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المقدمة

ة من الحوادث ـــللوقایوات األخیرةـي السنــــة فـــــــالدولاتخذتهاة التي ـــم اإلجراءات الردعیـــرغ
ر التي التزال حوادث المرو ، من حیث رو ي قانون المر ــالسیما تلك التي وردت فى الطرقاتـــعل

األرواح ده منـــصي آن واحد لما تحــــتمع فالمجة وـة العمومیـطرا للسلــكبیقلقاحاجزا ولــــتشك
ب ـوحسـد وهدر الوقته من مال وٕاسراف للجهــــة عنها،ولما تستنزفـــــالناتجةـــــاالجتماعیي ـــوالمآس

من مصربعد كلة ــــة الثالثـــــالمرتبيـــالجزائر فتأتي ة ،ـــــــة المروریـــــة للسالمـــــــة العربیمـــــــــظالمن
ي ــــــــفالتي تسبب فیها حوادث المروراتفیما یتعلق بعدد الوفیةــــة السعودیـــــــــة العربیـــــــالمملكو

ة طالمفر ة ــالسرعماــالسیالمرورقانون ترامـاحق بعدم ــــي الطریلیتسبب مستعموةـالعربیالدول
.1رة ـرة وفقدان السیطـالخطیالتجاوزات

بل ة وحدهاــــة الدولـلیست مسؤولیفإن الوقایة المروریة  ثیات ،الحیالعوامل وإثر هذهى لع
ة من حوادث ـــی،بالوقانـــــالمعنییةـــود كافـــــالذي یتطلب تكافل جهمركثر األفرقاء ةمسؤولیي ـه

اــــــمهذانها وم للحد مـــاألفراد أنفسهة وـــــم السیاقــــــة كمدارس تعلیــــــة المروریــــالسالمالمرور و
ا تلك الحوادث ـــي تسببهـــــتالاألخطـــــار ه من ــــــتنبىـــــة إلــــــة المعنیــــــــات المسؤولـــــى الجهـدعستا

ة ــــــة عامـــــــبصفةـــة المروریــــة من السالمــــــق نسب مرتفعــــلتحقیة ،ــــالقوانین الرادعواستصدار
.والوقایـــة المروریة بصفة خاصة

ة هي اإلنسان ثـم المركبة وى ثالث عناصر أساسیلة عة المروریمة السالــوتعتمد منظوم
، یصبح سببا رئیسا ة لهذه العناصرـالحاكمفي المعاییروالطریق، حیث إن حدوث أي قصور

قیاسیةةمة وأنظلوائح تنفیذیتشریعات ومن وجودمـــى رغلعوة ــالحوادث المروریي وقوع ـــف
ة ألن موضوع الضبط ـــات العمومیـــــــالسلطانشغاالتة ومن أهم ـــالمة المروریفات للسـومواص

.ةسیستوجب الدرايفي مجال األمناإلداري 

ألرغنومیا بالدول السائرة عن طریق النمو  فوزي بودقة ، الوقایة من حوادث المرور، الملتقى الدولي الثالث حول تطبیقات ا1

. 85، ص2015أكتوبر ، جامعة هواري بومدین للعلوم والتكنولوجیا، الجزائر،26/27
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إجراء منالردع ة إذ یعتبرـالمروریةـي وجود إجراء الردع والوقایــــفیكمن هذا األخیر ف
رور والذي شهد والزال یشهد العدید من ي قانون المـــــة المنصوص علیها فــــاإلجراءات القانونی

ة كتعلیق ــاإلجراءات اإلداریذة  أخرى هو اتخاــــومن ناحیة ــــى یومنا هذا من جهـــالتعدیالت إل
يــالمروریة وفلمخالفات ة في اــــة وٕارسالها إلى لجنة الوالیة لتعلیق رخص السیاقــــة السیاقـــــرخص

ي المؤسسات أو باألحرى ــــــة المرور وتسهیلها وتكون ذلك فـــم حركــــتنظیي ـــــفالوقایةحین تعتبر
ل وقوع الحوادث ة المتخصصة في الضبط المروري وهي هیئات وقائیة قبـــالمراكز الوطنی

ة من بین ـــــــللوقایالسیاسة الوطنیة ویكون ذلك في إطارالمروریة قصد التقلیل أو منع وقوعها 
المؤسسة ةـالمركز الوطني لرخص السیاق،قات ة واألمن عبر الطر ـــــللوقایوطنيتلك المركز ال

ة بضبط ـــسعت الجهات المعنیة المرورـم حركـــان تنظیـولضمالوطنیة للمراقبة التقنیة للمركبات
ه ـــبي الذي یقومــــــردعة من جانب الـــق جوانبها المختلفـــة عن طریـن المروریــكل مخالفي قوانی
ي القوانین واإلجراءات كما نجد جانب ـــــ،كذلك من جانب تشریعي المتمثل فالجهاز األمني

منيي المجال األوالذي هو محور دراستنا فالضبط اإلداريه یكتسي موضوع ـوعلیالوقائي
ي ضرورة ــة وأهمها فهلى واجبات الدو ـولأن ــوظیفة الضبط اإلداري مأهمیة بالغة إذ تعتبر

م ـــــإن أغراض الضبط اإلداري من أقدم وأه.م الفوضىــــــلنظام العام فبدونها تعار ستقرااةمز أل
د الضبط ـــیعحیث، هذایومناها مازالت محــل الدراسات إلـىـي وأنون اإلدار ـات القانـــنظری

2ة ـــالسلطة العامزاتمتیامن اامتیازبل .1ةـــي الدولــــة من وظائف العامة فــم وظیفـــاإلداري أه

ةـــاإلداریة طــي تفرضها السلتــراءات والقواعد الاإلجة منــــیقصد بالضبط اإلداري مجموعو 
وتقید حریاتهم في حدود القانون مهـم بها نشاطاتهم وتحدد مجاالتــى األفراد لتنظیـــة علــالمختص

.3هبقصد حمایة النظام العام ووقایة المجتمع ضد كل مایهدد
.275، اإلسكندریــــة، ص 2007محمد محمد عـــــــبده اإلمـــام، القانون اإلداري وحمایــة الصحـــــة العامــة، دار الفكـر الجامعــي، 1

2CHEVENEMENT jean pierre, ” difficultés et légitimités de la contrainte ”, discours d’ouverture  l ors  de
colloque intitule : ”puissance publique ”, organise conjointement par le ministère  de l’intérieur et l’université
Paris  .1, Panthéon Sorbonne, publié dans la revue A. J. D. A 20 JUILLET AOUT 1999 N, SPECIAL  P06.

.191، 190، ص ص 2012، زائرعالء الدین عشي، مدخل القانون اإلداري، دار الهدى، الج3
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ه ـتكفل بموجبة اإلدارة لوظائفها وـه وسیلة من وسائل ممارســــكما یعرف الضبط اإلداري بأن
ةـــــة العامــــوالصحة العامة والسكینهي األمن العام ،ة وة النظام العام بعناصره المعروفیـحما

ظام العام وتمنع وقوع بق اإلخالل بالنة تسة الضبط اإلداري وقائیمإن مهض ومن حیث الغر 
أمام الفقه فتحت مجالتعریف فكرة الضبـط اإلداريى ـفعدم تعرض المشرع إلهیاالضطراب ف

ذلك إن اختلفت توجهاتهم وهذه الفكرة، وشفتوضیح الغموض الذي یكتلیستكمل نقص و
دي للضبط اإلداري ـــف التقلیـــریــفالتع، ى الضبط اإلداريـــمنها إلـي ینظرباختالف الزاویـة التـ

ة ـالتي اشتقت من الكلمة اإلغریقیالتینیة كلمة مشتقة منPolitia.الضبط ة البولیس أومـلكل
ضبط اإلداري بالتطورات ولقد ارتبط تطور معنى الالحكومــة،ة أو ـي إدارة الدولنوالتي كانت تع

دي كان یعرف الضبط اإلداري ـه التقلیـــة للفقـــبالنسبف، ةـــالدولة ـي حصلت في وظیفتـــالهامة ال
الضبط اإلداري أن رىـــو فیـــالفقیه هوریمن بینهم ه العدید من فقهاء وـــفا واسعا حیث عرفـــتعری

ة بمعنى الدولة ، فكل وسائل الحكم ماعدا القضاء تعد وسائل ـبمعناه الواسع هو نظام المدین
أن رـــغیياره القانونــي إطــــط اإلداري الحدیث فـث للضبــف الحدیــــلتعریوص اـــا بخصــأم1الضبط

ر ـــم ما ینظــــــهذه الصورة فمنهي نظرة ـــلتباین فذلك ،تباینت مواقفهمم وـــفات بینهرت اختالـظه
ي ـــفووقائیةزاویة الهدف من وجودها والمتمثل في الحفاظ على النظام العام بصفة من ا إلیه

ـة تتمثل ـة من أهم وضائف الدولــــالضبط اإلداري وظیفـ:" الجرف بأنــهـــطعیمهذا اإلطار یقول
ة ــــة العامــــالصحـة على النظام العام بعناصره الثالثة األمن العام وـــي المحافظـــــأصال ف

یتبع ة مما م القوة المادیة واستخدایة والفردیالقرارات الالئحوالسكینـة العامـة عن طرق إصدار 
. 2"  ذلك من فرض القیود على الحریات الفردیة تستلزمها الحیاة الجماعیة

1ABDEL MALEK MANSOUR Samir .La protection des libertés  publiques face à l’autorité de la police
administrative en France et en Egypte .thèse de doctorat .université de paris 1 panthéon Sorbonne1992, P11.

،دراسة مقارنة، دار النهضة ةـم نشاطات السلطات اإلداریـي تنظیـالقانون اإلداري والمبادئ العامة فالجرف،طعیمه2
471، ص1978العربیة،القاهرة،
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د حریات ـــــــى تقییـإلـدفـى الضبط اإلداري كنشاط یهــــــإله ینظر ــــر من الفقـــــوهناك جانب آخ
ي تتخذها سلطات الضبط اإلداري على ــــأو الفردیة التمن خالل القرارات الالئحیةذلك واألفراد 

اوي ـــــــــمسلیمان الطلة ـــبأما بالنس،ة النظام العامــــي بغرض صیانـــالمحلتوى المركزي أوــالمس
من تحدي التــفرض قیود على األفراديفمةحق اإلدارة العایرى أن الضبط اإلداري هو

.1قصد المحافظة على النظام العامحریاتهم
ط ـات الضبــسلطلة الضبط اإلداري بحیث لیس ـــدا أساسیا لسلطــیــام قـام العــــد النظـحیث یع

تعدة وــــط اإلداري من األهداف المخصصـــذلك أن أهداف الضبه، ـــعنق أهداف تخرج ـتحقی
ناها ومداها لتغزو مجاالت ه واتسع معـــة بالمجتمع حیث تطورت معـــفكرة النظام العام لصیق

ة الضبط ــــث حیث یعد السبب المباشر لتدخل سلطـــرة النظام العام الحدیـــف بفكـــإن التعریعدیدة
ألن مجال توتتعدد حاالت التدخل التي تشكل تقییدا للحریاوهذا ألجل الحفاظ علیه ،اإلداري

ة أو ـة الضبط اإلداري سلطة عامــــــخالل بالنظام العام سواء كانت سلطه منع اإلـــالتدخل یراد ب
ة ق أهداف أخرى غیر المحافظــــاري تحقیاإلدوز لسلـطـة الضبط ــال یجة ، وبذلك ــــسلطة خاص

.2على النظام العام حتى ولو كانت هذه األهداف تتصل بالمصلحة العامة
سلفا أي الضبط اإلداري ط اإلداري بخالف النوع المذكورــر من الضبـیبدو أن هناك نوعا آخ

مثل د م نشاط معین محده المشرع إلى تنظینط اإلداري الخاص الذي یهدف مـــالضبهوام وـالع
منعوم المرورــمن تنظیةة المرورییة اإلنسان من خالل الوقاـى الصحلة عالرغبة في المحافظ

ى وقوع أو ـة إلة المؤدیـــة والتنظیمیـــة االختالالت التشریعیــة ومسبباتها ومعالجــــالحوادث المروری
.3التسبب في وقوع الحوادث التي ینجم عنها تهدید األمن وسالمة المجتمع

.71، ص2012حسین طاهري، القانون اإلداري والمؤسسات اإلداریة، دار الخلدونیة،الجزائر،1
وق والعلوم ــة الحقـكلیون العام،ـــي القانـــفوراهـــــــــالدكتة لنیل شهادة ـــة للضبط اإلداري، أطروحـــجلطي أعمر األهداف الحدیث2

. 08،11، ص ص2016_2015بلقاید ، تلمسان،السیاسیة، جامعة أبي بكر
في التشریعات األردنیة، كلیةة من حوادث المرور ــي الوقایــة فاریة، دور إجراءات الضبط والجزاءات اإلدــة حتمالـــسلیم سالم3

334رش األهلیة، صجالحقوق ،جامعة
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ع شر المىلعلذا وجبة ویالمرور نـالقوانیج عن عدم إحترام ة ناتــــــإن كثرة الحوادث المروری
عن طریـــق ا قوعهـل و ــة المروریـة للتخفیف من الجرائم المروریـة قبالجزائري خلق هیئات الوقای

ـة تمنحهـا ـح ،رخص إداریـــة من لوائـــه الفعالـــل الضبط اإلداري وأنظمتــــال وسائــــالردع باستعم
ي تلحق بالسائـق التقلیل أو باألحرى من الخسائـر التة للتخفیف من حدثها أوـــالجهات المعنی

یمكن طرح ضوء ذلك ىلع،بنجاحمدة من طرف سلطات تمت والمركبـة واالستراتیجیات المعت
ة دور المراكز الوطنیماو،ط اإلداري المروريـفیما تتمثل هیئات الضب: ةالتالیةاإلشكالی

تساؤالت و هذا ما یقودنا إلــــى طرح قبل وقوع حوادث المروریة ؟ مروریةالة وقایـي الـف
كیف تتم آلیات و.؟امالعداري المروري لحفظ النظام ماهي هیئات الضبط اإللعل اهمها 

هل هناك استراتیجیة تقوم بها و ؟وقوعهاة من حوادث المرور قبلیالرقابة المستعملة في الوقا
وقایةالة فيــة المراكز المتخصصـما مدى فعالی؟ المراكز المتخصصة في الضبط المروري

ة ــم حركــق بتنظیـتعلالممع القانون ها قرا لتوافـة نظــبالغةسالدراأهمیةوتبرز؟ةالمروری
ى ـــلـي تحرص عتن الـیـأهم القوانمنهذا القانونبرـحیث یعت1عبر الطرق وسالمتهاالمرور

فهذا القانون لم ة،ـــة المروریـــــمى السالــــة علـــداخل المجتمع للمحافظم سلوك األفرادــــتنظی
ي ـــــسوف تبحث فانها ة منـالدراسةــیكما تكمن أهمبعد،يـــاطالعة حسب ـــبالدراسىیحظ

ة قبل األحكـام اإلجرائیيـــــكذلك فةــالمروریة ــالرقابة وــة من ألیات القانونیـاألحكام الموضوعی
.هــة لـــــة التابعـالهیئات الوقائیمن حیث الضبط المروري وة یـوقوع الحوادث المرور 

كثرة ىــط اإلداري فــي المجـال المروري یرجـع السبب إلـالضبـموضوعارـاختیى أسباب لوتتج
بشكل كبیـــر، رغـم التعدیالت ي الزالت مستمـــرة وـالتة وة المروریــــة بالوقایــــالمتعلقــالقضایـا

كمـا كان أمنـهاها وسالمتالطرق وعبـــرم حركــة المرورـــــع الخاص بتنظیـــالمتكـررة للتشری
منرـــوع ،حیث صادفت الكثیـــــمع الموضاري لهـذا الموضوع نابعا من عالقـــة العمــلــــختیإ

.ةـالقضایا المروریـــ

.بتنظیم حركة المرور عبر الطرق سالمتها وأمنهاالمتعلق14-01المعدل والمتمم لقانون رقم 05- 17القانون رقم 1
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المراكزة المروریة و ى السالمقهـا للمحافظة علتشریعــات ومدى تطبیالكذا النقائص فيو
ي تناولـــه فة إن اهتمام الباحث ورغبتـي الحقیقــفالمتخصصة في الوقایة المروریة ،ةیـالوطن

أهـم العوائـــق و،ه هذا من جهـــةة وحداثتـه العلمیة یركز من حیث قیمتـأي موضوع محـل الدراس
ة ة الغموض لمعالجـــــإزالـههذا الموضوع وهي محاولتـحث في الصعوبات التي تعرض الباو
ن ــة القوانیتناولت مسألي ـتالة ة بالنسبـة للنصوص القانونیال خاصـذا المجـــي هانونیـة فــالق

ذلكة في القانون الجزائري فمنهـج الدراس،ة أخرىــــــین الضبط المروري من جهــانة بقو ــالمتعلق
ات وــمن خالل عرض المعلومالمنهج الوصفـيى ــاعتمدنا علةــلدراسة هذه اـنظرا لطبیعـ

الحوادث وقوع الجرائم أولــیل أو المنع قبــد التقلــة بإجراءات الضبط قصـجمـع البیانات الخاص
ة اإلداریة  المتعلقة ومن استعراض المفاهـیم القانونیانــالـذي یمكني ج التحلیلالمنهة وـــــالمروری

ة ــــل مختلف النصوص القانونیلیتحتبع وى تلـي المجال األمني الذي یقوم عـري فابالضبط اإلد
ي ــــــــفةـــــالمتمثلوضعـها المشرع دة ـــــات جدییـــالجدید آللي قانون المرورـــــاء فـــــمن خالل ماج
ى لعة المحافظبالنظام العام وإخاللوذلك عدم هاـــآلیات تطبیقوة بالنقاط ــــــرخص السیاق

ي المجال ـــضبط اإلداري فـلموضوع الي تـــي دراســكما اعتمدنا فوي الجزائرة فة المروریمالسال
اكزمر ىـة مرتكزة علدراسـى لیقوم عالذي ةالـــة الحـــدراسمنهج ىـــإلالمرورياألمن

طبیعة ه معأدواتة بما یتفق هذا المنهج وـــــروري قصد الوقایة المرویمـفي الضبط المتخصصة
ة تتطلب ى اإلشكالیـة المطروحـعلةـى اإلجابة علـــتقدم فإن المحاولعلى ماتأسیساو دراستي

الضبط اإلداري فـي المجـالى ـإلالفصل األولیتم التعرض في ، إلى فصلین تقسیم الموضوع 
ي للضبط ار المفاهیمــــــاإلطتعرضت إلى ألول المبحث اي ن و فـي المتضمـن مبحثیـــــألمنا

المراكز الوطنیة من ي نن الفصل الثاــما تضموالقانونیة في المبحث الثانياتــیلاآلالمروري و 
ي لهذه نم القانو ـــالتنظیالمبحث االول ي ــفبینما یتناولةـــالمروریةــــلوقایي اــــة فـالمتخصص

المبحث تضمن ما مـوأه،الثانيالمطلبي ـي فنالقانو فــوالتكییل األوب المطليـــلمراكز فا
ا هومهام الموكلة لمن تدابیري الوقایة المروریةــــة فـالمتخصصةــز الوطنیـــالمراكلدورالثاني

.المطلب الثانيواستراتیجیة المراكز في المطلب األول ي ـــفتضمن 
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المروريل األمنبط اإلداري في مجاالض: الفصــــل األول

ام ـوجب الوقوف أمة لضبط المرورالمبذولة من طرف أجهزة الدولة األمنیالجهودبالرغـم من 
ة یقاس ــبأن أمن الدولن وانطالقا من مبدأ الذي یقرــالهاجس التجاوزات واالختراقات للقوانی

ه ـما ترمي إلیهذاى مستوى طرقاتنا فإنن األمن المروري علـي طرقاتها ومن أجل تحسیــف
ة المرور ـــــــث تضبط حركــــة من الحوادث قبل وقوعـها ،حییـــة للوقاـجهود األجهزة األمنیـ

ن ـــي القوانیــي المتمثل فــو الجانب التشریعــــــلجانب األول وهن اـــن یكمـــــــــمن جانبیاـــانطالق
ي عمال ناألمة في حین یقوم بها الجهازیي وظیفته ردعیة رقابنالجانب الثاواإلجراءات أمـا

.ة التعسف ـــعلـى رفض تطبیق القانون فالقوة بدون قانون والقانون دون قوة كالهما ذریع
ون شامال ودقیقاـه لیكـــي سنـــة فـــــة الالزمـــــــــي العنایــــة تولــل السلطات المعنیــــهــذا ما جع

ة ـــفر بصة من حوادث المرو ــة والوقایــــة بصورة عامــــة المروریـــــــلسالمـام بموضوع اـاالهتمو
ضمان ة في القوانین المروریة ورقابة مروریة وــالمتمثلة ألجل ضمان وضبط المرورـخاصـ
.قبل وقوعهاة للحد أو التقلیل من حوادث المرورــة مروریـــسالم

مبحثین ى إلالمروري األمنمجال يــضبط اإلداري فلة الفصل األول اي دراسـتطرقنا ف
اآللیات ي للضبط المروري وـمالمفاهیاإلطارعنتحدثنابالمبحث األول فیما یتعلق 

ي ة بمعنى آلیات الضبط المرور ـــة مروریــــة ورقابــمن قوانین مروریهـــة بالمتعلقـةـــالقانونی
.المبحث الثانيفي ماجاء
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لـلضبــط الـــمرورياإلطــــار المفاھیمـي: األولالمبحــث

سنتطرق في هذا المبحث إلى اإلطار المفاهیمي للضبط المروري والقائم علـى خفض 
مشاكل التـي تضبط عن طریق وسائل ضبط إداریــــــة مروریـــة منحها المشرع للهیئات المختصـــــة 

ي نص علیها المشرع لضمـــــــــان ـفــــــي القوانین واإلجراءات الــــتبالضبط اإلداري والمتمثلـــــة أساسا
ة ـــــة واألفراد الذین یعملون ضمن السلطات القانونیــــالسالمــــــــة المروریــــــة للمواطنین من جه

ى ــــفي سیاق الحدیث نتطرق إلةى تطبیق أحكام القانون ولوائح الضبط المروریـــــویحرصون عل
السالمـة المروریة والضبط ى مفهوم األمن المروري و ــإلـالمطلب األوليمطلبین حیث نأخذ فـــ

.المطلب الثانييــفـالعام لحفظ النظامالمروري 

ةــــة المروریــــالمـمروري والسـن الـوم األمــــــمفه:المطـــلب األول

ة یقاســقیدا،حیث أصبح أمن الدوللمشاكل تعمشكلـة حوادث المرور أصبحت من أكثر اإن
المواطن جزعنها من تهدیـد ألمن واستقرار وما ینـب لحوادث المرور ي طرقاتها وذلك للتزاید الرهیف

االهدفولهذ،ضا لهذه الحوادثن األمن المروري خفـمماأوجب الوقوف على هذا الهاجس لتحسی
ه ـــة اإلنسان وممتلكاتــــضمان سالمة وــــــمن الحوادث المرورید ـــــة هو الحـــة المروریمن السالمــــ

ى مفهوم األمن ــــــــي السیاق الحدیث نتطرق إلـــــفولممتلكاتوالحفاظ على الموارد البشریة وا
.الفرع الثاني وكذلك مفهوم السالمة المروریة في الفرع األوليــــالمروري ف
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األمن المروريةماھی: الفرع األول

ي أمان ـیمكن العیش في كل مجتمع فالـة وجوهریة فـتعد مسألة األمن بمفهومها الواسع هام
ه ـــتقتضیأبسط مافقدت حریــــة األفراد مضمونــــها، و ط یسود فیه السلم واألمان وٕاالـــي محیـــإالف

ى عبر ــي مقر سكناهم واماكن عملهم  وحتـــه فــر األمن وحفظـــو توفیــــة لألفراد هـــالحیاة الیومی
المـــــن استعمال األفراد للطرقات بســـضمي یي یسلكونها یومیا واألمن المروري الذــــالطرقات الت

ة باإلنسان ــــــــظاهرة مرتبطنــاألمــون حیاتهـــــم ثمنا ذلك، ـیدفعــطارئحادث أليدون تعرض 
.ة بحاجة األفرادـوهو لصیق الصلالستمرارهه وحفظها ـــومطلب دائم لحیات

:ة اللغویةـاألمــــــن من الناحی-أ 

ة  عمدیــه سواء من أخطار لنفس أو مالـة وهدوء ااها الطمأنینة والثقـنقیض الخوف ومعن
.1طبیعیـــة كانت أو بشریة

كان ن هو عدم الخوف أیاـأن األمه، أيأي نقیضة أن األمن ضد الخوف وامــــیس اللغـوتفیـــد ق
.2محكوماا أو ـة، حاكمـفردا كان أو جماعمصدر هذا الخوف 

:ةــیــة االصطالحمن الناحــی-ب

اسااللتمونتیجـــة الغموض هـد تعریفــهوم األمن صعب في تحدیـأن مفورـأدیب خضى یر
ات ــوع للدراسـكموضاألمن وة ات األمنیوع للدراســكموضرة األمنیةهبالظاطــمحیالذي الیزال 

. 3هذا ما یفسر ظاهرة توأمة اإلنسان و األمنمن ظاهرة مرتبطة باإلنسان ة واألـــنیـماأل
التحرر من الخطر مان وة التي یشعر فیها الفرد باألـالحالیعني ة ـة اإلنجلیزیــي اللغـاألمن فو

