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 العمران والنقل الحضري في الجزائر، التحديات والبدائل، حالة مدينة الجزائر
 

 
  فائزة عباس  - فوزي بودقة

 كلية علوم األرض واجلغرافيا والتهيئة العمرانية جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

 
  

ه االقتصادية واالجتماعية، واتصال أجزاء املدينة النقل احلضري هو مبثابة الشريان احليوي باملدينة، بالنظر إىل أبعاد    
ببعضها، وربطها بضاحيتها وباملدن األخرى من الوطن، من هنا تأيت أمهية خطط النقل احلضري وحركة املرور، بالتزامن 

ايف، مع خطط التطوير العمراين، لضمان تنقل السكان حبركة مرور أكثر انسياباً، باألخذ يف االعتبار العامل الدميغر 
ال شك أّن انسياب حركة املرور، هو تعبري عن انسجام خطة النقل مع . ومستوى التدفقات بني فرتة وأخرى من الزمن

عمل أكثر -عالقة سكن، لضمان التخطيط احلضري، وسهولة احلركة من أماكن السكن إىل أماكن العمل وبالعكس
 .(rapport habitat travail) انتظاماً 

املرور عن عدم االنسجام بني التخطيط احلضري وختطيط النقل، تتمثل أهم مظاهرها يف بينما تكشف مشكلة 
 ارتفعت التنقالتاالختناقات املرورية، وانعكاسات ذلك على السري الوظيفي للمدينة، وتزيد حدة املشكلة كلما 

 يقو على وخاصة التنقل من مكان السكن إىل مكان العمل، ورغم التحسن النسيب للعرض، إال أنه ال
،  6مواجهة الطلب على التنقالت، اليت تزيد عن  منها يتم بواسطة املركبات،  %66مليون تنقل يوميًا

 . والباقي سرياً على األقدام
 %53ولقد أصبحت حظرية السيارات مبدينة اجلزائر، تشكل عاماًل إضافيًا من عوامل االزدحام، فهي متثل

وإىل جانب زيادة الطلب، ال ميكن . من حظرية السيارات يف البالد %42من حظرية منطقة اجلزائر، وحوايل 
 جتاهل املشكلة األصلية، اليت تتمثل يف تضخم مدينة اجلزائر واتساع مساحتها العمرانية، فنسبة النمو بلغت

ورغم جهود الدولة، للحد من وزن . (1)4669-5891بني % 5.3، بينما النمو الدميوغرايف 2%
دي، وتشجيع التنمية العمرانية باملدن الداخلية وتنمية اهلضاب العليا، ال تزال مدينة اجلزائر املدينة االقتصا

وحاضرهتا، جيذب االستثمارات الكربى، ما يشجع على زيادة الديناميكية العمرانية، وهذا من شأنه أن يزيد 
أزمة حركة املرور، اليت أصبحت  من املشكالت املرتبة بالتنقل، ما يطرح ضرورة تنظيم النقل احلضري، ملواجهة

ً للسكان واملزيد من التحديات للسلطة العمومية  . تشكل أرقًا كبريا

 
:الحضري بمدينة الجزائر والنقلالعمران  -2  

هكتار يف  01111تعرف مدينة اجلزائر حركة عمرانية بوترية سريعة، أدت إىل توسع النسيج العمراين للمدينة من 
، بعدد من (هكتار 21922)هكتار حالياً، أي ما يقرب من نصف مساحة الوالية  01111 السبعينيات إىل حوايل
من جمموع  %51مليون نسمة، أي حوايل  6مليون نسمة، وتأوي حاضرة اجلزائر أكثر من  0السكان يقرتب من 

، بكل ما قتصاديةعن تركز أنشطة ووظائف ا من أنشطة املوانئ الوطنية، فضالً  %26السكان، ويستحوذ امليناء على 
                                                
(1) (ONS, 2008), RGPH  



142 

 

وهلذا جيري التخفيف من ذلك بإقامة أحياء إنّنا أمام مدينة شديدة املركزية، . ينعكس على حركة املرور باملدينة
، باستيعاب النمو، على امتداد اخلليج شرقي املدينة باحلامة واحملمدية، وحتاول السلطة العمومية التحكم يف األعمال

تشمل ( PDAU) ملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمريا بإجراء حتديثات على، ديةواالقتصاالتحوالت االجتماعية 
 .، الناتج عن العامل الدميوغرايف وديناميكية العمرانمنظومة النقل احلضري

 
 :طبيعة المشكلة -4-5 

ابط الالزم وخطة النقل احلضري مبدينة اجلزائر، ال جند الرت ( PDAU)عند تفّحص املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري 
والضروري، الذي يعود أساسًا حسب العديد من الدراسات، إىل انفراد كل مؤسسة معنية بقطاع ما مبشاريعها، دون 

 :    التنسيق مع املصاحل املعنية، بقطاعات أخرى على صلة خبطة املدينة، وينجر عن ذلك مشكالت لعل أبرزها التايل
داخل املدينة مبإىل الضاحية و  ،الزدحام، يتزحزح تدرجييًا من وسط املدينةاختناقات مرورية، وما بات ملفتًا أن ا -

 . وخمارجها
  

 
 

 

 
 
 

ال بدائل يف حاالت انسداد الطريق، هلذا السبب أو ذاك، أو تغيري حركة السري يف فطرق، العدم مرونة احلركة مبعظم  -
 .احلاالت الطارئة مثالً 

 .تقاطعات، ما يتسبب يف االزدحام والتنافس الشديد الجتياز االختناقندرة إشارات املرور عند معظم ال -
 .  والفرق الشاسع بني العرض وبني الطلب أماكن الوقوف قلة -

 

   4655 عملوقت اخلروج من الاجلزائر  دينةمازدحام وسط 

  ي احلميز التجاري شرقي مدينة اجلزائر،ازدحام حركة املرور حب
   4654 بودقة. فتصوير 
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. ويف األعياد واملناسبات العامة صعوبة الوصول إىل أماكن التسوق وأماكن الراحة، وخاصة يف عطالت هناية األسبوع -  
اللجوء إىل النقل اخلاص رغم رداءة نوعية  وبالتايل ،%42ي، جلزء من الطلب ال يتعدى تغطية النقل احلضري العموم -

: اخلدمة، أو اقتناء السيارات اخلاصة لدى البعض، نتج عن ذلك مشكالت نذكر أمهها  
 مركبة يومياً، بينما طاقته ال  546666 تصل إىل، كثافة حركة، فالرابط اجلنويب مثاًل يعرف  االزدحام

 .يف معظم أجزاء املدينة تقاطعاتعند الزدحام اال ، فضالً عنمركبة يومياً  26666تتعدى 

  الساعة/كم46-6رتاوح بني ت توسط سرعةمب، طرقات املدينة معظميف  ثقل احلركة. 

