
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  قسنطينة –جامعة منتوري 
  كلية علوم األرض، الجغرافيا و التهيئة العمرانية

  
  

  ..................الرقم التسلسلي       
  ...........................السلسلة       

  

  تنقليالحراك الالتمدد الحضري و
  في النطاق الحضري لمدينة سطيف

  
  أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في تهيئة المجال

  
  عبد الحكيم كبيش: مقدمة من طرف

  محمد الهادي لعروق. د: تحت إشراف
  
  

  لجنة المناقشة           
  رئيسا...... ....................)....جامعة قسنطينة(الح الدين شراد ص: األستاذ -                  

  مشرفا....... ..............)......جامعة قسنطينة( محمد الهادي لعروق: األستاذ -                      
  ممتحنا...... ..................).......جامعة قسنطينة( أحسن بن ميسي: األستاذ -                  
  ممتحنا....... ...................).......جامعة أم البواقي( غنوشي أحمد: األستاذ -                  
  ممتحنا......... .......................).......جامعة عنابة(قسوم جمال : األستاذ -                  

                     
  
  

  2011 -  2010السنة الجامعية  -قسنطينة 
  



 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 اخلالدة إىل روح أمي
  
  

    
  
  
 



 3 
 
 

  تقديرشكر و

  
ما قدمه من محمد الهادي لعروق على المشرف  ذالتقدير لألستاكل الشكر وأتوجه في البداية ب      
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بجامعة ،  « LERMM»المتوسط حول المغرب العربي و الدراساتو ضمن مخبر البحث  ذلكو

  .طروحةاستكمال األنا من خالله إطارا مشجعا للبحث و، الذي منحمنتوري قسنطينة
  على نصائحهم نة على قبولهم مناقشة الرسالة، ولألساتذة أعضاء اللج كما أتوجه بكل الشكر     

  .تشجيعهم المستمر للموضوعو
بجامعة " PUVIT" البحث  الباحثين ضمن فريق مخبراألساتذة تفاعل المستمر مع كما كان لل     

 ياألثر اإليجاب، 7باريس  معةجاب SEDET – GREMAMO البحث مخبر، وسطيف فرحات عباس
  .  التقدير، فلهم كل الشكر وعلى دعم هذا العمل

ذين لم يبخلوا على المستوى المركزي، العلى مستوى الوالية، والمصالح ال أنسى مديري الهيئات و    
رئيس و، على تعاونه الفعال BETUR، خاصة مدير مؤسسة االحصائياتعلينا بالمعومات والوثائق و

صلحة التهيئة ، رئيس مETUS، مدير مؤسسة ONTA ة الوطنية للناقلين الجزائريين المنظم
  . غيرهمو URBASE  ،ANAT ،DTP ،DTWبوالية سطيف،  DPATالتخطيط و
غير يقات الميدانية حول النقل في إنجاح هذا العمل خاصة في التحقالذين ساهموا كل زمالئي األساتذة  
  .يرمرخص لهم خالص الشكر و التقدال

اسب دائما للعمل، وتحملت الغيابات التي وفرت المحيط المن عرفان لكل أفراد أسرتيشكر و     
  .ساعات العمل بعيدا عن البيتالطويلة والمتكررة، و

  .التقديرهذا العمل، أتقدم بجزيل الشكر و كل من ساهم من قريب أو من بعيد في نجاح إلى     
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التهيئة في دول ن قضايا التنمية واليوم بحدة ضم تنظيم و تخطيط النقل من المسائل المطروحة         
 transport et"فعنصر النقل و الحراك  .في الجزائر بشكل خاصنامي بشكل عام والعالم ال

mobilité "في مقدمتها و التي تستدعي البحث والتحليل الجغرافي، يحضر دائما في صلب القضايا
  .بشكل عام  ة بأمن اإلنسانالقضايا المتعلقاب، العولمة، االحتباس الحراري وقضايا االستقط

يمكن حصره فقط في جانبه تكمن أهمية الدراسة الجغرافية لهذا الموضوع كون عنصر النقل ال و     
، أو من خالل 1"السلع لنقل بواسطة قياس حراك األفراد وتحديد نشاط ا" الكمي من خالل التقني و

العوامل االقتصادية االجتماعية بجملة من العرض و الطلب في مجال النقل، بل في جانبه كسلوك يتأثر 
يشكل ، و2"الحراك ال يستجيب فقط ألغراض اقتصادية، انه يحمل معنى إنساني عميق "و . الثقافيةو

ة بالمجال الذي يحيط الجانب االجتماعي للنقل ميدانا خصبا للدراسة تفرض على الباحث اإلحاط
التجمعات الثانوية التابعة للمدينة، فهو م األطراف وطاق الحضري الذي يظهو ما يعرف بالنبالمدينة، و

الذي يرا من عناصر المدينة من مساكن وخدمات ومرافق، وذلك المحيط الذي أصبح اآلن يستوعب كث"
يشكل معها له وظائفه وأنشطته التي تتكامل مع المدينة و ،بيئياأصبح يمثل بدوره ظهيرا عمرانيا و

 thème »أخرى، يأتي االهتمام المتزايد اليوم بموضوع الحضر من جهة  .3"وحدة عمرانية واحدة

urbain »  و بموضوع الحراك« thème mobilité »  بشكل خاص في ظل ظاهرة التوجه السريع
المرافق و  ال ترافقه البنية التحتية، وهو في الغالب ال يوازيه تخطيط وتوجيه، ونحو التحضر

يفرض على تراجع ظروف الحياة العامة، ما قات المرورية وإلى مشاكل االختنادى يؤالضرورية مما 
  .المدن الكثير من التحديات

متراكمة نتجت عن التعمير السريع منذ لجزائرية حاليا من مشاكل كثيرة وتعاني المدينة ا        
الخدمات، فازداد الطلب على فق والضغط المتزايد على المراستقالل، تحت تأثير أزمة السكن واال
و أصبحت المدينة تعيش واقعا مزريا من . التعمير على توفيرهعقار الذي عجزت أدوات التهيئة ولا

تشكل أحياء سكنية هشة، أدت إلى تشويه التعمير العفوي في أطراف المدن وآثاره الواضحة انتشار 
  .النسيج العمراني

                                                
1 - MERENNE E, Géographie des transports : contraintes et enjeux, Presse Universitaires de Rennes, 2003, 
p.101. 
2- WOLKOWITCH M, Géographie des transports, Armand Colin, Paris, édition 1982, p 348. 

المرور، الجزائر،  في تنظیم والدولیة العربیة التجارب العلمیة الجغرافي، الندوة بالمحیط وعالقتھ المروري عفیفي، التخطیط الدین كمال أحمد - 3
 .3، ص2009جوان  03- 01
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ضرية كبيرة، فهي ورشة تعيش مدينة سطيف على غرار المدن الجزائرية الكبرى، دينامية ح       
ارتفاع الطلب مشاريع هامة، شملت كل القطاعات وأدت إلى زيادة مساحة المدينة ومفتوحة على عدة 

على الحركة، الناتج عن تمدد مسافات التنقالت اليومية و اللجوء إلى االستعمال المكثف للسيارة 
هذا النمو، ما أدى إلى تراجع  سايرةمن م لم تتمكنتي لتعويض عجز وسائل النقل الجماعي الالفردية، 

مستوى العيش فيها و انتشار مظاهر سلبية كاالختناقات المرورية، حوادث المرور الحضرية، التلوث 
  .غياب تخطيط مروري محكمللنمو الكبير لحظيرة السيارات و كنتيجة حتمية.... بمختلف أشكاله

  
  صياغة اإلشكالية •

، كانياالنتشار المالتوسع األفقي والمدن إلى  العقود األخيرة بميلتميزت موجة التحضر في          
الريفية  ناطقكذا المالمدينة وأطرافها وما نتج عن ذلك من تحول في طبيعة العالقة بين مركز و

تميز  الذي أصبح ظاهرة" étalement urbain"هو ما اصطلح عليه بالتمدد الحضري و .المحيطة
فيه تتنوع و تختلف ا يوميا معتبراحراكأنتج مجاالت حضرية تعرف والمدن الجزائرية الكبرى، 

  .أغراض التنقل، كالنطاق الحضري لمدينة سطيفالوسائط و
من الصعب التمييز بين ما ينتجه التعمير من " الحراك يجعل ن التفاعل المتبادل بين التحضر وإ      

ن فهم الحراك هو فهم ن بالموضوع أ، و يرى جل المهتمي4"حراك أو ما ينتجه الحراك من عمران
  .التنقلرفة العالقة بين العمران ومعو دراسة المجال الذي تتم فيه الحركةهذا الفهم يتطلب للمدينة، و

 ال يمكن دراستها إال بتحليل" système urbain"منظومة حضرية   الحراك جزء ال يتجزأ منو
  : BONNAFOUS et PUEL » 5 » هي ثالثة حسباألنظمة الفرعية التي تكونها، و

التوزيع ( رض الذي يرتبط باستخدامات األ» système de localisation"نظام التوطن  •        
  ...).الخدمات العموميةالمكاني لألنشطة ومناطق السكن و

  .عادات تميز المجتمع الحضرينظام اجتماعي يشمل سلوك و •       
بط النظامين السابقين، هو النظام الذي يرو" mobilité urbaine"نظام الحراك الحضري  •      

الشبكات التي تمثل ، يتكون من تدفقات األفراد والسلع، و من الهياكل و)اعيالنظام االجتمالتوطن و(
  .حامل الحراك

بدرجة  تتميز، والعليا الشرقية الجزائرية لسهولفي مركز ا تتمتع مدينة سطيف بموقعها الهام        
، أي ما يزيد قدرة المدينة على  6هي تعني قدرة الشبكة على تسهيل التنقل و" connexité" ة ربط هام

ة، إلى زيادة درجة الكبير خاصة في السنوات األخير المدينةنمو قد أدى و .استقبال أو إصدار تدفقات

                                                
4 - ORFEUIL J-P, L’évolution de la mobilité quotidienne, comprendre les dynamiques, Paris, 2000. 
5 - BONNAFOUS A., PUEL H, Physionomies de la ville. Les éditions ouvrières, Série « Initiation Economique 
», Paris, 1983, pp.157. 
6 - P. MATHIS, Graphes et réseaux, Lavoisier, Paris, 2003. 
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فر صيغ شراء تحسن القدرة الشرائية لألفراد وتو معو. فاع مستمر للطلب على النقلارتالحراك فيها و
امتالك سيارات فردية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في  ة كبيرةرغب قروض بنكية، ظهرتسهلة و

ا أدى بدوره إلى اختناق المرور وانتشار حوادث السير وارتفاع نسب التلوث لحظيرة المركبات، م
  .أحيائهاوينة التي طالما اشتهرت بهدوئها ونظافة شوارعها تراجع مستوى العيش في المدو

هو ما و ،أن التمدد الحضري يتم مقابل زيادة مفرطة للحراك في تمكن روحةاإلشكالية المطإن       
توفيره في ، والحضرية راكزمفي التحسين ظروف التنقل يطرح رهان و يؤرق السلطات العمومية

 لولوج ض ابغر تكون فيها التنقالت، وكثافات سكانية منخفضةتتميز بالضواحي التي طراف واأل
االنتقال من  هو ما يعنيذات مسافة طويلة، و من أجل العمل اليومي أو ألغراض أخرى خدمات أولل

التي تتحول إلى  الخاصة يفرض استعمال السيارةلى األقدام إلى الرحالت الممكننة ما رحالت السير ع
 للمدينة إلى ما وراء وادييعتبر انجاز القطب الجامعي الثاني بمنطقة الباز بالجهة الغربية  .ضرورة

ما ترتب عنه من استعمال مكثف للوسائل الممكنة، ما أدى إلى بوسالم، أحسن مثال على التمدد و
طريق مزدوج  كعالج لهذا الواقع  تم انجازو. مستوى المدخل الغربي للمدينة اختناقات يومية على

يعرض األوساط الفالحية للزوال  شوف لكداد بالمركز مايخترق وادي بوسالم ويربط منطقة الباز و
  .يهدد التوازن البيئي للمنطقةو
 تخطيط الحراكالتخطيط الحضري و التنسيق بينعملية المزاوجة و شكلانطالقا من هذا الطرح، ت 

تدخالت وضع حد  للنطاقها، من شأنه تحديا فعليا في إدارة المدينة وورهانا حقيقيا للمستقبل الحضري 
مشاركة ب 7"العمرانالتنسيق بين الحراك و"  الفعلي لمبدأ ديسمح بالتجسي، ومعزولة والموضعيةال
  . تضافر جهود كل الفاعلين في المدينةو

       
  أهمية الموضوع •

" mobilité"تتمحور حول الحراك ظهرت في السنوات األخيرة توجهات جديدة لجغرافية النقل،       
في أشكال التمدد وتحضر في األطراف، واجتياح  يعرفه من تنوعما وعالقته بالوسط الحضري و
رة هذه كل هذا يطرح إشكاليات كثيرة تتعلق بإدا ...ما تنتجه من مشاكلالسيارة للمجال الحضري و
   .الخ...في مجال النقل تكنولوجيات اإلعالم ، البيئةو تخطيط الحراك، النقلاألوساط الجديدة، تسيير و

تقال تدريجيا من دراسة بحث الجغرافي التي تنشر اليوم، االنكما يتضح من خالل مواضيع ال    
تدفقات المسافرين،المسار، الوسيلة، ( الظروف التي تحيط بعملية النقل من منظور تقني العوامل و
"  comportement des usagers "ين دراسة سلوك المتنقل ىالتركيز علحث وإلى الب...) الغرض

يقول الكاتب الجغرافي . مسيرين في التحكم في ظاهرة الحراك المتزايدالبهدف توسيع قدرة الفاعلين و

                                                
7  -  CERTU-GART, 2001, Synthèse de l’état d’avancement et de l’analyse des PDU. 6 pp., http://www1.certu.fr, 
site visité le 03/06/2003. 

http://www1.certu.fr
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 "جغرافية النقل"كتابه  في خاتمة Maurice Wolkowitschفولكوفيتش  المتخصص في النقل موريس
، أن المرور ال يستجيب فقط  لمطلب اقتصادي فهو يحمل معنى إنساني عميق 1982الصادر في سنة 

الدراسات األبحاث واالجتماعي للحراك الذي تبلور بشكل واضح في مختلف هذه إشارة أولية للبعد و
في  الحراكمشاكل و في العالم المصنع خاصة، أزمة الطاقة أدتكما . خاصة في السنوات األخيرة

من دراسته وفق مقاربة  لانتق ، حيثة الباحث الجغرافي لموضوع النقلإلى تغير نظر الكبرى المدن
إلى مقاربة  ،توفير عرض أكبرهدفها  األمريكية تقودها المدرسة "approche techniciste"تقنية 
من  سلوكياته المختلفةالفرد و ترتكز على دراسة" approche microgéographique"، موجهة دقيقة
من  طلب على النقلالزيادة الكبيرة لل كما أدت". le droit au transport"مبدأ الحق في التنقل  خالل

االحتباس الحراري مدن من جهة أخرى، مشاكل التلوث واختناق الحركة المرورية في الع وجهة وتشب
من التنمية أن النقل عنصر ال يتجزأ  باعتبار أن النقل هو المصدر األول للغازات الملوثة، إلى اعتبار

 la réduction de la »المرغوب غير الحد من الحراك من بين الحلول المعتمدة، . المستدامة

mobilité non désirée » . بيار  جون الكاتب المختص في الحراك الحضري يقولفي هذا اإلطار
كان الحل  ال نعرف إن" "Je suis l’automobile " "أنا السيارة" في كتابه  J P Orfeuilاورفاي 

سيأتي من بروكسل أو ريو دي جانيرو أو من الشرق األوسط أو من المواطن الذي أصبح فاعال 
من منطق تلبية احتياجات النقل إلى في يوم ما لكن األكيد أننا سننتقل حتما ال نعرف متى، ....اعياجم

  . 8"منطق تسيير هذه االحتياجات
في عالقته بالمجال الحضري إبراز ضرورة دراسة الحراك و تتجلى أهمية هذا الموضوع في     

حواضر العالم في معالجة مشاكل التنقل والنطاق الحضري لمدينة سطيف، واالستفادة من تجارب مدن 
هو ما يفرض و. الطلب على النقل كمرحلة ثانيةفيها، بتوفير العرض المالئم كمرحلة أولية ثم تسيير 

كن من تفادي الكثير من المشاكل وتصنع مجاالت على الفاعلين المحليين اتخاذ إجراءات استباقية تم
ما هي الصورة التي نريد رسمها لمدينة : المحوري من هنا يجدر طرح السؤالو. حضرية مستديمة
اتها، مميتة بحوادث السير ؟ هل نريدها مدينة ممتدة األطراف، مختنقة بسيار2030سطيف في آفاق 

  ملوثة بمختلف األشكال ؟ أم أن إمكانية صناعة مدينة قابلة للعيش قائمة؟   فيها و
        

 أسباب اختيار الموضوع•   

تعتبر نوات الدراسة الجامعية األولى، والحراك يعود إلى سلباحث بموضوع النقل واهتمام ا      
تستدعي عوامل  المالحظة المستمرة للتغيرات التي تطرأ عليه،الميدانية للواقع الحضري والمعايشة 

  :يمكن حصر أسباب اختيار الموضوع في التحليل والدراسة، 

                                                
8 - ORFEUIL J.P., Je suis l’automobile, Editions de l’Aube, 1994.  
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خاصة في بداية عمرانية التي تشهدها مدينة سطيف الدينامية ال: التمدد الحضري لمدينة سطيف -
االقتصادية  ،التي ميزها توسعها المجالي الكبير إلى ما وراء الحواجز الطبيعيةاأللفية الثالثة و

غيرها التي حالت و... 5راعية، الطريق الوطني رقم وادي بوسالم، األراضي الز...اإلدارية و
على العقار إلى النطاق الحضري  نقلت الطلب الكبيرة وينة دون التوسع األفقي للمدينلفترة مع

  .البلديات القريبة، إضافة إلى عمليات تكثيف مركز المدينة و مجالها المبنيو
ما يترتب عنه من جة الحراك التي تشهدها المدينة ودر :زيادة الحراك وتنوع أغراضه -

تلوث بمختلف مجتمع، و، حوادث سير مكلفة جدا للاختناقات مرورية تعمل على هدر الوقت
الدراسة إلى تنوع أغراض التنقل من العمل و. اأنواعه أدى إلى تدهور مستوى الحياة فيه

  .الترفيه
توازيا مع مشاكل النقل الجماعي  :زيادة استعمال السيارة الفرديةمشاكل النقل الجماعي و -

الفردية كوسيلة سهلة  ةجوء للسياري أصبح يعيش أزمة حقيقية، يالحظ اللالذ) الحافلة(لألفراد 
األكيد أنه ال يمكن الطلب من مستعملي . الرفاهيةاالقتناء وأداة تسهل العيش وتحقق الراحة و

في سلوكيات  بيئيا لكن محاولة التأثيرالها بحجة أنها مكلفة اقتصاديا والسيارة اإلقالع عن استعم
ير نظام نقل جماعي يكون في المحافظة على البيئة من خالل توفالتنقل لربح الوقت والمال و
 .مستوى الطلب هو أمرممكن

من مظاهر ارتفاع الطلب على : مرخصالغير قل الفردي و انتشار كبير للنقل نزعة إلى الن -
غير قل الفردي، ظاهرة اجتياح النقل الناالعتماد على الوسائل الممكننة والحراك وزيادة 

، )2009لحضري لمدينة سطيف في محطة في النطاق ا 40( مرخص لألوساط الحضرية ال
    .في غياب وسائل نقل جماعية تلبي هذا الطلب

والعمليات الكبرى التي قامت المشاريع   :األشغال العموميةحجم استثمار كبير في النقل و -
قد رصدت لها أغلفة مالية ضخمة كالطرق السيارة، ازدواجية وتقوم بها الدولة الجزائرية، و

تطرح .... ق االجتنابية، مشاريع الترامواي، المحطات متعددة األنماطالطرق الوطنية، الطر
ترتبط بمدى توفر الكفاءة الكثير من التحديات منها المرتبطة باستدامة الموارد المالية، ومنها 

 .بشكل عام كل ما هو مرتبط بتحقيق أعلى درجات النجاعة لالستثمارو.. والخبرة في المتابعة

  
  مراحل البحث •

بكل جوانبه، فهو الحراك اإللمام بموضوع النقل ومن الصعب على الباحث في مجال التهيئة       
تعلق ، خاصة إذا منظومة الحضريةكل العناصر األخرى لليتفاعل مع موضوع متشعب األطراف، 

. األطراف التي ميزت مدن اليوم تحضراألمر بظواهر حضرية جديدة وسريعة التغير كالتمدد و
عله في رصد مستمر لكل المؤلفات واألعمال الحراك جالقديم للباحث بموضوع النقل وام الهتماو
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الدراسة المعتمدة في ) concepts(قد تم من خاللها تحديد المفاهيم واألبحاث العلمية األكاديمية، و
اعتماد المؤشرات التي تعتبر ضرورية في كل بحث علمي يهدف لتحقيق المعرفة، كما وشرحها و

  .باحث إسقاط ذلك على منطقة الدراسةحاول ال
إضافة إلى هذه المرحلة االستطالعية، جاءت مرحة العمل الميداني التي ميزها االتصال المستمر 

حتى على ، و)والية سطيف(المستوى المحلي  المعلومات من إدارات علىصادر المعطيات وبم
في إطار  2007التي تمت في خاصة بالنسبة للدراسات ) العاصمةالجزائر (المستوى المركزي 

 . كل تحقيقات األسر التي أعدت للمدن الكبرىمشروع ترامواي سطيف، و

والمؤسسات ومراكز البحث والباحثين في ميدان النقل محليا  كما قمنا إضافة التصالنا المستمر باإلدارة
 دوليا لتزويدنا بما نحتاجه من معطيات، بثالثة تحقيقات ميدانية حولو

  السيارة الفردية في نطاق مدينة سطيفاستعمال  -1
 )تحقيق ميداني حول السائق والنشاط ككل( ، )ودالفر(مرخص الغير النقل  -2

 )تحقيق ميداني حول المستعمل( مرخص الغير النقل  -3

مية منها جاءت المرحلة األخيرة التي تمثلت في تحليل المعطيات بعد تجمعيها، فقد تم جدولة الك      
  . الخروج باستنتاجات مهمةأما النوعية فقد تم تصنيفها و. طأشكال و خرائخططات وو تحويلها إلى م

  
  أدوات البحث •

امت أكثر من التي د التحقيقات الميدانيةمرحلة الخاص بخطوات البحث ل عنصرالتمت اإلشارة في 
ا نتنخلصت إلى نتائج مهمة، فقد كانت أحسن أداة مكجوانب مختلفة و شملتو) 2010-2008(سنتين 

لفردية بالنسبة للتحقيق األول، قياس مدى تبعية ساكنة النطاق للسيارة امن الوقوف على حقيقة الواقع، و
كل ما يرتبط به، إضافة إلى خصائص استعمال هذا رخص في النطاق ومدى انتشار النقل الغير المو

    .   الثالثالنقل بالنسبة للتحقيق الثاني و النمط من

في البحث الجغرافي، من خالل دورها الحاسم  سيميائية البيانيةالمانا منا بمكانة إيمن جهة أخرى، و
فقد اعتمدنا األشكال البيانية  شمولية،ن مباشرة وماللغة البصرية بما تتميز به وفي تبليغ المعلومة، 

خاصة عندما صور القمر الصناعي كأدوات أغنتنا عن النصوص الطويلة، والصور الفوتوغرافية و
الحراك حيث تكون الصورة  ظاهركلمات لوصفها، أو معلق األمر بمشاهد حضرية يصعب إيجاد يت

  .الخرائطث بالصور واألشكال وهو ما يفسر غنى البحأحسن أدوات التبليغ، و
واضحة وممتازة  بتغطية جويةنطاقها الحضري قد حضي أن مدينة سطيف و إلىجدر اإلشارة كما ت

، 2009تم تحديث الجزء الشرقي بصور جديدة في وقد  2004في  "Google earth"جدا من طرف 
  .  ما مكننا من الحصول على صور لتجمعات النطاق اعتمدت كأساس ألشكال كثيرة
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  الدراسات السابقة•   
موضوعا هامشيا في البحث الجغرافي حتى أربعينيات القرن العشرين، " الحراكالنقل و"ظل         

األبحاث التي ركزت في البداية على دراسة النقل في جانبه جموعة من المؤلفات وبدأت تظهر م حيث
التقني ثم تعدته في مراحل الحقة لتتناول أهمية تخطيط قطاع النقل لتخلص في السنوات األخيرة إلى 

تشخيصها بهدف ات تسمح بالفهم الدقيق للظاهرة وضرورة تحليل إشكاليات الحراك من خالل مقارب
الحراك اليومي الذي أصبح يحتل مكانة خاصة  التحكم فين تلبية الطلب إلى تسيير الطلب ومل االنتقا

  . في نمط حياة المجتمع المعاصر
والعلوم  الدراسات في مواضيع جغرافية النقل مقارنة باالقتصادندرة األبحاث وفي الجزائر يالحظ    

حتى إن نقل البضائع وليس المسافرين، و هي ترتكز أكثر علىإن وجدت بعض الدراسات فالسياسية، و
األطروحة التي تجدر هنا اإلشارة إلى قل المسافرين بالسكة الحديدية، ووجدت تكون أكثر حول ن

 المنطقة فيالنقل عبر الطرقات النقل الحديدي و آفاقمشاكل ورهانات و  التحليلتناولت بالدراسة و
  .  موضوعتشكل مرجعا مهما في الالتي ، و9غنوشيأحمد لألستاذ  ية للجزائرالشرقالشمالية 

ا المتواصل في موضوع النقل، فقد انصب اهتمامنا في مراحله نتأتي هذه الرسالة كامتداد لبحث    
فاعل المتبادل بين هياكل النقل المجالية لقطاع النقل، من خالل التاألولى على األهمية االقتصادية و

آثار هد في نهاية الثمانينات تغيرات وجماعي للمسافرين كنمط شعلى النقل الوالمجال الذي تهيكله، و
ف التنمية في الجزائر بشكل محاولة إلبراز دور النقل في تجسيد أهدا 10فكانت رسالة الماجستير. كبيرة
بشكل خاص، انطالقا من معطيات ) حالة والية سطيف( على صعيد والية من الواليات الداخلية عام و

تقديم أحسن البدائل لى حد كبير تقييم حالة العرض والطلب في هذا الميدان وإ ميدانية استطاعت
أما . األهدافي ظل إستراتيجية محددة المعالم وذالك فيعيشها القطاع، و لمعالجة االختالالت التي
على اعتبار أنه ال يمكن تنظيم  يأتي ليشمل كل عناصر منظومة النقل،فانه موضوع هذه األطروحة 

خارج الثنائية ) النقل الحضري( ر النقل الجماعي لألفراد خاصة في المجاالت الحضرية تفعيل دوو
)  multimodalité( تنوع  وسائط النقل ، و)استعمال السيارة الخاصة( دي التي تربطه بالنقل الفر

                                                
9 - GHENOUCHI A, Le transport ferroviaire et terrestre dans le nord est algérien : problèmes, enjeux et 
perspectives, Thèse doctorat en géographie, faculté de géographie et d’aménagement du territoire, université 
Mentouri, Constantine, 2009. 

السیاسات، التخطیط، تنظیم المجال، رسالة ماجستیر، كلیة علوم األرض، : كبیش عبد الحكیم، النقل الجماعي للمسافرین في والیة سطیف - 10
 .2001الجغرافیا و التھیئة العمرانیة، جامعة قسنطینة، 
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 من جهة أخرى).  intermodalité( يجعلنا نريد تحقيق درجة مثلى التكامل بين مختلف أنماط النقل 
 étalement( يجب تأكيد الترابط الكبير بين تأثير نمو المدينة بمختلف أشكاله كالتمدد الحضري 

urbain  (أن يتم بمعزل عن تخطيط تأثيره في تمدد مسافات التنقل ما يجعل تخطيط الحراك ال يمكن و
  .يضمن بيئة حضرية مالئمة للعيشالعمران وكالهما يحقق التنمية الحضرية و

  
  ات التي واجهت البحثالصعوب •

يمكن اإلشارة إلى نوعين منها نعتبرها مهمة، لما كان لها اجه البحث مجموعة من الصعوبات، وو     
  :من تأثير في سير البحث

إلى صعوبة الموضوع نظرا ، فقد تمت اإلشارة سابقا صعوبات ترتبط بمنهجية البحث  - 1
هة زوايا الدراسة هذا من جهة، من جتفاعله مع مواضيع أخرى ما أدى إلى تعدد لتشعبه و

في . بالتالي غياب منهجية يمكن العودة إليها كمرجع لبحثناأخرى ندرة الدراسات السابقة و
الحراك في مختلف الجامعات الفرنسية، غزارة في البحث تعكسه يشهد موضوع النقل والمقابل 

مراجع مهمة لهذا البحث ، و قد كانت 2000عناوين رسائل الدكتوراه التي نوقشت بعد سنة 
 :منها

  11أنظمة التوطن في الوسط الحضري و نمذجتهاالتفاعل بين أنظمة النقل و -
  12التمدد الحضري، تحليل و تطبيق على النطاق الحضري لديجونالسرعة، الولوج و -
  13دينامية إقليمالسيارة في الوسط الحضري، نشأة و -
  14الحراك اليوميالشكل الحضري و -
  15طراف في المتربول نانت، حراك جديد ألماكن حضرنة جديدةتحضر األ -

ظهور توجهات جديدة للبحث الجغرافي في تشعب مجال الدراسة والنتيجة التي نؤكدها هو تعدد و
  .تشخيصها بهدف التحكم فيهاات تسمح بالفهم الدقيق للظاهرة وإشكاليات الحراك من خالل مقارب

التحقيق المتعلق بالنقل الغير مرخص بشكل شكل عام، وبب صعوبات ترتبط بالعمل الميداني - 2
في حاالت كثيرة االمتناع عن السيارات مع التحقيق، و خاص، فقد سجلنا نقص تفاعل أصحاب

                                                
11 - MASSON S, Les interactions entre systèmes de transport et systèmes de localisation en milieu urbain et leur 
modélisation, Thèse pour doctorat de sciences économiques, spécialité : Economie des transports, Université 
Lumière Lyon 2, 2000. 
12- ENAULT C, Vitesse, accessibilité et étalement urbain, analyse et application à l’aire urbaine dijonnaise, 
doctorat de géographie, Université de Bourgogne – Dijon, 2003.  
13 - PERRIN E, L’automobile en milieu urbain : Genèse et dynamique d’un territoire, thèse de doctorat de 
Géographie, Aménagement et Urbanisme, Université Lyon2, 2004. 
14-POUYANNE G, Forme urbaine et mobilité quotidienne, thèse de doctorat en sciences économiques, 
Université Montesquieu-Bordeaux IV, 2004. 
15 - HERVOUET. V, La périurbanisation dans la métropole Nantaise, de nouvelles mobilités pour de nouveaux 
lieux d’urbanité ?, thèse de doctorat de géographie, Université de Nantes, 2005. 
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إدالء ألي تصريح، ما فرض استعمال طرق غير مباشرة سيتم التطرق إليها الحقا، سمحت 
 . بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات المهمة

  
  
  
  

 مضمون البحث •

حث تم في مقدمة الب. خاتمة، كل باب يحتوي على ثالثة فصولجاء البحث في مقدمة وثالثة أبواب و
الصعوبات التي واجهته، كما أفردت المقدمة محورا لعرض عرض إشكاليات البحث، مراحله وأدواته و

  .الحراكحية المعتمدة في البحث كالتمدد والمفاهيم األساسية للمصطلحات المفتا
النطاق الحضري لمدينة سطيف، مجال استقطاب يشهد تحوالت جذرية، و قد : جاء الباب األول بعنوان

له األول إلى الخصائص السكانية والسكنية للنطاق ومستوى التجهيزات والخدمات التي تطرق في فص
يشها النطاق كة التعمير التي يعحرة االستقطاب التي يمارسه القطب وقد وقف على درجيوفرها و

  . مستوى الخدمة الذي يوفرهو
تم في فصله األول سة عناصر منظومة النقل والحراك في النطاق، وفي الباب الثاني الذي خصص لدرا

خلص إلى توفر ترسانة قانونية قوية لكنها رض اإلطار التشريعي و التنظيمي والتخطيطي للنقل وع
التخطيط ملية المزاوجة بين تخطيط النقل وعلى ع تفتقر عمليا الى التطبيق و التفعيل، كما ركز

ى حصيلة حوادث المرور في الفصل الثاني تم تحليل واقع المرور في النطاق مع التركيز عل. العمراني
المراقبة التقنية ى فاعلية عقوبات قانون المرور، وتقييم سياسة التكوين في السياقة، مدالكارثية و
ة شبكة الطرق الحضريفر عليه النطاق من هياكل النقل وعرض لما يتو في الفصل الثالث تم. للسيارات

األشغال تثمارات التي نالها قطاع النقل وحجم االسالكبرى التي استفاد منها مؤخرا والمشاريع و
  .العمومية في النطاق

الطلب في النطاق الحضري لمدينة سطيف بهدف تحليل واقع العرض و: ث تحث عنوانجاء الباب الثال
انتشار سريع ردي النقل الجماعي والوقوف على مظاهر تاالختالالت التي يعيشها النطاق وإبراز 

اب خصص الفصل األول من هذا الب. مرخصالغير نقل تعتمد على السيارة الفردية والنقل ألنماط 
فقد الوقوف عند الواقع المتأزم للنقل الحضري، أما الفصل الثاني لعرض واقع الحراك في النطاق و

النطاق وخصص الفصل الثالث لعرض ظروف  تطرق لظاهرة تزايد استعمال وسائل النقل الفردية في
لنقل غير المرخص انتشار ظاهرة ال درجة استعمال السيارة الخاصة ونتائج التحقيقات الميدانية حوو

  .نطاقها الحضريفي مدينة سطيف و
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حاولت تقديم توصيات يتم من كل الفصول و روحة لجمع أهم نتائججاءت الخاتمة العامة لهذه األط
لدراسة الجغرافية لموضوع تفتح آفاق واسعة لو. تالالت الحاصلة في واقع الحراكخاللها تصحيح االخ

  .  عالقته بالتحضر في المدن الجزائريةالنقل والحراك و
  
  
  
  

  
  التمدد الحضري، الحراك الحضري: المفاهيم األساسية•   
ضبط المصطلحات ة، وي في مقدمة هذه الرسالة عرض المفاهيم األساسيورنرى أنه من الضر    

نركز على مصطلحي التمدد سو. صورة تفيد و تعين القارئ البحث بهدف إعطاء التي تشكل مفاتيح
في أدبيات الكثير من  على قدر كبير من االهتمامالحراك الحضري الذين استحوذا الحضري و

أوروبا  وحتى في العالم السوسيولوجية، في أمريكا وواالقتصادية والدراسات واألبحاث الجغرافية 
فيها، فباإلضافة التحليل المفاهيم المقترحة  لكل مصطلح وتعددت زوايا الدراسة و قد اختلفتو. النامي

تقييم الظواهر و تحديد تعاريف لها، فان ثمة صعوبة أخرى تكتنف عملية قياسإلى صعوبة ضبط و
الجزائر نظرا لنقص الدراسات المتعلقة بمؤشرات القياس ة بالنسبة للعالم النامي وا، خاصالمرتبطة به

  . التي تسمح  بالتقييم و المقارنة لكل من هذه الظواهر
 
  Etalement urbain التمدد الحضري -1

األشكال الجديدة للنمو الحضري، لكن ال يزال الكثير منها  ىالمصطلحات التي تعبر عل تعددت     
التمدد و. حددة تضبطها ومؤشرات دقيقة تقيسهابعض الغموض، فال توجد تعريفات م يكتنفها

لتوجه الجديد في التحضر واحد من المصطلحات الدالة على ا" Étalement urbain"الحضري 
في معناه العام التمدد الحضري هو توسع . الجزائرو بوتيرة أسرع في دول العالم الناميعالميا و

، التوسع األفقي للمجال المبني للمدينةيعني كذلك و ،على المجال المجاور له مساحة تجمع سكاني
يختلف مصطلح التمدد  .l’urbain en expansion 16العمران في توسع   كما عبر عنه بأنه 

"étalement " عن مصطلح التوسع"extension " عملية  زيادة أبعاد المجال "كون التوسع يعني
المنطقية لعملية  ةتوسع المجال المبني هو النتيج" "Pierre Merlin"يرالن يعتبر بيار مو  17المبني

عملية  " أما التمدد  فهو يؤشر لتراجع درجة شغل المجال الحضري من خالل 18".التنمية العمرانية
 النمو الديمغرافيمن المؤشرات الدالة على التمدد ظاهرة ، و19" االنتشار على مساحة بشكل سطحي

                                                
16 - P. JULIEN, Mesurer un univers urbain en expansion, Economie et statistiques, n° 336, 2000, pp.3-33. 
17 - Dictionnaire de l’académie française, en ligne, www.atilf.atilf.fr 
18 - P. MERLIN, Les banlieues des villes françaises, La Documentation Française, Paris, 1998. 
19 - Dictionnaire de l’académie française, opcit 

http://www.atilf.atilf.fr
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كل هذه التعاريف . 20على حساب المركز الضواحياألطراف و يكون في صالح الذي رالكبي
لتمدد هو نمو للمساحة المبنية يفوق في فا كمياركزت على الجانب النظري لظاهرة التمدد، أما 

مما ينعكس على الكثافة السكانية بحيث أنها تقل بشكل حلقي كلما  ،21وتيرته نسبة زيادة السكان
  للبيئةحسب تقرير الوكالة األوروبية  أما تعريف التمدد الحضري . دينةابتعدنا عن مركز الم
مظهر جديد لتوسع المدينة يتميز بظهور و نمو مناطق سكنية غير " هو  2006الصادر في نوفمبر 

هي مناطق ذات ي المناطق التي تحيط بالمدينة، وذات كثافة سكانية منخفضة  تنتشر ف ،مستمرة
  .22"لالغير مهيأ بأنه شغل عشوائي للمجامخطط، و عتبار هذا التوسع الغيرطبيعة زراعية، يمكن ا

التوسع خاصية طبيعية الزمت المدينة منذ نشأتها، فهي تتجسد اليوم من خالل أذا كان النمو و     
  : مظهرين

تعني دي إلى زيادة الكثافة السكانية وزيادة عدد السكان لكن تبقى المساحة ثابتة نسبيا، ما يؤ -1
عادة ما يطلق على هذه العملية بالتكثيف الحضري نفس المساحة، ويادة عدد السكان في ز
"Densification"قد عرفتها مدينة سطيف في فترة تسعينات القرن الماضي عندما عمدت ، و

ة تسوية سريعة للوضعية القانونيار، ما فرض شغل الجيوب الفارغة واإلدارة إلى تجميد العق
  . هو ما ساهم في امتصاص نمو المدينةنت محل نزاع وللعقارات التي كا

بوتيرة تفوق زيادة السكان، ما ) تغير مورفولوجي(زيادة التجمع السكاني من حيث المساحة  -2
عين أرنات (دي إلى زيادة المساحة المبنية، وهو ما شهدته وتشهده المدينة وتجمعات النطاق يؤ
 .منذ مطلع األلفية الثالثة) أوالد صابرو

التكثيف الذي يؤدي (ي كلتا الحالتين فاألمر يتعلق بالنتيجة الحتمية للزيادة السكانية التي تتوزع رأسيا ف
إذا كانت ميزة المدن منذ نشأتها هي و). التمدد الحضري(، أو أفقيا )ةإلى زيادة أرقام الكثافة السكاني

سع المكاني، تحظر األطراف، ، فقد غلبت في السنوات األخيرة ظاهرة التوagglomérationالكثافة 
  .عملية ضم التجمعات الثانوية و تشكل المدينة اإلقليم

  
  مراحل التمدد الحضري -1-1

، الذي يمثل )1(فهم ظاهرة التمدد الحضري في نطاق الدراسة، نعتمد على الشكل رقم  بهدف       
ا من تعمل على تحويلهوس استقطابها للمجاالت المحيطة، فالمدينة كنواة تمار. مراحل التمدد الحضري

في نفس الوقت تعمل النواة من ). 1المرحلة (التماس ريفية إلى حضرية والعملية تتم بفعل االحتكاك و

                                                
20 - P. BESSEY-PETRI, Les formes récentes de la croissance urbaine, Economie et statistiques, n° 336, 2000, 
pp.35-52 
21 - G. POUYANNE, Forme urbaine et mobilité et quotidienne, thèse de doctorat en sciences économiques, 
Université Montesquieu-Bordeaux IV, 2004, p21. 
22 -REDOR P, Mesures et définitions de l’étalement urbain, de quoi parlent-on ?, INSEE-DAR, CNIS, 27 mai 
2007, document PDF, p3. 
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مجال أوسع من المناطق الريفية، وتعمل على تنشيط خالل إرسالها إلشارات تحضر تؤثر على 
في المرحلة ). 2المرحلة (ثانوية التجمعات السكانية المحيطة لتصبح بدورها أنوية استقطاب المراكز و

  .توسع مجال التأثيريتم فيها تعميم عملية التمدد و 3
  
  
  

  
  مراحل التمدد الحضري):  1( شكل رقم 

 
 

 
 

Source : ENAULT C, Vitesse, accessibilité et étalement urbain, analyse et application à l’aire urbaine dijonnaise, 
doctorat de géographie, Université de Bourgogne, Dijon, 2003, p118. 
 
 

ق فهم الصيرورة، يمكن تشبيه العملية ببؤرة حريق غابي يلتهم المناطبهدف دعم تصور الفكرة و  
لمسافات طويلة شرارات تصبح بدورها بؤر لحرائق ثانوية المحيطة و في نفس الوقت يرسل و

  .تتصرف كالحريق األساسي
   
 دد الحضريآثار التم -1-2

. 23"التسمية الجديدة للتوسع الحضري لكن بمعناه السلبي"التمدد الحضري في رأي بعض الباحثين هو
تصيب  ،عملية تعمير خارج التجمعات السكانيةهي لية التمدد ظاهرة تحضر األطراف ويرافق عم

بها بشكل مستمر المناطق المحاذية للمدينة و ضواحيها، تعمل على تغيير المناطق الريفية المحيطة 
، 24"أنشطة أخرىو أخرى غابيةا، حيث تبقى منها مناطق زراعية ودون إلغائها أو القضاء عليها نهائي

  : و يمكن حصر أهم آثار التمدد الحضري في نقاط سيتم إسقاطها على النطاق الحضري
                                                
23 - BORET D, « Le phénomène de l’étalement urbain et la croissance des villes » dans 
PRUD’HOME Rémy, DUPUY Gabriel, « Développement urbain : les nouvelles contraintes ». Les rapports de 
l’institut Veolia environnement N°1, 2005. 
24 - LABORDE. P, Les espaces urbains dans le monde, Armand colin, Paris, 2005. 

1 2 3 
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  ألطرافتفريغ للمركز، ما يؤدي إلى نقص جاذبية المركز مقابل اتمدد في األطراف و  -      
  تراجع مستوى العيش في المدينة بشكل عام مقابل العيش خارجها -
 المناطق الريفيةقار في المركز مقارنة باألطراف وارتفاع سعر الع -

 .الخ...زيادة المساحات االصطناعية من هياكل نقل، مساحات للتوقف، مناطق األنشطة -
   
العمل مناطق السكن و اعدزيادة في شبكة الطرق الحضرية، تبزيادة مساحة المدينة و -

 االعتماد على الوسائل الفردية السريعةتمدد مسافات التنقل وزيادة الحراك و... الدراسةو

التي  ،Périurbanisationوفق ظاهرة تحضر األطراف  انتقالية ظهور مجاالت شبه حضرية، -
  هو وسطال ريفيا، بل حضريا وال يمكن اعتباره "  Tiers-espace" وسطا ثالثا " أنتجت 
التحضر يعمل على تغيير المناطق و. 25"الريفييجمع بين خصائص الوسطين الحضري وجديد 

ا، حيث تبقى منها مناطق زراعية الريفية بشكل مستمر دون إلغائها أو القضاء عليها نهائي
هذا . بالتالي تنوع المجاالتما يبرر تنوع االستخدامات و، 26"أخرى غابية و أنشطة أخرىو

ينة هي مجاالت هل مناطق التعمير الجديدة التي تحيط بالمد: رح تساؤالت كثيرة منهاطاألمر ي
لكنه يبقى " وظيفيا "قا ألساس التصنيف فهو مجال حضري اإلجابة تتم وفحضرية أم ريفية؟ و

    . 27ريفيا من خالل مظهره
طان في المناطق من بين األبحاث التي اهتمت بالحراك السكني من خالل دراسة مظاهر االستي     

تلك التي قامت  ،28تأثير تطور أنماط الحياة على التوطن فيهاشبه حضرية  ونشأة مراكز جديدة  وال
يأتون للسكن في أطراف المدينة، باستجواب سكان ضواحي مدينة قسنطينة حول األسباب التي جعلتهم 

لم يختاروا  يسا تخبر بأن السكانماسينالجديدتين على منجلي و كانت النتائج بالنسبة لسكان المدينتينو
استجابة لضغوط  قد تم انتقالهم إلى المدينة الجديدةين على ذلك، ومجبر اكانو الخروج من المدينة بل

كانزالق التربة أو إعادة إسكانهم في إطار برامج السكن  ،كثيرة منها عوامل تغيير السكن الطارئة
حسب نفس الدراسة فان عدد معتبر من األسر هي وفي المقابل  .االجتماعي أو سكن وظيفي مفروض

عيش ظروف العلق بالمسكن والتي اختارت السكن في الضواحي انطالقا من مجموعة من المعايير تت
   .لسكنه ن عن الجانب المثاليهو ما يبرز طغيان الجانب الوظيفي للسكوممارسة النشاط اليومي، و

« la fonctionnalité de l’habitat a pris le pas sur l’idéalité de l’habiter »  29  

                                                
25 - SAVIN G (2006)، la périurbanisation, quelles dynamiques territoriales, étude de la périphérie EST de 
BANGHALORE, INDE, mémoire de master en géographie, université de province, P,19 
26 - LABORDE. P (2005), Les espaces urbains dans le monde, Armand colin, Paris. 
27 - CHAPUIS R., L’espace périurbain. Une problématique à travers le cas bourguignon, L’information 
Géographique, n° 59, pp. 113-125. 
28 - LAKEHAL A, La périphérie de Constantine : émergence de nouvelles centralités et évolution des modes de 
vie, Manuscrit auteur, publié dans : Penser la ville – approches comparatives, Khenchela : Algérie (2008).  
29- CHALAS, Yves. L’Invention de la ville, Ed. Anthropos 2003. 
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ة إشكاليات كثير األمر الذي يطرح .حتمية توسعهاتين تتجلى عوامل الطرد للمدينة وفي كلتا الحالو
ما تتعرض له و. لهذا الزحف الحضري المستمر التوجيهأهمها تلك المتعلقة بالتخطيط والمتابعة و

تبقى من مكونات  ، فهي)وادي بوسالم خاصة(يد الفضاءات الخضراء من تهداعية واألوساط الزر
للضغط الكبير على العقار من أجل إقامة  لزوال نظراآيلة إلى خطر اهو ما يجعلها اإلقليم الحضري و

ما يصعب أكثر و .الخ...االقتصاديةمناطق األنشطة و شبكة الطرقات توسيعو مناطق سكنية جديدة
في  غير الممكن دراسة التجمعالتي تعرفها المدينة، فمن  تعملية تقييم الظاهرة  هو سرعة التحوال

أمام هذه التحوالت التي تعرفها المدينة نجد هناك . دراسة الديناميات المجالية حالة السكون مما يفرض
منهم من ذهب أبعد من ذلك عندما يتحدث و، 30من دعا إلى ضرورة إعادة صياغة تعريف جديد للمدينة

من خالل اعتماد برامح التحسين الحضري  " la réinvention de l’urbain en périphérie" 31عن
  .عادة بعث المدينة من جديدبهدف إ، واجتماعياوفا من اندثار المدينة عمرانيا وخ
   
  « Mobilité urbaine » الحراك الحضري -2

نقطة إلى  صفة مرتبطة بالكائن الحي، يعني قدرة اإلنسان على التنقل من" mobilité"الحراك        
المجالي، االجتماعي،  يمكن الحديث عن الحراك... أخرى، من مكان إلى آخر أو من مستو إلى آخر

التي تقترن " immobilité) "الالحركة(كلها تقترن ضمنيا بايجابية الحركة عكس السكون و...المهني
تي بدأت تعرف بروزا مواضيع البحثية الالنقل والحراك من ال .التخلف في مختلف الميادينبالعزلة و

 الملتقيات التساؤالت فيالمداخالت وعديد من اليات المدينة، وهي أكبر المحاور إثارة للمتزايدا في إشك
الحراك و" mobilité quotidienne"  اليومي فمواضيع الحراك. الدوليةو العلمية الوطنية لندواتوا

تخصصين في التهيئة الحضرية، بشكل أكبر الم ستقطببدأت ت"  mobilité urbaine"الحضري 
من خالل أطروحات  ذلك ىيتجلاحثين في علم االجتماع الحضري، والبرافيين، رجال االقتصاد والجغ

  . اإلقليميالتخصصات على المستوى العالمي و المنجزة في مختلف هذهالتخرج 
الل دوره في هيكلة النقل من خالسبب الرئيسي في هذا االهتمام البحثي المتنامي، كون  يرجع       
   فرطالم المجالي التوسعيسمح بالتحكم في  -باعتباره أداة في تحقيق مبادئ التهيئة الحضرية-المجال 

الحراك اليومي يحتل مكانة خاصة في نمط حياة المجتمع و. للمدن والعشوائي المتوازن غير والنمو 
يسمح بنمو ت المختلفة، وادة من الخدمااالستفتسمح بالولوج و هي التي لقدرة على الحراكالمعاصر، فا

، 32"ضرورة حضرية معاصرة"الحراك اليومي فرض نفسه تدريجبا ليصبح بحق و. األطرافالمدينة و

                                                
30 - REMY J., VOYE L., La ville: vers une nouvelle définition? Collection villes et entreprises, L’Harmattan, 
Paris 1992. 
31 - GHORR GOBIN C, Réinventer le sens de la ville: les espaces publics à l’heure globale, L’Harmattan, Paris, 
2001. 
32 - Mangin D., 2004, La ville franchisée : formes et structures de la ville contemporaine, Editions de La Villette, 
Paris.   
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فعدد التنقالت اليومية للفرد في تزايد  .المجتمع اليوم يعيش تحوالت جذرية في أسلوب الحياة اليوميةو
ت تتم بوسائل أغلب التنقالوغيرها، لتسوق والزيارات وواالتنزه النسبة للتنقالت بهدف مستمر خاصة ب

لفئات ذات رأسيا باتجاه ا" في االتجاهين  انتشارها السريعممكننة مستفيدة من تطور حظيرة السيارات و
   .33"كل الفئات العمريةاألسرة و عم كل أفرادا  لتأفقيانتشارها الدخل المنخفض و

  
  تنوع إشكاليات الحراك -2-1

التي " مسألة الحياة اليومية" في الدول المتقدمة من منظورتسيير الحراك كالية تنظيم وإشتطرح    
 ، للوصول إلىغيرهاو ...العيش واالستهالك و التنقل   فهم التغيرات التي تطرأ على نمطتستدعي 

عادات لادوافع والمحركات األساسية للتنقل وعميق للمن خالل تحليل يتأتى ذلك و  .لتغيراتقياس هذه ا
مكون هذا العالم ليس "ألن التي تميز مجتمع عن آخر، بعيدا عن الدراسة السطحية إلشكالية الحراك 

بل من مجتمعات  34." ال من دمى متراصة فوق بعضها البعضفقط، ومن وحدات إدارية أو طبيعية 
لنقل بواسطة ايتم تحديد نشاط " . تحكمها الكثير من القيم تعيش في مجاالت تتفاعل معها باستمرار

مجموع التنقالت التي يقوم بها " يعني " mobilité"الحراك مصطلح ، و35"السلع قياس حراك األفراد و
هو "  mobilité quotidienne "  ، والحراك اليومي36"الفرد أو مجموعة من األفراد في فترة معينة 
 -ات يقطن في محيط معينسنويزيد عمره عن الخمس  -متوسط عدد التنقالت التي يقوم بها كل فرد 

عادة يؤخد اليوم السابق ليوم . (37"واحد من أيام األسبوع باستعمال مختلف وسائل التنقلفي يوم 
راد سواء االجتماعي، فكل تحركات األفو للحراك بعده المجالى و). التحقيق كعينة لتحديد عدد التنقالت

للبناء العمراني لمجال  تخضع دائما ، المبرمجةرى اإلرادية وة أو األخالتلقائيكانت اليومية العادية و
 .الثقافي للمجتمع المعني بالدراسةالحراك وخصائصه الفيزيائية والموروث االجتماعي و

اعتبرته ال اسات األخيرة التي غيرت مفهومه واتخذ البعد االجتماعي للحراك مكانة مهمة في الدر   
ليتفاعل "  يتحرك من أجل الحركة فقط، بل لغاية محددة، الفرد ال تصر فقط على الدراسة التقنية، ألنيق

الحراك باعتباره انتقال من نقطة انطالق لبلوغ نقطة وصول ، و38"عمليا مع فرد آخر في مكان آخر
مجال التنقل من توزيع للمساكن ومراكز الخدمات وكذا مناطق العمل والتسوق  يتأثر بكل مكونات

                                                
33 - ORFEUIL J P, Trois futurs pour la mobilité et pour la ville, in se déplacer au quotidien dans trente ans, 
Eléments pour un débat, Acte du colloque organisé par l’Ademe, le Centre de la Prospective de la DRAST et 
l’INERTS, 22-23 mars 1994, La documentation Française.  
34 - Hoyaux, André – Frédéric, Habiter la ville et la montagne : Essai de géographie phénoménologique sur les 
relations des habitants au lieu, à l’espace et au territoire ( exemple de Grenoble et Chambéry), Thèse de doctorat, 
université Joseph Fourier – Grenoble 1, 2000. 
35 - E. MERENNE, 2003, op. cit.  p.101. 
36 - Association Voiture & co – Lexique Transport & Mobilité – Mai 2007. p.21. 
37 - CERTU, Département d’urbanisme, Programme ACTEUR - Quelle est la mobilité quotidienne des personnes 
dans les agglomérations ? Lyon, 2004, p.27 . 
38 - WIEL M, Ville et mobilité, deux résultantes d’un même système d’interactions sociales » in WIEL M. Ville 
et mobilité, un couple infernal ? Ed. de l’Aube, Paris, 2005. 91p. 
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التنقالت حسب  ربط  العناصر المشتتة في المجال ألنقله يقوم باإلنسان من خالل تنو...هالترفيو
. اإلنسان أهم عنصر فيه يكون بين عناصر المجال حيث 39"هي همزات وصل"Salvator سلفاتور 

الحراك التنقلي عامل في وصل كل ما هو يميل إلى "حيث يعتبر  يوافقه في هذا الطرح باحث أخرو
تتغير "مراكز الخدمات ت مناطق السكن عن مناطق العمل ودكلما ابتعو .40"االنفصالو التقطع

بفعل و .41توسع مجال الحراك  ليصبح من الصعب التنقل دون استعمال السيارةيمورفولوجية المدينة و
إلى  ،42" السكن في الضاحية يعني العيش بنمط حضري يرتكز على الحراك" التمدد الحضري أصبح 

  .43"ال يتنقل يبقى معزوال عن المجتمع الذي يعيش فيه الذيالحراك أصبح ضرورة و" درجة أن
  التفاعل بين التمدد و الحراك -2-2

من الصعب التمييز بين ما ينتجه التعمير من " الحراك يجعل التفاعل المتبادل بين التحضر وإن        
شارة إلى يمكن إلبراز العالقة بين العناصر الثالثة اإل، و44"حراك أو ما ينتجه الحراك من عمران

تشجع سهولة التنقل حيث الحراك، الحضري، تحضر الضواحي و التي تضم التمدد "الحلقة المفرغة"
، األمر استقطاب المركزإلى توسيع مجال تأثير و ظاهرة التحضر في األطراف التي تؤدي بدورها
عرضا في نفس الوقت يوفر للشغل والخدمات، و الذي يعمل على تعزيز دوره من خالل توفيره 

استعمال ويفرض السكن في األطراف و. عقاريا مهما للسكن في الضواحي للمشتغلين في التجمع
 .السيارة الفردية

الحراك فيها من زاوية من التفاعل المتبادل بين المدينة و كما تطرح الكثير من الدراسات هذا      
تي تكيفت مع السيارة من خالل للوصول إلى النتيجة كون المدينة هي ال 45أن يتكيف مع األخر؟ جبي
قد " système automobile "فنظام السيارة . توقف السياراتيئة المجال الحضري لتسهيل حركة وته

ن وأل. « Le modèle de la ville automobile » 46"نمط مدينة السيارة" فرض نفسه لينتج 
ف التنقل يسمح بتغطية تكالي الذينظرا الرتباطه الوثيق بدخل األسرة  47"الحراك يعكس نوعية الحياة"

 droit à la"فقد ساد مبدأ  تجسيد الحق في الحراك  أما من الناحية االجتماعية من الناحية االقتصادية، 

                                                
39 - SALVATOR J (2001) La société inhumaine, mal vivre dans le bien- être. Montréal (Qc): L’Harmattan. 
40 - BONNET M et DESJEUX D, Les territoires de la mobilité, Presses Universitaires de France, Paris, 2000. 
41 - WEIL M, Ville et automobile, Descartes et Cie, Paris 2002. 
42 - ROUGÉ L, L’accession à la propriété d’un pavillon périurbain des familles modestes 
toulousaines : un habiter au risque de la « captivité ». Actes de la journée d’étude « jeunes 
chercheurs » Le logement et l’habitat comme objet de recherche (Atelier 3). Paris, 2005, Institut 102, p47. 
43-  PAQUOT T, Le paysage urbain, l’écoumène de la modernité, 1999. In YOUNÈS C (dir) Ville 
contre-nature, philosophie et architecture. Paris : La découverte, p 154-174 ( chercher paquot 2002) 
44 - ORFEUIL J-P, L’évolution de la mobilité quotidienne, comprendre les dynamiques, Paris, 2000. 
45 - WEIL M, Ville et automobile, Descartes et Cie, Paris, 2002, p 24.  
46 - WIEL M, La transition urbaine, Hayen, Belgique, Mardaga, 1999, p 57-69. 
47 KAUFMANN V, JEMELIN C, La mobilité, une forme de capital permettant d’éviter les irréversibilités socio-
spatiales ?. Communication colloque « Espaces et sociétés aujourd’hui ». Lausanne (2004). (Consultation en 
ligne<http: //eso.cnrs.fr/evenements/ contributions_10_ 2004/kv.pdf> le 10/11/2005). 
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mobilité "ج العالفالنقل يسمح بتكريس حق التعلم و ،48الحقوق األخرى إلى ألنه يقود بشكل معين
تخطيط توسيع البنية التحتية وم نقل جماعي وفرض ضرورة بناء نظاغيرها من الحقوق، مما يو
  .تسيير الحراكو

سة المجال الذي يتم فيه التنقل ومعرفة يتطلب درا هذا الفهمإن فهم الحراك هو فهم للمدينة، و       
بمعزل عن أي  فمن الخطأ أن تقتصر دراسة النقل في جانبه التقني. التنقلالعالقة بين العمران و

  .ميزهالسلوكي الذي ياعي وبعده االجتمو اإلطار الذي يحتضنهه ويط بالظروف التي تح
يتم و réticulaire هي ذات أبعاد شبكية  فقط بل  métrique ذات أبعاد مترية لم تعد المدينة       

 المسافة الزمنيةو "proximité physique" "طبيعيةال"بالتمييز بين المسافة الجغرافية التعبير عن هذا 
"proximité temporelle "ن الحراك أصبح يرتبط أكثر فأكثر بالسرعةأل " vitesse  " أي الثنائية
 Zahavi 49صاحبها زهافي سمبا منه جاءت العالقة المشهورةو" espace/temps" " الزمن/المجال"

التي ترتكز على فرضية ثبات الزمن المخصص للتنقل مقابل تمدد في مسافات التنقل بحكم استعمال 
  .قل أكثر سرعةوسائل ن
ليمها في إقتأثير التمدد الحضري للمدينة وتوزيع استخدامات األرض فيها و يتم التركيز إذن على      

. اليومي لألفراد التجمعات التابعة للمدينة في تمديد مسافات التنقلالحضري الذي يظم الضواحي و
رحالت اليومية بين ر تتم فيها المت500فمدينة المشاة سابقا كانت صغيرة المساحة ال يتعدى قطرها 

بظهور السيارة في النصف األول من رفيه سيرا على األقدام، والعمل أو التسوق أو التمناطق السكن و
وليس بعيدا عن  لعمرانيتتمدد في مرحلة أولى ضمن التجمع اقرن العشرين  بدأت المدن تتوسع وال

تطور و وجي الذي سمح بزيادة سرعة المركباتالتكنولمركز المدينة، ولكن بفضل التقدم الصناعي و
تدخال الضواحي مما استلزم ليمها الجغرافي لتتشكل األطراف وتطورت المدن في إق ،شبكات الطرق

ذلك المحيط الذي "فتشكل . التنظيماكل مرور جديدة استدعت التخطيط وهيللدولة النجاز طرق سريعة و
أصبح يمثل بدوره الذي من مساكن وخدمات ومرافق، ويرا من عناصر المدينة أصبح اآلن يستوعب كث

  . 50"يشكل معها وحدة عمرانية واحدةظهيرا عمرانيا وبيئيا له وظائفه وأنشطته التي تتكامل مع المدينة و
في  وسائل النقل من شأنه تغيير التطور الكبير في الحراك والمرتقب السريع الحاصل و إن النمو      

المؤسسة المرافق كات المسكن باالستخدامات األخرى ومثل عالق، رانية المألوفةكثير من المفاهيم العم

                                                
48 - ASCHER F, Des villes de toutes les mobilités et de toutes les vitesses : un défi pour les architectes, les 
urbanistes et les responsables politiques. Conférence Biennale d’architecture de Rotterdam du 09/05/2003. 
(Consultation en ligne < http: //perso.wanadoo. .fr/ville-enmouvement). 
 
49- Zahavi, Y. et Talvitie, A, Regularities in travel time and money expenditures. Transportation research record 
n° 750. 1980, p 13-19. 

ر، الجزائر، المرو ي تنظیمف والدولیة العربیة التجارب العلمیة الجغرافي، الندوة بالمحیط وعالقتھ المروري عفیفي، التخطیط الدین مالك أحمد - 50
  .3، ص2009جوان  03- 01
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سلوكياته التعليمية أو المستشفى وغيرها من الخدمات وهو ما سينعكس على أسلوب ونظام العيش و
  . على نمط الحياة االجتماعية بشكل عامو

 في القرن العشرين، فان مدن اليوم إذا كان التمدد هو نتيجة منطقية لظاهرة التحضر التي سادت      
 دي إلى تشتت العمران الذي تغذيه حركة التجهيز بالمركبات ؤما ي تتمدد وفق ظاهرة تحضر األطراف

هذه الوضعية تطرح الكثير من المشاكل للمدن جعلت الكثير يعتبرون أن وبالتالي زيادة الحراك، و
  .51تسيير الحراك يعني التحكم في التمدد الحضري"
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
51 - GOUARDIN E, Etalement urbain et mobilité : Quel avenir pour nos territoires ? (Etude d’un cas français) 
Communication présentée lors du Colloque « La ville. Un lieu et des milieux. » Montréal, les 28 et 29 avril 2008   
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  :الباب األول
  يشهد تحوالت جذريةتقطاب ال اسمج: النطاق الحضري لمدينة سطيف

  
المحيطة بالمدن بشكل  جاالتنمية العمرانية على مستوى المتوجيه التتطرح إشكالية تخطيط و       

ما يترتب عنه من آثار يع للحواضر وتوسع السرالففي ظل . خاصة في السنوات األخيرة ملحمستمر و
ة شاملة تعالج المشاكل القائمة ا هيكليسلبية على المحيط الحضري، يجعل السلطة تسعى إلى تبني خطط

 .  تعمل على تحقيق التنمية الحضرية المستدامة للمجاالت الحضريةو

  ما المقصود بالمجال الحضري؟  
هو يعني الرقعة الجغرافية التي تمارس ية، وفق حدوده اإلدارو"  région"  يتم تحديد اإلقليم      
المساحات " هو) Littré Emile  )1863- 1872ليتري  إميل حسب المجالالدولة، و سلطةعليها 

   . 52"مساحة فقطعنصر المقاطعة إدارية، فهو يتحدد بلمدينة أو لعاصمة أو لالشاسعة التابعة  لدولة أو 
التفاعالت المعقدة بين  موضوع البحث في من خالل اإلقليم مصطلح، استعمال 1920قد شاع منذ و

 في كتابه الصادر في   Labasse Jean قد استطاع جون الباس، والالمكونة للمج العناصر المختلفة
الوقوف عند و "Région et Régionalisation"األقلمة بلورة فكرة اإلقليم وتحليل و  196653سنة 

  .هذه التفاعالت
 ةمن الناحيبوزن المدينة بمجموعة من العوامل منها ما يرتبط المجال الجغرافي للمدينة يتأثر         

شبكة للشبكة الحضرية و منها ما يميز موقعها بالنسبةو... غرافية واالقتصادية ولتاريخية، الديما
                 .فيها استعماالت األرضود اإلقليمي لوظائفها البع ، باإلضافة لتأثيرالمواصالت

                                                
52- RONCYOLO M, La ville et ses territoires, Edition Gallimard, 1990, p.180. 
53 - LABASSE J, L’organisation de l’espace, éléments de géographie volontaire, Hermann, Paris, 1966. 
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 Territorialité etمصطلحات منهاته للمجال مفاهيم وطور البحث الجغرافي في دراس     

métropolisation 54 تتأثر به، فلم يعد لمدينة مع الوسط الذي تؤثر فيه وللتعبير عن نظام تفاعل ا
   .التشريعي للمجالا اإلقليمية على الوزن اإلداري والتركيز في دراسات الجغرافي

من جهة فكرة السلطة الممارسة يحمل " منه أصبح تعريف المجال متعدد الدالالت فهو و            
من طرف مجتمع  هذه السلطة توظيف يعني من جهة أخرىو ،منطقة ذات حدود متعارف عليهاى لع

 ذلك النطاق الذي يؤثر "، كما يستعمل مصطلح المحيط الجغرافي للتعبير عن 55"لتهيئة اإلقليم بشري
 العلميالمدخل  يعتبر هوو ،يحيط بهيكلها الجغرافي مكونا ما يعرف بإقليم المدينةويتأثر بالمدينة و

اإلقليم الجغرافي والمنهجي لدراسة المدينة، إذ ال يتم تخطيط مدينة أو تنميتها بعيدا عن ذلك المحيط و
  .56" العمراني لها

  مجال السيارةالمجال الجغرافي و
اص إلى سرعة صناعة السيارات بشكل خلكبير في وسائل النقل بشكل عام وأدى التطور الصناعي ا   

توفير أماكن والتجمعات السكانية غير قادرة على استيعاب حركتها أصبحت المدن وانتشار استعمالها، و
للتكيف مع هذه الوسيلة الجديدة رغم عمليات التهيئة التي تقوم بها بشكل مستمر  ،توقفهاسيرها و

  ....المرغوبةو
ناء آلية أدى إلى ب)  السيارة –المدينة  –المجتمع ( إن التفاعل بين ثالثة عناصر أساسية      

 territorialisation de l’espace urbain en faveur de"تكييف المدينة للسيارة"ارتكزت على مبدأ 

 l’automobile  "57 اإلقليم الحضري "، أو "المجال الحضري للسيارة " هو ما  أنتج ما يسمىو
  .territoire urbain de l’automobile 58 "للسيارة
 territoires de" ،"أقاليم السيارة" أو " السيارةمجاالت "مصطلح   " Dupuy " يستعمل ديبي      

l’automobile "التي تستعمل السيارة الفردية كوسيلة رئيسية في تنقلها تلمجتمعاإلبراز العالقة بين ا 
أداة في صناعة المجال من خالل تطوير عالقات  ةيعتبر السيار فهو. تأثير ذلك على مجاالت الحياةو

لتي ظهرت ا األقاليم عتبر المجال الحضري للسيارة يتكون منمنه فهو ي، و59مجالية جديدة - اجتماعية
اعتماد (ها و فاعليتها بشكل رئيسي على السيارة في حركت لمجاالت التي تعتمدكذا او ،بفعل السيارة

   .)السيارة أمر ضروري

                                                
54 - FERRIER J P, « La métropolisation dans le monde arabe et méditerranéen : un outil majeur du 
développement des macro-régions du monde », Cahiers de la Méditerranée, Vol 64, Les enjeux de la 
métropolisation en méditerranée, Université Aix Marseille I, 2002.  
55 - LE BERRE M, « Territoire », Encyclopédie de géographie, Paris, Economica, 1992, p620.  

ر، الجزائر، المرو في تنظیم والدولیة العربیة التجارب العلمیة الجغرافي، الندوة بالمحیط وعالقتھ المروري عفیفي، التخطیط الدین مالك أحمد - 56
  .3، ص2009جوان  03- 01

57 - - PERRIN E, L’automobile en milieu urbain : Genèse et dynamique d’un territoire, thèse de doctorat de 
Géographie, Aménagement et Urbanisme, Université Lyon2, 2004, P44. 
58 - G. DI MEO, Extrait de Géographie sociale et territoire, Editions Nathan, 1998, p.275.  
59 - G. DUPUY, L’auto et la ville, Flammarion, 1995a, p.116. 
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اإلجابة عن السؤال رة الفردية ومجال الدراسة بالسياسنحاول في الفصول الالحقة إبراز تفاعل      
  .تطورها مقارنة بباقي أنماط النقل األخرىتعلق بمكانة السيارة في النطاق والم

        الحضري مستويات الدراسة الجغرافية للمجال
والمجاالت الحضرية هي  60"أداة الدراسة الجغرافية التي ال يمكن االستغناء عنها"المجال هو         

مما جعل مواضيع  ،تتميز بتنوعها و بقابليتها الكبيرة للتحولفهي ، 61المدينة بامتياز مجاالت صنعتها
اسة األشكال الحضرية التي تتخذها، االقتصاد الحضري تنتقل من دراسة المدينة كوحدة معزولة إلى در

ها ألن في إقليمومدى  تأثيرها  لم يعد االهتمام بوظائف المدينة بقدر ما أصبح االهتمام بحركيتهاو
يعرف بالمجال الشبه  هو ما، و62"المدينة تفرض وجودها إذا كانت قادرة على تنظيم مجالها المحيط"

 لكن هو خليطالوسط الريفي، فهي ليست مدينة و أجزاء من المدينة تتناثر في"حضري الذي يتكون من 
يرا من يستوعب كثذلك المحيط الذي أصبح اآلن " ، فهو63يعيش تحت تأثيرها  "hybride" "هجين" أو

ظهيرا عمرانيا و بيئيا له الذي أصبح يمثل بدوره عناصر المدينة من مساكن وخدمات ومرافق، و
  .64"يشكل معها وحدة عمرانية واحدةوأنشطته التي تتكامل مع المدينة ووظائفه 

الهيكل تم داخل عالم االجتماع  تلمعماري وإذا كانت الدراسة العمرانية بالنسبة لكل من او       
يتأثر و ضواحيها، فان مجال الدراسة لدى الجغرافي يتسع ليشمل النطاق الذي يؤثرالحضري للمدينة و

في هذا اإلطار قام مارك كوت تحديده بدقة، و مكونا ما يعرف بإقليم المدينة الذي يصعب بالمدينة
القابل (  ني للمدينةالمستوى األول يتعلق بالمحيط العمرا: 65للبحث الجغرافي بوضع ثالثة مستويات

 .المستوى الثاني يتعلق بالنطاق الحضري ثم المستوى الثالث باإلقليم الحضري، و)للتمدد

يخص االمتداد العمراني للمجال المبني للمدينة الذي يتميز باستمرارية  المستوى األول -1        
التي تتكون من حلقة أولى  " tache urbaineالبقعة الحضرية "البناء، يمكن التعبير علية بمصطلح 

الصناعة، تتميز متراص وحلقة ثانية تضم المرافق والخدمات ومناطق األنشطة وذات نسيج عمراني 
 بدراسة كثافة البناء يسمح هذا المستوى. جيوب يتم شغلها تدريجياوجود فراغات وبو ،بكثافة أقل للبناء

  .راضي الزراعيةاستهالك األو خصائص الحراك و التنقل ووزيع الخدمات تو
النطاق الحضري حسب كوت هو مجال : يخص النطاقات الحضرية المستوى الثاني - 2       

مجال العالقات االجتماعية كذلك ، فهو هو و « c’est l’espace de la mobilité » 66الحراك 

                                                
60 - J. SCHEIBLING, Qu’est-ce que la géographie ?, Hachette, Paris, 1995, p.151. 
61 - M. COTE, Les territoires de la ville, l’approche du chercheur, Manuscrit auteur, publier dans : penser la ville 
– approches comparatives, Khenchela, Algérie, 2008.  
62 - J. HURIOT, La ville ou la proximité organisée, Economica, Paris, 1998. 
63 - M. WIEL, « Le ‘ pays’, territoire des cohérences entre transport et aménagement », in METROPOLIS, 
évaluer et décider dans les transports, n°106-107, 1998.  

ر، الجزائر، المرو في تنظیم والدولیة العربیة التجارب العلمیة الجغرافي، الندوة بالمحیط وعالقتھ المروري طعفیفي، التخطی الدین مالك أحمد - 64
  .3، ص2009جوان  03- 01

65 - M. COTE, 2008, op.cité. 
66 - M. COTE, 2008, op.cité.   
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لكنها يومية  افةتنقالت قصيرة من حيث المسفي تناغم مع المدينة، يقوم فيه األفراد بالمجال الذي يعيش 
حوض العمل  ،"bassin de vie" مصطلح حوض الحياة عادة يستعمل و. فهي تحمل صفة االستمرارية

"bassin d’emploi "تتم وفق . عناصر الحياةلتوفير العمل و ترابط النطاق الحضري مدى للتعبير عن
 أي التنقالت اليومية » « mouvements pendulaires هذا المستوى الدراسة الكمية للحراك اليومي

 م النطاق الحضري باإلضافة للمدينة تجمعات سكانية أساسيةيض. مناطق العملين مناطق السكن وب
 .الوالية قد يضم بلدياتالنطاق الحضري من عدة بلديات ويتشكل  نوية ترتبط يبعضها، كماأخرى ثاو

أنه يمكن أن يستثمر  "ينة حيث حال للكثير من مشاكل المدحسب أحد الباحثين الحضري  يشكل النطاق
 في مقدمتها مشكلة المرورانية التي تعاني منها المدينة، وفي حل كثير من المشاكل العمر أو يوظف

يتيح الستعماالت و األنشطةالمجال أمام العديد من الوظائف وذلك النطاق الجغرافي يفسح  النقل، ألنو
أرحب ا آفاقحيز العمراني المكتظ للمدينة بها من ال  الخروجالتي يمكن أن يتم توطينها فيه و األرض

في محيطها الجغرافي بغرض الوصول إلى حلول عمرانية أو بيئية بدال من تكدسها داخل الهيكل 
 .67"العمراني القائم للمدينة

ال الذي تربطه عالقات هو المجال الوظيفي أي المج: يم الحضرييتعلق باإلقل المستوى الثالث -3
األشخاص، البضائع، األموال     : على التدفقات تعتمد الدراسة هنا كذلكالمدينة واتية بخدماقتصادية و

ها أكثر قوة اليومية في النطاقات الحضرية لكن تأقل عددا مقارنة بالتدفقاهذه التدفقات هي ...القرارو
  .التدفقات التي ترسم مجال التأثير أو الجذب للمدينةتمثل  تأثيرا ألنهاو

الحراك من خالل عرض هذه المستويات الثالثة، سيحاول هذا البحث دراسة إشكالية التمدد و         
نتائجه ثم دد الحضري لمدينة سطيف، عوامله والثاني من خالل متابعة التمضمن المستويين األول و

  .لحراك في النطاق الحضري لمدينة سطيفالمحيطة بالمدينة وا األطرافو تحضر الضواحي
 

  العليا الشرقية سهولمدينة سطيف كعاصمة لللور اإلقليمي تعاظم الد
    

الحراك على اعتبار منطقة لبعد اإلقليمي في مواضيع النقل والجغرافية  ذات ا تركز الدراسات        
ن خالله تتحدد خصائصه يتأثر بمكونات محيطه الخارجي، الذي مو الدراسة مجاال مفتوحا يؤثر

  .تطويرهصادية، كما تتجلى نقاط قوته ومواطن ضعفه وإمكانيات تهيئته وقتاالالطبيعية والبشرية و
اسة تحولت مواضيع االقتصاد الحضري من دراسة المدينة كوحدة معزولة إلى درعليه فقد و     

قدر ما أصبح لم يعد االهتمام بوظائف المدينة ب، واألشكال الحضرية التي تتخذها ضمن أفق أوسع
المدينة تفرض وجودها إذا كانت قادرة على تنظيم " دى  تأثيرها  في إقليمهاماالهتمام بحركيتها و

                                                
  .3صمرجع السابق، عفیفي، ال الدین مالك أحمد - 67
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تدفقات كنقطة التقاء لمحاور طرق أو لضمن الشبكة، تناول المدينة ، كما أصبح 68"مجالها المحيط
  .ي تتقاطع فيه كل محاور التبادالتمركز عقدالخ، فالمدينة هي ...المسافرين و السلع

خصائص االتصال التاريخية بفضل ، والعليا الشرقية باعتبارها عاصمة للسهول مدينة سطيفتقود      
شملت كل مناحي  دينامية عمرانية غير مسبوقةحركية التنمية في المنطقة، فهي تشهد ، التي تتميز بها

 موقعقد كان للتجمعات السكانية التابعة لها، واوسع الكبير الذي تعرفه المدينة و، تتجلى في التالحياة
، أي 69هي تعني قدرة الشبكة على تسهيل التنقل و" connexité" ربط هامة المدينة الذي يتميز بدرجة 

   .ينة على استقبال أو إصدار تدفقات، دورا حاسما في ذلكالمدما يزيد قدرة 
  
  

منطقة الهضاب العليا الموقع الجغرافي لوالية سطيف ضمن برنامج ) 1(توضح الخريطة رقم      
 لمناطق التي حددهاهو واحد من البرامج التسعة لو" Programme Hauts Plateaux Est" الشرقية

إدارتها مناطق يسهل  9 إلىالمتعلق بتقسيم الوطن  70 20-01القانون  التشريع الجزائري وفق
  .بالتالي تحقيق التنمية فيهاو وتسييرها

  
  والية سطيف في منطقة السهول العليا الشرقية): 1(خريطة رقم 

 

 
 2009الباحث : المصدر                

          

                                                
68 - J. HURIOT,1998, op.cité. 
69 - P. MATHIS, Graphes et réseaux, Lavoisier, Paris, 2003. 

الھشاب العلیا إلى )الوسط و الشرق و الغرب( الشمال و قسم إلى ثالث مناطق : مناطق أو جھات  9، حدد 20- 01القانون  -   70 شرقیة وسطى  (، 
  ).بالجنوب الشرقي و الجنوب الغربي و أقصى الجنو( و منطقة الجنوب إلى ) و غربیة
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برج بوعرريج، أم البواقي، سطيف، باتنة، : داريا ست والياتإ العليا يضم برنامج الهضاب       
 ا اإلقليمباتنة مركزي ثقل هذوسطيف تشكل مدينتي . بلدية 233دائرة و 83كلها تغطي . خنشلةتبسة و
هضاب : قة طبوغرافيا بسيادة ثالثة مظاهر تضاريسية تتوزع كالتاليتتميز المنط. اقتصاديابشريا و

تتميز المنطقة عموما بسيادة المناخ ، و% 27جبال بنسبة و % 33بنسبة  س، سهول استيب% 40عليا 
  .الشبه الجاف

 يمثل، و هو ما 2008نسمة في سنة  4953638 الهضاب العليا الشرقية بلغ عدد سكان منطقة       
السكاني  بلغ معدل النمو. 71من سكان الهضاب العليا ككل  %54و  ،من سكان الجزائر % 14,23
 % 2,09 البالغ هو يفوق معدل النمو السكاني في الوطنو) 1998-1987الفترة ( % 2,39 للمنطقة

 السكن،سب نتائج اإلحصاء العام للسكان وح 1998ثافة السكانية فقد بلغت في ، أما الكفي نفس الفترة
 % 53بلغت في نفس السنة نسبة سكان الحضر . في المنطقة الساحلية  2كلم/ن 245مقابل  2كلم/ن 95
  72.% 63 المسجل هي أقل من المعدل الوطنيو

أرقام توضح توى الوطني بعد والية الجزائر، وتعتبر سطيف الوالية الثانية سكانيا على المس     
بإقليم الهضاب العليا مقارنة  السكانية المختلفة تعبر التعدادا هاسكانتطور عدد ) 1(الجدول رقم 

  . الوطنو
  

  )2008- 1977(الوطن العليا و بالسكان في والية سطيف، منطقة الهضا تطور عدد): 1(جدول رقم 
 

      Source : Wilaya de Sétif, DPAT, Plan d’aménagement du territoire de la Wilaya de Sétif, août 2008, p 57. 

  
يا ت النمو السكاني في والية سطيف ومنطقة الهضاب العلتطور معدال) 2(يبرز الجدول رقم        

  :يمكن تسجيل مجموعة من المالحظاتو ،2008-1977الوطن في الفترة بين الشرقية و
  

 الجزائرب العليا الشرقية وفي والية سطيف، منطقة الهضا الطبيعي تطور معدالت النمو): 2(جدول رقم 

  

                                                
71 - Wilaya de Sétif, DPAT, Plan d’aménagement du territoire de la Wilaya de Sétif, août 2008, p 57 
72 - Ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, (SRAT), Schéma régional 
d’aménagement du territoire, Région Programme Hauts Plateaux Est, ANAT, Sétif, Février, 2008 

  الجزائر  الهضاب العليا الشرقية  والية سطيف  السنة ↓
1977  686600  2310900  16948000  
1987  1000694  3238849  23038942  
1998  1311413  4225591  29100867  
2008  1482336  4953638  34760000  

     %معدل النمو  ↓  الفترة
  الجزائر   ھضاب العلیا الشرقیةال   والیة سطیف

1977- 1987  3,81  3,40  3,09  
1987- 1998  2,43  2,39  2,09  
1998- 2008   1,25  1,63 1,72 
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Source : Wilaya de Sétif, DPAT, Plan d’aménagement du territoire de la Wilaya de Sétif, août 2008, p 57.  
  

هو يفوق المعدل المسجل في و % 3,81نمو بلغ سجلت الوالية معدل : 1987-1977الفترة  -
  .على الترتيب % 3,09و  % 3,40الهضاب العليا و الجزائر منطقة 

هو متراجع مقارنة بالفترة السابقة و % 2,43سجلت الوالية معدل نمو : 1998-1987الفترة  -
في  % 2,34إلى  1977في  % 3,8راجع أساسا إلى انخفاض معدالت المواليد بشكل عام من 

1987 . 

، % 13نسمة بنسبة زيادة  171310سكان الوالية بلغ العدد اإلضافي ل: 2008-1998الفترة  -
الوطن مقارنة بمعدالت الهضاب العليا و تراجعا كبيرا % 1,25و يعكس معدل النمو للفترة 

 .  يفسر باالستقرار السكاني الذي تعرفه الوالية في غياب المعطيات الجديدة للهجرة

المنطقة على حركة التعمير فيها مما جعل تعيشها المعطيات السكانية التي عاشتها وقد انعكست و     
 ... الخدماتمناطق السكن ومناطق العمل وداخل اإلقليم لربط  ا، سواءاكثيفا تنقلي احراكاإلقليم يشهد 

  . الجنوبالشمال و الغرب،الشرق و التقليدية بين وفق محاور الحركة أو خارجه
في   %44ارتفعت نسبة التحضر من  حيث ،تعرف منطقة الهضاب العليا حركة تعمير كبيرة      
نفس  بين % 78إلى  63ارتفعت نسبة السكان المجمع من ، كما 2005في  % 53إلى  1987

  . 73التاريخين على الترتيب
تزخر المنطقة بثروات فالحية كبيرة تستغل بنسبة كبيرة في إنتاج من الناحية االقتصادية،       

عدنية هامة، هذه العوامل مجتمعة أدت إلى حركة تجارية الحبوب، كما تزخر بتوفرها على ثروة م
رغم تراجع القطاع العمومي الذي كان يشكل القاعدة الصناعية في و مثال في مجال الصناعةف .نشطة

فة أهمها الصناعات االليكترونية، مختل استثمارات القطاع الخاص في مجاالت بقوةو المنطقة، ظهرت
  ).برج بوعرريج سطيف و( ة الغربية في المنطق الكهرومنزلية، خاصة

دعيمها تم تمن الطرق الوطنية التي هامة ما زاد في أهمية هذه المنطقة توفرها على شبكة         
بط بين الجزائر الخط الراشبكة الخطوط الحديدية خاصة  بالطريق السيار شرق غرب، إضافة إلى

والخطوط الرابطة  ،حديدي للهضاب العليامشروع الخط الو ،في طور التحديث هوالعاصمة وعنابة و
 45ماي  8مطار  (كما تتوفر المنطقة على أربعة مطارات منها مطارين دوليين . الجنوببين الشمال و

  ).باتنةمطار سطيف وب
تشكل بالنسبة للدولة الجزائرية  علت منطقة الهضاب العليا الشرقيةأخرى جكل هذه المعطيات و     
يمكن اعتمادها لتحقيق األهداف " Option Hauts Plateaux"التهيئة الوطنية مهمة في سياسة ورقة 
  :التالية

                                                
73 - Schéma régional d’aménagement du territoire, Région Programme Hauts Plateaux Est, ANAT, op.cit.  
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من خالل إعادة توزيع  Littoralisationالحد من ظاهرة التسحل إعادة التوازن اإلقليمي و -
  السكان و األنشطة

 موقعها المتميزطبيعية وال هاالدور االستراتيجي للمنطقة من خالل إمكانيات -

 .Durabilité، االستدامة Attractivité، الجاذبية الكبيرة Compétitivitéالكبيرة التنافسية  -

التي  سنحاول من خالل هذا العرض تحديد خصائص الشبكة العمرانية لمنطقة الهضاب العليا الشرقية  
مجال تأثيرها على مختلف بهدف تحديد مكانة مدينة سطيف و مليون نسمة،  3تضم ما يقارب 

 . اإلقليمي و المحلي المستويات،

  
  

  
  منطقة الهضاب العليا الشرقيةالشبكة العمرانية لفي  مدينة سطيف): 2( خريطة رقم 

  
Source : Ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, (SRAT), Schéma 

régional d’aménagement du territoire, Région Programme Hauts Plateaux Est, ANAT, Sétif, Février, 2008  
  
توازنها المجالي إلى حد معين منطقة الهضاب العليا بكثافتها و تتميز الشبكة العمرانية في        

  مهمتين من حيث الحجم، باتنة وسطيف  التي تقودها مدينتينتنتظم هذه الشبكة ).  2خريطة رقم ال(

SETIF 

BATNA 

 BBA EL EULMA 

KHENCHELA 
TEBASSA 

O E BOUAGHI 

BARIKA 

B E ATER 

A MLILA 



 35 
 
 

. ن سكان المنطقةم%  20تظم أكثر من ألف نسمة و 250ق عدد سكانها يفو هي مدن، وعلى الترتيب
   100أحجامها تتراوح بين ...) برج بوعرريج، تبسة(جموعة من المدن األقل أهمية مو
الصغيرة التي تكون في مجموعها مجموعة أخرى من المدن المتوسطة وترتبط بها ألف نسمة،  200و 

  .شبكة متجانسة 
ضري على مستوى محيطها سطيف وباتنة دينامية حضرية ميزها التمدد الحتعرف مدينتي       

أرنات واألوريسيا وأوالد صابر بالنسبة  التجمعات القريبة، كعينالعمراني ونمو للمدن التوابع و
  .تازولت بالنسبة لباتنةلسطيف، وفسديس و

  
  
  
  

 
 ليا الشرقيةمدينة سطيف و مجال التأثير في منطقة الهضاب الع): 3( خريطة رقم 

 
Source : Ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, (SRAT), Schéma régional 

d’aménagement du territoire, Région Programme Hauts Plateaux Est, ANAT, Sétif, Février, 2008. 
         

  

SETIF 

 

    BBA 

 BATNA 

OE BOUAGHI 

TEBESSA KHENCHELA 
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المجال : بعةهي أري منطقة الهضاب العليا الشرقية وف االت التأثيرمج 3توضح الخريطة رقم       
: وار بالمجاالت األخرىترتبط هذه المجاالت بحكم الج. مجال أم البواقيالسطايفي، األوراس والتبسي و

وادي الصومام في الشمال الغربي، السهول القسنطينية في الشمال، الساحل العنابي في الشمال القبائل و
  .في الجنوب و الجنوب الشرقي) بسكرة و الواد(الصحراء الحضنة في الجنوب الغربي و إقليم الشرقي،

 وبحكم رصيده –للجزء الغربي إلقليم قسنطينة  العاصمة التاريخية –مدينة سطيف مجال يتميز       
القديم  هأثير كبير، فهو يحافظ على مجال نفوذبت أخرى إلىالخدماتي الذي يتدعم من سنة الوظيفي و

بين  التاريخية بالتالي حلقة الربطو الذي يشمل الواليات المجاورة بجاية، برج بوعرريج، المسيلة
  .الحضنة في الجنوبي الصومام في الشمال ومنطقت

  
  
  
  

  مجاالت التأثير الثانوية للمجال السطايفي): 4( خريطة رقم        

  
Source : Ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, (SRAT), Schéma régional 

d’aménagement du territoire, Région Programme Hauts Plateaux Est, ANAT, Sétif, Février, 2008. 

  
   :مكون من أربعة مجاالت ثانوية هي) 4(السطايفي كما تبرزه الخريطة رقم  مجال العمرانيال     
  تصنعه مدينة سطيف مقر الوالية: يفسطمجال  -

  SETIF 

BBA 

  EL EULMA 

  AIN OULMENE 
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 مقر الوالية مجال برج بوعرريج -

 مقر الدائرة مجال العلمة -

 مقر الدائرة عين ولمانمجال  -

الشرقية،  من سكان الحضر إلقليم الهضاب العليا % 36 المجال العمراني السطايفي يظم      
لمجال السطايفي بفضل موقعه فر ايتو. من سكان اإلقليم % 45تظم  بلدية 99يغطي مجال تأثيره 

خاصة، ومرافق ة هامة تتكون من مؤسسات عمومية ودرجة ربطه بشبكات النقل بقاعدة صناعيو
  . تعليمية، خدمية كبيرة، نشاط تجاري كبير تجعله يشهد حراك كبير

  
  
  
 
  

  ؟النطاق الحضري لمدينة سطيفما هي حدود 
المحيطة  للتعبير عن المجاالت" Aire urbaine" "النطاق الحضري" يتم توظيف مصطلح         

  :هيو 2كما يبرزه الشكل لمدينة با
يشمل المناطق الهامشية التي تأتي مباشرة بعد نهاية و" Suburbain"مجال تحضر الضواحي  -

  . 74أنشطة المركزتستخدمه المدينة في تفريغ سكان ومجال األحياء المركزية للمدينة، 
يشمل المناطق المحيطة بالمدينة، عبارة عن تعمير ": Périurbain"مجال تحضر األطراف  -

تداخل فيه االستخدامات يترك فضاءات فارغة، تتد على مدى واسع ، يتخطى مناطق ويم
  .الريفيةالحضرية و

التي مجال يشمل التجمعات والقرى القريبة من المدينة و": Rurbain"مجال تحضر الريف  -
 .قبالتتهيأ لتصبح ضواحي جديدة للمدينة مست

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
74 - LACOUR C, Formes et formalisations urbaines, penser la ville : théories et modèles, Anthropos, Paris, 1996. 
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  "مكونات النطاق الحضري"مجاالت التحضر التمدد و): 2(رقم  شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                 
  )2010(الباحث : المصدر                      

         
للتعبير " Espaces périurbains «" بالمدينةالمجاالت المحيطة "يستعمل مصطلح غالبا ما         

ظاهرة تتعلق " التحضر منه فقد اعتبرو، اسعة التي قد تشمل مجموعة من البلدياتعن المناطق الو
نقالت اليومية المرتبطة بالشغل والولوج ، يتميز بتفاعل كبير تترجمه حجم الت75بالمجال مابين البلديات

" النطاق الحضري" قد اعتمد في الكثير من الدول مصطلح و. للخدمات والمرافق الضرورية للحياة
"Aire urbaine " يقدم المعهد الوطني الفرنسي لإلحصاءو. عن المجاالت المحيطة بالمدينةللتعبير 
عريفا إحصائيا للنطاق الحضري المتكون من القطب الحضري ت  I.N.S.E.Eالدراسات االقتصادية  و

هذا من نشطيها المقيمين يعملون في   %40وما يحيط به، بمعنى مجموع البلديات التي تفوق نسبة 
 الريف، فالوسطبة رسم حدود فاصلة بين المدينة ورغم ذلك فانه من الصعو. 76النطاق الحضري

الريفي مجال غير واضح المعالم، يضم أوساطا شبه حضرية  المجالاالنتقالي بين المجال الحضري و
نتجت قد شكلت هذه األوساط االنتقالية مجاالت للدراسة ضمن ظاهرة تحضر األطراف التي أوريفية و

يجمع بين جديد   ال ريفيا، بل هو وسطال يمكن اعتباره حضريا و"  Tiers-espace" وسطا ثالثا " 

                                                
75 - RUTH M (2007), Direction générale de l’urbanisme de l’habitat et de la construction, Etalement urbain et 
périurbanisation,  Rapport de travail, document PDF, p 16. 
76 - INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, http://www.insee.fr/fr/methodes/default. 

المركزیة المدینة   
       Ville   

 مجال تحضر الریف
Rurbain 

  

 مجال تحضر الضواحي
Suburbain 

  

 مجال تحضر األطراف
Périurbain 

  

 مكونات النطاق الحضري
« Aire urbaine » 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default
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التحضر يعمل على تغيير المناطق الريفية بشكل مستمر و. 77"الريفيخصائص الوسطين الحضري و
، 78"أخرى أنشطةا، حيث تبقى منها مناطق زراعية وأخرى غابية ودون إلغائها أو القضاء عليها نهائي

هل : طرح تساؤالت كثيرة منهاهذا األمر ي. ما يبرر تنوع االستخدامات و بالتالي تنوع المجاالت
اإلجابة تتم وفقا ألساس ينة هي مجاالت حضرية أم ريفية؟ ومناطق التعمير الجديدة التي تحيط بالمد

  . 79لكنه يبقى ريفيا من خالل مظهره" وظيفيا«التصنيف فهو مجال حضري 
اعتمادها لمعرفة ما  بالواج المعايير، وقد واجهتنا صعوبة تحديد النطاق الحضري لمدينة سطيفو    

نطاق البلديات التي تشترك في حدودها مع بلدية سطيف جزء من ال هل كل. هي البلديات المكونة له
يل في تحديد التأثر مع المدينة؟ أم أن عامل التفاعل الوظيفي وحده الكفبغض النظر عن حجم التأثير و

   تنظيم للمدينة؟يط وبلديات النطاق التي يجب أن تؤخذ بنظر االعتبار في أي عملية تخط
بلدية سطيف ) 3 رقم شكلال(من خمس بلديات ي لمدينة سطيف الذي يتكون النطاق الحضر          

أوالد ب ووعين أرنات من الغرب ومزلوق من الجنواألوريسبا من الشمال  :هي محاطة بأربع بلديات
   .صابر من الشرق

  بلديات النطاق الحضري لمدينة سطيف): 3(رقم  شكل
 

    
 

                                                
77 - SAVIN G (2006)، la périurbanisation, quelles dynamiques territoriales, étude de la périphérie EST de 
BANGHALORE, INDE, mémoire de master en géographie, université de province, P,19 
78 - LABORDE. P (2005), Les espaces urbains dans le monde, Armand colin, Paris. 
79 - CHAPUIS R., L’espace périurbain. Une problématique à travers le cas bourguignon, L’information 
Géographique, n° 59, pp. 113-125. 

