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الكهف

أول ذي بدء أحمد المولى تعالى وأشكره ،أن وفقني إلتمام هذا العمل ،فهو ذو المن
والفضل العظيم ،وما توفيقي إال باهلل.
وأثني بالشكر على أستاذي الدكتور نورالدين تواتي على صبره معي طيلة إشرافه على
إجراء هذا البحث ،فال يجد رأيا سديدا إال وأشار به علي ،وال كلمة تشجيع إال حثني
بها ،وفقه اهلل وأعانه وبارك فيه.
كما ال يسعني إال أن أتوجه إلى أساتذتي األجالء الذين نهلت من معينهم وال أزال،
فلم يروا لي خطأ إال صوبوه وال عثرة إال أقالوها ،فتحية لهم جميعا وشكرا.

محتويات البحث
 -مقدمة

اإلطار المنهجي

 اإلشكالية تساؤالت الدراسة تحديد المصطلحات أسباب إختيار الموضوعأ) أسباب ذاتية

ب) أسباب موضوعية

 -أهمية الدراسة

 أهداف الدراسة نوع الدراسة منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات مجتمع البحث ومجال الدراسة -الدراسات السابقة

اإلطار النظري

الفصل األول :مفهم اإلصاا اإلسرتاصيجي اصطبيقاصه

المبحث األول :مفهم اإلصاا الماقيه باإلسرتاصيجية
أوال :مفهم اعاصاا ااظائفه

ثانيا :اعاصاا الينيييي اششااله

ثالثا :لماقة اعاصاا باعاسرتاصيجية

المبحث الثاني :اإلسرتاصيجية اعاصاالية الناصرها
أوال :صعريف اإلسرتاصيجية اعاصاالية
ثانيا :لناصر اعاسرتاصيجية اعاصاالية

ثالثا :خاائص اعاسرتاصيجية اعاصاالية

المبحث الثالث :صطبيقات اإلسرتاصيجية اعاصاالية
أوال :شمهية اسمد اإلسرتاصيجية اعاصاالية  ي سياسات املنيية

ثانيا :اعاسرتاصيجية اعاصاالية لوحيمات اعالمامية

الفصل الثاني :اليخطيط اعالمامي ااحليمات اإللمامية
المبحث األول :اليخطيط اعالمامي الينيمي
أوال :صعريف اليخطيط اعالمامي امساصه
ثانيا :شبعاد اليخطيط اعالمامي
ثالثا :شنماع اليخطيط اعالمامي

المبحث الثاني :متيميات اليخطيط اعالمامي
أوال :اليخطيط لويؤستة اعالمامية  ي إطار التياسة الينيمية
ثانيا :اليخطيط لوحيوة اعالمامية
ثالثا :املزيج اليتميقي لوحيمات اإللمامية

المبحث الثالث :شمهية احليمات اعالمامية اشنمالها
أوال :شمهية احليمات اعالمامية

ثانيا :شنماع احليمات اعالمامية
ثالثا :مراحل إلداد احليوة اعالمامية

الفصل الثالث :محمات اليملية املرارية

المبحث األول :حمادث املرار الياهرة ااألسباب
أوال :ظاهرة حمادث املرار

ثانيا :شسباب حمادث املرار
ثالثا :شمهية محمات اليحتيس  ي مماسهة الياهرة

المبحث الثاني :ثمابت العيل المقائي

أوال :مماسهة الياهرة  ي العامل
ثانيا :هياكل صنييم املرار باجلزائر
ثالثا :اإلطار القانمين لويرار  ي اجلزائر

المبحث الثالث :اعاطراف املتامهة  ي اليملية املرارية
أوال :دار منييات اجملييع املدين

ثانيا :دار املؤستات الرتبمية
ثالثا :دار اسائل اعالما ااعاصاا

الفصل الرابع :إسرتاصيجية املركز المطين لومقاية ااألمن لرب الطرق
المبحث األول :اليعريف االنشأة

أوال :إنشاء املركز المطين لومقاية ااعامن لرب الطرق

ثانيا :اهلياوة الينيييية لويركز
ثالثا :مها اشهداف املركز المطين لومقاية

المبحث الثاني :لرض اسرتاصيجية املركز  ي المقاية من احلمادث
أوال :اعاسرتاصيجية المطنية لومقاية من حمادث املرار
ثانيا :اسرتاصيجية املركز  ي ادارة احليمات اليملمية
ثالثا :النرايج منمذج لماسرتاصيجيات الناسحة
اإلطار التطبيقي

الفصل الخامس :ااقع اسرتاصيجية المقاية من احلمادث بمعاية غرداية
المبحث األول :حايوة حمادث املرار اشسباهبا
أوال :اعاية غرداية املمقع ااخلاائص
ثانيا :حالة الطرق احي رة املركبات
ثالثا :إحاائيات حمادث املرار اشسباهبا

المبحث الثاني :ااقع اسرتاصيجية اليملية بالمعاية اشطرافها

أوال :دار شسهزة شمن الطرقات
ثانيا:دار مديرية النقل
ثالثا :دار منييات اجملييع املدين

المبحث الثالث :دار اعاذالة احملوية
أوال :النشاط اليملمي املتيير

ثانيا :احليوة التنمية لومقاية من حمادث املرار
ثالثا :ااقع اسرتاصيجية اعاصاا  ي احليمات اليملمية بمعاية غرداية

استنتاجات الدراسة
االقتراحات
خاتمة
المالحق

 مقدمة:يعيرب اإللما بمسائوه امليطمرة ،شقمى شداات اعاصاا العارية اليت صعني املماطن لوى معايشة
العار االيفالل معه ،إذ شصبح لإللما دار مهم  ي شرح القضايا اطرحها لوى الرشي العا
من شسل هتيئيه فاريا ،احيل القرن احلادي االعشران حامما معه لاراً سديداً ،لاراً فيه
الاوية األاىل لإللما  ي ظل ثمرة اعاصاا ااملعوممات ،صوك الثمرة اليت عا صيمقف مع
اسييرار ليوية اعابياار االيغي ر ،القد شدت هذه الثمرة إىل إحداث صطمر ضخم  ي
صانملمسيا اعاصاا ااملعوممات ،اسعوت التياء مفيمحة صتبح فيها األقيار الانالية ليييد
رسالة اإللما إىل شرساء املعيمرة ،اليابح العامل قرية الارتانية صغ رة ،فالماقع يشهد شن
اإللما  ي العار احلديث شصبح سزءاً من حياة الناس ،كيا شن بناء الدالة اقيااديا،
ااسيياليا ،اسياسيا ،ييطوب اعاسيعانة مبخيوف اسائط ااسائل اإللما ااعاصاا ،
امشرالات الينيية عا ميان شن صنجح إعا مبشاركة الشعمب اهم شمر عا ييحقق إعا مبتالدة
اسائل اإللما  ،فاإللما الينيمي فرع شساسي امهم من فراع النشاط اإللمامي ،اهم قادر
لوى إحداث اليحم اعاسييالي االيغي ر االيطمير االيحديث ،ييم فيه اضع النشاطات
املخيوفة لمسائل اإللما  ي سبيل خدمة قضايا اجملييع اشهدافه العامة شا مبعىن آخر هم
العيوية اليت ميان من خماهلا صمسيه شسهزة اإللما ااسائل اعاصاا اجلياه ري داخل اجملييع
مبا ييفق مع شهداف احلركة الينيمية اماوحة اجملييع العويا.
امن بني شهم األداار اليت صؤديها اسائل اإللما  ،شن صمسع من آفاق الناس ،اميانها شن
صوعب دار الرقيب ،اميانها شن صشد اعانيباه إىل قضايا حمددة ،اكذلك ميان شن صرفع
طيمحات الناس ،اميانها شن صانع مناخا ممائيا لوينيية ،اعا خيفى  ي النهاية ،ما لمسائل
اإللما من مهيات صعوييية ادار  ي صنالة القرارات ،اهاذا صيضح شمهية اسائل اإللما  ي
حياة اإلنتان املعاصر ،اصيحدد ممامح هذا اعامهية  ي شن اإللما جتااز األساليب اليقويدية

املييثوة  ي نقل املعوممة فقط ،إىل املشاركة الفعالة  ي كافة خطط الينيية ،اصيبع س رها من
خما خميوف األنشطة ااألشاا اإللمامية.
امما عاشك فيه ان متارات الينيية ارهانات اإلصماح فضاءات مرتابطة اميداخوة  ي المقت
نفته ،فالدا امليقدمة اقد خطت خطمات بعيدة  ي اليطمر اعاقياادي االيقين جندها  ي
المقت ذاصه قد شحاطت مبشاماهتا احلضارية ااعاسييالية اليت غالبا ما صنجم لن فاصمرة
اليانيع اميطوبات الرفاهية كيشامات البيئة اشزمات املدن كحمادث املرار ااآلفات
اعاسييالية  ،ي املقابل جند الدا التائرة  ي طريق النيم ااألقل منما صماسه حتديات الوحاق
بركب الينيية من سانب اصيخبط  ي شزمات حضارية ااسييالية حتياج منها صعجيما
باإلصماح اصداركا شكرب ،ألهنا سبب ليأز المضع الرقوة الينيية شيضا ،فأغوب الدا امليقدمة
مثما جندها صرسم سياسات لومقاية من آفة حمادث املرار اليت صعد ظاهرة اسييالية مأسااية
اصضع هلا خططا لينفيذها اصرصد هلا األمما المازمة فينجح  ي ختفيض لدد احلمادث بنتبة
معيربة ،اشاضحت لدة دراسات شن حتديد شهداف منشمدة ليخفيض نتبة حداث
اإلصابات النامجة لن حمادث الطرق ميان شن حتتن صنفيذ برامج صمف ر التمامة لوى الطرق
من خما حتفيز مجيع املعنيني لوى اعاسيخدا األمثل ملماردهم ،اششارت إىل شن األهداف
الطيمحة طميوة األسل صامن شكثر فعالية من األهداف امليماضعة شا القا رة األسل.
اهذا ما يدلمنا لوبحث  ي فعالية ختطيط احليمات اإللمامية اليملمية اما صيمافر لويها من
ميزات اخاائص اليتميق الذي يقم لوى إسرتاصيجية اصاالية ااضحة امدراسة هبدف
المصم إىل لقم اجلياه ر املتيهدفة اإحداث اليغي ر سماء  ي األفاار شا املعيقدات شا
التومك.

اإلشكالية:
صعيرب محمات اليملية العامة اليت صيبناها الدا ضرارة موحة  ي دا العامل ،اهتدف هذه
احليمات إىل الرفع من متيمى الملي العا  ،اصعزيز مشاركة اجلياه ر  ي العيوية الينيمية اليت
صديرها اصنفذها المزارات ااإلدارات احلاممية ،لويعريف باإلجنازات اصقمية الثقة بني الدالة
(احلاممة) ااجليهمر ،باإلضافة إىل الرفع من املتيمى الثقا ي مما يتاهم  ي حتديث اجملييع،
ايتالد  ي قبم األفاار ااألمناط التومكية احلديثة ،ايعجل  ي ليوية صنيية اجملييع ،اصقم
اسائل اإللما ااعاصاا بدار المسيط  ي هذه العيوية مبا شصيح هلا من إماانات من سعة
اعانيشار ااهليينة اليق الرسالة اليت حتيوها ،هذا ما دلا الاث ر من الدا النامية إىل
اعاليياد لوى محمات اليملية العامة ليضييق الفجمة احلضارية اليت صعاين منها ،لويا شن
محمات اليملية العامة (خاصة اإلقنالية) صماسه حتديات كب رة اصعمبات بالغة ،يأيت  ي
مقدميها لد اهييا اجليهمر برسائوها شا لناده امتتاه بالتومك القدمي الد الرغبة  ي
اليغي ر ،باإلضافة إىل اسمد لمامل شخرى صقول من فرص جناح هذه احليمات ،الوقضاء لوى
هذه اليحديات فإنه جيب العيل لوى القيا بيخطيط سويم ملثل هذه احليمات ااصباع
األسس الاحيحة ااخلطمات العويية االعيوية اليت صتالد لوى جناحها ،اييم هذا مبرالاة شن
اليخطيط حليمات اليملية جيب شن خيضع لدراسة متيفيضة لوخطمات اليت جيب اصبالها
لويعرف لوى املشاوة ممضمع الدراسة اشسباهبا اامليتببني هلا ،اما هي األهداف هلذه العيوية
اليملمية االمسائل اليت نتيطيع من خماهلا المصم إىل مجهمر هذه احليوة بأيتر اشسهل
الطرق خاصة  ي احليمات اليت صمسه إىل قطاع كب ر من اجلياه ر كاحليمات املرارية ،اهذا ما
يقمدنا إىل اليتاؤ حم اعاسرتاصيجيات اعاصاالية اليت ينبغي انيهاسها لضيان جناح
احليمات اليملمية ضين اسمد خطة اسرتاصيجية مرسممة من اجلهة القائية باليملية ،اذلك
من مدخل اسرتاصيجية صااصف المسائل اإللمامية االقنمات اعاصاالية لضيان المصم املؤثر
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إىل اجلياه ر املتيهدفة ،الإلسابة لوى ذلك ينبغي اليعرف شيضا لوى صفاصيل هذه
اعاسرتاصيجية االتبل الاحيحة فيها لاي صؤيت احليمات اليحتيتية مثارها ايتيجيب هلا
املماطن بفاره اسومكه فييتىن صقويص نزيف احلمادث املرارية اليت صئد األرااح اختوف آثارا
ستيية لوى البنية اجملييعية ااعاقياادية ،ا ي هذا اعاطار سيناب اشاالية حبثنا حم :

كيف ينتق املركز المطين لومقاية ااعامن لرب الطرق سهمده اعاصاالية  ي إدارصه لألمن
املراري بمعاية غرداية؟

تساؤالت الدراسة:
هتدف الدراسة إىل اإلسابة لن اليتاؤعات اليالية:
 )1هل يعييد املركز المطين لومقاية ااعامن لرب الطرق لوى اسرتاصيجة اصاالية ااضحة
قائية لوى الينتيق املشرتك بني كل اعاطراف املعنية بالتمامة املرارية؟
 )1شين صاين فعالية احليمات اإللمامية اليت يقم هبا املركز المطين لومقاية  ي اجلزائر
اكيف ييم صاييم اختطيط اعاسرتاصيجية اعاصاالية لنجاحها؟
 )3ما هي شطراف اليملية املرارية بمعاية غرداية؟
 )4كيف سامهت اإلذالة احملوية لمعاية غرداية  ي صفعيل هذه اعاسرتاصيجية؟
 )5هل كانت اعاسرتاصيجة اعاصاالية لويركز المطين لومقاية ناسحة  ي ضبط األمن
املراري بمعاية غرداية؟
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تحديد المصطلحات:
حتديد املاطوحات هي مبثابة األداة اليحويوية اليت يتيخدمها الباحث  ي حتويل اليماهر
اعاسييالية ،اصتالده لوى حتديد شبعاد اعاشاالية احداد امليغ رات ،فهناك صعريفات
صامرية صاف املفاهيم جمردة ،اهناك صعاريف إسرائية صيعوق بنيرة الباحث لويمضمع شا
لمحدات اليحويل اليت يمظفها  ي صفت ر الياهرة املدراسة.

1

 االستراتيجية :هي املعرفة بالطريقة شا الفن  ي صطبيق العيل اإلنتاين اهلادف ،اهي
إلطاء مسة االية احمتمبة لوقرارات اليت بماسطيها نريد هبا صغويب سياسة ما.2
 اإلستراتيجية االتصالية :هي جميملة من القرارات الاربى اليت صيخذ من بني
اعاخييارات اهلامة  ي اعاصاا  ،حتديدا لألهداف املرسمة منه االمسائل املتيعيوة
فيه ،3شي شن اعاسرتاصيجية اعاصاالية صيعوق بال ما له صفة اعارصباط االينتيق  ي شداء
ليل ما شا التعي ليحقيق غاية مشرتكة ،إضافة إىل اسيعياهلا كافة ششاا ااسائل
اعاصاا الشخاية ااجلياه رية.
 الحوادث المرورية :هي حمادث غ ر ميمقعة صنشأ نييجة اإلخما بعامل ما ،بالفعل
امليباد لونيا الذي جييع التائقني االتيارات ،االيراف الطقتية ،احالة الطريق،
الد صماحية التيارة ،شا اخرتاق قمالد املرار ،ااإلخما باليأدية العادية لمظيفة

1

عامر مصباح :منهجية البحث في العلوم السياسية واالعالم ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط )1212 ،1ص.14-13:

2

علي محمود مقلد :موسوعة االستراتيجيا ( ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط ،)1222،1ص.121:
3

Fabienne Deuviller :Dictionnaire bilingue de la publicité et de la communication bordas ,Paris,1990,
p163 .
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شي لنار من لناصر النيا املذكمر ،ميان شن يؤدي إىل نشمء شحد حمادث الطرق
صنجم لنه ختائر بشرية امادية ميفااصة اخلطمرة صبعا لدرسة خطمرة حادث املرار.

1

 حملة التوعية المرورية :هي سهمد إلمامية صثقيفية صربمية خمططة حلث اجليهمر
باليزا قمالد املرار اقمانني الت ر احلتن ،كيا قد هتدف إىل الينبيه ااإلرشاد إىل
اليياد التومك التويم شثناء التياقة ،احماالة اعاقناع بعد ارصااب اعاخطاء املرارية
حفاظا لوى سمامة كل متيعيوي الطريق 2،اهي لبارة شيضا لن ليل إلمامي
كثيف امرتاكم مبين لوى خطة ميااموة هتدف إىل إبراز قضية شا ممضمع معني،
قاد إحداث شثر  ي فار شا اجتاه شا سومك اجليهمر املتيهدف جتاه هذه القضية،
ايياف باليملية ألنه يهدف لرفع درسة الملي هبذا املمضمع ،ا ي هذا البحث سييم
الرتكيز لوى ممضمع اليملية مبمضمع التمامة املرارية.
 التسويق االجتماعي :هم نشاط اسييالي يتيهدف الااحل العا يتيخد
صانياات امبادئ اليتميق من شسل صقدمي قضية اسييالية شا فارة شا سومك،3
ايهدف الرتكيز لوى مبادئ اليتميق  ي هذا البحث كمن فن اليتميق لرف صطمرا
كب را بفعل النشاط اعاقياادي اصنامي حدة املنافتة االبحث لن اعاسماق ،مما مان
خرباء اعاقيااد من ابياار اساليب لورتايج ملنيج شا سوعة ،اهذه اعاساليب نفتها
اسيثيرت لورتايج لفارة اسييالية حتنة شا اليحذير من آفة سيئة ،شا لوقيا
حبيمات حتتيس  ي جما اليملية املرارية.

 1امينة حمراني :اإلعالم األمني في الجزائر ودور العالقات العامة في تطويره ،رسالة ماجستير( ،قسم االعالم واالتصال،
جامعة باتنة) ،1212ص.12:
2

الهاشمي بوطالبي :من أجل حوادث أقل ،مجلة السياقة والوقاية ،المركز الوطني للوقاية واالمن عبر الطرق ،العدد ،1ص.31:

 3كريمان فريد :المسؤولية االجتماعية والتسويق االجتماعي( ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،)1221 ،ص.20:
14

أسباب اختيار الموضوع:
صييحمر شسباب اخييار ممضمع الدراسة  ي شسباب ذاصية اشخرى ممضملية.

ش -األسباب الذاتية:
يشال املمضمع حمل الدراسة اهيياما خاصا  ي نفتي مبا يطرحه من صتاؤ حم شي دار
لإللما ميان شن يقم به  ي معاجلة لديد املشامات اليت صؤرقنا اكيف ميان له شن يتهم  ي
هنضينا اصنيية اطننا اخامصا ليأثري لند مساع حايوة حمادث املرار الثقيوة اليت حتاد من
ثراصنا البشرية الشيء الاث ر ،اكذلك الرغبة  ي معاجلة مثل هذه املماضيع اهلامة ااملعاصرة
االيت صزا حمل دراسة لدى العديد من الدارسني االباحثني  ي حقل لوم اإللما ااعاصاا
اامليعوقة مبداخل اليأث ر اإللمامي امبادئ اليتميق حليمات اليغي ر اعاسييالي ،اكذلك
الرغبة  ي المج لامل اليخطيط اعالمامي من منيمر إدارة املشاكل ااعازمات اختطيط
احليمات اليت صقيضي صيافر سهمد منيية طميوة املدى لوحد منها.

ب -األسباب الموضوعية:
 يعيرب اليخطيط اإللمامي اشسس صاييم اصتميق احليوة اإللمامية مطوبا ضراريا إلحداثاليغي ر املنشمد االيجااب اعاجيايب من قبل اجليهمر املتيهدف ،كيا صشال املعرفة العويية
املبنية لوى احلقائق املخيربة إطارا ضراريا لوعيل اإللمامي الذي يعيرب رسالة امتؤالية.
 النقص الاب ر الذي صعانيه املايبة اإللمامية األكادميية  ي اجلزائر  ي جما حبمث اليتميقاعاسييالي ،اشساليب اليخطيط اإللمامي لوحيمات باليياد اسرتاصيجيات اصاالية شاموة
اطميوة املدى.
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 شمهية صاثيف البحمث اليت هتدف إىل معرفة خاائص اجليهمر املتيهدف ااعاسرتاجتياتاعاصاالية اليت صافل المصم إليه اإحداث اليأث ر.
 شمهية البحمث امليعوقة مبتارات الينيية االيملية مبخيوف شنماع املخاطر اليت هتدد شمناإلنتان اصحيه اراحيه.
 صزايد اعاهييا بضرارة اليملية املرارية لرب خميوف القنمات اعاصاالية لوحد من انيشارسرائم الطرق الثقيوة امليمالية ،اصزايد اهييا ازارة النقل ااجملييع املدين خبطمرة لد صدارك
النزيف.

أهمية الدراسة:
صنبع شمهية الدراسة من كمهنا صيعرض لمصف شهم اظائف اسائل اإللما اهي اإلرشاد
االيملية ،حيث صيعرض ليبني شسس اليخطيط لوحيمات اإللمامية لضيان جناحها مع
اليعرض لإلسرتاصيجية المطنية لومقاية من حمادث املرار اليت صقم هبا ازارة النقل  ي اجلزائر
هبدف صقويص إرهاب الطرقات الناصج شساسا بتبب غياب الثقافة املرارية  ي حركة
املماصمات االيت عا ميان نشرها إعا من خما املزيد من اليعويم االيملية ااإلرشاد اليت صقم
هبا اجلهات املخيوفة بدءا باألسهزة األمنية ااألسرة ااملدرسة ااجملييع املدين اصقم اسائل
اإللما ااعاصاا املخيوفة بدار حممري  ي انيشار هذه الثقافة إذا مت اليخطيط هلا سيدا
ضين إسرتاصيجية اصاالية ناسعة ،كيا صنبع شمهية الدراسة شيضا من كمهنا صيعرض ألساليب
اشسس اليخطيط حليمات اليتميق اعاسييالي ،مما يدلم شمهية اليخطيط اإللمامي اصقدمي
رسائل إلمامية مؤثرة صتاهم  ي حل املشاكل اعاسييالية اصقمد إىل مشاركة فعالة من قبل
اجلياه ر  ي ليوية اليحديث االينيية ،اصعطي بذلك دليما لوقائيني باعاصاا االعاموني  ي
احلقل اإللمامي لبذ املزيد من اجلهمد ملعرفة احيياسات الينيية المطنية اطرق اليخطيط
11

اصاييم الرسائل اإللمامية اليت حتدث األثر املرغمب اصشرك املماطنني شفرادا امجالات  ي
العيوية الينيمية ادلم سهمد الدالة  ي ذلك.

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل:
 معرفة شساليب اليخطيط االيتميق لوحيمات اإللمامية.
 معرفة األسس العويية اليت ييم لويها ختطيط اصياغة احليوة اإللمامية الناسحة.
 اليعرض لإلسرتاصيجية اعاصاالية اليت يعييدها املركز المطين لومقاية ااعامن لرب الطرق.
 معرفة ااقع هذه اعاسرتاصيجية لويملية املرارية لوى مماطين اعاية غرداية.
 معرفة معمقات جناح محوة اليملية املرارية .
 اعاسرتشاد ببعض النياذج الناسحة حليمات اليتميق اعاسييالي.

نوع الدراسة:
صندرج هذه الدراسة ضين البحمث المصفية،حيث يهدف هذا النمع من الدراسات إىل مجع
املعوممات المازمة إللطاء اصف ألبعاد شا ميغ رات الياهرة املدراسة ،اذلك من خما
حتديد ماهية األشياء ،1اسييناا اإلسرتاصيجيات اعاصاالية لوحيوة اإللمامية من خما
اصف العيوية اليملمية لومقاية من حمادث املرار بمعاية غرداية ،ادراسة إسرتاصيجية القائم
باعاصاا  ي هذه احليوة املييثل  ي املركز المطين لومقاية ااألمن لرب الطرق االمسائل
اإللمامية ااعاصاالية املتخرة  ي ذلك ،الند حار املعوممات الدقيقة املعرب لنها كيفيا ميان
1

مي العبد هللا :البحث في علوم االعالم واالتصال( ،دار النهضة العربية ،بيروت ،1211 ،ط ،)1ص.114:
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اليعرف لوى كل ما له لماقة بالياهرة حمل الدراسة اهي احلمادث املرارية امتبباهتا ،شا
اليعب ر لنها كييا إلبراز حجيها اصفاقيها.

منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات:
العوم هم املعرفة املنتقة اليت صنشأ من املماحية االدراسة االيجريب ،االيت صيم هبدف حتديد
طبيعة اشصم الياهرة اليت ختضع لويماحية االدراسة ،1اهذه املعرفة املنتقة صنيج لن طريق
اصباع منهج لويي ااضح املعامل ،االييدت الدراسة بني شيدينا لوى منهج املتح المصفي
الذي يهدف إىل اصف اصمثيق األاضاع شا اعاجتاهات احلالية شي شنه يشرح ما هم قائم
بالفعل  ي الوحية الراهنة ،2اهم ما سعى الباحث لومصم إليه من خما صمصيف احلالة
الراهنة لياهرة حمادث املرار الوجهمد اعاصاالية املعييدة  ي اليملية االمقاية منها ،اذلك من
خما شداات املنهج اليالية:
المقابلة :هي شداة جتيع البيانات من املبحمثني من خما اعاليقاء هبم اسها لمسه بينهم
ابني القائم بإسراء املقابوة ،3امن مزاياها  ي هذه الدراسة هي المصم إىل معوممات مفاوة
من املتؤالني االفالوني  ي جما األمن املراري ،حيث قينا باعاحيااك مباشرة بالقائيني لوى
املركز المطين لومقاية ااألمن لرب الطرق ،اشسهزة األمن اغ رها من اجلهات املتؤالة لوى
متيمى الطرقات ،كيا زادصنا املقابمات غ ر املقننة بفعاليات اجملييع املدين بمعاية غرداية
لإلطماع شكثر لوى اهيياماهتم  ي ما صعوق مبمضمع البحث.

1

عبد الباسط محمد الحسن ،أصول البحث اإلجتماعي ،مكتبة القاهرة،1211 ،ص.12:

2

شيماء ذو الفقار :مناهج البحث واالستخدامات االحصائية في الدراسات االعالمية( ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة،
،1222ط،)1ص.112:

3

المرجع نفسه ،ص.111:
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المالحظة :هي املشاهدة الدقيقة لياهرة من اليماهر ،شا جمليملة منها ،باعاسيعانة باألداات
ااألسهزة ااألساليب اليت صيفق مع طبيعة هذه اليماهر ،فهي مماحية منهجية يقم هبا
الباحث بدقة متيهدفا الاشف لن صفاصيل الياهرة االعماقات اخلفية شا الياهرة اليت
حيييل شن صمسد بني لناصرها ،شا بينها ابني اليماهر األخرى.

1

اقد شفادصنا املماحية باملشاركة لعيل اهليئات املتؤالة ااملهيية بأمن الطرق من فهم األنشطة
اعاصاالية الداخوية هلا اهياويها الماقاهتا باهليئات األخرى الرمسية منها ااملدنية.

مجتمع البحث ومجال الدراسة:
هناك من يطوق لوى جمييع البحث جمييع الدراسة اعاصوي ،ايقاد به كامل شفراد شا
شحداث شا مشاهدات ممضمع البحث شا الدراسة ،2اخما ممضملنا سنيطرق إىل
اسرتاصيجية المقاية االيملية اليت يقم هبا املركز المطين لومقاية ااألمن لرب الطرق لوى متيمى
الرتاب المطين ،انتيهدف اخييار شطراف اليملية لمعاية غرداية كعينة إلسراء الدراسة لويها
باليبارها سزءا من مشراع اليملية اليت يضيها إطار اسرتاصيجية املركز ،اهذا بيقييم اسرتاصيجية
املركز اعاصاالية خما سنة احليوة اليت قا هبا بالشراكة مع اعاذالة المطنية مبجيمع إذالاهتا
املمضملاصية ااجلهمية  ي سنة .1212

1

سمير محمد حسين :بحوث االعالم( ،عالم الكتب ،القاهرة  )1221ص.103:

2

محمد عبيدات وآخرون :منهجية البحث العلمي( ،دار وائل للطباعة والنشر ،األردن ،ط )1222 ،1ص04.
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الدراسات السابقة:
ميثل مراسعة البيانات الثانمية (الدراسات التابقة) خطمة ضرارية جيب شن يقم هبا الباحث
قبل البدء  ي مجع البيانات األالية امليعوقة بالبحث حىت عا يضيع اقيه اجمهمده  ي مجع
بيانات قد صامن ميمافرة  ي الدراسات التابقة ،1حيث ينبغي صقييم املنهجية اليت بنيت لويها
صوك الدراسات اشسومب لرض النيائج امعرفة مدى إماانية اعاليياد لوى هذه البيانات  ي
البحث احلايل ،افييا يوي خنبة من صوك الدراسات:
* دراسة نبيلة بوخبزة  :7002صطبيقات صقنيات اعاصاا العيممي املطبقة  ي
احليمات العيممية امليوفزة –دراسة نيرية-

2

حاالت الباحثة من خما دراسيها اإلسابة لوى اإلشاالية املطراحة اهي :إىل شي مدى
سامهت الرسائل المقائية لوحيمات اإللمامية العيممية امليوفزة حلتاب شركة سمنوغاز  ي
حتتيس شفراد اجليهمر اصثقيفهم مبيطوبات احلمادث النامجة من صتربات الغاز االياهرب االيت
صفرلت لنها اليتاؤعات البحثية اليالية:
 ما مدى ميابعة اجليهمر املتيهدف لإللمانات امليوفزة اما هي آراءه حم
اإلسراءات المقائية اليت صقدمها شركة سمنوغاز؟
 هل صتاهم احليمات اإللمامية العيممية امليوفزة  ي إحداث صغي ر  ي التومكيات لدى
املتيهدفني؟

1

شيماء ذو الفقار :مرجع سابق ،ص.21:

2

أطروحة دكتوراه في علوم االعالم واالتصال ،كلية العلوم السياسية واالعالم ،جامعة الجزائر .1221
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 هل ييم صاييم إلمانات احليمات العيممية امليوفزة لشركة سمنوغاز افق األساليب
العويية؟
اركزت الدراسة لوى المسيوة اعاصاالية اليوفزيمن مع دراسة شال امضيمن احليمات من
خما اسيطماع آراء لينة من املماطنني القاطنني بالعاصية باخيماف شماكن إقاميهم
متيعيوة املنهج املتحي  ي اسياشاف الياهرة :كيف صؤثر الرسالة اعالمامية لوى
املبحمثني؟ ااخيارت لينيها بشال قادي من مجوة املشاهدين لمالمانات من شحياء
ميباينة بالعاصية قمامها  322مفردة ،اخوات الدراسة لنيائج من شمهها:
 احليمات مل صقم لوى اسرتاصيجية خمطط هلا بل الييدت اىل حد كب ر لوى مبادرات
فردية.
 القائيمن لوى احليمات  ي سمنوغاز يعيومن  ي فراغ لويي كب ر ايفيقران لويعطيات
حم اجليهمر املتيهدف (التمسيملمسية االنفتية االدميغرافية).
 غياب النملية ااألهداف االفعالية يؤدي إىل فشل الرسالة اعالمانية.
* دراسة بن عباس فتيحة  :7002دار اعالما  ي اليملية االمقاية من حمادث املرار
 ي املناطق الريفية اجلزائرية –دراسة اصفية اسيطمالية-

1

اصرصاز إشاالييها حم اليعرف لوى دار اعالما  ي سانب اليملية من ظاهرة حمداث املرار
باجلزائر امليماصوة من طرف اجلهات املعنية صيفرع لنها اليتاؤعات الفرلية اليالية:
 هل هناك إسرتاصيجية إلمامية لومقاية من هذه الياهرة؟
 ما هم الدار الذي عابد لإللما شن يؤديه لرب اسائوه من إذالة اصوفزة اصحف؟
1

رسالة ماجستير ،علوم االعالم واالتصال ،كلية العلوم السياسية واالعالم ،الجزائر.1224-1223 ،
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اسيخدمت الباحثة منهج املتح المصفي باسيعيا املماحية ااملقابوة ااعاسيبيان كأداات
هلذا املنهج اكانت شهم النيائج اليت خوات هبا الدراسة ما يوي:
 إن دار اإللما  ي اليملية املرارية مرهمن مبعوممات لويية قائية لوى لماقة الفرد
بقانمن املرار ،اهذه املعوممات عا ميان شن صيمفر إعا بعد حبمث لويية.
 الرتكيز لوى شمهية اضع إسرتاصيجية اصاا ميييزة مطابقة لماقع املعاش اذات
ماداقية ،كيا جيب شن صيتم باشيياهلا لوى كل اليياهرات اليت هلا لماقة باملمضمع
اان صامن متييرة لرب الزمن.
 إسناد ليوية اعاصاا االيملية املرارية هليئة صشرف لوى ليويات الينتيق بني
األخاائيني اامليعاموني  ي خميوف القطالات.
 ختايص حاص إذالية اصوفزيمنية قارة اكذلك امضات حتتيتية.
 ضرارة إقحا احلركة اجليعمية  ي ليوية اليحتيس االيملية.
 سياسة المقاية جيب شن صرصاز لوى اإلنتان بالدرسة األاىل باليباره ميثل شلوى نتبة
صيتبب  ي اقمع احلادث.
* دراسة بوفالح فاتح  :7002اعاصاا اعاسييالي اداره  ي صطبيق قانمن
1

املرار-1224دراسة اصفية حتويوية-

صطرق الباحث إىل قانمن املرار املعد لتنة  1224االيغ رات اليت شدرست فيه ادار
اعاصاا اعاسييالي  ي صملية التماق بضرارة احرتامه اانطوق الباحث من اليتاؤعات اليالية:

1

رسالة ماجستير في علوم االعالم واالتصال ،كلية العلوم السياسية واالعالم ،الجزائر.1221/1221 ،
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 ما هي األسباب اليت جتعل التائق عا حيرت قانمن املرار اهل احليمات اإللمامية
املخااة  ي المسائل اإللمامية املخيوفة كافية لويعريف بأمهية قانمن املرار لتنة
 1224اما هي الطرق ااألساليب اليت جتعل التائق حيرت قانمن املرار.
الييد الباحث  ي دراسيه لوى منهج متح الرشي العا  ،احتويل اصفت ر إسابات لينيه
القادية امليثوة لتائقي املركبات من اجلنتني خما صطبيق قانمن املرار اجلديد اقبل صطبيقه
بمعاية اجلزائر العاصية كيا قا بيحويل اإلشهار املخاص لقانمن املرار 1224ا  1225ي
خميوف اسائل اإللما اكذا املطميات.اخوص الباحث اىل النيائج اليالية:
 لد صفالل التائقني الشباب مع قمانني املرار رغم لويهم هبا.
 محمات المقاية املرارية  ي اليوفزيمن اجلزائري مل ختطط امل صنيم افق املقاييس ااملعاي ر
العويية املعم هبا.
 شمهية البث املاثف  ي اليوفزيمن خاصة  ي الفرتات الاباحية قبل مماليد اخلراج
خاصة الممضات اإلشهارية اليذك رية االيحتيتية االيعوييية لقمانني املرار.
 امهية القيا بعيويات حتتيتية متييرة اصاثيف احلاص اخلاصة باحلمادث  ي
اسائل اعالما .
 إجياد مجعيات من اسط اجملييع صقم باإللما االيملية االيحتيس بأمهية املمضمع
اخطمرصه.
 العيل لوى صمسيع الطرقات اميابعة املشاريع املنجزة من خما احلرص لوى هتيئة
شرصفة الراسوني اسمامة الطرق.
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 ضرارة ربط املركز المطين لومقاية ااألمن لرب الطرق مباشرة هبيئة لويا حيث ششار
اعاسيبيان إىل شن ازارة النقل صقع لويها املتؤالية الاربى حليمات اليملية االيحتيس
صويها رسا األمن مث رسا اإللما ااجليعيات مث املدارس.
* دراسة وهيبة حمزاوي  :7002اعاصاا اعاسييالي اخلاص بالمقاية من حمادث
1

املرار  ي اجلزائر –دراسة حالة محوة حتتيتية-

صركزت اشاالية الدراسة  ي كيفية ختطيط اإجناز اسرتاصيجية محوة اصاا اسييالي  ي جما
المقاية من حمادث املرار اصفرلت لنها اليتاؤعات اليالية:
 ما هي رهانات اخاائص اعاصاا اعاسييالي مقارنة باألنماع األخرى من
اعاصاا ؟
 ما هي مراحل إلداد محوة اصاا اسييالي اما هي اإلسرتاصيجية االمسائل امليبعة
فيها؟
النيمذج اليطبيقي هلذه الدراسة اليت الييدت فيها الباحثة لوى اليحويل الايفي لن طريق
حتويل املضيمن التيييملمسي لوربنامج اليحتيتي "لن شكمن ضحية لوطريق" املمسهة لوطفل
اخوات لونيائج اليالية:
 صرسيخ الثقافة املرارية لن طريق صارار الرسائل لرب محمات اصاالية هادفة صعييد لوى
الدراسات العويية الوى اإلبداع  ي املفاهيم الغرافياية ،بعيدا لن النيطية ارسائل
اليخميف.

1

رسالة ماجستير في علوم االعالم واالتصال ،كلية العلوم السياسية واالعالم ،جامعة الجزائر.1222/1220 ،
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 ااقع غياب املعوممة ذات املاداقية اغياب شبه صا لدراسات اجليهمر لمسائل
اإللما اكيفية صعامل اجليهمر معها.
 غياب ميزانية لربامج محمات صرشيدية خاصة باألطفا .
* دراسة فريد عيشوش  :7000شزمة حمادث املرار ااإلسرتاصيجية اعاصاالية لويديرية
العامة لألمن المطين (حمادث املرار لعامي  )1222/1220منمذسا ،دراسة اصفية
اسيطمالية

1

قا الباحث بطرح إشاالييه لن الدار الذي صقم به اسرتاصيجيات اعاصاا لويدرية العامة
لمامن المطين  ي إدارة ازمة حمادث املرار خما  1222-1220افال ذلك لرب
اليتاؤعات اليالية:
 كيف صعاموت مديرية اعامن مع حمادث الطرق؟
 ما هي اداات اعاصاا املتيعيوة؟
 هل هناك اسرتاصيجية اصاالية سادة لويخفيض من حجم احلمادث؟
اافرتض الباحث شنه كويا كانت احليمات اليحتيتية االيملمية لومقاية من هذه احلمادث
ااسعة اشاموة اخمططا هلا بدقة كويا نقات حمادث املرار اخفت شرقا ختائرها.
اخيار الباحث جمييع البحث املامن من كافة العاموني بدائرة اعاصاا االعماقات العامة
باملديرية العامة لألمن المطين ملعرفة اإلسرتاصيجية اعاصاالية هبذا اجلهاز اخوص الباحث إىل
النيائج اليالية:

1

رسالة ماجستير في علوم االعالم واالتصال ،كلية العلوم السياسية واالعالم ،الجزائر .1212
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 نقص اخلربات اعاصاالية لند العناصر القائية باعاصاا  ي املديرية ،خامصا  ي
جما اعاصاا األزممي.
 احليمات اليحتيتية المقائية اليت نشطيها مااحل املديرية هلا اثر إجيايب لوى متار
األزمة لرب األيا الدراسية اكذلك األسابيع املرارية ااملعارض ،حتب ما شكدصه
األرقا .
 ضرارة إجياد بدائل ااسرتاصيجيات متيجدة افق اليطمرات اليت صعرفها احلياة املرارية،
ااعاسيثيار  ي املماطن من خما إشراكه  ي كل اجلهمد اليحتيتية.
* دراسة أمينة حمراني :7000اإللما األمين  ي اجلزائر ادار العماقات العامة  ي
1

صطميره –األمن املراري منمذسا-

ساءت الدراسة ليتوط الضمء لوى متامهة العماقات العامة ملؤستة األمن المطين االشرطة
 ي صطمير اإللما األمين باجلزائر من خما صفعيل الرسالة اإللمامية األمنية املرارية امتحمرت
إشاالية الدراسة حم ماهية دار العماقات العامة  ي صطمير اإللما األمين باجلزائر،
اسيخدمت الباحثة منهج املتح بالعينة ،شما لينة الدراسة فعيدت الباحثة إىل اخييار فئة
سماق التيارات بمعاية سطيف باليبارهم املتيهدفني ليوقي الرسائل اإللمامية املرارية لرب
لينة حااية قمامها  122مفردة.
متثوت شهم النيائج اليت صمصوت إليها الدراسة  ي :
 العماقات العامة احلتنة بني الشرطة ااجليهمر صتالد لوى اليماصل بني الطرفني امنه
صفعيل الرسالة اإللمامية األمنية اباليايل صطمير اإللما األمين.
 1رسالة ماجستير في علوم االعالم واالتصال ،قسم االعالم واالتصال ،جامعة الحاج لخضر –باتنة.1212-
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 العماقات العامة بالشرطة صتاهم  ي اليملية املرارية اذلك من خما جناحها  ي
صعديل التومك املراري لوتائقني حيث جنحت بفضل دارها اليملمي  ي إقناع األفراد
بيجنب اإلفراط  ي الترلة مع اإلقناع باسيخدا حزا األمن اذلك بنتبة قدرها
.%51

11

الفصل األول :مفهم اإلصاا اإلسرتاصيجي اصطبيقاصه
المبحث األول :مفهم اإلصاا الماقيه باإلسرتاصيجية
أوال :مفهوم االتصال ووظائفه
يعيرب اعاصاا من شبرز العمامل اليت اطدت العماقات اعاسييالية بني األفراد ،ااحلاسة إليه
سعويه مير بعدة مراحل حنم اليطمر املتيير مانت هؤعاء األفراد من صنييم ا صنتيق األليا
صامن  ي احملاوة مضيمن
ا النشاطات فيم بينهم من خما صباد معوممات اشفاار ا اليت ِّ
اعاصاا  ،فهم الطريقة اليت صنيقل هبا األفاار ااملعوممات بني الناس داخل نتق اسييالي
معني خييوف من حيث احلجم امن حيث متيمى العماقات امليضينة فيه ،مبعىن شن هذا
النتق اعاسييالي قد يامن جمرد لماقة ثنائية منطية بني شخاني شا مجالة صغ رة شا جمييع
حموي شا حىت جمييع إنتاين.
ايعرف اعاصاا بأنه ليوية هادفة صيم بني طرفني شا شكثر ليباد املعوممات ااآلراء الويأث ر
 ي املماقف ااعاجتاهات 1،ا باليايل فعيوية اعاصاا هي مبثابة اجلهاز العايب لوينييم الذي
يييح سما من اعاسيقرار ا الثقة بني شطراف هذا اعاصاا  ،الويحام شكثر  ي صعريف دقيق
لماصاا ميان مماحية مامنات هذه العيوية اهي:
 اسمد طر ي اصاا  ،شي مرسل ا متيقبل ،فاألا هم الذي يرسل املعوممات ا
حياا اليأث ر لوى اآلخر ،ا املتيقبل هم الذي ييوقى هذه املعوممات مث يبدي ردة
فعوه بقبم املعوممة شا رفضها شا المقمف حمايدا اجتاهها.

