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متؼدؼمماذؽاظقةماظؾقثمومحمؿوؼاتماظدصرتم

ماظذيم ماظؿورطبل ماٌلور مأصرزػو ماظيت ماجملؿقسوت مإحدى ماإلرورات ميـؾ
مسشرم ماظؿودع ماظؼرن مغفوؼي معع مخوصي ماظغربقي ماظصـوسقي ماجملؿؿعوت سرصؿف
مزوػرتنيمأدودقؿنيم مسـ مغؿٍ مضد ماظػؽي مػذه مبروز مإن ماظعشرؼـ. ماظؼرن وبداؼي

يمايدؼـيموارتػوعمقيموماغؿشورماظؿـظقؿوتماظصـوسػؿو:ماظؿصـقعماظؽؾرلمعـمجف
حفؿفومبودؿؿرارمعـمجفيمثوغقي.ومضدمطونمظعؿؾقيماظػصؾماظيتممتًمؼبمأواخرم

ؼبمأعرؼؽوماظشؿوظقيمبنيمعؾؽقيماظشرطوتمعـمممماظؼرنماظؿودعمسشرمؼبمأوربومثؿم
م مجفي معـ متلقرلػو موزقػي مو مزوػرةممأخرىجفي متردقخ مؼب مأؼضو مطؾرل دور

عـمثؿمؼبمبروزمذبؿقسيماظؼوئؿنيمسؾكمآداءمتؾؽماٌفؿيمومغعينمبذظؽمماظؿلررلمو
م".مماإلروراتم"

وممبومأنمعػفقمماإلرورمؼعؿدلمعػفقعومأدودقومؼبمػذاماظؾقٌ،مؼؿقجىمسؾقـوم
صقؿومغعؿؼدمومعـذماآلنمهدؼدمعومغعـقفمعـمػذهماظعؾورةمإلضػوءمحدمأدغكمعـم

اٌفؿيمظقلًمدفؾي.مومظعؾمعوماظدضيمسبـمؼبمأذدمايوجيمإظقفومومإنمطوغًم
ضوظفمظعقوذلمسـصرمطػقؾمبنسطوءمصقرةمسؿومميؽـمأنمؼطؾعمتداولمػذاماٌػفقمم
ماٌػوػقؿم معـ ماظؽـرل مشرار مسؾك ماظعؾورة، مػذه مأن مسؾك مؼمطد سـدعو
متعرصفمعـم ماظؾؾسمبلؾىمعو ماظؽـرلمعـماظغؿقضمو "اظعؾؿوجؿؿوسقي"،مؼؽؿـػفو

مٌعـك.ماغؿشورمؼبماالدؿكداممومغؼصمؼبمدضيما

ومععمذظؽ،مصننمإظؼوءمغظرةمسؾكمتعورؼػماٌػفقمماٌؼذلحيمعـمررفمبعضم
اظؾوحـنيموماٌالحظيماٌقداغقيمٌومؼؼقممبفم"اإلرور"مؼبمايقوةماٌفـقي،مؼلؿحمظـوم

مبوضذلاحمػذاماظؿعرؼػم:م

ماظؼطوسوتم مإحدى مؼب مسؿؾ، مسالضي مإرور مؼب مؼعؿؾ، مصرد مطؾ مإرور ؼعؿدل
بؿػقؼضمعـمضقودةماظؿـظقؿ،مبنحدىمعفومماظدراديمأومماالضؿصودؼيمومطونمؼؼقم،
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اظؿكطقط،مأوماظرضوبي،مدقاءماعؿؾؽمدؾطيمأومالمععماسذلافمرزللمظفمبوحؿاللم
م متؾؽماٌؽوغي ؼذلتىمسـمذظؽماالسذلافمعـمغؿوئٍمسؾكمعقضعفمومأجرهمععمعو

