326 -309  ص،)2021( 01 : الع ــدد/ 06 املجلد

مجلة الدراسات االقتصادية املعاصرة

مشروع استراتيجية النقل الذكي لدعم استراتيجية النقل املستدام املقترحة لتطوير النقل البري في
الجزائر وعوامل نجاحها
Smart Transport Strategy Project to support the Proposed Sustainable Transport
Strategy for developing the Land Transport in Algeria and its Success Factors
3  حسين محمودي،2  السعيد بن لخضر، 1 صورية شنبي
Soureya Chenbi 1 , Said Benlakhdar 2, Houcine.Mahmoudi3
soureya.chenbi@univ-msila.dz ، الجزائر، جامعة املسيلة1
said.benlakhdar@univ-msila.dz، الجزائر، جامعة املسيلة2
houcine.mahmoudi@univ-adrar.edu.dz ، الجزائر، جامعة أدرار3
2021/06/ 30 :تاريخ النشر

2021/06/ 25 :تاريخ القبول

2021/04/ 26 :تاريخ االستالم

:ملخص
 وازلراا م لاالخ اسلتندام أمتهلة، و النقلل اللذ و وأمتهتلو،تهدف هذه الورقة البحثية الى توضيح مفهوم النقل املستدام
 والتركيز على تحقيق أهداف أمتهلة النقلل الذكيلة واملتهثللة،النقل الذكية وسيلة لدعم أدواخ النقل املستدام خاصة البرية
 وللوصول الى ذلك تم االعتهاد على املنهج الوصلفو وامللنهج.في تطبيق أحدث التقنياخ لتحسين أداء و فعالية شبكاخ النقل
. كها تم استندام منهج دراسة الحالة زالنسبة ألنشطة النقل البري في الجزائر،التحليلي
وقد خلصت الدراسة الى تقديم بعض تطبيقاخ أمتهة النقل الذكية التل ععتبلر حللوال للتقليلل مل حلدل مشلا ل القطلا
 مل ل أجل للل تو يل ل هل للذه االدواخ فل للي،وذلل للك ز تطل للوير هل للذه االمتهل للة ونشل للرها فل للي امل للل الل للوج لتعزيل للز أدواخ النقل للل املسل للتدام
 وم خالل هلذه االسلتراتي ية تلدمن امتهلة النقلل الذكيلة،استراتي ية شاملة جويلة املدي ععهل على تطوير النقل في الجزائر
.  وذلك م خالل اعداد خريطة هيكلية لهذه االمتهة على مستوى امل التراب الوجن،استراتي ية فرعية داعهة لها
. عوامل الن اح- متطلباخ االستدامة في الجزائر- أمتهة النقل الذكية- النقل املستدام:الكلهاخ املفتاحية
. R41،N77، Q56،L92 : JEL تصني
Abstract :
This research paper aims to clarify the concept of sustainable transport, intelligent transport and its
systems, and highlight the areas of using of the intelligent transportation systems as a means to
support the sustainable transportation tools, especially the wild tools, and focus on achieving the
goals of intelligent transportation systems, which are represented in the application of the modern
technologies to improve the performance and effectiveness of transport networks. In order to
achieve this, a descriptive and analytical approach was adopted, and a case study approach was used
for road transport activities in Algeria.
This study concluded with presenting some applications of intelligent transportation systems
which are considred as a solutions to reduce the severity of the sector's problems by developing
these systems and spreading them entire the country to promote sustainable transport tools, in order
to employ these tools in a comprehensive long-term strategy that works to develop transport in
Algeria, and through This strategy the intelligent transportation systems are integrated as a
supporting sub-strategy, by preparing a structural map for these systems at the level of the entire
national territory.
Key Words: Sustainable transport- Intelligent transportation systems- Sustainability requirements
in Algeria- Success factors.
Jel Classification Codes: L92, Q56, N77, R41
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 .1مقدمة:
زالرغم مها تحقق م تقدم في قطا النقل زالجزائر ،اال أمو ال يزال ينضع لضغوط شديدل ،مها أدى الى ارتفا
وايادل الطلب على خدماتو ومرافقو ،واعسا و حدل املشا ل الت يعانو منها ،ومهها اادخ املوارد املالية املنصصة لتهويل
مشاريعو فل عغطو هذه الطلباخ املتزايدل ،كها أن حهاية البيئة وتحسين موعية الحيال والسير بها محو االستدامة ،لها
محدداخ ال يهك ت اهلها عند اعداد املنططاخ ،وال يهك تحقيق بعضها على حساب البعض اآلخر ،زحيث ال يهك
ت اهل الطلب على وسائل النقل ،ألمو سيصبح عامال مثبطا للتنهية والنهو.
كها ال يهك االعتهاد على موارد امليزامية فقط ملا يتولد عنها م ضغوط شديدل على الطاقة االستيعازية للنقل،
ولو أغفلنا حهاية البيئة م خالل البرامن والخطط الطويلة والقصيرل ،ألههلنا الجامب الرئيس لالستدامة ،اذا مح أمام
معادلة صعبة ،محلها م خالل التفكير الجيد زإشراك ل الجهاخ ،واألجراف املعنية ،م أجل تحقيق التنفيذ زدقة زدون
أخطاء وال مقائص ،وبإدخال املركباخ والوسائل الخضراء أو الصديقة للبيئة.
وم خالل اسقاط ادواخ النقل البري املستدام في الجزائر على أنشطة النقل ،والت يعتهد جلها ان لم مقل لها
على أمتهة ذكية ،ع جريق ما يتحقق م جهود م أجل عشجيع النقل الجهاعي ،تطوير شبكة الطرق وتوسيعها ،الترزية
والتوعية املرورية ،تطوير الوقود النتي والطاقاخ املت ددل ،يتعين تحديد متطلباخ نشر امتهة النقل الذكية وتوسيعها
لتعزيز تحقيق االستدامة لهذا القطا .
إشكالية البحث:
السؤال التالي :كي يتهك النقل البري في الجزائر زأدواتو املتنوعة م
مها سبق ذكره تبرا اشكالية البحث في ِ
مواجهة تحدياخ االستدامة ،م خالل تطبيق أمتهة النقل الذكية؟"
أهمية البحث:
تتهر أههية الدراسة م خالل اعتهاد تطوير قطا النقل املستدام على التكنلوجيا الحديثة ،زاستندام أدواتو
املنتلفة الت ترتكز أساسا على تطبيق تقنياخ حديثة تهثلها أمتهة النقل الذكية ،والت أثبتتها ت ارب عدل دول ،استطاعت
أن تحقق م احاخ معتبرل في تطوير قطا النقل والوصول زو الى االستدامة ،ومااالت تواصل جهودها ملزيد م التقدم في
امليدان ،والت اعتهدخ كثيرا في هذا التقدم على أمتهة النقل الذكية.
أهداف البحث:
عساعد هذه الدراسة في تحقيق عدل أهداف م زينها:
 توضيح املقصود زالنقل املستدام وأدواتو ،وكذا النقل الذ و وأمتهتو؛ توضيح م االخ استندام أمتهة النقل الذكية ،وسيلة لدعم استعهال أدواخ النقل املستدام خاصة البرية؛ التركيز على تحقيق أهداف أمتهة النقل الذكية واملتهثلة في تطبيق أحدث التقنياخ لتحسين أداء و فعالية عشغيلشبكاخ الطرق بشكل خاص ،وجهيع وسائط النقل بشكل عام؛ استندام تكنولوجيا املعلوماخ مثل أجهزل الكهبيوتر
واالتصاالخ ،ومتام تحديد املواقع ،ومتم املعلوماخ الجغرافية ،وشبكة االمترمت لتحسين كفاءل وأداء أمتهة النقل؛ تفعيل
النقل الذ و في املدن الرئيسية لرفع كفاءل الطرق والحد م الحوادث املرورية ،م خالل رفع مستوى السالمة وتطبيق
األمتهة املرورية ،والتوسع في انشاء وعشغيل مراكز القيادل والتحكم املروري ،للهساههة في رفع مستوى السالمة املرورية
وكفاءل النقل العام في الجزائر.
منهجية البحث:
لإلجازة على اإلشكالية املطروحة في هذه الدراسة تم االعتهاد على املنهج الوصفو واملنهج التحليلي ،لوص وتحليل ما
ورد في الدراساخ واملراجع املرتبطة زهوضو البحث ،حيث تم استندام الدراسة املسحية لبعض املراجع واملصادر املتعلقة
زهتغيراخ الدراسة في الجامب النتري ،ثم تم اعتهاد على منهج دراسة الحالة ع جريق مسح املصادر املتعلقة زاقتراح
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مشرو استراتي ية للنقل املستدام تدعهها استراتي ية ألمتهة النقل الذكية يتم تنفيذها م خالل خريطة هيكلية وجنية،
والت يهكنها أن عساعد الجزائر للنهوض بهذا النشاط واادهاره.
هيكل البحث:
تتكون هذه الورقة البحثية م ثالثة أجزاء أساسية التالي:
 النقل املستدام، أمتهة النقل الذكية، مشرو استراتي ية للنقل املستدام تدعهها استراتي ية النقل الذ و مقترحة في قطا النقل البري زالجزائر. .2النقل املستدام
تعريف النقل املستدام
1.2
م أهم التعاري املقدمو للنقل املستدام يبرا التعري الذي قدمو م لس واراء النقل لالتحاد األوربو ،حيث يحدد
أن متام النقل املستدام هو الذي (معهد النقل فكتوريا:)2020 ،
يسهح زتلبية احتياجاخ التنهية لألفراد ،الشر اخ ،وامل تهع ،على أن عغطى زأمان وعلى محو يتفق مع صحة
اإلنسان والبيئة ،وععزيز املساوال داخل وبين األجيال املتعاقبة؛
يكون زأسعار معقولة ،يعهل زكفاءل ومزاهة ،يتيح اختيار جرق النقل ،ويدعم اقتصادا قادرا على املنافسة ،فضال
ع التنهية املتواامة زين املناجق؛
الحد م االمبعاثاخ والنفاياخ ،زحيث يهك للكوكب استيعابها ،يستندم املوارد املت ددل ،مع الحد م التأثير
على استنداماخ األراض  ،والتقليل م الضوضاء ،ويستندم املوارد غير املت ددل زهعدالخ أقل م معدالخ
تطوير زدائل للطاقة املت ددل.