 1مصططفى عشوي :عالم االتصال ،سلسلة الدراسات اإلعالمية( ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،)1221،ص11
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 اسمد ممضمع ينشئ العماقة بني الطرفني ،فاملمضمع هنا يقاد به الرسالة اليت يريد
املرسل نقوها إىل الطرف اآلخر .
 اسمد قناة اصاا طبيعية شا صقنية صمصل اخلرب شا املعوممة ،اهذه القناة ميعددة
األشاا ا األنماع ،فينها الشخاية اليت صعييد لوى األفراد ا منها اليقنية اليت
صعييد لوى اسائل اعاصاا األخرى.
 ضرارة اسمد بيئة اصاا ممائية ،اهي كل العناصر احمليطة بالعيوية مثل العمامل
اخلاصة بياييم الرسالة ،ظراف العيوية ،اشن صامن هذه البيئة خالية من اليشميش
الذي حيم دان حداث ليوية اعاصاا شا اليشميش لوى املعاين ا األفاار ،ا نقل
املعوممات.

1

صش ر اليعريفات امليعوقة باعاصاا بأنه كل ما ييعوق بانيقا األفاار ا املعوممات من فرد
آلخر شا من مجالة ألخرى سماء كانت ذات طبيعة اسييالية شا ثقافية شا لويية ا سماء
كانت صيال بالناس شنفتهم شا بالبيئة اليت يعيشمن فيها.
صعددت مناظ ر الباحثني لمظائف اعاصاا باخيماف زاايا نيرهم اىل صأث ر المسائل
اعاصاالية ،العل شهم منيمر بينها هم اعالما الينيمي اسدارة اعالما  ي اليغي ر اعاسييالي
اصنيية اجملييع ،احتب نيرية دانيا ل رنر لن ليوية اليحديث فإن اسائل اعاصاا صعيل
كيفالل لويحريك النفتي ااملادي لألفراد لوى لدة شطمار شساسية من اليحضر االيعوم،
حيث شنه بانيشار اسائل اعاصاا ييزايد اليحضر امييل ملضالفة الزيادة  ي القراءة االايابة
ااملشاركة  ي اعاصاا  ،ايعيل اليعويم كعامل ها  ي اعانيقا إىل جمييع مشارك كامل،

1

بشير العالق :نظريات االتصال مدخل متكامل( ،دار اليازوري ،عمان االردن ،)1212،ص.10-14:
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الندما ييأهب اعافراد ليقممما بألباء خرباهتم اجلديدة  ي اليحديث االيعويم الذي صنقوه إليهم
اسائل اعاصاا سمف صرفع درسات املشاركة  ي مجيع قطالات النيا اعاسييالي.
اما البمر شرا  1ف رى شنه مثويا يشال اعاقيااد رشس الرمح  ي ليويات الينيية فإن اعاصاا
يشال الدار الفالل  ي اعاسراع هبذه العيويات احيدد ثماث اظائف صتيطيع شن صؤديها
اسائل اعاصاا :
 .1اظيفة اعالما  :اسائل اعاصاا صمسع اعافاق كيا صتيطيع شن صركز اعانيباه لوى
اعاحداث املهية ،العل املغزى الاامن  ي هذه المظيفة لند شرا شن انيباه اجليهمر
ميان شن ييل مركزا لوى الينيية إذ ميان شن يمسه اعاهييا من حني حلني إىل لادة
سديدة شا سومك سديد شا طريقة صحية سديدة صؤدي إىل اليحم العاري.
 .1اظيفة اختاذ القرارات :اليت ميان لمسائل اعاصاا شن صعاان فيها بطريق غ ر مباشر
حيث يقم شرا شنه مل يثبت قط شن اعاصاا اجلياه ري ذا فالوية  ي مهامجة
اعاجتاهات االقيم شا اليقاليد اعاسييالية الراسخة  ،ي املقابل شن باإلماان صغذية
قنمات اعاصاا العامة اصمسيع رقعة احلمار اخلاص خبطة الينيية ااملتالدة لوى صربية
الذاق.
 .3اظيفة اليعويم :شثبيت اليجارب فالوية اسائل اعاصاا  ي اليعويم  ي ظراف خميوفة
داخل املدارس اخارسها اقدرهتا لوى صايوة العيل املدرسي اإغنائه خاصة  ي جما
صعويم الابار ،مث اهنا كانت لمنا فعاعا  ي اليدريب الانالي ااخلدمات الفنية
اصدريب املدرسني االعاموني.

 1عاطف العبد ونهى عاطف العبد :االعالم التنموي والتغير االجتماعي( ،دار الفكر العربي ،القاهرة  ،ط ،)1221،5
ص.34:
32

ثانيا :االتصال التنظيمي وأشكاله
اعاصاا الينيييي هم اعاصاا الذي ييم داخل املنييات شا املؤستات ااعاصاا بني صوك
املؤستات ابيئيها 1،شي سماء كان ذلك  ي اإلطار الداخوي شا اخلارسي اصقم املؤستة
باعاصاا مع اجليهمر الذي هتيم به  ي إطار شهدافها اليت صريد شن حتققها ،ااعاصاا يامن
لوى شاوني مها:
أ) االتصال الداخلي:
اهم ليوية صفالوية صأث رية صقع داخل املؤستة ا بني شفرادها بغية حتقيق األهداف الينيييية
هلذه املؤستة ،مبعىن شن هذا اعاصاا ممسه حنم ممظفي املؤستة ،ا هم ليمما من شسل
اليعريف بأهداف املؤستة شي اإللما ا اليحفيز ا احملافية لوى املؤستة ضين مناخ
اسييالي سيد ،كيا ميان شن يمسه إىل اجليهمر الذي صريد املؤستة شن ختيار منه ممظفني
لديها من الافاءات اليت حتياسها.
اهناك ايضا اصاا داخوي لوينيية يربط بني خميوف القطالات ااعادارات اليابعة اامليعوقة
باملنيية االيت من شأهنا حشد الطاقات اصنتيقها ازيادة احتتني العيل االيفالل مع خميوف
فئات اجليهمر اخلارسي املتيهدف ،ا ي إطار الدالة مثما صمسد شسهزة شمن الطرقات
كالشرطة االدرك ااحلياية اليت صؤازر ليل املركز المطين لومقاية ااعامن لرب الطرق  ي مهية
المقاية املرارية.

1
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ب) االتصال الخارجي العام:
يهدف إىل صنيية املعرفة االملي بالقضايا اليت صيبناها املنيية اصغي ر التومكيات غ ر املماصية
ااحلام لوى الدلم الماز ليحقيق اعاهداف املرسممة من طرف صناع القرار  ي املنيية شا
اهليئة ،ايقاد باعاصاا اخلارسي صوك العيوية اليفالوية اليت حتدث بني املؤستة امجهمرها
اخلارسي العا  ،شي إمجايل اجلياه ر احمليطة باملنشأة فاملماطنمن  ي دالة معينة مجهمر لا  ،كيا
يعين نشر املعوممات ا اآلراء ااحلقائق من اجلياه ر إىل املؤستة اذلك من شسل المصم إىل
اعانتجا بني املؤستة ا اجلياه ر ،1اهنا صيهر احلاسة إىل إقامة قنمات اعاصاا بني املنشأة
ابني مجهمرها العا بغرض اليأث ر لويه اكذلك اليفالل معه ،ايندرج ضين شال اعاصاا
اخلارسي اعاصاا اليتميقي اهم إلما ا إقناع املتيهوك بالتوعة اليت صنيجها املؤستة ا
اليأث ر فيه لقبمهلا ا اسيخدامها ،االيتميق اعاسييالي الذي يعين اسيخدا نفس شساليب
اليتميق لنشر اعافاار ااآلراء ااملفاهيم امليعوقة بقضية اسييالية ضين الثقافة اعاسييالية
التائدة كاليملية البيئية ااملرارية.
ثالثا :عالقة االتصال باالستراتيجية
اعاصاا ليوية شا صفالل هادف شي يش ر  ي مفهممه إىل اعاسييرارية من إرسا لرسالة
ارسع لوادى بعد صفايك ليوك الرسالة اهاذا ،...امن هنا فإن غرض اعاسرتاصيجية ينطبق
لويه ،حيث يافها بمفر ( )beaufreبأهنا (شي اعاسرتاصيجية) هتيم بالعيل البشري
القاصد اهلادف اإلرادي االاعب ،2فاهلادف يعين الرامي إىل حتقيق شغراض شا نيائج حمددة
بدقة ،ااإلرادي يعين شن اإلرادة املرصبطة باملدة لدى المحدة الفالوة امتثل شرطا شساسيا  ي
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حتقيق اهلدف ،االاعب شي شن هذا اليحقيق ييطوب سهمدا مويمسة سمهرية اباليايل
متييرة من شسل اليغوب لوى احلماسز االعمائق.
اعاسرتاصيجية هي صعب ر لن مهارة اعادارة االيخطيط شا هي المسائل العيوية اليت صؤدي إىل
حتقيق اعاهداف املنشمدة 1فجذار ماطوح (اعاسرتاصيجية) صارخييا يعمد إىل اعاصل اإلغريقي
اليمناين  Strategiaامعناه "اإلمرة لوى اجليش" ا "مناارة احلرب" شا احليوة ،شي شن كوية
اسرتاصيجيا حوت حمل اليعب ر القدمي "فن احلرب" ،فين ذلك اإلسرتاصيجية العتارية شا
التياسية اليت صضين حتقيق األهداف من خما اسيخدا اسائل معينة ،فهي لوم افن
اليخطيط االياييك االعيويات ،ا ي اجملا اعاقياادي صعين حتديد شساليب صنفيذ النشاطات
ليحقيق شهداف طميوة اعاسل  ي سمق شا شسماق معينة ،باسيخدا ممارد معينة  ي بيئة
ميغ رة ،2مث اصتع جما اسيعياهلا ليشيل اعاصاا  ،اصربز اخلاائص املشرتكة اليت جتيع هذه
اجملاعات  ي صطبيقها لإلسرتاصيجية  ي:
 املتيمى اعالوى ليخطيط اعاهداف االغايات
صنحار اسيخدامات ماطوح (إسرتاصيجية)  ي كل ما يعده شا خيططه شا ييدااله املتيمى
القيادي شا اإلداري األلوى  ي اي منيية بشرط ان صامن هي املتؤالة لن حتديد احتقيق
غايات املنيية ،االذي يشرتك فيه فريق ليل مامن من مجيع قادة اعافرع االيخااات
ااعانشطة بارف النير لن حجيها ادارها  ي الينييم ،فين الناحية العتارية مثما جند
صتوتل اخلطط اصدرسها ييم من الوى املتيمي اإلداري شا القيادي ( حيث صرسم الغايات
ااعاهداف الاربى) ايل اسفوه (حيث اليخطيط اليعبمي امليداين االعيويايت) ،كيا اشن الفال
بني املتيميات يامن ضراريا احمتمما ملا له من مميزات صفميض التوطة اختايص املها
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اصمف ر اعالباء الذهنية االرتكيز  ي اجناز احتقيق املها اصمف ر قنمات اعاصاا االتيطرة ،حىت
صيحم اخلطة اإلسرتاصيجية اىل شمر ميداين من قائد خمطط اىل سندي (يافي صدريبه لوي
صقنيات القيا املخيوفة) ..الوي هذا جيب شن حييفظ املتيمي اليخطيطي مبمقعه  ي قية اهلر
القيادي شا اإلداري ااعا حتم إىل متيمى آخر.
 اسمد هتديدات اا منافتة
إن معيم األهداف ااعاسرتاصيجيات ميان شن صيعوق لوى رؤية اسمب اليارف  ي مماسهة
شزمات ممانة ،إما من شسل منع اقمع األزمة فعما بفعل صيافر اسائل ضاغطة شا مانعة امن
سهة شخرى ،اختاذ صداب ر صاييفية متبقة من شسل صقويص نيائجها شا اسيبعادها إن حدثت،
امن شمثوة هذه الينيييات جند اعاحتاد األارايب احوف األطوتي.
 ختايص مها احتديد متؤاليات امراحل
فاليخطيط ليحقيق هدف مباشر ييم حتقيقه بماسطة نفس متيمى املخطِّط عا يياف
باإلسرتاصيجية ،الذا فاخلطة اإلسرتاصيجية جيب شن ينيج لنها صقتيم لألهداف اختايص
لويها اصمزيع لألداار لويتيميات امليمسطة االدنيا ،اصبعا هلذه املها صعد صوك املتيميات
خطط سديدة امنفاوة ليحقيقها االيت مبجيمع جناحها ييحقق اهلدف (الغاية) ،اان مل
صيماسد صوك اخلطط الدنيا فما جما لمصف اخلطة باإلسرتاصيجية لفقدها لنار صقتيم
اعاداار االيعاان.1
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المبحث الثاني :اعاسرتاصيجية اعاصاالية الناصرها
أوال :تعريف اإلستراتيجية االتصالية
يرصبط اليخطيط  ي نير اعاسرتاصيجيني باألهداف املرنة اليت ميان صعديوها بناء لوى صطمر
اعاحداث امليدانية ،فاليخطيط اعاسرتاصيجي هم الذي يبدش باحلركة حىت اثناء اليخطيط ،لوى
اليبار شن اعاحيااك بالماقع سزء من هذا اليخطيط ،هلذا فإن املنييات  ي العار احلاضر
موزمة شن صماسه باسييرار حتديات صدفعها ألن صامن شكثر اسرتاصيجية  ي سهمدها اعاصاالية،
مبعىن شن صامن سهمدها اعاصاالية شكثر من جمرد شنشطة معزالة كنشر اليباطي ملطبملة شا
صقرير صحفي ،فأن صامن اسرتاصيجيا  ي اعاصاا معناه شن صامن شكثر صرايا اابدالا اادراكا،
اشقل لرضة لويعامل اعارصااسي  ي اعانشطة اعاصاالية ،فاملنيية مطالبة بأن صعيرب اعاصاا
مطوبا حيميا جيب إدماسه  ي كامل هياويها.

1

االيخطيط اعاسرتاصيجي هم شساس بناء اعاسرتاصيجية اعاصاالية ،إذ عا ميان صنفيذ شليا لوى
شحتن اسه دان ختطيط هلا ،اهذا ما يش ر إليه صعريف آخر يرى شن اعاسرتاصيجية اعاصاالية
ليوية مبنية لوى قالدة معوممات ارشادية (خطة) ،ا ممسهة حتب النيائج املرسمة ،جتيع
اااصر العاموني حتت لمائها ،اهي شساسا صشال رباطا لعناصر اخلطة اليت قد درست الماقع
احملوي ،اصفضل صعددية انتاق اعاصاا  ،ليحرض لوى اليارف املدراس ااعاجيايب الويغي ر
اعاسييالي املنشمد ،2اهي متيد  ي املؤستة من سنيني إىل مخس سنمات من خما إلداد
خطط ليل سنمية ،افيها حتدد العناصر املخيوفة المازمة ليطبيق اإلسرتاصيجية اميابعيها ابيداء
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من األهداف ،اخلمايا اعاصاالية ااملتيهدفني االمسائل ،المسائط االيماريخ إىل اليااليف
امليعوقة هبا ،ااحلداد شا القيمد امليان ان صماسهها العيوية اعاصاالية.

1

ااملشاوة اليت صماسه املنييات هم الفشل  ي الييييز بني اليخطيط  planningاصنع
اعاسرتاصيجية  strategizingفاليخطيط ييعوق بالربجمة اليس اعاكيشاف ،كيا شن
اليخطيط امنا هم لويقنني  ي حني شن اعاسرتاصيجية هي قبل كل شيء حبث اصنقيب متيير،2
فاعاسرتاصيجية اعاصاالية إذاً هي ليوية إبدالية ،لقمانية اليحويل ،احدسية اليامر اعانتاين،
اهي شيضا ليوية دينامياية ميماصوة صتعى إىل حتقيق رسالة املنيية من خما إدارة اصمسيه
املمارد املياحة بطريقة كفؤة فعالة ،االقدرة لوى مماسهة حتديات بيئة اعاليا امليغ رة من
هتديدات افرص امنافتة اخماطر شخرى خميوفة ابغية حتقيق متيقبل افضل انطماقا من نقطة
ارصااز شساسية  ي احلاضر ،هذا اقد شصبح الياامل اعاسرتاصيجي  ي صمسهات اعادارة يعيرب
شرطا ضراريا لوافاءة االفالوية ،اصعميضا لن حاعات اليشيت االينافر شا لد الينتيق بني
التياسات االقرارات ،اسمف ييمقف جناح املنيية بضرارة اعاليياد لوى اسرتاصيجية اصاالية
ااضحة اميااموة من شسل اليعامل مع لناصر اميغ رات البيئة املعقدة.
اصضح من خما اليعاريف اليت صعرضت ملفهم اعاسرتاصيجية اعاصاالية شنه حاحتدت فيه الاث ر
من املفاهيم األخرى كالعماقات العامة ااإلدارة االيخطيط مما يمحي باصتاع جماعات
اعاسيفادة ااعافادة منه  ي هذه احلقم احىت ييتىن اليحام  ي شي مفهم ينبغي لوباحث شن
جيزئه إىل مامناصه شا شركانه ،فبالنتبة ملفهم اعاسرتاصيجية اعاصاالية ييضح شن املاطوح
ييامن من اعاصاا ليشرتك مع اعادارة فييا يتيى اعاصاا الينيييي ،ا من مثة ياطبغ
باعاسرتاصيجية شا اليخطيط الطميل املدى.
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ثانيا :عناصر االستراتيجية االتصالية
يهيم اليخطيط اعاسرتاصيجي بالشؤان العامة لويؤستة كال ،ايبدش اليخطيط اعاسرتاصيجي
ايمسه من قبل املتيمى اعاداري اعالوى ،امجيع متيميات اعادارة جيب شن صشارك فيها لاي
صعيل اعاسرتاصيجية بنجاح ،فهي ليوية صايف املنيية مع بيئيها ليحقيق الغايات الينيييية
اصأكيد بقاء املنيية االعيل لوى صنيييها اصطميرها  ي املدى البعيد ،ااعاسرتاصيجية اعاصاالية
عا ختيص بالدا شا بعض الشركات الاغ رة شا الاب رة بل يدخل لنار شساس  ي شي ليل
شا المصم إىل اعاهداف الاربى ،إعا ان هذه اعاسرتاصيجية ختيوف من سهة ألخرى،
فيخطيط اسرتاصيجية اصاالية لدالة ما هم ليوية طميوة امعقدة مقارنة باليخطيط ملنيية اا
مشراع محوة اصاالية ،اميان حتايل مراحل هذه اعاسرتاجتيات  ي ست مراحل هي:1
 .0ضبط سياسة المنظمة وأهدافها
شا شيء ينبغي معرفيه هم شهداف املنيية ،اشن صامن شهدافا طيمحة ااقعية احمددة ،كيا
جيب شن صرصبط بأالميات الربنامج اعاصاايل لوينيية ،اشي شهداف ناقاة امبهية سيعيق
احلام لوى فهم لقماين لويغي ر ،فاعاسرتاصيجية اعاصاالية هي آلية صتيعيل من طرف مدراء
امتؤايل اعاصاا من منطوق شنه دلامة شساسية ليحقيق التياسة العامة لوينيية ،امن
سانب آخر فنجالة افعالية اعاسرتاصيجية لماصاا مرهمن بالدرسة اعااىل بالدلم املعنمي
(اعاهداف) ااملادي من طرف إدارة املنيية.
احتياج ليوية اضع اعاسرتاصيجية اعاصاالية إىل مجع قدر كا ي من املعوممات حم سياسة
املنيية ااسرتاجتييها االبيئة احمليطة هبا ،فالقائم باياغة اعاسرتاصيجية عابد شن حياط لويا
بتياسة املنيية  ي سبيل حتقيق اليطمر ااعاسيقرار حىت صتاهم نشاطاصه اليخطيطية  ي حتقيق
1
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شهداف املنيية ،ااعادارة العويا لوينيية هي من ميوي هبذه الرؤية ااملعوممات لويخطط ،اهلذا
عابد له من معرفة احتويل الفرص االيحديات الاامنة اليت صعرقل شا حيييل شن صعيق حتقيق
شهداف املنيية ،1اقد صامن هذه اليحديات داخوية كإماانيات اليأط ر ا حمدادية املمارد،
كيا قد صامن حتديات خارسية كالبيئة الثقافية لوجيهمر املتيهدف ااجلم التياسي ،مبعىن
شن اخلطة جيب شن صيعاطى متبقا مع هذه اليحديات اصضعها  ي حتابات اضع اخلطة مثل
حبثها لن الفرص املياحة لوعيل لوى ارساء شهدافها.
 .7تحليل اتصاالت المنظمة
حىت ييتىن اعاصاا بفالوية اخباصة حىت ييتىن اسيثيار املمارد املياحة ،عا سداى من
احلديث االييين ألن ياغى ايتيجاب لورسائل اعاصاالية دان حتديد دقيق لوجيهمر
املتيهدف الذي ينبغي المصم إليه ،اليس هذا فحتب بل جيب فهيهم ااسيطمالهم لن
كيفية صقدمي اخلدمة هلم ،اماذا حيركهم عاختاذ التومك املرغمب ،امبن ييأثران من قادة الرشي
الذين يعيربان من شهم ركائز اسرتاصيجية اليأث ر  ي اآلخرين ،شحيانا بعض قادة الرشي ممن يثق
اجليهمر فيهم شقمى من حشد من الرسائل لرب المسائل اجلياه رية الاربى كالاحف
االيوفزيمن ،الوى العيم ينبغي صفادي اليمسه إىل اجليهمر لوى شهنم احلشد العا  ي
اعاسرتاصيجيات الناسحة ،إذ هناك صانياات معينة لومصم إليهم ااسيعياهلم كناقوني
لويعوممة إىل غ رهم ،اهبذا ييضح شن اجليهمر ليس هناية العيوية اعاصاالية ،بل بداية لرسائل
شخرى يشيعها اجليهمر بني شفراده افئاصه.

1

Developing a communications strategy; available at:
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اهبذا ييضح شن اسيقااء اجليهمر املتيهدف ليوية شاموة صيضين متح اجليهمر ااسيعيا
شداات معقدة جليع املعوممات ،اشحيانا قد صامن هذه املعوممات ميمفرة لدى بعض اهليئات
اليت صعيل  ي نفس اجملا كاملنييات الدالية شا شحباث التمق امليعوقة باجليهمر املتيهدف.
 .3صياغة االهداف االستراتيجية لالتصال
بعد شن صيم فهم طبيعة اجليهمر املتيهدف ،صيضح الفارة اليت ينبغي إقناله هبا ليحقق
اهداف املنيية ،لان حيياج هنا إىل طرق لديدة لإلقناع بيوك الفارة إىل مجهمر خميوف،
فهناك ششاا اقمالب لدة صناسب لرض الفارة الماحدة كاألخبار االنداءات اليت قد حتقق
املقاد الرئيتي لوهدف اعاصاايل الذي رمسيه املنيية ،اقد صبني شنه من الفعالية اعاصاالية ان
عا صقد رسائل كث رة بإطناب ،حيث شن صقدمي رسالة بتيطة ممسزة اااضحة كفيوة بأن
ختطف اعانيباه ،هذه الرسالة ليس لويها ان صغرق  ي اليفاصيل بقدر ما حترك لاطفة الناس
ألن يتيجوما احلقيقة  ي املمضمع بأنفتهم فيجعوهم ييتاءلمن:
 ما هم البديل؟ ما اجلديد؟ ما املشاوة  ي األمر اما مثار اجلد ؟ ماهي املاوحة املشرتكة  ي القضية؟بعد هذا يابح من الضراري اضع النقاط لوى احلراف كيا يقا لان حبجج منطقية
ااضحة اشسومب إقنالي مناسب لرب فيح جميملات النقاش املركزة مع شفراد اجليهمر اسرد
صفاصيل املمضمع الرئيتي هلذه احليوة ااسيعيا المسائل اعالمامية اعاخرى هلذا الغرض.
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 .2تخطيط االهداف العملية لالتصال
حيياج صنفيذ اخلطة اعاصاالية إىل اسائط اصاالية افعاليات صنقل الرسالة إىل اجليهمر
املتيهدف ،حيث سيضطر القائم باعاصاا لإلخييار فييانه صمظيف سهاز العماقات العامة
هلذا الغرض ااسيعيا اسائل اعاصاا اجلياه رية ااملطبملات احىت اعانرتنت ،اسييتاء
لن شفضوييها اشكثرها اسرتاصيجية إذ هناك بعض امليناظرات لذلك:
 رسائل بتيطة منييية شفضل لوحيوة ش صغطيات إلمامية مناسبييه شا لرضية. نداة اطنية ااسعة شنتب لوحيوة ش سوتوة مسينارات سهمية. رسائل الربيد اعالارتاين شا اعاصاا الشخاي املباشر هم األنتب لوحيوة.اقد حيياج املخطط ملعرفة قيية اعانفاق لال اسيوة ليمازن احيياساصه ،ايشال مزجيا من
المسائل اعاصاالية اليت صؤدي غرض اعاسرتاصيجية اصقياد نفقاصه ،كيا جيب لويه شن ميد
ستمره اعاصاالية مع مجهمره لييانه من صقييم العيوية اعاصاالية بانيقائه لمسائل اصاالية
متانه من معرفة رسع الادى ،اعا يايفي بمسائل اعالما الاياء.
 .5تنفيذ ومتابعة الخطة االستراتيجية لالتصال
صيضين اعاسرتاصيجية اعاصاالية شهدافا مرحوية ميمسطة ابعيدة املدى هلا آساهلا احملددة
لإلجناز ،امن الضراري حتديد املدة ااملمارد المازمة لال هدف لمحده اإعا فقدت
اعاسرتاصيجية صفيها من الفالوية ،اهذا عا ينفي لنها صفة املرانة كيا يعيقد ،فالمقت
اعاضا ي حمتمب  ي اآلسا متبقا ،امن األفضل دائيا البداية باألهداف البالغة اليأث ر
ااملنخفضة اليااليف.1
 1عبد الرزاق محمد الدليمي ،االعالم إشكاليات التخطيط والممارسة( ،دار جرير ،االردن ،ط  ،)1212 ،1ص.55
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الند صنفيذ اعاسرتاصيجية يرالى صمكيل املتؤاليات اصنييم األداار داخل نطاق املنيية،
فمضمح اخلطمط الفاصوة بني املتؤاليات يفضي إىل اليحام التوس  ي متار اعاسرتاصيجية
اخيم اليدخل الياحيحي املناسب  ي المقت احلرج ،لوى شن صتي ر اعاسرتاصيجية كال
حيياج لدلم اإلدارة العويا املخططة.
 .6التقييم والتقويم
هناك اليقاد بان اعاسرتاصيجية رهان امقامرة عا ميان قياسها ،اهذا منطق خاطئ ،عان
اعاسرتاصيجية مزادة ضينا بآليات لويقييم ميانها من صقويص اعاخطاء اصفادي اليمسه إىل
المسهة اخلاطئة ،اهذه بعض هذه ششاا اليقييم:
 قياس اعانيباه لورسالة قبل ابعد اليعرض هلا من قبل اجليهمر املتيهدف. صرمجة نييجة القياس شثناء الينفيذ إىل نشاط (فعل) لوياحيح شا الدلم. رسع الادى لن خميوف الفعاليات املنجزة. صعقب حجم اطبيعة اليغطية اعالمامية سغرافيا اإدراكيا من قبل اجليهمر املتيهدف. حجم رسائل اعاسيعمامات اليت يبعثها اجليهمر اطبيعة مضيمهنا. حجم الدلم اجملييعي ااملادي (اهلبات) الذي صوقاه احليوة  ي سبيل إجناحها.ثالثا :خصائص االستراتيجية االتصالية
اعاسرتاصيجية اعاصاالية هي ممارسة اسرتاصيجية شكثر منه اسيوة ليخطيط فعا  ،االفرق ااضح
بني اليخطيط قبل اليطبيق االيخطيط حا امليارسة ،اهذه هي من شهم خاائاها اليت
متيزها لن اليخطيط اعاسرتاصيجي احملض ،اهي العيل  ي بيئة ميغ رة ليحديد األهداف
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حتب اعاالمية احتديد اجليهمر املتيهدف ملخاطبيه بالرسالة املناسبة باخييار شجنع المسائل
اعاصاالية ،اليذليل صعمبة العيل لوى هذه البيئة امليغ رة فإن اعاسرتاصيجية اعاصاالية حباسة
إىل ما يتيى قائية اليدقيق االفحص إلمااناهتا احتديد مماطن ضعفها فييا خيص لماقيها
باحمليط اخلارسي ابمسائل اعاصاا املياحة هلا ابأنماع الشركاء القادرين لوى دليها ...اخل.
امن خاائص اعاسرتاصيجية اعاصاالية شيضا الييادها لوى صياغة ماداقية دائية هلا بفعل
ليوها لوى صطمير خطاب راق مع مجهمرها ييتم مبماكبة آراء اصدى الماقع اييويس مماطن
النقد لوى املمضمع الذي صعيل لوى صتميقه ،امن مث صتعى ليفادي شي لارض ميس
ماداقييها ايشال حتديا شما اصم رساليها إىل اجليهمر املتيهدف كيا شرادها املرسل،
اقد يامن املادر  ي سمء صفايك الرسالة راسعا إىل األسومب الذي حيياج ليطمير شا بتبب
صعقد المسيوة اليت حتيل هذه الرسالة ،لذا كان من شهم اسائل الدلم اليت حتياسه
اعاسرتاصيجية اعاصاالية  ي جما اليتميق اعاسييالي هم اعاصاا الشخاي لرب قادة الرشي
افعاليات اجملييع املدين الذين يتامهمن  ي صفايك اصفت ر ممضمع احليوة اليت رمسها صانع
القرار.

1

امن خاائاها شيضا الييادها لوى متديد اصااعاهتا لرب كافة اسائل اعاصاا املياحة،
حيث شن ما شضاف لماسرتاصيجية اعاصاالية قمة  ي هذا العار صدليها بشباات اليماصل
اعاسييالي ااملدانات اليت اصبحت من شكرب منافتي اسائل اعاصاا احلديثة  ي قدرهتا
لوى المصم إىل مجاه ر شكثر حتديدا بفعل فارهتا القائية لوى صداين خامصيات
املتيخدمني اصفضيماهتم  ي كافة شؤان حياهتم ،إضافة إىل قدرهتا لوى حتقيق قدر كب ر من
اليفالوية اعاصاالية اليت صفيقدها اسائل اعالما اليقويدية.

1
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اعاسرتاصيجية اعاصاالية بالنتبة لويؤستات هم اخييار حيمي هلا ،امن غ ر املفيد القيا
باليماصل مرة ااحدة ،شهرا شاسنة فقط ،حيث شن اعاسرتاصيجية صرصبط باملماظبة ااعاسييرار
االيارار لوى الداا ألسل احلام لوى نيائج حقيقية ،1فهذه اعاسرتاصيجية هتدف إىل إقامة
لماقة عا صنفام بني العمامة اليجارية ااجليهمر املتيهدف ،انفس الشيء ميان قياسه إىل
القيا حبيمات اليملية املرارية فاسرتاصيجييها قائية لوى إدامة اليقية ااحلذر من متببات
احلمادث لوى مدار المقت.
المبحث الثالث :صطبيقات اعاسرتاصيجية اعاصاالية
أوال :أهمية وجود اإلستراتيجية االتصالية في سياسة المنظمة
أ) في االتصال الداخلي:
لنجاح العيوية اعاصاالية داخل املؤستة عابد من اضع اسرتاصيجية شا خطة اصاالية مناسبة،
لان رغم امهية هذه اخلطمة إعا شهنا مل حتض بعد باعانيشار الماز  ،اذ قويوة هي املؤستات
اليت صأخذها ضين برنامج صتي رها ،اصنبه الباحثمن  ي حقل اعاصاا الداخوي إىل ضرارة
رسم سياسة اصاالية داخوية لضيان الت ر احلتن ملهامها ااظائفها ،اصمف ر اجلم املناسب
جمليمع الفالوني داخل املنيية لومصم إىل شحتن النيائج ،ابومغ اعاهداف املتطرة من قبل
مت ريها ،اهم ما يطوق لويه الثقافة الينيييية

2

اصعيد املؤستة إىل حتقيق جميملة من الرهانات من خما اضع اسرتاصيجية لماصاا
الداخوي منها :3
1

أوليفيا كروزي ،سيلفي جليبارت ،مخطط التواصل ،فريق الترجمة بالدار المتوسطية للنشر ،تونس ،ط ،1211 ،1ص125:

 2سعد غالب ياسين :مرجع سابق ،ص .00
 3فريد عيشوش :أزمة حوادث المرور واالستراتيجية االتصالية للمديرية العامة لألمن الوطني  ،7002-7002رسالة
ماجستير في علوم االعالم واالتصال ،جامعة الجزائر ،1212 ،ص.31
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 حتفيز املتيخدمني :اصضح اليم ملعيم مت ري املؤستات شنه من دان حتفيز
لويتيخدمني عا ميان صطمير مؤستاهتم ،األن اليحفيز عا ميان فرضه لوى
اعاشخاص ،فما بد لويؤستة شن صمسد اليراف املماصية ليهمره اصطميره ،اذلك من
خما إسابة صتاؤعاصه امليعوقة بأهداف املؤستة ارؤييها املتيقبوية ارهاناهتا.
 صنتيق اعافعا  :عا ميان ألي مؤستة شن حتقق شهدافها اعاسرتاصيجية إذا مل صييان
من صنتيق جميل شفعاهلا امبادراهتا ،اقد يؤدي غياب املعوممات لوى املتيمى العا
إىل لد اليجانس ،شا ظهمر انقتامات بني جميمع شطراف العيوية اعاصاالية داخل
املؤستة ،اليحقيق الينتيق الاا ي عابد لوى املت رين شن يمفراا الشراط اليالية:
* لوى املت ر شن يامن لوى لوم باألهداف اعاسرتاصيجية اخطط العيل.
* عابد ان يامن املت ر قادرا لوى بث املعوممات الضرارية ملتالديه.
* لويه ان يامن قادرا لوى اصاحة صعمد املعوممة ( رسع الادى ).
* متانت بعض املؤستات من حتقيق هذا الغرض بفضل الطاء إطاراهتا اعاداات
اعاصاالية المازمة إلياا اشرح شهداف ااسرتاصيجية املؤستة ،امن بني هذه
اعاداات اعاسييالات الشهرية اليت صيبع اسيياع اعادارة العويا ،شا اليقاء رؤساء
المحدات باملدير العا شثناء فطمر الاباح.
 صغي ر اليارفات االعقويات :صماسه املؤستات اليم جميملة من امليغ رات الداخوية
ااخلارسية ،صتيدلي ضرارة اليأقوم معها ألسل البقاء ،امن هذه امليغ رات صغي ر جما
النشاط شا ظهمر املنافتة احلادة باإلضافة ليطمر اليانومسيا ااعاسيثيارات ،اقد صيمفر
اعاداات المازمة لويطمر امماسهة جميل هذه امليغ رات ،لان رغم ذلك قد صشهد
الاث ر من املؤستات فشما ذريعا ،ايرسع التبب الرئيس لذلك رفض شا مقاامة
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اليغي ر بتبب حتجر الذهنيات ،امتان اعاسرتاصيجية اعاصاالية هنا من مماسهة هذا
الياوب  ي املماقف اصقدمي اعاسابات الضرارية لماسيفتارات املطراحة ،دان امها
شهم سانب من العيوية اهم اليقويص من حدة املعارضة الناجتة غالبا من الرغبة  ي
الييتك مبا اليدنا لويه ألن كل ما هم سديد جمهم اغامض اياعب اليأقوم معه.
 حتتني اعانياسية :الرهان الرابع الذي صعيد املؤستة إىل كتبه هم حتتني اعانياسية
ااملنافتة داخل املؤستة ،اقد صال املؤستة إىل حتقيق هذا اهلدف إذا جنحت  ي
حتقيق اعاهداف الثماث سابقة الذكر ،ايتالد اعاصاا لوى بومغ هذه الغاية من
خما بث املعوممات االيعريف مبجيل اخلطمات ااعاسراءات االقمالد ااملعارف.
ب) في االتصال الخارجي العام أو برامج العالقات العامة:
ماطوح اعاصاا اعاسرتاصيجي يعين صب اجلهمد اعاصاالية لرب سدالة زمنية حمددة اخطة
شساسية ،ا صيضين هذه اخلطة منمذسني مها الرتايج لوينيية بدفع الناس عاختاذ افعا معينة،
شا الدفاع لن املنيية  ي سياسة معينة صنيهجها ،ا ي هذا التياق فالعماقات العامة هي اليت
صيمىل هذه اعاسرتاصيجية ،اصعرف العماقات العامة بأهنا الفن الذي يقم لوى اليحويل االيأث ر
االيفت ر ملمضمع معني سماء كان هذا املمضمع يدار حم فارة شا شخص شا حم مجالة
ما يقاد هتيئة التبل شما اجلياه ر لاي صعرتف بالفائدة اليت ييضينها هذا املمضمع اشنه
يتيفيد فعما من شداء ذلك ،1الوى ضمء هذا اليعريف ميان مماحية مميزات العماقات
العامة اليالية:
 هي جميملة من اجلهمد االعيويات املخطط هلا بال دقة من شسل حتقيق شهداف
حمددة قد صامن إلمامية ،شا سياسية ،شا اسييالية ،شا صتميقية.
 1محمد بهجت :العالقات العامة والخدمة االجتماعية ،المكتب الجامعي ،االسكندرية ،1223 ،ص.14
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 هي نشاط مركب مميد خما فرتة زمنية معينة يشييل لوى جميملة من األنشطة
االفعاليات اإللمامية ،ااعاصاالية ااإللمانية ،االرتاجيية.
 صتيخد اليخطيط كأداة منهجية.
االعماقات العامة ليتت نشاطا لشمائيا اليتت نشاطا اقييا يبدش فقط حني صقع املؤستة  ي
شزمة مع مجهمر نملي من مجاه رها اينيهي بانيهاء هذه اعازمة ،ذلك ألن شنشطيها طميوة
املدى انيائجها بعيدة اعاثر ،اعا ينبغي شن ننيير نييجة سريعة من برنامج العماقات العامة،
بل شن النييجة حتدث صدرجييا الوى مدى طميل ،عان العماقات العامة صيعامل مع اعانتان،
اآراء اعانتان امماقفه ااجتاهاصه ليس من التهل صغي رها شا صعديوها بني يم اا ليوة.
اهناك نملان من برامج العماقات العامة شحدمها يطوق لويه الربامج المقائية ااعاخر يطوق
لويه الربامج العماسية ،فالربامج المقائية برامج طميوة اعاسل صتيهدف حتقيق الفهم املشرتك
ااملشاركة  ي املتؤاليات اعاسييالية ااحملافية لوى لماقات المد ،االياامل املتييرة مع
اجليهمر شا اجلياه ر النملية ،بالقضاء لوى شي مادر من ماادر سمء الفهم ،فهي صيتم
باعاسييرار ،اصيال بالتياسة العامة لال مؤستة ،شما الربامج العماسية فهي صوك الربامج
اليت صتيخد لندما حيياج اعامر إىل بذ جمهمد حمدد ملماسهة شزمة طارئة ،امعىن ذلك شن
هذا النمع من برامج العماقات العامة ييتم باحلالية ااملماسهة التريعة كيا شهنا صيتم بقار
اعاسل عارصباطها مبعاجلة املشاوة شا اعازمة اليت دلت إليها ،امن خما اليأمل  ي النملني
التابقني جند شن الربامج العماسية كانت سابقة لوربامج المقائية اهي اليت دلت ليبين هذه
اعاخ رة ،اميان اليبار برامج العماقات العامة املمقع اعاسرتاصيجي ملماسهة شي شزمة صعرتض
املؤستة لذلك برزت شمهية احيمية اليخطيط هلا ،اعا غرابة إذا ما نشاهد اليم لوى خوف
شاحنات العديد من منييات اعاليا العبارة اليت صقم "كيف صرى قياديت؟ إصال
بالرقم "....العل اجلمهر  ي هذا املمضمع هم شن املنيية اشيا كان نشاطها صفرتض بأنه لويها
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متؤالية اعاصاا مع كل اجليهمر ذات العماقة بنشاطها ،اشن شنشطيها عا صنحار  ي حداد
ليوها اليخااي فحتب ،بل متيد حىت إىل سمامة املماطن املرارية احقمق اجملييع  ي
اليعب ر لن رشيهم حيا شي نشاط شا ممارسة ميان شن يامن هلم دار  ي صأش ر شبعادها.

1

ثانيا :االستراتيجية االتصالية للحمالت االعالمية
ييطوب صمسيه محمات اليملية سماء اعالمامية شا احليمات اعالمانية اسرتاصيجية إصاالية صقم
لوى اليخطيط العويي ارؤية متيقبوية بعيدة املدى ،فاعاسرتاصيجية هنا صعين دمج الاياغة
الفعالة لورسالة بالنشر الماسع هلا لرب المسائل اعاصاالية ،شا هي بث الرسالة الاحيحة لرب
القناة الاحيحة منضبطة باألهداف احملددة سوفا ،فيجا اعاصاا ااسع يشيل اخلرباء
الذين يراسمن ايدفعمن  pushباملعوممات إىل اجليهمر اهم رسا العماقات العامة
االيتميق ،ليشيل اعاشخاص الذين يمزلمن  deliverشا يذيعمن اعاخبار ااعالما إىل
اجلياه ر اهم رسا الاحافة ااعالما احمررا املضامني اعالمامية ،ا ي اعاخ ر يشيل كذلك
الذين يدرسمن  studyصفالوية اعالما ااجملييع اهم الباحثمن.
ااهيم خرباء اعاصاا اليتميقي  ي الغرب بالبحث لن منمذج اصاايل سديد ييجااز ازدياد
حدة املنافتة -اما صاحبها من ارصفاع صااليف شراء املتاحات اإللمانية االيضخم  ي
حجم الرسائل اعالمانية املبثمثة هنا شا هناك -ايزيد من فعالية اعالمان ،اكان احلل  ي صبين
النيمذج اعاصاايل اليااموي الذي يرى شن اسائل اعالما ااعاصاا سماء الاحافة شا
اليوفزيمن شا اإلذالة شا اسائل اعاصاا اجلديدة كاعانرتنت احىت شباات اعاصاا
الشخاي هي لبارة لن نيا مياامل العناصر يؤدي إىل صأث ر صراكيي  ي رسائوه ااسائوه
حبيث صزداد احييالية اعاسيجابة بامرة كب رة  ي حالة اليياد العيوية اعاصاالية لوى شكثر من
 1تامر البكري ،االتصاالت التسويقية والترويج( ،دار الحامد ،االردن ،ط .)1221،1ص.21
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اسيوة إلمامية ااصاالية اشكثر من رسالة ،فيفهم " اعاصااعات اليتميقية امليااموة IMC
كيا لرفيه اجليعية اعامرياية لإللمان :مفهم يدرك القيية اعاضافية اليت حتدث نييجة
لوياامل بني جميملة من اعانيية اعاسرتاصيجية مثل اعاصاا الشخاي ،ااعالمان العا ،
االبيع املباشر ،اصرايج املبيعات ،االعماقات العامة مما حيقق احلد اعاقاى من اليأث ر
اعاصاايل.

