حماوظةمعنمأجلمهدؼدمبعضماظعـاصرماألدادقةم
اٌؽوغةمهلوؼةماإلرارات م
حلــــانمعراغي* م م
ؼبمتؼدميـومشلذاماظعرضمدـؿؾعماٌكططماظؿوظلم:م م
-2ماألصقلماالجؿؿوسقيموماظؿعؾقؿقيم .م
-0ماظقضعقيماالضؿصودؼيموماٌفـقيم .م
-0ممتـالتماظدورموماٌمدليم .م
-2ماظطؿقحوتموماالدذلاتقفقوتم .م
مخالصيمسوعيمم م

.1ماألصولماإلجؿؿاسقةمواظؿعؾقؿقةم :م
سبوولمؼبمػذاماىزءماألولمهدؼـدماًصـوئصماٌؿعؾؼـيمبلصـقلماإلرـوراتم
اإلجؿؿوسقيموطذظؽمرؾقعيماظؿؽقؼـماظذيمميقزػؿمطعـصرمعـماظعـوصـرماألدودـقيم
اٌمدؼيمإظبمهدؼدمأوظبمععوملمػقؼيمصؽيماإلروراتماظصـوسقيمؼبمبالدغو .م

.1.1ماظؿوزؼعمحلبماىـسم :م

إذامإدؿـدغومإظبمسقـيماظؾقٌماٌؿؽقغيمعـم252مصردامؼؿـؾنيمظــومأنماألشؾؾقـيم
بـلؾيم83.33م%مػلمعـماظذطقرمواظؾوضلمأيم18,67م%مصؼطمعـماإلغوث.موظؽــم
اظقاضع،محلىمترطقؾيمضقائؿماإلرورتماٌؼدعيمظـومعـمررفماٌمدلوتمأضؾمعــم
ذظؽمبؽـرل،محقٌمملمتؿفووزمغلؾيماإلغوثمضـؿـمصؽـيماإلرـوراتم8م%موؼـؾنيم
ػذامدقطرةماظعـصرماظرجوظلمسؾـكماظذلطقؾـيماظعوعـيمظػؽـيماإلرـوراتمؼبماظؼطـوعم
اظصـوسلمبؾالدغو .م
* أدؿوذ معؽؾػ مبوظدروس مبؼلؿ مسؾؿ ماإلجؿؿوع م -مجوععي مسـوبي ،مبوحٌ معشورك ممبرطز ماظؾقٌم
ظألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي.CRASC
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والبدمعـماإلذورةمأؼضو،مأنمغلؾيماظـلوءمتؿـوضصمطؾؿومصعدغومؼبمعلؿقؼوتم
اظؿلررل مواظؼقودة .مصنذا مطوغً مبعض ماٌـوصى ماظلوعقي مهؿقي مسؾك مإروراتم
غلقؼي ،مصنن مذظؽ مؼؿقضػ مسؾك م مبعض معقودؼـ ماإلدارة ماظؾقؿي مأي مبعقدا مسـم
عقودؼـماإلغؿوجمواظـشوطماظؿؼينموضقودةماألصراد.مبؾمإنماظؿلررلماظـلقيمؼؿقضػمؼبم
حدمععني،مظقػلحماجملول،مبوظـلؾيمٌـوصىماظؼقودةماظعؾقومظؾرجولمصؼط .م

.1.1ماظؿوزؼعمحلبماظلنم :م

تؿشؽؾ مصؽوت ماظلـ مبوظـلؾي مظعقـي ماظؾقٌ محلى معو مؼقضقف ماىدولم
اظؿوظل :م
جدولمرضمم:11متوزؼعمصؽاتماظلن م
اظؿؽرار م

اظػؽات م
10
 11م
أضؾمعـم02مدـي م
 11م
 01م
عـم02مإظبم05مدـي م
 11م
 12م
عـم03مإظبم22مدـي م
 11م
 12م
عـم22مإظبم25مدـي م
 05م
 25م
أطـرمعـم25مدـي م
 111م
 121م
اجملؿوع م
ؼقضحمظـوماىدولمأسالهمأنمأشؾؾقيماإلروراتماٌلؿفقبنيم()%35مضدمصوضًم
دـ ماظـ م 22مدـي .موبوظرشؿ معـ مأن ماظؿقؼقؼ ماظذي مضؿـو مبف مال مؼلؿح مظـوم
بودؿـؿوجوتمسوعي،مإالّمأنمػذامالمميـعـومعـماإلذورةمإظبمأنمهؼقؼومأجرؼـوهمسـم
صؽيماإلروراتمدـيم2990مضدمبني،معـمخاللماظعقـيماٌلؿفقبيمآغذاكمأنم%05م
صؼطمصوضًماألربعنيمدـي.موػقمعومؼدصعـومإظبماظؿلوؤلمسؿومإذامطونمدـماإلروراتم
ضدمسرفمتطقرامؼبماإلووهماظذيمؼؾقـفماىدولمرضؿم .22م
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وظعؾمذظؽمؼعقدمإظبمأزعيماظشغؾماًوغؼيماظيتمتعوغلمعـفومبالدغومممومجعؾم
دـ ماظشؾوب مؼؿضوءل مخالل مػذه ماظلـقات ماألخرلة مبني مأصراد مطؾ ماظػؽوتم
اٌفـقي .م
وإن مصح مذظؽ مصنن مععـوه مأن مخؾال مضد مأصوب ماظؿطقر م"اظطؾقعل" مظذلطقؾيم
اإلروراتماظعوعؾيمبقـؿومإزدادتمصؽوتماظشؾوبماظعورؾنيمسـماظعؿؾمخوصيمبنيم
خرصبلماىوععوتمواٌدارس ماظعؾقوماظيتمتعوغلمععمصؽوت مأخرىمأزعي مبطوظيم
حودة .م
.0.1ماألصــولماإلجؿؿاسقــةم :م
ظؼدماطؿػقـو،معـمأجؾمهدؼدماألصقلماإلجؿؿوسقيمظإلرورات،ممبمذرمواحدم
وػق م"عفـيماألب"موطونماشلدفمعـموراءمذظؽمػقماظؽشػمسـمرؾقعيماظقدطم
اإلجؿؿوسلماظذيمإسبدرمعـفمأصرادمػذهماظػؽيمؼبمبالدغوموعؼورغيمذظؽمبـظرائفؿم
ؼب مبعض ماجملؿؿعوت ماظغربقي محبلى معو مغشر مؼب مبعض ماظدرادوت محقل مػذام
اٌقضقع .م
إن معو مميؽـ مأن مؼلؿكؾص مػـو مػق مأغف موسؾك مسؽس معو مػق مذوئع مؼبم
اجملؿؿعوتماظغربقي،مصننماألشؾؾقيماظلوحؼيمعـماإلرورتماٌلؿفقبي،مالمتـقدرم
عـمأودوطمسؾقومبؾمإغفومجوءتمعـمذرائحمجدمعؿقاضعيمسؾكماظعؿقم.مإنمععظؿم
آبوءمأصرادماظعقـيمطوغقامصالحني،موسؿولمجدمبلطوء،موحؿكمسورؾنيمسـماظعؿؾم
وذفداءمثقرةماظؿقرؼرمإضوصيمإظبمبعضماٌعؾؿنيمواٌدردني .م
وظعؾمذظؽمصبدمتػلرلهمؼبمذقؽنيمإثـنيمػؿو:مأوال:ماًصقصقيماظؿورطبقيم
ظؾالدغوماجمللدةمؼبمزوػرةماإلدؿعؿورماإلدؿقطوغلماظذيمسرصؿفماىزائرموطوغًم
ععوعؾؿفممتققزؼيمجعؾًمعـمأشؾؾقيماظلؽونماألصؾقنيمعـمرؾؼيماألعقنيمواظػؼراءم
وحداثي متورؼخ ماإلدؿؼالل مغلؾقو موطذظؽ ماظلقودي ماظيت ماغؿففؿفو ماىزائر مبعدم
اإلدؿؼاللماظيتماتلؿًمبوالسؿؿودمسؾكممنقذجمتـؿقيمؼلعكمإظبمربقماظػقارقم
االجؿؿوسقيمواظؿصـقعماظقادعمودميؼرارقيماظؿعؾقؿ .م
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وظذظؽمميؽــومايدؼٌمسـمحراكمإجؿؿوسلموإرتؼوءمطؾرلمؼبمعصؾقيمأبـوءم
اإلدؿؼاللمبوٌؼورغيمععمآبوءػؿماظذؼـمسوؼشقامصذلةماإلدؿعؿورموظؽـمذظؽمالمصبىم
أن مؼغطل معو متعرصف ماىزائر معـ متغقرل موإصالحوت مػقؽؾقي مؼب ماالضؿصودم
واظؿقجقفوتماظلقودقيمعـذمسدةمدـقاتماظيتمضدمتمديمإظبمتغقرلمطؾرلمسؾكمػذام
اٌلؿقىممبومضبدمعـمصرصماالرتؼوءمظدىمأبـوءماظطؾؼوتماظدغقومٌصؾقيماظطؾؼوتم
األخرىماظقدطكمواظعؾقو .م
ثاغقا م :مضد متؽقن ماظصقرة ماٌفؿزة مظإلرور موػشوذي معؽوغؿف مضد مأدت مبوظطؾؼوتم
اظعؾقومإظبمسدممدصعمأبـوئفومؼبمػذاماإلووهمعػضؾيمعفـوموذبوالتمأخرىمأطـرم
صالبيموأرصعمعؽوغيمعـؾم:ماألرؾوء،مواحملوعني،مواظؿفورةموشرلػومخوصيمؼبم
زؾماألزعيماًوغؼيماظيتمتعرصفوماٌمدلوتماإلضؿصودؼيمماظعؿقعقي .م
.2.1ماٌلؿوؼــاتمواظشفــــاداتم :م
ظؼدمبنيماظؿقؼقؼماظذيمضؿـومبفمأنمغلؾيماىوععقنيمعـمإروراتماٌمدلوتم
اإلضؿصودؼيممتـؾم %32معـمذبؿقعماظعقـيمومطونماظؾوضل،مأيمعومؼلوويم%09م
عـ ماظذؼـ ممل مؼؾؿقؼقا مبوىوععي مومل مؼزاوظقا متعؾقؿو مسوظقو موػل مغلؾي مععؿدلة.م
واٌالحظ مطذظؽ مأن معـ مبني ماىوععقني مضبؿؾ محقاظل م %2245معـفؿ مذفودةم
"عفـدس" مواآلخرون مأي معو مغلؾؿف م %2345م(عـ مذبؿقع ماظعقـي) مذفودةم
"ظقلوغس".

