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 ملخص تنفيذي
 

ائر فادحة في                            ه من خس ا تتسبب في الم نظرًا لم ائر فادحة في                          أخذت الحوادث المرورية تشكل عبئًا آبيرًا على دول الع ه من خس ا تتسبب في الم نظرا  لم أخذت الحوادث المرورية تشكل عبئا  آبيرا  على دول الع
ا ااألرواح والممتلك م     األرواح والممتلك ي معظ رد ف كل منف ة بش ا بعض دول المنطق ت به ي قام ود الت ن بعض الجه الرغم م م     ت، وب ي معظ رد ف كل منف ة بش ا بعض دول المنطق ت به ي قام ود الت ن بعض الجه الرغم م ت، وب

نظم وإقليمي       نظم وإقليمي      األحيان، إال أنه لم تتضافر الجهود لمعالجة هذه األزمة بشكل م م المتحدة      .  .  األحيان، إال أنه لم تتضافر الجهود لمعالجة هذه األزمة بشكل م ة األم د أدرآت منظم م المتحدة      وق ة األم د أدرآت منظم وق
ة ود      المة المروري ق بالس رارات تتعل ة ق كلة فأصدرت ثالث ذه المش م ه ى حج ه إل ة ود     ضرورة التنب المة المروري ق بالس رارات تتعل ة ق كلة فأصدرت ثالث ذه المش م ه ى حج ه إل الم ضرورة التنب الم عت دول الع عت دول الع

ة     ة المطلوب ذا الموضوع األهمي ولي ه ى أن ت ة إل ات المختص ة    والمنظم ة المطلوب ذا الموضوع األهمي ولي ه ى أن ت ة إل ات المختص ادية   .  .  والمنظم ة االقتص ت، اللجن ه قام اًء علي ادية   وبن ة االقتص ت، اللجن ه قام اء  علي وبن
بإدراج هذا الموضوع في خطة عملها، وتعد هذه أول دراسة تقوم بها اإلسكوا             بإدراج هذا الموضوع في خطة عملها، وتعد هذه أول دراسة تقوم بها اإلسكوا             ) ) اإلسكوااإلسكوا((واالجتماعية لغربي آسيا    واالجتماعية لغربي آسيا    

 ..في هذا المجالفي هذا المجال
 

ة في آل من دول                    تتناول هذه الدراسة بشكل عا    تتناول هذه الدراسة بشكل عا      ة بالسالمة المروري ة في آل من دول                    م استعراض بعض الجوانب المتعلق ة بالسالمة المروري م استعراض بعض الجوانب المتعلق
ي و يج العرب ي والخل يج العرب ة الخل ة والمملك ة اللبناني ة الجمهوري ة والمملك ة اللبناني وانين الجمهوري دم الدراسة استعراضًا سريعًا لق مية حيث تق ة الهاش وانين األردني دم الدراسة استعراضا  سريعا  لق مية حيث تق ة الهاش األردني

اص            كل خ ز بش ا، وترآ نص عليه ي ت ات الت ة والعقوب المة المروري ريعات الس ق بتش ا يتعل ة فيم ير خاص اص           الس كل خ ز بش ا، وترآ نص عليه ي ت ات الت ة والعقوب المة المروري ريعات الس ق بتش ا يتعل ة فيم ير خاص  الس
ائل                 ى وس ا تتطرق إل ائل                على الجانب المتعلق بنظام النقاط المرورية المتبعة في هذه البلدان والفروقات فيما بينها، آم ى وس ا تتطرق إل على الجانب المتعلق بنظام النقاط المرورية المتبعة في هذه البلدان والفروقات فيما بينها، آم
ترخيص قيادة المرآبات ومدارس تعليم القيادة، حيث تتناول أهم التشريعات المتعلقة بترخيص السائقين والشروط              ترخيص قيادة المرآبات ومدارس تعليم القيادة، حيث تتناول أهم التشريعات المتعلقة بترخيص السائقين والشروط              

رامج           ى الب ذلك إل ادة، آ رامج          الواجب توفرها لنيل رخص القي ى الب ذلك إل ادة، آ يم         الواجب توفرها لنيل رخص القي دارس تعل تم استخدامها في م ة التي ي ة والعملي يم         النظري دارس تعل تم استخدامها في م ة التي ي ة والعملي النظري
دربي          ي م ة ف روط المطلوب دارس والش ذه الم رخيص ه ا لت ب توفره روط الواج ادة والش دربي         القي ي م ة ف روط المطلوب دارس والش ذه الم رخيص ه ا لت ب توفره روط الواج ادة والش  القي

ًا في طرق               .  .  القيادةالقيادة اك فروق ا، حيث أوضحت أن هن ا  في طرق               آما تتناول طرق جمع إحصاءات حوادث المرور وتحليله اك فروق ا، حيث أوضحت أن هن آما تتناول طرق جمع إحصاءات حوادث المرور وتحليله
ا يتعل   يلها خاصة فيم ع اإلحصاءات وتفص ا يتعل  جم يلها خاصة فيم ع اإلحصاءات وتفص ة  جم وادث المروري ن الح ة ع ات الناتج ف الوفي ة  ق بتعري وادث المروري ن الح ة ع ات الناتج ف الوفي رت .  .  ق بتعري رت وأظه وأظه

ى            دل عل ى           الدراسة أن مؤشر عدد الوفيات سواء بالنسبة لعدد السكان أو عدد المرآبات المسجلة يظهر ارتفاعًا مما ي دل عل الدراسة أن مؤشر عدد الوفيات سواء بالنسبة لعدد السكان أو عدد المرآبات المسجلة يظهر ارتفاعا  مما ي
ا          ي تناولته دان الت ي البل ة ف وادث المروري دل الح اع مع ن ارتف ف م روري للتخفي ع الم ة الوض رورة معالج ا         ض ي تناولته دان الت ي البل ة ف وادث المروري دل الح اع مع ن ارتف ف م روري للتخفي ع الم ة الوض رورة معالج ض

ين أن                      .  .  الدراسةالدراسة دان، حيث تب ذه البل ة في ه ة المروري ة والتربي رامج التوعي ين أن                      آما تتطرق الدراسة إلى استعراض ب دان، حيث تب ذه البل ة في ه ة المروري ة والتربي رامج التوعي آما تتطرق الدراسة إلى استعراض ب
ات    ه المنظم ذي تلعب دور ال ة ال كوا وتقوي دان اإلس ي بل ة ف ة المروري رامج التوعي ى ب ز عل اك ضرورة للترآي ات   هن ه المنظم ذي تلعب دور ال ة ال كوا وتقوي دان اإلس ي بل ة ف ة المروري رامج التوعي ى ب ز عل اك ضرورة للترآي هن

 ..األهلية في نشر التوعية المروريةاألهلية في نشر التوعية المرورية
 

يجابية والسلبية لجميع الجوانب التي تم استعراضها في الدراسة وتضع            يجابية والسلبية لجميع الجوانب التي تم استعراضها في الدراسة وتضع            وتقدم الدراسة تحليال  للجوانب اإل    وتقدم الدراسة تحليًال للجوانب اإل     
لبية   اآل الس ة المش ات الخاصة لمعالج لبية  المقترح اآل الس ة المش ات الخاصة لمعالج توى    .  .  المقترح ين مس ع وتحس ة برف ة التوصيات المتعلق دم الدراس ا تق توى    آم ين مس ع وتحس ة برف ة التوصيات المتعلق دم الدراس ا تق آم

د        رت عن ي ظه نة الت ات الحس ر بعض الممارس ق بنش ا يتعل كوا وخاصة فيم دان اإلس ي بل ة ف المة المروري د       الس رت عن ي ظه نة الت ات الحس ر بعض الممارس ق بنش ا يتعل كوا وخاصة فيم دان اإلس ي بل ة ف المة المروري الس
تع تعاس ال     اس ي مج تقبًال ف ه مس وم ب ن أن تق ن الممك ذي م كوا ال ذلك دور اإلس د، وآ ل بل ي آ راهن ف ال     راض الوضع ال ي مج تقبال  ف ه مس وم ب ن أن تق ن الممك ذي م كوا ال ذلك دور اإلس د، وآ ل بل ي آ راهن ف راض الوضع ال

 ..السالمة المروريةالسالمة المرورية
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 مقدمة
 

توياتها                   ة مس توياتها                 تعتبر مشكلة السالمة المرورية على الطرق من أهم المشاآل التي تواجه دول العالم على آاف ة مس تعتبر مشكلة السالمة المرورية على الطرق من أهم المشاآل التي تواجه دول العالم على آاف
ي   ر ف د الكثي ة عن ذلك الرغب ات، وآ داد السكان والمرآب ي أع ر ف د الكبي د التزاي ي الوقت الحاضر، وخاصة بع ي  ف ر ف د الكثي ة عن ذلك الرغب ات، وآ داد السكان والمرآب ي أع ر ف د الكبي د التزاي ي الوقت الحاضر، وخاصة بع ف

ا               دن أو خارجه ا              الحرآة والتنقل بين مكان وآخر سواء داخل الم دن أو خارجه ذه المشكلة       ومن ا ومن ا .  .  الحرآة والتنقل بين مكان وآخر سواء داخل الم الرغم من أن ه ه ب ذه المشكلة       لمؤسف أن الرغم من أن ه ه ب لمؤسف أن
ى الصعيدين                     تمس آافة شرائح المجتمع، إال أن     تمس آافة شرائح المجتمع، إال أن      ًا عل ًا آافي ى اآلن اهتمام ق حت م يل ى الصعيدين                   موضوع السالمة على الطرق ل ا  عل ا  آافي ى اآلن اهتمام ق حت م يل موضوع السالمة على الطرق ل

ى                        ))١١((الدولي والوطني الدولي والوطني  ة المرور عل ة عن حرآ وا نتيجة لإلصابات الناجم ذين توف ى                        ، ويقدر حاليًا عدد األشخاص ال ة المرور عل ة عن حرآ وا نتيجة لإلصابات الناجم ذين توف ، ويقدر حاليا  عدد األشخاص ال
ام      ١٫٢٦١٫٢٦ـ  ـ  الطرق في العالم بأسره ب    الطرق في العالم بأسره ب     ون شخص في ع ام       ملي ون شخص في ع ة المرور       .  .  ٢٠٠٠٢٠٠٠ ملي ة عن حرآ ل اإلصابات الناجم ة المرور       وتمث ة عن حرآ ل اإلصابات الناجم وتمث

ة       ٢٥٢٥ في المائة من الوفيات في العالم وهي مسؤولة عن            في المائة من الوفيات في العالم وهي مسؤولة عن           ٢،٢٢،٢على الطرق   على الطرق    ات الناجم ة من مجموع الوفي ة        في المائ ات الناجم ة من مجموع الوفي  في المائ
راوح أ          .  .  عن اإلصابات عن اإلصابات  ذين تت راوح أ          وعلى نطاق عالمي، تعد هذه اإلصابات السبب الرئيسي لوفاة األشخاص ال ذين تت ارهم  وعلى نطاق عالمي، تعد هذه اإلصابات السبب الرئيسي لوفاة األشخاص ال ارهم  عم عم

 .. سنة سنة٤٤٤٤ و و٢٥٢٥بين بين 
 

رار              رار            وآان أول قرار اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في مجال السالمة على الطرق هو الق   ٣٠٩٣٠٩//٥٧٥٧وآان أول قرار اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في مجال السالمة على الطرق هو الق
ام              دت في ع ام             في دورتها السابعة والخمسين التي ُعق دت في ع ا        ٢٠٠٣٢٠٠٣في دورتها السابعة والخمسين التي ع ق الم منه د من دول الع ه العدي ا         وشارآت في تقديم الم منه د من دول الع ه العدي   ١٠١٠ وشارآت في تقديم
ة      ارات العربي ي اإلم كوا وه ة اإلس ن منطق ة     دول م ارات العربي ي اإلم كوا وه ة اإلس ن منطق ورية،     دول م ة الس ة العربي رين، والجمهوري ة البح دة، ومملك ورية،     المتح ة الس ة العربي رين، والجمهوري ة البح دة، ومملك المتح

ة     عودية، والجمهوري ة الس ة العربي ة، والمملك ة اللبناني ت، والجمهوري ة الكوي ر، ودول ة قط ان، ودول لطنة ُعم ة    وس عودية، والجمهوري ة الس ة العربي ة، والمملك ة اللبناني ت، والجمهوري ة الكوي ر، ودول ة قط ان، ودول لطنة ع م وس
ة ةاليمني ة    .  .  اليمني ن األزم ر ع داد تقري ب إع رور، وطل دة للم وانين جدي ى إصدار ق ات عل ع الحكوم رار جمي ة    وحث الق ن األزم ر ع داد تقري ب إع رور، وطل دة للم وانين جدي ى إصدار ق ات عل ع الحكوم رار جمي وحث الق

 ..سالمة على الطرقسالمة على الطرقالعالمية للالعالمية لل
 

ة للسالمة                 ))٢٢((وقد أصدرت األمم المتحدة تقريرها    وقد أصدرت األمم المتحدة تقريرها      ة العالمي ذي يتحدث عن األزم رار، وال ة للسالمة                  استجابة لهذا الق ة العالمي ذي يتحدث عن األزم رار، وال  استجابة لهذا الق
ة عن حوادث          .  .  على الطرق على الطرق  ة عن حوادث          وقد أشار التقرير إلى فداحة هذه المشكلة مبينًا أنه بينما آانت تحتل اإلصابات الناجم وقد أشار التقرير إلى فداحة هذه المشكلة مبينا  أنه بينما آانت تحتل اإلصابات الناجم

ام   ي ع رور ف ام  الم ي ع رور ف عة عال١٩٩٠١٩٩٠الم ة التاس عة عال المرتب ة التاس ام    المرتب ول ع ع وبحل ن المتوق ه م ًا، إال أن ام   مي ول ع ع وبحل ن المتوق ه م ا ، إال أن ابات ٢٠٢٠٢٠٢٠مي ل اإلص ابات  ان تحت ل اإلص  ان تحت
دل      .  .  الناجمة عن حوادث المرور المرتبة الثالثة عالميا       الناجمة عن حوادث المرور المرتبة الثالثة عالمياً       دل      ويزيد المشكلة تعقيدًا أن معظم إحصاءات حوادث الطرق ت ويزيد المشكلة تعقيدا  أن معظم إحصاءات حوادث الطرق ت

ذ                   ٥٠٥٠على أن ما يزيد عن      على أن ما يزيد عن       ة الشباب، وه ة هي من فئ ع بسبب الحوادث المروري ات التي تق ة من الوفي ذ                    في المائ ة الشباب، وه ة هي من فئ ع بسبب الحوادث المروري ات التي تق ة من الوفي ا ا  في المائ
ة         ع عجل اج ودف اع اإلنت ي قط ا ف ول عليه ي يع ة الت ريحة العمري ي صفوف الش رة ف ارة آبي اك خس ي أن هن ة        يعن ع عجل اج ودف اع اإلنت ي قط ا ف ول عليه ي يع ة الت ريحة العمري ي صفوف الش رة ف ارة آبي اك خس ي أن هن يعن

 ..االقتصاد والتنمية في بلدانها إلى األماماالقتصاد والتنمية في بلدانها إلى األمام
 

ى الطرق،                              ة للسالمة عل ة العالمي م المتحدة عن األزم ام لألم ين الع ه األم ذي قدم ر ال ى الطرق،                            واستنادًا إلى التقري ة للسالمة عل ة العالمي م المتحدة عن األزم ام لألم ين الع ه األم ذي قدم ر ال واستنادا  إلى التقري
ة قر  ة العام درت الجمعي ة قر أص ة العام درت الجمعي م  أص ا رق م  اره ا رق ؤرخ ٩٩//٥٨٥٨اره ؤرخ  الم اني ١٩١٩ الم رين الث اني  تش رين الث وفمبر // تش وفمبر ن أن ٢٠٠٣٢٠٠٣ن ذا الش أن  به ذا الش  .  .   به

ا                م المتحدة وهيئاته ة األم ا               ودعا القرار المجلس االقتصادي واالجتماعي إلى القيام، بالتنسيق مع مؤسسات منظوم م المتحدة وهيئاته ة األم ودعا القرار المجلس االقتصادي واالجتماعي إلى القيام، بالتنسيق مع مؤسسات منظوم
ة                     ة                    األخرى ذات الصلة ومن خالل لجانه اإلقليمية، بتقديم آافة المعلومات عن أفضل الممارسات المتعلق بالسالمة  بالسالمة  األخرى ذات الصلة ومن خالل لجانه اإلقليمية، بتقديم آافة المعلومات عن أفضل الممارسات المتعلق

تين             ا الس ي دورته ة ف ة العام ى الجمعي ر إل ديم تقري ام تق ين الع ى األم ب إل رق وطل ى الط تين            عل ا الس ي دورته ة ف ة العام ى الجمعي ر إل ديم تقري ام تق ين الع ى األم ب إل رق وطل ى الط  عل
 ..عن التقدم المحرز في تعزيز السالمة على الطرق على الصعيد العالميعن التقدم المحرز في تعزيز السالمة على الطرق على الصعيد العالمي

 
رار   ال الق رار وت ال الق رار  ٩٩//٥٨٥٨وت دة، إصدار ق م المتح ي األم ان ف لطنة ُعم فير س ن س ة م ود مكثف ى جه اء عل رار  ، وبن دة، إصدار ق م المتح ي األم ان ف لطنة ع م فير س ن س ة م ود مكثف ى جه اء عل ، وبن

ة العا ة العاالجمعي ة الجمعي ة م دة           ٢٨٩٢٨٩//٥٨٥٨م م المتح ة األم ل منظوم ؤدي، داخ ى أن ت ة إل حة العالمي ة الص ا منظم ذي دع دة            وال م المتح ة األم ل منظوم ؤدي، داخ ى أن ت ة إل حة العالمي ة الص ا منظم ذي دع  وال

                                                      
التقرير العالمي عن الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حـوادث          التقرير العالمي عن الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حـوادث            منظمة الصحة العالمية، منشورات مارجي بيدين وآخرون،            منظمة الصحة العالمية، منشورات مارجي بيدين وآخرون،          ))١١((

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤، جنيف، ، جنيف، المرورالمرور

 ..٢٠٠٣٢٠٠٣، الدورة الثامنة والخمسون للجمعية العامة، ، الدورة الثامنة والخمسون للجمعية العامة، مة العالمية للسالمة على الطرقمة العالمية للسالمة على الطرقاألزاألز  مذكرة األمين العام،   مذكرة األمين العام، ))٢٢((



 -٢-

ا طلب                          ى الطرق؛ آم ة بالسالمة عل ا، دور منسق المسائل المتعلق ا طلب                         وبالتعاون الوثيق مع اللجان اإلقليمية التابعة له ى الطرق؛ آم ة بالسالمة عل ا، دور منسق المسائل المتعلق وبالتعاون الوثيق مع اللجان اإلقليمية التابعة له
، أن يفيد من    ، أن يفيد من    ٩٩//٥٨٥٨الستين، وفقا  للقرار    الستين، وفقًا للقرار    إلى األمين العام أن يقوم، لدى تقديم تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها              إلى األمين العام أن يقوم، لدى تقديم تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها              

ى ضرورة                  ا شدد عل دولي؛ آم ة والبنك ال ة الصحة العالمي م المتحدة ومنظم ة لألم ة التابع ى ضرورة                 خبرات اللجان اإلقليمي ا شدد عل دولي؛ آم ة والبنك ال ة الصحة العالمي م المتحدة ومنظم ة لألم ة التابع خبرات اللجان اإلقليمي
ة في                           دان النامي ى الطرق، مع أخذ احتياجات البل ائل السالمة عل دولي لمعالجة مس اون ال ز التع ة في                          المضي في تعزي دان النامي ى الطرق، مع أخذ احتياجات البل ائل السالمة عل دولي لمعالجة مس اون ال ز التع المضي في تعزي

 ..االعتباراالعتبار
 

داده   ٢٨٩٢٨٩//٥٨٥٨ الذي قدم في الدورة الستين لألمم المتحدة بناء على القرار            الذي قدم في الدورة الستين لألمم المتحدة بناء على القرار           ))٣٣((ريرريروفي التق وفي التق   داده    والذي قامت بإع  والذي قامت بإع
ى                م المتحدة للسالمة عل اون األم ق تع ى               منظمة الصحة العالمية بالتشاور مع عدد من الشرآاء، أشير إلى إنشاء فري م المتحدة للسالمة عل اون األم ق تع منظمة الصحة العالمية بالتشاور مع عدد من الشرآاء، أشير إلى إنشاء فري

ق عمل يتكون من            ق عمل يتكون من           الطرق، وهو فري ى ا        ٤٢٤٢الطرق، وهو فري ة بمعالجة السالمة عل ة ملتزم ى ا         وآال ة بمعالجة السالمة عل ة ملتزم ة االقتصادية      وآال ا اللجن ة االقتصادية     لطرق ومنه ا اللجن لطرق ومنه
 ).).اإلسكوااإلسكوا((واالجتماعية لغربي آسيا واالجتماعية لغربي آسيا 

 
ات                   معظم  معظم ومن المعلوم أن  ومن المعلوم أن    د معدالت وفي ات                   دول الشرق األوسط تعاني من مشكلة حوادث الطرق، حيث تع د معدالت وفي  دول الشرق األوسط تعاني من مشكلة حوادث الطرق، حيث تع

ى الطرق         وتقدر  وتقدر  .  .  وإصابات حوادث الطرق عالية بالمقارنة مع الدول المتقدمة       وإصابات حوادث الطرق عالية بالمقارنة مع الدول المتقدمة        ى الطرق         التكلفة االقتصادية للتصادمات عل التكلفة االقتصادية للتصادمات عل
 في المائة    في المائة   ١٫٥١٫٥ في المائة من الناتج القومي اإلجمالي في البلدان المنخفضة الدخل، و            في المائة من الناتج القومي اإلجمالي في البلدان المنخفضة الدخل، و           ١١صابات الناجمة عنها بـ     صابات الناجمة عنها بـ     واإلواإل

دخل و  طة ال دان المتوس ي البل دخل و ف طة ال دان المتوس ي البل دخل ٢٢ف ة ال دان المرتفع ي البل ة ف ي المائ دخل  ف ة ال دان المرتفع ي البل ة ف ي المائ در .  .   ف در وتق  وتق
غ تب     .  .   مليار دوالر أمريكي سنويا      مليار دوالر أمريكي سنوياً    ٥١٨٥١٨التكلفة العالمية بما قيمته     التكلفة العالمية بما قيمته      غ تب     ومن أصل هذا المبل دان المنخفضة        ومن أصل هذا المبل ائر البل غ خس دان المنخفضة        ل ائر البل غ خس ل

دخل    طة ال دان المتوس دخل والبل دخل   ال طة ال دان المتوس دخل والبل اعدات       ٦٥٦٥ال ن المس دان م ذه البل اه ه ا تتلق ر مم ي، أي أآث ار دوالر أمريك اعدات        ملي ن المس دان م ذه البل اه ه ا تتلق ر مم ي، أي أآث ار دوالر أمريك  ملي
ة المتحدة                ل البريطاني في المملك ر أبحاث النق ا مختب ام به ة ق د أتضح من دراسة حديث ة المتحدة               اإلنمائية، وق ل البريطاني في المملك ر أبحاث النق ا مختب ام به ة ق د أتضح من دراسة حديث  Transport)اإلنمائية، وق

Research Laboratory of the United Kingdom)       ،ة ة،     المتخصص في دراسات السالمة المروري الرغم من أن    المتخصص في دراسات السالمة المروري ه ب الرغم من أن     أن ه ب  أن
يارات وتضم          ٢٢بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا تمتلك فقط        بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا تمتلك فقط         يارات وتضم           في المائة من عدد الس ة فقط من عدد           ٤٤ في المائة من عدد الس ة فقط من عدد            في المائ  في المائ

الم            ٦٦السكان في العالم، إال أنها تشهد       السكان في العالم، إال أنها تشهد        الم             في المائة من مجموع وفيات حوادث الطرق في الع ذ     .  .   في المائة من مجموع وفيات حوادث الطرق في الع ي ه د بن ذ     وق ي ه د بن ل   وق ل   ا التحلي ا التحلي
ات الناتجة عن                 ا أوضحت الدراسة أيضًا أن الوفي دان، آم ك البل واردة من تل ات الناتجة عن                على البيانات المنشورة والتقارير ال ا أوضحت الدراسة أيضا  أن الوفي دان، آم ك البل واردة من تل على البيانات المنشورة والتقارير ال

بة    د زادت بنس رق األوسط ق ي الش وادث الطرق ف بة   ح د زادت بنس رق األوسط ق ي الش وادث الطرق ف رة ٢٠٢٠ح نوات األخي ر س الل العش ة خ ي المائ رة  ف نوات األخي ر س الل العش ة خ ي المائ ل، .  .   ف ل، وبالمقاب وبالمقاب
ة ال            ة ال           انخفضت هذه الوفيات بالفعل في دول السوق األوروبي ل عن              انخفضت هذه الوفيات بالفعل في دول السوق األوروبي ان بنسبة ال تق تراليا والياب ل عن              مشترآة وأس ان بنسبة ال تق تراليا والياب  في   في  ١٠١٠مشترآة وأس

 ..))٤٤((المائة لنفس الفترةالمائة لنفس الفترة
 

ة               ع من مشكلة الحوادث المروري ة             وبالرغم من أن منطقة اإلسكوا تعد من المناطق التي تعاني بشكل مرتف ع من مشكلة الحوادث المروري وبالرغم من أن منطقة اإلسكوا تعد من المناطق التي تعاني بشكل مرتف
ة، إال                          ى دول المنطق ة واقتصادية عل ذه الحوادث من أضرار اجتماعي ه ه ا تمثل ة، إال                         حيث ترتفع نسبة الحوادث وم ى دول المنطق ة واقتصادية عل ذه الحوادث من أضرار اجتماعي ه ه ا تمثل  أن  أن حيث ترتفع نسبة الحوادث وم

ار أن      ) ) اإلسكوااإلسكوا((اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا      اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا       ار أن      لم توِل هذا الموضوع اهتمامًا خاصًا في السابق باعتب لم تول  هذا الموضوع اهتماما  خاصا  في السابق باعتب
المي            ي أو ع اون إقليم ى تع اج إل ة وال تحت كلة وطني ي مش ة ه المة المروري كلة الس المي           مش ي أو ع اون إقليم ى تع اج إل ة وال تحت كلة وطني ي مش ة ه المة المروري كلة الس  مش

ة الم          .  .  لوضع الحلول الالزمة لها   لوضع الحلول الالزمة لها    ة العام رارات الجمعي ة الم          إال أنه وبعد صدور ق ة العام رارات الجمعي ذا الخصوص أصبح ينظر          إال أنه وبعد صدور ق ة به ذا الخصوص أصبح ينظر          تعاقب ة به تعاقب
ل                           ا هي حوادث قت ة، وأن حوادث الطرق ليست صدفة وإنم ل                          إلى مشكلة الحوادث المرورية على أنها أزمة عالمي ا هي حوادث قت ة، وأن حوادث الطرق ليست صدفة وإنم إلى مشكلة الحوادث المرورية على أنها أزمة عالمي

اد      كل ج كلة بش ذه المش دي له ن التص د م ان ال ب ان، وآ ن األحي ر م ي آثي دة ف اد     متعم كل ج كلة بش ذه المش دي له ن التص د م ان ال ب ان، وآ ن األحي ر م ي آثي دة ف ت .  .  متعم ت وأدرآ  وأدرآ
اً   ا دورًا هام دة أن عليه م المتح ي األم ة ف ان اإلقليمي ا   اللج ا دورا  هام دة أن عليه م المتح ي األم ة ف ان اإلقليمي ول  اللج ع الحل ف ووض ي التعري ه ف ب أن تلعب ول   يج ع الحل ف ووض ي التعري ه ف ب أن تلعب   يج

نتين              .  .  المناسبة للحد من آثارها السلبية    المناسبة للحد من آثارها السلبية     ا للس امج عمله نتين              وقد استجابت اإلسكوا لهذا المطلب وأدخلت في برن ا للس امج عمله -٢٠٠٤٢٠٠٤وقد استجابت اإلسكوا لهذا المطلب وأدخلت في برن

                                                      
، الـدورة   ، الـدورة   ٢٨٩٢٨٩//٥٨٥٨التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة        التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة        : : األزمة العالمية للسالمة على الطرق    األزمة العالمية للسالمة على الطرق      مذكرة األمين العام،        مذكرة األمين العام،      ))٣٣((

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤الستون للجمعية العامة، الستون للجمعية العامة، 

))٤٤((    G.D. Jacobs and Amy Aeron-Thomas, A Review of Global Road Accident Fatalities, 65th Road Safety Congress, 1-8 
March 2000, p. 12.                                                                                                                                                                                        
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 إعداد دراسة عن استعراض أوضاع السالمة المرورية في بعض بلدان اإلسكوا، وهي الدراسة التي نحن                   إعداد دراسة عن استعراض أوضاع السالمة المرورية في بعض بلدان اإلسكوا، وهي الدراسة التي نحن                  ٢٠٠٥٢٠٠٥
 ..بصددهابصددها

 
يا        وإدراآا  من وإدراآًا من   يا         اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آس دول في              ) ) اإلسكوا اإلسكوا (( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آس ع ال اون جمي د من تع ه ال ب دول في              أن ع ال اون جمي د من تع ه ال ب أن

م                 ا رق ة والعشرون لإلسكوا قراره دورة الثالث م                اإلسكوا في هذا المجال، فقد أصدرت ال ا رق ة والعشرون لإلسكوا قراره دورة الثالث   ١٢١٢المؤرخ  المؤرخ  ) ) ٢٣٢٣-دد ( (٢٦٥٢٦٥اإلسكوا في هذا المجال، فقد أصدرت ال
ى الطرق،          بشأن    بشأن   ٢٠٠٥٢٠٠٥مايو  مايو  //أيارأيار ى الطرق،         التعاون اإلقليمي في مجال سالمة المرور عل ه  ودعت     ودعت    التعاون اإلقليمي في مجال سالمة المرور عل ه في ى       في دول األعضاء إل ى        ال دول األعضاء إل  ال

المساهمة في األنشطة التي ستضطلع بها اللجنة سواء في إعداد الدراسات المتخصصة أم في المساهمة في أعمال                 المساهمة في األنشطة التي ستضطلع بها اللجنة سواء في إعداد الدراسات المتخصصة أم في المساهمة في أعمال                 
المي المزمع                           دة في سالمة المرور أو في التحضير ألسبوع المرور الع المي المزمع                          الورشة اإلقليمية حول الممارسات الجي دة في سالمة المرور أو في التحضير ألسبوع المرور الع الورشة اإلقليمية حول الممارسات الجي

دول ا    وأملت فيه من    وأملت فيه من   ؛؛٢٠٠٧٢٠٠٧عقده في عام    عقده في عام     دول ا    ال ن،           ال ا أمك ة، م ة التنفيذي وي لألمان ادي والمعن دعم الم ديم ال ن،          ألعضاء تق ا أمك ة، م ة التنفيذي وي لألمان ادي والمعن دعم الم ديم ال ألعضاء تق
رار    لتنفيذ األنشطة التي تساند الجهود الوطنية في تحقيق مقومات سالمة المرور على الطرق؛            لتنفيذ األنشطة التي تساند الجهود الوطنية في تحقيق مقومات سالمة المرور على الطرق؛             رار     آما ناشد الق دول    آما ناشد الق دول    ال  ال

 ..األعضاء المشارآة الفاعلة في مناقشات الجمعية العامة بشأن هذا الموضوعاألعضاء المشارآة الفاعلة في مناقشات الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع
 

ة،                 وهذه الدراسة تمثل ا   وهذه الدراسة تمثل ا     ة،                 لخطوة األولى من سلسلة دراسات ستقوم بها اإلسكوا في مجال السالمة المروري لخطوة األولى من سلسلة دراسات ستقوم بها اإلسكوا في مجال السالمة المروري
ة الهاشمية                           ة األردني ة والمملك ة اللبناني ة في الجمهوري ا لوضع السالمة المروري ًا عام ة الهاشمية                          وتعطي بشكل سريع تقييم ة األردني ة والمملك ة اللبناني ة في الجمهوري ا لوضع السالمة المروري ا  عام وتعطي بشكل سريع تقييم

ى السالمة المرو            ؤثر عل ى السالمة المرو           ودول الخليج العربي وخاصة فيما يتعلق بتحديد أهم الجوانب التي ت ؤثر عل ة والمشاآل التي    ودول الخليج العربي وخاصة فيما يتعلق بتحديد أهم الجوانب التي ت ة والمشاآل التي    ري ري
ا   ات الخاصة بحله ذلك وضع المقترح ا، وآ اني منه ا  تع ات الخاصة بحله ذلك وضع المقترح ا، وآ اني منه وفر    .  .  تع رًا لت دان نظ ذه البل ى ه ة عل د اقتصرت الدراس وفر    وق را  لت دان نظ ذه البل ى ه ة عل د اقتصرت الدراس وق

ابالت الشخصية، وعدم                      ات األخرى من خالل المق ى بعض البيان ة الحصول عل ابالت الشخصية، وعدم                     البيانات المنشورة عنها وإمكاني ات األخرى من خالل المق ى بعض البيان ة الحصول عل البيانات المنشورة عنها وإمكاني
رة     ة للفت ذه الدراس ة له ة والمخصص وارد الكافي وفر الم رة    ت ة للفت ذه الدراس ة له ة والمخصص وارد الكافي وفر الم ملها    ٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤  ت ى أن تش دول، عل اقي ال ة ب ملها     لتغطي ى أن تش دول، عل اقي ال ة ب  لتغطي

ة  ة القادم ة المرحل ة القادم م        .  .  المرحل يد هاش اري الس رات االستش وص بخب ذا الخص كوا به تعانت اإلس م        واس يد هاش اري الس رات االستش وص بخب ذا الخص كوا به تعانت اإلس  واس
ي  يج العرب دول الخل ق ب داد الجزء المتعل دني إلع ي الم يج العرب دول الخل ق ب داد الجزء المتعل دني إلع رة  .  .  الم ا للفت رامج عمله ي ب كوا ف تقوم اإلس رة  وس ا للفت رامج عمله ي ب كوا ف تقوم اإلس   ٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٦٢٠٠٦وس

 ..ي تقوم بها آل دولة من أجل تحسين وضع السالمة المرورية فيهاي تقوم بها آل دولة من أجل تحسين وضع السالمة المرورية فيهابإعداد دراسة عن متابعة تطورات الجهود التبإعداد دراسة عن متابعة تطورات الجهود الت
 

تم                          ة، وي ق بالسالمة المروري ا يتعل ة فيم تم                        وتتناول الدراسة في الفصل األول استعراض التشريعات الحالي ة، وي ق بالسالمة المروري ا يتعل ة فيم وتتناول الدراسة في الفصل األول استعراض التشريعات الحالي
ا  انون عليه ي نص الق ات الت واع العقوب ا وأن ة وأنواعه ة بالسالمة المروري ى التشريعات المتعلق ا عل ز فيه ا الترآي انون عليه ي نص الق ات الت واع العقوب ا وأن ة وأنواعه ة بالسالمة المروري ى التشريعات المتعلق ا عل ز فيه الترآي

ة إن وجدت                     واوا ات المروري اط المخالف ق نق ة إن وجدت                     لطرق المتبعة في ضبط المخالفات، بما في ذلك اللوائح الخاصة بتطبي ات المروري اط المخالف ق نق .  .  لطرق المتبعة في ضبط المخالفات، بما في ذلك اللوائح الخاصة بتطبي
ى                     ذلك إل ادة، آ ات واإلجراءات الخاصة بفحص القي ادة المرآب ى                    ويتطرق الفصل الثاني من الدراسة إلى رخص قي ذلك إل ادة، آ ات واإلجراءات الخاصة بفحص القي ادة المرآب ويتطرق الفصل الثاني من الدراسة إلى رخص قي

دارس        ذه الم ي ه ا ف ب توفره روط الواج ات والش ادة المرآب يم قي دارس تعل دارس       م ذه الم ي ه ا ف ب توفره روط الواج ات والش ادة المرآب يم قي دارس تعل ث   .  .  م ل الثال ي الفص ث   وف ل الثال ي الفص  وف
ق بإحصاءات حوادث المرور                          ة ويتعل ام ورئيسي في موضوع السالمة المروري ق بإحصاءات حوادث المرور                         من الدراسة يتم تناول جانب ه ة ويتعل ام ورئيسي في موضوع السالمة المروري من الدراسة يتم تناول جانب ه
ذه            ع ه ة بجم ات المعني ذلك الجه ا آ ا وتحليله ات وتبويبه ع البيان ي جم ة ف رق المتبع اقش الط رق وين ى الط ذه           عل ع ه ة بجم ات المعني ذلك الجه ا آ ا وتحليله ات وتبويبه ع البيان ي جم ة ف رق المتبع اقش الط رق وين ى الط عل

وف ات المت وجزًا عن البيان دم م ة، ويق وفالمعلومات الهام ات المت وجزا  عن البيان دم م ة، ويق ي المعلومات الهام ة ف دان المعني ي البل ة ف ا يخص الحوادث المروري ي رة فيم ة ف دان المعني ي البل ة ف ا يخص الحوادث المروري رة فيم
ة ةالدراس ة ودور           .  .  الدراس ة المروري ذلك التوعي ة وآ ة المروري وع التربي ة موض ن الدراس ع م ل الراب اول الفص ة ودور           ويتن ة المروري ذلك التوعي ة وآ ة المروري وع التربي ة موض ن الدراس ع م ل الراب اول الفص ويتن

ا ورد في                .  .  الجمعيات األهلية في هذا المجال    الجمعيات األهلية في هذا المجال     م م ا ورد في                أما الفصل الخامس من الدراسة، فيقدم ملخصًا عامًا ومناقشة أله م م أما الفصل الخامس من الدراسة، فيقدم ملخصا  عاما  ومناقشة أله
 ..راسة، وأخيرا  التوصيات من أجل تحسين مستوى السالمة المرورية في بلدان المنطقةراسة، وأخيرًا التوصيات من أجل تحسين مستوى السالمة المرورية في بلدان المنطقةفصول الدفصول الد
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   التشريعات الخاصة بالسالمة المرورية-أوال 
 

   لمحة عامة-ألف
 

توى        ى مس ؤثر عل ي ت م العناصر الت دى أه رق إح ى الط رور عل المة الم ة بس ريعات المتعلق ل التش توى      تمث ى مس ؤثر عل ي ت م العناصر الت دى أه رق إح ى الط رور عل المة الم ة بس ريعات المتعلق ل التش تمث
د، وال ي أي بل ة ف د، والالسالمة المروري ي أي بل ة ف ات  السالمة المروري ات والغرام ة والعقوب ات المروري ق بالمخالف ا يتعل ا م دة منه ريعات عدي ات  تش ات والغرام ة والعقوب ات المروري ق بالمخالف ا يتعل ا م دة منه ريعات عدي تش

ات              ائقي المرآب ة بفحص س ات             المصاحبة لها أو ما يختص بالتشريعات المتعلق ائقي المرآب ة بفحص س ذلك التشريعات الخاصة بإنشاء         ،،المصاحبة لها أو ما يختص بالتشريعات المتعلق ذلك التشريعات الخاصة بإنشاء          أو آ  أو آ
ذه التشريعات   ذه التشريعات   ال بد أن يصاحب ه     ال بد أن يصاحب ه      يجدر ذآره هنا أنه       يجدر ذآره هنا أنه        ومما    ومما  ..وإدارة المدارس التي تقوم بالتدريب وإعداد السائقين      وإدارة المدارس التي تقوم بالتدريب وإعداد السائقين      

ة والتطبيق                     ذلك سبل المتابع الفين وآ ى المخ ات عل ة والتطبيق                    الجانب األهم منها وهو مراقبة تنفيذها وفرض العقوب ذلك سبل المتابع الفين وآ ى المخ ات عل يتم  .  .  الجانب األهم منها وهو مراقبة تنفيذها وفرض العقوب يتم  وس وس
ة            ات المروري ق بالمخالف ا يتعل كوا فيم ي بعض دول اإلس ة ف ريعات المختلف ى التش ل إل ذا الفص ي ه رق ف ة           التط ات المروري ق بالمخالف ا يتعل كوا فيم ي بعض دول اإلس ة ف ريعات المختلف ى التش ل إل ذا الفص ي ه رق ف التط

  ،،ية والمملكة األردنية الهاشمية وآذلك دول الخليج العربي        ية والمملكة األردنية الهاشمية وآذلك دول الخليج العربي        والعقوبات المصاحبة بها وخاصة في الجمهورية اللبنان      والعقوبات المصاحبة بها وخاصة في الجمهورية اللبنان      
ة                     ام متقارب ة                    حيث يتبين أن لكل دولة من دول الخليج قانونها الخاص المتعلق بالمرور، وهي في مضمونها بشكل ع ام متقارب حيث يتبين أن لكل دولة من دول الخليج قانونها الخاص المتعلق بالمرور، وهي في مضمونها بشكل ع

رى        ى أخ ة إل ن دول ف م يلية تختل ا التفص دًا إال أَن مواده رى       ج ى أخ ة إل ن دول ف م يلية تختل ا التفص دا  إال أن  مواده د  .  .  ج ث تج د  وحي ث تج  وحي
ة السعودية              ،،مواد ذلك القانون مقتضبة في سلطنة عمان      مواد ذلك القانون مقتضبة في سلطنة عمان       ة العربي ة السعودية               تراها آثيرة التفصيل في مملكة البحرين والمملك ة العربي  تراها آثيرة التفصيل في مملكة البحرين والمملك

 .. التي تشملها هذه الدراسة التي تشملها هذه الدراسة المتعلقة بالمرور في الدول المتعلقة بالمرور في الدول القوانين القوانين))١١الجدول الجدول ((ويبين ويبين .  .  والكويتوالكويت
 

 القوانين المتعلقة بالمرور وتاريخ إصداره وعدد فصوله ومواده والجهة  -١ الجدول
 ان اإلسكواالصادرة للقوانين في بعض بلد
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 الجمهورية اللبنانية

المرور ) القانون(نظام   ٥ ٤٥ ١٥ األمانة العامة
ي لدول الموحد االسترشاد
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 ..qa.gov.moi.wwwدولة قطر، وزارة الداخلية، موقع اإلنترنت دولة قطر، وزارة الداخلية، موقع اإلنترنت  ))١١: (: (المصادرالمصادر
 ..ون الخليجيون الخليجيقوانين وأنظمة السير والمرور لدول مجلس التعاقوانين وأنظمة السير والمرور لدول مجلس التعا ))٢٢(( 

 
إن من العوامل المهمة إليجاد سلوك مروري منضبط وجود نظام مرور فاعل ومرن في ضبط السلوك           إن من العوامل المهمة إليجاد سلوك مروري منضبط وجود نظام مرور فاعل ومرن في ضبط السلوك            

اع               دة، وإتب ة بالسرعة الزائ ك المتعلق ة وخاصة تل ات المروري اع              المخالف، وبمثل هذا النظام يمكن الحد من المخالف دة، وإتب ة بالسرعة الزائ ك المتعلق ة وخاصة تل ات المروري المخالف، وبمثل هذا النظام يمكن الحد من المخالف
ون دور و راء، ويك ارة الحم افة وقطع اإلش رك مس دون ت ات ب ون دور والمرآب راء، ويك ارة الحم افة وقطع اإلش رك مس دون ت ات ب ة المرآب ة مهم ق إدارات إدارات مهم و ضمان التطبي رور ه ق الم و ضمان التطبي رور ه الم

ة                 .  .  الصارم لقواعد ولوائح المرور   الصارم لقواعد ولوائح المرور    ة مستمرة وطويل دم آلي ة                 إن تقديم نظام عقوبات فعال أمر ضروري نظرًا ألنه يق ة مستمرة وطويل دم آلي إن تقديم نظام عقوبات فعال أمر ضروري نظرا  ألنه يق
 المخالفين للتعليمات، حيث أن دفع الغرامة ال يكفي لردعهم على المدى الطويل إن لم                المخالفين للتعليمات، حيث أن دفع الغرامة ال يكفي لردعهم على المدى الطويل إن لم                تضمن مالحقة وردع    تضمن مالحقة وردع   المدىالمدى

ام يضمن ه نظ ام يضمنينضم إلي ه نظ ي ينضم إلي ذ ف اط المنف ام حساب النق ل نظ ات مث رار المخالف ال تك ي ح ائق ف ة الس ي  مالحق ذ ف اط المنف ام حساب النق ل نظ ات مث رار المخالف ال تك ي ح ائق ف ة الس ة  مالحق ة  المملك  المملك
مية و  ة الهاش مية و األردني ة الهاش ة   األردني يج العربي م دول الخل ة   معظ يج العربي م دول الخل ذا   .  .  معظ ي ه يتم ف ذا   وس ي ه يتم ف م      وس ات وحج واع العقوب تعراض أن ل اس م      الفص ات وحج واع العقوب تعراض أن ل اس الفص

 ..ةةالتي تتناولها الدراسالتي تتناولها الدراس  الدولالدولالجزاءات المالية المتعلقة بمختلف أنواع المخالفات المرورية في الجزاءات المالية المتعلقة بمختلف أنواع المخالفات المرورية في 
 

 والعقوباتاإلجراءات والمخالفات المرورية   -باء
 

 المملكة األردنية الهاشمية  -١
 

انون أول أول صدر صدر   انون ق يرق يرللس يللس ي ف مية    ف ة الهاش ة األردني مية المملك ة الهاش ة األردني ي  المملك يف ام ف ام  ع ـ ١٩٥٨١٩٥٨ ع ـ  وعرف ب ى  "" وعرف ب ل عل انون النق ى  ق ل عل انون النق ق
م               ،،""الطرقالطرق ى الطرق رق م             ولقد صدر نظام قواعد السير والمرور عل ى الطرق رق ام    ٣٣ولقد صدر نظام قواعد السير والمرور عل ام     لع ى الصفحة        ٢٠٠٤٢٠٠٤ لع ى الصفحة         المنشور عل  من    من   ٨٨ المنشور عل
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اريخ     ٤٦٣٩٤٦٣٩عدد الجريدة الرسمية رقم     عدد الجريدة الرسمية رقم      اريخ   بت اني    ١٥١٥بت انون الث اني     آ انون الث اير   // آ اير   ين انون سير أصدر             ))٥٥((٢٠٠٤٢٠٠٤ين ى آخر ق تنادًا إل انون سير أصدر              اس ى آخر ق تنادا  إل  اس
ذا   " " ٢٠٠٤٢٠٠٤  نظام قواعد السير والمرور على الطريق لسنة       نظام قواعد السير والمرور على الطريق لسنة       ""ويسمى هذا النظام    ويسمى هذا النظام    .  .  ٢٠٠١٢٠٠١ لعام    لعام   ٤٧٤٧رقم  رقم   ذا   وبموجب ه وبموجب ه

م     م    النظام تم إلغاء نظام قواعد السير والمرور على الطرق رق ي     .  .  ١٩٨٣١٩٨٣  لسنة لسنة ) ) ٣١٣١((النظام تم إلغاء نظام قواعد السير والمرور على الطرق رق انون السير األردن ي     وبحسب ق انون السير األردن وبحسب ق
 ::الساري المفعول، فإن أنواع العقوبات هيالساري المفعول، فإن أنواع العقوبات هي

 
ة             ))أأ((  ة            الحبس أسبوعين ولغاية ستة أشهر مع الغرام اراً  ٢٠٠٢٠٠-٥٠٥٠((الحبس أسبوعين ولغاية ستة أشهر مع الغرام ارا    دين ادل        دين ا يع ادل        أي م ا يع  دوالرا    دوالرًا  ٢٨٠٢٨٠-٧٠٧٠ أي م
 لطرق؛لطرق؛، وهذه العقوبة للمخالفات التي تشكل خطورة على مستوى السالمة المرورية ومستخدمي ا، وهذه العقوبة للمخالفات التي تشكل خطورة على مستوى السالمة المرورية ومستخدمي ا))أميرآيا أميرآيًا

 
ة  ))بب((  ة المالي ة الغرام ة المالي ارًا٢٠٠٢٠٠-٥٥((الغرام ارا  دين ًا٢٨٠٢٨٠-٧٫٥٧٫٥) () ( دين ا  دوالرًا أميرآي ات  )) دوالرا  أميرآي ب فئ ات حس ذه الغرام ات  ، وه ب فئ ات حس ذه الغرام ، وه

 المخالفات ومدى خطورتها وحسب تصنيفها في القانون؛المخالفات ومدى خطورتها وحسب تصنيفها في القانون؛
 

 ::سحب رخص القيادةسحب رخص القيادة ))جج(( 
 

ا السائق                           ))١١((   اآم وفي الحاالت التي يرتكب فيه ة سنة، من اختصاص المح ا السائق                          من ستة أشهر ولغاي اآم وفي الحاالت التي يرتكب فيه ة سنة، من اختصاص المح من ستة أشهر ولغاي
 ير أدى إلى وفاة أو عاهة؛ير أدى إلى وفاة أو عاهة؛حادث سحادث س

 
ة في                       ))٢٢((   ة استخدام المرآب اآم في مخالف ة في                      من ثالثة أشهر ولغاية ستة شهور، من اختصاص المح ة استخدام المرآب اآم في مخالف من ثالثة أشهر ولغاية ستة شهور، من اختصاص المح

 غير األغراض المسجلة والمخصصة وفق أحكام القانون؛غير األغراض المسجلة والمخصصة وفق أحكام القانون؛
 

 ..من شهرين ولغاية سنة وحسب عدد النقاط المسجلة على السائقمن شهرين ولغاية سنة وحسب عدد النقاط المسجلة على السائق ))٣٣((  
 

ز ))دد((  زالحج ة وح: : الحج راءات إداري ذ إج ة وحتتخ راءات إداري ذ إج ي  تتخ ى مرتكب ة عل ات آعقوب ة والتعليم انون واألنظم ب الق ي  س ى مرتكب ة عل ات آعقوب ة والتعليم انون واألنظم ب الق س
 ::ومكرري المخالفات المرورية وهيومكرري المخالفات المرورية وهي

 
 حجز الرخصة، حيث يتم إعادة الرخص بعد تسديد القيمة المادية المترتبة على المخالفة؛حجز الرخصة، حيث يتم إعادة الرخص بعد تسديد القيمة المادية المترتبة على المخالفة؛ ))١١((  

 
ليمها     ))٢٢((   تم تس انون وي ا الق ي نص عليه االت الت ي الح ات ف ز المرآب ث تحج ة، حي ليمها    حجز المرآب تم تس انون وي ا الق ي نص عليه االت الت ي الح ات ف ز المرآب ث تحج ة، حي حجز المرآب

 ..ك بعد تصويب سبب الحجزك بعد تصويب سبب الحجزللمالللمال
 

أي                  : : وقف العمل برخصة القيادة   وقف العمل برخصة القيادة    ))•((  ام بوقف العمل ب دير األمن الع أي                  يحق لوزير الداخلية بتنسيب من م ام بوقف العمل ب دير األمن الع يحق لوزير الداخلية بتنسيب من م
 ..رخصة قيادة في حال ثبوت فقدان األهلية وآذلك للسائقين غير حسني السير والسلوك لفئات الرخصرخصة قيادة في حال ثبوت فقدان األهلية وآذلك للسائقين غير حسني السير والسلوك لفئات الرخص

 
ة           ٢٠٠٢٠٠٤٤آما أن نظام قواعد السير والمرور على الطريق لسنة          آما أن نظام قواعد السير والمرور على الطريق لسنة            ود الهام ة            متشعب وقد تناول العديد من البن ود الهام  متشعب وقد تناول العديد من البن

 ::التي ينبغي تسليط الضوء عليها، وأهمهاالتي ينبغي تسليط الضوء عليها، وأهمها
 

ه الصوتي    ))أأ((  از التنبي تعمال جه دم اس ه الصوتي   ع از التنبي تعمال جه دم اس ور((ع ورالزام كان   ) ) الزام ة بالس اطق المأهول ة ضمن المن ي المرآب كان   ف ة بالس اطق المأهول ة ضمن المن ي المرآب  ف
 إال عند الضرورة وبصورة خفيفة متقطعة؛إال عند الضرورة وبصورة خفيفة متقطعة؛

 

                                                      
 ..المملكة األردنية الهاشمية أوراق مقدمة شخصيا  من مدير السيرالمملكة األردنية الهاشمية أوراق مقدمة شخصياً من مدير السير    ))٥٥((
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ات     يحظر استعمال أجهزة التنبيه المزعجة أو متعددة      يحظر استعمال أجهزة التنبيه المزعجة أو متعددة       ))بب((  ة أو الخاصة بمرآب ات      األصوات أو غير المألوف ة أو الخاصة بمرآب  األصوات أو غير المألوف
 الطوارئ أو المخالفة للمواصفات التي تحددها تعليمات تجهيز المرآبات؛الطوارئ أو المخالفة للمواصفات التي تحددها تعليمات تجهيز المرآبات؛

 
واء أو  ))جج((  ار أو اله ورة البخ ى ماس وتًا عل رج ص ي تخ زة الت ن األجه وع م تعمال أي ن ر اس واء أو يحظ ار أو اله ورة البخ ى ماس وتا  عل رج ص ي تخ زة الت ن األجه وع م تعمال أي ن ر اس  يحظ

 على عادم المرآبة؛على عادم المرآبة؛
 

اء خالل            يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية بين     يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية بين      ))دد((  ى السائق االآتف اء خالل             غروب الشمس وشروقها وعل ى السائق االآتف  غروب الشمس وشروقها وعل
 ::ويحظر على السائق استعمال أجهزة التنبيه الصوتية في أي مما يليويحظر على السائق استعمال أجهزة التنبيه الصوتية في أي مما يلي.  .  تلك المدة باستعمال أجهزة التنبيه الضوئيةتلك المدة باستعمال أجهزة التنبيه الضوئية

 
 أثناء وقوف المرآبة؛أثناء وقوف المرآبة؛ ))١١((  
 بالقرب من المستشفيات والمدارس وأماآن العبادة؛بالقرب من المستشفيات والمدارس وأماآن العبادة؛ ))٢٢((  
 رر وبطريقة تزعج المشاة أو تقلق راحة اآلخرين؛رر وبطريقة تزعج المشاة أو تقلق راحة اآلخرين؛بصفة مستمرة وبدون مببصفة مستمرة وبدون مب ))٣٣((  
واخص           ))٤٤((   ب ش ا بموج وتي فيه ه الص زة التنبي تعمال أجه وع اس اآن الممن ات واألم ي األوق واخص          ف ب ش ا بموج وتي فيه ه الص زة التنبي تعمال أجه وع اس اآن الممن ات واألم ي األوق ف

 ..مروريةمرورية
 

يمنع مرور سيارات الشحن التي يزيد وزنها اإلجمالي على سبعة أطنان ونصف الطن داخل حدود               يمنع مرور سيارات الشحن التي يزيد وزنها اإلجمالي على سبعة أطنان ونصف الطن داخل حدود                ))•(( 
ك      المجالس البلدية من الساعة السادسة    المجالس البلدية من الساعة السادسة     نظم ذل ة التي ت ًا للشواخص المروري ك      صباحًا وحتى الحادية عشرة ليًال وفق نظم ذل ة التي ت ا  للشواخص المروري .  .  صباحا  وحتى الحادية عشرة ليال  وفق

ذه                 ًا للشروط التي تحددها له ذه                ويجوز في حاالت استثنائية دخول السيارات بموجب تصريح تمنحه إدارة السير وفق ا  للشروط التي تحددها له ويجوز في حاالت استثنائية دخول السيارات بموجب تصريح تمنحه إدارة السير وفق
د بالمبيت داخل األراضي السكنية                     ذا البن د بالمبيت داخل األراضي السكنية                    لغاية، آما ال يسمح للسيارات المنصوص عليها تحت ه ذا البن ه يسمح    .  .  لغاية، آما ال يسمح للسيارات المنصوص عليها تحت ه ه يسمح    إال أن إال أن

ن      ف الط ان ونص بعة أطن الي س ا اإلجم غ وزنه ي يبل حن الت يارات الش دخول س ن     ب ف الط ان ونص بعة أطن الي س ا اإلجم غ وزنه ي يبل حن الت يارات الش دخول س  ب
 فما دون على أن يكون ذلك بهدف التحميل والتفريغ؛فما دون على أن يكون ذلك بهدف التحميل والتفريغ؛

 
ة أو جسم آخر              ))وو((  ًا وتسبب في إلحاق الضرر بمرآب ًا مروري ة أو جسم آخر             يتوجب على السائق الذي ارتكب حادث ا  وتسبب في إلحاق الضرر بمرآب ا  مروري يتوجب على السائق الذي ارتكب حادث

ات الم  اء المعلوم ادث وإعط ذا الح غ عن ه ات الم التبلي اء المعلوم ادث وإعط ذا الح غ عن ه ي  التبلي ة الت م المرآب ادة ورق م رخصة القي ه ورق مه وعنوان ة باس ي  تعلق ة الت م المرآب ادة ورق م رخصة القي ه ورق مه وعنوان ة باس تعلق
ي                   ة ألقرب مرآز أمن ي                  يقودها واسم مالكها وعنوانه ورقم شهادة التأمين واسم شرآة التأمين ورخصة سير المرآب ة ألقرب مرآز أمن يقودها واسم مالكها وعنوانه ورقم شهادة التأمين واسم شرآة التأمين ورخصة سير المرآب

 أو لسائق المرآبة األخرى أو مالك الجسم المتضرر؛أو لسائق المرآبة األخرى أو مالك الجسم المتضرر؛
 

رر غير موجود في مكان الحادث فيتوجب   رر غير موجود في مكان الحادث فيتوجب   إذا آان سائق المرآبة المتضررة أو مالك الجسم المتض       إذا آان سائق المرآبة المتضررة أو مالك الجسم المتض        ))زز(( 
 ::على السائق مرتكب الحادث القيام بما يليعلى السائق مرتكب الحادث القيام بما يلي

 
 ترك إشعار خطي في مكان ظاهر للعيان من المرآبة المتضررة أو الجسم المتضرر؛ترك إشعار خطي في مكان ظاهر للعيان من المرآبة المتضررة أو الجسم المتضرر؛ ))١١((  
الل     ))٢٢((   ي خ ز األمن غ المرآ الل    تبلي ي خ ز األمن غ المرآ رورية       ٤٨٤٨تبلي ات الض ديم المعلوم ادث وتق وع الح ن وق اعة م رورية        س ات الض ديم المعلوم ادث وتق وع الح ن وق اعة م  س

 ..والالزمة لذلكوالالزمة لذلك
 

 يجوز لسائق مرآبة الطوارئ مخالفة قواعد السير والمرور على الطرق إال بالقدر الذي تقتضيه      يجوز لسائق مرآبة الطوارئ مخالفة قواعد السير والمرور على الطرق إال بالقدر الذي تقتضيه     الال ))حح(( 
تأدية المهمة الرسمية أو الواجب الرسمي المكلف به من اتخاذ وسائل الحذر الالزمة لتجنيب أي خطر أو المساس    تأدية المهمة الرسمية أو الواجب الرسمي المكلف به من اتخاذ وسائل الحذر الالزمة لتجنيب أي خطر أو المساس    

 بالمشاة أو إلحاق الضرر باألموال العامة والخاصة؛بالمشاة أو إلحاق الضرر باألموال العامة والخاصة؛
ائق م  ))طط((  وز لس ائق م ال يج وز لس ًا     ال يج ورًا متقطع ث ن ا أن يب ب فيه ل راآ وارئ أو لك ة الط ا      رآب ورا  متقطع ث ن ا أن يب ب فيه ل راآ وارئ أو لك ة الط واح((رآب واحالل  أو أن أو أن ) ) الل

 يطلق صوتا  بواسطة أجهزة التنبيه الصوتية إال إذا آان ذلك ضروريا  لتأدية المهمة المكلف بها وفي أثناء تأديتها؛يطلق صوتًا بواسطة أجهزة التنبيه الصوتية إال إذا آان ذلك ضروريًا لتأدية المهمة المكلف بها وفي أثناء تأديتها؛
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ببه                  ))يي((  ا تتس ًا لسالمتهم الخاصة ولم اة حفظ ببه                 آما حدد النظام أمورًا عديدة تتعلق بالمش ا تتس ا  لسالمتهم الخاصة ولم اة حفظ  حوادث المرور      حوادث المرور     آما حدد النظام أمورا  عديدة تتعلق بالمش

 في األردن من حوادث مرورية لهذه الفئة؛في األردن من حوادث مرورية لهذه الفئة؛
 

 ..تعليمات النقاط لمكرري المخالفات المروريةتعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية ))كك(( 
 

ةآخر آخر صدرت صدرت   ات المروري رري المخالف اط لمك ات النق ةتعليم ات المروري رري المخالف اط لمك ات النق د   تعليم د بموجب البن ادة ٣٣بموجب البن ن الم ادة  م ن الم انون ٦٢٦٢ م ن ق انون  م ن ق  م
اط لمكرري المخال        .  .  ٢٠٠١٢٠٠١السير المؤقت لعام    السير المؤقت لعام     اط لمكرري المخال        أما فيما يختص بتعليمات النق ة          أما فيما يختص بتعليمات النق ة األردني ة في المملك ات المروري ة          ف ة األردني ة في المملك ات المروري ف

مية، مية،الهاش ق    الهاش ات وف اط للمخالف ق  تسجل النق ات وف اط للمخالف دول ((تسجل النق دول الج املي   ) ) ٢٢الج ائقين ح ى الس ات عل ذه التعليم ام ه ث تسري أحك املي   حي ائقين ح ى الس ات عل ذه التعليم ام ه ث تسري أحك حي
 ..الرخص األردنية ويتم تثبيت النقاط في السجل الخاص بالسائق من تاريخ تحرير المخالفةالرخص األردنية ويتم تثبيت النقاط في السجل الخاص بالسائق من تاريخ تحرير المخالفة

 
 رورية في المملكة األردنية الهاشمية  تعليمات النقاط لمكرري المخالفات الم-٢الجدول 

 
  وصف المخالفة عدد النقط

 ١ .قيادة مرآبة أثناء فترة حجز الرخصة أو وقف العمل بها إداريا  أو قانونيا  ٤
 ٢ .قيادة مرآبة بعكس االتجاه المقرر للسير على الطرق والشوارع ومفصولة االتجاهات بجزر وسطية ٤
 ٣ .ية الحمراء أثناء قيادة المرآبةتجاوز إشارة المرور الضوئ ٤
قيادة المرآبة ليال  دون توافر أو استخدام أنوار الطرق األمامية أو أنوار القياس الخلفية المقررة بطريق  ٣

 .غير مضاء
٤ 

 ٥ . آلم بالساعة٤٠قيادة المرآبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر للسرعة بأآثر من  ٣
 ٦ .ابل أجراستعمال السيارة الخصوصية مق ٢
قيادة مرآبة تحمل حمولة بارزة بصورة خطرة خالفا  ألحكام قانون السير واألنظمة والتعليمات الصادرة  ٢

 .بموجبه
٧ 

 ٨ .التجاوز الخاطئ في الحاالت واألماآن التي يمنع التجاوز فيها ٢
 ٩ .عدم التقيد بشاخصة قف ٢
 ١٠ .اجئعدم االلتزام بالمسرب أو تغيير المسرب بشكل مف ٢
 ١١ .قيادة المرآبة برخصة قيادة ال تخوله فئتها حق قيادتها ٢
 ١٢ .عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة لتثبيت الحمولة أو إحكام تغطيتها ٢
تحميل رآاب زيادة عن الحد المقرر بما يزيد عن عشرة رآاب في الحافالت وخمسة رآاب في سيارات  ٢

 .الرآوب المتوسطة
١٣ 

كب أو تسرب حموالت المرآبات آالحجارة والزيوت واألتربة والنفايات والمياه العادمة أو أي طرح أو س ٢
 . مواد أخرى على الطريق

١٤ 

 ١٥ .إلقاء أي مواد أو فضالت من نوافذ المرآبات ١
 ١٦ .ساعة/ آم٤٠ساعة وال تتجاوز / آم٣٠قيادة المرآبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأآثر من  ١
 ١٧ .استعمال الغماز عند التحول لليسار أو لليمينعدم  ١
 ١٨ .عدم إعطاء أولويات المرور للمشاة على الممرات المخصصة لعبورهم ١

 ..٢٠٠١٢٠٠١لسنة لسنة ) ) ٤٧٤٧(( من قانون السير المؤقت رقم  من قانون السير المؤقت رقم ٦٢٦٢من المادة من المادة ) ) أأ((من الفقرة من الفقرة ) ) ٣٣((الجريدة الرسمية الصادرة بموجب البند الجريدة الرسمية الصادرة بموجب البند : : المصدرالمصدر
 

ر من            من ه من ه ) ) ٥٥((وبموجب المادة   وبموجب المادة     ر من            ذا النظام يحق للسائق الذي وصل مجموع نقاطه في السجل أآث اط  ٦٦ذا النظام يحق للسائق الذي وصل مجموع نقاطه في السجل أآث اط   نق  نق
ة،                          ١٦١٦وأقل من   وأقل من    ذه الغاي د له دها المعه د المروري أو في المراآز التي يعتم ة،                           نقطة حضور دورة تأهيلية في المعه ذه الغاي د له دها المعه د المروري أو في المراآز التي يعتم  نقطة حضور دورة تأهيلية في المعه

تم شطب         تم شطب        وفي هذه الحالة ي رة واحدة في السنة ويتحم                           ٦٦وفي هذه الحالة ي ذا م ه ه ى أن يستعمل حق اط من مجموع نقاطه عل رة واحدة في السنة ويتحم                            نق ذا م ه ه ى أن يستعمل حق اط من مجموع نقاطه عل ل ل  نق
 ..السائق نفقات هذه الدورةالسائق نفقات هذه الدورة

 
 ::من هذا النظام يتم سحب رخص القيادة إداريا  في الحاالت التاليةمن هذا النظام يتم سحب رخص القيادة إداريًا في الحاالت التالية) ) ٦٦((وبموجب المادة وبموجب المادة  
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  نقطة لمدة شهرين؛ نقطة لمدة شهرين؛٢٠٢٠ نقطة وأقل من  نقطة وأقل من ١٦١٦إذا وصل مجموع نقاط السائق في السجل إذا وصل مجموع نقاط السائق في السجل  ))أأ(( 
 الثة أشهر؛الثة أشهر؛ نقطة لمدة ث نقطة لمدة ث٢٤٢٤ نقطة وأقل من  نقطة وأقل من ٢٠٢٠إذا وصل مجموع نقاط السائق في السجل إذا وصل مجموع نقاط السائق في السجل  ))بب(( 
  نقطة أربعة أشهر؛ نقطة أربعة أشهر؛٢٨٢٨ نقطة وأقل من  نقطة وأقل من ٢٤٢٤إذا وصل مجموع نقاط السائق في السجل إذا وصل مجموع نقاط السائق في السجل  ))جج(( 
  نقطة لمدة ستة أشهر؛ نقطة لمدة ستة أشهر؛٣٢٣٢ نقطة وأقل من  نقطة وأقل من ٢٨٢٨إذا وصل مجموع نقاط السائق في السجل إذا وصل مجموع نقاط السائق في السجل  ))دد(( 
 .. نقطة لمدة سنة واحدة نقطة لمدة سنة واحدة٣٢٣٢إذا وصل مجموع نقاط السائق في السجل أآثر من إذا وصل مجموع نقاط السائق في السجل أآثر من  ))•(( 

 
ا السائق التي                     ) ) ٩٩((ونصت المادة   ونصت المادة     ة التي يرتكبه اط المحددة للمخالف ا السائق التي                     من هذا النظام بأن يتضاعف عدد النق ة التي يرتكبه اط المحددة للمخالف من هذا النظام بأن يتضاعف عدد النق

 ..تؤدي إلى حادث مروري نتج عنه وفاة شريطة صدور قرار نهائي من المحكمة بإدانتهتؤدي إلى حادث مروري نتج عنه وفاة شريطة صدور قرار نهائي من المحكمة بإدانته
 