1

اقد شدى براز مفهم اعاصاا اليتميقي املياامل إىل صغ رات كب رة  ي لامل اليتميق
ااعالمان األكادميي ااملهين ،احتملت العديد من اكاعات اإللمان اليقويدية إىل مؤستات
صتميقية صقد خدمات ميااموة صشيل اليخطيط لويتميق املباشر ،االعماقات العامة ،اصرايج
املبيعات ،باإلضافة إىل اعالمان ،فيبنيه العديد من الشركات احىت املنييات غ ر الرحبية شي
برامج اخلدمة العامة شا اليتميق اعاسييالي ،ابالنير لطبيعة احليمات فاعاسرتاصيجية
اعاصاالية ميان شن متيد من اليتميق إىل التياسة ااعاسيياع  ،حيث صتيخد احليمات
اعالمامية كأحد اعاداات  ي الينيية اعاسييالية.
اصيبمش القرارات شمهية كربى احامسة بالنتبة لونجالة اليت صيييز هبا اعاسرتاصيجية اعاصاالية  ي
احليمات ،فالرسالة اعاكثر سمدة ااعاكثر اساهة لوجيهمر املتيهدف لن صامن هلا قيية إعا
إذا بوغت  ي الوحية املناسبة ا ي املاان اعامثل ،امن املماحظ شن اسائل اعاصاا املياحة
حاليا عا صااد حتاى ،ففي كل يم صيهر قنمات سديدة لبث الرسائل ،ا ي املقابل صبقى
الييميمات المازمة ملثل هذه املشاريع ذات كوفة لالية ،فاجليهمر املتيهدف مهيا كان حجم
الرسائل اليت صاوه ييل يرتقب املزيد منها مع شيء من املضايقة ،اكيا هم معوم فإن جنالة
الرسائل صيضالف شا صيماشى افق سياق القراءة ااسيعدادات اجليهمر املتيهدف ،لذلك
1
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اسب اعاليزا ببعض املعاي ر  ي القرارات احلامسة  ي اعاصاا  ،كاخييار اسائل اليماصل
االبحث لن صعاضد الطاقات فييا بينها ،ااخييار اليمقيت املناسب لويمسه بالرسائل حنم
اجليهمر احملدد سوفا ،فيا يتيحق الرتكيز  ي صنفيذ اعاسرتاصيجية اعاصاالية ألي محوة إلمامية
هم الينتيق اعا شيء غ ر الينتيق بني خميوف المسائل املنيقاة.

1
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1

الفصل الثاني :اليخطيط اعالمامي ااحليمات اإللمامية
المبحث األول :اليخطيط اعالمامي الينيمي
أوال :تعريف التخطيط االعالمي وسماته
كانت الينيية مفردة صعرب لن ليوية اقياادية مادية  ي شساسها صيم لوى متيمى البىن
اعاقياادية االيانومسية اصطمير المسائل املعيشية ،اكان هلا دعالة اقياادية فحتب مبؤشراهتا
املعرافة ،إىل شن مت إطماقها لوشيم لاافة شبعاد حياة اعانتان ااجملييع ،اشصبحت صغطي
خميوف اجملاعات االيخااات ،اصيقاطع مع جميل العوم اعاسييالية ،غ ر شنه اإن صطمر هذا
املفهم  ي هذا اجلانب فإن مفهم الينيية شصبح عا يعاس مقاصد الينيية بل ايعيل ضدها،
االدليل لوى ذلك فشل العديد من اخلطط االربامج الينيمية ،اصعايل الايحات من خميوف
سنبات اعارض صدلم لوحفاظ لوى البيئة الوى املمارد ،امحاية اعارض من الامارث الطبيعية
اليت شحدثيها منمذج اليانيع الذي حتاكيه سهمد الينيية العيياء ،االذي سبب مشاكل متيد
من ثقب األازان حىت اعارصفاع  ي سخمنة اعارض مرارا بيآكل الغطاء النبايت االياحر،...
اشي اسينزاف شكرب من اسينزاف املمرد البشري الذي يعيرب مبدش اغاية الينيية ،إنه اعانتان
الذي شصبح لرضة لمانقراض بفعل ليوية الينيية العرساء ،اهذا ما شسهم  ي براز مفهم
الينيية املتيدامة ليبني كيف غاب لن اليخطيط لوينيية  ي شطمارها امليعاقبة دعاعات العد
 ي اعانياج ا اليمازن  ي اعاسيهماك ااحلفاظ لوى حقمق األسيا القادمة االبعد األخماقي  ي
هذا اليامر ،اهذا كان مرده لغوبة الفار احلداثي لعار الينمير لوى فوتفة العوم
اعاسييالية برميها اصقدمي اآلين العاسل ليحقيق شكرب منفعة ممانة باملعيار اعاقياادي
فحتب ،1العل الينيية  ي البعد األخماقي هم ما يهينا  ي هذا البحث كمنه يرصبط بأالمية
احلفاظ لوى املمارد البشرية ااملادية من اعاسينزاف بفعل العدد اهلائل من حمادث املرار ،اهذا
1
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قبل اليفا ر  ي حتقيق الرفاهية الشخاية  ي صمف ر املركبات دان صفا ر  ي لماقب صنامي
اسيعياهلا بافة غ ر مأممنة.
امن هنا فيفهم اليخطيط اعالمامي الينيمي عا خييوف لن اليخطيط مبفهممه العا ،
فاخلاصية األساسية لويخطيط هي صعوقه باملتيقبل ،فين الضراري اعاليزا باصباع صارفات
معينة خما مدة معينة مع املرانة اليت صتيح بإسراء صعديمات ،خاصة شن اليخطيط يتعى
اراء هدف ميحرك مما يقيضي مراسعة اخلطة ليحديد مدى فعالييها ،اميان صعريف اليخطيط
اعالمامي بأنه صمظيف اعاماانيات البشرية ااملادية املياحة شا اليت ميان شن صياح خما سنة
شا سنمات اخلطة من شسل حتقيق شهداف معينة  ي إطار التياسة اعالمامية شا اعاصاالية مع
اعاسيخدا األمثل هلذه اعاماانيات.
اهم شيضا لبارة لن سهمد ليوية اإدارية منيية صقم لوى حشد كافة اعاماانيات املياحة
اصطميعها خلدمة اعاحيياسات احلالية ااملتيقبوية ليحقيق اعاهداف اليت ينبغي المصم إليها
 ي إطار زمين حمدد ،كيا يعيرب اليخطيط اسيوة ليوية لياحيح القمى اصنتيق اجلهمد
اصنييم النشاط داخل إطار صياامل فيه اعاهداف حبيث ميان اعانيفاع باألفراد امعومماهتم
امقدرهتم العويية االعيوية ااسيغما إماانيات البيئة ااعافادة من خربات املاضي اجتارب
احلاضر لومصم إىل شهداف صقابل احيياسات اجملييع.

1

يقم اليخطيط اعالمامي بافة لامة االيخطيط لويؤستات اعالمامية بافة خاصة لوى
جميملة شساسية من العناصر االتيات اليت عا صيم بداهنا ليوية اليخطيط من من شمهها:2

 1سمير محمد حسين :تخطيط الحمالت االعالنية واتخاذ قرارات االعالن( ،عالم الكتب ،القاهرة ،)1223 ،ص.12
 2عاطف العبد ونهى عاطف العبد ،مرجع سابق ،ص.13
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 صمافر املعوممات الدقيقة بشأن املمارد املادية ااعاماانيات البشرية املياحة لند بدء
صنفيذ اخلطة ،االيت سيياح خما فرتة الينفيذ
 حتديد اعاهداف اليت سييم اليمصل إليها ااسائل المصم إليها ،اصمسيه كافة
اعاماانيات صمب حتقيقها.
 حتديد إطار زمين معني لوخطة افقا لويراف انملية اعاهداف املطومب حتقيقها ،اقد
يامن سنة شا ثماث شا مخس سنمات شا شكثر.
 صمفر شكرب قدر من املراصة  ي اخلطة حىت عا صنهار شما اليراف اجلديدة ،اميان اضع
خطط بديوة مقدما ملماسهة اليراف احملييوة.
 ضيان شكرب قدر من املشاركة  ي صياغة اخلطة اإلدادها بأن صطرح قيادة اخلدمة
اعالمامية اخلطمط العريضة لوخطة اشهدافها ااسائل صنفيذها لوى القيادات األدىن،
مع إجياد األساليب اليت صضين شن صعمد اخلطة إىل القيادة اعالوى ميضينة اقرتاحات
هذه القيادات املخيوفة.
 ضرارة شن يامن اليخطيط لوى متيميات خميوفة بإلداد خطة لامة ،اجميملة شخرى
من اخلطط الفرلية اليت صيناا صفايمات العيل  ي القطالات املخيوفة.
 ضرارة الينتيق بني اخلطط اعالمامية لوقطاع الماحد كالينتيق بني اخلطط اعاذالية
لويحطة الماحدة ابينها ابني خطط احملطات اعاذالية المطنية اعاخرى ابني اخلطط
اعاذالية بمسه لا ابني خطط اسائل اعالما املخيوفة من قنمات صوفزيمنية شرضية
افضائية اصحف اجممات اقنمات اعاصاا املباشر.
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 ميابعة اخلطة حيث شن امليابعة صعيل لوى حتقيق هدفني رئيتيني مها ضيان صنفيذ
اخلطة باكيشاف معمقات الينفيذ ،باإلضافة إىل قياس اعاثار الناجتة لن الينفيذ ملعرفة
مدى مطابقيها لويامرات اخلاصة  ي شذهان ااضعي اخلطة افق ما صبني من آثارها.
ثانيا :أبعاد التخطيط االعالمي
اليخطيط لإللما ليوية معقدة الرتكيب ،صقيضي من املخطط شن يبومر مشراله لوى نيرة
ميااموة اجلمانب حىت عا خييل بناء اخلطة حني صنفيذها ،لذك اسب شن يرالي  ي ختطيطه
األبعاد اليالية:1
 .1البعد اعاصاايل :الذي حيدد اظيفة اسائل اعالما املخيوفة داخل اعاطار التياسي
ااعاسييالي لودالة اصرتسم هذه المظيفة إىل رسائل امضامني إلمامية خما اخلطة
اعالمامية.
 .1البعد اعاسييالي :حيدد طبيعة اجليهمر الذي صيمسه إليه اسائل اعالما اييال
باليامين الدميمغرا ي لوتاان اشساليب الييادها لوى اسائل اعالما املخيوفة.
 .3البعد اليشريعي :حيدد القمانني االومائح ااألنيية اليت حتام النشاط اعالمامي اصييح
له اعانطماق حنم اعاهداف احملددة.
 .4البعد اعاقياادي :احيدد الييميل الماز لمسائل اعالما اجلياه ري  ي إطار الدار
املتند إليها.
 .5البعد الينيييي اعاداري :احيدد النماحي الينيييية ااعادارية اليت صضين سمامة اختاذ
القرارات  ي ضمء اخلطط املمضملية اضيان حتقيق املشراع ألهدافه.
1عدلي رضا ،عاطف العبد ،إدارة المؤسسات االعالمية( ،دار الفكر العربي ،القاهرة،)1221 ،ص.141:
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 .1البعد اليانومسي :اهم الذي ييضين ليوية اخييار اليانومسيا املمائية اإماانيات
صطميعها خلدمة شهداف التياسة اعالمامية العامة.
 .1البعد املهين :اييال باألساليب اليت حتدد اخييار القائيني باملهنة اعالمامية اصدريبهم
ااعارصفاع مبتيماهم املهين.
 .0البعد اعامنائي :اييناا املدى الذي يذهب إليه اليخطيط اعالمامي  ي املمائية
االيمافق ادفع خطط الينيية  ي جماعات اليعويم االزرالة االاحة االتاان االبيئة
اغ رها من لناصر اممضملات الينيية الشاموة.
ثالثا :أنواع التخطيط االعالمي
هناك صانيفات ميعددة لويخطيط صينمع افقا لعدة معاي ر:

1

 افقا ملعيار البعد الزمين ميان صانيف اخلطط إىل:
* خطة طميوة اعاسل امتيد لشر سنمات فأكثر.
* خطة ميمسطة اعاسل امتيد بني ثماث إىل سبع سنمات.
* خطة سنمية.
 افقا ملعيار الشيم االنطاق صقتم اخلطط إىل:
* خطة اطنية جلييع اعانشطة اعالمامية لوى متيمى الدالة مثل الاحف المطنية
ااعاذالة االيوفزيمن ااجملمات

 1إبراهيم المسلمي :الراديو والتلفزيون وتنمية المجتمع المحلي( ،العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة ،)1221 ،ص.155
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* خطة قطالية لوى متيمى القطالات داخل الدالة شا املؤستة شا المزارة ففي
املؤستات اعالمامية يمسد (خطة قطاع اعاخبار ،خطة الفضائيات)....،
* خطة حمددة مبجا شا بقضية سياسية شا اسييالية كقضايا الاحة االتاان
االمقاية...
* خطة حموية حمددة مباان شا إقويم دان غ ره خلامصييه شا ملماحية اعاثر شا حتقيق
الفعالية.
 افقا ملعيار اجليهمر صنقتم اخلطط إىل:
* خطة ممسهة إىل اجليهمر العا لوى اخيماف فئاصه امتيمياصه الثقافية االعويية
ااعاسييالية ااعاقياادية.
* خطة خاصة بفئات بعينها كاألطفا شا ذاي اعاحيياسات اخلاصة.
المبحث الثاني :متيميات اليخطيط اعالمامي
ساد العامل خما الناف الثاين من القرن العشرين اجتاه يقم لوى اعاميان بالعوم االيخطيط
 ي شىت مناحي احلياة ،اهم الذي دفع إىل ضرارة اليخطيط لماصاا كجزء من ظاهرة لامة،
اجتوى ذلك  ي اسيخدا اعاصاا ضين اسرتاصيجيات الينيية االيقد  ،الن صطمر هذا
اليخطيط يرى خرباء اعاصاا شنه مر مبرحويني شساسييني ،شاهلا شطوق لويها صتيية ختطيط
اعاصاا اجلزئي ،شين اجتهت اجملييعات  ي صوك الفرتة اىل اسيخدا اعاصاا ضين خطط
سزئية  ي صنيية خدمات اعارشاد الزرالي االاحي ،اصمسيع نيم اليعويم احتتني نملييها،
اصنيية اسائل اعاصاا اجلياه رية ااسيخداماهتا ،اصمسيع نيم اخدمات اعاصااعات
التواية اخدماهتا ،شما املرحوة الثانية فيتيى مبرحوة اليخطيط الشامل لماصاا  ،االذي يعين
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اليعامل مع اعاحداث اامليغ رات احلالية ااملتيقبوية ،بال ما ييطوبه هذا اليعامل من
إماانيات اقدرات من شسل حتقيق اعاسيقرار االينيية.

1

ايفرض طبيعة العيل اعالمامي نملني من اليخطيط  ي ظل اليغ ر التريع  ي صانومسيا
اعاصاا االيراف اعاصاالية اليت صتيدلي سرلة احلركة اامليابعة املتييرة لألحداث مها:
أوال :التخطيط للمؤسسة االعالمية في إطار السياسة التنموية
اهي اخلطة اليت صضعها الدالة شا املؤستة اعالمامية لرب اسمد هيئة ختطيط مركزية صابعة
ملاوحة اعالما احلاممي شا اخلاص صيمفر فيها مقممات معينة اشساسية منها اخلربة  ي
اليخطيط االقدرة لوى اضع اخلطة اربطها بالنشاط الينيمي العا االنشاط اعالمامي بافة
خاصة ،2ايقم مايب اعالما احلاممي بالينتيق بني النشاطات ااملها اليت صقم هبا سنميا
خميوف المزارات مثل (ماافحة التيدا ،محمات خاصة بأمن الطرق ،احملافية لوى البيئة)..،
ايقد النايحة ااملتالدات ملخيوف المزارات  ي ميدان االمية اعاحيياسات الينيمية ،اكيفية
إلداد احليمات العيممية ،احتديد امليزانية ،اانيقاء المسائل االدلائم املناسبة احتديد كراس
اعالباء اخلاصة هبا 3،امن مهامها شيضا:
 اضع اخلطة اعالمامية اصنفيذها  ي إطار التياسات الينيمية العامة لودالة
االتياسات اعالمامية.

 1جون ميدلتون :نهوج في تخطيط االتصال ،ترجمة :شعبة الترجمة العربية بمنظمة اليونسكو ،منظمة اليونسكو ،باريس،
 ،1205ص.2
2

فارورق الحسنات ،مرجع سابق ،ص.132:

 3نبيلة بوخبزة ،مرجع سابق ،ص.111
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 صاييم اخلطة اعالمامية بناء لوى املعوممات املطومبة االضرارية ،اذلك لرب البحمث
اليت صرصد اجملييع من حيث احيياساصه ارغباصه ،امعرفة رسع الادى لن نيائج
اخلطة التابقة ليحقيق الفالوية  ي اليخطيط متيقبما.
 متثيوها ملخيوف اعاخيااصات االقطالات املعنية باخلطة الينيمية كاإللما اصنيية
املمارد البشرية االيدريب.
 اخييار المسائل ااعاساليب ااعاطار الذي حتياسه اخلطة اإقرار اسيخدامها.
اميثل اليخطيط ضرارة مهية إلهناء حالة اليخوف اليت صعيش فيها البودان النامية سماء
بالنتبة لألنشطة الينيمية شا األنشطة اعاصاالية ،اكل الدا شدركت شنه الضيان المحيد
عاسيخدا مجيع املمارد المطنية املادية االطبيعية االبشرية بطريقة ليوية اإنتانية ليمف ر
الرفاهية ،امن هنا يمصف العار احلاضر  ي العديد من الايابات العويية بأنه لار العوم
الار اليخطيط.

1

اهاذا فإن اليخطيط اعالمامي  ي هذا املتيمى ها إلحداث الينيية املتيدامة اهذا
لألسباب اليالية:
 ليحديد احيياسات اجملييع بطريقة لويية اصرصيب شالمياهتا.
 ليحديد املشامات اليت صماسه اجملييع ااخييار شنتب الطرق ملعاجليها.
 ليحقيق اليمازن  ي الينيية بني القطالات املخيوفة.
 ليحديد متيميات اجلهات املخيوفة املتؤالة لن الينفيذ.
 لربط جمهمدات الينيية  ي خميوف شحناء اجملييع ببعضها.
1

فاروق الحسنات ،مرجع سابق ،ص.151:
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ثانيا :التخطيط للحملة االعالمية
يطوق الباحثمن لوى احليمات اإللمامية شهنا احليمات غ ر الرحبية شا محمات اخلدمة العامة
شا محمات اليتميق اعاسييالي ،شما احليمات اإللمانية فهي احليمات الرحبية شا محمات
اليتميق اليجاري ،اهناك شيضا احليمات التياسية كاحليمات اعانيخابية ،االرتايج لوربامج
التياسية ااحلزبية.
ايعرب اليتميق اعاسييالي لن جميملة من اجلهمد املنيية اليت صقم ها سهة معينة شا منشأة
ما ،هبدف صرايج شفاار معينة شا زيادة القبم لفارة اسييالية اذلك إلحداث صغي ر  ي
اجتاهات اسومكيات األفراد اإقنالهم بقبم فارة شا سومك اسييالي معني ،شا هبدف صرايج
خدمة شا منيج معني خما فرتة زمنية معينة احتقيق نييجة حمددة االمصم إىل رد فعل ييماء
مع هدف املرسل شا القائم باعاصاا  ،ابمسه لا هتدف احليمات إىل نشر الثقافة االملي
اعاسييالي إلصماح حا اجملييع اشفراده.

1

ايعرف فيويب كمصور اليتميق فييا ييعوق باملؤستات غ ر اهلادفة لوربح ،بأنه "حتويل اختطيط،
امراقبة لوربامج املااغة بشال دقيق ااملايية لوحام لوى قيم اليباد اليطملي مع
اعاسماق املتيهدفة لغرض إجناز شهداف صنيييية" اهذا اليعريف يؤكد لوى ست نقاط هي:2
 .1اليتميق ليوية إدارية صيضين اليحويل ،االيخطيط ،االينفيذ ااملراقبة.
 .1اليتميق يركز لوى الربامج املااغة بشال دقيق –اليس اعاحداث العشمائية-
ااملايية ليحقيق اسيجابات مرغمبة.
 .3اليتميق يتعى جلوب شا احلام لوى امليبادعات اليطملية.
 1فؤادة عبد المنعم البكري :التسويق االجتماعي وتخطيط الحمالت اإلعالمية( ،عالم الكتب ،القاهرة ،)1221 ،ص.11
 2ربحي مصطفى عليان :تسويق المعلومات وخدمات المعلومات( ،دار الصفا ،االردن ،)1212 ،ص.11:
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 .4اليتميق خييار شسماقا متيهدفة اعا يتعى ألن صامن كل اعاشياء لال الناس.
 .5اليتميق مرصبط مباشرة بإجنازات اعاهداف الينيييية.
 .1اليتميق يضع الرتكيز لوى رغبات ااحيياسات اعاسماق املتيهدفة اكثر من الرتكيز
لوى خيارات املنيجني.
ايرسم (فمكس اكمصور) اخيمافا بني ما يتيى اعاصاا اعاسييالي االيتميق اعاسييالي
حيث كان هدف اعاصاا اعاسييالي ببتاطة هم اسيغما الفرص امليانة إلياا رسالة
إىل اجمليملة املتيهدفة ،بينيا يضيف اليتميق اعاسييالي شربعة شهداف لوى اعاقل عا اسمد
هلا  ي منهج اعاصاا اعاسييالي اهي:1
ش) البحث اليتميقي :يبدش املتمق اعاسييالي العيل  ي احليوة فقط بعد ان يامن
هناك حبث شامل لتمق املتيهدف ،حيث ييم العناية حبجم التمق الشاموة
اميطوباهتا ااجتاهاهتا ااعامناط التومكية ااعارباح االيااليف احملييوة ملخاطبة شرائح
التمق ،ابعد ذلك ميان صاييم محمات مناسبة ليوك الشرائح اليت صامن شكثر
ممائية لويخاطب.
ب) صطمير املنيمج :مييل املتمق اعاسييالي لدلم اصرايج المسائل المازمة ليتهيل اليغي ر
بشال اسهل كث را اسيؤكد احليوة لوى اليانومسيا املياحة لويتاندة  ي حتقيق هذه
اليارارات  ي التومك اصقد الفرص العيوية عاختاذ اليغي ر التومكي بأدىن صاوفة،
فاملنيمج املراج له عا يعيرب فقط مطوب ليغي ر التومك الان شيضا الطريقة االمسيوة
اليت ميان هبا ليل ذلك.
 1نظام موسى سويدان وعبد المجيد البدواري :إدارة التسويق في المنظما ت غير الربحية( ،دار الحامد ،عمان ،ط،1
 ،)1222ص.110
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ت) اسيخدا احلمافز  :من امليان شن يشييل اليتميق اعاسييالي لوى اسيخدا احلمافز
املشجعة لوحام لوى اليغي ر التومكي املأمم كجمائز صشجيعية ميماضعة.
ث) اليتهيل :املتمق اعاسييالي عا يهيم فقط باعاصاا إلبماغ رسالة ،الان يقم
جبعل اختاذ اليغي ر التومكي سهل اليحقيق بشال مناسب ،اهاذا فإن مبادرات
ختفيف اليحمعات  ي اجملييع االيت ختضع اجملييع كافة إىل احلدث (االيت يتيطيع فيها
اعافراد احلام لوى املتاندة االدلم من بعضهم اعاخر) ميان شن صامن شكثر
فالوية من محوة اعالمان البتيطة لمحدها.
معيقدات
اجتاهات

اعافاار

قيم
المنتجات االجتماعية

ليل

امليارسات

سومك
اعاشياء املويمسة
شال رقم  :1شنماع املنيجات اعاسييالية حتب كمصور

1

1

منى الحديدي ،سلوى إمام ،االعالم والمجتمع( ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة )1221 ،ص.10:
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ثالثا :المزيج التسويقي للحمالت اإلعالمية
األخذ بنيا احليمات اإللمامية  ي جما اليملية يتيهدف صمظيف كافة اسائل اعاصاا  ي
نفس المقت ،املدة زمنية معينة ،بغرض صنيية الملي اجلياه ري بإحدى املشامات ،اذلك
الييادا لوى األسس العويية  ي اليخطيط اإللمامي ،بدءا من حتديد ممضمع احليوة امرارا
بيحديد شهدافها امجهمرها املتيهدف ،ارسائل اليملية املتيهدف نقوها لوجيهمر ،ارسائل
اعاصاا املمائية لوحيوة ،ااإلنياج اإللمامي لوحيوة ااجلدالة الزمنية ،1الماسيفادة من
آليات امعطيات اليتميق اعاسييالي مت صاييف مزيج صتميقي من شسل صمليد اسرتاصيجية
اصاالية ممائية ليتميق اعافاار ،حيث من امليان اعانيفاع باملزيج اليتميقي لوينيمج االتعر
ااملاان االرتايج  ي سبيل صياغة شي محوة صتميق فالوة حىت  ي اليراف اليت عا ييضين
املنيجات املادية شا اخلدمات اييضين ما يوي:
 -0المنتوج:
املنيمج  ي هذا التياق هم فارة شن املتمق يرغب  ي إثارة اليغي ر  ي التومك الوى النقيض
من اليتميق اليقويدي الذي يناصر صطمير املنيمج باعاهييا مبا يفضوه الزبمن  ،ي حني شن
املتمق اعاسييالي هنا حياا ساهدا عان حيدث ايدبر اليغي ر االذي سيامن سيدا
لويجييع كال ،اهلذا فإن لامل اعاقناع مهم سدا حيث عابد شن ييم صتميق صغي ر التومك
لوى شساس الفمائد اليت ميان شن صااحب ذلك.
 -1السعر:
ميان اليبار التعر لوى انه اليااليف النقدية املااحبة ليبين ااختاذ صغي ر التومك ،فاحلضمر
مثما  ي برنامج صحي ييطوب من الفرد متميل بعض احلاعات العماسية اليت ييم اقرتاحها
 1عماد مكاوي وخيرت عياد :االعالم والمجتمع في عالم متغير ( ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة ،)1220 ،ص.114:
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كربنامج صامير الثدي بأشعة إكس  ي محمات ماافحة الترطان ،اببتاطة فإن صمف ر
األشياء اجملانية يؤدي إىل خماطر حقيقية ذلك شن صوك األشياء سينير إليها لوى شهنا ششياء
زهيدة القيية ،شي من اعافضل حتاب صاوفة شي منيمج اليت قد صدخل ضين ليوية اليمزيع
اميان اإلشارة إىل شن العائد امليحال من البيع سينفق  ي صدليم اجتاه احليوة ذاهتا.
 -3المكان:
يش ر املاان إىل املمقع الذي سييم به إياا شي لنار خدمة حليوة اليتميق اعاسييالي،
كيا قد يش ر املاان إىل قنمات املعوممات املتيخدمة لومصم إىل التمق املتيهدف
فاملعوممات اليت صدار حم خماطر ف راس اعايدز ،مثما ميان نقوه إىل التمق املتيهدف من
خما صمزيع املنشمرات لرب املدارس االاويات ااجلامعات اشصحاب املهن ....اخل ،اميان
اقناع متيعيوي الدراسات باسيعيا اخلمذة لرب إسراء سباقات هتدف إىل مجعهم اصملييهم
امتاينهم من اقيناءها بتعر مناسب.
 -4الترويج:
يتيخد املتمقمن اعاسيياليمن معيم اعاداات الرتاجيية املتيخدمة  ي المكاعات اعالمانية
حيث صنفع العديد من اساليب اعالمانات االعماقات العامة اصرايج املبيعات االيتميق
املباشر لإلصاا مع اجليهمر املتيهدف امع ممضمع احليوة اعاسييالي ،فالرتايج مثما
لركمب امليرتا لرب بيان الراحة اإصاحة فرصة قراءة سريدة شا صافح كياب يغري الاث رين لن
ركمب سياراهتم االدخم  ي زمحة املماصمات املنادة.
 -5التشريع:
صيهر العديد من الاعمبات شثناء اليأث ر لوى التومك املتيير ا ي العديد من احلاعات،
فيامن إرغا اعافراد ااجمليملات عاختاذ صغ رات مطومبة  ي التومك هي الطريقة المحيدة شا
11

املتالدة ليحقيق النيائج املطومبة بشال مطوق ،كتن الغرامات لوى املخالفني ،شا اليهديد
بالعقمبات.1
المبحث الثالث :شمهية احليمات اعالمامية اشنمالها
أوال :أهمية الحمالت االعالمية
هتدف احليوة اإللمامية باليبارها سهدا منييا إىل إقناع جميملة متيهدفة بقبم شفاار شا
اجتاهات شا سومكيات شا صعديوها شا اعابيعاد لنها ،صقم هبا مجالة من اجملييع شا سهة
معينة ،احيدث لن طريق مراحل اصأث ر صراكيي ،2اصعد احليمات اإللمامية شاما من
ششاا اعاصاا اعاسييالي ييأسس لوى اعاسيخدا املخطط جمليملة مينملة من المسائل
اعاصاالية ااألساليب اعابياارية حلث اجملييع لامة شا بعض فئاصه بشال خاص لقبم فارة
شا شفاار صيبناها اصدليها اذلك باسيخدا اسرتاصيجية شا ألكثر من اسرتاصيجية لن طريق
سهمد ميماصوة  ي إطار زمين مميد احمدد ،اهذه اجلهمد اعاصاالية املخطط هلا هتدف إىل
احداث صغي رات إدراكية اا اجتاهية اا سومكية لدى مجهمر حمدد  ي ماان حمدد اخما مدة
حمددة ،كيا صعرف شيضا بأهنا سهد لويي منيم اخمطط ليحقيق شهداف حمددة  ي شي
ممضمع خما فرتة زمنية حمددة باسيخدا شكرب كم ممان من المسائل اعالمامية املياحة
اكافة اعاشاا االقمالب اعالمامية.

3

اصيحدد شمهية احليمات اإللمامية بالنير إىل األهداف املرسمة منها اهذه بعضها خاصة ما
صعوق منها باحليمات اعاسييالية:
 1موسى سويدان وعبد المجيد البدواري ،مرجع سابق ،ص.102
2

منى الحديدي ،سلوى إمام ،مرجع سابق ،ص.33:

 3سوزان القليني :التخطيط للحمالت االعالمية واالعالنية ،1220 ،ص.01:
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 .1ميان لوحيوة اإللمامية شن صؤدي إىل صامين صمرة قمية لويؤستة ،اإىل زيادة  ي
حجم املبيعات احتتني األرباح.

1

 .0ميان شن صقم احليوة لغرض حتتني صمرة مهنة معينة لدفع املماطنني لإلقبا لويها.
 .2صغي ر التومك الذي عا ييناسب مع احمليط اعاسييالي ،لن طريق إقناع الفرد بعد
صحة ما يقم به ،شا بيان خماطر النامجة لن ذلك التومك ،اصعداد اخلاائص التيئة
له ،اذلك حييل الفرد لوى صغي ر سومكه إزاءه.
.12

صمضيح احلقائق اصملية املماطنني حبقمقهم اااسباهتم  ي اجملييع ،كاحليمات

املتيهدفة صملية املماطنني بقمانني املرار.
.11

2

حتتيس الرشي العا بقضية معينة  ي اجملييع لئما صيعرض لونتيان ،كالقيا

حبيوة لويحتيس بفئة املعمقني اذاي اعاحيياسات اخلاصة ،شا ضحايا الامارث افئة
احملرامني اسيياليا ،..حيث صنبه هذه احليمات اجملييع هبدف الزيادة من درسة
اليضامن االياافل االيعاان.
ثانيا :أنواع الحمالت االعالمية
ييفق لوياء اعاسيياع لوى شن اليغي ر اعاسييالي هم شهم ما ميز اجملييعات البشرية ،ذلك
شنه قد حيدث بشال آيل اطبيعي نييجة حاسة اجملييع لويغي ر ،شا قد حيدث بشال قتري
بقمة القمانني ااحلراب ،ا ي اجملييعات املعاصرة صقم محمات اليتميق اعاسييالي بدار ها
 ي ليوة اليغي ر اعاسييالي ،ملا هلا من قدرة لوى اعاقناع االيأث ر لوى صطمر اجملييع ،اصقتم
احليمات اعالمامية حتب اهلدف املرسم منها إىل ثماث شنماع هي:
 1يورك برس :التسويق الفعال( ،مكتبة ناشرون لبنان ،)1221 ،ص31:
 2عامر مصباح :االقناع االجتماعي( ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر )1222 ،ص.41:
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 .0التغيير في المعتقدات
صعيرب املعيقدات شقمى ما يؤمن به اعانتان ،ملا متثوه من إطار مرسعي اراحي ،اميان شن
يامن شساسها دينيا ،شا إيديملمسيا ،شا اسيياليا كاليقاليد ،االعادات الراسخة  ي الذاكرة
اجليالية ،اصعيرب اعاسرة املادر اعاا  ي ليوية صرسيخ املعيقدات ،اصعد ليوية صغي ر
املعيقدات اخلاطئة من شصعب ليويات اليغي ر اعاسييالي ،ألهنا نياج لشرات بل مئات
التنني من اليوقني االرتسيخ ،فييحام هذه املعيقدات  ي العديد من سومكيات اعافراد ،العل
ما يضفي لوى رسمخها  ي اعاذهان هم الييادها لوى سند ديين شا لر ي ،مما ييطوب معاجلة
هذه القضايا شاعا لوى متيمى القادة الراحانيني شا اعاسيياليني ،باليبارهم ممثوني لوجيهمر
الذي ينييمن إليه ،امن مث اليبارهم قادة لورشي يعيومن لوى حتميل األثر التويب  ي صوك
املعيقدات إىل قيم إجيابية.
 .7التغيير في االفكار
صعيرب اعافاار بعد املعيقدات املتيمى الثاين الذي يؤمن به اعانتان ،فالفارة هي املعىن شا
الفهم الذي ييامره الفرد لن الياهرة ،اييحم هذا الفهم من خما ليوية اعادراك إىل
صمرة ذهنية ،فاألفاار هي نياج جميملة من املؤثرات احمليطة بالفرد صرتسم لتومك معني،
اهذه احليمات هتدف إىل صزايد اعافراد مبعوممات ازيادة اليهم بقضية ما كاليحتيس بأمهية
اليغذية الاحية شا إلطاء معوممات حم المقاية من مرض معني ،اهذا النمع من احليمات
يعيرب من شبتط محمات اليغي ر اعاسييالي ،ألهنا  ي هدفها عا حتث لوى صغي ر لييق  ي
التومك ،لوى شهنا ميان شن صامن متهيدا لوقيا حبيمات سومكية بعد ذلك.

15

ج) التغيير في السلوك
يرتسم التومك ليويا معيقدات اشفاار الفرد ،كنيط حياة معني ،الان  ي شحما كث رة
اخاصة بالنتبة لقضايا الينيية عا يؤدي هذا الملي إىل شا اعاقناع إىل صغ ر التومك ،اجيب
شن صعيل الرسالة اليت هتدف إىل صعديل اصغي ر التومك النتيب إىل سومك إجيايب لوى إقناع
اعافراد شاعا بضرارة اليغي ر اربط هذا اليغي ر برخاء املعيشة  ي حياهتم احياة شسرهم ،اهذا
النمع من احليمات يعيرب صعبا  ي الينفيذ كمنه يتيهدف صغي ر بعض شمناط التومك ا
العادات اليت دشب األفراد لوى القيا هبا لفرتة طميوة ،مما يتيوز اسييرارا اطم نفس  ي
صثبيت العادات اجلديدة ،بيمف ر شكرب دلم احشد ملثل هذه احليمات كحيمات اليملية
املرارية اماافحة املخدرات ااعادمان.
اياب حتديد اهلدف من القيا بأي محوة إىل اليأكيد لوى شن كل نمع من اعانماع الثماثة
يامن متيقما بذاصه  ي ممضمع احليوة ،اان صرالي اخلطة حتديد هدف حمدد صعيل اسائل
اعالما مجيعها بشال مياامل لوى حتقيقه مث صنيقل إىل اهلدف املمايل اهاذا...