.غیاب الخطر الحقیقيواألمن في اللغة الفرنسیة یعني والمخاطرة، 

.36،37، ص ص1990الوطني المدیریة العامة لألمن ) ن.م. د(43ة الشرطة، عـــلواء أحمد كامل، األمن الشعوري، مجل1
). ن. س. د(الریاض األمن واإلعالم في الدولة اإلسالمیة، د ط، المركز العربي للدراسات األمنیة،فهد عبد العزیز،2

.  103ص
.28، ص2002دمشق ،ور، اإلعالم األمني، د ط ،المكتبة اإلعالمیة،أدیب خض3
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ل كذلـك یشممن الخوف،علـى مفهوم التحررد كامل أن مفهـوم األمن ال یقتصر یرى اللواء فؤاو 
ن ـقد یكون األمن إما أمن فرد أو أمـن علم أو أمـة، و یـة و القومــالجماعیازدهار األماني الفردیة و 

.1يــــقومـ
لة هو قدرة الدو ـع و علـى مكتسبـات المجتمـه الدفـاع ضد أي عدوان أنهنـالك من یعرف علـى 

. ةـــى أهداف قومیـــــا للحفاظ علـــا و إدارتهـــیف سیاستـهــــــــى توظـا علـــى استخدام القوة و قدرتهعلـــــ
ة البارزین ـــد مفكري االستراتیجیــأحیر الدفاع األمریكــي السـابق، و وز -كنمارایرى روبرت ماو 

ة أو ـــة سواء منها االقتصادیـة أو االجتماعیـــالتنمیـــي التطور و األمن یعنـ"ـــة جوهر األمن في كتاب
.ةـــة مضمونـــــــي ظل حمایـــــــة فـالسیاسیـ

:التعریف االصطالحــــي  لألمن المـروري-ب

بحمایتـــهةــــوم الشرطـاألمن الذي تق" ة أي ـــــه األمن بمفهوم الشرطــــــــحمد یماني أنیعتبره و 
لكشفـل ن تعمــــة حیــــه الشرطــــــة األمن، الذي تختص بـــهذا هو المعنى المباشر لكلمى معنو

ي الشوارعـــرور فـة المــــــــم حركــــر أو لتنظیـــة لتدبیــــع وقوع جریمـت أو لمنـــة وقعــــجریمغموض 
وتحسیــن م على خفض مشاكل المرورـبالتحدید ما یعرف باألمن المروري القائة وهذا المزدحمـ

م اختصاص مهمةـهي عملیات مباشرة تدخل في صمیالمواطن حیاةه حفاظا على أمن و حركت
. 2معینة یتوالها رجال مدربون علیها 

أساسا والذي مجاله الطرقات، وقائم روريـــي لألمن المـقیقى الحـــیتضح المعنمن هذا التعریف
.3على خفض حوادث المرور

.37السابق، صمرجع الالشرطة،مجلة 1
.20ص،2001، اإلسكندریة مصر،لي، علم االجتماع األمني، األمن و المجتمع، دار المعرفة الجامعیةعصمت عد2
نوفمبر، 03-02قوق و العلوم السیاسیة، یوم كلیة الح، 1945ماي 8، جامعة الجزائرحول الرقابة المروریة في ملتقى دولي 3

.144ص، 2016قالمة، 
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الم دون التعرض ألي حادث ــات بســــال األفراد للطرقــــن استعمـالذي یضمواألمــن المروري 
م ـالمزدحمة و القائة المرور في الشوارع ــــیتعلق أساسا بحركیدفعون حیاتهـم ثمنا لهـــم طارئ

ا منهةــــة مروریــــق وسائل ضبط إداریـحوادث المرور التي تضبط عن طریمشاكـلعلى خفض
في القواعــد للمشرع هیئات المختصـــة بالضبط اإلداري إحدى هذه الوسائل تشریعا یتمثل أساسا 

ة ـــة الثانیـا الوسیلـــأممواطنـــیـن یة للة المرور ــان السالمـــا المشرع لضمـعلیهي نص واإلجراءات التــ
ــیق ة ویحرصون علـــــى تطبن ضمـــن السلطات القانونیــــالذین یعملو باألفرادــلقیتععندمـافهي

.1ةـو یتعلق األمر بالحصار األمني لدى أفراد الشرطح الضبط المروریة أحكـــام القانون ولوائـ

:روريالتعریــف اإلجرائي لألمن الم-ج 

ى ـة علـــــــة و المادیـــــــات و الخسائر البشریــات و اإلصابــــالوفیهــــو انخفــــاض معدل 
. 2الطرقــــات بانخفاض معدل حوادث المرور التي قد تحدث على مستوى الطرقوىــــــمست

ي ـــــــــعبر الطرق التـــه حفظــــــى توفر األمن و ــــبمعناه العمل إلویشــــیر األمن المروري 
ن استعمالهم للطرق بسالم دون التعرض ألي ــــا و الذي یضمـــــروتینیو الطرق ـمستعملیسلكها

لمـــــــرور فارتفاع م لحوادث اـــي تعرضهــــــه، یعنـــمنــــــم ثحیاتهمفاجـــــئ یدفعون  رف أو طارئـــظ
ر الحسن و ـــیــد الســـــــا من اختراق لقواعـــهـــــحدوثضاعف مسببــــــــاتــذه األخیـــــــــرة وتـمعدل هــ

ه ــــــها ینجم عنـمن عوامل حدوثنقص الوعي األمني وغیر ذلك ة و ـــة األمنیــــاب الثقافــــــغی
. 3عبر الطرقن المروريموى األـتراجع طردي لمست

.357صفهد عبد العزیز، المرجع السابق، 1
25دلي، المرجع السابق ، صعصمت ع2

ة ـي الدول العربیة دار النشر المركز العربي للدراسات األمنیـة فــة للمرافق العامــمركز الدراسات و البحوث، المسؤولیة األمنی3

.357، ص 1990والتدریب، الریاض، السعودیة 
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مرورن الـــجھــاز األم-د

ردعـي ورقابي نب ة المرور هناك جاـه حركــط وفقا لـــذي تضبــي الـریعـى الجانب التشـــة إلـــإضاف
.یقوم به الجهاز األمني

ـن الـمروريــاز األمـجھفـتعری: أوال

ةالفئیكون موجــها باألساس إلــى ى النشاط التقلیدي الذيحیث عمل الشرطي لم یعد مقتصرا عل
تمارس أنواعا منظمة ذات أهداف و طورت وأصبحتة تعن القانون بل إن إدارة الشرطةالخارج
ویتكون جهاز .ورعایة مصالحهمن ـالمواطنییزة من متمدة النشــاط الهادف إلى خدمة أعدادمتعد

1:األمن المروري من

ي حمالت فالمشاركة و ة و المرور ـة عملیات الوقایترقیوظیفته أساسا :ةة المرورییمكتب الوقا-أ
ي ظل االنفتاح ــة فة في الدول المتقدمــإلى استغالل المناهج المكرسـة ـة، إضافــالوقایـــة المروریـ

.ة  ـــــا القانونیهوصعلیها تحسین نصیفرض قتصادي الذي تعرفه الجزائراال
ة ي مجال حركـــم فـــة و التنظیـلتشریعات و النصوص القانونیترام اـي احیعن: مكتـب المـرور-ب

.سات تهدف إلى تحسین حركة المرورالمرور إعداد درا
ة ل المراقبــــــوسائورورــــن المــأمزات ـــراسات حول التجهیإعداد الدهمهمتـــ:يــالمكتب التقن- ج 

.2الخاصة كأجهزة الرادار، كما یقوم بإجراء البحوث في إطار تحسین التجهیزات
ي والمتمثلـــن فیكمن الجانب التشریعــــمن جانبیرورـــة المـحركیضبط :تشریع الجھاز األمني -1
عمال يــه الجهاز األمنـــــیقوم بي فــي الرقابــا فــــي الجانب الردعـــــــــــاءات أمن واإلجر ــــي القوانیــف

اة أمـــالشرطي الدرك وـــي هذا الجهاز هــفة ـــــاألطراف المعنیق القانون وــــى رفض تطبیـعل
. 3ا یأتي في المرحلة الوقائیةة فدورهــــة المدنیــالحمای

.357ص راسات و البحوث، المرجع السابق، مركز الد1
مجلة الشرطة،، حفیظة، المدیریة الفرعیة للوقایة و أمن الطرق عزم على تطبیق القانون و محاولة تقلیص جرائم المرورستي 2

. 31، ص2005
.29، 28ص ص، 2001الجزائر،،1من العالج ،مجلة الوقایة والسیاقة ،عالوقایة خیر 3
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:ــــي فــــي الجزائـــرمناز األــــــة الجھــھیكل-2

لألمــن   تنقلالضمـان حركـــــــة المـــــرور و ولرـــي الجزائــــــــــي فـــة الجهاز األمنـــهیكلـحـیث تتــــم 
عمدت المدیریـــــــة العامــــــة لألمن الوطنـي إلـــى إنشاء المدیریــــــة الفرعیــــــة واألشخاص والبضائع، 

.1للوقایــــة واألمـــــــن الوطني عبر الطرقات
مھام الجھـاز األمني لتحسـین األمـن المروري: ثانیـا

جانب الردعي العقابي   مروري ال ینحصــر فـــي الة ضبط إداري ـــي كسلطـدور الجهاز األمن
لطرقات اعبرألمن المروري لجهاز لتحسین ااة من المهام التي یقوم بها ـــــبل هناك جمل

بـــــة واإلجراءات لتخفیض نسبــــة حوادث المرور منهاما یتعلق بالتشریع ومهام أخرى تتعلق بالرقا
.ةالمعنیــــ

:ـع ـالتشری-1

الـــجهود للتقلیل لمضاعفتهى القلق و تدفع ي الجزائر تبعث علـــالمرور فـمع تفاقــم حوادث
ة ـعقاب إلى مهمـــــة المشاركي الردع و الالجهاز األمنــي تعدى دوره فــمنها ومن ثم ومن ثم فإن 

ي التشریع إلى تطبیق النصوص القانونیة في مجال األمن المروري إذ یمثل التشریع أحد أهم فـــ
فـي مجال األمن المروري هناك جملـة من التشریعات قانونیة للردع المروري، و لضبط الوسائل ا

ن عبرمن أجل تنظیم سلوك السائقیــةـة المروریــــالجهات المعنیــــة بالسالمــــالصادرة عن 
تشریعات ه نجد هناك قوانین،ــحیث من أنواعن المروري،ـــالطرقات لتحسین مستوى األم

ي لها دورالهیئات التى رأسل علع وزارة النقي تشریات تأتـمن بـین التشریعمــــلضمان تنظی
ة األمن ـــالوطني لوقایزـــیس المركـر من بین مهامها تأسو تحسین النقل و نذكـــي تنظیمفعال ف

. 2ر الطرقات والذي هو محور دراستنا كأهم مركز للوقایة المروریةــعب
.                                    3مـــــة المروریــــة عبر الطرقاتحركة المرور ضمانا للسال

..1992أكتوبر18المؤرخ في92-72الفرعیة لألمن طبقا للمرسوم تم إنشاء هذه المدیریة 1
.37، المرجع السابق ، صستي حفیظة2
145صزائر، المرجع السابق، حول الرقابة المروریة في الجدولي ملتقى سهیلة بوخمیس واآلخرون، 3
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:ـللـوزارة  النقـالتشریــع-أ 

تأتي على رأس الهیئات التي لها دور فعال في تنظیم و تحسین النقل، فهـي المخولة قانونا 
.1للسهر علـــى تحقیق و توفیر األمن و توفیــــر مختلف حاجیـــــات األفراد فــــــــي مجال النقل

:وطة لوزارة النقل نذكر على سبیل المثالومن المهام المن
.قاـیـــة واألـمــــن عـبر الطرقتأسیس المركـــــز الوطنـــي للو -
.سیس المركز الوطني للدراسة والبحث والتقییم التقني للسیارات تأ-

ه ـــل إشراكــالتشریع من خالال ي مجـــــــــــاألمـن یقوم بدور مهـــم فـن جهـاز ى أتجدر اإلشارة إل
فــــي وضع كافــــــــــة التشریعات والقوانین واألنظمــة التــــــي تهدف إلــــــى ضبط و تنظیـــــم النقل   

تضمن سالمتــه ة التي تحفظ حق المجتمع و القواعد المروریــــة السلمیـــالمرور بوضع 
.2ةالمروریــ

:ةمھـام الرقابـة و اإلجــراءات الـفنی_ ب

رور ومن ـــــض حوادث المـــن األمن عبر الطرقات لتخفیــحیث یقوم الجهاز األمني بهدف تحسی
أهم مهامــــه المتمثلــــة فــــــي مهمـــــــة الرقابــــــة والتنفیذ عندما یتعلق األمر بمنح الترخیــــــــص 

التشریعات م المرور، ضبط مخالفات ي تنظیوتتمثل واجباتها األساسیة فــــللسائقین والمكاتب  
ـات لتراخیص للمركبـات بعد عملیة المروریــــــــة ومنح اونصوصها القانونیـــة فــــــي مجال السالمـ

.3الفحص

.37ص لمرجع السابق ،ستي حفیظة، ا1
.145ص، المرجع السابق،سهیلة بوخمیس واآلخرون 2
مرور في األردن، أسبابها ودور مدیریة األمن العام في الحد من حوادث السیر، عمان یوسف محمد عبده، حجم مشكلة ال3

األردنیة
.115،116ص ص) ن. س.د (



15

:ةـام باإلجراءات الفنییالق-ج 
ع ووضــــیـــرة ـد أمـاكن التقطعــات الخطتحدیـي هدفهـــا هواألمنإجراءات یقوم بهــا الجهازي هـ

.1الالزمة بها بالتعاون مع الجهات التي لها عالقة بهذا المجالاإلشارات المروریة 

:قانـون المـرور-2

احترامها ،یعــــد سالح قانوني ة المروریــة ویحدد فرضــة للسالمهو مجموعة القواعد األساسی
من ": یعرفياإلجرائن خالل التعریـــف وم.2ــة بالمراقبــــــة وردع المخالفیــــــنفي ید األجهزة المكلف

ي ومستعملمركبات والسائقین والراجلـیـــن للالالفتات التـي تنظـم حركـــة المرور ح وئــــین واللواالقوان
3الطریق

ویعد قانون المرور أهم وسیلة من الوسائل القانونیة التي تضمن تحقیق السالمة واألمـــن من 
هاز األمني على تطبیقه على أرض الواقع بما خالل النصوص التي یتضمنها والذي یحرص الج

ة ـسن14وبعد ــة مخالفـــــة قواعد المرور ـلـفي ذلك النصوص المتعلقــــة بالعقوبات المقررة فـــــي حا
كان لزاما علــــى المشرع الجزائري تعدیـــل قانون المرور بعد اإلرتفاع 09-87من العمل بقانـــون 

لتدعیم 144-01اتخاذ إجراءات للوقایــة المروریـــة فصدر قانون المرور والمذهـــل فـــي حوادث
ها ـأسالیب الوقایـــة المروریـــة ومن خالل تعدیالته ركز علـــى أهم محاور أساسیة من بینوسائل و

ة بالتنقیط وغیرها  وكذلك العمل بنظام رخصة السیاقــسحب الوثائق إلجبار المخالف على الدفع 
.5التعدیالت من 

.117محمد عبده، المرجع السابق، صیوسف1
.20، ص 2003الهاشمي بوزید بوطالبي، الندوة العلمیة للتجارب العربیة والدولیة في تنظیم المرور، الجزائر،2
بیة السعودیة، عایش المطیري، دور األسرة والمدرسة في الحد من السلوك اإلنحرافي في مدارس منطقة ریاض، مملكة العر 3

.57ص.2010مؤتة،جامعة
المعدل أمنها المرور عبر الطرقات و سالمتها و ، یتعلق بتنظیم حركة19/08/2001في المؤرخ14-01القانون رقم 4

.29/07/2009المؤرخ في 45ج ، العدد .ج.ر.، ج03- 09و المتمم باألمر رقم 
146سابق صلامرجع ،السهیلة بوخمیس واآلخرون 5



16

ـة السالمـة المروریـةـماھی:الفـرع الثانــي 

ـا ـتعد السالمــــــة المروریـــــــة مطلبا أساسیـــــا فـــــي حیاة المجتمعات المعاصــــــــرة نظـــرا لم
تشكلــــه الحوادث المروریـــة وما ینجم عنها من مشكالت رئیسیـــة في عصرنا الحدیث ، حیث 

مجموعــــــة من إجراءات تنظیمیـــــة موجهـــــة للوقایـــة ، تهـدف لتأمیــــن :" ف علـى أنها تعر 
تذهب بعض و) سائق، راجل أو راكب( ع  لمستخدمي الطریق ــــــــــــة بمفهومها الواســالسالمــ

دف لتقلیص أو تخفیف ـة المروریـــــة فــــي كونها مجموعــــة إجراءات تهالتعاریف األخرى للسالم
1..."أخطار حوادث الطرقات

فتهدف السالمــــــة المروریـــــــة بمفهومها الواسع إلـــــى تبني جمیع الخطط والبرامج واللوائح 
ةوریـالمر 

منعها لضمان سالمة اإلنسان ة للحد من وقوع الحوادث المروریة أوواإلجراءات الوقائی
.2االقتصادیة ن البالد ومقوماتها البشریة وه والحفاظ على أمــوممتلكاتـ

:تعریفھا: والا

حیث یكمن الجانب وعلــــى ذلك فإن من أسباب توافر السالمــــة المروریـــــة من جوانبها، 
األول فــــي توعیة اإلنسان بقواعد وأنظمة المرور الصحیحة و اإلجراءات التي توفر له أسباب 

حین یتولى الجانب یخالف هذه األنظمــة في یطبق الجزاء على من لوقتفـي االسالمـــة و
ة المروریـة فیما یقوم الجانب الثالث من جوانب السالمـة فـي تأمین مراعاة وسائل السالمالثاني 

المروریــة بتصمـــیم الطرق حسب المواصفات القیاسیة ومتابعة صیانتها بما یضمن سالمة 
. 3مستخدمیها

.14ص ، 2008یف للعلوم األمنیــة، الریاض،جامعة ناـــة الواقع و التطلعات، ة المروریـــحسن بن العجمي عیسى، السالمم1
.13ص ، 2015،الریاضجامعة نایف،،السالمة المروریةیان الراشدي المحددات األساسیة علي بن ضن2
.54صالریاض، ،جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،1، طسبل معالجتهاجمي بن عیسى، حجم حوادث المرور و محسن الع3
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ـاھعناصر: ثانـیـا

. المركبـة والطریــــق, ي ثالث عناصر منها العنصر البشريلسالمــة المروریــة یتمثل فـمحور ا

:ـريالعنصــر البشـ-أ

ــال إذ األفعــالمرورالمتسبب الرئیسي فــي حوادثراجال هو و البشري سواء كان سائقا أالعنصر 
عدم احترام اوزات الخطیرة التجومن 1ة ة المفرطالسرعــ:من خالل ةالمرتكبة من سائق المركبـ

.4عدم اتباع أصول القواعد الصحیحة لقیادة السیارةوكذلك 3مسافات األمان.2المرورإشارات
المعدل03- 09القانون رقممن 02فالمشرع الجزاـئري قد عرف سائق المركبـــة في نص المادة 

.5ة المرورمتعلق بتنظیــم حركـــــــــــال14-01المعدل و المتمم للقانون 03-09رقم والمتمم لقانون 
:ب سائق المركبة

ة ال تشمل القطارات آلیـة أو حیوانیبأنها وسیلة نقل أوجر ) ه1291(عرفها نظام المروروقد 
ـامتهسالوعبر الطرقة المرورــم حركن األمر المتعلق بتنظیــم03ادة تعرف الم... ة الحدیدیــ

كل شخص یتولى قیادة مركبة بما فیها الدراجات والدراجات الناریة:" أمنها السائق على أنهو
.6أو یسوق حیوانات الجر والحمل والركوب والقطعان عبر الطرق أو یتحكم فعال في ذلك

1www. Aps-dz/ ar.27/05/2019 18h:00-19h20 .
المعدل و المتمم للقانون 2009یولیو سنة 22الموافق 1430رجب عام 29المؤرخ في 03-09من األمر رقم 89المادة 2

.ات و سالمتها و أمنهاالمتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق14- 01رقم 
.98،99صص.2010سنة 9للوقایة و األمن عبر الطرق ، العدد الوطني المركزالسیاحة،و مجلة الوكالة3
والقضاء صوري و عبد الحمید الشواربي، المسؤولیتان الجنائیة و المدنیة في القتل و اإلصابة الخطأ في ضوء الفقهعزالدین 4

.179ص .1996،القاهرة، 
المتعلق بتنظیم 14-01المعدل و المتمم للقانون رقم 2009یولیو سنة 22لمؤرخ فيا03-09األمر رقم من 02المادة 5

.أمنهاحركة المرور عبر الطرقات و سالمتها و 
یة محمود بن محمد عبد اهللا كسناوي من إعداد الطالب عطیة بن حامد بن عطیة آل محفوظ الغامدي، دور الشراكة المجتمع6

.47ه، ص1433المملكة العربیة السعودیة، ، في تحقیق التوعیة األمنیة، جامعة أم القرى 
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أعاله فإن النصوص القانونیة قد تناولت بالتفصیل إلى حد ما 03ومن منطلق نص المادة 
.1معهالمشاة والراكبینتنظیم سلوكیات السائق على نحو ما یحقق سالمته وسالمة 

السالمة في المركبـــة فــــي اإلطارات والمصابیح واإلشارات الضوئیــة وتتمثل وسائل
ومساحات المطر والمرایات العاكسة والمكابح وفواصل الوقوف واألقفال واإلشارات الصوتیة 

.والضوئیة وحزام األمان والمساند ومكان األطفال والوسادة الهوائیة
:ـــقـالطری-ج

ةـــة المروریـــــــمتطلبات السالمر فیـــه كل ـــي للحوادث عندما ال تتوفهو الســـبب الرئیســـ
بأنها ):"" ه1292(عرفها نظام المروروالعـبور اآلمـــــن لمستخدمي الطریق فــي اللیل والنهاروقد

ثاني مكونات یعتبر الطریقووالحیواناتالمشاة ر و الجوسـائط النقل أو ر ـــــــسبیل مفتوح لسی
یده وتزویده ة تعبوصفــ. عالیة من اإلتقاندرجةمتى ما كان الطریق كالو ة ــحوادث المروریال

.2السائقین ویقلل من نسبــة الحوادث المروریةقیادةكلما سهلة باللوحات اإلرشادیـ
ة ـة المروریــــــــهو السبب الرئیســـي للحوادث عندما ال تتوفر فیــــه كل متطلبات السالمـــ

األحوال التي لها أثرا كبیرا فـــي جمیــــع و ي اللیل والنهارــي الطریق فــبور اآلمـــن لمستخدمـــوالع
.3فـــي تسبیب الحوادث

ــةیة المرورــج ومجاالت السالمـبرام: ـاثالث
.4كجعل الطرق آمنة مروریا : برامـــج السالمــة المروریــــة-أ

.لمرجع السابقا،03- 09من األمر03المادة 1
، المرجـــــــع محمود بن محمد عبد اهللا كسناوي من إعداد الطالب عطیة بن حامد بن عطیة آل محفوظ الغامدي2

.47السابـــق،ص
الدین كفو، أھمیة التعاون بین الجھات الرئیسیة و األھلیة و دور الجمعیات من عدة حوادث السیر أعمال ستالین نجم3

المملكة األردنیة عمان وة الحوادث المروریة ومنازعاتھا المنعقدة ،مة العربیة للتنمیة اإلداریة ،ندالمؤثرات بالمنظ
50.ص،2008الھاشمیة،

، أعمال المؤثرات بالمنظمة)تحلیلدراسة و ( ة في المملكة العربیة للتنمیة ـحسن بن ساعد األحمدي ، الحوادث المروری4
المملكة األردنیة الهاشمیة ندوة الحوادث المروریة و منازعاتها القانونیة ، المنعقدة فـي عمان،ة للتنمیة اإلداریـة ــــــالعربی
.53، ص2008مارس
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.االرتقـــــاء بالوعــــي المـــــــروري_
تطویر مواصفات السالمة في المركبات _
.1تطویــــــــــــــــــــر سلـوك مستخدمــي الطریـــــــــق_

:ــاالت السالمــة المروریةمج-ب
:ــــــي الجوانب التالیـــــــةمنها ما یتعلق بالمهام المروریــــــة ویكون فو 

. تقویم مستوى السالمة المروریة_
.لى أفضل النتائجرفع درجة اإلتقان للحصول ع_
.2عدم االزدواجیة في تأدیة المهام_ 

ساسیـة للسالمـة المروریة فـي الجزائرتطبیق المحددات األات ـآلی: ارابعــ
ومعینـــة بالوقایـة من حوادث المرور، وذلك من خالل إنشاء مجموعــــة عمل متخصصـــة 

وعن طریق ورش عمــل ، وندوات ولقاءات ، حول السالمــــــة المروریــــــــة فـــــــــي كل مجـــــــال من 
ة ذات ر المهمعلومات تسهم وضع األهداف والتدابیمجاالت  التي من شأنها أن توفر م