وهكذا يتضح أن النقل املستدام أو النقل األخضر كها يطلق عليو ،هو مصطلح يشير الى استندام وسائل مقل
زأقل تأثير سلب على البيئة ،واستندام متم وسياساخ وشبكاخ مقل ،تحقق تكامل األهداف االقتصادية واالجتهاعية
والبيئية مع بعضها ،ككل متكامل دون التركيز على جامب مقازل اههال الجامب اآلخر ،مع تحقيق التواان زين تلبية احتياجاخ
األجيال املتعاقبة.
 2.2مبادئ النقل املستدام حسب املائدة املستديرة الوطنية لالقتصاد والبيئة في كندا (:)NTREE1996
يهك تلخيصها في اآلعو ( :منتهة التعاون والتنهية فامكوفر )1996 ،
 1.2.2تأمين الوصول:ان الوصول الى األشخاص واألماك والسلع والخدماخ م األههية االجتهاعية واالقتصادية
لرفاهية امل تهعاخ،ويعتبر النقل م الوسائل األساسية لتحقيق ذلك ،وي ب أن يكون الوصول الى األشخاص واألماك
والسلع والخدماخ زأقل تكلفة ،ويتم ذلك م خالل تحسين فرص التواصل زين الناس م خالل تنويع خياراخ النقل،
واعطاء الناس مزيدا م الخياراخ لتلبية احتياجاتهم م النقل .
 2.2.2تحقيق العدالة االجتماعية :ععتبر متم النقل عنصرا هاما م عناصر االقتصاد القومو ،وعساهم مباشرل في
زناء امل تهع وتحسين موعية الحيال ،وبالتالي ي ب على الدول توفير متم النقل الت تحقق العدالة االجتهاعية واإلمصاف زين
األجيال واألقاليم ،وتوفير االحتياجاخ األساسية للنقل الت تلب احتياجاخ جهيع السكان زكافة جبقاتهم االجتهاعية خاصة
الفقراء ،ولكافة املناجق الحضرية والريفية على السواء .
 3.2.2التخطيط املتكامل للنقل:يقع على عاتق صنا القرار في عهلية تنطيط النقل مسؤولية التنطيط الذي
يتضهنا لنتم والحلول املستدامة واملتكاملة فيها زينها ،وليس م رد حلول أو متم جزئية أو مؤقتو ،وذلك م خالل
الخطواخ التالية:
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أ .ضهان عهلية التنسيق زين جهيع الجهاخ م القطاعين العام والخاص وأصحاب املصلحة في تنطيط وتنفيذ و
عشغيل أمتهة النقل ،كها ينبغي أن تتكامل القراراخ املتعلقة زالنقل مع البيئة ،والصحة ،والطاقة ،واستعهاالخ األراض في
املناجق الحضرية؛
ب .جعل القراراخ املتعلقة بعهلية النقل مفتوحة وشاملة ،واجال الجههور على خياراخ النقل واآلثار املترتبة عليها،
وعشجيعهم على املشاركة في صنع القرار م أجل ضهان تلبية االحتياجاخ املنتلفة لله تهع ( القيام زهقازالخ شخصية في
املناجق الريفية واملناجق الحضرية ،مقازالخ سائقو الدراجاخ ،وغير ذلك)؛
ج .التنبؤاخ املستقبلية لآلثار االجتهاعية أو البيئية املتوقعة الحدوث م جراء استندام وسائل النقل واعداد
القراراخ الالامة لذلك ،زدال م محاولة التصدي لها بعد حدوثها ،وهذا م شأمو أن يؤدي الى توفير الكثير م التكالي ألن
القراراخ املتعلقة زالنقل غالبا ما تنطوي على تكالي مادية كبيرل وجويلة األجل في استثهاراخ البنية األساسية؛
د .النتر في ل اآلثار العاملية واملحلية االجتهاعية واالقتصادية والبيئية املترتبة على القراراخ املتعلقة بعهلية تنطيط
النقل ،وذلك حسب مستوى عهلية تنطيط النقل وغاياتها؛
ه .تركيز النهو والحد م الزح الحضري ،وتوفير املزيد م التوايع املت انس الستعهاالخ األراض في املناجق
الحضرية ،األمر الذي يؤدي الى تقليل الطلب على النقل خاصة زالنسبة لرحالخ السياراخ الخاصة،وذلك ع جريق امكامية
جعل زداية ونهاية الرحلة محصورل زنفس املنطقة،وذلك م خالل تنطيط متم النقل الت تحقق الكفاءل في استندام
األراض واملوارد الطبيعية األخرى؛
و .تصهيم أمتهة مقل يتوفر فيها جرقا للهشال والدراجاخ في املناجق الحضرية ،اضافة الى توفير زدائل للسياراخ
الخاصة زوسائل مقل عام جذازة وآمنة؛
ا .دمن وسائط النقل ،سواء للهسافري أو البضائع ،م أجل ايادل كفاءل حركة السلع ،اضافة الى توفير م هوعة
واسعة م خياراخ النقل؛
ح .املحافتة على املواقع التارينية واألثرية ،والحد م الضوضاء والتلوث السهعي ،عند تنطيط وتصهيم وبناء
شبكاخ النقل؛
ط .اعطاء األولوية لالعتباراخ البيئية في عهلية التنطيط للحد م التلوث البيئ وخفض تأثير وسائل النقل على
البيئة ،والتقيد بشروط الحفاظ على التنو البيولوجي.
 4.2.2الصحة والسالمة :ي ب توفير شروط الصحة والسالمة العامة في أمتهة النقل العام في املدن ،حيث ي ب
تصهيم وعشغيل متم النقل زطريقة غير مضرل زالصحة العامة (البدمية والعقلية) وتحقق الرفاهية االجتهاعية والسالمة
لجهيع الناس وتحسين موعية الحيال في امل تهع.
 5.2.2جودة البيئة :عساهم األنشطة البشرية في تدمير املوارد الطبيعية أو استهالكها زهعدالخ تفوق قدرل الطبيعة
على اعادل ت ديدها أو استبدالها ،كها تزيد الضغط على البيئة وقدرتها املحدودل في استيعاب النفاياخ ،وفي هذا امل ال ال زد
م زذل الجهود محو تطوير متم مقل تتقيد زاالعتباراخ البيئية التالية:
أ .التأكد م أن معدل استندام املوارد املت ددل ال تت اوا معدالخ ت ديدها ،واستندام املوارد املت ددل ضه
الحد األدنى؛
ب .منع التلوث :حيث ي ب سد احتياجاخ النقل دون توليد االمبعاثاخ الت تهدد الصحة العامة ،واملناخ العالم ،
والتنو البيولوجي وسالمة العهلياخ اإليكولوجية األساسية؛
ج .الحد م النفاياخ :وذلك ع جريق تقليل االمبعاثاخ واملنلفاخ وامللوثاخ السطحية (املياه العذزة واملالحة واملياه
الجوفية)خاصة املتعلقة زالنقل الجوي ،اضافة الى الحد م النفاياخ املتولدل م عغيير وسائل النقل واملركباخ والسف
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املنتهية الخدمة أو املتوقفة ع العهل واستبدالها ز يل جديد والبنى التحتية املتعلقة بها ،وذلك ع جريق خفض عهلياخ
التغيير واعادل استندامها أو اعادل تدويرها؛
د .ضهان وجود ادارل جوارئ ضه مكوماخ متم النقل املعهول بها م أجل االست ازة ألية حوادث مهك أن تؤدي
الى وارث زيئية ( مثل عسرب النفط م احدى الناقالخ العهالقة في البحر ) وغيرها م الحوادث ذاخ الصلة؛
ه .الحد م استهالك الوقود األحفوري والتقليل م االمبعاثاخ م خالل كفاءل ادارل الطلب؛
 ي ب مواكبة التطور والبحث العلم للتكنولوجياخ البديلة املبتكرل الت عساعد على تحسين كفاءل النقل وحهايةالبيئة وعشجيع استندام الطاقة البديلة واملت ددل؛
 6.2.2الجدوى االقتصادية :ي ب أن تكون مفقاخ متم النقل املستدامة فعالة م حيث التكلفة،وعلى صنا قرار
النقل اي اد متام حساب للتكالي اإلجهالية و املتكاملة ،زحيث يعكس الحقيقة االجتهاعية واالقتصادية والبيئية
للتكالي اإلجهالية زها فيها التكالي على املدى البعيد ،وذلك م أجل تحقيق معيار املساوال والعدالة في الدفع م قبل
مستندمو وسائل النقل مقارمة مع التكالي اإلجهالية ،كها ي ب النتر في اآلثار االقتصادية وفرص العهل واملنافع الت
يهك أن تتولد م اعادل عشكيل متم النقل .
 7.2.2استخدام املوارد واألراض ي :متم النقل ي ب أن تكون ذاخ كفاءل في استندام األراض  ،واملوارد الطبيعية األخرى،
مع ضهان الحفاظ على التنو البيولوجي؛
 3.2آثار النقل املستدام
أهداف االستدامة لها آثارا عديدل على تنطيط النقل( :معهد النقل فكتوريا)2020 ،
 1.3.2صنع قراراخ قطا النقل ،فتنطيط النقل املستدام يتطلب تحوال مهوذجيا ،أي عغييرا أساسيا في جريقة تفكير الناس
حول املشا ل وحلها ،حيث يحتاج الى تحليل شامل لآلثار ،والنتر في التأثيراخ غير املباشرل والتراكهية ،والنتر في حلول ادارل
الطلب ومشاركة الجههور في صنع القراراخ الخاصة زوسائل النقل ،واعطاء األولوية لوسائل النقل ذاخ القيهة األعلى
والتكلفة األقل ،على تلك ذاخ القيهة األقل ،والتكلفة األعلى؛
 2.3.2ملكية السياراخ ،الت تفرض عددا م التكالي االقتصادية واالجتهاعية والبيئية ،حيث يعود ذلك الى حدوث
عشوهاخ في أسواق النقل واستندام األراض  ،فالنقل املستدام يتطلب الحد م هذه التشوهاخ ،والتشجيع على متام أكثر
توااما لوسائل النقل ،واصالحاخ السوق الت ععهل على تصحيح هذه التشوهاخ ،الت تتسبب في اإلفراط في استندام
السياراخ ،وأمهاط استندام األراض  ،يهك أن تزيد م التنهية االقتصادية ،وتحقيق أيضا في الوقت مفسو أهدافا
اجتهاعية وبيئية؛
 3.3.2العدالة في قطا النقل ،حيث العدالة هي الهدف األساس للتنهية املستدامة ،فالتنطيط للنقل املستدام يتطلب
تحليال واسعا واضحا للعدالة.
