسيارات الخاصة

خاصة مرورا بحي  ،و باقي المركبات المتوجهة نحو أعالي المدينة ،الحافالت المتوجهة نحو المحطة
 .داري و الجامعةالحي اإل ،موسى وصوال إلى أيوف
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وتتوجه  ،من التدفقات 22الذي يمثل  ،جيجل –بنفس الخصائص تقريبا نجد الفرع الميلية 
منه إلى المناطق الغربية من و   ،بات باستعمال هذا الفرع من المفترق مباشرة إلى مركز المدينةركالم

 .للنقل مار بالمنطقة عدم وجود خطلتستعمل السيارات الخاصة في التنقل بهذا الفرع  ،البلدية

من حجم التدفقات  21و الذي يضم التدفقات الخارجة من المدينة بنسبة  ،الميلية–الفرع جيجل 
و لكن بحجم ساعي هو  ،25,21سا بـــ  15سا و9 الساعة سجل أكبر حجم للحركة مابين ،بالمفترق 

تستعمل  ،يومية بالفرعمن مجموع التحركات ال 11,19سا بــ 13و  سا12 الساعة األكبر مابين
  21,91)بنسب متقاربة بين الحافالت و السيارات الخاصة  ،جميع أنواع المركبات في التنقل

خالل ساعات  ،خالل فصل الصيف 26,31، فيما سجل أعلى معدل بــ (على التوالي  22,01و
 .الذروة المسائية

يتعدى ساعات الذروة  ،ليها مساءايمكن اإلشارة إلى أن خروج السكان من المدينة أو عودتهم إ
سا خالل موسم  20:50و حوالي  ،في الموسم العادي 19الساعة ة يإذ يمتد إلى غا ،سا11المسائية 

إذ يقوم العمال و الموظفين بقضاء مختلف حاجياتهم من المدينة قبل التوجه إلى مقرات  ،االصطياف
 .سكنهم خارجها

I-1-المدخل الغربي  .ب :  

الحركة صيفا زيادة حجم  ،مقارنة بالمدخل الشرقيفيه ا المدخل رغم قلة التحركات هذ يميز ما
–تتركز هذه التدفقات بالفرع جيجل  ،المسجل خالل الموسم العادي عن ذلك الحجم 30بنسبة 

             لجيج -اتجاه العوانة 29مقابل  ،52بــحوالي ( 25رقم الطريق الوطني)العوانة 
 .(21 رقم جدول)

 حجم التدفقات بمفترق الطرق المدخل الغربي خالل الموسم العادي و موسم االصطياف   ( 21)الجدول رقم 
 الموسم العادي الفرع

uvp 
 موسم االصطياف النسبة 

uvp 
 النسبة 

 58,48 7340 35,38 4800 العوانة –جيجل 

 84,40 4784 84,45 4348 بو الرمل –وسط المدينة 

 85,84 3404 80,03 4478 المدينة وسط –بو الرمل 

 4,44 443 8,04 448 العوانة –بو الرمل 

 47,35 4080 40,78 5348 جيجل –العوانة 

  8,48 350 8,40 437 بوالرمل –العوانة 

 888 43870 888 84807 المجموع

 2012مخطط األزرق للحركة لمدينة جيجل : المصدر 

و أقله سجل في  ،12,20سا بــ  15سا و  12 عةالسا أكبر حجم ساعي للحركة سجل مابين
، أما باقي ساعات اليوم فهي جد متقاربة  1,03سا صباحا بنسبة  9ساو 1 الساعة الفترة ما بين
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 الساعة  مابين ،و التي بالمقابل تعرف أكبر حجم لها خالل فصل الصيف ،من حيث حجم التدفقات
 .ة في هذا الفرعمن التحركات المسجل 23سا بنسبة  15و  سا 9

  20,93مقابل  ، 22,19تستعمل السيارات الشخصية في التنقل بهذا المحور بــــ
 .للسيارات النفعية  53,3و ،للحافالت

نطالقا من حي بوالرمل الذي يتميز ا ،و مدينة جيجلحيضمن هذا الفرع أيضا تحويل الحركة ن
خاصة على مستوى  ،كة بهذا المقطع من الطريقوهذا ما يؤدي إلى زيادة الحر  ،بكثافة سكانية عالية

 .الحجم الكلي للحركة الداخلية و الخارجية خاصة صيفا استيعابطريق الصومام الذي ال يستطيع 

I-2 التدفقات التوجيهية داخل المدينة: 
، و توجيه الحركة  (22)جدول رقم ال (التدفقاتمفترقات رئيسية بمدينة جيجل بتوزيع  09تقوم 

  طول محور الطريق الوطني على  الشمالية،  بالمنطقة   المفترقات  هذه  تتمركز  مدينة، داخل ال
، بينما وحده مفترق الطرق بجانب الحي اإلداري، من يتولى تنظيم الحركة نحو المنطقة (31الشكل )

لطرق الجنوبية، بسبب موقعه االستراتجي، فيشكل بذلك أهم نقاط توزيع الحركة، إضافة إلى مفترق ا
أيوف الذي تم إعادة تهيئته، بإنجاز نفق أرضي يسهل األداء الوظيفي له، و الذي بدوره يعد المصدر 

 .الرئيسي للتدفقات نحو مفترق طرق الحي اإلداري 
 

 

 حجم التدفقات عند ساعات الذروة بمفترقات الطرق خالل الموسم العادي و صيفا      (22)جدول رقم 
 التدفقات  المفترق 

uvp   
الحجم 
الساعي 

 uvp/hللحركة

 النسبة
 

 التدفقات 
uvp   

الحجم الساعي 
   uvp/hللحركة 

 النسبة
 

 الزيادة 
uvp   

ة بنس
الزيادة
 

 30,13 6216 12,02 5011,16 19265 15,25 2021,16 12221 البلدية 
 32,62 3265 11,55 2295,00 12999 10,31 1603,95 9653 باب السور 

 56,29 1163 20,21 2293,3 26915 21,66 5291,55 19129 بربروس
 29,36 2319 10.51 2212,66 15656 10,00 1319,3 9111 الدرك الوطني

 29,15 3511 12,39 2131,95 16321 12,23 1961,66 11110 المحطة الشرقية 
 55,51 5226 10,21 2293 15110 11,52 1120,66 10522 الحي اإلداري 

 23,20 2103 6,39 1225,95 9665 6,35 955 3939 النسيم 
 25,19 3390 12,10 5099 19352 12,20 2131,55 12922 العوانة 

 22,19 20291 100 21902 151222 100 13190,3 91125 المجموع 
 2012مخطط األزرق للحركة لمدينة جيجل : المصدر 
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I-2-مفترق الطرق بربروس .أ: 

، بسبب ( 35و 32 نالشكال)ربروس المرتبة األولى من حيث عدد التدفقات يحتل مفترق الطرق ب
موقعه الجغرافي شرق المدينة، إذ يعد الممر األساسي لتحويل الحركة نحو أعالي مدينة جيجل، مرورا 

أكثر الفروع أهمية و ترددا هو  .بحي موسى، أو التوجه خارج المدينة انطالقا من األحياء المركزية
  .، الذي يغذي المفترق بالنسبة األكبر من التدفقات25وطني رقم الطريق ال

 

 

 م 211

 (31)الشكل رقم                          2016من إعداد الباحثة : رالمصد

 أهم مفترقات الطرق الداخلية و الخارجية بمدينة جيجل

مركز   
 المدينة 

 الشاطئ

 الجامعة 

 لرابطة ا

 الحي اإلداري 

الحدادة

 دادة 

 الحدادة  
المدخل 
 الشرقي

المدخل 
 بوالرمل   الغربي 

 أيوف 

 حي موسى

 ينالمجاهد

 

 حي مصطفى

 حي عسعوس 

 العقابي  
ط و 
25  

ط و 
25  

1 

2 

3 

4 
5 6 

7 

9 

I 

II   مفترق النسيم 

 مفترق المحطة الشرقية  

 مفترق باب السور 

5 

2 
1 

3 
4 

6 
7 
9 

 مفترق بربروس  

مفترقات الطرق 
 الداخلية 

 مفترق طريق العوانة  

 مفترق الحي اإلداري  
 رق الدرك الوطني  مفت

 مفترق البلدية  

 مفترقات الطرق الخارجية 

  مفترق المدخل الغربي

 I مفترق المدخل الشرقي

II 
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، و هي النسبة األقل تقريبا بين مختلف 56,29صيفا بنسبة  يزيد حجم هذه التدفقات
المفترقات، و ال يرجع سبب هذا االنخفاض لقلة التدفقات، أو لتجنب المفترق من طرف المركبات، بل 

حجم أكبر من الحركة، خاصة خالل ساعات الذروة، حيث يمثل  بستيعالعدم قدرة هذا المفترق على ا
هذا األخير أهم النقاط السوداء للحركة بالمدينة التي يعاني منها الناقلين و الراكبين من جهة، كما أنه 
يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام السلطات المحلية من جهة أخرى، و التي وقفت عاجزة أمام إيجاد حل 

المفترق، الذي تزيد خصوصيته التاريخية ورمزيته من أهميته، كما تصعب عملية اتخاذ لمشاكل هذا 
 .قرار التدخل فيما يخص إعادة تهيئته، رغم تعدد المبادرات و تنوع االقتراحات

روبيح ) أكبر حجم للتدفقات بالمفترق مسجلة انطالقا من الملعب البلدي نحو وسط المدينة  -
سا 11سا و 13 الساعة تبلغ ذروتها مابين ،من التدفقات 23,90 بنسبة ،(أول نوفمبر ،حسين

 .بسبب عودة العاملين نحو مقر سكنهم وسط المدينة ،من التدفقات 21,12 بـــ
- 25,09   تتميز هذه . انطالقا من مركز المدينة اخارجمتوجهة من التدفقات الممارسة بالمفترق

ذ تتقارب النسب خالل ساعات الذروة الثالثة، تعرف التدفقات باستمراريتها خالل ساعات اليوم، إ
 .39,11هذه التدفقات هيمنة السيارات النفعية في التنقل بنسبة 

- 13,96  كتامة : الفرع )مساءا من التدفقات تعبر عن عودة سكان المدينة نحو مقر سكنهم-
تعمل السيارات وتس ،مساءا 11و13في الفترة الممتدة مابين الساعة  23,96بنسبة  ،(روبيح

 .بسبب مرور خط وحيد للنقل الحضري بهذا المحور ،(39,91)الشخصية للتحرك بهذا الفرع 

المؤدي إلى الملعب البلدي بتزويد المفترق بأكبر حجم من التدفقات ، انطالقا من  (B)يقوم الفرع 
    لطريق الوطني،  و اة، شارع بن باديس من مركز المدين(مفترق طرق البلدية)شارع روبيح حسين 

توجه هذه التدفقات خارج المدينة باتجاه مفترق مديرية الصناعة و المناجم، أو (. 32الشكل )  25رقم 
يتم تحويلها مرة أخرى إلى المدينة عن طريق مفترق طرق  الدرك الوطني، بهذا يعتبر هذا المفترق من 

خلية و الخارجية ، إضافة إلى التحويلية أهم نقاط العبور بالمدينة ككل، تمر به معظم التدفقات الدا
 .منها
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I-2-(طريق العوانة )مفترق الطرق محطة البنزين   .ب : 
  25,19بزيادة تصل إلى ،من التدفقات التوجيهية بالمدينة 12,10بالمرتبة الثانية و بنسبة 

ينظم المحور  ،ق بالمدخل الغربييعتبر هذا المفترق المصدر األول للتدفقات نحو مفترق الطر  ،صيفا
    أغلبها تكون مساءا ،المدينةباتجاه خارج  51,92بــــ  ،الصومام أهم التحركات بالمفترق –العوانة 

و بنفس  ،تجاه العكسي نحو المدينةباال 52,90مقابل  ،55,90و زواال بــ  ، 29,02بـــ 
و هذا ما يتوافق مع الرحلة اليومية . الزوا 52,90و ،  مساءا 25,99خصائص التوزيع الساعي 

أو تنقل سكان المدينة خارج المدينة  ،لسكان المنطقة الغربية نحو مدينة جيجل لقضاء مختلف حاجيتهم
 .سطيف، الجزائر العاصمة ،بجاية باتجاهأو خارج الوالية  ،نحو التجمعات الغربية

I-2-مفترق الطرق البلدية .ج: 
 يوجهو  ،ينظم الحركة بالمركز االستعماري  ؛المفترقات بالمدينة يعد هذا المفترق من أقدم

      يشهد زيادة معتبرة في حجم التدفقات صيفا بنسبة هي  ،التدفقات نحو جنوب و شرق المدينة
تمثل  .خالل ساعات الذروة الموسم العاديبمن حجم التدفقات المسجلة بالمفترق  30تمثل  ،األكبر

          األهم للحركة بهذا المفترق  المصدر ،انطالقا من المحطة الغربية دينةالتدفقات من خارج الم
هذا المحور  و يعتبر ،تجاه العكسي نحو المحطة الغربيةمسجلة باال 12,30مقابل  ،13,55بـ 

 .به مرور أهم الخطوط الحضريةبسبب  ،(50)استعماال من طرف الحافالت المقطع األكثر 

C  

A  

B  

3969 

2934 

6422 

3969 

2004 

6422 

6422 

2934 
2004 

P9 et P8 

77 

2934 

P3 

77 

5865 

2004 

3595 

P10 

5865 5865 

2934 

P6 

D  

3595 

2004 

الملعب البلدي باتجاه   

  التوجه خارج المدينة

  مفترق البلديةباتجاه 

مركز المدينة باتجاه   

تمثيل التدفقات التوجيهية و نقاط االلتقاء بمفترق الطرق                  (32)الشكل رقم  
 بربروس

 2012المخطط األزرق للحركة : المصدر  
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الفرع المؤدي إلى المحطة الغربية على التدفقات الساعية اليومية، إال أن بالرغم من استحواذ 
المفترق ينظم و يوجه التدفقات بالدرجة األولى نحو مفترق الطرق بربروس، عن طريق فرعين هامين 

(D ,C) (. 33الشكل ) ، و يعتبر بذلك المصدر الرئيسي له 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

تستعمل المركبات الفرع  بومعزة  ،نحو شرقها رب المدينةمن أجل تحويل الحركة من جنوب و غ
من حجم الحركة خالل ساعات الذروة  12,32تمثل  ، 1119uvpدفق يقدر بــ تبحجم  ،بربروس–

يميز هذه التدفقات هو سيادة  و ما ،من هذه التدفقات مساءا  20و تسجل حوالي  ،بالمفترق 
 .91 استعمال المركبات الخاصة و النفعية بنسبة

 باستيعابالمحطة الغربية  –بربروس يقوم الفرع  ،لضمان توجه السكان نحو المحطة الغربية
15,92   22,01خاصة مساءا بـ  ،خالل ساعات الذروةمن التدفقات ، يؤمن المرور  هو ألن

من المترددين على هذا الفرع هي حافالت للنقل   59فإن  حوالي  ،ألكثر من خط نقل حضري 
 .الحضري 

    لعل المميز لهذا المفترق  أن أكثر ساعات الذروة كثافة بالتدفقات على مستوى الفروع األربع له
  .سكنهم خاصة خارج حدود المدينة و التي تتعلق بعودة العاملين بالمدينة نحو مقر ،هي المسائية منها
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323 

370 

239 
141 

255 

460 

239 
141 

258 

111 

440 

277 133 

370 

277 

133 

460 
148 

42 
323 

141 

90 

296 

255 
92 

C = 1403 UVP/H 

A = 1551 UVP/H 

B = 1509 UVP/H 

D = 1383 UVP/H 

 باتجاه المحطة الغربية 

  مفترق بربروس باتجاه

  مفترق بربروسباتجاه 

 قبرةباتجاه الم

 التدفقات الساعية لمحاور الطرق لمفترق البلدية              (33)ل رقم الشك

              2012المخطط األزرق للحركة  :مصدرال
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I-2-(:جمبالقرب من مديرية الصناعة و المنا)الشرقية  الطرق المحطةمفترق  .د 
    نطالقا سواء من مختلف أحياء ا ،الشرقية ةينظم هذا المفترق التحركات من و إلى المحط

     حجم الحركة بجميع  من  12,3بنسبة  ،أو مختلف التجمعات الشرقية بالوالية ،المدينة
نقل الفرع المؤدي نحو محطة ال: بنسب متقاربة المفترق الحركة بين مختلف فروع  تتوزع ،المفترقات

و الموزع للتدفقات نحو خارج المدينة ، و الفرع المجمع  25الشرقية، الفرع الرابط بالطريق الوطني رقم 
نحو خارج المدينة  -نسبي لمحور بربروس بابتعاد للتدفقات القادمة من أقصى شرق مدينة جيجل، لكن

ات لمفترق الطرق بالمدخل عتبر هذا المفترق المصدر المغذي األول بالتدفقيذهابا و إيابا، و لهذا 
 .(36الشكل )الشرقي

 

 

 

 

 

 

 

 

     توى الفرع الرابط بين مفترق الطرق الخارجيسمن التدفقات بالمفترق على م 19,31تمارس    
 .39وتستعمل السيارات الخاصة بنسبة  ،(سا11-سا 13)تبلغ ذروتها مساءا  ،و مفترق بربروس

أو نحو حي  ،ثم يتم توجيهها نحو مركز المدينة ،الدرك الوطني تتجه هذه التدفقات نحو مفترق الطرق 
من  11,22بنسبة  ،عكسيا نحو خارج المدينة الفرعنفس النسق و الخصائص تقريبا يشهدها  .أيوف

هذا المحور سيادة يعرف  .مسجلة مساءامنها  30حوالي ب ،التدفقات المسجلة بالمفترقات مجتمعة
يد للنقل الحضري بهذا حبسبب مرور خط و  11,21و النفعية بنسبة استعمال المركبات الشخصية 

 .المحور

 

 

 2012المخطط األزرق للحركة : المصدر  

 يةتمثيل التدفقات التوجيهية و نقاط االلتقاء بمفترق الطرق المحطة الشرق    (36)الشكل رقم  

D = 1324 

B = 1358 

C = 1395 

A = 1515 
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157 
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164 

129 263 580 

263 

202 

465 179 

129 

202 

63 

A 

B 

C 

D 
263 

157 

202 

  تجاه بربروس با

حي نغيز شرق المدينةباتجاه   

  المدينةخارج باتجاه 

  الغربية النقل محطة باتجاه

 الشكل رقم (22) 
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I-2-مفترق الطرق الحي اإلداري  .ه: 
      الممارسة من طرف الموظفين بهذه المنطقة  اتدو كثرة الترد ،أهمية الحي اإلداري  رغم
منه يتواجد في منتصف إال أن المفترق بالقرب  ،بسبب تجمع أهم المقرات اإلدارية بالحي ،بالمدينة

بزيادة ضعيفة خالل فصل  ،من حجم التدفقات الكلي خالل ساعات الذروة 10,21الترتيب بنسبة 
ذلك لعدم توجه المصطافين إلى هذه  و ،عن حجم الحركة بالموسم العادي  55,51قدر بــ تالصيف 

األمر على التدفقات  اقتصار بذلك و ،منها المنطقة بالمدينة و تحبيذ المنطقة الشمالية و المركزية
تستعمل األقدام كوسيلة  للتنقل و قضاء  ،التي تمتد إلى ساعات متأخرة مساءا ،الداخلية بالمدينة

 .ة كبيرةباالحتياجات بهذه المنطقة التجارية بنس

الساعي للتحركات خالل ساعات الذروة، أن الفرع التوجيهي من المفترق  توضح تنائج الحصر
           22,12ذهابا و إيابا، األكثر ترددا بــ  ارع كعولة و شارع اإلخوة بوالشعيرالرابط بين ش

     B)حي كعولة مختار، الفرع )، أي انطالقا من وسط المدينة( 31الشكل )على التوالي  22,50و
، تكون ( Aالفرع )باستعمال شارع اإلخوة بوالشعير( ZHUN2 ،ZHUN3الجامعة ،) نحو أقصى جنوبها

 .39أغلب هذه التدفقات مساءا باستعمال السيارات الخاصة بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

من التدفقات، انطالقا من حي كعولة، النفق و حي  1,19تمثل التحركات نحو الحي اإلداري 
اإلخوة بو الشعير، و هذا ما يعني أن هذا المفترق يستعمل في التنقل بين أحياء المدينة أكثر منه في 

و ال يستقطب المفترق رغم اتساع مسالكه نسبيا، التدفقات القادمة من . الحي اإلداري  التحول نحو

 

B = 1330 uvp/h 

C = 903 uvp/h A = 1208 uvp/h 

C 
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 494  
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192 
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07 

07 

07 

الغربية  نطقةباتجاه الم  

شارعباتجاه   
اإلخوة بوالشعير   

اه حيباتج  
  كعولة مختار 

 الطرق الحي اإلداري تمثيل التدفقات التوجيهية و نقاط االلتقاء بمفترق               (31)الشكل رقم  

 2012المخطط األزرق للحركة : المصدر  
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غرب المدينة، إذ يستعمل الفرع الثالث المؤدي نحوها غالبا في تجنب االزدحام بوسط و شرق 
، نظرا لغياب األنشطة التجارية و اإلدارية بهذه المنطقة، و انتشارها (تفريغ المدينة مساءا)المدينة

   .بالمقابل على جانبي الفرعين األخريين

I-2-مفترق الطرق باب السور .و: 
عن حجم الحركة   32,23بزيادة  ،هذا المفترق بحركة كثيفة خالل فصل الصيف يتميز

فيما يستقبل الفرع الرابط بين حي  ،المحصورة  اتدتتقاسم الفروع الثالث للمفترق الترد .بالموسم العادي
موزعة مناصفة على ساعات  25,91أهم التدفقات بنستة  ،ومام بالمحطة الغربيةالمجاهدين و الص

 .تجاه العكسيباال 11,11و  ،الذروة الثالث

      من نفس نقطة االنطالق و لكن باتجاه الحي التجاري و سط المدينة، أو نحو المناطق
القا من البلدية نحو نفس انط 12,13، مقابل 13,01تسجل ثاني أكبر المعدالت بنسبة الشرقية، 
، و يعتبر بهذا مفترق الطرق باب السور من أهم المفترقات التي توزع الحركة نحو (39الشكل)الوجهة 

( حي أيوف)وسط المدينة و الشمالية الغربية، يضمن توزيع التدفقات القادمة من  المنطقة الغربية
            ا أو خارجها باتجاه مفترق باستعمال شارع المجاهدين، بتحويلها باتجاه المدينة شرق

     (. Aالفرع )أو بتصريفها خارج المدينة غربا بالتوجه نحو المحطة الغربية  بربروس،

 

 

 

 

 

 

 

 

تحركات حافالت النقل الحضري المارة بالمفترق  ،الفرع الرابط بين بربروس و البلدية يغطي
   (Cالفرع )ما يفسر ارتفاع الترددات بهذا الفرع ، و هذا  10,90متجهة نحو المحطة الغربية بنسبة 

 

 2012المخطط األزرق للحركة : المصدر  

 السورباب تمثيل التدفقات التوجيهية و نقاط االلتقاء بمفترق الطرق          (39)الشكل رقم  

 بربروسباتجاه  الصومامباتجاه 

 شارع المجاهدينباتجاه 

  ه البلديةباتجا

B = 1535 UVP/H D = 994 UVP/H 

A = 1142 UVP/H C = 1138 UVP/H 
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، حافالت أخرى للنقل الجامعي تعمل ( خطوط 05)به باإلضافة لخطوط النقل الحضري  الذي يمر
 .على نقل طلبة المدينة نحو جامعة جيجل، أو القطب الجامعي تاسوست

I-2-مفترق الطرق الدرك الوطني   .ي: 
بربروس المحور األساسي للحركة –ث فروع، يشكل الفرع العالية مفترق استراتيجي بثالعبارة عن 

       21بحركة هي األكثف مساءا بـــ و  على التوالي،  50,92و  19,32ذهابا و إيابا، بنسب 
، 32  74,65تواليا، تستعمل السيارات الشخصية بحوالي   22بين بربروس و العالية، و 

يضمن هذا المفترق . طالقا من المحطة الشرقية نحو وسط المدينةتمثل نسبة استعمال الحافالت ان
حي ) ، تحويلها إلى وسط المدينة (باتجاه بربروس)تنظيم التدفقات و توجيهها نحو مركز المدينة 

، و تصريفها (من العالية ) ، إضافة إلى استقبال التدفقات القادمة من خارج المدينة صباحا (أيوف
  (.39الشكل )رقية مساءا نحو المحطة الش

    12,93التوجه نحو مقر الوالية يضمنه الفرعين المتبقيين انطالقا من العالية أو بربروس بــ 
ر هذه النسب مؤثرة باعتبار أن هذا المحور ليس المسؤول فقط عن تأمين تبو تع ،12,95و 

إلى جنوب المدينة مرورا  عتبر المحور الرئيسي األكثر استعماال للوصولي بل ،الوصول إلى الوالية
 .بحي أيوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sud

  

542 

623 

294 295 

248 

460 

755 

295 

351 

697 

Nord 

Est 

Nord 

Ouest 

623 

1003 

1165 1269 

248 

المخطط األزرق للحركة : المصدر    
22012 

 الدرك الوطنيتمثيل التدفقات التوجيهية و نقاط االلتقاء بمفترق الطرق     (39)الشكل رقم   

بربروسجاه بات  

  العالية باتجاه 

الواليةباتجاه   
 نحو أيوف
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ال يستطيع هذا المفترق رغم موقعه المناسب، من تخفيف الضغط على مفترق بربروس، بسبب 
، و ضيق المسالك في الفرع (حي أيوف و المحطة الغربية) ارتفاع حجم التدفقات المغذية له من جهة 

هذا الفرع  الذي يعرف حركة دؤوبة لمختلف  أخرى، من جهة( من بربروس نحو العالية ) الرئيسي له 
 .خالل مختلف ساعات اليوم( الفردي ،الجماعي ، الجامعي ) وسائل النقل 

I-2-مفترق الطرق نزل النسيم   .ن: 
  6,3 يتواجد مفترق الطرق بجوار نزل النسيم بنسبة  ،في المرتبة األخيرة و بتردد هو األقل

يغذي هذا المفترق مباشرة المفترق الخارجي غرب  .المفترقات الداخلية فقط من حجم التحركات بمجمل
    بنسبة ،و لذا تسيطر التدفقات بالفرع الرابط بين الواجهة البحرية و المفترق الخارجي ،المدينة

52,11   51,20تدفقات داخلة للمدينة و تبلغ ذروة هذه التنقالت في الفترة  .نحو الخارج
 36 فتمثل نسبتها حوالي ،على باقي المركبات سيادة استعمال السيارات الخاصةالمسائية و تعرف 

 .و المناطق الغربية بالواليةحن 62و  ،من المركبات المتوجهة نحو المدينة
 

 

 الخصائص الوظيفية للمفترقات الرئيسية بمدينة جيجل                     (25)الجدول رقم 
 األداء الوظيفي  الرقابة نوع  الشكل الهندسي  المفترق 

 بداية التشتع صيفا  الدوران  فروع  4 البلدية 

أضواء ثالثية  فروع  4 باب السور 

 األلوان 

عرض الطريق غير كاف بالقرب من 

 مدرسة بومعزة

 يستطيع استعاب عدد أكبر 

 درجة التشبع  ،دور استراتيجي الدوران فروع  3 بربروس

أضواء ثالثية  Tشكل فروع على  0 الدرك الوطني

 األلوان

 بداية التشبع صيفا ،وظيفي

أضواء ثالثية  فروع 4 المحطة الشرقية 

 األلوان

يمتص أكبر عدد من التدفقات من خارج 

 المدينة

أضواء ثالثية  Tفروع على شكل  0 الحي اإلداري 

 األلوان

وظيفي نوعا ما، مالحظة بداية التشبع عند 

 ساعات الذروة

وعفر 4 النسيم أضواء ثالثية  

 األلوان

 عرض غير كاف للطريق 

 مفترق كبير جدا : تهيئة غير مناسبة  الدوران فروع 4 العوانة

 ،نظام األولية Tفروع على شكل  0 المدخل الشرقي

رقابة بواسطة 

 الشرطة

 إتجاه غربا يطرح عدة مشاكل 

 وظيفي نوعا ما  نظام األولية Tفروع على شكل  0 المدخل الغربي 

 2011مخطط الحركة لمدينة جيجل : المصدر 
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 مفترق خارجي 
 مفترق داخلي 

uvp/h /voie : الحصر الساعي للتدفقات    
3030 

122 
256 
126 

1312 
 الدرك الوطني

 المدخل الشرقي

 المحطة الشرقية

 بربروس
 باب السور

 النسيم  االبلدية

 الحي اإلداري 

لغربي المدخل ا  
 ط العوانة        

 الجامعة

 الحدادة
 م 300

مدينة جيجل                                                     
الحصر الساعي للتدفقات بالمفترقات الرئيسية 

 بموسم االصطياف

 2016من إعداد الباحثة : المصدر
 

 ( 60)الشكل رقم 

 

تزداد الحركة بالمدينة صيفا، و بالتالي تصل أغلب هذه المفترقات إلى درجة التشبع، مما يصعب 
، وكما يتضح تتميز بعض المحاور عن غيرها من ناحية كثافة (25جدول رقم)قيامها بدورها التوجيهي

ة الشرقية انطالقا من المدخل الشرقي، باتجاه مركز التحركات صيفا، حيث يتركز الحراك بالمنطق
المدينة، و بالمرتبة الثانية بالمنطقة الغربية مرورا أيضا بمركز المدينة، فيما تستعمل  عدة محاور 

 (.60الشكل )فرعية ثانوية للوصول نحو الجنوب و أقصى الجنوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-  و تأثيرها على الحراك التنقلي السياحيةالحركة : 

II-1  متياز اوجهة سياحية ب :المؤهالت السياحية بالوالية 

جعلت منها  ،و بمؤهالت سياحية معتبرة ،ادي و غير مادي هامموالية جيجل بتراث  تتميز
ل كم استغالل هذه المتاحات بالشدبالرغم من ع ،قطبا سياحيا مهما ضمن الخريطة السياحية بالجزائر

من  10يمثل  ،كلم 120متد على طول ي ساحليشريط  تستفيد منفهي . الكامل و بطريقة عقالنية
    .و مناظر فريدة يمكن التمتع بمشاهد حيث  ،رة جمالهدالذي يتميز بن و ،الشريط الساحلي الجزائري 

      يمكن قضاء أوقات ممتعة بالغابات الكثيفة المنتشرة به ،وعلى مستوى ظهير خلفي غني و زاخر
و تتمثل هذه الثروة  .السياحة الترفيهية  بإنعاشكفيلة  هي فعال ،مساحة الواليةمن  29و التي تمثل 
   الواقعة بين واد الكبير غابة تمنطوط  و ،غابة القروش غربا بمنطقة الزيامة المنصورية الغابية في 

رواع ستمتاع بأفتسمح مرتفعاتها باال ،و التي تعد األكبر من نوعها في الوالية ،و واد جن جن شرقا
 .التكوينات الجبلية بالسلسلة جنوباو روعة  ،شماال المناظر الخالبة المطلة على البحر
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         منطقة 11 المجال الغربي الوالئيحتضن ي ،منطقة توسع سياحي 19تحتوي الوالية على 
تصنيف تم ، و قد و هذا ما يميز هذه الجهة من الوالية التي تعد القبلة األولى للسياح و المصطافين

قدت أغلب هذه ف .03/11/1999المورخ في  99/252هذه المناطق بموجب المرسوم التنقيذي رقم 
منطقة توسع سلمت من حركة التعمير  11و لم يتبقى منها سوى  ،المناطق أهميتها و طابعها السياحي

صادية مثل قتأو توطين بعض المشاريع اال ،يةالمخيفة التي عرفتها المناطق الساحلية خاصة بالوال
     واد: تتمثل هذه المناطق في  و .خط السكة الحديدية و مشاريع صناعية أخرى  ،جن جن ءمينا

و برج   العوانة ،دار الواد ،عربيد أعلي ،أفتيس ،راس العافية، تازة  ،بني بلعيد و القنار شرقا ،زهور
و تنتظر باقي المناطق  ،ياحيةمناطق فقط منها بما يتناسب مع أهميتها الس 09تم تهيئة  .بليدة غربا

 . تجسيد توجهات المخطط التوجيهي للسياحة بالوالية للنهوض بها و تثمينها

فإن هذه  ،كثافة شبكتها الهيدروغرافية الكبيرةبو  ،ألن الوالية معروفة بثروتها المائية الهائلة و
اللها في التنزه على ضفاف استغباألودية و النقاط المائية من شأنها تعزيز القدرات السياحية بها 

 .الكبير و واد زهور ،النيل ،جن جن ،منشة ،كسير ،تازة قليل، :األودية خاصة بواد 

 : في  أهم المزارات السياحية بوالية جيجليمكن تلخيص 

 1992 /25/11المؤرخ في  92/529مرسوم رئاسي رقم  ببموجزت أنج: رة الوطنية تازةظيالح    
تقع ضمن السلسلة الجبلية  ،2002يا من طرف اليونسكو منذ سنة و هي محمية مصنفة عالم

: بلديات مختلفة  05مناطق ضمن  05حيث تضم  ،هكتار 5901و تحتل مساحة  ،القروش
تتميز  و ،وجيةلعلى إمكانيات إيكو  الحظيرةتحوز  . سلمى بن زيادة ،زيامة المنصورية ،العوانة

منها  ،الطيور و الثدييات المصنفة ،من النباتاتصنف  393فتحتوي على  ،بتنوع بيولوجي كبير
على  ةو القادر  ،تعمل هذه الحظيرة على تشجيع السياحة الجبلية بغرب الوالية .نوع محمي 169

  .منافسة السياحة الشاطئية
 
  33على بعد  ،شرق الواليةهكتار  600و التي تمتد على مساحة  :المحمية الطبيعية بني بلعيد 

تحتوي على ثروة  ،(اتفاقية رامستر) و هي عبارة عن منطقة رطبة مصنفة  ،يجلكلم عن مدينة ج
      راء إعجابذحيث تثير البحيرة المائية و الطبيعة الع ،طبيعية هامة و تنوع بيولوجي أهم

و ميلة  طينةنمن واليتي قس ،افين القادمين من الشرق طمرتعا للمصمنها  جعل، وهذا ما السياح
 .بسبب عامل القرب

 
 كلم عن مدينة جيجل 10هذا الفضاء الترفيهي الواقع على بعد  ليستقب :حديقة الحيوانات كسير، 

هكتار بمنطقة  22 يتربع على مساحة  ،على مدار السنة من داخل و خارج الوالية زوارا كثر
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قد سمحت تهئية الحديقة التي  و .غير محلي بين محلي و صنف حيواني ما 50يضم  و كسير
باستقطاب الزوار  ،أرضية مخصصة لتوقف السيارات و ،ترفيه ،ة ياطق تسلنلى متحتوي ع

حيث تعتبر الحديقة من أهم الوجهات السياحية  ،زائر شهريا 100000ليصل العدد ألكثر من 
 .ة لسكان الوالية ككلبالمفضلة لقضاء العطل مع األسرة بالنس

 
 ديد من الزوار الوافدين الكتشاف سحر هذا تستقطب هذه الجوهرة السياحية الع: الكهوف العجيبة

 53على بعد ، التابع لبلدية الزيامة المنصورية بالشريط الساحلي الغربي للوالية، الموقع الخالب
من  التي أبدعت الطبيعة في تكوينها يتميز هذا الفضاء بكهوفه الطبيعية .كلم عن مدينة جيجل

كتشاف هذه المنطقة سنة اتم  .بهاصوات ختالف وقع األاو ، خالل تنوع أشكال مجسماتها
ليتم إدراجها بعد ، 1929االستعمارية سنة  ةو جرى أول تصنيف لها خالل الحقب ،1911

يرة ظتعد الكهوف و التي تعتبر جزءا من  الح و .االستقالل ضمن المعالم الطبيعية المحمية
ستغالل التواجد المنافي لال أو، موقعا استثنائيا تحضر به كل أشكال االستغالل، الوطنية تازة

فية حماية يو الذي يحدد ك،  2009نوفمبر 19المنصوص عليه في القرار الوزاري الصادر في 
 .واستغالل هذه المناطق

 
  عبارة عن هيكل بناية  ،منارة موجودة بالتراب الوطني 26منارة مصنفة ضمن : المنار الكبير

        ثارآمن تحتويه  و ما موقع هذه المنارةذات بعد تاريخي ـ تعددت القصص المروية حول 
تقع بأقصى غرب بلدية  .لكنها تبقى اليوم من أهم المزارات السياحية بالوالية ،و أحداث تاريخية

و هي ذات شكل هندسي خاص استعمل  ،على قمة لغريفات 1961تم إنجازها سنة و  ،جيجل
 .هذه المنارة وظيفية إلى يومنا هذاو ال زالت  ،ها وسائل و مواد خاصةز نجاإفي نحتها و 

 
  جيجل      الغربي لوالية  وببن زيادة بالجن ىيقع هذا المنبع بأعالي جبال سلم: منبع المشاكي

تتواجد به شالالت مائية بين  ،ر مصدرا هاما للمياه العذبةتبيتميز بتعدد العيون به و التي تع ،
لذلك فهي صالحة  ،ئمة مع تغير الفصولو بدرجة حرارة متال دائم ذات صبيب سنوي  الصخور

  .خاصة بعد تحسن األوضاع األمنية بالمنطقة ،قبلة للزواريعد المنبع   .للتداوي بالمياه

على طول فترات )و ذات توزيع زماني  ،تستطيع والية جيجل تقديم عروض سياحية متنوعة
لتفوق التنموي إذا ما اعتمدت على تسمح لها با ،(على مستوى جميع مناطق الوالية) و مجالي  ،(السنة

       المقومات السياحية للقضاء على الفوارق المجالية تثمين  على و ،قطاع السياحة و االستثمار به
 .و تنمية التراب الوالئي ككل
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II-2 ر من المصطافينتبعدد معتبر من الشواطئ الستقبال عدد مع : 

سموح للسباحة حسب مديرية الحماية المدنية شاطئ م 21منها  ،شاطئ 30تحتوي الوالية على 
مليون زائر  12يقارب  استقبلت هذه الشواطئ ما ،من إجمالي الشواطئ 32ما يمثل  ،لوالية جيجل

 بزيادة معتبرة، 2016صطياف لسنة محصاة على مستوى الشواطئ المحروسة فقط  خالل موسم اال
      االجتماعيةرمضان إلى نهاية السنة بسبب تراجع شهر  ،عن ما سجل خالل السنوات األخيرة

قبال إتراجعا في  ،2015-2011متدة من سنة بالفترة الم تأو  حيث شهد شهر ،(22جدول رقم )
 .(61الشكل )  للمصطافين نحو شواطئ الوالية

 
 التوافد الشهري على الشواطئ المحروسة بوالية جيجل خالل موسم االصطياف       ( 22)جدول رقم 
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من عدد  2مثل حوالي ي ،يستقبل الشاطئ الوحيد بمدينة جيجل عددا معتبرا من المصطافين
ثر إثارة و جاذبية بالمنطقة الغربية بالوالية و البالغ عددها كفيما تستقطب الشواطئ األ ،الزوار الكلي

   موسيديالكهوف  ،الشاطئ األحمر، الولجة التربة الحمراء، ،منار الكبيرأوالد بوالنار، ال) شاطئ  11

 الشكل رقم (22)
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من  21رغم أن مساحة األخيرة ال تمثل سوى  ،من مجموع الزائرين 32,69ما يعادل  (ملمش ،
اطئ و ش 09 كمساحة للشواطئ بالمنطقة الشرقية المتكونة من 69مقابل  ،الشواطئ المحروسة

بني بلعيد  ،بني بلعيد غرب ،سيدي عبد العزيز، صخر البلح ،لمزايرا ،بازول ،سطارة ،تاسوست)
 .من مجموع الزائرين 20,16التي يتوجه إليها  (جنانة ،شرق 

II-3 تدفع المصطاف للتحول من سائح إلى زائر  ةتغطية محدود: ستقبال هياكل اال 

لقة بموجب قرار فنادق مغ 02و وظيفي، فندق 26يرة الفندقية بوالية جيجل على ظالح تتوفر
فندقين  و ،فنادق 05 بلدية العوانة على تتوفرفندقا،  16يتمركز على مستوى مدينة جيجل  .والئي

    الطاهير ،زيامة منصورية ،واد عجول ،بلدية الميليةكال من  تتوفرفيما ال  ،لبلدية سيدي عبد العزيز
تستقبل  .لشديد للسياح على هذه المناطق، األمير عبد القادر إال على فندق واحد بالرغم من اإلقبال ا

موع الزائرين و العدد المتبقي يتم توزيعه على جمن م 59تمثل  ،زائر 12022هذه الفنادق حوالي 
  .و المؤسسات التربوية ،بيوت الشباب ،مراكز العطل و الترفيه ،المخيمات

           ارة الداخلية من طرف وز  2012جويلية  16التعليمة الوزارية المؤرخة في  بعد إصدار
         بصيغة اإلقامة لدى الساكن ةو المتعلق ،والجماعات المحلية و السياحة و الصناعات التقليدية

و رفض  ،اإليجابي من طرف المؤجرين باستمرار الكراء العشوائي للمنازل ىتلق الصدوالتي لم 
و بعد أن كان هذا  .ن المتابعة الجبائيةو رقم األعمال خوفا م ،عدد الليالي التصريح بعدد الزوار،

أصبحت بعض التجمعات  ،اإلجراء مقتصرا على مدينة جيجل و ما جاورها من تجمعات حضرية قريبة
   الهدوء  ،عاشنتتعرف إقباال للسياح نحوها من الباحثين على اال ،الداخلية بالوالية كجيملة و تاكسنة

و مرضية  و قادرة على تقديم خدمة سياحية قانونية هياكل استقبال مهيئة بفي ظل غياوالراحة 
 .للسياح

II-4  بالمدينةالسياحة و الحراك التنقلي :  

المضاربة الكبيرة في أسعار اإليجار بمدينة جيجل و بعض التجمعات الحضرية و الحالة تدفع 
المصطافين إلى  ،إضافة إلى محدودية هياكل االستقبال بالوالية ككل ،نكالسيئة للبعض من هذه المسا

القيام بالرحلة اليومية لتلبية هذه الحاجة االستجمامية بشواطئ الوالية خاصة بالنسبة لسكان الواليات 
  25بالطريق الوطني رقم و هذا ما يزيد من حجم الحراك التنقلي بالوالية ككل و  ،المجاورة القريبة

 .المدينة و زيادة االختناق المروري عند مداخل ،مرورا بمدينة جيجل

        بسبب تنقل السياح من ،نة جيجليتركز أغلب الفنادق بمدبسبب   معدالت الحراك بالمدينة ترتفع
إضافة إلى قيام أغلبهم بجوالت داخل المدينة  ،و إلى المناطق السياحية شرق أو غرب المدينة

    من طرف المؤجرينرفض التصريح بعدد الزوار و يجعل  .الكتشاف المدينة و ما توفره من خدمات
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األرقام المتحصل عليها من طرف مديرية  ،وعدم احتساب عدد الزائرين للشواطئ غير المحروسة
و هذا ما يؤكده االزدحام الشديد  ،اي عدد الزائرين كبير فأن هامش الزيادة  حتى ،السياحة غير دقيقة

أو األرصفة التي يمارس  الفرعيةو الذي لم تسلم منه حتى الطرق ، للطرقات بالمدينة و الوالية ككل
 .األقدامبها الحراك مشيا على 

سنة  و وصوله تقريبا إلى ضعف العدد المسجل 2016عدد المصطافين سنة  رتفاعإن ا
 يستوجب ،و التي تعتبر السنة المرجعية إلحصاءات الحراك التنقلي لمخطط الحركة بالمدينة ،2011

هذه المخططات من زيادة في الحراك بالمدينة و الوالية  هرتقدالقيام بمقارنة بين ما  إعادة النظر و
 .شكالية بالمدينةاليوم من توجيهات لهذه المخططات لحل هذه اإل ةوما تم تجسيده إلى غاي ،ككل

III-  أيوفنشطة التجارية بمنطقة األ  استقطاب :التجاريةالحركة: 

III-1  تأثير التجارة بالتجزئة على الحراك التنقلي 

مدينة جيجل تجمع مقر  ذتائج تطبيق المؤشرات التجارية بوالية جيجل إلى تأكيد استحوانأفضت   
و بالتالي توجيه  ،و استقطابها لعدد كبير من سكان الوالية ،الوالية على أهم األنشطة التجارية

و قد قدر عدد التجار ببلدية جيجل  حسب إحصاءات  .اء هذه الخدمةضالتحركات نحوها يوميا لق
ما يعادل   ،تاجر طبيعي و معنوي  11012بحوالي  ،2016نهاية سنة  ل التجاري لوالية جيجلالسج

51,3 ـ تلي بلدية جيجل كال من بلديتي الطاهير و الميلية بموع التجار بالوالية ـ جمن م 13,63 
األمير  تيما عدا بلدي ،، فيما تبتعد باقي البلديات عن الكوكبة(62الشكل )التوالي  ىعل  13,59و 

 سوى  يمثلال جيجل و الطاهير بـــ عدد تجار : عبد القادر و قاوس القريبتين من القطبيين الحضريين 
3,3  بالوالية للتجار من العدد الكلي. 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل رقم (22)
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واقع الحراك التنقلي  ىيظهر تأثير النشاطات التجارية للبيع بالتجزئة بمدينة جيجل جليا عل
توطين نتيجة  ،و سيادة الطابع الخدماتي للمدينة ،بب النفوذ المحلي للواليةبس ،(65الشكل ) بالوالية

بكل من .. .المطار ،الميناء ،المنطقة الصناعية ،منطقة النشاطات: األنشطة االقتصادية المهيكلة 
ما  ،52,3حيث تستأثر المدينة بحصة األسد من هذه التجارة بنسبة  ،و الميلية بلدية الطاهير

 .قبلة التجارية األولى بالواليةيجعلها ال

 

 

 

 

 

 

 
 

 جيجل    ترفع درجة االستقطاب الوالئي للتجارة بالتجزئة و النفوذ المحلي لها على مستوى مدينة 
هذه  و التي تتميز بتركز ،الكبير لهذه النوعية من التجارة على الحراك التنقلي بالمدينة يرثمن التأ

حوله  متمثلة في كل من مركز المدينة االستعماري و ما ،المدينةاألنشطة بمنطقتين محددتين فقط من 
   .(62الشكل )المركز التجاري الجديد لهاو  إضافة إلى منطقة أيوف وسط المدينة ،من أحياء قديمة
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تتميز مناطق التوسع الجديدة لمدينة جيجل بضعف الخدمة التجارية، و هذا ما يفسر التباعية 
محالت  09مناطق لمدينة جيجل، خاصة منطقة مزغيطان، التي ال تتوفر سوى على الكبيرة لهذه ال

من مجموع عدد المحالت 5محل تجاري، بنسبة تمثل  122تجارية، فيما تتوفر منطقة حراثن على 
 .بالمدينة، و هو معدل ضعيف ال يستطيع فصل المنطقة عن المدينة األم تجاريا

       قة الشرقيةطعدد المحالت التجارية و توزيعها بين المن تتقارب األرقام و النسب فيما يخص
من المجموع الكلي للمحالت  15,30عادل يما  ،محال بكل منهما 320والغربية للمدينة بحوالي 