موواجؾوتفمومحؼقضف.م

رورماظذيمغؼصدهمومٌومطونمحبــومؼفؿؿمبنروراتماظؼطوعماظعوممغضقػمبلنماإل
ػقمطؾمصردمتؿقصرمصقفماٌقاصػوتماظيتمذطرغومومطونمؼعؿؾمؼبمإحدىماظؼطوسوتم
ماألطدلمعـمسقـيم مإنمطونماىزء مو مأومشرلػو. مإدارة اظعؿقعقيمعـمعمدلوتمأو
اظؾقٌمػؿمإروراتماٌمدلوتماالضؿصودؼيماظعؿقعقي.مومعـماظـوحقيماإلجرائقيم

اظقدطك،مأيمأغـومالمغعينماإلروراتممإنمإروراتماظؾقٌمػؿمإروراتماٌلؿقؼوت
مطؾماالخؿالفمسـماإلروراتم م معؽوغوتفؿ مو ماظذؼـمدبؿؾػموضعقوتفؿ اظؼقودؼي

م.ماظذؼـمغؼصدػؿموػؿماروراتماٌلؿقؼوتماظقدطك

معـم ماظعدؼد مظػؿًماغؿؾوه مضد ماظػؽي مظـؼقلمبلنمػذه ماظؿعرؼػمغعقد مػذا بعد
وماظلؾعقـقوتمومحؿكمؼبمماظؾوحـنيمؼبماجملؿؿعوتماظغربقيمخوصيمؼبماظلؿقـقوت

اظـؿوغقـقوتمعـماظؼرنماظعشرؼـمومطونماالػؿؿوممؼـصىمسؾكم"اظؿعرؼػ"مبفذهم
ماًصوئصم مهدؼد مإظب ماألحبوثمطوغًمتلعك مأن مغعينمبذظؽ مو اجملؿقسي.

ومبصػيمأدقمظؼدمطونماالػؿؿوممؼؿؿققرمحقلمماٌفـقيموماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي.
مس ماظؽشػ مخالل معـ ماظػؽي مػذه مألصرادػو،م"ػقؼي" ماالجؿؿوسقي ماألصقل ـ

وعلوراتفؿماظؿؽقؼـقي،مومعومضبؿؾقنمعـمضقؿمومعـمرؿقحوتمومعشورؼعمومعدىم
مأنم ماظيتمضبؿؿؾ ماالدذلاتقفقوت مسـ مبوظؿوظل مو ماجؿؿوسل مطػوسؾ ووغلفؿ

مؼعؿؿدوػومظؿقؼقؼمتؾؽماظطؿقحوتموماظؿطؾعوت.م

م مو ماظػؽي مػذه معقضع مهدؼد ماظؾوحـقن محوول ماإلرور، مػدا مؼب مؼبمو دورػو

اجملؿؿعماظصـوسلماٌعوصرماظذيمأصرزػومؼبمخضؿمعومؼعرصفمذظؽماجملؿؿعمعـم

ماٌـطؾؼوتماظيتم محلى مو معؽقغوتف. مو مبنيمزبؿؾػمضقاه مصراع مو دؼـوعقؽقي

ؼـطؾؼمعـفومطؾمبوحٌ،مصننماظذلطقزمؼؿؿمإعومسؾكمإعؽوغقيماٌشورطيمؼبماظؿغقرلم

مادؿؼراره.مأومؼبماٌلوػؿيمؼبمايػوزمسؾكمبـوءماجملؿؿعموم
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مصننم ماحملؾل، ماظقاضع معـ ماغطالضو مو ماظؾقٌ، مػذا مجملؿقسي مبوظـلؾي أعو

م مدـيت مبني مبف مضؿـو ماظذي ماظعؿؾ مػذا مإرور مؼب مبوإلرورات م0222اػؿؿوعـو

مؼبم0222و ماظؾقٌ معرطز مإذراف مهً مظؾؾقٌ، ماظقرين ماٌكطط مضؿـ ،

زدوجيمومالماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقيمؼؽؿلل،مؼبمتصقرغو،مأػؿقيمع