 4.3.2تصهيم املرافق والعهلياخ ،االستدامة تتطلب تصهيم مرافق النقل ( الطرق ،مواق السياراخ ،شبكاخ النقل،
املطاراخ ،وغيرها) وععهل على عشجيع استندام الوسائط املستدامة ،لدعم األهداف جويلة األجل الستندام األراض (
الحفاظ على املساحاخ الخضراء) ،م أجل كفاءل استندام املوارد وتقليل النفاياخ؛
 5.3.2استندام األراض  ،حيث يهك أن تتأثر أمهاط النقل بشكل كبير زأمهاط استندام األراض  ،خصوصا التطوير
مننفض الكثافة ،أمهاط الشوار الهرمية ،قدراخ املواق  ،تصهيم مواقع تهيل الى ايادل االعتهاد على السياراخ؛ مها يؤدي
الى ايادل مصيب الفرد م املسافاخ الطويلة ،وامنفاض موعية زدائل السفر؛
 6.3.2املناجق النامية ،تنطيط النقل املستدام يهيل الى أن يكون ذا أههية خاصة في املناجق النامية مننفضة الدخل ،ألن
مواردها محدودل ،وتزيد االعتهاد على وسائط مقل زديلة .فاستدامة التنطيط تهيل لصالح وسائط النقل املتعدد والنهو
الذكية ،م أجل ت نب اإلفراط في التبعية للسياراخ ،السيها في املناجق النامية اقتصاديا.
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 4.2العقبات الرئيسية في وجه استدامة النقل
 1.4.2مستقبل البترول :لقد تزايد استهالك البنزي في النقل بشكل مستهر خالل القرن ،وتناقص ملا تراجع االقتصاد،
فاستهالك عالم اليوم ملادل البترول في افة االستعهاالخ يقدر زل 65مليون زرميل في اليوم ،واذا استهر استهالك دول العالم
للبترول بهذه املعدالخ املرتفعة ،فإن احتياط العالم لهذه املادل سينفذ زحلول عام  2032م .واذا ل معدل االستهالك في
تزايد حتى يصل %2.3سنويا فإن احتياجياخ البترول ستنفذ زحلول عام 2016م .ويؤكد بعض الباحثين على السعي إلي اد
احتياجياخ للبترول ،كها يتساءلون ع زقاء الحقول الكبرى .ويؤكد كذلك ماكينزي في حالة ما اذا ان االحتياط الحالي
للبترول أكثر زل  2.6مراخ م االحتياط املثبت ،وايادل االستهالك السنوي قد سبق وأن سجلت نسبة  %2,3فإمنا سوف
نستهلك البترول مع عام  2050م.
ويؤكد أحد خبراء االقتصاد على أمنا سوف ل نستهلك البترول أزدا،وبعبارل أخرى ،وألن املوارد تتضاءل ،فإن
أسعار البترول ستعرف ارتفاعا الى حد يتوق استهالكو ،اال في االستعهاالخ حيث ال زديل عنو لك في املناجق الحضرية
توق استعهال الوقود ،وعليو حتى وان أدى استعهال الوقود ليا وارتفعت أسعاره في السوق ،فإن العشرياخ الخهسة
القادمة ستكون منتلفة قليال .فهوليس وقودا مستقرا ألن املستقبل القادم ل يعرف استعهالو(Slack, 1998).
 2.4.2عوامل النقل املؤثرة في التخريب البيئي :يعد التنريب البيئ العقبة الثامية في وجو استدامة وسائط النقل الحالية
واستعهاالتها ،حيث يؤثر النقل على اإلنسان ،الحيوان ،الغطاء البيئ  ،الترزة ،املاء ،املناخ الجيومرفولوجي ،وعلى جبقاخ
الجو،وععهد السياسة وامل تهع على اغفال العديد م هذه التأثيراخ على املكان ،حيث تركز على التأثيراخ البيئية على املناخ
وجبقاخ الجو ،الت يهك أن تأثر على اإلنسان .كها يهك أن ملحظ تطبيقو هنا كذلك ،لك الشخص ينبغي أن يكون واعيا
زالجوامب األخرى ،الت قد تتأثر سلبا زالنقل(Slack, 1998).
 .3أنظمة النقل الذكية
متطرق هنا الى ععري أمتهة النقل الذكية وأساسياتها ،أهدافها وغاياتها ،م االخ استندامها ،خدماتها،
و ائفها ،وهيكلتها.
 1.3تعريف أنظمة النقل الذكية وأساسياتها
 1.1.3تعريف أنظمة النقل الذكية :ععرف متم النقل الذكية زأنها "استندام تقنياخ الحاسب اآللي واإللكترومياخ
واالتصاالخ والتحكم ،مل ابهة العديد م التحدياخ الت تواجو النقل البري مثل تحسين مستوياخ السالمة واإلمتاجية
والحركة العامة ،زالرغم م تفاقم االادحام واستهرار األخطاء املحدقة بسالمة املتنقلين وايادل الشح في ميزامياخ الجهاخ
املسؤولة ع النقل"(An Intelligent Transportation Systems (ITS), 1999).
وتهثل متم النقل الذكية التطور الطبيعي للبنية التحتية لقطا النقل ،وذلك م خالل تحديثها لتواكب عصر
املعلوماخ( .الصادري)2011 ،
ومنو فإن استراتي ية النقل الذ و هي زرامن ومنططاخ جويلة املدى تتعلق زتسيير أنشطة النقل وتطوير زناها
التحتية زاستندام أمتهة النقل الذكية أي عسخير تكنلوجيا املعلوماخ واالتصاالخ لتطوير هذا النشاط.
 2.1.3أساسيات أنظمة النقل الذكية :وبصفة عامة فأمتهة النقل الذكية تتكون م ( :الغزي)2010 ،
 البنية األساسية للنقل مثل شبكاخ الطرق وأمتهة النقل العام؛ مراكز التحكم املروري؛ أجهزل االستشعار واملراقبة؛ أجهزل التحديد املكانو وأجهزل العرض في املركباخ؛ أمتهة اتصاالخ متكاملة؛314
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 معلوماخ أساسية الخرائط الرقهية واملعلوماخ األمنية وحركة املرور. 2.3غايات وأهداف أنظمة النقل الذكية
ان الهدف األساس م استندام أمتهة النقل الذكية هو تطوير قطا النقل وعسهيل عهلية عسييره ،والقضاء أو
التقليل م مشا لو واملحافتة على البيئة ،هذا الهدف يتحقق م خالل غاياخ أساسية تندرج تحتها أهداف فرعية يتم
اي ااها فيها يلي( :الغامدي)
 ايادل الكفاءل التشغيلية لنتام النقل وايادل سعتو: تحسين مستوياخ الحركة والراحة للهتنقلين: تحسين مستوى السالمة املرورية: تنفيض استهالك الطاقة والحد م اآلثار البيئية: تحسين اإلمتاجية االقتصادية الحالية واملستقبلية لألفراد واملنتهاخ ولالقتصاد العام 3.3مجاالت استخدام وخدمات أنظمة النقل الذكية
 1.3.3مجاالت استخدام أنظمة النقل الذكية :تتعدد م االخ استندام أمتهة النقل الذكية ،وم أههها مذكر( :الغزي،
)2010
 ادارل الطرق السريعة؛ التحكم في اإلشاراخ املرورية؛ ادارل النقل العام؛ ادارل الحوادث املرورية؛ تحصيل رسوم العبور الكتروميا؛ معازر السكك الحديدية؛ املعلوماخ املنصصة للهسافري في النقل اإلقليم متعدد الوسائط( .الصادري)2011 ، 2.3.3خدمات أنظمة النقل الذكية :ينتل تصني خدماخ أمتهة النقل الذكية زصفة عامة م دولة ألخرى ،وقد
حددخ الهندسة الوجنية ألمتهة النقل الذكية زالوالياخ املتحدل األمريكية التصني املوالي لهذه الخدماخ( :تونس ،مفهوم
النقل الذ و)2009 ،
 التصرف في حركة املرور واملسافري : التصرف في النقل العهومو:ل -عهل العرباخ الت ارية:
 التصرف في الحاالخ االستعجالية:ل -الدفع اإللكترونو:
 ادارل املعلوماخ أي معالجة املعلوماخ املنزمة. منتومة السالمة في العرباخ: 4.3هيكلة نظام النقل الذكي :يوفر منطط متام النقل الذ و تنهية هيكلية وجنية ،وبالتالي تنهية عناصر وخدماخ النتام
زطريقة متكاملة ،م أجل توجيو زرامن األمتهة في قطا النقل ،وهذه الخدماخ تنتم زالوسائط الت ععهل ألجلها ،لضهان
االمتشار والتوسع في مناجق معينة ،هاتو الهيكلة تص العالقاخ املوجودل زين العناصر الفيزيائية لشبكاخ النقل
للهسافري  -املركباخ -التقارير -ومراكز املراقبة ،وتص احتياجاخ أمتهة املعلوماخ واالتصاالخ واملعطياخ ،واملعايير
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الضرورية ،م أجل عسهيل تحويل املعلوماخ ،فهذه الهيكلة عهوما تبين عهل عناصر متام النقل الذ و وتبادل املعلوماخ
زينها وصوال للهدف املنشود.