 اإلمارات العربية المتحدة  -٢
 
 والغراماتوالغرامات  المخالفاتالمخالفات  الئحةالئحة ))أأ((
 

  السير السير   شأن شأن   في في   التنفيذيةالتنفيذية  والالئحةوالالئحة  ،،١٩٩٥١٩٩٥  لسنةلسنة) ) ٢١٢١ ( (ممرقرق  االتحادياالتحادي  المرورالمرور  قانونقانون  ١٩٩٥١٩٩٥  عامعام  فيفي  صدرصدر 
ة   فيفي  المتبعةالمتبعة  والغراماتوالغرامات  المخالفاتالمخالفات  الئحةالئحة) ) ٣٣  الجدولالجدول ( (ويبينويبين.  .  الداخليةالداخلية  وزارةوزارة  منمن  والمروروالمرور ة دول ارات   دول ارات اإلم ة   اإلم ة العربي   العربي
دة دةالمتح ذلك  المتح ذلكوآ دد  وآ ددع اط  ع اطالنق بة  النق بةالمحتس د  المحتس دعن ل  عن لآ ة،  آ ة،مخالف تم  مخالف تموي ات  ضبطضبط  وي اتالمخالف ة  المخالف ةالمروري طة  المروري طةبواس دوريات  بواس دورياتال   أوأو  ال
امي اميالك زة  أوأو  راتراتالك زةأجه رادار  أجه رادارال نومن.  .  ال ه  المالحظالمالحظ  وم هأن تم  أن تمي ط  احتساباحتساب  ي طنق للكل  نق ة  لك ةمخالف ًا  مخالف ا تقريب ا  تقريب ايرتكبه ائق،  يرتكبه ائق،الس ر  الس روتعتب   وتعتب
م   آماآما  نقاط،نقاط،  ٥٥  لمرتكبهالمرتكبها  يسجليسجل  حيثحيث  خطرا خطرًا  األآثراألآثر  الجزءالجزء  الضوئيةالضوئية  اإلشارةاإلشارة  تجاوزتجاوز  مخالفةمخالفة م ت ى   التشديد التشديد   ت ى عل ات   عل ات مخالف   مخالف
 ..الصغيرةالصغيرة  السيارةالسيارة  فيفي  نظيراتهانظيراتها  تفوقتفوق  وخسائروخسائر  إصاباتإصابات  منمن  الجسيمةالجسيمة  حوادثهمحوادثهم  تسببتسبب  قدقد  لمالما  نظرا نظرًا  الشاحناتالشاحنات  سائقيسائقي

 
   الئحة المخالفات والغرامات المتبعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة-٣الجدول 

 
عدد 
 النقاط

 الغرامة المالية
 وصف المخالفةوصف المخالفة ) دوالر أمريكي٠٫٢٧٢= درهم إماراتي (

 قيادة مرآبة غير مرخصةقيادة مرآبة غير مرخصة ٢٠٠ ٣
  منتهية منتهيةقيادة مرآبة برخصة قيادةقيادة مرآبة برخصة قيادة ١٠٠ ١
 القيادة بخالف الرخصة الممنوحةالقيادة بخالف الرخصة الممنوحة ٢٠٠ ٣
 القيادة برخصه أجنبية بدون أذن من سلطة الترخيصالقيادة برخصه أجنبية بدون أذن من سلطة الترخيص ١٥٠ ٠
 القيادة بملكية منتهيةالقيادة بملكية منتهية ١٠٠ ١
 عدم إبراز رخصة القيادة عند الطلبعدم إبراز رخصة القيادة عند الطلب ١٠٠ ١
 عدم إبراز الملكية عند الطلبعدم إبراز الملكية عند الطلب ١٠٠ ١
 قيادة سيارة أجرة بدون تصريحقيادة سيارة أجرة بدون تصريح ١٠٠ ٢
  الضبط بواسطة الرادار الضبط بواسطة الرادار-دة دة السرعة الزائالسرعة الزائ ٢٠٠ ١
 قيادة المرآبة بتهور أو بصورة تشكل خطرا  على الجمهورقيادة المرآبة بتهور أو بصورة تشكل خطرًا على الجمهور ٢٠٠ ٣
 تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراءتجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء ٥٠٠ ٥
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 )تابع (٣الجدول 
 

عدد 
 النقاط

 الغرامة المالية
 وصف المخالفةوصف المخالفة ) دوالر أمريكي٠٫٢٧٢= درهم إماراتي (

 عدم اتباع إرشادات شرطي المرورعدم اتباع إرشادات شرطي المرور ٢٠٠ ١
 الهروب من شرطي المرورالهروب من شرطي المرور ٢٠٠ ٢
 االمتناع عن إعطاء االسم والعنوان لشرطي المروراالمتناع عن إعطاء االسم والعنوان لشرطي المرور ٢٠٠ ٢
 عدم االلتزام بعالمات وإرشادات المرورعدم االلتزام بعالمات وإرشادات المرور ١٠٠ ٢
 عرقلة حرآة السيرعرقلة حرآة السير ١٠٠ ١
 عدم إعطاء أفضلية الطريق لمرآبات الطوارئ والشرطةعدم إعطاء أفضلية الطريق لمرآبات الطوارئ والشرطة ٢٠٠ ٢
 عدم إفساح الطريق للقادم من اليسارعدم إفساح الطريق للقادم من اليسار ١٠٠ ١
 ان بالمرآبة من غير المكان المخصص لذلكان بالمرآبة من غير المكان المخصص لذلكالدورالدور ١٠٠ ٢
 التجاوز من اليمين أو بصورة خطرةالتجاوز من اليمين أو بصورة خطرة ١٥٠ ٣
 عدم استعمال اإلشارات عند تغيير اتجاه المرآبة أو الدورانعدم استعمال اإلشارات عند تغيير اتجاه المرآبة أو الدوران ١٥٠ ١
 الرجوع إلى الخلف بصورة خطرةالرجوع إلى الخلف بصورة خطرة ١٠٠ ١
 الدخول في مكان ممنوعالدخول في مكان ممنوع ٢٠٠ ٢
 ة البعدة البعدإيقاف المرآبة على ممر عبور المشاة أو دون مراعاإيقاف المرآبة على ممر عبور المشاة أو دون مراعا ١٠٠ ٢
 عدم ترك مسافة آافية خلف المرآبات األماميةعدم ترك مسافة آافية خلف المرآبات األمامية ١٠٠ ١
 الوقوف بمكان ممنوعالوقوف بمكان ممنوع ١٥٠ ١
 الوقوف على الرصيفالوقوف على الرصيف ١٥٠ ١
 الوقوف خلف المرآبات مما يعوق تحرآهاالوقوف خلف المرآبات مما يعوق تحرآها ١٥٠ ٢
 إيقاف المرآبة على الجانب األيسر من الطريقإيقاف المرآبة على الجانب األيسر من الطريق ١٥٠ ٢
 حرآة المشاةحرآة المشاةإيقاف المرآبة مما يسبب وقوع خطر للمارة أو عرقلة لإيقاف المرآبة مما يسبب وقوع خطر للمارة أو عرقلة ل ١٠٠ ٢
 عدم اتخاذ الالزم لسالمة حرآة السير عند تعطل المرآبةعدم اتخاذ الالزم لسالمة حرآة السير عند تعطل المرآبة ١٠٠ ٢
 عدم تأمين ثبات المرآبة عند وقوفهاعدم تأمين ثبات المرآبة عند وقوفها ١٥٠ ١
 عمل تغييرات جوهرية في محرك أو شاصي أو لون دون علمعمل تغييرات جوهرية في محرك أو شاصي أو لون دون علم ٤٠٠ ٣
 استعمال المرآبة في غير الغرض المخصصة لهاستعمال المرآبة في غير الغرض المخصصة له ١٠٠ ١
 عدم صالحية المرآبة للسيرعدم صالحية المرآبة للسير ١٥٠ ١
 يادة مرآبة ال تتوافر فيها شروط األمن والسالمةيادة مرآبة ال تتوافر فيها شروط األمن والسالمةقق ١٥٠ ٢
 جمع الرآاب بالمناداة مع وجود الفتاتجمع الرآاب بالمناداة مع وجود الفتات ٥٠ ١
 رفض نقل رآاب بسيارة أجرةرفض نقل رآاب بسيارة أجرة ١٠٠ ١
 نقل رآاب زيادة عن المقررنقل رآاب زيادة عن المقرر ٥٠ ٢
 عدم وضع تعريفة األجور في المرآبة العموميةعدم وضع تعريفة األجور في المرآبة العمومية ١٥٠ ١
 عدم تقيد بالتعريفة المقررةعدم تقيد بالتعريفة المقررة ١٠٠ ١
  أو بروز الحمولة عما هو مقرر دون ترخيص أو بروز الحمولة عما هو مقرر دون ترخيصالحمولة الزائدةالحمولة الزائدة ٢٠٠ ٢
 تحميل المرآبة بصورة تشكل خطرا  على الغير أو الطريقتحميل المرآبة بصورة تشكل خطرًا على الغير أو الطريق ١٠٠ ٢
 القيادة بدون لوحات أرقام أو بلوحة واحدةالقيادة بدون لوحات أرقام أو بلوحة واحدة ٢٠٠ ٣
 عدم وضوح أرقام اللوحاتعدم وضوح أرقام اللوحات ١٥٠ ١
 استعمال آلة التنبيه في أماآن محظورة أو بصورة مزعجةاستعمال آلة التنبيه في أماآن محظورة أو بصورة مزعجة ١٠٠ ١
 مال النظارة الطبية أو العدساتمال النظارة الطبية أو العدساتالقيادة بدون استعالقيادة بدون استع ١٠٠ ١
 عدم ربط حزام األمان أثناء القيادةعدم ربط حزام األمان أثناء القيادة ١٠٠ ٣
 عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجةعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة ٢٠٠ ٢
 قيادة مرآبة تسبب ضجيجا قيادة مرآبة تسبب ضجيجًا ١٠٠ ١
 السير ليال  أو في أوقات الضباب دون استعمال األنوارالسير ليًال أو في أوقات الضباب دون استعمال األنوار ١٥٠ ٢
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عدد 
 النقاط

 الغرامة المالية
 وصف المخالفةوصف المخالفة ) دوالر أمريكي٠٫٢٧٢=  إماراتي درهم(

 عدم وضع مصابيح خلفية للمقطورةعدم وضع مصابيح خلفية للمقطورة ١٥٠ ٢
 وضع عالمات على الطريق تضر به أو تعطل حرآة السيروضع عالمات على الطريق تضر به أو تعطل حرآة السير ١٠٠ ٢
 القيادة بسرعة تقل عن الحد األدنى للسرعة المحددةالقيادة بسرعة تقل عن الحد األدنى للسرعة المحددة ١٠٠ ٠
 تعليم القيادة دون تصريح تعليمتعليم القيادة دون تصريح تعليم ٢٠٠ ٣
 تعليم ال تحمل لوحة تعليمتعليم ال تحمل لوحة تعليمتعليم القيادة بمرآبة تعليم القيادة بمرآبة  ١٠٠ ٣
 عدم االلتزام بخط السير اإللزاميعدم االلتزام بخط السير اإللزامي ١٠٠ ٢
 دخول الشارع دون التأآد من خلوهدخول الشارع دون التأآد من خلوه ٢٠٠ ١
 االنحراف المفاجئ بالمرآبةاالنحراف المفاجئ بالمرآبة ١٥٠ ١
 اختالف لوحات األرقام بين القاطرة والمقطورةاختالف لوحات األرقام بين القاطرة والمقطورة ١٠٠ ١
 القيادة بعكس اتجاه السيرالقيادة بعكس اتجاه السير ٢٠٠ ٣
  بالمرور من اليسار بالمرور من اليسارعدم إفساح المسار للقادم من الخلفعدم إفساح المسار للقادم من الخلف ١٠٠ ٢
 قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرةقيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة ٤٠٠ ٤
 التجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوزالتجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز ٤٠٠ ٤
 االنتقال إلى الطريق بصورة خطرة للشاحنات أو أي مرآبةاالنتقال إلى الطريق بصورة خطرة للشاحنات أو أي مرآبة ٤٠٠ ٤
 قطر مرآبة أو زورق بسيارة أو عربة بطريقة غير مجهزةقطر مرآبة أو زورق بسيارة أو عربة بطريقة غير مجهزة ١٠٠ ٢
 رآبةرآبةتسرب أو تساقط أشياء من المتسرب أو تساقط أشياء من الم ١٠٠ ٢
 إلقاء المخلفات من المرآبات بالطريق العامإلقاء المخلفات من المرآبات بالطريق العام ١٠٠ ٢
 استعمال أنوار دوارة متعددة األلواناستعمال أنوار دوارة متعددة األلوان ١٠٠ ٢
 إدخال إضافات على المرآبة غير مرخص بها من السلطةإدخال إضافات على المرآبة غير مرخص بها من السلطة ١٠٠ ١
 عدم استخدام اإلضاءة الداخلية في الحافالت ليال عدم استخدام اإلضاءة الداخلية في الحافالت ليًال ١٠٠ ١
 عدم حمل رخصة القيادة أو ملكية المرآبةعدم حمل رخصة القيادة أو ملكية المرآبة ١٠٠ ١
 قيادة سيارة أجرة منتهية الكفالةقيادة سيارة أجرة منتهية الكفالة ١٠٠ ٢
 تحميل رآاب في مرآبة تعليمتحميل رآاب في مرآبة تعليم ١٠٠ ٢
 استخدام مرآبات التعليم في غير األوقات أو األماآن المحددةاستخدام مرآبات التعليم في غير األوقات أو األماآن المحددة ١٠٠ ٢
 مخالفة قواعد استعمال لوحات األرقام التجاريةمخالفة قواعد استعمال لوحات األرقام التجارية ١٠٠ ٢
 تعليم القيادة بمرآبة غير مخصصة للتعليم دون إذن من سلطةتعليم القيادة بمرآبة غير مخصصة للتعليم دون إذن من سلطة ١٠٠ ٣
 حية إطارات المرآبة أثناء السيرحية إطارات المرآبة أثناء السيرعدم صالعدم صال ١٠٠ ٢
 عدم صالحية إشارات تغيير االتجاه أو أنوار اإلضاءةعدم صالحية إشارات تغيير االتجاه أو أنوار اإلضاءة ١٠٠ ١
 عدم وجود نور احمر بمؤخرة المرآبةعدم وجود نور احمر بمؤخرة المرآبة ١٠٠ ١
 قيادة مرآبة تحدث تلوثا  للبيئة أو تطلق غازات وأبخرةقيادة مرآبة تحدث تلوثًا للبيئة أو تطلق غازات وأبخرة ٣٠٠ ٢
 عدم معاينة المرآبة بعد إجراء أي تعديل جوهري في محرآهاعدم معاينة المرآبة بعد إجراء أي تعديل جوهري في محرآها ١٠٠ ٢
 ك المرآبة في الطريق ومحرآها دائرك المرآبة في الطريق ومحرآها دائرترتر ١٠٠ ٣
 إساءة استعمال الموقفإساءة استعمال الموقف ١٠٠ ٢
 عدم تثبيت ملصقات عاآسة بالمؤخرة للشاحنات وسيارات نقلعدم تثبيت ملصقات عاآسة بالمؤخرة للشاحنات وسيارات نقل ١٠٠ ٣
 آتابة أو وضع ملصقات على السيارة منافية للحياء العامآتابة أو وضع ملصقات على السيارة منافية للحياء العام ١٠٠ ٣
 عدم آتابة حمولة الشاحنة على جانبيهاعدم آتابة حمولة الشاحنة على جانبيها ١٠٠ ١
 ولة الزائدة المرخص بهاولة الزائدة المرخص بهاعدم تعليق ما يشير إلى الحمعدم تعليق ما يشير إلى الحم ١٠٠ ١
 عدم تثبيت عالمة األجرة في األماآن المخصصة لهاعدم تثبيت عالمة األجرة في األماآن المخصصة لها ١٠٠ ١
 عدم االلتزام باللون المقرر لسيارات األجرة أو التدريبعدم االلتزام باللون المقرر لسيارات األجرة أو التدريب ١٠٠ ١
 عدم االلتزام بنظام التحميل أو التفريغ في المواقفعدم االلتزام بنظام التحميل أو التفريغ في المواقف ١٠٠ ١
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عدد 
 النقاط

 الغرامة المالية
 وصف المخالفةوصف المخالفة ) دوالر أمريكي٠٫٢٧٢= درهم إماراتي (

 فتح الباب األيسر لسيارة األجرةفتح الباب األيسر لسيارة األجرة ١٠٠ ٢
 عدم ارتداء الزي المقرر لسائقي األجرة أو عدم االعتناء بهعدم ارتداء الزي المقرر لسائقي األجرة أو عدم االعتناء به ١٠٠ ١
 عدم رفع جهاز العادم في الشاحناتعدم رفع جهاز العادم في الشاحنات ٢٠٠ ٢
 عدم تغطية الحمولة في الشاحنةعدم تغطية الحمولة في الشاحنة ١٠٠ ٢
 عبورهمعبورهمعبور المشاة الطريق في غير األماآن المخصصة لعبور المشاة الطريق في غير األماآن المخصصة ل ٥٠ ٠
 مرور الشاحنات في الطرق واألماآن الممنوعةمرور الشاحنات في الطرق واألماآن الممنوعة ١٠٠ ٢
 عدم إعطاء األولوية لعبور المشاةعدم إعطاء األولوية لعبور المشاة ١٠٠ ١
 عدم الوقوف عند التسبب في حادث أو إحداث ضرر للغيرعدم الوقوف عند التسبب في حادث أو إحداث ضرر للغير ١٠٠ ١
 الوقوف أمام فوهات الحريق أو مواقف المعاقينالوقوف أمام فوهات الحريق أو مواقف المعاقين ١٠٠ ١
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ا  اآم اك  انان  آم اكهن ة  هن ةمجموع ن  مجموع نم ات  م اتالمخالف ة  المخالف ةالمروري ي  المروري يالت بب  الت ببتس ز  تس زبحج ة  بحج ةالمرآب ا  المرآب اآم و  آم وه ين  ه ينمب ي  مب يف    ف
 ).).٤٤  الجدولالجدول((
 

   الئحة المخالفات الني تسبب حجز المرآبة في دولة اإلمارات العربية المتحدة-٤الجدول 
 

 وصف المخالفةوصف المخالفة الحجز
  مواقف التحميل والتفريغ-الوقوف في مكان ممنوع   درهم٥٠٠ة حجز المرآبة لمدة أسبوعين أو غرام

 قيادة المرآبة بتهور أو بصورة تشكل خطرا  على حجز المرآبة لمدة شهرين
  سباق وفوضى-  الجمهور 

  تلوين–إدخال إضافات على المرآبة بدون ترخيص   درهم١٠ ٠٠٠حجز المرآبة لمدة شهرين أو غرامة 
   زجاج

  درهم١ ٠٠٠حجز المرآبة لمدة شهر أو غرامة : ىالمرة األول
  درهم٢ ٠٠٠حجز المرآبة لمدة شهرين أو غرامة : المرة الثانية
  درهم٣ ٠٠٠ أشهر أو غرامة ٣حجز المرآبة لمدة : المرة الثالثة

 –عدم االلتزام بنظام التحميل أو التفريغ في المواقف 
   تهريب رآاب

  درهم١ ٠٠٠ أسبوع أو غرامة حجز المرآبة لمدة: المرة األولى
  درهم١ ٠٠٠حجز المرآبة لمدة شهر أو غرامة : المرة الثانية
 حجز المرآبة لمدة شهر: المرة الثالثة

 نقل رآاب زيادة عن المقرر
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 بعدبعد  ننعع  المروريةالمرورية  الرقابةالرقابة  برنامجبرنامج ))بب((
 

ة عن        " " آي بي ام   آي بي ام   "" جامعة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شرآة          جامعة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شرآة         طورتطورت  ة المروري ًا للرقاب ة عن        برنامج ة المروري ا  للرقاب برنامج
ة  .  .  بعد يسمح لشرطة المرور بتحذير وضبط السائقين الذين يتجاوزون السرعة أو اإلشارات المرورية      بعد يسمح لشرطة المرور بتحذير وضبط السائقين الذين يتجاوزون السرعة أو اإلشارات المرورية       ة  وحسب آلي وحسب آلي

تم ترآ                     ي، ي و ظب ة في أب ذي عرض في معرض البيئ تم ترآ                    عمل البرنامج، ال ي، ي و ظب ة في أب ذي عرض في معرض البيئ ـ         عمل البرنامج، ال ا يعرف ب ـ         يب م ا يعرف ب ذآي   ""يب م ذآي   الصندوق ال في  في  " " الصندوق ال
ى مرآز شرطة المرور               ر القمر الصناعي إل يارة عب ى مرآز شرطة المرور              السيارة أو المرآبة حيث يرسل الصندوق إشارات من الس ر القمر الصناعي إل يارة عب السيارة أو المرآبة حيث يرسل الصندوق إشارات من الس
ة                 ة                التي تقوم بتحذير السائق أوًال من انه يتجاوز السرعة أو يخالف إشارات المرور، ثم تقوم الشرطة بإرسال مخالف التي تقوم بتحذير السائق أوال  من انه يتجاوز السرعة أو يخالف إشارات المرور، ثم تقوم الشرطة بإرسال مخالف

ل إدارة           .  .  دم استجابة السائق للتحذير   دم استجابة السائق للتحذير   إلكترونية للسيارة في حال ع    إلكترونية للسيارة في حال ع     اده من قب ذا النظام اعتم ل إدارة           ويتطلب نجاح تطبيق ه اده من قب ذا النظام اعتم ويتطلب نجاح تطبيق ه
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رخيص ألي             ات الت ًا وجزءًا من متطلب يارة شرطًا إلزامي از في الس رخيص ألي            ترخيص المرآبات بحيث يصبح ترآيب الجه ات الت ا  وجزءا  من متطلب يارة شرطا  إلزامي از في الس ترخيص المرآبات بحيث يصبح ترآيب الجه
 ..مرآبةمرآبة

 
 تعديل الغرامات في قانون المرورتعديل الغرامات في قانون المرور ))جج((
 

يمة غرامات عدد من المخالفات الخطرة التي ال يحسب بعض     يمة غرامات عدد من المخالفات الخطرة التي ال يحسب بعض     تم مؤخرا  وبقرار من وزير الداخلية رفع ق       تم مؤخرًا وبقرار من وزير الداخلية رفع ق        
ان ي شهر نيس ذه ف دأ تنفي ذي ب ا، وال ة عنه رة الناجم ار الخطي رغم من اآلث ى ال ا عل ة الرتكابه اس أهمي انالن ي شهر نيس ذه ف دأ تنفي ذي ب ا، وال ة عنه رة الناجم ار الخطي رغم من اآلث ى ال ا عل ة الرتكابه اس أهمي ل //الن ل أبري أبري

ع   .  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥ م رف د ت ال، فق بيل المث ى س ع   وعل م رف د ت ال، فق بيل المث ى س د   وعل ي البن واردة ف ة ال ررة للمخالف ة المق ة الغرام د   قيم ي البن واردة ف ة ال ررة للمخالف ة المق ة الغرام ة ) ) ٩٧٩٧((قيم ن الالئح ة م ن الالئح م
ذوي االحتياجات الخاصة، من                  التنفالتنف ذوي االحتياجات الخاصة، من                  يذية بشأن وقوف المرآبات أمام فوهات الحريق واألماآن المخصصة ل   ١٠٠١٠٠يذية بشأن وقوف المرآبات أمام فوهات الحريق واألماآن المخصصة ل

 ).).دوالر أمريكيدوالر أمريكي  ١٣٦٫١٧١٣٦٫١٧ ( ( درهم درهم٥٠٠٥٠٠إلى إلى ) )  دوالر أمريكي دوالر أمريكي٢٧٫٢٣٢٧٫٢٣((درهم درهم 
 
 االستفسار عن المخالفات عن طريق اإلنترنتاالستفسار عن المخالفات عن طريق اإلنترنت ))دد((
 

ات ا       ن المخالف دة ع ة المتح ارات العربي ي اإلم ار ف ن االستفس ات ا     يمك ن المخالف دة ع ة المتح ارات العربي ي اإلم ار ف ن االستفس ع    يمك ول الموق ق دخ ن طري ة ع ع    لمروري ول الموق ق دخ ن طري ة ع لمروري
(ae.gov.dxbtraffic.www).. 
 

 مملكة البحرين  -٣
 

ة البحرين     انون المرور في مملك ة البحرين   صدر ق انون المرور في مملك ي صدر ق ي ف ام // نيسان  نيسان ٤٤ف ل ع ام أبري ل ع واب  ١٩٧٩١٩٧٩أبري انون تسعة أب واب  ، ويضم الق انون تسعة أب ، ويضم الق
وائح ال                    د الل ى تحدي د رآز آل فصل عل ى فصول، وق وائح ال                   مقسمة إل د الل ى تحدي د رآز آل فصل عل ى فصول، وق ا في إجراءات المرور              مقسمة إل ة التي يجب اتباعه ا في إجراءات المرور              نظامي ة التي يجب اتباعه نظامي

وال يمكن تعديل هذا القانون إال بقرار من السلطة التشريعية ويوجد تفصيل لكل  وال يمكن تعديل هذا القانون إال بقرار من السلطة التشريعية ويوجد تفصيل لكل  .  .  وإصدار الرخص وما يتعلق بها   وإصدار الرخص وما يتعلق بها   
 ..قانون في الالئحة التنفيذية التابعة له التي يمكن تعديلها بقرار من وزير الداخليةقانون في الالئحة التنفيذية التابعة له التي يمكن تعديلها بقرار من وزير الداخلية

 
ة    ي مملك ة ف ات المروري ا العقوب ة  أم ي مملك ة ف ات المروري ا العقوب ون أم رين فتتك ون  البح رين فتتك مل   البح واع وتش دة أن ن ع مل  م واع وتش دة أن ن ع ق  م بس، غل ات، الح ق  الغرام بس، غل ات، الح الغرام

ادة،                   راخيص القي ادة،                  المكتب، سحب شهادة التسجيل واللوحات المعدنية، إلغاء شهادة التسجيل، االمتناع عن إصدار ت راخيص القي المكتب، سحب شهادة التسجيل واللوحات المعدنية، إلغاء شهادة التسجيل، االمتناع عن إصدار ت
 ..إلغاء أو سحب رخصة قائد المرآبة، وغيرهاإلغاء أو سحب رخصة قائد المرآبة، وغيرها

 
 ))٦٦((اإلجراءات المتبعة في المخالفاتاإلجراءات المتبعة في المخالفات ))أأ((
 

ة                 تضح من خالل المقاب   تضح من خالل المقاب   اا  ة أن اإلجراءات المتبع ات المروري ة                 الت الشخصية مع العاملين في قطاع المخالف ة أن اإلجراءات المتبع ات المروري الت الشخصية مع العاملين في قطاع المخالف
ع        ي يجب أن تتب راءات الت ات اإلج ن المخالف وع م ل ن عبة وتوضح لك ة متش ات اليومي ال المخالف تالم وإدخ ع       الس ي يجب أن تتب راءات الت ات اإلج ن المخالف وع م ل ن عبة وتوضح لك ة متش ات اليومي ال المخالف تالم وإدخ الس

 ..والطرق التي يتم اتباعها لتعقب األشخاص المخالفينوالطرق التي يتم اتباعها لتعقب األشخاص المخالفين
 
 إحالة الحوادث المرورية إلى المحاآمإحالة الحوادث المرورية إلى المحاآم ))بب((
 

ات                   ات                 يختلف مكان إتمام تلك اإلجراءات بحسب الحالة، إذا آان بسيطًا فتتم معالجته في وحدة شؤون المخالف يختلف مكان إتمام تلك اإلجراءات بحسب الحالة، إذا آان بسيطا  فتتم معالجته في وحدة شؤون المخالف
 ::وفي بعض األحيان يتوجب إحالة الحوادث المرورية إلى المحاآم آما يليوفي بعض األحيان يتوجب إحالة الحوادث المرورية إلى المحاآم آما يلي.  .  المروريةالمرورية
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ة علي                    ))١١((  واد القانوني دوين الم د ت ة بع رع شؤون الحوادث المروري ة علي                   يتم استالم القضايا من ف واد القانوني دوين الم د ت ة بع رع شؤون الحوادث المروري اك   يتم استالم القضايا من ف ا وهن اك   ه ا وهن ه
 تحديد من فرع الحوادث بطلب توقيف المتهم أو اإلفراج عنه بكفالة مالية أو حكم مستعجل؛تحديد من فرع الحوادث بطلب توقيف المتهم أو اإلفراج عنه بكفالة مالية أو حكم مستعجل؛

 
ه                         ))٢٢((  وب عن ل الضابط المسؤول أو من ين ه                        يتم تدوين هذه القضايا في سجل خاص بذلك ثم توقع من قب وب عن ل الضابط المسؤول أو من ين يتم تدوين هذه القضايا في سجل خاص بذلك ثم توقع من قب

 بعد التأآد من صحة المواد وتطابقها مع الواقعة؛بعد التأآد من صحة المواد وتطابقها مع الواقعة؛
 

ديها            يتم إرسال هذه القضايا إل    يتم إرسال هذه القضايا إل     ))٣٣((  ًا ل اآم لتأخذ رقم ى المح م إل ا ومن ث ام للتصديق عليه ديها            ى االدعاء الع ا  ل اآم لتأخذ رقم ى المح م إل ا ومن ث ام للتصديق عليه ى االدعاء الع
وب إطالق سراح  ان المطل ا إذا آ رر م ق ليق ى قاضي التحقي م تعرض عل ف، ث م التوقي وب إطالق سراح يسمى رق ان المطل ا إذا آ رر م ق ليق ى قاضي التحقي م تعرض عل ف، ث م التوقي يسمى رق

 المتهم بكفالة أو توقيفه؛المتهم بكفالة أو توقيفه؛
 

م    ) ) بب((د  د  تعاد القضايا إلى إدارة المرور بعد القرار وتدون النتائج في السجل المذآور في البن             تعاد القضايا إلى إدارة المرور بعد القرار وتدون النتائج في السجل المذآور في البن              ))٤٤((  م    مع رق مع رق
 الرصيد إذا دفعت الكفالة؛الرصيد إذا دفعت الكفالة؛

 
 تحال هذه القضايا إلى الطباعة لتشكيل لوائح االتهام وطباعتها ثم توقع من قبل المسؤول؛تحال هذه القضايا إلى الطباعة لتشكيل لوائح االتهام وطباعتها ثم توقع من قبل المسؤول؛ ))٥٥(( 

 
ى االدعاء         ))٦٦((  م تحال إل ى االدعاء        يتم تدوينها في سجل التهم للحوادث حيث تأخذ رقمًا يسمى رقم االدعاء ومن ث م تحال إل يتم تدوينها في سجل التهم للحوادث حيث تأخذ رقما  يسمى رقم االدعاء ومن ث

 لتأآد من صياغتها وإعادتها إلى إدارة المرور؛لتأآد من صياغتها وإعادتها إلى إدارة المرور؛العام للتصديق على لوائح االتهام واالعام للتصديق على لوائح االتهام وا
 

انوني                         ))٧٧((  تم تصنيف القضايا في المكتب الق اآم حيث ي ى المح ام إل انوني                        ترسل نسختين من آل الئحة اته تم تصنيف القضايا في المكتب الق اآم حيث ي ى المح ام إل ترسل نسختين من آل الئحة اته
م تحدد              ة ث ة والمتوسطة الثالث م تحدد             بوزارة العدل إلى قضايا للمحاآم المتوسطة األولى والمتوسطة الثاني ة ث ة والمتوسطة الثالث بوزارة العدل إلى قضايا للمحاآم المتوسطة األولى والمتوسطة الثاني

رور بال عر إدارة الم ا جلسات وتش رور بالله عر إدارة الم ا جلسات وتش تهمله ع الم تهمحضور م ع الم ى  .  .  حضور م ة األول ي الجلس ي القضية ف د تنته ى  وق ة األول ي الجلس ي القضية ف د تنته وق
ه             ا نسب إلي تهم صحة م د تؤجل إذا أنكر الم ام وق ه في الئحة االته ا نسب إلي تهم بم اعتراف الم ه            ب ا نسب إلي تهم صحة م د تؤجل إذا أنكر الم ام وق ه في الئحة االته ا نسب إلي تهم بم اعتراف الم ب

تهم ه ضد الم اء من إحضار بيانات ل االدع تمكن ممث تهملي ه ضد الم اء من إحضار بيانات ل االدع تمكن ممث ي .  .  لي ا ف دون نتائجه ي وإذا حسمت أي قضية ت ا ف دون نتائجه وإذا حسمت أي قضية ت
م تحال      سجل المتهم المذآور ثم تحال إلى الحاس سجل المتهم المذآور ثم تحال إلى الحاس  بقية ومن ث م تحال      ب اآللي ليتم ملء استمارة ورصد األس بقية ومن ث ب اآللي ليتم ملء استمارة ورصد األس

 ..إلى الميكروفيلم ليتم تصويرهاإلى الميكروفيلم ليتم تصويرها
 

 المملكة العربية السعودية  -٤
 

عودية،           ة الس ة العربي ي المملك ام ف ود نظ ة وج اس لبداي ه آأس وع إلي ن الرج دد يمك اريخ مح د ت عودية،         ال يوج ة الس ة العربي ي المملك ام ف ود نظ ة وج اس لبداي ه آأس وع إلي ن الرج دد يمك اريخ مح د ت  ال يوج
اد نظام             اد نظام            إال أن الظروف التي دعت إلى التفكير الجاد في إيج ام       إال أن الظروف التي دعت إلى التفكير الجاد في إيج ة في ع ه الحقيقي ام        للمرور آانت بدايت ة في ع ه الحقيقي ، وهو  ، وهو  ١٩٢٥١٩٢٥ للمرور آانت بدايت

عودية      ة الس ة العربي ى المملك يارة إل ول أول س هد وص ذي ش ام ال عودية     الع ة الس ة العربي ى المملك يارة إل ول أول س هد وص ذي ش ام ال يارات   ، ، الع يم للس ور تنظ ك ظه د ذل يارات   وبع يم للس ور تنظ ك ظه د ذل  وبع
يارات  ""عن مديرية األمن العام أطلق عليه       عن مديرية األمن العام أطلق عليه        يارات  قانون الس ام       " " قانون الس ك في ع ام       وذل ك في ع ذا النظام بتنظيم        .  .   هجري   هجري  ١٣٤٥١٣٤٥وذل دل ه ذا النظام بتنظيم        وتع دل ه وتع

ر الس   ب األم در بموج ر ص ر الس  آخ ب األم در بموج ر ص م آخ م امي رق اريخ  ٣١٢٥٣١٢٥امي رق اريخ   بت ه  ١٣٦١١٣٦١//١١١١//١٠١٠ بت ان عنوان ري وآ ه   هج ان عنوان ري وآ ام "" هج ديل نظ ام تع ديل نظ تع
ة         يارات الحكومي ائقي الس ة        السيارات وتعليمات س يارات الحكومي ائقي الس ذا النظام من         " " السيارات وتعليمات س ذا النظام من         وتكون ه ادة  ٨٤٨٤وتكون ه ادة   م د مرور    .  .   م د مرور    وبع ى   ٣٠٣٠وبع ًا عل ى    عام ا  عل  عام

م م     ي رق وم ملك دل بمرس ام مع ام صدر نظ ذا النظ دار ه م م    إص ي رق وم ملك دل بمرس ام مع ام صدر نظ ذا النظ دار ه اريخ ٤٩٤٩//إص اريخ  بت ري وتضمن  ١٣٩١١٣٩١//١١١١//٦٦ بت ري وتضمن   هج   ٢١٠٢١٠ هج
 ..))٧٧((مادةمادة

 
ة التي                   ويتكوويتكو  ة التي                   ن النظام من ثمانية أبواب مقسمة إلى فصول، وقد رآز آل فصل على تحديد اللوائح النظامي ن النظام من ثمانية أبواب مقسمة إلى فصول، وقد رآز آل فصل على تحديد اللوائح النظامي

 ..يجب إتباعها في إجراءات المرور وإصدار الرخص وما يتعلق بهايجب إتباعها في إجراءات المرور وإصدار الرخص وما يتعلق بها
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 ))٨٨((المروريةالمروريةالطرق المتبعة في ضبط المخالفات الطرق المتبعة في ضبط المخالفات  ))أأ((
 

 ::لسعودية وتشمللسعودية وتشملهناك عدة طرق يمكن بواسطتها ضبط المخالفات في المملكة العربية اهناك عدة طرق يمكن بواسطتها ضبط المخالفات في المملكة العربية ا 
 

ط     ((حيث يتم وضع نقاط تفتيش السالمة المرورية        حيث يتم وضع نقاط تفتيش السالمة المرورية        : : دوريات المرور دوريات المرور  ))١١((  ات رب ى مخالف ط     بحيث ترآز عل ات رب ى مخالف بحيث ترآز عل
ارزة،              ) ) حزام األمان وصيانة المرآبة   حزام األمان وصيانة المرآبة    ائج ملموسة وب ي نت ارزة،              على مواقع مناسبة من أجل الحصول عل ائج ملموسة وب ي نت على مواقع مناسبة من أجل الحصول عل

ا تستخدم عالمات قب                    ان، آم يارتي مرور ظاهرتين للعي ا تستخدم عالمات قب                   ويتم توزيع على األقل س ان، آم يارتي مرور ظاهرتين للعي ى     ويتم توزيع على األقل س ى     ل الوصول إل ل الوصول إل
اء       .  .  نقطة التفتيش وهذه العالمات تبين للسائق أن أمامه نقطة تفتيش         نقطة التفتيش وهذه العالمات تبين للسائق أن أمامه نقطة تفتيش          ات أثن ة المرآب اف آاف تم إيق اء       وي ات أثن ة المرآب اف آاف تم إيق وي

ة      ادي نقط تدارة لتف اف أو االس ات باالنعط تمكن المرآب ث ال ت ع بحي ار المواق تم اختي يش، وي ة     التفت ادي نقط تدارة لتف اف أو االس ات باالنعط تمكن المرآب ث ال ت ع بحي ار المواق تم اختي يش، وي التفت
 ك السائق؛ك السائق؛ومثل هذه الطريقة يمكن أن تكون فعالة في التأثير على سلوومثل هذه الطريقة يمكن أن تكون فعالة في التأثير على سلو.  .  التفتيشالتفتيش

 
 المرور السري؛المرور السري؛ ))٢٢(( 

 
 الرادار؛الرادار؛ ))٣٣(( 

 
ة حيث يوجد               آاميرات مخالفة السرعة وقطع اإلشارة الحمراء     آاميرات مخالفة السرعة وقطع اإلشارة الحمراء      ))٤٤((  ة ومتحرآ ع ثابت ة حيث يوجد             الموجودة في مواق ة ومتحرآ ع ثابت الموجودة في مواق

ك          ٥٥ منها متنقلة و    منها متنقلة و   ١٠١٠ آاميرا للسرعة     آاميرا للسرعة    ١٥١٥في مدينة الرياض حوالي     في مدينة الرياض حوالي      ك هنال ى ذل ة، باإلضافة إل ك           ثابت ك هنال ى ذل ة، باإلضافة إل  ثابت
  آاميرا؛ آاميرا؛١٩٠١٩٠ويوجد في السعودية بكاملها حوالي ويوجد في السعودية بكاملها حوالي .  .  ""ذآيةذآية""موقع تجريبي حيث يتم تقييم آاميرا موقع تجريبي حيث يتم تقييم آاميرا 

 
ذا       ))٥٥((  ذا      حاليًا، ينظر جهاز المرور في استعمال نظام التعرف اآللي للوحات السيارة ولكن لم يتم إدخال ه حاليا ، ينظر جهاز المرور في استعمال نظام التعرف اآللي للوحات السيارة ولكن لم يتم إدخال ه

تم تشغيلها داخل                دما ي ق خاصة عن ة للتطبي افع هام تم تشغيلها داخل               النظام حتى اآلن، وهو عبارة عن تقنية تقدم من دما ي ق خاصة عن ة للتطبي افع هام النظام حتى اآلن، وهو عبارة عن تقنية تقدم من
ي                وهنالك فا وهنالك فا .  .  السيارةالسيارة ة، عل ع ثابت ي                ئدة إضافية للعمليات األمنية عندما يتم تشغيل هذه التقنية من مواق ة، عل ع ثابت ئدة إضافية للعمليات األمنية عندما يتم تشغيل هذه التقنية من مواق

 ..سبيل المثال في نقاط الحدود عند الدخول إلى المملكةسبيل المثال في نقاط الحدود عند الدخول إلى المملكة
 
 ))٩٩((الالئحة الخاصة بتطبيق نقاط المخالفات المروريةالالئحة الخاصة بتطبيق نقاط المخالفات المرورية ))بب((

 
ة السعودية                    ة العربي ة في المملك اط المروري ق نظام النق ة السعودية                  إن الالئحة الخاصة بتطبي ة العربي ة في المملك اط المروري ق نظام النق ين    إن الالئحة الخاصة بتطبي ين     مفصلة وتب القواعد  القواعد   مفصلة وتب

التي يتم بموجبها تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المرآبة بحيث يتناسب عدد      التي يتم بموجبها تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المرآبة بحيث يتناسب عدد      
ة                         دة سنة هجري ة                        هذه النقاط مع خطورة المخالفة، وعندما يصل مجموع هذه النقاط إلى ثماني عشرة نقطة خالل م دة سنة هجري هذه النقاط مع خطورة المخالفة، وعندما يصل مجموع هذه النقاط إلى ثماني عشرة نقطة خالل م

ذه الالئحة            ..يتم اتخاذ إجراء معين حيال المخالف     يتم اتخاذ إجراء معين حيال المخالف      ذه الالئحة        وقد روعي في ه ة في مجموعات          وقد روعي في ه ات المروري ة في مجموعات          تصنيف المخالف ات المروري تصنيف المخالف
ا                   ا                  متجانسة من حيث درجة خطورتها على السالمة العامة، ويحدد لكل مجموعة عدد من النقاط والتي يتوقف وزنه متجانسة من حيث درجة خطورتها على السالمة العامة، ويحدد لكل مجموعة عدد من النقاط والتي يتوقف وزنه

ة       ة      التناسبي على قدر خطورة آل مخالف د     .  .  التناسبي على قدر خطورة آل مخالف م تحدي ا ت د     آم م تحدي ا ت ة                 آم الفي أنظم ا بحق مخ ات التي يجب تطبيقه ايير للعقوب ة                  مع الفي أنظم ا بحق مخ ات التي يجب تطبيقه ايير للعقوب  مع
ائي     اا ت أو النه ك السحب المؤق ي ذل ا ف ة، بم ائق مرآب ل س ا آ ي يرتكبه ات الت جل المخالف ى ضوء س رور عل ائي     لم ت أو النه ك السحب المؤق ي ذل ا ف ة، بم ائق مرآب ل س ا آ ي يرتكبه ات الت جل المخالف ى ضوء س رور عل لم

م تحد        ..لرخصة القيادة لرخصة القيادة  م تحد          إضافة إلى ذلك، فقد ت ى                    إضافة إلى ذلك، فقد ت ة عل ة أو تأهيلي ائقين لحضور دورات تدريبي زام الس ايير إلل د مع ى                  ي ة عل ة أو تأهيلي ائقين لحضور دورات تدريبي زام الس ايير إلل د مع ي
ى   زيادة حرص آل مخزيادة حرص آل مخوقد أدى هذا إلى  وقد أدى هذا إلى  .  .  ضوء سجل النقاط لكل سائق مرآبة     ضوء سجل النقاط لكل سائق مرآبة      اط إل ى   الف على عدم ارتفاع عدد النق اط إل الف على عدم ارتفاع عدد النق

ى       افية حت ات إض اب مخالف دم ارتك ى ع ؤدي إل ا ي ى مم د األعل ى      الح افية حت ات إض اب مخالف دم ارتك ى ع ؤدي إل ا ي ى مم د األعل  الح
اط                  تزويدتزويدهذا ويتم   هذا ويتم   .  .  ال تتخذ حياله اإلجراءات المقررة    ال تتخذ حياله اإلجراءات المقررة     ان عن سجله يوضح رصيده من النق اط                آل مخالف ببي ان عن سجله يوضح رصيده من النق حين  حين    آل مخالف ببي

ي    وقد تم وقد تم .  .  يراجع لتسديد ما عليه من مخالفات     يراجع لتسديد ما عليه من مخالفات      ي     برمجة الحاسب اآلل تم        برمجة الحاسب اآلل تم     بحيث ي ى          بحيث ي رة األول ادة للم ق رخصة القي ى          تعلي رة األول ادة للم ق رخصة القي تعلي
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ى                       ة المرور إل د وصول سجل السائق المخالف ألنظم ة أشهر عن ى                      لمدة ثالث ة المرور إل د وصول سجل السائق المخالف ألنظم ة أشهر عن رة           ١٨١٨لمدة ثالث ة وللم رة            نقطة خالل سنة هجري ة وللم  نقطة خالل سنة هجري
ومن أجل تشجيع السائق     ومن أجل تشجيع السائق     .  .  الثانية ستة أشهر وللمرة الثالثة سنة هجرية آاملة وللمرة الرابعة سحب الرخصة نهائيا             الثانية ستة أشهر وللمرة الثالثة سنة هجرية آاملة وللمرة الرابعة سحب الرخصة نهائياً            

ا            تلغى الن تلغى الن على القيادة اآلمنة    على القيادة اآلمنة     م ارتكابه ة ت ى آخر مخالف ة عل ا            قاط المسجلة على السائق بعد مرور سنة هجري م ارتكابه ة ت ى آخر مخالف ة عل ذلك  قاط المسجلة على السائق بعد مرور سنة هجري ذلك  ، آ ، آ
م               ة ول ة آامل ا مضى سنة هجري ة إذا م ادة اآلمن ين للقي ى نقطت ادة سعودية عل م              يحصل آل شخص يحمل رخصة قي ة ول ة آامل ا مضى سنة هجري ة إذا م ادة اآلمن ين للقي ى نقطت ادة سعودية عل يحصل آل شخص يحمل رخصة قي

د   ..يرتكب مخالفة مرورية خالل تلك السنة      يرتكب مخالفة مرورية خالل تلك السنة       د     وعن ادة                     وعن ه بقي م سحب رخصة قيادت ة سبق وت ام سائق مرآب ادة                    قي ه بقي م سحب رخصة قيادت ة سبق وت ام سائق مرآب ة   قي ة  مرآب مرآب
 ::خالل مدة سحب الرخصة يطبق بحقه اآلتيخالل مدة سحب الرخصة يطبق بحقه اآلتي

 
ة                               ))١١((  ة مالي ه غرام ة تطبق بحق ود مرآب م ضبطه يق ة أشهر وت دة ثالث ه لم م سحب رخصة قيادت ة                              من ت ة مالي ه غرام ة تطبق بحق ود مرآب م ضبطه يق ة أشهر وت دة ثالث ه لم م سحب رخصة قيادت من ت

  ريال وحبسه لمدة أسبوع؛ ريال وحبسه لمدة أسبوع؛٩٠٠٩٠٠وقدرها وقدرها 
 

ة    ))٢٢((  ة مالي ه غرام ق بحق ة تطب ود مرآب م ضبطه يق تة أشهر وت دة س ه لم م سحب رخصة قيادت ن ت ة   م ة مالي ه غرام ق بحق ة تطب ود مرآب م ضبطه يق تة أشهر وت دة س ه لم م سحب رخصة قيادت ن ت م
درها  درها وق ي      ١١  ٨٠٨٠٠٠وق بوع ف دة أس ادة لم أهيلي للقي امج ت بوعين وحضور برن دة أس ه لم ال وحبس ي       ري بوع ف دة أس ادة لم أهيلي للقي امج ت بوعين وحضور برن دة أس ه لم ال وحبس  ري

 مدارس القيادة؛مدارس القيادة؛
 

ة     ))٣٣((  ة مالي ه غرام ق بحق ة تطب ود مرآب بطه يق م ض نة وت دة س ه لم ة قيادت حب رخص م س ن ت ة    م ة مالي ه غرام ق بحق ة تطب ود مرآب بطه يق م ض نة وت دة س ه لم ة قيادت حب رخص م س ن ت  م
دة أسبوعين في                 ٣٣  ٦٠٠٦٠٠وقدرها  وقدرها   ادة لم دة أسبوعين في                  ريال وحبسه لمدة ثالثة أسابيع وحضور برنامج تأهيلي للقي ادة لم  ريال وحبسه لمدة ثالثة أسابيع وحضور برنامج تأهيلي للقي
  القيادة؛ القيادة؛مدارسمدارس

 
  ٧٧  ٢٠٠٢٠٠من تم سحب رخصة قيادته نهائيا  وتم ضبطه يقود مرآبة تطبق بحقه غرامة مالية وقدرها                من تم سحب رخصة قيادته نهائيًا وتم ضبطه يقود مرآبة تطبق بحقه غرامة مالية وقدرها                 ))٤٤(( 

 ريال وحبسه لمدة أربعة أسابيع؛ريال وحبسه لمدة أربعة أسابيع؛
 

ًا أن يسترجعها          ))٥٥((  ا  أن يسترجعها         بعد موافقة مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية يمكن لمن تم سحب رخصته نهائي بعد موافقة مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية يمكن لمن تم سحب رخصته نهائي
 ..ور برنامج تأهيلي للقيادة لمدة شهر في مدارس القيادةور برنامج تأهيلي للقيادة لمدة شهر في مدارس القيادةبعد مضي مدة ال تقل عن سنتين وحضبعد مضي مدة ال تقل عن سنتين وحض

 
 .. عدد النقاط التي يتم احتسابها حسب نوع المخالفة التي يرتكبها السائق عدد النقاط التي يتم احتسابها حسب نوع المخالفة التي يرتكبها السائق))٥٥الجدول الجدول ((ويبين ويبين  

 
   المخالفات المرورية والنقاط في المملكة العربية السعودية-٥ الجدول

 
 المخالفةالمخالفةنوع نوع  النقاط
 ة الضوئية أو عالمة التوقفة الضوئية أو عالمة التوقفعدم مراعاة العمل وفق اإلشارعدم مراعاة العمل وفق اإلشار ٦
 عدم مراعاة عالمة التوقفعدم مراعاة عالمة التوقف ٦
 تجاوز حدود السرعةتجاوز حدود السرعة ٦
 القيادة من غير إنارة أثناء الليل أو أثناء أوضاع جوية متقلبةالقيادة من غير إنارة أثناء الليل أو أثناء أوضاع جوية متقلبة ٤
 الخروج من تقاطع فرعي دون أخذ الحيطة والحذرالخروج من تقاطع فرعي دون أخذ الحيطة والحذر ٤
 الحمولة الزائدة أو تغيير مواصفات المرآبةالحمولة الزائدة أو تغيير مواصفات المرآبة ٤
 نسبة للتاآسي والحافالت الصغيرةنسبة للتاآسي والحافالت الصغيرةحمل عدد زائد من الرآاب بالحمل عدد زائد من الرآاب بال ٤
 اعتراض المواآب الرسميةاعتراض المواآب الرسمية ٢
 عدم إعطاء األولوية للمشاة  في التقاطع أو التوقف عند مكان المشاةعدم إعطاء األولوية للمشاة  في التقاطع أو التوقف عند مكان المشاة ٢
 عدم مراعاة  إعطاء حق الطريق في التقاطعاتعدم مراعاة  إعطاء حق الطريق في التقاطعات ٢
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 )تابع (٥ الجدول
 

 المخالفةالمخالفةنوع نوع  النقاط
 ""التفحيطالتفحيط""االستعراض بالسيارة االستعراض بالسيارة  ٦
 الطريق المزدوج األصفر أو التجاوز غير القانونيالطريق المزدوج األصفر أو التجاوز غير القانونيعدم مراعاة خط عدم مراعاة خط  ٦
 ""االتجاه الواحداالتجاه الواحد""القيادة في االتجاه المعاآس القيادة في االتجاه المعاآس  ٦
 القيادة في حالة سكرالقيادة في حالة سكر ٦
 عدم مراعاة األولوية عند التقاطعات واألنفاق وتقاطع السكك الحديديةعدم مراعاة األولوية عند التقاطعات واألنفاق وتقاطع السكك الحديدية ٢
 استعمال فرامل معطوبة استعمال فرامل معطوبة  ٢
 عدم استعمال فرامل اليد في حالة التوقف الكاملعدم استعمال فرامل اليد في حالة التوقف الكامل ٢
 عدم وجود إنارة في الدراجة الناريةعدم وجود إنارة في الدراجة النارية ٢
 عدم إعطاء األفضلية للمعاقينعدم إعطاء األفضلية للمعاقين ٢
 استخدام مرآبة شحن والباب الخلفي مفتوح أو شحن زائداستخدام مرآبة شحن والباب الخلفي مفتوح أو شحن زائد ٢
 الفشل في إحضار المرآبة للفحص الدوريالفشل في إحضار المرآبة للفحص الدوري ٢
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 سلطنة ع مان  -٥
 

  ١٩٧٣١٩٧٣  ديسمبر ديسمبر //األولاألول  آانونآانون  ٦٦  فيفي" " السيرالسير  قانونقانون " "اسماسم  تحتتحتصدر أول تشريع مروري في سلطنة عمان        صدر أول تشريع مروري في سلطنة عمان         
د دوق تمر  وق تمراس ل  اس لالعم ذا  العم ذابه انون  به انونالق اء  الق اءزه ًا  عشرينعشرين  زه ا عام د  . . عام دوبع بكة  اتسعتاتسعت  أنأن  وبع بكةش دت  الطرقالطرق  ش دتوتزاي داد  وتزاي دادأع ات  أع اتالمرآب   المرآب

ق قوراف ك  وراف كذل ورات  ذل وراتتط دة  تط دةعدي توجبت  عدي توجبتاس ديل  اس ديلتع ريع،  تع ريع،التش در  التش درص اريخ  ص اريخبت ار  ٢٣٢٣  بت ارأي ايو//أي ايوم انون  ١٩٩٣١٩٩٣  م انونق رور  ق رورالم   الم
وائح   إصدارإصدار  العامالعام  المفتشالمفتش  القانونالقانون  هذاهذا  فوضفوض  وقدوقد  ٩٣٩٣//٢٨٢٨  رقمرقم  السلطانيالسلطاني  بالمرسومبالمرسوم وائح الل رارات   الل رارات والق ة   والق ة الالزم   لتطوير لتطوير   الالزم
 ..١٩٩٨١٩٩٨  عامعام  أوائلأوائل  فيفي  المرورالمرور  لقانونلقانون  تنفيذيةتنفيذية  الئحةالئحة  أولأول  وصدرتوصدرت  المرور،المرور،  وتنظيموتنظيم

 
د  دلق ت  لق تجرب رطة  جرب رطةش ان  ش انعم لطانية  عم لطانيةالس ائل  الس ائلوس ة  ردعردع  وس ةمختلف ي  إزاءإزاء  مختلف يمرتكب ات  مرتكب اتالمخالف رة،اا  المخالف رة،لخطي ر  لخطي رغي   أنأن  غي
ى   الحرصالحرص ى عل اة   عل اة الحي ديد   نحو نحو   السعي السعي   فرض فرض   البشرية البشرية   الحي ديد تش ات   تش ات العقوب ى   العقوب ى عل ادة   عل ادة ق ات   ق ات المرآب ذين   المرآب ذين ال انون   يستخفون يستخفون   ال انون بالق   بالق

ببون ببونويتس رار  ويتس رارباألض يمة  باألض يمةالجس واهم،  الجس واهم،لس ان  لس انوآ ك  وآ كذل ق  ذل قمنطل ديل  منطل ديلالتع ر  التع راألخي انون  األخي انونلق رور  لق رورالم ذي  الم ذيال در  ال درص    ص
 ..))١٠١٠((٢٠٠١٢٠٠١  نوفمبرنوفمبر//الثانيالثاني  تشرينتشرين  ١١يد في يد في  وقد بدأ تطبيق النظام الجد وقد بدأ تطبيق النظام الجد٢٠٠١٢٠٠١//٩١٩١  الساميالسامي  السلطانيالسلطاني  بالمرسومبالمرسوم

 
 المروريةالمرورية  للمخالفةللمخالفة  والقانونيةوالقانونية  الماليةالمالية  الجزاءاتالجزاءات ))أأ((
 

انون  يتضمنيتضمن  انونالق ذي  الق ذيال د  ال دأع ول  أع ولح زاءات  ح زاءاتالج ة  الج ةالمالي ة  المالي ةوالقانوني ف  والقانوني فلمختل ات  لمختل اتالمخالف ة  المخالف ةالمروري ي  المروري يف لطنة  ف لطنةس   س
ان انعم ع  عم علجمي ات  لجمي اتالمخالف وف، ( (المخالف وف،الوق ات  الوق اتاتجاه رور،  اتجاه رور،الم رعة،  الم رعة،الس جالت  الس جالتالس مية،  الس مية،الرس ل،  اوز،اوز،التجالتج  الرس ل،النق ات  النق اتأولوي   أولوي

ه،   جهازجهاز  القيادة،القيادة،  واإلنارة،واإلنارة،  اإلشاراتاإلشارات  اإلضافات،اإلضافات،  المرور،المرور، ه، التنبي ورش،   الشرآات الشرآات   التنبي ورش، وال ات   السالمة، السالمة،   إجراءات إجراءات   وال ات مخالف   مخالف
رى رىأخ فًا) ) أخ فا وص ة  وص ةللمخالف ي  للمخالف يف ل  ف لآ وع،  آ وع،ن دود  ن دودوح ة،  وح ة،الغرام دد  الغرام ددوع اط  وع اطالنق ي  النق يالت تم  الت تمي ها  ي هافرض ب  فرض بحس    حس

 ..الماليةالمالية  بالغرامةبالغرامة  يكتفييكتفي  وإنماوإنما  األخرىاألخرى  للمخالفاتللمخالفات  نقاطنقاط  أيةأية  تسجلتسجل  الال  بأنهبأنه  علما علمًا) ) ٦٦  الجدولالجدول((
 
 

 المخالفات والجزاءات المالية والنقاط المحسوبة على الرخصةتفصيل   -٦الجدول 
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 لمختلف المخالفات المرورية في سلطنة ع مان
 

 عدد النقاط

 حدود الغرامة
 ٦٫٢= ريال عماني (

 الفئةالفئة وصف المخالفة )دوالر أمريكي
 الثانيةالثانية تحدث مع شخص آخرالوقوف في منتصف الطريق لل ٥٠-٣٥ ١
 الثانية الثانية  القيادة بعكس اتجاه السير على طريق رئيسي مفصول االتجاهات ٥٠-٣٠ ٣
 الثانية الثانية  عدم االلتزام باالتجاه الصحيح على الطريق  ٥٠-٣٥ ٢
 الثانية الثانية  )للشاحنات والرافعات والمرآبات اإلنشائية(عدم لزوم المسرب األيمن  ٥٠-٣٥ ١
 الثانيةالثانية ثر من نصف طريق ذي اتجاهين إشغال أآ ٥٠-٣٥ ٢
 الثالثةالثالثة عدم االلتزام بإشارة ممنوع الدخول ٣٠-١٥ ١
 الثالثة الثالثة  عدم االلتزام بأقصى اليمين عند منعطف ٣٠-١٥ ١
 األولىاألولى  آم في الساعة٨٠تجاوز الحد األقصى للسرعة بأآثر من  ٧٥-٥٠ ٣
 الثانيةالثانية  في الساعة آم٨٠-٥٠تجاوز الحد األقصى للسرعة بأآثر من  ٥٠-٣٥ ٢
 الثالثةالثالثة عدم تهدئة السرعة بالقرب من مدرسة ٣٠-١٥ ١
 الثالثةالثالثة عدم تهدئة السرعة بالقرب من مستشفى ٣٠-١٥ ١
 الثالثةالثالثة عدم تهدئة السرعة بالقرب من القيادة ٣٠-١٥ ١
 الثالثةالثالثة عدم تهدئة السرعة بالقرب من مكان مزدحم بالمارة ٣٠-١٥ ١
 الثالثةالثالثة سرعة بالقرب من أشغال محددة بترخيصعدم تهدئة ال ٣٠-١٥ ١
 األولىاألولى استعمال لوحة رقم مزورة على المرآبة ٧٥-٥٠ ٣
 األولىاألولى التجاوز الخطر بين مرآبات ملتزمة بخط سيرها ٧٥-٥٠ ٢
 الثانيةالثانية التجاوز في حالة وجود مرآبة قريبة جدا قادمة من الجهة المقابلة ٥٠-٣٥ ٢
 لثانية لثانية اا التجاوز في منعطف ٥٠-٣٥ ١
 الثانية الثانية  تجاوز رتل من المرآبات المتوقفة ألي سبب على طريق ذي اتجاهين ٥٠-٣٥ ١
 الثانية الثانية  تجاوز مرآبة أخرى شرعت بالتجاوز ٥٠-٣٥ ١
 الثانية الثانية  التجاوز في مكان زلق ٥٠-٣٥ ١
 الثانية الثانية  التجاوز عند أماآن عبور المشاة ٥٠-٣٥ ١
 انية انية الثالث التجاوز عند تقاطع رباعي ٥٠-٣٥ ١
 الثانية الثانية  التجاور من آتف الطريق ٥٠-٣٥ ١
 الثانية الثانية  التجاوز في حالة قدوم مرآبة مسرعة من الجهة المقابلة ٥٠-٣٥ ١
 الثانية الثانية  التجاوز في رأس منحدر ٥٠-٣٥ ١
 عدم إفساح المجال لمرآبة متجاوزة من العودة إلى المسار الصحيح ٣٠-١٥ ١

   من الطريق
 الثالثةالثالثة

 الثالثةالثالثة اوز عند ملتقى طرق التج ٣٠-١٥ ١
 الثالثةالثالثة تجاوز مرآبة متقدمة أثناء شروع مرآبة أخرى في تجاوزها ٣٠-١٥ ١
 الثالثةالثالثة التجاوز عند مفرق طرق ٣٠-١٥ ١
 الثالثة الثالثة  التجاوز من الرصيف ٣٠-١٥ ١
 الثانية الثانية  قيادة مرآبة تسرب مواد خطرة ٥٠-٣٥ ٣
 لثةلثةالثاالثا  الفرامل-عدم صالحية المكبح  ٣٠-١٥ ١
 الثانيةالثانية تساقط مواد من الحمولة لعدم ربطها بشكل آمن ٥٠-٣٥ ٢
 األولىاألولى عدم إفساح المجال لمرور موآب رسمي ٧٥-٥٠ ١
 األولىاألولى مضايقة مرور موآب رسمي ٧٥-٥٠ ١
 الثانيةالثانية عدم التقيد بإشارة شرطي المرور ٥٠-٣٥ ١
 الثانيةالثانية دخول شارع رئيسي بدون انتباه ٥٠-٣٥ ١
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 )بعتا (٦الجدول 
 

 عدد النقاط

 حدود الغرامة
 ٦٫٢= ريال عماني (

 الفئةالفئة وصف المخالفة )دوالر أمريكي
 الثالثةالثالثة عدم إعطاء أولوية المرور للمرآبات داخل الدوار ٣٠-١٥ ١
 الثالثةالثالثة عدم التقيد بإشارة قف ٣٠-١٥ ١
 الثالثةالثالثة عدم التوقف عند أماآن عبور المشاة للسماح لهم بالعبور ٣٠-١٥ ١
 الثالثةالثالثة السير بدون إنارة أثناء تدني مدى الرؤية بسبب الضباب ٣٠-١٥ ١
 الثالثةالثالثة استعمال آشافات الضوء اإلضافية رغم وضوح الرؤية ٣٠-١٥ ١
 الثالثةالثالثة استعمال الضوء العالي عند التقابل ٣٠-١٥ ١
 األولىاألولى قيادة مرآبة تحت تأثير المؤثرات العقلية ٧٥-٥٠ ٣
 األولىاألولى ورعونة تشكل خطرا  على مستخدمي الطرققيادة مرآبة بسرعة  ٧٥-٥٠ ٣
 األولىاألولى إجراء السباق على الطريق دون الحصول على ترخيص مسبق ٧٥-٥٠ ٣
 األولىاألولى هروب قائد المرآبة من مكان حادث أدى إلى إصابات ٧٥-٥٠ ٣
 األولىاألولى تبادل قيادة المرآبة أثناء سيرها ٧٥-٥٠ ٣
 الثانيةالثانية إصدار صوت من إطاراتها للفت االنتباهإساءة استعمال المرآبة بتعمد  ٥٠-٣٥ ١
 الثانيةالثانية عدم االلتزام باإلشارات الضوئية  ٣٠-١٥ ١
 الثانية الثانية  تسيير آلية مجنزرة على الطريق ٥٠-٣٥ ٥
 الثالثةالثالثة قيادة دراجة آلية دون لبس خوذة ٣٠-١٥ ١
 الثانيةالثانية تعمد تعطيل حرآة المرور ٥٠-٢٥ ٢
 الثانية الثانية  ون المرورالتستر على مخالف قان ٥٠-٣٥ ٢

 ..htm.2traf/traffic/om.gov.traffic .www://httpموقع اإلنترنت موقع اإلنترنت : : المصدرالمصدر
 
 تنظيم السرعة في تشريعات المرور العمانيةتنظيم السرعة في تشريعات المرور العمانية ))بب((
 

اني        تضمنت تشريعات المرور عدة قواعد لتنظيم وضبط السرعة على الطريق آما            تضمنت تشريعات المرور عدة قواعد لتنظيم وضبط السرعة على الطريق آما              م يقف التشريع العم اني        ل م يقف التشريع العم ل
ه          عند الجوانب الوقائية والتنظيمية ل    عند الجوانب الوقائية والتنظيمية ل     ات أحكام ًا لمخالف قًا جزائي ه          لسرعة وغيرها من قواعد المرور، وإنما تضمن ش ات أحكام ا  لمخالف قا  جزائي لسرعة وغيرها من قواعد المرور، وإنما تضمن ش

وعين من الجزاءات             .  .  بما في ذلك مخالفات السرعة    بما في ذلك مخالفات السرعة     ى ن ذا الصدد عل وعين من الجزاءات             وينص في ه ى ن ذا الصدد عل ة،      : : وينص في ه ات اإلداري دابير والعقوب ة،      الت ات اإلداري دابير والعقوب الت
 ..والتدابير والعقوبات الجزائيةوالتدابير والعقوبات الجزائية

 
 االستفسار عن المخالفات عن طريق اإلنترنتاالستفسار عن المخالفات عن طريق اإلنترنت ))جج((
 

ن االستف  ن االستفيمك ع     يمك ول الموق ق دخ ن طري ة ع ات المروري ن المخالف ان ع لطنة عم ي س ار ف ع     س ول الموق ق دخ ن طري ة ع ات المروري ن المخالف ان ع لطنة عم ي س ار ف س
asp.trafficfine/arabic/om.gov.rob.www.. 