ي مجاالتها ي الدول ذات السجالت الجیدة فـالتــــــي استخدمـــــــت بنجاح فـــــــدةالممارسات الجیـ
وتتكون هذه ـــي دعم سیاسات وبرامــــــج السالمـــــة المروریــــة، الفاعلین فــة ومع الشركاء  روریــالم

الدرك واألمن والحمایة ت وصایـــة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة وأعضاء مناللجان تح
ةالمدنیة،ممثلین لجمعیات ناشط

تمس الوطن فـي المجال المروري لتكون لجان على مستوى الوالـیة ثم على مستوى الدوائر ل
.3هكلـــ

.53صي ، المرجـع السابـق، حسن بن ساعد األحمد1
، المرجع السابق ، محمد عبد اهللا كسناوي من إعداد الطالب عطیة بن حامد بن عطیة آل محفوظ الغامديمحمود بن 2

.44ص
.69صالمرجع السابق،،سهیلة بوخمیس واآلخرون3
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الضبـط المروري لحفظ النظـام العـام: المطلب الثانـي 
ـى قفزات مذهلـة في مدى لي مجـــال الضبط المروري إـاألبحاث و الدراسات فـقد أدت و

التحسینات ة مثل الرادار لضبط السرعــــة و الجودة باستخدام األجهزة االلكترونیــــوـــةالفعالی
باستخدام  اللیزر أدى إلــــى انخفاض الحوادث و باستخدام الكامیرات عند التـــــي نمت علیــــه

ي اإلشارة الحمراء والتطویر في نظام الجزاءات ،حیث لضبط مخالفـة قاطعـــــــــــــــات الضوئیــالت
ة السیر ـــي عدم مخالفـة أنظمـــأصبح رادعا للسائقین فالذي ى نظام النقاطــــــأصبح یعتمد عل

إلــــــــــى فرض الغرامات أو إلـــــى السحب المؤقت أو pointsystèmeالذي یمكن أن یؤدي
ة الضبط المروري، أصبح یستخدم لنظام ــــــــدیمومیادة فعالیــــــة ولز والدائم لرخص السیاقـــــة

ع ــي الموقـــــالبشري فى العنصر ــــعلاالعتمادل من ـــق الكامیرات الذي یقلـــــــالرصد عن طری
الضبط ماهیة إلىالفرع األولسیتم التطرق إلى لذاط المروري ـأوسع للضبــــال و یتیح مج

. إلى االستراتیجیات الوقائیة المروریةالفرع الثانيوفيوريالمر 
الضبـط المروريماھیة: الفـرع األول

ى اعتدال سلوك مستخدمي ال اإلنقاذ یهدف إلــالذي یشمل مجللمرور ي فالضبط األمن
الهدف الرئیسي ة الطرق و ــــي تنظم استخدام شبكـــاللوائح التو مـــــن قبل ضبط القوانـــین الطریق

ضمان ى مستوى الطرق من خالل ة علـــــة آمنـــتعزیز والحفاظ على أبنیخلق وهوكما یقول
. 1بقوانین المرورااللتزام

تعریف الضبط المروري: أوال
ها ــیعدَ أضالعة حیث مجاالت المساهمة فـي السالمــة المروریـر ضبط المروري أحد ـــیعتب

حیث أن الضبط ت السالمـــــة المروریـــة على الطریق في تحسین معدالالفاعل ثیر و لــــــه التأ
.2یؤدي إلى انخفاض في عدد ونوعیة الحوادث المروریةالمروري

.170ص. المرجع السابق ،سهیلة بوخمیس واآلخرون1
للعلومباتنةجامعة الحاج لخضر،رور،الملتقى الوطني األول حول حوادث المرور من مستعملي الطریق و تنظیم الم2

.330ص. 2013أبریل ، 24/25یوم االجتماعیة
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ومن يـــة الهدف الرئیســـــــــة األمنیــــــتعتبر من قبل السلطات الشرطیالزالت السالمـــة المروریـــة 
ألخذ بأدوات الضبط وكذلك اتطبیق قوانین السیر و األنظمةبیــــــــن األهداف األخرى الهادفة إلى 

.1المروري الحدیثـة مثل نظام النقاـط السوداء، و التي تمثل نوعا من الردع اإلضافـي

العام للضبط المروريعناصــــر النظام:ثانیـــــا

تتولــى سلطات الضبط اإلداري فـــــي مجال السالمـــــة المروریـــة العدیــــــد من المسؤولیات 
ـــل الدول و لعل نـــــة العامــــــة داخـــــحفاظ علــى األمن العــــام و الصحــــة العامـــــة و السكیوالمهام، لل
.لمسؤولیات ما یتعلق بصیانة الطرقات وٕاشارات المرور وٕاعداد الرخص اإلداریة اأهــم هــــــذه

األمــن العــام: العنصر األول

ة و یتمثل ذلك في م و أموالهم و حریـــة عملیـــــــة األفراد فـي أنفسهإلــى صیانـي األمن العامـیرم
و یتمثل مجموع اإلجراءات المتخـذة لمنـــع حدوث الجرائـــــــــــــــم أو الحمایـــــة من الكوارث الطبیعیــــــة

.العنصـــــــر األساسي للنظام العام و بالرجوع إلـى القانون 
عاتق اإلدارة العمومیـة ى علي بحیث یلتقمن أهم أهداف الضبط اإلداري، العام د األمنـــویع

.2ــــل المركزیة و المحلیةككـــ

ةـة العامـالصح:الثانيـرالعنص

ة باتخاذ كافـــــة التدابیـــر الوقائیـــة ـام سلطات الضبط اإلداریــیقصد بهذا الهدف قیو 
ة المهددة ــالصحیم و المكاره األمراض و انتشار الجراثیـــــة بـصابلعالجیـــة من خطــــر اإلاو 

.ة وصحــــــة اإلنسانــلسالمـ

یجیة،تاي ،مقارنة بالدول األخرى واالستر المطر، ناصر بن مرشد الزیر،مستوى السالمة المروریة في الوطن العربناصر 1

.17ص) نب،س،(جامعة ملك سعود 
.194، 193، ص ص1، ج2003,، مدخل القانون اإلداري، دار الهدى، عین میلة، الجزائرعالء الدین العشي 2
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ة األفراد من ــد حمایـــي تتخذ قصـع اإلجراءات و الوسائل التـــة جمیـتشمل الصحة العام
.1األوبئة ، بما في ذلك اإلسعاف على الطرقاتو األمراض

ةـة العامـالسكین: ر الثالثـــالعنص

ع كل ـــمنة و األماكن العمومیالضروري من الهدوء في الشوارع و الحدـــرإلى توفیتهدف 
.2نشاط في األماكن الخاصة الذي من شأنه أن یقلق راحة الغیر بما فیه ذلك حركة المرور

هــــة فیما تعنیــــة العامـــإن السكینطا وثیقا بقواعد لسلوك األفراد ولهذا یرتبط هذا الهدف ارتبا
.من المحافظة على الهدوء و الراحة في الطرق و األماكن العامة و أماكن السكن

ةـــة المروریـــــط المروري في الوقایـة الضبــــــــأنظمب ـأسالی: ثالثا

ثالیــة بصدد تقید حریات األفراد أسالیب موة الضبط المروري مظاهرـــــأنظمتتخذ
.صوى من وقوع حوادث المرورتمثل في الوقایة القیق الهدف المأنشطتهـــم لتحو 
:يــــــــع الجزئـــــأو المنرـــــالحض_ أ

األصل في ممارسة األفراد ألنشطتهم إشاعة الحریة و عدم مصادرة قیامهم بتلك األنشطة 
نع وغیر  ذلك بعد إلغاء ومصادرة القانون لهذه الحریـــة إذا اتخذ أي قرار صورة الحظـر أو الم

ة قواعد ــــة المخالفـــــــــة المروریــــــــة الضبط اإلداریـــــــه سلطـــــه و هذا ما ال تملكـــــالمطلــــق المقید ل
الطریقـــــي الذي یقضي بتحدید سیر المركبات في الحصرـالجزئمثال الحضرة وــــالمشروعی

كل...حولیــــة أثناء القیادة إلخول المشروبات الكي اتجاه واحد ال في اتجاهین منع تناـــفالعام
.3ذلك للحد أو التقلیل من حوادث المرور

یجیة،تاي ،مقارنة بالدول األخرى واالستر مستوى السالمة المروریة في الوطن العربالمطر، ناصر بن مرشد الزیر،ناصر 1
.17ص).،س،ند (جامعة ملك سعود 

. 193،194عشــــي ، المرجع السابق، ص ص  عالء الدـیـــــن ال2
.294ص،2002، 1الثقافـة، عمان، كنواف كنعان، القانون اإلداري، دار3
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ـقــالترخــیص المسبىالحصـول عل-ب

ص المسبق من جهات ـــى الترخیـــة نشاط معین من قبل األفراد علـــــقد یتطلب ممارســــ
كمـــا هو الحال بالنسبـــــة للحصول علـــى إذن سابق لممارســــــــة التجــــارة ـة،ـــــإداریــــة مختصـــ

ن سابق قبل ممارســـة نشاط ي للحصــــول علـى إذــــــقرار الضبطي التنظیمو یعنــــي ذلك اشتراط الــ
.2المركباتوعلى سبیل المثال استمارة طلب رخصة سیاقة1یتصـل بالنظـــام العـــاممعین،

ة ممارســــة اإلدارة المروریة من مراقبة صحوالحكمة من إشراط الترخیص المسبق هو تمكین 
خاذ االحتیاطات األفراد أنشطتهم وفقا ألحكام القانون مقدما وذلك لتجنب المخالفـــات من خالل ات

ي فإن ـة األفراد وبالتالقفال وأنشطـــة لصون المجتمع ووقائیة من خطر ما ینجم عن أالكفیلـــــ
التـي تحول دون ممارســــة النشاط ةــینالقانو ع ـى الترخیص هو إزالـــة الموانـاألثر المترتـب علـــ

.3الذي یقدر المشرع خطورته على المجتمع وبالتالي یخضعه لنظام الترخیص المسبق

:ـقـــمسبـــار الــاإلخط-ج

ه یتوجب على األفراد إخطارــفإنة،ـــة الضبط المروریـــأنظمي هذا المظهر من مظاهر ــــوف
ى علم ـــــة النشاط لتكون هیئات الضبط علـــــة مقدما، و إبالغها قبل بدء ممارســــــة اإلداریــالسلط

راض ـــه، مما یمكنـــها من االعتــة ممارســــة النشاط المخطر عنــــوهذا یمكنـــها من مراقبـــ.بالنشاط
ة ـــي تمنع من أضراره بالنظام العــــام و تجعل ممارســــــه أو اتخـــــاذ اإلجراءات الوقائیــــة، التــــعلیــــ

.في العلن و بالتالي تحافظ على مصلحة الدولة و األفراد معا

:ـة األفرادـــــم ممارسـة أنشطـتنظی-د

. ي مجال المرورــــة فــــاألفراد ألنشطتهم الفردیتباشر سلطات الضبط اإلداري تنظیم مباشرة
.  294ص ، نواف كنعان ، المرجع السابق1
دار النهضة، القاهرة، العامة،عبد العلیم عبد المجید، دور سلطات الضبط اإلداري في تحقیق النظام العام وأثره على الجهات 2

.80، ص1998
.353، 352ص صلة، المرجع السابق،سلیم سالمة حتما3
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المرور من حیث كیفیـــة ممارستها و حدود تلك الممارســــــة من خالل توجیهات و أوامر 
إرشادیـــــــة توضیحیة باستعمال الرسومات أو أشكال معینة و عبارات دالة على كیفیـــــة ممارســـة 

تقید حریـــة في مجال ذلك النشاط بطریقة منظمة ، وتمتاز الطریقة بأنها من ٌأقل اإلجراءات 
.1ي مجال الوقایة المروریةاألفراد ومثال فـ

ةــط المروریـأنظمـة الضب: ـاثالثـ

ى ـــة إصدار قرارات تهدف من خاللها إلـــة التنظیمیــــسلطات الضبط اإلداریـع ـتستطیـ
داري وأبرز ئل الضبط اإلة النظـام العام فـــي المجتمع ،حیث تعد هذه القرارات من أهم وساـصیان
:ـي تتضمن قواعد عامة مجردة تلجأ إلیها اإلدارة غالبا لسببینره وهــمظاهـ

القراراتتشكل هذه نياالثامة وغیر شخصیة ذات طبیعة وقائیة وباعتبارها قواعد عاألول
ر، والتــي وأمنا على أنفسهم وأموالهم ومن أمثلتها أنظمة المرو ضمانة األفراد وصونا لحریاتهم ،

ة لألمـــــــــــن ومحافظـــة على تنظـــم أوجــه نشاطهـم حمایغالبا ما تقید حقوق األفراد وحریاتهــم و 
ر من األفراد إذا أسيء ة خطرة ومهددة لحریات عدد كبیــالنظام العـــام وهذا ما یجعل هذه األنظمــ

ط إصدار هذه  ومن أمثلتها أنظمة ة ، ولذلك أحیفي نطاق سلطات الضابطة اإلداریاستعمالها 
.2ه نشاطهم حمایة لألمنق األفراد وحریاتهم وتنظم أوجــالمرور و غالبا ما تقید حقو 

وعلیه فالوقایة المروریة تشیر إلى التدابیر واإلجراءات والبرامج ومحافظة على النظام 
إذا أسيء ر من األفراد ،دة لحریات عدد كبیوهذا ما یجعل هذه األنظمة خطرة ومهدة  العام

الضابطةولذلك أحیط إصدار هذه األنظمة اإلداریة ،الضابطةاستعمالها في نطاق سلطات 
.السلطة استخدامبضمانات ضد كل احتمال في اساءة 

أحسن مبارك طالب، سبل ووقایة من حوادث المرور، ندوى علمیة للتجارب العربیة والعلمیة في تنظیم المرور، 1
.2002ئر،الجزا
، ةـــوزارة األشغال العمومی، ة من حوادث المرورــــــدور الجماعات المحلیة في تفصیل الحركة الجمعویة في الوقایسعیدي مراد،2

.6ص، 1999الجزائر،
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ـةتراتیجیات الوقائیة المروریاالس: ينع الثاالفر

ة ط التــــي تهدف إلــى الحیلولـخطراءات و األعمال و الر و االجـي كل التدابیة فـحیث الوقای
.دون توفر عوامل أو ظروف من شأنها أن تؤدي إلى وقوع فعل ضار

ةمفهــــــوم الــــوقایـــة الــــــــــمروریـ: الأو

ة ة من الجریمـــقایمن حوادث المرور، یعادل المفهوم العلمــــي للو ة ن مفهوم الوقایــة المروریـإ
ـــة محسوبـــة ذات ة قبلیــــــالتدابـــــــیر المجتمعیــــــــــــة من حوادث المرور تبعــــا لذلك هو ویصبح الوقایــ

ى ـعلأن تكون شكل واحدة أو أكثر أو كلها من التدابیري میداني احترافي یمكن طابع علم
في مجال النظام ةعلى شكل تدابیر إداریة قانونیالشكل برامج توعویة تأهیلیـــة ،تدریبیــــة و 

ة، تدابیـــر میــة على حسب الظروف والحاجــتعلیمات وتوجیهات یو قواعد المرور،المروري ككل
ة ت مرور واستخدام وسائل تقنیـــــتتعلق بالمحیط والتجهیزات منــــها الطــرق والشوارع ،إشارا

ه، ة من أصلـوقوع حوادث مروریـة دون ة تكون إذن بهدف الحیلولــر الوقائیــة فالتدابیــلوجیـ،تكنو 
.1ى األقل التقلیل منها أومن نتائجـــــها السلبیة على الفرد والمجتمع على حد السواءو علـــأ

یر و برامج وخطط ة، المجتمع من تدابـــدولي كل ما تتخذه الـة مثال تعنـة من الجریمـفالوقایــــــــ
ة تشیر إلى التدابیر واإلجراءات ـة المروریقایه فالو ــوعلی1.استراتیجیات، لمنع الحركة قبل وقوعها

ة واألجهـــــــزة المختص) دیاتالبل(ة لمجتمع والجماعات المحلیوالبرامج التــــــــــــــي تتخذها الدولــــــة وا
.2والجمعیـــات الحكومیة ذات العالقة في مجال الوقایة من حوادث المرور

لمي للوقایة المروریة یدخل ضمن المفهوم العلمي للوقایة المروریة أن المفهوم العسبق وذكر 
.الجریمة الذي استمدت منه مختلف البرامج والنماذج الوقائیةمن

مبارك طالب أحسن، سبل ووقایة من حوادث المرور، ندوة علمیة للتجارب العربیة والعلمیة في تنظیم المرور، الجزائر، یومي 1
.2009جوان2_1
. 1، ص2002مبارك طالب أحسن ، الوقایة من الجریمة ، دار الطلیعة ، بیروت،2
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طرق وأسالیب الوقایة المروریة: ثانیا

1:يـــــــــــي كاآلتـــة حسب تطورها الزمنـــــي وهـــال الوقایــــة المروریــفیوجـــد ثالث أسالـیب فــــــي مجــ
.جھود التطوعیةاألسالیب الوقایة المعتمدة على -أ

.ھ الرسمیـةــاألسالیب الوقائیـة الشب-ب
.ةـاألسالیب الرسمی-ج

ةـهود التطوعیـدة على الجـن حوادث المرور المعتمـالوقایة م: وب األولـاألسل

یعتبر هذا النمط من األسالیب التقلیدیـة في مجـال الوقایة المروریة وبدأ تطبیقه في األساس 
ــي الخمسینیات من القرن ـفــومعترف بهة كأسلوب منظم وـــكـیتحدة االمریفي الوالیات الم

یقـوم األفراد المتطوعون ة، حیثمروریـــة السط األسالـیب فــي میدان الوقایـــیعتـبر من أبالماضي 
أویقــوم بها األفراد بمبادرة فردیــة ي ـة، والتـطار العمــل الخیري اإلحساني بصورة عامي إفــ

.جماعیــة منهـــم
ةــــه الرسمیـة شبــــة المروریـالوقای: األسلوب الثاني

أي أن األنشطة لیست فردیة ة تنفذ بصفة مؤسساتیة جماعیة وــــه الرسمیـــة شبـــالوقای
ات ـوم بها الجمعیات والمؤسسات واألجهزة بصفتها كمؤسسات وجمعیـــتقةـالجهود الوقائیو

.زة ولیس كأفـــراد وتقوم بذلك وفق نظام محدد ومعروف مسبقا ـــهوأج
الرسمیةالوقایة من حوادث المرور: األسلوب الثالث

ه علـى تقدیم البرامج والتدابیر والتقنیات یــة المروریـة وقدرتـاألسلوب األحدث فــــي میدان الوقا
ه ه توجیلى إنشاء جهاز وطني مهمتسلوب إالوقایة المحترفة والناجحة عملیا حیث یهدف هذا األ

هذا یـة  ویكون وتقدیــــم برامـــج وقائـــة من حوادث المرور واإلشراف علیها وٕاعدادالسیاسة الوطنیــ
تسیره هذه األخیرة تابعا للوالیة أوالمحافظة واللة أو إلحدى الوزارات المعنیة أو تابعا للدو ــازالجه

. ةالمحافظات المعنیة أو تابعا للوالیـة أو دولة أو إلحدى الوزار تابعا للمیاعلیه رسبل فقط تشرف 

، مذكرة مقدمـة لنیل شھادة الماجیستیر في علوم التسییر،  دراسة قیاسیــة لحوادث المرور فـــي الجزائر درقاوي عائشــة ، 1
.47، ص 2011_2010بادیس،جامعة عبد الحمید ابنكلیة الحقوق والعلوم التجاریة،مستغانم،
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ـةـاط  للوقایـة المروریقدور نظام  الن:لثاثا
ي تنظم السیـر عبر الطرقـات ــن التـــــة للقوانیـــقام  المشرع الجزائري بإجراء تعدیالت جوهری

خصة الر و ة اإلختیاریة،ــــة السیاقــة الجدیدة كرخصــــمن المسائل القانونیرــــتضمن الكثیوالذي 
من ارتكاب المخالفـات ن والحـد ــوضعها المشرع لردع السائقیم خطوة ــــاعتبرت أهبالنقاط و
ي ــمضمونه فهذا األخیرالنقاط المروریة حیث یعتبرة ولقد سمـي هذااإلجراء بنظامالمروریـ

ام النقاط ـــــــق نظــــیـة وتطبــــة بالنقاط المروریــــى مفهوم الرخصــــــمن خالل تطرقنا إلو الجزائر 
. 1لمروریة بالجزائر

اطمفھــوم الرخصـة بالنقـ: أوال

المعدل 381-04ـذي رقــم ـــــالتنفیومــــالمرسمن 191المادة ي نص جاء فأهم ما إن 
ه یجب على كل سائـــــق سیارةــى أنـــعل376-11ذي رقـم ــــم بموجـب المرسـوم التنفیـــــوالمتمـ

ها ـه األعوان المؤهلون لذلك وثائق أهمـــــدم كلما طلب منـة من المركبات أو یقـمجموعـأو
.2ة بالنقاطرخصـة، وثائق السیارة أوـــــة السیاقـــرخصـ

:اطتعریـف الرخصـة بالنقـ-أ

عــرف توالنقاط ة وــــة من مصطلحي الرخصــــة بالنقاط مكونـي لرخصحف اإلصطالـــــــالتعری
ة ستنظیم ممار ي مجالة فیلسلطة اإلدار اة إداریة تمارسهاتقنیة قانونیوسیلة أو الرخصة بأنها

.3ة المختصةــــة اإلداریـبعض األنشطة التي تستلزم الحصول على إذن مسبق من الجه
السائققبلة منـة مرتكبي یتم سحبها مقابل كل مخالفتقاط فیقصـد بها مجموع النقاط الالنأما

.4بحیث تتناسب عدد هذه النقاط مع خطورة المخالفة 

.المرجع السابق 03-09م رقـــاألمر1
.198، 197، المرجع السابق، ص ص سهیلة بوخمیس واآلخرون 2
.56، نص2015لنقاط المروریة في الحد من المخالفات المروریة ،مذكرة ماستر، جامعــــة قالمـة،نجالء زمیتي ، نظام ا3
علي بن ضبیان الرشیدي، دور النقاط المروریة في الحد من المخالفات المروریة ،رسالة ماجستیر، جامعة نایف للعربیة 4

) .ص. د.(2019للعلوم األمنیة، المملكة  العربیة السعودیة،
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-01المعدل للقانون رقم 03- 09األمر من مشرع الجزائري الرخصة بالنقاط عرف الولقد
14

یقصد في مفهوم هذا القانون ما ي المادة الثانیة بقولـــه ـــــــور فة المر ــالمتعلق بتنظیم حرك
الرخصة بالنقاط أداة معیاریة وبیداغوجیة تهدف إلى جعل السائقین یتحملون ... یلـي

ن ــــالمادتیي ــــــــــــــكما عرفها ف. ي الطرقـــــــــة انعدام األمن فـــــــتدعم مكافحمسؤولیتهم و 
إحدى الوثائق الضروریة :" بأنها376-11التنفیذيلمرسوممن ا1،2مكرر192و191

ى یتمكن من السیر، علــى الطرقات ، فهي أداة ـي یجب أن یحملها السائق حتــالت
یتـم تخفیضـــها بقوة ة تمامـا وــــــنقط24ـد معین من النقاط بمجموع معیاریـة، تحتوي رصی

ي ة من قبـل مستعملــبدد المخالفــــــات المرتكى حسب عــــون علـــــالقان
).2مكرر191(الطریق

ة ـصاء بیداغوجي لتحقیق األهداف الخاي وٕاجر ئة بالنقاط نظام قانوني وقاصوتعتبر الرخ
عنده ي خاص بكل سائـق وــــــــــي ملف إلكترونــــــع هذه النقاط فـــــر الطرق ویتم تجمیـبباألمن ع

إجراءات ضد السائقاتخاذمعین من خالل فترة معینة یتمداریبلغ مجموع النقاط مق
ة األولى ــتتضمن الورقة ــــورق12ة من لون أخضر تحتوي على ــــــــة بالنقاط هي وثیقــصالرخ

ـة ـة الثانیـة فتحتوي على متابعـــــأما الورقــة،ــــــة السیاقــة بالسائق ورخصــتعلقكل البیانات الم
عدد ة، ـــالطبیعـالجنح التوقیت، المكان،/ةــــخ المخالفــــــة بالنقاط والتـــي تتضمن تاریــالرخصـ

عدد ي تتضمنــالنقاط والتة استرجاع ــانى خـكما تحتوي علالنقـاط، محل السحب والرصید
ى ـة علــــالمصادقم، الرصید الجدید،ــــی، الرصید القداالسترجاعخ ــــتاریة ـالنقاط المسترجع

1الرصید

.197ص، المرجـع السابـق،سھیلة بوخمیس واآلخرون 1
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ط المروريضبـات الآلیــ: المبحـث الثانــي
ي العالم بما ـــفي تهم جمیع الدول ــــتهم القضایا الة من أـــــیر ة المرو ــــــالرقابتعد مشكلة 
ا ، والتـي ینجم عنها خسائر ـها الحوادث سنویـي تتصدر الدول التــي تكثر فیـــــفیها الجزائر التـ

ة ـإستراتیجیات مروریـات وــى ضرورة وضع ألیــــا جعلها تتوصل إلـــة معتبرة ممـة ومادیـــــبشری
ي مجال ــــى سلطات الضبط اإلداري فــــ، حیث تتولةـــة المروریــــــــة تحدیات السالمـــاجهـلمو 