ولتحقيق ذلك ي ب أن تكون هناك خطة أو زرمامن الستندام البرم ياخ والنتم املتكاملة املستندمة إلدارل منتل
املراكز ،كذلك استندام البرم ياخ الت تقدم جيفا واسعا م املعلوماخ ملنتل مستندمو شبكاخ النقل املتنوعة ،حيث
تنتل البرم ياخ حسب الشر اخ املصنعة ،وحسب املشاريع الت صنعت ألجلها ،فعلى سبيل املثال ال الحصر م د( :تونس،
مفهوم النقل الذ و)2009 ،
 األمتهة املتقدمة إلدارل املرور )(ATMS Advanced traffic management systems األمتهة املتقدمة ملعلوماخ املسافري )(ATIS Advanced traveler information systems عهلياخ عشغيل مركباخ الشح )(CVO Commercial Vehicle Operations األمتهة املتقدمة للتحكم زاملركباخ )(AVCS Advanced Vehicle Control Systems األمتهة املتقدمة ملساعدل السائقين)(ADAS Advanced Driver Assistance Systems .4متطلبات نشر أنظمة النقل الذكية في الجزائر لتعزيز استدامة القطاع
ان التنهية املستدامة زهفهومها املعاصر حديثة النشأل ،وبالتالي ما يندرج عنها م مواضيع ععتبر لها مستحدثة،
اما زهفاهيهها أو زهصطلحاتها .وم زين ذلك هذا املفهوم الجديد النقل املستدام ،فسازقا ان التركيز في قطا النقل على
التقليل م مشا ل النقل ،الت تهثلت أساسا في حوادث املرور ،واالادحام ،والتكالي  ،وكذا تطوير خدماتو خدمة
للقطاعاخ األخرى .أي ان التركيز فيو على الجامبين االقتصادي واالجتهاعي ،اال أن الجامب البيئ للقطا  ،وما ين ر ع هذا
القطا الحساس م تأثيراخ زيئية تؤدي لإلضرار زالطبيعة ،القضاء على األماك الجهالية والخضراء ،في سبيل شق الطرق
واملساراخ ،وكذا عغير املناخ الناتن ع اإلمبعاثاخ الغااية الت تنت ها وسائل النقل املنتلفة ،وكذا التفكير في تلبية احتياجاخ
األجيال الالحقة م هذه الخدمة مثلها مثل األجيال الحالية بعدالة في التوايع ،والت تهس الجامب االجتهاعي ولم تك مركز
اهتهام ،واعتهاد مبادئ الشفافية واإلفصاح وحوكهة النشاط ،ل هذه املفاهيم لم تك اهرل ،ولم يتم الحديث عنها اال
مؤخرا ،زامتشار صيت املنتهاخ والهيئاخ الدولية ،الت عهلت على ترسيخ التنهية املستدامة وتطبيقها ،خاصة في الدول
النامية وم زينها الجزائر ،رغم هذا م د أن نشاط ومنططاخ الواارتين املسيرتين لقطا النقل في الجزائر ) واارل النقل
وواارل األشغال العهومية ،الثامية الت ععتبر مسئولة ع اعداد البنية التحتية ،الت ععتهد عليها الواارل األولى م أجل عسيير
هذا النشاط وتيسير خدماتو ( ال يذكر فيها مصطلح مقل مستدام لحد اآلن .زالرغم م أن دوال أخرى ععد لو استراتي ياخ
خاصة م أجل التطوير ،وكذلك بعض الدول العربية اعتهدخ سياساخ واستراتي ياخ ماجحة لتطوير القطا  ،زالرغم م
عدم اعتهادها املصطلح اال أنها تضهنت مفهومو ،مثل املهلكة العربية السعودية واإلماراخ املتحدل واألردن...
زدراسة حالة قطا النقل البري في الجزائر ،زالنسبة لتطوير القطا للسير محو االستدامة ،يتضح أمو بعيدا ع
االستدامة زاملشا ل الت يعانو منها القطا  ،فإذا ما زحثنا ع مدى تواجد أدواخ النقل املستدام  ،تتضح النقائص الت
ععتري هذا القطا لكو يقترب م االستدامة ،زالرغم م وجود زوادر لبعض األدواخ لكنها مقتصرل على العاصهة وبعض
املدن الكبرى.
وبالنسبة ألمتهة النقل الذكية فال تنتشر هذه الخدماخ في الجزائر ،اال لدى بعض املصالح األمنية ،حيث ال ععتهد
خدماخ مراقبة الطرق ع جريق الكاميراخ والراداراخ كها وجدما سازقا اال م جرف أجهزل األم  ،وكذا في السكك
الحديدية املوضوعة م قبل ANESRIFوفي مساراخ املترو والترامواي الت جهزتها شركة االستغالل لشركة املترو ،وكها ذكرما
فإن الجزائرية للطرق السيارل ستضع أمتهة املراقبة على جول الطريق السيار شرق غرب ،كها ال يعتهد قطا النقل على
األجهزل الذكية الت عستندم أجهزل االتصاالخ السلكية والالسلكية ،وااللكترومياخ املحوسبة ،مثل عالماخ عغير املعلوماخ
على الطرق السريعة واملواق  ،اال في األجزاء املحددل مسبقا ،م أجل تحسين تدفق حركة املرور .كذلك تقارير حركة املرور
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على االمترمت الت توفر املعلومة في الوقت الحقيقو ،ومتم اإلرسال لتحديد املواقع ودمن الخرائط االلكترومية في املركباخ،
لتقديم التوجيو للسائقين ،وغيرها م األساليب املتطورل األخرى ،فهذه األمتهة توجد فقط في املشاريع املستقبلية لت هيز
الطريق السيار والت تهثلها اإلذاعة املزمع انشاؤها ،كذلك السيطرل اآللية على السيارل السياراخ الت تدفع مفسها ،وهذه
التقنية قد استندمت في الجزائر في قطاراخ الدفع الذاعو فقط ،وبالنسبة للسيارل الذكية تحدثنا ع مشرو زحث في هذا
امل ال .رأينا أمو زالرغم م وجود بعض البوادر الستندام امتهة النقل الذكية لك األمر يقتصر على مناجق محدودل جدا
في بعض الوالياخ الكبرى ،وخاصة الجزائر العاصهة ،كها أن جل ان لم مقل ل ادواخ النقل املستدام ععتهد ليا أو جزئيا
على امتهة النقل الذكية ،وعليو فإمو لتطوير هذه االمتهة ونشرها في امل الوج  ،ي ب اوال العهل على تو ي هذه
االدواخ م خالل استراتي ية شاملة جويلة املدي ععهل على تطوير النقل في الجزائر ،وم خالل هذه االستراتي ية تدمن
امتهة النقل الذكية استراتي ية فرعية داعهة لها ،وذلك م خالل اعداد خريطة هيكلية لهذه االمتهة على مستوى امل
التراب الوجن  ،وتتنللها خرائط هيكلية على مستوى الوالياخ واملدن ،م أجل عسهيل السيطرل والتحكم ،وتضييق م ال
املراقبة.
 .5اقتراح مشروع إستراتيجية للنقل املستدام في الجزائر
ان م اح الدول في تطويرها لقطا النقل وتنتيهو ،م أجل تحقيق متطلباخ النقل والتنقل لألفراد والبضائع ،في
ل روف اقتصادية ،اجتهاعية ،وبيئية مقبولة ،ان مبنيا أساسا على تطوير استراتي ياخ جويلة وقصيرل املدى ،تركز على
املحافتة على خدماخ النقل الحالية ،واالستثهاراخ املوجودل لقطا النقل واالستفادل منها ،وفي مفس الوقت تطوير خدماخ
مقل جديدل ،وتنتيهها ،وبرم تها مستقبال لعناصر القطا  .فاملشكل األساس لهذا القطا في الجزائر ،هو غياب استراتي ية
وجنية متكاملة واضحة ،ععكس النترل الشهولية ملنتل عناصر القطا  ،وتؤكد ضرورل الترازط زين مكوماتو األساسية،
فاملنططاخ الخهاسية الت اعتهدتها الواارتين املعنيتين زتسيير القطا  ،ان هدفها األساس تطوير البنى التحتية للقطا ،
وم ثم تنهية اإلجاراخ البشرية إلدارل تلك املرافق وعشغيلها وصيامتها ،فكان التركيز في هذه املنططاخ على تحقيق أهداف
اقتصادية واجتهاعية ،وأههلت الجامب البيئ  ،والذي يهثل الركيزل األساسية لخلق نشاط مستدام ،يلب الحاجياخ الحالية
واملستقبلية ،ويحافظ على البيئة م أجل السير في جريق التنهية املستدامة.
فلكو محذو حذو الدول ذاخ الت ارب الناجحة في م ال النقل املستدام الزد م اعتهاد استراتي ية وجنية متكاملة
للنقل املستدام ،جويلة املدى لهذا القطا زهنتل عناصره ،تركز على التنسيق والتكامل زين السياساخ املتعلقة بهذا
القطا  ،والسياساخ األخرى ملنتل القطاعاخ.
وسيتم فيها يلي تقديم منهجية مشرو استراتي ية جويلة املدى لقطا النقل ،يتم م خاللها السير قدما لتحقيق
استدامة القطا  ،اذا ما تم تطبيقها زصرامة وععاون وتكات الهيئاخ واملؤسساخ املنتلفة املعنية زذلك .وسوف متطرق
لبعض السياساخ والبرامن الت ي ب أن تتضهنها هذه اإلستراتي ية ،وهي تهثل حلوال لبعض مشا ل النقل في زلدما.
 1.5منهجية اإلستراتيجية املقترحة :م خالل التعاري الكثيرل للتنطيط االستراتيجي ،يهك القول زأمو العهلية الت
يهك زواسطتها ألعضاء اإلدارل العليا وضع تصور للتوجو املستقبلي ،وم ثم تحديد الخطط والسياساخ واإلجراءاخ،
وأساليب العهل لتحقيق التصور ووضعو موضع التنفيذ.
واملشاركة الفعالة ملنتل القطاعاخ املؤثرل واقتراح الحلول والبدائل ،والتنفيذ الناجح للنتائن والتوصياخ ،فهو
يركز على القضايا الهامة للنتام ووضع اجار مرن ،وفعال لصنا القرار يت اوب مع املتغيراخ الحالية واملستقبلية ،وتحديد
أولوياخ توايع األفعال واملوارد ،ولكو يستفيد القطا م االستثهاراخ واملشاريع استفادل كبيرل ،فإمو ي ب االستفادل م
الخطط اإلستراتي ية في هيكلة عناصر القطا  ،وتحسين مستوى خدماتو ،والسير زو محو االستدامة ،وذلك على مستوياخ
منتلفة تتضه  :املدى القصير زهعالجة مشا ل القطا  ،املدى املتوسط زهحاولة مسايرل عناصر القطا للهست داخ
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والتطوراخ ،املدى البعيد زاملحافتة على مكتسباخ القطا وتطويرها ،وخلق ،وتنهية مكتسباخ جديدل ،للسير محو األهداف
والغاياخ.
وم أجل وضع استراتي ية لقطا النقل املستدام ،ي ب االعتهاد على ثالثة محاور رئيسية هي (منهجية استراتي ية
النقل املستدام:)2020 ،
 تحديد األولوياخ م أجل تطوير خدماخ القطا  ،م حيث اإلنشاء الصيامة ،التطوير ،على املديين البعيدوالقريب؛
 تنتيم وهيكلة مدى مساههة الجهاخ املعنية خاصة وعامة؛ رفع مستوى وتحقيق التكامل زين عناصر القطا  ،واستندام التكنولوجيا الحديثة ،لتطوير وسائل ومرافق مقلمستدامة أو أكثر استدامة.