و حي  ،الحدادة و حي مصطفى غربا ،من منطقة الرابطة لتتوزع هذه األخيرة على ك ،التجارية
م من قلة المحالت نسبيا تنوعا في الخدمة غن بالر يرف المنطقتو تع ،شرقامقاسب  ،لعقابي ،موسى

 .التجارية

III-2 التركز التجاري بمنطقة أيوف: 

مقابل ضعف هذا العدد تقريبا بمنطقة  ،نةيالمركزية للمد ءباألحيا اتجاري محال 995تركز حوالي ي
 لبيع بالتجزئة بالمدينةمن مجموع محالت ا 26,69بحوالي  ،القلب التجاري الجديد للمدينة ،أيوف

انطالقا  ،شارع بوقطة المؤدي إلى الجامعة: األحياء الرئيسية  ىتتوزع هذه المحالت عل، (63الشكل )
شارع كعولة  ،نطالقا من الحي اإلداري ا ،شارع بوالشعير المؤدي إلى الجامعة ،ي موسى شرقاحمن 

ى مجموعة أخرى من األحياء الفرعية إل ةإضاف ،ي الفرسان و الحي اإلداري حالرابط بين  المختار
 .الضيقة بمنطقة أيوف الشرقي و الغربي الفوضويتين

 
 
 
 
 
 
 
 

   (66الشكل )عرف حي أيوف تطورا كبيرا في عدد المحالت واكب تطورها محليا بمدينة جيجل 
وسع توافق اختيار منطقة أيوف للتركز تجاريا مع اختيار هذا المحور الجنوبي الغربي كمحور للت و

    من العدد االجمالي لها   50العمراني للمدينة، حيث لم يكن عدد المحالت بها يمثل سوى 
، أين تم تكثيف المنطقة 2000ة سنة يبالمدينة، بسبب تجمعها بمركز المدينة االستعماري إلى غا

 35تها الجنوبية و استكمال األشغال بالمناطق الحضرية السكنية الجديدة و تجهيزها، لتصبح نسب
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  55، مقابل 22إلى غاية  2011من سنة  ابتداءا، عادت هذه النسبة لالنخفاض 2009سنة 
توازيا مع تشبع المنطقة تجاريا، و توجيه المحالت التجارية نحو مناطق جديدة متمثلة   2016سنة 

       لشرقية في منطقة حراثن، إضافة إلى إعادة اعتبار األحياء المركزية، و كذلك تكثيف المناطق ا
 .و الغربية للمدينة رغبة في إعادة توزيع المحالت بهدف تخفيف الضغط على المنطقة الوسطى

 

 

 

 

 

 

  III-3 بالمدينة الحراك التنقلي على األنشطة التجارية  تأثير اختالف: 

ألنشطة أنواع من ا 09تم اختيار ،  ير األنشطة التجارية على الحراك التنقلي بالمدينةثولدراسة تأ
 (.61) الشكل رقم)و( 23جدول رقم )التجارية للبيع بالتجزئة 

 
 األنشطة التجارية الفرعية للتجارة بالتجزئة:  (23)الجدول رقم

 بمدينة جيجل 
 نوعية األنشطة رمزال

 ،الحضر و الفواكه ،الحليب و اللبن،التغدية العامة 511
 المرطبات ،الحلويات ،اللحوم و األسماك ،الدواجن

 المشروبات
 البزازة ،المجوهرات ،يةذاألح ،األقمشة ،المالبس 512
 ،األفرشة ،الزرابي ،منتجات الصناعة التقليدية ،التأثيث 513

 الدهن  ،العقاقير ،األواني،األدوات الكهرومنزلية
 لوازم الكهرباء ،الخشب و الفلين ،مواد البناء 514
 ات المطاعم تجهيز  ،مطبعية ،طبية ،تجهيزات صناعية 515
 قطع غيار السيارات  ،أدوات الميكانيك 5165
 ،عتاد المكاتب ،عتاد اإلعالم األلي،تجهيزات رياضية 517

 الهواتف 
 اللوازم الفالحية  ،البدور ،عتاد الري  519
 الخردوات  ،الزجاج ،تجارة المعادن 518

 2016مديرية التجارة لوالية جيجل ديسمبر  :المصدر 
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خاصة فيما يتعلق  ،ع األنشطة التجارية الكثافة السكانية بالقطاعات العمرانية بالمدينةيتبع توزي
 ةو الذي بالرغم من بروز حي أيوف كمنطق ،المتعلق بالتغذية العامة (301)بالنشاط التجاري األول 

اعات طالققى مضمونة و كافية بالنسبة ألغلب بإال أن التغطية بهذه الخدمة التجارية ت ،قوية استقطاب
ما عدا ما  ،بسبب قرب المسافة بين األحياء ،وجهة –حسب نتائج التحقيق الميداني أصل  ،العمرانية

 .ستثناءتعلق بمنطقة مزغيطان التي تشكل اال

        إضافة إلى تجارة المعادن ،تعرف المدينة ضعفا في تواجد تجارة العتاد الفالحي و الصناعي
موزعة بطريقة  ،ري فقط بالمدينةامحل تج 66و اقتصار هذه الخدمة على مستوى  ،الخردوات و

و النفوذ المحلي  ،و هذا ما يفسر عدم تخصص المدينة تجاريا ،متوازنة بين القطاعات العمرانية
 .المحدود لها

الدهن  ،ارة مواد البناء و األدوات الكهرومنزليةجالمنطقة الغربية من المدينة في تنسبيا تتخصص 
 و يظهر هذا التخصص ،األنشطة بالقطاع و باقي القطاعات العمرانية يمقارنة بباق ،غياروبيع قطع ال
غرب  25رقم  يعلى طول طريق الصومام الموازي للطريق الوطن ،هذه األنشطة زتركمن خالل 

  .المدينة

ات ية و المجوهر ذاألح ،األقمشة ،النشاطات التجارية الخاصة بتجارة التجزئة للمالبسأغلب  تتركز
       329بــ  ،المصدر األول للحراك التنقلي نحو هذا الحي من داخل المدينة و خارجها ،بمنطقة أيوف
 51و  ،بالمدينةلنفس النشاط  موع المحالت التجاريةجمن م 10ما يقارب حوالي  ،محل تجاري 

 .من المحالت التجارية بمنطقة أيوف
 

IV - دينة جيجل سببه النقل الجامعي حراك تنقلي إضافي بم: الحركة الجامعية 

IV – 1 نفوذ جامعة جيجل و األقطاب الجامعية الجديدة: 

كانت عبارة عن مدرسة عليا لألساتذة بعدد طلبة ال  قد و ،1996أنشأت جامعة جيجل سنة 
       ستمر نموهاا .طالب 9102يضم  ،إلى مركز جامعي 1999لتتحول سنة  ،طالب 195يتجاوز 

بأكثر من  2002لتنضم لقائمة الجامعات الجزائرية سنة  ،تها بمرور السنواتطموحا تزداداو 
 .أستاذ 595طالب و  12300

         كلية العلوم  ،متمثلة في كلية العلوم و التكنولوجيا ،كليات 05تضم جامعة جيجل 
كتبات خاصة و م ،مركزية كتبةإضافة إلى م ،كلية علوم الطبيعة و الحياة ،و اإلعالم األلي الدقيقة

 .و ورئاسة مركزية للجامعة ،مطعم مركزي  ،و ورشات ،مخابر للبحث العلمي، بالكليات
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        (69،69 نالشكال)أدى تضاعف حجم الطلبة المنتسبين للجامعة إلى تضاعف مساحتها
 خارجو هذا ما جعلها تتطلع لنشر خدماتها  ،إلى أبعد المستوياتو تضاعف الطموح للوصول بها 

 استيعابتستطيع  ما دامت الجامعة ال ،بث فروع لها على مستوى تجمعات أخرى  لمن خال ،لهامجا
بسبب مشكل نفاذ االحتياطات العقارية الموجهة لذلك بالمحور الجنوبي الغربي  ،المزيد من التوسعات

  .للمدينة

 

IV – 1-منافسة في االستقطاب : القطب الجامعي تاسوست .أ 

لبلدية  ارياانوي تاسوست التابع إدثضمن المحيط العمراني للتجمع ال ،هكتار 52قدر بـ تبمساحة     
يتخصص  .2006جرى توطين القطب الجامعي تاسوست سنة  ،األمير عبد القادر شرق بلدية جيجل
               نسانيةكلية العلوم اإل: كليات متمثلة في  02و يضم  ،هذا القطب في العلوم اإلنسانية

و كلية  ،ية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و التسييرلك ،و اللغات اآلدابكلية  ، اعيةاالجتمو 
قاعة  ،تبة مركزية ضخمةكت أخرى ملحقة مثل مآإضافة إلى منش ،الحقوق و العلوم السياسية

  .رئاسة فرعية للجامعة و ،تليامكتبات خاصة بالك ،محاضرات
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IV – 1-طموح قيد اإلنجاز مشروع  : العوانة  .ب 
 الهياكل البيداغوجية بالقطب الجامعي العوانة(: 26)رقم الجدول 

 الصور الهياكل البيداغوجية تعيين المشروع

 كلية علوم الطبيعة و الحياة
 مقعد بيداغوجي 3111

 

 مدرجات 10 -
 قاعة لألعمال الموجهة 25 -
 مخبر بيداغوجي 50 -
 قاعة لإلعالم اآللي 11 -
 اعاتقاعتان لالجتم 02 -
 مكتبة الكلية 01 -

 

كلية العلوم الدقيقة و اإلعالم 
 اآللي

 مقعد بيداغوجي 2111
 

 مدرجات 09 -
 قاعة لألعمال الموجهة 21 -
 مخبر بيداغوجي 19 -
 قاعة لإلعالم اآللي 20 -
 مكتبة الكلية 01 -

 

 كلية العلوم الفالحية
 مقعد بيداغوجي  1111

 مدرجات 05 -
 قاعة لألعمال الموجهة 11 -
 بيداغوجيةمخابر  10 -
 مكتبة الكلية 01 -

 

 قاعة السمع
 / مقعد 611

 

 المكتبة المركزية
 مقعد 1111

/ 

 

 / مركز التعليم المكثف للغات

 

 2019جامعة جيجل :المصدر 



 الحراك التنقلي بمدينة جيجل ...........................................الفصل الثاني  : تشخيص  وضعية الحراك التنقلي بالمدينة 
 

162 
 

IV – 2  هائلة تحت تصرف الطلبة  تإمكانيا: الخدمات الجامعية 

ز من يجري التركيو  ،إليها المنتسبين بتوفر جامعة جيجل خدمات جامعية عدة لمجموع الطال 
خالل هذا العنصر و ماله من ارتباط بالحراك التنقلي بالمدينة على خدمة اإليواء باإلقامات الجامعية 

إضافة إلى خدمة النقل التي تربط بين  ،المتواجدة على مستوى جامعة جيجل و قطب تاسوست
طلبة المدينة المتواجدين  و، لوالئي تلك التي تسهر على خدمة الطالب عبر التراب ا وأ ،الجامعتين

 .للمدينة ف القطاعات العمرانيةلبمخت

IV – 2 –سد عجز اإليواء بجامعة جيجل باإلقامة بقطب تاسوست  :خدمة اإليواء .أ 

بسعة  ،ة جيجل على إقامتين جامعتين إليواء الطلبة من الجنسين  إناث و ذكورتتوفر جامع
و أربع  أحياء  ،ن بالقرب من موقع الجامعة جنوب المدينة تقعا ،سرير 5300إجمالية تصل إلى 

 .سرير 9000أكبر تصل إلى  استيعابيةب الجامعي تاسوست بطاقة طنية جامعية أخرى بالقكس

سد العجز المسجل في في  ،القطب الجامعي تاسوست و تجهيزه بخدمة اإليواء إنجازقد ساهم 
طاقتها النظرية بنسبة  ،الفعلية االستيعابيةتي تعدت طاقتها و ال ،معدالت اإليواء باإلقامتين القديمتين

116   163و  قد شهدت هذه  و .(10الشكل ) على التوالي 2001و  2006خالل سنتي
  2011و سنة  2006أضعاف خالل الفترة مابين سنة  02اإلقامات تضاعفا في عدد األسرة  بحوالي 

من الطاقة   95إلى   10إشغال تصل إلى ة بلتصبح بذلك نسبة التغطية مرضية جدا بنس
 .النظرية
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 2011من سنة  ابتداء ،شهدت اإلقامات الجامعية بجامعة جيجل تناقصا كبيرا لعدد الطلبة
تعد المصدر األول كانت تزامنا مع فتح مؤسسات جامعية بالواليات المجاورة خاصة بوالية ميلة، التي 

 .و جامعة جيجلنح (من خارج الوالية) للطلبة

إضافة إلى طلبة بعض من بلديات الوالية البعيدة،  ،تقدم الخدمة اإليوائية للطلبة من خارج الوالية
برج  ،وجانة ،العنصر ،أوالد رابح ،أوالد يحي ،غبالة ،سطارة ،الميلية: ل من بلديات كويتعلق األمر ب

 .امة المنصوريةيو الز  ،ةسلمى بن زياد ،بني ياجيس ،إراقن ،جيملة ،أوالد عسكر ،الطهر

تاسوست  تنقل و إيصال الطلبة من اإلقامات الجامعية نحو  –يضمن خط للنقل الجامعي جيجل 
حافالت إضافية لتنقل  01و  ،اشر بين الجامعتينبحافلة تؤمن الربط الم 15باستعمال  ،مقاعد الدراسة

بعدد دورات هو األكبر بحوالي  و تقوم هذه الحافالت  ،طلبة تجمع تاسوست من و إلى جامعة جيجل
 .دورات على األقل يوميا 06

 

IV – 2 –حظيرة إضافية تستعمل شبكة الطرق الحضرية بالمدينة :الجامعيخدمة النقل  .ب  

متعامل  11قدر عددهم بــ ،تسيير خدمة النقل الجامعي بوالية جيجل من طرف متعاملين خواص
 رذات سعة متوسطة تقد ،حافلة 92نقل يضم  لسطو أيوفرون  ،2011-2016خالل السنة الجامعية 

 جيجل         حظيرة شرقية و أخرى غربية بجامعة  :حظائر 05 هذه الحافالت في تنظم .مقعد 100بــ 
 .(21جدول رقم )حافلة 55تاسوست الستقبال  بجامعةو حظيرة أخرى ، حافلة 31 نتستقبال

 
 ت النقل الجامعي على الحظائر و الخطوطتوزيع حافال                (21)الجدول رقم 

 عدد الدورات  عدد الحافالت  الوجهة الحظيرة
:  الحظيرة الشرقية

 جيجل 
 خط 13

بني  ،األمير عبد القادر ،تاكسنة ،قاوس
القنار،  ،الشقفة ،بوحمدون  ،تاسوست ،أحمد

سيدي عبد العزيز،  –،حراثن ،المزاير
 الطاهير، طهر وصاف

26 
 ،ألقلدورات على ا 02

 06ماعدا جيجل تاسوست 
 دورات

:  الحظيرة الغربية
 جيجل 

 خطوط 15

 ،مابين الجامعات ،العوانة ،العقابي،الحدادة
 23 تاسوست

 ،دورات على األقل 02
 06ماعدا جيجل تاسوست 

 دورات
 حظيرة تاسوست 

 خط  14
 ،قاوس، األمير عبد القادر ،تاكسنة،تاسوست

دي عبد سي ،طهر وصاف،الطاهير،بني أحمد
 ،الحدادة ،حراثن ،الشفقة ،القتار،المزاير،العزيز
  .العوانة ،لعقابي

 دورات على األقل 02 55

  2016مديرية الخدمات الجامعية لوالية جيجل ديسمبر : المصدر   
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  الواحد  تعدد الخطوط بالمسار :بالمدينةالحظيرة المارة 

تعبر تراب  ،جل باتجاه مختلف بلديات الواليةإضافة إلى حظيرة الحافالت المنطلقة من جامعة جي
تضمن تنقل الطلبة المحليين نحو مقاعد  ،حافالت أخرى متوجهة نحو قطب تاسوست 01المدينة 
       ددينمحو ما يميز خطوط النقل الجامعي المارة بالمدينة استغالل معظمها لمساريين  .الدراسة

 .و النقل الجامعي ،الحراك التنقلي الممكنن للسكان ،تتشارك فيهما الخدمة بين النقل الحضري  ،فقط

تتطابق مسارات خطوط النقل الجامعي و نقاط عبور الحافالت مع خطوط النقل الحضري 
و الذي تزدوج  ،بالدرجة األولى بحي أيوف على مستوى شارع بوقطة الضيق ،ببعض المقاطع الطرقية

و ازدحاما شديدا خاصة خالل ساعات  ،حركة ذؤوبةليعرف بذلك  ،فيه الوظيفة السكنية مع التجارية
بعدد دروات يومي يصل إلى  ،و يعد المسار األكثر ترددا لحافالت النقل الجامعي ،الذروة المسائية

خاصة على مستوى  ،تسجل نفس مشاكل الحراك بمقطع شارع المجاهدين شرق المدينة .دورة 152
 19ـبمرور يقدر ب  ،زدحام به بهذه الحافالت عند الزوالذروة اال يبلغالذي  ،مفترق الطرق باب السور

     و المؤدي إلى مفترق الطرق  ،و ال يمكن استثناء شارع ابن باديس وسط المدينة  ،دورة يوميا
الذي تمر به أغلب حافالت النقل الجامعي للوصول إلى مفترق الطرق الخارجي الذي تجتازه  ،بربروس

 .(11الشكل ) دورة يوميا 256ة بمعدل معظم الحظيرة المارة بالمدين
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     تزيد خدمة النقل الجامعي من حدة االختناقات المرورية بالمدينة بسبب الهندسة الطرقية التي 
في  المنعرجاتلكثرة ة جتنابياالأو  لذلك ال يمكن استعمال الطرق الفرعية ،م المعايير التقنيةر ال تحت

 بسبب ضيق قارعة الطريق مقارنة مع الحجم الكبير لحافالت النقل الجامعيأو  ،رسم المسار من جهة
 .األمر الذي يستوجب مرورها بالطرق الرئيسية بالمدينة ،من جهة أخرى 

و يعد  ،مقارنة مع المدخل الشرقي يشهد المدخل الغربي للمدينة سيولة نسبية في حركة المرور
و فتح أبواب الجامعة  ،بالقطب الجامعي غرب الوالية لاألشغار استكمال اظتهذا الوضع مؤقتا في ان

الطالب  اتداألمر الذي من شأنه أن يرفع من حجم حركة و ترد ،أمام الطالب من كافة أنحاء الوالية
و بالتالي سيكون له التأثير السلبي الكبير على الحراك التنقلي بكافة  ،بين المراكز الجامعية الثالث

وضعف اتصاليته مع باقي  ،يلعب فيه موقع الجامعة أقصى جنوب المدينة و الذي ،أرجاء المدينة
 .ل الحراك بهذه الجهة من المدينةكا كبيرا في تفاقم مشار القطاعات العمرانية دو 
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 خالصة الفصل

و بشكل مرض  ،خدمة النقل و التنقل من أهم الخدمات التي تسهر المدينة على تقديمهاتعد 
اهمت الثورة س .و الذي أصبح يميز مدننا اليوم ،زايد على الحركةتلموازاة مع الطلب المللسكان با

النقل ذات كفاءة  طالتكنولوجية و استخدام التقنيات الحديثة في توفير أنماط جديدة و متعددة من وسائ
سيولة  و االنتقالتوفر للساكن سهولة  و ،الربط بين الجهات المدينةعلى تسهل  ة،و فعالية عالي

       التقنيات  ضبطالدراسات المتعددة التي تناولت الحراك التنقلي بالمدن في  كما ساعدت .الحركة
و تحديد سبل امتصاص الطلب على التنقل  ،تكميم التدفقات ،و الكيفيات لتحليل مميزات الحراك

 .بالمدن

 :تبين من خالل ما تم دراسته خالل هذا الفصل  

و ازداد عدد التدفقات خالل السنوات األخيرة بازدياد  ،ركة بمدينة جيجلتنوع الطلب على الح  -
     مختلفة  بابو ألس ،تحركات كثيفة تجوب أرجاء المدينة .األهمية اإلدارية و الوظيفية للمدينة

صطياف الذي تصل فيه المدينة إلى حد التشبع و االختناق بكل تشهد أوجها خالل موسم اال ،يوميا
و لم تتعدى ماهو مسجل  ،و هذا بالرغم من أن معدالت الحراك بها متوسطة ،ية تقريباالمحاور الطرق

يساهم االستعمال المكثف للسيارة  .الكبرى  من حراك كمي و نوعي بمثيالتها من المدن الجزائرية
فالسبب  ،الشخصية في التنقل و ألسباب غير مفروضة في تفاقم مشاكل الحراك و تفشيها مجاليا

كما يعبر عن  ،السيارةمحض يعبر عن  رغبة الساكن في استظهار رفاهيته بامتالك اجتماعي 
فضه الشديد التحول و االستقرار الدائم باألطراف الحضرية ر و  ،و مركزها  ارتباطه الكبير بالمدينة

 .حتى مع توفير الظروف المالئمة
و التي تعرف توزيعا جيدا  ،تقدمه حظيرة النقل بالحافالت بالمدينة مقبوال للنقل اعرض ريتوف -

ن تفاوت عددها و عدد الدروات التي إو  ،و تغطية كاملة لكل القطاعات العمرانية بالمدينة ،بالمجال
لكن طول مدة الرحالت قصيرة المسافة  ،الخدمة بالحافالت و المواقف مرضية للسكان .تقوم بها

ي مسارات واحدة تمر بمناطق حيث تتشارك خطوط عدة ف ،يصعب أداء النقل الحضري بالمدينة
األمر الذي يدفع الراكب إلى االستغناء عن الحافلة و التوجه  ،حساسة و مقاطع طرقية غير وظيفية

تشكل مدينة جيجل االستثناء بعزوف شبه كلي للسكان عن استعمال  .إلى استعمال السيارة الشخصية
نقل غير المرخص الذي يعرف انتشارا رهيبا و غياب شبه تام لل ،سيارة األجرة في التنقل داخل المدينة

 .بباقي المدن األخرى 
لديات الوالية في زيادة حجم الحركة بشوارع بنطالقا من مختلف االتدفقات الخارجية  مساهمة -

وعند المدخلين  ،مر بالمدينة خالل ساعات الذروة تحركة كثيفة توجيهية و عابرة  ،مدينة جيجل
       ،تنقل الراكبينفي تستخدم المحطة الشرقية  ،رة حافالت معتبرةو حظي ،خاصة الشرقي و الغربي
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يرجع السبب الرئيسي لهذا اإلقبال إلى االستقطاب الكبير الذي تمارسه  ،المدينة ول التدفقات نحيو تحو 
و الوظائف الحضرية بالمدينة  ،الخدمات خاصة التجارية منها على مستوى حي أيوف التجاري بامتياز

 .الوالية يضم أهم الخدمات و أحسنها ا تجمعا لمقرباعتباره
تؤثر على األداء  حيث ،مدينة جيجلمشاكل الحراك التنقلي بلحركة الطالب و السياح  زيادة -

 يحرك   ما هي   باألسبا  ذهه كانت  و إن  ،الوظيفي لها خالل فترات محددة من اليوم ـو من السنة
فال استثناء في ذلك  ،لها إذن من حال باقي المدن الجزائريةفحا ،لجيجو يوجهها في مدينة  التدفقات
لكن األسباب الرئيسية التي عقدت حالة الحراك التنقلي بمدينة جيجل تكمن في القاعدة  ،يذكروال تميز 

تتحكم و بشدة في اتجاهات  ،و تجهيزات قاعدية ،الحضرية الهشة التي تميزها من شبكة طرقية
 .لحراك في نقاط محددة و قطاعات عمرانية معينة من المدينةو تختصر مشاكل ا، الحركة

للبنية الحضرية الكلمة الفصل في تفاقم مشاكل الحراك التنقلي بمدينة  و عليه يمكن القول  أن  
رقية طنوعية الحركة الممارسة بالشبكة ال و حجم و ،مفرزات حركة التعميرفالعالقة وطيدة بين  ،جيجل

 .الحضرية بالمدينة
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 مقدمة 

من خالل دراسة  ،رفع مستويات التنمية بالمدن و محيطها المجالي لتخطيط الحضري إلىيهدف ا
و فرص نمو  ،...مالية  ،اقتصادية ،إمكانيات المدينة و ما يقدمه إقليمها المباشر من موارد طبيعية

إعطاء صورة يعمل هذا التخطيط على  .بإمكانها أن ترفع من درجة خدمة و استقطاب المجال ككل
وضع خطة للتهيئة تضم مجموع التدخالت الموجهة لتحسين أداء المدينة  مستقبلية للمجال الحضري و

إضافة إلى توفير جميع العناصر الضامنة لنجاح تطبيق التوجهات المسطرة من أغلفة  ،محليا و جهويا
ت المساهمة بالنمو و أخرى خاصة بالقطاعا ،تشريعات حضرية ،أطر قانونية ،هيئة تسيير ،مالية

         في تكوين مجال تتكامل فيه  دور القطاعات األخرى يمكن إغفال  ال إذ أنه ،الحضري 
خدمة لهدف واحد متمثل في تكوين مناخ حضري  ،و تتقاطع فيه الفوائد ،تتداخل فيه المهام ،الوظائف

 . تهممالئم قادر على خدمة السكان و توفير إطار معيشي جيد يضمن رفاهي

طرف  أن التدخالت على المجال سواء تلك المخططة من ،تبين من خالل الفصلين السابقين 
صعوبة  كانت السبب الرئيسي في ظهور مشاكل الحراك و ،الدولة أو العشوائية من طرف السكان

بالرغم من حداثة ظهور المشكل و حجم العجز الوظيفي مقارنة مع المدن  ،التنقل بمدينة جيجل
إال أن استمرار طموح الوالية و الرغبة في الذهاب بعيدا بالمدينة من خالل وضع  الكبرى، الجزائرية

التي من شأنها  و، خطط تنموية جديدة تضمن تطبيقها مخططات التوجيهية المجالية و القطاعية
يمكن له أن يزيد من تدهور وضع الحراك  ،تحسين رتبة المدينة ضمن الهيرالكية الحضرية الوطنية

و بإدراك تام للهيئات المعنية   ،بالمقابل من هذا و في تدارك للوضع. لمدينة محليا و حتى والئيا با
مخطط  و ،تم إدراج مبادرات تخطيطية من خالل إعداد مخطط للنقل بالوالية ،بتسيير قطاع النقل

ة بتسيير و وضع الخطط الكفيل ،استقراء األوضاع المستقبلية ،للحركة بمدينة جيجل لحل المشاكل
 .منةآالحراك التنقلي بين البلديات و األحياء بطريقة سلسة و  تنظيم عنصر القطاع و

ما تقره مختلف مخططاته من  تسليط الضوء على التخطيط الحضري و يتم ،هذا الفصل من خالل
ما  مع و ،مدى توافقها مع األهداف المتبناة من طرف القطاع المسير لمعرفة، توجهات و تدخالت

 :هذا في إجابة على األسئلة التالية  و ،ره من مشاريع تماشيا مع النمو الحالي و المستقبلي للمدينةسط

 فاق التخطيط الحضري بالمدينة؟آما هي  -
 فاق تطور القطاع؟آو ما هي  ،كيف تم تطبيق سياسة النقل بالمدينة -
 كيف يمكن تطويق المشكل بوضع خطة بديلة؟ و -
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 سياسة التهيئة العمرانية:  ضري بمدينة جيجل التخطيط الحآفاق : أوال   

  -I تغيرات متكررة و متتالية : تغير توجهات سياسة التهيئة في الجزائر 

و بعد تسليط الضوء على النمو  ،ينالسابق لينمن خالل ما تم التطرق إليه من عناصر في الفص
و الذي  ،النمو المتتالية للمدينةو ماترتب عنه من تكوينات مجالية عبر فترات  جيجل،الحضري لمدينة 

إثر  ،أرجاء المدينة أو نحوها لم يعد يستطيع اليوم استعاب حجم التنقل و اتجاهات الحركة عبر
ن تبيي ؛المشاكل المتراكمة التي لم تكن سوى ردة فعل عن أي تدخل مباشر أو غير ذلك على المجال

سطرتها  ،اسة تهيئة و تعمير شاملةهذه التدخالت ما هي إال محاوالت لتجسيد أهداف سيأن 
أخرى توجيهية و تفصيلية تسهر على تنفيذها و تجسيدها على أرض مخططات  و ،امةعمخططات 

 .الواقع

وصل إليه الخلل الوظيفي في مجال  اوال يقود استعراض هذه الحقائق إال إلى التأكيد على أن م 
بل حتى أن المتتبع لنتائج هذه  ،عاتناتج عن فعل مشترك بين األفراد و الجما ،لجيجمدينة 

       االختالالتعن بعض  بسب تغاضي النظر ،مقصودايكاد يجزم أن الفعل  التدخالت على المجال
 . عض الممارسات التي ال تزيد المجال إال ثقال و قصورا في األداءبو االستمرار في 

-I1  ة شكلية لألفرادإحتكار ضمني للدولة و مشارك: سياسة التهيئة في الجزائر. 

 الحديث عن السياسة السابقة إذا تم تجاوزها اليوم؟  ذالما: 1س 

نتهجت ا ،يومنا هذا ىاالستقالل إل ذفي الجزائر تغيرات كثيرة من التعمير عرفت سياسة التهيئة و
كما تفنن المشرع الجزائري في سن العديد من  ،التنظيم من خاللها الدولة عدة طرق للتسيير و

القطاعات المساهمة  لمختلفالتي تحدد اإلطار القانوني للتدخل  ،ص التنظيمية و التشريعاتالنصو 
و على الركائز  ،توافقت هذه التغيرات مع المستجدات الطارئة على النظام السياسي .نتاج المجالإفي 

ن محاولة عبارة ع فكانت هذه السياسة و ما أقرته من توجهات و أدوات تنفيذية ؛االقتصادية للبالد
و يهدد مؤسسات  ،و تنتشر بشكل سرطاني ينخر قواعد المجال ،المشاكللمعالجة وضع تتفاقم فيه 

 .بل و يضعها في قفص االتهام ،التسيير

-I1- محاوالت اإلصالح بعد االستقالل  .أ :  
ية إال لم يكن االهتمام بالتهيئة العمران و ،السنوات األولى غداة االستقالل صراعات سياسيةشهدت 

       قد تولت هيئات و .بعد التركيز على النهوض باالقتصاد الجزائري المنهار كليا ،في مراتب متدنية
االحتكار شبه الكلي  و ،و مؤسسات الدولة هذه المهمة وحدها بانتهاج الطريق االشتراكي للتنمية

هذا ماجعل  و ؛مستغلو خلق بالموازاة من ذلك لقطاع خاص غير  ،ألسس االقتصاد و طرق التسيير
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تعددت  ،عفوية و قطاعية منفردة عملياتعبارة عن مجموعة ، هذه السياسة مليئة بالتناقضات
و من  التوطين الصناعي للصناعات الثقيلة  ،اتجاهاتها و اختلف مضمونها من الزراعة نحو الصناعة

دفة إلى تحقيق التوازن بين إنجاز بعض االستثمارات الها ،إلى االنتشار الصناعي بالمناطق الداخلية
 .و فك العزلة عن المناطق الداخلية ،المناطق المحرومة و المحضية بالتراب الوطني

من خالل  ،تأطير التدخالت الفردية للقطاع العام 1891حاول قانون التهيئة العمرانية لسنة 
        لنشاطات الصناعيةاالهتمام بالمطالب االجتماعية للسكان بتنمية ا و ،مراجعة األسس القانونية

المخطط  :عن طريق وضع خارطة طريق أو خطة توجيهية باستعمال أدوات تخطيط عامة ،و الريفية
 .الوالئيةللتهيئة العمرانية و المخططات  ي الجهور المخطط  ،الوطني للتهيئة العمرانية

المواطن على أنه  ىإل االلتفات و ،عياشارة السطحية لضرورة االهتمام بالجانب االجتمرغم اإل
علق بالتدخل على تالفترة يؤكد احتكار الدولة لكل ما ي كفي تل رإال أن واقع التسيي ،فاعل مجالي

 .البرمجة و التنفيذ ،التصميم ،من ملكية العقار الموجه للتعمير إلى التخطيط ابتدءا ،المجال

-I1- 0991 سنةالمجالية العودة إلى التهيئة  .ب:   
ادت حدة ز ف ،تدخل التي قامت بها الدولة من وضعية المجال عبر التراب الوطنيعقدت عمليات ال

خ الواضح بين القطاعات لسد الشر  و .المدن و األحياء ،المفارقات المجالية و االجتماعية بين المناطق
ى تم العودة إل ،االقتصادية في الجزائر بعد تغيير النظام السياسي و التحول نحو اقتصاد السوق الحر

       خاصة بتحرير 1881نة سالتنظيم المجالي الشامل من خالل سن مجموعة نصوص قانونية 
المخطط )استشراقية و تنظيمية للمجال  ،عملية التدخل باستعمال أدوات تدخل مباشرة تأطير و ،العقار

نتاج إو السماح بمشاركة متعاملين جدد في  ،(التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل األراضي
       في  همةاسالمجال الحضري بالجزائر بفتح األبواب أمام المتعاملين الخواص لإلنتاج و الم

لتشهد بذلك الجزائر  ؛رافطمشاركة التدخل مع جميع األ بهدف التنويع في المنتوج المجالي و ،التمويل
        ات التهيئةو اد أدعند إعد هفي صنع قرار التدخل عن طريق المشاورة القبلية لمشاركة المواطن 

ل عنه المواطن بسبب قلة وعيه و عدم إعالم فو غ ،الحق الذي أقره القانون هذا  ،و التعمير
 .الجهات المعنية له

من القرن الماضي دورا في  األخير ودلعبت التغيرات االقتصادية التي مرت بها الجزائر خالل العق
إال أن التطبيق على أرض الواقع لم  ،مبادرات الدولة فبالرغم من جدية .ه الحالي للمدنجيل الو كتش

 : 1فكانت النتائج ،هذه األخيرة  كانت تصبو إليه يصل إلى ما
                                                           
1
 Adad A .Z, Saouli , Ladraa .T, Problematique de la planification des villes ,étude critique 

de l’experience Algerienne, 36 seminaire scientifique ,Université d’Alep (Syrie),2-7 

novembre 1997. 
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 .حركة تعمير سريعة للمجال غير مراقبة و غير ممنهجة -
  .يادة الهوة بين المدينة و ظهيرها الخلفيز و  ،ف للمدينة و تدهور اإلطار المعيشي بالمدنيتري -
        جتماعية و الهياكلو قصور في خدمة التجهيزات اال ،ة العمرانيةاألنسج تشبع -

 .العمرانيعدم مطابقة النشاطات بالمدينة للشكل الحضري و النسيج  االقتصادية،
 .إليهاتهديد األحزمة الخضراء و المجاالت الحساسة نتيجة زحف العمران  -

-I1- ق التسيير المستوردة مع واقع المجال عدم تكييف أدوات التعمير و طر: عوامل القصور  .ج
 : الجزائري 

و ال مع  ،المستوردة من الخارج مع خصائص المجال الجزائري  أغلب طرق التسييرلم تتوافق 
أو  ،(التحصيصات )ابتدءا من السياسة السكنية بنوعي السكن الفردي  ،خصوصيات المواطن الجزائري 

ج عنها من استنزاف كبير للعقار و تكوين نت و ما ،(المناطق السكنية الحضرية الجديدة)الجماعي 
و ما ترتب ، وصوال إلى سياسة التخصص االقتصادي و الوظيفي ،لنوعية سيئة من األشكال الحضرية
      و سوء توزيع للسكان ،ضعف في الترابط بين الجهات ،ةاالجتماعيعنه من زيادة للفوارق المجالية و 

 .باقي المجالاطق الدينامكية على حساب عن طريق التركز السكاني بالمن

    تسارع وتيرة النمو و اتجاهاتها المختلفة يجعلها تسبق و بأشواط توجهات أدوات التهيئة و التعمير
حيث تتم المصادقة على هذه األدوات في  ،و هذا ما يضع مصداقية هذه األخيرة ضمن دائرة الشك

أو تحديد مجال  ،المفروضة فيما يخص توطين التجهيزات أغلب األوقات بعد تنفيذ القرارات السياسية
     و تجعل هذه الممارسات من مخططات التعمير أدوات  .من حدود المحيط العمرانيضالتدخل 

لهذه المخططات  عدادو تسبب طول مدة اإل ،من طرف البلديات لتوضع في األدراج مازالتعد  ،شكلية
حتى أن غياب التنسيق بين  ،جت المراجعة الدورية لهايستو  امم ،في تجاوز التوجهات لألحداث

و العزف المنفرد لكل قطاع على وتر المصلحة  ،من خالل التوجهات القطاعية ظهر جليايالقطاعات 
       اقتصاديا ،ااجتماعي ااعتبار المدينة نظام عدم  و ،بين القطاعات المصلحة العامةو تجاهل  ،الفردية

 .  متكامال امجالي و

إلى ظهور مضاربة كبيرة له على مستوى  أحقية الملكية الخاصة و إقرار دى تحرير العقارأ
   و تنظيم التداوالت العقارية باالكتفاء بالتوجيه ،عن احتوائها عجزت أدوات التهيئة و التعمير ،المدن

ذا إلى و أدى ه .و توطين المشاريع باألراضي العمومية أو أمالك الدولة ،و تقديم رخص التدخل
    رية التنظيميةذو الحد من إيجاد الحلول الج ،عات القابلة للتعميرطاالتقليل من فرص االستفادة من الق

 .و االكتفاء في معظم األحيان بالعمليات الترقيعية
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إسقاط نتائج تطبيق  ،لجيجو الدراسة الميدانية لمجال مدينة  ،تأكد من خالل التحليل الوصفي
اليات كشوى في تفاقم األوضاع و تنوع اإلستطبيقها  زديو التي لم  ،ال المدينةهذه السياسة على مج

انعدام  ،تدهور النوعية الحضرية ،تلوث المجال ،مشاكل الحراك: المرتبطة بسوء التخطيط و التنفيذ 
 :إذن ،بمدينة جيجل الهوية العمرانية و الشخصية المجالية

        المستقبل ةتحسين الظروف، تطويق المشكل، إضاءفي ما مدى مساهمة السياسة الجديدة  :2س 
 و توضيح أفق التدخل؟ 

-I2 دولةال تكارحال تراجع ضمني: سياسة التهيئة العمرانية ضمن مفهوم التنمية المستديمة    
 .و مشاركة واسعة للمواطن

ار تحرك طإو في  ،الحضري المعاصر المجتمعفي محاولة لمواكبة التغيرات الكبيرة التي عرفها 
 2111تبنت الجزائر سنة  ،نوعي لتدارك التأخر المالحظ في ميدان تسيير المجال الحضري الوطني

قائمة على أساس التخطيط  و ،مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية المستديمة سياسة جديدة للتهيئة
و ليس بوضع  ،تهااستجابة للتساؤالت المتعلقة بنوعية الحلول ومدى فعاليتها و نجاع ،ستراتيجياإل

    تهدف هذه السياسة إلى توفير الظروف المناسبة لتوفير الظروف  .الحلول الضرورية بحد ذاتها
رغبة في تحقيق المساواة  ،على الصعيد االقتصادي و االجتماعيو خلق موارد جديدة  ،الدائمة

 .ة متمثلة في الحوكمةضمن صيغة تسيير جديد االجتماعية و تحقيق التوازن بين القطاعات و الجهات
 التشاورو  المشاركة و ،االجتماع و البيئة ،االقتصادعلى أساس التداخل بين  الحوكمة تبنى

المواطنة باالستماع الجيد تفعيل  ىتعمل عل .ديمقراطيةبطريقة شفافة و  ،بين كل األطراف الفاعلة
سواء بطريقة مباشرة  ،مجاله المباشرو مشاركته الفعالة في اتخاذ القرار و تسيير  ،المواطن تالنشغاال

 إليجادفي محاولة  ،عن طريق المؤسسات الجمعوية و المنتخبين المحليين وأ ،باعتباره فاعل اجتماعي
 .التوليفة المناسبة بين إطار الحياة و نمط الحياة

          و تبني تدخالت تضمن عدم استنزاف الثروات، الحوكمة على استعمال تقنيات هذه تسهر
 .و التفكير المتوازي في سد حاجيات السكان اآلنية و المستقبلية لألجيال القادمة ،والمجاالت

-I2-في إطار التنمية المستديمة  ةالعمراني قانون التهيئة: أدوات تطبيق سياسة التهيئة الجديدة  .أ
  0110-00-00المؤرخ  01/ 10

العالمية و التي رسمت أسس  21ندة من التوجهات العامة لألجأهداف هذه السياسة  انبثقت
       و بينت المحاور الواجب الوقوف عندها لضمان االستمرارية و الديمومة ،تطبيق التنمية المستديمة
رق التنمية ط :تبينمحلية  21عداد أجندة إ بق هذه السياسة محليا باعتماد طت .وتحقيق الموازنة المجالية
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تحقيق األهداف باستعمال تقنيات حديثة  كيفيات و ،ى المواردسبل المحافظة عل ،الخاصة بكل منطقة
و أدوات تنفيذية جديدة متمثلة في  ،ار أطلس حضري جنإو  ،مرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية

 (.Schéma de cohérence urbaine)المجالي للمدن الكبرى  تناسقمخططات ال
         مالية و أدوات اقتصادية ،مويلمتابعة و ت ،تم وضع آليات إشراف لتجسيد هذه األهداف

تم  .بعاد الجديدةإضافة إلى أدوات تنظيم مجالية تتماشى مع التغيرات و األ ،وترتيبات جبائية جديدة
أو  ،(SRAT ، SNAT، PAW)باألدوات التقليدية للتخطيط و التهيئة سواء مخططات التهيئة االحتفاظ 

   ت جديدة خاصة بالقطاعات االقتصادية متمثلة في و وضع أدوا ،( POS،PDAU)أدوات التعمير 
فاق تطوره وطنيا حسب آتدرس إمكانية القطاع المعني و  (SDS)مخطط توجيهي قطاعي  21

 : 1باإلضافة إلى مخططات خاصة بالمجاالت الحساسة ،مؤهالت كل والية
  .لتهيئة المناطق الساحلالمخطط التوجيهي  (SDAL) :الساحليةالمناطق  -
  .التقنين الخاص بتهيئة المجاالت الجبلية (RATMM) :الجبليةاطق المن -
مخطط الحماية و المحافظة و تثمين القطاعات ( PPSMUSS) :التراثيةالمناطق المحمية و  -

 .المصنفة
  .مخطط تهيئة المدن الجديدة (PAVN) :الجديدةالمدن  -
و الذي تم العمل به بعد  ،ى المخطط التوجيهي لتهيئة المدن الكبر  (SDAGV): الحواضر الكبرى  -

 .ثبوت فشل المخطط التوجيهي في تسيير المجال الحضري لهذه المناطق

ستراتيجي خالل تبني و التخطيط اإل ،محاولة اإللمام بجميع جوانب التهيئة المجاليةبالرغم من 
تساعد  و التي ،2101إعداد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانيالتي تمتد أفاقها إلى غاية  و ،هذا القانون 

التي  إال أنه يمكن  تسجيل بعض النقائص ؛في تخفيف الضغط على الدولة ليصبح لها دور الوصاية
اختالف  ،صعوبة التنسيق بين القطاعات ،كثرة المخططات: منها  من شأنها عرقلة نجاح هذه الخطوة

 .تحجيم دور البلدية ،رافيالخصوصيات االقتصادية و المجالية للواليات الواقعة في نفس المجال الجغ

-I2-المدينةإرساء السياسة الجديدة و تطبيقها محليا على  .ب                                 
 :(0110فيفري  01المؤرخ في   10/10قانون )

تم سن ترسانة من  ،أسس سياسة التهيئة العمرانية الجديدة المربتطة بالتنمية المستديمة إلرساء
 2110 فيفري  21المؤرخ في  10/10قد جاء قانون المدينة  و .و المجالي القطاعييم تنظلل القوانين

ليوضح الرؤية  ،و تبني سياسة حقيقة للمدينة و ليس لتهيئة المجال الحضري  ،كقانون توجيهي للمدينة
ية المحلية عن طريق تبني الالمركز  الديمقراطيةو تفعيل  حول كيفية تطبيق الحوكمة الحضرية بالمدينة

                                                           
1
 Ewa Berzowska –Azzag, idem, page 145.   
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من التنمية البشرية  انطالقاتنمية المناطق الحضرية  ،القرارات اتخاذوالالتركز في استخدام السلطة و 
االهتمام  ،توعيته إعالمه و عن طريق ،باعتبار المواطن القاعدة األساسية لتطبيق السياسة الجديدة

تحقيق المساواة  قانون إلىيهدف هذا ال .و الحفاظ على البيئة و المحيط المجاور ،بالثقافة المحلية
القضاء على  ،االجتماعية بين األفراد و الجماعات داخل المدينة عن طريق تقوية الروابط االجتماعية

مورفولوجي عند انتاج الو التمازج  ،جتماعياالالتمازج  ،وظيفيالالتمازج  التوجه نحوبو  ،التهميش
 (. La mixité urbaine)المجاالت الحضرية 

و توازي دوره مع الخبير  ،بعين االعتبار المواطن اسة الرشيدة في التسيير دورتأخذ السي
دارة في اتصال دائم مع السكان وفق تكون اإلف ،تسعى إلى تجسيد مبدأ المواطنة حيث ،المالحظ

 :وجها مختلفةأيأخذ هذا التواصل بين الطرفين  ؛سياسة تسيير جوارية

تتعلق فقط بإعالم السلطة المحلية لقرار  و ال ،واطنةو هي طريقة غير مباشرة للم :اإلعالم  -
يتم ذلك عن  .تجاه العكسي لإلعالم من المواطن نحو السلطة المحليةبل أيضا باال ،التدخل

عالم الحديثة الستسقاء أراء شهار و اإلات اإلو و استعمال أد ،طريق عصرنة أجهزة الدولة
 .المواطن إزاء عملية التدخل

اإلدارة لتقييم  ون هذه االستشارة عن طريق التحقيقات العمومية التي تقوم بهاتك و: االستشارة  -
يمكن استشارة المواطن إضافة  .ردة فعل المواطنين عند إعداد المخططات و إقرار التدخالت

كان عن الخدمة ستحقيقات مدى رضى ال ،إلى التحقيق العمومي عن طريق عمليات سبر األراء
أو  ،تجمعات محلية استشارية ،إقامة اجتماعات عامة موسعة ،لمقدمةدارية و القطاعية ااإل

   .ةباالستشارة اإللكتروني
لكن هذه المشاركة  يتشابه هذا الشكل من ممارسة المواطنة مع االستشارة: الحوار و التشاور -

شراكهم عند إعداد الدراسات إيتم  ،ن عن المجتمع المدنيثلو يجسدها مم ،تكون ملموسة و فعلية
و لجان األحياء  ،القطاعات ممثلي ،المجتمع شرائح مختلف تضم لجان مشتركة ضمن التوجيهية
يعمل على تنشيطه  و ،رصد ردات الفعلب يقومضمن فريق عمل يؤطره خبير  ،المختصة

