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   :لخصـامل

إن النقل والبيئة يشكالن على حنو متزايد ثنائية غري متطابقة، بالرغم من وجود فرصا لتحسني كل من كفاءة النقل والبيئة، هذه 

 .على اآلثار اخلارجية للنقل على املستوى العاملي، اإلقليمي واحمللي اإلشكالية قائمة

اليت قمنا  EcoTransITبأدوات قياس خمتلفة مثل   GESويف إطار البحث عن احللول للتقليل من هذه اآلثار يتم قياس انبعاثات 

ار اخلارجية ملؤسسة نقل بضائع وعرض بعض وذلك لتسليط الضوء على حجم اآلث .SNTRباستعماهلا يف حتديد كمية انبعاثات مؤسسة 

  .ومؤسسات النقل واللوجستيك يف اجلزائررائدة يف احملافظة على البيئة، لفتح باب التطلعات أمام املؤسسة حمل الدراسة التجارب ال

 EcoTansIT ،SNTR نقل البضائع، البيئة، الغازات الدفيئة، :يةالكلمات املفتاح

Résumé 
Le transport et l'environnement sont de plus en plus considérés comme un couple 

mal assorti. Pourtant, les occasions d'améliorer en même temps l'efficacité du transport et 
l'environnement existent, cette  problématique basée  sur les effets externes des transports 
au niveau mondial, régional et local. 
Et dans le cadre de la recherche des solutions pour réduire ces effets, on mesure les 
émissions de GES et dans un sens on trouve plusieurs outils de mesurer comme par 
exemple EcoTransIT; qu’on utilisé pour quantification des émissions de la SNTR. Et cela 
pour mettre en évidence les impactes environnementaux d’entreprise de transport des 
marchandises et présenter quelques bonnes pratiques  dans ce domaine, pour ouvrir de 
nouvelles perspectives à l’entreprise en question et les prestataires transport et logistiques 
en Algérie. 
Les mots clés: Transport marchandises, L’environnement, Gaz à effet de serre (GES), 
EcoTransIT, SNTR.   

  مـقدمـــة

لذلك كان تطور أي اقتصاد يبدأ أوال بتطوير نظام  لألفراد،يعترب النقل مبختلف أنواعه حمرك العجلة االقتصادية واحلياة االجتماعية 

حيث أثبتت جتارب الدول املتحكمة يف نظم نقلها املردودية االقتصادية والرفاهية االجتماعية النامجني عن . نقل فعال يتماشى واخلطط التنموية

احلراري، الضجيج، االختناقات املرورية وما ينجم عنها من تطور النقل، إال أن الكفة البيئية من استهالك النقل للطاقة، مسامهته يف االحتباس 

اخل  أطاحت باملردودية االقتصادية وجعلتها موضع شك، فإن كان التطور االقتصادي على ...ضياع للوقت وتلوث هوائي مضر بالصحة

ا ومراعاة اجلانب البيئي يف خمتلف امليادين، فعلى الفرد، املؤسسة واحلكومة إعادة النظر يف سلوكيا اإلنسانحساب األرض اليت يعيش عليها 

  .االستثمارات الكربى للدول واألقاليم إىلمن األنشطة واالستهالك اليومني للفرد العادي 

دراكا منا للدور املنوط بالبحث العلمي يف هذا اجلانب، متحورت مداخلتنا هذه حول قياس األثر البيئي ملؤسسة نقل بضائع إمن هذا املنطلق و

ما مدى مسامهة مؤسسة نقل بضائع يف : اخلارجية لنشاطها االقتصادي، لإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل اآلثارحاولة إليضاح حجم كم

  بالبيئة؟ وكيف ميكن بلوغ أمثليه نشاطها من منظور بيئي؟ اإلضرار
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ثانيا سيتم قياس حجم التلوث . وحملية إقليميةثار عاملية، آمن املعيشي  واإلطارثار النقل على البيئة آ  سنتناول أوال التساؤل،لإلجابة على هذا 

ثالثا وبعد احلصول على نتائج كمية، سنعرض . 2012سطيف خالل شهر جويلية  SNTRالوطنية لنقل البضائع  ؤسسةاملالناتج عن نشاط 

ويف األخري  ،)تكنولوجية(وعملية ) تسيريية(تنظيمية  خمتلف احللول املمكنة يف ظل موارد املؤسسة املتاحة لعقلنة نشاطها االقتصادي، من حلول

أمام املؤسسة حمل دف فتح أفق جديدة يف احملافظة على البيئة،  اإلبداعسنعرض بعض جتارب مؤسسات نقل بضائع رائدة وحائزة على جوائز 

  .مناخ -البيئية طاقةوملواكبة تطور البحوث  السواءالدراسة وأمام املؤسسات اليت تنشط يف نفس اال على حد 

  

 
  قل ـة للنـيـئـيـار االقتصادية، االجتماعية والبــاآلث: أوال

إذ هناك رابطة قوية ما بني  ،ال ميكن وضع أي خطة تنموية بعيدا عن ضمان نظام نقل يف مستوى هذه اخلطط ألن النقل حمرك التنمية

ويف هذا . مستوى تقدم اتمع وأمهية النقل، فمثال الواليات املتحدة األمريكية تنفق حوايل ربع دخلها القومي على النقل مبختلف صوره

ل هو الذي حيرك اإلطار يصعب الفصل ما إذا كان التقدم االقتصادي هو السبب يف خلق حاجة للنقل أم أن وجود نظام كفؤ متكامل للنق

   .من التلوث اجلوي سببه النقل مبختلف أمناطه% 25يف املقابل جند أن حوايل . التطور االقتصادي

يقدم خدمة ضرورية للمجتمع، وهو يف نفس الوقت أكثر (*) إذن فالنقل هو قطاع اقتصادي قائم بذاته، خدمايت يف جزء منه

قد ضم األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة، ويشكل رهان بالنسبة لالقتصاد، البالد والعامل  ذا يكون. القطاعات املسببة لالحتباس احلراري

  : وميكن تناول آثار النقل عموما على ثالثة مستويات كما يلي. بأسره

  ةـيـاملـات العـانـالره -1

هذه الرهانات متس مستقبل هذا القطاع وكل الدول  ،فيما خيص قطاع النقل هناك رهانات كونية وآثار بيئية تتفاقم أكثر فأكثر

ما  عليها أن جتتمع ملناقشة وإجياد حلول آلثار تعدت التقسيمات احلدودية، وال متيز بني الدول األكثر وال األقل تلوثا وتضم هذه الرهانات

  :   يلي

  تبعية النقل ملوارد غري متجددة 1-1

قوية جدا، فمن املهم جدا التساؤل حول مستقبل هذا املورد الطاقوي الطبيعي والغري العالقة بني النقل والبترول هي عالقة إن 

فكان  2000أما يف سنة  1990يف    (G tep 8.3)على املستوى العاملي كان االستهالك التجاري للطاقة األولية حيث . متجدد

و  2010لسنة  G tep 11.7  ، وبالنظر للنمو الدميغرايف واالقتصادي ينتظر منو نظامي من احلاجة إىل البترول يصل إىل9.3االستهالك 

   1 .2020لسنة  14.9

على املستوى األوريب ويصل إىل % 67من الطاقة على املستوى العاملي، % 55يف إطار هذه التبعية للنفط يستهلك النقل أكثر من 

IFP)يشري املعهد الفرنسي للبترول كما . 2020سنة % 71  40أن التقديرات املختلفة لالحتياطي تقارب حنو  2005يف دراسة له سنة  (

  . فإنتاج البترول هو إنتاج حمدود بينما الطلب العاملي عليه يف زيادة مستمرة 2.سنة من االستهالك حسب الوترية احلالية لإلنتاج

   «EEccootteecchh  »»مدير برنامج مدير برنامج   ««  BBeennjjaammiinn  DDeessssuuss  »»يف دراسة قام ا يف دراسة قام ا 

فمثال إذا ساوى معدل امتالك السيارة يف بلد مثل الصني املعدل . أن النمو احملتمل لالستهالك يف الدول السائرة يف طريق النمو مرتفع جدا

