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دمبعضماظعـاصرماألدادقةمحماوظةمعنمأجلمهدؼ
ماٌؽوغةمهلوؼةماإلرارات

*حلــــانمعراغي
مم 

مؼبمتؼدميـومشلذاماظعرضمدـؿؾعماٌكططماظؿوظلم:مم

ماألصقلماالجؿؿوسقيموماظؿعؾقؿقيم.م-2

ماظقضعقيماالضؿصودؼيموماٌفـقيم.م-0

ممتـالتماظدورموماٌمدليم.م-0

موتم.قاظطؿقحوتموماالدذلاتقفم-2

مخالصيمسوعيمممم

مصولماإلجؿؿاسقةمواظؿعؾقؿقةم:األ.م1

سبوولمؼبمػذاماىزءماألولمهدؼـدماًصـوئصماٌؿعؾؼـيمبلصـقلماإلرـوراتمممممم
اإلجؿؿوسقيموطذظؽمرؾقعيماظؿؽقؼـماظذيمميقزػؿمطعـصرمعـماظعـوصـرماألدودـقيممم

ماٌمدؼيمإظبمهدؼدمأوظبمععوملمػقؼيمصؽيماإلروراتماظصـوسقيمؼبمبالدغو.

مؿوزؼعمحلبماىـسم:ظا.م1.1

صردامؼؿـؾنيمظــومأنماألشؾؾقـيممممم252إدؿـدغومإظبمسقـيماظؾقٌماٌؿؽقغيمعـمإذام
صؼطمعـماإلغوث.موظؽــممم%م18,67ػلمعـماظذطقرمواظؾوضلمأيمم%م83.33بـلؾيم

اظقاضع،محلىمترطقؾيمضقائؿماإلرورتماٌؼدعيمظـومعـمررفماٌمدلوتمأضؾمعــمم
وؼـؾنيممم%م8ذظؽمبؽـرل،محقٌمملمتؿفووزمغلؾيماإلغوثمضـؿـمصؽـيماإلرـوراتمممم

ػذامدقطرةماظعـصرماظرجوظلمسؾـكماظذلطقؾـيماظعوعـيمظػؽـيماإلرـوراتمؼبماظؼطـوعممممممم
ماظصـوسلمبؾالدغو.

                                                           
م* ماإلجؿؿوع مسؾؿ مبؼلؿ مبوظدروس معؽؾػ مسـوبيميجوععم-أدؿوذ ماظؾق، ممبرطز معشورك ٌمبوحٌ

.CRASCظألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي
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والبدمعـماإلذورةمأؼضو،مأنمغلؾيماظـلوءمتؿـوضصمطؾؿومصعدغومؼبمعلؿقؼوتم

مإروراتم مسؾك مهؿقي ماظلوعقي ماٌـوصى مبعض مطوغً مصنذا مواظؼقودة. اظؿلررل

مبعضم م مذظؽمؼؿقضػمسؾك مصنن مسـمغلقؼي، مأيمبعقدا ماظؾقؿي ماإلدارة عقودؼـ

عقودؼـماإلغؿوجمواظـشوطماظؿؼينموضقودةماألصراد.مبؾمإنماظؿلررلماظـلقيمؼؿقضػمؼبم

م.حدمععني،مظقػلحماجملول،مبوظـلؾيمٌـوصىماظؼقودةماظعؾقومظؾرجولمصؼط

م:ماظؿوزؼعمحلبماظلن.م1.1

ماىدولم مؼقضقف معو محلى ماظؾقٌ مظعقـي مبوظـلؾي ماظلـ مصؽوت تؿشؽؾ

مظؿوظل:ا

م:متوزؼعمصؽاتماظلن11جدولمرضمم

مم%اظـلؾةمماظؿؽرارماظػؽات

 10م11مدـيم02أضؾمعـم

م11م01مدـيم05إظبمم02عـم

م11م12مدـيم22إظبمم03عـم

م11م12مدـيم25إظبمم22عـم

م05م25مدـيم25أطـرمعـم

م111م121ماجملؿوع

وضًم(مضدمص%35قبنيم)فؼقضحمظـوماىدولمأسالهمأنمأشؾؾقيماإلروراتماٌلؿ

م ماظـ مظـومم22دـ مؼلؿح مال مبف مضؿـو ماظذي ماظؿقؼقؼ مأن معـ موبوظرشؿ دـي.

بودؿـؿوجوتمسوعي،مإاّلمأنمػذامالمميـعـومعـماإلذورةمإظبمأنمهؼقؼومأجرؼـوهمسـم

م%05ضدمبني،معـمخاللماظعقـيماٌلؿفقبيمآغذاكمأنمم2990صؽيماإلروراتمدـيم

لمسؿومإذامطونمدـماإلروراتمصؼطمصوضًماألربعنيمدـي.موػقمعومؼدصعـومإظبماظؿلوؤ

م.22ضدمسرفمتطقرامؼبماإلووهماظذيمؼؾقـفماىدولمرضؿم
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وظعؾمذظؽمؼعقدمإظبمأزعيماظشغؾماًوغؼيماظيتمتعوغلمعـفومبالدغومممومجعؾم

ماظػؽوتم مطؾ مأصراد مبني ماألخرلة ماظلـقات مػذه مخالل مؼؿضوءل ماظشؾوب دـ

ماٌفـقي.

مأصوبماظؿط مضد مخؾال مأن مععـوه مصنن مذظؽ مظذلطقؾوإنمصح م"اظطؾقعل" ميقر

اإلروراتماظعوعؾيمبقـؿومإزدادتمصؽوتماظشؾوبماظعورؾنيمسـماظعؿؾمخوصيمبنيم

مبطوظيم ماظيتمتعوغلمععمصؽوتمأخرىمأزعي خرصبلماىوععوتمواٌدارسماظعؾقو

محودة.

ماألصــولماإلجؿؿاسقــةم:م.0.1

ظؼدماطؿػقـو،معـمأجؾمهدؼدماألصقلماإلجؿؿوسقيمظإلرورات،ممبمذرمواحدم

ماظقدطمموػق ماظؽشػمسـمرؾقعي مذظؽمػق موطونماشلدفمعـموراء ماألب" "عفـي

اإلجؿؿوسلماظذيمإسبدرمعـفمأصرادمػذهماظػؽيمؼبمبالدغوموعؼورغيمذظؽمبـظرائفؿم

مػذام مبعضماظدرادوتمحقل مؼب مغشر مبعضماجملؿؿعوتماظغربقيمحبلىمعو ؼب

ماٌقضقع.

مذوئع مػق معو مسؽس موسؾك مأغف مػق مػـو مؼلؿكؾص مأن مميؽـ معو ؼبممإن

اجملؿؿعوتماظغربقي،مصننماألشؾؾقيماظلوحؼيمعـماإلرورتماٌلؿفقبي،مالمتـقدرم

عـمأودوطمسؾقومبؾمإغفومجوءتمعـمذرائحمجدمعؿقاضعيمسؾكماظعؿقم.مإنمععظؿم

آبوءمأصرادماظعقـيمطوغقامصالحني،موسؿولمجدمبلطوء،موحؿكمسورؾنيمسـماظعؿؾم

مٌدردني.وذفداءمثقرةماظؿقرؼرمإضوصيمإظبمبعضماٌعؾؿنيموا

وظعؾمذظؽمصبدمتػلرلهمؼبمذقؽنيمإثـنيمػؿو:مأوال:ماًصقصقيماظؿورطبقيم

ظؾالدغوماجمللدةمؼبمزوػرةماإلدؿعؿورماإلدؿقطوغلماظذيمسرصؿفماىزائرموطوغًم

ععوعؾؿفممتققزؼيمجعؾًمعـمأشؾؾقيماظلؽونماألصؾقنيمعـمرؾؼيماألعقنيمواظػؼراءم

موطذظؽماظلق مغلؾقو ماإلدؿؼالل متورؼخ مبعدموحداثي ماىزائر ماظيتماغؿففؿفو ودي

ماظػقارقم اإلدؿؼاللماظيتماتلؿًمبوالسؿؿودمسؾكممنقذجمتـؿقيمؼلعكمإظبمربق

ماالجؿؿوسقيمواظؿصـقعماظقادعمودميؼرارقيماظؿعؾقؿ.



