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دولـــــــــة فلــــــســــــطــیــن
 

النقل والمواصالت وزارة

للمرور المجلس األعلى 

للمرورللمروراألعلى األعلى المجلس المجلس 

لعام) 5(المجلس األعلى للمرور بناء على قانون المرور رقمأنشئ  - 
 271منھ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم  118وال سیما المادة2000

بإنشاء المجلس األعلى للمرور وتنظیمھ وتنسیب وزیر النقل  2005لعام 
.والمواصالت رئیس المجلس 

 القانونیة واألھلیة االعتباریة بالشخصیة للمرور األعلى المجلس یتمتع - 
 التي اإلغراض تحقیق تكفل التي والتصرفات اإلعمال جمیع لمباشرة الكاملة

 الموازنة ضمن الخاصة موازنتھ ولھ مالیة ذمة لھ ویكون اجلھا من قام
. والمواصالت النقل وزیر ویتبع الوطنیة للسلطة العامة
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رؤیة المجلس األعلى للمروررؤیة المجلس األعلى للمرور

مجلسا مروریا متمیزا في مجال التوعیة المروریة 
والتدریب والدراسات على المستویین المحلي والدولي 

بما یخدم متطلبات السالمة المروریة في فلسطین

المجلس األعلى للمرورالمجلس األعلى للمروررسالة رسالة 
تحسین وتطویر مستوى السالمة المروریة على الطرق 
الفلسطینیة والحد من الخسائر البشریة واالقتصادیة 

الناتجة عن الحوادث

المرور المرور اإلدارة للمجلس األعلى اإلدارة للمجلس األعلى مجلس مجلس أعضاء أعضاء 

ممثل عن وزارة اإلعالم -      

ممثل عن وزارة شؤون البیئة  -

ممثل عن وزارة األشغال العامة واإلسكان -

ممثل عن وزارة التربیة والتعلیم العالي  -

خمسة ممثلین عن القطاع االھلي و الخاص  -

ممثل عن وزارة النقل والمواصالت -

ممثل عن وزارة الداخلیة -

ممثل عن وزارة الحكم المحلي  -

ممثل عن وزارة الصحة  -

ممثل عن وزارة المالیة -

:التالیة یكون مجلس اإلدارة برئاسة وزیر النقل والمواصالت وعضویة مختص من الجھات 
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 المروریة الحوادث وآالف فلسطین في الطرق على اآلمنھ التدابیر اتخاذلعدم نظراً 

. سنویاً  األمریكیة الدوالرات من المالیین المیزانیة تحمیل إلى أدت التى

 المروریة الحوادث ضحایا من المعوقین وكذلك والضحایا باألرواح الخسائر وإزدیاد

 الفلسطینیة المرور شرطة من جمعھا تم التي للبیانات وفقاً  المادیة واألضرار

 األعلى وللمجلس والمواصالت النقل لوزراة الجرس دق , لھا اإلحصائي والتحلیل

 الخسائر من للحد نواجھا التي التحدیات لمواجھة عاجلھ إجراءات ألتخاذ للمرور

 في آمنھ مرور لحركة المستدام والوصول آمنھ حیاة وتوفیر والمادیة البشریة

. منطقتنا
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حجم المشكلھ  المروریة على الطرق في فلسطین        

الحوادث المروریة على الطرق  لألعوام                                       

الوفیاتاألصابات  عدد الحوادثعام 

201172477769104

201279578080114

201378277602136

201476947257101

:وللحد من الحوادث المروریة ال بد من اتخاذ الخطوات التالیة

توعیة وتثقیف السائقین والمجتمع المدني ومستخدمي الطرق بكافة  •
.فئاتھم

.تحسین عنصر السالمة في المركبات •

.تحسین الطرق والبیئة المحیطة بھا •



29/09/1436

5

برنامج تحسین السالمة المروریة
وتقلیص خطورة الحوادث المروریة في فلسطین

برنامج تحسین السالمة المروریة وتقلیص  بتنفیذ على للمرورألقام المجلس ا -
لتوفیر األمن والسالمة لمستخدمي الطرق خطورة الحوادث المروریة في فلسطین 

.داخل وخارج المدن على حد سواء

  

أھداف البرنامج

  ..المروريةالمرورية  الحوادثالحوادث  عددعدد  خفضخفض  1.1.