.2.1معؽانموظغةماظؿؽوؼنم:م م

عـ مخالل ماٌلؿفقبني ،مبني ماظؾقٌ مأن ماألشؾؾقي ماظلوحؼي ،مأي معو مؼعولم
 %87400معـ ماإلرورات مضد متوبعقا متؽقؼـفؿ مبوىزائر مصؼط مبقـؿو مطون مظـ%22م
عـفؿ مصرصي ماظؿؽقؼـ موظق مجزئقو مخورج ماظقرـ مطػرغلو موأٌوغقو مسؾك موجفم
اًصقص .م
أعو مصقؿو مؼؿعؾؼ مبؾغي ماظؿعؾقؿ ،مظؼد مأذورت ماظؾقوغوت مأن م %3437معـم
اإلروراتمصؼطمتوبعًمتؽقؼـفومبوظؾغيماظعربقيمصؼط.موؼبماٌؼوبؾمصرّحم%02437م
عـفؿمأنمظغيمتعؾقؿفؿماألدودقيمطوغًماظػرغلقي.مؼبمحنيمأطدتمأشؾؾقؿفؿمأنم
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ظغيمتؽقؼـفؿمعزدوجيماظعربقيمواظػرغلقيمخوصيموطوغًمغلؾؿفؿم %52400مأعوم
عـمصرحقامبلغفؿمتوبعقامتؽقؼـفؿمبلطـرمعـمذظؽمأيمثالثمظغوتمصؼدمبؾغًم
غلؾؿفؿ م %22معـ محفؿ ماظعقـي موػل ماظعربقي مواظػرغلقي مواإلنؾقزؼي مطؿو مػقم
عقضحمؼبماىدولمرضؿم20ماظؿوظلم :م
جدولمرضمم:11مظغةمتؽوؼنماإلراراتم م
اظػؽات م

اظؿؽرار م

اظـلؾةم%

 11م

1.11

م

سربقي م
 01.11م
 21م
صرغلقي م
 21م
 11م
سربقي-صرغلقي م
 11م
 12م
سربقي-صرغلقي-إنؾقزؼي م
 1.00م
 11م
دونمإجوبي م
 111م
 121م
اجملؿوع م
اٌالحظمأنمبقوغوتماىدولمتـػكمعومػقمذوئعمسـمسدممضدرةماإلروراتمؼبم
اظؿقؽؿمؼبماظؾغيماظعربقيمحقٌمأنمغلؾيم %38معـفؿمشلؿمتؽقؼـمبوظؾغيماظعربقيم
سؾكماألضؾمإضوصيمإظبماظؾغؿنيماظػرغلقيمواإلنؾقزؼيم .م
.1ماظوضعقــةماٌفـقــةمواإلضؿصادؼــةم :م
حؿكمغؿؿؽـمعـمتؽقؼـمأوضحمصقرةمممؽـيمسـموضعقيماإلروراتماٌفـقيم
واإلضؿصودؼي،مإرتلؼـوماإلسؿؿودمسؾكمسشرةمعمذراتمغرىمبلغفومطػقؾيمبؿقؼقؼم
اشلدفموػل:ماٌلؿقىماإلداري،مدـقاتماألضدعقي،مزروفماظؿشغقؾ،ماٌقضعمؼبم
اٌمدلي ،ماظصعقبوت ماظيت مؼعوغقن معـفو ،مدرجي ماٌلموظقي ،ماظلؾطي ماظيتم
ميوردقغفو ،ماٌشورطي مؼب مإدبوذ ماظؼرارات ،ماٌؽوغي موأخرلا ماظدخؾ .إغـو مغعؿؼدم
بلنمػذهماٌمذراتمدؿلؿحمظـومبؿقدؼدمرؾقعيماظظروفماٌفـقيمواإلضؿصودؼيماظيتم
متقز محقوة ماإلرورات مؼب مػذه ماٌرحؾي ماظؿورطبقي موػق مجزء معـ مسؿؾقي مهدؼدم
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اشلقؼيماإلجؿؿوسقيمشلذهماظػؽيموػقمبطؾقعيمايولماػؿمعومغلعكمإظبمهؼقؼفمؼبم
ػذاماظؾقٌ.
.1.1مماٌلؿوىماإلداريم :م
ؼؿقزعمأصرادماظعقـيمسؾكمعلؿقؼنيمإثـنيمععؿقلمبفؿومؼبماٌمدليماإلضؿصودؼيم
اظعؿقعقيمؼبمبالدغوم:ماإلروراتماظلوعقيمواإلروراتماظقدطك .م
صوٌلؿقىماألولمميـؾم %20مواظـوغلم %88موجدؼرمبوظذطرمػـو،مأنمعومميقزم
وضعقيماإلروراتمؼبماىزائرمػقماظؿلثرماظقاضحمبوظـؿقذجماظػرغللمؼبمطـرلمعـم
اىقاغى .م

.1.1مزروفماظؿشغقلم :م

غعين م ػـو مبـ م" مزروف ماظؿشغقؾ م" معو مإذا مطون ماإلرور مضد مإظؿقؼ مبعؿؾفم
عؾوذرةمبعدمإغؿفوءماظدراديمأومأغفمضدمسرفمصذلةمبطوظي.موػؾمطوغًمػذهماظػذلةم
ضصرلةمأممرقؼؾيم..إخل.مإنمذظؽمؼؾنيمظـومعوممواجفماإلروراتمؼبمبداؼيمحقوتفؿم
اٌفـقي معـ مصعقبوت .موعؼورغي مذظؽ مبوظظروف مايوظقي موإغعؽودفو مسؾكم
وضعقؿفؿ.مظؼدمتؾنيمظـومحبلىمعومعبعمعـمبقوغوتممأنماظـؾٌمصؼطمعـمسقـيم
اظؾقٌم( )%02مضدمسوشمصذلةمبطوظيمضؾؾماإلظؿقوقممبـصىمسؿؾف،مؼبمحنيمملم
تعرف ماألشؾؾقي م( )%33متؾؽ ماظقضعقي .مو مظؽـ ماٌؾػً مظالغؿؾوه مأن مأشؾؾقي معـم
واجفؿفؿمعشؽالتمتشغقؾمحؼقؼقيمػؿمعـمصؽيماألضؾمدـو،مألنماألشؾؾقيماظيتم
وووز مدـفو ماظـ م 22مدـي مػل معـ ماإلرورات ماظذؼـ مسوؼشقا مصذلات ماظرصوػقيم
اظـلؾقي ماظيت مسرصؿفو ماظؾالد مضؾؾ ماألزعي ماإلضؿصودؼي ماًوغؼي مواإلصالحوتم
اشلقؽؾقيماظيتمدخؾًمؼبمسفدػومعـذمعـؿصػماظـؿوغقـوت،موظعؾمذظؽمؼؿضحم
طذظؽمسـدماظؿطرقمإظبمدـقاتماألضدعقي .م
0.1