 سطيف

 عين أرنات

 األوريسيا

 أوالد صابر مزلوق

 بلديات النطاق
 الحضري لمدينة سطيف

 

←حدود إدارية بلدية  →  
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  الباحث: المصدر                     
  

اعتبار النطاق  (PAW) دراسات أخرى منها مخطط التهيئة لوالية سطيف لإلشارة فقد تم في        
كل من بلدية عين عباسة التي تقع شمال األوريسيا  الخمس،  تيشمل إضافة إلى هذه البلدياالحضري 

بلديتين إلى قد اخترنا عدم ضم هاتين الو .بلدية قجال الواقعة جنوب بلدية سطيفعين أرنات، وو
غياب معطيات حول الحراك، باعتبار أن كل التحقيقات النطاق بحكم البعد وبالتالي تراجع التأثير، و

  . د دراسة مشروع ترامواي سطيف لم تشملهماالميدانية التي تمت في إطار إعدا
  

  لخصائص السكانية إلقليم الدراسةا: الفصل األول
  نطاق جذب سكاني كبير

  
ش فيه بكل ما يمنحه المحيط الذي يعيية في فهم التفاعل بين اإلنسان وأهمية الدراسة السكانتكمن       

  .بكل ما يفرضه من صعوباتمن تسهيالت و
تشكل النطاق الحضري  مجاورةبلدية سطيف بل تتعداها إلى أربع بلديات راسة على ال تقتصر الد     

حيث أصبح من غير شمل على الخصائص السكانية للنطاق، أبهدف التعرف وبشكل أوسع و ،للمدينة
ير الذي أضحى جليا في كل البلديات فقط نظرا للتأث عامل مع المدينة داخل حدودها البلديةالممكن الت

مزلوق في و األوريسا في الشمالة خاصة عين أرنات في الغرب وأوالد صابر في الشرق وجاورالم
 5رقم  تهيكلها شبكة الطرق الوطنية المتمثلة بالخصوص في الطريق الوطني كل هذه البلديات. الجنوب

كلم20                       0   
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 28الطريق الوطني رقم األوريسيا، و) الشمال( 9طني رقم الطريق الوالذي يربط الغرب بالشرق و
   .الذي يقطع بلدية مزلوق) لجنوبا(

نة سطيف بالنسبة اق الحضري لمديمكانة سكان النط من دراسة هذا العنصر تحديد الهدفيكمن       
خصائص النمو والتوزيع إبراز و ،منطقة الهضاب العليا الشرقيةحتى بالنسبة لسكان لسكان الوالية و

يتم االعتماد على نتائج سو. التي أثرت في ذلكالعوامل البحث في و الخ،...حركة السكانالجغرافي و
  .08- 98- 87- 77اإلحصاءات السكانية األربعة األخيرة 

  
  النطاق الحضري ي كبير يشهدهسكاننمو : أوال

 
نسمة،  378064الرقم  2008السكن وبلغ عدد سكان النطاق حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان      

هي في و 2008-1998للفترة  % 2,2دة سنوية بلغت بنسبة زيا 1998نسمة في  307209مقابل 
  ).  3الجدول (1998- 1987تراجع طفيف مقارنة بالفترة 

  
  تطور السكان في النطاق الحضري لمدينة سطيف):  3 (جدول رقم 

 2008  1998  1987  1977  ←السنوات  

  378064 307209 230344 164400  إجمالي سكان النطاق

  70855  76865  65944    المطلقة السكانية الزيادة

 % 2,2 % 2,65 % 3,43  السنوية للسكان نسبة الزيادة

  2008- 1998 -1987 -1977اإلحصاءات العامة للسكان و السكن الديوان الوطني لإلحصاء، نتائج : المصدر     

  
من سكان  % 19,4بلدية سطيف وحدها نسبة  ، تمثل)% 25,5(ربع سكان الوالية  يظم القطاع     
أما الربع المتبقي فتتقاسمه ).  4 أنظر الجدول رقم (من سكان النطاق الحضري  % 76,06ية، و الوال

،  % 4,54، مزلوق  % 4,74، األوريسيا  % 11,36عين أرنات : البلديات األربع بنسب متفاوتة
  .من سكان النطاق الحضري للمدينة % 3,3أوالد صابر 

  
  ضري بالنسبة لسكان الوالية نسبة سكان النطاق الح):  4 (جدول رقم 

% 1977  1987  1998  2008 
 19,4 18,24 18,65 19,76  سكان الوالية/سكان بلدية سطيف

 76,06 77,86 81,03 82,54  سكان النطاق/سكان بلدية سطيف

 25,5 23,43 23,02 23,94  سكان الوالية/سكان النطاق

  2008- 1998 -1987 -1977ت العامة للسكان و السكن اإلحصاءاالديوان الوطني لإلحصاء، نتائج : المصدر     
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I - مراحل النمو السكاني و عوامله في النطاق  

الوطني في كل الفترات فاق المعدل الوالئي ويا سكان انمويسجل النطاق الحضري لمدينة سطيف     
  .مراحل النمو، التي نعتمدها في تحديد (5)التي تفصل التعدادات السكانية كما تؤكده أرقام الجدول 

 ومعدالت النم نمو كبير ثم استقرار في -1

مقابل  ،في النطاق % 3,86حيث بلغ معدل النمو للفترة  :1987- 1977نمو سكاني كبير للفترة   •    
تجدر اإلشارة إلى أن . % 3,09وطني لنفس الفترة  معدل نموبالنسبة للوالية و % 3,81معدل نمو 

ادل أو يفوق المعدالت المسجلة في نفس الفترة لواليات الهضاب معدل النمو المسجل في النطاق يع
، أما في والية برج بوعرريج فقد  % 3,86العليا الشرقية، حيث سجل نفس المعدل في والية باتنة 

   . % 2,80، أم البواقي  % 3,19سجل 
  

   النطاق الحضري بالنسبة لسكان الواليةمعدالت النمو السكاني في ):  5 (جدول رقم 
  ←السنة 

  المنطقة ↓

  )%(معدل النمو   عدد السكان
1977  1987  1998  2008  77-87  87-98  98-08  

 2,51 3,45 3,86  378064 307209 230344 164400  النطاق

 1,25 3,02 3,83 1482336 1311413 1000694  686600  الوالية

 1,72 2,28 3,06 34.760.000 29272343 22600957 15645491  الوطن
 2008-1998 -1987 -1977اإلحصاءات العامة للسكان و السكن الديوان الوطني لإلحصاء، نتائج : المصدر   
  

، ثم تأتي بلدية  % 5,22يات النطاق فقد سجلت عين أرنات أكبر معدل نمو بلغ  دبالنسبة لبل    
 ). 6 أنظر الجدول رقم( % 3ثم باقي البلديات األخرى بنسب تفوق  % 4,18  األوريسيا

  
 :1998-1987للفترة  تراجع طفيف في معدل النمو •     

رقما مرتفعا رغم التراجع المسجل في وتيرة النمو بشكل  98-87بلغ معدل النمو في الفترة         
 % 3,45فقد سجل النطاق الحضري لمدينة سطيف . عام على المستوى الوطني مقارنة للفترة السابقة

هذا األخير يفوق المعدالت . % 2,43سجل على مستوى الوالية و البالغ هو يفوق بكثير المعدل المو
المعدل الوطني المسجل . % 2,41برج بوعرريج و % 2,21باتنة : المسجلة في الواليات المجاورة

 . % 2,09لنفس الفترة بلغ  

 % 4,84 على صعيد بلديات النطاق تحافظ بلدية عين أرنات على الزيادة في معدل النمو لتسجل     
  .10رقم  الجدول المرفق. ثم باقي البلديات األخرى بنسب متفاوتة % 3,53ثم األوريسيا  
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   تطور السكان و معدالت النمو في بلديات النطاق الحضري لمدينة سطيف):  6( جدول رقم  
 معدل النمو  السكان  

1977 1987 1998 2008 77-87 87-98 98-08 

 1,89 2,23 3,21 287574 239195 186642 135700 سطيف

 3,67 4,84 5,22 42942 30129 17710 10600 عين أرنات

 2,17 3,53 4,18 17912 14507 9821 6500 وريسياألا

 2,56 3,51 3,37 17147 13373 9075 6500 مزلوق

 2,25 3,13 3,33 12489 10005 7096 5100 أوالد صابر

 2,51 3,45 3,86 378064 307209 230344 164400 النطاق

 1,25 2,43 3,81 1482336 1311413 1000694 686600 الوالية

  2008- 1998 -1987 -1977اإلحصاءات العامة للسكان و السكن الديوان الوطني لإلحصاء، نتائج : المصدر     

  
 :2008-1998للفترة  في معدالت النمو استقرار •  

 3,45في النمو مقارنة بالفترة السابقة من  اجعاسجلت بلديات النطاق ترمن خالل الجدول المرفق     
   . % 1,72أو المعدل الوطني  % 1,25لكن يبقى مرتفعا مقارنة بالمعدل الوالئي  % 2,51إلى 
الذي يمثل تطور معدالت النمو في النطاق و الوالية يتجلى اتساع الفارق ) 4(من خالل الشكل رقم     

تاك المسجلة في الوالية، ما يدل على توفر عوامل الجذب بين المعدالت المسجلة في النطاق عن 
  .، و النتيجة نشاط حركة الهجرةالسكاني التي تتميز بها بلديات النطاق

  
  
  

  في النطاق و الوالية تطور معدالت النمو):  4 (شكل رقم 

0
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  2008-1998 -1987اإلحصاءات العامة للسكان و السكن الديوان الوطني لإلحصاء، نتائج : المصدر

 

         1987                  1998                2008 

 النطاق %
 الوالیة



 44 
 
 

 من أهم عوامل النمو حركة الهجرة في النطاق -2

ببعدها  بنوعيها الداخلة و الخارجةmobilité géographique  » "الهجرة تسمح دراسة حركة       
، كما تسمح بمعرفة الطرد عبر فترات مختلفةوالوقوف على عوامل الجذب ، )المجالي( يالجغراف

على مجال أوسع بالنسبة للواليات ركز بالنسبة لنطاقه الحضري والم درجة االستقطاب التي يمارسها
  . اإلقليم ككلو المحيطة

الوقوف و 1998- 1987فترة سنعتمد على أرقام الهجرة لل 2008التعداد األخير في غياب نتائج      
  :عند المالحظات التالية

ق هجرة فرد، بفار 28625فرد و خروج  29658تم تسجيل دخول : على صعيد الوالية -
   .موجب

من الهجرة تمت مع الواليات المجاورة، بلغت الهجرة الداخلة من هذه الواليات  % 41,5 -
فقط من إجمالي الهجرة  % 36من مجموع الهجرة الداخلة إلى والية سطيف، مقابل  % 46,8

 .اتجهت إلى هذه الواليات ما يعني تسجيل فارق هجرة موجب لصالح الوالية ةالخارج

رة ما بين البلديات بتعزيز أقطاب في الشبكة العمرانية أو نقل النمو العمراني إلى تسمح الهج -
  .و قد استفادت بلديات النطاق من هذه الهجرة األطراف

 % 32,4( من والية برج بوعرريج  ضري سطيف تأتي أساساالقطب الح إلىالهجرة الداخلة  -
  .% 20يتي جيجل و ميلة وال %  18,4، مسيلة  % 25من إجمالي الداخلون ، بجاية 

باتنة  ،% 51مسيلة  :واليات تتجه إلى والياتهذه ال إلىالهجرة الخارجة من بلدية سطيف  -
 .% 18,4، ميلة % 20,8، جيجل % 20,5، بجاية  % 35، برج بوعرريج %  42,3

 % 2,4داخلة و  % 4,1الهجرة لوالية سطيف ب  إجماليمن  % 3,3والية قسنطينة تمثل  -
 .والية سطيفصالح نه فارق ايجابي لمخارجة و

 Taux de"" نسبة التجدد السكاني" تسمح لعامل الخارجي في تجدد السكان، ويعتبر عنصر الهجرة ا

renouvellement"80  عامل الهجرة في نمو المجتمع السكانيبمعرفة أثر :  
أوالد  مزلوق، األوريسيا،:  % 27,94و   14,06تراوح فيها نسبة التجدد بين بلديات ت -

  .و هي بلديات جاذبة تقع في محيط بلدية سطيف..صابر
بلدية واحدة هي عين أرنات التي :  % 39,4و   27,94تتراوح فيها نسبة التجدد بين بلديات  -

بذلك ، و% 50,2تسجل أعلى نسبة تجدد بسبب الهجرة القادمة من بلدية سطيف و التي تمثل 
 .ينة سطيفمد ستقبل حركة التعمير التي تحولهافهي ت

                                                
 1998- 1978ون و المغادرون في الفترة مجموع الوفیات، الموالید، الوافد تعني» Taux de renouvellement"نسبة التجدد السكاني  -   80

كلما كانت النسبة عالیة ). الھجرة(، و الغیر طبیعیة )الموالید و الوفیات(یصف تفاعل العناصر الطبیعیة . 1987منسوبا إلى إجمالي عدد السكان في 
  .1987مختلفة عن  1998كلما كانت المجموعة السكانیة في 
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باتجاه ،  حيث تعرف هجرة من المركز % 4مدينة سطيف أضعف نسبة تجدد تسجل  -
من خالل الدراسة الميدانية لتي أجريت على عينة ف .األطراف و التجمعات الثانوية األقل كثافة

بهدف تحديد ، و)اد، شيخ العيفة و عين الطريقشوف لكد( من سكان ضواحي مدينة سطيف 
من أحياء (من العينة هم وافدون من المركز   % 58.08فقد تبين أن . لهماألصل الجغرافي 

 28.08هم وافدون من تجمعات أخرى، و  % 09.95، و )المدينة ذات الكثافة السكانية العالية
 .81وافدون من مختف و اليات الوطن % 09.88وافدون من باقي بلديات الوالية، و  %

عتبار مدينة سطيف أهمية، با هو األكثر "mouvements pendulaires"  الحراك اليومي -
األشغال خاصة بالنسبة لقطاع البناء والتقاء لتيارات الحراك داخل الوالية نقطة تقاطع و

 .خارج الوالية خاصة بالنسبة للنشاط التجاري، والعمومية

اجدون الحضري يتو من سكان النطاق % 75كانت النتائج على المجال الحضري واضحة باعتبار أن 
هو ما يمثل كثافة سكانية من مساحة النطاق و % 11 الذي ال يمثل سوى سطيففي المجال البلدي 

  .شبكات النقل و الحراك في النطاق الحضري للمدينةعلى ي إلى ضغط كبير يؤد، و عالية

   
    
II - تسجل معدالت قياسية في نمو السكان  التجمعات الثانوية  

استنفاذ االحتياطات العقارية  ط السكاني المتزايد، ولمدينة على احتواء الضغنظرا لعدم قدرة ا         
ادت المخصصة للتوسع العمراني للمركز، تم تحويل التدفقات إلى التجمعات السكانية القريبة التي استف

ن نها تثبيت سكاالتهيئة، والبرامج السكنية المختلفة التي كان الهدف ممن مشاريع اإلصالح و الدعم و
   .المدن األخرىن فائض المدينة وكذا إسكاهذه التجمعات ، و

ية الثانوية في معدالت النمو القياسية المسجلة في التجمعات السكان) 7(تبرز أرقام الجدول رقم        
بعد  % 22,2البالغ و 1987- 1977ين الطريق في الفترة أهمها المعدل المسجل بعمختلف الفترات، و
- 1987في الفترة  % 13,48بلغ المعدل بشوف لكداد . أحياء من مدينة سطيف عملية ترحيل سكان

  ). 5الشكل المرفق رقم ( هو حي عشوائي يقع بالشمال الغربي لمدينة سطيف و 1998
)المجال البلدي(  ان بعض التجمعات الثانويةنمو سك:  ) 7( جدول رقم   

 معدل النمو

1998 - 2008  

 السكان

2008 

 معدل النمو

1987 - 1998  

 السكان

1998 

 معدا النمو

1977 - 1987  

 السكان

1987 

 السكان

1977 

 التجمع

 شوف لكداد 886 398 1 6,85% 640 5 13,48% 688 7 3,15%
 الحاسي 452 604 7,28% 339 1 7,50% 359 2 5,83%
 قاوة - 443 5,53% 977 7,74% 521 1 4,53%

                                                
  .19، ص2002ماجستبر، قسنطینة، جوان  رسالة" الحضري و آلیات تحضر األطرافالنمو : مدینة سطیف"وقي، بوزید ش - 81
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وفرمات 1906 3732 8,74% 922 4 2,47% 804  6 3,29%  
 عين الطريق 575 4271 22,2% 393 6 3,6% 433 12 6,87%
 عبيد علي 317 649 7,43% 977 3,79% 1483 4,26%

  2008-1998 -1987 -1977اإلحصاءات العامة للسكان و السكن الديوان الوطني لإلحصاء، نتائج : المصدر

في عين الطريق،  % 6,87 نسجل معدالت مرتفعة و متقاربة أهمها 2008-1998لفترة بالنسبة ل      
  ). 5( ، انظر الشكل رقم % 4,26، عبيد علي % 4,53قاوة   في الحاسي، % 5,83و 

  2008في بلدية سطيف  الثانويةمعدالت النمو للتجمعات ):  5( شكل رقم 

Chouf Lekdad

Abid Ali

El Hassi

Ain Trick

Ain Sfiha

Guaoua

Fermatou

6,87%

5,83%

3,15% 3,29%

4,53%

Croissance  des 
agglomérations 

secondaires

Sétif
1,59%

4,87%

3,79%

Chouf Lekdad

Abid Ali

El Hassi

Ain Trick

Ain Sfiha

Guaoua

Fermatou

6,87%

5,83%

3,15% 3,29%

4,53%

Croissance  des 
agglomérations 

secondaires

Sétif
1,59%

4,87%

3,79%

 
  )2009(الباحث : المصدر              

         

عملية ضم تجمعات و ،قاوةشوف لكداد وكتجمع  نسجل عملية التحام التجمعات الثانوية بالمدينة    
، عين الحاسي ، منهاالتعميرخيرة للمخطط التوجيهي للتهيئة والعمراني في المراجعة األثانوية للمحيط 

عي جهودا كبيرة ، مما يستدتوسعا مجاليا كبيريننموا سكانيا و تعرفالسفيهة و عين الطريق التي 
  .لهش فيها، باعتبارها المدخل الجنوبي الشرقي للمدينةالقضاء على السكن اإلعادة تأهيلها و

خارج المجال البلدي، فقد عرفت هي األخرى الواقعة سبة للتجمعات السكانية للنطاق، والنبأما      
ة السكانية نموا سريعا، ساهم في التخفيف من الضغط على المركز، و هي مؤهلة الستقبال الزياد

- 1987(للفترة  ةبعض هذه التجمعات نسب نمو سكانية خيالية، خاصقد سجلت و.  المتوقعة مستقبال
على محور و ، أهمها عين أرنات التي تقع غرب المدينة) 8 (كما يوضحه الجدول رقم ) 1998

  .% 8,98أوالد صابر بمعدل و ،% 11,93حيث بلغ بها معدل النمو  5الطريق الوطني رقم



 47 
 
 

  
2008-1998- 1987الحضري  نمو سكان تجمعات النطاق: )  8 (جدول رقم   

 السكان التجمع
1987 

 السكان
1998 

 %ل النمو معد

1987 - 1998  

 السكان
2008 

 %ل النمو معد

1998 - 2008  

 6,14 24846 11.93 694 13 862 3 عين أرنات
 7,94 2307 8.98 074 1 417 أوالد صابر
 3,02 11730 5.61 714 8 777 4 األوريسيا
 2,70 281 6 5.71 811 4 611 2 مزلوق

  2008- 1998-1987-التعدادات العامة للسكان و السكن  الديوان الوطني لإلحصائيات،: المصدر      
  

في عين  % 6,14، تحافظ هذه التجمعات على نسب نمو مرتفعة 2008-1998بالنسبة للفترة       
  .في أوالد صابر % 7,94أرنات، و 

 فباإلضافة إلى، تنظيم النطاق الحضري في بناء وتشكل هذه التجمعات العناصر األساسية      
الستقبال الفائض السكاني لألحياء المكتظة  امفتوح مجاالالتغيرات السكانية التي تعرفها، باعتبارها 

تشغيل و تحول في لمدينة سطيف، فهي تشهد تحوالت وظيفية كبيرة من خالل توطن وحدات 
   . تؤدي إلى حراك يومي معتبر استخدامات األرض

    
  
  
  
  

III - الكثافة السكانية في بلديات النطاق الحضري  
 

في مختلف الدراسات الجغرافية دليال على  بشكل واسع يشكل استعمال الكثافة السكانية الخام       
تشكل الكثافة السكانية عنصرا أساسيا "  82فقد كتب سوتر. للبشرالتوزيع خصائص أهميته في تحليل 

في غاية كنه، فهو عنصر في غاية البساطة والمجتمع الذي يسالمجال وت بين في فهم طبيعة العالقا
يسمح هذا المؤشر بإبراز العالقة بين عدد السكان الذين يقطنون في مساحة " األهمية في نفس الوقت 

  .  معينة، األمر الذي يمنح إمكانية مقارنة النتائج مكانيا و زمانيا
  :ثالثة تعاريف مصطلح له DERYCKE" 83) " 1999(حسب دريك الكثافة السكانية       

                                                
82 - SAUTTER G, À propos de quelques terroirs d'Afrique occidentale. Essai comparatif, Études rurales,  
http://etudesrurales.revues.org/document224.html 
83 - DERYCKE P.H., 1999, Comprendre les dynamiques métropolitaines, in Lacour C., Puissant S. (eds.), La 
métropolisation, Paris, Anthropos, p. 1-19. 

http://etudesrurales.revues.org/document224.html


 48 
 
 

  بين الكثافات الصافية و الكثافات الخام يركز على المقارنة: تعريف ذو بعد عمراني -
 يتجه نحو تنافس لشغل المجال : تعريف اقتصادي -

مقاربة متعددة التخصصات ترتكز على مبادئ التنمية المستديمة، التوازنات الكبرى و الفرق  -
  .ات الفعلية و الكثافات المنتظرةبين الكثاف

رغم أن الكثافة يبرز اختالف شغل األرض من مكان إلى أخر ل)  6( بالشكل " دريك "يستعين      
و يمنح  ،حتل مساحة مبنية صغيرةالة األولى السكان في العمارة التي تففي الح . السكانية هي نفسها

نسمة  157الكثافة السكانية . الخ...راء الفراغاتمساحات الخضال المتبقي الستعماالت مختلفة، المج
  .من المساحة اإلجمالية % 10ساكن و المساحة المشغولة  79عدد السكان  في الهكتار،

في الحالة الثانية نالحظ مبنيين اقل ارتفاعا من المبنى في الحالة األولى المساحة التي يشغلها تصل إلى 
يؤثر بشكل مباشر في ) العلو(النتيجة أن التوسع الرأسي . ه/ن157ها و الكثافة السكانية هي نفس % 17

تمثل  المساحة المشغولة بحيث هناك شغل مختلف للمجالففي الحالة الثالثة أما . تغير الكثافة السكانية
يمكن تفسير ذلك مقارنة بالحالتين السابقتين و) ععلى خالف المتوق(الكثافة السكانية تنخفض و % 33

   .ءبطبيعة البنا
يتوافق نمو المدينة رأسيا مع الحالة األولى أين ترتفع الكثافة السكانية، خاصة في مركز المدينة         

ينطبق التوسع المكاني للمدينة مع و. ي تحدث فيه عملية تكثيف كبيرةالذي يشهد ندرة في العقار و بالتال
» habitat pavillonnaire" ي، فردي أفقالحالة الثالثة أين تنخفض الكثافة السكانية و يسود بناء 

  .ينتشر في األطراف ليشغل مساحات واسعة
  
  
  

 حسب المظهر العمراني الكثافة السكانيةتغير  :) 6( رقم شكل 
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  ENAULT Cyril, Vitesse accessibilité et étalement urbain, p12: المصدر

 
  

  

هي أعلى بكثير و 2كلم/ن 225,83متوسط  2008بلغت الكثافة السكانية في والية سطيف في        
  في تبسة  47في باتنة،  94في أم البواقي،  102 ،من كثافة منطقة السهول العليا الشرقية التي بلغت 

  .بوعرريجفي برج  161و 
  2008الكثافة السكانية في بعض واليات منطقة الهضاب العليا الشرقية ):  9 (جدول رقم 

  2كلم/الكثافة السكانية ن  2ة كلمالمساح  2008السكان   الوالية
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 93,70  12039  1128030  باتنة

  102,24  6189  632535  أم البواقي
  161,24  3921  632211  برج بوعرريج

  83 ,225  6564  1482336  سطيف
Source : Wilaya de Sétif, DPAT, Plan d’aménagement du territoire de la Wilaya de Sétif, août 2008. 

        
تسجل بلديتي  .فقد أدى التنوع المجالي الكبير إلى تباين في توزيع السكان على صعيد الوالية،أما       

على الترتيب نظرا للثقل  2كلم/ن 2040و  2كلم/ن 2260 بلغت كثافات سكانية عالية العلمةسطيف و
 43و  566كانية بين افاتها الستتراوح كثفبالنسبة لباقي البلديات  أما. ي لمراكزها الحضريةالسكان

عين  465بوعناس و 508وبوقاعة  566كثافة العالية عين الكبيرة بعض البلديات ذات ال،  2كلم/ن
، 58، 47، 43 رد، قنزات و أوالد تبانواد البا، حربيل في المقابل سجلت بلديات. 2كلم/ن 427ولمان 

وح الكبير نحو التجمعات القريبة راجعا سكانيا بسبب النزت لى الترتيب ما يجعلها تعرفع 2كلم/ن 59
نسجل في مناطق أخرى تضاعف الكثافات السكانية عدة مرات ). الظروف األمنية(من مركز الوالية 

 أربع(  2كلم/ن 212 إلىن  52عين أرنات من  2008في  2كلم/ن 567 إلى 77في  128عين الكبيرة 
 127 إلى 48مزلوق من ، 2لمك/ن 152الى  55، األوريسيا من )2008- 1977في الفترة مرات 

تجدر اإلشارة إلى أن الكثافة السكانية الحسابية ال تعكس بشكل حقيقي توزيع السكان في . 2كلم/ن
  .من حيث الكثافة المجال و يمكن لشساعة مساحة البلدية كعين أرنات اعطاء صورة ال تتطابق و الواقع

  
  2كلم/الوحدة ن - السكانية اإلحصاءاتطيف عبر تطور الكثافة السكانية في والية س):  10 (جدول رقم 

  2008  1998  1987  1977  ←السنوات 
  226  200  153  105  ← الكثافة السكانية

Source : Wilaya de Sétif, DPAT, Plan d’aménagement du territoire de la Wilaya de Sétif, août 2008.  
  

التعدادات  كانية عبر بلديات الوالية في مختلفتطور الكثافة السالذي يمثل )  7( رقم  يسمح الشكل
أين يظهر الفارق . السكانية بالمتابعة المجالية للظاهرة و بالتركيز على النطاق الحضري لمدينة سطيف

في الزيادة  للقطاع مقارنة بباقي مناطق الوالية، رغم اتساع مساحة البلديات المكونة له مقارنة 
  .ية منها، ما يفسر ارتفاع الكثافات فيهابالبلديات األخرى خاصة الشمال

  
  
  

  2008 - 1998 - 1987 - 1977تطور الكثافة السكانية عبر بلديات والية سطيف في ):  7( شكل رقم                   
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                          1977                                               1987 
 
 

           
1998 2008 

  
 المفتاح

 
  
  

    2كلم/ ن 50أقل من  ←
    2كلم/ ن 99إلى  50من  ←
    2كلم/ ن 149إلى  100  من ←
   2كلم/ ن 199إلى  150  من ←
    2كلم/ ن  200أكثر من   ←

   

الخرائط من انجاز الباحث انطالقا من نتائج : المصدر
  التعدادات العامة للسكان و السكن

  

   كلم50                              0
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في بلديات النطاق مقارنة بالوالية كما يبرزه من تعداد إلى آخر الكثافات السكانية بشكل كبير  تتطور   
درجة الجذب له مدينة سطيف و نطاقها الحضري و، ما يدل على الثقل السكاني الذي تمث)8(الشكل رقم 

  .الذي تمارسه
   

  2008-1998- 1987- 1977السكانية في النطاق الحضري و والية سطيف تطور الكثافة : )  8 (شكل رقم 

  
  2008-1998 -1987 - 1977اإلحصاءات العامة للسكان و السكن نتائج  :در األرقامامص

  
  الكثافة السكانية في بلديات النطاقتوزيع تباين 

د مستويات الكثافة الوقوف عنفي بلديات النطاق الحضري  الكثافة السكانيةتوزيع دراسة تسمح      
  .درجة تباينها من بلدية إلى أخرى، و تحديد البلديات األكثر جذبا للسكانو

هي تمثل و 2008تر مربع واحد في سنة نسمة في كل كيلوم 536بلغت الكثافة السكانية في القطاع 
سبب إلى يعود ال، و  2كلم/ن 226تقريبا ضعف الكثافة السكانية المسجلة في الوالية في نفس السنة 
تتوزع الكثافة .    2كلم/ن 2259ارتفاع الكثافة السكانية في بلدية سطيف مقر الوالية التي سجلت 

  ،)9(الشكل رقم و ) 11(  السكانية بشكل متباين من بلدية إلى أخرى  كما تبرزه أرقام الجدول رقم
  .ظرا لكبر مساحاتهان كل بلديات النطاق تسجل كثافات دون متوسط الكثافة المسجل في الواليةو 

 النطاق الحضري
 

 والية سطيف  

2كلم/ ن  
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  النطاق الحضري لمدینة سطیف بلدیات توزیع الكثافة السكانیة في):  11( جدول رقم 

 البلدية )كلم( المساحة  2008 عدد السكان 2كلم/الكثافة ن
 سطيف 127,3 287574 2259,03
 عين ارنات 202,55 42942 212,01
 وريسياألا 117,87 17912 151,96
 مزلوق 135,55 17147 126,5

 والد صابرأ 119,7 12489 104,34
  النطاق الحضري  702,97 378064 535,81
  الوالية 6549,64 1482336 226,32

Source : Wilaya de Sétif, DPAT, Plan d’aménagement du territoire de la Wilaya de Sétif, août 2008. 
  
  

 لمدینة سطیف الكثافة السكانیة في النطاق الحضري): 9(رقم  شكل

 
  2009الباحث : المصدر                

 
 التي تمثل توزيع السكان عبر بلديات والية سطيف في تعدادين مختلفين) 5(تسمح الخريطة رقم      

عن البلديات التي شهدت تطورا في  بإعطاء صورةوفق مبدأ تطابق الدوائر النسبية،  2008و  1998
الحلقة الحمراء . ( الخ...عين أرنات، أوالد صابر، العلمة، عين ولمان مثل بلدية سطيف، عدد السكان

و البلديات التي تحيط بها حلقة زرقاء تعني التي تراجع عدد سكانها ). 2008تمثل نسبة الزيادة في 
  . مثل حربيل في الشمال الغربي إلقليم الوالية

   

 
2كلم/ن  
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  2008- 1998طیف والیة ستوزیع السكان عبر بلدیات ): 5(خریطة رقم 
 

 
 .2008 -1998الباحث انطالقا من نتائج التعدادين السكانيين : المصدر

  
 

   SETIF 

A ARNAT 

MEZLOUG 

EL OURICIA 

O SABER 

A OULMENE 

   EL EULMA 

BOUGAA 
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  نزعة نحو السكن المجمع في النطاق: ثانيا
I -  خصائص التوزيع حسب نوع التجمع  

كبيرة الحضرية الدينامية حضريا سريعا، على غرار ال يعرف النطاق الحضري لمدينة سطيف نموا    
، حيث بلغت نسبة سكان التجمعات الرئيسية 2008 تعكسها نتائج التعداد األخيرتعرفها الجزائر والتي 

)ACL (71 %  كما نسجل تراجعا في نسبة سكان المنطقة المبعثرة . 1998في  % 66مقابل)ZE (
  .)12(، كما يوضحه الجدول رقم 2008-1998بين التعدادين  % 13 إلى

 
  توزيع السكان حسب نوع التجمع في الجزائر تطور نسب):  12 (جدول رقم 

  % سكان المنطقة المبعثرة   % سكان التجمع الثانوية    %سكان التجمعات الرئيسية  السنة
1998  66  15  19  
2008  71  16  13  
  2008- 1898، نتائج التعدادين لإلحصائياتالديوان الوطني : المصدر

  
عليا منذ االستقالل حركة تحضر سريعة تميزت بارتفاع منطقة الهضاب ال شهد، تاإلقليم  على صعيد  

إلى  1987في  % 44,01إلى  1977في  % 29,77إلى  1966في  % 18,93نسب التحضر من 
  .84 2005في  % 53,68لتصل إلى  1998في سنة  % 52,26

إلى  1987في  % 63إلى  1977في  % 46من جهة أخرى ارتفعت نسب التجمع للسكان من       
الشرقية في التجمعات السكانية في إقليم الهضاب العليا  بلغ عدد). المرجع السابق( 2005في  % 75

 .نسمة 5000تجمع يحتوي أكثر من  115تجمع منها  582، 2005

 % 43,34ما يمثل نسبة  ،حضر 642410 بلغ عدد سكان الوالية أما على صعيد والية سطيف فقد    
 حيث ،يبرز تطور نسب التحضر عبر مختلف تعدادات السكان) 13(الجدول رقم من مجموع السكان، 

أكثر بلغت  98-87لكل الفترات، ما عدا الفترة  % 4يالحظ نسبة زيادة ثابتة تقريبا و هي في حدود 
  .% 7من 

 2008- 1966 تطور نسب التحضر في والية سطيف):  13 (جدول رقم 

  الزيادة  %  %نسب التحضر   السنة
1966  23,98  -  
1977  28,16  4,18  
1987  32,2  4,04  
1998  39,27  7,07  
2008  43,34  4,04  

Source : Wilaya de Sétif, DPAT, Plan d’aménagement du territoire de la Wilaya de Sétif, août 2008, p5. 
 

                                                
84 - ANAT, SRAT Région des Hauts Plateaux Est, Etat des lieux, tendances, synthèse, février 2008, p3. 
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 ،2008في  %  43,34نسبة الطابع الريفي للحياةيمثل في المقابل، و على الصعيد الوالئي دائما،    
 تعيش، ما يعنى بأن المنطقة 85بالنسبة للوطن % 63بالنسبة لمنطقة الهضاب العليا و  % 53مقابل 

المراكز الريفية بنسب تفوق تلك المسجلة تصيب بشكل عام بشكل واضح، و هي  الحضريةالظاهرة 
 % taux d’agglomération rural 54,40فقد بلغت نسبة التجمع الريفي  . في إقليم الهضاب العليا

  .منطقة الهضاب العليا الشرقيةعلى مستوى  % 30,36مقابل 
  2008- 1998- 1987في  في والية سطيف توزيع السكان حسب نوع التجمع):  14( جدول رقم  

 % المنطقة المبعثرة % التجمع الثانوي % التجمع الرئیسي  ↓السنة 
1987  43,34 12,04  44,62  
1998  52,14  17,01  30,85  
2008  57,35  17,45  25,2  

  2008-1998-1987اإلحصاءات العامة للسكان و السكن الديوان الوطني لإلحصائيات، نتائج : المصدر        

          
أسرة موزعين على   244.317سر بلغ عددها يعيشون في أ  2008 سكان والية سطيف في      
مجموع سكان  من % 74.80نسمة أي  1.108.799تجمع سكاني حضري و ريفي بمجموع  217

  .بمناطق مبعثرةيعيشون نسمة  373.536أي   % 25.20الوالية و الباقي 
تطور نسب السكان المجمع و سكان المنطقة المبعثرة في الوالية تراجع )  10( يبرز الشكل رقم       

  .هذه األخيرة مقابل زيادة مستمرة في نسب السكن المجمع ما يؤكد التحول نحو التحضر

  
 2008-1977تطور نسب السكان المجمع و سكان المنطقة المبعثرة  من ):  10( ل رقم شك

0
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Source : Wilaya de Sétif, DPAT, Plan d’aménagement du territoire de la Wilaya de Sétif, août 2008.  

  

                                                
85 - Wilaya de Sétif, PAW, op.cité, p4. 
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على  % 71مقابل  % 57,35 نسبة ، تمثل التجمعات الرئيسية نسبة سجلت2008في سنة        
وطنيا، أما المنطقة المبعثرة فقد  % 16للتجمعات الثانوية مقابل  % 17,45نسبة المستوى الوطني، و

د استمرار الطابع على مستوى الوطن ما يؤك % 13على مستوى الوالية مقابل  % 25,2بلغت نسبة 
  . الريفي للوالية

فقد بلغ عدد ، زيادة كبيرة في العدد و في الحجمسكانية التجمعات التسجل  من جهة أخرى،     
، 1977-1966بالنسبة للفترة ) عين ازال(نسمة، مركز واحد  5000اكز الحضرية التي تفوق لمرا

من بينه و 1998-1987معا جديدا في الفترة تج 15، ليصل الى 1987- 1977فترة للأربعة مراكز 
منها شوف لكداد، عين  اجديد اتجمع 16 رفت تسجيلفقد ع 2008- 1998أما الفترة . عين أرنات

 ). 15أنظر الجدول المرفق رقم ...(الطريق، فرماتو، مهدية

  
  2008-1966 والية سطيف نسمة 5000تطور عدد التجمعات التي تفوق ):  15( جدول رقم 

  عدد التجمعات الجديدة  عدد التجمعات  ↓السنوات 
1966 4 - 
1977  5  1  
1987  9  4  
1998  24  15  
2008  40  16  

Source : Wilaya de Sétif, DPAT, Plan d’aménagement du territoire de la Wilaya de Sétif, août 2008 
 

     
في منطقة  نسبة السكان المجمعين تبرز)  16( خصائص التوزيع كما يبرزها الجدول رقم        

في  % 9,86ارتفع من  جمعات الرئيسية، لكنهبالنسبة لسكان الت % 79الدراسة بقي ثابتا في حدود 
بالنسبة للتجمعات الثانوية، و في المقابل نسجل تراجع نسبة  2008في  % 16,02إلى  1977

  .2008-1987للفترة  % 5إلى  11سكان المنطقة المبعثرة من 
  2008- 1998- 1987في  في بلديات النطاق توزيع السكان حسب نوع التجمع):  16( جدول رقم 

 % المنطقة المبعثرة % التجمع الثانوي % التجمع الرئیسي  ↓لسنة ا
1987  78,94 9,86  11,02  
1998  79,14  14,31  6,55  
2008  78,52  16,02  5,28  

 2008-1998-1987اإلحصاءات العامة للسكان و السكن : المصدر       
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II - في النطاق يةالتجمعات الثانوالتجمعات الرئيسية مقابل نمو  تراجع  

في بلديات بلدية سطيف و من خالل دراسة خصائص توزيع السكان حسب نوع التجمع في     
  .ةالنطاق، يتجلى التوجه الكبير نحو السكن المجمع خاصة بالنسبة للتجمعات الثانوي

  
السكان حسب نوع التجمع في بلدية سطيف و بلديات النطاق عتوزي:  )17( جدول رقم  

 بلدية سطيف
2008 1998 1987  

 سكان المركز 91,18 % 89,82 %  %87,52
 التجمعات الثانویة 04,75 08,5 11,05 %
 المنطقة المبعثرة 04,07 01,68 01,43 %

  

  : 1987-1998-2008التعدادات العامة للسكان و السكن ،  ONS الدیوان الوطني لإلحصائیات :لمصدرا                
  : يمكن تسجيل المالحظات التالية 17من خالل قراءة أرقام الجدول 

 -1987(في الفترة  87,52%لى إ 91,18 %تراجع في نسب سكان المركز في بلدية سطيف من  -
  .في نفس الفترة) % 78حوالي (، و استقرارها في بلديات القطاع  )2008

في بلدية سطيف و من  %11إلى  4زيادة في نسب سكان التجمعات الثانوية في كل البلديات، من  -
  .  في النطاق % 16,2إلى  09,86

 % 5,28إلى 11,2، و من01,43 %إلى  04,07تراجع نسب السكن المبعثر، في بلدية سطيف من  -
  . في بلديات النطاق

، يالحظ )21(أما من حيث توزيع السكان على صعيد كل بلدية كما تبرزه أرقام الجدول رقم     
التباين الكبير في التوزيع، و ذلك بتأثير جملة من العوامل من بينها عدد التجمعات الثانوية التابعة 

تجمعات  6في مزلوق و  4في األوريسيا،  2تجمعات في عين أرنات،  6ت التي بلغلمجال البلدية و
  .ثانوية في أوالد صابر

 2008السكان حسب نوع التجمع في بلديات النطاق في  عتوزي:  )18(جدول رقم 

Source : Wilaya de Sétif, DPAT, Plan d’aménagement du territoire de la Wilaya de Sétif, août 2008 
  

 بلديات النطاق الحضري لمدينة سطيف
2008 1998 1987  

 سكان المركز 78,94 % 79,14 %  %78,52
 التجمعات الثانویة 09,86 14,31 16,2 %
 المنطقة المبعثرة 11,2 06,55 05,28 %

سكان التجمع الرئیسي  البلدیات
%  

سكان التجمع 
  %الثانوي 

سكان المنطقة المبعثرة 
%  

 04.06 04.75 91.18  سطیف
 27.02 51.17 21.81  عین أرنات
 29.98 21.38 48.68  ااألوریسی
 49.52 21.71 28.77  مزلوق

 84.44 09.78 05.78  أوالد صابر
 45.42 11.85 42.73  المجمـــــــــوع
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  نطاق استقطاب سكاني :فصل األولخالصة ال
  

شكل الذي ي، "دينة سطيفالنطاق الحضري لم"  أي منطقة الدراسة تحديدبعد في هذا الفصل تم         
نية للبلديات التي مجال التأثير و التأثر للمركز و الذي يحتضن الحراك اليومي، تحليل الخصائص السكا

د صابر، من حيث النمو، التوزيع ا، مزلوق و أوالهي سطيف،عين أرنات، األوريسيتكون النطاق و
غيرها من المؤشرات التي من تسمح بالوقوف على حجم التغيرات التي يشهدها مجال الدراسة، و أهم و

  :النتائج التي يمكن تسجيلها هي
  من سكان ثاني والية على المستوى الوطني % 25الوزن السكاني للنطاق الذي يمثل  -
الوطن، حيث بلغ معدل النمو بالوالية وير الذي تعرفه بلديات النطاق مقارنة النمو السكاني الكب -

في  % 2,28للوالية و  3,02 % مقابل  % 3,45في النطاق  1998-1987في الفترة 
 .على الترتيب % 1,72 – 1,25 % - % 2,51سجل  2008-1998و في الفترة . الوطن

عات الثانوية، من خالل تسجيل هذه األخيرة التجميرة على مستوى المركز وتحوالت سكانية كب -
 .لمعدالت نمو قياسية، باعتبارها مناطق التوسع لمركز المدينة

يات المجاورة، بلديات هي تتمثل في الوافدون من الوالالنطاق وحركة الهجرة التي يعرفها  -
 .من مركز المدينة سطيفالوالية و

قارنة بتلك السكانية في النطاق الحضري مهذا االستقطاب السكاني أدى إلى ارتفاع الكثافة  -
  .حتى في منطقة الهضاب العليا الشرقيةالمسجلة في الوالية و

تراجع سكان المنطقة المبعثرة، كما نسجل جمع في النطاق ونزعة واضحة نحو السكن الم -
   .تراجعا في سكان التجمعات الرئيسية مقابل زيادة في التجمعات الثانوية

تتوسع، ما انعكس على نطاقها مو واستقطاب كبير تمارسه المدينة ما يجعلها تن: النتيجة العامة
   .انويةنمو كبير للتجمعات الثوتحضر في األطراف غير مسبوق،  الحضري، فكانت نتائجه تمدد
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  :التمدد الحضري في النطاق: الفصل الثاني
  حركة تعمیر غیر مسبوقة 

  
المساحة والسكان ضري لمجال معين على عنصرين أساسين هما مو الحالن االعتماد في تحديديتم      

على العقار بهدف تشييد المساكن والمرافق المبنية، فكلما ارتفعت نسب تزايد السكان، زاد الطلب 
حاول قياس أشكال النمو من بين المصطلحات التي تكما تم تعريفه، التمدد الحضري و. التابعة

هو يعني كميا نمو المساحة المبنية المكاني للمدن والتجمعات السكانية، ولمرتبطة بالتوسع الحضري ا
  .ية خالل مراحل زمنية محددةزيادة السكانبوتيرة تفوق ال

النطاق، تمدد المساحات المبنية ومساحات األنشطة من بين المظاهر األساسية للنمو الحضري في     
سنتناول في هذا الفصل محور . ة ذات الطابع الريفيظاهرة نمو التجمعات الثانويرافق و غيرها، والمو

تقل أهمية  التي اللقطاع، ثم نتطرق لباقي العوامل وفي ا السكن باعتباره المحرك األساسي للتمدد
  .المرافقكالخدمات و األنشطة و

  
  أولویة توفیر السكن و نتائجھا على المجال: أوال

  
للدولة  االجتماعيةرى في السياسة االقتصادية والكب السكن من األولويات ععتبر قطاي        

إدخال رؤية جديدة  من خالل الكلي للقطاعالدولة  في سياسة احتكارأعيد النظر  1996الجزائرية، ففي 
فقد تعددت صيغ عروض السكن كما  .تقوم على مبدأ الدولة المنظم عوض الدولة المتعامل و المحتكر

ان آخرها برنامج قطاع بميزانيات ضخمة لمشاريع طموحة كتنوعت طرق دعم الدولة التي حضت ال
  .2014- 2010انجاز مليون سكن، و الذي تدعم بمشروع مماثل للفترة 

والية سطيف الثانية على مستوى الوطن من حيث السكان استفاد مركزها على غرار البلديات       
كبيرة أدت إلى توسع المساحات تعمير حركة األخرى من مختلف البرامج السكنية مما جعلها تعرف 

  . المبنية و تطور المرافق العمومية و تمدد الفضاءات الحضرية
على مستوى  نالحظ التطور الكبير للحظيرة السكنية)  19(من خالل معطيات الجدول رقم        

، و قد عرفت مدينة سطيف و بلديات النطاق أكبر 1998- 1987والية سطيف للفترة الممتدة بين 
  .2008-1998- 1987نسب في النمو كما يعبر عرض واقع الحظيرة عبر مختلف المحطات ال

  2008- 1987 تطور الحظيرة السكنية في والية سطيف و الوالية:  )19(جدول رقم 
  

.Source : Wilaya de Sétif, DPAT, Plan d’aménagement du territoire de la Wilaya de Sétif, août 2008, p 81 

 

 معدل شغل المسكن عدد الساكن المنجزة عدد المساكن السنة
1987 143832  8,47 
1998 214522 70690 7,68 
2008 289168 74646 6,80 
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I - ارتفاع عرض السكن و تنوع أنماطه في النطاق  
سنحاول بانجاز مشاريع سكنية ضخمة،  2009-2005تميزت الفترات األخيرة، خاصة الخماسي    

  :النطاق الحضري عبر مختلف فترات الزمنيرة السكنية في الوالية وور الحظتتبع تط
 1987الحظيرة السكنية في 

قد عرفت والية سطيف نموا كبيرا مسكن، و 143832العدد  1987ي سنة بلغ عدد المساكن ف      
صة للحظيرة السكنية بسب سياسة التصنيع التي اعتمدها الدولة و التي أدت إلى نزوح سكاني كبير خا

و الطلب الكبير على ) % 3,81معدل نمو بلغ (نحو مركز المدينة، إضافة إلى الزيادة الطبيعية للسكان 
  .مسكن/فرد 8,47بلغ معدل شغل المساكن . السكن

  1998الحظيرة السكنية في 
المرقيين  تميزت فترة التسعينات بتحرير قطاع السكن و ظهور أطر تشريعية بهدف تشجيع     

الخواص لتنشيط قطاع البناء، كما تم تحفيز إشراك المواطن عن طريق استعمال العموميين والعقاريين 
 1998- 1987مسكن للفترة  70690مسكن بعد انجاز  214522بلغت الحظيرة الوالئية . مدخراته

في  % 40، مقابل % 60نمو الحظيرة تم على مستوى مدن الوالية بنسبة . % 49,1بمعدل زيادة 
مدينة : لنسب متفاوتة بشكل كبير بين المدن و يمكن تسجيل النسب التالية في النطاقالريف لكن ا

نسجل تراجع معدل شغل .  % 61، مزلوق % 79، أوالد صابر % 118، عين أرنات % 55سطيف 
  .مسكن/ فرد 7,68إلى  8,47من  1987مقارنة بسنة  1998المسكن في 

  2008الحظيرة السكنية في 
، بنسبة 2008- 1998مسكن للفترة  74646بزيادة  مسكن 289168، 2008في  الحظيرةبلغت      
نظرا للطلب الكبير على السكن الناتج عن . هي متراجعة مقارنة بالفترة السابقةو %  34,80زيادة

-2005المخطط الخماسي (المشاريع الطموحة تنوعت الصيغ المطروحة و الزيادة السكانية الكبيرة
 7600بلغ في المتوسط  2008-1998معدل انجاز السكنات في الفترة لإلشارة فان ). 2009
  .2008-1987السنة في الفترة / مسكن 6300السنة مقابل /مسكن
بالنسبة لبلديات النطاق النمو لم يكن متجانسا فقد تضاعفت الحظيرة السكنية في عين أرنات بنسبة     

هذه . % 193أوالد صابر نسبة زيادة ، % 195، األوريسيا 2008- 87في الفترة  % 282زيادة 
األرقام تعكس الدور الذي لعبته هذه التجمعات القريبة من مدينة سطيف في امتصاص الضغط الكبير 

  .على مركز الوالية
  2009-2005مشاريع المخطط الخماسي 

ول رقم تبرز أرقام الجد. تتوزع على مختلف األنماط تسجل الوالية  وتيرة انجاز سريعة للسكن       
  .في بلديات النطاق  2009-2005توزيع برامج السكن بمختلف صيغه للخماسي )  20(
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  الحضري في النطاق  )2009- 2005( خماسيلل السكن برامج توزيع :  )20(جدول رقم 
مجموع البرامج   البیع باإلیجار   التساھمي  االجتماعي  البلدیة

  الحضریة 
المجموع   الریفي

  الكلي
 9753 62 9691 2620 5291 1780  سطیف

 1423 230 1193 30 563  600  عین أرنات
 708 292 416 0 286  130  األوریسیا
 393 295 98 0 58  40  مزلوق

 2321 292 2029 0 279  1750  أوالد صابر
 14598 1171 13427 2650 6477  4300  النطاق الحضري

 49918 20040 29878 3500 15000  11378  الوالیة
  2008ة سطيف مديرية التخطيط و التهيئة والي: المصدر 

  
  :من خالل قراءة أرقام الجدول يمكن الخروج باالستنتاجات التالية

من المجموع الكلي  % 29,3سكن مبرمج ما يمثل  14598بلغ المجموع الكلي للنطاق الحضري  -
  .للسكنات المبرمجة في الوالية، و هي نسبة معتبرة

من المجموع الكلي للسكنات  % 66,8سكن ما يمثل نسبة  9753ع بلدية سطيف استفادت من مجمو -
 .من المجموع الكلي للسكنات المبرمجة في الوالية % 19,5المبرمجة في النطاق و نسبة 

هي بلدية أوالد صابر بنسبة  2009- 2005البلدية التي استفادت من أكبر حصة سكنية للخماسي  -
 سكنات اجتماعية % 57رمجة في النطاق، منها من المجموع الكلي للسكنات المب % 15,8

ع من مجمو % 92ما يمثل نسبة  13427بلغ مجموع السكنات الحضرية المبرمجة في النطاق  -
 .% 8سكنات ريفية  1171البرنامج و 

من  % 32االجتماعي السكن : تتوزع السكنات المبرمجة في النطاق من حيث الصيغة كالتالي       
  . % 19,7، البيع باإليجار % 48,2التساهمي السكن ،  13427لحضرية التي بلغت مجموع البرامج ا

 
   2007توزیع مشاریع السكن في طور االنجاز حسب الصیغة في سنة : مدینة سطیف :)21(رقم   جدول

 %  صیغة السكن
  3  التطوري -
  5  الترقوي -

  27  االجتماعي االیجاري -
  20  االجتماعي التساھمي -

  40  ن الریفيالسك -
  1  السكن اإللزامي -

  4  البیع باإلیجار
  .2008والیة سطیف، المجلس الشعبي الوالئي، تقریر حول ملف السكن و التحسین الحضري، الدورة العادیة دیسمبر : المصدر

  
 تثمين تجربة السكنات الريفية المجمعة التي. وتيرة اإلنجاز جيدة ،% 40يمثل : السكن الريفي -

في هذا اإلطار من المستحسن توسيع وريسيا، وا بعض البلديات مثل عين أرنات و مزلوق و األانتهجته
 .لتشمل بلدیات أخرىنطاق هذه التجربة 
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الكبير على هذا النمط من الطلب  نسجلمن مجموع البرامج، و % 5يمثل : السكن الترقوي الفردي -
  .السكن

سنة   15و تراكمها ألكثر من  كثرة الطلبات سجيل، مع ت% 27يمثل : إليجارياالسكن االجتماعي  -
توزيع الحصص على البلديات متوازن نسبيا مع استثناء بلديتي سطيف و . وتيرة اإلنجاز متوسطة

العلمة اللتان تحوزان على ثلث البرنامج ما يعني استهالك كثير لعقار ثمين ونادر مع وجود بدائل في 
التدريجي على السكن موجه للقضاء  إليجارياسكن االجتماعي أكثر من ثلث ال .البلديات المجاورة
 .الهش في الوالية

بلدية . نجاز جيدةوتيرة اإل من مجموع البرامج،  % 20 نسبةيمثل : السكن االجتماعي التساهمي -
    5271سطيف 

 222تأخر في وتيرة اإلنجاز و حتى في التسليم حيث ال تزال السكن عن طريق البيع باإليجار  -
وحدة  1000برنامج (لم تستلم نظرا لنقص التجهيزات مسكن بسطيف جاهزة  و 500من أصل  وحدة
وحدة سكنية  3350من أصل  .و لعل ذلك يرجع إلى حداثة التجربة و مركزية التسيير) 2004لسنة 

  . % 78نسبة  أي  2620مدينة سطيف لوحدها تستحوذ على 
 03مدعمة جزيا و  05مدعمة كليا و  02 :يدةسكنات جد 10كل  تجدر اإلشارة إلى أنه من
  .منجزة من دو ن دعم من الدولة

  
II - تحسين الحضريو برامج هامة لل سكن الهش في النطاقانتشار مستمر لل  
  

وتشكل انتشار التعمير العفوي في أطراف المدن التوسع المجالي الكبير لألوساط الحضرية، و      
تأزم صورة المدينة و تشويه للنسيج العمراني وطنية أدت إلى أحياء سكنية هشة، ظاهرةتجمعات و
لطات يحظى برنامج القضاء التدريجي على السكن الهش باهتمام كبير من طرف السعليه و. الجزائرية
في هذا اإلطار أشرفت مديرية التعمير و البناء بالتنسيق مع و  .من خطر على حياة السكان لما يشكله

حيث أسفرت  ،2004 سنة نهاية سطيف في واليةلسكنات الهشة عبر تراب إحصاء ا البلديات على
أما . ةدون السكنات الهشة المبعثرمعات السكانية اقتصر على التج ،سكن هش 9881 العملية على جرد

سكن  16204بلغت السكنات الهشة مجموع ، فقد 2007نهاية  بعد عملية اإلحصاء األخيرة المنجزة في
  ).22الجدول رقم (ت الهشة المبعثرة، السكنابما في ذلك 
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  2007و  2004وضعية السكن الهش في  ):22(جدول رقم 
  %  2007  2004  ←السنوات 

  99  2075  1043  المركز سطيف
  64  16204  9881  الوالية

  .2008لعادیة دیسمبر والیة سطیف، المجلس الشعبي الوالئي، تقریر حول ملف السكن و التحسین الحضري، الدورة ا: المصدر         

        
تشخيصا وافيا بيعته القانونية و ط مواقعهباختالف أشكاله وسكن الهش الدقيق للحصاء يتيح اإل       

وحدة  4500رنامج يحتوي على امج التي تقترحها الدولة منها بو من ثمة توزيعا عقالنيا للبر للوضعية
تجدر اإلشارة إلى و .سكن هش 16204 تي بلغ فيهافقط، تقرر بعد عملية اإلحصاء الثانية ال سكنية

  .العجز الكبير للسلطة المحلية في التحكم في هذه الظاهرة في ظل أزمة السكن
بالنسبة للنطاق تنتشر األحياء الفوضوية في معظم التجمعات السكانية، فوق أراضي ملك للدولة       

نمط بناء مخالف للقواعد الهندسية، باستعمال مواد هشة  أو ملك للبلدية، تتميز بكثافتها السكانية العالية و
من . من طوب و قصدير في غياب كلي للشبكات خاصة الصرف الصحي، ما يجعل الحياة فيها صعبة

  ).2الصورة (و عين الطريق ) 1ورة الص(أهم هذه األحياء تلك المنتشرة في شوف لكداد 
  

  بناء المخطط بشوف لكدادتداخل البناء العشوائي مع ال):  1( صورة رقم 

 
  )2010(الباحث : المصدر

  

الذي يتميز بكثافته العالية، بالبناء ) على يمين الصورة(تداخل البناء الهش  1تبرز الصورة رقم       
قد ومنطقة شوف لكداد بالجهة الغربية لمدينة سطيف، في  الذي تم انجازه) يسار الصورة(المخطط 

إدماجه ضمن مخطط تهيئة ا كبيرا بعد برمجة مخطط شغل األرض و عرفت المنطقة توافدا سكاني
   .نسيج العمراني في المدينةأكبر لل هيتشوشامل للمحيط العمراني للمدينة، ما زاد في تأزم وضعيته 
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 2008 السكن الهش في عين الطريق):  2( صورة رقم 

  
  )2008(الباحث : المصدر

هو يشغل مجاال واسعا كامتداد عمراني في الجهة ن الطريق، وبعي الهش الحي 2تبرز الصورة رقم     
  .باتجاه باتنة 75الشرقية للتجمع بالموازاة للطريق الوطني رقم 

  
  يشوه المدخل الشمالي للمدينة) شيخ العيفة(فرماتو  الهش فيالسكن ): 3(صورة رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2008(الباحث : المصدر     
  

فوضوي بالتجمع السكاني فرماتو، المعروف بشيخ العيفة الواقع شمال  تمثل حي 3الصورة رقم      
المدخل الشمالي للمدينة أصبح بإمكان مستعملي الطريق االجتنابي الجديد الذي يربط . مدينة سطيف

.بتجمع الحاسي اكتشافه للوقوف عند مدى انتشار هذا النوع من البناء الذي يشوه مظهر مدننا  
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  :التحسين الحضري

و االرتقاء بالحياة االجتماعية  تحسين مظهرها العمرانيو إعطاء الوجه الالئق للمدينةبهدف        
ت إشراف مديرية مالية هامة تح التحسين الحضري الذي خصصت له أغلفة لسكانها، أعد برنامج

الشبكات انجاز ضرية الفوضوية من خالل تجهيزها والتعمير و البناء، يشمل إعادة هيكلة األنسجة الح
  . االستجابة الحتياجات سكانهابهدف تحسين الجانب الوظيفي لها واألساسية 

مليار سنتيم  792 بغت) 2009-2005(مادات مالية خالل الخماسي حظيت والية سطيف باعت        
للتمكن من و حيث عرف البرنامج دفعة قوية، 2006مليار سنتيم ابتداء من سنة  642من بينها 

كل االحتياجات التي عبرت عنها البلديات، بلغت القيمة المالية المقترحة للخماسي المقبل االستجابة ل
توزيع االعتمادات المالية  )23(جدول رقم يبرز ال .مليار سنتيم 3500حوالي ) 2010-2014(

  .النطاق لبلديات 2008 – 2006فترة للتحسين الحضري 
  

  النطاق لبلديات 2008 – 2006فترة للالحضري تحسين توزيع االعتمادات المالية لل): 23(جدول رقم 
المرافق و المؤسسات  الكھرباء لألحیاء الطرق و الشبكات التحسین الحضري  ↓البلدیات 

 التربویة
  6158492  -   -   1089482179  سطيف

  -   -   242500000  636551915  عين أرنات
  -   8693078  -   -   األوريسيا
  -   6005678  -   -   مزلوق

  -   -   157000000  -   أوالد صابر
  .2008والیة سطیف، المجلس الشعبي الوالئي، تقریر حول ملف السكن و التحسین الحضري، الدورة العادیة دیسمبر : المصدر        

  
 

III - كثافة البناء هالك مفرط للمجال و تراجع فياست   
  

، المجاالت الحضرية مؤشرا مهما في دراسة" Densité urbaine"الكثافة الحضرية  يشكل عنصر      
 يصعب ضبط تعريف. مجاالتها المحيطةنمو المدينة وبمتابعة  ن خالل التحليل الكميمألنه يسمح 

العالقة بين عدد من العناصر التي تتوزع على تمثل  Roger BRUNET "86"، فهي حسب للكثافة
 درجة التراص عنلكن المصطلح يأخذ معني أعمق ليعبر . الخ...كالسكان، المبانيمساحة معينة، 

"compacité" درجة التركز ، في البناء"concentration" ، درجة القوة"force..."الخ.  
   انطالقا من العالقة بين عدد السكان استهالك العقارللتعبير عن درجة نستخدم هذا المؤشر هنا،     

  .المبنية في سنة معينةالمساحة و

                                                
86 - BRUNET R. Les mots de la géographie dictionnaire critique. Reclus La Documentation Française, 
Collection Dynamiques du territoire, janvier 2001, 518 p. 
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الذي يمثل توزيع الكثافة الحضرية في بلديات النطاق التي يعبر ) 24(تبرز أرقام الجدول رقم       

  :، يمكن قراءة ما يليالمبنية المساحةا بعدد السكان إلى عنه
   

 2008في  یة لبلدیات النطاق الحضريتوزیع الكثافة الحضر): 24(جدول رقم 
   الحضریة الكثافة
 ھكتار/ن

  الرئیسيالتجمع 
 2008 

  ه/  ةالمبنی المساحة
  مدینةال  2007- 31-12

 سطیف 2210,7 251676 114
 عین ارنات 570,95 24846 44

 االوریسیا 44 15041 342
 مزلوق 125,3 6281 50

 بیر السویسي 16,12 2307 143
  النطاق الحضري 2967 300151 101

    بالنسبة للسكان 2008بالنسبة للمساحة، اإلحصاء العام  لوالية سطيف مديرية التعمير :المصدر                

نسبة تحضر ،  ونسمة 251676 بالنسبة لمدينة سطيف التي بلغ عدد سكان التجمع الرئيسي -
 114بلغت كثافتها الحضرية .  % 98,57نسبة تجمع بلغت و ،% 88,55   تبلغ

  .ساكن في كل هكتار 101بلغت  متوسط الكثافة للقطاع مع العلم أن  87هكتار/ساكن
 94,50نسبة تجمع و ،% 86,95 بلغت نسبة تحضر، ونسمة 24846اد عين أرنات بتعد مدينة -

عين  تشكل .ه/ن2لم تتجاوز خام  سكانية ه و كثافة/س 44ثافة حضرية منخفضة ، تسجل ك%
لمدينة الثانية في النطاق، يمكنها أن تستوعب النمو الحضري الذي يحوله القطب ا أرنات

 .ئف الضرورية لتلعب هذا الدورالوظاتتوفر فيها الشروط وسطيف، لذا يجب أن 

كثافة و، % 65,49 بلغت تسجل نسبة تحضر سمة،ن 15041 بلغ عدد سكان تجمع األوريسيا -
بسبب صغر مساحتها المبنية حيث تشبع موضعها و لم تتمكن من ه /ن 342حضرية مرتفعة 

لقليل على الجزء ا إالال تتوفر على الخدمات الضرورية  .التوسع على حساب أمالك الخواص
سطيف، و نازحين مدينة  ظم سكانها منمع ،9جه لمستعملي الطريق الوطني رقم أغلبها موو

 .من المناطق الشمالية خاصة بابور

لتطوير كبيرة لها بنية قاعدية  بين القطب سطيف و اقليمه الجنوبي، مدينة ربط: مزلوق -
لضغط في التخفيف من ا لعب دورا مهمايمكن أن ت ،الخدمات و التوزيع و التخزيناألنشطة و

 .ه/ن 50بلغت كثافتها . عين أرناتعلى التجمعات الكبرى سطيف و

يمكن أن تصبح  به منطقة نشاطاتالذي يحتوي مقر البلدية و) سويسيلر ابي(أوالد صابر  -
تستقطب صبح مدينة تابعة و تعمل لمستقبال قاعدة صناعية كبيرة ، يمكن لهذا التجمع أن ي

  .ه/ن 143بلغت كثافتها  ؟الخدماتفي ميدان السكن التجهيزات وتلفة المشاريع المخ

                                                
  .لكثافة السكانیةالتي تستعمل ل 2كلم/نسمة: ھكتار للتعبیر عن الكثافة الحضریة، بدال من الوحدة/نسمة: نفضل استعمال الوحدة - 87
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ن خالل العالقة درجة استهالك العقار ممي آخر إلبراز الكثافة الحضرية ويمكن اعتماد مؤشر ك     

الوحدة ة كل ساكن من المساحة المبنية، والمساحة الحضرية، للحصول على حصبين حجم السكان و
) 25(الجدول رقم  .نحصل عليه بقسمة المساحة على عدد السكانلكل ساكن، والمتر المربع المبني هي 

، التجمعات التي ساكن/مبني 2م98,85يبرز توزيع هذا المؤشر في بلديات النطاق، فقد بلغ في المتوسط 
 2م199,49، مزلوق ساكن/مبني 2م 229,8تسجل حصة أكبر من المتوسط هي عين أرنات 

خفاض في كثافة البناء مقارنة بالتجمعات التي تسجل حصة أقل من ، ما يدل على انساكن/مبني
  . التي تسجل كثافة عالية ساكن/مبني 2م 29,25المتوسط كاألوريسيا 

    
  بلدیات النطاق التجمعات الرئیسیة لحصة الساكن من المساحة المبنیة في ): 25(جدول رقم 

  الرئیسيالتجمع   ساكن/مبني 2م
 2008 

  ه/  ةالمبنی المساحة
  مدینةال  2007- 31-12

 سطیف 2210,7 251676 87,8
 عین ارنات 570,95 24846 229,8
 االوریسیا 44 15041 29,25

 مزلوق 125,3 6281 199,49
 بیر السویسي 16,12 2307 69,87
  النطاق الحضري 2967 300151 98,85

  بالنسبة للسكان   2008احة، اإلحصاء العام مديرية التعمير لوالية سطيف بالنسبة للمس: المصدر                

  

  عوامل استهالك المجال
  
كما ، حواجز طبيعية في وجه توسع العمران جيولوجيةالطبوغرافية وتشكل العوامل الطبيعية، ال       

تهالك المجاالت المحيطة بالمدن إدارية إيجابا أو سلبا في اساقتصادية واجتماعية وتؤثر عوامل أخرى 
في  التوسع الحضريشجع كثيرا ملكية الدولة للعقار ف ،الوضعية القانونية للعقارر من أهمها الحواضو

من جهة أخرى تعتبر الملكية الخاصة لألراضي ريق، شوف لكداد و أوالد صابر ، وعين الط( النطاق
  .غيرهاو... ع مثل أحياء قاوة، عين السفيهة واألوريسياعامل كبح للتوس

إضافة إلى أنه يعكس درجة الطلب على مساحات للبناء، عامال مهما في تشجيع ر سعر العقا كما يشكل
أطرافها الموازية بمدينة سطيف وسعر المتر المربع في السوق أدى االرتفاع الخيالي ل. عملية التوسع

سكناتهمن أو إلى نزوح السكان إلى التجمعات السكانية حتى الريفية بحثا عن حصص أرضية لبناء 
مؤسساتهم، ما انعكس على سعر العقار الذي عرف ارتفاعا غير مسبوق في ين أنشطتهم وحتى توط

  .النطاق الحضري لمدينة سطيف خاصة في السنوات األخيرة
، دد الحضريدورها الحاسم في تنظيم و توجيه التم مخططات التهيئة و التعميرعب تل يفترض أن كما

  .الة لتحقيق ذلك كما هو الحال في النطاقاآلليات الفعلكن عمليا تفتقد إلى الصرامة و
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   التمدد الحضري في مدن النطاق: ثانيا
  

نطاقها نموذجا جيدا لدراسة و تحليل ظاهرة التمدد الحضري، كونها تشهد تقدم مدينة سطيف و     
حدث التالحم مع مجاالت واسعة، ول عمرانيمسبوقة، فقد تم اختراق التوسع الدينامية حضرية غير 

العمرانية المهيكلة في المدينة كما زادت عملية برمجة عدد من المشاريع . عات المجاورةالتجم
الشبكات التي تم ها تلك المتعلقة بانجاز السكن، وأخرى للمرافق والتجمعات السكانية المحيطة، منو

  .توطينها في األراضي الزراعية المحيطة بالمدينة
  
I - ينة مركزية إلى مدينة ممتدةمن مد: التمدد الحضري في مدينة سطيف  
  

تعمير في المدينة بمراحل قد مر الذ االستقالل نموا حضريا سريعا، وعرفت مدينة سطيف  من     
لعل أكثر هذه المراحل تأثيرا ما تمر به المدينة في السنوات األخيرة من توسع كبير لمساحة مهمة، و
مما  ،فالوظائيه توزيع المساكن ومناطق الشغل وني لم يراعى فنتج عنه تشويه للنسيج العمرا المدينة،

في ظل الطلب الكبير على  النمو العفوي للمساكنكثيفة إضافة إلى أدى إلى ظهور مناطق سكنية 
  :كالتالي عمير في مدينة سطيف الت يمكن تحديد مراحلو  .السكن

  :نشأة المدينة االستعمارية: 1962المرحلة قبل  -
ستعمارية ذات حيث أنشأت فرنسا المدينة اال ،1847مدينة سطيف إلى سنة  يعود تاريخ تأسيس       

العسكرية ، لكنها  سرعان ما تحولت إلى سوق هام للمنتجات الزراعية ،أدى إلى الوظيفة اإلدارية و
هدم أسوار المدينة، ، و 1925ء خط السكة الحديدية في كما أدى إنشا. توسعها خاصة على األطراف 

إلى ) ةمركز المدين(أدت إلى تنوع أشكال التوسع العمراني، من توسع عمودي . ير كبيرةإلى حركة تعم
عيفة وعين الطريق ظهور التجمعات السكانية على األطراف مثل الشيح ال، و)حي تليجان(توسع أفقي 

ة أما األحياء الشعبية فقد تميزت بكثافة سكني. تميز مركز المدينة بنسيج عمراني منظم. غيرهاو...
  88هكتار283و قد بلغت مساحة المدينة في نهاية هذه المرحلة .  مكبيرة وعمران غير منظ

  :مركزتكثيف ال:  1972 - 1962المرحلة  -
أدى  نزوحا معتبرا نحو مدينة سطيف،لمرحلة  نموا سكانيا كبيرا وخالل هذه ا عرفت المنطقة      

دون ) حي كعبوب(ظهور أحياء عشوائية  ةعرفت هذه المرحلة  بدايو. إلى تكثيف عمراني للمركز
حيث اقتصرت تدخالت الدولة في استكمال بعض المشاريع السكنية  ضمن مخطط . تهيئة أو توجيه

                                                
88 - URBASE-SETIF. Révision (Plan d’Urbanisme Directeur), Juin 1991, page68 
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ض الهياكل الكبرى كمقر الوالية والمركب إنشاء بع، و)1970 -1967(المخطط الثالثي قسنطينة و
 .بعض التجهيزات التعليميةالرياضي و

  :مشاريع المجمعات السكنية الكبرى:  5198- 1970المرحلة  -
بناء قاعدة صناعية في المدينة، في الدولة في توجيه حركة التعمير، وتميزت هذه المرحلة، برغبة      

تحت الضغط السكاني الكبير، تم االنطالق في مشاريع و. ت الرباعية األول والثانيظل المخططا
حيث افتقدت إلى  ،حال آنيا لمشكل السكن المتفاقم التي كانتZHUN) ( المجمعات السكنية الكبرى 

المرافق والمستلزمات الضرورية من جهة، كما أن اختيار المناطق التي أنجزت عليها لم يكن مدروسا 
كما شهدت هذه المرحلة عملية . تشوه النسيج العمراني للمدينةمن جهة أخرى، مما أدى إلى تقطع و

  .حي بيزاراء الفوضوية كحي كعبوب ويف األحيتكثوشغل الجيوب الفارغة 
   :ترقية السكن الفردي: 2000- 1985المرحلة  -

هذا النوع من السكن  وبقوة ، و)  Lotissement( لعملية التحصيص ءتميزت هذه المرحلة باللجو      
كما . نوفمبر 1ظهور أحياء جديدة كحي حشمي وحي يع البناء الفردي في المدينة ، وأدى إلى تشج

را، بعد في منتصف الثمانينات نموا معتب)  Promotionnel( البناء  في صيغته الترقوي عرف 
وكانت النتائج  . تراجع دور الدولة في تسيير و توجيه العمران بشكل عام تحرير السوق العقارية  و

إلى  تفتقري الذي اتسم بالفوضى والعشوائية، و ظهور أقطاب سكنية جديدة واضحة على الواقع العمران
 .تشكل نقاط سوداء في النسيج الحضري كحي شوف لكدادالتجهيزات والمرافق الضرورية، و

جعل الدولة تعيد  1985تراجع أسعار النفط  ظهر بطء ملحوظ منذ في ظل األزمة االقتصادية و     
مجموعة تخاذ ا تم في هذه المرحلة. إعادة تقييم تدخلهاتماعية واالجظر في اإلستراتيجية االقتصادية والن

مما  ،شجع استمرار السياسة السكنية في صيغة الترقية العقارية يمن اإلجراءات كتحرير العقار الذ
في ظل التحول إلى نظام اقتصاد السوق تحولت قضية السكن و .أدى إلى نمو كبير للحظيرة السكنية

تلبيتها إلى منتج اقتصادي مواطن، باعتباره حاجة اجتماعية، على الدولة  لحق يكفله الدستور لك" من
عرفت المدينة توسعا عمرانيا كبيرا وفي ظل التحرر العقاري . 89"يخضع آلليات العرض و الطلب

 .هكتار 2073 المدينة في نهاية هذه المرحلة حيث بلغت مساحة

  
  
  
  
  
 

                                                
  .40، ص 2006فیفري 6العدد و الحوكمة مجلة التھیئة ،المشروع ، الفاعلون : السكن التطوري آلیة للقضاء على السكن الھش. وق ملعر -  89
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  2002-1872 التطور المجالي لمدینة سطیف): 11(شكل رقم 
 

 

       
 
 

  
 
 

  
 
 

  :من انجاز الباحث انطالقا من مجموعة من الخرائط أھمھا: المصدر
- APC de Sétif, Planche n°3, 4, 5 et 6. 
- A PRENANT, Sétif, les extensions périphériques, 1977. 
- Google earth, Images satellites, 2008. 
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  :تالتمدد في كل االتجاها:  2004- 2001المرحلة  -
هم ما يميز هذه المرحلة هو التوسع المجالي الكبير للمدينة، حيث تم اختراق المدينة  لحدودها أ       

التوسع على  لفترة طويلة خطا أحمرا أمامذي شكل وال 5الجنوبية ، إلى ما وراء الطرق الوطني رقم 
أما في .سفيهة و قد نتج عنه تالحم المحيط العمراني للمدينة بتجمع عين ال.حساب األراضي الزراعية 

أما على الجهة . الجهة الغربية فالتمدد الحضري للمدينة قد تجاوز وادي بوسالم ليعم هضبة الباز
انطالق عمليات التحسين نسجل خالل هذه المرحلة و. الشرقية، فالمدينة تتوسع باتجاه منطقة الحاسي

السكنية خاصة في منطقة  كذا إنجاز العديد من المشاريعالتي يتم التطرق لها الحقا، والحضري 
 نموالبتحديد مراحل تسمح  ،)12(رقم  الشكل المرفق .الهضاب في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة

مجاالت و 2002حتى سنة  توضح المحيط الكبير الذي أصبحت تشغله المدينةلمدينة سطيف و المجالى
  . النمو بعد هذا التاريخ

  
   2002- 1870 سطيفينة التوسع المجالي لمد:  )12(رقم  شكل

  
  2009الباحث : المصدر

  

   :مشاريع عمرانية ضخمةعمليات مهيكلة و:  2009- 2004حلة المر -
، سطيف في الوقت الحالي ورشة كبيرة لمختلف مشاريع التنمية ،خاصة السكنية منها ةتعتبر مدين     

، كلها تنطوي تحت صيغة  90)سكن 4588:(  2006ي حيث بلغ عدد السكنات في طور االنجاز ف
موقع داخل  13، موزعة على )Logement social participatif( البناء االجتماعي التساهمي 

وهذه المشاريع الضخمة التي استفادت منها المدينة في مجال السكن، و مشاريع .  المحيط العمراني
                                                
ـ  90  Wilaya de Sétif, Cellule de communication et de l’information, 2008. 
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ر زياراته الميدانية ية ، أقرها رئيس الدولة ،في إطاالتجهيز الكبرى التي دعمت بأغلفة مالية إضاف
أرصدة  تستدعيلدعم هذه المشاريع، التي   91مليار دينار ن آخرها المخصص المالي كاللمدينة ، و

 عقارية  جديدة تتمثل حتما في األراضي الزراعية المحيطة بالمدينة، في ظل غياب سياسة فعلية تحمي
التعمير االحتياجات راجعة المخطط التوجيهي للتهيئة وحددت م قدو. حيرصيد الوالية من العقار الفال

 2008في  مساحة المدينةبرز ي) 13(رقم  شكلال .هكتارستقبلية للمدينة من حيث العقار بحوالي ألف الم
 .اتجاهات التوسعو

    2008 في سطيفلمدينة  في كل االتجاهاتالتوسع ): 13(رقم شكل

  
   Source : Google earth, Images satellites, 2008 

  
  آفاق التوسع المستقبلي للمدينة

التعمير القواعد العامة والمتعلق بالتهيئة و 1990ديسمبر  1المؤرخ في  2992 -90يحدد القانون      
لمخططات التوجيهية للتهيئة من االرامية إلى إنتاج األراضي القابلة للتعمير من خالل أدوات التعمير 

تضبط توقعات وجهات األساسية لتهيئة األراضي والتي تحدد التمخططات شغل األراضي والتعمير و
 19تحدد المادة . مناطق التدخل في األنسجة الحضريةما تحدد التخصيص العام لألراضي والتعمير ك

  :من نفس القانون القطاعات كما يلي

                                                
91 -Revue de presse  Article 28/06/2007 www.vitaminedz.com 

  . 1652، ص 1990، دیسمبر 52الجریدة الرسمیة، العدد  - 92
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  تشمل المجال المبني Secteurs urbanisés: القطاعات المعمرة -
على المدى المتوسط و القصير   Secteurs à urbaniser:القطاعات المبرجة للتعمير -

 )سنوات10(

 )سنة 20(المدى البعيد  Secteurs d’urbanisation future :قطاعات التعمير المستقبلية -

     Secteurs non urbanisables:القطاعات الغير قابلة للتعمير
 للتوسع الحضري لمدينة سطيفتطور األوعية العقارية المتوفرة حجم ووقوف على بهدف ال     

  ).26(ول المرفق رقم اتصلنا بمديرية التعمير و استطعنا الحصول على بيانات الجد
 

  بلدیة سطیف):  26( جدول رقم 
  المصادق علیھا PDAUلتعمیر التي أقرتھا مخططات التھیئة و ا  تقییم األوعیة العقاریة المتوفرة للتعمیر

  ←) ھكتار(المساحة الكلیة 
  
  ↓السنة 

  القطاعات المبنیة
Secteurs urbanisés  

  قطاعات التعمیر
Secteurs à urbaniser 

  قطاعات التعمیر المستقبلي
  Secteurs 

d’urbanisation future 
31-12 -2005  2210,70 350  0  
31-12 -2007  2210,70  838,2  394  
31-12 -2009  2443,7  989,5  0  

  مدیریة التعمیر، والیة سطیف: المصدر

  
  مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير

  
سعا في المساحات المخصصة أدى توسع المناطق السكنية، التي تستدعي هي األخرى تو        

لطة المحلية عادة ما تعجز السجديدة، إلى زيادة الطلب على احتياطات عقارية  التجهيزاتو  للمرافق
 التجمعات السكانية القريبة التي استفادت من نحوتحويل التدفقات  إلى ما يؤدي على توفيرها و تهيئتها

نظريا ،  يتم إعدادهاالتعمير، التي و إعادة مراجعة مخططات التهيئة و، الدعممشاريع اإلصالح و
االحتياطات تضمن ، وهيزات ومرافق، من تجمدينة، وتحديد احتياجاته المستقبليةتوجيه نمو الو لتنظيم

إلى و لكن عمليا، افتقرت هذه األدوات إلى الوزن القانوني،. يتم عليها التوسع المستقبلي العقارية التي
ما تميزت هذه األدوات بالجزئية ك. تنفيذ التوصيات التي جاءت بهاالتي تضمن احترامها و اآلليات

حيث غالبا ما يتم التوسع بشكل . العمراني للمدينة ة وضعية النسيجالنظرة المحدودة في معالجو
  .ظهور أحياء سكنية تفتقر ألدنى التجهيزات و، وتشوه النسيج الحضري إلى تقطع عشوائي مما يؤدي

، قد أوصى  PDAU (1997(التعمير لبلدية سطيف لنسبة للمخطط التوجيهي للتهيئة وبا        
ضغط على ، من خالل إنشاء أقطاب نمو تخفف من حدة ال بضرورة التحكم في النمو الحضري للمدينة

الذي  كما تطرق المخطط للنمو العشوائي.  مزلوقيا واألوريسالمركز، مثل عين أرنات وأوالد صبر و
كما أكد على تنمية المراكز . أوصى بضرورة إعادة هيكلة أنسجتها العمرانيةتعرفه التجمعات الثانوية و
لكن ميدانيا يالحظ غياب . ل إقليم المدينة من شأنه تثبيت سكان األريافالريفية لتحقيق توازن داخ
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التي لتحليل الدقيقة للواقع الحضري، والمخطط إلى أدوات ا اآليات تنفيذ لهذه التوصيات، كما أفتقر هذ
 يتم من خاللها تحديد االحتياجات المستقبلية للتوسع ، حيث يتم  كل مرة استنفاذ االحتياطات العقارية

  .المحددة  بسرعة مما يؤدى إلى نمو المدينة عشوائيا
كما أفتقر هذا المخطط إلى النظرة الشاملة في معالجته للواقع الحضري، حيث أهمل العديد من         
كما . هو يفتقر إلى المرافق والتجهيزاتحي قاوة الواقع شمال المدينة ، والذي التحم بالمدينة واألحياء ك

لك أن الواقع العمراني للمدينة بكل نقائصه ،هو نتاج لتداخل في التسيير بين السلطة يمكن اإلشارة كذ
اجعة مر 2005وتتم  منذ . الوالئية، والسلطة المركزية وغياب أي تنسيق بينهاة ،البلدية والمحلي

التماطل  وهذا. ليهاالمراجعة  لم تكتمل بعد ليتم المصادقة ع هالتعمير، وهذالمخطط  التوجيهي للتهيئة و
   .عدم مراعاة اآلجال المحددة، من شأنه زيادة تأزم واقع المدينة و تاالنجاز للمخططافي اإلعداد و

القرار الوالئي بحكم  ،2005المراجعة في مناطق التوسع التي أقرتها )  27( الجدول رقم يبرز       
جيهي للتهيئة العمرانية المحدد لمحيط التدخل للمخطط التوو ،2005-08-13المؤرخ في  1472رقم 

هكتار للتوسع  417,20هكتار منها  1323بلغت المساحة اإلجمالية للتوسع المستقبلي  .لبلدية سطيف
االقتصادي خاصة توسيع المنطقة الصناعية التي تستقطب استثمارات كبيرة خاصة في السنوات 

  . األخيرة، أهمها في مجال االليكترونيك
   PDAUساحات التوسع المستقبلي التي أقرها ع متوزي):  27( جدول رقم 

  )ھكتار: الوحدة(     المساحات المحددة للتوسع 
 
 
 
 
 

904,93 
68% 

 المنطقة الشرقیة 354,70
 المنطقة الغربیة 264,04
 الباز 53,10
 عین السفیھة 145,60
 الشمال الغربي 54,82
 الجنوب الغربي 90,78
 الحاسي 38,70
 الطریق عین 30,79
 فرماتو 18,00

 
417,20 
32% 

 توسیع المنطقة الصناعیة 139,70
 المنطقة الجنوبیة الغربیة 92,54
 المنطقة الجنوبیة الشرقیة 185,94

 المجموع 1323
Source : Wilaya de Sétif, Révision du PDAU de la commune de Sétif, Phase finale. 

 

، كمنطقة شوف لكداد بالغرب التي )6(على الخريطة المرفقة  للسكن يمكن تحديد مناطق التوسع   
هكتار، المنطقة الشرقية التي من المنتظر أن تأوي مشروع اليمامة  264خصصت لها أكثر من 

 .هكتار 145هكتار، عين السفيهة بالجنوب بأكثر من  355بأكثر من 
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  يفسطالتوسع المجالي المستقبلي لمدينة :  6خريطة رقم 

Source : URBASE, Révision PDAU de Sétif, Phase finale, Sétif, 2009. 
  

  
  
 
  
  

 شوف لكداد
 264,04ھكتار

 

 الھضاب
 355,60ھكتار

 

 عین السفیھة
 90,78ھكتار

 
 المنطقة الصناعیة
 417,20ھكتار
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II - النطاق تمدد غير مسبوق للتجمعات السكانية في  
تجمعات النطاق على غرار مدينة سطيف تمددا حضريا، من أهم مظاهرة االستهالك تعرف        

لعقارية الالزمة التعمير لتوفير األوعية ايئة واستدعى مراجعة مخططات التهالمفرط للمجال ، ما 
 . انجاز التجهيزات و المرافق التابعةللتوسع السكني و

  
 عين أرنات -1

 5كلم، على الطريق الوطني رقم  7عين أرنات غرب مدينة سطيف و تبعد عنها بمسافة  تقع       
الوالية حيث بلغ عدد سكانها في  ، تعتبر خامس تجمع سكاني في)14الشكل (  الجزائر العاصمة هباتجا

من  نسمة، تعتبر المتنفس الطبيعي لمدينة سطيف من حيث استقطاب الفائض السكاني 24846، 2008
  .المهدية، تيملوكة، عين مسعود، بوحيرة: لها تجمعات ثانوية  .خالل برمجة مشاريع سكنية هامة

 
نة سطيفو التمدد باتجاه مدي 2004عين أرنات في ):  14( رقم شكل  

 
   Google Earth 2004: المصدر                          

  
شاريع السكنية التي برمجت ، خاصة في السنوات األخيرة استهالكا للمجال نظر للمعرفت المدينة     
 582,95مساحة  2009القطاعات المبنية التي بلغت في نهاية )  28( تبرز أرقام الجدول رقم بها، و
  .هكتار 290التعمير المستقبلي أكثر من غت القطاعات المبرمجة للتعمير ولبو هكتار

  
  

  1945ماي  8مطار 

 5الطریق الوطني رقم 
→ یاتجاه سطیف  
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  بلدیة عین أرنات): 28(جدول رقم 
  المصادق علیھا PDAUالتي أقرتھا مخططات التھیئة و التعمیر   تقییم األوعیة العقاریة المتوفرة للتعمیر

  ←) ھكتار(المساحة الكلیة 
  
  ↓السنة 

  )المعمرة(القطاعات المبنیة 
Secteurs urbanisés  

  قطاعات المبرمجة للتعمیر
Secteurs à urbaniser 

  قطاعات التعمیر المستقبلیة
  Secteurs 

d’urbanisation future 
31-12 -2005  570,95  14  0 
31-12 -2007  570,95  128  0  
31-12 -2009  582,95  286,96  3,92  

  مدیریة التعمیر، والیة سطیف: المصدر

تبرز تحديد ) 15رقم  شكلال( تي تم تخصيصها للتوسع العمراني لمدينة عين أرنات المساحات ال     
.في اتجاه مدينة سطيففي الجهة الشرقية للمدينة و هكتار 75مساحة أكثر من   

 
  التوسع المجالي المستقبلي لمدينة عين أرنات:  15رقم  شكل

  

  
Source : URBASE, Révision PDAU Ain Arnat, Phase III, Plan d’aménagement, Sétif, 2008.  

  
 264على مساحة تفوق ) ازشوف لكداد و هضبة الب(توسع مدينة سطيف في الجهة الغربية        

عملية ربط الطريق السيار . هكتار 75توسع عين أرنات باتجاه الشرق على مساحة تفوق هكتار، و
ل بعملية التالحم في ظل العرض من شأنه التعجي 5بالطريق الوطني رقم  1945ماي  8مطار و

  .16، الشكل رقم العقاري الذي يوفره هذا المشروع
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توسع مدينة سطيف غربا باتجاه عين أرنات مرورا بمنطقة الباز ): 16( رقم شكل  

 
     Google Earth 2004: المصدر 
 

 األوريسيا -2

، تعرف كثافة 2008ي سنة ف 15041، بلغ حجم تجمعها السكاني شمال مدينة سطيف  تقع    
الممارسة فيها  األنشطةالخدمات الضرورية، معظم لية لكنها تفتقر إلى التجهيزات وسكانية عا

 ).17الشكل رقم (، الذي يربط سطيف ببجاية، 9ني رقم موجهة لمستعملي الطريق الوط
  2008التجمع السكاني األوريسيا ):  17( رقم شكل

 
 Google Earth: المصدر
2004     

 منطقة الباز

 شوف لكداد

 عین أرنات

 العناصر

5الطریق الوطني رقم   

وادي 
 بوسالم

غرب-الطریق السیار شرق  

 األوریسیا

 ←  9لطریق الوطني رقم ا
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شاريع السكنية التي مدينة األوريسيا في السنوات األخيرة استهالكا للمجال نظر للمعرفت       
 يهكتار ف 44تطور القطاعات المبنية حيث تضاعفت من ) 29(تبرز أرقام الجدول رقم برمجت بها، و

هكتار،  93 ات المبرمجة للتعميربلغت القطاعهكتار، و 97,58مساحة  2009لتبلغ في نهاية  2007
 الخريطة المرفقة رقم  .هكتار للتخفيف من درجة التشبع التي آلت إليها المدينة 37التعمير المستقبلي و

  .مناطق األنشطة المقترحةمناطق التوسع الخاصة بالعمران و تبرز)  7( 
  بلدیة األوریسیا): 29(جدول رقم 

  المصادق علیھا PDAUمخططات التھیئة و التعمیر التي أقرتھا   تقییم األوعیة العقاریة المتوفرة للتعمیر
  ←) ھكتار(المساحة الكلیة 
  
  ↓السنة 

  )المعمرة(القطاعات المبنیة 
Secteurs urbanisés  

  قطاعات المبرمجة للتعمیر
Secteurs à urbaniser 

  قطاعات التعمیر المستقبلیة
  Secteurs 

d’urbanisation future 
31-12 -2005  44  30,50  10,50  
31-12 -2007  44  30,50  10,50  
31-12 -2009  97,58  93  37  

  مدیریة التعمیر، والیة سطیف: المصدر
  

  المخطط التوجيهي للتجمع السكاني األوريسيا:  )7(خريطة رقم 

 
 

      Source : URBASE, Révision PDAU commune Ouricia, Phase 3, Plan d’aménagement, Sétif, 2008.  
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 مزلوق  -3

مدينة ربط بين القطب سطيف تمثل  ،2008ساكن في  6281 مزلوقتجمع بلغ حجم سكان        
مؤهالت تسمح أنشطة خدماتية، وتخزين وتوزيع، و لتطوير ةالمناطق الجنوبية للوالية، تمتلك قاعدو

   .2004لمزلوق في  المجال المبني) 18(رقم  يمثل الشكل. وير دورها في النطاقلها بتط
 

  2004التجمع السكاني مزلوق ):  18( رقم شكل

 
      Google Earth 2004: المصدر                     

       
، حيث ارتفعت من 2009- 2005تطور القطاعات المبنية في مزلوق بين ) 30( ميمثل الجدول رق 

 بلغت القطاعاتهكتار، و 159,61مساحة  2009لتبلغ في نهاية  2005 يهكتار ف 125,3
  .هكتار 13,26التعمير المستقبلي هكتار، و 16,55المبرمجة للتعمير 

  
  بلدیة مزلوق): 30( جدول رقم 

  المصادق علیھا PDAUالتي أقرتھا مخططات التھیئة و التعمیر   تقییم األوعیة العقاریة المتوفرة للتعمیر
  ←) ھكتار(المساحة الكلیة 
  
  ↓السنة 

  )المعمرة(القطاعات المبنیة 
Secteurs urbanisés  

  قطاعات المبرمجة للتعمیر
Secteurs à urbaniser 

  قطاعات التعمیر المستقبلیة
  Secteurs 

d’urbanisation future 
31-12 -2005  125,30  16,55  13,26  
31-12 -2007  125,30  16,55  13,26  
31-12 -2009  159,61  16,55  13,26  

  مدیریة التعمیر، والیة سطیف: المصدر

  
  

 سكة حدیدیة
راتجاه الجزائ  

 اتجاه سطیف

 مزلوق

28الطریق الوطني   
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مناطق التوسع المستقبلي و خصائص استخدامات األرض في مزلوق، 8الخريطة رقم  رزتب       
  .(PDAU)التي أقرها المخطط التوجيهي 

  
  المخطط التوجيهي للتجمع السكاني مزلوق:  8خريطة رقم 

  
     Source : URBASE, Révision PDAU Mezloug , Phase 1, Plan d’aménagement communal, Sétif, 2009.     

 
 والد صابرأ -4

بير السويسي البلدي ألوالد صابر من مجموعة من التجمعات السكانية منها  ليتكون المجا     
يبرز الشكل  .الخ...، بوجملين، لحميالت، بوغنجة)ساكن 1865(تينار ، ومقر البلدية )ساكن2307(

  .توزيع أهم هذه التجمعات مجاليا) 19(رقم 
 التعميرو مخطط توجيهي للتهيئة ،1987في  PUDخطط توجيهي للعمران م من البلدية استفادت    

PDAU  الكبير على العقار للتوسع و برمجة مجموعة من المشاريع نظرا للطلب . 1995في
  .إمكانات تجعلها تخفف الضغط على مدينة سطيفكم ما تمنحه البلدية من مقومات وبحالطموحة، 

 



 83 
 
 

أوالد صابر بلديةب التجمعات السكانية):  19( رقم شكل  

 
     Google Earth 2004: المصدر                   

 نظرا، 2008- 1998في الفترة  % 7,94عرف بير السويسي مقر البلدية نموا سكانيا معتبرا بلغ      
ل التجهيزات التي استفاد منها ما يجعله يتمتع بجذب كبير، لكن يبقى أصلمشاريع السكن والمرافق و

  .المناطق المحيطة بالمركزن من المشاتي القريبة والقادمي
شاريع السكنية التي عرفت بلدية أوالد صابر في السنوات األخيرة استهالكا كبيرا للمجال نظرا للم     

مساحة  2009القطاعات المبنية التي بلغت في نهاية ) 31(تبرز أرقام الجدول رقم برمجت بها، و
كما   هكتار 170التعمير المستقبلي أكثر من لمبرمجة للتعمير وت القطاعات ابلغهكتار و270,82

  .31تبرزه أرقام الجدول رقم 
  بلدیة أوالد صابر): 31(جدول رقم 

  المصادق علیھا PDAUالتي أقرتھا مخططات التھیئة و التعمیر   تقییم األوعیة العقاریة المتوفرة للتعمیر
  ←) ھكتار(المساحة الكلیة 
  
  ↓السنة 

  )المعمرة(المبنیة  القطاعات
Secteurs urbanisés  

  قطاعات المبرمجة للتعمیر
Secteurs à urbaniser 

  قطاعات التعمیر المستقبلیة
  Secteurs 

d’urbanisation future 
31-12 -2005  161,12  109,70  65,20  
31-12 -2007  161,12  109,70  65,20  
31-12 -2009  270,82  109,70  65,20  

  عمیر، والیة سطیفمدیریة الت: المصدر

  

 بوغنجة

 بیر السویسي

جملینبو  
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التعمير، في إطار التوجهات الجديدة للتهيئة المستدامة طرحت مراجعة مخطط التهيئة و 2009في     
مدينة الرياضية بين عين المنطقة الصناعية الضخمة، ال: أهمهاجسيد المشاريع الهيكلية الكبرى وو لت

تي تسمح بتجسيد حلم المدينة الجديدة في غيرها من البرامج الو...الرمان وتينار، والمدينة الترفيهية
  ).14الخريطة رقم : (أوالد صابر، بحكم خصائص أهمها

  الذي تمت ازدواجيته 5موقعها على الطريق الوطني رقم قربها من مدينة سطيف و -
  ملكية للدولة ما يسهل عملية استغاللهاإمكانيات عقارية كبيرة وذات طبوغرافيا مالئمة للتوسع، و -
  )الجزائر قسنطينة ، السكة الحديديةشرق غرب الطريق السيار(انيات الربط إمك -

       
   

  2009مراجعة المخطط التوجيهي لبلدية أوالد صابر ):  9( خريطة رقم 

  
 
Source : URBASE, Révision PDAU d’Ouled Saber, Phase 1, Plan d’aménagement, Sétif, 2009.  
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III - ؟النطاق التمدد الحضري على ات ظاهرةما هي انعكاس  
خلفه من لما يحدثه من تغيرات في المجال، ولما ي ييأخذ مصطلح التمدد الحضري معناه السلب       

 التي" artificialisation des sols"هرة تغيير طبيعة األرض النتيجة انتشار ظاو. على المحيط آثار
 surfaces'صطناعية ن فالحية، غابية إلى مساحات اة لألرض مالحالة الطبيعي رتعني عملية تغيي

artificialisées " الرياضة  المساحات، الخضراء المجاالت(الغير مبنية المساحات تشمل حتى
 étalement"يرى بعض الباحثين في هذا الموضوع أن التمدد الحضري ..). فضاءات الترفيهو

urbain "هي ظاهرة تحظر األطراف93لقياسمن خالل ثالثة عناصر قابلة ل مكن تحديدهي 
"périurbanisation" األطراف إلى، تطور مسافات التنقل من المركز  "distance centre-

périphérie" ،تطور عملية تغيير طبيعة األرضو "artificialisation" . لهذه الظاهرة آثار سلبية
، زيادة خطر الفالحيةالطبيعية و ت الهشة، هدر للموارداستهالك للمجاال: منها عواقب وخيمةو  ةكثير

   .الحواضرللمدن و ة التربة، تراجع المنظر الطبيعي العامالفيضانات نتيجة لتقليص نفاذي
معرضة للزوال ، كثروة نادرةو الحال في الطاقة الغير متجددة يمكن اعتبار المجال كما ه"       
حوي أراضي زراعية عالية ان ي، وعليه فقد وجب حمايته خاصة إذا ك94"الزحف العمراني بسبب

مناطق غابية تساهم في التوازن االيكولوجي للمدينة كما هو الحال الجودة وأوساطا بيئية هامة، و
  . بالنسبة لسطيف و نطاقها الحضري

، والمدى الذي استخدامات األرض في النطاق الحضري لمدينة سطيف )10(الخريطة رقم توضح    
هي األخرى توسعا في المساحات وسع للمناطق السكنية، التي تستدعي بلغه توسعها المجالي، من ت

تتطلب احتياطات و، الضرورية، وكذا مناطق األنشطة والتخزين المخصصة للمرافق و التجهيزات
فقد تضاعف المجال الحضري   .تهيئتهاجز السلطة المحلية على توفيرها وعقارية كبيرة، عادة ما تع

سجلت المدينة استهالكا مفرطا للمجال في و. 2010-1966با في الفترة مرات تقري 10 لمدينة سطيف
  .هكتار سنويا 196السنوات األخيرة بلغ في المتوسط 

اللون (المجال المبني التي تمثل " tache urbaine"تبرز الخريطة من خالل البقعة الحضرية        
ية و األحزمة الخضراء باإلضافة لشبكة النطاقات الخضراء التي تتكون من الفضاءات الغاب، و)األحمر

الطرق في النطاق، و يمثل اللون األبيض الذي يحيط بالمجال المبني األراضي الزراعية التي تزخر 
هكتار مساحة  2092هكتار، منها   12730سطيف على مساحة  تمتد بلدية   بلغة األرقام. بها المنطقة

                                                
93- BACCAINI B, SEMECURBE F, Pôle analyse territoriale, La croissance périurbaine depuis 45 ans, INSEE 
PREMIERE, N°1240, juin 2009 
94 - FOUCHIER V, La densité urbaine est-elle un indicateur pour le développement urbain durable ? Le rapport 
entre mobilité et densité ! Les densités urbaines et le développement durable, Le cas de l’Ile de France et des 
villes nouvelles, Editions du Secrétariat Général des Villes Nouvelles, Décembre 1997, p 62. 
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من المساحة اإلجمالية  % 75ر، أي ما نسبته هكتا 9098وتشكل المساحة الزراعية . عمرانية
  .95للبلدية

  
  استخدامات األرض في النطاق الحضري لمدينة سطيف:  10خريطة رقم 

   
  2009 الخريطة من انجاز الباحث: المصدر 
  

ه المساحة تعتبر مدينة سطيف مجال حضري مفتوح على محيط زراعي و غابي معتبر، تشغل في      
و األحراش  أما الفضاءات الخضراء والغابات. من مساحة البلدية % SAU (38( الصالحة للزراعة 

حف حمايتها من الزة ، مما يستدعي المحافظة عليها و، وهي محدود96% 1.47فهي تمثل نسبة 
ر حتمي التوسع العمراني على األراضي الزراعية أم إلىحيث أصبح ينظر . العمراني الذي يتهددها

بهذه الظاهرة ال  أن كل الفاعلين المعنيينلسكن والمرافق، خاصة ويلبي االحتياجات المتزايدة ل ألنه
حضري ، فمالك األرض يفضل بيعها ألنها بحكم  وجودها أو قربها من المجال ال ون أي امتناعيظهر

                                                
95- BOUDJENOUIA A, L’agriculture dans l’agglomération de Sétif : multifonctionnalité et rôle dans le projet 
urbain, Thèse de Doctorat d’Etat en Biologie (végétale), Université Ferhat Abbas, Sétif, 2006, Page 87. 
96-  BOUDJENOUIA A,Op.cité.   
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أما السلطة  .ا و تعميرهاالمرقي العقاري أو الصناعي، يسعى القتنائهو ،فذلك يؤدي إلى ارتفاع ثمنها
  راني المستقبلي وحل لمشكلة السكن المحلية فهي تنظر لهذه األرض كمدخرات عقارية للتوسع العم

التعمير لتحديد التوجيهي للتهيئة و مخططيتجلى ذلك في المراجعة المستمرة لل، والمرافق التابعة لهو
  .زراعية عالية أغلب هذه المساحات ذات قيمة، ومناطق التوسع المستقبلية

  اخترق التوسع في الجهة الغربية  أن 10يظهر من خالل الخريطة رقم  ،بالنسبة لمدينة سطيف    
أصبحت النشاطات الفالحية الممارسة، وتجاوز منطقة واد بوسالم وما تتميز به من تنوع بيئى، و

ن البيئي للمدينة ككل في تربية المواشي و تربية النحل مهددة بالزوال، كما أصبح التوازو كالزراعة
راضي الخصبة ذات هي نفس الوضعية بالنسبة للتوسع في الجهة الشرقية و الجنوبية ،حيث األو  .خطر

  .الجودة العالية
  

  و األحزمة الخضراء الحضرية الزراعة العمراني يهددالزحف 
للتجمعات بير تميزت بنمو سكاني ك ،يشهد النطاق الحضري لمدينة سطيف تحوالت سريعة     

 تالسكنية إلى استخداماألرض، من االستخدامات الزراعية وبتغير في استخدامات االمحيطة بالمدينة و
جاالت انتقالية بين الريف والمدينة، تجمع خصائص كال منهما مأنتجت هذه الحركية . تجاريةصناعية و

  .تشكل حقال خصبا للدراسة و التحليل الجغرافيو
كما تبرزه الصورة  الحضري لمدينة سطيف في النطاق مخاطره اسات التمدد ونحاول دراسة انعك     

تراجع النشاط الفالحي وتقلص دور الزراعة التركيز على عنصرين أساسيين هما ، و)4(رقم 
األحزمة بسبب االعتداءات على الفضاءات و تهدد التوازنات البيئيةالمخاطر التي الحضرية، و

  . الخضراء
   

تمدد حضري ينتج محيط عمراني تتخلله فضاءات زراعية و غابية ، حدود المدينة و الريف تتغير  : 4صورة رقم  
 )2009 ، عين السفيهة،مدينة سطيف(باستمرار و دائما على حساب المجال الريفي 

  
  2009الباحث : المصدر
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   اني في غير صالح الزراعة الحضريةتوسع عمر 
 ضواحيهاالتي تشمل اإلنتاج النباتي والحيواني في المناطق الحضرية والزراعة الحضرية هي        
إحداث مواطن  في كذلك تساهمأساسا لتحسين األمن الغذائي في المناطق اآلهلة بالسكان، و تهدف

دن استغالل مساحات صغيرة كاألراضي الشاغرة والحدائق في الم الزراعة الحضرية في تمثلت .شغلال
 إلى "حدائق صغيرة"عديدة من  أشكاال هذا النشاط يتخذ، المحاصيل أو حتى تربية المواشي لزراعة

للزراعة الحضرية في الواقع تاريخ طويل، فقد أدرك واضعو السياسة "و .مجاالت أوسع نطاقاً
حقيق األمن ة قدرة إسهام الزراعة ذات التنظيم الجيد في ضمان تضرية في مختلف أنحاء العالم حقيقالح

الغذائي للمدن وإمكانية توفيرها لفرص العمل وتحسين البيئة باستغالل المساحات الشاغرة داخل المدن 
  .97على نحو منتج ومفيد

، يتضح أن 98الزراعة الحضريةة وتحليل العالقة بين المدينومن خالل بحوث المهتمين بدراسة و     
 يقوم على تمويل المدينة بما تحتاجه من موادقتصادي ااألول  العالقة بينهما تتم وفق نضام مزدوج،

 اقتصادياالزراعة الحضرية ليست نشاطا ف. في تنظيم المجال بشكل عام بيئي يتمثل الثانيو طازجة
 و المشاهد الحضرية بل هي عنصر فضائي مقوم للبيئة ،يقتصر على إنتاج المواد الغذائية فحسب

يعاني  قطاع الزراعة الحضرية وشبه الحضرية فانمية المتزايدة ورغم األه. سكان المدينةجودة حياة و
 مثل منظمة الفاو و اليونيسكو الكثير من المنضمات الدولية مما جعل ،من مشاكل عديدة تهدد وجوده

مساهمته الكبيرة في التوازن و لما له من دور اقتصادي تدعو إلى حماية هذا النوع من الزراعةالتي 
   .البيئي
الشبه كل خاص، تعاني الزراعة الحضرية وفي نطاق مدينة سطيف بشكل عام وشر بالجزائ في      

فبحكم قربه من ". حضرية خطر الزحف العمراني الذي يلتهم األراضي الزراعية ذات الجودة العالية
التجمعات الحضرية يعاني هذا النشاط من العديد من المشاكل منها المرتبطة بسكان المدينة من خالل 

باإلضافة لصعوبة تحريك قطعان الماشية  األخرى، مشاكل الجوار مختلفاالعتداءات لنهب المنتج و
يبقى مشكل الضغط على العقار و ،ال يتوفرون على مساحات لرعيها ملكها بعض المربيين الذينالتي ي

   .  99"لتحويل استخدامه أهم مشكل تعاني منه هذه الزراعة
هكتار ما  72498ت هامة من رصيد الوالية من األراضي الزراعية بلغ يتوفر النطاق على مساحا     

  .هكتار778958،  2007يمثل عشر إجمالي المساحة الصالحة للزراعة في الوالية و التي بلغت في 

                                                
  .2007، كندا- مركز البحوث للتنمیة الدولیةناشر، ، كلمة المن أجل التنمیة المستدامة مدن المستقبل؛ الزراعة الحضریة، موغیو. ایھ. جیھ لوك - 97

98 - FLEURY A, L’agriculture périurbaine : une agriculture du projet urbain, Cahiers du Conseil Général du 
G.R.E.F, Paris, France, 2003. 
99 - BOUDJRNEOUIA A et autres, «L'agriculture périurbaine à Sétif (Algérie) : quel avenir face à la croissance 
urbaine ?», Biotechnol. Agron. Soc. Environ., volume 12 (2008)  numéro 1 : 23-30, 
http://popups.ulg.ac.be/Base/document.php?id=2128 

http://popups.ulg.ac.be/Base/document.php?id=2128
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يتضح أن بلديات النطاق تشكل خزانا تتركز به المساحات  ،32رقم  من خالل تحليل أرقام الجدول    
هي تفوق بكثير نسبة و ،من إجمالي مساحة القطاع % 74غت في المتوسط الصالحة للزراعة بل

  .% 46األراضي الصالحة للزراعة في الوالية بالنسبة للمساحة الكلية 
  

  اإلمكانيات الفالحية للنطاق ذو الطابع الزراعي: ) 32( جدول رقم 
  

  البلدیة

  

أراضي 
صالحة 
  للزراعة

  

  منھا

  المسقیة

  

أراضي 
رعویة   

و 
  ممرات

  

أراضي 
غیر 

منتجة و 
مخصصة 
  للفالحة

  

أراضي غیر 
منتجة و غیر 
مخصصة 
  للفالحة

  

األراضي 
  الغابیة

 

  المجموع

 

% 

SAU 

  

  
  65  13034  332  3300  412  258  304  8428  سطیف

  82  20619  636  2278  333  178 364  16830  عین أرنات
  66  11938  226  1541  668  1416  151  7936  االوریسیا
  88  14503  151  144  207  306  947  12748  مزلوق

  64  12404  01  1571  750  1648  434  8000  أوالد صابر
  74  72498  1346  8834  2370  3806  2200  53942  مجموع النطاق

  46  778958  100016  203230  36397  54352  23995  360968  الوالیة
Source : Wilaya de Sétif, DPAT, Annuaire statistiques 2007.   

  

إشكالية ظهرت في السبعينات التوسع العمراني على المساحات الزراعية ظاهرة وطنية وعتبر ي      
التقرير العام للهيئة االستشارية للفالحة قد جاء في ، وخاصة  في المدن الكبرى للشمال الجزائري

لفردية، ابناء المساكن الجماعية و (التعمير بأن األولوية المفرطة للتصنيع و  1992الصادر في سنة 
  في أغلبها مساحات ذات  قيمة هي، وال يمكن استدراكها أدت إلى تبديد مساحات) و القرى توسع المدن

- 1974هكتار في الفترة  70000فقد تم تبديد على المستوى الوطني . 100و مائية كبيرة  زراعية
 31خ ألخيرة و حتى تاريفي السنوات او  ،101 1996-1987هكتار في الفترة  78000و  1987
الوطن قد أدرجت بلدية من بلديات  1531في  ان مخططات التعمير المصادق عليهاف، 2000مارس 

 6000منها  ،هكتار  25000تم إدراج  2000في نهاية سنة و ،هكتار من األراضي الزراعية 25733
 .102هكتار من األراضي الزراعية المسقية

                                                
100 - BEDRANI S, BOUAITA  A, Le foncier agricole dans le périurbain en Algérie, in Bouleversements fonciers 
en Méditerranée : des agricultures sous le choc de l’urbanisation et des privatisations, Ed. Khartala, 2003, p 195- 
211.  
101- DJENANE A, Réformes économiques et agriculture en Algérie, Thèse de Doctorat d’Etat en Sciences 
Economiques, Institut des Sciences Economiques, Université Ferhat Abbas, Sétif, Algérie, 1997. 
102 - BEDRANI S, BOUAITA A , op.cité. 
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ها الفالحي إلى عهكتار من طاب 26000ويل تح 1992-1980في الفترة  تم في والية سطيف        
  1986-1980هكتار للفترة  330هي أراضي ملك للدولة توزعت كالتالي و ،103استعماالت أخرى

هذا التحويل تم ضمن  .1992-1988هكتار للفترة  1650و  1988- 1986هكتار للفترة  23980 و
  .104رها من االستعماالتسد عين زادة و غيبغرض انجاز الطرق و التعميرو ةمخططات التهيئ

تخصيص  105أقرت المراجعة األخيرة للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية على مستوى بلدية سطيف 
النسبة المتبقية للتوسع الصناعي و %68هكتار للتوسع السكني أي ما نسبته  905 منها ،هكتار 1323

  . شته أمام الزحف العمرانيهشاتبرز أهمية وادي بوسالم و  6و  5الصور  .األنشطة االقتصاديةو
  مجاالت فالحية هامة :وادي بوسالم: )6(، )5(صورة رقم 

  

  
 2007 الباحث: المصدر

  

                                                
103-  BOUDJENOUIA A, 2006, p 133, Op cité. 
104 - DJENANE A, 1997, op.cité. 

    مخطط التوجیھي للتھیئة العمرانیة لبلدیة سطیفالمحدد لمحیط التدخل لل 2005-08- 13المؤرخ في  1472القرار الوالئي رقم  - 105

)5(صورة رقم   

)6(صورة رقم   
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  توسع عمراني يهدد األحزمة الخضراء                                
 ية أو زراعية متواجدة حولداد مفتوح لمجاالت طبيعية أو غاباألحزمة الخضراء هي امت       

ب المجال الطبيعي من يتقر أهما تلعب أدوارا حيوية كثيرة هي، وارات المدن أو في بعض أجزاءهامد
رياضية، إن و يةيمكن استغاللها كمتنزهات ترفيه إذ وتلعب دور المتنفس األساسي للسكان ،الحواضر

تي التوفر كذلك مساحات شاسعة من األشجار والنباتات  كما. عدت لذلك واستجابت لبعض الشروطأ
 كما أن غناها وكبر حجمها. امتصاص جزء من الملوثات الهوائيةتساعد في ترطيب وتنقية الجو و

   إلى تكوين أنظمة إيكولوجية تساهم في المحافظة على البيئة تطورها الطبيعي يمكن أن يؤديو
  .التنوع البيولوجيو
ا تؤدي إلى ديمومة المجال زحف البناء، فإن األحزمة الخضراء المعتنى به ظاهرة أمامو        

ينها و منحها مناظر جمالية تزيوتساهم في اخضرارها و و في محيطها المجاور، المدن األخضر داخل
ة توجيه للحد من التوسع العمراني أو إلعادكأداة  في التهيئةافة إلى ذلك، يمكن توظيفها باإلض  .مميزة
يمكن كما  الخ ...لمحاربة الفيضاناتمن انجرافها، و لتثبيت التربة والحد كما يمكن استعمالها. رالتعمي

التاريخية ل الحفاظ على المواقع الطبيعية واالعتماد على إنشاء و تهيئة األحزمة الخضراء من أج
  .ضمان استدامة مكوناتهاو ةالحضرية المتميز ثريةواأل

ي التنمية المستدامة ف في النطاق الحضري لمدينة سطيف عناصر مهمة األوساط الخضراءتشكل       
  . ، فهي إذ تتميز بتنوعها الكبير و قيمتها البيئية، يتهددها خطر اجتياح العمرانةللمدين
التعامل مع األلوان من إعطاء صورة  بعد) 11خريطة رقم (تسمح خريطة القمر الصناعي       

ها لتمنح بأو تحيط  األوساط الخضراء التي تتخللهاال وعن توزيع البقعة الحضرية في المج واضحة
  .تسمح بمتابعة التغيرات التي تطرأ عليها بمقارنتها بخرائط حديثةمؤشرا واضحا لالخضرار و

  التي تلعب وظائف اقتصادية واجتماعية و بيئية و ترفيهية تمثل الخريطة المجالت الخضراء         
   :لذي يحيط بالمدينة أو في قلبهايمكن التركيز على ثالثة عناصر أساسية تكون هذا النطاق األخضر او

 هكتار و تحتوي350تربع على مساحة تقع في الشمال الغربي لمركز المدينة  ت: غابة الزنادية -

     .106على أشجار الصنوبر الحلبي و الصرو
 كلم  يقطع البلدية من الشمال إلى الجنوب يتكون من 13شريط أخضر يمتد على : وادي بوسالم -

من شجار تعود إلى الفترة االستعمارية و هو يعاني اليوم من اإلهمال الذي أنواع مختلفة من األ
 الذي يعتبر المجرى الوحيد الدائم  في المنطقةتلويث مياه الواد  و ألشجاراقطع  تعمليا خالل

بالماء  برج بوعرريج و بوقاعة، العلمة، مدن سطيف ل الرئيسي لسد عين زادة الذي يزودالمموو 
يشكل متنفسا طبيعيا  ، كماكل بالنسبة للفالحين و المزارعين مصدر لمياه السقيكما يش .الشروب
  رمي القاذورات  تتمثل في مصادر التلوث لمياه وادي بوسالم . صيد األسماكللتنزه و للسكان

                                                
  محافظة الغابات بسطیف - 106
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تها مصلحة تدل دراسة أجرومخلفات محطات الغسل والتشحيم و المستعملة العجالت و النفاياتو
على البيئة حول أثار التلوث التي يشهدها الوادي  جامعي  107إطار مخبر بحثالطب الوقائي في 

 التلوثو ،الجراثيمبانتشار  يالبيولوج :بمختلف أنواعه التلوث رسميا أكدت المعيشية للمدينة حيث
الفيزيائي باعتباره تحول إلى قمامة لرمي التلوث و ،الكيميائي من خالل تحلل المواد الضارة

 .النفايات

 يحتوي على ،هكتار38على مساحة تبلغ اليوم  1985سبتمبر  9في  اتم إنشاؤه: قة التسليةحدي -

تشكل الحديقة بعد عمليات توسيع مساحات العشب  .حديقة للحيوانات تسيرها مؤسسة خاصةمشتلتين و 
ت باإلضافة إلى الرحال .التسلية خاصة للعائالت التي تقصدهالالستراحة و اهكتار فضاء13التي فاقت 

  .بسكرةو مسيلة حتى الجنوبية مثلو التي تنظمها المؤسسات التعليمة للواليات المجاورة
  

  )2002 أكتوبر 06( توزيع استعماالت األرض: النطاق الحضري لمدينة سطيف:  11خريطة رقم 

  
    Source : DESPONDS D, Caractérisation des espaces à travers les images satellitaires, Séminaire final  du 

programme de recherche FSP /Maghreb, Ghardaïa, 2009. 

