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 مستخلص

 

اٌزٍّٕخ اٌؾضشٌخ ٌّذٌٕخ اٌؾٍخ "  فًرٙذف ٘زٖ اٌذساسخ " ِششٚع رشاِٛاي ػشزبس ٚأصش٘ب 

ٌؼذ ِٓ أُ٘ ٌزي ٌشسُ سؤٌخ رخطٍطٍخ ألٔشبء ٚسبئظ إٌمً اٌؼبَ اٌؾذٌضخ فً ِذٌٕخ اٌؾٍخ ٚا

دٌٕبٍِىٍخ اإلطبس اٌؾضشي ٌٍّذٌٕخ ، فٙٛ ٌٛفش اٌشاؽخ ٚ ُ فً ؽٌٍٛخٙاٌؼٕبصش اٌزً رس

ٚٔظشا ألٍّ٘زٗ أصجؼ ٚسٍٍخ  ٕخ ٚأداح ٌٍزذخً ٚاٌزأصٍش فٍٙب ،ٚاٌغٛدح ٌألفشاد داخً اٌّذٌ

 االسزذاِخ فً وً اٌجٍذاْ فٙٛ ٌٙذف ثبٌذسعخ األٌٚى إٌى رغذٌذ اٌّذٌٕخ ٕٚاػطبء صٛسح ؽذٌضخ

ٌّؾبفظخ ثبثً اٌّسزذاَ خطخ إٌمً ، ٚاشبسح اٌى ٌٙب، ٚاٌزي ٌّضً اٌؼصت اٌزي ٌشثظ أؽٍبء٘ب 

ٚثبٌزٕسٍك ِغ  اٌزي اػذ ِٓ لجً االرؾبد االٚسثً  ٌجشٔبِظ رٍّٕخ إٌّبطك اٌّؾٍٍخ 8102ٌؼبَ 

ِٓ ، اٌى اسزخذاَ ٔظُ رٕمً ِزبؽخ ٌٍغٍّغ  دائشح اٌزٍّٕخ االلٍٍٍّخ ٚاٌّؾٍٍخ فً ٚصاسح اٌزخطٍظ

 ، ٌزا خالي اٌزشغٍغ ػٍى رىبًِ خٍبساد إٌمً ِزؼذدح اٌٛسبئً ٚعؼً ٔظبَ إٌمً اوضش ِشٚٔخ  

٘زا اٌّششٚع ضّٓ اسزشارٍغٍخ اٌزٍّٕخ اٌؾضشٌخ ٚخطخ إٌمً اٌّسزذاَ ٔمزشػ اْ ٌىْٛ 

 ٌّؾبفظخ ثبثً .

شأً ٚسىبًٔ ٚ٘زا ِب أصشسٍجب ػٍى ؽشوخ اٌّشٚس ِذٌٕخ اٌؾٍخ ِٕطمخ ٚسطٍخ ، ػشفذ ثّٕٛ ػّ

ٚ٘زا ِب دفغ ِذٌشٌخ  ٚاٌضغظ ػٍى اٌجٕى اٌزؾزٍخ ٌطشق إٌمً ٌٍّذٌٕخ ، ّٚٔٛ شجىخ إٌمً

اٌؾضشي فً ِذٌٕخ اٌؾٍخ ٚأدساط ِششٚع  ٌزٍّٕخاٌزشاِٛاي فً ا اٍّ٘خرخطٍظ ثبثً إٌى دساسخ 

اٌزٍّٕخ رّذ دساسخ أصش اٌزشاِٛاي فً اٌزشاِٛاي ضّٓ اٌخطظ االسزشارٍغٍخ ٌٍّؾبفظخ ، ؽٍش 

ٍّذٌٕخ أطاللب ِٓ ػذح دساسبد ٍِذأٍخ ِٚخشعبد ، فزٛصٍٕب إٌى أْ ٕ٘بن ِٕبطك ٌ اٌؾضشٌخ

 ٌٙب اٌٌٚٛخ فً ِشٚس ِسبساد اٌزشاِٛي ٚاخز اٌزىبًِ ثٍٕٙب .

اٌّٛالف ٚاٌؾبفالد  رٛصٍذ اٌذساسخ اٌى أْ ػذَ رٛفش ٚسبئً إٌمً اٌؼبَ اٌّشٌؾخ ٚػذَ رٍٙئخ

ادد اٌى ػذَ اسزٍؼبة اٌطشق ٌٍسٍبساد اٌفشدٌخ ، وّب أْ غٍبة اٌٛصٌٍٛخ داخً إٌّبطك 

ػٍى ٌزشاِٛاي ٚاصشٖ رُ الزشاػ ارٌه ػٍى  ٚاألؽٍبء ٔزظ ػٕٗ صؼٛثخ فً اٌٛصٛي إٌٍٙب ٚثٕبء  

ٌؾٍخ ِٓ خالي اٌزي ٌٙذف إٌى إؽٍبء اٌذٌٕبٍِىٍخ اٌؾضشٌخ ٌّذٌٕخ ا ٍّٕخ اٌؾضشٌخ ٌٍّذٌٕخ ،اٌز

ِسبساد اٌزشاِٛاي ٚأخزٍبس اٌجذًٌ االِضً ثألً اٌزؼبسضبد ٚاٌزي ٌشجىخ الزشاػ صالس ثذائً 

 ٌخذَ اوجش ٔسجخ ِٓ سىبْ اٌّذٌٕخ .

، اٌزٍّٕخ اٌؾضشٌخ  اٌزٍّٕخ اٌّسزذاِخ ، رُ رذاٚي ِغّٛػخ ِٓ اٌّصطٍؾبد ِٕٙب اٌزشاِٛاي ،

  إٌمً اٌّسزذاَ ، اٌؾشان اٌؾضشي ، إٌمً اٌؾضشي ، اػبدح اٌٍٙىٍخ ٚأػبدح اٌزأًٍ٘ .
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 انًمذيخ

ُؼور ػوٞه ًجٗش ثُض٘و٬س ثُٔنضِلز ُ٪ْٗجٕ صضْ ػ٠ِ مطٟٞ ٤ٌّ ٓض٘ٞػز هثمَ ثُٔؾجٍ ثُق١ٌٞ، ٝٓغ إصْجع     

ٝؽٔجػ٤ز  ٛيث ثُٔؾجٍ ٝٗٔٞ ػوه ثٌُْجٕ ٣ٍٝجهر فجؽ٤جصْٜ ثُٔنضِلز، صَٞٙ ث٩ْٗجٕ إ٠ُ ثدضٌجً ّٝجةَ ٗوَ كٌه٣ز

كجُٔو٣٘ز ثُض٢  ٛٞ ث٤ًٌَُر ٝثُوػجٓز ث٧ّج٤ّز ُضط٣ٌٞ ثُٖ٘جٟ، ِّٜش ػ٤ِٚ ث٫ٗضوجٍ ٖٓ ٌٓجٕ ٧مٌ دجػضذجً إٔ ثُ٘وَ

 .  صٔضِي ثهضٚجه ه١ٞ ٝٓضووّ ٢ٛ ثُض٢ صٔضِي ٕذٌز ٌٟم ٓضطًٞر

ثُؾٔجػ٢ ثُْٔضوثّ  ك٢ صط٣ٌٞ ثُٔو٣٘ز، كئهمجٍ ّٝجةَ ثُ٘وَ ْٜٓك٢ ٝهض٘ج ثُقج٢ُ أٙذـ ُِ٘وَ ثُؾٔجػ٢ ٌٓجٗز ٝهًٝ 

إٔ ثُضطًٞ  ثُضٞثٍٕ ث٣٩ٌُٞٞؽ٢ ُؼ٘جٌٙ ثُذ٤تز ٣ٌٖٝٔ ثُوٍٞ أٙذـ ٖٓ ث٣ًٌُٝٞجس ثُقض٤ٔز ُِقلجظ ػ٠ِ

 . ث٫هضٚجه١ ُِٔو٣٘ز دٔؼ٘جٙ ثُٚق٤ـ ٛٞ صطًٞ ّٝجةَ ثُ٘وَ ثُْٔضنوٓز

ٝصؾو٣و  ثُٔؾجٍ ثُق١ٌٞ عٌثءإك٢  ًث ًذ٤ٌثُوو ُؼذش ٖٓج٣ًغ ثُ٘وَ ثُق١ٌٞ ثُْٔضوثّ ث٤ُّٞ دٔنضِق ّٝجةِٜج هٝ

٤ُِّٞز ثُ٘وَ  ٝصق٤ْٖ ُِٔؾجٍ ثُق١ٌٞ أع٘جء إهقجٜٓج ثُضؼ٤ٌٔصؾو٣و ًٝٙٞصٚ دلَٞ ثُؼ٤ِٔجس ثُٔٚجفذز ُٜج ٖٓ 

 . ثُْٔضوثّ

صج٣ًنٜج ثُي١ صٖٜو  ػ٣ٌوز ك٢ٝ،٫ّضٌثص٤ؾ٢ ك٣ٌور ٖٓ ٗٞػٜج ٝٓج ٤ٔ٣َٛج ٓٞهؼٜج ث ثُؼجُْ ٖٓ أهوّ ٓوٕ  كٔو٣٘ز دجدَ 

، ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُوطًٌذ٤ٌه٣ٔٞؿٌثك٢ ثُض٢ صٞثُش ػ٤ِٜج ػ٠ِ ٌٓ ثُؼًٚٞ، ٝىثس ٍٕٝ جًثس ػ٤ِٚ ِِّْز ثُقٞ

  ػ٠ِ ػجصوٜج ٖٝٓ ٖٝٔ ٜٓجٜٓج ثُضنط٤ط٤ز ٓو٣ٌ٣ز صنط٠٤ دجدَ أميسثٌُٔجٗز ثٌُٔٓٞهز  يُِٙٝقلجظ ػ٠ِ ٛ

ثُي١ ٖٓ ثٌُٔؽـ إٔ ٣ؤعٌ دط٣ٌوز أٝ دأمٌٟ ػ٠ِ ًٙٞر ثُٔو٣٘ز  ثُضٌثٓٞث١ دئهمجٍ ٛيٙ ثُٔو٣٘ز ثُٜٔٔزصط٣ٌٞ

 . ثًٌُٔٝ ٣ْٝجْٛ ك٢ صق٤ْٖ ثُ٘وَ ٝفًٌز

 

  : عخيشكهخ انذسا

فًٌز ثًٌُٔٝ ٝٓج ٣٘ضؼ ٜٓ٘ج ٖٓ ٖٓجًَ د٤ت٤ز ٝثهضٚجه٣ز ٝثؽضٔجػ٤ز ٗض٤ؾز ُؼوّ  ٍهفجّٓو٣٘ز ثُقِز ٖٓ ٌِٖٓز ثصؼج٢ٗ 

  صٞكٌ ّٝجةَ ٗوَ ػجّ .

رهذف انذساعخ انً : هذف انذساعخ :  

 ٝٝغ ثُقٍِٞ ثُضنط٤ط٤ز ٌُِٖٔز ث٫ٍهفجّ  ث١ًٌُٝٔ ُٔو٣٘ز ثُقِز .  -1

ثُٔوٕ ٝثُْٔضٟٞ٘جس ثُذ٣ٌٖز ٕجِٓز ُِؾ٤ٔغ  ؽؼَُِض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز  " 11ؿج٣جس ثُٜوف  ثٍُٞٙٞ ث٠ُ صقو٤ن  -2

ٝثٓ٘ز ٝهجهًر ػ٠ِ ثُٚٔٞه ْٝٓضوثٓز " ٢ٛٝ صٞك٤ٌ ثٌٓج٤ٗز ٍٝٙٞ ثُؾ٤ٔغ ث٠ُ ٗظْ ٗوَ ٓأٓٞٗز ٤ًْٓٝٞر 

 .  ثُضٌِلز ٣َْٜٝ ثٍُٞٙٞ ث٤ُٜج ْٝٓضوثٓز

 . كَْٞٓجًثس ٕذٌز ثُضٌثٓٞث١ ٝثمض٤جً ثُذو٣َ ث٧ ثُضنط٤ط٤ز ٫مض٤جً صقو٣و دوثةَ  -3

 .) ػٖضجً ( ُِذو٣َ ثُٔنضجًٌج٤ٗز ص٘ل٤ي ٌٖٓٝع مطٟٞ ثُ٘وَ ثُؼجّ دأّضنوثّ ثُضٌثٓٞث١ هًثّز ثٓ -4
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صجع٤ٌ ث٣ؾجد٢ ُِض٤ٔ٘ز  ػ٘و ص٘ل٤ي ٌٖٓٝع صٌثٓٞث١ ػٖضجً ثُقِز كأٗٚ ٣ؤه١ ث٠ُ وًثّزٌٛ ثُصلض : فشضُخ انذساعخ

 .ثُق٣ٌٞز ُٔو٣٘ز ثُقِز 

 

 انحذود انضيبَُخ وانًكبَُخ نهذساعخ

 2020صقوهس دلضٌر ثػوثه ثُوًثّز ٝٛٞ ّ٘ز خ : انحذود انضيبَُ

صٔغِش ثُقوٝه ثٌُٔج٤ٗز ُِوًثّز دجُقوٝه ثُؾـٌثك٤ز ًٌَُِٔ ثُق١ٌٞ ُٔو٣٘ز ثُقِز ًٌَٓ ٓقجكظز  انحذود انًكبَُخ :

 دجدَ .
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 انفظم االول

  االطبس انُظشٌ نهذساعخ 

ػبيخ يفبهُى ويظطهحبد  .  .  .     انًجحث االول   

: ًهُذر  

٣ؼو ثُ٘وَ ثُق١ٌٞ دٔغجدز ٣ٌٕجٕ ثُٔو٣٘ز ُٔج ُٚ ٖٓ هًٝ ًذ٤ٌ ك٢ ه٣٘ج٤ٌ٤ٓضٜج ٝثٌُد٠ د٤ٖ ٓنضِق ٌٓٞٗجصٜج ثُق٣ٌٞز، 

ٝصط٣ٌٞ ثُٔو٣٘ز ك٢ ٝهض٘ج ثُقج٢ُ، ٫ٝ ٣ٌٖٔ دِٞؽ  ٣ؼضذٌ ػج٬ٓ أّج٤ّج ٫ ؿ٠٘ ػ٘ٚ ُض٘ظ٤ْ ج  ٗٞػٝ ٕٝثٕ ث٫ٛضٔجّ دٚ ًٔج  

 . ث٫ّضوثٓز ٣ٌٕٞ دئهمجٍ ّٝجةَ ثُ٘وَ ثُق١ٌٞ ثُْٔضوثّ ثُٔنضِلز ضوثّ، ٝصقو٤نٛيث ثُٜوف إ٫ دضنط٤طٚ ٝؽؼِٚ ْٓ

 

 يفهىو انُمم -1-1-1

ٓلّٜٞ ثُ٘وَ ٝثفو ٖٓ ثْٛ ٓلج٤ْٛ ث٫ٖٗطز ث٫هضٚجه٣ز ثُي١ ٣ومَ ك٢ ثُؼو٣و ٖٓ ٓؾج٫س ثُض٤ٔ٘ز ث٫هضٚجه٣ز 

ض٤َٔر ٖٓ هذَ ثُٔنض٤ٖٚ ٝثُذجفغ٤ٖ دأػضذجًٙ  ثُ٘وَ ػ٠ِ ثمض٬ف ًٙٞٙ دأ٤ٔٛز ٓ ٠فُٞيُي   ،ٝثُؼٌٔث٤ٗز ٬ُهج٤ُْ  

٣ٝؼو ٖٓ ثُؼٞثَٓ ث٫ّج٤ّز  ،ث٤ًٌَُر ث٧ّج٤ّز ك٢ ػ٤ِٔز إػجهر ثُذ٘جء ث٫هضٚجه١ ٝث٫ؽضٔجػ٢ ٝثُغوجك٢ ُِٔؾضٔغ 

٫مض٤جً ٓٞثهغ ثُٖٔج٣ًغ ُٔج ُٜج ٖٓ هًٝ ك٢ ٗوَ ثُٔٞثه ث٤ُٝ٧ز ٖٓ ٓٚجهًٛج ٝٗوَ ثُٔ٘ضؾجس ث٠ُ ث٧ّٞثم دج٩ٝجكز 

(  ك٢ ًضجدٚ ث٠ُْٔٔ ثُض٣ٌٖـ 1687-1623ثى إٔجً ث٤ُْج٢ّ ٝث٫هضٚجه١ ث٤ٌُْ ٤ُٝجّ ) ،ٗوَ ث٣٫و١ ثُؼجِٓز ث٠ُ 

ث٤ُْج٢ّ ٝث٫هضٚجه١ ك٢ ث٣ٌُ٘وث م٬ٍ ثُوٌٕ ثُْجدغ ػٌٖ دجٗٚ ثًضٖق ك٢ ػوّ ٝؽٞه ثُطٌم ٝثُٔٞثٗب ثُؾ٤ور ثُْذخ 

ه٤ِْ ثٝ ٓ٘طوز هًؽز ثُضووّ ثُذ١ٌٖ فض٠ ك٤ٔج ًُٞجٗش ٝصٔغَ ٕذٌز ثُ٘وَ ك٢ أ١ إ ،ك٢ ثًٌُٞه ث٫هضٚجه١ ك٢ ث٣ٌُ٘وث

ُٜٝيث كإٔ ٕذٌز ثُ٘وَ ث٢ًٝ٧ صؼٌِ دٚوم ٓوٟ ٓو٤ٗز ثُٔؾضٔغ ٝثٌُٔفِز ثُضو٤٘ز  ،ثُظٌٝف ثُطذ٤ؼ٤ز ؿ٤ٌ ٓٞثص٤ز 

 .ثُض٢ ٕٜوٛج 

ًٌز ثُ٘جُ ٢ٛ ٝهه ضٌٕٝ ق ،ٍٔز ُِو٤جّ ذىُى ٬ُثٍ ٘ظجّ قًٌز ثُ٘جُ ٝثُِْغ ٝثًُٔثكم ٝثُْٝجت٣ؼٌف ثُ٘وَ ػ٠ِ ثٗٚ 

ثُِْغ ٝثُذٞجتغ ٕٔ ٍ إ٫ ثٕ ٘وًث٢ٝ ، ًذٟ ثُؼ٬هز ذ٤ٕ ثٌُْجٕ ٝثْضؼٔج٫س ث٧ٍ ثُٔهٕ ٕٔ ن٬ٍ ث٧ّٛ نجٚز هثن

كقْح ثُٔؼ٤جً ث٫هضٚجه١ كئٕ ثُ٘ٔٝ  ،ثُضًٍٟٝ أ٤ٔٛز ك٢ ٔؾجٍ ٔٚجهًٛج إ٠ُ أٔجٌٕ ض٤ْٝوٜج ٝثْضنهثٜٔج ٤٫و

٤ز  ٝذجُضج٢ُ كئٕ قًٌز ثُ٘جُ ٝثُذٞجتغ ٔؼج ٛٔج ثُؼج٤ِٕٔ ث٫هضٚجه١ ِْؼز ضؼه ػه٤ٔز ثُ٘لغ ٤ُُٝ ُٜج ه٤ٔز ثهضٚجه

ٛجٍ٘ ثى ٣ٌٟ" ،ٔجُّ ضٌٕ ٔضٝثكًر ك٢ ثٌُٔجٕ ٝثٍُٔجٕ ثُِٟٔٝذ٤ٕ ك٢ ٘ٔٝ ثُٔؾضٔغ ثهضٚجه٤ج ٝثؾضٔجػ٤ج ، ث٫ّج٤٤ّٖ 

ًٔثٌٍ  ٤ٍؼذً ػٕ نهٔز أٝ قهط ٤٩ٚجثٕ ثُ٘وَ  "ٝثُضؼ٤ٌٔ ُهٟ ثُذ٘ى ثُه٢ُٝ ُ٪ٖ٘جء ٍ ثُنذ٤ً ك٢ ٖؤٕٝ ثُ٘وً " أهُ

٤ًٌٍ ػ٠ِ ْٔجُز ثُؼ٬هز ذ٤ٕ ث٩٘ضجػ  ٝٛٞ أ١ ٔغ ًٔثٌٍ ث٫ْض٬ٜى  ،دذؼٜٞج ِٛز ذجٌُْٕ ٥ث٩٘ضجػ ٝ ثُٔ٘جٟم ث

ك٢ ثُضًٟٝ ٍ ٌُْجٕ ٔؤٌهث ذىُى ػ٠ِ هًٝ ثُ٘وثذ٤ٕ ٍ ٌٔج ٤ًٟؿ ك٢ ثُٝهس ٘لْٚ ٔٝٞٝع ث٫ضٚج ،٬ٛى ٝث٫ْض

ٍ ث٤ْٗجح ثُذٞجةغ ٝث٫ٕنجٗثُقٞج١ً ٝ ض٤ْٝغ ثُْٝم أٝض٤ْٜ
1
 . 

                                                           
1
  01, ص 0791تخطٌط . بغداد , وزارة ال –هانس ادلر , التخطٌط ومشارٌع النقل , ترجمة عبد القادر   
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هف هٕٝ ثٕ ٤ٌٕٝ ػ٠ِ ث٧ؿِح نهٔز ٤ْٟٝز ٤ِْٝٝز ُضقو٤م ث٣ُٜٝؼٌف ثُؼجُْ ث٫هضٚجه١ صٞٓج٤ّٖ ثُ٘وَ ػ٠ِ ثٗٚ : 

ك٢ ثُٔٝهغ ْٝثء ذجُْ٘ذز ٧ٖنجٗ أٝ ثُذٞجتغصؼذ٤ٌث ٤ٌٕٝ ثُٜهف ثُٔوٚٝه   ،ٛهكج ك٢ قه ىثضٚ 
2
 . 