 وبأماكن التسوق خارج املدينة التنافس على أماكن الوقوف وخاصة وسط املدينة . 

 

 :السلطة العمومية دور -2-2
تبين بعمرانية، تتناسب وتطور املدينة واستيعاب حركة املرور،  ةحاجة مدينة اجلزائر إىل خط لطة العموميةسأدركت ال 

التخطيط العمراين، ويف  تعثركوسائل نقل مجاعي ذات قدرة استيعاب معتربة، والتخفيف من   ،الرتاموايو املرتو  يمشروع
من خطط عمرانية  يهتبنمت لتذكري، مبا لمري، بل نتطرق هلا يف تفصيالت خمططات التع ،هذا البحث ليس مطلوباً الغوص

 . دينةاملمبنظومة النقل احلضري ب ،متعاقبة، ومدى ارتباط هذه املخططات

 
 :  مخططات التعمير -2-2-0
الواردة يف ، 0962( COMEDOR)وفق خطة الكوميدور  ،تبين خمططات التعمري لتنمية مدينة اجلزائر وحاضرهتا -

 ،إيقاف العمل بهمت  ،مخس سنواتمرور وبعد ه النمو حنو شرق املدينة، يوج، بت5813( POG) يه العامخمطط التوج
لتنمية ابعد تبين توصيات املكتب الوطين لدراسات  ،0999سبتمرب  01املنعقدة بتاريخ  ،من طرف اللجنة احلكومية

جلنويب الغريب من املدينة، وفق ترتيبات خمطط حنو اجلزء العريب وا ،مث توجيه النمو العمراين، ( BNEDER)الريفية 
، ضمن توجه الدولة لتبين آفاق 0929عام هو اآلخر ، والذي أوقف العمل به 0920( PUD)التعمري التوجيهي 

وإدخال بأبعادها املختلفة االجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلك التوجهات العمرانية اجلديدة،  العمرانية، جديدة للتنمية
وإعداد خمطط يتبىن توسيع مبدأ املشاركة، وبعض الصالحيات للهيئات التهيئة القبلية ملشاريع العمران باملدينة،  أعمال

 .0991( PDAU)األدىن، ويتمثل يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري  
 .  (baie d'Alger)على امتداد خليج اجلزائر  إعادة هتيئة احلامة واحملمدية ضمن خطة تطوير نظام املركزية -
والبعض اآلخر يف  مرافقه، يف باب الزوار، اليت أجنز بعض (centre d'affaire)إقامة مركز األعمال اجلديد  -

 . طريق اإلجناز
برامج السكن مبختلف الصيغ واألمناط يف ضواحي املدينة، وخاصة باجلزء الغريب واجلنويب الغريب، وفقًا ملا نص عليه  -

املخطط التوجيهي للتهيئة  ، واالستمرار يف إجناز مشاريع السكن، وفق تصورات0920عام  جيهيالتو  التعمري خمطط
 . 0991( PDAU)والتعمري 

واجلدير ذكره أن تطوير نظام املركزية، على امتداد خليج اجلزائر باجلزء الشرقي من املدينة، وإقامة مركز األعمال بباب 
وسائل النقل االسرتاتيجية على وجه اخلصوص كالرتامواي، والقطار ومستقبالً  الزوار، تتميز بسهولة الوصول، باستعمال

 .عرب املرتو ،كما تنص عليه خطة النقل احلضري، باجلزء الشرقي من مدينة اجلزائر
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 :مشاريع النقل الحضري -2-2-2
 : ضمن التصورين التاليني اختاذ الدولة لتدابري أساسية

لتجنب عبور املركبات  األول والثاين حول مدينة اجلزائرالتحتية، كإجناز الطرق الرابطة انطالق مشاريع البنية  -أولا 
 . لوسط وأحياء املدينة

 .   اخلدمة عدم جودةفتح النقل العمومي للشراكة مع القطاع اخلاص، برغم  -ثانياا 

 
 : عوامل تؤثر في النقل الحضري -3

على زيادة التنقالت، وبالتايل على كثافة  الكبري، أثرها اة كمدينة اجلزائرباملدن الكبري  لديناميكية العمرانيةلال شك أن 
حركة املرور، بالنظر إىل التطور الدميوغرايف واالقتصادي، ما يؤدي إىل تطور البنية احلضرية والنسيج العمراين للمدينة، 

فضاًل عن آفاق ت االجتماعية واالقتصادية واملعطيا ،يف املدى املنظور اليت تساهم يف ارتفاع مستوى التنقالت واحلركة،
 :املستقبل، يوضحها اجلدول التايل

4646وآفاق  4662االقتصادية بني و املعطيات االجتماعية  :(5)اجلدول رقم   
السنوات                   

 المعطيات
4662 4661 4656 4646 

 5591582 5544384 5652414 4953439 السكان

عاماً  46السكان أقل من   52%  55%  56%  %41  

 816351 955824 116846 158215 الشغل

%58 النشطون من السكان  58%  58%  24%  

 249366 565524 559995 558298 التالميذ املتمدرسون

 591194 466585 562589 552616 الطلبة اجلامعيون

 65553 22546 58948 55554 األحياء اجلامعية
       Source: (ONS, 2005) population à l’horizon 2020, Alger                                                    

 
عام  4953439من  حيث تطور السكاناملعطيات ذات الصلة بالسكان وباألنشطة، ( 5)يلخص اجلدول رقم 

عاماً،  46ن مليون نسمة حالياً، وما يقرب من ثلث السكان هم من فئة الشباب، أقل م 5إىل أكثر من  4662
ما يزيد ، اجلامعيةمن السكان باملؤسسات التعليمية و  %46من السكان، فضاًل عن حوايل  %58ميثل النشطون و 