  3.احلايل للربتغال سيؤدي إىل استهالك طاقوي مساوي للطلب العاملي احلايل

 تبقى هذا التبعية توحي باخلطر ودد بنفاذ مورد طبيعي مهم، وهو ما يفسر امليزانيات الضخمة واالهتمام البالغ للبحث عن موارد طاقوية

  . (.…,Carburants Verts, Véhicules électrique et hybrides)بديلة للنفط 

                                                           
  : : ، حيث، حيثيندرج هذا يف إطار جدلية تصنيف النقل، إذا ما كان نشاط خدمايت أو صناعييندرج هذا يف إطار جدلية تصنيف النقل، إذا ما كان نشاط خدمايت أو صناعي  ))**((
خدمات خدمات   النقل خدمة يف حالة ما إذا كان املنقول راكبا أي أشخاص، ألن قيمتهم ال تتغري بتنقلهم فهو يف هذه احلالة غري إنتاجي ولكن ميثل قطاعالنقل خدمة يف حالة ما إذا كان املنقول راكبا أي أشخاص، ألن قيمتهم ال تتغري بتنقلهم فهو يف هذه احلالة غري إنتاجي ولكن ميثل قطاعيعترب يعترب   --

  ..اإلنتاجيةاإلنتاجيةجوهري يف احللقة االقتصادية جوهري يف احللقة االقتصادية 
  ..إذا هو صناعة مثل أي صناعة أخرىإذا هو صناعة مثل أي صناعة أخرى. . يعترب صناعة يف حالة نقل البضائع، فهو إنتاجي ألننا عندما ننقل البضاعة يزيد سعرهايعترب صناعة يف حالة نقل البضائع، فهو إنتاجي ألننا عندما ننقل البضاعة يزيد سعرها  --
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   االحتباس احلراري  1-2

   .ارتفاع درجة حرارة األرض من املهم أن نعرف ماذا يقصد باالحتباس احلراري؟قبل التعرض إىل كيفية مسامهة النقل يف 

فالعديد من الغازات تسمى غازات االحتباس احلراري أو ، االحتباس احلراري ميثل ظاهرة فيزيائية طبيعية تساعد على احلياة على سطح األرض

األرض لكي تسمح باإلبقاء على حرارة الشمس اليت تعيد  حاجز حول تشكل (GES : Gaz à Effet de Serre)الغازات الدفيئة 

  . 01وهو موضح بالشكل رقم  (Effet de Serre naturel) األرض إرجاعها وهو ما يعرف باالحتباس احلراري الطبيعي 

  يعيـراري الطبـاس احلـبـتـاالح: 01م ـكل رقـش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وبدون هذه الظاهرة ستصل ) م°15أكثر من (فاالحتباس احلراري الطبيعي إذا يسمح لكوكبنا باحلصول على درجة حرارة متوسطة 

فهو ذلك االحتباس الذي فرضه  (Effet de Serre additionnel)أما االحتباس احلراري اإلضايف . م°18درجة احلرارة إىل أقل من 

بكمية أكرب بكثري مما ميكن لألرض استرجاعه فتتجمع هذه الغازات يف اجلو وتؤدي  GESالتطور وفرضته طريقة عيشنا اليت أنتجت بدورها 

التصحر، الفيضانات، (إىل ارتفاع احلرارة على املستوى العادي وختل بنظام الفصول، وتتسبب يف العديد من الكوارث الطبيعية 

  .اخل...لنباتات،، ظهور أنواع جديدة من األمراض، اختفاء بعض احليوانات وا...)والعواصف،

م، هذا الرقم ميكن أن يبدو بسيط لكن النظام املناخي جد حساس ويتأثر ° 0.74خالل القرن العشرين ارتفعت درجة حرارة األرض بـ 

ة وهو ما ميثل فارق حرار( 4م خالل املائة سنة القادمة° 4. 6يقدر العلماء أن ارتفاع متوسط احلرارة ميكن أن يصل إىل . بأقل التغريات

  .)يساوي ما يفصلنا عن احلقبة اجلليدية األخرية

كما موضح يف الشكل  CO2من انبعاثات % 28ومصدر  GESمن االنبعاثات العاملية لـ % 15نقل مبختلف أنواعه مصدر حوايل 

  .)أشخاص، بضائع( ضف إىل ذلك التطورات اليت يشهدها هذا القطاع وتنامي حاجياتنا من التنقالت وزيادة احلركية .02رقم 

 اإلشعاع الشمسي
ينعكس جزء من الطاقة 

 الفضاءالشمسية إىل 

متر الطاقة الشمسية عرب 

 الغالف اجلوي

    GGEESSحتتفظ جبزء من احلرارة حتتفظ جبزء من احلرارة 
 

 اإلشعاع األرضي

 الغالف اجلوي 

ينعكس جزء من حرارة 

 األرض إىل الفضاء



 

   نميةــ

Source : OCDE  
ليست منبعثة فقط من فوهة حمركات املركبات، ولكن هي 

  .األمطار احلامضية

ملوث خاص، باعتباره ال يصدر مباشرة ولكن حيول التفاعالت 

وثاين  (NO)وأكسيد اآلزوت  تركيز األزون يف اجلو مربوط بعدة تفاعالت كيميائية معقدة تقود إىل توازن ديناميكي بني األوكسجني

إىل تفاعالت هدم لألزون  فتركيز جد ضعيف ألكسيد اآلزوت ال يسمح بتكوين اآلزوت، ويف نفس الوقت تركيز عايل جدا يقود

، يؤثر على النباتات، العتاد، )مثل الربو(اختالل هذا التوازن يف اجلو يؤثر على الصحة العمومية، يسبب العديد من األمراض 

وللنقل دور كبري يف  5%).25و 10فمثال خسائر حمصول القمح الناجتة عن األوزون يف سنوات التسعينات يف فرنسا كانت بني 

  .كان مصدر نصف أكسيدات اآلزوت املوجودة يف اجلو

نفس الشيء عند احلديث عن ثقب األوزون، إذ جند النقل يتحمل مسؤولية كبرية يف هذا خاصة مع تطوير املربدات يف السيارات وخمتلف 

ملة يف حلقة التربيد متكنت من املشاركة يف هدم األوزون ومن جهة أخرى منو احلركة اجلوية للطائرات يبقى 

NNOO22  ++  OO33                              NNOO  ++  22OO22      
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ــوالت االقتصادي عاونـالت منظمةيف دول  CO2انبـعـاثات 

OCDE-AIE (2011), CO2 Emissions from Fuel Combustion.
ليست منبعثة فقط من فوهة حمركات املركبات، ولكن هي  GESتبقى أن مسؤولية النقل يف االحتباس احلراري دون مستوى التقدير ألن 

  . 03عبارة عن دورة كاملة يلخصها الشكل رقم 

  ةـيـم

األمطار احلامضيةو املستوى الثاين من الرهانات يتعلق بالتلوث اإلقليمي ويشمل خاصة األوزون

ملوث خاص، باعتباره ال يصدر مباشرة ولكن حيول التفاعالت ) ثالثي الذرة(شكل تأصلي لألوكسجني 

  .واهليدروكربونات املنشطة بأشعة الشمس (NO)الفوتو كيميائية بني أكسيد اآلزوت 

تركيز األزون يف اجلو مربوط بعدة تفاعالت كيميائية معقدة تقود إىل توازن ديناميكي بني األوكسجني

  :، حيث ميكن تبسيط ذلك باملعادلتني التاليتني

فتركيز جد ضعيف ألكسيد اآلزوت ال يسمح بتكوين اآلزوت، ويف نفس الوقت تركيز عايل جدا يقود

اختالل هذا التوازن يف اجلو يؤثر على الصحة العمومية، يسبب العديد من األمراض 

فمثال خسائر حمصول القمح الناجتة عن األوزون يف سنوات التسعينات يف فرنسا كانت بني 

كان مصدر نصف أكسيدات اآلزوت املوجودة يف اجلو 2000، ألنه يف سنة 

نفس الشيء عند احلديث عن ثقب األوزون، إذ جند النقل يتحمل مسؤولية كبرية يف هذا خاصة مع تطوير املربدات يف السيارات وخمتلف 