                                                
107 - Laboratoire Santé et Environnement des Hauts Plateaux Sétifiens, Réhabilitation de l’Oued Bousselam, 
Service Médecine Préventive, Hôpital Mère-Enfant, Sétif. 

 غابة الزنادیة

 وادي بوسالم

ضي زراعیةأرا  

 سطیف

 عین الطریق

 شوف لكداد

 الحاسي

سفیھةعین ال  

 قاوة
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هدفا لكثير  ت، فقد أصبحلهذه األوساط الخضراء االجتماعية والبيئيةاالقتصادية و ةهمياألرغم      
. تعرض لعديد من الضغوطات نتيجة إهمال والمباالة المسئولينتكما . من أطماع التوسع العمراني

بشكل  اتراجع ألهميتهو اإلى تقليص لحجمهإلى التدهور المستمر و اذه العوامل تؤدى بهكل ه
  .تدريجي

  
كونه المتنفس سالم الذي يتميز بوزنه البيئي، وهي لمنطقة وادي بو)  8( و )  7( الصور المرفقة 

فتح  2010هضبة الباز، تم في و شوف لكداد هباتجا ةتمدد المدينالرئيسي لمدينة سطيف، يعاني من 
  . يقضي على كل فرص حمايته و المحافظة عليهو الواديالطريق المزدوج الذي يخترق 

  
 و یرھن فرص المحافظة علیھ بوسالم واديشق طریق مزدوج یخترق ):  7( صورة رقم 

 
  
  

  المبوس واديتزوید منطقة التوسع الغربیة بمواد البناء عبر الطریق المزدوج الذي یخترق ):  8( صورة رقم 

  
  2010الباحث : المصدر
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  خالصة الفصل الثاني
  

التحليل من زاوية التهيئة، لما مدينة سطيف مجاال خصبا للدراسة ويشكل النطاق الحضري ل      
طرح الكثير من التحديات تالفالحي، و طابعهرهن موارده ويشهده من حركة تعمير غير مسبوقة، ت

  .للمحافظة عليه
في النطاق بشكل خاص، حيث تميز كل عام ورض حالة السكن في الوالية بشعفي هذا الفصل تم      

 ).2009-2005(بوتيرة انجاز سريعة للسكنات بمختلف أنماطها، خاصة بالنسبة للخماسي  هذا القطاع
لقضاء التدريجي على السكن الهش من جهة أخرى حضيت الوالية باعتمادات مالية كبيرة لبرامج ا

  . ي ضمن نفس المخططضرعمليات التحسين الحو
 االستهالك المفرطضري والتوسع المجالي للعمران والتمدد الحاهرة في المقابل يعرف النطاق ظ    

راجعات مستمرة لمخططات م إلى نفاذ االحتياطات العقاريةاست بعدأدى في كل المراحل  ، حيثللعقار
 3554,7إلى  2005هكتار في  3112,1 من في النطاق ارتفعت المساحة المبنية فقد .التعميرالتهيئة و

أما . هكتار 110,6بمعدل استهالك سنوي و هكتار 442,59أي زيادة بلغت  ،2009هكتار في 
تضاعفت ثالث مرات لتصل في و 2005في  هكتار 520,75 لمبرمجة للتعمير فقد بلغتالمساحات ا

هذه  . هكتار 243,74ة  سنويو هكتار 974,96  تهكتار، بزيادة إجمالية وصل 1495,7إلى  2009
المحيطة بمدن  ةالمجاالت الريفيإضافة إلى عملية تحضر األطراف و األرقام تؤكد سيادة ظاهرة التمدد

  . ميل السكان إلى التجمعالتي تعرف تعمير غير مسبوق و النطاق
يز تمالتي تالفالحية و األحزمة الخضراء و األوساطمخاطر زحف العمران على  إلىتم التطرق     

مثال ما ) وادي بوسالم ( للنطاق الحضري، كما تتميز بهشاشتها الكبيرة بأهميتها الكبيرة للمدينة و
   .األوساط هتعيشها هذيستدعي التدخل السريع لوضع حد لحالة التدهور التي 
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  الخدمات في النطاقت والتجهيزا: الفصل الثالث
 

بتكثيف )   Urbanisation(من ظاهرة التحضرات األخيرة التدريجي في السنوأدى االنتقال      
المدينة اإلقليم، تجت التي أن) Polarisation(، إلى ظاهرة االستقطاب أنشطةنا والمراكز العمرانية سكا

والتقدم الهائل في وسائل  ،متأثرة بالثورة التكنولوجية. ذهاالتي تتميز بضخامتها واتساع مجال نفو
"  ، أييعتمد على الدراسة المجالية الشاملةمة إلى اعتماد أسلوب جديد رف بالعولفي ظل ما يع التصالا

عكس األسلوب القديم الذي ومثيالتها حجما ووظائف في المجال دراسة التفاعالت األفقية بين المدينة 
تتحدد  ، فالقطبيةالمراكز الثانوية التي تحيط بهت الرأسية بين المركز األساسي ويهتم بدراسة التفاعال

كما . مؤشرات التصنيف للمراكز الحضريةو هي من أهم  خدمات نادرة وعالية ما يوفره منبفضل 
،  109جاح القطبية هو ترجمة  مجالية  للعولمة،  ن108تعتبر القطبية قادرة على إنتاج الفعالية االقتصادية

 حقق ارتباطات محليةها لتنتاجإالتجمعات الحضرية الكبرى التي تتميز بتحول أنظمة العولمة تخص و
تحولت مواضيع االقتصاد الحضري من دراسة المدينة كوحدة معزولة إلى عليه فقد و .110ةدوليو

قدر ما لم يعد االهتمام بوظائف المدينة ب، واسة األشكال الحضرية التي تتخذها ضمن أفق أوسعدر
ها إذا كانت قادرة على المدينة تفرض وجود" مدى  تأثيرها  في إقليمهاأصبح االهتمام بحركيتها و

كنقطة التقاء لمحاور طرق أو ضمن الشبكة، تناول المدينة ، كما أصبح 111"تنظيم مجالها المحيط
  .ي تتقاطع فيه كل محاور التبادالتمركز عقدالخ، فالمدينة هي ...السلعتدفقات المسافرين ول

اطق وع من التوازنات بين المنتحقيق ن جية الدولة الجزائرية في مجال التهيئة، إلىإسترات هدفت    
كل بكل ما توفره من الجنوبية، التي تشالساحلية ذات الثقل البشري واالقتصادي  والمناطق الداخلية و

  .تجهيزها بمشاريع هيكلية كبرىالختالالت بشرط أن يتم ترقيتها ولهذه ا إمكانيات حال
  ليمي للخدمات التي توفرها مدينة سطيفالبعد اإلق    

دورا كبيرا في رسم ) الفترة الرومانية خاصة(التاريخ و) الموقع(لعبت عوامل الجغرافيا           
كعاصمة ) SITIFIS(شبكة الطرق في منطقة الدراسة،  توضح الخريطة المرفقة موقع المدينة 

)Capitale de Province (ما جعلها تحتل هذه المكانة كونهاكة الطرق في الفترة الرومانية، وفي شب 
في ) CIRTA(تقع في مركز الجهة الشرقية و تحيط بها عواصم رومانية أخرى كمدينة قسنطينة 

  ). 19أنظر الخريطة رقم (في الجنوب ) LAMBAESE(الشرق و مدينة باتنة 
و هي " التربة السوداء"كلمة سيتيفيس تعني م، و 97في سنة  أنشأ الرومان مستعمرة سيتيفيس     

، فقد شكلت السهول الواسعة للمنطقة مصدرا للثروات الزراعية "أزديف"برية مشتقة من الكلمة البر
                                                
108 - G. POUYANNE, Forme urbaine et mobilité et mobilité quotidienne, thèse de doctorat en sciences 
économiques, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 2004, p.6. 
109 - HURIOT, 2002, op cité. 
110 - C. LACOUR, Méthodologie de recherche et théorisation des villes, Anthropos, Paris,1999, p.62. 
111 - J. HURIOT, La ville ou la proximité organisée, Economica, Paris, 1998. 
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كما تميزت بغناها بالثروة ) مخزن قمح روما(خاصة مادة القمح مما جعل المدينة تشتهر بتسميتها 
  .الحيوانية خاصة األغنام

زيعها المجالي و تو موقعها الجغرافي المتميز شبكة الطرق بإقليم مدينة سطيف بفضلتتميز        
استقبال  و 112"قدرة الشبكة على تسهيل التنقل "تعني و هي" connexité" بدرجة  ربط هامة  المتجانس

كبيرة، " nodalité"، حيث تقع المدينة في نقطة تقاطع يجعلها تتميز بدرجة عقدية أو إصدار تدفقات
بين و) 5الطريق الوطني رقم (و الغرب بين الشرق  113"القدرة على ربط محاور النقل الكبرى"تعني و

هذه العوامل أعطت الشبكة فاعلية أكثر في ). و غيرها 28، 75، 9الطرق الوطنية (الشمال و الجنوب 
  .ربط مختلف مناطق الوالية و كذا ربط المدينة بباقي مدن الشرق الجزائري و الوطن ككل

من المشاريع الضخمة تعززت شبكة الطرق في النطاق الحضري و في والية سطيف بجملة     
خاصة في السنوات األخيرة، أهمها عمليات ازدواجية كل الطرق الوطنية المؤدية الى المدينة و أهما 

  .غيرهاو 75،  9، 28الرابط بين الشرق والغرب، والطرق الوطنية  5الوطني رقم الطريق 
باقي بلديات الوالية، كما و ببلديات النطاقفي تسهيل ربط المدينة دورا مهما تلعب هذه الشبكة      

مدينة سطيف مقر لثاني والية . تعمل على ربط المدينة بالواليات المحيطة و باقي واليات الوطن عامة
ماليين نسمة، تستفيد من موقعها الجغرافي  6يفوق  114، تقع في حوض بشرينوطنيا من حيث السكا

من أقطاب النمو التي تعتمد عليها هي واحدة اصمة للهضاب العليا الجزائرية، والحساس لتصبح ع
لتخفيف الضغط على المناطق الجنوب والدولة لتنفيذ سياستها  لتحقيق التوازن اإلقليمي بين الشمال و

وير البني أخرى لتطعلى عدة مشاريع سكنية، تجهيزية والمدينة اليوم ورشة مفتوحة و. 115الساحلية
 ارتفاع الطلبلها إلى زيادة استقطاب المدينة وك أدتي الت) الجامعية(التعليمية التحتية خاصة الصحية و

  . على ما توفره من مرافق و خدمات
  
  

                                                
112 - P. MATHIS, Graphes et réseaux, Lavoisier, Paris, 2003. 
113 - BAVOUX J et autres, Géographie des transports, Armand colin, Paris, 2005, p97.  

  .سكان الجزائر 6/1یة سطیف و كل الوالیات المجاورة حیث یشكل یغطي الحوض البشري ھنا مجال وال - 114
115 - Ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme : La mise en œuvre du schéma 
national de l’aménagement du territoire (SNAT), 2025, document de synthèse, février, 2008. 
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شبكة الطرق في الفترة الرومانيةشبكة الطرق في الفترة الرومانية: : منطقة سطيف منطقة سطيف ):  12( خريطة رقم    
 

  
  

 Pierre SALAMA. DIRECTION DES:المصدر
ANTIQUITES DE L’ALGERIE. JUIN 1947 

 
1/1500.000  
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   النطاق الحضري لمدينة سطيفيوفرها من أعلى مستوى خدمات  :أوال 
I -  اإلقليميذات البعد الخدمات الصحية  

فهي : مرافق صحية ذات أهمية إقليميةالثانية وطنيا من حيث عدد السكان ب الواليةتزخر سطيف،      
كما تعززت  .قاعة للوالدة 27قاعة عالج،  218قاعة متعددة الخدمات،  62مستشفيات،  9 تتوفر على

لمخططين في طور االنجاز استفادت منها الوالية خالل ا بمشاريع هامة البنية التحتية لقطاع الصحة
كما يأتي القطاع الخاص بمصحاته المختلفة التخصصات ليعطي وزنا إقليما . الخماسيين األخيرين

  .   إضافيا للخدمات الصحية في المنطقة
منطقة في  1934مدينة سطيف الذي أسسه االستعمار الفرنسي في سنة  ىمستشفيعتبر        

حتى للواليات د الفقري للصحة في الوالية ولعموسرير، ا 200بسعة إستراتيجية وسط المدينة، و
مصلحة،  17 يتوفر علىسرير،  850، 2006، بلغت سعته في 1986مستشفى جامعي منذ . المجاورة

من  مريض 58000الرقم  2006استقبل في يعرف حركة كبيرة حيث . مخابر 7و   قاعة جراحة، 16
  .ل الواليات القريبةهام يشم داخل و خارج الوالية باعتباره يقع في حوض بشري

 77المشرفون على القطاع الطبي لوالية سطيف، يمثل القطاع العام نسبة ) 33(الجدول رقم  يبرز    
  .للقطاع الخاص % 23الشبه الطبيون، مقابل من مجموع األطباء و %
  

  2008في  المشرفون على القطاع الطبي في والية سطيف):  33( جدول رقم 
  قطاع العامال  القطاع الخاص  2008

  493  313  أطباء عامون
  353  238  أطباء متخصصون

  153  243  أطباء أسنان
  22  332  صیادلة

  17  03  أطباء نفسانیون
  3280  46  شبھ طبیون
  4318  1175  المجموع

  . 2008 للوالية، الحولية اإلحصائية، )DPAT( مديرية التخطيط لوالية سطيف: المصدر                          

  
 850أهمها المستشفى الجامعي بسعة )  34الجدول رقم (تتوفر المدينة على هياكل صحية كبيرة      

كما يتوفر النطاق على . دار أمومةقاعات للعالج و 4ة االختصاصات و عيادة متعدد 12سرير و 
قاعات  24عيادة متعددة االختصاصات و  16مرافق هامة إضافة إلى المستشفى الجامعي، يوجد 

  .  دار أمومة 2لعالج و ل
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  المؤسسات الصحية العمومية في بلديات النطاق الحضري لمدينة سطيف):  34( جدول رقم 

عیادات متعددة  قاعات العالج دور أمومة
 االختصاصات

 المستشفیات
 العدد األسرة البلدیة

 سطیف 1 850 12 4 1
 عین ارنات 0 0 1 9 1
 االوریسیا 0 0 1 3 0
 مزلوق 0 0 2 2 0
 اوالد صابر 0 0 0 6 0
  النطاق الحضري  1 850 16 24 2

  الوالیة 9 2384 62 218 27
  .2008 للوالية، الحولية اإلحصائية، )DPAT( مديرية التخطيط لوالية سطيف: المصدر        

  
اقها نطى مدينة سطيف وتدعم القطاع الصحي على مستو،  على غرار هذه المؤسسات العمومية      

حتى الواليات لوالية والتي تلبي االحتياجات الصحية لسكان اتابعة للقطاع الخاص والحضري بهياكل 
  :35معطيات الجدول رقم  تتمثل هذه الهياكل الخاصة في. المجاورة

  
  في والية سطيف مراكز الخاصة للقطاع الصحيال):  35( جدول رقم 

 عدد المراكز المراكز
صاتمصحات متعددة االختصا  5 
 1 مركز لتقويم األعضاء

 SAMU  4مراكز للنقل الصحي 
 3 مراكز لتصفية الدم
 1 مصحة لطب العيون
 3 مركز شبه الطبي

  .2008 للوالية، الحولية اإلحصائية، )DPAT( مديرية التخطيط لوالية سطيف: المصدر                 
  
قطاع الطبي العمومي و الخاص في بلديات المشرفون على ال ) 36( كما يبرز الجدول رقم       

كما . % 77حيث تظهر سيطرة القطاع العمومي بنسبة ، 2008النطاق الحضري لمدينة سطيف في 
أكثر من بالنسبة لكل األصناف و % 30أكثر من : تظهر سيطرة بلديات النطاق على مستوى الوالية

  .بالنسبة لألطباء المختصون % 60
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  الخاصالعمومي و المشرفون على القطاع الطبي): 36( جدول رقم 
 2008في  سطيففي بلديات النطاق الحضري لمدينة  

  

  البلدیة    ↓

  الشبھ الطبي  جراح أسنان  صیادلة  أطباء مختصون  أطباء عامون
  خواص  عمومي  خواص  عمومي  خواص  عمومي  خواص  عمومي  خواص  عمومي

  25  1027  84  39  100  6  145  226  66  132 سطیف
  1  57  6  3  13  -  -  2  13  13 عین ارنات
  -  10  2  2  4  -  -  -  4  4 االوریسیا
  -  13  3  2  5  -  -  -  6  3 مزلوق

  -  11  -  1  2  -  -  -  2  2 اوالد صابر
النطاق 
  الحضري

154 

31 % 

91 

29 % 

228   

65 % 

145 

61 % 

6 

27 % 

124 

37 % 

47 

31 % 

95 

39 % 

1118 

34 %  

26 

56 % 
  46  3280  243  153  332  22  238  353  313  493  الوالیة

  .2008 للوالية، الحولية اإلحصائية، )DPAT( مديرية التخطيط لوالية سطيف: المصدر

  
السنوات األخيرة بعدد في  تعززت الخريطة الصحية للوالية، خاصة على مستوى مدينة سطيف        

مستوى و ستيعابيةالطاقة اال متخصصة من شأنها رفعصحية معتبر من المشاريع النجاز مؤسسات 
  .الخدمة المقدمة، كما تبذل جهودا كبيرة في التكوين لمستخدمي القطاع

  Ville/Santéالصحة /في إطار مشروع المدينةم المشاريع الكبرى قيد االنجاز ومن أه       
  : OMSبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية 

يقع في منطقة الباز بالجهة : Centre de lutte contre le cancerمركز مكافحة السرطان  -
 الغربية للمدينة بالقرب من القطب الجامعي الثاني الذي يحوي كلية الطب، يتربع على مساحة

قد مليار سنتيم، و 120الف مالي بلغ قد خصص له غسرير، و 120هكتارات، و بطاقة  8
حاالت التي تسجلها لالستقبال ا 2010نهاية قاربت األشغال نهايتها حيث يتوقع أن يتم فتحه في 

حالة لكل  88معدل حالة سرطان سنويا، ما  1200التي بلغت في المتوسط والية سطيف و
 .الحاالت التي تسجلها الواليات المجاورة و القريبةساكن، و 100000

  clinique d’ophtalmologieمصحة طب العيون   -

  Hôpital régional mère et enfant المستشفى الجهوي لألم و الطفل -
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II - تعليم و التكوينأقطاب كبرى لل  
الستثمارات الضخمة التي حظي بفضل اتعزز المنطقة، سطيف قطبا تكوينيا هاما في  ةتعتبر مدين     

تعتبر جامعة فرحات عباس اليوم من الهياكل األساسية لعالي و التكوين المهني، والتعليم ا بها قطاعي
طالب،  250بسعة تكوين  1978أفريل  9مركز جامعي في عبارة عن . في الخريطة الجامعية الوطنية

 من هياكل هبما يتوفر علي اليوم قطبا هاماارتقى المركز إلى جامعة ليصبح  1989سنة في و
يقدم بطاقة تعريف لجامعة ) 37(الجدول رقم  .رصيد بشري للتأطيربما يتمتع به من ، وتجهيزاتو

  .المركز التابعة في المدينةتوزيع  األقطاب الجامعية و) 20(رقم  الشكل، و2008- 2007سطيف في 
  

  2008- 2007جامعة سطيف في أرقام، السنة الجامعية ):  37( جدول رقم 
  2008-2007بطاقة تعریف لجامعة فرحات عباس سطیف في السنة الجامعیة 

  6  الكلیات     
  28  األقسام     
  38776  عدد الطلبة     
  1182  ةعدد األساتذ     
  52  عدد المدرجات     
  379  عدد قاعات التطبیقات     
  107  عدد المخابر     
  39221  مجموع المقاعد الموفرة     

  .2008 للوالية، الحولية اإلحصائية، )DPAT( مديرية التخطيط لوالية سطيف: المصدر                     
  

  الث بمدينة سطيفتوزيع األقطاب الجامعية الث):  20( رقم  شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

     Google Earth 2004: المصدر                    
  

3 

1 2 

  القطب الجامعي األول -1
القطب الجامعي الثاني  -2

 )الباز(
القطب الجامعي الثالث  -3

 )الھضاب(
  مراكز تابعة للجامعة -   



 102 
 
 

الواقع ) 1(ركزي القطب الجامعي الم: تتوزع كليات جامعة سطيف اليوم على قطبين مهمين         
) 3( من المنتظر تدعيم الجامعة بقطب ثالث. بمنطقة الباز) 2(القطب الجامعي الثاني بحي معبودة، و

أنظر الشكل المرفق (مدينة بمنطقة الهضاب ، يقع بالجهة الشرقية لل2009قاربت األشغال نهايتها في 
، يحتوى هذا )2009- 2004(في المخطط الخماسي  القطب الجامعي الثالثتم برمجة انجاز  ). 21رقم 

 5و  مقعد، قاعة محاضرات 5500قاعة دروس  144مقعد  4500مدرج بسعة  18الصرح الجديد 
بها الجامعة على الصعيد الوطني المكانة التي تتمتع الطاقة االستيعابية ومن شأنه تعزيز . مكتبات

الشكل رقم يبرز تطور عددالطلبة و .يؤهلها لتلعب دورا في إقليم البحر المتوسط و حتى دولياو
  .2010- 2005المسجلين في الفترة 

 
  2010- 2005من  تطور عدد الطلبة بجامعة سطيف):  21( رقم  شكل

 
  Source : Wilaya de Sétif, Sétif cinq sur cinq, Cellule de communication et de l’information, 2010. 

   
  

طالب  54100إلى  2006-2005مسجل للسنة الجامعية  32745نسجل ارتفاع عدد الطلبة من      
لتأهيل العلمي الذي يبقى من أولويات ، ما يطرح إشكالية التنظيم و ا2010-2009للسنة الجامعية 

. التكوين الجامعي في الجزائر، من خالل تعزيزه كل سنة بأساتذة لتأطير األعداد اإلضافية من الطلبة
أستاذ في السنة الجامعية  975يبرز تطور إمكانيات التأطير في جامعة سطيف من ) 22(الشكل رقم 

   .2010-2009أستاذ للسنة الجامعية  1543إلى  2006- 2005

 طالب

 السنة الجامعية
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  2010- 2005تطور عدد األساتذة بجامعة سطيف من ):  22( رقم  شكل

 
  Source : Wilaya de Sétif, Sétif cinq sur cinq, Cellule de communication et de l’information, 2010. 

 
على المديين تكوينا  2008قسما في  28توفر الجامعة من خالل كلياتها الست و أقسامها التي بلغت     

ليسانس، ماستير، دكتوراه كما تبرزه ) المتواصل(الجديد لطويل و وفق النظامين التقليدي واالقصير و
  ):38(أرقام الجدول المرفق رقم 
  2008- 2007للسنة الجامعية  بجامعة سطيف حصيلة التكوين):  38( جدول رقم 

  السنة الجامعیة

 2007-2008  

تكوین متواصل   المدىتكوین طویل   تكوین قصیر المدى
)LMD(  

  المجموع

  6918  3607  2832  489  كلیة المھندس
  1655  1533  122  -  كلیة العلوم

  2588  203  2385  -  كلیة علوم االجتماع
كلیة االقتصاد و 

  التسییر
-  2092  2017  4109  

  7712  -  7712  -  كلیة الحقوق
  4132  -  4132  -  كلیة الطب
  52247  9734  42024  489  المجموع

  .2008 للوالية، الحولية اإلحصائية، )DPAT( مديرية التخطيط لوالية سطيف: المصدر    
 
 
 
 
 
 

 السنة الجامعية

 أستاذ
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  هياكل إيواء كبيرة 
إقامة جامعية، بطاقة استيعاب فعلية بلغت  11تتوفر جامعة سطيف على هياكل استقبال تتمثل في       

لف مناطق الوالية و الوطن يقطنون مخت طالبةطالب و 24631، 2008-2007لجامعية خالل السنة ا
توزيع الطلبة على مختلف )  39( يبرز الجدول رقم . وحتى طلبة أجانب من الدول االفريقية المجاورة
  .2008-2007االقامات الجامعية بمدينة سطيف للسنة الجامعية 

  توزيع الطلبة المقيمين على مختلف االقامات الجامعية):  39( جدول رقم 
 2008- 2007الدراسية  جامعة سطيف، السنة

 اإلقامة الجامعیة السعة
 السعة النظریة السعة الحقیقیة

 حسین حشمي 2039 3140
سریر 1000ملحق  1000 1186  
1956ماس  19 1275 1887  
أفریل 24 2040 2430  
 بوخریصة السعید 2000 2516
 روابح أحمد 2500 2602
 الیامین دباغین 3048 2708
 المعبودة 140 120

1سریر  2000 2000 2994  
2سریر  2000 2000 3038  
3سریر  2000 2000 2010  
 المجموع 20042 24631

  .2008 للوالية، الحولية اإلحصائية، )DPAT( مديرية التخطيط لوالية سطيف: المصدر                   
  

ستقبل أعدادا إضافية تفوق تالمالحظ من خالل هذه األرقام الضغط الكبير على هياكل اإليواء التي     
   .إضافيطالب  4589إيواء  2008- 2007طاقتها االستيعابية النظرية، فقد سجلت السنة الجامعية 

 
   مؤسسات صناعية و أسواق تجارية ذات وزن جهوي: نياثا

 بفضل موقعها الجغرافي المتميز في السهول العليا الشرقية من مشاريعسطيف استفادت والية       
بناء بهدف  من القرن الماضي، في السبعينيات سياسة التصنيع التي قادتها الجزائر في إطارضخمة 

في الشرق ، حيث أصبحت مدينة سطيف قطبا صناعيا هاما على غرار أقطاب أخرى قاعدة صناعية 
شملت مختلف  ،تدعمت المؤسسات العمومية بمؤسسات خاصةفي السنوات األخيرة و..كقسنطينة وباتنة

، اإلقليميةتنشيط حركة المبادالت التجارية على كل المستويات  إلىت النشاط الصناعي مما أدى مجاال
   .حتى الدولية في ظل انفتاح االقتصاد على السوق العالميةالوطنية و
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من العوامل األساسية للتوطن الصناعي في منطقة سطيف، إضافة إلى إستراتيجية الموقع، تلعب     
، حيث يحدد 116"أساس البنيان االقتصادي"التي يعتبرها البعض ) Infrastructures(البنية التحتية 
  .بمدى قوة جذبها للصناعة) منشات و محطات نقلطرق و هياكل استقبال و( التحتية مستوى البنية 

  . الرابط بين الشرق و الغرب 5يشكل الطريق الوطني رقم 
ة الصناعية للدولة الجزائرية عبر مخططاتها حضيت مدينة سطيف باهتمام كبير في السياس        

ة التخزين في المنطقة الجنوبية بمحاذامنطقة صناعية و أخرى للنشاطات و المختلفة، فقد تم إنشاء
  .قد عرفت عملية توسيع هامة، و175و  5لطريقين الوطنيين رقم ا

لخاص، هذا األخير عرف امنطقة الصناعية للقطاعين العام وخارج الالوحدات الصناعية داخل و      
تدعيم النسيج الصناعي للوالية  في ما ساهمنمو واضح، و ةاستثمارات كبير في السنوات األخيرة

  :و تحريك عملية اإلنتاج، أهمها بشكل كبير النطاقو
 1232وحدة تشغل  61عددها  يبلغ): محاجر كلس و جبس( الصناعة التحويلية للمواد المعدنية -

  2008ة نفي س عامل
  عامل 1389وحدة تشغل  17: اعة مواد البناءصن -

 )9الصورة ( موظف 3030وحدة تشغل  33 الصناعة الكيميائية و البالستيك -

 2920وحدة،  18، االليكترونية الصناعة الحديدية و الميكانيكية -

 عامل 2221وحدة تشغل  23 الصناعة الغذائية -

 .و أخرى، الجلود، الخشب موظف 1192وحدات  8 الصناعات النسيجية -
  استثمار خاص  في منطقة النشاطات مدينة سطيف اتمؤسس):  9( صورة رقم 

 
  2009الباحث : المصدر

                                                
  .1985أحمد حبیب رسول، جغرافیة الصناعة، دار النھضة العربیة، بیروت،  - 116
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I - في الوالية و النطاق حركة تجارية كبيرة  
، المرتبة الثالثة وطنيا من حيث النشاط التجاري بعد 2006احتلت والية سطيف في سنة        

ها الجغرافية، استفادة المنطقة من عوامل أساسية منإلى  الجزائر الكبرى و وهران، و يعود ذلك
  :الحركة التجارية نذكر منها التي أدت إلى ازدهار السكانيةالتاريخية و

السهول " الموقع الجغرافي الذي أكسب صفة التجارة تاريخيا، فقد بدأت بالمنتجات الفالحية  -
   تشكل مدينة سطيف. 117"كذلك طابعها الفالحي هو الذي جعلهاالعليا هي مناطق تبادل، و

 نقطة هامة ضمن نظام التبادل في السهول العليا الشرقية المتمثل في محور األسواق 
برج بوعرريج، سطيف، العلمة، شلغوم العيد، (األسبوعية الممتد من الشرق إلى الغرب 

 . 5يرتكز هذا المحور على الطريق الوطني رقم ...) الخروب

نطقة، تحتل الوالية المرتبة الثانية بعد العاصمة، هذا التعداد يعني الوزن الديموغرافي للم -
 احتياجات كبيرة 

 % 30الخدمات في والية سطيف حيث تظهر جارية والنشاطات الت) 40(تبرز أرقام الجدول           
ية المواد التجارتجار يتبادلون السلع و % 70منتجي الخدمات، و من بنية النشاط يوفرها الحرفين و

ر مقارنة بإنتاج مختلف الخدمات ما يعكس حجم المبادالت الكبي) مستوردون، تجار الجملة و التجزئة(
  .المنتجات الحرفية التي تزخر بها المنطقةو

 
 

 2006النشاطات التجارية و الخدمات في والية سطيف في ): 40(جدول رقم 
النشاطات 
  التجاریة

  تجارة  خدمات/ حرف
  المجموع  تجار تجزئة  تجار جملة  ردونمستو  خدمات  حرفیین

  45416  26765  2384  2167  13821  279  الوالیة
% 0,61  30,43  4,77  5,25  58,93 100  

     source : ANAT, PAW, op.cité.   
  

النشاطات التجارية والحرف في مركز الوالية سطيف تتركز أهم من حيث التوزيع الجغرافي،         
، عين %  7,59منها فهي تتركز في العلمة، عين ولمان بنسبة  % 20، أما % 42عين أرنات بنسبة و

  .  118 % 6,39أزال 
  المنشات الرياضية

كل أنواع الرياضات،  هياكل تسمح بممارسة ف عاصمة رياضية لتوفرها علىتعتبر مدينة سطي        
هيزات الرياضية، تعززت التجنظرا للطلب الكبير على المرافق وبهدف تدعيم مكانة قطاع الرياضة و و

   :الهياكل الرياضية بمشاريع واعدة من شأنها الرقي بمستوى هذا القطاع مستقبال
                                                
117 - COTE M, Mutations rurales dans les Hautes Plaines de l’Est, OPU, 1980. 
118 - ANAT, Sétif, Plan d’aménagement de la Wilaya de Sétif, ANAT, 2008, p 168. 
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  ...هكتار، مركز جهوي للتكوين الرياضي، مسبح أولمبي 13: قطب رياضي الباز -
  )ألف متفرج 50ملعب اولمبي يسع (مشروع مدينة رياضية  -

  
II - نة سطيفتوفر فرص الشغل في النطاق الحضري لمدي  

تحتل والية سطيف المركز األول في منطقة الهضاب العليا الشرقية في عدد المشتغلين في        
ما  2004عامل في 15336بلغ عددهم ). 41(القطاع الصناعي، كما تدل علية أرقام الجدول رقم 

غل كما تش. على مستوى الوطن % 4حوالي لمشتغلين في القطاع في المنطقة ومن ا % 40يمثل 
  .األشغال العمومية و الخدماتالبناء و العاملين في قطاع 4/1الوالية 

 
  عدد المشتغلين في مختلف قطاعات النشاط االقتصادي): 41(جدول رقم 

  2004 واليات الهضاب العليا الشرقية في في 
القیمة   الصناعة  الوالیة

  النسبیة
BTP  القیمة

  النسبیة
الخدمات 
  للمؤسسات

القیمة 
  النسبیة

  0,2  270  1,2  4882 0,6  2683  م البواقيأ
  1,6  1903  2,5  10288  2,5  10349  باتنة
  2,6  3162  0,9  3637  0,6  2457  تبسة
  1,6  1945  2,3  9500  3,8  15336  سطیف

  0,3  411  1,4  5959  1,2  5060  برج بوعرریج
  0,1  146  1,2  4770  0,7  3874  خنشلة

  6,4  7837  9,6  39036  9,6  38759  منطقة الھضاب العلیا
  -  121604  -  408368  -  406132  الوطن

  Source : Schéma Directeur des Z.I et Z.A, Ministère d’Industrie, Oct. 2006 / SRAT, p14.  
 
، بلغت نسبة التشغيل  %  63,93ما يمثل  961589) 59-16(بلغ إجمالي السكان في سن العمل      

  .) 42 الجدول رقم( %  7,58و البطالة  % 29,69
  2006الشغل في والية سطيف في ): 42( جدول رقم 

 %  63,93  961589  )59-16(في سن العمل   إجمالي السكان

 % 45,84  440779  السكان النشطين

 % 23,18  348629  السكان المشتغلين

 Taux d’emploi   29,69 نسبة التشغبل

 %  7,58 33425  عدد البطالين

   
الجدول (زيع العاملين على قطاعات النشاط االقتصادي في والية سطيف من خالل جدول تو        

:يمكن قراءة المالحظات التالية)  43رقم   
هي ضئيلة مقارنة بباقي القطاعات، كما يبرز تراجع و % 11,70يسجل القطاع األول نسبة  -

تبطة تتميز مدينة سطيف بتمركز للمصالح المر. الطابع الفالحي التي تشتهر بها الوالية
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انتشار الزراعة الحضرية على طول واد بوسالم الذي يقطع تراب البلدية على طول بالفالحة و
من العاملين في الفالحة  % 8,98بلغت نسبة العاملين في الفالحة في بلدية سطيف . كلم 13

 .على مستوى الوالية
 

   2006ف في والية سطي في توزيع العاملين على مختلف قطاعات النشاط االقتصادي: )43(جدول رقم 
 قطاع النشاط الفرع عدد السكان المشتغلین  الفرع    %  القطاع  %

 األول الزراعة 32000 11,70 11,70
 الثاني الصناعة 32287 11,81 37,76

 البناء و األشغال ع 70983 96, 25
 

50,53 

  الخدمات 60800 22,23

 الثالث
 اإلدارة 15190 5,55
لتجارةا 62204 22,75  

 المجموع  273464 100 100
      Source : EMA, étude de faisabilité d’une ligne de tramway à Sétif 
 

من مجموع العاملين في الوالية،  % 12أهمية متزايدة للقطاع الثاني الذي يظم الصناعة بنسبة  -
مدينة سطيف  منها و % 35يستحوذ النطاق الحضري على . تتواجد في المدن % 73منها 
 88( التخزين و منطقة النشاطات و) هكتار 383(الصناعية  منطقتهابفضل  % 27على 
 ).هكتار

يعتبر قطاع البناء و األشغال العمومية خزان معتبر للتشغيل حيث أصبح يستحوذ على نسبة  -
. % 20على مستوى الوالية، أما النطاق الحضري لمدينة سطيف فهو يستحوذ على  % 26

 المشاريع السكنية الكبرى كخزان للتشغيل  من خالل النمو الذي عرفه قطاع البناء بتأثير

، في النطاق % 50,53سيطرة القطاع الثالث الذي يظم الخدمات، اإلدارة و التجارة بنسبة  -
  .% 26، في مدينة سطيف %  30الحضري 

من المؤسسات العمومية في إطار سياسة الدولة و بهدف تنويع مصادر التوظيف، تم إنشاء مجموعة 
الني تعمل بالتنسيق مع مديرية التشغيل مهمتها العمل على توفير مناصب الشغل بمختلف المؤسسات 

قد كان لنشاط هذه المؤسسات نتائج افقة مشاريع االستثمار للشباب، ودعم و مرومية والخاصة والعم
  119:أهمها

من إجمالي القروض  % 63، ما يمثل لفئة اإلناث 537قرض منها  856القروض المصغرة بلغت  -
  مليون دينار  33أكثر من  التي بلغت قيمتها

  )% 57(للتقنيين السامين  378و  ، )إناث  % 68(للجامعيين  588عقود ما قبل التشغيل 
  ) لإلناث % 33,07(منصب  3741مجموع    Esilما قبل التشغيل 

   .تبرزه النسب قد مست نسبة كبيرة من هذه المناصب فئة اإلناث كماو
                                                
119 - ANAT, PAWT de Sétif, pp 157-179, op.cité. 
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منصب شغل، الوكالة الوطنية لتسيير قروض  ANSEJ 1114الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب 
  .منصب ANGEM ،1123تشغيل الشباب 

 
  2006في  عدد المشتغلين في بلديات النطاق): 44(جدول رقم 

 عدد المشتغلین عدد السكان البلدیة
 59421 287574 سطیف

 7194 42942 عین أرنات
 3231 17912 األوریسیا
 2901 17147 مزلوق

 2328 12489 أوالد صابر
 75076 378064 النطاق الحضري

                      Source : Wilaya de Sétif, DPAT, Annuaire statistiques, 2008.     
 

على مستوى الوالية،  و، خزان الشغل في النطاق 44تعتبر بلدية سطيف كما تؤكده أرقام الجدول       
  :أكبر تركز للوظائف يالحظ في

لى مقرات البنوك مركز المدينة الذي يحتوى مقر الوالية، الحي المالي الذي يحتوى ع -
 الضمان االجتماعي و إدارات أخرى باإلضافة لمقر البلدية و المستشفى الجامعيو

 المنطقة الصناعية  -

 .خضر و الفواكهمنطقة النشاطات و التخزين، سوق الجملة لل -
 

:خالصة الفصل الثالث  
  
تناول المحور األخير للباب األول و المخصص لدرجة التجهيز التي يتوفر عليها من خالل       

النطاق الحضري لمدينة سطيف، و ما يوفره من خدمات ذات مستويات عليا يتعدى مجالها تراب 
  . ن و حتى الدول المجاورةالوالية إلى إقليم الهضاب العليا و مختلف واليات الوط

 ،...)شفى، عيادات،أطباء اختصاصيونمست(  إقليميخدمات صحية و جامعية ذات وزن  -
 .و وطني يميلإقمخابر ذات بعد ية ومراكز بحث وتخصصات جامع

بالعلمة، " سوق دبي"دولية أهما و أسواق تجارية جهوية، وطنية،مؤسسات اقتصادية و -
الشرق ية تغطي احتياجات المنطقة وفق المواصفات العالمومؤسسات إلنتاج مواد البناء و

 .الجزائري

تملك إمكانيات فعلية للتطوير،  تجدر اإلشارة إلى أن هذه البنية الخدمية التي يتوفر عليها النطاق      
عليه  كل الفاعلين من هو ما يسهر اط الصناعي و بقوة في اإلقليم، وتقود النشمؤهالت تجعلها و

لما تزخر به المنطقة من  سلطة محلية في قطاع الصناعات الغذائية مثال،وباحثين جامعيين مستثمرين و
 دورهفان القطب سطيف يلعب  تأما بالنسبة لقطاع الخدما .ما توفره الجامعة من مخابر بحثموارد و
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لوالية مجال واسع يتعدى حدود اقود التي تؤهله ألن ية التي يتوفر عليها، والمتروبولي بفضل القاعد
 : إلى الواليات المجاورة

  برج بوعرريج لتعزيز المجال الصناعي الذي هو بصدد النشأة -
ازدواجية الطريق العالقات التقليدية، الربط مع الساحل بوجيجل لتعيز التبادل و باتجاه بجاية -

 ربط والية سطيف بميناء جنجنو 77الوطني رقم 

 .اتنة مع الجنوب ككلبعزيز التبادل مع منطقة الحضنة، ولتالمسيلة  -
 
 
 

 خالصة الباب األول
 

، عين البلديات المحيطة بهسطيف و الذي يتكون من القطب النطاق الحضري لمدينة سطيف      
الدراسة وفق مقاربة ش تحوالت كبيرة تستدعي التحليل وأوالد صابر يعيأرنات، األوريسيا، مزلوق و

وافدة  ةيشهد هجرو سكاني كبير، مجال استقطابنطاق يشكل ال .شاملة لتحقيق استدامة هذه المجاالت
أدت حركة . ما أدى إلى تحول جذري في مظهره الحضري ،الواليات المجاورةمن بلديات الوالية و

ام التحإلى تمدد المساحات المبنية والمجاالت الريفية ير السريعة التي أصابت األطراف والتعم
رات التي كل هذه التغي .في النطاق ة نحو السكن المجمعنزعة واضحالتجمعات الثانوية بالمدينة و
يزت بالسرعة، من شأنها التأثير وبشكل سلبي في الطابع الفالحي، تمشملت كل أنحاء النطاق و

  . األوساط البيئية بشكل عامو
تزيد من مستوى الخدمات ذات الطابع تدعم النطاق في السنوات األخيرة ببرامج تجهيز ضخمة،      

درجة كما يزيد من . فيه ةالتجارحركة نشاط اقتصادي وال تؤدي إلى ازدهاريمي التي يوفرها، وإلقلا
  .يفرض تحليال عميقا لمنظومة النقل في النطاقالحراك اليومي الذي يشهده و
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب البا ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثاني

عناصر منظومة النقل 
 احلراكو

يف النطاق احلضري  
 ملدینة سطیف
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نقل كجزء من الحراك، تستدعي دراسة منظومة الالتمدد و بين ةفهم العالقلمحاولة إن أية     
 نجاح أي عملية تخطيط مرهون بمدى إلمامه بكل عناصر التفاعل بينو. المنظومة الحضرية

   .    هي عناصر تؤثر بشكل مباشر في الحراكالنقل و االقتصاد والتهيئة و
  

 ترسانة قوية لكنها غير مفعلة: نقل في الجزائرتشريع الخطيط وت: األولالفصل 
اني يفوق بكثير قرنا من الزمن، من أهم ما يميز فعل التهيئة هو االستدامة، فالعمر المتوقع للمب       

كما هذا يفوق بكثير حياة جيلين من البشر، م لتعيش أكثر من قرنين وأنها تصمهياكل النقل يقترض و
إذا كان العمران هو من إنتاج عملية و. يفوق مدة صالحية التشريعات والقوانين التي تنظم حياتهم

  .التهيئة فانه يشترط فيها الرؤية االستشرافية لتحقيق مبدأ التنمية المستديمة لإلقليم
ا ترتب عنها من مشاكل في المدن مرفتها المدينة في القرن األخير ويرة التي عالتغيرات الكب أدت     

خضع إلى سلطة تسهر على تنفيذها تخطيط التجمعات السكانية، توخارجها، إلى تطوير أدوات تنظيم و
األهمية بهدف التأكيد على  « Projet urbain »قد ظهر مصطلح المشروع الحضري و. وتطبيقها

من خالل شكل البناء  « Morphologie urbaine »توجيه مظهرها الحضري نة والوظيفية للمدي
... المساحات الخضراءواتجاه التوسع ورسم الشبكة الحضرية للطرق وتوزيع الخدمات والمرافق و

الفاعلين تصور مستقبلها من خالل تضافر جهود كل شروع الحضري إلى تنظيم المدينة ويهدف الم
، concepteur: ، المعماري aménageur  :، المهيأdécideur: ر السياسيالمقر: المتدخلين منو

 .usager: المستعملو investisseur: المستثمر

 التي يصطلح عليها  كذلك و" المدينة المستدامة"تجسيد مبادئ  يضمن المشروع الحضري        
من  البيئيني، االجتماعي وق االنسجام المكاالتي تعتمد على التخطيط لتحقي، 120"المدينة المنسجمة"

 ة واضحةالمحلية في ظل رؤيو اإلقليميةخالل تنفيذ عمليات التنسيق والتعاون بين السلطات الوطنية و
  . إرادة سياسية كافيةو

                                                
  .المدن المنسجمة، تقریر برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة،عمان، األردن: 2008/2009نوجي دیانا، حالة مدن العالم  - 120
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 « Aménagement du territoire »على المستوى الوطني، تحدد التهيئة المجالية أو الترابية       
هي تهدف إلى تنظيم و.... مختلف الميادين االقتصادية واالجتماعية في االختيارات الكبرى للدولة

 .الخدمات و بلوغ مستو مثالي في استغالل الثرواتم من خالل توزيع متجانس للسكان واإلقلي
 
  

سيد لمبادئ سياسة في مفهومها العام تعني تج « Aménagement urbain »أما التهيئة العمرانية 
 Planification »أما التخطيط العمراني . على مستوى المدينة أو التجمع خياراتها الكبرىالدولة و

urbaine »  فهو توظيف لمجموعة من األدوات التي تعمل على تجسيد سياسة التهيئة العمرانية للدولة
  .« Plans d’urbanisme »أهمها مخططات التعمير 

  
  المزاوجة بين التخطيط الحضري و تخطيط النقل: أوال
رهانا حقيقيا للمدن التي  تخطيط الحراكالتخطيط الحضري و التنسيق بينعملية المزاوجة و شكلت     

منظومة النقل الحضري أحد أهم  تعتبرواالختناقات المرورية، و كتريد التغلب على مشاكل الحرا
ة حركة أركان التنمية العمرانية المستدامة باألوساط الحضرية وخاصة بالمدن الكبرى، كما تكشف نوعي

بالمدينة من عدمه، فال يمكن تصور خطة  )fonctionnement(المرور بجالء، حسن السير الوظيفي 
ل هناك من يدعو إلى تطوير المدينة بمعزل عن خطة للنقل الحضري تستهدف المجال والوسائل، ال ب

   .النقل قبل المخطط العمراني ضرورة وضع مخطط
بضرورة تطوير منظومة النقل الحضري في المدن الرئيسية،  ما يؤكد وعي الدولة الجزائريةو    

مشاريع عودة المؤسسات العمومية للنقل الحضري للخدمة في العديد من المدن، باإلضافة إلى 
من شأنها أن تكون  التي المدن الجزائرية المبرمجة في الكثير من) الترامواي(  القطارات الكهربائية

ستدعي ية في بناء نظام نقل جماعي قوي تحكومهذه اإلرادة ال. رديةبديال قويا لوسائل النقل الف
ت فاعلة ميدانيا، تضع حدا  باعتماد أدواوالتخطيط الحضري الشامل  لذلك التركيز على بالموازاة

  .121"التنسيق بين الحراك و العمران"  الفعلي لمبدأ دتسمح بالتجسيمعزولة والموضعية، والتدخالت لل
  

I - وات التهيئة العمرانيةمستويات و أد 

  

                                                
121  -  CERTU-GART, 2001, Synthèse de l’état d’avancement et de l’analyse des PDU. 6 pp., 
http://www1.certu.fr, site visité le 03/06/2003. 

http://www1.certu.fr


 114 
 
 

التشريعات تطور أدوات التهيئة العمرانية و سنحاول في الجزء األول من هذا الفصل عرض      
سنحاول إسقاط ذلك على منطقة الدراسة، من لى المستويات الوطنية، الجهوية والمحلية، والجديدة ع

  :ذا المجال هي ثالثةخالل االعتماد على أهم القوانين التي تشكل مصادر التشريع في ه
  .المحاور الكبرى للتهيئةالمتعلق بالتهيئة العمرانية و 1987جانفي  27بتاريخ  03-87قانون  -
  .التعميرالمتعلق بالتهيئة و 1990ديسمبر  01بتاريخ  29-90قانون  -
 .التنمية المستديمةالمتعلق بتهيئة اإلقليم و 2001ر ديسمب 12المؤرخ في  20-01قانون  -
  

تهدف التهيئة العمرانية : "في مادته الثانيةالمتعلق بالتهيئة العمرانية و 122 03-87ء  في القانون رقم جا
الموارد زيع المحكم األنشطة االقتصادية والتوللمجال الوطني من خالل الهيكلة وإلى االستغالل األمثل 

لمحاور الكبرى للتهيئة التي ترمي ، كما يحدد القانون ا"االستغالل العقالني للموارد الطبيعيةو البشرية
  :ذلك من خالل تنمية الهضاب العليا عن طريقالهيكلية لعدم التوازن الجهوي و إلزالة األسباب

  إنشاء شبكة صناعية تتمحور حول األنشطة الهيكلية -
 استغالل كل الثروات خاصة المائيةي والتنمية الريفية و استصالح األراض -

قية التجمعات ترشكل منسجم، وتوزيعها بسية للمواصالت وية المنشآت األساتدعيم تنم -
 انجاز مدن جديدةالحضرية الموجودة و

 الترقية االجتماعية من خالل أعمال واسعة النطاق في مجال التربية و التكوين -

جاء القانون ، وألدوات التهيئة العمرانية 03-87خصص الفصل الثالث من نفس القانون قد و     
المستدامة، إلى تأكيد تنميته والمتعلق بتهيئة اإلقليم و 2001ديسمبر  12خ في المؤر 123 01-20

مستدامة لكل التراب الوطني مع إلقليم التي تضمن تنمية منسجمة واألدوات المتعلقة بتهيئة االتوجهات و
: تقديم أدوات جديدة يمكن عرضها وفق مستويات مختلفةنون السابق وإدخال تعديالت على القا

و قبل التطرق ألدوات . البلديحواضر الكبرى، المستوى الوالئي ووى الوطني، الجهوي، الالمست
  :التهيئة نعرض بعض تعاريف لبعض المصطلحات الواردة في نص التشريع منها

 Région programme d’aménagement et de »برنامج الجهة لتهيئة اإلقليم و تنميته  -

développement »   :المتاخمة، لها خصوصيات طبيعية  جموعة من الوالياتاإلقليم يظم مو
  .وجهات إنمائية مماثلة أو متكاملةو

ل ثالثمائة ألف التجمع الحضري الذي يشمل على األق:  « Métropole »الحاضرة الكبرى  -
 .لها قابلية لتطوير وظائف دولية زيادة على وظيفتها الجهوية و الوطنيةو) 300.000(نسمة 

                                                
  .149، 1987جانفي  28، بتاریخ 5الجریدة الرسمیة، العدد  - 122
  .19، ص2001دیسمبر  15، بتاریخ 77الجریدة الرسمیة، العدد  - 123
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اإلقليم الذي يجب أخذه بعين االعتبار بهدف : « Aire métropolitaine »ة المساحة الحضري -
    .التحكم في تسمية حاضرة كبرى و تنظيمها

 
 
 
 
 
 
  
  

 التخطيطمستويات التهيئة و -1

 SNAT اإلقليم تهيئةالخطة الوطنية ل: المستوى الوطني -
Schéma national d’aménagement du territoire  

ستراتيجية تحديد األسس و الخيارات الكبرى إل ايتم فيهطني والو ة كل الترابالخطة الوطني شملت 
 SNATيضع  .التنمية المستدامةقيق التوازن اإلقليمي وتحدولة بهدف لل ةاالجتماعيالتنمية االقتصادية و
 التجهيزات الكبرى و غيرها من الخدمات ذاتطن البنى التحتية الضخمة للنقل والمبادئ التي تحكم تو

لمستدامة عملية التقييم تنميته االمجلس الوطني لتهيئة اإلقليم و يتولىالمنفعة الوطنية، تعدها الدولة و
  .124المتابعة الميدانية لتنفيذها الدوري و

في نفس المستوى يتدعم المخطط الوطني بمخططات خاصة كالمخطط التوجيهي لتهيئة السواحل      
أوصى القانون SNAT في إطار تنفيذ . مكافحة التصحر المخطط التوجيهي لحماية األراضي وو
الخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية منها مخططات توجيهية للبنى التحتية و بتأسيس) 22المادة (

... حديدية، المطارات و الموانئالطرق السريعة، السكة الو المخطط التوجيهي للنقل الذي يشمل الطرق
هياكل ق الصناعية، للمؤسسات الجامعية والمخطط التوجيهي للمناطمخططات للقطاعات األخرى كو

  .و غيرها...البحث
في رص الكبرى التي تمنحها العولمة ويحدد الفل 125في الجزائر  2025للتهيئة لمخطط الوطني جاء ا

الضعف لمختلف تحديد مواطن القوة و على SNATيعمل و، يات التي تفرضهانفس الوقت التحد
األقاليم المؤسسات إلى المناطق وانتقال التنافس االقتصادي العالمي من لجزائرية في ظل مناطق الدولة ا

المبدأ الرئيسي الذي اعتمده المخطط هو استدامة . التي أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا بالعالم المحيط
ساواة الم تشجيع جاذبية و تنافسية األقاليم لتجسيدو يالموارد من خالل إعادة التوازن اإلقليم

 . االجتماعية

                                                
  .21، المادة 20- 01، القانون 2001دیسمبر  15، بتاریخ 77الجریدة الرسمیة، العدد  - 124

125- Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme , La mise en œuvre du 
schéma national d’aménagement du territoire  (SNAT) 2025, février 2008. 
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تبرز وعي الدولة بالدور  ، 2025والتي تمثل الجزائر في آفاق )  13( الخريطة المرفقة رقم  
.الطرق المزدوجة في تحقيق أهداف سياسة الدولة في التهيئةذي تلعبه مشاريع الطرق السيارة وال  

 Autoroute Est-Ouestغرب - الطريق السيار شرق - 

  Rocade des Hauts Plateauxب العلياالطريق السيار للهضا - 

  Routes du littoralالطرق الساحلية - 

  Routes pénétrantes Nord-Sud الطرق الرابطة بين الشمال و الجنوب - 
  
 
 

  SNATحسب الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية  2025الجزائر في آفاق ):  13 (خريطة رقم  

 
Source : Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, La mise en œuvre du 
schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) 2025,  février 2008. 

 
   SRAT خطة الجهوية للتهيئة العمرانية ال: المستوى الجهوي -

Schéma régional d’aménagement du territoire 
لقضاء التدريجي تكيف أعمال التهيئة العمرانية الواردة ضمن الخطة الوطنية قصد اهي أداة تبسيط و    

تهدف الخطة الجهوية . 126التكامل بين الجهاتعلى االختالالت والفوارق الجهوية وتشجيع التنمية و
يمكن اعتبارها مختلف مناطق الدولة، والمشتركة لالتنسيق بين السياسات القطاعية لتحقيق األهداف 

، تعمل على تقييم واقع المنطقة وما تتوفر عليه من  inter wilayasمخطط ما بين الواليات ك
تنمية مستدامة لإلقليم المعني على تحقيق مشروع تهيئة وتعمل كوثيقة تحليلية استشرافية إمكانات، و

                                                
  .المتعلق بالتھیئة العمرانیة، المرجع السابق 03- 87من القانون  25المادة  - 126
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ميته تنالفضاء الجهوي لتهيئة اإلقليم و : جهات هي تسع 20-01من القانون  48تحدد المادة . بالدراسة
ضاءات الهضاب العليا وسط، شرق، وغرب شمال غرب، و فلجهات شمال وسط، شمال شرق و

  . أقصى الجنوبوالجنوب غرب باإلضافة للجنوب شرق و
تنفيذ المخطط د وأداة تجسي  « SRAT Hauts Plateaux » 127يشكل المخطط اإلقليمي للهضاب العليا

  :لوطني من خاللا
  التنمية المستدامة فيهايد إمكاناتها و رهانات التهيئة وتحدتقييم وضعية المنطقة و -
توزيع السكان بهدف تفعيل االقتصاد وتحديد مؤهالت التكامل فيها من خالل توطن البنى التحتية  -

  الجهوي المبني على التنسيق بين واليات المنطقة في كل القطاعات
تدعيم شاريع االقتصادية الواعدة والموفرة لفرص الشغل، وتنظيم البنية الحضرية وح الماقترا -

 البنى التحتية بهدف التطوير المنسجم لمدن الجهة

سنة وتؤسس ندوة جهوية لتهيئة  20تشكل الخطة الجهوية وثيقة مرجعية للتنمية الجهوية لمدة  -
  .سهر على تنفيذهاترسم العمليات المختلفة للبرامج واإلقليم لكل جهة ت

 « avantages »الوصول الى تحديد اإلمكانيات المتوفرة تقييم وتشخيص واقع المنطقة و -
    « opportunités »الفرص التي هي في المتناول و
 نصل وبذلك العمراني النمو عمليات وتوجيه المستوى هذا في جزء لكل األمثل االستعمال تحديد -

  .لإلقليم لشاملةا الكاملة الحية الصورة إلى
 واألنشطة السكان بتوزيع وذلك اإلقليمي المستوى على تحقيقه يمكن القومي التخطيط أن نالحظ هنا نم

 لخطط العامة واألهداف السياسات ومع وإمكانياته اإلقليم قدرات طبيعة مع يتجاوب موحد إطار داخل

 . القومية التنمية

وجيهي لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى المخطط الت :مستوى إقليم الحواضر الكبرى -
SDAAM 

  Schéma directeur d’aménagement d’aire métropolitaine 
نسمة، ألن  300.000يزيد عدد سكانها عن للحواضر التي  بالنسبة يحل محل مخطط التهيئة للوالية

عل بين كل العناصر يقوم على أساس الترابط و التفا Métropole" الحاضرة"إقليم المدينة الكبيرة أو 
 Aireمستقلة عن إقليمها الحضري تعامل مع المدينة كوحدة منعزلة والمكونة له، فال يمكن ال

métropolitaine تجمعات سكانيةبها من خالل ما يظم من أنشطة و يتأثرالذي تتأثر به و .  
، تعمل على هدر ية مستقلةوصلت المدينة الجزائرية إلى درجة من النمو يصعب تسييرها بخطط قطاع 

استفادت المدن و. لتدارك ما فات 2006فيفري  20 الفاعلية، فجاء قانون المدينةالمال والوقت و

                                                
127 - Ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement et du tourisme, Schéma régional de 
l’aménagement du territoire « SRAT », Région programme Hauts Plateaux Est, Synthèse de la mission I, 
Volume 1, février, 2009. 
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لتكون أطرا  SDAAMعنابة من مخططات لتهيئة أقاليمها ة والمتربولية الجزائر وهران قسنطين
المدن األخرى من للتخطيط الحضري لها، بمعاير جديدة تركز على حجم التبادالت التي تغذيها مع 

 Penser global, agir »" التفكير إقليميا و التحرك محليا" خالل التعامل مع المدينة وفق مبدأ 

local »128 اقتراح تصور للتفاعل بين إشكاليات مختلفة طبيعية و بشرية ملة و، ما يتطلب رؤية شا
  ).سنة 20(على المدى البعيد 

المدينة و تخطيط النطاق الحضري إلى تطوير أدوات جديدة قد تطور مفهوم التعامل مع إقليم و     
بصدد اإلعداد مثال بالنسبة  Schéma de Cohérence Urbaineمثل مخطط التنسيق الحضري 

يهدف و" URBACO-EDR"من طرف مكتب الدراسات " SCU de Constantine"لمدينة قسنطينة 
سق حسب القواعد الحديثة للعمران، من خالل حسب المكتب إلى توفير للسلطة المحلية إطار تدخل متنا
 .   129التركيز على كل القطاعات لتحقيق النمو المثالي للمدينة

  PATW) مخطط التهيئة للوالية( ةالمدين تخطيط :المستوى الوالئي  -
Plan d’Aménagement du Territoire de la Wilaya 

في إطار توجيهات الخطة المصالح الوالئية توجهه توى الرابع وهو الوالية، تعده ويكون على المس
 يعمل المخطط الوالئي انطالقا من تقييم إمكانيات كل البلديات على تحديد مساحات. الوطنيةالجهوية و

مجاالت التدخل لتجسيد مختلف المشاريع على مستوى التجمعات لكل بلدية التنمية المشتركة بينها و
  .يهدف إلى تقوية العالقات بين البلدياتالوالية وه الشبكة العمرانية في يعمل على توجي

  :تحدد مخططات تهيئة اإلقليم الوالئي
  مخططات تنظيم الخدمات المحلية ذات المنفعة العمومية -
 التنمية المشتركة بين البلدياتمساحات التهيئة و -

 حدود هذه التجمعات الحضرية الرئيسيةالسلم الترتيبي العام و -

يمكن أن يترتب على تنفيذه إبرام عقود تنمية مخطط تهيئة اإلقليم في الوالية وعداد يبادر والي الوالية بإ
 . الشركاء االقتصاديينعاملين والمتأو الجماعات اإلقليمية و/لدولة وتشترك فيها ا

  .2008مخطط آخر في و 1995ف من مخطط التهيئة في سنة استفادت والية سطي
الجديد "   PATW de Sétif" ي إعداد المخطط، يهدف مسؤلية الوالية ف 20 -01يضع القانون 

اذها بالدرجة األولى، إلى تجسيد هدف التنمية المستديمة و البحث عن العمليات الواجب اتخ 130 2008
إطار مرجعي يشكل الوالية بمساهمة كل الفاعلين، و متكاملة لمجالمن أجل ضمان تنمية منسجمة و

  .البعيد لوالية سطيفانية على المديين المتوسط والعمرالتهيئة لكل سياسات التنمية و
                                                
128 _ GUERNI H, Aire métropolitaine : approche dynamique de l’organisation spatiale (cas de Constantine), 
Manuscrit auteur, publié dans "Penser la ville – approches comparatives, Khenchela : Algérie, 2008. 
129 - Groupement URBACO-EDR, SCU de Constantine,  http://www.urbaco-edr.com/groupement.htm  
130 - Wilaya de Sétif, Direction de la planification et de l’aménagement du territoire, Plan d’aménagement du 
territoire de la Wilaya de Sétif « PATW », Phase 1, Aout 2008. 

http://www.urbaco-edr.com/groupement.htm
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موها الحضري، يسمح لها بتوجيه نيجب أن يستشرف مستقبل الوالية و المخطط حسب ما جاء فيه،و
  االستجابة لالحتياجات المتزايدة للسكان في مختلف المجاالتوبناء مشروعها التنموي و

  :جاء المخطط في ثالث مراحل 
التوجهات العامة تلف المستويات للخروج بالميزات واقع اإلقليم على مخاألولى تتعلق بعرض لو -

 السائدة

 الثانية تعرض مخططات التهيئة  -

  المخططات البلدية هي للتهيئة حسب نطاقات التخطيط والثالثة تبرز المخطط التوجي -
  أهم النتائج التي سجلها المخطط

  األنشطةاختالال في توزيع السكان و يعيش إقليم متباين طبيعيا، يتميز بجاذبية كبيرة لكن -
 حركة التعمير الكبيرة التي يشهدها  -

 صناعية وتجاريةة وتتميز الوالية بإمكانيات اقتصادية كبيرة زراعي -

  : التي يمكن قراءتها من خالل المخطط األهداف و الرهانات
  تنميتهلعمل االقتصادي وتحسين نوعية ا -
 الريفيولمجال بحيث يشمل المجال الحضري بناء ا -

 تحسين استغالل الهياكل و شبكات الطرق لرفع مستوى الحياة الحضرية -

 البيئة من األخطارحماية المحيط و -

لى األدوات سرده للمعطيات، فالمخطط يفتقر إلجانب النظري في تحليله للواقع والمالحظ هو طغيان ا
 . لواقعبالتالي تقديم توصيات عملية يمكن تجسيدها في االدقيقة في التشخيص و

  
  أدوات التخطيط الحضري  -2
في مادته  المتعلق بالتهيئة و التعمير، 1990ديسمبر  01المؤرخ في 29131-90القانون يحدد      

الثانية استغالل و تسيير األراضي القابلة للتعمير و تكوين و تحويل اإلطار المبني في إطار القواعد 
منه إلى أن أدوات التعمير تتشكل  10تشير المادة و. تعميرير و أدوات التهيئة و الالعامة للتهيئة و التعم

من و" POS"و مخططات شغل األراضي " PDAU"من المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير 
   .التنظيمات الخاصة بها

  )PDAU(المخطط التوجيهي للتهيئة و العمران  -
 Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme  همن أهم خصائص:  
  )سنة 20- 15(أداة للتخطيط المجالي و التسيير الحضري لدى الجماعات المحلية على المدى البعيد  -

                                                
  .1652، ص 1990دیسمبر  02، تاریخ 52الجریدة الرسمیة، العدد  - 131
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يكون على مستوى البلدية أو التجمع السكاني أو يكون على مستوى يجمع عدد من البلديات  -
« PDAU intercommunal »  كما هو الحال للمخطط الذي يتم إعداده لبلديات النطاق الحضري

  لمدينة سطيف
و يحدد مناطق التدخل ...) مساكن، تجهيزات، بنية تحتية(يحدد المخطط التخصيص العام لألراضي  -

  في األنسجة الحضرية و المناطق الواجب حمايتها 
يهدف المخطط إلى توجيه استعمال المجال الحضري و حركة التوسع العمراني وفق ما تقتضيه  -

  المصلحة العامة
ره من للبناء أو لغي « usage du sol »قانوني بحيث ال يمكن استعمال المجال للمخطط وزن  -

  توجيهات المخططاالستعماالت بشكل يتعارض و
نسمة، الوزير  200.000يصادق الوالي على المخطط إذا كان عدد السكان في التجمع أقل من  -

تنفيذي إذا زاد عدد السكان عن يصادق عليه بمرسوم و. ان إذا زاد العدد عن هذا الحدالمكلف بالعمر
  ) من نفس القانون 16المادة (نسمة  500.000

  .يعمل المخطط في إطار الخطط الوالئية و الجهوية و الوطنية -
أدوات التعمير  POSمخطط شغل األرض و PDAUيشكل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

و ضرورة  لميدانيا هاتطبيقتبقى إشكالية الحضري في الجزائر، لكن  التخطيط المجالي و التسييرو
في االجتماعات و على أعلى النمو العمراني المستقبلي من الملفات المطروحة  تكيفها مع
زحف العمران  اد وطنية، إقليمية و محلية، يتواصلغياب إستراتيجية ذات أبعو في ظل . 132المستويات

 .في ضواحي المدنهشة العديد من األحياء ال يستمر انتشارعشوائية على األراضي الزراعية و ةبطريق
تعريف المتضمن 133القانون التوجيهي للمدينة و إذا كانت المدينة أساس كل إستراتيجية تهيئة تم إصدار 

إعادة هيكلة و تأهيل النسيج  ،اإلقليم و تنميته المستدامةعناصر سياسة المدينة في إطار سياسة تهيئة 
تهيئة وزارة التجهيز و  و من بين أخر ما اقترحته...  توسع المدينة و تحديثه التحكم فيالعمراني 

 la maitrise de la croissance" أداة جديدة للتحكم في النمو العمراني ، هياإلقليم

urbaine ( MCU ) " سع يصل حتى اإلقليمالتحليل العمراني إلى مجال أو الدراسة و تهدف توسيع. 

  راسةإقليم الدالتخطيط الحضري في 
حدودة في معالجة وضعية بالجزئية و النظرة الم التخطيط  دواتعلى مستوى بلدية سطيف فقد تميزت أ

) PDAU(و التعمير لبلدية سطيف  فبالنسبة للمخطط التوجيهي للتهيئة. المدينة و قضايا العمران فيها
قطاب نمو تخفف من ، قد أوصى بضرورة التحكم في النمو الحضري للمدينة ، من خالل إنشاء أ 1997

                                                
132 - réunion Gouvernement Walis, "Gestion des villes et amélioration urbaine" Rapport final, atelier 4, palais des 
Nations -Club des Pins- 25 juin 2006 

  2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  06-06قانون رقم  - 133
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كما تطرق المخطط .  مزلوقبر و األوريسيا واحدة الضغط على المركز ، مثل عين أرنات و أوالد ص
لكن . للنمو العشوائي الذي تعرفه التجمعات الثانوية و أوصى بضرورة إعادة هيكلة أنسجتها العمرانية

دوات التحليل الدقيقة للواقع الحضري ط ألإن افتقار المخط. آليات التنفيذ المخطط إلى اأفتقر هذ ميدانيا
نفاذ االحتياطات العقارية المتوفرة  است إلى كل مرةبالتالي التصور المستقبلي للتوسع و توجيهه، يؤدي و

مراجعة   2005تقررت في في هذا السياق  .شكل عشوائيي نمو المدينة على مجاالت جديدة و ببالتال
و عدم  تو االنجاز للمخططا ، وهذا التماطل في اإلعداد 2009حتى  المخطط التوجيهي التي استمرت

كما تقرر اإلعداد النجاز المخطط التوجيهي . ن شأنه زيادة تأزم واقع المدينةمراعاة اآلجال المحددة، م
لمشاريع الكبرى في وسط المدينة يشكل انجاز مجموعة من ا.  بين البلديات و الدراسة قد انطلقت

رق االجتنابية و بناء نفقين، و انطالق الدراسة لمشاريع أخرى هامة و مهيكلة أهمها أطرافها  كشق الطو
غيرها من المشاريع التي تبرمج بشكل و مشروع المحطة متعددة األنماط ومشروع القطار الكهربائي 

المصادق عليه في  PDAUفالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير . معزول و في غياب أي تنسيق بينها
لم يشر إلى هذه المشاريع و أوجه التكامل بينها، مما يحد من فاعليتها و يؤدي حتى إلى  2009

  .  تعارضها
    Plan d’aménagement inter communal إعداد مخطط ما بين البلديات

ات األخيرة بسبب التمدد الحضري نظرا للطلب الكبير على العقار الذي تشهده خاصة في السنو    
قتصادي و تعاظم الدور الميتروبولي للمدينة من خالل تضاعف مبادالتها مع إقليم الهضاب التوسع االو

  .العليا و الوطن بشكل عام
فرق بحث متعدد التخصصات ط تجنيد و تضافر جهود المختصين وانجاز هذا المخطإعداد ويستدعي 

ل زوايا األقاليم التي تحيط بك تسهر في كل مراحل المخطط على جمع كل المعلومات و األفكار
تطوره المجالي الزمني االقتصادي و االجتماعي، من خالل فتح العديد من الورشات و النقاشات وفق و

األمر الذي يفرض على المدى القريب التدخل .  مقاربة جديدة على أساس تناسق و تكامل بين البلديات
و الجهة الغربية ) التجهيزاتوالسكن (الجهة الشرقية، الحاسي  على مسنوى األطراف القريبة في

أما على المدى البعيد فيجب . انجاز مشاريع تهيئة النسيج العمراني و  تحسين ما هو قائم) شوف لكداد(
 االهتمام بالبلديات المجاورة التي تستقبل النمو المفترض على المركز و ما يتطلبه من توفير مساحات 

و ضرورة تدعيم البلديات . واقعة على الجهة الشرقيةأوعية عقارية كما في بلدية أوالد صابر الو
يجسد مبادئ التنمية المستدامة  المخطط بين البلديات يجب أن. بالتجهيزات و المرافق الضرورية للحياة

  .استمرار جاذبية المركز سطيفو
 

    POSمخطط شغل األراضي -
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قوانين و الوسائل العملية و القواعد يشكل أداة التسيير العمراني على المستوى المحلي هو دليل لل    
التي تسمح باالستعمال المثالي للمجال على مستوى البلدية أو جزء منها، يكون على المستوى المتوسط 

ي للبنايات، يحدد المخطط بالتفصيل حقوق استخدام األراضي للبناء، المظهر الخارج. سنوات 5-10
إلى المهندس المعماري و المتدخلين المباشرين على  هو أقرب أداة... الخضراءالمساحات العمومية و

يهدف المخطط حسب القانون إلى تقنين الفعل العمراني ليكون متماشيا مع المشروع ، المجال العمراني
  .العمران و تعيين األراضي الفالحية الواجب حمايتهايحدده المخطط التوجيهي للتهيئة والحضري الذي 

  
  
  
  

  مخططات شغل األرض في بلديات النطاقللتهيئة و هيةوضعية المخططات التوجي
بلدية من أصل  47غير أن  1997 إعداد مخططاتها التوجيهية في سنةأنهت بلديات والية سطيف    
عملية المراجعة سنة، و 20ل إلى التي يفترض أن تصعت مخططاتها للمراجعات قبل آجالها خض 60

، ما ) POSب بالنسبة  45، و PDAUبالنسبة  45ول رقم أنظر الجد(الباقية  13الحقة في البلديات 
هذا الصدد فإن مديرية التعمير  في. يدل على غياب الفاعلية و فشل هذه األدوات في القيام بدورها

  :قد ردت أسباب المراجعات إلى العوامل التالية ،البناء المخول لها متابعة مثل هذه المخططاتو
  .عميرعدم تخصيص عقار كاف قابل للت -
  .صعوبة استغالل العقار المخصص بسبب طبيعته القانونية أو عدم صالحيته -
  .غير العقالني للعقارل المفرط واالستعما -
مشاريع التنمية في كبرى التجمعات دون  ية و اقتصار توطينغياب نظرة استراتيجية مستقبل -

  . التجمعات الثانوية
  .ه الدولة و الذي تجاوز توقعات المخططاتالبرنامج الطموح و الضخم الذي بادرت ب -
  

  وضعية المخططات التوجيهية في بلديات والية سطيف): 45(جدول رقم 
  الدراسات المسجلة 47 دراسة

)، عین ولمان، صالح باي، العلمة، بوقاعةسطیف( 05  المخططات المصادق علیھا 
، عین األوریسیا، عین أرناتحمام السخنة، (  06

)قجالعباسة،عموشة،   
 المخططات المنتھیة

 المخططات في طور الدراسة 36 مخطط 
، بئر العرش، حمام قرقور، عین مزلوقمعاویة، (  06

)لحجر، بیضاء برج  
 في المرحلة الثالثة

عین ازال، الحامة، التلة، الرصفة، بوطالب، الطایة، (  10
)أوالد سي أحمد، أوالد تبان، القلتة الزرقاء، الولجة  

لة الثانیةفي المرح  

، أوالد صابرقصر األبطال، الدھامشة، بازر صخرة، (  20  في المرحلة األولى
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بئر حدادة، قالل، تاشودة، جمیلة، أوالد عدوان، عین 
الكبیرة، بالعة، واد البارد، عین الروى، بني وسین، بني 

) فودة، ذراع قبیلة، بوعنداس، ماوكالن، قنزات  
الغول، عین السبت، بني تیزي نبشار، بابور، سرج (  13

ورتیالن، عین لقراج، بني موحلي، بني شبانة، أیث نوال 
)مزادة، أیت تیزي، بوسالم، حربیل، تالة ایفاسن  

 المخططات الغیر مسجلة

  .2008، تقرير حول ملف السكن، مداوالت الدورة العادية المجلس الشعبي الوالئي: المصدر
  

 في بلديات والية سطيف األرضوضعية مخططات شغل ): ب 45(جدول رقم 
دراسة 156   الدراسات المسجلة 
 المخططات المصادق علیھا مخطط 124
 المخططات المنتھیة مخطط 13
مخطط 12  المخططات في طور الدراسة 

  .2008، تقرير حول ملف السكن، مداوالت الدورة العادية المجلس الشعبي الوالئي: المصدر
  

  :المالحظات التاليةتسجيل الل هذه الوضعيات يمكن من خ
صـادقة علـى   القطاع بشكل خاص و تأخر إعداد و المالكبيرة التي تعيشها الوالية، و حركة التعمير -

  .تأهيل مخططات شغل األراضي في المناطق المأهولةالمخططات التوجيهية، و
ضـي العموميـة   منح األولويـة لألرا طبيعة الملكية يؤثر بشكل كبير في توجيه العمران من خالل   -
  .عدم اللجوء إلى األراضي الخاصة إال استثنائياو
مكاتـب  دية و مصالح المناجم و سـونلغاز و ضعف التنسيق بين الهيئات في مختلف الدراسات كالبل -

  .الدراسات
  نقص في مكاتب الدراسات   -
  

II -  غياب تخطيط الحراك في أدوات التخطيط العمراني  
زيادة عامل ك بعيدة المدى لمشاكل الحراك،عام إلى إيجاد حلول شاملة وبشكل يهدف تخطيط النقل     

التقليل من الحوادث الناتجة عن ازدحام الطرق، تحسين تدفق المرور و تقليص زمن االنتظار، و األمان
فالطلب المتزايد على النقل يؤدي إلى ضغط كبير على البنية التحتية و الهياكل   .تحسين البيئة المحيطة

  .مخارج المدنختناقات خاصة في مركز و مداخل ويسبب اال مما
 عشوائيا األحوال من كثير في كان للمدينة العمراني النمو أن اليوم، والنقل المرور حركة مشاكل ساسأ إن

 العمراني النسيج على عمرانية إضافات عملية النمو أصبح وبالتالي ،العمرانية المخططات يخالف أنه أو

  . المدينة في المشاة وحركة والنقل المرور حركتي تخطيط على خطيرة انعكاسات إلى ؤديي مما ئمالقا
أساس مشكالت المرور ال تكمن بالدرجة األولى في قصور و قد أثبتت الدراسات في هذا المجال أن 

ياب إستراتيجية اإلمكانيات المتاحة من هياكل قاعدية و شبكات طرق و وسائل نقل، بل في قصور أو غ
ال يمكن فو عليه  .و التعمير نقل شاملة، تتناغم و تتناسق مع توجهات المخططات التوجيهية للتهيئة
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تصور خطة تطوير حضري للمدينة بمعزل عن خطة للنقل الحضري تستهدف الشبكات والهياكل 
تخطيط النقل "في كتابه  « Pierre MERLIN »والوسائل و أنظمة المرور، و يرى بيار ميرالن 

أن مخطط النقل الحضري للمدينة   « La planification des transports urbains » 134ريالحض
يؤكد على ضرورة التنسيق الكبير ، والذي يتم فيه إعداد مخطط التعمير يجب أن ينجز في نفس الوقت

و مخطط النقل الحضري ال يقتصر فقط على ... بين الفرق التي تقوم بالتحضير النجاز المخططين
المنشات و الهياكل الكبرى الجديدة، بل يجب أن يحتوي على التوجهات العامة المتعلقة بتوطين وضع 

مخططات مرور دقيقة، تحدد عمليات نقطية محددة المكان و معروفة التأثير ضمن رؤية واضحة 
  . للتجمع الحضري

بين للترابط الكبير  ، نظراإقليمها خالل من يكون المدينة في والنقل المرور حركة مشكلة حل إن    
. استعماالت األراضي و حركة المرور باعتبار األخيرة هي انعكاس لمدى التفاعل بين مختلف األنشطة

" لى العالقة بين حركة المرور و توزيع المباني بالمدينة حين قال ع"  BUCHANAN"بوشنانحيث أكد 
" ، ثم قال "باعتبارها منبع و غاية الرحالت ما تتبع ترتيب المباني فيهاينة غالبا إن حركة النقل في المد

  .   135إن تدفق الحركة بغرض العمل يعتمد على موقع و حجم أماكن العمل بالنسبة للمساكن
بتأثير الثورة الصناعية، و مع تطور تخطيط العمران من  عرفت المدينة األوروبية تغيرات جذرية    

ساهمت في حل مشاكل لم وضعوا خططا مشهورة ظهور ما يسمون بعمالقة التخطيط الذين " خالل 
تشهدها المدن من قبل، إال أنهم و في نفس الوقت لم يتخيلوا يوما أن تصبح حركة المرور و النقل بمثل 

إن هذه الخطط و التجارب تبدو غير شاملة ألنها تفتقر إلى عنصر مهم أصبح أحد ركائز ...ما هي اآلن
مع مرور الزمن ترسخت لدى  .136" علق بالنقل و المرورالتخطيط الحضري أال و هو كل ما يت

وزيع استخدامات األرض و تقسيم المجال اعتمادا على المقاربة المهتمين بالتخطيط العمراني فكرة أن لت
دورا مهما في تخطيط باعتبارها هي التي تولد الحاجة إلى التنقل ...) سكن، عمل، خدمات(الوظيفية 

  .نظر االعتبار لتحقيق أحسن ربط بين مصادر الحركة و نقاط الوصولالحراك، ما يستدعي أخذه ب
        

  العوامل و الرهانات المتحكمة في تخطيط النقل
صادية و االجتماعية و البيئية، ما تعيشه الحواضر الجزائرية اليوم من تأزم على األصعدة االقت      

لحراك في صلب اهتماماتها و في مقدمة ما تشهده من تراجع في مستوى العيش فيها، يضع مشاكل او
فشبكات النقل كونها هيكل المدينة و حامل الحراك ال بد أن يتم . أولويات التخطيط لمجالها الحضري

                                                
134 - MERLIN P, La planification des transports urbains , Masson, Paris,1984 

الجمھوریة  –جامعة البعث  –وریة في إطار التخطیط العمراني لمركز مدینة حماه،  كلیة الھندسة المعماریة صفوان العساف، المنظومة المر -  135
  .العربیة السوریة

 – عمان – البلدیة الشؤون وزارة - مدن والمرور، مخطط والنقل والحركة العمراني التخطیط بین التوفیق في الغربیة الكردي، التجربة نبیل - 136
  الھاشمیة ردنیةاأل المملكة
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أمثلة في النطاق الحضري لمدينة سطيف، مجموعة من العمليات الهامة . اختيارها بدقة و تدرس بعمق
ى دراسات جدوى مسبقة، و دراسات تقييم لآلثار التي أنجزت أو هي في طور االنجاز افتقرت إل

  :المترتبة
  باب بسكرة و حي عين تبينت: األنفاق في وسط المدينة -
 )الشرقية و الغربية( الطرق االجتنابية  -

هذه الدراسات يفترض أن ال تقتصر فقط على جانبها التقني الذي يقوم به المهندسون المتخصصون     
التكلفة و الجدوى االقتصادية التي تعود بايجابيات كثيرة على الحياة ( بل تتعداه إلى االقتصادي 

  ).االجتماعية من تقليص لتكاليف التنقل الزمنية و المادية، التقليص من االختناقات، الحوادث و التلوث
هو طول حياة ) المشروع المثالي للمكان المناسب(إن ما يزيد في أهمية اختيار البدائل المناسبة 

سنة أو أكثر،  20سنوات و في الدول النامية  10ع، فإذا كانت الحافلة تعيش في الدول الغنية المشرو
أو لقرون من الزمن أكثر من حياة المباني و  لفان الطريق أو المحول أو النفق األرضي يعيش ألجيا

كذالك  ما يضاعف بالضرورة مدة الدراسات التي تستمر لعدة سنوات نظرا. هياكل المصانع و غيرها
  .لألغلفة المالية الموجهة لهذه المشاريع

  حسب بيار ميرالن في مرجعه السابق فان النقل يستدعي تحليال ثالثي األبعاد  
  هياكل و شبكات و مدى تأثيرها في النسيج الحضري: L’espaceالبعد المجالي  -
 ي مجال النقليحدد القيمة االقتصادية و الزمن اليومي للمستعمل ف:  Le tempsالزمن  -

 العبء على الجماعات المحلية التكاليف على المستعمل : L’argentالمال  -

يضاف إلى هذه األبعاد الثالثة بعد يتعلق بمستوى الخدمة الموفرة الذي يتحدد بعوامل الراحة و األمان 
بالتالي لرهانات ولعناصر الثالثة تتحدد اهذه ا من خالل...les nuisancesو بعد يتعلق باآلثار الجانبية 

  .األولويات
  

  أدوات تخطيط و تنظيم النقل و المرور في النطاق
 5(هو أداة تنظيم و تسيير للمرور على المدى القريب ": Plan de circulation" مخطط المرور -  

يهدف إلى تحقيق استغالل أمثل للعرض من هياكل و شبكات و حظيرة لتلبية ، )سنوات على األكثر
تشخيص واقع المرور و تزويد السلطات يقوم ب. النقل لألفراد و السلع داخل المدينةالطلب على 

بمجموعة من األدوات التقنية و التنظيمية التي تسمح بتحسين ظروف المرور على المدى القريب 
ديد و تعديل اتجاهات قتراح عمليات تهيئة على مفترقات الطرق، تنظيم المرور باألضواء، تحبا للمدينة

  :خالل نم يهدف عموما تحقيق أكبر سيولة لحركة المرور سير،ال
  مركبات و المشاةهيئة المجال الذي يحتوي الحراك لتحسين أدائه بالنسبة  للتنظيم و ت -
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البنوك المدارس مناطق (تحسين الحراك للولوج إلى مراكز الخدمات و اإلدارات و المؤسسات  -
 )األنشطة السوق

 )سيولة و األمان للتنقالتال(ضمان أحسن ظروف الحراك  -

  ) تقليص التلوث البيئي و الضوضائي(حماية البيئة و المحيط  -
تحسين و زيادة فعالية النقل العام من خالل إعطاء األولوية لحافالت النقل العام بتأمين ممرات  -

 خاصة و تحديد المواقف المناسبة لها مع تنويع أنماط النقل، تنظيم أماكن لتوقف السيارات 

 اقع الخدمات و األنشطة و األسواق في المدينة مو -

اقتراح مخطط مرور لم  2007تم في  ، فقدمخطط مرورعلى مدينة سطيف ال تتوفر  2010إلى غاية 
تحصل مكتب الدراسات للنقل الحضري  2009في أفريل ، و 137يلق موافقة السلطات المحلية

"BETUR " لمدينة سطيف مخطط المرور و النقل إعدادعلى مشروع دراسة و.   
 

  " Plan de transport"مخطط النقل  -
تتمتع به المدن الجزائرية و الحراك الذي تعرفه تسهر مخططات  الكبير الذي السكاني نظرا للحجم

تحسين فاعلية المرور باستخدام أمثل للهياكل و التقنيات : على تحقيق األهداف التالية 138المرور
، االختناقات والتلوث الهوائي ن خالل تقليص عدد الحوادثالمتوفرة، تحسين نوعية الحياة م

 . إضافة إلى توجيه مستعملي الطريق  الضوضائي، ضمان فرص متساوية لتنقل كل المواطنينو

المخططات اعتمدت وزارة النقل في توجيهاتها النجاز كان تخطيط النقل شكلي، حيث  2004إلى غاية 
ريات الوالئية باإلجابة عنها، فكانت بعيدة كليا عن المعنى التقني على نماذج تشبه استمارات تقوم المدي

 20ه الموافق  1425ذي القعدة عام  8مؤرخ في ال 416- 04جاء المرسوم التنفيذي رقم .  للمخطط
ات النقل البري لألشخاص و تطبيقها، في مادته الثالثة المحدد لكيفيات إعداد مخطط 2004ديسمبر 
  ،تحديد محيط الدراسة :و المحاور التي يتكون منها) الدراسة التقنية االقتصادية(عناصر المخطط ليحدد 

  ...ملخص النتائج تطبيق نماذج توقعات حركة المرور، تحليل الوضعية الحاليةتحديد أفاق الدراسة، 
السكك الحديدية ذات الطرق ووطني للنقل يشمل تحديد كيفيات إعداد المخطط الجاء الفصل األول ل

فعة الوطنية و الهياكل األساسية للنقل كالمحطات البرية و يعمل على ضبطها ضمن المخطط المن
كما يحدد األعمال الواجب القيام بها فيما يخص االستثمار و يضبط  ،التوجيهي للمنشات األساسية
على أساس مخططات  إعداد هذا المخطط من صالحيات الوزير و يتم. مخطط التمويل المتصل به

) حليةالمنفعة الم(عداد مخطط النقل في الوالية كيفيات إالمرسوم  في القسم الثاني خص. الوالئيةالنقل 

                                                
137-  APC de Sétif., Plan de circulation de Sétif, Phase diagnostic, Juillet 2007 
138 - Ministère des transports, Etude du plan de transport urbain et du plan de circulation de l’agglomération 
d’Alger, Rapport de diagnostic, version définitive, Groupement : Dessau-Soprin / STM / Thales, Novembre, 
2004. 
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تعده المصالح المختصة التابعة للوالية و يحدده الوالي المختص إقليميا بعد أخذ رأي لجنة الذي و
ظمة عبر الطرقات التصاالت المنتالقسم الثالث مخطط النقل الحضري الذي يحدد ا. سيق في الواليةالتن
  .السكك الحديدية في النقل الحضري و شبه الحضري و المنشات األساسية للنقلو

  يحدد المرسوم كيفيات إعداد المخطط بدقة من خالل مراحل يجب تتبعها
  زيارة الموقع: معرفة الموقع -
قع و يضبط بعد التحديد يجب أن يكون ناجما عن معرفة حقيقة للمو ،تحديد مساحة الدراسة و آفاقها -

  تشاور بين لجنة التنسيق و مكتب الدراسات
واقعية قدر جمعها من مكتب الدراسات دقيقة و جمع المعطيات يجب أن تكون المعطيات التي يتم -

شغل األراضي من خالل : اإلمكان من أجل تحقيق مصداقية أفضل للنتائج موثوقية المصدر و تتضمن
عرض النقل أي إحصاء جميع خدمات النقل  –تنقالت المحصاة المعطيات السكانية االقتصادية ال

الخاص و العمومي و النقل بواسطة سيارات األجرة و نقل العمال و التالميذ ، يجب تحديد التنقالت 
المسالك المتخذة للمركبات وتيرة المرور عدد المركبات سنها نوعية الخدمات و أمنها و عدد المقاعد 

  ...ة و سعة الخدمة و طول الخطوط الخالمطبقالمتوفرة و التسعيرات 
شروط المرور أي تحديد الخصائص الوظيفية و الهندسية لشبكة الطرقات و حساب حركة المرور في  

المقاطع و ملتقيات الطرق وعرض التوقف و قياس السرعة التجارية و كشف اتجاهات المرور في 
سب المنطقة و كذا اتجاه التدفقات و سيتم تقييم طلب النقل أي توليد طلب النقل ح -الشبكة الطرقية

التحقيقات الميدانية مع األخذ بعين االعتبار ما يلي حساب المستعملين الذين يركبون على مستوى 
المحطات الرئيسية تحقيق في التعبئة، و تحقيقات  حول نقطة انطالق مستعملي النقل الجماعي و نقطة 

  .لى مستوى اإلدارات و المؤسسات التي تقوم بنقل مستخدميهاوصولهم ، التحقيقات التي أجريت ع
واقع تخطيط النقل في الجزائر و بالتحديد في مدينة سطيف،  2004في الواقع لم يغير المرسوم     

. فهي ال تزال تفتقر إلى مخطط نقل حضري يعالج مشاكل النقل التي زادت حدتها في السنوات األخيرة
  .توازيا مع مخطط المرور"BETUR"اد مخطط النقل لمكتب الدراسات مهمة إعد 2009أسندت في 

  
  تطور تخطيط الحراك في العالم

المغرب العربي، تعتبر تونس رائدة في مجال تنظيم و تخطيط النقل، فقد بدأ منذ  على صعيد      
-1986- 1977(السبعينات من خالل إعداد و تنفيذ عدة مخططات توجيهية للنقل في تونس الكبرى 

اظافة ... 1995، سوسة )1998- 1986(، صفاقص الكبير 2002-1986-1975تونس  ،)1996
لمجموعة من الدراسات حول تنظيم النقل الحضري و شبه الحضري في تونس و أخرى لتنظيم النقل 

  .بالترامواي و تعميم استعمال أنظمة اإلعالم اآللي في كل إدارات القطاع العمومية
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تم إصدار قانون يقضي بالالمركزية في تخطيط و تسيير  2004ريعية في سنة من الناحية التش    
منها سلطة .النقل البري Autorités régionales organisatricesالنقل بخلق سلطات إقليمية لتنظيم  

.. محافظات 3محافظات و سلطة واحدة كذلك إلقليم الساحل الذي يظم  4واحدة إلقليم تونس الذي يضم 
الذي اقترح تنظيم المرور في أطراف المدينة مع تحديد العمليات الواجب القيام  2002رور مخطط الم

من بين نتائج هذه العمليات استقرار في نسب نمو حظيرة المركبات في تونس بين . بها لتسهيل الحراك
  .139التجربة التونسية في مجال النقل الحضري . % 6في حدود  2005- 1995

    « PDU « Plan de Déplacements Urbain" مخطط النقل الحضري"ل أما في فرنسا فيشك  
و تعود نظريات التنبؤ بالطلب على النقل  .الذي يعتمد على مبدأ أساسي هو تقدير الطلب على النقل 
"Méthodes de prévision de la demande de transport " إلى نهاية الستينات و بالتحديد إلى

 Chicago Area"  140، خصصت لمدينة شيكاغو1959أمريكا سنة  الدراسة التي أعدت في

Transportation Study ." قدمت هذه الدراسة فكرة أن السلوك البشري هو العامل المهم في تحديد
بعد . الطلب على النقل مستقبال، باإلضافة لعوامل أخرى منها استخدامات األرض و عادات الحراك

دور : تي حاولت توقع الطلب المستقبلي على النقل و قد ركزت علىهذا التاريخ تعددت النظريات ال
الحراك في حياة األفراد و المجتمعات، تعدد أنماط النقل و توزيع الحراك عليها، إمكانية توجيه 

  .   منظومة الحراك باتجاه نمط معين و وفق سياسة محددة مسبقا
عد صدور القانون التوجيهي للنقل ب 1982في فرنسا في مخططات النقل الحضرية ظهرت       

بصدور القانون الخاص بالهواء و ترشيد استعمال  1996لتصبح إجبارية ابتداء من  ،)LOTI(الداخلي 
) SRU(دعم القانون الخاص بالتضامن و التحسين الحضري  2000و في سنة  .)LAURE(الطاقة 
، )PTU(لمحيط النقل الحضري تعمل مخططات النقل الحضري بعد تحديدها  .141هذه المخططاتدور 

تنظيم نقل األشخاص و البضائع، حركة المرور و التوقف، و تشمل كل أنماط النقل و تعمل على 
كالنقل العام ) VP(للسيارة الخاصة ) Transports Alternatifs( تشجيع كل أنواع النقل البديل 

)TP(الدراجة الهوائية و المشي ،.  
) AOTU(لنقل الحضري في الدول المتقدمة لسلطة تنظيم  تسند مهمة إعداد مخطط ا     

« Autorité Organisatrice de Transport Urbain »  و مخطط النقل يدخل في إطار تخطيط ،
أي ) Cohérence territoriale(على مبدأ التنسيق المجالي ) SRU(عمراني شامل، و يؤكد القانون 

كما يوصي القانون بضرورة تكامل . قل و الحراكالتفاعل بين التخطيط الحضري و تخطيط الن

                                                
139- Expérience tunisienne en matière des transports en commun, document pdf. 
140 - BOUIFROU T, Evaluation économique et financière des projets de transports, Institut supérieur de 
formation ferroviaire, 2003, p 79. 
141 - Wikipédia, L’encyclopédie libre, www.wikipedia.org/.../Plan_de_déplacements_urbains 
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مع مخططات التكامل ) PDU(مع مخططات النقل الحضري ) PLU(المخططات المحلية للعمران 
  ).SCOT(المجالية 

إلى ضمان توازن مستدام بين احتياجات التنقل للسكان و حماية صحتهم و بيئتهم من  PDUتهدف    
السيارة، تطوير النقل الجماعي  التنقالت، الحد من استعمالخالل القيام بتحسين ظروف و أمان 

استعمال الدراجات الهوائية و السير على األقدام، استغالل أمثل لهياكل و شبكات النقل مع إعادة و
توزيع الحراك على مختلف األنماط ، تنظيم التوقف في الشوارع و في مختلف المواقف، تحديد 

متكاملة لكل التنقالت، تشجيع المؤسسات الخاصة و العمومية لتشجيع التسعيرة وفق تذكرة واحدة و 
 Plan »و إعداد مخطط النقل للمؤسسة  « Covoiturage »النقل الخاص لعمالهم و النقل المشترك 

de Déplacement d’Entreprise » . 