النقل العمومي، وعند تأمل هذه املؤشرات، ميكننا مالحظة حجم التنقالت وكثافة حركة  بالضرورة من الطلب على
  .  املدينة والعكس أو داخل املدينة نفسهااملرور سواء بنب ضواحي املدينة، أو بني الضاحية و 

 

 : التنقالت وحركة المرور -3-1
لطلب على التنقالت يف العقدين املاضني ويعود ذلك إىل العوامل االجتماعية واالقتصادية، اليت أشرنا اارتفع منسوب 

لتجنب قتناء السيارة الفردية، إليها آنفاً، فضاًل عن االرتفاع النسيب ملستوى مداخيل األسر، وزيادة رغبة األفراد يف ا
النقل العمومي، كاالنتظار أمام مواقف احلافالت وسيارات األجرة ورداءة اخلدمة، واالستفادة من الفرصة اليت  مشاكل
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منحها القانون، بشراء السيارات بواسطة القرض البنكي، الذي كان معمواًل به يف السنوات األخرية املاضية، والذي 
 .ادات يف حينه، كونه سيزيد من تفاقم حركة املرور أكثر من حل املشكلةالقى بعض االنتق

 
 :أنماط النقل الحضري -5-4

يكمن حل مشكلة التنّقل برأينا، يف تبين مشاريع النقل ذات الطاقة الكبرية، اليت تستجيب للطلب وباحملصلة زيادة 
الكربى يف العامل، تعترب وسائل النقل احلضري العمومي،  حركة املرور، ويف سرعة إجناز املشاريع املربجمة، ففي كل املدن

. هي وحدها اليت تضمن تنقالت السكان( مرتو األنفاق، قطار الضواحي، احلافالت)ذات الطاقة االستيعابية الكبرية 
قل من أما االستعمال املفرط لوسائل النقل الفردي، فهي تشغل بالضرورة جمااًل معترباً، من مساحات الطرق وطاقة أ

الراكبني، وهذا من شأنه تفاقم أكثر فأكثر حلجم التنقالت وحركة املرور، وتشبع الطرقات باملركبات الفردية، ويف هذه 
احلالة تتحول املسألة من حل مشكلة املرور، إىل كيفية تسيري املرور ذاته، والتنقالت بواسطة خمتلف أمناط النقل 

 :احلضري يبّينها اجلدول التايل
 

4646 وآفاق 4662التنقالت بواسطة أمناط النقل احلضري بني  :(4)ل رقم اجلدو   

   السنوات                   
                  

  األنماط

4662 
 

% 4656 % 4646 % 

 السيارة الفردية
 خمتلف وسائل النقل احلضري

5663815 
5396849 

58.63 
56.62 

5455484 
5838226 

46.44 
54.54 

5652481 
4143184 

44.61 
56.95 

 39.99 2566698 34.52 5584159 28.68 4384988 جمموع النقل احلضري
 25.54 5623666 21.66 4861366 36.85 4698681 سرياً على األقدام

 566 1263698 566 6566422 566 3495886 جمموع أمناط التنقالت
Source: (Systra consult, 2007) étude, transport urbain à Alger 
 

 ،(1)4669مليون نسمة عام  5أكثر من ضعف عدد السكان ب، 4656-4662بني يبني اجلدول تطور التنقالت 
النصف سريًا على األقدام، بينما كانت املعادلة خمتلة أقل من نصف هذه التنقالت تتم بواسطة املركبات، و وأكثر من 

يبني اجلدول أيضًا تطور استعمال و  ،4666ت عام من جمموع التنقال (2)%66لصاحل السري على األقدام أكثر من 
بتكليف من وزارة النقل، لدراسة النقل احلضري، تساهم  4663السيارة الشخصية، فحسب التحقيق الذي أجنز عام 

، وهذه %46.44وهي نسبة عالية، فهي متثل  4656من جمموع التنقالت عام  %59.64السيارات الفردية بنسبة 
سرياً على  %25.54من جمموع التنقالت بواسطة النقل احلضري،  ،%39.99فاع لتصل حوايل النسبة مرشحة لالرت

 . 4646األقدام يف آفاق 

 

 

 

                                                
(1) Wilaya d’Alger (2009), annuaire statistique, DPAT  

(2) Entreprise métro d’Alger (2002), BETUR, mémorandum mobilité à Alger  
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 :النقل الفردي -5-5
 ،لدراسة النقل احلضري -وهو آخر حتقيق للوزارة-، 4662الذي أجرته وزارة النقل عام  ،كشفت نتائج التحقيق

إجياد احللول ملشكلة املرور مبدينة اجلزائر، أنه لطة العمومية ملشاريع من شأهنا، والذي على ضوء نتائجه ميكن تبين الس
مبقدار زيادة عدد السكان وعدد العائالت، يزيد معدل اقتناء السيارات، السكان وحظرية السيارات يبينها اجلدول 

 :التايل
4669-5886السكان وحظرية السيارات الفردية ومعدل االقتناء بني : (5)اجلدول رقم   

 الفرتة الزمنية
 املعطيات

 
5886 

 

 
4662 

 

 
4669 

 نسبة التطور

5886-
4662 

4662-
4669 

 5.53 5.5 4821226 4953439 5856464 السكان

 2,52 2,6 338156 212559 414681 العائالت

 6.65 2.2 482955 455446 546993 حظرية السيارات

معدل اقتناء السيارة 
(نسمة 5666/سيارة)  

68 95 566 5.5 2.11 

معدل اقتناء السيارة 
(أسرة 011/سيارة)  

21 28 35 6.5 5.89 

     Source: (Banque mondiale, 2009) Mobilité urbaine dans l’agglomération d’Alger                    
                                                              

، حيث االرتفاع وزيادة حراكهمعدد السكان  تطورالسابق أن عدد السيارات اخلاصة، يرتفع بيتضح من اجلدول 
وصواًل  4662سيارة عام  455446 إىل 5886عام سيارة خاصة  546993من فامللحوظ حلظرية السيارات، 

 ارتفاع معدل أدى إىلما بوترية سريعة تفوق وترية النمو السكاين، ويتم هذا التطور  ،4669عام  482955إىل 
أسرة، ويالحظ  566واقتناء السيارة لكل  نسمة 5666معدل اقتناء لكل : اقتناء السيارة، الذي يقاس مبعيارين مها