ملة يف حلقة التربيد متكنت من املشاركة يف هدم األوزون ومن جهة أخرى منو احلركة اجلوية للطائرات يبقى فطبيعة الغازات املستع

  .له أثره حىت إن كان يبدو هذا األثر اليوم مهمال

NNOO  ++  OO33                                NNOO22  ++  22  
 

انبـعـاثات : 02شـكل رقـم 

  

  

  

 

 

  

AIE (2011), CO2 Emissions from Fuel Combustion.
تبقى أن مسؤولية النقل يف االحتباس احلراري دون مستوى التقدير ألن 

عبارة عن دورة كاملة يلخصها الشكل رقم 

مـيـلــار اإلقــاآلث -2

املستوى الثاين من الرهانات يتعلق بالتلوث اإلقليمي ويشمل خاصة األوزون

   األوزون 2-1

شكل تأصلي لألوكسجني  (O3)يعترب األزون 

الفوتو كيميائية بني أكسيد اآلزوت 

تركيز األزون يف اجلو مربوط بعدة تفاعالت كيميائية معقدة تقود إىل توازن ديناميكي بني األوكسجني

، حيث ميكن تبسيط ذلك باملعادلتني التاليتني(NO2)أكسيد اآلزوت 

  

فتركيز جد ضعيف ألكسيد اآلزوت ال يسمح بتكوين اآلزوت، ويف نفس الوقت تركيز عايل جدا يقود

اختالل هذا التوازن يف اجلو يؤثر على الصحة العمومية، يسبب العديد من األمراض . املتواجد يف اجلو

فمثال خسائر حمصول القمح الناجتة عن األوزون يف سنوات التسعينات يف فرنسا كانت بني (الطبيعة 

، ألنه يف سنة (O3)تكوين هذا امللوث 

نفس الشيء عند احلديث عن ثقب األوزون، إذ جند النقل يتحمل مسؤولية كبرية يف هذا خاصة مع تطوير املربدات يف السيارات وخمتلف 

ملة يف حلقة التربيد متكنت من املشاركة يف هدم األوزون ومن جهة أخرى منو احلركة اجلوية للطائرات يبقى فطبيعة الغازات املستع. املركبات

له أثره حىت إن كان يبدو هذا األثر اليوم مهمال
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 ة ـيـضـامــار احلـطـاألم  2-2

ليتحولوا إىل محض السلفوريك  (NOX)و  (SO2)كل من غازات ) املاء املوجود يف اجلو(تنتج هذه الظاهرة مبالمسة اهلواء الرطب 

(H2SO4)  ومحض النتريك(HNO4) .6:هلذا التفاعل الكيميائي عدة عواقب وخيمة   

  ،يف لندن 1952داخل املدن، كما كان احلال سنة آثار حملية جد قوية وقاتلة إذا تركزت هذه األمحاض يف الضباب املشكل  -

الذي أثبت تزايد محوضة حبريات بالده منذ  « S.Oden »من قبل السويدي  1968محوضة البحريات وقد قيست الظاهرة سنة  -

  ،عدة سنوات نتيجة مياه السيول القادمة من بريطانيا وأوربا الوسطى خاصة

  .هدم للغابات حيث لوحظ متأخرا منذ سنوات الثمانيات خاصة يف أملانيا -

فاألول ناتج خاصة  ،خاصة عند احلديث عن أمحاض السولفريك والنتريك فيما خيص النقل فلقد وضع يف مقدمة مسببات هذه الظاهرة،

 .وقات أو الفحممن النقل أما الثاين فمصدره املنشآت الصناعية أو من التدفئة اليت تستعمل احملر

  :وهي تنقسم إىل ثالثة أنواع :ةـيـلـحــار املــاآلث -3

   يـلـحـوي املـوث اجلـلـالت 3-1

املوضوع الذي نفكر فيه أكثر كلما تكلمنا عن اآلثار البيئية للنقل هو تلوث اهلواء خاصة يف املدن، هذا املوضوع له اهتمام كبري خاصة 

أكسيد : ينتج عن االنبعاثات الغازية للنقل، حنصي أساسا. للصحة العمومية على املدى الطويلأن هذا التلوث ميثل رهان حقيقي 

، (O3)واألوزون  (SO2)، ثاين أكسيد الكربيت (NO2) ، ثاين أكسيد اآلزوت(NO)، أكسيد اآلزوت (CO2) الكربون

ق باإلضافة إىل اجلزيئات الصغرية الصلبة الناجتة عن سري املركبة خاصة عند القيام بالكبح، االحتكاك بني العجالت والطريق، عند االحترا

 تنبعاثاهذه االتلف كمية وخت. الغري تام للوقود خاصة يف حمركات الديزل اليت تطرح غبار دقيق جدا أو تلك الناجتة عن نقل مواد ملوثة

  .وسيلة النقل املستعملة حسب

   )(G/TK) طن حسب كلم/غرام(السفن / السكك احلديدية/ انبعاثات الغازات الدفيئة حسب الشاحنات: 01جدول رقم

  السـفــن  السكك احلديدية  الشاحـنات    

CO 0.25 - 2.4  0.02 – 0.015  0.018 - 0.20  

CO2 127 - 451  41 - 102  30- 40  

HC 0.3 - 1.57   0.01 - 0.07   0.04 - 0.08  

NOx  1.85 - 5.65   0.2 - 1.01  0.26 - 0.58  

SO2  0.10 - 0.43  0.07 - 0.18  0.02 - 0.05    

  0.04 – 0.02  0.08 – 0.01  0.90 - 0.04  اجلزيئات الصلبة

COV 1.1  0.08  0.04 - 0.1  

Source : Les incidences sur l'environnement du transport de marchandises, 
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, 

OCDE 1997.   
  

وقد  7.ساكن 100.000إن معرفة تركيز هذه العناصر يف اجلو يكون من خالل قياس جودة اهلواء خاصة يف املدن اليت ا أكثر من 

  .التايلالقيم القصوى لكل نوع من أنواع امللوثات السابقة يف اجلو وذلك ما يوضحه اجلدول  (OMS)وضعت منظمة الصحة العاملية 

  ة   ـيـصوى للعناصر امللوثة للجو حسب منظمة الصحة العاملـم القـيـالق: 02م ـدول رقـج
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Le transport face à l’environnementPaul MEYRONNINE, -Jean :Source.Collection  
cibles, CELSE: Paris, France, 1998, P63.  

املكافئ ومقياس  CO2-eلذلك يستعمل . إن خمتلف الغازات الدفيئة ليس هلا نفس احلياة يف اجلو، وال نفس القدرة على االحتباس احلراري

  .سنة 100للقدرة على التسخني اإلمجايل للغازات الدفيئة لفترة مرجعية 

 ج ـيـجـالض 3-2

نتحسس الضجيج عرب عدة ميكانيزمات فيزيولوجية وبسيكولوجية معينة، فعلى املستوى السمعي تتحسس األذن البشرية 

، الراحة املقبولة عند db* 18الصمت يكون عند حوايل  أن هرتز، وقد حددت الدراسات 16.000و 20لألصوات اليت ما بني 

 75فتعترب النقطة السوداء، والضجيج املرتفع يكون ابتداء من  db 70، أما db 62و 60ويبدأ حتسس الضجيج بني  db 35حوايل 

db 90يف هذا نذكر أن الضجيج الناتج عن املترو هو . حسب مدة التعرض هلذا الضجيج db 120، الطائرة عند اإلقالع db  وعلى

   8.متر 60

عوارض القلق، إفساد وقت الراحة، إنقاص مدة النوم : لكن املشكل احلقيقي للضجيج يتمثل يف آثاره الغري مباشرة من حيث

باإلضافة إىل التأثري ويزيد من عدد مرات االستيقاظ خالل فترة النوم وهو ما ميثل عموما مشاكل النوم، ) جمتمع ينام جيدا يعمل جيدا(

وينتج عنه حاالت القلق املختلفة اليت تزيد من حدة العديد من األمراض كما . على مستوى التعليم يف املدارس ومستوى األداء يف العمل