  التشريعي  للنقل في الجزائر راإلطا: ثانيا
 

تنطلق من  ،التي تحددها السلطة العمومية بمشاركة كل الفاعلينسياسة النقل تعني التوجهات         
تحديد الوسائل التي  ، و من ثمتقييم دقيق للواقع بكل مكوناته، ثم رسم لجملة من األهداف الواضحة

في إطار   ONT  تأسيس الديوان الوطني للنقل  1963أفريل  تم في. تحققها و المدى الزمني لذلك
البري بجميع أنواعه و كانت مهمة الديوان تنظيم و مراقبة مؤسسات النقل  التسيير الذاتي للنقل

  .الموروثة من الفترة االستعمارية و التنسيق بينها حفاظا على ممتلكات القطاع العام
ي، المتضمن تنظيم النقل البر 1967142جويلية  22الصادر في  130 – 67القانون  -جاء      

كل نشاط تقوم عن طريقه شخصية معنوية أو طبيعية بنقل األشخاص " ه نقل البري بأنأعطى تعريفا للو
و قد أورد تقسيما للنقل إلى نقل للحساب " أو البضائع من نقطة إلى أخرى بواسطة آلية مهما كان نوعها

  .دة العمومية محتكر من طرف الدولةالخاص و نقل عمومي لصالح الفائ
نشاطات النقل الحضرية المنظمة من طرف فقد حدد   1967جانفي  18 بتاريخ 24-67تنظيم الأما 

  .توالت بعد ذلك التشريعات. من هذا التنظيم 145البلديات داخل محيطها الحضري تطبيقا للمادة 
يمتلك قطاع النقل في الجزائر ترسانة قانونية ضخمة من حيث تعدد نصوصها و صدورها          

ل تنظيمات جعل فاعليتها محدودة فعلي من خال بشكل مستمر لكن غياب رؤية واضحة و تطبيق
 ...ور و ارتفاع ضحايا الحوادثالنتيجة فوضى في قطاع النقل تدهور مستوى الخدمة و مشاكل المرو

  
 I - تعدد المتدخلين و غياب التنسيق: قطاع النقل في الجزائر الفاعلون في  

ل عملية التنسيق صعبة أو غائبة ميدانيا، يتميز قطاع النقل في الجزائر بتعدد المتدخلين مما يجع     
فوزارة  األشغال العمومية تشرف على تصميم و انجاز الطرق و المنشات الفنية و صيانتها و كذا 

                                                
  .640، ص 1967أوت  4الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد ، تاریخ  - 142
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تجهيزها، و وزارة النقل تقوم بالتشريع و التنظيم و التكوين، و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية 
 تلمرور، و وزارتي العدل و المالية من خالل تسليط العقوبابتهيئة الطرق و تنظيم و مراقبة حركة ا

  . تحصيل الغرامات و غيرها من المصالحو
  Ministère des transportsوزارة النقل  -1
تعتبر الهيئة األساسية المشرفة و المنظمة لقطاع النقل على المستوى الوطني، مجال تدخلها    

  .األرصاد الجوينقل ومرتبطة بالواسع حيث يشرف على كل المهام ال
 1989أوت  29المؤرخ في  143 165 -89من المرسوم التنفيذي رقم  3و  2، 1تحدد المواد       

ميادين النقل و األرصاد الجوية صالحيات وزير النقل في اقتراح عناصر السياسة الوطنية في 
  :و تشمل مهام الوزارة. يطبقهاو
طرق أو السكك الحديدية و بحرا و جوا، كما يمارس ضمان نقل األشخاص و األمالك برا عبر ال -

  .صالحياته في ميدان األرصاد الجوية و األعمال المرتبطة بها
تطوير كل أعمال النقل و األرصاد الجوية و تنظيمها و استغاللها و تسويقها قصد تلبية الطلب في  -

  .أحسن ظروف الكلفة و جودة الخدمة
و تنظيمه و إعداد المخطط الرئيسي للنقل و األرصاد الجوية في إطار رسم إستراتيجية تنمية القطاع  -

، و اإلشراف على كل العمليات المرتبطة بإعداد الوثائق و النصوص )SNAT(الخطة الوطنية للتهيئة 
  .و التنظيمات و متابعة نشاط المتعاملين العموميين و الخواص في مختلف ميادين النقل

خطيط في جميع المستويات و بناء سافرين تسهر الوزارة على إقامة أدوات التبالنسبة للنقل البري للم -
 تطوير و تحديث شبكات النقل و متابعة نشاط المتعاملين في النقل و تطوير أنظمة النقل الجماعي و

  .        الوزارة تنظيم حركة المرور و الوقاية و األمن الطرقيين ىكما تتول. النقل بسيارات األجرةو
لواضح من خالل محتوى المرسوم التنفيذي تعدد مسؤوليات الوزارة التي يمكن إسناد جزء منها ا 

المركزية التي يعاني منها (كاستغالل أنظمة النقل الحضري و تحديد التسعيرة ) البلدية(للسلطة المحلية 
ت و التجمعات القطاع جعلت غياب أطر تنظيمية و موارد و إمكانيات تقنية خاصة على مستوى الواليا

الكبرى فال يعقل أن تجمع الوزارة بين اقتراح السياسة العامة للنقل و السهر على تنفيذها و تدخل في 
  .مهامها تنظيم و استغالل نشاط النقل و تنظيم المرور و الوقاية من حوادث الطرقات

 DTT (Direction des(إدارات منها إدارة النقل البري  8من حيث التنظيم لوزارة النقل 

transports terrestres » و إدارة النقل الحضري و المرور )DRUCR .( أدارة النقل البري تتكون
النقل الحديدي، تنسيقية النقل البري للبضائع و تنسيقية النقل البري : من ثالث إدارات فرعية

حضري و الثانية النقل ال: و إلدارة النقل الحضري ة المرور إدارتين فرعيتين األولى. للمسافرين
  .تسند لهذه اإلدارات مسؤولية التنظيم و التسيير و التطوير للقطاعات المتعلقة بها. المرور

                                                
  . 1036، ص  1989أوت  30، بتاریخ  36الجریدة الرسمیة، العدد  - 143
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  Conseil National des Transports Terrestresالمجلس الوطني للنقل البري -2

  مجلس ينتظر التفعيل         
ية و على مستوى كل الواليات تسهر على مبكر للهيئة التشريعية بتكوين هيئات مركزالهتمام يبرز اال

  . ، لكن بقاء هذه الهيئات غائبة ميدانيا يطرح الكثير من االستفهاماتمتابعة قطاع النقل و تنظيمه
دور و تشكيلة المجلس الوطني للنقل  2003جويلية  23بتاريخ  261144- 03فقد حدد المرسوم التنفيذي 
  .145يبمرسوم تنفيذ 1991البري الذي أنشئ في سنة 

يمثلون وزارات  12عضوا منهم  15يرأس المجلس ممثل الوزير المكلف بالنقل و يتكون المجلس من 
مختلفة و ثالثة ممثلين منتخبين عن منضمات النقل البري األكثر تمثيال، و يمكن للمجلس أن يستعين 

ف بالنقل ه للوزير المكليعد المجلس تقريرا سنويا يرسل. بأي شخص يمكن أن ينيره في أعماله
  :يضطلع بإبداء رأيه و إعطاء توصيات في جميع المسائل المتعلقة بالقطاع في إطار مهامه الكثيرةو

  السياسة الوطنية للنقل البري -
 إستراتيجية تطوير قطاع النقل البري -

تنظيم مختلف نشاطات النقل ال سيما المتعلقة بمخططات النقل الوطنية و استغالل المنشآت  -
 ...يرة النقل البريالقاعدية، تسع

هيئة مهمة لما لها من دور في رسم السياسة العامة للدولة من  CNTTنظريا فان المجلس الوطني 
  . خالل تضافر و تنسيق عمل كل الوزارات الممثلة فيه، لكنه عمليا غير مفعل إلى حد اليوم

من القانون  3المادة ( لم يعين أعضائه بعد من طرف الوزير المكلف بالنقل و المخول قانونا لذلك 
إن تعيين اإلطارات ذات التخصص و الصلة بميدان النقل في المجلس من شأنه تحقيق ). 03-261

  . الهدف المنوط من إنشائه
  تعدد الهيئات و غياب الكفاءات: الهيئات التي تشرف عليها وزارة النقل -3

مؤسسات المكلفة بدراسة و إعداد تشرف وزارة النقل في الجزائر على مجموعة من الهيئات و ال   
أو استغالل أنظمة النقل البري منها معاهد التكوين و المدارس التقنية و المؤسسات العمومية للنقل /و

  :  الحضري و يمكن التطرق ألهمها نشاطا و تأثيرا على إقليم والية سطيف
  146المعهد الوطني لتقنيات النقل بباتنة -
 EMAو هو فرع لمؤسسة مترو الجزائر  BETUR مكتب الدراسات في النقل الحضري -

المكلفة بانجاز و استغالل شبكة النقل الحديدي بالجزائر العاصمة، و المكتب مكلف حاليا 
 .بإعداد مخططي النقل و المرور لمدينة سطيف

  (SNTF)المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية  -
                                                

  .10، ص 2003جویلیة  30، تاریخ 46یة للجمھوریة الجزائریة، العدد الجریدة الرسم - 144
  .1991فیفري  23بتاریخ  61- 91المرسوم التنفیذي  - 145
  .1998نوفمبر  07، 88الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد  - 146



 132 
 
 

 )ETUS(مؤسسة النقل الحضري سطيف  -

 )CNPSR(وقاية و األمن المروري المركز الوطني لل -

   التخطيطالضرورية للقيام بمهمة التكوين والمادية سات ميدانيا لإلمكانات البشرية وتفتقر هذه المؤس
 في قطاع النقل، و يمكن إقحام مكاتب الدراسات الخاصة التي تملك الكفاءات التي تستطيع المساهمة 

  . في إعداد الخطط و دراسة المشاريع المختلفة
  :لمحة وجيزة لكل منهاو بعض هذه المؤسساتفيما يلي 

المؤرخ  154-80أنشأت وفق المرسوم رقم  :باتنة) ENATT(مدرسة تطبيق تقنيات النقل  •
تحت إشراف وزارة النقل إداريا و بيداغوجيا ، مهمتها تكوين إطارات مؤهلين  1980ماي  24في 

تجدر اإلشارة ". inspecteurs en transports"تفتيش في ميدان النقل البري، مهمتهم المراقبة و ال
هنا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة من خالل فتح فروع تكوين في النقل في إطار 

  .تخصصات التهيئة و التخطيط الحضري
من القانون  24المادة ( 1987أنشئ في : )CNPSR(المروري  المركز الوطني للوقاية و األمن •

 20خر تنصيبها حتى هيئة عمومية ذات طابع إداري، تأ. 1987فيفري  10ريخ بتا) 87-09
المؤرخ  14-01من القانون رقم  64المادة (وصاية وزارة النقل وقد وضع تحت و. 1998أفريل 

يكلف المركز بتقديم سياسة وقائية تستند إلى إستراتيجية وطنية لألمن ). 2001أوت 19في 
ج  دراسات علمية ميدانية حول حوادث المرور تمكن من تحقيق المروري تبنى على أساس نتائ

و العمليات التي أثبتت نجاعتها لتقليص درجة خطورة  تتطبيق الدراسا: أهداف المركز و هي
التربية المرورية من خالل تنظيم حمالت وقاية مرور بواسطة اإلعالم و التوعية وحوادث ال

لسلطات و المصالح ذات الصلة، تكوين بنك معلومات تحسيسية خاصة ألطفال المدارس بمشاركة ا
يمكن تسجيل المالحظات . عن الحوادث أسبابها و نتائجها و جمع المادة المرتبطة بالموضوع

، تعدد النصوص المتعلقة بالمركز يطرح تساؤالت، العدد الكبير ألعضاء  مجلس اإلدارة : التالية
در جهده، صحيح أن ارتفاع عدد األعضاء عضو ما من شأنه عرقلة عمل المجلس و ه) 20(

  . يرجع الى تعدد المتدخلين في المجال لكن يعرقل عملهم
  أعباء كثيرة و مختلفة : Direction de transport de la wilayaمديرية النقل الوالئية  -4

المتعلق بتنظيم و 1990نوفمبر  24الصادر بتاريخ  381147-90صدر المرسوم التنفيذي رقم    
  :ريات النقل في الواليات و عملها، يحدد مهام مديريات النقل فيمدي

  تطبيق التنظيم المتعلق بمختلف أنماط النقل و باألرصاد الجوية -
 تنسيق تنظيم مختلف أنماط النقل و تنفيذه و مراقبته -

 تطبيق تدابير الوقاية و السالمة في الطريق -
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 تسليم مستندات و رخصة و شهادات الكفاءة المهنية -

 طبيق التدابير المتعلقة بنشاط تعليم السياقةت -

 تنظيم امتحانات رخص السياقة -

 تنظيم أشغال األجهزة المكلفة بالعقوبات -

 حوادث المرورحصائيات المتعلقة بمجال النقل وجمع اإل -

، )DTW(المالحظ أن الصفة السياسية تطغى على الطابع التقني لعمل مديريات النقل للواليات       
تحت إشراف وزارة النقل فيما يتعلق بالجانب التقني لمهامها، و لوزارة الداخلية و السلطة فهي تقع 
األمر الذي يخلق وضعيات يطغى فيها الجانب السياسي . فيما يتعلق بالجانب اإلداري) الوالية(المحلية 

للمهام  يضاف لذلك تعارض مستمر بين المديريات المركزية و مديريات الوالية نظرا. عن التقني
 المشتركة في تسيير و تنظيم و استغالل مختلف أنظمة النقل يضاف إلى ذلك نقص اإلمكانات المادية 

انجاز تحقيق األسر في المدينة  2004في والية سطيف تم في (البشرية لمديريات النقل في الواليات و
  ).   طيط النقلبقيت نتائجها التي تعتبر في نظر الكثير محدودة، لم تستغل في عملية تخو

كثرة األعباء يجعل المديريات غائبة في الميدان سواء تعلق األمر بالتنظيم أو التخطيط أو المراقبة      
صعوبة   - نظرا لتعدد المهام -تظهر كذلك . مما يجعلها مصالح إدارية تسلم الوثائق الضرورية فقط

طوير النقل الجماعي على المستوى الوطني تسيير و متابعة المشاريع الكبرى النجاز هياكل النقل أو ت
أي لوزارة النقل، أما مشروع " EMA"مثل مشروع مترو الجزائر التي أسندت لمؤسسة مترو الجزائر 

تعكس عجز  2009الحالة التي يعيشها المشروعان في . 148ترامواي الجزائر فقد اسند لوالية الجزائر
ى النطاق الحضري لمدينة سطيف، انجاز بعض و على مستو. في تحيق الوتيرة المرجوة لألشغال

النفق األرضي بوسط المدينة، جسر بالتجمع السكاني مزلوق الذي ال يرقى إلى المواصفات ( الهياكل 
تعتبر والية سطيف من بين الواليات التي عاشت فيها إدارة النقل مشاكل كثيرة و تجاوزات ). المطلوبة

عزلة إدارية، حيث عاشت المديرية قرابة السنة دون  2000جعلت القطاع يعيش في بداية سنوات 
  .   تعيين مدير، و في ظرف قياسي تعاقبت ثالث إدارات

  الوزارات األخرى المعنية بالنقل الحضري    -5
ططات التوجيهية في إعداد المخ مع وزارت النقل و التعمير وزارة األشغال العمومية تقوم بالتنسيق -

الكبرى، كما تشارك  و شبكات النقل الحديدي و البري و المشاريع الحضريةللطرق و تحديث هياكل 
و تنظم العمل بين وزارتي النقل نظرا لغياب نصوص واضحة تحدد . األمن المروريفي الوقاية و

أكتوبر  13األشغال العمومية، و تفاديا لتعارض المتدخلين، جاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في و
الجدول رقم . نة تنسيق للنشاطات المشتركة للوزارتين، يحدد و ينظم إطار عمل اللجنةلخلق لج 1997

                                                
148 - Entreprise Métro d’Alger « EMA » et « BETUR », Etude de faisabilité d’une ligne de tramway à Sétif, 
2008. 
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تجدر اإلشارة أن بعض الدول لجأت إلى ضم الوزارتين في وزارة واحدة نظرا للتقارب في ). 46(
  . المهام و المسؤوليات

ل في الجانب تكون تحت إشراف وزارة النق: لوالية سطيف) DTPW(مديرية األشغال العمومية  -
  .في جانبها اإلداري) وزارة الداخلية و الجماعات المحلية(التقني و الوالية 

تحسين المجال الحضري نظرا ارتباطه ن تشرف على كل ما يتعلق بتهيئة ووزارة السكن و العمرا -
  بمجال الحراك في المدينة

المجالس و) APC(ة البلدية الجماعات المحلية تضمن من خالل المجالس الشعبيوزارة الداخلية و -
  تسيير الخدمات المحليةمن حيث تنظيم و)  APW(الشعبية الوالئية 

  في الجزائر التشريعي و التنظيمي للنقل اإلطار): 46(جدول رقم 
  الوالیة و الھیئة المحلیة  الوزارات و الھیئات الممثلة لھا  

  وزارة النقل -  مبادئ سیاسة النقل

 CNT المجلس الوطني للنقل -

  

  وزارة النقل  تنظیم النقل العمومي

  DTTمدیریة النقل البري 

  DTWمدیریات النقل الوالئیة  -

   DTTمدیریة النقل البري  -  سن قوانین النقل
انجاز و صیانة شبكة الطرق 

  والئیةالوطنیة و ال
مدیریات األشغال العمومیة على  -  وزارة األشغال العمومیة -

 DTPWمستوى الوالیات 
نجاز و صیانة شبكة الطرق ا

   الحضریة
مدیریات األشغال العمومیة على  -  

  DTPWمستوى الوالیات 
تسلیم تراخیص االستغالل، 

رخص السیاقة، إنشاء مدارس 
  تعلیم السیاقة

  DTWمدیریات النقل الوالئیة  -  

  

  دراسات النقل

مدیریة النقل الحضري و المرور  -
)DTCUR(  

( النقل المركز الوطني لدراسات -
CENT( 

مكتب الدراسات للنقل الحضري  -
)BETUR( 

  

  

  DTWمدیریات النقل الوالئیة  -

مدیریة النقل الحضري و المرور  -  تنظیم حركة المرور
)DTCUR(  

  مصالح البلدیة -

  مصالح الشرطة -
المركز الوطني للوقایة و األمن المروري  -  الوقایة و األمن المروري

)CNPCR(  
  ر و السالمة الطرقیةلجنة المرو -

  مصالح الشرطة -
2010الباحث : المصدر  

  التنظيملمهام قد يؤدي إلى إهدار الجهد وتعطيل عملية التخطيط والتداخل في ا
  المحلية لضمان نجاعة لعملية التتنطيمالتنسيق بيت الهيئات المركزية والهيئات الوالئية و
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  طاقوحدات دراسات و لجان ذات صلة بالنقل في الن •
، و 1997فيفري  14نشأت بقرار من وزارة الداخلية مؤرخ في : URBASEوحدة الدراسات  -

مهمتها األساسية السهر على احترام قواعد و تشريعات ) EPIC(عمومية اقتصادية  أصبحت مؤسسة
  . العمران و توجيه نمو المدينة و التنسيق بين مختلف المتدخلين و إعداد مختلف أدوات التهيئة

نتجت عن إعادة هيكلة الصندوق الجزائري للتهيئة ) URBASE(دة البحث في البناء و التهيئة وح
ة الجهوية في سطيف نشأت اإلدار 1976منذ  .1973التي أنشأت في سنة ) CADAT(العمرانية 

مناطق ، )PUD(المخطط التوجيهي للعمران ، )PUP( مخطط العمران المؤقت : كانت مهامها إعدادو
التهيئة الحضرية، التعاونيات العقارية، مناطق التخزين و النشاط، ، )ZHUN(للسكن الحضري الجديدة 

المخططات :تطورت مجاالت الدراسة بعد ذلك لتشمل... صيصات سكنية و المناطق الصناعيةتح
تم  1991في مارس  .)POS(مخططات شغل األراضي ، )PDAU(التوجيهية للتهيئة و التعمير 

مؤسسة ذات أسهم  ة إلى مؤسسة اقتصادية عمومية، لتصبحيع من مؤسسة اشتراكيالتحول في التشر
: وحدات 4 إدارته المركزية في مدينة سطيف و له مكتب دراسات) URBA.SETIF(تعرف باسم 

  . ورقلة –مسيلة  –بجاية  –سطيف 
 07ؤرخ في الم 149 13- 01من القانون رقم 54نصت المادة  :اللجنة الوالئية للعقوبات االدارية -

و المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه و في فصله الخامس على تكوين هيئات تسهر  2001أوت 
تنشأ في كل والية لجنة للعقوبات اإلدارية تقترح على الوالي : على تنظيم و تطوير النقل البري

ئية للعقوبات تتشكل اللجنة الوال. العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون و نصوصه التطبيقية
اإلدارية من مدير النقل في الوالية رئيسا، و من ممثل مديرية المنافسة و األسعار في الوالية، ممثل 
مديرية التقنين و الشؤون العامة في الوالية، ممثل مديرية المناجم و الصناعة، ممثل مجموعة الدرك 

جنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن الوطني، الممثل المنتخب عن هيئات النقل البري، كما يمكن لل
مراقبة نشاط الناقلين من أجل ضمان تطبيق مهامها اقتراح العقوبات اإلدارية، . ينيرها في مداوالتها

تجتمع مرة في كل أسبوع لدراسة المحاضر المدونة من . القوانين و تحسين مستوى الخدمة في النقل
النقل، و تقوم اللجنة على غرار دراسة محاضر  الشرطة و مفتشي( طرف األعوان المكلفين بذلك 

  . و سيتم في فصل الحق التطرق إلى نشاط اللجنة. المخالفات بعمل ميداني يتمثل في مراقبة النشاط
  

    ETUSبلدية سطيف و المتعاملين الخواص و مؤسسة النقل الحضري  •
من  132المادة ( وفير النقل مصالح عمومية لتإنشاء تضطلع بلدية سطيف كفاعل في الميدان بمهمة 

دراسات لمخططات النقل ، و كذا إعداد )بلديةالمتعلق بال 1990أفريل  7يخ بتار 08- 90القانون 
إنشاء مؤسسات عمومية للنقل أو الترخيص لناقلين خواص ، تنفيذ مخططات النقل و المرور، المرورو
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إلشارات و األضواء لتنظيم ا، ت التوقفأماكن و فضاءاتوفير ، تقنين و تنظيم المرور، بعملية النقل
دور فان  ميدانيا أما. ، هذا نظرياو غيرها من المهام المتعددة...توفير و تنظيم النقل المدرسيالمرور، 

المادية الكافية ، فهي ال تملك الموارد البشرية وو المرورالبلدية محدود جدا في مجال النقل الحضري
هذه في تنظيم النقل و المرور، و في صالحيات الوالية و البلديةتداخل كما نشير إلى ال. التحقيق مهامه

  .الوزارةلتنسيق في التخطيط بين البلدية والوالية وا تستدعي" التنظيماجية في اإلشراف وزدواال"
  متعاملي النقل الحضري الخواص -

نذ مارس م –مؤسسة عمومية خاصة و في والية سطيف تسند مهمة توفير النقل لمؤسسات     
بلغ عدد ، 2008ففي سنة . يعيش قطاع النقل تشبعا بمؤسسات صغيرة و غير محترفةو - 2008

ناقل ما بين  1439ناقل ما بين الواليات و  161يتوزعون كالتالي  ،150ناقل 2087 الناقلين في الوالية
. سطيف ناقل في المحيط الحضري لبلدية 343ناقل في المحيطات الحضرية منهم  487البلديات و 

المنظمة الوطنية للناقلين " ONTAفي والية منخرطين في تنظيم ) % 80(نسبة كبيرة من الناقلين 
  . 2005الذي يؤطر نشاطهم منذ تأسيسها في " الجزائريين

  )  ETUS(المؤسسة العمومية للنقل الحضري  -
 - 12- 24في المؤرخ  503 – 06مؤسسة عمومية للنقل الحضري أنشأت بقرار تنفيذي رقم      

جانفي في عامل  152تشغل هي و  2008مارس  24عملها في  ETUSل ت مؤسسة النقباشر، 2006
  .مهمتها ضمان الخدمة العمومية في كل النسيج الحضري للمدينة، 2009

  
 النقل الجامعي و المدرسي و نقل العمال Transports spécialisés: النقل الخاص •

لنقل الطلبة على وسائل متعاملي  ONOUالوطني للخدمات الجامعية  يعتمد الديوان: النقل الجامعي
النقل البري لألشخاص في إطار عقود سنوية، و وفقا لمخطط النقل الجامعي الذي يربط الهياكل 

حافلة توفر  145الرقم  2008الجامعية و مناطق سكن الطلبة و قد بلغت الحظيرة المسخرة في 
أسناد مهمة نقل الطلبة  2009تم منذ جانفي . من المؤسسات الخاصةمقعد، يملكها عدد كبير  11650

جديدة، ما حافلة  165أسطول من و تسخر  الجامعيواحدة تتكفل بالنقل ) سلطة تنظيم(مؤسسة خاصة ل
  .صورة حسنة للنقل الجماعي بمنطقة سطيف إعطاء تحسن ظروف تنقل الطلبة وأدى إلى 

الية سطيف تم دمجه في أغلب مناطق الوالية ضمن النقل النقل المدرسي في و :النقل المدرسي
  .بلدية 41حافلة تغطي  57بلغت الحظيرة  المدرسية التابعة للبلديات . العمومي للمسافرين

يمارس نقل العمال بواسطة مركبات تملكها المؤسسات الخاصة أو تؤجرها في اطار : نقل العمال
بلغت حظيرة النقل للحساب . للمسافرين لنقل المستخدمين اتفاقيات مبرمة مع متعاملي النقل العمومي

                                                
  .11، ص2008النقل، سبتمبر مدیریة النقل لوالیة سطیف، وضعیة قطاع  - 150
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أما حظيرة النقل . للقطاع الخاص 36للقطاع العمومي و  111منها ) مقعد 4869(حافلة  147الخاص 
  .حافلة للعمومي 2حافلة للقطاع الخاص و  25منها ) مقعد 1542(حافلة  27لحساب الغير 

المنظمة " ONTA"وى والية سطيف ينتظم الناقلون تحت لواء على مست :التنظيمات النقابية للناقلين •
و تؤطر نشاطها بشكل فعال سمح بحل الكثير من  2001الوطنية للناقلين الجزائريين، تأسست في 

  .المشاكل المرتبطة بمتعاملي النقل و تشكل طرفا في منظومة النقل في الوالية
لم  2010لحد . ن الفاعلين المهمين في الحلقةيعتبر أساس عملية النقل، و م: Usagerالمستعمل  •

ينتظم بعد مستعملي النقل في جمعيات تسهر على ضمان حقوقهم، و تشكل إطارا يساهم في تنظيم النقل 
  .  كما هو معمول به في بعض المدن الجزائرية، منها قسنطينة التي تتوفر على جمعيتين

  لتنسيق بين سياسة النقل و التهيئةقطاع النقل، متعدد المتدخلين، ضرورة ا: النتيجة
يتميز قطاع النقل بتعدد المتدخلين فيه مما يفرض التنسيق بين السياسات السكنية و العمرانية        

بسياسات النقل و الحراك، و التنسيق بين المصالح المكلفة بانجاز المنشآت و الهياكل القاعدية، الطرق 
...المحطات الحظائر والمواقف  
ما يستدعي تفكيرا مشتركاتعدد الفاعلون تنظيم النقل و):  23( م شكل رق  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  2008الباحث : المصدر             

  :ما يستدعي التفكير المشترك، أهمهم151تعدد المتدخلين في قطاع النقل) 23(يبرز الشكل رقم 
 الدولة التي تشكل السلطة المركزية -

  وزارة األشغال العمومية  -
 ل التي تسهر على التنظيم على المستوى الوالئيمديرية النق -

 البلديةالجماعات المحلية الوالية و -
                                                

یف، كبیش عبدالحكیم، النقل الجماعي بین الواقع و التشریع، الیوم الدراسي حول تنظیم النقل في مدینة سطیف، المنظمة الوطنیة للناقلین، سط - 151
  . 2008نوفمبر 
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 الناقلون و الجمعيات التي تؤطر نشاطهم -

    المستعمل الذي يشكل محور منظومة النقل -

في مختلف المستويات الوطنية  الهيئات الفاعلة في النقل) 47( كما يبرز الجدول رقم جدول رقم      
  .و مجاالت التدخلالمسندة المهام و  و المحلية

  "مجاالت التدخلالمهام و"يئات الفاعلة في النقل اله): 47( جدول رقم 
  المھام و مجاالت التدخل  الھیئة  المستوى

  الوزارات -
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                      الوطني

 

  وزارة التھیئة و البیئة و السیاحة

Ministère de l’aménagement, 
de l’environnement et du 

tourisme 

 

  السیاسة الوطنیة للتھیئة -
  SNATالخطة الوطنیة للتھیئة العمرانیة  -

  

  وزارة النقل

Ministère des transports 

  السیاسة الوطنیة للنقل -
 التشریع و اإلشراف و التنسیق -
 :تحسین نوعیة حیاة المواطنین من خالل -

 صدي لظاھرة ارتفاع ضحایا حوادث المرورالت -            

  ضمان تطور ھیاكل و شبكات النقل -                  
 وزارة األشغال العمومیة

Ministère des travaux publics  

  انجاز و تحدیث و صیانة الھیاكل و الشبكات -

  تھیئة المراكز الحضریة الكبرى -

  مخطط النقل و مخطط التھیئة المجالیة -
  ارة الداخلیة و الجماعات المحلیةوز

Ministère de l’intérieur et des 
collectivités locales 

  تأمین األشخاص و الممتلكات -

  ضمان حق التنقل -

  الوالیة و البلدیة -
  وزارة السكن و العمران 

Ministère de l’habitat et 
d’urbanisme  

  PDAU - POSمخططات التھیئة و التعمیر  -

  تحسین الحضري و تطویر الشبكاتال -

                                                                                    الھیئات الوطنیة
  

  المجلس الوطني للنقل

Conseil national du transport  

  السياسة الوطنية للنقل البري -
 إستراتيجية تطوير قطاع النقل البري -

مخططات النقل الوطنية و استغالل : ت النقلتنظيم نشاطا -
  ...المنشآت القاعدية، تسعيرة النقل البري

                                                                                        مكاتب الدراسات
في  أو استغالل أنظمة النقل البري/راسة و إعداد ومؤسسة مكلفة بد مؤسسة مترو الجزائر

  العاصمة و باقي والیات الوطن
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 مكتب دراسات النقل الحضري

EMA – BETUR 
  

  "مجاالت التدخلالمهام و"قل الهيئات الفاعلة في الن: تابع  )47( جدول رقم 
  

  

 

 

  المحلي

  السلطة المحلیة -
 مخطط النقل في الوالیة -  الوالیة

  مخطط النقل الحضري -

 المرورالنقل و  مخطط  -  البلدیة
  الشركة العمومیة للنقل الحضري -
 تسییر و تھیئة الشبكة و الھیاكل -
  اإلشارات -

    الھیئات و المدیریات
  

  مدیریة النقل

 لنقل و باألرصاد الجويةق التنظيم المتعلق باتطبي - 

 العقوباتتسليم الوثائق اإلدارية و تنظيم أشغال لجنة  - 

  المروريةتطبيق تدابير الوقاية و السالمة  - 

URBASE  كلفة بدراسة و إعداد أدوات التهيئةمعمومية اقتصادية مؤسسة   
  التأطیر والتنظیم       -  النقابات

2010الباحث : المصدر  

  
II - التشريعات المنظمة للنقل القوانين و  
المرتبط بالنقل في الجزائر، يمكن تمييز هدف الوقوف عند التطورات الحاصلة في التشريع ب      

التي تم فيها دخول االستثمار الخاص في النقل بقوة مقابل  1988تين، قبل و بعد سنة مرحلتين أساسي
  . تراجع مؤسسات الدولة عن ممارسة نشاط النقل البري للمسافرين

  هيمنة الدولة على القطاع : 1988قبل  -
 ، المتضمن تنظيم النقل البري عملية1967152جويلية  22الصادر في  130-67يعرف القانون     

النقل بأنها كل نشاط تقوم من خالله شخصية معنوية أو فيزيائية بنقل األشخاص أو البضائع من نقطة 
اص أي للمنفعة نقل للحساب الخ: قد قسم النقل إلى قسمينو. ى بواسطة آلية مهما كان نوعهاإلى أخر

لخامسة منه تقول كما أن المادة ا. نقل عمومي يعود بالفائدة على الصالح العامالخاصة لألشخاص، و
المادة السابعة تنص على أن كل العمومية محتكر من طرف الدولة، وبان النقل العمومي لصالح الفائدة 

تصريح بالنقل لشخص فيزيائي يمكن أن يجدد في فترة ال تتعدى سنتين إذا لم يكن بإمكانه ممارسة 
  :تقسم نشاطات نقل المسافرين إلى 16المادة رقم و. لنشاطه في النق

  نشاطات نقل المسافرين بالسكة الحديدية -
                                                

  للجمھوریة الجزائریة، العدد  ، بتاریخ  الجریدة الرسمیة - 152
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نة لنقل المسافرين عبر الطرقات والخاضعة لمسار، توقيت وتردد محدد معلن النشاطات المتضم -
  .وضع األشخاص في نقاط محددة من المسارعنه مسبقا والتي تقوم بنقل و

ظرفية للصالح العام و الطرقات، وفقا الحتياجات عامة النشاطات الظرفية لنقل المسافرين عبر -
  .بطلب من شخص أو مجموعة أشخاص، تعيد المتنقلين إلى نقطة انطالقهم األولى

 145نشاطات النقل الحضرية المنظمة من طرف البلديات داخل محيطها الحضري تطبيقا للمادة  -
 التي تنص 22الخاص بالبلدية، و المادة رقم  1967جانفي  18الصادر في  24-76من التنظيم 

على أن الوزير المكلف بالنقل هو الذي يعين المتعاملين لتطبيق نشاطات النقل المسجلة في 
مخططات النقل، و الذين يمكن أن يكونوا مؤسسات نقل للقطاع االشتراكي أو بلديات أو مؤسسات 

و البلديات . مجموعة من البلديات أو أشخاص معنويين، أو في حاالت استثنائية أشخاص فيزيائيون
أو مؤسسات مجموعة من البلديات يمكنها أن تمنح حق االمتياز بخدمة المواصالت باسمها في 

لصالح جماعات قدماء المجاهدين المنظمة في  %50مخطط النقل لهيئات معنوية أو فيزيائية بنسبة 
كما أن صالحية التسجيالت القديمة في ميدان النقل تتوقف و تنزع كل حقوقها فور . هذا اإلطار

دور مخططات جديدة للنقل، و بالتالي فانه حسب هذه المواد كانت األفضلية بالنسبة للمؤسسات ص
المعنوية و استثناء األشخاص و بأفضلية كذلك لمؤسسات قدماء المجاهدين الذين منحت لهم الدولة 

ي المقدم من طرف من العرض الكل % 10حافالت صغيرة و أصبح القطاع الخاص يمثل حوالي 
  .153 1984في سنة  9تراجع الى و 1981في  النقل
  .بقاء سيطرة الدولة من خالل إنشاء الوكاالت البلدية للنقل الحضري الجماعي في المدن: النتيجة

 73-71عن طريق التنظيم  SNTVفي بداية السبعينات تم إنشاء المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين  
. ت المسيرة ذاتيا لتعويض الديوان الوطني للنقل، حيث تم دمج المؤسسا154 1971 نوفمبر 13 بتاريخ

جات المؤسسة وحدات عبر كل أرجاء الوطن و تتمتع بإمكانيات كبيرة جعلتها تتكفل بكل احتيا هكان لهذ
  .عمال المؤسسات و حتى النقل خارج الوطنالنقل بما فيها نقل الطلبة و

ولى إلى احتكار هذه المؤسسة لقطاع نقل تجدر اإلشارة إلى أن غياب القطاع الخاص يرجع بالدرجة األ
  .المسافرين عبر الطرق و النقل الحضري رغم وجود إطار قانوني يسمح بذلك

المحدد لصالحيات  1981 ديسمبر 26المؤرخ في  375-81في بداية الثمانينات صدر المرسوم         
النقل ين الوطنيتين لنقل المسافرين وكتالنقل البري لتأكيد و تكملة أعمال الشر البلدية في قطاعالوالية و

البلدية حضري من طرف الشركات الوالئية و بالسكك الحديدية، و هذا لضمان النقل الحضري و الشبه
  .)المرجع السابق(مما يضعف مرة أخرى مساهمة الخواص في مجال النقل الحضري 

                                                
ید، تطور النقل البري للمسافرین في الجزائر، مذكرة تخرج، المعھد الوطني لتطبیق تقنیات النقل البري، باتنة، فاسي الخیر، عمرون الع -  - 153

  .31، ص1993
ة، نصر الدین معتوق، قطاع النقل البري الجزائري في ظل التحوالت االقتصادیة الجدیدة، المدرسة الوطنیة لتطبیق تقنیات النقل البري، باتن -  - 154

  .24، ص1998
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المتضمن التدابير  9821أفريل  17الموافق ل  148-82، صدر المرسوم رقم 1982في سنة        
لتلبية احتياجات النقل التي تحقق السير المنسجم لالقتصاد   155المتعلقة بممارسة أعمال النقل البري 

هذا و. ة، نوع الخدمة، المدة و األمنالوطني و تطويره ما يحقق مزيدا من المنفعة من حيث الكلف
  فيزيائيين الصالحيات لالستثمار القانون أعطى تراخيص للقطاع الخاص سواء أشخاص معنويين أو

جويلية  22المؤرخ في  131-67باإلضافة إلى أن هذا المرسوم ألغى أحكام المرسوم . في قطاع النقل
المتضمن تنظيم النقل البري  1967جويلية  22المؤرخ في  130-67المتعلق بتطبيق األمر  1967

  : بخدمات النقل و همحدد المتعاملين للقيام  4المذكور سابقا و في المادة و
  الشركات الوطنية للنقل العمومي -
 مؤسسات النقل العمومي التي تنشئها البلديات أو الواليات أو مجموعة منها -

األشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوو النظام العمومي أو المرخص لهم القيام بخدمات في  -
 مجال النقل العمومي

بلدية و التي بمقتضى عملها الرئيسي يجب عليها حيازة جميع المؤسسات الوطنية، الوالئية أو ال -
 وسائل خاصة بهاو

جميع األشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي النظام الخاص و الذين بمقتضى عملهم الرئيسي  -
 يجب عليهم حيازة وسائل خاصة بهم

 9831ماي  07المؤرخ في  306- 83و وفقا للمرسوم  84-80وفقا لتعليمات المخطط الخماسي   
لمؤسسة الوطنية لنقل تم إعادة هيكلة ا) 40نصر الدين معتوق ص (المتضمن إعادة هيكلة المؤسسات 
 5تحريرها من الضغوطات الهيكلية فنتجت عن هذه المؤسسة المسافرين وهذا من أجل إنعاشها و

  :مؤسسات عمومية لنقل المسافرين منتشرة عبر الوطن و هي
  TVCن الوسط المؤسسة الوطنية لنقل المسافري -
 TVOالغرب  -

 TVSO الجنوب الغربي -

 TVOالشرق  -

 TVSEالجنوب الشرقي  -

هذا التقسيم كان محاولة إلزالة المركزية أو التخفيف من مركزية تخطيط و تسيير النقل  و بهدف 
إعطاء االستقاللية المالية للمؤسسات الجديدة و تمتعها بالشخصية المعنوية و كذلك االستقاللية في 

ة و التسيير و الخضوع للقانون التجاري، و األهم من هذا زيادة مراقبة الدولة للنقل بمختلف البرمج
  :أنواعه إال أن المؤسسة العمومية لنقل المسافرين الوسط أوكلت لها المهام التالية
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  تسيير عملية توزيع الوسائل ما بين المؤسسات الخمس الجدد -
 نقلتأخذ على عاتقها االستثمارات الخاصة بال -

 تموين الشركات الخمس بقطع الغيار -

 تسيير ديون االستثمار -

  :التخفيف من المركزية كان شكليا فقط من حيث تغيير االسم فقط و بقيت الشركة تعاني من االختالالت
  الصعوبات المتعلقة بتسيير ديون االستثمار -
أة اقتطاعات من جعلتها الدولة المتعامل الوحيد مع البنوك تحملت هذه الشركة جديدة النش -

حسابها البنكي تعويضا لديون االستثمار المتراكمة من الشركة األم السابقة و خاصة الديون 
 المتعلقة بالهياكل التحتية للنقل

صعوبات معترضة في إطار عمليات إعادة التنظيم مما أعاق مسيري هذه المؤسسة في هذه   -
وضعية متناقضة تتمثل في تحقيق  نتيجة لكل هذا وجدت هذه الشركة نفسها فيلمرحلة وا

مهمتين مختلفتين تماما فمن جهة يجب عليها تحقيق مردودية كمؤسسة اقتصادية و من جهة 
أخرى بتحمل المسؤولية العامة للبالد في النقل حيث تقوم بنشاطين الخاص و آخر لصالح 

 الختالل أنظمة النقل الفائدة االقتصادية العامة للبالد تحت رقابة السلطة العمومية و هذا وجه

المحدد لشروط ممارسة أعمال  1985جانفي  15صدور القرار المؤرخ في  1985تم في سنة     
، الذي تنص المادة الرابعة منه على أنه يقوم أساسا األشخاص 156النقل العمومي البري للمسافرين

قل العمومي البري الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون لقانون خاص و المرخص لهم بممارسة الن
للمسافرين بتقديم الخدمات على االتصاالت البرية ذات األهمية المحلية و بصفة ثانوية قابلة للرجوع 

في هذا القرار كان هناك االتصال و على الخطوط الجهوية و فيها، الخدمات على الخطوط المتوسطة
صيل في مهام الجماعات كذلك تفلخواص رغم محدودية مجال تدخلهم وتفصيل فيما يخص مهام ا

و دعم هذا القرار بقرار آخر في نفس السنة و هو القرار المحدد لشروط و كيفيات تحضير . المحلية
مخططات نقل المسافرين عبر الطرقات و الذي ينص على أن المواصالت ذات األهمية المحلية 

 االختالالت اأت تظهر جليفي هذه الفترة بد. المؤسسات الخاصةجماعات المحلية وتضمنها مؤسسات ال
تلبية الطلب المؤسسات  عنقصا كبيرا في العرض و لم تستطفي النقل الجماعي خاصة الحضري و

خاصة بعد وقف دعم الدولة للمؤسسات فلم تجدد الحافالت التي أضحت متدهورة  الكبير والمتنوع  و
  .في ظل بداية انتقال الدولة من التسيير االشتراكي نحو نظام السوق

يدرس طلب " الذي ينص على و 1987ماي  20صدر القانون الوزاري المشترك المؤرخ في     
الترخيص بممارسة عمل النقل العمومي البري للبضائع أو المسافرين وزير النقل، ثم يرسل بعد 

                                                
    72ه ص 1405ربيع الثاني  28الجريدة الرسمية  - 156



 143 
 
 

الموافقة عليه إلى اللجان المختصة المخولة للحصول على اعتمادها في إطار االستثمار االقتصادي 
  .االعتماد على الخواص بشكل فعلي بدأففي هذا الوقت " خاص الوطنيال

  : مرحلة دخول القطاع الخاص بقوة1988المرحلة الثانية بعد  -
، جاء 1988سنة  ، ففيتميزت هذه المرحلة بانسحاب للدولة و دخول قوي و سريع للقطاع الخاص

و الذي ينص  1988جانفي  12 الموجه للمؤسسات العمومية المؤرخ في 01-88المرسوم التنفيذي 
تتعامل بحرية نتاجية أكثر و تعتمد على نفسها وعلى استقاللية المؤسسات لتحسين فعاليتها و تصبح إ

الوكاالت البلدية للنقل الجماعي للمسافرين يها المؤسسات الوطنية الوالئية ووفقا للقانون التجاري بما ف
ه المؤسسات و عليها بتحقيق مردوديتها كمؤسسة عبر الطرقات أي أن الدولة تخلت عن تدعيم هذ

تنظيم المتعلق بتوجيه و157 1988ماي  10الصادر في  17-88تجارية و في نفس السنة صدر القانون 
قد تميز التحول و التخصيص للقطاعل البري الذي كان إطارا لتعريف وتطوير عملية التحول والنق

كما أن تحرير النقل   1995بعين االعتبار إال في  لإلشارة فان قانون الخوصصة لم يؤخذ. عبالتسر
  .1998الجوي تأخر حتى 

و  158 1991جوان  1المؤرخ في  195-91، صدور المرسوم التنفيذي رقم 1991تم في سنة      
الذي يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين و البضائع للقانون السابق الصادر 

يمكن لألشخاص الطبيعيين و "و الذي تنص المادة التاسعة منه على ما يلي 1988ماي  10في 
لعمومي للمسافرين عبر الطرقات، المعنويين ذوي الطابع العام أو الخاص ممارسة نشاطات النقل ا

تستغل كل الخطوط ذات المنفعة المحلية أو الخطوط ذات المنفعة العامة و المسجلة في المخطط و
  ."لك الخطوط الحضرية المسجلة في مخطط النقل الحضريالوطني للنقل و كذ

صدر القرار المتضمن الموافقة على النظام النموذجي الستغالل خدمات النقل البري  1997في      
المحدد اللتزامات و) ية قسنطينةمديرية النقل لوال( 1997أفريل  26العمومي للمسافرين  الصادر في 
، التسعيرة، المخالفات العقوبات )اآلليات المستعملة في النقل(ي السير الناقل، قواعد وضع المركبات ف

   .اإلدارية تجاه المخالفات
، الذي يلغي أحكام 4ص 2001أوت8الجريدة الرسمية ل( 2001أوت  7صدر في  2001في سنة     

  .تنظيم النقل البري المذكور سابقاالمتعلق بتوجيه و 1988ماي 10ل  17-88القانون رقم 
الشامل على كل عناصر النقل خالفا للقوانين السابقة و الذي هذا القانون هو طابعه التفصيلي ويميز  ما

إذ يحتوي على ستة فصول، حيث تنص المادة  يربط أساسا سياسة النقل بسياسة التهيئة العمرانية
رانية، التنمية تساهم منظومة النقل البري في تجسيد سياسة التهيئة العم" الثالثة منه على ما يلي 

   ."االقتصادية و االجتماعية و الدفاع على التراب الوطني و حماية البيئة و المحافظة عليها
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إعطاء أما المادة الخامسة منه فهي تنص على أن منظومة النقل البري لألشخاص يجب أن تهدف إلى 
  :تكليفها بما يأتيحلية وصالحيات أكبر للجماعات المكما أنه يعطي األولوية لتطوير النقل الجماعي 

تنظيم النقل العمومي، تنظيم و مراقبة الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل -  
اإلحصائيات و اإلعالمية البحث و الدراسات وترق -  
فق المقاييس المطلوبةهيزات الضرورية للنقل والتجكليف بانجاز المنشئات القاعدية وانجاز أو الت -  
التجهيزات للمقاييس المطلوبة في التشريعلمنشات القاعدية وكد من مطابقة االتأ -  

كما يحتوي هذا القانون على فصل خاص بالمنشآت القاعدية و التجهيزات و أن إعداد المخططات 
الرئيسية للسكك الحديدية و الطرقات يجب أن يندرج ضمن سياسة التهيئة العمرانية الوطنية و األخذ 

لخواص في االستثمار نمية الوطنية و الدفاع الوطني كما أنه يفتح المجال لبعين االعتبار مقتضيات الت
مع التحوالت  ةاالستغالل الهياكل كل هذه التسهيالت سمحت بدخول قوي للخواص موازافي االنجاز و

  .التي عرفتها الدولة
ي مجال النقل وفق يجب أن ترمي منظومة النقل إلى التلبية الفعلية لحاجات المواطنين ف: المادة الرابعة

تكلفة و السعر شروط أكثر نفعا للجماعة الوطنية و المستعملين من حيث األمن و توفر وسائل النقل و ال
.نوعية الخدمةو  

تتكفل الدولة و الجماعات اإلقليمية ، والعمومي البري للمسافرين خدمة عامة ليشكل النق:  7المادة 
يتم انجاز و استغالل شبكة النقل الحضري من قبل ، )10المادة ( بتطوير منظومة النقل الحضري

الدولة او الجماعات اإلقليمية أو عند االقتضاء عن طريق منح االمتياز لكل شخص طبيعي أو اعتباري 
  .يخاضع للقانون الجزائر

في سنة 2004، جاء المرسوم التنفيذي رقم 04-416 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 ه الموافق 
البري لألشخاص و تطبيقها، و قد تمت لكيفيات إعداد مخططات النقل المحدد  2004ر ديسمب 20

.اإلشارة إليه سابقا  
 بفتح االستثمارالتي تلزم مديري النقل في كل الواليات  ليمة الوزاريةالتعصدرت  2009في فيفري 

هو و ،سسات التمويلفي مختلف الخطوط لكل الطلبات الممولة ذاتيا أو التي يتم تمويلها عن طريق مؤ
  .، خاصة في المدن التي تعرف خطوطها تشبعا كمدينة سطيفما آثار حفيظة المتعاملين في الميدان

   ةمكملتشريعات أخرى مهمة و •
وزارة النقل بالنسبة للخطوط  للخواص بالنشاط بقرار من يتم الترخيص :االستثمار في قطاع النقل -

ممارسة نشاط نقل  و تخضع. نسبة للخطوط المحلية و الحضريةالنقل للوالية بال مديرية، الوطنية
إيداع ملف على مستوى مديرية  :المسافرين عبر الطرق إلى رخصة مسلمة وفقا إلى الشروط منها

النقل الوالئية و يضمن طلب خطي و وثائق أخرى للملف تحددها المديرية، حيازة وسائل نقل عن 
ئمة مع الخط، أن يكون الخط المطلوب مسجال ضمن مخططات طريق الملكية أو اإليجار تكون متال
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بة للخطوط ذات ضمن المخططات الوالئية بالنسلوطنية والنقل الوطنية بالنسبة للخطوط ذات المنفعة ا
 .أخيرا ضمن مخططات النقل الحضرية بالنسبة للخطوط ذات المنفعة الحضريةالمنفعة المحلية و

، و 2001أوت  7المؤرخ في  13-01من القانون رقم )  26 – 2( الشروط محددة في المواد 
و المحدد لشروط تسليم رخص  2004ديسمبر  20المؤرخ في  159 415-04المرسوم التنفيذي رقم 

  ممارسة نشاطات نقل األشخاص و البضائع عبر الطرقات
) م أو تعليماتمراسي(القانونية هي التي تحدد تسعيرة النقل  النصوص: تحديد تسعيرة النقل الجماعي -

  :من طرف وزارة التجارة أما النصوص التي تحدد تسعيرة النقل الحضري الجماعي هي
  المتعلق بالمنافسة 1995جانفي  25المؤرخ في  06-95التنظيم  -
النشاطات الخاضعة لنظام قسيم األمالك والمتعلق بت 1995أفريل  26ل  119-95المرسوم  -

 األسعار المقننة 

الجزائرية عن طريق ميزانية الجماعات المحلية تقوم بتمويل النقل  إن الدولة: ماعيتمويل النقل الج -
طرق سكك حديدية محطات، إشارات : من خالل منحة من قروض االستثمار خاصة بالهياكل التحتية

 SNTVالعمومية مثل الشركة الوطنية لنقل المسافرين  و إعانات استثمار تقدم للمؤسسات... المرور
مخصصة لفئات تستفيد لتي تخدم خطوط ليس لها مردودية وا SNTFلنقل بالسكك الحديدية شركة او

من تخفيضات كالطلبة و الفئات المحرورمة و المبالغ المخصصة من ميزانية الدولة معتبرة كل سنة 
  . عكس الجماعات المحلية فالمصاريف المخصصة للنقل من طرفها ضعيفة

  
 :خالصة الفصل األول

ما له من دور أساسي في السير الحسن تناول محور اإلطار التخطيطي والتشريعي للنقل و لمن خال   
الحظات التي تلخص واقع التخطيط لمنظومة النقل في الدولة، تمكننا من الوقوف على مجموعة من الم

هداف األ يبقى تجسيدها في الميدان منائر تملك ترسانة قانونية هامة، وفالجز. التشريع في الميدانو
المرتبطة  القوانين يعود إلى جملة من األسباب منهااإلستراتيجية للدولة، وعدم فاعلية التشريعات و

  ...مع الواقع ةالمتابعة، طغيان الجانب الشكلي عن المضمون، عدم المالئمبغياب أجهزة التطبيق و
لوطني بغياب إستراتيجية في التنظيم على كل المستويات، ا األزمة التطبيق، نسجل كذلك ضعف ةبالموازا

عدم تفعيل المجلس الوطني للنقل، على المستوى الوالئي غياب التخطيط، أما على ووطنية للنقل 
 .للسلطة المحلية محدود جداالمالي الو  دارياإلدور فنسجل ال )البلدية(المستوى المحلي 

االستغالل األمثل للعرض حقق يشكل تخطيط النقل إجراءا استراتيجيا للدولة و السلطة المحلية، فهو ي
مدى ترابطه بالتخطيط العمراني  من عوامل نجاح تخطيط  النقل، والطلب سييرتوقع و تيعمل على و
  . إلمامه بكل عناصر المنظومة الحضريةو

                                                
  .م2004دیسمبر سنة  22ھـ الموافق  1425ذو القعدة عام  10، 82الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد  - 159



 146 
 
 

  
  : لفصل الثانيا

  في النطاق المرورنظومة النقل وعناصر م
  
  

تغيرات واضحة في بنية  ا الحضري إلىنطاقهالسريعة لمجال مدينة سطيف و أفضت التحوالت     
ة لم ترق ظرفيي الحراك قوبلت بتدخالت موضعية وامتدادها العمراني، ما ترتب عنه زيادة فالمدينة و

ختناقات مرورية في وسط الذي أدى إلى ظهور اإلى مخطط مرور يتالءم وتطور المدينة، األمر 
ي إلى تراجع مستوى تؤدر الوظيفي للمدينة وا تعطيل السيمخارجها من شأنهالمدينة وفي مداخلها و

 .  هدوئهادينة التي عرفت دائما بنظافتها وهي المالعيش فيها، و

يتعلق بشبكة الطرق ومحطات تخضع منظومة النقل في المدينة إلى مجموعة من العناصر، منها ما     
عناصر ، و"حامل الحراك"ي تكون ما يسمى غيرها من الهياكل التالنقل الجماعي ومواقف السيارات و

... حافلة أو السيارة أو القطارأداة الحركة كالمركبات التي تشكل وسائل التنقل وأخرى ترتبط بال
محترفين السواق خاصة ال تكوينإلى عناصر أخرى ال تقل أهمية في منظومة النقل هي وغيرها، و

ين السارية لتنظيم المرور كقانون و عناصر ترتبط بالقوان....سيارات األجرةبالنسبة للنقل الجماعي و
  .للمركبات المراقبة التقنيةالتشريع الخاص ب و العقوبات

  
  حوادث السير تتصدر واقع النطاقمشاكل المرور و: أوال

  
، المشكالت الرئيسة التي تعاني منها معظم المدن في دول العالم  من المرورنقل وتعد مشكلة ال      
واقع المدن  و . حاأمرا مل والتخطيط إلى التنظيم  الحاجةأضحت و. فيهاا للطلب المتزايد للحراك نظر
مدينة قسنطينة على سبيل المثال ال الحصر، يعكس صورة ائرية الكبرى كالجزائر العاصمة والجز

ما . يجعل من االختناقات المرورية و ساعات االنتظار قدرا يوميا لساكنيها و الوافدين إليهااتمة وق
بيرا للمدن التي تريد أن تتفادى الوصول إلى هذه الوضعية، كمدينة سطيف األمر الذي يطرح تحديا ك

  .يفرض القيام بكثير من التدابير االستباقية في إطار منظومة نقل شاملة
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I - النطاق الحضري  ظهور مشاكل المرور في المدينة و بوادر  

أدت إلى تراجع ظروف الحراك فيها،  تعرف مدينة سطيف خاصة في ساعات الذروة نقاطا سوداء   
 2008قد قمنا في و. مسكن 1006مسكن و 1014تلك المالحظة في مركز المدينة، وحي لعل أهمها 

سألناهم عن ظروف الحراك في المدينة مقارنة ر بحث ميداني، وباستجواب عينة من السائقين في إطا
ى ضعف واضح في ود السبب الرئيسي إليع. بأنها تدهورت  % 71,5فكان الرد بنسبة  2007بالسنة 

نا ضبط تعريف سنحاول ه. سيلي تحليل ذلك في فصل قادمالتخطيط المروري وزيادة عدد المركبات و
  .  مسبباتها في النطاق الحضري للمدينةللمشكلة المرورية و

  ؟ ما هي أسبابها؟مشكلة المروريةما المقصود بال -1
 طلق على اختالل في السير الحسن للحراك لمختلف أنماطه،المشكلة المرورية مصطلح عام ي      

 يعني كثرة التدفق المروري للسيارات زيادة عن حجم ومساحة  الزحام المروريهي تعني كذلك و

انعكاساتها تنمية االقتصادية و االجتماعية ومعن خليل العمر في كتابه ال يعرفو . الشوارع في مدينة ما
ضوابط رف فردي يتمثل في مخالفة قواعد وبأنها  تص"لة المرورية المشك ،160على حوادث المرور

ود السيارة أو يخطط  هندسة قن سواء كان يشكلة المرورية مسببها هو اإلنساحيث أن الم. المرور
  :هي تتمثل فيأو المدينة أو النسيج العمراني والطريق 

  الخروج عن السلوك السوي المتعارف عليه -
 تماعية الحضاريةالخروج عن الضوابط االج -

نشأ عن إرادة قائد المركبة، سواء لكل تصرف ياللوائح التنظيمية تجاوز الضوابط القانونية و -
تهور بعدم إدراك المخاطر المنجرة كان هذا الخرق بإرادة متعمدة، أو بإغفال أو تهاون، أو 

اس و لكن قيم معنى ذلك أن القواعد المرورية ال تمثل قيم األغلبية من الن. عن هذا السلوك
 .مجتمعية تراعي روح التضامن  كسلوك حضاري لتفادي التسبب في مشاكل مرورية

بمعنى أخر المشاكل المرورية تنتج عن عدم اكتراث سائقي السيارات بالقواعد المرورية بخرقها أو و
جتمع، مما المصلحة العامة الذي ينعكس سلبا على المسلوكهم الذاتي بتجاوز القانون و إهمالها لتحقيق

  .يتطلب متابعة دائمة و صارمة لتطبيق القواعد المرورية بشكل يومي ومستمر
  :يمكن جمعها في أسباب المشكلة المرورية -    

 ، حيث تؤديجاوزهات يمكن ال قصوى طاقة طريق كلل :ة للطريقاالستيعابي الطاقة بلوغ -
إلى   شوارع المتوافرة في المدينةكثرة عدد السيارات مقارنة بمساحات الأي   فة المروريةالكثا

  .  اختناق المرورير المركبات وصعوبة في س
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 حادث وقوعك للطريق الحقيقية الطاقة خفض شأنها من والتي الطريق على تقع التي: لطوارئا -

 .ما ةكبمر تعطل أو ما

 العرض تقليص وبالتالي للطريق جديدة أشياء إضافة أو تجديد أو صيانة من :الطريق عمالأ -

 .للطريق الكلية المسارات عدد خفض حتى أو تحويله أو للمسار الحقيقي

 ..ذلك نحو أو ضباب ثلوج أو أو مطر من :الطقس سوء حالة -

يمكن اعتبار األسباب السابقة مباشرة، هناك  :و مشاكل المرور تلالختناقا أسباب أخرى -
  :ية منهامجموعة من األسباب الغير مباشرة تؤدي إلى حدوث المشكلة المرور

استخدام  الناس علي التخلي عنتطور مستوى النقل الجماعي يشجع   : النقل الجماعي ىمستو -
  .عملهم إلى  وخاصة االنتقال من و ، الكثير من التحركات اليوميةسياراتهم الخاصة في 

 ،نطاق الحضريلرئيسي في الوالتجاري ا اإلداريالمدينة تعتبر المركز  أن بما  : ساعات الذروة -
 وافدينالعمل ضعف عدد السكان وال خالل ساعات الوافدين إليها سكانها و والتي يكون عدد

المدينة ستشهد تدفقاً مرورياً ضخماً عند  إلىوبالتالي فإن محاور الدخول  خارج ساعات العمل،
هناك مدنا عمالقة تشهد في  .الذروة، ما سيضعف الطاقة االستيعابية للطرق الداخلية ساعات
أو في ساعات الذروة المسائية   ، إلي أعمالهم ت الذروة الصباحية ـ في أثناء ذهاب الناسساعا

  تامالتوقف ال ، قد يصل إلى درجة اختناق مروري في أثناء عودتهم من أعمالهم ـ حاالت
  .للحراك

االستعمال المكثف للسيارات الفردية، في ظل مرورية بسبب المشكالت تحدث ال: النقل الفردي -
 .مثل قوانين استيراد السيارات،  نب مختلفة من الحياة المروريةوجود قوانين تحكم جوا دمع

للمرور  القوانين المنظمةيؤدي غياب التخطيط أو قصوره، من ضعف    : تخطيط المروريال  -
 . إلى مشاكل مرورية كبيرة) مخطط المرور( مدينة في الوحركة السير 

 في تنظيم المدينة التقسيم الوظيفييؤدي غياب  :لوظيفيالتقسيم ا ضعف التخطيط الحضري و -
تتوزع  والتجارية والخدمات اإلداريةالمصالح كانت إذ  وجود تداخل في االستخدامات، إلى

 .الحضريالتخطيط في غياب  ، ةعشوائيبصفة 

يساهم في مشكالت المرور عدم التزام مستعملي   : الوعي المروري لدى العنصر البشري  -
بقوانين المرور، فعدم انضباط السائقين و المشاة على حد سواء و عدم وعيهم بالمشكلة الطريق 

ففي الكثير . المرورية يزيد من تأزم العيش في المدينة و يقلل من فرص التنمية و التقدم فيها
التي يرتفع فيها عدد السكان  و تملك حظيرة تفوق ) طوكيو، لندن، باريس(من مدن العالم 

يفوق عدد . حظيرة الوطنية، ال تعاني من تأزم المرور بالدرجة التي تعيشها مدننابأضعاف ال
" ماليين في كل واليات الجزائر  4مليون سيارة بينما ال يتجاوز  20السيارات في هذه المدن 

جزائر السبب ال مدن  كثيرا عنها في كما أن سعة الطرق في معظم الدول األوروبية ال تختلف
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 وعجز التخطيط عن إدراك  ، يجيات الواضحة وسوء تنظيم اإلمكانات المتاحةاالسترات غياب

  . األسباب الحقيقية للمشكلة ومواجهتها
 
  تنظيم المرور في الجزائر متعدد المتدخلين -2

الدقة إلى افتقاد يشكل تعدد المتدخلين نقطة سلبية إذا غاب التنسيق بين الخطط المختلفة ما يؤدي       
  :و حلها، أهم المتدخلين في المرور بالجزائر لمشكلة المروريةفي تشخيص ا و النجاعة

  اإلجراءات التنظيمية زائد التكوينريع و التنظيم من خالل تحديد التش: وزارة النقل -
تصميم انجاز الطرق و المنشات الفنية و صيانتها و كذا تجهيزها : وزارة األشغال العمومية -  

  .باإلشارات المرورية
توسيع و تهيئة الطرق محليا و حتى انجاز  :الوالية و البلدية: وزارة الداخلية و الجماعات المحلية -

   .بإعداد مخططات المرور و النقل و تقوم بالتوعية فتكل جديدة،  كما طرق
مصالح األمن تساهم ف ،تحت إشراف وزارة الداخليةالمراقبة المرورية وتنفيذ القوانين : صالح األمنم -
  .القيام بعمليات التوعية، تنظيم حركة المرور ومراقبة السير ومعاقبة المخالفين وي إعداد القوانينف
  وزارتي العدل و المالية تشارك في العملية من خالل تسليط العقوبات و تحصيل الغرامات -
  .وزارة التربية توكل لها مهمة تدريس مادة التوعية المرورية في المناهج التربوية -
  حماية المدنية التي تؤدي مهمة تقديم اإلسعافات و نقل الجرحى  و تشارك في عمليات التحسيسال

 األمن عبر الطرقالمركز الوطني للوقاية وتم إنشاء  بين كل هذه الهيئات بهدف التنسيق        
)CNPSR( لى ميدانيا إلى تجسيد أهدافه  حيث يفتقر إ أنه لم يرق إال ،تحت وصاية وزارة النقل

  .الصالحيات الضرورية لذلك
  
  للمرور في الجزائرالمنظمة  التشريعات الجديدة -3

ول في تنظيم المرور في الجزائر، المرجع األ 1974161ديسمبر  6يعتبر القانون المؤرخ في          
  :المتممة له أهمهاده مجموعة من القوانين المعدلة وتأتي بعو

  .المعدل للقانون األول و المتضمن قانون المرور 8419جانفي  2المؤرخ في  01-84القانون  -
بتنظيم حركة المرور عبر الطرق  المتعلق 1987فيفري  10مؤرخ في  09 -87القانون رقم  -

 .أمنهامتها وسالو

بتنظيم حركة المرور عبر  و المتعلق 2001أوت  سنة  19مؤرخ في  14 – 01القانون رقم  -
 .162أمنهاالطرق وسالمتها و

                                                
  .المتضمن قانون المرور 1974دیسمبر  6المؤرخ في  107- 74األمر رقم  - 161
  2001غشت  سنة  19الموافق   1422جمادى األولى عام  29، تاریخ 46سمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد الجریدة الر - 162
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 14 - 01المعدل و المتمم للقانون  4200نوفمبر سنة  13مؤرخ في  16 – 40 القانون رقم -
المتعلق بتنظيم و 2001غشت سنة  19الموافق  1422 جمادى األولى عام 29مؤرخ في 

 .163حركة المرور عبر الطرق و سالمتها و أمنها

 14 – 01المتمم للقانون رقم المعدل و 2009يوليو سنة  22مؤرخ في  03 – 09أمر رقم  -
بتنظيم  المتعلقو 2001غشت سنة  19الموافق  1422 جمادى األولى عام 29مؤرخ في 

 164أمنهاحركة المرور عبر الطرق وسالمتها و

 خاصة القانون الجديد" تنظيم المرور" قوانينعرض ألهم ما تضمنته 

ألمر رقم المتضمن تعديل و تتميم او 1975سبتمبر  26المؤرخ في  60 – 75بمقتضى األمر رقم      
 01-48بمقتضى القانون رقم والمتضمن قانون المرور، و 1974ديسمبر  6المؤرخ في  74-107

 1974ديسمبر  6المؤرخ في  107- 74الذي يعدل بعض مواد األمر رقم  1984جانفي  2المؤرخ في 
  .و المتضمن قانون المرور

لطريق العمومي بصفة تحقق تنقال تنظيم حركة المرور و استعمال ا: أحكام عامة: 09 – 87القانون  •
  .عادال للمواطنين في ظروف أمنية مثالية للمجموعة الوطنية

إعطاء األولوية لمركبات النقل الجماعي و الدراجات و السير على األقدام في المناطق الحضرية  -
 األولى المادة( حيث تستفيد من األروقة و الممرات المهيأة التي تضمن سيولة مروره و كذا أمنها 

وبهدف تحقيق سيولة لحركة المرور في المدينة، يمكن تخفيض استعمال المركبات ال سيما ) الثانيةو
   .)المادة الثالثة(الخاصة منها عندما تصبح حركة المرور شاقة 

تنص المادة الرابعة على ضرورة امتثال السائق لقواعد االنضباط الخاصة بحركة المرور حتى ال 
حترام األسبقية باقي المواد تتحدث عن ضبط السرعة و ا. مستعملي الطريق اآلخرينيشكل خطرا على 
  .المكوثوقواعد الوقوف و

الوقاية من الحوادث الجسدية من خالل قانون والمخصص ألمن الطرق وفي الباب الخامس من هذا ال
  )   23المادة : ( تكفل الدولة بما يلي

 .ية و األمن عبر الطرقالتنظيم الدوري للحمالت الخاصة بالوقا -

 .تربية و إعالم المواطنين من أجل ترقية االنضباط في استعمال المسالك العمومية -

تشجيع بيق المراقبة التقنية للمركبات ومراقبة حركة المرور و تهيئة المنشات و السهر على تط -
 كما نص القانون على ضرورة إحداث مركز وطني . العمل الجمعوي في هذا اإلطار

  .جان والئية للوقاية و األمن عبر الطرقاتلو
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لطرق المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر او 2001أوت سنة  19 مؤرخ في 14– 01يهدف القانون  •
بدأ . أمنهاوسالمتها بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و إلى تحديد الشروط المتعلقة ،أمنهاوسالمتها و

وأجزائه ركة المرورية من طريق بمختلف أنواعه بتقديم تعريف لكل العناصر المؤثرة في الح
مختلف أنواعها مركبات بل المستعملين للطريق من سائقين وراجلين وكما عرف ك... كالرصيف

. كما عرض المبادئ العامة لسياسة الدولة التي من شأنها ترقية األمن و السالمة المرورية. أحجامهاو
  :من أهم ما جاء به هذا القانون

أن عدم شد حزام   09- 87لى إلزامية استعمال حزام األمن حيث جاء في القانون التأكيد ع -
األمن بالنسبة للراكبين في المقاعد األمامية مخالفة من بين المخالفات التي يعاقب عليها بغرامة 

  .  دج 250و  100جزافية تتراوح بين 
بإعداد و تنفيذ مخطط  تنظيم حركة المرور عبر الطرق من خالل تكليف الجماعات اإلقليمية -

حركة المرور في المنطقة الحضرية للتحكم في تطور حركة السيارات و تقليص تأثيراتها 
  .)3المادة ( السلبية 

من نفس القانون على إمكانية المنع أو الحد من استعمال السيارات ال سيما  14تنص المادة  -
 .الخاصة منها في مساحات محددة

حادث يتم إجراء عملية الكشف عن تناول  عالتفتيش و في حالة وقو أثناء عمليات المراقبة و -
الذي يسمح بتحديد نسبة الكحول بتحليل  « alcotest »" زفر الهواء"الكحول بواسطة جهاز 

 )19المادة . (الهواء المستخرج

السمعي لمحمول أو خوذة التصنت اإلذاعي ويمنع على السائق االستعمال اليدوي للهاتف ا -
 )30المادة (كون المركبة في حالة السير عندما ت

عن مجانية الوقوف في المسالك العمومية غير أنه يمكن  14-01من القانون  33تنص المادة  -
  .للجماعات اإلقليمية أن تبادر بإجراءات تجعله مقابل ثمن

ر على القانون في قسمه الثاني تعرض لألحكام الخاصة بالراجلين كالتأكيد على ضرورة السي      
األرصفة أو حواف الطرقات المهيأة و كذا استعمال ممرات الراجلين و يمنع كل استعمال آخر 

يجب اإلشارة إلى أن هذا القانون لم يتطرق لمخالفات الراجلين . لألرصفة من شأنه إعاقة حركة المارة
التي و 1987فبراير سنة  10في  المؤرخ 09 – 87رقم  الموجودة و المنصوص عليها في القانون

 09-87 المعدل و المتمم للقانون 2009يوليو سنة  22المؤرخ في  03 – 09األمر رقم خصص لها 
  .فصال خاصا يفصل المخالفات و العقوبات التي يتعرض لها الراجل و سيتم التطرق إليها الحقا

تجهيزاتها حيث القانون في فصله الثالث تطرق إلى الشروط اإلدارية و قواعد مطابقة المركبات و     
تنص على أن ال يجب أن تتجاوز كمية  45المادة . إجبارية المراقبة التقنية للسيارات 43أكدت المادة 
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التنظيم و. الذي تحدثه المستويات المحددةالدخان و الغازات السامة التي تنفثها السيارات و كذا الضجيج 
  .لقياس و بالتالي تطبيق هذه المادةكفيل بتحديد هذه المستويات و توفير األدوات الضرورية ل

للحصول  تشروط االلتحاق باالمتحاناع لتحديد مبادئ تكوين السائقين وجاء القانون في فصله الراب
  :أهم جديدعلى رخصة السياقة، ومواد تتعلق بمؤسسات التكوين و

   .اناتإحداث مركز وطني لرخص السياقة يقوم بتأطير نشاطات تعليم السياقة و تنظيم االمتح -
 .إحداث بطاقية وطنية لرخص السياقة -

  .) الفصل الموالينتطرق اليه في  (الفصل السادس من القانون تعلق بالمخالفات و العقوبات 
مؤرخ  14 - 01المتمم للقانون  المعدل و 2004نوفمبر سنة  13 في مؤرخ 16 – 04القانون رقم  •

  :أمنهاور عبر الطرق و سالمتها وكة المرو المتعلق بتنظيم حر 2001سنة  أوت  19في 
يجب أن تتوفر كل مركبة على محضر للمراقبة التقنية الذي يعتبر وثيقة إدارية : مكرر 9المادة 

كما توصي المادة بالصيانة الدورية للسيارة . إجبارية تقدم لمصالح المراقبة و األعوان عند الحاجة
من حوادث المرور الناجمة عن االختالالت لتحقيق أحسن ظروف األمان على الطرقات و التقليص 

  .165الميكانيكية للمركبات
 25بسن " ذات الوزن الثقيل"، تحديد سن قيادة مركبات المسماة )مكرر 9المادة (احترام مسافة األمان 

، يخضع كل متحصل جديد على رخصة سياقة إلى فترة تدريبية لمدة سنتان )مكرر 10المادة (سنة 
هذه الرخصة المؤقتة يمكن أن تلغى في حالة ارتكابه إلحدى المخالفات المنصوص ، )مكرر 55المادة (

لترفع مستوى الغرامات المالية لتصبح  من  74جاءت المادة ). مكرر 103المادة ( عليها في القانون
  دج كل سائق تجاوز السرعة المحددة المرخص بها 50000دج الى  5000
دج  5000الى  1500صة السياقة لمدة شهر واحد و بغرامة من يعاقب بالسحب الفوري لرخ 76المادة 

تصنت االذاعي كل سائق يستعمل يدويا أثناء سير المركبة الهاتف المحمول أو يرتدي خوذة ال
  . كما يتم تعليق رخصة السياقة لفترات تصل حتى ثالثة أشهر.  السمعيو
   
مؤرخ  14 – 01المتمم للقانون رقم و المعدل 2009يوليو سنة  22خ في مؤر 03 – 09أمر رقم   •

  :بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سالمتها و أمنه المتعلقو 2001غشت سنة  19في 
جانفي  12زراء المشترك في مجلس الوقانون المرور في الجزائر تناول  يةلفاعل بهدف تجسيد أكبر

يهدف هذا القانون ، وبالعقوبات جديدة الخاصةدراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد اإلجراءات ال 2009
  :بشكل خاص إلى

  .تقليص وضعية انعدام األمن في الطرقات -
 .تحديد قواعد استعمال الطريق العمومي و طرق ضبط حركة المرور عليها -
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تطبيق إجراءات ردعية في مجال عدم احترام قواعد المرور عبر الطرق و هو الهدف  -
   .الرئيسي إلصدار هذا القانون

العناصر المؤثرة في تم توظيفها وهذا القانون في مقدمته مفاهيم للمصطلحات التي ي عرض     
ل المستعملين للطريق كما عرف ك... أجزائه كالرصيفلمرورية من طريق بمختلف أنواعه والحركة ا

كما عرض المبادئ العامة لسياسة الدولة . أحجامهامن سائقين وراجلين ومركبات بمختلف أنواعها و
و مواكبة للتطور الحاصل في مجال النقل جاءت . من شأنها ترقية األمن و السالمة المروريةالتي 

  :مجموعة من المصطلحات الجديدة أهمها
الطريق السيار بدل الطريق السريع للسيارات، األجهزة الجديدة و الدقيقة لقياس السرعة و كذا نسبة 

بيداغوجية أداة معيارية و"صة بالنقاط و هي ، الرخالكحول في الهواء المستخرج، و جهاز تحليل اللعاب
ة رخص. 166"هي تدعم مكافحة انعدام األمن في الطرقل السائقين يتحملون مسؤولياتهم وتهدف إلى جع

  .هي رخصة مؤقتة للصنف المتحصل عليه منذ أقل من سنتينالسياقة االختبارية و
ستحداث الرخصة بالنقاط ورخصة السياقة ث يتم احي 14- 01من القانون  8الجديد في تعديل المادة 

البضائع كل هذا يتم تحديده ن أجل النقل العمومي للمسافرين وكذا شهادة الكفاءة المهنية ماالختبارية و
  .عن طريق التنظيم

 
  إشكالية عدم التطبيق: واقع تطبيق قانون المرور في الجزائر -

هو السؤال الذي يتبادر  القانون الحالي ال يطبق؟و للمرورذا يتم التفكير في قانون جديد الم          
لتعديالت يجب أن تكون في طرق تطبيق القانون عليه فاذهن عند طرح ملف حوادث المرور، ودائما لل
   .أفضل من الردع تكون  التحسيستوعية وفاعلة لل التركيز على طرقمع الحالي 
  :عاقبة في الجزائر في النقاط التاليةيمكن تلخيص واقع تطبيق قوانين المرور المت         
   .عدم تطبيق القوانين بسبب غموضها وعدم تحديد صريح للمخالفات والعقوبات -
ي ال يشعرون بردع مما الغرامات المفروضة عليهم و بالتال المخالفين ال يسددون من % 95 -

غاية  إلىالحتفاظ بالرخصة الدرك باديد ينص على قيام مصالح الشرطة وجعل القانون الج
الذي ينتظر النصوص التنظيمية للبدء في ) 2009الصادر في  03-09األمر ( د الغرامةتسدي

 .  تطبيقه ميدانيا

  .غياب الشروط المثالية التي تجعل أعوان األمن يؤدون مهامهم لتطبيق جميع األحكام القانونية -

 .بعد سحبها الممارسات و الطرق المعتمدة من المخالفين السترجاع رخصة السياقة -

ألف  100أكثر من ( نقص نقاط المراقبة نظرا لشساعة مساحة الدولة و كثافة شبكة الطرق  -
 .)كلم
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تطبيق نظام العمل برخصة السياقة عن طريق التنقيط المنصوص عليها في التعديالت الجديدة،  -
يستدعي  مرهون بإتمام مشروع إعداد البطاقية الوطنية للمخالفات والبطاقات الرمادية الذي

والية، وهي العملية التي قد تستغرق وقتا  48إعدادها تجميع سجالت البطاقات الرمادية لـ
 .كبيرا لتحضيرها

إدماج التربية المرورية في المنظومة التربوية لكن لم يتم تجسيد ذلك ميدانيا، إضافة الى بطاقية  -
 .وطنية خاصة برخص السياقة والمخالفات

 tribunalالعدالة +اللجنة+ لفين لقانون المرور إجراءات التوقف إنشاء محكمة خاصة بالمخا -

simple police سجل المخالفات"قانون   1974قد صدر في قانون و "carnet de 

contravention الذي يحدد ما إذا كانت المخالفة األولى أو الثانية أو الثالثةو... 

  
II -  ات المجتمعتستنزف طاقتؤرق السلطة وحوادث المرور إشكالية  
قضية عالمية، من خالل طرحها في "  sécurité routière" أصبح األمن المروري اليوم        

 19التي انعقدت في موسكو في "   conférence ministérielle mondiale"الندوة الوزارية الدولية 
 – 2010(ة أوصت بضرورة تجند كل دول العالم في إطار برنامج للعشريو  ،2009نوفمبر  20و 

من أجل التشاور و التنسيق في اتخاذ اإلجراءات العملية ذات الطابع الشمولي و على المدى ) 2020
الذي يودي بحياة تقريبا  وضع حد للنزيفتوى أفضل للسالمة المرورية، والبعيد، من شأنها تحقيق مس

  .نصف شخص سنويامليون و

الصدمات النفسية في لسبب الرئيسي للوفاة وومية فهي احوادث المرور أضحت مشكلة صحة عم    
هي السبب الرئيسي في مليون إعاقة، و 50فاة و أكثر من مليون و 1,2العالم، إذ تسبب سنويا أكثر من 

  .سنة 29و  5وفيات الشباب و األطفال بين 
حيث يوجد أقل من نصف األسطول  منها الجزائر،  من الحوادث تقع في الدول النامية % 90    

فان ما يقارب نصف الذين  167وفقا لتقرير التقييم العالمي األول للسالمة المرورية.  لعالمي للسياراتا
النقل العام ما يزيد في التكلفة الباهظة مشاة و مستعملي الدراجات ويموتون في حوادث الطرق من ال

  .للضحايا
  
  
  
  

                                                
دولة، و قد تم تجمیعھا باستخدام بیانات من دراسة  178تقریر عن حالة السالمة المروریة في العالم ھو أول تقییم للسالمة على الطرق في  - 167

  .من طرف منظمة الصحة العالمیة و لم تشارك في الجزائر 2008استقصائیة أجریت في عام 
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  ألمن المروري موضوع الساعة في الجزائرا -1
األرقام المقلقة لحوادث الطرقات  في ظل ،نفسه للنقاشمرور في الجزائر يفرض تنظيم ال وضوعم    

االنتشار الكبير للحوادث  هأكثر االنتبا جريح، و ما يلفت 150وفاة و  12اليومية حيث بلغت الحصيلة 
التي تتسبب في وقوع خسائر ) النقل الجماعي و شاحنات نقل البضائع(التي يرتكبها السواق المحترفون 

  .هي السائدة "إرهاب الطرقات" و" العنف المروري"حتى أضحت مصطلحات  بشرية جسيمة
  حوادث المرور و ضحاياها في الجزائر مقارنة بمختلف دول العالم): 48(جدول رقم 

التجارب العربیة و العالمیة في تنظیم المرور،  :لمیةعیسى محمد نایلي، التنظیم المروري في الجزائر و دور األمن الوطني، الندوة الع: المصدر
  .2009الجزائر 

رغم وادث المرور والضحايا التي تخلفها الميا من حيث عدد حتأتي الجزائر في المراتب األولى ع    
مليون  5تبلغ حظيرة السيارات في الجزائر . حظيرتها أقل منها في دول أخرىو أن عدد سكانها
 2008تم تسجيل سنة  .الفارق في الحصيلة كبيرإال أن  ،مليون مركبة 40فرنسا  مركبة، أما في

أما بالنسبة لفرنسا في نفس  ،قتيل 4422جريح و  64708عن ث أسفر حاد 42673بالنسبة للجزائر 
  ).48الجدول رقم (168قتيل 4274جريح و  91669حادث أسفر عن  73390السنة فقد تم تسجيل 

خطير وعدم تجاوز الال ،عدم احترام السرعةك العنصر البشري هو السبب الرئيسي المباشر         
حظيرة فهي ترتبط بالنمو الكبير لالمباشرة  أما األسباب غير. المناورات الخطيرةاحترام مسافة األمان و

دد السيارات وأصبح فيما لم تواكب شبكة الطرقات هذا التزايد في ع ،سوء استخدام المركبةوالسيارات 
ن ما ينتج عنها مالمؤلمة والخسائر البشرية والمادية  و االكتظاظ سببا من أسباب الحوادثاالزدحام و

  .إدارتهنا يأتي دور تنظيم المرور وتكاليف اقتصادية و اجتماعية  وه
ت على المخالفين، فان ما جاءت به من تشديد العقوباديالت الجديدة في قانون المرور ورغم التع       

نسان المركبة صيغة توافقية بين اإلالتحسيس عمل مهم في ترسيخ الثقافة المرورية إليجاد التوعية و
  ).المحيط(الطريق و

األمن عبر ي أعدها المركز الوطني للوقاية ولحوادث المرور الت" اإلحصائية ةالدراس" حسب      
حادثا، خلفت في  40481على المستوى الوطني  2008عدد الحوادث بلغ خالل سنة  فان، 169الطرق

  ).49(قتيال، الجدول رقم 4422جريحا و  64708مجملها 
   

                                                
التجارب العربیة و العالمیة في تنظیم المرور، : ائر و دور األمن الوطني، الندوة العلمیة عیسى محمد نایلي، التنظیم المروري في الجز - 168

  .2009الجزائر 
  .9، ص2008وزارة النقل، المركز الوطني للوقایة و األمن عبر الطرق، دراسة إحصائیة لحوادث المرور في الجزائر خالل سنة  - 169

  عدد القتلى  عدد الجرحى  عدد الحوادث  2008
  4422  64708  40481  الجزائر
  4044  99315  66852  المغرب
  2332  13725  13352  لیبیا
  2550  13567  12209  سوریا
  4274  91669  73390  فرنسا
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  2008- 2007تطور حصيلة الحوادث في الجزائر في ): 49(جدول رقم 
2007  2008  

  القتلى  الجرحى  عدد الحوادث  القتلى  الجرحى  عدد الحوادث

39010  61139  4177  40481  64708  4422  

  9، ص2008وزارة النقل، المركز الوطني للوقایة و األمن عبر الطرق، دراسة إحصائیة لحوادث المرور في الجزائر خالل سنة : المصدر

، 2007مقارنة بسنة  2008ما خلفته من ضحايا في وادث وأرقام الجدول تطور عدد الحتبرز     
 :حيث يمكن قراءة المالحظات التالية 

حادث  1471زيادة (  % 3,77بنسبة بلغت  2008 -  2007ارتفاع في عدد الحوادث بين  -
في  28693بالنسبة للعشرية األخيرة يمكن تسجيل ارتفاع في عدد الحوادث من ). مرور
قتيل  4356خلف  2004حادث في  43777جريح، إلى  38092قتيل و  3565خلف  1998

  . جريح 64714و 
 ) جريح  3569زيادة (  % 5,84نسبة زيادة في عدد الجرحى بلغت  -

  ) قتيل   245زيادة (  % 5,87نسبة زيادة في عدد القتلى بلغت  -
خيرة ما يجعل يبرز النمو الكبير لحوادث المرور في العشرية األ) 24( الشكل المرفق رقم        

النفسية فاعلة تحد من الخسائر البشرية واالقتصادية و الوضعية تستدعي التفكير الجدي لوضع آليات
  .التي تجنيها الجزائر من هذه الظاهرة

 
  2008-1998تطور عدد حوادث المرور في الجزائر في الفترة ) : 24(شكل رقم 
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  .2008، األمن عبر الطرق، دراسة إحصائیة لحوادث المرور في الجزائروزارة النقل، المركز الوطني للوقایة و : المصدر

  
  نسبة الحوادث الحضرية في تزايد -

بين المناطق  2008لسنة لن ما يلفت االنتباه و يثير القلق هو األهمية النسبية لحوادث المرور 
  .50الريفية، كما تبرزه أرقام الجدول الحضرية و

1998        -          2000           -        2002           -           2004           -             2006           -          2008 

 حادث
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  2008سبية لحوادث المنطقة الحضرية و الريفية في الجزائر فياألهمية الن): 50(جدول رقم 

  المجموع  المنطقة الریفیة  المنطقة الحضریة  
  40481  22947  17534  2008سنة 

 % 100 %  56,69 %  43,31  األھمیة النسبیة
  .المصدر السابق وزارة النقل، المركز الوطني للوقایة و األمن عبر الطرق،: المصدر

هي أعلى من نسبة زيادة و،  % 7,19+ في المناطق الحضرية  الزيادة بالنسبة للقتلىبلغت نسبة   
  .% 5,59+ التي بلغت ية والقتلى في المناطق الريف

  توزيع الحوادث حسب ساعات اليوم -
الفترة التي تقع فيها نسبة كبيرة من حوادث المرور مقارنة  00سا  -18تشكل الشريحة الزمنية سا 

تشكل ساعات العودة إلى المنزل، كما ) حوالي ربع عدد الحوادث المسجلة( ت األخرى بباقي الفترا
المروري التي تؤدي إلى وقوع حوادث عديدة،  مالدراسة فترات االزدحال وتشكل ساعات الخروج للعم

  .51أنظر معطيات الجدول 
  توزيع الحوادث حسب الشريحة الزمنية): 51(جدول رقم 

 حوادثال %  الشریحة الزمنیة
0-6  4,61  
6-9  9,91  
9-12  19,21  

12-14  18,31  
14-18  23,13  
18-00  24,82  

  100  المجموع
  .المصدر السابق وزارة النقل، المركز الوطني للوقایة و األمن عبر الطرق،: المصدر

  
  التوزيع الجغرافي للحوادث حسب المناطق -

،  % 28,78، ثم يليها الوسط  % 38,86تحتل منطقة الشرق الجزائري المركز األول بنسبة 
بالنسبة للشرق الجزائري ارتفاع حركة مركبات الوزن .  % 8,96، الجنوب  % 23,40الغرب 

  .الثقيل تساهم في رفع نسبة الحوادث
  2008ترتيب الواليات حسب عدد الحوادث خالل سنة ): 52(جدول رقم 

 %  عدد الحوادث  الوالية  ↓المرتبة 

 6,03  2441  الجزائر  1

  4,57  1852  سطيف  2
  3,68  1491  تلمسان  3
  3,64  1475  وهران  4
  3,58  1488  قسنطينة  5

  .المصدر السابق وزارة النقل، المركز الوطني للوقایة و األمن عبر الطرق،: المصدر
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، حيث تأتي والية 2008يعطي التوزيع الجغرافي لحوادث المرور حسب الواليات في  52الجدول رقم 
  .كز الثاني  بعد العاصمةسطيف في المر

  أغلبية حوادث المرور في المنطقة الحضرية سجلت في الواليات التالية): 53(جدول رقم 
 %  عدد الحوادث  الوالية  ↓المرتبة 

  8,26  1448  الجزائر  1
  5,30  930  قسنطينة  2
  4,07  714  المسيلة  3
  4,07  713  سطيف  4
  3,93  689  تلمسان  5

  .المصدر السابق مركز الوطني للوقایة و األمن عبر الطرق،وزارة النقل، ال: المصدر
تحتل والية سطيف المركز الرابع وطنيا اعتمادا على نسبة حوادث المرور في المنطقة الحضرية بعد 

من جهة أخرى، تحتل والية سطيف المرتبة ). 53الجدول رقم (واليات الجزائر، قسنطينة و المسيلة 
، و تساهم بنسبة 2008اليات حسب عدد الحوادث في المنطقة الريفية في األولى وطنيا في ترتيب الو

  .54كما تبرزه أرقام الجدول رقم  % 4,96
 

 2008ترتيب الواليات حسب عدد الحوادث في المنطقة الريفية خالل سنة ): 54(جدول رقم 

 %  عدد الحوادث  الوالية  ↓المرتبة 
 4,96  1139  سطيف  1

  4,33  993  الجزائر  2
  4,23  970  هرانو  3
  3,74  858  باتنة  4
  3,50  802  تلمسان  5

  .المصدر السابق وزارة النقل، المركز الوطني للوقایة و األمن عبر الطرق،: المصدر
  

  والية سطيف تحتل المراتب األولى وطنيا في حوادث المرور -2
مرتبة الثانية في احتلت البة األولى في عدد حوادث المرور والمرت 2006احتلت والية سطيف في     

و التي  ،رغم سلسلة اإلجراءات الردعية التي قامت بها مصالح الشرطة و الدرك، 2008 و 2007
و هذا الرقم هو ضعف ما تم  2007رخصة قيادة ألسباب مختلفة في سنة  6735أدت إلى سحب 
  .170رخصة سياقة 3105و المقدر ب  2006سحبه في سنة 

، 2007-1999بشكل ملفت في والية سطيف للفترة لمرور وث اتطور حواد ) 25(الشكل رقم  يبرز
   .القتلى في نفس الفترةلجرحى وتطور عدد ا)  55( كما تبرز أرقام الجدول رقم 

                                                
  مجموعة الدرك الوطني سطیف  - 170
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 2007- 1999المرور في الوالیة  ثحواد تطور):  25( شكل رقم 

363 403 439
360

533

708 730
794 801

1 2 3 4 5 6 7 8 9

   

 2007لمسجلة في ادث احيث بلغ عدد الحو 5وقعت أغلب هذه الحوادث على الطريق الوطني رقم 
أسباب هذه الحوادث العنصر البشري، أهم و 539شخص و جرح  26إلى وفاة  حادث، أدت 326

 .عدم احترام قوانين المرورو ةالسرعة المفرطنتيجة 

 2007- 1999تطور عدد الحوادث عدد القتلى و الجرحى في والية سطيف ): 55(جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  

 مديرية األشغال العمومية سطيف  : المصدر                     

  
  لحضرية و الريفيةتوزيع الحوادث حسب المنطقة ا -
، بتسجيل 2008تحتل والية سطيف المركز الرابع وطنيا من حيث عدد الحوادث الحضرية في  

من مجموع  % 38,5آخر، ما يمثل  836شخص و جرح  19حادث أفضى إلى مقتل  713

  عدد الجرحى  عدد القتلى  عدد الحوادث  السنة
1999 363 34 198 
2000 403 52 216 
2001 439 54 439 
2002 360 57 577 
2003 533 99 1051 
2004 708 104 1442 
2005 730 92 1513 
2006 794 90 1429 
2007 801 72 1450 

طور عدد حوادث المرور    ت  
                        في والیة سطیف

        (1999-2007)         

مدیریة األشغال العمومیة سطیف: المصدر  

      1999       2000       2001      2002       2003      2004       2005       2006       2007 
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حادث في المنطقة الريفية أفضت إلى  1139كما سجلت الوالية وقوع . الحوادث وهي نسبة معتبرة
  ).من مجموع الحوادث % 61,5تمثل الحوادث الريفية نسبة .( شخص 2173و جرح  104مقتل 

يسمح بمقارنة توزيع الحوادث حسب المنطقة الحضرية و الريفية في الوالية  56الجدول رقم 
  .  2008بالوطن في سنة 

  2008خالل سنة حوادث المرور في المنطقة الحضرية و الريفية في والية سطيف و الوطن ): 56(جدول رقم 
  الوطن  والية سطيف  2008

  الجرحى  القتلى  الحوادث  الجرحى  القتلى  الحوادث  ←←عدد 
  20499  760  17534  836  19  713  المنطقة الحضرية
  44209  3662  22947  2173  104  1139  المنطقة الريفية

  64708  4422  40481  3009  123  1852  المجموع
  .المصدر السابق للوقایة و األمن عبر الطرق،وزارة النقل، المركز الوطني : المصدر

 

  2007توزیع حوادث المرور حسب الطرق الوطنیة حصیلة سنة  -

الطرق الوطنية، خاصة الطريق الوطني  أهم يشكل موقع مدينة سطيف عند تقاطع مجموعة من    
الطريق  الذي يربط المدينة بالشمال، 9الرابط بين الشرق و الغرب، الطريق الوطني رقم  5رقم 

غيرها من الطرق إلى نشاط حركة النقل للمركبات بمختلف و بالجنوبالذي يربطها  28الوطني رقم 
توزيع  57تبرز أرقام الجدول . أنواعها، خاصة الوزن الثقيل الذي يتسبب في ارتفاع عدد الحوادث

  .2007حوادث المرور في الوالية على الطرق الوطنية في 

 2007ادث المرور في والية سطيف توزيع حو): 57(جدول رقم 

  عدد الجرحى  عدد القتلى  عدد الحوادث الطريق الوطني رقم 
5 326 26 539 
9 100 9 252 
28 109 10 164 
74 30 1 41 
75 123 12 223 

 
76 0 0 0 
77 66 8 128 
78 29 6 72 
9B 1 0 2 
9A 3 0 5 
77A 14 0 24 

 1450 72 801 المجموع 
 ح األمن لوالية سطيفمصال: المصدر
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   حوادث المرورالعنصر البشري هو المتسبب الرئيسي في  -
المركز التي قام بها ، و2008لحوادث المرور في الجزائر خالل سنة تفيد الدراسة اإلحصائية         

  :أسباب الحوادث تأتي حسب الترتيب التالي أناألمن عبر الطرق  الوطني للوقاية و
عدم و ذلك بعدم التزامه لقواعد المرور، ك % 94,53المتسبب الرئيسي  العنصر البشري هو -

  .احترام السرعة القانونية و التجاوزات الخطيرة  و عدم احترام مسافة األمان و غيرها
انعدام ث، بحدوث خلل في نظام الفرملة أومن الحواد % 2,98بنسبة  تساهم المركبة  -

 .ة بالمركبةو غيرها من العوامل المتعلق... األضواء

منها التشوهات و الحفر و التهيئة الغير   % 2,49بنسبة  تساهم عوامل الطريق و المحيط -
ية كاألمطار و الثلوج و الجليد مناسبة للطريق، انعدام اإلشارات المرورية، العوامل المناخ

  .الضباب و عوامل أخرى متعددةو
 العمرأما من حيث . إناث % 3ذكور، و  من مرتكبي الحوادث هم % 97تفيد نفس الدراسة أن      

تتراوح أعمارهم بين    % 25 سنة، و30من مرتكبي هذه الحوادث ال تزيد أعمارهم عن % 43فان 
  .سنة 50تزيد أعمارهم عن  % 14سنة و  50إلى  40بالنسبة للفئة العمرية %   17سنة و  40و  30
 أسباب على التعرف في تساعد  المرورية المخالفات مرتكبيالديموغرافية ل خصائصال دراسة إن  

 الطرق وتحدد المرورية، التوعية لبرامج المستهدف الجمهور تحدد  أنها  كما .المرور حوادث ودوافع

  .المرور مشكالت لمعالجة المقترحة والنماذج
 سلوك على تؤثر باإلضافة لخصائص النوع و العمر يتم البحث في الخصائص االجتماعية  التي      

  .والممتلكات األرواح في وخسائر ألضرار تؤدي حوادث عليه يترتب قد مما للسيارات، السن صغار قيادة
قد دث حسب أيام األسبوع و توقيتها وكما يتم تقديم قاعدة للبيانات الخاصة بتوزيع وقوع الحوا    

. ذي تقل فيه الحوادثسجلنا بأن الحوادث تتوزع بشكل منتظم على أيام األسبوع ما عدا يوم الجمعة ال
أما من حيث التوقيت فان نسب الحوادث ترتفع في الفترة الصباحية ما بين الساعة التاسعة و منتصف 

و الفترة المسائية ما بين الساعة الثالثة إلى السادسة لتسجل نسبة  ثمن الحواد) % 21,35(النهار 
  . من الحوادث التي تقع في اليوم)  % 22,93(

توجيه عمل  رة إلى األهمية البالغة لهذه القاعدة البيانية و الدراسات التحليلية العلمية فيتجدر اإلشا   
يمكن العودة إلى الجدول الملحق . التدخالت اليومية جمصالح األمن و الحماية المدنية في تسطير برام

طني على الطريق الو 2007الخاص بتصنيف حوادث المرور حسب األسباب، حصيلة سنة ) 2(رقم 
  . ، من مصالح األمن الوطني لوالية سطيف5رقم 
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  في ارتفاع مقلق  حوادث النقل الجماعي -
ارتفاعا كبيرا ) سائقي الحافالت و الشاحنات(تعرف الحوادث التي يرتكبها السواق المحترفون       

لية نشاط عممن خالل اطالعنا على األرواح، و في السنوات األخيرة و ما تخلفه من خسائر فيخاصة 
عدد المخالفات المرتكبة من طرف سواق النقل الجماعي قمنا بجمع و 2006و  2005المراقبة خالل 

  ) 58(النتائج التي جمعت في الجدول المرفق رقم 
  2006-2005عدد المخالفات المرتكبة من طرف سواق النقل الجماعي في ): 58(جدول رقم 

 2006 2005 السنة
 464 540 عدد المحاضر المحررة

عدم احترام التدابیر المعمول بھا 
)المكوث المطول(  92 100 

التكفل بالمسافرین في أماكن غیر 
 110 94 مرخص بھا

 153 216 الحمولة الزائدة من المسافرین
 3 3 انعدام علبة اإلسعافات األولیة
 21 27 عدم التصریح بالمستخدمین

سوء سلوك المستخدمین إزاء 
 4 7 المسافرین

 8 12 عدم تسلیم التذاكر
 33 14 نقل المسافرین أوالعمال بدون رخصة

عدم احترام قواعد النظافة و األمن في 
 4 6 المركبة
 436 471 المجموع

  28  69 مخالفات أخرى
  مصالح األمن لوالية سطيف: المصدر

  
سألة تشديد العقوبة التعديالت الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم حركة المرور ركزت على م      

المطبقة على مختلف الجنايات المرتكبة من طرف أصحاب المركبات النفعية ووسائل النقل الجماعية 
في المائة من أسباب حوادث المرور في الجزائر، من خالل تسليط عقوبة تتراوح بين  15لكونها تشكل 

إلى  50لية تتراوح ما بين سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، باإلضافة إلى فرض غرامات ما 10و 5
، أحكاما 2010في بداية حيز التنفيذ مليون سنتيم، بينما أوردت هذه اإلجراءات التي ستدخل  100

سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث المرور من  5بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين إلى 
    .مليون سنتيم 20إلى  10بين قبل أصحاب السيارات السياحية وغرامات مالية تتراوح ما 

  
   كيف يمكن تقليص حوادث المرور؟: السؤال الذي يبقى مطروحا -

عليه فان أي سياسة تهدف إلى بتعدد أسبابه و بتداخل عناصره، ويتميز موضوع حوادث المرور       
  :ال تغفل عنصرا من العناصر التاليةكون متكاملة وتقليص الحوادث يجب أن ت
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 .اقبةتكثيف عمليات المروعدم التساهل مع المخالفين وري الحزم المرو -

رفع مستوى الغرامات إلى حد يجعل حقيق هذا المبدأ من خالل لت نظريا جاء القانون الجديد       
 قد ضاعف قيمة الغرامات الجزافية 03-09المالحظ أن اآلمر و ،العقوبة تؤدي وظيفتها الردعية

، نظراً للغرامات القاسية المطبقة في حق "قانون عقوبات"نه بأ خبراء ه من طرفصفإلى درجة و
 10تسليط عقوبات بالسجن النافذ تتراوح من سنتين إلى  .والراجلين على حد السواء السائقين

 100إلى  10سنوات لجناية القتل في حوادث المرور مع تغريم المتسببين فيها بقيمة مالية من 
  . عملية تكثيف عمليات التفتيش و المراقبةكما تستدعي هذه ال .مليون سنتيم

  الوسائل و األدوات اللوجيستية -
تطبيق ميداني للقوانين الجديدة إذا لم تتوفر وسائل يمكن تحقيق عنصر الحزم المروري وال        

ة يعتبر العنصر البشري الركيزة األساسية في هذه العملي. في مستوى هذه المهمةمادية و بشرية 
كما تعتبر الوسائل . شعور بروح المسؤولية في أداء المهمةوين و تأهيل حقيقي ومن خالل تك

المادية كأجهزة المراقبة المرورية من العناصر الهامة في العملية مع التركيز على االسراع في 
البطاقة الرمادية و كذا إنشاء محكمة خاصة بالمخالفين السياقة و البطاقية الوطنية لرخصإعداد 
  .المرورلقانون 

ترتكز عملية تنظيم الحركة المرورية و الحد من المخالفات و حوادث  :التوعية المرورية -
السير على ثنائية تكاملية بين عنصري الردع عن طريق العقوبة  و التوعية من خالل 

تعتبر . التحسيس التي تعطي نتائج معتبرة في نظر الكثير من المتخصصين في هذا الميدان
مارسات مخالفة قانون المرور ظاهرة اجتماعية نفسية، ترتبط ارتباطا وثيقا بثقافة سلوكيات و م

في حوادث المرور من المجتمع، فمن الخطأ معالجة مشكلة المخالفات المرورية التي تتسبب 
تمثل األسباب المتعلقة بالعامل  في الجزائر،. النفسيةجتماعية وإغفال جوانبها االمنظور أمني و

... عدم احترام اإلشارات المروريةم احترام السرعة القانونية والتجاوز الخطير وكعد البشري
تتعلق  % 5,69 مقابل ، 2008من مجموع أسباب حوادث المرور في   % 87,12نسبة 

     ...األحوال الجويةحالة الطرقات وب 171 % 5,15 نسبة و ،)أعطاب ميكانيكية( بالمركبة 
      . ي عملية تهدف الحد من النتائج المأساوية لحوادث المرورما يجعل العنصر البشري محور أ

من أهم مبادئ السالمة المرورية، فالعديد من مشاكل المرور تحدث لجهل  تعتبر التوعية      
رفع درجة  ال شك فيه أن تحقيق التكامل بين مماطريق لعناصر السالمة المرورية، ومستخدم ال

ق بالعمل الردعي الذي تقوم به مصالح األمن من الغايات الوعي المروري لمستعملي الطر
في  نظرية دروسيكون في شكل  النشاط التوعوي. األساسية لكل إستراتيجية مرورية

                                                
  .17، ص 2009، 7الوطني للوقایة و األمن عبر الطرق، الوقایة و السیاقة، مجلة یصدرھا المركز، العدد المركز  - 171
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نشاط التوعوي التطبيقي من خالل الدور الذي تقوم به حظائر باإلضافة لل المؤسسات التربوية
 .تعليم التربية المرورية

 خصائصإن دراسة و تحليل  :فسية لمرتكبي الحوادث المروريةالدراسة االجتماعية، الن -
، تسمح باإلجابة على مجموعة من التساؤالت حول من هي الفئة المرورية المخالفات مرتكبي

ما هي األسباب و الدوافع . المرتكبة للحوادث و بالتالي المستهدفة لبرامج التوعية و التحسيس
 مشكالت لمعالجة المقترحة والنماذج الطرقتحديد يتم ه منو ؟التي تؤدي إلى ارتكاب المخالفة

 والبيئية واالجتماعية الديموغرافية خصائصفقد أكدت األبحاث التأثير الواضح لل. المرور
 المخالفات لمرتكبي الشخصية الخصائص بين تفاعلمن خالل  باألفراد المحيطة االجتماعية

خاصة فئة الشباب الذين يمثلون في  ياقةالسالتي تؤثر على أسلوب  االجتماعية والخصائص
وهو قد  لحريةلرمزا السيارة  عتبرفالشاب ي. من مرتكبي المخالفات % 50الجزائر أكثر من 

 اجتماعي أكثر مما يستعملها للتنقل، كما يحاول فرض نفسه و نجاح تعبير عن رقيليستعملها ل
 دون أدنى ل التجاوزات الخطيرةمن خالسرعة مستغال ما تمنحه السيارات الجديدة من قوة و 

أن احترام  سواق خاصة صغر السنيرى الكثير من ال من جانب آخر. التجاوز لقواعد احترام
يجاهرون مما يجعلهم ، يفرض ضغطا عليهم حرية الشخصية وللتقييد  هو قواعد المرور

م الراجلين دأ األسبقية و احترااحترام مببخرقها ويعتبرون ذلك مفخرة، خاصة فيما يتعلق ب
بالنسبة للناقلين المحترفين، توصي جمعية طريق السالمة بضرورة . إشارات المرور المختلفةو

القيام بفحص بسيكولوجي لكل مترشح لرخصة السياقة للحافالت و الشاحنات، بعد رفع سن 
 .سنة 25إلى  20الترشح من 

 ام نقل جماعي فعال في إقناعنظتوفير يؤدي   :النقل الجماعي لتقليص استعمال السيارةتوفير  -

بشكل أكبر لنقل البضائع  شبكة السكك الحديديةالتخلي عن سياراتهم، استغالل الناس بجدوى 
انتشار استعمال السيارة خاصة لدى  يؤدي. من شأنه التخفيف على شبكة الطرق بدل الشاحنات

ا يمضون وقتألنهم  نظرا التبعية للسيارة يمكن أن تلحق بهم، نوعا من أنفئة الشباب إلى 
و غير مبالين بحقوق مستعملي  يتعسفون في استخدام الطريق ،يتجولون بسياراتهمطويال 

 ملحوظ تزايد أدى إلى السيارات عدد في الهائلة الزيادةكما أن . الطريق من سائقين و راجلين
 هذه مثل و  المرور إشارات وقطع الزائدة كالسرعة المرورية، والحوادث المخالفات عدد في

 االجتماعية بلبنى وثيقًا ارتباطًا ترتبط اتالدراس تلك نتائج أوضحتها التي الخاطئة السلوكيات
من المنتظر  و في نفس اإلطار. 172مستمرة واقتصادية اجتماعية تغيرات يشهد تمعلمج والثقافية

حليل تتعلق بت 173عن أول دراسة جديدةن عبر الطرق أن يكشف المركز الوطني للوقاية واألم
                                                

دراسة في الخصائص و الدوافع و المعالجات، جامعة الملك سعود، المملكة : عثمان الحسن محمد نور، المخالفات المروریة لدى الشباب - 172
  .العربیة السعودیة

 .07/02/2009جریدة المساء لیوم  - 173
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و قد أسندت  .التي تؤدي إلى وقوع حوادث المرور توالسلوكياالدوافع النفسية واالجتماعية 
هيئة من المختصين في علم النفس وعلم مهمة استجواب المواطنين بكل واليات الوطن إلى 

وستكون هذه الدراسة نقطة هامة في معرفة التعامل مع خصوصيات التركيبة .  االجتماع
جتماعية لإلنسان الجزائري، وإدخال هذه المعطيات في عملية الردع والتحسيس النفسية واال

 .وتوعية السائقين والراكبين والمشاة باحترام قوانين المرور للتخفيف من فاتورة الضحايا

تكامل بين األسرة ترتكز العمليات التحسيسية على مبدأ ال :عملية التوعية مهمة الجميع -
على صعيد دور المدرسة في . اإلعالم و غيرها من المؤسساتو وسائل  المدرسة المسجد

على إدراج مادة التربية  21في مادته  09-87التربية و تكريس الثقافة المرورية، نص القانون 
وزارة  من جهة أخرى تعمل. المرورية في برامج الطور األول لكن لحد اليوم لم يطبق

مساجد في حملة توعية أسبوعية لدعوة أصحاب ال تجنيد أئمة على الشؤون الدينية واألوقاف
مخالفة القانون "القانون، وجرى التركيز على أن  السيارات ووسائل النقل األخرى الحترام

كما ال يستهان بالدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في تحسيس مستعملي الطريق ". حرام شرعا
 . عبر الحصص و الحمالت المختلفة

يضم ممثلين عن القطاعات  لبيانات و المعلومات حول حوادث المرورل استحداث مرصد وطني -
الوزارية ذات الصلة بالموضوع تكون تحت وصاية رئاسة الحكومة تقوم بوضع خطة عمل 

يتضمن بعض األحكام "فعالة، وذهب ممثلو األمن في اتجاه مراجعة القانون الحالي الذي 
لمخالفات مع تكييف العقوبات مع ترسيخ وطالبوا بإصدار نصوص واضحة تحدد ا" الفلسفية

 .الثقافة المرورية وإعادة محاكم الشرطة وإخضاع السائقين المتحان بسيكوتقني

 Le Centre National de(األمن المروري مركز الوطني للوقاية وتفعيل دور ال -

Prévention et de Sécurité Routière : C.N.P.S.R(:  1998أنشأ في ) 24المادة 
) المتعلق بتنظيم، سالمة و أمن المرور 1987فيفري  10المؤرخ في  09-87قانون رقم من ال

و يحدد ) من نفس القانون 64المادة (كمؤسسة عمومية إدارية تحت إشراف وزارة النقل 
: للمركز مجلس يضم ممثلين للوزارات. تنظيم المجلس 77-91المرسوم التنفيذي رقم 

ي، التجهيز، التربية، االقتصاد، العدل، الشؤون االجتماعية، الداخلية، النقل، الدفاع الوطن
المناجم و الصناعة، الصحة، اإلعالم، الدرك الوطني، شركات التأمين، الحماية المدنية، 

يرتقب خلق لجان والئية تابعة  64في مادته  14- 01القانون ... الجمعيات النشطة في الميدان
جلس بالتنسيق مع العديد من الوزارات ذات الصلة لتنظيم عمليا و منذ نشأته حاول الم. للمجلس

  .أيام دراسية و حمالت توعية لكن يبقى غياب الفاعلية و سيطرة الجانب الشكلي عن الواقع
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  المراقبة التقنية للسياراتالتكوين، العقوبات و: ظومة النقلعناصر من: ثانيا
       
منظومة  ات، المراقبة التقنية للمركبات أسس مهمة فيالتكوين، العقوب العناصر الثالثة، شكلت     

 نفعنصري التكوي. على عملية النقلو دور حاسم تأثير مباشر  ها منمنعنصر  النقل لما لكل
العقوبات يرتبطان أساسا بالعنصر البشري، المتسبب الرئيسي في حوادث الطرقات، أما العنصر و

  .رها في حوادث المرور لكن بنسبة أقلالثالث فهو يرتبط بالمركبة التي تساهم بدو
   
I -  مشاكل كبيرة أدت إلى ضعف التكوين: التكوين 

حلقة مهمة في  )السائق المحترف( النقل الجماعي السيارة بشكل عام و سائق مركبة سائقيشكل        
ة عالية      بخبرهو الذي يتمتع " فالسائق المثالي" ،في السالمة المرورية فعاال االنقل و عنصر عملية

قانون المرور و ملتزم باحترامها و مقتنعا بجدوى تطبيقها، و بخبرة تجعله يتفادى  و إلمام تام بقواعد
و هذه المواصفات ال يمكن بلوغها إال من خالل مدارس تعليم  .كل األخطار المحدقة بالمركبة و ركابها

  .  مؤهلة و وفق منظومة تكوين ناجعة
غيرها من و تقنيات السياقة و مفاهيم  في الميكانيكتلقين قانون المرور و على التكوين يقوم     

  :و يمكن تقسيمه إلى قسمين هما المعارف التي يتلقاها المترشح،
 .التكوين العادي عن طريق مدارس تعليم السياقة -

  .)CNEPD (مراكز التكوين المهني عن بعد التكوين المحترف عن طريق -
وادث المرور في الجزائر على أن السائق هو السبب الرئيسي في حوادث تدل إحصائيات ح     

الواقع الذي آلت إليه إلى المرور و عليه يتم توجيه اللوم على طبيعة التكوين الذي يتلقاه هذا السائق، و 
يضاف إلى . مدارس تعليم السياقة في الجزائر، فهي تعاني من نقائص تحول دون تحقيق تكوين ناجع

رئيس جمعية طريق السالمة أن الخلل يكمن  174نشئة العامة للفرد حيث  يرى محمد العزونيذلك الت
ياته بل يخاف ال يفكر في حلسائق الذي يتحايل على القانون وا"في تكوين الفرد الجزائري، بقوله أن 