 حلــــانمعراغي

 23 

وظذظؽمميؽــومايدؼٌمسـمحراكمإجؿؿوسلموإرتؼوءمطؾرلمؼبمعصؾقيمأبـوءم
اإلدؿعؿورموظؽـمذظؽمالمصبىمماإلدؿؼاللمبوٌؼورغيمععمآبوءػؿماظذؼـمسوؼشقامصذلة

ماالضؿصودم مؼب مػقؽؾقي موإصالحوت متغقرل معـ ماىزائر متعرصف معو مؼغطل أن
واظؿقجقفوتماظلقودقيمعـذمسدةمدـقاتماظيتمضدمتمديمإظبمتغقرلمطؾرلمسؾكمػذام
اٌلؿقىممبومضبدمعـمصرصماالرتؼوءمظدىمأبـوءماظطؾؼوتماظدغقومٌصؾقيماظطؾؼوتم

ماألخرىماظقدطكمواظعؾقو.

مثا م: مأدتمبوظطؾؼوتمغقا مضد معؽوغؿف موػشوذي مظإلرور ماٌفؿزة ماظصقرة متؽقن ضد
اظعؾقومإظبمسدممدصعمأبـوئفومؼبمػذاماإلووهمعػضؾيمعفـوموذبوالتمأخرىمأطـرم
مخوصيمؼبم موشرلػو موأرصعمعؽوغيمعـؾم:ماألرؾوء،مواحملوعني،مواظؿفورة صالبي

ماظعؿقعقي.زؾماألزعيماًوغؼيماظيتمتعرصفوماٌمدلوتماإلضؿصودؼيمم

ماٌلؿوؼــاتمواظشفــــاداتم:.م2.1

ظؼدمبنيماظؿقؼقؼماظذيمضؿـومبفمأنمغلؾيماىوععقنيمعـمإروراتماٌمدلوتم
م%09عـمذبؿقعماظعقـيمومطونماظؾوضل،مأيمعومؼلوويمم%32اإلضؿصودؼيممتـؾم

مععؿدلة.م مغلؾي موػل مسوظقو متعؾقؿو مؼزاوظقا مومل مبوىوععي مؼؾؿقؼقا ممل ماظذؼـ عـ
مط مواٌالحظ محقاظل ماىوععقنيمضبؿؾ مبني معـ مأن مذفودةمم%2245ذظؽ عـفؿ

مغلؾؿف معو مأي مواآلخرون مذفودةمم%2345م"عفـدس" ماظعقـي( مذبؿقع )عـ
 "ظقلوغس".

ممعؽانموظغةماظؿؽوؼنم:م.2.1
مؼعولم مأيمعو ماظلوحؼي، ماألشؾؾقي مبنيماظؾقٌمأن ماٌلؿفقبني، عـمخالل

مصم87400% مبوىزائر متؽقؼـفؿ متوبعقا ماإلروراتمضد مظـعـ مطون مبقـؿو م%22ؼط

موجفم مسؾك موأٌوغقو مطػرغلو ماظقرـ مخورج مجزئقو موظق ماظؿؽقؼـ مصرصي عـفؿ

ماًصقص.

م مأن ماظؾقوغوت مأذورت مظؼد ماظؿعؾقؿ، مبؾغي مؼؿعؾؼ مصقؿو عـمم%3437أعو

م%02437اإلروراتمصؼطمتوبعًمتؽقؼـفومبوظؾغيماظعربقيمصؼط.موؼبماٌؼوبؾمصّرحم

ظػرغلقي.مؼبمحنيمأطدتمأشؾؾقؿفؿمأنمعـفؿمأنمظغيمتعؾقؿفؿماألدودقيمطوغًما
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أعومم%52400ظغيمتؽقؼـفؿمعزدوجيماظعربقيمواظػرغلقيمخوصيموطوغًمغلؾؿفؿم

مبؾغًم معـمذظؽمأيمثالثمظغوتمصؼد مبلطـر متؽقؼـفؿ متوبعقا مبلغفؿ عـمصرحقا

م مػقمم%22غلؾؿفؿ مطؿو مواإلنؾقزؼي مواظػرغلقي ماظعربقي موػل ماظعقـي محفؿ عـ

مظلم:اظؿوم20عقضحمؼبماىدولمرضؿم

م:مظغةمتؽوؼنماإلراراتم11جدولمرضمم

م%اظـلؾةمماظؿؽرارماظػؽات

 1.11م11مسربقي

م01.11م21مصرغلقي

م21م11مصرغلقي-سربقي

م11م12مإنؾقزؼي-صرغلقي-سربقي

م1.00م11مدونمإجوبي

م111م121ماجملؿوع

اٌالحظمأنمبقوغوتماىدولمتـػكمعومػقمذوئعمسـمسدممضدرةماإلروراتمؼبم
عـفؿمشلؿمتؽقؼـمبوظؾغيماظعربقيمم%38ظؾغيماظعربقيمحقٌمأنمغلؾيماظؿقؽؿمؼبما

مسؾكماألضؾمإضوصيمإظبماظؾغؿنيماظػرغلقيمواإلنؾقزؼيم.

ماظوضعقــةماٌفـقــةمواإلضؿصادؼــةم:م.1

ماإلروراتماٌفـقيم مممؽـيمسـموضعقي حؿكمغؿؿؽـمعـمتؽقؼـمأوضحمصقرة
معمذراتم ماإلسؿؿودمسؾكمسشرة مبؿقؼقؼمواإلضؿصودؼي،مإرتلؼـو مطػقؾي غرىمبلغفو

زروفماظؿشغقؾ،ماٌقضعمؼبممدـقاتماألضدعقي،ماشلدفموػل:ماٌلؿقىماإلداري،
ماظيتم ماظلؾطي ماٌلموظقي، مدرجي معـفو، مؼعوغقن ماظيت ماظصعقبوت اٌمدلي،

ماظدخؾ. موأخرلا ماٌؽوغي ماظؼرارات، مؼبمإدبوذ ماٌشورطي مغعؿؼدمإ ميوردقغفو، غـو
قدؼدمرؾقعيماظظروفماٌفـقيمواإلضؿصودؼيماظيتمبلنمػذهماٌمذراتمدؿلؿحمظـومبؿ

مهدؼدم مسؿؾقي معـ مجزء موػق ماظؿورطبقي ماٌرحؾي مػذه ماإلروراتمؼب محقوة متقز
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اشلقؼيماإلجؿؿوسقيمشلذهماظػؽيموػقمبطؾقعيمايولماػؿمعومغلعكمإظبمهؼقؼفمؼبم
 ػذاماظؾقٌ.

ماٌلؿوىماإلداريم:مم.1.1

ؿقلمبفؿومؼبماٌمدليماإلضؿصودؼيمؼؿقزعمأصرادماظعقـيمسؾكمعلؿقؼنيمإثـنيمعع
ماظعؿقعقيمؼبمبالدغوم:ماإلروراتماظلوعقيمواإلروراتماظقدطك.

وجدؼرمبوظذطرمػـو،مأنمعومميقزمم%88واظـوغلمم%20ـؾمميصوٌلؿقىماألولم
وضعقيماإلروراتمؼبماىزائرمػقماظؿلثرماظقاضحمبوظـؿقذجماظػرغللمؼبمطـرلمعـم

ماىقاغى.

مزروفماظؿشغقلم:م.1.1

مبعؿؾفممغعين مإظؿقؼ مضد ماإلرور مطون مإذا معو م" ماظؿشغقؾ مزروف م" مبـ ػـو
عؾوذرةمبعدمإغؿفوءماظدراديمأومأغفمضدمسرفمصذلةمبطوظي.موػؾمطوغًمػذهماظػذلةم
ضصرلةمأممرقؼؾيم..إخل.مإنمذظؽمؼؾنيمظـومعوممواجفماإلروراتمؼبمبداؼيمحقوتفؿم

مصعقبوت معـ ماٌفـقي موإغعؽود. مايوظقي مبوظظروف مذظؽ مسؾكموعؼورغي فو
وضعقؿفؿ.مظؼدمتؾنيمظـومحبلىمعومعبعمعـمبقوغوتممأنماظـؾٌمصؼطمعـمسقـيم

ضدمسوشمصذلةمبطوظيمضؾؾماإلظؿقوقممبـصىمسؿؾف،مؼبمحنيمملمم(%02)اظؾقٌم
م%33)متعرفماألشؾؾقي ماظقضعقي.( معـممتؾؽ مأشؾؾقي مأن ماٌؾػًمظالغؿؾوه مظؽـ و

نماألشؾؾقيماظيتمواجفؿفؿمعشؽالتمتشغقؾمحؼقؼقيمػؿمعـمصؽيماألضؾمدـو،مأل
م ماظـ مدـفو ماظرصوػقيمم22وووز مصذلات مسوؼشقا ماظذؼـ ماإلرورات معـ مػل دـي

مواإلصالحوتم ماًوغؼي ماإلضؿصودؼي ماألزعي مضؾؾ ماظؾالد مسرصؿفو ماظيت اظـلؾقي
معـذمعـؿصػماظـؿوغقـوت،موظعؾمذظؽمؼؿضحم ماظيتمدخؾًمؼبمسفدػو اشلقؽؾقي

مطذظؽمسـدماظؿطرقمإظبمدـقاتماألضدعقي.

