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ج-ملخص تنفيذي
ما زالت حوادث المرور على الطرق تشكل عبئاﹰ كبيرﹰا على دول العالم نظرﹰا لما تتسبب فيه من
خسائر فادحة في األرواح والممتلكات .وقد أدركت األمم المتحدة ضرورة التنبه إلى حجم ھذه المشكلة
وآثارھا السلبية على اقتصاد الدول ،فدعت الجمعية العامة ،في قرارات متتالية بشأن تحسين السالمة على
الطرق في العالم ،الدول األعضاﺀ إلى إيالﺀ ھذه المسألة االھتمام الالزم ،وشددت على أھمية التعاون الدولي
للقيام بمبادرات في مجال السالمة على الطرق ،وطالبت لجان األمم المتحدة اإلقليمية ووكاالتھا بوضع الخطط
التي تساعد البلدان النامية بشكل خاص على تأمين مستوى أعلى من السالمة على الطرق والتي تشجع تلك
البلدان على السعي إلى التقليل من اإلصابات والوفيات الناجمة عن حوادث المرور من أجل تحقيق األھداف
اإلنمائية لأللفية .كما أوكلت الجمعية العامة إلى منظمة الصحة العالمية والية العمل كمنسق لمسائل السالمة
على الطرق داخل منظومة األمم المتحدة بتعاون وثيق مع اللجان اإلقليمية.
وتستعرض ھذه الدراسة جوانب عدة متعلقة بسالمة المرور على الطرق في البلدان األعضاﺀ في
اإلسكوا ،وقد أعدت في جزأين :الجزﺀ األول صدر في عام  2005وتناول حالة سالمة المرور في ثماني
بلدان أعضاﺀ في اإلسكوا ھي المملكة األردنية الھاشمية ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومملكة البحرين،
والمملكة العربية السعودية ،وسلطنة عمان ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،والجمھورية اللبنانية .أما الجزﺀ
الثاني الذي نحن في صدده فيشمل أربعة بلدان أعضاﺀ في اإلسكوا ھي الجمھورية العربية السورية،
وجمھورية العراق ،وجمھورية مصر العربية ،والجمھورية اليمنية .وبذلك يكون استعراض سالمة المرور
على الطرق قد شمل كل بلدان منطقة اإلسكوا ما عدا فلسطين بسبب ظروفھا األمنية والسياسية المعروفة،
بالرغم من مثابرة حكومة السلطة الفلسطينية على المشاركة في معظم األنشطة واالجتماعات التي أقيمت في
مجال سالمة المرور حتى تاريخ إعداد ھذه الدراسة.
في الفصل األول من ھذا الجزﺀ من الدراسة عرض للتشريعات الخاصة بسالمة المرور وأنواعھا
وأنواع العقوبات التي ينص عليھا القانون والطرق المتبعة في ضبط المخالفات ،بما في ذلك اللوائح الخاصة
بتطبيق نظام نقاط مخالفات المرور.
وفي الفصل الثاني عرض لرخص قيادة المركبات واإلجراﺀات الخاصة بفحص القيادة ،والشروط
الواجب توفرھا في مدارس تعليم القيادة.
وفي الفصل الثالث جرى عرض جانب ھام ورئيسي من موضوع سالمة المرور يتعلق بإحصاﺀات
حوادث المرور على الطرق والوسائل المتبعة في جمع البيانات وتبويبھا وتحليلھا ،والجھات المعنية بجمع ھذه
المعلومات الھامة.
ويتناول الفصل الرابع موضوع التربية والتوعية بمسألة سالمة المرور على الطرق ودور الجمعيات
األھلية في ھذا المجال.
أما الفصل الخامس فيقدم ملخصاﹰ عامﹰا ألھم ما ورد في فصول الدراسة وتوصيات من أجل تحسين
مستوى سالمة المرور على الطرق في بلدان المنطقة.

د-وقد تبين من خالل ھذه الدراسة أن ھناك حاجة إلى تحسين الطرق المتبعة في إعداد السائقين
واختبارھم ،ونقصﹰا كبيرﹰا في جمع البيانات وتحليلھا وفي إعداد اإلحصاﺀات الالزمة لإلحاطة بالتفاصيل
المتعلقة بمشاكل المرور على الطرق .كما أظھرت الدراسة أن مؤشر عدد الوفيات سواﺀ بالنسبة إلى عدد
السكان أو عدد المركبات المسجلة قد سجل ارتفاعاﹰ ملحوظﹰا في البلدان األربعة المشمولة في الدراسة مقارنة
بالبلدان المتقدمة في العالم ،وأن ھناك قصوراﹰ واضحاﹰ في برامج التوعية والتربية بشأن سالمة المرور ودور
الجمعيات األھلية في ھذا المجال في البلدان المشمولة بالدراسة.
ال للجوانب اإليجابية والسلبية لجميع النقاط التي تم استعراضھا باإلضافة إلى
وتضمنت الدراسة تحلي ﹰ
مقترحات لمعالجة الجوانب السلبية ،وتوصلت إلى وضع عدد من التوصيات الموجھة إلى البلدان األربعة
بشأن تحسين مستوى السالمة على الطرق وخاصة فيما يتعلق بتعميم الممارسات السليمة التي ظھرت عند
استعراض الوضع الراھن في كل بلد ،وبشأن الدور الذي يمكن أن تقوم به اإلسكوا مستقبالﹰ في مجال سالمة
المرور على الطرق.
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مقدمة
إن حوادث المرور على الطرق ،باإلضافة إلى ما تسببه من قتلى وجرحى وأضرار في الممتلكات
العامة والخاصة ،تؤثر على اإلنسان المسبب للحادث كما على الذي أصابه الضرر من جرائه حيث تنعكس
النتائج تعطيالﹰ في طاقات الفرد وعائلته وخلالﹰ اجتماعياﹰ واقتصادياﹰ وھدرﹰا للموارد .ومن المعلوم أن معظم
بلدان الشرق األوسط يعاني من مشكلة حوادث الطرق التي تسجل معدالت وفيات وإصابات عالية مقارنة
بالبلدان المتقدمة.
وتقدر التكلفة االقتصادية لحوادث االصطدام أثناﺀ المرور على الطرق واإلصابات الناجمة عنھا بما
نسبته  1في المائة من الناتج القومي اإلجمالي في البلدان المنخفضة الدخل ،و 1.5في المائة في البلدان
المتوسطة الدخل ،و 2في المائة في البلدان المرتفعة الدخل).(1
ومن أصل التكلفة العالمية التي تقدر بما قيمته  518مليار دوالر أمريكي سنوياﹰ تبلغ خسائر البلدان
المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل  65مليار دوالر أمريكي ،أي أكثر مما تتلقاه ھذه البلدان من
المساعدات اإلنمائية.
وقد اتضح من دراسة أجراھا مختبر أبحاث النقل البريطاني في المملكة المتحدة
 (Laboratory of the United Kingdomالمتخصص في دراسة سالمة المرور على الطرق ،أنه بالرغم من أن
بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا تمتلك فقط  2في المائة من عدد السيارات في العالم وفيھا  4في المائة
فقط من عدد سكان العالم ،إال أنھا تسجل  6في المائة من مجموع وفيات حوادث المرور على الطرق في
العالم .وقد استند مختبر أبحاث النقل البريطاني في ھذا التحليل إلى البيانات المنشورة والتقارير الواردة من
تلك البلدان ،كما أوضح في دراسته أن الوفيات الناتجة عن حوادث المرور على الطرق في الشرق األوسط
قد زادت بنسبة  20في المائة خالل السنوات العشر األخيرة ،في حين أن ھذه الوفيات قد انخفضت بالفعل في
بلدان السوق األوروبية المشتركة وأستراليا واليابان بنسبة ال تقل عن  10في المائة لنفس الفترة).(2
) Transport Research

وفي عام  2002قدر عدد من قضوا نحبھم في العالم بسبب حوادث المرور على الطرق بنحو 1.18
مليون نسمة ،أي بمتوسط بلغ  3 242حالة وفاة يومياﹰ ،وبلغت نسبة الوفيات الناجمة عن إصابات حوادث
المرور على الطرق  2.1في المائة من مجموع الوفيات في العالم ،مما يجعل ھذه اإلصابات تحتل المرتبة
الحادية عشرة بين األسباب الرئيسية للوفاة في العالم) .(3وعليه ،فقد أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة
قرارات متتالية في ھذا المجال كان آخرھا القرار  5/60المؤرخ  26تشرين األول/أكتوبر  2005بعنوان
"تحسين السالمة على الطرق في العالم" والذي دعا اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى
) (1منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ،التقرير العالمي عن الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور :موجز،
 ،2004ص .2
)(2

G.D. Jacobs and Amy Aeron-Thomas, A Review of Global Road Accident Facilities, 65th Road Safety Congress, 1-8
March 2000, p. 12.

) (3منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ،التقرير العالمي عن الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور :موجز،
 ،2004ص . 11

-2االشتراك معاﹰ في تنظيم أسبوع األمم المتحدة العالمي األول للسالمة على الطرق ،كما دعا الدول األعضاﺀ
إلى إنشاﺀ وكالة رائدة )لجنة وطنية( على الصعيد الوطني معنية بالسالمة على الطرق.
وفي إطار تنفيذ توصيات الجمعية العامة المتصلة بدور اللجان اإلقليمية في مجال السالمة على
الطرق ،اتخذت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( قرارين بھذا الشأن ،ونظمت سلسلة من
األنشطة وأصدرت مجموعة من المنشورات المخصصة لموضوع السالمة على الطرق في منطقة اإلسكوا.
ففي دورتھا الثالثة والعشرين التي عقدت في دمشق في الفترة من  9إلى  12أيار/مايو  2005اتخذت
اإلسكوا القرار )265د  (23 -بعنوان "التعاون اإلقليمي في مجال سالمة المرور على الطرق" الذي دعا البلدان
األعضاﺀ إلى المساھمة في األنشطة التي تنظمھا اإلسكوا في ھذا المجال ،بما في ذلك ورش العمل المتعلقة
بتطبيق الممارسات السليمة .ثم اتخذت اإلسكوا في دورتھا الرابعة والعشرين التي عقدت في بيروت في
الفترة من  8إلى  11أيار /مايو  2006القرار ) 279د  (24 -بعنوان "متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل
في المشرق العربي" الذي أكد الدور الريادي الذي ينبغي أن تضطلع به اإلسكوا في نشر موضوع سالمة
المرور على الطرق في المنطقة ،بما في ذلك بناﺀ القدرات ونشر الوعي.
وعقدت اإلسكوا ورشة عمل حول الممارسات السليمة في المرور على الطرق ،في مسقط يومي 28
و 29تشرين الثاني/نوفمبر  2005حضرھا ممثلون من  12بلداﹰ من منطقة اإلسكوا وشارك فيھا ممثلون عن
القطاع الخاص والھيئات األھلية .وھدفت الورشة ،من خالل المحاضرات والكتيبات التي وزعت على
المشاركين ،إلى التعريف ببعض الممارسات السليمة المطبقة عالميﹰا في مجال سالمة المرور ،وجرى فيھا
تبادل لآلراﺀ والمقترحات حول تطوير تطبيق تلك الممارسات وإيجاد السبل للحد من الممارسات الضارة.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات كان أبرزھا دعوة اإلسكوا إلى تشجيع التعاون في المنطقة في
مجال تطبيق وتبادل الممارسات السليمة في مجال سالمة المرور على الطرق ومساعدة البلدان األعضاﺀ في
إنشاﺀ وتفعيل اللجان الوطنية المعنية بسالمة المرور على الطرق.
وعقدت اإلسكوا أيضاﹰ ،بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشراكة العالمية للسالمة على الطرق،
ورشة عمل الحقة حول بناﺀ القدرات الوطنية للتحضير ألسبوع األمم المتحدة العالمي األول للسالمة على
الطرق ،في القاھرة يومي  20و 21كانون األول/ديسمبر  2006حضرھا ممثلون من  13بلداﹰ من منطقة
اإلسكوا ،وشارك فيھا ممثلون عن القطاع الخاص والھيئات األھلية .وھدفت الورشة إلى تعزيز قدرات
المشاركين على استخدام وتطبيق كتيب اإلرشاد المتعلق باألنشطة التي يشھدھا أسبوع األمم المتحدة العالمي
األول للسالمة على الطرق المزمع عقده في نيسان/أبريل  ،2007والتعريف بالدليل اإلرشادي بشأن تشكيل
اللجان الوطنية المعنية بسالمة المرور على الطرق .ودعا المجتمعون في ورشة العمل البلدان األعضاﺀ إلى
وضع اتفاق حول األنشطة المشتركة المطلوب تنفيذھا خالل األسبوع العالمي للسالمة على الطرق واالستعانة
بالتجارب الناجحة في المنطقة في ھذا المجال واالستفادة من مجموعة النشرات والكتيبات اإلرشادية المتعلقة
بالممارسات السليمة واالسترشاد بالكتيبات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وتطبيق القرارات ذات الصلة
الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وخاصة القرار .5/60
وخالل أسبوع األمم المتحدة العالمي األول للسالمة على الطرق الذي عقد في جنيف في الفترة من
 23إلى  29نيسان/أبريل  ،2007شاركت بلدان أعضاﺀ في اإلسكوا في عدة أنشطة وطنية وإقليمية وعالمية
ھادفة إلى التوعية في مجال سالمة المرور على الطرق ،مثل الحمالت اإلعالنية عن األسبوع وأھدافه في
اإلعالم المرئي والمسموع والمقروﺀ ،باإلضافة إلى الندوات التثقيفية في المدارس والجامعات .ومن

-3التظاھرات الرئيسية التي طبعت األسبوع العالمي ،انعقاد جمعية الشباب العالمية في جنيف يومي  23و24
نيسان/أبريل  2007التي شارك فيھا شباب من  100بلد تتراوح أعمارھم بين  18و 25سنة حيث تبادلوا
خبراتھم وناقشوا المشاكل المتعلقة بالمرور على الطرق في بلدانھم وطرحوا أفكاراﹰ ألنشطة مميزة في مجال
سالمة المرور على الطرق وأصدروا بيانﹰا دعوا فيه البلدان األعضاﺀ إلى العمل على تعزيز الوعي لدى فئة
الشباب بضرورة مراعاة شروط ومتطلبات السالمة في المرور على الطرق ،وطلبوا إلى اللجان اإلقليمية
متابعة تنفيذ توصيات جمعية الشباب العالمية وإلى كافة البلدان العمل من أجل تطبيق القرارات الدولية في
مجال سالمة المرور على الطرق.
وقد استعانت اإلسكوا من أجل إعداد ھذه الدراسة بخبرات استشاري من العراق وآخر من مصر،
وذلك من أجل توفير المعلومات التي تتطلبھا الدراسة عن ھذين البلدين ،غير أن المعلومات المقدمة لم تكن
مكتملة وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم توفرھا أو عدم تمكن االستشاريين من الحصول عليھا.
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أوالﹰ  -التشريعات الخاصة بسالمة المرور على الطرق
ألف  -لمحة عامة
تمثل التشريعات المتعلقة بسالمة المرور على الطرق أحد أھم العناصر التي تحدد مستوى سالمة
المرور على الطرق في أي بلد ،وتشمل مخالفات المرور والعقوبات والغرامات المصاحبة لھا ،وفحص
سائقي المركبات ،وإنشاﺀ وإدارة المدارس التي تقوم بتدريب وإعداد السائقين .وسيتم التطرق في ھذا الفصل
إلى التشريعات المختلفة والعقوبات المصاحبة لھا في البلدان األربعة موضوع الدراسة :الجمھورية العربية
السورية ،وجمھورية العراق ،وجمھورية مصر العربية ،والجمھورية اليمنية .ويبين الجدول  1القوانين
المتعلقة بالمرور في ھذه البلدان.
الجدول  - 1قوانين المرور في بلدان الدراسة األربعة
تاريخ
إصداره
11
تموز/يوليو
2004

البلد
الجمھورية
العربية
السورية

القانون
القانون رقم  31لعام
 2004المتعلق بشؤون
السير والمركبات

العراق

قانون المرور رقم 86
لسنة 2004

2004

مصر

قانون المرور رقم 66
لسنة  1973المعدل
بالقانون رقم  155لسنة
 1999والئحته التنفيذية
الصادرة سنة 2000
القانون رقم  46لسنة
 1991بشأن المرور،
المعدل سنة ،2000
وآخر تعديل سنة
2002

اليمن

عدد أبوابه/
فصوله
 12باب

عدد
مواده
222

عدد الصفحات
الشارحة له
111

1973

 7أبواب

84

45

1991

 8فصول

78

79

الجھة التي أصدرته
إدارة التوجيه المعنوي
في وزارة الداخلية
وصدر في الجريدة
الرسمية بتاريخ 11
تموز/يوليو 2004
ضمن الفقرة )ب( من
قانون إدارة الدولة
العراقية للمرحلة
االنتقالية
رئاسة الجمھورية
وصدر في الجريدة
الرسمية العدد  34في
 23آب/أغسطس 1973
رئاسة الجمھورية

2000
18
آذار/مارس
2002

المصادر :الجمھورية العربية السورية ،وزارة الداخلية .معلومات متوفرة على موقع اإلنترنت.www.syriamoi.gov.sy :
-

دراسة عن سالمة المرور في العراق ،2007 ،أعدھا لإلسكوا االستشاري عصام كاظم البلداوي ،رئيس الدائرة الفنية في
مديرية المرور العامة بوزارة الداخلية.

-

دراسة عن سالمة المرور في مصر ،2007 ،أعدھا لإلسكوا االستشاري أسامة عقيل ،أستاذ الطرق والمرور والمطارات
في جامعة عين شمس.

-

عبد اﷲ علي النويرة ،قواعد وآداب المرور ،2004 ،اليمن.