 .و تقريب وجهات النظر، شرح المضمون  ،إطارات متخصصة مهمتها توضيح الرؤي 
ان كفي إعداد و حتى إنجاز و تمويل المشاريع المحلية أي يمكن للمواطن المشاركة  :المشاركة  -

أو عن طريق عقود شراكة بين السلطة  ،نوعها، في تمثيل مباشر من طرف المتنخبين المحليين
توفير أغلفة مالية لجمعيات األحياء للمساهمة في تحسين  ، عن طريقو مجموعة سكانية

 ...،تسيير النفايات ،المساحات العمومية ،سكنال: المعيشي بهذه األحياء و التدخل على اإلطار

أما في  ؛تطبيقه على عدد من دول العالم المتقدمة ينحصر ،يبقى هذا الشكل من المشاركة محدودا
شارة إلى كما سبق لقانون التعمير اإل ،فإن قانون المدينة قد نص على التشاور و اإلعالم ،الجزائر
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التأكيد على حق إطالع المواطن على مداوالت المجلس  ،االستشارة عن طريق التحقيق العمومي
مكانية إجراء استشارات انتقائية وفق ما نص عليه إفي اتخاد القرار، مع  ةالشعبي البلدي تحقيقا للشفافي

لتبقى إذن مشاركة السكان في  ؛2111جوان  22المؤرخ في  11/11قانون  ،القانون الجديد للبلدية
تشوب  ،شكلية صوريةم تغير التوجهات و تحيين القوانين دائما غال ر التدخل على المج قرارصنع 
 . صعب من تقريب المسافة بين اإلدارة و المواطنتعملية تطبيق المواطنة ضبابية كبيرة  هاببموج

-II جيجل  بواليةفاق التنمية القطاعية و المجالية آ : 

و دراسة  ،ساسية لهذا النظاماأل يستوجب الخوض و تحليل كل المكونات ،مدينة كنظامال اعتبار
و يطرح مخلفاته  ،نظام يأخذ مقوماته األساسية من المجال المباشر .نوعية العالقات الناتجة بينها

       مدى قوة ترابط تتجلىو  ،تتداخل هذه المكونات فيما بينها لتعطي الصورة النهائية للمدينة .نحوه
فيما يؤدي التصرف القطاعي إلى  ،داء الوظيفي للمدينةفي حسن و كفاءة األو تكامل هذه العناصر 

 .زيادة الهوة بين مقومات النظام

-II 0  دور قطاع األشغال العمومية : ثمارات القطاعية بوالية جيجل االست 
و توزيعها  ،تم تطبيق السياسة العامة للتخطيط من خالل المخططات االستثمارية بالواليات   

قد شهدت الجزائر بعد االستقالل تطبيق  و .طق التدخل محليا بالواليةعلى منا حسب األولويات
لتعود  ،مخططات االنعاش االقتصادي سنوات التسعينات و ،رباعية و خماسية، مخططات تنموية عدة

تسهر هذه المخططات على  .(مخططات خماسية 4) 1888المخططات الخماسية للظهور منذ سنة 
التي تهتم بالبرامج ( (PCDإلى جانب مخططات التنمية البلدية  ،(PSD)توجيه االستثمارات القطاعية 

 .التنموية المحدودة ذات البعد المحلي

         إلى معرفة التوجه العام للمدينة ،االستثماراتمن و البلدية  يهدف استظهار نصيب الوالية
مو الحضري لتجمع مقر تحديد نوع التدخالت القطاعية التي صاحبت الن و (10و 12 رقم نشكالال)

و هذا بالتركيز على عنصرين لهما من التأثير المباشر على موضوع الحراك التنقلي، متمثلين  ،الوالية
و مقارنته بمشاريع األشغال  ،في الفصل األول إليهتم اإلشارة  الذي في قطاع السكن و التعمير

 .التنقلي العمومية باعتبار الطريق القاعدة األساسية لممارسة الحراك
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  11تحصلت المدينة من خالله على : 0999-0991الثاني المخطط الرباعي  من حجم
من استثمارات  81السكن حوالي  ةو أخدت حص ،االستثمار مقارنة مع بلديتي الطاهير و الميلية

شغال العمومية في حين تم استهالك االستثمارات الخاصة بقطاع األ ،قطاع السكن الموجه للوالية
كليا عبر تراب  ،من حجم االستثمارات القطاعية الوالية  1إذ تمثل  ،مشاريع فقط 4 ،على قلتها

 (. 111)بلدية جيجل 
  مقارنة مع بلدية الطاهيرتراجعت حصة بلدية جيجل : 0991-0991المخطط الخماسي األول   

تم بموجبها  ،تثمارات القطاعيةمن مجموع االس 00مقدرة بــ  ،و الميلية خالل هذه الفترة
مقابل مشروع واحد في  ،مشاريع سكنية ضخمة بالبلدية 11نجاز إامتصاص الطلب على السكن ب

من  2,2فال تمثل نسبته سوى  ،القطاع مقارنة بقطاع السكن ما يعني تأخر ،األشغال العمومية
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    هذه الفتره نحو بلدية الميلية حيث تم التحول خالل ،اع األشغال العمومية والئياطمجموع مشاريع ق
 .من االستثمارات 09,1التي استولت على 

  من خالل امتصاص  ،عادت البلدية إلى التفوق والئيا : 0999-0991المخطط الخماسي الثاني
لقطاع األشغال   18و  ،منها لقطاع السكن  11و جهت ،أكثر من نصف االستثمارات

 .من مشاريع القطاع والئيا 41الي و التي مثلت حينها حو  ،العمومية
  11استفادت البلدية من  : 0999-0991المخططات السنوية  من المشاريع التنموية

       على مستوى مدينة  ،من المشاريع السكنية الوالئية 40جز من خاللها أنو  ،القطاعية
مشاريع األشغال  من 11مقابل  ،من المشاريع القطاعية بالبلدية  41و التي تمثل  ،جيجل

 . من مشاريع البلدية 18تمثل سوى  و التي ال ،العمومية

أن قطاع األشغال العمومية لوالية جيجل يعرف تأخرا كبيرا مقارنة مع  ،تظهر هذه النسب جليا  
ية مقارنة ضفإن بلدية جيجل تبقى البلدية المح ،الرغم من ذلكبو  .قطاع السكن أو حتى قطاع الري 

تتعلق أهم البرامج التنموية بالقطاع بالمشاريع  و ،لديات أو األقطاب الحضرية األخرى مع باقي الب
و تغيير رسم و شكل  ،في محاولة لفك العزلة على المناطق الجنوبية ،ةالمهيكلة للبنية الحضرية الوالئي

ت تلقي و التي زادت من ظاهرة التسحل التي الزال ،شبكة الطرق الموروثة من الحقبة االستعمارية
التعمير الذي عرفته  إيقاععلية لم يستطع هذا القطاع مجاراة  و ؛اللها على التنظيم المجالي للواليةظب

 .و هذا ما يفسر القصور في أداء الطرق ببلدية جيجل ،المدينة خالل هذه الفترات

 استثماراتها خاللوجهت ( 14الشكل ) 2118-1888المخططات الخماسية الجديدة يالحظ أن 
وجيه بت تدارك العجز المميز لقطاع األشغال العمومية  بذلك تمي، ل معينل فترة لتنمية قطاع ك

 :االسثمارات إليه  و تنويعها 
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  تساهم  ،مليار دج 28غالف مالي قارب  بمجموع : 0111 -0999المخطط الخماسي األول
هدت هذه المرحلة توجه ش .بلديةتمثلها مخططات التنموية ال 10و ،   94المخططات القطاعية بــ

من مجموع  01ما يعادل  ،مليار دج لقطاع الري  1بتوفير  ،الوالية نحو السياسة المائية
 1و  ،فقط لقطاع السكن والتعمير 4و  ،لقطاع األشغال العمومية 20مقابل  ،االستثمارات

 .العمرانية التهيئةلمشاريع 
 
  الف غأضعاف  4الف مالي معتبر يقارب غب:  0119-0111المخطط الخماسي الثاني

من   8التي التمثل سوى  ،و انخفاض نسبي لمشاريع التنمية البلدية ،المخطط الخماسي األول
          العمومية األشغالملحوظا لقطاع  اانتعاشعرفت الوالية خالل هذا المخطط  ،الف االستثمارغ

القطاعات  مجموعمن   00يمثل  ،أضعاف المخطط السابق 0بتخصيص غالف مالي يعادل 
من   11أديرت الدفة نحوه مجددا بــ  مقارنة مع قطاع الري و قطاع السكن الذي ،االستثمارية

                      لتفات إلى قطاعات أخرى مثل النقلإلى جانب اال ،االستثمارات لكل قطاع منهما
 .رياضةال و، التجهيزات اإلدارية و الشباب (ميناء جن جن) 

 
  هذا المخطط باستمرارية التنمية تميز: 0101-0101المخطط الخماسي الثالث،           

حجزت منها  ؛و بتخصيص تقريبا نفس الغالف المالي مع التباين في توزيع الحصص بين القطاعات
4 19مقابل  ،لقطاع السكن  9,9و  ،لقطاع األشغال العمومية   المالحظ هو  .لقطاع الري
لكل  11التعليم العالي بـ  ،التجهيزات العمومية: رتفاع المسجل في حصص القطاعات األخرى اال
  11إضافة إلى قطاع الصحة الذي عرف استفاقة نوعية من خالل تخصيص  ،ىاع على حدطق

 .من االستثمارات الوالئية

لقطاعات  عتباراالو محاولة إعادة  ،تميزت االستثمارات القطاعية خالل هذه الفترة بالتنويع
قطاع  ىعل المالحظو  ؛في محاولة لتحقيق التنمية الشاملة ،الل السنوات الماضيةخكانت مهملة 

مقارنة مع الواليات  ،هدف تدارك التأخر المسجل بالواليةباألشغال العمومية أنه عاد للظهور و للنشاط 
و التي ال يمكن أن تؤدي دورها  ،اليةمكانيات و المؤهالت التي تملكها الو مع اإلو  الساحلية المجاورة
عالية و انتشار جيد بالمجال الوالئي  ذات كثافة ،فعالة ،إال بتوفير شبكة طرق وظيفية على أكمل وجه

 .  لتسهيل الربط و تفعيل التبادل
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-II2 . فاق التنمية الوالئيةآ: توجهات المخطط الوالئي للتهية. 

جسيد التوجهات الكبرى للخطة الوطنية للتهيئة العمرانية في المخطط الوالئي للتهيئةّ إلى ت هدفي
عن طريق توفير  ،محاولة لخلق التوازن المجالي و العدالة االجتماعية في توزيع الثروات بين األفراد

أخرى  وترسى قواعده على أرض الواقع بواسطة برامج مركزية قطاعية  ،مجال ديناميكي مستديم
 .التهيئة المجالية الخاصةإلى جانب مشاريع  ،والئية

و أعطى  ،وسط و غرب ،شرق  ،قسم هذا المخطط التراب الوالئي إلى ثالث وحدات متجانسة
 : الخصوصيات العامة لهال منطقة تخصصا معينا يتناسب مع كل

  .بلديات 14بمحال طبيعي و سياحي تضم  :الغربيةالمنطقة  -
 أخرى  ةبلدي 12إضافة إلى  ،طاهيرتضم القطبين الحضريين جيجل و ال: المنطقة الوسطى -

 .منطقة ذات طابع زراعي و خدماتي إداري  ،متاخمة
تتميز بالطابع الصناعي  ،بلديات أخرى  18إضافة إلى  ،تتراسها بلدية الميلية: المنطقة الشرقية -

 .و الطابع الزراعي بالمرتبة الثانية

-II2-المحاور الكبرى للتنمية بالوالية .أ  : 

 : سب المخطط الوالئي فيحالعامة لتهيئة إقليم والية جيجل  اعدو تتلخص الق

 في محاولة إلعادة التوازن  ،تحويل محور االستثمار من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية
بتقوية المحور الهيكلي العمودي  ،إضافة إلى تحويل األنظار نحو الداخل ،الوالية لالمجالي أفقيا شما

نجاز مشاريع إمن خالل استكمال و  ،المؤدي إلى والية سطيف 11ي رقم على طول الطريق الوطن
األدوات لربط الوالية  و تخصيص الوسائل و ،40جديدة خاصة بإزدواجية الطريق الوطني رقم 

     السياحية لمنطقة بالرة ،الصناعية ،هدف تسهيل التبادالت التجاريةب ،بالطريق السيار شرق غرب
 .و المنطقة السياحية غربا  ،و الجنوبجن جن نح ءمينا ،شرقا
 بتحسين الظروف الالزمة  ،الثانوية جنوب الوالية و إعادة توزيع السكان ترقية المراكز الريفية و

توفير  إضافة إلى  ،للخدمة الجوارية كفاءة و مناخ اجتماعي  من ،لعودة السكان و استقرارهم
و التركيز على مشاريع  و برامج  ،المتوسطة االستثمارات في إطار مشاريع المؤسسات الصغيرة و

 .(PPDRI)التنمية الريفية 
 في النمو العمراني للمدن و المراكز الحضرية  التحكم إضافة إلى ترقية مدينة جيجل جهويا

         مع األخذ بعين االعتبار نوعية و أهمية المشاريع المهيكلة الموجودة على مستواها ،شمال الوالية
و مركز  ،مركز أساسي بأدوار قيادية ،جيجل إلى مركز حضري من الدرجة األولىنة يل مديو بتح
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و حقن المجال  ،الخدمات الموجودة به رقيةعن طريق ت ،و وجهة سياحية بامتياز ،اشعاع علمي
ذات نوعية عالية تجعلها قادرة على لعب دور جهوي ضمن المنطقة خرى أالحضري للمدينة بتجهيزات 

   . قية للبالدر شالشمالية ال

نسمة سنة  191111و المقدر بــ ، احتواء النمو السكاني المستقبلي للمدينة أوضح المخطط أن 
 :البلديات المجاورة أو ،و حراثن  أوالد بوالنار ،على مستوى التجمعات الثانويةيجب أن يكون  ،2101

مبني الحالي و البنية الحضرية رورة االهتمام باإلطار الض أكد على كما ،عبد القادر قاوس و األمير
نجاز مركز حقيقي إو  ،استغالل المتاحات العقارية الموجودة ،عصرنتها ،لتهاكمن خالل إعادة هي

 . للمدينة

  التليفيريك ،الترامواي: تنمية قطاع النقل ببرمجة مشاريع عصرية للنقل البري الحضري        
 على النقاط السوداء ءبالقضا ،و الوالئية ةريبكة النقل الحضش ءو تحسين أدا ،و النقل البحري 

 .الحركة بالمناطق الحضرية في إطار مخطط النقل و
 المدى  ىاالهتمام بقطاع التعليم العالي من خالل فتح مخابر للبحث العلمي بجامعة جيجل عل

 مجموعة و ،( 2101-2121)مدرسة عليا لألساتذة بالقطب الجامعي تاسوست  ،المتوسط إلى البعيد
    و المدى البعيد  ،(مخابر البحث ) و المدى المتوسط  ،القريبفروع تخصصية بقطب العوانة بالمدى 

   .( 2101-2121كلية الطب ) 

-II2-جديد ملموس يذكر في التوجه العام للوالية ال  .ب: 

     2111يمكن مالحظة االختالف الكبير في التوجه العام للمخطط الوالئي المصادق سنة  ال
زالت نفس  ال و ،سنة ال زالت نفس المشاكل تطفو على السطح 21فبعد  .1881 ةو ذلك المنجز سن

صياغة  المنتهجة، إضافة إلى طريقة هو صيغة الحوار لعل الشيء الجديد و ،الحلول مقترحة
  الوالئي الجديد المخطط يتعدى لم. لو بشكل نطري  و التي عرفت إدراج مفهوم االستدامة المواضيع

يفتقر للدقة في  هزيال المضمون  كان، فتفريغ لمحتوى القانون و إعادة صياغة محاورهعملية  ونهك
حيث اعتمد المخطط على التحليل الوصفي الدقيق لمكونات  ؛التنفيذ سبل التدخل وتحديد أساليب 

 .في مقابل تخطيط نظري محض للتوجهات المستقبلية ،المجال

الذي  ،و عدم تشجيع التمازج الوظيفي بالمنطقة الواحدة ياعتمد المخطط على التخصص المجال
تخفيف  بهدف ،و ترقية الخدمات المرافقة للتخصص األساسي ،تشجيع التنافس الوظيفي يعمل على

 .و تكوين مجال والئي متكامل المراكز الرئيسية الضغط على 
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د عند أخد قرار التدخل التفر  مع استمراريةخططات، نجاز المإالتفكير القطاعي عند  لاستعم   
     لتقتصر بذلك مشاركة باقي القطاعات على التبليغ ،القطاعي خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى 

 .و االستشارة عند إعداد الدراسات

أن يتم إال بحل المشاكل يمكن  ال و تحويلها إلى قطب جهوي جيجل زيادة استقطاب مدينة 
زيادة الضغط على مقومات إلى ترقية التجهيزات بالمدينة  ؤديت إذ ،محليا هاالموجودة على مستوا 

كما أن  .هوية باالعتماد على اإلجراءات التصحيحية السطحية جفال يمكن تحقيق التنمية ال ،المجال
سيزيد من  ،و إن كان سيساعد فعال في سحب النمو الحضري نحو الداخل ،فتح المحور نحو الجنوب

 وو الواليات المجاورة نح من البلديات ةتكثيف حركات السكان اليومي يو بالتال ،استقطاب المدينة
 .المدينة كونها تجمع مقر الوالية

-II2-؟ما الجدوى من استحداث مخطط التناسق الحضري : أدوات جديدة لتنفيذ التوجهات  .ج 
        (SCU)ر ما بين البلديات بمخططات التناسق المجالي ات التوجيهية للتعمياستبدال المخطط

 :مخططات 10إنجاز  إذ تقرر
  .األمير عبد القادر ،قاوس ،جيجل -
  .وجانة ،القنار ،سيدي عبد العزيز ،الطاهير -
  .غبالة ،سطارة ،الميلية -
 .سلمى بن زيادة ،إراقن ،العوانة ،الزيامة -
  .، الشحنةأوالد عسكر ،برج الطهر ،الشقفة -

 .أوالد يحي، بلهادف ،أوالد رابح ،سيدي معروف -

بعين  ذعن طريق األخ ،ترمي هذه المخططات إلى تقوية الترابط الوظيفي ضمن المجال الواحد
الخريطة  الخريطة االجتماعية و ،مخططات التهئية ،مخطط الحركة ،سكانبرامج اإل: عتباراال

التطبيق يشوبه  و لكن ،نتقاده سابقااتم  تبدو هذه الخطوة جريئة و كفيلة بتصحيح ما و ؛العقارية
أثبتت فشلها على صعيد  التي ،السابقة في ميدان التعاون البلديالشبيهة  التجربة لغموض بالنظر إلىا

إذ لم  ،ت المنصوص عليها في القانون اجراءو اإل ،النصوص ،الصيغ  وفقعدادها إ بالرغم من  ،التنفيذ
ب الفشل األساسي و يرجع سب ؛لتجد مكانها محفوظا في األدراج ،يكتب لها التجسيد على أرض الواقع

دون األخد  ،إلى ضعف مضمون هذه المخططات التي اكتفت بتلخيص محتوى المخططات البلدية
 .بعين االعتبار عوامل الربط و التعاون بين البلديات

و التي هي عبارة  ،إذا كانت هذه المخططات بين البلديات :ولذاك فالسؤال الذي يطرح نفسه  
لم يتم  ،المصادقة عليها و و فصل في كيفية إعدادها ،عليها القانون عن نوع من أدوات التعمير نص 
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و التي تعد  ،مخطط الوالئيمصير مخططات التناسق المقترحة ضمن ال فما ،العمل بها و ال تطبيقها
    وفق صيغة المشروع العمراني أداة تخطيط و توجيه قطاعي ،تسيير المجاللت التكميلية من األدوا

 ؟ ميرو ليس أداة للتع

       و تضع جدوى استحداثه في دائرة  ،تجعل هذه الوضعية هذا المخطط مجهوال للهوية 
 .و تقاطع التدخالت بالرغم من مالءمته لتصورات التنمية المستديمة، بسبب تضارب األهداف ،الشك

إلعراب لم يجد هذا المخطط محله من ا ،فبعد عدة سنوات من صدور القانون و تغيير الوزارة الوصية
و المثال ينطبق على  ،التي تتدرج فيها مجاالت التدخل و األهداف المسطرةضمن جملة من األدوات 

 رأو تغيي ،تجميدها ،التي تم إلغاؤها أغلب المخططات التي تم إعدادها على مستوى بعض الواليات و
بدل تيسس أنه أو ؟اهل سيتم االستغناء عنه و ؟يعوض هذا المخطط أدوات التعميرسهل ، إذن. توجهها

 ؟و األهداف حدود مجال الدراسة ،مخطط تهيئة الحواضر الكبرى الذي يتشابه معه في المضمون 

 
-II3 عرض متنوع /طلب وطني: متيازاسياحية ب وجهة: التوجهات السياحية لوالية جيجل 

دمة أكد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية بوالية جيجل على ضرورة الرفع من نوعية الخ
واعتماد  ،من خالل تحسين مضمون البرامج و منهجية التطبيق ،السياحية المقدمة من طرف الوالية
نطالقا من االستغالل األمثل و العقالني لكل الموارد و المؤهالت  ا ،الطرق الحديثة في تسيير القطاع

الي تجاوز النظرة السابقة و بالت ،في إطار التنمية السياحية و التنمية المستديمة ،المتنوعة بالوالية
وتركيز االهتمام  ،بل يتم توجيه دفة التنمية نحوه ،قتصادياعلى أنها مجرد قطاع  ،للسياحة بالوالية

       جهويا ،المجالية الشاملة محليا و ،االقتصادية ،اعتباره بؤرة مركزية تسمح بالتنمية االجتماعيةب ه،علي
القطاعات رات و السيناريوهات إال بتنسيق الجهود بين مختلف حقيق هذه التصو تال يتم . و حتى وطنيا

   الرياضةو  الصيد البحري و الشباب الفالحة، الغابات، البيئة، التجارة، النقل،قطاع  خاصة ،الفعالة
 .(11الشكل ) 
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، من خالل (2101)وزع هذا المخطط التوجهات العامة على المدى القريب، المتوسط و البعيد
االهتمام على ترقية السياحة الشاطئية الموسمية المميزة للوالية، خاصة بالمنطقة الغربية على  تركيز

المدى القريب، التوجه بهذه السياحة ناحية المنطقة الشرقية في المدى المتوسط، إضافة إلى االلتفات 
ياحية المستديمة إلى إلى السياحة الجبلية بالظهير الخلفي و ترقيتها، فيما ينتظر تطبيق التنمية الس

 .غاية المدى البعيد
 

 : أهداف مخططات التدخل  
  .على المنافسة وطنيا اتكوين مجال والئي أكثر استقطابا قادر  -
 .تسويق مناسب للمكونات السياحية باستعمال الوسائل الحديثة -
تكثيف ة، الطبيعيبتثمين المناطق السياحية  العالمية،وفق المقاييس  نوعية سياحية جيدة توفير -

 .الصلةالنشاطات الثقافية و التظاهرات ذات 
مسارات سياحية لسباقات الدرجات : بتحقيق المبادرات السياحية ةتأمين الوسائل العملية الكفيل -

 .تكوين اإلطارات المؤهلة لتسيير القطاع ،عصرنة الخدمة الفندقية ،أشغال التهيئة ،الهوائية
    عن طريق التعاون بين القطاعات، االقتصاد المستديم و يمةتدستركيز االهتمام على التنمية الم -

  و البيئية  السياحة الصحية ،السياحة الشاطئية ،السياحة الطبيعية: التوازن بين فروع السياحة  و
 .و السياحة التظاهرية( األعمال)السياحة الخدماتية  ،السياحة الجبلية ،السياحة الزراعية

 

         عيةو خلص إليه من نتائج أكثر موض و ما ،جيهي للتهيئة السياحيةتبدو دراسة المخطط التو 
ن بين حددت كيفيات التعاو  ؛عد أكثر وضوحا من المخطط الوالئي للتهيئةبذات  و ،وعقالنية

 الشكل رقم (57)
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     تأهيل الوضعإعادة  أو ،التهيئة ،القطاعات عند إعداد و تنفيذ المشاريع سواء من ناحية التمويل
 : القائم 
  .تحسين و تهيئة الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية: األشعال العمومية  قطاع -
  .قل بري جديدةنو إنجاز محطة  ،تحسين خدمة النقل بالوالية: قطاع النقل -

 .تعزيز خدمة النقل بالمناطق الساحلية   -
 .تحسين نوعية اإلطار المعيشي و إعطاء صورة جديدة للمدينة: قطاع التعمير -

و ساحتين بكل  ،لجيجساحتين بمدينة )ع ساحات عمومية بالوالية نجاز أربإ  -
 .(من مدينة الطاهير و الميلية 

  .نجاز مراكز استقبال و توجيه سياحيإ :البلديةالمصالح  -
 .التقليديةو الفنون  الحرفية المحليةترقية الصناعات  -
  .اجات الهوائيةر لسياق الد اراتمتهيئة مض -
 .تهيئة موقع المشاكي -
 .ة المساحات الخضراء على حواف أهم المحاور الطرقيةتهيئ -

 

III -  نية و منفردة آمشاكل معقدة بحلول قطاعية : فاق التخطيط آواقع مدينة جيجل و 

III -0 مراجعة دورية ألدوات التعمير : أدوات التعمير بالتجمع الحضري جيجل  وضعية 

ل إلى عمليات متكررة للمراجعة في التعمير لبلدية جيج المخطط التوجيهي للتهيئة وتعرض 
    نفاذ االحتياطات العقارية و الذي تم بموجبه ،النمو الحضري الذي تعيشه المدينة وتيرةمحاولة لمجاراة 

للمخطط الذي أنجز سنة  2118جال المحددة ـ تمت المراجعة األولى سنة و قطاعات التعمير قبل اآل
      ،سنوات فقط من المصادقة عليه 1بعد  ،(قيد الدراسة) 2110المراجعة الثانية سنة  لتتم ،1880

التي ال تتعدى أن تكون عبارة عن  ،ويدل هذا على النظرة المحدودة و البعد الضيق لهذه األدوات
 .ستعجالية المتصاص الضغط السكاني غير المتوقعتنطيق لبعض المشاريع اال

          مخطط شغل 02جل إلى قسم هذا المخطط المحيط العمراني للتجمع الحضري جي
       إعادة، تفاوتت و تباينت توجهاتها حسب وضعية اإلطار القائم بين إعادة التأهيل ،أراضي
 .و الهيكلة التوسع ،التنظيم
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III -0-االكتفاء ببرامج التحسين الحضري للتدخل  :المخططات انتقائي لدراسة  اختيار .أ 

 االحتياطاتوفق مبدأ وجود  ر انتقائي للمخططات الموجهة للدراسةتلجأ السلطات المحلية إلى اختيا
فإن باقي المخططات وجهت الستقبال  ،فماعدا مخططي وسط المدينة ،للتعميرالعقارية الموجهة 

لتبقى المخططات غير المدروسة و الموجهة للدراسة في المدى  ،البرامح السكنية الجماعية و الفردية
، و هذا بالرغم من (49الجدول )هن االنتظار مرة ثانية بعد مراجعة المخطط ر  ،القريب إلى المتوسط

متمثلة في األحياء المحيطة بالمركز االستعماري و المتاخمة للمركز  ،أنها تشكل النواة الرئيسية للمدينة
  .الجديد
 

 وضعية مخططات شغل األراضي بالتجمع الحضري جيجل(            49)جدول رقم 
 التوجهات العدد لموقعا المخطط

 مخططات مدروسة
 مخطط 11

  .تهيئة المساحات العمومية ،تكثيف ،تجديد 12 مركز المدينة 
  .تكوين واجهة حضرية للمدخل الشرقي للمدينة ،تهيئة 10 شرق المدينة
  .و ترقية الطابع السياحي للمنطقة ،تكثيف ،هيكلة 10 غرب المدينة
  .تهيئة األماكن العامة ،هيكلة ،على مركزية المنطقة التأكيد 12 وسط المدينة 

  .التدخل على طرق الربط ،إعادة تأهيل ،هيكلة 10 حراثن 
  .فتح طرق جديدة ،هيكلة ،تهيئة 12 مزغيطان 

  .و تحسين حضري  ،هيكلة ،إعادة التأهيل 12 جنوب المدينة
 غير مدروسة 

إلى  بمدى قري
 متوسط

 مخطط 11

  .تهيئة الساحات العمومية ،تحسين اإلطار المبني ،إعادة التأهيل 10 ةمركز المدين
 .ـ تهيئة الساحات العمومية،تحسين اإلطار المبني ،إعادة التأهيل 10 شرق المدينة
  .حماية من الفيضانات ،إعادة الهيكلة ،تكثيف 12 غرب المدينة
  .عوميةتهيئة الساحات ال ،تحسين حضري  ،تهيئة 12 وسط المدينة

  .فتح الطرق  ،تهيئة ،هيكلة 11 جنوب المدينة
المدى غير مدروسة 
 البعيد

 مخططات 14

  .فتح الطرق  ،تجهيزات ،سكن 12 الجنوب الغربي 
 .فتح الطرق  ،تجهيزات ،سكن 11 الحنوب الشرقي

  .تأهيل الطرق وفتح طرق جديدة للربط مع المدينة ،تجهيزات ،سكن 11 الطوالبية 
 2118مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية جيجل : در المص

 

وبهذا لجأت السلطات المحلية إلى التدخل على هذه المجاالت، بتسجيلها ضمن برنامج التحسين 
    تم تسجيل عدة تدخالت على شبكة الطرق . 2111الحضري، الذي استفادت منه الوالية سنة 

ا و تعبيدها، على بعض المساحات العمومية بتهيئها، و على الشبكات خاصة، من خالل إعادة تأهيله
التدخل على هذه األحياء الحساسة من المدينة، و التي تسجل بها أهم  عملية التقنية، و عليه فإن

و لم تشمل أي تغيير جدري في  ،سطحيةكانت ( حسب نتائج الفصل الثاني ) مشاكل الحراك التنقلي 
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عرض قارعة الطريق و الرصيف، ماعدا : ة النظر في المقايسس الهندسية للطرق رسم الطرق، أو إعاد
تهيئة الممر  إضافة إلىمشروع واحد على مستوى حي كعولة مختار المؤدي إلى الحي اإلداري، 

 . األرضي بمنطقة أيوف

III -0-حلول قطاعية :المخططاتغياب كلي لعنصر الحراك التنقلي ضمن توجهات   .ب 

لم تتم اإلشارة  و ،مشاكل الحراك و التنقالت بمدينة جيجل ضمن أولويات التدخل دراجلم يتم إ
 الذي يترجمه و ،إليها حتى بالرغم من أن اإلشكال واضح للعيان بسبب الواقع المعاش يوميا و موسميا

في  بالعكس تم االكتفاء بالتوجهات النظرية المنصوص عليها .االختناق المميز للمدينة االزدحام و
قتصر التدخل على الطرق باقتراح ي .و المتعلقة بتخصيص األوعية العقارية الموجهة للتعمير ،القانون 

 و أ ،ربطها مع الشبكة الحالية مكانيةإل ،جم المرور الموجه إليهاحفتح طرق جديدة دون دراسة مسبقة ل
 .ضمان استمرارية نفس الرسم و المعايير الهندسية على طول المساركيفية 

نجاز تجهيزات ذات عالقة بقطاع النقل لتسهيل النقل إباقتراح و  االكتفاءتم  إضافة إلى أنه
تجاه و حجم تدفق الحركات بالمدينة ادون اإلشارة إلى  ،الحضري بالمدينة و النقل بين البلديات بالوالية

هذه  و إحالة  ،نةبالمدي سيلة النقل و ما تخلفه هذه األخيرة من ثقل وظيفي و  و ،زمن ،حسب السبب
    .(سنأتي على ذكرها الحقا)البرمجة و التسيير ،من أجل الدراسة المهمة لقطاع النقل

عامة معممة  حلوالتضع  ،محضة ةكالسيكيدراسة تعد بهذا دراسة مخططات التهيئة و التعمير 
(standard)،  ل المقترحة ، حتى أن الحلو (و مستقبال  اآلن) و ليست على مقاس المدينة المدروسة

   بدون دراسة تكون عادة  و ،ال تتعدى االستشارة عند الدراسة ،التنفيذ منفردةنقطية في المجال 
 . ير على البيئة و المجالثأتأو الـ ،أو دراسات سطحية لجدوى و إمكانية التنفيذ ،مسبقة

III -0:  قرارات فردية مفروضة دون تخطيط مسبق  : المبرمجةالمشاريع الجديدة 

محاولة من السلطات المحلية التحكم في النمو العمراني للتجمع بعد  توسع المدينة و ي إطارف
قامت مخططات التهيئة باقتراح إنجاز عدة  ؛و توزيع توسعاته على كل االتجاهات ،وحداته التحام

      مشاريع لتحسين الخدمة الحضرية بحقن المجال العمراني بمجموعة من التجهيزات المكملة للسكن
معظم مقرات  بإخراجو لعل ما قامت به السلطات المحلية يعد خطوة جريئة  ،و أخرى مهيكلة للمجال

و تحويلها إلى المدخل الشرقي للمدينة بهدف  ،الحي اإلداري  ى المتجمعة على مستو  التنفيذيةالمديريات 
خطوة لم تتم  .خر بهآو استرجاع الحي و إعادة برمجة تجهيز  ،تخفيف الضغط على منطقة أيوف

من  االستفادةو ال ، يجابيات و السلبيات التي يمكن أن ترافق هكذا قرارالموازنة الدقيقة فيها بين اإل
        و ما ينتج عنه من تكثيف لحركة العمال ،دارية بموقع واحدالتجربة السابقة بتركيز التجهيزات اإل
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فاألمر إذن  .أثير على المجال الحضري ككلو ماله من ت ،و تركزها في نقاط معينة و أوقات محددة
نحو المنطقة بحركة العمال  المرتبطةلن يتعدى سوى تحويل النقطة السوداء المسجلة بمنطقة أيوف و 

و لو بدرجة أقل حده بسبب تهيئة الطرق و برمجة إنجاز محطة للنقل البري  ،الشرقية بالمدخل الشرقي
    .بالمنطقة

III -0-مشروع ضخم في قلب المدينة : للواليةالمقر الجديد  .أ 
إثر إخراج   ،بعد استرجاع مساحة عقارية معتبرة بمركز المدينة شرقا على مستوى حي المجاهدين

، تم برمجة و بداية إنجاز مقر جديد للوالية (18الصورة )مصنع الفلين غير المستغل من مدينة جيجل 
                     غالف مالي ضخم يقدر و ،هكتار 2,0حوالي بـــ على مساحة تقدر ،2118سنة 

إقامة مجهزة  ،(R+9)طوابق  18بناء إداري ب يضم المشروع  .دج  1201111111,11بـــ 
 .و مطعم ،(R+1)الستقبال الوفوذ الرسمية 

إعطاء واجهة حضرية جديدة بتصميم راق ذو  عنهاإذ ينتج  ،تعتبر هذه الخطوة طموحة للمدينة
يمكن أن تكون نقطة انطالقة لتحسن نوعية  ،إضفاء روح جديدة للمجال بلمسة عصريةو  ،نوعية جيدة

   لكن بالمقابل فإن ما سيسببه إنجاز هيكل إداري بهذا الحجم  .(21الصورة )المبني بالمدينة  اإلطار
 من استقطاب لحركة السكان نحو المنطقة من ،و هذه األهمية و استغالله لهذا الموقع االستراتيجي

ال يمكن إال أن يزيد من تأزيم مشاكل الحراك  ،و زيادة جاذبية مركز المدينة من جهة أخرى  ،جهة
باعتبار المنشأة مجهزة  ،يكمن في كيفية احتواء عدد المركبات فالمشكل ال. و بالمدينة ككل بالمنطقة

نقاط السوداء للحراك و لكن في كيفية الوصول إلى المقر مرورا بأهم ال ،بأماكن مهيئة لتوقف السيارات
و مقطعي ، مفترق طرق باب السور، شارع المجاهدين، طريق الصومام: على مستوى المدينة ككل

 .الشرقي و الغربي 40الطريق الوطني رقم 
                                                                

 

 

 

 

 
                   

 

2110مصالح والية جيجل : المصدر   

رؤية إفتراضيىة لمشروع مقر الوالية(: 21)صورة رقم ال  

 

مركز 
 المدينة 

 باب السور 

موقع المقر الجديد للوالية(: 18)الصورة رقم   

  Google Earth 2110 :المصدر
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III -0-تجاري لمنطقة أيوف الستقطاب تعزيز اال: جديد أيوفالمركز التجاري ال .ب 
       ستثماري خاص متعلق بإنجاز مركز تجاري بمنطقة ااستفادت مدينة جيجل من مشروع 

و هذا  ،(21الصورة ) بمحاذاة الحي اإلداري  ،تقاطع شارعي كعولة مختار و اإلخوة بو الشعير ،أيوف
المركز التجاري كانت مستغلة من طرف ، 2م 1101,11بعد استرجاع أرضية ذات مساحة تقدر بــــ 

يتكون هذا المركز من خمس  .أتلف كل أجزائه 2111سوق الفالح الذي تعرض لحريق مهول سنة 
يمكن لهذا المشروع أن  .2م 1918,0و طابق سفلي لركن السيارات بمساحة تقدر ،(4+ ط)مستويات 

و خدمات إطعام بالطابق  ،قاعات لعب ،رفيهيةمساحات ت إلى إضافة ،محال تجاريا 91يضم حوالي 
  .العلوي 

      يساعد في تنمية قطاع التجارة بالمدينة ،جاز مشروعا مهمانيعد مشروع المركز التجاري قيد اإل
من شأنه تعزيز التأثير التجاري  ، و لكن موقعه ضمن منطقة أيوف(21الصورة ) وزيادة دينامكيتها

منطقة    مشاكل الحراك بال تفاقم بالتالي يعمل على  و ،اورها من تجمعاتللمنطقة على المدينة و ما ج
 .وعلى المدينة ككل

                                                               

 

                      

 

 
 
    

 

III -3  مدينة جيجل إلى أين ؟  تحليل نوعي إلمكانيات المدينة و المجال: 

و أدوات التعمير  ،ستظهار ماتنص عليه مختلف مخططات التنمية و التهيئة بالواليةسمح ا 
ال يمكن  لكن و ،بتكوين نظرة شاملة على الخصائص العامة للمدينة و المحيط المجاور لها ،بالمدينة

فال بد من تقييم هذه  ،كتفاء بالجانب الوصفي لوضعية المدينة فقط في تحديد أسس التخطيطاال
 :ئص و فرزها للتمكن من وضع خطط التدخلالخصا

 

 

مركز التجاري للرؤية إفتراضية  :(22)صورة رقم ال  

2110مديرية التعمير و البناء لوالية جيجل: المصدر  

 

  لحيا

  االداري

 أيوف 

 موقع المركز التجاري الجديد أيوف :(21)صورة رقم ال

                       Google Earth 2110: المصدر
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III-3-التحليل الرباعي النوعي . أ(SWOT)  أو(FFOM):  تقييم اإلمكانيات طريقة جديدة في  
من طرف ألبرث  1801تستخدم في التخطيط االستراتيجي سنة  بدأ العمل بهذه األداة التي

تم تطويرها بعد ذلك في  .ساتبحثا عن أسباب فشل التخطيط المشترك في تسيير المؤس ،همفري 
و كيفية إدارة  االقتصاديةكانت تستعمل هذه الطريقة في الدراسات  .تصل إلى الصورة الحاليةلبريطانيا 

       كافة المجاالتإلى ليمتد استعمالها اليوم  ،ستراتيجي التخاذ القراراتاألعمال وفق منهج التخطيط اإل
 .(…,SRAT, PAW, SCU) بالتعمير و التهيئة و خاصة المتعلقة

من خالل  تقييمها،تهدف هذه الطريقة إلى دراسة الخصائص العامة للمدينة و مجالها المجاور و 
 :(10الشكل ) تقسيمها إلى أربع مؤشرات هامة

    Strenghts : Forces:    نقاط القوة -
 : Weaknesses : Faiblesses   نقاط الضعف -
   : Opportumities : Opportunités الفرص أو المحاوالت -
  : Threats : Menacesالتهديدات أو المخاطر -

من خالل محاولة إيجاد  ،تسمح استعمال هذه الطريقة في اختيار استراتيجية التدخل على المجال      
بوضع خطة تهدف إلى تعظيم نقاط القوة و فرص  ،التوافق و التوازن المناسبين بين العناصر األربعة

 .بل إصالح عناصر الضعف و التهديدات التي يمكن أن تصادف نمو و تنمية المدينةمقا ،المدينة
 
 
 

  

 

 

 
 

III -3-استعمال التحليل  .بSWOT   على مدينة جيجل :  
و تقييمها باستعمال  ،يمكن تبويب الخصائص و المميزات العامة للمدينة و المجال المحيط بها

      عوامل الضعف و ،عناصر القوة و الفرص من جهة ديدحبت ،(11الشكل ) swotالتحليل النوعي 

 

 

 

 

هي نقاط  ما 
 قوة المدينة ؟ 

 العناصرهي ما
 التي تضعف

       ؟ المدينة          

 ما الذي
يمكن أن   
  تستفيذ منه المدينة؟ 

 ما الذي         
يمكن أن        

  يهدد المدينة ؟ 

 الضعف القوة 

الفرص

  ص

 

تلتهديداا  

 

 المميزات 

 الداخلية

للمدينة    

المميزات 

الخارجية  

ة للمدين  

 سلبية  إيجابية 

 SWOTعناصر التحليل النوعي االستراتيجي  :( 10)الشكل رقم 
 

 2110معالجة الباحثة : المصدر 
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    اإلشارة إليها  هذه المؤشرات سبق ؛على مجموعة من المؤشرات اعتمادا ،و التهديد من جهة أخرى 
  .و تحليلها في المحاور السابقة

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاط القوةن   نقاط الضعف 

 الفرص  التهديدات 

 مؤثر  ي إدرار موقع  ،موقع جغرافي استراتيجي 
 ةحظيرة سكنية متنوع.  
  بال قسعة است متنوعة،وظائف  :مرتفعمعدل تجهيز

 .، مركزية التجهيزاتمجال نفوذ والئي ،عالية
  تخصصات جامعية متنوعة تجارية،حركة.  
  الطريق الوالئي 40مرور الطريق الوطني رقم ،

 .طرق بلدية .  111
 سعة  ،عدد الخطوط ،تغطية جيدة لخدمة النقل

 .الحظيرة
  استقبال عدد هائل من وجهة سياحية وبامتياز

  .المصطافين
  مسح أدوات التعمير و مخططات التهيئة لمجال

 .المدينة

 منطقة جنوبية  ،منطقة شمالية ساحلية حساسة
 .ذات ارتفاعات تحد من عملية التوسع

 نسيج حضري متشبع  ،مفارقات محالية واضحة 
  تمركز التجهيزات في نقاط معينة من المجال 
 رق الحضرية، رداءة أداء ضعيف لشبكة الط

 .حالة الطرق 
 تشابك خطوط النقل، تركزها في محاور معينة. 
 سيارات : حظيرة معتبرة تستعمل الشبكة الحضرية

 شخصية، نقل حضري، نقل جامعي، وزن ثقيل 
 فندقية  ةتقص هياكل االستقبال السياحية، خدم

 . غير كافية
  تجاهل المخطط التوجيهي بين البلديات. 

  تجمعات ثانوية و مراكز : قريبة ضواحي حضرية
  .حضرية
  من االحتياطات العقارية باألطراف  االستفادةإمكانية

 .الحضرية
 المطار، منطقة النشاطات  ،القرب من ميناء جن جن 

... 
 نجازأقطاب جامعية موجودة وأخرى في طور اإل. 
  زدواجية السكة إ ،40إزدواجية الطريق الوطني رقم

 .11عال بالطريق الوطني رقم هاء األشتنإ ،الحديدية
  (النقل الجماعي)ربط جيد للنقل بين البلديات. 
 ترقية قطاع السياحة  ،تنوع في العرض السياحي

  .مخططات تناسق حضري مقترحة
 

 ملكية خاصة ،أراضي غابية،أراضي زراعية. 
 فوارق مجالية بين المدينة و المحيط في توزيع    

 .الكثافة  واستهالك المجال 
  يز استقطاب التجهيزات و الخدمات بالمدينةتعز      

 .الداخلية نحو المدينة تو تحريك التدفقا
 تسارع  ،الرفع من الوزن الجهوي للمدينة و الوالية

 .التدفقات الخارجية نحو المدينة
  صعوبة الولوج للمدينة، تمركز الحركة على محور

 .40الطريق الوطني رقم 
 طقة الغربية من الوالية زيادة الجاذبية السياحية للمن 
  انقطاع التواصل بين القطاعات و المتعاملين :   

 .تدخالت منفردة ،قرارات فردية
 

قاط القوةن   نقاط الضعف 

 الفرص  التهديدات 

  مؤثر  ي إدرار موقع جغرافي استراتيجي، موقع 
 حظيرة سكنية متنوعة.  
  بال قسعة است متنوعة،وظائف  :مرتفعمعدل تجهيز

 .، مركزية التجهيزاتعالية، مجال نفوذ والئي
  تخصصات جامعية متنوعة تجارية،حركة.  
  الطريق الوالئي 13مرور الطريق الوطني رقم ،

 .طرق بلدية .  011
  تغطية جيدة لخدمة النقل، عدد الخطوط، سعة

 .الحظيرة
  وجهة سياحية وبامتياز استقبال عدد هائل من

 . المصطافين
 لتعمير و مخططات التهيئة لمجال مسح أدوات ا

 .المدينة

  منطقة شمالية ساحلية حساسة، منطقة جنوبية
 .ذات ارتفاعات تحد من عملية التوسع

  مفارقات محالية واضحة، نسيج حضري متشبع 
  تمركز التجهيزات في نقاط معينة من المجال 
  أداء ضعيف لشبكة الطرق الحضرية، رداءة

 .حالة الطرق 
 نقل، تركزها في محاور معينةتشابك خطوط ال. 
 سيارات : حظيرة معتبرة تستعمل الشبكة الحضرية

 شخصية، نقل حضري، نقل جامعي، وزن ثقيل 
 فندقية  ةتقص هياكل االستقبال السياحية، خدم

 . غير كافية
  تجاهل المخطط التوجيهي بين البلديات. 