 
 دولة قطر  -٦

 
ام             ام           بدأ تنظيم المرور في دولة قطر في ع م       حيث  حيث ١٩٦٨١٩٦٨بدأ تنظيم المرور في دولة قطر في ع انون المرور رق م إصدار ق م       ت انون المرور رق م إصدار ق ك بشأن  ك بشأن  وذل وذل ) ) ١٧١٧(( ت

دد    ي ع ادة ف ة وزي ي الدول ح التطور ف ا مالم دأت فيه ي ب ة الت ك المرحل ة تل رور لمواجه د وآداب الم يم قواع دد   تنظ ي ع ادة ف ة وزي ي الدول ح التطور ف ا مالم دأت فيه ي ب ة الت ك المرحل ة تل رور لمواجه د وآداب الم يم قواع تنظ
 ..المرآبات والرخص الصادرة وآذلك الكثافة السكانية في الدولةالمرآبات والرخص الصادرة وآذلك الكثافة السكانية في الدولة

 



 -٢٠-

ادة          الزيادة الكبيرة في     الزيادة الكبيرة في     اإلمدادات السكنية و  اإلمدادات السكنية و  العمراني و العمراني و التطور  التطور  وبسبب  وبسبب    ات وزي ادة          طول الطرق وعدد المرآب ات وزي طول الطرق وعدد المرآب
دة ة الواف دةالعمال ة الواف ذا العمال ل ه ذا ، آ ل ه االت    ، آ ي المج ذلك المتخصصين ف رور وآ رطة الم ال ش ن رج د م د العدي ى تجني االت    أدى إل ي المج ذلك المتخصصين ف رور وآ رطة الم ال ش ن رج د م د العدي ى تجني أدى إل

انون                          رة، وحيث أن الق ك الفت ا يتوافق مع تل انون                         المرورية للعمل على االرتقاء بمستوى األداء المروري وتطويره بم رة، وحيث أن الق ك الفت ا يتوافق مع تل المرورية للعمل على االرتقاء بمستوى األداء المروري وتطويره بم
م  م رق نة ) ) ١٧١٧((رق نة لس ل الجو     ١٩٦٨١٩٦٨لس ط آ م يغ رور ل د وآداب الم يم قواع أن تنظ ل الجو      بش ط آ م يغ رور ل د وآداب الم يم قواع أن تنظ ة    بش ة النهض ة لمواآب ب المروري ة   ان ة النهض ة لمواآب ب المروري ان

م    رور رق انون الم م إصدار ق د ت رة فق ك الفت ي تل م   الحضارية ف رور رق انون الم م إصدار ق د ت رة فق ك الفت ي تل نة ) ) ١٠١٠((الحضارية ف نة لس د صدر ١٩٧٩١٩٧٩لس ة، وق ه التنفيذي د صدر  والئحت ة، وق ه التنفيذي  والئحت
 .. لمواآبة التقدم واالزدهار لمواآبة التقدم واالزدهار١٩٩٨١٩٩٨لسنة لسنة ) ) ١٣١٣((مؤخرا القانون الجديد رقم مؤخرا القانون الجديد رقم 

 
 المروريةالمرورية  للمخالفاتللمخالفات  الماليةالمالية  الجزاءاتالجزاءات  قانونقانون ))أأ((
 

أن   المروريةالمرورية  المخالفاتالمخالفات  نوعنوع  حسبحسب  الماليةالمالية  تتالجزاءاالجزاءا  قانونقانون  يظهريظهر  أن ب اك   ب اك هن ًا   تفاتفا  هن ا    وت ة   حجم حجم   في في وت ة الغرام   بحيث بحيث   الغرام
  إلىإلى  القيادةالقيادة  أثناءأثناء  الرخصةالرخصة  حملحمل  عدمعدم  مخالفةمخالفة  مثلمثل) ) أمريكيا أمريكيًا  دوالرا دوالرًا  ٢٧٢٧  يعادليعادل  بمابما ( (قطريقطري  ريالريال  ١٠٠١٠٠  بينبين  ماما  تتراوحتتراوح
  الموجه الموجه   المرور المرور   شرطي شرطي   ةةإلشار إلشار   االمتثالاالمتثال  عدمعدم  مخالفةمخالفة  مثلمثل) ) أمريكيا أمريكيًا  دوالرا دوالرًا  ٢٧٠٢٧٠  يعادليعادل  بمابما ( (قطريقطري  ريالريال  ١١  ٠٠٠٠٠٠
د دبالي ة أو  أو بالي ةمخالف ادة  مخالف ادةقي ة  قي ةمرآب دون  مرآب دونب ة  ب ةرخص ادة  رخص ادةقي ة  أوأو  قي ةبرخص حبت  برخص حبتس ائيًا  س ائيا قض ًا  أوأو  قض ا إداري  .  .  إداري
ادة   رخصة رخصة   في في   تسجلتسجل  التيالتي  النقاطالنقاط  نظامنظام  قطرقطر  فيفي  حاليا حاليًا  يوجديوجد  والوال ادة قي ى   إضافة إضافة .  .  المخالف المخالف   السائق السائق   قي ى إل ك   إل ك ذل إن   ذل إن ف ك   ف ك هنال   هنال

 ..قطرقطر  دولةدولة  فيفي  المحاآمالمحاآم  إلىإلى  إحالتهاإحالتها  يتميتم  مروريةمرورية  مخالفاتمخالفات
 
 االستعالم عن المخالفات المرورية عن طريق اإلنترنتاالستعالم عن المخالفات المرورية عن طريق اإلنترنت ))بب((
 

ور قامت إدارة نظم المعلومات وإدارة المرور      ى الجمه هيلها عل دأ تطوير الخدمات وتس ًا من مب ور قامت إدارة نظم المعلومات وإدارة المرور    انطالق ى الجمه هيلها عل دأ تطوير الخدمات وتس ا  من مب انطالق
ت    بكة اإلنترن ى ش ة عل ع وزارة الداخلي ي موق ك ف دة وذل ة جدي ة إلكتروني ة بطرح خدم وزارة الداخلي ت   ب بكة اإلنترن ى ش ة عل ع وزارة الداخلي ي موق ك ف دة وذل ة جدي ة إلكتروني ة بطرح خدم وزارة الداخلي ن .  .  ب ن وتمك وتمك

 ..ية الجديدة الجمهور من االستعالم عن المخالفات المرورية المسجلة على مرآباتهمية الجديدة الجمهور من االستعالم عن المخالفات المرورية المسجلة على مرآباتهمالخدمة اإللكترونالخدمة اإللكترون
 
 آيفية عمل الخدمةآيفية عمل الخدمة ))جج((
 

ة                  م المرآب ق إدخال رق ك عن طري ة وذل ا المرآب ات التي ارتكبته ار المخالف ى إظه ة عل ذه الخدم ة                تعتمد ه م المرآب ق إدخال رق ك عن طري ة وذل ا المرآب ات التي ارتكبته ار المخالف ى إظه ة عل ذه الخدم تعتمد ه
 السرية، فال تقوم بإظهار أي معلومات        السرية، فال تقوم بإظهار أي معلومات        آما أن هذه الخدمة تعتمد على       آما أن هذه الخدمة تعتمد على      qa.gov.e.wwwونوعها بالدخول إلى الموقع     ونوعها بالدخول إلى الموقع     

 ..عن صاحب المرآبة علما  بأن هذه الخدمة باللغتين العربية واإلنكليزيةعن صاحب المرآبة علمًا بأن هذه الخدمة باللغتين العربية واإلنكليزية
 

 الكويت دولة  -٧
 

ذلك   ١٩٧٦١٩٧٦  عامعام  فيفي  الكويتالكويت  دولةدولة  فيفي  المرورالمرور  قانونقانون  صدرصدر  ذلك وآ ة   الالئحة الالئحة   وآ ة التنفيذي انون   التنفيذي انون لق د   المرور، المرور،   لق د وق   حدد حدد   وق
ات   بالجزاءاتبالجزاءات  الئحةالئحة  القانونالقانون ات والمخالف تم   التي التي   والمخالف تم ي ة   ضبط ضبط   ي ة مخالف ا،   مخالف ا، عليه راوح   عليه راوح وتت وع   حسب حسب   المفروضة المفروضة   الغرامات الغرامات   وتت وع ن   ن
  وآذلكوآذلك) ) ةةأمريكيأمريكيات  ات  دوالردوالر  ١١  ٧١٠٧١٠  تقريبا تقريبًا  يعادليعادل  ماما ( (آويتيآويتي  ديناردينار  ٥٠٠٥٠٠  إلىإلى  تصلتصل  الغرامةالغرامة  إنإن  نجدنجد  فبينمافبينما.  .  المخالفةالمخالفة
ة   فيفي  سنةسنة  لمدةلمدة  الحبسالحبس ة حال ادة   حال ادة قي ة   قي ة مرآب ة   مرآب ة آلي أثير   تحت تحت   آلي أثير ت أثير   تحت تحت   أوأو  مخدرات مخدرات   أوأو  مسكرة مسكرة   مشروبات مشروبات   ت أثير ت ؤثرات   ت ؤثرات الم   الم

ة   نن ا  ا نجد نجد   المثال،المثال،  سبيلسبيل  فعلىفعلى.  .  قليةقليةالعالع ة الغرام ى   تصل تصل   المفروضة المفروضة   الغرام ى إل ار   ٣٠٠٣٠٠  إل ار دين ويتي   دين ويتي آ اً   دوالرا دوالرًا  ١١  ٠١٦٠١٦ ( (آ ا  أمريكي ) ) أمريكي
دة   والحبس والحبس  دة لم ة   في في   اشهر اشهر   ٣٣  لم ة مخالف ارة   تجاوز تجاوز   مخالف ارة اإلش راء   الضوئية الضوئية   اإلش راء الحم انون   وحدد وحدد .  .  الحم انون الق ة   الق ة مخالف درها   مخالف درها ق ار   ١٠٠١٠٠  ق ار دين   دين
اً   دوالرا دوالرًا  ٣١١٣١١  حواليحوالي ( (آويتيآويتي ا  أمريكي دة   والحبس والحبس ) ) أمريكي دة لم ا   اشهر اشهر   ٣٣  لم ا لمخالف دة   تتلمخالف دة ع ا   ع ا منه   للسرعة للسرعة   األقصى األقصى   الحد الحد   تجاوز تجاوز   منه
اه   عكس عكس   أوأو  السريعةالسريعة  الطرقالطرق  فيفي  السيرالسير  اتجاهاتجاه  عكسعكس  آليةآلية  مرآبةمرآبة  قيادةقيادة  وآذلكوآذلك  آيلومترا آيلومترًا  ٢٠٢٠  عنعن  يزيديزيد  بمابما  المقررةالمقررة اه اتج   اتج

ير  ير الس ي   الس ي ف رق   ف رق الط ة،   الط ة، الدائري ك  الدائري كوهنال ات   وهنال ات مخالف ة   مخالف ة مروري راوح   مروري راوح تت ا  تت اغرامته    غرامته
  تقديمتقديم  عنعن  االمتناعاالمتناع  مثلمثل  المخالفاتالمخالفات  منمن  العديدالعديد  فيفي) ) ريكيا ريكيًاأمأم  دوالرا دوالرًا  ٨٥٫٥٨٥٫٥  إلىإلى  ٥١٫٣٥١٫٣ ( (آويتيا آويتيًا  دينارا دينارًا  ٢٥٢٥وو  ١٥١٥  بينبين  ماما
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  آافةآافة  تناولتناول  قدقد  أنهأنه  القانونالقانون  موادمواد  دراسةدراسة  منمن  ويتبينويتبين.  .  وغيرهاوغيرها  المرورالمرور  عالماتعالمات  علىعلى  ملصقاتملصقات  وضعوضع  أوأو  قيادةقيادة  رخصةرخصة
واع واعأن ات  أن اتالمخالف ن  المخالف نالممك ا  الممك اوقوعه دد  وقوعه ددوح ا،  وح ا،غرامته ن  غرامته نوم م  وم مالمه ه  المه هبيان ه  بيان هأن تم  أن تمي بط  ي بطض ات  ض اتالمخالف ا  المخالف اإم    إم
ن نع ق  ع قطري دوريات  طري دورياتال طة  أوأو  ال طةبواس اميرات،  بواس اميرات،الك ًا  الك ا علم ه  علم هبأن ن  بأن نيمك وء  يمك وءاللج ى  اللج ىإل ي  الصلحالصلح  إل يف م  ف ممعظ االت  معظ االتح ة  ح ةالمخالف    المخالف
ي  إالإال يف االت  ف االتح تثنائية  ح تثنائيةاس ا  اس امنه د.  .  منه دوق دد  وق ددح انون  ح انونالق روطًا  الق روطا ش ز  ش زللحج ى  للحج ىعل ة  عل ةالمرآب ي  المرآب يف ال  ف الح ا  ح اارتكابه دة  ارتكابه دةلواح ن  لواح نم   م

 ::فهيفهي  الشروطالشروط  هذههذه  أماأما  المخالفات،المخالفات،
 

ل     ات أو تحم ر لوح ق بغي ي الطري ير ف يارة تس ل   إذا ضبطت س ات أو تحم ر لوح ق بغي ي الطري ير ف يارة تس ة   إذا ضبطت س ن اإلدارة العام ادرة ع ر ص ات غي ة    لوح ن اإلدارة العام ادرة ع ر ص ات غي  لوح
يارة                    إإللمرور؛ و للمرور؛ و  ا؛ وإذا ضبطت س ييرها أو سحب لوحاته يارة                    ذا ضبطت سيارة تسير في الطريق بعد سحب إجازة تس ا؛ وإذا ضبطت س ييرها أو سحب لوحاته ذا ضبطت سيارة تسير في الطريق بعد سحب إجازة تس

ر                                دها غي ان قائ يارة وآ ول؛ وإذا ضبطت س أمين ساري المفع ر ت يير أو من غي ر إجازة تس ر                               تسير في الطريق بغي دها غي ان قائ يارة وآ ول؛ وإذا ضبطت س أمين ساري المفع ر ت يير أو من غي ر إجازة تس تسير في الطريق بغي
ادة، أو إذا آانت ر           ى رخصة قي ادة، أو إذا آانت ر          حاصل عل ى رخصة قي ا          حاصل عل اء قيادته يارة أثن ا؛ وإذا ضبطت س ر صالحة لقيادته ادة غي ا          خصة القي اء قيادته يارة أثن ا؛ وإذا ضبطت س ر صالحة لقيادته ادة غي خصة القي

ق    ي الطري يارة تسير ف ر للخطر؛ وإذا ضبطت س دها أو الرآاب أو الغي ال يعرض قائ ريط أو إهم ة أو تف ق   برعون ي الطري يارة تسير ف ر للخطر؛ وإذا ضبطت س دها أو الرآاب أو الغي ال يعرض قائ ريط أو إهم ة أو تف برعون
اء إجراء                     ) ) الفرامل الفرامل ((وهي خالية من المكابح     وهي خالية من المكابح      يارة أثن ل؛ وإذا ضبطت س ا خل ر صالحة أو فيه ا غي اء إجراء                     أو آانت فرامله يارة أثن ل؛ وإذا ضبطت س ا خل ر صالحة أو فيه ا غي أو آانت فرامله

د                      سبسب آلداب؛ وإذا تعم ا فعل مخالف ل ة للتصريح؛ وإذا ارتكب فيه د                      اق على الطريق العام بغير تصريح أو بالمخالف آلداب؛ وإذا تعم ا فعل مخالف ل ة للتصريح؛ وإذا ارتكب فيه اق على الطريق العام بغير تصريح أو بالمخالف
قائدها تعطيل حرآة المرور في الطريق العام أو عرقلتها؛ وإذا ضبطت سيارة متجاوزة حدود السرعة عن الحد               قائدها تعطيل حرآة المرور في الطريق العام أو عرقلتها؛ وإذا ضبطت سيارة متجاوزة حدود السرعة عن الحد               

ارة الضوئية؛ وإذا ضبط قائد المرآبة وهو تحت         ارة الضوئية؛ وإذا ضبط قائد المرآبة وهو تحت         األعلى المقرر للطريق بثالثين آيلومترا ؛ وإذا تجاوز قائدها اإلش        األعلى المقرر للطريق بثالثين آيلومترًا؛ وإذا تجاوز قائدها اإلش        
رخيص      ين بت ر الغرض المب ي غي يارة ف تعملت س ة؛ وإذا اس ؤثرات العقلي درات أو الم كرات أو المخ أثير المس رخيص     ت ين بت ر الغرض المب ي غي يارة ف تعملت س ة؛ وإذا اس ؤثرات العقلي درات أو الم كرات أو المخ أثير المس ت
اآن التي من                       ا أو في األم وع االنتظار أو الوقوف فيه اآن الممن ان من األم اآن التي من                      تسييرها؛ وإذا وجدت منتظرة في مك ا أو في األم وع االنتظار أو الوقوف فيه اآن الممن ان من األم تسييرها؛ وإذا وجدت منتظرة في مك

ا إعا دها فيه أن تواج ا إعاش دها فيه أن تواج وق األرصفة أو إذا ترآت أو   ش رة ف ت منتظ رور أو تعريضها للخطر أو آان ة الم ة حرآ وق األرصفة أو إذا ترآت أو   ق رة ف ت منتظ رور أو تعريضها للخطر أو آان ة الم ة حرآ ق
دوران                   دوران                  ترآت أجزاء منها مهملة في أي مكان في الطرق العامة؛ وقيادة المرآبة عكس اتجاه السير واالنعطاف وال ترآت أجزاء منها مهملة في أي مكان في الطرق العامة؛ وقيادة المرآبة عكس اتجاه السير واالنعطاف وال

ا دخان آثيف أو ت                   ا دخان آثيف أو ت                  عكس اتجاه السير بالطرق السريعة أو الرئيسية؛ وقيادة مرآبة ينبعث منه ا أصوات      عكس اتجاه السير بالطرق السريعة أو الرئيسية؛ وقيادة مرآبة ينبعث منه ا أصوات      صدر منه صدر منه
 ..مزعجةمزعجة

 
 نظام النقاط في المخالفات المروريةنظام النقاط في المخالفات المرورية 

 
ة حيث            ات المروري اط في المخالف ة حيث          نص قانون دولة الكويت على العمل بنظام النق ات المروري اط في المخالف اط     نص قانون دولة الكويت على العمل بنظام النق م العمل بنظام النق اط      ت م العمل بنظام النق  ت

ة              يقصد  يقصد  وو.  .  ٢٠٠١٢٠٠١نوفمبر  نوفمبر  // تشرين الثاني   تشرين الثاني  ١١ابتداء من   ابتداء من    ة مروري ل آل مخالف اط مقاب ة              بنظام النقاط تحديد عدد من النق ة مروري ل آل مخالف اط مقاب بنظام النقاط تحديد عدد من النق
 ::، وعند تجمع عدد معين من النقاط تتخذ اإلجراءات التالية، وعند تجمع عدد معين من النقاط تتخذ اإلجراءات التالية))٧٧الجدول الجدول ((ك على النحو الوارد في ك على النحو الوارد في وذلوذل

 
 ؛؛ نقطة للمرة األولى نقطة للمرة األولى١٤١٤ أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى  أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى ٣٣سحب رخصة القيادة لمدة سحب رخصة القيادة لمدة  ))١١(( 
 ؛؛ نقطة للمرة الثانية نقطة للمرة الثانية١٢١٢ أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى  أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى ٦٦سحب رخصة القيادة لمدة سحب رخصة القيادة لمدة  ))٢٢(( 
 ؛؛ نقاط للمرة الثالثة نقاط للمرة الثالثة١٠١٠ أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى  أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى ٩٩سحب رخصة القيادة لمدة سحب رخصة القيادة لمدة  ))٣٣(( 
 ؛؛ نقاط للمرة الرابعة نقاط للمرة الرابعة٨٨سحب رخصة القيادة لمدة سنة إذا وصل مجموع النقاط إلى سحب رخصة القيادة لمدة سنة إذا وصل مجموع النقاط إلى  ))٤٤(( 
ة ال  ٦٦سحب رخصة القيادة نهائيا  إذا وصل مجموع النقاط إلى       سحب رخصة القيادة نهائيًا إذا وصل مجموع النقاط إلى        ))٥٥((  ة ال   نقاط للمرة الخامسة، وفي هذه الحال  نقاط للمرة الخامسة، وفي هذه الحال

ن  تم م ن ي تم م ادة     ي ان القي از امتح د اجتي دة إال بع ادة جدي ة قي ادة     ح رخص ان القي از امتح د اجتي دة إال بع ادة جدي ة قي ين .  .  ح رخص ين ويب دول ((ويب دول الج اط  ) ) ٧٧الج ام النق اط  نظ ام النق نظ
 ..المعمول به في دولة الكويتالمعمول به في دولة الكويت
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 وصف المخالفة النقاط
 تجاوز على اإلشارة الضوئية الحمراء ٤
 ى للسرعة المقررةتجاوز الحد األقص ٤
 قيادة مرآبة عكس اتجاه السير على الطرق السريعة والدائرية ٤
 قيادة مرآبة آلية برخصة قيادة ال تجيز قيادة مثل هذه المرآبة ٣
 قيادة مرآبة آلية برخصة تقرر سحبها أو وقف سريانها ٣
 لتصريحإجراء سباق للمرآبة اآللية على الطرق من دون تصريح أو بالمخالفة ل ٣
 قيادة المرآبة اآللية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه ٤
 ارتكاب فعل مخالف لآلداب العامة في المرآبة أو السماح به ٣
 قيادة مرآبة آلية غير مرخص بها ٣
 قيادة مرآبة آلية بدون لوحاتها المعدنية ٣

 ة للمرور مع تغيير بعض أو آل األرقام أو بلوحاتها غيرقيادة مرآبة آلية بلوحاتها الصادرة عن اإلدارة العام ٣
   الصادرة عن اإلدارة

 تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير المرآبة ١
   أو رخصة قيادة أو تصريح تعليم أو استخراج صورة أو بدل ضائع ألي منها

 ل السيارة الخاصة في نقل الرآاب باألجرةاستعما ١
 تعمد تعطيل حرآة المرور في الطرقات العامة ١
 قيادة مرآبة آلية خالية من الفرامل أو فراملها غير صالحة لالستعمال ١

 حائزها لمن ليس لديه رخصة أو غير صالحة لقيادة مثل هذه المرآبة أو تسليم المرآبة اآللية أو الرخصة باسم ١
 بدون رخصة قيادة أو أي تصريح يستلزمه القانون  

 قيادة مرآبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو مقروءة ١
 قيادة مرآبة آلية بلوحة معدنية واحدة أو تغيير مكان أو شكل أو لون اللوحة المصروفة من اإلدارة العامة للمرور ١

 دة سريانها أو مخالفة شروط التصريح في الحاالت التي يوجب القانونقيادة مرآبة آلية بدون تصريح أو منتهية م ١
   الحصول على تصريح فيها

 االمتناع عن تقديم رخصة القيادة أو إجازة تسيير المرآبة أو أي تصريح آخر ١
 مخالفة مرآبات النقل لشروط الحمولة ١
 فاع ووزنمخالفة مرآبات النقل ألبعاد ووزن المرآبة من طول وعرض وارت ١
 قيادة مرآبة تصدر منها أصوات مزعجة ١
 قيادة مرآبة ينبعث منها دخان آثيف ورائحة آريهة ١

 أو مؤثرة على صالحيةبالصحة قيادة مرآبة يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة لالشتعال أو مضرة  ١
   الطريق

 مستعملي الطريققيادة مرآبة يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا  على  ١
 قيادة مرآبة بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها غير صالحة ١
 استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آالت تنبيه خالف المصرح به قانونا  ١

 إلحاق أضرار أو إتالف عالمات المرور واإلشارات الضوئية وأجهزة الضبط والمراقبة أو تغيير معالمها أو ١
 أو وضع ملصقات عليها  أماآنها 

 عدم التقيد بمدلول الخطوط األرضية ١
 السير على آتف الطريق ١
 االنعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير ١
 قيادة مرآبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية المفعول ١
 استبدال جزء جوهري من المرآبة ١

 ..kw.gov.moi.wwwموقع اإلنترنت موقع اإلنترنت : : المصدرالمصدر
ة                 وو  ة                 تقوم اإلدارة العامة للمرور بتسجيل النقاط عن المخالفات المرورية التي صدر فيها حكم نهائي بال إدان تقوم اإلدارة العامة للمرور بتسجيل النقاط عن المخالفات المرورية التي صدر فيها حكم نهائي بال إدان

 ..أو التصالح فيها مع المخالف، وتسجيل مرات السحب وذلك بسجالت تعد لذلك وبالحاسب اآلليأو التصالح فيها مع المخالف، وتسجيل مرات السحب وذلك بسجالت تعد لذلك وبالحاسب اآللي
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ة،                إذاإذا  محو النقاط تلقائيا   محو النقاط تلقائياً  ويتم  ويتم    اريخ آخر مخالف ة من ت ة،                 لم يرتكب السائق أية مخالفة أخرى خالل سنة آامل اريخ آخر مخالف ة من ت  لم يرتكب السائق أية مخالفة أخرى خالل سنة آامل
 ..وفي جميع األحوال تظل مرات السحب مسجلة للرجوع إليها عند االقتضاءوفي جميع األحوال تظل مرات السحب مسجلة للرجوع إليها عند االقتضاء

 
 اللبنانية الجمهورية  -٨

 
م  مت انون  أولأول  وضعوضع  ت انونق امل  ق املش نظم  ش نظمم ق  م قلمرف رور  لمرف رورالم ي  الم يف ان  ف انلبن ت  لبن تتح م  تح مرق ي  ٦٧٦٧//٧٦٧٦  رق يف ان١٣١٣  ف ان نيس ل // نيس ل أبري أبري
دة   تعديالتتعديالت  إدخالإدخال  تمتم  أنهأنه  بيدبيد  عاما ،عامًا،  ٣٨٣٨  علىعلى  يزيديزيد  اامم  منذمنذ  أيأي  ،،١٩٦٨١٩٦٨ دة جدي ى   جدي ى عل ذا   عل ذا ه انون   ه انون الق ام   في في   الق ام ع   نظرا  نظراً   ١٩٩٥١٩٩٥  ع
اب الحادي       وقدوقد.  .  والثالثةوالثالثة  والثانيةوالثانية  األولىاألولى  الدرجاتالدرجات  منمن  بالمخالفاتبالمخالفات  يتعلقيتعلق  فيمافيما  خاصةخاصة  الظروف،الظروف،  لتطورلتطور اب الحادي     خصص الب خصص الب

 ..عشر من قانون السير للعقوبات المطبقة على المخالفات للمواد القانونيةعشر من قانون السير للعقوبات المطبقة على المخالفات للمواد القانونية
 
 الفئات الرئيسية للمخالفات المروريةالفئات الرئيسية للمخالفات المرورية ))أأ((
 

ى تضم      .  .  قسمت هذه المخالفات، وبالتالي العقوبات التي تفرض عليها، إلى ثالث فئات رئيسية           قسمت هذه المخالفات، وبالتالي العقوبات التي تفرض عليها، إلى ثالث فئات رئيسية             ة األول ى تضم      الفئ ة األول الفئ
ى           ى حت د أقص ة آح ا المالي ت غراماته ذلك ارتفع ديات، ل واع التع ر أن ى          أخط ى حت د أقص ة آح ا المالي ت غراماته ذلك ارتفع ديات، ل واع التع ر أن ة   ٢٥٠٢٥٠  ٠٠٠٠٠٠أخط رة لبناني ة    لي رة لبناني   لي

ة     ١٢٥١٢٥  ٠٠٠٠٠٠حد أدنى ال يجب أن ينخفض عن الـ         حد أدنى ال يجب أن ينخفض عن الـ         ، مع   ، مع   )) دوالرا  أمريكيا    دوالرًا أمريكياً  ١٦٦١٦٦ما يعادل   ما يعادل   (( رة لبناني ة      لي رة لبناني ادل   (( لي ا يع ادل   م ا يع   ٨٣٨٣م
ًا ا دوالرًا أمريكي دد      ).  ).  دوالرا  أمريكي اه المح س االتج ادة عك از، القي اوز واالجتي د التج ات قواع ة مخالف ذه الفئ م ه دد      تض اه المح س االتج ادة عك از، القي اوز واالجتي د التج ات قواع ة مخالف ذه الفئ م ه  تض

رام إشارات السير وتعليمات رجال ا             وي، عدم احت اتف الخلي رام إشارات السير وتعليمات رجال ا            قانونًا، القيادة بحالة السكر والتحدث على اله وي، عدم احت اتف الخلي ن،  قانونا ، القيادة بحالة السكر والتحدث على اله ن،  ألم ألم
رى    ات أخ ى مخالف افة إل رى   باإلض ات أخ ى مخالف افة إل تجالب         و  و..باإلض ل الس ة واألوزان، التمه د الحمول ات قواع مل مخالف ة تش ة الثاني تجالب       الفئ ل الس ة واألوزان، التمه د الحمول ات قواع مل مخالف ة تش ة الثاني الفئ

تعمالها من              تعمالها من             الرآاب، عدم ارتداء الخوذة من قبل راآبي الدراجات النارية، عدم وجود األحزمة األمامية أو عدم اس الرآاب، عدم ارتداء الخوذة من قبل راآبي الدراجات النارية، عدم وجود األحزمة األمامية أو عدم اس
ع المرآبة للفحص السنوي، آذلك السرعة الزائدة ورمي         ع المرآبة للفحص السنوي، آذلك السرعة الزائدة ورمي         قبل الجالسين في المقاعد األمامية للسيارات، عدم إخضا       قبل الجالسين في المقاعد األمامية للسيارات، عدم إخضا       

ات     ذ المرآب ن نواف ات م ى الطرق ات عل ات    النفاي ذ المرآب ن نواف ات م ى الطرق ات عل ن      .  .  النفاي ات م ذه المخالف ى ه ة عل ات النقدي راوح الغرام ن      تت ات م ذه المخالف ى ه ة عل ات النقدي راوح الغرام  تت
ادل   .  (.  ( ليرة لبنانية  ليرة لبنانية ٢٠٠٢٠٠  ٠٠٠٠٠٠إلى  إلى  ) )  دوالرا  أمريكيا    دوالرًا أمريكياً  ٥٠٥٠ما يعادل   ما يعادل    ( (٧٥٧٥  ٠٠٠٠٠٠ ا يع ادل   م ا يع اً ١٣٣١٣٣م ا   دوالرًا أمريكي ا إذا  ).  ).   دوالرا  أمريكي ا إذا  أم أم

ه ارتكب                           تكررت مخالفة   تكررت مخالفة    ة وآأن رة الثاني رة خالل السنة الواحدة، يعاقب المخالف في الم ر من م ه ارتكب                           الفئة الثانية أآث ة وآأن رة الثاني رة خالل السنة الواحدة، يعاقب المخالف في الم ر من م الفئة الثانية أآث
اآن            أما الفئة الثالثة فتضم       أما الفئة الثالثة فتضم      . . مخالفة من الفئة األولى   مخالفة من الفئة األولى    اآن           مخالفات إبطاء السرعة المفاجئ وغير المبرر، الوقوف في أم مخالفات إبطاء السرعة المفاجئ وغير المبرر، الوقوف في أم

ا، مر      ر الممرات والجهات المخصصة له ي غي دراجات ف ادة ال ا، مر     ممنوعة، قي ر الممرات والجهات المخصصة له ي غي دراجات ف ادة ال اة في الممرات المخصصة  ممنوعة، قي اة في الممرات المخصصة  ور المش ور المش
راوح  ة، وة، ولغيرهم من المنتفعين، عدم وجود لوحة تسجيل أو تزويد السيارات بلوحة تسجيل مزور         لغيرهم من المنتفعين، عدم وجود لوحة تسجيل أو تزويد السيارات بلوحة تسجيل مزور          راوح  الغرامة عليها تت الغرامة عليها تت

ادل   (( ليرة لبنانية  ليرة لبنانية ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠ إلى    إلى   ٢٥٢٥  ٠٠٠٠٠٠حسب القانون، من    حسب القانون، من     ا يع ادل   م ا يع ا ٦٧٦٧-١٧١٧م ا  دوالرًا أمريكي رار    وو).  ).   دوالرا  أمريكي رار    في حال تك في حال تك
ة              المخالفة أآثر من مرة خالل السن     المخالفة أآثر من مرة خالل السن      ة الثاني ة من الفئ ة              ة الواحدة، يعاقب المخالف وآأنه ارتكب مخالف ة الثاني ة من الفئ ى    وو.  .  ة الواحدة، يعاقب المخالف وآأنه ارتكب مخالف ى    يطبق عل يطبق عل

ل     ن قب ورًا م ا ف دفع إم ات مخفضة يجب أن ت ة، وهي غرام ات الفوري ا يعرف بالغرام ات م ذه المخالف ل    بعض ه ن قب ورا  م ا ف دفع إم ات مخفضة يجب أن ت ة، وهي غرام ات الفوري ا يعرف بالغرام ات م ذه المخالف بعض ه
ه محضر الضبط  اريخ تبليغ ن ت ام م رة أي الف، أو خالل عش ه محضر الضبط المخ اريخ تبليغ ن ت ام م رة أي الف، أو خالل عش ة.  .  المخ ى أساس فئ ات عل ذه الغرام ة ه دد قيم ةوتح ى أساس فئ ات عل ذه الغرام ة ه دد قيم   وتح

ة  ٥٠٥٠فلمخالفات الفئة األولى، حددت قيمة الغرامة الفورية بـ   فلمخالفات الفئة األولى، حددت قيمة الغرامة الفورية بـ   .  .  المخالفة التي نسبت إليها   المخالفة التي نسبت إليها    ة   ألف ليرة لبناني ادل   (( ألف ليرة لبناني ا يع ادل   م ا يع م
ة    )) دوالرا  أمريكيا    دوالرًا أمريكياً  ٢٤٢٤ما يعادل   ما يعادل   (( ألف ليرة لبنانية      ألف ليرة لبنانية     ٣٥٣٥وغرامات الفئة الثانية    وغرامات الفئة الثانية    ).  ).   دوالرا  أمريكيا    دوالرًا أمريكياً  ٣٤٣٤ ة    ، وغرامات الفئ ، وغرامات الفئ

ة  ة الثالث ة  ٢٠٢٠الثالث رة لبناني ف لي ة   أل رة لبناني ف لي ا يع(( أل ا يعم ًا١٤١٤ادل ادل م ا  دوالرًا أمريكي اأأ  ،،)) دوالرا  أمريكي ام ل   م ة مث دابير إداري توجب ت ي تس ات الت ل    المخالف ة مث دابير إداري توجب ت ي تس ات الت  المخالف
ة،             ة،            احتجاز أو حجز للمرآبة، سحب رخصة السير، باإلضافة للغرامات النقدي تفيد من الغرامات     فال فال احتجاز أو حجز للمرآبة، سحب رخصة السير، باإلضافة للغرامات النقدي تفيد من الغرامات      يمكن إن تس  يمكن إن تس

 ..المخفضةالمخفضة
 

َدد       الملفت بالنسبة للغرامات النقدية أنها، بالرغم من توزيعها إلى ثالث فئات حسب نوع            الملفت بالنسبة للغرامات النقدية أنها، بالرغم من توزيعها إلى ثالث فئات حسب نوع            وو  م تح ة، ل م تحد د        المخالف ة، ل  المخالف
اً  ة نهائي ذه الناحي انون ه ل الق ث أغف ة، حي ورة المخالف ة خط ًا لدرج ًا تباع ا  أيض ة نهائي ذه الناحي انون ه ل الق ث أغف ة، حي ورة المخالف ة خط ا  لدرج ا  تباع ات .  .  أيض أتي الغرام ذلك ت ات ل أتي الغرام ذلك ت  ل

ار درجة                       ين االعتب ة، دون األخذ بع ار درجة                      النقدية على مخالفات أحكام الحمولة أو السرعة أو القيادة بحالة السكر متطابق ين االعتب ة، دون األخذ بع النقدية على مخالفات أحكام الحمولة أو السرعة أو القيادة بحالة السكر متطابق
 ..الخطورة وقت تحديدهاالخطورة وقت تحديدها
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 از المرآبات ورخص القيادةاز المرآبات ورخص القيادةتدابير احتجتدابير احتج ))بب((
 

ة     يعتبر  يعتبر    ة     تدبير احتجاز المرآب اً تدبير احتجاز المرآب ا  مرافق ة          مرافق ان للغرامات النقدي ة           في بعض األحي ان للغرامات النقدي ه        وو.  .   في بعض األحي ة إلي ات المؤدي ه        من المخالف ة إلي ات المؤدي من المخالف
ًا، عدم وجود                               ه قانون ل من المسموح ب ة ذات وزن أثق ل حمول بة، نق ا ، عدم وجود                              عدم تزويد المرآبة بفرامل أو بإضاءة مناس ه قانون ل من المسموح ب ة ذات وزن أثق ل حمول بة، نق عدم تزويد المرآبة بفرامل أو بإضاءة مناس

أن    ة أو تزويد السيارة بلوحة تسجيل مزورة        ة أو تزويد السيارة بلوحة تسجيل مزورة        لوحة تسجيل في مقدمة أو مؤخرة المرآب      لوحة تسجيل في مقدمة أو مؤخرة المرآب       ًا ب أن    ، علم ا  ب ة المحتجزة     ، علم ة المحتجزة      المرآب  المرآب
اريخ      تعاد إلى صاحبها إذا ما بادر هذا األخير إلى        تعاد إلى صاحبها إذا ما بادر هذا األخير إلى         اريخ    إزالة األسباب التي أدت إلى االحتجاز خالل أسبوع واحد من ت إزالة األسباب التي أدت إلى االحتجاز خالل أسبوع واحد من ت
ة            ..تنظيم المحضر وإال يصبح االحتجاز حجزا      تنظيم المحضر وإال يصبح االحتجاز حجزاً      ة        أما المخالفات التي تؤدي مباشرة إلى حجز المرآب التسابق  التسابق  فتشمل   فتشمل     أما المخالفات التي تؤدي مباشرة إلى حجز المرآب

دة الحجز           راوح م ا، وتت ة المرخص به ر الغاي دة الحجز          على الطرقات العامة دون الترخيص المسبق، استعمال المرآبة لغي راوح م ا، وتت ة المرخص به ر الغاي على الطرقات العامة دون الترخيص المسبق، استعمال المرآبة لغي
ة من           وو.  .  هنا من شهر إلى ثالثة أشهر     هنا من شهر إلى ثالثة أشهر      ة من           من المخالفات التي تؤدي إلى حجز المرآب ادة           ١٠١٠من المخالفات التي تؤدي إلى حجز المرآب ة اشهر القي ى ثالث ام إل ادة            أي ة اشهر القي ى ثالث ام إل  أي

 ..المناسبة، وعدم إخضاع المرآبة للمعاينة الميكانيكيةالمناسبة، وعدم إخضاع المرآبة للمعاينة الميكانيكيةفي الظالم أو في الضباب دون استعمال اإلضاءة في الظالم أو في الضباب دون استعمال اإلضاءة 
 

اه السير المحدد،                     ادة عكس اتج اه السير المحدد،                   بالنسبة لحجز رخصة القيادة، فإن مخالفة قواعد التجاوز واالجتياز، والقي ادة عكس اتج بالنسبة لحجز رخصة القيادة، فإن مخالفة قواعد التجاوز واالجتياز، والقي
دة            ى حجز الرخصة لم ا إل دة           وعدم االلتزام بإشارات السير الضوئية وتوجيهات رجال األمن، تؤدي آله ى حجز الرخصة لم ا إل .  .   ساعة  ساعة ٢٤٢٤وعدم االلتزام بإشارات السير الضوئية وتوجيهات رجال األمن، تؤدي آله

دة أقصاها سبعة                            آذلك، إن ع  آذلك، إن ع   ى حجز الرخصة لم ؤدي إل تعمالها ي ة أو عدم اس ان أمامي ة أم دة أقصاها سبعة                            دم وجود أحزم ى حجز الرخصة لم ؤدي إل تعمالها ي ة أو عدم اس ان أمامي ة أم ا دم وجود أحزم ا أي .  .  ممأي
اء تم إلغ اءوي تم إلغ رعيةوي ر ش ة غي ا بطريق ول عليه م الحص ال ت ي ح ًا ف ة نهائي رعية الرخص ر ش ة غي ا بطريق ول عليه م الحص ال ت ي ح ا  ف ة نهائي ذلك .  .   الرخص ذلك آ  آ

 ..يمكن للقاضي أن يحكم بسحب الرخصة نهائيا  في حال ارتكاب األخطاء الفادحة المتكررةيمكن للقاضي أن يحكم بسحب الرخصة نهائيًا في حال ارتكاب األخطاء الفادحة المتكررة
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 يادة المرآبات ومدارس تعليم القيادة  رخص ق-ثانيا 
 

   إجراءات رخص قيادة المرآبات-ألف
 

ر  ريعتب ائق  يعتب ائقالس ة  الس ةالحلق م  الحلق ماأله ي  األه يف ة  ف ةعملي ير،  عملي ير،الس ون  أنأن  الضروريالضروري  ومنومن  الس ونيك ائق  يك ائقالس ؤهًال  الس ادة  مؤهال م ادةلقي ة،  لقي ة،المرآب   المرآب
ه   تعطى تعطى   شهادة شهادة   بموجب بموجب   وذلكوذلك ه ل دوائر   من من   ل دوائر ال د   والوال  المختصة، المختصة،   ال د ب ى   للحصول للحصول   ب ى عل ادة   شهادة شهادة   عل ادة القي   ددق ق   السائق السائق   يكون يكون   أنأن  القي
  توضع توضع   أنأن  أهميةأهمية  نرىنرى  هناهنا  ومنومن.  .  والعمليوالعملي  النظريالنظري  بشقيهبشقيه  القيادةالقيادة  امتحانامتحان  يجتازيجتاز  وأنوأن  وعملي،وعملي،  نظرينظري  لتدريبلتدريب  خضعخضع

نح   الصارمة الصارمة   الشروط الشروط   بوضع بوضع   أنهأنه  حيثحيث  الخصوص،الخصوص،  هذاهذا  فيفي  الواضحةالواضحة  التشريعاتالتشريعات نح لم ادة،   رخصة رخصة   لم ادة، القي   تالفى تالفى   يمكن يمكن   القي
د دالعدي ن  العدي نم وادث  م وادثالح ة  الح ةالمروري تقبًال  المروري تقبال مس اوت.  .  مس اوتوتتف ة  وتتف ةاألنظم وانين  األنظم وانينوالق يالال  والق يت نص  ت نصت ى  ت ىعل روطالشروط  عل الزم  الش الزمال ا  ال اتوفره   توفره

ة   المرآباتالمرآبات  قيادةقيادة  برخصبرخص  يتعلقيتعلق  وفيماوفيما  المختلفة،المختلفة،  بأنواعهابأنواعها  المرآباتالمرآبات  قيادةقيادة  رخصرخص  علىعلى  للحصولللحصول ة العمومي ه   العمومي ه فإن زم   فإن زم يل   يل
وفر وفرت ة  شروطشروط  ت ةمعين اب،  سالمةسالمة  لضمانلضمان  معين اب،الرآ ذلك  الرآ ذلكوآ رًا  وآ را نظ ا  نظ الم ببتتسبب  لم ه  تتس هفي وادث  في وادثالح ة  الح ةالمروري ي  المروري يالت ون  الت ونيك د  يك دأح   أح

يتم .  .  ابابرآ رآ   حافلةحافلة  أوأو  ثقيلةثقيلة  مرآبةمرآبة  أطرافهاأطرافها يتم وس ا   نصت نصت   التي التي   الشروط الشروط   استعراض استعراض   وس ا عليه وانين   عليه وانين ق دان   ق دان البل ة   البل ة المختلف   في في   المختلف
 ..القيادةالقيادة  رخصرخص  علىعلى  للحصولللحصول  الدراسةالدراسة  هذههذه

 
 المملكة األردنية الهاشمية  -١

 
ة    ))١١١١((على الراغب في الحصول على رخص قيادة في المملكة األردنية الهاشمية  على الراغب في الحصول على رخص قيادة في المملكة األردنية الهاشمية    ائق المطلوب دم الوث ة     أن يق ائق المطلوب دم الوث  أن يق

 ..لكلكويتبع اإلجراءات المحددة لذويتبع اإلجراءات المحددة لذ
 
 الوثائق المطلوبةالوثائق المطلوبة ))أأ((
 

ين للعسكريين                  ول، وشهادة تعي ة أو جواز سفر ساري المفع ين للعسكريين                على المتقدم أن يحضر هوية األحوال المدني ول، وشهادة تعي ة أو جواز سفر ساري المفع على المتقدم أن يحضر هوية األحوال المدني
ة                    ونتين، وموافق ديثتين ومل يتين ح ة                   وصورة عن دفتر العائلة لبيان االسم الرباعي والرقم الوطني، وصورتين شمس ونتين، وموافق ديثتين ومل يتين ح وصورة عن دفتر العائلة لبيان االسم الرباعي والرقم الوطني، وصورتين شمس

د خطي       أمنية من إدارة األمن الوقائي وإدارة الم     أمنية من إدارة األمن الوقائي وإدارة الم      ه، وتعه ة في راد إنجاز المعامل د خطي       علومات الجنائية تقدم لدى القسم الم ه، وتعه ة في راد إنجاز المعامل علومات الجنائية تقدم لدى القسم الم
ذآور                           م لل ة العل ات خدم ديها، وإثب ه يعمل ل د بأن ذآور                          بأنه غير موظف حكومي أو إحضار آتاب رسمي من مؤسسة تفي م لل ة العل ات خدم ديها، وإثب ه يعمل ل د بأن بأنه غير موظف حكومي أو إحضار آتاب رسمي من مؤسسة تفي

م يكن                   ١٩٥٨١٩٥٨من مواليد   من مواليد    دريب المرخصة بعشرين درس نظري إذا ل اءة من أحد مراآز الت م يكن                    وما بعد، وشهادة آف دريب المرخصة بعشرين درس نظري إذا ل اءة من أحد مراآز الت  وما بعد، وشهادة آف
د للعسكريين الشهادة الصادرة عن مدرسة الصيانة              .  .  حاصال  على رخصة قيادة من الفئة الثالثة آحد أدنى        حاصًال على رخصة قيادة من الفئة الثالثة آحد أدنى         د للعسكريين الشهادة الصادرة عن مدرسة الصيانة              ويعتم ويعتم

 .. سنة عند التقدم بالطلب سنة عند التقدم بالطلب٢٥٢٥والقيادة التي تشهد باجتيازه الدورة لهذه الفئة بنجاح، وأن عمره ال يقل عن والقيادة التي تشهد باجتيازه الدورة لهذه الفئة بنجاح، وأن عمره ال يقل عن 
 
 الحصول على رخصة القيادةالحصول على رخصة القيادة ))بب((
 

 ::لراغب بالحصول على رخصة القيادة فهي على النحو التاليلراغب بالحصول على رخصة القيادة فهي على النحو التاليإن اإلجراءات المتوجبة على اإن اإلجراءات المتوجبة على ا 
 

ف              ى موظ لم إل ائق ويس ق بالوث ه يرف د تعبئت ور وبع ة الجمه ب خدم ن مكت وذج م ى النم ول عل ف            الحص ى موظ لم إل ائق ويس ق بالوث ه يرف د تعبئت ور وبع ة الجمه ب خدم ن مكت وذج م ى النم ول عل الحص
د من عدم                               .  .  االستقبالاالستقبال ة للتأآ تم المعامل ة خ ة أو األمان دوب البلدي ى من ذلك عل و أساسي وآ ا الفحص الطبي فه د من عدم                               أم ة للتأآ تم المعامل ة خ ة أو األمان دوب البلدي ى من ذلك عل و أساسي وآ ا الفحص الطبي فه أم

ات  ود مخالف ات وج ود مخالف تم .  .  وج تم وي وم         وي دد الرس ي وتح ب اآلل رامج الحاس ى ب ا عل دقق وإدخاله ل الم ن قب ة م دقيق المعامل وم         ت دد الرس ي وتح ب اآلل رامج الحاس ى ب ا عل دقق وإدخاله ل الم ن قب ة م دقيق المعامل  ت
ررة     ة المق وم المالي تيفاء الرس تم اس ًا، وي ررة    آلي ة المق وم المالي تيفاء الرس تم اس ا ، وي اح       .  .  آلي ازه بنج ال اجتي ي ح ي وف ري أساس ان النظ إن االمتح ذلك ف اح       آ ازه بنج ال اجتي ي ح ي وف ري أساس ان النظ إن االمتح ذلك ف  آ

                                                      
 أوراق مقدمة مـن مديريـة األمـن العـام          أوراق مقدمة مـن مديريـة األمـن العـام          ((  المملكة األردنية الهاشمية دائرة السير، إدارة ترخيص السواقين والمركبات،              المملكة األردنية الهاشمية دائرة السير، إدارة ترخيص السواقين والمركبات،            ))١١١١((
 ).).في األردنفي األردن
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ور المرآز  ور المرآز  على الراغب بالحصول على الرخصة مراجعة موظف المواعيد ألخذ موعد لالمتحان العملي حسب د          على الراغب بالحصول على الرخصة مراجعة موظف المواعيد ألخذ موعد لالمتحان العملي حسب د          
ررة                    ع الرسوم المق ررة                   وفئة الرخصة؛ أما في حال إخفاقه، فيتم التقدم لالمتحان النظري بعد أسبوع على األقل بعد دف ع الرسوم المق .  .  وفئة الرخصة؛ أما في حال إخفاقه، فيتم التقدم لالمتحان النظري بعد أسبوع على األقل بعد دف

وب    ال الرس ي ح ي وف ان العمل از االمتح ة الجتي ى الرخص ول عل ب بالحص دم الراغ م يتق ن ث وب   وم ال الرس ي ح ي وف ان العمل از االمتح ة الجتي ى الرخص ول عل ب بالحص دم الراغ م يتق ن ث  وم
م يراجع          يعطى المتقدم إشعارا  باألخطاء التي ارتكبها أثناء االمتحان من ق         يعطى المتقدم إشعارًا باألخطاء التي ارتكبها أثناء االمتحان من ق          ي ومن ث ة االمتحان العمل م يراجع          بل رئيس لجن ي ومن ث ة االمتحان العمل بل رئيس لجن

ل عن                          رة ال تق د مرور فت رة أخرى بع دم لالمتحان م ه التق ل عن                         موظف المواعيد ويحق ل رة ال تق د مرور فت رة أخرى بع دم لالمتحان م ه التق ع الرسوم     ١٤١٤موظف المواعيد ويحق ل د دف ًا وبع ع الرسوم      يوم د دف ا  وبع  يوم
ة                      دقيق المعامل وم بت ذي يق ة                     المقررة؛ ولكن إذا نجح تسلم المعاملة من قبل رئيس وعضو اللجنة لموظف االستقبال ال دقيق المعامل وم بت ذي يق المقررة؛ ولكن إذا نجح تسلم المعاملة من قبل رئيس وعضو اللجنة لموظف االستقبال ال

وم الموظف                     .  .  صصوحفظها في ملف خا   وحفظها في ملف خا    ة إصدار الرخصة حيث يق تقبال لغاي ة موظف االس دم مراجع وم الموظف                     وعلى المتق ة إصدار الرخصة حيث يق تقبال لغاي ة موظف االس دم مراجع وعلى المتق
تم        ي يخ ا لك ى طالبه لم الرخصة إل م تس ن ث ول، وم ارية المفع ائق س ع الوث ن أن جمي د م ة والتأآ دقيق المعامل تم       بت ي يخ ا لك ى طالبه لم الرخصة إل م تس ن ث ول، وم ارية المفع ائق س ع الوث ن أن جمي د م ة والتأآ دقيق المعامل بت

تقبال حيث يقوم بإصدار    تقبال حيث يقوم بإصدار    وبعد ذلك تسلم المعاملة لموظف االس     وبعد ذلك تسلم المعاملة لموظف االس     .  .  مخالفات البلدية واشتراك نقابة السواقين لهذه الفئة      مخالفات البلدية واشتراك نقابة السواقين لهذه الفئة      
اً            ا            رقم لرخصة القيادة حسب التسلسل وفئة الرخصة وتحديد الرسوم آلي ة الرسوم            .  .  رقم لرخصة القيادة حسب التسلسل وفئة الرخصة وتحديد الرسوم آلي دفع صاحب العالق ك ي د ذل ة الرسوم            وبع دفع صاحب العالق ك ي د ذل وبع

 ..المقررة  ويتم إصدار الرخصة لمدة عشر سنوات وتسلم إليهالمقررة  ويتم إصدار الرخصة لمدة عشر سنوات وتسلم إليه
 

 اإلمارات العربية المتحدة  -٢
 

 ::للحصول على رخصة قيادة المرآبات ومنهاللحصول على رخصة قيادة المرآبات ومنهافي اإلمارات العربية المتحدة هناك العديد من الشروط في اإلمارات العربية المتحدة هناك العديد من الشروط  
 
 شروط الحصول على رخصة القيادةشروط الحصول على رخصة القيادة ))أأ((
 

  عاما  لفئة المرآبة الخفيفة؛ عامًا لفئة المرآبة الخفيفة؛١٨١٨ عاما  لفئة الدراجة النارية و عامًا لفئة الدراجة النارية و١٧١٧إآمال السن القانوني المحدد بـ إآمال السن القانوني المحدد بـ  ))١١(( 
 

ادات               ))٢٢((  ادات              إحضار نتيجة فحص النظر من أي مستشفى حكومي أو أي من المستشفيات الخاصة والعي إحضار نتيجة فحص النظر من أي مستشفى حكومي أو أي من المستشفيات الخاصة والعي
 حالت البصريات؛حالت البصريات؛وموم

 
 تعبئة بيانات طلب الرخصة باآللة الكاتبة أو تعبئتها يدويا  بخط واضح ومقروء؛تعبئة بيانات طلب الرخصة باآللة الكاتبة أو تعبئتها يدويًا بخط واضح ومقروء؛ ))٣٣(( 

 
 ؛؛))إذا آانت الكفالة شخصيةإذا آانت الكفالة شخصية((صورة عنه صورة عنه ) + ) + لإلطالعلإلطالع((إحضار الجواز األصلي إحضار الجواز األصلي  ))٤٤(( 

 
 ؛؛))إذا آانت الكفالة شخصيةإذا آانت الكفالة شخصية.  (.  (إحضار صورة جواز الكفيلإحضار صورة جواز الكفيل ))٥٥(( 

 
 لي األمر على طلب الرخصة؛لي األمر على طلب الرخصة؛ختم وتوقيع جهة العمل أو وختم وتوقيع جهة العمل أو و ))٦٦(( 

 
 ختم المؤسسة أو الشرآة على صورة الجواز؛ختم المؤسسة أو الشرآة على صورة الجواز؛ ))٧٧(( 

 
 .. سنتيمتر سنتيمتر٤٤××٤٤ مقاس  مقاس ٢٢صورة شمسية عدد صورة شمسية عدد  ))٨٨(( 

 
ادة     ٢٠٢٠ويشترط بالنسبة لرخصة قيادة المرآبة الثقيلة أال يقل عمر طالبها عن           ويشترط بالنسبة لرخصة قيادة المرآبة الثقيلة أال يقل عمر طالبها عن             ًا، وبالنسبة لرخصة قي ادة      عام ا ، وبالنسبة لرخصة قي  عام

ا عن  ل عمر طالبه ة أال يق ة الخفيف ا عن الحافل ل عمر طالبه ة أال يق ة الخفيف ًا،٢١٢١الحافل ا ، عام ر  عام ل عم ة يشترط أال يق ة الثقيل ادة الحافل بة لرخصة قي ر  وبالنس ل عم ة يشترط أال يق ة الثقيل ادة الحافل بة لرخصة قي  وبالنس
ن   ا ع ن  طالبه ا ع ن          ٢٠٢٠طالبه ا ع ر طالبه ل عم انيكي أال يق از الميك رار أو الجه ادة الج ة قي بة لرخص ًا، وبالنس ن           عام ا ع ر طالبه ل عم انيكي أال يق از الميك رار أو الجه ادة الج ة قي بة لرخص ا ، وبالنس   عام

 .. عاما  عامًا٢٠٢٠
 إجراءات امتحان القيادةإجراءات امتحان القيادة ))بب((
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صال بذلك ألخذه إلى    صال بذلك ألخذه إلى    يتم تحديد موعد لالمتحان وإعطاء إي     يتم تحديد موعد لالمتحان وإعطاء إي     عند استخراج طلب حصول على رخصة قيادة        عند استخراج طلب حصول على رخصة قيادة         
اء              ة لق اء             مدرسة تعليم القيادة لحضور محاضرات باللغة العربية أو اإلنكليزي ة لق م    ٢٥٠٢٥٠مدرسة تعليم القيادة لحضور محاضرات باللغة العربية أو اإلنكليزي م     دره ادل     (( دره ا يع ادل     م ا يع  دوالرا    دوالرًا  ٦٨٫٣٤٦٨٫٣٤م

ًا ا أمريكي م االمتحان الشفهي))أمريكي فهي، ومن ث م االمتحان الش ن .  .  ، ومن ث ادة ويمك ي القي ى دروس ف ديم إل تم التق از االمتحان الشفهي ي د اجتي ن وبع ادة ويمك ي القي ى دروس ف ديم إل تم التق از االمتحان الشفهي ي د اجتي وبع
ة                      متابعة دروس التعليم العملي في مدار     متابعة دروس التعليم العملي في مدار      ل جه دة المحددة من قب دروس حسب الم اء من ال د االنته ة                      س خاصة، وعن ل جه دة المحددة من قب دروس حسب الم اء من ال د االنته س خاصة، وعن

 ..االختصاص يتم التقديم لتحديد موعد لالمتحان النهائياالختصاص يتم التقديم لتحديد موعد لالمتحان النهائي
 

 مملكة البحرين  -٣
 

ه                         ز ل ادة تجي ه                       في مملكة البحرين ال يجوز ألي شخص أن يقود أية مرآبة إال بعد الحصول على رخصة قي ز ل ادة تجي في مملكة البحرين ال يجوز ألي شخص أن يقود أية مرآبة إال بعد الحصول على رخصة قي
ص القي     واع رخ ة، وأن ك المرآب ادة تل ص القي    قي واع رخ ة، وأن ك المرآب ادة تل رور        قي انون الم ي ق ا ف وص عليه و منص ا ه واع آم ة أن رور        ادة خمس انون الم ي ق ا ف وص عليه و منص ا ه واع آم ة أن  ادة خمس

 :: وأنواع رخص القيادة هي وأنواع رخص القيادة هي١٩٧٩١٩٧٩لعام لعام ) ) ٩٩((رقم رقم 
 
  خاصة خاصةرخصة قيادة سيارةرخصة قيادة سيارة ))أأ((
 

دتها   ٥٥تجيز لحاملها قيادة السيارات الخفيفة الخاصة وصالحية هذه الرخصة          تجيز لحاملها قيادة السيارات الخفيفة الخاصة وصالحية هذه الرخصة            ل م دتها    سنوات قابلة للتجديد لمث ل م  سنوات قابلة للتجديد لمث
ام  ين النظ د ب رة وق ن م ر م ام أآث ين النظ د ب رة وق ن م ر م يارةشروط الحصول عشروط الحصول عأآث ادة س ى رخصة قي يارةل ادة س ى رخصة قي واطنين(( خاصة  خاصة ل واطنينللم ذلك ) ) للم ذلك وآ شروط شروط وآ

 ..، وحدد آذلك إجراءات إصدار رخصة قيادة سيارة خاصة، وحدد آذلك إجراءات إصدار رخصة قيادة سيارة خاصة))لألجانبلألجانب(( خاصة  خاصة الحصول على رخصة قيادة سيارةالحصول على رخصة قيادة سيارة
 
 رخصة قيادة وسائل النقل العامةرخصة قيادة وسائل النقل العامة ))بب((
 

ل البضائع أو        ل البضائع أو      هذه الرخصة تجيز لحاملها قيادة مرآبة تستخدم لخدمة عامة الناس سواء لنق ك   هذه الرخصة تجيز لحاملها قيادة مرآبة تستخدم لخدمة عامة الناس سواء لنق ك    الرآاب وذل  الرآاب وذل
انون شروط                    رة، وحدد الق ر من م دتها أآث ل م د لمث ة للتجدي ذه الرخصة سنة واحدة قابل انون شروط                   مقابل أجرة وصالحية ه رة، وحدد الق ر من م دتها أآث ل م د لمث ة للتجدي ذه الرخصة سنة واحدة قابل مقابل أجرة وصالحية ه

 ..الحصول على رخصة قيادة وسائل النقل العامة وآذلك إجراءات إصدار رخصة قيادة وسائل النقل العامةالحصول على رخصة قيادة وسائل النقل العامة وآذلك إجراءات إصدار رخصة قيادة وسائل النقل العامة
 
 رخصة قيادة وسائل النقل الخاصةرخصة قيادة وسائل النقل الخاصة ))جج((
 

ذه        تجيز هذه الرخصة لح  تجيز هذه الرخصة لح    ة أو الجرارات وصالحية ه ل الخاصة للرآاب أو الحمول ذه        املها قيادة وسائل النق ة أو الجرارات وصالحية ه ل الخاصة للرآاب أو الحمول املها قيادة وسائل النق
واع                    ادة األن ا قي رة ويمكن به ر من م دتها أآث ل م دها لمث واع                   الرخصة خمس سنوات من تاريخ إصدارها ويمكن تجدي ادة األن ا قي رة ويمكن به ر من م دتها أآث ل م دها لمث الرخصة خمس سنوات من تاريخ إصدارها ويمكن تجدي

ة ((؛ وسيارة نقل خاصة  ؛ وسيارة نقل خاصة  )) راآبا  راآبًا١٦١٦أآثر من أآثر من ((سيارة نقل خاصة للرآاب    سيارة نقل خاصة للرآاب    : : التالية من وسائل النقل مثل    التالية من وسائل النقل مثل     ة للحمول ر  ) ) للحمول ر  أآث أآث
 ).).وهى القاطرة لكافة أنواع المقطورات ونصف المقطوراتوهى القاطرة لكافة أنواع المقطورات ونصف المقطورات(( آيلو غراما ؛ الجرار  آيلو غرامًا؛ الجرار ٣٣  ٠٠٠٠٠٠من من 

 
ادة مؤقت                           رخيص قي ل الخاصة استخراج ت ائل النق ادة وس ى رخصة قي ادة مؤقت                         ويجب على المتقدم للحصول عل رخيص قي ل الخاصة استخراج ت ائل النق ادة وس ى رخصة قي ويجب على المتقدم للحصول عل

انون       .  .  للتعلم صالحيته لفترة سنة واحدة     للتعلم صالحيته لفترة سنة واحدة      د أوضح الق انون       وق د أوضح الق ى ت         وق ى ت         شروط وإجراءات الحصول عل ادة مؤقت     شروط وإجراءات الحصول عل ادة مؤقت     رخيص قي رخيص قي
 .. الخاصة الخاصةلتعلم قيادة وسائل النقللتعلم قيادة وسائل النقل

 رخصة قيادة سيارة ذات استعمال خاصرخصة قيادة سيارة ذات استعمال خاص ))دد((
 

اآلتي      ى آ ات وه َت فئ ى س اص إل تعمال الخ يارات ذات االس م الس اآلتي    تنقس ى آ ات وه ى ست  فئ اص إل تعمال الخ يارات ذات االس م الس ى: : تنقس ة األول ىالفئ ة األول مل الفئ مل  وتش يارات  وتش يارات س س
يارة تنظيف ال          وتشمل    وتشمل   الفئة الثانية الفئة الثانية ؛  ؛  )) اإلسعاف  اإلسعاف -الحريق  الحريق  ((الطوارئ  الطوارئ   ينمائي، س يارة تنظيف ال         سيارة تصوير س ينمائي، س ل      سيارة تصوير س يارة نق ل      طرق، س يارة نق طرق، س

ط اإلسمنت،                وتشمل    وتشمل   الفئة الثالثة الفئة الثالثة ؛  ؛  المخلفات، سيارة بيع المثلجات   المخلفات، سيارة بيع المثلجات    ل وخل يارة نق ط اإلسمنت،               سيارة صيانة مصابيح الطرق، س ل وخل يارة نق سيارة صيانة مصابيح الطرق، س
اري    زح المج يارة ن وائل، س ل الس يارة الصهاريج ونق اري   س زح المج يارة ن وائل، س ل الس يارة الصهاريج ونق ة؛ ؛ س ة الرابع ةالفئ ة الرابع مل الفئ مل  وتش ة رصف    وتش رق، آل رش الط ة ف ة رصف   آل رق، آل رش الط ة ف آل
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ة      الطرق، آلة تنعيم الطرق، آلة تخطيط الطرق، آلة تعبيد        الطرق، آلة تنعيم الطرق، آلة تخطيط الطرق، آلة تعبيد         ة       الطرق، آلة حمل األترب ة الخامسة  ؛  ؛   الطرق، آلة حمل األترب ة الخامسة  الفئ ارة   وتشمل ا  وتشمل ا الفئ ارة  لحف لحف
رار األرضي  راث، الج ة، المح ارة الغراف ة، الحف ارة الخفيف ة، الحف رار األرضي الثقيل راث، الج ة، المح ارة الغراف ة، الحف ارة الخفيف ة، الحف رًا االثقيل را  ا؛ وأخي ة؛ وأخي ة السادس ةلفئ ة السادس ة  وتشمل  وتشمل لفئ ة الرافع الرافع

ة، م                ات الثقيل يارات والمرآب ة، م               الثقيلة، الرافعة الخفيفة، الرافعة المجنزرة، الرافعة الشوآية، رافعة سحب الس ات الثقيل يارات والمرآب ات  الثقيلة، الرافعة الخفيفة، الرافعة المجنزرة، الرافعة الشوآية، رافعة سحب الس ات  رآب رآب
 ..الحفر والتنقيبالحفر والتنقيب

 
 رخصة قيادة الدراجات الناريةرخصة قيادة الدراجات النارية ))•((
 

دراجات العسكرية ودراجات     هذه الرخصة   هذه الرخصة   تجيز  تجيز    دراجات العسكرية ودراجات     لحاملها قيادة الدراجات النارية العامة أو الخاصة عدا ال لحاملها قيادة الدراجات النارية العامة أو الخاصة عدا ال
 ..األمن العام بعد إتمام الشروط واإلجراءات المطلوبةاألمن العام بعد إتمام الشروط واإلجراءات المطلوبة

 
 المملكة العربية السعودية  -٤

 
  قيادة قيادةشروط الحصول على رخصةشروط الحصول على رخصة ))أأ((
 

واطنين ((إجراءات شروط الحصول على رخصة القيادة إصدار رخصة قيادة خاصة           إجراءات شروط الحصول على رخصة القيادة إصدار رخصة قيادة خاصة           تتضمن  تتضمن    واطنين للم تشترط  تشترط  ) ) للم
دم إحضار صورة        .  .   الكشف الطبي   الكشف الطبي  ، وأن يجتاز  ، وأن يجتاز   عاما   عاماً ١٨١٨ أتم    أتم    المتقدم قد   المتقدم قد  أن يكون أن يكون  دم إحضار صورة        ويطلب من المتق ة األحوال     ويطلب من المتق ة األحوال      بطاق  بطاق

ذلك يحصل ال        وو.  .   صور شمسية   صور شمسية  ٦٦وو ديم، آ ة التق ذلك يحصل ال        يتم عمل آشف للنظر عند بداي ديم، آ ة التق ادة مع       يتم عمل آشف للنظر عند بداي ى آتيب شامل للقي ادة مع       سائق عل ى آتيب شامل للقي سائق عل
 ..بعض األوراق الخاصة بالقيادة اآلمنةبعض األوراق الخاصة بالقيادة اآلمنة

 
ة           ة         وفيما يخص إجراءات إصدار رخصة قيادة عمومي واطنين ((وفيما يخص إجراءات إصدار رخصة قيادة عمومي واطنين للم دم   يكون   يكون   أن  أن   تشترط     تشترط    ، فهي  ، فهي  ))للم دم   المتق د أ  المتق د أ  ق م  ق م  ت ت

تلزم          مهنة سائق عمومي أو موظف    مهنة سائق عمومي أو موظف     عاما  وأن يكون راغبا  في االنتساب إلى          عامًا وأن يكون راغبًا في االنتساب إلى         ٢١٢١ تلزم        أهلي أو موظف حكومي ممن تس أهلي أو موظف حكومي ممن تس
ائف ائفوظ ةوظ ادة عام ى رخصة قي ةهم الحصول عل ادة عام ى رخصة قي يويجب إويجب إ.  .  هم الحصول عل راء الكشف الطب يج راء الكشف الطب ية٦٦   وإحضار وإحضارج ية صور شمس ذلك  صور شمس ذلك  وآ  وآ

شهادة  شهادة  ، وآذلك إحضار     ، وآذلك إحضار     دفتر العائلة أو تقرير من األحوال المدنية يوضح المهنة إذا آان المتقدم عازبا             دفتر العائلة أو تقرير من األحوال المدنية يوضح المهنة إذا آان المتقدم عازباً            عن  عن  صورة  صورة  
 ..جعجعإحضار إفادة من المرإحضار إفادة من المرذلك ذلك    فيتطلب فيتطلبآان المتقدم موظفا  حكوميا آان المتقدم موظفًا حكوميًا، وإذا ، وإذا خلو سوابقخلو سوابق

 

 إجراءات تخص القيادةإجراءات تخص القيادة ))بب((
 

ة      ال تقني ك بإدخ ادة وذل ى رخصة القي ة للحصول عل ا التنظيمي رور إجراءاته ة للم ة    عززت اإلدارة العام ال تقني ك بإدخ ادة وذل ى رخصة القي ة للحصول عل ا التنظيمي رور إجراءاته ة للم عززت اإلدارة العام
ًا       ة للمرور نهج ا       حديثة ومتطورة ستساهم في ضبط ورفع مستوى الوعي لدى السائقين، حيث اتخذت اإلدارة العام ة للمرور نهج حديثة ومتطورة ستساهم في ضبط ورفع مستوى الوعي لدى السائقين، حيث اتخذت اإلدارة العام

ا    جديدا  في إجراءات امتحانات الحصول على ر    جديدًا في إجراءات امتحانات الحصول على ر     ادة بنوعيه ا    خص القي ادة بنوعيه من خالل إجراء    من خالل إجراء    " " الخصوصي والعمومي  الخصوصي والعمومي  ""خص القي
رخص   ذه ال ة إلصدار ه راءات المتبع ابي ضمن اإلج ان آت رخص  امتح ذه ال ة إلصدار ه راءات المتبع ابي ضمن اإلج ان آت زة  .  .  امتح طة أجه تم بواس ات ت ذه االمتحان ع ه زة  وجمي طة أجه تم بواس ات ت ذه االمتحان ع ه وجمي