ألضدعقــــةم:ا0.1

ماظؿوظلمتقزؼعمأصرادماظعقـيمحلىمدـقاتماألضدعقيم:م0ؼؾنيماىدولمرضؿم
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:مدـواتماألضدعقة10جدولمرضم

م%اظـلؾةمماظؿؽرارمسددماظلـوات

 01.11م25مدـقاتم22أضؾمعـم

م10.00م02مدـيمم02إظبمم22عـم

م01.11م25مدـيم02إظبمم02عـم

م5.00م12مدـيمومأطـرمم02م

م11م10مدونمإجوبيم

م111م121ماجملؿـــوع

م مطذظؽ ماظـؾٌ مأن مأساله ماىدول معـ مالمم(%00437)ؼؿضح ماإلرورات عـ
ضبقزمأصقوبفمسؾكمأضدعقيمرقؼؾيمغلؾقو.موػؿمسؾكموجفماًصقصماإلروراتم
مظؿدػقرم مغؿقفي مصعؾي مزروف مؼب ماظشغؾ ممبـوصى ماظؿقؼقا ماظذؼـ اظشؾوب

بؾمومػؿمؼؿقاجدونمحوظقومؼبمموماالجؿؿوسقيماظعوعيمظؾؾالدماألوضوعماالضؿصودؼي
وضعقوتمعفـقيموماضؿصودؼيمحلوديموطـرلامعـفؿمعـمػقمؼبمسالضيمسؿؾمعمضؿيم

مومظقلًمدائؿي.م

ماٌوضــعميفماٌؤدلـــةم:مم.م2.1
بعدمأنمحددغومشلؿمثالثيمخقوراتم"اظؼؿي"موم"اظقدط"موم"األدػؾ"مرؾؾـومعـم

م ماٌـودى ماٌقضع مهدؼد ماٌلؿفقبني ماإلرورات مأغفؿمذبؿقع مؼعؿؼدون اظذي

مؼشعرونم ماظذي ماٌقضع مععرصي مػق مػدصـو مطون مو ماٌمدلي. مداخؾ مإظقف ؼـؿؿقن

معـفوم مجزءا مؼشؽؾقن مأغفؿ مؼرون ماظيت ماجملؿقسي مثؿ موعـ مإظقف بوإلغؿؿوء

ماظلػؾك(.مصؽوغًماظـؿقفيمأنمأسربم صؼطممم %5555)اظؼقودؼي،ماظقدطك،مأو

مػ مأن مواٌالحظ ماشلرم مضؿي مإظب مؼـؿؿقن مأغفؿ مغلؾيمعـفؿ معـ مأضؾ ماظـلؾي ذه

عـفو.مومضدمؼعدلمػذامم%م20اإلروراتماظلوعقيمؼبمسقـيماظدراديمحقٌمتشؽؾم

بقضقحمسـماظشعقرماظعوممظدىمإروراتماٌمدلوتماظصـوسقيمؼبمبالدغومؼبمػذهم

م"اظقلس" محؿك مو مبوظؿلزم مذعقر مػق مو م ماٌرحؾي مضولم. مصؼد مذظؽ معـ مبوظرشؿ و
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مؼعودلمغلؾيم غفؿمؼـؿؿقنمإظبماٌلؿقىماألودطمومػقمأم%م30592أشؾؾقؿفؿممبو

اووهمسوممظدىمصؽيماإلروراتمتؼؾقدؼوماظذيممتقزهمغزسيمطؾرلةمؼبماالدؿؼالظقيم

مسـماجملؿقسوتماالجؿؿوسقيماألخرىماظؼقودؼيمأوماٌفقؿـيمعـفومأوماظؽودحي.م

عـمم%م02555إالمأغفمومؼبمغػسماظقضً،مصؼدمسدلتمغلؾيمععؿدلةمضدرتمبـم
إنمػذهماظـلؾيمتعؿدلمسوظقيمعؼورغيمم.غؿؿوئفومألدػؾماٌراتىسقـيماظؾقٌمسـما

ععماالووهم"اظعودي"مظدىمصؽيماإلروراتمومضدمؼعدلمطذظؽمسـمتدػقرموضعقيم
ماووهم مو مزروف معع مأو معوضقي مصذلات معع معؼورغي ماظػذلة مػذه مؼب اإلرورات

ماإلروراتمؼبماجملؿؿعوتماألخرىمخوصيماٌصـعيمعـفو.م

ممدمأداءماٌفامم:اظصعوبـــاتمسـم.م2.1

مإروراتماٌمدلوتماظعؿقعقيم ماظيتمؼعؿؼد ماظعراضقؾ مبوظصعقبوتمتؾؽ غؼصد

أغفومهقلمدونمآدائفؿمظعؿؾفؿمومعفوعفؿمومتطقرػؿمداخؾمعقدانماظعؿؾمومعـم

مطؼوسدةم مدورػؿ مأػؿقي مو ماٌمدلي مؼب ماظػعول موجقدػؿ مسؾك متلطقدػؿ مسؾك ثؿ

منيماجملؿقسوتماألخرى.مأدودقيمؼلؿـدمإظقفومأيمتشؽقؾمشلقؼيمعؿؿقزةمب

إنمذظؽمؼشؽؾمعمذرامػوعومإلسطوءمصقرةمسـمعقضعمومزروفمسؿؾماإلروراتم

مومرمبومسؿومميؽـمأنمؼصؾحمسؾقفمؼبمصذلةمضودعي.م

ماٌقضقعمأنمػـوكمؼبماظقاضعمصـػونمعـماٌشؽالتم محقلمػذا ظؼدمتؾنيمظـو

ورجفوماظيتمؼرىماإلروراتمأغفومتمثرمدؾؾومسؾكممحقوتفؿمداخؾماٌمدليمومخ

مأدائفؿم مدون مضبقل معو مأطدل مأن ماٌلؿفقبقن مضول مظؾؿمدلي، مصؾوظـلؾي أؼضو.

ألدوارػؿمبصػيمجقدةمػقم:مشقوبماظػعوظقيمؼبماألداءمسؾكمطؾماألصعدةمومطذظؽم

م"اظػعوظقي"م مو م"اظـفوسي" م: مضقؿ مدقودة مسدم مإن ماالدؿقؼوق. مضقؿي شقوب

اٌشؽالت"ماظيتمتـعؽسمو"اظؽػوءة"مؼعؿدلمبوظـلؾيمظإلروراتمصقؿومؼؾدوم"عشؽؾيم

دؾؾومسؾكمععـقؼوتفؿمومضدمأذورممإظبمػذامضؾؾـوماظعدؼدمعـماظؾوحـنيمألنماظؽػوءةم

مػلممبـوبيم"رأسمعول"ماإلرور.م
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أعومخورجماٌمدلي،مصؼدمأطدمععظؿمعـمهدثمإظقـومعـماإلروراتمسؾكمأنم
ماظقضًم مؼب مؼقاجفقغفو مععضؾي مأػؿ متعؿدل ماالضؿصودؼي مأوضوسفؿ متدػقر عشؽؾي

ماظيتمسبسما ماظصعؾي ماظـػلقي مايوظي مأؼضو مػذا مؼػلر ظراػـمسؾكماإلرالق،مو
مإنم مبوظذات. ماظػذلة مؼبمػذه ماإلرور مأدودقيممتقز معقزة دونمذبفقدمطؾرلمأغفو
مإروراتم مصقفو ممبو ماظعوعؾي ماظػؽوتماالجؿؿوسقي مألشؾؾقي ماظشرائقي ماظؼدرة تدػقر

ومظـومم.ـفمطؾماٌمذراتاٌمدلوتماظصـوسقيماظعؿقعقيمحؼقؼيمالمجدالمصقفومتؾق
مسقدةمشلذهماظـؼطيمسـدماظؿطرقمظؼضقيماألجقر.