ة ـــة العامــــــــن المسؤولیات والمهام للحفاظ علــــــى األمن العام والصحــاألمن المروري العدید م
ألقل التخفیف منها ى اعلأومرورادي وقوع حوادث الـلتف. ةــــة داخل الدولـامـوالسكینـــة الع

عبر ة المرورـــــــم حركـــــالمتعلق بتنظی09-03األمر ري من خالل ـالمشرع الجزائنص
ى ـلث إذا المبحـــــهسنتاول من خاللو. ةى عقوبات صارمـــــــــالطرق وسالمتها وأمنها علـ

والمطلب األولط المروري فيمجال الضبيـفـة  للضبط اإلداري ـوالجزائیةــات القانونیـاآللی
.المطلب الثانييـــفسلطات المختصة بها ال

والجزائیة للضبط اإلداري المرورياأللیات القانونیة: المطلب األول 

ال من عامي التنقل وـــعنصرا استراتیجیا فتعتبرة بالطریق وــة المروریـالحركترتبط 
یرتبط المرور ارتباطا وثیقا حاجة اإلنسان لها ، وها وألهمیتأهم العوامل الرقي و التطور 

ي ـــــها فـع لها أهمیتـراد أو للبضائـــسواء لألفرــــن مكان آلخـــال مـــة اإلنتقـــتبالتنمیة فحرك
إذا كانت ة حاجات األفراد ، وـــق مطالب التطور اإلقتصادي واإلجتماعي  وفي تلبیــــــتحقی

ه ـــتنظیموة المرورـــة في حركـــت إلیه من تطور تعد أهم األدوات الرئیسیوصلماالمركبة و
حدا لهذه اآلفة یمكن التقلیل من ه أن یضع ـممكنة التطبیق من شأنة ــــدقیقـبقوانین محددة و

ى أن یتم ذلك بإنشاء ـة خیر من العالج علــعن طریق مبدأ الوقایـة البشریالخسائر المادیة و
ة في هذه ـى العوامل المتسببعلل للقضاءـلدیهم اختصاص تعمجالشرف علیها ر یمؤسسات 

الشروط ى جانب توفیر ــــة إلوریــي المخالفات المر ـى مرتكبـعلة ـبفرض عقوبات مالیرــالخسائ
یم حركة ـید الشروط المتعلقة بتنظــإلى تحدلهذا الغرض یهدف قانون المرورة وـالضروری
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سالمتها وأمنها تنظم من خالله حركة المرور عبر الطرق قصد ق والمرور عبر الطر 
.ضمان أفضل شروط األمن

ي فنین المروریة والرقابة المروریة القواالفرع األولفيجاءماذلك من خالل وسنتطرق إلى 
.الفرع الثاني

ـروریة والرقابة المروریةمن الیــالقوان: ـرع األول الـفـ

سالحا قانونیا في ید األجهزة األمنیة المكلفة بالرقابة وردع المخالفین ومن یعد قانون المرور
أهم عناصر السالمــة المروریــة ألنه یحافظ ویضمن تبلیغ الجزاءات وتحصیل الغرامات وتحقیق 
الردع ولتحقیق السالمة المروریة وجب فرض الرقابة المروریـــة لما تعاني منه الطرقات الوطنیــة 

.یة ، مما یجعل مستخدم الطریق أكثر ارتیاحا ومراعاة للقوانین المروریةوالحضر 
ه من ـــة لما آلت إلیـــباألهمییرـــــة المرور جدــم حركـــلق بتنظیــــون المتعـعن القانالحدیثإن

وانین قال تنقصهاة إعالمیة والجزائر ــهو أوال وثیقوقانون المرور ي بالدنا  ــحوادث المروریة ف
ه كل تعدیل ـــمما الشك فیو إلى النجاعة في تطبیقها میدانیاتفتقدبقدر ماباالحترامرة ـهي جدی

ویدعم السلطات ة أكثر دقة وموضوعیة ـــآلیات تنظیم حركة المرور بصفي سوف یعززـقانون
.1العمومیة بأدوات قانونیة إضافیة

داري في مجال السالمة المروریة العدید    ومن حیث نطاق الرقابة تتولى سلطات الضبط اإل
ة ، ـــة داخل الدولـــة العامـــة والسكینـــة العامـــى األمن والصحـــمن المسؤولیات والمهام للحفاظ عل

.2ولعل أهم هذه المسؤولیات ما یتعلق بإشارات المرور وٕاعداد الرخص اإلداریة 

. 266،267صص بن عباس فتیحة ، المرجع السابق ،1
.48، المرجع السابق، صسهیلة بوخمیس واآلخرون 2
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القوانین المروریة : أوال
الطرقات وألمنها وسالمتها وضمـــان ة المرور عبر ـــم حركـنون المرور لتنظیـلقد  جاء قا

ه ـــتعدیله التي تستوجب ــــتنقل عادل وأمن للمواطنین ، وأهم میزة یتسم بها هذا القانون هو مرونت
علیه العدید من صلة في المجتمعات لذا فقد تعاقبت مستمر تماشیا مع المتطورات الحابشكل 

ذي لـأمنهـا واالطرق و سالمتها و عبرة المرور ـالمنظم لحرك09-87رقمالقانونالنصوص أهمها 
ـة المختصــالجهاتالمتضمــن قانون المرور و من خالل تزوید107-74ألغى األمر رقـــــــــــــم 

قانونیـــة تمكنهم من ـة المرور بآلیات ومن خالل تزوید الجهات المختصـــة بمراقبـة المروربمراقبــ
عبر طرق من خالل تنظیم حاالت الوقوفالمروریــة كتنظیـــم حركــة المرورم ـة الجرائمكافحــ

علت من المنظومـة لتي جاألسباب االمرور وتدابیر ردعیة، مع تعدد التوقف و إشاراتو 
.2004و2001ة تعید النظر فـي قانون المرور وتعدیله أكثر من مرة ما بین سنتيالتشریعیــــــ

و المتعلــق بتنظیـم حركــــــة المرورعبــر الطرق و سالمتـهــا و أمنها 14-01وقد جاء رقم 
:" نص فـــي مادتـــــه األولىمن هذا القانون حیث09-87لیعدل و یتمـم ما ورد فــي القانون 

سالمتها حركـة المرور عبر الطریق و م یــتحدید الشـروط المتعلقـة بتنظى القانون إلیهدف هــــــــذا
.موزعة في سبعة فصولمادة 140وأمنها احتوى هذا القانون على 

الوقایة مــــن حوادث نص علـــى أمن الطرق و: وأهـــــــــم ما جـــــاء فـي الفصـــل الخـامس
و قد صنفها المشرع بناء علـــى المعیار الموضوعـــــي، أي بناء علـى : والفصل السادســــرور المـ

تضمنه الفصل من سبع أقسام موضوع المخالفـة في حد ذاتها، المتعلقة باألحكام المشتركة وما
ة ـــبالمخالفات لألحكام المتعلقتتعلق ببحثنا هذا القسم الرابع العقوبات الخاصةأهمها وما1

ه العقوبات الخاصـة بالمخالفات ـــالقسم الخامس فی. 2بالوثائق اإلداریـة ،وقواعد تطابق المركبات
.3ة برخص السیاقـةـــالمتعلقــ

.46، 45الملتقى الوطني للرقابة المروریة في الجزائر، المرجع السابق، ص ص1
.المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها14- 01رقم القانون113- 101المواد من 2
.من نفس القانون115- 114المواد من 3
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الرقابـــة المروریة :انیاث
ي ـتعد الرقابة المروریة من أهم القضایا التي تهم جمیع الدول فـي العالم بما فیها الجزائر والت

ـى ضرورة وضع آلیات ــهــا الحوادث سنویا، ممـــا جعلها تتوصـل إلـتصدر الدول التـــي تكثـــــــــر فی
ة المروریة فضعف السالمة المروریة هي نتیجة مروریة لمواجهة التحدیات السالمواستراتیجیات 

ضعف الرقابة المروریـة وسعي الدولـــة جاهدة إلیجاد حلول لحد أو تقلیل من الحوادث المروریــة 
ة ـعلى الرقابهیئات خاصـة تعمل استحدثتلة كماة جدیدة تعالج المشكفوضعت نصوص قانونی

ة وردع المخالفین ــاألجهزة المكلفة بالرقابالمروریة ،حیث یعد قانون المرور سالحا قانونیا في ید
.جعل السلطات المعنیة تولي العنایة الالزمة في سنهوهذا ما

:الرقابـة المروریـة بالنسبـة للسائق-أ

ه حوادث السیر وقیادة السیــــارة یتطلب العلم ـمحور الرئیسي التـــي تدور حولـیعتبر السائق ال
إلــى وقـوع حادث علـى الطریق هو ما یؤديبأصول القیادة والمهـــارة لتجنب وقـــوع حوادث، فأهـم 

ة ــمراعاة عملیعدم واالنعطافه اإلجراءات الالزمة أثناء ــعدم خبـرة السائق وعدم اتباع
ـــب اتخاذ بعض ادي ذلك یجــولتفرور،ــه لقانون المـعدم عرفتـكذلك أویارة و ـــالتجاوز لس

.1عدم القیادة بالسرعة الزائدة عن المقرر قانونا:أهمهااإلحتیاط الالزم
:الرقابـة المروریة بالنسبة للمركبة-ب

یكمن وراء هذه الحوادث عدة دث المروریة السائق في زیادة الحواي بعدتعد السبب الثانإذ
دائم لإلطارات السیارات مفجعة لذا یجب فحص الأن یسبب تلف إطارن من بینها یمكــأسباب 
و أاألمان ولتجنب الحوادثة وـــــق أفضـل مستوى للسالمــــــــتحقیم تجنب الحوادث وـحیث یت

.2جب على السائق اتخاد بعض اإلجراءاتلتخفیـف من حدتها عند وقوعها یى األقلــــعل

روریة في الجزائربین الواقع والمأمول مسببات حوادث المرور، جامعة  قالمة ممشري راضیة، یوم دراسي حول السالمة ال1

.5،ص2015،
.8مشري راضیة، المرجع نفسه، ص2
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اآللیـات الجزائیـة: الفرع الثانـي

سیم و تصنیف الجرائم المروریـة من حیث الجسامــة الخطورة اتجهت أغلب التشریعات إلى تق
ي ــالمشــرع الجزائري حسب ما ورد فـات وذلك مـا فعل ـــح والمخالفـــــن فقط وهمـــا الجنــــى نوعیــــإلــ

علـى 65م  ، حیث نصت 03-09األمــــر الفصــــــل السادس بعنـــوان المخالفـات و الجنح من 
ة المرور حسب خطورتها إلـى مخالفات وجنح ـــتصنیــف المخالفات للقواعد الخاصــة بحركــهــــأنــ

ي لهذه الجرائم المروریـــة تتمیز بتقسیم ثنائـي للجرائم لمن جنح ومخالفات ــكما أن الهیكل القانونــ
ة ــــــف الجنحـفالمشرع الجزائري اكتفى بتعری. دون جنایات فال مجال للجنایات في قانون المرور

.ع.من ق25و07المادتین والمخالفات بما هو منصوص علیه في 

والجنح المروریةالمخالفات المروریة:أوال

المخالفات المروریة- أ

ى علأو ماشیان قائد مركزمستخدم الطریق سواء كاالسلوك الذي یأتیـــهلفظ یستخدم لوصف 
ون نا قاــــــة فجمیعها ینظــر إلیهــــه قانون المرور، وأیا كان نوع المخالفه مخالفا لما یأمر بـــــــــــقدمی

تستوجب جریمـة ـهـا مخالفـات و تشكــل ة تستوجب أنـــنـها مخالفــــات تشكــل جریــمألالمرور علـى 
ة ــي صورة مخالفـفلـــللغیرألن الخطأ فیها یتمثى إن لم یترتب ضررتالعقاب لمجرد وقوعها وح

ى بالمخالفـاتمي تسـة التـــاالنتهاكــات المروریج المشرع الجزائري ـقد عالــو.1ینــــالقوانلوائح و
ة أنواعا معینة من ــة أو مجموعــــفئات تظم كل فئى مجموعات أوــبتقسیمهـا حسـب خطورتها إل

ـة ید أو تنقص بحسب جسامة عقوبات معینـة تز ـــي بحیث تحدد لكل فئــففةــــالمخالفات المروری
لمخالفات ه تصنف اــــعلــى أن05-17رقم من القانون 66م ي ـفقد نص فة المرتكبةــــالمخالفـ

.2المرورللقواعد الخاصـة بحركـة

.2012من قانون العقوبات المؤرخ في 05لمادة ا1
اجستیر جزء من متطلبات نیل درجة الم- دراسـة مقارنـة–عمار حمید جالب العتابي، المسؤولیة الجنائیـة عن الجرائم المروریة2

.64، ص2016، في القانون، جامعة ذي قار، العراق
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الجنح المروریة-ب
هم یقودون ة وصارمة تجعل السائقین یفكرون أكثر من مرة وــهذه العقوبات ردعیــر تعتب

حیـث یـتــــم قوبات مقررة قانون ري و بالتالــــــي عمركباتهم حتى یمكنهم تجنب أي حادث مرو 
ـــال ـــي مجـــــــإذ تقـیــــد المخالفات فــج.إ.قمـن 665إلى 655ام المواد مــنــــتطبیـــــــق أحك

92وادـــه المنصت علیـمافات المتعلقة برخصة السیاقة خاصة السالمة المروریة عامة والمخال

1:یليفالعقوبات اإلداریـة تكون كمابرخصـة السیاقــة وتعلیقهـــا وٕالغاءهاعلى االحتفاظ99إلى 

:الفوري برخصة السیاقة دون القدرة على السیاقةاالحتفاظ-1

ة لمدة شهرین ــــة عدم الدفع بتعلیق الرخصـــــي حالـــة فــة التعلیق المختصـــــحیث تقوم لجن
ة ة إلى الجهـة القضائیـم رفع محضر مخالفــــــة یتـــق قیمة الغرامالسائمرت المدة ولـم یدفعإذا

ة ــــمضاعفة وـى السیاقـــیوقف القدرة علة الــــسحب الرخصیفهم من ذلك أن ة، وــــالمختصــ
.ة هنا یتم إلى حد یجعل العقوبة تؤدي وظیفتها الردعیةالغرام

:القدرة على السیاقةبالرخصة مع وقف اإلحتفاظ -2

ـر محضر ذلك حتفاظ بالرخصـــــة وتحریــــة للسائق یتم اإلــــــــساعـــ48وبعد إعطـــاء مهلــــــــــة 
ـة تعلیـــقى لجنــــإلةـــاقة السیــــــثم ترسل رخصق ،ــــائاإلحتفاظ للسیثبتم محضر ـــمقابل تسلی

ولم یتم ن، فإذا انقضت المدةــة مدة شهریــــق سحب الرخصیمكنها تعلیــي ــــــــة ،والتــسحب الرخص
.هــــلجهة المختصة قضائیا للنظر فیة فإن المحضر یحال لسداد قیمـــة الغرام

:تعلیق رخصة السیاقة بغیة إلغائھا-3

ة ،یحرر األعوان ــــــــة وسداد لمبلغ الغرامـــــة الثالثــــــي حال ارتكاب مخالفات من الدرجــــــف
2...ـــة إلى اللجنةة السیاقـة وترسل رخصــــالمؤهلون محضر التماس لجنة التعلیق المختص

.،المرجع السابق03-09األمر رقم1
36في الجزائر، المرجع السابق، صالملتقى الوطني حول الرقابة المروریة2
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.على األقلوعفات قبل استدعاء المخالفین بأسبمحاضر المخال

:سحب رخصة السیاقة مؤقتا أو نھائیا-4

ق بعض المخالفات ـــال ارتكاب السائـــي حـــة فـــــة سحب رخص السیاقـــإذ بحق للجان الوالئی
. 1المحددة من الدرجة الثالثة أو الرابعة

والمركبة لجزاءات المتعلقة برخصة السیاقةا: ثانیا

لقـــة برخصـــة السیاقــةالجزاءات المتع-أ

:ـــةظ برخصــــــــة السیاقــاإلحتفا-1

ى ــــة أو اإلدارة على كل من یمارس النشاط الذي خوله هذا الترخیص علتوقعه السلطة القضائیـ
ة ــي حالفـ"  1:علــــى أنـــــــه92م ه ــــث ما نصت علیـــــ، حی...ن والتنظیماتـــنحو مخالف للقوانیــ

یجب ي المــــواد الجنــح المذكورة فــباستثناءجنح یعاینها قانونا األعوان المؤهلون ، ارتكاب
ظ ،طبقا لإلجراءات المنصوص ــــل التحفــعلى سبیاحتفاظة موضوع ــــة السیاقـــأن تكون رخص

ه ـــى أنـــــعلــمن نفس القانون مكرر92م هـــكما نصت علیو""علیها فــي التشریع المعمول به
ي القسم األول ـــــــــــة منصوص علیها فـــــأي مخالفةـــة األجنبیـة السیاقـب حائز رخصـــعندما یرتك

.ة تسدید الغرامة الجزافیةــــى غایــــــــمن هذا الفصل ،یتم اإلحتفاظ بها إل
:تعلیق رخصة السیاقة وإلغاءھا-2

ث إحدى المخالفات إثبارـها محضــة عندما یحال علیــــة المختصــــة القضائیـــــــیمكن للجه
على تلك العقوبات انتهج المشرع الجزائري ة األخرى و بناءاـلعقوبات الجزائیى اة إلـــــباإلضاف

دى ــإحفعندما یرتكب السائق من نفس القانون62م بالنقاط وذلك حسب نصة ــنظام الرخص
ة األولى والثانیة ـــالدرجة للمخالفات من ـسحب النقاط بالنسبم ـــلمرور فیتة االمخالفـــات لحركــ

. 2ةــة والرابعــوالثالث

.، المتعلق بتنظیم حركة المرور وامنها وسالمتها17-05القانون رقم 1

36، المرجع السابق،سهیلة بوخمیس واآلخرون 2
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المخالفات للقواعد الخاصة ف ـــیى أن تصنعل03-09األمر من 66المادة نصت علیه ما
:بحركة المرور إلى أربع درجات كما یلي

.دج2500إلى2000المخالفات من الدرجة األولى یعاقب علیها بغرامات جزافیة من_ 
.دج3000إلى2000المخالفات من الدرجة الثانیة یعاقب علیها بغرامات جزافیة من_ 
.دج4000إلى 2000لثة یعاقب علیها بغرامات جزافیة منالمخالفات من الدرجة الثا_
.دج6000إلى4000المخالفات من الدرجة الرابعة یعاقب علیها بغرامات جزافیة من _ 

وذلكنعیمكن للمعني أن  یطلب الحصول على رخصة سیاقة جدیدة إال إذا كان محل مال
.05-17رقممن القانون مكرر62م طبقا لنص 

:الجزاءات المتعلقـة بالمركبـة-ب

توقیف المركبات-1
مفهوم التوقیف ویقصد به إجبار السائق بصفة وقائیة في 381-04م ت28لقد حددت م 

ة فـي ــك المركبـعلى تر هذا المرسوم من 291ي مادة ه مخالفــة منصوص علیها فـــــكابة إرتــــحال
ة بالتوقف كمـا یمكن اتخاذ ع اإلمتثال للقواعد المتعلقــة مخالفــلمكان أقرب مكان إثباث المعین ا

وقف فیتـــم أومركبتــــه سواء كانت فـي حالة سیرى متنتوقیف عندما یكون السائق علـــإجراء ال
محضر رـوتحریبل سحب بطاقــة ترقیم المركبـة ـة منها مقاخــم نسوتسلیـ1تحریر إستمارة التوقف 

ع اإلجراءـحیث یرفة طبقا لقواعد التوقف، ـــوضع المركبـــىــــــه إلـــــة إن وجدت ثم دعوتـــالمخالفـــ
حالة إذا فيوالمخالفــةانتهاءفور إثباث السائق ة بالمحضرــى السلطات المختصة المعنیـــــــإل

ة القضائیـــة طـالشر لضابط ساعة ، یمكن 48لمخالفــة في أجل لم یثبث سائق المركبة إنتهاء ا
ى الوضع فــــي المحشر، ویرفق حینئذ بكل نسخــة من نسخ إجراء الوضعـــأن یحول التوقیف إل

مطابقــــة ألصل ة أو صورة ـــمن نسخ296ي یسلمها للسلطات المذكورة في م ــــي المحشر التف
.إستمارة التوقیف

.02الملحق رقم 1
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الوضع في المحشر-2
ة مالكها ـــة علـــى نفقــــة المختصـــیقصد بالوضع فـــي المحشر،حجزها فـــي مكان تعینـه السلطو 

من 298ي المحشر نقل المركبة إلى هذا المكان وحسب مقتضیات المادة ـویعد بمثابة الوضع ف
ة المروروالمتضمن قواعد حركـ2004وفمبرن28ي ـالمؤرخ ف381- 04المرسوم التنفیذي رقم 

ةــــات اإلداریـــة للعقوبـــة الوالئیـو یكــــون مـن اختصاصات اللجنـــم،ـــمتمر الطرق المعدل والــــــعب
بصددها قرارا ى یتخذعلـى الوالي حتـ13-01من القانون 62ـممادة رقــعلیها فــي منصوصال

ي المحشرـــلوضع فثل العقوبات اة و تتمـة المناسبة حسب طبیعة المخالفــن العقوـبـإداریا یتضمــ
خروجها ة المركبــة عند دخولها و ــــمع إعداد محضریــن إلثباث حالیوما 45إلـى15ما بین یوم

.2ممضـي من قبل المعني
ط إذا قام سائــق المركبـــة یومــا یكون فقـــ45ى ـأیام إل3ي المحشر من ـــة الوضـع فـــــما بالنسبأ

إحدى بارتكابي كان النقـــل الخاص أو عموماء و ــــ،سعضائــاص والبـــقل األشخة لنالمخصصـــ
.13-01من القانون رقم61لمادة مخالفات المنصوص علیها في نص ا

الجزء منھاالسحب المؤقت لكل الرخص أو -3

ء كافة آثاره قیام الجهة اإلداریة بمحو القرار اإلداري وٕالغا:" السحب اإلداري على أنهیعرف
ألن السحب ي هذه الحالةأن هذا السحب ال یمكن إعمالــه فـــة للماضي والمستقبل ، غیرــبالنسب

ماضي والمستقبل ألن المعني مرتكب ي الـــاء آثاره فــال یمكن إلغـة و ة مؤقتــفـي هذه الحال
ینصب وة أشهرــي ثالثـــــهررة للسحب ـــالمدة المقاءـــرد انقضجه بمـــة سیسترد رخصمخالفـال

ة إعادة ارتكاب المخالفات ــي حالـــیكون فص أو جزء منها وـــى جل الرخـالسحب المؤقت عل
.2من نفس القانون61المادة من نص 1،2،3،4،6،7رات الفقـــيـالواردة ف

.04الملحق رقم1
بعدهاو ما 91،92، المرجع السابق، ص صسهیلة بوخمیس واآلخرون 2
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المختصة للضبـط اإلداري المروريالسلطات:  يالمطلب الثان
المصــالــحن هیاكله من وزارة النــقــــل ،ي الجزائر ، سنتحدث ععن تنظیم المرور فـإذ تحدثنــا 

في ــة هو الضبطیــة المروریــــاألمنیـــة، المجلس الشعبي البلدي والوالي ولكن موضوع دراستنا
.سلطاتـه الردعیــــة والوقائیة قبل وقوع الجرائم المروریةالجزائر من

وزارة النقـل:أوال

ه ـــتتكفل وزارة النقل بالتشریع واإلجراءات التنظیمیة المرتبطة أساسا بقضایا النقل بكل وسائل
لموكل إلیها ة اـــــي هذا المجال، وبهذا تكون المؤسســي فـــــه باإلضافة إلى الجانب التكوینـــوأنواع

ة ــة التطبیقیــــــــذ السیاســـة الوطنیــــة واإلستراتیجیــــمع غیرها من األطراف المعنیــــة بتنفیباالشتراك
:ومن بین مهامهــــــــــا

.مشاریع قوانینباقتراحالتشریع _ 

.كل النظم القانونیة واإلشراف على مختلف المجالس واللجانلتنظیم بإصدارا_ 

ةة على سبیل المثال كالحملة الوطنیـــمروریـة الـــة والتحسیس بالقیام حمالت التوعیــــــلتوعیا_  
ة ة وتوعویة وقائیــكمـا تسهم بمبادرات وٕاجراءات إعالمیـة بأمن الطرق وحوادث المرورلمتعلقا

ة وـــــي للوقایـــــالوطنز ـــــركـــم المــــــن مجملها نجد تدعیـــــد من عدد الضحایا ومـــلغرض الح
ة من ــــــي تخدم الوقایـــــین مختلف الهیئات التــــق بـــى التنسیـــعبر الطرق الذي یهدف علن األم

عبد یس ــــیقول الرئل المرورــــي معالجــة مشكـــى دور الحكومـة فــــــوتأكیدا عل.1حوادث المرور
تتولى مراجعـــة العدة ة أن ـــاإلطار یتعین على الحكوموفــي هذا:"...العزیز بوتفلیقــــة 

.2"ـة والمعیاریـة لضمان شروط فعالیــــة أكبر للوقایــــة والزجرالقانونی

غیر مذكرة ماجستیر ،فتیحة، دور االعالم في التوعیة و الوقایة من حوادث المرور في المناطق الریفیة الجزائریةبن عباس 1
.96، ص2004االعالم و االتصال ، كلیة العلوم السیاسیة جامعة الجزائر منشورة قسم علوم