از  ع الجه ه م ك من خالل تعامل دارس نتيجة االمتحان وذل دد لل ددة وتح ئلة موضوعية مح وتر تتضمن أس از آمبي ع الجه ه م ك من خالل تعامل دارس نتيجة االمتحان وذل دد لل ددة وتح ئلة موضوعية مح وتر تتضمن أس .  .  آمبي
ة والسيرالنكية                 وتجرى االمتحانات ب  وتجرى االمتحانات ب   ة واإلندونيسية والفلبيني ة واإلنكليزي ل العربي اًال مث ة والسيرالنكية                 استخدام اللغات األآثر إقب ة واإلندونيسية والفلبيني ة واإلنكليزي ل العربي اال  مث استخدام اللغات األآثر إقب

ة                   رة داخل المملك ات آثي ًا تشمل لغات تستخدمها جالي ة                  والبنغالدشية وتوجد هناك لغات إضافية سيتم أضافتها قريب رة داخل المملك ات آثي ا  تشمل لغات تستخدمها جالي والبنغالدشية وتوجد هناك لغات إضافية سيتم أضافتها قريب
عودية  ة الس عودية العربي ة الس م اال    .  .  العربي تراليا، ويض ي أس ام ف ذا النظ وير ه م تط د ت م اال    وق تراليا، ويض ي أس ام ف ذا النظ وير ه م تط د ت ان وق ان متح ؤاًال ٤٠٠٤٠٠متح ؤاال   س   س

ه    اح في دل النج ًا ومع ه   إجباري اح في دل النج ا  ومع ئلة        ٧٥٧٥إجباري ذف األس ة وُتح ئلة الفردي يم بعض األس يتم تقي اده س د اعتم ة وعن ي المائ ئلة         ف ذف األس ة وت ح ئلة الفردي يم بعض األس يتم تقي اده س د اعتم ة وعن ي المائ   ف
 ..التي تكون إما صعبة جدا  أو سهلة جدا التي تكون إما صعبة جدًا أو سهلة جدًا

 
ًا     ٩٠٩٠يخضع المبتدئون لبرنامج يستمر      يخضع المبتدئون لبرنامج يستمر        ا       أو أحيان ي و         ٦٠٦٠(( ساعة     ساعة    ١٢٠١٢٠ أو أحيان امج عمل ا برن ي و          ساعة منه امج عمل ا برن  ساعة    ساعة   ٣٠٣٠ ساعة منه

ة           على القيادة بمراحل تشمل التدريب        على القيادة بمراحل تشمل التدريب       ويمر المتدربون ويمر المتدربون ).  ).  سسمحاضرات ودرو محاضرات ودرو  يارة لمعرف ى مجسم محاآي للس ة          عل يارة لمعرف ى مجسم محاآي للس عل



 -٢٩-

دها    دروس حول عالمات الطرق والقوانين واللوائح وصيانة المرآبة         دروس حول عالمات الطرق والقوانين واللوائح وصيانة المرآبة        أخذأخذيتم  يتم   ومن ثم     ومن ثم    آيفية التحكم في السيارة   آيفية التحكم في السيارة    دها   ، بع ، بع
ك            ك           يتم استخدام سيارة ذات تحكم ثنائي في االمتحان بعيدًا عن مسار الطريق وذل يارة      يتم استخدام سيارة ذات تحكم ثنائي في االمتحان بعيدا  عن مسار الطريق وذل تحكم في الس ى ال درب عل يارة      للت تحكم في الس ى ال درب عل للت

 ..عند نهاية فترة التدريب يتم أخذ السائق إلى الطرق السريعةعند نهاية فترة التدريب يتم أخذ السائق إلى الطرق السريعةوو
 

 سلطنة ع مان  -٥
 
 شروط الحصول على رخصة القيادةشروط الحصول على رخصة القيادة ))أأ((
 

ان    لطنة عم ي س ب الرخصة ف ى طال ترط عل ان  يش لطنة عم ي س ب الرخصة ف ى طال ترط عل ل يش د أآم ون ق ل أن يك د أآم ون ق ة  ١٧١٧أن يك بة للرخصة الخفيف ًا بالنس ة   عام بة للرخصة الخفيف ا  بالنس  عام
دراجات و    دراجات و   ورخص ال ا للرخصة ال     ٢١٢١ورخص ال ا للرخصة ال      عام دات    عام ة والمع دات   ثقيل ة والمع ذلك    ثقيل ذلك    ، آ ليمًا من العاهات واألمراض التي             ، آ ليما  من العاهات واألمراض التي             أن يكون س أن يكون س

ادة   ن القي ع م ادة  تمن ن القي ع م دى      ((تمن دير م ي لتق اعهم للفحص الطب ة إخض ات معين ابين بعاه خاص المص بعض األش ن ل دى      ويمك دير م ي لتق اعهم للفحص الطب ة إخض ات معين ابين بعاه خاص المص بعض األش ن ل ويمك
تمارة طلب الرخصة          ويتطلب   ويتطلب   .  .   فحص النظر   فحص النظر  ، وأن يجتاز  ، وأن يجتاز  ))مقدرتهم على القيادة  مقدرتهم على القيادة   يتين مع اس ديم صورتين شمس تمارة طلب الرخصة          تق يتين مع اس ديم صورتين شمس   تق

 ..اجتياز امتحان القيادة بنجاحاجتياز امتحان القيادة بنجاح، واألهم من ذلك ، واألهم من ذلك ن البطاقة الشخصية أو صورة عن جواز السفرن البطاقة الشخصية أو صورة عن جواز السفرصورة عصورة عوآذلك وآذلك 
 

ة               بالنسبة لإلناث، يشترط  بالنسبة لإلناث، يشترط  وو  ة موجه الة عدم الممانع ه مع رس ة             حضور ولي األمر شخصيًا أو من يقوم مقام ة موجه الة عدم الممانع ه مع رس حضور ولي األمر شخصيا  أو من يقوم مقام
زواج بالنسبة          وإحضار    وإحضار   إلى مدير الترخيص  إلى مدير الترخيص   د ال زواج بالنسبة         صورة عن عق د ال يالد أحد       للمتزوجات للمتزوجات صورة عن عق يالد أحد        أو شهادة م صورة  صورة   و واألوالداألوالد أو شهادة م

ان لفصيلة    و  و عدم ممانعة الكفيل  عدم ممانعة الكفيل   يشترط عليهن أيضا  إحضار رسالة        يشترط عليهن أيضًا إحضار رسالة       لغير الع مانيات، لغير الُعمانيات، وبالنسبة  وبالنسبة  .  .  عن جواز السفر  عن جواز السفر   ان لفصيلة   بي بي
ة آون        السفر و   السفر و  إحضار صورة عن بطاقة العمل مع صورة جواز       إحضار صورة عن بطاقة العمل مع صورة جواز        وآذلك    وآذلك   الدمالدم زوج في حال ة آون       رسالة من مقر عمل ال زوج في حال رسالة من مقر عمل ال

ة      ة     المرأة ال تعمل تفيد أنها برفقته وصورة عن بطاق زوج  المرأة ال تعمل تفيد أنها برفقته وصورة عن بطاق زوج  عمل ال د حددت  .  .  عمل ال د حددت  وق ى      وق ادة عل دة صالحية رخص القي ى       م ادة عل دة صالحية رخص القي  م
د   ١٠١٠رخصة قيادة المرآبات الخفيفة  رخصة قيادة المرآبات الخفيفة    ::النحو التالي النحو التالي  ة للتجدي د    سنوات قابل ة للتجدي ة    ، وبالنسبة لر ، وبالنسبة لر  سنوات قابل ات الثقيل ادة المرآب ة    خصة قي ات الثقيل ادة المرآب   خصة قي

د   ٦٦خصة قيادة المعدات الثقيلة     خصة قيادة المعدات الثقيلة     ، ولر ، ولر  سنوات قابلة للتجديد    سنوات قابلة للتجديد   ٦٦  فهيفهي د    سنوات قابلة للتجدي ا   سنوات قابلة للتجدي ا  ، أم دراجات    ، أم ادة ال دراجات    رخصة قي ادة ال رخصة قي
 .. سنوات سنوات١٠١٠   فهي فهيآلليةآلليةاا

 
ة     وقد حدد القانون    وقد حدد القانون      ادة دائم ى رخصة قي ة     شروط الحصول عل ادة دائم ى رخصة قي أ شروط الحصول عل أ  ب تهن       ب ًا ال يم تهن      ن يكون طالب الرخصة ُعماني ا  ال يم ن يكون طالب الرخصة ع ماني

أن يكون قد مضى على حصوله على رخصة القيادة فترة ال تقل عن عشر سنوات، وأن يكون             أن يكون قد مضى على حصوله على رخصة القيادة فترة ال تقل عن عشر سنوات، وأن يكون             ، و ، و قيادة المرآبات قيادة المرآبات 
ة باستثباستث) ) الحاالت الخاصة باإلعاقةالحاالت الخاصة باإلعاقة((خاليا  من أي قيد طبي   خاليًا من أي قيد طبي    ة ناء العدسات أو النظارات الطبي ذلك  ناء العدسات أو النظارات الطبي ذلك  ، وآ أن يكون سجله   أن يكون سجله   ، وآ

 ..من قانون المرورمن قانون المرور) ) ٥٠٥٠((المروري خاليا  من أي فعل من األفعال المنصوص عليها في المادة المروري خاليًا من أي فعل من األفعال المنصوص عليها في المادة 
 
  امتحان القيادة امتحان القيادةإجراءاتإجراءات ))بب((
 

 ::حددت إجراءات امتحان القيادة بالتاليحددت إجراءات امتحان القيادة بالتالي 
 يحدد موعد إلجراء االمتحان بعد دفع الرسم المقرر؛يحدد موعد إلجراء االمتحان بعد دفع الرسم المقرر؛ ))١١(( 

 
ة في قواعد وآداب المرور         ))٢٢((  ة في قواعد وآداب المرور        يسبق االمتحان العملي في القيادة امتحان نظري تحريري باللغة العربي يسبق االمتحان العملي في القيادة امتحان نظري تحريري باللغة العربي

اجز عن                  ا أو الع د قراءته ة أو ال يجي ة العربي اجز عن                 وعالماته وإشاراته ويجوز فحص من ال يتحدث اللغ ا أو الع د قراءته ة أو ال يجي ة العربي وعالماته وإشاراته ويجوز فحص من ال يتحدث اللغ
ه   النطق شفهيا  أو باإلشارة التي تعطي نفس المعنى ويمكن إعادة االمتحان النظري لمن ال  النطق شفهيًا أو باإلشارة التي تعطي نفس المعنى ويمكن إعادة االمتحان النظري لمن ال   نجح في ه    ي نجح في  ي

 دون استيفاء أي رسوم جديدة؛دون استيفاء أي رسوم جديدة؛
 

 ::تتم مراحل االمتحان العملي على النحو التاليتتم مراحل االمتحان العملي على النحو التالي ))٣٣(( 
 

 االنطالق بالمرآبة إلى األمام والخلف فيما بين الحواجز المعدة لذلك من جهتين؛االنطالق بالمرآبة إلى األمام والخلف فيما بين الحواجز المعدة لذلك من جهتين؛ -أأ  



 -٣٠-

 الصعود على مرتفع والوقوف عليه ثم االنطالق منه إلى األمام بدون الرجوع للخلف؛الصعود على مرتفع والوقوف عليه ثم االنطالق منه إلى األمام بدون الرجوع للخلف؛ -بب  
اراته    اا -جج   د بإش ه والتقي رور وآداب د الم ق قواع ادة وصحة تطبي ن إج د م ق للتأآ ي الطري ادة ف اراته    لقي د بإش ه والتقي رور وآداب د الم ق قواع ادة وصحة تطبي ن إج د م ق للتأآ ي الطري ادة ف لقي

 وعالماته؛وعالماته؛
 

وم              ))٤٤((  ع الرس د دف ان بع ر ألداء االمتح د آخ ان موع ل االمتح ن مراح ي أي م ب ف ن يرس دد لم وم             يح ع الرس د دف ان بع ر ألداء االمتح د آخ ان موع ل االمتح ن مراح ي أي م ب ف ن يرس دد لم  يح
 وال يشمل االمتحان الالحق أي مرحلة نجاح طالب الرخصة في اجتيازها؛وال يشمل االمتحان الالحق أي مرحلة نجاح طالب الرخصة في اجتيازها؛

 
 ن على مرآبة من الصنف المطلوب الحصول على رخصة قيادتها؛ن على مرآبة من الصنف المطلوب الحصول على رخصة قيادتها؛يتم االمتحايتم االمتحا ))٥٥(( 

 
 يحرر تقرير لكل راسب يتضمن أسباب الرسوب؛يحرر تقرير لكل راسب يتضمن أسباب الرسوب؛ ))٦٦(( 

 
راءات     ))٧٧((  تكمال إج بوع الس الل أس ع اإلدارة خ اءة ويراج هادة آف ان ش ي االمتح نجح ف ن ي راءات    تعطى لم تكمال إج بوع الس الل أس ع اإلدارة خ اءة ويراج هادة آف ان ش ي االمتح نجح ف ن ي تعطى لم

 ..استخراج رخصة القيادةاستخراج رخصة القيادة
 

 دولة قطر  -٦
 
 ::ولة قطر أن يكونولة قطر أن يكونيشترط لمنح رخصة القيادة في ديشترط لمنح رخصة القيادة في د ))أأ((
 

ة، أو رخصة الدراجة            ١٨١٨قد بلغ السن القانونية وهي      قد بلغ السن القانونية وهي       ))١١((  ادة الخاصة الخفيف ة لرخصة القي ة، أو رخصة الدراجة             سنة ميالدي ادة الخاصة الخفيف ة لرخصة القي  سنة ميالدي
 النارية؛النارية؛

 
ة وهي  ))٢٢((  غ السن القانوني د بل ة وهي ق غ السن القانوني د بل دات ٢١٢١ق ة، أو رخصة المع ة الثقيل ادة العام ة لرخصة القي نة ميالدي دات  س ة، أو رخصة المع ة الثقيل ادة العام ة لرخصة القي نة ميالدي  س

 ..أن يجتاز بنجاح امتحان القيادةأن يجتاز بنجاح امتحان القيادةاإلنشائية والزراعية، وأن يكون الئقا  صحيا  واإلنشائية والزراعية، وأن يكون الئقًا صحيًا و
 
 يشترط من غير القطريين وأبناء مجلس التعاون الخليجي الحصول على إقامة قانونية بالبالد؛يشترط من غير القطريين وأبناء مجلس التعاون الخليجي الحصول على إقامة قانونية بالبالد؛ ))بب((
 
ا                           ))جج(( ل الرآاب م ادة سيارات األجرة أو سيارات نق ة لقي ادة عام ا                          يشترط من طالب الحصول على رخصة قي ل الرآاب م ادة سيارات األجرة أو سيارات نق ة لقي ادة عام يشترط من طالب الحصول على رخصة قي

 ::يلييلي
 

 أن يكون قطري الجنسية؛أن يكون قطري الجنسية؛ ))١١(( 
  سنة ميالدية على األقل؛ سنة ميالدية على األقل؛٢١٢١بلوغ بلوغ  ))٢٢(( 
وع  ))٣٣((  ًا لن نتين طبق دتها عن س ل م دة ال تق ذ م ول من ارية المفع ادة س ى رخصة قي ائزًا عل وع أن يكون ح ا  لن نتين طبق دتها عن س ل م دة ال تق ذ م ول من ارية المفع ادة س ى رخصة قي ائزا  عل أن يكون ح

 التصريح؛التصريح؛
 أن يكون حسن السيرة والسلوك؛أن يكون حسن السيرة والسلوك؛ ))٤٤(( 
 أن يكون ملما  بتعليمات المرور وجغرافية البالد؛أن يكون ملمًا بتعليمات المرور وجغرافية البالد؛ ))٥٥(( 
 .. من العاهات من العاهاتأن يكون سليم البنية والنظر بصفة عامة وخاليا أن يكون سليم البنية والنظر بصفة عامة وخاليًا ))٦٦(( 

 
ر القطريين                  ده لغي ر القطريين                يجوز منح تصريح قيادة سيارات األجرة أو سيارات نقل الرآاب أو النقل العام أو تجدي ده لغي يجوز منح تصريح قيادة سيارات األجرة أو سيارات نقل الرآاب أو النقل العام أو تجدي

 ..بشرط أن يكونوا متفرغين لهذه المهنة وبناء على موافقة السلطة المرخصة بالشروط واألوضاع التي تحددهابشرط أن يكونوا متفرغين لهذه المهنة وبناء على موافقة السلطة المرخصة بالشروط واألوضاع التي تحددها
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ى رخصة القي   راءات للحصول عل ل اإلج ددت بالفع د ح ى رخصة القي وق راءات للحصول عل ل اإلج ددت بالفع د ح راءات  وق ذلك إج ريين وآ وع للقط ن أي ن راءات  ادة م ذلك إج ريين وآ وع للقط ن أي ن ادة م

الحصول على رخصة القيادة من أي نوع لغير القطريين، آما يتم تحويل األشخاص المعاقين وأصحاب الحاجات            الحصول على رخصة القيادة من أي نوع لغير القطريين، آما يتم تحويل األشخاص المعاقين وأصحاب الحاجات            
ت    ة إذا آان وع اإلعاق د ن د تحدي ة بع دمات الطبي ى إدارة الخ رور إل ن إدارة الم وع م اب مرف ت   الخاصة بموجب آت ة إذا آان وع اإلعاق د ن د تحدي ة بع دمات الطبي ى إدارة الخ رور إل ن إدارة الم وع م اب مرف الخاصة بموجب آت

ي ي ر الطب اهرة وبموجب التقري ي يظ ر الطب اهرة وبموجب التقري ة  ظ ر، ووضع عالم ي التقري ددة ف ة بالشروط المح نحهم الرخصة المطلوب ة  تم م ر، ووضع عالم ي التقري ددة ف ة بالشروط المح نحهم الرخصة المطلوب تم م
 ..مميزة ظاهرة على رخصة القيادة، ونوع السيارة المسموح بقيادتها ووضع عالمة مميزة على السيارة، الخمميزة ظاهرة على رخصة القيادة، ونوع السيارة المسموح بقيادتها ووضع عالمة مميزة على السيارة، الخ

 
 دولة الكويت  -٧

 
 أنواع رخص القيادةأنواع رخص القيادة 

 
ا وتشمل     في دولة الكويت هناك ثالثة أنواع من الرخص التي يمكن الحصول               في دولة الكويت هناك ثالثة أنواع من الرخص التي يمكن الحصول                 ا وتشمل     عليه يارة     عليه ادة س يارة     رخصة قي ادة س   رخصة قي

د                        ادة سيارات الرآاب التي ال يزي د                       خاصة وتسري لمدة عشر سنوات من تاريخ صدورها قابلة للتجديد وتصلح لقي ادة سيارات الرآاب التي ال يزي خاصة وتسري لمدة عشر سنوات من تاريخ صدورها قابلة للتجديد وتصلح لقي
ين   ن طن ا ع د حمولته ي ال تزي ل الت يارات النق اب وس رة رآ ا عن عش دد رآابه ين  ع ن طن ا ع د حمولته ي ال تزي ل الت يارات النق اب وس رة رآ ا عن عش دد رآابه يارة، و، وع ادة س يارةرخصة قي ادة س ةرخصة قي ة عام    عام

اريخ صدورها قا   ن ت نوات م الث س دة ث ري لم اريخ صدورها قا  وتس ن ت نوات م الث س دة ث ري لم يارات  وتس واع الس ع أن ادة جمي د وتصلح لقي ة للتجدي يارات  بل واع الس ع أن ادة جمي د وتصلح لقي ة للتجدي رًا بل را  ، وأخي ، وأخي
واع                            رخصة قيادة دراجة   رخصة قيادة دراجة    ع أن ادة جمي د وتصلح لقي ة للتجدي اريخ صدورها قابل دة خمس سنوات من ت واع                          وتسري لم ع أن ادة جمي د وتصلح لقي ة للتجدي اريخ صدورها قابل دة خمس سنوات من ت وتسري لم

 ..إجراءات الحصول على رخصة القيادة أنواعها بشكل واضحإجراءات الحصول على رخصة القيادة أنواعها بشكل واضحوقد حددت وقد حددت .  .  الدرجات اآلليةالدرجات اآللية
 

 الجمهورية اللبنانية  -٨
 
 ))١٢١٢((اءات امتحان القيادةاءات امتحان القيادةإجرإجر ))أأ((

 
ير،    انون الس ة  طالب الرخصة بق دى اطالع ومعرف ى م ادة عل ان القي ًا الشق النظري المتح د حالي ير،  يعتم انون الس ة  طالب الرخصة بق دى اطالع ومعرف ى م ادة عل ان القي ا  الشق النظري المتح د حالي يعتم

ل    انون بك م الق ى تعل ب الرخصة عل ر طال ر ال يجب ذا األم ير، وه ارات الس ى بعض إش تجواب عل ل   ويقتصر االس انون بك م الق ى تعل ب الرخصة عل ر طال ر ال يجب ذا األم ير، وه ارات الس ى بعض إش تجواب عل ويقتصر االس
 ..أبوابهأبوابه

ة ع            ة معزول ة ع          أما الشق العملي، فهو يتم في بيئ ة معزول ة        أما الشق العملي، فهو يتم في بيئ ى صِف المرآب ة، ويقتصر أوًال عل ة السير العادي ة        ن حرآ ى صف  المرآب ة، ويقتصر أوال  عل ة السير العادي ن حرآ
ى دون        ١٥١٥بين خطين مرسومين في األسفلت دون السير عليهما، ثم القيادة لنحو            بين خطين مرسومين في األسفلت دون السير عليهما، ثم القيادة لنحو             ى دون         مترًا واالنعطاف إلى الجهة اليمن  مترا  واالنعطاف إلى الجهة اليمن

ادة وس               .  .  أن يتوقف محرك السيارة   أن يتوقف محرك السيارة    ادة وس               وعند اجتياز الممتحن آل هذه االختبارات، ال يعني ذلك بتاتًا أنه يستطيع القي ط ط وعند اجتياز الممتحن آل هذه االختبارات، ال يعني ذلك بتاتا  أنه يستطيع القي
 ..حرآة سير عاديةحرآة سير عادية

 
 فئات رخص القيادةفئات رخص القيادة ))بب((
 

 ::هناك ست فئات لرخص القيادة على النحو التاليهناك ست فئات لرخص القيادة على النحو التالي 
 

 رخص قيادة الدراجات اآللية؛رخص قيادة الدراجات اآللية؛: : الفئة األولىالفئة األولى ))١١(( 
 

ى                   : : الفئة الثانية الفئة الثانية  ))٢٢((  الي عل ا اإلجم د وزنه ل التي ال يزي ى                   رخص قيادة السيارات السياحية أو سيارات النق الي عل ا اإلجم د وزنه ل التي ال يزي رخص قيادة السيارات السياحية أو سيارات النق
  آيلو غراما ؛ آيلو غرامًا؛٣٣  ٥٠٠٥٠٠

 
                                                      

 ..asp.isf/lb.gov.isf.www://http  انظر موقع اإلنترنت   انظر موقع اإلنترنت ))١٢١٢((
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ةاا ))٤٤((  ة الثالث ةلفئ ة الثالث ى    : : لفئ الي عل ا اإلجم د وزنه ي يزي ل الت يارات النق ادة س ى    رخص قي الي عل ا اإلجم د وزنه ي يزي ل الت يارات النق ادة س ًا ٣٣  ٥٠٠٥٠٠رخص قي و غرام ا   آيل و غرام   آيل
  مقعدا ؛ مقعدًا؛٢٠٢٠ آيلو غراما ، وسيارات األوتوبيس التي ال يزيد عدد مقاعدها عن  آيلو غرامًا، وسيارات األوتوبيس التي ال يزيد عدد مقاعدها عن ١٠١٠  ٠٠٠٠٠٠وال يتجاوز وال يتجاوز 

 
ة  ))٥٥((  ة الرابع ة الفئ ة الرابع ى      : : الفئ الي عل ا اإلجم د وزنه ي يزي ل الت يارات النق ادة س ص قي ى      رخ الي عل ا اإلجم د وزنه ي يزي ل الت يارات النق ادة س ص قي    ١٠١٠  ٠٠٠٠٠٠رخ

  مقعدا ؛ مقعدًا؛٢٠٢٠لو غراما ، وسيارات األوتوبيس التي يزيد عدد مقاعدها عن لو غرامًا، وسيارات األوتوبيس التي يزيد عدد مقاعدها عن آيآي
 

 رخص قيادة المرآبات والمعدات الزراعية ومرآبات األشغال العامة ومعداتها؛رخص قيادة المرآبات والمعدات الزراعية ومرآبات األشغال العامة ومعداتها؛: : الفئة الخامسةالفئة الخامسة ))٦٦(( 
 

ة ))٧٧((  ة السادس ةالفئ ة السادس ل  : : الفئ دة لنق ة المع دراجات اآللي ية وال ياحية الخصوص يارات الس ادة الس ص قي ل  رخ دة لنق ة المع دراجات اآللي ية وال ياحية الخصوص يارات الس ادة الس ص قي رخ
ة  األشخاص أو الاألشخاص أو ال ة اآللي يارة أو الدراج ون الس ى أن تك دية، عل ات الجس ا أصحاب العاه ي يقوده ة  ت ة اآللي يارة أو الدراج ون الس ى أن تك دية، عل ات الجس ا أصحاب العاه ي يقوده ت

 ..معدة خصيصا  لهممعدة خصيصًا لهم
 
 شروط منح رخص القيادةشروط منح رخص القيادة ))جج((
 

ه                      ))١١((  ه                     تقديم الطلب إلى الدائرة المختصة، ويتضمن الطلب اسم طالب الرخصة وشهرته، ومحل إقامت تقديم الطلب إلى الدائرة المختصة، ويتضمن الطلب اسم طالب الرخصة وشهرته، ومحل إقامت
 ها أخصوصية أم عمومية؛ها أخصوصية أم عمومية؛وتاريخ والدته، وفئة الرخصة التي يريد الحصول عليها ونوعوتاريخ والدته، وفئة الرخصة التي يريد الحصول عليها ونوع

 
ًا لطالبي رخص         : : يحدد العمر األدنى لطالبي رخص قيادة السيارات      يحدد العمر األدنى لطالبي رخص قيادة السيارات      : : شرط العمر شرط العمر  ))٢٢((  ا  لطالبي رخص         ثمانية عشر عام ثمانية عشر عام

ة  ة والسادس ة والخامس ى والثاني ات األول ن الفئ ادة م ة القي ة والسادس ة والخامس ى والثاني ات األول ن الفئ ادة م البي رخص  .  .  القي ًا لط رون عام د وعش البي رخص  وواح ا  لط رون عام د وعش وواح
 ابعة؛ابعة؛القيادة السياحية والعمومية والسيارات من الفئتين الثالثة والرالقيادة السياحية والعمومية والسيارات من الفئتين الثالثة والر

 
ة   ))٣٣((  ة الثالث ن الفئ ادة م ى رخصة قي ائزًا عل ان ح ن آ ة إال لم ة الرابع ن الفئ ادة م ة  ال تعطى رخصة قي ة الثالث ن الفئ ادة م ى رخصة قي ائزا  عل ان ح ن آ ة إال لم ة الرابع ن الفئ ادة م ال تعطى رخصة قي

 مضى على حيازتها مدة ستة أشهر على األقل؛مضى على حيازتها مدة ستة أشهر على األقل؛
 

 اجتياز امتحان فني أمام لجنة يعينها وزير الداخلية؛اجتياز امتحان فني أمام لجنة يعينها وزير الداخلية؛ ))٤٤(( 
 

 أال يكون محكوما  بأي حكم يمنعه من حيازة رخصة قيادة؛أال يكون محكومًا بأي حكم يمنعه من حيازة رخصة قيادة؛ ))٥٥(( 
 ..أن يكون بوضع صحي يسمح له قيادة نوع المرآبة التي يطلب لها رخصة القيادةأن يكون بوضع صحي يسمح له قيادة نوع المرآبة التي يطلب لها رخصة القيادة ))٦٦(( 

 
 شروط حرمان رخص القيادةشروط حرمان رخص القيادة ))دد((
 

 ::ال تعطى رخصة القيادة مهما آان نوعها لألشخاص التاليينال تعطى رخصة القيادة مهما آان نوعها لألشخاص التاليين 
 

 من ليس له إقامة فعلية في لبنان؛من ليس له إقامة فعلية في لبنان؛ ))١١(( 
 

وادث ق     ))٢٢((  ه ح هر الرتكاب ة اش ن ثالث د ع دة تزي جن م ه بالس م علي وادث ق    حك ه ح هر الرتكاب ة اش ن ثالث د ع دة تزي جن م ه بالس م علي ه  حك ون لدي ة دون أن يك ادة هام ه  ي ون لدي ة دون أن يك ادة هام ي
 رخصة قيادة، إال بعد انقضاء سنتين على تاريخ االنتهاء من تنفيذ الحكم؛رخصة قيادة، إال بعد انقضاء سنتين على تاريخ االنتهاء من تنفيذ الحكم؛

 
 لمن آان مدمنا  على المسكرات؛لمن آان مدمنًا على المسكرات؛ ))٣٣(( 

 
ا، أو                        ))٤٤((  اجر به ا أو يت ا أو ينقله تعملها أو يصنعها أو يصدرها أو يحوزه ا، أو                       لمن يتعاطى المخدرات ويس اجر به ا أو يت ا أو ينقله تعملها أو يصنعها أو يصدرها أو يحوزه لمن يتعاطى المخدرات ويس

 ..أي عمل آان يتعلق بالمخدراتأي عمل آان يتعلق بالمخدرات
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ة أو                     ال  ال    ه من أجل جناي ًا علي ان محكوم ار من آ ة أو                     تعطى رخصة قيادة عمومية إال للبنانيين وبعد إعادة اعتب ه من أجل جناي ا  علي ان محكوم ار من آ تعطى رخصة قيادة عمومية إال للبنانيين وبعد إعادة اعتب
 ..أي جرم من الجرائم الشائنةأي جرم من الجرائم الشائنة

 
رم           احبها بج ق ص ائي بح م قض دور حك د ص ا بع ا أو فئته ان نوعه ا آ ادة مهم ازة القي حب إج ن س رم         يمك احبها بج ق ص ائي بح م قض دور حك د ص ا بع ا أو فئته ان نوعه ا آ ادة مهم ازة القي حب إج ن س  يمك

 ..بصورة دائمة أو مؤقتةبصورة دائمة أو مؤقتةمن الجرائم التي ال تخول الشخص حيازة رخصة قيادة، وذلك من الجرائم التي ال تخول الشخص حيازة رخصة قيادة، وذلك 
 

ًا           ة والحق تندات المطلوب ه المس ادة ومع ازة القي د إج دم لتجدي ه التق ين علي ن الخمس ائق س وغ الس د بل ا          عن ة والحق تندات المطلوب ه المس ادة ومع ازة القي د إج دم لتجدي ه التق ين علي ن الخمس ائق س وغ الس د بل  عن
 .. سنوات سنوات٥٥آل آل 

 
ى                فإفإآذلك  آذلك    ى                ن القانون اللبناني ال يشترط الخضوع للتدريب اإللزامي، إذ ليس من شروط طلب الحصول عل ن القانون اللبناني ال يشترط الخضوع للتدريب اإللزامي، إذ ليس من شروط طلب الحصول عل

 تعلم القيادة يتم إما      تعلم القيادة يتم إما     فإنفإنفي أآثر األحيان،    في أآثر األحيان،    وو.  .  تدرب في مكتب لتعليم القيادة    تدرب في مكتب لتعليم القيادة    رخص القيادة أن يكون طالبها قد سبق و       رخص القيادة أن يكون طالبها قد سبق و       
دريب يكون                          ذا الت أن ه ًا ب يم، علم ة التعل ة مهم رد من العائل ولى ف ا أن يت ادة اآلخرين وإم ة قي دريب يكون                         فرديًا بمراقبة طريق ذا الت أن ه ا  ب يم، علم ة التعل ة مهم رد من العائل ولى ف ا أن يت ادة اآلخرين وإم ة قي فرديا  بمراقبة طريق

 ..ناقصا  وغير آافناقصًا وغير آاف
 

 مدارس تعليم قيادة المرآبات  -باء
 

 ميةالمملكة األردنية الهاش  -١
 

 مراآز التدريبمراآز التدريب 
 

ة في األردن             دريب العامل ة في األردن           يبلغ مجموع مراآز الت دريب العامل زاً  ١٣٨١٣٨يبلغ مجموع مراآز الت زا    مرآ ى،       ))١٣١٣(( مرآ ا مصنف بالدرجة األول ان منه ى،       ، اثن ا مصنف بالدرجة األول ان منه ، اثن
دريب                        ة؛ وتصنف مراآز الت ة محافظات المملك ى آاف دريب                       والباقي مصنف بالدرجة الثانية، وهذه المراآز موزعة عل ة؛ وتصنف مراآز الت ة محافظات المملك ى آاف والباقي مصنف بالدرجة الثانية، وهذه المراآز موزعة عل

 ::على النحو التاليعلى النحو التالي
 ::ط في تجهيزها ما يليط في تجهيزها ما يليمراآز الدرجة األولى ويشترمراآز الدرجة األولى ويشتر ))١١(( 

 
 وجود مكتب الستقبال المتدربين؛وجود مكتب الستقبال المتدربين؛ -أأ  

 
ية  -بب   ة والقطع الرئيس ة والكهربائي زة الميكانيكي ة األجه زة بكاف ة مجه دات الفني ية وجود قاعة للمع ة والقطع الرئيس ة والكهربائي زة الميكانيكي ة األجه زة بكاف ة مجه دات الفني وجود قاعة للمع

 للسيارة؛للسيارة؛
 

ديو       -جج   از في رائح وجه ة عرض الش الزم وآل اث ال زة باألث ري مجه دريب النظ ة للت ود قاع ديو      وج از في رائح وجه ة عرض الش الزم وآل اث ال زة باألث ري مجه دريب النظ ة للت ود قاع وج
 وتلفزيون؛وتلفزيون؛

 
ة         وجوج -دد   ة         ود ميدان للتدريب العملي مزفت ومجهز بكاف ة        ااود ميدان للتدريب العملي مزفت ومجهز بكاف ة الالزم ة        لشواخص واإلشارات المروري ة الالزم لشواخص واإلشارات المروري

 للتدريب؛للتدريب؛
 

                                                      
 ..ملكة األردنية الهاشمية مديرية ترخيص المركبات، أوراق مقدمة من الرائد عمر شرعبملكة األردنية الهاشمية مديرية ترخيص المركبات، أوراق مقدمة من الرائد عمر شرعب  الم  الم))١٣١٣((



 -٣٤-

ل                     ١٠١٠أن يسجل باسم المرآز      أن يسجل باسم المرآز       -•   ى أن ال يق ى عل ة آحد أدن دريب من الصفة العمومي ل                      سيارات ت ى أن ال يق ى عل ة آحد أدن دريب من الصفة العمومي  سيارات ت
ة عن           ة عن          عدد السيارات المخصصة لتدريب الفئة الثالث ة        ٥٥عدد السيارات المخصصة لتدريب الفئة الثالث دريب الفئ زة لت يارة مجه ة         سيارات وس دريب الفئ زة لت يارة مجه  سيارات وس

 وسيارة مجهزة لتدريب الفئة السابعة؛وسيارة مجهزة لتدريب الفئة السابعة؛الرابعة الرابعة 
 

يارات المسجلة             -وو   ات الس تالءم مع فئ دريب ت ى تصاريح ت ؤهلين حاصلين عل دربين م يارات المسجلة            وجود م ات الس تالءم مع فئ دريب ت ى تصاريح ت ؤهلين حاصلين عل دربين م وجود م
  مدربين في المرآز؛ مدربين في المرآز؛١٠١٠باسم المرآز وأن ال يقل مجموع المدربين عن باسم المرآز وأن ال يقل مجموع المدربين عن 

 
ره عن              مدير المرآز   مدير المرآز  يكونيكونأن  أن   -زز   ل عم ي الجنسية وال يق ره عن              أردن ل عم ي الجنسية وال يق تواه العلم      ٢٥٢٥ أردن ًا ومس تواه العلم       عام ا  ومس ل     عام ل    ي ال يق ي ال يق

ة من                    نويًا بشهادة خطي ك س ة من                   عن الشهادة الجامعية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ويثبت ذل نويا  بشهادة خطي ك س عن الشهادة الجامعية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ويثبت ذل
ات    ام الجه ز أم ن إدارة المرآ ؤوًال ع ون مس ًا، ويك ون متفرغ ة وأن يك ات المختص ات   الجه ام الجه ز أم ن إدارة المرآ ؤوال  ع ون مس ا ، ويك ون متفرغ ة وأن يك ات المختص الجه

 المختصة؛المختصة؛
 

 عن    عن   وجود مشرف متفرغ أردني الجنسية مهمته تنظيم شؤون المرآز ال يقل مستواه التعليمي             وجود مشرف متفرغ أردني الجنسية مهمته تنظيم شؤون المرآز ال يقل مستواه التعليمي              -حح  
 .. عاما  عامًا٢١٢١مستوى الدبلوم وال يقل عمره عن مستوى الدبلوم وال يقل عمره عن 

 
 ::مراآز الدرجة الثانيةمراآز الدرجة الثانية ))٢٢(( 

 
ي، أوالً     ا بالتفصيل وه روط تجهيزه ددت ش ز ح ن المراآ واع م ة أن د ثالث ة نج ذه الفئ ي، أوال    ضمن ه ا بالتفصيل وه روط تجهيزه ددت ش ز ح ن المراآ واع م ة أن د ثالث ة نج ذه الفئ ز : : ضمن ه ز مراآ مراآ

 ..مراآز التدريب العملي فقطمراآز التدريب العملي فقط: : ثالثا ثالثًامراآز التدريب النظري فقط؛ ومراآز التدريب النظري فقط؛ و: : التدريب النظري والعملي؛ ثانيا التدريب النظري والعملي؛ ثانيًا
 

دريب            ١١  ٣٦٨٣٦٨ما سيارات التدريب العاملة في المراآز فهي        ما سيارات التدريب العاملة في المراآز فهي        أأ  ة، وهي موزعة للت ذه الغاي دريب             سيارة مجهزة له ة، وهي موزعة للت ذه الغاي  سيارة مجهزة له
ات         ع الفئ ات        لغاية الحصول على رخص قيادة لجمي ع الفئ ا في سيارات                  .  .  لغاية الحصول على رخص قيادة لجمي د من الشروط الواجب توفيره اك العدي ا في سيارات                  ولكن هن د من الشروط الواجب توفيره اك العدي ولكن هن

دريب دريبالت ذلك الت ا ب رخص له ات م ي مرآب ات إال ف ادة المرآب م قي وز تعل ه ال يج ث أن ذلك ، حي ا ب رخص له ات م ي مرآب ات إال ف ادة المرآب م قي وز تعل ه ال يج ث أن ن إدارة ، حي ن إدارة  م   م
ذلك                  رخيص ب ى ت د الحصول عل ذلك                 المرور والترخيص، آما ال يجوز ألحد ممارسة مهنة معلم قيادة المرآبات إال بع رخيص ب ى ت د الحصول عل المرور والترخيص، آما ال يجوز ألحد ممارسة مهنة معلم قيادة المرآبات إال بع

 ..من إدارة المرور والترخيص وطبقا  ألجور التعليم التي يصدر تحديدها بقرار من وزير الداخليةمن إدارة المرور والترخيص وطبقًا ألجور التعليم التي يصدر تحديدها بقرار من وزير الداخلية
 

 مملكة البحرين  -٢
 
 شروط الحصول على ترخيص لمزاولة المهنةشروط الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة ))أأ((
 

ي   ات ف ادة المرآب يم قي ة تعل ة مهن رخيص لمزاول ى ت د الحصول عل دة وضعت لمن يري اك شروط ع ي هن ات ف ادة المرآب يم قي ة تعل ة مهن رخيص لمزاول ى ت د الحصول عل دة وضعت لمن يري اك شروط ع هن
 ::))١٤١٤((مملكة البحرين وتشملمملكة البحرين وتشمل

 
 شهادة الفحص والملكية الخاصة بالمرآبة؛شهادة الفحص والملكية الخاصة بالمرآبة؛ ))١١(( 
 ما يفيد أن مالك المرآبة بحريني بدليل مقبول في حكم هذه الالئحة؛ما يفيد أن مالك المرآبة بحريني بدليل مقبول في حكم هذه الالئحة؛ ))٢٢(( 
  عاما ؛ عامًا؛٢٥٢٥وال يقل عن وال يقل عن  عاما   عامًا ٤٠٤٠أن ال يتجاوز عمره عن أن ال يتجاوز عمره عن  ))٣٣(( 
 أن ال يعمل في قطاع حكومي أو خاص وليس لديه أي معاش تقاعدي أو نشاط تجاري؛أن ال يعمل في قطاع حكومي أو خاص وليس لديه أي معاش تقاعدي أو نشاط تجاري؛ ))٤٤(( 
 اجتياز االمتحان النظري والعملي؛اجتياز االمتحان النظري والعملي؛ ))٥٥(( 

                                                      
 ..htm.3-frame-1/bh.gov.traffic.www  انظر موقع اإلنترنت   انظر موقع اإلنترنت ))١٤١٤((
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 أن يكون لديه شهادة ثانوية؛أن يكون لديه شهادة ثانوية؛ ))٦٦(( 
 أن ال تكون عليه أية أسبقيات جنائية أو مرورية أو سلوآيات مخالفة؛أن ال تكون عليه أية أسبقيات جنائية أو مرورية أو سلوآيات مخالفة؛ ))٧٧(( 
 .. سنوات سنوات٥٥رة رة أن تكون لديه خبأن تكون لديه خب ))٨٨(( 

 
 الشروط الواجب توافرها في مرآبة تعليم القيادةالشروط الواجب توافرها في مرآبة تعليم القيادة ))بب((
 

ه      ه    يشترط في المرآبة المطلوب الترخيص لها أن تكون صالحة من جميع الوجوه للعمل الذي ستخصص ل يشترط في المرآبة المطلوب الترخيص لها أن تكون صالحة من جميع الوجوه للعمل الذي ستخصص ل
 ::وان تكون مزودة بما يأتيوان تكون مزودة بما يأتي

 
 جهاز خاص للمعلم يمكنه من السيطرة على المرآبة أثناء التعليم؛جهاز خاص للمعلم يمكنه من السيطرة على المرآبة أثناء التعليم؛ ))١١(( 
  خاص بالمعلم؛ خاص بالمعلم؛جهاز فراملجهاز فرامل ))٢٢(( 
 إشارات خاصة بالمعلم؛إشارات خاصة بالمعلم؛ ))٣٣(( 
 .. سنوات سنوات٣٣أن ال تقل عن أن ال تقل عن  ))٤٤(( 

 
ويجب أن تحمل مرآبة التعليم الفتتين إحداهما في المقدمة واألخرى في المؤخرة يكتب عليهما بخط آبير                ويجب أن تحمل مرآبة التعليم الفتتين إحداهما في المقدمة واألخرى في المؤخرة يكتب عليهما بخط آبير                 

يم   ((وواضح عبارة   وواضح عبارة    يم   إحذر مرآبة تعل ليمهما لصاحب الشأن بع            ) ) إحذر مرآبة تعل دادهما وتس رخيص إع ولى إدارة المرور والت ليمهما لصاحب الشأن بع            وتت دادهما وتس رخيص إع ولى إدارة المرور والت د د وتت
 . . دفع الرسم المقرر وبعد الحصول على الترخيصدفع الرسم المقرر وبعد الحصول على الترخيص

 
 آيفية اختيار مدربي القيادةآيفية اختيار مدربي القيادة ))جج((
 

ان    ديم االمتح تدعاء أصحابها لتق توفية الشروط واس ات المس رز الطلب رخيص بف رور والت وم إدارة الم ان  تق ديم االمتح تدعاء أصحابها لتق توفية الشروط واس ات المس رز الطلب رخيص بف رور والت وم إدارة الم تق
 .. أسابيع أسابيع٨٨النظري في قواعد السير والمرور وبعد ذلك يتم إخضاع األشخاص الناجحين إلى دورة آاملة لمدة النظري في قواعد السير والمرور وبعد ذلك يتم إخضاع األشخاص الناجحين إلى دورة آاملة لمدة 

 
 
 

 المملكة العربية السعودية  -٣
 

تان                        ًا مدرس ة، وتوجد حالي تان                      في المملكة العربية السعودية يتم تدريب السائق بمدينة الرياض في مدرسة دل ا  مدرس ة، وتوجد حالي في المملكة العربية السعودية يتم تدريب السائق بمدينة الرياض في مدرسة دل
دربًا   ٣٦٣٦ويعمل لدي مدرسة دلة بشمال مدينة الرياض         ويعمل لدي مدرسة دلة بشمال مدينة الرياض         .  .  إحداهما في شمال مدينة الرياض واألخرى في جنوبها       إحداهما في شمال مدينة الرياض واألخرى في جنوبها        دربا     م  م

 .. مدرسة حديثة لقيادة السيارات مدرسة حديثة لقيادة السيارات٢٨٢٨: : ويوجد في السعوديةويوجد في السعودية
 

ويتم ويتم .  .  معظم المدربين في مدرسة دلة لديهم نفس درجة التأهيل وهنالك فرص قليلة لرفع مستوى العاملين              معظم المدربين في مدرسة دلة لديهم نفس درجة التأهيل وهنالك فرص قليلة لرفع مستوى العاملين               
دراتهم           دربي المدرسة لوضعهم في األدوار التي تتناسب مع ق ار م دراتهم          اختي دربي المدرسة لوضعهم في األدوار التي تتناسب مع ق ار م زة     ((اختي دريس النظري، وإدارة أجه ل الت زة     مث دريس النظري، وإدارة أجه ل الت مث

رق    ى الط دريب عل دريب أو الت رق   الت ى الط دريب عل دريب أو الت دايا        آمآم).  ).  الت زهم باله تم تحفي نويًا وي دربين س اح للم دل النج ة مع تم مراجع دايا        ا ي زهم باله تم تحفي نويا  وي دربين س اح للم دل النج ة مع تم مراجع ا ي
 ..والجوائزوالجوائز

 
ة                        رامج مختلف ديهم ب ة الرياض ول ة                      يعمل المدربون في مدرسة دلة وفقًا لمنهج معتمد من إدارة مرور منطق رامج مختلف ديهم ب ة الرياض ول يعمل المدربون في مدرسة دلة وفقا  لمنهج معتمد من إدارة مرور منطق

 ::تناسب السائقينتناسب السائقين
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ن        دريبًا م وا ت ذين تلق ثًال وال ادة م تطيعون القي ذين يس عوديين ال بة للس ن      بالنس دريبا  م وا ت ذين تلق ثال  وال ادة م تطيعون القي ذين يس عوديين ال بة للس ون   بالنس نهم يجهل ائهم ولك ل آب ون   قب نهم يجهل ائهم ولك ل آب قب
م              ى النجاح في االمتحان النظري ومن ث م             عالمات الطريق يتم إعطاؤهم دروسًا لمدة ثالث ساعات لمساعدتهم عل ى النجاح في االمتحان النظري ومن ث عالمات الطريق يتم إعطاؤهم دروسا  لمدة ثالث ساعات لمساعدتهم عل

 ..يحصلون على الشهادة المطلوبة قبل أخذهم االمتحان العملييحصلون على الشهادة المطلوبة قبل أخذهم االمتحان العملي
 

ًا مس                ان برنامج ا  مس              ويتم إعطاء السائقين األجانب الذين لديهم رخصة قيادة في معظم األحي ان برنامج تعجال ، وإذا آانت  تعجًال، وإذا آانت  ويتم إعطاء السائقين األجانب الذين لديهم رخصة قيادة في معظم األحي
ول   ي الحص ًال ف امج معج ون البرن وف يك ه فس ى مهارت ائق عل رهن الس ة أو ب ن دول معين ة م ول  الرخص ي الحص ال  ف امج معج ون البرن وف يك ه فس ى مهارت ائق عل رهن الس ة أو ب ن دول معين ة م  الرخص

يهم أن يأخذوا   .  .  على الرخصة على الرخصة  يهم أن يأخذوا   أما الذين قدموا من دول أخرى والذين لم تنطبق عليهم مقاييس ومعايير المملكة فعل أما الذين قدموا من دول أخرى والذين لم تنطبق عليهم مقاييس ومعايير المملكة فعل
دة       دة      برنامجًا مكثفًا يستمر لم ة من        ٧٠٧٠(( ساعة     ساعة    ٣٠٣٠برنامجا  مكثفا  يستمر لم ة من         في المائ ي    في المائ امج عمل ي   البرن امج عمل ان تحدد المدرسة          ).  ).  البرن ان تحدد المدرسة          وفي معظم األحي وفي معظم األحي

 ..مستوى القيادة بالنسبة للمتقدم وتعين طريقة تدريب مناسبة لهمستوى القيادة بالنسبة للمتقدم وتعين طريقة تدريب مناسبة له
 

ًا           امج مكثف ا          ويمكن أن يكون البرن امج مكثف د               ) ) مكمل مباشرة   مكمل مباشرة   ((ويمكن أن يكون البرن ة، حيث تعتم ى نظام الساعات المتقطع د               أو يعطي عل ة، حيث تعتم ى نظام الساعات المتقطع أو يعطي عل
 ..المدة على مستوى مهارة المتدرب ومدى التقدم الذي يحرزه السائقالمدة على مستوى مهارة المتدرب ومدى التقدم الذي يحرزه السائق

 
ى               وي عل ًا يحت ة آتاب ى             يعطي المتدرب الذي يسجل ألول مرة في مدرسة دل وي عل ا  يحت ة آتاب ارة عن     ١٩٠١٩٠يعطي المتدرب الذي يسجل ألول مرة في مدرسة دل ارة عن      صفحة وهو عب  صفحة وهو عب

اب   .  .  ، وهو مصمم بصورة جيدة ومزود باألشكال والصور  ، وهو مصمم بصورة جيدة ومزود باألشكال والصور  ٢٠٠١٢٠٠١دليل تدريب السائق ألول مرة لعام   دليل تدريب السائق ألول مرة لعام    اب   يغطي الكت يغطي الكت
ادة تساعد      مواضيع تتعلق بصيانة المرآبة ومهارات اإلسعافات األولية وإجراءات االمتحان، و         مواضيع تتعلق بصيانة المرآبة ومهارات اإلسعافات األولية وإجراءات االمتحان، و          ديم م ادة تساعد      يرآز على تق ديم م يرآز على تق

 ..المتدرب على النجاح أآثر من ترآيزه على جوانب المهارة والخبرة والسلوكالمتدرب على النجاح أآثر من ترآيزه على جوانب المهارة والخبرة والسلوك
 

ائقين   نهج للس ات الم ابيع ويغطي محتوي تة أس ة ويستمر س نهج التعليمي لمدرسة دل امج الم وي البرن ائقين يحت نهج للس ات الم ابيع ويغطي محتوي تة أس ة ويستمر س نهج التعليمي لمدرسة دل امج الم وي البرن يحت
ه ي                   ام ب ا يجب القي نهج م ه ي                  الذين ليس لديهم خبرة سابقة في القيادة، ويصف الم ام ب ا يجب القي نهج م اً الذين ليس لديهم خبرة سابقة في القيادة، ويصف الم ا  ومي ى        .  .  ومي ادة عل ى        ومن المالحظ أن القي ادة عل ومن المالحظ أن القي

 ..الطرق تتم ألول مرة في األسبوع الخامس من المنهاجالطرق تتم ألول مرة في األسبوع الخامس من المنهاج
 
 
 
 

 سلطنة ع مان  -٤
 
 ))١٥١٥((شروط فتح مدرسة تعليم لقيادة المرآباتشروط فتح مدرسة تعليم لقيادة المرآبات ))أأ((
 

ة للمرور ويجب أن                  وضعت شروط للسماح بفتح     وضعت شروط للسماح بفتح       ى اإلدارة العام ديم الطلب إل ة للمرور ويجب أن                  مدرسة تعليم القيادة عند تق ى اإلدارة العام ديم الطلب إل مدرسة تعليم القيادة عند تق
دم ال ون مق دم اليك ون مق ة بالشرف أو  يك ة مخل ي جريم ه ف م علي م يسبق الحك لوك ل يرة والس ية، حسن الس اني الجنس ة بالشرف أو  طلب ُعم ة مخل ي جريم ه ف م علي م يسبق الحك لوك ل يرة والس ية، حسن الس اني الجنس طلب ع م

 ::وفيما يلي الشروطوفيما يلي الشروط.  .  األمانةاألمانة
 

 توفير مبنى مناسب للمدرسة؛توفير مبنى مناسب للمدرسة؛ ))١١(( 
 

 توفير مرآبات ووسائل تعليم القيادة طبقا  للشروط المحددة في الالئحة التنفيذية لقانون المرور؛توفير مرآبات ووسائل تعليم القيادة طبقًا للشروط المحددة في الالئحة التنفيذية لقانون المرور؛ ))٢٢(( 
 

                                                      
 ..htm.3traffic /traffic/om.gov.traffic.www:/http  انظر موقع اإلنترنت   انظر موقع اإلنترنت ))١٥١٥((



 -٣٧-

ة         أن يكون الم  أن يكون الم   ))٣٣((  ه في جريم م علي ة         دير المسؤول عماني الجنسية حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحك ه في جريم م علي دير المسؤول عماني الجنسية حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحك
 مخلة بالشرف أو األمانة؛مخلة بالشرف أو األمانة؛

 
 تعيين عدد من مدربي القيادة العمانيين المرخصين؛تعيين عدد من مدربي القيادة العمانيين المرخصين؛ ))٤٤(( 

 
 تعيين فني عماني مرخص لتعليم ميكانيك المرآبات؛تعيين فني عماني مرخص لتعليم ميكانيك المرآبات؛ ))٥٥(( 

 
 لمرور وتعليم اإلسعافات األولية؛لمرور وتعليم اإلسعافات األولية؛تعيين معلم عماني يتولى شرح قانون وقواعد وآداب اتعيين معلم عماني يتولى شرح قانون وقواعد وآداب ا ))٦٦(( 

 
اد               ))٧٧((  ى أن يتضمن مب ات عل ادة المرآب يم قي ه المدرسة في تعل زم ب نهج تعليمي مفصل تلت وفير م اد              ت ى أن يتضمن مب ات عل ادة المرآب يم قي ه المدرسة في تعل زم ب نهج تعليمي مفصل تلت وفير م ئ ئ ت

 ..قانون المرور والئحته التنفيذية اإلسعافات األولية وأية قرارات أخرى تصدر في هذا الشأنقانون المرور والئحته التنفيذية اإلسعافات األولية وأية قرارات أخرى تصدر في هذا الشأن
 
 طلب ترخيص فتح مدرسةطلب ترخيص فتح مدرسة ))بب((
 

 ::ة تعليم القيادة إلى اإلدارة العامة للمرور مرفقا  به ما يلية تعليم القيادة إلى اإلدارة العامة للمرور مرفقًا به ما يلييقدم طلب ترخيص فتح مدرسيقدم طلب ترخيص فتح مدرس 
 

 صورة البطاقة الشخصية لطالب الترخيص وشهادة حسن سيرة وسلوك؛صورة البطاقة الشخصية لطالب الترخيص وشهادة حسن سيرة وسلوك؛ ))١١(( 
 صورة عن السجل التجاري يتضمن نشاط تعليم قيادة المرآبات؛صورة عن السجل التجاري يتضمن نشاط تعليم قيادة المرآبات؛ ))٢٢(( 
 ني؛ني؛موافقة البلدية المختصة وقيادة شرطة المحافظة أو المنطقة والدفاع المدموافقة البلدية المختصة وقيادة شرطة المحافظة أو المنطقة والدفاع المد ))٣٣(( 
 بيان بعدد أنواع المرآبات واألجهزة واآلالت التي ستستخدم في التعليم؛بيان بعدد أنواع المرآبات واألجهزة واآلالت التي ستستخدم في التعليم؛ ))٤٤(( 
 رسم تخطيطي لمبنى المدرسة ومرفقاتها؛رسم تخطيطي لمبنى المدرسة ومرفقاتها؛ ))٥٥(( 
 بيان بأسماء مدربي القيادة ومدرب الميكانيك وأرقام رخصهم؛بيان بأسماء مدربي القيادة ومدرب الميكانيك وأرقام رخصهم؛ ))٦٦(( 
 ..البيانات الشخصية للمدير المسؤول والمعلمالبيانات الشخصية للمدير المسؤول والمعلم ))٧٧(( 

 
 

 الجمهورية اللبنانية  -٥
 

يارات     ١٩٦٣١٩٦٣أغسطس أغسطس // آب آب٢٣٢٣ والصادر بتاريخ  والصادر بتاريخ ١٣٦٧٠١٣٦٧٠المرسوم رقم  المرسوم رقم  حدد  حدد    يم سوق الس ة تعل يارات      تنظيم مهن يم سوق الس ة تعل  تنظيم مهن
د                           م تجدي ه ت ذآر أن ادة، ومن الجدير بال يم القي د                          وسائر المرآبات اآللية والذي وضع شروطًا بسيطة لفتح مكاتب تعل م تجدي ه ت ذآر أن ادة، ومن الجدير بال يم القي وسائر المرآبات اآللية والذي وضع شروطا  بسيطة لفتح مكاتب تعل

ام            رخصة لفتح     رخصة لفتح    ٢١٢٢١٢ ذلك ع راغبين ب يم لل ام           مراآز تعل ذلك ع راغبين ب يم لل ذآور       .  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥مراآز تعل انون الم ا ينص الق ذآور       آم انون الم ا ينص الق ذه المراآز       آم ام ه ذه المراآز        أن مه ام ه  أن مه
ة        ل األوراق المطلوب ال آ أمين وإآم رخص وت ى ال راغبين بالحصول عل ل تحضير ال ط ب نح رخص فق يس م ة       ل ل األوراق المطلوب ال آ أمين وإآم رخص وت ى ال راغبين بالحصول عل ل تحضير ال ط ب نح رخص فق يس م ل

 ..وتعليمهم آيفية اجتياز امتحان القيادة بنجاحوتعليمهم آيفية اجتياز امتحان القيادة بنجاح
 

ل                       م مرخصون من قب ل                     ويجب أن ال يقل عدد سيارات التعليم عن اثنين لكل مرآز، أما بالنسبة للمدربين فه م مرخصون من قب ويجب أن ال يقل عدد سيارات التعليم عن اثنين لكل مرآز، أما بالنسبة للمدربين فه
دة سيارات            المراآز الت المراآز الت  ى ع وي عل درب لكن المراآز التي تحت دًا لكل مت دة سيارات            ي يعملون فيها، آما أن هناك مدربًا واح ى ع وي عل درب لكن المراآز التي تحت دا  لكل مت ي يعملون فيها، آما أن هناك مدربا  واح

درب         درب        تعليم وبالتالي هناك مدرب واحد ألآثر من مت ائتي          .  .  تعليم وبالتالي هناك مدرب واحد ألآثر من مت ادة وشهادة السوق فهي حوالي م ة فحص القي ا تكلف ائتي          أم ادة وشهادة السوق فهي حوالي م ة فحص القي ا تكلف أم
م الشق     ))دريبدريبالتي يتفق عليها حسب ساعات الت التي يتفق عليها حسب ساعات الت ((دوالر أميرآي باإلضافة إلى رسوم التعليم  دوالر أميرآي باإلضافة إلى رسوم التعليم   م الشق     ، لكن المراآز ال تّعل ، لكن المراآز ال تع ل

 ..النظري من الفحص ألن المعلومات النظرية مذآورة في آتيب التعليمالنظري من الفحص ألن المعلومات النظرية مذآورة في آتيب التعليم
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   إحصاءات حوادث المرور على الطرق-ثالثا 
 

ع     الم أجم توى الع ى مس اآل عل ر المش ن أآث ة أصبحت م وادث المروري ن الواضح أن الح ع   م الم أجم توى الع ى مس اآل عل ر المش ن أآث ة أصبحت م وادث المروري ن الواضح أن الح ي ..م ي ف ي   فه ي ف   فه
قعها الحالي مشكلة صحية واجتماعية وسلوآية واقتصادية، بل هي مشكلة إنسانية معاصرة وال بد من               قعها الحالي مشكلة صحية واجتماعية وسلوآية واقتصادية، بل هي مشكلة إنسانية معاصرة وال بد من               ااحقيقتها وو حقيقتها وو 

تويات للتصد ع المس ى جمي تويات للتصدالتحرك عل ع المس ى جمي اليب واإلحصاءات  التحرك عل ة واألس ق الدراسات والبحوث العلمي ا عن طري اليب واإلحصاءات  ي له ة واألس ق الدراسات والبحوث العلمي ا عن طري ي له
ا              ا             الدقيقة حتى يمكن التعرف على مسبباتها واتجاهاتها ليتسنى وضع الحلول المناسبة له ق    .  .  الدقيقة حتى يمكن التعرف على مسبباتها واتجاهاتها ليتسنى وضع الحلول المناسبة له ذا المنطل ق    ومن ه ذا المنطل د  ومن ه د  ال ب ال ب

ة من ح    أن توفرأن توفرقسما  متخصصا  لإلحصاء المروري و قسمًا متخصصًا لإلحصاء المروري و لكل دولة أن تنشئ     لكل دولة أن تنشئ      زات الحديث ات والتجهي ة من ح     له اإلمكاني زات الحديث ات والتجهي اسب  اسب   له اإلمكاني
ي و ي وآل درب ومتخصص آل ادر م درب ومتخصص آ ادر م ذه اإلحصاءاتآ ل ه وفير وتيسير مث ة لت ات الالزم ع اإلمكاني ى جمي ذه اإلحصاءاتباإلضافة إل ل ه وفير وتيسير مث ة لت ات الالزم ع اإلمكاني ى جمي .  .  باإلضافة إل

رور وو ة للم رور اإلدارة العام ة للم ة يجب أن اإلدارة العام ة المعني د أو الجه ل بل ي آ ة يجب أن ف ة المعني د أو الجه ل بل ي آ ن خالل ف ة م ة الظواهر المروري وم برصد آاف ن خالل تق ة م ة الظواهر المروري وم برصد آاف تق
ة         كلة المروري باب المش ن أس د م خيص العدي ي تش اهم ف ة تس اءات دقيق ة        إحص كلة المروري باب المش ن أس د م خيص العدي ي تش اهم ف ة تس اءات دقيق ة     ف  ف..إحص ات المروري زين المعلوم ة   تخ ات المروري زين المعلوم تخ

ات والعوامل التي        األضرار   األضرار   آالحوادث بأنواعها وأسبابها وظروفها ومكانها ولحظة وقوعها و       آالحوادث بأنواعها وأسبابها وظروفها ومكانها ولحظة وقوعها و        ات والعوامل التي        واإلصابات والوفي واإلصابات والوفي
ل     رات أو عوام ى مؤش ات والوصول إل ذه المعلوم ل ه ى تحلي د عل ي تعتم ات الت داد الدراس هم بإع ا تس ل    أدت إليه رات أو عوام ى مؤش ات والوصول إل ذه المعلوم ل ه ى تحلي د عل ي تعتم ات الت داد الدراس هم بإع ا تس أدت إليه

ا ببت عنه اتس ببت عنه ان وص تس الي يصبح باإلمك ان وص  وبالت الي يصبح باإلمك كالت  وبالت ذه المش باب ه اجح ألس الج الن كالت ف الع ذه المش باب ه اجح ألس الج الن ذه .  .  ف الع ذه ويجب أن توضع ه ويجب أن توضع ه
للتوصل للتوصل ألبحاث والدراسات   ألبحاث والدراسات   باباالقيام  القيام  حتى تمكنهم من    حتى تمكنهم من    لباحثين والدارسين،   لباحثين والدارسين،   اإلحصاءات والمعلومات تحت تصرف ا    اإلحصاءات والمعلومات تحت تصرف ا    

بعض مشكالت المرور                        إلى ا إلى ا  ول الناجحة ل ى الحل ؤدي إل ة، ووضع التصورات التي ت بعض مشكالت المرور                        لظواهر المرورية المختلف ول الناجحة ل ى الحل ؤدي إل ة، ووضع التصورات التي ت لظواهر المرورية المختلف
ن ل م نوالتقلي ل م وادثوالتقلي باب الح وادث أس باب الح ا.  .   أس يتم هن اوس يتم هن ريع  وس تعراض س ريعاس تعراض س ة  اس ل دول ي آ ةف ل دول ي آ ات   ف ع المعلوم ي جم ة ف ات للطرق المتبع ع المعلوم ي جم ة ف للطرق المتبع

د            واردة من آل بل ة ال رًا يجري استعراض سريع لإلحصاءات المروري د           وآيفية نشرها، وأخي واردة من آل بل ة ال را  يجري استعراض سريع لإلحصاءات المروري وفر     والوال.  .  وآيفية نشرها، وأخي وفر   شك أن ت شك أن ت
رية ودراسته ألخذ   رية ودراسته ألخذ   إحصاءات موثوقة وشاملة تفيد صانعي القرار في مراقبة أي تغيير يحصل في الحوادث المرو     إحصاءات موثوقة وشاملة تفيد صانعي القرار في مراقبة أي تغيير يحصل في الحوادث المرو     

د                                 وفر اإلحصاءات يساعد في تحدي ا أن ت ر، آم ذا التغيي ل ه ي مث ؤدي إل ة لمعالجة األسباب التي ت د                                التدابير الفعال وفر اإلحصاءات يساعد في تحدي ا أن ت ر، آم ذا التغيي ل ه ي مث ؤدي إل ة لمعالجة األسباب التي ت التدابير الفعال
ة                             اآن الحوادث بدق د أم ة لتستخدم في تحدي تلزم وجود نظام معلومات جغرافي ذا يس ة                            النقاط السوداء، أو إن آان ه اآن الحوادث بدق د أم ة لتستخدم في تحدي تلزم وجود نظام معلومات جغرافي ذا يس النقاط السوداء، أو إن آان ه

 ..وغيرهاوغيرها
 

 المملكة األردنية الهاشمية  -١
 
 الطرق المتبعة في جمع المعلوماتالطرق المتبعة في جمع المعلومات ))أأ((
 

ع مخططات الحوادث                       تعتبر  تعتبر    ة المختصة بتنظيم جمي ع مخططات الحوادث                       مديرية األمن العام من خالل إدارة السير هي الجه ة المختصة بتنظيم جمي مديرية األمن العام من خالل إدارة السير هي الجه
ى أن           وو) ) أضرار مادية أو إصابات بشرية      أضرار مادية أو إصابات بشرية      (( الحادث    الحادث   ععالمرورية وتتم إجراءاتها حسب نو    المرورية وتتم إجراءاتها حسب نو     ا إل ارة هن م اإلش ى أن           من المه ا إل ارة هن م اإلش من المه

يم مخط    ال تنظ ي مج املين ف ع الع يم مخط   جمي ال تنظ ي مج املين ف ع الع دورات     جمي من ال ون ض دربون ومؤهل ة م وادث المروري ات الح دورات     ط من ال ون ض دربون ومؤهل ة م وادث المروري ات الح  ط
 ..المطلوبة لذلكالمطلوبة لذلك

 
 الوسائل المتبعة في تبويب ومعالجة البيانات وطرق نشرهاالوسائل المتبعة في تبويب ومعالجة البيانات وطرق نشرها ))بب((
 

يتم تبويب البيانات بعد إدخالها على أجهزة الحاسب اآللي من خالل أنظمة وبرامج معدة لهذه الغاية حيث               يتم تبويب البيانات بعد إدخالها على أجهزة الحاسب اآللي من خالل أنظمة وبرامج معدة لهذه الغاية حيث                
ة وا ات المدخل ع المعلوم ة جمي تم معالج ة وات ات المدخل ع المعلوم ة جمي تم معالج ي تتضمنت ي تتضمنلت وع : : لت اريخ وق وم وت اعة وي ادث، س ائج الح ادث، نت وع الح وع ن اريخ وق وم وت اعة وي ادث، س ائج الح ادث، نت وع الح ن

الحادث، الموقع، معلومات الطريق، حدود السرعة المقررة، االختصاص الجغرافي، معلومات آاملة عن السائق               الحادث، الموقع، معلومات الطريق، حدود السرعة المقررة، االختصاص الجغرافي، معلومات آاملة عن السائق               
 ..والمرآبة، عيوب المرآبة والطريق، وأخطاء السائقينوالمرآبة، عيوب المرآبة والطريق، وأخطاء السائقين