 انزظُُف انؼبو نهُمم: -1-1-2

 : : انزظُُف وفمب نًابل انزشيُماوال

 ٘وَ ثُوثم٢ِ ٝٛٞ ثُي١ ٣ٌٕٞ ٖٝٔ ٗطجم ثُوُٝز.. ث1ُ

 ٝٛٞ ثُ٘وَ ثُؼجدٌ د٤ٖ ثُوٍٝ )مجًػ ٗطجم ثُوُٝز ثُٞثفور (. (. ثُ٘وَ ثُنجًؽ٢ )ثُو2٢ُٝ

 ّز.ثً ثُٔو٣٘ز ، ٝٛٞ ثُٔوٚٞه دٜيٙ ثُو. ثُ٘وَ ثُق١ٌٞ ٝٛٞ ثُ٘وَ هثمَ فوٝه 3

 : انزظُُف وفمب نهًغبس -ثبَُب 

 ذق١ٌ ( .. ثُ٘وَ ثُٔجة٢ ) ث١ٌُٜ٘ ٝث1ُ

 . ثُ٘وَ ثُذ١ٌ ) ٌٟم ، ٌّز فو٣و ، مطٟٞ أٗلجم ، دجٙجس ، ًٌٓذجس ، أٗجد٤خ .. (.2

 ٟجةٌثس ؽ٣ٞز ٓجة٤ز (. ،ٓطجًثس  ،. ثُ٘وَ ثُؾ١ٞ ٝثُٖٔضٌى ) ٟجةٌثس3

 ظُُف انُمم وفمب نهًغبس( ر1شكم )

 . 2020،  نًظذس : ػًم انجبحثٍُث

                                                           
2
  7, ص2112-2112بوسكار ربٌعة , تقٌٌم كمً ونوعً , دراسة حالة لمدٌنة بسكرة , رسالة ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة , جامعة باتة ,   
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 : انزظُُف حغت انمىح انًحشكخ -ثب ثبن

 . ؽز ، ػٌدز فٔجٍ ( أٝ ف٤ٞث٢ٗ ) ثُؼٌدز ثُض٢ صؾٌٛج ثُق٤ٞثٗجس (ث٢ًِ د١ٌٖ ) ه. ػ1ٞ

 ػ٤ز ( ٝثُض٤جًثس ثُٔجة٤ز ك٢ ث٧ٜٗجً .ثٌ: ًج٣ٌُجؿ ) ّلٖ ٕهٟٞ ٟذ٤ؼ٤ز . 2

 . ثُطجهز ) ٝهٞه ، ًٌٜدجء (. 3

  : انزظُُف حغت َىػُخ انخذيخ -ؼب ساث

 . ٓضنٚٚز : ُ٘وَ ثًٌُجح كو٠ ثٝ ثُذٞجةغ كو٠ . 1

 .ؼج ، أٝ ُِ٘وَ ثُؾ١ٞ ٝثُذ١ٌ ٓؼج . ٖٓضًٌز : ُ٘وَ ثًٌُجح ٝثُذٞجةغ ٓ 2

 : يغب : انزظُُف حغت يغزىي انخذيخخب

 ٣ٌّغ(.. ثٌُْػز ) ػجه١ ٝ 1

 ّ ثُنوٓز ) هثةٔز ، صقش ثُطِخ (.. ثٗضظج 2

 :: انزظُُف حغت طجُؼخ وعُهخ انُممعبدعب 

 . ثُ٘وَ ثُؼجّ . 1

 . ثُ٘وَ ثُنجٗ .2

ثُي١ ٣ٜضْ دٚ ثُٔضن٤ٖٚٚ ك٢ ٓؾجٍ صنط٠٤ ثُ٘وَ ثُق١ٌٞ ػٔٞٓج ٧ٕ ّٝجةَ ثُ٘وَ ثُؼجّ ٝثُنجٗ ٝٛٞ ثُض٤٘ٚق 

١ أ١ ثُ٘وَ هثمَ ثُٔوٕ دٌَٖ صؼضذٌ ٖٓ ثُؼ٘جٌٙ ثُٔؤعٌر دٌَٖ ًذ٤ٌ ك٢ ػ٤ِٔز ثُ٘وَ دٌَٖ ػجّ ٝك٢ ثُ٘وَ ثُقٌٞ

 .مجٗ 

 

 )انزىلف َمبط( انًىالف -1-1-3

 أٝ ٙؼٞه دـ٤ز ك٤ٜج صضٞهق ثُض٢ ثُؾٔجػ٢ ثُ٘وَ ّٝجةَ أٝ ثُقجك٬س م٠ ْٓجً ٖٓ ٗوطز " دٌٜٞٗج ثُضٞهق ٗوجٟ صؼٌف

 أٝ ث٧ٕنجٗ ًٌُٞح ث٬ٍُٓز ثُض٘ل٤ي٣ز ثُٔور ٟٞثٍ ٣ٌٟن ك٢ ٓؤهضج ٓج ٤ّجًر ٝهٞف ٣ؼ٢٘ ثُضٞهق ثُْٔجك٣ٌٖ ٍَٗٝ

 ٛ٘جى إٔ ًٔج ." صق٣ٌٌٜج ٖٓ ث٫هضٞجء ػٖ ٤ُضٌٖٔ ٜٓ٘ج، ٓوٌدز ػ٠ِ أٝ ثُو٤جهر ٌٓجٕ ك٢ ثُْجةن دوجء ٓغ َُْٜٗٝ

 : ثُٔٞثهق ٖٓ ٗٞػ٤ٖ

 ػٔٞه ػ٠ِ صقض١ٞ ًذ٤ٌر سثصؾ٤َٜ صْضقن ٫ٝ ٓنجدب ػ٠ِ صقض١ٞ ٫ ٓٞثهق ػٖ ػذجًر ٢ٛٝ :ثغُطخ يىالف  -

 ٓٞهق ػ٠ِ ثُٔٞهق ٓ٘طوز ٝصقض١ٞ ٬ُٗضظجً، ًذ٤ٌر ٓور ثُ٘ٞع ُٜيث ثُْٔضؼَٔ ٣قضجػ ٫ ثُٔؼِٞٓجس، ػٔٞه ٝ سثإٕجً

 .ُ٪٣جح ث٤ُْجً ؽٜز ٖٓ أمٌ ٝ ُِيٛجح ث٤ٔ٤ُٖ ػٖ



   مقرتح مرشوع الرتامواي واثره عىل تمنية احلرضية  ملدينة احلةل 

 

6 
 

 ٝأمٌ سثث٩ٕجً ػٔٞه دٞؽٞه صض٤َٔٝ ث٫ٗضظجً، ٓور ك٤ٜج صطٍٞ ٓٞثهق ػٖ ػذجًر ٢ٛٝ :انًخبثئ راد يىالف  -

 ٓجس ٝث٫ًٙلز .ُِٔؼِٞ

 انًحطبد انحضشَخ : -1-1-4

 ثُوجهٓز وَّٝجةَ ثُ٘ إُضوجء ٌٓجٕ ٢ٛٝ ن ٝث٫ف٤جءثُٔ٘جٟ ُٔنضِق ثُْٔجك٣ٌٖ ٩ّضوذجٍ ثُٔنٚ٘ ثٌُٔجٕ ٢ٛ ثُٔقطز

 ٝصقض١ٞ ٝؽٜجس ثُض٘وَ صـ٤٤ٌ ثُْٔجك٣ٌٖ ػ٠ِ ٣َْٜ ٓٔج ثُق٣ٌٞز ثُنطٟٞ ك٤ٚ صضؾٔغ ، ثُٔ٘جٟن ٓنضِق ٖٓ

 : ػ٠ِ ثُٔقطز

 . ًٌُِٔذجس ٓنٚ٘ ٌٓجٕ  -

 . ُ٪ّضٌثفز  ٓنٚ٘ ٌٓجٕ  -

 ٬ُٗضظجً . ٓنٚ٘ ٌٓجٕ  -

  : انًذَُخ-1-1-5

٣ؼٌكٜج ػ٠ِ أٜٗج ػذجًر ػٖ ٌٓجٕ ٓأٍٛٞ دجٌُْجٕ ٣ٖ٘أ  ثمضِلش صؼج٣ًق ثُٔو٣٘ز ٖٓ ثمضٚجٗ ث٠ُ أمٌ كٜٔ٘ج ٖٓ

ٝثُضٌك٤ٜ٤ز،  ) ٣ٝضطًٞ ػ٠ِ أّجُ ثُٚ٘جػز ٝثُٔٞث٬ٙس، ص٘ل٤ي ثُٜٔجّ أٝ ثُٞظجةق ثُؼ٤ِٔز ٝثُغوجك٤ز ٝث٫هث٣ًز

 ٣ٝض٘جّخ ٛيث ث٧م٤ٌ ٖٓ ف٤ظ ّؼز ًهؼضٚ ٝص٣ٌٖٞ ٌّجٗٚ ٟٝجدغ د٘جةٚ ٝٓٞثهلٚ ثُؼجٓز .
3

 

:انزاذَذ انحضشٌ -1-1-6  

ثُوو٣ٔز ٝصؼ٣ٜٞٞج  ؼٌف ثُضؾو٣و ثُق١ٌٞ دجُضومَ ثُؼ٤ٔن ك٢ ث٤ُْ٘ؼ ثُٔٞؽٞه ثُي١ ٣يٛخ ث٠ُ فو ٛوّ ثُٔذج٢ٗ ٣

،دٔذج٢ٗ ثمٌٟ ُٜج ٗلِ ثُٞظ٤لز ثٝ ثػطجةٜج ٝظ٤لز ؽو٣ور 
 
ٝصضطِخ ػ٤ِٔز ثُضؾو٣و ثػوثه ثُضٚج٤ْٓ ؽو٣ور صض٘جّخ ٓغ  

 .ثُضطًٞ ثُقجَٙ ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٔوًّٝز 
4

 

 نهُكهُخ :إػبدح ا-1-1-7

.ػ٤ِٔز ٛوّ ؽَة٢، أٝ صؼو٣َ ُنٚجة٘ ٓ٘طوز ثُضومَ ػٖ ٣ٌٟن صـ٤٤ٌ ثُطجدغ ثٌُة٢ْ٤ ُٜج 
5
  

إػبدح رأهُم -1-1-8  

٢ٛ ػ٤ِٔز صٜوف إ٠ُ صق٤ْٖ ٝٝؼ٤ز ثُٔؾجٍ ث٢ٌُْ٘ دجُْ٘ذز ُِٔؾجٍ ثُوثم٢ِ ٝثُنجًؽ٢، ًض٘ظ٤ْ ثُْوٞف، صق٤ْٖ 

ٔجّ دجُلٌثؿجس ثُٔٞؽٞهر . ثُٞثؽٜجس، صؼذ٤و ثُطٌهجس، إهجٓز ث٩ٗجًر ، ٝث٫ٛض
6
 

                                                           
3
 21ه٤جه١ ٓقٔو إّٔجػ٤َ: ػِْ ث٫ؽضٔجع ثُق١ٌٞ ٬ٌٖٓٝس ثُضؾ٤َٜ ٝثُضؼ٤ٌٔ ٝثُض٤ٔ٘ز، ٗ   

ٞه ٗٞثٍ ، صأعٌ ثُضٌثٓٞث١ ػ٠ِ ثُضؾو٣و ثُق١ٌٞ ، ٓو٣٘ز هْ٘ط٤ز ، ؽجٓؼز ثُؼٌد٢ دٖ ٤ٜٓو١ ،٤ًِز ػِّٞ ث٫ًٛ ٝثٌُٕٞ ُٞثص٢ أٓجٍ، ًًٌ  4

 8، ٗ 2016ٝثُٜ٘وّز ثُٔؼٔج٣ًز ،هْْ ثُؾـٌثك٤ج ،

 8، ٗ 2016ٔٚوً ّجدن ، ُٞثص٢ ثَٓ ، ثُنفس   5

 
6 Sahbi Kenza : Renouvèlement urbain ,Création d’une nouveau centre-ville d’OEB,p2O. 
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انُمم انحضشٌ انًغزذاوانزًُُخ انحضشَخ و   .  .  .  انًجحث انثبٍَ    

:رًهُذ   

ٍثس ثُْجٓز ٔنضِق ثُـجدض٢ أهس إ٠ُ صِٞط ثُؾٞ ثّضؼٔجٍ ّٝجةَ ثُ٘وَ ثُدْذخ صٖٜو ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٔوٕ ػور ٖٓجًَ 

ٔؼجُؾز ٛيٙ ثُظجٌٛر دٞٝغ ٌُٞٞؽ٢ ُؼ٘جٌٙثُذ٤تز، ُٝٝٛطٍٞ أٓطجً فج٤ٞٓز ًجٕ ُٜج صأع٤ٌ ِّذ٢ ػ٠ِ ثُضٞثٍٕ ث٣٩

ْٜ ك٢ صنل٤ق آعجً صْ ثُض٢ ٖٓ ثٌُٔؽـ إٔك٢ ًٌَٓ ثُٔو٣٘ز ٝهمجٍ ّٝجةَ ثُ٘وَ ثُْٔضوثّ ثُقٍِٞ ثُٔ٘جّذز صْ هًثّز أ

 . ثُضِٞط ثُذ٤ت٢

 

  : انزًُُخ انًغزذايخ-1-2-1

ٍ ٝع٤وز ٌٖٗس ٖٓ هذَ ثُِؾ٘ز ثُؼج٤ُٔز ثُٔؼ٤٘ز ّ ٖٓ م٬ ٤ٙ1987ؾ ٓلّٜٞ ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز ٌُِٝٔر ث٠ُٝ٫ ّ٘ز 

صِذ٤ز ثفض٤جؽجس ث٫كٌثه ك٢ ثُقجٌٝ هٕٝ ثُْٔجُ دووًر ث٧ؽ٤جٍ ثُٔوذِز ػ٠ِ صِذ٤ز ثفض٤جؽجصْٜ  -دجُض٤ٔ٘ز ػ٠ِ ثٜٗج. 

 ٝدجُضج٢ُ كجٕ ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز صؼ٢٘ هُي ث٫ّضنوثّ ثُؼو٢ٗ٬ ُِٔٞثًه ّٞثء ًجٗش ٓضؾوهر ثٝ ؿ٤ٌ ٓضؾوهر فجٌٝث

ٝىُي دٌٔثػجٙ ُٔضطِذجس ٝث٫فض٤جؽجس ث٤ٗ٫ز ٨ُكٌثه ٝثُْٔضوذ٤ِز هٕٝ ثٛٔجٍ ث٫ؽ٤جٍ ثُوجهٓز ٝٓج ٣َِْٜٓ ُضـط٤ز 

.  ٓضطِذجصْٜ ٝىُي دجُضٞك٤ن د٤ٖ ثُؾٞثٗخ ٫هضٚجه٣ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُذ٤ت٤ز
7

 

ثٛوثف ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز ٖٓ  11ك٢ صقو٤ن ثٛوثف ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز ثُي١ ٣٘٘ ثُٜوف ٜٓٔج  هًٝث  ثُٔو٣٘زصِؼخ ٝ

"ؽؼَ ثُٔوٕ ٝثُْٔضٟٞ٘جس ثُذ٣ٌٖز ٕجِٓز ُِؾ٤ٔغ ٝثٓ٘ز ٝهجهًر ػ٠ِ ثُٚٔٞه ْٝٓضوثٓز " ٣ٜٝٔو ثُ٘ؾجؿ ك٢ صقو٤ن 

٢ٛٝ صٞك٤ٌ ثٌٓج٤ٗز ٍٝٙٞ  ،ُضقو٤ن ؿج٣جس ثمٌٟ ٖٓ ثٛوثف ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز  11ثُـج٣جس ثُٞثًهر ك٢ ثٟجً ثُٜوف 

 ،ٝصق٤ْٖ ث٬ُْٓز ػ٠ِ ثُط٣ٌن  ،٤ًْٞر ثُضٌِلز ٣َْٜٝ ثٍُٞٙٞ ث٤ُٜج ْٝٓضوثٓز ث٠ُ ٗظْ ٗوَ ٓأٓٞٗز ٝٓثُؾ٤ٔغ 

ث٠٤ُٖ٘ ك٢ ثُٔوٕ ٝثُْٔضٟٞ٘جس ػ٠ِ ثُٖ٘جٟ ثُذو٢ٗ ك٢ صقو٤ن ؿج٣ز ثُقو ٖٓ ث٫ٙجدز ٣ْٝجػو صق٤ْٖ ثُ٘وَ 

ثّ ثُوًثؽجس دج٫ٌٓثٛ ؿ٤ٌ ثُْج٣ًز ٝىُي ٖٓ م٬ٍ صٞك٤ٌ ثٓجًٖ ثٓ٘ز ٣ٌٓٝقز ٝؽجىدز ٢ُِٖٔ ػ٠ِ ث٫هوثّ ٝثّضنو

 ثُٜٞثة٤ز ٝ ؽؼَ ثمض٤جً ّٝجةَ ثُ٘وَ ٓضجفز ُِؾ٤ٔغ دٔج ٣ٞكٌ ثٌُثفز ٝث٫ٓجٕ ُِؾ٤ٔغ .

ث٫صقجه ث٫ًٝد٢ ٝدإٔضٌثى  –دٌٗجٓؼ ص٤ٔ٘ز ثُٔ٘جٟن ثُٔق٤ِز  ٖٓ هذَ مطز ُِ٘وَ ثُْٔضوثّ ُٔقجكظز دجدَ هصْ ثػوثف٤ظ 

صٞكٌ ثُنطز ثُق٣ٌٞز  ثى، / ٓو٣ٌ٣ز صنط٠٤ دجدَ ٝثُوٝثةٌ ثُوطجػ٤ز ىثس ثُؼ٬هز ك٢ ثُٔقجكظز ٓغ ٍٝثًر ثُضنط٠٤ 

٘وَ ك٢ ثُٔقجكظز دج٫ػضٔجه ثُٜ٘ؼ ثُٔؼجٌٙ ك٢ صنط٠٤ ثُ٘وَ ُقجُز صؼٍَ ثُووًر ػ٠ِ ثُضٖٓ ثؽَ  2030ػجّ ُـج٣ز 

ثُٔقجكظز ك٢ صٌجَٓ ث٫ّضٌثص٤ؾ٤جس ثُنجٙز دظٌٝكٜج ث٫ّضغ٘جة٤ز ، ٝثُض٢ صضٞثءّ ك٢ ٗلِ ثُٞهش ٓغ ثٟجً ثُض٘وَ 

ثُٖجَٓ ثُي١ ٣٘طذن ػ٠ِ هطجع ثُ٘وَ ثُؼٌثم دأًِٔٚ 
8
. 

ٝثُنٌٝػ صقجه ث٫ًٝد٢ ثٍُٔٔٞ ٖٓ ث٫ٖأٛج دٌٗجٓؼ ثُض٤ٔ٘ز ثُٔق٤ِز ٓ٘جهٖجس ٓغ ُؾجٕ ثُ٘وَ ثُض٢ ثٗػور ف٤ظ ثؽ٣ٌش 

 دؼور ص٤ٙٞجس ثُض٢ صْ صؾ٤ٔؼٜج ك٢ إٟجً ث٫ٛوثف ثُْضز ثُضج٤ُز ثُض٢ صْجْٛ ك٢ صطذ٤ن ثُنطز ثُق٣ٌٞز ثُؾو٣ور :

 ٗظْ ص٘وَ ٓضجفز ُِؾ٤ٔغ . -1

                                                           
7
  22,  2112د , الهٌتً , صبري فارس , كتاب جغرافٌة المدن ,   

8
 2018،  ث٫صقجه ث٫ًٝد٢ – دٌٗجٓؼ ص٤ٔ٘ز ثُٔ٘جٟن ثُٔق٤ِزمحافظة بابل , ل النقل خطة  
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 ٗظْ ص٘وَ هجهًر ػ٠ِ ثُٚٔٞه ٝثُض٤ٌق . -2

 ٗظْ ص٘وَ ػجهُز ٝٓ٘ٚلز . -3

 ثَٓ٘ز . ٗظْ ص٘وَ -4

 ٗظْ ص٘وَ ْٓضوثٓز ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُذ٤ت٤ز .  -5

 . ٗظْ ص٘وَ ٤ًْٓٞر ثُضٌِلز ْٝٓضوثٓز ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُٔج٤ُز -6

 : يفهىو انزًُُخ انحضشَخ-1-2-2

ٝديُي  ،٣ًٌَ ٓلّٜٞ ثُض٤ٔ٘ز ثُق٣ٌٞز ػ٠ِ ػ٤ِٔجس ثُضطًٞ ثُض٢ صؾ١ٌ ػ٠ِ ثُٔ٘جٟن ثُق٣ٌٞز ٢ٛٝ ثُٔوٕ    

٣ٝنضِق ٓلّٜٞ ثُٔ٘طوز ثُق٣ٌٞز ٖٓ دِو إ٠ُ آمٌ ًٔج  ،دٔلّٜٞ ثُٔ٘جٟن ثُق٣ٌٞز ثًصذ٠ ٓلّٜٞ ثُض٤ٔ٘ز ثُق٣ٌٞز 

٣ٝنضِق هثمَ ثُذِو ثُٞثفو ٖٓ ٌٓفِز إ٠ُ أمٌٟ كأؿِخ ثُذِوثٕ صْضنوّ ٓلج٤ْٛ مجٙز دٜج ُو٤جُ ٓوٟ ثُضقٌٞ إى إٔ 

ٓؼ٤جً ثٌُْجٕ ًٔو٤جُ ٛ٘جى ٓؼج٤٣ٌ ٓضؼوهر ُِض٤٤َٔ د٤ٖ ثُٔ٘جٟن ثُق٣ٌٞز ٝثُٔ٘جٟن ث٣ٌُل٤ز كٜ٘جُي هٍٝ صضني 

ُضؼ٣ٌق ثُٔوٕ أٝ ثٌُٔثًَ ثُق٣ٌٞز ٝٛ٘جى هٍٝ صؼضٔو ثُٔؼ٤جً ث٩هث١ً دؾجٗخ ٓؼ٤جً ثٌُْٖ ك٢ صقو٣و ثُٔ٘جٟن 

ثُق٣ٌٞز إى صؼو ثُذِو٣ز ًِْطز ٤ّج٤ّز أْٛ ػٌ٘ٚ ٖٓ ثُؼ٘جٌٙ ثُض٢ ص٤َٔ ثُٔ٘جٟن ثُق٣ٌٞز ًٜٞٗج ثُْٔؤُٝز ػٖ 

ثُقجٍ دجُْ٘ذز إ٠ُ ثُؼٌثم ٝدٔٞؽخ ٛيث ثُٔؼ٤جً صْ ص٤٘ٚق ثُٔوٕ إ٠ُ ٓو٣٘ز  صوو٣ْ ثُنوٓجس ثُذِو٣ز ك٢ ثُٔوٕ ًٔج ٛٞ

 . ٓو٣٘ز ٙـ٤ٌر ٝه٣ٌز ،ًذ٤ٌر 

ٝصؼٌف ثُض٤ٔ٘ز ثُق٣ٌٞز دأٜٗج ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس ثُض٢ صؼِْ ث٫ػضٔجه ػ٠ِ ثُ٘لِ ٝصؼذتز ًجكز ث٩ٌٓجٗجس ٝثُطجهجس 

ٝٞء ثُضلجػَ د٤ٖ ثُطجهز ثُٞظ٤ل٤ز ٝد٤ٖ ثُوٟٞ ثُٔؼجٌٙر ٝثُوٟٞ ٝصقو٣و ٧ٝؽٚ ثُضووّ ثّضٌثص٤ؾ٤ج ٝص٤ٌ٤ٌ٘ج ػ٠ِ 

ٖٝٓ ٗجف٤ز أمٌٟ كئٕ ثُض٤ٔ٘ز ثُق٣ٌٞز صٔغَ ػ٬ٔ ؽٔجػ٤ج  ،ٝثُٞجؿطز ًٝيث ثُٞثهؼز ُ٘ج ك٢ ػجُْ ٓضـ٤ٌ ٖٓ ٗجف٤ز 

صؼج٤ٗٝج ه٣ٔوٌث٤ٟج ٣ٖؾغ ٖٓجًًز ث٤ُٟٖ٘ٞٔ  ٝص٘ظ٤ٜٔج ٝصٞؽ٤ٜٜج ٗقٞ صقو٤ن ٝأفوثط ثُضـ٤٤ٌ ث٫ؽضٔجػ٢ ثُٔطِٞح 

دوٚو ٗوَ ثُٔؾضٔغ ثُق١ٌٞ ٖٓ ٝٝغ ثؽضٔجػ٢ ٓؼ٤ٖ إ٠ُ ٝٝغ أكَٞ ٓ٘ٚ ًٝكغ ٝص٤ْ٘ن ْٓضٟٞ ٓؼ٤ٖز ثُ٘جُ 

ثهضٚجه٣ج ٝثؽضٔجػ٤ج
9
 .  

 : اهذف انزًُُخ انحضشَخ-1-2-3

 .ًكغ ٝص٤ْ٘ن ْٓضٟٞ ٓؼ٤ٖز ثُ٘جُ ثهضٚجه٣ج ٝثؽضٔجػ٤ج  -1

 ثُ٘جُ ٢ٌُ صٔجًُ ك٤ٜج ٖٗجٟجصْٜ. ٙ٘غ د٤تز ؽو٣ور ُٔؾٔٞػز ٖٓ -2

 ث٩ٗضجػ.ثصْجع فًٌز ثُض٤٘ٚغ ٝ -3

 ث٫ؽضٔجػ٤ز ث٫هضٚجه٣ز ٝثُٚق٤ز. ٓقجُٝز صقو٤ن ثُض٤ٔ٘ز ك٢ ًجكز ثُوطجػجس ٝثُؾٞثٗخ -4

 إفوثط صـ٤٤ٌثس ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُذ٤تز ثُض٢ ٣ؼ٤ٔ دٜج ثُ٘جُ. -5

ْٜ إفوثط ه٤ْ صْجػوْٛ ػ٠ِ ٓٞثؽٜز ٓج ٣ٚجهكْٜ ٖٓ ٖٓجًَ فض٠ ٣ٌٕٞ دجّضطجػضوًثس ٝهكغ ث٧كٌثه ٌُْخ ه  -6

ثُضـ٤٤ٌ.
10
 

 
                                                           

9
  91, ص2110محمود , منال طلعت , التنمٌة والمجتمع , المكتب الجامعً الحدٌث ,   

10
 https://digiurbs.blogspot.com/2012/12/blog-post_7.htmlٕذٌز ثُ٘ش ،   
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  :خظبئض انزًُُخ انحضشَخ -1-2-4

 صضٔضغ ث٧ٗظٔز ثُق٣ٌٞز دؼوه ٖٓ ثُنٚجة٘ ٖٓ أٜٛٔج :

٢ٛٝ ٤ُْش ػٖٞثة٤ز أٝ صِوجة٤ز دَ ،ثُض٤ٔ٘ز ثُق٣ٌٞز ػ٤ِٔز ٓٞؽٜز ٝٝثػ٤ز صْضٜوف ث٧هج٤ُْ ٝثُٔ٘جٟن ثُٔق٤ِز  -1

ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُذ٤ت٤ز دأه٠ٚ هًؽز ٖٓ ثٌُلجءر ػ٤ِٔز ٓنططز ُضقو٤ن ث٧ٛوثف ك٢ ًجكز ثُوطجػجس ث٫هضٚجه٣ز ٝ

ٝثُلجػ٤ِز 
11
 

 صٔضجٍ ث٧ٗظٔز ثُق٣ٌٞز دأٜٗج أٗظٔز ٓؼوور ٝؿ٤ٌ ْٓضوٌر دوًؽز ًذ٤ٌر . -2

أٜٗج أٗظٔز ٓلضٞفز ُِضأع٤ٌثس ثُٔضأص٤ز ٖٓ ثُنجًػ أٝ ٖٓ ثُذ٤تز ثُنجًؽ٤ز ٝثٕ ٛيٙ ثُضأع٤ٌثس صضٚق دٌٜٞٗج ؿ٤ٌ هجدِز  -3

 ُِض٘ذؤ دوًؽز ػج٤ُز .