هنا م د أن اقتراح اإلستراتي ية الوجنية للنقل املستدام يتضه خطواخ رئيسية يهك تقسيهها الى ثالثة أقسام:
عهلية التنطيط االستراتيجي – دور الجهاخ في التنفيذ – التكامل مع املستوياخ والعناصر األخرى خاصة العهرامية.
 1.1.5التخطيط االستراتيجي :يشهل:
 تحديد املشا ل والقضايا الحرجة الت يعانو منها قطا النقل ،وذلك م أجل تحديد األسس الت ينبغي التعامل بهامع تلك املشا ل ،سواء على املدى البعيد أو القريب ،كها يتم خالل هذه الخطول محاولة التنبؤ زاملشا ل الت قد تنشا
مستقبال ،م خالل تحديد حجم وجبيعة الطلب املستقبلي على خدماخ النقل؛
 تصني املشا ل وتحديد أسس التعامل معها ،وذلك زتصني املشا ل الى مستوياخ منتلفة ،م أجل تحديدأولوية التعامل معها ،سواء م حيث الفترل الزمنية ،والجهاخ املسؤولة وتكلفة الحل ،أو م حيث مستوى الخطورل وسهولة
التعامل ،وامكامية التنفيذ ،كها ي ب تصني جرق التعامل مع تلك املشا ل حسب الوسائل املنتلفة ،فهنها ما يتطلب
انشاء مرافق وخدماخ جديدل ،وأخرى تحل زتحسين مستوى الصيامة مثال؛
 تحديد األهداف اإلستراتي ية لتطوير قطا النقل الوجن  ،حيث يتم تطوير أهداف مستقبلية م أجل استدامةالقطا  ،حيث تحقق هذه األهداف توجهين رئيسيين هها :التعامل مع املشا ل الحالية واملستقبلية ،واالستفادل م الفرص
الحالية واملتوقعة لعناصر وخدماخ القطا  ،م أجل االرتقاء زندماخ النقل ليكون قطاعا مستداما؛
 تطوير الحلول املقترحة ،حيث تركز هذه الخطول على االستفادل م القضايا الت تم تحديدها سلفا ،وينبغي أن تركزهذه الحلول على محاولة تفادي القراراخ الضخهة واألحادية ،وتحويلها الى م هوعة م الحلول الت ديدية املبسطة،
للهحافتة على التهاسك الهيكلي للخدماخ الحالية ،وتحسين أدائها املستقبلي زاالمتقال املنتم الى التطبيقاخ .وي ب اجراء
دراساخ دقيقة ،واإلجازة على عساؤالخ منتلفة ،لتحديد مدى م اح تلك الحلول ،في تحقيق األهداف املرجول م
اإلستراتي ية الوجنية للنقل املستدام .وم زين األسئلة الت ي ب اإلجازة عنها:
هل يحقق الحل مستوى عالي م السالمة واألم ؟
هل هذا الحل مقبوال م الناحية االقتصادية ،االجتهاعية ،والبيئية ،وكذا السياسية؟
هل هناك امكامياخ للتنفيذ ؟
هل تت انس الحلول مع الحلول األخرى املتعلقة زاملستوى الوجن اإلقليم واملحلي؟
 2.1.5دور الجهات في التنفيذ :وعشهل:
 تنتيم دور مساههة الجهاخ املنتلفة في املشاركة ،حيث ي ب تحديد الجهاخ املسؤولة ع تنفيذ الحلولواملقترحاخ ،املتعلقة زقطا النقل املستدام ،سواء امت هذه الجهاخ عامة أو خاصة .وذلك زناءا على الت ارب السازقة
للبلد أو ت ارب الدول األخرى املشابهة ،حيث يهك أن تتلقى بعض الحلول معارضة م بعض الجهاخ في املشاركة ،مها
يسبب اعاقة في التنفيذ؛
318

مشروع استراتيجية النقل الذكي لدعم استراتيجية النقل المستدام المقترحة لتطوير النقل البري في الجزائر وعوامل نجاحها
 رفع مستوى املشاركة والتنسيق زين الجهاخ ،وذلك م خالل رفع كفاءل العاملين ،وتحسين اجراءاخ املتابعة،وتحسين مستوى التكامل زين اداراخ الجهة لتحقيق الفعالية املرجول ،سواء تكامال أفقيا أو راسيا؛
 رفع مستوى التكامل زين خدماخ النقل الحالية واملقترحة ،داخل ل عنصر م عناصر القطاعاخ األخرى ،حيثاقتراح وسائل وخدماخ جديدل سيؤثر زالتأكيد على الوسائل والخدماخ الحالية ،فهثال عند استندام امليترو أو الترامواي،
ي ب تنسيق ذلك مع وسائل النقل العام الحالية الحافالخ وسياراخ األجرل ،زطريقة تضه التكامل زينها.
 3.1.5التكامل مع املستويات والعناصر العمرانية األخرى:
 تكامل استراتي ية النقل املستدام الوجنية مع استراتي ياخ التنهية العهرامية الوجنية ،وخاصة فيها يتعلقزاستندام األراض  ،وتوايع األنشطة داخل املدن واملرافق والخدماخ؛
 الربط والتكامل زين استراتي ية النقل املحلي واإلستراتي ية الوجنية ،حيث أن املستوى املحلي يهثل منبعا لألنشطةالوجنية أو نهاية لها ،وتهثل عهلية االرتباط والتكامل زين املستويين املحصلة النهائية الستراتي ياخ تطوير القطا ؛
وخطواخ التطوير االستراتيجي لقطا النقل املستدام ععتهد على بعضها ،فالزد م اعادل تقويم متائن تلك
الخطول بعد االمتهاء م الخطول الت تليها ،وهكذا حتى نهاية الخطواخ ،وهذا يؤدي زالضرورل الى اعادل النتر في بعض
الحلول واملقترحاخ ،ملواكبة ومواجهة التروف الطارئة أثناء الدراسة والتطوير ،أو خالل مراحل تنفيذ اإلستراتي ية.
 2.5العناصر املكونة لإلستراتيجية :اإلستراتي يةالوجنية للنقل املستدام املقترحة ي ب أن تتضه عناصر يهك اي ااها في
اآلعو ،وهذا تهاشيا مع بعض استراتي ياخ الدول الناجحة في امليدان:
 1.2.5نظرة عامة على القضايا :وسائل النقل املستدامة هي هدف جويل األمد ستحققها واارل النقل ،م خالل اتناذ
اجراءاخ فورية تتهثل في:
سياسة ومبادئ اإلدارل البيئية؛
األهداف اإلستراتي ية للنقل املستدام؛
محاولة تحديد ومواجهة التحدياخ الرئيسية الت تؤدي للنقل املستدام؛
كها أن اإلستراتي ية تهدف الى تحقيق:
* تلبية احتياجاخ جهيع املواجنين الجزائريين م أجل تنقل ام  ،وخدماخ مقل فعالة زأسعار معقولة؛
* ايادل كفاءل وسائل النقل ،م خالل التحسين املستهر في استندام املوارد ،وتحسين اإلدارل البيئية ،وادارل
النفاياخ؛
* احترام والحفاظ على النتام االيكولوجي؛
* ععزيز التنهية املستدامة لقطا النقل ،داخل وخارج البالد.
 2.2.5املشاورات مع األطراف ذات املصالح :وذلك زإقامة شرا اخ واتفاقاخ زين وااراخ معنية مثل واارل النقل ،واارل
األشغال العهومية ،واارل البيئة ،واارل التهيئة العهرامية ،واارل الطاقة ،واارل املالية ،وكذلك مع اإلداراخ واملؤسساخ ذاخ
الصلة سواء م القطا العام أو الخاص .وانشاء لجان وهيئاخ ومراكز ععهل على تنفيذ هذه اإلستراتي ية وتحقيق النقل
املستدام ،وقياس التقدم املحرا في اإلستراتي ية اثر عهلية التنفيذ ،وذلك م خالل تطوير مؤشراخ للنقل املستدام ،واالهم
م ذلك نشر الوعي ،م خالل العهل والتعاون مع منتهاخ وهيئاخ حكومية وخاصة ،داخلية وخارجية.
 3.2.5التحديات البيئية :حيث يتم وضع الشروط املحددل للتحدياخ البيئية اإلستراتي ية ،الت زإمكانها أن عساهم في
تحقيق النقل املستدام في الجزائر ،وم زين التحدياخ هذه مذكر:
 محاولة التقليل م املناجر واألضرار النات ة ع وسائل النقل؛ تنفيض االمبعاثاخ النات ة ع وسائط النقل؛ نشر التعليم والتوعية زوسائل النقل املستدام ،خاصة املتعلقة زالنقل العام؛319
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 تقدير وتحليل التكالي البيئية الخاصة زقطا النقل؛ تحديد مؤشراخ أداء للنقل املستدام ،يتم على أساسها قياس التقدم املحرا فيو؛ ععزيز تطبيق متم وتكنولوجياخ أمت لقطا النقل ،وعشجيع البحث والتطوير في امليدان. 4.2.5اعتماد اإلدارة البيئية لنظم النقل في الجزائر :م أجل تنفيذ التزام الدولة زالتنهية املستدامة على مستوى
االقتصاد الوجن  ،ي ب ان تقوم الوااراخ املعنية مثل واارل النقل ،وواارل األشغال العهومية ،والواارل املعنية زالبيئة،
وواارل املالية زوضع متم اإلدارل البيئية لحهاية الطبيعة ،والعهل على ترسيخ السياساخ ،والقراراخ املتعلقة زالبيئة ،كتلك
الت يتم م خاللها التروين للهعايير البيئية ،استندام املعايير البيئية مثل ايزو  ،14000وايزو  ،14001كها ي ب العهل
على تحقيق التوافق زين اداراخ النقل ،و ل التشريعاخ البيئية املعهول بها ،زتقييم التشريعاخ البيئية ذاخ الصلة،
والقوامين والنصوص واملبادئ التوجيهية الت تتعلق زالقطا .
 5.2.5قياس األداء في فترات محددة :حيث يتم رصد األداء الفعال إلستراتي ية النقل املستدام وأهدافها ،وذلك زتوفير
لجان واداراخ منتصة زذلك ،وبتوفير زياماخ أساسية مرجعية ،تتهثل في مؤشراخ النقل املستدام ،والت ي ب أن عشهل ل
أموا املؤشراخ االقتصادية ،االجتهاعية ،والبيئية ،م أجل قياس التقدم املحرا محو األهداف والغاياخ.