-5باﺀ  -مخالفات المرور واإلجراﺀات والعقوبات
تشكل مخالفات المرور ركن ﹰا ھاماﹰ في تحديد النواحي المسببة لفقدان السالمة على الطرق ،وقد يكون
ارتكاب المخالفة من قبل السائق سببﹰا في وقوع حوادث المرور .وتختلف قيمة العقوبة المصاحبة للمخالفة
وفقﹰا لدرجة خطورة المخالفة ومدى تسببھا بوقوع الحادث .ومن التدابير المصاحبة لمخالفات المرور توقيف
السائق أو حجز المركبة أو االثنان معاﹰ ،وھناك مخالفات يصاحبھا سحب رخصة سير المركبة أو سحب
رخصة القيادة .وفي أي من البلدان األربعة المشمولة في ھذه الدراسة ال يتم اعتماد نظام النقاط للمخالفات
التي يرتكبھا السائق ،بعكس ما ھو عليه الحال في بعض البلدان األخرى في المنطقة مثل اإلمارات العربية
المتحدة )راجع الجزﺀ األول من الدراسة( .وإضافة الى ذلك ،ال يوجد في تلك البلدان أي استخدام للمواقع
اإللكترونية للتعريف بالتشريعات الخاصة بالمرور والعقوبات المستحقة فيما يتعلق بالمخالفات ،ما عدا بعض
االستخدام في الجمھورية العربية السورية.
 - 1الجمھورية العربية السورية
يحدد قانون السير في الجمھورية العربية السورية أنواع المخالفات التي تستوجب العقوبة والعقوبات
المطبقة وفقاﹰ لنوع المخالفة ،وفيما يلي عرض ألھم أنواع المخالفات والعقوبة المصاحبة لكل منھا:
)أ(

المخالفات التي تستوجب توقيف السائق وحجز المركبة

نوع المخالفة
سوق مركبة بلوحات مشوھة قصدﹰا
سوق مركبة دون لوحات أو حجبھا
عن الرؤية
االمتناع عن تقديم الوثائق الخاصة
بالمركبة أو السائق إلى السلطة
المختصة

)ب (

التدبير الوقائي الذي تتخذه الشرطة
المختصة بحق المخالف
تقديم المخالف للقضاﺀ
حجز المركبة حتى إزالة المخالفة
تقديم المخالف للقضاﺀ
حجز المركبة حتى إزالة المخالفة
تقديم المخالف للقضاﺀ
حجز المركبة حتى إزالة المخالفة

العقوبة
)ل .س = ليرة سورية(
الحبس من  10أيام إلى شھر والغرامة
 2 000ل .س أو إحدى ھاتين العقوبتين
الحبس التكديري والغرامة  1 000ل .س
أو إحدى ھاتين العقوبتين
الحبس التكديري والغرامة  1 000ل .س

المخالفات التي تستوجب توقيف السائق

نوع المخالفة
عدم الوقوف في حالة ارتكاب
حادث أدى إلى وقوع أضرار
جسدية ولم يسعف المصاب إذا لم
يكن ھناك خطر يھدد حياة
المخالف
سوق مركبة قبل الحصول على
إجازة سوق

التدبير الوقائي الذي تتخذه
الشرطة المختصة بحق
المخالف
تقديم المخالف للقضاﺀ
سحب إجازة السوق

تقديم المخالف للقضاﺀ

العقوبة
)ل .س = ليرة سورية(
الحبس من شھر إلى ثالثة أشھر
والغرامة  2 000ل .س

الحبس من شھر إلى ثالثة أشھر
والغرامة  2 000ل .س

التدبير االحترازي
سحب إجازة السوق
من ثالثة أشھر إلى
سنة

-6التدبير الوقائي الذي تتخذه
الشرطة المختصة بحق
المخالف
تقديم المخالف للقضاﺀ
سحب إجازة السوق

العقوبة
)ل .س = ليرة سورية(
الحبس التكديري
والغرامة  2 000ل .س

القيادة الرعناﺀ مما يخل بالطمأنينة
وبسالمة مستعملي الطريق
كاإلقالع المفاجئ والتشحيط
والدوران المتكرر

تقديم المخالف للقضاﺀ
سحب إجازة السوق

الحبس من  10أيام إلى شھر
والغرامة  2 000ل .س

سحب إجازة السوق
من شھر إلى ثالثة
أشھر

مخالفة تعرفة أجور النقل

تقديم المخالف للقضاﺀ
سحب إجازة السوق

الغرامة  5 000ل .س

سحب إجازة السوق
من شھر إلى ثالثة
أشھر

نوع المخالفة
سوق مركبة في حالة السكر البين
أو تجاوز نسبة الكحول في الدم
للنسبة المحددة في التعليمات
النافذة

)ج(

التدبير االحترازي
سحب إجازة السوق
من شھر إلى ثالثة
أشھر

المخالفات التي تستوجب حجز المركبة

نوع المخالفة
استخدام وقود غير الوقود المرخص
باستخدامه للمركبة

التدبير الوقائي الذي تتخذه
الشرطة المختصة بحق
المخالف
حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة سحب إجازة السوق

العقوبة
)بالليرة السورية(
1 500

تسيير المركبة من دون مكابح أو إذا كانت حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة
المكابح غير ذات فعالية

1 500

تغيير أحد أوصاف المركبة أو إجراﺀ
تعديل جوھري عليھا قبل الحصول على
ترخيص بذلك

حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة

1 500

وضع لوحات تسجيل على المركبة مخالفة
للنماذج النظامية

حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة

1 500

تركيب أجزاﺀ إضافية على المركبة
)عوارض وغيرھا( تتجاوز أبعادھا
األساسية

حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة

1 500

إلحاق الضرر بالطرق العامة سواﺀ حدث
ھذا الضرر من المركبة أو من حمولتھا
)تطاير مواد ،تساقط أشياﺀ ،إلخ(

حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة سحب إجازة السوق

1 500

تجاوز وزن الحمولة أو ارتفاعھا أو
طولھا أو عرضھا للحدود المسموح بھا
في المركبات

حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة

1 500

التدبير االحترازي
مصادرة جھاز التحويل
وحجز المركبة حتى شھر
وسحب إجازة السوق من
شھر إلى ثالثة أشھر

سحب إجازة السوق من
شھر إلى ثالثة أشھر
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نوع المخالفة
تسيير مركبة قبل الترخيص لھا بالسير

التدبير الوقائي الذي تتخذه
الشرطة المختصة بحق
المخالف
حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة

العقوبة
)بالليرة السورية(
1 500

استعمال األبواق ذات األصوات المتعددة
والصارخات والصافرات

حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة

1 000

تسيير مركبة برخصة سير انتھى مفعولھا

حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة

1 000

ال وأنوارھا األمامية أو
تسيير المركبة لي ﹰ
الخلفية أو الجانبية )بعضھا أو كلھا(
معطلة أو غير مضاﺀة بما فيھا أنوار
اللوحة والمثلث العاكس أو عدم وجود
المثلث العاكس

حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة سحب إجازة السوق

1 000

تجھيز أو إضافة أو وضع ما يحجب
الرؤية من داخل المركبة إلى خارجھا أو
بالعكس

حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة

1 000

عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب
توفرھا في سيارات البولمان

حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة

1 000

عدم تغطية الحمولة القابلة للتناثر أثناﺀ
سير المركبة بغطاﺀ محكم

حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة
سحب إجازة السوق

2 000

عدم تجھيز المركبة بجھاز إطفاﺀ حريق

حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة
حجز المركبة حتى إزالة
المخالفة

500

تجھيز المركبة بمشعاع إضافي
)برجكتور(

)د (

التدبير االحترازي

سحب إجازة السوق لمدة
 15يومﹰا

سحب إجازة السوق لمدة
 15يومﹰا

500

المخالفات التي تستوجب سحب رخصة السير للمركبة

نوع المخالفة
عدم تركيب عادم أو تركيبه بصورة غير
نظامية أو خروج أصوات أو ضوضاﺀ أو
دخان مضر بالصحة العامة

التدبير الوقائي الذي تتخذه الشرطة
المختصة بحق المخالف
سحب رخصة السير لحين إزالة
المخالفة

العقوبة
)بالليرة السورية(
1 000

زيادة عدد المقاعد عن العدد المحدد في رخصة
السير

سحب رخصة السير لحين إزالة
المخالفة

500

تركيب أكثر من ھوائي واحد للمذياع على
السيارة

سحب رخصة السير لحين إزالة
المخالفة

200
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المخالفات التي تستوجب سحب إجازة السوق

نوع المخالفة
مخالفة سيارة الركوب الكبيرة والمتوسطة
العمومية لخطوط السير المحددة لھا في
رخصة سيرھا
عدم تقيد سائق المركبة بإشارات المرور
الضوئية أو عدم إطاعة اإلشارات المعطاة
من قبل منظم المرور
قيادة المركبة في اتجاه ممنوع بداللة
الشاخصة أو في اتجاه معاكس لحركة
المرور
تجاوز السرعة القصوى أو المحددة للمناطق
المأھولة أو على الطرقات العامة
إجراﺀ سباق على الطرقات دون ترخيص
أو مخالفة شروط السباق

عدم وضع اإلشارات العاكسة للنور عند
وقوف المركبة على الطريق العام أو عدم
اتخاذ االحتياطات لتسھيل المرور عند
سقوط حمولتھا أو وضع ما يعيق حركة
المرور على الطريق كاألحجار وغيرھا
وقوف المركبات العامة في غير المواقف
المخصصة لھا أو أخذ الركاب من غير
المواقف أو إنزالھم في غيرھا
تجاوز وسائط نقل الركاب العامة للمسرب
المخصص لھا )الخط األصفر المتصل(
عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى
إلى وقوع أضرار مادية
التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات
بسبب عرقلة السير
ترك المركبة واقفة على الخطوط الحديدية
أو في حرمھا أو اجتيازھا من الممرات غير
المسموح بھا

التدبير الوقائي الذي تتخذه
الشرطة المختصة بحق
المخالف
سحب إجازة السوق

العقوبة
)بالليرة السورية(
1 500

التدبير االحترازي
سحب إجازة السوق
لمدة  15يومﹰا

سحب إجازة السوق

1 500

سحب إجازة السوق من
شھر إلى ثالثة أشھر

سحب إجازة السوق

1 500

سحب إجازة السوق من
شھر إلى ثالثة أشھر

سحب إجازة السوق

1 500

سحب إجازة السوق

 8 000لمنظم
السباق
 3 000لكل متسابق
 3 000لمنظم
السباق
1 000

سحب إجازة السوق من
شھر إلى ثالثة أشھر
سحب إجازة السوق من
شھر إلى ثالثة أشھر

سحب إجازة السوق

1 000

سحب إجازة السوق
لمدة  15يومﹰا

سحب إجازة السوق

1 000

سحب إجازة السوق

1 000

سحب إجازة السوق

500

سحب إجازة السوق
لمدة  15يومﹰا
سحب إجازة السوق
لمدة شھر
سحب إجازة السوق
لمدة  15يومﹰا
سحب إجازة السوق من
شھر إلى ثالثة أشھر

سحب إجازة السوق

إزالة المخالفة وسحب
إجازة السوق

1 000

سحب إجازة السوق
لمدة  15يومﹰا

ومن المالحظ ھنا أنه تم تحديد أنواع المخالفات التي يمكن للسائق ارتكابھا أثناﺀ القيادة أو المخالفات
المتعلقة بالمركبة من حيث تجھيزاتھا لتكون صالحة للقيادة ،وأن العديد من المخالفات يستوجب اتخاذ تدابير
وقائية ومتابعة من رجال السير للتأكد من إزالة المخالفة .ولكن لم تحدد الفترة الزمنية إلزالة المخالفة إضافة
إلى صعوبة متابعتھا بسبب استخدام الطريقة اليدوية في تسجيل الحوادث وليس األساليب اإللكترونية.

-9 - 2جمھورية العراق
صدر أول قانون للمرور في العراق تحت اسم قانون وسائط النقل البرية رقم ) (50لسنة  1935وقد
شكل صدوره قفزة نوعية متطورة في تشريعات المرور ودليالﹰ على االھتمام في تلك الحقبة من الزمن
بمعالجة مشكالت المرور وتيسير إجراﺀات المعامالت المتعلقة بمنح إجازات السوق وتسجيل المركبات.
وكانت تجرى على ھذا القانون بين الحين واآلخر تعديالت تفرضھا ضرورات الحرص على الوقاية من
حوادث المرور وزيادة التبسيط في إجراﺀات المرور .ونظراﹰ إلى كثرة التعديالت التي صدرت في فترات
متفاوتة ،أصبحت الحاجة ملحة إلصدار قانون جديد يواكب التطورات المتحققة فصدر قانون المرور
رقم ) (48لسنة  .1971وقد واكب تطبيق أحكام ھذا القانون صدور عدة تعديالت وقرارات وبيانات بشأن
المرور على الطرق مما استدعى دراسة إصدار قانون جديد كتبت مسودته في عام  1989ولم تسنح الفرصة
إلصداره إال بعد عام  2003حين ألغيت كافة القوانين ومنھا قانون المرور واستمر الوضع على ھذا الحال
لحين إصدار قانون مرور يتماشى مع الظروف الراھنة .واستناداﹰ إلى أحكام الفقرة )ب( من المادة  30من
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية تم إصدار القانون رقم ) (86لسنة  2004المتعلق بالمرور وھو
النافذ حالياﹰ.
لقد شملت األحكام الواردة في قانون المرور عدداﹰ من المحاور التي تضمن تحقيق السالمة العامة
وإدارة وتنظيم المرور وكذلك تحديد الصالحيات القانونية والتعليمات التي تصدر عن وزير الداخلية ومدير
المرور العام ومديري مرور المحافظات حسب الظرف أو الحاجة إلى تنظيم المرور واإلجراﺀات المتعلقة به.
وركزت مواد قانون المرور على عنصر اإللزام من خالل جسامة العقوبات التي أقرھا تجاه الجرائم المتعلقة
بالمرور وحجم العقوبات المقررة عند ارتكاب المخالفات ،وھي كآالتي:
)أ(

يعاقب من ارتكب إحدى المخالفات اآلتية بغرامة مقدارھا ثالثون ألف دينار:
) (1عدم امتثال السائق إلشارات المرور الضوئية أو إشارات رجل المرور؛
) (2قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجھة المرور المقررة من سلطات المرور؛
) (3قيادة مركبة دون أضواﺀ أمامية وخلفية ليالﹰ؛
) (4قيادة مركبة خالية من لوحة تسجيل؛
) (5قيادة المركبة بإھمال ورعونة؛
) (6قيادة المركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونﹰا؛
) (7مضي مدة ثالثين يوماﹰ على كتاب بيع المركبة وعدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة
لغرض تسجيلھا أو تثبيت موقفھا؛
) (8مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع؛

 - 10) (9مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة عن مديرية المرور العامة.
)ب( يعاقب من ارتكب إحدى المخالفات اآلتية بغرامة مقدارھا عشرون ألف دينار:
) (1عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تطاير أو تناثر أو
تساقط الحمولة أثناﺀ سيرھا أو ارتجاجھا؛
) (2وقف المركبة في مكان يمنع فيه الوقوف؛
) (3استخدام الزجاج المضلل في نوافذ المركبات أو وضع الستائر النسيجية أو المعدنية
الحاجبة للرؤيا على الزجاج الخلفي والجانبي؛
) (4االستدارة في األماكن غير المسموح باالستدارة فيھا؛
) (5عدم إعطاﺀ األسبقية للمشاة الذين وطئوا منطقة العبور.
)ج( يعاقب من ارتكب إحدى المخالفات اآلتية بغرامة مقدارھا خمسة عشر ألف دينار:
) (1ترك أو مبيت مركبات الحمل الكبيرة واإلنشائية والزراعية والحافالت في األزقة
والشوارع الداخلية من المناطق السكنية ،وال يشمل ذلك إيقافھا ضمن المدة المنتظمة
للتفريغ أو التحميل؛
) (2تجاوز االرتفاع المقرر للمواد المحملة في سيارة الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور؛
) (3قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة أو تالفة؛
) (4عدم استعمال حزام األمان في المركبات التي تتوفر فيھا أحزمة األمان أثناﺀ سيرھا في
الطرق العامة؛
) (5استعمال جھاز التنبيه الھوائي أو المتعدد النغمات أو وضع سماعات كبيرة خارجية أو
استعمال المنبھات بصوت عال أو على شكل أصوات الحيوانات غير التي تكون في
المركبة أصالﹰ من المنشأ؛
) (6اجتياز السائق سيارة أخرى من الجھة اليمنى أو االجتياز الخاطئ.
) د(

يعاقب من ارتكب إحدى المخالفات آالتية بغرامة مقدارھا عشرة آالف دينار:
) (1استعمال الضوﺀ العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات األخرى؛

 - 11) (2قيادة مركبة ال يتوفر فيھا الحد األدنى من شروط المتانة واألمان المنصوص عليھا في
القسم ) (13من قانون المرور؛
) (3وضع ملصقات الزينة واإلعالن والكتابة والرسم على زجاج السيارة األمامي أو الخلفي
بشكل يؤثر على الرؤية؛
) (4مخالفة قواعد السير اآلمن؛
) (5مخالفة عالمات المرور الشاخصة أو األرضية؛
) (6نقل الركاب على جوانب السيارة أو على جزﺀ خارجي منھا؛
) (7فتح باب السيارة من جھة اليسار قبل التأكد من خلو جھة المرور من المركبات.
) •( يعاقب من ارتكب إحدى المخالفات اآلتية بغرامة مقدارھا خمسة آالف دينار:
) (1عدم التنبيه باإلشارة قبل مسافة كافية عند االستدارة أو الوقوف؛
) (2تحريك المركبة قبل التأكد من خلو جھة المرور من المركبات؛
) (3االمتناع عن إعطاﺀ إجازة السوق أو إجازة التسجيل لرجل المرور عند طلبھا.
لقد نظم القسم ) (19والقسم ) (20من قانون المرور صالحيات شرطة المرور وحق االستئناف
بالنسبة إلى الغرامات الخاصة بمخالفات المرور .فليس من حق أي ضابط شرطة ،بما في ذلك ضابط شرطة
المرور ،طلب أو قبول النقود أو الدفع ألي نوع من مخالفات المرور ،وتدفع جميع مبالغ الغرامات إلى ضابط
الحسابات في مقر القاطع خالل ثالثين يومﹰا من تاريخ فرض الغرامة.
وفي حالة عدم دفع الغرامة المفروضة خالل المدة المنصوص عليھا يتم مضاعفة مبلغ الغرامة ولمرة
واحدة ويتم تأشيرھا على قيد المركبة في الحاسبة .كما أتاح القانون للسائق المخالف حق االعتراض على
قرار الحكم بالمخالفة المفروضة لدى لجنة االعتراض المشكَّ لة في دائرة المرور المختصة بعد دفع مبلغ قدره
خمسة آالف دينار كرسوم ويتم تعيين أعضاﺀ لجنة االعتراض من قبل وزير الداخلية أو من يخوله قانوناﹰ
وھم:
)أ( ضابط من الشؤون الداخلية؛
)ب( ممثل عن المجلس االستشاري؛
)ج( ممثل عن المجتمع.
ويسقط حق المخالف في االعتراض بعد مدة أسبوعين من تاريخ فرض الغرامة.
تتم عملية فرض الغرامات تجاه تلك المخالفات بموجب الصالحيات القانونية التي منحت ضابط
المرور سلطة قاضي الجنح في فرض العقوبات عن المخالفات التي تقع أمامه ،وبموجب قرار حكم يصدره
بحق المخالف ،ويتم وضع قرار الحكم على الزجاج األمامي للسيارة في حالة عدم وجود السائق ويبلغ السائق
المخالف بقرار الحكم واستالمه نسخة منه عند وجوده ،وفي حالة امتناعه أو تھربه عن التبليغ واستالم قرار
الحكم يعتبر مبلغاﹰ به.