األضدعقــــةم:

ؼؾنيماىدولمرضؿم0ماظؿوظلمتقزؼعمأصرادماظعقـيمحلىمدـقاتماألضدعقيم :م
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جدولمرضم
سددماظلـوات م
01.11
 25م
أضؾمعـم22مدـقات م
 10.00م
 02م
عـم22مإظبم02مدـيم م
 01.11م
 25م
عـم02مإظبم02مدـي م
 5.00م
 12م
م02مدـيمومأطـرم م
 11م
 10م
دونمإجوبيم م
 111م
 121م
اجملؿـــوع م
ؼؿضح معـ ماىدول مأساله مأن ماظـؾٌ مطذظؽ م( )%00437معـ ماإلرورات مالم
ضبقزمأصقوبفمسؾكمأضدعقيمرقؼؾيمغلؾقو.موػؿمسؾكموجفماًصقصماإلروراتم
اظشؾوب ماظذؼـ ماظؿقؼقا ممبـوصى ماظشغؾ مؼب مزروف مصعؾي مغؿقفي مظؿدػقرم
األوضوعماالضؿصودؼي موماالجؿؿوسقيماظعوعيمظؾؾالد مبؾمومػؿمؼؿقاجدونمحوظقومؼبم
وضعقوتمعفـقيموماضؿصودؼيمحلوديموطـرلامعـفؿمعـمػقمؼبمسالضيمسؿؾمعمضؿيم
ومظقلًمدائؿي.م م
10

:مدـواتماألضدعقة
اظـلؾةم %م
اظؿؽرار م

.2.1مماٌوضــعميفماٌؤدلـــةم:م م

بعدمأنمحددغومشلؿمثالثيمخقوراتم"اظؼؿي"موم"اظقدط"موم"األدػؾ"مرؾؾـومعـم
ذبؿقع ماإلرورات ماٌلؿفقبني مهدؼد ماٌقضع ماٌـودى ماظذي مؼعؿؼدون مأغفؿم
ؼـؿؿقن مإظقف مداخؾ ماٌمدلي .مو مطون مػدصـو مػق مععرصي ماٌقضع ماظذي مؼشعرونم
بوإلغؿؿوء مإظقف موعـ مثؿ ماجملؿقسي ماظيت مؼرون مأغفؿ مؼشؽؾقن مجزءا معـفوم
(اظؼقودؼي،ماظقدطك،مأوماظلػؾك).مصؽوغًماظـؿقفيمأنمأسربم % 5555م مصؼطم
عـفؿ مأغفؿ مؼـؿؿقن مإظب مضؿي ماشلرم مواٌالحظ مأن مػذه ماظـلؾي مأضؾ معـ مغلؾيم
اإلروراتماظلوعقيمؼبمسقـيماظدراديمحقٌمتشؽؾم 20م %معـفو.مومضدمؼعدلمػذام
بقضقحمسـماظشعقرماظعوممظدىمإروراتماٌمدلوتماظصـوسقيمؼبمبالدغومؼبمػذهم
اٌرحؾي م مو مػق مذعقر مبوظؿلزم مو محؿك م"اظقلس" .مو مبوظرشؿ معـ مذظؽ مصؼد مضولم
29
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أشؾؾقؿفؿممبومؼعودلمغلؾيم 30592م %مأغفؿمؼـؿؿقنمإظبماٌلؿقىماألودطمومػقم
اووهمسوممظدىمصؽيماإلروراتمتؼؾقدؼوماظذيممتقزهمغزسيمطؾرلةمؼبماالدؿؼالظقيم
سـماجملؿقسوتماالجؿؿوسقيماألخرىماظؼقودؼيمأوماٌفقؿـيمعـفومأوماظؽودحي.م م
إالمأغفمومؼبمغػسماظقضً،مصؼدمسدلتمغلؾيمععؿدلةمضدرتمبـم02555م%معـم
سقـيماظؾقٌمسـماغؿؿوئفومألدػؾماٌراتى .مإنمػذهماظـلؾيمتعؿدلمسوظقيمعؼورغيم
ععماالووهم"اظعودي"مظدىمصؽيماإلروراتمومضدمؼعدلمطذظؽمسـمتدػقرموضعقيم
اإلرورات مؼب مػذه ماظػذلة معؼورغي معع مصذلات معوضقي مأو معع مزروف مو ماووهم
اإلروراتمؼبماجملؿؿعوتماألخرىمخوصيماٌصـعيمعـفو.م م
.2.1مماظصعوبـــاتمسـدمأداءماٌفامم:م م

غؼصد مبوظصعقبوت متؾؽ ماظعراضقؾ ماظيت مؼعؿؼد مإرورات ماٌمدلوت ماظعؿقعقيم
أغفومهقلمدونمآدائفؿمظعؿؾفؿمومعفوعفؿمومتطقرػؿمداخؾمعقدانماظعؿؾمومعـم
ثؿ مسؾك متلطقدػؿ مسؾك موجقدػؿ ماظػعول مؼب ماٌمدلي مو مأػؿقي مدورػؿ مطؼوسدةم
أدودقيمؼلؿـدمإظقفومأيمتشؽقؾمشلقؼيمعؿؿقزةمبنيماجملؿقسوتماألخرى.م م
إنمذظؽمؼشؽؾمعمذرامػوعومإلسطوءمصقرةمسـمعقضعمومزروفمسؿؾماإلروراتم
ومرمبومسؿومميؽـمأنمؼصؾحمسؾقفمؼبمصذلةمضودعي.م م
ظؼدمتؾنيمظـومحقلمػذاماٌقضقعمأنمػـوكمؼبماظقاضعمصـػونمعـماٌشؽالتم
اظيتمؼرىماإلروراتمأغفومتمثرمدؾؾومسؾكممحقوتفؿمداخؾماٌمدليمومخورجفوم
أؼضو .مصؾوظـلؾي مظؾؿمدلي ،مضول ماٌلؿفقبقن مأن مأطدل معو مضبقل مدون مأدائفؿم
ألدوارػؿمبصػيمجقدةمػقم:مشقوبماظػعوظقيمؼبماألداءمسؾكمطؾماألصعدةمومطذظؽم
شقوب مضقؿي ماالدؿقؼوق .مإن مسدم مدقودة مضقؿ م :م"اظـفوسي" مو م"اظػعوظقي"م
و"اظؽػوءة"مؼعؿدلمبوظـلؾيمظإلروراتمصقؿومؼؾدوم"عشؽؾيماٌشؽالت"ماظيتمتـعؽسم
دؾؾومسؾكمععـقؼوتفؿمومضدمأذورممإظبمػذامضؾؾـوماظعدؼدمعـماظؾوحـنيمألنماظؽػوءةم
ػلممبـوبيم"رأسمعول"ماإلرور.م م
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أعومخورجماٌمدلي،مصؼدمأطدمععظؿمعـمهدثمإظقـومعـماإلروراتمسؾكمأنم
عشؽؾي متدػقر مأوضوسفؿ ماالضؿصودؼي متعؿدل مأػؿ مععضؾي مؼقاجفقغفو مؼب ماظقضًم
ا ظراػـمسؾكماإلرالق،مومؼػلرمػذامأؼضومايوظيماظـػلقيماظصعؾيماظيتمسبسم
دونمذبفقدمطؾرلمأغفومعقزةمأدودقيممتقزماإلرورمؼبمػذهماظػذلةمبوظذات.مإنم
تدػقر ماظؼدرة ماظشرائقي مألشؾؾقي ماظػؽوت ماالجؿؿوسقي ماظعوعؾي ممبو مصقفو مإروراتم
اٌمدلوتماظصـوسقيماظعؿقعقيمحؼقؼيمالمجدالمصقفومتؾقـفمطؾماٌمذرات.مومظـوم
سقدةمشلذهماظـؼطيمسـدماظؿطرقمظؼضقيماألجقر .م
.1.1ماٌلؤوظقــةموماظلؾطــةميفماٌؤدلــةم:م م