 
 
 طرق نشر اإلحصاءاتطرق نشر اإلحصاءات ))جج((
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١٢

٩ ٣ 

حادث مروري 
 دقيقة٧,٥كل 

 
المؤشر الزمني 
 للحوادث المرورية

  ساعة١١وفاة كل شخص جريح كل ساعتين

  ساعة٣٦فل كل وفاة ط

 
ة                   تنشر إحصاءات أسبوعية وشهري      تنشر إحصاءات أسبوعية وشهري        ة من مديري ات الحوادث المروري ل بيان ائج تحلي ع نت ة                   ة وسنوية لجمي ة من مديري ات الحوادث المروري ل بيان ائج تحلي ع نت ة وسنوية لجمي

د         ((األمن العام ويتم توفيرها لجميع الجهات المختصة        األمن العام ويتم توفيرها لجميع الجهات المختصة         ات، المعاه ة، الجامع د         اإلعالم، المؤسسات الرسمية واألهلي ات، المعاه ة، الجامع .  .  ))اإلعالم، المؤسسات الرسمية واألهلي
م ذآ                      ة والتي ت ع المعلومات الالزم ة والتي تتضمن جمي م ذآ                     يتم تحليل اإلحصائية السنوية للحوادث المروري ة والتي ت ع المعلومات الالزم ة والتي تتضمن جمي ا من   يتم تحليل اإلحصائية السنوية للحوادث المروري ا من   ره ره

ير يرخالل إدارة الس د  .  .  خالل إدارة الس دول األخرى يصدر عن المعه ع ال ة م يًال ومقارن نوي يتضمن تحل اب س اك آت ذلك هن د  وآ دول األخرى يصدر عن المعه ع ال ة م يال  ومقارن نوي يتضمن تحل اب س اك آت ذلك هن وآ
ائق           الموقع والس ة ب ات المتعلق ع المعلوم مل جمي وفرة تش ات المت ى أّن البيان ارة إل ع اإلش ي م روري األردن ائق          الم الموقع والس ة ب ات المتعلق ع المعلوم مل جمي وفرة تش ات المت ى أن  البيان ارة إل ع اإلش ي م روري األردن الم

ام بصدد استخدام نظام          ومديرية األمن  ومديرية األمن  .  .  والمرآبة وأخطاء السائقين والنتائج واألضرار    والمرآبة وأخطاء السائقين والنتائج واألضرار     ام بصدد استخدام نظام           الع ى     GPS الع اد عل ى      باالعتم اد عل  باالعتم
ع الخطرة بشكل دقيق                       د المواق ع الخطرة بشكل دقيق                      الخرائط الرقمية لغاية الدقة في تحديد موقع الحادث للمساهمة في تحدي د المواق ى     الخرائط الرقمية لغاية الدقة في تحديد موقع الحادث للمساهمة في تحدي اء عل ى      بن اء عل  بن

واطنين   ، و ، و المالحظات الميدانية من ضباط المفارز والحوادث      المالحظات الميدانية من ضباط المفارز والحوادث       واطنين   مالحظات الم ك        . . مالحظات الم م من ذل ك         واأله م من ذل ة     واأله ة    الدراسات العلمي الدراسات العلمي
ع    التي تتم خاصة   التي تتم خاصة    ة واستخراج المواق ع    في إدارة السير من خالل استخدام برامج إحصائية لتحليل الحوادث المروري ة واستخراج المواق في إدارة السير من خالل استخدام برامج إحصائية لتحليل الحوادث المروري

ة ضمن خطط                      .  .  التي تتكرر عليها هذه الحوادث    التي تتكرر عليها هذه الحوادث     ة الميداني ز الرقاب ة ترآي نويًا لغاي تم إصدارها س ذه الدراسة ي ة ضمن خطط                      وه ة الميداني ز الرقاب ة ترآي نويا  لغاي تم إصدارها س ذه الدراسة ي وه
 ..الهندسيةالهندسيةمعدة لهذه الغاية والتنسيق مع الجهات المعنية بالتنفيذ للنواحي الفنية ومعدة لهذه الغاية والتنسيق مع الجهات المعنية بالتنفيذ للنواحي الفنية و

 
 إحصاءات الحوادث المروريةإحصاءات الحوادث المرورية ))دد((
 

ا بشكل                       تفادة منه املة بحيث يمكن االس ا بشكل                     يمكن القول إن إحصاءات حوادث المرور في األردن مفصلة وش تفادة منه املة بحيث يمكن االس يمكن القول إن إحصاءات حوادث المرور في األردن مفصلة وش
 ..مباشر في وضع التحليالت ورسم استراتيجيات لتشخيص أهم اتجاهات ومعالم المشكلة المروريةمباشر في وضع التحليالت ورسم استراتيجيات لتشخيص أهم اتجاهات ومعالم المشكلة المرورية

 
ام       المستمد مباش المستمد مباش ) ) ١١الشكل  الشكل  ((وبالنظر بداية إلى    وبالنظر بداية إلى      ام       رة من اإلحصاءات المرورية لع ه يمكن وضع       ٢٠٠٤٢٠٠٤رة من اإلحصاءات المرورية لع ه يمكن وضع       ، فإن ، فإن

 ..مؤشرات واضحة يمكن االستفادة منها في البرامج اإلعالمية للتعريف بحجم المشكلة المروريةمؤشرات واضحة يمكن االستفادة منها في البرامج اإلعالمية للتعريف بحجم المشكلة المرورية
 

  في المملكة األردنية الهاشمية٢٠٠٤مؤشرات الحوادث المرورية لعام   -١الشكل 
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ات واإلصابات          وتا وتًاأن هناك تفا  أن هناك تفا  ) ) ٨٨الجدول  الجدول  ((ويبين  ويبين    دريجيًا في عدد الوفي ات واإلصابات           ت دريجيا  في عدد الوفي ات          ؛؛ ت غ عدد الوفي ان يبل ا آ ات           فبينم غ عدد الوفي ان يبل ا آ  فبينم
ام        فإفإ  ١٩٩٤١٩٩٤ لعام    لعام   ١٠٫٦١٠٫٦ مرآبة    مرآبة   ١٠١٠  ٠٠٠٠٠٠لكل  لكل   ام        نه قد ارتفع في ع ى   ليص  ليص ٢٠٠٣٢٠٠٣نه قد ارتفع في ع ى  ل إل ل عن    أأ ( (١٥٫٢١٥٫٢ل إل ادة ال تق ل عن    ي بزي ادة ال تق ي بزي
غ   ٢٠٠١٢٠٠١ نسمة نجد تزايدا  ملحوظا  حتى عام        نسمة نجد تزايدًا ملحوظًا حتى عام       ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠، وفي مؤشر عدد الوفيات لكل       ، وفي مؤشر عدد الوفيات لكل       )) في المائة   في المائة  ٤٣٫٤٤٣٫٤ غ    حيث بل  حيث بل

ام    ١٠٫٥١٠٫٥هذا المؤشر   هذا المؤشر    ام     ع ى          ١٩٩٤١٩٩٤ ع ع إل ه ارتف ر أَن ى           غي ع إل ر أن ه ارتف ام      ١٥٫١١٥٫١ غي ام       في ع درها حوالي       ( (٢٠٠١٢٠٠١ في ع ادة ق درها حوالي      أي بزي ادة ق  في   في  ٤٣٫٨٤٣٫٨أي بزي
 ).).المائةالمائة

 
 ٢٠٠٣ير في المملكة األردنية الهاشمية للعام   ملخص لحوادث الس-٨الجدول 

 
عدد الوفيات لكل 

١٠٠ ٠٠٠ 
 نسمة

عدد 
 /الوفيات

١٠٠ ٠٠٠ 
 مرآبة

عدد 
 /الجرحى
١٠ ٠٠٠ 

 مرآبة

عدد 
 /الوفيات
١٠ ٠٠٠ 

 مرآبة

عدد 
 /الحوادث
١٠ ٠٠٠ 

 مرآبة

عدد 
المرآبات 
 المسجلة

عدد 
 الجرحى

عدد 
 الحوادث

عدد 
 الوفيات

عدد 
 السكان

 ةالسن )مليون(
  ٢٠٠٤  ٨١٨ ٧٠ ٢٦٦ ١٦ ٧٢٧   ١٣٫٣ ٢٧٢٫٦ 
٢٠٠٣ ٥٫٤٨ ٨٣٢ ٦٢ ١١٥ ١٨ ٣٦٨ ٥٧١ ٤٩٨ ١ ٠٨٦٫٩ ١٤٫٦ ٣٢١٫٤ ١٥٫٢ ١٥٫٢ 
٢٠٠٢ ٥٫٣٣ ٧٥٨ ٥٢ ٩١٣ ١٧ ٣٨١ ٥٤٢ ٨١٢ ٩٧٤٫٨ ١٤ ٣٢٠٫٢ ١٤٫٢ ١٤٫٢ 
٢٠٠١ ٥٫١٨ ٧٨٣ ٥٢ ٦٦٢ ١٨ ٨٣٢ ٥٠٩ ٨٣٢ ١ ٠٣٢٫٩ ١٥٫٤ ٣٦٩٫٤ ١٥٫١ ١٥٫٢ 
٢٠٠٠ ٥٫٠٤ ٦٨٦ ٥٢ ٧٩٦ ١٨ ٨٤٢ ٤٧٣ ٣٣٩ ١ ١١٥٫٤ ١٤٫٥ ٣٩٨٫١ ١٣٫٦ ١٣٫٦ 
١٩٩٩ ٤٫٩٠ ٦٨٦ ٥٠ ٣٣٠ ١٩ ٠١٥ ٤١٨ ٤٣٣ ١ ٢٠٢٫٨ ١٦٫٢ ٤٥٤٫٥ ١٣٫٨ ١٤ 
١٩٩٨ ٤٫٧٦ ٦١٢ ٤٣ ٣٤٣ ١٧ ١٧٧ ٣٨٩ ١٩٦ ١ ١١٣٫٧ ١٥٫٧ ٤٤١٫٣ ١٢٫٩ ١٥٫٩ 
١٩٩٧ ٤٫٦٠ ٥٧٧ ٣٩ ٠٠٥ ١٦ ٢٥٩ ٦٢٥ ٨١١ ١ ٠٧٥٫١ ١٥٫٩ ٤٤٨٫١ ١٢٫٥ ١٢٫٥ 
١٩٩٦ ٤٫٤٤ ٥٥٢ ٣٣ ٧٨٤ ١٥ ٣٧٥ ٣٤٢ ٣٣٧ ٩٨٦٫٩ ١٦٫١ ٤٤٩٫١ ١٢٫٤ ١٢٫٤ 
١٩٩٥ ٤٫٢٩ ٤٦٩ ٢٨ ٩٧٠ ١٣ ١٨٤ ٣٢١ ٣٧٣ ٩٠١٫٤ ١٤٫٧ ٤١٠٫٢ ١٠٫٩ ١٠٫٩ 
 ١٩٩٤  ٤٤٣ ٦٢ ٨٣٧ ١٢ ٥١٦ ٣٠٤ ٨٩٣ ٨٨٠٫٢ ١٤٫٥ ٤١٠٫٥ ١٠٫٦ 

 ).).١١الشكل الشكل ((راجع مصدر راجع مصدر  ))١١(( ::المصادرالمصادر
 ..html.statistical%20jo/jo.gov.dos.www.//httpموقع اإلنترنت موقع اإلنترنت  ))٢٢(( 

 
ابح ال تشكل إال                 ) ) ٩٩الجدول  الجدول  ((وبالنظر إلى   وبالنظر إلى     دان الك ابح ال تشكل إال                 يتضح أن أخطاء السائقين بسبب عدم السيطرة نتيجة فق دان الك يتضح أن أخطاء السائقين بسبب عدم السيطرة نتيجة فق

ا يتضح أن أخطاء الس                 ٠٫٠٣٠٫٠٣نسبة  نسبة   ائقين، بينم ا يتضح أن أخطاء الس                  في المائة من أخطاء الس ائقين، بينم اذ            في المائة من أخطاء الس ل اتخ اذ           ائقين بسبب العوامل البشرية مث ل اتخ ائقين بسبب العوامل البشرية مث
بتها حوالي              د بلغت نس ابع القريب ق بتها حوالي             مسلك خاطئ وعدم أخذ الحيطة والحذر والتت د بلغت نس ابع القريب ق ا يستوجب     ٥٨٫٥٥٨٫٥مسلك خاطئ وعدم أخذ الحيطة والحذر والتت ة مم ا يستوجب      في المائ ة مم  في المائ

 ..وضع البرامج الخاصة لتدريب السائقين من أجل زيادة الوعي لديهموضع البرامج الخاصة لتدريب السائقين من أجل زيادة الوعي لديهم
 

 ن في  الحوادث والمصابون بالحوادث المرورية وأخطاء السائقي-٩الجدول 
 ٢٠٠٣      المملكة األردنية الهاشمية للعام 

 
 إصابة بليغة إصابة بسيطة وفاة عدد الحوادث أخطاء السائقينأخطاء السائقين

 ١٦ ٦٠ ٢ ٢٥١ المسير بعكس اتجاه السيرالمسير بعكس اتجاه السير
 ٥٦ ٣٣٥ ٣١ ٧٠٨ التجاوز الخاطئالتجاوز الخاطئ

 ١٢٥ ٨٨٣ ٤٠ ١٧٧١ تجاوز السرعة المقررةتجاوز السرعة المقررة
 ٨٨٠ ٤ ٩٨٦ ٣٤١ ١٨ ٠٢٢ اتخاذ مسرب خاطئاتخاذ مسرب خاطئ

 ٥٣ ٣٥٨ ٢٧ ١ ٠٦٧ ودوران خاطئودوران خاطئانعطاف انعطاف 
 ١ ١٣ ٠ ١٨ القيادة بحالة سكرالقيادة بحالة سكر
 ٩٢ ٨٩٠ ٢٠ ١٣ ٢٢٥ التتابع القريبالتتابع القريب

 ٩ ٥٩ ٣ ٢٩٥ الوقوف الخاطئالوقوف الخاطئ
 ١٣٠ ٥١٢ ٤ ٦٢٠ تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراءتجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء

 ١٣٠ ١ ٠٨٧ ١٥ ٧ ٥١١ عدم إعطاء أولوية المرور للمرآباتعدم إعطاء أولوية المرور للمرآبات
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 )تابع (٩الجدول 
 

 إصابة بليغة إصابة بسيطة وفاة ادثعدد الحو أخطاء السائقينأخطاء السائقين
 ٤٨٤ ١ ٧٤٧ ١٤٩ ٢ ٢٧٣ عدم إعطاء أولوية المرور للمشاةعدم إعطاء أولوية المرور للمشاة

 ٣١ ٢٤٢ ٢٤ ٥ ٩٨٠ خطأ الرجوع إلى الخلفخطأ الرجوع إلى الخلف
 ١٧٥ ٨٤٢ ٥٠ ٤ ٨٠٦ عدم أخذ االحتياطات الالزمة أثناء الوقوفعدم أخذ االحتياطات الالزمة أثناء الوقوف

 ٣٨١ ٢ ٣٠٢ ١٣٥ ١١ ٧٤٠ عدم أخذ الحيطة والحذرعدم أخذ الحيطة والحذر
 ١٣ ٨٥ ٣ ٢٤٤ ححعدم السيطرة نتيجة فقدان المكابعدم السيطرة نتيجة فقدان المكاب
 ١٠٣ ١ ٠٣٠ ٩ ٤ ٨٩٤ عدم التقيد بالشواخص اإللزاميةعدم التقيد بالشواخص اإللزامية

 ٣٨ ٣٠٦ ١٣ ١ ٣٢٢ أخطاء أخرىأخطاء أخرى
 ).).١١الشكل الشكل ((راجع راجع : : المصدرالمصدر

 
 لسائقون المشترآون في الحوادث المرورية والفئة العمريةلسائقون المشترآون في الحوادث المرورية والفئة العمريةاا ))•((
 

ين   ين يب دول ((يب دول الج ة وا ) ) ١٠١٠الج ة العمري ة والفئ وادث المروري ي الح ترآين ف ائقين المش ة وا إحصاء للس ة العمري ة والفئ وادث المروري ي الح ترآين ف ائقين المش ام إحصاء للس ام لجنس لع لجنس لع
رخيص      ٢٠٠٣٢٠٠٣ ة للت ن القانوني ائقين دون الس دد الس ظ أن ع رخيص      ، ويالح ة للت ن القانوني ائقين دون الس دد الس ظ أن ع ًا١٨١٨((، ويالح ا  عام غ  ) )  عام د بل غ  ق د بل ائقًا ٣٥٠٣٥٠ق ائقا   س بة (( س بة نس  نس

ة ي المائ د ف ن واح ل م اث أق ةاإلن ي المائ د ف ن واح ل م اث أق الحوادث  ))اإلن ترآين ب ائقين المش ن الس ي م وع الكل ي المجم اث ف بة اإلن الحوادث  ، وآانت نس ترآين ب ائقين المش ن الس ي م وع الكل ي المجم اث ف بة اإلن ، وآانت نس
ى شدة الحذر وعدم              وتعزي النسبة المنخف  وتعزي النسبة المنخف  .  .   في المائة فقط    في المائة فقط   ٢٫٦٢٫٦المرورية هي حوالي    المرورية هي حوالي     اث إل د اإلن ى شدة الحذر وعدم              ضة للحوادث عن اث إل د اإلن ضة للحوادث عن

ة             ي الفئ باب ف دى الش وادث ل بة الح ة ان نس م مالحظ ن المه ان، وم ب األحي ي أغل ة ف رعة القانوني اوز الس ة            تج ي الفئ باب ف دى الش وادث ل بة الح ة ان نس م مالحظ ن المه ان، وم ب األحي ي أغل ة ف رعة القانوني اوز الس  تج
ة       .  .   في المائة من مجموع الحوادث الكلي       في المائة من مجموع الحوادث الكلي      ٥٠٥٠ عاما  تعادل حوالي      عامًا تعادل حوالي     ٢٦٢٦-١٨١٨ ة والتوعي رامج التربي ة       ويجب أن ترآز ب ة والتوعي رامج التربي ويجب أن ترآز ب

وا     ١١١١ آما يوضح الجدول أن حوالي   آما يوضح الجدول أن حوالي  المرورية على هذه الفئة،   المرورية على هذه الفئة،    د ارتكب ائقين المسجلين ق وا      في المائة من مجموع الس د ارتكب ائقين المسجلين ق  في المائة من مجموع الس
 ..٢٠٠٣٢٠٠٣حوادث مرورية في عام حوادث مرورية في عام 

 
   السائقون المشترآون في الحوادث المرورية والفئة العمرية والجنس-١٠الجدول 

 ٢٠٠٣        في المملكة األردنية الهاشمية للعام 
 

 الفئة العمريةالفئة العمرية

مجموع السائقين 
لمشترآين في ا

 أنثى ذآر الحوادث المرورية
مجموع السائقين 

 المسجلين

نسبة السائقين المشترآين في 
الحوادث المرورية إلى 

 )بالنسبة المئوية(المسجلين 
<<٠،٠ ٠ ٣ ٣٤٧ ٣٥٠ ١٨١٨ 
٢٣٫٨ ٢٤ ٧٣٦ ١٧٠ ٥ ٧٢٩ ٥ ٨٩٩ ٢٠٢٠-١٨١٨ 
١٧٫٢ ٧٢ ٨٢١ ٣٥٦ ١٢ ١٥١ ١٢ ٥٠٧ ٢٣٢٣-٢١٢١ 
١٥٫٣ ١٠٣ ٠٠٠ ٣٦٤ ١٥ ٤٠٧ ١٥ ٧٧١ ٢٦٢٦-٢٤٢٤ 
١٣٫١ ١١٥ ٢٢٩ ٣١٧ ١٤ ٧٩٢ ١٥ ١٠٩ ٢٩٢٩-٢٧٢٧ 
١٢٫٣ ١١٥ ٦٢٧ ٣٢٤ ١٣ ٩٥١ ١٤ ٢٧٥ ٣٢٣٢-٣٠٣٠ 
١٢٫٠ ١١٦ ٦٢٠ ٣٥٥ ١٣ ٥٨٤ ١٣ ٩٣٩ ٣٥٣٥-٣٣٣٣ 
١٠٫٢ ١٠٩ ٠٠٩ ٣١٢ ١٠ ٧٧٣ ١١ ٠٨٥ ٣٨٣٨-٣٦٣٦ 
١٠٫٥ ١٠٠ ٣٧٧ ٣٨٩ ١٠ ١٦٥ ١٠ ٥٥٤ ٤١٤١-٣٩٣٩ 
١٠٫٥ ٨٤ ١٩٣ ٢٦٩ ٨ ٥٥٦ ٨ ٨٢٥ ٤٤٤٤-٤٢٤٢ 
٨٫٦ ٦٦ ٧١٠ ١٨٣ ٥ ٥٤٣ ٥ ٧٢٦ ٤٧٤٧-٤٥٤٥ 
٧٫٥ ٦١ ١٩٨ ١١٨ ٤ ٤٩٥ ٤ ٦١٣ ٥٠٥٠-٤٨٤٨ 
٧٫٨ ٤٤ ٣٠٠ ٩٥ ٣ ٣٤٧ ٣ ٤٤٢ ٥٣٥٣-٥١٥١ 



 -٤٣-

 )تابع (١٠الجدول 
 

 الفئة العمريةالفئة العمرية

مجموع السائقين 
المشترآين في 
 أنثى ذآر الحوادث المرورية

مجموع السائقين 
 المسجلين

نسبة السائقين المشترآين في 
الحوادث المرورية إلى 

 )بالنسبة المئوية(المسجلين 
٨٫٠ ٣٥ ٥٢٩ ٧٢ ٢ ٧٦١ ٢ ٨٣٣ ٥٦٥٦-٥٤٥٤ 
٧٫٥ ٣٣ ٢٠٠ ٥٥ ٢ ٤٤٢ ٢ ٤٩٧ ٥٩٥٩-٥٧٥٧ 
٤٫٥ ١٣٢ ٠٤٤ ٩٥ ٥ ٧٨٨ ٥ ٨٨٣ ++٦٠٦٠ 
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 اإلمارات العربية المتحدة  -٢

 
ا                     ا آم ات خاصة به ا                   تقوم اإلمارات العربية المتحدة بإصدار تقارير داخلية منفصلة، ولكل إمارة قاعدة بيان ا آم ات خاصة به تقوم اإلمارات العربية المتحدة بإصدار تقارير داخلية منفصلة، ولكل إمارة قاعدة بيان

ائق                 .  .   تقرير واحد   تقرير واحد  تقوم الدولة بجمعها وتلخيصها في    تقوم الدولة بجمعها وتلخيصها في     ارير تفصيلية عن الحق ي بنشر تق ي ودب ائق                 وتقوم إمارتا أبو ظب ارير تفصيلية عن الحق ي بنشر تق ي ودب وتقوم إمارتا أبو ظب
ى أخرى          .  .  المرورية في هاتين اإلمارتين   المرورية في هاتين اإلمارتين    ارة إل ى أخرى          وتختلف دقة التقارير من إم ارة إل ي            .  .  وتختلف دقة التقارير من إم ارة دب وم إم ك، تق ى ذل ي            عالوة عل ارة دب وم إم ك، تق ى ذل عالوة عل

ة            وزارة الداخلي رور ب ع إدارة الم ى موق ت عل ر اإلنترن المرور عب ة ب اءات المتعلق ر اإلحص ة           بنش وزارة الداخلي رور ب ع إدارة الم ى موق ت عل ر اإلنترن المرور عب ة ب اءات المتعلق ر اإلحص  بنش
ارير           وو ي تق ل ف ع ب ى الموق درج عل وادث ال ت ة للح يل الدقيق تمر، إال أن التفاص كل مس دها بش وم بتجدي ارير           تق ي تق ل ف ع ب ى الموق درج عل وادث ال ت ة للح يل الدقيق تمر، إال أن التفاص كل مس دها بش وم بتجدي  تق

 ..وبالمثل تقوم إمارة أبو ظبي بنشر بعض تفاصيل الحوادث على موقع خاص بإدارة المروروبالمثل تقوم إمارة أبو ظبي بنشر بعض تفاصيل الحوادث على موقع خاص بإدارة المرور.  .  منفصلةمنفصلة
 
 ))١٦١٦((الطرق المتبعة في جمع المعلوماتالطرق المتبعة في جمع المعلومات ))أأ((
 

ه في                يقوم آل قسم من أقسام اإلدارة العامة      يقوم آل قسم من أقسام اإلدارة العامة        ه في                 للمرور الموجودة في آل إمارة بإدخال المعلومات الخاصة ب  للمرور الموجودة في آل إمارة بإدخال المعلومات الخاصة ب
ابع    وادث الت ات الح د بيان ام قواع ن نظ ات م تم استخالص المعلوم ات ي ع البيان ال جمي د إدخ ي، وبع ابع   الحاسب اآلل وادث الت ات الح د بيان ام قواع ن نظ ات م تم استخالص المعلوم ات ي ع البيان ال جمي د إدخ ي، وبع الحاسب اآلل

 ..لإلدارة العامة للمرور، قسم هندسة المرور، وشعبة سالمة الطرقلإلدارة العامة للمرور، قسم هندسة المرور، وشعبة سالمة الطرق
 
 طريقة عرض البياناتطريقة عرض البيانات ))بب((
 

تم عرض البيان  تم عرض البياني الي ي واب آالت ة أب ي خمس ة ف الحوادث المروري ة ب الي ات المتعلق واب آالت ة أب ي خمس ة ف الحوادث المروري ة ب اب األول: : ات المتعلق اب األولالب اب : : الب ام؛ الب اب ع ام؛ الب ع
اني انيالث ق بخصائص      : : الث ع فيتعل اب الراب ا الب ابين؛ أم ق بخصائص المص ث يتعل اب الثال وادث؛ والب ق بخصائص      خصائص الح ع فيتعل اب الراب ا الب ابين؛ أم ق بخصائص المص ث يتعل اب الثال وادث؛ والب خصائص الح

 ..السائقين؛ وأخيرا ، فإن الباب الخامس يتناول خصائص المرآباتالسائقين؛ وأخيرًا، فإن الباب الخامس يتناول خصائص المرآبات
 
 لوماتلوماتالجهات المختصة بجمع المعالجهات المختصة بجمع المع ))جج((
 

 تقوم إدارات المرور في آل إمارة بتولي التحقيق وجمع المعلومات المتعلقة بالمرور والحوادث؛تقوم إدارات المرور في آل إمارة بتولي التحقيق وجمع المعلومات المتعلقة بالمرور والحوادث؛ ))١١(( 
 

ات الموجودة في نظام قواعد             ))٢٢((  ع البيان ات الموجودة في نظام قواعد            تقوم وزارة التخطيط بإصدار المجموعة اإلحصائية، وجمي ع البيان تقوم وزارة التخطيط بإصدار المجموعة اإلحصائية، وجمي
ول أو أشكال بيانية أو     ول أو أشكال بيانية أو     بيانات الحوادث تبوب في األبواب السابقة الذآر وتفرز وتعرض إما في جدا           بيانات الحوادث تبوب في األبواب السابقة الذآر وتفرز وتعرض إما في جدا           

 ..خرائطخرائط
 طرق نشر اإلحصاءاتطرق نشر اإلحصاءات ))دد((

                                                      
 ..ae.gov.dubaipolice.www  انظر موقع اإلنترنت   انظر موقع اإلنترنت ))١٦١٦((
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 ::الكتيبات الصادرة عن إدارة هندسة المرور وسالمة الطرق التابعة لإلدارة العامة للمرور مثلالكتيبات الصادرة عن إدارة هندسة المرور وسالمة الطرق التابعة لإلدارة العامة للمرور مثل ))١١(( 

 
 آتاب حقائق السالمة المرورية؛آتاب حقائق السالمة المرورية؛ -أأ  
 آتيب جداول اإلحصاءات السنوية لحوادث المرور؛آتيب جداول اإلحصاءات السنوية لحوادث المرور؛ -بب  
 ..ريةريةآتيب حالة السالمة المروآتيب حالة السالمة المرو -جج  

 
 آتاب المجموعة اإلحصائية الصادر عن وزارة التخطيط؛آتاب المجموعة اإلحصائية الصادر عن وزارة التخطيط؛ ))٢٢(( 
 وسائل األعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية؛وسائل األعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية؛ ))٣٣(( 
 ..ae.gov.dubaipolice.wwwاإلنترنت اإلنترنت  ))٤٤(( 

 
 إحصاءات الحوادث المروريةإحصاءات الحوادث المرورية ))•((
 

ر،           يتبين من االطالع على توزيع حواد     يتبين من االطالع على توزيع حواد       ر،           ث المرور في اإلمارات العربية المتحدة حسب الجنس وفئات العم ث المرور في اإلمارات العربية المتحدة حسب الجنس وفئات العم
ادل                   ))١١١١الجدول  الجدول  ((آما هو موضح في     آما هو موضح في      ات تع ذه الوفي ى أن نسبة ه دل عل دهس ت ادل                   ، أن عدد الوفيات بسبب حوادث ال ات تع ذه الوفي ى أن نسبة ه دل عل دهس ت ، أن عدد الوفيات بسبب حوادث ال

اة                       ٢٧٫٥٢٧٫٥حوالي  حوالي   وفير جسور مش اة سواء في ت ة المش اة                        في المائة، وهي نسبة مرتفعة وتتطلب وضع البرامج لحماي وفير جسور مش اة سواء في ت ة المش  في المائة، وهي نسبة مرتفعة وتتطلب وضع البرامج لحماي
ى الط ى الطعل ق   عل انبي الطري ى ج ل عل ا التنق ر فيه ي يكث اآن الت ي األم ريعة وخاصة ف ق الس ق   ري انبي الطري ى ج ل عل ا التنق ر فيه ي يكث اآن الت ي األم ريعة وخاصة ف ق الس وادث .  .  ري ن الح تج ع وادث ون ن الح تج ع ون

 في المائة، بينما بلغت نسبة   في المائة، بينما بلغت نسبة  ٩٩ وفاة، أي بنسبة ال تتعدى  وفاة، أي بنسبة ال تتعدى ٨٧٣٨٧٣ أنثى من مجموع      أنثى من مجموع     ٦٧٦٧ وفاة    وفاة   ٢٠٠٣٢٠٠٣المرورية في عام    المرورية في عام    
 .. في المائة في المائة١١١١إصابات اإلناث من المجموع الكلي لإلصابات حوالي إصابات اإلناث من المجموع الكلي لإلصابات حوالي 

 
ات السن     ومن المال ومن المال   ات السن     حظ أيضًا أن ترآيز الحوادث يقع في فئ ات في       ٤٤٤٤-١٨١٨حظ أيضا  أن ترآيز الحوادث يقع في فئ غ مجموع الوفي ات في        سنة حيث بل غ مجموع الوفي  سنة حيث بل

ة  ة العمري ذه الفئ ة ه ة العمري ذه الفئ وع ٥٩٣٥٩٣ه ن مجم وع  م ن مجم ام ٨٧٣٨٧٣ م ي ع اة ف ام  وف ي ع اة ف ن ٢٠٠٣٢٠٠٣ وف د ع ا يزي ن ، أي م د ع ا يزي وع  ٦٨٦٨، أي م ن مجم ة م ي المائ وع   ف ن مجم ة م ي المائ  ف
 ..الوفياتالوفيات

 
   توزيع الحوادث المرورية حسب الجنس وفئة العمر في-١١الجدول 

 ٢٠٠٣عربية المتحدة للعام         اإلمارات ال
 

 الجنس فئات السن صفة المصاب

 سائق راآب مشاة
٦٠ 
 ٢٩-١٨ ٤٤-٣٠ ٥٩-٤٥ فأآثر

أصغر 
 درجة اإلصابةدرجة اإلصابة المجموع ذآر أنثى ١٨من 

 وفاةوفاة ٨٧٣ ٨٠٦ ٦٧ ١٠٩ ٣٢٥ ٢٦٨ ١٣٥ ٣٦ ٤٠٨ ٢٤٩ ٢١٦

 إصابة بليغةإصابة بليغة ٨٠٠ ٧٣٦ ٦٤ ١٤٤ ٣٢٥ ٢٤٢ ٦٩ ٢٠ ٣٣٩ ٢٥٣ ٢٠٨

 إصابة متوسطةإصابة متوسطة ٣ ٩٢٠ ٣ ٥١٤ ٤٠٦ ٥٧٤ ١ ٦٥١ ١ ١٤٤ ٤٤٥ ١٠٦ ١ ٧٨٣ ١ ٤٥٠ ٦٨٧

 إصابة بسيطةإصابة بسيطة ٥ ٨٨٤ ٥ ١٥٢ ٧٣٢ ٨٧٩ ٢ ٦٥٦ ١ ٦٦٤ ٥٨٧ ٩٨ ٢ ٦٥٤ ٢ ٥٤٦ ٦٨٤

 المجموعالمجموع ١١ ٤٧٧ ١٠ ٢٠٨ ١ ٢٦٩ ١ ٧٠٦ ٤ ٩٥٧ ٣ ٣١٨ ١ ٢٣٦ ٢٦٠ ٥ ١٨٤ ٤ ٤٩٨ ١ ٧٩٥

 ..htm.30st_group/groups/mop/ae.gov.uae.wwwموقع اإلنترنت موقع اإلنترنت : : المصدرالمصدر
 

غ       ) ) ١٢١٢الجدول  الجدول  ((ويشير  ويشير    اة بل غ       إلى أن مؤشر الوف اة بل ام    ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠ لكل   لكل  ٢١٫٦٢١٫٦إلى أن مؤشر الوف ام     نسمة في ع  وهي نسبة    وهي نسبة   ٢٠٠٣٢٠٠٣ نسمة في ع
ام                     .  .  تقارب مثيالتها في دول مجلس التعاون الخليجي      تقارب مثيالتها في دول مجلس التعاون الخليجي       ل الع ا قب ات عن السنوات م ه ال يوجد بيان ام                     ومن المالحظ أن ل الع ا قب ات عن السنوات م ه ال يوجد بيان ومن المالحظ أن

ات     .  .  لمروريةلمرورية، مما يشكل صعوبة في الحكم بأن هناك تحسنا  في شؤون السالمة ا            ، مما يشكل صعوبة في الحكم بأن هناك تحسنًا في شؤون السالمة ا            ٢٠٠٠٢٠٠٠ ات     وبالنظر إلى مؤشر الوفي وبالنظر إلى مؤشر الوفي



 -٤٥-

بة المؤشر من ١٠١٠  ٠٠٠٠٠٠لكل لكل  د انخفضت نس ًا، فق نًا ملحوظ اك تحس ة نجد أن هن بة المؤشر من  مرآب د انخفضت نس ا ، فق نا  ملحوظ اك تحس ة نجد أن هن ام ٨٫١٨٫١ مرآب ي ع ام  ف ي ع ى ٢٠٠١٢٠٠١ ف ى  إل  إل
 في المائة، وهذا المؤشر داللة جيدة على مدى وضع السالمة            في المائة، وهذا المؤشر داللة جيدة على مدى وضع السالمة           ٥٠٥٠ أي ان تحسنا  طرأ بمعدل        أي ان تحسنًا طرأ بمعدل       ٢٠٠٣٢٠٠٣ في عام     في عام    ٤٫١٣٤٫١٣

 ..المروريةالمرورية
 

 ٢٠٠٣-١٩٩٥حوادث المرورية في اإلمارات العربية المتحدة للسنوات   إحصاءات ال-١٢الجدول 
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٩٦١ ٦٥٠ ٤٫٤١ ٢٠٠٣٢٠٠٣ 
٨٧٣ 
 

٢١٫٦ 
 ٤٫١٣ 

١١ ٤٧٧ 
 ١٦٣ ٢٦٢ 

١٩٫٨ 

٢٠٫٣ ١٤٣ ٢٦٨ ١٠ ٨١٢ ٨٫١٠ ٢٠٫١ ٧٥٥ ٨٢٠ ٠٠٠ ٣٫٧٥ ٢٠٠٢٢٠٠٢ 
   )٨ ٠١٥(       

٢٢٫٩ ١٥٠ ٣٤٢،٤ ١١ ٩٤٩ ٨٫١٠ ٢٣ ٧٩٩ ٧٤٤ ٩٥٩  ٢٠٠١٢٠٠١ 
 ٧ ٠٨٢(  ٣٫٤٩(       

٢١  ٣٤٣ ١١ ١١٦  ٢٠٫٧٧ ٦٧٣  ٢٫٣ ٢٠٠٠٢٠٠٠ 
   )١٠ ٥٨١(       

٢٫٩٤ ١٩٩٩١٩٩٩         
٢٫٧٨ ١٩٩٨١٩٩٨         
٢٫٦٢ ١٩٩٧١٩٩٧         
٢٫٤٤ ١٩٩٦١٩٩٦         
٢٫٤١ ١٩٩٥١٩٩٥         

دد الحادي عشر    النشرة اإلحصائيةالنشرة اإلحصائيةاألمانة العامة، إدارة اإلحصاء، مرآز المعلومات،     األمانة العامة، إدارة اإلحصاء، مرآز المعلومات،     -مجلس التعاون لدول الخليج العربية    مجلس التعاون لدول الخليج العربية     ))١١(( ::المصادرالمصادر دد الحادي عشر    ، الع ، الع
٢٠٠١٢٠٠١.. 

 ..htm.A_home/mop/ae.gov.uae.www://httpموقع اإلنترنت موقع اإلنترنت  ))٢٢(( 

 ..htm.2seriesa/vitstats/products/demographic/usd/org.nu.unstats://httpموقع اإلنترنت موقع اإلنترنت  ))٣٣(( 
 

 مملكة البحرين  -٣
 
 ))١٧١٧((الطرق المتبعة في جمع المعلوماتالطرق المتبعة في جمع المعلومات ))أأ((

 
ر منفصل لكل               تخضع جميع حوادث السير في مملكة البحرين      تخضع جميع حوادث السير في مملكة البحرين        ى تقري ر منفصل لكل             إلى نظام دقيق يتطلب الحصول عل ى تقري إلى نظام دقيق يتطلب الحصول عل
ارير بحسب درجة ا              .  .  حادثحادث ذه التق ل ه ارير بحسب درجة ا              وتختلف التفاصيل في مث ذه التق ل ه  تكون مقتضبة في الحوادث التي       تكون مقتضبة في الحوادث التي       حيث   حيث  لحادث لحادث وتختلف التفاصيل في مث

ات            ات           تخلو من اإلصابات وآثيرة التفصيل في حوادث اإلصابات والوفي ع            .  .  تخلو من اإلصابات وآثيرة التفصيل في حوادث اإلصابات والوفي ر يمن ى التقري ع            والفشل في الحصول عل ر يمن ى التقري والفشل في الحصول عل
ه  الح مرآبت ن إص ة م احب المرآب ه ص الح مرآبت ن إص ة م احب المرآب ك -ص ل ذل ات مث الح المرآب الت إص ع مح ب جمي ث تطل ك  حي ل ذل ات مث الح المرآب الت إص ع مح ب جمي ث تطل   حي

أمين         أن  أن  حيث  حيث -ين  ين   أو الحصول على تعويض مادي من شرآة التأم         أو الحصول على تعويض مادي من شرآة التأم        -التقرير  التقرير   ة بالت ة ملزم أمين         آل مرآب ة بالت ة ملزم ى    .  .   آل مرآب ى    عالوة عل عالوة عل
اة      ع للمش ي تق وادث الت إن الح ك، ف اة     ذل ع للمش ي تق وادث الت إن الح ك، ف دهس ((ذل وادث ال دهس ح وادث ال ع      ) ) ح ن الوض ل ع ر منفص لء تقري ب م ع      تتطل ن الوض ل ع ر منفص لء تقري ب م  تتطل

ق  ل المحق ن قب ك م حية وذل ادي للض اعي والم ق االجتم ل المحق ن قب ك م حية وذل ادي للض اعي والم تم ..االجتم تم   وي ال   وي ال إدخ عإدخ عجمي ات جمي دة معلوم ي قاع ات ف ات  المعلوم دة معلوم ي قاع ات ف   المعلوم
ب    ى الحاس ة عل ب   رئيس ى الحاس ة عل ي،رئيس ي،اآلل دا  اآلل تم إع م ي ن ث دا   وم تم إع م ي ن ث ة  وم ارير الدوري ة د التق ارير الدوري ةد التق ة المختلق ا  المختلق اء عليه ا  بن اء عليه وم .  .   بن وم ويق ن   ويق م م ل قس ن   آ م م ل قس  آ

ي   ي الحاسب اآلل ه ف ات الخاصة ب ال المعلوم رخيص بإدخ رور والت ام إدارة الم ي  أقس ي الحاسب اآلل ه ف ات الخاصة ب ال المعلوم رخيص بإدخ رور والت ام إدارة الم وادث .  .  أقس م الح وم قس ثًال يق وادث فم م الح وم قس ثال  يق فم

                                                      
، ، ""٢٠٠٣٢٠٠٣حقائق عن الحوادث المروريـة فـي البحـرين          حقائق عن الحوادث المروريـة فـي البحـرين          ""، األمن العام، اإلدارة العامة للمرور،       ، األمن العام، اإلدارة العامة للمرور،        البحرين، وزارة الداخلية    البحرين، وزارة الداخلية   ))١٧١٧((

٢٠٠٥٢٠٠٥.. 
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وم قسم اإلحصاء والمعلومات                    وم قسم اإلحصاء والمعلومات                   بإدخال جميع الحوادث وعدد المصابين أو المتوفين في الحاسب اآللي وبعد ذلك يق بإدخال جميع الحوادث وعدد المصابين أو المتوفين في الحاسب اآللي وبعد ذلك يق
واب هي          بفبف واب هي          رز هذه البيانات في ستة أب ائقون أصحاب الخطأ،             : : رز هذه البيانات في ستة أب ة، حوادث اإلصابات، الس ة المروري ة الحرآ ائقون أصحاب الخطأ،             حال ة، حوادث اإلصابات، الس ة المروري ة الحرآ حال

 ..المصابون، أماآن وقوع الحوادث والمناطق الموبوءة، والباب األخير يشمل المقارناتالمصابون، أماآن وقوع الحوادث والمناطق الموبوءة، والباب األخير يشمل المقارنات
 
 الجهات المختصة بجمع المعلوماتالجهات المختصة بجمع المعلومات ))بب((
 

 ::الجهات التاليةالجهات التاليةمن من المتعلقة بالحوادث المرورية المتعلقة بالحوادث المرورية جمع المعلومات جمع المعلومات يتم يتم  
 

 اإلدارة العامة للمرور وهي المختصة بجمع المعلومات من األقسام والجهات المختلفة؛اإلدارة العامة للمرور وهي المختصة بجمع المعلومات من األقسام والجهات المختلفة؛ ))١١(( 
 

ى مستوى                        ))٢٢((  وزارات عل ع ال وم بجمع ملخص المعلومات لجمي ذي يق ى مستوى                       الجهاز المرآزي لإلحصاء ال وزارات عل ع ال وم بجمع ملخص المعلومات لجمي ذي يق الجهاز المرآزي لإلحصاء ال
 الدولة ويقوم بإصداره على شكل آتاب يسمى دليل اإلحصاء السنوي؛الدولة ويقوم بإصداره على شكل آتاب يسمى دليل اإلحصاء السنوي؛

 
ن           وزارة وزارة  ))٣٣((  ة ع ابات الناتج ة اإلص ابين ونوعي وفين والمص دد المت اء ع وم بإحص ي تق حة الت ن           الص ة ع ابات الناتج ة اإلص ابين ونوعي وفين والمص دد المت اء ع وم بإحص ي تق حة الت الص

 الحوادث المرورية؛الحوادث المرورية؛
 

ع          ))٤٤((  ة المواق ي معالج رور ف ة للم ع اإلدارة العام اون م ل بالتع ي تعم غال الت كان واألش ع         وزارة اإلس ة المواق ي معالج رور ف ة للم ع اإلدارة العام اون م ل بالتع ي تعم غال الت كان واألش وزارة اإلس
 ؛؛))البقع السوداءالبقع السوداء((الموبوءة الموبوءة 

 
ايا ذات ا    ))٥٥((  اء القض وم بإحص ي تق دل الت ايا ذات ا   وزارة الع اء القض وم بإحص ي تق دل الت ة  وزارة الع وادث المروري ات والح لة بالمرآب ة  لص وادث المروري ات والح لة بالمرآب  لص

 ..المرفوعة إلى النيابة العامةالمرفوعة إلى النيابة العامة
 
 طرق نشر اإلحصاءاتطرق نشر اإلحصاءات ))جج((
 

 ::منهامنهاالكتيبات الصادرة عن اإلدارة العامة للمرور الكتيبات الصادرة عن اإلدارة العامة للمرور يتم نشر العديد من يتم نشر العديد من  
 

ة في البحرين         ))١١((  ة في البحرين        حقائق عن الحوادث المروري ة للمرور        : : حقائق عن الحوادث المروري ة للمرور        تصدر اإلدارة العام وزارة       -تصدر اإلدارة العام ام ب وزارة        األمن الع ام ب  األمن الع
ًا من حوالي           الداخلية س الداخلية س  تظم، آتاب ام وبشكل من ا  من حوالي           نويًا، وذلك في النصف الثاني من الع تظم، آتاب ام وبشكل من   ،، صفحة  صفحة ١٥٠١٥٠نويا ، وذلك في النصف الثاني من الع

   وتجدر اإلشارة أن مثل هذه التقارير تصدر منذ الخمسينات؛  وتجدر اإلشارة أن مثل هذه التقارير تصدر منذ الخمسينات؛..وهو أآثر التقارير تفصيال وهو أآثر التقارير تفصيًال
 

ت  ))٢٢((  بكة اإلنترن ى ش ت عل بكة اإلنترن ى ش ت  : : عل بكة اإلنترن ى ش رور عل ة للم إلدارة العام ع ل اك موق ت  هن بكة اإلنترن ى ش رور عل ة للم إلدارة العام ع ل اك موق وم اإلدارة .  .  هن وم اإلدارة وتق وتق
ع، إال أن المعلومات ال تستحدث بشكل دوري حيث أن                    بإدراج  بإدراج   ع، إال أن المعلومات ال تستحدث بشكل دوري حيث أن                    جل التقرير السابق على هذا الموق جل التقرير السابق على هذا الموق

ت،       نوات مض ثالث س ودة ل وادث موج يل الح ر تفاص ت،      آخ نوات مض ثالث س ودة ل وادث موج يل الح ر تفاص راد     ووآخ د أف دم تواج ى ع بب إل ود الس راد     يع د أف دم تواج ى ع بب إل ود الس يع
 ؛؛bh.gov.traffic.www: : متفرغين لهذا العمل، والموقع اإللكتروني هومتفرغين لهذا العمل، والموقع اإللكتروني هو

 
وي                   ))٣٣((  از المرآزي للمعلومات ويحت اب اإلحصائي عن الجه وي                  الكتاب اإلحصائي السنوي؛ يصدر الكت از المرآزي للمعلومات ويحت اب اإلحصائي عن الجه الكتاب اإلحصائي السنوي؛ يصدر الكت

ر من           ع في أآث ة، ويق ر من          إحصاءات تفصيلية عن آل وزارات الدول ع في أآث ة، ويق ويختص الفصل   ويختص الفصل   .  .   صفحة  صفحة ٤٠٠٤٠٠إحصاءات تفصيلية عن آل وزارات الدول
ي     تخدمة ف جلة والمس ات المس ن المرآب ًا ع وي ملخص ل والمواصالت إذ يحت ر بالنق امس عش ي    الخ تخدمة ف جلة والمس ات المس ن المرآب وي ملخصا  ع ل والمواصالت إذ يحت ر بالنق امس عش الخ

وا ة والح واالمملك ة والح ك   المملك ات المتضررة، وذل ات والمرآب ى الطرق واإلصابات والوفي ة عل ك   دث المروري ات المتضررة، وذل ات والمرآب ى الطرق واإلصابات والوفي ة عل دث المروري
نويًا  ، وهذا الكتاب يصدر      ، وهذا الكتاب يصدر      وتؤخذ هذه المعلومات من اإلدارة العامة للمرور      وتؤخذ هذه المعلومات من اإلدارة العامة للمرور      .  .  آلخر عشر سنوات  آلخر عشر سنوات   نويا   س س
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انون األول         ل شهر آ انون األول        وبشكل منتظم قب ل شهر آ ام                 //وبشكل منتظم قب ه أي أن إحصاءات ع ذي يلي ام ال ام                 ديسمبر من الع ه أي أن إحصاءات ع ذي يلي ام ال   ٢٠٠٤٢٠٠٤ديسمبر من الع
ر                .  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥يسمبر  يسمبر  دد//تنشر قبل آانون األول   تنشر قبل آانون األول    ر وبتفصيل أآب ذا التقري ة من ه اك نسخة إلكتروني ر                وهن ر وبتفصيل أآب ذا التقري ة من ه اك نسخة إلكتروني وهن

 ؛؛bh.gov.bahrain.www: : على موقع الجهاز على اإلنترنت وعنوانه آالتاليعلى موقع الجهاز على اإلنترنت وعنوانه آالتالي
 

ي    ))٤٤((  رور الخليج بوع الم بة أس ور بمناس نوي المنش ر الس ي   التقري رور الخليج بوع الم بة أس ور بمناس نوي المنش ر الس ًا أله  : : التقري ر ملخص ذا التقري وي ه ا  أله  يحت ر ملخص ذا التقري وي ه م م يحت
ة بموضوع أسبوع المرور                 ك المتعلق ة بموضوع أسبوع المرور                المعلومات عن الحوادث في البحرين ال سيما تل ك المتعلق ذا   .  .  المعلومات عن الحوادث في البحرين ال سيما تل أتي ه ذا   وي أتي ه وي

   سنويا  بشكل منتظم في أسبوع المرور الخليجي؛سنويًا بشكل منتظم في أسبوع المرور الخليجي؛ويصدر ويصدر  صفحة  صفحة ٢٤٢٤ إلى  إلى ٢٠٢٠التقرير في حوالي التقرير في حوالي 
 

 ..وسائل األعالم المكتوبة والمسموعة والمرئيةوسائل األعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية ))٥٥(( 
 
 إحصاءات الحوادث المروريةإحصاءات الحوادث المرورية ))دد((
 

ى  ١٩٩١١٩٩١ملخصا  لمعدالت حوادث الطرق في مملكة البحرين لألعوام من          ملخصًا لمعدالت حوادث الطرق في مملكة البحرين لألعوام من          ) ) ١٣١٣الجدول  الجدول  ((يبين  يبين    ى   إل ، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤ إل
ا  .  .   آالف مرآبة قد تناقص بمرور الوقت        آالف مرآبة قد تناقص بمرور الوقت       ١٠١٠ويتبين من هذا الجدول أن عدد الوفيات في مملكة البحرين لكل            ويتبين من هذا الجدول أن عدد الوفيات في مملكة البحرين لكل             ا  فبينم فبينم

 في  في ٣٥٫٦٣٥٫٦بة نقصان تعادل بة نقصان تعادل  أو بنس أو بنس٢٫٣٧٢٫٣٧ قد بلغ   قد بلغ  ٢٠٠٤٢٠٠٤، فإنه في عام     ، فإنه في عام     ٣٫٨٥٣٫٨٥ آان    آان   ١٩٩٤١٩٩٤نجد أن هذا العدد في عام       نجد أن هذا العدد في عام       
ل      ًا لك ات أيض دد الوفي د أن ع ا نج ة، بينم ل     المائ ا  لك ات أيض دد الوفي د أن ع ا نج ة، بينم اقص   ١٠٠١٠٠المائ د تن مة ق ف نس اقص    أل د تن مة ق ف نس   أل

 ).). في المائة للفترة نفسها في المائة للفترة نفسها١٤٫٥١٤٫٥نقص بنسبة نقص بنسبة  ( (٩،٩٩،٩ إلى  إلى ١١٫٥٧١١٫٥٧من من 
 

 ٢٠٠٤-١٩٩٩  ملخص معدالت الحوادث في مملكة البحرين، -١٣الجدول 
 

اإلصابات لكل 
 ألف من ١٠٠

 السكان
عدد اإلصابات 

 )مخالفاتال(

الوفيات لكل 
 آالف ١٠

 مرآبة
 ألف ١٠٠الوفيات لكل 

 من السكان

عدد الوفيات 
عدد (

 العامالعام عدد السكان عدد المرآبات )الحوادث
٣ ١٦٤ ٤٤٧ 

)١١٤ ٩٢٠( 
٧٠ ٩،٩ ٢٫٣٧ 

)٥٠ ٩٩١( 
٢٠٠٤٢٠٠٤ ٧٠٧ ١٦٠ ٢٩٥ ٤٨٤ 

٣ ٦٥١ ٥٣٠ 
)١١٤ ٩٢٠( 

٧٧ ١١٫١٧ ٢٫٨٢ 
)٤٠ ٩٩٦( 

٢٠٠٣٢٠٠٣ ٦٨٩ ٤١٨ ٢٧٣ ٢٣٠ 

٢ ٩٩٠ ٤٤٦ 
)١٤٩ ٧٠٤( 

٨١ ١٢٫٠٥ ٣٫٢٣ 
)٤٢ ٠٨٩( 

٢٠٠٢٢٠٠٢ ٦٧٢ ١٢٢ ٢٥٠ ٩٧٨ 

٢ ٩٤٨ ٤٥١ 
)٥٦٢،١٢٦( 

٧٥ ١١٫٥٣ ٣٫٢٦ 
)٣٨ ١٥٣( 

٢٠٠١٢٠٠١ ٦٥٤ ٦١٩ ٢٢٩ ٧٨٠ 

٢ ٩١٥ ٤٥٧ 
)٠٣٩٫١١٣( 

٥٣ ٧،٧ ٢٫٤٥ 
)٣٥ ١٧٩( 

٢٠٠٠٢٠٠٠ ٦٣٧ ٥٨٢ ٢١٦ ٦٧٩ 

٢ ٩٢٩ ٤٧١ 
)٨٦ ١٦٠( 

٦٣ ٩٫٤٥ ٣٫٠١ 
)٣٢ ٣٧٩( 

١٩٩٩١٩٩٩ ٦٢٠ ٩٨٢ ٢٠٩ ٣٢٦ 

٣ ١٦٢ ٥٢٣ 
)٦١ ٤٤٥( 

٦٠ ٩٫٣٣ ٣٫٠٢ 
)٣٢ ٦٦٦( 

١٩٩٨١٩٩٨ ٦٠٤ ٨٤٢ ١٩٨ ٦١٧ 

٣ ٠٥٣ ٥١٨ 
)٤٩ ٨٢٢( 

٧١ ١١٫٤٤ ٣٫٨٥ 
)٢٩ ٧٥٣( 

١٩٩٧١٩٩٧ ٥٨٩ ١١٥ ١٨٤ ٣٩٠ 
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 )تابع (١٣الجدول 
 

اإلصابات لكل 
 ألف من ١٠٠

 السكان
عدد اإلصابات 

 )المخالفات(

الوفيات لكل 
 آالف ١٠

 مرآبة
 ألف ١٠٠الوفيات لكل 

 من السكان

الوفيات عدد 
عدد (

 العامالعام عدد السكان عدد المرآبات )الحوادث
٢ ٦٧٧ ٤٦٧ 

)٤٢ ٣٨٥( 
٧٥ ٩٫٥٢ ٣٫٢٦ 

)٢٧ ٨٩٩( 
١٩٩٦١٩٩٦ ٥٧٣ ٧٩٢ ١٧٥ ٠١٧ 

٢ ٧٤٧ ٤٩١ 
)٤٠ ٥٥٨( 

٥٤ ٢٫٩ ٣٫٢ 
)٢٩ ٠٨٣( 

١٩٩٥١٩٩٥ ٥٥٨ ٨٧٩ ١٦٩ ٣١٨ 

٢ ٦٥٨ ٤٨٩ 
)٣٤ ٤٦٠( 

٦٣ ١١٫٢٢ ٣٫٨٥ 
)٣١ ٠١٨( 

١٩٩٤١٩٩٤ ٥٤٤ ٣٦٦ ١٦٣ ٥٨٢ 

دد الحادي عشر    النشرة اإلحصائيةالنشرة اإلحصائيةاألمانة العامة، إدارة اإلحصاء، مرآز المعلومات،     األمانة العامة، إدارة اإلحصاء، مرآز المعلومات،     -لس التعاون لدول الخليج العربية    لس التعاون لدول الخليج العربية    مجمج ))١١(( ::المصادرالمصادر دد الحادي عشر    ، الع ، الع
٢٠٠١٢٠٠١.. 

 ..asp.index/arabic/bh.gov.bahrain.www://httpموقع اإلنترنت موقع اإلنترنت  ))٢٢(( 
 

ام        ))١٤١٤الجدول  الجدول  ((وبالنظر إلى   وبالنظر إلى    ام        ، والذي يبين اإلصابات المرورية وعالقتها بأعمار المصابين، تبين أنه في ع ، والذي يبين اإلصابات المرورية وعالقتها بأعمار المصابين، تبين أنه في ع
ار           ١٩٩٩١٩٩٩ ة األعم ار            آانت نسبة المصابين في فئ ة األعم ل حوالي        ٣٥٣٥-١٥١٥ آانت نسبة المصابين في فئ ل حوالي         سنة تمث ة من مجموع المصابين،          ٦٥٦٥ سنة تمث ة من مجموع المصابين،           في المائ  في المائ

ر                      م أآث اج وأنه م في ذروة سن اإلنت ذين ه ر                     وهذا يبين ارتفاع نسبة المصابين عند األشخاص ال م أآث اج وأنه م في ذروة سن اإلنت ذين ه  عرضة لإلصابات      عرضة لإلصابات     وهذا يبين ارتفاع نسبة المصابين عند األشخاص ال
ة في             ٦٦٫٥٦٦٫٥ حوالي    حوالي   ٢٠٠٤٢٠٠٤وهذه النسبة بلغت في عام      وهذه النسبة بلغت في عام      .  .  بسبب الحوادث المرورية  بسبب الحوادث المرورية   اد تكون متقارب ة، وتك ة في              في المائ اد تكون متقارب ة، وتك  في المائ

نًا مع مرور                        ا تظهر تحس ى أنه ة عل اك دالل ل مشكلة مستمرة وال توجد هن ا تمث نا  مع مرور                       جميع السنوات مما يدل على إنه ا تظهر تحس ى أنه ة عل اك دالل ل مشكلة مستمرة وال توجد هن ا تمث جميع السنوات مما يدل على إنه
 ..الزمنالزمن

 
 المرورية وعالقتها بأعمارهم في  إصابات السائقين من الحوادث -١٤الجدول 

 ٢٠٠٤-١٩٩٩     مملكة البحرين للسنوات 
 

 السواق المصابون
 فئات أعمار السواقفئات أعمار السواق ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
٤٤-٠٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ١ 
٩٩–٥٥ ١٣ ٧ ١٣ ٩ ١٣ ١٢ 
١٤١٤–١٠١٠ ٣٠ ٤٠ ٣٢ ٣٠ ٢٢ ١٩ 
١٩١٩–١٥١٥ ١٢٦ ١١٩ ١٤٣ ١٤٨ ١٧٣ ١٤١ 
٢٤٢٤–٢٠٢٠ ٣٠١ ٣٠٦ ٢٩٥ ٣٣٤ ٤٢٦ ٤٣٩ 
٢٩٢٩–٢٥٢٥ ٢٢٤ ٢١٥ ٢٢٨ ٢٢٥ ٣١٩ ٣٣٢ 
٣٤٣٤–٣٠٣٠ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٤٤ ٢١٨ ٢٤٤ 
٣٩٣٩–٣٥٣٥ ١٢٢ ١٤١ ١٢١ ١٣٢ ١٨٤ ١٧٦ 
٤٤٤٤–٤٠٤٠ ١٢١ ٩٩ ٩١ ١٠٥ ١٣٩ ١٤٣ 
٤٩٤٩–٤٥٤٥ ٧٠ ٦٥ ٥٩ ٦٢ ١٠٧ ٩٣ 
٥٤٥٤–٥٠٥٠ ٣٩ ٢٦ ٣٧ ٣٧ ٥٩ ٦٥ 
٥٩٥٩–٥٥٥٥ ٢١ ٣١ ٢٢ ١٤ ٢٧ ٣٤ 
٦٤٦٤–٦٠٦٠ ١٣ ١٢ ١٦ ٦ ٢٠ ١٦ 
٦٩٦٩–٦٥٦٥ ٣ ١٣ ٩ ٥ ١١ ٨ 
٧٤٧٤–٧٠٧٠ ٥ ٥ ٢ ٤ ٨ ١٠ 
٧٥٧٥++ ٧ ١ ٥ ٥  ٦ 
 المجموعالمجموع ١ ٢٥٨ ١ ٢٤٤ ١ ٢٣٩ ١ ٢٦١ ١ ٧٣٢ ١ ٧٣٩
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الجنس، نجد أن نسبة اإلصابات في                    ) ) ١٥١٥الجدول  الجدول  ((وبالنظر إلى   وبالنظر إلى     ا ب الجنس، نجد أن نسبة اإلصابات في                    الذي يعطي عدد اإلصابات وعالقته ا ب الذي يعطي عدد اإلصابات وعالقته
 نقصت هذه النسبة      نقصت هذه النسبة     ٢٠٠٤٢٠٠٤صابات عند اإلناث، ولكن في عام       صابات عند اإلناث، ولكن في عام        أضعاف اإل   أضعاف اإل  ٤٤ آانت عند الرجال أآثر بـ        آانت عند الرجال أآثر بـ       ١٩٩٩١٩٩٩عام  عام  
ة                          .  .  ١٫٣١٫٣إلى  إلى   اث في البحرين يتضح أن نسبة الحوادث مرتفع ى اإلن ة                          وإذا ما تم قياس نسبة السائقين من الرجال إل اث في البحرين يتضح أن نسبة الحوادث مرتفع ى اإلن وإذا ما تم قياس نسبة السائقين من الرجال إل

وظاهرة تزايد الحوادث عند اإلناث تستحق المتابعة والدراسة خاصة وإن نسبة الحوادث عند اإلناث              وظاهرة تزايد الحوادث عند اإلناث تستحق المتابعة والدراسة خاصة وإن نسبة الحوادث عند اإلناث              .  .  عند اإلناث عند اإلناث 
م تتجاوز           ٤٣٤٣ حيث بلغت     حيث بلغت    ٢٠٠٤٢٠٠٤ شهدت ارتفاعا  غير طبيعي في العام         شهدت ارتفاعًا غير طبيعي في العام        قدقد ا ل ة من مجموع الحوادث بينم م تتجاوز            في المائ ا ل ة من مجموع الحوادث بينم  في المائ
ذه الظاهرة ووضع       ٢٠٠٣٢٠٠٣ في المائة في عام       في المائة في عام      ٢٠٫٨٢٠٫٨ و  و ٢٠٠٠٢٠٠٠ في المائة في عام       في المائة في عام      ١٧١٧ ذه الظاهرة ووضع        مما يستدعي دراسة أسباب ه  مما يستدعي دراسة أسباب ه

 ..الحلول المناسبة لهاالحلول المناسبة لها
 

 لجنس في مملكة البحرينإصابات الحوادث المرورية وعالقتها با  -١٥ الجدول
 ٢٠٠٤-١٩٩٩للسنوات 

 
 السواق المصابون

 الجنسالجنس ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
 ذآرذآر ١ ٠١٤ ١ ٠٣٢ ١ ٠٠٤ ٩٩١ ١ ٣٧٢ ٧٦٥
 أنثىأنثى ٢٢٤ ٢١٢ ٢٥٤ ٣٧٠ ٣٦٠ ٥٧٦
 المجموعالمجموع ١ ٢٣٨ ١ ٢٤٤ ١ ٢٥٨ ١ ٣٦١ ١ ٧٣٢ ١ ٣٣٢
 ))نسبة مئويةنسبة مئوية((الذآور الذآور  ٨١٫٩ ٨٣ ٧٩٫٨٠ ٧٢٫٨ ٧٩٫٢ ٥٧
 ))نسبة مئويةنسبة مئوية((اإلناث اإلناث  ١٨٫١ ١٧ ٢٠٫٢ ٢٧٫٢ ٢٠٫٨ ٤٣
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ين أن    ))١٦١٦الجدول  الجدول  ((وعند دراسة األسباب الرئيسية للحوادث في مملكة البحرين، آما هو موضح في             وعند دراسة األسباب الرئيسية للحوادث في مملكة البحرين، آما هو موضح في               ين أن    ، يتب ، يتب
د عن              الحوادثالحوادث ا يزي د عن               الحاصلة بفعل العنصر البشري تشكل م ا يزي م تشكل         ٩٦٩٦ الحاصلة بفعل العنصر البشري تشكل م ا ل ة من عدد الحوادث، بينم م تشكل          في المائ ا ل ة من عدد الحوادث، بينم  في المائ

ارة واضحة         ٠٫٤٠٫٤الحوادث بسبب وجود عطل في المرآبة أآثر من         الحوادث بسبب وجود عطل في المرآبة أآثر من          ذا يعطي إش ارة واضحة          في المائة من عدد الحوادث، وه ذا يعطي إش  في المائة من عدد الحوادث، وه
رين يجب أن ت    ي البح ة ف المة المروري ين الس ن أجل تحس ل م دريب والتأهي رامج الت أن ب رين يجب أن ت   ب ي البح ة ف المة المروري ين الس ن أجل تحس ل م دريب والتأهي رامج الت أن ب ائقين ب ى الس ز عل ائقين ترآ ى الس ز عل ترآ

ه    ويتبين آذلك من الجدول أن         ويتبين آذلك من الجدول أن       ..ومستخدمي الطرق ومستخدمي الطرق  ه  آل قتيل في حوادث المرور يعادل   ٢٦٢٦  وأنوأن شخص جريح    شخص جريح   ٥١٥١آل قتيل في حوادث المرور يعادل
اً  ١٥١٥في المائة من إصابات سائقي الدراجات الهوائية أطفال تقل أعمارهم عن            في المائة من إصابات سائقي الدراجات الهوائية أطفال تقل أعمارهم عن             ا    عام ة وتستحق          عام ة وتستحق         ، وهي نسبة مرتفع ، وهي نسبة مرتفع

 ..وضع البرامج الخاصة للحد من هذه الحوادثوضع البرامج الخاصة للحد من هذه الحوادث
 

 ٢٠٠٣  حوادث اإلصابات وعالقتها باألسباب الرئيسية في مملكة البحرين للعام -١٦الجدول 
 

 األسباب الرئيسيةاألسباب الرئيسية وفاة إصابات بليغة إصابات بسيطة المجموع )بالنسبة المئوية(
 حوادث بسبب السائقحوادث بسبب السائق ٥٤ ٤٠٩ ١ ٤٣٨ ١ ٩٠١ ٩٢٫١
 حوادث بسبب تحرآات المشاةحوادث بسبب تحرآات المشاة ٥ ٢٠ ٥٨ ٨٣ ٤٫٠
 ب وجود حيوانات على الطريقب وجود حيوانات على الطريقحوادث بسبحوادث بسب ٠ ٠ ١ ١ ٠،٠
 حوادث بسبب موانع على الطريقحوادث بسبب موانع على الطريق ٠ ٣ ٦ ٩ ٠٫٤
 حوادث بسبب وجود عطل في المرآبةحوادث بسبب وجود عطل في المرآبة ٠ ٢ ٧ ٩ ٠٫٤
 حوادث بسبب حالة الشارعحوادث بسبب حالة الشارع ٠ ١ ١ ٢ ٠٫١
 حوادث بسبب حالة الطقسحوادث بسبب حالة الطقس ١ ٢ ٢ ٥ ٠٫٢
 حوادث بسبب عوامل لم تدون سابقاحوادث بسبب عوامل لم تدون سابقا ٠ ١١ ٤٣ ٥٤ ٢٫٦
 لمجموعلمجموعاا ١٠٠٫٠ ٢ ٠٦٤ ١ ٥٥٦ ٤٤٨ ٦٠
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 المملكة العربية السعودية  -٤
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ا إصابات                     ك التي ترافقه ا إصابات                   رغم أن اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية تقوم برصد الحوادث، ال سيما تل ك التي ترافقه   رغم أن اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية تقوم برصد الحوادث، ال سيما تل