إالمجزئقو.مظؼدمطـومبوظػعؾمغلعكمبطرؼؼيمأوممػوؼـدرجمضؿـماًؾػقيماظيتمذطرغو

بلخرىمإظبماظؽشػمسؿومميقزماإلروراتماظصـوسقيمؼبمبالدغومعفـقو،مواجؿؿوسقو،م

ربووظنيماٌلوػؿيمؼبمهدؼدمععوملمػقؼؿفومواظؿعرؼػمبظروصفومايوظقيمومطذظؽم

ماجؿ معفـقي مطػؽي معلؿؼؾؾفو مؼبمادؿشراف ماالػؿؿوم معـ ماظؽـرل متـؾ ممل ؿوسقي

ماظؾققثماالجؿؿوسقيماظقرـقي.م

ماظذيمعسم مبوظعقـي متؼـقيتماٌلح مسؾك مبوالسؿؿود مو مػـو معـ إرورامم252و
اضؿصودؼيمسؿقعقيمم*إرورامطؾفؿمؼعؿؾقنممبمدلوتم02واٌؼوبؾيماظيتمأجرؼًمععم

ماشلد مبؾقغ محووظـو ممنقذجو، ماظيتمادبذغوػو مسـوبي ممبـطؼي ماظذيمعؿقاجدة ف
ماٌلوراتماظؿعؾقؿقي، مذظؽمعـمخاللمهدؼدماألصقلماالجؿؿوسقيمو مو مدطرغوه
مأدوارػؿم مسـ متصقراتفؿ مسـ مواظؽشػ مسؿؾفؿ، مزروف مو ماإلرورات، شلمالء
متقاجففؿم ماظيت مواظصعقبوت مرؿقحوتفؿ مسـ مطذظؽ مو ماجملؿؿع مو واٌمدلي

مم.مطػوسؾنيمداخؾماظؿـظقؿوتمومطذظؽمسؾكمعلؿقىماظـلؼماالجؿؿوسلماظعو

مدقوقم مؼب مؼـدرج مأغف مػق مخصقصقي ماظػؽي مبفذه مإلػؿؿوعـو مؼعطل معو إن
مظؾؿفؿؿعوتم ماظغربل ماإلرور مسـ مؼؿؿقز مو مخصقصقوتف مظف مورين اجؿؿوسل

ماظصـوسقيمخوصيممبومؼؾل:م

مبـم موصػف مميؽـ مخوصو، مبروزا مبالدغو ماإلروراتمؼب مبروز مطون مظؼد م: أوال
ماظ مادبذتفو مضرارات مو مدقودوت مخالل معـ مبعدم"اإلداري" ماظؼوئؿي لؾطي

مزبططم متـؿقي ممنط مزؾ مؼب ماظلؿقـقوت مأواخر مؼب مخوصي االدؿؼالل
مسوئداتم ممتؿؾؽ مررفمدوظي معـ ممتقؼؾ مو ماظعوم ماظؼطوع مسؾقف وعرطزي،ؼفقؿـ

                                                           
ومطذظؽم:مISGA-ALFASID-SONELGAZ-ASMIDALإغفومسؾكماًصقصمعمدلؿـوم:*

معػؿشقيماظضرائى.م
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ماظلؾطيم ماظػوسؾنيمحلىمترتقىمحددتف م مسؾك متقزؼعفو مبنسودة متؼقم بذلوظقي
ماظلقودقيمدونمعشورطي.م

لمؼبمعرحؾيمحلوديمغوويمسـمتغرلاتمثوغقوم:مإنماػؿؿوعـومبوإلروراتمؼلت
طؾرلةمحدثًمرقالماظلـقاتماٌوضقيمومعوزاظًمهدثمسؾكمطؾماٌلؿقؼوت:م
مأزعيم مو ماظؼدؼؿ ماظـؿط مإغفقور مإرور مؼب مو ماظلقودقي مو مواالجؿؿوسقي االضؿصودؼي
موضعقيم مثؿ معـ مو ماظعؿقعقي، ماالضؿصودؼي ماٌمدلوت موضعقي مأضعػً خوغؼي