، يبدو أن تضخم 4669عام  نسمة 5666/سيارة 566إىل  68من  ،ملعدل اقتناء السيارة منتقالً  ،الوترية السريعة
، اليت كانت متنحها 4668إللغاء القروض عام  ،ن الدافع الرئيسي للدولة، كاازدحامحظرية السيارات وما أحلقته من 

.البنوك لألفراد، كتسهيالت لشراء السيارات  

  
:النقل الحضري العمومي وحركة المرور بمدينة الجزائر -2  

بين مشاريع تقوم مصاحل الدولة املعنية بقطاع النقل احلضري، بتحسني العرض من النقل احلضري والبنية التحتية، بت
اسرتاتيجية تقدم احللول الناجعة، ملشكلة املرور مبدينة اجلزائر العاصمة، بالنظر إىل الدور الوظيفي الكبري اإلداري 

، اليت تعترب احملرك إلقليم ²كم3215والسياسي واالقتصادي للمدينة، فهي تتوسط حاضرة اجلزائر العاصمة مبساحة 
اليات تقع باجلزء األوسط من مشال البالد، اإلقليم األكثر هيكلة من الناحية و  56الشمال األوسط، الذي يتكون من 

 ،اليت تأوي حوايل ثلث سكان البالد، فضالً عن توطن األنشطة الصناعية ،العمرانية، بالنظر إىل جمموع املدن
هلذه و ، األوسط من مشال البالدمبدن اإلقليم واملؤسسات االقتصادية والبنية التحتية املعتربة، اليت تربط مدينة اجلزائر 

مدينة اجلزائر   ربطاالعتبارات جمتمعة تأيت األمهية االسرتاتيجية، للبنية التحتية للنقل وتنظيم حركة املرور، وسهولة 
.جمل الوطنمب وإقليمها بلحباضرهتا   
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:بمدينة الجزائر الطرقتطوير البنية التحتية وشبكة  -2-5   
، أن مدينة اجلزائر هي مدينة متوسطة احلجم، املستعمرةسلطة العلى حاضرها، ففي نظر ثره أاضي مدينة اجلزائر كان مل

ما  .حبجم مدينة اجلزائر عاصمة-مدينةالذي تتطلبه ستوى امل، إىل احلضريالنقل مبا يف ذلك  عمرانال خمططات مل ترتق  و 
، ولقد ت يف التخفيف النسيب من االزدحامللعمل على تطوير البنية التحتية، اليت سامهبعد االستقالل دفع الدولة 

سهولة تطوير البنية التحتية، على امتداد خليج بحيث انبساط األرض،  ،سامهت الطبيعة الطبوغرافية باجلزء الشرقي
-9الطرق داخل املدينة، يصعب إجراء التعديالت عليها، ويرتاوح عرض معظمها بني  بينما ،اجلزائر شرق امليناء

  : ل، ومن أهم ما أجنز التايلومتثمرتاً، 54
عند حسني داي، يربط وسط املدينة باملطار الدويل ومبناطق شرق  3الطريق السريع ويلتقي مع الطريق الوطين رقم  -

 .البالد
 .، يربط بودواو شرقاً بزرالدة مروراً غرباً دون املرور بقلب املدينةكم 63الطريق الرابط اجلنويب مبسافة  -
 . 5والطريق الوطين رقم 3كالطريق الوطين رقم،ق الرئيسية جمموعة الطر  -
 ،، يف ساحة أديس أبابا، حيدرة، ساحة أول مايت يف السنوات األخريةاليت أجنز  ،األنفاق واحملوالت واملنافذ إجناز -

 . وغريهاشوفايل 
 . احملول الذي يربط رياض الفتح بقصر الثقافة والقبة -

                
 : ة التحتية ووسائل النقل الجماعيالبني -2-4

يف مدينة كبرية حبجم مدينة اجلزائر، نعتقد أن منظومة النقل حبالتها الراهنة، غري قادرة على تلبية الطلب، ما يتطلب 
عصرنة منظومة النقل احلضري، ومتويل الدولة ملشاريع البنية التحتية، اليت تضمنها الربنامج اخلماسي، لإلنعاش 

 .كم 5456غرب مبسافة -كالطريق السريع شرق( 4668-4663)االقتصادي 

 
 :إعادة تنظيم مؤسسة النقل الحضري -2-4-5

 562636اليوم، باملقارنة مع /تنقل 48896توفر فهي تغطي مؤسسة النقل احلضري معظم خطوط النقل باملدينة، 
من جمموع  %16يقدمها، لكنه يوفر  اليوم، اليت يوفرها القطاع اخلاص، رغم ما يقال عن سوء اخلدمة اليت/تنقل

، ويتمثل حتديث املؤسسة العمومية للنقل 4668اليوم عام /تنقل 551624التنقالت باحلافالت، واليت بلغت 
 :احلضري يف املشاريع التالية

 .وحتديث وسائل التسيري ،بتكوين موظفي وعمال املؤسسة ،االستثمار يف التنمية البشرية -
 .جديدة بنظام البطاقة املمغنطةحافلة  536تزويد   -

 
 :المترو ةخط -2-4-4

، وانطلقت منو السكان، بالنظر إىل تزايد الطلب على النقل، الناتج عن 5896 تبنت الدولة إجناز خطة املرتو عام
از ولقد مت إجن (املرتو أنظر خمطط) (1)كم 62األشغال يف مطلع الثمانينيات، ويتكون من ثالثة خطوط جمموع أطواهلا 

                                                
(1) (EMA, 2010) métro d’Alger  
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بإعطاء األولوية ( EMA)اخلط األول، واخلطني اآلخرين مدرجني لإلجناز، حسب ما تفيد وثائق مؤسسة مرتو اجلزائر 
 : تمثل يف التايلي طة املرتوالتصور األصلي خلو إلجناز اخلط األول، الذي يربط مركز املدينة ببعض بلديات اجلزء الشرقي، 

 كم، 54.3دينة، وحي البدر باجلزء الشرقي مبسافة اخلط األول ويربط بني واد قريش غريب امل
 :ونظراً لصعوبات تقنية ومالية يف حينه، فلقد مت برجمة إجناز خط املرتو على مرحلتني ومها

 .حمطات 56كم، من الربيد املركزي وسط املدينة إىل حي البدر، وحتتوي على   9.1املرحلة األوىل مبسافة  
حمطات، وهذا اجلزء ال يزال قيد  6كم وحتتوي على 5.3ربيد املركزي وواد قريش مبسافة املرحلة الثانية وتربط بني ال 

اإلجناز، عندما واجهت أشغال املرتو، وجود احلفريات بالقصبة السفلى وساحة الشهداء، إلنشاء احملطات وبذات 
 .الوقت احلفاظ على اآلثار القدمية باملكان

 كم مروراً بالعناصر وباش جراح  53وباب الزوار، مبسافة  اخلط الثاين ويربط بني الربيد املركزي. 