  ..المروريةالمرورية  الحوادثالحوادث  عنعن  الناتجةالناتجة  الخطيرةالخطيرة  واإلصاباتواإلصابات  الوفياتالوفيات  منمن  الحدالحد  2.2.

  ..المروريةالمرورية  الحوادثالحوادث  إصاباتإصابات  شدةشدة  منمن  التخفيفالتخفيف  3.3.

من  رجالرجال  منمن  المروريةالمرورية  السالمةالسالمة  مجالمجال  فيفي  العاملينالعاملين  مستوىمستوى  رفعرفع  4.4. منأ   واطباءواطباء  وفنيينوفنيين  وباحثينوباحثين  ومخططينومخططين  ومهندسينومهندسين  أ

  ..االسعافاالسعاف  ورجالورجال

هيل  واقامةواقامة  عالجعالج  مثلمثل  المروريةالمرورية  الحوادثالحوادث  عنعن  الناتجةالناتجة  واالقتصاديةواالقتصادية  الماليةالمالية  التكاليفالتكاليف  تخفيضتخفيض  فيفي  المساهمةالمساهمة  5.5. هيلوتأ   وتأ

ضرار  إصالحإصالح  وتكاليفوتكاليف  عالجهم،عالجهم،  ومتابعةومتابعة  المستشفياتالمستشفيات  فيفي  المصابينالمصابين ضراراالٔ   وتكاليفوتكاليف  والعامة،والعامة،  الخاصةالخاصة  الممتلكاتالممتلكات  فيفي  االٔ

..الوقتالوقت  ضياعضياع
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قاعدة معلومات مروریة تتضمن معلومات كاملة قام المجلس االعلى للمرور بایجاد 
:ودقیقة عن جمیع ما یتعلق بالمرور مثل

.أطوال الطرق1.

.عدد المركبات2.

.عدد السائقین3.

.عدد الحوادث وتاریخ وقوعھا وأنواعھا واألسباب التي أدت لوقوعھا ومواقعھا4.

.الوفیات واإلصابات والتلفیات في الممتلكات الناجمة عن الحوادث المروریة5.

.المركبات المشتركة في الحوادث وأنواعھا وحالتھا6.

.السائقین واألشخاص الذین وقعت علیھم الحوادث وأعمارھم وجنسھم وجنسیاتھم7.

.عدد المخالفات المروریة وأنواعھا8.

 
- : االجراءات  التي نفذھا المجلس االعلى للمرور النجاح البرنامج

إیجاد قاعدة معلومات -1

 
لقاءات واجتماعات
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.القیام بحمالت توعیة مستمرة1.

تدریبھم لتأمین دخول وخروج وتشكیل فرق السالمة المروریة للطالب 2.
.الطلبھ بأمان وتزویدھم  بجمیع األدوات  الالزمة لذلك

.إدخال موضوعات تتعلق بالسالمة المروریة في مناھج التعلیم العام3.

.داخل المدارس من الطالب انفسھم بین رتدریب مد4.

.انفسھم  الھیئات التدریسیةبین داخل المدارس من رمد تدریب5.

.توفیر بیئة مروریة آمنة لعدد من المدارس غیر االمنة مروریا  6.

.الخاصة بالطالب رشادیة اإلطباعة العدید من المواد  7.

انتاج العدید من الومضات االذاعیة والمرئیة التي تحفز الطالب على 8.
.تعزیز السلوك االیجابي نحو االفضل 

.المروریة من نتاج عمل الطالب رض االمعوتنفیذ عدد من المھرجانات 9.

المروریة الوعي بالسالمة زیادة  - 2
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التوعیة المروریة لطالب المدارس من خالل دورات وورش عمل لھم داخل حرم المدرسھ بالتنسیق  -9    
  .مع وزارة التربیة والتعلیم وشرطة المرور

توعیة مروریة لسائقین الحافالت وسیارات األجرة وذلك بعقد ورش عمل ودورات خاصة   -10
بالسالمة المروریة

.توعیة مروریة للمجتمع المحلي وخاصة اولیاء األمور بالمدارس   -11     
إعداد استبیان لمعرفة مدى الوعى والثقافة المروریة لدى الطالب والمجتمع المحلي وخاصة   -13

.اولیاء امور الطلبة
.تعمیم وتوزیع مواد توعیة للطالب وللمجتمع المحلي لزیادة الوعى المروري لدیھم   -14
.  دورات اسعاف أولي للمعلمین  والطلبة - 15
.ورش عمل لتوعیة السائقین والمجتمع المحلي  حول اإلسعافات  األولیھ   -16
.تدریب فرق من الطالب لإلسعاف األولي بالتعاون مع الھالل األحمر  الفلسطیني -17

لإلسعاف األولي بالتعاون مع الھالل األحمر  تدریب فرق من الھیئات التدریسیة واألھالي –18
   .الفلسطیني

المروریة الوعي بالسالمة زیادة / یتبع
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.القیام بحمالت توعیة مستمرة1.