ث٧ٗظٔز ثُق٣ٌٞز مج٤ٙز ٤ٌٓج٤ٌ٤ٗز ىثص٤ز هثم٤ِز ك٢ ثُض٤ٌَٖ ٝثُضطًٞ ٖٓ م٬ٍ ث٫ّضلجهر ٖٓ ثُضؾٌدز صٔضِي  -4

 ثُٔج٤ٝز ٝصٞهغ ثُقجُز ثُْٔضوذ٤ِز .

ك٢ٜ ص٘ٔٞ ٝصضطًٞ دطٌم ٓضؼوهر  ،صضٚق ٛيٙ ث٧ٗظٔز دٞؽٞه ػ٬هجس ٓضذجهُز د٤ٖ ٌٓٞٗجس ثُ٘ظجّ ٝأؽَثةٚ  -5

يُي ٫دو ٖٓ ث٧مي د٘ظٌ ث٫ػضذجً ثػضٔجه ًؤ٣ز ْٓضوذ٤ِز ػ٘و ػ٤ِٔز ثُضق٤َِ أ١ ٝٓنضِلز ك٤ٔج د٤ٖ أؽَثةٜج ثُوثم٤ِز ُ

ثمي فج٫س ثُض٤ٔ٘ز ٝصأع٤ٌثصٜج ْٝٓجٛٔجصٜج دضـ٤٤ٌ ثُذ٤تز ثُٔق٤طز ٝثُض٢ صضٌٕٞ ٖٓ ث٫هضٚجه ث٢ُٟ٘ٞ ٝثُٔق٢ِ 

 ٝثُق١ٌٞ ثُؼج٢ُٔ . 

ةز ٝثُضٌجَٓ ٣ؼ٢٘ ثٕ ص٤ٌْ ثُض٤ٔ٘ز ك٢ ؽ٤ٔغ صٔضجٍ ثُض٤ٔ٘ز ثُق٣ٌٞز دجػضذجًٛج ػ٤ِٔز ٓضٌجِٓز ٝؿ٤ٌ هجدِز ُِضؾَ -6

 ثُوطجػجس ٝثُْٔض٣ٞجس دط٣ٌوز ٓضٞثٍٗز .

 

 : اِثبس انزًُىَخ نمطبع انُمم فٍ انًشاكض انحضشَخ-1-2-5

ٖٓ م٬ٍ أ٤ٔٛز ثُ٘وَ ك٢ ثُض٤ٔ٘ز ث٩ه٤ٔ٤ِز ( ث٠ُ  2022- 2018ثٕجًس ثّضٌثص٤ؾ٤ز ثُض٤ٔ٘ز ثُٔق٤ِز ُٔقجكظز دجدَ )

 : ٤ْض٤ٖ ٛٔجٝظ٤لض٤ٖ ًة٤ ثهثءٙ

ٗوَ ثُٔٞثه ث٤ُٝ٧ز ٝثُٞهٞه ٝثُوٟٞ ثُؼجِٓز ث٠ُ ٓنضِق ثُوطجػجس ثُٚ٘جػ٤ز ٝثًَُثػ٤ز ٝثُنو٤ٓز ك٬ٞ ػٖ ٗوَ  -1

 ٓ٘ضؾجس ٛيٙ ثُوطجػجس ث٫هضٚجه٣ز ث٠ُ ٌٓثًَ ث٫ّٞثم

 . صق٤ْٖ ٓؼو٫س ث٫ٗضجػ ثى ٣ِؼخ ثُ٘وَ هًٝث ٜٓٔج ك٢ ىُي -2

َٓ ثُٜٔٔز ك٢ صقو٣و ثُٔٞهغ ثُٚ٘جػ٢ ٝثٕ ًٌَٓ ثُضؾٔغ ثُٚ٘جػ٢ ٣وغ ك٢ ًٔج ثٕ ػجَٓ ثُ٘وَ  ٣ؼضذٌ ثفو ثُؼٞث

 .ثٌُٔجٕ ثُي١ ٣نوّ ًًٌَٔ صؾ٤ٔؼ٢ ٝىٝ ًِلز ٗوَ ثهَ دجُْ٘ذز ٫ؽٔج٢ُ ٗجصؼ ثُٔؾٔغ

ٝثٕ صق٤ْٖ ٗظجّ ثُ٘وَ ثٝ ثٖٗجء ٌٟم ؽو٣ور ٣ؤه١ ث٠ُ ِِّْز ٖٓ ثُضق٤ْ٘جس ٝثُضـ٤ٌثس ك٢ ثُض٤ٔ٘ز ث٫ه٤ٔ٤ِز ٣ٌٖٝٔ 

ُط٣ٌن ثُؾو٣و ك٢ ٣ٍجهر ثُضنٚ٘ ث٫ه٢ٔ٤ِ ٖٓ م٬ٍ ٣ٍجهر ثُضٞثَٙ د٤ٖ ثُٔوٕ ٝث٫هج٤ُْ ثى ثٕ ثٕ ٣ْجْٛ ث

                                                           
11

 7, ص 2102الحسٌنً , مرٌم , ابعاد اتلتنمٌة المستدامة وعالقتها بالتنمٌة الحضرٌة , جامعة قاصدي , مرباح الجزائر ,  



   مقرتح مرشوع الرتامواي واثره عىل تمنية احلرضية  ملدينة احلةل 

 

10 
 

ثُضق٤ْ٘جس ك٢ ثٗظٔز ثُ٘وَ ٝثُطٌم صضلجػَ ٓغ ثُٔ٘جكغ ثُٔوجًٗز ٝصؤه١ صو٣ًؾ٤ج ث٠ُ ثٕ ًَ ٓ٘طوز ثٝ ثه٤ِْ ٣ضنٚ٘ 

. ٓغ ٓوٕ ثمٌٟ  د٘ٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثُٔ٘ضؾجس ٣ْٝضٌٔ ثُضقْٖ ًِٔج صّٞغ ٗظجّ ثُ٘وَ ٝصْ ثٌُد٠
12
 

: انُمم انحضشٌ انحذَث انًغزذاو-1-2-6  

ثُ٘وَ ثُقو٣ظ ثُْٔضوثّ ٛٞ أفو ٌٕٟٝ ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز، كجُ٘وَ ثُق١ٌٞ ٣٘ضؼ ػ٘ٚ ٓنِلجس ٝأٌٝثًػ٠ِ ثُذ٤تز 

 .ج ث٣ؾجدج ػ٠ِ ثُض٤ٔ٘ز ثُذ٤ت٤ز ُِٝقو ٓ٘ٚ ٣ؾخ صط٣ٌٞ ّٝجةَ ثُ٘وَ ثُض٢ ٖٓ ثٌُٔؽـ إٔ ٣٘ؼٌِ صط٣ٌٞٛ
13

 

 

َأرٍ :: ورزًثم فٍ يب انًجبدئ األعبعُخ نهُمم انًغزذاو-1-2-7  

 أوال: رأيٍُ انىطىل

إٕ ثٍُٞٙٞ إ٠ُ ث٧ٕنجٗ ٝث٧ٓجًٖ ٝثُِْغ ٝثُنوٓجس ٖٓ ث٤ٔٛ٧ز ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝث٫هضٚجه٣ز ٌُكج٤ٛز ثُٔؾضٔؼجس، 

ًٖ ٝثُِْغ ٝثُنوٓجس ٣ٝؼضذٌ ثُ٘وَ ٖٓ ثُّٞجةَ ث٧ّج٤ّز ُضقو٤ن ىُي، ٣ٝؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ثٍُٞٙٞ إ٠ُ ث٧ٕنجٗ ٝث٧ٓج

دأهَ صٌِلز، ٣ٝضْ ىُي ٖٓ م٬ٍ صق٤ْٖ كٌٗ ثُضٞثَٙ د٤ٖ ثُ٘جُ ٖٓ م٬ٍ ص٣ٞ٘غ م٤جًثس ثُ٘وَ، ٕٝثػطجء ثُ٘جُ 

 .٣َٓوث ٖٓ م٤جًثس ُضِذ٤ز ثفض٤جؽجصْٜ ٖٓ ثُ٘وَ

 

 ثبَُب: رحمُك انؼذانخ االجزًبػُخ:

ذجٌٕر ك٢ د٘جء ثُٔؾضٔغ ٝصق٤ْٖ ٗٞػ٤ز ثُق٤جر، ٖٓ ػ٘جٌٙ ث٫هضٚجه ثُو٢ٓٞ، ٝصْجْٛ ٜٓٓٔج  صؼو ٗظْ ثُ٘وَ ػٌ٘ٚث 

ٝدجُضج٢ُ ٣ؾخ ػ٠ِ ثُوٍٝ صٞك٤ٌ ٗظْ ثُ٘وَ ثُض٢ صقون ثُؼوثُز ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝث٩ٗٚجف د٤ٖ ث٧ؽ٤جٍ ٝث٧هج٤ُْ، ٝصٞك٤ٌ 

ث٫فض٤جؽجس ث٧ّج٤ّز ُِ٘وَ ثُض٢ صِذ٢ ثفض٤جؽجس ؽ٤ٔغ ثٌُْجٕ دٌجكز ٟذوجصْٜ ث٫ؽضٔجػ٤ز مجٙز ثُلوٌثء، ٌُٝجكز 

 ٘جٟن ثُق٣ٌٞز ٝث٣ٌُل٤ز ػ٠ِ ثُْٞثء .ثُٔ

 

 ثبنثب: انزخطُظ انًزكبيم نهُمم

٣وغ ػ٠ِ ػجصن ٙ٘جع ثُوٌثًك٢ ػ٤ِٔز صنط٠٤ ثُ٘وَ ْٓؤ٤ُٝز ثُضنط٠٤ ثُي١ ٣ضٖٞٔ ثُ٘ظْ ٝثُقٍِٞ ثُْٔضوثٓز 

 ص٤ز :ٝثُٔضٌجِٓز ك٤ٔج د٤ٜ٘ج، ٤ُِٝ ٓؾٌه فٍِٞ أٝ ٗظْ ؽَة٤ز أٝ ٓؤهضٚ، ٝىُي ٖٓ م٬ٍ ثُنطٞثس ث٫

ٝٔجٕ ػ٤ِٔز ثُض٤ْ٘ن د٤ٖ ؽ٤ٔغ ثُؾٜجس ٖٓ ثُوطجػ٤ٖ ثُؼجّ ٝثُنجٗ ٝأٙقجح ثُِٔٚقز ك٢ صنط٠٤ ٝص٘ل٤ي  -1

ٝثّضؼٔج٫س  ٝصٖـ٤َ أٗظٔز ثُ٘وَ، ًٔج ٣٘ذـ٢ إٔ صضٌجَٓ ثُوٌثًثس ثُٔضؼِوز دجُ٘وَ ٓغ ثُذ٤تز، ٝثُٚقز، ٝثُطجهز،

 . ث٫ًث٢ٝ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُق٣ٌٞز
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ثُ٘وَ ٓلضٞفز ٕٝجِٓز، ٕٝث٬ٟع ثُؾًٜٔٞ ػ٠ِ م٤جًثس ثُ٘وَ ٝث٥عجً ثُٔضٌصذز ؽؼَ ثُوٌثًثس ثُٔضؼِوز دؼ٤ِٔز  -2

) ًجُو٤جّ  ػ٤ِٜج، ٝصٖؾ٤ؼْٜ ػ٠ِ ثُٖٔجًًز ك٢ ٙ٘غ ثُوٌثًثس ٖٓ أؽَ ٝٔجٕ صِذ٤ز ث٫فض٤جؽجس ثُٔنضِلز ُِٔؾضٔغ

 (ؽجس، ٝؿ٤ٌ ىُيجٟن ثُق٣ٌٞز، ٓوجد٬س ّجةو٢ ثُوًثدٔوجد٬س ٕن٤ٚز ك٢ ثُٔ٘جٟن ث٣ٌُل٤ز ٝثُٔ٘

ثُض٘ذؤثس ثُْٔضوذ٤ِز ٦ُعجً ث٫ؽضٔجػ٤ز أٝ ثُذ٤ت٤ز ثُٔضٞهؼز ثُقوٝط ٖٓ ؽٌثء ثّضنوثّ ّٝجةَ ثُ٘وَ ٕٝثػوثه  -3

 ثُوٌثًثس ث٬ٍُٓز ُيُي، دو٫ ٖٓ ٓقجُٝز ثُضٚو١ ُٜج دؼو فوٝعٜج، ٝٛيث ٖٓ ٕأٗٚ إٔ ٣ؤه١ إ٠ُ صٞك٤ٌ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ

٘ط١ٞ ػ٠ِ صٌج٤ُق ٓجه٣ز ًذ٤ٌر ٣ِٟٞٝز ث٧ؽَ ك٢ ثّضغٔجًثس  ثُذ٤٘ز ثُضٌج٤ُق ٧ٕ ثُوٌثًثس ثُٔضؼِوز دجُ٘وَ ؿجُذج ٓج ص

 ث٧ّج٤ّز .

ثُ٘ظٌ ك٢ ًَ ث٥عجً ثُؼج٤ُٔز ٝثُٔق٤ِز ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝث٫هضٚجه٣ز ٝثُذ٤ت٤ز ثُٔضٌصذز ػ٠ِ ثُوٌثًثس ثُٔضؼِوز دؼ٤ِٔز  -4

 صنط٠٤ ثُ٘وَ، ٝىُي فْخ ْٓضٟٞ ػ٤ِٔز صنط٠٤ ثُ٘وَ ٝؿج٣جصٜج .

٢ٝ ك٢ ثًض٣ٍٞغ ثُٔضؾجِٗ ٫ّضؼٔج٫س ث٧ثُقو ٖٓ ثَُفق ثُق١ٌٞ، ٝصٞك٤ٌ ث٣َُٔو ٖٓ ثُص٤ًٌَ ثُ٘ٔٞ ٝ -5

ٝىُي  س ثُنجٙز،ثثُٔ٘جٟن ثُق٣ٌٞز، ث٧ٌٓ ثُي١ ٣ؤه١ إ٠ُ صو٤َِ ثُطِخ ػ٠ِ ثُ٘وَ مجٙز دجُْ٘ذز ٌُف٬س ث٤ُْجً

٠٤ ٗظْ ثُ٘وَ ثُض٢ صقون ػٖ ٣ٌٟن إٌٓج٤ٗز ؽؼَ دوث٣ز ٜٝٗج٣ز ثٌُفِز ٓقًٚٞر د٘لِ ثُٔ٘طوز، ٝىُي ٖٓ م٬ٍ صنط

 ًث٢ٝ ٝثُٔٞثًه ثُطذ٤ؼ٤ز ث٧مٌٟ ثٌُلجءر ك٢ ثّضنوثّ ث٫

صٞك٤ٌ دوثةَ  ٤ُِْجًثس  ك٬ٞ  ػٖؽجس ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُق٣ٌٞز، ٣ضٞكٌ ك٤ٜج ٌٟهج ُِٖٔجر ٝثُوًث ص٤ْٔٚ أٗظٔز ٗوَ -6

 ثُنجٙز دّٞجةَ ٗوَ ػجّ ؽيثدز ٝآٓ٘ز .

ٓؾٔٞػز  ٞجةغ، ٖٓ أؽَ ٣ٍجهر ًلجءر فًٌز ثُِْغ، إٝجكز إ٠ُ صٞك٤ٌهٓؼ ّٝجة٠ ثُ٘وَ، ّٞثء ُِْٔجك٣ٌٖ أٝ ثُذ -7

 . ثُ٘وًَثس ٝثّؼز ٖٓ م٤ج

ثُٔقجكظز ػ٠ِ ثُٔٞثهغ ثُضج٣ًن٤ز ٝث٧ع٣ٌز، ٝثُقو ٖٓ ثُٞٞٝجء ٝثُضِٞط ثُْٔؼ٢، ػ٘و صنط٠٤ ٝص٤ْٔٚ ٝد٘جء  -8

 ٕذٌجس ثُ٘وَ .

ٖٓ ثُضِٞط ثُذ٤ت٢ ٝملٜ صأع٤ٌ ّٝجةَ ثُ٘وَ ػ٠ِ  ًثس ثُذ٤ت٤ز ك٢ ػ٤ِٔز ثُضنط٠٤ ُِقوإػطجء ث٣ُٞٝ٧ز ٬ُػضذج -9

 ٟ ثُقلجظ ػ٠ِ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ .ثُذ٤تز، ٝثُضو٤و دٌٖٝ

 

 ثؼب: انظحخ و انغاليخاس

٣ؾخ صٞك٤ٌ ٌٕٟٝ ثُٚقز ٝث٬ُْٓز ثُؼجٓز ك٢ أٗظٔز ثُ٘وَ ثُؼجّ ك٢ ثُٔوٕ، ف٤ظ ٣ؾخ ص٤ْٔٚ ٝصٖـ٤َ ٗظْ ثُ٘وَ 

ٝصق٤ْٖ ٤ز ٝثُؼو٤ِز( ٝصقون ثٌُكج٤ٛز ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝث٬ُْٓز ُؾ٤ٔغ ثُ٘جُ دط٣ٌوز ؿ٤ٌ ٌٓٞر دجُٚقز ثُؼجٓز )ثُذوٗ

 .ٗٞػ٤ز ثُق٤جر ك٢ ثُٔؾضٔغ 
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 خبيغب: جىدح انجُئخ

صْجْٛ ث٧ٖٗطز ثُذ٣ٌٖز ك٢ صو٤ٌٓ ثُٔٞثًه ثُطذ٤ؼ٤ز أٝ ثّض٬ًٜٜج دٔؼو٫س صلٞم هوًر ثُطذ٤ؼز ػ٠ِ إػجهر صؾو٣وٛج أٝ 

ز ٝهوًصٜج ثُٔقوٝهر ك٢ ثّض٤ؼجح ثُ٘لج٣جس، ٝك٢ ٛيث ثُٔؾجٍ ٫ دو ٖٓ ديٍ ثّضذوثُٜج، ًٔج ص٣َو ثُٞـ٠ ػ٠ِ ثُذ٤ت

ثُؾٜٞه ٗقٞ صط٣ٌٞ ٗظْ ٗوَ صضو٤و دج٫ػضذجًثس ثُذ٤ت٤ز ثُضج٤ُز 
14
: 

ثُضأًو ٖٓ إٔ ٓؼوٍ ثّضنوثّ ثُٔٞثًه ثُٔضؾوهر ٫ صضؾجٍٝ ٓؼو٫س صؾو٣وٛج، ٝثّضنوثّ ثُٔٞثًه ثُٔضؾوهر ٖٝٔ ثُقو  -

 . ث٧ه٠ٗ

ثُؼج٢ُٔ،  : ف٤ظ ٣ؾخ ّو ثفض٤جؽجس ثُ٘وَ هٕٝ ص٤ُٞو ث٫ٗذؼجعجس ثُض٢ صٜوه ثُٚقز ثُؼجٓز، ٝثُٔ٘جكٓ٘غ ثُضِٞط -

 . ٝثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٬ّٝٓز ثُؼ٤ِٔجس ث٣٩ٌُٞٞؽ٤ز ث٧ّج٤ّز

 ٝثُٔجُقز ٝث٤ُٔجٙ ثُقو ٖٓ ثُ٘لج٣جس: ٝىُي ػٖ ٣ٌٟن صو٤َِ ث٫ٗذؼجعجس ٝثُٔنِلجس ٝثُِٔٞعجس ثُْطق٤ز )ث٤ُٔجٙ ثُؼيدز -

صـ٤٤ٌ ّٝجةَ ثُ٘وَ ٝثًٌُٔذجس   ثُقو ٖٓ ثُ٘لج٣جس ثُٔضُٞور ٖٓ ك٬ٞ  ػٖثُؾٞك٤ز( مجٙز ثُٔضؼِوز دجُ٘وَ ثُؾ١ٞ، 

ٝثُذ٠٘ ثُضقض٤ز ثُٔضؼِوز دٜج، ٝىُي ػٖ ٣ٌٟن  ٝثُْلٖ ثُٔ٘ض٤ٜز ثُنوٓز أٝ ثُٔضٞهلز ػٖ ثُؼَٔ ٝثّضذوثُٜج دؾ٤َ ؽو٣و

 . صو٣ٌٝٛج  رملٜ ػ٤ِٔجس ثُضـ٤٤ٌ ٕٝثػجهر ثّضنوثٜٓج أٝ إػجه

ٌٖٓٔ إٔ صؤه١   ٝٔجٕ ٝؽٞه إهثًر ٟٞثًا ٖٝٔ ٌٓٞٗجس ٗظْ ثُ٘وَ ثُٔؼٍٔٞ دٜج ٖٓ أؽَ ث٫ّضؾجدز ٣٧ز فٞثهط -

 . ٖٓ ثُقٞثهط ىثس ثُِٚز  إ٠ُ ًٞثًط د٤ت٤ز )ٓغَ صٌْح ثُ٘ل٠ ٖٓ إفوٟ ثُ٘جه٬س ثُؼ٬ٔهز ك٢ ثُذقٌ( ٝؿ٤ٌٛج

 . ث٫ٗذؼجعجس ٖٓ م٬ٍ ًلجءر إهثًر ثُطِخ ثُقو ٖٓ ثّض٬ٜى ثُٞهٞه ث٧فل١ًٞ ٝثُضو٤َِ ٖٓ -

 عبدعب: اناذوي االلزظبدَخ

ثُ٘وَ إ٣ؾجه ٗظجّ فْجح  كؼجُز ٖٓ ف٤ظ ثُضٌِلز، ٝػ٠ِ ٙ٘جع هٌث٣ًؾخ إٔ صٌٕٞ ٗلوجس ٗظْ ثُ٘وَ ثُْٔضوثٓز 

ؽٔج٤ُز دٔج ك٤ٜج ث٩ ُِضٌج٤ُق ث٩ؽٔج٤ُز ٝثُٔضٌجِٓز، دق٤ظ ٣ؼٌِ ثُقو٤وز ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝث٫هضٚجه٣ز ٝثُذ٤ت٤ز ُِضٌج٤ُق

هذَ ْٓضنو٢ٓ ّٝجةَ ثُ٘وَ  ثُضٌج٤ُق ػ٠ِ ثُٔوٟ ثُذؼ٤و، ٝىُي ٖٓ أؽَ صقو٤ن ٓؼ٤جً ثُْٔجٝثر ٝثُؼوثُز ك٢ ثُوكغ ٖٓ

ثُؼَٔ ٝثُٔ٘جكغ ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صضُٞو ٖٓ  ٓوجًٗز ٓغ ثُضٌج٤ُق ث٩ؽٔج٤ُز. ًٔج ٣ؾخ ثُ٘ظٌ ك٢ ث٥عجً ث٫هضٚجه٣ز ٝكٌٗ

 . إػجهر ص٤ٌَٖ ٗظْ ثُ٘وَ
15
 

 

  رخطُظ انُمم انحضشٌ انًغزذاو نهًذَُخ :-1-2-8

٣ؼضٔو صنط٠٤ ثُ٘وَ ػ٠ِ ؽٔغ ثُٔؼِٞٓجس ثُنجٙز دنوٓجس ثُ٘وَ ثُٔضٞكٌر فج٤ُج، ٝثُنوٓجس ثُٔضٞهغ صوو٣ٜٔج ك٢ 

دٜوف ثُضٌٖٔ ٖٓ صط٣ٌٞ ٝص٤ّٞغ ٕذٌجس ثُ٘وَ، ٝص٤ٜتز ثُّٞجةَ ٌثك٢ ثُْٔضوذَ، ٣ٍجهر ثٌُغجكز ثٌُْج٤ٗز ٝثٗضٖجًٛج ثُؾـ

                                                           
المصدر السابق .نفس  
14

 
15
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ك٢ ػ٤ِٔز صنط٠ ثُ٘وَ ْٓؤُٝز  ثُضنط٠، ثُي١ ٣ضٖٞٔ ثُ٘ظْ ٝثُقٍِٞ ٌثً جّذز''، ف٤ظ ٣وغ ػ٠ِ ػجصن ٙ٘جع ثُوثُٔ٘

ٌٔػجر ثُْٔضوثٓز ٝثُٔضٌجِٓز ك٤ٜج د٤ٜ٘ج ٤ُِٝ ٓؾٌه فٍِٞ أٝ ٗظْ ؽَة٤ز أٝ ٓؤهضز ٝىُي د
16
  . 