 بلدية دايل ابراهيم-اخلط الثالث يربط بني حسني داي إىل عني اهلل. 

 

 
 
 

ب مؤسسة املرتو من سح، و 4655وبعد طول انتظار فلقد تنّقل السكان على خط املرتو، يف مطلع نوفمرب عام 
من التنقالت، وبإجناز اخلطني  %52حوايل تنقل يومياً، أي  256666الساعة، /تنقل 25666يؤّمن املنتظر أن 

 .من عدد التنقالت %36اآلخرين من املأمول أن تليب حنو 
 

صليةمرتو اجلزائر األخطة ( 5)املخطط رقم   

2101بودقة . ، تصوير فحمطة املرتو خليفة بوخالفة وسط مدينة اجلزائر  
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 :توسعاا  تعديالا و المتروخطة  -3-4-5

ماليني تنقل، فمن غري  6تنقالت اليومية عن ال شك أن مدينة حبجم مدينة اجلزائر سكاناً وعمراناً، حيث يزيد عدد ال
ى النذر اليسري من جمموع الطلب وتنقالت السكان املتنوعة، وال كم سو   8.3املمكن أن يليب خط املرتو احلايل مبسافة 

ميكن أيضاً اجلدل يف صحة اختيار اجتاه اخلط األول من حمطة االنطالق وسط املدينة إىل حي البدر وتوسعته املنتظرة، 
الرويبة، ويف -الرغاية ، كمناطق الصناعة يفتوطن البنية التحتيةبالنظر إىل كثافة احلركة باجلزء الشرقي من املدينة، و 

واد السمار ويف جسر قسنطينة، ومنطقة األعمال التجارية اجلديدة يف باب الزوار، واملطار الدويل وحمطة نقل -احلراش
ذات السعة املعتربة كاملرتو  ،، وهذا يتطلب أسبقية وسائل النقل احلضري احلديثةالدويل املسافرين ومعرض اجلزائر

 . والرتامواي
اخلط الوحيد مبفرده ليس هو اخليار األمثل، فتوسعات املدينة وعمراهنا أخذ أشكال واجتاهات عديدة، ولكن هذا 

شرق املدينة : تتطلب منظومة نقل عمومي متطورة تأخذ بنظر االعتبار الديناميكية العمرانية ملدينة اجلزائر العاصمة
لغريب، الذي وجهت خمططات العمران النمو باجتاهه، ، واجلزء الغريب واجلنويب ا-حيث مير املرتو-وجنوهبا الشرقي 

وإرجاء شبكة النقل احلضري العمومي اليت تساير التوسع العمراين الذي تبنته الدولة، وخاصة وسائل النقل العمومي، 
 . الذي تتكفل الدولة وحدها بإجنازه، كاملرتو والرتامواي والقطار الكهربائي

من حيث املسافة، وكذلك من حيث األماكن طة املرتو، خ شاملة ومهمة، لتوسعةولقد تبنت السلطة العمومية، خطة 
عن ثالث  -حسب وثائق مرتو اجلزائر-كان جيري احلديث   والبلديات اليت ستصلها شبكة املرتو بالتوسعة اجلديدة،

ؤسسة مرتو اجلزائر، عن كما تشري املعلومات احلديثة مل  ،كما سبق أن تطرقنا إليها، بينما جيري احلديث حالياً   ،خطوط
، ليبلغ طول شبكة املرتو من املدينة تغطي الضواحي الشرقية والغربية واجلنوبية بتوسعات جديدة،استكمال خط املرتو 

 : وتتمثل اخلطة املستقبلية لتوسعة املرتو يف التايل( أنظر خمطط توسعة املرتو) 4643يف آفاق  كم 33
وذلك بضم بلديات وأحياء سكنية  4656م يف هناية عام ك59كم ليبلغ 8.3توسيع اخلط احلايل  -

ذات كثافة سكانية كبرية، كبلديت القصبة وباب الواد غريب املدينة، وباش جراح وبوروبة واحلراش شرقي 
 .املدينة، وعني النعجة وجسر قسنطينة باجلنوب الشرقي من املدينة
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 .4646كم 9مبسافة شوفايل ببلدية األبيار -باب الواد-توسعة ساحة الشهداء  -

 .0202كم يف آفاق 6 سافةمب براقي-عني النعجةتوسعة  -

وهذه التوسعة تعد من التوسعات  2121كم حىت آفاق 9 سافةباب الزوار مب-توسعة احلراش -
الضرورية بل واألكثر إحلاحًا واألكثر جدوى أيضًا من ناحية املردود التجاري، بالنظر إىل كثافة 

ومنطقة  ،كجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا  ،طن منشآت كبريةوتو  ،السكان هبذا احملور
الربط بتوسعة الدويل بالدار البيضاء، فضاًل عن هواري بومدين طار وم ،األعمال بباب الزوار

 .املذكورة امعةاجلرتاموي بالقرب من ال

 املدينة اجلديدة سيدي ، مث توسعة إضافية من درارية وصواًل، إىلكم 52درارية مبسافة -توسعة شوفايل -
 .4643آفاق  عبد اهلل،

ومن مزايا توسعة املرتو، أنه سيمكن قسم مهم من سكان اجلزء الغريب من املدينة، باستعمال 
املرتو يف التنقل من أماكن سكنهم، إىل أماكن عملهم ومن قضاء حاجتهم اليومية املختلفة، هذا 

 : لتايلما يبينه خطة توسعة املرتو، وفقاً للتصور ا
 
 