 - 12ويالحظ ھنا عدم اإلشارة إلى نظام احتساب النقاط للمخالفات ،كما أن اقتصار العقوبة على الغرامة
المالية وعدم إدراج أنواع العقوبات األخرى ،مثل حجز المركبة أو رخصة السوق ،أمر غير متداول في
البلدان األخرى األعضاﺀ في اإلسكوا ،مما يتيح للسيارة المخالفة لشروط السالمة أو للسائق الذي يكرر
المخالفة أن يستمر في استخدام الطريق .وال شك أنه بسبب الظروف الطارئة التي يمر بھا العراق قد
ال تعطى األولوية لفرض العقوبات على مخالفي قانون المرور.
 - 3جمھورية مصر العربية
ينص القانون رقم  66لسنة  1973والمعدل بالقانون رقم  155لسنة  1999والئحته التنفيذية على
التشريعات الخاصة بتأمين المرور فى مصر ،ويتم تحصيل قيمة الغرامة المالية بأساليب تختلف باختالف
أنواع المخالفات كما يلي:
)أ( المخالفات التي يسجلھا رجال المرور أو وحدات مراقبة السرعة بالرادارات بناﺀ على أرقام
اللوحات المعدنية :يتم تحصيل قيمة الغرامة المالية عند موعد تجديد الرخصة سواﺀ سنويا أو كل ثالث
سنوات أو عندما يطلب مالك السيارة بيعھا وإنھاﺀ ملكيتھا؛
)ب( المخالفات التي تخص تأخر مالك المركبة عن سداد الضرائب والرسوم المستحقة على المركبة
أو تسيير مركبة في الطريق بدون ترخيص :يتم تحصيل قيمة الغرامة فوراﹰ وقبل الترخيص لمالك السيارة
باستخدامھا ،وفي حالة عدم الوفاﺀ بقيمة الغرامة يتم الحجز اإلداري على المركبة إلى حين دفع الغرامة.
 - 4الجمھورية اليمنية
صدر القانون رقم ) (46لسنة  1991بقرار جمھوري في  13نيسان/أبريل  1991وكان أول قانون
مرور يصدر في اليمن ويتضمن ثمانية فصول مؤلفة من ثماني وسبعين مادة .وأجري أول تعديل عليه في
سنة  2000بصدور القانون رقم ) (31لسنة  2000وھو عبارة عن إضافة إلى المادة  70من القرار السابق.
وفي  18آذار/مارس  2002صدر القانون رقم ) (12لسنة  2002الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم
) (31لسنة  2000بشأن المرور) .(4وفيما يلي مخالفات المرور وعقوباتھا وفقاﹰ لما نص عليه قانون المرور
وتعديالته):(5
)أ(

المخالفات التي تقتضي الحبس أو الغرامة

المخالفة
تسبب شخص في وفاة شخص آخر على الطريق أثناﺀ قيادة
مركبة آلية بصورة طائشة أو رعونة وتفريط ،أو عن عدم انتباه
أو بسرعة تتجاوز الحد األقصى للسرعة المقررة

العقوبة
الحبس مدة ال تقل عن  4أشھر وال تزيد على سنتين أو
غرامة ال تقل عن  20ألف ريال وال تزيد على  60ألف
ريال

) (4عبد اﷲ علي النويرة ،قواعد وآداب المرور ،2004 ،اليمن الصفحات  118إلى .197
) (5المركز اليمني للتوثيق والتوعية ،الدليل اإلرشادي للسائقين ،2005 ،إعداد أحمد عبد الرقيب العامري.
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قيادة المركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات

إلحاق أضرار مادية بأعمدة الكھرباﺀ أو الھاتف أو إشارات
المرور أو المباني أثناﺀ قيادة المركبة
التسبب أثناﺀ قيادة المركبة بإصابة شخص وكان من المتعذر
على السائق الوقوف إلسعافه ألسباب تتعلق بسالمته ولم يقم
بإبالغ أقرب مركز شرطة بذلك
قيادة مركبة محملة بمواد سامة أو قابلة لالنفجار داخل المناطق
السكنية ،وفي غير األماكن واألوقات المسموح بھا
استعمال لوحة أرقام مزورة على المركبة
قيادة مركبة ال تتوفر فيھا الشروط والتجھيزات والمواصفات
الميكانيكية أو الكھربائية
السماح لألحداث بقيادة المركبة
إصابة شخص على الطريق أثناﺀ قيادة مركبة ومحاولة الھرب
قيادة المركبة دون حمل اللوحات المخصصة لھا أو استعمال
لوحات مركبة أخرى
تغيير لون أو شكل المركبة أو تعديل ھيكلھا أو أرقام المحرك
أو القاعدة أو تغيير المحرك دون إذن مسبق بذلك من الجھة
المختصة
قيادة المركبة بسرعة وطيش أو عدم انتباه
قيادة المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة ال تؤھل السائق
لقيادتھا أو رغم صدور حكم قضائي بحق السائق بسحب
الرخصة منه أو وقف سريانھا
قيادة المركبة دون أن تكون مسجلة لدى جھة الترخيص
المختصة

)ب (

العقوبة
الحبس مدة ال تقل عن  3أشھر وال تزيد على سنتين أو
غرامة ال تقل عن  10آالف ريال وال تزيد على  30ألف
ريال
الحبس مدة ال تزيد على شھر أو غرامة ال تزيد على 20
ألف ريال
الحبس مدة ال تزيد على شھر أو غرامة ال تزيد على 20
ألف ريال
الحبس مدة ال تزيد على شھر أو غرامة ال تزيد على 20
ألف ريال
الحبس مدة ال تزيد على شھر أو غرامة ال تزيد على 20
ألف ريال
الحبس مدة ال تزيد على شھر أو غرامة ال تزيد على 20
ألف ريال
الحبس مدة ال تزيد على شھر أو غرامة ال تزيد على 20
ألف ريال
الحبس مدة ال تزيد على شھر أو غرامة ال تزيد على 20
ألف ريال
الحبس مدة ال تزيد على شھر أو غرامة ال تزيد على 20
ألف ريال
الحبس مدة ال تزيد على شھر أو غرامة ال تزيد على 20
ألف ريال
الحبس مدة ال تزيد على أسبوعين أو غرامة ال تزيد على
 10آالف ريال
الحبس مدة ال تزيد على أسبوعين أو غرامة ال تزيد على
 10آالف ريال
الحبس مدة ال تزيد على أسبوعين أو غرامة ال تزيد على
 10آالف ريال

المخالفات التي تقتضي عقوبتھا ،إضافة إلى حجز المركبة من قبل المرور ،الحبس أو الغرامة أو
االثنين معاﹰ

المخالفة
قيادة المركبة بعكس اتجاه السير المقرر للسير على
الطرق الرئيسية المفصولة االتجاھات
السير بسرعة تزيد عن الحد األقصى المصرح به في
المناطق المأھولة بالسكان
إيقاف محرك السيارة عن الدوران بقصد تسييرھا في
المنحدرات بقوة اندفاعھا
قيادة المركبة بعجالت حديدية دون غطاﺀ مطاطي على
الطريق المعبد

الحبس مدة ال تقل عن 7
ال تقل عن  5آالف ريال
الحبس مدة ال تقل عن 7
ال تقل عن  5آالف ريال
الحبس مدة ال تقل عن 7
ال تقل عن  5آالف ريال
الحبس مدة ال تقل عن 7
ال تقل عن  5آالف ريال

العقوبة
أيام وال تزيد على  14يومﹰا أو
وال تزيد على  15ألف ريال
أيام وال تزيد على  14يومﹰا أو
وال تزيد على  15ألف ريال
أيام وال تزيد على  14يومﹰا أو
وال تزيد على  15ألف ريال
أيام وال تزيد على  14يومﹰا أو
وال تزيد على  15ألف ريال

غرامة
غرامة
غرامة
غرامة
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على الطريق المعبد
وضع أو إلقاﺀ أي مواد كاألحجار والزيوت والنفايات
على الطريق سواﺀ أثناﺀ قيادة المركبة أو أثناﺀ وقوفھا
عدم الوقوف في حال وقوع حادث أدى إلى أضرار
مادية

)ج(

الحبس مدة ال تقل عن 7
ال تقل عن  5آالف ريال
الحبس مدة ال تقل عن 7
ال تقل عن  5آالف ريال
الحبس مدة ال تقل عن 7
ال تقل عن  5آالف ريال

المخالفات التي تقتضي عقوبتھا الحبس أو الغرامة أو العقوبتين مع ﹰا

المخالفة
معرفة مالك المركبة أو من يقوم مقامه بأن سائقھا قد ارتكب
حادث مرور وتخلَّ فه عن إعطاﺀ المعلومات التي باستطاعته
إعطاؤھا ويكون من شأنھا أن تؤدي إلى التعرف على ھوية
السائق مرتكب الحادثة والقبض عليه )ويعتبر في حكم
التخلف كل من امتنع عن اإلدالﺀ بالمعلومات(
اإلدالﺀ ببيانات أو تقديم أدلة حول أية وقائع مطلوبة بصورة
قانونية مع العلم بأنھا غير صحيحة

)د (

أيام وال تزيد على  14يومﹰا أو غرامة
وال تزيد على  15ألف ريال
أيام وال تزيد على  14يومﹰا أو غرامة
وال تزيد على  15ألف ريال
أيام وال تزيد على  14يومﹰا أو غرامة
وال تزيد على  15ألف ريال

العقوبة
الحبس مدة ال تزيد عن  6أشھر أو غرامة ال تزيد على 5
آالف ريال أو العقوبتان معاﹰ

الحبس مدة ال تزيد عن  6أشھر أو غرامة ال تزيد على 5
آالف ريال أو العقوبتان معاﹰ

مالحظات عامة
) (1الحكم بالعقوبات المنصوص عليھا في قانون المرور ال يخل بحق المجني عليه في التعويض
عن اإلصابة أو الدية لورثته؛
) (2تكون المحاضر المحررة من قبل رجال الشرطة أو المرور في الحوادث والمخالفات الواردة
في أحكام قانون المرور أو القرارات النافذة ،ذات حجة بالنسبة إلى ما ورد فيھا من وقائع إلى
أن يثبت العكس؛
) (3يجوز للمخالف دفع الحد األدنى للغرامة المحددة عند تنظيم الضبط أو خالل سبعة أيام من
تاريخ توقيع المخالفة ،وللمتضرر اللجوﺀ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض الضرر
الذي لحق به من المخالفة؛
) (4في حال عدم تسديد الغرامة خالل سبعة أيام من تاريخ توقيع المخالفة يحال محضر ضبط
المخالفة إلى النيابة المختصة.

إن تعدد أنواع المخالفات وتعقيد العقوبات المصاحبة لھا يتطلب تدريبﹰا واسعﹰا وجھدﹰا كبيرﹰا من رجال
المرور يؤدي في معظم األحيان إلى عدم تحرير المخالفات وال تطبيق العقوبات وھو األمر الذي يطرح
التساؤل حول جدوى القانون برمته.
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ثانياﹰ  -رخص قيادة المركبات ومدارس تعليم القيادة
يعتبر السائق الحلقة األھم في عملية السير ،ومن الضروري أن يكون مؤھالﹰ لقيادة المركبة ،وذلك
بموجب شھادة تعطى له من الدوائر المختصة ،وينبغي من أجل الحصول على شھادة القيادة أن يكون السائق
قد خضع لتدريب نظري وعملي ،واجتاز امتحان القيادة بشقيه النظري والعملي .ومن أجل تالفي العديد من
حوادث المرور تبرز أھمية سن تشريعات واضحة في ھذا الخصوص ،ووضع شروط صارمة لمنح رخصة
القيادة .وتتفاوت األنظمة والقوانين فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرھا للحصول على رخص قيادة
المركبات بأنواعھا المختلفة .وفيما يلي استعراض للشروط التي نصت عليھا قوانين الحصول على رخص
القيادة وترخيص المركبات في البلدان موضوع ھذه الدراسة حسب المعلومات المتوفرة عنھا عند إعداد
الدراسة.
ألف  -الجمھورية العربية السورية
الحصول على رخصة سوق

)( 6

تختلف األوراق الثبوتية المطلوبة إلصدار رخص السوق وفقاﹰ لفئة الرخصة ،ويمكن للمتقدم بعد
استيفاﺀ ھذه األوراق أن يتبع دورة لتعليم قيادة السيارات ،وبعد نجاحه يخضع للفحص الطبي ثم يراجع قسم
إجازات السوق مع األوراق الثبوتية ووثيقة حسن القيادة للحصول على اإلجازة المطلوبة.
وھنالك عدة فئات لرخصة السوق تعتمد على نوع المركبة وحجمھا .كما أن ھناك شروطﹰا وأوراقاﹰ
ثبوتية خاصة مطلوب توافرھا للحصول على رخصة السوق لغير السوريين.
باﺀ  -جمھورية العراق
 - 1إجازة السوق
على أي شخص يقود مركبة أن يحمل إجازة سوق صادرة باسمه ويقدمھا عند الطلب إلى سلطات
المرور .أما المؤھالت المطلوبة لمنح إجازة السوق فھي التالية:
)أ( أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من العمر لسائق الدراجة النارية ،والعشرين من العمر لسائق
سيارات الحمل أو السيارات العامة ،والثامنة عشرة لسائقي السيارات األخرى؛
)ب( أن ال يكون قد صدر حكم قضائي بمنعه من قيادة المركبات؛
)ج( أن تؤكد لياقته الصحية من قبل لجنة طبية متخصصة تعينھا وزارة الصحة؛
) د(
عليھا.

أن يجتاز اختبارﹰا فنياﹰ في قيادة المركبة وقوانين المرور وفقاﹰ لنوع اإلجازة التي يروم الحصول
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 - 16وقد حدد قانون المرور في العراق مدة نفاذية إجازة السوق بخمس سنوات ،يتم تجديدھا بموجب
فحص طبي جديد يجرى كل خمس سنوات متتالية ،وتضمن عقوبة رادعة بحق من يقود سيارة بدون إجازة
سوق حيث ينص في القسم ) (21منه على أن يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شھر واحد وال تزيد على ستة
أشھر كل من قاد مركبة من دون إجازة سوق أو بإجازة سوق مسحوبة أو ملغاة أو غير مختصة بنوع
المركبة ،كما يعاقب واضع اليد على المركبة )مالكاﹰ أو حائزاﹰ( بالحبس مدة ال تقل عن شھر واحد وال تزيد
على ستة أشھر أو بغرامة ال تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد عن مائة وخمسين ألف دينار أو بكلتي
العقوبتين إذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة.
 - 2ترخيص المركبات
ينص قانون المرور على تسجيل كافة المركبات في الدوائر المختصة ما عدا تلك التي يستثنيھا
القانون ضمن أحكامه أو بموجب قانون خاص .وال تمنح إجازة تسجيل المركبة أال بعد أن يتم إجراﺀ الفحص
الفني للتأكد من توفر شروط المتانة واألمان.
ويقصد بشروط المتانة واألمان بالنسبة إلى السيارة توفر األجھزة اآلتية ،على أن تكون صالحة للعمل
من دون خلل فني:
)أ(
)ب (
)ج(
) د(
) •(
)و (
)ز (
)ح(

محرك؛
عجلة االستدارة ويجب أن تكون في الجانب األيسر؛
مصابيح أمامية وخلفية وإشارات ضوئية؛
جھاز تنبيه مماثل للموجود في السيارة من المنشأ؛
جھاز كاتم للصوت؛
جھاز موقف؛
ماسحات مطرية؛
مصباح خاص لقراﺀة لوحة التسجيل ليالﹰ.

وتخضع المركبات لفحص فني من قبل دوائر المرور للتأكد من توفر شروط المتانة واألمان ابتداﺀً
من التسجيل ألول مرة وعند انتقال ملكيتھا وبعد انتھاﺀ فترة نفاذية تسجيلھا ألول مرة البالغة خمس سنوات
وبعدئذ كل ثالث سنوات لتجديد تسجيلھا .وأناط القانون لوزير الداخلية بصالحية إصدار التعليمات بشأن
تنظيم عمل الكراجات األھلية المخصصة لفحص المركبات بموجب القرار ) (955الصادر في عام 1987
والذي اشترط لمنح شخص ما إجازة إجراﺀ فحص مواصفات المتانة واألمان ما يأتي:
)أ( أن
)ب( أال
)ج( أن
)د( أن

يكون عراقي الجنسية؛
يقل عمره عن  25سنة؛
يكون حسن السيرة والسلوك بتأييد من دوائر الشرطة؛
يحسن القراﺀة والكتابة.

كما استوجب القانون توافر الشروط التالية في المرآب )الكراج( الذي تفحص فيه المركبات:
)أ( وجود بوابة لدخول المركبات إلى المرآب وأخرى للخروج منه؛
)ب( وجود موقف للمركبات يستوعب عشر سيارات على األقل؛

 - 17)ج( وجود غرفة لإلدارة وأخرى للمراجعين مع مرافق صحية؛
)د( وجود مكان لفحص المركبة من األسفل )منخفض أرضي(؛
) •( عدم تأثير موقع المرآب على حركة السير والمرور؛
)و( وجود المعدات الخاصة بفحص المحرك والدورة الكھربائية والموقف والعادم.
إن إشراك القطاع الخاص في ھذه العملية ،بعد وضع الضوابط المحددة لضمان نجاح عمله
ومصداقيته ،ھو من األمور التي يجب تشجيعھا ألن من شأن ذلك أن يخفف كثيرﹰا من األعباﺀ الملقاة على
دائرة السير ،كما أنه يضمن إنجاز فحص المركبات بسرعة ويحول دون تكدس العمل في حال وجود أماكن
قليلة لدائرة السير ،وقد أثبتت تجربة المملكة العربية السعودية نجاحا ملحوظاﹰ في ھذا المجال.
 - 3شروط فتح مكاتب تعليم قيادة السيارات
تنص المادة الرابعة من القرار رقم ) (2لسنة  1982على وجوب أن تتوفر الشروط التالية لفتح مكتب
تعليم قيادة السيارات:
)أ(

ھيئة تعليم تتكون من مدير ومعلمين ومدربين؛

)ب( أن يقع المكتب في بناية جيدة وأن يتكون كحد أدنى من غرفة لإلدارة وغرفة للھيئة التعليمية
وغرفة مناسبة للتدريس ومرافق صحية كاملة؛
)ج( توفر ثالث سيارات تدريب على األقل حديثة الصنع يكتب عليھا عبارة للتدريب في مكان بارز
منھا وتكون مواصفاتھا كما يلي:
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) د(

أن تتوفر فيھا شروط المتانة واألمان المنصوص عليھا في قانون المرور؛
أن تتوفر فيھا األجھزة اإلضافية اآلتية:
عتلة موقف قدمي إضافية في الجھة التي يجلس فيھا المدرب؛
عتلة ناقل قدمي إضافية في الجھة التي يجلس فيھا المدرب؛
مرآة أمامية إضافية أمام المدرب؛
مرآة جانبية إضافية بجوار المدرب؛

وسائل إيضاح عامة حديثة؛

) •( اسم خاص يميزه عن غيره من المكاتب األخرى.
ووضعت شروط محددة يسمح فيھا للشخص بمزاولة مھنة مدرب قيادة المركبات وتشمل ما يلي:
)أ(

أن يكون عراقي الجنسية أو عربيﹰا مقيماﹰ في العراق؛

)ب( أن ال يقل عمره عن  25سنة؛

 - 18ال على إجازة سوق عمومية مضى عليھا مدة ال تقل عن خمس سنوات؛
)ج( أن يكون حاص ﹰ
) د(