ٝأٙقجح ثُِٔٚقز ك٢ صنط٠٤ ٝٔجٕ ػ٤ِٔز ثُض٤ْ٘ن د٤ٖ ؽ٤ٔغ ث٧ٌٟثف ثُلجػِز ك٢ ثُوطجػ٤ٖ ثُؼجّ ٝثُنجٗ، -1

ثُٚقز، ثُطجهز  ٝص٘ل٤ي ٝصٖـ٤َ أٗظٔز ثُ٘وَ، ٓغ ًٌٝٝر صٌجَٓ ثُوٌثًثس ثُٔضؼِوز دجُ٘وَ ٓغ ثُٔؾج٫س ثُضج٤ُز: ثُذ٤تز،

 ٢ٝ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُق٣ٌٞز .ثًٝثّضؼٔج٫س ث٧

ّضنوثّ ّٝجةَ ثُ٘وَ، ٝٝغ هٌثًثس مجٙز ٓذ٤٘ز ػ٠ِ ثُض٘ذؤ ثُْٔضوذ٢ِ ٦ُعجً ثُِْذ٤ز ثُٔضٞهغ فوٝعٜج ؽٌثء ث -2

 .ٝىُي ُِضٚو١ ُٜج ْٓذوج صلجه٣ج ُِضٌج٤ُق ثٌُذ٤ٌر ٝثُط٣ِٞز ثُٔوٟ ك٢ ثّضغٔجً ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز

ٝث٥عجً ثُٔضٌصذز  ثُ٘وًَثس ثُٔضؼِوز دؼ٤ِٔز ثُ٘وَ ٓلضٞفز ٕٝجِٓز، ٕٝث٬ٟع ثُؾًٜٔٞ ػ٠ِ م٤جٌثًثس ؽؼَ ثُو -3

 . ث٫فض٤جؽجس ثُٔنضِلز ُِٔؾضٔغ أؽَ ٝٔجٕ صِذ٤ز ، ٌٖٓثًػ٤ِٜج، ٝصٖؾؼْٜ ػ٠ِ ثُٖٔجًًز ك٢ ٙ٘غ ثُو

صأع٤ٌ ّٝجةَ ثُ٘وَ ػ٠ِ  ملُِٜقو ٖٓ ثُضِٞط ثُذ٤ت٢ ٝ س ثُذ٤تز ك٢ ػ٤ِٔز ثُضنط٠٤ ،ثإػطجء ث٣ُٞٝ٫ز ٬ُػضذجً -4

 . ثُذ٤تز، ٝثُضو٤و دٌٖٟٝ ثُقلجظ ػ٠ِ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢

ك٢ ثُٔو٣٘ز ف٤ظ ثّضؼٔج٫س ث٧ًٛ ثُق٣ٌٞز  ٖٝٓ م٬ٍ ٛيٙ ث٧ٛوثف صذٌٍ ُ٘ج أ٤ٔٛز صنط٠٤ ثُ٘وَ ثُق١ٌٞ

)ثُٔوٕ( ؽَءث ٖٓ ثُضنط٠٤ ثُٖجَٓ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ث٫ّضؼٔجٍ ثُٔؼ٤ٖ أٝ ثُٔقوه أٝ ٖٝٔ مطز ػجٓز ػ٠ِ ْٓضٟٞ 

 ث٧ف٤جء أٝ ثُٔو٣٘ز ًٌَ .

ٝصٖٜو ثٌُٔثًَثُق٣ٌٞز ك٢ ثُٞهش ثُقجٌٝ صق٫ٞس ثهضٚجه٣ز ٝثؽضٔجػ٤ز ٕٝثهث٣ًز صٌِٔش ث٫ٛضٔجّ ٗقٞ صنط٠٤ 

ثُٔوٕ ٝص٤ًٌَ دؼٜ ثُوًثّجس ػ٠ِ ًٕٞ ثُضنط٠٤ ثُق١ٌٞ ٣أمي ٓ٘ق٠ ؽٔج٤ُج ٣ضٞثكن ٓغ فًٌز صؾ٤َٔ ثُٔو٣٘ز 

ٝصًٌَ هًثّجس أمٌٟ ػ٠ِ ػ٤ِٔجس ثُض٘ظ٤ْ ثٌُْج٤ٗز ك٢ ف٤ٖ ٣ؤًو ثُذجفظ إٔ صنط٠٤ ثُٔو٣٘ز ٣ؼ٢٘ إٔ صٌٕٞ ثُٔو٣٘ز 

 .ْٓضؼور ُ٘ٔٞٛج كی ثُْٔضوذَ

ٔج ٜٓ٘ؾ٤ج ٓ٘ظٔج دٜيٙ إ٠ُ ثمض٤جً أٗٔجٟ ث٫ّضؼٔجٍ ثُْٔضوثّ ٨ًُٛ ٖٓ أؽَ ٣ض٤َٔ ثُضنط٠٤ ثُق١ٌٞ ٌُٞٗٚ صوو٣

صِذ٤ز ثفض٤جؽجس ثٌُْجٕ ٝثُٔقجكظز ػ٠ِ ثُذ٤تز ك٢ ٗلِ ثُٞهش دج٩ٝجكز إ٠ُ هثًّز ثُٞثهغ ثُقج٢ُ ٬ُّضؼٔج٫س 

ُِْذ٤ز ُِؼَٔ ػ٠ِ ثُق٣ٌٞز ٝٓؼٌكز ٓج ك٤ٜج ٖٓ ثفض٤جؽجس ٝثُؼَٔ ػ٠ِ صط٣ٌٞٛج ٝفض٠ ثّضؼٔجُٜج ٝصقو٣و ثُؾٞثٗخ ث

 ُٔ٘جّذز ُٜج .إ٣ؾجه ثُقٍِٞ ث

إٕ ثُ٘وَ ثُق١ٌٞ ثُقو٣ظ ٣قضجػ ث٠ُ إػجهر صأ٤َٛ ثُٔو٣٘ز ف٤ظ ٣ٜوف إ٠ُ إػطجء ًٙٞر فو٣غز ُٜج. ٗوٚو ديُي 

 صق٤ْٖ ثُذ٤تز ثُق٣ٌٞز ٝٗٞػ٤ز ث٧ٓجًٖ ثُؼجٓز .
17
 

 

 
                                                           

 19، ٗ 2016ٓٚوً ّجدن ، ُٞثص٢ أٓجٍ، ًًٌٞه ٗٞثٍ ،   16

 

 17 ikipedia.org/wiki/transporthttp://ar.w  
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 انيبَبد انًُىرجُخ نزخطُظ انُمم انحضشٌ: -1-2-9

 ١ًٌٝٔ ٝدجُضج٢ُ ثُضنل٤ق ٖٓ ث٫ٍهفجّ ٝثُضٌوُ ث١ًٌُٝٔ .صؼ٣ََ ثُضوكن ثُ -1

 صو٤َِ ٍٖٓ ث٫ٗضوجٍ -2

 صق٤ْٖ ْٓضٟٞ ث٬ُْٓز ث٣ًٌُٝٔز -3

 صنل٤ٜ صٌج٤ُق موٓجس ثُ٘وَ -4

 ص٤َْٜ ثٍُٞٙٞ إ٠ُ ؽ٤ٔغ ثّضنوثٓجس ث٧ًث٢ٝ أٝص٤َْٜ ثٍُٞٙٞ إ٠ُ ؽَء ٓؼ٤ٖ ٖٓ ث٧ًٛ -5

 إ٤ُٜج ٣ٍجهر صٌٌثً ثُنوٓز ٣ٍٝجهر ُّٜٞز ثٍُٞٙٞ -6

 ث٤ُْجًثس . موٓز ث٤ُْٖ٘ٔ ٝثُؼجؽ٣َٖ ٖٓ ى١ٝ ث٫فض٤جؽجس ثُنجٙز ٝث٧ٟلجٍ ٝؿ٤ٌْٛ ٖٓٔ ٣٫ْضط٤ؼٕٞ ه٤جهر -7

 صأ٤ٖٓ ثُنوٓز صقش ظٌٝف ثُطوِ ًجكز -8

 ثُٔقجكظز ػ٠ِ ث٧ٗٔجٟ ثُوجةٔز ٫ّضنوثٓجس ث٧ًث٢ٝ أٝ صـ٤٤ٌٛج -9

 ث٢ًٝ٧ ٝثُذ١ٌٚ ٝثُْٔؼ٢.)ثُقو ٖٓ ثُضِٞط ثُذ٤ت٢ دأٗٞثػٚ ( ثُؾ١ٞ ٝثُٔجة٢ ٝ -10

 

 فٍ رطىَش لطبع انُمم وانًحهُخ دوس انخطظ انزًُىَخ انىطُُخ-1-2-10

مطز ثُض٤ٔ٘ز ث٤ُٟ٘ٞز ٜٝٓ٘ج ك٢ صؼ٣ََ ثُض٤ٔ٘ز ٝثُضط٣ٌٞ  هًٝ هطجع ثُ٘وَ ثُٔق٤ِز ٝث٤ُٟ٘ٞزثُؼو٣و ٖٓ ثُنط٠  ص٘جُٝش

ثى ًّٔش  ،ز ٝٗوَ ثًٌُجح دًٚٞر مجٙز ث٠ُ ث٤ٔٛز هطجع ثُ٘وَ دًٚٞر ػجٓثُض٢ ثٕجًس ( 2022-2018ثُن٤ْٔز )

ٝثُٖٔجًَ ػوه ٖٓ ث٫ٛوثف ث٫ّضٌثص٤ؾ٤ز ػ٠ِ ٓوٟ ّ٘ٞثس ثُنطز دؼو ثؽٌثء صق٤َِ ٝثهغ ثُ٘وَ ٝصقو٣و ثْٛ ثُضقو٣جس 

ٛيٙ ث٫ٛوثف ٢ٖٛٝٓ  ،ثُض٢ صٞثؽٜٚ 
18
 : 

 صق٤ْٖ ًلجءر ثهثء ٖٗجٟ ثُ٘وَ ٖٓ م٬ٍ ٓج ٣جص٢ : انهذف االول :

 ٕ ثهثًصٚ ٝصٖـ٤ِٚ ٖٓ هذَ ثُوطجع ثُنجٗ .فًٞٔز هطجع ثُ٘وَ ٝٝٔج -1

 ٝٔجٕ صٞك٤ٌ ث٫ٓجٕ ٝثٌُثفز ٝث٣٫لجء دٔضطِذجس ث٬ُْٓز ثُذ٤ت٤ز . -2

 ٖٓ م٬ٍ ٓج ٣جص٢ : ،صط٣ٌٞ هًٝ هطجع ثُنجٗ ك٢ هطجع ثُ٘وَ  انهذف انثبٍَ :

٤ْز ٓغ صٖؾ٤غ ثُوطجع ثُنجٗ ُضج٤ِّ ًٌٕجس ْٓجٛٔز ٝمجٙز ُِ٘وَ ٓج د٤ٖ ثُٔوٕ ٝهثمِٜج ػ٠ِ ثّجُ ص٘جك -

 ثُوطجع ثُؼجّ .

 ٖٓ م٬ٍ :صؼ٣ََ هًٝ ثُ٘وَ ثُؼجّ ٝهػٚ ػذٌ ًٌٕجس ثهث٣ًز ٝصٖـ٤ِ٤ز دٌلجءر ثهضٚجه٣ز  انهذف انثبنث :

 و٣ظ ٝصلؼ٤َ مط٠ ثُ٘وَ ثُٖجَٓ .قص -1

                                                           
18

 060(  , ص2122-2102خطة التنمٌة الوطنٌة )  
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صقو٣ظ ثّطٍٞ ٗوَ ثًٌُجح هثمَ ثُٔوٕ ٝٓج د٤ٜ٘ج ّٝجةَ ثُ٘وَ فو٣غز ٣ٌٓٝقز ْٝٓضٞك٤ز ُِٔقوهثس ثُذ٤ت٤ز  -2

  ثُلتجس ثُْٔضٜوكز . ِٓذ٤ز ٟٔٞفجس 

ثُضجدؼز ث٠ُ هثةٌر ثُض٤ٔ٘ز  مطز ثُ٘وَ ثُْٔضوثّ ُٔقجكظز دجدَ ثُض٢ ثٗؾَصٜج ٓو٣ٌ٣ز صنط٠٤ دجدَ ص٘جُٝشًٝيُي 

ث٫ْٓ ثُٔضقور ٝثُوٝثةٌ ثُوطجػ٤ز ىثس ثُؼ٬هز ك٢ ٓقجكظز دجدَ دجُض٤ْ٘ن ٓغ ٓ٘ظٔز  ،ث٫ه٤ٔ٤ِز ٝثُٔق٤ِز

ثُؼو٣و ٖٓ ث٫ٛوثف ثُض٢ صضطِغ ث٠ُ صق٤ْٖ ثُ٘وَ ثُؼجّ ك٢    (UN – HABITAT)ْٔضٟٞ٘جس ثُذ٣ٌٖز ُِ

ثُٔقجكظز ٝٛيٙ ث٫ٛوثف ٢ٛ
19
 : 

 ٗظْ ص٘وَ ٓضجفز ُِؾ٤ٔغ . -1

 ٗظْ ص٘وَ هجهًر ػ٠ِ ثُٚٔٞه ٝثُض٤ٌق . -2

 ٗظْ ص٘وَ ػجهُز ٝٓ٘ٚلز . -3

 ٗظْ ص٘وَ ثٓ٘ز . -4

 ٗظْ ص٘وَ ْٓضوثٓز ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُذ٤ت٤ز  . -5

  ثُ٘جف٤ز ثُٔج٤ُز . ٗظْ ص٘وَ ٤ًْٓٞر ثُضٌِلز ْٝٓضوثٓز ٖٓ -6

 

وعبئم انُمم انحضشٌ انًغزذاو :-1-2-11  

٫ صْضـ٢٘ ثُٔوٕ ػٖ ثُ٘وَ ثُؾٔجػ٢ ُ٘وَ ث٧كٌثه إ٠ُ أٓجًٖ ثُؼَٔ أٝ ثُضْٞم أٝ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثُنوٓجس، ٣ٌٝصذ٠ 

ج ثُؾٔجػ٢ ك٤ٔ ٌَٕ ٝٗٞع ٛيث ثُ٘وَ دؼوه ثًٌُجح ٝثُْٔجكجس ثُٔطِٞح هطؼٜج ٍُِٞٙٞ ٝصضٔغَ أْٛ ّٝجةَ ثُ٘وَ

٢ِ٣:
20
  

 (trolleybus):  انحبفهخ انكهشثبئُخ -1

٢ٛ فجكِز صؼَٔ دجُطجهز ثٌٌُٜدجة٤ز ، ػٞٝج ػٖ ٣ٍش ثُو٣ٍَ أٝ ثُذ٣َٖ٘، ٣ٝضْ ىُي ٖٓ م٬ٍ ٕذٌز ٖٓ ثُنطٟٞ 

دو٬٣ ُِقجكِز  ثٌٌُٜدجة٤ز ثُٔٔضور ػ٠ِ ٓوٟ ًجَٓ ثُْٔجً ثُْٔطٌ ُِقجكِز ك٢ ثُؾٞ ، ٝصؼضذٌ ثُقجكِز ثٌٌُٜدجة٤ز ف٬

ه٣ز ٝثُوطجً ثُق١ٌٞ ك٢ إٓ ٝثفو، ف٤ظ صؾٔغ د٤ٖ ٤َٓر ثُوطجً ثُق١ٌٞ ك٢ ثُقلجظ ػ٠ِ ثُذ٤تز دٌَٖ أكَٞ ثُؼج

 ٓغ صٌِلز ثٗؾجٍ م٠ ُِوطجً ثُق١ٌٞ.ٖٓ ثُقجكِز ثُؼجه٣ز ، ٝد٤ٖ ٤َٓر ثُضٌِلز ث٧هَ ٓوجًٗز 

صٌِلز ثٖٗجء ثُقجكِز ثُؼجه٣ز ،ًٔج أٜٗج  كجُقجكِز ثٌٌُٜدجة٤ز صض٤َٔ دجٗؼوثّ ثُض٣ِٞظ ٝثُٞؾ٤ؼ ، ٌُٖ صٌِلز ثٖٗجةٜج أًذٌ ٖٓ

أهَ ٌٓٝٗز ٜٓ٘ج ٧ٜٗج ٌٓصذطز دقًٌضٜج ٓغ ثُٖذٌز ثٌٌُٜدجة٤ز ثُض٢ صـي٣ٜج ، ك٬ٞ ػٖ ًٜٞٗج صٖـَ ْٓجفز ًذ٤ٌر ٖٓ 

 % .20ثًغٌ ٖٓ ثُقجك٬س ثُؼجه٣ز د٘قٞ  ثُٖٞثًع ٤ّ٫ٔج ػ٘و صؾجٍٝ دؼٜٞج ثُذؼٜ دجٌُؿْ ٖٓ أٜٗج ص٘وَ

                                                           
19

 22االتحاد االوربً , ص –(  برنامج تنمٌة المناطق المحلٌة 2122 -2102خطة النقل لمحافظة بابل )  
20

 20، ٗ 2016ٓٚوً ّجدن ، ُٞثص٢ أٓجٍ، ًًٌٞه ٗٞثٍ ،   
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 انكهشثبئُخ ( نهحبفهخ1طىسح )

 10/11/2020ثزبسَخ  ((https:// bussale.comانًظذس :يىلغ انُذ 

 

 BRT حبفالد انُمم انغشَغ -2

َ ثُنل٤ق ىثس ثٌُٔٔثس ثُنجٙز   ًٔج ٣َٖٔ ثُ٘ظجّ ث٣ٞج ٓقطجس فو٣غز و٢ٛ ثفوٟ أٗظٔز ثُ٘ فجك٬س ثُ٘وَ ث٣ٌُْغ

ْ ْٓضٟٞ موٓز أكَٞ ٖٓ ْٓضٟٞ ثُنوٓز ثُض٢ صووٜٓج ضوو٣د ٠هجةْ ػ٠ِ ثُ٘وَ ثُؾٔجػ٢، ف٤ظ ٣ؼ٘ٓضٌجِٓز. ٝٛٞ ٗظجّ 

ثُقجك٬س ثُؼجه٣ز، هٕٝ ثُقجؽز إ٠ُ إٗلجم ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ث٧ٓٞثٍ ٓوجًٗز ٓغ ث٫ّضغٔجً ك٢ ٌٖٓٝع هطجً ف١ٌٞ أٝ هطجً 

 .1974ث٧ٗلجم ، ًجٕ أٍٝ ثّضنوثّ ُ٘ظجّ ثُذجٗ ث٣ٌُْغ ثُضٌهه دجُؼجُْ ك٢ ٓو٣٘ز ٣ًًٞض٤ذج، ثُذٌث٣ٍَ ػجّ 

ُ٘ٞع ٖٓ ثُقجك٬س ٫ ٣ضطِخ د٤٘ز صقض٤ز مجٙز ٌِٝٓلز أٝ ٓؼوثس ىثس ٓٞثٙلجس مجٙز، ًٔج إٔ ثٗؾجٍٛج ٫ ٝٛيث ث  

 . ٣ضطِخ كضٌر ٤ٍ٘ٓز ٣ِٟٞز
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 انخبطخ اد( حبفالد انُمم انحضشٌ راد انًًش2طىسح )

 10/11/2020َخ ثزبس )https://m.hespress.com(انًظذس:شجكخ انُذ 

 

 :(métro)لطبس األَفبق -3

هطجً ث٧ٗلجم أٝ ثُٔضٌٝ ػذجًر ػٖ ػٌدجس ٓوطًٞر ٓٞؽٜز صٞؽ٤ٜج مجًؽ٤ج آ٤ُج، صضقٌى دٞثّطز ثُطجهز ثٌٌُٜدجة٤ز 

ك٢ ٓؾجٍ ٌَٖٓ أّجّج ٖٓ أٗلجم صضنِِٜج ك٢ دؼٜ ث٧ف٤جٕ ٓوجٟغ ػ٠ِ ّطـ ث٧ًٛ أؿِذٜج ؽًْٞ، ٣ٌَٖ هطجً 

ًْ،  10ثُ٘وَ ثُؾٔجػ٢ كجػ٤ِز ك٢ ثُٔوٕ ثٌُذٌٟ مجٙز إىث ًجٗش ْٓجكجس ثُض٘وَ ص٣َو ػٖ  ث٧ٗلجم أفو أْٛ ّٝجةَ

ثُق١ٌٞ صٌِلز إ٫ أٗٚ ٣ذو٠  ًِْ/ّج، ًؿْ إٔ هطجً ث٧ٗلجم أًغٌ ّٝجةَ ثُ٘وَ 500ٝصذِؾ ٌّػضٚ ثُضؾج٣ًز أًغٌ ٖٓ 

  .ْٔز٠ٔٗ ثُض٘وَ ثُٔغج٢ُ ك٢ ث٠ُّٞ ثُق١ٌٞ ُِٔوٕ ثُض٢ صضؾجٍٝ ػوه ٌّجٜٗج ٤ِٕٓٞ ٗ

https://m.hespress.com/


   مقرتح مرشوع الرتامواي واثره عىل تمنية احلرضية  ملدينة احلةل 

 

18 
 

 

 ( يزشو االَفبق3طىسح )

 10/11/2020ثزبسَخ  )https://arabstoday.net(انًظذس :شجكخ انُذ 

 

 Tramway انمطبس انحضشٌ  -4

ٛٞ أفو ّٝجةَ ثُ٘وَ ك٢ ث٠ُّٞ ثُق١ٌٞ، ٝٛٞ ػذجًر ػٖ ػٌدجس ٓوطًٞر ص٤ٌْ كٞم ّطـ ث٧ًٛ ف٤ظ ٣ؼَٔ ػ٠ِ 

ًْ ٝصوَ ػٖ  2ز ثٌٌُٜدجة٤ز ٝصوغ ٓقطجصٚ كٞم ّطـ ث٧ًٛ، ٣ضْ ثّضنوثٓٚ إىث ًجٗش ْٓجكجس ثُض٘وَ ص٣َو ػٖ ثُطجه

ثهضٚجه١ ٝؿ٤ٌ ِٓٞط ٧ٗٚ ٣ؼَٔ ػ٠ِ  ثُضٌثٓٞث١ًْ/ ّج ، ٣ؼضذٌ  54ًْ ٝ صذِؾ ٌّػضٚ ثُضؾج٣ًز هثمَ ثُٔوٕ  01

ؽز ٝث٤ُٞوز دْذخ هِز ٌٓٝٗضٜج دج٩ٝجكز إ٠ُ أٜٗج ٌر، ٫ٝ ٣ٚـ ُِٖٞثًع ثُٔضؼٌٌٜدجء، إ٫ إٔ صٌج٤ُق صأ٤ّْٚ ًذ٤ثٌُ

هطجً ث٧ٗلجم ثُي١ َٓث٣ج ٓغ٤ٌر ُ٪ٍػجػ، ُوو أٙذـ ثُوطجً ثُق١ٌٞ ٕؼذ٤ج ؽوث ك٢ ٛيٙ ث٣٧جّ، ىُي ٧ٗٚ ٣ؾٔغ د٤ٖ 

ثُقجك٬س ثُض٢ ص٤ٌْ كٞم ّطـ ث٧ًٛ ٓذجٌٕر، ٟٝذؼج ٛيث ٓج ٣لِٞٚ ثُ٘جُ  َٓث٣ج٣ؼَٔ دٌَٖ هثةْ ٝدجٗضظجّ، ٝد٤ٖ 

 َ ًذ٤ٌ.دٌٖ

https://arabstoday.net/
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 ( نزشايىاٌ انحضش4ٌطىسح )

 4/10/2020ثزبسَخ  (https://radiozm.com)انًظذس :شجكخ انُذ 

 

 tram-train) )انمطبس  - انزشاو  -5

ز ثُٔٞؽٞهر ك٢ ٛٞ ػذجًر ػٖ ٛؾ٤ٖ د٤ٖ ثُوطجً ٝثُضٌثّ، ًٔج ٤ٖ٣ٌ ثّٔٚ، ٣ٌٖٔ ُٜج ث٤ٌُْ ك٢ ثٌُْز ثُقو٣و٣ز ثُضو٤ِو٣

ث٠ُّٞ ثُق١ٌٞ ثُٔنٚٚز ُِضٌثّ أٝ ث٤ُٔضٌٝ ف٤ظ ٣ٖٞٔ ًد٠ ٠ّٝ ثُٔو٣٘ز دٞٞثف٢ ثُٔو٣٘ز ثُذؼ٤ور دوٕٝ 

ثٗوطجع، ف٤ظ ك٢ ث٠ُّٞ ثُق١ٌٞ ٣ؼَٔ ٓغَ  ثُضٌثّ دٌْػز ْٗذ٤ج ٓ٘نلٞز، ٖٝٓ ٗجف٤ز أمٌٟ ٣ٌٖٔ ُٚ إٔ ٣ِؼخ 

ك٢ ثٌُْز ثُقو٣و٣ز ثُؼجه٣ز، ٣ْضنوّ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ  هًٝ ثُوطجً ك٢ ٝٞثف٢ ثُٔو٣٘ز ٣ٌٖٝٔ ُٚ ث٤ٌُْ دٌْػز ػج٤ُز

 مٚٞٙج ك٢ د٣ٌطج٤ٗج ٝأُٔج٤ٗج ٝكٌْٗج. ًثس ثُوطج

 ّٝجةَ ثُ٘وَ ثُق١ٌٞ ثُؾٔجػ٢:َثس ٝثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ ٣ِن٘ ثْٛ ٤ٔٓ

 

 

 

 

 

 

https://radiozm.com/
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 ( اهى يًُضاد وعبئم انُمم انحضشٌ اناًبػ1ٍجذول )

 طبلزهب َىع وعُهخ انُمم

 )ػذد انشكبة (

 انغشػخ انىعطً

 )كهى/عب(

 انغشػخ انؼظًً

 )و/عب(

 50-40 20-15 100-50 انحبفهخ انحضشَخ

 50-40 15 120-60 ُخئانحبفهخ انهشثب

انمطبس انحضشٌ 

 )انزشايىاٌ (

120-180 15 30-40 

 100-80 40-30 800-600 لطبس االَفبق

 

 41. ص  2000ُذعخ انًؼًبسَخ، حهت انًظذس: عهىي عمم، ػًش وطفٍ يبسرٍُُ: َظشَبد رخطظ انًذٌ جبيؼخ حهت، كهُخ انه

َزىلف اخزُبس وعُهخ انُمم انؼبو ػهً ػذح ػىايم يُهب  و
21

 : 

 أ. ػوه ثًٌُجح ثُٔطِٞح ٗوِْٜ ك٢ ثُْجػز ٌَُ فجًر أٝ ثصؾجٙ .