 3.5السياسات والبرامج التي تتضمنها اإلستراتيجية املقترحة:م خالل مشا ل قطا النقل في الجزائر ،والت تطرقنا اليها
سازقا ،وباملقارمة بسياساخ واستراتي ياخ وأدواخ النقل املستدام ،يهكننا أن محدد بعض الحلول الت قد تقود القطا الى
التطور ،وعسير زو الى االستدامة ،والت ي ب ان تتضهنها استراتي ية النقل املستدام املقترحة ،وم زينها مقترح:
 ادارل الطلب على النقل زالنسبة لكل امل االخ البرية ،البحرية ،والجوية ،وذلك زاستندام دراساخ دقيقة للتنبؤزحجم الطلب على منتل الوسائل ،وكذا تنتيم النقل البري خاصة ،والذي يعانو م الفوض ى كها رأينا سازقا ،واستندام
العدالة في التوايع والت تهثل مبدءا أساسيا م مبادئ االستدامة؛
 العهل على الوصول الى املقاييس العاملية زالنسبة لكل م االخ النقل املنتلفة القائهة واملستقبلية ،كصيامة الطرقالبرية ،وحركة النقل بها؛
 توفير األم م خالل نشر فرق الشرجة واألم املنتصة زالطرقاخ واملساراخ ،وتوفير اإلمارل الكافية زالطرقوعشديد الرقازة ،والتقليل م أماك االختباء ،التقليل م املنعرجاخ ،وععهيم ار الكاميراخ في الشوار والطرقاخ،
واختيار أماك الوقوف زحيث تكون مكشوفة .وهذا ما يشجع على استندام املش ور وب الدراجاخ ،والت ععتبر الوسيلة
األكثر استدامة؛
 محاولة االتفاق مع الوااراخ والهيئاخ املنتصة زالتشغيل والتعليم ،والعهل على استندام جداول امنية مرمةللعهل والدراسة ،ومهارسة منتل النشاجاخ واألعهال؛
 استندام حافالخ النقل السريع ،زاستندام صفوف خاصة على يهين الطريق ،تنصص لسير هذا النو مالحافالخ ذاخ أولوية العبور ،والت تؤدي للتقليل م مواقيت االمتتار ،ويكون الدفع فيها مسبقا لتفادي التأخير أثناء
الصعود ،زاستندام أكشاك منتصة زذلك ،وتكون هذه الحافالخ سهلة القيادل ،متيفة ،هادئة ومريحة؛
 توفير الدراجاخ الهوائية ذاخ العجلتين وذاخ ثالث عجالخ ،وتنصيص مساراخ خاصة لها ،ومحاولة نشر الوعيزأههية هذه الوسيلة؛
 توفير وسائل مقل زتصاميم خاصة ،عسهح زحهل الدراجاخ ،م أجل تحقيق تكامل الدراجاخ/عبور ،الحافالخوالسياراخ ذاخ الطوازق وذاخ املناان الكبيرل؛
 نشر الشر اخ الت تقوم زتقديم خدماخ تأجير السياراخ زهنتل امواعها ،م خالل التسهيالخ اإلدارية ،وتبسيطشروط انشائها ،والتقليل م التعقيداخ اإلدارية؛
 تنتيم عهل وتوايع السياراخ املشتركة كسياراخ األجرل ،ومحاولة خلق التواان زين املناجق املنتلفة؛320
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 اعتهاد القطاراخ الخفيفة داخل املدن الترامواي وامليترو ،والت امطلقت فعال في الجزائر  ،وتوسيع خدماتها في لاملدن ،زدل حصرها في املدن الكبرى؛
 االهتهام زتنطيط النقل اآللي م خالل ،توفير مساراخ ،ومرافق خاصة للهش ور وب الدراجاخ الهوائية ،أوالعرباخ ذاخ العجالخ ،وتوفير خدماخ اإلدارل والصيامة على هذه املساراخ لهذا النو م النقل؛
 نشر فكرل العهل ع بعد مثل الخدماخ املصرفية ،والتسويق ،وعدم حصرها فقط في بعض املؤسساخ التعليهية؛ االهتهام زالتصهيم العالم للطرق واملساراخ واملواق  ،زحيث تتضه خدماخ لذوي االحتياجاخ الخاصة مثلاملعوقين ،وكذا احترام القيهة الجهالية للطبيعة أثناء شق الطرقاخ واملساراخ ،وحس استندام األراض أثناء التصاميم،
كذلك احترام املقاييس الدولية أثناء زناء وترميم وصيامة البنياخ التحتية ،لكل م االخ النقل البرية البحرية والجوية؛
 فرض ضرائب ورسوم على املركباخ ،الت ينتن عنها ثانو أكسيد الكربون ،وأحادي أكسيد الكربون ،وتكون زصورلتصاعدية حسب امبعاثاخ هذه الغاااخ السامة؛
 اعتهاد سياسة عسعير الطرق ،خاصة للهساراخ والطرق السيارل املزدحهة؛ فرض ضرائب ورسوم على الوقود ،تزيد نسبها على الوقود األكثر تلويثا؛ تصهيم مساراخ خاصة لبعض املركباخ ذاخ األولوية في املرور ،مثل حافالخ النقل املدرس  ،ومقل جالب الجامعة،وبعض وسائل مقل العهال واملو فين ،وحس ادارل هذا النو م النقل؛
 تنتيم عسعير املواق زاعتهاد أسعار منتلفة ،على أساس حجم املركبة ،ومدل توقفها؛ فرض أقساط تامين للهركباخ تزيد ززيادل املسافاخ املقطوعة؛ استندام وسائل للتنفيض م السرعاخ ،املنبهاخ املثبتة على املركباخ ،والراداراخ الخاصة زذلك ،واعتهادالدراساخ الهندسية الدقيقة عند تصهيم الجسور ودوائر مفترقاخ الطرق ،واستعهال اميراخ خاصة على الطرق ،وأجهزل
متطورل كأجهزل الليزر الت تكش السرعاخ ،وفرض أجهزل التحكم في السرعاخ على املركباخ؛
 تطوير ادارل املرور زنشر اشاراخ املرور واللوحاخ على الطرق ،والتروين لقامون املرور الجديد ،كذلك توسيعاستندام شرجة املرور ملراقبة الحركة والسرعة ،ونشر الوعي والتكثي م حهالخ التوعية ،وذلك م أجل تنفيض عدد
الحوادث املسجلة في الجزائر؛
 اعتهاد سياسة النقل الذ و ،استندام الطرق الذكية ،واعتهاد أجهزل ذكية في املركباخ الت تتحكم في مساراتهاوسرعاتها ،واستندام األجهزل االلكترومية في الرقازة على الطرق وععهيهها ،استعهال عالماخ عغير املعلوماخ على الطرق
السريعة واملواق  ،وقياس املنحدراخ لتحسين حركة املرور ،نشر تقارير حركة املرور على االمترمت ،استندام املركباخ
خاصة السياراخ ذاخ الدفع الذاعو ،وععهيم القطاراخ م هذا النو  ،والت زدأخ فعال الواارل في استندامها؛
عقلنة سياسة عسعير خدماخ النقل ،واخضاعها ملبدأ العدالة واإلمصاف؛ تحسين العبور العام ،م خالل ايادل الخدمة ،املزيد م الطرق ،ساعاخ عهل أجول والتنسيق زين الوسائطواستندام أولوية العبور ،زتنصيص حاراخ للحافالخ ،وتحسين محطاخ التوق  ،تطوير أساليب الدفع البطاقاخ الذكية،
تحسين املش ور وب الدراجاخ ،التصهيم العالم للهركباخ الستيعاب ذوي االحتياجاخ الخاصة ،اعداد أدلة ومنشوراخ
للنقل متعدد الوسائط؛
 كذلك ي ب فرض عقوباخ ردعية على عدم تطبيق شروط منح خطوط النقل للهتعاملين ،م أجل تنتيم هذهاملهنة ،وتنفي األعباء والضرائب املفروضة على وسائل النقل العام الحافالخ ،و ي ب نشر الوعي لدى سائقو مثل هذه
الوسائل ،كسائق الحافلة الذي قد يتسبب في م اار بشرية .فرفع س منح رخصة سياقة وسائل النقل الجهاعي ليس حال ،
زل ي ب أال تهنح هذه الرخصة اال للسائقين ذوي املستوى العلم  ،واالهم الوعي الكبير ،كها ي ب أن ينضعوا لفحص
بسيكولوجي وتقن قبل أن يتحهلوا مسؤولية مقل البشر؛
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صورية شنبي ،السعيد بن لخضر  ،حسين محمودي
 تنفي عدد املركباخ ،حيث أصبح الوضع خطيرا بسبب تزايد عدد السياراخ زصورل كبيرل ،مها أصبح يعيق حركةسكان املدن للعهل ،حيث تقدر حركة املرور زالطرق زحوالي  800أل سيارل منها  25أل سيارل مقل السلع الثقيلة .وقد
أكدخ مصادر في واارل النقل مثال امو يوميا  118أل سيارل تهر في بعض الطرق زالعاصهة ،في حين الطاقة االستيعازية
الحقيقية ال تزيد ع  20أل سيارل يوميا؛
 االعتهاد على الطاقة البديلة والوقود البديل األقل تلويثا للبيئة ،وذلك زالتعاون مع واارل الطاقة ،والت سطرخزرامن ملثل هذه الطاقاخ ،الستندامها في وسائل النقل ،مثل الطاقة الشهسية ،الرياح واملياه ،الطاقة النووية ،واستندام
الوقود البحري ،وقود الديزل والغاا املضغوط و GPL؛
 محاولة استندام املركباخ الكهربائية ،وععهيهها في ل امل االخ البرية ،البحرية ،والجوية ،وعدم االكتفاء زكهربةالسكك الحديدية ،وععهيم استندام القطاراخ الكهربائية ،والتسريع في استندام الحافالخ والسياراخ الكهربائية؛
 محاولة امتاج املركباخ الهيدروجينية محليا لتنفيض تكاليفها ،واملركباخ الهجينة الت ععتهد على محر اخ منتلفةالوقود ،كتوسيع مشرو السيارل الت عسير زالغاا الطبيعي ،وبناء مصانع خاصة بها ،م أجل استغالل غاا الجزائر في
السياراخ ،وملا ال في املركباخ األخرى؛
 عشجيع وتهويل مشاريع البحث الت تتعلق زالقطا  ،اخترا املركباخ النتيفة ،وأموا الوقود املت ددل وغيرامللوثة ،واملواد املستندمة في شق الطرق واملساراخ ،والت تتهيز زالجودل والصالزة م جرف واارل النقل؛
 عشجيع تصاميم الطرق واملساراخ داخل وخارج املدن م جرف املهندسين وجلبة الجامعاخ املتنصصين ،والتترتكز على مقاييس عاملية ،وحس استندام واستغالل األراض  ،والحفاظ على الطبيعة زهنا رها ومواردها ،ويكون هذا م
جرف واارل األشغال العهومية خاصة؛
 القضاء على اهرل تأخر املشاريع خاصة تلك املتعلقة زالطرق واملساراخ ،والسكك الحديدية ،والبنى التحتيةالهامة .وذلك زالتحكم أكثر في الدراساخ األولية للهشاريع ودراساخ الجدوى الفنية خاصة ،ومتابعة الدراساخ أثناء االم اا
م أجل التنبؤ زاملشا ل ومعالجتها قبل استفحالها ،والقضاء على البيروقراجية في التسيير ،وتكهلة املشاريع الجارية امليترو
والترامواي؛
 العهل على تقليل التكالي املرتفعة لتنفيذ املشاريع ،زاستعهال امليزامياخ التقديرية ،والتحاليل اإلحصائيةالدقيقة ،والقضاء على العهالة الزائدل ،وحس اختيار الجهاخ املنفذل للهشاريع زطرح املناقصاخ ،واختيار أحس العروض،
وفرض الرقازة على تنفيذ ميزامياخ مشاريع السلطاخ املحلية؛
 انشاء لجان ملراقبة نشاجاخ الشر اخ املسيرل ملنتل م االخ القطا  ،خاصة املتعلقة زالنقل البري عهوما ،والنقلالحضري خاصة ،والقضاء على املهارساخ غير القامومية؛
 فتح املنافسة أمام الشر اخ الخاصة ،لتسيير النقل البحري ،البري ،والجوي ،ومحاربة االحتكار م جرف املؤسسةالواحدل ،م أجل ايادل املنافسة والذي ينتن عنها جودل الخدمة وتقليل التكالي ؛
 اعتهاد مبادئ االستدامة املتهثلة في الشفافية ،اإلفصاح ،واملساءلة والت تقل ان لم مقل تنعدم في اإلدارلالجزائرية ،زاإلضافة الى اعتهاد الالمركزية في اتناذ القراراخ؛
 الحوكهة الجيدل للقطا  ،والت أصبحت ضرورل ملحة للتسيير م خالل سياسة رشيدل ،تهثل مترل مشتركةلحوكهة هذا القطا الحساس ،هذه السياسة الرشيدل بهدف التكافل املشترك ،لحل املشا ل املتعلقة زأم  ،وسالمة،
وحهاية البيئة في السنواخ القادمة ،وأولوياخ الحصول على أحس تو ي ملنتل جرق النقل ،زاستندام مقاييس
التسهيل واملنافسة وسالمة العبور .فالزد م عسيير القطا زتنتيم جيد تقن  ،اجتهاعي ،اقتصادي وبيئ على ضوء خبراء
زاقي العالم ،والتوصل الى حلول بغرض تصحيح االختالالخ الحالية ألمتهة عسيير القطا .