  تجمعات ثانوية و مراكز : ضواحي حضرية قريبة
  .حضرية
 من االحتياطات العقارية باألطراف  االستفادةية إمكان

 .الحضرية
  القرب من ميناء جن جن، المطار، منطقة النشاطات 
  نجازأقطاب جامعية موجودة وأخرى في طور اإل. 
  زدواجية السكة إ ،13إزدواجية الطريق الوطني رقم

 .99هاء األشعال بالطريق الوطني رقم تنإالحديدية، 
 (النقل الجماعي)بلديات ربط جيد للنقل بين ال. 
  تنوع في العرض السياحي، ترقية قطاع السياحة

  .مخططات تناسق حضري مقترحة
 

 أراضي زراعية،أراضي غابية، ملكية خاصة. 
     فوارق مجالية بين المدينة و المحيط في توزيع

 .الكثافة  واستهالك المجال 
    تعزيز استقطاب التجهيزات و الخدمات بالمدينة    
 .الداخلية نحو المدينة تتحريك التدفقا و
  الرفع من الوزن الجهوي للمدينة و الوالية، تسارع

 .التدفقات الخارجية نحو المدينة
  صعوبة الولوج للمدينة، تمركز الحركة على محور

 .13الطريق الوطني رقم 
  زيادة الجاذبية السياحية للمنطقة الغربية من الوالية 
 طاعات و المتعاملين انقطاع التواصل بين الق    :

 .قرارات فردية، تدخالت منفردة
 

  8102من إعداد الباحثة  :المصدر

التحليل الرباعي لمدينة جيجل و المجال المباشر لها:  11الشكل رقم   
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 :التنقلي بمدينة جيجلتخطيط النقل الحضري و تخطيط الحراك : ثانيا 
 تسيير النقل سياسة تنظيم و                                                     

لما لهذا العنصر الحيوي من تأثير على  ،يعتبر تخطيط النقل من أهم ركائز التخطيط الحضري 
سيتم من  .و تأثره العكسي و المباشر بخصائص عناصر المجال الحضري  ،كفاءة الكتلة الحضرية

 نتائجو  ،تخطيط و كيفية تنظيم النقل في الجزائرالصر تسليط الضوء على سياسة خالل هذا العن
حسب المهام ) عدم مسؤولية القطاع المباشرة  ثبوتو هذا بالرغم من  ،مجال الدراسة علىتطبيقها 

خر لتشخيص أسباب فشل آإال أنه ال سبيل  ،عن مشاكل الحراك التنقلي بمدينة جيجل (الموكلة إليه 
باعتبار قطاع النقل  ،ترمي إليه التطرق لهذه السياسة و مابسوى  ،في الحراك التنقلي بالمدينة مكالتح

و المسؤول  ،يعد المشرف األول ،ية و التطبيقيةهأدواته التوجي إطاره القانوني و ،بمختلف مؤسساته
  .ت الحضرية خصوصابالمجاال و، والحركة باألقاليم الوالئية عموما التنقالت تنظيمو  الوحيدعن تسيير

الجوانب  ،اول الحراك التنقلي بالمعنى الحقيقي للمفردةنعدم ت ويدل هذا التناقض في الطرح على
 و كسلوك اجتماعي متغير ،الحراك التنقلي بحد ذاته كمفهوم معقد عدم تداول أو ،هاألوجه المختلفة لو 

لى تسيير النقل الحضري داخل و اقتصار األمر ع ،ضمن سياسة التخطيط الحضري أو تخطيط النقل
 .ت القاعدية آو إقامة المنش ،تقييم الحظيرة ،المدن بتحديد الخطوط

كما  ،الحراك التنقلي عند وضع الخطط تجاهلتدعونا هذه الوضعية إلى التساؤل حول أسباب  
وفق منهج  ،تدفعنا إلى البحث الجدي عن كيفية إدراجه الفعلي عند صياغة مختلف السياسات

 . ستراتيجيخطيط اإلالت

 - I   قوانين عديدة و متعاملون  مختلفون  ،تغيرات كثيرة :الجزائرسياسة النقل في. 

         و السياسية التي مرت بها الجزائرال شك أن سياسة النقل قد تأثرت بالتغيرات االقتصادية 
 يسهل .لتي تم تناولها سابقاو ا ،التعمير وأنها انتهجت نفس الخطى التي سارت عليها سياسة التهيئة و

معرفة مدى توافق التوجهات  يساعد على و ،(التعمير والنقل) السياستين عامل المقارنة بينهذا التوجه 
 .عند تغيير النظام

- I 0  تغير التوجهات العامة للسياسة : 

- I 0- 0999ل سنة بإحتكار الدولة لقطاع النقل ق .أ : 
بتسيير قطاع النقل البري بعد  1800المؤسس سنة  (ONT)الديوان الوطني للنقل تكفل
و وضع أسس اإلطار القانوني المنظم  للمتعاملين، سناد مهمة تسيير القطاعإليتم فيما بعد  ،االستقالل
          و الذي عرف بنشاط النقل 1801جويلية 22الصادر في  101-01بموجب القانون  ،1801له سنة 
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و مؤسسات عمومية ذات  ،سيير مابين مؤسسات خاصة محدودة المسؤوليةكما وزع مهمة الت ،وأقسامه
   و أعطى التفويض العام للمؤسسات المركزية عند تعيين المتعاملين في قطاع  ،صالحيات كبيرة

  .لتبقى بذلك الدولة مسيطرة عموما على القطاع ،شتراكيينقامت بإعطاء األولوية للمتعاملين اإلف ،النقل

بأي  ،1(SNTV)بالشركة الوطنية لنقل المسافرين 1811سنة  الديوان الوطني للنقل لم يأت تعويض
على توزيع فروع المؤسسة على مختلف واليات  قتصر األمريل ،جديد في تقسيم المهام بين القطاعين

          :على اختالف أنواعهم ضمانا للتغطية الكاملة لطلب تنقل مستعملي وسائط النقل ،الوطن
 .و إلى خارج الوطن، بين الواليات ،داخل التجمعات: ختالف وجهتهم او على  ،عمال ،طلبة ،سكان

استمرت المشاركة المحتشمة للخواص في قطاع النقل البري بالرغم من إقرارها وفق النصوص 
 011-91في ظل التأكيد على هيمنة القطاع العام التي مثلها صدور المرسوم  التنفيذي  ،القانونية

 1892أفريل  11المؤرخ في  149-92و المرسوم التنفيذي رقم ، 1891ديسمبر  20خ في المور 
إضافة إلى توضيح  التدابير المتعلقة بممارسة نشاط  ،المتعلقين بتحديد صالحيات الجماعات المحلية

ل و اختالالت  في تسيير القطاع من طرف كو مع بدأ ظهور مشا 1891النقل البري إلى غاية سنة 
أو تقاسم تسيير القطاع مع  ،أين تم التفكير الجدي في تحويل المسؤولية ،املين العموميينالمتع

 .و لو بمشاركات بسيطة في نقل المسافرين برا ،المتعاملين الخواص

- I 0- خوصصة النقل   : القطاعفتح الباب واسعا أمام المتعاملين الخواص في تسيير    .ب 

بالتخلي  ،و التوجه العام للجزائر نحو الخوصصة ،المنهج السياسي توافق هذه المرحلة بداية تغيير
و تحول تسيير قطاع  ،التدريجي للدولة عن التسيير المطلق لكافة الشؤون المتعلقة بالسكان و أنشطتهم

مقابل تراجع كبير لمؤسسات الدولة  ،النقل البري نحو الخواص بتسجيل دخول قوي للمتعاملين الخواص
رسخ هذا التحول  .تستطيع احتواء الطلب المتزايد على النقل و التنقل بالمدن و نحو المدنالتي لم تعد 

الذي أطر  ،1899جانفي  12المؤرخ في  11-99أحكام المرسوم التنفيذي رقم  و ذمن خالل بنو 
   .االستثمار الخاص و ضمن للمؤسسات تحقيق مردوديتها المالية كمؤسسة تجارية

    1881و سنة  1881وص القانونية و التشريعات المنظمة للنقل البري سنة النصتوالت فيما بعد 
 .العقوباتالمخالفات و  الناقل، التسعيرة، تالخطوط، التزاماوالتي ركزت على كيفية تنظيم 

فقط بتركيز االهتمام على  االكتفاءفكان  ،في هذه المرحلةلم تتم اإلشارة إلى تخطيط النقل 
       في عملية مد ،قاسم مهام تغطية خدمة النقل بين القطاع العام و الخاصو ت ،تسيير المؤسسات

يرجح تفاقم مشاكل الحراك بالمدن الجزائرية حيث  و هذا ما ،(تراجع  /تقدم )وجزر بين المتعاملين 
                                                           

1
المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات ، قطاع النقل البري في الجزائر في ظل التحوالت االقتصادية الجديدة، نصر الدين معتوق:    

 .82ص ،0992، باتنة ،النقل البري
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و تطبيق  ،و مصالح البلدية كهيئة محلية تطويق مشاكل النقل ،تولت وحدها وزارة النقل كسلطة مركزية
الكبيرة التي شهدتها المدن أو التحوالت  ،سياسة التوجيهية دون االلتفات إلى باقي القطاعات المؤثرةال

 .2111إلى غاية سنة 

-I 0-عودة الدولة تدريجيا إلى قطاع النقل  :0110ربط سياسة النقل بالتهيئة العمرانية سنة  .ج 

          توجيه النقل البري و المتضمن  ،2111أوث  11المؤرخ في  10-11كان لصدور قانون 
األثر الكبير في تغيير  ،البري في الجزائرم للنقل ظو الذي يعتبر اإلطار القانوني الوحيد المن ،وتنظيمه

حيث ربط هذا األخير سياسة النقل بسياسة التهيئة  ،التوجهات العامة لتنظيم و تسيير النقل البري 
       و التنمية االقتصادية  ،جسيد سياسة التهيئة العمرانيةتساهم منظومة النقل البري في ت" العمرانية 

حاول هذا القانون  .1" و حماية البيئة و المحافظة عليها ،و الدفاع عن التراب الوطني ،و االجتماعية
صالحيات  ،شروط عقود االمتياز ،اإللمام بكامل عناصر النقل البري في الجزائر بتحديد أنواعه

    و مخططات النقل الوالئية  ،كيفيات تنظيم النقل في إطار مخطط النقل الوطني ،مختلف المتعاملين
 .  والحضرية

المؤرخ في  14-11لمزيد من التفصيل في حركة المرور بالطرقات تم مباشرة إصدار القانون 
عمل القانون على  ،المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات و سالمتها و أمنها ،2111 تأو  18

   مع التأكيد على السالمة المرورية للراكبين ،تعريف بكل المفاهيم ذات الصلة بالنقل البري و الحركةال
ضبط قواعد المطابقة للمركبات و السائقين مع تحديد العقوبات المفروضة  ،الراجلين على حد السواء و

 .ر الطرقيةفي ظل االرتفاع الرهيب لحوادث المرو  ،على السائقين في حالة عدم االلتزام

 : ما يلفت االنتباه في هذا القانون مقارنة مع إشكالية البحث ماتناولته بعض المواد همولعل أ 

  .ينظم استعمال المسالك العمومية بصفة تحقق تنقال متساويا للمستعملين:  3المادة 
النقل  على األقدام و الدراجات العادية و الدراجات النارية و وسائل يشجع السير : 1المادة 

 .الجماعي في المناطق الحضرية
أو التهيئات  ،و يتم تشجيعها بمنحها المسالك و المعابر الرواقية ،ولويةتستفيذ وسائط النقل هذه األ

 .جعل المرور فيها يسيرالالمالئمة 
السيما الخاصة منها في مساحات  ،يمكن المنع أو الحد من استعمال السيارات: 01المادة 

 .روط المحددة عن طريق التنظيممحددة وفقا للش

                                                           
 

1
 8110أوث 5المؤرخ في  03-10من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة :   
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إلى جوانب أخرى لتفات المشرع الجزائري او اختصار محتواها على  ،تدل هذه المواد رغم قلتها 
متعاملون )النقل بالحافالت و كيفية تسييره  ،متعلقة بأنماط أخرى من وسائط النقل، من النقل البري 

مع تقنين  ،الطرقات و تخصيصها للراجلين قتضاب إلى تهيئةاباإلشارة و لو ب ،(عموميون أو خواص
 .المرور ببعض الطرقات للضرورة العامة

- I 0   مخطط النقل ومخطط الحركة  :بالجزائرأدوات تخطيط النقل 

وفق ما تنص  ،و النقل الحضري بالمدينة ،تقرر وضع أدوات توجيهية لتنظيم النقل البري بالوالية   
و المتعلق بكيفية إعداد  ،2114جانفي  21 المؤرخ في 410-14 عليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم

المطابقة بين عرض النقل و طلبه  تعتمد على تخطيطو اعتبارها أداة  ،مخطط النقل البري لألشخاص
 .(19الشكل) االستثمارات لتوجيه

 :تحديدتهتم هذه المخططات بتسيير النقل عبر الطرق و السكك الحديدية، و تعمل على 
 ،ذات المنفعة الوطنية( المحطات البرية ) ت األساسية الستقبال و معاملة المسافرينآالمنش -

 .الوالئية و المحلية
 .خص االستثمار و التمويلياألعمال الواجب القيام بها فيما  -
 .خدمة النقل النوعي الحضري و غير الحضري على الطرقات  -
 .ي النقل الحضري و شبه الحضري االتصاالت المنتظمة عبر الطرقات و السكك الحديدية ف -

 :تنظم هذه التوجهات وفق ثالث مستويات

لى إعداد هذا المخطط بالتشاور مع عف بالنقل بالسهر لالمك يتولى الوزير: المستوى األول وطنيا
 .المجلس الوطني للنقل البري 

رأي لجنة التنسيق خدة بعين االعتبار آتعده المصالح الوالئية  ،مخطط النقل: المستوى الثاني والئيا
 .الوالئية

الذي يختلف فيه المسؤول عن إعداد المخطط على حسب  ،مخطط الحركة: المستوى الثالث حضريا
 :متمثلة في  ،الرتبة اإلدارية للمنطقة و حجم السكان

الحركة على المجال  التشاور مع مدير النقل في حالة اقتصاربرئيس المجلس الشعبي البلدي  -
 .د البلديةالحضري داخل حدو 

 .إذا شمل المخطط مجموع بلديات داخل نفس اإلقليم الوالئي :الوالي -
ليشمل مجاال يضم أكثر من  ،إذا ما تجاوز مخطط النقل حدود إقليم الوالية: الوالة المعنيون  -

 .نسمة 211111
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 مراحل إعداد مخطط النقل و مخطط الحركة( : 19)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2114جانفي 21المؤرخ في  410-14ن إعداد الباحثة اعتمادا على أحكام المرسوم التنقيذي م: المصدر          

- I 3 انعدام التنسيق : الهيئات المكلفة بتنظيم و تسيير النقل البري بالجزائر 

 .النقل ضمن وزارة واحدة في المنظومة الوزارية الجزائرية تتداخل مهام قطاع األشغال العمومية و   
فهي تارة  ،شهدت عدة تغييرات من ناحية الوصاية مابعد ،إلى وزارة النقل مؤخراضم األخيرة فقد تم 

يعبر هذا . و تارة أخرى منفردة في حقيبة وزارية ،التجهيز و ، و التهية العمرانية للتعمير ،تابعة للسكن
ضمان سهولة الحركة ل ،على اتخاذ الدولة لخطوة جيدة في ميدان ترسيخ العالقة بين القطاعين التغيير

 .و كفاءة الخدمة

وتسلسل في  ،(تمت اإلشارة إليه سابقا)وفق تقسيم مجالي  النقل تنظيمتتشارك عدة هيئات في 
 : المهام حسب تخصصات الهيئات المتدخلة

 تشخيص الوضع القائم

 مراحل إعداد مخطط النقل و مخطط الحركة

 اقتراحات  :السيناريوهاترسم  مرحلة التحضير 

 تحديد الموقع 
تحديد مساحة 

 الدراسة و أفاقها 

 معلومات جمع ال

 شغل األراضي

 عرض النقل 

 شروط المرور

 طلب النقل 

 تقسيم مساحة الدراسة 

 المناطق المتجانسة

 وجهة/ تحقيق أصل 

 التشخيص و النمدحة 

 معالجة المعطيات 

 معدل النمو 

 نسبة التغطية 

 السرعة التجارية 

 ساعات الذروة  

 تحديداالشكالية : التشخيص 

 :التنفيذ تقسيم آجال
 المدى القريب، المتوسط  و البعيد

 وضع  مخطط  النقل و مخطط الحركة 

 الخطوط و الحظيرة 

 المنشآت 

 التوقفات  

 المراقبة  ،إشارات المرور: التدخالت التنظيمية 

 :عمليات التهيئة

 أماكن التوقف  -

 المفترقات  -

   الممرات السفلية  -
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- I 3 –وزارة النقل و األشغال العمومية  .أ : 
سة الوطنية في ميدان النقل و األرصاد السيا الوزارة متمثلة بالوزير المكلف بتطبيق محاور تسهر    

يتم التنسيق و االنسجام مع  ،و تقدم حصيلة نتائج دورية إلى رئيس الحكومة و مجلس الوزراء ،الجوية
تحديد  ،ضمانا لتطبيق السياسة العامة خالل إعداد المخططات ،مجموعة أخرى من المتدخلين

 :  1قتصادطير االو تأ ،ى المدى المتوسط و الطويللتوجيهات القطاع ع
 :حسبتنقسم هذه المهام 

 :التخطيطميدان 
 .إقامة أدوات التخطيط في جميع المستويات -
 .إقتراح إنجاز المنشأت األساسية للنقل و األرصاد الجوية -
 .ت و دراسة إمكانية تنفيذهاآإنجاز دراسات تنظيم المنش -
 .(ات المحلية و اإلدارات األخرى الجماع)التنسيق بين الهيئات و األجهزة المعنية بوضعية النقل -
 .(المشاركة في إعداد سياسة التهيئة العمرانية) المشاركة في تصور المخططات الرئيسية للتعمير -

 

 : النقل البري 
 .ممارسة أعمال النقل الوطني و الدولي للمسافرين -
 .استغالل السكك الحديديةتطوير بناء شبكة  -
  .قل و وضع خطط التطويرمراقبة عملية تدخل المتعاملين في الن -
 .ممارسة نشاط النقل بسيارة األجرة -

 

 :األمنالمرور و الوقاية و 
  .وضع اإلطار العام لتنظيم حركة المرور -
 .الوقايةتطوين اإلطارات المؤهلة في الرقابة و  -
 .(المراقبة التقنية)إعداد القواعد اإلدارية العامة المطبقة على السائقين و المركبات  -

- I 3 –المجلس األعلى للنقل .ب: 
          المؤرخ في 01-81موجب المرسوم التنفيذي رقم ب 1881تشكيل هذا المجلس سنة  تقرر

 بعد اإلصالحات  2110، وتم التفصيل في مهام و صالحيات هذا المجلس سنة 2 1881فيفيري  20
                                                           

1
 المحدد لصالحيات وزير النقل، الجريدة الرسمية رقم 0929أوث  89ي المؤرخ ف 067-29المرسوم التنفيذي رقم    

 .2،7،6،5،ص36
2
     المتضمن تشكيلة المجاس الوطني للنقل البري  8113جويلية  83المؤرخ في  860-13التنفيذي رقم  المرسوم   

ييرها، الجريدة الرسمية رقم و اللجنة الوزارية المشنركة و اللجنة الوالئية للعقوبات االدارية و صالحيتها و تس

 . 01،ص26
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وع وزارات أخرى على الكبيرة التي شملت القطاع، حيث يسهر وزير النقل بالشراكة مع ممثلي مجم
 :أشغال هذا المجلس

 .ممثل وزير الدفاع -
 . ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية -
 .ممثل وزير المالية -
 .ممثل وزير التهيئة العمرانية و البيئة -
 .ممثل وزير األشغال العمومية -
 .ممثل وزير الصناعة و الطاقة و المناجم -
 . ممثل وزير السكن و التعمير -
 .العمل و الضمان االجتماعيممثل وزير  -
 .ممثل وزير المجاهدين -

       يجتمع هذا المجلس في دورة عادية مرتين في السنة، و دورات طارئة أخرى إذا استلزم
األمر، يعد جدوال لألشغال و يبلغه لألعضاء، كما يقوم بإعداد تقرير سنوي للنشاط و يرسله إلى الوزير 

 .المكلف بالنقل 
، إبداء رأيه         10-11من القانون رقم  10لس حسب ما تنص عليه المادة تتضمن مهام المج

 :و إعطاء التوصيات الالزمة فيما يخص
 . السياسة الوطنية للنقل -
 . استراتيجية تطوير قطاع النقل البري  -
 .االمتيازات الممنوحة لتسيير شبكة النقل بالسكك الحديدية -
 (.مخططات النقل، المنشأت )نقل البري التنظيم العام لنشاطات مختلف أنماط ال -
 .تحديد تسعيرة خدمات التقل البري  -

حوري لهذا المجلس و المهام االستراتيجية الموكلة إليه من طرف الوزارة، إال بالرغم من الدور الم
تم سنة . 1أنه لم يتم تفعيل هذا المجلس بالسماح له بممارسة نشاطه و المشاركة في تسيير النقل 

 . اء هذا المجلس في انتظار تفعيل نشاطه و االستفادة من هياكله ضدة تكوين أعإعا 2111

- I 3 –مديريات النقل و األشغال العمومية  .ج    : 
الصادر في  091-81مهام المديرية التنفيذية الوالئية للنقل حسب أحكام المرسوم التنفيذي رقم  تتمثل
 : لنقل في الواليات و عملها فيما يليو المتعلق بتنظيم مديرية ا 18812نوفمبر  24

                                                           
.031عبد الحكيم كبيش ، مرجع سابق ،ص   
1
  

2
 .05،02، ص 70/0991الجريدة الرسمية رقم    
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 .تطبيق النظام المتعلق بمختلف أنماط النقل و األرصاد الجوية -
 .تنسيق تنظيم مختلف أنماط النقل و تنفيذه و مراقبته -
 .تطبيق تدابير السالمة المرورية عبر الطرقات -
 .إعداد فهرس أنشطة النقل البري  -
 . اءة المهنيةتنظيم مستندات النقل و رخص و شهادات الكف -
 .تطبيق التدابير الالزمة لمتباعة نشاط تعليم قيادة المركبات و مراقبتها، وتنظيم امتحانات الرخص -
 . تنشيط و تنظيم أشغال األجهزة المكلفة بالعقوبات في مجال النقل البري  -
 .تسليم رخص العمليات المتعلقة بالنقل الجوي و مستندات المالحة الجوية -
 . لمرتبطة بالتكوين التمهيدي في مجال الطيرانتنشيط األعمال ا -
 .السهر على حسن سير األرصاد الجوية المقامة في الوالية -
 .جمع اإلحصاءات المتعلقة بمجال النقل و حوادث المرور -

       تتشعب مهام المديرية، تتداخل فيما بينها، و تتعدد التخصصات بين النقل البري 
لنقل البحري و النقل الجوي، و هذا مايثقل كاهل هذه المديريات، بسبب ، ا(الطرقات، السكك الحديدية)

 .حجم األشغال الواجب مراقبتها و السهر على تنفيذها على أرض الواقع 

كما تعاني مديرية النقل بوالية جيجل من ارتفاع حجم األعباء، في ظل ارتفاع عدد المشاريع 
 :متمثلة في  المرتبطة بالقطاع، مشاريع خاصة بالنقل البري 

 .إزدواجية خط السكة الحديدية الرابط والية جيجل بوالية سكيكدة -
 (.كلم  101)إنجاز خط للسكة الحديدية جديد يربط والية جيجل بوالية سطيف  -
 .محطات جديدة 10تسيير عمل المحطات الموجودة، و السهر و مراقبة إنجاز -

 : مشاريع النقل البحري 
الذي يعد من أكبر الموانىء بالجزائر بطاقة استعابية تصل إلى   تسيير ميناء جن جن،  -
 . مليون طن سنويا، والمرافق المختصة التابعة له  4,1
          بوديس بمدينة جيجل، ميناء الزيامة : مراقبة عمل موانىء الصيد البحري  -

 .المنصورية ، و ميناء الصيد و الترفيه بالعوانة 
 .تمثلة في تسيير مطار جيجل فرحات عباسم: مشاريع النقل الجوي 

تجعل هذه الوضعية المديرية في سباق دائم مع الزمن الستكمال األشغال بالمشاريع، و السهر على 
تنفيذها، مما يجعل بعض القصور يبدو واضحا للعيان، نظرا لعدم قدرة إطارات المديرية استعاب حجم 

مؤسسة )تحويل بعض من هذه المهام إلى جهات أخرى  المهام الموكلة إليها، ليتم في بعض األحيان
 .(ميترو الجزائر
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- I 3 –مؤسسة ميترو الجزائر .د : 
إلى  18981تم تحويلها سنة  و ،بتفويض من وزارة النقل 1894أسست مؤسسة ميترو الجزائر سنة 

ر النقل األشغال المتعلقة بالنقل و إنجاز مخططات تطوي تهتم بتطوير ،قتصاديةامؤسسة عمومية 
لحساب  عبر التراب الوطني 2111ديدة منذ سنة جو إنجاز مشاريع  ،الحضري و مخططات المرور

 .متمثلة في خطوط الترامواي و إنجاز المصاعد الهوائية ،الدولة
    (18الشكل ) و تتنوع مهامها حسب تخصص كل مديرية فرعية  ،تتكون المؤسسة من عدة هياكل

 :ياتفيما يلي مهام بعض المدير 
    ستراتيجية و تحديد محاور و التي تهدف إلى وضع اإل: مديرية التخطيط و مراقبة التسيير

 .قصد السماح لها ببلوغ األهداف المسطرة في إطار المخطط السنوي  ،التطوير
ل قمكلفة بإنجاز دراسات تحضيرية لمشاريع الترامواي و الميترو و الن:  مديرية الدراسة و الهندسة

الدراسة األولية و المشروع )الدراسات الهندسية و التقنية  ،( ذدراسة الجدوى و إمكانية التنفي)ل بالكواب
 .و تحليل األثار البيئية للمشاريع ،إضافة إلى التحليل المالي و االقتصادي ،(التمهيدي

 الهيكل التنظيمي لمؤسسة ميترو الجزائر( : 18)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 كتروني لمؤسسة ميترو الجزائرالموقع االل: المصدر 

النقل في الجزائر، بتدرج مجالي يتحكم فيه نوعية  قطاععليه تتشارك هيئات عدة في تسيير  و
تحديد المحاور الكبرى للسياسة العامة، تنسيق التدخالت  فعلى الصعيد الوطني يتم .التوجهات المقررة

      عملية ل هيئه حسب اختصاصها في تساهم ك. القرارات فيكون محلياأما تنفيذ  يكون جهويا،
         التخطيط ،التسيير، التمويل، شرا من طرف هيئات النقل فيما يخصفالتدخل يكون مبا ،التنظيم

               غير مباشر تشارك فيه هيئات أخرى تعمل على ضمان الخدمة الجيدة للنقل و ؛و التنفيذ
 (. 48الجدول رقم )مالئمة و تحسينها، بالسهر على توفير الظروف ال

                                                           
1
 .ww.metroalger-dz.com ،ائرزالموقع االلكتروني لمؤسسة ميترو الج:   

 مؤسسة ميترو الجرائر 
لتنفيذية لهياكل اا  

 

 الهياكل الوظيفية 

 
 مديرية نظام المترو

 

 مديرية المنشآت 

 

 مديرية استغالل المترو و ترامواي 

 
 مديرية الدراسة و الهندسة 

 
:مديرية مشاريع الترامواي و النقل   

 المديرية الجهوية وهران  -

 المديرية الجهوية الجزائر -

 المديرية الجهوية قسنطينة -

 

 

 

 

 دارة و الموارد مديرية اإل

 مديرية المالية  

 المديرية القانونية و المناقصات  

 مديرية المراقبة  

 مديرية التخطيط و مراقبة التسيير  
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 تقسيم مهام الهيئات الفاعلة في النقل(                      48)الجدول رقم 
 مستوى التدخل  المهام الهيئة  التدخل 

التدخل 
 المباشر

 وزارة النقل
 للنقل السياسة الوطنية 
 اإلطار القانوني 

 التنسيق بين القطاعات 
 تنظيم النقل و تسيير المؤسسات 

 وطني

 المجلس األعلى للنقل
 متابعةالسياسة الوطنية للنقل البري  

 تطوير القطاع 
 تنظيم نشاطات النقل 

 وطني

 مديرية النقل
 إعداد المخططات 

 إعطاء الرخص
 تسيير المنشأت 

 والئي 
 محلي 

 إعداد الدراسات  ميترو الجزائر
 تنفيذ المشاريع

 تخطيط وطني 
 تنفيذ محلي 

التدخل غير 
لمباشر ا

مشاركة 
ثانوية عن 

طريق 
 االستشارة 

    إنجاز و صيانة شبكة الطرق الحضرية وزارة األشغال العمومية 
 و شبه الحضرية

 تنفيذ المشاريع و إنجاز المنشأت الفنية
 

 وطني 
 جهوي 

 وطني  السياسة الوطنية للتهيئة  وزارة التهيئة 
 تأمين األشخاص وزارة الداخلية 

 الطرقاتمراقبة أمن 
 وطني 

 المصادقة الوالية 
 المشاركة في إعداد مخططات النقل 

 محلي 

 تنفيذ مخطط المرور  البلدية 
 سنوات 1تحيين المعلومات كل 

 تهيئة الشبكات 
 شارات وضع اإل

 محلي 
 تنفيذي 

التنسيق و إدخال توجهات القطاع ضمن  مديرية التعميرو البناء 
       التهيئةالتوحهات العامة لمخططات 

  PDAU , POSو التعمير 

  يمحل

 إعداد الباحثة اعتمادا على النصوص القانونية المذكورة أعاله: المصدر
 

-I 1  مشاريع طموحة ،غالف مالي ضخم"عصرنة القطاع : مسار اإلصالحات في قطاع النقل"   

- I 4 –محاوالت التحديث األولى  .أ: 
خالل السنوات القليلة الماضية إصالح الخلل الموجود في  حاول المسؤولون على قطاع النقل

 ةعصرنبهدف  ،موجودة و االستعانة بأخرى  باستحداث مؤسسات عمومية جديدة ،تسيير هذا القطاع
الذي بات يعيشه النقل على  باستعمال الكفاءات المهنية التي تسمح له بمجاراة التطور، النقل و أجهزته

 كبيرا بقطاع النقل و األشغال العمومية خالل اهتمامات الدولة الجزائرية حيث أول ،المستوى العالمي
مليار  أالف 11من خالل تخصيص أغلفة مالية ضخمة وصلت إلى  ،الخماسية األخيرة المخططات

و تعكس  .1888في قطاع النقل و األشغال العمومية منذ سنة  لالستثمار (ار دوالرملي 111)دينار 
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و االعتماد عليه في تحريك  ،إلدارة السياسية على التركيز على هذا القطاع الفعالهذه المبادرة حرص ا
 . 1باالقتصاد الوطني إلى المزيد من التطور و التنوع و الدفع و ،العجلة التنموية

كلم  1211)شملت هذه االستثمارات تعزيز البنى التحتية من خالل صيانة و فتح طرق جديدة 
المنشأت الفنية  إنجاز ،(كلم للصيانة  10111 ،كلم من الطرق الجديدة  41112 ،من الطرق السيارة

الحديدية بإضافة  ككبكة النقل بالسشو تقوية  ،(كلم 1141)على مستوى الطرق الوطنية و الوالئية 
فقد امتد البرنامج  ،هذه االستثمارات باقي مجاالت القطاع تستثن لم .كلم من الخطوط الجديدة 2411

            مطار  00)ريع إنجاز و توسيع المطارات و الموانئ على المستوى الوطني ليشمل مشا
 (.مدرج بالمطارات 01ميناء، تعزيز و توسيع  18 ، جديد

النقل الحضري و شبه الحضري عن طريق عصرنة باالهتمام  توجهاتهاالوزارة ضمن  ولتأ
    و التليفريك ،الترامواي،ديثة متمثلة في الميتروبإدراج وسائل جديدة ح ،وسائل النقل المستعملة العتاد و

 قيد الدراسة االقتصادية )و برمجة مشاريع أخرى  ،حيث تم إنجاز عدد من المشاريع في المدن الكبرى 
لبرنامج التغطية الشاملة للتراب  استكماال ،فيما تنتظر بعض المدن إطالق المشاريع بها ،(و التقنية

 .رةالوطني الذي سطرته الوزا

ستراتيجية و مهيكلة إفأفق االستثمار يمتد إلى مشاريع  ،لم تقف طموحات القطاع عند هذا الحد
مشروع الميناء الكبير للوسط  و ،متمثلة في مشروع الطريق العابر للصحراء ،ذات بعد إقليمي و وطني

      ن الخارجثماري مغر قادر على استقطاب المؤسسات متو التي تهدف إلى تكوين مناخ اس ،بشرشال
باالستفاذة من الموقع االستراتيجي للجزائر كهمزة  ،فتح المجال أمام التوغل نحو الدول االفريقية جنوباو 

عن المشاريع المقرر إنجازها منذ ثالث  2إضافة إلى رفع التجميد ،وصل بين الشمال و الجنوب
 . و الحرص على التكامل و التنويع بين مختلف أنماط النقل ،سنوات

- I 1 –رقمنة القطاع : تحاد االوروبي الشراكة مع اإل   .ب 

وروبي ضمن األشغال العمومية في إطار الشراكة الثنائية مع االتحاد األ استفادت وزارة النقل و
      (2111-2119" )1نقل"بمشروع  2119صالح الذي باشرت فيه الوزارة منذ سنة برنامج دعم اإل

 استكماال للمسار .إعطائه التوجهات األولية لعملية العصرنة و التحديثب ،والذي مس قطاع النقل فقط
الذي "  2نقل" تقرر إطالق مشروع  ،اإلصالحي  باالستفادة  من الخبرة األوروبية في مجال النقل

في التفاتة جدية للوزارة نحو أهمية التنسيق بين القطاعين  ،يعنى بقطاع النقل و األشعال العمومية معا
 .فعالية قرارات التدخللضمان 

                                                           
    dzwww.majliselouma.   8102جانفي  89بيان مجاس األمة عن تدخل وزير النقل بتاريخ : 1 

.المصادق عليه 8102مشروع قانون المالية لسنة   2
  

http://www.majliselouma/
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         لكل البياناتنقطة جمع  109عتمادا على ربط ا هدف المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات ي
مع  ،لتمكين الوزارة من وضع نظام تسيير فعال ،و المعلومات المتعلقة بالنقل و األشغال العمومية

ي متابعة مدى تسيير كل مرافق إنشاء مركز معلوماتي مركزي لمعالجة كل البيانات الستغاللها ف
و من المقرر االستفادة من هذا  ،و تحديد نوعية التدخل بناءا على أرقام صحيحة و محينة ،النقل

 .1و العمل به في مجال التسيير و االستشراف، 2119المشروع بداية سنة 

 ر   دضمن ميزانية عامة تق ،مليون أورو 1,04خصص لهذا المشروع غالف مالي أولي قدر بـ 
 0,1)  الدولة الجزائرية و ،(مليون أورو 10)وروبي مشتركة بين االتحاد األ ،مليون أورو 10,1بــ 

إضافة  ،نظمة المعلوماتية، للتدخل األولي الهادف لتحديث النظام المعلوماتي و اقتناء األ(مليون أورو
 .والفنيين المستخدمينتدريب من التجارب الدولية بنقل الخبرات و  لالستفادةإلى وضع برنامج كامل 

 بفحس .في االرتقاء دوليا رائز االستثمارات النوعية لم تساعد الج كل هذه الطموحات و
     ال متأخرا و بأشواط عن باقيز ال قطاع النقل بالجزائر فـإن ،عدها البنك الدولييالدراسات التي 

التي يعيشها القطاع في ميدان  كبيرةالو يرجع هذا التأخر بالدرجة األولى إلى االختالالت  ،الدول
و تقرر  ،ل الجوانبكسلطة ضبط و هيئة تنظيم مختصة تدرس االختالت من  بفي ظل غيا ،التسيير

    التشعب في الصالحيات فضال عن التداخل و ،التدخل على كل المستويات لضمان نجاعة العمليات
 .ستقراء الجيد للتبعاتفي التدخل دون اإل سراع و التسرعو اإل ،سطحية الدراسات ،مركزية القرارات

و نشر  ،تحسين األداء إزاء اإلدارةيمكن لهذه المبادرة رغم جديتها التي تعكس حسن نية ال 
: النظر في التأطير العام لهذا القطاع  بإعادةتحقيق األهداف المرجوة إال  ،الخدمة ذات النوعية العالية

المؤسساتي و الهياكل  اإلطار ،مع السياسة الوطنية ينسجملما  القانوني و النصوص التنظيمية اإلطار
           و ضرورة ،المهني و كل ما يتعلق بمهن النقل اإلطار ،و المتابعة بالتسيير ةالمكلف

 سبل و ،الكبرى للسياسة الوطنية للنقل و إعالمهم بالمحاور ،الزبون و توعية الناقل و  ،احترافيتها
 .رض الواقععلى أ محلياتحقيقها 

 - II تخطيط و تنظيم النقل بمدينة جيجل: 

اعتمادا على  ،ن تم التعرض إلى كل مايتعلق بخصائص النقل و الحراك التنقلي بالمدينةأسبق 
التي  و ،اإلحصاءات المرفقة مع مخطط النقل للوالية و مخطط الحركة للمدينة و ،التحقيقات الميدانية

من طرف مكتب  أعد المخططان .النتائجمنية لضمان توافق البيانات و في نفس الفترة الز  امهتم إجراؤ 
قام بالتحقيقات الميدانية الالزمة وفق المعايير  ،على فريق عمل موسع يتوفر ،دراسات متخصص

                                                           
1
 .8105أكتوبر  9تصريح وزير النقل و األشغال العمومية منشور بجريدة المساء بتاريخ :  
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 تنسيقعن طريق تنظيم جلسات استشارة و  ،أوكلت متابعة الدراسة إلى لجنة التنسيق الوالئية .المطلوبة
      تحضير)استمرت فترة الدراسة قرابة الثالث سنوات و قد. خلين في المجالبين مختلف المتد

بذلك حيز  هماو دخول 2111لتتم المصادقة سنة  ،(إعداد السيناريوهات ،تشخيص الوضع ،الدراسة
 .التنفيذ

حسب  ،المدينة فيفاق تنظيم النقل و الحركة آالعنصر نحاول معرفة  من خالل هذا
و تماشيها مع  ،و مدى تحقيقها لألهداف المسطرة ،وعة من طرف المخططينالموض تالسيناريوها

 نية بالواليةطستراتيجية النقل الو إإضافة إلى معرفة مدى تطبيق  ،رف الواليةطالتنمية المتخذ من  مسار
 :و بالمدينة

ماهو نصيب المدينة من هذه اإلصالحات؟ و هل يمكن لهذه التدخالت و التوجيهات إصالح   
و لكن بتوفير هذه  ،ليس فقط من ناحية الكمية ،و تحقيق التوازن بين العرض و الطلب؟ ،ختالالتاال

       .منةآ فعالة و ،سريعةالخدمة الحساسة بطريقة 

- II 1  الحركةتوجهات عامة يسهر على تطبيقها مخطط : توجهات مخطط النقل الوالئي. 

تقسيم منطقة الدراسة إلى مناطق متجانسة وفق مخطط النقل في تقديراته و توجهاته على  اعتمد
  (التكوين المهني ،نسبة التمدرس ،األنشطة ،عدد السكان) اجتماعية و ، اقتصاديةمعطيات ديموغرافية

مع تحليل طاقة  ،و تحديد الخصائص العامة لشبكة النقل و شبكة الطرق التي تتوفر عليها الوالية
 نظرة للتمكن من إعطاء ،الموجهة الستقبال و خدمة المسافرين الموجودة و المنشاتو كفاءة  باستيعا

في التخطيط  لالنطالق أرضية و بالتالي وضع ؛شاملة عن الوضع العام لقطاع النقل البري بالوالية
و الريفي على المدى القريب سنة  ،شبه الحضري  ،الحضري  تقدير الطلب على التنقل و ،المستقبلي

  .2121و البعيد  2111المدى المتوسط  ،2111

 :تضمنت توجهات المخطط عدة تدخالت شملت
    :التي تشكل كتلة واحدة متكاملة متكونة من ثالثة أقسام وضع شبكة للنقل الجماعي بالحافالت و -

  الطاهير ،تضم هذه الشبكة ثالثة محيطات حضرية لكل من مدينة جيجل: النقـــل الحضـــري 
 .خط حضري  22جموع  و الميلية بم                 

     ،يربط مختلف البلديات ببعضها البعض ،خط 41تضم هذه الشبكة : النقــل بيــن البلديــات
 .الحجمقطب حسب  22و تجمع بين                  

   تربط مختلف المداشر و القرى بالبلديات  ،خطا ريفيا 02تضم هذه الشبكة : النقــل الريــفي 
 .بها قتصاديةاتي لها عالقة اجتماعية و أو ال ،التابعة لها
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نجاز محطة نقل برية بالمنطقة الغربية بالقرب من المدخل الغربي بمحاذاة الطريق إاقتراح  -
و التقليل من الحركة العابرة  ،من أجل تخفيف الضغط على المحطة القديمة ،40الوطني رقم 

 .للمدينة
 .تشترك مع خطوط أخرى في المسار تغيير مسار بعض الخطوط ضعيفة المردودية و التي -
للمحيط  ةاملشلتأمين التغطية ال ،دراج خطوط نقل جديدة اجتنابية تمر بالمنطقة الجنوبيةإ -

 .و تجنب النقاط السوداء بمركز المدينة ،العمراني
تجمع ثانوي تابع لبلدية )تخصيص خطوط للنقل الريفي إنطالقا من المقاسب نحو بني أحمد  -

منظقة توسع )فيفري نحو الطوالبية  19، حي (منطقة متعثرة)دة باتجاه بوغدير ، حي الحدا(قاوس
 .و ربطها بمدينة جيجل ،بإمكان هذه الخطوط فك العزلة عن المناطق المبعثرة ؛ (مستقبلية 

 
 :مدى تطبيق التوجهات 

ماعدا خط  ،( 2121)األجال  انقضاءل الخطوط المقترحة من طرف المخطط  قبل كتم فتح  -
 .حطة الغربية نحو المحطة المتعددة الخدمات المقترحةالم

المحطة الغربية المقترحة و تعويضها بعدد من المحطات المبرمجة بمختلف مناطق  إلغاء -
 .التوسع

و الخط الرابط بين المحطتين تفاديا للمرور  ،بوالرمل ،تغيير مسارات بعض الخطوط البرقوقة -
 .قاو شارع بوراوي شر  ،بطريق الصومام غربا

و تحويل  ،الجامعة مرورا بشارع بوقطة إلى عدم االلتزام بتغيير مسار الخط الرئيسي المؤدي -
   عن مناطق التوقف نظرا لبعد المسار ،ناحية المقاسب بسبب رفض المتنقلين و الناقلين المرور
         و كثرة المنعرجات  ،فضال عن صعوبة استعمال المسار نتيجة ضيق الطريق ،والجمع

 .واالنحدارات
 

الخطوط  مبتنظيإال أنه يسمح  ،على الرغم من أن مخطط النقل يعنى عموما بخطوط النقل والئيا
وهذا مايعني ضرورة إعداده بالطريقة الصحيحة  ،و رسم مالمح التدخل بالنسبة لمخطط الحركة ،محليا

حيث اعتمد المخطط   القاعدة اإلحصانيةو يتميز المخطط بضعف  .لضمان فعالية الحلول المقترحة
للسكان  مبسبب انطالق الدراسة قبل نشر نتائج اإلحصاء العا،  1 2111على التقديرات السكانية لسنة 

بفرض احتمال استمرار و استقرار معدالت النمو  ضعف القاعدة التقديريةو  ،2119و السكن لسنة 
نسمة بالنسبة للفئة  111/منصب شغل  01 و ،معدل النمو الحضري  1,14: هي عليه  على ما
أيضا لم يأخد المخطط بعين االعتبار  ؛و استعمالها في التقديرات لحساب العجز واقتراح الحل ،النشطة

                                                           
1
 . 35ص،8100 ،المرحلة الثالثة و الرابعة ،مخطط النقل الوالئي:  
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و التي تم وضعها خالل فترة إعداد الدراسة أو بعد المصادقة  ،بعض المشاريع المهيكلة في الوالية
 .م التنقالتما يجعل التوجهات غير متطابقة مع التغيرات و حج ،عليها

مقابل طول فترة إعداد الدراسة و حجم األعمال  ،( 2121-2111)مدة سريان المخطط  قصر
  .المقترحةاألحداث للتوجهات  جاوزالمراجعة الدورية للمخطط بسبب ت بانيستوج ،بالدراسة
 

- II 2  أداة التدخل المباشرة على المجال و المرور  :الحركةمخطط 
تم تحليل و تبويب التحركات الممارسة على  ،لجيجر الحركة بمدينة لعناص دقيقة في دراسة 

بعد  سلم الذي ،و باستعمال مختلف الوسائل ضمن مخطط الحركة أو المرور ،مستوى مختلف الطرق 
          لمباشرة العمل به 2111مصالح البلدية نهاية سنة إلى  االنتهاء من الدراسة و المصادقة عليه

 .2111ر هذا التطبيق إلى غاية سنة لكن لألسف تأخ ،على أرض الواقعو تطبيق توجهاته 
 

- II 2 – أهداف مخطط الحركة لمدينة جيجل .أ : 
و المصالح التقنية  ،سطرت أهداف معينة لهذا المخطط بالتنسيق مع المصالح الوالئية و البلدية

 : حرص مكتب الدراسات على العمل بها، متمثلة في ،لمديرية النقل
 .و اقتراح مخطط جديد للمرور ،ضع هيرالكية لشبكة الطرق تتناسب مع حجم الحركةو   -
 .المالئمو تحديد نظام الرقابة  ،تقييم الخلل على مستوى المفترقات  -
 .تحسين تغطية خطوط النقل الجماعي بالتوافق مع توجهات مخطط النقل  -
و اإلشارات  ع الالفتات العموديةعن طريق وض اإلجراءات الالزمة الخاصة بتنظيم المرور تحديد  -

 .األفقية
 .مع اقتراح أماكن توقف كافية لمجموع المركبات ،تكميم دقيق لوضعية التوقف  -
 .تخصيص متوازن للحركة على الطرق بين المركبات و الراجلين  -
 .ضمان السالمة المرورية للمتمدرسين بمحذاة المؤسسات التعليمية  -

على  قصد تحسين حركة المرور ،تباعهاايد التوجيهات الواجب وضع الخطة النهائية مع تحدتم 
 : فكانت أهم التوصيات كالتاليالطويل  و ،المتوسط ،المدى القصير

   تحديد اتجاه السير في االتجاهين أو اتجاه  و ،ديد لحركة المرورجإعـادة وضع مخطط بيـاني
         أو المنطقة الجديدة  ،القديمة سواء بالنسبة لمركز المدينة ،واحد عند كافة شوارع الحديثة

 (.أيوف) 
  إشارات الخطر، إشارات  :ضرورة وضع اإلشارات األفقية والعمودية وهي : اإلشارات المرورية

 .اإلجبارية، إشارات المنع ت، اإلشاراالتوجيه تالطرق، إشارامفترقات 
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  وضع اإلشارات الضوئية ل تم تحديد بدقة مجموع مفترقات الطرق المعنية :اإلشارات الضوئية
، مفترق (على المدى المتوسط)مفترق الطرق باب الصور ،مفترق الطرق بابا عروج :وهي

مفترق  ،(الدرك الوطني )مفترق الطرق حي موسى ،(النسيم)الطرق مديرية الصيد البحري 
  .مفترق الطرق مديرية الصناعة ،الطرق الحي اإلداري 

   إعادة ضبط اإلشارات  كذا و ،بوالرمل ق بحي مصطفى وإعــادة تهيئة كل من مفترق الطر
 .المرورية بمفترق الطرق بالنفق األرضي بحي الفرسان

  وتجهيزها باإلشارات التوجهية في  ،تحديد وضعية مواقف شبكة النقل الحضري داخل المدينة
 .هذا المخطط

  إقتراح إنجـاز نفق أرضي بمفترق الطرق بابا عروج. 
  كذا بحي مصطفى و ،رة ذات طوابق بشارع المجاهدينإقتراح إنشاء حظي. 
   بالمدخل الشرقية "أ"إقتراح إنشاء محطة برية من الصنف. 
  محطات لسيارات األجرة  11تحديد  و ،إقتراح إنشاء محطة حضرية مكان المحطة الغربية

 .داخل المحيط الحضري لمدينة جيجل
   ن بشارع رويبح حسين يربط بين المحطة علوي للراجلي ممر :ممرين علويين إنجاز إقتراح

يربط بين  ،علوي للراجلين بشارع كعولة مختار ممر و ،الواجهة البحرية الحضرية المقترحة و
 .الحي اإلداري والمركز التجاري 

حيث  ،اإلشارة أن هذا المخطط ملحق بمخطط حركة المرور خاص بموسم اإلصطياف وتجدر  
و إعادة توجيه حركة  ،االصطيافموسم  خاللكتظاظا اتعرف تعديل في بعض النقاط التي التم 

 : اقتراح  تم  جاءت بها الدراسة بديلةكحلول و  .المرور
  خالل موسم االصطياف عليهاطلب ال نظرا لتزايد ضرورة توفير مساحات خاصة بالتوقف. 
  والعيدتحويل مسار حافالت نقل المصطفين القادمة من شرق الوالية عبر شارع مصطفى بن ب   

 .و رويبح حسين
  و منع التجارة الموسمية على األرصفة ،تنظيم و توجيه سير المارة.  
  اعتماد نفس الرسم البياني لمخطط السير في األيام العادية. 
   الشواطئتنظيم عملية نقل المصطفين نحو . 
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-II 2-التخصصات إجراء متأخر و تعدي على  :تقييم التدخل من طرف مصالح البلدية  . ب 

سنوات عن  11تتم المراجعة اإللزامية لمخطط الحركة حسب ماينص عليه القانون بعد مرور
في هذا اإلطار تم تنصيب خلية متابعة لمخطط حركة  المصادقة عليه من طرف المصالح البلدية، و

فيذ أغلب قامت بإعداد تقريرها المفصل الذي أسفر على عدم إنجاز و تن ،2110المرور بالمدينة سنة 
فقط منع مرور مركبات الوزن الثقيل بمركز المدينة بعد يشمل االستثناء ف ،ن لم نقل كلهاإالتدخالت 

بعد التنسيق مع كل من ممثلي الجماعات  و .جتنابي الجنوبي المخصص لذلكتحويلها إلى الطريق اال
سياحة، تم جدولة اقتراحات الصيد و ال النقل و األشغال العمومية، المحلية، األمن و الدرك الوطني،

 :، متمثلة فيأخرى للتدخل عل المجال

  بالنسبة  ،تغيير اقتراح إنجاز النفق األرضي بربروس إلى جسر علوي على مستوى الكلم الثاني
 .للقادمين من الجهة الشرقية للوالية إلى وسط المدينة

   السير و جعله في اتجاه  نجاز النفق األرضي بربروس و تعويضه بتغيير إتجاهإإلغاء اقتراح
   و تغيير تهيئة المفترق إلى إلتفاف دوراني ،واحد بالنسبة لشارع بن باديس و شارع أول نوفمبر

 .مع الفصل بين شارع بوراوي و شارع رويبح حسين بأرضية صلبة
 تعزيز إشارة التوجيه بالطريق االجتنابي الجنوبي. 
  اف ثالثة منها في المنطقة الشرقيةحظائر للسيارات خاصة بموسم االصطي 14تخصيص     

 .غربا و أخرى بمنطقة أوالد بوالنار ،
 و غلق الممر المؤدي إلى نزل كتامة بحواجز صلبة ،منع التوقف ببعض المحاور. 
 بعد استرجاع األرضية المشغولة بمؤسسة  ،نجاز حظيرة للسيارات ذات طوابق بمركز المدينةإ

 .مستغلةالإعادة التربية القديمة و غير 
 إنجاز ملتف دوراني عل مستوى تقاطع مزغيطان و حي بن عاشور. 
  (جنوب غرب المدينة)تجهيز مفترق الطرق بن شعيبون.  
   12و  11تغيير مسار خطي النقل األساسيين. 