1

ثالثا :مراحل إعداد الحملة االعالمية
صييت منيية الاحة العامة الاندية (  )CPHAي شااخر العا  1225مشرالاً بعنمان
احلشيش االقيادة لوقيا حبيوة إلمانية صملمية ضد صدخني احلشيش قبل اشثناء القيادة ،إذ إن
خمدر من دان شضرا ٍر سانبية.2
الشبان الانديني ييممهمن شن احلشيش ٌ
اليحقيق هدف املشراع ،طبَّقت املنيية لدداً من اسرتاصيجيات اليتميق اليت صقم هبا
الشركات اليجارية لند ختطيطها حليوة دلائية ملنيج سديد ،فقد دلت جميملة من اخلرباء  ي
 1منى الحديدي ،سلوى إمام ،مرجع سابق ،ص.35:
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هدى صالح :لماذا تفشل حمالت التوعية المرورية ومتـى تنجـح؟ ،مجلة القافلة ،العدد ،45أوت .1212
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خميوف اليخااات كعوياء اعاسيياع االنفس االيتميق اهندسة املرار لوقيا بأحباث
ادراسات صتيخدمها احليوة كأساس نيري ليحدد رساليها االشرحية املتيهدفة باإللمان،
اصضينت األحباث در ٍ
اسات حم إدمان
باإلضافة إىل الطرق املمائية لومصم إىل اهلدف،
َّ
الشباب احلشيش االاحم اصدخني اليبغ ،االشرحية العيرية اليت صتيخد احلشيش حتديداً،
اخطر اعاصطدا حتت صأث ر احلشيش ،االضرر الماقع ،ااسائل النقل املتيخدمة من قبل هذه
الشرحية ،اما إىل ذلك من صفاصيل ،..بعد ذلك شسرت املنيية جميملة من الوقاءات مع
الشبان املدمنني من طوبة اجلامعات ااملدارس الثانمية ،لومصم إىل ااقع صدخينهم هلذا املخدر
اآرائهم حم القيادة حتت صأث ر احلشيش ،ابالنير إىل نيائج الدراسات ،اموخاات
الوقاءات مع الشباب اصضح لوجنة املنيية شن التبب األساس اراء ممارسة الشباب لوقيادة
حتت صأث ره هم "المهم شن صدخني احلشيش عا يؤثر لوى صركيز امهارة قائد التيارة" ،لاس
الاحم مثماً اليت يقر الشباب شهنا صؤثر لوى قدراهتم شثناء القيادة ،ابيحديد شهداف احليوة،
ااعاسيجابة املطومبة اليت بماسطيها يدرك القائيمن لويها شن الرسالة قد اصوت إىل الشرائح
املتيهدفة ،كوفت املنيية اكالة إلمانية مشهمد هلا بالافاءة بينفيذ احليوة.
قدمت المكالة اإللمانية شربع شفاار رئيتة إللمانات صوفزيمنية لرضيها لوى الوجنة املنيية،
اكان من بني األفاار األربع إلما ٌن لقي اهييا اإلجاب الشرائح التبع ،اهم اإللمان
املتيى بما لقل! (! )Senselessحيث ييهر طياران  ي قيرة قيادة الطائرة ،امها
يدخنان احلشيش ،مع لبارة صيتاء  :إن مل يان هذا منطقياً هنا ،ما الذي جيعوه منطقياً لك
حينيا صقمد التيارة؟!  ،اصش ر اإلحااءات إىل شن احليوة اسيطالت شن صقوص لدد
الشباب الذين يقبومن لوى صدخني احلشيش بنتبة  2%من جميمع نتبة الشباب البالغة
.135%
1

نفس المرجع ،نفس المكان.
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امبراسعة مراحل صاييم هذه احليوة ،ميان صياغة شركان صاييم احليمات اليملمية املرارية،
اهي صاين شاعاً  ي حتديد التومك الذي هتدف إىل صغي ره ،اماهي شكثر الشرائح العيرية قياماً
به ،امن مث القيا باألحباث االدراسات املعيقة ملعرفة النيم اعاسييالية االنفتية ااملرارية
صشجع هذا التومك ،اانيقاء المسيوة اإللمامية
احىت اليتميقية احلالية اليت قد متنع شا ِّ
كاليوفزيمن مثماً عا ينيهي باخييارها فقط ،اإمنا مير مبراحل لديدة منها المقت الذي يتيغرقه
اإللمان ،الادةً ما يامن شقل من دقيقة كبقية اإللمانات اليجارية ،االمقت الذي يبث فيه..
من خما النيمذج التابق ييضح شن الباحثني خييوفمن  ي اضع خطمات مرحوية شا منمذسية
لبناء احليمات اعالمامية إعا ان امليفق لويه هم شهنا صشيل بعض العناصر اليت عا ينبغي
اغفاهلا اإن اخيوف صرصيبها اهي:1
 .0جمع البيانات وتحديد االهداف:
يقاد هبا مجيع البيانات اليت صييح ملاييي احليوة اختاذ شنتب القرارات بشأهنا اصشيل:
 دراسة اليراف اامليغ رات املؤثرة  ي احليوة من حيث مدى صقبل الفارة انمع اجليهمراملرصقب ااعاجتاهات التائدة لديه.
 دراسة الفارة شا املمضمع ذاصه من كافة اجلمانب االرتكيز لوى إبراز ما ميس اهيياماتاجليهمر منها اما يشبع احيياساصه ارغباصه من خماهلا.
 دراسة كل المسائل اعالمامية املياحة ،من حيث اليعرف لوى خاائص كل اسيوةامدى ممائييها ليمسيه رسالة معينة متهيدا عاخييار شنتب المسائل ،باعاضافة إىل
دراسة العماقة بني اجليهمر ااسائل اعالما امدى اليياده لوى اسيوة شا شخرى.
 1سوزان القليني ،مرجع سابق ،ص.103
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الوى ضمء هذه املعوممات صامن اهداف احليوة شأهنا شأن شي هدف آخر قابوة لوقياس،
ااقعية اممائية اذات نطاق زمين ،حيث صيم كيابيها لويخاطب حم اجلمانب امليعددة
لوحيوة ،اعامر الذي سيجعل اعاسرتاصيجية اعاصاالية صركز لوى حتقيق شهداف هذه املبادرة
حتديدا.1
 .7تحديد الجمهور المستهدف:
يعيرب اجليهمر هم اهلدف النهائي من شي ليوية اصاالية اييمقف جناح احليمات اعالمامية
لوى حتديد اجليهمر املتيهدف بدقة ،إذ يعيرب مجهمر اسائل اعالما شديد الينمع من حيث
متيميات اليعويم ااملتيمى الثقا ي ااعاقياادي ااعاسييالي اكذلك املتيميات التنية،
اييطوب هلذا اعاخيماف الاب ر لوجيهمر املتيهدف ما يوي:
أ) إسراء الدراسات االبحمث املتييرة لوحام لوى املعوممات املياوة به ،اشصبح من
املهم صقتيم اجليهمر لتببني مها صعمبة خماطبة كل الناس لوى اخيماف متيمياهتم
بنفس املضامني اعالمامية ،إضافة إىل اخيماف الطريقة االاياغة اليت صااغ هبا
الرسائل بني شهل الوهجات املخيوفة ابني شهل الريف ااحلضر ااعاساليب اعاقنالية
صيغ ر باليبع شيضا ،اهلذا يامن اعاصاا الشخاي شكثر فالوية  ي ليوية اعاقناع من
اعاصاا اجلياه ري ألن القائم باعاصاا سزء من اجليهمر.
 صقتيم اجليهمر يعييد لوى صانيف الفئات امليوقية إىل جميملات حبيث يامن
شلضاء اجمليملة ميشاهبني  ي لمامل كث رة متيزها لن غ رهم من اجمليملات اعاخرى،
اعابد شن صامن كل من هذه اجمليملات سهوة اليعريف اميان قياس صفاهتا االمصم

1

عدلي رضا وعاطف العبد ،مرجع سابق ،ص101:
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إليها بشال إقياادي لوجهة منيية احليوة ،كيا يشيل اجليهمر املتيهدف
لوحيمات لدة فئات:1
 صانعم القرار االقائيمن باعاصاا الشخاي من القيادات الشعبية االرمسية ،شصحاباملهن املؤثران كاملدرسني ااعاطباء ،اقادة الرشي  ي كل اجملاعات.
 القائيمن باعاصاا  ي املؤستات اعالمامية. اجليهمر العا بيقتييات افئاصه املخيوفة.ب) حتديد اعاسرتاصيجيات اعابياارية اهم اعاسومب الذي خيياره خمططم احليوة ليمصيل
الرسالة اعالمامية إىل اجليهمر املتيهدف اييطوب هذا حتديد املداخل املمائية لعقل
اقوب هذا اجليهمر ايشيل:
 املدخل األفضل هلذا اجليهمر بني العاطفي شا املنطقي شا كويهيا. سداى اسيخدا اصر اليخميف اشي اسيياعات لاطفية ميان اسيخدامها. نمع القائم باعاصاا املناسب إلياا الرسالة افئة اجليهمر املتيهدف  ي احليوة. سم احليوة اليشاؤمي شا اليفاؤيل . اعاخيبارات القبوية اليت صأيت قبل اعانياج النهائي لورسالة اعالمامية اييم لرض املادة
 ي صمرهتا شبه النهائية لوى جميملات صغ رة من اجلياه ر املتيهدفة بغية قياس
اعاثر امليمقع من احليوة ،اشحيانا يايشف القائم باعاصاا فشما  ي فك كمد الرسالة
من قبل امليوقني فيعدهلا شا يمضحها شكثر.
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 .3صياغة الرسالة االعالمية:
هناك العديد من اعاليبارات اليت جيب اعاخذ هبا لن صاييم رسائل احليمات الند احلديث
لن صياغة الرسالة اعالمامية هناك سانبان لال منهيا شمهييه  ي جما الرسالة:1
أ) امليغ رات اليت صؤثر  ي فعالية الرسالة:
صعييد فالوية الرسالة من منيمر امليوقي لوى لاموني اعاا هم كيية املعوممات اليت مت
اعاصاا هبا ،االثاين الايفية اليت مت صقدمي املعوممات هبا ،الذلك صربز احلاسة لعيل ممازنة بني
حاسة الفرد لويعوممات احاسيه لماسييياع مبا يتيهواه ،الم شن صنميع اإلشاا املخيوفة
لورسائل يمائم هذه احلاسات ،اليمما ييطوب قرار اعاسيغراق العايل لورسالة اعالمامية شن
يامن امليوقي حمياسا ملعوممات صفايوية لن ممضمع احليوة ،مثا ذلك محمات اليملية
باألنفومنزا اليت صدليت حبيمات حتتيتية لومقاية من العداى هبا صضين اسيغراقا حم شرح
متبباهتا ابؤر صااثرها امتامهة الرتبية التيئة احليمانات  ي انيشارها ،من سهة شخرى  ي
قرارات اعاسيغراق اعادىن (صفا را شقل من امليوقي) ،سيامن الرسائل شكثر فالوية إذا ما ركزت
لوى اليامير املؤثر لوقضية ممضمع احليوة اإضفاء اعاسيجابة العاطفية لويخاطر لويها العل
ششيع مثا لماسيغراق اعادىن هم اليحتيس باحلمادث املأسااية لويرار لن طريق اسيخدا
الامر احلقيقية اليت صمضح اعامل ااملعاناة اليت ميان شن حتدث ألفراد اعاسرة سراء لد صطبيق
صعوييات التمامة  ي املركبات.

 1سوزان القليني ،مرجع سابق ،ص.50
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ب) الشال شا القالب الذي صقد فيه الرسالة:
صينمع القمالب ااعاشاا الاحفية ااعاذالية اليت ميان شن صقد فيها الرسالة اعالمامية،
الال شال من هذه اعاشاا ساذبية خاصة بالنتبة لوجيهمر املتيهدف ،اييمقف اخييار
شال الرسالة لوى املضيمن الذي حتيميه الوى اجليهمر املمسه إليه هذه الرسالة ،اختيوف
اعاشاا افقا لنمع المسيوة فهناك اعاخبار االيقارير اعاخبارية االيحقيقات اعالمانات
ااجملمات االنداات ااملناقشات ااحلمارات الماخييار من بني هذا امليعدد ينبغي مرالاة ما
يوي:
 ينبغي اعالداد لانالة الرسالة اعالمامية من حيث املنطق اعاصاايل ااحلجج اعالماميةاليت هتدف إىل إقناع اجليهمر املتيهدف بقضايا القائم باعاصاا .
 عا صافي رسالة ااحدة لوقيا بال ميطوبات احليوة ،فاحليوة اجليدة حتيمي لوى لدةرسائل خميوفة املضيمن.
 من اعافضل اسيخدا المسائل البارية جلذب انيباه اجليهمر سماء  ي املطبملات شااليوفزيمن لوى شن يرالى المضمح ااحلذر من اليعقيد الذي يضيع اهلدف اعاقنالي.
 .2إختيار الوسائل االعالمية:
لال من المسائل اعالمامية ااعاصاالية مميزات امتاائ  ي صطبيقها لوى محوة اشخرى ،الان
كويا اصتيت محمات اليملية بالياامل االيعاان بني اسائل اعاصاا الشخاية ااجلياه رية
كويا كانت شكثر جناحا افعالية فاويا صعددت ماادر املعوممات ااعالما كويا شصبح من
التهل اصم احليوة إىل اجليهمر املتيهدف اصأيت شمهية اعاصاا اجلياه ري  ي مرحوة
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الملي بينيا يقم اعاصاا الشخاي بدار شكثر شمهية اخطمرة  ي مرحوة صغي ر اعاجتاهات
اصعديل التومك ،اصمسد لدة معاي ر  ي اخييار المسائل املخيوفة صييثل فييا يوي:1
 حجم اجليهمر الذي صال إليه المسيوة فعما. خاائص مجهمر كل اسيوة. إماانية كل اسيوة لومصم إىل مجهمرها امعدعات هذا المصم . معدعات اليعرض إللمانات اليملية  ي كل اسيوة لوى حدة. درسة إدراك كل فئة من فئات اجليهمر لورسالة املمسهة صاوفة صغطية محوة اليملية  ي كل اسيوة من المسائل اعاصاالية. معد اليارار املطومب لورسالة  ي كل اسيوة من المسائل. اخلاائص الفنية االيانومسية املياحة لال اسيوة االيت من خماهلا ييم صقدمي الرسالة. اعاثر امليمقع حتقيقه من كل اسيوة . .5الجدولة الزمنية للحملة:
بعد شن يقم املرسل باخييار المسائل اعالمامية اليت سيتيخدمها فإنه بعد ذلك سيحدد
اعاسرتاصيجية اليت سيت ر لويها إذالة الرسالة لوى مدار احليوة ايطوق لوى هذه اخلطمة
سدالة احليوة ،االيت صتعى لويأكيد لوى شن كل فعالية صبدش  ي الياريخ احملدد اشن فرص
اليعاان بني المسائل ييم اسيخدامها بشال كامل اهناك لدة طرق  ي العرض اعالمامي:

 1يورك برس :التسويق الفعال ،مرجع سابق ،ص.52-41:
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 -1اليمزيع بني المسائل:
سدالة لرض احليوة بانيقاء اسائل معينة يتيهدف اليأث ر من مدخل شمناط املشاهدة امن
خما صفضيمات المسائل لند اجليهمر املتيهدف الذلك اسرتاصيجييان:
 اسرتاصيجية الياامل :اهتدف هذه الطريقة إىل صاثيف النشاط اعالمامي املمسه لويمليةصاثيفا زمنيا ،شا بالنتبة لقطالات معينة من اجليهمر ،شا بني فئات ميعددة ،شا
خماطبة قطالات مينملة من اجليهمر من خما اسيخدا جميملة من المسائل ،اصفيد
هذه الطريقة  ي حالة اعاحيياج إىل صملية اإرشاد سريع  ي بعض املمضملات مثل
اعامراض المبائية اليت صنيشر فجأة.
 اسرتاصيجية اليعاقب :اصعين القيا بينفيذ احليوة اعالمامية بال جميملة ميجانتة منالمسائل اعالمامية (كالاحف ااجملمات) شا (اعاذالة االيوفزيمن)  ي صمقيت زمين
معني ،كأن صبدش بالاحف ااجملمات لفرتة حمددة مث صعقبها باسيخدا اإلذالة
االيوفزيمن ،اصفيد هذه الطريقة  ي بعض املمضملات اليت حتياج إىل صملية متييرة مثل
اليحتيس باحرتا قمانني املرار.
-1اليمزيع الزمين:
مبعىن صمزيع اإللمانات لوى فرتات احليوة (األيا ـ األسابيع ـ الشهمر) كوها شا بعضها
اصنقتم إىل:
ش) اليمزيع املتيير :مبعىن اعاسييرار دان انقطاع خما مدة احليوة الزمنية ا يتيخد
باثافة صبعاً لإلماانيات.
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ب) اليمزيع امليقطع :شي اإللمان  ي فرتات معينة كاألسابيع ا األشهر ا ييمقف اإللمان
هنائياً  ي فرتات شخرى ،ا يناسب هذا احليمات اليت صتيهدف المصم إىل اجليهمر
مع قوة اإلماانيات (اإللمان املممسي).
ت) اليمزيع املركز :ا يعين صركيز احليوة خما مدة زمنية حمددة من العا (شهرين مثماً ،
شهر رمضان شا فال الايف ) ا هاذا .
 -3كثافة اإللمان:
اصعين كثافة احليوة خما الفرتات الزمنية املخيوفة حبيث صبدش احليوة قمية سداً بإلمانات
ماثفة مث صيماشى صدرجيياً ا العاس صبدش ضعيفة مث صقمى ا صزداد كثافيها مبرار المقت ،اهلا
لدة طرق منها:
 اجلدالة امليتااية :شي شن صتيير بنفس الاثافة خما احليوة (إلمان  ي األسبمع ،شاإلمان كل شهر) اهاذا.
 اجلدالة امليماشية :شي شن ييم الرتكيز  ي البداية مث ييناقص صدرجيياً حىت النهاية. اجلدالة املينامية :حبيث صبدش ضعيفة مت صزداد كثافيها ا صقمى مع مرار الزمن. اجلدالة امليزايدة امليناقاة :ا هي عا صت ر  ي خط منييم  ،بل شحياناً صزيد ا شحياناًصنقص سماء بانييا شا بغ ر انييا صبعاً ليراف احليوة شا ظراف امليوقني شا شيحة
ظراف ا شسباب يراها خمطط احليوة مناسبة.
 .6تحديد مخصصات الحملة:
ييم حتديد امليزانية اعامجالية لوحيوة مث امليزانية الفرلية لوفعاليات املخيوفة اليت سييم القيا هبا
 ي المسائل اعالمانية ،ايتالد حتديد هذه املخااات  ي البداية لوى معرفة اعاحيياسات
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افقا لماماانيات املمسمدة ايرصبط هبا شيضا اخييار المسائل ااعاسرتاصيجيات اششاا اجلدالة،
اقد ييم ختايص حمايل  5إىل %12من ميزانية اعاصاا سانبا كييميل لوطمارئ لند صنفيذ
ليل صاحيحي  ي متار احليوة.1
 .2التقويم والتقييم:
يعيرب صقييم احليوة خطمة غاية  ي اعامهية ألنه لوى شساسها ييخذ ماييم احليوة جميملة من
اعاسراءات مثل:
 اعاسييرار  ي احليوة إذا كانت الرسالة اليت صيضينها مفهممة امقبملة لدى اجليهمر صعديل الرسالة إذا كان يشمهبا بعض شاسه النقص شا سمء الفهم اقف احليوة إن اثبيت فشوها الد فالوييها.اييم هذا اليقييم لوى مراحل صنفيذ احليوة قبل الينفيذ ااثناءه ،اييم اضع اإرساء إسراءات
اليحام االتيطرة ملراقبة كل مرحوة الادة ييم صمزيع اعاهداف الشاموة لوحام لوى جميملة
من اعاهداف لال شهر شما اليقييم النهائي شا البعدي فهم يشيل لوى نملني من اليقييم:2
ش) اليقييم الشاوي :ييم فيه صقييم مجيع العناصر ااملماد املعراضة شثناء احليوة اصاامييها
االعناصر الفنية املدممسة هبا كاملمسيقى ااملؤثرات البارية باإلضافة إىل صمقيت
اسدالة احليوة ،االوغة املتيعيوة اصقنيات الرتايج ااعاداء من مؤدي اعاداار  ي
احليوة.

 1موسى سويدان وعبد المجيد البدواري :مرجع سابق ص.122
 2سوزان القليني ،مرجع سابق ،ص.145
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ب) صقييم املضيمن اا اليأث ر :ايرصبط هذا اليقييم لادة باهلدف املراد إحداثه من الربنامج
اافقا لويأث ر املطومب من الرسالة ،اقد يامن من الاعب قياس صأث ر محوة اليتميق
اعاسييالي لوى املدى القريب إذ قد هتيم احليوة بيغي ر التومكيات اليت عا حتدث
إىل لوى املدى البعيد الان صمسد بعض األساليب اليت قد صعطي مؤشرات لن هذا
اليحم من شمهها:
 اخيبارات اليذكر حيث ختيار لينة من اجليهمر ملعرفة مدى صذكره لورسالة اليتصضينيها احليوة شا شسزاء شا شفاار معينة منها لوى شن ييم بمقت كاف بعد
احليوة عا يقل لن الشهر.
 اخيبارات اليعرض لدراسة شمناط اليعرض لوحيوة من حيث شفضوية شاقات احليوةامدى اليعرض هلا شحيانا شا نادرا.
 اسيطمالات الرشي اذلك بقياس آراء اجليهمر ااجتاهاهتم ادرسة معرفيهم مبمضمعالرسالة  ي محوة اليملية.
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الفصل الثالث :محمات اليملية املرارية
المبحث األول :حمادث املرار الياهرة ااألسباب
أوال :ظاهرة حوادث المرور
كانت حمادث الت ر املييية  ي العهد القريب قبيل اعانيشار الماسع لمسائل النقل احلديثة
مرصبطة بيراف البيئة احمليطة غالبا ،كتمامة الطريق من قطالها اجملرمني ،امقاامة النعاس
لوى الراحوة (اجليل)  ي الاحراء لئما صييه بااحبها فيضل حىت ميمت لطشا كيا جند ذلك
كث را  ي ثنايا شدب الرحمات الذي حياي قاص امغامرات الرحالة لرب البودان ،شما اآلن
ابعد الثمرة الانالية اضجيج احملركات اصبح احلديث لن حمادث الت ر املييية اآلنية القيل،
ا ي لار العجوة مبفهمميها املادي (املطاطية) ااملعنمي (الترلة)مل يعد باعاماان اليحام  ي
حجم الياهرة اعا  ي صفاقيها ألهنا قد شصبحت شزمة حيث اليربت احلمادث املرارية منذ
الدارة  11لوجوتة العامة لألمم امليحدة "شزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة دالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة" ،1اساء هذا القرار
الدايل بإسها ناف الدا العربية ليعرب لن احتاسها العييق بآفيها امليفاقية ،الوحديث
لن خطمرة الياهرة اسب لرض بعض سمانبها اسياقات صطمرها:
أ) تطور صناعة السيارات:
لقد كانت صنالة التيارة خما القرن العشرين من اهم الانالات  ي الدا امليقدمة حيث
عاصزا خيارا اقيااديا ااسرتاصيجيا من الدرسة اعااىل العبت املنافتة بني هذه الدا  ي دفع
ليوية اليانيع ااعابياار خاصة بني الدا اعاارابية االمعايات امليحدة االيابان ،اصدخل
الاني حاليا كأكرب منيج لوتيارات مشاوة بذلك ظاهرة لاملية غ رت منط العيش ألكثر من
مويار شخص اشثرت  ي اعاقيااد الدايل بشال مويمس ،حيث صراسعت لدى البعض نتبة
 1محسن بن عيسى :السالمة المرورية( ،الدار المتوسطية للنشر ،تونس ،ط ،)1212 ،1ص.0
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الرتسل امت اليخوي لن اعاساليب التابقة  ي الينقل فييا ارصفع اسيعيا خميوف اسائل النقل
الربي.
اليمما فإن صطمر متيمى املعيشة مع جماهبة امليطوبات اليممية لوحركة ضالف احلاسة
عاسيعياهلا اشثر بذلك لوى نتق صزايدها ابرزت مقاربيها امليضاربة  ي اجملييعات احلديثة لوى
اساس شهنا شداة شساسية لوحرية الشخاية االيقد اعاقياادي ارمزا لويجييعات ذات اليمسه
اليانومسي اصربز التيارة كخيار ضراري لألفراد ااعاقيااد حاليا ملزاياها اليالية:1
 اسيياليا :يتيخد ممايني اعاشخاص سياراهتم ليتالدهم لوى كتب الرزق شا
التفر هبدف امليعة ،اافرت بذلك حرية احلركة ،كيا شثرت  ي حتديد شماكن سان
الناس امماقع ليوهم ،ا ي كيفية قضاء شاقات الفراغ ،ابعد شن كانت التيارات
حارا لوى اعاغنياء صزايد اعانياج ااخنفضت اسعارها ليال إىل لدد ميزايد من الناس
مما شدى إىل بناء طرقات شكثر اشاسع ،اازدادت حركة التفر بنتبة مطردة شيضا.
 اقيااديا :صرغب دا كث رة  ي إنشاء صنالة سيارات اذلك ألهنا صافل اصدلم جماعا
ااسعا من اعاليا  ،كيا حتفز النيم اعاقياادي ،االماقع شن صنالة التيارات
متيهوك مهم لانالات اخرى مثل صنالة الفمعاذ ،ايعيل املمايني من الناس  ي
شليا صرصبط بالتيارات كالبيع االايانة االمقمد ففيحت بذلك جماعات ااسعة
لوعيل ،اشضافت منافع كث رة إىل احلياة اليممية.

 1أحمد الشويخات :الموسوعة العربية العالمية( ،االصدار االلكتروني ،)1224،كلمة البحث :السيارة.
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ب) مشكالت تنامي استعمال السيارات:
ألن التيارات صعيل بالمقمد فإهنا صطوق  ي اهلماء اهليدراكربمن ،اشا شكتيد الاربمن
االنيرتاسني ،اباليايل فإن هذه الغازات صؤثر لوى صحة الناس الوى احملاصيل الزرالية الوى
صربية املاشية ،اصتبب التيارات صومثا شديدا  ي الاث ر من املدن الاربى  ي العامل شين صرتكز
الاثافة التاانية العالية كطمكيم االقاهرة ناهيك لن ازدحا الشمارع االطرق حبركة املرار
اصخبها التيعي ،ابرغم اليقد الذي شحرزصه اليقنية  ي احلد من هذه اعانبعاثات التامة لرب
صطمير العماد اصقويص حجم الامت املنبعث منها ،إعا شن العديد من ربمع العامل صعاين
بالفعل من آثار صغ ر املناخ ،اصش ر البيانات إىل شن النقل الربي -الذي عايزا يعييد بشدة
لوى النفط -متؤا لن  ٪ 14من انبعاثات غازات اعاحيباس احلراري لوى الاعيد
العاملي ،امثل هذه اعانبعاثات صؤثر لوى صحة اإلنتان صأث راً مباشراً من خما صومث اهلماء،
ااآلثار الينفتية املرتصبة لويه ،كيا صيأثر الاحة سوباً من خما احلد من النشاط البدين نييجة
اعاليياد لوى التيارات.
شما مشاوة التمامة املرارية فقد شصبحت اإلصابات النامجة لن حمادث املرار  ي مقدمة
العمامل اليت صفيك بالشباب من الفئة العيرية 15-12سنة ،فما ميحر لا ااحد إعاح ايشهد
شهم شسباب
افاة حنم  1 3مويمن نتية لوى طرق العامل ،ممحا جيعل من حمادث املرار صاسع ح

المفاة  ي كل شحناء العامل ،اصيتبحب حمادث املرار ،فضماً لن صوك المفيات  ،ي حداث
إصابات غ ر مميية كل لا يرتااح لددها بني  12مويمناً ا 52مويمن إصابة ،إذ يبدا لوعاقل

شنه من العبث شن صيحم منيممة مبيارة لييية كينيممة املماصمات الربية إىل سماح يقيل
ايؤذي ابألداد خميفة ،امن املماحظ نقص خدمات الرلاية الطارئة اغ رها من خدمات
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شك  ي ش حن صوك اإلصابات اليت ميان صمقيها
الدلم اليت صقد إىل ضحايا حمادث املرار ،اعا ح

صيتبحب  ي إسهاد اخلدمات الاحية املثقوة باأللباء شصماً.1
ثانيا :أسباب حوادث المرور

قبل احلديث لن شهم األسباب اليت صشال مأساة حمادث املرار ينبغي اليعريج شاعا لوى
صعريف معىن احلادث الوى شي ممقف ميان اطماق هذه اليتيية ،فاحلادث  ي مفهممه
العا هم فعل غ ر ميمقع اخاطئ حيدث إلنتان ما  ي ظراف معينة ،ا ي حمادث الت ر
ميان صعريفه بأنه اصطدا بني مركبيني شا مركبة بإنتان شا مبعدات شا مبنشآت مادية.

2

ينيقد البعض رؤية احلمادث لوى شهنا حمادث لشمائية صقع لآلخرين مبفهم "احلييية" شي عا
ميان اليحام فيه اعا صمقيه ،حيث يرى هؤعاء شن هذا املفهم اخلاطئ كان له شثر سويب
حيث شخر اليفا ر  ي إجياد حوم هلذه املعضوة ،امن مث اضع صداب ر ناسعة لومقاية منها،3
فوم يشرع  ي العيل المقائي إعا  ي التيينات ابداية التبعينات ،حيث شالت البودان
الانالية لناية فائقة ليأسيس منيممة اقائية فعالة ،متان من ختفيض لدد حمادث املرار
االيقويل من اخلتائر اليت صتببها معييدين لوى حتايل شسباب احلمادث اامليتببني فيها برؤية
إحاائية الويية.
اقد شكدت معيم الدراسات اعاحاائية اليت شسريت حم حمادث املرار  ي المعايات
امليحدة اعامرياية االدا اعاارابية االعربية شن العامل البشري هم التبب الرئيتي ابنتب
1منظمة الصحة العالمية :العالم يرص صفوفه من أجل تحسين السالمة على الطرق ،نشرة إخبارية ،بتاريخ
/ http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2011/ar :1212/25/21
 2عبد الرحمان الوافي :حوادث السياقة أسبابها والوقاية منها( ،دارهومه ،الجزائر ،)1212 ،ص.13
 3الهاشمي بوطالبي :افتتاحية مجلة الوقاية والسياقة ،المركز الوطني للوقاية واالمن عبر الطرق ،الجزائر ،العدد ،21
ص.4
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لالية  ي ارصااب حمادث املرار ،1حيث صش ر شغوب الدراسات املرارية ،امن شاعاها دراسة
شسريت  ي سبعينيات القرن املاضي إىل شن  24%من حمادث الطريق صعمد شسباهبا إىل سمء
صارف متيخدمي الطرق ،اصعمد النتبة الباقية إىل لمامل خارسية كحالة التيارة شا ظراف
املناخ.
امراقبة رسا املرار لوطرق منعاً لويخالفات املرارية شمر مهم امثير ،الان من املتيحيل
ليوياً مراقبة كل سيارة لوى الطريق ،لذلك كان من املهم شن يامن كل سائق رقيب نفته،
باختاذه القرارات الاائبة فييا ييعوق بأبتط قمالد املرار ،فإن مل يان التائق كذلك ،يامن
من جبانبه شا مرافقه  ي التيارة حتيباً لويه ،الوى األمانة اليت ائيينه اجملييع لويها بالتياح
له بالقيادة  ي الطريق العا .2

اميان صقتيم اعاسباب املؤدية إىل حمادث املرار حتب اليانيف اليايل:
أ) االسباب الشخصية والنفسية:
 التن :حيث يرصبط متيمى سن التائق مبدى ادارصه لوتياقة ففي حني ييييزاملراهقمن بتية صمكيد الذات لرب الترلة املفرطة ااحلركات الغ ر مبالية جند كبار
التن يعمزهم ضعف اليآزر احلركي لديهم ،ابطء رد الفعل التريع لديهم بينيا
شهم شسباب احلمادث لدى اعاطفا صرسع إىل سعة نير الطفل احملدادة إضافة
إىل صمزيع اهييامه لوى لدة ششياء  ي المقت نفته كيا شن له رؤية حلركة املرار
من زااية خمالفة لوابار حبام صغر قاميه الد اكييا بعض املدارك حتم دان
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هدى صالح :لماذا تفشل حمالت التوعية المرورية ومتـى تنجـح؟ ،مجلة القافلة ،أرامكو السعودية ،العدد ،45أوت .1212
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إدراكه الاامل ملخاطر الطريق ،االطفل يعيش  ي لامل الوعبة ايعي اخلطر حتب
زمن الايمن شي  ي فرتة زمنية بني الينبه ااعاسيجابة.

1

 الفراق بني اجلنتني :سومك النتاء  ي التياقة خييوف بافة لامة لن سومكالرسا إذ ششارت الدراسات شن النتاء ييييزن باحرتا قمانني املرار اعا ميون إىل
الترلة املفرطة  ي التياقة ،بينيا مييل الرسا  ي نفس الادد إىل اليهمر االيترع
االمامباعاة ،2اهناك شحباث شخرى رشت شكثر من ذلك شن اميماك التيارة يعد
اسيثيارا نرستيا يتهم  ي صامين اصأكيد صمرة اعاليزاز بالذات لند الرسل،
كمسيوة صفيح له حدادا سديدة اااسعة ليأكيد ذاصه الذكمرية...حيث يعدان
التيارة اميدادا حلداد ممارسة سوطيهم اجلتدية اكأن التيارة لضم من شلضاء
اجلتم الندما صيعرض هذه احلداد إىل مضايقات  ي الطريق العيممي مثما
صنطوق آليات الدفاع لن اجملا احليمي بعنف اقمة ،اغالبا ما صبوغ هذه املشالر
متيميات صااحبها سومكات صشجع لوى رفع حتديات صامن نيائجها  ي اعاخ ر
حمادث مرار خط رة.

3

 داافع اعاثارة ااملغامرة :اهي صامن لند الشباب شكثر من غ رهم حيث شنالداافع اليت صاين اراء حب اعاثارة صربز بشال شكثر اضمحا  ي سومكات
منحرفة صيناقض مع القيم التائدة  ي اجملييع اهي شفعا يغوب لويها الومن
التويب ايعجز اصحاهبا لن إدراك إماانية حتقيق اليفمق االنجاح إعا من خما

 1محسن بن عيسى ،مرجع سابق ،ص.12
 2عبد الرحمان الوافي ،مرجع سابق ،ص.10
 3صالح العبودي :العوامل النفسية لحوادث المرور( ،جامعة نايف للعلوم االمنية ،الرياض) ،ص.141-142
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التومكات املغامرة ااملبالغة ،اقد صامن هذه الداافع اسييالية اا نفتية شا
اقياادية.
ب) االسباب السلوكية:
 نقص اخلربة االيدرب غ ر الااف :فالتياقة شأهنا شأن العديد من املهارات اليتينييها الفرد باإلرادة اامليارسة المالية ،االزمن الاا ي من امليارسة الاحيحة
حييوها إىل خربة صتيشعر حماذير التياقة اخماطرها ،اقدميا كان اليدرب لوى
ركمب اخليل ييم مبرافقة الابار  ي الرباري الماسعة ،اكيف بركمب التيارات  ي
خطمط النقل التريع شين يعيرب شي خطإ  ي القيادة خطرا يؤدي إىل المفاة اا
العجز ،ا ي مدارس التياقة مثما عا يياح لوييدرب مثما شن خيرب التياقة  ي حالة
سمء اعاحما املناخية شا املنحدرات الاعبة شا التياقة الويوية لذا كان اعاهييا
بامليارسة املتييرة المالية سبيما إىل اليايف االيغوب لوى املماقف احلرسة
الاعبة شثناء التياقة.1
 الضغط ااعاسهاد :صيطوب التياقة متيمى لا من اعانيباه االرتكيز حىت صتيحلوتائق من فهم احتديد اليغ رات اليت ميان شن صماسه بشال مفاسئ خاصة
لوى اعافراد الذين مييهنمن التياقة كيهنة لاتب العيش اقد ييعرضمن ملتيميات
خميوفة من الضغط ااعاسهاد بتبب نملية العربة اطبيعة العيل ادقة املماليد
خاصة لند سائقي قطاع النقل العيممي ،الد برجمة سالات العيل  ي شاقات
مناسبة يؤدي إىل صذبذب سالات النم االشعمر املتيير باعالياء اينعاس لوى
احلالة الاحية ليمما االنفتية ايضا ،اهذا يؤدي  ي النهاية إىل ضعف اليعرف
 1عبد الرحمان الوافي ،مرجع سابق ،ص.10
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لوى إشارات املرار اقراءهتا بشال سويم ،اقد كان اليعب ااعالياء من شكثر
اعاسباب املؤدية حلمادث املرار املرالة خاصة لند سائقي حافمات اشاحنات
النقل العيممي.
 لد احرتا قمانني املرار :اصشيل هذه األسباب كل ما نص القانمن لوى صنيييه ي حداده املتيمحة به بدءا من اعانضباط بإشارات احلركة ااعاالمية مرارا
مبحددات الترلة ااصمعا إىل اسيهماك الاحم  ،العل شكرب هذه اعاسباب
اسيشرافا حبمادث املرار هم لامل الترلة املفرطة ،ذلك شن الترلة اجلنمنية عا
يتيطيع التائق خماهلا اليحام االتيطرة اليامة لوى مركبيه إذا ما حاا صفادي
خطر حميم فهم إما شن يمدي حبياصه شا حبياة غ ره ،يويها اسيهماك اخلير
ااملخدرات اليت صؤثر  ي سومك التياقة بشال موحمظ ييييز باقرتاف كافة
ششاا املخالفات املرارية اعاخرى كاملناارات اخلط رة االترلة الفائقة فين عا
يقمد نفته كيف يقمد مركبيه اصدق من قا بأهنا ش اخلبائث.
ج) االسباب الخارجية:
 شال اشاضاع الطرق :صعيرب الشباة الطرقية مضيار الت ر لال سيارة شا شاحنةاصماحية الطرق لوت ر فيها دان معيقات صييح صقويص العديد من حمادث املرار
اليت يامن مردها ضيق الشباة الطرقية الد اسييعاهبا حلجم العربات امليزايد من
سهة ايامن سببها شيضا نقص اليهيئة ملتارات الطرق لرب اعاشارات اعارشادية
ااعانارة املناسبة ،المامات اليحذير االيذك ر  ي حاعات اسمد ششغا شا ممسم
هجرة بعض احليمانات العابرة لوطرق ،االطرق التيئة اغ ر الااحلة لوت ر شثناء
اعاحما املناخية التيئة كاعانزعاقات االزاابع الرموية  ي الاحراء.
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 اليراف الطبيعية ااملناخية :قد صيتبب اعاسماء امليطرة شا الثوجية حبداثحمادث س ر نييجة سمء الرؤية شا انزعاق مفاسئ شا طمفان املياه فمق الطرق مما
صنجم لنه اصابات ،العوها هذه اعاسباب اخلارسية صيداخل فيها شسباب بشرية
شخرى صؤدي بالمقمع فيها شمهها لد اليايف مع هذه اعاحما انقص اخلربة
إضافة إىل غياب هتيئة بعض الطرقات املشهمرة باثرة الضباب الذي حيجب
الرؤية باإلنارة شا صوك الطرق اليت صقطعها اديان مممسية االيت حتياج إىل بناء
ستمر ليفاديها.
ثالثا :أهمية حمالت التحسيس في مواجهة الظاهرة
"شمن الطرقات هم قضية اجلييع ،حيث ينبغي شن صشرك فضما لن الشركاء املؤستاصيني،
سائر املنييات اجليعمية ااألسر ااملعويني ،اينبغي لال ااحد من هؤعاء شن ييحيل
املتؤالية ضين برامج اليحتيس ااعالما حم خماطر الطرقات احم اآلثار المخيية املرتصبة
لن حمادث املرار ،اإضافة املتعى القائم لوى محمات اليحتيس االيملية لويجنيد العا
لوتوك اعاسييالي امؤستات الدالة  -ي إطار ليل طميل املدى -لافيل باليقويل من
فداحة هذه الياهرة صقويما معيربا".
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اصش ر مقرتحات اليملية املرارية  ي اعاسرتاصيجية العربية إىل:2
 الينتيق مع اسائل اعالما لينيية الملي املراري االيأكيد لوى احرتا القانمنليحقيق التمامة العامة ااعاسيفادة  ي هذا الشأن من اخلطة اعالمامية العربية
النيمذسية لويملية املرارية.
 1من خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،الملتقى الوطني حول الوقاية من حوادث المرور ،جامعة سعد دحلب،
البليدة.1224 ،
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 إصدار كييبات انشرات اشفما اغ ر ذلك من املماد اعالمامية  ي جما اليمليةاملرارية ،اإنشاء مماقع لوثقافة املرارية لوى شباة اعانرتنت.
 إصدار جممات خاصة باليملية  ي جما املرار اختايص شقتا  ي اجملمات اعامنيةلويملية املرارية.
 طبالة إرشادات مرارية لوى مطبملات املرار اعاسييا قتائم خمالفات املرار اليتصتوم لوتائقني شا صواق لوى زساج املركبات املخالفة.
 صضيني املناهج الدراسية قمالد املرار اآدابه احث اعاسر لوى صوقني شبنائها القمالدالتويية لويرار.
 اسيثيار جممات اعاطفا اكيبهم اكراساهتم امتيوزماهتم الدراسية اعاخرى لنشرقمالد اآداب املرار بأسومب مبتط بغية غرس حب اعاليزا هبا  ي نفمسهم.
 إنشاء رياض احدائق مرارية خاصة باألطفا االيماميذ ليعوييهم القمالد التوييةلويرار اآدابه.
 صنييم متابقات  ي جما الثقافة املراية ارصد سمائز صشجيعية هلذا الغرض انشرصوك املتابقات  ي اسائل اعالما .
الان لبؤس الماقع الثقا ي لدى شغوب الدا العربية فإن شغوب هذه املقرتحات عا جتد هلا
مينفتا إىل الماقع ،اإن اسدصه فإهنا عا جتد من يبدع فيها ايقبل لويها ،فأغوب ساان هذه
الدا عا يقرؤان اهذه مأساة شخرى صضاف إىل مأساة احلمادث املرارية ،لييل اليحتيس
باحليمات ييعرض له فقط القوة المالية ،مما يفرض لوى القائيني املتؤالني لن التمامة
املرارية النير من زاايا شكرب لرب فرص اليحديث الشامل ،فاملنيجات احلضارية اليت شبدلها
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الغرب صفرض ااقعا حضاريا اثقافيا جياري فار من شاسد صوك املنيجات ،اهذا هم الرهان
الذي ميان من خماله جماهبة اليحديات اليت شفرزها لار الترلة االانالة ااملدنية احلديثة
كاليومث ااكيياظ املدن اصفاقم اآلفات ااعامراض المبائية اغ رها ،إعا شنه ابالرغم من
اعالرتاضات التابقة لوى صوك املقرتحات العربية ا ي سداى إنفاذها  ي الماقع حملدادية
اليأث ر الذي حيال منها ،فإنه عا ينفي فالوييها  ي إحداث اليغي ر احلثيث ااملتيير ااغوب
نيريات اليأث ر اعالمامي القدمية منها ااحلديث صشيد باألثر الرتاكيي لفعل اسائل اعالما
 ي بنية العقل اعانتاين شفرادا شا كيانات جمييعية ،اهم ما يدلم إىل اعاخذ بنيا احليمات
لرب اسائل اصاالية ميعددة ااسرتاصيجيات اصاالية ميعددة املداخل ،الويه فإن مفهم المقاية
من حمادث املرار ،يعاد املفهم العويي لومقاية من اجلرمية الذي هم صداب ر جمييعية قبوية
حمتمبة ذات طابع ليوي ميداين احرتا ي ميان شن صامن جمييعة لوى شال:1
 برامج صملمية شا صأهيوية اصدريبية. برامج إدارية قانمنية  ي الينييم املراري اقمانني املرار صداب ر صيعوق باحمليط االيجهيزات امليعوقة بأمن الطرق اإشارات املتالك.اهذه اليداب ر جمييعة صش ر إىل سهمد اجلهات املخياة من ازارات الدالة ااجليعيات األهوية
ااحلاممية ذات العماقة  ي المقاية من حمادث املرار.
اصيهر شمهية القيا باحليمات اليملمية املرارية من منيمر اظائف اسائل اعالما لفائدهتا  ي
اعاخبار ااعالما ااعارشاد االيعويم ،2اإلبراز دار احليمات  ي اليملية املرارية اسب اسينطاق
الماقع الذي يمحي بغياب اليثقيف املراري الماز لدى التائقني االراسوني لوى التماء،
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امدى صدين متيمى صعرض اجملييع لويعوممات امليعوقة بآداب اقمالد املرار ،الذلك اسب
إليا احليمات اليملمية  ي إطار اسرتاصيجية طميوة املدى هتدف ليس فقط لويحتيس
خبطمرة بعض المضعيات غ ر اآلمنة  ي التياقة ،بل اباألساليب الافيوة لوى صربية حس
اشدب مراري لدى الناشئة فضما لن الابار امليارسني لوتياقة ،إضافة إىل اليملية بالقمانني
افائدهتا اابراز مدى قمة الزسر ،حىت يشال هذا العرض اعالمامي هلا ،صفالما لدى اجليهمر
مما ميانهم من اليعاطي اعاجيايب مع القضية االيداا بشأهنا شأن املشرع الذي شصدر هذه
القمانني ،اهذا عا يبدا مياحا اسهما  ي ظل غياب احلاممة اعالارتانية -اليت صعييد لوى
الشعب  ي اصدار قمانينها -إعا لرب مجعيات فالوة الرب مماقع اليماصل اعاسييالية احلقيقية
منها ااعافرتاضية.
الوى ضمء ما حتدده اعادبيات النيرية الماردة  ي مبحث سابق حم شمهية حتديد اهلدف من
شية محوة إلمامية اضرارة الرتكيز لوى هدف ااحد  ي كل محوة حىت ييحقق اعاثر املطومب،
ينبغي شن صامن محمات اليملية املرارية منبثقة من إحدى صوام اعاهداف اهذه بعض النقاط
اليذك رية اليت صش ر إىل نطاق هذه احليمات انملها:1
 محمات صامين نتق سومكي صيعوق بايفية اليعامل مع اليراف الاعبة لوجم االقيادة
اآلمنة  ي حالة رداءة اعاحما اجلمية ،اهي  ي شغوبها صذك ري بالدرسة األاىل
اإرشادي ملن مل خيرب بعد التياقة  ي مثل صوك اليراف كالتياقة الاحرااية
اخماطرها كاألادية اخطر الرما اغ رها.
 محمات صامين نتق فاري صتيهدف اليملية باليقويل من اعازدحا خاصة  ي
املناسبات من خما ارشاد اجليهمر املتيهدف بضرارة اعاخذ باعاحيياطات اليت
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ينبغي اليقيد هبا  ي مثل هذه املماقف من لزا الارب االتومك احلضاري ،شا اعارشاد
إىل اسيعيا طرق سديدة غ ر معرافة اخميارة ،االيحفيز لوى اسيعيا النقل
العيممي لماشخاص كامليرتا ليقويل حدة الزحا اربح المقت.
 محمات صامين نتق معر ي هتدف إىل إلما اجملييع بالقمانني اجلديدة امدى فائدهتا
 ي حتتني سمدة املرار ااحلد من املخالفات اإلمامهم خبطمرة ما ييعرضمن له  ي
حالة املخالفة حىت ييم الزسر قبل الفعل االمقاية قبل الندامة.
المبحث الثاني :ثوابت العمل الوقائي
أوال :مواجهة الظاهرة في العالم
يش ر خميرب شحباث الطرق  ي بريطانيا إىل شن معدعات المفيات  ي الدا النامية باملقارنة بعدد
التيارات صال إىل حمايل  32ضعفا لويعدعات التائدة  ي الدا اعاارابية ،امع ذلك فإن
معيم الدا النامية ليس لديها اعاهييا املناسب مبتببات انيائج حمادث التيارات ،بينيا
صبدي الدا الانالية اهيياما بالغا مبشاوة حمادث املرار.1
القد صعددت املبادرات لوى املتيمى الدايل إلقرار منيممات اقائية فالوة اصعددت
اعاسيهادات إعا شهنا صويقي مجيعا لوى ضرارة اسمد منيممة اطنية جملاهبة ظاهرة احلمادث اهم
ما شكدصه املنيية العاملية لواحة لا  1211بقمهلا :2إن املبادئ اليمسيهية الاامنة اراء
خطة العقد لوعيل هي املبادئ امليضينة  ي شسومب "النيا اآلمن" ،حيث يهدف هذا
األسومب إىل إلداد نيا لونقل لوى الطرق ميانه شن يتيملب شخطاء البشر لوى حنم
شفضل ،اشن يأخذ بعني اعاليبار سرلة صأثر ستم اإلنتان ،ايبدش هذا النيا بقبم اخلطأ
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البشري ،امن مث ،إدراك شن صاادمات املرار عا ميان صفاديها متاماً ،شما بالنتبة لويرمى
امليمخى من النيا اآلمن فهم ضيان شن احلمادث عا صتفر لن إصابات بشرية اخيية،
ايأخذ هذا األسومب  ي اعاليبار شن حداد اإلنتان – مبعىن ما ميان جلتد اإلنتان حتيوه
مهم  ي صاييم نيا النقل لوى الطرقٕ ،اان اجلمانب
من حيث الطاقة احلركية –
ٌ
شساس ٌ
األخرى امليعوقة بنيا الطرق من قبيل صطمير بيئة الطرق ااملركبات جيب مماءميها لوى شساس
هذه احلداد ،اقد مت اليعاطي مع متيخدمي الطرق ااملركبات اشباة الطرق االبيئة بامرة
ميااموة من خما طيف ااسع من اليدخمات ،مع إيماء املزيد من اعاهييا لويحام  ي
الترلة اصاييم الطرق ااملركبات ،شكثر من اعاهييا باألساليب اليقويدية لوتمامة لوى
الطرق.
اهذا األسومب يعين حتميل قدر كب ر من املتؤالية الماقعة لوى متيخدمي الطرق إىل
ماييي نيا النقل لوى الطرق ،ايضم ماييم النيا مديري الطرق بشال شساسي،
االشرطة ،االتاسة ،ااهليئات اليشريعية ،بيد شن هناك العديد من األطراف الفالوة األخرى
االيت صامن شيضاً متؤالة لن التمامة لوى الطرق مثل اخلدمات الاحية ،االنيا القضائي،
ااملدارس ،ااملنييات غ ر احلاممية ،شما متيخدمم الطرق من األفراد فإهنم متؤالمن لن
اعاليزا بالقمانني االومائح.
امن خما صفايل املبادئ التالفة صربز ثمابت العيل المقائي جملاهبة ظاهرة احلمادث املرارية
اشداار كل من الدالة ااجملييع املدين ااعالما  ي هذا العيل اهم ما شكدصه اخلطة العاملية
اخلاصة بعقد لوعيل من شسل التمامة لوى الطرق 1 1212 – 1211الذي يقضي
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بيافل الدالة بياهرة حمادث املرار ،حيث صنفذ الدالة سياسيها  ي جما التمامة املرارية
الييادا لوى اسها جميملة من اهلياكل اليت صيافل مبعاجلة القضايا املطراحة من خما :
أ) إحداث هيئة وطنية للسالمة المرورية:
صقع لوى متؤالييها صقييم اصمسيه التياسة العامة المقائية بالبماد اصشجيع بناء شراكات
ميعددة القطالات ،اقيادة صنفيذ اعاسرتاصيجيات ااخلطط ااعاهداف المطنية املعنية بالتمامة
لوى الطرق ،بناء لوى البيانات اجمليعة االبحمث املثبية ليقييم صاييم اليداب ر امليخذة ،امن
شنشطيها:
 إلداد اسرتاصيجية اطنية (لوى املتيمى المزاري شا متيمى رئاسة المزراء) بناء لوىحتالفات شراكة مع كل اعاطراف املعنية من إطارات هندسية خمياة  ،جلان فنية مهيية
باليشريع املراري ،االافاءات اعالمامية االرتبمية املرصبطة مبجا املرار اصضبط شليا
اعاسرتاصيجية مع جلنة اسيشارية صضم ممثوني لن شهم قطالات الدالة مبا  ي ذلك اجلامعة
االقطاع اخلاص اقطاع اليأمني.
 اضع شهداف ااقعية طميوة اعاسل لألنشطة المقائية باعاليياد لوى حتويل البيانات المطنيةلويااد املراري اذلك بيحديد جماعات حتتني اعاداء اصقدير مااسب اعاداء احملييوة.
 العيل لوى ضيان صمف ر الييميل الاا ي لألنشطة املزمع صنفيذها كالربامج المقائية اصعزيزمقيضيات التمامة املرارية ،ايمضع حتت اشراف المزارة كمزارة النقل شا رئاسة المزراء
مباشرة.1
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 انشاء نيم لويعوممات ادليها بغية إسراء رصد اصقييم ميماصل يشيل لددا منالعيويات ااملقاييس حلايوة احلمادث مبا  ي ذلك رصد المفيات ااعاصابات ااحلمادث،
اكذلك معدعات اعاسيجابة لوقمانني ااعاليزامات امليعوقة مبيمسط الترلة امعدعات ارصداء
اخلمذات اشحزمة املقالد..اخل.
ب) إرساء شبكة طرق أكثر أمانا:
زيادة اعامن ااجلمدة المقائية لشباات الطرق لااحل مجيع متيخدمي الطرق ،اعاسييا
اعاكثر صعرضا لويخاطر مثل املشاة اراكيب الدراسات اميان حتقيق ذلك من خما صنفيذ
صقييم البنية اعاساسية لوطرق ،احتتني اليخطيط االياييم االيشييد اصشغيل الطرق بشال
يدرك ايرالي شمهية التمامة ،افييا خيص دار الدالة القالدي (هتيئة الطرق) فهم عا ييعوق
بعيل اهليئة التابقة املعنية باسرتاصيجية التمامة املرارية مباشرة اهنا صربز الشراكة مع المزارات
اعاخرى االتوطات احملوية املعاانة ،ايقع هذا الدار لوى احلاممة لن طريق ازاراهتا املعنية
كمزارة اعاشغا العيممية االداخوية امن شنشطيها شيضا:
 صعزيز الشعمر بييوك التمامة لوى الطرق ااملتاءلة لنها لدى التوطات املعنية بالطرقامهندسيها اخمططي املناطق احلضرية هبدف اليخوص من الطرق العالية اخلطمرة.
 صعزيز احيياسات مجيع متيخدمي الطرق كجزء من اليخطيط احلضري املضيمناعاسييرار ،اإدارة الطوب لوى املماصمات ،من فيح خطمط سديدة اآمنة.
 صعزيز سمامة العيويات االايانة اسبل حتتني البنية اعاساسية لوطرق احلالية ،من خمااملطالبة بايانة النقاط التمداء لوحمادث.
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 اليشجيع لوى هتيئة بنية شساسية سديدة آمنة صويب احيياسات سائر متيخدمي الطريقلوينقل بمضع احلد اعادىن ليقييم التمامة صضين إدراج كامل احيياسات التمامة لتائر
متيخدمي الطرق  ي مماصفات املشرالات اجلديدة كاألرصفة امعابر الراسوني العومية.
 صشجيع البحث االيطمير  ي جما الطرق االنقل اعاكثر مأممنية بالشراكة مع اجلامعةامراكز البحث.
ج) توفير المركبات االكثر أمانا:
اهذا بيشجيع اصاحة اليانومسيا احملتنة لتمامة املركبات لوجييع ،مثل ضرارة صزايد املركبات
بأحزمة املقالد امقالد اعاطفا انشر صانومسيا صفادي الياادمات مثل شنيية اليحام
اعالارتاين  ي الثبات انيا منع اعانغماق  ي املاابح  ABSا ي املقابل لد اليشجيع لوى
اسي راد التيارات اجلديدة شا املتيعيوة اليت صيييع مبتيمى شقل من اعامان ،شما سانب املشاة
فيجب صطبيق نيم محاية خاصة هبم كاملعابر العومية شا اعانفاق.