.التشدید في تطبیق أنظمة المرور والعقوبات في حق المخالفین2.

.مدارس تعلیم القیادة على تطویر أسالیب التعلیم والتدریبحث 3.

.العمل على اقرار نظام المخالفات ونظام النقاط السوداء للمخالفین 4.

.اعادة تقییم االمتحانات النظریة للسائقین 5.

عمل ورشات تدریبیة للسائقین بالتعاون مع النقابات الشریكة 6.

الوعي بالسالمة المروریة لدى السائقینزیادة  -3
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وضع االشتراطات الصارمة المتعلقة بسالمة وصالحیة المركبات والعمل على 1.
.تطبیقھا

.تطبیق نظام الفحص الدوري للمركبات 2.

والمركبات التي تسیر والحافالت ومركبات نقل المواد الخطره الشاحنات تزوید 3.
ببطء مثل مركبات النظافة والصیانة والري بشرائط عاكسة توضع على جانبي 

.وخلف ھذه المركبات لتساعد على رؤیتھا
) .دوریات السالمة على الطرق (تشدید نظام الفحص العشوائي 4.
.من كل عام  4/30–11/1القیام بالفحص الشتوي من تاریخ 5.

مستوى سالمة المركباترفع  -4
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  - :تأھیل البنیة التحتیة رفع مستوى السالمة على الطرق و -5 

.  ة  رئیسیالارع وشالواقعة على ال رسامدللتوفیر بیئة مروریة آمنة  - 1
ورفع . المروریة مراجعة اجراءات السالمة المروریة لما یقارب موقع یتكرر علیھ الحواداث - 2

,  التوصیات والمقترحات للجھات المعنیھ لتحسین وتعزیز السالمة المروریھ في تلك المواقع
موقف  200لما یقارب دراسة أنماط مواقف المركبات ومالئمتھا والسالمھ المروریھ  -4
مشاركة الھیئات المحلیھ في إعداد التصامیم الھندسیة للطرق القائمة ألعادة تأھیلھا والمستحدث  -5

دوار واالشراف على تنفیذه  50فقد تم تصمیم ما یقارب بما یتالئم بالسالمة المروریھ 
) .    BLAK AND VIETCH( االشراف على مشاریع مخططات مشاریع الطرق -6
.اعداد وإقرار دلیل السالمة المروریة على الطرق -7
عمل ورشات عمل للمختصین من الوزارات والبلدیات والمجالس المحلیة لتفعیل دلیل السالمة  -8

  .المروریة على الطرق
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تشجیع وزارة الحكم المحلي ووزارة االشغال العامة لعمل الصیانة المستمرة  - 9  
.لسطح الطریق وعوامل السالمة

العمل على ازالة  كل ما یھدد سالمة مستخدمي الطرق  وتامین المناطق  - 10
.الخالیة من االجسام التي تعیق الحركة

تامین ممرات أمنة للمشاة لتسھیل استخدام الطریق وكذلك إ تسھیل استخدامھا  -11
.من قبل ذوي االحتیاجات الخاصة

تحدید المواقع الخطرة التي تكثر فیھا الحوادث المروریة ودراستھا ووضع  - 12
.الحلول والتوصیات الالزمة لمعالجتھا

تحدید وتوحید اشتراطات ومواصفات إجراءات السالمة أثناء العمل على  - 13
.  الطرق
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األعالم المروري  -6

اعداد برامج اذاعیة ومرئیة  بھدف تعزیز الثقافة المروریة  -1
التغطیة االعالمیة لكافة انشطة المجلس  -2
ومضات اذاعیة وتلفزیونیھ  -3
افالم قصیرة توعویھ وإرشادیة -4
یر وبسترات ورسم على الجدران ومعارض مروریة مواد ارشادیة من فال -5
.قصص مروریة لألطفال -6
.ومضات على اللوحات االلكترونیة والدعائیة -7
مشاركة وزارة الصحة والھالل األحمر الفلسطیني لتنسیق العمل في مجال السالمة -8