مماٌلؤوظقــةموماظلؾطــةميفماٌؤدلــةم:.م1.1

إنموضعقيماإلروراتمتؼوسمطذظؽممبدىممتؿعفؿموممموردؿفؿمظؾلؾطيمداخؾم
مطنحدىم ماظؿقجقف مو ماإلدارة مسؿؾقي مؼب معلوػؿني مصوسؾني مبوسؿؾورػؿ اٌمدلي

ومطونمػدصـومػـومإذامػقماظؽشػمسـم.ممؼؿلؿمبفوماإلروراظلؿوتماألدودقيماظيت
عدىمعلوػؿيمإروراتماٌمدلوتماظصـوسقيماظعؿقعقيمؼبمسؿؾقيمادبوذماظؼرارمؼبم

ومذظؽمحؿكمغؿعرفمسـمعدىمصعوظقيماظدورماظذيمؼمدؼفممممزؾماظظروفماظراػـي
ماإلرورمؼبمػذهماٌمدلوتمومبوظؿوظلمععرصيمعدىمتقصرمإحدىماظشروطماألدودقي

ماظذات مسؾك ماظؿلطقد موعؽوغؿفممإلعؽوغقي مػقؼؿف مثؿ معـ مو ماظدور مبؿؿقز ماظقسل و
ماالجؿؿوسقي.

مومظؼدمبقـًمظـوماٌعطقوتمبوظـلؾيمشلذهماظؼضقيمأنم:مم

 87582عـماإلروراتماٌلؿفقبيمؼشعرونمبلغفؿمؼؿقؿؾقنمبعضمم%م

اٌلموظقوتمؼبمإرورماظؼقومممبفوعفؿمومػلمغلؾيمسوظقيموم"عػوجؽي"مبوظـلؾيم

ظـومحقٌمملمغؽـمغؿقضعمأنمؼؽقنماإلروراتمؼلوػؿقنمؼبمهؿؾمعلموظقوتم

م.مإدارةماٌمدلوتمبفذاماظشؽؾ

 20523معـفؿمضوظقامبلغفؿمالمؼؿؿؿعقنمبليمضدرمعـماٌلموظقي.م%م

مذؾقفيم مطوغًمردودػؿ مصؼد مطونماإلروراتمميوردقنمدؾطي مإذا محقلمعو و

مممم:حقٌمأطد
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 80522ممحنيمأطدم:معـفؿمأغفؿمميوردقنمدؾطيمؼبمم %م

 23589ماظؾوضقنمأغفؿمالمميوردقغفومبليمذؽؾمعـماألذؽول.مم%م

إالمأنماٌالحظمأنمػذهماظردودم"اإلصبوبقي"مملمتؿلطدمصقؿومبعدمسـدعومرؾؾـوم

مؼبم متؿكذ ماظيت ماظؼرارات مزبؿؾػ مؼب معشورطؿفؿ معدى مسـ ماظؿعؾرل عـفؿ

معمدلؿفؿ،محقٌمطوغًمإجوبوتفؿمسؾكماظـققماظؿوظلم:م

 03509مظقامأغفؿمؼشورطقنمبصػيمعـؿظؿيممضوم%م

 22508%مضوظقامأغفؿمؼشورطقنمعـمحنيمآلخرمم

 00500ــراراتممممم%م ـــماظؼ ــدامؼبمأيمع ــورطقنمأب ــلغفؿمالمؼش ــوظقامب ض

م.ماٌؿكذة

مماألجـــورم:م.م1.1

مميؽـمتؾكقصموضعقيمأجقرماإلروراتمبقادطيماىدولماظؿوظلم:م

 توزؼعماالجورم:م12جدولمرضمم

م%اظـلؾةممؽراراظؿماألجورم)باظدؼـار(م

م00م28م25222أضؾمعـم

م22م32م02222إظبمم25عـم

م02م02م05222إظبمم02عـم

م23م29م02222إظبمم05عـم

م22م20مومأطـرممم02222

م111م121ماجملؿــوع

م مأن ماإلروراتمحقٌ مأجقر ماالشبػوضمؼب مجقدا ماىدول المم%98ؼقضح

م مأجقرػؿ معلؿقىم02222تؿفووز مإظب مبوظـظر مزػقد معؾؾغ مػق مو األدعورممدج.
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دج.مم02222المتؿفووزمرواتؾفؿماظـمم%م30اظعوم.مطؿومأنمأشؾؾقؿفؿممبومؼعودلم

ماإلروراتمؼبم مبفو ماظيتمؼؿقاجد ماظقضعقي مصعقبي مسؾك متلطقد ماألجقر مػذه إن

بالدغومخوصيمإذامسؾؿـومأنمػذهماظػؽيمععروصيمؼبماجملؿؿعوتماظصـوسقيمبؼدرتفوم

عوظلمظقسمعؼورغيمععماظشرائحماألجرلةماظشرائقيماٌرتػعيموممبلؿقاػوماٌعقشلماظ

ماألخرىمصقلىمبؾمحؿكمععمأصقوبماٌفـمايرةموماظؿفورماٌؿقدطني.م

مم:متؼققــممســاممظؾوضعقـــةم.م0.1

ماٌفـقيم مبوظقضعقي ماٌرتؾطي ماظلوبؼي مظؾؿمذرات مخالصي ماٌمذر مػذا ؼعؿدل
معـماٌؾققثنيمتؼققؿموضعقؿفؿمبش ؽؾمسوممواالجؿؿوسقيمظإلروراتمحقٌمرؾؾـو

،معرصقضيمجدام-عرصقضيمم-عؼؾقظيمم-عـمخاللمأربعيمتؼققؿوتم:معؼؾقظيمجدا
ماظؿوظل:مم5صؽوغًمأجقبؿفؿمطؿومؼؾقـفماىدولمرضؿم

 تؼققمماإلراراتمظوضعقؿفمم:م12جدولمرضمم

ماظـلؾةماٌؽوؼةمماظؿؽرارمماٌوضفم

م3520م22معؼؾقظيمجدامم

م52572م75معؼؾقظيمم

م07522م53معرصقضيمم

م5570م29مدامعرصقضيمج

م111م121ماجملؿوع

م مبـ متؼدر معـمأنمغلؾيمععؿدلة مبوظرشؿ مو ماىدولماغف م%م20583ؼقضحمظـو
وظعؾمم(%م57522)تؿكذمعقضػومدؾؾقومعـموضعقؿفومصننماألشؾؾقيمتؾديمضؾقالمشلوم

معـمغبؾيماظشفوداتمضدمأثرتم مأسدادمطؾرلة وضعقيماظؾطوظيماظيتمتعوغلمعـفو
ي.مومظعؾمععوغوةمػمالءماظؾطوظنيمطوغًمحوضرةمؼبمسؾكمعقاضػماإلروراتماظعوعؾ

مأذػونماظؽـرلمممـمادؿفقبـوػؿمومجوءمتؼققؿفؿمعؼورغيمععموضعقيمػمالء.م
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م.ممتـــالتماظدورموماٌؤدلــةم:م0

ماظيتم ماظؿصقرات مسـ ماظؽشػ مربووظي مػق ماًطقة مػذه معـ ماشلدف إن
مأدو ماظيتمتعؿدلمؼبمتؼدؼرغو مأردغومضبؿؾفوماإلروراتمسـمبعضماظؼضوؼو دقيمإذا

ماظـؼوصقيمطػؽيمعفـقيم معـطؾؼوتفو ماظػؽيمو هدؼدمجوغىمعـمجقاغىمػقؼيمػذه
ماظؿـظقؿلموماالجؿؿوسلمومػلم"اظدور"موم"اٌمدلي".م وعـمثؿمعقجفوتمصعؾفو
ماألدودقيم مبعضماظعـوصر مبؿقدؼد مأؼضو مظـو ماظؿؿـالتمؼلؿح ماظؽشػمسـ إن