 ز ٝثُلٌػ٤ز ثُوجةٔز ٝثٌٓج٤ٗز صن٤ٚ٘ فجًثس مجٙز دًٌٔٝ ثُذجٙجس .ث٫ّض٤ؼجد٤ز ُٖذٌز ثُطٌم ثٌُة٤ْ ح. ثُطجهز

 ٣ٍجهر ثًٌُجح ٝٓؼوٍ ث٣َُجهر ك٢ ٤ٌِٓز ثًٌُٔذجس ثُنجٙز .ػ. ٓؼوٍ 

 ه. ٟذ٤ؼز ثّضؼٔج٫س ث٧ًث٢ٝ ك٢ ثُٔ٘طوز ) ٤ٌّ٘ز، صؾج٣ًز، ٙ٘جػ٤ز، ... ثُل ( ث٩ٌٓجٗجس ثُٔجه٣ز

 ثُٔضجفز . 

ثمض٤جً ٤ِّٝز ثُ٘وَ ك٢ ٌَُ ٕن٘ ٣ٔغَ كٌٙز ّٝجةَ ثُ٘وَ ثُق١ٌٞ ثُؾٔجػ٢ أٙذـ صؼوه جٕ كٝم٬ٙز ُٔج صووّ  

دجٌُؿْ ٖٓ ثٕ ثٌُِلز ثُؼج٤ُز ُض٘ل٤ي ٤ِّٝز ثُ٘وَ ثُؾٔجػ٢ دأّضنوثّ ثُضٌثٓٞث١ ٓوجًٗز دّٞجةَ ثُ٘وَ  ؾٔجػ٢ ،ثُ

ث٫ ثٜٗج صؼو ٤ِّٝز ٗوَ ف٣ٌٞز  ، ثُق٣ٌٞز ٝثٌٌُٜدجة٤ز ىثس ثُْٔجًثس ثُٔقوهر ثُؾٔجػ٢ ث٫مٌٟ ٓغَ ثُقجك٬س

ٝٗوَ ثًذٌ ػوه ٌٖٓٔ ٖٓ ْٓضنو٢ٓ  ،ٓنٚ٘ ُٚ ُّٜٝٞز ثٍُٞٙٞ ُٞؽٞه ْٓجً  ٓضطًٞر ٖٓ ف٤ظ ثّضغٔجً ثُٞهش 

ثُض٢ صؼضٔو ػ٠ِ ثُٞهٞه ث٫فل١ًٞ ثُؼجّ ثُ٘جصؾز ٖٓ ثّضنوثّ ّٝجة٠ ثُ٘وَ ٝصو٤َِ ثُضِٞط ثُذ٤ت٢ ّٝجة٠ ثُ٘وَ ثُؼجّ 

ثُق  10ٝثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ ٣ذٖ ثْٛ ٤َٔٓثس ثُ٘وَ ثُؾٔجػ٢  ، ٝصو٤َِ ًِلز ثُطجهز ثُْٔضنوٓزثُٞٞٝجء صو٤َِ ًٝيُي 

 ػوه ثًٌُجح ٝثُْٔجفز ٝٗٞع ثُٞهٞه ثُْٔضنوّ .ٖٓ ف٤ظ ٕن٘  

 

 

 

 

                                                           
21

 206, ص 0720, هثً ثٌُثصخ ثُؾجٓؼ٤ز -ثُ٘وَ ٝثًٌُٔٝٛ٘وّز  1985ٓقٔو صٞك٤ن ،  ، ه . ّجُْ  
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 كى 1شخض يغبفخ  10000( يمبسَخ نُمم 2جذول سلى ) 

 

 216ص ، 1985 ،داس انشارت انابيؼُخ -هُذعخ انُمم وانًشوس 1985يحًذ رىفُك ،  ،د .عبنى   انًظذس :

ثُي١ ٣ٔغَ ثُِذ٘ز ث٫ّج٤ّز ثُض٢ صٌصٌَ ػ٤ِٜج د٘جء ك٢ ص٤ٔ٘ز ثُٔ٘طوز ثُؼٌٔث٤ٗز ٝث٤ٔٛز ًذ٤ٌر  ُِ٘وَ ثُؾٔجػ٢ًٝيُي 

  ٝدًٚٞر ْٓضٌٔر . ،ثُٔؾضٔغ ٗظٌث ُقجؽز ث٫كٌثه ُِض٘وَ ث٫هثء ٝصِذ٤ز فجؽجصْٜ ثُٔنضِلز ثُٔضَث٣ور 
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  انزًُُخ انحضشَخ ػهً  اثشِو انزشايىاٌانًجحث انثبنث .  .  .  

 رًهُذ :

كوٚ دجُطذغ صؼو٬٣س ػ٠ِ ٍٟٞ ثُْٔجً ثُي١ ٣وطؼٚ، ٛيٙ ثُضؼو٬٣س ٣ٌٖٔ ث٣ٌٌثٓٞث١ إٕ ثٗؾجٍ ٤ِّٝز ثُ٘وَ ثُْٔضوثّ ثُض

ّز صأع٤ٌ ثُضٌثٓٞث١ ػ٠ِ ثُضؾو٣و ثًّٞف ٗضطٌم ك٢ ٛيث ثُٔذقظ إ٠ُ هإٔ ٗطِن ػ٤ِٜج ثُضؾو٣و ثُق١ٌٞ ، ُيُي 

 ٓغ ىًٌ ُٔقز صج٣ًن٤ز ػ٘ٚ ٝصأع٤ٌٙ. ثُضٌثٓٞث١ثُق١ٌٞ ٝىُي ٖٓ م٬ٍ إػطجء صؼ٣ٌق 

 

 :شايىاٌ ؼشَف انزر-1-3-1

٢ٛ ٤ِّٝز ٗوَ ػذٌ ثٌُْي ثُقو٣و٣ز صٔضو ػ٠ِ ٍٟٞ ْٓجًثس ثُطٌم دؾٞثً ث٤ُْجًثس ، ٝك٢ دؼٜ ث٧ف٤جٕ ٣ٌٖٔ إٔ 

ث س دؼ٤ور ػ٠ِ ث٤ُْجًثس. ٝصؼَٔ ثُضٌثّ ػجهر ػ٠ِ ثُطجهز ثٌٌُٜدجة٤ز، ٝصُؼضذٌٖٓ أًغٌ ّٝجةَ ثُ٘وَ ًصٞؽو ك٢ ْٓج 

 .٠ ك٢ ثُْجدن ثٌُْي ثُقو٣و٣ز ثٌٌُٜدجة٤ز٤ٕٞػج  ك٢ دؼٜ ثُذِوثٕ، ٝهو ًجٗش صْٔ

أ٣ٞج ٣ؼضذٌ ثُضٌثٓٞث١  Tramway ٤ِّز ٗوَ ؽٔجػ٤ز ػذٌ ٕٞثًع ثُٔوٕ ٝٓق٤طٜج ثُٔؾجًٝ، ٝهو ٣ضْ ص٤ّٞغ٢ٛ ٝ

ثّضنوثٓٚ ك٢ دؼٜ ث٧ف٤جٕ ٖٓ أؽَ ثٌُد٠ د٤ٖ ثُٔوٕ ٝث٣ً٧جف ٝثُٔ٘جٟن ثُو٣ٌذز ٜٓ٘ج؛ ًٔج ٣ٌٖٔ إٔ ٣ضؼوٟ 

ك٢ ْٓجًثس صٖذٚ مطٟٞ ثٌُْز  ثُضٌثٓٞث٠ُ١ ٗوَ ثُذٞجةغ ٝثُِْغ ثُنل٤لز. ٤ْ٣ٌٝ ثّضنوثٓٚ ك٢ فج٫س أمٌٟ إ

 ثُقو٣و٣ز، ٝػجهر ٓج صؼضٔو أؽ٤جٍ ثُضٌثٓٞث١ ثُقو٣غز ك٢ صٖـ٤ِٜج ػ٠ِ ثُطجهز ثٌٌُٜدجة٤ز.
22

 

  

 َجزح ػٍ انزشايىاٌ :-1-3-2

 NEYك٢ ٣٫ٝز ٣ٞ٤ًٗٞى  ّ 1834ٝ  1832ًجٕ د٤ٖ ّ٘ٞثس  ثُضٌثٓٞث١ص٤ٌٖ دؼٜ ثُٔٚجهً إ٠ُ إٔ أٍٝ ظًٜٞ 

YORK  دج٣٫ُٞجس ثُٔضقور ث٤ٌ٣ٌٓ٧ز، ٝص٤ٌٖ ٓٚجهً أمٌٟ إ٠ُNEW ORLEAN  ٕٞإٔ ٓؼٌٛ ٤ٗٝٞ أ٤ًُٝ

دجػضذجًٙ ٤ِّٝز ٗوَ ؽو٣ور دؼو ظًٜٞ  ثُضٌثٓٞث١هو مٚ٘ أفو أؽ٘قضٚ ُؼٌٛ  ٤ٕ1833ٌجؿٞ ثُو٢ُٝ ُْ٘ز 

ضنوثٓٚ دؼو ىُي ٤ًِّٞز ٗوَ صؾٌٛج ثُن٤ٍٞ ك٢ ًذٌٟ ك٢ دؼٜ ٓوٕ ث٣٫ُٞجس ثُٔضقور ث٤ٌ٣ٌٓ٧ز ثٗضٌٖ ثّثُضٌثٓٞث١ 

ّ ٓ٘ؼٌؽج فجّٔج ك٢  1881ثُؼجٙٔز ثُذ٣ٌطج٤ٗز ُ٘وٕ ٝثُل٤ٌْٗز دج٣ًِ. صؼضذٌ ّ٘ز  ؿٌثًثُٔوٕ ث٧ًٝٝد٤ز ػ٠ِ 

ف٤ظ ٌٟفش ًٌٕض٤ٖ أُٔج٤ٗض٤ٖ م٬ٍ ٛيٙ ثُْ٘ز أٍٝ صٌثٓٞث١ ٣ؼَٔ دجُطجهز ثٌٌُٜدجة٤ز، ُٝوو ػؾَ  ثُضٌثٓٞث١صج٣ًل 

 ؿٌثًثُْجدوز ثُْٔضؼِٔز ك٢ صٖـ٤ِٚ ػ٠ِ  ٛيٙ ثُطجهز ثُؾو٣ور ك٢ صٖـ٤َ ثُضٌثٓٞث١ ٝث٫ّضـ٘جء ػٖ ثُطٌم ثّضنوثّ

 ٣َُجهر ثٗضٖجًٙ ك٢ ثُؼو٣و ٖٓ ٓوٕ ثُؼجُْ ًذ٤ٌثُن٤ٍٞ ٝثُٜٞثء ثُٔٞـٟٞ ثُ٘جصؼ ػٖ ثُطجهز ثُذنج٣ًز ٓٔج أػط٠  هكؼج 

.
23
  

 

                                                           
 

22
 https://ar.wikipedia.org 

23   http :// www . Linternaute.com/ savoir /grands-chantiers /06/dossier/tramway-paris/rappelhistoire. 
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 :انزًُُخ انحضشَخ رأثُش انزشايىاٌ ػهً -1-3-3

م٬ٍ ٖٓ ٝىُئُِو٣٘ز  ف١ٌٞ صط٣ٌٞ ٣ٚجفذٜجٌٓٞث١ ثُض ثٗؾجٍ ػ٤ِٔز إٕ
24
 :   

 .٤ُِْجًثس ثٌُذ٤ٌ ثُٞـ٠ ٖٓ صق٣ٌٌٙ ػٖ ٣ٌٟن ٝىُي ثُٔؾجٍ صؾو٣و  -

 .ٖٝٓؾٌر ٓلضٞفز دٔؾج٫س ثُٔؾجٍ صؾ٤َٜ  -

 .ُِضنِ٘ ٖٓ فج٫س صؾجٍٝ ٝهٞف ثُؼؾ٬س ػ٠ِ ث٫ًٙلز  ٢ثُٔذجٗ أٓجّ ٓٞثهق صن٤ٚ٘  -

 .ثًٌُٔٝ زفًٌ ص٤َْٜ  -

 .ثُْٔجًثس ْٓضٟٞ ػ٠ِ ثّضٌٔث٣ًز ٝمِن ثُق٣ٌٞز ثُٔ٘طوز صط٣ٌٞ إػجهر  -

 .٘جمضمث٧ ٝكي ثٌُف٬س ٍٖٓ ثمضٚجً  -

 .ثُق١ٌٞ ثُٔ٘ظٌ صق٤ْٖ  -

 .ثُٖٔجر أٓجّ ثُٔؾجٍ ٝكضـ ًثسث٤ُْج ْٓجكز ٖٓ ثُضو٤َِ  -

 

 دثٍ( رشايىاٌ يذَُخ 5طىسح )

https://www.bing.com/images/blob?bcid=RKOVtv0ffeoBvA :انًظذس 

 

                                                           
 27، ٗ 2016ًٞه ٗٞثٍ ، ُٞثص٢ أٓجٍ، ًٌٓٚوً ّجدن ،   24

https://www.bing.com/images/blob?bcid=RKOVtv0ffeoBvA
https://www.bing.com/images/blob?bcid=RKOVtv0ffeoBvA
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 ذاَُخ وانزطجُمُخُانذساعخ انً  انفظم انثبٍَ

 ذاٍَ نًذَُخ انحهخُانىالغ انً .  .  . الول انًجحث ا

 :يىلغ يذَُخ انحهخ -2-1-1

ث٫ْٗجٕ  ف٤جر د٠ٔ٘ ثُٔذجٌٕ ٫صٚجُٜج ث٫هِْ ثٝ ثُٔو٣٘ز ك٢ رؤعٌثُٔ ثُؾـٌثك٢ ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُطذ٤ؼ٤ز ثُٔٞهغ ٣ؼو

ٝهٝثةٌ  ٌٕهج    66،44 ثُطٍٞ  م٠ ك٤ٚ ٣ضوجٟغ ثُي١ ثُٔٞهغ ك٢ ثُقِز ٠ٕ ؽجٗذ٢ صوغ ٓو٣٘ز ثُقِز ػ٠ِ .ث٫هضٚجه٣ز

ؾٔٞع ٓ ٖٓ % 18،3 ٝدْ٘ذز  2ًْ 161 ثُقِز ٓو٣٘ز ْٓجفز صذِؾ ،ٕٔج٫ ًٔج ك٢ ثُن٣ٌطز ثهٗجٙ  29،32 ثُؼٌٛ 

 ثٓج ، 2ًْ 5119 ثُذجُؾ ثُٔقجكظز ْٓجفز ٓؾٔٞع % ٖٓ 3،1 ٝدْ٘ذز   2ًْ 878 ْٓجفز هٞجء ثُقِز ثُذجُـز

 دٔؾٔٞػز صق٠٤ ٝثُض٢ ك٤ٜج ث٫هث٣ًز ثُٞفوثس ٣ض٠ّٞ دجدَ ثُي١ ُٔقجكظز ث٫هث١ً ثًٌَُٔ ثُقِز كضٔغَ ٓو٣٘ز  ثُٔٞٝغ

 ، ٜٓ٘ج ثُـٌح ث٠ُ ثُٞثهؼز ثُٔووّز ءًٌد٬ ٝٓو٣٘ز ،ٜٓ٘ج ٖٔجٍثُ ث٠ُ ثُٞثهؼز دـوثه كٔو٣٘ز ، ثُٔؾجًٝر ثُٔقجكظجس ٖٓ

 ثٌُٞس ٝٓو٣٘ز ،ٜٓ٘ج ثٌُٖه٢ ثُؾ٘ٞح ٝٓو٣٘ز ثُو٣ٞث٤ٗز ثُٞثهؼز ث٠ُ ،ثُ٘ؾق ث٫ٌٕف ٖٓ ثُؾ٘ٞح ثُـٌد٢ ٜٓ٘ج  ٝٓو٣٘ز

ٝثُض٢  ّزًثثُو ُٔ٘طوز ث٤َُٔٔ ثُٖٔجٍ ثُـٌد٢ ٜٓ٘ج . ثٓج ثُٔٞهغ ثُٞثهؼز ثٌُٓجه١ ٝٓو٣٘ز ،ٜٓ٘ج ثٌُٖم ث٠ُ ثُٞثهؼز

دٔؾٔٞػز ٖٓ ثُٔوٕ ثُٔؾجًٝٙ ُٜج دٖذٌز ٖٓ ثُطٌم ثُ٘وَ ٓٔج ؽؼِٜج فِوز َٝٙ د٤ٖ صِي ثٌُٔثًَٓٔج ًكغ  صٌصذ٠

 ثٌٓج٤ٗضٜج ث٫هضٚجه٣ز .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1َطخ )خش  

  GIS  ،2020المصدر: الباحثين بأعتماد على نظام المعلومات الجغرافية   
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 :طجىغشافُخ يذَُخ انحهخ -2-1-2

 ثُنٚجة٘ دؼٜ ٤ِْث٫ه ثٝ ٣٘زوثُٔ ٛيث ثًضْجح ك٢ ٓؤعٌ ٤ْ ػجَٓثهِ ثٝ ٓو٣٘ز صؼذٌ ثُنٚجة٘ ثُطذٞؿٌثك٤ز ٣٧ز

 ٝد٤٘ضٜج ثُض٤٘٣ٌٞز .  ٝد٤٘ضٜج ث٫ًٛ ٝثٌٕجُٜج ٟذ٤ؼز صقوه ثُض٢

 ٖٓ ثفوط ٣ؼو ثُي١ ثٌُّٞد٢ ٕٔجٍ  ك٢ صوغ ٝثُض٢ دجدَ ُٔقجكظز ثُؾ٤ُٞٞؽ٢ ثُض٣ٌٖٞ ٖٓ ث  ءؽَ ك٢ ثُقِز ٓو٣٘ز صوغ

ِؼجَٓ ُ ٤ّق ٝث٤ُُّٜٞٞق . ثٕثُذ٤ّ٬ضٞ ثُؼٌٚ ث٠ُ ٣ٌؽغ ثُي١ ثُؾ٤ُٞٞؽ٢ ص٣ٌٞ٘ٚ ك٢ ثُؼٌثم ّطـّ ثهْج

ك٢ ثُض٤ٔ٘ز ث٫هضٚجه٣ز ٝثُؼٌٔث٢ٗ ُّٜٝٞز ٓو ٕذٌجس ثُطٌم ٝثٌُٔثكن ثُنو٤ٓز  ج  ٜٓٔ ث  ثُؾ٤ُٞٞؽ٢ ُٔو٣٘ز ثُقِز هًٝ

 .ثُٔنضِلز 

ثؽَثةٜج ُيث  دؼٜ ك٢ ثُذ٤ْطز ث٫ًصلجػجس دؼٜ ٝؽٞه ٓغ ّطقٜج ك٢ ثُٞثٝـ دج٫ٗذْجٟ صض٤َٔ ثُقِز ٓو٣٘ز ًٝيُي

 ُِٔو٣٘ز .  ثُٔنضِلز ـ ٓو٣٘ز ثُقِز ػج٬ٓ ٖٓؾؼج ٫هجٓز ٓنضِق ثُٖٔج٣ًغ ثُؼٌٔث٤ٗز ٝثُض٣ٞٔ٘ز٣ؼو ٟذ٤ؼز ّط

 

 :انذساعبد انغكبَُخ نًذَُخ انحهخ -2-1-3

ٖٓ ثُٔوٕ ثُؾجىدز ٌُِْجٕ دْذخ ٌٓجٗضٜج ثُقٞج٣ًز ٝثُضج٣ًن٤ز  ٢ٛٝٝثفوٟ ٖٓ ثهوّ ثُٔوٕ ثُؼٌثه٤ز ثُقِز ٓو٣٘ز  وصؼ

ىثس ًغجك٢ ٌّج٤ٗز ٢ٛٝ  ،ًٌَُٔ ث٫هث١ً ُٔقجكظز دجدَ ثُي١ ٣ض٠ّٞ ثُٞفوثس ث٫هث٣ًز ك٤ٜج ٢ٛٝ ث ،ثُٜٔٔز ُِٔو٣٘ز 

:   2020ٝهو دِؾ ػوه ٌّجٕ ثُٔ٘طوز ثُق٣ٌٞز ُٔو٣٘ز ثُقِز ك٢ ػجّ  ،ُِٔ٘طوز ثُق٣ٌٞز  (  2ّجًٖ /ًْ 3176)

  % ٖٓ ثؽٔج٢ُ ٌّجٕ ٓقجكظز دجدَ.22.6ٝدْ٘ذز  ،ْٗٔز  508185

( 16709%( ٖٓ ْٓجفز ًٌَٓ ثُقِز ٝثُي١ صذِؾ ْٓجفضٚ )  34( ٌٛضجًث ٝدْ٘ذز )  5681قِز ) صذِؾ ْٓجفز ٓو٣٘ز ثُ