ي                 ا بسبب تصالح األطراف الضالعة ف و من إصابات ال ترصد إم رًا من الحوادث التي تخل إن آثي ات، ف ي                أو وفي ا بسبب تصالح األطراف الضالعة ف و من إصابات ال ترصد إم را  من الحوادث التي تخل إن آثي ات، ف أو وفي
دى الجهات المختصة            ميًا ل دم تسجيلها رس دى الجهات المختصة           الحوادث فيما بينها أو لع دم تسجيلها رسميا  ل تج        .  .  الحوادث فيما بينها أو لع إن الحوادث التي تن ك، ف ى ذل تج        عالوة عل إن الحوادث التي تن ك، ف ى ذل عالوة عل
أن         عنها حاالت وفاة متأخرة، أي بعد عدة أيام، ال ترصد في الغالب آح            عنها حاالت وفاة متأخرة، أي بعد عدة أيام، ال ترصد في الغالب آح             الم ب أن         الة وفاة آما يجري في غالب دول الع الم ب الة وفاة آما يجري في غالب دول الع

إن                       .  .   يوما   يوماً ٣٠٣٠تكون الوفاة خالل    تكون الوفاة خالل     ة، ف ة في المملك دى إدارات المرور المختلف ة ل ارير داخلي الرغم من وجود تق إن                       وب ة، ف ة في المملك دى إدارات المرور المختلف ة ل ارير داخلي الرغم من وجود تق وب
وفرة                         ر مت اد تكون غي ات المنشورة بشكل رسمي تك وفرة                        التقارير التفصيلية إلحصاءات المرور والحوادث والمخالف ر مت اد تكون غي ات المنشورة بشكل رسمي تك التقارير التفصيلية إلحصاءات المرور والحوادث والمخالف

كل دوري كل دوريبش ك .  .  بش ع ذل ك وم ع ذل احثون         وم ا الب وم به ي يق ة والت ي المملك ة ف المة المروري ة بالس ات المتعلق إن الدراس احثون         ، ف ا الب وم به ي يق ة والت ي المملك ة ف المة المروري ة بالس ات المتعلق إن الدراس ، ف
 ..واألآاديميون والتي تحمل بعض اإلحصاءات متوفرة بشكل جيدواألآاديميون والتي تحمل بعض اإلحصاءات متوفرة بشكل جيد

 
 الطرق المتبعة في جمع المعلوماتالطرق المتبعة في جمع المعلومات ))أأ((

 
اض، وه                     ة الري ل نظام معلومات الحوادث في مدين ة السعودية مشروع لتحلي ة العربي اض، وه                   يوجد في المملك ة الري ل نظام معلومات الحوادث في مدين ة السعودية مشروع لتحلي ة العربي و و يوجد في المملك

د             ة، حيث يعتم ل معلومات الحوادث المروري ة الرياض لجمع وتحلي د            نظام حديث أنشأته الهيئة العليا لتطوير مدين ة، حيث يعتم ل معلومات الحوادث المروري ة الرياض لجمع وتحلي نظام حديث أنشأته الهيئة العليا لتطوير مدين
ة  ع الجغرافي داثيات المواق ى إح ة عل ع الجغرافي داثيات المواق ى إح وادث(GPS)عل ع الح د مواق ي تحدي وادث ف ع الح د مواق ي تحدي ة  .  .   ف رور منطق ع إدارة م اون م م بالتع د ت ة  وق رور منطق ع إدارة م اون م م بالتع د ت وق

ر من  ر من الرياض إدخال أآث ام ١٥٠١٥٠  ٠٠٠٠٠٠الرياض إدخال أآث ام  حادث مروري خالل ع ات  هجر هجر١٤٢٥١٤٢٥ حادث مروري خالل ع دة بيان وين قاع م تك ات ي، حيث ت دة بيان وين قاع م تك ي، حيث ت
ة        اريخ، والحال ع، والت ادث، والموق باب الح املة تتضمن أس ات ش يل ومعلوم ى تفاص وي عل ة تحت ة دقيق ة       مروري اريخ، والحال ع، والت ادث، والموق باب الح املة تتضمن أس ات ش يل ومعلوم ى تفاص وي عل ة تحت ة دقيق مروري

ا      ابة وغيره وع اإلص ية ون العمر والجنس حايا آ يل الض ة، وتفاص ا     الجوي ابة وغيره وع اإلص ية ون العمر والجنس حايا آ يل الض ة، وتفاص وادث    .  .  الجوي ة للح اج أول خريط م إنت د ت وادث    وق ة للح اج أول خريط م إنت د ت وق
ى                  المرورية لمدينة الرياض، مما ستمكن الجهات ا      المرورية لمدينة الرياض، مما ستمكن الجهات ا       ة الرياض من التعرف عل ة في مدين ة بالسالمة المروري ى                  لمعني ة الرياض من التعرف عل ة في مدين ة بالسالمة المروري لمعني

ذه                   ول والمعالجات المناسبة لمكافحة ه ذه                  المعلومات الضرورية للحوادث المرورية في المدينة من أجل وضع الحل ول والمعالجات المناسبة لمكافحة ه المعلومات الضرورية للحوادث المرورية في المدينة من أجل وضع الحل
 ..المشكلةالمشكلة

 
 ::وتتكون قاعدة معلومات البرنامج من ثالثة أجزاء رئيسيةوتتكون قاعدة معلومات البرنامج من ثالثة أجزاء رئيسية 

 
ب    ل س ادث مث زء األول يتضمن تفاصيل الح ب  الج ل س ادث مث زء األول يتضمن تفاصيل الح داثيات   الج ة، وإح ة الجوي اعة، الحال وم، الس ادث، الي داثيات   ب الح ة، وإح ة الجوي اعة، الحال وم، الس ادث، الي ب الح

ان                 ؛ أما   ؛ أما   المواقع الجغرافية المواقع الجغرافية  ون، ومك م اللوحة، الل ة، رق وع المرآب ل ن ان                 الجزء الثاني فيتضمن تفاصيل المرآبات، مث ون، ومك م اللوحة، الل ة، رق وع المرآب ل ن الجزء الثاني فيتضمن تفاصيل المرآبات، مث
 ..اإلصدار؛ والجزء الثالث يشمل تفاصيل الضحايا، مثل العمر، الجنس، الجنسية، نوع اإلصابةاإلصدار؛ والجزء الثالث يشمل تفاصيل الضحايا، مثل العمر، الجنس، الجنسية، نوع اإلصابة

 
ذه المعلوم  د أن ه ذه المعلومبي د أن ه مية  بي ارير رس ي تق ى اآلن ف وفرة حت ر مت ا غي اض إال أنه ة الري ع لمدين دأت تجم مية  ات ب ارير رس ي تق ى اآلن ف وفرة حت ر مت ا غي اض إال أنه ة الري ع لمدين دأت تجم  ات ب

 ..ال سيما على مستوى المملكةال سيما على مستوى المملكة
 
 الجهات المختصة بجمع المعلوماتالجهات المختصة بجمع المعلومات ))بب((
 

 اإلدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية؛اإلدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية؛ ))١١(( 
 ..وزارة التخطيطوزارة التخطيط ))٢٢(( 

 
 
 
 اإلحصاءات المروريةاإلحصاءات المرورية ))جج((



 -٥١-

 
وفر اإلحصاءات في عدد            ملخملخ) ) ١٧١٧الجدول  الجدول  ((يبين  يبين    ة وسبب عدم ت م مؤشرات الحوادث المروري وفر اإلحصاءات في عدد            صًا أله ة وسبب عدم ت م مؤشرات الحوادث المروري صا  أله

ات لكل                     دل الوفي تم احتساب مؤشر مع ات لكل                    المرآبات المسجلة في المملكة العربية السعودية أنه لم ي دل الوفي تم احتساب مؤشر مع ة ١٠١٠  ٠٠٠٠٠٠المرآبات المسجلة في المملكة العربية السعودية أنه لم ي ة  مرآب .  .   مرآب
غاية عام  غاية عام   ول  ول ١٩٩٥١٩٩٥ نسمة يتبين أنه شهد تزايدا  ملحوظا  منذ عام           نسمة يتبين أنه شهد تزايدًا ملحوظًا منذ عام          ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠وبالنظر إلى مؤشر معدل الوفيات لكل       وبالنظر إلى مؤشر معدل الوفيات لكل       

ام   ١٨٫٩١٨٫٩، لكنه أخذ في التحسن بعد ذلك حتى انخفض إلى ، لكنه أخذ في التحسن بعد ذلك حتى انخفض إلى ٢٤٫٣٢٤٫٣ حيث بلغ أعلى رقم له    حيث بلغ أعلى رقم له   ١٩٩٩١٩٩٩ ام    في ع ا  ٢٠٠٣٢٠٠٣ في ع ا   مم  مم
ام          ٢٢٫٢٢٢٫٢يعني تحسنا  بنسبة     يعني تحسنًا بنسبة      ة عن ع ام           في المائ ة عن ع ات لكل             .  .  ١٩٩٩١٩٩٩ في المائ ات لكل             ولكن عدم وجود مؤشر الوفي ة،   ١٠١٠  ٠٠٠٠٠٠ولكن عدم وجود مؤشر الوفي ة،    مرآب  مرآب

 .. الحكم بجزم على هذا التحسن الحكم بجزم على هذا التحسنوهو المؤشر الذي يعطي داللة أفضل عن نسبة الحوادث، يجعل من الصعبوهو المؤشر الذي يعطي داللة أفضل عن نسبة الحوادث، يجعل من الصعب
 

   إحصاءات الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية-١٧الجدول 
 ٢٠٠٣-١٩٨٨للسنوات 

 
 ١٠٠اإلصابات لكل 

 ألف من السكان
عدد اإلصابات 

 )المخالفات(
 ١٠٠الوفيات لكل 

 ألف من السكان
 عدد الوفيات

 )عدد الحوادث(
 عدد السكان

 العامالعام )مليون(
٤ ٢٩٣ ١٩٫٥ ٣٠ ٤٣٩ ١٣٥ 

)٢٦١ ٨٧٢( 
٢٠٠٣٢٠٠٣ ٢٢٫٠٢ 

))١٤٢٤١٤٢٤•(( 
٤ ١٦١ ١٩٫٤ ٢٨ ٣٧٢ ١٣٤٫٣ 

)٢٢٣ ٨١٦( 
٢٠٠٢٢٠٠٢ ٢١٫٤٩ 

٣ ٩١٣ ١٨٫٦٥ ٢٨ ٣٧٩ ١٧٩ 
)٣٠٥ ٦٤٩( 

٢٠٠١٢٠٠١ ٢٠٫٩٨ 

٤ ٤١٩ ٢١٫٦ ٢٩ ٠٠٠ ١٣٥٫٣ 
)٢٨٠ ٤٠١( 

٢٠٠٠٢٠٠٠ ٢٠٫٤٧ 

٤ ٨٤٨ ٢٤٫٣ ٣٢ ٣٦١ ١٤٢ 
)٢٦٧ ٧٧٢( 

١٩٩٩١٩٩٩ ١٩٫٩٨ 

٤ ٢٩٠ ٢٢ ٣١ ٠٥٩ ١٦٢ 
)٢٦٤ ٣٢٦( 

١٩٩٨١٩٩٨ ١٩٫٥٠ 

٣ ٤٧٤ ١٨٫٢٤ ٢٨ ١٤٤ ١٦٠ 
)١٥٣ ٧٢٧( 

١٩٩٧١٩٩٧ ١٩٫٠٤ 

٣ ١٣١ ١٦٫٨٥ ٢٥ ٠٧٨ ١٤٨ 
)١٣٥ ٧٦٣( 

١٩٩٦١٩٩٦ ١٨٫٥٨ 

٣ ١٢٣ ١٦٫٨١ ٢٦ ١١٥ ١٣٥٫٠٢ 
)١٦٧ ٢٦٥( 

١٩٩٥١٩٩٥ ١٨٫١٤ 

٣ ٧٨٩  ٣١ ٠٣٣ ١٤٤ 
)١٢٢ ٣٢٠( 

 ١٩٩٤١٩٩٤ 

 ١٩٩٢١٩٩٢  )٨٥ ٢٧٧(  ٣٤ ٨٠٠ 
١٩٩١١٩٩١     ٣١٩ 
   ١٩٨٨١٩٨٨  ٢٥٨٥ 

ت ::المصدرالمصدر ا اإلنترن تموقع ا اإلنترن  vitstats/products/demograhpic/unsd.org.un.unstats://http/وو.  .  htm.statistics/sa.org.trafficsafety.www: : موقع
htm.2seriesa.. 

 
 
 

 سلطنة عمان  -٥
 



 -٥٢-

ل                    توجد قاعدة بيانات للحوادث المروري    توجد قاعدة بيانات للحوادث المروري      ة مث ا ال تشمل آل الحوادث المروري ر إنه ان غي ل                    ة في سلطنة عم ة مث ا ال تشمل آل الحوادث المروري ر إنه ان غي ة في سلطنة عم
امن        .  .  وتنشر تفاصيل قاعدة البيانات في تقارير داخلية      وتنشر تفاصيل قاعدة البيانات في تقارير داخلية      .  .  الحوادث الخفيفة الحوادث الخفيفة  درج في الفصل الث ك ي امن        إال أن ملخص ذل درج في الفصل الث ك ي إال أن ملخص ذل

 ..للكتاب اإلحصائي السنوي للسلطنة والذي يتولى نشره مرآز المعلومات والنشر بوزارة االقتصاد الوطنيللكتاب اإلحصائي السنوي للسلطنة والذي يتولى نشره مرآز المعلومات والنشر بوزارة االقتصاد الوطني
 
 الجهات المختصة بجمع المعلوماتالجهات المختصة بجمع المعلومات ))أأ((
 

ات     ))١١((  ع المعلوم ق وجم ولى التحقي ي تت لطانية والت ان الس رطة عم ة لش رور التابع ة للم ات    اإلدارة العام ع المعلوم ق وجم ولى التحقي ي تت لطانية والت ان الس رطة عم ة لش رور التابع ة للم اإلدارة العام
 المتعلقة بالمرور والحوادث؛المتعلقة بالمرور والحوادث؛

 
 ..مرآز المعلومات والنشر بوزارة االقتصاد الوطني الذي يتولى إصدار الكتاب اإلحصائي السنويمرآز المعلومات والنشر بوزارة االقتصاد الوطني الذي يتولى إصدار الكتاب اإلحصائي السنوي ))٢٢(( 

 
 اإلحصاءاتاإلحصاءاتطرق نشر طرق نشر  ))بب((
 

 آتاب اإلحصاء السنوي الصادر عن مرآز المعلومات والنشر؛آتاب اإلحصاء السنوي الصادر عن مرآز المعلومات والنشر؛ ))١١(( 
 وسائل األعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية؛وسائل األعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية؛ ))٢٢(( 
 ..om.gov.traffic.wwwاإلنترنت اإلنترنت  ))٣٣(( 

 
 إحصاءات الحوادث المروريةإحصاءات الحوادث المرورية ))جج((
 

د  ١٩٩٨١٩٩٨ في عام   في عام  ٢٦٫٨٢٦٫٨ ألف نسمة في سلطنة عمان هو         ألف نسمة في سلطنة عمان هو        ١٠٠١٠٠ت لكل   ت لكل   أن عدد الوفيا  أن عدد الوفيا  ) ) ١٨١٨الجدول  الجدول  ((يبين  يبين    د   وق  وق
ذب في    ٢٠٠٤٢٠٠٤ في المائة في عام  في المائة في عام ٢٢٢٢أظهر تحسنا  في السنوات التي تلت ذلك بنسبة قليلة لتصل إلى   أظهر تحسنًا في السنوات التي تلت ذلك بنسبة قليلة لتصل إلى    ذب في    ، ويظهر التذب ، ويظهر التذب

ات لكل         .  .  هذا المؤشر عدم وجود سياسة واضحة نحو تخفيض هذه النسبة بشكل مستمر           هذا المؤشر عدم وجود سياسة واضحة نحو تخفيض هذه النسبة بشكل مستمر            ى مؤشر الوفي ات لكل         وبالنظر إل ى مؤشر الوفي وبالنظر إل
ام     ١٠١٠  ٠٠٠٠٠٠ ذ ع ر من ذا المؤش ي ه ة ف ادة ملحوظ د حصلت زي ه ق ر أن ة يظه ام      مرآب ذ ع ر من ذا المؤش ي ه ة ف ادة ملحوظ د حصلت زي ه ق ر أن ة يظه ت ١٩٩٩١٩٩٩ مرآب ث آان ت  حي ث آان م ٩،٩٩،٩ حي م  ث  ث

 .. في المائة في المائة٣١٫٣٣١٫٣، أي بزيادة قدرها ، أي بزيادة قدرها ٢٠٠٤٢٠٠٤ في عام  في عام ١٣٫٠١٣٫٠ارتفعت لتبلغ ارتفعت لتبلغ 
 

 ٢٠٠٤  ملخص لحوادث السير في سلطنة عمان للعام -١٨الجدول 
 

عدد الوفيات لكل 
  آالف مرآبة١٠

اإلصابات لكل 
 ألف من ١٠٠

 السكان
عدد اإلصابات 

 )المخالفات(

الوفيات لكل 
 ألف من ١٠٠

 عدد الوفيات عدد المرآبات السكان
 عدد السكان

 العامالعام )مليون(
 ٦ ٦٣٦ ٢٢٩ 

)٤٥٢ ٢٦٧( 
٦٣٧  ٢٢ 

 
٢٠٠٤٢٠٠٤ ٢٫٩ 

٧٣٥،٦ ٢٨٨ ١٣ 
)٤٠٩ ٠٨١( 

٥٧٨ ٤٤٤٫٥٠٠ ٢٤٫٧ 
 

٢٠٠٣٢٠٠٣ ٢٫٣٤٠ ٨١٥ 

٢٠٠٢٢٠٠٢ ٢٫٥٣٨ ٠٠٠ ٥٨٠ ٥٦٠٫٣٠٢ ٢٢٫٩   ١٠٫٤ 

 ٩ ٦٢٥ ٣٨٨ 
)٥٢٠ ٩٢٦( 

)٢٨٩ ٧٧٠( 

٤٩٩  ٢٠٫١ 
 

٢٫٤٨ 
 

٢٠٠١٢٠٠١ 



 -٥٣-

 )تابع (١٨الجدول 
 

عدد الوفيات لكل 
  آالف مرآبة١٠

اإلصابات لكل 
 ألف من ١٠٠

 السكان
عدد اإلصابات 

 )المخالفات(

الوفيات لكل 
 ألف من ١٠٠

 عدد الوفيات عدد المرآبات السكان
 عدد السكان

 العامالعام )مليون(
٩ ٣٢٣ ٣٨٨ ٩،٩ 

)٤٧٧ ٩٤٨( 

)٢١٠ ٨٥٩( 

٤٩٢ ٤٩٥٫٩١٤ ٢٠٫٥ 
 

٢٠٠٠٢٠٠٠ ٢٫٤ 

      ١٩٩٩١٩٩٩ ٢٫٣٣ 

   ٦١٤  ٢٦٫٨ 
 

١٩٩٨١٩٩٨ ٢٫٢٩ 

      ١٩٩٧١٩٩٧ ٢٫٢٦ 
      ١٩٩٦١٩٩٦ ٢٫٢١ 
      ١٩٩٥١٩٩٥ ٢٫١٣ 

ت  ))١١(( ::المصادرالمصادر ع اإلنترن ت مواق ع اإلنترن  demograhpic/unsd.org.un.unstats://http/وو.  .  htm.main/stb_web/om.gov.moneoman.www:///http: : مواق
htm.2seriesa/vitstats/tsproduc  .  .ووhtm.54traffic/traffic/om.gov.traffic.www://http.. 

وطني،   ))٢٢((  اد ال ان، وزارة االقتص لطنة ُعم وطني،  س اد ال ان، وزارة االقتص لطنة ع م ون،   س اني والثالث دار الث نوي، اإلص اء الس اب اإلحص ون،   آت اني والثالث دار الث نوي، اإلص اء الس اب اإلحص رين ٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠١٢٠٠١آت رين ، تش ، تش
 ..٢٠٠٤٢٠٠٤وبر وبر أآتأآت//األولاألول

 
ام               ) ) ١٩١٩الجدول  الجدول  ((ويبين  ويبين    ان في ع ام               أنواع المخالفات التي سجلت في سلطنة عم ان في ع ا       ٢٠٠٣٢٠٠٣أنواع المخالفات التي سجلت في سلطنة عم ا       ، ومن المالحظ هن ، ومن المالحظ هن

ان         زام األم تعمال ح دم اس ة ع ل مخالف ددها مث ن ع اءات ع جيل اإلحص بطها وتس م ض ي ت ات الت واع المخالف ان        أن زام األم تعمال ح دم اس ة ع ل مخالف ددها مث ن ع اءات ع جيل اإلحص بطها وتس م ض ي ت ات الت واع المخالف أن
ة؛ ومن المالحظ أن          واستخدام الهاتف الخليوي وآذلك المخالفات التي سجلت لسبب عيوب اإلضاف          واستخدام الهاتف الخليوي وآذلك المخالفات التي سجلت لسبب عيوب اإلضاف           ة؛ ومن المالحظ أن          ات في المرآب ات في المرآب
راء بلغت فقط              راء بلغت فقط             عدد المخالفات التي سجلت لتجاوز اإلشارات الضوئية الحم ل من واحد في       ٣٠٥٣٠٥عدد المخالفات التي سجلت لتجاوز اإلشارات الضوئية الحم ل أق ذه تمث ل من واحد في        وه ل أق ذه تمث  وه

ذا المجال                      ة من االنضباط في ه ى درجة عالي ذا المجال                     األلف من مجموع المخالفات مما يدل عل ة من االنضباط في ه ى درجة عالي ة السرعة      .  .  األلف من مجموع المخالفات مما يدل عل ل مخالف ة السرعة      وتمث ل مخالف وتمث
ي   جلة ف ات المس دد المخالف ف ع ًا نص ي  تقريب جلة ف ات المس دد المخالف ف ع ا  نص وق    تقريب تخدام الب ة اس اض مخالف بة انخف دل نس ا ت ان، آم وق     ُعم تخدام الب ة اس اض مخالف بة انخف دل نس ا ت ان، آم   ع م

 .. في المائة من مجموع المخالفات على انضباط  في هذا المجال في المائة من مجموع المخالفات على انضباًط في هذا المجال٠٫٠٠١٠٫٠٠١والتي تقل عن والتي تقل عن 
 

 ٢٠٠٣  أنواع المخالفات وعددها في سلطنة عمان للعام -١٩الجدول 
 

 أنواع المخالفاتأنواع المخالفات العدد
 ممنوع الوقوفممنوع الوقوف ٣٨ ٤٩٥
 التجاوز الخطرالتجاوز الخطر ٥ ٩٥٨
 مخالفة قواعد النقلمخالفة قواعد النقل ٢ ٧٩٣
 أولويات المرورأولويات المرور ٢ ٩٤٩
 اإلشارات واإلضاءةاإلشارات واإلضاءة ٨ ٠٤٢
 القيادة الخطرةالقيادة الخطرة ٦٠ ٤٠٠
 اتجاهات المروراتجاهات المرور ٤ ٤٥٥
 استخدام البوقاستخدام البوق ٣٩
 تجاوز السرعةتجاوز السرعة ١٩٢ ٣٩٢

 قواعد التدريبقواعد التدريب ١٧٩
 عيوب في المرآبةعيوب في المرآبة ٥ ٧١١
 إضافات في المرآبةإضافات في المرآبة ٢٠ ٠٦٦
 السجالت واللوحاتالسجالت واللوحات ١ ٩٦٩



 -٥٤-

 )تابع (١٩الجدول 
 

 أنواع المخالفاتأنواع المخالفات العدد
 تعاطي المسكراتتعاطي المسكرات ١ ٥٤٦
 قيادة بدون رخصةقيادة بدون رخصة ٢ ٠٩٩
 بدون حزام األمانبدون حزام األمان ٤٤ ٧٩٠

 تجاوز اإلشارة الضوئيةتجاوز اإلشارة الضوئية ٣٠٥
 الهاتف النقالالهاتف النقال ٨ ٧١١
 مخالفات أخرىمخالفات أخرى ٨ ١٨٢
 المجموعالمجموع ٤٠٩ ٠٨١

 ..htm.59traffic/traffic/om.gov.traffic.www: : موقع اإلنترنتموقع اإلنترنت: : المصدرالمصدر
 

 دولة قطر  -٦
 
 الجهات المختصة بجمع المعلوماتالجهات المختصة بجمع المعلومات ))أأ((
 

المرور       ))١١((  ة ب ات المتعلق ع المعلوم ق وجم ولي التحقي وم بت ة تق وزارة الداخلي ة ل رور التابع المرور      إدارة الم ة ب ات المتعلق ع المعلوم ق وجم ولي التحقي وم بت ة تق وزارة الداخلي ة ل رور التابع إدارة الم
 والحوادث؛والحوادث؛

 
 ..عة اإلحصائية لجميع وزارات الدولةعة اإلحصائية لجميع وزارات الدولةمجلس التخطيط الذي يقوم بإصدار المجمومجلس التخطيط الذي يقوم بإصدار المجمو ))٢٢(( 

 
 طرق نشر اإلحصاءاتطرق نشر اإلحصاءات ))بب((
 

 آتاب اإلحصاء السنوي الصادر عن مجلس التخطيط؛آتاب اإلحصاء السنوي الصادر عن مجلس التخطيط؛ ))١١(( 
 وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية؛وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية؛ ))٢٢(( 
 ..qa.gov.moi.wwwموقع اإلنترنت موقع اإلنترنت  ))٣٣(( 

 
 يةيةإحصاءات الحوادث المرورإحصاءات الحوادث المرور ))جج((
 

ين عامي           ) ) ٢٠٢٠الجدول  الجدول  ((يبين  يبين    ين عامي           إحصاءات الحوادث المرورية لدولة قطر ما ب ين     ٢٠٠٤٢٠٠٤ و  و ١٩٩٤١٩٩٤إحصاءات الحوادث المرورية لدولة قطر ما ب ذي يب ين      وال ذي يب  وال
ام            ام           ان هناك تزايدًا في مؤشر عدد الوفيات بعد ع ات لكل              ٢٠٠٢٢٠٠٢ان هناك تزايدا  في مؤشر عدد الوفيات بعد ع ات لكل               سواء في مؤشر عدد الوفي  نسمة أو     نسمة أو    ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠ سواء في مؤشر عدد الوفي

 .. مرآبة مرآبة١٠١٠  ٠٠٠٠٠٠عدد الوفيات لكل عدد الوفيات لكل 
 

ر، ومن المالحظ            توزيع الوفيات الناتج  توزيع الوفيات الناتج  ) ) ٢٢الشكل  الشكل  ((آما يوضح   آما يوضح     ر، ومن المالحظ            ة عن الحوادث المرورية حسب فئات العم ة عن الحوادث المرورية حسب فئات العم
، وهي نسبة مرتفعة تقارب النسبة التي ظهرت         ، وهي نسبة مرتفعة تقارب النسبة التي ظهرت         ٣٩٣٩-١٩١٩ في المائة من مجموع الوفيات تقع بين سن           في المائة من مجموع الوفيات تقع بين سن          ٦٨٦٨أن حوالي   أن حوالي   

م استعراضها   ي ت دول الت ي ال م استعراضها  ف ي ت دول الت ي ال بة   ((ف رين النس ي البح ال ف بيل المث ى س بة   عل رين النس ي البح ال ف بيل المث ى س ة، و٦١٫٥٦١٫٥عل ي المائ ة، و ف ي المائ ي  ٦٠٦٠ ف ة ف ي المائ ي   ف ة ف ي المائ  ف
دهس حوالي          وشكلتوشكلت).  ).  األردناألردن اة أو ال دهس حوالي           حوادث المش اة أو ال ى مدى                   ٢٥٢٥ حوادث المش دل عل ة من مجموع الحوادث، وهي ت ى مدى                    في المائ دل عل ة من مجموع الحوادث، وهي ت  في المائ

م من            اة ه م من           ارتفاع عدد الحوادث عند المشاة وهذه ظاهرة تستحق االهتمام خاصة وأن نسبة آبيرة من ضحايا المش اة ه ارتفاع عدد الحوادث عند المشاة وهذه ظاهرة تستحق االهتمام خاصة وأن نسبة آبيرة من ضحايا المش
 ..صغار السنصغار السن

 
   الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية حسب فئات العمر-٢الشكل 
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  في قطر٢٠٠٣   وفئات المتوفين لعام          
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 ٢٠٠٤-١٩٩٤  إحصاءات الحوادث المرورية لدولة قطر في الفترة -٢٠الجدول 

 

 عدد السكان العامالعام

عدد المرآبات 
 /أشخاص(

 )آبةمر

عدد الوفيات 
عدد (

 )الحوادث

الوفيات لكل 
 ألف ١٠٠

 من السكان

الوفيات لكل 
 آالف ١٠

 مرآبة

عدد 
اإلصابات 

 )المخالفات(

اإلصابات لكل 
 ألف من ١٠٠

 السكان

اإلصابات 
 ١٠لكل 

 آالف مرآبة
١٩٫٥ ١٦٤ )٢،٢( ٨٤٠ ٢٩٠ ٢٠٠٤٢٠٠٤     
١٥٠ ٣٩٨ ٧٥١ ٦٢٩ ٨٠٠ ٢٠٠٣٢٠٠٣ 

)٧٦ ٣١٣( 
٦٨٥ ٣٫٧ ٢٣٫٨ 

٨١٦ 
١٠٩ 
١٢٩ 

٢١ 

١٠٠ ٣٨ ٢٠٧ ٦٨٠ ٠٠٠ ٢٠٠٢٢٠٠٢ 
)٦٨ ٥٥٠( 

٤٠  ١ ٥٣٢ ٢٫٦ ١٤٫٧ 

٩٩ ٣٤٧ ١٧٢ ٦٥٠ ٠٠٠ ٢٠٠١٢٠٠١ 
)٥٧ ٨٥١( 

٢١  ٧٢٣ ٢٫٩ ١٥٫٢٣ 

٧٧ ٣٢٢ ٨٠٠ ٦٢٠ ٠٠٠ ٢٠٠٠٢٠٠٠ 
)٥٢ ١٦٠( 

٣٨  ١ ٢١٥ ٢٫٤ ١٢٫٤١ 

٨٤ ٣٠٥ ١٦٨ ٥٩٠ ٠٠٠ ١٩٩٩١٩٩٩ 
)٥٤ ٣٥٨( 

٤٢  ١ ٢٨٥ ٣٫٢ ١٥٫٢٥ 

٩٧ ٢٩٤ ٥٩٧ ٥٦٠ ٠٠٠ ١٩٩٨١٩٩٨ 

)٥٣ ٠٦٤( 
٤٩  ١ ٤٣٣ ٣٫٦ ١٨٫١٢ 

٩٦  ٥٣٠ ٠٠٠ ١٩٩٧١٩٩٧ 

)٤٨ ٣٤٥( 
١ ٢٧٥  ١٨٫١١   

٨٩  ٥١٠ ٠٠٠ ١٩٩٦١٩٩٦ 
)٤٢ ٥٤٢( 

١ ٣٠٠  ١٧٫٤٥   

٧٩  ٥٠٠ ٠٠٠ ١٩٩٥١٩٩٥ 
)٤٠ ٨٩٢( 

١ ٤١٧  ١٩٫٨   

١٠١   ١٩٩٤١٩٩٤ 
)٣٨ ٩٠٧( 

  ١ ٣٩٠   

در درالمص ت: : المص ا اإلنترن تموقع ا اإلنترن  demo/unsd.org.un.unstats://httpوو.  .  htm.TOC/Transportation/2004/AnnAbs/qa.gov.planning.www://http: : موقع
htm.2seriesa/vitstats/products/graphic.. 
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ا                  ا                تقوم اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية برصد حوادث المرور وجمعها في قاعدة بيانات خاصة به .  .  تقوم اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية برصد حوادث المرور وجمعها في قاعدة بيانات خاصة به
وم ا تق ومآم ا تق دادآم داد بإع وم     بإع ي تق يط الت ى وزارة التخط ا إل وادث الطرق ومخالفاته رور وح ن إحصاءات الم وم     ملخص ع ي تق يط الت ى وزارة التخط ا إل وادث الطرق ومخالفاته رور وح ن إحصاءات الم  ملخص ع
ى شبكة اإلنترنت          ضمن الكتاب اإلحصائي السنوي، آما تقوم بوضعه ع          ضمن الكتاب اإلحصائي السنوي، آما تقوم بوضعه ع         بإدراجهبإدراجهبدورها  بدورها   ا عل ى موقعه ى شبكة اإلنترنت         ل ا عل ى موقعه عالوة  عالوة  .  .  ل

ر             ر            على ذلك، تقوم اإلدارة المرآزية لإلحصاء بوزارة التخطيط بأخذ أهم لمحات من ذلك التقرير وتطبعها في تقري على ذلك، تقوم اإلدارة المرآزية لإلحصاء بوزارة التخطيط بأخذ أهم لمحات من ذلك التقرير وتطبعها في تقري
 ..موجزموجز

 
 الجهات المختصة بجمع المعلوماتالجهات المختصة بجمع المعلومات ))أأ((
 

ات المتع     ))١١((  ع المعلوم ق وجم ولى التحقي ة تت وزارة الداخلي رور ب ة للم ات المتع    اإلدارة العام ع المعلوم ق وجم ولى التحقي ة تت وزارة الداخلي رور ب ة للم المرور  اإلدارة العام ة ب المرور  لق ة ب لق
 والحوادث؛والحوادث؛

 ..اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير تقوم بإصدار المجموعة اإلحصائية لجميع وزارات الدولةاإلدارة العامة للتخطيط والتطوير تقوم بإصدار المجموعة اإلحصائية لجميع وزارات الدولة ))٢٢(( 
 
 طرق نشر اإلحصاءاتطرق نشر اإلحصاءات ))بب((
 

 آتاب اإلحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المرآزي لإلحصاء؛آتاب اإلحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المرآزي لإلحصاء؛ ))١١(( 
 وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية؛وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية؛ ))٢٢(( 
 ..kw.gov.moi.www: : على الموقع التاليعلى الموقع التالياإلنترنت اإلنترنت  ))٣٣(( 

 
 إحصاءات الحوادث المروريةإحصاءات الحوادث المرورية ))جج((
 

ين عامي               ) ) ٢١٢١الجدول  الجدول  ((يبين  يبين    ا ب رة م ين عامي               ملخصًا لمعدالت الحوادث في دولة الكويت في الفت ا ب رة م   ٢٠٠٤٢٠٠٤ و و١٩٩٤١٩٩٤ملخصا  لمعدالت الحوادث في دولة الكويت في الفت
ين  ١١٦٦ و  و ٣٧٫١٣٣٧٫١٣تراوح بين حوالي    تراوح بين حوالي     ألف نسمة     ألف نسمة    ١٠٠١٠٠  لكللكلوتبين أن عدد الوفيات     وتبين أن عدد الوفيات      ين   في المائة في األعوام ما ب   ١٩٩٩١٩٩٩ في المائة في األعوام ما ب

ر     ٢٠٠٣٢٠٠٣وو ذا المؤش ي ه وظ ف ن ملح ود تحس دم وج ى ع دل عل ا ي ر     ، مم ذا المؤش ي ه وظ ف ن ملح ود تحس دم وج ى ع دل عل ا ي ق  .  .  ، مم ا يتعل ن فيم ق  ولك ا يتعل ن فيم  ولك
ات لكل           ات لكل          بالمؤشر اآلخر، وهو عدد الوفي ام            ١٠١٠بالمؤشر اآلخر، وهو عدد الوفي ذ الع ًا من نًا ملحوظ اك تحس وحظ أن هن د ل ة، فق ام             آالف مرآب ذ الع ا  من نا  ملحوظ اك تحس وحظ أن هن د ل ة، فق   ١٩٩٧١٩٩٧ آالف مرآب

دل      ٢٠٠٣٢٠٠٣في عام   في عام   لمائة  لمائة   في ا   في ا  ٩٫٣٩٫٣ في المائة وتناقصت تدريجيا  إلى        في المائة وتناقصت تدريجيًا إلى       ٥،٥٥،٥حيث آانت   حيث آانت    نًا بمع ادل تحس دل    أي بما يع نا  بمع ادل تحس   ٣٠٣٠أي بما يع
 ..في المائة، وهذا يعطي داللة على أن هناك تحسنا  في وضع السالمة المروريةفي المائة، وهذا يعطي داللة على أن هناك تحسنًا في وضع السالمة المرورية

 
ام        ات في ع ام      ومن الملفت للنظر أن عدد المخالف ات في ع غ  ٢٠٠٣٢٠٠٣ومن الملفت للنظر أن عدد المخالف غ   بل دل   ٢٢  ٣٨٤٣٨٤  ٢٩٧٢٩٧ بل ة بمع دل    مخالف ة بمع ة لكل    ٢٥٢٥ مخالف ة لكل     مخالف  مخالف
غ عدد     مرآبة،مرآبة، غ عدد   وبل اميرات الضبط      وبل ات من خالل آ اميرات الضبط       المخالف ات من خالل آ ارة الضوئية     ٦٨٦٨  ٧٧٢٧٧٢المروري  المروري   المخالف ة لتجاوز اإلش ارة الضوئية      مخالف ة لتجاوز اإلش  مخالف

ع لتجاوز اإلشارات الضوئية              مخالفة لتجاوز الحد األقصى للسرعة         مخالفة لتجاوز الحد األقصى للسرعة        ٢٦٩٢٦٩  ٣٥٩٣٥٩الحمراء و الحمراء و  دد المرتف ع لتجاوز اإلشارات الضوئية             ، ويشكل الع دد المرتف ، ويشكل الع
ذه                ائقين من خطورة ه دى الس وعي ل ادة ال ة وزي ة المروري ذه               الحمراء مؤشرًا سلبيًا يدل على ضرورة تكثيف الرقاب ائقين من خطورة ه دى الس وعي ل ادة ال ة وزي ة المروري الحمراء مؤشرا  سلبيا  يدل على ضرورة تكثيف الرقاب

د             ١٩٨٢١٩٨٢ ويتضح أنه حصل بعد عام        ويتضح أنه حصل بعد عام       . . المخالفة الجسيمة المخالفة الجسيمة  ات، وال ب نقص في عدد الوفي د              تحسن واضح من حيث ال ات، وال ب نقص في عدد الوفي  تحسن واضح من حيث ال
ام  ات لع دد الوفي ل ع اد يماث بعينات يك ي الس ات ف دد الوفي ى أن ع ا إل ارة هن ن اإلش ام م ات لع دد الوفي ل ع اد يماث بعينات يك ي الس ات ف دد الوفي ى أن ع ا إل ارة هن ن اإلش    ٢٠٠٠٢٠٠٠م

ي       ح ف و موض ا ه ده آم ا بع ي      وم ح ف و موض ا ه ده آم ا بع كل ((وم كل الش ذا        ))٣٣الش كان، وه يارات والس دد الس ي ع رة ف ادة الكبي ن الزي الرغم م ذا        ، ب كان، وه يارات والس دد الس ي ع رة ف ادة الكبي ن الزي الرغم م  ، ب
 ..ويدل على آفاءة برامج السالمة المرورية المطبقةويدل على آفاءة برامج السالمة المرورية المطبقةمؤشر جيد مؤشر جيد 

 
 

 ٢٠٠٤-١٩٩٤  ملخص لحوادث السير في دولة الكويت للسنوات -٢١الجدول 
 

 عدد السكان العامالعام
عدد المرآبات 

 )مرآبة نسمة(
عدد الوفيات 

عدد (
الوفيات لكل 

 ألف من ١٠٠
الوفيات لكل 

 آالف ١٠
عدد اإلصابات 

 )الفاتالمخ(
اإلصابات لكل 

 ألف من ١٠٠
اإلصابات لكل 

 آالف ١٠
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 مرآبة السكان مرآبة السكان )الحوادث
٣٩٠ ٥٩١٫٢ ٢٠٠٤٢٠٠٤        
٢ ٣٢٥ ٤٤٠ ٢٠٠٣٢٠٠٣ 

٢ ٤٨٤ ٣٣٤ 
٩٥٤ ٩٧٨ 
)٢٧( 

٣٧٢ 
)٤٥ ٣٧٦( 

١ ٣٣٢ ٣٫٩ ١٦ 
)٢ ٣٨٤ ٢٩٧( 

١٤ ٥٧ 

٢ ٢٦١ ٩٥٦ ٢٠٠٢٢٠٠٢ 
٢ ٣٦٣ ٣٢٥ 

٣١٥ ٩٤٧ ٣٨٢ 
)٣٧ ٦٥٠( 

٣،٣ ١٤  
)١ ٧٤٠ ٥٢٧( 
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)٣١ ٠٢٨( 
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)٢٧ ٦٩٦( 

٤٫٢ ١٤٫٨٥ 
١٫٤ 
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)٢٦ ٦٥٣( 

٢ ٠٧٦ ٤،٤ ١٥٫٨ 
)٢ ٧٦٧ ٩٢١( 

٢٨ ٩٩ 

٣٣٤ ٧٠٨ ٨٨١  ١٩٩٨١٩٩٨ 
)٢٧ ٤٥٦( 

 ٢ ٠٢٤ ٤٫٧ 
 

 ٢٩ 

٣٦٠ ٦٥٤ ٦٦٧  ١٩٩٧١٩٩٧ 
)٢٦ ٤٢٦( 

 ٢ ٠٤١ ٥،٥ 
 

 ٣١ 
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در درالمص ت : : المص ا اإلنترن ت موقع ا اإلنترن  demograhpic/unsd.org.un.unstats://http/وو.  .  asp.startmenu/arabic/mopwebsite/kw.gov.mop.www://http: : موقع
htm.2seriesa/vitstats/products.. 

 
 ٢٠٠٣ ولغاية عام ١٩٧٣ادث المرورية منذ عام عدد الوفيات بسبب الحو  -٣الشكل 
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 الجمهورية اللبنانية  -٨
 

ام      إن عملية تسجيل معلومات حوادث السير وتضمينها ضمن قاع          إن عملية تسجيل معلومات حوادث السير وتضمينها ضمن قاع            دأ إال في ع م يب ام      دة إحصائية ل دأ إال في ع م يب ، ، ١٩٩٦١٩٩٦دة إحصائية ل
واقص      ٢٠٠٣٢٠٠٣وقد تم تطوير نموذج لبيانات الحوادث عام        وقد تم تطوير نموذج لبيانات الحوادث عام         اني من بعض الن واقص      ، لكن ما زال هذا النموذج يع اني من بعض الن ى  .  .  ، لكن ما زال هذا النموذج يع ى  وعل وعل
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د                    اة تحتسب عن ة الوف ا أن حال ة آم ة أو المتوسطة أو الخفيف ين اإلصابات البليغ ه ب ز في تم التميي ال، ال ي د                   سبيل المث اة تحتسب عن ة الوف ا أن حال ة آم ة أو المتوسطة أو الخفيف ين اإلصابات البليغ ه ب ز في تم التميي ال، ال ي سبيل المث
د      وال يوال ي.  .  وقوع الحادث وقوع الحادث  اة التي تحصل بع أن الوف د      طبق حاليًا التعريف الدولي المتعارف عليه ب اة التي تحصل بع أن الوف وع    ٣٠٣٠طبق حاليا  التعريف الدولي المتعارف عليه ب ًا من وق وع     يوم ا  من وق  يوم

ان ال تشكل                              ات المسجلة في لبن ام الوفي ار أن أرق ه يمكن اعتب ان ال تشكل                             الحادث تعتبر وفاة بسبب الحادث المروري، وعلي ات المسجلة في لبن ام الوفي ار أن أرق ه يمكن اعتب الحادث تعتبر وفاة بسبب الحادث المروري، وعلي
ن  ر م ن أآث ر م ي ٧٠٧٠أآث ات الفعل وع الوفي ن مجم ة م ي المائ ي  ف ات الفعل وع الوفي ن مجم ة م ي المائ اب .  .   ف تم احتس ك، ال ي ى ذل اب إضافة إل تم احتس ك، ال ي ى ذل ببها إضافة إل ي تس وادث الت ببها  الح ي تس وادث الت  الح

 ..المرآبات العسكرية حيث يشكل هذا سببا  رئيسا  في أن اإلحصاءات المسجلة هي أقل بكثير من الواقع الفعليالمرآبات العسكرية حيث يشكل هذا سببًا رئيسًا في أن اإلحصاءات المسجلة هي أقل بكثير من الواقع الفعلي
 
 ))١٨١٨((الجهات المعنية بجمع الحوادثالجهات المعنية بجمع الحوادث ))أأ((
 

ات أو إصابات                       ات ال تتضمن وفي ة التي تتضمن في البيان د من الحوادث المروري ات أو إصابات                     يمكن القول بأن العدي ات ال تتضمن وفي ة التي تتضمن في البيان د من الحوادث المروري يمكن القول بأن العدي
وفي أغلب األحيان ال يتم حصرها مع التقارير التي تقوم          وفي أغلب األحيان ال يتم حصرها مع التقارير التي تقوم          .  .  تقوم شرآات التأمين بعمل التقارير الخاصة بها      تقوم شرآات التأمين بعمل التقارير الخاصة بها      بليغة و بليغة و 

وى األمن                               ة ق ة في مديري ى شعبة المعلوماتي ارير إل ذه التق ادة تحول ه ا، وع داخلي بجمعه وى األمن                              عناصر قوى األمن ال ة ق ة في مديري ى شعبة المعلوماتي ارير إل ذه التق ادة تحول ه ا، وع داخلي بجمعه عناصر قوى األمن ال
ذه األخي      أن ه م ب ذه األخي     الداخلي وليس مباشرة إلى جهة شؤون السير مع العل أن ه م ب ل       الداخلي وليس مباشرة إلى جهة شؤون السير مع العل داد وتحلي ة المسؤولة عن إع ل       رة هي الجه داد وتحلي ة المسؤولة عن إع رة هي الجه

ة    وادث المروري نوية للح هرية والس اءات الش ة   اإلحص وادث المروري نوية للح هرية والس اءات الش ع      .  .  اإلحص اني بجم ر اللبن ليب األحم وم الص ك، يق ى ذل افة إل ع      إض اني بجم ر اللبن ليب األحم وم الص ك، يق ى ذل افة إل إض
ة جرحى           ة بمقارن ين اإلحصاءات المجمع رًا ب ة جرحى          المعلومات عن جرحى الحوادث، ومن المالحظ أن هناك تفاوتًا آبي ة بمقارن ين اإلحصاءات المجمع را  ب المعلومات عن جرحى الحوادث، ومن المالحظ أن هناك تفاوتا  آبي

اك           الحوادث المعدة من قبل الصليب    الحوادث المعدة من قبل الصليب     ين أن هن ة طوارئ السير، حيث يتب ل لجن اك            األحمر اللبناني وتلك المعدة من قب ين أن هن ة طوارئ السير، حيث يتب ل لجن  األحمر اللبناني وتلك المعدة من قب
ومثال على ذلك عدد الجرحى في      ومثال على ذلك عدد الجرحى في      .  .   في المائة في بعض األحيان      في المائة في بعض األحيان     ١٠٠١٠٠تفاوتا  آبيرا  في األرقام ليصل إلى أآثر من         تفاوتًا آبيرًا في األرقام ليصل إلى أآثر من         

روت ان وبي ل لبن افظتي جب روتمح ان وبي ل لبن افظتي جب دى : : مح مية ال يتع دد اإلحصاءات الرس ا ع دى فبينم مية ال يتع دد اإلحصاءات الرس ا ع ير أ٩١٧٩١٧فبينم ًا، تش ير أ جريح ا ، تش ام الصليب  جريح ام الصليب رق رق
 جرحى، ولعل السبب في هذه الفروقات يعود إلى عدم اشتمال اإلحصاءات الرسمية               جرحى، ولعل السبب في هذه الفروقات يعود إلى عدم اشتمال اإلحصاءات الرسمية              ٢٢  ٧١٠٧١٠األحمر إلى أآثر من     األحمر إلى أآثر من     

 ..على عدد الجرحى الذين تكون إصابتهم بسيطة وال يتم اإلبالغ عنها في وقتهاعلى عدد الجرحى الذين تكون إصابتهم بسيطة وال يتم اإلبالغ عنها في وقتها
 
 إحصاءات الحوادث المروريةإحصاءات الحوادث المرورية ))بب((
 

ي   ة ف الحوادث المروري ة ب ير اإلحصاءات المتعلق ي تش ة ف الحوادث المروري ة ب ير اإلحصاءات المتعلق ة تش ة اللبناني ة الجمهوري ة اللبناني اه٢٢٢٢انظر الجدول انظر الجدول ((الجمهوري اه أدن ى ) )  أدن ى إل إل
ود          د يع م عرضها، وق دول األخرى التي ت ود         انخفاض نسبي في عدد الوفيات لكل مائة ألف من السكان مقارنة مع ال د يع م عرضها، وق دول األخرى التي ت انخفاض نسبي في عدد الوفيات لكل مائة ألف من السكان مقارنة مع ال
ارف                             ا هو متع ًا آم ين يوم د ثالث يس بع ارف                            السبب في ذلك إلى أن الوفاة تحتسب فقط عند وقوع الحادث المروري ول ا هو متع ا  آم ين يوم د ثالث يس بع السبب في ذلك إلى أن الوفاة تحتسب فقط عند وقوع الحادث المروري ول

ًا وت  ه عالمي ا  وت علي ه عالمي ها علي م عرض ي ت دول الت ه ال ها تبع م عرض ي ت دول الت ه ال رور  .  .  تبع اءات الم و أن إحص ًا وه امًال مهم اك ع ا أن هن رور  آم اءات الم و أن إحص ا  وه امال  مهم اك ع ا أن هن  آم
ي                     ذا يعن ي                    ال تشمل الحوادث التي تكون طرفًا فيها أو الحوادث التي تسبب فيها بشكل آامل المرآبات العسكرية، وه ذا يعن ال تشمل الحوادث التي تكون طرفا  فيها أو الحوادث التي تسبب فيها بشكل آامل المرآبات العسكرية، وه

 .. عن األعداد الحقيقية عن األعداد الحقيقيةأن إحصاءات الحوادث المرورية ال تعكس تماما  الواقع الحقيقي وهي إحصاءات تقل بكثيرأن إحصاءات الحوادث المرورية ال تعكس تمامًا الواقع الحقيقي وهي إحصاءات تقل بكثير
 
 
 

 )٢٠٠٢-١٩٩٦(  ملخص لمعدل الحوادث في الجمهورية اللبنانية -٢٢الجدول 
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 عدد الوفيات
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٣٣٤ ٩٫٣ ٣ ٢٠٦ ٨٩٫٢ 
)٢ ١٤٥( 

 ٢٠٠٢٢٠٠٢ ٣٫٥٩٦ 

٣٢٣ ٩٫١ ٣ ٨٦٥ ١٠٨٫٧ 
)٢ ٤٩٩( 

 ٢٠٠١٢٠٠١ ٣٫٥٥٦ 

٢٠٠٠٢٠٠٠ ٣٫٤٩٦ ١٫٠٤ ٣١٣ ٨٫٩ ٣ ٥٨٢ ١٠٢٫٥ 

                                                      
 .. وزارة الداخلية والبلديات مقابلة شخصية مع لجنة طوارئ شؤون السير وزارة الداخلية والبلديات مقابلة شخصية مع لجنة طوارئ شؤون السير))١٨١٨((
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)٢ ٣٣٦( 
٣٥٨ ١٠٫٤ ٣ ٥٢٩ ١٠٢٫٨ 

)٢ ٤١٧( 
 ١٩٩٩١٩٩٩ ٣٫٤٣٣ 

٣٤٣ ١٠٫٧ ٣ ٤٢٤ ١٠٧٫٣ 
)٢ ٣٣٣( 

 ١٩٩٨١٩٩٨ ٣٫١٩١ 

٣٧٧ ١١٫٩ ٣ ٤٦٢ ١١٠٫٢ 
)٢ ٤٥٢( 

 ١٩٩٧١٩٩٧ ٣٫١٤٣ 

 ٣٤٣  ٣ ٢٦٥ 
)٢ ١٢٢( 

  ١٩٩٦١٩٩٦ 

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤الجمهورية اللبنانية، وزارة الداخلية، من جدول محاضر ضبط المخالفات المنظمة من ق بل قوى األمن الداخلي، الجمهورية اللبنانية، وزارة الداخلية، من جدول محاضر ضبط المخالفات المنظمة من ِقبل قوى األمن الداخلي،  ))١١(( ::المصادرالمصادر

 ))٢٢(( Road Accident Statistics, Technical Report.  May 2004, SWE ROAD, Ministry of Public Works and Transport.. 
 

ة في               ٤٠٤٠ االنتباه يشكل حوالي      االنتباه يشكل حوالي     ان عدم ان عدم ) ) ٤٤الشكل  الشكل  ((ويتضح من   ويتضح من     ة من مجموع الحوادث المروري ة في                في المائ ة من مجموع الحوادث المروري  في المائ
 في المائة من الحوادث، ولم تسجل األعطال الطارئة في            في المائة من الحوادث، ولم تسجل األعطال الطارئة في           ٢٠٢٠لبنان، في حين ان السرعة الزائدة تتسبب في حوالي          لبنان، في حين ان السرعة الزائدة تتسبب في حوالي          

ل على ل على  في المائة من مجموع الحوادث، وهذا يد      في المائة من مجموع الحوادث، وهذا يد     ٥٥المرآبات سواء الكوابح أو غيرها سوى نسبة ضئيلة لم تتجاوز           المرآبات سواء الكوابح أو غيرها سوى نسبة ضئيلة لم تتجاوز           
 ..أن النسبة العظمى من الحوادث يمكن أن تعزى إلى العوامل البشرية المحضة في لبنانأن النسبة العظمى من الحوادث يمكن أن تعزى إلى العوامل البشرية المحضة في لبنان
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 المرورية والتربية التوعية  -رابعا 
 

تعملي    ع مس ل جمي ة جع ة المروري تعملي  يقصد بالتوعي ع مس ل جمي ة جع ة المروري قيقصد بالتوعي قالطري د  الطري اع بقواع م واقتن ى عل اة عل ائقين ومش ن س د   م اع بقواع م واقتن ى عل اة عل ائقين ومش ن س  م
وتعاليم وأصول وآداب السير والمرور التي تكفل لهم السالمة إذا تصرفوا واستعملوا الطريق استعماال  سليما  وفق                وتعاليم وأصول وآداب السير والمرور التي تكفل لهم السالمة إذا تصرفوا واستعملوا الطريق استعماًال سليمًا وفق                

م بقواعد وآداب السير والمرور،             .  .  ابابهذه القواعد واألصول واآلد   هذه القواعد واألصول واآلد    ى عل تعملو الطريق عل م بقواعد وآداب السير والمرور،             فال يكفي أن يكون مس ى عل تعملو الطريق عل فال يكفي أن يكون مس
ى أساسها     ى أساسها    ولكن المهم أن يقتنعوا بها وأن يستعملوا الطريق عل وافر          . . ولكن المهم أن يقتنعوا بها وأن يستعملوا الطريق عل وعي المروري يتطلب ت إن نشر ال ذا ف وافر        وهك وعي المروري يتطلب ت إن نشر ال ذا ف وهك

رطين رطينش رور،  : : ش ير والم د وآداب الس م بقواع ى عل ق عل تعملو الطري ون مس رور،  األول أن يك ير والم د وآداب الس م بقواع ى عل ق عل تعملو الطري ون مس  األول أن يك
ذها           والثاني أن   والثاني أن    وم بتنفي ه يق ذا فإن ان ول ه السالمة واألم ذها           يقتنع الجمهور بأن هذه القواعد والتعليمات تكفل ل وم بتنفي ه يق ذا فإن ان ول ه السالمة واألم ويمكن  ويمكن      ..يقتنع الجمهور بأن هذه القواعد والتعليمات تكفل ل

ة                ة المروري ة               تحقيق هذين الشرطين عن طريق أجهزة اإلعالم المختلفة، آذلك حمالت التوعي ة المروري وم     تحقيق هذين الشرطين عن طريق أجهزة اإلعالم المختلفة، آذلك حمالت التوعي ا تق ادة م وم     والتي ع ا تق ادة م والتي ع
ذلك وز                 ام وآ ر السير واألمن الع ذلك وز                بها أجهزة الدولة المختصة من دوائ ام وآ ر السير واألمن الع إجراءات           بها أجهزة الدولة المختصة من دوائ ق ب ا يتعل إجراءات           ارة الصحة، خاصة فيم ق ب ا يتعل ارة الصحة، خاصة فيم

ر    ي نش ل ف ي تعم ة الت ة المتخصص ات األهلي ابين، أو الجمعي ي للمص عاف األول ر   اإلس ي نش ل ف ي تعم ة الت ة المتخصص ات األهلي ابين، أو الجمعي ي للمص عاف األول المةاإلس وعي بالس المةال وعي بالس    ال
 ..المرورية بشكل مباشر أو غير مباشرالمرورية بشكل مباشر أو غير مباشر

 
يم                        ة والتعل وم وزارات التربي ة والتي تق اهج التربوي ى المن يم                      أما التربية المرورية فهي تشير بشكل خاص إل ة والتعل وم وزارات التربي ة والتي تق اهج التربوي ى المن أما التربية المرورية فهي تشير بشكل خاص إل

دارس أو تعطى في الجامعات آمسار محدد أو                 الال دارس أو تعطى في الجامعات آمسار محدد أو                 مختصة بوضعها ضمن المناهج المدرسية التي تعطى لطلبة الم مختصة بوضعها ضمن المناهج المدرسية التي تعطى لطلبة الم
ة ة المروري ي الهندس تقل ف ةتعطى آتخصص مس ة المروري ي الهندس تقل ف ى شكل .  .  تعطى آتخصص مس ن أن تعطى بشكل مباشر عل ة يمك ة المروري ى شكل والتربي ن أن تعطى بشكل مباشر عل ة يمك ة المروري والتربي

ة، أو                   ة، وتغطي آامل جوانب السالمة المروري ة، أو                  فصول في المناهج المدرسية أو الجامعي ة، وتغطي آامل جوانب السالمة المروري ر         فصول في المناهج المدرسية أو الجامعي ا تعطى بشكل غي ر          أنه ا تعطى بشكل غي  أنه
ة                   ة                  مباشر آما هو الحال في الحدائق المرورية التي صممت على شكل ميدان حقيقي وتضم آافة اإلشارات المروري مباشر آما هو الحال في الحدائق المرورية التي صممت على شكل ميدان حقيقي وتضم آافة اإلشارات المروري
ادة                           ة بشكل مبسط، وتغطى الم وانين المروري ا بكامل الق تم التعريف فيه ادة                          من إرشادية أو تحذيرية أو توجيهية، وي ة بشكل مبسط، وتغطى الم وانين المروري ا بكامل الق تم التعريف فيه من إرشادية أو تحذيرية أو توجيهية، وي

ة وبشكل مباشر             بشكل غير مباشر ولكن فعال،    بشكل غير مباشر ولكن فعال،    فيها  فيها  المرورية  المرورية   ذه الحدائق المروري ى ه ة وبشكل مباشر              خاصة إذا تم األشراف عل ذه الحدائق المروري ى ه  خاصة إذا تم األشراف عل
 ..من قبل المختصين في إدارات المرور أو األشخاص المؤهلين للقيام بمثل هذا العمل الهاممن قبل المختصين في إدارات المرور أو األشخاص المؤهلين للقيام بمثل هذا العمل الهام

 
ة                               دول في مجال التوعي ا ال وم به بعض األنشطة التي تق ديم استعراض سريع ل ذا الفصل تق ة                             وسيتم في ه دول في مجال التوعي ا ال وم به بعض األنشطة التي تق ديم استعراض سريع ل ذا الفصل تق وسيتم في ه

 ..والتربية المروريةوالتربية المرورية
 

 ملكة األردنية الهاشميةالم  -١
 

ا عن                   ك إم ة وذل ة المروري ع مستوى التوعي ا عن                 خطت المملكة األردنية الهاشمية خطوات آبيرة في سبيل رف ك إم ة وذل ة المروري ع مستوى التوعي خطت المملكة األردنية الهاشمية خطوات آبيرة في سبيل رف
 ..))١٩١٩((طريق الجهات الحكومية أو الجمعيات األهلية التي تعنى بموضوع السالمة المروريةطريق الجهات الحكومية أو الجمعيات األهلية التي تعنى بموضوع السالمة المرورية

 
 قسم التوعية المرورية بمديرية األمن العامقسم التوعية المرورية بمديرية األمن العام ))أأ((
 

م التوع   وم قس م التوع يق وم قس ة        يق ى موج رور عل ة للم ة متخصص ة إذاع اء محط ا بن دة منه اطات ع ة بنش ة المروري ة        ي ى موج رور عل ة للم ة متخصص ة إذاع اء محط ا بن دة منه اطات ع ة بنش ة المروري  ي
ـ  ـ ال ذروة،            FMال اعات ال ي س رق ف ى الط رور عل وال الم ن أح ذة ع ذلك نب روري وآ ه الم اء التوجي وم بإعط ذروة،             تق اعات ال ي س رق ف ى الط رور عل وال الم ن أح ذة ع ذلك نب روري وآ ه الم اء التوجي وم بإعط   تق

ة    ) ) يوم جديد يوم جديد ((آما أن هناك رسالة يومية في البرنامج الصباحي         آما أن هناك رسالة يومية في البرنامج الصباحي          الة توعي ة    يتضمن رس الة توعي ت         .  .  يتضمن رس ان ي ر من األحي ت         وفي آثي ان ي ر من األحي م م وفي آثي
ه                        ة تفادي ل مفصل ألسباب الحادث وآيفي تم تعريف المشاهدين بتحلي ه                       عرض بعض الحوادث المرورية الكبيرة وي ة تفادي ل مفصل ألسباب الحادث وآيفي تم تعريف المشاهدين بتحلي عرض بعض الحوادث المرورية الكبيرة وي

دة             تم عرضها لم دة            مستقبًال، وذلك باالستعانة بتصوير مباشر لهذه الحوادث، آما أن هناك ومضات تلفزيونية ي تم عرضها لم -٤٠٤٠مستقبال ، وذلك باالستعانة بتصوير مباشر لهذه الحوادث، آما أن هناك ومضات تلفزيونية ي
ه      ثانية يتم فيها وبشكل واضح إعطاء رسالة محددة تخص ناحية معين       ثانية يتم فيها وبشكل واضح إعطاء رسالة محددة تخص ناحية معين      ٥٠٥٠ وب تعميم ه     ة في السلوك المروري المطل وب تعميم ة في السلوك المروري المطل

                                                      
 ).).أعالهأعاله) ) ٥٥((انظر الحاشية انظر الحاشية (( مديرية األمن العام، دائرة السير، مقابالت شخصية  مديرية األمن العام، دائرة السير، مقابالت شخصية ))١٩١٩((
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ى جوائز         ذه الومضات عل د حازت ه ى جوائز        مثل استخدام أحزمة األمان وصيانة المرآبات في فصل الشتاء وغيرها، وق ذه الومضات عل د حازت ه مثل استخدام أحزمة األمان وصيانة المرآبات في فصل الشتاء وغيرها، وق
ون     : : وهناك ثالثة برامج متخصصة للتوعية المرورية عبر اإلذاعة وهي وهناك ثالثة برامج متخصصة للتوعية المرورية عبر اإلذاعة وهي .  .  ذهبية عديدة ذهبية عديدة  ون     الشرطة في خدمتك، العي الشرطة في خدمتك، العي

وان                  .  .   المباشر   المباشر  الساهرة وآذلك خالل برنامج البث     الساهرة وآذلك خالل برنامج البث      تم إصدار مطبوعة شهريًا تحت عن وان                  وفي مجال المطبوعات ي تم إصدار مطبوعة شهريا  تحت عن وفي مجال المطبوعات ي
ة        " " الشرطي الصغير الشرطي الصغير "" ة        موجهة بشكل رئيسي نحو صغار السن، وتشمل هذه المطبوعة العديد من الجوانب المروري موجهة بشكل رئيسي نحو صغار السن، وتشمل هذه المطبوعة العديد من الجوانب المروري

ور ا                   ة عب ور ا                  التي تساعد األطفال على فهم الكثير من المفاهيم المرورية مثل االنتباه لإلشارات الضوئية وآيفي ة عب لشارع  لشارع  التي تساعد األطفال على فهم الكثير من المفاهيم المرورية مثل االنتباه لإلشارات الضوئية وآيفي
د من                  ٢٠٠٠٢٠٠٠وغيرها، ويتم توزيع    وغيرها، ويتم توزيع     اول العدي د من                   نسخة شهريًا منها على المدارس، إضافة إلى مجلة الشرطي التي تتن اول العدي  نسخة شهريا  منها على المدارس، إضافة إلى مجلة الشرطي التي تتن

دارس إلعطاء                        .  .  الجوانب المرورية الجوانب المرورية  ى الم دة عل ام بجوالت عدي ة األمن الع ة بمديري ة المروري وم قسم التوعي دارس إلعطاء                        ويق ى الم دة عل ام بجوالت عدي ة األمن الع ة بمديري ة المروري وم قسم التوعي ويق
ي إع  ر ف اهم بشكل آبي ا يس ة، آم ة المروري ي إع محاضرات عن التوعي ر ف اهم بشكل آبي ا يس ة، آم ة المروري رور محاضرات عن التوعي وم الم ي ي رامج والمحاضرات ف رور داد الب وم الم ي ي رامج والمحاضرات ف داد الب

ي   ة وعرض المنشورات والصور ف رامج اإلعالمي تم تكثيف الب ام وي ل ع رامج خاصة آ ر ب المي حيث يعتب ي  الع ة وعرض المنشورات والصور ف رامج اإلعالمي تم تكثيف الب ام وي ل ع رامج خاصة آ ر ب المي حيث يعتب الع
ى                             ة التي صممت خصيصًا لصغار السن للتعرف عل د من الحدائق المروري اك العدي ا أن هن ى                            األماآن العامة، آم ة التي صممت خصيصا  لصغار السن للتعرف عل د من الحدائق المروري اك العدي ا أن هن األماآن العامة، آم

ر         المبادئ الرئيسية للمرور وذلك عن طري     المبادئ الرئيسية للمرور وذلك عن طري      ال تمر عب زة خصيصًا لألطف ر         ق ممارسة رآوب سيارات صغيرة مجه ال تمر عب زة خصيصا  لألطف ق ممارسة رآوب سيارات صغيرة مجه
ى اإلشراف المباشر من               .  .  طرق وضعت عليها إشارات المرور واإلشارات الضوئية      طرق وضعت عليها إشارات المرور واإلشارات الضوئية       ذه الحدائق إل اج ه ى اإلشراف المباشر من               لكن تحت ذه الحدائق إل اج ه لكن تحت

يم                         ى نشر وتعل ا عل ز فيه تم الترآي دل أن ي و ب يم                        الجهات المختصة حيث إنها في آثير من األحيان أصبحت وسيلة له ى نشر وتعل ا عل ز فيه تم الترآي دل أن ي و ب الجهات المختصة حيث إنها في آثير من األحيان أصبحت وسيلة له
ويوجد في األردن برنامج إلعداد مرشدي المرور الذين يقومون بمساعدة رجال السير            ويوجد في األردن برنامج إلعداد مرشدي المرور الذين يقومون بمساعدة رجال السير            .  .  سالمة المرورية سالمة المرورية مبادئ ال مبادئ ال 

 ..في تنظيم السير في ساعات الذروة وفي األوقات واألماآن التي تشهد ازدحامات مروريةفي تنظيم السير في ساعات الذروة وفي األوقات واألماآن التي تشهد ازدحامات مرورية
 
 ))٢٠٢٠((المعهد المروري األردنيالمعهد المروري األردني ))بب((
 

ة التي           ة التي         يعتبر المعهد المروري األردني من المراآز الهام دريب أو           يعتبر المعهد المروري األردني من المراآز الهام ة الت وم بنشاط جدي سواء من ناحي دريب أو            تق ة الت وم بنشاط جدي سواء من ناحي  تق
 ..١٩٩٦١٩٩٦التأهيل وإعداد برامج التوعية المرورية على المستويين المحلي والعربي، وقد تأسس المعهد عام التأهيل وإعداد برامج التوعية المرورية على المستويين المحلي والعربي، وقد تأسس المعهد عام 

 
ة، والتحقيق                ق بالسالمة المروري ة، والتحقيق              ويقوم المعهد بتقديم دورات متخصصة في العديد من النواحي التي تتعل ق بالسالمة المروري ويقوم المعهد بتقديم دورات متخصصة في العديد من النواحي التي تتعل