مظػؽيماإل روراتمومظطؾقعؿفموإظبماٌشؽؾيمأليمعشروعمربؿؿؾمضدمؼشؽؾمرؿقحو
أيمحدمؼؽؿـماظؿفوغسمأومسدمماظؿفوغسمبنيمزبؿؾػمأصرادمػذهماظػؽيمؼبمػذام

ماظظرفماظؿورطبلمايلوسمؼبمعلورمتؽقؼـفو.م

مم:متــالتماظـــــدورمم.1.0

سبوولمإذامؼبماظؾداؼيمهدؼدممتـالتماإلروراتمظدورػؿمؼبماٌمدليمومطذظؽم

ؼبمػذاماجملولمإظبماظـؿوئٍماظؿوظقيم:مظؼدمؼبماجملؿؿع،مومضدمتقصؾًمربووظؿـوم

معـماإلروراتماٌلؿفقبنيمؼرىمبلنمسؾكمعـمؼرؼدمأنم مأنمطـرلا ظػًماغؿؾوػـو

ؼؽقنم"إرورا"مأنمؼؿؿقزممبفؿقسيمعـماظصػوت.مومأنماظذيمؼلتلمسؾكممرأسم

ضوئؿيمػذهماٌقزاتم"اظؽػوءة"مثؿم"اًدلة"مومطذظؽم"روحماٌلموظقي"موم"اظؼدرةم

مؾ"مو"اٌؾودرة"مصوظؼضقيمإذامػلمضضقيمضدراتمتؼـقي.مممممممسؾكماظؿقؾق

بوٌؼوبؾ،مظؼدمسدلتمأشؾؾقيماٌلؿقجؾنيمعـماإلروراتمسـمخقؾيمأعؾمطؾرلةم

محلىم ماظؿدػقر مػذا مؼؿفلد مو ماإلرور. مظؼقؿي متدػقرا مؼعؿدلوغف معو ووه

مملمؼعدمؼعينمذقؽو،مالمؼبماٌمدليمومالمؼبم ماإلرور مؼبمأنمعػفقم تصرضبوتفؿ

ؿؿع.مواٌالحظ،مطؿومؼضقػمبعضفؿ،مأغـومندمؼبمطـرلمعـماألحقونمعـماجمل

ؼصـػم"إرورا"موػقمالمميؿؾؽمإالمبعضماٌمػالتماظؾلقطيمومالمؼؼقممؼبماظقاضعم

مالم دقىمبلغشطيمتـػقذؼي،مصوإلرورمأصؾحمؼبمزؾماظظروفمايوظقي،مؼعوغلمو

معو محلى مو ماظؿصرضبوت محلى مؼشؽؾ معو مػق مو ماىؿقع مسـد مذقؽو مميـؾ



 حماوظةمعنمأجلمهدؼدمبعضماظعـاصرماألدادقةماٌؽوغةمهلوؼةماإلرارات

 05 

ؼالحظمأؼضومعصدرمؼلس،موماسلؽزازمومضؾؼمظدىماإلروراتمبؾموضدمؼؽقنمذظؽم

معـماظعقاعؾماظرئقلقيماٌمدؼيمإظبمذعقرماإلروراتمبػؼدانمطؾمػقؼي.م

صفؾمؼعينمػذامأنمذبؿؿعـومالمضبؿوجمإظبمصؽيماإلروراتم؟مصبقىماإلروراتم
،مبعضفؿأغػلفؿمسؾكمػذاماظلمالمبوظـػلماظؼورعمصعؾكماظعؽسمعـمذظؽ،مؼؼقلم

معـم مسؾكمتؼدميف مضودر مػق مٌو ماإلرور متقاجد مإظب مايوجي مأذد مؼب إنمذبؿؿعـو
معـم مؼعوغل ماجملؿؿع مػذا مطون مإذا مخوصي مظؾؿفؿؿع مضرورؼي مو خدعوتمػوعي
مضقؿيم ماغفقور مإن ماىزائري. ماجملؿؿع محوظي مسؾقف مػل مطؿو ماظػؼر مو اظؿكؾػ

ما ماظعوم ماظؿدػقر محوظي مإظب مغظرػؿ مؼب مؼعقد معؽوغؿف مو مميقزماإلرور مأصؾح ظذي
ماجملؿؿعماىزائريمعـذمسدةمدـقات.م

إنماإلروراتمؼمطدونمسؾكماألػؿقيماظؼصقىمظدورماظؿلررلمومعـمثؿماإلرورمؼبم
مأيمذبؿؿع ماظؿصـقعم، مو ماظؿـؿقي مإظب متؼدؼرػؿ، مؼب مضبؿوج، مأيمذبؿؿع الن

واإلغؿوجمومإنماظؿفؿقشموماالحؿؼورماظذيمؼعوغلمعـفمأصرادمػذهماظػؽيمؼبمبالدغوم
ػقمؼبماظقاضعمدقىماغعؽوسمظقضعقيمعؿلزعي،مومدبؾػمذدؼدمصبلدهمشقوبممعو

مضقؿم مدقودة مبوٌؼوبؾ مو ماالدؿقؼوق ماظعؼالغقي، مو ماٌؾدع، مو ماٌـؿٍ، ماظعؿؾ ضقؿ
"االدؿققاذ"مو"اظـراءمشرلماٌشروع"ماظيتممتؽـًمعـماجملؿؿعمخاللماظلـقاتم

ماألخرلة.م

قلمػذهماظؼضوؼوماظؽؾرلةمملمظؽـماالتػوقموماظؿفوغسمؼبماظرؤىموماٌقاضػمح
ؼؽـمعؿقصرامحقلمضضوؼومأخرى.مصنذامطوغًم"اظؽػوءة"موم"اظػعوظقي"مو"اظعؼالغقي"م
و"االدؿقؼوق"مضدمطوغًمضقادؿمعشذلطيمبنيماإلروراتمصننماألعرمملمؼؽـمطذظؽم
متؽقؼـم مذروط معـ مطشرط ماظعؾقو" م"اظدرادوت معـؾ مأخرى مٌقاضقع بوظـلؾي

معـ ماظعدؼد مطون مصنذا ماظعوظلماإلرور. ماظؿؽقؼـ مو ماىوععل ماظؿعؾقؿ مبلن مؼرى فؿ
مذظؽم مؼب مؼرى مال مآخر مسددا مصنن ماظؿلررل، مدور مأداء مؼرؼد معـ مألي ضروري

مضرورة.م

ومظعؾمػذاماالخؿالفمؼعؽسمؼبماظقاضعماالغؼلوممؼبمتؽقؼـماإلروراتمأغػلفؿم
مسوعالمعـم مدائؿو مذؽؾ مضد ماظؿؿوؼز مػذا مإن مشرلماىوععقني. بنيماىوععقنيمو
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معـممسقاعؾ ماالغؼلوم مػذا مادؿعؿؾ موضد مبؾ ماظػؽي مػذه مداخؾ تؽرؼسماإلغؼلوم
ماظـؼوبوتم محؿك مو ماظعؾقو ماإلدارة مررف معـ موخوصي ماألخرى ماىفوت ررف
اظعؿوظقيمعـمأجؾمعـعمتؽؿؾماإلروراتمؼبمعقاجفيمأوضوعمهؿوجمإظبموحدتفؿموم
ومؼبممتودؽفؿمصعؾقيمأوممربؿؿؾي.مومضدمغؿٍمسـمػذامؼبمطـرلمعـماألحقونمومرمب