 
Source : Entreprise métro d’Alger, 2015 département d’étude  

 

 

مبا  ،من جتربة إجناز اخلط األول ،أخذ العربة والدروسبطة تطوير املرتو هي خطة طموحة، خال شك أن 
خاصة مد اخلط و  ،لتوسعات املستقبليةا، واالستفادة من اخلربة امليدانية يف من تأخريات عديدة يف إجنازهعرف 

األكثر هو  ، ونعتقد أن هذا الشطرمرورًا باحلراش وجبامعة هواري بومدين بباب الزوار ،إىل املطار الدويل
بالنظر إىل كثافة السكان على هذا احملور، فضاًل عن  بالنسبة لتقدمي اخلدمة واملردودية يف آن واحد، ،جدوى

يل واملطار والقطب اجلامعي الكبري، املتمثل يف املدرسة توفر حركة التجارة واألعمال، وقصر املعارض الدو 
الوطنية املتعددة التقنيات، واملدرسة الوطنية للفالحة واملدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ومعهدي البيطرة 

2121اجلزائر حىت آفاق  ملرتواملستقبلية  توسعةال(: 2)املخطط رقم    
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واملنطقة الصناعية يف بلدية واد السمار والقطب  واإلعالم اآليل، وجامعة هواري بومدين واإلقامات اجلامعية،
 .الرغاية–الصناعي الوطين الرويبة 

 
:الترامواي -3-4-5  

دينة اجلزائر ، هو اجلزء األكثر كثافة مل الشرقي ، أن حمور الساحلاملعطيات واملؤشرات السكانية واالقتصادية تؤكد
ع، ولتلبية الطلب للتنقالت وحلركة املرور، وبالعني اجملردة نستطيع أن نرى طوابري املركبات طوال اليوم على الطريق السري

 . منشآت عديدة، أعمال وجتارة وصناعة وتعليم عال  الذي يضم  ،الكبري على هذا احملور
 

 
 
 

، وهذا يتطلب خطة نقل حضري متنوعة نسمة 366666كما مت اإلشارة منذ حني وعدد من السكان يزيد عن 
من  نقل وسيطة مالئمةجهة، وتشكل وسيلة ولعل الرتاموي إحدى هذه الوسائل اليت تؤمن النقل من  شاملة ومكملة،

 الرتاموايونعتقد أن هذا املنطق كان احملفز لتبين السلطة العمومية يف منتصف العشرية املاضية، إنشاء خط  .جهة أخرى
تصل  طاقة استيعابببلدية حسني داي ودرقانة، باملعدومني انطالقاً من نقطة البدء كم، 45.4ميتد على مسافة  الذي

 :باجلدول التايل كما هو مبني  (1)اليوم/تنقل 593666 إىل

 
مواصفات خط الرتامواي: 0احلدول   

 
 
 

2100مؤسسة مرتو اجلزائر، : املصدر                                        
، الذي يعرف كثافة تنقل الطلب على النقل باجلزء الشرقي قد ساهم يف التخفيف من حدة ال شك أن الرتاموي،

الطرق اليت مير هبا الرتامواي، نظراً ب، هو اشتداد االزدحام ين، ولكن من السلبيات اليت نتجتوحراك سكاين كبري 
                                                
(1) EMA (2010), tramway d’Alger  

 القاطرات احملطات املسافة كم البدء االجتاه اخلط
درقانة-املعدومني 0  2100 20.2 02 00 

2101بودقة . ، تصوير فحمطة الرتامواي اجلامعة بباب الزوار  
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لقد كشفت و  ،ستغاللسنوات من اال 0وبعد  .القتسام مساحة الطرق، واليت هي باألساس طرق ليست عريضة
من خالل حبوث طلبة املاسرت أثناء إعدادهم ملذكرات التخرج، اجلوانب  ،التحقيقات امليدانية، اليت أجنزت بإشرافنا

 :اإلجيابية التالية
 التخفيف من حدة الطلب على النقلو  اندماج بلديات شرق املدينة . 

  يفة وغري ملوثةنظو وسيلة نقل راقية ومرحية أن الرتامواي  (1) % 29وعرب. 

 أّن  %61عرب و إنشاء الرتامواي، جدوى عن السكان الذين مشلهم التحقيق امليداين،  %91 كما عرب
ولكن ذلك مت قبل توحيد سعر التذكرة مؤخراً، ما يتطلب مواصلة وإعادة طرح السؤال يف  عقولةمالتعرفة 

 .حتقيق ميداين جديد

 :التالية كما بني التحقيق امليداين اجلوانب السلبية
  احلوادث مركبات وراجلني وما تتسبب به منالتقاطعات خطورة. 

  الطرقات اليت يقطعها الرتامواي ازدحامما أدى إىل استحواذ املساحة األكرب من الطريق. 

  خطرة معينةنقاط االختناق والتنافس الشديد على املرور يف. 

 

:تطوير خط قطار الضواحي -2-4-2     
ة للسكك احلديدية، على تطوير قطار الضواحي، فلقد مت تطوير اخلط، الذي يربط املدينة تعكف الشركة الوطني

كم، بدأ قطار الضواحي العمل باالجتاهني   021العفرون، ويبلغ طول االجتاهني -الثنية والثاين اجلزائر-حباضرهتا اجلزائر
اليوم، عدا عن /تنقل 211111تنقل إىل  61111وهتدف عملية التطوير، إىل رفع الطاقة االستيعابية من . 2119عام 

 ربح الوقت والتكلفة األقل، باستكمال خطة املرتو وتطوير قطار الضواحي، فإن املدينة ستحتوي على شبكة نقل
عدد التنقالت  1ستؤدي دوراً هاماً، وستساهم يف تلبية أكرب للطلب وانسياب حركة املرور، ويبني اجلدول رقم  حضري

 : ضريبوسائل النقل احل
التنقالت بوسائل النقل احلضري: (2)اجلدول رقم   

التنقالت                   
 وسيلة النقل  

4668عدد التنقالت  2100عدد التنقالت    

(عام وخاص)احلافلة   551624 551624 
(طلبة وعمال)احلافلة   421115 421115 

 466666 546666 القطار
 256666 - املرتو

 593666 - الرتامواي
 89152 89152 سيارة األجرة
 4466 5566 وسائل أخرى

 5496121 662621 اجملموع
 خالصة معطيات                                                                                              : املصدر                      