إنموضعقيماإلروراتمتؼوسمطذظؽممبدىممتؿعفؿموممموردؿفؿمظؾلؾطيمداخؾم
اٌمدلي مبوسؿؾورػؿ مصوسؾني معلوػؿني مؼب مسؿؾقي ماإلدارة مو ماظؿقجقف مطنحدىم
اظلؿوتماألدودقيماظيتمؼؿلؿمبفوماإلرور.مومطونمػدصـومػـومإذامػقماظؽشػمسـم
عدىمعلوػؿيمإروراتماٌمدلوتماظصـوسقيماظعؿقعقيمؼبمسؿؾقيمادبوذماظؼرارمؼبم
زؾماظظروفماظراػـيمممومذظؽمحؿكمغؿعرفمسـمعدىمصعوظقيماظدورماظذيمؼمدؼفم
اإلرورمؼبمػذهماٌمدلوتمومبوظؿوظلمععرصيمعدىمتقصرمإحدىماظشروطماألدودقيم
إلعؽوغقي ماظؿلطقد مسؾك ماظذات مو ماظقسل مبؿؿقز ماظدور مو معـ مثؿ مػقؼؿف موعؽوغؿفم
االجؿؿوسقي .م
ومظؼدمبقـًمظـوماٌعطقوتمبوظـلؾيمشلذهماظؼضقيمأنم:م م
 87582 م %معـماإلروراتماٌلؿفقبيمؼشعرونمبلغفؿمؼؿقؿؾقنمبعضم
اٌلموظقوتمؼبمإرورماظؼقومممبفوعفؿمومػلمغلؾيمسوظقيموم"عػوجؽي"مبوظـلؾيم
ظـومحقٌمملمغؽـمغؿقضعمأنمؼؽقنماإلروراتمؼلوػؿقنمؼبمهؿؾمعلموظقوتم
إدارةماٌمدلوتمبفذاماظشؽؾ.م م
20523 م%معـفؿمضوظقامبلغفؿمالمؼؿؿؿعقنمبليمضدرمعـماٌلموظقي .م
ومحقلمعومإذامطونماإلروراتمميوردقنمدؾطيمصؼدمطوغًمردودػؿمذؾقفيم
حقٌمأطد:ممم م
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80522 م %ممعـفؿمأغفؿمميوردقنمدؾطيمؼبمحنيمأطدم:م م
23589 م%ماظؾوضقنمأغفؿمالمميوردقغفومبليمذؽؾمعـماألذؽول.م م
إالمأنماٌالحظمأنمػذهماظردودم"اإلصبوبقي"مملمتؿلطدمصقؿومبعدمسـدعومرؾؾـوم
عـفؿ ماظؿعؾرل مسـ معدى معشورطؿفؿ مؼب مزبؿؾػ ماظؼرارات ماظيت متؿكذ مؼبم
عمدلؿفؿ،محقٌمطوغًمإجوبوتفؿمسؾكماظـققماظؿوظلم:م م
03509 م%مضوظقامأغفؿمؼشورطقنمبصػيمعـؿظؿيم م
%22508 مضوظقامأغفؿمؼشورطقنمعـمحنيمآلخرم م
00500 م%مضــوظقامبــلغفؿمالمؼشــورطقنمأبــدامؼبمأيمعـــماظؼــراراتم
اٌؿكذة.م م
.1.1مماألجـــورم:م م

ميؽـمتؾكقصموضعقيمأجقرماإلروراتمبقادطيماىدولماظؿوظلم:م م
جدولمرضمم12م:متوزؼعماالجور
اظؿؽرار م

ماألجورم(باظدؼـار) م
 00م
 28م
أضؾمعـم 25222م
 22م
 32م
عـم25مإظبم 02222م
 02م
 02م
عـم02مإظبم 05222م
 23م
 29م
عـم05مإظبم 02222م
 22م
 20م
02222مومأطـرم م
 111م
 121م
اجملؿــوع م
ؼقضح ماىدول مجقدا ماالشبػوض مؼب مأجقر ماإلرورات محقٌ مأن م %98مالم
تؿفووز مأجقرػؿ م 02222مدج .مو مػق معؾؾغ مزػقد مبوظـظر مإظب معلؿقى ماألدعورم
00

اظـلؾةم%
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اظعوم.مطؿومأنمأشؾؾقؿفؿممبومؼعودلم 30م %مالمتؿفووزمرواتؾفؿماظـم 02222مدج.م
إن مػذه ماألجقر متلطقد مسؾك مصعقبي ماظقضعقي ماظيت مؼؿقاجد مبفو ماإلرورات مؼبم
بالدغومخوصيمإذامسؾؿـومأنمػذهماظػؽيمععروصيمؼبماجملؿؿعوتماظصـوسقيمبؼدرتفوم
اظشرائقيماٌرتػعيموممبلؿقاػوماٌعقشلماظعوظلمظقسمعؼورغيمععماظشرائحماألجرلةم
األخرىمصقلىمبؾمحؿكمععمأصقوبماٌفـمايرةموماظؿفورماٌؿقدطني.م م

.0.1ممتؼققــممســاممظؾوضعقـــةم:م م

ؼعؿدل مػذا ماٌمذر مخالصي مظؾؿمذرات ماظلوبؼي ماٌرتؾطي مبوظقضعقي ماٌفـقيم
واالجؿؿوسقيمظإلروراتمحقٌمرؾؾـومعـماٌؾققثنيمتؼققؿموضعقؿفؿمبشؽؾمسومم
عـمخاللمأربعيمتؼققؿوتم:معؼؾقظيمجدا-معؼؾقظيم-معرصقضيم-معرصقضيمجدا،م
صؽوغًمأجقبؿفؿمطؿومؼؾقـفماىدولمرضؿم5ماظؿوظل:م م
جدولمرضمم12م:متؼققمماإلراراتمظوضعقؿفم
اظؿؽرارم م

اظـلؾةماٌؽوؼةم م

اٌوضفم م
 3520م
 22م
عؼؾقظيمجدام م
 52572م
 75م
عؼؾقظيم م
 07522م
 53م
عرصقضيم م
 5570م
 29م
عرصقضيمجدام م
 111م
 121م
اجملؿوع م
ؼقضحمظـوماىدولماغفمومبوظرشؿمعـمأنمغلؾيمععؿدلةمتؼدرمبـم 20583م%م
تؿكذمعقضػومدؾؾقومعـموضعقؿفومصننماألشؾؾقيمتؾديمضؾقالمشلوم(57522م)%موظعؾم
وضعقيماظؾطوظيماظيتمتعوغلمعـفومأسدادمطؾرلةمعـمغبؾيماظشفوداتمضدمأثرتم
سؾكمعقاضػماإلروراتماظعوعؾي.مومظعؾمععوغوةمػمالءماظؾطوظنيمطوغًمحوضرةمؼبم
أذػونماظؽـرلمممـمادؿفقبـوػؿمومجوءمتؼققؿفؿمعؼورغيمععموضعقيمػمالء.م م
00
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.0ممتـــالتماظدورموماٌؤدلــةم:م م
إن ماشلدف معـ مػذه ماًطقة مػق مربووظي ماظؽشػ مسـ ماظؿصقرات ماظيتم
ضبؿؾفوماإلروراتمسـمبعضماظؼضوؼوماظيتمتعؿدلمؼبمتؼدؼرغومأدودقيمإذامأردغوم
هدؼدمجوغىمعـمجقاغىمػقؼيمػذهماظػؽيمومعـطؾؼوتفوماظـؼوصقيمطػؽيمعفـقيم
وعـمثؿمعقجفوتمصعؾفوماظؿـظقؿلموماالجؿؿوسلمومػلم"اظدور"موم"اٌمدلي".م
إن ماظؽشػ مسـ ماظؿؿـالت مؼلؿح مظـو مأؼضو مبؿقدؼد مبعض ماظعـوصر ماألدودقيم
اٌشؽؾيمأليمعشروعمربؿؿؾمضدمؼشؽؾمرؿقحومظػؽيماإلروراتمومظطؾقعؿفموإظبم
أيمحدمؼؽؿـماظؿفوغسمأومسدمماظؿفوغسمبنيمزبؿؾػمأصرادمػذهماظػؽيمؼبمػذام
اظظرفماظؿورطبلمايلوسمؼبمعلورمتؽقؼـفو.م م
.1.0مممتــالتماظـــــدور:م م