، مجلة حول إحصائیات عبد العزیز بوتفلیقة بمناسبة الملتقى الوطني حول الوقایة من الحوادث المرورمن خطاب الرئیس 2
.                 4ص،2004ص عبر الطرق عدد خاحوادث المرور الجسمانیة في الجزائر، المركز الوطني للوقایة واألمن 
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ة وزارة البیئـــة ــــوتعتبر وزارة النـقل الجهاز األمن والحارس الذي یعمل بالتنسیق مع وزارة الداخلیـــ
ىـــن الطرقات علـــى أمن الطرقات ،من خالل تجسید أحكام وقواعد أمــــي سبیل الحفاظ علــــــف

ة النـــقل من اختصاصات تنظیمیـوزارة اختصاصاتسلطات وه أرض الواقع بموجب ما تتمتع ب
.واختصاصات رقابیـــة واختصاصات ردعیة

:ـةتنظیمیاختصاصـات-أ

ى مستوى الطرقات ة بتنظیم حركـة المرور علــــیــة اختصاصاتها التنظیمـــحیث تقوم بممارســـ
قات عن طریق القرارات الطر وتحدید كیفیـات الحصـول على الرخص واالعتمادات على مستوى

تسلیـــم لشروط المحدد 1989أوت 01ي ـــفالقرار الوزاري المشترك المؤرخ ة  ــــالوزاریــ
ى إحدى رخص ـــم كیفیــــــة الحصول علـها والذي ینظــــارات وصالحیتـــة السیــــــــة سیاقـــــرخصـــ
ى مختلف أصناف رخص ـــــراغبـــــین في الحصول علة مع مراعـاة حد السن األدنى للـالسیاقــــ
ة ـتجسیدا لمبدأ الرقابـــبـل الحصول علیها اإلجراءات الواجب إتباعهـا قــو منـة،ـــالسیاقــ
المحدد 2013فبرایــــــر18القرار المؤرخ فــــي و السیاراتـي ة القبلیة على سائقـالمروری

استرجاع عدد النقاط من أجل السیاراتي ــــــــــــــن الخاص لسائقـالتكویـــلكیفــیات إعداد 
ى أي ــــــــة بسحـــــب النقاط ، وعلي الجهات المختصــــمن هـــة بالنقاط ، وة من الرخصــــــــالضائعـ

.م سحب النقاط من رخصتهمــن الذي تــــمستوى یتم تأهیل المخالفی

:اختصاصـات رقابیــــة-ب

وعلى ها الرقابیة في شكل سلطة رئاسیة باعتبار وزارة النقل إدارة عامة فهي تمارس مهام
166-89رقمالمرسوم التنفیذي ة للوزارة والمحددة في نص المادة األولى من ــــــــالهیاكل التابع

.1المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة النقل1989أوت 29المؤرخ في 

.09، المرجع السابق، صلة بوخمیس واآلخرون سهی1
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ة علــى العدید من ـــة إداریــــــــة تمارس وزارة النقـل وصایــــــة السلمیــة السلطـــــإلـى جانب ممارســـو
المرسـوم التنفیـذي رقم اذ أكدت المــادة الثانیـــة مـن ت كالمركز الوطنـي لرخص السیاقـة الهیئا
. ة وسیره ـالمحـدد لتنظیم المركز الوطني لرخص السیاق2003یولیو23خ فـــيالمؤر 03-262

:اختصاصات ردعیة-ج

ة ـــــممثلـــة في وزیر النقل سلطى جانب سلطة التنظـــیم خول المشرع الجزائري لوزارة النقلإلـــ
ة السحب النهائي ة كعقوبـــتكاب بعض المخالفات المروریـة عند ار رض عقوبات ردعیـــــــة إداریـــف

ة مرة لفات المروریي حالة ارتكاب بعض المخااء على اقتراح من الوالي ، فـــلجمیـــع الرخص بن
ة السحب المؤقت للرخص الصادرة ي تلي النطق بعقوبخرى في غضون اإلثني عشر شهرا التأ

07المؤرخ في 13- 01رقم من القانون 61ي ذلك ضمن الحاالت المحددة في المادة من الوال

لعصب الرئیس حیث تعـد وزارة النقل هي اتنظیم ، المتضمن توجیه النقل البري و. 2001أوت 
م ـتنظیة عن طریق ـة قبلـیـة أي قبل وقوع الحوادث المروریـالمسؤول عن حمایـة الطرقات ، حمایـ

من خالل ـوى الطرقات أوعلى مستاإلعتمادات الالزمـة للسیرالحصول على الرخص و
ة ـقانونیة أوـــــة أي بعد ارتكــــاب مخالفات مروریحمایــــة بعدیــــغیرها وـیر وم عملیـــات السالتنظیـ

1. ة ككل وعلـى األفردــــالدولىجسیمة علي التسبب ــــــــمن شأنها ف

09سهیلة بوخمیس واآلخرون ، المرجع السابق،ص1
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صاصات المصالح األمنیـةاخت:الفرع الثاني
ها و تطبیق إلـــى أداء مهامــة من درك وطنـــي و أمن وطني الهیئات األمنیـــــىــــحیث تسع
ي سیاستها ـة للدرك الوطني تركز فهرة حوادث المرور، فالقیادة العامي تفاقم ظافـــاستراتیجیــــــة 

ة ـة المروریــــالوقایة و ـــي التوعیـــباعتباره أهم عامل فن الفردـــى تكویـعلـة الحوادث المرورــلمكافح
ة العامة ـعلیها المدیریة الرئیسیة التي تعتمد ـة والردع الدعامـالتوعیبما فیها التجهیزات وتبقى

الح مصتضطلعو .ة ــــي استراتیجیتها لمكافحـــــــــــة حوادث المرور بصفــــــة عامــــــي فــــلألمن الوطن
ة ـــالنقل فالمدیریـوة بالمرورـالنظم ذات الصلـة وبدور منفذ للنصوص القانونیياألمن الوطن

م المرور عبر المدن، والتكفل هذا الدور ـــــــــــیــــوتنظة ــــــأوكلت مهام مراقبي ــــالعامـــة لألمن الوطن
فل الفرق ــبینما تتكة ة الوقائیـد السیاسٕاعداو نظم الین و ـــي إثراء القوانـلح المركزیـة فــالمصاتسهم 
ةـــن بینها المراقبــــة القیام بالمهام مـــذ من شأن المدیریـــالتنفیة وـــــي المیدان بالمراقبـــــــــة فــالعامل

. المروریة والمساهمة في التوعیة

واليالورئیس المجلس الشعبي البلدياختصاصات:الفرع الثالث

اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي-أ

ر الدساتیـــي المواثیق الدولیة  و وحریات األفراد المنصوص علیها في إطار احترام حقوقـف
فـــي التدابیر المروریـــة السابقــة له ع بصالحیات فـــي مجال المرورالسلطات تتمتـــ1الجزائریــــة

صالالحقة یختتدابیر أما ال،السابقة لتشكیلة طرقاتهاقات وٕاشارات المرورة الطر ــي صیانید ف
صاصاصهتاخمن وي المحشرتوقیف المركبات ووضعها فــة وأهمهایبفرض الجزاءات المرور 

ة الطرقات ـــــم ضبطیــــــس المجلس الشعبي البلدي بتنظیـا یكلف رئیـــروري كمــــي المجال المـــــــفـــ
.2المتواجدة على إقلیم البلدیــــة مـــع مراعاة األحكام الخاصة بالطرقات ذات الحركة الكثیفة

.2016في مارس سنةالمعدل 1996الدستور الجزائري لسنة 1
.19، ص10- 11من القانون رقم94المادة 2
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ة كان المحل أو المساحــلمحشر إذا ي االشعبي البلدي بوضع المركبات فـیختص رئیس المجلس 
ي قرر وضعها فـي عادا المركبات التــــــلدیة أو تمتلك التصرف فیـــه ماة ملكا للبـــــاألرضیـ
.1ضابط الشرطـــة القضائیـــــة من الدرك الوطني أو األمن الوطني، ویعین حارسا علیهاالمحشر

نــلكـن الطرقات وى أمات من أجل الحفاظ علالواجبة بنفسوم وزارة الشؤون البلدیـــكذلك تــقــو 
.2دون داخل حدود النطاق الجغرافي للبلدیة و المجالس البلدیة التابعة لها

يـاختصاصات الوال- ب 

ع یعین الوالــــــــي من طرف رئـــــیس الجمهوریــــــــة بموجب مرسوم رئاســــــي، لذا فإن الوالــــــي یتمت
ة، أوال بصفتــــــه ممثال للوالیـــــة وثانیا بصفتــــه ممثال للدولة إلى هذه الحیات واسعـــبسلطات وص

ة من تدابیر سابقة كصیانــــة الطرقات ومراقبتها ها فــي مجال السیاسـة المروریالسلطات یتمتع ب
ـة فــي التدابیر اسعـــكذلك سلطات و ات،الطرق وغیرها مــــن الصالحیـوٕاشارات المرور وهندســـــــــة 

ة الوالي فـي فرض هذه ـــالالحقــــة كفرض الجزاءات المروریة من خالل هذه الجزئیة سنبین سلط
ذي فإن إجراء ــادة  من المرسوم التنفــیوبناءا على نص الماختصاصاته ، الجزاءات من خالل 

ة ، سواء من تلقاء ضائیـة القطرف ضابط الشرطمن المركبات فــي المحشر ال یمكن إالوضع 
من   ـه في المخالفات المتعلقــــة بقانون المرور، أوبناءا على كتاب من وكیل الجمهوریــة أو ــنفسـ

. 3قاضي التحقیق ،أو بناءا على قرار صادر من الوالي

) یة، المدرسة العلیا للشرطةوزارة الداخل(طالب شرطة، توقیف المركبات ووضعها في المحشر طبقا للقانون والواقع العلمي،1
14، ص2007

.81، المرجع السابق،صالجزائرالملتقى الوطني حول الرقابة المروریة في 2
، الذي یحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، 2004- 10-28، المؤرخ في 381- 04، المرسوم التنفیذي رقم 300المادة 3
.76ج ، العدد.ج.ر.ج
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ي ــــة والضبط اإلداري فـــن مروریــقوانیللسالمة المروریة كإصدار الدولةرغم الجهود التي تبدلها
ة والزجر من قبل السلطات ــــــــة قصد الوقایــل من الحوادث المروریـمجال األمن المروري للتقلی

ي إجراءات هذا المجال فضال بخطورة الظاهرة وتبنة في ــــالردعیقائمة بإختصاصاتهاة الـالعمومی
.ة والتي من شأنها تحقیق السالمة المروریة واألمن المروري ـــوقائی

إلحتیاطات اة بإتخاذ اإلجراءات وـوعلیه تلتزم السلطات العمومیة تحت طائلة المسؤولیة القانونی
ى في عدم وجود ـ، وهذا حتلمروریة للمشاة عند عبورهم الطرقزمة والكفیلة بتحقیق السالمة االال

ن ـي جانب األمــــة إذ تقوم المسؤولیة اإلداریة عن اإلخالل بنظام العام فـــة خاصــــنصوص قانونی
.  طبقا للقواعد العامة 
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دراسة المراكز الوطنیة المتخصصة في الوقایة المروریة: الفصل الثاني

مضاعفـــة الجهود إن تفاقم مشكلــــة حوادث المرور  فــــي الجزائر تبعث علـــــــى القلق وتدفع ل
للتقلیل منها حیث تسعى السلطات العمومیـــة على توفیر شروط األمن لمستعملي الطریق إذ تم 

تنسیق بین ة والـــة الوقایــــة التنظیم عملیـــام بمهمـــــة ألمن الطرق للقیــــة الوطنیـــة اللجنـــإنشاء هیئ
م هذه الهیئة وتواجدها على المستوى المركزي ـــوبعد أن تبین أن تنظیــة مختلف المصالح المعنی

هیئة أخرى تتوفر فكرت السلطات العمومیة في إنشاءأعاقها من تحقیق كل األهداف المسطرة ،
على شروط جدیدة ، وتنظم بكیفیــــــــة تسمح لها بالتنسیق بین كل القطاعات والهیئات المعنیـــــة ، 

.   كینها لتحقیق نتائج أفضل غیر أنها لم تفلح في ذلك وتقربها من المیدان أكثر فأكثر لتم
1987فیفري10في بر الطرق وسالمتها وأمنها الصادر عفنص قانون تنظیــم حركـة المــرور 

ة واالمن عبر الطرق ولم یتم بدء ـــة للوقایــــى إنشاء مركز وطني ولجان وطنیــــعل24مادة يــف
ي اداء ـــوشرع ف1998أفریل 20ة إال بعد تدشینه في ـــة رسمیـــبصفه التنظیمي التشریعي ـــعمل

أ المشرع ـكما أنشر المرو ى تشخیص أسباب وقوع حوادث ـي إله هو السعـــــــبدء بمهامه وأول ما
دث ة حواــــــه لمحاربــــالمعتمدة من طرفةــیـــواالستراتیجة ـمركز الوطنــــي لرخص السیاقــــالجزائري ال

كما أنشأت المؤسسة الوطنیة ،14-01من قانون المرور رقم 61بموجب المادة وذلك المرور
ة بموجب قانون المرور حیث أوكلت ـــة للمركبات هي األخرى تعد المؤسسة الوقائیــة التقنیــللمراقب

.                  لها مهمة تنظیم عملیة الفحص التقني للمركبات
ي التنظیــــم اإلداري القانونالمبحث األوله ى مبحثین ما تضمنـم فصلنا هذا إلـــولقد قمنا بتقسی

التدابــــیر المبحث الثانية وأهم ماجاء في ة المروریــــــة فـــــــي السالمـــــــللمراكز الوطنیة المتخصصـ
.واالستراتیجیات الوقائیة لتلك المراكز المذكورة أنفا



45

المروریةللوقایةة  یوالتكییف القانوني للمراكز الوطننظیم الت: المبحث األول 

إن التنظـــیم القانونــي للمرور فـــي الجزائر ال یختص بـــه قطاع أو هیئــــــة واحدة، بل تتقاسم 
وتشترك فــــي هذه المهام عدة مؤسسات ومراكز علــــى مستوى المركزي ، وعلى هذا أساس ندرج 

المطلب األول ي ــنظیم القانوني للمراكز الوطنیة المتخصصة في الوقایة المروریة ففیما یلي الت
.  المطلب الثانيوالتكییف القانوني الخاص لكل مركز في 

التنظیم القانوني بالمراكز الوطنیة للوقایة المروریة                : المطلب األول

ة ـة المتخصصــــي المراكز الوطنیـــــي آلیات عمـــل تتجسد فــــلیوم هــإن السالمــــة المروریـــــة ا
ة الوقائیبخصوص التعریفات المتعلقة بالمراكزالفروع الثالثة ي الوقایة المروریة ما جاء فـــي فــ
.

ة ــالمروریوقایةي للالمركــز الوطنــ:الفـرع األول

ـــة واألمن عبر الطرق تم إنشاء المركـــز الوطني للوقاـیة ي إطار السیاســـــة الوطنیــــة للوقایفـ
ن خالل التنظیم القانوني ح موذلك مـا یتضثانیاهكما تم التعریـــف بـأوالالطرقواألمن عــــــبر

.ثالثاالمعتمــد للمركز
ـة واألمـــن عـــبر الطـــرقنشـأة المركـز الوطنـي للوقایـ: أوال

ي إثراء لزمني والتاریخـــــــي بأسالیب ساهمت فـــي تطورها اة الوقایـة المروریـــة فـــــمرت تجرب
العمل الوقائي الذي، تم تطوربرات المكتسبــة مـن األسالیب المتنوعــــةي عبر الخالعمل الوقائ

ي واستقرركز الوطنـــــي یقوم بها المــة التعبر الجهود والحمالت التوعوینضج بفعل االحترافیــة
ة ـــي میدان الوقایــلدى العدیـــد من الدول ومـــن ضمنها الدول العربیــــــــة أن األسلوب األحدث فـــ

آخـــــــر از وطنـــــــي أو أي مسمـــى ــهــو عــــبر إنشـــاء جهــا ومردوداــــــــة وأفضلـــها تنظیمـــــالمروریـــ
ة مـــن حوادث المــــــرور ة للوقایــــــة الوطنیــــتوجیه السیاســــة مهمـــتــــــــه األساسیــــمروریـــــــةللوقایـــــة ال

1واإلشراف علیها وٕاعداد وتقدیم برامج وقائیة محترمة ، وقد یكون هذا الجهاز تابعا للدولة 

.36،37ص صالسابـق،أحسـن مبــارك طالـب، المرجـع1
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تحقیـــق حیـات وٕامكانیـات من أجل إعـداد و ة ویعطى لها المجلس صالأو إلحــدى الوزارات المعنیـ
ى أن جهود ارة إلـي اإلشینبغــي وحلي أو اإلقلیمي أو الوطنـالبرامـــج الوقائـیـــة علـــى المستوى الم

ة بقدر ما تقــــــوم بتثمینهـــاـــــر الرسمیـت الغیؤسســــــاي إلغــــاء نشاطات المالمجلس الوقائـــــي ال تعنـــــ
ومع تفاقم مشكلـة حوادثوقائي المجتمعي تحت رعایة الدولة، دعمـها و اإلنطالق  بالعمل الو

ى لجهود للتقلیل منها حیث تسعـــى القلق وتدفع لمضاعفـــــة اــــعلر تبعث ــة فـــي الجزائــــالمروریـــــ
ـة ـــــة اللجــــنــهیئـمن لمستعملي الطریق إذ تم إنشاء ر شروط االــــومیـــــــة علـــــــى توفیالسلطات العم

سیق بین مختلف المصالح المعنیـــة ة والتنالوطنیة ألمن الطرق للقیام بمهمــة تنظیم عملیـة الوقای
ســیــق بیـن مختلف مصالـح لتنـة وانون تنظیـم عملیـة الوقایــــها لم تفلح في ذلك، فنص قا،غیر أنـ

ة المــرور عبر الطرق وسالمتها ـــلك، فنص قانون تنظیــم حركي ذـــــغیر أنها لم تفلح فة، ـالمعنیـ
.1وأمنها 

التعریف بالمركز: ثانیا

اإلستقالل ة ویتمتع بالشخصیة المعنویت طابع إدارية ذاأنه مؤسســـــة عمومیـ:"حیث یعرف 
ـمـبتنظیــــالمتعلــــــق ) 24المادة رقم (1987المؤرخ في 09-87بموجب القانون ـــــــــي المالـــــ

ي لتنظیمـــــي التشریعــــولم یتم بدء عملــــــــــه انهاـــــــمرور عبر الطرق وسالمتها وأمـــحركــــــــة ال
ة والجماعات المحلیة، ـتحت وزارة الداخلی1998أفریل 20ه في رسمیــــة إال بعد تدشینــــبصفــــــة 

عبر الطرق وسالمتها وأمنها حولت المؤرخ المتعلق بتنظیـــم حركـــة المرور وبصدور القانون رقم
حیث حددت الوزارة برنامج ،نهــم64طبقا ألحكام المادة ة بالنقل ـــه إلى الوزارة المكلفــــوصایت

2:یليكما

یوجهها للجهات المعنیة على شكل ـة وات النظریـة والتشریعیة الممكنـیقوم المركز بالدراس_ 
.                  توصیات لتنفیذها وذلك لتقلیل من حوادث المرور

، 2001، 1الطرق واستراتیجیة في عملیة الوقایة والسیاقة،ع عبر ،مهام المركز الوطني للوقایة واألمن الهاشمي بوطالبي1
.30ص

2 WWW .CNPSR.Org .dz .27/06/2019 15h:00-16h 45..
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.المختلفـــة الواجبرـبیاالمرور واستخالص التدة عملیة ألسباب وقوع حوادث دراسة تحلیلیـ_ 
.     المصالح كاألمن الوطنيالشروع في تنشیط حمالت التوعیة التي تقوم بها بعض_

.           تنظیم الحصص في اإلذاعة والتلفزة حول الوقایة الطرقیة_  

للمركز الوطني للوقایــة واألمن عبر الطرققانوني التنظیــم ال: ثالثا

ى الطرق بمقتضبرعـة واالمنـــي للوقایني الجدید للمركز الوطلخم الداــد التنظیـتحدیــتم 
وةـي للوقاینركز الوطوبذلك یتكون الم،2011جوان 14الوزاري المشترك المؤرخ في قرار

1:يا یلـــــــــــــذي یساعـــــده األمیــن العــــام ممـــر العام الـــــتحت سلطـة المدیــــر الطرقعبـاألمن

.قسم الوقایة المروریة _ 

.قسم السالمة المروریة والدراسات_ 

ى ــن علــــة والتنسیـــق المرورییــــــــــــــــــم الوقایـــف قسیكلـــ،حیث ـــــــــاتقســم اإلدارة العامـــــة والملحقــ_ 
2:لخصوصا

. ذها ومتابعتهــــــــــاـــــــــــــــــــان تنفیـــــــــــــإعـــــــــــــــداد استراتیجیــــــــــــــــــــــــة الوقایـــــــــــــــــــــــــــــة المروریــــــــــــــــة وضمــــ_ 
.  ــة المروریــــــــــــــةتنشیط الجمعیات وتنسیق أعمـــال مختلــــف المتدخلیــــــــن فــــــــــي مجال الوقایـــــــــــ_ 
. ــــةـة والسالمــــــــــــة المروریــــــــــــإعــداد برامــــــــــــــج التكویــــــــــن والتربیـــــــــــــــة فــــــــــــــــي مجـــــــــــال الوقایـــــــــــــ_ 
.    روریــةــــــال الوقایــــــــــــــــة المإعــــــــــــــداد التقریـــــــــــــــــــر السنـــــــــــــــوي للمركــــــــــــــز الوطنـــــــــــــي فـــــــــي مجـ_ 

.للوقایة المروریة ومصلحة التنسیق المروري ویضم ثالث مصالح وهي المصلحة

.     1998نوفمبر14ألغي القرار الوزاري المشترك السابق المؤرخ في 1
.04، ص09العدد مجلة الوقایة والسیاقة، المركز الوطني للوقایة واألمن عبر الطرق،2
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.    ـــــــــــــــــــالم المــــــــــــــــــــــــــــروريــــــــربیــــــــــــــــــــــــــــــــة ولتــــــــــــكویــــــــــــــــــــــــــــــــــــن واإلعـــــــــــــــــــمصـــــــــلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الت_ 
:    على الخصوص، بالمهام اآلتیـــــــةحیث یكلف قســــــــم السالمــــة المروریـــــة والدراســـــــات 

ــهاـــــــن تنفیذهـــــــــــــــــــا ومتابعتـــــــإعداد استراتیجیـــــــــــــــــــــــــــــــة السالمــــــــــــــــــة المروریـــــــــــــــــــــــــة وضمـــــــــــــا_  
ــة ـــــــــــــــال السالمـــــــــــــة المروریــــق أعمال مختلف المتدخلـــیــــــــــن فــــــــــــــــي مجـــــــضمان تنسیـــــــــــــــــــ_ 
ة المروریـمٕاعداد البرامج التي تسهم في السالراسات في مجال السالمة المروریة و القیام بد_ 
.                           المروریةفي مجال السالمةالسنوي للمركزإعداد التقریر_ 

.بهاام تكلیف جهات مختصة بالقیــ_ 
.                         ضمان نشرها على نطاق واســـــــــــع_  

ة الدراسات المروریــــــةــــــة، مصلحــــة السالمـــــــــــــة المروریـــــــــــــــمصلحـ: لــح هيویضم ثالث مصا
ى التقییــــــــــــم علــــات و ــــف قســـــــــــــم اإلحصائیــیكلــالدراسات، ومصلحــــــة التخطیـط،ومصلحــــــــــــة 

:ــــــــةالخصــوص بالمهــــــــــام التالیـــــــــــــ
ة والقیام ــــة والسالمة المروریـــجمع اإلحصائیات والمعطیات والمعلومات المرتبطة بالوقایـــــــــ_  

.                                                              بتحلیلها ونشرها
. رها إنجاز دراسات استشرافیــــــــــــــــــــة ذات صلـــــــــــــــــــة بالوقایــــــــــــة والسالمـــــة المروریة والقیام بنش_ 

1.وادث المرور والقیام باستغاللهامسك البطاقة الوطنیة لح_ 
تشكیل بنك معطیات یرتبط بالوقایة والسالمة المروریة وتسییر كافة وسائل معلوماتیة _

للمركز
.علوماتیة للمركز إعــداد بوابة م_ 

.القیـــــام بإصــدار مجلـــة المركز _  
.     ــةإعــــــــــداد تقریر إحصائیات والقیـــــــــام بالتقییـــــــم في مجال الوقایــــــــــة والسالمـــــــــة المروریــــــــــ_ 

.المركزمأخوذة منالتنظیم الهیكلي للمركز الوطني للوقایة واألمن عبر الطرق، وثائق 1
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.           ــدارات واإلعـــــــــــــــالم اآللــــــــــــيإلصـــــــات، مصلحــــــــــــــــــــة اــــة اإلحصائیـــــــــــــــمصلحـــــــ_ 
:     لعامة على الخصوص بالمهام اآلتیةیكلف قسم اإلدارة ا_ 
.                                  تسییـــر المستخدمــــیـــن وتقدیـــر وتنفیـــذ میزانیة التسییر والتجهیز_