                                                
مذكرة ماسرت يف اجلغرافيا والتهيئة العمرانية، حتت إشراف املؤلف، الرتامواي يف باب الزوار، النقل بواسطة ( 2100)أسامة بن عروس،   (1)

  للعلوم والتكنولوجيا جامعة هواري بومدين
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، ما يدفع 2119عام  0919006من جمموع التنقالت  %01سوى يبني اجلدول أعاله أّن النقل العمومي، ال يليب 
األفراد إىل تفضيل استعمال وسائل النقل الفردي، لكن بتلبية الطلب الذي سيتكفل به املرتو والرتامواي، فإنه سيصل 

د على من جمموع التنقالت بواسطة املركبات، وسيؤدي أيضاً، إىل تراجع االعتما %61اليوم، أي /تنقل 0221909إىل 
ولكن السؤال املّلح، ملاذا ال يتم االستفادة، . السيارة كوسيلة تنقل، ما يقلل بصفة معتربة من ثقل وازدحام حركة املرور

كم، بدراسة فكرة إدماج النقل البحري، مع النقل 021من ساحل حاضرة اجلزائر العاصمة، الذي ميتد على مسافة 
 01املدينة الرتكية األوىل، اليت يبلغ عدد سكان حاضرهتا  لربة مدينة استانبو احلضري العمومي، وهنا ميكن االقتداء بتج

وبناءاً على منوذج  .، وأمهية حضورها اإلقليمي أيضاً مليون نسمة، عدا عن أمهيتها وحضورها االقتصادي الكبري يف تركيا
ومة النقل احلضري يف حاضرة اجلزائر مدينة استانبول، فإن تبين قطاع النقل يف اجلزائر إدماج النقل البحري، يف منظ

 :من الطلب، ويف هذا الصدد نقرتح التايل جبزء معترببالتكفل العاصمة، سيساهم مبا ال يدع جمال من الشك 
، ليشكل حمطة جلزء الشرقي من خليج اجلزائرباأقصى نقطة الذي يشكل  ،يناء املرسىالبنية التحتية ملتطوير هتيئة و  -

أنظر ) ي، بغرض ربط مركز املدينة، ببلديات اجلزء الشرقي من املدينة، السيما الساحلية منهاللنقل احلضري البحر 
 (. 0رقم  املخطط

، لربط مركز املدينة ببلديات اجلزء الغريب، اليت حتتوي على معظم أماكن يناء سيدي فرجالبنية التحتية ملتطوير هتيئة و  -
على الطريق الرابط اجلنويب وخاصة  ل مشكلة االزدحام الكبري،السياحة والرتفيه، ما يساهم بكل تأكيد يف ح

(rocade sud1) ،فضاًل عن  يف رحلة العمل اليومية، من بلديات اجلزء الغريب، إىل مركز مدينة اجلزائر والعكس
 .عطل هناية األسبوع

 
مبدينة اجلزائر احلضرييف منظومة النقل  النقل البحريإدماج  :(0)املخطط رقم   

 
ضمن منظومة النقل احلضري العمومي، ويف حال الدراسة  ،مقرتح إدماج النقل البحريتصور  املخطط أعاله يبني

من املمكن تبين عدة خطوط، تربط بني مبدينة اجلزائر وساحل كل من بومرداس شرقًا وتيبازا  ،والتنفيذ وجناح الفكرة
التخفيف من ازدحام املرور، : يف حتقيق هدفني يساهمس ،النقل احلضري البحري وضمن هذا التصور، فإن ،غرباً 

يف هناية األسبوع ويف العطالت، ما يضيف إىل املدينة عنصر متكني األسر والعائالت، من قضاء رحالت ترفيهية و 
، فلقد منحت الطبيعة وعبقرية املكان مدينة اجلزائر خليجًا هو أحد اخللجان األمجل يف العامل، احلياةالبهجة وجودة 
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أشبه مبنجل أضفى على املدينة ملسة ساحرة قل نظريها، حيث تبدو املدينة مبشهد عمراين غاية يف اجلمال، قوس 
" القصبة"من أعايل املدينة ، (baie d’Alger)بإطاللته على الساحل واستدارته يف اجلهة املقابلة خلليج املدينة 

إىل حي األعمال باحلامة، واالمتداد  ،اض الفتح باملدنيةاملدينة العتيقة وتالل بوزريعة غرباً، ومن مقام الشهيد وري
 .، يف أقصى اجلزء الشرقي من خليج اجلزائرببلدية املرسى مبحاذاة الساحل وصوالً إىل متنفوست

 
 :الخطة المستقبلية للنقل الحضري -5

عل أهم عناصرها يتمثل يف تبنت وزارة النقل مؤخرًا باعتبارها اجلهة الوصية، خطة شاملة ملنظومة النقل احلضري ول
 :التايل
وإعادة إدماجها يف املخطط العام للنقل  ،احلضري العمومييف عمل مؤسسات النقل  إعادة النظر -

استعمال و  للتخفيف من حركة املرور، اخلاصةالسيارات استعمال التخلي عن  من شأهنا، دينة اجلزائرمب
 .ت السكانيف تنقالالرتامواي و املرتو كوسائل النقل اجلماعي  

تبين إدماج النقل البحري ضمن منظومة النقل احلضري العمومي، بربط وسط املدينة بتمنفوست يف  -
وربط ميناء الصيد وسط ( 0أنظر املخطط رقم )بلدية املرسى، اليت تقع يف أقصى خليج اجلزائر الشرقي 

تيبازا مروراً مبيناء  إىلن بومرداس مبيناء الصيد عني البنيان كمرحلة أوىل، مث ربط الساحل م ،مدينة اجلزائر
واملؤسسة  ،من طرف مديرية النقل بوالية اجلزائر ،مدينة اجلزائر، وهذه اخلطة يف طور الدراسةيف الصيد 

لتني أفسيكون هلذا اإلجناز أثره اإلجيايب على مس ،الوطنية للنقل البحري، ويف حال إجناز هذه اخلطة
 اليت طاملا افتقدهتا التنزه والتسليةواملرور باملدينة، وإدماج وظيفة التخفيف من حدة احلركة : يتنيسأسا