أن يكون حسن السلوك والسمعة؛

) •( أن يكون سليماﹰ من األمراض السارية والعاھات التي تمنعه من ممارسة المھنة؛
)و( أن يكون قد اجتاز بنجاح دورة المدربين التي تقيمھا إدارة المرور أو جمعية السيارات
والسياحة.
يتم تحديد األجر الذي يدفعه المتدرب للمكتب بقرار من لجنة تؤلف من ممثلين عن وزارة الداخلية
وجمعية السيارات والسياحة ومديرية المرور المختصة ،وتتولى مديرية المرور العامة تبليغ إدارات المكاتب
لتنفيذه ،على أن تكون مدة إجازة المكتب سنة واحدة تبدأ من تاريخ إصدارھا وتنتھي بانتھاﺀ المدة .وتجدد
اإلجازة سنوياﹰ أال إذا تبين عدم توفر شروط منحھا المنصوص عليھا ،كما تقوم مديرية المرور بتفتيش مكاتب
تعليم قيادة السيارات بشكل دوري للتأكد من تنفيذ الشروط واألحكام الواردة في القرار بكل دقة.
وفقﹰا ألحكام ھذا القرار يتحمل المكتب المسؤولية الناجمة عن الحوادث التي تقع أثناﺀ قيام المدربين
بأعمال التدريب وله حق الرجوع )أي المكتب( إلى المدرب أو المتدرب إذا ثبت تقصيرھما أو تعمدھما في
وقوع الحادث ،كما يشترط القانون قيام المكتب بالتأمين الشامل ضد الحوادث على سيارات التدريب العائدة له.
وقد وصل عدد مكاتب تعليم قيادة السيارات في العراق الى حوالي  30مكتبﹰا في بغداد وإلى معدل 3
إلى  5مكاتب في كل من المحافظات األخرى ،إال أن تلك المكاتب قد جمد نشاطھا بسبب توقف عملية منح
إجازات السوق منذ عام  2003ولتاريخه ،وھذا يعني أن معظم السائقين الجدد لم يتلقوا تعليمﹰا في مدارس
قيادة السيارات ،األمر الذي أسفر عن تدن في مستوى السائقين وبالتالي زيادة ملحوظة في عدد حوادث
السير.
جيم  -جمھورية مصر العربية
ينظم القانون رقم  66لسنة  1972والمعدل بالقانون رقم  155لسنة  1999والئحته التنفيذية جميع
التشريعات الخاصة بالمرور ومنھا قواعد منح الرخص للسائقين والعقوبات والغرامات المطبقة على
المخالفات وقواعد ترخيص المركبات.
 - 1رخصة القيادة
يشمل قانون المرور عشر مواد تنظم الترخيص بقيادة المركبات ،من المادة  34إلى المادة ،43
وتنص على أنواع الرخص التالية:
)أ(

رخصة قيادة خاصة للسيارات الخاصة أو سيارات األجرة أو سيارات النقل الخفيف؛

 - 19)ب( رخصة قيادة درجة ثالثة ألصحاب مھنة قيادة السيارة الخاصة ولقيادة األوتوبيس الصغير؛
)ج( رخصة قيادة درجة ثانية لقيادة سيارة أوتوبيس متوسط؛
) د(

رخصة قيادة درجة أولى لقيادة جميع أنواع السيارات؛

) •( رخص متخصصة لقيادة جرار زراعي أو مترو أو ترام أو دراجة نارية خاصة أو سيارة
عسكرية أو سيارة شرطة أو القيادة المؤقتة للتعليم.
ويشترط أيضاﹰ لمنح رخص القيادة سن معينة لكل نوع من أنواع الرخص ،باإلضافة إلى اللياقة
الصحية ومستوى التعليم واجتياز اختبارات القيادة ،وأال يكون قد عوقب سابقﹰا في قضية قتل أو إصابة عن
طريق الخطأ أثناﺀ القيادة .وقد تم تحديد مدة سريان الرخص بفترة  10سنوات لرخصة القيادة الخاصة و 5
سنوات لرخصة الدراجة النارية .كما تم تحديد قواعد المعاقبة للمخالفات التي تتسبب في سحب رخصة
القيادة لمدة محددة والمخالفات التي تتسبب في مضاعفة مدة السحب أو إيقاف الرخصة.
 - 2رخصة تسيير المركبة
ينص قانون المرور على قواعد ترخيص المركبات في  24مادة ،من المادة  10إلى المادة ،33
تتلخص فيما يلي:
)أ( إجراﺀات طلب الرخصة واشتراطات منحھا والنطاق المكاني لسريانھا وقواعد استخدام
اللوحات المعدنية وإلغائھا أو سحبھا أو فقدھا أو تلفھا؛
)ب( إجراﺀات وقواعد ملكية المركبة ونقل الملكية أو التغيير في األجزاﺀ الجوھرية للمركبة أو إدارة
المركبة بواسطة الغير والمسؤولية القانونية للمالك أو المسؤول عن إدارة المركبة؛
)ج( قواعد تنظيم وضع المركبة تحت الحراسة القضائية أو في حالة وفاة مالكھا؛
) د(

قواعد التجديد وقواعد منح الرخصة التجارية والرخص المؤقتة؛

) •( نظم الترخيص لتسيير المركبات المملوكة ألجھزة الدولة؛
)و( نظم الترخيص لسيارات األجرة ونقل الركاب والمركبات المستخدمة آالت زراعية أو صناعية؛
)ز( قواعد إيقاف المركبات وسحب التراخيص بواسطة ضباط الشرطة ورجال المرور.
 - 3الترخيص لمكاتب ومدارس تعليم قيادة السيارات

 - 20ينص قانون المرور الحالي من المادة  287إلى المادة  308على قواعد الترخيص بممارسة مھنة
تعليم قيادة السيارات وإنشاﺀ مدارس لتعليم قيادة السيارات وإجراﺀات الترخيص ونماذجه ومدته وتجديده ونظم
التعليم واالمتحان شرط موافقة مدير اإلدارة العامة للمرور بناﺀ على عرض قسم المرور المختص .وفى
حالة المخالفة تغلق المدرسة إدارياﹰ إلى أن يستوفي مالك المدرسة إجراﺀات الترخيص ونماذجه ومدة
الترخيص وتجديده ونظم التعليم واالمتحان.
دال  -الجمھورية اليمنية
يوجد حالي ﹰا في اليمن  21مدرسة لتعليم قيادة السيارات ،وفي حين أن ھذه المدارس موزعة على 18
محافظة ،ويوجد  3منھا في صنعاﺀ ،فإن محافظتي مأرب والجوفاﺀ فقط تخلوان من مدارس تعليم القيادة.
ويتم إعطاﺀ الدورات التعليمية لمن جاوز ال ـ  18سنة ،ويطلب إلى المتقدم تقديم  4صور شخصية مع صورة
عن البطاقة الشخصية ،أو العائلية أو العسكرية أو جواز السفر .وتختلف الرسوم ومدة التدريب وفقاﹰ
لمؤھالت السائق .ويبين الجدول  2أنواع الدورات المقدمة في مدرسة صنعاﺀ لتعليم قيادة السيارات.
الجدول  - 2أنواع الدورات التدريبية بمدرسة تعليم القيادة في اليمن
نوع الدورة
الطويلة

المدة
أسبوعان

الرسوم )ريال يمني(
25 000

شروط االلتحاق
 - 1من ال يجيد القيادة وال يقل سنه عن  18سنة.
 - 2أن يكون الئقاﹰ من الناحية الصحية.

المكثفة

 4 - 3أيام

5 000

كل من يجيد القيادة وال يحمل رخصة قيادة من أي
نوع وال يقل سنه عن  18سنة

القصيرة

 3 - 2أيام

2 000

كل من يجيد القيادة ويحمل رخصة قيادة يمنية أو غير
يمنية ويرغب في تجديدھا

التكميلية

 5ساعات

7 500

تعطى فقط للشخص الذي لم يستوعب التدريب العملي
في الدورة الطويلة

وبالنسبة إلى المتدربين الذين ليست لھم دراية سابقة في قيادة المركبات فإنه يتم إعطاؤھم دورة
تحضيرية لمدة أسبوع تشمل قواعد وآداب المرور وإشاراته ،وأصول قيادة السيارات ومبادئ ميكانيك
السيارات واإلسعافات األولية ،ويستمر التدريب العملي لمدة أسبوع واحد وتعطى نفس الدورة العملية بغض
النظر عن فئة الرخصة التي يتقدم لھا المتدرب .ومن المالحظ أن نسبة النجاح للمتقدمين للمرة األولى تفوق
 85في المائة وھي نسبة عالية وقد يعود السبب في ذلك إلى أن االمتحان العملي يتم في ميدان محدود
وال يستغرق سوى بضع دقائق.
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ثالثاﹰ  -إحصاﺀات حوادث المرور على الطرق
أصبحت حوادث المرور مشكلة مطروحة على مستوى العالم أجمع ألنھا في الواقع مشكلة صحية
واجتماعية وسلوكية واقتصادية ،بل مشكلة إنسانية معاصرة وال بد من التحرك على جميع المستويات
للتصدي لھا عن طريق الدراسات والبحوث العلمية المبنية على اإلحصاﺀات الدقيقة حتى يمكن التعرف على
مسبباتھا واتجاھاتھا ووضع الحلول المناسبة لھا .ومن ھذا المنطلق ،ال بد لكل دولة أن تنشئ إدارة
مخصصة لجمع اإلحصاﺀات بشأن كل ما يتعلق بالمرور على الطرق وأن توفر له جميع اإلمكانيات الالزمة
لتوفير مثل ھذه اإلحصاﺀات من تجھيزات حديثة وحواسيب وكادر مدرب ومتخصص .ويجب على اإلدارة
العامة للمرور أو الجھة المعنية في كل بلد أن تقوم برصد كافة الظواھر المتعلقة بالمرور من خالل
إحصاﺀات دقيقة تساعد على تشخيص األسباب المتعددة لمشاكل المرور .فتخزين اإلحصاﺀات بشأن حوادث
المرور بأنواعھا وأسبابھا وظروفھا ومكانھا ولحظة وقوعھا واألضرار واإلصابات والوفيات والعوامل التي
أدت إليھا ووضع ھذه اإلحصاﺀات في تصرف الباحثين والدارسين يسمح بإعداد الدراسات التي تقضي بتحليل
تلك اإلحصاﺀات بغية التوصل إلى وضع مؤشرات لظاھرة حوادث المرور ،وبالتالي صياغة الحلول أو
وصف العالج لھا بھدف التقليل من أسباب الحوادث .كذلك فإن توفر إحصاﺀات موثوق فيھا وشاملة يفيد
صانعي القرار في وضع السياسات أو اتخاذ التدابير الالزمة للحد من حوادث المرور ،كما يفيد في تحديد
النقاط السوداﺀ )التي تعرف بتكرار حوادث المرور عليھا( الذي يستلزم أيضاﹰ استخدام نظام المعلومات
الجغرافية لتحديد أماكن الحوادث بدقة.
وقد تختلف المفاھيم من بلد آلخر في تحديد حاالت القتل واإلصابة التي تتسبب بھا حوادث المرور،
إال أن األمم المتحدة عرفت القتيل في حادث مرور بأنه "أي شخص قتل بسبب وقوع حادث مرور لحظة
وقوع الحادث أو خالل الثالثين يوماﹰ التي تلي وقوع الحادث" ،والجريح في حادث مرور بأنه "أي شخص لم
يقتل وإنما جرح جرحاﹰ واحداﹰ أو أكثر سواﺀ كان الجرح عميقاﹰ أو بسيطاﹰ وذلك بسبب وقوع حادث مرور".
وقد تبين في البلدان األربعة التي شملتھا ھذه الدراسة أن تعريف الوفاة بسبب حوادث المرور يقتصر على
الوفاة التي تحصل في موقع الحادث فقط ،وعليه فمن الصعوبة بمكان إجراﺀ أي مقارنة مع إحصاﺀات الوفاة
العالمية التي تأخذ في الحسبان الوفاة خالل ثالثين يوماﹰ من وقوع الحادث .وإذا ما تم تطبيق التعريف
العالمي للقتيل والجريح في حادث مرور فإن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور سوف يصل إلى
معدالت أعلى بكثير من تلك التي تشير إليھا اإلحصاﺀات في تلك البلدان األربعة.
وفيما يلي استعراض للطرق المتبعة في جمع المعلومات وكيفية نشرھا ولإلحصاﺀات المتعلقة
بالمرور والواردة من كل من البلدان المشمولة بھذه الدراسة.
ألف  -الجمھورية العربية السورية
 - 1الطرق المتبعة في جمع المعلومات
تعتبر قيادة قوى األمن الداخلي ضمن إدارة المرور ھي الجھة المختصة بتنظيم جميع مخططات
حوادث المرور وتطبق إجراﺀاتھا وفقاﹰ لنوع الحادث )أضرار مادية أو إصابات بشرية( ويشترط بجميع
العاملين في مجال تنظيم مخططات حوادث المرور أن يكونوا مدربين ومؤھلين ضمن الدورات المطلوبة
لذلك.

 - 22 - 2الوسائل المتبعة في تبويب ومعالجة البيانات وطرق نشرھا
يتم تبويب البيانات بعد إدخالھا على أجھزة الحاسوب من خالل أنظمة وبرامج معدة لھذه الغاية حيث
تتم معالجة جميع المعلومات المدخلة والتي تتضمن :نوع الحادث ،نتائج الحادث ،ساعة ويوم وتاريخ وقوع
الحادث ،الموقع ،معلومات الطريق ،حدود السرعة المقررة ،االختصاص الجغرافي ،معلومات كاملة عن
السائق والمركبة ،عيوب المركبة والطريق ،وأخطاﺀ السائقين.
 - 3طرق نشر اإلحصاﺀات
تنشر قوى األمن الداخلي إحصاﺀات أسبوعية وشھرية وسنوية لنتائج تحليل البيانات المتعلقة بحوادث
المرور ويتم توفيرھا لجميع الجھات المختصة )اإلعالم ،المؤسسات الرسمية واألھلية ،الجامعات ،المعاھد(.
ويصار إلى تحليل اإلحصاﺀات السنوية لحوادث المرور من قبل إدارة السير .يضاف إلى ذلك الدراسات
العلمية التي تجريھا إدارة المرور من خالل استخدام برامج إحصائية لتحليل حوادث المرور واستخراج
المواقع التي تتكرر عليھا ھذه الحوادث .وتصدر تلك الدراسات سنوياﹰ من أجل تركيز الرقابة الميدانية ضمن
خطط معدة لھذه الغاية والتنسيق مع الجھات المعنية بالتنفيذ للنواحي الفنية والھندسية.
 - 4إحصاﺀات حوادث المرور
يمكن القول إن إحصاﺀات حوادث المرور في الجمھورية العربية السورية مفصلة وشاملة بحيث
يمكن االستفادة منھا بشكل مباشر في وضع التحليالت ورسم االستراتيجيات لتشخيص أھم اتجاھات ومعالم
المشكلة .ويلخص الجدول  3حوادث المرور في الفترة من عام  1975إلى عام  2006حيث يالحظ أن
مؤشر عدد الوفيات )وفاة لكل  100ألف نسمة( قد تراوح ما بين  7.47في عام  1984و 15.3في عام
 ،1979وأن ھذا المؤشر ال يتبع منحى ثابتا بل يتأرجح من عام آلخر ،وقد يكون السبب في ھذا التأرجح عدم
الدقة في جمع البيانات في الفترة من عام  1975إلى عام  .2000ويالحظ أنه بدﺀﹰا من عام  2001وحتى
عام  2003أخذ المؤشر يستقر حول الرقم  ،11وھذا بحد ذاته يتجاوز بكثير المؤشر المسجل في العديد من
البلدان المتقدمة كما ھو مبين في الجدول  ،4األمر الذي يستدعي اإلسراع في وضع الخطط االسترتيجية
للعمل على خفض ھذا المؤشر .ومن المالحظ أيضاﹰ أنه منذ عام  2005بدأ عدد الوفيات المسجلة يشھد
ارتفاعا ملحوظاﹰ فارتفع بنسبة  32في المائة من عام  2004إلى عام  2005وبنسبة  26في المائة في عام
 .2006أما المؤشر الثاني )عدد الوفيات لكل  10آالف مركبة( فيبدو أفضل بكثير من األول حيث سجل
انخفاضا ملحوظا بنسبة  80في المائة من عام  1975إلى عام  .2003وھذا يدل على أن نسبة الزيادة في
عدد المركبات في نفس الفترة والتي بلغت  887في المائة فاقت بكثير نسبة الزيادة في عدد الوفيات للفترة
نفسھا والتي بلغت  94.8في المائة.
يظھر الجدول  4الفرق الشاسع في مؤشر عدد الوفيات بالنسبة إلى عدد السكان بين البلدان المتقدمة
والبلدان النامية ،وقد استخدم مؤشر الوفيات لكل  1مليار سيارة/كلم الذي يعطي داللة أفضل ألنه يتعلق
مباشرة بحجم المرور الحقيقي على الطرق حيث إن ارتفاع عدد السكان ال يعني بالضرورة ارتفاع حجم
حركة المرور على الطرق.
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 - 24الجدول  - 3مؤشرات حوادث السير للسنوات 2006 - 1975
في الجمھورية العربية السورية

السنة
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975

عدد السكان
)مليون(
)*(
19.408
)*(
18.894
)*(
18.389
17.870
17.870
17.300
16.836
16.158
15.597
15.102
14.620
14.153
13.782
13.393
12.958
12.529
12.116
12.341
10.267
10.036
9.810
9.426
9.054
8.704
8.410
7.925
7.630
7.380
6.305

عدد
الوفيات
2 756
2 197
1 653
1 485
1 653
1 621
1 215
1 423
1 439
1 256
1 386
1 524
1 297
1 198
1 131
1 129
1 195
1 047
993
1 040
1 119
1 047
1 047
1 270
1 613
1 411
1 332
1 369
865

عدد
الحوادث
21 840
20 134
20 134
14 545
14 009
14 235
14 261
13 145
12 737
14 694
14 297
15 649
16 692
17 407
14 978
11 534
12 711
10 525
11 815
13 915
12 895
12 173
14 391
11 124
10 543
10 068
9 546
8 925
7 522

عدد
الجرحى
13 202
12 841
9 809
8 885
8 353
8 474
8 475
7 575
7 689
8 337
8 425
7 897
6 365
6 106
5 297
5 231
5 650
4 448
3 818
4 722
4 728
5 047
5 964
3 958
3 462
3 074
3 335
3 714
3 261

عدد
المركبات
المسجلة
1 211 721
1 067 057
956 099
878 096
853 399
779 562
709 504
675 352
554 630
539 104
520 547
486 776
440 976
399 131
356 148
336 621
329 410
---246 448
245 350
243 406
199 645
185 511
174 616
166 120
155 823
150 311
124 040
88 942

عدد
الحوادث
لكل
 10آالف
مركبة
180.24
188.69
210.58
171.1
180.8
180.7
200.1
194.6
229.6
272.5
274.6
321.4
378.5
436.1
420.5
382.6
385.8
---479.4
567.1
529.8
609.7
775.7
637
633.7
646.1
635
714.5
86.82

عدد
الوفيات
لكل
 10آالف
مركبة
22.74
20.59
17.29
19.3
21.3
20.5
17.1
21.0
25.9
23.2
26.6
31.3
29.4
30.0
31.7
33.5
36.2
---40.3
42.4
45.9
52.4
56.4
72.7
97
90.5
88.6
110
9.72

عدد الحوادث
لكل  100ألف
نسمة
112.53
106.56
109.48
78.82
78.39
83.73
84.7
81.35
81.66
97.29
97.79
110.57
121.1
129.97
115.6
92.12
104.91
85.28
115.07
138.65
131.44
129.14
159.10
127.80
125.36
127.04
125.11
122.93
122.47

عدد الوفيات
لكل  100ألف
نسمة
14.2
11.62
8.98
11.31
11.79
11.38
8.54
10.82
11.29
8.54
9.69
9.73
7.77
6.88
7.55
9.78
9.40
8.48
8.40
7.47
8.68
8.6
7.28
11.42
15.30
14.00
13.95
11.0
9.72

المصادر :الجمھورية العربية السورية ،وزارة الداخلية ،إدارة المرور :جداول اإلحصاﺀات.
ورقة عمل مقدمة من العميد فاروق الموصللي ،مدير إدارة المرور في الجمھورية العربية السورية ،لورشة عمل حول بناﺀ
القدرات الوطنية للتحضير ألسبوع االمم المتحدة العالمي األول للسالمة على الطرق ،القاھرة 21 - 20 ،كانون األول/ديسمبر . 2006
) * ( استناداﹰ إلى إحصاﺀات شعبة السكان في األمم المتحدة.