-II 2-و تعدي التخصصات                   تجاهل التوجهات ،محدودية التخطيط: تسيير الحركة بمدينة جيجل  .ج 

و التكميم الشامل للحركة و للتدفقات داخل  مخطط الحركة للمدينة على الدراسة المفصلة عمل
عاب قارعة يتكييف الحركة الممارسة على الطرقات مع حجم وسعة استو تمكن من  ،المدينة و نحوها

        و قصور الهندسة ،التقنية للطرق شارة السطحية للخصائص اإل مع  ،الرصيف الطريق و
        اقتصار االهتمام بعنصر و ؛و التوزيع غير المتجانس للتجهيزات داخل المحيط ،رقيةالط
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و التغطية الجيدة  ،يجاد المسارات المناسبةبتحقيق تدرج هرمي لها بالمدينة في محاولة إل ،الطرق 
 .لوسائل النقل الجماعي

 ،شبكة الطرق الحالية ىعلوعلى الرغم من تأكيد المخطط عند إقرار تدخالته إلى وجوب التدخل 
إال أن  ،تصورات التي خلص إليهالل الجيد تطبيقالحرصا منه على  ،تحسين أداءها مستقبال بهدف

 .فال تخرج للعيان و التجسد على أرض الواقع ،هذه المالحظات تبقى حبيسة أسطر المخطط

و اقتراح   لضوئيةشارات اوجوب استعمال اإل ،الحركة اتجاهالمخطط تغيير  توجهاتتتجاوز  ال
التي  شراف التام و المباشر للسلطات المحليةتكون تحت اإل و التي تغيير المسارات أو تقنين المرور، 

فال تعمل بذلك هذه التصورات سوى على تنظيم المرور بالمدينة  ؛دخل بالصالحياتالتتوجه الحلول و 
.        شكالاكل دون القضاء على اإلمن المشالمؤقت  نية ظرفية تساعد على التخفيفآبتحديد حلول 

 مصداقية تعمل على  إضعاف  ،عامة و معممة سطحية مجموعة تدخالت تتضمن هذه الحلول
 .  فعاليتهل من يتقلال المخطط و

قرابة ثالث  دراستهستغرق تهكذا مخطط إعداد يبرز التساؤل عن جدوى  ،وفي هذا السياق
إما  ،إذا لم يتم تجسيد توجهاته على أرض الواقع ،و التنسيقالمناقشة  ،التحليل التشخيص،سنوات من 
إعداد تصورات جديدة للتدخل من طرف و  ،أو بتجاهلها و تجاوزها ،لتفقد بذلك صالحيتهابتجميدها 

تقوم بإقرار تدخالت  ،المستعملة للتكميم و التقنيات ةالمطروح يةباإلشكال دراية سطحيةإطارات على 
 .قةمصيرية دون دراسة مسب

التي تستعمل في التدخل  ،ائرز عملية التخطيط المعتمدة في الج يعكس هذا الوضع قصور
ليصادف محتواها الكثير من  ،تعد شكليا ،اإللزامييتم إعدادها بسبب طابعها  توجيهيةمخططات 

 المخول فاءة العاليةكالو  ،اإلدارة الصارمةغياب لنتيجة  ،اإلحصاء الغموض و التناقض في الطرح و
تخصص لها  ،عدادمخططات تستهلك مدة زمنية في اإل: لها مراقبة إعداد هذه الدراسات التقنية 

 .تنفيذ الحد األدنى من توجهاتها في األخير ليتم ،ضخمة غلفة ماليةأميزانية و 
 

- II 3   بالمدينةالمشاريع المبرمجة لتنظيم النقل و الحركة:  
ل أنواع كى مركزية مست أخر  و ،اريع القطاعيةوالية جيجل من مجموعة من المش استفادت

فيما تعرضت مشاريع  ،تم االنطالق في البعض منها ؛البحري و الجوي  ،النقل بالوالية من النقل البري 
تمثل نصيب المدينة من المشاريع الجديدة في  .أخرى للتجميد بسبب غياب التمويل المالي الكاف

واجه تنفيذها الكثير من المشاكل سببت تأخر  ،ات بريةفي إنجاز ثالث محط ،ميدان النقل البري 
تتعلق أساسا باختيار و إيجاد األرضية  ،(2110 ،2111عمليات مسجلة منذ سنة )االنطالق بها 
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تصالية ا ،ملكية خاصة)لندرة االحتياطات العقارية الخالية من العوائق بالمدينة  ، نظراالمناسبة للمشروع
 ...(.مشاكل تقنية  ،ضعيفة

- II3-بالتجمع الحضري جيجل" أ"المحطة البرية صنف  .أ:  

الواقعة شرق المدينة بالمنطقة الرابطة بين التجمع الثانوي هذه المحطة  تسمحبفضل موقعها، 
    المشروع قيد .بتخفيف الضغط عن المدخل الشرقي للمدينة ،حراثن و المدخل الشرقي للمدينة

ليكون بذلك همزة  ،لمصالح المحلية إلى محطة متعددة الخدماتقد تم تأهيله من طرف ا و ،الدراسة
إضافة  ،رصيف 11إلى  11من المقرر أن يضم هذا المشروع ما بين  .وصل بين كل أنماط النقل

       و سيارات األجرة الخاصة بالنقل الحضري  أرصفة احتياطية موجهة الستقبال الحافالت 11إلى 
    مقرات تقنية ،إدارية خاصة بالمحطة: لمشروع على خدمات عدةيحتوي ا ،و النقل بين البلديات

 .و خدمات تجارية متنوعة موجهة للمسافرين ،مرافقة

- II 3-بالتجمع الحضري جيجل( 0)و ( 0)المحطتين الحضريين  .ب : 

   موقع المحطتين ليتناسب مع مناطق توسع المدينة على مستوى كل من منطقة حراثن  اختيار تم
الدراسة الخاصة بالمحطة  .ضمانا للتغطية الجيدة للخدمة بتراب التجمع الحضري  ،انومزغيط

تأخر االنطالق بدراسة مشروع  .و االنطالق بها مرهون برفع التجميد عنها ،الحضرية الشرقية منتهية
و لهذا  ،المناسبة لذلك األرضيةالمحطة الغربية مزغيطان نظرا لعدم التمكن من اختيار و تحديد 

 .المشروع مؤجل إلى غاية التخصيص الفعلي لألرضية من طرف مصالح أمالك الدولةف

- II 3-ببلدية جيجل( النقل بالكوابل)شروع إنجاز تليفريك م  .ج : 
و استفادت  ،نجاز المصاعد الهوائيةإل سجلت العملية على المستوى المركزي ضمن البرنامج الوطني

     و بعد عدة خرجات ميدانية ؛بل داخل المحيط الحضري جيجلبذلك الوالية من مشروع النقل بالكوا
موجهة أساسا للربط بين المحطة تم اقتراح مجموعة مسارات  ،و مشارورات بين مختلف المصالح

شراف مؤسسة ميترو إ، المشروع تحت (المقاسب ،شارع بوقطة)أعالي المدينة بهضبة أيوف  الشرقية و
 .الجزائر متوقف حاليا

- II3-مشروع الترامواي .د : 
مشروع إنجاز الترامواي بمدينة جيجل عدة تغيرات في تحديد المسار و مجال خدمة شهد 

و القطب الجامعي بالعوانة  ،جامعة تاسوست شرق البلدية نو من المقرر إنجاز خط رابط بي ،المشروع
ديدا لمؤسسة ميترو و تح ،تم تحويل تسيير العملية لصالح وزارة النقل .غربا مرورا بمدينة جيجل

 .إلى غاية التأكد من جدوى و إمكانية تنفيذه المشروع مؤجل .ائرز الج
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  تأخر في التطبيق ،مشاريع استعجاليه: تقييم التدخالت. 

و تحقيقا  ،تنفيذا لما تصبو إليه الخطة الوطنية للنقل التفكير المركزي يستند اقتراح المشاريع إلى 
قطاع عن طريق إقرار مشاريع ال تتناسب غالبا مع طبيعة اإلشكال لمسار اإلصالح الذي باشر به ال

ني آتفكير  ؛الموقع و خصوصياتهما من جهة أخرى و  و مع طبيعة المشروع ،المعاش محليا من جهة
و تسجيل استباقي للمشاريع دون تحديد دقيق لمدى جدوى و إمكانية  ،محدود دون دراسة مسبقة

و التي استفادت  فعال من مسار  ،يع المشاريع إلى المدن الكبرى تعطى األولوية في توز  .تنفيذها
ليتم  ،تنتظر باقي المدن بلوغ المشكل أقصى درجاتهفيما  ،األداء اإلصالح  بتحسين مستوى الخدمة و

وضع الحلول المتناسبة مع اإلشكال تفاديا لتفاقمه من بدال  ،التحرك السريع ضمن مشاريع استعجاليه
 . كن من تطويق االختالالت قبل خروج الوضع عن السيطرةو التم، مستقبال

الصغيرة المحدودة اعية طفحتى المشاريع الق ،بالمتغيرات االقتصاديةالمشاريع  يرتبط إنجاز
هذا ما يفسر  و ،العامةال يمكن تغطيتها إذا لم يحجز لها الغالف المالي ضمن الميزانية  ،التمويل

يدها تطبيقا للسياسة العامة المعمول بها في الجزائر في السنوات و تجم ،تأجيل المشاريع القطاعية
         الجدي في خلق مصادر جديدة لتمويل المشاريع هذا الوضع التفكيربذلك  يقتضي و. األخيرة

بتخفيف األعباء و تحقيق الفائدة المتبادلة بين  ،بالشراكة مع متعاملين أخر لبلوغ األهداف المسطرة
 (.المتعاملون العموميون و الخواص ،السكان ،المجال) الستفادة الجيدة من المشاريع و ا ،الفاعلين

عداد إ نجاز المشاريع دون االنطالق في و تخصيص الميزانيات إل ،يؤدي تسجيل العمليات
عرضها لمشاكل و عراقيل ناتجة عن سوء تالمحددة بسبب  اآلجالأو تنفيذ المشاريع خالل  ،الدراسات

و عدم توافقها مع  ،بشكل دوري نتيجة تغير المعطيات مالياإلى إعادة تقييم المشاريع  ،وليالتقدير األ
إلى تعطيل ير خفي األ هذايؤدي كل ل ،التوجهات الموضوعة من طرف الدراسات المعدة مسبقا

 .مسار التنمية القطاعيةتباطؤ و  ،المشاريع
 

 - III   نجاح عملية التخطيط إعوامل الفشل و مبادىء  :تخطيط الحراك التنقلي     

حتى في قطاع النقل  و ،و تصور االستراتيجيات في قطاع التعمير ،يجاد الحلولإالتفكير في يعد 
، فكما لم يأخذ بعين االعتبار الحراك التنقلي عند إعداد مخططات (l’unilatéralité) أحادي االتجاه

القطيعة واضحة بين  .بدورها توجهات مخططات النقل و الحركة لم تراعي هذه المخططات ،التعمير
 و الغائب األكبر هو تخطيط الحراك التنقلي، المشاكل متشابكة ،النتائج متباينة عند التدخل ،القطاعين

 .إدراجه ضمن سياسات التدخل القطاعية و المجالية الذي لم يتم
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- III  1 عوامل فشل تخطيط الحراك: 

- III 1-ياب التنسيق بين القطاعات و بين المستوياتغ  .أ: 

القطاعات مجتمعة يمكن لها  كلف التعمير،غياب التنسيق فقط على قطاع النقل و  ال يقتصر
فقد أثبت النمودج الهرمي  .بالمدينةصالح منظومة الحراك التنقلي أن تساهم في وضع خطة إل

فتجربة التفكير المركزي  ،إيجاد الحلول الدائمة عدم قدرته على ،القرارات ذتخااالمستعمل عند عي طاالق
لم تعطي  ،(Top-Down: التصميم من أعلى إلى أسفل ) النظري و العام و التطبيق المحلي الفعلي  

          هذا ما يستوجب إعادة النظر في طريقة  و ،ثمارها و لم تصل إلى ماكانت تصبو إليه
 ( Bottom – Up:التصميم من األسفل إلى األعلى)  المعاكس االتجاهو التحول نحو  ،يركالتف

إلى الخطة  ،القطاعات و التخصصاتالمحلي نحو المشاريع الجهوية متعددة  المشروعباالنطالق من 
و تتوحد  ،تتكامل فيها السياسات ،العوامل و الضوابط ،الوطنية الشاملة التي تتداخل فيها المؤشرات

 (.91الشكل ) ها التشريعاتببموج

فالعالقة الهرمية بين مستويات  ،ال يعني تغيير االتجاه في التفكير إقصاء االتجاه األخر  
أي أن العمل  ،(la transversalité)و هي عالقة العمل المتوازي  ،التخطيط تضاف إليها عالقة جديدة

قة و لكن في ظل العال، و المحلية ،الجهوية ،يكون على التوازي في مجال إعداد الخطة العامة
 .ها التنسيق بين المستويات و القطاعات المساهمة في عملية التنميةبتم بموجيالتي ،  1العمودية 

 

قطاعي األشغال  نسقت بين تدخالت و التي ،إلى المبادرة األولى لإلصالح هنا ةإلشار اتجدرا 
خطوة بالرغم من و تثمين ال تجسيد المخططات التوجيهية و التنفيذية، وعند إعداد  و النقل العمومية

 لذا ؛و الوطني أكثر منه على المستوى المحلي ي ن نتائجها ستكون أكثر فعالية على المستوى الجهور أ
باعتبار  ،إدماج قطاع التعمير و السياحة ضمن منظومة التخطيط الموسعةب هذا اإلجراء تبعييجب أن 

 .مسؤولة عن مشاكل الحراك التنقلي بمدينة جيجلاألربع قطاعات ال

 

 

 

 
                                                           

1
 3ص، 8103كبير خبراء األمم المتحدة  في التخطيط العمراني سابقا،مقال منشور، اقي ابراهيم،عبد الب.د  
 www.cpas.egypt.com 

http://www.cpas.egypt.com/
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 التنسيق بين المستويات و القطاعات عند تخطيط الحراك(: 91)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2119 من إعداد الباحثة: المصدر 

-III 1-النقلمجرد زبون لخدمة  ،المواطن مستهلك للخدمة المجالية: تغييب دور المواطن .ب 

حق مشروع أقره القانون  ،قراراتال اتخاذو مشاركة المواطن في بلورة التصورات و المواطنة 
التي تؤدي في األخير  و ،حق غير مفعل بسبب الضبابية التي تحيط بكيفية التطبيق .التطبيق تجاهله

و تخصص لها  ،توجه له المشاريع ،إلى تغييب هذا المتعامل المؤثر الذي من أجله تصاغ السياسات

 

 

أو الرؤية العامة       التصور
محاور كبرى للتدخل         

أدوات التخطيط       
....  سياسة مخطط،   

        

محاور التدخل  
تشريعات    

 ،أدوات ، برامج 

التفيذ      
إنجاز ،مراقبة 

 ،تقنين 

  وطني

 جهوي 

 والئي 

  محلي

تفكير 

قطاعي 

عمود

 ي

 المخطط

Top 

Dow

n 

 

مشروع      
خطة : عام 

 شاملة 

مشروع معقد 
متعدد التخصصات 

 و القطاعات 

مشروع محلي قطاعي مفصل 
(حسب االشكالية )  

متعدد تفكير 

القطاعات  

 متوازي 

 المشروع 

  محلي 

 ذمجال نفو
 محلي للخدمات

   

 نفوذ مجال

 للخدمات جهوي
   

  وطني

Bottom 

Up 

/ 

 
 قطاع األشغال العمومية

 قطاع التهيئة و التعمير

 قطاع النقل 

ة التدخل ليعم  

 عوامل
 التنفيذ

 أدوات  متعاملون   قوانين

 بعيد

متوس

  ط

  قصير

  وطني

 جهوي 

  محلي 

 عملية التدخل المشتركة 

لمستويات المجالية ا  

  الزمنيةالمستويات 

التعمي
  رر 

 السياحة

األشغال 
 النقل  العمومية
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المواطن إلى مجرد مستهلك  هذا األخير نفسليتحول في  ،هأرصدة مالية ضخمة لتلبية مختلف جاجيات
يمارس حقة في التعبير و إبداء الرأي بتقديم شكوى لدى  ،( 91الشكل ) للمجال و زبون لخدمة النقل

أو  ،اإلقصاءأو بالتجمهر أمام مقرات المؤسسات المحلية عند الشعور بالتهميش أو  ،المصالح البلدية
ثرة اإلزدحمات ، كطول فترة الرحلة ،مسار التنقل ،تسعيرة النقل و االحتجاج المؤقت عند تغيير بالتذمر
عنه  خر يعبرآوجها  مؤخرا قد أخذت هذه المشاركة الخفية للسكان و .كتظاظ بالحافالتأو اال

   عن طريق تسجيل بعض التعليقات المنفردة ضمن وسائل التواصل ،االحتجاج االلكتروني
و لهذا فإن صدى  .االختاللت أو مالحظة بعض القصور و عند إطالق بعض المبادرا ، االجتماعي

        صوت السكان و مدى احتجاجاتهم ال تصل إلى أذان المسؤولين الحقيقين بسبب غيات التأطير المنظم
  مقابل االهتمام السطحي للمتنخبين المحليين في إيصال إنشغاالت السكان ،و الدور الجمعوي المؤثر

 .(التبويب و التأطير ،شفوية تحتاج إلى التنظيمانشغاالت منفردة و  )

 نماذح العالقة بين المتعاملين في عملية التخطيط(: 91)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa BEREZOWSKA –AZZAG  ,Le projet urbain ,guide métrologique ,comprendre la démarche du ر المصد:  

projet urbain   ،بتصرف،  مصدر سابق  

- III 1-قلي نتجاهل الجوانب االقتصادية للحراك الت   .ج: 
 رفاهية أو أعباء إضافية  ،حرية أو تباعية: امتالك السيارة  

و االستعمال  ،الرهيب في عدد المركبات االرتفاعو لو بشكل من األشكال إلى  اإلشارةتتم لم 
 قتصاد و على المجالعلى اال ،انعكاس ذلك على البيئة ،المفرط للسيارة داخل المجال الحضري 

فإن  ؛مرتبط كليا بالتغيرات االقتصادية ،سابقاالسيارة و كما جاء ذكره  فامتالك .بمختلف المخططات
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3 

2
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 تحديد األهداف
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صاحب القرار 
ن المواط السياسي  

 المشروع 

  البرنامج

 االستماع 
 الجيد   
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الحصيلة 
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يالنموذج الهرم  

 

التفاوضي النموذج  
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 تصور مترجم للحقيقة 

أجوبة تقنية 
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فإن احتماالت الزيادة في أسعاره مرتقبة  ،و سعره متاح نسبيا ،كان في الجزائر اليوم الوقود مضمونا
األمر الذي يؤدي  ،(عة خالل السنوات األخيرة زيادات متدرجة  و متسار  )تماشيا مع التغيرات العالمية 

 .مستقبال للسكان من استعمال السيارة  اإلراديإلى التقليل 

وجود الرغبة اإلرادية للتخفيف من استعمال السيارة يمكن أن يصادفه عراقيل جديدة تحتم إن 
إنجاز المشاريع  و ،تتعلق هذه العراقيل باختيار موقع البرامج السكنية .عن الفكرة إحالة النظر

يطرحها المختص عند إعداد  ،هذا التوجه الذي تدور حوله العديد من التساؤالت ؛بالضواحي الحضرية
 :  مسكنه موقع اختيارالتصور و الساكن عند تقرير 

 و موقع التجهيزات المختلفة؟ ،مكان العمل السكن،ما هي المسافة الفاصلة بين  -
يجب استعمال أكثر من سيارة لتلبية الخدمة  ، هلأو بالعكس ،اهل يمكن التخلي عن السيارة لبلوغه -

 لكامل أفراد األسرة؟
 كيف يمكن تعويض استعمال السيارة بوسائل أخرى تضمن الخدمة بطريقة فعالة؟ و هل هي متاحة؟  -
 

 :االجابة عن هذه األسئلة تدفع المواطن إلى المفاضلة بين 

   

     
 

   :  في تحقيق الموازنة بين كما تجبر المسؤول عل التفكير 

 

    

  

   

تهدف إلى  ،إجراءات أخرى إجبارية من طرف الدولة ،للسكان يجب أن يصاحب السلوك اإلرادي
و االستفادة من القطاع في خلق موارد مالية تساهم في  ،التقليل من استعمال السيارة بالمدينة من جهة

سوم على التوقف داخل المدينة على طول محاور بفرض ر و يكون هذا  .جهة أخرى من ترقية خدمته 
       على الطرق الرئيسية  أخرى  رسوم و ،و عدم االكتفاء بالمنع و تحديد االتجاه الواحد ،الطرق 

 ةتكاليف تنقل مرتفع مبلغ سكن مقبول
 السكن بالضواحي

 إمتالك سيارة أو أكثر
 

 السكن بالمدينة فضةتكاليف تنقل منخ مرتفعمبلغ سكن 
 التخلي عن السيارة

 0 / 

0/ 

 السكن في الضواحي
 التقليل من تضخم المدينة

 التخفيف من استعمال السيارة  
 وسائل نقل بديلة و فعالة،توفير شبكة نقل 

 Bonne accessibilité:سهولة الوصول إلى الخدمة 
  Bonne mobilité:               حراك تنقلي مضمون 

 Bonne connectivité:               صالية كبيرة إت
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و التشجيع على استعمال وسائل النقل الجماعية و هذا ( من المقرر االنطالق بها في الجزائر مستقبال)
  .ها بالمدينةو تنويع أنماط بعد تحسين أدائها

عرفت مختلف مدن العالم تجارب عدة للتخفيف من أعداد السيارات المارة بالمجاالت  وقد
واستعمالها بالجزائر  منهااالستفادة  يمكن ،للبيئةزدحام و تلوث اتسببه من  مام لتقليللو  ،الحضرية
 :الذكرعلى سبيل  ،مستقبال

إجراءات للتقليل من استعمال السيارة بأهم مدنها  عدة اعتمادلجأت السلطات الفرنسية إلى  : فرنسا
حافالت  رالتضييق من المساحة المخصصة لسير المركبات الخاصة مقابل تلك الموجهة لسي :منها 

    وضع جدول زمني للسير يتضمن تحديد بعض األيام التي تمنع فيها استعمال  ،النقل الجماعي
أو بتحديد أيام معينة لسير السيارات التي  ،مشيا على األقدامليتم بذلك التجول بمراكز المدن  ،السيارة
إضافة إلى منع دخول  ،بالتناوب مع تلك التي ينتهي رقمها بعدد زوجيرقم تسجيلها بعدد فردي  ينتهي

 .في محاولة للتخفيف من حدة التلوث ،(باريس)سيارات ديازال إلى قلب المدن المتروبولية 

مع تحديد األيام المسموح لها  ،واع معينة من السيارات بالمدينةقامت بخطر مرور أن :مكسيكو
بعد اقتناء بعض السكان  ،النتائج كانت عكسية بزيادة عدد السيارات المستعملة ،بالسير خالل األسبوع

حتى أن معدالت التلوث قد ارتفعت بالمقابل بسبب قدم  المقتدرين ألنواع السيارات المسموح لها بالسير،
 .ع هذه السياراتبعض أنوا 

من سعر كل سيارة جديدة  191تم فرض ضريبة مبيعات بلغت : الدنمارك-كوبنهارغن
لتتحول بذلك مواقف السيارات إلى ساحات عمومية و مناطق للسير على  ،للتخفيف من استعمالها

 . 19كانت نسبة امتالك السيارة تقدر بـــ  2111في سنة  .األقدام

 .اطن بشراء سيارة في طوكيو إال بعد إثبات ملكيته لمكان خاص بالتوقفال يسمح للمو  :اليابان 

النرويج في إنجاز شوارع و ممرات مخصصة  شرعت:  مشروع النرويج  للمدينة بدون سيارة
على السيارات التي تستعمل الشوارع خالل ساعات بالموازاة مع فرض مبالغ مالية  ،للدرجات الهوائية

 .تماعي لمن يملك سيارة تسير بالوقود الملوثجلغ مالية من الضمان االو اقتطاع مبا ،زدحاماال
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- III  2 ةيتجارب عالم: ستراتيجي للنقل و الحراك التنقلي التخطيط اإل     
و المتعلق بالتخطيط و إصالح النقل  2119بنك الدولي حسب التقرير الذي أعده سنة ال يعتبر

       تيجي للنقل مفتاح نجاح أي تدخل في ميدان الحراك ستراإتباع نهج التخطيط اإل ،الحضري 
 1 ( 5C)عملية تخطيط الحراك على وجوب التزامها بخمس خصائص رئيسية  نجاح عتمدي و ،التنقلي

 :متمثلة في
  .جميع المجاالت دون التقيد بالحدود االداريةتشمل   -: الشمولية

        استخدامات)ياة بالمدينة تعالج جميع مشاكل النقل ذات العالقة بنوعية الح -
  .(و االقتصادية  ةاالجتماعي ةالطاقة، التنمي كالهواء، استهالاألرض، نوعية 

 .كفاءة النقل و شروط ذلك ،متواصلة للطلب على النقلالمتابعة بال يتعلق  - : التواصل
 ...أدوات ،معطيات ،مخططات: دوري لعملية التخطيط ال التحيين -

          لكمشاركتها على  الوكاالت العمومية و: مباشر لكل متعامل في نظام النقل اكإشر  -: المشاركة
         المجتمع ،، المؤسسات...(،البيئة ،التنمية الحضرية ،النقل)القطاعات  المستويات و

 .المواطنالمدني و 
    .ات العامةالتوجهات و التصور  وجراءات المتخدة في قطاع النقل الربط بين اإل  -  : الربط

تطبيق المشاريع   و ،تقدير حجم النفقات و مصدر الموارد المالية على المدى البعيد  -
 .وفق رزنامة التنفيذ المتفق عليها

        األهداف ،تنصيب هيئة مسؤولة عن مسار التخطيط تحدد الرؤية العامة  - :مسؤولية التنفيذ
و قرار  ها القدرة على اتخاذ قرار التدخلتكون ل ،المشاريع و طرق التسيير ،التوجهات ،

 . و التغلب على كل عوائق التنفيذ ،التمويل

- III  2-تدخالت الوكالة الفرنسية للتنمية   .أ:  
 السائرة في طريق النمو لالمساهمة في تحسين الحراك التنقلي بالدو                  

لى تطبيق السياسة الفرنسية الرامية إلى القضاء هادفة إ ،عمومية الوكالة عبارة عن مؤسسة مالية    
و تحقيق التنمية المستدامة، تساعد هذه الوكالة عبر مختلف مكاتبها المنتشرة بمختلف  على الفقر

و تحسين اإلطار المعيشي بالمدن السائرة في  ،قارات العالم على تمويل مشاريع التنمية االقتصادية
 .طريق النمو

إشكالية الحراك التنقلي المطروحة عبر مختلف مناطق  لة و تنوعت بتنوعتناسبت تدخالت الوكا
 :تمحورت حول النقاط التاليةقد  و ،التدخل

 
                                                           
1
 5C : un processus de planification : Complet, Continu, Cooperatif, Connecté, Champion.  
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  بعين  باألخذتخطيط المدينة  /التخطيط للنقل عند التخطيط للمدينة : ثنائية النقل و التعمير 
 االعتبار عناصر النقل 

البنى  ،العرض المقدم)ج للتنمية الحضرية عام و مدم يندرج تخطيط النقل ضمن منظور   
عداد مخطط للحركة يشمل جميع هذه العناصر على صعيد إب ،...(الرسوم ، التوقفات ،التحتية

مع األنسجة الحضرية  إدماجهاو  ،صعيد تنفيذ المشاريع علىو  ،التنقالت الحالية و المستقبلية
  :بالتدخل المباشر عليها

 مينيكان جمهورية الدو : خط ميترو  
مع التدخل على األحياء التي يخدمها الخط  ،تطلب عمل الوكالة بالعاصمة إنجاز خط ثان للميترو

     و الذي رافقته عملية تكثيف  ،إضافة إلى إنجاز خط للنقل بالكوابل ،بإعادة تهيئتها و تأهيلها
  .و رفع أسعار العقار حول المنطقة ،للمجال

 : باط و الدار البيضاء بالمغرب مشروع الترامواي بمدينتي الر 
ساهم  .و التعمير النقليعد المشروعان من أهم مشاريع التنمية الحضرية الرامية لربط و إدماج 

 اقتراح و ،المشروعان في تنمية المدينتين خاصة بعد دخول متعاملين جدد خواص في تسيير المشاريع
 .طرق جديدة في النقل

 :يقية من أجل خدمة أفضل للنقلفر تحسين شبكة الطرق بالمدن اإل
و القضاء على النقاط  ،على شبكة الطرق  خاصة بالتدخلقامت الوكالة بتمويل عدة مشاريع 

 :تمثلت هذه المشاريع ،إضافة إلى تحسين خدمة النقل التي تعتمد على النقل الحرفيبها،  السوداء
  .عصرنة الطريق الساحلي ببرازفيل -
  .يدة بساحل العاجرق جدطمشروع إنجاز و تهيئة  -
 .تهيئة مدن ثانوية بالكامرون  -

  قاعدة أساسية لتنظيم أجهزة النقل و تسهيل عملية التمويل : الحوكمة  
      إدماج جميع أنواع النقل: تعتمد على اإلدماج  ،دة للتسييرتعد حوكمة قطاع النقل عملية جدي
 :كل المتعامين و مختلف األبعاد المتعلقة بـــ

  .ظيم و التسييرنبين مؤسسات الت: مؤسساتيدماج الاإل -
 .النقل أنواعتحديد استخدامات األرض حسب مختلف : اإلدماج الحضري  -
 ...،الرسوم ،تنظيم التسعيرات: اإلدماج المنهجي -
 ...،محطات النقل ،ادلتبتهيئة أقطاب لل: اإلدماج الفزيائي -

 : مشروع  الميترو بمدينة هانوي بالفيثنام
     تقديم خدمة أفضل للسكانل رويتختناقات المرورية تم إنجاز أول خط للماال بهدف القضاء على

 .وبالتالي التخلي عن السيارة الخاصة و التنقل باستعمال الدراجات النارية
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  عصرنة قطاع النقل و تطوير الحراك عن طريق الرقمنة: 
لعقالني لشبكة النقل الحالية و التسيير ا ،تسمح عملية الرقمنة بإعطاء نظرة حقيقية عن طلب النقل

فريقية خاصة بالمدن اإل ،تصاحب هذه العملية تدخالت جدرية على أجهزة النقل المختلفة ،المستقبلية و
عن طريق االستفاذة من نظم المعلومات  ،توجيهها إلى الشراكة من أجل تحسين الخدمة و ،بعصرنتها

 .ية و مدينة نيروبي الكينيةأكرا الغانطبقت العملية بمدنتي  ؛في تسيير الحراك
 النقل الحضري للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية  االستثمار في: 

 :الوكالة من خالل تدخالتها إلى تحقيقتهدف 
 .(التقليل من المسافة)التعمير المختلط و المتراص  -
 .(التقليل من استعمال السيارة)وعية عالية للنقل الجماعي نتقديم خدمة ذات  -
 .(التقليل من االنبغاثات الجوية)عالية في استعمال الطاقة كفاءة  -

الحلول الكفيلة  يجادإل، شترط ربط مخططات الحركة بالسياسات العامة المتعلقة بالمناخكما ت
 .لتخفيف من معدالت التلوثبا

 القائم على وضع مشروع( مدينتي ساوباولو و ريوديجانيرو ) مشروع إصالح النقل الحضري بالبرازيل
و المزج  ،تعمل على تنظيم عمل المحطات ،قانون خاص بإنشاء هيئة مكلفة بتنظيم النقل الحضري 

 . بين مختلف أنواع النقل

- III 2-تخطيط الطرق  :الحراكالتجربة التونسية في تخطيط   .ب 
وضع  و ،الطرق بتخطيط التدخل المباشر  الحراك علىالتجربة التونسية في تخطيط  ترتكز
و تراعي سالسة المرور  ،شبكة طرق تضمن سيولة الحركة، وفق ط بين كافة جهات الوطنمنظومة رب

نظام  و ،سكنية محلية مرقمة ،جهوية ،تتكون الشبكة من طرق وطنية .البيئيةالجوانب الجمالية و 
 . 1طرق خاص بالمسالك الريفية يضمن ربطها بالطرقات المرقمة 

متعلقة بهندسة المنشآت و البنى  ،ث اعتبارات أساسيةيرتكز تطوير شبكة الطرق بتونس على ثال
يبدأ تخطيط الحراك حسب . استعمال تقنيات المرور الحديثة و ،المرورية توزيع اإلشارات ،التحتية

     بة بفهم األسباب الحقيقية وراء زيادة نسب االزدحام و عدد الحوادث المرورية بالمدن التونسيةر التج
و المحيط  ،(التهيئة العمرانية )المجال العام  ،شبكة النقل ظيم حركة المرور،التي ترتبط أساسا بتن

 .االجتماعي و الثقافي ،االقتصادي
بتنظيم المرور بالشوارع اهتم  .1811تم إعداد أول مخطط للمرور بالعاصمة التونسية سنة    

كبة التغيرات الطارئة أعد خصيصا لموا، 1892ليتبعه مخطط ثان سنة  ،الرئيسية المحيطة بالعاصمة
هدف هذا المخطط إلى  .1881و االنتهاء منه سنة  المتروبعد إنجاز مشروع  ،على الشبكة و المرور

                                                           
1
لقة علمية منشورة عن التجارب حالتجربة التونسية في مجال تخطيط الطرق، ،جمي بن عيسى محسن الع: العقيد    

 .85ص،  8101 كلية التدريب، –الحديثة في تخطيط الطرق، جامعة نايف العربيى للعلوم األمنية 
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إضافة إلى تسيير حركة النقل المتعدد  ،و تأمين سالمة الراجلين ،التخفيف من مستويات التلوث
  .لطرقات و تزايد الطلب على التنقلو الحفاظ على التوازن بين طاقة إستعاب ا ،بمركز المدينةالوسائط 

على  لرقابة المرور امركزي افقد كانت من أوائل من استعمل قطاع .تعد التجربة التونسية رائدة
نتج عن هذا قد  و .وفقا للمعايير الدولية 1881سنة النظام  تم تجديد ،1819سنة  فريقيالمستوى اإل

      بب تحويل حركة المرور نحو الطرق االجتنابيةبس ،التخفيف الملحوظ في مستويات التلوث التدخل
  .و تبني إجراءات لتنظيم الوقوف و التوقف بالمدينة ،استغالل خطوط المترو في التنقل داخل المدينة

فتح المحاور  ععن طريق من ،استعمل مخطط النقل في تحسين أداء الطرق بالمدن التونسية
 :جانبإلى  ،عتماد على النقل المتعدد الوسائطو تشجيع اال ،المركزية أمام النقل الخاص

      و تحويل بعض الشوارع إلى مجاالت للراجلين ،الحد من حركة السيارات وسط المدينة -
 .فقا للمواصفات المطلوبةو  تهيئيهاو  ،و أخرى للنقل العام

نقل إنجاز مواقف للسيارات بالقرب من محطات ال و الفوضوي،تكثيف المراقبة لردع الوقوف  -
  .العمومي

  .بإدراج النقل ذي المسالك ضمن المنظومةتطوير شبكة النقل الجماعي  -
و إعطائها أولوية المرور بأهم محاور  ،منح ممرات خاصة للنقل العمومي داخل المدينة -

 .و المفترقات ق الطر 
 ،طرق خدماتية: و ترتيبها حسب التدرج إلى ،التدخل على شبكة الطرق المحيطة بالعاصمة -

 .طرق التوزيع و طرق العبور ،ق شريانيةطر 

من  ،تم االعتماد على مخططات التهيئة للتوفيق بين تخطيط النقل و تخطيط الطرق المستقبلية
بهدف تكييف أدوات التدخل مع التغيرات الطارئة  ،خالل مجموعة القوانين و القرارات التي تم إصدارها

على  و قد تم التركيز .تصادية و االجتماعية بالمدن التونسيةو تلك المتعلقة بالحياة االق ،المجالية منها
تهدف عملية . أريانة و بن عروس ،تونس: وفق أداة تخطيط تعنى بثالث واليات رئيسية إقليم تونس 

قائمة على دراسة  ،للتدخل خطة استباقيةإلى تكوين  ،إدماج مخططات التهيئة مع تخطيط الطرق 
و إيجاد الحلول المناسبة لتطوير البنى  ،لية و التغيرات العامة للمدينةاحمدى التوافق بين البنية ال

 (.نقل و طرق )و تطوير الشبكة بشكل عام  ،التحتية
          بل بمتغيرات عدة متعلقة بالنقل الجماعي ،تخطيط الطرق بالمعايير الهندسية فقط يرتبط ال

لسكانية و كيفية توزيع السكان داخل الكثاقة ا ،التطور الحاصل بالمحيط العمراني ،الخاص و
مع تحقيق السالمة  ،يفية التوفيق بين النمو الحضري و احتياجات التنقلكو ب ،المجاالت الحضرية

       التقنيات من التجارب العالمية من ناحية باالستفادةو التي التتأتى إال  ،المرورية و مرونة الحركة
 .متابعة التغيرات و مباشرة التحوالت اإلطارات الكفأة القادرة على بو تدري
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- III  2-صنع في ألمانيا"التجربة األلمانية في النقل المستدام تحت شعار  .ج" 
و المتنوعة بين  ،عالميا بالبنية التحتية المميزة لشبكة طرقها و شبكة النقل بهاتهر ألمانيا شت

ئة المالئمة التي توفرها للراجلين و راكبي البي ىإضافة إل ،العامة المواصالتالحديدية و  ككالنقل بالس
ات ستراتيجيإو إيجاد الحلول و  ،تملك تجربة رائدة في وضع سياسات التدخل .الدرجات الهوائية

فيلة بتحويل كستراتجيات هذه اإل .ة في مجال النقل المستدامثالحدي باستعمال التكنولوجيات ،االبتكار
ستراتيجيات كما تدعم اإل .حث و االبتكار و اإلنتاج عال الكفاءةصحية و البالمدن إلى أماكن للحياة ال

و تعمل على التقليل من البصمة البيئية السلبية  ،التي تنتهجها ألمانيا كفاءة االنتاج و التجارة ءالخضرا
 . 1للنقل

 :محاور اهتمام سياسة النقل المستدام األلمانية
 :متمثلة في لمستداماشملت التدخالت كل المجاالت المتعلقة بالنقل 

  إلى إيجاد التوازن بين تقديم الخدمة و التخفيف من  تهدف:  السياسات العامة للنقل المستدام
و السياسات التنظيمية  ،عن طريق التخطيط المؤسساتي الشامل ،السلبية المرافقة لها األثار

لمناطق المنخفضة ا)و المناهج المحلية  اإلقليميةالمبادرات  ،الموضحة في الخطط الوطنية
 (.سياسات وقوف السيارات ،االنبعاث

  تستخدم المدن األلمانية مجموعة واسعة من الوسائل و التدابير :  النقل و التنمية الحضرية
مع الحرص على  ،و تأكيد الحصول على خدمة النقل من جهة أخرى  ،لمعالجة الهواء من جهة
و تشجيع االعتماد على المشي  ،ستمر للنقل العاممن خالل التحسين الم ،تعزيز السالمة المرورية

 . إلى جانب تطوير أنظمة الدفع الفعالة ،استعمال الدراجات الهوائية و
  على نظام ذكي في الحركة باالعتماد ،يستعمل لضمان المرونة العالية في النقل:  التنقل الذكي   

كبديل لالستعمال المكثف (  covoiturage)متمثل في مشاركة الدراجات أو مشاركة السيارات  ،
و أعباء الوقوف و الرسوم المرافقة  ،أعباء الوقود ،للتخفيف من تكاليف امتالك السيارة ،للسيارة

 .إضافة إلى استعمال محركات الدفع الكهربائية في وسائل النقل العام  ،لها
   المزج بين مختلف وسائل النقل رمي إلى ي :النقل العام(multi modalité )،  أكثر  تخداماسو

   شبكات متكاملة من القطارات االقليميةاالعتماد على ب ،من وسيلة للوصول إلى الوجهة المطلوبة
 .التي تعد العمود الفقري التي يرتكز عليه النقل بالمدن األلمانية ،الترامواي و الحافالت

                                                           
1
 : 81032تقرير الشراكة األلمانية من أجل التنقل المستدلم : صنع في ألمانيا  :النقل المستدام    

www.German.substainable.mobility.de  

http://www.german.substainable.mobility.de/
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فعملية التخطيط  ،لياتاليمكن االكتفاء بالتوجهات الكبرى للسياسات من أجل ضمان نجاح العم
و تحديد  ،يهدف إلى وضع خطط لنظام النقل المستدام ،عتمد على منهج جديد أكثر شموالتاأللمانية 

 :1( Système ACA)طرق إرساء أسسه على أرض الواقع وفق مبادى ثالث أساسية 
  خطيط عن طريق الت ،قبل تحسين البنى التحتية يجب التقليل من الطلب على التنقل :التجنب

   المسافات بين التجهيزات العامة الهامة في الحياة اليومية للسكانالذي يقلل من  ،مزدوجالحضري ال
، شق و تقريب المنشآت إليهم ،هلة بالسكان المحدودي الدخلبالموازاة مع االهتمام بالمناطق اآل

في المرور  عن إعطاء األولويةضال ف ،الطرق السريعة الجديدة فقط بالمناطق غير السكنية
 .كفاءة النظام نتعبر هذه االجراءات ع .النقل العام ثم أخيرا السيارات الخاصة ،الدرجات ،للراجلين

  ب تعطي ذتباع تدابير للجاب ،الحركة يرمي المنهج إلى تغيير سلوك المواطن في التنقل و: التغيير
    كفاءة الرحلة جراء عنا اإليعبر هذ ،و تدابير أخرى للدفع تفرض العقوبات عليهم ،حوافز للسكان

: القائمة على توعية و إعالم السكان باألخطار البيئية المصاحبة الستعمال السيارات الخاصة
حيث  ؛نماط الصديقة بالبيئةالتوجه نحو استعمال األ و ،"النقل العصري "وروبي تحاد األمشروع اإل

اقتراح مشروع جديد على  ،مدن ألمانية 11 تم مؤخرا و بالموازاة من منع دخول سيارات الديازال إلى
  . وروبي متعلق بمجانية النقل العام داخل المدن األلمانيةاأل تحاداإل

  كفاءة إلى البحث عن  ،ل محدودية البدائل الخاصة للوقود الملوثجراء في ظيهدف اإل: التحسين
إلى  ءو اللجو  ، حجمها تحديث تقنيات المركبات بتخفيض ،من خالل تحسين كفاءة الطاقة المركبة

 . السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة
 

       الحراك بمدنها بالجانب البيئي المصاحب للتنقل التجربة األلمانية في تنظيم النقل و تهتم
 الذي يتم تجاهله من طرف سياسة التهيئة و النقل بالجزائر الجانبهذا  ،و بتحقيق االستدامة في النقل

التركيز موجه إلى توفير الخدمة على حساب  و ،فاالهتمام به ثانوي  ،ططاتعند وضع المخ
 .النوعية

- III  2-حوكمة النقل  : التجربة الكندية في تسيير الحراك التنقلي  .د  
 : 2ستراتيجية الوطنية للحراك التنقلي المستدام بكندا عل أربع محاور أساسية اإل ترتكز 

 :طريق عن النقلو التهيئة العمرانية مع سياسات إدماج التخطيط  :األولالمحور 
 إجراء تغيرات على  القانون الخاص بالتهيئة و التعمير. 