.المروریة



29/09/1436

20

انفاذ القانون   -7                              
تشكیل المجلس األعلى للمرور - 1
إعداد نظام للمجلس األعلى للمرور - 2
إعداد نظام للمخالفات المروریة - 3
إعداد نظام للنقاط فیما یخص المخالفات المروریة  - 4
.تشكیل لجان سیر على الطرق في جمیع المحافظات  - 5
.حوسبة األمتحانات النظریھ لطلبھ رخص السیاقة بأنواعھا  -6
دراسة وتعدیل المناھج التدریسیة الخاصة بدورات الحصول على رخص سیاقة   -7

...عمومي ،باص ، شحن ثقیل 
.إعداد دلیل السالمة المروریة على الطرق  -8
.إعداد دلیل السالمة المروریة في مواقع العمل  -9
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  - :مھرجانات ومعارض السالمة المروریة              

علشان نوصل بسرعة مش راح نتجاوز ( تم عمل مھرجانات السالمة المروریة تحت عنوان  -  1 
) .السرعة 

معرض السالمة المروریة األول في فلسطین في جامعة النجاح الوطنیة وبالتعاون مع الجامعة  - 2
.وطلبة كلیة الفنون ووزارة التربیة والتعلیم وطالب المدارس وشرطة المرور استمرلمدة ثالث أیام 
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حمالت وفعالیات توعیھ مروریة

والیوم العالمي للمرور –اسبوع المرورالعربي  - 
حمالت  الفحص  الشتوي  - 
حمالت سالمة المشاة مسؤولیتي - 
.المخیمات الصیفیة - 
مسیرات طالبیة وبالتعاون مع التربیة والتعلیم وشرطة المرور  لنشر  - 

الثقافة المروریة لجمیع فئات المجتمع 
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إنطالق فعالیات اسبوع المرور العربي 
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:  النتائج                                                 

وحول المدارس بشكل خاص بنسبة %  30ساھم في تخفیض نواتج  الحوادث المروریة بشكل عام بنسبة   - 
50. %

%.50وبشكل خاص لعدد الطالب دھساً  بنسبة %  30ساھم في تخفیض عدد الوفیات بشكل عام بنسبة  - 

%.50ساھم في تقلیص عدد األصابات الخطیرة والتي تسبب األعاقات الدائمة بشكل عام بنسبة  - 

%. 10ساھم في رفع مستوى تأثیث  وتجھیز الطرق بأدوات السالمة المروریة بنسبة   - 
  
  15ساھم في رفع مستوى البنیة التحتیة للطرق في فلسطین بشكل عام وخاصة الطرق داخل البلدیات بنسبة  - 

.مشكلة االحتالل -اما بالنسبة للطرق ما بین المدن  %  

المعوقات                                

األحتالل األسرائیلي   -
المناطق الواقعة تحت السیطرة األسرائیلیة حیث أن اكثر الحوادث القاتلة تقع على تلك  -

.الطرقات 
عدم توفر الموارد المالیھ الالزمھ ألعادة تأھیل البنیة التحتیة بشكل كامل وبناء  -

.القدرات الالزمة لذلك 
ونحن ذاھبون على استدامة العمل باألمكانیات المتواضعة والمتاحة لدینا من العمل على  

وثانیاُ  من أجل التقلیل من أعداد الحوادث المروریة  زیادة الوعي والثقافة المروریة أوالُ 
.والتقلیل من خطورة الحادث عند وقوعھ والتقلیل من الخسائر البشریة والمادیة 
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...........  المجلس  الى  أین                                
.إقرار إستراتیجیة وطنیة للسالمة المروریة -1

التوجھ لقطاع الشباب في الجامعات لرفع ثقافتھم في السالمة المروریة وتجنیدھم  -2
.  لنشرھا

زیادة التدخل في المشاریع لالخذ بعین االعتبار السالمة المروریة قبل وخالل وبعد  - 3
.التنفیذ  

.  إعداد المخططات المروریة للمدن الفلسطینیة لمواجھة التحدیات –4
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.یتماشى ومتطلبات السالمة المروریة 

 

وشكراً ألستماعكم 
 

مع تحیات 
وزارة النقل والمواصالت 

األعلى للمرورالمجلس 