  .كما ال ننسى أنه سبب ابتعاد وهروب العديد من احليوانات ،أثبت العلم أن الضجيج يسبب التأخر البسيكولوجي لألطفال

أن النقل حاضر يف كل هذه السيناريوهات عندما يتعلق األمر بالضجيج الناتج عن حركة السري واالزدحام يف الطرقات جند 

وعلى السكك احلديدية وخمتلف اهلياكل القاعدية، كذلك حلدة األصوات الناجتة عن اتصال العجالت بالطريق ابتداء من سرعة تفوق 

  . ج عن األشغال وشق الطرقات وإنشاء اهلياكل القاعدية للنقلسا، وال ننسى الضجيج النات/كلم 40-50

   رورــوادث املـح 3-3

حيث تويل له السلطات العمومية الكثري من االهتمام وتعد السيارة الوسيلة األكثر خطرا  ،للنقل الربي اكبري ارهانحوادث املرور  شكلت

  9.يف حالة القطار 34ومرة أكثر من الطائرة  24إذ أن خطر احلوادث يف السيارة أعلى منه يف النقل العمومي، 

. مليون جريح أو معوق 50إىل  20مليون قتيل سنويا، ومن  1.2حوادث الطرقات حتصد أكثر من  (OMS)حسب إحصائيات ف

الثاين يف البلدان ذات الدخل الضعيف أو (سنة  44-15وتعد حوادث الطرقات أول أسباب املوت املبكر يف العامل للفئة العمرية ما بني 

                                                           

*
  db(Décibel)  : وحدة الضجيج  

سا                            24 سا                     1  د        15 - 10              )3م/وحدة (          
سنة                                                                                                                            سا                     سنة 

القيم                                                                   الملوث    

                                                                      500            350            125                      50        (SO2) ثاني أكسيد الكربون

                                                                      50    )يف الشتاء 80(125            350              500                    الجزئيات الصلبة

�                                                                                       (NO2)                           400           150 زوتثاني أكسيد ا

                                                                                                     100              30              (CO) كربونأكسيد ال

                                                                       1 إىل 0.5                                                                                 (Pb) الرصاص

               200 إىل 150                                       (O3) وزونا#
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. من الضحايا يف هذه البلدان هم من الفئة املنتجة% 90لضعيف أو املتوسط، إذ هي تزيد من الفقر يف البلدان ذات الدخل اف). املتوسط

كذلك فإن حوادث املرور تتوزع بطريقة غري عادلة، ففي إفريقيا القارة األقل من حيث نسبة امتالك السيارة متثل األكرب يف العامل من 

 7و 21للمعدل العاملي و 11و 31مقابل ) لنسبة للنساءبا 17بالنسبة للرجال و 36(ساكن  100.000حيث معدالت الضحايا لكل 

   10.يف أوربا

مليون  5.65من الضحايا هم من املشاة، إذ تقدر تكلفة القتيل  %33 -30سنة وبني  30من الضحايا هم أقل من  %60يف اجلزائر 

  11.مليون دج 0.17دج واجلريح بـ 

   يـكانـز املـيـالك احلـهـتـاس 3-4

فوسائل النقل  ،آخر لألثر البيئي للنقل ويتعلق باملكان الذي تشغله وسائل النقل واهلياكل القاعدية اوجه احليز املكايناستهالك يعترب 

أي أن التوقف  12.فقط من الوقت %5تشغل حيزا سواء عند حتركها أو عند توقفها، إذ أن السيارة ال تتحرك سوى  "خاصة السيارة"

  .هو الذي يستهلك املكان أكثر

زيادة على استهالكها للمكان تتميز بأثرها املهدم للبيئة فهي ، ديد ومرآباحلأما اهلياكل القاعدية للنقل من طرقات وحمطات سكك 

وبذكر الطبيعة والغابات ال ننسى  ،على املناظر الطبيعية باإلضافة إىل آثار القطع اليت تؤثر على طريقة عيش األفراد تعترب تدخل غري حمبب

أما عند ختصيص احلديث عن الوسط احلضري فاألماكن . ت اليت تفر من األماكن اليت تشق ا الطرقات أو السكك احلديديةاحليوانا

  .املخصصة للهياكل القاعدية للنقل خاصة املواقف واملرائب وسط املدينة كان ميكن أن ختصص للمساكن واإلقامات

الرابط بني عنابة ) غرب-طريق شرق(يف هذا السياق ميكن اإلشارة إىل اآلثار البيئية للمشروع الضخم الساري اجنازه باجلزائر اليوم 

  .كلم، واألضرار اليت أحلقها بالثروة الغابية واحليوانية خاصة بشرق البالد 1216وتلمسان على طول 

   -سـطيـف – SNTRملؤسسة ) GES(قياس إنـبـعاثات الغازات الدفيـئة : ثانـيا

أمر ضروري للمؤسسة لفهم مصدر هذه االنبعاثات، ومن مث حتديد اإلجراءات الالزمة لتخفيضها  GESإن قياس إنبعاثات          

  .  وضمان متابعة وتقييم فعالية اإلجراءات املتخذة

  ملـاذا الـقـيـاس؟ -1

  :يتم القياس لألسباب التالية كما يلي

 Opportunitésالـفـرص  1-1

تكاليف النقل، استهالك (يكون نتاج عقلنة التدفقات وبالتايل ختفيض التكاليف  GESإن ختفيض انبعاثات  :ختفيض التكاليف •

  ؛....)الطاقة،

تعترب مصدرا مهما  GESدمج واستباق توقعات املؤسسة فيما يتعلق باستهالك الطاقة وانبعاثات  :جديدة وخدمات نتجاتم/أسواق •

 ؛لإلبداع

 ؛حنو االلتزام املسؤول يف املسامهة يف ختفيض االنبعاثات املوظفنيوالء و دافع جاذبية، تطويرمن خالل : املوظفني تعبئة •

 .تعزيز العالمة التجارية للمؤسسة يكون من خالل التزامها باملعايري الـبيئيـة: العالمة التجارية •

  Risquesاملـخـاطـر  1-2

عدم قدرة املؤسسة على إثبات حسن النية يف تطبيق التنظيمات والتشريعات البيئية بأدلة معنوية وملموسة يعترب خطر : التنظيميمتثال اال �

 حقيقي للمؤسسة، 

عدم القدرة على شرح مدى معرفة اآلثار اخلارجية، تنفيذ العمليات  بالنسبة للخطر التشغيلي يتمثل يف: ةـاملالي/التشغيلية اجلوانب �

 واألدوات املستعملة يف التحكم يف املخاطر، أما اخلطر املايل يتمثل يف أخذ خيارات خاطئة قد تؤدي يف املستقبل إىل تدمري القيمة وهذا

 بسبب تقييم خاطئ أو غري كاف لكمية االنبعاثات، 

كون من خالل الوقوع يف تناقضات بني االلتزامات والتطورات احلساسة على املستوى احمللي، اجلهوي ي :خطر العالمة التجارية �

 والعاملي،



 
393 

  .وهو أن يكون هناك تفاوت كبري للمؤسسة نسبة لتجارب املؤسسات الرائدة أو األقاليم: قارنةامل خطر �

يعطي للمؤسسة فرص حتقيق املردودية االقتصادية من منظور بيئي، وخماطر قد تنجر عن  GESمن هنا ميكن القول أن قياس انبعاثات 

  . عدم القياس

 
  EcoTansIT Worlاس ـيـقأداة الـ -2

وألجل هذا، معهد البحوث . تسعى العديد من املؤسسات لتحديد وقياس آثار النقل مبختلف أمناطه دف العمل على ختفيضها

IFEU)يف الطاقة والبيئة  طورا  GmbH (RMCon)واملؤسسة االستشارية يف تسيري السكك احلديدية  Heidelbergو (

مؤسسات  5من طرف  2000هذا املشروع شرع فيه سنة . اليت حتدد كمية االنبعاثات املتعلقة بنقل السلع EcoTransITاألداة 

  *.أوربية للسكة احلديدية

EcoTransIT يغطيو ،النقلعلقة باملت الدفيئة غازاتال انبعاثاتو لطاقةاملباشر ل استهالك حيث من البضائع لنقل البيئية اآلثار قيسي 