ظلمالمحقلموضعقؿفؿمايوظقيموماٌلؿؼؾؾقيمأعرامإروراتفومومػقمعومجعؾمررحما
ماحملؿؿؾم متطقرػو مو ماظػؽي، مػذه معقضع مؼبمهدؼد مسؾقف ماإلجوبي متلوػؿ عؾقو
واغعؽودوتمذظؽمسؾكمعصرلمػذهماظػؽيمومسؾكمأوضوعماجملؿؿعمبوسؿؾورمأنمشلذهم
مطوغًم معفؿو متـؿقؼي مأو ماغؿوجقي محرطي مألي مضرورؼي مو محلودي مأدوار اظػؽي

مؼقظقجقيموماالضؿصودؼيماٌـؿففي.ماألمنوطماألؼد

ماظؾقٌمومإذؽوظقؿفمؼبماظلمالم ومحؿكمغؽقنمأطـرمدضيمجلدغومػدفمػذا
ماٌؿلؿيم ماىزائري ماجملؿؿع متطقر معـ ماظؿورطبقي ماظػذلة مػذه مؼب اظؿوظل:
متؿؿقزم ماظيت مو ماألصعدة مو ماٌلؿقؼوت مزبؿؾػ مسؾك مطؾرلة مػقؽؾقي بؿققالت

مدقودلمأحود ممنط معـ ماالغؿؼول مدقودلممبقووظي مإظبممنط معقجف ماضؿصود يمو
تعدديموماضؿصودمحرمؼبمإرورمأزعيمحودةممتقزتمبنشبػوضمٌعدلماظـؿقموارتػوعم
ضقيمظـلىماظؾطوظيمومشؾؼماظؽـرلمعـماٌمدلوتماالضؿصودؼيماظعؿقعقيمومتلرؼحم
سؿوشلومومإروراتفومومتدػقرمايوظيماٌوظقيمظألشؾؾقيماظلوحؼيمعـفو،موماشبػوضم

قيمٌعظؿماظشرائحماظعوعؾيممإخل،معومػلمخصوئصماظقضعقيماٌفـقيماظؼدرةماظشرائ
وماالضؿصودؼيموماالجؿؿوسقيمظػؽيماإلروراتمظقسمصؼطمطقحداتمإحصوئقيمومظؽـم

مربؿؿ مأو مصعؾقني ماجؿؿوسقني ماشلقؼيمؾطػوسؾني مععومل مػل معو مبوظؿوظل مو ني
ماالجؿؿوسقيمألصرادمػذهماظػؽيمومعومػلمخصوئصمػذهماشلقؼيم؟م

اظلمالمضودغومإظبماظؿلوؤلمسـمخصوئصماظقضعقيمايوظقيمظإلروراتمإنمػذام

عـمحقٌمعقاضعفؿمؼبمتـظقؿماٌمدلي،مومؼبماجملؿؿع،موممتـالتفؿمألدوارػؿمؼبم

ومؼبمايقوةماالجؿؿوسقيماظعوعيمومسـمأصقشلؿماالجؿؿوسقيمومعلوراتفؿمماٌمدلي

مظؾ مادؿعدادػؿ معدى مسـ مو متطؾعوتفؿ مو مأػداصفؿ مسـ مو مطػوسؾماظؿعؾقؿقي دلوز
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مأوظقيم مسـوصر مإسطوء مؼب ماٌلوػؿي مسبوول مإغـو مغػلف ماظقضً مؼب مو اجؿؿوسل.

وماالضؿصودؼيمومخوصيماالجؿؿوسقيماظيتمتؿقؽؿممظؿقدؼدمرؾقعيماظشروطماظـػلقي

مؼبمتقاجدمػذهماظػؽيمحوظقومومربووظيمتقضعمتطقرػومؼبماٌلؿؼؾؾ.