( ، ٝٝؼش دِو٣ز ثُقِز صٌص٤ذج  هطجػ٤ج  ُِٔو٣٘ز هْٔضٜج ث٠ُ 2016( ف٢ ٤ٌّ٘ج  ، ّ٘ز ) 98ٌٛضجً ، ٝصْٞ ثُٔو٣٘ز ) 

ًٝٔج ك٢  . ثُلٌثس ٝثًَُٛٞ( ثُل٤قجء( ، هطجع) ث٬ُّْ ( ٝ)هطجع)، هطجع )ثُلٌهُٝ(، هطجع  ػجسثًدغ، هطج

 (2)ثُن٣ٌطز 
25
 . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
و٣٘ز ثُقِز ٓؾِز ًٌَٓ دجدَ ثُْٔجف٢ ك٢ ٓ ث٧ّو١ ، أ٤ٌٓر ٓقٔو ػ٢ِ ، فوٝه ٓقٔو ػذٞه ثُطل٢ِ٤ ، ث٣َُجهر ثٌُْج٤ٗز ٝثعٌٛج ػ٠ِ ثُضّٞغ  25

 3،ثُؼوه: 8، ثُٔؾِو:  2018ّجس ث٫ْٗج٤ٗز، ثًُِو
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2016لطبػبد يذَُخ انحهخ واحُبئهب انغكُُخ نؼبو ( رًثم 2خشَطخ )  

 

انًغبحٍ فٍ يذَُخ انحهخ  .األعذٌ ، أيُشح يحًذ ػهٍ ، حذود يحًذ ػجىد انطفُهٍ ، انضَبدح انغكبَُخ واثشهب ػهً انزىعغ انًظذس : 

 3:،انؼذد 8، انًاهذ:  2018االَغبَُخ،  نهذساعبدياهخ يشكض ثبثم 

 

:رىصَغ انغكبٌ -2-1-4  

٣ضذج٣ٖ ص٣ٍٞغ ثٌُْجٕ ك٢ ثُٔو٣٘ز ، ٣َٖٝٔ ثٌُْجٕ ثُوج٤ٟٖ٘ ك٢ ثف٤جةٜج ٝٓ٘جٟوٜج ، ٝهًثّز ثُض٣ٍٞغ ٝثٌُٖق ػٖ 

٠ ثًدؼز ٬٣فع ثٕ ٌّجٕ ثُٔو٣٘ز ٣ضٍٞػٕٞ ػِ ثُؼ٬هجس ثٌُٔج٤ٗز ُِض٣ٍٞغ ٓٔج ٣قوه ثُؼٞثَٓ ثُٔؤعٌر ك٤ٚ ، م٣ٌطز

 ث٫ص٢ :دجٌَُٖ   هطجػجس ، ًٝجٕ ص٣ٍٞؼْٜ
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(  17ْٗٔز ٣ضٍٞػٕٞ ػ٠ِ )  ٨٣٥٠٦ هطجع ثُلٌهُٝ  : ٣وغ ك٢ ثُؾجٗخ ثٌُٖه٢ ٖٓ ثُٔو٣٘ز ، ٣ٝذِؾ ػوه ٌّجٗٚ - ١

ٛيث ثُوطجع ) دجُٚٞح ثُٚـ٤ٌ( ٣ٝٔغَ  ثُٔو٣٘ز ، ٢ّٔٝ ٞع ٌّجٕ% ( ٖٓ ٓؾٔ ٢٘14 ، ٣ٌَٖٝ ْٗذز ) ف٢ ٌّ

 . دقؾْ ثٌُْجٕ (زثٌُٔصذز )ثٌُثدؼ

٣وغ ك٢ ثُؾجٗخ ثُـٌد٢ ٖٓ ثُٔو٣٘ز ٣ٝٔغَ ثُٔ٘طوز ثُوو٣ٔز  ثُوو٣ٔز ثٝ ثُوِخ ثُضؾج١ً ُِٔو٣٘ز ،  :هطجع ثُل٤قجء  - 2

ًٝؿْ صؼوه ثُٞظجةق ٝص٘ٞػٜج ٖٝٔ ٛيث ثُوطجع ث٫ ثٕ ٛ٘جى صٌضَ ٌّج٢ٗ ، ٤َُِٔثس ثُض٢ ٣ضٔضغ دٜج ٛيث ثُوطجع ، 

%( ٖٓ  16ْٗٔز ٝدْ٘ذز )   73518 ( ف٢ ٣ٝذِؾ ػوه ٌّجٗٚ 24ٌُْجٕ ، ٣ْٝٞ ) ك٤قضَ ثٌُٔصذز )ثُغجُغز( دقؾْ ث

  . ػوه ثٌُْجٕ ثُٔو٣٘ز

ثُؾجٗخ ثُـٌد٢ ٖٓ ثُٔو٣٘ز فض٠  هطجع ث٬ُّْ  : ٣وغ ك٢ ثُؾجٗخ ثُـٌد٢ ث٣ٞج  ، ٣ٝٔغَ ثُؾٜز ثُٖٔج٤ُز ثٌُٖه٤ز ٖٓ - 3

( ْٗٔز  160093ًٞ ، ؽ٘ٞدج ، ٣ٝذِؾ ػوه ٌّجٗٚ ) ٝثَُٛثُلٌثس ٕجًع ثُطٜٔج٣ٍز ثُلجَٙ د٤ٖ هطجع ث٬ُّْ ٝهطجع 

ث٢ٝ ٖٓ ثٌُٔصذز ث٠ُٝ٫ ، ٝىُي دْذخ ثُضّٞغ ثُْٔجف٢ ٝد٤غ هطغ ث٫ً %( ٖٓ ٌّجٕ ثُٔو٣٘ز ، ٣ٔغَ 36ٝدْ٘ذز ) 

ً ، ٓٔج ٬٣فع ظًٜٞ س ٝثًٍر ثَُثًػز ٝث٫ٌّجٕ ٝث٧ػٔجثَُثػ٤ز ٝمٚٞٙج دؼو ٓٞثكوج ٢ٝثًهذَ ثٙقجح ث٫

 ػٖٞثة٢ ٝؿ٤ٌ ٓنط٠ .٤٘ز دٌَٖ ٌّ ثف٤جء

هطجع ثُلٌثس ٝثًَُٛٞ  : ٝٛٞ ثٓضوثه ُوطجع ث٬ُّْ ٖٓ ٕجًع ثُطٜٔج٣ٍز ٕٔج٫  دأصؾجٙ ثُٔو٣٘ز ثُؾ٘ٞد٤ز ثُـٌد٤ز  -4

%( ، ٖٓ  34( ْٗٔز ٝدْ٘ذز )  154226ه٣ٞث٤ٗز ث٣ٌُْغ ، ٣ٝذِؾ ػوه ٌّجٗٚ)  -ٕجًع فِز –ك٢ ثُؾجٗخ ثُـٌد٢ 

٤ٗز دقؾْ ثٌُْجٕ. ٌّجٕ ثُٔو٣٘ز ، ٣ٝقضَ ثٌُٔصذز ثُغج
26
 

ز ف٤ظ صٍٞػز ث٫ػوثه ثٌُْج٤ٗز ُٔو٣٘ز ثُقِز ػ٠ِ ؽجٗذ٢ ٠ٕ ثُقِز ف٤ظ ثفضَ ثُؾجٗخ ث٣٫ٖٔ ٖٓ ٠ٕ ثُقِز ُِٔو٣٘

 ( .3)ًٝٔج ٓٞٝـ ك٢ ثُن٣ٌطز  ،ػ٠ِ ثػ٠ِ ث٫ػوثه ٝثًغٌ ًغجكز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 342، 2018ٗث٧ّو١ ، أ٤ٌٓر ٓقٔو ػ٢ِ ، مصدر سابق ,    26
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 ( رىصَغ انغكبٌ نًذَُخ انحهخ3خشَطخ)  

 

ذَُخ انحهخ ياهخ انًغبحٍ فٍ ي .د يحًذ ػجىد انطفُهٍ ، انضَبدح انغكبَُخ واثشهب ػهً انزىعغ األعذٌ ، أيُشح يحًذ ػهٍ ، حذو

 3:،انؼذد 8، انًاهذ: 343ص  2018عبد االَغبَُخ، اسيشكض ثبثم نهذ 

 :طشق يذَُخ انحهخ -2-1-5 

ػ٠ِ ثهجٓز ٓنضِق ثُٖٔج٣ًغ  ُطٌم ثُ٘وَ ث٤ٔٛز دجُـز ك٢ ثُض٤ٔ٘ز ث٫هضٚجه٣ز ٝث٫ه٤ٔ٤ِز ١٫ ٓو٣٘ز ٓٔج ُٜج ثعٌ ًذ٤ٌ

 ث٫ف٤جء فْخ ثُٖٞثًع ثٟٞثٍ ْٗضؼٌٛ ّٞفُٝٔو٣٘ز ثُقِز ػور ثٗٞثع ٖٓ ٌٟم ثُ٘وَ ٝ ،ث٫هضٚجه٣ز ٝثُؼٌٔث٤ٗز 
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 ثُقًٌز ًغجكز ػ٠ِ صجع٤ٌ ٖٓ ث٫ٟٞثٍ ُٜيٙ ُٝٔج (4) ثُن٣ٌطز ًٔج ك٢ ثُقِز ُٔو٣٘ز ث٫ّج٢ّ ثُض٤ْٔٚ ك٢ ثُٔٞؽٞهر

ٓؾٔٞع  ٖٓ ّجػز ٝػ٣ٌٖٖ ث٫ًدغ م٬ٍ ثُطٌم ُٖذٌز ثُْٔضنوٓز ثسًث٤ُْج دجػوثه جكزصضجعٌ ٛيٙ ثٌُغ ف٤ظ ث٣ًٌُٝٔز

 دؼٜ ٓجػوث ث٫ف٤جء ًجكز ػ٠ِ ٍٓٞػّٚ ٢ٛٝ  2011ك٢ ػجّ   ّ ( 173805 ) دِؾ ٓؾٔٞػٜج ف٤ظ  ٛيٙ ثٟٞثٍ

 ٓنوٝٓٚ ؿ٤ٌ صٌٕٞ ف٤ظ ثٝ ًٍثػ٢ صؾجٍٝ ثٓج صٌٕٞ ٓج ٝثُض٢ ؿجُذج ؽو٣وث ثٖٗتش ثُض٢ ث٫ف٤جء
27
 . 

 شجكخ طشق يذَُخ انحهخ( 4خشَطخ )

عبد االَغبَُخ، اسيشكض  ثبثم نهذ، ياهخ  2011يىعً ، صَُت ػجبط، والغ يُظىيخ انُمم انحضشٌ فٍ يذَُخ انحهخ نؼبو انًظذس : 

 1،انؼذد:  8، انًاهذ: 2018

 

                                                           
27

 8، ثُٔؾِو:  2018ّجس ث٫ْٗج٤ٗز، ثً، ٓؾِز ًٌَٓ . دجدَ ُِو  ٠ّٞ2011 ، ٣ٍ٘خ ػذجُ، ٝثهغ ٓ٘ظٞٓز ثُ٘وَ ثُق١ٌٞ ك٢ ٓو٣٘ز ثُقِز ُؼجّ ٓ:   

 1،ثُؼوه: 
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 :حشكخ انًشوس فٍ يذَُخ انحهخ -2-1-6

ُطٌم ك٢ ثُٔ٘طوز ثُق٣ٌٞز أٝ ث٩ه٤ٔ٤ِز ثُض٢ صٌد٠ د٤ٖ فًٌز ثًٌُٔٝ ٢ٛ فًٌز ثًٌُٔذجس ٖٝٔ ٕذٌز ثُٖٞثًع ٝث

ثُٔوٕ ، ٝصؼضذٌ ٛيٙ ثُقًٌز ٤ِّٝز ُضقٌى ثُ٘جُ ٝثُذٞجةغ صقو٤وج ٧ٛوثف ٓؼ٤٘ز ٖٝٔ ٕذٌز ثُطٌم ٝثُٔٞث٬ٙس 

 ٝدجصؾجٛجس ٓنضِلز ٜٓ٘ج ٓج ٣ٌٕٞ ٖٝٔ ثُٔو٣٘ز ٜٝٓ٘ج ٓج ٣ٌٕٞ ػجدٌث ُٜج ٜٝٓ٘ج ٓج ٛٞ مجًػ ثُٔو٣٘ز .

ٌث ُٞؼق ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز ُِٖٞثًع ثُٔو٣٘ز ٝمجٙضج ك٢ ثُٔو٣٘ز ظىثس ًغجكز ػج٤ُز ٗثُقِز فًٌز ًٌٓٝ ٝصؼج٢ٗ ٓو٣٘ز 

 ثُوو٣ٔز ٣ٌٖٝٔ ث٣ؾجٍ ثُقًٌز ث٣ًٌُٝٔز ك٢ ثُٔو٣٘ز ث٠ُ ػور ثٌٕجٍ :

 : حشكخ انًشوس انذاخهُخ –أوال 

٣ٝؼذٌ ػٜ٘ج دجًٌُٔٝ ثُٔق٢ِ  ٢ٛٝ ٓؾٔٞػز ثٌُف٬س ثُض٢ صذوأ ٝص٘ض٢ٜ ٖٝٔ فوٝه ثُٔق٠٤ ثُنجًؽ٢ ُٔو٣٘ز ثُقِز

Local Traffic or Local Trip  ُ٤ز ٝمجٙضج ك٢ ثٝهجس ثُيًٝر .٢ٛٝ ىثس ًغجكز ػج 

 : حشكخ انًشوس انخبسجُخ / انذاخهُخ –ثبَُب 

٢ٛٝ ثٌُف٬س ثُض٢ صٖ٘أ مجًػ فوٝه ثُٔق٠٤ ثُنجًؽ٢ ُٔ٘طوز ثُوًثّز ٝص٢ٜ٘ هثمَ ثُٔق٠٤ ثُنجًؽ٢ ُٔ٘طوز 

ٗج دجٌُف٬س ثُٔ٘ؾيدز ٗض٤ؾز ث٫ٖٗطز ٝثُنوٓجس ث٫هضٚجه٣ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُضؾج٣ًز ٝث٫هث٣ًز ثُوًثّز ٝص٠ْٔ ثف٤ج

 و٣٘ز ثُقِز ُٔ٘طوز ظٞثف٤ٜج .ثُض٢ صووٜٓج ٓ

 حشكخ انًشوس انذاخهُخ / انخبسجُخ : –ثبنثب 

ػ٤ِٜج ثًٌُٔٝ  ٢ٛٝ ثٌُف٬س ثُض٢ صٖ٘أ هثمَ فوٝه ثُٔق٠٤ ثُنجًؽ٢ ُٔو٣٘ز ثُقِز  ٝص٘ض٢ٜ مجًؽٚ ، ُٝيُي ٣طِن

 Generated Trafficثُٔضُٞو 

 : حشكخ انًشوس انخبسجُخ / انخبسجُخ –ساثؼب 

، ُٝيُي صؼٌف دجًٌُٔٝ  ُٔو٣٘ز ثُقِز ٢ٛٝ ثٌُف٬س ثُض٢ ٣ٌٕٞ ٖٓ٘ؤٛج ٜٝٗج٣ضٜج مجًػ فوٝه ثُٔق٠٤ ثُنجًؽ٢ 

ثُٔقجكظجس ثُؾ٘ٞد٤ز  ٠ُٗجكيٙ ثٛج ًذ٤ٌ ػ٠ِ ثُٔو٣٘ز ػ٠ِ ثػضذجً ج  ٝـط ٣ُٞوٓٔج   Through Trafficثُ٘جكي 

٣ٞٝـ  ٫ص٢ػ٠ِ ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز ٌٟٝم ثُ٘وَ . ٝثٌَُٖ ث ًذ٤ٌث   ج  ٝـط ٝهو ٣ْذخ ،  60ٝثُٖٔج٤ُز ٖٓ م٬ٍ ٕجًع 

 ثٗٔجٟ فًٌز ثًٌُٔٝ .
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 انظىسح انزمشَجُخ نهحشكبد انًشوسَخ ( َىضح 2شكم )

  2020،انًظذس : انجبحثٍُ 

 

٤ٗز ًٝغجكز ث٤ُْ٘ؼ ٝػوّ صطًٞ ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز دٔو٣٘ز ثُقِز ك٢ ٣ٍجهر ثٌثُؼٔ ُوو ّجٛٔش ًَ ٖٓ صطًٞ د٤٘ز ثُٔ٘ظٞٓز

ثُضؼطَ ثُٞظ٤ل٢ ُِٔو٣٘ز، ٌٝٙف ثُؾٜو ٝثُٞهش ٝثُطجهز ك٢ ث٫ٗضوجٍ، ٝصِٞط ثُذ٤تز  ٝ فور ٬ٌٖٓس ثُ٘وَ ثُق١ٌٞ،

 ٝصوًٛٞ إٟجً ثُق٤جر.

ٝثُْٔؤ٤ُٖٝ ك٢ هطجع  ُض٢ دجصش صؤًم ثُٔٞث٤ٟٖٖ٘ٓ ثُ٘وجٟ ثُْٞهثء ث دًٌَٔ ثُٔو٣٘زُوو أٙذـ ثمض٘جم فًٌز ثًٌُٔٝ 

ٍهس ك٢ ثُْ٘ٞثس ث٧م٤ٌر ٓغ ٕذٌز ثُطٌهجس ثُض٢ أٙذقش ٤ٝوز ثُضٞثٍٕ د٤ٖ ػوه ثًٌُٔذجس ثُض٢ ثثُ٘وَ، كجمض٬ٍ 

 ًٝيُي ٣ٍجهر ثػوثه ث٤ُْجًثس دٌَٖ ًذ٤ٌ ٓٔج ٣ُٞو ٝـطج ػ٠ِ ثُطٌم .ٓوجًٗز دٌغجكز فًٌز ثًٌُٔٝ، 

دجدَ ث٠ُ ثهضٌثؿ  ثُضٌثٓٞث١ ٤ًِّٞز ٗوَ ثُق٣ٌٞز ثُْٔضوثّ ٖٝٔ ثُنط٠ ث٫ّضٌثص٤ؾ٤ز  ُيُي ُؾأس ٓو٣ٌ٣ز صنط٠٤

 ثُقج٤ُز ٝثُْٔضوذ٤ِز . دؼ٤ور ثُٔوٟ ُِٔقجكظز ُلي ث٫مض٘جهجس ث٣ًٌُٝٔز 

 

 يشبكم انطشق فٍ يذَُخ انحهخ :-2-1-7

 -: ك٢ ث٫ّذجح ث٫ص٤زصؼج٢ٗ ٕذٌز ثُٖٞثًع ك٢ ٓو٣٘ز ثُقِز ثُؼو٣و ٖٓ ثُٖٔجًَ ٝثُض٢ ٣ٌٖٔ ثٕ ٗؾِٜٔج 

ثٕ صنط٠٤ ٕذٌز ٕٞثًع ثُٔو٣٘ز ٝثّضؼٔج٫س ث٫ًث٢ٝ ك٤ٜج ٌٓصذطجٕ ٓغ دؼٜٞٔج ٣٫ٌٖٝٔ ثُلَٚ د٤ٜ٘ٔج ، ٣ٝؼٞه  -أ

ثُْذخ ك٢ ثُٖٔجًَ ثُ٘جؽٔز ػٖ ٛيث ث٫ًصذجٟ ث٠ُ ثٕ ثُض٤ْٔٚ ث٫ّج٢ّ ُٔو٣٘ز ثُقِز ٕٝذٌز ثُٖٞثًع ك٤ٜج هو ْٙٔ ك٢ 

٤َِ ٝثُي١ ٣ٌصذ٠ دوًٝٙ دؼوه ه٤َِ ٖٓ ثًٌُٔذجس ف٤ظ ٣ٌٖٔ ُضِي ثُٖٞثًع ثٕ صْضٞػخ كضٌر ًجٕ ػوه ٌّجٕ ثُٔو٣٘ز ه

 .ىُي ثُؼوه
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 -: صلجهْ ث٫ٍهفجٓجس ث٣ًٌُٝٔز ك٢ ٕٞثًع ٓو٣٘ز ثُقِز ٝىُي ٣ؼٞه ٬ُّذجح ثُضج٤ُز -ح 

٤ٌْ ك٢ دؼٜ ٓٔج ثهٟ ث٠ُ صق٣َٞ ثُ ثُٔؾج١ًثُضذجٟؤ دض٘ل٤ي ثُٖٔج٣ًغ ٓغَ ٌٖٓٝع ثٓوثه ٓو٣٘ز ثُقِز دٖذٌز 1 -

 . ثُطٌم ث٠ُ ٌٟم ثمٌٟ ٝدٌَٖ ؿ٤ٌ ٓوًُٝ

مجًػ ثُٔقجٍ ثُضؾج٣ًز ٓٔج ٣ٞطٌ ) ثُذْط٤جس(صؾجٍٝ ثٙقجح ثُٔق٬س ػ٠ِ ثُٖٞثًع ٝىُي ٖٓ م٬ٍ ٝٝغ 2 -

 . ثُٔٞث٤ٟٖ٘ ث٠ُ صٌى ث٫ًٙلز ٝ ثٍَُ٘ٝ ك٢ ٤ٌّْٛ ث٠ُ ثُٖجًع

٤ز ُِٔ٘طوز ٓٔج ٣ٞطٌ ثٙقجح ثًٌُٔذجس ث٠ُ س دٌَٖ ٣ض٬ةْ ٓغ ثُطجهز ث٫ّض٤ؼجدػوّ ٝؽٞه ٓٞثهق ٤ُِْجًث 3-

 .هٌح ث٫ًٙلز ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ ثّضوطجع ؽَء ٖٓ ثُٖجًع ْٓذذج ث٫ٍهفجّ ٤ّجًثصْٜث٣وجف 

ٖٓ ثُٖٞثًع ثُٔٞؽٞهر  ثؽَثء ٝؽٞه ثٌُضَ ث٣ٌٌٌُٗٞض٤ز ثُض٢ صـط٢ ٝثؽٜجس ٓؼظْ ثُوٝثةٌ ثُق٤ٌٓٞز ٝثُض٢ صوطغ4 -

 ك٤ٜج صِي ثُوٝثةٌ .

ْٓضٌٔر ُِٖٞثًع ٖٓ هذَ ٓو٣ٌ٣ز دِو٣ز ٓو٣٘ز ثُقِز ف٤ظ صؼج٢ٗ ٓؼظْ ثُطٌم ٖٓ ) ثُقلٌ ، ػوّ ٝؽٞه ٤ٙجٗٚ  -ػ

 ( ٝثُي3١ث٫ًصلجػجس ٝث٫ٗنلجٝجس ثُ٘جصؾز ٖٓ ًٌٓٝ ٤ّجًثس ثُقَٔ ك٢ ٕٞثًع ٫ صضقَٔ ثٍٜٝٗج ًٔج ك٢ ؽوٍٝ )

 .  ٍٕ ثُض٢ ٣ٌٖٔ صقِٜٔج٣ذ٤ٖ دؼٜ ٕٞثًع ثُٔو٣٘ز ٝث٫ٝث

وّز ث٣ًٌُٝٔز ك٢ ٝٝغ مط٠ صّٞؼ٤ز ُِٖٞثًع دق٤ظ صْضٞػخ ث٣َُجهر ثُقجِٙز ك٢ ٝؽٞه صو٤ٌٚ ٝثٝـ ُِٜ٘ -س 

 ػوه ثًٌُٔذجس ، ًٔج ٬ٗفع دجٕ ثُؾًَثس ثُّٞط٤ز ؿجُذج ٓج صٌٕٞ دقؾْ ًذ٤ٌ دَ ٓٞث١ٍ ث٠ُ ػٌٛ ثُٖجًع ٗلْٚ .