  . املركبات وتسليم إلنشاء الالزمةالعمليات  ،الطاقة توزيع، نقل وإنتاجب املرتبطة مباشرة غريال واالنبعاثات االستهالك القياس أيضا

  :وهي EcoTransITهناك العديد من العوامل اليت حتدد حجم اآلثار البيئية لنقل السلع، واليت أخذت يف احلسبان عند تصميم 

 منط النقل ونوع املركبة، -

 نوع قاطرات اجلر، -

 شبكة النقل، -

 محولة املركبة، -

 االستعمال األويل للطاقة، -

 كثافة السلع املنقولة، -

 .خصوصيات النقل الدويل للبضائع -

النقل عرب الطرقات، السكك احلديدية، (حسب خمتلف أمناط النقل  GESكما ميكن إجراء املقارنة بني االستهالك الطاقوي وانبعاثات 

  ).النقل البحري و اجلوي

ت باإلضافة إىل الغازا حيدد استهالك الطاقة EcoTransIT فإن CO2 خالفا ملعظم احلاسبات البيئية اليت تركز فقط على انبعاثات

  : الدفيئة، وذلك كما يلي

 استخدام من مباشرة املستمدة الطاقة فقط يشمل ال املؤشر هذا الطاقة، موارد الستهالك رئيسي مؤشر هو :األولية الطاقة استهالك �

 الطاقة مصادر تشغيل وسائط مبوضوعية للمقارنة يسمح األسلوب هذا. املركبة وتوزيع إنتاج عملية يف الالزمة الطاقة أيضا ولكن املركبة

 ). واحملرك الكهربائي الديزل مثل(

 األخرية، السنوات يف CO2 انبعاثات زيادة شهد الذي األورويب االحتاد يف الوحيد القطاع هو النقل :الكربون أكسيد ثـانـي �

 . واخلطورة احلجم حيث باإلضافة إىل ذلك يعترب املؤشر الرئيسي لالحتباس احلراري من

 األول املقام يف املسؤولة هي اآلزوت أكسيد كما أن انبعاثات اجلوفية، واملياه التربة يف ختصيب رئيسي بشكل يساهم :أكسيد اآلزوت �

 .الدخانـي الضبايب واملسبب يف حدوث الصيف منخفض علو على األوزون تشكيل عن

 األمراض يسبب أن كما ميكن اجلوفية، واملياه التربة وحتمض الغابات استرتاف يف الرئيسي السبب هو :الكربيت أكسيد ثـانـي �

 .التنفسية

 أكسيد هلا نفس تأثري هذه األخرية  .)NMHC(امليثان  غري وهيدروكربونات امليثان إىل هيدروكربونات وتنقسم :اهليدروكربونات �

 .اآلزوت

                                                           
* DB Schenker Rail, La société des chemins de fer fédéraux suisses (SBB), Green Cargo AB, Trenitalia S.P.A et 
la Société Nationale des chemins de Fer Français (SNCF). 
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 األكرب من احلصة الديزل عن احتراق تنتج اليت حيث متثل اجلزيئات الصلبة اإلنسان، صحة على جدا خطرية :اجلزيئات الصلبة �

  . املركبات من انبعاث اجلزيئات الصلبة إمجايل

  EcoTransITاملـؤشرات البيئية حسب : 03جدول رقم

  اآلثـار الـبـيـئـيــــة   املـؤشـرات الـبـيـئـيـة   

PEC مؤشر أساسي الستهالك املواد األولية استهالك الطاقة األولية  

CO2 املؤشر الرئيسي لالحتباس احلراري  إنبعاثات غاز الكربون 

CO2e  غاز الكربون املكافئ(إنبعاثات الغازات الدفيئة (  

CO2e = CO2 + 25*CH4+298*N2O 

 غازات دفيئة أخرى 

NOX  الدخاين الضباب والصيف منخفض علو على األوزون تشكيل إنبعاثات أكسيد اآلزوت. 

SO2  يسبب أن كما ميكن اجلوفية، واملياه التربة وحتمض الغابات استرتاف إنبعاثات  ثاين أكسيد الكربيت

 .التنفسية األمراض

NMHC الضباب وحدوث الصيف منخفض علو على األوزون تشكيل اهليدروكربونات 

 .الدخاين

PM10 اإلنسان صحة على جدا خطرية  .الناجتة عن املركبات واجلسيمات الغبار 

Source: http://www.ecotransit.org/  
  

  SNTRأسباب اختيار أداة القياس ومؤسسة  -3

للعديد من  EcoTransITاملتعلقة بالنقل، ولكن وقع اختيارنا على األداة   GESهناك العديد من أدوات قياس انبعاثات

  :األسباب تتمثل فـي

  يف خمتلف أحناء العامل، عكس احلاسبات األخرى فهي حمدودة االستعمال يف بعض الدول، EcoTransITميكن استعمال  :أداة معيارية �

  ،)طرقات، سكك حديدية، بري وحبري(املتعلقة بنقل البضائع حسب خمتلف أمناط النقل  GESميكن مقارنة انبعاثات : قابلية املقارنة �

، كذلك سهل االستعمال وال حيتاج *لغات خمتلفة 8متوفر على شبكة االنترنيت جمانا وبـ  EcoTransIT :جمانية وسهولة االستعمال �

  .إال معلومات كثرية ومعقدة

أفضل إبداع يف النقل واللوجستيك من وجهة نظر "حاصل على جائزة اإلبداع اللوجسيت عن فئة : 2011جائزة اإلبداع اللوجسيت  �

  ".التنمية املستدامة

يرجع إىل كوا متعامل تارخيي يف جمال نقل السلع يف اجلزائر وهلا شبكة فروع موزعة على كامل التراب  SNTRأما سبب اختيار مؤسسة 

  . الوطين

  2012سطيف خالل شهر جويلية  SNTRملؤسسة  GESانبعاثات  -4

  :واليت تتمثل يف 2012هر جويلية سطيف باالعتماد على معلومات ش SNTRملؤسسة  GESلقد مت يف قياسنا النبعاثات   

 طن، 356.5 2تقدر بـ  : كمية البضاعة املنقولة �

مركبات رونو، الوقود، االمسنت، : ختتلف حسب زبائن املؤسسة فتتنوع بني بضائع كثيفة، متوسطة الكثافة وخفيفة مثل: نوع البضاعة �

 ،...امللح،

 ....أرزيو، بليدة، جيجل، أدرار، عنابة، عني توتة، سطيف، خنشلة،: فنجدخيتلف حسب الزبائن والسلع املنقولة : مكان التحميل �

                                                           

  /http://www.ecotransit.orgروين على املوقع االلكت  *

http://www.ecotransit.org/


 

اجلزائر العاصمة، وهران، تلمسان، متنراست، األغواط، ورقلة، جنات، تيبازة، سوق أهراس، 

الوجهة ومن مث حساب اموع /لكل مكان التحميل

EcoTransIT 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

0

20

40

60

80

100

120

140

CO2 

119.1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

NOX (KG)

443.898

0

20

40

60

80

100

120

140

160

SO2 (KG)

143.13

395 

اجلزائر العاصمة، وهران، تلمسان، متنراست، األغواط، ورقلة، جنات، تيبازة، سوق أهراس، : كذلك متعددة مثل

Expert  ومعيارEuroV ات مت حساب انبعاثGES لكل مكان التحميل

  :اإلمجايل لالنبعاثات والنتائج كما يلي

SNTR  بواسطـة   2012سطيف خالل شهر جويليةEcoTransIT

PEC (Megajoule)

1.825.921 

2 (Tonne)

119.1 
0

20

40

60

80

100

120

140

CO2-e (Tonne) 

124.936 

NOX (KG)

443.898 

0

10

20

30

40

50

60

70

NMHC (KG) 

58.249 

(KG)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

PM10(KG)

143.13 14.771 

كذلك متعددة مثل: )مكان التفريغ(الوجهة  �

 ...عني صاحل،

 Expertوباالعتماد على منط 

اإلمجايل لالنبعاثات والنتائج كما يلي

  