.                                  ة علیهاتسییــــر وسائــل المركـــز والمحافظ_  
:                                               ــــــيصالــح و هـویضم ثالث م.تسییــــــــــــــر الشـــــــــؤون القانونیة والمنازعات_ 

.                                                              مصلحة المستخدمین والتكوین_  
.                                                                                ـــــــــــــــــــــــــة المالیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمصلحــ_ 
.                                                       مصلحــــة الوساـئـــــــــــل العامــــــــــة_ 

:            یتوفر المركز على أربع ملحقات یدیر الملحقة رئیس ملحقة وتتكون من مصلحتین 
1. مصلحة الوقایة المروریـــــــــة ، مصلحة السالمــة المروریة 

.    المرجع السابقالوطني للوقایة واألمن عبر الطرق،التنظیم الھیكلي للمركز1
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الطرقالتنظیم الهیكلي الداخلي للمركز الوطني للوقایة واألمن عبر: 01الشكل رقم 

ھــس التوجیــمجلن العامــاألمی
اإلستشاریةاللجنة التقنیة

قسم اإلدارة العامةقسم اإلحصائیات والتقییمقسم السالمة المروریة والدراساتقسم الوقایة والتنسیق المروریین

مصلحة 

الوقایة 

المروریة

مصلحة التربیة التكوین 

واإلعالم المرور

مصلحة 

التنسیق 

المروري

مصلحة 

السالمة 

المروریة

مصلحة 

الدراسات
مصلحة 

التخطیط

مصلحة 

اإلحصائیات

مصلحة 

اإلصدارات 
واإلعالم اآللي

مصلحة 

التقییم

مصلحة 

المالیة
مصلحة 

المستخدمیین 

والتكوین

مصلحة 

الوسائل العامة

الملحقات

ملحقة بشارملحقة وھرانملحقة ورقلةملحقة قسنطینة

مصلحة الوقایة 

المروریة
مصلحة 

السالمة 

المروریة

مصلحة 

الوقایة 

المروریة

مصلحة الوقایة 

المروریة
مصلحة 

السالمة 

المروریة

مصلحة 

الوقایة 

المروریة

مصلحة 

السالمة 

المروریة

مصلحة 
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المروریة

ر العامــالمدی
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خص السیاقة               بالمركز لرالتعریف: الفرع الثاني 

نشـــأة المركــــز الوطنــي لرخــص السیاقـــة: أوال

فـــــــي إطار تم إنشاء المركـــز الوطنــــي للوقاـیــــــة واألمن عــــــبر الطرق والتعریــــــــف بــــــه كما تـــم 
ي ـــــز التكیــیـف القانونـــــالطبیعــــــة القانونیـــــــــة للمركـــــتحدیــــــــد مهامــــــــه وذلك مـا یتضــح مـــــن خالل 

.للمركــــــــز واالستراتیجیـــــــــــــة المعتمــــــدة من طرف المركــــــــز

1التعریف بالمركز الوطني لرخص السیاقة : ثانیا

ــطنـــــــي لرخص السیاقــــإنشـــاء المركـــز الو علــــــــــــى 14-01من القانون  61نصـــت المـــادة  ة ـ
اإلستقالل ة وري یتمتع بالشخصیــــة المعنویـــة ذات طابع إدامؤسســــة عمومی:" یعرف على أنه و

هو مكلف بتأطیر نشاطات تعلیم سیاقـــــة السیارات وتنظیــــــــــــــم امتحانات الحصول علــــــى " المالي
ة وضع أما حالیا فقد قررت الحكومـــاقــــــــــة وضع سابقا تحت وصایــــــــة وزیر النقل ،رخص السی

ة وزارة الداخلیــــــــة والجماعات ـــع لوزارة النقل تحت وصایــــالمركز الوطنــــي لرخص السیاقــــــــة التاب
هذه الرخص المسؤولة عن استصدارة ،ذلك لیعمل مباشرة بالتنسیــــق مع مصالح البلدیاتــالمحلی

ــــز تحت وصایــــــة الداخلیــــة وبالتنسیق مع وزارة النقل بخصوص متابعــــــة تأطــــیر وسیعمل المركــــ
طبیقا ة واحتراما وتـة وتنظیم امتحانات رخص السیاقــــة فـــي إطار أخالقیات المهنـمدارس السیاقـــ

األول عبد الملك سالل من یر ــل تطبیقــــا لتعلیمات الوزویأتي قرار التحویل ،للقوانیــــن المسیرة للعم
. أجل توسیـع صالحیات عمل المركز

العددمؤرخ في ، یحدد تنظیم المركز الوطني لرخص السیاقة وتنظیمه، المنشور في جریدة الرسمیة262-03مرسوم تنفیذي رقم1
.                                                                              10،ص2003جویلیة 30، المؤرخة في  46
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للمركز الوطني لرخص السیاقة      قانونيالتنظیم ال: ثالثا
وضع إطار تنظیمي داخلي للمركز الوطني لرخص السیاقةفي قررت وزارة النقل أخیرا 

ص ــــم القطاع الذي عرف النقائـــة بهدف تنظیــــمع وزارة المالیالوزاري المشترك ب القرار ــبموج
مواد 07والذي یضم 45ة في عددها الذي نشر في الجریدة الرسمیـویشیر القرارةـالمسجل

السیاقــــة والذي هو تحت سلطــة إلى إجراءات جدیدة منها أن المركز الوطنـــي لرخص ـــة كاملــ
دائرة ة والوسائل التعلیمیـــــــــــة وعلى دائرة الدراسات التقنیـة األمین العامالعام وبمساعدالمدیر 

ة انات رخص السیاقـم إمتحال إلـى جانب دائرة تنظیــي المجیم التكوین وتجدـیـد المعارف فـتنظ
م ـــالتنظین و ــودائرة لإلدارة العامة والفروع كما تضم كل دائرة مصالح تابعة لها للمراقبة والتكوی

م التكوین لممتحني ا وتضم دائرة تنظیـــــم التكویــــن وتجدید المعارف كل من مصلحتـي تنظیـهذ
ـم ـــة السیارات فتضم دائرة تنظیــي سیاقـــــد المعارف لمستخدمــجدیــــــة ترخص السیاقـــــــــة ومصلح

ة ـــة برخص السیاقــــــاالمتحانات الخاصة مصلحة برمجة ـــاإلمتحانات الخاصــــة برخص السیاق
ــة السیارات ومصلحة تسییر ملفات المترشحیـن ،اما دائرة ـــي سیاقـــالتمرن فــة دوائرــــومصلح

التكوین ،المحاسبــة ة فمن جهتها تضم ثالث مصالح التي تهتم بالمستخدمین واإلدارة العام
ـــة والوثائق وهذا ویسیر فرع المركز المنشأ رئیس فرع یضم والوسائل العامــة والشؤون القانونیـ

ة كل من التأطیر لتعلیم السیاقــــة وقسم خاص بتنظیـــم اإلمتحانات وتأتـــــي هذه ـقسمین لمتابع
حیث یزود المركز . 1التنظیمات الجدیدة من أجل إعادة بعث نشاطات مدارس تعلیم السیاقة 

ه ـــویكلف مجلس التوجیبلجنــة تقنیـــة استشاریـــة لس التوجیه ویتمتعالذي یدیره مدیر عام بمج
:بدراسة وٕابداء الرأي في جمیع التدابیر المتعلقة بالمسائل اآلتیة

.                                                تنظیم المركز وسیره العام*
2نوات حصیلة نشاط السنة المنصرمةبرامج العمل السنویة والمتعددة الس*

، مأخوذ عن 2011_09_11جریدة  أخبار الیوم ،یوم إطار تنظیمي جدید للمركز الوطني لرخص السیاقة، راضیة ، . م 1
https://www.djazairess.com.

.ظیم حركة المرور عبر الطرق سالمتها وأمنهاالمتعلق بتن14- 01من القانون 05، 04المادتان 2
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التعریف بالمؤسسة الوطنیة للمراقبة التقنیة للمركبات: الفرع الثالث

ة والمكلفـة ة بالمراقبات المكلفـم الهیئــة للسیارات من أهـة للمراقبة التقنیـلمؤسسة الوطنیاتعد
.ص التقني والتابعة لمدیریة النقلبالفح

المؤسسة الوطنیة للمراقبة التقنیة  نشأة: أوال

منــــذ االستقالل المراقبـــــــة الدوریـــــــــة العربــات كانت من اختصاص مصالـــــح المناجــــــــم ، هذه 
ة وفــي غیاب التجهیزات المتطورة ووسائل تقنیـــة وقوانینكانت تتم فـــــي ظروف صعبــــالمراقبــــــــة

التلوثي مجـال فـة خاصمنظمـة ، ورغـم هذه اإلرادة فإن هذا الفحص لم یحقق الهدف الحقیقـي 
البیئـي واألمن عبر الطرق ثم صارت هذه العملیـــــة إجباریـة بموجب القانون المؤرخ فـــي المتعلق 

ق ــة بدأ االنطالـد فترة لنضج هـــذه العملیوبعلمرور عبر الطرق وسالمتها وامنها ـة اـبتنظیم حرك
طنیة ة لسیارات ذات نشاط المنظم ابتداءا من فیفري بوصایة المؤسسة الو الفعلـــي للمراقبـة التقنیـ

المرسـوم ــة للسیارات بموجب ة الوطنیــة للمراقبــة التقنیأنشأت المؤسســـللمراقبة التقنیة للسیارات،
ن تغیـــیر القانون األساســيالذي یتضم1998أوت 29المؤرخ فــــي 271-98التنفیــذي رقـم 

ة ــــــح المؤسســه لیصبیل تسمیتــتعدي التفتیش التقنـــي للسیارات وــــــالبحث فللمركز الوطنــــــــي و
.            ات الوطنیة للمراقبة التقنیة للسیار 

التعریف بالمؤسسة الوطنیة للمراقبة التقنیة للسیارات: ثانیا

ع بالشخصیـةة ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتـة عمومیـهي مؤسس:"حیث تعرف 
اإلستقالل المالي وهي تحت وصایـة الوزیر المكلف بالنقل ومقرها مدینـة الجزائر، عنویـة والم

1. وتعد تاجرة في عالقاتها مع الغیر

لتغییر األساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في        ، المتضمن ا1998أوت29، المؤرخ في271-98المرسوم التنفیذي رقم 1
65،ج،ج ، العدد  ر،التفتیش التقني للسیارات وتعدیل تسمیته ،ج 
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للمؤسسة الوطنیة  قانوني التنظیم ال:ثالثا
یدیر المؤسسة الوطنیة للمراقبة التقنیة للسیارات مدیر عام معین بمرسوم بناء على اقتراح 

1: ویتكون مجلس اإلدارة من. كلف بالنقلالوزیر الم

.                            ممثــل الـوزارة الوصیــــة رئیســا_
.                                             ممثل الوزیر المكلف بالصناعة_ 
.                                  ممثل الوزیر المكلف بالجمعیات المحلیة_ 
.                                                         ممثل الوزیر المكلف بالبیئـــة_ 
ى س مرتین على األقل بناء علیجتمع المجلو. ممثل الوزیر المكلف باألشغال العمومیة_ 

.         دة فــي المجلس بثالث سنوات قابلة للتجدیرئیسه، و تحدید مدة العضویمناستدعاء
ـل مـإذا لم یكتة إال بحضور ثاني أعضائه على األقل، وال تصــح مداوالت مجلـس اإلدار _

ه حینئذ مهما كان ـــــة وتصح مداوالتـیة الموالـالنصاب یجتمع مجلس اإلدارة في األیام الثمانی
.                                                                        عدد الحاضرین رسمیا

اوي ـــــــة تســـي حالـــة ألصوات األعضاء الحاضرین و فـــة البسیطـــــتنفذ القرارات باألغلبی_
.                                                    مرجحااألصوات یكون صوت الرئیس

ة مرتبطي كل المسائل الوالتنظیمات المعمول بها فناول مجلس اإلدارة وفقا للقوانییتدو _
:                        يــة فیما یلـــبنشاطات المؤسسة وخاص

.              السنوي والمتعدد السنوات وكذلك حصیلــة نشاط السنــة المقبلــةبرامج العمل_
ة ـوف التقدیریــــــابات السنویـــــــة و الكشـــالحسوة بإبرام االتفاقات، ـالشروط العامـــة المتعلقــ_

.                                                  2النفقاتلإلدارات و

.271- 98من المرسوم التنفیذي13إلى10المواد من1
.من نفس المرسوم08و07المادتان 2
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.                                            منح أجور العملشروط_
.                                    التنظیمیةالنظام الداخلي للمؤسسة وهیاكلها _
.         جمیع المسائل التي من شأنها تحسین المؤسسة والمساعدة على تحقیق أهدافها_

التكییف القانوني للمراكز المتخصصة في الوقایة المروریة: المطلب الثاني
ــــــة المروریـــــة منذ سنوات عدیدة واستحداث آلیـــــات لقد أولت الجزائر اهمیـــة كبیرة للسالمــــ

قانونیـــــــة جدیدة والتـــــــي یسعـــــــــى من خاللـها الوقایـــــــة قصـد التقلیص من حجـم حوادث المرور 
وتجسیدا لمبدأ السالمة المروریة ثم التكییف القانوني للمراكز الوطنیة المتخصصة في الوقایة 

روریة في ظل التعدیالت للقانون المرور                الم

التكییف القانوني للمركز الوطني للوقایة واألمن عبر الطرق                              : لفرع األولأ

14/01القانون بهذا87/09ة إلى تعدیل القانون ـــالذي أدى بالمنظومة التشریعیالسبب

نستكشف بعض ل من حوادث المرور، وعند قراءتنا لبعض موادهفـي التقلیـــهو عدم نجاعتـه
:                          القوانیـــــــــن والتشریعات الجدیة ونذكر على سبیل المثال

ــز كة لم تكـن موجودة من قـبل كالمر اإلداریـجـان والئیة للعقوبات لة وإحـداث هیئــات جدید_أ 
.1الوطني للوقایة واألمن عبر الطرق

ارة النقـــــــل هو تأسیس      ین النقل ومن مهــام وز ــتحسم وـــــي تنظیـــتسهم وزارة النقل فحیث_ب
.2ز الوطني للوقایة واألمن عبر الطرقالمركــ

ة واحدة بل تتقاسم ـــــه قطاع أو هیئــــي الجزائر ال یختص بـــرور فـــم إدارة المـــحیث تنظی_ج
. وتشترك في هذه المهام مع المركز الوطني للوقایة واألمن عبر الطرق

. 14-01القانون رقم من 64المادة  1
.37السابق، صشنیني حفیظة ، المرجع2
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ة شآت الوطنیـــالمنه مع وزارة األشغال العمومیــــة من حیث تصمیم الطرق وـر عالقتـــــوهذا األخیــ
الطرق فـي الجزائر ـة ومدیرتها التنفیذیـة لتصنیــف ال العمومـیي هي من صالحیات وزارة األشغـالت

ة ،مع جانب ــاإلنجازات الفنیع الكبرى للطرق و ریا،إذ تتكفل بإنجاز المشةوبلدیــمن وطنیـــة ،والئیـــة 
ةــز الطرق باإلشارات المروریـى تجهیعالوة عللـة النقاط السوداء ة والترمیــم وٕاحصاء ومعاالصیان

معات ة والجحیث صالحیات وزارة الداخلیـومنة، انیــــــة مالیــــة سنویــإذ تخصص بذلك للوزارة میز 
ة والوالئیـة بمهام توسیـع شبكـات الطـــرق داخـل ــات البلدیطالسلتضطلع، اة و تحت صیانتهیالمحل

دة وتتم عملیة التمویل ــرق الجدیـــولدى الضرورة شق الطة صیانتها مع رعایـي المحلاالختصاص
.1ینة الدولة للمشاریع تبعا لمیزانیة البلدیــــة والوالئیة أو إعانات من خز 

ة، المهم لیست في المسمى ـــة المروریـــات عدة مثل الجهاز الوطني للوقایوهذا الجهاز یأخذ مسمی
.2ي وجود مثل هذا الجهازـــــبل المهم ف

ولبات المادیة على متطمنذ إنشائه یتوفردث المرور وة من حواي للوقایالوطنوعلیه الجهاز 
أو ة ق في تطبیق البرامج الوقائیال اإلنطالـــــة في مجـة مهمهذه نقطـــي النشاط وة فــقوانین للبدای

ـي فــوبمقتضى الفقرة األولىفي القانوني من خالل أهم ما جاءالتكییف تم ،تجسید الوقایة المروریة
10الصادر في 09-87رور قانون المتضمن وماــة و األمــــن عبر الطرق قایـة الو إطار سیاسـ

واألمن  ة و تتكفل الدولة بترقیة سیاسة خاصـــة بالوقای23المادةأساسیتین مادتین 1987فیفري 
ة ـــه من أجل االنضباط في استعمال الطرق العمومیة ، إضافة إلى التهیئتربیـة المواطن وٕاعالم

.3ة للطرق وصیانتها ــــالمالئمة للمنشآت األساسیـ

.73زائر، المرجع السابق، صلتقى دولي حول الرقابة المروریة في الجم1
التسییر،ة لنیل شهادة الماجستیر في علوم درقاوي عائشة، دراسة قیاسیة لحوادث المرور في الجزائر ،مذكر 2

.49، ص2011_2010
2003دیسمبــر27المؤرخ فــــي 03/502المرسوم التنفیـــــذي رقم 3
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كل وتقترحور ولجان والئیـة تابعــة، تنسق ة من حوادث المر إنشاء مركز وطني للوقایــ:24المادة 
1987نةإلغاء قانون المرور لسثمإلى تقلیص حوادث المرورالرامیةوالضروریةالتدابیر

ة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها لسنة ـالمتعلق بتنظیم حرك14-01وٕاحداث قانون رقم 
2001     .

یتمم القانونالذي یعدل و2009سنة 09/03رقم األمر الرئاسي بصدورتوالت التعدیالت 
ثم صدور 2001ة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها لسنة ــــالمتعلق بتنظیم حرك14-01رقم 

عبر الطرق لمتعلق بتنظیم حركـــة المرور او14-01رقمالذي یعدل ویتمم 05-17رقم القانون 
.                                                وسالمتها وأمنها

التكییف القانوني للمركز الوطني لرخص السیاقة:الفرع الثاني
أمنها الطرق وسالمتها وركة المرور عبر ـم حالمتعلق بتنظیو14-01رقم ي القانون ــما جاء ف

إلــــــى ى یهدف هذا القانونحیث نص في مادتـــه األول09-87القانون لیعدل ویتمم ما ورد في 
140ىها وأمنها واحتوى هذا القانون علالطرق وسالمتعبرة المرورـتحدید الشروط المتعلقة بحرك

وما جاء في الفقرة ن الرابع بتكوین السائقیــالفصلي سبع فصول وما خص فيمادة موزعـة فـ
والواقع أن .1ة لرخص السیاقــــــةإحداث مركز وطني لرخص السیاقـة وٕاحداث بطاقــة وطنیةالموالی

ل من ـیـــي التقلــــــه فــــــلــــى تعدیل القانون هو عدم نجاعتذي أدى بالمنظومـــة التشریعیــــة إـــالسبب ال
ــم ي انها ترتكب من السواق الجدد الذیــــن تعد رخص سیاقتهمرور الذي أثبت الرقع العملالحوادث

هذا النظام ظام الترخیص التدریجي للسائقین ـة أو التدبـــیر العمل بما یسمى بنحدیثة ، باقتراح آلیـ
ــن المبتدئیــــــن ة ومفاده منح السائقیـــالمتبع في بعض الدول المتقدمة كالوالیات المتحدة األمریكی

ـة ــ، بحیث یعهد لمدارس تعلیم السیاقةعلــــى الرخصـــة الكاملــــص تدریجیـــــة لحین حصولهم ـــتراخی
.تلقین المترشحین الصغار جملة من المبادئ والمهارات

.189، المرجع السابق،سهیلة بوخمیس واآلخرون 1
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ألنـه مهما كانت   خ الوعــي المروري لدیهم،ــــي كفاءتهم وترسیـــي الرفع تدریجـــــــیا فـبما یسهم ف
ة للتصرف الواعي ــــة الالزمـــید تنقصهم الخبرة الكافیـــة والدرایة فأكـــعلى قیادة المركبقدرتهم 

جاء في القانون رقم المتعلق بتنظیم حركة المرور مالیم في الحاالت الطارئة والحرجة، و والس
علىى في الفقرة األوله بخصوص رخصة السیاقة ــمن02ي المادة ـــر الطرق وسالمتها فعب

ة ــة لحركــــــي المسالك المفتوحـة ذات محرك فـترخیص إداري یؤهل حائزه لقیادة مركب" :أنها 
مع مراعاة التطورات ة ـــي دعامـــة فـــــة السیاقـي الفقرة الثانیــــة تعد رخصــــــــما جاء فالمرور و

ةــبیداغوجیة وـأداة معیاری:" ـة بالنقاط على أنهاــى نظام الرخصـباإلضافـــــــــة إلالتكنولوجیة ،
ة المرور من ــــم لقواعد حركــمخالفاتههم تجاه ـن یتحملون مسؤولیاتـــى جعل السائقیـــیهدف إل

.                   ئز رخصة السیاقةخالل نظام تسییر النقاط المخصصة لكل حا

التكییف القانوني للمؤسسة الوطنیة للمراقبة التقنیة للمركبات: الفرع الثالث

ه فإنـ16-04من القانون 09نص المادة إن إجباریــــة المراقبـــــة التقنیــــة للسیارات حسب 
إجباریةة قنیـة والتي أضحت وثیقــــة إداریـى محضر للمراقبـة التیجب أن تتوفر كل مركبـــة عل

وضعها ة قبلـــــى أن السیارات التي تخضع للمراقبــــعل90ة بالمادة ـــمادة المعدلكــما تنص ال
ـهاهذا من أجل مطابقترات و عندما تجري علیها تغیــیـي أوداخل التراب الوطنألول مرة  رللســـی

رام المسافات ـــیر نجد احتــة بالســـــبخصوص القواعد المتعلقوــــة التنظیمیـــة للمواصفات التقنیــ
09المادة ى ـوتضاف إلمكرر09المادة ه ـن السیارات وهذا ما جاءت بـــة المحددة بیـاألمنی

ــستعجالي یمنـــع المرور موفیما یتعلق بالسیر علـــى الشریـــط التوقف اال14-01من قانون ه نــــ
هذا ـــي وومركبات األمـــن العمومـحاالت االستعجـــــــــال ــبات باستثناء ع المركـــــة لجمیـــبالنسب

.141-01من القانون39أحكام المادة ى ــــالتي تضاف إلومكرر39حسب نص المادة 

.276بن عباس فتیحة ،المرجع السابق، ص1
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مراكز الوطنیة في الوقایة المروریة   دور ال: المبحث الثاني 

ة للسائقــیـــن ـــة تعد تدبیرا وقائیــــــا وقانونیــــا فــــي نفس الوقت الموجهــــــــة الوقائیــــــــبدءا بالسیاســـــ
فـي ه ــــى تعزیز إرادة المواطن وقناعتـــــــالطرقات وتركز علولألمنوالموجهــــــة للمركبات وللمحیط 

ــة ـــوطنیــــــة للوقایـاستراتیجیـــةوتتم تلك التدابـیـــــــر من خالل اتباع احترام قوانین و قواعد المرور، 
االستشرافة للتحكم فـي إدارة األزمات من خالل ـــحــــــیث تعتمد النظرة الحدیثـمن حوادث المرور

سوىال یتمهذا ة ، وو التقلیـص من آثار األزمــالحتواءواإلعداد المسبق للطوارئ ة ،ـوالوقای
ما ة الواقع ویقیمه ویتطلع للمستقبل فیخطط له وهذا یقظ یقـــــف على حالــبوجود عمل مستمر و

ي ـالتي یمكن اإلدارة من العمل فةوهي اآللیــةاالستراتیجیـأو االستراتیجيه التخطیط علییطلق
.    ــى دراسة الواقع الذي تنشط فیه تخطیطه بناء علــما تمضوء 

ة للمركز الوطني ـــوسنتطرق ذلك فـــي المطلب األول إلـــى التدابیر القانونیـــــــة والمهام الموكل
ـة واألمن عبر الطرق وٕالـــــــى المركز الوطنــــي لرخص السیاقــــــة وٕالــــى المؤسســــة الوطنیــــة ـــللوقایـ
ة المعتمدة ـالوقائیاالستراتیجیاتة التقنیـــة للسیارات ، أهم ماجاء في المطلب الثاني إلى ـــبللمراق

.                                                                             لهذه المراكز

األمن عبر الطرقالتدابیر القانونیة والمھام الموكلة للمركز الوطني للوقایة و: المطلب األول

الطرقات ین وفرض اإلنضباط عبرـــة وردع المخالفـة المروریـبغرض تعزیز منظومة الوقای
ة مهام وتدابیر قانونیـــة من خصصـــة في الوقایـــة المروریـة المتأوكلت ذلك إلى المراكز الوطنیــ

يالسالمة عبر الطرق سنتطرق فـالدولة لتوفیر تنظیم السالمة المروریة بالجزائر وجهود أجل
ة للمركز الوطنـــــــي عبر الطرقات الوطني ـــــــإلـــى التدابیر القانونیــــــة والمهام الموكلـــالفرع األول