مأشؾؾفومإظبمإضعوصفؿموتؽرؼسماالغؼلوممبقـفؿ.م

مصؼدم مطؽؾ، ماالجؿؿوسقي مايقوة معلؿقى مسؾك ماإلرور مبدور مؼؿعؾؼ مصقؿو أّعو

ماظيتم ماظؼقاسد مو ماٌعوؼرل مسؾقفؿ ممتؾقف معو محبلى مدورػؿ مؼؿؿـؾقن مأغفؿ تؾني

مإنم ماظصـوسل. ماظرأزلوظل ماجملؿؿع ماظيتمأصرزػو م" م"اظؿلقرلؼي ماظػؾلػي تشؽؾ

محلىماٌماإلرور مسؿؾقيملعدسق مؼب معـف معلوػؿي م"عفؿ" مدور مآداء ؿفقبنيمإظب

ماظؿـؿقي ماٌفومم. مو ماألسؿول معـ مذبؿقسي مؼب ماظدور مضبصر مبعضفؿ مطون مإذا و

اظؿؼـقيموماظؿـظقؿقي،مصننمآخرونمؼذػؾقنمإظبمأبعدمعـمذظؽ.مصؿفؿيماإلرورمؼبم

م"غضوظق معفوم مظؾعضفؿ مبوظـلؾي مإغفو مذظؽ معـ مأودع محلؾفؿ، ي"ماجملؿؿع،

تلوػؿمؼبمرصعمعلؿقىماظقسلمومهؼقؼماظـفوسيمظؽؾماألغشطيماظيتمضبؿوجفوم

مأنماجملؿؿعم مو ماظعؿؾماالغؿوجلماحملضمخوصي اجملؿؿعمحؿكمخورجمعقدان

مواظـؼوصقي ماالجؿؿوسقي ماألغشطي مػذه مإظب مايوجي مأذد مؼب مػق ماىزائري

م.مواظؿقسقؼي

م:مممتـــالتماٌؤدلـــةم.م1.0

ات،مصننمأشؾؾقؿفؿمترىمبلنماٌمدليماالضؿصودؼيمحبلىمعومصرحمبفماإلرور

ماجملؿؿعوتماالغلوغقيمايدؼـيم م"أداة"ماخذلسؿفو مأو ػلمؼبمايؼقؼيم"ودقؾي"

عـمأجؾماظؼقوممبعؿؾقيم"اإلغؿوج".مإنمذظؽمؼعؽسمبؾلوريمرؾقعيماظـؼوصيماظيتم

ضبؿؾفوماإلروراتمطـؿقفيمظعؿؾقيماظؿؽقؼـمطؿلورمظؿـشؽيمثؼوصقيمومعفـقيموظقم

مواضعومطوغ مأنمصبد مؼؾؾٌماإلرور مغظريمال متؽقؼـ مذبرد مألوضوسـو ًمبوظـلؾي

عغوؼرامٌومتزخرمبفماألدبقوتمواٌراجعموماظؽؿى.مواضعومالمؼعطلمأػؿقيمظؾػعوظقيم
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وماظـفوسيمومالمحؿكماالغؿوجمواظعؿؾ،مومالماظعؼالغقيمممومؼشؽؾمظؾؽـرلمعـفؿم

م"صدعي"محؼقؼقي.م

الضؿصودؼيماٌؿلزعيمدقاءامسؾكمعلؿقىمومعومؼالحظمأؼضومػقمأنماظقضعقيما
ماظؼقؿم مدصعًمبوىقاغىمو مضد ماإلروراتمأغػلفؿ، معلؿقى مسؾك م مأو اٌمدلي
اظؿؼـقيمواالضؿصودؼيموماٌوظقيمإظبمأسؾكمعلؿقؼوتماظقسلمظدىماإلروراتمومأثرتم
سؾكمتصقراتفؿموممتـالتفؿمالنماظقضعقيمبوظقحداتماالغؿوجقيمتؿلؿمعـذماظعدؼدم

مبـ ماظلـقات متلرؼحمعـ مو ماظؿصػقي مو ماظغؾؼ مإجراءات مو ماٌوظقي، ماٌقارد درة
ماظعؿولمبؽؾمصؽوتفؿ.م

مبوٌلورم ماٌرتؾطي متؾؽ مظـػسماألدؾوبمأؼضو، مرمبو مو مغػسماٌـقال مسؾك و
ماالضؿصودؼي ماظؼقؿ مدقودة مهً ماظؿؽقؼين معّرةم، مذؽؾً مضد م"اظػعوظقي" صنن

يمومرمبوماظؼقؿيمأخرى،محلىمتصرضبوتماٌلؿفقبني،مأحدمماٌعوؼرلماألدودق
ماٌمدليماظـوجقي،م اظرئقلقيمسؾكماإلرالقمبوظـلؾيمظؿصقراتماإلروراتمووه
اظيتمؼؽقنمظزاعومسؾقفومؼبمتؼدؼرػؿماتؾوعمررؼؼيموحقدةمومػلمررؼؼيم"اظػعوظقيم
م"دبػقضم مأؼضو مو ماظربح" م"هؼقؼ محلؾفؿ ماظيت مو ماٌوظقي". مو االضؿصودؼي

ماظؿؽوظقػ".م

ومبوظرشؿمعـمدقطرةمضقؿم"اظـفوسي"مموم"اظػعوظقي"مظؽـماٌؾػًماالغؿؾوهماغفم
مضرورةم مسؾك ماظقضً مغػس مؼب مؼمطدون ماإلرورات مصنن ماظؿؽوظقػ" و"دبػقض
مانم مميؽـ معو مػل مو مظؾـفوح ماٌمدلي مهؼقؼ مأجؾ معـ مأخرى مذروط احذلام

ومغعينمبذظؽمأنماٌمدلي،مؼبمتؼدؼرػؿ،مإذام.مغلؿقفمبـم"اظـفوسيماالجؿؿوسقي"
مؼؿق ماظـفوح، ماالضؿصودؼيمأرادت ماظػعوظقي مبؿقؼقؼ ماالطؿػوء مسدم مسؾقفو جى
و،موإمنومسؾقفومأنمتعؿؾمسؾكمتقصرلم"أحلـمذروطماظعؿؾ"مؿواٌوظقيمرشؿمأػؿقؿف

متؿعؼد" مأو متؿػوضؿ مأن مضؾؾ م"حؾفو مأو ماٌفـقي" ماظصراسوت معـ .مو"اظقضوؼي
مو"االدؿؼرارؼي"م م"االصالحقي" مبوالووػوت مأخرى معرة مغؾؿؼل مإغـو بوخؿصور،

وم"احملوصظي"مظدىماإلروراتمماظيتمأذورمإظقفوماظعدؼدمعـماظؾوحـنيمطلؿيمورمب
مأدودقيمعـمزلوتماإلروراتمومرمبوماظطؾؼوتماظقدطكمطؾفو.ممم



 حلــــانمعراغي

 08 

معـم ماظعدؼد محلى متعقد، ماإلرورات مصؽي مظدى ماحملوصظي ماظـزسي مػذه إن
مصقفؿوم متلوػؿ ماظذؼـ ماالجؿؿوسقني ماظؿقضرل مو ماظؿـشؽي مرؾقعي مإظب اظؾوحـني،

معدارسمزبؿؾػم مو مجوععي ماإلروراتمعـ متؽقؼـ مسؿؾقي اٌمدلوتماظيتمتؿقظب
مأدودوم معصدرا متشؽؾ ماظيت ماظؿلررل مو ماظؿلقرل م"أدبقوت" موطذظؽ عؿكصصي
ظـؼوصيمػذهماظػؽيمألنمتؾؽماألدبقوتمغؿوجمألودوطماٌولموماألسؿولمؼبماجملؿؿعوتم

مؼبمذبوالتماظرأزلوظقيماظؽدلىماظيتمتلقطرمسؾكمععظؿماالغؿوجماظعؾؿلموماظـؼوؼب
اإلدارةموماظؿـظقؿمواظؿلقرلمعـذم"توؼؾقر"مو"صوؼقل"مؼبمأواخرماظؼرنماظؿودعمسشرم
مأذرغو،مالمصبىمأنمؼـلقـوماظقضعقيماًوصيماظيتم إظبماظققم.مظؽـمذظؽ،مطؿو
ؼعقشفومإرورماٌمدليماظعؿقعقيماىزائرؼيماظيتمتؿلؿمبؿـوضضمصورخمبنيماظؼقؿم

م"غظرؼو"مخاللمصذل مؼعشفمؼبماٌمدليماظيتمؼؿشؾعمبفو معو ماظؿؽقؼـمومحؼقؼي ة
مهؾم مو م"االدؿقؼوق" مو مو"اظصراعي" م"اظـفوسي" مضقؿ مذظؽمحقٌمدبؿػل بعد