 .املدينة

حمطة، للتخفيف من استعمال السيارة  11حمطات احلالية لتصل إىل  6تطوير شبكة التليفريك من  -
 .داخل املدينة

   .الكهربائيةبالقطارات السكك احلديدية النقل ب تطوير -
سيارة، يف بلديات تعرف حركة مرور كبرية  0222هزة وكبرية بسعة طابقية جممواقف سيارات  7إنشاء  -

 .القبةو  وحيدرة وبئر مراد رايس واألبيار واملدنية يف وسط املدينة،

 
 :التوصيات -6

 :  من أجل حتسني شروط تنقل سكان املدينة، تتجلى أهم التوصيات فيما يلي
 احلضري العمومي تأخذ يف االعتبار العنصر البشري  تبين الدولة إلسرتاتيجية ومؤسسة شاملة ملنظومة النقل

 .واالقتصادي

 تسيري فعال للنقل احلضري من طرف هيئة موحدة. 

 إدماج النقل البحري لألفراد ضمن منظومة النقل احلضري يف نقاط معينة على ساحل املدينة وضواحيها. 

 إنشاء املنافذ حلل مشكلة االزدحام عند مداخل املدن وخمارجها . 

 الرئيسية شوارعهابو  دينةوسط املباحات خاصة بالراجلني مس. 

 مراقبة املتعاملني اخلواص، ودفعهم وحتفيزهم الحرتام دفرت الشروط، وخاصة نوعية اخلدمة. 
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 يف تسيري منظومة النقل احلضري العمومي ،استعمال نظام اإلعالم اآليل. 

  والتنقلاألخذ يف احلسبان حاجة ذوي االحتياجات اخلاصة يف احلركة. 

 01111، فاملتوفر إنشاء املزيد من حظائر وقوف السيارات، بالنظر إىل النقص الفادح وتنظيم املوجود منها 
 . 2100مكان حسب مديرية النقل احلضري بوالية اجلزائر بالعام  11111مكان، بينما الطلب يفوق 

 :االقرتاحات يف التايل ثلوتتم
 يف إطار خطة تنظيم النقل احلضري باملدينة، وربطها مع  ،املدينة إنشاء حمطات نقل املسافرين يف أطراف

 :وتكون الشبكة كالتايل( جتارب مدن غربية كباريس ولندن وغريها) الوسط املدن اجملاورة وإقليم

 .ومع مدينة البليدة وغرب البالد ،بئر خادم للربط مع األطراف اجلنوبية من املدينة-بئر مراد رايس -

 .ومع مدن شرق البالد ،لربط مع األطراف الشرقية من املدينةالدار البيضاء ل -

 .ومدن غرب البالد ،بن عكنون للربط مع األطراف الغربية من املدينة -

   ًتوسيع الطرق املزدمحة حيثما كان ذلك ممكنا. 

  تعميم نظام اإلشارات الضوئية بالتقاطعات، لتجنب االزدحام ودرءاً ألخطار حوادث املرور. 

 

  :صةالخال -7
عند دراسة التخطيط العمراين والنقل احلضري وحركة املرور، ال ميكن جتاهل الوزن الدميوغرايف واالقتصادي، وهلذا البد 

االجتماعي بنظر االعتبار، من أجل إحداث توافق منظومة العمران ومنظومة النقل -من أخذ املعطى االقتصادي
 تطلبعدد التنقالت، فالزيادة املضطردة سنويًا لعدد التنقالت، تمع ارتفاع  ،احلضري، وانسجام عرض النقل احلضري

ل ، باعتبار أن املرتو وسيلة نقل اسرتاتيجي، ويشكّ والتوسعة املنتظرة، اليت تبنتها السلطة العموميةاستكمال خطة املرتو 
، وربط أجزاء املدينة، وتكامل مليون تنقل يف اليوم 6اليت تزيد عن  ،مدينة اجلزائريف لتنقالت با رافعة مهمة لكي يتكفل

  .املرتو مع وسائل نقل أخرى كالرتامواي واحلافلة
يف  ،تزيد يومًا بعد يوماليت  ،ضاحيةتسيري أفضل حلركة املرور داخل املدينة، والربط السهل مع الوهنا تأيت أمهية 

زائر قوة جذب واستقطاب للمال رغم كل حماوالت احلد من منوها، ال يزال ملدينة اجلو  ،ااهنمساحتها ويف عدد سك
أسبوعية من وإىل واليات اجلوار، وهذا من شأنه أن يزيد من عدد التنقالت، و ولإلنسان، عدا عن رحلة عمل يومية 

 .ومن ارتفاع الطلب على النقل، وبالتايل كثافة حركة املرور
ا مناقشته عرب حماور البحث، ولعل من وهذا ما حاولنوباعتقادنا أن املشكلة تتعدى حدود التشخيص لتطال التحليل،  

تناول و  أهم االستخالصات، ضرورة ردم اهلوة بني التخطيط العمراين وختطيط النقل، أثناء اإلعداد خلطط تطوير املدينة،
 ،خلصويتهاأخذ يف االعتبار حاجة املدينة، إىل خطة نقل تستجيب يمشروع متكامل، ضمن كحزمة واحدة   املوضوع

هيكلة يف بل الركيزة األساسية  ،تلعب الدور األساس مرتوبول كمدينةو ، وأنشطتها اإلدارية واالقتصادية ولتعدد وظائفها
 أنشطتهاتزيد يف و  احلاضرة واإلقليم األوسط بشمال البالد، فضاًل عن اإلشعاع الوطين، مبدينة تكرب يف عدد سكاهنا،

 .مينائهاخباصة أنشطة و  االقتصادية
، ما نقائصهايف التخطيط احلضري، وخطط النقل حبسناهتا و  بة غنيةلضعف، فلمدينة اجلزائر جتر رغم الثغرات ونقاط او 

، لتطوير النقل العمومي، واعتباره احلل األمثل يف تلبية التنقالت، واحتياجات سكان املدينة، من ميكن البناء عليه
طار الكهربائي، والوسائل األخرى اجلوارية املكملة، وسائل النقل احلضري العمومي االسرتاتيجية، كالرتامواي واملرتو والق

 . مثل التليفريك واملصاعد الكهربائية أينما توفرت طبوغرافية املكان
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