الفرع ة ـــة  للمركز الوطني لرخص السیاقـة والمهام الموكلـــة والتدابیر القانونیــــوالتدابیر القانونی
.الفرع الثالثة التقنیــة للمركبات ــة للمؤسســـة الوطنیة للمراقبــالموكلوالمهامالثاني
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التدابیر القانونیة والمھام الموكلة للمركز الوطني للوقایة واألمن عبر الطرق                  :الفرع األول 

السیاسة الوطنیة في مجال الوقایة من حوادث المرور: أوال
ة ة المروریي حول الوقاینـى الوطـة الملتقالسید رئیس الجمهوریة بمناسبي خطابــفجاءلقد

إن التصدي آلفة حوادث المـرور ینبغي من اآلن فصاعدا أن تشكــــل ":2004و ماي 18یومـي
كفاحا حقیقیا وبال انقطـــاع وأن النضال فــي هذا الشأن ستتــــم مباشرتـــه فــي إطار استراتیجیــة 

الشروط هذه االستراتیجیة ستوفر الوسائل وتكتســـي طابع الوطنیــــــــة والدیمومـــــة ووطنیــــة
الضروریــــة لبسط سیاســة فعالـــــة للتقلیص من خطر حوادث المرور والتخفیف من خطرها ال 

مراجعة كفـى بل یتعینیمكنها أن تكفــي بمسعـــــــى قمعــــــي یقتصر على تدخل قوات األمن و
:   السیاسة الوقائیة في مجال

:ــوثـتطویـــر البح-1
.ـــرهارور وتطویـــادث المـة بحو ـــات المتعلقــــــــــل األبحـــــاث والدراســــــــــــــــــــع كــدعـــــم وتشجیـ

:التربیة المروریة  -2

ة من حوادث المرور ــم مالئم حول الوقایـــقین تعلیي المدارس وتلــــة فـة المروریــیعتبر إدخال التربی
ـه بمسؤولیـة ة فیــوتتطلع المدرسـى التقلـیل من الحوادث المرور نشاط یؤدي إلة ألنـمن اهتمام الدول

ـــة ق بمختلف مكوناتها وتنمیـــالمعارف حول الطریـــمنموعــةاكتساب مجتكویــن النشـأ وتمكینــه من 
إن هذا الموضوع یجب ـــــــاءة ذاتیـــــــــــةــارات الحسیــة والحركیـــــة الالزمـــة للتعامـل معهــــــــــــــم بكفــــــالمهـــــــــ

قد ، وأن تخصص له وزارة التربیـــــة قسطا وافرا من العنایة نظرا ألهمیتـــه في نجاح عملیــة التعلیم
.1وع القتلى تشكل فئــة األطفالة من مجمبینت اإلحصائیات في المائـ

وادث المرور، الدرس                  محاضرة في مادة المرور وأمن الطرقات ، بعنوان السیاسة الوطنیة في مجال الوقایة من ح1
).د ص( ،2015دفعة المالزمین األوائل للشرطة ،الجزائر،
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:                                     التكوین - 3

الكافي ــنیـــن ینقصهم التكویـى المحترفأثبتت المعاینــة المیدانیـة أن عدد هائـــل من السواق وحت
التمكن من استعمال المركبة استعماال سلیما إلى جانب النقص و للتحكم فـي السیاقــة تحكما فعلیا ،

اإلقناع الكافـي بجدوى وه اإللمام التام بقانون المرورـــبین النظري، الذي نقصدي التكو ــالكبیر ف
ه طواعیة إلى درجة أن یصبح ذلك السلوك مقدسا لتهیئة النفسیة للخضوع ألحكامـــــاه وـبااللتزام

:                     عند السائق، ولتحقیق ذلك نرى من الضروري 
.                          مراجعة منظومة التكوین من حیث البرامج والمضامین_ 
.                    ـام االمتحاناتـج والوسائـل وتطویـــر نظــتأطیــر مدارس السیاقـة وتــحدیث المناه_  
.                          ـــنكونیـــــــن والممتحنیإنشـــاء مركـــــــــــــز وطنــــــــــي خاص بالم_ 
.                                  ع في تكوین أكبر عدد ممكن من السواق المحترفیناإلسرا_ 

.               ر مدارس السیاقــــــــــةــــــــــمراجعــــــــــــة منظومــــــــــة التكوین وتأطـــی

التوعیة والتحسیس                                                                -4

ت عمل طویــــــــــــــــــل المدى ویكــــــــــــــون بالحمالت عبــــــــــر كل األماكن والمؤسســـــــــات والشركــــــــــــا
.ــــــة والخاصة وحتى في الطرقاتالعمومیــــ

ة  ـالحظیرة الوطنی-5
األمن دعم وسائل المراقبة التقنیة للسیارات للتأكد دوریا من مطابقتها لمعاییریجب استكمال و_ 

.                                                                 وتطهیر الحضیرة الوطنیة 
ة الطرق و ضـرورة إنشاء صندوق وطنـي ــبكــوى شــــــى مستـة اإلسعافات علــومر منظـــــیجب تطوی_

1. للوقایة من حوادث المرور

.، المرجع السابقفي مادة المرور وأمن الطرقات محاضرة 1
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ة وذلك أهم ما جاء ـــــة المروریـــة الوطنیـــــة للوقایـــــــــــیر القانونیــــــة التي اعتمدتها السیاســــــــمن التداب
ن عبر ــة واألمــة للوقایـــي ولجان والئیـــز وطنـــــدث مركــیح:" من64المادة 01/14القانون ي ــــفـ

ل المركز الوطنــــــي  باقتراح ــــــع تحت وصایــــــة الوزارة المكلفــــــــة بالنقل، حیث یتكفـــــالطرق ویوضـــــ
ة ـــــــة وطنیــــــة واعتماد استراتیجیـــــــــة وقائیــــــــــــــة لرسم سیاســــــر الضروریـــــة والتدابیــــــل المناسبــــالوسائ

ن ـولتمكی، ةمیدانیــــــة و ـــــة من دراسات علمیعلى نتائج مستخلصـــبناءالطریق لتأمیـن السیر في ا
من بینهــــا ي یتكون من عدة ممثلــــــي الوزارات وبمجلس توجیهــــــه زود ز من إنجاز مهامــــــــــالمرك

إن ...ة ــــــة المدنیــــــة العامــة للحمایــي، المدیریـة العامــة لألمن الوطنـالدرك ،المدیریوزارة النقل،
األولى ، فهو السیاسة الوطنیة للوقایة من حوادث المرور یجب أن ترتكز على اإلنسان بالدرجة 

، وتفاقمها ، سائقا كان أم راجال دون أن ننسى ي والمباشر لوقوع حوادث المرورــــالعامل األساس
تقل أهمیة على أخرىي اللحلول المناسبة ، نرى األخرى والتالعوامل ، المركبة  وذلك إلیجاد ا

ـــث وتحسیـــن القوانیـــن حدیتمن القوانینمن الضروري والبحث والتدقیق فــي )الطریق وملحقاته( 
ة باألمن والمحاكم فالمؤسسات من الغرامات المكلفـع المستجدات والتنظیمــات وجعلـها تتماشى م

ي أن توحد كل الجهود الالزمـة من أجل أحكام العقوبات ــــــة والجهات الجنائیــــة وینبغالمتخصص
.   1الصــادرة لحق المخالفین للقوانین

لمھام الموكلة لمركز الوطني للوقایة واألمن عبر الطرقا: ثانیا
الوقایـة و األمــن عـبر الطرق، حــــــیـــث    ة ـه تتصــل بإطـار سیاســــام المركــز وأولویاتــمهـــأول 

ة بمهام تصور ات والهیئات التي لها نفس الغایـمع األجهزة والمؤسسباالتصال یضطلع المركز
2:الطرق واقتراحها وتطویرها و یكلف بما یليواألمن عبرةلة بتحســـیـن الوقایـالعناصر الكفی

أمن الطرقات، قسم أمن الطرقات مدیریــــة  الوطني في مجال مكافحـــــة الالملخصات الیوم التحسیســــي ، استراتیجیــــــة الدرك1
. 42، ص2016ع الوطني، جانفي الوحدات المشكلــــة، قیادة الدرك الوطني، وزارة الدفا

.10ص .09لعدد مجلة السیاقة والوقایة، ا: وطني للوقایة واألمن عبر الطرق ، فيالمركز ال2
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ن عـبر الطرق، حــــــیث یضطلع ة الوقایة واألمـل بإطار سیاسـأولویاتــه تتصـوكز مهـــــام المر أول 
العناصر التي لها نفس الغایة بمهام تصورهیئـات الات و ــباالتصال مع األجهزة والمؤسسزــالمرك
ـــــز أساسا یكلف المركـلطرق و اقتراحـــها و تطویرها و ألمن عبر ااة وــة بتحســـیــن الوقایالكفیل

1:ي بما یل

.ل األعمـــال واتخاذ كل التدابیـــــــر الكفیلـــــة بترقیــــة الوقایــــــة واألمن عبــــــــر الطرق  القیام بك_  
.     ـــــــــــرقتنسیـــــــــــــــق أعمــــــال مختلـــــــف المتدخلـــــیـــن فـــــــــي مجــــال الوقایـــــة واألمـــــن عبــــــــر الط_  
.  تأطیر وتنشیط أشغال اللجان الوالئیة المكلفة بتنفیذ برامـــــــــج الوقایـــــــــة واألمن عبر الطرق_
تنشیط  حمالت الوقایة عبر الطرق وتنظیمه_ 
.ـــــــــــددة السنوات تتعلــــــــق بالوقایــــــــــة واألمـــــــــن عبر الطرق إعـــــــــــداد تقاریــــــــــر سنویـــــــــــــة ومتعـ_  

.                                              القیام بدراســــــــــات وبحوث لها صلــــــــة بمهامـــــــــه_  
. تعلیم القواعـد الخاصة بالوقایةالقیام باإلشتراك مع السلطات المؤهلة بوضع تصور وتنظیم و _ 
.ة للنقل ویــــن المتخصصــــة ومراكز التكلمؤسسات المدرسیــــــن عبر الطرق فـــــــي ااألمو 

.  ــر الطرقتطویـــــــــر اإلعــــــالم والتربیــــــة والتكویــن فـــــــي میـدان الوقایـــــــــــــة واألمــن عبــــــــ_ 
. فیهام أشغــــــال الهیئـــــــــــات الوطنیــــــــــة والدولیــــــــــة التــــــــي لها نفس الغایـــــــة والمشاركـــــــــــةتنظیـــــ_ 
. اوضع البطاقـــــة الوطنیـــة لحوادث المرور عبـــــــــــر الطرق ونشر اإلحصائیات المتعلقـة به_  

التدابیر القانونیة والمھام الموكلة لمركز الوطني لرخص السیاقة:الفرع الثاني

ة قمنا بتفصیـل متحانات الخاصـة برخص السیاقــي مجال تنظیم اإلومن بین مهـــام المركز فـ
افرجت علیـه عتبر عنصر مهم وهو رخصة السیاقة واستغاللها مالتدابیر القانونیة المتعلقة به یا

شاط ممارسة مهنة تعلیم نظمة رة النقل في هذا السیاق عن مجموعة نصوص التشریعیة المنوزا
.2السیاقة 

.14ص. 09،العددمجلة السیاقة والوقایة : ، فياألمن عـبر الطرق المركــــز الوطنــي للوقایـــــــــة و 1
.189، المرجع السابق، صسهیلة بوخمیس واآلخرون 2
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وهو المرسوم الرامـي إلـــى فرض الرقابــــة علـــى نشاط 110-12مرسوم التنفـــیذي رقم تطبیقا لو
إن المفهوم البسیط للحصول اإلنسان على رخصــــة 1. تمرین السیاقــــة وتحسیــــن مستـوى التكوین 

قانون عد السیاقة ووفقا لقواه قد اكتسب مهارات التي تؤهله لسیاقة السیارة ــــیعني أن، السیاقـــة 
ه في بعض األحیان ما تباع هذه الرخصــــة وتشتري كسلعة فــــــي ـــالمرور، إال أن الواقع یؤكد أن

ــة القانونیـــة البد من اجتیاز المترشح لنیل ـــفمن الناحیـ2.غیاب الضمیر وغیاب الرقابـــة الصارمـــة
شهرا فإن اجتاز 24ة لمدة ــــــة زرقاء صالحـختباریة القیادة العدید من اإلمتحانات منها إـــرخص

هوة القیادة منها ماــــة فسیحصل على رخصــــــــــة مروریـــة مخالفـمن دون ارتكاب أیهذه المدة 
ة ممضاة وبطاقـى طلب ـه إیداع ملف یحتوي علــنظري ومنها ما هو تطبیقي، لكن قبل ذلك علی

ى ـى تكویـــــنا علــــا ومن المعني ویتلقـــــــــلمترشح والطبیب المختص إقلیمـیة اة محل إقاممن البلدیـ
.      3از اإلمتحانات یحصل المترشح على رخصة سیاقةـــوبعد اجتیــة، ستوى مدارس السیاقـــــــم
وحسب ،هـــــي قیادتــــتصنف حسب الصنف الذي یرغب المترشح فتختلف رخصة السیاقة وو

ـــة رخصكما تصنف أیضا حسب المترشح نفسه قلیمي رخصـة وطنیة وأخرى اجنبیةامتدادها اإل
ي ونتطرق فـــ.فإن إجراءات الحصول علیها نفسهاومنها اختلفت الرخص مدنیة وأخرى عسكریة 

: هذا الفرع شروط وكیفیات استغالل مدارس تعلیم السیاقــــة من خالل نقطتین
:                                              االستغالل لمدارس تعلیم السیاقة:والأ

یخضع للحصول واالعتمادة بطلب من صاحب م السیاقـــــــة تعلیـــــــــي استغالل مدرسیتم الشروع  فـ
عند التصریح باستیفاء إقلیمیاالنقل المختصة ةــــة تسلمها مدیریــــة استغالل مسبقــــى رخصــــــــعل

الوطني ة للمركزـــة التابعـــالمصالح المختصوم بهاــــي تقــالتو ةـة الرقابــى اثر عملیـالشروط عل
.لرخص السیاقة 

.189، المرجع السابق، صالجزائرالملتقى الوطني حول الرقابة المروریة في 1
.                                                                                           222رجع السابق،صبن عباس فتیحة ، الم2
.191، المرجع نفسه، صالجزائرالملتقى الوطني حول الرقابة المروریة في 3
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:لمدارس تعلیم السیاقةاالستغاللشروط -أ 

ة ــــــــة والبیداغوجیـة المحل والوسائل التعلیمیــــــى مدى مطابقــــــــعلة وتنصب عملیــــة الرقابــــ
ة یقوم ـــة عدم المطابقـــــالنقل وفـــي حالر والمركبات ألحكام دفتر الشروط المحدد بقرار من وزی

بها أدلت ي ـــبالتحفظات التـاالعتمادمیا بإعالم صاحب ــــر النقل بالوالیـــــة مختص إقلیـــمدی
لرفع یمنح صاحب االعتماد أجل شهرز الوطني لرخص السیاقــــــة، ــالمصالح التابعــــة للمرك

ل برفع التحفظات وفي حالة ما إذا لم یقم صاحب اإلعتماد بعد انقضاء األجهذه التحفظات 
د فیسجل مدارس تعلیـــــم م رخصـــــة االستغالل القیسلیـــه تلقائیا ،كما یترتب علـــــى تیسحب منــ

. بطاقـــة مهنیـــة لمدرسة تعلــیم السیاقة"السیاقــــــة إلـــــى تسلیم بطاقـــة تسجیل تسمى 
:كیفیات االستغالل-ب 

: ه القیام بما یلــــــينشاطــــة یتعین على مالك المدرســــة تعلیــم السیاقـة فـــــي إطار ممارســـتــ
.                                 تجاه مترشحیه وحسب أعراف المهنة التزاماتهأداء _ 
.                                                   تقدیم أحسن نوعیة للخدمات_ 
ي سجل ـــنفذها في تحكم النشاط ، قید جمیع العملیات التي یـــالقوانین والتنظیمات التاحترام_  

.                      ترقمه وتؤشر علیه المصالح المختصة التابعة لوزارة النقل
.      حترام برنامج تعلیم سیاقـــة السیارات مثلما هو محدد بقرار من الوزیر المكلف بالنقلإ_  

بقرار من ة السیارات المحددة ـــم سیاقة تعلیـــتوظیف ممرنین یستوفون شروط االلتحاق بمهن_   
ة ـــة تعلیم السیاقـــــى مالك مدرســـه االلتزامات یتوجب علـــى جانب هاتـــللف بالنقل، إـــالوزیر المك

را سنویا مدعما باألرقام حول ـــیـة تقرــالمعتمد قانونا أن یقدم إلى المركز الوطني لرخص السیاق
ن ـــأعوان المؤهلیة بالخضوع لرقابة ـــــم السیاقـــتعلیةـــیلزم مالك المدرسه، كما ـــتـــنشاطات مدرس

1.التابعین للمركز الوطني لرخص السیاقة

.191، المرجع السابق،صسهیلة بوخمیس1
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06وكل عون آخر مؤهل قانونا ، وتقدیم كل وثیقة لها صلة بموضوع نشاطـه في اجل أقصاه 

ي اآلجال عدم استغالل اإلعتمــاد فــــخ استالمــــــــه اإلعتماد، وفــي حالــــــــــةأشهر إبتداءا من تاری
أو سحبـــه ،إال إذا قام صاحبــه المذكورة ، یمكن للوالي المختص اقلیمیا أن یصدر قرار بتعلیقه 

م ـــمدرس تعلیمن المرسوم السالف الذكر مالك 42رة، كما ألزمت المادة ـــإثباث حالـة القوة القاه
السیاقة بإبرام عقد تعلیم مع المترشح أو مع ولیــــــه الشرعي ،ویحدد عقد التعلیم حقوق وواجبات 

مستوى التأهیل یلي مكان انطالق التكوین ومدتــه وتاریخه، وكال الطرفین ، ویتضمن العقد ما
ي لكل درس نظري ـــجم الساعن وحجمـــــــه الساعي اإلجمالي والحـــالمستهدف ، ومواضیع التكوی

. وتطبیقي وتكلفة التكوین ومدته وتاریخه

المركز الوطني لرخص السیاقة  مھام :ثانیا

29المؤرخ في14-01من القانون رقم 61ه في مادة ـي إطار المهام المحددة لــفیكلف المركز

:2والمذكور أعاله بما یأتي2001غشت سنة 19الموافق 1422جمادى األولى عام 
:                            في مجال تأطیر نشاطات تعلیم سیاقة السیارات_ أ

.                    تلقین مستخدمي تعلیم سیاقـــــــة السیارات التقنیـــــــــات الجدیدة في المیدان _ 
.                   ارها وضبطهاأجهزة علمیة وتقنیة ذات استعمال بیداغوجي واختبتصور_ 
التجهیزات التقنیـــــة ة فــــــــي وضع تصــال مع الهیاكل المعنیـــة عند اإلقتضاء و باإلـــالمشارك_ 

.                       والبیداغوجیة الضروریة لتعلیم سیاقة السیارات
ـم سیاقـــة السیارات  تنظیـــم ومتابعــــــــــــة تدریبات تجدیـــــــــد معارف المستخدمین المرتبطـــــــة بتعلیـــــ_ 
ه قصد البحث عن طاقات ت سوق مرتبطــــــة بهدفــــــة واقتصادیــــة ودراسابدراسات تقنیــــــــالقیام_ 

.                               ي في مجال نشاطه وتطویرهااإلنتاج الوطني والدول
سیاقة في الطرق السیما فیما یخص تعلیم متعلق بحركة المرورالمشاركة في إعداد التنظیم ال_  

.           اإلمتحانات الخاصة برخص السیاقةالسیارات و

.191، المرجع السابق، صئرالجزاالملتقى الوطني حول الرقابة المروریة في 1
.11ص ،46، العدد ج .ج.ر.، ج 2003یولیو 30، بتاریخ 14-01من القانون 61المادة 2
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ي المؤسسات المعتمدة في تكوین معلميـــي تلقن فتأطیر نشاطات تعلیـم سیاقـــة السیارات التــــ_  
ـائع ــــــة لنقل األشخاص والبضــــادة الكفاءة المهنیـــسیاقـة السیارات ومؤسســــات التكویـــــــن لنیـــــل شه

.والمواد الخطرة عبر الطرقات 
ــها صحتـــوٕاثباتتطویر الوسائل التعلیمیــــة والبیداغوجیـــة المالئمـة للتكوین في سیاقة السیارات _  

.قبل أیة عملیة تسویق
.دید معارفهمة وتجتكوین ممتحني رخص السیاقــــمتنظیـــــــــ_ 
. ــال الوقایـــــــة واألمن فــــــــي الطــــــــرقــة فـــــــي أعمــــــالمشاركــــ_ 

.المشاركة في نشاطات الهیئات الدولیة التي لها صلة بمهامه_  

:في مجال تنظیم اإلمتحانات الخاصة رخص السیاقة -ب

تغاللهین لنیل رخص السیاقة واسدراسة ملفات المترشح_
ة وٕارسال ملفات المترشحین الناجحین إلى صحــــــة اإلمتحانات الخاصــــة برخص السیاقـــإثباث _ 

.السلطات المعنیة
اإلمتحانات      ة السیارات وـــــاقي سیــــــالتمرن فـــــــة دوائر مع الجماعات المحلیاالتصالوضع _ 

.تها وتطویرهاإستغاللها وصیانبرخص السیاقة والخاصة  
.وضع برنامج وطني وبطاقة وطنیة لإلمتحانات الخاصة برخص السیاقة_ 

مھام المؤسسة الوطنیة للمراقبة التقنیة للمركبات: لفرع الثالثا

1:تتمثل مهام المؤسسة فیما یلي

.القیام بإعتماد التجهیزات الخاصة بالسیارات _ 
.وریة للسیاراتالعمل على تحقیق المراقبة التقنیة الد_ 

.271-98من المرسوم التنفیذي 05المادة 1
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. دراسة ملفات طلبات اإلعتماد التي تقدمها وكاالت المراقبة التقنیة للسیارات_ 
التقني للسیاراتصناعة السیارات مع مراعاة التطورمن شأنه تحسین مقاییس اقتراح كل تدبیر_ 

.                      ام بالتجارب الالزمــة لتحقیق مهمتهاإنجاز مخابر توجـــه للقی_  
وبلوغ هذه األهداف یجب على ة ومعالجتها وتوزیعها ــة بالمعاینات التقنیـجمع المعلومات المتعلق_ 

1: المؤسسة القیام بما یلي

.                                                   تقدیم كل الخدمات المرتبطة بنشاطها_ 
.                                      إنشاء فروع في كل التراب الوطني_ 
.                   بهدفهاأو أجنبیة لها عالقة إبرام اتفاقیات مع أي هیئة وطنیة _ 
.             المشاركة في المؤثمرات واللقاءات والتظاهرات داخل الوطن وخارجه_ 
.       ضمان خدمات التكوین في میدان المراقبة التقنیة الدوریة وصیانة السیارات_ 
.                                            بهدفهاأو براءة اختراع مرتبطة إیداع كل عمل_

المراكز الوطنیة المتخصصة في الوقایة المروریةاستراتیجیة : الثانيالمطلب 

ة ، واإلعداد ـمات من خالل االستشراف و الوقایة للتحكم في إدارة األز الحدیثتعتمد النظرة
و یقظ ة ،وهذا ال یتم سوى بوجود عمل مستمرـــــــاألزمحتواء والتقلیص من آثارالمسبق للطوارئ إل

ط ــما یطلق علیــــه التخطیهذاة الواقع ویقیمــــه ویتطلع للمستقبل فیخطط لــــــه وـــیقف علـــى حالــــ
هــــــتم تخطیطاالستراتیجیة وهي اآللیة التي تمكن اإلدارة من العمل في ضوء مااالستراتیجي أو
ویقوم على رسم هذه االستراتیجیـة لدى مركز التوجیـه ه ـــة الواقع الذي تنشط فیـــبناء على دراس

ل ثالث سنوات بقرار من ـــكر من ممثلـي عن الوزارات المختلفــــــة یجددون ــــویتكون هــــــــذا األخی
.2الوزیـــر المكلف بالنقـــــــــــل

.271- 98من المرسوم التنفیذي  06لمادة ا1
، المتضمن تنظیم المراقبة التقنیة للسیارات وكیفیات ممارستها، 2003یونیو10المؤرخ في223- 03رقمالتنفیذي المرسوم 2
. 2003، لسنة37ج، العدد .ج.ر.ج
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ألهدافه وتشجیعها ركزالتـــي من شأنها تحسیـــن بلوغ المهذا المجلس لدراســـــة التدابیـر ویجتمع
ة ـى جانب حصیلــة نشاط السنـــى رأسها وضع برامج العمل السنویــــة والمتعددة السنوات إلــــــعلــ

.المنصرمـــة

راتیجیة المركز الوطني للوقایة واألمن عبر الطرق است: الفرع األول 

ة ه الفصیلــن متتالیین من مجلتالطرق عددیة واألمن عبروقد أفرد المركز الوطني للوقایـ
من الجوانب ـي یمكن رؤیتها العام استراتیجیة المركز والتیصف فیها المدیر " ةـة و الوقایــالسیاق"

مال حادث غالباـــة وكــــــــمتداخلرورــوع حوادث المـــى وقــة إلـــــــل المؤدیـــالعوامن حیث ــــاآلتیــــــة م
یكون شامال لكل ي یجب أنــــة لذا فالنشاط الوقائلكن بنسب متفاوتوعدة عواملــةــع نتیجــــیق