                                                           
   : 8105المنهج الشامل و المستدام، مركز تنمية المدن العربية  :منهج أي سي أي  ،مارك .ب هلمرز،.كنوز،ا.م:   1

ocitiesmag.comwww.envir  
2
  Strategie nationale de la mobilité durable : une approche responsable et novatrice , un Québec 

pour tous –direction du transport terrestre des personnes ,2014 ,74 pages , document publié 

,consulté : www.mtg.gouv.qc.ca  

http://www.envirocitiesmag.com/
http://www.mtg.gouv.qc.ca/
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 النقل ضمن التوجهات الحكومية للتهيئة  إدخال مفاهيم التخطيط المدمج بتهيئة المجال و
نقل المستدام استعمال الو  ،من التنقلز من  ،التقليل من المسافاتتتعلق هذه المفاهيم ب ،العمرانية

 :عن طريق دراسة
 .أماكن توطين التجهيزات - 
 .خطوط النقل و كيفية الوصول إليها -
 .طرق الحد من التمددات العمرانية -
 .التوقفسياسات  -
 .تهيئة الطرق الستقبال أنواع جديدة من األنماط -
 دراج التغيرات المقترحة بتقديمتحديد سبل التنفيذ على المستوى المحلي و الجهوي إل: 
  .دماج و الوثائق التقنية للتطبيقدليل اإل -
 .ستراتيجيةللتمكن من تطبيق اإل من مدينتي  كوبيك و مورييال  لمساعدات مالية لك -

 
 الحضرية حراك السكان داخل المجاالت  :الثانيالمحور 
 :إلىعلى تفضيل استعمال النقل الجماعي بالمدن إضافة  المحوريرتكز 

  ل كو المشاركة بين  تخطيط التنقالت بالتشاور ،بتقسيم المسؤوليات: اعيتحسين تسيير النقل الجم
 .المتعاملين

 نجاز شبكات النقل بتخصيص ميزانية ضخمة إل: تحسين العرض المقدم للنقل الجماعي بالمدن
 :و تهيئة الطرق المخصصة لها ،الجماعي

 .تقديم مساعدات مالية لتحسين خدمة النقل الجماعي -
    2121و 2111في الفترة مابين سنتي  01استعمال النقل الجماعي بنسبة  العمل على زيادة -

 .و التنويع في الحظيرة بإدخال تقنيات جديدة
  تشجيع النقل بالدرجات الهوائية و المشي على األقدام(le transport actif)،  و إعادة تهيئة الطرق

 .الستقبال الوسائل البديلة
 النقل التوجه نحو المشاركة في وسائل ( covoiturage, autopartage)، بتحديد الطرق الخاصة بها   

 .توقفهاو تخصيص أماكن 
 

 :خالل منالريفية حراك السكان بالمجاالت  :الثالثالمحور 
  و الريفي الحضري  من أجل التغطية الشاملة لكامل التراب ،تفعيل التخطيط الجهوي للنقل الجماعي   

استجابة لمتطلبات السكان بترشيد  ،يير من خالل استقاللية القرارو تشجيع الالمركزية في التس
 .االستغالل و إشراك المنتخبين
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  مليون دوالر مابين  41و التي وصلت إلى  ،تحديد الميزانيات الخاصة بالنقل الجماعي الريفي
2111-2121. 

   الريفي الجهوي تحسين العرض المقدم للنقل الجماعي. 
 

  التحول نحو الحراك للجميع   الخاصة،وي االحتياجات ذالحراك لألشخاص  سهولة :الرابعالمحور 
تسهيل الحراك لكل أفراد  و ،تدخل مجموعة إجراءات ضمن هذا المحور لضمان توفير النقل

 :من خالل و تجنب اإلقصاء االجتماعي ،المجتمع
   492,1إلى  ،2114مليون دوالر سنة  80,1المخصصة للنقل من الرفع من المساعدات المالية 

 .2121-2111مليون للفترة 
  تكوين  و تكييفها مع احتياجات هذه الفئة من السكان، و ،تحسين الخدمة بوسائل النقل الجماعي

  .إصدار تشريع خاص بهذه المركبات و السائقين للتعامل مع وسيلة النقل و الناقلين،
  نعيش معا حياة رائعة "تحت شعار ،إعداد برامج لتسهيل الحراك الشامل لكل طبقات المجتمع." 
 

الموضحة في مخطط التنمية و تطوير قطاع النقل خطة ( مدينة كيوبك)تعتبر التجربة الكندية 
تجربة شاملة لكل طبقات  ،التمويل و التنفيذ ،تجربة متكاملة من ناحية التخطيط ،2111-2121

و تطويرها  احتوائهاو إمكانية  ،على الشق االجتماعي الخاص بممارسات التنقل أكدت ،المجتمع
و تعمل على  ،على كل أنواع النقلتدخالتها متوازنة تركز هي تجربة . لتكوين حراك نقل مستدام

إضافة إلى التهيئة الطرقية  ،اإلطار المؤسساتي و القانوني ،تخصيص األغلفة المالية و المساعدات
 .المتخذة ضمانا لفعالية القرارات ،المالئمة و المصاحبة للتدخل

مع  1المشاورات و االستشاراتتبلورت تجربة التخطيط و تكونت محاورها بعد مشوار طويل من 
للتمكن في  ،و الوزارات المساهمة و كل المؤسسات المعنية ،المسؤولين بالوزارة الوصية ،السكان

                و المتالئمة مع الوضع الحالي ،تراتيجية القصيرة المدىساألخير من وضع الخطة اإل
 .حوكمة الحراك التنقليتتلخص أبعاد هذه التجربة في مفهوم  ،والمستقبلي

 
 
 
 
 

                                                           
1
 : Le plan strategique 2017-2020, ministre des transports de la mobilité durable et de 

l’electrification des transports, ensemble on fait avancer le Qubec ,2017, p36 . 
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  :النقلالمزاوجة بين التعمير و  :ثالثا
  بدائل: بمدينة جيجل  الحراك التنقلي و تنظيم  تخطيط           

إلى أخرى لقضاء  بضرورة التحرك من منطقة مرتبطةلم تعد مشاكل النقل و قضايا الحراك اليوم 
نجاز إمتعلقة بكيفية اقتراح و  ،تعد بذلك الحلول بسيطة مكما ل ،أغراض معينة في فترة زمنية محددة

    و ال بوضع خطة نقل تعمل بكفاءة لتناسب حجم  ،بنية تحتية تالئم النمو الحضري و االقتصادي
و إيجاد البدائل  ،املة المعقدةبل أصبح االهتمام مركزا على إعداد التصورات الش ؛ونوع التحركات

      على و بدون أضرار ،بأقل تكاليف مالية ،القادرة على تلبية هذه الخدمة في أقصر مدة زمنية
الرامي إلى التفكير الحالي منذ  ( l’écomobilité) ديد للنقل المستدام جو هذا ضمن المفهوم ال ،البيئة

  :اليوم في مدينة الغد من خالل االهتمام بــ

الذي ال يتأتى إال بالدراسة الدقيقة للتأثيرات  و :(la mobilité écologique) الجانب البيئي
   قياس معدالت االنبعاث الغازي  ،و نوعية الماء بالمدينة ،المحتملة للنقل و الحركة على تلوث الهواء

      التوقف لتحرك وو مراقبة كيفيات استغالل المجاالت العمومية في ا ،ومستويات استهالك الطاقة
 . تقهقرها و تدهور حالتها  ،لتجتب استنزافها

        سياسة تدخل تعتمد على الحراكبتبني (:  la mobilité économique) الجانب االقتصادي
نطالق لمجموعة او في نفس الوقت تكون نقطة  ،التنمية المحلية جلةوالنقل كقاعدة اقتصادية لتدوير ع

إضافة إلى ضرورة التفكير  ،و الوطني ي الجهو ال جتعود بالفائدة العامة على الم ،مشاريع متتابعة
بإيجاد  ،و العوائد المالية لها على المدى القريب و البعيد ،المتوازن بين نفقات المشاريع الكبرى للنقل

ا لتلبية و االستهالك العقالني لها باستعمال الحد األدنى منه ،البديل المناسب لتثمين رؤوس األموال
  .(l’efficacité/l’efficience) الكفاءة التوازن بين الفعالية و :الخدمة المرجوة الحد األقصى من

    تهدف عملية المشاركة و االستشارة الواسعة لألفراد : (la mobilité économe) الجانب االجتماعي
و إلى االهتمام   ،من جهة قصاءاإل بو إقرار التدخالت إلى تجن ،والجماعات عند إعداد التصورات

        ى لد دخارتحفيز ثقافة اإلمن خالل  ،من جهة أخرى الكبير بالجانب االقتصادي للسكان 
شيد التنقل وتر  بدفعه إلى التفكير الجدي في الموازنة بين خيارات ،وتحسين سلوكه االستهالكي ،الساكن
و تغيير الممارسات عن طريق  ،يه االستخدامبتوج وذلك ،األسر و الجماعات ،فرادالخاصة باأل النفقات

 .التوعية و التحفيز ،اإلعالم و اإلشهار
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 التدخل ؟ بدائلكيف يتم صياغة  

المميزة للمدينة أو مدن لنفس األوضاع  ،أن يتم استعمال نفس الحلول السابقة بمكان السذاجةمن 
النهائي يعتمد على  في التصورفالتفكير  ؛و انتظار تحقيق نتائج مغايرة ،أخرى عايشت اإلشكال

تحديد  ،على المجالو مالحظة نتائج أي تدخل مباشر أو غير مباشر  ،االستفادة من التجارب السابقة
إضافة إلى تقييم  ،و العوائق التي حالت دون تحقيق النتيجة المرجوة و تكميم العجز، النقائص

عملية  .(92الشكل )ملية التدخل السابقة االنعكاسات بالموازنة الدقيقة بين إيجابيات و سلبيات ع
ليتم استبدالها بحلول أخرى  ،إقصاء العديد من الحلول التي أثبتت فشلها علىالتقييم القبلي تساعد 

و الوضع القائم بالمدينة  يةو المتناسبة مع اإلشكال ،ستنبط أسسها من التجارب العالمية الناجحة منهات
 .الدراسةمحل 

 توصيات عامة للتدخل ( :90)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2119 من إعداد الباحثة: المصدر                                     

       باقتراح توصيات التدخل الحالية على المجال ،يستلزم التدخل إلصالح اإلشكال وضع الحلول
لعقبات و تسطير بتدليل ا ،ارهاو شبكة النقل و الطرق من أجل تحسين أدائها و تفعيل أدوعلى 

          و الحرص على العمل به و تنفيذه ،ثم إعداد التصور المستقبلي على المدى البعيد ،العمليات
تسمح بمجاراة  ،باستخدام أدوات و تقنيات حديثة جديدة ،ستراتيجيةإللضمان نجاح عملية التخطيط ا

 .سلوك الحراك و وسائل التنقل ،التطور الحاصل في أسلوب الحياة

I- تفادي أخطاء السياسة السابقة 

  مالحظة النتائج 

 تحديد النقائص 

  االنعكاساتتقييم  

II- التدخل على المجال 

 : الراهنةإصالح الوضعية  -1

 تحسين أداء النسيج الحضري 

 تقوية العالقة بين التعمير و النقل 

 و توجهات جديدةخطة  :التدخالت المستقبلية   -2

  استعمال الوسائل البديلة للحراك 

   تحسين أداء خدمة النقل الجماعي 

 النقل المستدام النظيف 

 وسائل النقل الذكية 

 المراقبة اإللكترونية للحراك  
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 - I ستراتيجبة المتبعة ؟ماهي اإل 
- I 1 تيجية ستراإختيار اإل : 

    الحراك التنقلي بمدينة يةتضم جميع المفاتيح القادرة على حل إشكالقيادة  يتم وضع لوحة
ستراتيجية تدخل تعمل على تكوين رؤية أو خارطة طريق للمرور إضمن  ،هاأو التقليل من حدت جيجا،

      ستراتيجي نتائج التحليل اإلستراتيحية المناسبة على ختيار اإلايعتمد و  .السلس للغد األفضل
          لمجموع الخصائص المؤثرة في الحراك التنقلي ،(المتعدد المعايير و الرباعي )النوعي  و الكمي

 لوسائل النق ،الخدمات التجارية و السياحية ،التجهيزات ،التنقالت ،شبكة الطرق : داخليا و خارجيا
 .(11الجدول رقم )

 

 ةستراتجية التدخل باالعتماد على نتائج الدراسة الرباعيإتحديد     ( 11)الجدول رقم 
 داخليا 

 نقاط الضعف نقاط القوة خارجيا 

 الفرص
 االستراتيجية الهجومية

 االستفادة من جميع الفرص 
 القوة نقاط و تعزيز

 االستراتيجية العالجية
معالجة نقاط الضعف 

 اشرالمب

 التهديدات
 االستراتيجية الدفاعية

االستثمار في نقاط القوة لمواجهة 
 التهديدات

 االستراتيجية االنكماشية
     ،معالجة نقاط الضعف

و التقليل قدر المستطاع من 
 التهديدات الخارجية 

  2119من إعداد الباحثة: المصدر 
                                                                                 

 :المفاضلة بين إستراتيجيات التدخل بالنسبة لمدينة جيجل 

       ستراتيجية على الرغم من وجود نقاطاليمكن اعتماد هذه اإل: يجية الهجومية ستراتاإل - أ
ستراتيجية هذه اإل ،و تعاضم الفرص المقدمة من طرف المجال الخارجي المباشر للمدينة ،القوة
إلى جانب ظهور  ،و تفاقم مشاكل الحراك بها ،لجيجشأنها تعزيز استقطاب مدينة من 

و االنعكاسات االجتماعية على  ،إشكاليات أخرى على عالقة باالنعكاسات البيئية على المجال
 .السكان

إعداد مخططات تسير  و ،خططها عند وضعستراتيجية انتهجت السلطات المحلية بالوالية هذه اإل
عدم قدرتها  و ،ستراتيجيةو قد أثبتت الدراسة قصور هذه اإل ،دينة و حل مشاكل محيطهامجال الم

 .شكاليةعلى احتواء اإل
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دون االعتماد على  ،ال يمكن االستثمار أكثر في نقاط قوة المدينة: ستراتيجية الدفاعيةاإل - ب
يمكن التدخل فالتهديدات الخارجية للمحيط المباشر لمدينة جيجل  ،مقومات المحيط الخارجي

 .مقارنة مع الفرص التي يقدمها هذا المجال ،عليها و معالجتها
 

      حد االختناقلم يصل إشكال الحراك التنقلي بمدينة جيجل إلى :  ستراتيجية االنكماشيةاإل -ج
بالنظر  ،التي تعتبر الحل البديل األخير ،ستراتيجيةأو إلى الحدة التي تستلزم استعمال هذه اإل

 .اط القوة بالمدينة و فرص محيطهاإلى نق

و قراءات التشخيص  ،بالرجوع إلى نتائج التحليل الكمي و النوعي :ستراتيجية العالجيةاإل -د
ستراتيجية العالجية تعد األنسب لحل مشاكل الحراك فإن اإل ؛التمعن في األسباب ،الدقيق للوضع القائم

بتصحيح أخطاء اإلجراءات التي  ،بالمدينةتعمل على معالجة نقاط الضعف  ،التنقلي بالمدينة
تدليل العقبات و العوائق  ،توجيه سلوك الحركة و االستهالك لدى السكان ،استخدمتها اإلدارة سابقا

ستفادة القصوى من بالمدينة لتمكينها من أداء دورها دون الزيادة المبالغة في استقطابها ـ مقابل اال
و التجمعات الحضرية المحيطة من  ،ينة جيجل بالضواحيالفرص المقدمة من طرف مجال نفوذ مد

قادرة على تخفيف الضغط على   ،تجهيزات قاعدية و شبكة ربط حالية و مستقبلية ،إحتياطات عقارية
 .المدينة

و تعيين العناصر الفاعلة في  ،ستراتيجية التدخل قبل تحديد األهدافإي تنفيذ ف ال يمكن البدأ
 : (90الشكل )يتأتى هذا من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية  ،لي بالمدينةحل إشكالية الحراك التنق

 
 ستراتيجية التدخلإأسس ( :90)الشكل رقم 

 

 
                                                     

 2119 احثةبمعالجة ال: المصدر                                                       
 
 
 
 
 

إشكالية الحراك التنقلي 
 بمدينة جيجل

ليات آالتوجهات و 
 التفيذ 

األهداف و طرق 
 التغيير 

 من ؟
؟ ماذا  
؟ أين  ؟ماذا يمكن فعله 

؟   

 ماذا يمكن تحقيقه ؟ 
؟ كيف ذلك  ؟  
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 ذا يمكن أن نفعل ؟ ما 
      - I 0  ستراتيجيةتحديد األهداف اإل 

 للتدخل ستراتيجيةاألهداف اإل                               (11)جدول رقم 
 ستراتيجيات اإل ستراتيجية هداف اإلاأل

تحسين صورة المدينة 
تعزيز  ،كتجمع مقر الوالية

 دورها المحلي و الجهوي  

 :  و التأكيد على المشاركة ،تواصل بين القطاعاتوضع خطة للوصل و ال -
  .نمو المتوازن الخطة الشاملة لل

  .التنمية البشرية التوعية لتحقيق  ،التكوين ،التأطير: تحفيز القدرات الفردية  -
 القضاء على مشاكل الحراك

في كل عناصر  راالستثما
النقل و التنقل لتحقيق النمو 

 الحضري السليم 

 :المجالمباشرة على الحراك و على وضع خطة تدخل  -
 . الموازنة بين االختياراتو  تنويع التدخالت          

في تجسيدها على أرض الواقع مهما بلغ  لصرامةإقرار التدخالت مع التأكيد و ا -
 .هذه اإلجراءات ثقل وزن 

  .ضرورة التغييرو بناء قدرتهم و التأكيد على  ،إقامة شراكة بين جميع المتعاملين -
        تغيير التوازنات بالوالية 
 و التوجه نحو الداخل

     االستثمار في البنى التحتية
  و التجهيزات القاعدية

 .تثبيت السكان :الداخليةمشاريع و أنشطة بالمناطق  برامج وتنفيذ  -
توجيه األنظار : إعطاء األولوية للمشاريع التنموية الكبرى بالمناطق الداخلية  -

 .  و تقوية العالقات بين التجمعات دون الرجوع إلى مدينة جيجل  ،نحو الداخل

  2119 من إعداد الباحثة: المصدر
 
  من ؟ 

- I 3  تحديد العناصر الفاعلة:  

  المحلي نحو ) استراتيجية التنفيذتغير و  ،(األسفل إلى األعلى)تغير إتجاه التفكير: المواطن
بالتنمية البشرية قبل  نطالقاال و ،و الراكبينأالسكان  البدأ بالتركيز على يستلزمان ،(المركزي 

 يتم هذا التحول .لتحقيق األهداف المسطرة و حتى المستدامة ،االقتصادية والتنمية المجالية 
ه سلوكبالتدخل على  ،في المنظومة ه، و تغيير دور للمواطنالفعلي  شراكاإل بتحديد طرق 
       طرق أخرى مربتطة  و استعمالأ ،إلعالماأو تغيره عن طريق  ،بتحسينه االستهالكي

 .الترهيب و العقوبة ،و المكافأة مقابل الردع ،التحفيز ،التوعيةب
 
  دقيقة و إعداد دراسة  ،لجيجإجراء مسح شامل للجمعيات الموجودة ببلدية  تعيني: الجمعيات

و البدأ  ،ادوره تنشيط الجمعيات و تفعيل ،ااألساسية و جدول أعماله اتوجهاته ،اعلى نشاطه
بالتأثير على العناصر الكفأة بها و تشجيعها على  ،غير المفعلةو بجمعيات األحياء المكونة 

من خالل دعوة المممثلين دوريا إلى الندوات و األيام الدراسية لعرض  ،المساهمة في المشاركة
ى جانب تأطير إل ،و إعالم الممثلين بمختلف عمليات التدخل على المجال ،التجارب الناجحة

 .المالية للمساعدة في االستمرار اإلعانات و ،الجمعيات بالتكوين
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   كونه مجرد  ،قتصاديايجب تغيير دور الناقل من فاعل  :الناقلون الخواص و العموميون
إلى فاعل اجتماعي مسير يساعد في تنظيم  ،دية تبحث عن الفائدة الشخصيةامؤسسة اقتص
م القبلي له بكل عالعن طريق التبليغ و اإل ،ن مشاكله و انعكاساتهو التقليل م، الحراك التنقلي
للتحفيز ،التدخل بالتكوين و التأطيريكون  .و التغيرات الطارئة على سياسة النقل ،ةالقوانين الصادر 
      المدة الزمنية ،المواقف المحددة ،تزام بالخطوط المرسومةلباال سلوك النقلعلى تغيير 

فضال عن تقديم  ،و تقديم خدمته و راحته على المصلحة الشخصية الزبون حترام ا ،الالزمة
 .   و تجديد العتاد و التسهيالت لصيانة المساعدات

تعزيز الثقة في وسائل النقل و  تقوية العالقة بين الناقل و الراكب،الهدف من التدخل 
   .الجماعية

  صادقة إلى المساهمة في التفكير دور الجماعات المحلية من الم تغيير :الجماعات المحلية     
        و الوالية ين و تأهيل إطارات البلديةو عن طريق تك ،وإيجاد الحلول و المشاركة في التنفيذ

    للتمكن من التعامل مع مشكل الحراك التنقلي  تقنيا و إدارياإعطائهم المساحة الكافية و 
الطرق الناجحة في التعامل مع المجتمع و  ،بتعلم التقنيات الجديدة في ميدان المراقبة ،بالمدينة
بالنزول إلى  ،و إيجاد الحلول الظرفية ،التظليل و المراوغة ،بعيدا عن البيروقراطية ،المدني

إلى جانب  .و إيصالها إلى المسؤول المباشر ،االستماع الجيد النشغاالتهم و مستوى السكان
و تجهيز الطرقات  ،أجهزة الرقابة صالح األعطاب فيتخصيص الميزانيات الكافية الالزمة إل

 .و الصيانة المستمرة للطرقات ،باإلشارات
 
  شكالية المطروحة و سبل و تحسيسه بحجم اإل سلوك السائقمن أجل تغيير  :شرطة المرور

و الحرص المستمر على  ،الدائمة ةلرقابا من أجل يجب تكثيف أعداد درويات المرور ،تخفيفها
الردع المستمر  .صة المتعلقة بالتوقف غير القانوني على حافتي الطريقخا ،احترام قواعد المرور

 . الناقلين عند استغالل البنى التحتية يب سلوكذتهالعقوبات المتتالية من شأنها و 
 

  تضم كال من ممثلي مديرية  خلية عمل مشتركةتشكيل  من الواجب: المديريات التنفيذية بالوالية
بهدف مناقشة   ينتعيين أعضائها الدائم و ،التعمير و البناء و السياحة ،األشغال العمومية ،النقل

ال يقتصر عمل  ،على كفاءة أداء المدينة و دراسة تأثيرها على المجال و ،التدخالت القطاعية
و استبدال  ،بل بالمشاركة في تغيير اإلتجاه العام ،الخلية على االستشارة و اإلعالم أو إبداء الرأي

الالزمة  و توفير الظروف ،يتطلب نجاح هذه المبادرة تكوين الممثلين و تأطيرهم .قرار التدخل
المساحة الالزمة من منحهم و  ،التدخل وبإعطائهم حرية التصرف  ،لتفعيل قرارات الخلية

 .القرار دون تأثير أو توجيه مسبق ذاالستقاللية و الشفافية عند اتخا
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  أين ؟ 
- I 1  تعيين مجال التدخل : 

إذ يعتمد تحديد مجال  ،ستراتيجي تجاهل الحدود اإلدارية المحددة مسبقاضي التخطيط اإليقت
 الحدود المجاليةو  ،لمشاكل الحراك التنقلي االمتداد المجاليمدينة جيجل على مالحظة بالتدخل 

     مجاالت نفوذ المدينة المتسلسلة و مقارنة ذلك مع  ،للفرص التي يقدمها المحيط الخارجي للمدينة
 .داري و تأثير الخدمات و التجهيزات القاعديةيحددها الوزن اإل ،والمتداخلة وفق هيرالكية

و االعتماد الكلي على  ،تحديد هذه المستويات استنادا إلى نتائج الدراسة بالعناصر السابقةتم 
       يط التدخلو لهذا يختلف مح ،حجم التنقالت و على نوعية العالقة بين مدينة و ما جاورها من مجال

و التي  ،ومستوياته عن ذلك المحدد في مخططات التناسق الحضري المقترحة ضمن المخطط الوالئي
     خر ترأسه بلدية آو مخطط  ،مير عبد القادر و قاوس في مخطط واحداأل ،تضم بلدية جيجل

القبلي لمخططات اعتمد تحديد مجال التدخل المؤقت و  .و يشمل البلديات المتاخمة لها ،العوانة
و لهذا  فالبرغم  ،على عنصر المجاورة الجغرافية أكثر منه على التناسق الوظيفي ،التناسق الحضري 

  ستراتيجية فيذ الخطة اإلنإال أن عملية تحديد مستويات التدخل لت ،من تشابه الطرح و التوجه
  (12جدول رقم و ال 94رقم  الشكل) يتتوافق كليا مع إشكالية الدراسة المتعلقة بالحراك التنقل ،المقترحة

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدينة جيجل 
 حراثن 

 مزغيطان

لمنطقة المتعثرةا  

   40 ط و 
   40 ط و   نحو قسنطينة

  بجايةنحو 

     11 ط و 
  سطيفنحو 

 نحو الغرب 

 

 

 العوانة تاسوست 

 قاوس

اهير طال  

1المستوى   
2المستوى   

4المستوى   
0المستوى   

8102من إعداد الباحثة : المصدر  

  مستويات التدخل بمدينة جيجل                          (94)الشكل رقم 
 

 نحو الشرق 

  الجنوب نحو
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 تحديد خصائص مستويات التدخل                         ( 12)جدول رقم ال
 اإلمكانيات  اإلشكاليات  ن اإلداري و الحدودالوز المستويات 

 لجيجمدينة 
  .تجمع مقر البلدية  -
حدود غير واضحة   -

  .ناتجة عن التالحم

مشاكل الحراك التنقلي  -
  .متمثلة كليا بالمدينة

  .مكانيات محدودة للتدخلإ -

التجمع 
 لجيجالحضري 

ثالث تجمعات حضرية  -
 ،حراثن ،جيجل) متالحمة

  .(أوالد بوالنار
  .حدود قابلة للتمدد جنوبا -

  .مشاكل محدودة للحراك  -
  .ضعف االتصالية بالمدينة  -

احتياطات عقارية للتدخل على   -
  .المدى القريب

  .سهولة التوغل نحو الداخل  -
  .شراف على المنطقة المبعثرةاإل  -

 توفير المناطق العازلة   تباعية كبيرة للمدينة  حدود إدارية  البلدية  
 فوذ مجال الن

 تاسوست  -
 
 
 
 
 

 قاوس -
 
 
 

 العوانة  -
 

 :متعدد األنوية
 .تجمع ثانوي قابل للتوسع -
 
 
 
 
 
تجمع رئيسي و تجمعات  -

ثانوية منفصلة قابلة 
 .الستقبال التوسعات

 
تجمع رئيسي  قابل  -

 .للتوسع و التمدد

تباعية / إدارية استقاللية
 للمدينة

انقطاع التواصل مع التجمع  -
 .مقر البلدية

المشترك  تحت التأثير -
 .لمديني جيجل و الطاهير

 
 ،ارتباط وثيق بمدينة جيجل -

 قرب المسافة و تأثير
 .الخدمات

 
 اربتاط مباشر بمدينة جيجل -
  .توطيد العالقة صيفا -

 
 

 :نمو متوازن، مجال متجانس 
تكامل الخدمات بين القطبين   -

 .الطاهير ،جيجل: الحضريين
تخفيف الضغط  ،تبادل المهام  -

 .لجيجعلى مدينة 
    الخدمات ،إعادة توزيع السكان  -

 .و التجهيزات
 .11التحول نحو الداخل ط و  -

 
 

 خدمة موسمية: تخصص سياحي  -
تغيير استخدمات  ،التوجه غربا -

خدمات : األرض بعد توقيع الجامعة 
 .دائمة لتخفيف الضعط على المدينة

االشراف على التجمعات بالمنطقة  -
 .الغربية 

 2119 من إعداد الباحثة: المصدر

   تصل إلى الحدود الوالئية  ،تقع تحت المسؤلية المباشرة للمدينةيمكن تعيين مجاالت أخرى للتدخل 
     تسهر المراكز الحضرية التابعة لمدينة جيجل على مساعدتها في تسيير هذه  .أو تتخطاها

ستراتيجية و أبعاد اإل شكالية الدراسةإتتعدى هذه المجاالت  ؛و تخفيف األعباء على المدينة ،المجاالت
 .و يتم التكفل بها على الصعيد الوالئي ،المعتمدة  كتقدير و تدخل أولي

         يمكن االعتماد على طرق عدة مساعدة ،فعل ذلكسهولة  لضمان دقة تحديد المستويات و
من تعمل على المزيد  ، logiciel MIRABELLE) )1:نذكر منها ،حاسوباستعمال تقنيات و برامج و 

                                                           
1
 Imen Bouha ,La ville de Batna  à la recherche d’un schéma de coherence urbaine, thèse de 

magister, université Mhamed Khider –Biska 2012, , 204 pages , p 119. 
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               تجمع باإلحصاء ،التمحيص في العالقات بين المجاالت بتكوين قاعدة بيانات التدقيق و
  ...العالقات،التبادالت ،التدفقات: ليتولى البرنامج بعد ذلك تحليلها وفق مصفوفات  ،واالستبيان

 

II -  فيذليات التنآو  ،التوجهات" ماذا يمكن فعله ؟ و ماذا يمكن تحقيقه ؟"  
II  -1  إعتماد المشروع العمراني كأداة تدخل: تغيير أداة التنفيذ. 

ستراتيجي عبر المحاور و األسس الرئيسية للخطة الشاملة الهادفة إلى تتجسد أبعاد التخطيط اإل
 ذهظهرت ه ؛كأداة لتنفيذ هذه األبعاد على أرض الواقع المشروع العمرانيعتمد على ت و ،النمو المتوازن 

الذي يختزل في مخطط شامل  ،اة و شرع بالعمل بها بعد التخلي عن التخطيط العمراني التقليدياألد
 .1و التحول نحو المشروع الحقيقي ضمن مقاربة مرنة للتخطيط  ،جامد

       بالتركيز على الجوانب ،ساسية للتخطيط المدمجيجسد المشروع العمراني المبادىء األ
قابلية األخير  ،ويوضح تغيير مسمى األداة من مخطط إلى مشروع ،جتماعيةاال و ،االقتصادية ،البيئية

بالتحرك في مسارات  ،و محيط التدخل، توجهاته ،التحيين المستمر لمحتواه  و ،إلى المراجعة الدورية
      و أخرى أفقية بحركات ذهاب و إياب ،(أعلى ،أسفل ،أعلى)عمودية بحركات تصاعدية و تنازلية 

        المراقبة الدائمة لالنعكاسات و ردود األفعال و ،تحقيقا لمبدأ المشاركة الواسعة ،(بالتوازي )
 .(10الجدول )

من خالل  ،ظهرت بوادر استعمال المشروع العمراني بالجزائر بدال من المخططات التوجيهية
ي لمدينة الجزائر ستراتيجو بعده البرنامج اإل ،(2111-1880)ائرز المشروع العمراني الكبير بمدينة الج

مست  تلت هذه المبادرة مشاريع تحديث أخرى  ،" مدينة الجزائر العاصمة البيضاء" ،(2111-2118)
سالمية سنة تلمسان عاصمة الثقافة اإل: بعض المدن تزامنت مع احتضانها لبعض الفعاليات الثقافية 

الجسر العمالق : فرقة منهاو بعض المشاريع المت ،2111و قسنطينة عاصمة الثقافة العربية  ،2111
  ... 2الجامع الكبير ،حديقة دنيا ،الواجهة البحرية ،بقسنطينة

 
   
 
 
 
 

                                                           
أزمة التحديث و التخطيط العمراني في الجزائر، جدورها، واقعها و أفاقها، المركز العربي : معاوية سعيدوني    1

   .82صفحة، ص  21، 8106، 07لألبحاث و دراسة السياسات، مجلة عمران العدد  
 .89معاوية سعيدوني، مرجع سابق ص    2
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 المقارنة بين المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المشروع العمراني(              10)الجدول رقم

 عناصر المقارنة

 المخطط التوجيهي للتهيئىة و التعمير
               لتوجهاتمخطط رئيسي تقديري ل

تشكيل عمراني و بنية  :االستخداماتو 
 حضرية

 المشروع الحضري 
مشروع التنمية : مشروع المستقبل 

 المستديمة

تحدد حسب  ،حدود غير محددة مسبقا  -  .أو مجموع بلديات ،حدود البلدية - محيط التدخل
  .شكاليات الداخليةالمضمون العام و اإل

 
 

 األهداف الرئيسية
 و

 التوجهات العامة

 التهيئة و التعمير
 ،االرتفاقات ،تحديد قطاعات التعمير -

  .المناطق الحساسة الواجب حمايتها
 برنامح السكن و التجهيزات  -

 التمكن من التهيئة العمرانية
  .تحديد األرضيات -
 .تحديد التشكيل العمراني ،تعيين المواقع -
  ,توطين التجهيزات ،رسم الطرق  -

 المستديمةالتنمية الحضرية 
  .تناسق مجالي وظيفي -
 ،اة اجتماعيةو مسا ،تناسق اقتصادي -

 .بيئة صحية
 وضع مشروع تنمية مستديمة

  .تحديد المشاريع المعقدة -
  .تقييم البرامج -
  .توثيق التنمية بعقود -

مكانيات إالمطابقة بين محتوى المخطط و  الرهانات
 المجال

  .التحكم في التوسع العمراني -
  .ب المركزالحد من استقطا -
  .تثمين استخدام المجال العمومي -
  .الحماية من األخطار الكبيعية و التكنولوجية -
  .توفير النقل -
  .توزيع السكن و التجهيزات -

 :مكانياتالتناسق بين المحتوى و اإل
 
  .الفعالية االقتصادية -
  .المساواة االجتماعية -
  .الكفاءة البيئية -

 :طريقة خطية عدادطرق اإل
 ،االنعكاسات)ارية دون التأكد من برمجة إد -

 .(إمكانية التنفيذ ،الفعالية
        ريق التحقيق العموميطمصادقة عن  -

  .و المشاركة القطاعية
  .مراجعة استنائية -

 :طريقة تكرارية
مع التأكد من  ،برمجة استراتيجية -
 .(إمكانية التنفيذ ،الفعالية ،االنعكاسات)
  ،عدد األطرافتشورى و تشارك دوري م -

  .متعدد المعايير
  .لكترونيةإمراقبة  ،مراجعة دورية -

  .مشاريع عمرانية معقدة -  .يضمخطط شغل األرا - أدوات التنفيذ المحلية
 (  بتصرف،  مصدر سابق) ,Ewa BEREZOWSKA –AZZAG:رالمصد

 

على إعداد مشروع حضري عام  ،تعتمد عملية التدخل على المجال الحضري بمدينة جيجل
الذي يضم كال من التجمع  ،يصل محيط تدخله إلى المستوى الرابع ،مل على المدى البعيدبتصور شا

إضافة إلى التجمع  ،مدينة العوانة و ،مدينة قاوس و التجمعات الثانوية التابعة لها ،الثانوي تاسوست
 النمو تعنى بتنظيم ،ينقسم هذا المشروع إلى مجموعة مشاريع عمرانية محلية و معقدة ؛الحضري جيجل

  الحراك التنقلي من تنقالت تنظيم  و ،جهة  من  الحالي العمراني  النسيج معالجة  والحضري 
على مستوى  ،إلى جانب إدراج مشاريع عمرانية أخرى  ،(91الشكل ) وسائال نقل من جهة أخرى و 
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         التعمير  قطاعي   بين من أجل تحقيق االندماح المطلوب  ،التجمعات المكونة لمجال التدخل
و من مجاالت مبينة و غير  ،بين مختلف مكونات المجال من تجمعات ذو التكامل المنشو  ، النقلو 

   .مبنية

 جيجل عمرانيمستويات التدخل للمشروع ال( : 91)شكل رقم ال

 
 

  

 

 

  2119 من إعداد الباحثة: المصدر 

 II -2  توصيات عامة  :التدخلعمليات 

و على نسيج  ،و تدخالت ذات ثقل على بنية هشة ،باقتراح برامح ذات أهمية ال يمكن التدخل
و إعادة إصالح النسيج  ،فالتدخل األولي يكون على البنية من خالل معالجتها ؛ممزق  عمراني
تمس جميع   ،( (le renouvellement urbainو تأهيله في إطار عملية تجديد كلية للمدينة  ،العمراني

 .(مجال غير مبني ،طرق  ،تجهيزات ،سكن) انية بالمدينة و جميع مكونات النسيج القطاعات العمر 
و لهذا يتمثل محيط التدخل  ،و االجتماعي للمدينة ،الوظيفي ،المجالي هذه العملية إلى اإلدماج  ترمي

القضاء على المفارقات المجالية و االجتماعية بين إلى  تهدف العملية. جيجافي التجمع الحضري 
 .و مناطق التوسع المحيطة بها ،القطاعات العمرانية األخرى بالمدينة ،ز المدينةمرك

 
II -2-التدخل على المجال الحضري  .أ: 
  تحسين أداء الطرق : التدخل على الطرق 

 :الطرق عمليات تهيئة 
    : بإعادة النظر في الهندسة الطرقية لبعض المحاور ،قارعة الطرق بالمدينةتحسين حالة   -

 .بن عاشور ،الحدادة ،البرقوقة ،العقابي ،حي موسى ،اسبالمق

 اإلطار المبني 

: 1المستوى   
تاسوست ،سو قا، العوانة ،جيجل   

: 3المستوى   
التجمعات الحضرية   

ة القطاعات العمراني  

ستراتيحي التخطيط اإل  

 البرمجة الحضرية
و النقل الربط بين التعمير  

لعمليالتخطيط ا  

 برنامج العمليات 

لمشروع العمراني الشاملا  

0لمحلي لمشروع العمراني اا  

0لمعقد لمشروع العمراني اا  

لمعماري لمشروع اا  

...،8،3مشروع محلي   

...،8،3مشروع معقد   

...،8،3مشروع معماري   
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إضافة إلى إدراج ممرات أخرى لوسائل نقل أخرى  ،تهيئة الطرق بأماكن للتوقف و تنظيم استعمالها  -
 .مرتقبة

        الطرق الرئيسية بتجن ،توجيه االهتمام إلى الطرق الثانوية و تهيئتها الستعمالها في التنقل  -
 .عليها و تخفيف الضغط

       (التجارة/ المشي)تقنين االستعمال مناسبة،تغطية  :المدينةإعادة االعتبار لألرصفة بكافة طرق  -
 .األقداملتشجيع السكان على المشي على توسيع األرصفة بالطرق التجارية و مركز المدينة 

 .إعداد دراسة تقنية دقيقة إلعادة تهيئة مفترق الطرق الرئيسي بربروس -

 :لطرقات عن طريق هدم البنايات توسيع ا
و الطريق االجتنابي  ،على أهم المحاور الطرقية بكل من أيوف على مستوى شارع بوقطةالتدخل  -

م البنايات الفوضوية و التي لم دعن طريق ه ،الشمالي المار بمنطقة الرابطة بإعادة إحياء المشروع
ها ر اييس هندسية تسمح لها بأداء دو و إعادة رسم الطرق بمق ،تستقذ من عملية إعادة التسوية

ثم تم التخلي عنه  ،في تنفيذه على نطاق ضيق و البدأ ،إجراء تم التفكير فيه سابقا)الهيكلي 
 (.برضوخ السلطات المحلية لطلبات و اجتجاجات السكان الرافضة لعملية الهدم

لتعامل اللين مع السكان عن طريق با ،التحلي بالصرامة الكافية لتنفيذ القرارات المبررة قانونيا و تقنيا -
 .التوعية بحجم و أهميه اإلجراءات

 :التدخل على الطريق االجتنابي الجنوبي 

و تجهيزه بمختلف األشارات  ،بالتخفيف من المنعرجات ،مسار الطريق االجتنابيإعادة النظر في   -
افة إلى ضإ ،نةخاصة أنه يستعمل من طرف الوافدين الغرب عن المدي ،المساعدة على التوجيه

 .شاحنات الوزن الثقيل أو الحافالت
    و تجهيزها ،تهيئتها ،تعبيدها ،تهيئة طرق التوغل التي تربط بين الطريق االجتنابي و مدينة جيجل  -

 .نظرا ألهميتها في تخفيف الضغط على الطرق الحضرية بالمدينة
لتقاء الطريق االجتنابي مع الطريق انقطة  ،إعادة تهيئة مفترق الطرق الرئيسي عند المدخل الشرقي  -

 .نجازفي طور اإل 11و الطريق الوطني رقم  40الوطني رقم 
         جنوب  حتياطات العقارية الخاصةمراقبة التوسع العمراني الفوضوي عند استغالل اال  -

 يمنع المحادي و بشكل طولي للطريق االجتنابي الجنوبي، الذي ، بتجنب استمرار التوسعالمدينة
 .تحويله إلى طريق حضري بيفقده بذلك طابعه االجتنابي  كما ،للطريقع المستقبلية يعمليات التوس

و تقديم رزنامة  ،جال التنفيذآلتحديد  ،يتم إعتماد هذه التوصيات بعد دراستها تقنيا و ماليا
 .باءو تقسيم األع  و تحديد الفاعلين المشاركين في التنفيذ، بعد تريب األولويات ،اإلنجاز
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 إعادة التأهيل : التدخل على السكن 
 ية و المهمشة بالمدينةشو تأهيل األحياء الهام ،إعادة هيكلةاإلدماج االجتماعي عن طريق   -

 .(لعقابي و زبيرية  ،الحدادة ،برقوقة ،المقاسب ،الرابطة ،أيوف)
           لضمان استمرارية  ،إكمال أشغال التهيئة بالتوسعات الجديدة مزغيطان و حراثن  -

و تحقيق سهولة  ،من جهة و وظيفية بين المدينة والتجمعات الثانوية ،مورفولوجية ،ةير بص
 .للتمكن من اإلشراف على المنطقة المبعثرة ،نطالقا من هذه التوسعاتاالتوغل نحو الخارج 

تعاد و االب ،إجراءات  فعالة و جدية ذتخااب ،على السكن المخالف و التجارة المخالفة ضاءالق  -
 .إعادة التسوية الدورية الستخدامات األرضعن طريق  ،عن التدخالت النقطية الترقيعية

   عن طريق الردع ، مراقبة حركات التعمير بالمنظقة المبعثرة القريبة من المدينة منع التوسع و  -
بترك هذه ، عدم منح التراخيص الالزمة الستغالل هذه المناطق في التعمير و ،العقوبةو 
متداد و التالحم العمراني و تمنع االستمرار في اال ،مجاالت كمناطق عازلة تقلل من التلوثال

 .للمدينة

بل  ،نطالق في هذه التدخالتي لالضال يجب انتظار إطالق عملية إعداد مخططات شغل األرا
 .ف تحسين أداء النسيج الحاليدجب إدراجها كأولويات للتدخل بهي

 إعادة التوزيع  :لخدماتالتدخل على التجهيزات و ا 
   ا في مجال هبالتوقف عن تجميع ،ات القاعدية بمدينة جيجلز التجهيإعادة النظر في توزيع   -

           نخاصة بمنطقتي حراث ،ال التجمع الحضري جاخل مدنشرها  و العمل على توزيعها و ،واحد
عبارة عن  اليوم  دالتي تع عتبار لهذه التوسعاتو إعادة اال ،للتخفيف عن المدينة ،و مزغيطان

و ليس القاعدية المكملة  ،يتم حقن هذه التوسعات بالتجهيزات بمختلف أنواعها .أحياء للنوم فقط
بتوجيه المراكز التجارية و المحالت الكبرى  ،إلى تشجيع الحركة التجارية بها ةإضاف ،للسكن فقط

 .توفير التسهيالت لذلك وبالتحفيز  ،نحو هذه المناطق
من  هو تحويل اتجاهات ،يب التجهيزات و الخدمات من شأنه التقليل من مسافات التنقلتقر 

و تكامل  إزدواجية العالقات: إلى التحول من و إلى مدينة جيجل  ،التحول نحو مدينة جيجل فقط
 .الوظائف

و البحث عن سبل ، نة على األداء الوظيفي لهايتوقيع المشاريع الجديدة بالمد دراسة تأثير  -
المركز  الوالية،مقر )احب بداية استغاللها صل التي يمكن أن تكالتخفيف و الحد من المشا

 .(سكن و تجهيزات عند المدخل الشرقي : المنطقة المخصصة للدرك الوطني التجاري،
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بالحد من التوسع التجاري بالمنطقة بعد وصولها  ،مراقبة االستخدامات التجارية بمنطقة أيوف  -
و قارعة الطريق  ،لسلعلعرض االرصيف  :للطرق ع منع االستخدام المخالف م ،لدرجة التشبع
 .التموينللتوقف عند 

أكثر  ،باء الخواص لفتح عيادات متخصصة بالمدينةطالتوقف عن منح السجالت التجارية لأل  -
     و الباقي بكل من مدينتي الطاهير ،من األطباء المختصون متمركزون بمدينة جيجل¾ من 

أغلبية هذه العيادات موجودة بمنطقة أيوف و أوالد عيسى بالمناطق السكنية الحضرية  .ةو الميلي
و لهذا يجب توجيهها إلى  ،تستقطب هذه العيادات المرضى من داخل و خارج الوالية .الجديدة

  .مدينة قاوس القربية من المدينة ونح وأ ،خارج المحيط العمراني للمدينة نحو مزغيطان و حراثن
 البحث عن أماكن التوقف: االت غير المبنية جخل على المالتد 

            للمساحات الفارغة غير المستغلة أو تلك المستغلة بطريقة غير عامال حصاءاإل   -
و محاولة استغاللها لتهيئة الساحات  ،و المساحات المبنية العمومية غير المستغلة ،قانونية

           الشرقي و الغربي خاصة بالمدخل ،بالمدينة ظائر بطوابقأو إنجاز ح ،أماكن التوقف العمومية و
الواجهة البحرية الغربية بالقرب  ،مدرسة إعادة التربية: ات العمومية القاعديةز و بالقرب من التجهي

 ...من سكنات عدل 
        بإعادة تهيئتها و تقنين استعمالها ،االستثمار في المساحات الفارغة بمناطق السكن الجماعي  -

 .هذا النوع من االستثمار باألراضي الخاصة اللجوء إلى و تشجيع الخواص على
دارية في إمكانية استغالل جزء من مساحة الحي اإلداري بعد اكتمال استخراج المقرات اإل النظر -