SNTRانبعاثات : 04شكل رقم
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) كلم EcoTransIT  )32 825ولكن هذه النتائج ال متثل حقيقة االنبعاثات للمؤسسة وذلك ألن املسافة اليت يعتمد عليها 

كلم  EcoTansIT 285اجلزائر العاصمة حسب  -، فمثال جند املسافة بني جيجل)كلم 038 83(ختتلف عن املسافة احلقيقة املقطوعة 

  .كلم وذلك راجع إىل املسار الذي خيتاره الزبون حفاظا على بضائعه حبالة جيدة 525ولكن املسافة املقطوعة هي 

 :فكانت النتائج كما يلي EcoTransIT هلذا مت حساب االنبعاثات حسب املسافة املقطوعة والفارق بينها وبني االنبعاثات بواسطة

 حسب املسافة املقطوعة 2012سطيف خالل شهر جويلية  SNTRانبعاثات : 05شكل رقم
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EcoTransIT  واالنبعاثات احلقيقية حسب املسافة

يرجع ذلك إىل الفرق بني املسافة املقطوعة فعال واملسافة اليت تعتمدها أداة القياس 

سطيف خاصة إذا مت إدراج املسافة اليت تقطعها الشاحنات عند 

GES  حيتاج إىل معلومات أكثر دقة وتفصيال أي نظام

يزداد بكثري إذا ما  SNTRآلثار اخلارجية ملؤسسة 
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EcoTransITاحظ وجود فارق كبري بني االنبعاثات بواسطة   

يرجع ذلك إىل الفرق بني املسافة املقطوعة فعال واملسافة اليت تعتمدها أداة القياس . أضعاف 5-4املقطوعة، يتراوح هذا الفارق ما بني 

Google (  كلم 213 50، فنجد الفرق يقدر بـ  .  

سطيف خاصة إذا مت إدراج املسافة اليت تقطعها الشاحنات عند  SNTRسبة ملؤسسة مرتفعة بالن GESيبقى مستوى انبعاثات 

Retour à vide  ( ضمن عملية القياس، كما أن حتديد كميةGES

آلثار اخلارجية ملؤسسة معلومات شامل يرصد ويتابع بصفة دورية حركة املركبات، وميكن القول أن حجم ا

  . فرعا للمؤسسة األم 20

GESلتخفيض من انبعاثات  SNTRملؤسسة  نةـكـمـول امل
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وفقا للموارد املتاحة  GESالالزمة لتخفيض انبعاثات  (Les actions)جيب على املؤسسة إدراك أمهية القياس واختاذ األفعال 

  . لديها، وذلك من خالل العديد احللول سواء كانت تنظيمية أو تكنولوجيا

  .SNTRفيما يلي عرض ألهم احللول املمكنة على املستوى العام ومن مث بعض احللول ملؤسسة 

  احلـلول على املـستوى العـام  -1

  اــيـوجـولـنـكـالت 1-1

وسائل النقل وزيادة التلوث، فهي تتجه اليوم أكثر فأكثر إلجياد حلول مناسبة للحد من كما ساعدت التكنولوجيا يف تطور 

  :التلوث الناتج عن وسائل النقل، اهلياكل القاعدية وحىت املستعملني أنفسهم ومثال ذلك نذكر

الذرى (يتكون أساسا من اإليثانول ذو مصدر نبايت  (Biocarburant)الوقود احليوي  :حركات اجلديدةـالوقود احليوي وامل - أ

كذلك . املوجود يف اجلو الذي تطرحه النباتات خالل منوها CO2 الصادر عنه متوازن يف جزء منه مع CO2، والذي يتميز بكون )مثال

مع (مقارنة باستهالك نفس الكمية من وقود احملروقات  GESمن انبعاثات % 75لتر من هذا الوقود يؤدي إىل ختفيض  01استهالك 

الذي يعترب  GPL (Gaze de pétrole)باإلضافة إىل استعمال ). من اإليثانول% 10العلم أن كل احملركات اجلديدة تقبل حىت 

  13.الذي يستعمل خاصة من قبل حافالت النقل احلضري (Gaze Naturel Véhicule) أقل طرحا ألكسيد اآلزوت و

من االستهالك  %4.5ما ميثل  (Mtep 52)مليون طن  73االنتاج العاملي من الوقود احليوي من اجليل األول بلغ  2009جند يف سنة 

  14.من نفس السنة  Milliards Tep 1.7العاملي للنفط الذي بلغ 

  :     رت عدة طرق يف مسرية البحث عن السيارة النظيفة ومن بني هذه الطرقوفيما خيص السيارات فقد ط :املـركبات -ب

 ؛Co2استعمال املصفاة اليت حتتفظ بالغازات باستثناء   �

لكن يعاب على هذا النوع من السيارات سرعتها وضرورة التوقف  ،CO2تطوير السيارات اليت تعمل بالكهرباء مما يعين طرح أقل لـ   �

 ؛إلعادة شحن البطارية

 السيارات اهلجينة تعمل بالوقود والبطارية يف آن واحد لكنها تبقى غالية الثمن مما يعين قلة اقتنائها؛ �

 .السيارات بالطاقة النووية ولكنها ملوثة أيضا، كذلك من املخطر توفري الطاقة النووية للجميع  �

  .واملاء يف هـذا اـال وتبقى األحباث جاريـة يف هذا اال إذ يعول كثريا على الطاقـة الشمسية

  

. فيه أن ختفيض التلوث مير أيضا عرب حتسني اهلياكل القاعدية الربية وتسهيل تدفق حركة املرور مما الشك :حتسني اهلياكل القاعدية -ج 

اإلنارة االصطناعية ولقد تطورت حاليا هياكل قاعدية حيتوي االمسنت فيها على ثاين أكسيد التيتان الذي يتفاعل مع أشعة الشمس أو 

فاهلدف هو جعل الطريق أقل تلويثا، لكن يبقى العيب الوحيد هنا . وحيول إىل ثاين أكسيد اآلزوت إىل نترات بقيمة أقل من عتبة التلوث

    15.هو كلفة هذا الطريق

   يـنظام النقل الذك -د

  :بالفرنسية تطبيق خمتلف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف النقل، دف (STI)باإلجنليزية أو  (ITS)يقصد بـ 

 ،*  GPSةاملساعدة يف قيادة املركبات وحتديد املواقع خاصة استعمال نظام حتديد املواقع اجلغرافي •

 تسيري حركة املرور وتسهيل انسياب تدفقات احلركة املرورية بالتحكم يف اإلشارات الضوئية املرورية؛   •

 .إدارة السالمة املرورية عن طريق إرسال معلومات ملستعملي الطريق مثال حول األحوال اجلوية كالضباب  •

 نظام النقل الذكي وقد أوضحت املمارسات والدراسات أن مستقبل النقل هم يف التطبيق اجليد هلذه التقنيات، ومن أهم فوائد تطبيق

     16:هي

                                                           
* GPS : GGeeooggrraapphhiicc  PPoossii ttiioonnnniinngg  SSyysstteemm.. 
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، حبيث ساعدت النظم اليت طورت لقيادة املركبات مثل احلفاظ على خط السري، ITSوهو أهم ما يهدف إليه  :السالمة املرورية -

كما ساعدت نظم . تفادي التصادمات، متابعة يقظة للسائق والتوضيح يف جمال الرؤية للتقليل من أخطاء القيادة النامجة عن إجهاد السائقني

  .عالم يف حالة التقلبات اجلوية من زيادة متطلبات السالمة واألمناإلغاثة اللحظية يف حالة احلوادث واإل

وتكون نتيجة الوفورات الناجتة عن احلد من املسري غري الالزم للمركبة، وبالتايل إنقاص حجم الوقود املستهلك واحلد  :النواحي البيئية -

ـخدمات نظم املعلومات املرورية وتوجيه املركبات مبا يوضح من انبعاثات الغازات املختلفة وعلى رأسها ثاين أكسيد الكربون، وهذا ب

  للسائق أفضل الطرق للوصول إىل نقطة اهلدف بعيدا عن املسارات اليت ترتفع ا احلركة املرورية؛ 

ينتج لنا مزايا كثرية من ناحية الوقت سواء لقائدي املركبات أو مستخدمي وسائل النقل العمومي، حيث  ITSبتطبيق : توفري الوقت -