  ."من الغرامة الجزافيةعلى رخصة السياقة و
  

                                                
محمد العزوني، بدأ مشواره المھني كمحافظ شرطة في بدایة الستینات بإحدى دوائر العاصمة الجزائر، و قد عاش ذكریات مأساویة كثیرة  - 174

رغبة  عاش صور أطفال فارقوا الحیاة تحت عجالت المركبات تركت بداخلھ. أبطالھا أطفال في سن الزھور، كانوا فریسة سھلة لحوادث الطرقات
تنقل إلى ألمانیا لیتلقى تكوینا في تخصص أمن المرور أھلھ للتدریس  1968في سنة . جامحة في وضع حد لذلك النزیف الذي لم یرحم حتى األطفال

لمرور كما كان یلقب انجازات كثیرة في مجال التوعیة و التحسیس منھا إنشاء مسلك بیداغوجي لتعلیم ا" عمي محمد"كانت ل . في مدرسة الشرطة
استمر محمد العزوني بعد ". طریق السالمة"اسمھا  1985لألطفال و حصصا إذاعیة في القنوات الوطنیة توجت بحصة تلفزیونیة أسبوعیة في 

التي تھدف التقرب من المواطن و إشراكھ في عملیة " جمعیة طریق السالمة"إحالتھ إلى التقاعد في نشاطھ التحسیسي و التوعوي من خالل تأسیس 
، المركز الوطني للوقایة   7، فاطمة خالف، مجلة الوقایة و السالمة، العدد "الشرطي المخفي"من لقاء مع السید محمد العزوني . التوعیة المروریة

  .    2009و األمن عبر الطرقات، الجزائر 
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  اإلطار التشريعي للتكوين في الجزائر -1
التدريب ( التكوين التطبيقي للسائقين و) قانون المرور(التكوين النظري ضمن مدارس السياقة ت        

مراقبة على تنظيم و) DTW(تشرف وزارة النقل من خالل مديريتها و. بمقابل مالي) على السياقة
  .للحصول على رخصة السياقة العملية التكوينية التي تتوج بامتحان

ضمان تكوين السائقين )   CNEPD(ى مراكز التكوين المهني عن بعد من جهة أخرى، تتول        
نقل العمومي لألشخاص و البضائع والمواد المحترفين وتسليم شهادة سياقة ترخص بقيادة مركبات ال

  ).04-01القانون ( ذلك دون إجراء امتحان تقني جديد الخطيرة و
 60ينية في الجزائر تجدر اإلشارة إلى أن المادة قبل التطرق لعرض المواد المنظمة للعملية التكو      

إجبارية تعليم القواعد الخاصة بحركة المرور و الوقاية و األمن في  تؤكد على 04-01من القانون 
من نفس القانون  61كما نصت المادة . و هذه المادة تنتظر التطبيقالطرق في المؤسسات المدرسية 

و تنظيم االمتحانات  ،م بتأطير نشاطات تعليم قيادة المركباتباحداث مركز وطني لرخص السياقة يقو
هذه المواد بطاقية وطنية لرخص السياقة، و على إحداث 62الخاصة برخص السياقة، كما نصت المادة 

  .لم تتجسد ميدانيا
 14 – 01المتمم للقانون رقم المعدل و 2009يوليو سنة  22خ في مؤر 03 – 09مر رقم األجاء      

بجديد في  بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سالمتها و المتعلق 2001سنة  أوت 19في مؤرخ 
  :   التكوين حيث استحدث

ل السائقين يتحملون مسؤولياتهم بيداغوجية تهدف إلى جعأداة معيارية و: الرخصة بالنقاط -
  .تدعم مكافحة انعدام األمن في الطرقو

تة بالنسبة للصنف المتحصل عليه منذ أقل من رخصة سياقة مؤق: يةالسياقة االختباررخصة  -
يوليو  29الجريدة الرسمية (ابتداء من تاريخ النجاح في االختبارات التطبيقية ) 2(سنتين 
2009.( 

 .توقيف تكوين المكونين، وساعة 55 ىإل 27كما قد تم رفع عدد ساعات التكوين من  -

  
  في الجزائر تقييم منظومة التكوين في السياقة -2

وسائل  ،برامجه مدته طريقة إجراءه ؟واقع التكوين في الجزائر؟ ما هي أهداف التكوينما هو        
كلها . طريقة إجراء االمتحانوالممتحن، محتوى االمتحان و شروط الترشح للتكوين و المكون ،التكوين

وري وسائل متابعة وتحليل سياسة األمن المر توفرتان أسئلة وجيهة تحتاج البحث عن اإلجابة، 
األمن عبر الطرق بالتعاون مع للوقاية و قام المركز الوطنيفي هذا اإلطار، . أتيحت قاعدة بيانية قويةو
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تقويم منظومة التكوين في تقييم وتهدف إلى  175بدراسة) جامعة بوزريعة الجزائر(مخبر األرغونوميا 
  :و أهمها 2009جوان  09السياقة عرضت نتائجها في يوم دراسي بجامعة الجزائر بتاريخ 

  .أن شروط و ظروف و إمكانيات التكوين في السياقة غير متوفرة لدى المكون -
 .أن أهداف التكوين و مدته غير محددة -

أن الوسائل المستعملة في التكوين جد محدودة خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات السمعية البصرية  -
 .و الوسائل الحديثة

 معظمها للمعايير المعمول بها في هذا المجالأن المسارات المخصصة للتكوين ال تستجيب  -

 .أن طريقة االمتحان للحصول على رخصة السياقة ال يحقق أهدافه المرجوة -

  :و قد خرج اليوم الدراسي من خالل ورشاته الثالث بجملة من التوصيات يمكن جمعها في
يات مهنة التكوين في توصيات تتعلق بشروط فتح مدرسة لتعليم السياقة منها وضع دليل يضبط أخالق -

سن و إعادة النظر في تكوين الممرن والسياقة و إدخال الوسائل السمعية البصرية لتحسين أداء المتعلم 
الدقيق للحالة  صتوصيات تتعلق بشروط الترشح لنيل رخصة السياقة منها التشخي. الترشح لهذه المهمة
  ،تعميم التكوين المحترفالصحية للمترشح و

بالعمل على توحيد التكوين منها ما تعلق ية و المتعلقة ببرنامج التدريب ورشة الثانتوصيات الو -
كما جاءت  .غيرهاة و دروس في اإلسعافات األولية وإثرائه بمواد جديدة كالوقاية المروريالبرنامج و

د وسائل تقيتوصيات تتعلق بالطرق والوسائل البيداغوجية للتدريب والتعليم، السمعية والبصرية و
  ...السياقة أو ما يعرف السياقة االفتراضية

ب االمتحان خاصة أساليمحاور عديدة منها ما تعلق بطرق وتوصيات الورشة الثالثة من خالل  -
ى المرافق الضرورية توفرها علمشكل المضامير والمسارات التي تستوجب التهيئة والتسيير المحكم و

عدد ك تعديالت تتعلق بمدة االمتحان وف إلى ذلض. تؤدي وظيفتها على أكمل وجهلتكون أمنة و
  . سلم التنقيط و غيرهانين وطرق و نماذج األسئلة والممتح

   
 النطاقفي  كلهمشاو التكوين في السياقة واقع -3

التأطير في بلديات النطاق الحضري في الذي يمثل هياكل التعليم و) 59(تبرز أرقام الجدول رقم         
نقص في الوسائل في التأطير و  الواضح  عجزالي هياكل التكوين و كبير فالنقص ، ال2008

  .التجهيزاتو
  
  

                                                
السیاقة، الوقایة و السیاقة، مجلة یصدرھا المركز، المركز الوطني للوقایة و األمن عبر الطرق، یوم دراسي حول تقویم منظومة التكوین في  - 175

  .37، ص2009، 7العدد 
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 2008هياكل التعليم و التأطير في بلديات النطاق الحضري في ): 59(جدول رقم 
  ھیاكل التعلیم  

  و االمتحان 

  معدالت  وسائل التعلیم  المؤطرین

  التجھیز  رالتأطی  مدرسة/ساكن  ثقیل  خفیف  ممرن  مدیر  م امتحان  مدرسة  
  2,39 2,20  6321  5  105  55  46  2  46  سطیف

  2,71  2,43  5551  1  18  10  7  1  7  عین أرنات
  2,33  2,00  5889  2  5  3  3  0  3  األوریسیا
  1,50  1,00  7858  0  3  0  2  0  2  مزلوق

  1,00  1,00  4237  0  3  0  3  0  3  أوالد صابر
  2,00 1,72  5971  8  136  68  61  3  61  النطاق

  2,16  1,97  441057  47  384  193  200  10  200  مجمع الوالیة
  ، مديرية التخطيط و التهيئة لوالية سطيف2008الحولية اإلحصائية : المصدر

      
مدرسة في  1884مقابل ، 2008في سنة  مدرسة 200بلغ عدد مدراس السياقة في والية سطيف     

 مراكز، تتوفر الوالية على 10 ةتحان في الوالي، و بلغ عدد مراكز االم% 10,6، ما يمثل نسبة الوطن
من  % 30,5مدرسة لتعليم السياقة ما يمثل نسبة  61أما على مستوى النطاق، توجد . تقني ممتحن 14

       ).59الجدول (تتواجد في بلدية سطيف  % 75مجموع مدارس الوالية أكثر من 
يمكن تسجيل مجموعة من  ،طاقلواقع التكوين في الوالية و النالميدانية  معاينةالمن خالل         

  :عام و عدم وجود تكوين محترفالتي تدل على ضعف فعالية نظام التكوين ال السلبياتالنقائص و
  كلي لمراكز تعليم السياقة على مستوى البلديات نقص كبير في هياكل التكوين و انعدام -
الشروط الضرورية ألداء  متحانات مجهزة و معبدة تتوفر علىانعدام لمضامير التعلم و مراكز ا -

  .فجميع المراكز على مستوى الوالية مؤقتة و غير مغلقة ،االمتحانات
) مسيري مدارس السياقة(المستوى المطلوب حاليا التاسعة أساسي لتكوين مدربي تعليم السياقة  -

ال ئم وتكوين المهني عن بعد غير مالللحصول على شهادة الكفاءة المهنية و البيداغوجية بمراكز ال
يتناسب إطالقا لممارسة هذه المهنة التي تتطلب مستوى أعلى من ذلك، و تطالب نقابة مسيري 

  .نهائي إلىرفع المستوى الدراسي ب المدارس
مرشح  100حيث تجاوز توزيع المرشحين إلى  14نقص في عدد التقنيين الممتحنين البالغ عددهم  -

  .مرشح للممتحن الواحد 30هو ممتحن لكل دائرة و  للممتحن الواحد في حين المقياس المعمول به
  .كما نسجل مطالبة نقابة مسيري مدارس السياقة بإلغاء المترشحين األحرار -
  تكوين سائقي سيارات األجرة في والية سطيف •

 المركز الوطني للتعليم عن بعد وفريبالموازاة للعمل التكويني الذي تقوم به مدارس تعليم السياقة،       
طبقا لالتفاقية و  .شاحنات نقل المواد الخطرةو لسائقي سيارات األجرةبرامج تكوين محترف  بسطيف،

مترشح  2443تم تكوين  2001- 09- 12المبرمة بين وزارة النقل و وزارة التكوين المهني بتاريخ 
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) رية النقلحسب مدي(إقبال كبير من الشباب نسجل ، وتحصلوا على دفتر المقاعد لقيادة سيارة األجرة
ين سائقي لكن تجدر اإلشارة إلى أن المركز لم ينطلق بعد في عملية تكو. على هذا النوع من التكوين
  .شاحنات نقل البضائعحافالت النقل الجماعي و

  حصيلة امتحانات رخصة السياقة  •
اقة في الذي يمثل حصيلة امتحانات رخصة السيو)  60( خالل قراءة معطيات الجدول رقم من        

  :يمكن الخروج باالستنتاجات التالية 2007 والية سطيف لسنة
من  2008و  2007ارتفاع مستمر لعدد المترشحين المتحانات السياقة حيث ارتفع بين سنتي  -

  .% 14مترشح بنسبة زيادة بلغت  46462إلى  40804
ت و السياقة، مع بالنسبة لالمتحان قانون المرور و المناورا % 50نسبة النجاح في حدود  -

 إمكانية إعادة االمتحان في مدة قصيرة 
 

  2007حصيلة امتحانات رخصة السياقة في والية سطيف لسنة ): 60(جدول رقم 
  

  

  

  السنة

↓  

 قانون المرور

Code de la route 

 المناورات

Manœuvres  

 السیاقة

Conduite  
عدد 

  المترشحین
عدد 

المترشحین 
  الناجحین

نسبة 
 النجاح

%  

عدد 
  المترشحین

عدد 
المترشحین 
  الناجحین

نسبة 
 النجاح

%  

عدد 
  المترشحین

عدد 
المترشحین 
  الناجحین

نسبة 
 النجاح

%  

2007  40804 20086  49,23  31671  17056  53,56  45958  22977  49,99  
2008  46462  23280  50,11 35045  18927  54,01  48988  22400  45,73  

مدیریة النقل لوالیة سطیف: المصدر  
 

مقابل زيادة في  % 4بشكل ملفت و بنسبة  2008و  2007راجع في نسبة النجاح بين سنتي ت -
  ).   60الجدول رقم (المناورات لمسابقات الخاصة بقانون المرور وتقريبا ل % 1نسبة النجاح 

 
 

II- العمل على تحقيق فاعليتهاتشديد العقوبات و: العقوبات 

 لحوادث األساسية األسباب من المرور ونظم بقوانين زامااللت وعدم المرورية المخالفات تعد       

 النقل وسائل أكثر من السيارة أصبحت أن بعد خاصة اإلنسانية، تمعاتلمجا معظم منها تعاني التي المرور

 ما عادة سائقي المركبات يرتكبها التي المرورية المخالفات أن ويالحظ. وخارجها المدن داخل استخداما

 ما أن إلى العالمية اإلحصائية المؤشرات تشير، حيث والممتلكات األرواح في وخسائر مخاطر إلى تؤدي

 الحروب تسببها التي الخسارة تلك نسبته في يفوق أصبح ووفيات إصابات من المرور حوادث عن ينتج

 في تھامثيال عن كثيرا تزيد النامية الدول تها فيومعدال المرور حوادث نسب أن و ة،واألوبئ واألمراض

  .المتقدمة الدول
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 وقوانين بنظم التزامه لعدم المركبة سائق يرتكبه الذي الخطأ بأنها المرورية المخالفة تعرف        

و السؤال المطروح كيف تعامل . يه القانون بعقوبة تختلف باختالف نوع المخالفةعل ويعاقب المرور
  ة بشكل خاص؟المشرع الجزائري مع المرور بشكل عام و المخالفة المروري

  
  المخالفة المرورية في التشريع الجزائري -1

المخالفات للقواعد الخاصة لحركة  03-09في األمر األخير رقم  176صنف المشرع الجزائري        
المرور إلى أربع درجات، أدناها مخالفات من الدرجة األولى منها مخالفة عدم تقديم وثائق المركبة،   

ية منها مثال مخالفة متعلقة بالتخفيض الغير عادي للسرعة، و أخرى من و مخالفات من الدرجة الثان
الدرجة الثالثة كمخالفة األحكام المتعلقة بحزام األمان و االستعمال اليدوي للهاتف المحمول، و في 

 األخير مخالفات من الدرجة الرابعة كمخالفة األحكام المتعلقة باحترام مبدأ األولوية أو التوقف التام أو
كل هذه المخالفات يعاقب عليها نفس القانون بعقوبة و جنحة . مخالفة اجتياز الخط المتواصل و غيرها

يتم معاينة المخالفة من قبل األعوان و المفتشين و ينجر عنها تحرير محضر  حيث. تبعا لكل درجة
العقوبة المناسبة وفقا يتضمن الغرامة المالية المناسبة أو يرفع إلى اللجنة المختصة للبت فيه و تسليط 

  .لمل ينص عليه القانون
المتتبع للقوانين و األوامر المتتالية يدرك توجه المشرع بشكل تدريجي إلى تشديد العقوبات حتى        

و فيما يلي عرض ألهم القوانين التي تبرز هذا . أضحى القانون الجديد للمرور يسمى بقانون العقوبات
  .التدرج في العقوبات

بتنظيم حركة المرور عبر الطرق  المتعلق 1987فيفري  10مؤرخ في  09 -87لقانون رقم ا  •
شهر إلى  الحبس منالتي تتراوح بين  مخالفات حركة المرور حدد في فصله الثاني: سالمتها و أمنهاو
دينار جزائري أو بإحدى هاتين  5000إلى  1000و بغرامة من ) 25طبقا ألحكام المادة (سنوات  3
و في حالة . قوبتين فقط، كل شخص يقود مركبة و هو في حالة سكر أو تحت تأثير مشروب كحوليالع

ارتكاب سائق المركبة في نفس الظروف جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المنصوص عليهما في 
 . من نفس القانون 290تطبق عليه أحكام المادة  قانون العقوباتمن  298و  288المادتين 

القانون على إجراء الضباط و أعوان الشرطة القضائية عمليات تفتيش و مراقبة  كما ينص -
للكشف عن نسبة الكحول على المرتكب أو المتهم بالتسبب في وقوع حادث نتج عنه ضرر 

 . جسماني

                                                
غشت سنة  19مؤرخ في  14 – 01المعدل و المتمم للقانون رقم  2009يوليو سنة  22مؤرخ في  03 – 09أمر رقم من  66المادة  - 176

  .2009یولیو سنة  29الموافق  1430شعبان عام  7، تاریخ 45للجمھوریة الجزائریة، العدد ، الجريدة الرسمية 2001
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دج عند  1000صى الحد األقدج و 400ألدنى للغرامات المالية عن الحد ا 28تنص المادة  -
 150و 80غرامات تتراوح بين  تحدد 30المادة .. حترام قانون المرورعدم امخالفة األحكام و

 .)األقصى و األدنى(دج لمخالفات بسيطة 

اعتبر القانون عدم شد الحزام الواقي بالنسبة لراكبي السيارات بالمقاعد األمامية المجهزة به   -
إلى  100وح بين مرتكبها بغرامة مالية تترا 09- 87من القانون  29مخالفة، و تعاقب المادة 

 .دج 250

ود مركبة الغرامة للسائق الذي يقالحبس و: المتعلقة برخصة السياقةجاءت في الباب الخامس األحكام 
 . هو غير متحصل على رخصة السياقة صالحة لصنف المركبة المعتبرةمقطورة أو نصف مقطورة و

الرتكاب مخالفات ) 56المادة ( إمكانية سحب لرخصة السياقة عن طريق المحاكم و المجالس النيابية
  .  محددة بمواد أخرى

و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر  2001أوت  سنة  19مؤرخ في  14 – 01القانون رقم  •
   :في الفصل السادس المتعلق بالمخالفات و العقوبات 177الطرق و سالمتها و أمنها

) من قانون العقوبات 289و  288 طبقا ألحكام المادتين(سنوات  5الحبس من سنة إلى  -
ألف دينار جزائري كل سائق ارتكب جريمة الجرح أو القتل  150ألف إلى  50بغرامة من و

أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات الخطأ و هو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو 
 ) 67المادة ( تضاعف العقوبة في حالة العود و

دج عند  1500دج و الحد األقصى  800لمالية عن الحد األدنى للغرامات ا 71تنص المادة  -
عن غرامات تتراوح بين  72تنص المادة ام و عدم احترام قانون المرور، ومخالفة األحك

. اتجاهات المرور اإللزامية و أسبقية المرور: دج على مرتكبي مخالفات 5000و  1500
 دج لمخالفات 800و  300تحدد غرامات تتراوح بين  73المادة 

مؤرخ  14 - 01المعدل و المتمم للقانون  4200نوفمبر سنة  13مؤرخ في  16 – 40نون رقم القا •
و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر  2001غشت سنة  19الموافق  1422جمادى األولى عام  29في 

دج  5000لترفع مستوى الغرامات المالية لتصبح  من  74جاءت المادة : 178الطرق و سالمتها و أمنها
   دج كل سائق تجاوز السرعة المحددة المرخص بها 50000 إلى

دج  5000إلى  1500يعاقب بالسحب الفوري لرخصة السياقة لمدة شهر واحد و بغرامة من  76المادة 
و يرتدي خوذة التصنت اإلذاعي كل سائق يستعمل يدويا أثناء سير المركبة الهاتف المحمول أ

  . ة لفترات تصل حتى ثالثة أشهركما يتم تعليق رخصة السياق.  السمعيو

                                                
  2001غشت  سنة  19الموافق   1422جمادى األولى عام  29، تاریخ 46الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد  - 177
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مؤرخ  14 – 01المعدل و المتمم للقانون رقم  2009يوليو سنة  22مؤرخ في  03 – 09أمر رقم   •
و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر  2001غشت سنة  19الموافق  1422جمادى األولى عام  29في 

كان  14-01الجزافية فالقانون السابق  جاء هذا القانون لرفع الغرامات: 179الطرق و سالمتها و أمنها
 2000دج، لكن هذا القانون الجديد رفع الغرامة  1500دج و أقصاها  200يحدد مبلغ الغرامات أدناها 

  .دج كحد أقصى 6000دج كحد أدنى و 
  :المخالفات للقواعد الخاصة لحركة المرور إلى أربع درجات هي 66صنفت المادة 

دج نذكر منها مثال  2500و  2000يعاقب عليها بغرامة بين  :مخالفات من الدرجة األولى -
  مخالفة عدم تقديم وثائق المركبة

دج  3000و  2000يعاقب عليها بغرامة جزافية تتراوح  بين : مخالفات من الدرجة الثانية -
  نذكر منها مثال مخالفة متعلقة بالتخفيض الغير عادي للسرعة

دج نذكر منها مثال  4000و  2000يها بغرامة بين يعاقب عل: مخالفات من الدرجة الثالثة -
  مخالفة األحكام المتعلقة بحزام األمان و االستعمال اليدوي للهاتف المحمول

نذكر منها مثال  ،دج 6000و  4000يعاقب عليها بغرامة بين : مخالفات من الدرجة الرابعة -
 أو  ،أو التوقف التام ،لويةاحترام مبدأ األوكام المتعلقة باالتجاه المفروض، ومخالفة األح

  .مخالفو اجتياز الخط المتواصل و غيرها
  تنص بأنه 68، فالمادة تم مضاعفة العقوبة و كذا الغراماتفي قسمه الثاني المتعلق بالجنح و العقوبات 

 ) من قانون العقوبات 289و  288طبقا ألحكام المادتين (سنوات  5يعاقب بالحبس من سنتين إلى 

هو في ب جريمة الجرح أو القتل الخطأ ودج كل سائق ارتك 300000إلى  100000 و بغرامة من
كما تم تشديد العقوبة على . حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات

سائقي مركبات الوزن الثقيل و حافالت النقل الجماعي أو نقل المواد الخطرة حيث يعاقب السائق 
  . دج 1000000و  500000سنوات و بغرامة تتراوح بين  10إلى  5تراوح بين بالحبس لمدة ت

دج إلى  50000بغرامة من بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات و من نفس القانون 69كما شددت المادة 
استعمال الهاتف تكب مخالفات اإلفراط في السرعة والتجاوز الخطير ودج كل سائق ار 200000
  .النقل الجماعية على سائقي الوزن الثقيل وتشدد العقوبيها القتل الخطأ وترتب علو.... المحمول

  )القسم الثالث من القانون(إلغاؤها حتفاظ برخصة السياقة و تعليقها والجديد كذلك فيما يتعلق باال
يتم تحرير محضر من طرف الشرطي ويمنح أجل  عند ارتكاب السائق لمخالفة وحسب القانون السابق

أما . في حالة عدم الدفع ترسل المخالفة إلى الجهات القضائية أين يتم استدعاء المخالفد، وشهر للتسدي
يحتفظ برخصة السياقة، إلى غاية في القانون الجديد عند ارتكاب السائق مخالفة يتم تحرير محضر و 

المخالف يتم تسليم . أيام 10في أجل ال يتجاوز ) دج 6000إلى  4000من (تسديد الغرامة الجزافية 
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بشرط في كل هذا أن ال تكون المخالفة عقوبتها عدم . وثيقة تثبت االحتفاظ بالرخصة و تسمح له بالقيادة
ففي هذه الحالة للمخالف إمكانية ) مخالفة خطيرة تستدعي السحب الفوري للرخصة(القدرة على السياقة 

دها يمثل أمام اللجان المختصة في ساعة فقط بعد ارتكاب المخالفة و بع 24االستمرار في السياقة مدة 
أشهر، ستة أشهر، و إذا تعلق األمر بجنحة فيمكن أن  3تحديد نوع العقوبة حيث تسحب الرخصة لمدة 

  .تصل العقوبة إلى الحبس و الغرامة أين قد يتم تعليق رخصة السياقة من سنة إلى أربع سنوات
الحاالت و االحتفاظ بها إلى غاية دفع عند ارتكاب المخالفة يتم سحب الرخصة في كل : التنيجة

الغرامة التي عرفت ارتفاع معتبرا، كما يحاول القانون الجديد إجبار المخالف على دفع الغرامة في 
 هذه اإلجراءات تساهم . أجلها و يترتب عن التأخر رفعها إلى الحد األقصى و سحب رخصة السياقة

  .ير من المخالفين دون أي عقوبةفي الحد من مشكل استرجاع الرخصة من طرف الكث
القانون . لم يشر إليها 14-01الراجلين و القانون  تلمخالفا 09- 87تطرق القانون  :مخالفات الراجلين

الجديد وضع مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم ال سيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات 
المادة (دج  2500و  2000ولى يعاقب عليها بغرامة بين المحمية في قائمة المخالفات من الدرجة األ

 و النصوص التنظيمية لتوضح كيفيات استعمال الراجلين للمرات العلوية  180جاءت المراسيم). 66

متر و المرسوم يشرح كذلك كيفية عبور الطريق الذي ال توجد به ممرات  30و السفلية في نطاق 
ة على مستعملي الطريق سواء كانوا راجلين أو سواق خاصة بالراجلين، كما يوصي بتوزيع مدون

  . مركبات تهدف التحسيس و التوعية المرورية
    

  مدى فاعلية العقوبات -2
  ،ال يسددون الغرامات المفروضة عليهمفي الكثير من الحاالت  المالحظ أن مخالفي المرور      

ح الشرطة و الدرك االحتفاظ و بالتالي ال يشعرون بردع مما يفرض التفكير في طرق تجعل مصال
الصادر في  03-09األمر (، و هو ما نص عليه القانون الجديد د الغرامةغاية تسدي بالرخصة إلى

من جهة أخرى ضاعف القانون  . الذي ينتظر النصوص التنظيمية للبدء في تطبيقه ميدانيا) 2009
   .دعيةإلى حد يجعل العقوبة تؤدي وظيفتها الر قيمة الغرامات الجزافية

في والية سطيف و حسب مصالح األمن فقد ارتفعت و بشكل كبير عملية السحب الفوري     
، كما ارتفع عدد )61(لرخصة السياقة دون القدرة على السياقة كما تبرزه أرقام الجدول رقم 

  .2008و  2007ملف بين سنتي  43940إلى  29629الملفات المحالة للجان الوالئية من 
   
  
  

                                                
  . 381- 04المرسوم التنفیذي  - 180



 175 
 
 

  2008- 2007حصيلة العقوبات في والية سطيف ): 61(م جدول رق
القدرة الفوري دون السحب   

  على السیاقة
السحب الفوري مع القدرة 

  على السیاقة
الملفات المحالة للجان 

  الوالئیة
2007  68123  48634  29629  
2008  79574  46879  43940  

  مصالح األمن لوالية سطيف: المصدر
 

  النقل الجماعيقي على سائالعقوبات تشديد  •
 ،العقوبة حسب الحالة ، و تسلطألعوان أو المفتشين المختصينمعاينة المخالفات من قبل ايتم       

ثم . بغرامة مالية مباشرة أو بوضع المركبة في المحشر أو برفع محضر مخالفة إلى اللجنة المختصة
بوضع المركبة في المحشر وتتولى اللجنة تتولى لجنة العقوبات اإلدارية معاقبة المخالفين لقانون النقل 

  .الوالئية لسحب رخص السياقة سحب هذه الرخص من أصحابها بعد ثبوت المخالفة
  :تجدر اإلشارة إلى نقطتين هما

الحافالت و الشاحنات ألدنى عقوبة في عديد المخالفات حيث يعاقب صاحب  يئقعدم تعرض سا  -
 .المركبة بوضعها في المحشر

  . عشرة يوما 15ات سحب الرخص و تجاوز األجل األقصى للمثول أمام اللجنة المحدد بـ تراكم ملف -
القانون الجديد باإلضافة إلى أنه ضاعف العقوبة و الغرامة الجزافية، فقد شدد على سائقي حافالت      

ح توفير إلى مأساة نظرا للعدد الكبير من الضحايا، و عليه أصبحوادثها تتحول النقل الجماعي التي 
مستعمل وسائل النقل من حافالت وقطارات  السالمة و األمن المروريين هاجسا يؤرق السلطة وشروط 

عوامل األمان كثيرة منها ما يتعلق و. يرها من وسائط النقل الجماعيةسيارات أجرة جماعية وغو
  :بالسائق و منها ما تعلق بالمركبة و الطريق

مرورية وهنا يتجلى دور التربية السالمة ال ، فهو أساسعملية النقليعتبر أهم حلقة في : السائق -    
باحترامها  املتزمبقواعد السياقة وقانون المرور و التكوين الذي يجعله يتمتع بإلماموالثقافة المرورية و

من أهم . ركابهاى كل األخطار المحدقة بالمركبة وبخبرة تجعله يتفادومقتنعا بجدوى تطبيقها، و
 25واجب توفرها في سائق مركبة النقل الجماعي هو السن البيولوجي الذي حدده القانون ب الشروط ال

المتحان شفوي أمام لجنة خاصة للتأكد من أنه يستوفي الشروط  ، كما يستدعي إخضاع المترشح181سنة
نه من و المؤهالت النفسية و العقلية التي تمك ،الضرورية ال سيما المعارف العامة المتعلقة بالسياقة

الشرط الثاني يتمثل في التكوين الحقيقي الذي يؤهل . االضطالع بمهنة سياقة مركبات النقل الجماعي
هذا التكوين الذي يمكن اكتساب الكفاءة التقنية  المتمثلة في المعارف . المترشح القيام بمسؤولياته بكفاءة

                                                
و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و  2001غشت سنة  19الموافق  1422جمادى األولى عام  29في  المؤرخ 14-01القانون  - 181
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ت العادية و الطارئة من خالل الضرورية التي تسمح بالتحكم في المركبة بمهارة و في كل الحاال
  .وسائل بيداغوجية تحقق هذا الهدف و التكوين المتواصل من شأنه تطوير المعارف و تحسين الكفاءة

  :العنصر األساسي الثاني في العملية، يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط أهمها: المركبة -
 freins ففرامل تأمين اإليقا و freins de service المكابح و هي نوعان فرملة الخدمة  -

d’arrêt ،يصدر دخانا ملوثا و أن يكون  المحرك يكون بحالة جيدة و يدور بسالمة و ال
 .ه كاظما للصوت بحيث ال يصدر ازعاجاغطاؤ

 غيرهائية و األضواء و أجهزة اإلطفاء ونقل الحركة و الشبكة الكهربا ةفعالية أجهزسالمة و -

 فرها في المركبةالشروط النوعية الواجب تومن 

  نزول الركاب بسهولةواب و المداخل بشكل يسمح بركوب وتصميم األب -
التجهيزات الداخلية  ال تسبب أي أضرار للمسافرين في حالة حادث مرور، جهاز تحديد  -

السرعة الذي يمنع السائق من تجاوز الحد األقصى المسموح به من السرعة، و حسب قانون 
كما توجد أجهزة ضابطة للسرعة تبعا للمناطق . 182ااز إجباريأصبح تركيب هذا الجه 2001

 .التي تمر بها المركبة و يتم التحكم فيها بالقمر الصناعي

سالمة عملية النقل ال تقتصر فقط على كفاءة السائق و صالحية : شروط السالمة في المحيط -
كل  إلى) المحطة(كبة مة المحيط الذي يبدأ من نقطة انطالق المرمالء المركبة بل يتعداها إلى
  ...و يشمل المحيط كل من المحطة، الطريق و المواقف. المناطق التي تسير فيها

التفتيش بمجموعة من العمليات يف من خالل نشاط خلية المراقبة وقامت مديرية النقل لوالية سط      
  .)62(التي يلخصها الجدول رقم أسفرت على الحوصلة 

  
  التفتيشو المراقبة نشاط خلية): 62(رقم جدول 

  عدد التدخالت  عدد العملیات المنجزة  عدد العملیات المبرمجة  
  2621  94  107  2007خالل عام 

  1366  84  62  2008السداسي األول من 

  .2008مديرية النقل لوالية سطيف، وضعية قطاع النقل، سبتمبر : المصدر

  ) 63الجدول رقم ( أما فيما يخص نشاط لجنة العقوبات اإلدارية فتمثل في    
 نشاط لجنة العقوبات اإلدارية): 63(جدول رقم 

  العقوبات المسلطة  ↓الفترة 
  الدرجة الثالثة  الدرجة الثانية  الدرجة األولى

  205  897  231  2007خالل عام 
  45  568  152  2008خالل السداسي األول 

  .2008مديرية النقل لوالية سطيف، وضعية قطاع النقل، سبتمبر : المصدر
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تكثيف عمليات و عدم التساهل مع المخالفين و من خالل تطبيق القانون يشكل الحزم المروري     

في التي تكون بشرية المادية و الوسائل عوامل نجاح منظومة النقل الجماعي، إذا توفرت ال المراقبة
  .مستوى هذه المهمة

 
III- عملية تحتاج الدعم : للمركبات المراقبة التقنيةالفحص و  

من خالل عرضها الوطني للوقاية من حودث المرور والتي قام بها المركز الدراسة  تفيد        
عدم (العنصر البشري هو المتسبب الرئيسي ، أن 2008ائية لحوادث المرور لسنة للمعطيات اإلحص

انعدام انعدام الفرامل أو  ( % 2,98نسبة  المركبة  تمثل ، و% 94,53 بنسبة) احترام قواعد المرور
التهيئة منها التشوهات والحفر و  % 2,49المحيط بنسبة عوامل الطريق و، ثم تأتي األضواء و أخرى

ية، العوامل المناخية كاألمطار والثلوج والجليد الغير مناسبة للطريق، انعدام اإلشارات المرور
بة، وما هي لمركالسؤال هو كيف يمكن تقليص نسبة مساهمة او .عوامل أخرى متعددةوالضباب و

  الصيانة الواجب اتخاذها؟إجراءات المراقبة و
من خالل فحص  حالة الميكانيكية لمختلف المركباتدورا هاما في تشخيص التلعب المراقبة التقنية      

  .التي تسببها حوادث المرورثم الوقاية من من ودقيق لكل أجزائها، 
   

   2003نذ في الجزائر م التقنية للمركبات إجبارية المراقبة -1
اءات التي تم إدخالها في البالد بهدف الحد ية للمركبات إحدى أكبر اإلجرتعد إجبارية المراقبة التقن     

 استخدام كإجبارية استعمال أحزمة السالمة وحظرالتدابير األخرى  من حوادث السير على غرار
  الخ...الهواتف النقالة أثناء القيادة

المركبات قبل  ليخضع"  14 و 13المادة ، و في 1987ادر في الص 09-87القانون جاء        
د المنصوص عليها عن طريق وضعها للسير ألول مرة للمراقبة قصد التأكد من تطابقها مع القواع

تعد الصيانة الدورية للمركبات إجبارية و حتى تكون هذه الصيانة منتظمة أنشأت الوكالة التنظيم، و 
- 04من القانون  45 – 43تؤكد المواد من .  ENACTA ( "183(  للسياراتالوطنية للمراقبة التقنية 

هياكل ة مع ضرورة استجابة كل تجهيزات و، إجبارية خضوع المركبات للمراقب2004الصادر في  16
الغازات للمقاييس التي يحددها التنظيم، وأن ال تتجاوز كمية الدخان والمركبات ذات الصلة بالسالمة 

  . كذا الضجيج الذي تحدثه محركاتها المستويات التي تحددها التنظيمها المركبات والتي تنفث السامة
ووفق مراحل تبعا تدريجيا ، حيث تم العمل 2003 قنية أصبحت إجبارية في فيفريالمراقبة الت       

  . مهما اختلف عمرها مؤخرا جميع أنواع المركباتيشمل ألصناف وأعمار السيارات ل

                                                
  .225، ص 1987فیفري  11، تاریخ 7الجریدة الرسمیة، العدد  - 183
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لمراقبة التقنية في شبكة من المراكز المتخصصة تشرف عليها الوكالة الوطنية للمراقبة تتم عملية ا     
مراقب  773ينشطون عبر التراب الوطني يشغلون  220وكيل منهم  302التقنية للسيارات، بلغ عددها 

ومدى  ةتحديد هوية السيارة واختبار قدرة القيادة والفرامل: تتم على مراحل. تم تكوينهم 1417تقني من 
األضواء واإلشارات والتلوث ومستوى ) اإلنارة( و )نظام التعليق( االلتصاق بعلو ما من األرض

  .. الضوضاء
وثيقة تثبت على أن المركبة قد خضعت على  تحصل السائقيبعد عملية المراقبة التقنية للسيارة     

  .للمراقبة التقنية، يتم استظهارها عند الضرورة
ألف  50إلى  20ال تمتثل للقانون الجديد ستفرض عليها غرامة مالية تتراوح بين  السيارات التي    

وقد تحصل على عقوبة بالسجن ما بين شهرين إلى . وضعها في المحشردينار، وحجز فوري للسيارة و
رخصة السيارة لمدة تتراوح بين  ما ينص عليه قانون المرور الجديد، مع إمكانية إلغاء قستة أشهر وف

  .ة أو السحب النهائيالسن
ة على األجزاء المتعلقة يتم التركيز خاصنقطة في السيارة، و 190و الفحص لتتم عملية المراقبة     

تتعلق بنظام  تي تتكرراألعطاب المن خالل التقارير التي تنشرها الوكالة في الصحف، فان باألمن و
  .بةالعامة للمرك أما ما تبقى فيتعلق بالحالة. الفرملة، الموهنات واألضواء

  
 2008سنة ل لوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسياراتاتقرير  -2

       
إلى غاية  2003أن عدد السيارات التي تم إخضاعها للمراقبة التقنية منذ فرضها سنة  يفيد التقرير     
قيف بتو هذه المراقبة سمحت قدو. ماليين مركبة من مختلف األصناف 7,7قدرت بـ    2008سنة 

ن على ألف مركبة نهائيا عن السير ألنها أضحت تشكل خطرا على حياة الموط 178أكثر من 
ألف سيارة  340كما أفضت ذات المراقبة، إلى توقيف مؤقت ألكثر من . الطرقات لقدمها واهترائها

 يجبر مالكيها على إجراء تصليحات فيها للسماح بإعادة سيرها في الطرقات بعد أن تخضع لمراقبة
  .ثانية من أجل اإلطالع على مدى احترام مالكها لمختلف المالحظات التي قدمها مركز المراقبة

قع في عدد من الوكاالت أو باألحرى المحاباة التي تطبع يمشكل التحايل الذي أنا بالنسبة ل        
  التحقق من  مؤكدا أن أجهزة الرقابة تمكنت من. التعامل مع بعض السيارات ومالكيها ألسباب عدة

  وكاالت بسبب تحايلها 5بغلق   عدد من التجاوزات وكان ردها سريعا، حيث قامت ذات المصالح
كما قامت ذات المصالح بالحذف . على القوانين في التعامل مع المركبات وعدم احترامها القانون

  .انوا يعملون فيهامهندسا بسبب تواطئهم في تجاوزات على مستوى الوكاالت التي ك 20النهائي وطرد 
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  2008- 2003لنشاط الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات  الحصيلة العامة): 64(جدول رقم 
  2009الثالثي األول من   2008-2003من   

  %  العدد  %  العدد
  2,55  16677 4,40  340977  عدد المركبات الموقفة مؤقتا
  0,69  4518  2,30  178573  عدد المركبات الموقفة نھائیا
 3,24 21195 6,70 519550  مجموع المركبات الموقفة
  100  655115  100  7746000  عدد المركبات المراقبة

 
 % 7ارات التي تم توقيفها يقد بلغت نسبة السمليون مركبة و 5,5تقدر الوالية الحظيرة الوطنية       

 systèmes de freins et de"التعليق بسبب خاصة نظام المكابح و من الحظيرة الوطنية

suspension"  ذلك بسبب قطع الغيار المقلدة التي تم رات الجديدة يمكن أن تشكل خطرا وحتى السيا
  .مؤخرا منع استيرادها

  
  المراقبة التقنية في والية سطيف -3

قد و بمركز واحد في مدينة سطيف، 2003مارس  15في شرع في الفحص التقني للسيارات        
موزعة على كل تراب الوالية سطيف، كما توضحه  مراكز 10إلى  2007اكز في وصل عدد المر

  . 65أرقام الجدول رقم
  

 2008في  توزيع مراكز الفحص التقني للمركبات في والية سطيف): 65(جدول رقم 
  عدد المراكز  البلدیة
  2  سطیف
  2  العلمة

  2  عبن ولمان
  1  عین لحجر
  1  عین ازال
  1  بوقاعة

  1  تیزي نبشار
  10  المجموع

  .2008مديرية النقل لوالية سطيف، وضعية قطاع النقل، سبتمبر : المصدر
  
  

عمليات مراقبة للمركبات بلغت  2007المتواجدة بوالية سطيف طيلة سنة  أجرت المراكز        
  . %2,28مركبة أي بنسبة  2462عملية أفضت إلى منع  107.876

  
  
  



 180 
 
 

  
  2008في  والية سطيف راقبة التقنية فينشاط مراكز الم): 66(ل رقم جدو

  

  

  

2008  

    صنف العربة

  

  

  المجموع

  نقل البضائع  نقل األشخاص
سیارات 
  الخواص

تعلیم 
  السیاقة

سیارة 
  أجرة

نقل 
  المسافرین

سیارات 
  إسعاف

وزن 
خفیف أقل 

 3,5من 
  طن

وزن ثقیل 
أكثر من 

  طن 3,5

مواد 
  خطرة

  إصالح

  115513  84  371  16577  27743  326  5902  4191  702  59617  مراقبة دوریة
  3233  2  10  425  904  7  146  21  4  1714  فحص تقني
عربات 
  موقوفة

863  6  14  69  6  324  383  7  0  1672  

  120418  86  388  17385  28971  339  6117  4226  712  62194  المجموع
  .2008مديرية النقل لوالية سطيف، وضعية قطاع النقل، سبتمبر : المصدر

  
  

  الحظيرة الوطنية تطهير -
في إطار تطهير الحظيرة الوطنية للسيارات، بصدد الشروع في تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة و    

سنة كمرحلة أولية، ثم توسع عملية  30تطبيق قرار يقضي بوقف سير المركبات التي يفوق سنها 
ألف سيارة  600ق ب األمر يتعل. سنة 30و  20التطهير لتشمل المركبات التي يتراوح سنها بين 

حالة غير صالحة تماما للسير، وألف سيارة  190أضحت تشكل خطرا فعليا على حركة المرور، منها 
 .مركبة أخرى بحاجة إلى تصليح عاجل والتوقيف المؤقت 400أكثر من 

  )2009( سنة ال تزال في الخدمة 36سيارة أجرة عمرها ): 10(صورة رقم 

 
           Source : http://www.setif.info/article3325.html (2009) 

http://www.setif.info/article3325.html
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نها كانت وسيلة سيارة أجرة قديمة ال تزال تقدم خدماتها للمستعملين، مع العلم أ) 10(تمثل الصورة رقم
  .رمزا للسرعة الفائقة خاصة على الخطوط الطويلةالنقل األساسية و

  
  :صة الفصل الثانيخال

عناصر منظومة ن خالل تحليل المشكلة المرورية وأهم االستنتاجات التي يمكن الخروج بها م      
النقل من تكوين و عقوبات و فحص تقني للمركبات يمكن الخروج بنتيجتين أساسيتين بالنسبة للنطاق 

  :الحضري لمدينة سطيف
ظرا مراكز األولى في حوادث المرور، نالوالية بشكل عام اليسجل النطاق بشكل خاص و -

ى غياب مخطط المرور في المدينة والنطاق إلى تفاقم قد أدللحراك الكبير الذي يشهده، و
  .مخارجهاار نقاط سوداء في مركز المدينة وفي مداخلها وانتشمشاكل السير و

ما لها من لوالية، وي النطاق واتعليم السياقة فالتي يعاني منها قطاع التكوين و المشاكل الكبيرة -
النقائص عقوبات المسلطة على المخالفين، وانعكاس سلبي على الحراك، في ظل عدم نجاعة ال

 .التي تعرفها عملية المراقبة التقنية للمركبات

انعكس هذا الواقع المتردي على قطاع النقل الجماعي في النطاق،  فقد أضحى يعيش مشاكل عديدة 
بب فيها إلى عرقلة المرور، ارتفاع في عدد الحوادث الحضرية التي تتسمنها تشبع الخطوط ما يؤدي 

سنة، تشكل خطرا متنقال  20هي في الغالب مركبات مهترئة قد يفوق سنها حافالت النقل الجماعي، و
  .  حصولها على الوثائق التي تثبت ذلكاجتيازها المتحان الفحص التقني ورغم 
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  شبكة الطرقالنقل وهياكل :  الثالث الفصل
  النطاق الحضريفي الوالية و 

  
  

من استثمارات عمومية معتبرة، شملت  2001استفاد النطاق الحضري لمدينة سطيف منذ سنة       
األشغال العمومية واحد يعتبر النقل و. على كل المستوياتجعلت منه ورشة مفتوحة و كل مناحي الحياة

ها المنشآت التي من شأنة استهدفت تطوير البنى التحتية وة معتبرمن القطاعات التي حضيت بأغلفة مالي
و إذا كانت البرامج السابقة، كبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي . تجاريادعم مكانة المنطقة اقتصاديا و

)PSRE ( المتبوع بالبرنامج التكميلي لدعم التنمية 2004-2001للفترة ،)PCSC (2005-2009  ،
العمومية،  للهضاب العليا  قد أولت أهمية بالغة لالستثمار في قطاع النقل و األشغاالمدعمة ببرنامج او

قد أفرد ضعف المبلغ الذي تم صرفه في البرامج السابقة،  1014-2010فان البرنامج الخماسي الجديد 
وعصرنة الخطوط من موارده الستكمال مشاريع تطوير شبكات الطرق   % 40من خالل تخصيصه 

 .  غيرها من الهياكل القاعديةوالحديدية 
 

  في إقليم الدراسة الشبكاتالهياكل و: أوال
  

، بلوغ المناطق البعيدةحركة األفراد والسلع، فهي تسمح بالتنقل بسرعة والنقل شبكات تسهل        
تتحقق كفاءتها و فعاليتها في أداء وظيفتها بشكل مثالي إذا توفرت لديها . تحقق النمو االقتصاديو

  . مواصفاتها التقنيةصائص من حيث توزيعها في المجال وكثافتها وموعة من الخمج
  
 

I - االقتصادية دورها في التنميةو الشبكاتو الهياكل  
   

:لقطاع النقل مجموعة من الخصوصيات تجعله متميزا عن القطاعات األخرى منها        
إذ : « service de consommation intermédiaire » 184النقل خدمة استهالكية انتقالية -

امل األساسية في النقل من العوو. أجل التنقل، بل لتحيق غاية ماأنه نادرا ما نلجأ للنقل من 

                                                
184 - DIDIER M, PRUD’HOMME R, Infrastructures de transport, mobilité et croissance, La documentation 
Française, Aout 2007, p15. 
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بالتالي والطلب على النقل ال يمكن فهمه و. نصر مهم في العملية اإلنتاجيةعالنشاط البشري و
  .  االقتصاديةية واة والنشاط الممارس والمعطيات الجغرافتحديده إال إذا ارتبط بنمط الحي

استثمارات ضخمة لبناء الهياكل والمنشآت والشبكات البرية  النقل من القطاعات التي تتطلب -
إضافة للرأسمال المادي . التكنولوجي للقطاعخاصة بعد التطور الصناعي و... يةالحديدو

نقل تركز للالمتمثل في األموال، يتطلب النقل رأسمال آخر هو الزمن ما يجعل دراسات الكلفة 
 .الزمنية للنقلعلى الكلفة المادية و

حتى بالقرون،ما يفرض ياتها التي تقدر بعشرات السنين وتتميز هياكل و شبكات النقل بطول ح -
 .تعميق الدراسات و اختيار أحسن البدائل قبل الشروع في بنائها

ها األفراد هناك خصوصية أخرى في قطاع النقل، هي أن جزءا معتبرا من خدمة النقل يقوم ب -
هي ال تأخذ بنظر و « autoconsommation »أنفسهم لتلبية احتياجاتهم الخاصة في التنقل 

 .االعتبار في الكثير من الدراسات المرتبطة بالنقل

يرتبط هذا األخير بسرعة التنقل التي ما فتئت قل بالزمن الذي تستغرقه الرحلة وتتأثر عملية التن -
" اد الزمن المكتسب يستهلك في تنقالت أخرى و هو ما تحدده تتزايد، بالنسبة لحركة األفر

 .عدد الرحالتي ثابتا و ما تغير هو المسافات وبأن زمن التنقل اليومي بق 185"فرضية زهافي

ولة على المعقدة الذي يستدعي تدخل الداحدا من القطاعات اإلستراتيجية ويشكل قطاع النقل و -
 .التنظيمكل المستويات كالتسيير و

إن األهمية االقتصادية لقطاع النقل معروفة، فقد أشار تقرير البنك الدولي الذي خصص لهياكل النقل    
هياكل النقل تستطيع المساهمة و بشكل كبير في التنمية االقتصادية و مكافحة الفقر و الحفاظ على " أن 

ري بيار ميرالن من جهة أخرى ي. 186"البيئة إذا عرفت كيف تضمن خدمات تستجيب للطلب بشكل جيد
وسيلة " أن معطيات المجال الطبيعي تؤثر و بشكل كبير في رسم و كثافة شبكات الطرق، فهو يعتبر 

النقل المثالية هي التي تكون فورية، دون مقابل، لها طاقة استيعاب غير محدودة، متوفرة عند الطلب، 
ألنشطة األخرى حيث يتم فيه تبادل كما يصور النقل كنشاط اقتصادي يختلف عن ا". و ال تتأثر بالمجال

  .187"و بالمال... المجال بالزمن
  
  
  

                                                
تستعمل كثیرا في األبحاث التي تتعلق ھا قانون یحتاج فقط الى البراھین، و ھناك البعض من یعتبر" Conjecture Zahavi"ي فرضیة زھاف -  185

كان في السبعینات و الثمانینات باحثا لصالح البنك الدولي، و استطاع من خالل أبحاثة  Yacov Zahaviبالحراك و النقل بشكل عام، و زھافي 
 %5 في المتوسط میزانیة التنقل ساعة، و تمثل 1زمن التنقل  حسبھ یبلغ في المتوسط. و زمن التنقل على الصعید العالميزانیة إبراز فكرة ثبات می

  .من میزانیة األسر المجھزة بوسیلة تنقل %15لألسر التي ال تملك وسیلة تنقل و 
186 - Banque mondiale, Cahier du GEMDEV n°29 – Développement durable: quelles dynamiques ? 1994, p3 
187 - MERLIN P, 1992, op.cit. 
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  دور شبكة الطرق في النقل و الحراك -1
: هي ثالثةعليها المدينة منذ نشأتها و ي تأسستالمبادئ الت Deryke P H "188"يحدد دريك        
، وهي   "L’Interaction" التفاعل و" La Proximité"الجوار و" L’Agglomération"التجمع 

  . الحضريالتغيرات التي تعرفها مدن اليوم في ظل األشكال الجديدة للتمدد مبادئ تبقى تتماشى و
عنصر الجوار الذي تحققه درجة كثافة شبكات الطرق و سيولة حركة  الذي يهمنا في هذا المحور

أكثر  Proximité temporelle  "189"المرور عليها، ما يجعل الحديث اليوم عن مبدأ الجوار الزماني 
تتحكم فيه يقاس الجوار مجاليا و زمانيا و. " Proximité physique" منه جوار مكاني، أو فيزيائي 

إن تفاعل . المجال الحضريللمرافق والخدمات المختلفة في المدينة و"  Accessibilité "درجة الولوج 
  .190درجة الولوجلتنقل وثر به، يرسم تبعا لظروف اتتأدينة مع محيطها الذي تؤثر فيه والم
 

  النقل و تنظيم المجال في الواليةحركة  -2
  

تنظيم المجال في ذات الوقت، حيث يستغل المسافر المجال عندما يسلك تعتبر الحركة أداة استغالل و   
يعمل هذا الطريق و. الخ...أو الدراسة، أو الترفيهقد يكون مقر العمل،  معين،طريق ما لبلوغ مكان 

ينتظم العمران وفق من الشبكة التي تغطي اإلقليم على تنظيم المجال الذي يقع فيه، حيث الذي هو جزء 
تشكل نقاط التقاطع أو ساسية أمام محاور النقل الهامة وتتوطن األنشطة االقتصادية األرسم الطريق، و

اجة التنقل ر الطريق في تلبية حمن هنا يتجلى دوو... اب وبؤر حساسة في اإلقليمالعقد في الشبكة أقط
 مظاهر هذا التأثير في نحاول دراسة بعضو. وره كذلك في رسم معالم المنطقة وتنظيم مجالهادو

  .، ليؤخذ ذلك بنظر االعتبار في أي محاولة للتخطيط داخل اإلقليمالنطاق الحضريالوالية و
هذا اإلقليم شبكة إن االستغالل العقالني لإلقليم ال يتم إال إذا توفرت في : قوة جذب الطريق -      

توزيع األنشطة االقتصادية مجاليا كان فالتوطن البشري و. جهات اإلقليم طرق تضمن االتصال بين كل
رسم شبكات النقل تمت مالحظتها هذه العالقات بين توزيع السكان و. "دائما مطابقا لرسم شبكة الطرق

  191"في كل فترات تاريخ البشرية
األنشطة الطرق الرئيسية في جلب السكان و الذي لعبته حظ الدورن خالل مجال الوالية نالم -      

عين (  الشرق يقطع أهم التجمعات السكانيةالرابط بين الغرب و 5االقتصادية، فالطريق الوطني رقم 

                                                
188 - DERYCKE P.H., 1999, Comprendre les dynamiques métropolitaines, in Lacour C., Puissant S. (eds.), La 
métropolisation, Paris, Anthropos, p. 1-19.  
189 - CHAPELON L., 1997, Offre de transport et aménagement du territoire : évaluation spatio- temporelle des 
projets de modification de l’offre par modélisation multi-échelles des systèmes de transport, Thèse de doctorat 
en aménagement, Tours, Laboratoire du CESA, 558 p. 
190 - BRUNET R., DOLLFUS O. (dir.), 1990, Mondes nouveaux, Paris et Montpellier, Hachette – Reclus, 
Géographie universelle, 552 p. 
191 - Maurice Wolkowitsch.Géographie des Transports .Paris 1982, p 340. 
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المراكز ، و)المناطق الصناعية ( الوالية أهم األقطاب االقتصادية في و...) العلمة ، سطيف أرنات، 
عين أرنات هذه التجمعات لسطيف مقر الوالية نجد العلمة و فباإلضافة.. اق الرئيسيةالتجارية كاألسو

ثروة في كما تستحوذ على أهم مراكز اإلنتاج لل ، من سكان الوالية تقريبا 30%التي تستحوذ على 
 .الوالية

رغم  اكنحيث تنتظم المس ،ينتظم المجال الريفي في الوالية بتأثير عامل الطريق  كذلك -      
تقام المزارع و المخازن بجانب الطرق رغم بعد مناطق االستغالل بما تلعبه تبعثرها بمحاذاة الطرق و

هي ، الطريق في المناطق الريفية تأثيراألمثلة التي تبرز  أحسنو .الطرق من ربط الريف باألسواق
ذي يجعل األراضي امتداد خط الطريق ال أساسعلى األراضي بين الورثة والتي تكون  عملية تقسيم
  .قيمة والعكس صحيح أكثرالقريبة منه 

تتقاطع هذه الطرق الوطنية في مركز الوالية الذي يشكل عقدة أساسية في شبكة الطرق  -        
  .) 76ص  14الخريطة رقم ( المجالتنتظم وفقها عناصر 

تبقى مهمشة، و صعبة تتراجع أهمية التجمعات السكانية البعيدة عن المحاور الكبرى ف -          
  .الخ...تلة، بيضاء برج: أو الجنوب... حربيل، أيت تيزي: الوصول مثل أقصى شمال الوالية

ة في قطاع الوالية سطيف في السنوات األخيرة بمجموعة من المشاريع المهيكلتدعم مركز  -      
ربية التي ستسمح بتخفيف الغهمها الطرق االجتنابية الشرقية واألشغال العمومية، و لعل من أالنقل و

الضغط على مركز المدينة، لكنها تشجع في تمددها بفضل ما تقدمه من عرض عقاري جديد على 
  . جانبي هذه الطرق الجديدة

  
II- في الوالية و في النطاق رسم الشبكة و مواصفاتها  
   

ا توفرت لديها تتحدد كفاءة و فعالية شبكة الطرق في أداء وظيفتها في تسهيل حركة المركبات، إذ   
  .مجموعة من الخصائص من حيث توزيعها في المجال و كثافتها و مواصفاتها التقنية

  
  سطيف كة الطرق في واليةخصائص شب -1

تتميز شبكة الطرق في والية سطيف بتوزيع  مجالي متجانس مما يسمح بفاعلية أكثر في ربط         
بلغ طول شبكة . الشرق الجزائري و الوطن ككل مختلف مناطق الوالية و كذا ربط المدينة بباقي مدن

و هي ضعف كثافة  2كلم 100/كلم 48كلم بكثافة فاقت  3146أكثر من  1997الطرق في الوالية سنة 
 2008ارتفع طول الشبكة في . 2كلم 100/كلم 24الطرق بالنسبة للمساحة في الجزائر و التي بلغت 

) 2008- 1997(كلم بنسبة زيادة للفترة  3506إلى ) 26(و الشكل رقم ) 68(كما تبرزه أرقام الجدول 
نسبة الزيادة و). % 8أقل من ( ، مرتفعة مقارنة بالزيادة العامة في الجزائر لنفس الفترة % 11فاقت 
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يبرز التطور . في الوالية مرشحة لالرتفاع بدخول مشاريع الطرق في طور االنجاز في الخدمة قريبا
  .ق و األشغال العموميةمدى االستثمار في قطاع الطر

  2008- 1977الجزائر تطور شبكة الطرق في والية سطيف و): 67(جدول رقم 
  طول شبكة الطرق  السنة

  الجزائر  والية سطيف
1977  1931  62367  
1988  2080  67442  
1992  2641  97166  
1997  3146  99119  
2008  3506  107000  

  فلوالية سطي المصدر مديرية األشغال العمومية
  

  2008- 1977تطور شبكة الطرق في والية سطيف ):  26( شكل رقم 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ).كيلومتر: الوحدة(لوالية سطيف  المصدر مديرية األشغال العمومية              
  
  

أمتار  7الى 5بناءا على مواصفاتها الفنية تتميز الطرق الوطنية بتصميم عال فعرضها يتراوح بين    
ح الطريق طاقة استيعابية عالية في كل جانب، هذه المواصفات تمن 192أمتار 3الى 2و جوانبها بين 

في والية سطيف   193من الشبكة %20تشكل الطرق الوطنية  .تسمح بحركة عدد كبير من المركباتو
 :هيتحقق ربط مثالي لمركز الوالية و تغطي بشكل كبير كل مجال الوالية، كماو

  
  
  
  

                                                
192 - BOS N, Voies de communications, Routes et travaux maritimes, OPU, Alger, 1998, p41. 

  ".1996لسنة  83الجریدة الرسمیة رقم " تصنیف الطرق یتم وفق قرار ینشر في الجریدة الرسمیة  - 193
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  طرق في والية سطيفشبكة ال):  14( خريطة رقم 
 

 
 2009الخريطة من انجاز الباحث : المصدر

  
  
  
 

  غرب -الطريق السيار شرق
  طريق وطني
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  طريق بلدي
  حدود الوالية
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شبكة الطرق في والیة 
  2010 - سطیف

  

  عین ازال

  

  حمام السخنة
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تسمى كذلك الطرق الرئيسية أو الطرق الشريانية : Routes Nationalesالطرق الوطنية  -          
نظرا للدور البارز الذي ينتظر أن تلعبه و تنقسم الطرق الوطنية إلى طرق مزدوجة و غير مزدوجة، 

  .كون في الغالب لها أكثر من اتجاه أما الطرق الغير مزدوجة فلها اتجاه واحدالطرق المزدوجة ت
كلم، يربط المدن و  77الذي يربط الغرب بالشرق بطول يفوق  5الطريق الوطني رقم  -        

يتميز هذا الطريق بكثافة حركة المرور فيه رغم عمليات . التجمعات عين أرنات سطيف و العلمة
  .2005ع حيث تم على مراحل ازدواجيته التي اكتملت في التهيئة و التوسي

كلم يمر انطالقا  40الذي يربط مدينة سطيف بنطاقها الشمالي، طوله  9الطريق الوطني رقم  -      
كلم على  15كلم و  12ب بطول 9أ و 9و الطريقين ... من مدينة سطيف بكل من األوريسيا و عموشة

  .تلك المنطقةالترتيب يكمالن عملية الربط في 
كلم يربط مدينة سطيف  62يربط المدينة بنطاقها الجنوبي، طوله  28الطريق الوطني رقم  -      

  بتجمع مزلوق، قالل و عين ولمان باتجاه والية المسيلة
  كلم 61طوله  74الطريق الوطني رقم  -      
  كلم 135و طوله  75الطريق الوطني رقم  -      
  كلم 32و طوله  76م الطريق الوطني رق -      
  كلم 32و  93أ و طولهما على الترتيب 77و  77الطريق الوطني رقم  -      
  كلم  38و طوله  78الطريق الوطني رقم  -      

تأتي في المستوى الثاني بعد الطرق الوطنية من حيث : Routes de Wilayaالطرق الوالئية  -  
ق عليها اسم الطرق الثانوية، تعرف كذلك بالطرق الرابطة مواصفاتها الفنية و طاقتها االستيعابية، يطل

من الناحية الفنية . ببعضها لتشكل شبكة تغطي المجال) الوطنية(ألنها تحقق ربط الطرق الرئيسية 
  .متر 2إلى  1أمتار و كل جانب منها من  7إلى  5يتراوح عرضها من 
  من الشبكة الكلية أهم هذه الطرق)  %22( كلم  708طريق والئي بطول بلغ  24يغطي تراب الوالية 

  كلم 53و طوله  77الذي يقطع الطريق الوطني  117الطريق الوالئي  -
  كلم 44و طوله  28و  78الذي يقطع الطرق الوطنية  64الطريق الوالئي رقم  -
  الخ..... 9الوالئي رقم  -
هي  ةاقتها االستيعابيالطرق الفرعية محدودة من حيث ط: Routes communalesالطرق البلدية  -

من الشبكة تلعب دورا  % 58 الطرق التي يتم اعدادها لتصبح طرقا والئية في المستقبل تشكل نسبة
   .) %73(مهما في الربط بين البلديات و فك العزلة منها المعبدة 
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  شبكة الطرق في النطاق الحضري لمدينة سطيف -2
ذي يمثل توزيع الطرقات حسب نوعها في بلديات ال)  68 (من خالل أرقام الجدول رقم         
  :يمكن الخروج بالمالحظات التالية)   15( ، و الخريطة رقم 2008النطاق 

و الطرق  5على شبكة هامة من الطرق الوطنية، أهمها الطريق الوطني رقم  قيتوفر النطا -
تمثل الطرق . و غيرها،  تلعب دورا مهما في ربط مقر الوالية بباقي المناطق...  09، 28

  .من الطرق في الوالية) % 14( الوطنية 
  2008بلديات النطاق  حسب نوعها فيتوزيع الطرقات ): 68(جدول رقم 

  

  البلدیة

  

طریق 
  وطني

  

طریق 
  والئي

  

  الطرق البلدیة

مجموع 
الطرق 
  المعبدة

  

المجموع 
  الكلي

نسبة 
الطرق 
   %المعبدة

  غیر معبدة  طرق معبدة
  86,35  40,3  34,8  5,5  16,1  9,3 42,3  سطیف

  92,66  72,2  66,9  5,3  18,9  24  21,8  عین أرنات
  88,34  42,9  37,9  5  9,9  14  15,5  األوریسیا
  89,10  73,4  65,4  8  19,4  23  8,1  مزلوق

  92,61  54,1  50,1  4  24,7  12,7  -  أوالد صابر
  89,81  282,9  255,1  27,8  89  83 87,7  مجموع النطاق
  78,20  3508,9  2744  764,8  1397,3  673,4  634,5  مجموع الوالیة

  2008الحولية االقتصادية، مديرية التخطيط و التهيئة لوالية سطيف : المصدر                              
  

 من الطرق في الوالية % 12تمثل الطرق الوالئية نسبة  -

 . % 78,20ية و هي مرتفعة بتلك المسجلة في الوال % 89,81نسبة الطرق المعبدة بلغت  -

يا و نوعيا، بفضل مشاريع انجاز عرفت شبكة الطرق في النطاق خالل العشرية األخيرة نموا كم
لبلدية كلم من الطرق ا 440انجاز  2004-2000فقد شهدت الفترة . تحديث و ازدواجية الطرقو
فقد  2008- 2005أما الفترة . كان نصيب النطاق معتبراكلم من الطرق الوالئية و 152ديث تحو

كلم و تسهيل ربط المدينة بالنطاق و بباقي أرجاء  89شهدت ازدواجية الطرق الوطنية لمسافة 
لوطنية تحديث شبكة الطرق اكلم من الطرق البلدية و  600كما شهدت نفس الفترة انجاز . الوالية

  .194كلم 337الوالئية على مسافة و
اصة الطرق االجتنابية في تبرز الخريطة المشاريع التي تدعمت بها شبكة الطرق في النطاق خ

في الغرب، طريق مزدوج يربط المطار بالطريق السيار بعد انطالق عملية توسيع مدرج الشرق و
  .مطار الثامن ماي بسطيف

  
  
  

                                                
194 - Wilaya de Sétif, Revue «  Sétif cinq sur cinq », Cellule de communication et de l’information, 2010. 
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  المشاريع الجديدة التي تدعمت بها شبكة الطرق):  15( خريطة رقم 
  2009 النطاق الحضري لمدينة سطيف في في 

طریق وطني
طریق والئي
طریق بلدي

السكة الحدیدیة 

 الشرقياالجتنابيالطریق 
اجتنابیةمشاریع طرق 

السیارمشروع الطریق 

أوالد صابر

األوریسیا

عین أرنات

مزلوق

شبكة الطرق في النطاق   
سطيف الحضري لمدينة  

طریق وطني
طریق والئي
طریق بلدي

السكة الحدیدیة 

 الشرقياالجتنابيالطریق 
اجتنابیةمشاریع طرق 

السیارمشروع الطریق 

أوالد صابر

األوریسیا

عین أرنات

مزلوق طریق وطني
طریق والئي
طریق بلدي

السكة الحدیدیة 

طریق وطني
طریق والئي
طریق بلدي

السكة الحدیدیة 

 الشرقياالجتنابيالطریق 
اجتنابیةمشاریع طرق 

السیارمشروع الطریق 

أوالد صابر

األوریسیا

عین أرنات

مزلوق

شبكة الطرق في النطاق   
سطيف الحضري لمدينة  

  
  2009الخريطة من انجاز الباحث : المصدر                        

    
  :قد توزعت كالتاليبلديات النطاق، وتوزيع الطرقات حسب حالتها في ): 69(يبرز الجدول رقم  
بالنسبة   % 53لكل الطرق الوطنية على مستوى النطاق، متوسطة بنسبة  % 100حسنة بنسبة  -

                     .للطرق البلدية %29للطرق الوالئية، و سيئة بنسبة 
                          2008بلديات النطاق حسب حالتها في توزيع الطرقات ): 69(جدول رقم 

  سیئة  متوسطة  حسنة  ←الحالة 
  البلدیات

↓  

طریق 
  وطني

طریق 
  والئي

طریق 
  بلدي

طریق 
  وطني

طریق 
  والئي

ریق ط
  بلدي

طریق 
  وطني

طریق 
  والئي

طریق 
  بلدي

  5,5  -  -  6,1  5,3  -  10  4 42,3  سطیف
  5,3  1,8  -  6,9  13,2  -  12  9  21,8  عین أرنات
  5  -  -  4,9  8  -  5  6  15,5  األوریسیا
  8  -  -  7,4  13  -  12  10  8,15  مزلوق

  4  1  -  10,7  6,7  -  14  5  -  أوالد صابر
مجموع 
  النطاق

87,75  34  53  -  46,2  36  -  2,8  27,8  

مجموع 
  الوالیة

468,8  204,1  880  115,2  422  517,2  50,5  47,3  764,8  

  2008الحولية االقتصادية، مديرية التخطيط و التهيئة لوالية سطيف : المصدر
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  األشغال العموميةفي قطاع النقل و ات الكبرىاالستثمار: ثانيا
  
القطاعات التي تسخر أمواال ضخمة لبناء  النقل من تمت اإلشارة في مقدمة هذا الفصل إلى أن       

  شبكات الطرق و المنشات القاعدية و المرافق التابعة لها كما تستوجب موارد مالية تضمن صيانتها 
من خالل ما سبق يقع على . توسيعها دوريا لتستجيب لالحتياجات المتزايدة لنقل المسافرين و البضائعو

من حيث و األشغال العمومية مسؤولية اختيار أفضل المشاريع  عاتق الهيئات المشرفة على قطاع النقل
   .اجتماعياالكلفة والنتائج المرجوة اقتصاديا و

  
I - فاق بكثير كل التوقعات ستثمارحجم ا  
عات يحقق االستثمار في ميدان النقل الفاعلية االقتصادية لمختلف االستثمارات في باقي القطا      

لخدمات، و الجدول المرفق يبرز نسب االستثمار في قطاع النقل    ااألخرى كالزراعة و الصناعة و
.الهياكل القاعدية مقارنة بتلك الموجهة لقطاعي الفالحة و الصناعةو  
 

2004-1967توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات في الجزائر ): 70(جدول رقم   
 الفترة قطاع االستثمار

 %الفالحة  %الصناعة  %النقل و الهياكل القاعدية 
13 49 17 1967 -1969  
08 45 14 1970 -1973  
14 43 11 1974 -1977  
03 39 12 1980 -1984  
27 - 15 2005 -2009 195  

Source : Revue, Algérie informations, juillet 1982.  
  

استفاد النطاق الحضري بشكل خاص و والية سطيف بشكل عام من االستثمارات الهامة التي        
برنامج دعم . 2001من خالل مختلف البرامج منذ . ستهدفت تطوير البنى التحتية و المنشآت القاعديةا

، المتبوع بالبرنامج التكميلي لدعم التنمية 2004- 2001للفترة ) PSRE(اإلنعاش االقتصادي 
)PCSC (2005-2009 كما استفاد من برنامج الهضاب العليا الذي أولى عناية خاصة بالمنطقة ، .

الميزانيات المخصصة لمختلف القطاعات من بينها النقل في إطار ) 70(تبرز معطيات الجدول رقم 
مليار دينار  4800، و قد رصد له مبلغ 2009- 2005البرنامج التكميلي لدعم النمو الممتد في الفترة 

                                                
، ص 2006ستثمار في الجزائر، مطبعة حسناوي، الجزائر، نوفمبر، دلیل االKPMG: في غیاب أرقام تسمح بالمقارنة تم اعتماد معطیات  - 195
55.  
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مشاريع لقطاع النقل بهدف انجاز أشغال المترو و ) %  14,6(مليار دينار  700منها . جزائري
خالل إعادة تأهيل  القطارات الكهربائية في المدن الكبرى إضافة إلى تحديث النقل بالسكة الحديدية من

) % 12,5( مليار دينار  600كما خصص البرنامج . اقتناء قطارات عالية السرعةشبكة الخطوط و
ا يصل الغالف بهذو". الطريق السيار شرق غرب" لقرنلقطاع األشغال العمومية إلكمال مشروع ا

مليار دينار ما يمثل نسبة  1300المالي الذي خصصه البرنامج لقطاعي النقل و األشغال العمومية إلى 
  .و هي معتبرة تعكس إرادة الدولة في تطوير هياكل النقل في هذه الفترة) % 27,1( 
   

  2009- 2005برنامج التكمیلي لدعم النمو ال): 71(جدول رقم 
  أھم العملیات %  )ملیار دج(مخصصة المیزانیة ال  القطاع
میترو،قطارات عالیة السرعة،  14,6  700  النقل

  مشاریع ترامواي
  غرب-الطریق السیار شرق  12,5  600  األشغال العمومیة
  سدود و قنوات المیاه  8,3  400  الموارد المائیة

  الفالحة و عالم الریف  7,3  350  تحدیث القطاع االقتصادي
  اإلعالم و االتصال  1  50  ثةالتكنولوجیات الحدی

  برنامج التكمیلي لدعم النموال  100  4800  المجموع
  .55، ص 2006، دليل االستثمار في الجزائر، مطبعة حسناوي، الجزائر، نوفمبرKPMG: المصدر

    
وزارتي من الميزانية العمومية من خالل  الستثمار في النقل في الجزائرايتم تمويل عملية           
  . و القطاع مستغل بشكل كلي تقريبا من المؤسسات العموميةل و األشغال العمومية، النق

في . يتم قياس حجم االستثمارات للدولة في قطاع النقل سنويا بالنسبة للناتج المحلي الخام فيها        
 -1992( من إجمالي االستثمار العمومي  %16إلى  12من تراوحت االستثمارات نسبة  الجزائر بلغت

قد ارتفعت إلى  ، و2000 -1992من الناتج المحلي الخام للفترة  %1و هو ما يشكل نسبة ) 2004
التي تم اعتمادها الميزانية . 2004 – 2001للفترة ) برنامج الدعم و اإلنعاش االقتصادي( %1.4

، 2004-2000للفترة  )PIB(من الناتج المحلي الخام  %10لقطاع النقل و األشغال العمومية شكلت 
فترة لنفس ال  % 7,3هي ميزانية معتبرة فاقت تلك المسجلة في البلدان المجاورة، في المغرب و

   .2003196 - 2001للفترة  7.5، و تونس  2004- 2000
  
  
  
  
  

                                                
196- International Monetary Fund (IMF), “Algeria: Report on the Observance of Standards and Codes: Fiscal 
Transparency, Washington DC, 2004. 
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  ي األشغال العمومية في الجزائراالستثمارات فاألطر التي تنظم  -1
  :وياتتنقسم برامج االستثمار في هذا القطاع الحساس إلى ثالث مست

 PSC" Programme d’investissement "ر البرامج القطاعية الممركزة  لالستثما - 1 -1

sectoriel centralisé  أو ها، تنفيذتشرف عليها الوزارات التي تسهر على متابعة و هي
  ).المستوى المركزي( المؤسسات العمومية ذات االستقاللية المالية

 PSD "Programmes d’investissements " ة لالستثمارالبرامج القطاعية الغير ممركز -1-2
 déconcentrés  الوزارة المعنية ى الوالية و تحت إشرافتدار على مستوالتي.  

وهي  PCD" Plans communaux de développement " المخططات البلدية للتنمية -1-3
  .مخططات تنمية محلية تنفذها اإلدارة المحلية تحت إشراف الوالي

 بهدف إعطاء دفع قوي لالقتصاد الجزائري رصدت الدولة مبالغ ضخمة للقطاع، ففي إطار      
 PSRE  "Programme de soutien à la " 2004-2001برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 

relance économique   القطاعية لبرامج ل) مليار دينار 525(مليار دوالر  7تم تخصيص
لبرامج االستثمار ) مليار دينار 4200أكثر من ( مليار دوالر  55، و الممركزة  لالستثمار

في  OCDEفي تقرير نشرته منظمة التعاون و التنمية االقتصادية  لكن و. القطاعية الغير ممركزة
حيث أن نتائجه لم تكن واضحة، و يعود السبب إزاء هذا المخطط تم فيه التحفظ و بشدة  2004

إلى غياب إستراتيجية عميقة لبرنامج  CNESتماعي حسب المجلس االقتصادي و االج
   .197اإلنعاش
 PCSC "Programme" 2009- 2005جاء البرنامج التكميلي  لدعم التنمية        

Complémentaire de Soutien à la croissance   تمعتبرة جعلبعد تحقيق عائدات نفطية 
وفق البرنامج التكميلي لدعم ، 2009 -2005لالستثمار العمومي للفترة  امهم االدولة تتبنى برنامج

الغالف المالي األولي . و برامج تنمية الهضاب العليا و الجنوبنمية توازيا مع البرامج السابقة الت
 8705تقريبا ليبلغ و قد تضاعف ) مليار دوالر 55حوالي ( مليار دينار 4203المخصص للبرنامج 

ائج النت .199ة استثمارية ضخمة بكل المقاييسو هي عملي 198)مليار دوالر 114(مليار دينار 
انجاز و استكمال المشاريع ، تعميم التغطية بالخدمة العمومية المنتظرة من البرنامج  كبيرة أهمها

                                                
197 - Banque mondiale, Groupe pour le développement socioéconomique, région Moyen Orient et Afrique du 
Nord, A la recherche d’un investissement public de qualité, une revue des dépenses publiques, 15 aout 2007. 

 1140( ت التي تمت للخزینة و التحویال) ملیار دینار 1191( التحویالت اإلضافیة المصادق علیھا : بفعل العملیات التالیةالرقم تضاعف   - 198
و الغالف المالي المخصص لتنمیة مناطق ) ملیار دینار 1071( من الغالف المالي لبرنامج االستثمار السابق  reliquatو الفائض ) ملیار دینار

     .)ملیار دینار 668( و البرنامج الخاص لتنمیة مناطق الھضاب العلیا ) ملیار دینار 432(الجنوب 
و معامل االستثمار . 2005من الناتج المحلي الخام لسنة  %57یمثل ) ملیار دوالر 55(كد أھمیة االستثمار كون الغالف المالي المبدئي ما یؤ - 199

نذ و ھو معامل لم یبلغھ االستثمار م. من الناتج المحلي الخام المخصص للبرنامج التكمیلي لدعم التنمیة، و لعدة سنوات متتالیة %10العمومي تجاوز 
في منظمة التعاون  %4و ھذا المستوى من االستثمار من بین المستویات المرتفعة دولیا بل ھو مرتفع جدا مقارنة بالمتوسط الذي ال یصل . الثمانینات

  .OCDEو التنمیة االقتصادیة 
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يفرض هذا المشروع الضخم الكثير من و ... رفع المستوى المعيشي للسكان، التي تنتظر
  .التحديات

الكثير من التساؤالت من حيث القابلية لالستدامة المالية   تهذا الحجم الكبير لالستثمارا يطرح      
كيف يمكن تحقيق ، و خاصة على مستوى التوفيق بين االستثمارات العادية و االستثمارات اإلضافية

القضاء ؟ كيف يمكن إدراج القطاع الخاص في هذا المجال؟ النجاعة االقتصادية القصوى لالستثمار
  ؟...على الفساد و الرشوة

  : ة في كل منهما نالحظ نقطتين هامتيناألولويات القطاعيالبرنامجين و  المقارنة بينمن خالل 
   .المبدئية وفي الحصص التكميليةكل قطاع عرف تزايد معتبر في األغلفة المالية  -
كبر القطاعات المستفيدة من ، األشغال العمومية و الطرق هي أالهياكل القاعدية االقتصادية -

 .حيث تضاعفت الحصة مرتين تكميليالبرنامج ال

ابية في رفع الناتج إن أثر االستثمار العمومي على االقتصاد مرهون بنجاعته و مدى فعاليته االيج
المحلي يقاس بمدى تأثيره إيجابا على االقتصاد " االستثمار الجيد" إن نوعية االستثمار. المحلي الخام

  .اعتماد حلوال غير مكلفة مقابل نتائج معتبرة االستثمار الجيد يستدعي تقليص النفقات أيو
بهدف تقديم الدعم في التحضير و التنفيذ  CNEDتم إنشاء الصندوق الوطني للتجهيز و التنمية       

يتكون يرأس مجلس إدارته  وزير المالية و ،  2004جوان  5أنشئ الصندوق في . للمشاريع الكبرى
في القرارات  استشاريا، يمكن للحكومة العودة إليهمرجعا  يمثل الصندوق. من وزراء أربعة آخرين

مختلف المشاريع قبل  سياسة االقتصادية و يبدي رأيه فييرسم الخطوط العريضة لل(الحاسمة اقتصاديا 
  .)إدراجها في ميزانية االستثمار و يضمن المتابعة في التنفيذ

  
  مالحظات حول االستثمار في النقل و األشغال العمومية -2

أن ضمان تمويل االستثمار في هياكل النقل يأتي من خالل ضمان موارد ثابتة  يجمع المختصون     
  وفق معايير دولية تعمل على تحقيق الفاعلية االقتصادية لها، األمر الذي يطرح الكثير من اإلشكاليات، 

اكة أو حيث يتم في الكثير من الدول إشراك القطاع الخاص في التسيير وفق أطر معينة للشر
  :   أهم المالحظات حول االستثمار في القطاع. الخوصصة التي تضمن الصيانة و االستدامة للمنشآت

األمر الذي أدى إلى : إلى إنشاء هياكل جديدة و ليس إلى الصيانة في الجزائر توجه االستثمار -
  .200اهتراء المنشات القديمة التي تستدعي حاليا استثمارات ضخمة إلعادة االعتبار

                                                
200 - En particulier, les budgets d’entretien routier ont été en moyenne de moins de 0,2 pour cent du PIB au cours des 15 
dernières années. Ce chiffre est nettement inférieur aux 0,5 à 1,0 pour cent du PIB généralement enregistrés dans d’autres 
pays. OCDE, op.cit. 
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لتدارك التأخر المسجل  في ) PCSC( 2009- 2005جاء البرنامج التكميلي لدعم التنمية  -
عمالقة نجاز المشاريع الهياكل القاعدية باإلضافة الالتجديد، التحديث، و عصرنه ال: التنمية

في  التراموايمشاريع المحوالت الكبرى و الطرق االجتنابية و كالطريق السيار شرق غرب، 
ما يستدعي التفكير في ....، تحديث شبكة السكة الحديديةى، ميترو الجزائرالمدن الكبر

 .استراتيجية تضمن التنسيق بين كل هذه المشاريع

النجاز  وطنية إستراتيجية في غياب تخطيط لقطاع النقل وفق مخطط متعدد األنماط يحدد -
 .طراف الفاعلةمع التنسيق بين مختلف األكبرى و ضمان نجاعتها االقتصادية المشاريع ال

بين المؤسسات العمومية و الحكومة  لفتح مجال )  عقود نجاعة ( أطر قانونية تنظيمية خلق  -
 المنافسة و توجيه المؤسسات إلى إدارة تجارية صحيحة ترتكز على قيمة االستثمار المرجعية

بين تشجيع المنافسة في داخل القطاع و تطوير االستثمار في النقل بالسكة الحديدية و  -
 مثال...القطاعات، الحديدي و عبر الطرق

تشجيع القطاع الخاص  من خالل تجنيده بهدف استرجاع االستثمارات في المناطق الغير  -
  .مربحة تجاريا

، و الموارد المالية % 80النسبة للبرامج المسطرة نسبة االنجاز و التمويل ب 2010بلغت في سنة     
، 2008ي مليار دوالر ف 130ون الجزائري من العملة الصعبة حيث بلغ المخزالستكمالها، متوفرة 

كما تم . % 4.6، كما بلغت نسبة النمو في نفس السنة مليار دينار 5000اإليرادات فائض صندوق و
 2014-2010برنامج استثمارات عمومية للخماسي الجديد  اإلعالن عن الشروع في تنفيذ 2010في 

مليار 7(و مبلغ معتبر جدا، مقارنة بالمخططات السابقة مليار دوالر و ه 286خصص لع مبلغ 
استفاد قطاع األشغال العمومية و بناء ). 2009-2004مليار للخماسي 114، و 2004-2001للمخطط 

،  ما يفرض آليات جديدة تتحكم في % 40الهياكل القاعدية االقتصادية من حصة األسد و بلغت 
  .قق النجاعة المرجوةاالستثمار و تتفادى أخطاء الماضي و تح

  
  يحضى باستثمارات ضخمة في الوالية و النطاق  قطاع األشغال العمومية -3
وثبة  2009-2005والية سطيف خالل الخماسي األخير  عرف قطاع األشغال العمومية في     

ها مليار دينار من 174,3استفادت الوالية من برنامج أعباء قدره . نوعية بفعل ما تم تسخيره من موارد
مليار لبرامج التنمية البلدية و قد استفاد قطاع المنشات و الهياكل  6,3مليار للقطاعي و  141

  .77االقتصادية و االدارية من حصة معتبرة قدرت بحوالي ثلث البرنامج كما تبرزه أرقام الجدول رقم 
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  2009-2005االستثمارات القطاعية في والية سطيف  توزيع): 72(جدول رقم  
  )مليار دينار(الغالف المالي   طاعالق

  15  الفالحة و الري
  42  المنشات االقتصادية و االدارية

  45  التربية و التكوين
  22  المنشات الثقافية

  16  التعمير
  .2010أفريل  26، الدورة العادية األولى للمجلس الشعبي الوالئي، 2009والية سطيف، الحصيلة السنوية لسنة : المصدر

  

طرق و بنى تحتية ضخمة من شأنها  استفادت والية سطيف من مشاريع لى الصعيد المحلي،ع      
و فيما يلي نستعرض أهم األغلفة المالية . الشرقية دعم مكانة مركزها كعاصمة لمنطقة الهضاب العليا

هياكل ال رالتي خصصت للقطاع و أهم العمليات التي تم تمويلها و هي تعكس فعال إرادة الدولة في توفي
  . القاعدية التي تضمن نهضة اقتصادية و تطور مستدام للمنطقة

  
  2008البرامج القطاعية الغير ممركزة لالستثمار في والية سطيف إلى غاية  ):73(جدول رقم 

  الغالف المالي          دج  عدد العملیات  نوع التمویل
 11.795.180.000  33  البرنامج العادي
  2.440.000.000  10  البرنامج التكمیلي

  6.079.000.000  19  برنامج الھضاب العلیا
  20.314.180.000  62  المجموع

  سطيف) DTP(مديرية األشغال العمومية : المصدر       
  

 1010مشروع على طول  197: من بينها الطرق البلدية توزيع العمليات حسب نوع التمويل        
للبرنامج القطاعي الغير ممركز ) حسب نوع التمويل(تتوزع العمليات  )دج  4.062.200.000(كم 

عملية،  62على  2008أفريل  30، المسجل لقطاع األشغال العمومية لوالية سطيف إلى غاية يالجار
  :مقسمة كما يلي ) 73الجدول ( دج 20.314.180.000: بغالف إجمالي

  دج 9.550.957.000عملية  24: الطرق الوطنية -1
 دج 6.097.023.000 ة عملي 28الطرق الوالئية  -2

  دج 4.062.200.000عمليات  07الطرق البلدية  -3
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  2008-2007- 2006-2005لوالية سطيف  القطاعية البرامج): 74(جدول رقم 
  برنامج الھضاب العلیا  البرنامج التكمیلي  البرنامج    السنوات

  

2005  

     4.679.357.000  الطرق الوطنیة
      151.000.000  الطرق الوالئیة
        الطرق البلدیة

  

2006  

  2.228.000.000    1.484.000.000  الطرق الوطنیة
  762.000.000    880.223.000  الطرق الوالئیة
     887.000.000  الطرق البلدیة

  

2007  

  50.000.000      الطرق الوطنیة
  2.469.000.000  1.764.000.000    الطرق الوالئیة
  500.000.000  675.200.000  1.400.000.000  الطرق البلدیة

  

2008  

      1.527.600.000  الطرق الوطنیة
      125.000.000  الطرق الوالئیة
      600.000.000  الطرق البلدیة

  سطيفلوالية ) DTP(مديرية األشغال العمومية : المصدر 

   
  2006دج برنامج الهضاب العليا   70.000.000صيانة الطرق الوطنية  -      
   2006دج برنامج   60.000.000ديد للمديرية انجاز مقر ج -      

 21و  23سنتي االستثمار و بامتياز نظرا لعدد العمليات التي برمجت  2007و  2006تعتبر        
 2005(مليار دينار  13على الترتيب و األغلفة المالية الضخمة التي رصدت لها و التي فاقت 

  .تؤكد ذلك)  74( ، أرقام الجدول رقم )2006
  

 2008- 2005 االستثمارية في والية سطيف عدد العمليات): 75(دول رقم ج

  

 سطيف) DTP(مديرية األشغال العمومية : المصدر      

 152و  60( ارتفاع عدد مشاريع قطاعي األشغال العمومية و النقل )  75(رز الجدول رقم يب     
، لكن يأتي قطاع الصناعة في المركز )على الترتيب % 54,68و  % 21,58( بنسب ) على الترتيب

يفوق بذلك نسبة المبالغ المخصصة لقطاعي األشغال )  % 57,22( األول من حيث مبالغ االستثمارات 
  ). % 37,81( مومية و النقل مجتمعين الع
  
  
  
  

   )دج(الغالف المالي  عدد العملیات  السنوات  ↓
2005  11  4.830.357.000 
2006  23  6.671.923.000  
2007  21  6.559.000.000  
2008  07  2.252.900.000  
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  توزیع مشاریع االستثمارات المصرح بھا): 76(جدول رقم 
  31/12/2008 إلى 1/1حسب قطاع النشاط االقتصادي من 

  
  %  مبالغ االستثمار %  مناصب الشغل  %  عدد المشاریع  قطاع النشاط
  0  0 0  0  0  0  الفالحة

  22,19  5582  29,08  1167 21,58  60  أشغال عمومیة
  57,22  14392  40,60  1629  17,26  48  صناعة
  1,39  351  2,82  113  1,44  4  صحة
  15,62  3930  19,04  764  54,68  152  النقل
  1,41  356  2,39  96  0,72  2  السیاحة
  2,55  641  6,06  243  4,32  12  الخدمات
  0  0  0  0  0  0  التجارة
  100  25152  100  4012  100  278  المجموع

  الوكالة الوطنیة لترقیة االستثمار: مصدرال             

  
  

  السيارة سطيف من مدينة مشاة إلى مدينة: شبكة الطرق الحضرية تطور -4
يؤدي التمدد الحضري إلى توسع في المساحات المبنية و تطور في شبكة الطرق الحضرية            

 "voirie urbaine  "و المدينة و تحسين ظروف هدف التحكم في نمو ب. و بالتالي زيادة في الحراك
ظهرت في السنوات األخيرة  « ville durable »العيش فيها، و تجسيدا لمفهوم المدينة المستديمة 

جاالت الحضرية وفق مقاربات الكثير من الدراسات التي حاولت دراسة التحوالت التي تشهدها الم
، « comprendre la ville» ينةفهم المد، « penser la ville »التفكير في المدينة جديدة منها 

إن اختلفت في زاوية طرحها و غيرها من المقاربات التي و « faire la ville »صناعة المدينة 
ل فوات األوان الختيار أحسن البدائل التي تضمن ة فقد اجتمعت على ضرورة التدخل قبإلشكالية المدين

المدينة ، و« ville dense»لمدينة المكتظة كما يتم تداول مصطلحات ا. مستوى مقبول للحياة الحضرية
للتعبير عن نزعة المدن في اآلونة األخيرة إلى االنتشار المكاني بفعل  « ville étalée»الممتدة 

       .التطور الحاصل في قطاع النقل و التجهيز الكبير بالسيارة الخاصة
استعمال فيها التنقل سيرا على األقدام و على ظاهرة االنتقال من المدينة التي يتم" Wiel"يعبر فيال     

يارة الفردية للتنقل وسائل النقل الجماعي إلى المدينة التي يعتمد فيها سكانها بالدرجة األولى على الس
، و هو ما يفرض أسلوبا جديدا في transition urbaine"201" "االنتقال الحضري" اليومي، بظاهرة 

  .التسيير
أول الذين رسموا في منتصف التسعينات من القرن الماضي،   « Dupuy »ديبي   يعتبر       

من خالل )  استعمال السيارة الفردية( خريطة التفاعل المتبادل بين المظهر الحضري و الحراك التنقلي 
التي تبناها الكثير من  les trois âges de la ville »" األعمار الثالثة" حديثه عن المدينة وفق نظرية 

                                                
201 - M. WIEL, La transition urbaine ou le passage de la ville pédestre à la ville motorisée, Collection 
Architecture, 1999. 
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حيث أبرزت العالقة بين نمو المدينة و تطور تكنولوجيا النقل ، 202في ميدان النقل و الحراك الباحثين
  « Zahavi »" قاعدة زهافي"قد أكدت هذه النظرية ما يعرف و. فرة و يعنى به السيارة الخاصةالمتو

ن، التي تنطلق من فرضية أن الزمن الذي يخصصه الفرد للتنقل لم يتغير عبر مختلف فترات الزم
بالتالي فان التطور الحاصل في تكنولوجيا النقل أدى بالضرورة إلى زيادة مسافات التنقل بفعل 

  :الثالث في تطور المدينة المراحل)  27( رقم يبرز الشكل  .السرعة
  ,La Ville Pédestre traditionnelle (Traditional Walking City)المدينة التقليدية  -

  .العمل متداخلةكلم  مناطق السكن و5ها ال يتعدى قطر، ومكتضة، السير على األقدام
 la ville radiale ou la ville des »" المدينة الشعاعية أو مدينة النقل الجماعي   -

transports en commun, transit city »  إنشاء و تطوير النقل الجماعي أدى إلى توسع
 en doigt de  »الكبرى للنقل  كلم و التوسع يحدث على المحاور30المدينة لتصل قطر 

gants »  و العمران يتركز في المناطق التي تشكل نقاط أساسية أو محطات في شبكة النقل
 .الجماعي

أكثر من     la ville automobile » (automobile dépendent city) » مدينة السيارة -
يدة  مما أدى إلى كلم االستفادة من خصائص السيارة الفردية التي سمحت بشق طرق جد40

شغل المجاالت الفارغة  مما أدى إلى تحويل موضع السكان و األنشطة  خطيا وفق  محاور 
 .  النقل إلى توضع مساحي

التنقل سيرا على األقدام  على ظاهرة االنتقال من المدينة التي يتم فيها" Wiel"يعبر فيال كما       
يارة الفردية مد فيها سكانها بالدرجة األولى على السوسائل النقل الجماعي إلى المدينة التي يعتو

هو ما يفرض أسلوبا ، وtransition urbaine"203" "االنتقال الحضري" للتنقل اليومي، بظاهرة 
  .جديدا في التسيير

  
  

  
  
  
  
  

                                                
202 - Le cadre interprétatif de l’interaction entre la forme urbaine et les conditions de la mobilité est donné par la 
théorie des « trois âges » de la ville, Dupuy, 1995 ; Newman & Kenworthy, 1998, pp. 27 et suivantes ; Wiel, 
1999 ; 2002, p. 46 ). 
203 - M. WIEL, 1999, op cité. 
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  "ألعمار الثالثة للمدينةا"توسع المدينة وفق نظرية ):  27 (شكل رقم 

  
التي كانت سابقا تتم سيرا  تمدد مسافات التنقالت اليوميةسطيف إلى  مدينةأدت زيادة مساحة          

المدينة تعرف  أصبحت. أمرا ضروريا لسيارة الفرديةعلى األقدام،  ليصبح اليوم اللجوء إلى استعمال ا
نقاط سوداء خاصة بعد النمو الكبير لحظيرة السيارات و غياب تخطيط مروري اختناقات مرورية و

عناصر  سيتم في فصل الحق يتعلق بعرض النقل تحليل، الحضري لمدينة سطيف محكم في النطاق
   .الشبكة الحضرية في المدينة و النطاق التي تدعمت بمشاريع هيكلية كبرى
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II- المشاريع الهيكلية الكبرى للنطاق الحضري  
  

 ازدواجية الطرق الوطنيةاز الطرق االجتنابية وانج -1
  
الطريق االجتنابي الشرقي مشروع مهيكل هام، تمثل في انجاز من  لحضريا استفاد النطاق        

ي للمدينة عند المدخل الشرق 5من خالل ربطه الطريق الوطني رقم  2009الذي دخل الخدمة في 
المدخل الشمالي فرماتو، و األشغال ال تزال جارية بالنسبة  عند 9بالطريق الوطني رقم  بتجمع الحاسي

  .تعلق بالطريق االجتنابي الغربي الذي يربط فرماتو بمنطقة البازللشطر الثاني الم
تهيئة الطرق الوطنية بالنطاق الحضري لمدينة ) 2008-2005( تم في السنوات األخيرة كما        
زاد في  ، مما% 100نسبة  9و  28، و 5حيث قاربت نسبة ازدواجية الطرق الوطنية سطيف 
  .كفاءتها

         
  ار شرق غربالطریق السی - 2

 Schéma routier et"اإلقليم مخططا للطرق و الطرق السيارة  وزارة التهيئة ووضعت          

autoroutier " مشروع تنمية  -في إطار المخطط الوطني للتهيئة المجالية  2020-2005للفترة
  :يةتمحور حول انجاز الهياكل التالي ) 16قم الخريطة المرفقة ر(، SNAT - الهضاب العليا

الذي يمتد شرقا من الحدود " Autoroute Est-Ouest"غرب  –الطريق السيار شرق  -
  .كلم 1216الجزائرية التونسية الى الحدود الجزائرية المغربية غربا، على مسافة 

تربط التي توازي الطريق السيار و" Rocade des Hauts Plateaux"طريق الهضاب العليا  -
 ءمناطق الهضاب العليا و الصحرا

 تهيئة و تطوير الطرق الساحلية  -

لعل أهما بالنسبة لوالية ريط الساحلي بالمناطق الداخلية وانجاز الطرق الداخلة التي تربط الش -
. غرب –بالطريق السيار شرق ) جيجل(سطيف مشروع الطريق المزدوج لربط ميناء جنجن 

قد كلم، و 100افة على مس 77طني رقم هذا المحور االستراتيجي يتم بتهيئة الطريق الو
  . 2009انطلقت به األشغال في 
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مشروع طریق ساحلي              متروبوالت وطنیة                         قطب وطني   مشروع طریق ساحلي                     غرب         - الطریق السیار شرق            
  شمال جنوب                حدود منطقة الھضاب العلیا              قطب جھوي(طرق داخلة                    طریق الھضاب العلیا         

  مركز محلي                                    حدود دولیة  محاور التھیئة                                           الطریق الساحلي         

                                                                           البحــر األبیــض المتوســط

 مستغانـــم

 بجایــة الجزائر

 وھـــران

 عنـــابة

 تیزي وزو
 تیبازة

 البویرة
 سطـیف

 الطارف

 سوق أھراس

 تبسة

 تیسمسیلت

 الجلفة
 بسكرة

 الواد
 األغواط

 البیض

 النعامة

 تلمســان

ـستون  المغرب 

 الشلف

-مشروع تنمیة الھضاب العلیا -الوطني للتھیئة المجالیة   المخطط ):  16( خریطة رقم   
  .2009، المؤتمر الجغرافي السادس، الكویت محمد الھادي لعروق: المصدر

 قسنطینــة



من أهم المشاريع التي يتم انجازها " مشروع القرن"يعد الطريق السيار شرق غرب أو كما يلقب          
  .التنمية وطنيا و إقليمياسيحققه من نتائج على االقتصاد وفي الجزائر لما 

اختيار رواق الطريق السيار الذي يمتد على  ، و قد تم1980بدأت الدراسات لهذا المشروع في       
. كما حددت الدراسة حجم الحراك المتوقع و بالتالي مواصفات المشروع 1983كلم في  1216مسافة 
في ) APS(مصادقة مجلس الوزراء على المسار و بدأت الدراسات األولية الشاملة  1987تم في 
حتى السنوات األخيرة حيث ) APD(التفصيلية  ، و استمرت الدراسات األولية1994لتنتهي في  1988

لإلشارة فان . تم معالجة النقط السوداء التي اعترضت المشروع خاصة في منطقة القالة بأقصى الشرق
مشروع الطريق السيار شرق غرب يشكل جزءا من مشروع طريق الوحدة المغاربية 

« L’autoroute de l’unité Maghrébine » بتمويل من الصندوق العربي  الذي أعدت له دراسة
  .204و الدول المغاربية) FADES(للتنمية االقتصادية و االجتماعية 

، يقدر عدد الوظائف التي سيخلقها 24والية و يعمل على ربط  19يقطع مشروع الطريق السيار       
لى وظيفة شغل، كما سيعمل الطريق ع 100000المشروع أثناء االنجاز و التسيير و بشكل مباشر 

  . باإلضافة إلى تحسين ظروف التنقل و تقليص حوادث المرور % 25تقليص زمن التنقل بنسبة 
كلم و البلديات التي  75على مسافة من الغرب إلى الشرق يقطع الطريق السيار والية سطيف      

  )77(يشملها المشروع هي بلديا عين أرنات و سطيف و غيرها كما يبرزها الجدول المرفق رقم 
  

  غرب في والية سطيف - البلديات التي يقطعها خط الطريق السيار شرق): 77(جدور رقم 
 %  )كلم(المسافة   الشرق  إلىالبلدیات من الغرب 
  26,4 19,9  عین أرنات
  17,31 13,05  سطیف
  14,46  10,9  قجال
  24,47  18,45  العلمة

  17,37  13,1  بئر العرش
  100  75,4  المجموع

  2009ية األشغال العمومية لوالية سطيف تقرير مدير: المصدر

   : المنشات التابعة للمشروع
، محول )140الطريق الوالئي ( و عددها أربعة عين أرنات : المحوالت من الغرب إلى الشرق -

 5الطريق الوطني رقم ( الرمان  ، محول عين)28الطريق الوطني رقم ( عين السفيهة 
  ).77لوطني رقم الطريق ا (، محول العلمة )12الوالئي و

واد سمار " Aires de services"تم برمجة فضائين للخدمات : فضاءات الخدمات و الراحة -
 .العلمةعين الطريق و" Aires de repos"بعين أرنات و اخر ببئر العرش، و فضائين للراحة 

  

                                                
204 - Revue Mutations, numéro 57, mars 2006. 
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  2010، أفريل )خلفون( أشغال الطريق السيار غرب مدينة سطيف ):  11( صورة رقم 

  
  

  ع ترامواي سطيفمشرو -3
نمطا عصريا و دائما للنقل، ) Tramway –الترامواي (يشكل اليوم النقل بالقطار الكهربائي       

بفعل التطور الكبير الذي عرفه في مختلف مدن العالم و ما يحققه من خدمة ذات درجة عالية من 
رانكفونية، باأللمانية يسمى  والترامواي كلمة انجليزية تستعمل في كل الدول الف. الرفاهية و األمان
«Strassenbahn»  و استعماله االقتصادي، كما ) يشتغل بالكهرباء( هو وسيلة نقل جماعي تحترم البيئة

  .مستعمل 60000و  20000يتميز بطاقته الكبيرة في نقل المسافرين يوميا تتراوح في المتوسط بين 
 Attraction"لتي تجرها األحصنة ظهرت خطوط النقل األولى بالقطارات اتاريخيا،      

hippomobile"  أما في فرنسا فقد )خط نيويورك أرالم( 1832في الواليات المتحدة األمريكية في ،
في مدينة باريس  و بدأ خط تجريبي في 1853، و في سنة 1837بدأ الخط األول في الخدمة سنة 

 وط الحديدة األمريكيةالتي تجرها األحصنة عرفت بالخطأنشأت شبكة من الخطوط  1967
« chemin-de-fer américain »  

عرف القطار الكهربائي تطورا معتبرا خالل القرن العشرين و حتى في مرحلة بين الحربين          
. حيث تضاعفت الشبكات و ارتفع عدد المستعملين ليصبح وسيلة التنقل الرئيسية في المنطقة الحضرية

بقيت لمحركات الميكانيكية وورات التي تجرها األحصنة لتعوضها ااختفت كل المقط 1910في حوالي 
بانتشار السيارات تراجع النقل و 1950منذ . ئة محدودة من السكانالسيارة الفردية حكرا على ف

الحاصل الذي منحها  بالترامواي في كل المدن تقريبا لتظهر الحافالت التي استفادت من التطور التقني
اليتين مما جعلها تنافس الترامواي كونها ال تتطلب هياكل و طرق خاصة بل أمان عدرجة كفاءة و

بدأت السلطات المحلية تستثمر في ، يمكنها السير على الطريق العام الذي ال يتطلب صيانة خاصة
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مشاريع إقامة شبكات النقل بالحافالت و تهيئة شبكات الطرق و المحطات و قد شجعها تطور استعمال 
  .205منحت األولوية لتهيئة المدينة لتصبح تتالءم و حركة السيارة. أصبحت رمزا للتطور السيارة التي

  .النقل بالحافالتبكات النقل بالترامواي و تعويضه هذا التوجه أدى إلى إهمال ش
اختفت شبكات القطارات الكهربائية في كل مدن أمريكا الشمالية تقريبا وكندا و  في بعض الدول 

حتى ي ألمانيا فقد تم االحتفاظ بها وسويسرا في الجزر البريطانية و في اسبانيا أما فاألوروبية فرنسا 
  في كل أوروبا الشرقية ا و ايطاليا هولندا في اليابان وتطويرها في النمسا بلجيك

كان لظهور السيارة و انتشار استعمالها دورا كبيرا في تراجع النقل بالترامواي و زواله نهائيا في      
فقد كانت الواليات المتحدة األمريكية أول البلدان التي أوقفت مقطوراتها عن . ثير من مدن العالمالك

الخدمة و أزالت الخطوط الحديدية في المدن و في ضواحيها و قد اعتبر هذا النمط من النقل كعنصر 
األنفاق  في وقت كان قطار 1937دخيل في الطريق يعرقل حركة المرور ففي باريس تم إزالته في 

يعمل و بعد الحرب العالمية الثانية انتشرت عدوى وقف الترامواي عن الخدمة في كل الدول األوروبية 
الى درجة أدى انتشار السيارات إلى االقتناع أن المدينة ال يمكنها التعامل مع األعداد الهائلة من 

المدينة ال يمكنها أن تتكيف مع " السيارات التي تجوبها يوميا إلى أن أصبحت المدن ال تستوعب المرور
هذه النتيجة جعل " حركة المرور و لكن العكس، أي أن المرور هو الذي يجب أن يتكيف مع المدينة

  .التفكير في حتمية بناء أنظمة نقل جماعية ليعاد اكتشاف القطار الكهربائي من جديد
  الترامواي و التحسين الحضري

نموذجا للمدن الى المدن الفرنسية، وفرنسية بوابة لعودة الترامواي تعتبر مدينة ستراسبورغ ال        
إعادة النظر في المكانة كهربائي بمشروع التجديد الحضري والتي زاوجت بين انجاز مشروع القطار ال

بمظهره الخاص وقد  1994لترامواي في قد بدأت المدينة في تشغيل او. رديةالتي تحتلها السيارة الف
  .المعماريون على تحيق أكبر تناغم بينهماوسعى المصممون 
 طاقة نقل كبيرة

األخرى من حيث طاقة النقل، باإلضافة إلى أن القطار الكهربائي ال  األنماطيفوق الترامواي         
سيارة  200) في ساعات الذروة(هو ما يعوض راكب و 250كانه نقل فقطار واحد بإم. يلوث الجو

كيلومتر  1,2هو ما يعني رواق من السيارات طوله اكب في كل سيارة ور 1,25يستقلها في المتوسط 
كلم تقريبا  25000ربائية طولها شبكة للقطارات الكه 300في الوقت الحالي يوجد أكثر من  .تقريبا

  .مليار مسافر سنويا 20عربة تستقل ما ال يقل عن  50000تستخدم و
  
  

                                                
205- La priorité donnée aux aménagements routiers est illustrée par les propos de Georges Pompidou qui déclare 
en 1971 que « la ville doit s'adapter à la voiture ». 
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  )عالمن أجل بناء نظام نقل ف(  مشروع ترامواي سطيف
يأتي مشروع القطار الكهربائي لمدينة سطيف في إطار برنامج رئاسي وطني يرمي إلى دعم        

. متزايد على النقلالنقل الجماعي في المدن الجزائرية الهامة بوسائل نقل فعالة بإمكانها تغطية الطلب ال
انجاز مشاريع القطارات  السؤال المحوري الذي يطرح نفسه يرتبط بدرجة النجاعة المرجوة منها، هلو

في إعادة تنظيمه المجال الكهربائية في الجزائر يمكن لها أن يلعب دورا ليس في توفير النقل بل 
شبكات ل بين المظهر الحضري والتساؤل كيف يمكن تحقيق التفاعالحضري وصناعة مدن مستديمة و

   النقل بحث تتغير صورة مدننا نحو األفضل؟
كون باإليجاب إذا أخذ في الحسبان مسبقا أن انجاز الخطوط ليس استجابة فقط مبدئيا اإلجابة ت     

 acteur du » 206"كفاعل للتجديد الحضري" على النقل بل باعتبار المشروع للطلب 

renouvellement urbain » ما يستدعي تحليل دقيق لمجاالت المدينة. 