ا          الفني في الحوادث، والفحص ا    الفني في الحوادث، والفحص ا     ة وغيره ا          لفني للمرآبات، وإعادة بناء الحادث وإدارة السالمة المروري ة وغيره وم    .  .  لفني للمرآبات، وإعادة بناء الحادث وإدارة السالمة المروري ا يق وم    آم ا يق آم
ة         ة والعملي دهم بالمعلومات النظري ة        المعهد المروري األردني بالترآيز على إعداد ممتحني السائقين من حيث تزوي ة والعملي دهم بالمعلومات النظري المعهد المروري األردني بالترآيز على إعداد ممتحني السائقين من حيث تزوي

دم  ا تق ان، آم دمين لالمتح ع المتق ل م ة التعام ائقين وآيفي ارات فحص الس ة حول مه دم والمكثف ا تق ان، آم دمين لالمتح ع المتق ل م ة التعام ائقين وآيفي ارات فحص الس ة حول مه ة خاصة والمكثف ة خاصة  دورات فني  دورات فني
ة      ة     بقيادة الدراجات النارية التأسيسية والمتقدم ر السير في إعطاء                   .  .  بقيادة الدراجات النارية التأسيسية والمتقدم ى مستوى دوائ د عل ر السير في إعطاء                   وال تقتصر خدمات المعه ى مستوى دوائ د عل وال تقتصر خدمات المعه

دورات التي                        ا ال ة للقطاع الخاص، ومنه دورات التي                       الدورات التي تم ذآرها أعاله، ولكن يقوم المعهد بإعطاء دورات تدريبي ا ال ة للقطاع الخاص، ومنه الدورات التي تم ذآرها أعاله، ولكن يقوم المعهد بإعطاء دورات تدريبي
ة والتع      وادث المروري ن الح د م ى الح دف إل ة والتع     ته وادث المروري ن الح د م ى الح دف إل اط    ته ام النق ف بنظ اط    ري ام النق ف بنظ  ري

ات السالمة  ات ومتطلب ل المحروق ات نق ائقي مرآب ذلك دورات لس ة، وآ ات والحوادث المروري ات السالمة لمكرري المخالف ات ومتطلب ل المحروق ات نق ائقي مرآب ذلك دورات لس ة، وآ ات والحوادث المروري لمكرري المخالف
 ..العامة الخاصة بها ال سيما عند وقوع الحوادثالعامة الخاصة بها ال سيما عند وقوع الحوادث

 
ر           ذها والتي تعتب ر         وللمعهد نشاطات عديدة في مجال النشاطات اإلعالمية، ومن أهم المشاريع التي قام بتنفي ذها والتي تعتب وللمعهد نشاطات عديدة في مجال النشاطات اإلعالمية، ومن أهم المشاريع التي قام بتنفي

ة في مراحل                      رائرائ ذي سيصبح جزءًا من السياسة التربوي ي ال يم المروري اإللكترون ة مشروع التعل ة في مراحل                      دة في المنطق ذي سيصبح جزءا  من السياسة التربوي ي ال يم المروري اإللكترون ة مشروع التعل دة في المنطق
ة                .  .  التعليم جميعها التعليم جميعها  ز دور وزارة التربي ة وتعزي ة الالزم ة                ويهدف المشروع إلى تزويد األطفال بالمعلومات المروري ز دور وزارة التربي ة وتعزي ة الالزم ويهدف المشروع إلى تزويد األطفال بالمعلومات المروري

ة المراحل ا             ي للطالب في آاف يم اإللكترون وفير التعل ة المراحل ا            والتعليم في ت ي للطالب في آاف يم اإللكترون وفير التعل دعم من الصندوق      .  .  لدراسية لدراسية والتعليم في ت تم المشروع ب دعم من الصندوق      وي تم المشروع ب وي
 . . الكندي للتنمية الدولية وأمانة عمان الكبرىالكندي للتنمية الدولية وأمانة عمان الكبرى

 

                                                      
 ..٢٠٠٣٢٠٠٣التقرير السنوي السابع للمعهد المروري األردني لعام التقرير السنوي السابع للمعهد المروري األردني لعام لعام، المعهد المروري األردني لعام، المعهد المروري األردني   مديرية األمن ا  مديرية األمن ا))٢٠٢٠((
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ي           ة ف ة المروري ى التربي رفين عل وجهين والمش ين والم ل المعلم دريب وتأهي روع ت ذ مش م تنفي ذلك ت ي         آ ة ف ة المروري ى التربي رفين عل وجهين والمش ين والم ل المعلم دريب وتأهي روع ت ذ مش م تنفي ذلك ت آ
رق مرشدي            د بتشكيل ف ام المعه ة، وق رق مرشدي           المدارس وتأهيل سائقي باصات المدارس والمؤسسات التعليمي د بتشكيل ف ام المعه ة، وق المرور في   المرور في   المدارس وتأهيل سائقي باصات المدارس والمؤسسات التعليمي

 ..المدارس التي تقع على شوارع رئيسية وآذلك العديد من برامج التوعية المرورية المختلفةالمدارس التي تقع على شوارع رئيسية وآذلك العديد من برامج التوعية المرورية المختلفة
 
 الجمعيات األهليةالجمعيات األهلية ))جج((
 

ذه                          ة، وه ر مباشر بموضوع السالمة المروري ى بشكل مباشر أو غي ذه                        يوجد حاليًا ثالث جمعيات أهلية تعن ة، وه ر مباشر بموضوع السالمة المروري ى بشكل مباشر أو غي يوجد حاليا  ثالث جمعيات أهلية تعن
ة     و  و جمعية المشاة، جمعية المشاة، ووللحد من حوادث الطرق،     للحد من حوادث الطرق،      األردنية    األردنية    الجمعية  الجمعية هيهيالجمعيات  الجمعيات   ة    جمعية الطرق األردني د أنشئت      ..جمعية الطرق األردني د أنشئت        وق   وق

ام  ي ع رق ف وادث الط ن ح د م ة للح ة األردني ام الجمعي ي ع رق ف وادث الط ن ح د م ة للح ة األردني والي ١٩٧٥١٩٧٥الجمعي ائها ح دد أعض غ ع والي  ويبل ائها ح دد أعض غ ع    ٣٣  ٠٠٠٠٠٠ ويبل
ق المحاضرات                  ق المحاضرات                 عضوًا، وتساهم هذه الجمعية في تعريف الجمهور بالنواحي المتعلقة بالسالمة المرورية عن طري عضوا ، وتساهم هذه الجمعية في تعريف الجمهور بالنواحي المتعلقة بالسالمة المرورية عن طري

ين ية ب ابقات التنافس ينوإجراء المس ية ب ابقات التنافس ةوإجراء المس د واإلشارات المروري ي القواع دارس خاصة ف ة طالب الم د واإلشارات المروري ي القواع دارس خاصة ف ة .  .   طالب الم ة وتصدر الجمعي وتصدر الجمعي
ة      ة     مجلة آل أربعة أشهر آما تعد الكثير من النشرات والكتيبات عن السالمة المروري د     .  .  مجلة آل أربعة أشهر آما تعد الكثير من النشرات والكتيبات عن السالمة المروري ة العدي دت الجمعي د عق د     وق ة العدي دت الجمعي د عق وق

ام         .  .  من ورش العمل المتخصصة والندوات المحلية واإلقليمية      من ورش العمل المتخصصة والندوات المحلية واإلقليمية       ام         أما جمعية المشاة فقد أنشئت في ع  من أجل      من أجل     ٢٠٠٤٢٠٠٤أما جمعية المشاة فقد أنشئت في ع
ديات من أجل وضع                       ديات من أجل وضع                      تسليط الضوء على حماية المشاة، وستعمل هذه الجمعية وبالتعاون مع القطاع الخاص والبل تسليط الضوء على حماية المشاة، وستعمل هذه الجمعية وبالتعاون مع القطاع الخاص والبل
وقهم    ف بحق اة والتعري ابات المش ن إص د م ى الح دف إل ي ته رامج الت وقهم   الب ف بحق اة والتعري ابات المش ن إص د م ى الح دف إل ي ته رامج الت  الب

 ..إضافة إلى وضع اإلجراءات العملية لتحقيق ذلكإضافة إلى وضع اإلجراءات العملية لتحقيق ذلك
 
 برامج التربية المروريةبرامج التربية المرورية ))دد((
 

د من               ال يوجد حاليا  ف   ال يوجد حاليًا ف     د من               ي المدارس مادة مخصصة بالكامل لتعليم مبادئ السالمة المرورية ولكن هناك العدي ي المدارس مادة مخصصة بالكامل لتعليم مبادئ السالمة المرورية ولكن هناك العدي
ة أو                  ة االجتماعي ل التربي واد األخرى مث بعض الم رر ل ة أو                 الفقرات التي تتناول جانبًا من الموضوع خالل المنهج المق ة االجتماعي ل التربي واد األخرى مث بعض الم رر ل الفقرات التي تتناول جانبا  من الموضوع خالل المنهج المق
ول         ة ح ات األردني ي الجامع رد ف ص منف د تخص دنيا، وال يوج فوف ال راءة للص ول        دروس الق ة ح ات األردني ي الجامع رد ف ص منف د تخص دنيا، وال يوج فوف ال راءة للص  دروس الق

ة في معظم الجامعات         اا ة في معظم الجامعات         لسالمة المرورية ولكنه يغطي ضمن بعض التخصصات في فرع الهندسة المدني م   .  .  لسالمة المرورية ولكنه يغطي ضمن بعض التخصصات في فرع الهندسة المدني د ت م   وق د ت وق
 ..مؤخرا  البدء بتدريس مساق السالمة المرورية آأحد المواد اإلختيارية في بعض الجامعاتمؤخرًا البدء بتدريس مساق السالمة المرورية آأحد المواد اإلختيارية في بعض الجامعات

 
 )٢١(اإلمارات العربية المتحدة  -٢

 
المة المروري    ا للس ارات جائزته رح مواصالت اإلم المة المروري  تط ا للس ارات جائزته رح مواصالت اإلم ة   تط ة الحكومي دارس الدول ا م ارك فيه ي تش ة   ة والت ة الحكومي دارس الدول ا م ارك فيه ي تش ة والت

المة            ة بالس ة المتعلق اهيم التربوي يل المف املة لتأص ة ش رامج توعي الل ب ن خ اء م افس بن ي تن ة ف المة           والخاص ة بالس ة المتعلق اهيم التربوي يل المف املة لتأص ة ش رامج توعي الل ب ن خ اء م افس بن ي تن ة ف  والخاص
ى       اء عل ة األبن يم وتربي ًا لتعل وي أساس ب الترب ذ الجان امي يأخ امل ومتن ي ش اد دور مجتمع ة وإيج ى      المروري اء عل ة األبن يم وتربي ا  لتعل وي أساس ب الترب ذ الجان امي يأخ امل ومتن ي ش اد دور مجتمع ة وإيج  المروري

دورها                 الطرق اإليجابية في التعامل مع    الطرق اإليجابية في التعامل مع     ة المؤسسة ل ائزة عن رؤي دورها                  الحافلة والطريق وقواعد المرور، آما تعبر الج ة المؤسسة ل ائزة عن رؤي  الحافلة والطريق وقواعد المرور، آما تعبر الج
 ..آجهة مرجعية فنية لتقديم خدمات النقل المدرسي اآلمنة على الطريقآجهة مرجعية فنية لتقديم خدمات النقل المدرسي اآلمنة على الطريق

 
رة                        ة مبتك ار مشاريع وطرق توعي رة                      آما أن هذه الجائزة ستؤدي إلى إشاعة جو من اإلبداع والتميز في ابتك ة مبتك ار مشاريع وطرق توعي آما أن هذه الجائزة ستؤدي إلى إشاعة جو من اإلبداع والتميز في ابتك

 ..آافة إدارات المدارس بما يعود على األبناء والمجتمع بالفائدةآافة إدارات المدارس بما يعود على األبناء والمجتمع بالفائدةمن خالل التنافس البناء بين من خالل التنافس البناء بين 
ة               ة خاص من فئ ائزة تتض إن الج ة، ف ة المروري ن التوعي تهدفة م ية المس ة األساس راك الفئ دف إش ة             وبه ة خاص من فئ ائزة تتض إن الج ة، ف ة المروري ن التوعي تهدفة م ية المس ة األساس راك الفئ دف إش وبه

 ..للمشروعات المتميزة التي يقدمها الطلبة في مجال الوعي والسالمة المروريةللمشروعات المتميزة التي يقدمها الطلبة في مجال الوعي والسالمة المرورية
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 البحرين  -٣
 
 ))٢٢٢٢((في اإلدارة العامة للمرورفي اإلدارة العامة للمرورقسم التوعية المرورية قسم التوعية المرورية  ))أأ((
 

يما        ل ال س ع المراح ة لجمي المة المروري دم الس رة تخ اريع آثي رامج ومش رور ب ة للم دم اإلدارة العام يما      تق ل ال س ع المراح ة لجمي المة المروري دم الس رة تخ اريع آثي رامج ومش رور ب ة للم دم اإلدارة العام  تق
 ..هذه البرامج مخصصة لفئات عمرية محددةهذه البرامج مخصصة لفئات عمرية محددةما قبل دخول الجامعة، وما قبل دخول الجامعة، و

 
 مشروع روضة المرورمشروع روضة المرور ))١١(( 

 
ة         و  و ١٩٨٠١٩٨٠يناير  يناير  // آانون الثاني   آانون الثاني  ١١أنشئت روضة المرور في     أنشئت روضة المرور في       ة        ذلك بمناسبة مشارآة البحرين في السنة الدولي ذلك بمناسبة مشارآة البحرين في السنة الدولي

ة             .  .  ١٩٧٩١٩٧٩للطفل لعام   للطفل لعام    ة             وآانت الروضة تقع في قطعة أرض في حديقة عامة احتوت على نماذج ومجسمات مروري وآانت الروضة تقع في قطعة أرض في حديقة عامة احتوت على نماذج ومجسمات مروري
ر ا الزائ تفيد منه ريس ا الزائ تفيد منه اء المحاضرات  .  .  يس كل مبسط بإلق دأت بش د ب اء المحاضرات  وق كل مبسط بإلق دأت بش د ب اديةوق اديةاإلرش رور  اإلرش ال م ق رج ال عن طري رور   لألطف ال م ق رج ال عن طري  لألطف

ال مر        ة األطف ال مر       متخصصين في توعي ة األطف ال         متخصصين في توعي ك بتعريف األطف ًا وذل ال         وري ك بتعريف األطف ا  وذل ا           وري ة منه ة عن السالمة المروري ا           بمواضيع مختلف ة منه ة عن السالمة المروري   بمواضيع مختلف
ليم ،،األماآن الخطرة للعبور وأماآن الوقوفاألماآن الخطرة للعبور وأماآن الوقوف، و، و شرطي المرور وما هو عمله شرطي المرور وما هو عملهالتعريف بمالبس التعريف بمالبس  ليم  وآيفية العبور الس ، ،  وآيفية العبور الس

ار  وو حيحة لالنتظ وف الص ة الوق ار  طريق حيحة لالنتظ وف الص ة الوق ن  ووطريق زول م وس والن وب والجل ن  الرآ زول م وس والن وب والجل  الرآ
اص  اص الب االب اوغيره د .  .  وغيره د وق ت الروضة وق ت الروضة نقل ام نقل ي ع ام ف ي ع ع   ١٩٨٦١٩٨٦ف ا جمي د روعي فيه ة وق ة عام ي حديق ع آخر ف ى موق ع    إل ا جمي د روعي فيه ة وق ة عام ي حديق ع آخر ف ى موق  إل

رج                  ال آصالة للمحاضرات، وب ة األطف ة لتوعي ة الالزم المرافق المروري رج                 احتياجات الروضة المرورية وزودت ب ال آصالة للمحاضرات، وب ة األطف ة لتوعي ة الالزم المرافق المروري احتياجات الروضة المرورية وزودت ب
تخدام           احة الس ة، وس ارات مروري ة، وإش وادث المروري وع الح ة وق الب آيفي اهدة الط درج لمش ة، وم تخدام          للمراقب احة الس ة، وس ارات مروري ة، وإش وادث المروري وع الح ة وق الب آيفي اهدة الط درج لمش ة، وم للمراقب

دراجات، ودر دراجات، ودرال الال يارات صغيرة لألطف الاجات وس يارات صغيرة لألطف ا. . اجات وس ام، آم دة آل ع رامج جدي تحداث وإضافة ب ا ويجري اس ام، آم دة آل ع رامج جدي تحداث وإضافة ب تم  ويجري اس تم  ي  ي
ين                ا ب ًا م زور الروضة يومي بقًا حيث ي ين               تنظيم الزيارات للروضة عن طريق جدول زمني تم وضعه مس ا ب ا  م زور الروضة يومي بقا  حيث ي ى  ١٥٠١٥٠تنظيم الزيارات للروضة عن طريق جدول زمني تم وضعه مس ى   إل  إل

اون مع              .  .   طفل  طفل ٢٠٠٢٠٠ اون مع              وبعد تفهم إدارات المدارس لدور وقيمة وجود مثل هذه الروضة، بدأت وبالتع ة  وبعد تفهم إدارات المدارس لدور وقيمة وجود مثل هذه الروضة، بدأت وبالتع ة  اإلدارة العام اإلدارة العام
 ..للمرور بعمل روضات مرورية في ساحات مدارسهاللمرور بعمل روضات مرورية في ساحات مدارسها

 
 ٢٠٠٤٢٠٠٤حمالت التوعية المرورية لعام حمالت التوعية المرورية لعام  ))٢٢(( 

 
تم   تم ي ام       ي ع، وفي ع دى الجمي وعي ل ادة ال ى زي دة تهدف إل داد نشاطات عدي ام إع ام        آل ع ع، وفي ع دى الجمي وعي ل ادة ال ى زي دة تهدف إل داد نشاطات عدي ام إع بيل  ٢٠٠٤٢٠٠٤ آل ع ى س بيل   عل ى س  عل

 :: منها منهاالمثال آانت هناك نشاطات عديدةالمثال آانت هناك نشاطات عديدة
 

  الجميع الجميعالسالمة المرورية مسؤوليةالسالمة المرورية مسؤوليةحملة حملة     -أأ  
 

ن     هر م ة أش دة ثالث ة لم ذه الحمل تمرت ه ن   اس هر م ة أش دة ثالث ة لم ذه الحمل تمرت ه ى // آذار آذاراس ارس حت ى م ارس حت ارم ارأي ايو //أي ايو م د   ٢٠٠٤٢٠٠٤م د وق الل  وق ذها خ م تنفي الل  ت ذها خ م تنفي ت
ام  ي لع رور الخليجي والعرب بوع الم االت بأس ام االحتف ي لع رور الخليجي والعرب بوع الم االت بأس ة٢٠٠٤٢٠٠٤االحتف عار الحمل ل نفس ش ذي حم ة ال عار الحمل ل نفس ش ذي حم ة .  .   ال د أعدت الحمل ة وق د أعدت الحمل وق

 ..عية المرورية والعالقات العامةعية المرورية والعالقات العامةبرامج وفعاليات في جميع محافظات المملكة شارك فيها أفراد من قسم التوبرامج وفعاليات في جميع محافظات المملكة شارك فيها أفراد من قسم التو
 

 صيانة المرآبةصيانة المرآبةحملة حملة     -بب  
 

 وهدفت إلى الحفاظ على سالمة        وهدفت إلى الحفاظ على سالمة       ٢٠٠٤٢٠٠٤أغسطس  أغسطس  // آب  آب يونيو لغاية يونيو لغاية //حزيرانحزيرانبدأت هذه الحملة في الفترة من       بدأت هذه الحملة في الفترة من        
ة                          م وضع خطة توعي ة حيث ت ة للمرآب ام بالصيانة الدوري ة                         وصيانة المرآبة والتأآد من سالمة اإلطارات واالهتم م وضع خطة توعي ة حيث ت ة للمرآب ام بالصيانة الدوري وصيانة المرآبة والتأآد من سالمة اإلطارات واالهتم
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ال  الل الحم ال خ الل الحم ع         خ م توزي ة، وت مية أهلي ات رس دة جه ا ع ارآت فيه ة ش ات المملك ع محافظ ي جمي ة ف ع         ت المروري م توزي ة، وت مية أهلي ات رس دة جه ا ع ارآت فيه ة ش ات المملك ع محافظ ي جمي ة ف ت المروري
 ..المطبوعات والدوريات وتغطيتها إعالميا  من خالل وسائل اإلعالم المختلفةالمطبوعات والدوريات وتغطيتها إعالميًا من خالل وسائل اإلعالم المختلفة

 
 العبور السليمالعبور السليمحملة حملة     -جج  

 
وبر   //سبتمبر لغاية شهر تشرين األول    سبتمبر لغاية شهر تشرين األول    //بدأت هذه الحملة في الفترة من شهر أيلول       بدأت هذه الحملة في الفترة من شهر أيلول         وبر   أآت وتزامنت مع    وتزامنت مع      ٢٠٠٤٢٠٠٤أآت

ة    دارس المملك ع م رامج لجمي ل وب رق عم ب ف م ترتي ث ت دارس، حي ى الم ودة إل د والع ام الدراسي الجدي دء الع ة   ب دارس المملك ع م رامج لجمي ل وب رق عم ب ف م ترتي ث ت دارس، حي ى الم ودة إل د والع ام الدراسي الجدي دء الع ب
ة حول سالمة                    اء محاضرات توعي ة إللق ارات ميداني دارس وزي ة الم ة لطلب ة المروري ة التوعي ة حول سالمة                   وبالتنسيق مع لجن اء محاضرات توعي ة إللق ارات ميداني دارس وزي ة الم ة لطلب ة المروري ة التوعي وبالتنسيق مع لجن

 ..المشاة والعبور السليم والنقل السليم لطلبة المدارسالمشاة والعبور السليم والنقل السليم لطلبة المدارس
 

ع          افة إلى ذلك، فقد عقدت      افة إلى ذلك، فقد عقدت      إضإض  ة الربي ة خالل عطل ة مروري ع          حمالت توعي ة الربي ة خالل عطل ة مروري ذلك    حمالت توعي ذلك     وآ ة       وآ ة مروري ة      حمالت توعي ة مروري حمالت توعي
 ..خالل العطلة الصيفيةخالل العطلة الصيفية

 
 الجمعيات األهليةالجمعيات األهلية ))بب((
 

ة  ات األهلي د من الجمعي اك العدي ةهن ات األهلي د من الجمعي اك العدي ة البحرين   هن ي مملك ة البحرين ف ي مملك ى بموضوع ف ى بموضوع تعن ةتعن ةالسالمة المروري رامج السالمة المروري ا ب رامج  وله ا ب  وله
 ::مميزة ومن هذه الجمعياتمميزة ومن هذه الجمعيات

 
 عامة للسالمة على الطريقعامة للسالمة على الطريقللجنة الللجنة الاا ))١١(( 

 
ي       ا ف ة ومقره ع وزارة الداخلي ة تتب ة وطني ة عام ي لجن اطًا، فه ا نش ة وأآثره ات األهلي م الجمعي ذه أه ي     ه ا ف ة ومقره ع وزارة الداخلي ة تتب ة وطني ة عام ي لجن اطا ، فه ا نش ة وأآثره ات األهلي م الجمعي ذه أه ه

ة       وو.  .   بقرار من وزير الداخلية     بقرار من وزير الداخلية    ١٩٨٩١٩٨٩اإلدارة العامة للمرور، وقد تم تشكيلها عام        اإلدارة العامة للمرور، وقد تم تشكيلها عام         ى حماي ة بالعمل عل ة       تختص اللجن ى حماي ة بالعمل عل تختص اللجن
ة          مستعملي الطريق من حوادث السير والمرور       مستعملي الطريق من حوادث السير والمرور        ك بالوسائل التالي ا وذل ة منه ة           والوقاي ك بالوسائل التالي ا وذل ة منه ام  :: والوقاي ام   القي ة        القي رامج التوعي ة        بعمل ب رامج التوعي  بعمل ب

ذها      ة وتنفي ة المختلف ائل التوعي ن وس ا م رات وغيره ات ونش ن مطبوع ة م ة المختلف ذها     المروري ة وتنفي ة المختلف ائل التوعي ن وس ا م رات وغيره ات ونش ن مطبوع ة م ة المختلف ات ، ، المروري داد الدراس ات إع داد الدراس إع
دوا                ة وحضور الن ا وإقام دوا               واألبحاث الهادفة المتعلقة بشؤون المرور للوقاية من حوادث الطرق أو المشارآة فيه ة وحضور الن ا وإقام ت ت واألبحاث الهادفة المتعلقة بشؤون المرور للوقاية من حوادث الطرق أو المشارآة فيه

ارجي     ي أو الخ توى المحل ى المس د عل ي تعق ارجي    والمحاضرات الت ي أو الخ توى المحل ى المس د عل ي تعق ذلك اوالمحاضرات الت ذلك ا، وآ ات ذات االختصاص   ، وآ ع الجه اون م ات ذات االختصاص   لتع ع الجه اون م لتع
تمثل البحرين في اللجان والمؤسسات         تمثل البحرين في اللجان والمؤسسات         ، آما أنها    ، آما أنها    بالشؤون المرورية في الدولة في سبيل تحقيق السالمة المرورية        بالشؤون المرورية في الدولة في سبيل تحقيق السالمة المرورية        
 ..والجمعيات ذات العالقة بالسالمة المرورية إقليميا  وعربيا  ودوليا والجمعيات ذات العالقة بالسالمة المرورية إقليميًا وعربيًا ودوليًا

 
ًا مختصًا ترآز                وتتكون اللجنة العامة للسالمة على الطريق من        وتتكون اللجنة العامة للسالمة على الطريق من          ة جانب ولى آل لجن ا  مختصا  ترآز                لجان متعددة بحيث تت ة جانب ولى آل لجن لجان متعددة بحيث تت

ة   ،  ،  اللجنة األهلية للتوعية والسالمة على الطريق     اللجنة األهلية للتوعية والسالمة على الطريق     : : وهذه اللجان هي  وهذه اللجان هي  .  .  عليه نشاطاتها المختلفة  عليه نشاطاتها المختلفة   ة   لجنة التوعية المروري لجنة التوعية المروري
لجنة تلوث الهواء الناتج عن     لجنة تلوث الهواء الناتج عن     ،  ،  لجنة سالمة الطفل  لجنة سالمة الطفل  ،  ،  روررورلجنة أسبوع الم  لجنة أسبوع الم  ،  ،  لجنة الدراسات والبحوث  لجنة الدراسات والبحوث  ،  ،  لطلبة المدارس لطلبة المدارس 

 ..مهامها المحددة والمفصلةمهامها المحددة والمفصلةلجنة لجنة  علما  بأن لكل  علمًا بأن لكل عوادم السيارات،عوادم السيارات،
 
 

 لجنة التوعية المرورية لطلبة المدارسلجنة التوعية المرورية لطلبة المدارس    -أأ  
 

ذي شهدته         ، و ، و "" االستخدام السليم للدراجة النارية     االستخدام السليم للدراجة النارية    لجنةلجنة""آانت هذه اللجنة تسمى سابقا       آانت هذه اللجنة تسمى سابقًا        ر ال ذي شهدته         بعد التطور الكبي ر ال بعد التطور الكبي
ى               أأ ر تسميتها إل ة تغيي ذه اللجن ى               نشطة اللجنة ارتأى أعضاء ه ر تسميتها إل ة تغيي ذه اللجن دارس       ""نشطة اللجنة ارتأى أعضاء ه ة الم ة لطلب ة المروري ة التوعي دارس       لجن ة الم ة لطلب ة المروري ة التوعي ، ويتكون  ، ويتكون  ""لجن

رخيص   رور والت يم وإدارة الم ة والتعل ن وزارة التربي رخيص  أعضاؤها م رور والت يم وإدارة الم ة والتعل ن وزارة التربي ة  و  و..أعضاؤها م ام اللجن ةمه ام اللجن مل مه مل  تش ات   تش داد بعض الكتيب ات  إع داد بعض الكتيب إع
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دارس        ى الم دارس       وملصقات التوعية المرورية وتوزيعها عل ى الم دول مجلس            المساهمة بشكل     المساهمة بشكل      و  و وملصقات التوعية المرورية وتوزيعها عل دول مجلس            فاعل في أسبوع المرور ل فاعل في أسبوع المرور ل
 ..التعاون الخليجيالتعاون الخليجي

 
 لجنة العبور السليملجنة العبور السليم    -بب  

 
اطق      ١٢١٢ إلى    إلى   ٥٥بعد وقوع الحوادث المرورية لألطفال المشاة الذين تتراوح أعمارهم ما بين            بعد وقوع الحوادث المرورية لألطفال المشاة الذين تتراوح أعمارهم ما بين              اطق       عامًا في المن  عاما  في المن

د اإلشارات ا                        اة أو عن د خطوط المش و من وجود شرطي المرور أو عن د اإلشارات ا                       السكنية أو المواقع التي تخل اة أو عن د خطوط المش و من وجود شرطي المرور أو عن م   السكنية أو المواقع التي تخل م   لضوئية، ت لضوئية، ت
ة  ""تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العامة للسالمة على الطريق للحد من وقوع حوادث المشاة لألطفال سميت بـ                  تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العامة للسالمة على الطريق للحد من وقوع حوادث المشاة لألطفال سميت بـ                   ة  لجن لجن

د      ".  ".  العبور السليم العبور السليم  ام دراسي جدي د      وقد وضعت هذه اللجنة مشروعًا للطلبة الصغار يقام في بداية آل ع ام دراسي جدي تلخص  .  .  وقد وضعت هذه اللجنة مشروعا  للطلبة الصغار يقام في بداية آل ع تلخص  وي وي
ور الطريق     المشروع في ست خطوات على الطفل أن يفهمها ويس        المشروع في ست خطوات على الطفل أن يفهمها ويس         ور الطريق     توعبها ويلتزم بها عند عب تم ترتيب جدول    .  .  توعبها ويلتزم بها عند عب تم ترتيب جدول    وي وي

ى                       ليم عل ور الس ة عن العب ى                      زمني مسبق من قبل إدارات المدارس حيث يقوم شرطي المرور بإلقاء محاضرة نظري ليم عل ور الس ة عن العب زمني مسبق من قبل إدارات المدارس حيث يقوم شرطي المرور بإلقاء محاضرة نظري
ى نة األول ة الس ىطلب نة األول ة الس رائح    .  .  طلب ديو والش رطة الفي ة وأش اهد المرئي ور والمش رة الص ذه المحاض ي ه تخدم ف رائح    وتس ديو والش رطة الفي ة وأش اهد المرئي ور والمش رة الص ذه المحاض ي ه تخدم ف وتس
ة ةالفوتوغرافي د.  .  الفوتوغرافي دوبع وم     وبع ليم يق ور الس رة العب ب فك توعب الطال وم      أن يس ليم يق ور الس رة العب ب فك توعب الطال   أن يس

ة من المدرسة                        ى أحد الشوارع القريب ة إل ة من المدرسة                       شرطي المرور وبإشراف المدرس أو المدرسة بإخراج مجموعة الطلب ى أحد الشوارع القريب ة إل شرطي المرور وبإشراف المدرس أو المدرسة بإخراج مجموعة الطلب
منذ ابتداء هذا المشروع في      منذ ابتداء هذا المشروع في      وو.  .  لتعليمهم عمليا  على آيفية العبور الصحيح وتجنب األخطار المرورية أثناء العبور          لتعليمهم عمليًا على آيفية العبور الصحيح وتجنب األخطار المرورية أثناء العبور          

 ..حوادث األطفال تتناقصحوادث األطفال تتناقص بدأت  بدأت ١٩٩٠١٩٩٠عام عام 
 

 جمعية رعاية الطفل واألمومةجمعية رعاية الطفل واألمومة ))٢٢(( 
 

ل     و و في برامج السالمة المرورية في برامج السالمة المرورية هذه الجمعية   هذه الجمعية  تساهمتساهم  ة الطف ة رعاي ل    من أبرز المشاريع المرورية بين جمعي ة الطف ة رعاي من أبرز المشاريع المرورية بين جمعي
د   .  .  واألمومة وإدارة المرور والترخيص هو مشروع قراءة في رسومات األطفال وتوظيفها للتوعية       واألمومة وإدارة المرور والترخيص هو مشروع قراءة في رسومات األطفال وتوظيفها للتوعية        د   والمشروع قي والمشروع قي

ة                       البدء، وي البدء، وي  ة المروري ة للتوعي ة نوعي ة لتحقيق نقل ة المروري دة للتوعي ة                       عتبر خطوة أولى ضمن االستراتيجية الجدي ة المروري ة للتوعي ة نوعي ة لتحقيق نقل ة المروري دة للتوعي عتبر خطوة أولى ضمن االستراتيجية الجدي
ذا العصر                           رات ه ا بكل متغي ة التي يعيشها أبناؤن ذا العصر                          إلى آفاق حضارية أآثر عمقًا واتصاًال بالجماهير نابعة من البيئ رات ه ا بكل متغي ة التي يعيشها أبناؤن إلى آفاق حضارية أآثر عمقا  واتصاال  بالجماهير نابعة من البيئ

ة           ة          وتأثيره على فكرهم والواقع الذي يعايشونه ومشكالته المروري ر            .  .  وتأثيره على فكرهم والواقع الذي يعايشونه ومشكالته المروري ال فرصة للتعبي نح األطف ذا المشروع يم ر            وه ال فرصة للتعبي نح األطف ذا المشروع يم وه
ال        ا األطف أثر به ي ت ع الت ات المجتم ة قطاع ى آاف أثير عل ومة للت ائلهم المرس م وتوصيل رس م بالرس ن واقعه ال       ع ا األطف أثر به ي ت ع الت ات المجتم ة قطاع ى آاف أثير عل ومة للت ائلهم المرس م وتوصيل رس م بالرس ن واقعه ع

رة رةمباش مونه  .  .  مباش ي مض روع ف مونه  فالمش ي مض روع ف س فالمش س يعك يم     يعك ة وتقي ة لدارس ي التوعي املين ف أتي دور الع ث ي ال بحي ر األطف يم     فك ة وتقي ة لدارس ي التوعي املين ف أتي دور الع ث ي ال بحي ر األطف فك
تمدة من    مخرجات آل مرحلة دراسية أو سن     مخرجات آل مرحلة دراسية أو سن      ة مس تمدة من    معين أو جنس محدد وتأثره بمعطيات العصر، وخطتهم للتوعي ة مس معين أو جنس محدد وتأثره بمعطيات العصر، وخطتهم للتوعي

 ..الواقع وموجهة إلى نفس البيئةالواقع وموجهة إلى نفس البيئة
 
 التربية المروريةالتربية المرورية ))جج((
 

تينات                      اني من الس ذ النصف الث ة، فمن ة قيم تينات                    تعتبر صلة وزارة التربية والتعليم بالتوعية المروري اني من الس ذ النصف الث ة، فمن ة قيم ) ) ١٩٦٧١٩٦٧((تعتبر صلة وزارة التربية والتعليم بالتوعية المروري
قيقاتها في دول            تلعب المناهج الدراسية في مملكة البحرين دورا       تلعب المناهج الدراسية في مملكة البحرين دوراً       ابه مع ش دور متش ذا ال ة، وه ة المروري قيقاتها في دول             في التربي ابه مع ش دور متش ذا ال ة، وه ة المروري  في التربي

ذي                  ذي                 الخليج نتيجة تطبيق استراتيجية تنفيذ الكتب الموحدة والمطورة لألعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ال الخليج نتيجة تطبيق استراتيجية تنفيذ الكتب الموحدة والمطورة لألعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ال
ام            //يقوم مكتب التربية العربي لدول الخليج     يقوم مكتب التربية العربي لدول الخليج      ذ ع ا من يج بتطبيقه دول الخل ة ل ام            المرآز العربي للبحوث التربوي ذ ع ا من يج بتطبيقه دول الخل ة ل   ١٩٨٦١٩٨٦المرآز العربي للبحوث التربوي

 ..بدءا  من الصف األول االبتدائيبدءًا من الصف األول االبتدائي
ل المدرسة حيث                          ا قب ك في روضات م ل المدرسة حيث                        يبدأ إرشاد الطالب مروريًا منذ الصف األول ابتدائي، بل وقبل ذل ا قب ك في روضات م يبدأ إرشاد الطالب مروريا  منذ الصف األول ابتدائي، بل وقبل ذل

وي             ا يحت تخدام الشارع آم ة اس ى المدرسة وآيفي ة ذهاب الطالب إل ًا خاصة في آيفي وم دروس ادة العل وي            تتضمن م ا يحت تخدام الشارع آم ة اس ى المدرسة وآيفي ة ذهاب الطالب إل ا  خاصة في آيفي وم دروس ادة العل تتضمن م
.  .  رسومات، األمر الذي يسهل معرفة أي موضوع يتعلق بالسالمة المرورية         رسومات، األمر الذي يسهل معرفة أي موضوع يتعلق بالسالمة المرورية         الكتاب على العديد من اإليضاحات وال     الكتاب على العديد من اإليضاحات وال     

دم                           نهم مق ر م ة في المجتمع نظرًا ألن الكثي دم                          آما تم تأليف آتاب لطالب المرحلة الثانوية ألنهم يمثلون شريحة هام نهم مق ر م ة في المجتمع نظرا  ألن الكثي آما تم تأليف آتاب لطالب المرحلة الثانوية ألنهم يمثلون شريحة هام
ي دراجات         اة وراآب ي دراجات        على استخدام الطرق آسائقين ألول مرة، وذلك إلى جانب استخدامهم لها آمش اة وراآب اب  وه وه .  .  على استخدام الطرق آسائقين ألول مرة، وذلك إلى جانب استخدامهم لها آمش اب  ذا الكت ذا الكت

وانين                           ى الق وعي المروري من خالل التعرف عل اه ال ليم تج اء اإلدراك الس ة وإنم وانين                          يعمل على إثراء الناحية الفكري ى الق وعي المروري من خالل التعرف عل اه ال ليم تج اء اإلدراك الس ة وإنم يعمل على إثراء الناحية الفكري
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ة                    ارات األساسية المطلوب ذلك المه ة                   اإلدارية والتعليمات التنظيمية الخاصة بالقيادة والمرور واستخدام الطرق، وآ ارات األساسية المطلوب ذلك المه اإلدارية والتعليمات التنظيمية الخاصة بالقيادة والمرور واستخدام الطرق، وآ
اة              من سائق السيارة من أجل قيادة سليمة ومأمونة         من سائق السيارة من أجل قيادة سليمة ومأمونة          اة              واقتصادية في آن واحد، وإعالم الطالب بمدى المسؤولية الملق واقتصادية في آن واحد، وإعالم الطالب بمدى المسؤولية الملق

ي                      اة وراآب ائقين ومش ي                     على آاهل السائق ودوره األساسي في المجتمع وواجبه نحو باقي مستخدمي الطريق من س اة وراآب ائقين ومش على آاهل السائق ودوره األساسي في المجتمع وواجبه نحو باقي مستخدمي الطريق من س
 ..الدراجات ومسؤوليته في ذات الوقت تجاه مرافقيه في السيارةالدراجات ومسؤوليته في ذات الوقت تجاه مرافقيه في السيارة

 
ؤدي                ويهدف المقرر آذلك إلى استطالع األسباب التي         ويهدف المقرر آذلك إلى استطالع األسباب التي           يارة والطريق التي ت ق بكل من السائق والس ؤدي                تتعل يارة والطريق التي ت ق بكل من السائق والس تتعل

اون مع اإلدارة           .  .  إلى وقوع الحوادث المرورية وآيفية معالجتها والتقليل من آثارها        إلى وقوع الحوادث المرورية وآيفية معالجتها والتقليل من آثارها         رر بالتع اون مع اإلدارة           وقد تم إعداد هذا المق رر بالتع وقد تم إعداد هذا المق
 ..العامة للمرور وسوف يتم تعديل المقرر ليواآب المستجدات وربطه بالتعليم اإللكترونيالعامة للمرور وسوف يتم تعديل المقرر ليواآب المستجدات وربطه بالتعليم اإللكتروني

 
 لسعوديةالمملكة العربية ا  -٤

 
 اللجنة الوطنية لسالمة المروراللجنة الوطنية لسالمة المرور ))أأ((
 

ام             ع أول ع ة في ربي ام           تكونت اللجنة الوطنية لسالمة المرور بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقني ع أول ع ة في ربي   ١٤٠٢١٤٠٢تكونت اللجنة الوطنية لسالمة المرور بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقني
ل                ل               هجري بناء على توجيهات مجلس الوزراء، وتحددت أهدافها في العناية بدراسة سبل زيادة سالمة المرور وتقلي هجري بناء على توجيهات مجلس الوزراء، وتحددت أهدافها في العناية بدراسة سبل زيادة سالمة المرور وتقلي

ة ذات                 .  .  حوادث السيارات حوادث السيارات  دوائر الحكومي دوبي ال ة من من ذه اللجن ة ذات                 وحسب التوجيهات السامية، تحددت عضوية ه دوائر الحكومي دوبي ال ة من من ذه اللجن وحسب التوجيهات السامية، تحددت عضوية ه
 ::ومن مهام اللجنةومن مهام اللجنة.  .  العالقة بالسالمة المرورية، والجامعات السعوديةالعالقة بالسالمة المرورية، والجامعات السعودية

 
 تحسين وتطوير الخدمات الطبية واإلسعافية الطارئة؛تحسين وتطوير الخدمات الطبية واإلسعافية الطارئة؛ ))١١(( 
 تحسين وتطوير خدمات هندسة المرور والطرق واإلشارات؛تحسين وتطوير خدمات هندسة المرور والطرق واإلشارات؛ ))٢٢(( 
 تحسين وتطوير السلوك اإلنساني للسائقين؛تحسين وتطوير السلوك اإلنساني للسائقين؛ ))٣٣(( 
 ..تحسين وتطوير النظم المرورية وأجهزة المرورتحسين وتطوير النظم المرورية وأجهزة المرور ))٤٤(( 

 
ين      ن ب اطها م درج تحت نش ا ين ا بم ل منه ل تختص آ ات عم ع مجموع ى أرب ة إل م أعضاء اللجن ين    وينقس ن ب اطها م درج تحت نش ا ين ا بم ل منه ل تختص آ ات عم ع مجموع ى أرب ة إل م أعضاء اللجن وينقس

ة وال  ة والتدريبي ية والتعليمي وزراء، وهي المجاالت النفس رار مجلس ال ددها ق ي ح داف الت ة وال األه ة والتدريبي ية والتعليمي وزراء، وهي المجاالت النفس رار مجلس ال ددها ق ي ح داف الت ة األه ة المروري ة توعي ة المروري توعي
ى الطرق ومجاالت         ة واإلسعافية عل ى الطرق ومجاالت        ومجاالت هندسة المرور ونظم المعلومات ومجاالت الخدمات الطبية الطارئ ة واإلسعافية عل ومجاالت هندسة المرور ونظم المعلومات ومجاالت الخدمات الطبية الطارئ

 ..تطوير أساليب التنظيم واإلدارة في مجاالت المرورتطوير أساليب التنظيم واإلدارة في مجاالت المرور
 

 عضوية اللجنةعضوية اللجنة ))١١(( 
 

ع ج       اتذة من جمي ة أس ة، تضم اللجن ة المعني دوبين عن الجهات الحكومي ى من ع ج     باإلضافة إل اتذة من جمي ة أس ة، تضم اللجن ة المعني دوبين عن الجهات الحكومي ى من ة باإلضافة إل ة امعات المملك امعات المملك
ر من            .  .  وآذلك المؤسسات والمعاهد ذات العالقة    وآذلك المؤسسات والمعاهد ذات العالقة     ر من            أما الجهات الممثلة بمندوبين في اللجنة فهي أآث ل جهات     ١٥١٥أما الجهات الممثلة بمندوبين في اللجنة فهي أآث ل جهات      تمث  تمث
 ..حكومية وجامعات ومعاهد أبحاث غيرهاحكومية وجامعات ومعاهد أبحاث غيرها

 إنجازات اللجنةإنجازات اللجنة ))٢٢(( 
 

 اقتراح نظام بديل ألرقام السيارات وألوان وأشكال لوحات هذه األرقام؛اقتراح نظام بديل ألرقام السيارات وألوان وأشكال لوحات هذه األرقام؛ -أأ  
 

وارث،               وضع برام وضع برام  -بب   ة الك ة لمواجه ة عام وارث،               ج تدريبية لرجال األمن والمسعفين، وإعداد خطة تعبئ ة الك ة لمواجه ة عام ج تدريبية لرجال األمن والمسعفين، وإعداد خطة تعبئ
 ووضع مواصفات قياسية لسيارة اإلسعاف؛ووضع مواصفات قياسية لسيارة اإلسعاف؛
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د من تواجدهم                      -جج   دوريات بشكل يزي ة في إدارة ال د من تواجدهم                     تطوير دوريات المرور وتوزيع القوى العامل دوريات بشكل يزي ة في إدارة ال تطوير دوريات المرور وتوزيع القوى العامل
 في مواقع التقاطعات واألماآن المحتملة للحوادث؛في مواقع التقاطعات واألماآن المحتملة للحوادث؛

 
  إلعداد معلمين لسالمة المرور في المراحل قبل الجامعة؛ إلعداد معلمين لسالمة المرور في المراحل قبل الجامعة؛تخطيط منهجتخطيط منهج -دد  

 
ى                -•   ة المهندسين عل ذه الدراسات ومعاون ى               إعداد دليل للدراسات المروية لتوحيد إجراءات مثل ه ة المهندسين عل ذه الدراسات ومعاون إعداد دليل للدراسات المروية لتوحيد إجراءات مثل ه

 استخدام دليل مبسط في إجراءات هذه الدراسات؛استخدام دليل مبسط في إجراءات هذه الدراسات؛
 

ادية في الطرق السريعة ووضع               -وو   ادية في الطرق السريعة ووضع              دراسة الخطوط المستخدمة على اللوحات اإلرش  مواصفات    مواصفات   دراسة الخطوط المستخدمة على اللوحات اإلرش
 قياسية للخط العربي؛قياسية للخط العربي؛

 
 ::إجراء ثالث دراسات استشارية بناء على طلب اإلدارة العامة للمرور وهيإجراء ثالث دراسات استشارية بناء على طلب اإلدارة العامة للمرور وهي -زز  

 
تحديد السرعات على الشوارع الرئيسية بمدينة الدمام، وتهدف إلى تحديد أنسب سرعة          تحديد السرعات على الشوارع الرئيسية بمدينة الدمام، وتهدف إلى تحديد أنسب سرعة           ‘‘١١‘‘   

 تالئم الشوارع الرئيسية في هذه المدينة؛تالئم الشوارع الرئيسية في هذه المدينة؛
 

ن    ‘‘٢٢‘‘    ة م روض المقدم ة الع ن   دراس ة م روض المقدم ة الع دوري      دراس ي ال روع الفحص الفن ة لمش رآات المختلف دوري       الش ي ال روع الفحص الفن ة لمش رآات المختلف  الش
 للسيارات وتحديد أي الشرآات تستحق التكليف بهذه المهمة؛للسيارات وتحديد أي الشرآات تستحق التكليف بهذه المهمة؛

 
ذت اإلدارة    ‘‘٣٣‘‘    د نف ة، وق عبة نموذجي وذج لش ل نم ادة وعم د لشعب رخص القي يم جدي ذت اإلدارة   تنظ د نف ة، وق عبة نموذجي وذج لش ل نم ادة وعم د لشعب رخص القي يم جدي تنظ

 ..العامة للمرور هذا التنظيم في إدارة مرور الرياضالعامة للمرور هذا التنظيم في إدارة مرور الرياض
 

سالمة المرور في آلية التربية بهدف استكمال متطلبات التخصص  سالمة المرور في آلية التربية بهدف استكمال متطلبات التخصص  وضع المنهج الثاني لتعليم  وضع المنهج الثاني لتعليم   -حح  
 في هذا البرنامج؛في هذا البرنامج؛

 
ن       -طط   د م يارات والتأآ ى الس يش عل ام للتفت راح نظ رق واقت ى الط دة عل والت الزائ ة الحم ن      دراس د م يارات والتأآ ى الس يش عل ام للتفت راح نظ رق واقت ى الط دة عل والت الزائ ة الحم دراس

 مطابقتها لشروط استخدام الطريق؛مطابقتها لشروط استخدام الطريق؛
 

أة ا -يي   ا يضمن مكاف ائه بم رور من جانب رؤس يم رجل الم ايير لتقي أة اوضع مع ا يضمن مكاف ائه بم رور من جانب رؤس يم رجل الم ايير لتقي بة وضع مع د ومحاس بة لمجته د ومحاس لمجته
 المخطئ؛المخطئ؛

 
ين                  -كك   ادة التنسيق ب ين                 مسح خدمات هندسة المرور التي تقوم بها األجهزة المختلفة وإعداد خطة لزي ادة التنسيق ب مسح خدمات هندسة المرور التي تقوم بها األجهزة المختلفة وإعداد خطة لزي

 هذه األجهزة؛هذه األجهزة؛
ذه                     -لل   د أي ه ة وتحدي يارات في المملك ائقي الس ة لسلوك س ذه                    تحديد الخصائص النفسية واالجتماعي د أي ه ة وتحدي يارات في المملك ائقي الس ة لسلوك س تحديد الخصائص النفسية واالجتماعي

 ون؛ون؛الخصائص له عالقة بالحوادث التي يرتكبها السائقالخصائص له عالقة بالحوادث التي يرتكبها السائق
 

 إجراء تدريب فعلي للعاملين في الخدمات الطبية الطارئة لرفع آفاءتهم في أداء العمل؛إجراء تدريب فعلي للعاملين في الخدمات الطبية الطارئة لرفع آفاءتهم في أداء العمل؛ -مم  
 

 ::إقامة الندوة الوطنية لسالمة المرور والتي تناولت مواضيع مختلفة مثلإقامة الندوة الوطنية لسالمة المرور والتي تناولت مواضيع مختلفة مثل -نن  
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 الحوادث والمخالفات المرورية؛الحوادث والمخالفات المرورية؛ -   
 اإلصابات الناتجة عن حوادث المرور؛اإلصابات الناتجة عن حوادث المرور؛ -   
 يم للحرآة المرورية على الطريق؛يم للحرآة المرورية على الطريق؛اإلدارة والتنظاإلدارة والتنظ -   
 التنسيق بين األجهزة المعنية بتطبيق نتائج الدراسات؛التنسيق بين األجهزة المعنية بتطبيق نتائج الدراسات؛ -   
 التقنية الحديثة ودورها في تحقيق السالمة المرورية؛التقنية الحديثة ودورها في تحقيق السالمة المرورية؛ -   
 ..التوعية المرورية وإسهامها في الحد من الحوادث المروريةالتوعية المرورية وإسهامها في الحد من الحوادث المرورية -   

 
 التربية المروريةالتربية المرورية ))بب((
 

لكة العربية السعودية يشمل مادتين دراسيتين أعدت محتوياتهما الدراسية  لكة العربية السعودية يشمل مادتين دراسيتين أعدت محتوياتهما الدراسية  تم إعداد برنامج تعليمي في المم   تم إعداد برنامج تعليمي في المم    
ة              دأ السالمة المروري اول مب ة تتن ة             بشكل دقيق، إحداهما تتناول نظام المرور، والثاني دأ السالمة المروري اول مب ة تتن رران آجزء     .  .  بشكل دقيق، إحداهما تتناول نظام المرور، والثاني ذان المق دم ه رران آجزء     يق ذان المق دم ه يق

وقد تم تطبيق  وقد تم تطبيق  .  .  من برنامج تربوي يعد الطالب ألن يكون مدرسا  لسالمة المرور في المدارس المتوسطة والثانوية            من برنامج تربوي يعد الطالب ألن يكون مدرسًا لسالمة المرور في المدارس المتوسطة والثانوية            
ام الدراسي                       داًء من الع ك سعود ابت ة المل ة بجامع ة التربي نفس بكلي م ال ام الدراسي                      هذين المقررين في قسم عل داء  من الع ك سعود ابت ة المل ة بجامع ة التربي نفس بكلي م ال   ١٤٠٦١٤٠٦-١٤٠٥١٤٠٥هذين المقررين في قسم عل

ة                                ا في آلي واد التخصصية التي ُأعدوا من أجله دريس الم أن هؤالء المدرسين سوف يقومون بت ًا ب ة                               هجري، علم ا في آلي واد التخصصية التي أ عدوا من أجله دريس الم أن هؤالء المدرسين سوف يقومون بت ا  ب هجري، علم
 ..إضافة إلى تخصصاتهم الرئيسيةإضافة إلى تخصصاتهم الرئيسيةالتربية، أي أن مفاهيم السالمة المرورية سوف تكون التربية، أي أن مفاهيم السالمة المرورية سوف تكون 

 
 سلطنة عمان  -٥

 
ة  دارس المروري ى الم ان عل لطنة ُعم ي س ز ف م الترآي ةت دارس المروري ى الم ان عل لطنة ع م ي س ز ف م الترآي د   ))٢٣٢٣((ت د وق اريخ وق ة بت ة المروري اريخ افتتحت المدرس ة بت ة المروري   ٢٠٢٠افتتحت المدرس
ات             ،،١٩٩٩١٩٩٩أبريل  أبريل  //نيساننيسان ًا مع فعالي ك تزامن ان وذل ة في سلطنة عم ات              وآانت المرحلة األولى من المدرسة المروري ا  مع فعالي ك تزامن ان وذل ة في سلطنة عم  وآانت المرحلة األولى من المدرسة المروري

ة "" لدول الخليج العربية والذي حمل شعار  لدول الخليج العربية والذي حمل شعار أسبوع مرور مجلس التعاون   أسبوع مرور مجلس التعاون    ة سالمتنا من سالمة بيئتنا المروري ع  ".  ".  سالمتنا من سالمة بيئتنا المروري ع  وتق وتق
ة                          يمهم آيفي ال وتعل اد زوار المدرسة من األطف تم إرش ة للمرور، وي ة                         هذه المدرسة في منطقة السيب باإلدارة العام يمهم آيفي ال وتعل اد زوار المدرسة من األطف تم إرش ة للمرور، وي هذه المدرسة في منطقة السيب باإلدارة العام

ة    ١٩٩٩١٩٩٩أآتوبر  أآتوبر  // تشرين األول   تشرين األول  ٣٣  آما افتتحت بتاريخ        آما افتتحت بتاريخ      ..للطرقللطرقاالستخدام السليم   االستخدام السليم    ة     المرحل ك         المرحل ة من المدرسة وذل ك        الثاني ة من المدرسة وذل الثاني
رس         ة لغ دة وأداة فعال ون قاع ة لتك ذه المدرس اء ه ن إنش دف م أتي اله يب، وي رور بالس ة للم ر اإلدارة العام رس        بمق ة لغ دة وأداة فعال ون قاع ة لتك ذه المدرس اء ه ن إنش دف م أتي اله يب، وي رور بالس ة للم ر اإلدارة العام بمق
ين                   وعيتهم بأسلوب علمي حديث يجمع ب ًا وت ين                  المفاهيم والقواعد المرورية الصحيحة لدى األطفال وتثقيفهم مروري وعيتهم بأسلوب علمي حديث يجمع ب ا  وت المفاهيم والقواعد المرورية الصحيحة لدى األطفال وتثقيفهم مروري

ة       ي بطريق ة      التعلم النظري والتطبيق العمل ي بطريق رام قواعد                 التعلم النظري والتطبيق العمل ى احت يعهم عل ة، وتطب ه العقلي ل وقدرت رام قواعد                  تتناسب مع عمر الطف ى احت يعهم عل ة، وتطب ه العقلي ل وقدرت  تتناسب مع عمر الطف
ا    .  .  وأنظمة المرور واتخاذ القرار الصحيح عند استخدام الطريق مستقبال      وأنظمة المرور واتخاذ القرار الصحيح عند استخدام الطريق مستقبالً      ل زواره دريب وتأهي ا    هذا باإلضافة إلى ت ل زواره دريب وتأهي هذا باإلضافة إلى ت

 ..))٢٤٢٤((الكبار من المعلمين ومشرفي المدارس ورياض األطفال في مجال التربية المروريةالكبار من المعلمين ومشرفي المدارس ورياض األطفال في مجال التربية المرورية
ر المدر  ر المدروتعتب ي        وتعتب ت ف ي أقيم رق الت بكة الط ث أن ش ع حي ن الواق غرًا م ًا مص ة نموذج ة المروري ي        س ت ف ي أقيم رق الت بكة الط ث أن ش ع حي ن الواق غرا  م ا  مص ة نموذج ة المروري  س

دراجات    ود ال دليل مواصفات الطرق وبوج ًا ل ذت طبق ة نف واخص مروري ارات وش ن إش مله م ا تش ة وم دراجات   المدرس ود ال دليل مواصفات الطرق وبوج ا  ل ذت طبق ة نف واخص مروري ارات وش ن إش مله م ا تش ة وم المدرس
ن المراف   تفادة م ي للطرق واالس تخدام العلم ي االس ة ف ال متاح إن الفرصة لألطف ة الصغيرة ف ة والناري ن المراف  الهوائي تفادة م ي للطرق واالس تخدام العلم ي االس ة ف ال متاح إن الفرصة لألطف ة الصغيرة ف ة والناري  ق ق الهوائي

 ..النموذجية للمدرسةالنموذجية للمدرسة
 

 دولة قطر  -٦
 

يق      ة وبالتنس وزارة الداخلي ة ب ع اإلدارات المعني اون م رور بالتع إدارة الم ة ب ة المروري م التوعي وم قس يق    يق ة وبالتنس وزارة الداخلي ة ب ع اإلدارات المعني اون م رور بالتع إدارة الم ة ب ة المروري م التوعي وم قس يق
ى بعض                          ز عل رة واألخرى للترآي ين الفت ة ب ة مروري ى بعض                         المباشر مع مؤسسات المجتمع المدني بتنظيم حمالت توعي ز عل رة واألخرى للترآي ين الفت ة ب ة مروري المباشر مع مؤسسات المجتمع المدني بتنظيم حمالت توعي

                                                      
 ..html.waee/images/com.gov.traffic.www://http    انظر موقع اإلنترنت  انظر موقع اإلنترنت))٢٣٢٣((

 ..htm.30traffic/traffic/om.gov.traffic.www://http  انظر موقع اإلنترنت   انظر موقع اإلنترنت ))٢٤٢٤((



 -٦٩-

زة       وقد  وقد  .  .  مة المواطن والمقيم والمجتمع   مة المواطن والمقيم والمجتمع   القضايا المرورية التي تهم سال    القضايا المرورية التي تهم سال     زة       خصص قسم التوعية المرورية سيارة مجه خصص قسم التوعية المرورية سيارة مجه
ه النصائح                       ة لتوجي يوية واألجنبي ددًا من اللغات اآلس ه النصائح                      وفيها مكبرات الصوت وأفراد من شرطة المرور يجيدون ع ة لتوجي يوية واألجنبي ددا  من اللغات اآلس وفيها مكبرات الصوت وأفراد من شرطة المرور يجيدون ع
ل   يوية داخ ات اآلس ن الجالي رة م داد آبي ا أع ع فيه ي تتجم اآن الت ي األم ة ف ادات المروري ل  واإلرش يوية داخ ات اآلس ن الجالي رة م داد آبي ا أع ع فيه ي تتجم اآن الت ي األم ة ف ادات المروري  واإلرش

   ..لدوحة وخارجها، وذلك يومي الخميس والجمعة خالل العطالت األسبوعيةلدوحة وخارجها، وذلك يومي الخميس والجمعة خالل العطالت األسبوعيةاا
 

 :: ومنها ومنهاعالمية لتوعية الرأي العامعالمية لتوعية الرأي العاملقد أجريت العديد من الحمالت اإللقد أجريت العديد من الحمالت اإل 
 

 حملة سالمة اإلطاراتحملة سالمة اإلطارات ))أأ(( 
 

ت  تأقام ق      أقام ي تحقي ا ف ة ودوره ارات اآلمن ة اإلط ام بأهمي رأي الع ة ال ة لتوعي ة إعالمي رور حمل ق       إدارة الم ي تحقي ا ف ة ودوره ارات اآلمن ة اإلط ام بأهمي رأي الع ة ال ة لتوعي ة إعالمي رور حمل  إدارة الم
المة المةالس ة       الس اع درج ز بارتف ذي يتمي يف ال ل الص ول فص ع دخ يما م ة ال س وادث المروري ن الح ة م ة        والوقاي اع درج ز بارتف ذي يتمي يف ال ل الص ول فص ع دخ يما م ة ال س وادث المروري ن الح ة م   والوقاي

ر         ق الب ر        الحرارة وبدء موسم السفر بالسيارات عن طري ق الب ة أشهر     واوا.  .  الحرارة وبدء موسم السفر بالسيارات عن طري ة ثالث ة أشهر     ستمرت الحمل ة ثالث  إدارة المرور من    إدارة المرور من   سعت سعت ستمرت الحمل
ة  خاللها تعليم وإرشاد الجمهور بكل ما يجب عليه معرفته عن اإلطارات اآلمنة لتفادي الو         خاللها تعليم وإرشاد الجمهور بكل ما يجب عليه معرفته عن اإلطارات اآلمنة لتفادي الو          ة  قوع في حوادث مروري قوع في حوادث مروري

 ..خطيرة بسبب اإلطارات المستهلكة وغير الصالحةخطيرة بسبب اإلطارات المستهلكة وغير الصالحة
 

 حملة لتوعية سائقي الدراجات الهوائيةحملة لتوعية سائقي الدراجات الهوائية ))بب(( 
 

ة، أ                       ة وإصابات بليغ ات دائم ات وإعاق ا من وفي ة، أ                     بعد ازدياد حوادث الدراجات الهوائية وما نجم عنه ة وإصابات بليغ ات دائم ات وإعاق ا من وفي قيمت  قيمت  بعد ازدياد حوادث الدراجات الهوائية وما نجم عنه
ة          دراجات الهوائي ائقي ال ة لس ة         حملة توعية إعالمي دراجات الهوائي ائقي ال ة لس ة من قسمين رئيسين       وتتكون الح  وتتكون الح  .  .  حملة توعية إعالمي ة من قسمين رئيسين       مل ى   : : مل ة األول ى   الحمل ة األول استخدام  استخدام  : : الحمل

ا في                   و  و الدراجة الهوائية آوسيلة نقل للعمال    الدراجة الهوائية آوسيلة نقل للعمال     ال لمواصفات األمن والسالمة الواجب توافره ة العم ا في                  تهدف إلى توعي ال لمواصفات األمن والسالمة الواجب توافره ة العم تهدف إلى توعي
د                  االلتزام بقواعد المرور عن دراجات ب ائقي ال ة س ة توعي م أهداف الحمل د                 الدراجة الهوائية وسائق الدراجة ومن أه االلتزام بقواعد المرور عن دراجات ب ائقي ال ة س ة توعي م أهداف الحمل الدراجة الهوائية وسائق الدراجة ومن أه

ال      : : الحملة الثانية الحملة الثانية ؛ و ؛ و جة الهوائية جة الهوائية قيادة الدرا قيادة الدرا  ال      استخدام الدراجة الهوائية آوسيلة للعب األطف ى        ،  ،  استخدام الدراجة الهوائية آوسيلة للعب األطف ة تهدف إل ذه الحمل ى        وه ة تهدف إل ذه الحمل وه
ن دون  يم صغار الس ن دون تعل يم صغار الس وادث    ١٣١٣تعل ن ح ة م ة والوقاي المة المروري ق الس المة لتحقي ن والس ًا مواصفات األم وادث     عام ن ح ة م ة والوقاي المة المروري ق الس المة لتحقي ن والس ا  مواصفات األم  عام

دام الدراجة الهوائية، ومن أهدافها أيضا        دام الدراجة الهوائية، ومن أهدافها أيضًا       الطرق وتوجيه صغار السن الختيار األماآن والتوقيتات اآلمنة عند استخ         الطرق وتوجيه صغار السن الختيار األماآن والتوقيتات اآلمنة عند استخ         
 ..توضيح شروط استخدام الدراجة الهوائية على الطريق العام للفئات األآبر سنا  من خالل تعليمهم قواعد المرورتوضيح شروط استخدام الدراجة الهوائية على الطريق العام للفئات األآبر سنًا من خالل تعليمهم قواعد المرور

 
  حزام األمان حزام األمانحملةحملة ))جج(( 

 
تخدام       رورة اس ى ض ة عل ذه الحمل لطت ه تخدام     س رورة اس ى ض ة عل ذه الحمل لطت ه ان  س زام األم ان  ح زام األم فح فللتخفي ن   للتخفي ن م ل   م بة ال تق وادث بنس ائج الح ل   نت بة ال تق وادث بنس ائج الح  نت

ان         اا، وقد أوضحت     ، وقد أوضحت     المائةالمائةفي  في    ٤٤٠٠عن  عن   ة بحزام األم ة والمتعلق د من األمور الهام ان         لعدي ة بحزام األم ة والمتعلق د من األمور الهام ل دوره في   لعدي ل دوره في    مث ود    مث ة العم ود   وقاي ة العم وقاي
ار  ن آث ري م ار الفق ن آث ري م والفق والجل يارة،الجل ود الس ام مق ة أم رات طويل يارة،س لفت ود الس ام مق ة أم رات طويل زت س لفت زت  ورآ ل  ورآ يدات الحوام ى الس ل عل يدات الحوام ى الس هنلحمالحماعل ة أنفس هني ة أنفس .  .  ي

ة                     ى األجن أثير ضغطها عل ربط الحزام سيحد من ت ة الصحيحة ل ة                    فاتباع الطريق ى األجن أثير ضغطها عل ربط الحزام سيحد من ت ة الصحيحة ل وع الحادث      فاتباع الطريق د وق وع الحادث       عن د وق ان شعار      عن ان شعار     ، وآ ، وآ
بًا ألي طارئ            : : عزيزي السائق عزيزي السائق ""الحملة  الحملة   ربط الحزام تحس اذ الحيطة ب ين في اتخ با  ألي طارئ            إن انتظار دقيقة أو دقيقت ربط الحزام تحس اذ الحيطة ب ين في اتخ ر   ال الإن انتظار دقيقة أو دقيقت ر   يعتب  يعتب

ا                         ا حدث حادث م دتها إذا م ا                        تأخيرًا أو مضيعة لوقتك، فربما تكون هذه الفترة القصيرة ثمن لحظة عندما تلتمس فائ ا حدث حادث م دتها إذا م تأخيرا  أو مضيعة لوقتك، فربما تكون هذه الفترة القصيرة ثمن لحظة عندما تلتمس فائ
 ..))٢٥٢٥((""ال سمح اهللاال سمح اهللا

 
 حملة السرعة القاتلةحملة السرعة القاتلة ))دد(( 

 
ا زادت    زيادة سرعة المرآبة تؤدي إلى زيادة خطورة الحادث في حال وقوعه؛  زيادة سرعة المرآبة تؤدي إلى زيادة خطورة الحادث في حال وقوعه؛  نبهت الحملة إلى أن  نبهت الحملة إلى أن    ا زادت  فكلم فكلم

اة        ين أو مش ائقين أو راآب انوا س واء آ ادث س ي الح ترآوا ف ذين اش خاص ال اة األش ة وف رعة زادت احتمالي اة       الس ين أو مش ائقين أو راآب انوا س واء آ ادث س ي الح ترآوا ف ذين اش خاص ال اة األش ة وف رعة زادت احتمالي     ..الس
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م ١١٥١١٥انية واحدة أثناء قيادة المرآبة بسرعة     انية واحدة أثناء قيادة المرآبة بسرعة     ن عدم انتباه السائقين لفترة ث     ن عدم انتباه السائقين لفترة ث      أ  أ ونبهت الحملة إلى  ونبهت الحملة إلى   م  آ ه     // آ و أن ا ل ه     ساعة آم و أن ا ل ساعة آم
ى          وآانت رسالة الحملة إلى         وآانت رسالة الحملة إلى       .. مترا   متراً ٣٠٣٠يقود مرآبة وهو مغمض العينين لمسافة       يقود مرآبة وهو مغمض العينين لمسافة        ؤدي إل ى        السائق أن زيادة السرعة ت ؤدي إل السائق أن زيادة السرعة ت

  انخفاض انخفاض ، و، وأجزاء المحرك واإلطارات والفرامل     أجزاء المحرك واإلطارات والفرامل      و  و زيادة في استهالك الوقود   زيادة في استهالك الوقود   ، و ، و احتمال آبير لوقوع حادث مميت    احتمال آبير لوقوع حادث مميت    
 ..انخفاض مدى الرؤية للسائقانخفاض مدى الرؤية للسائق، وآذلك ، وآذلك القدرة في السيطرة على المرآبةالقدرة في السيطرة على المرآبة