   .نظرا لغياب األراضي العمومية الفارغة بالمنطقة الجنوبية للمدينة ،منه كحظيرة للتوقف

II -2-التدخل على الحراك التنقلي  .ب : 

متمثال في مدينة جيجل دون األطراف  ،تنحصر مشاكل الحراك التنقلي بالمستوى األول للتدخل
التخطيط المسبق لشبكة  بسبب و ،التي لم يمسها اإلشكال بسبب حداثة نشأتها ،الحضرية التابعة لها

 .ل المستقبليلكن هذه الوضعية التجعلها بمنىء عن التدخ و ،الطرق بها

األفقية و الضوئية في التخفيف من مشاكل  ،شارات العموديةساعدت عملية تجهيز الطرق باإل
لكن حل   ،فالتوصيات التقنية التي جاء بها مخطط الحركة ال غبار عليها ،النقل دون القضاء عليها

إحداث تغيرات جدرية  هادفة إلى، إشكالية الحراك التنقلي بمدينة جيجل يستوجب إدراج تدخالت عميقة
تبعا للرزنامة المتفق  الدقيق لها مع الحرص الشديد على التطبيق ،في سلوك الحراك التنقلي و كمياته

 .عليها
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  التخفيف من استعمال السيارة بالمدينة :  
يتعلق المنع : السيارات ببعض الشوارع بالمدينة إما بالمنع النهائي أو المؤقت  تقنين مرور  -

شارع األخوة بوقطة ـ فيما تتعلق إجراءات  ،شارع الصومام ،كل من شارع العقيد لطفيالنهائي ب
   ساعات  السير خالل من خالل تجنب ،محاور المرور وحديد ساعات تالمنع المؤقت في ب

إضافة إلى منع  ،المستغلة من حافالت النقل الجماعي الطرق محاور تجنب المرور بو  ،الذروة
 .يمة بالمدينةالسيارات القدعبور 

و بالقرب من  ،(حي أيوف وسط المدينة،)منع التوقفات نهائيا بالطرق الرئيسية الضيقة منها   -
      مع ضرورة إجبار أصحاب هذه المحالت مستقبال على توفير ،المساحات التجارية الكبرى 

 .او تقنين ساعات التموين بالسلع و الحرص على االلتزام به ،و تهيئة  أماكن للتوقف
باحتساب مدة التوقف وتكلفة التوقف الموافقة  ،التوجه نحو التوقف القصير على حافتي الطريق  -

 .التعديمع فرض العقوبة في حالة  ،لها
دارية المنطقة اإلو مثال للموظفين المتوجهين نح ،بعث تجربة االستعمال المشترك للسيارات  -

 .الخارجيةزدحام بالمفترقات نة للتقليل من االأو بالنسبة للمتوجهين خارج المدي ،بالمدخل الشرقي
باستعمال  ،توعية السكان بأخطار االستعمال المفرط للسيارة على الجانب االقتصادي و البيئي  -

إلى جانب تخصيص  ،و األيام الدراسيةذاعية الحمالت التوعوية بالقنوات اإل ،شهاريةاللوحات اإل
 .لتخلي عن السيارة يوم بدون سيارة للتحسيس و التشجيع على ا

من شأنه تشجيع السكان على التخلي عن  ، الذيتحسين أداء و خدمة النقل الجماعي بالمدينة  -
 .السيارة في التنقل

   التركيز على النقل الجماعي : 
مقابل لجوء  ،االستغناء عن  استعمال سيارات األجرة بالمدينة لقلة اللجوء إليها من طرف السكان -

ه هذه يتوج و ،زايدة في أسعار النقل في حالة االستعمال االضطراري لهاالسائقين إلى الم
لها في غالسترجاع أماكن توقفها و استامع  ،السيارات إلى النقل بين البلديات أو بين الواليات

 .أو التخلي عنها نهائيا لعدم صالحية تهيئتها ،توقف المركبات
و تقنين  ،رور بالطرق و المفترقات  الرئيسيةإعطاء األولوية لحافالت النقل الجماعي عند الم -

 .ارع المجاهدينشبعض مقاطع  ،خوة بوقطةاإل ،طريق الصومام: استعمالها 
       و هذا بعد تحسين تهيئة الطرق الفرعية ،إعادة النظر في الخطوط المتشاركة في المسارات -

 .جتنابي الشماليالطريق اال ،البرقوقة ،بن عاشور ،المقاسب: يل الحركة إليها و و تح
مني ز و الحرص على إرفاقها بالجدول ال ،تنظارو مخادع اال ،تهيئة أماكن توقف الحافالت -

 .ن بهيلتزام السائقامع التأكيد على  ،لمرور الحافالت
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  و الحرص على التقيد بالمدة الزمنية للتوقف   ،المراقبة المستمرة للسائقين عند محطات التوقف -
 .الحمولة المحددةو 
أو المؤدية  ،بة للخطوط الرابطة بالتوسعاتسامتداد ساعات العمل إلى أوقات متأخرة خاصة بالن -

 .المدينةإلى خارج 
بما أنها المقصد  ،و تحفيز المنافسة بينها و بين النقل الخاص ،يف حظيرة النقل العموميةتكث -

 .المفضل للسكان
مشابهة لتلك المقترحة عند  ،للمدينة محطة متعددة الخدمات عند الحدود الغربية نجازإاقتراح  -

مع تحصيص المحطات القديمة للنقل  ،و تخصيصهما للنقل بين البلديات ،المدخل الشرقي
 .الحضري فقط

     يل خطوط النقل الجامعي الرابطة بين األقطاب الجامعية نحو استعمال الطريق و تح -
       عدد الحافالت المارة  التقليص من ،منهبعد إعادة تهيئة بعض المقاطع  ،االجتنابي
تغيير مساراتها خاصة بالنسبة للمقاطع التي تتشارك فيها مع حافالت النقل  و ،بالمدينة

 .الجماعي
 تنويع عرض النقل : البديلةل النقل ئتوفير وسا 

     باإلعتماد على األقدام  ،اللجوء إلى الوسائل البديلة إقصاء وسيلة من وسائل النقل يقتصرال 
 يالتوازن ف ذجايابل يرتبط هذا اإلجراء ب ،أو حتى النقل الجماعي وحده في التنقل ،أو الدرجات ،فقط

خالل الرحلة الواحدة  ،و التشجيع على التنويع في استعمال الوسيلة ،ل مجتمعةئاستعمال هذه الوسا
 .لبلوغ الوجهة المقصودة

اللجوء إلى استعمال  ،قصيرة المسافات المميزات المورفولوجية للمدينة كونها مدينة متراصة تسهل
 :تساهم بشكل كبير في التقليل من مشاكل الحراك  التيالحلول البديلة 

عود عليهم ي ذيو ال ،االهتمام بالراجلين و توجيه السكان نحو الحراك النظيف مشيا على األقدام -
التخفيف  ،ة المشيمن خالل ممارسة غير مباشرة لرياض ،بيئية و اقتصادية ،صحية: بفوائد عدة

ال يمكن ضمان هذه الخدمة إال بالتدخل  .و التقليل من أعباء التنقل ،من مستويات التلوث
    لما يتناسب مع حجم و نوع الحركة بها ،تجهيزها و بتهيئتها ،المباشر على األرصفة بتوسيعها

مشاة خالل و تحويلها المؤقت إلى طرق  ،إلى جانب تقنين استعمال بعض المحاور الطرقية
 .سمياو ساعات أو أوقات معينة أسبوعيا أو م

األغراض المتكررة  ءدراك الوجهات القصيرة و قضا، إتحرك بالمدينةللاستعمال الدراجات الهوائية  -
ى تهيئة الطرق علبالعمل  ،و في الساعات المتأخرة من اليوم ،خاصة نهاية األسبوع ،يوميا

 .اقف مخصصة لتوقفهاو مو  ،بممرات خاصة بالدرجات الهوائية
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 .و تحديد المسارات الصحيحة له ،إعداد دراسة تقنية شاملة لمدى فعالية مشروع التلفيريك -
و صرف النظر عن مسارات الربط بين القطبين  ،في مسار الترامواي المقترح إعادة النظر -

لقة ربط و العمل على تحويل مساره إلى ح ،فل حافالت النقل الجامعي بذلككإذ تت ،الجامعيين
و لكن  ،مرورا بمدينة جيجل ليس بشكل خطي شمال المدينة ،بين منطقة حراثن و مزغيطان

     منةتوفير هذه الخدمة السريعة اآل .الجنوب و المرور بأهم نقاط جمع الراكبين وبالتوغل نح
ل و العزوف بذلك عن استعما ،و النظيفة من شأنه توجيه السكان إلى اللجوء إليها في التنقل

        إلى جانب إضفاء لمسة جمالية للمدينة ،حتى حافالت النقل الجماعي السيارة الخاصة و
  .إعطائها طابع عصري حديثو 

 ضبط العرض مع تغير الطلب:  تغيير خارطة النقل و الحراك خالل موسم اإلصطياف: 
          ود المدينةو تقنين ذلك بتوفير حظائر للتوقف خارج حد ،الدخول إلى المدينة صيفامنع   -

 .اللجوء إلى استعمال و سائل النقل المختلفة إلدراك مدينة جيجلو 
بهدف السياحة ومن غربها إلى شرقها  ،تحويل المركبات المتوجهة من شرق الوالية إلى غربها  -

 .إلى الطريق االجتنابي لتفادي عبورها بالمدينة ،الشاطئية
الترفيهية بمدينة جيجل خاصة  و تظاهرات الثقافيةمنع الحركة الميكانيكية خالل إطالق ال  -

  .بمركزها
 .العملتعزيز حظيرة النقل الحضري صيفا بالرفع من عدد الحافالت و عدد ساعات   -
و إعطاء المركبات المتوجهة إليها األولوية في العبور  ،تهيئة الطرق المؤدية إلى الشواطىء  -

 .لتخفيف النقاط السوداء بالقرب منها
 .ندقيةفعلى توفير أماكن التوقف بالقرب من هياكل االستقبال الالتأكيد   -
أو السكن عند القاطن  ،مراقبة عملية اإليجار غير الشرعية للسكنات التي يقوم بها السكان  -

        و توجيهها إلى مناطق التوسع حراثن و مزغيطان ،المسموح بها من طرف هيئات السياحة
 . ةأو إلى التجمعات الحضرية القريب

II -2-تاسوستالعوانة و لتدخل على التجمعات الحضرية قاوس،ا .ج:                                               
  "من الفرص الخارجية االستفادة"

على االستفادة القصوى من  ،يط التدخلحالعالجية بمدينة جيجل و م ةستراتيجييعتمد تنفيذ اإل
    و ذلك بالتوقف عن توقيع المزيد من المشاريع السكنية ،المجاالتالفرص العديدة التي تقدمها هذه 

تقوم هذه المراكز الحضرية بدورها  .و توجيهها نحو الخارج ،لجيجوالتجهيزات القاعدية بمدينة 
تنوع  و ،تعدد األنوية ،و هذا ما يضمن تدرج االستقطاب ،باالشراف على التجمعات المجاورة لها

 .م و إيصال الخدمات الحضريةاالختيارات عند تقدي
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 : التجمعاتهذه يضمن التدخل ب 

من خالل االستثمار في مناطق التوسع  ،تكامل الوظائف بين تجمع تاسوست و مدينة جيجل  -
و االستفادة من  ،...في توقيع التجهيزات و الخدمات التجارية و الصحية  ،بالمنطقة الشمالية

مكانيات العدة اإل و من ،لحضريين جيجل و الطاهيرموقع التجمع كهمزة وصل بين القطبين ا
 .التي يوفرها في تحسين ترتيب التجمع ضمن الهيرالكية الحضرية للوالية

و االستفادة من الفرص العديدة التي تملكها المنطقة  ،تعزيز التخصص السياحي لمدينة العوانة  -
عن طريق فتح طرق  ،هات الواليةيتم ذلك بتحسين اتصالية المدينة مع باقي ج .في تنمية القطاع

 .اجتنابية جديدة لتفادي المرور بمدينة جيجل
استعدادا للتحوالت  ،عد توقيع القطب الجامعي بهاب ،إعادة هيكلة مدينة العوانة و مناطق توسعها  -

و ذلك بحقن المجال بمختلف التجهيزات  ،الوظيفية و الدينامكية الكبيرة التي تصاحب المشروع
اف على ر شو تساعد مدينة العوانة في اإل ،جيجل لتي تخفف من استقطاب مدينةا ،المكملة

 .التجمعات جنوب غرب الوالية
: مكانيات التوسع بالبلدية ككل إباستغالل  ،االستفادة من المجاروة الجغرافية لبلدية قاوس جنوبا -

         جنوب التجمع الثانوي بني أحمد عند الحدود المشتركة بين البلديتين  ،تجمع قاوس
كفيلة  ،توفر على احتياطات عقارية عمومية هامةيو التجمع الثانوي شادية الذي  ،المدينة

و إعادة  ،في إطار عملية تفريع لمدينة جيجل ،باستقبال البرامج السكنية و التجهيزات القاعدية
          يضمن نجاح العملية االرتباط المميز لسكان  .يع للسكان نحو مدينة قاوسز تو 

        و الطريق  ،الوالئية ،البلدية: واالتصالية الكبيرة التي توفرها شبكة الطرق ، المدينتين
 .11الوطني رقم 

 

III-    كيف يمكن تحقيق ذلك ؟    

  III-1   ستراتيجية األدوات و اإلجراءات المساعدة على تحقيق األهداف اإل: 

نظام المعلومات الجغرافية :  ال و الحراك التنقلي جقبة الماستعمال التقتيات الحديثة في مرا"      

  "للتسييركأداة 

       التوزيع العادل و المتوازن  و ،القرار السليم للتدخل ذفي اتخا التقنيات الحديثة تساعد    
يعتبر نظام  .مكوناته بالتوافق مع التطور الحاصل في المجال و ،الثروات و الخدمات ،للسكان
كتسحت ميدان او  ،حديثا مجال التخطيط هذه التقنية تدخل ،هذه التقنيات حدأات الجغرافية المعلوم

 .مراقبة مختلف الظواهر مجاليا التسيير بعد أن أثبتت نجاحها في معالجة و
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هو عبارة عن نظام ( Système d’Informations Geographiques)نظام المعلومات الجغرافية 
مدجة الظواهر نيقوم ب ؛باستعمال برنامج الحاسوب ،ل البيانات الجغرافيةالكتروني لمعالجة و تحلي

        ماد على قاعدة بيانات تباالع ،و دراسة التوزيع المجالي لها ،الطبيعية و البشرية ،الجغرافية
        و تحويلها إلى خرائط رقمية شاملة متعددة ،ات إحصائية  محينةنإدخال بياو  ،خرائطية
 .تتعدد هذه الطبقات بتعدد الظواهر التي تمثلها ،الطبقات

      فهو إلى جانب ذلك عبارة عن تقنية ،يتعدى نظام المعلومات الجغرافية كونه أداة للتخطيط
و تدليل العقبات التي تصادف إعداد  ،إعداد الدراسات اإلسراع فييساعد على  ذاته،حد بو علم قائم 
األمر  ،ه بتكوين قاعدة بيانات مشتركة بين مختلف القطاعاتيسمح استعمالكما  .التهيئةمخططات 

حصاءات المعتمدة في و اإل ،من شأنه القضاء على مشكل التناقض الواضح في المعطياتالذي 
ليكون بذلك كل قطاع على دراية مسبقة  ،بين القطاعاتالتنسيق  لفيعمل النظام على تفعي ،التخطيط

 .ت األخرى القطاعاقوم بها تالتدخالت التي ب

التخطيط  :الميادينكل بذلك شملت  و ،اليوم تنوعت استعماالت نظم المعلومات الجغرافية قد و
 ... .اإلدارة ،التسويق لنقل،ا ،الطرق  الشبكات، ،العمراني

عن  ،بها نظام النقلتقييم و صيانة  ،تخطيط عندتعتمد دول العالم نظام المعلومات الجغرافية  
تسهل هذه التقنية   ،ترونية لحراك و تنقالت األفراد باستعمال الوسائل المختلفة للنقلطريق المراقبة اإللك

        البنى : على نوعية و كمية التنقالت الحديثة تحليل واقع الحراك وفق المتغيرات التي تؤثر
 .اتالحوادث و االختناق ،النقاط السوداء ،التجهيزات ،البرامج السكنية ،وسائل النقل ،التحتية

و إدارة البنية  ،تحليل ،من حيث دراسة  ،استعمل هذا النظام سابقا في تقييم أداء البنى التحتية
أما حديثا و مع التكامل بين نظام المعلومات  ....(سكك حديدية ،طرق )التحتية للنقل والمواصالت 

            حركة مراقبة  عملية تأصبح ،(GPS)تقنية النظام العالمي لتحديد الموقع الجغرافية و 
 .1 ة و سهلةممكن، األفراد، المركبات و وسائل النقل و المواصالت

المحاور  ،تحديد النقاط السوداءو  ،مراقبة حركة المركبات عبر الشبكةبيسمح استعمال النظام 
التغطية و كفاءة  ،ط النقلطو يعمل على تحديد مجال نفوذ خدمة خ ؛المتشبعة و الطرق األكثر ترددا

بخلق مسارات جديدة أو بتصحيح سواء  ،قرار التدخل ذاتخا علىنقل الجماعي، و بالتالي يساعد بال
 .الموجودة المسارات

                                                           
  818 ص ،GIS sciences  8102 النسخة االلكترونية، مبادىء علم نظم المعلومات الجغرافية،.جمعة دمحم داود   1
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يسهل بذلك المطابقة بين  و ،كات الطرقية تقنيايمكن نظام المعلومات الجغرافية من تحليل الشب
فة إضا ،سعة و الخدمة المقدمةو مراقبة مدى التوافق بين ال ،الهندسة الطرقية وكمية الحركة بالشبكة

 .إلى تحديد المقاطع المتضررة  الواجب صيانتها
شكاوي التي يتم بتسجيل و فرز ال ،السكان إزاء الخدمة المقدمةأراء  يستعمل النظام في استقصاء

 .داعهايإ
حيث أسندت مهمة إعداد نظام  ،2110استفادت مدينة جيجل من مشروع من هذا النوع سنة 

لكن  ،قام بوضع النظام ،دراسات أجنبي بترافية خاص بتسيير الشبكات التقنية لمكمعلومات جغ
بسبب غياب اإلطارات المؤهلة التي تعمل على تحيين  ،إلى النور المشروع لم يكتب له الخروج

 ةبادرت مرة أخرى مديرية البيئة لوالية جيجل بإعداد نظام معلومات جغرافي .المعلومات و تغذية النظام
استمر العمل به لسنوات دون أن تكتمل عملية  ،بتنظيم و تسيير استهالك المجال ببلدية جيجل خاص
و االستفادة منه في تسيير مختلف  ،تصرف الهيئات المحلية تالتي حالت دون وضعه تح، و  إعداده

 .القطاعات

على المدى  أقر مخطط التهيئة الوالئي إعداد نظام معلومات جغرافية ضمن توجهاته المستقبلية
لالستفادة منه في تسيير  و إعداد النظام تنفيذ تنتظر المصالح المحلية  ؛2124- 2121المتوسط 

  .مختلف شؤونها
 

III-2  حوكمة التسيير : اإلجراءات التنظيمية 
 ،مجاالتبين ال  االندماج ،تفعيل التناسق بين القطاعات ،تحيين النصوص القانونية "         
  "فئات المجتمع لترابط بينا و         

صطدم دوما ت تذها كانيتنفعملية لكن  ،غالبا ما كانت المبادرات السياسية طموحة و هادفة
       البلدان بالتي لم تمكن الجزائر من جني ثمار نفس التدخالت المطبقة  ،بالكثير من العوائق

ل كيفية تطبيقها أو يتم تجاهلها جهت ،مبادرات يتم تأطيرها بسن قوانين و نصوص تنظيمية ؛األخرى 
   .عدا عن وجود بعض الفراغات القانونية و الثغرات التي تحول دون التنفيذ الجيد لها ،عند التدخل

 :و إيجاد الحلول من خالل ،و التدخل السريع لتحديد الخلل ،يستوجب هذا الوضع التفكير الجدي 

ها بإلغاء غير المعمول بها و تعديل و إعادة النظر في محتوا  ،تحيين النصوص القانونية -
 .التطبيقو إرفاقها بالمراسيم التنفيذية التي تشرح و بدقة كيفية  ،القوانين

مع الحرص على  ،و تأطيره بنصوص قانونية تضمن تطبيقه ،تفعيل التناسق بين القطاعات -
 .و تجنب تكديسها في األدراج ،إكمال العمليات و تطبيقها على أرض الواقع
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        النظر في النصوص القانونية الخاصة بالملكية العقارية التي تمنع تجسيد المشاريع إعادة -
المبادرات لما يخدم المصالح  ذو إعطاء الدولة السلطة في إتخا ،و تعيق عمليات التوسع المنظمة

 .و المشتركة للمجال و السكان العامة
ها ذتخااجراءات المزمع الطارئة و اإل تعديل النصوص القانونية و جعلها تتماشى مع التطورات -

و المؤسسات  خاصة تلك المتعلقة بالجباية المالية و فرض العقوبات على األفراد ،في مختلف الميادين
              الجماعات ،الخاصة بالتسهيالت و التحفيزات التي تمنح لألفراد أو،التي التحترم القوانين

 .المباشرشراكهم في تسيير مجالهم إو  ،المجتمع و المؤسسات بهدف إدماج جميع طبقات
 .جراءاتو تقديم المساعدات المالية لتنفيذ اإل ،توفير الميزانيات الكفيلة بتغطية المشاريع -
ادرات بو تشجع على توسيع م ،من حقوق الطرفينضتوثيق الشراكة بين المتعاملين بعقود ت -

 .كل القطاعات و تعميمها على ،الشراكة المالية و شراكة التسيير
     الهيئات ،و تفعيل دور المؤسسات ،إستحداث هيئة ضبط و تسيير مركزية و أخرى محلية -

مخطط التناسق  ،المدينةمحافظة  ،المجلس األعلى للنقل: و األدوات المجمد نشاطها أو الملغى 
 .استبدالها بأخرى أكثر فعاليةبأو  ،عن طريق تعديل أدوارها و أهدافها ،الحضري 

مع الحرص على تطبيق  ،ستفادة من التجارب العالميةوين اإلطارات المؤهلة تقنيا لالتك -
         تأطيره و إعالمه بكل ،و توعية المجتمع المدني  ،بهاالفعلي  لتعاملو ا ،التقنيات الحديثة

نين اد هذه المهمة للمنشطين المكو نسإب ،المبادرات التي تقوم بها الدولة جراءات واإل ،التغيرات
عن طريق التسويق الجيد  ،و السهر على خدمتهم ،بالغ السكان و توجيههمإو  ،لالستماع اخصيص

  . للخدمات التي تقدمها مختلف الهيئات المحلية
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 :خالصة الفصل 

سمحت قراءة مسار سياسة التعمير، التهيئة و النقل في الجزائر، و التي تم تناولها خالل هذا 
تقراء العجز و بتحديد النقائص و عوامل القصور التي عرقلت تجسيد التوجهات الطموحة الفصل، باس

 :مخططاتالالتي أقرتها مختلف 

        المجال كمواكبة التغيرات الحاصلة في استهالفي كل مرة  حاولت مؤسسات الدولةفقد  
وضع البرامج و إقرار  ،سن القوانين عن طريق للمدن،االقتصادي  التحكم في النمو العمراني وو 

المركزية  فمن مرحلة االحتكار و ؛مرحلةكل تبع في لما يتناسب مع النظام السياسي الم ،التدخالت
       هاتجتو  م في احتياجات وكالتح ،و تنفيذ االجراءات التي منحت الدولة سلطة اتخاذ القرار

تغيرات . دوار جديدة يكفلها القانون و دخول متعاملين جدد بأ و الخوصصة إلى مرحلة الشراكة ،السكان
و أهمية مضمون البرامج  بالرغم من جدية التوجه ،التصورات األولية ليهإكانت تصبو  لم تصل إلى ما

و تباطؤ وتيرة  ،ات التنفيذيتجاهل كيف ،قصور التمويل ،عدم إكمال العمليات ،غياب التنسيق .المسطرة
بيسة أسطر وثائق حو نظرية  المبادرات صوريةهذه ن م جعل ،إعداد المخططات و تنفيذ المشاريع

 .المحتوى الضخم للبرامج فارغا و هزيال عمليافيما أضحى بموجبها  ،التخطيط

 عتمادو تغيير أسلوب التخطيط با ،استنساخ المشاريع، استيراد البرامج  من رغمعلى الو  
     استعماله في كل المجاالت كنهج تخطيطي يعمم  2111ستراتيجي منذ صدور قانون التخطيط اإل
و إقرار العمليات نقطي في  ،يذ المشاريع قطاعيففتن ؛إال أن التنفيذ لم يكتب له النجاح ، و القطاعات

تتخذ تارة و تلغى تارة أخرى حتى قبل  ،نيةآأما الحلول فهي  ،منفردة التدخالت عشوائية و ،المجال
ل من سياسة التهيئة و سياسة النقل في الجزائر، و التي  تنطبق هذه الوضعية على ك .في تطبيقها البدأ

و تعدد  ،ختالالتاوصل إليه المجال من  إال أن ما ،صالح المتكررةبالرغم من محاوالت اإل
و استهالك األغلفة المالية  ،استنزاف العقار .ما هو إال تحصيل حاصل لهذه التدخالت لإلشكاليات به

 .مور تخرج عن السيطرة في معظم المدن الجزائريةو غياب الرقابة جعل األ ،الضخمة

          ارات دون االستقراء الجيدالقر و مركزية اتخاذ  ،عدم التنسيق بين القطاعاتإن 
   حق أقره له  هجبارية مشاركته باعتبار إو تجاهل  ،إضافة إلى تغييب دور المواطن ،لالنعكاسات

ية التنمية ال بد لها أن تنطلق من العنصر لفعم .طيطتعد من أهم أسباب فشل عملية التخ ،القانون 
جراءات بتقديم و شرح كل الخيارات و تقبل اإل ،و تحضيره لمواجهة التغيرات تكيفه  ،البشري بتنميته

االجتماعية و ممارساته  خصوصياته ،ه الماليةتالذي يناسب إمكانيا المتاحة للسماح له باتخاذ القرار
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و تأثير ذلك على التغطية  ،و المشاريع ،المؤسسات ،للسكاناالقتصادي تجاهل الجانب  .اليومية
إذ يجعل  ،رهق كاهل الدولةأمر لطالما أ ،على خزينة الدولة في التمويل المالية باستمرار االعتماد

    السلطات في محاولة دائمة لتحديد األولويات تماشيا مع التغيرات االقتصادية التي تعرف تارة
فالشراكة ال بد  ؛و يعاد ترتيت األولويات ،ها المشاريعبتارة أخرى انكماشات تجمد بموجو  ،اتنعاشا

 .نجاح المبادراتو التنويع في مصادر التمويل ال بديل عنه إل ،منها

هذه العوامل مجتمعة على إضافة إلى تأثير مدينة جيجل بهذه الوضعية ، الدراسة تأثر تأظهر 
محاولة نقد التحركات و المبادرات ساعدت دراسة و و لهذا فقد  .بهاتسيير و تنظيم الحراك التنقلي 

      ، بلورة األفكار تحديد األهداف على ،المحلية في ميدان التعمير و النقلبها السلطات  تالتي قام
   .مدينة جيجلبالتقليل من مشاكل الحراك التنقلي بفعليا   جديدة  كفيلة اقتراح تصورات و بدائل  و

 ؛األركان و تحقيق األهداف إال بوضع الخطة الواضحة الكاملة المالمحال يتأتى ذي بدء، بادىء 
تسطر و بدقة األهداف وفق  ،ارهمو تحدد المتفاعلين و توضح أد ،خطة تجيب على كل التساوالت

العمليات مجاليا فيما بعد  تقسم ، ارجيةو تكيفها مع الفرص و التهديدات الخ ،انيات الداخليةكماإل
تسهر  ،في التفيذ ةتستعمل أدوات جديدفيما   ،و زمنيا باحترام رزنامة التنفيذ ،دخلترام مجاالت الباحت

             على تسيير الوضعية بالتوافق مع التغيرات الطارئة عن طريق المراجعة الدورية لألهداف
لتنظيم و تسيير اة أحدث أد :المشروع العمراني سوى  يحقق كل هذه الخصائص و ال .مكانياتاإلو 

        االقتصادي  ،الجانب البيئيب عنىهداف التنمية المستديمة التي تأ  تماشيا مع ،المجال الحضري 
ضمن ت و التي ، الواجب االنطالق بها العمرانيةمشاريع ال ، في األخير تسطراالجتماعي للسكانو 

التداخل بين  ،التنسيق بين القطاعاتنجاح إفيلة بكحاطة التامة بالنصوص القانونية الفعاليتها اإل
عند فال يتأتى إال باستعمال التقنيات الحديثة  ، أما تطبيقها و التشارك في الفائدة العامة األهداف

 .و التخطيطمعالجة ال ،تحليل ال

دون المزاوجة بين  ،لجيجال سبيل لحل إشكالية الحراك التنقلي بمدينة  عليه يمكن القول، أنهو  
 و دون أ ،عند التفكير في وضع الخطة اإلستراتجية الشاملة  لحضري و تخطيط النقلالتخطيط ا

     عند إقرار عمليات التدخل المباشر على  مع كل الفاعلين مجاليا و قطاعيا التنسيق المستمر
لضمان حراك تنقلي  نية و الظروف المالئمة مستقبالإيجاد الحلول اآلفهذه اإلجراءات كفيلة ب ،المجال

   .لس و سليم بالمدينةس

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ة ــــــــــعامال ةـــــالصخال  
 

 

 



 العامة الصةالخ ................................................................................ الحراك التنقلي بمدينة جيجل

 

249 
 

عامةال الصةخال  

الحديث، قديم بتشابه طرحه مع  القديم هذا المفهوم ،الحراك التنقلي مفهومتناول هذا البحث  
مواضيع أخرى تناولت النقل كفرع اقتصادي و الطريق كأداة لتحقيق خدمة حضرية أساسية، حديث 

محددة مرتبطة عن ممارسات تنقلية نوعية للسكان ضمن مجاالت حضرية  ريعبمفهوم ك هباعتماد
     األهداف تعددإن ف عليه و .ارتباطا كليا باألنشطة الممارسة و الخدمات المقدمة من طرف المدينة

نوعية جيدة على تأمين  ينصباليوم  بالحراك التنقلياالهتمام  جعلو الوسائل المستعملة في الحراك 
  .كافية للنقل و ضمان تغطية كمية للحركة

و انعكاس ما يرافقها من تغيرات بشكل سلبي على المجال ، بالمدن الجزائريةبروز هذه الظاهرة   
جعلنا نفكر في تحديد األسباب الحقيقية وراء تفشي هذه الظاهرة و تفاقم األوضاع في أغلب  ،بها

كان  و للتمكن من فهم أبعاد، مميزات و آفاق الحراك التنقلي ،. المدن الجزائرية كبيرة كانت أو صغيرة 
بتحديد لزاما علينا التوجه نحو الدراسة الدقيقة لعناصر ثالث لها من التأثير القدر الكافي الذي يسمح 

التحليل المفصل لمسار : في ؛ تتلخص هذه العناصر اقتراح سبل المعالجة، و تكميم العجز ،الدوافع
الطلب في قطاع النقل و حجم  النمو السكاني و العمراني للمدينة ، المقارنة و الموازنة بين العرض و

          الممارسة، و أخيرا محاولة النقد الدقيق إلستراتيجيات التدخل المطبقة على المجال الحركات
    :على العموم تبين لنا من خالل هذه الدراسة أن  .المقترحة على المدى المستقبليو 

 لبنية فاالزالت تعيش اإلشكال بكل أبعاده،  و ،عايشت مشاكل الحراك التنقلي مدينة جيجل
قصور أداء خدمة  التي تميز المدينة قد أدت إلى   القاعدة الطرقية الضعيفةالحضرية الهشة و 

      السكاني الكبير النمو  و قد ساهم. لمجال رغم توفر الوسيلة و التغطية الجيدة للشبكةالنقل با
و االمتداد المجالي المستمر على حساب األراضي التوسع العمراني المصاحب له   ،و المتسارع 

و في  ؛الزراعية و الغابية ، في تكوين مجال حضري تتعدد فيه األنوية ، تتنوع فيه االستخدامات 
 التكوينيتميز بازدواجية الوظيفة، عشوائية  نسيج عمراني متشبع  متقطع و غير وظيفيتشكيل 

 .صالية و ضعف االت
    استعمال السيارة  .أسباب عدة اجتمعت لتزيد من مشاكل الحراك التنقلي بالمدينةهناك

حياء لألو   لها و تعدد أسباب التوجه إلى المركز القديم ،الشخصية في التنقل بأرجاء المدينة
            العوامل الوحيدة التي أدت إلى وصول المدينة إلى درجات التشبع تكن لم ،المجاورة له
و هندستها  إلى جانب ضعف رسمهاو تعدد وظائفها  فازدواجية خدمة الطرق  .و االختناق

   ها غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من المركبات السائرة بها من حافالت نقلجعال
  . جماعي، حافالت لنقل الطلبة و سيارات سياحية تجوب أرجاء المدينة طيلة ساعات اليوم
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    من وضعية الحراك التنقلي بمدينة   للمدينة و السياحيةاالقتصادية  األهمية اإلدارية، عقدت
ست يل ،فالمدينة رغم صغر مساحتها، تراص نسيجها و قرب المسافات بين مكوناتها .جيجل

 ؛قادرة على تقديم خدمة النقل بسالسة و سيولة داخل المحيط العمراني و لسكانها المحليين
      أدى إلى تركزه في نقاط محددة من ، بل وفاالستقطاب لم يزد سوى في كمية الحراك 

             عديدةجراءات إالقضاء عليها باتخاذ المدينة، نقاط سوداء حاولت السلطات جاهدة 
  .المشكل ال زال قائما التدخالت لم تكن كافية و  .دون جدوى  لكن متنوعة،و 
    سياسة التعمير في طرح مشاكل الحراك التنقلي مفروضة بين  المزاوجة اإلزدواجية و        

ال يمكن االعتماد على قطاع النقل وحدة في تنظيم الحراك التنقلي إذ  ،التهيئة و سياسة النقلو 
التوجه نحو النمو المتوازن إجباري ف ؛وثيق بين مختلف القطاعاتالرتباط نظرا لال مدينة جيجلب

و االجتماعية السليمة للمجاالت ، أو باألحرى إلرساء  التنمية المجالية، االقتصادية لتحقيق 
ستراتيجي في التخطيط ال بد اتباع النهج اإل كما أن . تنمية حضرية مستديمة بالمجالقواعد 
  :   القصور في إعداد الخطط على  وتبعد ثبخاصة  منه 
   و المنفردة مع التنفيذ الفردي النقطي  اآلنيةوضع الحلول و  غياب التنسيق بين القطاعات

 . قطاع النقل، السكن، األشغال العمومية و السياحة: في المجال
    تغييب دور المواطن و التعدي على حقوقه القانونية في التعبير عن الرأي و المشاركة في

يضرب بتوجهات قد  التخطيط و اتخاذ القرار، تجاهل هذا الفاعل االجتماعي المؤثر 
السياسات التنظيمية عرض الحائط إذا لم تتوافق مع احتياجات، خصائص و خصوصيات 

 .المجتمع المدني
    عند إعداد و عدم التركيز عليه ه يلإاالهتمام السطحي بالجانب البيئي باإلشارة

 . (إعداد دراسة التأثير على البيئة)المخططات و إقرار التدخالت 
   أديا إلى تأثر القتصادية للتخطيط و عدم الموازنة المالية الجيدة للمشاريع تجاهل األبعاد ا

المشاركة في توفير الغطاء  .التدخالت بالتغيرات االقتصادية العامة من انتعاش و انكماش 
و دراسة االنعكاسات االقتصادية  ،المالي الكافي بين المتدخلين بتنويع مصادر التمويل

للمشاريع على القدرة الشرائية للسكان و اإلمكانية المالية للسلطة المحلية ضروريان إذا ما 
  .أريد للمبادرات الجديدة النجاح و التطبيق على أرض الواقع

   بموجب مختلف النصوص  المتبنى مبدأ الحوكمة الحضريةالعوامل تجعل من  كل هذه
المخطط  )المجاالت الحضرية بمختلف مكوناتها و فاعليها و التنظيمية كأسلوب لتسيير القانونية

في الملتقيات يتغنى به  انظري او شعار  امبدأ صوري،  (الوالئي للتهيئة، المخطط الوالئي للسياحة
 تسييرن سوء فإ ،رغم من جدية المبادرات، ثقل وزن القرارات، ضخامة الميزانياتالفب .الحواراتو 

       يبدد الطموحات( انعدام الرقابة و الكفاءة و غياب سلطة الضبط )  شؤون المدينة
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و يجعل الطرح يخرج عن النص و التدخالت تخرج عن السكة ، ليتم في األخير ، المسطرة 
 . اللجوء مجددا إلى تطبيق نفس الحلول السابقة لمشاكل جديدة و مختلفة

غني بالتجارب الرائدة الميدان رب العالمية، تبين لنا أن في هذا السياق و بعد اإلطالع على التجا
 .الجهود لحل اإلشكاليات المعقدة األمثلة عديدة لتدخالت أعطت ثمارها نتيجة تضافر و ،الناجحة

 :ركزت هذه التجارب على

 مشاركة كل الفاعلين من مجتمع مدني ، فاعلين اقتصاديين بتسمح  التي  التنمية الشاملة 
في كل  ولين سياسيين  في صياغة التدخالت على كل المجاالت وؤ إطارات إدارية و مس

 .(التجربة الفرنسية ) القريب ، المتوسط و البعيد ىالميادين على المد
   و تقوية أدائها بالتركيز على البنية التحتية و الرقابة التقنية  اإلرتقاء بشبكة الطرق

 .(التجربة التونسية )للحراك 
 استخدام الموارد البديلة  ، عن طريقللحراك يو االهتمام بالجانب البيئ التنمية المستديمة

 . (التجربة األلمانية  )
  األطراف في الدراسة، التنفيذ ، و المشاركة الواسعة لكافةاإلقصاء االجتماعيتجنب      

   .(التجربة الكندية)التمويل و 

العالمية  التجارب اقتراحاتمن الدراسة و   هذه من نتائج االستفادة بشكل عام، سيكون من المناسب
 : ، للتمكن من وضع خطة تدخل مباشرة على المجال الحضري بمدينة جيجل  تعتمد علىالناحجة

 المحتملة بها تتناول االنعكاسات االنطالقإعداد دراسات تحضيرية دقيقة و شاملة للمشاريع قبل  -
 .االقتصاد و االجتماع على المجال، البيئة،

 متناسبة مع اإلشكالية المطروحة و ضبطها  جديدةو إقرار تدخالت  ،تجنب التدخالت المعممة -
 .مع إمكانيات المجال و السكانتماشيا 

تجديده بتفعيل أداء  و ،إعادة االعتبار للبنية الحضرية و النسيج العمراني بإصالحه، تأهيله -
الكلي عن  االبتعادو ،  الجذريةو االعتماد على التدخالت العميقة و التغيرات  ،مكوناته

 .السطحية و التعميم
 .لتقبل التدخالت و التغيرات الصرامة في تنفيذ اإلجراءات و توعية المجتمع المدني و تحضيره  -
   ل التشجيع على التخفيف أو التخلي عن استعمال السيارة في التنقل شريطة توفير البدي -

إضافة إلى صيانة و إعادة  ،المناسب، بتحسين خدمة النقل ، و تحديث و عصرنة وسائله
 .لشبكة الطرق الحضرية االعتبار
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مراجعة الم تت حيث للتدخل،استعمال أدوات جديدة للتخطيط باعتماد المشروع العمراني كأداء   -
 .الدراسة الجالمعطيات بمو توجهاته تزامنا مع تغير األوضاع و  هتدخله، أهدافالدورية لمحيط 

امتداد االهتمام بمشاكل الحراك التنقلي إلى خارج حدود التجمع الحضري ، باستقراء األوضاع   -
 .الخارجية و محاولة االستفادة منها داخليا في تنمية المدينة و تفعيل دورها الجهوي 

إلى التبادل و التكامل بين الوظائف ضمن  للمجاالت والتوجه نحو التخصص الوظيفي   -
عن طريق توزيع التخصصات و اقتسام المهام ضمانا لتخفيف  الممتد،المجال الحضري 

التجهيزات و السكان بالمجال  الخدمات،و تحقيقا للمساواة في توزيع  مدينة جيجلالضغط على 
 .الكبيرالحضري 

التخطيط، المراقبة و التسيير، و تكوين اإلطارات المؤهلة التي استعمال التقنيات الحديثة في   -
وضع قاعدة  تسهر على تحيين المعلومات و تأكيد مصداقيتها بالتنسيق بين القطاعات، و

إحصائية و بيانية تكون تحت تصرف كل المتعاملين ، قاعدة غنية و محينة تساعد على اتخاذ 
 .اإلجراءات الصحيحة

شارة إلى أن تناول إشكالية الحراك التنقلي بمدينة جيجل كان بعين تخصص تجدر اإل ،في األخير
       الباحثة في التهيئة العمرانية، و ال شك أن الدراسة ال زال ينقصها الكثير من التعمق و التمحيص

كإعداد دراسة طبولوجية شكالية و وضع الحلول، واستعمال التقنيات التخصصية المناسبة في تحليل اإل
عمقة لشبكة الطرق بالمدينة، تحليل دقيق لمصفوفة التنقالت أصل وجهة داخل المدينة، استعمال م

وضع نظام معلومات جغرافي يسهل ، إضافة إلى برامج حاسوب للتحديد السليم لمجال الدراسة
البحث ما  .اإلشراف، التنسيق و المتابعة بين المجاالت، القطاعات و التدخالت داخل مجال الدراسة

و اتخاذ الحلول  ؛الحراك التنقلي بمدينة جيجل بإشكاليةهو إال محاولة لإللمام بكل الجوانب المتعلقة 
و توجيه متعدد القطاعات  ،يستلزم تكوين فريق بحث و عمل متعدد التخصصات بنظرة متعددة األبعاد

 .شاملة و ناجحة تنفيذية للوصول إلى وضع خطة
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 المراجع باللغة العربية المصادر و  

 :الكتب

  -4102-النسخة االلكترونية  ، GIS sciences جمعة دمحم داود ، مبادئ علم نظم المعلومات الجغرافية ، -
- 0991-(حاجة النقل) الحاجات األساسية في الوطن العربي ،حاتم دمحم الحاج   -
- 4104-ديوان المطبوعات الجامعية  -مدخل إلى تسيير التقنيات الحضرية، خلف هللا بوجمعة  -
- 4111-زين العابدين علي ، تخطيط النقل الحضري ، دار الصفاء ، عمان  -
 -4112القاهرة  -سعد الدين عشماوي ، تنظيم إدارة النقل  -
 -4112 -0شر و التوزيع، عمان، طسهيلة دمحم عباس،إدارة الموارد البشرية، مدخل استراتيجي، دار وائل للن -
 - 0929العراق  -عبد المحسن عبد الغني ،  اقتصاديات النقل ، جامعة البصرة  -
 -4112-القاهرة  -فؤاد ح عفيفي ، تخطيط المرور و النقل في المدينة   -
 -4101-ديوان المطبوعات الجامعية –التخطيط العمراني لمدينة الجزائر ، تحديات و بدائل : فوزي بودقة   -
 -4119 -أحمد هاشم دنون، جغرافية النقل بين المنهجية و التطبيق. أحمد حامد، أ.دمحم أزهر سعيد السماك، د -

 
 
 :منشوراتالمجالت و ال

  
الملتقى الدولي حول التجارب العربية في تنظيم  -أحمد كمال عفيفي ، التخطيط المروري وعالقته بالمحيط الجغرافي  -

 -12/10/4112-المرور 
الملتقى الدولي حول التجارب العربية في تنظيم المرور  – مشكالت المرور وسبل معالجتها: األخضر عمر دهيمي  -
-12/10/4112- 
 -4112-منظومة النقل الحضري و التنمية العمرانية المستدامة بمدينة الجزائر  ،فوزي بودقة   -
الملتقى الدولي حول التجارب العربية في تنظيم  -يةالهاشمي بوزيد بوطالبي ، دور تنظيم المرور في السالمة الطرق -

 -12/10/4112-المرور 
سمير بوختالة ، دمحم زرقون ، نوال بن عمارة ، واقع و أفاق تطوير قطاع النقل في الجزائر و دوره في التنمية  -

 -4102- 0االقتصادية ، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية ، العدد 
، التجربة التونسية في مجال تخطيط الطرق،حلقة علمية منشورة عن التجارب الحديثة في محسن العجمي بن عيسى  -

 - 4101-كلية التدريب –تخطيط الطرق، جامعة نايف العربيى للعلوم األمنية 
المركز العربي لألبحاث  آفاقها، واقعها و جذورهاأزمة التحديث و التخطيط العمراني في الجزائر، : معاوية سعيدوني  -

 .  -4100 -01و دراسة السياسات، مجلة عمران العدد  
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و تحليل  منيرة بو الملح ، وضعية النقل الحضري و أثرها على تطور استعمال السيارة الخاصة بالجزائر ، قياس  -
-وم االنسانية و االجتماعيةلوضعية النقل الحضري لوالية جيجل ، مجلة دراسات و أبحاث ، المجلة العمرانية في العل

4102-  
 قسم الهندسة – التطورات الحيوية و المرورية في دول الخليج و اإلستراتجيات العالمية لمجابهة الزحام ،هاشم مدني  -

 -12/10/4112-الملتقى الدولي حول التجارب العربية في تنظيم المرور  -جامعة البحرين –المدنية والعمارة 
 -4114- 012العدد  – مشاكل المرور في العلم العربي –مجلة األمن والحياة  -
 -4114-مجلة الملتقى الوطني حول التخطيط العمراني وأمن الطرقات -
ستراتيجية للمدن، التخطيط االستراتيجي ألمانة العاصمة المقدسة لما ستراتيجي و اإلدارة اإلالتخطيط العمراني اإل -

مة المقدسة ، اإلصدار الخامس عشر، سلسلة دراسات يعدها مركز اإلنتاج االعالمي لجامعة ينعكس أثره على  العاص
 .الملك عبد العزيز

 
 : أطروحات الدكتوراه و رسائل الماجيستير 

 العلوم في التهيئة العمرانية  دكتوراه دراسة نماذج ،  رسالة  عايدة جغار، الحراك السكني كدينامكية حضرية بقسنطينة ، -
 -4100-قسنطينة  جامعة منتوري ،

العلوم في  دكتوراه التمدد الحضري و الحراك التنقلي في النطاق الحضري لمدينة سطيف ، رسالة  عبد الحكيم كبيش، -
 -4101-التهيئة العمرانية ، جامعة منتوري ،قسنطينة 

 إعادة االنتشار إلى التوابع ، رسالة ماجيستير ،إشكالية التوسع العمراني بمدينة جيجل و حتمية  حسينة بوشفرة، -
  -4110-جامعة منتوري ، قسنطينة 

رفيقة سنوسي ، أدوات التهيئة و التعمير بين التشريع و التطبيق، حالة مدينة باتنة، رسالة ماجبستير ،جامعة الحاج   -
 -4101-باتنة  لخضر ،