متوفرة على الموقع.www.unpopulation.org :

 - 25الجدول  - 4مؤشرات وفيات حوادث الطرق لعام  2005في بلدان مختارة
البلد
بريطانيا
السويد
فرنسا
الواليات المتحدة األمريكية
إسبانيا
الدانمرك
إيطاليا
البحرين
عمان

الوفيات لكل  1مليار سيارة/كلم
6.4
5.9
9.6
9
--)*(
7.7
-------

الوفيات لكل  100ألف نسمة
5.5
4.9
8.8
14.7
10.2
6.1
)*(
9.7
)*(
9.9
)*(
22

المصدر  :إحصاﺀات المجموعة الدولية للبيانات والتحليالت المتعلقة بسالمة المرور على الطرق ).(IRTAD
.http://www.cemt.org/irtad/IRTADPUBLIC/we2.html

متوفرة على الموقع:

) * ( البيانات عن عام .2004

ويتضح من الجدول  5الذي يجري مقارنة في عدد حوادث المرور التي سجلت في المحافظات
السورية بين عامي  2003و ،2006أن ھنالك ارتفاعﹰا ملحوظاﹰ في عدد الحوادث المسجلة في كافة
المحافظات ،حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد الوفيات  11.3في المائة )في محافظة دمشق  32.7في المائة
بينما في محافظة الالذقية  0.71في المائة( .وبلغت نسبة الزيادة في مجموع الحوادث في الفترة نفسھا
حوالي  17في المائة )محافظة دمشق  25.6في المائة ،و 0.00في المائة في محافظة الالذقية( .وھذا
التفاوت الواضح في الزيادة التي سجلتھا نسبة الوفيات ونسبة الحوادث ما بين المحافظات يستوجب المراجعة
لدراسة األسباب التي ساھمت في الزيادة الملحوظة في عدد الحوادث في بعض المحافظات واستقرار عدد
الحوادث في محافظات أخرى.
الجدول  - 5مقارنة حوادث المرور بين عامي  2003و 2004في الجمھورية العربية السورية

المحافظة
دمشق
ريف
دمشق
حلب
حمص
حماه
إدلب
الالذقية
طرطوس
دير الزور
الرقة
الحسكة
درعا
السويداﺀ
المجموع

مجموع
الحوادث
4 397
660
3 451
1 382
835
885
1 047
1 038
449
344
1 033
1 034
430
16 985

حوادث المرور لعام 2004
إصابة
أضرار
وفاة
جسدية
مادية
77
1 763
2 634
113
2 067
810
194
466
595
350
14
118
260
237
166
8 024

547
1 384
572
641
419
452
688
435
226
773
797
264
8 961

109
242
101
279
104
142
106
170
32
141
117
33
1 653

قيمة األضرار
)ليرة سورية(
لم تقدر
لم تقدر
89 168 260
لم تقدر
27 228 900
لم تقدر
11 306 350
37 575 000
لم تقدر
9 394 550
49 357 080
21 612 500
13 293 932

المحافظة
دمشق
ريف
دمشق
حلب
حمص
حماه
إدلب
الالذقية
طرطوس
دير الزور
الرقة
الحسكة
درعا
السويداﺀ
المجموع

مجموع
الحوادث
3 502
586
3 308
816
783
836
1 047
923
437
288
982
671
368
14 547

حوادث المرور لعام 2003
إصابة
أضرار
وفاة
جسدية
مادية
58
861
2 641
81
2 066
322
158
436
523
258
47
82
210
187
147
7 158

505
1 242
494
625
400
524
665
390
206
772
484
221
7 389

86
201
98
234
99
141
107
132
30
141
117
41
1 485

قيمة األضرار
)ليرة سورية(
لم تقدر
لم تقدر
48 507 469
33 000 000
62 764 550
6 223 000
13 277 630
22 805 000
6 424 000
2 620 239
2 788 848
1 266 700
9 345 500
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ويتبين من الجدول  6أن ھناك ارتفاع ﹰا ملحوظاﹰ في عدد المخالفات التي سجلت في عام  2004مقارنة
بعام  ،2003وخاصة المخالفات المتعلقة بالمرور الممنوع والوقوف الممنوع ،وربما يعود ذلك إلى زيادة
التشدد في تطبيق القانون وتسجيل المخالفات .غير أن من الملفت ارتفاع عدد األشخاص الذين ضبطوا بسبب
عدم حيازتھم رخصة سوق ،بالرغم من عدم تسجيل زيادة ملحوظة في نسبة المخالفات المتعلقة بتجاوز
اإلشارة الضوئية )فقط  0.43في المائة( ،إال ان ارتفاع عدد ھذا النوع من المخالفات التي فاقت ربع المليون
مخالفة يدل على عدم تقيد السائقين باإلشارة الضوئية ،وھو أمر يستدعي االنتباه نظرﹰا لخطورة الحوادث
الناجمة عن ذلك وضرورة وضع اإلجراﺀات الكفيلة بالحد من ھذه المخالفة وتطبيق العقوبات المنصوص
عليھا بحق المخالفين.
الجدول  - 6المخالفات الخطرة التي تم ضبطھا خالل عامي  2003و2004
في الجمھورية العربية السورية
نوع المخالفة
السرعة الزائدة
تجاوز اإلشارة الضوئية
مرور ممنوع
وقوف ممنوع
مخالفات ممرات المشاة
قيادة قبل الحصول على إجازة سوق
مخالفات التشفيط

2003
200 530
253 745
66 293
383 664
37 999
1 366
9 215

2004
218 533
254 834
108 260
596 129
33 534
1 664
7 051

مقدار الزيادة والنقصان
18 003+
1 089+
41 967+
212 465+
 4 465298+
2 164 -

النسبة المئوية
8.98+
0.43+
63.3+
55.38+
 11.7521.82+
23.48 -
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باﺀ  -جمھورية العراق
بادرت وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي في العراق منذ السبعينيات من القرن الماضي إلى إعداد
استمارة إحصائية لتشمل حوادث المرور المسجلة في مراكز الشرطة في محافظات العراق ،وقد تضمنت
مجموعة البيانات التي تصف طبيعة الحادث وھي حالة الطريق ،والوقت ،وحالة الجو ،وحالة السائق،
والجنس ،والفئة العمرية ،واألضرار وغيرھا من المعلومات التي يمكن من خاللھا إعداد المؤشرات لحوادث
المرور بموجب النشرة اإلحصائية للحوادث التي يصدرھا الجھاز المركزي لإلحصاﺀ وتكنولوجيا المعلومات
في وزارة التخطيط سنوياﹰ.
ومن الجدير بالذكر أن طبيعة حوادث المرور لم تكن متوافقة مع التنبوﺀات اإلحصائية بموجب
المعادالت والحسابات التي أجرتھا دراسات وأبحاث عديدة ،وذلك بسبب الظروف التي تعاقبت في البلد
وتأثيراتھا على بنيته االجتماعية واالقتصادية والسياسية .كما أن حوادث المرور التي تم استقاﺀ بياناتھا
بصورة عامة من النشرات اإلحصائية للحوادث تشمل فقط الحوادث التي تم تسجيلھا فعالﹰ علم ﹰا بأن ھنالك
العديد من الحوادث التي ربما لم تسجل ولم تنظم بشأنھا استمارة إحصائية ألسباب منھا إجراﺀ الصلح بين
الطرفين أو كون اإلصابات طفيفة جداﹰ أو غيرھا.

 - 27وألجل تشخيص الخصائص العامة لحوادث المرور ﹸتعرض في ھذه الدراسة جداول ورسومات
لبعض النماذج من المؤشرات.
العراق
الشكل  - 1حوادث المرور المسجلة للسنوات  2001 - 1992في14000
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ويبين الجدول  7أن الفئات العمرية األكثر عرضة للوفاة بسبب حوادث المرور ھي الفئات التي
تتجاوز ال ـ  50عاماﹰ ،وھذا ال يتطابق تمامﹰا مع اإلحصاﺀات التي تدل على أن أكبر نسبة من الحوادث
تصيب عادة الفئة العمرية ما بين  15و 24عاماﹰ ،وتشكل عادة ما نسبته  40في المائة من مجموع الوفيات.
الجدول  - 7قتلى حوادث المرور المسجلون وفق ﹰا للفئات العمرية
للسنوات  2001 - 1992في العراق
الفئات العمربة )بالسنة(
السنة

أقل
من 5

6-9

14 - 10

19 - 15

24 - 20

29-25

34 - 30

39 - 35

44 - 40

49 - 45

50
وما فوق

1992

214

275

235

184

199

213

193

151

126

121

395

1993

156

248

198

176

158

186

185

156

137

104

286

1994

208

133

156

109

132

144

181

114

125

75

240

1995

198

135

149

123

129

175

153

131

119

81

248

1996

187

126

136

104

129

111

165

139

99

68

249

1997

130

154

130

107

84

126

146

94

102

63

237

1998

127

160

118

111

86

127

112

123

67

90

201

1999

129

158

122

79

94

167

106

150

65

104

221

2000

175

117

105

91

103

140

145

105

72

82

200

2001

113

127

132

108

120

152

166

135

108

74

253
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مجھول
)*(
الھوية

51

المجموع
306
2
990
1
617
1
641
1
513
1
373
1
322
1
395
1
335
1
539
1

 - 28)*( مجموع القتلى وفقاﹰ للفئات العمرية ال يتضمن فئة مجھول الھوية للسنوات  2000 - 1992لعدم توفرھا.

ويتضح من الجدول  8أن الوفيات التي تسببھا حوادث الدھس تحتل النسبة األعلى من الوفيات التي
تسببھا الحوادث األخرى حيث بلغت وفيات حوادث الدھس أضعاف تلك التي نتجت من حوادث االصطدام.
كما يالحظ أن نسبة حوادث الدھس التي تتسبب في الوفاة تتراوح ما بين  20و 25في المائة من مجموع
حوادث الدھس وھذه النسبة المتدنية للوفيات الناتجة عن حوادث الدھس تدل على أن نسبة عالية من ھذه
الحوادث تقع في مناطق ال تكون فيھا سرعة المركبات عالية أو ال تتعدى سرعتھا  60كم في الساعة على
أحسن تقدير ،مما يؤشر على وقوعھا ضمن المناطق الحضرية داخل المدن ،األمر الذي يستدعي تحسين سبل
مرور المشاة وخاصة بإنشاﺀ جسور لعبور المشاة في المناطق المزدحمة.
الجدول  - 8حوادث المرور المسجلة وفقاﹰ لنوع الحادث وخطورته
للسنوات  2001 - 1992في العراق

االصطدام
االنقالب
الدھس

مجموع
مميتة
غير مميتة
مجموع
مميتة
غير مميتة
مجموع

6 816
3
9
12
2 156
10 225
12 382

5 299
3
3
6
1 866
7 132
8 998

3 644
0
2
2
1 349
4 419
5 765

3 610
2
0
2
1 516
3 707
5 223

3 744
0
0
0
1 238
4 093
5 331

4 618
0
2
2
1 310
5 442
6 752

4 349
2
2
4
1 255
5 145
6 400

4 543
0
1
1
1 285
5 498
6 783

4 439
3
6
9
1 292
5 503
6 795

4 722
0
0
0
1 401
6 358
7 759

أخرى

التفاصيل
مميتة
غير مميتة
مجموع
مميتة
غير مميتة
مجموع
مميتة
غير مميتة

1992
329
4 485
4 814
238
501
739
1 586
5 230

1993
278
2 949
3 227
159
307
466
1 426
3 873

1994
105
1 692
1 797
81
241
322
1 160
2 484

1995
160
1 219
1 379
92
140
232
1 262
2 348

1996
72
1 266
1 338
53
196
249
1 113
2 631

1997
163
1 750
1 913
69
150
219
1 078
3 540

1998
181
1 630
1 811
78
158
236
994
3 355

1999
170
1 794
1 964
70
205
275
1 045
3 498

2000
203
1 786
1 989
116
242
358
970
3 469

2001
219
2 391
2 610
134
293
427
1 048
3 674

المجموع العام
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الجدول  - 9المؤشرات الرئيسية لحوادث المرور المسجلة للسنوات
 2001 - 1992في العراق
السنة
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

عدد السكان
)مليون(
19 666.27
20 300.65
20 959.32
21 631.87
22 316.96
23 013.09
23 709.20
24 391.93

عدد القتلى
416
080
712
717
573
441
400
459

2
2
1
1
1
1
1
1

عدد الوفيات لكل 100
ألف نسمة
12.28
10.24
8.16
7.93
7.04
6.26
5.9
5.98

عدد الجرحى
672
668
259
232
264
366
204
488

9
6
4
4
4
5
5
5

عدد الحوادث لكل
 1000مركبة
12
8
5
5
5
6
6
6

 - 292000
2001

25 051.54
25 687.33

5.77
5.99

1 447
1 539

6
7

5 688
6 429
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ويبين الجدول  9الذي يعرض المؤشرات الرئيسية لحوادث المرور أن ھناك تحسناﹰ ملحوظﹰا في
مؤشر عدد الوفيات لكل  100ألف نسمة الذي تراجع بنسبة  52في المائة بين عامي  1992و ،2001وال بد
من دراسة األسباب التي أدت إلى ھذا االنخفاض الملحوظ علماﹰ بأن ذلك قد يعزى إلى عدم اإلبالغ بالحوادث
أو عدم تسجيلھا إال بنسبة ضئيلة نظرﹰا لألوضاع األمنية السائدة.
يبين الشكل  2حوادث المرور المسجلة وفقاﹰ لإلنارة الموجودة في الشوارع ،فبالرغم من أن الحوادث
التي تقع في فترات الليل محدودة ألن الرحالت في تلك الفترات محدودة ،أال أن قلة اإلنارة بل انعدامھا في
الطرق الداخلية على وجه الخصوص والخارجية أيضﹰا تؤدي إلى زيادة فرص وقوع تلك الحوادث .ومن
المھم حصر المواقع التي تكثر فيھا الحوادث ليال حتى يمكن تحديد األسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد تلك
ال عند األماكن الحساسة كالمنعطفات.
الحوادث ومعالجتھا ،خاصة فيما يتعلق بنقص اإلنارة لي ﹰ
الشكل  - 2حوادث المرور المسجلة وفق ﹰا لإلنارة للسنوات
 2001 - 1992في العراق
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جيم  -جمھورية مصر العربية
 - 1مصادر البيانات بشأن حوادث المرور على الطرق
تتوفر البيانات واإلحصاﺀات بشأن حوادث المرور على الطرق في مصر من ثالثة مصادر رئيسية
ھي مركز بحوث الحوادث في اإلدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية ،والھيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري التابعة لوزارة النقل ،ووزارة الصحة والسكان .وال يوجد نظام آلي موحد لتسجيل ھذه الحوادث

 - 30وتحليلھا وفقا لقواعد موضوعة مسبقا ،بل يعتمد تسجيل البيانات وتحليلھا على العنصر البشري إلى حد كبير.
وھناك اتجاه في وزارة الداخلية إلى وضع نظام آلي لتسجيل بيانات الحوادث وتحليلھا في اإلدارة العامة
للمرور ،وإلى تطوير نظام للمراقبة باالعتماد على الرادارات والكاميرات الثابتة والمتحركة على الطرق
السريعة والطرق الرئيسية لمراقبة تجاوز السرعات المحددة .وقد قامت مجموعة من الخبراﺀ بتصميم
استمارة لتسجيل الحوادث وتم تدريب رجال المرور عليھا وھم يستخدمونھا بكفاﺀة .ووضعت تليفونات ثابتة
على الطرق الرئيسية السريعة لكي تﹸستخدم لإلبالغ أو الستدعاﺀ الخدمات المطلوبة فى حالة وقوع حادث،
ولكن أطراف الحوادث ورجال المرور باتوا يعتمدون حالياﹰ على التليفونات النقالة )المحمول( ويوجد أرقام
تليفون ساخنة لالتصال بإدارة المرور.
كذلك لدى وزارة الصحة والسكان سجالت بأعداد الحوادث واإلصابات والقتلى حصلت عليھا
بواسطة مسؤولي اإلحصاﺀ في مرافق اإلسعاف بالمحافظات ،ومديري مراكز التحكم المحلية والرئيسية،
ومركز معلومات اإلدارة المركزية للرعاية الحرجة العاجلة ،بحيث يتم تسجيل البيانات فى سجالت سيارة
اإلسعاف ومرفق اإلسعاف والمستشفى ثم إدخال ھذه البيانات إلى الحاسوب .وتﹸجمع البيانات وفقﹰا لكل حادثة
ولكل فترة زمنية )يومي  -شھري  -سنوي( حيث تسجل كل حادثة في وقتھا بمعرفة طاقم سيارة اإلسعاف
ثم ﹸتجمع البيانات في نھاية اليوم بمعرفة مسؤولي اإلحصاﺀ في فروع اإلسعاف المختلفة وتﹸرسل بعد ذلك
شھريا من الفروع إلى مرفق اإلسعاف الرئيسي في كل محافظة الذي يقوم بتجميع تلك البيانات وإرسالھا إلى
مركز المعلومات في اإلدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة والذي يقوم بدوره شھرياﹰ ثم سنوي ﹰا بجمع
البيانات الواردة من جميع المحافظات .ويشوب بيانات وزارة الصحة والسكان في مصر نقص متمثل في أن
المصابين الذين يغادرون موقع الحادث دون أن تنقلھم سيارة اإلسعاف ال يتم تسجيلھم وھذه الحاالت تشكل
نسبة عالية ،كما أن المصابين الذين يعاﹶلجون من أثر الحادث ويغادرون المستشفى ثم تتطور حالتھم إلى الوفاة
ال يتم تسجيلھم كضحايا حوادث المرور على الطرق ،علم ﹰا بأنه ال يوجد حالي ﹰا نظام يضمن التسجيل الحقيقي
والحصري لجميع ضحايا حوادث المرور على الطرق من خالل اإلسعاف والمستشفيات).(8
 - 2األعداد والمؤشرات الرسمية لحوادث المرور على الطرق ومدى دقة البيانات
ال تتوفر بيانات إحصائية دقيقة عن حوادث المرور على الطرق في مصر ولكن بيانات وسائل
اإلعالم تشير إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث يبلغ أكثر من  8آالف وفاة وعدد الحوادث يتعدى
 30ألف حادثة وعدد المصابين يتعدى  29ألف مصاب سنويا ،وتقدرالتكلفة االقتصادية لحوادث الطرق
بحوالى  9 600مليون جنيه سنويا وقد شكلت ھذه التكلفة في عام  2006ما يعادل  1.5في المائة تقريبا من
الناتج القومي اإلجمالي مما يعتبر خسارة كبيرة لالقتصاد الوطني.
ويبين الجدول  10حوادث المرور التي وقعت على عدد من طرق الھيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري في السنوات من  1997إلى  ،2002ولكن ھذه البيانات تشمل نسبة ضئيلة من الطرق وليس
مجمل شبكة الطرق المصرية سواﺀ التابعة للھيئة أو للمحليات أو لجھات أخرى .كما أن ھذه البيانات التي
تسجلھا الھيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ھي فقط عن الحوادث التي يتم إبالغ أقسام الشرطة عنھا

) (8المعلومات مستقاة من صحيفة األھرام األسبوعية التي تصدر باللغة اإلنكليزية في مصر ،وھي متوفرة على الموقع :
.http://weekly.ahram.org.eg/print/2007/843/feature.htm
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وھي تشكل نسبة عالية.
وبحسب اإلدارة العامة للمرور فإن العناصر الرئيسية المتسببة في حوادث المرور على الطرق ھي
كالتالي:
العنصر البشري
المركبة
الطريق
الظروف الجوية

 76.4في المائة
 20.7في المائة
 1في المائة
 1.9في المائة

الجدول  - 10حوادث المرور على بعض طرق الھيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري للسنوات  2002 - 1997في مصر

السنة
1997
1998
1999
2000
2001
2002
اإلجمالى

طول الطرق
محل الرصد
)كلم(
2 187
4 876
6 404
5 668
10 017
6 240
---

مواقع الحوادث
)كلم(
119
665
1 181
1 016
1 292
624
---

عدد
الحوادث
140
1 027
2 085
1 666
2 508
890
8 316

عدد
الوفيات
113
636
1 280
1 438
1 899
730
6 096

عدد المصابين
330
2 144
4 533
4 009
7 349
2 681
21 044

عدد المركبات
المشتركة في الحوادث
231
1 456
2 991
2 564
3 748
1 394
12 384

المصدر :بيانات حصل عليھا مستشار اإلسكوا مباشرة من الھيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري في مصر .