سبوولمإذامؼبماظؾداؼيمهدؼدممتـالتماإلروراتمظدورػؿمؼبماٌمدليمومطذظؽم
ؼبماجملؿؿع،مومضدمتقصؾًمربووظؿـومؼبمػذاماجملولمإظبماظـؿوئٍماظؿوظقيم:مظؼدم
ظػًماغؿؾوػـومأنمطـرلامعـماإلروراتماٌلؿفقبنيمؼرىمبلنمسؾكمعـمؼرؼدمأنم
ؼؽقنم"إرورا"مأنمؼؿؿقزممبفؿقسيمعـماظصػوت.مومأنماظذيمؼلتلمسؾكممرأسم
ضوئؿيمػذهماٌقزاتم"اظؽػوءة"مثؿم"اًدلة"مومطذظؽم"روحماٌلموظقي"موم"اظؼدرةم
سؾكماظؿقؾقؾ"مو"اٌؾودرة"مصوظؼضقيمإذامػلمضضقيمضدراتمتؼـقي.ممممممم م
بوٌؼوبؾ،مظؼدمسدلتمأشؾؾقيماٌلؿقجؾنيمعـماإلروراتمسـمخقؾيمأعؾمطؾرلةم
ووه معو مؼعؿدلوغف متدػقرا مظؼقؿي ماإلرور .مو مؼؿفلد مػذا ماظؿدػقر محلىم
تصرضبوتفؿمؼبمأنمعػفقمماإلرورمملمؼعدمؼعينمذقؽو،مالمؼبماٌمدليمومالمؼبم
اجمل ؿؿع.مواٌالحظ،مطؿومؼضقػمبعضفؿ،مأغـومندمؼبمطـرلمعـماألحقونمعـم
ؼصـػم"إرورا"موػقمالمميؿؾؽمإالمبعضماٌمػالتماظؾلقطيمومالمؼؼقممؼبماظقاضعم
دقىمبلغشطيمتـػقذؼي،مصوإلرورمأصؾحمؼبمزؾماظظروفمايوظقي،مؼعوغلمومالم
ميـؾ مذقؽو مسـد ماىؿقع مو مػق معو مؼشؽؾ محلى ماظؿصرضبوت مو محلى معوم
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ؼالحظمأؼضومعصدرمؼلس،موماسلؽزازمومضؾؼمظدىماإلروراتمبؾموضدمؼؽقنمذظؽم
عـماظعقاعؾماظرئقلقيماٌمدؼيمإظبمذعقرماإلروراتمبػؼدانمطؾمػقؼي.م م
صفؾمؼعينمػذامأنمذبؿؿعـومالمضبؿوجمإظبمصؽيماإلروراتم؟مصبقىماإلروراتم
أغػلفؿمسؾكمػذاماظلمالمبوظـػلماظؼورعمصعؾكماظعؽسمعـمذظؽ،مؼؼقلمبعضفؿ،م
إن مذبؿؿعـو مؼب مأذد مايوجي مإظب متقاجد ماإلرور مٌو مػق مضودر مسؾك متؼدميف معـم
خدعوت مػوعي مو مضرورؼي مظؾؿفؿؿع مخوصي مإذا مطون مػذا ماجملؿؿع مؼعوغل معـم
اظؿكؾػ مو ماظػؼر مطؿو مػل مسؾقف محوظي ماجملؿؿع ماىزائري .مإن ماغفقور مضقؿيم
اإلرور مو معؽوغؿف مؼعقد مؼب مغظرػؿ مإظب محوظي ماظؿدػقر ماظعوم ماظذي مأصؾح مميقزم
اجملؿؿعماىزائريمعـذمسدةمدـقات.م م
إنماإلروراتمؼمطدونمسؾكماألػؿقيماظؼصقىمظدورماظؿلررلمومعـمثؿماإلرورمؼبم
أي مذبؿؿع ،مالن مأي مذبؿؿع مضبؿوج ،مؼب متؼدؼرػؿ ،مإظب ماظؿـؿقي مو ماظؿصـقعم
واإلغؿوجمومإنماظؿفؿقشموماالحؿؼورماظذيمؼعوغلمعـفمأصرادمػذهماظػؽيمؼبمبالدغوم
عوم ػقمؼبماظقاضعمدقىماغعؽوسمظقضعقيمعؿلزعي،مومدبؾػمذدؼدمصبلدهمشقوبم
ضقؿ ماظعؿؾ ماٌـؿٍ ،مو ماٌؾدع ،مو ماظعؼالغقي ،ماالدؿقؼوق مو مبوٌؼوبؾ مدقودة مضقؿم
"االدؿققاذ"مو"اظـراءمشرلماٌشروع"ماظيتممتؽـًمعـماجملؿؿعمخاللماظلـقاتم
األخرلة.م م
ظؽـماالتػوقموماظؿفوغسمؼبماظرؤىموماٌقاضػمحقلمػذهماظؼضوؼوماظؽؾرلةمملم
ؼؽـمعؿقصرامحقلمضضوؼومأخرى.مصنذامطوغًم"اظؽػوءة"موم"اظػعوظقي"مو"اظعؼالغقي"م
و"االدؿقؼوق"مضدمطوغًمضقادؿمعشذلطيمبنيماإلروراتمصننماألعرمملمؼؽـمطذظؽم
بوظـلؾي مٌقاضقع مأخرى معـؾ م"اظدرادوت ماظعؾقو" مطشرط معـ مذروط متؽقؼـم
اإلرور .مصنذا مطون ماظعدؼد معـفؿ مؼرى مبلن ماظؿعؾقؿ ماىوععل مو ماظؿؽقؼـ ماظعوظلم
ضروري مألي معـ مؼرؼد مأداء مدور ماظؿلررل ،مصنن مسددا مآخر مال مؼرى مؼب مذظؽم
ضرورة.م م
ومظعؾمػذاماالخؿالفمؼعؽسمؼبماظقاضعماالغؼلوممؼبمتؽقؼـماإلروراتمأغػلفؿم
بني ماىوععقني مو مشرل ماىوععقني .مإن مػذا ماظؿؿوؼز مضد مذؽؾ مدائؿو مسوعالمعـم
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سقاعؾ متؽرؼس ماإلغؼلوم مداخؾ مػذه ماظػؽي مبؾ موضد مادؿعؿؾ مػذا ماالغؼلوم معـم
ررف ماىفوت ماألخرى موخوصي معـ مررف ماإلدارة ماظعؾقو مو محؿك ماظـؼوبوتم
اظعؿوظقيمعـمأجؾمعـعمتؽؿؾماإلروراتمؼبمعقاجفيمأوضوعمهؿوجمإظبموحدتفؿموم
متودؽفؿمصعؾقيمأوممربؿؿؾي.مومضدمغؿٍمسـمػذامؼبمطـرلمعـماألحقونمومرمبومؼبم
أشؾؾفومإظبمإضعوصفؿموتؽرؼسماالغؼلوممبقـفؿ.م م
أعّو مصقؿو مؼؿعؾؼ مبدور ماإلرور مسؾك معلؿقى مايقوة ماالجؿؿوسقي مطؽؾ ،مصؼدم
تؾني مأغفؿ مؼؿؿـؾقن مدورػؿ محبلى معو ممتؾقف مسؾقفؿ ماٌعوؼرل مو ماظؼقاسد ماظيتم
تشؽؾ ماظػؾلػي م"اظؿلقرلؼي م" ماظيت مأصرزػو ماجملؿؿع ماظرأزلوظل ماظصـوسل .مإنم
اإلرور معدسق محلى ماٌلؿفقبني مإظب مآداء مدور م"عفؿ" معلوػؿي معـف مؼب مسؿؾقيم
اظؿـؿقي .م و مإذا مطون مبعضفؿ مضبصر ماظدور مؼب مذبؿقسي معـ ماألسؿول مو ماٌفومم
اظؿؼـقيموماظؿـظقؿقي،مصننمآخرونمؼذػؾقنمإظبمأبعدمعـمذظؽ.مصؿفؿيماإلرورمؼبم
اجملؿؿع ،محلؾفؿ ،مأودع معـ مذظؽ مإغفو مبوظـلؾي مظؾعضفؿ معفوم م"غضوظقي"م
تلوػؿمؼبمرصعمعلؿقىماظقسلمومهؼقؼماظـفوسيمظؽؾماألغشطيماظيتمضبؿوجفوم
اجملؿؿعمحؿكمخورجمعقدانماظعؿؾ ماالغؿوجلماحملضمخوصيمومأنماجملؿؿعم
اىزائري مػق مؼب مأذد مايوجي مإظب مػذه ماألغشطي ماالجؿؿوسقي مواظـؼوصقيم
واظؿقسقؼي.م م
.1.0مممتـــالتماٌؤدلـــةم:م م