1

د) االغاثة بعد الحوادث:
اذلك من خما رفع القدرة لوى اعاسيجابة حلاعات الطمارئ لقب احلمادث ،احتتني
خدمات النيا الاحي ليمف ر اعاسعافات األالية املناسبة  ي اليمقيت املناسب ،اكذا صقدمي
خدمات إلادة صأهيل ضحايا اليااد لوى املدى الطميل اصشيل الرلاية صحية لرب
الطرقات ما يوي:
ختايص رقم هاصفي ااحد لوطمارئ لوى املتيمى المطين اصأهيل اليدخل ليقدمي اعاسعافاتاعاالية ااسيخراج الضحية من املركبة.
1
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 صمف ر نيم الرلاية اعاالية لإلصابات البدنية االنفتية. اسراء حتريات دقيقة بشأن احلمادث مما يشجع لوى صمخي العدالة ،اإسراء صتمية لادلةمن شسل املاابني ااملفجملني.
ثانيا :هياكل تنظيم المرور بالجزائر
صربز الفراق امليباينة بني الدا امليقدمة اغ رها التائرة  ي طريق النيم  ي شن حدة اآلفة
املعاصرة ،باصت صشال مآسي اسييالية اصابد الدا ختائر مادية معيربة ،ذلك شن اليمافق
املطومب بني العناصر الثماثة :اعانتان – املركبة -احمليط ،غ ر ميجانس اغ ر مياامل ،فضما
لن املنيممة اليشريعية املنقمصة ،بل إن العناية باملمضمع ليتت من اعاالميات ،اكأن اعامر
شي احلمادث املرارية شمر مقدر ،فاجلزائر بيعدادها التااين البالغ  31مويمن نتية ،اشباة
طرق  111 222كوم ،ابمسمد مركبات صزيد لوى مختة ممايني مركبة ،صعد من بني الدا
اليت صفاقيت يها حمادث املرار بال عافت احمزن اهذا دائيا مقارنة مع سارهتا  ي الشيا
فرنتا اليت يبوغ صعداد حي رهتا بنحم  42مويمن مركبة ،بينيا جند صقاربا مذهما  ي ما خيص
شلداد الضحايا القيوى مما يمحي بأن لونيا املؤستايت املعييد ااملنهجية الشاموة اامليااموة
املطبقة اعاثر اعاجيايب  ي حتقيق اعامن املراري املعيرب ،اذلك بيخايص ازارة منيدبة صعىن
بالنتيق االيقييم االيمسيه ااملراقبة مع ليل بقية اعاطراف املعنية بافة مباشرة شا غ ر مباشرة
 ي المقاية ااعامن املراريني اهم اعامر الذي سرى العيل لويه  ي اجلزائر منذ لرب ازارة النقل
اليت صيقاسم اصيشارك مع لدة مؤستات (ازارات اهيئات)  ي صنييم إدارة املرار اهي:1

1

عيسى نايلي :التنظيم المؤسساتي للمرور بالجزائر( ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض )1222،ص103:

25

أ) وزارة النقل:
صيافل ازارة النقل باليشريع ااعاسراءات الينيييية املرصبطة شساسا بقضايا النقل بال اسائوه
اشنماله ،باعاضافة إىل اعاضماع باجلانب الياميين  ي هذا اجملا  ،شي صامين املامنني،
االيياد مدارس اليامين ااعاشراف لوى كيفيات اشراط احلام لوى شهادة الافاءة  ي
سياقة املركبات ،اهبذا صامن املؤستة املمكل إليها باعاشرتاك مع غ رها من اعاطراف املعنية
بينفيذ التياسة المطنية ااعاسرتاصيجية اليطبيقية هلا لمااة لوى الدراسات ااعاحباث االيملية،
امن مهامها:
 اليشريع باقرتاح مشاريع قمانني. الينطيم بإصدار كل النيم القانمنية ااعاشراف لوى خميوف اجلالس االوجان ذاتالاوة.
 اليامين باليياد مدارس صعويم التياقة اصامين املامنني. الدراسات االبحمث اليت صعاين اعاحيياسات ااحلوم . اليملية االيحتيس بالقيا محمات اليملية املرارية. منح خميوف رخص اعاسيغما االنقل بافة لامة. خمططات التر االنقل. -املراقبة اليقنية لوتيارات.
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ب) وزارة االشغال العمومية:
صبعا ليانيف الطرق  ي اجلزائر من اطنية ،اعائية ابودية ،فإن ازارة اعاشغا العيممية
امديرياهتا اليننفيذية صيافل إجناز املشاريع الاربى لوطرق ااعاجنازات الفنة مع سانب الايانة
االرتميم ،لمااة لوى جتهيز الطرق اعاشارات املرارية ،إذ ختاص لومزارة ميزانية مالية سنمية
صشيل ما يوي:
 اجناز املشاريع الاربى لوطرقات. الايانة االرتميم. اعاشارات املرارية اصيانيها ااعاضاءة. احااء امعاجلة النقاط التمداء. اليجهيزات اعامنة لرب الطرق المطنية.ج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية:
صضطوع التوطات احملوية حتت ازارة الداخوية مبها صمسيع شباة الطرق داخل حداد
اعاخيااص احملوي ،مع رلاية صيانيها ،الدى الضرارة شق الطرق اجلديدة لفك العزلة لن
بعض القرى االيجيعات التانية ،اصيم ليوية الييميل لويشاريع صبعا مليزانية البودية شا
المعاية شا إلانات خزينة الدالة ،اهي  ي هذا الادد صمكل هلا ليوية صنييم الت ر ااملرار  ي
حداد اخيااصها احملوي اذلك لن طريق اليقنني ،لمااة لوى اجناز اصطمير خمططات الت ر
االنقل ،اهتيئة الشراط اعامنية ملتيعيوي الطريق خاصة مبحاذاة املؤستات الرتبمية.
اصتهم مع هذه اعاخ رة  ي العيويات المقائية االيحتيتية لن طريق صمف ر املتاحات
االيجهيزات الضرارية انشر الثقافة املرارية.
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 صشارك التوطات احملوية  ي إلداد كل النامص ذات الاوة. الييثيل  ي اجملالس االوجان ذات الاوة. المثائق الرمسية املرصبطة باملركبات االتماق. املشاركة  ي إلداد خمططات الت ر االنقل.د) مصالح االمن (الشرطة والدرك)
صضطوع مااحل اعامن المطين بدار منفذ لونامص القانمنية االنيم ذات الاوة باملرار
االنقل ،فاملديرية العامة لألمن المطن شاكوت هلا مها مراقبة اصننييم املرار لر املدن،
الويافل هبذا الدار صتهم املااحل املركزية  ي إثراء القمانني االنيم اإلداد التياسة المقائية،
بينيا صيافل الفرق العاموة  ي امليدان باملراقبة االينفيذ ،امن شأن املديرية القيا مبا يأيت:
 املتامهة  ي إلداد الامص االدراسات. إلداد اعاحااءات اإجناز خميوف املوفات. صنطيم حركة املرار. مراقبة املرار. صأمني املرار. قيع كل ششاا اليجاازات -املتامهة  ي اليملية االيحتيس.
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 ي حني صناب سهمد الدرك المطين لرب احداهتا املخااة ألمن الطرقات البالغ لددها
 31سرية شمن الطرقات ،ا 10فرقة شمن الطرقات لوى صامين شفراد ميخااني  ي معاينة
حمادث املرار ليحتني نملية اليحقيقات ااسييهار اعادلة املادية ليحديد املتؤاليات اكذا
انيشار احداهتا لوى الطريق التيار لرب جتهيزاهتا اليقنية كالرادارات ،االاشف لن التيارات
املبحمث لنها لرب صشايمات ثابية اميحركة لضيان التمامة املرارية ،إضافة إىل املشاركة  ي
احليمات اليحتيتية ااعالمامية لفائدة متيعيوي الطريق اكذا املداخمات  ي المسط
املدرسي.1
ا ي نفس سياق شسهزة شمن الطرقات صقم سهاز احلياية املدنية بدار فالل  ي إغاثة املاابني
 ي الطرقات اصقدمي اإلسعافات األالية ،كيا شن لويها ااسب امتؤالية اليملية.
مماسبق ييضح شن مثة شكثر من سهة معنية بشؤان املرار ،مما اسيمسب إقرار مركز صتند له
مها الينتيق االيقيم اإلداد الدراسات االبحمث ذات الاوة ،االذي كان من خما املركز
المطين لومقاية ااعامن لرب الطرق حتت اصاية ازارة النقل اهم ما يينااله الفال الرابع من
البحث.
ثالثا :اإلطار القانوني للمرور في الجزائر
بادرت اجلزائر بإصدار القمانني اليت صنيم النقل منذ سنة  1211بإنشاء جلنة دائية ألمن
الطرقات من مهامها دراسة كل اليداب ر اليشريعية االقانمنية اليت هتدف لوحد من حمادث
املرار ،ا ي الفرتة املييدة من سنة 1211إىل غاية  ،1205صدر شربعمن قرارا اشربعة مراسيم
ختص شمن الطرقات ،غ ر شن هذا كوه مل يان كافيا لوحد من الياهرة ألسباب لديدة منها:

 1مجلة الدركي :الدرك الوطني في المعرض الدولي للسيارات ،مجلة ثقافية تصدر عن قيادة الدرك الوطني الجزائري،
عدد  ،15ماي  ،1211ص.12:
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 شن هذه القمانني معقدة اياعب لوى كل الشرائح اعاسييالية لوى اخيمافمتيمياهتا الثقافية فهيها ،ما سعوها حبيتة اعااراق  ي غياب المسائل اليت
صنشرها لوى اجلييع.
 شن كل القمانني اليت صدرت منذ  1214إىل غاية سنة 1224مل صطبق لعدصدار مراسيم صنفيذية.1
  ي شحيان كث رة حتياج هذه القمانني إىل متحيص اإلادة نير ألهنا متيمحاة منصشريعات شارابية امن سياقات ثقافية ااسييالية شخرى عا صيياشى ااضعيات
جمييعنا.
يعد قانمن املرار  22-01الاادر  ي 12فيفري  1201اثيقة شساسية لينييم سياسة
اطنية  ي جما شمن الطرقات  ي اجلزائر مبا حدده من قمالد لامة حلركة املرار ،مث صماه املرسم
رقم  21-00املؤرخ  ي  12يناير  1200االذي حدد القمالد اخلاصة حبركة املرار املطبقة
لوى كل الفئات من متيخدمي الطرق اهي:2
 ضبط حاعات سحب رخص التياقة. صقنني حركة املرار  ي الطرق التريعة. حتديد سن اليقد عاميحان رخاة التياقة.اقد انبثق لن املرسم  21-00شكثر من ثماثني قرارا ،إضافة إىل قرارات شخرى شدرست  ي
حيز الدراسة ليياني صطبيقها متيقبما ،ارغم كل اليقد  ي جما اصدار القمانني ليحتيس
 1محمد العزوني للجزائر نيوز :وزارة النقل تتحمل مسؤولية ارتفاع حوادث المرور ،الجزائر نيوز ،يوم.1213/24/24
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املماطنني خبطمرة حمادث املرار ،إعا شن قانمن  22-01مل يتوم من بعض الشمائب اليت
لدلت  ي القمانني الماحقة منها:
مل حتدد املادة اعااىل من الفال اخلامس  ي الباب األا صقاسم املتؤاليات بني خميوفالمزارات فييا خيص محمات اليملية االمقاية املمسهة لويماطنني.
 ما شخذ لوى هذا القانمن  ي حينه شنه حدد خميوف الغرامات املالية لويخالفات دان انيضع نياما صارما لويراقبة اامليابعة ،بإماانه اليعرف لوى اعاشخاص الذين عا يدفعمن،
حيث ييجاهل املماطنمن الغرامات املالية ايييادان  ي ارصااب املخالفات ،لذلك كان ضراريا
اضع نيا لوييابعة يتيح برفع قيية الغرامة  ي حالة لد دفعها  ي اآلسا احملددة.
  ي حالة املخالفات اخلط رة ،فإن لقمبات شديدة جيب شن صتوط لوى التماق معإماانية سحب رخص التياقة منهم االتيارة شيضا ،لان هذه العقمبات عا ييم صطبيقها فعما
إعا نادرا  ي املخالفات اخلط رة سدا.
 طبقت بعض الدا امليقدمة ما يتيى بنيا صراكم النقاط ( système )d’accumulationفييا خيص األخطاء املرصابة ،إذ لندما يال التائق إىل حد
معني من النقاط فإن سحب رخاة التياقة منه ييم بافة آلية ،اهم ما يتيى برخاة
النقاط (.)permis à points
الويه ليدت ازارة النقل لوى مراسعة قانمن  22-01الذي بقي ساري املفعم ملدة13
سنة ،ليحل حموه قانمن  14-21الذي متيز شساسا بأنه قانمن لقمبات مقارنة بتابقه،
بالنير إىل رفع قيية الغرامات املالية اصشديد لقمبات احلبس لوى المامباليني.
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اامليفحص هلذا القانمن  ي املادة  4من القتم الثاين منه اما سبقه من قمانني يماحظ شن هذه
القمانني إىل سانب شقها الردلي امليضين رفع قيية الغرامات اجلزافية ،صؤكد لوى دار الدالة
ليتط ر سياسة اقائية اطنية صيضين:1
 صربية املماطن االمامه من اسل صرقية اعانضباط  ي اسيعيا املتالك العيممية. احلراسة ااملراقبة الدائية حلركة املرار من طرف املااحل املؤهوة. اليهيئة املمائية لوينشآت القالدية لوطرق. اضع اليجهيزات األمنية  ي الطرق اصيانيها بافة دائية. الينييم الداري لوحيمات اخلاصة بالمقاية ااألمن  ي الطرق. صشجيع نشاط احلركة اجليعمية.اهذا اليشريع يش ر إىل شن الدالة صيحيل سزءا كب را من متؤالية احلد من حمادث املرار
لرب المقاية االقيا باليملية اهتيئة املتالك قبل الوجمء إىل حتييل املماطن متؤالييه اجلزائية
بالردع لرب الغرامات اجلزافية اسحب رخص التياقة ااحلرمان منها.
فبالرغم من صشديد القانمن مع امليهمرين إعا شنه  ي غياب شسهزة خمياة بامليابعات القضائية
اإلزا التماق بدفع الغرامات اجلزافية فإن هذا اليشديد مل يان كافيا ليقويل حدة حمادث
املرار اليت صفاقيت  ي فرتة إصدار هذا القانمن إىل حني إصدار األمر 23-22الذي يعد
ايييم القانمن  ،14-21ابيطبيق هذا اليعديل اجلديد لقانمن املرار شصبح املماطنمن شما
قانمن صار رادع لال انماع املخالفات يوز بدفع غرامات سزافية لالية مع سحب الرخص

1
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شا صعويقها فاخنفضت بفعوه حمادث الت ر بنتبة معيربة منذ الشراع  ي صطبيقه  ي فيفري
.1212
االماقع شن اجلانب المقائي مل يان كافيا لوحد الذي يتيح بيشديد العقمبات لوى
املخالفني  ي هذه الفرتة كمن شغوب النقاط التالفة الذكر مل جتد هلا صطبيقا لوى شرض الماقع،
فالنشاط المقائي اليملمي عازا غائبا  ي مؤستات اليعويم بالايفية اليت جتعوه مقررا دراسيا،
كيا شن احليمات املاثفة هبدف إلما املماطنني بفحمى قانمن املرار اضرارة اعاليزا بضمابط
التمامة املرارية عا صزا غرب كافية  ،ي حني شن احلركة اجليعمية شبه غائبة لن دارها  ي
امليدان لرب ليوها اليملمي لفائدة متيعيوي الطريق.
العل هذا ما دفع التوطات إىل صبين سياسة سديدة بعد ما صار يعرف بـ''شحداث التار
االزيت'' ،اهي اعاضطرابات اليت لرفيها  12اعاية  ي سانفي  1211من شسل اليعامل
مبرانة مع التائقني  ي احلماسز األمنية ،إعا شن ذلك كانت له نيائج اخيية ،حيث سجوت
شلوى نتبة لعدد احلمادث ،األمر الذي سعل خميوف اجلهات صدق ناقمس اخلطر ،ليعاد
العيل بيطبيق القانمن صدرجييا ،لان بيمصيات لرفت ب" ربالية الياامل  :اليملية االرتبية
ااملراقبة االردع" ،1ابيفعيل رخاة التياقة بالينقيط اليت دخوت حيحز اليطبيق  ي نمفيرب
مدانة شا دفرت خاص حييمي لوى  14نقطة مع رخاة التياقة
 ،1211اصيم العيوية بيقدمي ح
لوتائقني ،اييم شطب النقاط افقا لدرسة اخلطأ اخطمرة املخالفة املرصابة إىل غاية اسينفاد

كل النقاط لدى التائقني امليهمرين خاصة ،ما يؤدي إىل صعويق رخاة التياقة لفرتة معينة شا
سحب رخاة التياقة هنائيا ،باملقابل يقم التائق باسرتساع نقاطه املشطمبة  ي حا لد
ييعرض لوعقمبة ،شا ليياينه من اعاسيفادة من
ارصاابه ملخالفات شا سنح ملدة سنيني حىت عا ح
صامين حم نملية املخالفات اليت ارصابها عاسيعادة النقاط الضائعة منه.

 1الهاشمي بوطالبي في ندوة الخبر :ارتفاع حصيلة القتلى في  7000سببه الليونة ،الخبر يوم  12جانفي .1211
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اهاذا حتملت النيرة لويشريع املراري من كمنه شداة ردع فحتب إىل اعاليبار بأن الردع
نيائجه فعالة لوى املدى القا ر ،لان اليملية صيهر آثارها لوى املدى البعيد.1
المبحث الثالث :اعاطراف املتامهة  ي اليملية املرارية
أوال :دور منظمات المجتمع المدني
حتم النيا اعاسييالي االتياسي  ي العامل من ثنائي اعاقطاب (احلاممي ااخلاص) إىل
ثماثي اعاركان بإضافة القطاع الغ ر حاممي اهم ما يعرب لنه باجملييع املدين ،اهم يعين إشراك
املماطن  ي اعاسها  ي صثبيت قيم املماطنة االيطمع ااملبادرة لرب شسومب اجليعيات االنقابات،
اهي مؤستات صعىن باجلانب الثقا ي ااحلقمقي اهلا صفة شبه سياسية ،اصعيل هذه
اجليعيات من شسل حتقيق شهداف اسييالية مشرتكة دان غاية الربح املادي الشخاي  ي
كنف القانمن لوى شاكوة ختيوف راحا امنهجا لن املؤستات الرمسية اعادارية االتياسية من
سهة الن املؤستات اعاقياادية من سهة شخرى ،اصيمازى معها من حيث شهنا هيئات هلا
شخايات معنمية صعيل من شسل الااحل العا لان دان شن حتل حموها ،فيقم ببعض اعاداار
منها:
 دار صملمي صثقيفي اصنشيطي لوحياة املدنية االثقافية ااعاسييالية. دار المامي اصاايل أللضائها الوجيهمر املتيهدف اشسهزة الدالة. دار دراسي من خما اليفا ر االبحث ااعاسيشراف.اصقم هيئات اجملييع املدين لوى اخيمافها  ي حبث اإلداد اصرايج التياسات اامليارسات
الشاموة ليقويص حمادث الت ر ،ازيادة الملي بعمامل اخلطر املرصبطة بالتمامة لوى الطرق،
 1نفس المرجع ،نفس المكان.
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اباليداب ر المقائية ،إضافة إىل إنفاذ محمات اليملية لويتالدة  ي اليأث ر لوى اآلراء ااملماقف
التوبية لوى الطرقات.
اميان صانيف اجليعيات إىل ثماث فئات:
 مجعيات معنية بالمقاية املرارية شساسا ،ايقم هذا الانف من اجليعيات املشاركةاملباشرة  ي صنفيذ خمطط اعاصاا اخلاص بالمقاية املرارية الذي صقم الدالة به،
مثل مجعية طريق التمامة اليت يقمدها التيد حميد العزاين.
 اجليعيات الثقافية لرب براجمها الثقافية املنملة اليت ميان من خماهلا العيل لوىصعزيز الملي املراري  ي اعاحياء االنمادي اليت صنشط فيها ،اهي اعاكثر انيشارا
ااعاقرب إىل املماطن.
 اجليعيات اخل رية حيث شن اجتاهها ياب  ي صقدمي اخلدمات االدلم املاديلبعض الفئات اليت ختدمها ،امن ضين ما صتديه  ي جماهلا اليحتيس بالثقافة
املراية لدى الفئة اليت صيجه إليها اإىل كافة اجملييع ،كجيعيات محاية الطفل
ارلاية األييا ااملتنني اغ رها.
شما الايفية اليت ميان من خماهلا شن صتاهم هيئات اجملييع املدين  ي املخطط المطين شا
الدايل  ي المقاية االيملية املرارية فهي لرب اساطيها اعاصاالية بني اجليهمر املتيهدف
االقائم باعاصاا حيث يعرب لن هذا الشال من اعاصاا باعاصاا اعاسييالي.
الاي ييم اعارصقاء هبذا النمع من اعاصاا اعاسييالي اسب شن صيمفر فيه بعض الشراط
منها:
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 صبين اسرتاصيجية اعاصاا اليت صقم هبا الدالة ،مبعىن شن صامن سزءا من خمططاعاسرتاصيجية اعاصاالية اليت هتدف حتقيق اهلدف االمصم إىل اليأث ر  ي آراء شا
سومكات اجليهمر املتيهدف املرارية ،اهذا هم سمهر اعاسرتاصيجية اعاصاالية
حيث شن المسائل ااعاطراف الفالوة  ي ليوية اليملية صياامل سهمدها ليحقيق
شفضل النيائج اشسرلها اشدامها.
 الينتيق االيشاار مع القائم باحليوة اليملمية اهذا يضفي قمة عاسرتاصيجيةاعاصاا لوجهاز القائم باحليوة اييحقق ذلك ب:
صباد املعوممات ااملعارف ليفادي اعاخطاء االيناقضات.
حتديد اعاهداف املشرتكة شا املتامهة  ي حتقيق اعاهداف املتطرة .
صقييم العيويات امجع احتويل النيائج لوعيويات اليملمية من ماادرها اعاصيوة.
صنييم الدارات اليامينية أللضاء اجليعيات حىت ييتىن هلم صطبيق صقنيات اعاصاا املباشر
مع الفئات املتيهدفة.

1

ثانيا :دور المؤسسات التربوية
هتيم ازارة الرتبية االيعويم بنشر الثقافة املرارية  ي شاساط صماميذ املدارس االعاموني هبا امجيع
متيعيوي الطريق ليمما حتقيقا ألهداف اليملية املرارية اذلك افق جميملة شنشطة ييم
اعاصفاق حمهلا مع ازارة النقل  ،اصيعاان المزارصني  ي محمات اليملية افق خطة سنمية ييفق
لويها  ،ا ي حداد اإلماانيات املادية االبشرية املياحة مع حتديد املمارد االيجهيزات
اليانملمسية االنشرات االداريات انيائج الدراسات االبحمث  ي جماعات النيم املرارية
 1سعيد شعباني :دور الجمعيات في االتصال في مجال الوقاية المرورية ،مجلة الوقاية والسياقة ،العدد  ،5المركز الوطني
للوقاية عبر الطرق ،الجزائر ،ص.14
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االربجميات ااألدلة مبخيوف شنمالها ااسيعياهلا مبا يتالد املرشدين االقادة من الطماب اهيئة
اليدريس ااملشاركني من اجملييع لوى نشر مفهم التومك املراري التويم ،اازارة الرتبية
االيعويم ممكل هلا احبتب ما ارد  ي املادة 11من قانمن املرار 22-01االيت ساء فيها شنه
ييم صعويم قمالد املرار االمقاية ااعامن داخل مؤستات اليعويم 1،ابذلك ساءت مرحوة
إدخا مماد اشنشطة صعوييية مرارية ببعض املناهج الدراسية هبدف إطماع الطماب لوى
األنيية االقمالد املرارية املعيم هبا ا اليملية املرارية هلم  ،ابيان التومكيات اخلاطئة ايقم
بيدريتها كمادر مؤهوني ليقدمي هذه املماد باملدارس ليزايد الطماب باملفاهيم الرئيتية
ااملهارات اليت صنيي لديهم اإلحتاس باملتؤالية املرارية اخوق سم من المد االاداقة مع
رسا املرار ،فضما لن صعزيز فارة إقامة مدن مرارية ماغرة  ي املدارس الاربى ليخد شكرب
فئة من الطماب ايااحب ذلك حماضرات اارش ليل ليملية الطماب اشالياء شممرهم
الراض حية من قبل املرار ادارات صدريبية لوطماب لوى القيادة اآلمنة اإشارات التمامة
املرارية.
اعاشك شن فهم اصطبيق النيم املرارية من العمامل املهية اليت صؤدي إىل اخنفاض لدد
احلمادث اخفض ضحاياها ،اباإلماان صنفيذ ذلك من خما العديد من شساليب اليملية
املرارية املناسبة االيت صقم لوى املتيحدثات اليانملمسية اصتعى إىل صمظيفها مما يؤدى إىل
رؤية سديدة عاسرتاصيجية التمامة املرارية اشساليب اليملية هبا االيت حددت  ي:2
 الينتيق مع األسهزة اإللمامية خاصة اإلذالة االيويفزيمن االاحافة ليخايصبرامج لوابار االاغار صرصاز لوى الثقافة املرارية بامرة شبه دائم.
 1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية :قانون  ،22-02مرجع سابق.
 2زاهر اسماعيل :دور التربية في تفهم وتطبيق االنظمة المرورية( ،جامعة نايف للعلوم االمنية ،الرياض،)1221،
ص.3
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 اسيخدا املطبملات ااملواقات المرقية ااعالارتانية. لرض املعوممات لوى الطماب باملدارس إلارتانيا ،اإلداد برامج ابرجمياتلويملية صزاد هبا إدارات املدارس ليامن ضين الربامج الدراسية لوى مدار التنة
صيضين اإلرشادات االيمسيهات املرارية اليت جيب إصبالها.
 إنشاء مجعيات »شصدقاء املرار «  ي املدارس بالينتيق مع مدراء إدارات الرتبية ي املديريات اإقامة املعارض املرارية اليت صيهر بشالة احلمادث اشسباهبا.
 إنشاء مركز صانملمسيا اليعويم ااملعوممات لويملية املرارية باإلدارات اليعوييية.الينفيذ برامج اليملية املرارية داخل املؤستات الرتبمية جيب اعاهييا بالعناصر اليت من شأهنا
شن صتهم  ي إجياد نيا مراري مياامل  ،اقادر لوى اعاسيفادة من صطبيق صوك الربامج،
امن هنا صأصى شمهية سهمد ازارة الرتبية االيعويم لامهنا اجلهة املتؤالة بشال كب ر لن غرس
اصأث را فيهم ،احتديد دار
صأثرا ً
املفاهيم االتومكيات  ي نفمس الطماب اليت قد صامن األكثر ً

مهيا  ي اجملييع
مشاركيها  ي اليملية املرارية لينفيذ اسرتاصيجية التمامة املرارية باليبارها سزءًا ً

جبييع اجتاهاصه نيرا عازدياد شلداد احلمادث املرارية اماهلا من صأث رات اسييالية ا اقياادية ا
نفتية لوى الفرد ا األسرة ااجملييع.

1

اقد دلا املشاركمن  ي األيا الدراسية البيداغمسية حم المقاية املرارية سنة   1212ي
اجلزائر ،ازارة الرتبية المطنية إىل ضرارة إدراج مادة المقاية املرارية من حمادث املرار  ي خميوف
األطمار اليعوييية لرتسيخ ثقافة املرار  ي اجملييع ،اشكد املشاركمن  ي هذا الوقاء اليحتيتي
الذي نيييه املدرسة العويا لألساصذة بالينتيق مع شسهزة شمن الطرق االاشافة اجلزائرية ،شنه
شصبح ضراريا إدراج ممضمع المقاية من حمادث املرار  ي برنامج الرتبية المطنية لويقويص من
1

نفس المرجع ،ص.21:
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هذه احلمادث اصرسيخ ثقافة مرارية متيدامة  ي اجملييع ،اششار األساصذة إىل شمهية صدريس
مادة المقاية املرارية  ي خميوف األطمار اليعوييية لياريس سومكات حضارية  ي اجملييع لن
طريق البيداغمسية ،كيا ششار إىل شمهية اقرتاح مفردات احماار سديدة  ي مماد اليدريس حم
التمامة املرارية ،اييجتد  ي إطار برامج لويية اثقافية افنية اصربمية من بينها شغاين اشناشيد
ارسممات اقاائد.

1

ثالثا :دور وسائل االعالم واالتصال
أ) الصحف والمجالت:
بمصفها من شقد المسائل اعاصاالية اشكثرها انيشارا لدى بعض اجلياه ر ،عايزا املطبمع هم
اعاقدر لوى صرسيخ الرسالة اصعييق فهيها لدى هذه اجلياه ر ،حيث صفيح الاحف لقل
القارئ لوى مماضيع بعينها اصنغيس فيها بيفاصيل احجج يبين من خماهلا قنالاصه ايطرح
انيقاداصه ،مما ميانه من اليفالل المالي بأي قضية صطرح لوى الرشي العا  ،كقضايا حمادث
املرار اآثارها امتبباهتا ،فاألنباء اليممية املفاوة لن احلمادث املرارية اضحاياها حري هبا شن
حترك لدى مطالعي الاحف اليا سادا خبامص الياهرة اخطمرهتا ،ايدفعهم شكثر من
ذلك لوبحث لن شسباب المقاية منها مبطالعة شليق لويجمات امليخااة  ي اجملا املراري
اليت صيضين معوممات امعارف احتويمات من شأهنا اعاسها صراكييا  ي حتقيق اليملية
املرارية.
هذا ايضاف ألصناف الاحف ااجملمات صوك املطميات االاييبات املرارية اليت صياح  ي
بعض احليمات ملقدرهتا لوى معاجلة ممضملاهتا بقدر كب ر من الشيملية االعيق االيخاص،

 1فاطمة الزهراء :مطالب بإدراج مادة الوقاية المرورية في األطوار التعليمية ،جريدة البالد اليومية  ،عدد يوم-23-15
.1212
122

فامليزة اعاساسية هلذه المسائل شهنا صعير طميما  ي العقل ا ي الماقع ،مبعىن شن امليوقي قد يرسع
إليها ايعيد مراسعيها.
اقد ليوت العديد من الاحف المطنية إىل إيراد إحاائيات حمادث املرار اليت صيدااهلا من
قبل شسهزة شمن الطرق ،الرض معدعات اقمع احلمادث اشسباهبا حىت ييتىن رفع بعض
الملي لدى بعض القراء الذين طالعمن هذه الاحف  ،ي حني صبقى جموة "المقاية االتياقة"
اليت يادرها املركز المطين لومقاية ااعامن لرب الطرق مياحة فقط لوى شباة اعانرتنت شا  ي
مقر املركز  ،ي انييار شن ييم صعييم نشرها ارقيا ليعم فائدهتا.
ب)االذاعة:
صشال اإلذالة اسيوة مناسبة لواث ر من اجلياه ر ملا صيمفر لويه من متاحات الرتفيه
االيتوية ،الامهنا المسيوة األكثر انيشارا بني كل مجاه ر المسائل اعالمامية لوى اخيماف
متيمياهتم لوى اعاطماق فهي صيييز مبا يوي:1
 اسيوة رخياة الثين ادائية مقارنة بالمسائل اعاخرى. مياحة  ي كل ماان ا ي شغوب اعاسهزة الرقيية احلديثة املدجمة اامليااموةكاهلماصف احمليملة ،إضافة إىل املركبات االتيارات.
 اسيوة سهوة اليوقي عا حتياج من صاحبها سمى التيع فهي صااحب العاملااحلر ي االتائق ا  ،...ي مقابل اجلهد اليفاري الاعب  ي القراءة مثما.

1

بشير العالق :االتصال في المنظمات العامة بين النظرية والتطبيق( ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان االردن ،)1222 ،ص:
.41
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 سعة انيشارها  ي املاان اسرلة بثها  ي الزمن ،يال إرساهلا إىل ختم األقطارحيث املتافات بعيدة ،ييوقاها شبتط الناس صعوييا ،اميان بثها بالوتان احملوي
لال منطقة خبامصييها.
اصشال اعاذالة إضافة ملا سبق اسيوة صفالوية سيدة حني صياامل مع سهاز اهلاصف شا مماقع
اليماصل اعاسييالي لوى اعانرتنت ،الامهنا مدجمة  ي شغوب التيارات فهي اعافضل لوى
اعاطماق لوقيا بيملية مرارية دائية صمظف فيها سائر لمامل اجلذب االرتفيه املياحة ،ليقدمي
اسبات ثقافية صرفع الملي اصنيي شعمر املتييعني بأسباب المقاية املرارية ،اكذا صقدمي
إرشادات قيية ملتيعيوي الطرقات ليمما.
ج) التلفزيون:
صقضي شغوب الشعمب شاقاصا مترتسوة من الزمن  ي مشاهدة اليوفزيمن خاصة  ي شاقات
الفراغ االعطل ،ملا هلا من ميعة اليوقي حيث يشاهد اجليهمر احلياة صدب لرب الشاشة الاغ رة
ييأثر مبا يتيع ايرى ،يييثل المقائع ايقارن ،اقد قول اليوفزيمن املول  ي حياة الناس بعد شن
شصبح  ي كل مأاى امقهى ،ميتي لويه البعض ايضحى ،فهي المسيوة املفضوة لدى الاث ر
بفضل اإلشبالات اليت حتققها ،خاصة بعد انيشار الفضائيات اختااها  ي املضامني.
اقد شكد اليوفزيمن شنه المسيوة اعاقدر لوى المصم إىل الشرائح اعاسييالية املخيوفة
اخماطبيها االيأث ر فيها ،1خاصة داره  ي لرض الامرة ااسينطاق الماقع بعدما صأكدت فعالية
الربامج اليوفزيمنية اهلادفة إىل صقدمي بعض المظائف  ي جما اليمسيه ااعارشاد االيعويم إضافة
إىل اظائفه اعاساسية من اإلخبار ااعالما  ،ا الربامج اليوفزيمنية اليت صقد  ي إطار اليملية
املرارية ميان شن صتيخد خاائص اليوفزيمن الفنية اطاقاصه اعاصاالية خاصة  ي شاقات
1
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مشاهدة الذراة شا ضين مباريات كرة القد عاسيهداف مجهمر الشباب بالممضات املرارية
القادرة لوى إحداث شثر مقبم  ي سومكهم املراري.
د) الندوات والمعارض:
يشال اعاصاا املباشر اا الشخاي شحد ششاا اعاصاا اعاكثر فالوية ضين شنماع
اعاصاا اعاخرى اجلياه رية ،اميان اعاسيفادة من هذا النيمذج اعاصاايل ليحقيق اليملية
املرارية من خما إقامة النداات ااملعارض ،فييان إقامة هذه اعاخ رة  ي املدارس ااجلامعات
اخباصة  ي دار الشباب ،كيا ميان إقامة النداات ااملعارض ميدانيا  ي شقرب حمل ميان
اعاليقاء فيه باجليهمر املتيهدف كالفعاليات الرياضية ا ي التباقات املنيية ،حيث ييعرض
اجليهمر لورسائل اعالمامية املرارية لرب إقامة املعرض اطرح صتاؤعاصه  ي النداة.
كيا ميان لدار العبادة كاملتاسد االزاايا شن صقد نداات خاصة باليملية املرارية حيث
يرصبط هذا املمضمع مع احلالة النفتية االراحية لوييوقي مبا ميانه من إدراك لماقب
التومكيات املنافية ليعاليم الدين  ي القيادة اما يرتصب لوى ذلك من سزاءات  ي الدنيا
ااآلخرة ،حيث صمسد العديد من قطالات اجلياه ر صيعظ خبطاب املنابر اصيأثر بالمازع الديين
ااعاسييالي الذي صيوقاه  ي منابر اجليعة.