معؽوغفوماسؿؾوراتماخرىمالممتًمإظبمسوملماظػعوظقيمبصؾي.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ضعماالضؿصوديمومبوظرشؿمعـمذظؽمصننماإلروراتمؼرونمبلنمحؾمععضؾيماظق
م"االدؿغاللم مشلؿ ماظيتمتعينمبوظـلؾي م"اظؽػوءة" مؼب مؼؽؿـ ماىزائرؼي ظؾؿمدلي
اظعؼالغلممظؾقدوئؾماٌؿوحي"مومطذظؽم"تقصرلمأؼديمسوعؾيمذاتمضدراتمسوظقي".م
مضدراتم مميؿؾؽقن ماظذؼـ م"اظؼودة متقصرل مأػؿقي مسؾك ماإلروراتمأؼضو موؼمطد ػذا

متؼ مؼب مذظؽ، مألن محؼقؼقي" متـظقؿ مو مظـفوحمتلقرل ماألدودل ماظشرط مػق دؼرػؿ
ماٌمدليماالضؿصودؼي.م

مم:ماظـشاطماالجؿؿاسي.2

عـمتؼرؼرماظؾقٌ،مسبوولممؼبمػذاماىزءماظرابعمواألخرل،معـماظؼلؿماألول
مإظب ماالجؿؿوسقيممبكؿؾػممأععرصي مإروراتماٌمدلوتمؼبمايقوة مؼلوػؿ يمحد

ماظػؽي.م معؽؿؾمظؿقدؼدمرؾقعيمػقؼيمػذه موذظؽمطفزء ومعـمأجؾمذظؽمأبعودػو
ماظـشوطم مػل مو ماألدودقي ماألغشطي مؼب ماإلرورات مإظؿزام مسـ ماظؽشػ دـقوول
اىؿعقيموماظـؼوبلمومأخرلاماظلقودلمومظعؾمذظؽمدقلؿحمظـومبنطؿولماظصقرةم
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معـم ماظظروفماظؿورطبقي مؼبمػذه مؼبمبالدغو ماٌمدلي مإلرور مرزلفو اظيتمحووظـو
متطقرمذبؿؿعـو.م

مم:ؿعوياإلراراتموماظـشاطماىم.م2.1

ظؼدمبنيمظـوماظؿقؼقؼمأنماإلروراتماظذؼـمؼـؿؿقنمإظبمعبعقوتمسددػؿمضؾقؾم
جدا،موايوالتماظـودرةماظيتمذطروامصقفومبلغفؿمؼـؿؿقنمإظقفومطوغًمعبعقوتم
م.إنم ماظدرادي مأبـوؤػؿ مصقفو مؼزاول ماظيت مظؾؿدارس م ماظؿوبعي ماظؿالعقذ" "أوظقوء

تعقشفومصؽيماإلروراتمؼبمػذهموضعقيمطفذهموعؾـومغؾؿسمحوظيماإلغغالقماظيتم
ماجملؿؿعمماٌرحؾي. مو ماإلرور مبني ماظروابط متدػقر مسؾك مصقرة مؼعطل مذظؽ ان

معـم موزلي ماظعصرؼي مايقوة مأوجف مؼبماظعؿؾماىؿعقيمطلحد وشقوبماٌشورطي
ماظؿلزم،م ميوظي ماغعؽوس مأؼضو مذظؽ مظعؾ مو ماإلرورات. ممتقز ماظيت اظلؿوت

ماأل مؼبمػذه ماظـؼي مصؼدان مو معمذرمواظالعؾوالة، مبوظطؾع مػق مو مؼبمذبؿؿعـو غشطي
 دؾيبمإذامأردغومحؽؿومسؾكمػذهماظقضعقي.

م:موماظـشاطماظـؼابيمإلراراتام.م2م.1

إنماألعرمبوظـلؾيمظالشبراطمؼبماظعؿؾماظـؼوبلمبؾمومحؿكمذبردماالغؿؿوءمإظبم
تـظقؿمغؼوبلمظدىماإلروراتمػقمغػلفمبوظـلؾيمظؾعؿؾماىؿعقي.مصوظؼؾقؾمعـفؿم

مهمإظبماظـؼوبي.مومالمأحدمضولمبلغفمؼؼقممبدورمضقوديمأومحؿكممتـقؾل.مأسؾـماغؿؿوء

ماظعؿؾم مسـ ماإلرورات مميقز ماظذي مو م"اٌلدووي" ماظعزوف مػذا مإظب إضوصي

واظـشوطماظـؼوبل،مودرماإلذورةمأؼضومإظبمأنمأػؿمعومميقزمسوملماظـؼوبيمبوظـلؾيم

مغؼو متـظقؿ مألي م"اظغرؼى" ماظغقوب مذظؽ مػق مبؾدغو مؼب مخوصمظإلرورات بل

ماألشؾؾقيم مصنن مجدا مضؾقؾي مغلؾي مادؿــقـو مإذا موأغف مخوصي مأغػلفؿ بوإلرورات

ماظػؽيم اظلوحؼيمعـفؿمترىمبلنمإغشوءمتـظقؿمأومتـظقؿوتمغؼوبقيمخوصيممبفذه

مأطـرمعـمضروريمألنمذظؽمػقماظلؾقؾماألعـؾمظؾدصوعمسـمعصؾقيماإلرورات.

ما معـ مطـرلا مبلن مسؾؿـو مإذا مشرابي مؼزداد ماألعر مظعؾ مإلغشوءمو حملووالت

تـظقؿوتمعـمػذاماظـقعمضدمبوءتمطؾفومبوظػشؾ.مومؼرىمطـرلمعـماإلروراتمأنم
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ػذاماظػشؾمالمؼعقدمصؼطمإظبمسدمموسلمأصرادمػذهماظػؽيمبؼدرمعومؼعقدمإظبمسؿؾم

مطؾم موجف ماظقضقفمؼب م مؼب مسؿوظقي مغؼوبوت محؿك مو مإدارة معـ مأخرى جفوت

مغؼوبلمخوصمبوإلروراتمد مظؿشؽقؾمتـظقؿ مطونمذظؽمسؾكمعلؿقىمربووظي قاء

ماٌمدلوتمأومسؾكماٌلؿقىماظقرين.م

مماإلراراتموماظعؿلماظلقاديم:م.2.0

مإنماألعرمبوظـلؾيمظؾعؿؾماظلقودلمظدىماإلروراتمؼؿؿقزمأوالمؼبمأنم:مم

 52537مأغفؿمؼفؿؿقنمبوظؼضوؼوموماألحداثماظلقودقيمم%م م.عـفؿمأطدوا
مؼبمحنيمسّؾرم

 20500فؿمبوظؼضوؼومغػلفو.مومظؽـمذظؽمملماظؾوضقنمسؾكمسدمماطذلاثم%م
مميـعمأنم

 92معـفؿمضدمصرحقامأغفؿمالمؼـؿؿقنمأليمتشؽقؾيمأومتـظقؿمدقودل.م%م

مسـم ماظصـوسقي ماإلرورات مسزوف ماظعؿقم مسؾك متقضح ماألرضوم مػذه مظعؾ و
ماالجؿؿوسقيم مبوألوضوع مؼرتؾط مذظؽ موظعؾ مواضح مبشؽؾ ماظلقودقي ايقوة

ـماووهمعؼذلنمبطؾقعيماظػؽيمغػلفو.مطؿومواظلقودقيماظلوئدةمأطـرمممومؼعدلمس
ودرماإلذورةمإظبمأنمأشؾؾقيماظذؼـمصرحقامبلغفؿمؼـؿؿقنمإظبمتشؽقالتمدقودقيم

م مػق معـمم%22و مظقلقا معـؿؿنيمو مذبرد مأغفؿ مسؾك مأطدوا ماظعقـي، محفؿ عـ
ماٌـوضؾنيماظـشطوء.م

ماظعؿؾم مسـ مشقوبفؿ مو ماىؿعقي، ماظـشوط مؼب ماإلرورات متقاجد مضعػ إن
لمومسزوصفؿمسـماظـضولماظلقودلمضدمؼعؽسمعرةمأخرى،مإغغالضفؿمسؾكماظـؼوب