  :يهدف مشروع الترامواي في مدينة سطيف إلى
حتياجات المتزايدة للنقل و الحراك لما يملكه هذا النمط من الكفاءة من حيث عدد المقاعد تلبية اال -1

التي يوفرها و التي تشكل ضعف ما يوفره النقل بواسطة الحافالت و في نفس الوقت يحسن من 
  .ظروف التنقل من راحة و أمان و يحافظ على البيئة

يز بها القطار الكهربائي و التي تسمح له بتحقيق التي يتم vitesse commercialeالسرعة التجارية 
  fréquence.وتيرة تنقل حسنة 

 .القابلية الكبيرة للتكامل و التناغم مع باقي أنماط النقل األخرى في الوسط الحضري

تمنحه  site propreيستمد القطار الكهربائي فاعليته باعتباره نمط تنقل يرتكز على مسارات خاصة به 
 Le tramway dans la ville : l'accessibilité pour tous .دون عوائقسهل الحركة 

رفع درجة استعمال النقل الجماعي في يتيح إمكانية : report modal  إعادة توزيع الحراك، -2
  ."السيارة الفردية"النطاق الحضري و تقليص استعمال النقل الفردي 

الحضرية و تحسين المظهر العمراني و بعث تناغم بين  يعتبر القطار الكهربائي أداة إلعادة التهيئة -3
  السكن و التنقل و اإلطار المعيشي اليومي للسكان

تعتبر وزارة النقل الراعي األول لمشروع ترامواي سطيف و قد أسندت الدراسة لمؤسسة مترو      
 EGIS » ، التي أوكلت العمل لمكتب الدراسات المشترك الفرنسي البلجيكي « EMA »الجزائر 

RAIL / Transurb –Technirail »  . تحقيقاته الميدانية  2007باشر مكتب الدراسات األخير في
حول الحراك في المدينة بهدف الحصول على أكبر قدر من المعلومات تمكن من التشخيص الدقيق 

                                                

206- Francis BEAUCIRE, Joël LEBRETON, Transports publics et gouvernance urbaine, Ed. Milan, 2000 
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ارات الخطوط طة بنوع القطار، مسمن ثم اقتراح أحسن البدائل خاصة المرتبلواقع الحراك في المدينة و
  ...مواقع المحطاتو
كلفة االنجاز انطالقا من معياري طاقة النقل و قد تم اختيار الترامواي عن باقي أنماط النقل األخرىو  

 )28(كما يوضحه الشكل المرفق رقم 

  
 طاقة النقل و كلفة االنجاز لمختلف أنواع النقل بالقطار):  28( شكل رقم 

  

  
    

 
التي  « métro »كالمترو  « modes lourds »اد أنماط النقل التي تسمى بالثقيلة تم استبع            

تتناسب أكثر مع المدن المليونية، إضافة إلى كلفتها الكبيرة جدا تتميز بطاقة استيعاب كبيرة جدا و
  ).مليون أورو للكيلومتر الواحد 150و  60تتراوح بين (

( فات المدينة من خالل المواصالتي يمكن أن تتالءم و الترامواينظرا لتعدد أنماط النقل بو     
درجة تأثيره إيجابا في نمط النقل وفقا لكلفته، لطاقته وغيرها يتم اختيار و) عجالت مطاطية أو حديدية

لعب قد تم اختيار الترامواي الحديدي الذي يمكن أن يللنسج العمراني في المدينة والتحسين الحضري 
 .الشبه حضري لنطاق مدينة سطيفلحضري ودورا مهما في النقل ا
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  البرنامج الزمني لمشروع ترامواي سطيف):  29( شكل رقم 
  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

              - Etudes préliménairesالدراسات األولية 

              - Travaux réseaux أشغال الشبكات
  -Travaux أشغال التحضير المنشآت الفنية

préparatoires, ouvrages d’art 
            

              - Travaux plateforme أشغال األرضية
              - Aménagements voiries تهيئة المسارات
 -Essais, marche à blanc, mise التجارب و التشغيل

 en service 
            

  
لة مهمة و حاسمة في مرح  « corridors »تشكل مرحلة تحديد المناطق المعنية بالتغطية      

  :و عليه فيجب أن تراعي االعتبارات التالية « lignes »الدراسة، تتحدد على أساسها خطوط النقل 
  .تحقيق أحسن قدرة على النقل مع إمكانية التوسيع مستقبال -
  .أحسن عرض نقل لألطراف و مناطق المجمعات السكانية الكبرى -
  . « meilleure intermodalité » تحقيق تكامل مع أنماك النقل األخرى -
  .اعادة االعتبار للنشيج الحضري للمدينة -
  .أقل التكاليف الممكنة -

  :تحدد ثالثة خطوط)  17( الخريطة المرفقة رقم 
يربط الجهة الشرقية للمدينة التي تظم المجمعات السكانية الكبرى و منطقة : 1الخط رقم  -

التي تعتبر قطب تنقل كبير ) منطقة الباز(جهة الغربية بال) مشروع اليمامة(التوسع المستقبلي 
 15,2طول الخط . بما يحويه من تركز لألقطاب الجامعية و باقي المشاريع الخدماتية األخرى

اتجاه، يبلغ طول الخط /ساعة/مستعمل 5000محطة و يمنح طاقة نقل  30كلم و يحتوي على 
  .عةكلم في السا 20دقيقة و بسرعة تجارية  45زمنيا 

بالجهة الجنوبية ) القطب الجامعي الثالث(يربط الجهة الشمالية الشرقية للمدينة : 2الخط رقم  -
محطة توفر امكانية  19كلم و يحتوى على  7,5، يبلغ طوله )المحطة البرية(الغربية للمدينة 

 كلم  17دقيقة و بسرعة تجارية  26اتجاه، يبلغ طول الخط زمنيا /ساعة/مستعمل 5000نقل 
 .ي الساعةف

 كلم  8,7بالجهة الجنوبية يبلغ طوله ) الهضاب(يربط الجهة الشمالية للمدينة : 3الخط رقم  -

 اتجاه، يبلغ طول الخط زمنيا /ساعة/مستعمل 5000محطة توفر امكانية نقل  19و يحتوى على 
 .كلم في الساعة 17بسرعة تجارية دقيقة و 30
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سطیف) ترامواي(ة للقطار الكھربائي خطوط النقل المقترح):  17( خریطة رقم   

 

 
 

 1للخط رقم  29: تتوزع على الخطوط الثالثة « rames »مقطورة  67حظيرة من  تسخر           
  .3و  2على الترتيب للخطين رقم  20و  18و 

  بسب المناطق الهامة ) 17الخريطة رقم (  أولوية مقارنة بالخطوط األخرى 1يشكل الخط رقم       
و الحساسة التي يمر بها و كذا المناطق التي يمر بها خاصة في المركز و ما ينتظر منه من إعادة 

  .تأهيل للمحيط الحضري
      

  النتائج المرجوة من مشروع القطار الكهربائي على الفرد و المدينة
لحضرية و قد أظهر هذا النمط فاعلية كبيرة ينظر إلى الترامواي كوسيلة للتنقل و كأداة للتهيئة ا     

  .و النتائج المرجوة عمرانيا و اآلثار االقتصادية و االجتماعية هي. في المدن التي تم فيها تشغيله
بإمكان القطار الكهربائي ربط أطراف المدينة المتباعدة و التجمعات : على الحراك و التنقل -1

كما يمنح هذا . بية للتمدد األفقي للمجال المبنيالسكنية في الضواحي ليخفف من اآلثار السل
الل مخطط نقل فعلي ينظم المرور النمط فرصة إعادة تنظيم النقل بشكل عام في النطاق من خ

  .يحقق أقصى درجة تناغم بين مختلف أنماط النقل في المدينةو

1الخط   

2الخط   

  مركز المدینةمركز المدینة

  المحطة البریةالمحطة البریة

  القطب الجامعي الثانيالقطب الجامعي الثاني

ي الثالثي الثالثالقطب الجامعالقطب الجامع   

  القطب الجامعي األولالقطب الجامعي األول

3الخط   
    

RRéésseeaauu  RR33::  ttrrooiiss  lliiggnneess  eenn  ccrrooiixx    2008، مارس EMA دراسة جدوى لمسار القطار الكھربائي لمدینة سطیف، مؤسسة مترو الجزائر: المصدر  
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و يعيد توزيع أثار هذا النمط من النقل واضحة في المسارات التي يعبرها فه: التجديد الحضري -2
 األنشطة في المجال الحضري و توزيع المجال الحضري على األنماط األخرى للتنقل 

  .مجاالت مخصصة للراجلين -
 .مجاالت اقل مخصصة للسيارات -

  .التحسين الحضري على طول خطوط الترامواي -

حطات عمليات التهيئة المرافقة للمشروع من تشجير المساحات القريبة و إنارتها و انجاز الم -
  .المالئمة و اآلمنة

مرافقة المشروع و تحويله من مشروع نقل إلى مشروع حضري يجسد ما : الدينامية الحضرية -3
  التي تتميز بمجموعة من الخصائص   la ville du tramwayيعرف بمدينة الترامواي 

ن شكل نقطي االنتقال من مركز المدينة الى رواق القطار أي أن توسيع مجال تواجد األنشطة م -
  .)مسار الترامواي(الى خطي ) مركز المدينة(
طي يسمح تشغيل القطار بالتقييم السنوي لخطة النقل و المرور و التحسين الحضري ما يع -

  .تصحيحهافرصة الوقوف على االختالالت و
يعطي هذا النمط من النقل فرصة خروج بعض األنشطة و الخدمات من المركز المشبع الى  -

تجارية كبيرة أو مركبات التي تمنح عروض عقارية مهمة تسمح بإقامة مساحات  األطراف
  ترفيهيةرياضية و

  و سلوكيات الحياة بشكل عام ) الوسط الحضري(تغيير محيط العيش : نمط العيش في المدينة -4
  .207تتوفرمدينة سطيف على مقومات نجاح هذا النمط من النقل .و التنقل يشكل خاص

  تلوث اقل ضوضاء في إطار المدينة المستدامة يوفر وسط اقل -
  الحضرنة و الرقي بسلوكيات المواطنين  -
  تأمين التنقالت -
  تحسين نظرة المستعملين للنقل الجماعي -
يمنح رواق الترامواي فضاء واسع للعرض يسمح التعريف و تثمين : آثار على الحياة الثقافية -5

  .اإلشهارانية اإلعالم ودينة كما يعطي إمكالرصيد الثقافي للم
  
  
  
  

                                                
207 - Kebiche Abdelhakim, Tramway de Sétif, un reve en rail pour se réaliser, Le Sétifois, N° 3 du 11 mai  2008, 
www.setif.info/article2567.html 
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 محطة البرية متعددة األنماط لنقل المسافرينال -4

تستدعي تطوير شبكة ) مشروع التراموي خاصة(الدينامية الحضرية التي تعرفها مدينة سطيف        
، لتستجيب لالحتياجات المتزايدة ...)البري، الحديدي، الجوي(الهياكل و الطرق لمختلف أنماط النقل 

  .قل لمختلف القطاعاتللن
   Intermodalititéاألنماط  تنوع

علية فيجب تحقيق عتبر نقطة وصول أو انطالق لها، وتتوفر المدينة على كل أنماط النقل فهي ت      
إلى تنقالت حديثة ) وسيلة نقل واحدة( الترابط بينها من خالل االنتقال من تنقالت أحادية الوسائل 

األنماط هي عملية إدماج كل وسائل النقل في منظومة واحدة ترمي إلى تسهيل و تنوع . متنوعة األنماط
 .التنقل بأقل تكلفة و أقل وقت و أكثر سالمة

في السابق كانت مختلف أنماط النقل تنمو و تتطور بشكل منفصل عن بعضها البعض و كان النقل      
تنوع "يوم فالصيغة المعروفة ب الحضري منفصال عن النقل الشبه حضري و النقل الريفي، أما ال

فهي تعني ربط كل أنماط النقل و تسعى ليكون النقل العمومي أهمها  « l’Intermodalité »" األنماط
دورا في تلبية احتياجات التنقل و لتحقيق هذا الهدف تولى السلطة المنظمة أهمية كبرى ألنظمة 

و اعتماد التذكرة الموحدة لكل  « Systèmes d’information multimodales »المعلومات  
-Parcs »و في هذا المجال تلعب مواقف الربط   « Billettique interopérable »األنماط 

relais » دورا مهما .  
ليتجه إلى مكان ما ) O(يرمز له ) Origine(ينطلق الفرد عندما يقوم بتنقل ما من مصدر       

)Destination ( و يرمز لها)D(ل سبب ، و لكل تنق)Motif ( و يرمز له)M .( تعرف تعددية
  األنماط بأنها التنقل الذي تستعمل فيه أكثر من نمط نقل و بالتالي القيام بأكثر من رحلة كل واحدة

  . الخ...بنمط معين مثال الحافلة ثم سيارة األجرة ثم السير على األقدام
حديدية و غيرها إلى أنماط تنقل فردية تقسم أنماط النقل بمختلف أنواعها على الطرق أو السكة ال

و بما أن التنقالت ) و غيرها... الحافلة، القطار( و أنماط جماعية ...) السيارة، الدراجة، السير(
  الفردية تعود بالدرجة األولى إلى الفرد فان التنقالت الجماعية هي التي تستدعي التدخل و التنظيم، 

 . 208يربط على األقل بنمط واحد من النقل الجماعي عليه فان مبدأ تنوع األنماط يجب أنو

للتعبير على الحراك الذي يعتمد على "  Multimodalité" كما شاع استعمال مبدأ تعدد األنماط 
مجموعة من أنواع النقل، فالفرد يصبح متعدد األنماط عندما يلجأ إلى استعمال أكثر من نمط لتحقيق 

                                                
208 - MASSOT M H, Intermodalité et multimodalité dans le champ des transports urbains, Séance MASTÈRE 
SIT, Octobre 2002. 
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في هذه الحالة يتم التعبير عن سلوكات . يشترط فيها أن تكون متصلةال و... تنقالته اليومية، الشهرية 
  ".Intermodalité"تنقل للفرد و ليس عن منظومة مترابطة و متكاملة للنقل كما في حالة 

في سطيف و من خالل دفتر الشروط الخاص بإعداد  المحطة متعددة األنماطبالنسبة لمشروع          
 Aسطيف الصنف  -انجاز محطة برية متعددة األنماط لنقل المسافرين الدراسة و المتابعة من اجل

)Gare intermodale( 209 التجهيزات للمشروع تحدد مواصفاته التقنية و، استطعنا تكوين بطاقة فنية
  . الخاصة بالمحطة و متطلباتها الوظيفية

  : التقنية للمشروع تالمواصفا
أما المساحة  ،ترم 3000المساحة المخصصة للبناء  ،هكتار 6 للمشروع هي المساحة الكلية       

نقل بواسطة ( :الباقية فهي مساحات مخصصة للوقوف و األرصفة لكل أنماط النقل العمومي للمسافرين
  .)سيارة األجرة النقل بالحافالت الحضري الوالئي الوطني و النقل بالسكة الحديدية

  :التجهيزات الخاصة بالمحطة حسب الدفتر
  تتكون المحطة البرية من التجهيزات التي تسهل االتصال المباشريجب أن  -
 لوحات اإلعالنات -

ملي المحطة في احسن ظروف األمن قاعات االنتظار التي يجب أن تسمح باستقبال مستع -
 .الراحةو

 .التي تسمح بمعاملة سريعة لمستعملي المحطة تشبابيك التذاكر الحجز و االستعالما -

 .االنطالقمن أرصفة الوصول و ي يجب أن تكون بالقربمحالت حفظ األمتعة الت -

 الجرائد صيدليات وكاالت التأمين البنوك(غرف الهاتف مقاهي مطاعم محالت أخرى  -

 ).مراحيض مرشات -

يجب أن تكون المحطات البرية و حواشيها منارة ليال و أن تهيأ بأجهزة مكافحة مختلف  -
 .المخاطر الحرائق و الكوارث الطبيعية

 .ي مكاتب ادارية مكاتب للمستخدمينيئة أماكن المستخدمين و التي تتمثل فيجب ته -

  :المتطلبات الوظيفية للمحطة البرية المتعددة األنماط لنقل المسافرين
  .يجب أن تكون سهولة تامة في السيولة و المناورة -
  .يجب أن تكون لها مدخل ومخرج للحافالت -
الدخول و الوصول أن من األرصفة الخاصة بالمسافرين و ييجب ان تكون المحطة مزودة بعدد كاف -

  .تكون منفصلة
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موقع مشروع المحطة متعددة األنماط لمدینة سطیف):  18( خریطة رقم   
 

 
 

Source : Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissement ferroviares, 
société d’études techniques et de l’ingénierie du rail, Rouiba, Alger. 

  
أولي  لمنطقة  تحديدبعد فترة من الدراسة التي وضعت أكثر من اختيار لموضع المحطة، فقد تم       

كأرضية لمشروع محطة برية جديدة ) 5المدخل الشرقي للمدينة على الطريق الوطني رقم (الحاسي 
تشمل حتى النقل ( م العدول عن هذا القرار ليصبح مشروع محطة متعددة األنماط ن تلمدينة سطيف، لك

 تم تحديد األرضية بعين الطريق وهو مسافر في السنة، و قد) مليون( 1000000و تتسع ل ) الحديدي
توضح )  27( الخريطة رقم ، و75طيف على الطريق الوطني رقم تجمع ثانوي يقع جنوب مدينة س

من الجنوب عين الطريق للمشروع الذي يحده من الشمال الطريق السيار شرق غرب والموقع الجديد 
  . من الشرق مشتة القرايشوالمنطقة الصناعية و 75ومن الغرب الطريق الوطني رقم 

 محطة السكة الحدیدیة الحالیة

"متعددة األنماط " المحطة المستقبلیة   

Axe voie 
existante 

Raccordement 
à la nouvelle gare 

Axe voie 
existante 
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رصيف  30مليار دينار يشمل كل األرصفة التي يفوق عددها  3الغالف المالي المحدد للمشروع يفوق 
بات و المسافرين و مجهزة بمرافق تابعة توفر كل الخدمات الضرورية لتنقل تضمن سيولة كبيرة للمرك

  . لتشغيل المحطة 2012و قد حدد تاريخ  2009الدراسة انطلقت في . امن و مريح لكل المستعملين
  بسطيف 1945ماي  8مشروع توسعة مطار  -5
في  عزيز مكانة الواليةي مكنت من تيعد مطار سطيف من المنشات لقاعدية األساسية الت         

مليون  6واليات و يفوق عدد سكانه  6الشرق الجزائري، فهو يقدم خدماته لحوض سكاني يشمل 
 2008ألف في  203إلى  2006ألف مسافر في سنة  90نسمة، و قد ارتفع نشاط مطار سطيف من 

اع في تجسيد عمل على اإلسر ، و هذا النشاط المتزايد08-06للفترة  % 125بنسبة زيادة بلغت 
         . 210مشروع توسعة المدرج التي تسمح بهبوط الطائرات الكبيرة

لمدرج  ةالتوسعلمشروع فتح األظرف  الخاصة بالمناقصة الوطنية  2009جويلية تم في          
إلى توفير المساحة الالزمة لنزول الطائرات من الحجم المتوسط  ، الذي يهدف1945مطار الثامن ماي 

و من األهداف اإلستراتيجية كذلك لهذا المشروع هو ربط  .Boeingو  Airbusر من صنف و الكبي
إلى  متر 2400توسع المدرج من  تم في مرحلة أولية برمجة.  غرب -المطار بالطريق السيار شرق

    .، و المدرج يبقى قابل للتمديد أكثر من ذلكمتر500تر أي بإضافة م  2900
مليار سنتيم ، يشمل  180غالف مالي قدر ب  مصالح مديرية النقلخصص للمشروع حسب         

  :عدة عمليات
  توسعة المدرج األساسي -
 40اجتناب الطريق الوالئي رقم  -

 .انجاز جسر على واد خلفون -

   تطوير النقل بالسكة الحديدية -6
غرافية على سطح أدى النقل بالسكة الحديدية إلى إحداث ثورة حقيقية في عالقات الزمان الج"          

القارات، كما أدى إلى إحداث تغيرات واضحة في العالقات اإلنتاجية في أقاليم النشاط االقتصادي 
الطريق الحديدي يمثل تمام التمثيل الثورة الصناعية في وسائل النقل على اليابس، فقد " ، و211" الحديث

األرضية و هو ال يزال في مجموعة  كان و ال يزال أسرع وسائل النقل الكبير الحجم على يابس الكرة
  212"أرخص هذه الوسائل جميعا

مؤشرا لكسر حاجز المسافة رمزا لتطور المعرفة البشرية، و د النقل بالسكك الحديديةيع" كما          
بين األقاليم المختلفة بشكل مثير و بسرعة معقولة، لذا يعد استعمال اإلنسان للسكك الحديدية طفرة في 

عالقات سهلة و سريعة بين تباينة لما أوجدته من ارتباطات ولمكانية بين األقاليم الجغرافية المالعالقات ا
                                                

  میة، سطیفمدیریة األشغال العمو - 210
  231ص  2005فاروق عز الدین كامل، النقل أسس و مناھج و تطبیقات، األنجلومصریة،  - 211
  278، ص 1984محمد ریاض، جغرافیة النقل، بیروت،  - 212
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بتكاليف مقبولة، إضافة إلى نتائجها ريف مهما بعدت المسافات بينهما وأسواق التصأقاليم اإلنتاج و
عادة توزيع السكان إالل الموارد الطبيعية المتنوعة والباهرة في مجال تعمير األراضي الجديدة و استغ

في مناطق واسعة على خريطة العالم، لذا يتخذ بعض الباحثين كثافة السكك الحديدية و نمط شبكتها 
  213."االزدهار االقتصاديسا لتحديد مستوى التقدم البشري ومقيا

ت كل هذه اآلراء تؤكد أهمية النقل الحديدي، خاصة بالنسبة للدول الممتدة التي تتربع على مساحا     
شاسعة كالجزائر التي تخلت الى حد كبير عن هذا النوع من النقل ما أدى الى ضغط كبير على الطرق 

  . غرب البالدالرابط بين شرق و 5ق الوطني رقم البرية خاصة الطري
تاريخ واضحا، ف يتجلى أثر إنشاء خط السكة الحديدية في نمو مدينة سطيف على الصعيد المحلي،     

حيث أنشأت فرنسا المدينة االستعمارية ذات الوظيفة  ،1847إلى سنة  يعود يفتأسيس مدينة سط
اإلدارية و العسكرية ، لكنها  سرعان ما تحولت إلى سوق هام للمنتجات الزراعية ،أدى إلى توسعها 

هدم أسوار المدينة، إلى ، و 1925ء خط السكة الحديدية في كما أدى إنشا. خاصة على األطراف 
إلى ) مركز المدينة(أدت إلى تنوع أشكال التوسع العمراني، من توسع عمودي . كبيرةحركة تعمير 
عين الطريق على األطراف مثل الشيح العيفة و ، و ظهور التجمعات السكانية)حي تليجان(توسع أفقي 

 أما األحياء الشعبية فقد تميزت بكثافة سكنية. تميز مركز المدينة بنسيج عمراني منظم. و غيرها...
  .مكبيرة وعمران غير منظ

 -القرزي قسنطينة " تحديث الطريق الحديدي ادت الوالية من مشروع ازدواجية وكما استف      
الجزائر العاصمة الذي من شأنه إحداث ثورة حقيقية في النقل الحديدي تدعم عملية تشغيل القطار 

  ).12الصورة رقم (ن الجزائر العاصمة على غرار الخطوط األخرى في الوط - السريع سطيف
  تشغيل الخطوط األولى للقطارات الكهربائية السريعة في الجزائر)   12( صورة رقم 

 
  2010الباحث : المصدر        

                                                
  114و  113، ص1988محمد خمیس الزوكة، جغرافیة النقل، اإلسكندریة  - 213
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 :خالصة الفصل الثالث

ع االستثمارات األشغال العمومية في النطاق الحضري لمدينة سطيف على وقنقل وقطاع اليعيش 
، فقد حضي باهتمام كبير من النطاق الحضريالطرق في الوالية وة تطوير شبكالهيكلية الكبرى و

  :قد تطرقنا ألهمهاو. خالل انجاز العديد من المشاريع وبرمجة أخرى
  الطرق االجتنابية -
 غرب-الطريق السيار شرق -

 )ترامواي سطيف(مشروع القطار الكهربائي  -

 مشروع المحطة متعددة األنماط -

 مشروع توسعة المطار -

 السكة الحديدية  مشروع تحديث -

جاءت هذه المشاريع استجابة للطلب الكبير على النقل الذي تشهده المنطقة و تعزيزا للدينامية 
االقتصادية و التجارية التي تعيشها، في المقابل فهي تطرح الكثير من التحديات نظرا لحجم 

االقتصادي العالمي التي  و المنتدى 214االستثمارات التي تم رصدها، و المتتبع لتقارير البنك الدولي
مشاريع النقل في الجزائر ما بين اهتمت بالنفقات العمومية في الجزائر يسجل التأخر المسجل في أهم 

مليار دوالر  100على الرغم من استفادة قطاع النقل في الجزائر من قرابة ف. سنة إلى ثالث سنوات
ل من بين القطاعات المتأخرة والبعيدة عن استثمارات لتطوير البنى التحتية والمنشآت، إال أنه يظ

  . المقاييس العالمية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات
، بعدم التحكم في الدراسات القبلية زائرالخبراء التأخر المسجل في أهم مشاريع النقل في الجرجع ي     

عويضات بصورة بصورة كاملة، وبروز مشاكل ميدانية بعد الشروع في األشغال وعدم تسيير ملفات الت
مسبقة بعد تحديد المسارات والطابع اإلداري البيروقراطي لتسيير الملفات، وعليه نجد أن مشروع 

، بينما تأخر ميترو الجزائر من 2012تأخر إلى  2009تراموي الجزائر الذي كان متوقعا تشغيله بداية 
يضاف إلى ذلك  2011تأخر إلى  2009، وميترو وهران الذي كان مبرمجا في 2010إلى  2008

دون حساب ارتفاع تكاليف  2010ليتأخر إلى  2008الطريق السيار شرق غرب الذي كان مرتقبا في 
ويبقى قطاع النقل، خاصة النقل العمومي والحضري من بين أضعف الحلقات في  .ريعكافة المشا

  . الجزائر

                                                
214 - Banque mondiale, Groupe pour le développement socioéconomique, région Moyen Orient et Afrique du 
Nord, opcité. 
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 خالصة الباب الثاني

ص الفصل األول لإلطار عناصر منظومة النقل فقد خصخصص الباب الثاني من الرسالة لدراسة     
خلص إلى أهمية الترسانة القانونية التي يملكها، لكن في المقابل يعاني التشريعي والتنظيمي للقطاع و

ما تخلفه من آثار الثاني دراسة المشكلة المرورية وتم في الفصل . التنظيم الميدانيو أزمة التطبيق
صبحت هاجسا حقيقيا للمواطن والسلطة لما يحصده من أرواح ويسببه من تي أخاصة حوادث المرور ال

تقويم ما يكلفه من خسائر، األمر الذي يستدعي إعادة النظر في منظومة التكوين في السياقة ومآسي و
خصص من هذا الباب الفصل األخير . ى المراقبة التقنية للسياراتالتشديد علمدى فعالية العقوبات و

فعال خاصة  هو ما تحققالتحتية التي تشكل حامل الحراك وتستدعي الدعم، والبنى بكات وللهياكل والش
، فقد استفاد قطاع النقل و األشغال العمومية من أغلفة مالية تحديدا 2005منذ في السنوات األخيرة و

  .خاصة فيما يتعلق بالخدماتيعيش تأخرا واضحا  بقىي إال أنه، معتبرة
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لة تضمن تعطي فكرة عن النقل الجماعي في الفترة االستعمارية، األمر يتعلق بحاف 13الصورة رقم 
  .قسنطينةالنقل اليومي بين سطيف و

  
 

215النقل الجماعي في الفترة االستعماریة):  13( صورة رقم   
 

 
  

                                                
215- BORGE J, et VIASNOFF N, Archives de l’Algérie, Edition Michèle Trinckvel, Paris, 1995. 
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 Etalement" توازيا مع التغيرات التي تعرفها المدينة من تمدد على مستوى العمران          

urbain "من تغير في نمط الحياة الحضرية ، و "Mode vie urbaine "رف الحراك الحضري،  يع  
 "Mobilité urbaine  "منها ة أي في عدد التنقالت اليومية، وبدوره تغيرات جذرية منها الكمي

لقد ". Modes motorisés" االستعمال المكثف للوسائل الممكننة النوعية المرتبطة بسلوك التنقل و
  .ك وسائل متنوعةنستعمل في ذلكثر، لتحيق أغراض أضحت متعددة، وأصبحنا اليوم نتنقل أ

إن العالقة الوطيدة بين هذه التحوالت الحضرية السريعة، يضاف إليها ما يطبع سلوكيات تنقل        
مدة في دراسة النقل األفراد من تعقد، جعلت المهتمين بالمدينة يعيدون النظر في المقاربات السابقة المعت

الذي تتحكم ببعديه المجالي واالجتماعي و "الحراك الحضري" منه أصبح يتداول مصطلح في المدن ، و
  :فيه معطيات جديدة

  ) حواضر ميتروبولية بخصائص حراك جديدة(مجاالت حضرية جديدة  -
 Périurbanisation) تحضر األطراف( مجاالت شبه حضرية  -

 .متنوعة، يتحكم فيها عنصر السرعةثر بأنماط حياة اجتماعية جديدة وحراك يرتبط أك -

حا اقتران الدراسات العمرانية والتخطيط الحضري بدراسة وتحليل كل عناصر النقل لأصبح اليوم م   
 لذلك والساحات،  كالشوارع الحضرية فراغاتها خالل من مدننا نفهم أن نستطيع " منه فإنناوالحراك، و

   216" مدينة لفهم أي الوحيد السبيل هو والطرق النقل شبكات ومشكالت قضايا فهم فإن

  
                                                
216 - Zeilder , Eberhard E. Multi – use Architecture in urban Context, Stuttgart, Karl Kramer Verlag, 1983. 
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  مجال حراك كبير: النطاق الحضري لمدينة سطيف: ألولالفصل ا
          
لحراك ا التنقل من مكان إلى أخر لتلبية احتياجاته المختلفة، ويعتبر لىإالبشري  يحتاج العنصر       

من أهم مؤشرات القياس لتنقل األفراد في نطاق معين، ويتم ) Mobilité quotidienne(اليومي 
سنوات 5متوسط عدد التنقالت التي يقوم بها الفرد الذي يزيد عمره عن : ليةتحديده بالصيغة التا

. 217باستعمال الوسائل المتاحة و الممكنةوذلك خالل يوم من أيام األسبوع ووالساكن في محيط معين، 
المجال الحامل لهذا تتأثر بتوزيع مكونات  األفراداالجتماعي، فكل تحركات للحراك بعده المجالى و

كما تتأثر  .خدمات  و كذا مناطق العمل و التسوق و الترفيه و غيرها مساكن و مراكزمن  الحراك،
فخصائص التنقل ترتبط  ،الثقافي للمجتمع المعني بالدراسةالموروث االجتماعي وجهة أخرى ب نم

الحياة و عليه أصبحت التنقالت تهيكل . وثيقا بنمط الحياة في المدينة و التحوالت الحاصلة فيهاارتباطا 
"  mobilité urbaine"" الحراك الحضري"للفرد و لألسرة،  و منه يأتي مصطلح  المدينة اليومية في

" comportements de mobilité"ليبرز التفاعل المتبادل بين أشكال نمو المدينة و سلوكيات التنقل 
ت التي تميز مجتمع ادامن خالل تحليل الدوافع و المحركات األساسية للتنقل و الع يتجلى حيث ،فيها

 من دمى متراصة فوق هذا العالم ليس مكون من وحدات إدارية أو طبيعية  فقط، و ال" عن آخر أن
بل من مجتمعات تحكمها الكثير من القيم تعيش في مجاالت تتفاعل معها ، 218" بعضها البعض

  . باستمرار
راسة النقل في جانبه التقني بمعزل عن ، فمن الخطأ أن تقتصر دن فهم الحراك هو فهم للمدينةإ        

السلوكيات التي بعده االجتماعي وكذلك و  ،الظروف التي تحيط به و اإلطار الذي يحتضن الحراك
 :الباحثين أن دراسة الحراك الحضري تتم بتحليل يرى الكثير منتميزه و

 الخ...الخط، الوسيلةنقل في المجال الحضري منها ما يتعلق بالظروف التقنية للت -

 )استخدامات األرض المختلفة(تنظيم و توزيع األنشطة و الخدمات في المدينة  -

                                                
217 - CERTU, Département d’urbanisme, Programme ACTEUR - Quelle est la mobilité quotidienne des 
personnes dans les agglomérations ? Lyon, 2004, p.27 . 
218 - Hoyaux, André – Frédéric, Habiter la ville et la montagne : Essai de géographie phénoménologique sur les 
relations des habitants au lieu, à l’espace et au territoire ( exemple de Grenoble et Chambéry), Thèse de doctorat, 
université Joseph Fourier – Grenoble 1, 2000. 
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 حضريسلوكيات التنقل التي تأتي من خصائص كل مجتمع  -

 .أشكال نمو المدينةنوعية و خصائص األوساط الحضرية و أهمها  -
 
  الدراسة الكمية للحراك أصبحت ضرورة ملحة: أوال

إلحصائيات العنصر األساسي في أي دراسة علمية، تحليلية، اتشكل المعطيات الرقمية و      
تعتبر التحقيقات الميدانية المصدر األول لمختلف عمليات و. لواقع الحراك في إقليم معين  تشخيصية

بهدف إعداد مخطط النقل يتم في الغالب اعتماد أربع و. قياس الحراك وإعطاء صورة عن واقع النقل
  :أدوات هي

 Enquêtes ménages déplacements (EMD)ألسر  تحقيقات تنقل ا -

 L’enquête annuelle sur lesالتحقيقات السنوية حول النقل الجماعي الحضري   -

transports collectifs urbains (TCU) و التحقيقات السنوية حول النقل الجماعي بين ،
 L’enquête annuelle sur les transports collectifs départementauxالواليات  

(TCD) 
 enquêtes origine destinationالتحقيقات األصل الوجهة  -

 Enquêtes de stationnementتحقيقات حول التوقف   -

تعاني الجزائر كغيرها من دول العالم النامي من تأخر كبير في مجال إعداد و انجاز هذه         
ى كبير من المصداقية، مما جعل مشاكل التحقيقات و بالصورة المطلوبة التي تحقق نتائج ذات مستو

مدينة سطيف ليست في منء ى كالجزائر العاصمة و قسنطينة، والحراك تتفاقم خاصة في المدن الكبر
هذه التحقيقات الميدانية حديثة التجربة الجزائرية في ميدان التعامل مع . عنها حيث بدأت بالظهور

  . محدودة و ينقصها الوعي التام بأهمية نتائجهاو
 

I-  تحقيقات األسر(أهمية التحقيقات الميدانية(  
تحقيق األسر يهدف إلى الحضري تستوجب قياس التنقالت، و تنظيم للنقلكل عملية تخطيط و       

حول تنقالتهم من خالل  سر العينة التي تمثل إقليم الدراسةجمع كل المعلومات المتوفرة لدى أفراد أ
دراستها وفق طرق إحصائية محددة و جثم يتم تفريغ النتائ استجواب تم تحضيره خصيصا للتحقيق

تعكس بصورة دقيقة حالة الحراك في اإلقليم من حيث عدد التنقالت، توزيعها الجغرافي، الزمني خالل 
يسمح تكمن خصوصية تحقيق األسر مقارنة بباقي التحقيقات األخرى كونه و .الخ...أسبابهااليوم، 

هي تشكل أغنى تحقيق من حيث النفسية للتنقالت، فاالجتماعية وبتحديد الظروف االقتصادية و
  .المدة الزمنية التي تتطلبهالومات ما يفسر تكلفتها الكبيرة والمع

بهدف الوقوف عند مستوى العمل الميداني، قمنا بجمع أهم تحقيقات األسر التي تمت في المدن        
  :الجزائرية أهمها
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هو التحقيق الثاني بعد ، و2004مارس  25فيفري إلى  8ن م في الفترة: الجزائر العاصمة -
 . 1990تحقيق 

 .2000ماي  15و  1999نوفمبر  21في الفترة بين : وهران -

 .1987، الثاني بعد تحقيق 2000ماي  10إلى  1999نوفمبر  21في الفترة من : قسنطينة -

 .1988تحقيق ، الثاني بعد 2000مارس  16إلى  1999نوفمبر  21في الفترة من : عنابة -

 .و هي األولى من نوعها 2004مارس  20فيفري إلى  13في الفترة من : سطيف -

استغالل و رتجدر اإلشارة إلى أن متوسط المدة الزمنية لتحقيق أسر بما فيها فترة التحضي     
 التحقيقأشهر، و 8مدن الجزائرية لم تتعد شهرا، و كل التحقيقات التي أنجزت في ال 18المعطيات هو 

الذي تم في مدينة سطيف استغرق أقل من شهر واحد و هو غير كاف لتحصيل ما هو منتظر من 
  . معلومات من مثل هذه التحقيقات

مركز ف. فرنسادراسة الكمية للحراك منها كندا وعلى الصعيد الدولي، هناك دول رائدة في مجال ال    
مجموعة من ، يقترح  CERTUالعمران والشبكات، النقل  الفرنسي المتخصص في البحث في الدراسات

دد المؤشرات التي يمكن اعتمادها في دراسة الحراك اليومي في محيط معين، منها ما يتعلق بمتوسط ع
منها ما يتعلق بمسافات التنقل و زمن التنقل الذي يرتبط بشكل كبير مع التنقالت أو الحراك اليومي، و

   :للتنقل ومنه يتم سرعة التنقل و أخرى تتعلق بالظروف العامة
  مؤشر الحراك اليومي لألفراد: قياس الحراك -
  توزيع التنقالت حسب الوسيلة: وسيلة التنقل -
  ت حسب السببتوزيع التنقال: أسباب التنقالت -
  .عمل/التنقالت مسكن: مسافة التنقل -

المراكز في مجموعة أخرى من المؤشرات التي تتعلق بتنظيم المجال و مدى تأثير توجد         
  . لكن تكتنفها صعوبة كبيرة في ترجمتها الكمية و ضبطها في مؤشرات محددة صناعة مجاالت الحراك

أهم مصادر البيانات في حساب هذه المؤشرات " enquêtes ménages"و تعتبر تحقيقات األسر       
العمرانية ثم األرقام التي و لتقديم المعطيات الديموغرافية و يأتي بعدها اإلحصاء العام للسكان و السكن

     .غيرهاقلين واألجهزة الخاصة بتنظيم النقل كالمديريات الوالئية و المنظمات الوطنية للناتقدمها 
األبحاث المختلفة في مجال الحراك إلى محاولة تحديد الطلب على النقل، تسعى هذه الدراسات و        

، ال يلبى كله بل يتحقق جزء فقط منه طلب على النقلو تكمن الصعوبة في تحقيق هذه الغاية كون ال
الجزء الذي ال يتحقق سببه إما عدم توفر وسائل النقل أو الدخل الذي ال يكفي لتغطية نفقات النقل أو و
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يصعب " demande latente"219"الطلب الكامن"الطلب الذي ال يلبى . عدم توفر الوقت للقيام بالرحلة
 .220عن االحتياجات الحقيقية للنقل بالنسبة لعملية التخطيط ألنه يعبرقياسه بدقة، لكنه مهم جدا 

 4-3سية تتوفر ما بين تحقيق أسر و كل المدن الرئي 64تم انجاز  1976في فرنسا  و منذ       
تحقيق أسر حسب دفتر شروط مكتب  34تم انجاز  1998إلى  1990في الفترة من تحقيقات، و

تحقيق األسر حول التنقالت وفق الطريقة الموحدة "اسم تحت ) CERTU(الدراسات المتخصص
« Enquête  ménage déplacements – méthode standard » 221 هذه التحقيقات ترتكز على ،

  :مجموعة من العناصر
 عينة عشوائية تمثل إقليم الدراسة -

  فرديا) سنوات 5أكثر من (يتم استجواب كل أفراد األسرة  -
 طرف أعوان متخصصين و بواسطة استجواب محضر مسبقاتتم داخل منزل األسرة من  -

 تسجيل كل التنقالت التي تمت في اليوم السابق للتحقيق و بكل خصائصها -

 كل أنواع الوسائل المستعملة في التنقل -

مكنت هذه التحقيقات الميدانية المهتمين بتخطيط النقل في هذه الدول من قطع أشواط كبيرة في 
خالفا لما تعيشه مدننا من تأزم ت مستويات تمكن حتى من تسيير الحراك، مجال تنظيم الحراك، بلغ

  .عشوائية في نظام النقل و غياب تخطيط لهذا العنصر الهامو
 

II-  الحراك في النطاق الحضري لمدينة سطيفمعطيات  
فقد استطعنا الحصول على نتائج " النطاق الحضري لمدينة سطيف"بالنسبة إلقليم الدراسة        
رغم النقائص التي تسجلها فهي تقييم واقع الحراك في اإلقليم، وعة من التحقيقات التي حاولت مجمو

  . تشكل خاصة في تكامل نتائجها مرحلة يجب تثمينها و دعمها بتحقيقات جديدة ذات مستوى أحسن
  :أهمها 2009و هي مستمرة حتى   2004التحقيقات بدأت في 

  ساكنة مدينة سطيف حول تنقالت 222 2004تحقيق األسر سنة  -
 223تحقيق في إطار إعداد مخطط المرور -

نوفمبر في إطار اعداد كتوبر و، تمت بين أ224 2007 لسنة حول المرور ات ميدانيةقيقحت -
 .دراسات مشروع ترامواي سطيف

                                                
219 - MERENNE E, 2003, p101, Op cité. 
220 - WOLKOWITSCH M, 1973, p 275-304, Op cité. 
221 - CERTU, La mobilité urbaine en France : les années 90, Certu, 2002 
222 - Direction des Transports de la Wilaya de Sétif, Rapport portant « Enquête ménage sur les déplacements de 
la population de la ville de Sétif », CNTC, Août 2004. 
223- APC de Sétif, Plan de circulation de Sétif, Phase diagnostic, Juillet 2007.  
224- Entreprise métro d’Alger EMA, Etude de faisabilité d’une ligne de tramway à Sétif, mars, 2008 
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التي يقوم بها مكتب الدراسات حول النقل  2009المرور تحقيقات إلعداد مخططي النقل و -
   .BETURالحضري 

رغم محدوديتها حدث مهم في واقع الحراك من خالل ما قدمته  2004كل نتائج تحقيق األسر تش     
من معلومات حول واقع التنقالت التي تتم في إقليم المدينة، و قد تدعمت في السنوات األخيرة بتحقيقات 

الذي  ساتمكتب الدراالتحقيقات التي قام بها أخرى في المرور أو بهدف إعداد مخططات النقل أهمها 
 كتوبر إلىأ 28في الفترة من األحد تمت د الدراسة حول مشروع الترامواي وإلعدا 225تم اختياره
  : و شملت 2007 نوفمبر 14األربعاء 

   .النطاقلمستعملي الحافلة في المدينة و هتحقيقات األصل و االتجا -
 لمواقف و لكل خطفي كل ا) إلى و من الحافلة  نالصعود و النزول للمستعملي(مظهر الحمولة  -

 .مدة الرحلة لكل خطوط النقل الحضري -

 تحقيقات األصل و االتجاه لمستعملي الحافلة في النقل الشبه حضري، سيارة األجرة الجماعية -

عبر ) عدد األفراد التي تقلها السيارة(حساب تدفقات الحراك الممكن مع تحديد حمولة المركبة  -
 .أهم المحاور األساسية في المدينة

إلى  2008جانفي  15سنعتمد في بحثنا على نتائج التحقيقات الميدانية التي أجريناها في الفترة من  كما
  :و التي شملت 2010جانفي  30

 2008الخاصة في تحقيق حول استعمال السيارة  -

الثاني خاص ول خاص بالناقل و، األ2010 -2009في  ان حول النقل الغير مرخصتحقيق -
 .بالمستعمل

في إطار  2007 قد شمل المجال البلدي، أما تحقيقات 2004ة إلى أن تحقيق األسر تجدر اإلشار
قد شملت كل بلديات النطاق  2010- 2008التحقيقات الميدانية التي أجريناها بين مشروع الترامواي و

 .الحضري لمدينة سطيف

  
  خصائص الحراك في النطاق الحضري لمدينة سطيف: ثانيا
من شأنه خاصة السيارة، وسائل النقل لحاصل و المرتقب في الحراك و في اإن التطور السريع      

كن باالستخدامات و المرافق عالقات المستلك المتعلقة بمثل من المفاهيم العمرانية المألوفة، تغيير كثير 
عكس على و هو ما سين ،الخدمات مراكز كالمؤسسة التعليمية أو المستشفى و غيرها من األخرى،
يزيد  النتيجة أن الحراك. و على نمط الحياة االجتماعية بشكل عام لحياة المعيشية و سلوكياتهاأساليب ا

المجال  الحضري خدماتيا، و يقوي تالحمه ليشكل ما اصطلح عليهفي ترابط المدينة بإقليمها كذلك 

                                                
  "Transurb-Technirail" و "  EGISRAIL" مكتب الدراسات الفرنسي البلجیكي - 225



 226

 الباحث الفرنسييستعمل كما  .territoire urbain de l’automobile "226" الحضري للسيارة 
 territoires de"مصطلح  أقاليم السيارة  Dupuy "ديبي"صاحب األبحاث الكثيرة في هذا المجال 

l’automobile " كوسيلة رئيسية تتميز باستعمال مكثف للسيارة الفردية في نظره أقاليم واسعة و هي
تطوير عالقات  أداة في صناعة المجال من خالل"باعتبارها  ةالسيارفي التنقل، هذه األقاليم أنتجتها 

و منه  يتحدد تعريف المجال الحضري للسيارة بأنها  المجاالت التي  .227"مجالية جديدة -اجتماعية
و مفروض على السيارة في التنقل و الحركة  مجاالت التي تعتمد بشكل رئيسي، الظهرت بفعل السيارة

 فيه وتتطور تنمو أن يمكن الذي المحيط جغرافيا تشكل مجاالت الواسعةو هذه ال و الفاعلية االقتصادية،

 التي والضواحي التوابع المدن يحتوي الذي وهو والترفيهي، والصناعي الزراعي هاظهير فهو المدينة،

 والوعاء الجغرافي المحيط وهو ، والمرورق الطر شبكة خالل من األم المدينة عن العبء تحمل

 .للمدينة العمراني

من أهم مؤشرات القياس لتنقل األفراد في ) Mobilité quotidienne(لحراك اليومي ا يعتبر     
متوسط : و يتم تحديده بالصيغة التالية حضرياليعكس مستوى نوعية الحياة في النطاق  نطاق معين،

نوات والساكن في محيط معين، وذلك س  5عدد التنقالت التي يقوم بها الفرد الذي يزيد عمره عن 
بلغ هذا المؤشر في نطاق مدينة  .228استعمال الوسائل المتاحة و الممكنةخالل يوم من أيام األسبوع و ب

، و هو مرتفع مقارنة بعدد التنقالت المسجلة في مدن 229اليوم/ فرد/تنقل 2.32: 2004سطيف  سنة 
الجدول ( 230اليوم/ فرد/تنقل 1.88جزائرية أخرى، في نفس الفترة مثل مدينة البليدة، التي سجل فيها 

لمؤشر يعطي صورة شاملة عن الحراك في المدينة و النتائج التي يمكن أن تترتب هذا ا. )78رقم 
للبحث عن الحلول التي تحقق األهداف العامة من ... كمشاكل المرور وتشبع الطرقات و اكتظاظها
وإذا كان . السكن، العمل، التنقل والتعلم: و هي  1933الحياة في المدينة ، مثلما حددها ميثاق أثينا في 

   .231على مستو آخرلكن " وسيلة"و العمل كذلك " وسيلة" ، فان التنقل "هدف"والتعلم " حاجة"السكن 
  الحراك اليومي في بعض المدن الكبرى في الجزائر): 78(جدول رقم 

  

  المدينة

  يوم/فرد/تنقل - يوميالحراك ال
1987  1988  1990  2000  2004  

  1,69    1,84   الجزائر
    1,77       وهران

                                                
226 - G. DI MEO, 1998, op.cit, p.275.   
227 - G. DUPUY, L’auto et la ville, Flammarion, 1995a, p.116. 
228  - CRTU. Programme acteur « Quelles est la mobilité quotidienne des personnes dans l’agglomération ? » 
Juin 2004 ,Page 27. 
229 - Direction des Transports de la Wilaya de Sétif, Rapport portant « Enquête ménage sur les déplacements de 
la population de la ville de Sétif », CNTC, Août 2004, page 29. 
230 - DTW Sétif, Rapport portant « Enquête ménage sur les déplacements de la population de la ville de Sétif », 
CNTC, Août 2004 , Op cite. 
231  - MERLIN P. La planification des transports urbains , Masson, Paris,1984,page8. 
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    1,65   1,92   طينةقسن
    1,78      1,92 عنابة
  2,32         سطيف
  1,88         البليدة

  ) Groupement : E.M.A / B.E.T.UR & CE.N.E.A.P( تحقيقات األسر للمدن الجزائرية: المصدر                

جم ح( يوم لكل فرد،/ تنقل  2,32  في مدينة سطيف) mobilité totale(بلغ الحراك الكلي        
 0,73و  (à pieds)من التنقالت تتم سيرا على األقدام  % 68,5ما يمثل نسبة   1,59منها  )التنقالت
يتم باستعمال مختلف وسائل ) modes motorisés(من الحراك الكلي تنقل ممكنن  % 31,5ما يمثل 

 232واي سطيفو قد اعتمدت الدراسة التي أعدها المكتب المكلف بدراسة مشروع ترام. النقل المتاحة
  2007لسنة  déplacements motorisésهذا الحراك الكلي مع تقدير ارتفاع في التنقالت الممكنة 

  : تنقل في اليوم لكل فرد انطالقا من فرضيتين 0,77إلى  0,73من 
بسبب العرض اإلضافي في النقل الجماعي  % 2قد ارتفع بنسبة  2004الحراك الكلي الممكنن في  -

  )حظيرة السياراتنمو في ( ي و النقل الفرد
سنوات و يمكن تعميمها على كل  5تبقى صحيحة لفترة  2004خصائص الحراك المالحظة في   -

  .بلديات النطاق الحضري
تنقل ممكنن  297583انطالقا من هذا الرقم الذي نعتمده في بحثنا يصل حجم الحراك اليومي إلى       

 .  وسيلة التنقلان و المكان وكل متباين حسب الزمفي اليوم تتوزع بش
  

I- توزيع التنقالت حسب الوسيلة  

  )زيادة في التنقالت الممكننة و نزعة نحو النقل الفردي( 
  

توزيع التنقالت اليومية حسب الوسيلة في مدينة سطيف، التي بلغت حسب ) 30(رقم  ليبرز الشك
  .      يوم/فرد/تنقل 2,32مجموع  2007، و أكدته تحقيقات 2004تحقيق األسر 

  
  توزیع التنقالت الیومیة حسب الوسیلة في مدینة سطیف): 30(شكل رقم 

                                                
232 - Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008, p73. 
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  2004تحقيق األسر لمدينة سطيف : المصدر

 %68.5ما يمثل نسبة اليوم يتم مشيا على األقدام / فرد/تنقل 1.59: تتوزع هذه التنقالت كالتالي      
يتم بواسطة اليوم / فرد/تنقل 0.28و  ،%18أي نسبة بواسطة الحافلة يتم وم الي/ فرد/تنقل 0.42و 

 %0.3 فهي تمثلأما باقي التنقالت األخرى  من مجموع التنقالت، %12ما يمثل نسبة السيارة الخاصة 
   . و غيرها % 0.02العمال ، نقل  % 0.03سيارة األجرة  ، % 0.03النقل الجامعي : تتوزع كالتالي، 

 % 68,5فرد ما يقابل /اليوم/تنقل 1,59تمثل  marche à piedsقالت السير على األقدام تن -  1
رقم مرتفع بسبب أن أكثر تنقالت تالميذ المدارس و طلبة الجامعة تتم مشيا على  من مجموع الحراك،

اجع بفعل ارتفاع نسبة هذا النوع من التنقل ظاهرة نالحظها في كل المدن الجزائرية، لكنها تتر. األقدام
بلغت نسبة التنقل سيرا على األقدام في . التمدد الحضري و النمو السريع للحظيرة الوطنية للمركبات

 % 71عنابة ( ، )1987في  % 74و كانت  2000في سنة  % 65,53قسنطينة : (بعض المدن الهامة
زائر و في  الج 2000في سنة  % 63,33وهران (، )1988في  % 74و قد بلغت  2000في سنة 

  ).2004في سنة  % 56
إلى  2004في سنة  1,59حسب تحقيقات المرور تراجعت التنقالت التي تتم سيرا على األقدام من      
 ). 79( أنظر الجدول رقم . بسبب زيادة التنقالت الممكننة في المدينة 2007في  1,55

 
 2007في  نة في المدن الجزائريةممكنال السير على األقدام و التنقالت تنقالتتوزيع ): 79(جدول رقم 

  

  المدينة

  السير على األقدام

Marche à pieds 

  التنقالت الممكننة

Modes motorisés 
1987  1988  1990  2000  2004  1987  1988  1990  2000  2004  

    0,75  0,61      0,94   1,23     الجزائر
    0,65          1,12       وهران

1,59

0,42
0,28

توزیع التنقالت الیومیة حسب الوسیلة
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    0,57    0,51      1,08    1,43   قسنطينة
    0,52      0,46    1,26      1,46 ابةعن

  0,73          1,59         سطيف
  0,62          1,26         البليدة

  ) Groupement : E.M.A / B.E.T.UR & CE.N.E.A.P( تحقيقات األسر للمدن الجزائرية: المصدر        

  
  يوم/فرد/تنقل 0,73تمثل   déplacements tous modes motorisésالتنقالت الممكننة -2

: ، هي تتوزع على مختلف األنماط 0,77و قد ارتفعت إلى   من مجموع الحراك % 31,5نسبة أي 
، نقل ..)الحافلة، سيارة األجرة الجماعية، نقل العمال و النقل الجامعي(نقل جماعي بمختلف أنواعه 

  .80كما يوضحه الجدول رقم ...) السيارة الخاصة، سيارة األجرة، وسائل فردية أخرى( فردي 
  
 

  2007توزيع التنقالت الممكننة حسب األنماط في مدينة سطيف في ): 80(جدول رقم 
  %                                                   Modesطألنماا

  Transport public par bus 51                 النقل العام بالحافلة
  Transport employeur                                   2نقل العمال

  Transport universitaire                            4النقل الجامعي
  Total transports collectifs             57إجمالي النقل الجماعي

  Voiture particulière                               38السيارة الخاصة
  Taxi                                                          4سيارة األجرة

  Autres modes individuels                1وسائل أخرى فردية
  Total transports individuels             43اجمالي النقل الفردي
 Total modes motorisés                   100مجموع النقل الممكنن

  Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر

  
  :في النطاق الحضري كالتاليتوزيع الحراك اليومي 

  :transport en commun) الحافلة( النقل الجماعي  -
  من مجموع الحراك اليومي  % 18,1فرد في مدينة سطيف ما يمثل /يوم/تنقل 0,42

  : véhicule particulierالسيارة الخاصة  -
 من مجموع الحراك اليومي   % 12فرد في مدينة سطيف ما يمثل  /يوم/تنقل 0,28

  .يمثل حصة كل وسيلة بالنسبة المأوية 28و الشكل رقم 
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  توزيع التنقالت الممكننة حسب الوسيلة):  31( شكل رقم 
 2007في النطاق الحضري لمدينة سطيف في 

 
 Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر

، و الجدول رقم 2004في  توزيع التنقالت الممكننة حسب األنماط في العاصمة زيبر 81الجدول رقم 
، ما يبرز ارتفاع حصة النقل الفردي في مدينة سطيف 2000في أهم المدن الجزائرية في سنة  82

 .  % 38نسبة   2007البالغة في 

  
  2004في   ت الممكننة حسب األنماط في الجزائر العاصمةتوزيع التنقال): 81(رقم جدول 

    2004الجزائر العاصمة 

 %                                                   Modesطألنماا

 Transport public par bus 54,5                 النقل العام بالحافلة

 Transport employeur                                   5,4نقل العمال

 Transport universitaire                            2,59النقل الجامعي

 Total transports collectifs      233   68إجمالي النقل الجماعي

 Voiture particulière                              29السيارة الخاصة

 Taxi                                                         1,86سيارة األجرة

 Autres modes individuels                1,13وسائل أخرى فردية

 Total transports individuels           32إجمالي النقل الفردي

 Total modes motorisés                  100مجموع النقل الممكنن

 Groupement : EMA / BETUR et CENEAP, Enquête ménages: المصدر
sur les déplacements dans l’agglomération d’Alger, 2004. 

  
                                                

بنسبة ) السكة الحدیدیة(قل بالقطار و الن % 2,8إجمالي النقل الجماعي في الجزائر العاصمة یشمل كذلك النقل بسیارة األجرة الجماعیة بنسبة  - 233
  .باإلضافة ألنماط أخرى % 2

 السیارة الخاصة النقل الجماعي

 وسائل فردیة أخرى سیارة األجرة
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إلى حد كبير بإجراء مقارنة بين تسمح هذه األرقام رغم اختالف تاريخ التحقيق من مدينة إلى أخرى، 
  .سنوات 5األسر تبقى سارية لمدة توزيع التنقالت في المدن الجزائرية باعتبار أن نتائج تحقيق 

 
  2000ت الممكننة حسب األنماط في المدن الكبرى الجزائرية في توزيع التنقال): 82(جدول رقم 

  

  المدينة

  2000سنة 
  سيارة األجرة  السيارة الخاصة  النقل الجماعي

 % 11 % 25 % 65 وهران

 % 17 % 22 % 58 قسنطينة

 % 17,5 % 19 % 59 عنابة

  ) Groupement : E.M.A / B.E.T.UR & CE.N.E.A.P( تحقيقات األسر للمدن الجزائرية: المصدر
  

  
 و هي مرتفعة مقارنة بسنوات الثمانينيات  % 68النقل الجماعي يساهم بنسبة  -

مساهمة القطاع الخاص في (من إجمالي الحراك  % 54,5يساهم النقل العام بالحافلة بنسبة  -
 )1988مجال خدمة أوسع بعد انفتاح و تحرير القطاع في توفير عرض أكبر و تغطية 

و يسجل تراجعا كبيرا مقارنة بالعشريات السابقة نتيجة تخلى  % 5,4يمثل نقل العمال نسبة  -
ي الذي يغطي الكثير من المؤسسات على تحمل أعباء نقل عمالها مقابل منحهم المقابل المال

 .مغادرتهم ألماكن العملتكاليف وصولهم و

هي نسبة معتبرة مع العلم أن تحقيق األسر لم يأخذ بنظر و % 2,59قل الجامعي يمثل نسبة الن -
  .األقطاب الجامعيةالطلبة بين االقامات و االعتبار حركة

 و يتوزع كالتالي % 32يمثل : النقل الفردي -

من الحراك  % 90من إجمالي الحراك و على أكثر من  % 29 تستحوذ السيارة الخاصة على -
وسائل الفردية، و هي نسب عالية و مرشحة كثيرا لالرتفاع بسبب النزعة الكبيرة نحو بال

التجهيز بالسيارة و التي تعرف نموا سريعا رغم اإلجراءات الجديدة المتخذة للحد من غزو 
ما جعل االختناقات المرورية و مشاكل التلوث أضحت يومية في . السيارة لمجال المدينة
التي تحتل  تكزها الذي أصبح ال يستطيع تحمل ضغط آالف السياراالمدينة خاصة في مر

أضف لذلك عمليات تهيئة و توسيع الشبكة و انجاز . مساحات شاسعة للتحرك أو للتوقف
المحوالت و األنفاق بهدف تحقيق أكبر سيولة للحراك من شأنه زيادة التنقل، و بالتالي فان حل 

قوي و فعال، و التفكير من اآلن في إيجاد آليات تحد  المشكلة يكمن في بناء نظام نقل جماعي
.           من دخول السيارة إلى مركز المدينة مع التأكيد على التنظيم و التخطيط المروريين
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و اإلسراع في إعداد مخططات للتوقف و تشجيع السير على األقدام و منح األولوية للنقل 
  . يدخل ضمن هذه السياسة الجماعي و تجسيد مشروع الترامواي في سطيف

فاستعمال الطاكسي في المدينة محدود          % 1,86نسبة مساهمة سيارة األجرة ال تتعدى  -
نقص كبير يسجل في عدد محطات و سيارات األجرة التي ال . و يرتبط بظروف خاصة فقط

تبر مبالغ فيها دج التي تع 70تلبي احتياجات التنقل و التسعيرة الجزافية المطبقة و المقدرة ب 
،  هذه العوامل جعلت الكثير يلجأ 234خاصة بالنسبة للتنقالت على مسافات قصيرة وسط المدينة

الدراسة الميدانية التي قمنا بها تؤكد كل الفرضيات . إلى استعمال النقل الغير مرخص بالسيارة
 .التي كانت مطروحة و تستدعي التدخل لتنظيم الحراك في المدينة

  .غيرها من الوسائلالسيارات النفعية و لمنها استعما % 1,13فردية بنسبة وسائل أخرى  -
  

II- خصائص التنقالت من حيث الغرض و الزمن 

  اشتداد الحراك في ساعات الذروةتنوع أغراض التنقل و
  

  غراض التنقالتأ -1
لي من إجما % 45على أكبر نسبة  )مسكنالعودة إلى ال(  مرتبطة بالمسكنالتنقالت التستحوذ     

ثم تليها  .اليومية لألفراد في النطاق الحضري للمدينة، و هو السبب الطبيعي و المحرك للتنقل التنقالت
دراسة الالتنقل بهدف  و ،% 18  بنسبة « mobilité de travail » عمل لباترتبط تنقالت 

« mobilité d’études »  مشيا على من إجمالي التنقالت ألن أغلبها يتم  % 9ال يشكل سوى نسبة
باقي األسباب األخرى  ستحوذت. األقدام بحكم قرب المؤسسات التعليمية في أغلب األحيان إلى المسكن

  ).32الشكل ( الترفيه،التنقالت بهدف التسوق و ، و تشمل الزيارات العائلية و%  29على نسبة 
ن سلوك األفراد في يعطي فكرة عالوسائط المستعملة في التنقل، و هذا التوزيع يحدد بدوره      

 سيرا على األقدام بالنسبة للتنقالت السكنيةبشكل عام حيث يتم التنقل . اختيار الوسيلة المناسبة في التنقل
 ،و كذا التمدرس خاصة بالنسبة للطور الثانوي و الجامعي و استعمال الحافلة للعمل و تنقالت الدراسة

في السنوات األخيرة ونظرا . و الترفيهو التسوق  ائليةو تستعمل السيارة الخاصة للعمل و للزيارات الع
جوء األسر إلى استعمال السيارة عجز النقل الجماعي في تلبيته يالحظ لللطلب الكبير على التنقل و

  .ذلك توازيا مع حركة التجهيز الكبيرة بالسيارة في الجزائرو
  

  2004توزيع التنقالت حسب الغرض في مدينة سطيف في ): 32(شكل رقم 

                                                
كیلومتر و ھي خطوط قطریة ، یمكن حساب متوسط المسافات من مركز  6باالعتماد على متوسط طول خطوط النقل الحضري الذي یبلغ  - 234

دینار و بالتالي الفرق  46,5ھو ) كلم3(ض لھذه الرحلة كیلومتر، السعر المفتر 3المدینة لرحالت سیارات األجرة التي تقطع في المتوسط مسافة 
    .دینار 70دینار مقارنة بالتسعیرة المتداولة و المقدرة حالیا  23,5الذي یدفعھ المستعمل ھو 
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  2004تحقيق األسر لمدينة سطيف : المصدر

  
  :توزيع التنقالت حسب زمن التنقل -2

مقارنة مع : من حجم المرور % 58التنقالت الممكنة تعرف ثالث فترات ذروة تستحوذ على         
  ).ناول وجبة الغذاءالفترة الوسطى تعني عودة الكثير من األفراد إلى المسكن لت(مدن أخرى 

العمل  (من المرور  % 20تستحوذ على :  09 – 07من الساعة : فترة الذروة األولى -
  )الدراسةو

المسافات الصغيرة ( من حجم المرور اليومي  % 18تستحوذ على : 14 – 12 بين الساعة -
ل وجبة نسبيا بين مركز العمل و السكن تجعل الكثير من الموظفين يعودون إلى منازلهم لتناو

 ) الغذاء

        تقابل فترة الخروج من العمل  %  20يصل حجم المرور إلى  :18 – 16 من الساعة -
التحقيق في ( و الدراسة  في مدن أخرى يمكن لهذه الفترة أن تستمر إلى ساعات أخرى 
 ). سطيف أجري في فصل الشتاء مما جعل السكان يعودون إلى منازلهم مبكرا

-07بين ( من المرور اليومي تظهر على فترتين  % 11ى يبلغ فيها المرور ساعة الذروة القصو
  .33الشكل رقم ). 18-17و  08
  

المسكن إلىالعودة   

 الدراسة

 العمـل

 أخرى
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  تأزم واقع النقل الجماعي في النطاق : ثالثا
دراسة مشروع لم تكن كافية ل 2004عن الحراك التي قدمها تحقيق األسر في المعلومات العامة        

في  بتحقيقات إضافيةالبلجيكي، - الفرنسي مكتب الدراسات تكملتها من طرف الترامواي ما استدعى
لتغطية الجوانب التي لم يتم التطرق لها و بهدف الوقوف أكثر على ظروف التنقل و الحراك  ،2007

طاق الحضري و قدرة النقل العام و الهياكل و الشبكات التي تعد أساس أي عملية تقدير العام لسكان الن
  .للطلب على النقل

  
I- شبع خطوط النقل الحضري لكن بمستوى خدمة متدني في النطاقت  
خلصت التحقيقات إلى تأكيد أن العرض الحالي من حظيرة حافالت النقل العام يغطي الطلب على       

تشبع المدينة لكن بمستوى خدمة متدني جدا و بدرجة شغل للحافالت متوسطة، ظروف  النقل إلى درجة
القابضين ى ذلك نقص االحترافية للسائقين ويضاف إل) قدم الحظيرة(الراحة و النظافة و األمان غائبة 

زمن االنتظار طويل في األطراف مما يطرح موضوع نجاعة التوزيع الحالي ). تصرفات غير الئقة(
ما يزيد في فوضى النقل نقص المراقبة وعدم افالت في غياب مخطط نقل  حقيقي ووط و عدد الحللخط

  .التزام السواق باحترام الوقت

 التوزیع الزمني للتنقالت الممكنة في النطاق):  33( شكل رقم 

 الساعة

قال
لتن
د ا
عد

ت
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يبرز واقع العرض و الطلب لقطاع النقل الحضري انطالقا من محطة )  83( الجدول رقم       
  .المسافرين مرورا بأهم محطات و نقاط التوقف

  ض و الطلب على خطوط النقل الحضري بالحافلة العر): 83(جدول رقم 
  18و الساعة  15عبر أهم محطات و مواقف مدينة سطيف بين الساعة 

  عدد الحافالت    المحطة

  في االنطالق

عدد المقاعد 
  الممنوحة

  الصعود

  الحمولة

متوسط نسبة شغل 
 %الحافلة 

  محطة نقل المسافرین

SNTV 

  382  27268  5879  22  

 شیخ العیفة

Remparts  

  33  7902  23626  337  اتجاه الشرق
  38  9692  25790  336  اتجاه الغرب

  ملعب قصاب

Stade Guessab 

  60  13050  21724  341  اتجاه الشرق
  23  4698  20790  285  اتجاه الغرب

  محطة السكة الحدیدیة

SNTF 

  171  11619  839  7  

  محطة سوق عباشة

  

  13  1335  10170  122  اتجاه الجنوب

  4  368  8301  117  مالاتجاه الش

  Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر
من خالل الجدول تتجلى درجة تشبع الخطوط التي تعكسها نسبة شغل الحافلة التي ال تتعدى في       

  .الذي تسببه الحافالت ، ما انعكس سلبا على ظروف الحراك و اختناق المرور % 30المتوسط 
الذين يعكسان توزيع مستعملي )  34( و الشكل رقم )  84( أما بالنسبة لمعطيات الجدول رقم       

قد ينة، والنقل الحضري حسب مقر اإلقامة و هو مؤشر جيد يسمح بالتعرف عن مجال تأثير المد
بينما توزعت النسبة الباقية  ، % 70توزعت النسب بحيث بلغت نسبة المقيمين في البلدية أكثر من 

  .تقريبا % 9، خارج الوالية % 15بشكل متفاوت، أهمها من بلديات الوالية 
  

  2007في  توزيع المسافرين بواسطة حافلة النقل الحضري حسب مقر اإلقامة): 84(جدول رقم 
 %  عدد المسافرين  

  72,4  21098  بلدية سطيف
 3,5  1034  النطاق الحضري لمدينة سطيف

  15,2  4442  اقي بلديات والية سطيفب
  8,8  2571  خارج والية سطيف

  100  29146  المجموع
 Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر
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 توزیع مستعملي النقل الحضري حسب مكان اإلقامة):  34( شكل رقم 
 

  
  Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر

 
  
  
  

II-  الغرض توزيع التنقالت حسب"motif de déplacement"  
توزيع مستعملي حافلة النقل الحضري ، ) 35( و الشكل  )85(جدول رقم تبرز أرقام ال            

حيث تظهر سيطرة غرض  PPS(235( في فترة الذروة المسائية عند الصعود حسب الغرض من التنقل
مقارنة ...) تشمل كل العائدين من العمل و الدراسة( %  71,2العودة إلى المسكن بنسبة كبيرة 
نالحظ نسبة معتبرة من األغراض . على الترتيب % 2,7و  5,4بالمتجهين إلى العمل و الدراسة 

  .لمسائيةما يعني تعددها و تنوعها في هذه الفترة ا % 20,7األخرى بنسبة 
  

  18-15توزیع مستعملي حافلة النقل الحضري عند الصعود حسب الغرض من التنقل بین ): 85(جدول رقم 
   ←غرض االتجاه 

  المسكن

 

  العمل

 

  الدراسة

 

  أخرى

مجموع 
  القدوم

% 

  االتجاه
  ↓ األصلغرض 

 11,2  3270  2022  427  822    المسكن
  33,7  9817  1462  77  323  7955  العمل
  15,9  4638  619  81  21  3916  اسةالدر

  39,2  11421  1923  210  409  8880  أخرى
  100  29146  6025  795  1575  20751  االتجاه  مجموع

    100  20,7  2,7  5,4  71,2  األصل %

                                                
235 - PPS =Période de pointe du soir, PPM = Période de pointe du matin 

 بلدیة سطیف

 النطاق 
 الحضري

باقي بلدیات 
 الوالیة

 خارج الوالیة 
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  "Origine"عملي النقل الحضري حسب الغرض ع مستتوزی):  35( شكل رقم 
  

  
  Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر

  
  

من الساعة ) PPS(تقريبا من مستعملي النقل الحضري في فترة الذروة المسائية  %  50نسبة  -
  .  متمدرسينهم عمال و 18إلى الساعة  15

 .ل الحضري في هذه الفترة مصدر تنقلهم المسكنمستعملي النقمن  % 11,20ة نسب -
  

  "Destination"ع مستعملي النقل الحضري حسب األتجاه توزی):  36( شكل رقم 

  
  Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر

 

 المسكن

 العمل
 الدراسة

 أخرى

 العمل المسكن

 الدراسة
 أخرى
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 15من الساعة ) PPS(قل الحضري في فترة الذروة المسائية من مستعملي الن %  71نسبة  -
  .  غرضهم العودة إلى المسكن  وهم عمال و طلبة و تالميذ الثانويات 18إلى الساعة 

  .ل الحضري في هذه الفترة اتجاه تنقلهم الدراسةمستعملي النقمن  % 20,70نسبة  -
  

  )افلةالح(أصل و اتجاه مستعملي النقل الحضري ): 86(جدول رقم 
 ←االتجاه 

Destination 
  

  بلدیة سطیف

  

بلدیات النطاق 
  الحضري

  

خارج النطاق 
  الحضري

  

  مجموع اإلرسال

Total émissions 

     األصل

Origine ↓  
 22130  بلدیة سطیف

76 % 

303 

1 %  

1280 

4 %  

23713  

81 % 
بلدیات النطاق 
  الحضري

1106 

4 %  

1 

0 %  

22 

0 %  

1129 

4 % 
خارج النطاق 

  لحضريا
4164 

14 %  

42 

0 %  

98 

0 %  

4304 

15 % 
 مجموع االستقبال

Total attractions  

27400  

94 %  

346  

1 %  

1400  

5 %  

29146  

100 % 
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بلدية سطيف هي المصدر الرئيسي   يتضح أن ،) 86( رقم  من خالل دراسة أرقام الجدول        

من مجموع التنقالت التي تم   % 94و المستقبل األساسي بنسبة  % 81بنسبة )  المرسل( للمستعملين
عليه و. في فترة الذروة المسائية ها في مختلف المواقف و المحطات بالنسبة لمختلف الخطوطإحصاؤ

لحضري موجهة أساسا لسكان البلدية و هو أمر فيمكن القول بأن الخدمات التي توفرها شبكة النقل ا
  . منطقي باعتبار أن الشبكة تغطي تراب البلدية

  
III-  الطبيعية(التنقالت المفروضة و التنقالت الغير مفروضة   (  

Déplacements obligés et déplacement non obligés  
  

 
يارات العائلية و التنقالت تشمل الز  « déplacements non obligés »التنقالت الغير مفروضة     

 « déplacement obligés »بهدف التسوق و الترفيه، و هذا لتمييزها عن التنقالت المفروضة 
الغير مفروضة عادة ما يقوم بها أرباب األسر . العمل و الدراسةكالتنقالت المرتبطة بالمسكن و

  .ه األغراضالمجهزة بالسيارة فالنقل الجماعي ال يوفر ظروف تنقل مثالية لهذ
  

 التنقالت المفروضة و غير المفروضة): 87(جدول رقم 
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  المدینة

  2004الجزائر و سطیف في  – 2000: وھران، قسنطینة و عنابة
  التنقالت المفروضة

Déplacements obligés %  

  التنقالت الغیر مفروضة

Déplacements non obligés %  
  29,44 70,56 الجزائر
  31,60  68,40 وھران
  31  69 قسنطینة
  41,74  58,26 عنابة
  36,95  63,05 سطیف

  Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر
في سنة  % 69بلغت نسبة التنقالت المفروضة في قسنطينة ) 87(من خالل جدول رقم           
أما بالنسبة . % 23,33و التنقالت الغير مفروضة  1988 في  % 76,66، بلغت هذه التنقالت 2000

  % 82، بلغت هذه التنقالت 2000في سنة  % 58,26لمدينة عنابة فقد بلغت نسبة التنقالت المفروضة 
 % 63,05في النطاق بلغت التنقالت المفروضة    .% 18و التنقالت الغير مفروضة  1987 في
  . % 36,95الغير مفروضة و

من مركز المدينة باتجاه  PPSما يتعلق بمحاور الحراك فهي تكون في فترة الذروة المسائية في        
المحطة البرية  منة الشرقية و الشمالية للمدينة، واألحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية في الجه

  .األقطاب الجامعية الواقعة في الجهة الغربيةلنقل المسافرين و
اختيار ز عليها في تخطيط النقل الحضري وساسية للحركة هي التي يجب التركيهذه المحاور األ

األول يربط شرق الذي ينتظر أن يكون الخط  )الترامواي( مسارات النقل بواسطة القطار الكهربائي 
   .خط ثان شمالها بجنوبهاالمدينة بغربها و

العمل في وهران، قسنطينة، عنابة في توزيع التنقالت بين المسكن و) 88(تبرز أرقام الجدول رقم    
  :و تسمح بقراءة مجموعة من المالحظات التي يمكن إسقاطها على باقي المدن الجزائرية 2000سنة 

  عمل تتم بوسائل ممكننة - التنقالت مسكن -
 دراسة تتم بالدرجة األولى سيرا على األقدام - التنقالت مسكن -

سيرا لحراك و تتم بالوسائل الممكننة وجموع امن م % 35التنقالت األخرى تمثل في المتوسط  -
 .على األقدام

 
  توزيع التنقالت بين المسكن و العمل في بعض المدن الجزائرية الهامة): 88(جدول رقم 

 

 

% 

  سير على األقدام

Marche à pieds 

 تنقالت ممكننة

Tous modes 
motorisés  

 مجموع الحراك

Total mobilité  

 عنابة قسنطينة وهران عنابة قسنطينة هرانو عنابة قسنطينة وهران

  15,21  20,29  25,40  26,06  37,85  44,39  10,67  11,05 14,42  عمل  ↔مسكن   
  43,05  48,75  43,34  06,91  16,91  14,22  58,17  65,50  60,20  دراسة  ↔مسكن  
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  41,74  30,96  31,26  67,03  45,24  41,39  31,16  23,45  25,38  أخرى
  100  100  100  100  100  100  100  100  100  المجموع

  ) Groupement : E.M.A / B.E.T.UR & CE.N.E.A.P( تحقيقات األسر للمدن الجزائرية: المصدر
  
  نتائج مهمة تتعلق بالحراك في النطاق •
مواصفاتها في الوقت الحالي مستو خدمة جيد، فهي تستغل  للنطاق تحقق شبكة الطرق الحضرية -  

درجة  تستقبل حركة مرور مقبولة نسبيا، و ليست كبيرة جدا تجعلها تصل إلىو الهندسية المتميزة، 
  .كبيرة من االختناق

غياب التخطيط المروري، من  مشاكل المرور التي تعرفها المدينة ال تعود لقصور في الشبكة بل إلى -
تبرزه مثال كما ) مسكن 1014حي ( مشاكل االختناق في التقاطعات و ،عشوائي للمركباتتوقف 

  .غياب مخطط لحركة المشاة باإلضافة إلى).  14(الصورة رقم 
  
 
 
  

  نقطة حساسة تمثل مركز المنطقة السكنية الشرقية: مسكن 1014تقاطع حي ):  14( صورة رقم
  يشهد مرور عشرات أالف المركبات يوميا ما يسبب ،غرب المدينةوحلقة ربط بين شرق و

  .18إلى الساعة  15وة المسائية من الساعة اختناقات مرورية خاصة في فترات الذر
 

 
  2008الباحث : المصدر               
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إلى حد كبير للطلب، و يمكن الحديث عن ارتفاع في ل الحضري تستجيب مجاليا و كميا وشبكة النق -
ها من ال يتعدى الفارق الزمني بين الحافالت عند انطالق. الحظيرة و المقاعد الموفرة التي تفوق الطلب

 .في المتوسط % 30دقائق و بنسبة حمولة ال تتجاوز  5المحطة 

تدني مستوى الخدمة للنقل الحضري و تمدد زمن االنتظار في أطراف المدينة، ارتفاع في سن  -
 .الحظيرة يجعل ظروف الراحة و األمان غائبة

 اف  غياب المواقف في األطرمحطة  برية و مواقف غير مالئمة،  هياكل النقل من -

 )الدراسة الميدانية(النقل بسيارة األجرة في تراجع مع تسجيل نمو غير مسبوق للنقل الغير مرخص  -

  جنوب –غرب، شمال  –شرق : محاور الحراك  -
كل هذه العناصر و أخرى سيتم تحليلها الحقا عند التظرق لواقع العرض و الطلب على النقل في 

 .النطاق الحضري لمدينة سطيف

  
  
  
  

  ة الفصل األولخالص
  

تم في هذا الفصل الذي خصص لدراسة خصائص الحراك في النطاق الحضري، التركيز على      
أهمية الدراسة الكمية للحراك، التي ال تتأتى إال إذا توفرت قاعدة بيانية كبيرة و أدوات دقيقة في 

  ج أكثر للعمل الميداني،يا بل يحتافال يكفي أن يسير القطاع إدار. التحليل الكمي لمعطيات الحراك
هو اعتماد نظام دوري دقيق نقاط قوة سياسة النقل من أهم كما هو حاصل ي العالم المتقدم، ففي اليابان 

لجمع اإلحصائيات و متابعة الطلب على النقل بشكل عام والنقل الجماعي بشكل خاص ما يمنحها تفوقا 
مؤشر اإلنتاج " لمحكم بعد تحليله للبيانات بنشر يسمح هذا النظام ا. واضحا مقارنة بالدول األوروبية

، و هو توليفة من )Indice de production des services de transport"( لخدمات النقل
  ....  المؤشرات منها  مؤشر نمو الطلب على النقل، مؤشر الخدمة و مؤشر نمو السكان

  :يف  يمكن الخروج بالنتائج التاليةبعد تحليل معطيات الحراك في النطاق الحضري لمدينة سط    
 كبير النطاق مجال يشهد حراك يومي -

 زيادة في التنقالت الممكننة و نزعة نحو النقل الفردي  -

 تنوع أغراض التنقل و اشتداد الحراك في ساعات الذروة -

  مظاهر تردي واقع النقل الجماعي  -
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ضى فو، نظرا للي الجزائرفمن بين أضعف الحلقات  لحضريل اقطاع النقل، خاصة النقويبقى 
غياب سلطة ضبط وهيئة تختص بالتنظيم خالل مرحلة بسبب ، التي اعترت القطاع منذ تحريره

  .زيتهاتحرير القطاع، فضال عن تداخل الصالحيات ومرك
غياب إستراتيجية واضحة وعقالنية وفقدان طابع التنظيم والضبط لقطاع يعاني ويضاف إلى ذلك،  

  .من أزمة هيكلية
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  الفصل الثاني
  الطلب على الحراك في إقليم الدراسة واقع العرض و 

  
الوقوف على واقع العرض و الطلب على الحراك في النطاق الحضري لمدينة سطيف  بهدف           

ة و هي السيارة ، النقل الجماعي نحاول التطرق لخصائص العرض للحراك تبعا للوسائل المستعمل
  .)و سيارة األجرة، النقل الخصوصيالحافلة (
  

  في النطاق السيارة وتردي النقل الجماعياستعمال زايد ت: أوال
الذي يتمثل في  الجماعي النقل تدهور يتم اللجوء إلى االستعمال المكثف للسيارة الفردية في ظل        
 اقتراب تكفل فيةبكي و قصور شبكات النقل الجماعي في تغطية المجال الحضري النقل خدمةتدني 

 انطالقه نقطة من المستعمل إيصال أي الفردية السيارة توفرها التي تلك من الجماعي النقل لخدمة مرضي

 األسر من هامة نسبة ، ما يجعل (Service porte à porte) واحدة تنقل عملية في وصوله نقطة إلى
نحها البنوك و تسهيالت وكاالت بيع مستفيدة من القروض التي تم الفردية للسيارة امتالك إلى تتجه 
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 و صيانتها و لو استعمالها و الوسيلة هذه شراء يستوجبها التي الباهظة للمصاريف متحملةالسيارات، 

صادرة عن وحدة الدراسات  دراسةنتائج كشفت فقد  .ضروريات أخرى كالسكن و التربية حساب على
تحقيقا على عينة من األسر الجزائرية حول  التي أجرت "ميديا سانس"تابعة لشركة االقتصادية ال

من الجزائريين يعتبرون السيارة ضرورية للعائلة وأن الحصول  % 26,15أن  236قروض االستهالك 
يعتبرون السكن فقط  % 21,45على السيارة أولى بالنسبة لهم من الحصول على السكن، حيث أن 

أي أن األسرة الجزائرية حسب نتائج ...يعتبرون السفر ضروريا من الجزائريين % 18ضروريا، و
هذه الدراسة تضع في أولوياتها السيارة قبل السكن ثم السفر في المركز الثالث و هذه مؤشرات عامة 

  . تدل عن التوجه الجديد في سلوكيات االستهالك في الجزائر
  

I - تزايد استعمال السيارة الفردية  
إذا في مشاكل المرور و الحوادث اليومية، ويشكل االستعمال المكثف للسيارة السبب الرئيسي 

كانت عوامل العمر و الجنس و مستوى دخل الفرد و المستوى االجتماعي من العوامل الكالسيكية 
فان مجموعة من العوامل األخرى ال تزال  ،المعروفة في تأثيرها سلبا أو إيجابا في استعمال السيارة

    ن في دراسة النقل و الحراك اليومي مثل نمط الحياةمغيبة و هي تحض باهتمام كبير لدى المختصي
  الخ...تطور أغراض التنقلطة و المرافق و سلوكيات التنقل وو مكان السكن و توطن األنش

 
 نسب تجهيز بالسيارة في ارتفاع -1

 شهدت السنوات األخيرة تزايدا كبيرا في ملكية السيارات في الجزائر نظرا لالنفتاح السوق    
التسهيالت البنكية  قد ساهمت ، ومعتمدون يمثلون كل أصناف المركباتمن خالل وكالء  ةالجزائري

إن اإلجراءات الجديدة التي . تجهيز األسر بالسيارةفي ارتفاع محسوس لنسب  لقروض شراء السيارات
و فرض ضريبة شراء  قانون منع استيراد السيارات القديمة اتخذها الدولة الجزائرية من صدور

لنمو الكبير للحظيرة وما و إلغاء القروض الموجهة القتناء السيارات هي رد على هذا ا 237ارةالسي
  ..حوادث المرورينجر عنه من مشاكل و

بمختلف  يعني نسبة األسر التي تملك سيارة: Taux d’équipement نسبة التجهيز بالسيارة  
، سيارة véhicule utilitaireالنفعية السيارة  ،véhicule touristiqueالسيارة السياحية (أنواعها 

يساوي حاصل قسمة عدد األسر التي تملك سيارة أو أكثر  ،) véhicule de serviceالخدمة أو العمل 
  .من سيارة على العدد اإلجمالي لألسر في نطاق الدراسة

                                                
  .2009جویلیة  29وم جریدة الشروق الیومي، العدد ـــــــــــــ لی - 236
إلى  2008جانفي 1في الفترة الممتدة بین  - حسب وزارة المالیة - بعد تطبیق الرسم على شراء السیارات الجدیدة، بلغت مداخیل ھذه الضریبة  - 237

  مالییر دینار توجھ لصالح الصندوق الوطني لتنمیة النقل العمومي   7جوان 30غایة 
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مؤشر لعدد السيارات التي تملكها مجموعة : Taux de motorisationمعدل ملكية السيارة  -
فرد، العالقة بين  1000فرد أو  100يعبر عنه في الغالب بعدد السيارات لكل . األفراد من

 .عدد السيارات المملوكة في نطاق معين إلى إجمالي عدد السكان في نفس النطاق

أسرة  100في السابق يتم استعمال نسبة تجهيز األسر بالسيارة و يعبر عنه بعدد السيارات لكل        
يستحسن استعمال ) أفراد بشكل عام 5إلى  8من (النخفاض عدد أفراد األسرة الجزائرية لكن و نظرا 

في مدن الدول الغنية نسبة التجهيز ارتفعت . نسبة التجهيز بالسيارة لكل فرد أو لمجموعة من األفراد
عاصمة في بالنسبة للجزائر ال)  certuفرنسا (من سيارة لكل ثالثة أفراد إلى تقريبا سيارة لكل فردين 

  .سيارة لكل فرد 0,83بلغت  2004
سيارة  51238من األسر مجهزة بالسيارة، بلغ معدل ملكية السيارة  % 29,9مدينة سطيف في        

 Ecotechnics"حسب دراسة قام بها مكتب دراسات  239 % 25، المعدل الوطني بلغ فرد 1000لكل 
 تملك سيارة في كل من العاصمة الجزائر  هذه الدراسة قدرت نسبة األسر التي 2003في جويلية " 

 الذي يمثل نسبة الملكية ) 89(معطيات الجدول رقم . على الترتيب % 25و  % 37,7و سطيف 

ات األخيرة في الجزائر و التجهيز بالسيارة في المدن الكبرى الجزائرية يبرز ارتفاعها في السنو
 .مدينة سطيفالعاصمة و

  
یة و نسبة التجھیز بالسیارة في مدن جزائریة في سنوات مختلفةنسبة الملك): 89( جدول رقم   

  نسبة التجهيز بالسيارة

  األسر التي تملك سيارة %

Taux d’équipement 

  نسبة ملكية السيارة

  فرد 1000/سيارة 

Taux de motorisation 

 

 

 

 2000 2004 2000 2004 المدینة
  الجزائر   83  % 42
  قسنطينة  40  % 23 
 عنابة  32  %17,4  
 وھران 40  %  21,24 
 سطیف  51  % 29,6

  ) Groupement : E.M.A / B.E.T.UR & CE.N.E.A.P( تحقيقات األسر للمدن الجزائرية: المصدر

من األسر تملك أكثر من  % 6و  2000في سنة من األسر مجهزة بالسيارة  % 23قسنطينة في       
من األسر تمتلك أكثر  % 4منها  2000مجهزة بالسيارة في سنة من األسر  %  17,40سيارة، عنابة 

  .فرد 1000سيارة لكل  40بلغت نسبة ملكية السيارة . من سيارة

                                                
عدد األسر التي تملك سیارة واحدة حسب : الواقع  أكبر باعتبار أننا قمنا بحساب عدد السیارات بالصیغة التالیة یفترض أن یكون ھذا المعدل في - 238

  .2004في سنة  260000مقسوما إلى عدد السكان  1008و عدد األسر التي تملك سیارتین  11271تحقیق األسر 
239- DTW de Sétif, Rapport enquête ménage, op cité 
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من  % 8,23منها  2000من األسر مجهزة بالسيارة في سنة 21,24 % بالنسبة لمدينة وهران       
  . فرد 1000رة لكل سيا 40بلغت نسبة ملكية السيارة . األسر تمتلك أكثر من سيارة

  )2004(تملك أكثر من سيارة  % 5,79من األسر تملك سيارة منها  % 42الجزائر العاصمة       
أقل من ( نسب التجهيز تتوزع بشكل غير متجانس يالحظ مثال بالنسبة للعاصمة نسب تجيز ضعيفة 

 % 60أكثر من ( مرتفعة في األحياء السكنية ذات الكثافات السكانية العالية و نسب تجهيز )  % 30
 % 86ظعيف باعتبار أن multi motorisation تعدد المركبات . في األحياء ذات طابع سكني فردي

أسرة أو ما  100سيارة لكل  49في العاصمة نسبة ملكية السيارة بلغت . من األسر تملك سيارة واحدة
  ).96أنظر الجدول رقم ( فرد  1000سيارة لكل  83يقابل 

  .ف نسب التجهيز حسب عدد المشتغلين في األسرة و حجم مدخول األسرةكما تختل
  

  سيارات في نمو غير مسبوقحظيرة  -2
نظرا لالنفتاح السوق شهدت السنوات األخيرة تزايدا كبيرا في ملكية السيارات في الجزائر           

روض شراء وكيل معتمد، و التسهيالت البنكية لق 23، 2007من خالل وكالء بلغ عددهم في 
كعينة و. مستمرن نمو الحظيرة اف) 2005(تيراد السيارات القديمة و رغم قانون منع اس .السيارات

،  2010إلبراز هذا النمو المستمر، نقدم األرقام الجديدة التي نشرها الديوان الوطني لإلحصائيات في 
ركبات المستوردة من ، فقد سجل عدد الم)CNIS(اعتمادا على أرقام مصالح الجمارك الجزائرية 

حيث بلغت نسبة  2009طرف الوكالء التجاريون المعتمدون، نموا كبيرا في السداسي األول من سنة 
  .2008بالنسبة للسداسي األول من   % 50+ ، و 2007مقارنة بالسداسي األول  % 27+ الزيادة 

 % 20كبيرا بلغ نسبة على المستوى المحلي، عرفت حظيرة السيارات في والية سطيف ارتفاعا     
يبرز تطور حظيرة السيارات في الوالية في الفترة ) 90(و الجدول رقم  ،2006-2001للفترة 
1997 -2006 . 

  
  2006- 1997تطور حظيرة السيارات في والية سطيف بين ): 90(جدول رقم 

  الزیادة السنویة %  عدد المركبات  
السیارة 
  الخاصة

باقي أنواع 
  المركبات

مجموع 
  ظیرةالح

السیارة 
  الخاصة

باقي أنواع 
  المركبات

مجموع 
  الحظیرة

1997  28012  21779  49791        
1998  28092  21860  49952  0,29  0,37  0,32  
1999  28172  21935  50107  0,28  0,34  0,31  
2000  28543  22440  50983  1,32  2,30  1,75  
2001  28820  22552  51372  0,97 0,50  0,76  
2002  29339  22767  52106  1,80  0,95  1,43  
2003  29927  23176  53103  2,00  1,80  1,91  
2004  31370  23949  55319  4,82  3,34  4,17  
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2005  32825  25178  58003  4,64  5,13  4,85  
2006 34374  26368  60762  4,78  4,73  4,76  

 الديوان الوطني لإلحصائيات: المصدر 

 
في  % 5ثم ترتفع النسبة إلى  % 2دة  سنوية ال تتعدى نسبة زيا 2001نسجل بالنسبة للفترة قبل       

  . % 19,34فقد بلغ معدل الزيادة  2006إلى  2001، و بالنسبة للفترة من 2003السنوات التي تلي 
من  % 50و هو ما يمثل حوالي  240وحدة 16415الرقم  2007بلغت الحظيرة البلدية في سنة         

على  Parc en transitيضاف إليها الحظيرة العابرة إلقليم النطاق  أثر هذه الحظيرةحظيرة الوالية، و 
الشبكة و واقع الحراك في المدينة و خارجها في غياب مخطط مرور ينظم و يستجيب لحركة هذه 

  .األعداد المتزايدة للسيارات
  
  
  
  

  2007- 1997تطور السيارة الخاصة و باقي المركبات بين ): 37(شكل رقم 
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 طور عدد السيارات المرقمة بالمقارنة مع باقي المركبات األخرى، ت، ) 37( ل الشكل رقم يمث         

  :و يمكن حصر العوامل التي ساهمت في انفجار حظيرة السيارات في الوالية بشكل عام
  .التسهيالت البنكية من قروض و عمليات الدفع بالتقسيط -
 .ي متناول الفئة المتوسطةزيادة القدرة الشرائية للمواطنين و توفر سيارات ف -

  .الرمزية الكبيرة التي تتمتع بها السيارة في المجتمع الجزائري -
 في والية سطيف 2006 – 1998تطور عدد السيارات السياحية المرقمة  :)91(جدول

                                                
240 - Entreprise Métro d’Alger, Etude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008, p38. 

 السیارة الخاصة
 
 

 باقي المركبات

           06                                                      2000                                                1996    
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  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  السنة
  2759  2684  2216  998  733  389  274  614  434  عدد السيارات المرقمة

  الديوان الوطني لإلحصائيات: المصدر
  

  في والية سطيف 2006 – 1998تطور عدد السيارات السياحية المرقمة ): 38(شكل رقم 
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  الديوان الوطني لإلحصائيات: المصدر                 

وطنية، فقد لي الحظيرة الالسيارات السياحية بالنسبة إلجما يسجل في السنوات األخيرة زيادة نسبة
الزيادة مرشحة  ، هذه2006في سنة  61,51%إلى  1999في سنة  58,73%هذه النسبة من ارتفعت 

  ).92(الجدول رقم في السنوات األخيرة، تسياراال من تفي ظل استمرار ارتفاع الواردالالرتفاع، 
 

  السيارة السياحية و إجمالي الحظيرة في الوالية :) 92(رقم جدول 
 2006 1999 الترقیم

 17.409 12.190 السیارات السیاحیة المرقمة
 28.301 20.755 مجموع الحظیرة المرقمة

 61,51% 58,73% الحظیرة إجمالينسبة السیارة من 
  الديوان الوطني لإلحصائيات: المصدر

  
من حيث النسبة التي  2006الشكل المرفق رقم يبرز مكانة السيارة السياحية في الحظيرة الوطنية في 

  .تمثلها، األمر الذي يؤدي إلى زيادة تأثيرها في المجال الحضري و شغلها للمجال العام في المدينة
   

  في والية سطيف 2006وزيع الحظيرة حسب نوع المركبة ت): 39(شكل رقم 

           06                                                          2000                                                   1998 
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  الديوان الوطني لإلحصائيات: المصدر                        

  
  الحضري للمدينة تزايد مكانة السيارة في المجالمظاهر 

من المجال  % 80 بمدينة سطيف، أين 1945ماي  8الشارع الرئيسي ):  15( تبرز الصورة رقم 
  .العام للحراك تحتله السيارة للتحرك أو للتوقف

  
  
  
  

  بمدينة سطيف 1945ماي  8الشارع الرئيسي ):  15( صورة رقم 
  أو للتوقفتحتله السيارة للتحرك  ن المجال العام للحراكم % 80 أين 

 حافالت
Autocars - autocars 

1,5 % 

  یارات أخرىس
Autres véhicules 

41,5 % 

حیة سیا یاراتس  
Véhicules de tourisme 

57 % 
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  2008الباحث : المصدر                
  

 ثالثة عناصر أساسية هي  نظام الحراك العام في المدينة علىيرتكز  

  و غيرها من الوسائط...و الدراجة السيارة و الحافلة: وسائط النقل -1
  حالتها و مواصفاتها: شبكة الطرق  -2
  التي يحققها في تسهيل حركة ى الفاعليةمد: مخطط المرور  -3

) السائق( بلغت نسبة السيارة السياحية التي تنقل في معظمها فردا واحدا في مدينة سطيف      
فقط لحافلة النقل  %7.75الحركة المرورية التي تشهدها المدينة يوميا، مقابل  إجماليمن   71.49%

  ). 27الشكل رقم . (لسيارة األجرة %9.97الجماعي و 
من خالل نتائج قياسات المرور التي قام بها مكتب دراسات بهدف إعداد مخطط في مدينة سطيف، و 

( السياحية التي تنقل في معظمها فردا واحدا السيارة المرور للمدينة، نالحظ استحواذ التنقل بواسطة 
فقط لحافلة  %7.75قابل الحركة المرورية التي تشهدها المدينة يوميا، م إجماليمن   %71.49) السائق

  .يبرز ذلك) 40(و الشكل رقم  .241لسيارة األجرة %9.97النقل الجماعي و 
  
  
 

 2006مدينة سطيف في في وزيع المرور حسب نوع المركبة ت): 40(شكل رقم 

                                                
241 - APC de Sétif .Plan de circulation de Sétif, Phase diagnostic, Juillet 2007, page 17. 
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  2006بلدية سطيف، دراسة إلعداد مخطط المرور، : المصدر        

  

  في النطاقو ير لمحطات تنظيف السيارات في المدينةانتشار كب -
لمؤشرات الهامة التي تبرز ظاهرة التجهيز الكبير بالسيارة في المدينة يعتبر هذا العنصر من ا       

خاصة في السنوات األخيرة، تسعى مصالح النظافة و األمن و الوقاية ببلدية سطيف تنظيم هذا النشاط 
  . المحطات لشروط العملو مراقبة مدى مطابقة هذه 

التي تبرز تطور هذا ) 93(استطعنا الحصول من المصالح البلدية على أرقام الجدول رقم        
  .2008و  2005في الفترة بين  % 50النشاط الذي زاد بنسبة تفوق 

  تطور عدد محطات تنظيف و تشحيم السيارات في مدينة سطيف): 93(جدول رقم 
  2008  2007  2006  2005  السنة

  99  91  88  65  عدد المحطات
  بلدیة سطیف مصالح النظافة و األمن و الوقایة: المصدر

  
  انتشار فوضوي لمواقف السيارات -

منها عدد قليل من المواقف  2007في سنة  104بلغ عدد المواقف حسب مصالح البلدية         
 40المدينة، ما يدل على أن موقف في  64عن وجود  2008المرخصة، بينما تعلن البلدية في سنة 

  .غير مرخصة 2007موقف أحصيت في 
  
  

  .18إلى  16تطور المظهر العام للمدينة بدخول السيارة تنقله مجموعة الصور من 

9,97%

8,70%
7,75%

71,49%

2,10%
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  من القرن العشرين  الخمسينيات سطيف في):  16( صورة رقم 

 
 

 الستينيات من القرن العشرين سطيف في):  17( صورة رقم 

 
 

  من العشرين السبعينيات سطيف في):  18( صورة رقم 

 
  
  الح السيارة على حساب المشاةتهيئة لص -
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النقاط السوداء في المدينة إلى لجة مشاكل االختناقات المرورية وتلجأ السلطة المحلية لمعا         
ن ممرات لتسهيل حركة المرور دوتمثل في تهيئة الطرق و توسعتها وانجاز أنفاق وحلول استعجاليه ت

ورة تمثل الص. إعارة األهمية القصوى للمجاالت المخصصة للراجلين من أرصفة و فضاءات المشاة
  .نقطة سوداء في مسار التراموايالنفق األرضي بوسط المدينة والذي يشكل اليوم عائق و

  " باب بسكرة"انجاز النفق األرضي ):  19( صورة رقم 

  
  على حساب المجال المخصص للراجلين" ب بسكرةبا"انجاز النفق األرضي ):  20( صورة رقم 

  
  2009الباحث : المصدر

II-  في منطقة الدراسة النقل الجماعيتردي منظومة  

 تضييق المجال المخصص للراجلين
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و بشكل استعجالي و دون تحضير مسبق الى تردي القطاع 1988أدى تحرير قطاع النقل في      
  :يشمل عرض النقل الجماعي في والية سطيف .اصبشكل عام، و النقل الجماعي الحضري بشكل خ

  النقل الجماعي بالحافلة -
 النقل الجامعي و نقل العمال -

 النقل  الجماعي بواسطة سيارات األجرة -

  النقل الجماعي بواسطة الحافلة -1
  :تتكون شبكة النقل الجماعي بالحافلة في إقليم الدراسة من

داخل المحيط العمراني  lignes urbainesتضمن خطوط النقل الحضري : النقل الحضري -
  خطوط عمومية 5خط يملكها الخواص و  18خط منها  23للمدينة، يتكون من 

هي التي و lignes départementalesتعرف كذلك بالخطوط الوالئية  و: النقل الشبه حضري -
خط تربط المركز سطيف  126بلغ عددها . تربط مختلف مناطق الوالية بمقرها سطيف

خط تربط مقر الوالية  بالبلديات األربع التي تكون النطاق  27منها . يات الواليةبمختلف بلد
 ).عين أرنات، األوريسيا، مزلوق، أوالد صابر( الحضري 
  بلدية سطيف الخصائص العامة لشبكة النقل الجماعي بالحافلة في :)94(رقم جدول  

  خط/م الحافالت  حافلة/م الحمولة  فرةالمقاعد المو  عدد الحافالت  عدد الناقلین  العدد  الخطوطنوع 
  16  65  25777 395  353  24  الحضریة

  4  33  3549  109  109  27  )النطاق(الشبھ حضریة 
  3  39  12241  315  315  99  )الوالیة(الشبھ حضریة 
  6  51  41567  819  777  149  المجموع

 Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر
  ETUSمؤسسة النقل الحضري +  

  

  ؟النقل الحضري لمدينة سطيف ما هي الخصائص العامة لشبكة
خلصت كل الدراسات التي تمت حول واقع العرض للنقل الحضري في المدينة و النطاق إلى درجة 

. اليومية للمستعمل في المعاناةما أدى إلى تدني مستوى الخدمة، ما زاد  العشوائبة و الفوضى السائدة
  :يمكن تشخيص هذا الواقع من خالل النقاط التاليةو

) ملعب قصاب(شارع الشيخ العيفة و شارع التحرير : كل الخطوط الحضرية تتبع مسارا واحدا -
  .ما يؤدي إلى حدوث اختناقات و نقاط سوداء في أكثر من نقطة

 .طة السكة الحديديةمن مح 3خط تنطلق من المحطة البرية لنقل المسافرين و  15 -

-6-4-3-2خطوط هي  9من المقاعد توفرها  % 80حافلة لكن  20كل خط في المتوسط به  -
7-8-9-21 -22. 