لقد أوضح توزيع الحوادث وفقﹰا لنوع المركبات المشتركة في الحادث من عام  1997إلى عام 2002
أنه بالرغم من أن حركة النقل بالشاحنات نسبة إلى إجمالي الحركة على الطرق في مصر تقل عن  50في
المائة ،إال أنھا تسجل أعلى نسبة مشاركة في الحوادث تصل إلى  36في المائة مقارنة بنسبة  30في المائة
لمركبات نقل الركاب )الحافالت واألجرة والميكروباص( وإن كانت إحدى دراسات اإلدارة العامة للمرور قد
أثبتت أن  48في المائة من حوادث الطرق يكون أحد طرفيھا شاحنة وأن  25في المائة من حوادث الطرق
يكون كل من الطرفين شاحنة .أما األسباب التفصيلية في حوادث المرور فھي :السرعة الزائدة ) 60في
المائة( يليھا تنازلياﹰ انفجار إطار ) 15في المائة( ،عدم يقظة السائق ) 8في المائة( ،األحوال الجوية ) 8في
المائة( ،تجاوز خاطئ ) 8في المائة( ،توقف مفاجئ ) 2في المائة( ،اصطدام بعائق ) 2في المائة( ،عيوب في
السيارة ) 1في المائة( .كما تبين أن نسبة الوفيات من الذكور في حوادث المرور ھي  83.5في المائة ومن
اإلناث  16.5في المائة).(9

) (9بيانات حصل عليھا مستشار اإلسكوا من وزارة الداخلية في مصر.
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على الرغم من وجود استمارة لحوادث المرور على الطرق في اليمن إال أنه تبين من خالل الزيارة
الميدانية أنه في معظم األحيان ال يتم تعبئة االستمارة بشكل واضح ألن أطراف الحادث يتفقون على التسوية
دون تسجيل الحادث .ومن الواضح أن ھناك أسبابﹰا اجتماعية تحول دون تعبئة استمارة حوادث المرور،
إضافة إلى عدم تدريب رجال المرور على تعبئة االستمارة وعدم تبيان مدى أھمية تجميع البيانات الكاملة
للحوادث .كذلك ال يوجد توثيق إلكتروني لحوادث المرور بل يتم ذلك بالطرق اليدوية .كما أن عدد الوفيات
المسجلة في التقارير يشمل فقط الوفيات التي تقع عند حصول حادث المرور وليس بعده ،ولذلك ،فإن البيانات
التي تظھر في الجدول  11بشأن عدد الحوادث والوفيات ھي أقل بكثير من الواقع ،وال يمكن االعتماد عليھا
في تحديد حقيقة حجم المشكلة.

الجدول  - 11حوادث المرور ونتائجھا البشرية والمادية والمخالفات
للسنوات  2006 - 1996في اليمن

السنة
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

عدد السكان
)مليون(
16 099
16 635
17 145
17 655
18 182
18 730
19 295
19 878
20 478
21 096
21 732

عدد الحوادث
6 223
8 032
8 145
9 207
9 985
9 792
10 523
10 749
12 343
12 869
13 343

متوسط عدد
الحوادث في
اليوم
17.29
22.31
22.63
22.58
27.65
27.2
29.2
29.9
34.3
35.7
37.01

الوفيات
1 267
1 233
1 460
1 243
1 527
1 779
2 101
2 447
2 204
2 510
2 816

الوفيات
لكل 100
ألف
نسمة
7.87
7.41
8.51
7.04
8.39
9.49
10.88
12.31
10.76
11.89
12.95

اإلصابات
6 740
8 106
8 651
9 786
10 998
11 343
12 544
14 545
14 292
16 038
17 147

الخسائر المادية
)ريال يمني(
257 038 800
597 222 796
415 394 868
541 110 010
635 105 515
645 817 719
1 289 707 704
2 301 315 796
2 459 169 155
2 651 905 219
2 158 126 040

ويتبين من الجدول  12أن المتوسط اليومي لعدد الوفيات في السنوات  2000إلى  2006كان حوالي
 6وفيات ،وفقاﹰ لسجل حوادث المرور المتوفرة .وفي تقرير حديث صدر في  24تموز/يوليو ،(10)2007
تبين أن عدد الوفيات التي تسببت بھا حوادث المرور خالل فترة ثالثة أشھر قد بلغ  3.427وفاة ،أي حوالي
 38وفاةﹰ يومياﹰ .وبالمقارنة مع المعدل اليومي المذكور في الجدول  ،12يتيبن أن ھناك قصوراﹰ واضحﹰا في
تسجيل حوادث المرور على الطرق وبالتالي ال يمكن االستناد إليھا عند وضع أي من االستنتاجات في ھذا
الشأن.
الجدول  - 12وفيات حوادث المرور للسنوات 2006 - 2000
والمتوسط اليومي لعدد الوفيات في اليمن
) (10المعلومات مستقاة من مجلة  Yemen Observerاليمنية الصادرة باللغة اإلنكليزية ،وھي متوفرة على الموقع:
.http://www.yobserver.com/reports/10012641.html
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السنة
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

متوسط عدد الوفيات في اليوم
4.2
4.9
5.8
6.7
6.1
6.9
7.8

عدد الوفيات
1 527
1 779
2 101
2 447
2 204
2 510
2 816

وقد تم تقدير الخسائر المادية من عام  2000إلى عام  2006كما ھو موضح في الجدول  .13وعند
حساب النسبة المئوية لھذه الخسائر إلى الناتج المحلي اإلجمالي )مقدرﹰا باألسعار الجارية( يتبين أنھا فاقت
 1في المائة في عام  2003وھي النسبة التي قدرت للدول المنخفضة الدخل كما أشير إليه سابقاﹰ.
الجدول  - 13إجمالي الخسائر المادية للسنوات 2006 - 2000
ونسبتھا من الناتج المحلي اإلجمالي في اليمن
السنة
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

الخسائر المادية
)ريال يمني(
635 105 515
645 817 719
1 289 707 704
2 301 315 796
2 459 169 155
2 651 905 219
2 158 126 040

الناتج المحلي اإلجمالي
)مليون ريال يمني(
101
007
608
490
976

662
878
160
563
206

1
1
2
2
3

النسبة المئوية للخسائر من الناتج
المحلي اإلجمالي
0.38
0.69
1.07
0.96
0.83

المصدر :اليمن ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،الجھاز المركزي لإلحصاﺀ ،كتاب اإلحصاﺀ السنوي  .2005متوفر على الموقع :
.www.cso-yemen.org
مالحظة :يقدر متوسط الخسائر المادية في اليوم الواحد من عام  2000إلى عام  2006بنحو  5 013 286ريال يمني .
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رابعاﹰ  -التوعية والتربية بشأن سالمة المرور على الطرق
يقصد بالتوعية بشأن سالمة المرور على الطرق جعل مستعملي الطرق من سائقين ومشاة على علم
واقتناع بقواعد المرور وتعاليمه وأصوله وآدابه التي تكفل لھم السالمة إذا تصرفوا واستعملوا الطرق وفقاﹰ
لھذه القواعد واألصول واآلداب .ومن المھم أن يترجم ذلك عمليا في مسلكھم عند استعمال الطرق سواﺀ عند
قيادة المركبات أو عبور الشارع كمشاة .ويھدف نشر الوعي بشأن سالمة المرور على الطرق إلى تحقيق
أمرين :األول أن يصبح مستعملو الطريق على علم بقواعد وآداب السير والمرور ،والثاني أن يقتنع الجمھور
بأن ھذه القواعد والتعليمات تكفل له السالمة واألمان ويقوم بتنفيذھا .ويمكن تحقيق ھذين الھدفين عن طريق
أجھزة اإلعالم المختلفة ،وأيضاﹰ حمالت التوعية التي عادة ما تقوم بھا أجھزة الدولة المختصة مثل دوائر
المرور واألمن العام ووزارة الصحة ،خاصة فيما يتعلق بإجراﺀات اإلسعاف األولي للمصابين ،أو الجمعيات
األھلية المتخصصة التي تعمل على نشر الوعي بسالمة المرور على الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر.
أما التربية بشأن سالمة المرور على الطرق فھي تتعلق بشكل خاص بالمناھج التربوية التي تضعھا
وزارات التربية والتعليم كمسار محدد ضمن المناھج الدراسية في المدارس أو في الجامعات أو كتخصص
مستقل في ھندسة المرور .ويمكن أن تعطى التربية بشأن سالمة المرور على الطرق مباشرة على شكل
فصول في المناھج المدرسية أو الجامعية ،أو بشكل غير مباشر كما ھو الحال في حدائق المرور التي
صممت على شكل ميدان حقيقي وتضم كافة إشارات المرور من إرشادية أو تحذيرية أو توجيھية ،ويتم
التعريف فيھا بكامل القوانين المتعلقة بالمرور بشكل مبسط ،وھذه الطريقة تتسم بالفعالية خاصة إذا أشرف
على تلك الحدائق وبشكل مباشر المختصون في إدارات المرور أو األشخاص المؤھلون للقيام بمثل ھذا
العمل.
وسيتم في ھذا الفصل استعراض بعض األنشطة التي تقوم بھا البلدان المشمولة بالدراسة في مجال
التوعية والتربية بشأن سالمة المرور على الطرق.
ألف  -الجمھورية العربية السورية
تقوم الجمھورية العربية السورية بعدة خطوات من أجل رفع مستوى التوعية بشأن سالمة المرور
على الطرق ،وذلك إما عن طريق الجھات الحكومية أو الجمعيات األھلية التي تعنى بموضوع سالمة المرور
على الطرق).(11
 - 1قسم التوعية بشأن سالمة المرور في مديرية األمن العام
مھمة ھذا القسم إعداد البرامج الخاصة بتوعية المواطنين عن طريق النشرات اإلعالمية واإلشراف
على البرامج الخاصة بأيام وأسابيع المرور وإلقاﺀ المحاضرات في المدارس والجامعات.

) (11الجمھورية العربية السورية ،وزارة الداخلية ،إدارة المرور؛ ومقابالت شخصية.

 - 35 - 2الجمعيات األھلية
)أ(

الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق

تأسست ھذه الجمعية في  12أيلول/سبتمبر  2004وھي غير ربحية ذات دوافع إنسانية ھدفھا السامي
حماية أرواح المواطنين وممتلكاتھم عبر السعي الحثيث إلى التخفيف من حوادث السير وما ينجم عنھا من
أذيات جسدية أو خسائر مادية .يقع مقرھا في دمشق ويتناول نشاطھا المدينة وريفھا وبقية المحافظات بحيث
يحق لھا فتح فروع في المدن السورية ،وھي تعمل تحت شعار"التنقل والسفر اآلمن في بيئة مرور آمنة".
وأھم أھداف الجمعية ھي:
) (1

حملة تربية وتوعية شاملة بشأن سالمة المرور على الطرق؛

) (2

تطوير وتحسين الخدمة اإلسعافية للمصابين على الطرق؛

) (3

تطوير شبكة الطرق؛

) (4

تفعيل وتطوير أنظمة السير؛

) (5

التأھيل الجيد للسائقين؛

) (6

جاھزية المركبة من الناحية الفنية وتوفر مستلزمات األمان فيھا؛

) (7

التوعية بشأن سالمة المرور على الطرق للقاطنين في األرياف؛

) (8

التعاون والتنسيق الفعال مع الوزارات واالتحادات والمنظمات المعنية بحوادث المرور على
الطرق؛

) (9

التعاون مع الجمعيات العربية والمنظمات الدولية المھتمة بحوادث المرور على الطرق؛

) (10السعي إلى وضع إحصائات دقيقة )قاعدة بيانات( وأبحاث لحوادث المرور على الطرق؛
) (11تقديم المساعدات اإلنسانية للمصابين في حوادث المرور على الطرق؛
) (12االنفتاح والتعاون مع المواطنين.
)ب (

تجمع الشباب للتوعية االجتماعية )اليازا(

أنشئ فرع لتجمع الشباب للتوعية االجتماعية )اليازا( في دمشق بموجب مذكرة تفاھم وقعت ما بين
مجموعة اليازا للسالمة العامة في لبنان ووزارة النقل في الجمھورية العربية السورية بتاريخ  14تشرين
الثاني/نوفمبر  2006بھدف التعاون في مجال سالمة المرور على الطرق .ومن المعلوم أن جمعية اليازا
ال في لبنان في عام  1996نتيجة لوفاة طالب ھندسة بحادث سير مفجع ،وذلك من أجل الوقاية من
أنشئت أو ﹰ
كافة أنواع الحوادث عبر جميع وسائل التوعية والتثقيف .ومنذ ذلك الحين شاركت اليازا في أكثر من 6001
نشاط وقامت بأكثر من  25حملة إعالمية للتوعية بمواضيع الوقاية من حوادث المرور على الطرق ،وكذلك
شاركت في إصدار العديد من الكتيبات والمناشير الخاصة بھذا الموضوع ،ونظمت أكثر من خمس وأربعين
مناورة بھدف نشر المبادئ المتعلقة باإلنقاذ واإلسعاف من حوادث السير .وفي مجال التوعية والتربية بشأن

 - 36سالمة المرور على الطرق ،قامت اليازا بنشاطات عدة ونجحت في تطوير برامجھا داخل المدارس
والجامعات.
ويقوم فرع اليازا في الجمھورية العربية السورية حالياﹰ بإعداد كتاب دليل إرشادي للسائق يرمي إلى
رفع مستوى القيادة لدى المتقدمين المتحانات فحص المركبات ،ومن المتوقع إنجازه قبل نھاية عام .2008
يتضمن الدليل كل المعلومات المتعلقة بالطرق وتعريفاﹰ بإشارات المرور والمركبة وشرحﹰا مفصالﹰ عن القيادة
وآدابھا وقوانينھا .كما تقوم اليازا بإعداد ومضات تلفزيونية عن حوادث المرور وإشارات عامة تھدف إلى
رفع الوعي بسالمة المرور .كما أعدت حزمﹰا من المواد العلمية والتدريبية تضمنت كتب توعية إرشادية
مدعمة بأبحاث وإحصائيات دولية وكذلك مطبوعات لوصفات إرشادية وأفالماﹰ مصورة .وستقوم اليازا
بالتعاون مع وزارة النقل في الجمھورية العربية السورية بعقد ورش عمل تدريبية حول مدارس تعليم قيادة
المركبات .وفي إطار أسبوع األمم المتحدة العالمي األول للسالمة على الطرق أعدت اليازا أكثر من 300
ألف منشور دعائي توجيھي عن سالمة المرور.
 - 3برامج التربية بشأن سالمة المرور على الطرق
ال يوجد حاليﹰا في المدارس في الجمھورية العربية السورية مادة مخصصة بالكامل لتعليم مبادئ
سالمة المرور ،ولكن ھناك العديد من الفقرات التي تتناول جانبﹰا أو أكثر من الموضوع ضمن المنھج المقرر
لبعض المواد األخرى مثل التربية االجتماعية أو دروس القراﺀة للصفوف الدنيا ،وال يوجد تخصص منفرد
في الجامعات السورية حول سالمة المرور ،ولكن ھذا الموضوع مشمول ضمن بعض التخصصات في فرع
الھندسة المدنية في معظم الجامعات .وقد تم مؤخراﹰ البدﺀ بتدريس سالمة المرور على الطرق كإحدى المواد
االختيارية في بعض الجامعات.
باﺀ  -جمھورية العراق
 - 1دور المؤسسات األھلية في سالمة المرور على الطرق
توجد في العراق جمعيتان معنيتان بسالمة المرور على الطرق والوقاية من الحوادث ،ففي عام
 1932تأسست الجمعية العراقية للسيارات والسياحة على غرار جمعيات ونوادي السيارات في مختلف بلدان
العالم وكان عملھا يقتصر على إصدار دفاتر المرور الدولية وإجازات السوق الدولية وشھادات ملكية
السيارات .وتأسست في عام  1975جمعية الوقاية من حوادث الطرق ،وحينھا صدر قانون باعتبار
الجمعيات الخدمية جمعيات ذات نفع عام لما تقدمه من خدمات للمواطنين بعيداﹰ عن الربح أو االستغالل.
وفي عام  1980تم دمج الجمعية العراقية للسيارات والسياحة وجمعية الوقاية من حوادث الطرق في جمعية
واحدة تحت اسم الجمعية العراقية للسيارات والسياحة والوقاية من حوادث الطرق ،ومقرھا في بغداد ولھا أن
تنشئ فروعاﹰ في المحافظات وفقﹰا ألحكام قانون الجمعيات.
ومن أھم األھداف التي تسعى الجمعية الى تحقيقھا ما يلي:
)أ(

المجال الخدمي

 - 37) (1تزويد المسافرين بوثائق إجازات السوق الدولية ودفاتر المرور الدولية وشھادات ملكية
السيارات ،وتقديم اإلرشادات التي يطلبھا المواطن أو السائح حول الطرق العامة وتسھيل
االتصال بالنوادي والجمعيات المماثلة في الخارج؛
) (2مساعدة المواطنين في رفع سياراتھم العاطلة بواسطة عدد من الرافعات المخصصة لھذه الغاية
والتي تمتلكھا الجمعية؛
) (3تقديم اإلسناد والعون إلى اإلدارة العامة للمرور من خالل نشاطاتھا في توفير الخدمات
والوسائل لألفراد الذين يرغبون في الحصول على إجازات السوق في ساحات االختبار؛
) (4نشر المعلومات واإلرشادات التي تھم أصحاب السيارات وعقد الندوات العامة وعرض األفالم
ونشر المقاالت التوجيھية في وسائل اإلعالم وكذلك إصدار الكتب والنشرات والملصقات مع
إصدار مجلة متخصصة تعنى بسالمة المرور على الطرق والوقاية من حوادث الطرق؛
) (5إقامة التجمعات السياحية وإنشاﺀ محطات االستراحة والمطاعم على الطرق العامة وتنظيم
برامج خاصة لطالب المدارس في مواضيع السالمة العامة وذلك بالتعاون مع الجھات
المختصة؛
) (6تسيير مفارز فنية وإنشاﺀ ورشات تصليح ثابتة على الطرق العامة وتأمين وسائل اتصال
سريعة بين مركز الجمعية والمفارز والورشات المذكورة وذلك لمساعدة أصحاب السيارات
بالتنسيق مع الجھات المعنية.
) ب(

المجال المھني
) (1إعداد طالبي رخص السوق بشكل جيد ولھذا الھدف أسست الجمعية مكتباﹰ لتعليم القيادة في عام
 1987وھيأت له كافة متطلبات النجاح من مدربين مختصين بالتدريبات العملية ومحاضرين
مختصين بالتدريبات النظرية ،ويخرج المكتب حوالي  1 500متدرب سنويﹰا يزودون بشھادات
ويمنحون إجازات السوق بعد أدائھم امتحانات عملية لدى مديرية المرور؛
) (2إعداد مالك من المدربين لرفد مكاتب تعليم القيادة بعناصر متخصصة في تعليم القيادة ،وذلك
من خالل إقامة دورتين سنوياﹰ إلعداد المدربين مدة كل منھما ثالثة أشھر ،ويلزم المشاركون
في ھذه الدورات بإكمال برامج عملية ونظرية مقررة ويتوجب عليھم اجتياز االختبارات
المطلوبة لغرض منحھم شھادات مدربين أو معلمين لممارسة مھنة تعليم القيادة.