ي ـــواعي فـالطرف الفاعل والهوالبشري و بحوادث المرور بدءا بالعنصر ة ـــعالقــي لها العوامل الت
رل التدابیـــــي كهـأن الوقایـة من حوادث المرورزوبناءا على ذلك یرى المرك، الطریق

التي تؤدي إلى وقوع الظروف ع بهدف التخفیف من العوامل وـــي یتخذها المجتمالتــإلجراءات او 
ذلك الخسائر التـــي تسببها وواتخلفهي لتقلیـل من عدد الضحایا التة ابغیــة، ـــالحوادث المروری

یــد الرائدة فـي مجال بدولة السو أسيالتوباإلضافـــة إلى العمل باألهداف وة تیجیضمــــن استرا
ي تورید لوازم ة حیث وضعت برنامجا أسمته الهدف یعمل من خالله كل متعهدالوقایة المروری

ترك ــل مشذه النظم ومستعملیها بشكـــن بإنقاذ هـى الطرق والمكلفیـة علالسویدیوخدمات نظم المرور
التوصل ئي لذلك البرنامج هوالهدف النهااألهداف المنشودة وغیرها من معاییر األداء و یضعون 

ـات عن التصادمـــة واإلصابات الخطیرة الناجمــى نظام المـــرور على الطرق تبلغ فیـــــــــه الوفیــــاتإلـ
مسؤولیــــــة الوقایــــة المروریـــــة تشمل الحكومـــــة أساسا والمجتمع تباعـــا بدء ــوى الصفــــــر حیث مستــ

1...المسؤول األول إذا فوعي الفردباعتبارهارة ومرورا بالجمعیــــــات وتستهدف اإلنسان باألســـــــ

.2001، الجزائر،02مجلة الوقایة والسیاقة، العدد : ایة واألمن عبر الطرق، في المركز الوطني للوق1
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ال فالعدد الســـادس من ـــــــي تناولها المركز تفصیــة والتــــــــــــــیم الحمـــــالت التوعویـمن خالل تصمـ
ة من حوادث المرورلهذا ایللوقاستراتیجیتهلما لها من أهمیة خاصة في صلب مجلته الفصلیة

ذه الحمالت التوعویـة ـــــــة فهـالمــة المروریـة المختلفــــــة قواعد السـهــــا بأنهـــا تلك األنشطــفقد عرف
یتم وضع االستراتیجیة ة حسب موضوعاتها وجمهورها المستهدف ومدتها، وتذكیریـة إرشادیــ

تواجدها هذه الهیئــة وموبعد أن تبین أن تنظیــضع التنفیذ  ـــة مو ـة التوعویـــة للحملـــــاالتصالی
ة المسطرة ،فكرت السلطات العمومیـى المستوى المركزي أعاقها عن تحقیـــق كل األهداف علــ

ى شروط جدیدة وتنظم بكیفیة تسمح لها بالتنسیق بین كل ء هیئـــــة أخرى تتوفر علـــــفـــــي إنشا
لمعنیة وتقربها من المیدان أكثر فأكثر لتمكینها من تحقیق نتائج أفضلالقطاعات والهیئات ا

د مختلف ـــــــتحدیوى تشخیص أسباب وقوع حوادث المرور،ـــبدأ بــــــه هو السعـــــي إلوأول ما
أعضاء مجلس التوجیـــه خبراء  وبالتعاون مع كلى تفاقم هذه الظاهرة ،العوامل التي تؤدي إل

ومن خالل ما تم التطرق إلیه إلى التطبیق یة المروریـةة للوقاتم رسم استراتیجین واألخصائیی
ة وعن طریق تشكیــــل الجهاز الوطني المكلف بالوقایة المروریـة یتم المیداني للوقایـة المروریـــ

:وضع وٕاعداد البرامج والنماذج التطبیقیـــة للوقایــــة المروریـــة المثمثلة في
.                                             البرامج الوقائیة في مجال الحوادث المروریة-أ

.                                            النماذج التطبیقیة الوقایة من حوادث المرور- ب
.         التدابـــیر الوقائیــــة للوقایــة من حوادث المرور-ج
.                                                                                                             1التكلیف بالدراسات والبحوث المیدانیة في مجال الوقایة من حوادث المرور-د

.رجع السابق، المالمركز الوطني للوقایة واألمن عبر الطرق1
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باإلضافة إلــــى ذلك التطبیق المیدانـــــي اإلستعانــة بالخبراء والمختصیـــن وبالمقابل الخطوات
:                        ألساسیة والتي نحددها في نقاط مهمة ا
.                مسؤول الفریق التطبیقـــياختیـــار-أ

).              یكون من طرف رئیس فریق أو بموافقته(اختیار الفریق نفسه - ب
.      ریق التطبیقيتحدید مهام ووظائف كل عضو من أعضاء الف-ج
.          تحدید الخطوات التنفیذیة بدقة-د

.                           تحدـــــید الفترة الزمنیـــة لكل مرحلـــة تطبیقیـــــــة - ه
.          إعداد تقاریر دوریة عن سیر العمل التطبیقیة-و

خص السیاقةاستراتیجیة المركز الوطني لر: الفرع الثاني

ـــز الوطني لرخص السیاقـــة التكوین یعتمدها الیوم المركـــي عملیـــة معتمدة فــــــهي استراتیجیو  ة ـ
ار أخالقیات ـــي إطـــــــفو ة ــــــم امتحانات رخص السیاقــــتنظیة وــــیر مدارس السیاقــــل تأطـــــمن أج
ة للعمل الفعلي من أجل ـي هذه اإلستراتیجیــتأتو.وانین المسیرة للعملة واحتراما وتطبیقا للقـالمهن
ي ـز الوطنــــانطلق المركـب لذلك ى تهدد مجتمعنا بتفاقمها الرهیــــــي تبقـــالتة حوادث المرورمحارب

ة ب حركـمكاتن بــــة وكان قبلها للمكلفیـة لمدارس السیاقـبیداغوجیم أیام ـــة في تنظیــلرخص السیاق
مفاهیم هــــة أضیفت إلیـلرخص السیاقـالوطنيزــالبرنامج العام للمركولــــــــالمرور بمدیریات النق

ن وتفعیلها ـــــة التكویـــعلى تغییر منظومیعتمدة وـة للسالمة المروریـــجدیدة تتضمن محاور أساسی
م ـــــــة لتحقیق التواصل الدائـــــــة من األیام البیداغوجیـسلسلة وــــة بالرسكلــــــة مدارس السیاقـــــــبمرافق

.                                               بالتالي بلوغ النتیجة الموجودة وهي احترافیة السیاقة والحد من حوادث المرورو

رادیو بشار                       تمدة في التكوین لمحاربة حوادث المرور، معاستراتیجیة، المركز الوطني لرخص السیاقة، إلذاعة الجزائریة ا1
wwwعن مأخوذة29/02/2016االثنینیوم الجهوي ، .radiobechar.com
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ى ــــــة أنها تراهن علـــة المعتمدة من المركز الوطني لرخص السیاقـــــهذا ونستخلص من اإلستراتیجی
اإلحترافیة لدى السائقین والتقلیل شیئا فشیئا وفي هذا السیاق الوعي ومحاربة حوادث المرور بنشر 

اإلمتحانات حتى تكون رخصة السیاقة المتحصل تعمل وزارة النقل على تحسین منظومة التكوین و
يـق القانون حسب المركز الوطنـــي تطبیــــلقد أدى التساهل فتوى اإلسم الذي تحمله ي مسعلیها ف

ة ـــى رغم من مهامه هو الوقایة علــــــــتزاید  من حوادث المروریإلىألمن عبر الطرقات اة وــللوقای
برامج قصد الردع وقائیة وة استراتیجیـة على رغم من تبني ة قبل الوقوع  الجرائم المروریـالمروری

ي جاء بها قانون ـــالتم من األحكام ــــــــى رغــعلو ةــــي لرخص السیاقـــوباإلضافة إلى المركز الوطن
سالمتها وأمنها فإن لم تكن المتعلق بحركة المرور عبر الطرق والسابق الذكرالسالف الذكر
ة التي كان ـبالتالي لم تتحقق الغایة إذا بقیت حوادث المرور في تزاید مستمر، وـــــناجعة ورادع

ة  الذي جعل المنظومالمسجلة الحد و التقلــیل من الحوادثهيها المشرع أال وـــیصبو إلی
ل تعدیل وٕاتمام فیه بقانون جدید ذا القانون من خالهي بعض األحكام ــــر فـتعید النظــــة  ـــالتشریعی

ة ـــــى بعض اإلحصاءات المسجلـــالتي تبذلها  الجزائر في هذا المجال أشیر إلالجهودلتوضیح و
.من خالل المراكز خالل السنوات األخیرة
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خاتمة

مروریة قبل وقوع ة في الوقایة الـــلقد بینا من خالل دراستنا لدور المراكز الوطنیة المتخصص
ة من ـــالمختصـة بوضع اإلجراءات القانونیة ـــة اإلداریـــدور السلطات الضبطیـة وــحوادث مروریــ

قصد التخفیف أو التقلیل منهااطنیـن ة واألنظمــة التي یخضع لها المو ـمخالفات وجزاءات مروری
ة یاإلتباع من قبل السلطات المرور ا هذه إجراءات الضبطیـة اإلداریة الواجبةقد أبرزنا في دراستنـ

ع ـــــــــي توقیـــــمن خالل ذلك مدى اختصاص جهات الضبط اإلداري المروري فـو ن ذلك ـــموضحی
ه والمتمثل ـى تحقیقـــة إلـداري كهدف تسعى اإلدارة المروریـة وأغراض الضبط اإلــــة اإلداریالعقوبـ

.                 في السالمة المروریة وصوال إلى األمن المروري 
ة علـــى الضبط ـوٕالى ذلك فقد أسند قانون المرور إلـى تلك المراكز بمساندة الجهات القائمــ

ة التي القت ـــــة وقوانین مروریــــة مروریــــــــــمن رقابي ذلك  تم وضع استراتیجیاتـــــالمروري بما ف
ة ـــــة المروریـــي السالمـــــــة فــــالمتخصصة أما من جانب المراكزـــجانب الدولتعدیالت عدیدة من 

جاء به مركز وماالتحسیس المواطنین بخطورة الظاهرةة وــــاستراتجیتها في برامج التوعیتمثلت
ة جدیدة ـــة وضع آلیــــتم من خالل مركز لرخص السیاقاألمن عبر الطرق وة وــــني للوقایالوط

ة للمركبات ،من خالل التعدیل ـــة التقنیــــالمؤسسة للمراقبة بالتنقیط  وـــبخصوص رخص السیاق
تزاید ذلكالزلنا نشهد بعدمن قبل الدولة الجهود المبذولة ولكن لم یتم تطبیقه على رغم األخیر

ي التطرقــة فـــة متواضعـــم مساهمـــقدیى تــــة إلــــــقد هدفت هذه الدراسووقوع الحوادث المروریة 
ي ــى مرتكبلـــــة عــــع العقوبات اإلداریـــي توقیـــاألسلوب القانوني المتبع فة وـــى اآللیات الجزائیلــــإ

ة ــــاعتبار أن طبیععلى النتائج التالیةى ـــلدراسة تم التوصل إلخالل امن ةــــالمخالفات المروری
الحظنا من ة ـــالمسجلج ـالنتائمن بین يـــة ذات طابع وقائـــــة إداریـــــإجراء سحب الرخص عقوب

ة وذلك لتحقیقــــي الوقایة المروریــة فطنیــــة المتخصصـالو كزاة المعتمدة للمر ـــخالل اإلستراتیجی
ــة الدولة للحد من الحوادث المروریة قبل وقوعها حیثـة التي تقوم بها استراتیجیة المروریالسالم

.في الحد من حوادث المرورترقى إلى درجة التي یكون من خاللها ذو تأثیرأنه ال_ 
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.ة ـوریة  المر ــــي الوقایـــــــة فــــة مختصـــــز محلیـــــــه البد من إنشاء مراكــأن-
.رائم المروریةلرخص السیاقة قبل الوقوع في الجآلیة السحب النهائيتطبیق-
.   مناهج جدیدة موحدة لتعلیم السیاقة-
.    إدخال نظام اإلعالم اآللي في إختبار قواعد السالمة المروریة-
یرتكبون مخالفات ال و , استخدام نظام التنقیط لتحفیز السائقین الذین یحترمون قانون المرور-

:التوصیاتوبناء على ذلك مروریة 
ه ذلك من بذل ــــــبما یعنیق األمن المرورـــــي الدولة وتحقیــة فـة المختصـــــــقیام األجهزة اإلداری_ 

. المرورالجهود لتنظیم حركة 
وٕاجراء الدراسات راتـــــوالمؤتموعقد الندوات ي،ر ف المرو ـــي للتثقیاإلهتمام بالجانب اإلعالم_ 

.للوقوف على أسباب ارتكاب المخالفات وبحث سبل معالجتها
یق تطببالة و ــــي المخالفات المروریـــــــة للفصل فــمتخصصةــــــي إنشاء دوائر قضائیــــــــالتوسع ف_

.عقوباتها وتدابیرها اإلداریة
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المصادر والمراجعقائمة 

غـة العربیــةالمراجع بالل

:النصوص القانونیة: أوال
.المعدل والمتمم1996الدستور الجزائري لسنة - 1- 
الطرق عبر، یتعلق بتنظیم حركة المرور1987فیفري 10المؤرخ في 87-09القانون رقم - 2- 

.سالمتها وأمنها
الطرق برعم حركة المرورـــــبتنظیــ، یتعلق 2001أوت19المؤرخ في 14-01القانون رقم - 3- 

.وسالمتها وأمنها 
، یتعلق بتنظیم حركة المرورعبر الطرق 2017فیفري16المؤرخ في 05- 17القانون رقم  - 4- 

.وسالمتها وأمنها 
.هـــوتنظیمه النقل البريـن توجیـــــــ، المتضم2001أوت07المؤرخ فــي 13-01قانون رقم ال- 5- 
الطرقبرعحركة المروربتنظــیمیتعلق ،1987فیفري 10المؤرخ في87-09رقم القانون- 6- 

ـةـالجزائریــــالجمهوریة، الجریدة الرسمــــیة) 1988أفریل 06المعدل في (وسالمــــتها وأمـــنها 
.قانون العقوبات- 7- 
.قانون إجراءات الجزائیة- 8- 
- 01م ــــقم القانون ر ـــ، یعدل ویتم2009جویلیة 22ي ــالمؤرخ ف03-09رقم مر األ- 9- 

.                   المتعلق بتنظیم  حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها14
ة یحدد قواعد حركالذي ،2004نوفمبر28ي ـــالمؤرخ ف381-04المرسوم التنفیذي رقم - 10- 

.الجزائریةالجمهوریة عبر الطرق ، الجریدة الرسمیة المرور 
المعدل والمتمم المرسوم،2015سبتمبر06مؤرخ فيال239-15المرسوم التنفیذي رقم - 11- 

الطرقعبرة المرورحركالذي یحدد 2004نوفمبر28ي ـالمؤرخ ف381-04التنفیذي رقم 
.الجریدة الرسمیة الجزائریة
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المتضـمن تنظـــــیم اإلدارة   ،1989أوت 29المؤرخ فــي 166-89المرسوم التنفـــیذي رقم - 12- 
.لنقلالمركزیة، وزاراة ا

،المحدد تنظیـــم المركز 2003جویلیة 23المؤرخ فـــي 262-03المرسوم التنفـــیذي رقم - 13- 
.الوطني لرخص السیاقة

ي ـ، المتضمن التغییر األساس1998أوت29، المؤرخ فـــي271-98المرسوم التنفیذي رقم - 14- 
.65ج العدد.ج.ر.ج،یل تسمیتهش التقني للسیارات وتعدي للدراسة والبحث في التفتیللمركز الوطن

م رخصــــــدد شروط تسلیـــــــــ،المح1989أوت 01ي ـرك المؤرخ فـــــــوزاري المشـــتـــــــرار الـــالق- 15- 
.السیارات وصالحیاتها

. المحدد إلعداد التكوین الخاص لسائقـــي الســــیارات،2013فیـــفري 18القرارالمؤرخ في - 16- 
تــبالك:ثانیا

العامة:أوال

ــر، الجزائر، ندوى للتجارب العلمیة من حوادث المروـــسبل ووقایب، ـــن مبارك طالــــــأحس- 1-  ة ـ
. 2002، في تنظیم المروروالعملیة

. 2002ط ، دمشق، المكتبة اإلعالمیة،.، داإلعالم األمنيأدیب خضور ،- 2- 
ة في التنظیمـة والدولیــة للتجارب العربیـــعلمیالندوة ال،ي ــــي بوزید بوطالبــــألهاشم-3-

اریة، دار حسین طاهري، القانون اإلداري والمؤسسات اإلد- 4- .2003،الجزائر،المرور
.2012ر،الخلدونیة،الجزائ

ة منیتفصیل الحركة الجمعویة في الوقافي ـیة ـالجماعات المحلورد، خالد سعیدي مراد- 5- 
.1999الجزائر ،،ل العمومیةوزارة األشغا،حوادث المرور

الجمعیاتدور ة و ـة و األهلیـیــیة التعاون بین الجهات الرئیســأهمستالین نجم الدین كفو، - 6- 
،ندوة الحوادث المروریة أعمال المؤثرات بالمنظمة العربیة للتنمیة اإلداریةرمن عدة حوادث السی

.2008ة،ومنازعاتها المنعقدة ،عمان المملكة األردنیة الهاشمی
دث من حواة یـــي الوقاـــلجزاءات اإلداریة فدور إجراءات الضـــبط وا،ةسلیــم سالمة حتمالـ- 7- 

).ن.س.د(، كلیة الحقوق، جامعة جرش األهلیة، التشریعات األردنیةي فالمرور
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ةــــداریم نشاطات السلطات اإلــي تنظیــالقانون اإلداري والمبادئ العامة فالجرف، ــهـــــطعیم- 8- 
. 1978ة العربیة،القاهرة،ــــــــــــة، دار النهضــــــة مقارنــــــدراس

مدارسي فــــي ـــة في الحد من السلوك اإلنحرافـــــ، دور األسرة والمدرسعایش المطیري - 9- 
.2010مملكة العربیة السعودیة ،،،جامعة مؤتةمنطقة الریاض

ىعلیق النظام العام وأثره ــي تحقـات الضبط اإلداري فـــسلطدور، دـــم عبد المجیـعبد العلی- 10- 
.                               1998، القاهرة، دار النهضة، العامةالجهات

الفكر الجامعي ، دارة العامـــةــة الصحـالقانون اإلداري وحمایاإلمام،محمد محمد عبده - 11- 
.2007اإلسكندریة،

يـــة فـــة والمدنیـــالمسؤولیتان الجنائیي، ــــــد الشواربــــــوري ،عبد الحمیــــــن صـــــعز الدی- 12- 
.1996،القاهرة،الخطأ في ضوء الفقه والقضاءاإلصابةوالقتل 

ي الوطن العربيـــة فـــة المروریــــمستوى السالمبن المرشد الزیر،ناصرناصر المطر،- 13- 
) .ن.س.د(جامعة ملك سعود،واإلستراتیجیةمقارنة بالدول األخرى

المتخصصة:  ثانیا 

والطباعـــــــة، ع ـــــــر والتوزیــ، دار المســیرة للنشـ2، ج ون اإلداريـالقانـر، ـــل الظاهــــخالـد خلی- 01- 
.1997األردنیــة،عمـان
.2003،الجزائر،دار الهدى،1،جمدخل القانون اإلداريعالء الدین العشي، - 02- 
.2002عمان ،، ،دارالثقافة1، كالقانون اإلدارينواف كنعان ، - 03- 

الدراسات: ثالثا
ة الحقوق ، كلیـــــ1945ماي 8ملتقى دولي حول الرقابـــــة المروریــــــــة في الجزائر، جامعة - 1- 

.2016نوفمبر03-02العلوم السیاسیة، قالمة ، یوم 
م المرورـــــي األول حول حوادث المرور من مستعملي الطریــــق و تنظیى الوطنـــــــــــالملتقـــ- 2- 

.2013أفریل،24/25جامعـــة الحاج لخضر، باتنـــة للعلوم االجتماعیـــة، یوم 
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بین الواقع والمأمول مسببات مشري راضیة،یوم دراسي حول السالمة المروریة في الجزائر- 3- 
محاضرة في مادة المرور وأمن الطرقات،بعنوان - 4–.2015حوادث المرور، جامعة  قالمة ،

ین ألقیت على دفعة المالزم30ة من حوادث المرور،الدرسلوقایي مجال اـــالسیاسة الوطنیـــة ف
.2015األوائل للشرطة، الجزائر،

لنشر مركز الدراسات و البحوث، المسؤولیـــة األمنیــة للمرافق العامــة فــــي الدول العربیة دار ا- 6- 
، 1990المركز العربي للدراسات األمنیـة والتدریب، الریاض، السعودیة 

فوزي بودقة ،الوقایة من حوادث المرور، الملتقى الدولي الثالث حول تطبیقات األرغنومیا - 7- 
التكنواوجیا  أكتوبر،جامعة هواري بومدین للعلوم و26/27بالدول السائرة عن طریق النمو 

.2015الجزائر،
.    الطرق، وثائق مأخوذة من المركزلمركز الوطني للوقایــــة و األمن عبرلتنظیم الهیكلي لا- 8- 

األطروحات–الرسائل : رابعا
باللغة العربیة: أوال

ألمن ا–اإلعالم االمني في الجزائر ودور العالقات العامة في تطویره، ة حمرانيـأمین- 1- 
باتنة ة ماإلتصال والعالقات العااإلعالم وفي علوم لماجیستیرامذكرة لنیل-المروري نموذجا

.2010_2009جامعة الحاج لخضر،
الریفیةالمناطقة من حوادث المرور فيیة والوقاـیي التوعدور اإلعالم ف، ةـــــــن عباس فتیحب2- 

م م علوم اإلعالـــغیر منشورة ،قسیرــمذكرة ماجیست–ة ــة إستطالعیـصفیة و ـدراس–الجزائریة
. 2014واإلتصال ، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،

القانون يـدكتوراه فة لنیل شهادة ـأطروح،ة للضبط اإلداريـاألهداف الحدیث،أعمريطجل- 3- 
.2016_2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان،العام

ة لنیل شهادة ، مذكرة مقدمــي الجزائرفدث المرور دراسة قیاسیـة لحوادرقاوي عائشــة ، - 4- 
جامعة عبد الحمید ابن ة، مستغانم،ـة الحقوق والعلوم التجاریـالماجیستیر في علوم التسییر، كلی

.2011_2010بادیس، 
، مذكرة لنیل شهادة ة المترتبة عن حوادث المرورـــــة الجنائیـــــالمسؤولین ، ــــسعید شنی- 5- 

.2014ر، كلیة العلوم اإلسالمیة ، جامعة الجزائر،الماجستی
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ة ــ،رسالـةــــة في الحد من المخالفات المروریــدور النقاط المروریي بن ضبیان ، ــــــــعل- 6- 
.2019ماجیستیـــر، جامعة نایف للعربیة للعلوم األمنیة، المملكة العربیة السعودیة،

رة ــمذك،ئري الجزاـــة فــة للحوادث المروریــصادیة اإلقتـــمحاولة تقییم التكلففضیل بوجالل،- 7- 
.       2011_ 2010رــة الحاج لخضــجامعة،ـــالخدمات، باتنر،اقتصاد وتسییرـــتـیل شهادة الماســـلن

باللغة الفرنسیة: ثانیا

 -1-La protection des libertés.ABDEL MALEK MANSOUR Samir
publiques faceutorité de la policeà l’aevadministratien

France et.université de parisde doctorat.thèseen Egypte
1panthéonSorbonne,1992.

الصحف: خامسا

باللغـــــة العربیــة: أوال

في صحیفة أخبار الیوم ، , إطار تنظیمي جدید للمركز الوطني لخص السیاقةراضیة، .م - 1- 
.11/09/2011الجزائر،

ة الفرنسیةــــــبالغ: ثانیا
 -2-CHEVENEMENT jean pierre,” difficultés et légitimités de la
:intitulecolloquedeorsdiscours d’ouverture  l,”contrainte

”puissance publique ”, organise conjointement par le ministère  de
l’intérieur et l’université  Paris  .I, Panthéon Sorbonne, publié dans la

revue A. J. D. A 20 JUILLET AOUT 1999 N, SPECIAL  P06.

الدوریات: سادسا

.2001الجزائر،،1الوقایة خیر من العالج ،مجلة الوقایة والسیاقة ،ع ،- 1- 



80

حول الوقایة من الحوادث من خطاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بمناسبة الملتقى الوطني- 2- 
ة ــــي للوقایجسمانیـــة  فــــي الجزائر، المركـز الوطنـات حوادث المرور الــة حول إحصائیــمجلالمرور، 

.                     2004واألمن عبر الطرق عدد خاص 
.9،2010عدد الطرق ، الة و األمن عبري للوقایـة ، المركز الوطنة الوكالة والسیاحمجل- 3- 
، المدیریة العامة لألمن)ن.س.د(43مجلة الشرطة،عء أحمد كامل،األمن الشعوري ،لوا- 4- 

المواقع اإللكترونیة: سابعا

 -1-www. APS-dz/ ar.27/05/2019.

-2-http:www.cnpsr.org.dz/page52.– 3-www .radiobechar. Com.
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