اظذاتمطقوظيمتعقشفومػذهماظػؽيمومعـمثؿمسدمماظؿلثرلمسؾكمذبرؼوتماألحداثم
ماٌمدلوتم مؼب مضعػمعقضعفؿ مأبرزػو مظعؾ مسقاعؾ مسدة مسؾك ماظقاضع مؼب اظـوتٍ
مػ مطؿو متؼـقي مو مطوغًماضؿصودؼي مدقاء مأػؿقي مظؽؾ مدورػؿ مصؼدان مو قمغػلفو،
ماظشلنم مسؾقف مطون مطؿو مطوغًمإدارؼي مأو مإلروراتماٌمدلوتماظرأزلوظقي اظشلن
ماظؿصـقعلم ماظدوالتل ماظؿـؿقي ماظـؿقذج مزؾ مؼب ماظعؿقعقي ماٌمدلوت مصذلة إبون
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معـم ماألول ماظؼلؿ ماظلؾعقـوتمو ماظلؿقـوتمورقؾي مأواخر مؼب ماظؾالد اظذيمتؾـؿف
ماظـؿوغقـوت.م

مب مغؿقضع موعؾـو ماظصعؾي ماظقضعقي مػذه مؼبمإن ماظصـوسي مإرورات مبروز لن
مػوعيمشرلمواردم مأدوار بالدغو،مطػؽيماجؿؿوسقيمأومحؿكمعفـقيممبقاضعمضقؼيمو
مػمالءم مؼعقشف مٌو مغظرا مأؼضو ماٌؿقدط مرمبو مو ماظؼصرل ماٌدى مسؾك ماألضؾ سؾك
اإلروراتمعـمأزعيمحؼقؼقيمولدتمؼبماألخرلمؼبمشقوبماشلقؼيماظذيمتعوغلم

عيممنطمذبؿؿعلمؼبمحدمذاتفمومؼعؽسمعرحؾيمعـفمومظعؾمذظؽمتعؾرلمسؾكممأز
اغؿؼوظقيمملمتؿضحمبعدمعالعحمعومدقـؿٍمسـفومعـموضعقيمجدؼدةممبمدلوتفوموم
ضقؿفومومصوسؾقفومضدمؼؽقنمظإلروراتمصقفومعقضعومطبؿؾػمسـمذظؽماظذيمسرصًم
بفمإظبمحدماآلنممبومصقفماظقضعماٌؿلزمماظذيمأصؾقًمتعوغلمعـفمجراءمإغفقورم

مؿوسلموماالضؿصوديموماظلقودلماظؼدؼؿ.ماظـؿقذجماالجؿ

ماًالصــةماظعاعــــةم

ممبـطؼيم ماظعوعؾي ماالضؿصودؼي ماٌمدلوت مإرورات معـ مجملؿقسي مأخذغو إن

سـوبيمطؿـولمٌومؼعقشفمإروراتماٌمدلوتماظعؿقعقيماألخرىمؼبماىزائرمؼبمػذهم

ماالجؿؿوسق ماٌفـقي ماظقضعقي مسـ ماظؽشػ مإظب مؼفدف مطون ماظؿورطبقي يماظػذلة

مؼبم ماظيتمتؿقؽؿ ماظشروط مهدؼد مذظؽمربووظي مخالل معـ مو ماظػؽي مػذه ألصراد

مأيمحدم مإظب مٌعرصي معـو موبوظؿوظلمربووظي ماٌلؿؼؾؾل موتطقرػو مايوظل تقاجدػو

مسؾك محدؼـي ماجؿؿوسقي معفـقي مطػؽي ماظػؽي مػذه متدلز مأن ماظػؽوتممميؽـ شرار

ماًصوئصماظيتممت مهدؼد مو ماجملؿؿعوتماظصـوسقي مؼب محبؽؿماظؿلررلؼي قزػو

ماٌفـقيم مزروصفو محقٌ معـ مأو مغشلتفو محقٌ معـ مدقاء ماحملؾقي أوضوسفو

مواالجؿؿوسقي.م

إغـومغعؿؼدمبلغـومبقـو،معـمخاللمػذاماظعؿؾ،مأنماإلروراتماظصـوسقيمبؾالدغوم

ماظلؿقـقوتمرقؾيم مبداؼي مصؿع معراحؾ مبعدة مغلؾقو، موضًمضصرل مؼب معرت، ضد

ماظـؿوغقـقو معـ ماألول مدؾقؾماظلؾعقـقوتمواىزء متـؿفٍ مطوغًماظؾالد تمسـدعو
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اظؿصـقعماظـؼقؾمؼبمزؾمغظومماجؿؿوسلموماضؿصوديماذذلاطلمأرؼدمعـماإلروراتم

ماٌـوضضم م"اإلداري" ماىوغى مسؾقف متغؾى م"رضوبل" م"برلوضرارل" مدور آداء

ظإلغؿوجمومؼبماٌؼوبؾمادؿػودوامبوالسذلافمم"اظرزلل"مومحؿكماالجؿؿوسلمومطوغقام

معزاؼو مبعدة مطؾرلةممؼؿؿؿعقن معوظقي مضدرات ممتؿؾؽ مطوغً ماظيت ماظدوظي تؼدعفو

مغوويمسـمعداخقؾمتصدؼرماظـػط.م

ظؽـماألعرمملمؼؾؼمطذظؽمعـذمأنمحدثًماألزعيماالضؿصودؼيمومعـذأنمذرعمؼبم
تطؾقؼماإلصالحوتماشلقؽؾقيماظيتممتقزتمبذلاجعماظدوظيمسـماالسؿؿودماظؽؾلم

مبدأتمأشؾ مصؾوظؿدرؼٍ، ماإلروراتمتعرفمتدػقرامسؾكماٌمدلوتماظعؿقعقي، ؾقي
ماشبػوضم مو ماظؾطوظي، معـ مؼعوغقن مأصؾققا مظؼد ماٌلؿقؼوت، مطؾ مسؾك طؾرلا
ماظؿلطقدمسؾكمأنموضعقؿفؿم اظدخؾ،موايوجيمومحؿكماظػؼر.مظؼدمأصؾحمممؽـو

متؿؿقزممبومؼؾلم:م

عـماظـوحقيماالضؿصودؼيم:مظؼدماشبػضًمعداخقؾفؿ،مومتدػقرتمضدرتفؿمم-
مصؾ مطؾرل. مبشؽؾ مبعضمماظشرائقي مؼب مغظرائفؿ متضوػل موضعقؿفؿ مطوغً مأن عد

اظدولماظصـوسقيمأصؾقًمعـذمعدةمذؾقفيمبقضعقيمععظؿماظشرائحماظعؿوظقيمؼبم
ماظؾالد.م

محؿكمتؾؽماٌفؿيمم- موصؼدوا مواضقو مملمؼعد ماإلروراتمؼبماٌمدلي إنمدور
اظرضوبقيماظيتمطوغقامؼمدوغفومؼبماظلوبؼمؼبمعمدلوتمأصؾقًمؼبمععظؿفومتـؿظرم

م ماظـػلقيمايؾ مايوظي مسؾك مضقي مبشؽؾ مػذا مأثر مضد مو ماًقصصي أو
مواالجؿؿوسقيمظإلرورمومذؽؾمحبؼمعصدرمأزعيمػقؼيمحودة.م

ماألغشطيمم- مسـ مسزوصفؿ مو ماإلرورات مسزظي مؼب ماألزعي مػذه مولدت ظؼد
مؼؿؽػؾمماالجؿؿوسقي مغؼوبل معفينمأو متـظقؿ مألي ماعؿالطفؿ مسدم مو ماظلقودي و

مـمحوظيماظؿدػقرماظعومماظذيمؼعقشقغفمعـذمعدة.مومايدمعمبوظدصوعمسـمعصويفؿ

إنمػذهماظقضعقيموعؾـومغؿقضعمأنمخروجماإلروراتماظصـوسقيمعـماألزعيمم-
ايودةماظيتمؼعوغقنمعـفمظقسمبوألعرماشلنيمومإنمذظؽمؼرتؾطمبعقاعؾمخورجيمم
سـمإراداتفؿمسؾكماألضؾمؼبمػذهماٌرحؾيمطدلوزمعمدلوتماضؿصودؼيمتؼقممسؾكم
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غؿوجلماظػعؾلمومتراجعمدقودةماظؽـرلمعـماظؼقؿماظلؾؾقيماٌـوضضيمظؼقؿماظعؿؾماال
وماظعؼالغقيموماظػعوظقيمواظـفوسي.ماظعؿؾموماإلبداع
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