 

 ٌ انغُبساد نجؼض شىاسع انحهخاصالو( لىح رحًم انزشثخ 3جذول )

ًٌَٓ ثُٔو٣٘ز  ف٢ ٗجهً ثُذ٢ٌٌُ ف٢ ف٢ ثُٞذجٟ 40ٕجًع  ثُٔٞهغ

 ثُضؾج١ً

هٞر صقَٔ ثُضٌدز  

ٖٟ / 

 2طٍ /و 5 2طٍ /و 5 2طٍ /و 8 2طٍ /و 7 2طٍ /و 4

طُُُخ يزىعطخ  ٤ْٗؾز ثُضٌدز

 انمىح

طُُُخ يزىعطخ 

 انمىح

طُُُخ يزىعطخ 

 انمىح

طُُُخ يزىعطخ 

 انمىح

طُُُخ يزىعطخ 

 انمىح

 

لغى  ،كهُخ انزشثُخ نهؼهىو االَغبَُخ   ،جبيؼخ ثبثم  ،م وانًشوس فٍ يذَُخ انحهخ رحهُم طشق انُم ،انًظذس : لُظ ياُذ ػهىػ 

 154ص ،1انؼذد  ،2ياهذ  ،2012،انفُضَبء 
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 :انزشايىاٌ انُمم انؼبو اخزُبس وعُهخ  جذوي -2-1-8

فض٘جم ٖٓ م٬ٍ ٛيٙ ثُوًثّز ثُٔؼور ٖٓ هذَ ٓو٣ٌ٣ز صنط٠٤ دجدَ ك٢ ثم٤جًثكَٞ ٤ِّٝز ٗوَ ثُق٣ٌٞز ُلي ث٫

 ث١ًٌُٝٔ ف٤ظ صْ ث٫ٗضلجم ػ٠ِ ثمض٤جً ثُضٌثٓٞث١ ُٝؼور ثّذجح ٜٝٓ٘ج :

 .٣ْضـٌم ٝهش ه٤َِ ٝىُي ٧ٗٚ ُو٣ٚ ْٓجً مجٗ دٚ ٝفوٙ -1

 .ص٤َْٜ ثُض٤ٔ٘ز ثُق٣ٌٞز دْذخ صٞك٤ٌ ثُ٘وَ ثُي١ ٣ْجػو ك٢ ُّٜٞز ثُضٞؽٚ ٗقٞ ثُضؾٔؼجس -2

 ُضِٞط ثُ٘جصؼ ػٖ ثّضنوثّ ثُقجكِز ٝث٤ُْجًر ثُنجٙز.٣ْجػو ك٢ صقو٤ن ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز دجُضو٤َِ ٖٓ ث -3

 .ثٌُغجكز ثٌُْج٤ٗز ثُٜجةِز ؽٌثءثُضو٤َِ ٖٓ ثُٞـ٠ ثُٔٞؽٞه ك٢ ثُٔو٣٘ز  -4

 .٤ِّٝز ٗوَ ٌٓدقز ٝكؼجُز، ٛجهةز، ثهضٚجه٣ز ....ثُل -5

 .٤ٌ٘ز٣ْجْٛ ك٢ موٓز ٓنضِق ثُٔ٘جٟن ّٞثء ًجٗش ؽجٓؼجس أٝ أٓجًٖ ُِؼَٔ، أٝ إهجٓجس أٝ صؾٔؼجس ّ -6

  ٤ِّٝز ثهضٚجه٣ز ٝصْجْٛ ك٢ ه٣٘ج٤ٌ٤ٓز ثُٔو٣٘ز. -7

 ٓٞثًذز فًٌز ثُضقٌٞ ثُؼج٤ُٔز . -8
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 انغُُبسَىهبد انزخطُطُخ نزشايىاٌ ػشزبس  . . . . . . . . .  . . . . انًجحث انثبٍَ  

 : رًهُذ

ُٔو٣٘ز ٖٓ أؽَ صط٣ٌٞٛج ٝٛٞ ٣ؼضذٌ ٣ٝؼو ٌٖٓٝع ثُضٌثٓٞث١ ك٢ ثُقِز  ٖٓ أدٌٍ ٝأْٛ ثُٖٔج٣ًغ ثُض٢ صوجّ ك٢ ٛيٙ ث

  ، وَ ٌُْجٜٗج ٝٝٞثف٤ٜجث س ثُض٢ ٖٓ ٕأٜٗج صنل٤ق ثُٞـ٠ ػ٠ِ ًٌَٓ ثُٔو٣٘ز ٝص٤َْٜ ٝصٞك٤ٌ ثٍُٖ٘ٓ أًذٌ ث٩ٗؾج 

٣ٌكوٚ دجُطذغ صؼو٬٣س ػ٠ِ ٍٟٞ ثُْٔجً ثُي١ ٣وطؼٚ، ٛيٙ ثُضؼو٬٣س ٤ِّٝز ثُ٘وَ ثُْٔضوثّ ثُضٌثٓٞث١ إٕ ثٗؾجٍ ٝ

 ثُضؾو٣و ثُق١ٌٞ . ٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن ػ٤ِٜج

 

 ( رًثم يمزشح انزشايىاٌ نًذَُخ انحهخ6طىسح )

 4/10/2020ثزبسَخ  (https://radiozm.com)انًظذس :شجكخ انُذ 

   : انزخطُطُخ نًغبس انزشايىاٌ انغُُبسَىهبد-2-2-1

٣٘ز ثُقِز دج٫ػضٔجه ػ٠ِ ٓؾٔٞػز دوثةَ ثُضنط٤ط٤ز ُٔو ع٬عزُْٔجً ثُضٌثٓٞث١ دج٫ػضٔجه ػ٠ِ   ٛجسصْ ًّْ ٤ّ٘ج٣ًٞ  

ٝث٣ُٞٝ٫ز ٝث٬ُٔةٔز  ٤ٗز ٝثُٔ٘جٟن ىثس ثٌُغجكز ث٣ًٌُٝٔز ثُؼج٤ُز ُِٔو٣٘زثٌُغجكز ثٌُْج ٖٓ ثُٔؤٌٕثس ثُضنط٤ط٤ز ٢ٛٝ

 : ُْٔجً ثُضٌثٓٞث١ ٢ٛٝ ع٬عز دوثةَثهضٌثؿ ٝىُي ٖٓ م٬ٍ  ،ُضقو٤ن ثُو٣ٔٞٓز ثُ٘وَ ثُق١ٌٞ  ثُٔٞهؼ٤ز

صْ ثهضٌثؿ ٛيث ثُذو٣َ دج٫ػضٔجه ػ٠ِ ثٌُغجكز ثٌُْج٤ٗز ثُؼج٤ُز ُِٔو٣٘ز ُٝنوٓز ثًذٌ ػوه ٖٓ ثٌُْجٕ  االول : انجذَم

 . ًٝيُي ثُضنِ٘ ٖٓ ثٌُغجكز ث٣ًٌُٝٔز ثُؼج٤ُز

ٕجًع ًٝيُي ثُٖجًع ثُٖجًع ثُضؾج١ً ) ثُٔو٣٘ز ثُوو٣ٔز ٝثًٌَُٔ ثُضؾج١ً )ثُْٞم ث١ًٌَُٔ( ٖٓ ثُضٌثّ ٣ٔضو ثُْٔجً 

ٝدغٔج٤ٗز ًْ  13مط٤ٖ ُِضٌثّ دطٍٞ عْ ث٠ُ ٓ٘طوز ثُؾجٓؼجس ٝدٞثهغ ًٌٓٝث  دج٫صؾجر ثُؾ٘ٞد٢ ٝف٢ ٗجهً 40 )

ٝٓقطز ثُٔؾٔؼجس  ،ٓؼجًٛ ثُقِز  80ٝصوجٟغ ٕجًع  ،ٝصوجٟغ ث٫ّ  ، 40ٕجًع  ،دجح ثُق٤ْٖ  ،ٓقطجس ) ثُْٞم 

  (3.ًٝٔج ك٢ ثٌَُٖ ًهْ ) ٝٓقطز ثُؾجٓؼز (  ،ث٤ٌُْ٘ز 

https://radiozm.com/
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 ( انمطبس انحضشٌ يضدوج7طىسح )

 8/12/2020ثزبسَخ   https://live.staticflickr.com/7341/13095781985 e93492abaa z.ipg انًظذس :

  https://live.staticflickr.com/7341/13095781985_e93492abaa_z.jpg  : انًظذس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نزمبطغ حشكخ انُمم يغ يغبس انزشايىاٌ (8) طىسح

 8/12/2020ثزبسَخ  r/aswaq/2014https://www.alarabiya.net/a انًظذس : 

 

https://live.staticflickr.com/7341/13095781985%20e93492abaa%20z.ipg
https://live.staticflickr.com/7341/13095781985_e93492abaa_z.jpg
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2014
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 ( انجذَم االول نًغبس ويحطبد انزشايىاٌ نًذَُخ انحهخ3شكم )

 GIS ،2020ثالػزًبد ػهً انظىسح انفضبئُخ  ، ثىاعطخ  انجبحثٍُ انًظذس :
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ج ٓضٌ ًٝٔ 40ٝدؼٌٛ   40صْ ث٫ػضٔجه ػ٠ِ ثُٔؼج٣ٌ ثُل٤٘ز ك٢ ص٤ْٔٚ ْٓجً ثُضٌثّ ٝفْخ ثُْٔجكز ثُٔٞؽٞه ُٖجًع 

ك٢ ًَ ثصؾجر ٓغ ثًٙلز ؽجٗذ٤ز ٌٝٓٔثس ُِٖٔجٙ ُِضٖؾغ ثُقًٌز  ع٬عز ْٓجًثس٣ضٖٞٔ ٓٞٝـ ثٌَُٖ ثُضج٤ُز ثُي١ 

 ًٝيُي ْٓجً ُقًٌز ثُوًثؽجس . ث٫كٌثه 

 

 

 ثًذَُخ انحهخ 40رظًُى شبسع ػبدح إل( يمزشح 4)شكم 

 2020، انًظذس : ػًم انجبحثٍُ 

 

  انجذَم انثبٍَ : 

َ دج٫ػضٔجه ػ٠ِ ثٌُغجكز ثٌُْج٤ٗز ثُؼج٤ُز ُِٔو٣٘ز ُٝنوٓز ثًذٌ ػوه ٖٓ ثٌُْجٕ ًٝيُي ثُضنِ٘ ٖٓ صْ ثهضٌثؿ ٛيث ثُذو٣

 ًٝٔج ك٢ ثٌَُٖ ثهٗجٙ  ،ثٌُغجكز ث٣ًٌُٝٔز ثُؼج٤ُز 

ٌُِد٠ د٤ٖ ٙٞح ثُقِز ثٌُذ٤ٌ ٝثُٚـ٤ٌ ٓذضوأ ٖٓ ٓو٣٘ز ٌٓؽجٕ ٖٝٓ عْ ث٠ُ ف٢ دجدَ ًٌٓٝث ٝصْ ثهضٌثؿ ٛيث ثُْٔجً

ف٤ظ  (60ثُضؾج١ً )ثُْٞم ث١ًٌَُٔ(  ًٝيُي ثُٖجًع ثُٖجًع ثُضؾج١ً )ٕجًع ثُٔضٔغِز دجُٔ٘طوزز دجُٔو٣٘ز ثُوو٣ٔ

ًٌٓٝث  ٝ ،٣ؼج٢ٗ ٛيث ثُٖجًع ٖٓ ثٌُغجكز ث٣ًٌُٝٔز ثُؼج٤ُز ٗض٤ؾز ثًٌُٔٝ ثُؼجدٌ ثُوجهّ ٖٓ ٝث٠ُ ثُٔقجكظجس ثُٔؾجًٝر 

 ٝثع٠٘ ػٌٖ ٓقطز ًْ  17.5 ِضٌثّ دطٍٞدج٫صؾجر ثُؾ٘ٞد٢ ٝف٢ ٗجهً عْ ث٠ُ ٓ٘طوز ثُؾجٓؼجس ٝدٞثهغ مط٤ٖ ُ

 ،ٝٓقطز ًٌثػ ثُٔٞفو  ،ٝثُطٜٔج٣ٍز  ، 60ٕٝجًع ،ثُغًٞر  ،دجح ثُق٤ْٖ  ،ثُْٞم  ،ثُذ٢ٌٌُ  ،ٓو٣٘ز ٌٓؽجٕ  )  

 . ٝٓقطز ثُؾجٓؼز (  ،ٝٓقطز ثُٔؾٔؼجس ث٤ٌُْ٘ز  ،ٓؼجًٛ ثُقِز  80ٝصوجٟغ ٕجًع  ،ٝٗجهً 
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 ُ٘ظٌث ُْؼز ثُْٔجفز ثُٔضٞكٌر ػ٠ِ ؽجٗذ٢ ثُط٣ٌن 60ثُٔضٔغَ دٖجًع ف٤ظ صْ ثهضٌثؿ ثُْٔجً ػ٠ِ ؽجٗذ٢ ثُٖجًع ٝ

 .ًٝٔج ك٢ ثٌَُٖ ث٫ص٢

 

 انجذَم انثبٍَ نًغبس ويحطبد انزشايىاٌ نًذَُخ انحهخ( 5شكم )

 GIS ،2020ثالػزًبد ػهً انظىسح انفضبئُخ  ، ثىاعطخ  انجبحثٍُ انًظذس :
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٤ٖ ثٕ ٣ٌٕٞ ٓغ ْٓجً ث٤ُْجًثس ٝٝكن ثُٔٞثٙلجس ثُؼج٤ُٔز ف٤ظ صْ ثهضٌثؿ ْٓجً ثُضٌثٓٞث١ ك٢ ٓ٘طوز دجح ثُقْ

 ( 7ُِطٌم ُؾؼَ ثُط٣ٌن ثًغٌ هث٣٘ج٤ٌ٤ٓز ُٔنضِق ّٝجةَ ثُ٘وَ ًٝٔج ثُٔنط٠ ًهْ )

 

 ( ًَثم انمطبس انحضشٌ )انزشايىاٌ ( يشزشن يغ انغُبساد9طىسح )

   Rabat.jpg-http://ahdath.info/content/uploads/2016/06/Tramway:  11/12/2020ثزبسَخ  

 ثًذَُخ انحهخ ( يمزشح رخطُطٍ نزظًُى شبسع ثبة انحغ6ٍُ)شكم 

 2020انًظذس : انجبحثٍُ ، 

http://ahdath.info/content/uploads/2016/06/Tramway-Rabat.jpg
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 انجذَم انثبنث : 

٣٘ز ُٝنوٓز ثًذٌ ػوه ٖٓ ثٌُْجٕ ًٝيُي ثُضنِ٘ ٖٓ صْ ثهضٌثؿ ٛيث ثُذو٣َ دج٫ػضٔجه ػ٠ِ ثٌُغجكز ثٌُْج٤ٗز ثُؼج٤ُز ُِٔو

ًٝٔج ك٢  ،ثٌُغجكز ث٣ًٌُٝٔز ثُؼج٤ُز ًٝيُي ٖٓ ثؽَ ثٌُد٠ د٤ٖ ٙٞح ثُقِز ثٌُذ٤ٌ ٝثُٚـ٤ٌ ٖٓ ؽجٗذ٢ ٠ٕ ثُقِز

٣ٝٔضو ٛيث ثُْٔجً ٖٓ ٓو٣٘ز ٌٓؽجٕ ثُطذ٤ز  ٖٝٓ عْ ث٠ُ ثُٔو٣٘ز ثُوو٣ٔز ٝثًٌَُٔ ثُضؾج١ً )ثُْٞم  ثٌَُٖ ثهٗجٙ .

ًٌٓٝث  دج٫صؾجر ثُؾ٘ٞد٢ ٝف٢ ٗجهً عْ ث٠ُ ٓ٘طوز  40 )١(  ًٝيُي ثُٖجًع ثُٖجًع ثُضؾج١ً )ٕجًع ثًٌَُٔ

 ،دجح ثُق٤ْٖ  ،ثُْٞم  ،ٝثُذ٢ٌٌُ   ،ٝػٌٖ ٓقطجس )  ٓو٣٘ز ٌٓؽجٕ ًْ  15مط٤ٖ ُِضٌثّ دطٍٞ  ثُؾجٓؼجس ٝدٞثهغ

  ٝٓقطز ثُؾجٓؼز (  ،ث٤ٌُْ٘ز  ٝٓقطز ثُٔؾٔؼجس ،ٓؼجًٛ ثُقِز  80ٝصوجٟغ ٕجًع  ،ٝصوجٟغ ث٫ّ  ، 40ٕجًع 

 

 انجذَم انثبنث نًغبس انزشايىاٌ (7شكم ) 

 GIS ،2020ثالػزًبد ػهً انظىسح انفضبئُخ  ، ثىاعطخ  انجبحثٍُ انًظذس :
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٣ٝؼو ٛيث ثُذو٣َ ىثس ٓٞهغ ف١ٞ٤ ٌُد٠ ثؽَثء ٓو٣٘ز ثُقِز ثُٚٞح ثٌُذ٤ٌ ٝثُٚـ٤ٌ ٓغ دؼٜٞج ثُذؼٜ ٖٝٓ م٬ٍ 

 َ ىثس ثٌُغجكز ث٣ًٌُٝٔز ثُؼج٤ُز ٜٝٓ٘ج ٓو٣٘ز ٌٓؽجٕ ثُطذ٤ز ٝث٫ف٤جء ثُٖٔج٤ُز ُٔو٣٘ز ثُقِز ٠ٕ ثُقِز ٣ٌٝٔ دجٌُٔثً

 

 انًشهذ انحضشٌ نهزشايىاٌ( رىضح 10طىسح )  

 504x300.jpg-content/uploads/2017/10/Bouregreg-/ar/wphttp://www.mapexpress.maانًظذس : 

 

 ( يحطبد رشايىا12ٌطىسح )                   ( يحطبد رشايىا11ٌطىسح )

https://cdn.al-ain.com/lg/images/2018/11/12/133-025232-passenger-transport-tram-2.jpeg 20/12/2020ثزبسَخ    

https://en.wikipedia.org/wiki/Strasbourg_tramway#/media/File:TramStrasbourg_lineA_HommeFer_versIllkirch.

JPG 

http://www.mapexpress.ma/ar/wp-content/uploads/2017/10/Bouregreg-504x300.jpg
https://cdn.al-ain.com/lg/images/2018/11/12/133-025232-passenger-transport-tram-2.jpeg
https://en.wikipedia.org/wiki/Strasbourg_tramway#/media/File:TramStrasbourg_lineA_HommeFer_versIllkirch.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Strasbourg_tramway#/media/File:TramStrasbourg_lineA_HommeFer_versIllkirch.JPG
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 اخزُبس انجذَم االفضم :-2-2-2

ٝصق٤َِ ثُذوثةَ دًٚٞر هه٤وز دج٫ػضٔجه ػ٠ِ ثُٔذجها ثُضنط٤ط٤ز  دضقو٤ن ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز ٖٓ م٬ٍ   دؼو هًثّز

ٝث٫مي د٘ظٌ ث٫ػضذجً ثُض٤ٔ٘ز  ،ثُض٘ل٤ي صٞك٤ٌ ثٌُثفز ٝكي ث٫مض٘جهجس ث٣ًٌُٝٔز ُّٜٝٞز ثٍُٞٙٞ ُّٜٝٞز ثُضنط٠٤ ٝ

ث٫هضٚجه٣ز ٝإٌٓج٤ٗز ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثُنوٓجس ثُؼجٓز ُّٜٝٞز ث٫صٚجٍ ٓغ ث٫كٌثهُٝنوٓز ثًذٌ ػوه ٌٖٓٔ  دضٞك٤ٌ 

ّٝجةَ ثُ٘وَ ثُؼجّ  ٝثفضٌثّ ثُن٤ٙٞٚز ثُغوجك٤ز ٝثُضٌثط ثُضو٤ِو١  ٝمِن ص٤ٔ٘ز ف٣ٌٞز ؽو٣ور ُِٔو٣٘ز ٖٓ م٬ٍ 

صْ ثػضٔجه ٛيٙ ثُٔؼج٤٣ٌُِٔوجًٗز د٤ٖ  ،ٞثؽٜجس ٝثُٔذج٢ٗ ػ٠ِ ثُؾجٗذ٢ ثُطٌم ٝكن ثُضنط٠٤ ثُقو٣ظ  إػجهر صؼ٤ٌٔ ٝثُ

 ًٔج ك٢ ثُؾوٍٝ ث٫ص٢ : ،ثُذوثةَ ثُغ٬عز ٝثمض٤جً ثُذو٣َ ث٫كَٞ 

 ( ًَثم اخزُبس انجذَم االفضم ثٍُ انجذائم االخشي4جذول )

انىصٌ  انًؼبَُش )االهذاف(

انُغجٍ 

 نهًؼُبس

ولانجذَم اال  انجذَم انثبنث انجذَم انثبٍَ 

 انُمبط انزمُُى انُمبط انزمُُى انُمبط انزمُُى

 100 10 100 10 80 8 10 عهىنخ انىطىل

 80 8 100 10 60 6 10 ػذد انًخذويٍُ

االهًُخ االلزظبدَخ 

 نهًششوع

8 6 48 6 48 8 64 

 25 5 20 4 20 4 5 االهًُخ االجزًبػُخ

 225 15 225 15 180 12 15 يالئًخ انًكبَُخ

ايكبَُخ انزاذَذ 

 انحضشٌ

15 15 225 10 150 15 225 

 64 8 48 6 48 6 8 انشاحخ وااليبٌ

 180 12 150 10 225 15 15 انزكهفخ

 963  841  886   انًاًىع

 ، ثبالػزًبد ػهً رحهُم انحغبعُخ نًؼشفخ اوصاسٌ انجذائم واخزُبس انجذَم االفضم انًظذس : انجبحثٍُ 

ُيُي ٫دو ٖٓ ٝٝغ  ،٣ؼو ث٧ًغٌ ٬ٓةٔز ُِض٤ٔ٘ز ثُْٔضوذ٤ِز ُِٔو٣٘ز    ثُغجُظثٕ ثُذو٣َ  ٖٓ م٬ٍ ثُؾوٍٝ ثػ٬ٙ ٞـض٣٘ 

ٝثػوثه ثُضٚج٤ْٓ ثُض٢ ص٬ةْ ثُٔو٣٘ز دج٫ػضٔجه ػ٠ِ ثُضؾجًح  ز ػ٠ِ ثُٔو٣جس ثُٔضّٞز ٝثُط٣ِٞز مطز ص٣ٞٔ٘ز ُِٔو٣٘

 . ث٤ٔٛز ًذ٤ٌر ػ٠ِ ثُض٤ٔ٘ز ثُق٣ٌٞز ُِٔو٣٘ز  ُٔج ُٚ ز ُيُيًٝٙو ثُضن٤ٚٚجس ثُٔج٤ٍُ ثُو٤ُٝز ك٢ ٛيث ثُٔؾج

 

 :ًذَُخ انحهخ انزًُُخ انحضشَخ ن فٍاثش انزشايىاٌ -2-2-3

٣ؼو ٌٖٓٝع ثُضٌثٓٞث١ ك٢ ثُقِز  ٖٓ أدٌٍ ٝأْٛ ثُٖٔج٣ًغ ثُْٔضوذ٤ِز  ك٢ ٛيٙ ثُٔو٣٘ز ٖٓ أؽَ صط٣ٌٞٛج ٝٛٞ ٣ؼضذٌ 

دٔج  ثُٞـ٠ ػ٠ِ ًٌَٓ ثُٔو٣٘ز ٝص٤َْٜ ٝصٞك٤ٌ ثُ٘وَ ٌُْجٜٗج ٝٝٞثف٤ٜجث س ثُض٢ ٖٓ ٕأٜٗج صنل٤ق ٍٖٓ أًذٌ ث٩ٗؾج 
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ٝ ، ( 80ًْ-30ٝصضٌٝؿ ثٌُْػز ٓج د٤ٖ ) ٣ٞكٌ ثٌُثفز ٝث٫ٓجٕ ٫ًذٌ ػوه ٌٖٓٔ ٖٓ ثٌُْجٕ ثُٔو٣٘ز  ٝدأهَ ث٫ّؼجً

ٛيٙ ثُضؼو٬٣س إٕ ثٗؾجٍ ٤ِّٝز ثُ٘وَ ثُْٔضوثّ ثُضٌثٓٞث١  ٣ٌكوٚ دجُطذغ صؼو٬٣س ػ٠ِ ٍٟٞ ثُْٔجً ثُي١ ٣وطؼٚ، 

ًٝيُي  ،ثُض٢ ٖٓ ٕتٜ٘ج ثٕ صؤه١ ث٠ُ فوٝط ص٤ٔ٘ز ف٣ٌٞز ُٔو٣٘ز ثُقِز  ٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن ػ٤ِٜج ثُضؾو٣و ثُق١ٌٞ

ٝدجُض٢ صو٤َِ ثُٞٞٝجء  ثُ٘وَ ثُؼجّ ٝثُلٌه١  صو٤َِ ًٌٓٝ ث٤ُْجًس هثمَ ًٌَٓ ثُٔو٣٘ز ٝص٤َْٜ فًٌز ثًٌُٔٝ

 ٝكضـ ثُٔؾجٍ ثٓجّ ثُٖٔجر .  ،ٖٓؾٌر ػ٠ِ ٍٟٞ ثُْٔجً ًٝيُي مِن ثٓجًٖ ْٝٓجًس ٓلضٞفز ،ٝثُضِٞط ثُذ٤ت٢ 

ٖٝٓ ثْٛ ٤َٔٓثس ثُض٢ ٣ؾٜ٘ج ثٌُٖٔٝع ٝٛٞ ثؽٌثء صؼو٬٣س ػ٠ِ ٍٟٞ م٠ ثُْٔجً ٖٓ م٬ٍ ثػجهر ٝثُضؼ٤ٌٔ 

ًٝيُي ثُضنِ٘  ،ٝثُضؾو٣و ثُق١ٌٞ ٖٓ ٓذج٢ٗ ٝٓق٬س صؾج٣ًز ٝٝثؽٜجس ثُق٣ٌٞز ُِٔو٣٘ز دجُْٔضٟٞ ثُٔطِٞح 

 ِطٌم ػ٠ِ ٍٟٞ م٠ ثُْٔجً .ثُضِٞط ثُذ١ٌٚ ُٖٓ 

 

 :اَابثُبد يششوع رشايىاٌ ػهً يذَُخ انحهخ  -2-2-4

٤ِٕٓٞ  1.900.000ث٫ّضؼٔجٍ ث١ُْٞ٘ صٌٓٞث١ ػٖضجً ٣ذِؾ أًغٌ ٖٓ  انزأثُش ػهً َظبو انُمم فٍ انًذَُخ: -اوال

ُّٜٝٞز  ثٌُ ثفز ٝث٫ٓجٕ ُٔج ٣ٞكٌٙ ٖٓ ّٝجةَ ثُ٘وَ ثُؼجّ قٍٞ ثًٌُجح ٫ّضؼٔجٍ صضٞهغ ٔثُٖٓ ًثًخ ٣ّٞ٘ج ُْ٘ز ، 

 ،و٣٘ز ٣ٝنلق ٖٓ ثُٞـ٠ ػ٠ِ ثُٖذٌز ، ٝٛيث ٤ّؤعٌ دٌَٖ إ٣ؾجد٢ ػ٠ِ ٕذٌز ثُ٘وَ دٌَٖ ػجّ ك٢ ثُٔ ثٍُٞٙٞ

ًٝيُي ٣ضٔغَ دأػجهر ص٤ْٔٚ ثُٖجًع دٌَٖ ٣ضٔج٠ٕ ٓغ ٓضطِذجس ثٌُٖٔٝع ٝؽؼَ ثُطٌم ثًغٌ ص٤ٌلج ٝمجٙز ك٢ صٞك٤ٌ 

 ٌٓٔثس ُِٖٔجر هثمَ ث٫ٝٙجٟ ثُق٣ٌٞز .