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 .6عوامل نجاح تطبيق أنظمة النقل الذكية في الجزائر
 1.6خريطة هيكلية ألنظمة النقل الذكية :كها قلنا سازقا فان م اح تطبيق أمتهة النقل الذكية في الجزائر ونشرها ،وكها
رأينا في الت ارب واألمثلة املدرجة ،ال يكون اال م خالل اعداد خريطة هيكلية تتضه العناصر األساسية املكومة لهذه
األمتهة ،م أجل تنهية عناصر وخدماخ األمتهة زطريقة متكاملة ،وهذه الخريطة ي ب أن تص العالقاخ املوجودل زين
العناصر الفيزيائية لقطا النقل البري ومراكز املراقبة ،كها تص احتياجاخ أمتهة املعلوماخ واالتصاالخ واملعطياخ
واملعايير الضرورية م أجل عسهيل تحويل املعلوماخ ،وهي تبين كذلك عهل عناصر األمتهة وتبادل املعلوماخ فيها زينها
وصوال للهدف املنشود.
تكون هذه الخريطة وجنية وتتضه خرائط فرعية تتعلق زالوالياخ واملدن ،حيث تهثل هذه الخريطة الهيكلية
اإلجار العام الذي يؤدي الى تطوير خدماخ أمتهة النقل الذكية ،والت تتهثل في :التصرف في حركة املرور واملسافري ؛
التصرف في النقل العام؛ عهل املركباخ الت ارية؛ التصرف في الحاالخ اإلستعجالية؛ الدفع االلكترونو؛ ادارل املعلوماخ؛
منتومة السالمة في املركباخ .وكذا و ائ هذه األمتهة الت تهثلها :األمتهة املتقدمة إلدارل املرور؛ النتم املتقدمة
ملعلوماخ املتنقلين؛ عهلياخ املركباخ الت ارية؛ النتم املتقدمة للنقل العام؛ النتم املتقدمة للتحكم زاملركبة وسالمتها.
هذه الخريطة تهيز األمتهة الفرعية الالامة وأههية ل متام ،وكذا عساعد على تطوير املواصفاخ واألساليب املطلوبة
لتبادل املعلوماخ زين األمتهة الفرعية الت تبراها الخريطة الهيكلية ،الت زدورها توفر اإلجار العام االستراتيجي الذي م
خاللو يتحقق التكامل زين منتل األجراف ذاخ العالقة ،حيث تتعدد الجهاخ املسؤولة ع عسيير نشاط النقل في الجزائر،
والت تندرج تحت وصاية العديد م الوااراخ ،واارل النقل؛ واارل األشغال العهومية؛ واارل الطاقة؛ واارل التهيئة العهرامية؛
واارل البريد واملواصالخ؛ واارل البيئة ،...زاإلضافة الى الجهاخ الخاصة ،وهذه الخريطة هي الت توفر اإلجار العام الذي يقود
هذه األجراف للقيام زأعهالها ومسؤولياتها ،وتوجهها لتشغيل أمتهة النقل الذكية ،فلحد اآلن الجزائر لم تقم زتطبيق هذه
األمتهة اال م خالل بعض املشاريع ،مثلها رأينا سازقا كت هيز السكك الحديدية زالتكنلوجيا املتطورل والت تحتوي بعضا
م هذه االمتهة ،والت سبق توضيحها ،كذلك استندام املترو والترامواي أدى الى تطبيق بعض األمتهة الذكية سواءا ما
يتعلق زالتحكم في هذه الوسائل ومساراتها ،أو ما يتعلق زطرق الدفع والتنليص ،كذلك مشرو ت هيز الطريق السيار شرق
غرب وأمفاقو م أجل املراقبة والتحكم واعالم مستندميو يتضه بعض األمتهة الذكية الت تهدف للسيطرل على مثل
هذه الطرق وعسييرها زإحكام وكذا عسيير عهلية دفع رسوم هذا الطريق.
لك هذه األمتهة املستندمة أو املنطط لها مستقبال ععتبر أمتهة قائهة زذاتها ،ال ترتبط زباقي النتم وال يوجد
عشغيل متبادل زينها ،لذلك فه الضرورل زهكان توفير أسلوب مالئم لتكامل هذه األمتهة مع بعضها البعض ،لك قبل هذا
ي ب توفير البيئة املناسبة لتوسيع املشاريع واالستثهاراخ في هذا امل ال ،حيث يتم التركيز على تكثي البرامن الصناعية الت
تدعم هذه األمتهة محليا كتقديم التهويل الالام وعشجيع البحث والتطوير فيها ينص هذه األمتهة أو ما يتعلق بها ،كدعم
بعض املشاريع الت تطرقنا لها سازقا والت ععتبر زوادر هامة لتطوير قطا النقل زصفة عامة ( مشرو السيارل الذكية،
مشرو  Logicielالذي يسير اإلشاراخ الضوئية في التقاجعاخ ،وبعض مشاريع االتصاالخ ) .والبيئة املناسبة لذلك ل تتوفر
اال زنشر البرامن التعليهية والتدريبية ،وخلق الفرص لألفراد واملؤسساخ املنتلفة للهساههة في ذلك.
الخريطة الهيكلية ألمتهة النقل الذكية في الجزائر ال يهك تطويرها زدءا م الصفر ،الن ذلك يتطلب تكالي
مالية ضخهة ووقتا جويال وقاعدل صناعية قوية ملنت اخ هذه األمتهة ،لك يهك ذلك م خالل اقتباس خريطة هيكلية
م خرائط الدول الناجحة في امليدان ،والقيام زتعديلها وتكييفها مع التروف واالحتياجاخ املحلية للجزائر ،وفي هذا اإلجار
مقترح االعتهاد على الخريطة الهيكلية لبعض الدول األوربية مثل فرنسا ،مترا لتشازو التروف اإلقليهية والقوامين واللوائح،
وكذا ألن األمتهة الت تم اعتهادها في الجزائر هي أمتهة تم جلبها م أوربا (املترو والترامواي ،ت هيزاخ السكك الحديدية،
وكذا أمتهة ادارل األمفاق والطرق السريعة.
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 2.6إستراتيجة ألنظمة النقل الذكية :تطوير الخريطة الهيكلة ألمتهة النقل الذكية في الجزائر ي ب أن يسبقو اعداد
استراتي ية وجنية لهذه األمتهة ،ععرف الرؤية الوجنية محو هذه األمتهة ،الغاياخ واألهداف املرجو تحقيقها ،التروف
القائهة واإلمكامياخ ،الفرص والتحدياخ ،الخطط التنفيذية على املدى القصير املتوسط والطويل ،حيث ي ب تحديد
أولوياخ لتطبيق بعض األمتهة استنادا الى أههيتها والحلول الت تقدمها وأههية املشا ل الت ععالجها ،فنرى هنا امو ي ب
اعطاء أولوية كبيرل في املدى القصير لألمتهة الت عساهم في تنفي حدل االادحام والحوادث املرورية والضوضاء ،كنشر
استندام اميراخ املراقبة والراداراخ للتحكم في سرعاخ املركباخ ،وكذا بعض االمتهة الخاصة زاملركباخ ،مثل امتهة
التحكم في السرعة وامتهة تنبيو السائقين ،وامتهة تقديم املعلوماخ للسائق،اما األولوية في املدى املتوسط فتهنح لألمتهة
املتعلقة زحل مشا ل مثل اإلغالق اآللي للطرق وتقديم معلوماخ ع حالة الطرق واملساراخ ،في حين األولوية بعيدل املدى
فتترك لألمتهة املتعلقة زالفحص والتحكم اآللي للهركباخ والتحصيل االلكترونو للرسوم....وغيرها.