111

الفصل الرابع :إسرتاصيجية املركز المطين لومقاية ااألمن لرب الطرق
المبحث األول :اليعريف االنشأة
أوال :إنشاء المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق
مرت جتربة المقاية من حمادث املرار  ي صطمرها الزمين االيارخيي بأساليب ميعددة سامهت  ي
إثراء العيل المقائي لرب اخلربات املايتبة من اعاساليب املينملة ،فاانت البداية لرب اجلهمد
اليطملية املنفردة القا رة األسل لرب املناسبات ،مبعىن شهنا كانت ضئيوة اغ ر احرتافية ،مث
صطمر العيل المقائي الذي نضج بفعل اعاحرتافية لرب اجلهمد ااحليمات اليملمية اليت صقم هبا
سهات غ ر رمسية امنفردة لانها منيية كاجليعيات اعاهوية اشبه احلاممية ،اميزة هذه
اعاخ رة شهنا صقم جبهمد مؤستاصية مجالية اليتت كأفراد منعزلني ،مث اسيقر لدى العديد من
الدا امن ضينها الدا العربية شن اعاسومب اعاحدث  ي ميدان المقاية من حمادث املرار
اشفضوها صنيييا امردادا هم لرب إنشاء سهاز اطين (شا شي متيى آخر) لومقاية من
احلمادث مهييه اعاساسية صمسيه التياسة المطنية لومقاية من حمادث املرار ااعاشراف لويها
اإلداد اصقدمي برامج اقائية حمرتفة ،اقد يامن هذا اجلهاز صابعا لودالة ،شا إلحدى المزارات
املعنية ،ايعطى هلذا اجملوس صماحيات اإماانات من شسل إلداد احتقيق الربامج المقائية
لوى املتيمى احملوي ،شا اعاقوييي شا المطين ،اينبغي اعاشارة إىل شن سهمد اجملوس المقائي عا
صعين إلغاء نشاطات املؤستات الغ ر الرمسية بقدر ما صقم بيثيينها ادليها ااعانطماق
بالعيل المقائي اجملييعي حتت رلاية الدالة .

1

صضين قانمن املرار  22-01الاادر  ي 12فيفري  1201مادصني شساسييني:2
 1أحسن مبارك طالب ،مرجع سابق ،ص.31-31
 2قانون  ،22-01مرجع سابق.
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املادة  :13صيافل الدالة برتقية سياسة خاصة بالمقاية ااألمن لرب الطرق من خما الينييم
الداري حليمات اطنية لومقاية ااألمن ،اصربية املماطن اإلمامه من شسل اعانضباط  ي
اسيعيا الطرق العيممية ،إضافة إىل اليهيئة املمائية لوينشآت األساسية لوطرق اصيانيها.
املادة  :14إنشاء مركز اطين لومقاية من حمادث املرار اجلان اعائية صابعة ،صنتق اصقرتح كل
اليداب ر الضرارية االرامية إىل صقويص حمادث املرار.
لان هذا املركز شصبح حمل خماف بني ازارة النقل صاحبة الفارة اازارة الداخوية ،اقد حل
اخلماف بإسناده لمزارة الداخوية ،ابقي حبيس اعااراق ملدة لشرية كاموة إىل شن مت إطماقه  ي
 12شفريل  1220اقد حددت المزارة برنامج ليوه لتنة  1220كيا يوي:
 يقم املركز بالدراسات النيرية االيشريعية امليانة ايمسهها لوجهات املعنية لوىشال صمصيات لينفيذها اذلك لويقويل من حمادث املرار.
 دراسة حتويوية ليوية ألسباب اقمع احلمادث ااسيخماص اليداب ر املخيوفةالماسب اختاذها من قبل اهليئات ااملااحل املعنية.
 الشراع  ي صنشيط محمات اليملية اليت صقم هبا بعض املااحل (اعامن المطين،اجليعيات)...
 صنييم حاص  ي اإلذالة االيوفزة حم المقاية الطرقية.مث ساء قانمن  14-21الاادر  ي  12شات  1221بيعديمات حم حتديد المصاية اليت
صيافل مبها املركز إذ حددت املادة  14منه شن يمضع هذا املركز حتت اصاية المزارة املاوفة
بالنقل.

1

 1قانون  14-21الصادر في الجريدة الرسمية في  12أغشت سنة  ،1221العدد .41
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شال رقم  :21التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية واالمن عبر الطرق
المدير العام
مجلس التوجيه
األمين العام

قسم السالمة المرورية والدراسات

قسم الوقاية والتنسيق المروريين

مصلحة
الوقاية
المرورية

مصلحة
التنسيق
المروري

مصلحة التربية
التكوين واالعالم
المروري

اللجنة التقنية االستشارية

مصلحة
الدراسات

مصلحة
السالمة
المرورية

قسم اإلحصائيات والتقييم

مصلحة
التخطيط

مصلحة
اإلحصائيات

مصلحة
االصدارات
واإلعالم
اآللي

قسم اإلدارة العامة

مصلحة
التقييم

مصلحة
المستخدمين
والتكوين

مصلحة
المالية

الملحقات
ملحقة قسنطينة

مصلحة
الوقاية
المرورية

مصلحة
السالمة
المرورية

ملحقة وهران

ملحقة ورقلة

مصلحة
الوقاية
المرورية

مصلحة
السالمة
المرورية
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مصلحة
الوقاية
المرورية

مصلحة
السالمة
المرورية

ملحقة بشار

مصلحة
الوقاية
المرورية

مصلحة
السالمة
المرورية

مصلحة
الوسائل
العامة

ثانيا :الهيكلة التنظيمية للمركز
مت حتديد الينييم الداخوي اجلديد 1لويركز المطين لومقاية ااعامن لرب الطرق مبقيضى القرار
المزاري املشرتك املؤرخ  ي  14سمان  1211اذلك بأن ييامن املركز المطين لومقاية ااعامن
االطرق حتت سوطة املدير العا الذي يتالده اعامني العا  ،من اعاقتا اليالية:
 )0قسم الوقاية والتنسيق المروريين:
اياوف هذا القتم خامصا بإلداد اسرتاصيجية المقاية املرارية اضيان صنفيذها اميابعيها
باعاضافة إىل:
ضيان صنتيق شليا خميوف امليدخوني  ي جما المقاية املرارية.إلداد برامج اليملية اليت صتهم  ي المقاية االتمامة املرارية.صنشيط اجليعيات اصنتيق شلياهلا  ي جما المقاية االتمامة املرارية ،اصقدمي خميوف شنماعالدلم ااملتالدات هلا.
إلداد برامج اليامين االرتبية  ي جما المقاية االتمامة املرارية.إلداد اليقرير التنمي لويركز المطين  ي جما المقاية املرارية.ايضم هذا القتم ثماث مااحل هي:
*ماوحة المقاية املرارية
*ماوحة الينتيق املراري
*ماوحة الرتبية االيامين ااعالما املراري.
 1ألغي القرار الوزاري المشترك السابق المؤرخ في  14نوفمبر .1220
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 )7قسم السالمة المرورية والدراسات:
اياوف هذا القتم بإلداد اسرتاصيجية التمامة اضيان صنفيذها اميابعيها من خما :
ضيان صنتيق شليا خميوف امليدخوني  ي جما التمامة املرارية.القيا بدراسات  ي جما التمامة املرارية ،شا صاويف سهات خمياة بالقيا هبا ،اضياننشرها لوى نطاق ااسع.
الداد الربامج اليت صتهم  ي التمامة املرارية.الداد اليقرير التنمي لويركز  ي جما التمامة املرارية.ايضم هذا القتم حتت اصاييه ثماث مااحل هي:
*ماوحة التمامة املرارية.
*ماوحة الدراسات املرارية.
*ماوحة الدراسات االيخطيط.
 )3قسم االحصائيات والتقييم:
يقم هذا القتم باخلامص جبيع اعاحاائيات ااملعطيات ااملعوممات املخيوفة املرصبطة
بالمقاية االتمامة املرارية ،االقيا بيحويوها انشرها ابذلك صتاهم  ي:
اجناز دراسات اسيشرافية ذات صوة بالمقاية االتمامة املرارية االقيا بنشرها.-اليحام بالبطاقية المطنية حلمادث املرار االقيا باسيغماهلا.
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صشايل بنك معطيات يرصبط بالمقاية االتمامة املرارية اصتي ر كافة المسائل املعومماصيةلويركز من خما إلداد بمابة معومماصية لويركز االقيا بإصدار جموة املركز إضافة إىل إصاحة
صقرير إحاائيات اصقييم  ي جما المقاية االتمامة املرارية لوجهات البحثية املخيوفة.
اييفرع لن هذا القتم املااحل اليالية:
*ماوحة اعاحاائيات.
*ماوحة اعاصدارات ااعالما اعايل.
*ماوحة اليقييم.
 )2قسم االدارة العامة:
كأي مؤستة ياوف قتم اعادراة باملها اليالية:
صتي ر املتيخدمني.صقدير اصنفيذ ميزانية اليتي ر االيجهيز.صتي ر اسائل املركز ااحملافية لويها. صتي ر الشؤان القانمنية ااملنازلات. )5الملحقات الجهوية:
يوحق باملركز شربعة موحقات حيدد اخيااصها اعاقوييي باجلهة اليت صنييي إليها لوى شن صقع
هذه املوحقات بال من:
اهران – بشار – ارقوة – قتنطينة.
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ايدير هذه املوحقات رئيس ملاوحيني مها ماوحة المقاية املرارية اماوحة التمامة املرارية.

الرمز املمقع

اعاخيااص اعاقوييي
اهران ،صويتان ،سيدي بوعباس ،سعيدة ،صيارت ،معتار ،متيغامن،

1

اهران

1

بشار

بشار ،شدرار ،البيض ،النعامة ،صنداف

3

ارقوة

ارقوة ،اجلوفة ،غرداية ،األغماط ،المادي ،إيويزي ،صامنراست

4

قتنطينة

قتنطينة ،سطيف ،ميوة ،سيجل ،سايادة ،باصنة ،لنابة ،قاملة،

غويزان ،صيتيتيوت ،الشوف ،لني صييمشنت

الطارف ،صبتة ،سمق شهراس ،خنشوة ،ش البماقي ،بتارة
سدا رقم 21:اعاخيااص اعاقوييي ملوحقات املركز المطين لومقاية ااألمن لرب الطرق

ثالثا :مهام وأهداف المركز الوطني للوقاية
شاىل مها املركز اشالمياصه صيال بإطار سياسة المقاية ااعامن لرب الطرق ،حيث يضطوع املركز
باعاصاا مع اعاسهزة ااملؤستات ااهليئات اليت هلا نفس الغاية مبها صامر العناصر الافيوة
بيحتني المقاية ااعامن لرب الطرق ااقرتاحها اصطميرها.
ا ي هذا الادد ياوف املركز شساسا مبا يأيت:1
 القيا بال اعاليا ااختاذ كل اليداب ر الافيوة برتقية المقاية ااعامن لرب الطرق. 1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد ،01بتاريخ ، 1223/11/10:ص.1:
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 صنتيق شليا خميوف امليدخوني  ي جما المقاية ااعامن لرب الطرق. صأط ر اصنشيط ششغا الوجان المعائية املاوفة بينفيذ برامج المقاية ااعامن لربالطرق اليت يقررها املركز.
 صنشيط محمات المقاية لرب الطرق اصنيييها. إلداد صقارير سنمية اميعددة التنمات صيعوق بالمقاية ااعامن لرب الطرق القيا بدراسات احبمث هلا صوة مبهامه. القيا باعاشرتاك مع التوطات املؤهوة بمضع صامر اصنييم صعويم القمالد اخلاصةبالمقاية ااعامن لرب الطرق  ي املؤستات املدرسية امراكز اليامين امليخااة.
 صطمير اعالما االرتبية االيامين  ي ميدان المقاية ااعامن لرب الطرق. صرقية احلركة اجليعمية  ي جما المقاية ااعامن لرب الطرق. صنييم ششغا اهليئات المطنية االدالية اليت هلا نفس الغاية ااملشاركة فيها. -اضع البطاقية المطنية حلمادث املرار لرب الطرق انشر اعاحاائيات امليعوقة هبا.

1

المبحث الثاني :لرض اسرتاصيجية املركز  ي المقاية من احلمادث
أوال :االستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث المرور
صعييد النيرة احلديثة لويحام  ي إدارة اعازمات من خما اعاسيشراف االمقاية ،ااعالداد
املتبق لوطمارئ لدرء شا احيماء شا اليقويص من آثار األزمة ،اهذا عا ييم سمى بمسمد ليل
متيير ايقظ يقف لوى حالة الماقع ايقييه اييطوع لويتيقبل فيخطط له ،اهذا ما يطوق
 1نفس المرجع  ،نفس المكان.
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لويه اداريا باليخطيط اعاسرتاصيجي ،شا اعاسرتاصيجية ،اهي اآللية اليت متان اإلدارة من العيل
 ي ضمء ما مت ختطيطه بناء لوى دراسة لوماقع الذي صنشط فيه.
ايقم لوى رسم هذه اعاسرتاصيجية لدى املركز جموس اليمسيه ،1اييامن هذا اعاخ ر من ممثوني
لن المزارات املخيوفة جيددان كل ثماث سنمات بقرار المزير املاوف بالنقل اهم:
 ممثل المزير املاوف بالنقل ،رئيتا. ممثل ازير الدفاع المطين. ممثل ازير الداخوية ااجليالات احملوية. ممثل ازير العد . ممثل ازير املالية. ممثل ازير اعاشغا العيممية. ممثل ازير اليعويم العايل االبحث العويي. ممثل ازير الرتبية. ممثل ازير اليشغيل االيضامن المطين. ممثل ازير الاحة االتاان. ممثل ازير التان االعيران. ممثل المزير املاوف باعاصاا . 1مقابلة مع أ .سماتي ،مسؤولة قسم الوقاية المرورية بالمركز الوطني للوقاية،يوم .1213/21/12
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 ممثل ازير التياحة. -ممثل المزير املاوف باليعويم االيامين املهنيني.

1

إضافة إىل ممثوني لن اهليئات العاموة  ي شؤان شمن الطرقات االمقاية اهم:
 ممثل قيادة الدرك المطين. ممثل املديرية العامة لمامن المطين. ممثل املديرية العامة لوحياية املدنية. املدير العا لويركز المطين لرخص التياقة. ممثل لن اعاحتاد المطين إللادة اليأمني. ممثل منيخب لن اجليعيات اليت صعيل  ي ميدان اعامن االمقاية لرب الطرق.جيييع هذ اجملوس لدراسة اليداب ر اليت من شأهنا حتتني بومغ املركز ألهدافه اصشجيعها الوى
رشسها اضع برامج العيل التنمية اامليعددة التنمات إىل سانب حايوة نشاط التنة
املنارمة.2
اقد شفرد املركز المطين لومقاية ااعامن لرب الطرق لددين ميياليني من جمويه الفاوية " التياقة
االمقاية" ياف فيها املدير العا لويركز اسرتاصيجية املركز االيت ميان رؤييها من اجلمانب
اليالية:

3

 1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،01ص.0:
 2نفس المرجع.
 3الهاشمي بوطالبي :االستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث المرور من أجل حوادث أقل الجزء األول ،مجلة الوقاية
والسياقة ،المركز الوطني للوقاية واالمن عبر الطرق ،العدد ،25ص.13 :
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-1العمامل املؤدية إىل اقمع حمادث املرار ميداخوة ،اكل حادث غالبا ما يقع نييجة لعدة
لمامل الان بنتب ميفااصة لذا فالنشاط المقائي جيب شن يامن شامما لال العمامل اليت هلا
لماقة حبمادث املرار ،بدءا بالعنار البشري اهم الطرف الفالل االمالي  ي الطريق ،مرارا
بال من املركبة اصماحييها اهتيئة الطريق ،ابناء لوى ذلك يرى املركز شن المقاية من حمادث
املرار ،هي كل اليداب ر ااعاسراءات اليت ييخذها اجملييع هبدف اليخفيف من العمامل
االيراف اليت صؤدي إىل اقمع احلمادث املرارية ،بغية اليقويل من لدد الضحايا اليت ختوفها
ااخلتائر اليت صتببها اذلك ضين اسرتاصيجية حماية.
 -1العيل باألهداف االيأسي بدالة التميد الرائدة  ي جما المقاية املرارية حيث اضعت
برناجما شمسيه  :اهلدف صفر ( )zero visionيعيل من خماله كل من ميعهدي صمريد
لماز اخدمات نيم املرار التميدية لوى الطرق ااملاوفني بإنفاذ هذه النيم ،امتيعيويها
بشال مشرتك ،ايضعمن اعاهداف املنشمدة اغ رها من معاي ر اعاداء ،ااهلدف النهائي لذلك
الربنامج هم اليمصل إىل نيا لويرار لوى الطرق صبوغ فيه المفيات شا اعاصابات اخلط رة
النامجة لن الياادمات متيمى الافر.
 -3متؤالية المقاية املرارية صشيل احلاممة شساسا ااجملييع صبالا بدءا باألسرة امرارا
باجليعيات (اجملييع املدين) اصتيهدف اعانتان باليباره املتؤا اعاا لن اقمع هذه
املأساة ،مث يأيت احمليط املعرب لنه بالطريق اكل جتهيزاصه ااملركبة ،إذا فملي الفرد  ي -نير
املركز -هم اعاساس  ي المقاية من شخطار اسيعيا الطريق ،االملي يعين إدراك املرء لقمالد
التياقة ااعاقيناع جبداى اعاليزا هبا.
 -4اليملية املرارية نمع من شنماع اليملية اعاسييالية ،اصعين بامرة لامة صوقي الفرد مجوة من
املعارف ااملعوممات اصدريبه لوى صطبيقها ميدانيا ،اإكتابه لادات اليحام  ي سومكه لند
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اليعامل مع الطريق سائقا كان شا راكبا شا راسما ،اصيحقق اليملية املرارية –حتب املركز-
من خما ثماثة شساليب رئيتية هي:
ش) الرتبية املرارية لونشء:
متاشيا مع ما لويه احلا لدى اجملييعات امليقدمة اليت صميل ليوية الرتبية املرارية لناية فائقة،
حيث شدرسيها ضين مناهج الرتبية االيعويم اسعويها مادة اساسية ،فحددت مماضيع كل
طمر ،صناسب لير الطفل اقدراصه العقوية اميمهلم النفتية ،فمفرت هلا المسائل املناسبة
ليحبيبها إىل قومب اعاطفا اصشميقهم لإلقبا لويها اصبتيط مفاهييها هلم اصتهيل ليوية
اسيعاهبا اصدريبهم لوى اعاليزا بقمالد التمامة املرارية خما صعاموهم مع الطريق  ي حياهتم
اليممية ،احرصا من الدا العربية لوى هذا النهج نيم باجلزائر  ي ديتيرب 1224مويقى
لريب مبشاركة الدا العربية ،كرس لدراسة سبل صفعيل صطمير صعويم هذه املادة ،حضره خرباء
اشخاائيمن لرب اداليمن  ي هذا اجملا شسفر لن إصدار لدة صمصيات ،لانها مل صثير لن
إدراج هذه املادة  ي اليعويم اعا لن إلداد منهاج ألي طمر حلد كيابة هذا البحث ،اذلك
بتبب الضغط الدراسي املايظ  ي املنهاج الدراسي احلايل.1
ب) اليدريب االيامين:
صأهيل لوتائقني لوحام لوى رخاة التياقة لرب منيممة ميااموة صشيل الشراط الاحية،
البدنية االعقوية لويرتشح ،إضافة إىل لارنة برنامج اليدريب االيامين اطرق اليعويم ااسائوه
البيداغمسية ،مما ميان من صأهيل سائق موم بال املعارف ااملعوممات امليعوقة بقمالد التمامة
املرارية اسعوه مويا بقمانني انيم الت ر ،مع الرتكيز لوى اقناله جبداى اعاليزا هبا ااعاميثا

 1مقابلة مع أ .سماتي ،مسؤولة قسم الوقاية المرورية ،بالمركز الوطني لالمن والوقاية ،بتاريخ .1213/21/12
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الدائم هلا ،اهذا باليدريب اامليارسة ااصباع شحدث اعاساليب الرتبمية االيملمية حبيث صابح
هذه القمالد ااعاليزا هبا لادة مرتسخة لديه.
ج) صاييم احليمات اليملمية:
اقد صنااهلا املركز صفايما  ي العدد التادس من جمويه الفاوية ،ملا هلا من شمهية خاصة  ي
صوب اسرتاصيجييه لومقاية من حمادث املرار هلذا فقد لرفها بأهنا صوك اعانشطة املخيوفة اليت
هتدف إىل صذك ر متيعيوي الطريق باألخطار امليعوقة ببعض التومكيات املخوفة لقمالد
التمامة املرارية ،فهدف احليمات اليملمية –حتب املركز -صذك ري إرشادي حتب
ممضملاهتا امجهمرها املتيهدف امدهتا احملددة.1

ثانيا :استراتيجية المركز في إدارة الحمالت
يقم املركز المطين  ي إدارصه لوحيمات اليملمية بمضع خطة سنمية لألنشطة املراد صنيييها
اشسندة زمنية لينفيذها اذلك رشس كل سنة حبضمر الوجنة اعاسيشارية اليت نات املادة 14
من املرسم الينفيذي رقم  521-23امليضين مها املركز المطين لوى شن صتالد املدير
العا لرب إبداء رشيها اليقين  ي برنامج نشاط املركز اصعيل بالينتيق مع املركز  ي اضع براجمه
اصنشيطها ،اهي صيامن من:2
 املدير العا لويركز المطين لألمن االمقاية لرب الطرق ،رئيتا. -ممثومن لن كل من المزارات اليالية:

1

الهاشمي بوطالبي :المرجع السابق ،ص.15:

 2الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد ،01بتاريخ ، 1223/11/10:ص.15:
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الداخوية ااجليالات احملوية.
اليعويم العايل االبحث العويي.
الرتبية المطنية.
ازارة الاحة اإصماح املتيشفيات.
ازارة اعاصاا .
 ممثل لن قيادة الدرك المطين ممثل لن املديرية العامة لمامن المطين. ممثل لن املديرية العامة لوحياية املدنية. ممثل منيخب لن اجليعيات المطنية اليت صعيل  ي ميدان اعامن االمقاية. املدير العا لويركز المطين لرخص التياقة. ممثل املؤستات املعييدة  ي اليامين  ي سياقة التيارات. ممثل املؤستات املعييدة  ي صامين املدربني. ممثل املؤستات املعييدة  ي صامين التائقني املهنيني.اجتييع الوجنة اليقنية اعاسيشارية مرة كل ثماثة ششهر ،ليتاهم  ي اضع برنامج صملمي شا
صطوق محوة لوى ضمء دراسيها احتويوها إلحااءات احلمادث الماردة إليها من خميوف شسهزة
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شمن الطرقات كاألمن المطن االدرك ااحلياية املدنية ،اييم اضع اعاسرتاصيجية اعاصاالية
لوحيوة اليملمية ممضع الينفيذ بعد لدة مراحل صيضين:1
 )0اختيار موضوع الحملة التوعوية:
إن حتقيق اهلدف من القيا حبيمات شا محوة صملمية ييطوب الرتكيز لوى ممضمع ااحد
معني ،ليجذب انيباه الفئة املتيهدفة اصركيز انيباهها به ،ذلك شن صناا لدة مماضيع  ي
ليوية ااحدة ،يؤدي إىل صشييت ذهن امليوقي اصقويل صركيزه ،مما يؤثر لوى حتن اسيعابه.
امما ييعني قبل اخييار ممضمع احليوة هم الرسمع إىل حتويل إحااءات حمادث املرار،
ادراسة شسباهبا الماموها املخيوفة ليانيفها اصرصيبها حتب خطمرهتا ،ااسينادا إىل نيائج هذه
الدراسات صنيقي املماضيع ،احتدد الفئات االشرائح املتيهدفة ،مثل اعافراط  ي الترلة ،شا
اسيعيا احمليم شثناء التياقة.
 )7صياغة مضمون الرسالة:
يعييد رد فعل اجليهمر لوى احليوة اليملمية لوى مدى متانه من فك الرسالة اليت صيضينها
احليوة امدى ممامتيها لعقوه ااسدانه ،لذلك اسب مرالاة سانب الفعالية  ي صأث ر الرسالة
فضما لن سهملة فهيها ااسييعاهبا من طرف امليوقي ،امن ذلك:
 شن يامن حميمى الرسالة سهل الفهم امرصبط باملنيممة اعاسييالية املييثوة  ي العقيدة
االقيم االعادات اخلاصة باملتيهدفني ،اخالية من اليناقض ،اقابوة لويقيص  ي شال
ممقف شا سومك.

1

الهاشمي بوطالبي :االستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث المرور من أجل حوادث أقل الجزء الثاني ،مجلة الوقاية والسياقة،
المركز الوطني للوقاية واالمن عبر الطرق ،الجزائر،العدد  ،21ص.32 :
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 شن ييناسب شسومب الرسالة مع املتيمى الثقا ي االعقوي لوفئة املتيهدفة ،فالوغة
التهوة البتيطة مطية الفارة املهية اليت نريد إيااهلا إضافة إىل اعاخياار الذي
يقضي حبام الفهم الاامل لوفارة  ي فار املتيهدف دان صشميش لوى صوب
الرسالة اعاساسية ،فالفالوية مرهمنة بالرتكيز لوى ممضمع ااحد ،كيا حيرص  ي
احليمات اليملمية املرارية لوى اسيعيا اعاسيياعات النفتية االعاطفية ألهنا شدلى
إىل اعانيباه اشنتب مع ظاهرة حمادث التياقة.
 )3مدة الحملة
مييد زمن احليوة اليملمية حتب نملية املمضمع املطراق فيها الوى مدى حتقيق اهلدف
املرسم منها ،فهي صرتااح ليمما بني شسبمع اشربعة شسابيع ،ااسينادا إىل اليجارب امليدانية،
فإن املدة املناسبة هي شربعة شسابيع ،ألهنا متان من صنفيذ الربامج املتطرة اعا صيتبب  ي املول
االنفمر.
 )4الفاعلية في االتصال خالل الحمالت
إذا كانت ليوية اليملية حتياج إىل إلداد رسالة ذات حميمى معني ،فإهنا حتياج كذلك إىل
اسيوة ليبويغ هذا احمليمى إىل امليوقي ،اصعيرب هذه المسيوة شا الدلامة لنارا هاما  ي ليوية
اليملية ،إذ لويها ييمقف صوقي الفئة املتيهدفة هلذه الرسالة اصقبوها ااعاقيناع هبا ،مث العيل
مبضيمهنا ،شا رفضها اصد الباب  ي اسهها ،اباليايل فشل العيوية اليملمية فاعاسرتاصيجية
اعاصاالية صقضي اشراك شكرب لدد من اعاطراف (املرسوني) ،اشكرب لدد من المسائل
اعالمامية ااعاصاالية (المسائل) ،امن مجوة دلائم احليوة اليملمية:
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ش) الممضات اعاشهارية:
اهي الوقطات التيعية البارية ،امميزاهتا شهنا اسيزة املدة حتيمى سيناريمها بويغا يربز سومكا
خاطئا احييل إىل نيائجه المخيية ،شا سومكا إجيابيا يتعى لرتسيخه يؤدي إىل التمامة،
اخييوف املخيامن  ي اليملية لوى شفضوية شي النملني ،هل الذي يعرض سومكا سوبيا شا
الذي يعرض التومك اعاجيايب ،فأناار هذا اعاخ ر يران شن إبراز األحداث اعاليية االامر
ااملشاهد املؤملة صاد امليوقي ،فيبيعد لنها اعا ييحيل ميابعيها ،اباليايل عا ييحقق اهلدف
امليمخى من الرسالة ،العل  ي هذا بعض اليناقض ألن حداث الادمه باملشاهد املرالة هم
لني اهلدف املرسم من احليوة حتب شناار الرشي الثاين جيعوه ييفادى ارصااب املخالفات
مثويا ييفادى مشاهدة مثل صوك احلمادث ،احنن نذهب إىل شن ممضمع احليوة االفئة
املتيهدفة هي اليت صفرض اجتاه اعاسومب ،فحني صتينفد سداى الرتغيب بالتومكيات
اعاجيابية ييحم الرتهيب بالنيائج املرالة ألنه  ي النهاية ينبغي المصم إىل حتتيس امليوقي
بالرسالة ،اهذا خامصا ييعوق بالترلة املفرطة اليت ييماء فيها الاد ألهنا قضية صيعوق
غالبا بالشباب امليهمر ،اهي من شهم شسباب احلمادث املرار ،فاما اعاسومبني مفيد اناسع،
كيا شهنيا ميااممان ،يبقى شن هناك ظرافا صبقي اعاسيقرار لوى خيار دان آخر ،كيا
حدث  ي اجلزائر إبان العشرية التمداء اليت لايش فيها املماطن ايمات الدممية العنيفة ،فما
يتمغ صأزمي اجلم شكثر مما هم لويه باملشهد الدممي حلمادث املرار.
ب) الفاصل اعاشهاري:
اهم الفاصل الذي يشيهر اراده مسعيا لرب اإلذالة ،ييضين سيناريمها قا را ،ممثما من قبل
شخايات فيه حمار اشحداث ،ايرى شغوب املخياني النفتانيني شن يقيار التيناريم لوى
ابراز حدث معني سوبيا كان شا اجيابيا ،اصرك اسيخماص العربة لوييوقي ،اصفادي اليعويق
بأسومب النهي ااعامر االملظ لوى احلدث ،غ ر شن هذا ليس قائيا لوى كل ممقف ففي
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بعض اعاحيان يفرض اعامر الينميع  ي املداخل لويأث ر ،اهذا اعامر ميمقف لوى القائيني لوى
انياج هذه الدلائم الوى اليقييم الذي يوقمنه امن خما سرب اآلراء ،فبقدر ما صبدا بتيطة
عالييادها لوى الامت الدد من اجليل القا رة فقط ،فإهنا صيطوب كفاءة لالية اسهدا
كب را.
ج) املعوقة اعاشهارية:
اهي لبارة لن لمحة صيضين صمرة شا رمسا ميثل ممضمع العيوية اليملمية ،حيث صعوق  ي
اعاماكن العيممية لوى اجلدران ،اصواق لوى اطر اعاشهار ا ي خوف احلافمات اسمانبها،
ايطبع منها شحجا خميوفة ،صغ رة اميمسطة اكب رة اليماقة ،حتب متمضعها  ي املتاحات
اعاشهارية املياحة ،اهي دلامة مهية ،حيث صتاهم بفعالية  ي صبويغ الرسالة إىل مجهمر
لريض ،لان صأث رها يبقى ميمقفا لوى مدى سمدة صايييها ،فويس من التهل صاييم
لمحة صيضين حميمى الرسالة املراد إيااهلا إىل الفئة املتيهدفة ،حبيث ميان ملشاهدها شن
يتيملب لناصرها ايتيخوص مغزاها بتهملة ،ا ي فرتة اسيزة امن خما النيرة اعااىل،
فهذا ييطوب شن صامن بتيطة ،ذات لناصر قويوة ميااموة امنتجية ،احتيل شلمانا ممائية
امعربة ،اعا حتيل من الايابة إعا شعارا قا را ،مايمبا ببنط بارز  ي حيز عا يؤثر لوى لناصر
الامرة شا الرسم ،االعيويات اليت صتيهدف اعاطفا غالبا ما صناسبها الرسم  ،ألهنا صشدهم
شكثر من الامر ،اباليايل صؤثر فيهم ا ي نفمسهم اصبوغهم حميمى الرسالة ،لذلك يفضل هذا
النمع لدى اليمسه هلذه الفئة.
د) املطمية اعالمامية:
اهي نشرية ذات طيات مؤلفة من  3إىل  4طيات اصيضين معوممات صفايوية مهية حم
ممضمع احليوة ،حمررة بأسومب مبتط اذات مضامني ممسزة قدر اعاماان ،اممضحة بامر
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معربة لن اعافاار املراد صبويغها ،اميزهتا شهنا صقد إماانية اعاطماع لوى معوممات إرشادية
صفايوية لن ممضمع احليوة شا خطمات المقاية.
ا) املواقة اعالمانية:
هي شال ماغر من املعوقة ،ذات ششاا خميوفة صناسب املركبات املخيوفة ،اصواق لوى
زساساهتا اخلوفية شا لوى سمانبها ،اميزهتا شهنا قريبة من التائق اصعيل لوى صذك ره ،امن
الطفل  ي املدارس فينبهه.
امما يندرج حتت هذا النمع من الدلائم اليت صتهم  ي صمسيع دائرة اعاهييا مبمضمع احليوة
اصغري باليفالل مع مضيمهنا بعض الدلائم الرتاجيية مثل:
حاموة املفاصيح اليت حتيل نقمشا شا صمرا شا شعار احليوة فهي صماز التائق لرب مفاصيح
التيارة صذكره خبطمرة الترلة مثما اميزهتا هي قرهبا اداامها لدى املتيهدفني.
القبعات االقياان املطبملة فهي مما يتاهم  ي صعزيز ليوية اليملية اصنمع مداخل اليأث ر
لوى اجليهمر املتيهدف.

1

ثالثا :النرويج نموذج لالستراتيجيات الناجحة
صعيرب النرايج من شكرب املتامهني  ي العامل  ي جما صدليم انشر ثقافة اقيم املرار االيملية  ي
الدا النامية اذلك مبا قدميه من خربة امتميل ابرامج  ي هذا الشأن ،اهذا يرسع جلهمد
احرتافية اااقعية  ي هذا اجملا  ،االبيانات املرارية  ي امليواة النراجيية هي من شفضل البيانات
 ي العامل حيث ييضح منها شن النرايج لديها شقل معد لومفيات الناجتة لن حمادث املرار  ي
العامل (انطماقا من معطيات سنة .)1220
 1نفس المرجع ،ص.31 :
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ابالعمدة إىل جما المقاية  ي النرايج فإهنا صنطوق من نشر املعوممات ااملعارف بطريقة اشسومب
احرتا ي متيير (اسرتاصيجية اصاالية طميوة املدى) ،اعا صعييد لوى احليمات اليرفية املؤقية،
ااملعوممات صامن متيقاة شصما من احلمادث املرارية نفتها (اليت حدثت  ي النرايج) امن
املعارف العويية امليعوقة بالتمامة املرارية ،اذلك بماسطة سهاز خميص (شأن املركز المطين
لومقاية باجلزائر) ،اهم سهاز خميص  ي التمامة املرارية شنشأصه احلاممة النراجيية هلذا الغرض.
قدمت هذه احلاممة خطة اقائية ميطمرة  ي جما اعاسرتاصيجية المطنية لومقاية االتمامة
املرارية اهي خطة لشرية ،صنطوق بداية  1212اصنيهي سنة  ،1212ااهلدف منها هم
ختفيض لدد اعاصابات اجلتيية النامجة لن احلمادث املرارية مبقدار الثوث  ي مدة لشر
سنمات.

1

ااخلطة المقائية النراجيية هي خطة ميااموة هتدف بامرة لامة إىل حتقيق شكرب قدر من
اعامن املراري امن الفالوية  ي جما نيا النقل العيممي ،خاات هلا ميزانية صفمق لشر
مرات ما كان لويها  ي التابق  ،ي سنة  ،1220اهي صيضين احملاار اعاساسية اليالية:
 انطوقت اعاسرتاصيجية انطماقا من حتويل املعطيات االبيانات املرتاكية حم حمادث املرارالنراجيية ،ا اعاسيفادة من املعارف املتيجدة  ي جما املرار اشنيييه لرب العامل.
 هتدف اعاسرتاصيجية إىل اليملية باملزااسة بني نشر املعوممات ااملعارف ليعزيز التومكاإلجيايب من سهة ،اكبح التومكيات التوبية من سهة ثانية ،اصتيهدف بالدرسة اعااىل
الشباب من سن التادسة لشر إىل األربع الشرين.

 1أحسن مبارك طالب :سبل الوقاية من حوادث المرور ،جامعة نايف للعلوم االمنية ،الرياض ،1212 ،ص.40-44
أنظر كذلك مجلة الوقاية والسياقة ،المركز الوطني للوقاية واالمن عبر الطرق عدد .1213 ،22
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 الييدت اخلطة النراجيية  ي اعالداد  ي اليمسه إىل التائقني الوى املؤستات الرتبميةكأفضل جما لويملية.
 الييدت اخلطة ليويا لوى صقدمي مجوة من اعارشادات (املايمبة) حم التومك املرارياملطومب ،احم إسراءات اصداب ر التمامة املرارية.
 قدمت مجوة من اليداب ر امليدانية اليت من شأهنا حتتني التمامة املرارية االيت جيب شن صطبقفعويا من طرف كل اجلهات املخياة ،منها حتتني الطرق االشمارع اامليرات االيقاطعات
الطرقية اممرات الراسوني انقاط العبمر التمداء.
 مت إلداد معدات ااسائل خاصة لماسيعانة هبا  ي جما احليمات المقائية ،اهي ختيوفباخيماف الفئات اعاسييالية املتيهدفة ،فينها ما هم لماسيعيا لوعرض مرة ااحدة،
اشخرى لوعرض امليارر ،ااخرى لويمزيع ،امت إلداد الفرق الينفيذية (امليدانية) اصأهيوهم مبا
يناسب مهامهم اشداارهم  ي اخلطة المقائية.
 -مت اليياد اليقييم كجزء من اعاسرتاصيجية قبل الينفيذ اخماله ابعده.
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الفصل الخامس :ااقع اسرتاصيجية المقاية من احلمادث بمعاية غرداية
المبحث األول :حايوة حمادث املرار اشسباهبا
أوال :والية غرداية الموقع والخصائص

مفتاح الخريطة
 ----حدود والئيةـــــــ طرق وطنية

اخلريطة رقم  :21ممقع اعاية غرداية االطرق المطنية الرابطة بني القطر اجلزائري
1

المصدر موقع جوجل ايرث على شبكة االنترنتhttp://earth.google.com :
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1

ظهرت اعاية غرداية نييجة لويقتيم اإلداري المطين لتنة  ، 1204حتب القانمن
رقم  22104حيث كانت  ي التابق صشال إحدى داائر اعاية األغماط اصيفرع إىل صتعة
( )22داائر اصشييل لوى ثماث لشر ( )13بودية  ، 1اصقع لوى بعد 122كوم سنمب
اجلزائر (العاصية) ،الوى مشا الاحراء الاربى  ي اجلنمب ،إذ صعيرب نقطة ربط حممري بني
الشيا ااجلنمب ،ابني شرق اجلزائر اجلنميب من المادي مرارا بمرقوة اغرهبا اصمعا إىل صنداف
اشدرار ،اصرتبع المعاية لوى متاحة صقدر ب 01 512كوم 1ايربطها بالعاصية الطريق
المطين رقم  ،21اهي مياوة لن طريق حدادها بال من اعاية األغماط ،اجلوفة ،ارقوة،
البيــض ،شدرار ،ا متنراست ،اصعد هذه المعاية إحدى املراكز احلضارية لومطن بطابعها العيراين
امليييز ،كيا شهنا صيمفر لوى إماانيات هائوة صتيح هلا بأن صوعب داراً كب ر  ي ليوية الينيية
المطنية خاصة اشن ممقعها اعاسرتاصيجي احليمي جيعل منها مهزة اصل انقطة اليقاء بني
الشيا ااجلنمب ابني الشرق االغرب.
صعيرب اعاية غرداية ذات طابع صنالي اسياحي افماحي ارلمي ا ي هذا اإلطار
حتيمي لوى متاحة قدرها  1 312.211هايار صضم هذه املتاحة بتاصني النخيل
مبجيمع  1 121.112خنوة ،اهذه املتاحة صييثل  ي بتاصني اشسنة مغراسة بالنخيل
ااألشجار املثيرة اصتيعيل األراضي اجملاارة لونخيل لوفماحة املممسية من خضر افماكه
اشلشاب ليغذية املماش ــي ااحملاصيل الزرالية بشىت شنمالها.
صيييز اعاية غرداية بطبيعة صحرااية ،باليبارها سزء من الاحراء الاربى ،كيا حتيمي
لوى بعض املنخفضات ،املييثوة  ي احليادات االشطمط ابعض اهلضبات الاخرية امليقطعة
امليامنة من طبقات كوية صيخووها ،اديان لييقة ميشعبة اميداخوة ،اشبرز مثا لوى ذلك
سهل اادي مزاب ،الذي يقع فمق طبقة صخرية ميقطعة صيامن من طبقات كوتيه لذا
1

مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية غرداية :الدليلي اإلحصائي للوالية ،غرداية،.1221 .ص 21
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مسيت ببماد الشباة ،امن شهم هذه األادية اادي ميزاب ،ااد نتا ،ااد زقرير ،ااد بومح ،ااد
ميويوي ،ااد األبيض ،ااد اريدان ،ااد شنييته.

1

مناخ المعاية صحرااي ساف كمهنا ااقعة  ي منطقة صحرااية ،ااملدى احلراري
ااسع بني النهار االويل ابني الشياء االايف ،اصرتااح درسة احلرارة شياءا بني °1إىل
°15درسة ،ابني °10إىل °40صيفا ،يعيد اجلم  ي فاوي اخلريف االربيع ،شما بالنتبة
لويتاقط فان قوة اعارصفالات ااسمد حاسز لماضطرابات اجلمية القادمة من الشيا املييثوة
 ي سوتوة سبا األطوس الاحرااي سعوت املنطقة قويوة اليتاقط ابافة غ ر منييية،
حيث يرتااح امليمسط التنمي مابني 52اىل 12مم 2،اهتب لوى املنطقة رياح مشالية غربية
باردة  ي الشياء ،اسنمبية غربية حميوة بالرما  ي الربيع االيت صوحق شضرارا باملناطق الفماحية
لن طريق اليعرية ابشباة الطرق ،ا ي الايف رياح سنمبية حارة صعرف بالت راكم .

3

 )0السكان:
يبوغ لدد ساان اعاية غرداية حمايل  321.451نتية حتب صقديرات سنة
 ،1222اصيييز المعاية بنيم سااين يقارب  ، %1,11اباثافة ساانية صقدر بـ4,40 :
ساكن/كوم ، 1ايييركز التاان  ي املدن الرئيتية ( )%02ابشال خاص  ي سهل ميزاب
شين يييركز ناف لدد التاان ،ازيادة لوى ذلك فالمعاية متياز بنيم ليراين معيبـ ـ ـ ــر.