جامعة  لحضري، رسالة ماجيستير في علم االجتماع ،روابحي سناء ، النمو الحضري و عالقته بمشكالت النقل ا -
  -4112-الحاج لخضر، باتنة 

 جامعة الحاج لخضر، ،ماجيستير رسالةشاكر جغفر، مشروع القطار الحضري لمدينة باتنة، دراسة إستراتجية ،  -
 -4100 -باتنة

حالة مدينة باتنة ، رسالة ماجيستير  فتيحة سامعي، التسيير الحضري ، األليات ، الفاعلون و رهانات الحكم الراشد ، -
 -4104-في التهيئة العمرانية ، جامعة منتوري ، قسنطينة 
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  : المراسيمقوانين و ال
 .و المتعلق بتوجيه البري و تنظيمه 0922ماي  01المؤرخ في  02-22القانون  -
-12المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم بالقانون  0991ديسمبر  10المؤرخ في  49-91القانون  -

 . 4112أوث  02المؤرخ في  11
 .و المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه 4110أوث  12المؤرخ في  02- 10القانون  -
  .رانية و التنمية المستديمةالمتعلق بالتهيئة العم 4110ديسمبر  04المؤرخ في  41-10القانون  -
  .المتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة 4110فيفري  41المؤرخ في  10-10القانون  -
  .المحدد لصالحيات وزير النقل 5898أوث  98المؤرخ في  561-98المرسوم التنفيذي رقم  -
الوطني للنقل  المتضمن تشكيلة المجاس 9330جويلية  90المؤرخ في  965-30المرسوم التنفيذي رقم  -

 .البري و اللجنة الوزارية المشنركة و اللجنة الوالئية للعقوبات االدارية و صالحيتها و تسييرها
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 األشكال: (1)الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

:التجمع الحضري جيجل   
األحياء أهم تسمية  

 الشاطئ

  لجامعةا

  الرابطة

 الحي اإلداري 

ادةالحد

 دادة 

 الح ادة  

 المدخل الشرقي

 المدخل الغربي 

  أيوف بوالرمل  

 المجاهدين

 

 حي مصطفى

 العقابي  

 حراثن

 لعرايش

 أمزوي 

 هكتار 04

 مزغيطان

 حي موسى

 حي عسعوس

 المنطقة العسكرية
 أحياء األهالي القديمة

 المقاسب

مركز 
 المدينة

 
 المحيط العمراني 

 
 الطرق الرئيسية

كلم 1  

9002مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : المص ر   

:التجمع الحضري جيجل   
 تقسيم القطاعات 

 ، معالجة شخصية9002مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : المص ر 

كلم 1  

1 

2

2 

3 

4 

5 

 

7 

6 

 
 المحيط العمراني 

 ح ود القطاع
1 
 

القطاع رقم  

 (1)الشكل رقم 

 (9)الشكل رقم 
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:التجمع الحضري جيجل   
الشوارع  أهم تسمية  

كلم 1  

 المدخل الغربي 

 شارع روبيح حسين 
 شارع بن باديس 

 شارع المجاه ين

 

 طريق الصومام

150ط و   

 شارع عب ي بو حمعة

 شارع كعولة مختار
 شارع بو الشعير 

 شارع رويخة مختار

 شارع المجاه ين

4ط ب   

انشارع زعيمن عثم  

 شارع أول نوفمبر

 شارع األمير عب  القادر 

 شارع رويبح حسين

151 ط و  

 شارع بوقطة

 المدخل الشرقي 
150ط و   

 المحيط العمراني  

 الطرق  الحضرية 
 

44الطريق الوطني    
9002مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : المص ر   
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 االستمارة (:2) رقمالملحق 

 : نموذج عن االستمارة -1
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 :نتائج فرز اإلستمارة  -2
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األم  فالحة صناعة تجارة تعليم بناء إدارة أخرى  الدراسة العمل
 العاملة

عدد 
 العمال 

عدد 
 المتمدرسين

عدد 
 األوالد

عدد 
االستمارات 
 المسترجعة

طاعالق  
 داخل  خارج داخل  خارج

33 230 59 115 26 111 14 55 41 11 2 51 263 463 551 174 1 
33 205 58 118 57 71 16 51 33 5 1 25 232 523 645 176 2 
17 134 9 93 40 56 8 15 15 5 1 31 151 217 335 112 3 
55 272 18 226 48 62 102 35 65 7 4 21 327 752 1137 244 4 
42 224 19 159 47 87 18 55 43 5 3 65 266 514 651 172 5 
12 105 10 72 34 29 7 33 7 5 1 33 115 234 315 22 6 
17 79 0 82 32 38 2 8 12 1 4 12 56 157 253 22 7 
 المجموع 1338 3783 2886 1456 281 14 44 224 264 167 454 284 865 173 1249 209

 

نقل غ  أقدام
 مرخص

سيارة 
 أجرة

 القطاع التنقالت  يومي أسبوعي العمل الدراسة الوثائق التسوق  الزيارة أخرى  حافلة سيارة

521 0 0 190 184 632 633 907 365 1722 801 2537 2697 16022 1 

523 2 0 245 207 823 780 900 901 2251 769 2860 3196 18840 2 

272 2 0 148 146 482 265 539 223 832 515 1709 1449 8954 3 

885 0 6 118 432 1119 976 1413 615 2809 1033 4123 4087 24558 4 

632 0 0 237 195 850 777 905 360 1767 732 2892 2677 16277 5 

226 0 0 112 142 430 355 419 163 942 364 1367 1388 8307 6 

259 0 11 57 161 298 297 422 168 745 280 1185 1107 6720 7 

 المجموع 99678 16601 16673 4494 11068 2795 5505 4083 4634 1467 1107 17 4 3318
 

 الصحة التسوق  التغدية القطاع
 أخرى  هكتار 04 الواحة العالية مستشفى بعيد قريب أخرى  أيوف المركز بعيد قريب خارج داخل

1 109 145 117 56 145 34 5 144 34 94 21 98 10 23 

2 153 23 153 23 97 94 9 110 61 103 106 22 16 16 

3 81 37 81 37 72 45 6 61 41 42 0 55 14 17 

4 221 54 198 59 148 121 16 88 152 126 78 38 164 24 

5 153 24 154 24 42 154 6 147 43 114 26 35 40 41 

6 30 51 30 51 48 37 8 0 82 32 28 28 45 7 
7 52 36 46 38 46 41 6 78 4 59 16 17 10 18 

 146 299 293 275 570 417 628 56 526 598 288 779 370 799 المجموع
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موقف  القطاع
 خاص

موقف 
 محروس

 سنة أول سير د:   المدة المستغرقة شارع
5 10 15 20 30 + 04 95 2000 2005 2010 2015 2015 

1 41 22 68 9 20 36 24 15 0 4 0 11 22 45 0 
2 72 15 32 10 17 32 29 18 8 0 5 8 41 54 0 
3 62 3 14 0 23 16 21 6 5 0 2 8 9 37 2 
4 72 5 61 21 24 33 2 20 24 15 10 17 24 52 0 
5 53 28 60 16 24 37 18 27 16 0 0 16 45 75 0 
6 12 2 55 2 6 22 13 14 11 4 0 5 16 39 2 
7 6 20 6 0 2 5 8 7 6 3 0 7 8 12 0 

 4 314 165 72 17 26 70 107 115 181 116 58 284 92 318 المجموع
 

 

 إمكانية االستغناء السلبيات اإليجابيات القطاع
 ال لكن نعم أخرى  تلوث غ آمنة تعب ارتفاع صعوبة أخرى  الوسيلة  األمان األطفال الحرية السرعة

1 69 26 89 44 3 8 92 45 34 8 22 28 45 33 53 

2 96 45 72 29 6 6 75 45 16 6 20 6 42 24 53 

3 61 28 37 10 0 11 34 28 11 4 5 16 32 7 40 

4 111 80 90 49 16 20 72 85 44 12 27 26 41 22 75 

5 110 47 70 30 7 20 78 36 39 0 36 9 44 30 67 

6 50 35 42 8 5 2 26 36 21 0 8 6 19 20 30 

7 25 16 14 7 2 2 17 16 6 0 4 5 9 1 22 

جموعالم  522 277 414 177 39 69 394 291 171 30 122 96 232 136 336 
 

 العطل االكتظاظ اإلنتظار الموقف المدة المستغرقة القطاع
 أهل تسوق  تنزه كبيرة متوسطة قليلة طويلة متوسطة قصيرة ال نعم 04 + 60 45 30 15

1 53 68 17 0 0 121 21 71 65 116 13 68 62 98 77 138 

2 50 65 20 7 0 103 30 39 90 9 6 60 68 78 72 110 

3 21 44 13 2 0 67 10 14 50 14 7 22 53 46 35 50 

4 58 114 46 25 8 98 59 75 123 40 10 107 88 92 122 193 

5 54 76 25 0 0 140 7 64 68 17 5 60 86 92 74 114 

6 21 38 14 0 3 67 6 26 36 10 2 30 37 40 45 44 

7 18 27 20 7 6 73 0 22 41 8 8 24 43 25 34 72 

 721 459 471 437 371 51 214 473 311 133 669 17 41 155 432 275 المجموع
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 مفترقات الطرق: الحركة التوجيهية بمدينة جيجل :  3الملحق رقم 

 

 

  

 المدخل الشرقي  المدخل الغربي
 االصطياف.م العادي .م uvp/hحجم الحركة  االصطياف.م العادي .م uvp/hحجم الحركة 

 9978 8450 ميلة-جيجل 9327 5177 العوانة -جيجل 
 281 138 الشاطىء-وسط الم ينة 2916 2361 بو الرمل –وسط الم ينة 

 4902 4436 ميلة-الشاطىء 3276 2691 وسط الم ينة –بوالرمل 
 62 37 جيجل وسط-الشاطىء 523 260 العوانة –بوالرمل 
 12802 10594 جيجل -ميلة 6807 4361 جيجل -العوانة
 8180 7591 الشاطىء -ميلة  348 239 بوالرمل –العوانة 

 باب السور البل ية
 1698 1071 المجاه ين-البل ية 2758 1884 بومعزة -المحطة
 809 551 المقبرة -البل ية 1663 740 بربروس -المحطة
 1709 1171 بربروس-البل ية 667 421 المقبرة-المحطة
 3343 2304 ةالبل ي-المجاه ين 1435 1124 المقبرة -بربروس
 2743 1447 بربروس-المجاه ين 1936 1305 بومعزة -بربروس
 187 162 المقبرة-المجاه ين 2362 1706 المحطة -بربروس
 1549 1041 البل ية -بربروس 2220 1531 المحطة -بومعزة
 311 186 المقبرة-بربروس 2640 1779 بربروس-بومعزة
 898 640  ينالمجاه -بربروس 847 551 المقبرة -بومعزة
 540 358 البل ية-المقبرة 796 560 بو معزة-المقلرة
 689 429 بربروس-المقبرة 887 462 بربروس-المقبرة
 425 275 المجاه ين-المقبرة 252 184 المحطة -المقبرة 

 م يرية الصناعة لنسيما
 1215 893 بربروس -نغيز 2611 2072 النسيم-مفترق خ
 777 560 المحطة –ز نغي 534 268 صادو-مفترق خ
 1073 602 مفترق خ -نغيز 231 149 الرابطة-مفترق خ
 2793 1949 مفترق خ -بربروس 2889 1871 مفترق خ–النسيم 
 1577 1194 المحطة -بربروس 495 364 صادو–النسيم 
 1396 918 نغيز -بربروس 517 299 الرابطة -النسيم
 378 240 نغيز -المحطة 385 270 مفترق خ-صادو
 870 601 بربروس –المحطة  293 194 النسيم –صادو 
 940 593 مفترق خ –المحطة  141 85 الرابطة –صادو 
 3479 2068 بربروس -مفترق خ 190 130 مفترق خ -الرابطة
 986 692 المحطة -مفترق خ 171 110 النسيم –الرابطة 
 1063 860 نغيز -مفترق خ 206 146 صادو-الرابطة 

 اإلداري  الحي يريروس
 1152 920 النفق –كعولة  5865 4558 كتامة -المكتبة
 3528 2555 بوالشعير –كعولة  3595 2184 الملعب-المكتبة
 135 66 الحي اإلداري  –كعولة  6422 5095 رويبح-الملعب
 144 89 الحي اإلداري  –النفق  2934 2045 المكتبة -الملعب
 2436 1657 بوالشعير –النفق  77 53 كتامة-الملعب
 2236 1851 دخلي مختار -النفق 3969 3133 رويبح-كتامة
 2964 2303 كعولة–بوالشعير  2004 1484 المكتبة-كتامة

 46 30 الحي اإلداري –بوالشعير  1219 624 الملعب -أول نوفمبر
 1129 853 النفق -الحي اإلداري  154 124 المكتبة -أول نوفمبر
 / 674 448 كتامة-أول نوفمبر
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 طريق العوانة ال رك الوطني
 6166 4505 الصومام -طريق العوانة  2762 1782 بربروس-العالية
 6823 4899 طريق العوانة –الصومام  1773 1181 الوالية-العالية

 1470 922 رويبح -بوالرمل 3741 2821 العالية -بربروس
 4075 2618 بوالرمل –رويبح  2109 1361 الوالية -بربروس

  1762 1100 م يرية الصناعة –لوالية ا
 1489 872 بربروس -الوالية 

 9019المخطط األزرق للحركة لبل ية جيجل : المص ر

 القطاعية التنموية االستثمارات:  4الملحق 
 9012-1222برامج التنمية بوالية جيجل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل : المصدر 

                                                                                               االسثمارات التنموية ببلدية جيجل

ات ز  المخطط PSD PCD السكن الري التجهي 

35901 35780 396935 502722 163464 79-74 

400 1400 28700 96228 361560 84-80 

33135 47900 86720 1874609 980990 90-85 

118450 202550 270861 1214157 4505640 99-90 

   

24057220 4746000 04-99 

   

91688211 9148000 2009-2004 

   

90617535 11579041 2014-2010 

 مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل: المصدر           دج 1333:الوحدة 
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 و خطوط النقل  ة المركباتحظير:  5الملحق رقم 

 السنة
 الحافلة سيارة نفعية شاحنة سيارة سياحية

 البلدية الوالية البلدية الوالية البلدية الوالية البلدية الوالية
1995 585 123 9 2 283 63 2 0 

1996 557 107 10 4 402 77 4 0 

1997 730 136 12 5 383 79 38 3 

1998 1198 234 13 6 285 59 114 8 

1999 1531 330 18 6 317 82 179 18 

2000 1598 310 25 7 342 77 121 7 

2001 2107 473 44 10 196 39 92 3 

2002 2184 542 50 14 234 49 97 10 

2003 1660 435 94 18 236 62 73 6 

2004 1902 519 153 33 260 72 133 22 

2005 1619 479 203 37 526 144 266 58 

2006 2202 659 190 47 530 117 247 48 

2007 3105 918 234 50 759 227 227 37 

2008 4228 1219 282 58 898 243 198 46 

2009 3713 1110 578 105 858 219 234 75 

2010 3423 1051 332 68 1022 283 173 32 

2011 4524 1475 262 56 1479 423 129 42 

2012 7653 2577 305 63 2393 623 108 29 

2013 6457 2189 221 52 2275 529 81 27 

2014 4143 1588 184 51 1865 435 21 3 

2015 2791 1070 114 25 1035 265 21 4 

2016 939 319 31 9 91 29 2 0 

 2117مديرية الشؤون و التنظيم لوالية جيجل : المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2117مديرية النقل لوالية جيجل :المصدر

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  ارســـــــــــــفهال
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 شكالفهرس األ          
 

 25..............الرهانات المطروحة في أشكال الحراك التنقلي الحضري بالمدن المتقدمة: 1 رقم الشكل
 32......................................األبعاد الجديدة للتخطيط العمراني االستراتيجي: 2الشكل رقم 

 36..........................طقة الشمالية الشرقية للجزائرموقع والية جيجل ضمن المن:  3رقم  الشكل
 38.................................................توزيع سكان والية حسب البلديات : 4رقم  الشكل
 39.................................................قليم الوالئيبلدية جيجل ضمن اإل:  5رقم  الشكل

 39....................................................توزيع االرتفاعات ببلدية جيجل:  6م الشكل رق
 41............ ............................... 2008-1954معدل النمو الحضري :  7رقم  الشكل

 19..............................................4558- 4591العمراني للمدينة  تطورال:  8 رقمالشكل 
 17...........................................................التوسع العمراني نحو األطراف: 5 رقمالشكل 

 94.................................................خريطة االنحدارات : بلدية جيحل :41الشكل رقم 
 51...............................العقارية الموجهة للتوسعملكية العقارية لالحتياطات : 11 رقمالشكل 

 58........................................................التوسع خارج حدود لبلدية: 12 رقم شكلال
 70...................… ..……..…………………جيجلهيرالكية الطرق بمدينة : 13 رقم الشكل
 73.............................................جيجل العمراني لمدينة أشكال التوسع :14 رقمالشكل 

 76..........................................................رسم منتظم للطرق :  16،15 رقمشكل ال
 77................................طرق ضيقة ، هيرالكية ضعيفة ، رسم غير منتظم:  17الشكل رقم 

 77.............................................................رسم مخطط للطرق :  18رقم شكل ال
 78.......................................................طرق مهيكلة غير وظيفية:  19رقم الشكل 

 79.......................................الطرق المبرمجة بمناطق التوسع  :22، 20،21الشكل رقم 
 90..........................الحصر الساعي للتنقالت بشارع عبد الحميد بن باديس :  23رقم الشكل 
 92الحصر الساعي للتنقالت بشارع بن باديس خالل الفترة العادية و موسم االصطياف: رقم 24الشكل 

 93........................................توزيع التنقالت حسب أغراض التنقل:  25،26الشكل رقم 
 94......................................ج عن أشكال التنقالت حسب الغرضذنما : 27رقم  الشكل 
 96................................................التنقالت خالل العطل األسبوعية:  28رقم الشكل 
 97...................................................................أماكن العمل : 29رقم الشكل 

 97....................................................توزيع العاملين حسب الجنس : 30الشكل رقم 
 98......................................توزيع السكان حسب القطاعات االقتصادية :  31رقم  الشكل
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 99.................................................................قطاع الخدمات:  32رقم الشكل 
 100.............................................توزيع التنقالت حسب الوسيلة:  33،34 رقم شكلال

 102..........................................................سنة أول سير للسيارة : 35الشكل رقم 
 105........................................التدرج الهرمي للحاجات االنسانية ماسلو: 36الشكل رقم 

 108...............................تطولر عدد السيارات السياحية بالبلدية و بالوالية :  37رقم  الشكل
 110.....................................................تطور عدد المركبات وطنيا: 38 رقم الشكل

 111.........................................لحظيرة المركبات بوالية و مدينة جيج:  39 رقمالشكل 
 111................................توزيع المركبات بالحظيرة الوطنية حسب العمر :  40 رقمالشكل 
 113...................................ور الحظيرة الوطنية للمركبات حسب النوع تط: 41 رقمالشكل 
 113..................................توزيع الحظيرة البلدية للمركبات حسب النوع :  42 رقم الشكل
 113....................................تطور الحظيرة البلدية للمركبات حسب النوع : 43 رقمالشكل 
 114...............................توزيع الحظيرة الوطنية للمركبات حسب الواليات :  44 رقمالشكل 
 115...................................توزيع المركبات المسجلة ببلدية جيجل النوع :  45 رقم الشكل
 118....................................جيجل توزيع خطوط النقل الحضري بمدينة : 46 رقم الشكل

 128 ...... الحجم و الرتبة: توزيع و نمو التجمعات بوالية جيجل حسب نظرية زيف :  47الشكل رقم 
 133...........................جيجلتدفقات المرضى نحو المراكز االستشفائية بوالية : 48الشكل رقم

 134........................... ع الصناعة بوالية جيحلتدفقات اليد العاملة في قطا : 49الشكل رقم 
 135................................................جيجل بوالية  النقل بين البلديات: 50الشكل رقم 
 141..........................لأهم مفترقات الطرق الداخلية و الخارجية بمدينة جيج:  51الشكل رقم 
 141.................توزيع التدفقات التوجيهية بالمفترقات الرئيسية داخل المدينة:  52،53الشكل رقم 
 143..................تمثيل التدفقات التوجيهية و نقاط االلتقاء بمفترق الطرق بربروس: 54الشكل رقم
 144...................تمثيل التدفقات التوجيهية و نقاط االلتقاء بمفترق الطرق البلدية: 55الشكل رقم 
 145........تمثيل التدفقات التوجيهية و نقاط االلتقاء بمفترق الطرق المحطة الشرقية:   56الشكل رقم 
 146...........تمثيل التدفقات التوجيهية و نقاط االلتقاء بمفترق الطرق الحي اإلداري :  57الشكل رقم 
 147...………………قاط االلتقاء بمفترق باب السورتمثيل التدفقات التوجيهية و ن:  58الشكل رقم 
 148..................تمثيل التدفقات التوجيهية و نقاط االلتقاء بمفترق الدرك الوطني:  59الشكل رقم 
 150......الحصر الساعي للتدفقات بالمفترقات الرئسية بمدينة جيجل بالموسم العادي:  60الشكل رقم 

 153.........................2016-2009خالل  لوالية جيج شواطئى التوافذ عل:  61رقم  الشكل
 155.....................................توزيع التجار بوالية جيجل حسب البلديات :  62الشكل رقم 
 156....................................توزيع التجار ببلدية جيجل حسب األنشطة :  63الشكل رقم 
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 156......………توزيع المحالت التجارية للبيع بالتجزئة حسب القطاعات العمرانية :  64م رق الشكل
 157………......…………تطور عدد المحالت التجارية بمدينة جيجل و حي أيوف:65الشكل رقم 
 158 ………..................…………نصيب منطقة أيوف من المحالت التجارية:66الشكل رقم 

 158..............المحالت التجارية للبيع بالتجزئة حسب النشاط بمدينة جيجل توزيع:  67رقم  الشكل
 160.……........…………………………عدد الطلبة المسجلين بجامعة جيجل : 68الشكل رقم 

 160......................................................عدد المقاعد البيداغوجية :  69رقم  الشكل
 162..........................جيجل تطور عدد الطلبة باإلقامات الجامعية لجامعة :  70رقم  الشكل

 164............................مسارات خطوط النقل الجامعي المارة بمدينة جيجل :  71الشكل رقم 
 177........................................االستثمارات القطاعية بوالية جيجل:  72،73 رقم الشكل
 178..……..…المخططات الخماسية : توزيع االستثمارات الوالئية حسب القطاعات :  74 رقم الشكل

 184.............................................لجيجأفاق التنمية السياحية بوالية :  75الشكل رقم 
 SWOT..........................................190عناصر التحليل النوعي االستراتيجي : 76الشكل رقم 
 191...........................التحليل الرباعي لمدينة جيجل و المحيط المابشر لها:  77الشكل رقم 
 196....................................مراحل إعداد مخطط النقل و مخطط الحركة:  78الشكل رقم 
 200.......................................ترو الجزائرالهيكل التنظيمي لمؤسسة مي:  79الشكل رقم 
 213........................التنسيق بين المستويات و القطاعات عند تخطيط الحراك: 80الشكل رقم 
 214................................نماذح العالقة بين المتعاملين في عملية التخطيط: 81الشكل رقم 
 226........................................................وصيات عامة للتدخلت:  82الشكل رقم 
 228....................................................... أسس استراتيجية التدخل: 83الشكل رقم 
 231................................................مستويات التدخل بمدينة جيجل : 84الشكل رقم 
 235......................................لجيجمستويات التدخل للمشروع العمراني :  85الشكل رقم 
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 فهرس الجداول

 
 17.......................تصنيف شبكة طرق المدينة حسب معياري المرتبة و السعة:  1 رقم الجدول
 40...................................2008ت سنة توزيع سكان بلدية حسب التجمعا: 2 رقم الجدول

 41..............................مقارنة توزيع سكان المدينة حسب التعدادات السكانية : 3 رقم جدولال
 52.......................................العامة لألراضي بالبلدية االستخداماتتوزيع : 4 رقم الجدول
 52...................................................أصل ملكية األراضي الفالحية:  5 رقم الجدول

 53............................................................راضي الغابيةتوزيع األ: 6 رقم جدولال
 54.......................................رض بمنطقة التوسع الشرقيةاستخدامات األ:  7 رقم جدولال
 55...................................... رض بمنطقة التوسع الغربيةستخدامات األا:  8 رقم جدولال
 61...……………توزيع السكنات االجتماعية بمدينة جيجل حسب المخططات التنموية:  5 رقم جدولال
 64..................................................برنامج السكن االجتماعي الكرائي:  41 رقم جدولال

 65..........................................لجيجمعدالت الخدمة الصحية ببلدية :  11 رقم الجدول
 65....................................التجهيزات المقترحة بالمدخل الشرقي للمدينة:  12 رقم جدولال
 66..................................جيجل ية بالتجمع الحضري الوحدات الصناع:  13 رقمجدول ال
 67.........................التجهيزات المهيكلة للمجال ذات النفوذ الوالئي أو المحلي: 14 رقم جدولال
 68............................................جيجلاحية ببلدية يتوزيع الهياكل الس:  15 رقم جدولال
 69......................................................جيجلشبكة الطرق ببلدية :  16 رقم جدولال

 87.............................................تقسيم المدينة إلى قطاعات عمرانية:  17 رقم الجدول
 88...................لجزائريةاليوم للفرد لبعض المدن الكبرى ا/الحراك اليومي  تنقل:  18 رقم الجدول

حجم التنقالت و درجة التشبع بأهم محاور الطرق بمدينة جيجل خالل الفترة العادية :  19 رقم الجدول
 91.......................................................................................من السنة

خالل ساعات الذروة بأهم المحاور خالل الفترة العادية و موسم  حجم التنقالت المكننة:  20رقم  جدولال
 92.....................................................................................اإلصطياف

 96....................التنقالت المفروضة و غير المفروضة ببعض المدن الجزائرية:  21جدول رقم ال
 98....................................................توزيع العمال حسب الجنس:  22 مرق الجدول

 100...........................................جيجل المؤسسات التعليمية بمدينة :  23الجدول رقم 
 101............................................لجيجنسبة امتالك السيارة بمدينة :  24الجدول رقم 

 116..........................................جيجل حظيرة النقل الجماعي بوالية :  25جدول رقم ال
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 119.......................................جيجل النقل الحضري العمومي بمدينة :  26جدول رقم ال
 119.......………………………جيجل خطوط  النقل الحضري الخاص بمدينة : 27جدول رقم ال
 120.................................................جيجل الخطوط الحضرية بمدينة :  28جدول ال

 122………مدة التنقل عبر الخطوط الحضرية بمدينة جيجل خالل الموسم العادي :  29الجدول رقم 
 124...........................................جيجل حظيرة سيارات األجرة بوالية  : 30 جدول رقمال

 124............................حظيرة سيارات االجرة بوالية جيجل حسب البلديات:   31 الجدول رقم
 125.....................................جيجل النقل الفردي بمدينة  األجرة سيارات :32 جدول رقمال
 126....…لجيجامعي ،الصيفي ، نقل العمال و البضائع بوالية النقل المدرسي ، الج: 33جدول رقم ال
 130...........................تصنيف تجمعات والية جيجل  حسب درجة التجهيز:  34جدول رقم ال

 131..............................لجيجمؤشر المركزية للنشاطات التجارية بوالية :   35الجدول رقم 
 132..…………………………جيجل جة الترددات للنشاطات التجارية بوالية در :  36الجدول رقم 

 133..............................الحراك التنقلي بين البلديات  باستعمال الحافالت:  37جدول رقم ال
 135............................جيجل خطوط النقل بين البلديات من و إلى مدينة :  38الجدول رقم 
حجم التدفقات بمفترقات الطرق الخارجية خالل الموسم العادي و موسم :39 الجدول رقم
 137………………………………………………………………..……………االصطياف
          حجم التدفقات  اليومية بمفترق الطرق المدخل الشرقي خالل الموسم العادي :40الجدول رقم 

 138..………………………………………………………………………………يفاصو 
حجم التدفقات بمفترق الطرق المدخل الغربي خالل الموسم العادي و موسم :  41الجدول رقم 

 139....................................................................................االصطياف
             حجم التدفقات عند ساعات الذروة بمفترقات الطرق خالل الموسم العادي : 42جدول رقم ال

 140.......................................................................................و صيفا
 149........................الخصائص الوظيفية للمفترقات الرئيسية بمدينة جيجل :  43الجدول رقم 

الل موسم التوافد الشهري على الشواطئ المحروسة بوالية جيجل خ:  44جدول رقم ال
 153..……………………………………………………………………………االصطياف
 158........…………..…لجيجرة بالتجزئة بمدينة ااألنشطة التجارية الفرعية للتج:  45الجدول رقم 
 161...................................الهياكل البيداغوجية بالقطب الجامعي العوانة: 46الجدول رقم 

 163........................ع حافالت النقل الجامعي على الحظائر و الخطوطتوزي:  47جدول رقم ال
 186.…………………جيجاوضعية مخططات شغل األراضي بالتجمع الحضري :  48جدول رقم ال
 201..........................................تقسيم مهام الهيئات الفاعلة في النقل:  49جدول رقم ال

 227..................تحديد استراتجية التدخل باالعتماد على نتائج الدراسة الرباعية:  50الجدول رقم 
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 229...................................................ستراتيجية للتدخلاألهداف اإل:51جدول رقم ال
 232........................................... تحديد خصائص مستويات التدخل:  52جدول رقم ال

 234....……للتهيئة و التعمير و المشروع العمراني التوجيهيالمقارنة بين المخطط :  53 الجدول رقم
 
 
 

 فهرس الصور

 15.........................................االمتداد المجالي للتجمع الحضري جيجل:  4رقم  الصورة

 57..................نة قاوسيسبة لمدينة جيجل و مدموقع منطقة التوسع الطوالبية بالن: 2 رقم الصورة
 64................................................السكن االجتماعي بمدينة جيجل: 1،4رقم  الصورة

 66.........................................صات السكنية بمدينة جيجل يالتحص: 7،6،9الصورة رقم 
 64...........................................لسكن التساهمي بمدينة جيجل ا:  41،5،8الصورة رقم 

 69.............................................شبكة الطرق الرئيسية ببلدية جيجل:  11 رقم ةالصور 
 75.......................................بمدينة جيجل  نسيج غير متجانس: 13،  12الصورة رقم 

 77...........................طرق ضيقة ، هيرالكية ضعيفة ، رسم غير منتظم : 14،15 رقمالصورة 
 77.............................................................رسم مخطط للطرق : 16 رقمالصورة 
 78..................................................طرق مهيكلة غير وظيفية:  17،18 رقم الصورة

 188...............................................................موقع المقر الجديد للوالية :19 رقمصورة ال
 188............................................فتراضيىة لمشروع مقر الواليةارؤية  :20 رقمصورة ال

 189  ..........................................ري الجديد أيوف موقع المركز التجا: 21 رقم الصورة
 189.................................................للمركز التجاري  افتراضيةرؤية : 22 رقملصورة ا
 

 

  

 

 

 



 فهارس لا...............................................................................بمدينة جيجل  حراك التنقليلا

277 
 

 

 فهرس المحتويات

 : المقدمة العامة 
 2 ................................................................................مقدمة عامة  

 4..... ................................................................................اإلشكالية
 5........................................... ...................منهجية البحث و أدوات الدراسة 

  6......... ............................................................................ة الفرضي
 7........................................... .......................................خطة البحث

 8 .................................................................أسباب اختيار موضوع الدراسة
  8......................................... ........................................صعوبات البحث

 العام للدراسة اإلطار :األولالفصل 
 11..........................................................................................مقدمة 

 12.....................................................يا الحراك التنقليالنمو الحضري و قضا/ أوال 
I-  12.............................................تطور االهتمام بقضايا النقل و الحراك التنقلي 

I- 1  12.............................................................................النقل 

I- 2 15............................................................................لطرق ا 
I - 2-1  16...............................................................تصنيف الطرق 

 16................... .................................التصنيف اإلداري و القانوني - أ

 16................................................تصنيف حسب المرتبة و السعةال -ب
 17.........................................................التصنيف المورفولوجي  -ج

 17..............................................................التصنيف الوظيفي -د
I- 3 19....................................................................لي الحراك التنق 

II- 22.....................................................واقع الحراك التنقلي في العالم  اختالف 
II- 1  24......................................تغيير البنية الحضرية مع تغير نوعية الحراك 
II -2  25.................................. التخلف التنموي يلقي بظالله على نوعية الحراك 
II -3  26................................. النمو الحضري و مشاكل الحراك التنقلي بالجزائر 

III - 28.............................................ستراتجي كأسلوب لتنظيم المجالالتخطيط اإل 
III - 1 28..................................مراحل ظهور و بلورة فكرة التخطيط االستراتيجي 
III - 2 29....................................................توجهات المخطط اإلستراتيجي 
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III - 3 30............................   ستراتيجي في بلدان العالم تباين تطبيق التخطيط اإل 
III - 4 31..........................................    أسس التخطيط اإلستراتيجي الشامل 
III - 5 32.......................  مواضيع جديدة لعمليات التدخل في التخطيط االستراتيجي 

 35........................................... جيجل  النمو السكاني و التوسع العمراني لمدينة  /ثانيا
I-  35..........................................................................   تقديم المدينة 

I -1 35.......................   تجمع مقر لوالية ذات دور ثانوي و نفوذ محلي: مدينة جيجل 
I - 2 38......  تجمع رئيسي ممتد مجالياو مستقطب محليا: مدينة جيجل ضمن المجال البلدي  

II- 41........................................    التطور السكاني واستهالك المجال بمدينة جيجل 
II-4  16............................................    إعادة بناء المدينة ما قبل االستقالل 

II-6   16................   4566-4591ع حول المركز االستعماري  التوس: تكثيف المدينة  
II-4   14.........................     4577-4566هجرة نحو الخارج : ركود مدينة جيجل 
II-1  11.........................   4587-4577نمو سكاني نمو عمراني : الترقية اإلدارية 
II-9 19...................  4558- 4587على النمو الحضري  األزمة األمنية تلقي بظاللها 
II-6  16.…   6118-4558أول عملية تفريغ  :ثبات النمو السكاني ، تشبع المحيط العمراني 
II-7    18...................... 6148-6118من مدينة جيجل إلى التجمع الحضري جيجل 

III- 49...............................................  التوسع التشبع العمراني وعوائق  استمرار 
III-1 50......................   ارتفاع درجة االنحدارات ناحية االحتياطات العقارية المتاحة 
III-2  51................   خارج المحيط العمرانيالملكية العقارية الخاصة لألراضي  سيطرة 
III-3  52.......................حية و الغابية الواجب حمايتها   إحاطة تامة باألراضي الفال 
III-4  53........................................  حساسية الشريط الساحلي الواجب تثمينه 

VI - 53 .........................................................   تجاهات الجديدة للتوسع اال 
VI -1  54....................................................   العمراني  شرقا نحو التالحم 

VI -1-54....................................................  المدخل الشرقي للمدينة  أ 
VI -1-55..........................  المنطقة الفاصلة بين مدينة جيجل و تجمع حراثن  ب 
VI -1- 55........................................جيجل  سع بتجمع حراثن باتجاه التو  ج 

VI -2  55.......................................... اكتمال التالحم العمراني بالمنطقة الغربية 
VI -2-56...........................................................   هضبة مزغيطان أ 
VI -2-56.............................................................  منطقة أمزوي  ب 

VI -3  56..................................منطقة الطوالبية: التوسع جنوبا على المدى البعيد 
VI - 4  57................................  التعاون بين البلديات: التوسع خارج حدود البلدية 
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 59.........................................................   الوظيفي للنسيج العمرانياألداء / ثالثا
I- 59....................................................................   استخدامات األرض 

I-1  59......................نيةمن الترقية االجتماعية إلى الترقية السك: االستخدامات السكنية 
I-1-60............................................السكنات االجتماعية بناء المدينة بإنجاز أ 
I-1-62......التحصيصات العمومية و الخاصة: المساهمة في انتاج المجال بالبناء الذاتي  ب 
I-1-62.............................نوعيةالبحث عن ال: فتح المجال أمام الترقية العقارية   ج 
I-1-62...............تعويض السكنات المهترئة بالسكن التطوري : تحسين اإلطار المعيشي د 
I-1-63.............................المساهمة في الحصول على السكن: السكن التساهمي  ه 

I-2 63..........................ادة التركزنتشار إلى إعمن التركز إلى اإل: التجهيزات القاعدية 
I-2-63...................................، التعليم العالي التكوين ،خدمات التربية، التعليم  أ 
I-2-64...........................................................الصحية  تخداماستاال ب 
I-2-65.............................................................االستخدامات اإلدارية ج 
I-2-66...........................................................االستخدامات الصناعية د 
I-2-67............................................................... الخدمات السياحية ه 

I-3  68.............................ة كثيفة بمسارات غير منظمة شبك: شبكة الطرق  و النقل 
I-3-69...........................................................................الطرق  أ 

  طرق االجتناب(:les voies de contournement et de transit ) ....................70 
  طرق التوغل :(les arteres de penetration )......................................71 
  الطرق الحضرية( :Les voies urbaine) ...........................................72 
  طرق الخدمة :(Les voies de service) ............................................72 

I-3-72............................................................  النقل و المواصالت ب 
II-   73............ضعف الترابط بين مكونات النسيج كنظام: حالة النسيج العمراني بمدينة جيجل 

II-1  73.............................توزيع غير عادل للسكان و التجهيزات: النسيج الحضري 
II-2  74.................................نسيج متشبع وغير وظيفي :مميزات النسيج الحضري 
II- 3  76...........................................:انعكاسات حالة النسيج على نظام الطرق 

II-3-شطرنجية   خطة المركز االستعماري ، طرق متعامدة  :طرق وظيفية /  نسيج وظيفي أ
........................................................................................76 

II-3-76........األحياء التقليدية ، رسم غير منتظم للطرق : نسيج متراص ، طرق ضيقة  ب 
II-3-حركة / المناطق السكنية الحضرية الجديدة : طرق ذات هيرالكية / نسيج مخطط   ج

 77....................................................................مضمونة و أداء جيد 
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II-3-77...رسم متقطع للطرق / أحياء السكن الفردي : طرق غير وظيفية / نسيج فوضوي   د 
II-3-ضعف/ أحياء التوسع الجديدة : طرق في طور اإلنجاز /نسيج منظم مستقل   ه 
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 فهارس لا...............................................................................بمدينة جيجل  حراك التنقليلا

286 
 

 توصيات: تخطيط  و تنظيم الحراك التنقلي  بمدينة جيجل : المزاوجة بين التعمير و النقل: ثالثا
- I 227.............................................................المتبعة ؟ ستراتيجيةاإلهي  ما 

- I 1 227................................................................ستراتيجية اإل اختيار 
- I 2  229....................................................... ستراتيجيةتحديد األهداف اإل 
- I 3  229............................................................تحديد العناصر الفاعلة  
- I 4  231...............................................................تعيين مجال التدخل 

II -  233....................... التنفيذ آلياتماذا يمكن فعله ؟ و ماذا يمكن تحقيقه ؟ التوجهات و 
II  -1  233.............................. المشروع العمراني كأداة تدخل اعتماد: تغيير أداة التنفيذ 

II -2 235..................................................... توصيات عامة: عمليات التدخل 
II -2-235................................................... التدخل على المجال الحضري  أ 
  235.............................................تحسين أداء الطرق : التدخل على الطرق 
  237.........  .......................................إعادة التأهيل: التدخل على السكن 
 237...................................إعادة التوزيع  :التدخل على التجهيزات و الخدمات 
  238...................... البحث عن أماكن التوقف: التدخل على المحاالت غير المبنية 
II -2-238..................................................: التدخل على الحراك التنقلي  ب 
 239.............................................. التخفيف من استعمال السيارة بالمدينة 
 239.........................................................التركيز على النقل الجماعي 
 240........................................تنويع عرض النقل: توفير وسائل النقل البديلة 
  ضبط العرض مع تغير :   االصطيافتغيير خارطة النقل و الحراك خالل موسم

 241 .…………..……………………………………………………………الطلب
II -2-3 االستفادة من الفرص الخارجية :لحضرية قاوس،العوانة و تاسوستالتدخل على التجمعات ا

..........................................................................................241 
III-  242.............................................................. كيف يمكن تحقيق ذلك ؟ 

III-1 الحديثة  التقنياتاستعمال :  ستراتيجيةت و اإلجراءات المساعدة على تحقيق األهداف اإلاألدوا
 242 ...............نظام المعلومات الجغرافية كأداة للتسيير:  في مراقبة المجال و الحراك التنقلي 

III-2  ق بين تحيين النصوص القانونية ، تفعيل التناس :حوكمة التسيير: اإلجراءات التنظيمية
 244............................القطاعات ، االندماج  بين المجاالت و الترابط بين فئات المجتمع

 246............................................................................... خالصة الفصل

 249..............................................................................العامة  الصةالخ
 



 فهارس لا...............................................................................بمدينة جيجل  حراك التنقليلا

287 
 

 254...........................................................................المراجعالمصادر و  
  261......................................................................................المالحق 

 271...............................................................................فهرس األشكال 
 274................................................................................فهرس الجداول 

 276................................................................................الصور فهرس 
 277..............................................................................فهرس المحتويات

 



    

 :ملخص 

 

      عرفت خالل مراحل نموها دينامكية كبيرة  التي مدينة جيجل، المدينة الصغيرة الكبيرة،
إلى  ،القريبة التوجه نحو األطراف ،فمن التوسع حول المركز االستعماري  ؛تحوالت مجالية متعددةو 

و االمتداد  للمدينة أدى النمو الحضري   .التالحم العمراني و تكوين التجمع الحضري جيجل
و إلى ارتفاع  ،الوظيفة و إلى زيادة المسافة بين مختلف وحداتها المختلفة التشكيل لهاالمجالي 

 كانت ظهور النتيجة و. معدالت الحراك التنقلي بها باستعمال وسائل متنوعة و ألغراض مختلفة
   المركز )  المدينةللحركة في مناطق محددة من  ءو النقاط السودا المرورية االختناقات

 .(االستعماري، المركز التجاري، المدخل الشرقي و المدخل الغربي

     األسباب الوحيدة لمشاكل الحراك تالحركة السياحية، التجارية و حركة الطالب ليس
يب عنها غفضعف البينة الحضرية و قصور أداء شبكة الطرق الحضرية التي ت ،بالمدينة

ذنا خإذا ما أ ،لجيجإلى تفاقم إشكالية الحراك التنقلي بمدينة  ياالهندسية قد أدالمواصفات التقنية و 
 .بالمدينةبالوالية و التغطية الكافية للخطوط و الحظيرة  لقطاع النقلبعين االعتبار التسيير الجيد 

براز العالقة المتداخلة بين النمو الحضري و مشاكل الحراك التنقلي في إيهدف هذا البحث إلى 
إلى التأكيد على ضرورة  و ظل التضخم المستمر لحظيرة المركبات و االستعمال المكثف للسيارة،

     إلى اقتراح تصورات و بدائل لتنظيم إضافة المزاوجة بين التخطيط الحضري و تخطيط النقل، 
 متمثل في ضمن إطار جديد للتدخل و ،باستعمال تقنيات و أدوات جديدة ،تسيير الحراك بالمدينةو 

و التكامل  ، المصالح و الفوائدضمن التنسيق بين القطاعات، التبادل في ت الحوكمة الحضرية التي
إلى جانب المشاركة الواسعة لكل األطراف و الشركاء في عملية اتخاذ القرار   ؛التدخالت بين

  .من و نظيفآ ،و الهدف توفير إطار معيشي مستديم ،عمليات التدخلو 

، شبكة الطرق، الحراك النسيج العمراني، التنظيم المجاليالحضري،  النمو:   مفتاحيةلكلمات الا
 .  الحوكمة الحضرية ستراتيجي،قطاع النقل، التخطيط اإل التنقلي، 

 

 



 

 

Résumé : 

La ville de Jijel, cette petite et grande ville, a connu le long de son évolution une 

véritable dynamique et de multiples mutations spatiales; de l’extension autour du 

centre colonial, à la périurbanisation, jusqu’à la conurbation et la formation du 

groupement urbain Jijel. La croissance urbaine et l’étalement spatial de la ville ont 

engendré un allongement des distances parcourues entre ses différents secteurs 

urbains, et une augmentation de nombre de déplacements  exercés par ses habitants, 

par conséquent généré des congestions routières et de gros points noirs de circulation 

dans des endroits précis, notamment les entrées et sorties de la ville ainsi que le centre 

historique et  le nouveau centre commercial. 

La mobilité des estivants, des étudiants ainsi que les mouvements pour des raisons 

commerciales ne sont pas les seuls causes de cette situation critique de mobilité à 

Jijel, la dégradation de sa structure urbaine et l’incapacité  de son  réseau routier  

,informel et non conforme ont aggravé les problèmes de la mobilité, vu la bonne 

gestion du secteur de transport et la bonne couverture du parc et des lignes au niveau 

de la ville . 

De ce fait, cette étude vise à mettre en évidence l’interaction entre la croissance 

urbaine et la mobilité dans le groupement urbain Jijel ,suite à l’évolution accélérée du 

parc automobile et l’utilisation intensive de la voiture, de montrer la nécessité de 

coordonner la planification urbaine et la planification de la mobilité, et enfin de 

proposer des solutions et alternatives d’organisation et de gestion partagées et 

intégrées ,assurant l’interrelation entre les secteurs, l’interaction des intérêts et 

l’interdépendance des interventions, impliquant tous les acteurs locaux des secteurs de 

transport et de l’urbanisme, et tous les partenaires économiques ou sociaux , dans le 

cadre de la gouvernance urbaine, et pour but d’assurer aux habitants un cadre de vie 

durable sain et propre . 

Mots clés : croissance urbaine, tissu urbain, organisation spatiale, réseau routier 

mobilité urbaine, planification stratégique, gouvernance urbaine.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

The city of Jijel, this big and small city , has known along its evolution a real 

dynamic and multiples mutations; from growth around the colonial center to 

suburbanization, till the conurbation and the formation of the urban group Jijel ,the 

urban growth and sprawl have resulted in longer distances traveled between its 

different urban areas, and an increase in the number of trips exercised by its 

inhabitants ,therefore, have generates also congestion and large traffic black spots in 

specific places especially  entrances  and exits of the city as well as the historic centre 

and the commercial one. 

The mobility of tourists , students ,plus  the commercial movements are not the 

only causes of this critical mobility situation in jijel .the degradation of its urban 

structure and the inability of its road network, informal and non compliant, have 

aggravated the problems of mobility, due  the good management of the transport 

sector and the good coverage of the park and line at the city . 

As a result, this study aims to highlight the interaction between urban growth and 

mobility in urban group Jijel, following the accelerated evolution of the car fleet and 

the intensive use of the car. To show the need to coordinate urban planning and 

mobility planning , and finally to propose solutions and alternatives of organization 

and management shared and integrated ,ensuring interrelationship between sectors, 

interaction between interests and interdependence between interventions , involving 

all local actors in transport and urban planning sectors , and all economic or social 

partners , in the context of urban governance and with the aim of ensuring a healthy 

and clean sustainable living environment. 

 

     Keywords: urban growth, urban fabric, spatial organization, road network 

urban mobility, strategic planning, urban governance.    
 

 

 