)ج (

العالقات الخارجية

تمثيل الجمعية العراقية للسيارات والسياحة والوقاية من حوادث الطرق في عدد من المنظمات
الدولية ،فھي عضو في كل من منظمة السياحة الدولية في جنيف ،واالتحاد الدولي للسياحة في باريس،
واالتحاد العربي للسياحة والسفر ونوادي وجمعيات السيارات والسياحة في القاھرة .وقد شاركت في العديد
من المؤتمرات التي تعقدھا ھذه المنظمات وھي تتمتع بسمعة دولية بفضل إسھاماتھا الكثيرة في مجال النفع
العام واإليفاﺀ بالتزاماتھا تجاه ھذه المنظمات في إطار االتفاقيات الدولية التي تنظم أعمالھا.

 - 38) د(

برامج التعليم واإلعالم

يلعب اإلعالم الموجه دوراﹰ مھماﹰ في رفع مستوى الوعي بسالمة المرور على الطرق وزيادة اإلدراك
بالواجبات والقوانين واألنظمة وبوسائل السيطرة على المرور ،مما يقود إلى الحد من حوادث المرور
واإلصابات والتقليل من فداحتھا .وقد خصص قانون المرور ضمن القسم  35لمجال التوعية بسالمة المرور
على الطرق الفقرتين التاليتين:
) (1تقوم مديريات المرور بالمحافظات بتنظيم أسبوع في كل عام لغرض توعية المواطنين بقصد
تنظيم المرور وخفض نسبة الحوادث؛
) (2تقوم مديريات المرور في المحافظات باالشتراك مع الدوائر ذات العالقة بتھيئة شارات تقدير
تمنح للسائقين الذين لم يرتكبوا مخالفة خالل عشرين سنة من ممارستھم مھنة القيادة العمومية.
) •(

المؤسسات العامة

أخذت المدارس االبتدائية والثانوية على عاتقھا القيام ببعض النشاطات في مجاالت سالمة المرور
وذلك من خالل تنظيم الفرق الكشفية وفرق المرشدات في مدارس البنات وإعداد مجاميع أصدقاﺀ المرور وھم
فرق من اليافعين من كال الجنسين يحملون العالمات اليدوية ومجھزين بمالبس وباجات مميزة .وتؤدي
مجاميع أصدقاﺀ المرور خدمات في مساعدة الطلبة في العبور اآلمن عند الوصول إلى مدارسھم أو مغادرتھا
ويساھمون مع شرطي المرور في أداﺀ واجبه في مناطق العبور القريبة من مدارسھم .وكان لھذه التجربة
التي دأبت المؤسسات التربوية على تطبيقھا أثر كبير .ومنذ بداية السبعينيات من القرن الماضي بدأت
مديريات المرور في بغداد وبقية المحافظات بوضع شروط لمنح إجازة سوق عمومية تقضي بأن يقوم طالب
إجازة السوق العمومية بتنظيم المرور في الطرق والتقاطعات من خالل مساعدة شرطي المرور أثناﺀ أداﺀ
واجباته لمدة  15يوماﹰ ،والقصد من ذلك أن يطَّ لع طالب إجازة السوق العمومية تحت التدريب على المھمات
المطلوبة من شرطي المرور من جھة ،ومن جھة ثانية أن يكتسب ،من خالل معايشته للعمل المباشر في
اإلشراف على المرور ،الخبرات والقدرات المھنية التي تؤھله لقيادة السيارة العامة على أفضل وجه .ومن
الجدير بالذكر أن ھذه الممارسات السليمة تواجه حالي ﹰا بعض المعوقات نتيجة للوضع الراھن وما ينطوي عليه
من مخاطر محدقة تحول دون مواصلتھا.
أما على مستوى المعاھد والكليات ودوائر الدولة ومؤسساتھا األخرى العامة والخاصة ،فإن مديرية
العالقات في دوائر المرور تكلف مجموعات من ضباط المرور القيام بزيارات ميدانية وعقد ندوات ثقافية
إلطالع أكبر عدد ممكن من المنتسبين إلى تلك المؤسسات على سبل توخي السالمة في المرور على الطرق
والممارسات السليمة التي من شأنھا تجنيبھم الحوادث مع عرض نشرات إحصائية وأفالم تلفزيونية مسجلة أو
أشرطة سينمائية لفقرات إرشادية حول خطورة الحوادث وضرورة تفاديھا .وعلى صعيد اإلعالم الموجه كان
البرنامج التلفزيوني الذي يحمل عنوان "السالمة العامة" ويعرض في حلقات أسبوعية متسلسلة يحظى بشعبية
لدى المشاھدين .أما حاليﹰا وبسبب ظھور المحطات الفضائية المتعددة وغياب وسائل اإلعالم المرئية
والمسموعة الموجھة من قبل المؤسسات الحكومية ،فقد اقتصر الدور اإلعالمي الموجه على عرض بعض
الندوات واللقاﺀات المنفردة مع بعض مسؤولي المرور بقصد التوعية والتثقيف.

 - 39جيم  -جمھورية مصر العربية
يقوم اإلعالم والجمعيات غير الحكومية في مصر بدور بارز ،ولكن ھذا الدور في مجال سالمة
المرور على الطرق محدود وتقليدي وغير فعال كما ھو غير موجه وغير مخطط له وليس له استراتيجية
محددة اإلطار واألھداف .ويعود السبب في ذلك إلى نقص التمويل الالزم للحمالت اإلعالمية .ومن المھم
في ھذا اإلطار ،أن يكون ھناك تنسيق بين الجمعيات األھلية بحيث تلعب كل منھا دوراﹰ مكمال لألخرى دون
تضارب أو تدخل ،وأن تعطي ھذه الجمعيات أولوية لمشكلة حوادث الطرق في اھتماماتھا وأن تستخدم
اإلعالم لتحقيق أھداف نشر الوعي بشأن سالمة المرور على الطرق .ومن المالحظ أن ھناك مشاركة
خجولة للقطاع الخاص مثل شركات السيارات واإلطارات ،ولكن ال بد من العمل على زيادة مشاركة الجھات
القادرة على تقديم الدعم المالي لبرامج لھا صلة برفع مستوى األمان على الطرق ،كما ال بد من العمل مع
المدارس والھيئات التعليمية من أجل أن تدرج في مناھجھا برامج التوعية بشأن آداب القيادة وسالمة المرور
على الطرق.
ويمكن تلخيص األھداف التي ال بد أن يعمل اإلعالم في مصر على تحقيقھا في التالي :رفع وعي
سائقي المركبات بآداب القيادة وضرورة االلتزام بقواعد المرور وعدم استخدام المواد المحظورة؛ رفع الوعي
العام بالمركبات والمرور واستخدام الطريق؛ تنظيم حمالت إعالمية مكثفة من خالل التليفزيون واإلذاعة
والصحافة بشكل متزامن ومتكرر لتحقيق فعالية في نشر الوعي بشأن سالمة المرور على الطرق؛ إعداد
برامج إعالمية لتوعية األطفال بآداب المرور؛ وتوعية المواطن بالخسائر التي يتكبدھا االقتصاد القومي نتيجة
حوادث المرور على الطرق.
دال  -الجمھورية اليمنية
 - 1دور الجمعيات األھلية
ال توجد حتى اآلن أي جمعيات أھلية تعنى بالشؤون المتعلقة بالمرور على الطرق في اليمن ،شأنه
في ذلك شأن العديد من البلدان العربية والبلدان األخرى ،ولكن جرى التأكيد من قبل الجھات المعنية في
الدولة على ضرورة إقامة مثل ھذه الجمعيات وتفعيلھا .ويقوم النادي اليمني للسياحة والسيارات بحمالت
لزيادة الوعي بسالمة المرور على الطرق ،منھا حملة "فكِّ ر قبل القيادة" بالتعاون مع االتحاد الدولي للسيارات،
التي تضمنت ندوات وورش عمل حول التوعية بشأن سالمة المرور ،خاصة فيما يتعلق بااللتزام بربط حزام
األمان وسالمة األطفال في المركبات إضافة الى التركيز على فحص المركبات والتأكد من سالمة اإلطارات.
 - 2البرامج التعليمية واإلعالمية
طرح مشروع إدخال المادة المتعلقة بالمرور على الطرق في المناھج التعليمية للمرحلة األساسية،
ونوقش المشروع في إطار اجتماعات المجلس األعلى للمرور في عام  2006وما زال قيد الدراسة .أما
وسائل اإلعالم المختلفة المرئية والمسموعة والمقروﺀة والتي يمكن أن يكون لھا دور إيجابي ومھم في
التوعية بشأن سالمة المرور على الطرق ،بما فيھا وسائل اإلعالم األمنية المتوفرة ،فدورھا في ھذا المجال
محدود جدﹰا ويكاد يقتصر على المناسبات أو عند وقوع حوادث كبيرة أو ملفتة النتباه الرأي العام أو أثناﺀ
االحتفال بأسبوع المرور العربي الذي يقام في شھر أيار/مايو من كل عام .ويقتصر دور األجھزة األمنية

 - 40األخرى على المساعدة في تنظيم وضبط المرور أثناﺀ بعض األنشطة ،كالمسيرات والمھرجانات والمواكب
وغيرھا من األنشطة الطارئة .وتقوم مديرية مرورالعاصمة في اليمن بإصدار دورية شھرية متخصصة
بعنوان "الوعي المروري" وتتناول العديد من القضايا المتعلقة بسالمة المرور إضافة إلى نشر اإلحصاﺀات
والتقارير عن حوادث المرور ومقابالت مع بعض ضحايا ھذه الحوادث ومع السائقين المتسببين في الحوادث
الستخالص العبر.
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خامساﹰ  -تحليل للوضع الراھن لسالمة المرور في البلدان
المشمولة بالدراسة
ألف  -مالحظات عامة
شھدت البلدان األربعة التي تتناولھا الدراسة ارتفاعاﹰ كبيرﹰا في عدد المركبات المسجلة في السنوات
األخيرة بسبب التوسع العمراني الذي شھدته ھذه البلدان وألن السيارة تمثل واسطة النقل األھم في مدن
المنطقة في ظل تزايد الرغبة في التنقل وغياب وسائط النقل الجماعي .وقد تسبب ذلك في زيادة مطردة في
عدد مخالفات المرور ترافقت مع زيادة في عدد حوادث المرور على الطرق وفي عدد اإلصابات والوفيات،
مما ألقى بأعباﺀ ثقيلة ليس فقط على موارد األسر المنكوبة بل أيضﹰا على االقتصاد الوطني .إن النقص
الواضح في مخصصات تلك البلدان للبرامج الھادفة إلى معالجة مسببات حوادث المرور على الطرق
ونتائجھا والكشف عن النقاط السوداﺀ على شبكة طرقھا يفسر االرتفاع في معدالت الوفاة إذا ما قورنت
بالبلدان المتقدمة ،وھذا يعني أن ھناك حاجة ماسة إلى رصد الجھود واإلمكانيات لمواجھة ھذا الوضع
ومعالجة مسبباته.
لقد اتبعت البلدان المتقدمة استراتيجيات واضحة وثابتة من أجل الحد من كوارث المرور على
ال
الطرق ،وتدل اإلحصاﺀات على أن عدد القتلى في حوادث المرور على الطرق في ھولندا بلغ  3 264قتي ﹰ
ال فقط في عام  .2000وال شك في أن ذلك كان نتيجة استراتيجية
في عام  ،1974وانخفض إلى  1 160قتي ﹰ
محددة وبعيدة المدى ،ويعطي داللة واضحة على قدرة تلك البلدان على وضع استراتيجية واضحة وحشد
جھود كبيرة للتصدي لمشكلة حوادث المرور ورفع مستوى سالمة المرور على الطرق .ويبين الجدول 14
أمثلة على األھداف التي وضعتھا بعض البلدان في العالم وترمي إلى خفض عدد ضحايا حوادث المرور
بنسبة تصل إلى  50في المائة في فترة ال تتجاوز  5سنوات في فرنسا .وفي ھذا السياق ،وضعت المملكة
العربية السعودية ھدف ﹰا لخفض ضحايا حوادث المرور بنسبة تصل إلى  30في المائة في فترة  15سنة ،علم ﹰا
بأن إجمالي الخسائر السنوية في المملكة من جراﺀ حوادث المرور قدر بحوالي  21مليار ريال سعودي
)ما يقارب  4.2مليار دوالر(.
وينبغي اإلشارة إلى أن بعض ھذه النسب المستھدفة تتضمن أيضﹰا تحقيق انخفاض في اإلصابات
الجسيمة ،كما تستكملھا أرقام مستھدفة أخرى ،على سبيل المثال ،لخفض عدد الوفيات واإلصابات بين
األطفال.
ولعل أكثر األمور تعقيدﹰا في موضوع سالمة المرور ھو أن طريقة قيادة السيارة تعكس طبيعة
اإلنسان وطريقة نشأته وتربيته .وھذه ظاھرة عامة ،فالسائق في اليمن ال يميل إلى االلتزام باإلشارات
الضوئية وتعاليم رجال المرور خاصة في أوقات بعد الظھر .كما أن األوضاع السائدة حاليا في العراق
وغياب الرقابة الصارمة على المرور على الطرق من األسباب الرئيسية لوقوع حوادث المرور.
وسيتم استعراض أبواب ھذه الدراسة وإظھار الجوانب اإليجابية والسلبية متى وجدت ،وبعدھا وضع
التوصيات الالزمة تحت كل من ھذه األبواب .ومن المھم التوضيح ھنا أن ھذه الدراسة قد تناولت العديد من
األمور التي تؤثر في سالمة المرور لكنھا لم تغط حصرﹰا كامل الجوانب التي يجب التطرق إليھا عند البحث
في ھذا الموضوع ،وبعضھا يصعب توثيقه خاصة مدى الرقابة المطبقة على المرور على الطرق ومدى

 - 42متابعة تطبيق قانون السير بكامل بنوده .وھذا األمر ھو غاية في األھمية ويمثل جانباﹰ أساسياﹰ يؤثر سلباﹰ على
مستوى السالمة على الطرق.
الجدول  - 14األھداف المقررة لخفض عدد ضحايا حوادث المرور في بلدان مختارة من العالم
البلد
أستراليا
النمسا
كندا
الدانمرك
االتحاد األوروبي
فنلندا
فرنسا

عام االنطالق لتحقيق
الھدف
1997
2000 - 1998
1996 - 1991
1998
2000
2000
1997

اليونان
آيرلندا
إيطاليا
ماليزيا
ھولندا
نيوزيلندا
بولندا
المملكة العربية السعودية
السويد
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية

2000
1997
2000 - 1998
2001
1998
1999
1999 - 1997
2000
1996
1998 - 1994
1996

العام الذي يتعين فيه
تحقيق الھدف
2005
2010
2010 - 2008
2012
2010
2010
2025
2002
2005
2015
2002
2010
2010
2010
2010
2010
2015
2007
2010
2008

الھدف المنشود لخفض عدد الوفيات
في حوادث المرور على الطرق
  10في المائة  50في المائة  30في المائة  40في المائة  50في المائة  37في المائة  75في المائة  50في المائة  20في المائة  40في المائة  20في المائة  40في المائةأقل من  3وفيات لكل  10آالف سيارة
  30في المائة  42في المائة  43في المائة  30في المائة  50في المائة  40في المائة 20 -في المائة

المصدر :منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ،التقرير العالمي عن الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور ،موجز،2004 ،
ص .9

باﺀ  -التشريعات الحالية فيما يتعلق بمخالفات المرور واإلجراﺀات والعقوبات
ھناك العديد من النقاط اإليجابية والسلبية في تشريعات البلدان األربعة المشمولة بالدراسة فيما يتعلق
بمخالفات المرور واإلجراﺀات والعقوبات ،ويمكن تلخيصھا بالتالي:
 - 1النقاط اإليجابية
لقد تناولت قوانين المرور في البلدان األربعة المشمولة في الدراسة بإسھاب ووضوح كل متطلبات
الطريق والسائق ،وعرضت بشكل مفصل أنواع المخالفات والعقوبات التي يتوجب فرضھا في حالة كل
مخالفة.
 - 2النقاط السلبية

 - 43)أ( عدم إشارة القوانين بشكل واضح إلى التقنية المستخدمة لضبط المخالفات ،يضاف إلى ذلك أن
نسبة تحصيل المخالفات في اليمن مثالﹰ ،دون المطلوب وال تنص القوانين بشكل واضح على اإلجراﺀات التي
تتخذ بحق األشخاص الذين ال يسددون مخالفاتھم.
)ب( عدم ضبط العديد من المخالفات التي وضعت لھا عقوبات ،مثل عدم إعطاﺀ اإلشارة عند
الدوران واستخدام الضوﺀ العالي ،مما يفقد قانون السير الكثير من مصداقيته؛
)ج( عدم قيام أي من البلدان األربعة بوضع نظام الحتساب النقاط في مخالفات المرور؛
)د( عدم استخدام الموقع اإللكتروني سواﺀ لنشر المعلومات عن قانون السير أو الحتساب المخالفات
بعكس ما يطبق في بعض البلدان األخرى األعضاﺀ في اإلسكوا مثل األردن واإلمارات العربية المتحدة؛
) •( عدم تسجيل المخالفات على سائق المركبة بل على المركبة ،كما يحصل في اليمن ،وقد تتراكم
المخالفات بشكل كبير دون اتخاذ أي إجراﺀ بحيث يمكن أن يصل عدد المخالفات المتجمعة على المركبة
الواحدة إلى ما يزيد عن  260مخالفة)(12؛
)و( القوانين بنظر العديد من السائقين ال تشكل عبئﹰا ألنھا ال تنفَّ ذ ،ويعود السبب في ذلك كما ھو
الحال في اليمن والجمھورية العربية السورية إلى عدم حصول رجال المرور على التدريب الالزم ولعدم
توافر العدد الكافي من رجال المرور المخولين بمالحقة المخالفين للقوانين.
 - 3المقترحات
)أ( تطبيق نظام احتساب النقاط في مخالفات المرور لتكوين سجل للمخالفات التي يرتكبھا السائق
يسمح بتحديد ما إذا كان األمر يستوجب سحب رخصة القيادة منه مؤقتﹰا أو إخضاعه لبرامج تدريب خاصة،
وفي حال تكرار المخالفات بشكل يجعل من السائق خطراﹰ على سالمة المرور ،سحب الرخصة منه نھائياﹰ؛
)ب( تخصيص العدد الكافي من رجال المرور المدربين على ضبط السالمة على الطرق وتعزيز
تطبيق القوانين مع تشديد العقوبات ،وتسھيل استفادة رجال المرور من التقنيات الحديثة لتحسين مستوى
التطبيق وااللتزام؛
)ج( أن تركز البلدان المعنية جھودھا كأولوية إليجاد آلية لتنفيذ القوانين السارية وليس لتحديثھا.
جيم  -ترخيص المركبات والسائقين
 - 1النقاط اإليجابية
)أ( ھناك بعض المدارس الخاصة المزودة بوسائل حديثة للتدريب ،والتي توفر كتيبات خاصة
للتدريب النظري ،وسيارات مجھزة ومعدة خصيصﹰا للتدريب عليھا عالمات تميزھا لتنبيه السائقين اآلخرين
ألخذ الحذر؛

) (12مجلة الوعي المروري ،مديرية مرور العاصمة ،اليمن ،العدد  ،30نيسان/أبريل .2006

 - 44)ب( يستخدم القطاع الخاص في تدريب المتدربين على قيادة المركبات مما يخفف من األعباﺀ الملقاة
على دوائر السير الحكومية.