1

ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته :دليل والية غرداية ،غرداية ،جنفي  ،1221ص.1

2

مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية غرداية .نفس المرجع .ص11

3

مديرية السياحة :واقع االستثمار السياحي في والية غرداية وأفاق تطويره ،تقديم والية غرداية  ،ص.11
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 )7التنظيم اإلداري:
صيشا ـ ــل المعاية من صتعة ( )22داائر اثماثة لشر ( )13بودية اسيناداً إىل اليقتيم
اإلداري لتنة  1221ا هي ممزلة بالشال اليالـ ـ ـ ــي:

الــدوائـر

ال ـب ـلــدي ــات

غــردايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

غــرداي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرارة

القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرارة

بري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

بريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

زلفان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

زلفان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ضاية بن ضحــمة

ضاية بن ضح ـ ـ ـ ـ ــمة

ميويو ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ميويوــي ،سبتـ ـ ـ ــب

املناـ ـ ـ ـ ــمرة

املنامرة ،حاسي لفحل

املنيع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

املنيعـ ــة ،حاسي القارة

بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرة

بن ـ ــمرة ،العطـ ـ ـ ــف

سدا رقم  :21بوديات اداائر اعاية غرداية
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خريطة رقم  :1شباة طرق اعاية غرداية اداائرها
1

المصدر :مديرية الحماية المدنية لوالية غرداية.
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1

ثانيا :حالة الطرق وحظيرة المركبات
وضعية شبكة الطرق:
متثل الاحراء  ي اجلنمب اجلزائري نتبة  %01من املتاحة اعامجالية لورتاب المطين،
اصيييز بقوة كثافة التاان اليت عا صيعدى  %12من جميمع التاان  ،مما سعل هذه املنطقة
صنفرد خباائص صيييز هبا لن بقية مناطق المطن ،خاصة من حيث البنية اليحيية لوطرق،
اباليبار املمقع اجلغرا ي ا اعاسرتاصيجي لمعاية غرداية ،االذي ميثل حممر شساسي لوعبمر
االيبادعات بني خميوف مناطق البماد ،اكذا حبام طبيعيها اخلاصة حيث حتيمي لوى خميوف
شنماع النشاطات ذات الطابع الزرالي االانالي االبرتايل فإن هذا جيعوها لرضة لعدة شخطار
هتدد سمامة األشخاص ااملييواات.
اصعيرب حرائق النخيل االفيضانات مع حمادث املرار من شبرز الامارث حبام ممقعها
اطبيعة صامينها ،احيث شن شغوب املدن مبنية جبنبات معابر األادية االشعاب جيعوها صابح
لرضة ألخطار الفيضانات ،هذه الفيضانات املياررة لألادية صتبب ختائر كب رة بالنتبة
لوتاان اااحات النخيل (مثل فيضانات )1220- 1224 -1221-1221
االفيضانات األخ رة كانت األلنف من حيث اخلتائر البشرية ااملادية ،اميان شن يضاف
إليها الزاابع الرموية العنيفة ،اعاهنيارات ( املباين القدمية بالقامر مهددة باعاهنيار) ،ضياع
األشخاص  ي اجلنمب (البحث لن املفقمدين) ،اجلفاف (الياحر) ،آفة اجلراد.

1

مديرية الحماية المدنية لوالية غرداية ،الحصيلة السنوية لتدخالت وحدات الحماية المدنية ،1212،ص.14
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1

اصيييز الطرق الاحرااية ببيئة قاحوة ،منعدمة املعامل ،ذات حرارة مرصفعة ،اكثبان
مميدة من الرما  ،ارغم سحر الطبيعة إعا شن ذلك عا ينفي اليأث ر التويب هلذه اخلاائص لوى
التماق ااملركبة لوى حد سماء ،فووتياقة لرب الطرق الاحرااية لدة خماطر نذكر شمهها:1
 التياقة  ي هذه املناطق صتيوز اقيا اسهدا كب رين ليبالد املتافات بني املناطقالعيرانية ،مما يعرض التائق إلرهاق شديد سراء مماصوة الت ر الطميل مما قد يفقده
الرتكيز ااعاهييا جبدية التياقة.
 اعارصفاع احلاد لدرسة احلرارة  ي رابعة النهار حيث صبوغ شحيانا  52درسة مما يعرضالتائق خلطرين مها اليأثر بشدة احلرارة ااعانبهار بأشعة الشيس التاطعة.
 صعمبة التياقة الويوية لعد صمفر الطريق لوى معامل ااضحة  ي بعض األحيان اكذاانعدا اعانارة العيممية  ي العديد من املناطق النائية لن العيران.
 رغم اسيقامة مقاطع الطريق املييد اقوة حركة الت ر هبا إعا شن التائق معرضألخطار فجائية كزحف الرما لوى الطرقات اصراكيها ،إضافة إىل بعض المديان
اجلارية شحيانا ،اكذلك لبمر قطعان اجليا خاصة شثناء الويل.
 كث را ما صؤدي التياقة لفرتات طميوة ااحلرارة املرصفعة لوطريق انقص الايانة إىلانفجار اعاطارات بتبب ارصفاع ضغطها ،مما يفقد التائق اليحام  ي املركبة ااقمع
حمادث مميية.
الطبيعة اليضاريس املييزة لوينطقة كمهنا منطقة صخرية صيخووها شعاب كانت كذلك
طبيعة طرقها امليتية باثرة املنعرسات ،اهي  ي شغوبها منعرسات خط رة صشال النقاط
التمداء لويرار لوى طم الطريق المطين املييد من مشارف الدخم إىل صراب اعاية غرداية
1

فاطمة خالف :السالمة المرورية في الجنوب الجزائري ،مجلة الوقاية والسياقة ،العدد ،1ص.14:
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هناية حبدادها اجلنمبية لوى مشارف مدينة املنيعة ،اهذه املنعرسات صشال شيضا طبيعة مميزة
لوطرق المعائية اليت صربط بني معيم داائر المعاية ابودياهتا ،ايقدر طم شباة الطرق بمعاية
غرداية بـ1112:كوم ممزلة لرب اخلاائص اليالية:
طريق وطني

طريق والئي

طريق بلدي

 151كوم

 150كوم

 112كوم

سدا رقم  :23شباة الطرق لمعاية غرداية

خريطة رقم  :3شهم النقاط التمداء لوى الطريق المطين رقم 1
142

شما مقطع الطريق المطين فهم الشريان احليمي لويرار بالمعاية ااألكثر حركية ييمسط
الطريق المطين رقم ااحد الذي يربط اجلزائر العاصية بمعاية متنراست  ي شقاى اجلنمب
اجلزائري ،ايشال املقطع الذي جيياز اعاية غرداية متافة معيربة ،ايشهد كثافة مرارية لالية
من قبل التيارات ألنه نقطة لبمر حنم الشرق حنم ارقوة احاسي متعمد ،احنم اجلنمب
ااجلنمب الغريب حنم متنراست اشدرار ابشار ،اهم  ي جميوه طريق غ ر مزداج حاليا جتري
اعاشغا لوى صمسعيه بإضافة طريق ليابح مزداسا حبوم  1،1214كيا سيتيح ششغا
ازدااسية الطريق كذلك بالقضاء لوى جميمع املنعرسات اخلط رة االنقاط التمداء اليت صيتبب
 ي اقمع حمادث املرار اليت صتجل لوى متيمى حممر الطريق المطين رقم  ،1اقد سرت لدة
ششغا لوى متيمى هذا الطريق مؤخرا صزامنا مع صنامي احلركة العيرانية لرب هذا الطريق
بإنشاء شحياء سديدة ابإقامة املركز اجلامعي شااخر ،1221امتثوت هذه األشغا بيمسعة
مفرتقات الطرق اإنارهتا اصزايدها باإلشارات املرارية المازمة ليماكب هذا اليحديث إضافة إىل
صركيز اجلهمد لوى اضع عافيات صد لوى منعرسات خط رة خاصة بالنتبة لوياان املتيى
ااد التمدان بربيان ،امتت صمسعة املنعرج اخلط ر باملنيعة ،ايبقى الطريق المطين  ي هذه المعاية
األكثر لددا حلمادث املرار من بني الطرق المعائية االبودية اعاخرى حيث شهدت سنة
1211:
  143حادثا لوى الطريق المطين.  53حادث لوى الطرق المعائية. 41 -حادث لوى الطرق اعاخرى (غ ر املانفة).

1

تحويل الطريق الوطني رقم واحد إلى طريق مزدوج ،يومية الخبر ليوم  24ديسمبر1212

141

مما يدلم لويعجيل ليدارك اعاخطار اليت صماسه املتافرين لوى متيمى الطريق المطين الذي
يشهد مع الزمن صزايد كثافة املرار خماله  ي ظل صنامي حجم حي رة التيارات

تطور الحظيرة الوالئية للسيارات:
عا صزا النيرة العامة ألسباب حمادث املرار صركز لوى الربط بني صنامي ظاهرة
حمادث املرار ابني صزايد حجم حي رة التيارات ،ابأن هذه اعاخ رة هلا شثر مباشر لوى
صنامي هذه احلمادث خامصا لدى الدا النامية ،اهي نيرة هلا مربرها القمي  ي هذه
الدا لانها ليتت كل شيء ،ألن نتبة احلمادث املينامية هلا شسباب شخرى شكثر ليقا.
ااحلي رة المعائية لوتيارات حتيمي لوى  44151مركبة لوى اخيماف شنمالها منها
 11213سيارة سياحية شي متثل ما نتبيه  %52من جميمع احلي رة.
كيا صشهد هذه احلي رة جتديدا نمليا معيربا من سنة إىل شخرى ،اصزايدا حمتمسا من حيث
الام نييجة اعانفياح اعاقياادي لوى شسماق التيارات خامصا.
افييا يوي سدا مييز صوك الزيادة ايرصد نتبة اليغ ر:

سنة  1221سنة 1211

الفارق نتبة اليغ ر%

احلي رة المعائية لوتيارات

31011

44151

%15 03 11433+

التيارات التياحية

11114

11213

5142+

سدا رقم  :24صطمر حي رة التيارات لمعاية غرداية
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%13 25

ثالثا :إحصائيات حوادث المرور وأسبابها
لامة الناس عا خيرج لن كمنه مجع معوممات الرضها  ي سداا
اإلحااء لند َّ
ارسم لانه  ي صمرصه احلديثة هم شحد الدلامات الرئيتية اليت صقم لويها الطريقة العويية
لوبحث  ي العوم اإلنتانية اغ رها ،1االقيا بإحااء حمادث املرار اصبميب شسباهبا عا خيرج
لن هدف البحث العويي الذي يتعى ليمصيف الياهرة بغية اليحام فيها شا معاجليها.
اييم إحااء حمادث املرار بمعاية غرداية لرب شسهزة شمن الطرقات حتب
اخيااصها ،فترية شمن الطرقات اليابعة جلهاز الدرك المطين بغرداية ختيص باملناطق الريفية
حيث يضين الدرك المطين مراقبة  % 21من شباة الطرقات  ،ي حني صقم مديرية اعامن
العيممي بنفس المعاية بإحااء احلمادث داخل املناطق احلضرية لرب كامل بودياهتا اداائرها،
اصقم مديرية النقل بالمعاية جبيع كل اعاحااءات احتايوها بيفاصيل كل حادث اخاائص
التائقني اصمقييه الزمين اصفاصيل املمقع ،اهذا كوه هبدف مجع قالدة بيانات شاموة امركزة
صييح لاناع القرار النير إىل ظاهرة احلمادث املرارية من كافة شبعادها ،اهذا بداره سيتاهم
 ي اضع حوم مناسبة لوحد من صفاقيها ،افييا يوي لرض إلحاائيات حمادث املرار
لاامل صراب اعاية غرداية صيضح منها الفراق بني التنمات اصرصد اليغ ر  ي نتبة احلمادث:
التنة

1220

1222

1212

1211

1211

لدد احلمادث

124

143

441

525

511

لدد الضحايا املمصى

05

05

01

14

11

لدد الضحايا اجلرحى

253

003

131

155

015

سدا رقم  :25احااء لا حلمادث املرار بمعاية غرداية خما  5سنمات مييالية
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أ) إحصاء عدد الحوادث داخل المحيط الحضري:
التنة

1220

1222

1212

1211

1211

لدد احلمادث

412

312

110

121

101

لدد الضحايا املمصى

11

11

22

25

11

لدد الضحايا اجلرحى

405

415

120

100

354

سدا رقم  :21لدد حمادث املرار داخل النطاق احلضري لمعاية غرداية
ب)إحصاء عدد الحوادث خارج المحيط الحضري :
التنة

1220

1222

1212

1211

1211

لدد احلمادث

314

114

125

142

122

لدد الضحايا املمصى

14

12

12

50

15

لدد الضحايا اجلرحى

410

410

333

414

511

سدا رقم  :21لدد احلمادث خارج العيران لمعاية غرداية
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ج) أسباب جوادث المرور:
اإلفراط  ي الترلة

14

اليجااز اخلط ر

15

الت ر لوى اليتار

11

لد إحرتا املتافة األمنية

25

لد الينبيه لن صغي ر اإلجتاه

22

لد إحرتا إشارة املرار

23

خمالفات شخرى ميعوقة بالتماق(اعامها )

01

املناارة اخلط رة

24

التياقة  ي حالة سار

23

اليمقف اخلط ر

21

ثقب ا انفراز العجمات

13

إخيماعات مياانياية

21

امليعوقة باملارة

22

مرار حيمانات

21

طريق ضيق

21

صماسد الرما

23
سدا رقم  :20شسباب حمادث املرار لتنة   1211ي اعاية غرداية
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د) خصائص حوادث المرور بوالية غرداية:
صعد ظاهرة حمادث املرار من اليماهر املعقدة ،ملا صيييز به من صداخل  ي شسباهبا ا
صعدد امليمرطني  ي حداثها فالبعض يرى شسباهبا  ي التومك البشري االبعض اعاخر يراها  ي
منيممة اليامين القاصرة ،اآخران  ي الطرق الغ ر مهيأة ،غ ر شن هناك بعض املؤشرات اليت
ميان من خما مماحييها معرفة العمامل الرئيتية األكثر متامهة  ي زيادة احلمادث من بني
العمامل العديدة اعاخرى ،ابالنتبة لمعاية غرداية فقد مت رصد بعض املؤشرات نذكر منها:
 شغوبية حمادث املرار صقع لوى الطرق المطنية اليت صشهد كثافة مرارية طمافرتات التنة حيث مت فيها إحااء  143حادث مقارنة مع الطريق المعائي بـ:
 53حادث االطرق األخرى بـ 52 :حادث ،خما .1211
 حتيل التيارات التياحية مرصبة الادارة من بني املركبات امليمرطة  ي حمادثاملرار حبام صعدادها الاب ر صويها الشاحنات مث الدراسات النارية اليت صيييز اعاية
غرداية بالعدد الاب ر منها لن سائر اعايات المطن حبام ممائييها ألزقة املدينة.
أنواع المركبات

عدد المركبات المتورطة

سيارة سياحية

111

شاحنة

41

دراسة نارية  /دراسة همائية

11/ 30

حافوة

22

(لياد ششغا ليممي ،فماحي اشخرى) 11
سدا رقم  :22شنماع املركبات املتجوة  ي حمادث املرار
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 شن نتبة التماق امليحاوني لوى رخص التياقة بعد سنة  1225هم شكرب لددملرصايب حمادث املرار بتبب نقص اخلربة ا اليأهيل  ي التياقة:
سنة الحصول على رخصة السياقة

عدد الحوادث

قبل 1212

01

1222/1201

21

1222/1222

15

1224/1222

44

بعد 7005

002

سدا رقم  :12التائقمن املرصابمن لوحمادث حتب سنة حتاوهم لوى رخص التياقة
 إن املركبات اليت اضعت  ي الت ر ما بني سنة  1221اىل سنة  1211هياألكثر صتببا  ي حمادث املرار بالرغم من حداثيها اصمفرها لوى شراط احلياية
االيجهيزات األمنية المازمة:
سنة أول وضع في السير

عدد الحوادث

قبل 1212

22

1205/1212

41

1225/1201

11

1222/1221

42

7000/7000

702

سدا رقم  :11لير املركبات اعاكثر صمرطا  ي حمادث املرار.
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 شن الضحايا الذين صقل اليارهم لن  12سنة هم شكثر الفئات صعرضا حلمادثاملرار بنتبة صعاد  ،% 11 12اهؤعاء من سانب قانمن املرار التاري مل
جياازاا التنة من صاريخ حامهلم لوى الرخص ،اهذا يؤشر لوى شن شكثرهم غ ر
مؤهوني مبا يافي:
حسب السن

عدد الضحايا

أقل من 02سنة

002

 14 -12سنة

12

 12 -15سنة

15

 34 -32سنة

10

 32 -35سنة

40

 44 -42سنة

31

 52-45سنة

40

شكثر من  51سنة

42

سدا رقم  :11الفئات العيرية اعاكثر صعرضا حلمادث املرار
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 يعيرب مميهنما التياقة األكثر صعرضا لوحمادث بتبب التالات الطميوة اليتيقضمهنا  ي التياقة ا املتافات الطميوة اليت يقطعمهنا دان اعاسيفادة من فرتات
راحة ،اهذا يرصبط شكثر بالتائقني حلافمات النقل اجليالي لويتافرين االناقوني
لوبضائع ،ارمبا شيضا بدافع املنافتة االرغبة باليفر بأكثر رحوة ممانة:

المـ ـه ــن

العـ ـ ــدد

س ـائقون

22

فماح ـ ـمن

11

جتـ ـ ـ ــار

35

ممظ ــفمن

15

شليا حرة

55

بدان مهنة

11

سدا رقم :13حتديد مهن التائقني اعاكثر صعرضا لوحمادث
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المبحث الثاني :ااقع اسرتاصيجية اليملية بالمعاية اشطرافها
أوال :دور أجهزة أمن الطرقات
أ) الدرك الوطني
يربز دار الدرك المطين بالمعاية باليباره ركيزة مهية  ي إرساء التمامة املرارية لرب
الشباة الطرقية اليت يشرف لويها املقدرة بنتبة  %21من إمجايل شباة الطرق بالمعاية،
حيث يقع لوى لاصق هذا اجلهاز مها صأمني الت ر لوى هذه اخلطمط ،اهي مهية كب رة
بالنير إىل حجم املتؤاليات اعاخرى املوقاة لوى هذا اجلهاز املييثل  ي ماافحة كل ششاا
اجلرمية اعاخرى غ ر إرهاب الطرقات ،اهم ما دلا املاوف باإللما لوى متيمى اجمليملة
اعاقوييية لودرك المطين بالمعاية إىل اليبار مهية اليملية االيحتيس مهية عا يااد الدرك
المطين قادرا لوى اليفرغ لوقيا هبا مبفرده ،الانه سييل باملقابل متيعدا لويتامهة فيها بال
طاقيه مبشاركة شطراف شخرى صضطوع باملبادرة لوقيا هبا ،مش را إىل شمهية احلركة اجليعمية  ي
اجملا الوى رشسها مجعيات شالياء اليماميذ  ي املدارس اغ رها من اجليعيات الثقافية االرياضية
اليت ميان شن صتاهم بشال كب ر  ي ليوية اليحتيس ،اذلك حبام ممقعها  ي النتيج
اعاسييالي اخلاص بطبيعة املنطقة اذهنية املماطن احملوي ،حيث شن هذا النمع من اجليعيات
هي اعاقرب إىل قومب االي اجليهمر من املماطنني ،1إذ بالرغم من انيشار مجيع احدات
اجمليملة لوى شباة الطرقات إعا شن العنار البشري هم التبب الرئيتي  ي إرصفاع حمادث
املرار بتبب لد إحرتا قمانني املرار ،اباألخص لد ختفيض الترلة  ي املنعرسات ،إضافة
إىل لامل آخر هم اعارصفاع غ ر امليمقع حلي رة التيارات.

1
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اشما اليزايد املتيير لعدد حمادث املرار ،صعيل اجمليملة اعاقوييية لودرك المطين
بغرداية لوفت انيباه متيعيوي الطريق لينامي هذه الياهرة ا إنعااس نيائجها لوى اجلبهة
اإلسييالية ااإلقياادية ،اسطرت إسرتاصيجية حماية قاد اليادي هلذه الياهرة لوحد منها
بال المسائل المازمة كيا شالت لشرطة املرار اهيياما بالغا اهذا باسيعيا احدث اعاسهزة
لقياس الترلة اليت ليدت القيادة لوى صمف رها  ي مجيع المحدات ،حيث شلطي لويامين
(داخل المطن ا خارسه) شمهية بالغة ليحتني األداء ا صدليم المحدات العاموة  ي امليدان،
منها صامين صقنيني خمياني  ي معاينة خميوف حمادث املرار اإلادة متثيوها بإسيعيا لياد
ميطمر  ي هذا اجملا  ،من شسل إلطاء ماداقية شكرب لويحقيقات املنجزة  ي حمادث املرار،
كيا مت اضع خمطط لوداريات ا التداد حتب األماكن اليت لرفت شكرب لدد من احلمادث
 ي الزمان ا املاان ،امن شسل صنييم حركة املرار اصملية متيعيوي الطريق االيطبيق الاار
لوقانمن ا قيع املخالفني هبدف اليقويل من احلمادث االيقويص من نيائجها المخيية اصرسيخ
ثقافة األمن املراري لدى التائقني.
كيا مت صنييم محمات حتتيتية ا إلمامية لفائدة متيعيوي الطريق حم خماطر
حمادث املرار ،مع إلقاء دراس حم المقاية املرارية  ي المسط املدرسي امداخمات  ي
اسائل اإللما ااملشاركة  ي املويقيات ااأليا الدراسية حم المقاية االتمامة املرارية.
التنة

لدد احليمات املمسهة املداخمات  ي المسط املراسمات
لوتوطات احملوية
املدرسي
ملتيعيوي الطريق

511 1212

22

املمسهة

24

سدا رقم :14محمات حتتيتية قا هبا الدرك المطين
ا ي جما شمن الطرقات ،صعيل احدات اجمليملة بالينتيق اليا مع كل الفالوني
(مااحل مديرية األشغا العيممية ،مديرية النقل ،مديرية الطاقة ا املناسم) ا خميوف
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اجليعيات الفالوة  ي هذا اجملا  ،دان نتيان دار اسائل اإللما املايمبة ااملتيملة احىت
املرئية شحيانا اهذا لويعاان من شسل احلد من حمادث املرار.
اهبذا صيحدد مها احدات شمن الطرقات بمعاية غرداية بضيان مراقبة شباة الطرقات
لرب املها اخليس اعاساسية اليالية:1
 المقاية :اذلك لرب اضع التداد االداريات ،بالايفية اليت جتعل رسل الدرك دامالوى صوة مبتيعيل الطريق ملراقبيه امراقبة مركبيه امدى شهوييه الياقيه لوتياقة
 اليملية :اهي صشيل  ي كل اعاحما لدى اعاصاا املباشر بني رسل الدرك االتائقسماء لرب التداد شا لند حترير حمضر خمالفة.
 اعالما ااعارشاد :اهذه صيم لرب اعايا املفيمحة اليت يقييها رسا الدرك  ي مناسباتخميوفة هبدف اليعريف بقمانني املرار اهبدف صعويم شصم التياقة التويية ،الرب
املداخمات املربجمة لرب اعاذالة احملوية كحاة لتماميك اليت صتيضيف رسا شمن
الطرقات ليقدمي ناائح مباشرة ملتيعيوي الطريق لرب اعاث ر.
 املتالدة ااعاسعاف االنجدة :لرب الينقل العاسل ااملباشر ملاان احلادث لونجدةااملتالدة مع الينتيق مع رسا احلياية املدنية ،امعاينة احلادث بعد اسماء
الضحايا ،اصتهيل حركة املرار امليعطوة بفعل احلمادث.
 الردع :اهي اليت هتدف إىل اضع احلد شما بعض التومكيات اخلط رة ااملياررة اليتييهاان فيها التائق االيت صشال شهم شسباب احلمادث كالقيادة حبالة التار االترلة
املفرطة ،لرب حترير املخالفات اجلزافية اصعويق الرخص اغ رها من إسراءات الردع اليت
نات لويها قمانني املرار.
1
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ب) االمن الوطني
صضطوع ماوحة اعامن العيممي اليابعة ألمن اعاية غرداية بدار ها  ي جما اعامن
املراري ،حيث يقم مايب اعاصاا االعماقات العامة باعاصاا االينتيق مع املبادرات اليت
صقم هبا بعض اجلهات  ي جما اليملية املرارية ،1فقد سطرت مااحل شمن غرداية بالينتيق
مع مديرية الرتبية لومعاية ،برناجما صامينيا ثريا خما سنة  ،1212مت صمسيهه ليماميذ طمري
اعابيدائي اامليمسط ،يهدف شساسا إىل صرسيخ نمع من الثقافة املرارية لدى اليماميذ
املييدرسني ايتعى إىل صوقينهم خميوف قمالد التمامة املرارية ،كالايفيات الاحيحة
االتويية لعبمر الطريق بتما اكان من ضينها صنييم زيارة ميدانية لفائدة  15ابيدائية لوى
متيمى المعاية مشوت كل من دائرة ميويوي ادائرة املنيعة االقرارة ادائرة غرداية ،بعنمان التمامة
املرارية.
هذا كيا شاركت مااحل شمن غرداية لدة نشاطات مع مجعية الطفملة التعيدة
الاائنة ببودية العطف شين مت صنييم زيارة ميدانية لفائدة برالم اجليعية مبناسبة اليم العاملي
لوطفل ،ازيارة شخرى لفائدة نفس اجليعية الناشطة  ي جما محاية الطفملة اثقافة الطفل
مبناسبة اليم العاملي لومقاية من حمادث املرار مت خماهلا إلقاء حماضرصني حم التمامة
املرارية.
اصقم مااحل شمن غرداية باملشاركة  ي كافة اعانشطة اعاذالية اليت صنشطها اعاذالة
احملوية هبدف اليحتيس االيملية مبخاطر اليتبب  ي احلمادث داخل اعاطار احلضري
خامصا لرب حث التائقني بأخذ شسباب احليطة ااحلذر من جتااز الترلات احملددة لرب
صنايب رادارات داخل النطاق احلضري ،إضافة إىل اليحتيس بأمهية اسيعيا اخلمذ
ألصحاب الدراسات النارية الد اليهمر  ي القيادة داخل اليجيعات التانية لرب صنايب
1
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سداد لزسر املخالفني لقمالد املرار  ي األماكن املمسممة بالنقاط التمداء شين صييركز شلوى
نتبة حلمادث الت ر بفعل طبيعة الطريق شا بفعل حركة سيملة املرار املرصفعة  ي صوك األماكن
شا كمهنا مبحاذاة املؤستات الرتبمية.
ج) الحماية المدنية
صعيرب ماوحة المقاية اليابعة ملديرية احلياية املدنية بغرداية الركيزة اعاساسية  ي مضيمن
املهيات املوقاة لوى لاصق هذا القطاع اهم ييامن من:
 مايب الدراسات ااعاحاائيات مايب اخلرائط ااعاخطار اخلاصة ااعالما مايب املراقبةاصرتكز مها هذه املاوحة لوى المقاية ليمما لرب صنييم احليمات اليحتيتية
ااعاسعاف القالدي كأهم نشاطاهتا ،إذ صيماصل مااحل احلياية املدنية حبيماهتا اليحتيتية
اليملمية لفائدة مجيع شرائح اجملييع من خما صنشيط حاص مع اإلذالة احملوية حم
احلمادث املنزلية احمادث املرار ،كيا ييم صدليم هذه احليمات بممضات إذالية لرب احملط ـ ــة
احملوية إلرشاد املماطنني لن األخط ــار احمليطة هبـ ـ ــم اكيفية اليعام ـ ــل مع كل خط ــر اما هي
اإلسراءات المقائية اليت جيب اعاليزا هبا ليفادي اقمع حمادث إض ــافة إىل :
 صقدمي إرشادات اقائية حم هذه األخطار االيداب ر الماسب اختاذها  ي حالة خطر. طريقة اليعامل مع حادث مرار اطرق إسعاف ضحايا حمادث التي ـ ــر. اليعرف لوى طرق إسعاف ضحية  ي حالة اخيناق ( الينفس اعاصطنالي ا اإلنعاش) .154

 صمزيع مطميات صيضين إرش ــادات اقائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.زيادة لوى ذلك قامت مديرية احلياية املدنية لمعاية غرداية  ي إطار محماهتا
اليحتيتية باسيهداف مؤستات الرتبية االيعويم اذلك بالرتكيز لوى الربالم لرتسيخ ثقافة
المقاية مند الاغر باليبارهم القالدة األساسية لبناء جمييع قائم لوى مبدش المقاية خ ر من
شلف لماج.

ثانيا :دور مديرية النقل
صعد مديرية النقل لمعاية غرداية ركنا هاما من شركان شمن الطرقات ،حيث صقم بدار
املشرف لوى حركة النقل بأنمالها من نقل لويتافرين انقل لوبضائع احركة سيارات اعاسرة،
كيا صضطوع مبتؤالية اعاشراف لوى ختريج التماق لوى اخيماف متيمياهتم ،اذلك بعد
صأهيوهم اصدريبهم لوى حتن التياقة لوى املركبات املخيوفة اعاحجا الوى صامينهم ليقمداا
بتما لرب كافة الطرقات.
اإىل سانب مها اليامين امنح الرخص ،االقيا بإدارة حركة املركبات اصنييم
اسيغما خطمط الت ر ،فإن من شأن مديرية النقل شن صرلى سانب المقاية االتمامة املرارية،
اذلك لرب إحااء امماحية سومك متيعيوي الطرق من التائقني امدى صقيدهم بالقمانني
املرارية ،خامصا اشن شغوب حمادث املرار يرسعها املتؤالمن إىل العامل البشري بنتبة صفمق
 %22من إمجايل شسباب احلمادث ،مما يؤدي إىل اليتاؤ حم اخلول امادره ،فهل هم
قامر  ي سانب اليامين ،ش هم نتيان اصغافل راسع لبعض التائقني؟
اشيا ما كانت اعاسابة لوى اليتاؤ التابق فإن العمامل ميداخوة اميشاباة ،فهناك
حقيقة ااحدة هي شن شرقا حمادث املرار  ي اجلزائر صبعث لوى قوق شديد خاصة إذا ما
قمرنت بيوك املتجوة لند الدا امليقدمة ،الوعيل لوى صقويص هذا العدد امليفاقم اسب
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النير إىل الياهرة من منيار ما يقم به العامومن لرب العامل  ي جماهبة هذه اآلفة املعاصرة،
اهم العيل لوى صامين إنتان ااع امهيأ ألن يتمق حبذر احيتن صدبر العماقب منذ مرحوة
الطفملة ،إىل سانب صمف ر طرق شكثر شمنا امركبات آمنة شيضا اهم مادلا إليه العقد من شسل
التمامة لوى الطرق الذي باشرصه منيية الاحة العاملية مطوع سنة 1211لييماصل إىل غاية
 1212هبدف متاني الدا من صنفيذ برامج طيمحة لضيان احلد من هذه الياهرة
امليفاقية.
الوعيل لوى رصد حمادث املرار اميابعة شسباهبا صقم مديرية النقل بالمعاية جبيع
اعاحاائيات املياحة لوى متيمى اعامن المعائي االدرك المطين ،امن مث مجع معوممات حم
احلمادث امتببيها ،لييم بعد ذلك صقييم كفاءة اليامين لوى ضمء صوك اعاحاائيات،

1

احلني العيل لوى صطمير منيممة اليامين اصاثيف اليامين لوى متيمى املراحل اليعويية
بأطمارها املخيوفة ،صقم مديرية النقل بعدة محمات لومقاية من حمادث املرار شعارها رفع
درسة الملي لدى متيعيوي الطريق ااضعهم شما متؤالييهم  ي اليتبب حبمادث املرار امن
ضين النشاطات الشبه سنمية اليت صقم هبا املديرية  ي هذا اجملا يذكر:
 املشاركة  ي إثراء اصنييم األسبمع العريب لومقاية من حمادث املرار  ي خميوفنشاطات الربنامج املعد من طرف مديرية اعامن المعائي.
 صنييم محمات حتتيتية صييثل  ي دراس صملية لفائدة صماميذ املدارس خما كلسنة بالينتيق مع مدراء مدارس التياقة امديرية الرتبية لمعاية غرداية.

1

رزاق محمد ،نشاطات قطاع النقل لوالية غرداية ،تقرير تربص ،جامعة التكوين المتواصل غرداية ،1221 ،ص.11
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 صنييم معارض لويملية باعامن املراري خما احليمات اليت صنييها خميوفالفعاليات األخرى ،باإلضافة إىل برجمة يم حتتيتي لفائدة الناقوني العيمميني
لويتافرين االبضائع حم ممضمع خطمرة اعافراط  ي الترلة.
 اعانضيا إىل كافة النقاشات اليت صديرها اعاذالة احملوية مع املااحل املعنية كرسااعامن االدرك ااحلياية هبدف مناقشة اإثراء ممضمع التمامة املرارية افيح
خطمط مباشرة مع انشغاعات املماطن.

ثالثا :دور منظمات المجتمع المدني
يعيرب العيل اجليعمي من شهم شسباب اليماصل الفالل بني اإلدارة ااملماطن  ي اجملييع
احلديث ملا له من ميزات خاصة كاملبادرة االشعمر باحلس املدين خلدمة اجملييع اصشجيع
العيل اليطملي ،ايعيرب العيل اليثقيفي ااعارشادي اليملمي مما يناط باجليعيات القيا به ملا
هلا من قدرة لوى اسيجياع الطاقات ااملماهب امليفرقة  ي اجملييع الذي صنشط خماله ،اهم
إىل سانب ذلك من شهم شنماع شنشطة اخلدمة اعاسييالية اليت صقدمها اجليعيات اعاهوية
لويجييع ،اإذا كانت ميزة العيل اليطملي مقابل العيل اعاداري الرمسي هي ناران الذات
االعيل لوااحل العا فإن العقبة اليت ياطد هبا العيل اجليعيايت هم قوة املمارد املادية اليت
صاب ليعزيز هذه اخلدمة شأن شغوب املنييات الغ ر رحبية  ي اجملييع املعاصر ،اهلذا اسب
لوى الرالني هلذه اجليعيات البحث الدائم ااملتيير لن ممارد لييميل مشرالاهتا اخل رية لرب
احملتنني من شبناء هذا اجملييع ،امن بني شنمالها هناك اجليعيات اليت صتعى لنشر الثقافة
العامة ااجليعيات الرياضية مرارا جبيعيات اعاحياء اليت صرلى شؤان املماطن جند هناك شيضا
مجعيات ذات طابع مدين صعىن باملشاوة املرارية شا باألحرى باليملية املرارية ،اصنفرد لوى
قائية هذه اجليعيات املعنية بالتمامة املرارية "مجعية المقاية من حمادث املرار اسمامة
الطرقات" المعائية اليت صأستت بياريخ  ،1223/11/13اهي ذات طابع اسييالي صنشط
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 ي إطار المقاية من شخطار احلمادث ،االعيل احلثيث لوى احلد االيقويل من حمادث املرار
املياررة اقد حددت شهداف اجليعية  ي النقاط اليالية:1
 القيا حبيمات صملية احتتيس عاحرتا قانمن املرار ااحرتا حق احلياة جلييعاملماطنني.
 العيل لوى كمن اجليعية مهزة اصل بني املماطن ااعادارة احملوية  ي ما ييعوقبالمقاية من احلمادث املرارية لرب رفع انشغاعات املماطن لوجهات املعنية.
 العيل لوى محاية املماطن اسماميه من خماطر الطرقات ،اذلك بالينتيق معاجلهات املعنية لضيان هتيئة مقبملة لوطرقات ااعارصفة حرصا لوى حياة املماطن.
 العيل مع املااحل املخياة لوى اضع إشارات املرار اصيانيها لويخفيف مناحلمادث.
 اليعاان اصباد اخلربات مع اجليعيات المطنية االدالية اليت هلا نفس اعاهداف.ا ي إطار هذه اعاهداف اغ رها قامت اجليعية منذ إنشائها بالعديد من املبادرات ابالينتيق
 ي العديد من الفعاليات املمازية اليت صعيل ألسل اليحتيس مبخاطر احلمادث امن ضين
صوك النشاطات ما يوي:
 القيا بعدة محمات حم المقاية من حمادث املرار لرب صراب المعاية  ي لدةمناسبات امماسم.
 املشاركة  ي لدة صياهرات اعائية ثقافية اصنييم معارض سماريه  ي اعاحياءاملخيوفة.
1

مقابلة مع السيد نجار ابراهيم ،عضو مؤسس في جمعية الوقاية من حوادث المرور،بتاريخ  13مارس 1213على الساعة.12:22
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 املتامهة  ي املبادرات اليت صنييها الفعاليات الناشطة  ي جما امن الطرقات لوىغرار احلياية املدنية االدرك المطين ااعامن المطين خما اعايا اليت صنشطها هذه
األخ رة سماء  ي مقارها شا  ي األيا املفيمحة لويحتيس االيملية.
 صفعيل اعاصاا بني كل من مجعيات اعاحياء لرب رؤسائها من سهة ابنيالتوطات احملوية لطرح الشأن املراري ااملشاكل املرصبطة به.
 إلداد مطميات هبدف اليحتيس حم المقاية املرارية اصمزيعها  ي املناسباتاملخيوفة خاصة  ي شاقات العطمات.
 املشاركة لرب الفضاء اعاذالي املفيمح حم المقاية من حمادث املرار.امن فعاليات اجملييع املدين شيضا صربز الاشافة اعاسمامية اجلزائرية بأفماسها املنيشرة
لرب صراب بوديات اعاية غرداية اليت يبوغ لددها  51فمسا ،اصويب كافة األنشطة اليملمية
بفرقها احليمية االنشطة ،إذ شخذت الاشافة اعاسمامية من بني شعاراهتا اشهدافها شن صامن
 ي طمائع اخلدمة اعاسييالية ،باسيثيارها  ي الشباب ،االقيا بإلطاء احلركية الينفيذية
لوعديد من املبادارت اليت صطوقها اجليعيات ،خامصا ما صعوق منها بالعيل اجلماري
اليحتيتي لفائدة شقراهنم من الشباب الذين صتيهدفهم محمات اليملية لومقاية من خميوف
ششاا اآلفات اعاسييالية كيعاطي املخدرات االتومكات املنافية لوتمامة املرارية ،امن
نشاطاهتا  ي هذا اجملا :
 صتهم فرق الاشافة  ي اليملية لن حمادث املرار  ي اعاية غرداية لرب لدةشساليب منها امليدانية ا منها الفنية كاملترح ااعانشاد اليت يهماها قطاع كب ر من
املماطنني ،حيث صؤدي الاشافة لراضا صيضين اليحتيس باآلفات املخيوفة،
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الوى رشسها ظاهرة حمادث املرار  ي النطاق احلضري اليت صيتبب فيها بدرسة
كب رة الدراسات النارية.
 اعاسها  ي صنييم حركة املرار مع رسا الشرطة لرب لناصر الاشافة اعاسمامية ي شيا اعالياد امناسبات األفراح ااعالراس ،حيث صشيد اطأة زمحة املرار  ي
املناطق اليت صعرف لرقوة شديدة حلركة املرار كداخل املدينة امليتم بضيق
املتالك.
 القيا مببادرات ميدانية حتتيتية لفائدة سائقي الدراسات النارية بغرض صملييهمخبطمرة اسيعيا هذه املركبة عافيقادها ألدىن شسباب التمامة  ي حالة اقمع
احلمادث ،اذلك لن طريق لرض لقطات مرارية اصمزيع مطميات حلمادث
الدراسات اليت صيتبب غالبا بالمفاة خاصة لند انعدا اسيعيا اخلمذة اليت
صعيربها املنيية العاملية لواحة صقي من خطر اعاصابات املييية بنتبة .%42
ا ي إطار املبادرة اإللمامية اليحتيتية اليت شطوقيها مؤستة اإلذالة المطنية لتنة
 ،1212األن الاشافة اإلسمامية اجلزائرية صعيرب شرياا هاما  ي مثل هذه احليمات ،طوبت
القيادة العامة لواشافة اعاسمامية من احملافيني المعائيني الينتيق مع اإلذالات احملوية إلجياد
برنامج مشرتك يدا لوى مدار صوك التنة ،الوى غرار احليوة ششار قتم خدمة اصنيية
اجملييع باملنيية الاشفية إىل إقامة متابقة اطنية لرسم األطفا يعربان من خماهلا لن
إرهاب الطرقات.1

1

الحملة التحسيسية للحد من حوادث المرور :موقع الكشافة االسالمية الجزائرية ،تاريخ النشر1212/21/23:
http://www.scouts-dz.org/ar/
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المبحث الثالث :دار اعاذالة احملوية
باليبارها الشريك الفعا  ي الينيية االيملية ،شرلت إذالة غرداية  ي بث براجمها
بياريخ  14فرباير  1221ملدة مثاين سالات من الياسعة صباحا إىل اخلامتة متاء لوى
املمسة امليمسطة بذبذبة قدرها  013كيومهرصز .ابيجهيزات ااسيمديمهات رقيية بطاقم
إذالي شاب ييألف حاليا من  31ممظفا يرشسها مدير احملطة.
مت صدشينها رمسيا يم  21سمان  1221اهي شا إذالة سهمية يدشنها رئيس
اجليهمرية التيد لبد العزيز بمصفويقة ،ا ي سنة  1221انيرا لواعمبات  ي اليقاط بث
املمسة امليمسطة شطوقت ممسيا  FMليغطية منطقة املنيعة سنمب المعاية االقرارة مشاهلا ،امت
إدراج البث اإلذالي لرب القير الانالي. NSS7
ا ي  11سمان  1221مددت إذالة غرداية بثها إىل اثنيت لشرة سالة من التابعة
صباحا إىل التابعة متاء ،لييدده مرة ثانية من منياف شهر سمان  1221إىل سبع لشرة
سالة مث إىل شربع الشرين سالة بعد ذلك ليبقى بذلك مع نبض املتييع  ي كل اقت ،كيا
صتعى إىل صعزيز مماردها البشرية بطاقات شابة امؤهوة اصدليم مااحلها اليقنية بيجهيزات
رقيية معاصرة صتيجيب لطيمحاهتا اصطوعها حنم اليطمر  ي األداء اعاحرتا ي املشفمع بالويتة
املهنية االفنية املنشمدة ،امن براجمها املييزة:
شحما الناس  -راديم شباب  -لامل الفماحة  -فنمن  -مع اعاسرة.