حبلىمعومصرحمبفماإلرورات،مصننمأشؾؾقؿفؿمترىمبلنماٌمدليماالضؿصودؼيم
ػلمؼبمايؼقؼيم"ودقؾي"مأوم"أداة"ماخذلسؿفوماجملؿؿعوتماالغلوغقيمايدؼـيم
عـمأجؾماظؼقوممبعؿؾقيم"اإلغؿوج".مإنمذظؽمؼعؽسمبؾلوريمرؾقعيماظـؼوصيماظيتم
ضبؿؾفوماإلروراتمطـؿقفيمظعؿؾقيماظؿؽقؼـمطؿلورمظؿـشؽيمثؼوصقيمومعفـقيموظقم
طوغً مبوظـلؾي مألوضوسـو مذبرد متؽقؼـ مغظري مال مؼؾؾٌ ماإلرور مأن مصبد مواضعوم
عغوؼرامٌومتزخرمبفماألدبقوتمواٌراجعموماظؽؿى.مواضعومالمؼعطلمأػؿقيمظؾػعوظقيم
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وماظـفوسيمومالمحؿكماالغؿوجمواظعؿؾ،مومالماظعؼالغقيمممومؼشؽؾمظؾؽـرلمعـفؿم
"صدعي"محؼقؼقي.م م
ومعومؼالحظمأؼضومػقمأنماظقضعقيماالضؿصودؼيماٌؿلزعيمدقاءامسؾكمعلؿقىم
اٌمدلي مأو م مسؾك معلؿقى ماإلرورات مأغػلفؿ ،مضد مدصعً مبوىقاغى مو ماظؼقؿم
اظؿؼـقيمواالضؿصودؼيموماٌوظقيمإظبمأسؾكمعلؿقؼوتماظقسلمظدىماإلروراتمومأثرتم
سؾكمتصقراتفؿموممتـالتفؿمالنماظقضعقيمبوظقحداتماالغؿوجقيمتؿلؿمعـذماظعدؼدم
عـ ماظلـقات مبـ درة ماٌقارد ماٌوظقي ،مو مإجراءات ماظغؾؼ مو ماظؿصػقي مو متلرؼحم
اظعؿولمبؽؾمصؽوتفؿ.م م
و مسؾك مغػس ماٌـقال مو مرمبو مظـػس ماألدؾوب مأؼضو ،متؾؽ ماٌرتؾطي مبوٌلورم
اظؿؽقؼين مهً مدقودة ماظؼقؿ ماالضؿصودؼي ،مصنن م"اظػعوظقي" مضد مذؽؾً معرّةم
أخرى،محلىمتصرضبوتماٌلؿفقبني،مأحدمماٌعوؼرلماألدودقيمومرمبوماظؼقؿيم
اظرئقلقيمسؾكماإلرالقمبوظـلؾيمظؿصقراتماإلروراتمووهماٌمدليماظـوجقي،م
اظيتمؼؽقنمظزاعومسؾقفومؼبمتؼدؼرػؿماتؾوعمررؼؼيموحقدةمومػلمررؼؼيم"اظػعوظقيم
االضؿصودؼي مو ماٌوظقي" .مو ماظيت محلؾفؿ م"هؼقؼ ماظربح" مو مأؼضو م"دبػقضم
اظؿؽوظقػ".م م
ظؽـماٌؾػًماالغؿؾوهماغفمومبوظرشؿمعـمدقطرةمضقؿم"اظـفوسي"مموم"اظػعوظقي"م
و"دبػقض ماظؿؽوظقػ" مصنن ماإلرورات مؼمطدون مؼب مغػس ماظقضً مسؾك مضرورةم
احذلام مذروط مأخرى معـ مأجؾ مهؼقؼ ماٌمدلي مظؾـفوح مو مػل معو مميؽـ مانم
غلؿقفمبـم"اظـفوسيماالجؿؿوسقي".مومغعينمبذظؽمأنماٌمدلي،مؼبمتؼدؼرػؿ،مإذام
أرادت ماظـفوح ،مؼؿقجى مسؾقفو مسدم ماالطؿػوء مبؿقؼقؼ ماظػعوظقي ماالضؿصودؼيم
واٌوظقيمرشؿمأػؿقؿفؿو،موإمنومسؾقفومأنمتعؿؾمسؾكمتقصرلم"أحلـمذروطماظعؿؾ"م
و"اظقضوؼي معـ ماظصراسوت ماٌفـقي" مأو م"حؾفو مضؾؾ مأن متؿػوضؿ مأو متؿعؼد".م
بوخؿصور ،مإغـو مغؾؿؼل معرة مأخرى مبوالووػوت م"االصالحقي" مو"االدؿؼرارؼي"م
ورمبوم"احملوصظي"مظدىماإلروراتمماظيتمأذورمإظقفوماظعدؼدمعـماظؾوحـنيمطلؿيم
أدودقيمعـمزلوتماإلروراتمومرمبوماظطؾؼوتماظقدطكمطؾفو.ممم م
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إن مػذه ماظـزسي ماحملوصظي مظدى مصؽي ماإلرورات متعقد ،محلى ماظعدؼد معـم
اظؾوحـني ،مإظب مرؾقعي ماظؿـشؽي مو ماظؿقضرل ماالجؿؿوسقني ماظذؼـ متلوػؿ مصقفؿوم
زبؿؾػ ماٌمدلوت ماظيت متؿقظب مسؿؾقي متؽقؼـ ماإلرورات معـ مجوععي مو معدارسم
عؿكصصي موطذظؽ م"أدبقوت" ماظؿلقرل مو ماظؿلررل ماظيت متشؽؾ معصدرا مأدودوم
ظـؼوصيمػذهماظػؽيمألنمتؾؽماألدبقوتمغؿوجمألودوطماٌولموماألسؿولمؼبماجملؿؿعوتم
اظرأزلوظقيماظؽدلىماظيتمتلقطرمسؾكمععظؿماالغؿوجماظعؾؿلموماظـؼوؼبمؼبمذبوالتم
اإلدارةموماظؿـظقؿمواظؿلقرلمعـذم"توؼؾقر"مو"صوؼقل"مؼبمأواخرماظؼرنماظؿودعمسشرم
إظبماظققم.مظؽـمذظؽ،مطؿومأذرغو،مالمصبىمأنمؼـلقـوماظقضعقيماًوصيماظيتم
ؼعقشفومإرورماٌمدليماظعؿقعقيماىزائرؼيماظيتمتؿلؿمبؿـوضضمصورخمبنيماظؼقؿم
اظيتمؼؿشؾعمبفوم"غظرؼو"مخاللمصذلةماظؿؽقؼـمومحؼقؼيمعومؼعشفمؼبماٌمدليم
بعد مذظؽ محقٌ مدبؿػل مضقؿ م"اظـفوسي" مو"اظصراعي" مو م"االدؿقؼوق" مو مهؾم
عؽوغفوماسؿؾوراتماخرىمالممتًمإظبمسوملماظػعوظقيمبصؾي.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ومبوظرشؿمعـمذظؽمصننماإلروراتمؼرونمبلنمحؾمععضؾيماظقضعماالضؿصوديم
ظؾؿمدلي ماىزائرؼي مؼؽؿـ مؼب م"اظؽػوءة" ماظيت متعين مبوظـلؾي مشلؿ م"االدؿغاللم
اظعؼالغلممظؾقدوئؾماٌؿوحي"مومطذظؽم"تقصرلمأؼديمسوعؾيمذاتمضدراتمسوظقي".م
ػذا موؼمطد ماإلرورات مأؼضو مسؾك مأػؿقي متقصرل م"اظؼودة ماظذؼـ مميؿؾؽقن مضدراتم
تلقرل مو متـظقؿ محؼقؼقي" مألن مذظؽ ،مؼب متؼدؼرػؿ مػق ماظشرط ماألدودل مظـفوحم
اٌمدليماالضؿصودؼي.م م
.2اظـشاطماالجؿؿاسيم:م م
ؼبمػذاماىزءماظرابعمواألخرل،معـماظؼلؿماألول معـمتؼرؼرماظؾقٌ،مسبوولم
ععرصيمإظب مأيمحدمؼلوػؿمإروراتماٌمدلوتمؼبمايقوةماالجؿؿوسقيممبكؿؾػم
أبعودػوموذظؽمطفزءمعؽؿؾمظؿقدؼدمرؾقعيمػقؼيمػذهماظػؽي.مومعـمأجؾمذظؽم
دـقوول ماظؽشػ مسـ مإظؿزام ماإلرورات مؼب ماألغشطي ماألدودقي مو مػل ماظـشوطم
اىؿعقيموماظـؼوبلمومأخرلاماظلقودلمومظعؾمذظؽمدقلؿحمظـومبنطؿولماظصقرةم
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اظيت محووظـو مرزلفو مإلرور ماٌمدلي مؼب مبالدغو مؼب مػذه ماظظروف ماظؿورطبقي معـم
تطقرمذبؿؿعـو.م م