ٖٓ م٬ٍ ثُوًثّز ، كئٕ صٌثٓٞث١ ثُٔضٞهغ ٤ّوّٞ دضو٤َِ ك٢ ثُضِٞط ثُذ٤ت٢، ٝث٫ٍهفجّ انفىائذ انجُئُخ :  -َُب ثب

 ث١ًٌُٝٔ، ٝثُضِٞط ثُذ١ٌٚ، ٓٔج ٤ّؤعٌ دٌَٖ إ٣ؾجد٢ ػ٠ِ ثُذ٤تز ثُؼجٓز ُِٔو٣ٖ .

 ثُض٘و٬س ؿ٤ٌ ث٤ُ٥ز . ٣ٍٝجهر ث٧ٓجٕ ػ٠ِ ثُطٌم، ٝفٔج٣ز ث٧كٌثه دضٞك٤ٌ ٌٓٔثس مجٙز دجُٖٔجر  ٝٓ٘ٚ صؼ٣ََ -

 ٓو٣٘ز أكَٞ ُِؼ٤ٔ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُذ٤ت٤ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز .-

 :االلزظبدَخ انمًُخ  -ثبنثب 

ًفِز ٤ٓٞ٣ج  30دٞثهغ  ، ًفِز ًَ ّ٘ز ٖٓ ٓؾٔٞع ثٌُف٬س ك٢ ثُٔو٣٘ز 10800ٌٖٓٝع صٌثّ ػٖضجً ٣ٞكٌ ٓج ٣َ٣و  -

ٝدج٫ٝجكز  ،٤ِٓجً ه٣٘جً  ٣ّٞ٘ج  9.5ٌجٜٗج صٞك٤ٌ ٓذِؾ هوًٙ ٝدجُٔؼجهُز ث٫هضٚجه٣ز ٣ؼ٢٘ ىُي إٔ ثُٔو٣٘ز دئٓ ،ُِنط٤ٖ 

 ٝص٠٤ٖ٘ ػور ٖٓج٣ًغ ػٌٔث٤ٗز ٝمو٤ٓز ػ٠ِ ٍٟٞ م٠ ثُْٔجً. ،ـ٤َ ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ث٣٫و١ ثُؼجِٓز ث٠ُ صٖ

 انغُبعبد انًغبَذح إلَابص انًششوع : -ساثؼب 

ٓو٣٘ز ثُقِز ٝمجٙز ثُٔو٣٘ز ثُوو٣ٔز ٖٓ ثْٛ ػٞثَٓ ٗؾجؿ ثٌُٖٔٝع ٛٞ صو٤َِ ثَُمْ ث١ًٌُٝٔ ثُقجَٙ ك٢ ًٌَٓ  

 ٝثٌُٔثًَ ثُضؾج٣ًز ، ٖٝٓ ث٤ُْجّجس ٝثُنوٓجس ثُْٔجٗور ثُض٢ أًو ػ٤ِٜج ثٌُٖٔٝع :

ٌٓثػجر ثُٖٔج٣ًغ ثُؼٌٔث٤ٗز ثُؾو٣ور ٓغ ْٓجً ثُضٌثٓٞث١ ٝٓقطجصٚ مجٙز ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُٖٔج٣ًغ ثٌُذ٤ٌر ًجُٔؾٔؼجس  -

 ج؛ثُضؾج٣ًز أٝ ثٌُْج٤ٗز ٕٝثػطجء ث٣ُٞٝ٧ز ُٜ

 .− ًكغ ثٌُغجكز ػ٠ِ ٍٟٞ ثُْٔجً ٝمجٙز دجُوٌح ٖٓ ٓقطجصٚ
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 − ٌٓثػجر ثُض٘ٞع ك٢ ثّضؼٔج٫س ث٧ًث٢ٝ ٝىُي ُِضٖؾ٤غ ػ٠ِ ث٢ُٖٔ ٝصن٤ٚ٘ مطٟٞ ٖٓجر

 ٣ٌثػ٢ ك٤ٜج ثُؾٞ ثُْجةو ك٢ ثُقِز مجٙز ك٢ كَٚ ث٤ُٚق؛

( ٝهق  Park and Ride− ص٤ْٔٚ ٓٞثهق مجٙز ٤ُِْجًثس دؾجٗخ ٓقطجس ثُوطجًثس ُضؼ٣ََ ٓج ٣ؼٌف ح ) 

 ًٌٓذضي ٝثّضؼَٔ ثُوطجً .

ثػجهر ص٤ْٔٚ ثُٖٞثًع دٔج ٣ضطِخ ٓغ ثُٔؼ٤جً ثُؾو٣و ُْٔجً ثُضٌثٓٞث١ ٝصٞك٤ٌ ٌٓٔثس ثُٖٔجًر ٝث٫ًٙلز دٔج ٣ؤه١ 

 ث٠ُ صٖؾ٤غ ٗوَ ثث٫كٌثه ػ٠ِ ثُ٘وَ ثُلٌه١ .

ٞفجس ث٫ػ٤ٗ٬ز دٌَٖ فٞج١ً ٣ض٘جّخ ٣ٌثكن ثُض٘ظ٤ْ ػ٠ِ ْٓجً ٖٓ ص٘ظ٤ْ ٝثؽٜجس ث٫د٤٘ز ٝثٌُٔثًَ ثُضؾج٣ًز ٝثُِ -

 ثٌُٖٔٝع ثُٔوضٌؿ .

إٗؼجٓ ثٌُٔثًَ ثُضؾج٣ًز ٝث٧ٖٗطز ثُضؾج٣ًز ٝثُؼوج٣ًز ػ٠ِ ٍٟٞ ثُْٔجًثس ثُٔنٚٚز ُِ٘وَ ثُؼجّ ٝمجٙز ػ٘و -

 ٓقطجس ثُٞهٞف  ٝٓ٘ٚ إٗؼجٓ ث٫هضٚجه ثُٔق٢ِ .

٣ٞؽو كٞم  ق ٝأّٔجةٜج ٝهثمَ ثُوطجًثسصٞك٤ٌ ثُِٞفجس ث٩ًٕجه٣ز ثُض٢ صٞٝـ ٍٟٞ م٠ ثُوطجًثس ٝػوه ثُٔٞثه -

٣َْٜ فًٌز ثُض٘وَ ٨ُكٌثه  ًَ دجح ٓنط٠ ٤ٌّ فًٌز ثُوطجً، ٝػ٘و ًَ ٓقطز ٣َٚ إ٤ُٜج صٞجء ثّْ ثُٔقطز ٓٔج

ٝث٤ُْجؿ .
28
 

 

 

 

 

 ... وكم هزا َزطهت خطىاد جبدح يٍ انحكىيخ انًحهُخ وانًشكضَخ نزحمُك غبَبد واهذاف انًششوع... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ط الحضري .التخطٌ , باالعتماد على المعاٌٌررئً الباحثٌن  ,المصدر 

28
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 االعزُزبجبد 

ًذ٤ٌ ِّذ٢ صأعٌ ٝىثس  ر ٖٓ ثُؾجٗخ ثُق١ٌٞ ُٔقجكظز دجدَثُْجةو ْٔزإٕ ثٍهفجّ ثًٌُٔٝ  ُٔو٣٘ز ثُقِز  ٛٞ ثُ -1

ٝصلضـ ٛيٙ ، صط٣ٌٞ ثُذ٠٘ ثُضقض٤ز ٝثُنوٓجس ٝؼقٗض٤ؾز صٌثًٔجس ُؼوٞه ٖٓ ثَُٖٓ ك٢ ػ٠ِ ثُض٤ٔ٘ز ثُق٣ٌٞز 

ُضط٣ٌٞ ثُ٘وَ ثُق١ٌٞ ثةٌ ىثس ثُؼ٬هز ٝثُوٝثُوًثّز ثكجم ؽو٣ز ٖٓ ثُقٞثً ٝثُ٘وجٓ ٓغ ثُقٌٞٓز ثُٔق٤ِز 

 .ٝثػطجةٚ ث٣ُٞٝ٫ز ك٢ ٓؾجٍ ثُضنط٠٤ ثُق١ٌٞ ُٔو٣٘ز ثُقِز

دجُٔؼج٤٣ٌ ث٫هضٚجه٣ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُذ٤ت٤ز ُضِذ٤ز ًد٠ ثُؼ٤ِٔز ثُضنط٤ط٤ز ُقَ ٌِٖٓز ث٫ٍهفجّ ث١ًٌُٝٔ  -2

 .ثفض٤جؽجس ثٌُْجٕ ث٫ّج٤ّز ك٢ ثُٔو٣٘ز 

موٓجس ثُ٘وَ ٝصٌه١ ثُقجُز ث٣ًٌُٝٔز ك٢ ٓو٣٘ز ثُقِز صؼٞه ث٠ُ ػج٤ِٖٓ ثٕ ث٫ّذجح ث٫ّج٤ّز ًٝثء صو٢ٗ  -3

ثّج٤٤ّٖ ٛٔج ث٣َُجهر ثٌُذ٤ٌر ٫ػوثه ثٌُْجٕ ٖٓ ؽٜز ، ٝػوّ ثّض٤ؼجح ٛيٙ ث٣َُجهر ك٢ ثُض٤ْٔٚ ث٫ّج٢ّ ثُي١ 

ثُقِز دجصؾجٙ ثُٔؾجًٝر ثُٔضضج٤ُز ٖٓ ث٣ً٫جف ٝثُٔقجكظجس ٌثس ثُٜؾ ٗض٤ؾز ٝٝغ ُٔو٣٘ز ثُقِز ٖٓ ؽٜز ثمٌٟ

 ث٤ٌُِز . % ٖٓ ٓؾٔٞع ْٓجفز ثُٔو٣٘ز 80فض٠ ثٙذقش ث٫ف٤جء ثُؾو٣ور صٌَٖ ٝثٗضٖجً ثٌُْٖ ثُؼٖٞثة٢ 

صْ صقو٣و ع٬عز دوثةَ ُْٔجًثس  ،ٗض٤ؾز ُِضق٤َِ ثٌُٔضذ٢ ٝث٤ُٔوث٢ٗ ُطٞدـٌثك٤ز ٓو٣٘ز ثُقِز ٝه٣ٔٞؿٌك٤ضٜج  -4

 ٕ ٝدأهَ ثُضؼجًٝجس .ثُضٌثٓٞث١ ٓغ أمض٤جً ثُذو٣َ ث٧كَٞ ٝدٔج ٣نوّ ثعٌ ػوه ٖٓ ثٌُْج

٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن  ٝثُض٢ ػ٠ِ ٍٟٞ ثُْٔجً ثُي١ ٣وطؼٚصق٤ْ٘جس ٣ٌثكن ثٗؾجٍ ٤ِّٝز ثُ٘وَ ثُْٔضوثّ ثُضٌثٓٞث١  -5

 . ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُض٢ ٣ٌٔ دٜج ثُْٔجًص٤ٔ٘ز ف٣ٌٞز ٖٓ ٣ٌثكوٚ  ٓجٝ ،ػ٤ِٜج ثُضؾو٣و ثُق١ٌٞ 

 .ث٫ّضغٔجً ث٫ٓغَ ُِٞهش ك٢ ثٍُٞٙٞ ث٠ُ ثٓجًٖ ثُؼَٔ ثٝ ثٌُْٖ  -6
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 انزىطُبد :

ثٛضٔجّ ثُقٌٞٓز ثُٔق٤ِز دٔٞٝٞع ثُضنط٠٤ ثُق١ٌٞ ُٔو٣٘ز ثُقِز ٖٓ م٬ٍ ثػضٔجه ٤ّجّجس ثُ٘وَ ثُق١ٌٞ  -1

 ثُْٔضوثّ .

ثُقج٤ُز ٖٓ ثؽَ ٌٓثػجس ث٫فض٤جؽجس ٝكن ٓجؽجءس دٚ ثُوًثّز ْٓجًثس ثُضٌثٓٞث١ دٌَٖ ٓنط٠  ص٤ٜتز -2

ُٔٞثًذز ثُضـ٤ٌثس ثُقجِٙز دٔج  ث١ ٝكن ثُٔؼج٤٣ٌ ثُو٤ُٝز ثُقو٣غزثٖٗجء ٌٖٓٝع ثُضٌثٓٞ ثُْٔضوذ٤ِز ٌُِْجٕٝ

 .ٖٞٔ صٞك٤ٌ ث٫ٖٓ ٬ّٝٓز ثًٌُجح ٣

 ذوء ك٢ ثٖٗجء ثٌُٖٔٝع .ثُّذٜج ٖٓ ثُٔذج٢ٗ ٝثُٞثؽٜجس ثع٘جء جث٫ٛضٔجّ دجُضؾو٣و ثُق١ٌٞ ُِٔو٣٘ز دٔج ٣٘ -3

٣ِٟٞز ٓٔج ٣ْذخ صوًٛٞ فجُز س ٌثثُقجِٙز ك٤ٜج ُلضٌثً ث٫ٛضٔجّ دجهثٓز ثُطٌم ثُوو٣ٔز ٝػوّ صٌى ث٫ٝ -4

 . ثُطٌم

دؾٜجٍ ثًٌُٔٝ ّٞثء  ثُض٢ صٜضْ ٞثد٠ صٞثًخ ثُضطًٞ ك٢ ثُطٌم ٝص٘ل٤ي ثُّٖٞ ثُض٣ٌٖؼجس ث٣ًٌُٝٔز ثُض٢  -5

 -: ػ٠ِ ْٓضٟٞ

 .ٝٝغ ٝٞثد٠ هه٤وز ٫مض٤جً ًؽجٍ ثًٌُٔٝ -أ

 . ك٢ هٍٝ ٓضووٓزدوًٝثس ًكغ ًلجءر ثهثء ًؽجٍ ثًٌُٔٝ ٝصط٣ٌْٞٛ ٖٓ م٬ٍ ٍؽْٜ  -ح 

ٓغَ ث٫ؽَٜر  دجفوط ث٫ؽَٜر ٝثُٔؼوثس ثٌُل٤ِز دجهثء ٝثؽذجصْٜ دٌَٖ ثكَٞ ثًٌُٔٝ ٓو٣ٌ٣جس صؾ٤َٜ  -س 

  ث٤ُ٫جس. –٤ٌثسثٌُجٓ –ثٌُثهثًثس  –ثؽَٜر كق٘ ثٌٌُْ  –ث٤ٌِّ٬ُز ثُٔضطًٞر 

و٤َِ صٖ ثعٌ ك٢ صٖؾ٤غ ثُٔٞثٟٖ ػ٠ِ ثّضنوثّ ّٝجةَ ثُ٘وَ ثُؼجّ ُٔج ُٜج ٓٝ دجُٞػ٢ ثُٔؾضٔؼ٢ث٫ٛضٔجّ  -6

 صو٤َِ ثُضِٞط ثُٚجهً ٖٓ ثًٌُٔذجس .ك٬ُٞ ػٖ ث٫ٍهفجٓجس هثمَ ثُٔو٣٘ز 

ثٖٗجء ٓٞثهق ٤ُِْجًثس دٌَٖ ػٔٞه١ ك٢ هثمَ ثُٔو٣٘ز ٝىُي ُٔج ُٚ ٖٓ ثٌٓج٤ٗز ػ٠ِ ثّض٤ؼجح ثػوثه ًذ٤ٌر  -7

 ٫ٝ ٣ٖـَ ْٓجفز ٝثّؼز ٖٓ ث٫ًٛ .ًثس ٖٓ ث٤ُْج

 ( .ًٙلز ٝثُطٌم ٖٓ هذَ ثٙقجح ) ث٫ًٖجى ٝ ثُذْط٤جسثٍثُز ثُضؾجٍٝثس  ثُقجِٙز ػ٠ِ ث٫ -8

ثٖٗجء ٌٟم مجًػ ٓو٣٘ز ثُقِز ُؼذًٞ ثًٌُٔذجس ثُوجهٓز ٖٓ ثُٔقجكظجس ٓٔج ٣وَِ ىُي ٖٓ ثٍهفجّ ٤ٌّ  -9

ثُٔوضٌؿ ثُي١ ٣ق٠٤ دٔو٣٘ز ثُقِز ٖٓ ثؽَ ثُضنِ٘ ٖٓ ثًٌُٔٝ  100ثًٌُٔذجس هثمَ ثُٔو٣٘ز .ثُٔضٔغِز دٖجًع 

 جكظجس ث٫مٌٟ .ثُؼجدٌ ٖٓ ٝث٠ُ ثُٔق

دٞٝغ صٚج٤ْٓ ؽو٣ور ُطٌم ٓو٣٘ز  ٝٓو٣ٌ٣ز ثُطٌم ٝثُؾًْٞ ك٢ ثُٔقجكظز ه٤جّ هثةٌر ثُضنط٠٤ ثُؼٌٔث٢ٗ -10

  ثُقِز ٝد٘ظٌر ْٓضوذ٤ِز دق٤ظ صضٞثكن ٓغ ثُضطًٞ ٝث٣َُجهر ثُقجِٙز ك٢ ٌّجٕ ٓو٣٘ز ثُقِز .
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 انًظبدس :

 01ص , 0791 ,وزارة التخطٌط . بغداد  –لقادر ترجمة عبد ا ,التخطٌط قطاع ومشارٌع النقل  ,هانس ادلر  -1

 ,رسالة ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة  ,دراسة حالة لمدٌنة بسكرة  ,تقٌٌم كمً ونوعً  ,بوسكار ربٌعة  -2
 7ص ,2112-2112 ,جمامعة باتة 

 21ه٤جه١ ٓقٔو إّٔجػ٤َ: ػِْ ث٫ؽضٔجع ثُق١ٌٞ ٬ٌٖٓٝس ثُضؾ٤َٜ ٝثُضؼ٤ٌٔ ٝثُض٤ٔ٘ز، ٗ   -3

ؽجٓؼز ثُؼٌد٢ دٖ ٤ٜٓو١  ،ٓو٣٘ز هْ٘ط٤ز  ،صأعٌ ثُضٌثٓٞث١ ػ٠ِ ثُضؾو٣و ثُق١ٌٞ  ،ًًٌٞه ٗٞثٍ  ،ٓجٍُٞثص٢ أ  -4

 8ٗ ، 2016،هْْ ثُؾـٌثك٤ج ،٤ًِز ػِّٞ ث٫ًٛ ٝثٌُٕٞ ٝثُٜ٘وّز ثُٔؼٔج٣ًز ،

 22,  2112 ,كتاب جغرافٌة المدن  ,د. صبري فارس  ,الهٌتً   -5
 91ص ,2110 ,المكتب الجامعً الحدٌث  ,التنمٌة والمجتمع  ,منال طلعت  ,محمود   -6
 ,مرباح الجزائر  ,جامعة قاصدي  ,المستدامة وعالقتها بالتنمٌة الحضرٌة  التنمٌةابعاد  ,مرٌم  ,الحسٌنً   -7

 7ص , 2102

 2122-2102,استراتٌجٌة التنمٌة الحضرٌة لمحافظة بابل  -8

 . 43قور،ٗ صٞؽ٤ٜجس ٤ّج٤ّز ػجٓز صنط٠٤ ثُٔوٕ ثُْٔضوثٓز، دٌٗجٓؼ ث٧ْٓ ثُٔض -9

 (  .2122-2102خطة التنمٌة الوطنٌة ) -01

 .االتحاد االوربً  –(  برنامج تنمٌة المناطق المحلٌة 2122 -2102خطة النقل لمحافظة بابل ) -00

.  2000ِّٟٞ ّوَ، ػٌٔ ٝٙل٢ ٓجًص٢٘٤: ٗظ٣ٌجس صنط٠ ثُٔوٕ ؽجٓؼز فِخ، ٤ًِز ثُٜ٘وّز ثُٔؼٔج٣ًز، فِخ  -12

 ٗ41 

 206ص , 0720 ,هثً ثٌُثصخ ثُؾجٓؼ٤ز -ٛ٘وّز ثُ٘وَ ٝثًٌُٔٝ 1985ٓقٔو صٞك٤ن ، ه .  ، ّجُْ -13

ثُْٔجف٢ ك٢  ث٧ّو١ ، أ٤ٌٓر ٓقٔو ػ٢ِ ، فوٝه ٓقٔو ػذٞه ثُطل٢ِ٤ ، ث٣َُجهر ثٌُْج٤ٗز ٝثعٌٛج ػ٠ِ ثُضّٞغ -14

 3،ثُؼوه: 8، ثُٔؾِو:  2018ّجس ث٫ْٗج٤ٗز، ثًو٣٘ز ثُقِز ٓؾِز ًٌَٓ دجدَ ُِوٓ

، ٓؾِز ًٌَٓ . دجدَ  ٣ٍ2011٘خ ػذجُ، ٝثهغ ٓ٘ظٞٓز ثُ٘وَ ثُق١ٌٞ ك٢ ٓو٣٘ز ثُقِز ُؼجّ  ٠ّٞٓ ، -15

 ١،ثُؼوه:  8، ثُٔؾِو:  2018ّجس ث٫ْٗج٤ٗز، ثًُِو

٤ًِز ثُضٌد٤ز ُِؼِّٞ ث٫ْٗج٤ٗز   ،ؽجٓؼز دجدَ  ،صق٤َِ ٌٟم ثُ٘وَ ٝثًٌُٔٝ ك٢ ٓو٣٘ز ثُقِز  ،ه٤ِ ٓؾ٤و  ،ػِٞٓ  -16

 154ٗ ،1ثُؼوه  ،2ٓؾِو  ،2012،هْْ ثُل٣َ٤جء  ،
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