1

موقع االذاعة على النتhttp://www.radioghardaia.dz/index.htm :
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1

أوال :النشاط التوعوي المستمر
"ركن لتماميك" حاة إذالية شهرية يقدمها شث ر إذالة غرداية اسيهدفت صقدمي
ناائح مرارية لفائدة متييعي اإلذالة ،اكانت فارة احلاة صقم لوى اسيضافة شحد ممثوي
املهييني بالشأن املراري ابأمن الطرقات كرسا اعامن المطين إضافة إىل رسا امليدان من
الدرك ااحلياية املدنية ،امن الناشطني  ي جما صعويم التياقة امنح الرخص كيديرية النقل
امدارس التياقة ،اكانت فارة هذه احلاة مبنية من قنالة مدير اعانياج باإلذالة 1بأن محوة
اليحتيس بالتمامة املرارية باصت شمرا عابد من الداا لويه لوى طم التنة كمهنا قضية
حتياج جلهمد كب رة اصرب طميل ،اهذا خامصا بعد شن صبني شن جناح محوة سنة المقاية املرارية
اليت قادهتا اإلذالة المطنية خما  1212كان راسعا لوياثيف اعالمامي الذي لقيه ممضمع
المقاية من حمادث املرار خما صوك احليوة.
ايامن احلديث  ي شغوب احلاص اليت شذيعت  ي البداية لرض لوحايوة املؤملة
لوحمادث املرارية اليت شهدهتا الفرتة اعاخ رة (احلايوة الشهرية) ،من خما لرض صوك
احلمادث اصشريح شسباهبا ،حيث يقم املذيع بيمسية صتاؤعات مليثل الدرك شا اعامن العيممي
شا شحد مدراء مدارس التياقة ،هدفها صقدمي صعوييات اإرشادات حيث هبا مجهمر املتييعني
لوى صمقي شسباب صوك احلمادث اصوك املهالك ،االيت صامن غالبا شسبابا بشرية يعرضها
امليحدث بامرة درامية صؤثر لوى النفمس كيبيان هماك شسرة مامنة من شبمين يقضيان
اخيوفان فوذة كبدمها ياابد الييم طم حياصه ،االتبب كان  ي إفراط الترلة باملنعرسات،
اغ رها من اعامثوة احلية اليت يرايها شهمد من امليدان.
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كيا يتيهدف هذا الركن اعاذالي الرتكيز لوى صذك ر املتييعني من التائقني
االراسوني لرب مرالاة خامصية املناسبات االيراف احمليطة هبا كيمسم الشياء اخماطر القيادة
فيه ،فرتكز لوى صمخي احلذر  ي التياقة شثناء اليغ رات اجلمية كهطم اعامطار اسريان اعاادية
اليت قد صمدي حبياة الاث رين لعد اعانضباط بأسباب التمامة كاعانزعاقات  ي فال الشياء
شا املرار لوى اعاادية اخلطرة ،شا شثناء هبمب الزاابع الرموية حيث صنتد بعض الطرق شحيانا
بالاثبان الرموية ،اهناك مناسبات شخرى ييم الرتكيز فيها لوى اليحتيس بضرارة اليحوي
ببعض التومكيات املفيقدة  ي اعانتان املعاصر كالارب الد اليعجل خامصا شثناء الشهر
الفضيل ،اييم صمسيه رسائل لوشباب امليحيس لوحياة بأن يامن ذا الي مبتؤالية التياقة
اآداهبا ،ا ي مناسبات شخرى ييم اليحتيس بأمهية اليقويل من اسيعيا املركبات قاد صمف ر
سيملة مرارية شفضل خاصة اما متياز به اعاية غرداية من طابع ليراين ييتم بضيق املتالك
 ي اعاماكن العييقة ،اما متياز به شيضا من افمد التماح  ي مناسبات مثل ليد الزربية ا ي
مناسبة اململد الشريف.1

ثانيا :الحملة السنوية للوقاية من حوادث المرور
شطوقت اإلذالة المطنية محوة اطنية لومقاية من حمادث املرار متيد لوى مدار سنة
 ،1212محوت شعار "العنف  ي الطرقات قضية اجلييع" ،اقد شارك  ي هذه احليوة كل
احملطات اإلذالية اجلهمية اليت بوغ لددها  41حمطة ،باإلضافة إىل القنمات المطنية الثماث
االقنمات املمضملاصية الثماث ،امت صنفيذ هذه احليوة باليعاان مع خميوف الشركاء اييعوق األمر
بالمزارات املعنية االدرك المطين ااألمن المطين ااحلياية املدنية اشركات اليأمني ااكماء
التيارات ا احلركة اجليعمية.2
1
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اهاذا ،كانت اإلذالة اجلزائرية بقنماهتا المطنية ااملمضملاصية اإذالاهتا اجلهمية  ي
قوب هذه احليوة ،حيث قامت بدار املنيم ااملنتق اامليابع لال العيويات لرب الرتاب
المطين ،بناء لوى الربنامج املعد هلذه احليوة.
اباليبار إذالة غرداية اجلهمية سزءا من اإلذالة اجلزائرية فإهنا اباليعاان مع الشركاء
الفالوني  ي املديريات الينفيذية ااهليئات املنيخبة االعرفية احركة اجملييع املدين سهرت لوى
صنفيذ اخلطمط العريضة هلذا الربنامج من خما إلداد خمطط ليل سنمي بالينتيق مع
التوطات احملوية لمعاية غرداية ،امن شهم اعانشطة اليحتيتية املنضمية  ي هذه احليوة
التنمية الاربى خما سنة :1212
 احلاة اعاذالية اعاسبملية لفائدة متيعيوي الطرق (التماق االراسوني) حم قمالد
التمامة املرارية االيت ينشطها مديرا مدارس صعويم التياقة.
 اليم الدراسي املنيم من طرف مديرية الشؤان الدينية حم دراسة حايوة حمادث
املرار املتجوة  ي اعاية غرداية يم  11 :فيفري .1212
 احليوة اليحتيتية املنيية من طرف مديرية الشباب االرياضة بمعاية غرداية يم 15
مارس  1212االيت صضينت صنييم متابقات ليماميذ املرحوة اعابيدائية حم معرفة
قانمن املرار اصطبيق قمالد التمامة داخل احلوبة املرارية اليت مت إجنازها  ي ساحة شا
ماي من طرف شلمان مااحل كل من مديرييت النقل االشباب االرياضة ابودية غرداية،
امتابقة شخرى عاخييار شحتن رسم خاص بالمقاية من حمادث املرار.
 احليوة اليحتيتية املنيية من طرف بودية بريان يم  11سمان  1212متثوت  ي
صنييم متابقة ليماميذ مدارس املرحوة اعابيدائية حم معرفة مبادئ قانمن املرار
اصطبيق قمالد التمامة داخل الفضاء املراري الذي مت إجنازه  ي ساحة اسط مدينة
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بريان ،من طرف مااحل كل من مديرييت النقل االشباب االرياضة اكذا بودية بريان،
حيث مت صارمي الفائزين.
 صنييم اعاسبمع اليحتيتي املنيم من طرف اإلذالة احملوية  ي إطار الربنامج املتطر
من طرف اعاذالة المطنية ااملركز المطين لومقاية ااعامن لرب الطرق  ،ي الفرتة املييدة
من 11:إىل  11شفريل  1212لرب الربنامج اليايل:
 اعافيياح الرمسي لويعرض المعائي بديمان مؤستات الشباب يم  11شفريل 1212لوى التالة  2:22صباحا مبشاركة كل من:
اجمليملة المعائية لودرك المطين.
اعامن المعائي.
احلياية املدنية.
مديرية الرتبية.
مديرية الشؤان الدينية.
مديرية الشباب االرياضة.
مجعيات المقاية من حمادث املرار.
الاشافة اعاسمامية اجلزائرية.
 قدمت اهليئات التابقة نشاطات خميوفة منها عافيات امعدات اإحاائيات إضافةإىل اسيعراضات كشفية افواومرية.
 مت خما شيا املعرض صقدمي دراس دينية حم المقاية من حمادث املرار ،كيا ختوويهلراض صقنية لدار ليل اكاعات مراقبة التيارات ،اكذا قيا احلياية املدنية بإسراء
مناارات ميدانية حم طريقة إنقاذ ضحايا احلمادث.
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 خما شسبمع املعرض مت صنشيط مائدة متيديرة يممية -لوى املباشر -من قالةاملعرض صبث لرب شث ر إذالة غرداية مبشاركة كل اهليئات املعنية بأمر التمامة املرارية.

ثالثا :واقع استراتيجية االتصال في الحمالت التوعوية بوالية غرداية
نيرا ألن اليملية املرارية ليوية متييرة اشاموة اميااموة ،اصنا سمانب ميعددة،
اصقم هبا سهات ميعددة ،اصتيهدف شرائح افئات اسييالية ميعددة ،فإنه ميان القم بأن
محمات اليملية املرارية هي جمرد حلية شا نقطة  ي هنر اليملية املرارية امليدفق بما انقطاع،1
ااألصل شن اليملية املرارية ليوية دائية امنييية ،فاليملية املرارية املتيدامة ممسمدة قبل
احليوة اشثناءها ابعدها ،الذلك فإن احليوة عا صبدش من فراغ اعا يعقبها فراغ شا صيت ،اهبذا
املعىن صامن محوة اليملية املرارية لبارة لن سهد صملميي ماثف صفرضه اليبارات اشاضاع
معينة ملعاجلة هذا المضع ،مثل صفاقم حمادث الدراسات  ي اعاية غرداية حتديدا لوى غرار
اعايات المطن باليبار ما صشهده طرقها من اسيعيا ماثف هلذا النمع من اسائل
املماصمات ،فحيوة اليحتيس لومقاية منها هي جمرد سزء من جميمع األسزاء املامنة لويملية
املرارية الشاموة ،اصنفيذ محوة كهذه يهدف إىل الرتكيز لوى معاجلة قضية ااحدة من قضايا
األمن املراري امليعددة.
اإن اجلهد اليملمي املنهجي ااملتيير ااملنييم ااملياامل الذي ييم ضين التياق
العا لويملية املرارية الذي يتيخد احليمات ،هم التبيل المحيد انشر الثقافة املرارية لوى
املدى البعيد ،امن هنا ضرارة شن يامن الرهان لوى اليملية املرارية املتيدامة اليس لوى
محمات اليملية املرارية اليرفية فحتب.
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احنن  ي دراسينا هذه نعىن باألصل الثابت اهم اليملية املرارية املتيدامة اليت يقم هبا
املركز المطين لومقاية ااعامن لرب الطرق لرب كامل الرتاب المطين ا شثرها لوى اعاية غرداية
كيجا لودراسة ،الوى ضمء العناصر املامنة لماسرتاصيجية اعاصاالية الماردة  ي فال سابق
سنيعرض ليحويل هذه اجلمانب  ي اعاسرتاصيجية اعاصاالية لويملية املرارية اليت يعيل املركز
المطين لويها من خما احليمات اليت قا هبا  ي اعاية غرداية حتديدا:
 يعيرب املركز المطين لومقاية ااعامن لرب الطرق اهليال الذي ييمىل إدارة اجلهمد المطنية
 ي اليملية بالتمامة املرارية ،الرب سعيه متيقبما لماليياد لوى املوحقات اجلهمية
اليت سينشئها بال من قتنطينة ،ارقوة ،اهران ،ابشار ،فإنه يمزع اجلهمد حتب
مقيضيات اخامصية كل منطقة مما يدلم صقدمي دقة شكثر لعيل اعاسرتاصيجية
اليملمية.
 صركز اسرتاصيجية املركز  ي المقاية من حمادث املرار لوى صياغة شهداف احليمات من
خما اسيقراء إحاائيات حمادث املرار اليت جييعها من خميوف هيئات شمن الطرق
لرب مديريات النقل بال اعاية ،ابعد دراسيها احتويل النيائج لال من شسباب
احلمادث اامليتببني فيها ييم صياغة األهداف ليطميق صفاقم هذه احلمادث باإلليياد
لوى معرفة احتويل الفرص االيحديات احملييوة مبعىن شن املركز يضع خطة صيعاطى
متبقا مع هذه اليحديات اصضعها  ي احلتبان ليدلم اليمسه العا لويركز الذي
يقضي باختاذ كل اليداب ر الافيوة برتقية المقاية ااعامن لرب الطرق.
 الييد املركز  ي صفعيوه عاسرتاصيجييه اعاصاالية من خما الينتيق مع خميوف اهليئات
املعنية بأمن املماطن  ي الطرقات لومصم إىل اجليهمر املتيهدف ،اهم التائقمن
خامصا باليبارهم شهم قطاع ممن صتيهدفهم ليوية اليملية ،اباسيعيا شهم اسيوة
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مجاه رية ميان شن حتقق اهلدف اهي جميمع اعاذالة المطنية اقنماهتا املمضملاصية
ااإلذالات احملوية باليبارها رفيقا مفرتضا ادائيا لوتائقني  ي مركباهتم.
 صبت اعاهداف اعاسرتاصيجية لويركز  ي شن صرفع من الي اجليهمر املتيهدف خبطمرة
لد اليقيد بقمانني املرار امبغبة اليفريط  ي بعض العمامل املتببة لوحمادث املرارية
كالترلة املفرطة كأهم لامل بشري اغ رها من األسباب كعد احرتا متافة اعامان
امغبة لد الفحص اليقين لويركبة ،األن هذه األسباب ميعددة اميداخوة فإن املركز
مل يركز لوى حتقيق هدف نملي ااحد كاإلفراط  ي الترلة مثما ،بل ركز لوى حتقيق
صملية شاموة اشفقية لال ما ييعوق بالتمامة املرارية ،شي كان هدفه اعاسرتاصيجي رفع
نتبة الملي لدى اجليهمر باليغي ر  ي اجتاهاهتم حنم مفهم التمامة املرارية اباليايل
احلث لوى صعديل بعض التومكيات اخلاطئة فيها بافة لامة ،اهذا ما يؤخذ لوى
هذه احليمات اليت اصافت بالعيممية إىل حد كب ر.
 مت ختطيط اعاهداف العيوية لإلصاا باجليهمر املتيهدف بناء لوى اعاليياد لوى
سهاز اعاذالة المطنية اليت كيفت بدارها من براجمها طيوة سنة احليوة شا فرتات
احليوة اليت صنفذها  ي بعض اعااقات من التنة ،لاي صنتق سهمد خميوف الفالوني
 ي جما شمن الطرق كاألمن االدرك ااحلياية ااجليعيات الناشطة بيغطية نشاطاهتم
اباسيضافيهم  ي برامج حمارية هتدف ملناقشة اعامن املراري مبشاركة املتييعني ،شي
كانت اإلذالة احملمر املنتق لال الفعاليات املتيعيوة  ي احليوة كالنداات ااملعارض،
اكان اإلليياد مركزا شكثر لوى اعاصاا اليفالوي ( )interactiveفاانت
اإلذالة بذلك املنشط لوحيوة ااملنتق بني خميوف امليدخوني ،إضافة إىل اسيعيا
الدلائم اليملمية اعاخرى اليت هلا شمهييها  ي اعاسرتاصيجية اعاصاالية كالممضات امليوفزة
ااملذالة اصمف ر املطميات اإلرشادية ،ادار الاحافة المطنية.
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 مت صنفيذ اميابعة خطة احليوة بالينتيق االيخطيط بني كل من املركز المطين لومقاية
ااعامن لرب الطرق ااعاذالة المطنية ،حيث مت صقاسم املتؤاليات اصمكيل األنشطة اليت
سيقم هبا كل طرف إلجناح احليوة فاملركز المطين صافل بإلداد مضيمن احليوة مبا
فيها من امضات افماصل اشهارية اغ رها من الدلائم ،كيا ششار لوى اإلذالة
باسيضافة خميوف الفالوني  ي جما اعامن املراري ،اصرك لإلذالة شمر اخييار شساليب
لرض احليوة اسداليها اصمقييها ،إىل سانب قيامها بيمزيع األسابيع المعائية لرب كافة
اعايات المطن لوى مدار سنة احليوة ،ا ي اعاية غرداية مت صنييم هذا اعاسبمع حتث
شعار "حمادث املرار ليتت قدرا حميمما" من 11إىل  11شفريل  ،1212كيا
قامت اإلذالة احملوية بدارها  ي اخييار اسرتاصيجيات العرض اعالمامي اششاا
اقمالب النشر اإلذالي اليت ميان اسيثيارها  ي سبيل المصم ليحقيق شكرب فالوية
من اإلنيشار االيأث ر.
 متت ليوية اليقممي عاسرتاصيجية اليملية  ي احليوة بناء لوى رداد األفعا اليت يشهدها
سم احليوة ،الوى ضمء اعاسيجابة اليت ميان شن صيحقق بفعل الياثيف اعالمامي
لوحيوة الرب صمسط خميوف الفالوني الرمسيني ااملدنيني من اجليعيات ااسائل
اعالما  ،لويماصل مع اجليهمر لوى اخيماف متيمياهتم ،حيث شمان اخيبار صفالل
املماطنني مع محوة اعاذالة لرب املشاركة  ي الفضاءات املفيمحة اليت صديرها هذه
األخ رة ملناقشة اعامن املراري ،كيا مت رصد صفالل املماطنني مع احليوة ميدانيا لدى
اخيبار سومكهم املراري  ي التداد اليت يقييها رسا اعامن االدرك المطين ،اقامت
اعاذالة المطنية بيقييم هذه احليوة مبعية شركائها فيها من مؤستات اهيئات
امجعيات صدخل  ي جما التمامة املرارية مت اليطرق من خماهلا إىل صقييم مدى جناح
هذه العيوية  ي صعييق الملي بضرارة اليحرك اجليالي لويادي لينامي شخطار
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حمادث املرار ،حيث اليرب التيد حرييت لبد التما متؤا باملركز المطين لومقاية
ااألمن لرب الطرقات شن التمامة املرارية متؤالية اجلييع بقمله'' :لقد حاالنا
بالينتيق مع اإلذالة المطنية ااملؤستات الرتبمية صملية متيعيوي الطريق حم خماطر
الطريق مع حماالة اإلقناع بمسمب احرتا قمانني املرار ،خاصة شنه من مقاصد القانمن
الرتبية ،اشنه ميبمع باليملية االيحتيس اجلماري ،''1اصيم ليوية صقييم احليوة لدى
املركز بناء لوى رصد احاائيات حمادث املرار قبل ابعد احليوة ،اهذا بالنير اىل شن
هدف املركز اعاساسي هم اليحام  ي حجم حمادث املرار بالعيل لوى المقاية منها
االرهان لوى اليملية الدائية ااملتييرة ،اهذا شيضا لطبيعة ظاهرة احلمادث املرارية اليت
صيغ ر معطياهتا بترلة مطردة بينامي اسيعيا املركبات اصنامي ختريج دفعات من
التائقني لاما بعد لا  ،اعا جتدي ليوية صقييم شثر محمات اليملية من خما حبث
آراء لينة من اجليهمر مبدى صذكرهم ملضيمن محوة اغ ر ذلك من اعاسيبيانات اليت
صفيد  ي معرفة درسة اليأثر االيعرض ،مبقدار ما يهم صشخيص شسباب احلمادث
باسيقراء اعاحاائيات امن مث العيل لوى صفعيل خطة اقائية اصملمية لرب احليمات
جملاهبة صوك األسباب اليت يراها املركز بأهنا شهم العمامل اراء صنامي حمادث املرار،
اشضاف التيد حرييت شن "سنة  1211سيامن سنة اعانطماقة لوعشرية القادمة  ي
حماربة حمادث املرار اليت سيشرف لويها منيية الاحة العاملية ،إذ شن اجلزائر كانت
سباقة بتنة ،خاصة شن صقرير املنيية قد حدد األهداف االنشاطات إلجياد
املياانيزمات المازمة لمضع حد هلذه الياهرة".2

1

أحالم/م :اختتام فعاليات سنة الوقاية من حوادث المرور :تراجع عدد القتلى في  ،7000جريدة المساء الجزائرية ،ليوم:
http://www.el-massa.com/ar/pdf/2012/11_12/massa.pdf. 1212/11/12

2

نفس المرجع ،وانظر ملحق ملخص الخطة العالمية للعقد من أجل العمل من أجل السالمة على الطرق.
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استنتاجات الدراسة:
صعرضت الدراسة  ي الفال التابق إىل ممقع محمات اليملية املرارية ضين اسرتاصيجية
املركز المطين لومقاية ااعامن لرب الطرق اذلك  ي اعاية غرداية حتديدا ،اباسيعراض احاائيات
حمادث املرار لمعاية غرداية خما التنمات اليت سبقت صنفيذ هذه احليمات االتنمات اليت
صويها ،ميان مماحية بعض املؤشرات اليت صمضح ليل اسرتاصيجية المقاية من حمادث املرار
 ي هذه المعاية خامصا ا ي اجلزائر ليمما ،حيث ششارت اعاحاائيات امليعوقة حبمادث
املرار بمعاية غرداية خما مخس سنمات مييالية ،إىل شن سنيت  1220ا 1222شهدصا
حمادث مرار سد مرصفعة ،مث صماها اخنفاض معيرب سنة  1212ليعااد احلمادث اعارصفاع بعد
 1211اهذا راسع حتب الدراسة إىل ما يوي:
 غياب صفعيل حقيقي لقانمن املرار التاري اقيئذ اهم قانمن املرار لتنة ،1221إىل غاية صدار اعامر رقم   23-22ي سميوية  1222املعد
ااملييم لقانمن رقم  14 -21املؤرخ  ي شات  ،1221مما مل يف بالردع الماز
ألصحاب املخالفات املرارية الناجتة لن لد احرتا قمانني املرار ،ابيفعيل قانمن
املرار االشراع  ي صطبيقه بداية فيفري ،1212بدشت حمادث املرار باعاخنفاض،
ابالرغم شن اإلحاائيات صش ر إىل ارصفاع لدد القيوى  ي صوك التنة  ي اعاية
غرداية ،إعا حتويل احلمادث ششار إىل شن ارصفاع لدد القيوى كان راسعا إىل اقمع
حادثني مأساايني منفاوني زمنيا حلافويني اقعا  ي نفس املنطقة صقريبا (نقطة
سمداء لوى متيمى طريق املنيعة) شاديا حبياة  32شخاا شي مبعد % 35من
جميمع القيوى  ي صوك التنة مبعىن شن هذين احلادثني شاما اسيثناء  ي صوك
التنة.
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 صزامن صفعيل القانمن اجلديد بإطماق احليوة التنمية اليملمية اليت شطوقيها اإلذالةالمطنية حتت إشراف املركز المطين لومقاية ااألمن لرب الطرق ،مما شال صاامما
اسرتاصيجيا لودفع شكثر بالعيل المقائي من خما املزااسة بني العيل اليشريعي
الردلي االعيل اليملمي اليحتيتي ،حيث شمثر هذا اعاسراء  ي حينه إىل اليقويل
من حمادث املرار بامرة معيربة حتب ما ششارت إليه اعاحاائيات لوتنمات
اليت صوت سنة  ،1222حيث صعيرب سنة القيا حبيوة اليملية ( )1212شقل
لدد لوحمادث مقارنة بباقي األلما األخرى.
 مل يد احلا طميما لوى انقضاء لا  1212اليت شهدت إطماق محوة اليمليةاملرارية ،اصطبيق القانمن الردلي الاار  ،حىت هبت رياح ربيع لريب لوى اجلزائر
مطوع   1211ي احيجاسات ما اطوق لويه "شحداث التار االزيت" ،ما دفع
التوطات باجلزائر إىل صمقي غضب الشارع جبيوة من اليداب ر ،كان من ضينها
اليعامل مبرانة مع التائقني  ي احلماسز األمنية ،إعا شن ذلك كانت له نيائج
اخيية ،حيث ارصفعت حدة احلمادث ،األمر الذي سعل خميوف اجلهات صدق
ناقمس اخلطر ،االرسمع مرة شخرى إىل اليطبيق الاار لقانمن املرار ،إذ شن
صتاهل التوطات األمنية  ي صطبيق قانمن املرار ،شدى إىل زاا اخلمف لند
التائقني من شن صطاهلم العقمبات ،ففي سنة  1212اليت لرفت صطبيقا صارما
لقانمن املرار ،اخنفض لدد احلمادث  ،بفعل فمائد اليعديل الذي شدخل لوى
القانمن مبراسعة املخالفات االغرامات ،ما سعل التائقني ييفادان ارصااب
املخالفات خمافة اقملهم حتت طائوة صطبيق العقمبات اليت بدش سريان مفعمهلا  ي
فيفري  1212اصزامن مع صفعيل دار اإلذالات  ي اليملية االيحتيس.
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 يماحظ من خما النقاط الثماثة التالفة الذكر شنه بالرغم من صراسع العيلبالقانمن الردلي مرة ااحدة إعا شن حمادث املرار مل صشهد ارصدادا مرة ااحدة،
شي شهنا لادت لوينامي صدرجييا بعد سنة  1211مما يش ر إىل شن سنة اليملية
كان هلا شثر ااضح  ي اليقويل من حمادث املرار ،اشن العيل اليحتيتي
االيملمي املتيير كفيل بأن حيد من هذه الياهرة لوى املدى الطميل ،فالردع
نيائجه فعالة لوى املدى القا ر ،لان اليملية صيهر آثارها لوى املدى البعيد.

االقتراحات:
بعد اليعرض لونيائج اليت ششارت إليها إحاائيات حمادث املرار اخاائاها بمعاية
غرداية ،اانطماقا من فحمى املقابمات اليت قا هبا الباحث  ي هذه الدراسة حم مناقشة
القضايا امليعوقة بيفعيل اسرتاصيجية اصاالية فالوة  ي جما اليملية املرارية مع املهييني هبذا
الشأن بنفس المعاية ،شمان شن نترد بعض املقرتحات  ي النقاط اليالية:
 ضرارة صفعيل شسهزة اعاصاا االعماقات العامة لال طرف من شطراف المقايةبالمعاية اربط ليوها مع سهاز اعاذالة احملوية باليباره المسيط اعالمامي الفالل
 ي المعاية ،حيث لمحظ اسمد حوقة اصل مفقمدة بني رسل اعامن ااملماطن،
ابني املتؤالني شنفتهم ،شي بني شسهزة شمن الطرق بافة لامة ،اغياب صفالل
حقيقي حم هذه الياهرة ،ألنه اصضح شن اعاذالة احملوية كترت هذا الايت
باليبارها فضاء حلرية اليعب ر االيماصل اإلمااناهتا الفنية ابفضل اعالماميني الذين
ميان بماسطيهم شن يقممما بينتيق العيل بني األطراف ،اصقريب اسهات النير
امليعوقة مبتؤالية كل سهة جتاه مهامها املنمطة هبا  ي المقاية ،كيا اصضح ذلك
سويا لدى مماحية شسماء احلمارات االنداات اليت شسريت حتت ميوة اإلذالة
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حيث يياح لال طرف اليعب ر مبتؤالية لن مركزه  ي العيل المقائي الذي يقم
به ،ابشهمد شمساع املماطن اصفالوهم لرب األث ر.
 ينبغي إسناد املبادرة  ي القيا باحليمات إىل كل طرف معين لوى متيمى المعايةلينتق بني خميوف الفالوني  ي جما اليملية املرارية ،حيث اسد شن كل طرف
ينيير مبادرة الطرف اآلخر حتبه ليقم حبيوة حتتيتية لينخرط معه،
فاجليعيات صنيير مبادرة رسا اعامن االدرك اهؤعاء ينييران مبادرة اجليعيات،
اكل يديل بألذاره ،اإن كانت اإلذالة احملوية هلا اعاماانات الفنية ااملادية ملثل
هذه املبادرات ،إعا شهنا عا صافي لوى املدى الطميل ،لذلك كان من املفراض
لوى كل طرف من شطراف اليملية شن يضع برناجما سنميا لوحيمات قائم لوى
الينتيق مع خميوف األطراف املعاانة  ي العيوية اليملمية عا شن يامن لرب محمات
فردية منفاوة ،شا شن ينيير مبادرة من اعاطراف األخرى فحتب.
 كانت شهم لقبة صماسه العيل اليملمي بالمعاية حتب اجليعيات املدنية همغياب الييميل الماز لوحيمات ،احتب ما شدىل به غ ر ااحد من املهييني هبذا
الشأن فإن هناك ضرارة ليحايل هذه املمارد من طريقني شاهليا لن طريق املركز
المطين لومقاية ااعامن لرب الطرق باليباره اجلهاز الرمسي لينتيق هذه املبادرات
لوى هذا املتيمى ،شا لرب من خيمله املركز هلذا اعامر كاإلذالة شا مديريات
النقل ،االطريق الثاين هم لرب اليربلات اخل رية اليت يقدمها شبناء اجملييع ملثل هذه
املشاريع اليملمية اليت صعمد بالااحل العا لوى جميمع شفراده ،ااملشاوة القائية
حاليا هي شح هذه املمارد  ي انييار اصم اعامدادات الرمسية شا اليعاطف
اجملييعي ملماسهة هذه الياهرة.
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 ضرارة اليعجيل بيفعيل املوحقات اجلهمية بال من ارقوة قتنطينة اهران ابشار،لرتسم العماقة اليت صربط بني املركز المطين لومقاية ابني خامصية كل سهة من
سهات المطن حتب األهداف املرسممة من قبل املركز لويحام شكثر بياهرة
حمادث املرار ،اليفعيل اسرتاصيجية اصاالية شكثر ممائية مع خامصية كل منطقة
 ي معاجليها لقضية اعامن املراري ،حيث يماحظ حاليا شنه  -ي غياب العيل
املرسم من هذه املوحقات -صمسد ضبابية  ي حتديد اعاهداف اصشيت  ي العيل
اليحتيتي اهلادف إىل صطميق احلمادث املرارية حتب شسباهبا الماموها.
 اعاذالة احملوية اسيوة إلمامية هامة سدا  ي ليوية اليملية املرارية بال اعاية مناعايات المطن ملا شثبيه  ي هذا امليدان ،اهم ما شكدصه شدبيات البحمث الينيمية
 ي هذا اجملا باليبارها اسيوة المامية اشرياا هاما من شركاء اليملية املرارية،
اعاشك شن ليوها  ي هذا اجملا هم من شهم شهدافها اإسهاماهتا إعا شنه ليس كل
شيء  ي منيمميها الرباجمية ،فهي  ي سنة  1213بادد اليادي لياهرة
اليومث ضين سنة البيئة اليت صضم محمات حتتيتية لويملية البيئية ،مما جيعوها
شما حتديات كث رة امها مجة ،اهاذا عا يامن بإمااهنا اعاسرتسا  ي مماسهة
ظاهرة احلمادث املرارية فقط ،امن هنا ضرارة اسمد سهاز متيقل بال اعاية
ييافل بالينتيق بني خميوف الفالوني  ي اعامن املراري ،احنن نقرتح شن يامن
سهازا مشرتكا بني املركز المطين لومقاية ابني كل إذالة حموية ،شا ميان شن يامن
سهازا خاصا بال إذالة حموية يعىن باليملية جبييع شبعادها (املرارية ،البيئية،
اعاسييالية.).... ،
 لمحظ من خما ااقع املرار بالمعاية امن إحااءات احلمادث االضحايا شن هناكمؤشرات لدة لوى شسباب احلمادث اامليتبني فيها ،احلد اآلن ليتت هناك
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اسرتاصيجية ااضحة  ي كيفية اعاسيفادة من هذه املؤشرات املرصمدة  ي هذه
الدراسة اعا  ي غ رها  ،ي سبيل اضع شهداف حليمات صتيهدف اليملية ليوك
الفئات اعاكثر صتببا  ي هذه احلمادث ،شا شهداف لرفع متيمى احليطة ااحلذر
من متببات احلمادث اليت مت رصدها ،مما يعين قوة فالوية محمات اليملية لضبابية
ااصتاع بؤرة شهدافها ،اهلذا ينبغي دلمة كل الفالوني  ي هذا األمر لماسيفادة من
هذه اعاحاائيات بغية اضع الدااء لوى اجلرح اسد النزيف قبل شن حتل
الاارثة ،اهذه املعاجلة ينبغي شن صيم لوى املتيمى اليشريعي االيملمي االردلي
الال طرف داره  ي معاجلة سانب من اجلمانب ،كيديرية النقل ااجملييع املدين
اشسهزة شمن الطرق.
 صطرح مشاوة اهرتاء الطرق ،امتيمى اسييعاهبا حلي رة التيارات صتاؤعات كث رةحم املتؤالني لن القيا باإللما لنها ابيهيئيها اصمسيعها بدءا من املماطن
مرارا باجليعيات ااصمعا إىل البودية االمزارات املعنية كمزارة اعاشغا العيممية،
حيث عا صزا الشباة الطرقية بالمعاية صعاين من العديد من املشاكل رغم
احملااعات اليت صتيهدف هتيئيها اصمسعيها ،كيشراع القضاء لوى النقاط التمداء
لوى الطريق المطين رقم ااحد لوى متيمى منعرسات بريان اخلط رة بإضافة طريق
مزداج لوى متيماه .شما لوى النطاق احلضري فقد مت اضع جمرى اادي مزاب
كطريق سانيب يشال مينفتا لوتيارات حني يغيب لنه املاء ،اهم ما يدلم
لويفا ر سديا  ي حماالة إجياد بدائل شكثر حداثة لونقل العيممي ليخفيف اطأة
اسيعيا التيارات لرب األزقة البودية الضيقة كخطمط الرتامماي احلضرية.
 شاوت حمادث مرار الدراسات النارية هاستا  ي بوديات غرداية امليتية بضيقشزقيها العييقة ،اقد شجعت التوطات املماطنني لوى اسيعياهلا بيمف رها ملا صمفره
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الدراسات من سيملة مرارية  ي هذه اعازقة بإزاء اسيعيا التيارات اليت صتبب
اعانتداد املراري ،إعا شهنا بإزاء ذلك مل صقنن اسيعياهلا ،امل هتيء الطرق املناسبة
هلا ،مما يضع املماطن شما شخطار حقيقية  ،ي ظل اسيعيا اسيوة نقل صفيقد
ألدىن شراط األمان ،اهذا يوقي متؤالية مشرتكة حييل لبئها املماطن الذي عا
ييمخى شسباب التمامة من سهة ا التوطات احملوية اليت سيعاين إزاء ضحايا
هذه احلمادث اليت صيتبب غالبا  ي اعالاقة ،هلذا اسب لوى التوطات مبشاركة
فعاليات اجملييع املدين شن صميل شمهية كربى لبحث سبل صمف ر طرق امركبات شكثر
شمنا اشقل اسينزافا لوبيئة ااعانتان ،اهذا ممان من خما اليفا ر  ي صثيني
البدائل العيممية لونقل ،امن خما اليملية الدائية اامليماصوة.
 يعيرب اجملييع املدين شهم ركيزة  ي اليملية اداره  ي اعاصاا الشخاي عا ياادينافته فيه شحد ،باليباره ينطوق من اجملييع اييجه إليه ،اقد شكدت الاشافة
اعاسمامية اسمدها  ي هذا اعاطار لرب العديد من املبادرات اليت صقم هبا  ي سبيل
ميابعة شسباب هذه الياهرة امداااة شسباهبا ،اهذا راسع لطبيعة صامين الاشفي
اليت صنار الذات اصضحي ألسل الااحل العا  ،اسهملة نزا الاشفي إىل امليدان
شين حييك مباشرة باجليهمر املتيهدف ،امن هنا كانت هناك العديد من
اجليعيات الناشطة  ي جما اليملية املرارية باعاضافة إىل اعاذالة احملوية الذين رشاا
اعاسيعانة باحلركة الاشفية  ي صنفيذ العديد من احليمات ،اكان هلا النجاح
الاب ر ،األن المعاية صضم لرب كل صراهبا ابودياهتا لوى  51فمج كشفي فإن
اجليعيات مطالبة باعاسيثيار  ي صوك النخب الاشفية من شبناء احلي شا البودية
لوعيل لوى رفع متيمى الملي اصنتيق املبادرات ملعاجلة املشاوة املرارية اما
صتببه من مآسي  ي هذا اجملييع.
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خاتمة:
شكدت األدبيات اليت صناالت ممضمع المقاية بأن اليملية شهم ركيزة فيها ،ملا صيييز به
من دميممة اليأث ر ،افالوية األداء لوى املدى البعيد الذي يتيهدف صامين إنتان ااع
امتؤا ميانه اإلسها  ي متار الينيية ،االرقي بفاره اراحه اصحيه ،العل شهم ما مييز
العيل اليملمي احلاضر هم اإلصاحة الماسعة اامليدفقة ألشاا ااسائل اعاصاا اليت صعد شهم
اسائل القيا حبيمات صملمية شاموة امؤثرة ،خامصا إذا صمفر عاسيعيا هذه المسائل لقل
مفار يتيملب آليات اليخطيط اامليارسة اليت صييح له العيل افق اسرتاصيجية اصاالية
ناسحة ،ا ي ظل اليعقد اهلائل لوحياة اعانتانية اصفاقم األزمات ااآلفات اليت صنهك
اجملييعات املعاصرة عا بديل من العيل افق ختطيط ااضح لتبيل الفااك من شية شزمة شا
مشاوة من خما اسرتاصيجية ااضحة املعامل صيمسل كافة التبل اعاصاالية ليحقيق اهلدف
احملدد متبقا اجماهبة اليحديات اليت صعرتض اليطبيق ،العل شهم ما ميز ظاهرة حمادث املرار
اليت صناالناها  ي دراسينا هذه هم صفة اليعقيد اصعدد األطراف اليت صيشارك متؤالية المقاية
منها اماافحيها ،اهذا ما جيعل العيل لوى جماهبيها ييطوب صياغة اسرتاصيجية اصاالية جتيع
مجيع اعاطراف حتت لمائها ،اهم ما شكدصه املنيية العاملية لواحة لا   1222ي ضرارة
إحداث هيال ضين مؤستات الدالة ييمىل إدارة اجلهمد المطنية  ي التمامة املرارية ،ا ي
اجلزائر يقم املركز المطين لومقاية ااعامن لرب الطرق لوى بومرة اسرتاصيجية اخطة ليل اطنية
لوتمامة املرارية قمامها اليملية االيشريع ،اخما مماحيينا ألثر اسرتاصيجية املركز المقائية
بمعاية غرداية اصضح شن متيمى فالوييها اشدائها عا يزا فييا اضئيما  ي ضمء املعطيات املياحة
حاليا لوى ييم النير شبعد  ي صفعيل هذا اجلهاز المطين بإنشاء موحقاصه بال اعاية من
اعايات المطن ،حيث شن الضغط الذي مييز ليل املركز حاليا بفعل صافوه بيحويل
إحاائيات حمادث املرار لوى متيمى القطر المطين شرهقه لن شن حياا صياغة اسرتاصيجية
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اصاالية شكثر دقة  ي حتديد شهداف محماصه اليملمية ،امن مث العيل لوى صنفيذ محمات
صملمية شكثر صأث را افالوية ،امما عاشك فيه شن اإلذالة المطنية لرب إذالاهتا احملوية قد سدت
سانبا من سمانب النقص  ي اسرتاصيجية املركز بيمف رها منربا مناسبا لييرير رسائل امحمات
املركز اليملمية لرب اعايات المطن خبامصية كل منطقة ابوتاهنا ،غ ر شن شهم سزء  ي
اسرتاصيجية المقاية  ي اعاية غرداية حتديدا كان غياب سهاز ييحيل متؤالية الينتيق الفعوي
ااملبادرة الااموة جليع خميوف الفالوني  ي جما شمن الطرقات ليحقيق األهداف اعاسرتاصيجية
املشرتكة  ي اليملية االمقاية من حمادث املرار ،ليامن املبادرات غ ر منتقة ا باليايل صقل
فالوية هذه احليمات ،ا ي انييار شن ييم العيل لوى جتتيد خطة منيية الاحة العاملية
اخلاصة بعقد العيل من شسل التمامة لوى الطرق  ،1212-1211ينبغي لوى اجملييع
املدين شن يبادر إىل العيل لوى بعث سهمد اليملية  ي اجملييع إليقاف النزيف لرب فعاليات
اسائل اعالما االنداات ااجليعيات اكل ما من شأنه شن يتاهم الم جبهد بتيط.
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ماستي ر( ،قتم اعالما ااعاصاا  ،سامعة احلاج خلضر –باصنة.)1212 -
)12

امساليل محاين :التخطيط االستراتيجي لالتصال ومواجهة االزمات في

المؤسسة ،رسالة ماستي ر ،كوية العوم التياسية ااعالما  ،اجلزائر.1212 ،
)11

فريد ليشمش :أزمة حوادث المرور واالستراتيجية االتصالية للمديرية

العامة لألمن الوطني  ،7002-7002رسالة ماستي ر  ي لوم اعالما
ااعاصاا  ،سامعة اجلزائر.1212 ،
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المجالت:
 )1جموة المقاية االتياقة ،املركز المطين لومقاية ااألمن لرب الطرق ،اجلزائر ،اعالداد:
.22 ،20 ،21 ،21 ،25
 )1جموة الدركي ،قيادة الدرك المطين ،اجلزائر ،العدد  ،15ماي .1211
 )3القافوة جموة شرامام التعمدية ،العدد  ،45شغتطس .1212
 )4اجملوة اعالمامية ،مديرية احلياية املدنية لمعاية غرداية ،اعالداد .24،23،21،21
الوثائق الحكومية:
 )1اجلريدة الرمسية لوجيهمرية اجلزائرية ،العدد  ،45التنة التادسة ااعاربعمن ،الاادرة
يم  1شعبان  1432املمافق لـ 12يمليم .1222
 )1اجلريدة الرمسية لوجيهمرية اجلزائرية ،العدد  ،01التنة اعاربعمن ،الاادرة يم  4ذا
القعدة  1414املمافق لـ 10ديتيرب .1223
 )3اجلريدة الرمسية لوجيهمرية اجلزائرية ،العدد  ،41الاادرة يم  12شات .1221
 )4اجلريدة الرمسية لوجيهمرية اجلزائرية ،العدد  ،21الاادرة يم  11فيفري .1201
 )5خطاب رئيس اجليهمرية التيد لبد العزيز بمصفويقة مبناسبة املويقى المطين حم
المقاية من حمادث املرار ،سامعة سعد دحوب ،البويدة ،يم  10ماي .1224
 )1مديرية اليخطيط االيهيئة العيرانية لمعاية غرداية :الدليل اإلحصائي للوالية( ،غرداية،
.)1221
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:مواقع االنترنات
- http://web.undp.org/comtoolkit/whycommunicate/why-core-concepts-comstrat.shtml
- http://knowhownonprofit.org/campaigns/comm
unications/effective-communications-1
- http://www.saaq.qc.ca
- http://www.mtq.gouv.qc.ca.
- http://www.lesstraffic.com.
- http://www.ibsr.be
- http://www.traffic.gov.om
- http://www.worldhepatitisalliance.org
- http://www.thirdavenue.co.uk
- http://www.unodc.org
- http://www.spinproject.org
- www.algoric.com
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المقابالت:
 )1مقابوة مع التيدة مسايت متؤالة قتم المقاية املرارية باملركز المطين لومقاية ااألمن لرب
الطرق.
 )1مقابوة مع التيد لعمامري املاوف باإللما بالقيادة المعائية لودرك المطين لمعاية
غرداية.
 )3مقابوة مع التيد حميد بن مسعمن رئيس قتم اليامين االتمامة املرارية مبديرية النقل
بمعاية غرداية.
 )4مقابوة مع التيد جنار ابراهيم لضم مؤسس جليعية المقاية من حمادث املرار اشمن
الطرقات.
 )5مقابوة مع التيد خميار هبناس مدير اعانياج بإذالة غرداية.
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