.2.1مماإلراراتموماظـشاطماىؿعوي:م م

ظؼدمبنيمظـوماظؿقؼقؼمأنماإلروراتماظذؼـمؼـؿؿقنمإظبمعبعقوتمسددػؿمضؾقؾم
جدا،موايوالتماظـودرةماظيتمذطروامصقفومبلغفؿمؼـؿؿقنمإظقفومطوغًمعبعقوتم
"أوظقوء ماظؿالعقذ" ماظؿوبعي م مظؾؿدارس ماظيت مؼزاول مصقفو مأبـوؤػؿ ماظدرادي م.إنم
وضعقيمطفذهموعؾـومغؾؿسمحوظيماإلغغالقماظيتمتعقشفومصؽيماإلروراتمؼبمػذهم
اٌرحؾي .مان مذظؽ مؼعطل مصقرة مسؾك متدػقر ماظروابط مبني ماإلرور مو ماجملؿؿعم
وشقوب ماٌشورطي مؼب ماظعؿؾ ماىؿعقي مطلحد مأوجف مايقوة ماظعصرؼي موزليمعـم
اظلؿوت ماظيت ممتقز ماإلرورات .مو مظعؾ مذظؽ مأؼضو ماغعؽوس ميوظي ماظؿلزم،م
واظالعؾوالة ،مو مصؼدان ماظـؼي مؼب مػذه ماألغشطي مؼب مذبؿؿعـو مو مػق مبوظطؾع معمذرم
دؾيبمإذامأردغومحؽؿومسؾكمػذهماظقضعقي.
.1م.2مماإلراراتموماظـشاطماظـؼابيم :م
إنماألعرمبوظـلؾيمظالشبراطمؼبماظعؿؾماظـؼوبلمبؾمومحؿكمذبردماالغؿؿوءمإظبم
تـظقؿمغؼوبلمظدىماإلروراتمػقمغػلفمبوظـلؾيمظؾعؿؾماىؿعقي.مصوظؼؾقؾمعـفؿم
أسؾـماغؿؿوءهمإظبماظـؼوبي.مومالمأحدمضولمبلغفمؼؼقممبدورمضقوديمأومحؿكممتـقؾل.م م
إضوصي مإظب مػذا ماظعزوف م"اٌلدووي" مو ماظذي مميقز ماإلرورات مسـ ماظعؿؾم
واظـشوطماظـؼوبل،مودرماإلذورةمأؼضومإظبمأنمأػؿمعومميقزمسوملماظـؼوبيمبوظـلؾيم
ظإلرورات مؼب مبؾدغو مػق مذظؽ ماظغقوب م"اظغرؼى" مألي متـظقؿ مغؼوبل مخوصم
بوإلرورات مأغػلفؿ مخوصي موأغف مإذا مادؿــقـو مغلؾي مضؾقؾي مجدا مصنن ماألشؾؾقيم
اظلوحؼيمعـفؿمترىمبلنمإغشوءمتـظقؿمأومتـظقؿوتمغؼوبقيمخوصيممبفذهماظػؽيم
أطـرمعـمضروريمألنمذظؽمػقماظلؾقؾماألعـؾمظؾدصوعمسـمعصؾقيماإلرورات .م
و مظعؾ ماألعر مؼزداد مشرابي مإذا مسؾؿـو مبلن مطـرلا معـ ماحملووالت مإلغشوءم
تـظقؿوتمعـمػذاماظـقعمضدمبوءتمطؾفومبوظػشؾ.مومؼرىمطـرلمعـماإلروراتمأنم
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ػذاماظػشؾمالمؼعقدمصؼطمإظبمسدمموسلمأصرادمػذهماظػؽيمبؼدرمعومؼعقدمإظبمسؿؾم
جفوت مأخرى معـ مإدارة مو محؿك مغؼوبوت مسؿوظقي مؼب م ماظقضقف مؼب موجف مطؾم
ربووظيمظؿشؽقؾمتـظقؿمغؼوبلمخوصمبوإلروراتمدقاءمطونمذظؽمسؾكمعلؿقىم
اٌمدلوتمأومسؾكماٌلؿقىماظقرين.م م
.2.0ماإلراراتموماظعؿلماظلقاديم:م م