  . يستطيع املسافر برجمة وختطيط كافة خطوات رحلته مما يعين اختصار الوقت

  ةـليـحـوم املـرسـة والـيـالدول نـيـوانـالق 1-2

تنصب معظم . صادية واالجتماعية من جهة، وتداعياته البيئية من جهة أخرىبني األمهية الكربى لقطاع النقل يف احلياة االقت

ن اللقاءات الدولية إلدماج النقل يف التنمية املستدامة، إذ تسن خمتلف التنظيمات للحد من التلوث البيئي واسترتاف الثروات الطبيعية وم

وهي ما يسمى بـرخص  (KOYOTO)ل يف العامل يف إطار مؤمتر بينها تلك اليت اقترحتها الواليات املتحدة األمريكية امللوث األو

   17:واليت تطبيقها يف النقل يقتضي (Les permis d’émissions négociables)التلويث املباعة 

 حتديد كمية من االنبعاثات اليت ميكن أن تطرح يف زمن معطى ومنطقة معينة؛ -

الطبيعية يف وقت حمدد بغرض السماح للطبيعة بتجديد مواردها بالنسبة للموارد حتديد كمية معينة من االسترتاف واالستغالل للموارد  -

 .املتجددة والبحث عن موارد بديلة فيما خيص املوارد الغري متجددة

هذا على املستوى الدويل أما فيما يتعلق باملستوى احمللي فنجد السياسات اليت تترجم يف شكل ضرائب أو دعم لتوجه الطلب على النقل، 

ويف املقابل تفرض ضرائب ورسوم على شراء واستغالل السيارات  إذ تدعم خمتلف حكومات الدول النقل اجلماعي وحتسن من صورته،

وهي كلها رسوم متعددة األهداف، فال ميكن أن جند رسم ذو هدف بيئي حمض بل جيب أن . اخل...اخلاصة، الوقود، املرافق داخل املدن،

  .  والعدالة االجتماعية يكون متناسق مع امليزانية

  SNTRاحللول بالنسبة ملؤسسة  -2

 الصيانة الدورية للمركبات وخاصة مراقبة استهالك الوقود، -

عند اقتناء مركبات جديدة، احلرص على أن تكون مزودة بالتكنولوجيات اجلديدة كتلك اليت تستخدم أنواع الوقود البديل أو العجالت  -

 املبتكرة األقل تلويثا،

 تكوين السائقني خاصة فيما يتعلق بتصرفام وسلوكيام، التركيز على احترام السرعات احملددة قانونيا، احترام كل التنظيمات املتعلقة -

 ، "سائق أكثر أمنا ورحبا"بالقيادة وأوقات الراحة، فتكون النتيجة 

 ...أو مكافئات مالية،) األكثر حداثة(منحهم أحسن املركبات : مكافأة السائقني األكثر اقتصادا يف الوقود مثال -

إعداد نظام معلومات شامل يعمل على تسجيل استهالك الوقود لكل رحلة وكل سائق، املسافة الفعلية املقطوعة، الوزن اإلمجايل للمركبة  -

 ...مملوءة، وزن كل محولة، نوع البضاعة،/ فارغة

األخرى، مؤسسات السكك احلديدية، مؤسسات النقل املتعدد الوسائط بغية احلوار مع الزبائن، املوردين، مؤسسات النقل واللوجستيك  -

 معرفة إذا كان هناك عروض نقل ممكنة ومالئمة للمؤسسة مقارنة بالتكاليف احلالية للنقل،

يف ضواحي كلم، لتفادي الطرقات املزدمحة والنقاط السوداء  200جتربة النقل بالسكك احلديدية كلما أمكن ذلك للرحالت اليت تفوق  -

كذلك إقامة شراكة مع مؤسسات لديها نشاطات النقل لنقاط انطالق ووصول متقاربة إلمكانية حجز . املدن وختفيض عدد الرحالت

 قاطرات كاملة،

ية تكامل قبل إقامة أي موقع جديد للمؤسسة أو أنظمة جديدة، جيب التأكد أن األوىل قريبة من اهلياكل القاعدية احلديدية والربية وبأن الثان -

 هذه الصيغ، أي أن إستراتيجية جتارية جديدة جيب أن تسمح ببعض املرونة يف اختيار الصيغة املستقبلية للنقل،
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هل زاد بطريقة أسرع من الكمية املوزعة أو من  VKالكيلومتر /مراقبة أداء املركبات اليت تستعملها الشركة، عددها أو عدد املركبات -

 ، V.Kذا هو احلال جيب إجياد شرح وأداة لتخفيض عدد املركبات أو عدد الربح بعد البيع؟ إذ كان ه

حيث أن . استعمال برجميات تسمح بتنظيم التوزيع اليومي بطريقة عقالنية، كذلك استشارة السائقني والزبائن يف هذا لتقدمي االقتراحات -

 نية يف األنظمة اليومية للمؤسسة،استعمال الربجميات يعطي نتيجة أحسن إذا تزاوجت مع استشارة األطراف املع

 تبين نظام تسيريي للنقل يعتمد على التوزيع النجمي للتقليل من عدد الرحالت وتعظيم محوالا، -

من خالل تفريغ البضائع . استشارة الزبائن والفاعلني يف سلسلة اللوجستيك ملعرفة هل من املمكن ختفيض عدد الشاحنات داخل املدينة -

 املدينة وتتم عملية التسليم فيما بعد عن طريق شاحنات أقل حجما وتلويثا ويف أوقات تنقص فيها حركة املرور، مبستودعات بضواحي

 ،V.Kمجع الطلبيات عند عملية التوزيع لعدد من الزبائن يف قطاع جغرايف صغري وذلك لتخفيض عدد  -

 .مركز الربيد حبيث تكامل طلبيات املؤسسة مع دورياابائع باجلملة، : عقد شراكة مع مؤسسات تقوم بالتوزيع داخل املدينة مثل -

  تـجـارب رائـدة يف مـجال نـقـل السلع  :رابـعـا

إن الطابع املهين للنقل يتضمن إجياد حلول إبداعية للمشاكل البيئية اليت تسبب ا، ففي أوربا جند العديد من املؤسسات سجلت 

فتم وضع برامج إبتكارية دف إىل االقتصاد يف الوقود ألن هذا . حقق هلا مزايا تنافسية وجتاريةتقدما كبريا فيما خيص األداء البيئي بشكل 

يسمح هلا بتخفيض التكاليف، كذلك الشراكة مع السلطات احمللية لتخفيض عدد الشاحنات داخل املدينة مع القدرة على االستجابة 

  .لطلبات الزبائن بفعالية اقتصادية

لنقل السلع، واهم التجارب الرائدة ملؤسسات أوربية يف كل  GESطرق إبداعية يف جمال ختفيض انبعاثات  05فيما يلي يتم عرض 

  18.طريقة

  اإلنقاص من تأثري كل صيغة نقل بفضل التطور التكنولوجي: 01الطريقة

هذا . للمركبة الواحدة GBP 3000أجرت تعديالت على حمركات مركباا بلغت تكلفتها  TNTيف املمكلة الربطانية جند مؤسسة  -

السنة املرجعية (كلم  100.000ملسافة مقطوعة تفوق / السنة/للمركبة الواحدة GBP 3500ما أدى إىل زيادة االقتصاد يف الوقود بـ 

 .مركبة جتارية 2669مركبة من هذا النوع من إمجايل  TNT 370، تشغل )1991لسعر الوقود 

وهي . ثنائية التشغيل بالديزال أوالكهرباء Mercedes Benz 1117شاحنتني من نوع  متلك DKSاملؤسسة اللوجستية األملانية  -

طن، سرعة قصوى  11مناسبة للتوزيع وإيصال السلع يف املناطق احلضرية ألا أقل ضجيجا وتلويثا، ولديها قدرة شحن تقدر بـ 

 .سا يف الصيغة الكهربائية/كلم 50سا وذاتية /كلم30

بيع باملراسلة تقوم بإرسال السلع إىل مستودعات التوزيع الواقعة يف املناطق احلضرية بواسطة شاحنات الديزال العادية، اموعة الفرنسية لل -