هي تمثل ربع و minicars, minibusمن الحظيرة مكونة من حافالت الحجم الصغير  % 50 -
 .المقاعد الموفرة
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يعطي طول الخط ذهابا  103ل رقم الجدو(كلم  6كلم و معدلها  8إلى  3طول الخطوط من  -
 ).إياباو

  حافلة صغيرة، autobus :52%حافلة كبيرة : يتتوزع الحظيرة حسب نوع الحافلة كالتال -
minibus  :45 % ، سيارة مهيأةfourgons  :03 %.  

، بالنسبة إلقليم )سنة في الدول المتقدمة يتم سحبها 12(سنة  19متوسط عمر الحظيرة بلغ   -
من إجمالي الحظيرة، الجدول  % 52سنة تمثل  20التي يفوق سنها  الدراسة نسبة الحافالت

 . يبرزان توزيع الحظيرة حسب العمر) 41(و الشكل ) 95(رقم 
  توزيع الحظيرة حسب العمر): 95(جدول رقم 

 %  عدد الحافالت  
  3  11  سنوات 5أقل من 
5-9  38  10  

10-14  67 18  
15 -19  65  17  

20+  194  52  
  100  375  المجموع

  Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر

  وزيع حظيرة حافالت النقل الحضري في النطاق حسب العمرت): 41(شكل رقم 

  
 Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر

  
  )القطاع الخاص( ل الحضري في مدينة سطيف خطوط النق -1-1

سنوات 5أقل من   
52  % 

نواتس 9إلى  5من   
10  % 

نواتس 15إلى  10من   
18  % 

نواتس 20إلى  16من   
17  % 

سنة 20أكثر من   
3  % 
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، عدد 2008في ) القطاع الخاص( معطيات حول النقل الحضري ) 96(يقدم الجدول رقم       
  .الحافالت المستغلة في كل خط و معلومات تتعلق بسن الحظيرة و عدد المقاعد الموفرة يوميا

و هو رقم معتبر يعطي بشكل عام  24145عدد المقاعد التي يوفرها النقل الحضري يوميا بلغ  -
عرض النقل، و منه يمكن حساب عدد المسافرين الذين يتم نقلهم يوميا بإدخال مؤشرات منها 

و نسبة المقاعد المشغولة ) fréquences(عدد الرحالت أو الجوالت المحققة في المتوسط 
)taux de remplissage (ص و العموميو هو ما سنقوم به الحقا بالنسبة للقطاعين الخا.  

ناقل، ما يبرز / حافلة  1,03ناقل بمعدل  347يملكها  358بلغ عدد الحافالت للنقل الحضري  -
 .الطابع الحرفي لمؤسسات النقل الخاص، ما يطرح إشكالية التنظيم كذلك

 .غير محترفةخطوط متشبعة بمؤسسات صغيرة و: جةالنتي -

  
  ) الخواص( خطوط النقل الحضري ) : 96(جدول رقم 

  .طيفمديرية النقل س: المصدر     

    
الحافلة تستغل الخط رقم : طيفتبرز عينة من حافالت النقل الحضري في مدينة س) 21(الصورة رقم 

  . سنة 20تتجلى حالتها المتدهورة، و سنها الذي يفوق و 6
  
  

  حافلة النقل الحضري في موقف محمد قصاب بمدينة سطيف):  21( صورة رقم 

قم الخطر )كلم ( طول الخط      عدد المقاعد سنة/ ن الحافلة س. م عدد الحافالت 
2 12 20 18.1 1890 
3 08 44 17.93 2514 
4 08 42 17.80 3504 
6 08 37 18.42 3106 
7 12 34 19.67 3205 
8 10 14 18.85 1370 
9 08 23 20.43 1066 

11 07 11 16.18 389 
13 07 05 14.6 188 
16 08 16 18 800 
18 12 16 17.31 485 
19 07 09 25.11 225 
20 12 17 21.47 1088 
21 07 23 17.47 1705 
22 10 22 16.04 1386 
54 08 13 20.53 742 
58 06 03 8.33 120 
59 10 09 7.88 362 
المتوسط/المجموع   08.88 358 17.45 24145 



 256

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  2009 الباحث: المصدر                  

بالقرب من  19تبرز عينة من التلوث الصادر عن حافلة النقل الحضري الخط ) 22(الصورة رقم 
  .المستشفى الجامعي سطيف

  
  التلوث الصادر عن حافلة النقل الحضري بمدينة سطيف):  22( صورة رقم 

    
  2010 الباحث: المصدر
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خط في  18لخطوط النقل الحضري البالغ عددها  التوزيع المجالي)  19( الخريطة رقم توضح       
، تشكل المنطقة الشمالية الشرقية أكثر المناطق تركزا للسكان بينما نالحظ نقض في كثافة 2008

خطوط رئيسية، تحتاج إلى دعمها  النقل في هذه المنطقة بشكل 4، 3، 2تضمن الخطوط رقم . الخطوط
  .ل من المسكنتكثيفها بخطوط فرعية تسمح بتقريب المستعمو

  خطوط النقل الحضري بمدينة سطيف):  19( خريطة رقم 

  
  Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر   

      
يعرف النقل الحضري في مدينة سطيف مشاكل كثيرة، بعضها مرتبط بشبكة الطرق بشكل عام        

المواقف وى الطلب، كالمحطات ولنقل الجماعي، وأخرى بهياكل استقبال ليست في مستالغير مكيفة ل
ها وخيمة مما أدى إلى فوضى كانت نتائج  طغياب التخطي، ورباإلضافة لمشاكل ضعف التسيي. وغيرها

: يمكن تشخيص واقع النقل الحضري في مدينة سطيف في النقاط التاليةعلى الفرد و المجتمع، و  
  التكفل بالمسافرينل االستقبال وكضعف هيا -

نقص االحترافية لدى المتعاملين الخواص -    
ظهور  دون ضوابط تنظيمية إلىبشكل استعجالي و أدى فتح قطاع النقل لالستثمار الخاص        

ضعف اإلمكانيات و اص الذي يعاني من نقص االحترافيةفوضى كبيرة تميزت ببروز المتعامل الخ
سة سلبية بناقلين ومستخدمين غير مؤهلين في نوعية الخدمات وسط مناف لنتيجة تقهقرالمالية وكانت ا

:في  تتمثل تياسلوكإلى أفضت  كثيرة التداخل فيما بينهاخطوط  متشبعة ومعتمدين في   
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نقاط التوقفعدم االلتزام بخطوط السير و -  
تحميل أكثر من الطاقة االستيعابية للحافلة لتحقيق اكبر دخل -  
في السرعة و التسبب في حوادث سير مميتة إلفراطا -  

هو ما و.. إيرادا قياسيا ز مادية  إذا حققوا حوافب عادة ما تربط مداخليهم  فسائق الحافلة و القابض 
من عدد اكبر  نقلل واقف الخاصةو عدم االلتزام بالم عدم االلتزام بعدد الركاب المسموح بهيدفعهم إلى 

  .. الية من اإليراد لتحسين أحوالهم المعيشيةنسبة ع فيالركاب طمعا 
قدم الحظيرة -   

: 2008يبلغ متوسط عمر الحظيرة المستغلة لدى الخواص في النقل الحضري للمدينة في        
و يرجع الناقلون قدم و اهتراء الحظيرة لعدم . اسنة وهو رغم تراجعه قليال إال أنه يبقى مرتفع 17.45

وكاالت دعم االستثمار و البنوك في القيام بدورها  أعبائها، إضافة إلى تباطؤدمة مع تناسب سعر الخ
.المنوط بها، باإلضافة لعدم توفر قطع الغيار األصلية  

    ساهم دخول المؤسسة العمومية للنقل الحضري بحافالت جديدة في تقليص متوسط العمر للحظيرة،
ن في القطاع و خاصة مستعملي النقل الحضري و يبقى تجديد الحظيرة أمر ضروري يؤرق كل الفاعلي

.  لما له من ارتباط وثيق بظروف التنقل و السالمة و المحافظة على البيئة  
   غياب مخطط نقل فعلي للنقل الحضري -

      وسائط النقلثالثة عناصر أساسية هي  نظام الحراك العام في المدينة يرتكز علىإذا كان         
الذي يشكل أهم عنصر عندما يحقق الفاعلية المرجوة من خالل  رطط المرومخو  شبكة الطرقو 

  .أحسن استغالل للعنصرين األول و الثاني
يد ميدانيا بواسطة مراسيم تجستتطلب ال تدعم قطاع النقل الجماعي للمسافرين بتشريعات و قوانين

: تنفيذية و أطر للتنظيم و المتابعة المستمرة منها   

خدمة الو التي آل إليها وضىنظرا للف توجيه و تنظيم النقل و المتضمن 07/08/2001قانون   -
  .متدنيةال

المراحل من تحديد :مخططات النقل  يحدد كيفيات إعداد: 20/12/2004مرسوم تنفيذي  -
            الموقع، مساحة الدراسة و آفاقها  ثم جمع المعطيات و تحليلها ثم عرض التوقعات 

 .و التوصيات 

ري في المدن الكبرى للحد من مؤسسات عمومية للنقل الحض إنشاء:  24/12/2006تنفيذي م سومر
  .تأزم وضعية النقل الحضري فيها

التنقل بتكاليف زمنية و مادية أقل و في  توإذا كان هدف أي مخطط حضري هو تلبية احتياجا       
طاع  في مدينة سطيف، سواء من ظروف راحة و أمان عالية ، فان هذه المؤشرات ضعيفة بالنسبة للق
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حيث زمن الرحلة  الذي قد يصل إلى ساعة في بعض الخطوط، أضف لذلك تكاليف النقل المادية التي 
. يتحملها المواطن مقابل خدمة متدنية تؤكد عدم فاعلية المخطط  

لوسائط البديلة أمام تنامي الطلب على النقل و في ظل هذه المشاكل التي يعيشها القطاع يتم اللجوء إلى ا
  .كالسيارة الخاصة

  
  عودة المؤسسات العمومية للنقل الحضري -1-2

 عودة القطاع العمومي للخدمة، من خالل  مراسيم تنفيذية تهدف إلى 24/12/2006 في صدرت   
بعد المشاكل التي أصبحت تؤرق السلطة و المواطن و الناقل  مؤسسات عمومية للنقل الحضري إنشاء

  ETUSاستفاد قطاع النقل الحضري لمدينة سطيف من مؤسسة للنقل الحضري  و قد. على حد سواء

أنظر ( حافلة كحصة أولى 30تغطيها  الستغالل مبدئي لخمسة خطوط 2008انطلقت في مارس 
  .مقعد يوميا 2100توفر ) 97الجدول 

  
  

  2008في " ETUS"خطوط النقل الحضري ): 97(جدول رقم 
  الموفرة المقاعد  عدد الحافالت  رقم الخط

101  04  400  
102  05  500  
103  04  400  
104  06  600  
105  04  400  

 2300 23  المجموع
  2008سطيف  ETUSمؤسسة النقل الحضري : المصدر         

  
  

، بدأت نشاطها في ETUSتعكس عينة من حافالت مؤسسة النقل الحضري ) 23(الصورة رقم 
حافالت جديدة، و توفر الراحة و األمان ال. لتغطي المجال الحضري لمدينة سطيف 2008

لمستعمليها، و هي مجهزة بوسائل حديثة العالم المستعملين عن رقم الخط، اتجاه الحافلة و غيرها 
   .من المعلومات الضرورية
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  سطيف -ETUS – "مؤسسة النقل الحضري"حافالت جديدة تدخل الخدمة ):  23( صورة رقم 

   
   2009الباحث : المصدر        

     

  نشاط مؤسسة النقل الحضري لمدينة سطيف -
حصيلة نشاط المؤسسة العمومية للنقل الحضري لمدينة سطيف خالل ) 98(يوضح الجدول رقم          

يتوفرون على بطاقات اشتراك  18530مستعمل من بينهم  6407026، حيث تم نقل 2009سنة 
على كل الخطوط حافالت هذه المؤسسة و من مجموع مستعملي % 0,29ا يمثل نسبة أي م 242للمعاقين
تجدر اإلشارة هنا إلى محاولة المؤسسة تجسيد مبدأ الحق في النقل من خالل تمكين ذوي . الخمسة

  . االحتياجات الخاصة من االستعمال المجاني و السهل للنقل
ما يدل نظريا على توفر  2009243خالل سنة  % 38بلغت نسبة شغل حافالت المؤسسة العمومية      

  .  العرض على طول المحاور التي تغطيها الشبكة
  

 )2009( ETUS الحصيلة السنوية الستغالل خطوط النقل الحضري) : 98(جدول رقم 
  عدد المستعملین  )كلم( طول الخط  الوصول  االنطالق  الخط
  1336857  13,5  حي بوسكین SNTVمحطة المسافرین   101
  1465651  17,2  حي حشمي SNTVمحطة المسافرین   102
  566430  20  حي الھضاب SNTVمحطة المسافرین   103
  2126404  15,4  حي الھضاب SNTVمحطة المسافرین   104
  911675  21  حي الھضاب SNTVمحطة المسافرین   105

  6407026  المجموع
  سطيف ETUSمؤسسة النقل الحضري : المصدر

                                                
  . وثائق الضروریةبعد تقدیم المعني باألمر لطلب مرفق بال العمومیة للنقل الحضري البطاقات تصدرھا المؤسسة - 242
  .2010، سطیف ETUSمؤسسة النقل الحضري : المصدر - 243
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ددها في بلغ ع ا، عملت المؤسسة على توفير مناصب شغل دائمة لموظفيهمن جهة أخرى      
  .تطور مناصب الشغل الموفرة) 42(يبرز الشكل المرفق رقم منصب، و 170، 2009نهاية 

  
  تطور مناصب الشغل التي توفرها المؤسسة العمومية للنقل الحضري لمدينة سطيف):  42( شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

  سطيف ETUSلحضري مؤسسة النقل ا: المصدر

      
بهدف تغطية األحياء الجديدة للمدينة لعمراني الذي تعرفه مدينة سطيف وتماشيا مع التمدد ا       

خاصة في جزئها الشمالي الشرقي و بالتحديد حي الهضاب، عملت المؤسسة على تمديد ثالثة خطوط 
  ).  99(في الشبكة، كما توضحه أرقام الجدول رقم 

  
 )2008 - 2009( ETUS تطور خطوط النقل الحضري) : 99(جدول رقم 

  الوصول  االنطالق  الخط
  )كلم( طول الخط

  2009دیسمبر 

  )كلم( طول الخط

  2008مارس 
 16,8  17,2  حي حشمي SNTVمحطة المسافرین   102
  17,5  20  حي الھضاب SNTVمحطة المسافرین   103
  13  21  حي الھضاب SNTVمحطة المسافرین   105
  سطيف ETUSؤسسة النقل الحضري م: المصدر

  
 

خطوط  5البالغ، عددها  ETUSالتوزيع المجالي لخطوط النقل الحضري ) 20(الخريطة رقم توضح 
، تشكل المنطقة الشمالية الشرقية أكثر المناطق تركزا للسكان، و قد شهد الخطوط خاصة 2009في 

التي تحتاج إلى تكثيفها بخطوط  105 و 103تمددا للخطوط ) حي الهضاب(بالمنطقة الشمالية الشرقية 
  .فرعية تسمح بتقريب المستعمل من المسكن

  
  

 

66

115
142

170

م ارس  2008 م اي  2008 دیسمبر 2008 دیسمبر 2009
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 2008سطیف في  ETUSخطوط النقل الحضري بالحافلة لمؤسسة النقل ): 20(خریطة رقم 

 
 
Source : Entreprise de transport urbain de Sétif, 2009. 

  ةتطور عرض النقل كما و نوعا في المدين: النتيجة
التطور الذي يعرفه العرض في النقل الحضري في والية سطيف )  43( يبرز الشكل رقم        

  .الوطنيالمدن في الوالية، الريفي و النقل ما بين: مقارنة بالعرض في باقي أنواع النقل األخرى
  

تطور عدد المقاعد الموفرة حسب نوع النقل في والیة سطیف): 43(شكل رقم   

  
  Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر    

 

 حضري

نيوط  
 ریفي

عد والئي
مقا
 ال
دد
 ع

 السنوات
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  خطوط النقل الحضري بمدينة سطيفحجم العرض ل):  21( خريطة رقم 

  
  Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر  

  

التي تمثل عرض النقل الحضري بالحافلة يتضح المحور )  21( من خالل الخريطة رقم : مالحظة 
الممتد أفقا من الغرب إلى الشرق، الذي يمر بمركز المدينة و يربط المناطق اإلستراتيجية فيها  من 

يبرز كثافة الحركة للحافالت خاصة في الجزء الغربي من هذا المحور ما يطرح مشاكل . حيث الحراك
باعتباره المسلك الضروري و الوحيد لكل ) صاب و شارع شيخ العيفةمواقف ق( مرورية حادة 

 .   SNTVالحافالت القادمة و المتجهة من و إلى محطة المسافرين البرية 

معطيات حول النقل الحضري بالحافلة في مدينة سطيف لسنة يعرض ) 2(الجدول الملحق رقم  
  .الت مبالغ فيها إلى حد كبير، و هذه المعطيات منها المتعلق بنسبة شغل الحاف2009

  
  تشبع الخطوط: مستوى الخدمة

من طرف مكتب الدراسات المكلف  2007في  تظهر نتائج التحقيقات الميدانية التي أجريت    
، النبض و نسبة المقاعد ) 100(بإعداد دراسة ترامواي سطيف و التي يبرزها الجدول رقم 

من المواقف ن وة من المحطة البرية لنقل المسافريالمشغولة في حافالت النقل الحضري المنطلق
 .16إلى الساعة  15الرئيسية في فترة الذروة المسائية من الساعة 
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 PPSعدد الحافالت المنطلقة، النبض، نسبة شغل الحافلة في ): 100(جدول رقم 
عدد الحافالت   الموقف/ المحطة 

  المنطلقة
  نسبة شغل الحافلة  دقیقة/ حافلة 

% 
  22  2,12 382  البریة المحطة

موقف شیخ العیفة 
  )اتجاه الشرق(

337  1,87  33  

موقف شیخ العیفة 
  )اتجاه الغرب(

336  1,87  38  

  موقف قصاب

  )اتجاه الشرق(

341  1,89  60  

  موقف قصاب

  )اتجاه الغرب(

285  1,58  23  

  7  0,95  171  محطة السكة الحدیدیة
  سوق عباشة

  )اتجاه الجنوب( 

122  0,68  13  

  عباشةسوق 

  )اتجاه الشمال(

117  0,65  4  

  Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر

  
  خطوط النقل في النطاق الحضري

، بواسطة تضمن مجموعة من الخطوط الشبه حضرية ربط مدينة سطيف بمدن ببلديات النطاق   
  :ارات أجرة جماعيةأو سي" minibus"خافالت صغيرة 

حافالت صغيرة يصل النبض في ساعات الذروة المسائية إلى : عين أرنات ←المحطة البرية  -
  انطالق في الساعة 15

 سيارات األجرة الجماعية: عين أرنات ←حي لجنان  -

صغيرة يصل النبض في ساعات الذروة كبيرة و أخرى حافالت  : األوريسيا ←بوسكين  -
 ق في الساعةانطال 14المسائية إلى 

انطالق  7حافالت صغيرة يصل النبض في ساعات الذروة المسائية إلى : مزلوق ←المهدي  -
 في الساعة

 4حافالت صغيرة يصل النبض في ساعات الذروة المسائية إلى : أوالد صابر ←حي بلعطار  -
  انطالق في الساعة
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 Les opérateursالناقلون  -

ناقل خواص  461و الشبه حضري في والية سطيف اليوم يمارس عملية النقل الحضري        
  .من الناقلين يشتغلون في النقل الحضري 4/3حافلة و  484يملكون 

فتح  ولة لقطاعات النشاط االقتصادي، تمفي نهاية الثمانينات و في ظل االنتقال من احتكار الد    
الخاص الستغالل خطوط  لتسهيل دخول القطاع 10/05/1988قانون جاء حيث ل للخواص، االمج

و قد أدى هذا االنتقال . للدولة كناقل تقليدي كلياالنقل الجماعي للمسافرين، و في المقابل نسجل انسحابا 
السريع و في غياب إستراتيجية و تصور مستقبلي وفق أهداف محددة و واضحة إلى حالة من الفوضى 

  . يصعب التحكم فيها
الجدول (  حافلة 358ناقل يملكون  347منظمة الوطنية للناقلين حسب ال 2008بلغ عدد الناقلين في 

. حافلة لكل ناقل و هو رقم يبرز اإلمكانيات المحدودة للمتعاملين الخواص 1.03أي بمتوسط  )101رقم  
 

  2008 - 2004تطور عدد الناقلين، الحافالت و الخطوط  للنقل الحضري لمدينة سطيف ) : 101(جدول رقم  
  2004  2008  

  347  377  دد الناقلینع

  358  400  عدد الحافالت

  18  22  عدد الخطوط

  .مديرية النقل، سطيف: المصدر

ضري إال أن القطاع ما يزال يبرز الجدول تراجع في أعداد الناقلين و الحافالت المستغلة في النقل الح
  . مشبعا و يمكن توفير نفس العدد من المقاعد بنصف الحظيرة المستغلة حاليا

  سات حرفية صغيرة بدأت بحافالت مهيأةمؤس -
 غياب أي مراقبة أو تكوين للعاملين في القطاع -

 تسهيالت إدارية للحصول على االعتماد في النقل -

 و إعفاء من القيمة المضافة  ANSEJتسهيالت بنكية وفق    -

من كل العاملين في النقل الحضري يملكون حافلة واحدة تقريبا و يملكون ترخيصا او اعتمادا  -
DTW الراحةلى الناقل احترام شروط النظافة وال توجد أس عملية مراقبة أو آلية تفرض ع. 

 "ONTA"المشاكل الكبيرة التي يعيشها القطاع فرضت تنظيما معينا  -
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  النقل بسيارات األجرةتراجع  -2
 % 19رخصة منها  2275في والية سطيف " الطاكسي"عدد رخص النقل بسيارات األجرة  بلغ       

  ).102الجدول رقم (غير مستغلة 
 2007رخص النقل بواسطة سيارات األجرة في ): 102(جدول رقم 
  عدد الرخص الغیر مستغلة  عدد الرخص المستغلة  عدد الرخص الممنوحة

2775  2255  520  
  .ديرية النقل سطيفم: المصدر

 

سيارة  2272ة المرخصة من عدد سيارات األجرفي  اتراجع في السنوات األخيرة نسجلكما          
  .سريع للنقل الغير مرخص يالحظ نموو في المقابل  ،2007ة في سيار 2255 إلى 2004في 

            

  
     مديرية النقل لوالية سطيف: المصدر    

سجل  2001يبرز التراجع في عدد الرخص المستغلة في إقليم الوالية، ففي ) 44(الشكل رقم      
سيارة هذا التراجع يعود إلى المنافسة  2255، 2007و في  -سيارة 2272، 2004ي ف - سيارة 2300

  .الكبيرة ألنماط النقل األخرى التي تطورت كالحافلة، السيارة الفردية و النقل الغير مرخص و غيرها
  .%23مما يعطي فائض  ساكن 1000/ سيارة  15حصة السكان بلغت 

 70القيمة  2007على عداد بل تطبق تسعيرة موحدة بلغت في سيارات األجرة في المدينة ال تتوفر  
 .، بغض النظر عن مسافة الرحلة و هو ما يعتبره المستعملون مرتفعينارد

2007-2000تطور حظیرة سیارات األجرة في والیة سطیف ):  44( شكل رقم   

 عدد السیارات
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 17المؤرخ في  448244-02المرسوم التنفيذي رقم  باعتبار أن التسعيرة الموحدة ليست قانونية،      
ما يفرض " الطاكسي " ركاب في سيارات األجرة و المتعلق بالتعريفات القصوى لنقل ال 2002ديسمبر 

  :استعمال العداد لتحديدها بتطبيق األسس التي تحددها المادة الثانية و هي
  دينار جزائري 10,50التعريفة القصوى في الكيلومتر الواحد هي  -
 دينار 15التكفل حسب الرحلة  -

 دينار 20) دقيقة 15(التوقف لالنتظار  -

  دينار لكل وحدة 06كلغ  15زنها نقل األمتعة التي يفوق و -
 

 النقل بسيارة األجرة في النطاق الحضري لمدينة سطيف -

سيارة  1044الرقم  2007بلغت حظيرة سيارات األجرة في النطاق الحضري لمدينة سطيف في       
   ). 103الجدول رقم  (منها في المجال البلدي لسطيف  % 92أجرة أكثر من 

         
 توزيع حظيرة سيارات األجرة على بلديات النطاق الحضري): 103(جدول رقم 
 %  عدد السیارات  البلدیة
  93  966  سطیف

  01  42  عین أرنات
  04  14  األوریسیا
  00  4  مزلوق

  02  18  أوالد صابر
  100  1044  المجموع

  مديرية النقل لوالية سطيف: المصدر               
 

من التنقالت % 4النقل بسيارة األجرة ال يضمن سوى ان ف 2004حسب نتائج تحقيق األسر       
نصف الحظيرة تقريبا تغطي النطاق الحضري لمدينة سطيف  .déplacements motorisés الممكننة

خاصة في النطاق البلدي، و هذا النوع من النقل في أغلبه موجه للنقل بين البلديات و ال يقتصر فقط 
  ).104الجدول رقم ( على النقل الحضري 

  توزيع حظيرة سيارات األجرة حسب نمط النقل في والية سطيف):  104( جدول رقم 
  سیارات األجرة ما بین الوالیات  سیارات األجرة ما بین البلدیات  سیارات األجرة الحضریة

504  605  1146  
  .ديرية النقل سطيفم: المصدر

، اعتمدت مديرية النقل لوالية 2006جويلية  29المؤرخ في  392طبقا للقرار الوزاري رقم      
سيارة جديدة لفائدة شركة تضامن الكائن مقرها ) 15(سطيف شركة لسيارات األجرة بخمسة عشر 

  .سنة 20ببلدية سطيف ما عمل على تجديد جزئي للحظيرة التي يبلغ معدل عمر مركباتها 
                                                

  . 6، ص2002دیسمبر  22، تاریخ 85الجریدة الرسمیة، العدد  - 244
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 حطة سيارات األجرة بوسط مدينة سطيفم):  24( صورة رقم   ↓

 
  2008 الباحث: المصدر                    

  
  سطيف SNTVحطة سيارات األجرة بمحطة نقل المسافرين م):  25( صورة رقم   ↓

  
  2009 الباحث: المصدر                  
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  النقل المدرسيو نقل العمال، النقل الجامعي: أنماط نقل جماعية أخرى -3
  النقل الجامعي -3-1
تبر النقل الجامعي من أولويات الدولة الجزائرية، فهي تسهر على توفيره من خالل تخصيص يع  

تم تخصيص  ة متطلبات التنقل للطلبةالن نظام النقل الجماعي غير قادر على تلبيو . مبالغ ضخمة
خصوصي يتم فيه التعاقد سنويا مع شركات خاصة في إطار مخطط النقل الجامعي الذي يربط نقل 
كل الجامعية و مناطق تدفق الطلبة، تحت إشراف تسيير الديوان الوطني للخدمات االجتماعية الهيا

ONOU.  
  2008حظيرة النقل الجامعي لجامعة سطيف في ):  105( جدول رقم 

  عدد المقاعد الموفرة  الحظیرة  المسار
  7900  79  إقلیم بلدیة سطیف
  400  04  بلدیات النطاق

  3350  62  باقي بلدیات الوالیة
  11650  145  المجموع

  .2008مديرية النقل لوالية سطيف، وضعية قطاع النقل، سبتمبر : المصدر

حافلة مختلفة األحجام  145مثال تم تسخير حظيرة من  2009-2008بالنسبة للسنة الجامعية          
لجامعية أو مقعد لضمان تنقل الطلبة بين محالت اإلقامة و األقطاب ا 11650و بسعة إجمالية بلغت 

حسب )  45( تتوزع المسارات كما في الشكل رقم ).  105الجدول رقم ( بين مختلف أقطاب الجامعة 
حافلة بسعة  62تجدر اإلشارة إلى أن . % 35و نحو الجامعة المركزية  % 55األقطاب، نحو الباز 

  . مقعد تضمن النقل بين الجامعة و بلديات الوالية 11650إجمالية 
  توزيع حظيرة النقل الجامعي حسب األقطاب):  45( شكل رقم 

  
  .2008والية سطيف، مصلحة التهيئة و التخطيط، الحولية اإلحصائية : المصدر              

 الجامعة المركزیة القطب الجامعي الباز

 كلیة الطب

 أخرى
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اسند مركز الخدمات مهمة النقل الجامعي لشركة نقل خاصة  2009جانفي  1ابتداء من          

تستعمل لنقل  جديدة حافلة 165أسطول من ي، و قد سخرت الجامعواحدة تتكفل بالنقل ) سلطة تنظيم(
، صورة حسنة للنقل الجماعي بمنطقة سطيفإعطاء تحسن ظروف تنقل الطلبة و ا أدى إلى الطلبة م

  ). 24الصورة رقم (

    
  
  
  

  نقل العمال -3-2
بها الخاص أو تؤجرها للنقل بواسطة مركبات تملكها المؤسسات لحسا يمارس نقل العمال      

  .لحساب الغير في إطار اتفاقيات مبرمة مع متعاملي النقل العمومي للمسافرين لنقل المستخدمين
  

  2008معطيات حول نقل العمال في والية سطيف في ):  106( جدول رقم 
  السعة  الحظیرة  المتعاملین  القطاع  نوع النشاط

  3422  111  46  العمومي  للحساب الخاص
  1447  36  18  لخاصا

  4869  147  64    مجموع الحساب الخاص
  88  02  01  العمومي  لحساب الغیر

  1454  25  19  الخاص
  1542  27  20    مجموع لحساب الغیر

  6411  174  84    المجموع
  .2008مديرية النقل لوالية سطيف، وضعية قطاع النقل، سبتمبر : المصدر

عینة ):  26( صورة رقم 
 من أسطول النقل الجامعي

2009سطیف   
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 6411حافلة بسعة  174تحتوي على  والية سطيف  في الحظيرة المخصصة لنقل العمال         
يلعب هذا النوع من النقل دورا اقتصاديا مهما سواء تعلق ).  106( كما تبرزه أرقام الجدول رقم  مقعد

األمر بالشركة حيث يحقق تنظيما محكما في استعمال الزمن لمستخدميها، كما يخفف من جهة أخرى 
ألخيرة تراجعا في نسبة مساهمة هذا النمط من النقل مثال في نسجل في السنوات ا. من حركة المرور

أما في . % 11,5إلى  % 58هناك تراجع من  2000و  1987مدينة عنابة و حسب تحقيقي األسر 
، و هذا يرتبط بتفضيل 2000في  % 8,5إلى  1988في  % 33مدينة قسنطينة فقد تراجع  من 

 .ا مقابل حصولهم على نفقات النقل ضمن مرتباتهمالمؤسسات الخاصة عدم التكفل بنقل مستخدميه
 

  النقل المدرسي -3-3
. النقل المدرسي في والية سطيف تم دمجه ضمن النقل العمومي في أغلب مناطق الوالية          

  تعتبر عملية البناء . بلدية 41ة للبلديات و تغطي حافلة تابع 57ب  2008تقدر حظيرة الوالية في 
  .من شأنه التخفيف من معاناة المتمدرسين في كل األطوار مؤسسات التعليميةو التجهيز لتقريب ال

المدرسة و خطورة عبور شارع ة إذا بعدت المسافة بين المسكن ويصبح النقل المدرسي ضرور       
ة إلى ظهور نوع جديد من النقل لتالميذ رياض األطفال في مدينة تجدر اإلشار .للوصول إلى المدرسة

  .تجربة تحتاج التشجيع و التعميمسطيف و هي 
يتم في أغلب الدول تفعيل النقل بالحافالت المدرسية للمساهمة في التخفيف من حدة مشكلة        

  .تعويدها على استعمال النقل الجماعيورية وتهيئة األجيال القادمة واالختناقات المر
         
  اقفي النط المنشآت القاعدية و الشبكة الحضرية  :ثانيا

تحقق الربط بين مختلف المناطق، تشكل شبكة الطرق و المنشآت القاعدية هيكل النقل، فهي       
العالية في كفاءة تطور المنطقة بمدى توفر الهياكل و المنشآت القاعدية و شبكة الطرق ذات اليقاس و

جب التمييز بين ي. رحلة العمل اليومية وتطويرها مركز المدينة باألطراف و الضواحي و تسهيل ربط
ت البرية و المطارات و الموانئ تتوفر عليه من هياكل قاعدية نقطية كالمحطا الشبكة كهيكل مادي 

و الطرق البرية المزدوجة و غيرها و بين  المحوالت و غيرها، أو خطية كخطوط السكك الحديديةو
قيمة لها إذا لم تلبي الحراك ضمن الشبكة من وسائل مختلفة تتحرك وفق نظام معين و الشبكة ال 

فاألول يتعلق بالجانب المادي و الثاني يتعلق بالخدمات   مختلف احتياجات التنقل و الحراك في اإلقليم
 du réseau support au"التنقل و  التي تقدمها الشبكة التي تعتبر كحامل يوفر خدمات الحراك

réseau service "245.  
  

                                                
245 - BAVOUX J J et autres, géographies des transports, Armand colin, Paris, 2005, p82. 
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I - التكفل بالمسافرين في النطاق قصور واضح في المحطات البرية و مواقف 
 

  يعاني قطاع النقل الحضري بمدينة سطيف من ضعف واضح في المنشآت القاعدية من محطات   
  .دى إلى تدهور ظروف تنقل مستعملي النقل العاممواقف للتكفل بالمسافرين، مما أو
  

  " Gare routière" البرية المحطة -1
، )25الشكل رقم (تقع ي الجهة الجنوبية الغربية للمدينة  )SNTV( لمدينة على محطة بريةتتوفر ا     

حافلة  965: 2004مسافر لكن بلغ العدد المحقق في سنة  8000حافلة و  160بطاقة استيعاب 
خط حضري، و هي كذلك نهاية لعدد كبير من  13تعتبر المحطة نقطة انطالق . مسافر 193000و

تتكون من جزأين األول مخصص لحافالت النقل . خطوط شبه حضرية و خطوط النقل بين البلديات
و جزء آخر مخصص لخطوط النقل الشبه حضري الذي يربط المجال  ،)27الصورة رقم (الحضري 

ظروف استقبال مستعملي . كما يخصص قسم منها كمحطة لتوقف سيارات األجرة. الوالئي و الوطني
  :ر ذلكالنقل العام متدينة على مستوى المحطة البرية، من مظاه

  غياب ظروف السالمة و األمان للمسافرين،  و عدم توفرها على التجهيزات و الخدمات الضرورية،  -
غياب مخابئ االنتظار للمسافرين، التلوث الكبير الناجم من محركات الحافالت، غياب كلي للوحات 

  .ما يستدعي تدخال سريعا لمعالجة الوضع... اإلعالمية للمسافرين
  

  "الجزء المخصص لحافالت النقل الحضري" محطة نقل المسافرين ):  27( صورة رقم 

 
   2010 الباحث: المصدر

المبرمج بمنطقة عين  )A )Gare intermodaleالصنف تعددة األنماط مشروع المحطة م     
يرفع مستوى الخدمة تغطية العجز الكبير في القطاع  والطريق في الجهة الجنوبية للمركز، يأتي ل
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لية، من خالل درجة التجهيز التي يفترض أن تتمتع بها المحطة لتلعب دورها الوظيفي في الربط النق
  .بين مختلف أنماط النقل

  

  مواقف الحافالت -2
ال تتوفر شبكة النقل الحضري على محطات أو مواقف بأتم معنى الكلمة، بل على مناطق مهيئة     

  .46مواقف رئيسية كما يبرزه الشكل رقم  4لتوقف الحافالت و استقبال المستعملين، توجد 
ع حساس وسط لها موق) ملعب قصاب(جيش التحرير  و  Les rempartsمواقف الشيخ العيفة  -

  .خط الكل موقف على الترتيب 12و  11المدينة و هي تسجل عبور 
 .عبور 5خطوط منها  8محطة السكة الحديدية تسجل عبور  -

 .خطوط عبور 4سوق عباشة  -

لوحات سافرين تفتقر للمرافق الضرورية ونقل في كل هذه المحطات تدعو للقلق فمحطة المظروف الت
خابئ مل ا كلياغيابكما نسجل . إعالم المسافرين منعدمة تعوضه صراخ الناقلين لجذب المستعملين

  .أشعة الشمسا يجعل المسافرين عرضة األمطار ومماالنتظار في األطراف، 
 

  مواقف خطوط النقل الحضري في مدينة سطيفهم محطات ومواقع أ):  46( رقم  شكل

 
  Google Earth 2004: المصدر       

  
  
  

محطة نقل 
 المسافرین
SNTV 

محطة شیخ 
  العیفة

ملعب محطة 
  قصاب

سوق محطة 
  عباشة

محطة السكة 
  الحدیدیة 
SNTF 
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 "Abris bus" رمخابئ االنتظا -3
 

جزء ال يتجزأ " abris bus"و مخابئ االنتظار  " arrêts de bus"للحافالتتشكل المواقف المهيأة     
  .مالئمتها للمستعملينة بمدى توفرها ولييتحدد مستوى الخدمة النق، ومن منظومة النقل الجماعي

مخابئ الواقيات وفي النطاق الحضري، إضافة إلى القصور الكبير في المحطات، يالحظ نقص  
خاصة في الظروف المناخية  مما يصعب عملية التنقلخاصة في مناطق التوسع الجديدة  االنتظار
اب مخابئ االنتظار في منطقة الهضاب، تبرز غي)  28( الصورة رقم ). الحرارة و األمطار(الصعبة 

  .  ما يؤدي إلى لجوء مستعملي النقل إلى ظل األشجار بعيدا عن موقف الحافلة
  

)  حي الهضاب(غياب مخابئ االنتظار في مناطق التوسع الجديدة ):  28( صورة رقم   

 
  الباحث: المصدر

  
رة في مركز المدينة، فهي إضافة إلى عينة من مخابئ االنتظار المنتش) 29( تمثل الصورة رقم      

لبي وظيفة تي تحسين المظهر الحضري للمدينة وأنها تحمي مستعملي النقل الحضري فهي تساهم ف
  . التوعيةاقتصادية في اإلشهار و
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عينة عن  مخابئ االنتظار في وسط المدينة  ): 29(صورة رقم   

 
  2010الباحث : المصدر

 
 
 

II- ية أهمية الشبكة الحضر"voirie urbaine " إقليم الدراسةفي  
، و 246"هي أشبه شيء بالشرايين التي تغذي الجسم بأسباب الحياة " شبكات النقل الحضرية     

دراسة مدى كفاءة الشبكة و فعاليتها في أداء يتم . المقصود بالجسم هنا هو المدينة و نطاقها الحضري
 كما يتم. ، و ضمان انسيابية مثلى للحراككل سلسوظيفتها المتمثلة في تسهيل حركة المركبات بش

مواصفات التقنية و التخطيطية و ال ة التصنيف الوظيفي للشوارعدراسة التركيبة الداخلية للشبكة و معرف
تحديد و تدراسة حجم و كثافة الحركة المرورية على هذه الخطوط مع تحديد مناطق االختناقالها، و 

  .محاولة معالجتهاأسبابها و
  
  

  مواصفات جيدة للشبكة الحضرية -4
المرور يف بمميزات طبيعية تسهل الحركة وتتميز شبكة الطرق الحضرية في مدينة سط         

ع الشكل يبرز توزي. ما يجعلها تلعب وظائفها بشكل جيد) االنبساط و المواصفات التقنية الهندسية(
  .المتكاملةالشبكة حسب وظائفها المختلفة و

  

                                                
.  3، ص2005ت، مكتبة األنجلومصریة، الطبعة الثالثة فاروق كامل عز الدین، النقل أسس و مناھج و تطبیقا -  246  
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  2007توزيع الشبكة الحضرية حسب وظيفتها في مدينة سطيف في ):  47( شكل رقم 

  
  .APC de Sétif, Rapport diagnostic plan de circulation de Sétif, SETIGEC, juillet 2007, p10: المصدر

  
  )22الخريطة رقم : (تتكون الشبكة من خالل الوظائف التي تؤديها

قد بلغت ، و)اللون األخضر على الخريطة( voies de contournementطرق اجتنابية  -
 من الشبكة الحضرية % 17نسبتها 

 % voies d’échanges et pénétrantes  18) األحمر(طرق الدخول طرق التبادل و -

 % voies de distribution et de collectrices 7) األزرق(الجمع طرق التوزيع و -

  % voies de desserte 58طرق الخدمة  -

  
  
  

  
  
 

الخدمةطرق  طرق اجتنابیة  

التوزیعطرق   

الدخولطرق   
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 2007يف في شبكة الطرق  في مركز مدينة سط):  22( خريطة رقم 
 

  
  

  Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر
  

يتأكد ذلك من خالل توزيع الشبكة حسب الدراسة شبكة مالئمة للحراك في المدينة و النطاق : النتيجة
، و قد جمعت النتائج في الجدول رقم 247 2006البلدية إلعداد مخطط المرور في  التي قامت بها

  .يمثل توزيع الشبكة من حيث عدد الممراتو) 107(
 توزيع الشبكة الحضرية حسب عدد الممرات): 107(جدول رقم 

 %  عدد الممرات
  02  )1(ممر واحد 

  47  ممرات) 2(
  16  ممرات) 3(
  08  ممرات) 4(

  2X2  19محاور 
  2X3  08محاور 

 APC de Sétif, Rapport diagnostic plan de circulation de Sétif, Sarl SETIGEC, juillet 2007: المصدر             

 ".deux voies de circulation"من الشبكة الحضرية ذات ممرين مروريين  % 47 -

 .راتبممرين إلى ثالثة ممعن بعضها و Séparéesمن الخطوط منفصلة  % 27 -
                                                
247

- APC de Sétif, Rapport diagnostic plan de circulation de Sétif, Sarl SETIGEC, juillet 2007.  
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  .من الشبكة تمنح من  ثالثة إلى أربعة ممرات % 24 -
 . % 02الخطوط ذات ممر واحد  -

من خالل هذه المعطيات فان الشبكة في الغالب تتميز بمواصفات عالية من حيث الخصائص   
الفيزيائية، ما يسمح بسيولة للحراك إذا تم التعامل بشكل جيد مع التقاطعات، توقف السيارات، 

 ...فالت و ممرات الراجلينمواقف الحا
  عرض الطريقع الشبكة الحضرية حسب توزي): 108(جدول رقم 

 %  المواصفات الفیزیائیة
  14  متر 7أقل من 

  72  متر 10 إلى 7من 
  14  متر 10,5أكثر من 

  APC de Sétif, Rapport diagnostic plan de circulation de Sétif, Sarl SETIGEC, juillet 2007: المصدر

أمتار  7من الخطوط يزيد عرضها عن  % 72من حيث المواصفات الفيزيائية للشبكة فان       
يزيد عرضها عن  % 14، و UVP »248 ») سيارة خاصة( وحدة  1800ما يسمح نظريا بمرور 

  ). 108أنظر الجدول رقم  ( متر ما يسمح بطاقة استيعاب أكبر للحركة و التوقف  10,5
تناقات و مشاكل المرور سببها ليس قصور الشبكة بل سوء استغاللها خاصة االخ: النتيجة العامة

  و المشاكل التي تسببها التقاطعات و عدم احترام األولوية. التوقف العشوائي للمركبات
فان ثلث الشبكة تستغل في اتجاه واحد " sens de la circulation"أما بالنسبة التجاه الحركة     

sens unique  109الجدول رقم (بتسهيل المرور خاصة في التقاطعات ما يسمح ( 
  

 ع الشبكة الحضرية حسب اتجاه الحركةتوزي): 109(جدول رقم 
 %  Sens de circulationاتجاه السیر 

  Double sens  41اتجاه مزدوج 
  Sens unique    32اتجاه واحد

  Sens séparé  27اتجاه منفصل 
  APC de Sétif, Rapport diagnostic plan de circulation de Sétif, Sarl SETIGEC, juillet 2007: المصدر

  
  Stationnement  التوقف -5

التوقف من العوامل الهامة في الحركة المرورية، فهو يساعد في تسهيل الحراك داخل  يعتبر        
المرافق و الخدمات،  المدينة إذا تم توفيره و تنظيمه بشكل يسمح الولوج لألسواق و المحالت و مختلف

  .لكنه قد يكون سببا رئيسيا في االختناق و االزدحام إذا ترك عشوائيا
 13و  11، 10في  ERIGS RAILمن خالل نتائج التحقيق الميداني الذي قام به مكتب الدراسات     

دف به، و) 23( الذي خص مركز المدينة التاريخي  كما تبينه الخريطة المرفقة رقم  2007نوفمبر 

                                                
248 - L’UVP est calculé comme suit : Véhicule utilitaire = 1,2 VP, Fourgons = 1,5 VP, Minibus/Minicar = 2,0 
VP, Autocar / Bus et PL = 2,5 VP, Semi-remorque = 3 VP 
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تقييم وضعية المرور التي بدأت تعرف اختناقا بسبب تقلص مجال الحراك للسيارات الناتج عن 
  .المساحات الكبيرة التي يشغلها التوقف العشوائي في المجال الحضري

  
 

  2007مركز مدينة سطيف في   طقة التحقيق الميداني حول التوقفحدود من):  23( خريطة رقم 
  

  
  Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر

  
  

ممنوعة، أما النصف  % 50مكان منها  2290بلغ إجمالي عرض التوقف في محيط الدراسة    
 350، و أماكن مخصصة و محجوزة 1159المتبقي فتتوزع بين أماكن يسمح فيها بالتوقف بلغت 

  ).110(الجدول رقم . مكان
  

  2007توزيع عرض أماكن التوقف في مركز مدينة سطيف في ):  110( دول رقم ج
  

         Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر

  
  

 %  عدد األماكن Stationnementالتوقف 
  Autorisé 1159  39المسموح  

  Réservé 350  12المخصص 
  Interdit  1481  50الممنوع 

  100  2990  المجموع

 عین الفوارة وسط المدینة

 مقر الوالیة
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  :كما خلص التحقيق الميداني إلى مجموعة من النتائج يمكن حصرها في النقاط التالية
مجانية التوقف على كل الشوارع و الطرقات ماعدا شارع قندوز السعيد الذي يكون فيه التوقف  -

  .ى أمن السياراتالموقف تسيره مجموعة من الشباب الذين يسهرون عل. بمقابل مالي
 15إلى  1من(الشوارع في أغلبها توفر التوقف على جانب واحد و بشكل تناوب نصف شهري  -

 .1945ماي  8، مثل شارع )من كل شهر 31إلى  16و من 

 30و  17دقيقة حتى الساعة  30و  15يبلغ التوقف ذروته في الفترة الزمنية من الساعة  -
على مواقف ممنوعة كما تبرزه  % 58ة منها سيار 1382دقيقة، حيث يصل حجم التوقف 

  . المرفق) 111(أرقام الجدول رقم 
  

  

 2007في  حسب فترات الزمن التوقف في مركز مدينة سطيفتوزيع ):  111( رقم جدول 
 

  سيارات متوقفة على

  د30و  17سا  – 15سا   12سا  -11سا   9سا  - 8سا   8سا  - 7سا 
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  48  662  49  641  47 510  50 215  أماكن التوقف المسموح
  11  146  12  159  8  84  10  45  )مخصصة(أماكن توقف محجوزة 

  42  574  39  514  45  491  40  173  أماكن التوقف الغير المسموح
  100  1382  100  1314  100  1085  100  433  المجموع

  Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر
  

من التوقف، بحيث أن السائقيين ال يترددون في ركن  % 45و  39نسبة المخالفة تتراوح بين  -
، قد يعتبرونها بعيدة عن سياراتهم على أماكن مخصصة أو ممنوعة، رغم توفر أماكن شاغرة

 ).112الجدول رقم  (   مقاصدهم

  
  2007في مركز مدينة سطيف في  حسب النوع و الزمن التوقفأماكن  نسبة شغل): 112(رقم جدول 

             Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر

  
الجدول رقم (تحديد نسب شغل أماكن التوقف  تكمن أهمية التحقيقات الخاصة بالتوقف في         

، )48(و بالتالي تصحيحه مثلما يبرزه الشكل رقم إبراز مواطن الخلل لنظام التوقف القائم  ، و)112
 % 53نسبة  13إلى الساعة  11تصل نسبة شغل األماكن الممنوعة في الفترة الزمنية من الساعة  حيث

   .غير مشغولةرغم وجود أماكن مسموحة و

  د30و  17سا  – 15سا   12سا  -11سا   9سا  -8سا   8سا  -7سا  Stationnementالتوقف 

  Autorisé   19%  44%  55%  57%المسموح  
  Réservé 13%  24%  45%  42%المخصص 
  Interdit  12%  33%  35%  39%الممنوع 
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  1945ماي  8أماكن التوقف المشغولة و غير المشغولة حسب الزمن على شارع ):  48( رقم  شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر

  
 Les trottoirsاألرصفة  -6

 الرصيف هذا عرضو يق، الطر جانبي على للمشاة المخصصة المساحة تعني الرصيف كلمة           

 على المطلة األراضي استعماالت كذا و) المشاة( المساحة هذه مستخدمي وكثافة الطريق أهمية يحدد

ارات بالط، إش (ف طرق تصميم األرصفة و اختيار المواد المناسبة لكل رصيف تختل .الرصيف
 إلى منطقة من الرصيف عرض يختلف. 249)غيرها من عناصر الرصيفو...عمودية، أشجار و نباتات

  :من المؤثرة للعوامل طبقا أخرى
  .وتدرجها الطرق وشكل للمدينة العام التخطيط من الرصيف موقع -
  .المشاة كثافة -
  .الرصيف على المطلة االستعماالت -
  .الرصيف عرض ضمن سيارات مواقف استخدام حالة في -
  .ر و غيرهاالمرو أكشاك ووجود الهامة التقاطعات عند -

  مجموعة العوامل المؤثرة في حركة المشاة
  :تتأثر حركة المشاة بمجموعة من العوامل المرتبطة بالرصيف بالدرجة األولى تتمثل في        

 حركة فصلمدى ، و)ذي يسهل و يؤمن حركة المشاة البناء الموحد ال(واصفات األرصفة م -

 كذا المشاة لسالمة الدول اتخذتها التي القرارات أهم من وهى السيارات حركة عن المشاة
  .للرصيف الخاصة االحتياجات لذوى تصميمات تخصيص

                                                
  .2008إسماعیل عبد العزیز عامر، الرصیف، مؤتمر األزھر الھندسي الدولي العاشر، كلیة الھندسة، جامعة األزھر، دیسمبر  - 249
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 ...)التجار، السيارات(عدم استغالل الرصيف من طرف غير المشاة  -

 .مطابقة تصميم الرصيف تبعا للظروف المناخية -
 

 مجال حراك المشاة في مدينة سطيف
  انعكست خصائص انبساط السطح في المدينة إيجابا على حركة المشاة، كما تتوفر شوارع        

يوضح ) 113(الجدول رقم . و طرقات المدينة على أرصفة لها مواصفات تسمح بتسهيل حرة الراجلين
األرصفة التي يقل عرضها شبكة األرصفة في المدينة حسب عرض الرصيف حيث نستنتج أن توزيع 

تقريبا من إجمالي أرصفة المدينة، يتمتع المركز بأرصفة يتراوح  % 49متر تمثل نسبة  2,5عن 
  . متر ما يسهل حركة المشاة 12متر إلى  2,5عرضها بين 

  
 الرصيفع شبكة األرصفة حسب عرض توزي): 113(جدول رقم 
 %  عرض الرصیف

  49  متر 2,5أقل من 
  33    متر 5إلى  2,5من 

  18 متر 5أكثر من 
                       Entreprise Métro d’Alger, Étude de faisabilité du tramway de Sétif, mars 2008: المصدر

  

ل للراجلين يتطابق و المقاييس بشكل عام يمكن القول بأن المدينة تتوفر إلى حد كبير على مجا        
 :  الطريق موقعالمعمول بها حيث يتأثر عرض الرصيف في التخطيط العمراني تبعا ل

 .جانب كل من متر 2 عرض بأقل الرصيف يكون متطرفة إسكان منطقة -

 .متر من كل جانب 3 -2.5 حوالي الرصيف يكون المدينة وسط إسكان منطقة -

 .متر من كل جانب 5إلى 3 من لرصيفا يكون المدينة قلب منطقة -

  .جانب كل من متر 1.5 الرصيف يكون صناعية منطقة -
 .متر من كل جانب 8إلى 3 الرصيف يكون سياحية منطقة -

 مثل كبيرة مرورية زيادة ما سيكون مناة المتوقعة، والمش كثافةكما يراعى في تخطيط المدن        

 فهناك السير سرعة االعتبار في األخذ مع بذالك محيس الرصيف عرض يكون المدينة قلب أرصفة

 .مختلفة سرعات
 .بطيئة بسرعة المحالت لمشاهدة يترجلون مشاة -

 .السابق من برأك سرعتهم فتكون فحسب غرض ألداء أو عمل رحلة في ذاهبون مشاة -

  . جدا بطيئة سرعة ولهم الخاصة االحتياجات ذوى -
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لتي تنظم استعمال الرصيف سواء في مركز المدينة أو في المناطق هناك مجموعة من القوانين ا     
  .السكنية في األطراف لكنها في الغالب ال تحترم ما يؤدي إلى عرقلة حركة المشاة على األرصفة

 
  )مسكن 600حي (عينة من األرصفة التي تتوفر عليها شوارع مدينة سطيف ): 30(صورة رقم 

  
  2010الباحث : المصدر

  

مالكي السيارات ل أصحاب المحالت لعرض منتجاتهم وي مدينة سطيف تنتشر ظاهرة احتالف      
تعمال الطريق ما لركن مركباتهم لألرصفة مما يحد من المجال المخصص للمشاة الذين يلجأون الس

تنتشر الظاهرة خاصة أمام السوق المغطاة . يزيد في إرباك حركة المروريعرضهم للخطر و 
  .طيف و في طرقات أخرى كثيرة في المدينةبوسط المدينة س

  
  فضاءات للحياة صناعة من أجلالعمل : المجاالت الحضرية

ي و خاصة شبكة الطرق الحضرية التي تحتضن الحراك بكل أنماطه، إن تهيئة المجال الحضر    
بنى على أساس توزيع ، و ت) ville accessible et multimodale(يجب أن تحقق سهولة الولوج 

مشاة، من )  partage de l’espace public entre ses usagers ( بين مستعمليه المجال العمومي
 .الخ...الدراجة، السيارة، الحافلةمستعملي 
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  في مدينة سطيف مشهد للحياة الحضرية: ساحة البريد الكبير) : 31( صورة رقم 
  

 
  2010الباحث : المصدر   
 

من خالل توفيرو تهيئة أهمية كبيرة للحياة العامة،  لية في المدن الكبرىالسلطة المحتولي       
أماكن كما تشكل راحة، اللهم ر توفوالحدائق التي تحتضن سكان المدينة الساحات ون العمومية كاألماك
   .مثل هذه األماكن تنعش المدينة و تزيد الحراك فيهاالتنزه، و للقاء و

في الحياة  كبرى لمجال المشاة، نظرا ألهميتهأهمية  250الطريق في الدول األوروبية يولي قانون
في الشوارع المزدحمة  الوقتبينوا ان قضاء بعض  انيونوفقا لمعالجين واطباء نفسو  ،الحضرية

وجود مساحات عامة مفتوحة ، وة عابرة، بل هو عنصر ضروريللتسوق هو أكثر من مجرد حاج
د على بناء الشعور بالجماعة المحلية والتسامح ، وهذا بدوره حيث يمكن أن تتفاعل مختلف الفئات تساع

  .الالزمة الزدهار الحياة الحضرية يوفر األسس
صناعة ينة على امكانيات كبيرة لتهيئة وعلى مستوى مدينة سطيف، يتوفر المركز التاريخي للمد     

   ).voies piétonnes(  مشاةحتى امكانية انشاء طرق خاصة فقط للفضاءات للمشاة و
 
  

                                                
250 - la parution le 30 juillet 2008 du décret n°2008-754 qui redéfinit l’aire piétonne, en même temps qu’il 
introduit en France le concept de zone de rencontre 
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  خالصة الفصل الثاني
 

 لطلب على الحراك في النطاق الحضري لمدينة سطيف،اواقع العرض و لتحليل الفصل الثانيخصص 
  :قد خلصت الدراسة لالستنتاجات التاليةو

السيارة من خالل تسجيل ارتفاع محسوس في نسب تجهيز األسر بالسيارة الذي تزايد استعمال  -
  ق في الحظيرة الوطنية للسياراتأدى إلى ارتفاع غير مسبو

، 1988تي اعترته منذ تحريره في من خالل الفوضى ال تردي النقل الجماعي في النطاق -
إسناد مهمة النقل العمومي لشركات حرفية صغيرة بعيدة كل البعد عن تحقيق مستوى الخدمة و

خالل مؤسسة  من 2008العمومية، ما استدعى عودة المؤسسات العمومية لممارسة نشاطها في 
 . ETUSالنقل الحضري سطيف 

غير نقل ضعف النقل بواسطة سيارات األجرة في المدينة و خارجها، ما أدى إلى اجتياح ال -
 .مرخص لمجال المدينة و نطاقهاال

، نقل العمال بمؤسسة خاصة 2009الذي تدعم في  الجامعي لالنقية أخرى كأنماط نقل جماع  -
تاج الدعم لما لها من دور في تنظيم الحراكو التخفيف من تبقى أنماط تح النقل المدرسيو

 . االزدحام المروري

استغالل أهمية ، ومواقف التكفل بالمسافرين في النطاققصور واضح في المحطات البرية و -
 .إقليم الدراسة تنظيم الحراك في في" voirie urbaine"الشبكة الحضرية 
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ات الميدانية حول التحقيق: الفصل الثالث  
مرخصالغير تزايد النقل الفردي وانتشار النقل   

 
 

فردي و االستعمال المكثف من الظواهر التي انتشرت و بقوة في السنوات األخيرة، تزايد النقل ال    
  :مرخص في جل الواليات و المدن الجزائرية، بتأثير مجموعة من األسباب منهاالغير للنقل 
تنوع رافقه من تمدد لمسافات التنقل، ولنقل الناتج عن توسع المدن و ما يالطلب الكبير على ا -

  أغراض الحراك
حركة التجهيز بالسيارة التي تعرفها المدن و األرياف الجزائرية، خاصة في السنوات األخيرة،  -

 .حيث تزداد أعداد السيارات المستوردة سنة بعد أخرى

قطب الطلب المتزايد على النقل، ا أن تستتردي منظومة النقل الجماعي، التي يفترض له -
المدينة بين مشاكل النقل " هذه الثنائية تجعل . تحول دون االستعمال المفرط للسيارات الفرديةو

 .251"الجماعي و مخاطر التبعية للسيارة الفردية

 .غياب سلطة الدولة في فرض و تطبيق القوانين و التشريعات المرتبطة بالنقل -

  .ي اهتمام الباحثين و خاصة المهيئين لما له من تأثير سلبي على الحياة الحضريةهذا الواقع يسترع
لميدانية بهدف تحليل الظاهرتين والوقوف عند خصائصها انطالقا من هذا قمنا بمجموعة من التحقيقات ا

  .تصحيح االختالالت الحاصلةوبالتالي تحقيق إمكانية التدخل و
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، المؤتمر الھندسي العاشر، جامعة "حالة مدینة سطیف: كبیش عبد الحكیم، المدینة بین مشاكل النقل الجماعي و مخاطر التبعیة للسیارة الفردیة - 251

  .2008األزھر، مصر، دیسمبر 



 287

 )Voiture particulière(خاصة ياس مدى التبعية للسيارة النتائج االستبيان لق: أوال
  2008جانفي . في النطاق الحضري لمدينة سطيف

  
I - خصائص العينةحقيق، الفرضية، الصعوبات وظروف الت 

جانفي  30 إلى 15من ، في الفترة بواسطة استبيان عن طريق المقابلةالدراسة أجريت             
، و من مختلف الفئات )موظف 471( العاملين في مختلف القطاعات ، على عينة من الموظفين2008

  .يوميا في تنقالتهم من أجل العمل يستعملونهاسين، من مالكي السيارات الخاصة وشملت الجنالعمرية و
  :تجيب عليها نتائج هذه الدراسة هي أنالمحورية التي يفترض  األسئلةو كانت 

  رة؟ما هي درجة الفردية في استعمال السيا -
  هل هناك شعور بالتبعية للسيارة ؟ -
  هل يمكن التخلي عن السيارة في حالة توفر نقل بديل؟ -
  سلبيات استعمالها؟ الصعوبات أوما هي تي تحفز على استعمال السيارة؟ وما هي المزايا ال -
  ما هي وسائط النقل المستعملة غير السيارة؟  -
  .لمالقل بالسيارة ؟ المسافة،الزمن واما هي تكاليف التن -
 .أخرى -

تبطة باستعمال السيارة الفردية جمع المعطيات المررئيسي من القيام بهذا التحقيق في يكمن الهدف ال  
  .قياس درجة ارتباط أصحاب السيارات بمركباتهم ومنه تحديد سلوكيات تنقلهمو

ن مجموعة تضملتحقيق هذه األهداف و اإلجابة على التساؤالت المطروحة تم صياغة استبيان و       
  )نموذج من االستبيان في الملحق:( هيمن المحاور الكبرى و

  معلومات عامة عن المستجوب كالسن و الجنس ومكان اإلقامة -
  ...المسافة، الزمن، الكلفة: معلومات تتعلق بالتنقالت التي يجريها المستجوب و خصائصها -
  اط النقل األخرىايجابيات و سلبيات استعمال السيارة الخاصة مقارنة بأنم -
  .معلومات متفرقة ذات أهمية في الدراسة -
  فرضيات التحقيق -1

تنطلق فرضيات هذا التحقيق من إشكالية الواقع الذي تعيشه المدينة، الذي يتميز باستعمال         
 متزايد للنقل الفردي سببه المباشر ارتفاع نسب تجهيز األسر بالسيارات و أسبابه الغير مباشرة ترجع

إلى ضعف خدمة النقل الجماعي و زيادة الحراك في مدينة مترامية األطراف تتميز بتباعد مستمر بين 
  .مناطق السكن و مراكز العمل
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  الصعوبات التي واجهها التحقيق -2
الصعوبات كثيرة و أهمها غياب ثقافة االستجواب و نقص تفاعل أصحاب السيارات مع        

أحسن  تحقيقالحصول على توزيع مثالي للعينة وو بهدف . حققين العمليةالتحقيق، مما صعب على الم
ظفي المؤسسات و الوصول إلى نتائج دقيقة، أردنا إشراك أكبر عدد من موتمثيل للظاهرة المدروسة، و

رة بالموظفين، أمام صعوبة اتصالنا مباشو. الشركات الخاصة والعمومية بالمنطقة الصناعية وخارجها
تلقينا وعودا منهم بتوفير المعطيات الضرورية من خالل مصالح الموارد البشرية ارة واتصلنا باإلد

رغم ذلك استطعنا استجواب بعضا منهم في مواقف السيارات في . التابعة لكل مؤسسة لكن دون جدوى
  .    المنطقة الصناعية أو في وسط المدينة

لمقدمة من طرف المستجوبين بخصوص يضاف لكل هذا مشكل يتعلق باإلجابات التقريبية ا      
  ... غيرهالى السيارة و تكاليف استعمالها والمصاريف ع

أو / تجدر اإلشارة إلى أن عددا كبيرا من المستجوبين دونوا مالحظات في شكل انشغاالت و      
اهتمامهم ف ما يدل على ترحيبهم بالتحقيق ومشاكل التوقيات تتعلق بظروف التنقل الصعبة وتوص

  .كبير لهذا الموضوعال
   
  العينة المدروسةخصائص  -3

أنظر الشكل رقم  )% 16(إناث  75و )  % 84( ذكور  396منهم  471بلغ عدد المستجوبين    
  ). 120( ، يتوزعون حسب العمر كما تبرزه أرقام الجدول رقم )49(

  توزيع العينة حسب النوع):  49( شكل رقم 

  
  2008التي أجراها الباحث في الدراسة الميدانية : المصدر

 
  
  

 ذكور

 إناث
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  سنة 40نسبة معتبرة لمستعمالت السيارة، خاصة األقل من 
هذه ، و% 16من إجمالي العينة المستجوبة و بلغت نسبة اإلناث  % 84بلغت نسبة الذكور        

  . يناألخيرة هي نسبة معتبرة تعبر عن بداية تحول في المجتمع نحو تعميم استعمال السيارة لدى الجنس
  ) 30- 20(يتضح ارتفاع نسبة مستعمالت السيارة بالنسبة لفئتي العمر ) 114(من خالل الجدول رقم

هو يؤكد أن ، و % 41.3مقارنة بنظيراتها لدى جنس الذكور  % 61.7سنة و التي بلغت ) 40- 30(و 
  .اتجاه المرأة نحو استعمال السيارة في مدينة سطيف ظاهرة جديدة

  
 خصائص العينة من حيث العمر و الجنس ):114(الجدول رقم 

  المجموع  اناث  ذكور  الفئة العمریة
 %  العدد %  العدد %    

 14,4  68  24  18 12,6  50  سنة 30إلى  20من 
  30,1  142  37,3  28  28,8  114  سنة 40إلى  30من 
  44,2  208  34,6  26  45,9  182  سنة 50إلى  40من 

  11,3  53  4  3  12,6  50  سنة 50أكثر من 
  100  471  100  75  100  396  جموعالم

  2008الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث في : المصدر               
  

للحصول على ) 50الشكل رقم (ي توزيع العينة على كل قطاعات النشاط االقتصاددراسة حاولنا     
) % 26,5(لتعليم ، ا)% 32,9(أحسن تمثيل للواقع، و قد شمل التحقيق بنسبة أكبر قطاع اإلدارة 

  ). 115( و تأتي القطاعات األخرى بنسب أقل، الجدول رقم ) % 20,4(التجارة و الخدمات بنسبة و
  

  على قطاعات النشاط االقتصاديتوزيع العينة ):  50( شكل رقم 

  
  2008الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث في : المصدر

  

 اإلدارة

 التعلیم

 التجارة و الخدمات

 أخرى
BTP 

اعةالصن  
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 ى قطاعات النشاط االقتصاديتوزيع العينة عل): 115(الجدول رقم 
 

  2008الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث في : المصدر              
  

II- الدراسة الميدانية حول استعمال السيارة الخاصة نتائج  
  

  استعمال السيارة الخاصة رغم قرب المسافة -1
مكان إقامة العمال )  116( العينة العشوائية التي تم اختيارها تعكس من خالل أرقام الجدول رقم      

دية سطيف على نسبة و اإلطارات المستجوبين، و توزعت النسب بشكل متفاوت حيث استحوذ سكان بل
87,2  %  . 

 توزيع العينة حسب مكان اإلقامة): 116(الجدول رقم 
 %  العدد  مكان اإلقامة
 87,2  411  بلدیة سطیف
 11  52  بلدیات الوالیة
 1,7 8  خارج الوالیة
  100  471  المجموع

  2008الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث في : المصدر                     

هو معرفة مدى  بالمسافة الزمنية بين مقر السكن و مكان العملالهدف من جمع معلومات تتعلق      
يمكن ) 117(من خالل النتائج التي تم جمعها في الجدول رقم . تأثير استعمال السيارة بالنسبة للمسافة

  :تسجيل المالحظات التالية
  دقيقة 15عن  يستعملون السيارة للذهاب الى العمل لمسافة تقل % 24,7 -
 دقيقة 30إلى  15من مستعملي السيارة يقطعون مسافة زمنية بين  % 31,4 -

 توزيع العينة حسب المسافة الزمنية بين مقر السكن و مكان العمل): 117(الجدول رقم 
 %  العدد  المسافة الزمنیة

 42,7  201  دقیقة 15أقل من 
 31,4  148  د 30إلى  15من 
 15,3  72  د 45إلى  30من 
 6  28  ساعة 1إلى  45من 

 4,6 22  أكثر من ساعة
  100  471  المجموع

  2008الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث في : المصدر                     
  

 %  العدد  نشاطالقطاع 
  32,9  155  اإلدارة
  26,5  125  التعلیم
 5,5 26  الصناعة

 5,9 28  البناء و األشغال العمومیة
 20,4 96  التجارة و الخدمات

 8,7 41  أخرى
 100 471  المجموع
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  الفردية في استعمال السيارة الخاصة -2
كانت نتائج السؤال ): covoiturage( استعمال السيارة في النطاق بشكل فردي أو جماعي       

الشكل . فقط جماعيا % 4، مقابل % 63للذهاب إلى العمل تستقل سيارتك لوحدك؟ بنسبة : لمطروحا
  ).118(و الجدول رقم ) 51(رقم 

  
  درجة الفردية في استعمال السيارة الخاصة: )51(شكل رقم 

   
  2008جراها الباحث في الدراسة الميدانية التي أ: المصدر                          

  
 درجة الفردية و الجماعية في استعمال السيارة): 118(الجدول رقم 
 %  العدد  تستقل السیارة
 63,2  298  لوحدك

 24  113  مع أفراد العائلة
 8,9  42  مع عامل آخر
 3,8  18  مع عمال آخرین

  100  471  المجموع
  2008تي أجراها الباحث في الدراسة الميدانية ال: المصدر                      

  

  النقل العام استعمال السيارة بسبب ضعف -3
محاولة قياس التفاعل المتبادل بين مدى توفر النقل الجماعي و استعمال السيارة الخاصة، يتضح      
من العينة يستعملون سياراتهم للتنقل إلى العمل و يعزفون عن النقل العمومي، رغم توفر  %  67,5أن 

الشكل على ضعف مستوى الخدمة المقدمة و دقائق ما يدل فعال 10افلة على بعد أقل من مواقف للح
  .يبرزان ذلك) 52(رقم 

  

6633%%  

0099%%  0044%%  

2244%%  
 لوحدك فقط

 مع عمال آخرین

  أفراد العائلةمع 

 مع عامل آخر 
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  مدى ارتباط العينة بشبكة النقل الجماعي: )52(شكل رقم 

  
  2008الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث في : المصدر                              

  

  أحد أهم الحوافز الستعمال السيارة :مجانية التوقف -4
  

، من مستعملي السيارة ال يدفعون رسوم التوقف % 90حوالي من النتائج الهامة للدراسة أن          
  .فمن مستعملي السيارة يعانون بالدرجة األولى من صعوبة التوق % 41من أكثر و
  

  مكان ركن السيارة خالل ساعات العمل): 119(الجدول رقم 
تأتي إلى العمل تركن  عندما

  السیارة في
 %  العدد

 57  269  )خاص بالعمل(موقف 
 32,3  152  في الشارع
 8  38  )بالدفع(موقف محروس 
 2,5  12  أخرى
 100  471  المجموع

  2008الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث في : المصدر                     
  
  

من المستجوبين يركنون سياراتهم في موقف  % 8أن  53 و الشكل رقم 119الجدول رقم تبرز أرقام 
نسبة المستعملين الدين يركنون سياراتهم في . محروس و يدفعون حقوق التوقف، و هي نسبة ضئيلة

من العينة، مع اإلشارة إلى انتشار ظاهرة المواقف الغيرمرخصة، يفرضها  % 32,3الشارع بلغت 
  .ق التوقف، في غياب السلطة المحلية للبلديةشباب بطال ترغم مستعمليها على دفع حقو

  

دقیقة 10أقل من   

دقیقة 20إلى  10من   

دقیقة 20أكثر من   
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 مكان ركن السيارة خالل ساعات العمل): 53(شكل رقم 

  
  2008انية التي أجراها الباحث في الدراسة الميد: المصدر

  

  تدهور الحركة إلىأدى  التخطيط المروري ضعف -5
ملة ودائمة للمدينة، تسير بمراحل متوازية وبصفة يستدعي تسيير المدن مخططات مرورية شا      

و قد قامت المصالح البلدية  بمعنى الكلمة مرورتفتقر مدينة سطيف لمخطط . مستمرة مع نمو المدينة 
بإسناد مهمة إعداد مخطط لمكتب دراسات محلي، و تكمن الصعوبة في انجازه بسبب المشاريع التي 

ق تدهورا مستمرا مقارنة بالسنوات حالة الطركما تعرف . مهاتعرفها المدينة و التي لم يتم استال
و تشكل حالة . يشكل الطريق العنصر الحيوي لحركة المركبات و الراجلين في المدينةو . الماضية

عرقلة السير بالنسبة للراجلين  إلىكانت سيئة حلقة ضعف في الحراك اليومي ، حيث تؤدي  إذاالطريق 
. لمدينةون اختناقات و نقاط سوداء داخل محيط اتنقل المركبات و تكتخفيض سرعة  إلىو تؤدي   

بالمقارنة مع السنة الماضية، هل تشعر أن ظروف : كانت نتائج االستجواب المتعلقة بالسؤال       
    يرون أنها تدهورت % 71.5: تؤكد تراجع ظروف الحراك  كالتالي و التنقل في المدينة ؟راك الح
المدينة بعد  إلىتحسنت ظروف الدخول و في الواقع فقد . يرون أنها تحسنت % 13و  % 15.5و 

  .09 – 28 – 05مشاريع ازدواجية الطرق الوطنية 
 تطور ظروف الحراك في إقليم المدينة): 120(جدول رقم 
الظروف العامة للحراك 
  مقارنة بالسنة الماضیة

 %  العدد

 13  61  تحسنت
 71,5  337  ساءت

 15,5  73  ابقیت على حالھ
 100  471  المجموع

  2008الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث في : المصدر                     
  

57,2 % 

2,5 % 

32,3 % 

8 % 

 موقف یوفره صاحب العمل

 الشارع أو الطریق

ع الدفعموقف محروس م  

 أخرى

  في مقر العمل، ما هو المكان الذي تركن فيه سيارتك ؟
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  تطور ظروف الحراك مقارنة بالسنة الماضية: )54(شكل رقم 

ضعف التخطیط المروري أدى الى تدھور الحركة

71,5 %

15,5 %

13 %

بالمقارنة مع السنة الماضیة، ھل 
تشعر أن ظروف الحركة و التنقل 

في المدینة ؟

تدھورت   

بقیت على حالھا

تحسنت 

تحسنت ظروف الدخول الى المدینة 
بعد مشاریع ازدواجیة الطرق 

   09 – 28 – 05الوطنیة 

 
  2008الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث في : المصدر         

 
  التخلص من استعمال السيارة إمكانيةمستعمل بين التبعية و ال -6
 تحسن النقل الجماعي إذامستعدون للتخلي عنها  %71يشعرون بتبعية للسيارة، و من العينة  % 5,94

  ). 55( كما يبرزه الشكل رقم
 درجة التبعية للسيارة): 55(شكل رقم 

  
  2008ميدانية التي أجراها الباحث في الدراسة ال: المصدر                          

 تبعیة كبیرة

 تبعیة متوسطة

 تبعیة قلیلة
 ال توجد تبعیة
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 درجة التبعية للسيارة و مدى استعداد مستعمليها التخلي عنها): 121(جدول رقم 

 %  العدد  ھل تشعر بتبعیة للسیارة
 51 240  تبعیة كبیرة
 25,7  121  تبعیة متوسطة
 17,8  84  تبعیة قلیلة

 5,5  26  ال توجد تبعیة
 100  471  المجموع

  2008اسة الميدانية التي أجراها الباحث في الدر: المصدر
  

 ایجابیات و سلبیات استعمال السیارة الخاصة - 6
  

وسيلة نقل سريعة و ترمز للحرية ، رغم مشاكل التوقف و ارتفاع مصاريف استعمالها السيارة       
 ”دج شهريا  4.800“ التي تبلغ في المتوسط

 
 

لسيارةسلبيات و ايجابيات استعمال ا): 56(شكل رقم   

 
  2008الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث في : المصدر

 
 

 مدى االستعداد للتخلص منها في النطاق الحضريالتبعية للسيارة ودرجة  - 7
  

يشعرون من العينة  % 5,94، اتضح أن 57المبينة في الشكل رقم  من خالل نتائج الدراسة الميدانية
، ما يستدعي ضرورة بناء تحسن النقل الجماعي إذامستعدون للتخلي عنها  %71يارة، و بتبعية للس

  .نظام نقل جماعي فعال
 
 
 

35% 

27,4 % 

15,2 % 

14,9 % 

6 % 

1,5 % 

 السرعة و ربح الوقت

حریة 
 التنقل

 مرافقة األطفال

 األمان

 الوسیلة الوحیدة

 أخرى

 صعوبة التوقف 41,6%

 ارتفاع مصاریف االستعمال % 26,4

 % 19,4 التعب و القلق

 % 7 وسیلة غیر آمنة

 مصدر للتلوث % 4,9

 % 0,7 أخرى
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  التبعية للسيارة و مدى االستعداد للتخلص منها في النطاق الحضري لمدينة سطيفدرجة ): 57(شكل رقم 

 
  2008اها الباحث في الدراسة الميدانية التي أجر: المصدر

  

  في غياب السيارة، الوسائط األخرى -8
سائط النقل المستعملة األخرى في غياب السيارة الخاصة تؤكد اعتماد وجاءت نتائج السؤال حول 

  . 58ثم تأتي باقي الوسائل األخرى كما هو موضح في الشكل رقم  % 32,2الحافلة بنسبة 
 غياب السيارةوسائط النقل المستعملة في ): 58(شكل رقم 

  
  2008الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث في : المصدر                     

 

 تبعیة كبیرة

جد تبعیة ال تو  

 تبعیة قلیلة

 تبعیة متوسطة

5,5 % 

17,9 % 

26,6 % 

51 % 

 نعم و بسھولة

 نعم و لكن بصعوبة

 ال غیر ممكن

41,6 % 

30 % 

28,4 % 

 هل تشعر بتبعية تجاه السيارة؟

 هل أنت مستعد لترك سيارتك
 في حالة تحسن العرض في النقل العام؟

لحافلةا  

 السیر على األقدام

 سیارة األجرة

 النقل الغیر مرخص

 أخرى

24,5 % 

24,3 % 

16 % 

34,2 % 

1% 
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زيادة االعتماد على  وسير على األقدام ا للتراجع ةنسجل في السنوات األخير: للتحقيق ةالنتيجة العام
ع الحراك في النطاق الحضري لمدينة سطيف يمكن تشخيص واقو  .%40سيارة األجرة بنسبة تفوق 

حيث يبرز ضعف النقل الجماعي و تراجع السير على األقدام و في المقابل  )59(من خالل الشكل رقم 
  .السلبية على الفرد و المجتمع و على المجال اآلثارو هو ما يطرح الكثير من  زيادة في النقل الفردي

  
  2008سطيف  واقع النقل في مدينة: ) 59(شكل رقم 

 
 
 

 
 
 

  
  2008الباحث : المصدر

  

   المجالعمال المكثف للسيارة على الفرد وأخطار االست •
أحدث ، و خالل القرن العشرين ةاالقتصادية و االجتماعي مسار الحياةغير اختراع السيارة      

الكثير من  كما نتج عن استعمال السيارة .بضائعال نقل األفراد أو انتشارها السريع ثورة في عمليات
تطور شبكات الطرق السريعة إلى نمو و في عالقة الفرد بمحيطه و في عالقته باآلخرين، و التغيرات 

السيارة اليوم أصبحت حيث  الهياكل القاعدية و نشطت التبادالت االقتصادية و التجارية و الثقافيةو 
محرك " السيارات التي تعتبرتزامن ذلك مع فترة ازدهار صناعة ي  .يةال يتجزأ من الحياة اليوم اجزء

رة و فن العيش لسكانها، هذا المنتج التنمية االقتصادية للدول الصناعية، و منتجها األكثر رمزا للحضا
، التي تعيش مدنها تزايدا ملحوظا 252"الدول النامية ينتقل تدريجيا ليفرض على سكان الذي بدأ 

لكن . ئل النقل الفردية في ظل عجز النقل الجماعي في تلبية الطلب المتزايد على التنقلالستعمال وسا
لعكسي لتصبح مصدرا لإلزعاج   جراء االستغالل المفرط للسيارة يأتي األثر افي الوقت الراهن، و من 

ار الوحش القادر على إحداث أضر" و سببا رئيسيا في مشاكل الحراك في المدن، حتى وصفت بأنها 
  .في المجاالت الحضرية ce monstre capable de grands ravages »253 »بالغة 

                                                
252 - M. FRYBOURG, op.cit, p.28. 
253 - E. PERRIN, L’automobile en milieu urbain, 2004, p.23. op cité. 
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 Cities"في كتابهما "  Jeffrey Kenworthy"و " Peter Newman"يعد الكاتبين االستراليين     

and Automobile Dependence " التبعية للسيارة  مصطلحستعمل من ا أول 1979ي سنة ف الصادر
"La dépendance automobile " أما . التي تسبب التبعيةبنية المدينة ، و قد ركزت على "Gabriel 

Dupuy  "المترابطة، ذات التفاعل المتبادل  من العوامل مصدر هذه التبعية يعود لجملة فهو يعتبر أن
 يرغبون في التخلص من السيارة لكنهم ال ستعملين الذين يعانون من التبعيةتشكل حلقة مفرغة، فالمل

يولد االستعمال المكثف للسيارة  تأثيرات سلبية . 254يستطيعون ألنهم يخسرون الكثير من التسهيالت
حيث أن  TOXICOMOBILE”255“  اإلدماندرجة من  إلى للسيارة التبعية قد تصلتتعلق بالمستعمل و 

، بل يصبح )...العمل، التسوق، التنزه( المستعمل لسيارته ال يتنقل من أجل تحقيق رغباته المختلفة 
و تأثيرات اقتصادية، جتماعية و نفسية، نالحظ األعباء المادية الجديدة منها  .التنقل غاية في حد ذاته

و الذي يطول في  رحلةفي الرق الزمن المستغو نفقات التأمين و الصيانة، يضاف إلى ذلك  كلفة البنزين
      .المشاكل النفسيةو  على الصحة، و اآلثار الجانبية حالة االختناقات المرورية
المناطق الريفية الواسعة  تحضر األطراف و ظاهرةتشجيع  إلى الفردي نقللل يؤدي االستعمال المكثف

ولدت في المدينة أين وجدت  هذه الوسيلة التي" ، "السيارة تمجاال"المحيطة بالمدن لتشكل بحق 
السيارة غيرت وجه الريف قبل " ، و256"لكنها انتشرت بسرعة أكبر في الريف ،ظروفا مالئمة لبداياتها
كانت في الواليات المتحدة أداة لفك العزلة و أصبحت وسيلة تعمير " فقد   ،257"أن تغير وجه المدينة

، و من أهم أسباب هذا االنتشار السريع الستعمال السيارة في الضواحي ما توفره 258"المناطق الريفية
 األراضي تكلفة لضعف تشتت الحضريين للمدن نظرا بفعل التمدد و الو تنقل،ال سهولةالمركبة من 

 ضعيفة سكنية بكثافات يتميز أفقي ما يشجع النمو الحضري وفق نموذج محيطها، على ها وخارج

 شبكات تغيب أو تضعف حين في الفرديين السيارة و المسكن بين وثيق وارتباط مرتفعة طرقية وكثافات

هذه المجاالت الجديدة الناجمة . المجاالت هذه على الجماعي النقل مردودية لضعف نظرا العمومي النقل
عن االستعمال المكثف للسيارة الفردية تؤدي بدورها إلى ارتفاع نسب التجهيز بمختلف الشبكات من 

 كثافة ترتفعكهرباء و غز و مياه الشرب و شبكات الهاتف، إضافة إلى شبكات التطهير و الصرف، و 

 المواصالت شبكات بباقي ربطها و االقتصادية و السكنية المنشآت تركز اطنق كل لبلوغ الطرقات شبكة
  .259"تكلفة التحضر بالنسبة للفرد جد مرتفعة" تجعل  سيارة طرق و  عادية طرق من
  

                                                
254-La réduction de la dépendance automobile [archive], p. 3 à 5. Consulté le 9 mai 2009    
255 - CHOMEL G et autres, Dictionnaire critique de l’automobile, petit glossaire de l’altermoblilté, CarFree, 
2008, p30, http://carfree.free.fr/ 
256 - G. DUPUY, L’automobile entre villes et campagnes, nouveaux espaces et systèmes urbains, Mobilité 
spatiale, SEDES 1996, p.375. 
257 - G. Dupuy, 1996, op.cit, P.375. 
258 - E. PERRIN, op.cit, P.18. 

  .توفیق بالحارث، مساھمة النقل الجماعي في حل مشاكل الدول العربیة، المدرسة الوطنیة للھندسة المعماریة و التعمیر، جامعة قرطاج، تونس - 259

http://carfree.free.fr/
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  نتائج التحقيق الميداني: مرخصالغير النقل : ثانيا
  

I -  في انتشار سريع "الفرود"ظاهرة النقل الغير مرخص  
" الكلوندستان"أو " الفرود" يا مرخصة أو ما يتعارف عليه محلالغير خاص بالسيارة أصبح نقل األش    
غيرها من المصطلحات، من الظواهر الملفتة للنظر خاصة في المدن الجزائرية الكبرى و منها مدينة و

  .سطيف، حيث عرف هذا النشاط نموا كبيرا رافق نمو المدينة و زيادة احتياجات التنقل فيها
يعبر عنها .  هرة تسود في مناطق كثيرة من العالم، و في إفريقيا و الدول النامية بشكل خاصظا     

 Transports"، أو النقل الغير مرخص  non conventionnels"260 "تارة بأنظمة نقل غير رسمية 

informels"261. الغير مرئي  كما تصنف ضمن االقتصاد« Economie non observée »  الذي ،
ح في الدراسات االقتصادية التي تهدف تحديد الفئات النشطة بشكل غير مقنن، وأشكال ظهر كمصطل

و يشمل االقتصاد الغير .  PIBاإلنتاج الغير خاضع للرسوم من أجل إدخاله ضمن الناتج الوطني الخام 
االقتصاد الغير و  « Economie illégale ») السوق السوداء( مرئي كل من االقتصاد الموازي 

  . « Secteur informel »ص مرخ
الذي تم إقراره  في  « Secteur informel »مرخص الغير يركز التعريف العالمي للقطاع       

تحقيق ء العمل على عنصري توفير الشغل وللمختصين في إحصا 15من طرف الندوة الدولية  1993
تحقيق على خلق مناصب شغل ووحدات التي تنتج مواد أو خدمات وتعمل مجموع ال" نواتج مالية، فهو 
ضيق و بأنها ال تفصل بين عملها على نطاق تميز هذه الوحدات بضعف التنظيم وت. مداخيل ألصحابها

 262"رأس المال كعنصر أساسي في العملية اإلنتاجيةالعمل و

  
  الخ...الفرود، الكلوندو ما هي التسمية المناسبة؟

اللهجة الشعبية المحلية و الدولية، ففي الجزائر يتم  تنوعت التسميات التي تصف هذا النشاط في      
  في الدول االفريقية. في المغرب يلقب الناقلون بالخطافةمصطلح الفرود أو الكلونديستان، واستعمال 

السيارة ، و Taxi-motoو الدراجة طاكسي  Minibusأين يتم استعمال السيارة و الحافلة الصغيرة 

                                                
260 - TSHIMANGA NSATA ; NSUNGANI NDENGO ; BELLON Pierre-Yves ; MONNIER Christian, 
Transports informels à Kinshasa, FRT, Paris, France.   
261 - BOUBAKOUR Farés, Le transport informel de personnes en milieu urbain : ampleur et raisons d'être : cas 
de la ville de Batna (Algérie), Faculté des sciences économiques, Université de Batna, Algérie, 2007.  
262 - CHARMES J, « Secteur informel, emploi informel, économie non observée: méthodes de mesure et 
d'estimation appliquées aux économies en transition. L'exemple de la Moldavie », Centre d’Economie et 
d’Ethique pour l’Environnement et le Développement, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, 2003, 
p15. 
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: ، جنوب افريقيا Clando: دكار و غيرها، فمثال تسمى في Camionnette bachéeالنفعية 
Combi كينشاسا ، :Fula fula نيجيريا ، :Kabu-kabu ن، أبيدجا Woro-woro 263.  

باعتبار أن كل   « Transport informel » "مرخصالغير "لمصطلح الذي سنعتمده هو النقل ا      
من خالل مديرياتها " وزارة النقل"يئة الوصية عملية نقل لألشخاص يجب أن يرخص لها من طرف اله

ي قطاع نقل التنظيمات السارية المفعول فنوع من النقل ال يخضع للقوانين وو هذا ال. الوالئية
، غير مقنن « non imposable »خارجها فهو نقل غير خاضع للرسوم األشخاص في المدينة و
« non réglementé »  من أصل الكلمة الالتينية " ودالفر"، و يأخذ مصطلح شائع هو« Fraude » 

  .« clandestin »قانوني و كذلك يشاع تداول مصطلح الغير الشرعي و غير التي تعني 
على الناقلين  les khataffa » 264 »" الخطافة"في الدول المجاورة مثال في المغرب يطلق اسم     

  .لينالذين يتجولون حول محطات سيارات األجرة القتناص المستعم
ة أجهزتها في تنظيمه مستوى سيطرالدولة ويقترن مستوى تنظيم النقل بالحالة العامة القتصاد          
النقل و المدينة في " في كتابه تحت عنوان  Xavier Godardيعرض قودار قزافييه و. و تسييره

 Les transports et la ville en » 265"إفريقيا و جنوب الصحراء في زمن الحيلة و الفوضى الخالقة

Afrique au sud du Sahara : le temps de la débrouille et du désordre inventif » ،
استبدال  2002اللجوء إلى هذا النوع من النقل في هذه الدول، حيث يقترح في طبعتة المنقحة في 

بمصطلح  1992الذي استعمله في الطبعة األولى في  Transport artisanalالنقل الحرفي مصطلح 
« Transport informel »  مرخص ألن النشاط توسع و تطور ليصبح الغير المنظم أو غير النقل

 .قويا و يمتلك نوعا من التنظيم و يلبي احتياجات متزايدة للحراك
 
  مرخص في الجزائر و تراجع النقل بسيارة األجرة الغير نمو النقل  

غير المرخص كتكملة للعجز في النقل بسيارة األجرة، نقل يتم اللجوء الستعمال ال في السابق       
فعند غياب هذه األخيرة يتقدم الناقلون إلى المحطات لنقل المسافرين خاصة في أوقات متأخرة من الليل 

مرخص تجتاح كل المحيط الغير ما حاليا فان محطات النقل أ. أو في فترات الطلب الكبير على النقل
أو شوارع مخصصة لها و قد تكون المحطة مشتركة بينهم مع سائقي  العمراني في شكل أماكن

  .سيارات األجرة الذين أصبحوا يعانون من منافسة حادة من هذا النوع من النقل
أصبح هذا النوع من النقل يفرض نفسه بقوة، و تعتمد عليه شريحة من المجتمع اعتمادا كليا لما       

ها و تحليلها، لكن في المقابل سلبياته كثيرة على المستعمل خاصة يمنحه من تسهيالت سيتم التطرق إلي
                                                
263 - XAVIER G, « Les transports et la ville en Afrique au sud du Sahara : le temps de la débrouille et du 
désordre inventif », Editions Karthala et INRETS, 2002, p 136. 
264 - Le matin, quotidien marocain d'informations générales francophone, 22 janvier 2010. 
265 - XAVIER G, op.cité. 
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محلية هو نشاط ال يخضع للجباية وال بالنسبة للسلطة ال. في حالة وقوع حادث مرور، فهو غير مؤمن
حليا في مجاالت التحسين الحضري التنظيم، ما يجعل رسوما كثيرة ال تدفع يمكن استثمارها مللتأطير و

 . و البيئةحماية المحيط و

مشاكل كثيرة تتعلق بسوء التنظيم  النقل بسيارة األجرة و في كل أنحاء الجزائرقطاع يعاني           
). الفرود(  و التأطير ما يجعل دوره يتراجع باستمرار مقابل نمو غير مسبوق للنقل الغير مرخص

الخدمة الضرورية حيث تعجز سيارة األجرة خاصة في الحواضر الجزائرية الكبرى من توفير 
ففي العاصمة هناك معاناة . للمستعملين أمام الطلب المتزايد و النقص الواضح في خدمة النقل الجماعي

كبيرة للحصول على سيارة طاكسي، و قد لعب االزدحام المروري الكبير في تحول سائقي سيارات 
التي يقصدونها، إلى فرض األجرة من مهمتهم األساسية في نقل المواطنين إلى مختلف االتجاهات 

هو " أنقلك في اتجاهي و ليس في االتجاه الذي تطلبه." سائق سيارة األجرة اتجاها معينا على المستعمل
 .الشعار الذي يرفعه أصحاب سيارات األجرة في المدن الكبيرة في الجزائر

  
  )الفرود(مرخص الغير التحقيق الميداني حول النقل 

لسنوات كثيرة بموضوع النقل في مدينة سطيف، و معايشته التغيرات التي اهتمام الباحث و         
الحراك فيها بهدف بلورة أفق تهيئة  واقعتشهدها هذه المدينة، و محاوالته المستمرة تحليل و تشخيص 

نالحظ في السنوات األخيرة . يساهم في صناعة مجال حضري يحافظ على مستوى عيش مستديم
  :يطرح الكثير من التساؤالتما خارجها في المدينة و )الفرود(لظاهرة للنظر  املفت ا انتشار
 هو استجابة الحتياجات التنقل المتزايدة للسكان؟ النمو الكبير للفرود هل -

امتناع سيارات األجرة ( هل يعكس ضعف أو غياب النقل بسيارات األجرة و النقل الجماعي؟ -
غياب النقل الجماعي أو طول مدة انتظار (و  )نقل الزبائن إلى الوجهة المقصودة في األطراف

 ). الحافلة

 هل هو نقل يناسب اتجاهات المستعملين و يتماشى و إمكانياتهم المادية؟ -

  )سهل و متاح( عملي ألنههل لماذا اكتسب نوع من الشرعية لدى المواطن الجزائري؟  -

 ؟ما هي االيجابيات التي يمنحها هذا النوع من النقل -

اذا هذا النشاط ؟ باعتبار أن الجميع يرى بأنه لم يعد النشاط حكرا على من يمارس و لم -
البطالين و المتقاعدين بل شملت جامعيين و موظفين و إطارات في مختلف المؤسسات 

 .   العمومية

 هل لظاهرة التوجه الكبير نحو التجهيز بالسيارة في السنوات األخيرة أثرا في الظاهرة؟ -

 ،اقتناعا منا بأن الميدان هو الكفيل الوحيد باإلجابةن هذه األسئلة وأخرى، وقصد اإلجابة ع        
متأثرة بعوامل الطلب من جهة و بالمراقبة و العقوبة من ر أن الظاهرة غير شرعية و متغيرة، باعتبا
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لتي يعرفها قطاع النقل تستمد قوتها من غياب البديل باعتبار أن المشاكل اأنها كما  .جهة أخرى
ها النشاط في تفضيله في تلبية كل احتياجات التنقل وتراجع النقل بسيارات األجرة وعجزاعي والجم

   .البلديات المجاورة أو حتى الخطوط ما بين الوالياتخطوط بين المدينة و
 

  المالحظات األولية قبل و أثناء التحقيق 
جمع المعلومات من الميدان  كل الباحثين في الجزائر، الذين يعتمدون بشكل أساسي علىيجمع       

نقص في نقص أو انعدام ثقافة االستجواب وعن طريق االستبيان بصعوبة المهمة، و يرجعون ذلك إلى 
معلومات تفيده في صاحب القرار بث والوعي لدي األفراد بأهمية تحقيقات سبر اآلراء في تزويد الباح

  . اتخاذ الحلول المناسبةتشخيص الواقع و
هذا الرأي السائد ينطبق على الدراسة التي قمنا بها لتحديد درجة تبعية سكان النطاق إذا كان      

غير وبة القيام باستجواب حول النقل الحضري لمدينة سطيف للسيارة الخاصة، فإننا كنا نعي جيدا صع
فض قد قوبلت كل محاوالتنا المباشرة التقرب من الناقلين لطلب معلومات حول النشاط بالرالمرخص، و

أساسا هذا النوع هو المبدأ الذي يقوم عليه قت و الرغبة في البقاء في الظل وو التحجج بعدم توفر الو
أمام إصرارنا على القيام بهذا التحقيق و جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن لكن و. من النقل

فريق من المحققين بلغ  غيرها من محاور الدراسة، استطعنا تجنيدو....حطات، الناقلين، نظام العملالم
محققا أغلبهم أساتذة و إطارات في مختلف المؤسسات، قاموا بالتقرب من ناقلين يعرفونهم ) 15(عددهم 

مسبقا، أو من زمالئهم ممن يمارسون المهنة أو من يعرفهم، و قد نجحنا بذلك من إقناعهم بالطبيعة 
      .      العلمية للدراسة و أهميتها في تنظيم هذا القطاع

و اكتساح   محطات النقل بسيارات األجرةاستطعنا أن نتوقف ميدانيا على النقص الكبير في     
و في الكثير ) محطة طاكسي / محطات فرود 8( للمدينة  لمحطات الكلونديستان للمجال الحضري

، ..).عين مزابي، عين الفوارة، دار الوالدة(من المحطات تتقاطع محطات النقل المرخص بالفرود 
في الماضي كانت السيارات القديمة هي التي تستعمل في النقل لكن في كما تجدر اإلشارة أنه 

   .و الفاخرة السنوات األخيرة أقحمت حتى السيارات الجديدة
و ساعات التنقل  كثافة السيارات في المحطاتساعات الذروة بالنسبة لكما يالحظ توافق       

عمل والدراسة وغيرها من أغراض التنقالت وفي آخر اليوم ما يتوافق لل) الصباح(ألولى في اليوم ا
تتوافق . الترفيهف الزيارات العائلية أو التسوق والعودة من العمل إلى المسكن أو التنقل بهدو

من بعة و النصف صباحا حتى الثامنة ومنذ الرا) الساعات األولى من اليوم( فترات الذروة هذه 
ن تشكل فترات ما قبل و ما بعد الدوام هاتان الفترتا. حتى الساعة الثامنةو مساءاالساعة الخامسة 

لكل القطاعات تقريبا حتى بالنسبة لمصارح المراقبة كالشرطة التي يتقلص عملها بشكل كبير أثناء 
  .هاتين الفترتين
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II-  مرخصينالغير التحقيق الخاص بالناقلين  
  

 2010جانفي  30إلى غاية  2009ديسمبر  15من : فترة التحقيق الميداني

، تمديدا بهدف استكمال 2009 ديسمبر 30ديسمبر الى  15الذي كان مبرمجا بين  استدعى التحقيق
الذين لم يتجاوبوا بشكل كبير مع االستبيان، و رفضهم في أغلب  جمع كل المعلومات المتعلقة بالناقلين

   .األحيان تزويدنا بالمعلومات التي نطلبها
  

  المحطات -1
خريطة المحطات و التسميات المتعارف عليها و ترقيمها لتسهيل عملية التعامل معها بشكل        

ميسر، فقد شمل التحقيق الميداني في أحد مراحله المسح الكامل للمجال الحضري للمدينة بهدف تحديد 
الجدول (ق موقع كل محطة على المخطط مع تسجيل عدد السيارات المتوقفة في المحطة لحظة التحقي

   2009ديسمبر  24و  23، تجدر اإلشارة أن هذه العملية تمت يومي األربعاء و الخميس )128رقم 
كلم بالسيارة لتغطية كل المحطات، و قد صادفنا في اليوم األول حضور فرقة  30و تم قطع مسافة 

ثاني بمحطة و في اليوم ال) مسكن 750(إلى المحطة  Scooteursللشرطة على متن دراجات صغيرة 
  .مما جعل المحطة تخلو من الناقلين في لحظات) تقاطع الحطابة و الهضاب(
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  في بلدية سطيف) الفرود( محطات النقل غير المرخص ): 122(جدول رقم 
   2009ديسمبر  24و الخميس  23يومي األربعاء : التحقيق األول

  2009ديسمبر  30و األربعاء  29التحقيق الثاني يومي الثالثاء 
 

  الرقم  اسم المحطة متوسط عدد السیارات 

  01 باب بسكرة 11
 02 عین فوارة 9

  03 عین مزابي 12
  04 المستشفى الجامعي 8
  05 دار الوالدة 9

  06 )سوق المغرب(طنجة  13
  07 بیلر 750حي  13
  08  مسكن 500حي  13
  09 )ستیفیس(معبودة  2

  10 حي بیزار 10
  11 )الشرطة(ر سوق العص 12
  12 )الواد(طنجة  8

  13 )السوق(لندریولي  10
  14 مسكن 1000حي  7
  15 )الجامعة(القصریة  3

  16 )محطة البنزین(كعبوب  13
 17 )عین موس( 3محطة الخط رقم  10
  18 )مسكن 1006(مقھى الفرود  12
  19 )الساعة(طنجة  10
  20 )طریق الحطابة (الھضاب  7

  21 ضابثانویة الھ 11
  22 مسجد حشمي 8

  23 مسكن 400حي  13
  24 مسكن 300حي  4

  25 حي األبراج 16
  26 مسكن 200حي  5
  27 مسكن 1014مسجد حي  8
  28 مسكن 1014حي  5
  29 حي تبینت 5
  30 حي بومرشي 7
  31 )الجمارك(مسكن  600حي  4

  32  )فرماتو(شیخ العیفة  13
  33  شوف لكداد 7
  34  الحاسي 8

  35 عین الطریق 12
  36 عین السفیھة 4

    المجموع 322

 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر
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بالسيارة في مدينة سطيف) الفرود(مرخص الغير توزيع محطات النقل ): 24(خريطة رقم   
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  مرخص بحي بیزارالالنقل غیر  محطة):  32( صورة رقم 

  
  2009الباحث : المصدر                   

  
 محطات بلديات النطاق الحضري

ة ي لمدينة سطيف محطات نقل غير مرخصعلى مستوى كل مقرات بلديات النطاق الحضر توجد      
  .باقي االتجاهات األخرىولى وركز مدينة سطيف بالدرجة األتضمن خدمة النقل باتجاه م

بهدف المعاينة الميدانية و التأكد من وجود المحطة، قمنا بزيارة المقرات األربعة و تم تسجيل عدد و
  ).123(السيارات في الخدمة في تلك اللحظة كما تبرزه معطيات الجدول رقم 

أو أقل قليال حسب  سيارة لحظة التحقيق و هذا الرقم يعكس المتوسط 12تسجل محطة مزلوق     
مستعملي هذا النوع من النقل في تلك البلدية، و ارتفاع عدد النشطين في مزلوق يعود إلى الحركة 

اليومية الكبيرة لسكانها باتجاه مركز المدينة و عدم توفر سيارات أجرة خاصة تضمن هذا الخط عكس 
مان التنقل في مركز مدينة مركز عين أرنات الذي يلعب فيه الطاكسي الجماعي دورا مهما في ض

  .سيارات 9سطيف، ما يفسر متوسط عدد سيارات  بلغ 
  مرخص في محطات بلديات النطاقالغير عدد سيارات النقل ): 123(جدول رقم 

  الرقم  اسم المحطة متوسط عدد السیارات 
  1 عین أرنات 9
  2 األوریسیا 8

  3 مزلوق 12
  4 )بیر السویسي(أوالد صابر  8

   وعالمجم 37
  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر
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  )داخل المدينة(  محطات سيارات األجرة
 30السيارات التي تم إحصاؤها محطات، و مجموع  6بلغ عدد سيارات األجرة داخل المدينة         

رقم تبرز الخريطة . مرخصالغير من الحظيرة المسخرة للنقل  % 10سيارة و هي تمثل أقل من 
في الجهة  SNTVمحطة الحافالت  ءتوزيع محطات سيارات األجرة في مركز المدينة باستثنا) 24(

  .الجنوبية الغربية التي توفر خدمة النقل لمستعملي محطة نقل المسافرين بشكل عام
    محطات النقل بسيارات األجرة في مدينة سطيف): 124(رقم جدول 

  رقمال  اسم المحطة متوسط عدد السیارات 
  1 عین مزابي 5
  2 عین الفوارة 3
  3 )السوق المغطى(البرید  3
  4 المستشفى الجامعي 4
  5  دار الوالدة 2

  6  محطة الحافالت 13
   المجموع 30

  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر
 

  وسط مدينة سطيف) السوق المغطى(محطة سيارة األجرة ): 33(صورة رقم 

  
  2010الباحث : المصدر           
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  )خارج المدينة(  محطات سيارات األجرة
توزيع عدد سيارات األجرة على المحطات التي تغطي ) 125(أرقام الجدول رقم تبرز           

مقرات بلديات النطاق كعين أرنات و أوالد صابر، و المراكز الحضرية الكبيرة في الوالية لمدينة 
إن إدراج محطات النقل بسيارات األجرة و متوسط عدد . عين أزال و غيرها العلمة، عين ولمان،

السيارات فيها ضمن التحقيق الميداني هدفه مقارنتها بمحطات النقل الغير مرخص و لتأكيد فكرة 
  .التراجع الكبير لخدمة الطاكسي و اكتساح الفرود مجال النقل بالسيارة

  ) اتجاه خارج المدينة(األجرة محطات النقل بسيارات ): 125(رقم جدول 
  الرقم  اسم المحطة متوسط عدد السیارات 

  1 )العلمة(الجردة  6
  2 )أوالد صابر(عین مزابي  3
  3 )بوقاعة(حدیقة التسلیة  5
  4 )عین أرنات(المعدومین الخمسة  3
  5  ) عین ولمان، أزال( المھدي  8
   المجموع 25