 3.6إنشاء هيئات ومؤسسات مهنية مستقلة وسلطة منظمة :ال يهك لواارل النقل وحدها اعداد اإلستراتي ية املذ ورل
ألمتهة النقل الذكية ،وال حتى زاالشتراك مع الوااراخ األخرى ،زل ي ب أن تتتافر الجهود م قبل ل الجهاخ الخاصة
والعامة والجهاخ األ اديهية إلعداد ذلك ،وكها خلصنا سازقا فان هذه اإلستراتي ية ي ب أن تدعم اإلستراتي ية املتعلقة
زتحقيق وتطبيق أدواخ النقل املستدام الت تم اقتراحها والت ال يهك الحديث ع استراتي ية أو خريطة ألمتهة النقل
الذكية م دونها ،حيث قدمنا منهجية مشروعها والسياساخ والبرامن الت ي ب أن تتضهنها ،وهذا ل يتحقق اال م خالل
انشاء هيئاخ ومؤسساخ مهنية مستقلة عامة أو خاصة تضطلع زإعداد هذه االستراتي ياخ والخرائط الهيكلية ،وهذا ما
وقفنا عليو في الت ارب الناجحة ،فأزو ب شكلت استراتي ية للنقل املستدام ،و ان ذلك زإدارل منصصة لذلك ،واعدخ
ادارل المتهة النقل الذكية عسمى ادارل أمتهة النقل الذكية املتكاملة كذلك كها رأينا سازقا ،والو م أ شكلت منذ سنواخ
منتهة مهنية مستقلة إلدارل أمتهة النقل الذكية ونشرها تهثلت في .ITS America
كها ي ب تأسيس سلطة منتهة تتكون م م هوعة األجراف ذاخ املصلحة في م ال النقل ،تتكون م مهثلي
الهيئاخ املسيرل ،املهنيين ،املتعاملين ،جهعياخ في امليدان ،مهثلي ومستندمو خدماخ النقل الجهاعي والحضري ،وعسهر هذه
املنتهة على تحديد قواعد العهل وتطبيق القوامين زصرامة ،وتضع قواعد وشروط لضهان تحقيق تحسين جودل الخدمة،
التعريفاخ....الخ ،وكذا شروط االشتراك في مهنة النقل زأمواعها ،وععهل على التكوي املستهر لخلق الكفاءاخ زوضع زرامن
تكوي والتعاون مع الجهاخ املنتصة زذلك .وكذلك عسهر هذه املنتهة على التنسيق زين االمتياااخ والتوفيق زين املصالح
املتضاربة لجهيع األجراف ،وعسهر على تطوير قطا النقل البري زها يتهاش ى مع مبادئ االستدامة.
 .7خاتمة:
في ختام دراستنا ملوضو أمتهة النقل الذكية كإستراتي ية لدعم أدواخ النقل املستدام ،منلص الى أن هذه
اإلستراتي ية ععهل على تحقيق عدل أهداف اقتصادية اجتهاعية وبيئية ،حيث سينتن عنها التقليل م الحوادث وتنفي
حدتها ،والتقليل م االادحام املروري ،كها ععهل على تحسين وعشجيع خدماخ النقل العام ،والحد م التلوث الناتن ع
اإلمبعاثاخ الت تنلفها املركباخ ،كها تهنح هوامش كبيرل لألمان والسالمة زواسطة أمتهة التحكم في املركبة وسالمتها،
وستؤدي الى التحكم في اإلمفاق على انشاء الطرق وصيامتها ،زاإلضافة الى أن أمتهة املعلوماخ عساعد مستندمو الطرق على
التقليل م الوقت الضائع في االادحام وكذا السيطرل أكثر والتحكم في املركباخ وتنفيض الحوادث النات ة ع املركبة أو
العامل البشري أواملحيط ،لك زالرغم م أههية هذه األمتهة في منتل امل االخ اال أنها بعيدل املنال بسبب ضع
صناعة املعلوماخ واستندامها وعدم اإلدراك زقيهة الوقت.
 نتائج الدراسة :مترا لتعدد مشا ل قطا النقل في الجزائر ،م د أن تطبيقاخ أمتهة النقل الذكية زو ائفهااملنتلفة مههة للتقليل م حدل هذه املشا ل ،وذلك يكون حسب األولوياخ الت قدمناها في اإلستراتي ية املقترحة ،فالنتم
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مشروع استراتيجية النقل الذكي لدعم استراتيجية النقل المستدام المقترحة لتطوير النقل البري في الجزائر وعوامل نجاحها
املتقدمة إلدارل املرور ومتم عهلياخ املركباخ الت ارية عساعد في التقليل م حوادث املرور والخسائر النات ة عنها ،والنتم
املتقدمة للنقل العام والنتم املتقدمة ملعلوماخ املتنقلين عساعد على التشجيع على استندام وسائل النقل العام والتقليص
م االعتهاد على املركباخ الخاصة ،وبالتالي التقليل م االادحام والتنفي م حدل التلوث والضوضاء ،وتبقى النتم
املتقدمة للتحكم زاملركبة وسالمتها ذاخ أههية خاصة لتحقيق السالمة واألم املروري على جرقاخ الجزائر ،لك م ال
تطويرها يبقى مرهوما زالشر اخ املصنعة ،وقد تتدخل الجهاخ املعنية زفرض شروط السالمة على املركباخ الت يتم
استيرادها ،كها أن زوادر انشاء مصانع للهركباخ زالجزائر قد يكون لو تأثيرا في امتاج سياراخ زهواصفاخ وتقنياخ عالية
للسالمة والتحكم زاملركبة ،تتناسب مع روف وحالة الطرقاخ واملرور في الجزائر.
 مقترحات الدراسة:م أجل الوصول الى اعتهاد األمتهة املذ ورل ونشرها على امل التراب الوجن  ،وكذا في الدول النامية زصفة عامة،
فان ذلك يتطلب كها زينا سازقا اعداد استراتي ية للنقل املستدام تكون مدعومة زإستراتي ية فرعية خاصة زأمتهة النقل
الذكية ،وذلك م خالل ادراج خريطة هيكلية لهذه األمتهة ،وقلنا أن ذلك ل يتحقق اال ع جريق جهة عليا مستقلة،
تتكفل زتنسيق الجهود وتكاملها على ل املستوياخ ،وبين ل األجراف ،زاإلضافة الى ذلك مقترح:
 ععهيم ونشر املشاريع املتعلقة زالنقل الجهاعي الحضري ع جريق املترو والترامواي واملصاعد الهوائية في ل مناجقووالياخ الوج  ،والعهل على تنفيذها في آجالها املحددل وتفادي التأخر الذي تنتن عنو مشا ل كثيرل تتعلق زالتكالي
االجتهاعية اإلضافية ،وكذا املحيط الحضري الذي يتأثر كثيرا زإم اا هذه املشاريع واقامة الهيا ل األساسية الستغاللها،
زحيث تؤثر على زاقي وسائل النقل األخرى ،وكذا على حركة السير زصفة عامة؛
 تحسين مستوى وجودل الخدماخ زالسكك الحديدية ،م خالل بعض االقتراحاخ املتعلقة زالشبكة والعتادوالتنتيم ،مثل :نشر مشاريع ت ديد وتحديث البنياخ التحتية لهذا النو م النقل ،فيها ينص الهيا ل األساسية م سكك
واتصاالخ سلكية والسلكية ،الجسور ،واملحطاخ؛ توفير العتاد املتحرك املتطور
(القاجراخ والعرباخ النتيفة) كتوسيع عهلية كهربة السكك؛ تحسين التسيير في هذا امل ال والتنتيم فيها ينص
املوارد البشرية واملادية واملالية؛ توسيع عهلية ت ديد وتحديث شبكة السكك املتواجدل وبناء سكك جديدل متطورل في
املناجق الت تنعدم فيها ،خاصة زالنسبة لنقل البضائع في الضواحي وفي املناجق شبو الحضرية ،مها يحقق الربط زين
منتل مناجق الوج شهاال وجنوبا شرقا وغربا ومنطقة الهضاب العليا؛ العهل على تنفيذ املشاريع املسطرل م جرف
الدولة الجارل واملستقبلية في اآلجال املحددل ،لتقليل التكالي النات ة ع تأخير تنفيذ املشاريع في آجالها؛
 العهل على ادارل املرور م خالل ادارل الطلب على النقل ،والتوجيو الطرقي والتحكم زاإلشاراخ املرورية؛ تحقيق التكامل زين وسائط النقل املنتلفة داخل وخارج األوساط الحضرية؛ ععهيم مراكز التحكم املروري في املدن ونشرها والتوسع في استندام تقنياخ املراقبة املتطورل؛ اجراء دراسة م أجل التصهيم الهندس ألمتهة النقل الذكية في املدن الجزائرية وعلى الطرق؛ ي ب على جهيع شر اخ وو االخ السياراخ توفير أمتهة السالمة واألمان كت هيزاخ أساسية لها؛ العهل على اجراء البحوث والدراساخ الدقيقة ع ععامل السائقين مع تقنياخ وأمتهة السالمة في املركباخ؛ التقيد زتوحيد مواصفاخ ومعايير ألمتهة النقل الذكية املستندمة م جرق ل الجهاخ ذاخ العالقة ,ليكون مالسهل ربطها زبعضها؛
 انشاء قاعدل معلوماخ موحدل لكل ما يتعلق زاملرور ,والت تم ت سيدها فعال زهستغامم لتقديم ل ما يتعلقزحوادث املرور ,لك يبقى فقط ععهيهها على مستوى وجن ؛
 -انشاء مراكز زحث للقيام زالدراساخ والبحوث امليدامية املحلية املتعلقة زتطوير نشاط النقل؛
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 تأهيل وتدريب املوارد البشرية في م ال هذه األمتهة ,واجراء تربصاخ وتكويناخ م أجل اإلستفادل م الخبراخاألجنبية في هذا امل ال؛
 عشجيع املؤتهراخ والندواخ وورش العهل املحلية والعاملية واإلقليهية في هذا امل ال ,للتعرف على مست داخ هذهالتقنياخ الحديثة في م ال النقل؛
 تقديم اللوائح والقوامين املتعلقة زتسيير وتنتيم أدواخ النقل املستدام ودعهها زأمتهة النقل الذكية ،والسهر علىتطبيقها زصرامة؛
 اجراء حهالخ التوعية والبرامن املتعلقة زأههية أمتهة النقل الذكية. .8قائمة المراجع:
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