  .* ADEMEواستعمال الشاحنات الكهربائية من املستودع إىل املستهلك النهائي وذلك بالتعاون مع 

  تكوين السائقني بغية حتسني تصرفام وسلوكيام: 02الطريقة 

تقوم بتقدمي دروس وبرامج لتكوين وتعليم السائقني سياقة أكثر اقتصادا،  يف هولندا «EVO»منظمة أصحاب العمل للنقل واللوجستيك  -

 .%10إىل  5كذلك تقوم مؤسسة مرسيدس لصناعة السيارات بتقدمي دروس مماثلة هذا ما أدى إىل ختفيض استهالكها للوقود من 

بفضل وضع تدابري أخرى مثل منح  %18قامت بإنقاص استهالكها للوقود إىل  Blagden Packaging Ltdاملؤسسة الربيطانية  -

لسياقة اقتصادية لتحفيز السائقني على السياقة الصحيحة، وذلك بإيقاف احملرك عند املوقف، تفادي اإلسراع املفاجئ ) مكافئات(عالوات 

 .  مما يؤدي إىل التقليل من عدد احلوادث وزيادة عمر املركبة واخنفاض مصاريف الصيانة والتصليح والتأمني

فيما يتعلق بقيادة املركبات، فاشترطت " أحسن التطبيقات"اهلولندية جند كل السائقني يأخذون دروسا يف  Lane Groupeركة يف ش -

 .من نفقات الوقود %10هذا ما جعلها تقتصد بـ . سا قبل أن يشترط القانون ذلك/ميل 56هذه الشركة ختفيض سرعة مركباا إىل 

   صيغ أكثر مالئمة للبيئةحتويل نشاط النقل إىل: 03الطريقة 

                                                           
* ADEME : Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie.   
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فالنقل السككي . تستعمل السكك احلديدية لنقل موادها األولية Kraft Jacobs Suchard Deutshlandاملؤسسة األملانية  -

 %40تسليم حملي كان يتم سابقا عرب الشاحنات، وهو ما نتج عنه اقتصاد يف الطاقة بقيمة  7200رحلة ملسافة طويلة أي  4300يعادل 

  . 

- BASF  ا %27من متوينها و %70شركة أملانية للصناعات الكيمائية، تستعمل النقل النهري ألكثر منلتوزيع منتجا. 

- IKEA  كلم، التنسيق بني  200املنتج السويدي لألثاث واألواين، تتمثل سياسته يف استعمال النقل النهري أكثر ما ميكن ملسافات تفوق

النقل الربي والنهري وكذلك عقد شراكات مع شركات أخرى اليت هي حباجة إىل استعمال النقل السككي لتتقاسم معها قطار كامل أو 

ا قامت به عندما أرادت نقل منتجاا من إيطاليا إىل اسبانيا حيث قامت بنشر إعالنات يف اجلرائد االيطالية عدد من القاطرات، وهذا م

 . للبحث عن شركاء يف هذا املسار

أعادت تنظيم نظامها اإلنتاجي لتستفيد من اجيابيات السكك احلديدية، هذا التنظيم  Henkelاملؤسسة األملانية للصناعات الكيميائية  -

رحلة عرب السكك احلديدية، وجعل املسافة املقطوعة لكل  13500رحلة برية يف السنة عوضت بـ  22000ديد للتوزيع مسح بإلغاء اجل

 .كلم يف املتوسط 300مركبة 

 كيلومتر- كيلومتر، طن- ختفيض عدد املركبات، مركبة: 04الطريقة 

ومنظمة النقل الربي  «EVO»صحاب العمل للنقل واللوجستيك منظمة أقامت كل من وزارة النقل، البيئة واالقتصاد اهلولندية،  -

Transactie املركبات يف  %15-10تسمح بتخفيض ما بني . بوضع أداة تسريية قابلة للتطبيق يف املؤسسات اإلنتاجية واللوجستية

 .الطرقات، التلوث والتكاليف

. وذلك بتجميع الكميات القليلة للبضائع بتشكيل حجم كبري ،03إىل  60عدد توزيعاا اليومية حملالا من  ASDAقلصت السلسلة  -

كيلومتر فقاموا بفتح مركز شحن خمتلط -مجعت محوالا لتقلص من عدد مركبة BTLوشركة  KFوباملثل، البائع بالتجزئة السويدي 

 %75طة هذه الطريقة مت ختفيض بواس. موردا لترسل حنو املستودعات اإلقليمية 25أين جتمع البضائع املرسلة من  Malmöيف مدينة 

 .   من عدد التوزيع اليومي للمساحات الكربى

  

  اللوجستيك احلضري: 05الطريقة 

قامت مؤسسات لوجستية يف أملانيا بعقد شراكة تسمح بتقليص عدد الشاحنات يف الطريق وحتسني البيئة احلضرية، هذه الشراكة 

مؤسسة، ثالثة منها  12جند شراكة جتمع بني  Fribourgفمثال يف مدينة . املتواجدة يف عدة مدن أملانية City Logistikاملسماة 

، أما اموعة )وسط املدينة(تضع بضائعها اليت تسلمها ملراكز املدينة يف حمالت املؤسسة الرابعة اليت مهمتها توزيع البضائع يف هذه املنطقة 

. بتوصيلها إىل الزبائن City Logistikتضع بضائعها يف مستودع قريب من مركز املدينة، حيث تقوم  شركاء 05الثانية املتكونة من 

  .فيما خيص اموعة الثالثة تضم موردي خدمات فقط، ذا تشكل هذه الشراكة سلسلة توصيل البضائع إىل الوجهة النهائية هلا

ساعة يف الشهر، عدد املسافات املقطوعة شهريا من  168اعة إىل س 566بفضل هذا النظام انتقل وقت الرحلة اإلمجايل من   

ساعة شهريا، يف املقابل مل يتغري كل من  317إىل  612كلم وانتقل وقتهم داخل املدينة من  295إىل  440قبل الشاحنات اخنفض من 

  .عدد الزبائن وال الكميات املنقولة
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  اخلـاتـمـة

الفئة األوىل هي اليت ترى أن تتطور البشرية سيؤدي ا شيئا . اإليكولوجيون إىل فئتني، قسم متشائم وآخر متفائلينقسم العلماء     

فشيئا إىل القضاء على كوكبنا، نظرا لالسترتاف بوترية سريعة شريان األرض وتداعيات التطور من احتباس حراري وغريها من الكوارث 

  .الطبيعية اليت تسبب ا اإلنسان

ضرر، وانه أما الفئة الثانية فهم املتفائلون الذين يرون بأن جمهودات اإلنسان وحبوثه العلمية ستؤدي به إىل إجياد احللول يف كل ما تسبب به من 

  .سيستدرك ويصحح أخطاءه عن طريق اكتشاف تكنولوجيات خضراء، طاقات بديلة وتغيري منط املعيشة إىل منط أكثر مراعاة لبيئتنا

عن حلول تنظيمية أكثر ) على مستوانا(وظيفتنا هي البحث العلمي فنرى أنه من الواجب الوقوف يف صف اموعة املتفائلة، والبحث  ومبا أن

من يعترب من األنشطة الغري صديقة للبيئة، إال أنه يبدو أكثر ) نقل املسافرين أو البضائع: بنوعيه(ومبا أن النقل . عقلنة لألنشطة اليومية ملؤسساتنا

حيث طبقت مؤسسات رائدة تقنيات ووسائل أمكنتها من محاية أكثر للبيئة وفعالية اقتصادية يف . وقت مضى يشق طريقه حنو مستقبل أخضر

، وانطالقا من عدم SNTRللمؤسسة الوطنية للنقل الربي  GESآن واحد، وهذا ما حاولنا إبرازه من خالل هذه املداخلة بقياس انبعاثات 

  ....، عدم البحث عن حلول بيئية، عدم االستثمار يف اال البيئي، Retour à vide: ئية من منظوركفاءا البي

  . أردنا وضع مجلة من احللول الطموحة وقابلة للتطبيق على مستواها، مسامهة منا يف رؤية مستقبلية خضراء ملؤسساتنا احمللية

      

  :املراجع
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