مإظب مأومبوألحرىمتؿؿيمشلذا،مظؼدمتضؿـًمتلومو ماغشغوالمجوغىمػذا ؤالتـو

مطوغًمأوضوعماىـلنيمعؿؼوربيم معفؿو مو مأغف مغعؿؼد مألغـو ماإلرور ماٌرأة بقضعقي

صننموضعقيماٌرأةماظعوعؾيمتؾؼكمجدؼرةمبوالػؿؿومممألنمذظؽمؼلوػؿمؼبماظؽشػم

مسـموضعقيمضدمتؽقنمشلومخصقصقوتفوماظيتمهؿوجمإظبمععوىيمخوصي.م

معؿلميفمػذهماظؿلاؤالتم:مطكالصةمهلذامميؽــامولقدماػؿؿاعاتمػذاماظ

 معوػلمخصوئصماألصقلماالجؿؿوسقيموماظؿعؾقؿقيمألسضوءمصؽيماإلروراتم؟

 معومػلمرؾقعيمتصقراتفؿمسـمأدوارػؿمومسـماٌمدليم؟م

 معومػلمأػداصفؿمومرؿقحوتفؿمومػؾمشلؿمادذلاتقفقوتمربددةم؟م

 مػلمدرجيموسقفؿمبقضعقؿفؿمومعدىمووغلفؿموممتودؽفؿمطقحدةم عو

مم؟ اجؿؿوسقي

 معومػلمدرجيماظؿزاعفؿمومعلوػؿؿؿمؼبمايقوةماالجؿؿوسقيم؟م

 معومػلموضعقيماٌرأةماإلرورماٌفـقيم؟م

 طـؿقفيمظؽؾمػذهماظؿلوؤالت،مػؾمبوإلعؽونمردؿمععوملمأوظقيمشلقؼيمػذهم

ماظػؽيمؼبمبالدغومومػؾمبوإلعؽونمتقضعمعلورػوماٌلؿؼؾؾلم؟م

محبل مأضلوم مثالة مإظب مؼـؼلؿ ماظدصذل مػذا مربؿقى مربوورمإن مسدد ى

مذظؽمسؾكم مو معـفو ماظؾقٌمواحدا مصرضي اإلذؽوظقي،متقظبمطؾمواحدمعـمأسضوء

ماظـققماظؿوظلم:م

 م"مربووظيمعـمأجؾمهدؼدمبعضماظعـوصرماألدودقيمماحملورماألول:

مظـم:محلانمعراغيم.        اٌؽقغيمشلقؼيمإروراتماٌمدلوتماالضؿصودؼي".
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قؼيمصؽيماإلروراتمعـمخاللم:مسبوولمؼبمػذاماحملقرمهدؼدمبعضمععوملمػ

ماظؿعؾقؿل ماٌلور ماالجؿؿوسقي، ماألصقل ماٌفـقيم، مو ماالضؿصودؼي اظقضعقي

مواالجؿؿوسقي.م

 م"ماظؿؽقؼـماالغشؼوضل"مظإلروراتماظصـوسقيماىزائرؼـيممماحملورماظـاغي:
مظـم"مسؾيممســوك.                          .مأغـروبقظقجقي"م-عـمأجؾمعؼوربيمدقدققم

مسؾكمعػفقممعـمخال مععؿؿدا ماحملقر،مضبوولمسؾلمزلقك، مأذغولمػذا ل
"اظؿؽقؼـماالغشؼوضل"مهؾقؾموضعقيماإلروراتمومخوصيمهدؼدماٌعقضوتماظعوعيم
معوم مسؾكمشرار محدؼـي مطؿفؿقسي ماظػؽي مػذه مبروز ماظيتمهقلمدون ماًوصي و

محدثمؼبماجملؿؿعوتماٌصـعي.م

 ظـــمممظؾؿـرأةماإلرـور"ممعفـقـيممم-:م"ماظقضـعقيماظلقدـققممماحملـورماظـاظـثمم
مجفقدةمزرزوغي.

ؼبمػذاماحملقرماظـوظٌموماألخرل،مهوولمجفقدةمزرزوغلمهؾقؾماظقضعقيم
اٌفـقيمواالجؿؿوسقيمظؾؿرأةماإلرورمبقضعفومإذؽوظقيمخوصيمشلوممعومميقزػو،مؼبم

مإرورمإذؽوظقيمسؿؾماٌرأة،مسـموضعقيمزعالئفومعـماظذطقر.ممم
مممممممممم