إنماألعرمبوظـلؾيمظؾعؿؾماظلقودلمظدىماإلروراتمؼؿؿقزمأوالمؼبمأنم:م م
 52537 م %ممعـفؿمأطدوامأغفؿمؼفؿؿقنمبوظؼضوؼوموماألحداثماظلقودقي.م
ؼبمحنيمسؾّرم م
 20500 م %ماظؾوضقنمسؾكمسدمماطذلاثفؿمبوظؼضوؼومغػلفو.مومظؽـمذظؽمملم
ميـعمأنم م
92 م%معـفؿمضدمصرحقامأغفؿمالمؼـؿؿقنمأليمتشؽقؾيمأومتـظقؿمدقودل .م
و مظعؾ مػذه ماألرضوم متقضح مسؾك ماظعؿقم مسزوف ماإلرورات ماظصـوسقي مسـم
ايقوة ماظلقودقي مبشؽؾ مواضح موظعؾ مذظؽ مؼرتؾط مبوألوضوع ماالجؿؿوسقيم
واظلقودقيماظلوئدةمأطـرمممومؼعدلمسـماووهمعؼذلنمبطؾقعيماظػؽيمغػلفو.مطؿوم
ودرماإلذورةمإظبمأنمأشؾؾقيماظذؼـمصرحقامبلغفؿمؼـؿؿقنمإظبمتشؽقالتمدقودقيم
و مػق م %22معـ محفؿ ماظعقـي ،مأطدوا مسؾك مأغفؿ مذبرد معـؿؿني مو مظقلقا معـم
اٌـوضؾنيماظـشطوء.م م
إن مضعػ متقاجد ماإلرورات مؼب ماظـشوط ماىؿعقي ،مو مشقوبفؿ مسـ ماظعؿؾم
اظـؼوبلمومسزوصفؿمسـماظـضولماظلقودلمضدمؼعؽسمعرةمأخرى،مإغغالضفؿمسؾكم
اظذاتمطقوظيمتعقشفومػذهماظػؽيمومعـمثؿمسدمماظؿلثرلمسؾكمذبرؼوتماألحداثم
اظـوتٍ مؼب ماظقاضع مسؾك مسدة مسقاعؾ مظعؾ مأبرزػو مضعػ معقضعفؿ مؼب ماٌمدلوتم
غػلفو ،مو مصؼدان مدورػؿ مظؽؾ مأػؿقي مدقاء مطوغً ماضؿصودؼي مو متؼـقي مطؿو مػقم
اظشلن مإلرورات ماٌمدلوت ماظرأزلوظقي مأو مطوغً مإدارؼي مطؿو مطون مسؾقف ماظشلنم
إبون مصذلة ماٌمدلوت ماظعؿقعقي مؼب مزؾ ماظـؿقذج ماظؿـؿقي ماظدوالتل ماظؿصـقعلم
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اظذي متؾـؿف ماظؾالد مؼب مأواخر ماظلؿقـوت مورقؾي ماظلؾعقـوت مو ماظؼلؿ ماألول معـم
اظـؿوغقـوت.م م
إن مػذه ماظقضعقي ماظصعؾي موعؾـو مغؿقضع مبلن مبروز مإرورات ماظصـوسي مؼبم
بالدغو،مطػؽيماجؿؿوسقيمأومحؿكمعفـقيممبقاضعمضقؼيمومأدوارمػوعيمشرلمواردم
سؾك ماألضؾ مسؾك ماٌدى ماظؼصرل مو مرمبو ماٌؿقدط مأؼضو مغظرا مٌو مؼعقشف مػمالءم
اإلروراتمعـمأزعيمحؼقؼقيمولدتمؼبماألخرلمؼبمشقوبماشلقؼيماظذيمتعوغلم
عـفمومظعؾمذظؽمتعؾرلمسؾكممأزعيممنطمذبؿؿعلمؼبمحدمذاتفمومؼعؽسمعرحؾيم
اغؿؼوظقيمملمتؿضحمبعدمعالعحمعومدقـؿٍمسـفومعـموضعقيمجدؼدةممبمدلوتفوموم
ضقؿفومومصوسؾقفومضدمؼؽقنمظإلروراتمصقفومعقضعومطبؿؾػمسـمذظؽماظذيمسرصًم
بفمإظبمحدماآلنممبومصقفماظقضعماٌؿلزمماظذيمأصؾقًمتعوغلمعـفمجراءمإغفقورم
اظـؿقذجماالجؿؿوسلموماالضؿصوديموماظلقودلماظؼدؼؿ.م م

اًالصــةماظعاعــــةم م
إن مأخذغو مجملؿقسي معـ مإرورات ماٌمدلوت ماالضؿصودؼي ماظعوعؾي ممبـطؼيم
سـوبيمطؿـولمٌومؼعقشفمإروراتماٌمدلوتماظعؿقعقيماألخرىمؼبماىزائرمؼبمػذهم
اظػذلة ماظؿورطبقي مطون مؼفدف مإظب ماظؽشػ مسـ ماظقضعقي ماٌفـقي ماالجؿؿوسقيم
ألصراد مػذه ماظػؽي مو معـ مخالل مذظؽ مربووظي مهدؼد ماظشروط ماظيت متؿقؽؿ مؼبم
تقاجدػو مايوظل موتطقرػو ماٌلؿؼؾؾل موبوظؿوظل مربووظي معـو مٌعرصي مإظب مأي محدم
ميؽـ مأن متدلز مػذه ماظػؽي مطػؽي معفـقي ماجؿؿوسقي محدؼـي مسؾك مشرار ماظػؽوتم
اظؿلررلؼي مؼب ماجملؿؿعوت ماظصـوسقي مو مهدؼد ماًصوئص ماظيت ممتقزػو محبؽؿم
أوضوسفو ماحملؾقي مدقاء معـ محقٌ مغشلتفو مأو معـ محقٌ مزروصفو ماٌفـقيم
واالجؿؿوسقي.م م
إغـومغعؿؼدمبلغـومبقـو،معـمخاللمػذاماظعؿؾ،مأنماإلروراتماظصـوسقيمبؾالدغوم
ضد معرت ،مؼب موضً مضصرل مغلؾقو ،مبعدة معراحؾ مصؿع مبداؼي ماظلؿقـقوت مرقؾيم
اظلؾعقـقوت مواىزء ماألول معـ ماظـؿوغقـقوت مسـدعو مطوغً ماظؾالد متـؿفٍ مدؾقؾم
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اظؿصـقعماظـؼقؾمؼبمزؾمغظومماجؿؿوسلموماضؿصوديماذذلاطلمأرؼدمعـماإلروراتم
آداء مدور م"برلوضرارل" م"رضوبل" متغؾى مسؾقف ماىوغى م"اإلداري" ماٌـوضضم
ظإلغؿوجمومؼبماٌؼوبؾمادؿػودوامبوالسذلافمم"اظرزلل"مومحؿكماالجؿؿوسلمومطوغقام
ؼؿؿؿعقن مبعدة معزاؼو متؼدعفو ماظدوظي ماظيت مطوغً ممتؿؾؽ مضدرات معوظقي مطؾرلةم
غوويمسـمعداخقؾمتصدؼرماظـػط.م م
ظؽـماألعرمملمؼؾؼمطذظؽمعـذمأنمحدثًماألزعيماالضؿصودؼيمومعـذأنمذرعمؼبم
تطؾقؼماإلصالحوتماشلقؽؾقيماظيتممتقزتمبذلاجعماظدوظيمسـماالسؿؿودماظؽؾلم
سؾكماٌمدلوتماظعؿقعقي ،مصؾوظؿدرؼٍ ،مبدأتمأشؾؾقيماإلروراتمتعرفمتدػقرام
طؾرلا مسؾك مطؾ ماٌلؿقؼوت ،مظؼد مأصؾققا مؼعوغقن معـ ماظؾطوظي ،مو ماشبػوضم
اظدخؾ،موايوجيمومحؿكماظػؼر.مظؼدمأصؾحمممؽـوماظؿلطقدمسؾكمأنموضعقؿفؿم
تؿؿقزممبومؼؾلم:م م
معـماظـوحقيماالضؿصودؼيم:مظؼدماشبػضًمعداخقؾفؿ،مومتدػقرتمضدرتفؿماظشرائقي مبشؽؾ مطؾرل .مصؾعد مأن مطوغً موضعقؿفؿ متضوػل مغظرائفؿ مؼب مبعضمم
اظدولماظصـوسقيمأصؾقًمعـذمعدةمذؾقفيمبقضعقيمععظؿماظشرائحماظعؿوظقيمؼبم
اظؾالد.م م
 مإنمدورماإلروراتمؼبماٌمدليمملمؼعدمواضقوموصؼدوامحؿك متؾؽماٌفؿيماظرضوبقيماظيتمطوغقامؼمدوغفومؼبماظلوبؼمؼبمعمدلوتمأصؾقًمؼبمععظؿفومتـؿظرم
ايؾ م أو ماًقصصي مو مضد مأثر مػذا مبشؽؾ مضقي مسؾك مايوظي ماظـػلقيم
واالجؿؿوسقيمظإلرورمومذؽؾمحبؼمعصدرمأزعيمػقؼيمحودة.م م
 مظؼد مولدت مػذه ماألزعي مؼب مسزظي ماإلرورات مو مسزوصفؿ مسـ ماألغشطيماالجؿؿوسقي م و ماظلقودي مو مسدم ماعؿالطفؿ مألي متـظقؿ معفين مأو مغؼوبل مؼؿؽػؾم
بوظدصوعمسـمعصويفؿمومايدمعـمحوظيماظؿدػقرماظعومماظذيمؼعقشقغفمعـذمعدة.م م
مإنمػذهماظقضعقيموعؾـومغؿقضعمأنمخروجماإلروراتماظصـوسقيمعـماألزعيمايودةماظيتمؼعوغقنمعـفمظقسمبوألعرماشلنيمومإنمذظؽمؼرتؾطمبعقاعؾمخورجيمم
سـمإراداتفؿمسؾكماألضؾمؼبمػذهماٌرحؾيمطدلوزمعمدلوتماضؿصودؼيمتؼقممسؾكم
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اظعؿؾماال غؿوجلماظػعؾلمومتراجعمدقودةماظؽـرلمعـماظؼقؿماظلؾؾقيماٌـوضضيمظؼقؿم
.اظعؿؾموماإلبداعموماظعؼالغقيموماظػعوظقيمواظـفوسي
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