  2010-2009حث في دراسة ميدانية أجراها البا: المصدر

  :تصنيف المحطات
  :حسب تاريخ بداية النشاط •

المرخص غير لمهتم و الباحث في موضوع النقل تستوقف ا انطالقا من مالحظة مهمة          
     المتمثلة في الظهور المستمر لمحطات جديدة و في أماكن مختلفة يمكن تسميتها بعملية انتشارو
 "Essaimage  "اؤل عن العوامل المتحكمة في اختيار المحطة الجديدة مع األخذتدعو إلى التس  

 .في الحسبان فرضية تشبع المحطات القائمة أمام العرض الكبير لممارسي النشاط

مع بداية انتشار  نهاية الستينات و بداية السبعيناتأقدم المحطات تعود إلى : محطات قديمة -1
خلف ) بالقرب من عين الفوارة(ربع محطات السيارة في المدينة و حسب بحثنا تم تحديد أ

، )غيرهاعين أرنات و( حيطة خارج المدينة مركز التجنيد أين يتم ضمان النقل إلى المناطق الم
ة الثانية ليس بعيدا عن باب بسكرة لتضمن النقل في كل االتجاهات خاصة باتجاه طالمح

قرب من محطة السكة الحديدية بالمزلوق، عين ولمان و غيرها، المحطة الثالثة عين مزابي 
  .المحطة الثالثة بسوق العصر وسط الحي الشعبيو

  ...القصرية محطات في الجهة الشرقية، : الثمانينات: محطات أقل قدما -2
 .)33الصورة رقم (  2008مسكن التي تعود نشأتها إلى  600محطة : محطات جديدة -3
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  )فيهانشاطها و عدد السيارات ( حسب أهميتها  • 

 10أكثر من ( السيارات معتبر ذات أهمية من حيث إقبال المستعملين عليها، عدد: محطات كبيرة -    
 1014مثل األبراج، كعبوب، حي  مقارنة بالمحطات األخرى )سيارة 20سيارات في المتوسط إلى 

  ).مناطق التركز السكاني الكبير( مسكن 
، أقل نشاطا من سابقاتها مثل سيارات 10إلى  5من عدد السيارات يتراوح : محطات متوسطة -    

 ).  136الجدول رقم ( محطة دار الوالدة 

تتخلل المحطات ت الثانوية في المنطقة الشرقية ومسكن المحطا 600ستيفيس، : محطات ثانوية -
  الخ ... مسكن 300و  200حي ( الرئيسية 

تسعينات كانت محطة دار الوالدة أهم في ال( تحول و انتقال األهمية من محطة إلى أخرى      
محطة في الجهة الشمالية للمدينة و في السنوات األخيرة ظهرت محطة كعبوب استجابة للطلب 
الكبير على التنقل بعد التوسع العمراني الذي شمل بوسكين للتراجع األهمية لمحطة دار الوالدة 

  .مقابل ازديادها لمحطة كعبوب
 في عينة من ر عدد السيارات حسب اليوم و في أوقات مختلفةتغي) 126(يبرز الجدول رقم       

و النتيجة أن كل محطة تحافظ على متوسط معين في  بمدينة سطيف محطات النقل الغير مرخص
  .عدد السيارات قي الظروف العادية

  
  
  
  

 
 

محطة جديدة ): 34(صورة رقم 
  للنقل غير المرخص

  )سطيف(مسكن  600حي 
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  الزمن في عينةتغير عدد السيارات حسب اليوم و: )126(جدول رقم 
 بمدينة سطيف) الفرود(مرخص الر غيمن محطات النقل  

  محطة كعبوب  التوقیت  الیوم

  )محطة البنزین( 

  محطة 

  دار الوالدة

  مسكن 750محطة 

  )بلیرحي ( 
  

  18/12/09الجمعة 

  11  06  15  9سا 
  09  08  11  د30و  17سا 

  09  03  14  9سا   19/12/09السبت 
  08  06  04  13سا 

  06  07  07  07سا   20/12/09األحد 
  حضور الشرطة  07  10  د30 و 16سا   

  حضور الشرطة 12  04  09  9سا   23/12/09األربعاء 
  06  09  13  د30و  17سا   25/12/09الجمعة 
  10  04  15  د30و  8سا  26/12/09السبت 
  18  07  14  9سا   27/12/09األحد 
  15  07  12  9سا   29/12/09االثنین 

  10  06  11    المتوسط
 2010-2009حث في دراسة ميدانية أجراها البا: المصدر

  
  :توزيع المحطات

، كما تتحكم في الخريطةالسكانية كما تبرزه ترتكز المحطات في الجهة الشرقية تبعا للكثافة           
  ، و توزيع المراكز الخدماتية)24و 23، 22، 21المحطات ( توزيعها شبكة الطرق 

  محطة القطار= عين المزابي -
 ديةالسوق و مصالح البل: مسكن 1014حي  -

 .مراكز صحية...مسكن 500مسكن، حي  750، حي بيزار، حي 1006حي  -
 

  توزيع المحطات بالنسبة لمحطات سيارات األجرة
محطات، من  6النقص الكبير في محطات النقل بسيارات األجرة و التي بلغ عددها الحظنا سالفا       
لها محطة عين مزابي بوسط محطات تتطابق في توزيعها بمحطات الفرود و أحسن نموذج  5بينها 

و هي عبارة  عن  شارع ترتصف يمينه سيارات األجرة ) بالقرب من محطة السكة الحديدية( المدينة 
  ). 34الصورة رقم .( و يساره سيارات النقل الفرود
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  وسط مدينة سطيف محطة عين مزابي): 35(صورة رقم 

 
  مرخصالغير فترات الذروة لنشاط النقل  -2
   

يتطابق ذلك مع رتفع في ساعات الصباح و المساء وفي: حسب فترات اليومثر النشاط يتأ       
حيث يزيد خاصة أيام الخميس و الجمعة،  حسب أيام األسبوعبلوغ الحراك أقصاه، كما يختلف 

سبوع التي تسمح لممارسي النقل نظرا لزيادة الطلب على النقل و توافق ذلك مع عطلة نهاية األ
  .املين في قطاعات أخرى بالنشاطمرخص العالغير 

كما يتأثر النشاط حسب أيام الشهر، حيث و حسب الكثير من المستجوبين أن نشاطهم يزيد        
في األسبوع األخير من الشهر بهدف تحقيق دخل إضافي يسمح بتجاوز الضائقة المالية و تغطية 

  . مصاريف نهاية الشهر
  مرخصالغير حظيرة النقل 

سيارات في  9محطة بمعدل  36سيارة تنشط في  322 ل عملنا الميداني قمنا بإحصاءمن خال       
كل محطة، هذا العدد تمت معاينته في مختلف المحطات لحظة االستجواب، يضاف إليه السيارات التي 

  .السيارات الغير نشطةو كانت في الخدمة
  المحطاتتوزيع العينة على  •

هي شملتها الدراسة و محطة 23ناقل يتوزعون بنسب متفاوتة على  53تم التحقيق على عينة من      
محطة داخل  31محطة، منها  36التي بلغ عددها في بلدية سطيف  من المحطات % 64تمثل نسبة 
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د، الحاسي، عين الطريق، شوف لكدا( محطات في التجمعات الثانوية القريبة  5المحيط الحضري و 
  :وابات تختلف حسب مجوعة من العواملبعدد استج .عين السفيهةفرماتو و

  التسهيالت التي وفرها لنا محققون متعاونون -
تغطية أكبر قدر ممكن من المحطات الموجودة في المحيط الحضري، سواء : متطلبات التحقيق  -

مسكن،  1006( أو المحطات في األطراف ) عين مزابي( تعلق األمر بمحطات مركز المدينة 
أو المحطات في التجمعات التابعة للمدينة و البعيدة نسبيا عن المركز ...) مسكن، الهضاب 1014

  )الحاسي(
عدد مات ويوضح المحطات التي تم االستجواب فيها و تحصيل كل المعلو )127( الجدول المرفق

  .االستجوابات التي تمت في المحطة
  

  دانيمرخص التي شملها التحقيق الميالغير محطات النقل ): 127(جدول رقم 
  عدد السواق المستجوبین اسم المحطة  
 6 مسكن 1006محطة حي  1
 1 مسكن 1014حي  2
 2 )مسكن 1014(مسكن  200حي  3
 3 مسكن 200حي  4
 2 مسكن 300حي  5
 3 مسكن 400حي  6
 1 مسكن 500حي  7
 1 عین موس 8
 2 عین مزابي 9

 2 )مسكن 750(حي بلیر  10
 2 حي بیزار 11
 2 فرودمقھى ال 12
 7 الحاسي 13
 3 الھضاب  14
 3 حشمي 15
 2 دار الوالدة 16
 1 مسجد لحشامة 17
 2 مسكن 1014مسجد حي  18
 2 مسجد حي حشمي 19
 2 سوق عباشة 20
 2 )سوق العصر(طنجة  21
 1 سوق المغرب 22
 1 حي تبینت 23
 53 المجموع  

  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر
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  توزيع العينة حسب نوع السيارة
  :يمكن تسجيل المالحظات التالية )128(رقم  من خالل معطيات الجدول المرفق               

بشكل كبير حيث " Peugeot" و بيجو  "Renault" رونو من نوع  سيطرة السيارات الفرنسية -
 54,7( ى الترتيب ح لرونو على بيجو وقد سجلتا علمع تفوق واض %70تستحوذ على نسبة 

  ).من إجمالي السيارات % 15و  %
  حسب نوع السيارة توزيع العينة): 128(جدول رقم 

  

  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

هيونداي ( تأني بعد ذلك الماركات األخرى بنسب قليلة، مع اإلشارة إلى أن الماركات الكورية  -
) فولسفاقن( األنواع األلمانية  كل من  النسب التي تسجلهاتسجل نسبا تتساوى تقريبا و ) و كيا

ت في ما يدل على تأثير انفتاح سوق السيارالكل نوع،  % 6و هي ) فيات(و االيطالية 
  .في الجزائر بشكل عام على ظاهرة النقل الغير المرخصالسنوات األخيرة 

  وتيرة النشاط في المحطات
لسيارات في مختلف المحطات التي خضعت للتحقيق و عددها من حيث توزيع عدد ا                

سيارات و العدد  6متوسط عدد السيارات لحظة االستجواب ، بلغ )122الجدول رقم ( محطة  24
  :مع اختالفات حسب أهمية كل محطة. 10المتوسط هو  األقصى في

زابي، بلير سوق العصر، حي حشمي، عين م: المحطات التي تسجل عددا كبيرا من السيارات -
الحاسي، حي : السيارات المحطات التي تسجل عددا صغيرا منو  )سيارات 10أكثر من (

  .مسكن 500
 مسكن 750عين مزابي، حي : المحطات التي تسجل عددا كبيرا من السيارات -

  مسكن 300دار الوالدة، حي : المحطات التي تسجل عدد أقل -
  الوقت و أيام األسبوع عدد السيارات يختلف حسب

ل احتياجات التنقل بشكل تلقائي العدد الكبير للناقلين و الحظيرة المسخرة تسمح بتغطية ك           
 % 28، أما % 72منه يتجلى اختالف النشاط حسب الوقت و أيام األسبوع لفئة كبيرة من الناقلين و

   ).129قم الجدول ر(منهم يرون أن النشاط يختلف إما حسب الوقت فقط أو أيام األسبوع فقط 

 %  عدد السیارات نوع السیارة
 Chevrolet  1 1,9 شوفرولي

  Fiat  3 5,6فیات
  Hyndai  3 5,6ھیونداي
  Kia  2 3,8كیا
  Maruti  1 1,9ماروتي

  Mazda  1 1,9مازدا
  Passat  1 1,9بسات

  Peugeot  8 15بیجو
  Renault  29 54,7رونو

  Volkswagen  3 5,6فولسفاقن
  100 53 المجموع
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  اختالف عدد السیارات في المحطات ): 129(جدول رقم 

 %  عدد اإلجابات  عدد السیارات یختلف حسبھل 
 17  9  )الیوم(الوقت 

  11  6  أیام األسبوع
  72  38  الوقت و أیام األسبوع

  100  53  المجموع
 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

  مرخصلاغير تجديد حظيرة النقل 

مهترئة مرخص باستعمال وسائل نقل قديمة وفي الماضي نشاط نقل المسافرين غير الاقترن        
أما حاليا فقد تجددت الحظيرة بشكل كبير كما توضحه أرقام . يستعملها أصحابها و أغلبهم متقاعدون

  . % 38,4سنوات  10، حيث بلغت نسبة السيارات التي يقل عمرها عن )130(الجدول رقم 
  

  توزیع عینة السیارات حسب الفئات العمریة): 130(جدول رقم 
 %  عدد السیارات  أول سنة استعمال في السیر

1970-1979  2  3,8  
1980-1989  10  18,9  
1990-1999  22  41,5  
2000-2009  19  38,4  

  100  53  المجموع
 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

  
درجة  هو ما يؤثر بدوره على مستوى الخدمة منعمر المركبة على حالتها العامة وينعكس           

من العينة المدروسة  % 51 قد بلغت نسبة السيارات التي تتمتع بحالة جيدةأمان و راحة لمستعمليها، و
  ). 131(للسيارات ذات الحالة السيئة كما هو موضح في الجدول رقم  % 9,4لم تسجل سوى نسبة و
  

  عینة السیارات حسب حالتھا العامةتوزیع ): 131(رقم  جدول
 %  عدد السیارات  حالة السیارة

  51  27  جیدة
  39,6  21  متوسطة
  9,4  5  سیئة

  100  53  المجموع
 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

 
  مرخص؟الغير من يمارس النقل  -3
   

  يقيمون ببلدية سطيفي وفي أغلبهم كهول لهم عمل ومستوى دراس: لجوابا
ذا النشاط في فهم أعمق ممارسي هتكمن أهمية البحث في الخصائص السكانية و االجتماعية ل      

توزيع الناقلين ) 132(من حيث العمر يبرز الجدول . الوقوف على أسبابها و طرق تنظيمهاللظاهرة و
  : يمكن جمعه فيحسب العمر، و
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   % 32,1 و قد بلغت نسبتهم: سنة 40أقل من  -
 و هي الفئة العمرية المسيطرة % 58,5: سنة 60إلى  40من  -

 .فئة المتقاعدين % 9,4: سنة 60أكثر من  -

  
  الناقلین حسب العمرتوزیع ): 132(جدول رقم 

 %  السائقینعدد   الفئات العمریة
  5,7  3  سنة 29 -25
  11,3  6  سنة 34 -30
  15,1  8  سنة 39 -35
  22,6  12  ستة 44 -40
 15,1  8  سنة 49 -45
 9,4  5  سنة 54 -50
 9,4  5  سنة 59 -55

 9,4  5  سنة 60أكثر من 
  100  53  المجموع

 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

          من العينة % 47,2بلغت نسبة العاملين أما من حيث توزيع العينة حسب الشغل فقد          
  ).60(كما يوضحه الشكل رقم  % 37,7الين  ، أما البط% 15,1و المتقاعدين 

        
  توزیع العینة حسب الشغل): 60(شكل رقم 

  
  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

  

الشغل لمعرفة أكثر دقة خاصة حول الفئة العمرية من خالل تقاطع معطيات العمر و ولنااكما ح       
  .)133(من العينة أكثر من ، و النتيجة يبرزها الجدول رقم  % 58,5 سنة التي تمثل 60 – 40
  
  

 عامل

 بطال

 متقاعد
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  الشغلالناقلین حسب العمر وتوزیع ): 133(جدول رقم 

    /   %المجموع %  العدد  الفئة العمریة  وضعیة الناقل
 

  عامل

 25 15,09  8  سنة 40أقل من 

47,16  
  32,07  17  سنة 60 إلى 40من 

  0  0  سنة 60أكثر من 
  

  بطال

 20  16,98  9  سنة 40أقل من 

37,73  
  20,75  11  سنة 60 إلى 40من 

  0  0  سنة 60أكثر من 
  

  متقاعد

 8  0  0  سنة 40أقل من 

15,09  
  5,66  3  سنة 60 إلى 40من 

  9,43  5  سنة 60أكثر من 
  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

  
  

). 61(كما يوضحه الشكل رقم  تلف قطاعات النشاط االقتصادييتوزع الناقلون العاملون على مخ     
ثم تأتي القطاعات األخرى  % 48يستحوذ قطاع التربية و التعليم و التكوين المهني على نسبة 

  .% 4و  8باقي القطاعات بنسب بين واإلدارة بنفس النسبة و % 12كالصناعة 
  

  ین حسب قطاعات النشاط االقتصاديالناقلین الغیر مرخصین العاملتوزیع ): 61(شكل رقم 

  
  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

  

الشكل و) 134(لعينة و يمثل الجدول رقم مهم لتحديد خصائص ا المستوى الدراسييعتبر مؤشر      
امعين التي الملفت أكثر نسبة الجو. بنسب ليست متفاوتة بشكل كبير توزيع لكل المستويات) 62(رقم 

  .% 13,2بلغت 
  

 التربیة و التعلیم
 و التكوین المھني

صناعةال  

 اإلدارة

 الصحة

 التجارة

 األشغال
العمومیة   

 مؤسسة عمومیة
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  الناقلین حسب المستوى الدراسيتوزیع ): 134(جدول رقم 

 %  عدد السائقین  المستوى
  18,9  10  ابتدائي
  35,8  19  متوسط
  32  17  ثانوي
  13,2  7  جامعي
  100  53  المجموع

 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر
 

  المستوى الدراسي توزیع العینة حسب): 62(شكل رقم 

  
  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

  

األساسي من دراسة توزيع السائقين حسب مكان اإلقامة هو تحديد نسبة ممارسي النشاط  الهدف      
  .على الترتيب % 9,4و  % 7,5القاطنين في بلديات النطاق و في بلديات الوالية، و قد سجلت 

  
  توزيع عينة السائقين حسب مكان اإلقامة): 135(جدول رقم 

 %  عدد السائقین  
  83  44  بلدیة سطیف
  7,5  4  بلدیات النطاق
  9,4 5  بلدیات الوالیة
  100  53  المجموع

  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر
  
  
  
  
  

 متوسط

 ابتدائي

 ثانوي

 جامعي
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  هم؟؟ هل يوجد نظام يربطتنظيم العملكيف يتم  -4
و تبين  )136(الميداني المرتبطة بتنظيم عمل الناقلين جمعت في الجدول رقم نتائج التحقيق         

التذبذب في ممارسة هذا النشاط سواء تعلق األمر بالعمل خالل اليوم أو أيام األسبوع فاتضح أن أكثر 
  .من نصف العينة يعملون كل أيام األسبوع لكنهم يعملون فقط جزءا من اليوم

  
  عينة السائقين حسب أوقات العمل توزيع):  136( جدول رقم 

  ھل تقوم بھذا العمل؟
  % 41,5  22  أیام فقط في األسبوع % 58,5  31  كل یوم

  % 60  32  جزء فقط من الیوم % 40  21  طول الیوم
  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

بتوزيع العينة حسب )  136الجدول رقم (بهدف تعميق الدراسة قمنا بمقاطعة نتائج تنظيم العمل 
النشاط بشكل دائم أي طول اليوم وطيلة لمعرفة من هم الذين يمارسون ) 133الجدول رقم (الشغل 

  ).137(لنتيجة هي أرقام الجدول رقم األسبوع وا
  توزيع عينة السائقين حسب نظام العمل و الحالة المهنية): 137(جدول رقم 

  المجموع  العدد  ة العملفتر  العدد  فترة العمل  الحالة المھنیة
  25  18  أیام فقط في األسبوع  7  كل یوم  عامل

  24  جزء من الیوم  1  طول الیوم
  20  2  أیام فقط في األسبوع  18  كل یوم  بطال

  2  جزء من الیوم  18  طول الیوم
  8  2  أیام فقط في األسبوع  6  كل یوم  متقاعد

  5  جزء من الیوم  3  طول الیوم
  2010-2009نية أجراها الباحث في دراسة ميدا: المصدر

 
أن نظام العمل يخضع بالدرجة األولى للحالة المهنية للسائق،  يتضح من خالل الجدول             

جزءا من اليوم عكس البطالين الذين يمارسون نشاطهم شطون فقط أياما فقط في األسبوع وفالعاملون ين
  ).137الجدول(طول اليوم و طيلة أيام األسبوع 

عن تساؤلنا عما إذا كان هناك نظام ما يحكم العمل فقد تحصلنا على النتائج المبينة في و          
  .و التي مفادها اعتماد نظام الدور في بعض المحطات) 138(الجدول رقم 

  
 

  توزيع عينة السائقين حسب نظام العمل): 138(جدول رقم 
  ھل یوجد نظام یربط الناقلین؟         

 %  سائقینعدد ال  
  47  25  نعم

  53  28  ال یوجد
  100  53  المجموع

 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر
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من الناقلين ال يربطهم نظام الدور أي أن الزبون  % 53القراءة األولية للجدول تظهر أن             
تم التطرق ألسباب اختيار المستعمل ي( أو المستعمل له حرية اختيار نوع السيارة العتباراته الخاصة 

   بفعل انتشار هذا النوع من النقلمؤخرا نتج  ، و نظام الدور)للمركبة في التحقيق الخاص بالمستعمل
  .الزيادة المفرطة في عدد السيارات في السنوات األخيرةو
  

  هل يتم تغطية كل االتجاهات داخل و خارج المدينة؟ -5
ون كل االتجاهات داخل المدينة، يغط % 49أن ) 149(الجدول رقم  و )63(يبرز الشكل رقم         

  .خارج المدينةالنسبة تغطي كل االتجاهات داخل ونفس و
  
  

  ما ھي االتجاھات التي تقوم بتغطیتھا؟): 63(شكل رقم 

  
 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

  
  :أهم النتائج 

قالت داخل و خارج المدينة و في بعض األحيان يتنقلون حتى من الناقلين يضمنون تن % 49 -
  خارج الوالية تلبية لرغبة المستعمل

 سوى التنقالت داخل المدينةضمنون يمن الناقلين ال  % 49 -

  .من الناقلين يضمنون التنقالت داخل و خارج المدينة % 49 -

من الناقلين  % 84يتضح أن ) 139( من خالل نتائج الدراسة الميدانية التي تظهر في الجدول رقم     
العاملين يضمنون النقل داخل المدينة فقط فهم يعملون جزاءا فقط من اليوم عادة ما يكون في الفترة 

  .خارج المدينةين البطالين كل االتجاهات داخل ومن الناقل % 85بينما يضمن . المسائية بعد العمل
 % 37,5منهم يتنقلون داخل و خارج المدينة بينما  % 62,5بالنسبة لفئة الناقلين المتقاعدين حيث أن 

  .منهم ينشطون داخل المدينة فقط

المدینة  و خارج داخل داخل المدینة فقط  

المدینة فقط خارج  
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  2009مرخص حسب الوضعية المهنية للناقلين في مدينة سطيف في الغير مجاالت تغطية النقل ): 139(جدول رقم 
الوضعیة 

  المھنیة للسائق
  %  عدد السائقین  االتجاھات %  عدد السائقین

  

  عامل

 

25  

 

47  

  84  21  داخل المدینة
  0  0  خارج المدینة

  16  4  داخل و خارج المدینة
  

  بطال

 

20  

 

38  

  10  2  داخل المدینة
  5  1  خارج المدینة

  85  17  داخل و خارج المدینة
  

  متقاعد

 

8  

 

15  

 37,5  3  داخل المدینة
  0  0  خارج المدینة

  62,5  5  داخل و خارج المدینة
  -  53  -  100  53  المجموع

 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر
 

  الدخل لتغطية المصاريف المختلفة :أسباب و دوافع القيام بهذا العمل -6
  

إجابة  1إجابة بنعم و  52(؟ بالنسبة لكل العينة هل تقوم بهذا العمل من أجل تحقيق دخل يومي       
. ييع الوقتالنشاط أفضل من البقاء في المقاهي و تض و علل صاحبها بأن) واحدة فقط كانت بالنفي

سائق عن التصريح  11قبل التطرق لنتائج التحقيق في هذا المحور الحساس تجدر اإلشارة إلى امتناع و
  ).140(هي غير مؤثرة في النتائج المعروضة في الجدول رقم و% 20ما يمثل نسبة 

  
  ه من طرف العينةمتوسط الدخل اليومي المصرح ب): 140(جدول رقم 

 %  عدد السائقین  الدخل الیومي في المتوسط
  28  15  دینار 700أقل من 

  40  21  دینار 1000 إلى 700من 
  11  6  دینار 1000أكثر من 

  21  11  دون جواب
  100  53  المجموع

 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر
 
 

يوضح توزيع المداخيل ) 64(دينار، الشكل رقم  1600دينار ليصل إلى  350يتراوح بين      
  .المصرح بها من طرف العينة
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 توزيع العينة حسب متوسط الدخل اليومي ): 64(شكل رقم 

  
  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

  
  

  توزيع العينة حسب متوسط المصارف يوميا ): 65(شكل رقم 

  
  2010-2009ميدانية أجراها الباحث في دراسة : المصدر

  

 يدل على ذلك التباين الكبير فيأغلب المستجوبين في المصاريف، و مبالغة تجدر اإلشارة إلى      
العكس يالحظ بالنسبة لألرقام الخاصة بالمداخيل حيث يعمد الكثير إلى اختزال في األرقام المقدمة، و

   .   ارة و تحقيق مصاريف إضافية قليلةهامش ربح ضئيل يسمح بتغطية مصاريف السي
إلى توزيع العينة حسب قيمة المصاريف اليومية مع العلم أن ) 141(كما تشير أرقام الجدول رقم      
  . لم يدلوا بتصريح حول المداخيل) % 21(مقابل ) % 13( سائقين لم يدلوا بتصريح  7فقط 

 
 
  

دینار 700أقل من   

دینار1000إلى  700من    

دینار 1000من أكثر   

دینار 500أقل من  دینار1000إلى  500من    

دینار 500من  أكثر  
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  متوسط المصاريف اليومية): 141(جدول رقم 
 %  عدد السائقین  في المتوسط ةالیومی اریفمصال

  49  26  دینار 500أقل من 
  28  15  دینار 1000 إلى 500من 

  10  5  دینار 1000أكثر من 
  13  7  دون جواب
  100  53  المجموع

 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

  
  يا؟متوسط المصاريف شهرما 

ن سؤال يتعلق بالمصاريف الشهرية باعتبار توفر النتائج حول باإلمكان االستغناء ع كان        
المصاريف اليومية، لكن انطالقا من نتيجة مهمة توصلنا إليها من خالل تحقيقنا حول استعمال السيارة 

  الخاصة مفادها أن مستعمل السيارة ال يكترث كثيرا لحساب المصاريف الدورية المرتبطة بالتأمين 
عليه فقد جاءت النتائج مؤكدة لهذا و. كز على نفقات البنزين اليوميةبقدر ما ير و الصيانة و غيرها،

  و هي معتبرة، كما جاءت األرقام متفاوتة  % 32الطرح حيث بلغت نسبة المتحفظين عن اإلجابة 
  ).  142الجدول رقم . (دينار جزائري 25000و  5000بين ) % 70أكثر من ( تتراوح في معظمها و

  متوسط المصاريف اليومية للعينة): 142(جدول رقم 
 %  عدد السائقین  في المتوسط ةالیومی مصاریفال

  15  8  دینار 5000أقل من 
  23  12  دینار 10000 إلى 5000من 
  19  10  دینار 25000 إلى 10000من 

  11  6  دینار 25000أكثر من 
  32  17  دون جواب
  100  53  المجموع

  2010-2009احث في دراسة ميدانية أجراها الب: المصدر
 

  مرخص؟الغير رطة مع النقل كيف تتعامل الش -7
واحدا من المحاور التي أردنا البحث " كيف تتعامل الشرطة مع النشاط؟"يشكل السؤال المحوري      

قد ركزنا على الدورية في المراقبة و. باألمر نفي عناصر اإلجابة عليه من خالل استجواب المعنيي
قد كانت النتائج و. رها أو غيابها في تطور النشاطهم في تحديد مدى مساهمة توفالتي تشكل المؤشر الم

  :كالتالي) 143(التي جمعت في الجدول رقم 
 % 4ضعف المراقبة اليومية بنسبة  -

    % 21غياب المراقبة في الكثير من المحطات بنسبة  -

 .% 75عنصر المفاجئة في المراقبة بنسبة  -
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  مرخصالغير راقبة الشرطة لمحطات النقل رة موتي): 143(جدول رقم 
  

 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

  
  ما هي العقوبة المسلطة؟

يأتي تطبيق اإلجراءات م بها مصالح الشرطة، المتعلق بالمراقبة التي تقو امتدادا للمحور السابق     
عن سؤال حول نوع العقوبة و. المرخصغير تها لكل الممارسين لنشاط النقل مدى صرامالعقابية و

  ).66(المسلطة جاءت النتائج كما هي مبينة في الشكل رقم 
  

  نوع العقوبة المسلطة على الناقلين الغير مرخصين): 66(شكل رقم 

  
  2010-2009اسة ميدانية أجراها الباحث في در: المصدر

  
وضع مة وتجتمع عقوبة الغراو % 44تتمثل العقوبة الرئيسية في الغرامة المالية بنسبة      

ما يدل على نقص الصرامة  في اإلجراءات المتخذة التي ال  % 28السيارة في المحشر بنسبة 
نظرا للدور الذي يلعبه في تلبية احتياجات  تعكس رغبة كبيرة للسلطة في القضاء نهائيا على النشاط

 .النقل
 
 
  

 %  عدد السائقین  مراقبة تتم ال
  4  2  بشكل یومي
  75  40  بشكل مفاجئ

  21  11  غائبة
  100  53  المجموع

 غرامة مالیة

غرامة + المحشر 

رالمحش  

 سحب الوثائق
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  مرخصين تنافسية؟ الجواب بالنفي حسب نتائج التحقيقالغير هل العالقة بين الناقلين 
مرخص الغير المرخصين في محطات النقل غير فة طبيعة العالقة بين الناقلين بهدف معر         

جيدة بنسبة عالقات  :هيو ) 144( الجدول رقم  هايمثلاستطعنا الحصول على النتائج التي ) الفرود(
  .فقط) % 10(حادة بنسبة وتنافسية و) % 62(عادية بنسبة كبيرة و ،)% 28(

  مرخصينالغير قة بين الناقلين عالال): 144(جدول رقم 
  
  
  
  

  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر
  

  تنافسية في المحطات المشتركة: مرخصين بسائقي سيارات األجرةالغير عالقة الناقلين 
سائقي سيارات نقابة  سا حقيقيا للنقل بسيارات األجرة في رأيمرخص منافالغير يشكل النقل         
) الطاكسي(مشتركة للنقل المرخص دف معرفة طبيعة العالقة بين الناقلين في المحطات البهو، األجرة

جيدة  :هيو )154(الجدول رقم  هايمثلاستطعنا الحصول على النتائج التي ) الفرود(الغير مرخص و
  .فقط) % 15(تنافسية و حادة بنسبة و) % 77(فقط، عادية بنسبة كبيرة ) % 8(بنسبة 

  بسائقي سيارات األجرة عالقة الناقلين الغير مرخصين): 67(شكل رقم 

  
 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

 

  مرخص؟الغير ستعملي النقل من هم م -8
كل األطفال ، واعترافها بنشاط النقل الغير مرخصتقبل كل فئات المجتمع و الدراسة فكرةأكدت        

كانت أن يدولونا عن أقرب محطة للفرود، ف طلبنا منهمالعمل الميداني وصادفناهم أثنا  الصغار الذين
بخصوص سؤال وحسب االستبيان و. من استعمالهالهم معرفة دقيقة عن توزيعها تدل على درجة كبيرة 

 %  عدد السائقین  : عالقتك بالناقلین الغیر مرخصین
  62  33  عادیة
  28  15  جیدة
  8  4  تنافسیة
  2  1  حادة

  100  53  المجموع

 عادیة

 حادة
 تنافسیة جیدة
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 % 4من كل فئات المجتمع مقابل  % 96عن مستعملي النقل الغير مرخص فقد كان الجواب بنسبة 
غير احث دراسة خاصة لمستعملي النقل قد خصص البو. خاصة في فئة العائالتة تتمثل فقط لفئة معين
سيارة الفرود هي ( استعماله تحقيق الشعور بنوع من الخصوصية قد كانت من دوافع المرخص، و

  . عكس النقل العمومي أو الطاكسي الذي ال يحقق هذه الخصوصية) كسيارة صديق أو جار يقدم الخدمة
  .يوضح توزيع العينة حسب الفئة المستعملة لهذا النوع من النقل )145(الجدول رقم و

  مستعملي النقل الغير مرخص): 145(جدول رقم 
  مستعملي ھذا النوع من النقل ھم؟         

 %  عدد السائقین  
  96  51  من كل فئات المجتمع

  4  2  فئة معینة
  100  53  المجموع

 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

  
  ما هي المشاكل التي تعترض الناقل تجاه المستعملين؟

الناقل قليلة، المشاكل التي تعترض  ثلثي العينة يرون بأن فان) 146(كما تبرزه أرقام الجدول رقم      
  .الثلث منهم يرون أنها منعدمةو

  المشاكل التي تعترض الناقل تجاه المستعملين): 146(جدول رقم 
  اكل التي تعترض الناقل تجاه المستعملینالمش         

 %  عدد السائقین  
  6  3  كثیرة
  66  35  قلیلة
  28  15  منعدمة
  100  53  المجموع

 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

حسب العينة التي التى صرحت جاءت طبيعة المشاكل التي تعترض الناقل تجاه المستعمل      
بشكل ملفت أن اتجاه الرحلة هو الذي يطغى و يبدو، و)147(زه أرقام الجدول رقم تبربوجودها كما 

  .مقارنة بسعر الرحلة الذي يحدد مسبقا
  طبيعة المشاكل التي تعترض الناقل تجاه المستعملين): 147(جدول رقم 

  طبیعة المشاكل التي تعترض الناقل تجاه المستعملین
 %  عدد السائقین  

  10  4  سعر الرحلة
  71  27  اتجاه الرحلة
  19  7  أخرى
  100  38  المجموع

 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر      

  
  



 326

  .)أغلب االتجاهات(دج لكل االتجاهات داخل المدينة  50يساوي لسعر الرحلة، فهو محدد و بالنسبة    
، دينار 100فالسعر يتضاعف إلى  ...)الحاسي، عين الطريق(أما بالنسبة للتجمعات التابعة للمدينة 

  .دينار اذا كانت مسافة الرحلة طويلة 200ويمكن أن يصل الى 
نظرا للتمدد الكبير للمجال المبني للمدينة ما أدى إلى  تطرح  سعر الرحلةو المالحظ أن اشكالية    

رق كالهضاب أو تمدد مسافات التنقل من مركز المدينة باتجاه األحياء السكنية البعيدة في أقصى الش
  .أقضي الشمال بوسكين و حي قاوة يجعل خالفا يظهر حول التسعيرة

  
  : النتيجة العامة

يقيمون ببلدية ر المرخص أغلبهم كهول، لهم عمل ومستوى دراسي وممارسي نشاط النقل غي       
بل مقا) المحيط العمراني لمدينة سطيف في 32(محطة على مستوى النطاق  36ينشطون في . سطيف

المحطات نظرا إلقبال  ، مع اإلشارة إلى االرتفاع المستمر لعدد)النطاق(محطات لسيارات األجرة  10
نظام العمل يخضع بالدرجة األولى للحالة المهنية للسائق، فالعاملون . الطلب الكبير للمستعملينالناقلين و

ين يمارسون نشاطهم طول لذجزءا من اليوم عكس البطالين اشطون فقط أياما فقط في األسبوع وين
النسبة نفس من النشطين، و % 50طيلة أيام األسبوع، لتغطية كل االتجاهات داخل المدينة بنسبة اليوم و

دوافع القيام بهذا العمل، فيعتبر أما من حيث أسباب و. ينةخارج المدتغطي كل االتجاهات داخل و
نقص نسجل غياب المراقبة و. لذلكئيسي المحرك الر تحقيق الدخل لتغطية المصاريف المختلفة

الصرامة  في اإلجراءات المتخذة التي ال تعكس رغبة كبيرة للسلطة في القضاء نهائيا على النشاط 
  .نظرا للدور الذي يلعبه في تلبية احتياجات النقل

تضمن االستبيان الخاص بالناقلين الغير مرخصين سؤاال حول مستعملي و زبائن هذا النوع من       
و بهدف التعمق أكثر في الدراسة لنقل،  فكانت النتائج تدل على أن كل الفئات معنية بهذه الخدمة، ا
  .الحصول على معلومات أوفر قمنا بتخصيص استبيان خاص بمستعملي الفرودو
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III - الفرود(مرخص الغير ي حول مستعملي النقل التحقيق الميدان(   
لذي قام به الباحث حول الناقلين عبر مختلف المحطات، تم توزيع توازيا للعمل الميداني ا      

نموذج االستبيان  أنظر(قد شملت عدة محاور أهمها لى مستعملي على النوع من النقل واستبيانات ع
  ):الملحق في 3رقم 
قد شمل التحقيق عينات من مختلف المحطات بهدف إضفاء أحسن و: ةمعلومات تتعلق بالمحط -

  . المتحصل عليها تمثيل للنتائج
  .النشاطالعمر، الجنس و): الزبون( ستعمل معلومات عامة حول الم -
 أغراض التنقل: أسباب التنقالت -

 زمن التنقلالمادية و: تكاليف النقل -

 عالقة هذا النمط مع األنماط األخرىأسباب استعمال الفرود و -

 مستوى الخدمةايجابيات الفرود و -

 مستقبل هذا النمط من النقل -

التحليل الكمي استطعنا الحصول على إجابات البيانات، و بعد عملية التفريغ ود جمع المعلومات و بع   
 .كمية لألسئلة المطروحة

  الخصائص العامة للتنقالتعمل النقل غير المرخص؟ األسباب ومن يست -1
  ؟ )الفرود( مرخص الغير يستعمل النقل من  -

-20(أن الفئة العمرية ) 148(تبرز أرقام الجدول رقم  كل أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية، حيث
) سنة 50-30( تستحوذ الفئة من إجمالي مستعملي هذا النمط، و % 83تستحوذ على نسبة ) سنة 50

  . % 66,1على نسبة معتبرة بلغت 
  توزيع المستعملين حسب العمر): 148(جدول رقم 

 %  المستعملینعدد   الفئات العمریة
  4,6  9  سنة 20أقل من 

  16,9  33  سنة 29 -20
  32,3  63  سنة 39 -30
 33,8  66  سنة 49 -40
 10,8  21  سنة 59 -50

 1,5  3  سنة 60أكثر من 
 100 195  المجموع

  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر            
  

 % 85,6ابل من العينة مق % 14,4من جهة أخرى بلغت نسبة مستعمالت هذا النمط من النقل 
  ).68، و الشكل 149أنظر الجدول رقم(للمستعملين الذكور 
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  توزيع المستعملين حسب الجنس): 149(رقم 
 

 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر           
  

  نة المستعملين حسب الجنستوزيع عي): 68(شكل رقم 

 
 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

، حيث بلغت نسبة توزيع مستعملي النقل الغير مرخص حسب النشاط) 150(كما يبرز الجدول رقم 
و هو ما يؤكد الدور الذي يلعبه هذا النمط من النقل في بلوغ مستعمليه أماكن  % 69,2الموظفين 
  .ودتهم إلى محل إقامتهمععملهم و

  توزيع مستعملي النقل الغير مرخص حسب النشاط): 150(جدول رقم 
 %  مستعملینعدد ال  القطاع
  69,2  135  موظف
  16,4  32  طالب

  10,3  20  )عمل حر( تاجر 
  2,05  4  متقاعد
  2,05  4  بطال

  100  195  المجموع
 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر            

  ؟ما هي أسباب استعمال الفرود -
يعتبر تحديد أسباب استعمال النقل الغير مرخص أو أغراض التنقل بواسطة سيارة الفرود من      

  .ن دوافع اللجوء إلى هذا النمطالهامة في الدراسة، باعتباره يعطينا صورة واضحة ع تالمؤشرا
تؤكد سيادة غرض التنقل ) 69(الشكل رقم و) 151( عبر عليها في الجدول رقمقد جاءت النتائج المو 

  . للدراسة % 19,1مقابل  % 70اليومي من أجل العمل بنسبة أكثر من 
  

 %  عدد المستعملین  الجنس
  85,6  167  ذكور
  14,4  28  إناث

 100 195  المجموع

 ذكور

 إناث
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  مرخصالغير لعينة حسب أسباب استعمال النقل توزيع ا): 151(جدول رقم 
 %  مستعملینعدد ال  السبب

  70,6  144  العمل -1
  19,1  39  الدراسة -2
  2,9  6  الخدمات -3

  7,3  15  أخرى -8
  100  204  المجموع

  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر        
 

 العینة حسب أسباب استعمال النقل الغیر مرخص توزیع): 69(شكل رقم 

 
  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر

  

 152توزع حسب أرقام الجدول رقم ت هيومن أسباب التنقالت العامة،  % 2,9تشكل نسبة الخدمات 
  .70الشكل رقم و
  

  مرخصالغير مات التي تستدعي استعمال النقل أنواع الخد): 152(جدول رقم 
 %  مستعملینعدد ال  الخدمات

  19,6  28  الصحیة -4
  23  33  اإلداریة -5
  28  40  التسوق -6
  29,4  42  الترفیھ -7

  100  143  المجموع
  2010-2009ة ميدانية أجراها الباحث في دراس: المصدر           

  
  
  
  
  
  

  

 العمل

 الدراسة

 الخدمات

 أخرى
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 أنواع الخدمات التي تستدعي استعمال النقل الغیر مرخص): 70(رقم  شكل

 
  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر    

بهدف التدقيق في نوع الخدمة المراد بلوغها من خالل استعمال سيارات ات، وبالنسبة للخدم    
لمتعلقة بالتنقل من أجل لتبرز ارتفاع النسب ا)  152( د، جاءت النتائج كما يبرزها الجدول الفرو

  . اإلداريةنت بالخدمات الصحية والترفيه التي تتم بوتيرة تكاد تكون يومية إذا ما قورالتسوق و
  
 سعرها؟عددها، زمن الرحلة، مسافتها و؟ ما هي الخصائص العامة للتنقالت -

 % 39من العينة تستعمل الفرود مرتين في اليوم، بينما  % 44,5ئج التحقيق الميداني أن تبرز نتا     
  ). 153أنظر الجدول رقم  (واحدة  منها تستعمله مرة

  مرخص في اليومالغير النقل عدد التنقالت التي يجريها مستعملي ): 153(جدول رقم 
 %  عدد التنقالت

 3,7  أكثر من یوم/ تنقل واحد
 39  یوم/ دتنقل واح
  44,5  یوم/ تنقلین

  12,8  یوم/ أكثر من تنقلین
  100  المجموع

  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر                               

من العينة المستجوبة تستعمل سيارة الفرود لرحلة تمتد بين  % 42بالنسبة لمسافة التنقل فان          
  ).154الجدول رقم  ( كلم  10 – 6لمسافة تمتد من  % 30، و كيلومترات 2-5
  

  مرخصالغير ط مسافة الرحلة لمستعملي النقل متوس): 154( جدول رقم 
 %  كلم: المسافة
  12,9  كلم 2أقل من 

  41,9  كلم 5إلى  2من 
  30,6  كلم  10إلى  6من 

  14,5  كلم 11أكثر من 
  100  

 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : لمصدرا                               

لترفیھیةا  

 الصحیة
 التسوق

 اإلداریة
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من العينة المستجوبة تمتد رحلتها في  % 62,5أما بالنسبة للزمن المستغرق في الرحلة، فان        
  ). 155الجدول رقم ( دقيقة  25 – 15المتوسط بين 

  
  مرخصالغير وسط زمن الرحلة لمستعملي النقل مت): 155( جدول رقم 

 %  قةدقی/ الزمن
  17,9  دقائق 15أقل من 

  62,5  دقیقة 25إلى  15من 
  19,6  دقیقة 25أكثر من 

  100  
 2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر                               

دينار، السعر األدنى يطبق للسيارات  70و  20سعر الرحلة في سيارات الفرود بين  يتراوح          
أكثر من زبون و عادة ما تتخذ اتجاهات محددة، هذا النوع قليل االنتشار في مجال  ماعية التي تقلالج

دينار على الرحالت الممتدة  100دينار و قد يتعداه إلى  70يطبق السعر األعلى الذي يبلغ . الدراسة
العينة  من % 84,2، يبرز أن )155(الجدول المرفق . لمسافة طويلة إلى األطراف و الضواحي

تجدر اإلشارة إلى أن هذه التسعيرة تنافسية مقارنة . دينار مقابل الرحلة 50المستجوبة يدفعون 
  )156الجدول . (دينار جزائري 70بنظيرتها المطبقة في النقل بسيارة األجرة و التي ال تقل عن 

  
  للنقل غير المرخص سعر الرحلة):  156( جدول رقم 

 

  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر                               
 

يقومون برحلتين يوميا، مسافة الرحلة بين  صنصف مستعملي النقل الغير مرخحوالي  :العامة ةجالنت
و أقل من نصف ساعة في المتوسط، سعر الرحلة دقيقة،  15كلم، زمن الرحلة يزيد عن  10و  5

  .جزائري 50المطبق هو 
  

  )الفرود(مرخص الغير خصائص النقل  - 2
بالتالي على ميزات هذا النمط من النقل و غير المرخص تجعلنا نتعرفخصائص النقل البحث في 

  نجيب على سؤال محوري في هذه الدراسة، هل االستعمال اختياري أم ضروري؟ 
  
 

 %  دینار جزائري/ السعر
20  1,7  
30  1,7  
40  7  
50  84,2  
60  1,7  
70  3,5  
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  مرخص؟الغير النقل ) الفرود(خصوصيات ما هي  -
مرخص أن الغير من مستعملي النقل  %  51,7 يرى، )157(من خالل معطيات الجدول رقم         

من العينة أن هذا النمط من  % 48,3يرى نسبة لهم حيث ال يوجد بديل له، وهذا النمط ضروري بال
  . ةسيارة األجرسن من األنماط األخرى كالحافلة والنقل أح

  
  مرخص ضروري أم اختیاري؟الغیر ھل النقل ):  157( جدول رقم 

 %  مرخص النقل الغیر
  51,7  )ال بدیل لھ(ضروري 

  48,3  )اختیاري(أحسن وسیلة تنقل 
  100  المجموع

  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر                              
  

الخصوصيات التي يتميز بها النقل بالفرود، تجعله أحسن وسيلة يعتمد )  158 (يبرز الجدول رقم         
تأتي خصوصية توفر سيارات الفرود عبر المحطات المنتشرة في . عليها مقارنة بباقي الوسائل األخرى
تغطية وامل أخرى بنسب أقل كقرب المحطة و، ثم تأتي ع% 39كل أرجاء المدينة بنسبة كبيرة بلغت 

لعل الجدير بالذكر أن فئة ، و% 9,8أسباب أخرى بنسبة لكل منهما، و % 25هات بنسبة كل االتجا
كون " الصفراء" معتبرة من مستعملي هذا النمط من النقل يفضلون سيارة الفرود عن سيارة األجرة 

  .ال اللون المميزو" طاكسي"ال تحمل إشارة األولى سيارة عادية 
    

  مرخصالغیر مال النقل خصوصیات استع):  158(جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
  

  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر                               
  
 

 استعمال سيارة الفرود مقارنة بالوسائل األخرى -

بهدف معرفة هل المستعمل يلجأ فقط إلى سيارة النقل الفرود في تنقالته اليومية؟ أم هناك وسائل و
هل تستعمل وسائل نقل أخرى غير سيارة الفرود بنعم بنسبة  : أخرى يتم اعتمادها؟ فكانت نتائج السؤال

  لى نتائج و بغرض معرفة ما هي هذه الوسائل؟ استطعنا الحصول ع. % 8,7ال بنسبة و % 91,3
  .158الجدول رقم 

  

 %  السبب
 25,6  قرب المحطة

  39  توفر سیارات الفرود
  25,6  یغطي كل االتجاھات

  9,8  أساب أخرى
  100  المجموع
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 استعمال الفرود و الوسائل األخرى):  159( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 

  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر                            

غير ، هي أن مستعملي النقل 159جدول التي يمكن الخروج بها من خالل أرقام ال النتيجة المهمة      
من عينة مستعملي الفرود  % 81,8مرخص هم مستعملي للنقل الجماعي في نفس الوقت، باعتبار أن ال

فهم يشكلون زبائن محتملين للنقل الجماعي يمكن استقطابهم في المستقبل في . يستعملون الحافلة كذلك
  .تحسن ظروف وخدمة النقل العامحالة 

  
  ما هي ايجابيات الفرود؟ -

معرفة ايجابياته، طلبنا رأي المستعمل على خصوصيات النقل غير المرخص، وبهدف الوقوف بدقة    
فكانت  )نموذج في الملحق(حول هذا النمط من خالل اختياره إلحدى االيجابيات الواردة في االستبيان 

سهولة االستعمال، تغطية كل المقاصد، السعر هي العوامل األساسية في النتائج أن عامل الوفرة و
  ).160الجدول رقم (مال هذا النمط استع

 مرخصال غیرایجابیات النقل ):  160( جدول رقم 
 
  
  
  
  
  
  
  

  2010-2009دراسة میدانیة أجراھا الباحث في : المصدر                                       
  

  كيف تقيم مستوى الخدمة بشكل عام؟ -
، لمسنا درجة رضا مرخص من خالل المستعملالغير ل لنقمعرفة مستوى الخدمة التي يقدمها ابهدف  

جيد  % 13,6منهم يعتبرون مستوى الخدمة جيد و  % 48,5تجوبة، باعتبار أن كبيرة لدى العينة المس
  ).161أنظر أرقام الجدول (من العينة فهي ترى مستوى الخدمة متوسط  % 34,9أما نسبة . جدا

    
  
  
  

 %  ما ھي الوسیلة؟ 
 81,8  الحافلة

 15,9  سیارة األجرة
  2,3  أخرى
  100  المجموع

 %  ما ھي ایجابیات الفرود؟
 44,8  سھل و متوفر

 22  یغطي كل المقاصد
  21  سعر معقول

 10,5  إرجاء في الدفع
 1,7  ایجابیات أخرى
  100  المجموع
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  مرخصالغیر للنقل مستوى الخدمة ):  161( جدول رقم 

  
  
 
 
 
 
  

  2010-2009دراسة ميدانية أجراها الباحث في : المصدر                             

  
  كيف ترى مستقبل هذا النمط من النقل؟ -

ف، من خالل رأي مستقبل هذا النمط من النقل في النطاق الحضري لمدينة سطيأردنا معرفة واقع و
، أما بالنسبة لمستقبل )162الجدول رقم ( التوسع لهذا النشاط كد االنتشار وه، كانت النتائج تؤمستعملي

ضرورة تنظيمه من العينة ترى بأنه سيستمر وسيبقى على حاله، و % 36,4هذا النمط من النقل فان 
  .% 51,5بنسبة 

  
  مستقبل الفرودواقع و):  162( جدول رقم 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

  2010-2009في  دراسة ميدانية أجراها الباحث: المصدر                              

  
 كيف تجد معاملة الناقل؟ -

ال حول مرخص في النطاق، طرحنا سؤاالغير في نفس السياق، وبهدف معرفة خصوصيات النقل 
  ).163الجدول رقم ( % 39,4عادية و  % 42,5كانت النتائج حسنة بنسبة معاملة الناقل للزبائن، و

بخصوص طبيعة المشاكل و. واعتبروها سيئةن استيائهم من معاملة الناقلين من العينة عبروا ع % 3
  .اتجاههالمستعمل فهي تتعلق بسعر الرحلة والقليلة التي تعترض ا

   
  

 %  مستوى الخدمة
 13,6  جید جدا
 48,5  جید
  34,9  متوسط
 3  متدني
  100  المجموع

ھل ترى بأن النقل بالفرود في مدینة 
  سطیف ؟

% 

 92,4  ي انتشار و توسعف
 3  في تراجع
  4,6  ال تعرف
  100  المجموع

كیف تتصور مستقبل ھذا النمط من 
  النقل؟

% 

 36,4  یستمر و یبقى على حالھ
 12,1  یجب منعھ بشدة
  51,5  یجب تنظیمھ
  100  المجموع
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  عالقة الناقل بمستعملي الفرود):  163( جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
  
  

                              
  
  
  

  :مرخصال غيرالنقل الجماعي و النقل 
، بحكم وفرته مرخص تجعله محببا و منافسا ألنماط النقل األخرىالغير خصوصيات النقل       

تغطية كل المقاصد، السعر المناسب، : بفضل مجموعة االيجابيات التي يمنحهاووسهولة استعماله، 
   .ما يجعله يلقى استحسان مستعمليه...المعاملة الحسنة

ينها بشكل ال يمكن دراسة استعمال نمط نقل معين بمعزل عن األنماط األخرى، فهي تتفاعل فيما ب     
مجال (بشكل عام ) حافلةال(ردى النقل الجماعي فقد أدى ت. تتنافس أخرىمستمر، تتكامل تارة، و

تدل نتائج التحقيق و. كبير للنقل الفردي غير المرخصإلى هذا االنتشار ال) مستوى الخدمةالتغطية و
 % 16من مستعملي الفرود يستعملون الحافلة لكن كوسيلة ثانية،  % 81، أن 68المبينة في الشكل رقم 

في يمكن تحقيقه  "  report modal" تحول معتبر من نمط إلى أخرما يعني . يستعملون سيارة األجرة
  .إصالحهصالح النقل الجماعي بتدعيمه و

 الوسيلة الثانية المستعملة بعد الفرود ):  68( شكل رقم 

 
 2010-2009نتائج التحقيق الميداني : المصدر                    

 %  كیف تجد معاملة الناقل ؟
 39,4  عادیة
 42,5  حسنة
  15,1  ممتازة
  03  سیئة

  100  المجموع
 %  :لناقل تتعلقتعترضك مشاكل مع ا

 37,2  )المقصد(باتجاه الرحلة 
 49,5  سعر الرحلة
  13,3  أخرى
  100  المجموع

 الحافلة

 سیارة األجرة
 أخرى

دراسة ميدانية أجراها : المصدر
 2010- 2009الباحث في 
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  % 33، و غيابه لدى % 67لدى ) الحافلة(قل الجماعي ي عن تور النتدل نتائج التحقيق الميدان    

بالنسبة للمناطق التي يتوفر فيها النقل الجماعي . من العينة المستجوبة من مستعملي النقل الغير مرخص
من المستجوبين وبطيء  % 39بنوعيه الخاص و العمومي فهو ال يودي بالضبط إلى المقصد لدى 

  .% 61مكتظ لدى و

  مرخصالغير مستعملي النقل  آراء واقتراحات -
غير تمام الذي يوليه مستعملي النقل تدل اآلراء و االقتراحات الواردة في التحقيق عن درجة االه

   :قد جمعناها في النقاط التالية، ومرخص لهذا النشاطال
  .تنظيم النقل الغير مرخص تحت وصاية البلدية -
سائل نقل جماعية أخرى ود مع وضع ويجب زيادة سيارات األجرة أو الترخيص لسيارات الفر -

 .كالترامواي

 .يجب تنظيمه هذا النمط من النقل لتأمين تنقل األفراد -

 .استعمال الفرود ضرورة في غياب وسيلة نقل أخرى -
 

  النتيجة •
 10و  5يقومون برحلتين يوميا، مسافة الرحلة بين  صنصف مستعملي النقل الغير مرخحوالي    
أقل من نصف ساعة في المتوسط، سعر الرحلة المطبق هو دقيقة، و 15عن زمن الرحلة يزيد  كلم،
  .جزائري 50
  
  مرخصال غيريق الميداني حول مستعملي النقل للتحق النتائج العامةأهم  •

   :مرخصالغيرة الميدانية حول مستعملي النقل من خالل تحليل نتائج الدراس أهم ما يمكن استخالصه
للحراك  " demande latente" كامن الطلب الا سبق تحليله، وبير على النقل كمالطلب الك -

  .بسبب صعوبة التنقل غير ملب
مرخص في ظل المشاكل التي يعرفها النقل الغير ر السريع الذي عرفه نشاط النقل االنتشا -

 ).يارة األجرة الحافلة و س( المرخص 

  . ليهااليجابيات التي يوفرها هذا النمط تجعله مستحسنا من طرف مستعم -
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  خالصة الفصل الثالث
  فيما يلي نجمع أهم نتائج التحقيقات الميدانية الثالثة

أهم النتائج التي ، مدينة سطيف فيمدى التبعية للسيارة الفردية لقياس  نتائج الدراسة الميدانيةأهم  •
الطلب بي الخدمة واب نظام نقل جماعي يلتؤكد التوجه إلى االعتماد على السيارة في غيا أساسية ونراه

  :المتزايد على النقل
  اارتفاع مصاريف استعمالهوسيلة نقل سريعة وترمز للحرية، رغم مشاكل التوقف والسيارة هي  -
  .الفردية في استعمال السيارة -
  .تحسن النقل الجماعي إذالتخلي عنها ا إمكانيةرغم شعور المستعمل بتبعية للسيارة، فهو يبدي  -
  .أحد أهم الحوافز الستعمال السيارة: مجانية التوقف -
  .في النطاق الحضري كاالحر ظروف تدهور إلىأدى  التخطيط المروري ضعف -
  .، ما يؤكد تعميم استعمالها في المجتمع الجزائريت السيارةنسبة معتبرة لمستعمال -
  .الوسائل الممكننةد على وزيادة االعتما تراجع السير على األقدام  -

الطلب المتزايد الذي ال يستطيع النقل الجماعي تلبيته يتم استقطابه بالسيارة أو حتى  :امةالنتيجة الع
  .بالمركبة النفعية

  مرخصال غيرنشاط النقل من خالل تحليل نتائج الدراسة الميدانية حول  أهم ما يمكن استخالصه •
. يمون ببلدية سطيفيقر المرخص أغلبهم كهول، لهم عمل ومستوى دراسي وممارسي نشاط النقل غي

 10مقابل ) المحيط العمراني لمدينة سطيف في 36(محطة على مستوى النطاق  40ينشطون في 
إلقبال  ، مع اإلشارة إلى االرتفاع المستمر لعدد المحطات نظرا)النطاق(محطات لسيارات األجرة 

لة المهنية للسائق، فالعاملون نظام العمل يخضع بالدرجة األولى للحا. الطلب الكبير للمستعملينالناقلين و
لذين يمارسون نشاطهم طول جزءا من اليوم عكس البطالين اشطون فقط أياما فقط في األسبوع وين

نفس النسبة من النشطين، و % 50طيلة أيام األسبوع، لتغطية كل االتجاهات داخل المدينة بنسبة اليوم و
دوافع القيام بهذا العمل، فيعتبر ث أسباب وأما من حي. ينةتغطي كل االتجاهات داخل و خارج المد
نسجل غياب المراقبة و نقص . المحرك الرئيسي لذلك تحقيق الدخل لتغطية المصاريف المختلفة

الصرامة  في اإلجراءات المتخذة التي ال تعكس رغبة كبيرة للسلطة في القضاء نهائيا على النشاط 
  .قلنظرا للدور الذي يلعبه في تلبية احتياجات الن

   مرخصال غيرحول مستعملي النقل من خالل تحليل نتائج الدراسة الميدانية  أهم ما يمكن استخالصه •
  .الطلب الكبير على النقل في النطاق -
مرخص في ظل المشاكل التي يعرفها النقل الغير ر السريع الذي عرفه نشاط النقل االنتشا -

 )الحافلة و سيارة األجرة( المرخص 

  . ي يوفرها هذا النمط تجعله مستحسنا من طرف مستعمليهااليجابيات الت -
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  خالصة الباب الثالث

من خالل التركيز على نتائج التحقيقات  ،جاء الباب الثالث للوقوف على واقع الحراك في النطاق
  .التي تشكل حلقة مهمة في هذا البحثالثالثة، و الميدانية

ص لدراسة خصائص الحراك في النطاق الحضري، تم في الفصل األول من هذا الباب الذي خص     
أدوات دقيقة في تعتمد على قاعدة بيانية كبيرة و التركيز على أهمية الدراسة الكمية للحراك، التي

بعد تحليل معطيات الحراك في النطاق الحضري لمدينة قد خلصنا و. ل الكمي لمعطيات الحراكالتحلي
  :يف أنسط

 بيرك النطاق مجال يشهد حراك يومي -

 نزعة نحو النقل الفرديزيادة في التنقالت الممكننة و  -

 تنوع أغراض التنقل و اشتداد الحراك في ساعات الذروة -

 مظاهر تردي واقع النقل الجماعي  -

 لطلب على الحراك في النطاق الحضري لمدينة سطيف،اواقع العرض و لتحليل الفصل الثانيخصص 
  :قد خلصت الدراسة لالستنتاجات التاليةو

اسطة سيارات األجرة في المدينة السيارة الفردية مقابل ضعف النقل بوتزايد استعمال  -
 .نطاقهالنقل الغير مرخص لمجال المدينة وخارجها، ما أدى إلى اجتياح او

استغالل أهمية ، ومواقف التكفل بالمسافرين في النطاققصور واضح في المحطات البرية و -
 .إقليم الدراسة تنظيم الحراك في في الشبكة الحضرية بصورة عقالنية

مدينة  لقياس مدى التبعية للسيارة الفردية في الدراسة الميدانيةنتائج  لث لعرضالفصل الثاخصص 
عمومية خدمة ة في غياب نظام نقل جماعي يلبي تؤكد التوجه إلى االعتماد على السيار ، التيسطيف

ل الجماعي تلبيته يتم استقطابه بالسيارة أو حتى الذي ال يستطيع النق الطلب المتزايدفي المستوى، و
  ).الفرود(، أو بأنشطة موازيةـ غير مرخصة بالمركبة النفعية
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الحراك التنقلي في النطاق الحضري التمدد الحضري و" عنوان الرسالة من خالل عودة سريعة ل      

التمدد الحضري، الحراك : ، تتجلى ثالثة مصطلحات تشكل المحاور األساسية للبحث "لمدينة سطيف
التوسع هو " Etalement urbain" التمدد الحضريو. يحتضنهما النطاق الحضري الذيالتنقلي و

األفقي للمجال المبني الذي يؤدي إلى زيادة مساحة المدينة بوتيرة سريعة، األمر الذي يؤثر بشكل 
الذي يعني كل التنقالت اليومية لألفراد باستعمال " mobilité urbaine" الحراك الحضريمباشر في 

 النطاقأما . ، أو غير الممكننة كالسير على األقدام...)، السيارةالحافلة(كل وسائل الحركة الممكننة 
يتكون من القطب فهو يشكل مجال الدراسة، و" Aire urbaine de Sétif"  الحضري لمدينة سطيف

يعيش النطاق تحوالت . أوالد صابر، عين أرنات، األوريسيا، مزلوق والبلديات المحيطة بهسطيف و
لوصول الحراك التنقلي لشاملة تشمل التغيرات العمرانية ودراسة وفق مقاربة الدعي التحليل وكبيرة تست

 .تحقيق استدامة هذا المجالإلى نتائج و اقتراحات 

في ، نقوم بالتذكير بأهداف البحث، والخطة المعتمدة وقبل عرض نتائج هذا البحث و توصياته    
  .األخير اآلفاق الواسعة لموضوع الحراك

 أهداف البحث -1

الحراك بشكل خاص و ربطه بمنظومة النقل والتمدد الحضري يل إشكاليات التحضر بشكل عام، ولتح
يمكن تجزئته إلى لهدف العام و المحوري للرسالة، وفي النطاق الحضري لمدينة سطيف، يشكل ا

  :أهداف فرعية نجمعها في النقاط التالية
الوقوف على حركة التعمير التي : قالتي يشهدها النطا التمدد الحضريدراسة عناصر و مظاهر  -

فقه من طلب كبير على العقار،   ما راالكبير على السكن و التجهيزات و يعرفها اإلقليم بسبب الطلب
  . تبديد لألراضي الزراعية و تهديد للفضاءات البيئيةواستهالك مفرط للمجال و

ينامية الحضرية حركة يومية يشهد إقليم الدراسة بالموازاة للد: عناصر الحراك الحضريتحليل  -
  .باقي أقاليم الواليةة بين المدينة و نطاقها الحضري وكبيرة، تمثلت خاصة في تنقالت العمل و الدراس

  .األغراض و نزعة نحو استعمال النقل الفرديتميز الحراك بتنوع في الوسائل و
لتمدد يؤدي إلى زيادة في فا: في النطاقالتفاعل المتبادل بين التمدد الحضري و الحراك تحليل  -

مسافات التنقل، يؤثر كذلك في الوسيلة المستعملة للحركة، حيث يتم االنتقال من السير على األقدام إلى 
  ).النقل الجماعي و السيارة الخاصة(الوسائل الممكننة 

يطرح ما يقابله من نزعة كبيرة للتجهيز بالسيارة الفردية المتردي و واقع النقل الجماعيتحليل  -
. التساؤل عن درجة التحول من النقل الجماعي إلى النقل الفردي، ما يؤثر بدوره في حركة التمدد

  . زيادة في امتالك السيارةتيجة لتأزم واقع النقل الجماعي وكن انتشار النقل غير المرخصإضافة إلى 
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ير األدوات من أجل توفسيق بين المصالح المختلفة ومن خالل التن مجال التدخل للفاعلينإبراز  -
محاولة تخفيف من حدة المشاكل المطروحة وتفادي تأزم الوضع مستقبال، ولما ال تقدير الطلب وال

  .تداخل الصالحياتوعة من الفاعلين يشكون من تعدد وتسييره، في ظل وجود مجم
لحد من استعمال إال باأمر ال يتأتى (في النطاق يلبي الطلب على النقل  بناء نظام نقل جماعيإمكانية  -

  . خلق أوساطا حضرية قابلة للعيش و االستدامةو) السيارة
 خطة البحث -2

لمرتبطة بالتمدد الحضري من من أجل تحقيق األهداف المعلنة سالفا، قمنا بتحليل كل المعطيات ا    
 الطلب علىو ضبالحراك التنقلي من جهة أخرى، ثم دراسة التفاعل بينهما من خالل واقع العرجهة و

النقل في إقليم الدراسة، الذي لم يقتصر على مدينة سطيف بل توسع ليشمل النطاق الحضري للمدينة 
مات الضرورية من مختلف المعلوإضافة إلى عملية جمع البيانات و .الذي يشكل مجال تفاعلها اليومي

الية البحث، على كل المستويات، و بهدف اإلجابة على مختلف التساؤالت التي طرحتها إشكالمصالح و
تمثل في ثالثة تحقيقات شملت استعمال السيارة و 2010-2008يداني شاق دام سنتين قمنا بعمل م

مرخص لتأكيد نفس الفرضية الغير النقل الفردي، كما شملت النقل  الفردية لتأكيد فرضية النزعة نحو
 .في ظل مشاكل النقل الجماعي

 نتائج البحث  -3

  :عة من المحاور التي نراها أساسيةيمكن جمع نتائج البحث في مجمو
  استهالك مفرط للمجالتمدد حضري غير مسبوق في النطاق أدى إلى  -

وافدة من بلديات الوالية و الواليات  ةيشكل النطاق مجال استقطاب سكاني كبير، و يشهد هجر
 فقد أدت حركة التعمير السريعة التي. المجاورة، ما أدى إلى تحول جذري في مظهره الحضري

م التجمعات الثانوية التحافية إلى تمدد المساحات المبنية وأصابت األطراف و المجاالت الري
كل هذه التغيرات التي شملت كل . بروز نزعة واضحة نحو السكن المجمع في النطاقبالمدينة، و

األوساط ير وبشكل سلبي في الطابع الفالحي، وأنحاء النطاق و تميزت بالسرعة، من شأنها التأث
  . البيئية بشكل عام

  التعمير في توجيه التمددقصور أدوات التهيئة و -
المخطط " أمام هذه الحركة الغير مسبوقة للتعمير في النطاق، نسجل ضعف أدوات التهيئة و التعمير    

في القيام بدورها المتمثل "  POSمخططات شغل األراضي " و "  PDAUالتوجيهي للتهيئة و التعمير 
إن . شمدد و تنظيم العمران، ما أدى إلى استهالك عشوائي للمجال و انتشار السكن الهفي توجيه الت

ما يرافقها من تجهيزات استفاد منها النطاق الحضري لمدينة سطيف، برمجة مشاريع سكنية ضخمة و
قد عجزت أدوات التخطيط على العقار، و ، أدى إلى ارتفاع الطلب2009-2001خاصة في الفترة 
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قد جعلها بصدد المراجعة المستمرة، وعادة ما تولد ميتة ومواكبة هذه الدينامية ما يالحضري في 
  .تجاوزتها األحداث

 الطلب على النقلزيادة الحراك و -

في سنة يوم /فرد/تنقل 2.32 فيهامجموع التنقالت متوسط بلغ تعتبر سطيف مدينة متحركة، فقد    
ية مهمة توفير الظروف رض على السلطة المحليفيعكس النشاط الكبير الذي تعرفه وهو ، و2004

  . الوسائل الضرورية لتلبية حاجيات التنقل المتزايدة لألفراد فيهاالمناسبة و
  الحراك غياب تخطيط المرور و -

تسير بمراحل متوازية وبصفة ، شاملة ودائمة نقلالمدن مخططات  الحراك في تسيير ستدعيي      
أخذ بنظر االعتبار نمو ، يبمعنى الكلمةنقل مدينة سطيف لمخطط تفتقر . مستمرة مع نمو المدينة

تقدير الطلب على التنقل حاضرا ومستقبال، ويحدد أدوات  يعمل على توجيهه ايجابيا، يستطيعالمدينة و
كل الفاعلين في المدينة بما تشمل ...تنويع النقل، وفق سياسة عمرانية، نقلية، اجتماعيةكفيلة بتنظيم و

 .األخيرطن، وهو المعني األول وفيهم الموا

  الحراكتفاعل التمدد و -
نتيجة تيجة كذلك لصعوبة التنقل فيها، وهو نللمدينة هو نتيجة لتطور النقل، والتوسع المجالي "      

لعدم تطابق سياسات السكن و توزيع مناطق الشغل أدى إلى زيادة التنقالت اليومية مما أدى إلى اختناق 
 استعمال السيارةتوصف عالقة التمدد الحضري و  .266" لها أن تكون دائما مستقطبة المدينة التي أريد

 L’inextricables cercles »”التي ال يمكن الخروج منها  الحلقة المفرغة“  لدى بعض الباحثين

vicieux » 267  :التغيرات التي تعرفها فقد أدت  .باعتبار كل طرف منهما سبب و نتيجة في آن واحد
التنقل خاصة في األطراف ومناطق السكن  إلىزيادة الحاجة  ينة سطيف إلىية الحضرية لمدالبن

  امتالك الفرد للسيارة يشجع على السكن في األطراف  ما أن، كاستعمال السيارة إلىاللجوء المشتت و
ت شهدت السنوا. ا وفق أشكال مختلفةتوسعهو ينةنمو المد إلىيؤدي  حتى في المناطق الريفية ماو

أدى إلى كثافة المركبات ما حظيرة ارتفاع كبير لو نطاقاألخيرة تزايدا كبيرا في ملكية السيارات في ال
التلوث بمختلف الحركة المرورية وظهور مشاكل االختناق المروري وزيادة الحوادث الحضرية و

  .أشكاله
  مشاكل منظومة النقل الجماعي في النطاق -

ن الجزائرية، من للمسافرين في إقليم الدراسة على غرار باقي المد تعتبر منظومة النقل العمومي     
التطلعات المنتظرة في تغطية االحتياجات المتزايدة أضعف النشاطات وال يعكس اإلمكانيات المتاحة و

                                                
266 - C. Montes, Systèmes de transports et systèmes économiques en milieu urbain : réflexions sur 
l’aménagement de l’agglomération Lyonnaise de 1960 à 1992, thèse de doctorat de Géographie, Aménagement 
et Urbanisme, Université Lyon2, 1992, P.29. 
267 - HERAN F., La réduction de la dépendance automobile, Cahiers Lillois de Sociologie, n°37, 2001 
 



 343

انفتاح القطاع في نهاية الثمانينات فقد أدى انسحاب الدولة و .في النقل وفق خدمة عمومية في المستوى
يرجع و. عنها تشبع في الكثير من الخطوط وتالشي مفهوم الخدمة العموميةكبيرة نتج إلى فوضى 

لشركات محترفة  التخطيط من خالل سلطة ضبط تسند مهمة النقللسبب الرئيسي إلى غياب التنظيم وا
  . مخططات نقل محكمة أعدت انطالقا من دراسات ميدانية مسبقةوفق دفتر شروط، و

  قل غير المرخصانتشار كبير لنشاط الن -
كانت نتشرت بقوة في المدن الجزائرية وظاهرة النقل غير المرخص واحدة من الظواهر التي ا    

 نمو الحظيرة، هذه الظاهرةها قطاع النقل الجماعي العمومي والنتيجة المنطقية للمشاكل التي يعيش
  لظروف االجتماعية قد لعبت او النطاق الحضري لمدينة سطيف،انتشرت بشكل ملفت للنظر في كل 

نقص فرص العمل إلى لجوء الكثير من مالكي السيارات إلى تسخيرها لنقل خاصة االقتصادية و
  .في غياب الرقابة والعقاب، العائدات المعتبرة لهذا النشاطسافرين استجابة للطلب المتزايد والم

الولوج إلى  نه يحققمحبوب ألة متميزة تجعله نظام نقل مطلوب وهذا النوع من النقل خدميوفر 
إمكانية اإلرجاء ، كما يمنح األطراف، ما بين البلديات: المناطق ذات المسالك الوعرةالمناطق البعيدة و

  .في الدفع و اعتماد أجرة تحفيزية مقارنة بين النقل بسيارة األجرة
  اقتراحات و توصيات  •

  توجيه اإليجابي له ممكنة و ضرورية، إذا كان النمو الحضري السريع لمدننا حتمي فان إمكانية ال   
المستقبل "تلقائي لمشكل اإلسكان، فان أولي في الماضي بشكل استعجالي و إذا كان االهتمام قدو

لكن العمراني أو تقليص حركة البشر، ويستدعي اتخاذ تدابير استباقية،  ليس لوقف الزحف " الحضري
أدوات تخطيط التسيير الحضري بتحسين ذلك بتفعيل ولمدينة وسطا أكثر مالئمة للعيش والتنقل، وجعل ا

    .وتسيير فاعلة في الميدان
تستدعي ها النطاق الحضري لمدينة سطيف، والسريعة التي يعيشانطالقا من التغيرات الكبيرة و 

ألولويات في المنظومة التحرك قبل فوات األوان لتسطير سياسة عمل محلية يكون فيه الحراك من ا
  .عتمد على كفاءات متخصصة ذات تكوين في ميدان النقل و التهيئةتالحضرية، و

الذي هو بصدد اإلعداد، ) Plan inter communal(في إطار المخطط التوجيهي ما بين البلديات 
  :ثالث أولويات تفرض نفسها على الفاعلين في قطاع النقل يجب أخدها بنظر االعتبارتوجد 
 ي أولوية تطوير فاعلية النقل الجماع -1

األمثل بل  تعد الدراسات وحدها هي التي تعنى بإثبات أن االستثمار في النقل العام هو الخيار لم"      
فجميع المؤشرات تدعو إلى  المتطورة تتسابق على االستثمار في النقل العام دولأصبحت العديد من ال

حا لتلك المدن التي تبحث وأصبح أمرا مل ضرورة اإلسراع في تطوير أنظمة النقل العام داخل المدن
ما يؤكد وعي الدولة الجزائرية بضرورة تطوير منظومة النقل الحضري و. 268"عن حياة أفضل لسكانها

                                                
  .المرجع السابق لفالح ،ا ھشام -  268
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في المدن الرئيسية، عودة المؤسسات العمومية للنقل الحضري للخدمة في العديد من المدن، باإلضافة 
ة في الكثير من المدن الجزائرية التي من شأنها المبرمج) الترامواي(مشاريع القطارات الكهربائية  إلى 

هذه اإلرادة الحكومية في بناء نظام نقل جماعي قوي . أن تكون بديال قويا لوسائل النقل الفردية
  :بمجموعة من اإلجراءات من شأنها تحقيق النجاح لهذه المشاريع ،تستدعي بالموازاة القيام محليا

أروقة وسائل استقبال مستعملي النقل العام، وممرات و اكلهيحجز أماكن بناء وتشييد المنشات و -
من بين النقاط في النطاق و. ية توسيعها مستقبالالنقل المختلفة، مع األخذ بنظر االعتبار إمكان

مؤخرا في  ماالذي تم إنشاؤه ناألرضي ينالسوداء التي تعترض مسار القطار الكهربائي، النفق
  ).ينتو عين تبباب بسكرة(وسط المدينة 

 .مجال التغطيةمن حيث الحظيرة و ETUSدعم لمؤسسة النقل الحضري سطيف  -

، مع إيجاد األطر )Partenariat Public Privé(الخاص يع الشراكة بين القطاعين العام وتشج -
 . التنظيمات المناسبة لذلكو

روع مع للمشالمحددة طة متعددة األنماط بعين الطريق وفق المواصفات الضرورية وانجاز المح -
 .احترام آجال االنجاز

يق أحسن ربط بين النطاق الحضري وبلديات النقل الضاحوي، لتحقتحديت النقل بالسكة الحديدية و -
 .الواليات المجاورةالوالية و

 .اإلسراع في التجسيد الميداني لمشروع ترامواي سطيف، الذي يعرف تأخرا في بدء األشغال -

لما له من مساهمة ...عمال، النقل الجامعي، النقل المدرسينقل ال: دعم النقل الجماعي الخصوصي -
 .دوره في ترغيب األفراد على استعمال النقل الجماعيي التخفيف من الحركة المرورية، وف

عنصر  تسجيل تخطيط الحراك ضمن التخطيط الحضري من خاللأولوية االهتمام أكثر ب -2
ضرورة بناء صورة ( اسة المحلية اعتباره من أولويات السيالحراك في مشروع المدينة و

  )مستقبلية واضحة للمدينة لدى الفاعلين ثم الشروع في التخطيط
عدم التحكم في نمو وزيع عشوائي الستخدامات األرض، ويشكل ضعف التخطيط الحضري من ت     

قد و. حوادثالعوامل الرئيسية لمشاكل النقل والمرور، وما يترتب عنها من اختناقات والمدينة من 
انيات المتاحة من أساس مشكالت المرور ال تكمن بالدرجة األولى في قصور اإلمكأثبتت الدراسات أن 

فعالة، ل شاملة ووسائل نقل، بل في قصور أو غياب إستراتيجية نقهياكل قاعدية وشبكات طرق و
عين على في هذا اإلطار يت. التعميرات المخططات التوجيهية للتهيئة وتتناغم و تتناسق مع توجه

  : الفاعلين القيام بما يلي
تخطيط النقل، في ظل إستراتيجية تأخذ بنظر من التنسيق بين التخطيط الحضري وإيجاد أدوات تض -

  . االعتبار الطلب المتزايد على النقل
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إدارة النقل الجماعي، واحدة تكون مهمتها تسيير و "Autorité d’organisation"إنشاء سلطة ضبط  -
في  opérationممارسة النشاط و gestionالحاصلة حاليا تتجه نحو الفصل بين التسيير فالتغيرات 

هو ما قل وفي نشاط الن opérateurالناقل و régulateurأي الفصل بين وظائف المنظم "قطاع النقل 
  .269"يؤدي إلى تغير العالقات بين الفاعلين في القطاع

في قطاع النقل من شأنه تبليغ تحقيق الحقوق " Service Public" تجسيد مبدأ الخدمة العمومية  -
  .غيرهاو...كالخدمات الصحية، التعليمية األخرى

تجسيدهما ميدانيا لوضع حد للفوضى اإلسراع في إعداد مخططي النقل والمرور للنطاق الحضري و -
  .السائدة

المباالة سائقي رصفة ونة خاصة في غياب تهيئة األتحسين ظروف التنقل سيرا على األقدام في المدي -
ممرات ( األماكن العمومية توفير ظروف الراحة واألمان في الطرق و .المركبات لحقوق المشاة

  ...)الراجلين، اإلنارة، فرض تطبيق قانون المرور بخصوص حق الراجلين
 لمتعاملي النقوين لكل مستعملي المجال الحضري والتوعية و التكالتكثيف من عمليات التحسيس و -

  .حوادث السيرالجماعي حول المشكلة المرورية و
تحقيقات األسر الخاصة " جمع المعطيات المرتبطة بالحراك الحضري وفق طرق حديثة أهما  -

التحقيقات التي توفر قاعدة بيانية خصبة، و "Enquêtes Ménages Déplacements" "بالتنقالت
 L’enquête Annuelle sur les Transports collectifs" السنوية حول النقل الجماعي 

Urbains" إدارة النقل الحضريلضبط التي توكل لها مهمة تسيير وتقوم بها سلطة ا.   
ضمان بناء نظام نقل جماعي ولوية الحد من استعمال السيارة الفردية في المدينة من شأنه أ -3

 .مستديمفعال و

ية اقتصادية ورهانا أساسيا للتخطيط حضارة الحديثة أولوالتنقالت الحضرية في ال" أصبحت      
ال يقتصر في نقل األشخاص "باقي وسائل النقل األخرى ، ودور السيارة و270"رمزا للحريةالحضري و

ة بناء المجال من خالل التأثير وتحويل مناطق السكن والعمل وتوطين فقط بل يتجلى أكثر في إعاد
  تي دور التخطيط العمراني الذي يضع الفاعلون من هنا يأو. 266"مراكز الترفيهاألنشطة والخدمات  و

يته فاعلمع الحفاظ على جاذبية المدينة و تقليص استعمال السيارة :الجماعات المحلية أمام خيارينو
  .تحمل نتائج توسعها و تراجع مستوى العيش فيهااالقتصادية، أو تعديل وتكييف المدينة للسيارة و

  تحديد مجاالت السير  :حد من استعمال النقل الفردي في المدينةمن بين اإلجراءات التي من شأنها ال

                                                
269 - LORRIN D, MARCHAIS-R A, Retour sur la dérégulation des réseaux-techniques 1985-2001, Flux/cahiers 
scientifiques internationaux Réseaux et Territoires, n°44-45, (avant propos du numéro), p4-7, 2001.  
270 - J.M. JARRIGE, F.X. TASSEL, A Lyon, la presqu’ile se modernise, in Transport Environnement 
Circulation, n° 101-102, juillet-octobre 1990, p.62. 
266 - J. P. ORFEUIL, 1994, op.cit, p.45. 
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التوقف من خالل تنظيم و فرض رسوم التوقف على السيارات، تخصيص مسارات للنقل الجماعي و
 covoiturage" الجماعي للسيارة  لالتي من شأنها تقليص مجال السيارة في المدينة، تشجيع االستعما

عتماد مبدأ الحد من توفر اإلرادة في ا و يبقى السؤال عن مدى. المختلفة و غيرها من اإلجراءات" ...
الكبرى في حواضر إذا كانت ال؟ فلمدينتناالمستديم استعمال السيارة في اختيار المستقبل الحضري 

صعوبة التنقل ، فهل يمكن لمدينة تعرف بمدن االختناقات المرورية و...) العاصمة، قسنطينة(  الجزائر
  لتصبح نموذجا للمدينة المستديمة؟ مستقبال ن تتفادى ذلكسطيف أ

  
  آفاق البحث   •

كاليات الحراك وتفاعلها بالمحيط تحليل أهم المعطيات المرتبطة بإشحاول هذا البحث جمع و     
هو بذلك يفتح المجال و. وج بمجموعة من النتائج المهمةالخرالحضري والتحوالت التي يشهدها، و

....) اقتصاد النقلالتهيئة وعلم االجتماع الحضري و( ن في مختلف التخصصات احثيواسعا أمام الب
  زوايا عديدة أهمها منظور الجغرافيا التقنية، بل من  الجوانبلتناول مواضيع النقل ليس فقط من 

  .للجامعة خاصة على مستوى مخابر البحث العلميالتهيئة، و
الغير مسبوق للمخطط ن برنامج االستثمار الضخم وولة عفيه الد في ظرف أعلنتيأتي هذا       

) ملياردوالر286(مليار دينار  21214، و من خالل الغالف المالي البالغ 2014-2010الخماسي 
، خاصة األغلفة التي 2009-2005للمخطط األخير ) مليار دوالر 114( مليار دينار  8705مقابل 

التي بلغت نسبتها مرتبطة بالنقل واألشغال العمومية ورصدت لدعم وإنشاء الهياكل القاعدية ومنها ال
جاعة المالية لهذه طرق تحقيق الن ما يفتح المجال واسعا للبحث في. من إجمالي حجم االستثمار 40%

المقصود هنا ليس الفعالية االقتصادية البحتة فحسب، بل اختيار أنسب المشاريع من حيث االستثمارات و
  .استدامة المشروعو.... فترة االنجاز وتكاليفه  نتائجه المرجوة، أهدافه،

التمدد الذي تعرفه مدينة سطيف هو عالمة دينامية واضحة للتنمية،  أما على الصعيد المحلي، فإن    
 2020فالمدينة في آفاق  .البعيدعدم التوازن على المدى المتوسط ولكنه يحمل معه العديد من مشاكل 
درجة الحراك و) منها في المجال البلدي 400000(نسمة  500000هي تجمع لنطاق سيضم أكثر من 

الكبيرة التي يمكن تصورها، يجعل التفكير مليا في توفير عناصر تضمن دعم و استمرارية النمو 
الحضري، من خالل وضع منظومة نقل في المستوى المطلوب، تحقق ربط كل األقطاب المولدة 

ة، المحطة المتعددة األنماط في عين الطريق، بالمحاور الكبرى للحراك خاصة األقطاب الجامعية الثالث
 .الفاعلين في الميدانين وللنشاط، األمر الذي ال يتأتى إال بتضافر جهود الباحث
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نموذج االستبیان حول الحراك الیومي في النطاق الحضري لمدینة سطیف موجھ لمستعملي  - 1
  .السیارة الخاصة

  
Questionnaire sur la mobilité quotidienne dans l’aire  
urbaine de la ville de Sétif « Questionnaire destiné aux 
utilisateurs d’une voiture personnelle ».        
 
1- Quelle est votre lieu de résidence ?..................................Commune 
de………………………………….. 
  
2- Pour venir travailler, quel est votre temps moyen de déplacement pour tout 
le trajet   domicile - travail 
        1 15min           
        2 15-30              
        3 30-45              
        4 45-1h            
        5 +1h 
3- Quelle est la distance entre votre domicile et lieu de travail ?    ∟∟∟ km 
 
4- Vous venez habituellement au travail en voiture : 
        1 Tout seul  
         2 Avec des membres de la famille  
         3 Avec un autre travailleur            
         4 Avec d’autres travailleurs                                         
5- Quelle est La première année de mise en circulation de votre voiture (série) : 
∟∟∟∟ 
6- Vous parcourez une distance annuelle moyenne de: ∟∟∟∟∟∟ Km 
7- En moyenne, combien devez-vous débourser (chaque mois), pour le 
carburant et l’entretien de votre voiture ?   ∟∟∟∟∟∟DA  
8- Quand vous venez au travail, où vous garez-vous ? 

1 Sur un parking mis en place par l’employeur  
2 Dans la rue sur une place gratuite ou un parking public gratuit 
3 Sur une place payante dans la rue 
4 Autre, précisez :…………………………………………………………………….. 

9- Par rapport à l’année dernière, pensez-vous que les conditions de circulation 
automobile dans la ville de Sétif: 
          1 Se sont améliorées           
          2 Ont empiré                  
          3 Sont restées les mêmes. 
10- Vous sentez-vous dépendant de l’automobile ?       
        1 Très dépendant             
        2 Assez dépendant 
        3 Peu dépendant 
        4 Pas dépendant 
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11- Quelles sont les principales motivations qui vous font utiliser votre voiture ? 

           Au maximum 3 choix à cocher 

         1 Rapidité / gain de temps                
         2 Sécurité            
         3 Accompagnement des enfants à l’école                                         
         4 Autonomie / Facilité de vie                   
         5 Vous n’avez pas d’autres moyens de déplacement                              
         6 Autre, précisez :……………………………….….. 

12 – Pour vous, quels sont les principaux inconvénients de l’utilisation de la 

voiture ?   Au maximum 3 choix à cocher 

1 Coût de fonctionnement élevé                     
2 Difficultés de stationnement    
3 Fatiguant / Stressant                                    
4 Peu rassurant / dangereux  
5 Polluant                                      
6 Autre, précisez :……………… 

13- Seriez-vous prêt (e) à laisser votre voiture pour utiliser un autre mode de 
déplacement, si la qualité de l’offre s’améliore ?  
       1 Oui, facilement           
       2 Oui, mais difficilement             
       3 Non, pas possible 
14- Quel est l’autre mode de transport utilisé à part la voiture ? 
       1 Marche à pied           
       2 Le bus             
       3 Le taxi 
       4 Le taxi clandestin 
       5 Autres, précisez …………. 
15- Vous habitez à combien de minutes à pied d’un arrêt de transport en 
commun ? 
        1 moins de 10 minutes        
        2 De 10 à 20 minutes        
        3 Plus de 20 minutes  
16- Votre tranche d’age :  
        1 20-30ans     
        2 31-40ans      
        3 41-50ans        
        4 51ans+ 
17- vous êtes :                       
        1 Un homme                         
        2 Une femme  
18- Votre secteur d’activité :   
        1 Administration             
        2 Enseignement        
        3 Industrie                                         
        4 BTP                              
        5 commerces et services    
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        6 Autres, précisez ………………………………. 
Merci de votre contribution pour l'amélioration des conditions de déplacement dans la ville de Sétif. 

 
Nom de l’enquêteur(trice)  :…………………………………………. 

Point d’enquête :…………………………………………… 

Date :……………………………………………… 

  موجھ للناقلین مرخص في النطاق الحضري لمدینة سطیفالغیر نموذج االستبیان حول النقل  - 2
   

  في مدینة سطیف" الفرود) " بواسطة السیارة( مرخص الغیر تحقیق حول النقل  - 1 
  :الساعة  :تاریخ االستجواب

  معلومات عامة: أوال
  منذ كم سنة؟  جدیدة / المحطة قدیمة   : اسم المحطة  ومات تتعلق بالمحطةمعل -1

  : أقرب مركز خدماتي  :بالتحدید اموقعھ
  :ھل عدد السیارات یختلف حسب الوقت  :عددھا األقصى في المتوسط  : بعدد السیارات لحظة االستجوا

    :ھل عدد السیارات یختلف حسب أیام األسبوع
  
  ةمعلومات عن السیار -2

  :حالتھا العامة  :سنة أول استعمال في السیر  :نوعھا
الجواب ال ، معلومات عن مالك   ملك للناقل؟ ةھل السیار

  السیارة
  :المھنة  : الجنس  :العمر

  
  معلومات تتعلق بالسائق -3

  ):اإلقامة(مكان السكن   :المستوى الدراسي  :العمر
  في أي قطاع؟  ھل لدیك عمل دائم؟

  ملتنظیم الع: ثانیا
  التوقیت -1

  :أیام فقط في األسبوع   ھل تقوم بھذا العمل كل یوم؟
    :جزء فقط من الیوم  ھل تقوم بھذا العمل طول الیوم؟

  
  أسباب و دوافع القیام بھذا العمل -2

تقوم بھذا العمل من 
  :أجل

  : ما متوسط الدخل الیومي الخام  :تحقیق دخل یومي

  :شھریا  :یومیا  : ما متوسط المصاریف
 
    خارج المدینة    كل االتجاھات داخل المدینة    ما ھي االتجاھات التي یتم تغطیتھا؟   مجال التغطیة  -3

  ما ھي ؟    اتجاھات محددة 
  
  و العقوبات المسلطة)  الشرطة(المراقبة  -4

  :غائبة  : مرة في كل   بشكل مفاجئ   بشكل یومي  :ھل المراقبة تتم 
  :على مالك السیارة  :نوعھاما   :العقوبة تكون على السائق

  
  عالقات العمل -5

في )  الفرود(كیف ھي عالقتك بالناقلین 
  المحطة؟

  حادة  تنافسیة  جیدة  عادیة

  ما طبیعتھ؟  ھل یوجد نظام معین یربط الناقلین الغیر مرخصین
  ما ھي أقرب محطة لسیارات األجرة؟

  حادة  یةتنافس  جیدة  عادیة  كیف ھي عالقتك بأصحاب سیارات األجرة؟
  
  )مستعمل الفرود( الزبون  -6
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  ما ھي  فئة معینة  كل فئات المجتمع  مستعملي ھذا النوع من النقل ھم 
  منعدمة  قلیلة  كثیرة  المشاكل التي تعترض الناقل تجاه المستعملین 

  أخرى   اتجاه الرحلة  سعر الرحلة  ما ھي طبیعة المشاكل؟
  

  ……………………………)لومات أخرى أو اقتراحات ترید اإلدالء بھا ھل لدیك مع( متفرقات و اقتراحات : ثالثا
  موجھ للمستعملین مرخص في النطاق الحضري لمدینة سطیفالغیر نموذج االستبیان حول النقل  - 3

                                                              
  في مدینة سطیف"  الفرود) "بواسطة السیارة( مرخص الغیر تحقیق حول مستعملي النقل  - 2

  :الساعة  :تاریخ االستجواب
  
  :اسم المحطة  معلومات تتعلق بالمحطة -1

  : أقرب مركز خدماتي  :بالتحدید اموقعھ
  
  معلومات عن المستعمل -2

  :المھنة   أنثى  ذكر  :الجنس  :العمر
  
  أسباب التنقالت -3

  سبب آخر ما ھو؟   رفیھت –تسوق  –إداریة  –صحیة   :الخدمات  :الدراسة   :العمل 
  دقیقة              كلم                             ) لرحلة واحدة( مسافة و زمن التنقل   ما عدد التنقالت بالفرود في الیوم؟

  
  :یتم تحدیده مع الناقل و یكون حسب    سعر الرحلة محدد و یساوي  تكالیف النقل -4

  :وسط تكلفة النقل بالفرود شھریا مت  :متوسط تكلفة النقل بالفرود یومیا
  
  أسباب استعمال الفرود -5

  ): أحسن وسیلة تنقل(اختیاري   ):ال بدیل لھ(ضروري   تستعمل الفرود ألنھ
    تیغطي كل االتجاھا  توفر سیارات الفرود  قرب المحطة  ما مي أسباب اختیارك للفرود

  :أسباب أخرى
 
  ما ھي ؟  مل وسائل نقل أخرى؟    ھل تستع  بالنسبة ألنماط النقل األخرى -6

  أقرب محطة لسیارات األجرة  أقرب موقف للحافلة  حدد زمن السیر من المسكن إلى
  بطيء و مكتظ   ال یؤدي بالضبط إلى المقصد   غیر متوفر/ متوفر Privé  )القطاع الخاص(النقل الجماعي 
  بطيء و مكتظ  ي بالضبط إلى المقصد ال یؤد  غیر متوفر/ متوفر ETUS) القطاع العام(النقل الجماعي 

  
  )الفرود ( عالقتك مع الناقل  -7

كیف تجد معاملة 
  الناقل

  سیئة  ممتازة  حسنة  عادیة

  أخرى  سعر الرحلة  )المقصد(باتجاه الرحلة   تعترضك مشاكل مع الناقل تتعلق 
  
  ایجابیات الفرود -8

  إرجاء في الدفع  سعر معقول  یغطي كل المقاصد  سھل و متوفر  في رأیك ما ھي ایجابیات الفرود بالترتیب
  أخرى، ما ھي؟ایجابیات   ینتظرني للعودة معھ

  
  مستوى الخدمة -9

  متدني  متوسط  جید  جید جدا  كیف تقیم مستوى الخدمة بشكل عام
  

  مستقبل ھذا النوع من النقل -10
   تعرفال  في تراجع  في انتشار و توسع  ھل ترى بأن النقل بالفرود في مدینة سطیف

  یجب تنظیمھ  یجب منعھ بشدة  یستمر و یبقى على حالھ  كیف تتصور مستقبل ھذا النمط من النقل 
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  )ھل لدیك معلومات أخرى أو اقتراحات ترید اإلدالء بھا ( متفرقات و اقتراحات 
  
 
  

  " 2007حصيلة سنة "تصنيف حوادث المرور حسب األسباب ) : 1(جدول ملحق رقم 
 تصنیف األسباب حــوادث المـــرور أسباب عدد الحوادث

 التجاوز الخطیر 30

 سلــوك تصــرف اإلنسان

 عدم تخفیض السرعة بمنعرج 8
 عدم احترام مسافة األمان 48
 عدم ترك األولویة 36
 فقدان السیطرة  67
 فقدان السیطرة نتیجة  تھاون السائق  8

 عدم انتباه المار 15
 السیر على الیسار 2

 اإلفراط في السرعة 16
 مناورة خطیرة  12
 فقدان السیطرة عند محاولة تجنب مركبة  0
 فقدان السیطرة تحت تأثیر مشروبات كحولیة  7
 فقدان السیطرة عند عملیة تجاوز  0
 فقدان السیطرة على اثر عملیة فرملة  0
 الوقوف الخطیر 3
 تغییر االتجاه بدون حذر  5
 *قف*رام إشارة عدم احت 3
 السیر في االتجاه الممنوع 0
 مـرور الحیوانات 3

 فقدان السیطرة نتیجة األحوال الجویة  23
 حالــة الطریــق

 فقدان السیطرة نتیجة وجود الحصى بالطریق  1
 فقدان السیطرة نتیجة تمزیق إطار العجلة  31

 حالــة العتــاد
 عدم صالحیة المكابح 1
 تحكم في مقالید المركبةعدم ال 0
 خلل میكانیكي 1
   حاالت أخرى  6

   المجموع 326
بالنسبة إلجمالي الحوادث  40,70% %   

  مصالح األمن لوالية سطيف: المصدر
  
  

  المحطة -1
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  2009معطیات حول النقل الحضري بالحافلة في مدینة سطیف لسنة ): 2(رقم ملحق جدول 
  

السرعة   المدة  الطول  الخط
  ةالتجاری

الحظیرة 
  المرخصة

سعة 
  الحظیرة

فترة استغالل  النبض
  الخط

عدد الجوالت 
  المحققة

المقاعد 
  الموفرة

عدد المقاعد 
  المشغولة

نسبة المقاعد 
   %المشغولة

02 13 46 17 20 1926 6  12 12 23000 13000 57  
03  08  31  15  42  2521  3  15  16  40336  30000  74  
04  08  32  15  44  3794  3  15  18  68292  20000  44  
06  08  30  16  37  3106  5  15  13  40500  25000  49  
07  12  40  18  36  3405  4  13  12  44000  7200  57  
08  10  35  17  14  1370  7  12  10  14000  11000  51  
09  08  30  16  23  1066  5  15  13  14000  4000  79  
11  07  24  17  11  389  7  12  14  5000  2000  80  
13  07  28  15  05  188  15  12  12  2500  7000  80  
16  08  30  16  16  835  7  12  12  10000  1500  70  
18  15  60  15  16  485  10  11  06  3000  2500  50  
19  03  12  06  10  225  7  12  12  3000  8500  83  
20  13  40  19  17  1088  5  13  12  13000  14000  65  
21  08  25  19  23  1705  5  15  12  21000  11000  67  
22  10  35  17  22  1386  5  12  12  17000  6500  65  
54  09  36  15  13  742  7  12  12  9000  1000  72  
58  07  15  28  03  120  30  11  10  1200  6500  83  
59  12  45  16  09  362  5  12  10  4500  3600  80  

101  07  35  15  05  500  15  14  14  7000  3750  54  
102  09  40  15  06  600  15  14  14  8400  4800  57  
103  09  40  15  05  500  15  14  14  7000  3000  43  
104  08  39  15  06  600  15  14  14  8400  6600  79  
105 07  34  15  05  500  15  14  14  7000  3000  43  
23  09  43  -  388  27413  9,17  -  12,5  371128  218950  58,99  

  
سطیف ONTA 267المنظمة الوطنیة للناقلین الجزائریین: المصدر

                                                
  2001في منظمة نقابیة وطنیة تمثل الناقلین، تأسست " ONTA"المنظمة الوطنیة للناقلین الجزائرین  - 267
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Etalement urbain et mobilité dans l’aire urbaine de Sétif 
 
 

Résumé 
 
              Parallèlement à la densification qu’a connu le centre ville de Sétif, suite 
à la forte pression démographique et la demande croissante de logements et des 
services d’accompagnement, l’étalement urbain spontané sur les périphéries a 
franchi les limites sud de l’urbanisation (RN 5), et débordé sur les 
agglomérations limitrophes. La programmation de programmes d’habitat et les 
services d’accompagnement, nécessitent des réserves foncières que l’état n’est 
pas toujours en mesure de fournir, cet état de fait induit les révisions des PDAU, 
l’empiétement sur des terres agricoles, le transfert du flux vers les 
agglomérations secondaires proches.      
 L’étalement urbain à engendré une augmentation de la superficie de la ville et 
conséquemment un allongement des distances périphéries-centre. Les effets 
pervers de la conjugaison de ces facteurs a décuplé la mobilité et la demande en 
matière de transport. Les transports collectifs incapables à même de pouvoir 
répondre aux besoins croissants de déplacements et d’investir l’ensemble de 
l’aire urbaine, ont contraient les usagers à un recours intensif à l’automobile, et a 
vu l’avènement spectaculaire du transport informel. Cette nouvelle donne a 
généré de multiples congestions et de gros points noirs en des endroits 
névralgiques et entraîné une dégradation notable du cadre de vie de la ville de 
Sétif traditionnellement réputée par sa propreté et sa quiétude.        
De ce constat cette recherche vise à étudier l’interaction entre l’étalement urbain 
et la mobilité dans l’aire urbaine de Sétif, montrer la nécessité de coordonner la 
planification urbaine et la planification de la mobilité, l’élaboration de 
mécanismes pour organiser les transports en communs et limiter l’utilisation de 
l’automobile dans une réflexion commune, en impliquant tous les acteurs locaux 
des secteurs du transport, de l’urbanisme, les investisseurs et la population 
concernée. 
 
Mots clés : Etalement urbain – Mobilité urbaine – Transport collectif –  Voiture 
particulière – Transport informel. 
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Urban Sprawl and Mobility in the Urban Area of Setif 
 
Abstract: 
 
Parallel to the densification process experienced by the city of Setif, following 
the high demographic pressure and the increasing housing demand coupled with 
the necessary amenities, the spontaneous urban sprawl over the periphery 
stepped out the southern limits of urbanization (National Road RN5), and 
overlapped on the nearest neighborhoods. Housing and needed amenities 
programs require land that the Authorities are often unable to provide. In fact, 
the Master Plan (PDAU) is to be revised, agricultural land to be urbanized and 
the flows are transferred to the nearby secondary towns. 
 
The urban sprawl led to an increase in the area of the city and consequently a 
longer distance center-periphery. The perverse effects of combining these 
factors led to a drastic increase of the mobility and demand for transportation. 
The public transport, unable to cover the growing needs for mobility and most of 
the urban network, constrained the users to intensively drive their cars and the 
informal transport boosted in a spectacular way. This new situation has 
generated many bottlenecks and black spots in key locations and led to a 
significant deterioration in living conditions through the town of Setif, 
traditionally famous for being a clean and peaceful city. 
 
Upon this observation, the herein research work aims to study the interaction 
between urban sprawl and mobility in the urban area of Setif, show the need to 
coordinate urban planning and mobility planning, set mechanisms for organizing 
public transport and limit the use of private cars in a joint discussion, involving 
all local stakeholders in the transportation, urban planners, investors and the 
concerned population. 
 
Keywords: Urban Sprawl, Urban Mobility, Public Transport, Private Car, 
Informal Transport. 
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  الحراك التنقلي في النطاق الحضري لمدينة سطيفالتمدد الحضري و

  
  ملخص

  
، أدت إلى عملية تكثيف تشهد مدينة سطيف في السنوات األخيرة دينامية حضرية غير مسبوقة      

 التجهيزات حت تأثير الضغط السكاني الكبير والطلب المتزايد على السكن وعمراني للمركز، ت

بشكل أفقي في األطراف بوتيرة معتبرة ولذلك، ظهر تمدد حضري  ةلكن بالموازا. المرافق التابعةو
 5ما وراء الطريق الوطني رقم فقد تم اختراق التوسع الحضري للحدود الجنوبية للمدينة إلى عفوي، 

تستدعي هي األخرى  التي توسع المناطق السكنية، كما أدى حيث حدث التالحم مع التجمعات المجاورة
جز إلى زيادة الطلب على احتياطات عقارية عادة ما تع توسعا في المساحات المخصصة للمرافق

تحويل و ،ي األراضي الزراعية المحيطةتوطينها فتهيئتها، فتلجأ إلى السلطة المحلية على توفيرها و
  .ةالدعم و التهيئح والتدفقات إلى التجمعات السكانية القريبة التي استفادت من مشاريع اإلصال

ين األحياء السكنية في تباعد المسافات بإلى زيادة مساحة المدينة، و أدت حركة التعمير هذه     
قطاع  وأمام مشاكل التنظيم التي يعرفها. لي اليوميالمركز، وارتفاع كثافة الحراك التنقاألطراف و

  عجزه على تلبية كل متطلبات التنقل المتزايدة لسكان الضواحي خاصة، النقل الجماعي بالحافلة، و
كما . كباتيتم اللجوء لالستعمال المكثف للسيارة الفردية في ظل النمو السريع للحظيرة الوالئية للمر

ارتفاع مما أدى إلى تدهور حركة المرور ومرخص مجال النطاق، لاغير اجتاحت سيارات النقل 
نقاط سوداء ساهمت في تراجع مستوى الحياة العام في اختناقات وظهور ، والحضرية سيرالحوادث 

  . الهادئةللمدينة النظيفة و جنموذ امدينة سطيف، التي كانت دائم
في النطاق الحراك التنقلي دد الحضري وعل المتبادل بين التمتهدف هذه األطروحة إلى دراسة التفا

تخطيط الحراك لتقليص آثار عمراني وإبراز أهمية المزاوجة بين التخطيط الالحضري لمدينة سطيف، و
تصور آليات لتنظيم النقل الجماعي، والحد من استعمال د الحضري على األوساط الفالحية والتمد

 .ين في قطاع النقلالسيارة الفردية، وذلك من خالل إشراك كل الفاعل

  
السيارة  – النقل الجماعي –التنقلي  اكالحر –التمدد الحضري  -النطاق الحضري : الكلمات الدالة

 النقل غير المرخص - الفردية
 

 