 - 2النقاط السلبية
)أ( ال يوجد برنامج واضح لتدريب المدربين بحيث تتوفر فيھم المؤھالت الالزمة للتدريب ،وقد
ظھر من خالل الزيارات الميدانية أن الكثير من المدربين ال يعيرون اھتماماﹰ ألبسط قواعد السالمة مثل ربط
حزام األمان أو استخدام الھاتف النقال أثناﺀ تعليم القيادة؛
ال
ال من القيادة ،وال يتم مث ﹰ
)ب( ال يمكن اعتبار االمتحان العملي مقياس ﹰا لمدى تمكن السائق مستقب ﹰ
تقييم الشخص طالب رخصة القيادة وفقاﹰ للمھارات األساسية ولسلوكه أثناﺀ القيادة .ففي الجمھورية العربية
السورية يتم االمتحان العملي خالل دقائق معدودة ،وال تسجل في االمتحان نقاط لكل جانب من القيادة كاتباع
إشارات المرور أو أخذ المسرب الصحيح عند الدوران وغيره .وھذا يعني أنه من الصعب تقييم المھارات
الحسية عند طالب الرخصة وذلك لضيق وقت االمتحان؛
)ج( الرسوم المحددة لتعليم القيادة تعتبر ضئيلة كما ھو الحال في الجمھورية العربية السورية
واليمن بغض النظر عن مدى المعرفة المسبقة للمتدرب بالقيادة فنجم عن ذلك أن مدارس التدريب اختصرت
ساعات التدريب العملي فال يتلقى المتقدمون لرخص القيادة التدريب على نحو كاف.
 - 3المقترحات
)أ( تحديث قوانين ترخيص مكاتب القيادة بحيث يتم التحقق من مستوى المدربين ووضع معايير
محددة لتعيينھم ،والتحقق من مستوى أدائھم عن طريق مراقبة نجاح متدربيھم والتأكد من إلمامھم بفحص
السيارات وإصالحھا وطرق التدريب الحديثة .ويمكن االستفادة من خبرة األردن في تدريب المدربين في
معھد المرور األردني لھذه الغاية؛
)ب( لضمان مصداقية وشمول االمتحان النظري ال بد من أن يتم ھذا االمتحان باستخدام الكمبيوتر،
كما ھي الحال اآلن في المملكة العربية السعودية؛
)ج( نظراﹰ لالزدياد الكبير في عدد المتقدمين لرخص القيادة وما نتج عنه من تقصير الوقت المحدد
لكل ممتحن مما يعني عدم قياس قدراته للقيادة بشكل سليم ،يجب أن ينظر جدياﹰ في استخدام أجھزة محاكاة
متقدمة الختبار السائقين كما ھي الحال في بعض البلدان المتقدمة؛
)د( إعطاﺀ تدريب خاص لسائقي المركبات الثقيلة ووسائط النقل العام والتشديد على متطلبات
امتحان القيادة للمركبات الثقيلة ووسائط النقل العام والتأكد من الفحوصات الطبية للمتقدمين ،بما في ذلك
الفحوص الطبية الخاصة للحالة النفسية والعصبية ،والتأكد من إلمامھم بميكانيك السيارات وبطرق فحص
المركبات للتحقق من صالحيتھا.
دال  -إحصاﺀات حوادث المرور
تعتبر إحصاﺀات المرور األساس ألي تشخيص للخلل الحاصل بسبب حوادث المرور وتوجيه
األنظار نحو النواحي التي ھي في حاجة إلى معالجة سريعة .وقد تبين من خالل ھذه الدراسة صعوبة

 - 45الحصول على اإلحصاﺀات الالزمة واختالف قيمھا باختالف مصادر جمعھا ،كما ھو الحال في مصر،
وكذلك االفتقار إلى التحليالت .ويمكن القول إن عدم وجود نموذج واضح وشامل في تحقيقات حوادث
المرور وعدم وضوح التعريفات ألسباب الحوادث يجعل االستفادة منھا في كثير من األحيان أمراﹰ بالغ
الصعوبة.
وفي مقارنة إلحصاﺀات حوادث المرور التي تم عرضھا في الفصل الثالث ،مع تلك المسجلة في
بعض بلدان العالم األخرى) ،(12خاصة فيما يتعلق بمؤشر الوفيات لكل  100ألف نسمة كما ھو موضح في
الشكل  ،3يتبين أن مصر تسجل أعلى نسبة .وبالتحقيق في الشكل  3يتبين أن لدى بنغالديش أفضل
اإلحصاﺀات مما قد يوحي بأنھا من أحسن بلدان العالم من ناحية سالمة المرور على الطرق وأنھا تتمتع
بوضع متميز في ھذا المجال ،إال أنه من المعلوم أن ھذا االستنتاج غير صحيح ويعزى بشكل رئيسي إلى أن
عدد المركبات في بنغالديش قليل جداﹰ بالنسبة إلى عدد السكان مقارنة بالبلدان األخرى مما يجعل مؤشر عدد
حوادث المرور بالنسبة إلى عدد السكان منخفضاﹰ.
وبالنظر إلى الشكل  4الذي يتناول مؤشر عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية لكل  10آالف
مركبة ،فإن االستنتاجات التي تم طرحھا أعاله تبدو معاكسة تماماﹰ ،فبنغالديش في الشكل  4تبدو ھي في
المستوى األسوأ بين البلدان المستعرضة ،بينما اليابان والمملكة المتحدة ونيوزيلندا والواليات المتحدة
األمريكية ھي األفضل.
الشكل  - 3مؤشر عدد الوفيات لكل  100ألف نسمة في بلدان الدراسة
األربعة وبعض البلدان غير العربية

)(12

G.D Jacobs and Amy Aeron Thomas. A Review of Global Road Accident Fatalities, 65th Road Safety Congress, 1-8
March 2000, p. 8-9.
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ماليزيا
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المصدر.SWEROAD. Road Accident Statistics, Draft 04-02-13, Technical Report, December 2003 :

الشكل  - 4مؤشر عدد الوفيات لكل  10آالف مركبة في بلدان الدراسة األربعة
وبعض البلدان غير العربية
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بنغالديش

المصدر.SWEROAD. Road Accident Statistics, Draft 04-02-13, Technical Report, December 2003 :

بالنسبة إلى مؤشر عدد الوفيات لكل  100ألف نسمة يتبين أن العراق ھو األفضل ،وتأتي الجمھورية
العربية السورية في المرتبة الثانية .ولكن من المھم أن ينظر إلى مؤشر عدد الوفيات لكل  10آالف مركبة،
وبسبب عدم توفر إحصاﺀات عن عدد المركبات في العراق فإنه ال يمكن إجراﺀ المقارنة بين البلدان األربعة.
ويالحظ أن ھناك ارتفاعاﹰ في مؤشر حوادث المرور بغض النظر عن أي المؤشرين يتم اعتماده ،ويمكن القول
إنه قد يكون من المستحسن وضع مؤشر آخر يحسب عدد المركبات ،وكذلك معدل المسافة التي تقطعھا كل
مركبة بالكيلومترات .وھذا المؤشر يدل على عدد الوفيات بالنسبة إلى المعدل السنوي للمسافة التي تجتازھا
المركبة اآللية قياساﹰ بماليين الكيلومترات ،ويأخذ في االعتبار ليس فقط عدد المركبات المسجلة ولكن معدل
المسافة التي تقطعھا المركبة في السنة ،بيد أنه من الضروري توفر البيانات الخاصة في كل بلد لوضع ھذا
المؤشر.
 - 1النقاط اإليجابية
ھنالك عرض وتحليل جيد للبيانات المرورية في الجمھورية العربية السورية بالرغم من عدم شمول
ھذه البيانات كافة الحوادث المرورية.

 - 2النقاط السلبية

 - 48)أ( ھناك نقص واضح في البيانات اإلحصائية عن حوادث المرور وال يوجد مركز إحصاﺀ
متخصص بالمرور لتبويب وتحليل ھذه البيانات كما ھو الحال في معھد المرور في األردن؛
)ب( عدم وجود عدد كاف من محققي الحوادث مما يجعل من تجميع البيانات عن الحوادث أمرﹰا
غير ممكن ،وبالتالي فإن عدد الحوادث واإلصابات المسجلة ال يشكل إحصاﺀات دقيقة وشاملة وال بد من
إيجاد البيئة المناسبة لجمع وتحليل البيانات بشأن المرور على الطرق؛
)ج( عدم استخدام التعريف الدولي للوفاة الناتجة عن حادث مرور بعد مرور ثالثين يومﹰا من وقوع
الحادث مما يعني أن كثيرﹰا من األرقام المسجلة لحاالت الوفاة ھي أقل من الواقع وبالتالي ال تعكس الصورة
الحقيقية لمشكلة المرور؛
)د( عدم وجود تفاصيل لموقع الحادث في قاعدة بيانات الحوادث مما يحول دون تحديد أماكنھا بدقة
ويجعل من الصعب تحديد النقاط السوداﺀ التي تسمح بوضع الحلول لمعالجة مشاكل المرور.
 - 3المقترحات
)أ( وضع استراتيجية لتوحيد قاعدة البيانات عن حوادث المرور في ھذه البلدان بغية مقارنتھا على
أسس صحيحة ،والتأكد من فعالية االستراتيجيات المقترحة الھادفة إلى خفض ضحايا حوادث المرور بنسب
معينة؛
)ب( تطوير وتحسين نظام معلومات بشأن حوادث المرور عن طريق إدخال الطرق الحديثة لتحديد
الموقع الجغرافي للحادث مثل النظام العالمي لتحديد المواقع ).(GPS
ھاﺀ  -التوعية والتربية بشأن سالمة المرور
أظھرت الدراسة أن جانب التوعية والتربية بشأن سالمة المرور في البلدان المشمولة يسير عشوائيا
ودونما تخطيط واضح ،وقد يعزى السبب في ذلك إلى غياب البرامج الواضحة في ھذه البلدان وضعف
نشاطات المجتمع المدني واھتماماته في موضوع سالمة المرور على الطرق ،باإلضافة إلى تدني
المخصصات الثابتة لتلك البرامج.
 - 1النقاط اإليجابية
من الصعب إظھار أي نقاط إيجابية في الممارسات الحالية المتعلقة بالتوعية والتربية بشأن سالمة
المرور على الطرق في البلدان األربعة المشمولة بالدراسة.
 - 2النقاط السلبية
)أ(
المختلفة؛

عدم وجود منھجية واضحة تضمن رفع مستوى التربية بشأن المرور في مراحل العمر

)ب( ال يوجد تقييم لمدى فعالية البرامج والنشاطات المقدمة في أيام وأسابيع المرور ،وال دراسة
لمدى الحاجة إلى تغيير المنھج التقليدي المتبع في عرض برامج تلفزيونية مختصرة وإلقاﺀ المحاضرات عن
سالمة المرور على الطرق ،وجوانب التمويل الالزم لھا.
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 - 3المقترحات
)أ( إدخال التقنيات الحديثة في موضوع التربية بشأن سالمة المرور وخاصة التعليم اإللكتروني في
المدارس ،مع التأكيد على توفير الكادر التدريبي المؤھل للقيام بھذه المھمة؛
)ب( مشاركة القطاع الخاص ،مثل شركات السيارات واإلطارات ،في تمويل وتشجيع حمالت
التوعية بشأن سالمة المرور على الطرق في البلدان األربعة ووضع برامج محددة ومستدامة في ھذا
الخصوص.

- 50 -

سادساﹰ  -التوصيات
بينت الدراسة في جزئيھا األول والثاني أن ھنالك تفاوتاﹰ كبيرﹰا بين البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا في
معالجة قضايا السالمة على الطرق .وفيما يلي توصيات موجھة إلى البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا بشأن
تحسين سالمة المرور على الطرق:
ھنالك بعض الممارسات السليمة في معالجة المشاكل المتعلقة بالمرور على الطرق في بعض البلدان
-1
التي جرت فيھا دراسة لسالمة المرور ،ومن المفيد ان تعمم الفائدة على باقي البلدان التي لم تجر فيھا مثل
ھذه الدراسة .ويبين الجدول  15بعض الممارسات السليمة وزمن إدخالھا وطرق متابعة تطبيقھا ،وال بد من
وضع المعايير لقياس درجة نجاح تطبيق ھذه الممارسات ودراسة مدى تأثيرھا المباشر على تحسين حالة
المرور على الطرق وخفض حوادث المرور.
الجدول  - 15بعض الممارسات السليمة التي تطبق في بعض البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا
البلد
األردن

الممارسة السليمة
إنشاﺀ معھد المرور
األردني

تاريخ إدخالھا
1996

البحرين

 - 1تدريب مدربي
التوعية المرورية
في جميع المدارس
االبتدائية

 4دورات عملية
مدة كل واحدة 4
أيام ابتداﺀ من
2004

الفئة المعنية
 رجال المرور؛ مدارس التدريبعلى القيادة؛
 السائقون؛ فئات أخرىمختلفة
األساتذة المشرفون
على األطفال بين
 6و 12عام ﹰا

 - 2مشروع التوعية
المرورية المستمر
لطلبة الثانوية
العامة

معدل 3
محاضرات سنويﹰا
في كل مدرسة
ثانوية ابتداﺀ من
شباط/فبراير 1999
حتى  2005وھو
مستمر
ابتداﺀ من تشرين
األول/أكتوبر
 1994وحتى عام
 2005وھو مستمر

الشباب والمراھقون
من  14إلى  18عاماﹰ

اإلمارات
العربية
المتحدة
المملكة
العربية
السعودية

 - 3مشروع الرياض
للتوعية المرورية
في المدارس
االبتدائية وعددھا
 54روضة ويتم
زيادة أعدادھا
بشكل مستمر
 - 4استخدام الصندوق
الذكي في السيارة
 - 5خريطة حوادث
المرور

طريقة متابعة تطبيقھا
يتم تقييم برامج التدريب
في معھد المرور ،عن
طريق توزيع استبيان في
نھاية كل دورة
دورات عملية يقدمھا
مركز دراسات
المواصالت والطرق
بجامعة البحرين ويتم
متابعتھا عن طريق اإلدارة
العامة للمرور
محاضرات توعية وسلوك
يرتب لھا قسم العالقات
العامة باإلدارة العامة
للمرور ويقدمھا رجال
المرور المعدون لذلك

مالحظات
يھيﺀ المعھد ميدان ﹰا
مخصصﹰا لتدريب السائقين
وبرامج مخصصة لمدربي
القيادة إضافة إلى جھاز
متطور لمتابعة إحصاﺀات
الحوادث وتحليلھا
التعاون بين وزارة الداخلية
ومركز دراسات
المواصالت والطرق
ووزارة التربية والتعليم
بدعم من شركة كالتكس
للبترول
التعاون بين وزارة الداخلية
ووزارة التربية والتعليم

األطفال من  6إلى 12
عاماﹰ

أساتذة التوعية بشأن
سالمة المرور ورجال
المرور

بتمويل عدد من المؤسسات
في المملكة والتنسيق بين
اللجنة العليا للسالمة
المرورية في الرياض
ووزارة الداخلية

تحت التجربة

السائقون

يتم تسجيل مخالفات
السرعة إلكتروني ﹰا

2004

الجھات المختصة
لجمع بيانات حوادث
المرور

يتم إصدار خرائط تشمل
كافة المعلومات عن سالمة
المرور على الطرق

يتطلب تطبيق ھذه
الممارسة موافقة إدارة
ترخيص اآلليات والسائقين
يتطلب وجود وتطبيق نظام
GPS

 - 51المصدر :معلومات جمعت بشكل شخصي من البلدان المذكورة في الجدول .

من الواضح أن برامج تحسين سالمة المرور على الطرق في بلدان منطقة اإلسكوا يتم معالجتھا
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بشكل وطني ،وال تبذل جھود من أجل إقامة تعاون إقليمي في ھذا المجال .وقد ساھمت بعض التجارب مثل
أسابيع المرور في بلدان منطقة الخليج بشكل أولي في اإلعداد المشترك لحمالت التوعية ،إال أن ھناك حاجة
إلى المزيد من عمليات التخطيط وجمع المعلومات وتوحيد برامج التوعية والتربية بشأن سالمة المرور بين
بلدان منطقة اإلسكوا.
ال يزال التعامل مع مشكلة سالمة المرور يقوم على أساس أنھا مشكلة محدودة ،وال بد من تضافر
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الجھود ورصد المخصصات الالزمة من أجل وضع الحلول وزيادة الرقابة في مجال المرور على الطرق
ووسائل مالحقة المخالفين وتمويل الدراسات العملية وإدخال التكنولوجيا الحديثة سواﺀ في برامج التربية
والتوعية بشأن سالمة المرور أو في مدارس تدريب القيادة وتأھيل الجھاز المختص بسالمة المرور على
الطرق.
إن تعدد الجھات التي تتناول موضوع سالمة المرور على الطرق يتطلب أن تكون ھناك لجنة وطنية
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للسالمة كتلك التي أنشئت في األردن والبحرين والمملكة العربية السعودية ،تتولى التنسيق بين الجھات
المختلفة وتﹸعطى صالحية إعداد البرامج والمراقبة والمتابعة ووضع استراتيجيات واضحة تھدف إلى خفض
الحوادث واإلصابات الناتجة عن حوادث المرور على الطرق.
تم طرح العديد من المقترحات لكل بلد على حدة في الجزأين األول والثاني من الدراسة ،ويمكن لكل
-5
بلد النظر في الجانب الذي يعنيه من أجل معالجة المشكالت التي تخصه بغية تحسين وضع سالمة المرور
على طرقه.
يشكل نقص اإلحصاﺀات عن حوادث المرور مشكلة ھامة في البلدان األربعة .وال يمكن وضع
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استراتيجية وطنية لرفع مستوى سالمة المرور وقياس مدى نجاحھا في غياب رصد دقيق لحوادث المرور،
لذا يجب العمل على إحداث مركز متخصص في ھذه البلدان لإلشراف على كافة الجوانب المتعلقة بإحصاﺀات
حوادث المرور من حيث جمعھا وتسجيلھا وتحليلھا.
ال بد من إجراﺀ دراسات تفصيلية لتحديد حجم الخسائر الناجمة عن حواث المرور في كل من البلدان
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األربعة تشمل الخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة والخسائر االجتماعية وغير المنظورة.