 
 دولة الكويت  -٧

 
ذه          ة، وه المة المروري وعي بالس ادة ال ت لزي ة الكوي ي دول ة ف الت المروري ن الحم د م راء العدي م إج ذه        ت ة، وه المة المروري وعي بالس ادة ال ت لزي ة الكوي ي دول ة ف الت المروري ن الحم د م راء العدي م إج ت

 ::الحمالت شملت البنود التاليةالحمالت شملت البنود التالية
 
 ققرسالة إلى األب واألم وأبنائنا الطلبة ومستخدمي الطريرسالة إلى األب واألم وأبنائنا الطلبة ومستخدمي الطري ))أأ((
 

 ::شملت الرسالة مجموعة من التقارير المهمة منها ما يليشملت الرسالة مجموعة من التقارير المهمة منها ما يلي 
 

 ؛؛أعط المشاة حقهم في العبور بسالمأعط المشاة حقهم في العبور بسالم ))١١(( 
 ؛؛ال توقف سيارتك على الخطوط الخاصة بعبور المشاة أو أمام المدارسال توقف سيارتك على الخطوط الخاصة بعبور المشاة أو أمام المدارس ))٢٢(( 
 ؛؛خفف سرعتك عند اقترابك من أماآن عبور المشاة وعند عبور األطفال إلى المدارسخفف سرعتك عند اقترابك من أماآن عبور المشاة وعند عبور األطفال إلى المدارس ))٣٣(( 
 ؛؛ استخدام خطوط عبور المشاة فيه خطر عليك استخدام خطوط عبور المشاة فيه خطر عليكإهمالك فيإهمالك في ))٤٤(( 
 ؛؛ال تعبر الطريق إال من أماآن عبور المشاةال تعبر الطريق إال من أماآن عبور المشاة ))٥٥(( 
 امنح أوالدنا فرصه عبور طريق بأمان؛امنح أوالدنا فرصه عبور طريق بأمان؛ ))٦٦(( 
 عند اقترابك من المدارس خفف سرعتك ليعبر أبناؤنا بسالم؛عند اقترابك من المدارس خفف سرعتك ليعبر أبناؤنا بسالم؛ ))٧٧(( 
 ؛؛تأآد من خلو مناطق عبور المشاة قبل مواصلة السيرتأآد من خلو مناطق عبور المشاة قبل مواصلة السير ))٨٨(( 
 ؛؛لطريق تأآد من خلوه من السياراتلطريق تأآد من خلوه من السياراتقبل أن تعبر اقبل أن تعبر ا ))٩٩(( 
 ..))٢٦٢٦((ال تعبر الطريق إال إذا آانت اإلشارة الضوئية تسمح لك بذلكال تعبر الطريق إال إذا آانت اإلشارة الضوئية تسمح لك بذلك ))١٠١٠(( 

 
 
 
 ))٢٧٢٧((قواعد استخدام حزام األمانقواعد استخدام حزام األمان ))بب((
 

 إن الرآاب األماميين في السيارة يجب أن يربطوا حزام األمان مهما آانت الظروف؛إن الرآاب األماميين في السيارة يجب أن يربطوا حزام األمان مهما آانت الظروف؛ ))١١(( 
 

ال تحت سن            ))٢٢((  ال تحت سن           يجب على آل األطف ة أن يربطوا الحزام                سنو   سنو  ١٠١٠يجب على آل األطف ة أو الخلفي ة أن يربطوا الحزام               ات في المقاعد األمامي ة أو الخلفي ات في المقاعد األمامي
 الخاص باألطفال أو يكونوا مع من هو مسؤول عنهم؛الخاص باألطفال أو يكونوا مع من هو مسؤول عنهم؛

 
 إن آل من يخالف هذه القواعد يمكن أن يدفع غرامة تذآره باالهتمام بحياته؛إن آل من يخالف هذه القواعد يمكن أن يدفع غرامة تذآره باالهتمام بحياته؛ ))٣٣(( 
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ن        ))٤٤((  ة س اب لغاي المة الرآ ن س ؤولون ع ائقون مس ن       الس ة س اب لغاي المة الرآ ن س ؤولون ع ائقون مس ن    ١٥١٥الس ي س خاص ف ا األش ن    ، أم ي س خاص ف ا األش ر ١٦١٦، أم ر  أو أآث  أو أآث
 سؤولون عن أنفسهم؛سؤولون عن أنفسهم؛فمفم

 
واطنين                              ))٥٥((  ى الم زم عل ا هو مل رد من خارج الكويت آم زم لكل ف ان مل واطنين                             االلتزام باستخدام حزام األم ى الم زم عل ا هو مل رد من خارج الكويت آم زم لكل ف ان مل االلتزام باستخدام حزام األم

 والمقيمين؛والمقيمين؛
 

ان،    ))٦٦((  زام األم انون ح ة ق ر مخالف وم بتحري رى ليق ات أخ ظ مخالف ب أن يالح رطي ال يج ان،   إن الش زام األم انون ح ة ق ر مخالف وم بتحري رى ليق ات أخ ظ مخالف ب أن يالح رطي ال يج  إن الش
ان وحدها      فمن الممكن للشرطي أن يحرر المخالفة في حالة مخالفة قا         فمن الممكن للشرطي أن يحرر المخالفة في حالة مخالفة قا          ان وحدها      نون حزام األم ا رآزت    .  .  نون حزام األم ا رآزت    آم آم

ع أو            يارات الرف رة وس يارات األج ي س ى ف وب حت ان مطل زام األم تخدام ح ى أن اس ة عل ع أو           الحمل يارات الرف رة وس يارات األج ي س ى ف وب حت ان مطل زام األم تخدام ح ى أن اس ة عل الحمل
 ..الحافالت للسيدات الحواملالحافالت للسيدات الحوامل

 
 المعايير والمواصفاتالمعايير والمواصفات//حزام األمانحزام األمان ))جج((
 

 ..وقد تم في هذه الحملة الترآيز على أهمية الحزام وأنواعهوقد تم في هذه الحملة الترآيز على أهمية الحزام وأنواعه 
 

 الجمهورية اللبنانية  -٨
 

 ))٢٨٢٨(())إليازاإليازا((تجمع الشباب للتوعية االجتماعية تجمع الشباب للتوعية االجتماعية  
 

ة          ١٩٩٦١٩٩٦أنشئت منظمة إليازا في عام      أنشئت منظمة إليازا في عام        ك من أجل الوقاي ة           نتيجة لوفاة طالب هندسة بحادث سير مفجع، وذل ك من أجل الوقاي  نتيجة لوفاة طالب هندسة بحادث سير مفجع، وذل
ر من              .  .  من آافة أنواع الحوادث عبر جميع وسائل التوعية والتثقيف        من آافة أنواع الحوادث عبر جميع وسائل التوعية والتثقيف         ازا في أآث ر من              ومنذ ذلك الحين شارآت إلي ازا في أآث   ٦٠٠٦٠٠ومنذ ذلك الحين شارآت إلي

ذلك شارآت                ٢٥٢٥ بأآثر من     بأآثر من     نشاطا  وآذلك قامت    نشاطًا وآذلك قامت   ١١ ة من الحوادث، وآ ذلك شارآت                 حملة إعالمية للتوعية حول مواضيع الوقاي ة من الحوادث، وآ  حملة إعالمية للتوعية حول مواضيع الوقاي
ة عن الحوادث                  ات والمناشير الخاصة بالتوعي د من الُكتيب ة عن الحوادث                 في إصدار العدي ات والمناشير الخاصة بالتوعي د من الك تيب ي،          .  .  في إصدار العدي ك من الجانب التطبيق ي،          وأآدت ذل ك من الجانب التطبيق وأآدت ذل

اذ واإل                ة باإلنق ادئ المتعلق ى نشر المب ة إل اورة آانت هادف ين من اذ واإل               فنظمت أآثر من خمس وأربع ة باإلنق ادئ المتعلق ى نشر المب ة إل اورة آانت هادف ين من سعاف من حوادث    سعاف من حوادث    فنظمت أآثر من خمس وأربع
ا داخل                          .  .  السيرالسير دة ونجحت في تطوير برامجه ازا بنشاطات ع ة، قامت إلي ة المروري ة والتربي ا داخل                          وفي مجال التوعي دة ونجحت في تطوير برامجه ازا بنشاطات ع ة، قامت إلي ة المروري ة والتربي وفي مجال التوعي

ازا                         د قامت إلي د وبالتحدي وي الجدي نهج الترب ة ضمن الم ازا                        المدارس وشارآت في إدخال مواضيع السالمة المروري د قامت إلي د وبالتحدي وي الجدي نهج الترب ة ضمن الم المدارس وشارآت في إدخال مواضيع السالمة المروري
 ::بإعدادبإعداد

ة وعشرين ألف          مشروع تعليم مبادئ القيادة السليمة عن     مشروع تعليم مبادئ القيادة السليمة عن      ))أأ((  ر من مائ ه أآث ذي شارك في ة وعشرين ألف          د شباب الغد ال ر من مائ ه أآث ذي شارك في د شباب الغد ال
 مشترك من الطلبة ما بين السادسة والثالثة عشرة من العمر؛مشترك من الطلبة ما بين السادسة والثالثة عشرة من العمر؛

 
ذي    ))بب((  ب وال رة آالف طال د عن عش ا يزي ه م ارك في ذي ش ة ال وادث المنزلي ن الح ة م ذي   مشروع الوقاي ب وال رة آالف طال د عن عش ا يزي ه م ارك في ذي ش ة ال وادث المنزلي ن الح ة م مشروع الوقاي

وادث ال         ن الح ة م ة الوقاي ى أهمي ب عل ّرف الطال ة تع ابقة تثقيفي من مس وادث ال        يتض ن الح ة م ة الوقاي ى أهمي ب عل ر ف الطال ة تع ابقة تثقيفي من مس ي     يتض ار الت ارة األخط ر إث ة عب ي     منزلي ار الت ارة األخط ر إث ة عب  منزلي
 يمكن أن يتعرض لها في المنزل؛يمكن أن يتعرض لها في المنزل؛

 
دارس                           ))جج((  ة داخل الم ون منشور وبوستر من إصدارات الجمعي ع ملي ون ورب د عن ملي دارس                          توزيع ما يزي ة داخل الم ون منشور وبوستر من إصدارات الجمعي ع ملي ون ورب د عن ملي توزيع ما يزي

 ..والمطالبة الدائمة للطلبة إلثارة وبحث مضمون المناشير مع أهلهموالمطالبة الدائمة للطلبة إلثارة وبحث مضمون المناشير مع أهلهم
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رامج للشراآة مع الجامعات في ل                ازا بب رامج للشراآة مع الجامعات في ل              آما قامت إلي ازا بب اة طالب         آما قامت إلي د وف ازا تأسست بع ان خاصة وآون إلي اة طالب         بن د وف ازا تأسست بع ان خاصة وآون إلي بن
 ::جامعي في حادث سير مروع، وقد قامت إليازا بالعديد من النشاطات داخل الجامعات اللبنانية ومنهاجامعي في حادث سير مروع، وقد قامت إليازا بالعديد من النشاطات داخل الجامعات اللبنانية ومنها

 
ة من الحوادث في                  ))أأ((  ة بالوقاي ول المتعلق ة األسباب والحل نويًا حول آاف ة من الحوادث في                 تنظيم حوالي خمسين بحثًا س ة بالوقاي ول المتعلق ة األسباب والحل نويا  حول آاف تنظيم حوالي خمسين بحثا  س

 ة؛ة؛لبنان من مختلف الجوانب العلميلبنان من مختلف الجوانب العلمي
 

ة           ))بب((  ر الطلب ت نظ دف لف ات به رم الجامع ى ح ير إل وادث الس ة ح ة نتيج يارات المحطم ال الس ة          إدخ ر الطلب ت نظ دف لف ات به رم الجامع ى ح ير إل وادث الس ة ح ة نتيج يارات المحطم ال الس إدخ
 ..الجامعيين إلى مدى خطورة حوادث السير على المجتمع اللبنانيالجامعيين إلى مدى خطورة حوادث السير على المجتمع اللبناني

 
 الخليجي التعاون مجلس دول في المرور أسابيع  -٩

 
ة      تتنوع الفعاليات والبرامج في آل دولة، ومن أهم الفعاليات تبادل ا   تتنوع الفعاليات والبرامج في آل دولة، ومن أهم الفعاليات تبادل ا     وانين واألنظم ى الق ود للتعرف عل ة      لوف وانين واألنظم ى الق ود للتعرف عل لوف

اء               ذلك إلق رين؛ وآ رات اآلخ ن خب تفادة م ة واالس يج العربي دول الخل اون ل س التع ي دول مجل ا ف ول به اء              المعم ذلك إلق رين؛ وآ رات اآلخ ن خب تفادة م ة واالس يج العربي دول الخل اون ل س التع ي دول مجل ا ف ول به المعم
 ..محاضرات للتوعية وإقامة نقاط للتوعية المروريةمحاضرات للتوعية وإقامة نقاط للتوعية المرورية

 
ة اإلسكوا وي                     ة اإلسكوا وي                   وتمثل أسابيع المرور بين دول مجلس التعاون أول نشاط شبه إقليمي في منطق ود    وتمثل أسابيع المرور بين دول مجلس التعاون أول نشاط شبه إقليمي في منطق ود    عكس جه عكس جه

ام   في في   يكمن يكمن   المجتمعات المجتمعات   في في   التوعيةالتوعية  تلعبهتلعبه  الذيالذي  الدورالدور  إنإن.  .  التعاون والتكامل فيما بين دولها    التعاون والتكامل فيما بين دولها     ام المق ة   في في   األولاألول  المق ة الوقاي   الوقاي
ى   المحافظةالمحافظة  وهووهو  نبيلنبيل  هدفهدف  تحقيقتحقيق  نحونحو  سعيا سعيًا  المخاطرالمخاطر  منمن ى عل ات،   األرواحاألرواح  عل ات، والممتلك ذا   والممتلك ذا وه ر   يلقى يلقى   األمر األمر   وه ر الكثي   من من   الكثي

ام  المسؤوليات المسؤوليات  اموالمه ام  والمه امالجس ى   الجس ى عل اتق  عل اتقع ائم  ع ائمالق م  أجلأجل  من من   ينينالق ذ   رسمرس ذ وتنفي ة  خططخطط  وتنفي ةالتوعي ذا  ومن ومن .  .  التوعي ذاه ق  ه قالمنطل اء  المنطل   جاءج
ام اماهتم س  دولدول  اهتم سمجل اون  مجل اونالتع دول  التع دولل يج  ل يجالخل ة  الخل ةالعربي دعم  العربي دعمب ود  ب ودجه ة  جه ةالتوعي ي  التوعي يف ف  ف فمختل ات  مختل اتالقطاع    القطاع

ة   باألجهزةباألجهزة  المناطالمناط  الدورالدور  وتفعيلوتفعيل  المرورالمرور  قطاعقطاع  فيفي  سيماسيما  الال ة المعني ذا   المعني ذا به ذليل   الشأن الشأن   به ذليل وت ة   وت ة آاف   تعترض تعترض   التي التي   الصعاب الصعاب   آاف
 ..طريقهاطريقها

 
ه من                        إن األمن   إن األمن     ا ل ة خاصة لم دول في العصر الحديث أهمي ه من                        المروري يعتبر من األولويات التي توليها ال ا ل ة خاصة لم دول في العصر الحديث أهمي المروري يعتبر من األولويات التي توليها ال

ع، ولعل تخصيص       ع، ولعل تخصيص      انعكاسات مباشرة على النواحي االجتماعية واالقتصادية وميزان القوى البشرية في أي مجتم انعكاسات مباشرة على النواحي االجتماعية واالقتصادية وميزان القوى البشرية في أي مجتم
دى دول المج               دى دول المج              أسبوع مرور خليجي موحد لألمن المروري هو خير دليل على الوعي المتأصل ل ة األمن    أسبوع مرور خليجي موحد لألمن المروري هو خير دليل على الوعي المتأصل ل ة األمن    لس بأهمي لس بأهمي

ة لتحقيق األهداف                     ة لتحقيق األهداف                    المروري حتى يكون هذا األسبوع فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات ووضع األسس الالزم المروري حتى يكون هذا األسبوع فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات ووضع األسس الالزم
اً                    زمن تقريب ا                    المنشودة على صعيد السالمة المرورية، وقد بدأت أسابيع المرور في دول المجلس قبل عقدين من ال زمن تقريب .  .  المنشودة على صعيد السالمة المرورية، وقد بدأت أسابيع المرور في دول المجلس قبل عقدين من ال

ك          وخالل تلك المدة، أخذت حكومات تلك الدول ممثلة       وخالل تلك المدة، أخذت حكومات تلك الدول ممثلة        ك           في اإلدارات العامة للمرور بوضع البرامج والشعارات وذل  في اإلدارات العامة للمرور بوضع البرامج والشعارات وذل
ة             ى السالمة المروري اظ عل ة            من أجل إيجاد نظام موحد بينها يخدم جميع المواطنين والمقيمين في هذه الدول وللحف ى السالمة المروري اظ عل .  .  من أجل إيجاد نظام موحد بينها يخدم جميع المواطنين والمقيمين في هذه الدول وللحف

وع                           ى آخر يعكس تن ام إل وع شعاره من ع ا أن تن ة، آم تم تكثيف التوعي ه ي ذا األسبوع أن وع                          ومن المالحظ خالل ه ى آخر يعكس تن ام إل وع شعاره من ع ا أن تن ة، آم تم تكثيف التوعي ه ي ذا األسبوع أن ومن المالحظ خالل ه
ع                   المالم يم ورف واطن والمق ر الم ة بهدف الرقي بتفكي ذه الفعالي ائمون والمنظمون له ا الق ع                   داخل والمجاالت التي يتبناه يم ورف واطن والمق ر الم ة بهدف الرقي بتفكي ذه الفعالي ائمون والمنظمون له ا الق داخل والمجاالت التي يتبناه

ام          .  .  درجة وعيه بالسالمة المرورية   درجة وعيه بالسالمة المرورية    ذ ع ابيع المرور من دأ تنظيم أس د ابت ام          وق ذ ع ابيع المرور من دأ تنظيم أس د ابت ا هو موضح في     ١٩٨٤١٩٨٤وق ا هو موضح في      آم الجدول  الجدول  (( آم
ز حول    ))٢٣٢٣ ام تترآ ل ع دد لك عار مح ار ش م اختي د ت ه ق ن الواضح أن ز حول    ، وم ام تترآ ل ع دد لك عار مح ار ش م اختي د ت ه ق ن الواضح أن اون  ، وم س دول التع ي مجل اطات ف اون  ه النش س دول التع ي مجل اطات ف ه النش

 ..الخليجيالخليجي
 

   آشف بأسماء أسابيع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي-٢٣الجدول 
 ٢٠٠٤ وحتى العام ١٩٨٤   منذ العام 

 
 األسبوع الفترة الشعارالشعار
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 الثانيالثاني ١٩٨٥١٩٨٥مارس مارس // آذار آذار٢٢٢٢-١٩١٩ المشاةالمشاة
 الثالثالثالث ١٩٨٦١٩٨٦مارس مارس // آذار آذار٢١٢١-١٥١٥ من السرعةمن السرعةالحد الحد 

 الرابعالرابع ١٩٨٧١٩٨٧مارس مارس // آذار آذار٢٠٢٠-١٤١٤ مدلول الخطوط األرضيةمدلول الخطوط األرضية
 الخامسالخامس ١٩٨٨١٩٨٨أبريل أبريل // نيسان نيسان١١١١  –مارس مارس // آذار آذار٢٦٢٦ ال تنشغل بغير الطريقال تنشغل بغير الطريق

 السادسالسادس ١٩٨٩١٩٨٩مارس مارس // آذار آذار٣١٣١-٢٥٢٥ سالمة المرآبةسالمة المرآبة
 السابعالسابع ١٩٩٠١٩٩٠مارس مارس // آذار آذار٩٩-٢٢ السالمة المرورية للطفلالسالمة المرورية للطفل

 الثامنالثامن ١٩٩٢١٩٩٢أبريل أبريل // نيسان نيسان٢٤٢٤-١٨١٨ حوادث مروريةحوادث مروريةقيادة بال قيادة بال 
 التاسعالتاسع ١٩٩٣١٩٩٣أبريل أبريل // نيسان نيسان١٦١٦-١٠١٠ السالمة المرورية مطلب وهدفالسالمة المرورية مطلب وهدف

 العاشرالعاشر ١٩٩٤١٩٩٤أبريل أبريل // نيسان نيسان٧٧-٢٢ القيادة الوقائية تعني السالمةالقيادة الوقائية تعني السالمة
 الحادي عشرالحادي عشر ١٩٩٥١٩٩٥مارس مارس // آذار آذار٢٤٢٤-١٨١٨ السرعة قاتلةالسرعة قاتلة

 الثاني عشرالثاني عشر ١٩٩٦١٩٩٦ سالمة المشاة مسؤولية الجميعسالمة المشاة مسؤولية الجميع
 الثالث عشرالثالث عشر ١٩٩٧١٩٩٧مارس مارس // آذار آذار١٣١٣-٨٨ ز اإلشارة الحمراء خطورة بالغةز اإلشارة الحمراء خطورة بالغةتجاوتجاو

 الرابع عشرالرابع عشر ١٩٩٨١٩٩٨أبريل أبريل // نيسان نيسان٣٠٣٠-٢٥٢٥ ابتسامة أطفالك ال تطفئها بحادثابتسامة أطفالك ال تطفئها بحادث
 الخامس عشرالخامس عشر ١٩٩٩١٩٩٩أبريل أبريل // نيسان نيسان١٦١٦-١٠١٠ سالمتنا من سالمة بيئتنا المروريةسالمتنا من سالمة بيئتنا المرورية

 السادس عشرالسادس عشر ٢٠٠٠٢٠٠٠أبريل أبريل // نيسان نيسان٧٧-١١ أحذر مفاجآت الطريقأحذر مفاجآت الطريق
 السابع عشرالسابع عشر ٢٠٠١٢٠٠١مارس مارس // آذار آذار٢٢٢٢-١٧١٧ مروري واعمروري واعنحو جيل نحو جيل 

 الثامن عشرالثامن عشر ٢٠٠٢٢٠٠٢مارس مارس // آذار آذار١٥١٥-٩٩ أعط الطريق حقهأعط الطريق حقه
 التاسع عشرالتاسع عشر ٢٠٠٣٢٠٠٣مارس مارس // آذار آذار٢٧٢٧-٢٠٢٠ قواعد المرور ضمان وأمانقواعد المرور ضمان وأمان

 العشرونالعشرون ٢٠٠٤٢٠٠٤مارس مارس // آذار آذار٢٦٢٦-٢٠٢٠ السالمة المرورية مسؤولية الجميعالسالمة المرورية مسؤولية الجميع
 والعشرونوالعشرونالحادي الحادي  ٢٠٠٥٢٠٠٥مارس مارس // آذار آذار١٨١٨-١٢١٢ قيادتك دليل أخالقكقيادتك دليل أخالقك

يا         : : المصدرالمصدر يا         لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آس المرور في        ""،  ،  ))اإلسكوا اإلسكوا ((لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آس ة ب ة والتشريعات المتعلق المرور في        مؤشرات السالمة المروري ة ب ة والتشريعات المتعلق مؤشرات السالمة المروري
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥، ، ""دول مجلس التعاون الخليجيدول مجلس التعاون الخليجي



 -٧٤-

  المروريةللسالمة  تحليل للوضع الراهن -خامسا 
 

   نظرة عامة-ألف
 

ة العمرانية الشاسعة التي شهدتها دول المنطقة والتي صاحبها نمو في عدد السكان              ة العمرانية الشاسعة التي شهدتها دول المنطقة والتي صاحبها نمو في عدد السكان              يمكن القول بأن النهض   يمكن القول بأن النهض    
اب                          ة في ظل غي دن المنطق م في م ل األه ل واسطة النق اب                         وارتفاع هائل في عدد المرآبات، خاصة وأن السيارة تمث ة في ظل غي دن المنطق م في م ل األه ل واسطة النق وارتفاع هائل في عدد المرآبات، خاصة وأن السيارة تمث

ة، آل ذلك تسبب في      ة، آل ذلك تسبب في      وسائط النقل الجماعي، ورغبة العديد في التنقل، والتغير في متطلبات الحرآة بالنسبة للمنطق            وسائط النقل الجماعي، ورغبة العديد في التنقل، والتغير في متطلبات الحرآة بالنسبة للمنطق            
ة وفي عدد اإلصابات          ة وفي عدد اإلصابات         زيادة مطردة في عدد المخالفات المرورية وما رافقها من زيادة في عدد الحوادث المروري زيادة مطردة في عدد المخالفات المرورية وما رافقها من زيادة في عدد الحوادث المروري

ة     ة    والوفيات، مما يسبب أعباء ثقيلة ليس فقط على االقتصاد الوطني ولكن على الموارد لألسر المنكوب ك،   .  .  والوفيات، مما يسبب أعباء ثقيلة ليس فقط على االقتصاد الوطني ولكن على الموارد لألسر المنكوب ك،   ومع ذل ومع ذل
بب    ة مس رامج معالج دول لب ه ال ا تخصص إن م بب   ف ة مس رامج معالج دول لب ه ال ا تخصص إن م اءات    ف ي إحص التحقق ف ا وب ة ونتائجه وادث المروري ذه الح اءات    ات ه ي إحص التحقق ف ا وب ة ونتائجه وادث المروري ذه الح ات ه

ن  اني م كوا تع ة اإلس ا أن دول منطق ين لن الم يتب ي دول الع ة ف وادث المروري ن الح اني م كوا تع ة اإلس ا أن دول منطق ين لن الم يتب ي دول الع ة ف وادث المروري  الح
ود           د الجه ة لرص ة ماس اك حاج ي أن هن ذا يعن ة، وه دول المتقدم ت بال ا قورن اة إذا م دالت الوف ي مع اع ف ود          ارتف د الجه ة لرص ة ماس اك حاج ي أن هن ذا يعن ة، وه دول المتقدم ت بال ا قورن اة إذا م دالت الوف ي مع اع ف ارتف

 .. مسبباته مسبباتهواإلمكانيات لمواجهة هذا الوضع ومعالجةواإلمكانيات لمواجهة هذا الوضع ومعالجة
 

دل      ة، وت وارث المروري ن الك د م ل الح ن أج ة م تراتيجيات واضحة وثابت ة اس دول المتقدم د اتبعت ال دل    لق ة، وت وارث المروري ن الك د م ل الح ن أج ة م تراتيجيات واضحة وثابت ة اس دول المتقدم د اتبعت ال لق
ام    دا ع ي هولن ى ف دد القتل ى أن ع ام   اإلحصاءات عل دا ع ي هولن ى ف دد القتل ى أن ع غ ١٩٧٤١٩٧٤اإلحصاءات عل غ  بل ى ٣٢٦٤٣٢٦٤ بل ى  وانخفض إل ام  ١١٦٠١١٦٠ وانخفض إل ي ع ط ف اة فق ام   وف ي ع ط ف اة فق  وف

دى،             .  .  ٢٠٠٠٢٠٠٠ دى،             وال شك أن هذا آان نتيجة استراتيجية واضحة ومحددة بعيدة الم درة          وال شك أن هذا آان نتيجة استراتيجية واضحة ومحددة بعيدة الم ى ق ة واضحة عل درة          ويعطي دالل ى ق ة واضحة عل ويعطي دالل
ة                    ع مستوى السالمة المروري ة                   الدول على التصدي للحوادث المرورية ووضع استراتيجية واضحة لها من أجل رف ع مستوى السالمة المروري الدول على التصدي للحوادث المرورية ووضع استراتيجية واضحة لها من أجل رف

رة  ودًا آبي ا جه د حشدت له رة وق ودا  آبي ا جه د حشدت له ين .  .  وق ين ويب دول ((ويب دول الج دول  ) ) ٢٤٢٤الج ي وضعتها بعض ال داف الت ى األه ة عل دول  بعض األمثل ي وضعتها بعض ال داف الت ى األه ة عل بعض األمثل
ين ان ا رور، حيث يتب دد ضحايا حوادث الم ين ان الخفض ع رور، حيث يتب دد ضحايا حوادث الم دد ضحايا حوادث لخفض ع ى خفض ع ددة ترمي إل داف المح دد ضحايا حوادث أله ى خفض ع ددة ترمي إل داف المح أله

ى    بة تصل إل رور بنس ى   الم بة تصل إل رور بنس اوز   ٥٠٥٠الم رة ال تتج ي فت ة ف ي المائ اوز    ف رة ال تتج ي فت ة ف ي المائ ة    ٥٥ ف ة العربي د أن المملك ا، ونج ي فرنس نوات ف ة     س ة العربي د أن المملك ا، ونج ي فرنس نوات ف  س
رة        ٣٠٣٠السعودية قد وضعت هدفا  لخفض ضحايا حوادث المرور بنسبة تصل إلى            السعودية قد وضعت هدفًا لخفض ضحايا حوادث المرور بنسبة تصل إلى             رة         في المائة في فت ًا   ١٥١٥ في المائة في فت ا     سنة، علم  سنة، علم

ائر الس       الي الخس ائر الس      بأن إجم الي الخس در بحوالي                  بأن إجم ة من جراء حوادث المرور ق در بحوالي                  نوية في المملك ة من جراء حوادث المرور ق ال سعودي        ٢١٢١نوية في المملك ار ري ال سعودي         ملي ار ري ا  (( ملي ا  م م
 ).). مليار دوالر مليار دوالر٤٫٢٤٫٢يقارب يقارب 

 
   أمثلة على األهداف المقررة حاليا  لخفض عدد ضحايا حوادث المرور-٢٤الجدول 

 في مختلف بلدان العالم
 

 الهدف المنشود لخفض عدد األموات
 في حوادث الطرق

 فيهالعام الذي يتعين 
 تحقيق الهدف

 عام االنطالق لتحقيق
 البلد أو المنطقةالبلد أو المنطقة الهدف

 استراليااستراليا ١٩٩٧ ٢٠٠٥  في المائة١٠-
 النمساالنمسا ٢٠٠٠-١٩٩٨ ٢٠١٠  في المائة٥٠-
 آنداآندا ١٩٩٦-١٩٩١ ٢٠١٠-٢٠٠٨  في المائة٣٠-
 الدانمركالدانمرك ١٩٩٨ ٢٠١٢  في المائة٤٠-
 االتحاد األوروبياالتحاد األوروبي ٢٠٠٠ ٢٠١٠  في المائة٥٠-
 ٢٠١٠ مائة في ال٣٧-
 ٢٠٢٥  في المائة٧٥-

 فنلندافنلندا ٢٠٠٠

 فرنسافرنسا ١٩٩٧ ٢٠٠٢  في المائة٥٠-
 ٢٠٠٥  في المائة٠٢٠-

 ٢٠١٥  في المائة٤٠-
 اليوناناليونان ٢٠٠٠

 أيرلنداأيرلندا ١٩٩٧ ٢٠٠٢  في المائة٢٠-
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 )تابع (٢٤الجدول 
 

 الهدف المنشود لخفض عدد األموات
 في حوادث الطرق

 العام الذي يتعين فيه
  الهدفتحقيق

 عام االنطالق لتحقيق
 البلد أو المنطقةالبلد أو المنطقة الهدف

 إيطالياإيطاليا ٢٠٠٠-١٩٩٨ ٢٠١٠  في المائة٤٠-
 ماليزياماليزيا ٢٠٠١ ٢٠١٠  سيارة١٠ ٠٠٠ وفيات لكل ٣أقل من 

 هولنداهولندا ١٩٩٨ ٢٠١٠  في المائة٣٠-
 نيوزيلندانيوزيلندا ١٩٩٩ ٢٠١٠  في المائة٤٢-
 بولندابولندا ١٩٩٩-١٩٩٧ ٢٠١٠  في المائة٤٣-
 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية ٢٠٠٠ ٢٠١٥ ة في المائ٣٠-
 السويدالسويد ١٩٩٦ ٢٠٠٧  في المائة٥٠-
 المملكة المتحدةالمملكة المتحدة ١٩٩٨-١٩٩٤ ٢٠١٠  في المائة٤٠-
 الواليات المتحدة األمريكيةالواليات المتحدة األمريكية ١٩٩٦ ٢٠٠٨  في المائة٢٠-

 ..٩٩، ص ، ص ٢٠٠٤٢٠٠٤التقرير العالمي عن الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور لعام التقرير العالمي عن الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور لعام : : المصدرالمصدر
 

تنبغي اإلشارة إلى أن بعض هذه النسب المستهدفة تتضمن أيضا  تحقيق انخفاض في اإلصابات الجسيمة،     تنبغي اإلشارة إلى أن بعض هذه النسب المستهدفة تتضمن أيضًا تحقيق انخفاض في اإلصابات الجسيمة،      
 ..آما تستكملها أرقام مستهدفة أخرى، على سبيل المثال، لخفض عدد الوفيات واإلصابات بين األطفالآما تستكملها أرقام مستهدفة أخرى، على سبيل المثال، لخفض عدد الوفيات واإلصابات بين األطفال

 
ه،   ولعل أآثر األمور تعقيدا  في موضوع السالمة المرورية يعود إلى طبيعة اإلنسا          ولعل أآثر األمور تعقيدًا في موضوع السالمة المرورية يعود إلى طبيعة اإلنسا            أته وتربيت ه،   ن وطرق نش أته وتربيت ن وطرق نش

والتي تعكس طريقة قيادة السيارة في أغلب األحيان وهذه ظاهرة عامة؛ فالسائق في لبنان يهوى السرعة وبسبب                    والتي تعكس طريقة قيادة السيارة في أغلب األحيان وهذه ظاهرة عامة؛ فالسائق في لبنان يهوى السرعة وبسبب                    
ة                      ة المروري اب الرقاب ا يشكل غي ة                     توتره خالل سنوات الحرب نجد أنه ُيخالف القوانين المرورية بشكل مستمر، آم ة المروري اب الرقاب ا يشكل غي توتره خالل سنوات الحرب نجد أنه ي خالف القوانين المرورية بشكل مستمر، آم

 ..ي الحوادث المروريةي الحوادث المروريةالصارمة في بعض البلدان سببا  هاما  فالصارمة في بعض البلدان سببًا هامًا ف
 

د                 د               وسيتم استعراض أبواب الدراسة وإظهار الجوانب اإليجابية منها والسلبية متى وجدت، ويتم بعدها تحدي وسيتم استعراض أبواب الدراسة وإظهار الجوانب اإليجابية منها والسلبية متى وجدت، ويتم بعدها تحدي
ومن المهم التوضيح هنا أن هذه الدراسة قد تناولت العديد من األمور التي          ومن المهم التوضيح هنا أن هذه الدراسة قد تناولت العديد من األمور التي          .  .  التوصيات الالزمة تحت آل بند منها     التوصيات الالزمة تحت آل بند منها     

د البحث في موضوع      تؤثر في السالمة المرورية لكنها لم تغ   تؤثر في السالمة المرورية لكنها لم تغ    ا عن د البحث في موضوع      ط حصرًا آامل الجوانب التي يجب التطرق إليه ا عن ط حصرا  آامل الجوانب التي يجب التطرق إليه
ة          ة ومتابع ة المروري دى الرقاب ة م ه خاص عب توثيق ها يص ة، وبعض المة المروري ة         الس ة ومتابع ة المروري دى الرقاب ة م ه خاص عب توثيق ها يص ة، وبعض المة المروري  الس

ى مستوى                       .  .  تطبيق قانون السير بكامل بنوده    تطبيق قانون السير بكامل بنوده     لبًا عل ؤثر س يًا ي ًا أساس ل جانب ة ويمث ة في األهمي ى مستوى                       وهذا األمر هو غاي لبا  عل ؤثر س يا  ي ا  أساس ل جانب ة ويمث ة في األهمي وهذا األمر هو غاي
 ..السالمة المروريةالسالمة المرورية

 
   التشريعات الحالية فيما يتعلق باإلجراءات والمخالفات المرورية والعقوبات-باء

 
لبية التي                  ة والس اط اإليجابي د من النق اك العدي ين أن هن لبية التي                بالنظر إلى الدول التي تم عرضها في الدراسة يتب ة والس اط اإليجابي د من النق اك العدي ين أن هن بالنظر إلى الدول التي تم عرضها في الدراسة يتب

 ::يمكن تلخيصها بالتالييمكن تلخيصها بالتالي
 

 النقاط اإليجابية  -١
 

ات الطريق       يمكن القول بأن قوانين المرور ف    يمكن القول بأن قوانين المرور ف     ))أأ((  ات الطريق       ي آافة الدول قد تناولت بإسهاب ووضوح آل متطلب ي آافة الدول قد تناولت بإسهاب ووضوح آل متطلب
 والسائق، وأنها تمتاز بوضوح وتفصيل أنواع المخالفات والعقوبات التي يتوجب فرضها في حالة المخالفة؛والسائق، وأنها تمتاز بوضوح وتفصيل أنواع المخالفات والعقوبات التي يتوجب فرضها في حالة المخالفة؛

ي             ))بب((  ع اإللكترون ان، باستخدام الموق ي            امتازت بعض الدول، مثل اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عم ع اإللكترون ان، باستخدام الموق امتازت بعض الدول، مثل اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عم
 رآبة بالمخالفات المستحقة عليه؛رآبة بالمخالفات المستحقة عليه؛لتعريف سائق الملتعريف سائق الم
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اط                     ))جج((  ًا الحتساب النق ا وضعت نظام ان وقطر بأنه اط                    امتازت الدول في الدراسة، باستثناء البحرين ولبن ا  الحتساب النق ا وضعت نظام ان وقطر بأنه امتازت الدول في الدراسة، باستثناء البحرين ولبن

تم                             اط التي ي ة محددة، وعدد النق اط المحتسبة لمخالف ًا في عدد النق اك تفاوت ان هن تم                            في المخالفات المرورية، وإن آ اط التي ي ة محددة، وعدد النق اط المحتسبة لمخالف ا  في عدد النق اك تفاوت ان هن في المخالفات المرورية، وإن آ
ين في                       وعلىوعلى.  .  تجميعها قبل سحب الرخصة   تجميعها قبل سحب الرخصة    ات مب واع المخالف بعض أن اط المحتسبة ل إن عدد النق ال، ف ين في                        سبيل المث ات مب واع المخالف بعض أن اط المحتسبة ل إن عدد النق ال، ف  سبيل المث

 ؛؛))٢٥٢٥الجدول الجدول ((
 

   مقارنة في عدد النقاط المحتسبة لبعض أنواع المخالفات في بلدان عربية مختارة-٢٥الجدول 
 

 البلـد

 سلطنة ع مان الكويت
 المملكة العربية
 السعودية

اإلمارات العربية 
 نوع المخالفة األردن المتحدة

 تجاوز إشارات المرور ٤ ٥ ٦ ١ ٤

٤ 
 )ساعة تجاوز/آم٨٠ أآثر من ٣
 ١ ٦ )تجاوز/الساعة/آم٨٠- م٥٠ (٢

 إذا تجاوز أآثر (٤
 )ساعة/ آلم٤٠  من 

 )ألقل من ذلك (١

 تجاوز مدى السرعة

 السير في عكس اتجاه السير ٤ ٣ ٦ ٣ ٤
 القيادة في حالة سكر لم يحدد  ٦ ٣ لم يحدد

 إلقاء الفضالت من السيارة ١ ٢ حددلم ي ٢ 

 ٤ لم يحدد لم يحدد لم يحدد ٣
 قيادة المرآبة أثناء فترة حجز

   الرخصة
 عدم ربط حزام األمان لم يحدد ٣ لم يحدد لم يحدد لم يحدد
 قيادة مرآبة تحدث تلوثا  للبيئة لم يحدد ٢ لم يحدد لم يحدد ١

 
اك فر          ين أن هن اك فر        بالنظر إلى هذا الجدول يتب ين أن هن ا          بالنظر إلى هذا الجدول يتب ات، آم وع المخالف اط لوق ًا واضحة في نظام إحتساب النق ا          وق ات، آم وع المخالف اط لوق ا  واضحة في نظام إحتساب النق وق

ة   ارات العربي ي اإلم ذي ورد ف ان ال زام األم ط ح ل رب ا، مث اط عليه تم إحتساب نق ات ال ي اك مخالف ة  يالحظ أن هن ارات العربي ي اإلم ذي ورد ف ان ال زام األم ط ح ل رب ا، مث اط عليه تم إحتساب نق ات ال ي اك مخالف يالحظ أن هن
ومن المهم توضيح االختالف      ومن المهم توضيح االختالف      .  .  المتحدة بينما قيادة مرآبة تحدث تلوثا  لم يحتسب لها نقاط إال في األردن والكويت             المتحدة بينما قيادة مرآبة تحدث تلوثًا لم يحتسب لها نقاط إال في األردن والكويت             

ى        .  .  هنا في عدد النقاط التي يتم جمعها قبل سحب الرخصة من السائق           هنا في عدد النقاط التي يتم جمعها قبل سحب الرخصة من السائق            ى        ففي األردن نص النظام عل ا     ١٦١٦ففي األردن نص النظام عل ا      نقطة بينم  نقطة بينم
د                .  .   نقطة في الكويت    نقطة في الكويت   ١٤١٤ نقطة في المملكة العربية السعودية و         نقطة في المملكة العربية السعودية و        ١٨١٨بلغ  بلغ   الرغم من تحدي ه ب ا أن ره هن م ذآ د                ومن المه الرغم من تحدي ه ب ا أن ره هن م ذآ ومن المه

تم             القانون لموضوع تسجيل النقاط على سجل السائق المخالف، إال          القانون لموضوع تسجيل النقاط على سجل السائق المخالف، إال           ًا وال ي ان نظري تم             أن ذلك يبقى في آثير من األحي ا  وال ي ان نظري أن ذلك يبقى في آثير من األحي
 ..تطبيقه في الواقعتطبيقه في الواقع

 
ذا                        ))دد((  ين ه د تب ة، وق وائح التنفيذي ديالت من خالل الل ذا                       وجود مرونة في النظام بحيث يسمح بإدخال التع ين ه د تب ة، وق وائح التنفيذي ديالت من خالل الل وجود مرونة في النظام بحيث يسمح بإدخال التع

 ..جليا  في إدخال مخالفات استخدام الهاتف الخليوي وإدخال نظام إحتساب النقاطجليًا في إدخال مخالفات استخدام الهاتف الخليوي وإدخال نظام إحتساب النقاط
 

 النقاط السلبية  -٢
 

ك ان                           ))أأ((  ى ذل ات بشكل واضح، يضاف إل ة المستخدمة لضبط المخالف ى التقني وانين إل ارة الق ك ان                          عدم إش ى ذل ات بشكل واضح، يضاف إل ة المستخدمة لضبط المخالف ى التقني وانين إل ارة الق عدم إش
وانين بشكل واضح اإلجراءات التي تتخذ                       وانين بشكل واضح اإلجراءات التي تتخذ                      نسبة تحصيل المخالفات، في لبنان مثًال، دون المطلوب وال توضح الق نسبة تحصيل المخالفات، في لبنان مثال ، دون المطلوب وال توضح الق

اتهم ددون مخالف ذين ال يس اتهمبحق األشخاص ال ددون مخالف ذين ال يس ة األرد.  .  بحق األشخاص ال ي المملك ال، ف بيل المث ى س ة األردوعل ي المملك ال، ف بيل المث ى س د وعل تم تجدي مية ال ي ة الهاش د ني تم تجدي مية ال ي ة الهاش ني
 رخصة المرآبة إال إذا سدد صاحبها آافة المخالفات المرورية المستحقة عليه؛رخصة المرآبة إال إذا سدد صاحبها آافة المخالفات المرورية المستحقة عليه؛

 
يارة                  ))بب((  يارة                 العديد من المخالفات التي وضعت لها عقوبات ولم يتم أبدًا ضبطها، مثل رمي النفايات من الس العديد من المخالفات التي وضعت لها عقوبات ولم يتم أبدا  ضبطها، مثل رمي النفايات من الس

 ..اقيتهاقيتهأو إخراج غازات عادمة بشكل ملحوظ، تفقد قانون السير الكثير من مصدأو إخراج غازات عادمة بشكل ملحوظ، تفقد قانون السير الكثير من مصد
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م    ))أأ((  ه معظ تجابت ل د اس ًا، وق ورًا إيجابي ر تط ة يعتب ات المروري ي المخالف اط ف ام احتساب النق م   إن نظ ه معظ تجابت ل د اس ا ، وق ورا  إيجابي ر تط ة يعتب ات المروري ي المخالف اط ف ام احتساب النق إن نظ
اً         ه حالي تم تطبيق ورق وال ي ى ال ا         الدول تحت الدراسة، ولكن يجب التنويه هنا إلى أنه في معظم األحيان موجود عل ه حالي تم تطبيق ورق وال ي ى ال .  .  الدول تحت الدراسة، ولكن يجب التنويه هنا إلى أنه في معظم األحيان موجود عل

ذ             ى وجوب أن يأخذ ه ذ            وال بد من التأآيد عل ى وجوب أن يأخذ ه الفين بدرجة                  وال بد من التأآيد عل ائقين المخ ه يظهر الس ذ نظرًا لكون الفين بدرجة                  ا النظام مجرى التنفي ائقين المخ ه يظهر الس ذ نظرا  لكون ا النظام مجرى التنفي
ات بشكل              رار المخالف ات بشكل             يستوجب معها سحب رخص القيادة عنهم وإخضاعهم لبرامج تدريبية خاصة، وفي حال تك رار المخالف يستوجب معها سحب رخص القيادة عنهم وإخضاعهم لبرامج تدريبية خاصة، وفي حال تك

 يجعل من السائق وسيلة للحوادث المرورية يجب سحب الرخصة منه نهائيا ؛يجعل من السائق وسيلة للحوادث المرورية يجب سحب الرخصة منه نهائيًا؛
 

ير    ))بب((  وانين الس مول ق ن ش الرغم م ير   ب وانين الس مول ق ن ش الرغم م ات     ب واع المخالف ن أن ع ع يل واس ة لتفص ة بالدراس دول المعني ات     لل واع المخالف ن أن ع ع يل واس ة لتفص ة بالدراس دول المعني لل
النظر                   وانين ب ذه الق ات محددة، إال أن ه النظر                  وعقوباتها واإلجراءات التي يتم فيها احتجاز المرآبات عند ارتكاب مخالف وانين ب ذه الق ات محددة، إال أن ه وعقوباتها واإلجراءات التي يتم فيها احتجاز المرآبات عند ارتكاب مخالف

ى عدم الت                                ان إل ا هو في لبن ك آم ود السبب في ذل ذها، ويع ى عدم الت                               لكثير من السائقين ال تشكل عبئًا نظرًا لعدم تنفي ان إل ا هو في لبن ك آم ود السبب في ذل ذها، ويع دريب دريب لكثير من السائقين ال تشكل عبئا  نظرا  لعدم تنفي
ثًال، أو                               يج م ا هو الحال في األردن أو دول الخل ة آم ذه المهم رغين له ر متف م غي ثال ، أو                              الكافي لرجال المرور والذين ه يج م ا هو الحال في األردن أو دول الخل ة آم ذه المهم رغين له ر متف م غي الكافي لرجال المرور والذين ه

وانين السير                         الفين لق ة المخ افي من رجال السير المخولين بمالحق دد الك وافر الع وانين السير                        يكون السبب عدم ت الفين لق ة المخ افي من رجال السير المخولين بمالحق دد الك وافر الع د من    .  .  يكون السبب عدم ت د من    وال ب وال ب
اد مستوى صحيح        التوصية هنا بتخصيص العدد الكافي من رجال المرور ال       التوصية هنا بتخصيص العدد الكافي من رجال المرور ال        ى إيج ى الطرق إضافة إل اد مستوى صحيح        مدربين عل ى إيج ى الطرق إضافة إل مدربين عل

ق                       ل رجال المرور لتحسين مستوى التطبي ة من قب ق                      من التطبيق مع تشديد العقوبات واالستفادة من التقنيات الحديث ل رجال المرور لتحسين مستوى التطبي ة من قب من التطبيق مع تشديد العقوبات واالستفادة من التقنيات الحديث
 وااللتزام؛وااللتزام؛

 
ديثها                      ))جج((  يس لتح وانين السارية ول ذ للق ة التنفي اد آلي ر نحو إيج ة أآث ديثها                     يجب أن تترآز جهود الدول المعني يس لتح وانين السارية ول ذ للق ة التنفي اد آلي ر نحو إيج ة أآث يجب أن تترآز جهود الدول المعني

 ..ويةويةآأولآأول
 

   ترخيص مدارس تعليم القيادة والسائقين-جيم
 

 النقاط اإليجابية  -١
 

ات خاصة             ))أأ((  دريب، مع وجود آتيب ة للت ات خاصة            هناك العديد من المدارس الخاصة والمزودة بالوسائل الحديث دريب، مع وجود آتيب ة للت هناك العديد من المدارس الخاصة والمزودة بالوسائل الحديث
دريب                       ز سيارات الت دريب، ومع وجود عالمات تمي دة خصيصًا للت دريب                      للتدريب النظري، والسيارات المجهزة والمع ز سيارات الت دريب، ومع وجود عالمات تمي دة خصيصا  للت للتدريب النظري، والسيارات المجهزة والمع

 تنبيه السائقين اآلخرين ألخذ الحذر؛تنبيه السائقين اآلخرين ألخذ الحذر؛لل
 

ان      ))بب((  دم المتح ذي يتق خص ال ن للش يج، ال يمك ض دول الخل ي بع ال ف و الح ا ه ي األردن، آم ان     ف دم المتح ذي يتق خص ال ن للش يج، ال يمك ض دول الخل ي بع ال ف و الح ا ه ي األردن، آم  ف
 القيادة أن يتقدم لالمتحان العملي قبل أن يجتاز االمتحان النظري بنجاح؛القيادة أن يتقدم لالمتحان العملي قبل أن يجتاز االمتحان النظري بنجاح؛

 
تم فحص المت    ))جج((  ن أن ي ى يمك ة حت وارع العام ي الش ي ف ان العمل ري االمتح تم فحص المت   يج ن أن ي ى يمك ة حت وارع العام ي الش ي ف ان العمل ري االمتح ان تحت  يج دم لالمتح ان تحت  ق دم لالمتح ق

 الظروف التي ستواجهه مستقبال  وليس في ميدان مغلق ومحدد؛الظروف التي ستواجهه مستقبًال وليس في ميدان مغلق ومحدد؛
 

تحكم األساسية                     ))دد((  ارات ال يم مه دة لتعل تحكم األساسية                    تتوفر لدى بعض الدول الفرصة لتعليم القيادة مع مجسمات مقل ارات ال يم مه دة لتعل تتوفر لدى بعض الدول الفرصة لتعليم القيادة مع مجسمات مقل
 ..للقيادة قبل أن يبدأ التدريب في الشوارع العامةللقيادة قبل أن يبدأ التدريب في الشوارع العامة

 
 النقاط السلبية  -٢
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د ظهر                ال يوجد برنامج وا   ال يوجد برنامج وا    ))أأ((  د ظهر                ضح لتدريب المتدربين والذين يجب أن تتوفر فيهم مؤهالت خاصة، وق ضح لتدريب المتدربين والذين يجب أن تتوفر فيهم مؤهالت خاصة، وق
ط     ل رب المة مث د الس ط قواع ًا ألبس رون اهتمام دربين ال يعي ن الم ر م ة أن الكثي ارات الميداني ي الزي ط    ف ل رب المة مث د الس ط قواع ا  ألبس رون اهتمام دربين ال يعي ن الم ر م ة أن الكثي ارات الميداني ي الزي  ف

 حزام األمان أو استخدامهم الهاتف النقال أثناء تعليم القيادة؛حزام األمان أو استخدامهم الهاتف النقال أثناء تعليم القيادة؛
 

يم       ال يمكن اعتبار االمتحان العملي م    ال يمكن اعتبار االمتحان العملي م     ))بب((  ثًال تقي تم م ادة، وال ي تقبًال من القي يم       قياسًا لمدى تمكن السائق مس ثال  تقي تم م ادة، وال ي تقبال  من القي قياسا  لمدى تمكن السائق مس
ادة                 اء القي ى سلوآه أثن ذلك عل ادة                الشخص طالب رخصة القيادة مع المهارات األساسية وآ اء القي ى سلوآه أثن ذلك عل تم االمتحان        .  .  الشخص طالب رخصة القيادة مع المهارات األساسية وآ ان ي تم االمتحان        ففي لبن ان ي ففي لبن

اع اإلشارات الم                  ادة آاتب اط لكل جانب من القي اع اإلشارات الم                 العملي خالل دقائق معدودة، وال تسجل في االمتحان نق ادة آاتب اط لكل جانب من القي ة أو  العملي خالل دقائق معدودة، وال تسجل في االمتحان نق ة أو  روري روري
ره  دوران وغي د ال ذ المسرب الصحيح عن ره أخ دوران وغي د ال ذ المسرب الصحيح عن ب   .  .  أخ د طال ية عن ارات الحس يم المه ن الصعب تقي ه م ي أن ذا يعن ب   وه د طال ية عن ارات الحس يم المه ن الصعب تقي ه م ي أن ذا يعن وه

 الرخصة وذلك لضيق وقت االمتحان؛الرخصة وذلك لضيق وقت االمتحان؛
 

ة            ))جج((  ى الرسوم المطلوب دريب هو الحصول عل ة           من المالحظ أن الهدف الرئيسي عند معظم مدارس الت ى الرسوم المطلوب دريب هو الحصول عل من المالحظ أن الهدف الرئيسي عند معظم مدارس الت
ة            دروس النظري ى حضور ال ة           ودون التأآيد عل دروس النظري ى حضور ال ا             ودون التأآيد عل دريب تكون محددة مم ررة للت ة، وخاصة أن الرسوم المق ا             والعملي دريب تكون محددة مم ررة للت ة، وخاصة أن الرسوم المق والعملي

 ..يدفع مدارس التدريب الختصار ساعات التدريب العملييدفع مدارس التدريب الختصار ساعات التدريب العملي
 

 المقترحات  -٣
 

تم وضع         ))أأ((  دربين وي تم وضع        ال بد من تحديث قوانين ترخيص مكاتب القيادة بحيث يتم التحقق من مستوى الم دربين وي ال بد من تحديث قوانين ترخيص مكاتب القيادة بحيث يتم التحقق من مستوى الم
امهم بفحص          معايير محددة لتعيينهم، والتحقق من مستوى أدائ      معايير محددة لتعيينهم، والتحقق من مستوى أدائ       امهم بفحص          هم عن طريق مراقبة نجاح متدربيهم والتأآد من إلم هم عن طريق مراقبة نجاح متدربيهم والتأآد من إلم

د      .  .  السيارات وإصالحها وطرق التدريب الحديثة    السيارات وإصالحها وطرق التدريب الحديثة     دربين في معه دريب الم د      ويمكن االستفادة من خبرة األردن في ت دربين في معه دريب الم ويمكن االستفادة من خبرة األردن في ت
 المرور األردني لهذه الغاية؛المرور األردني لهذه الغاية؛

 
تخدام الكمبيوتر، آما   تخدام الكمبيوتر، آما   لضمان مصداقية وشمول االمتحان النظري ال بد من أن يتم هذا االمتحان باس            لضمان مصداقية وشمول االمتحان النظري ال بد من أن يتم هذا االمتحان باس             ))بب(( 

 هي الحال اآلن في المملكة العربية السعودية؛هي الحال اآلن في المملكة العربية السعودية؛
 

ى رخصة                       ))جج((  ى أن تتحول إل ادة، عل ى رخصة                      استحداث رخصة مؤقتة لمدة عام تمنح للناجحين في امتحان القي ى أن تتحول إل ادة، عل استحداث رخصة مؤقتة لمدة عام تمنح للناجحين في امتحان القي
 دائمة أو لفترة طويلة في حال عدم ارتكاب أية مخالفات مرورية واضحة؛دائمة أو لفترة طويلة في حال عدم ارتكاب أية مخالفات مرورية واضحة؛

 
تقدمين لرخص القيادة وما نتج عنه من تقصير الوقت المحدد لكل      تقدمين لرخص القيادة وما نتج عنه من تقصير الوقت المحدد لكل      نظرا  لالزدياد الكبير في عدد الم     نظرًا لالزدياد الكبير في عدد الم      ))دد(( 

ة                              اة متقدم زة محاآ ديًا في استخدام أجه ليم، يجب أن ينظر ج ادة بشكل س ه للقي ة                             ممتحن مما يعني عدم قياس قدرات اة متقدم زة محاآ ديا  في استخدام أجه ليم، يجب أن ينظر ج ادة بشكل س ه للقي ممتحن مما يعني عدم قياس قدرات
 ..الختبار السائقين آما هي الحال في بعض الدول المتقدمةالختبار السائقين آما هي الحال في بعض الدول المتقدمة

 
ادة لل  ))•((  ان القي ات امتح ديد متطلب ن تش د م ادة لل ال ب ان القي ات امتح ديد متطلب ن تش د م ن  ال ب د م ام والتأآ ل الع ائل النق ة ووس ات الثقيل ن  مرآب د م ام والتأآ ل الع ائل النق ة ووس ات الثقيل مرآب

آما يجب التأآد من    آما يجب التأآد من    .  .  الفحوصات الطبية للمتقدمين، بما في ذلك الفحوص الطبية الخاصة للحالة النفسية والعصبية           الفحوصات الطبية للمتقدمين، بما في ذلك الفحوص الطبية الخاصة للحالة النفسية والعصبية           
 ..إلمامهم بميكانيك السيارات وإدراآهم لطرق فحص المرآبات والتأآد من صالحيتهاإلمامهم بميكانيك السيارات وإدراآهم لطرق فحص المرآبات والتأآد من صالحيتها

 
 
 

   إحصاءات حوادث المرور-دال
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ة   تعتع  وادث المروري ل الحاصل بسبب الح ي الخل ري ألي تشخيص ف ود الفق رور العم ر إحصاءات الم ة   تب وادث المروري ل الحاصل بسبب الح ي الخل ري ألي تشخيص ف ود الفق رور العم ر إحصاءات الم تب
ريعة   ة س ى معالج ة إل ي بحاج ي ه واحي الت و الن ار نح ه األنظ ريعة  وتوجي ة س ى معالج ة إل ي بحاج ي ه واحي الت و الن ار نح ه األنظ ة  .  .  وتوجي ذه الدراس الل ه ن خ ين م د تب ة  وق ذه الدراس الل ه ن خ ين م د تب  وق

ا هو الحال في                    ا، آم ا هو الحال في                   صعوبة الحصول على اإلحصاءات الالزمة واختالف قيمها باختالف مصادر جمعه ا، آم ان،   صعوبة الحصول على اإلحصاءات الالزمة واختالف قيمها باختالف مصادر جمعه ان،    لبن  لبن
يالت      ى التحل ار إل ى االفتق يالت     وآذلك إل ى التحل ار إل ى االفتق ات الحوادث           .  .  وآذلك إل وذج واضح وشامل في تحقيق ول إن عدم وجود نم ات الحوادث           ويمكن الق وذج واضح وشامل في تحقيق ول إن عدم وجود نم ويمكن الق

ان          ن األحي ر م ي آثي ا ف تفادة منه ل االس وادث يجع باب الح ات ألس وح التعريف دم وض ة وع ان         المروري ن األحي ر م ي آثي ا ف تفادة منه ل االس وادث يجع باب الح ات ألس وح التعريف دم وض ة وع  المروري
 ..أمرا  بالغ الصعوبةأمرًا بالغ الصعوبة

 
ة والتي           ة والتي         وبالنظر إلى اإلحصاءات عن الحوادث المروري ا مع         وبالنظر إلى اإلحصاءات عن الحوادث المروري ث، وبمقارنته م عرضها في الفصل الثال ا مع          ت ث، وبمقارنته م عرضها في الفصل الثال  ت

ات لكل        ))٢٩٢٩((اإلحصاءات المرورية في بعض دول العالم األخرى      اإلحصاءات المرورية في بعض دول العالم األخرى       ى مؤشر الوفي ات لكل        ، وبالنظر إل ى مؤشر الوفي ا    ١٠٠١٠٠، وبالنظر إل ا     ألف نسمة آم  ألف نسمة آم
دول                            ))٥٥الشكل  الشكل  ((هو موضح في    هو موضح في     ذه ال و أن وضع معظم ه بة، ول ى نس اني من أعل ان تع ين أن سلطنة عم دول                            ، فإنه يتب ذه ال و أن وضع معظم ه بة، ول ى نس اني من أعل ان تع ين أن سلطنة عم ، فإنه يتب

.  .  تمت دراستها ومقارنتها مع الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية واليابان          تمت دراستها ومقارنتها مع الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية واليابان          مقبول مقارنة مع الدول التي      مقبول مقارنة مع الدول التي      
، يتبين أن بنغالدش تعطي أفضل اإلحصاءات مما قد يوحي بأنها من أحسن دول العالم من                ، يتبين أن بنغالدش تعطي أفضل اإلحصاءات مما قد يوحي بأنها من أحسن دول العالم من                ))٥٥بالشكل  بالشكل  ((وبالتحقيق  وبالتحقيق  

ز،        روري متمي المة م ع س ع بوض ا تتمت رق وأنه ى الط ة عل المة المروري ة الس ز،       ناحي روري متمي المة م ع س ع بوض ا تتمت رق وأنه ى الط ة عل المة المروري ة الس  ناحي
ل                        إال أ إال أ  نغالدش قلي ات في ب ى أن عدد المرآب ل                        نه من المعلوم أن هذا االستنتاج غير صحيح ويعزى بشكل رئيسي إل نغالدش قلي ات في ب ى أن عدد المرآب نه من المعلوم أن هذا االستنتاج غير صحيح ويعزى بشكل رئيسي إل

دد السكان                دد السكان               جدًا بالنسبة لعدد السكان مقارنة بالدول األخرى مما يعني أن مؤشر عدد الحوادث المرورية بالنسبة لع جدا  بالنسبة لعدد السكان مقارنة بالدول األخرى مما يعني أن مؤشر عدد الحوادث المرورية بالنسبة لع
 ..سيكون منخفضا سيكون منخفضًا

 
  في بعض الدول العربية وغير العربية ألف نسمة١٠٠  مؤشر عدد الوفيات لكل -٥الشكل 
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أعداد الوفيات

 
ى   النظر إل ى وب النظر إل كل ((وب كل الش ل   ) ) ٦٦الش ة لك وادث المروري بب الح ات بس دد الوفي ر ع اول مؤش ذي يتن ل   وال ة لك وادث المروري بب الح ات بس دد الوفي ر ع اول مؤش ذي يتن   ١٠١٠  ٠٠٠٠٠٠وال

دول                         ين ال نغالدش هي األسوأ ب ًا، وتظهر أن ب دو معاآسة تمام دول                        مرآبة، فإن االستنتاجات التي تم طرحها أعاله تب ين ال نغالدش هي األسوأ ب ا ، وتظهر أن ب دو معاآسة تمام مرآبة، فإن االستنتاجات التي تم طرحها أعاله تب
 ..ة، بينما اليابان والمملكة المتحدة ونيوزيلندا والواليات المتحدة األمريكية هي األفضلة، بينما اليابان والمملكة المتحدة ونيوزيلندا والواليات المتحدة األمريكية هي األفضلالمستعرضالمستعرض

                                                      
))٢٩٢٩((    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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و األفضل        ان ه ين ان لبن ة يتب ذه الدراس ي ه ها ف م استعراض ي ت دول الت بة لل و األفضل      وبالنس ان ه ين ان لبن ة يتب ذه الدراس ي ه ها ف م استعراض ي ت دول الت بة لل بب  ((وبالنس ود الس د يع بب  وق ود الس د يع  وق
ة                      ره اإلحصاءات المروري ا تظه ر مم ر بكثي ات أآب ة                     في ذلك آما ذآر سابقًا إلى أن عدد الوفي ره اإلحصاءات المروري ا تظه ر مم ر بكثي ات أآب أتي الكويت في       ))في ذلك آما ذآر سابقا  إلى أن عدد الوفي أتي الكويت في       ، وت ، وت

ة                   ة                  المرتبة الثانية؛ ومن المهم مالحظة أن هذا المؤشر، الذي يأخذ عدد المرآبات التي تتسبب في الحوادث المروري المرتبة الثانية؛ ومن المهم مالحظة أن هذا المؤشر، الذي يأخذ عدد المرآبات التي تتسبب في الحوادث المروري
دول           .  .   حقيقة لوضع السالمة المرورية     حقيقة لوضع السالمة المرورية    مباشرة في االعتبار، يعكس الصورة األآثر     مباشرة في االعتبار، يعكس الصورة األآثر      ه في ال م مالحظة أن دول           ومن المه ه في ال م مالحظة أن ومن المه

اده،     تم اعتم رين ي ة بغض النظر عن أي المؤش وادث المروري ي مؤشر الح اع ف اك ارتف تها هن ي تمت دراس اده،    الت تم اعتم رين ي ة بغض النظر عن أي المؤش وادث المروري ي مؤشر الح اع ف اك ارتف تها هن ي تمت دراس الت
دل                                  ذلك مع ات، وآ ه أخذ عدد المرآب تم في تم وضع مؤشر آخر ي دل                                 ويمكن القول بأنه قد يكون من المستحسن أن ي ذلك مع ات، وآ ه أخذ عدد المرآب تم في تم وضع مؤشر آخر ي ويمكن القول بأنه قد يكون من المستحسن أن ي

افة ب افة بالمس ة المس ل مرآب ا آ ي تقطعه ة الكيلومترات الت ل مرآب ا آ ي تقطعه بة   .  .  الكيلومترات الت ات بالنس دد الوفي ى ع دل عل ر ي ذا المؤش بة   وه ات بالنس دد الوفي ى ع دل عل ر ي ذا المؤش  وه
ي    ذ ف ذا المؤشر يأخ ومترات، وه ين الكيل ًا بمالي ة قياس ة اآللي ا المرآب ي تجتازه افة الت نوي للمس دل الس ى المع ي   إل ذ ف ذا المؤشر يأخ ومترات، وه ين الكيل ا  بمالي ة قياس ة اآللي ا المرآب ي تجتازه افة الت نوي للمس دل الس ى المع إل

ي    ة ف ا المرآب ي تقطعه افة الت دل المس ن مع جلة ولك ات المس دد المرآب ط ع يس فق ار ل ي   االعتب ة ف ا المرآب ي تقطعه افة الت دل المس ن مع جلة ولك ات المس دد المرآب ط ع يس فق ار ل ن  االعتب ه م د أن نة، بي ن   الس ه م د أن نة، بي  الس
 ..الضروري توفر البيانات الخاصة في آل دولة لتحديد هذا المؤشرالضروري توفر البيانات الخاصة في آل دولة لتحديد هذا المؤشر

 
 النواحي اإليجابية  -١

 
ا يجعل                    ))أأ((  ا يجعل                   لقد تم استعمال الحاسب اآللي في الكثير من دول الخليج واألردن في إدخال المعلومات مم لقد تم استعمال الحاسب اآللي في الكثير من دول الخليج واألردن في إدخال المعلومات مم

 إجراء التحليالت اإلحصائية أمرا  يسيرا  لديها؛إجراء التحليالت اإلحصائية أمرًا يسيرًا لديها؛
 

ة             تم تحديث   تم تحديث    ))بب((  ة             نموذج الحوادث المرورية آما حدث في لبنان مؤخرًا، آي يشمل آافة البيانات المطلوب نموذج الحوادث المرورية آما حدث في لبنان مؤخرا ، آي يشمل آافة البيانات المطلوب
 ..عند إجراء تحاليل الحوادث بأقسامها المختلفةعند إجراء تحاليل الحوادث بأقسامها المختلفة

 النواحي السلبية  -٢
 

ة عن الحوادث             ))أأ((  ات الكافي ع البيان ا يجعل من تجمي ة عن الحوادث            عدم وجود العدد الكافي من محققي الحوادث مم ات الكافي ع البيان ا يجعل من تجمي عدم وجود العدد الكافي من محققي الحوادث مم
 لي فإن عدد الحوادث واإلصابات المسجلة ال يعكس اإلحصاءات الدقيقة والشاملة؛لي فإن عدد الحوادث واإلصابات المسجلة ال يعكس اإلحصاءات الدقيقة والشاملة؛أمرا  غير ممكن، وبالتاأمرًا غير ممكن، وبالتا
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 -٨١-

 
وع                        ))بب((  ًا من وق ين يوم د مرور ثالث وع                       عدم استخدام التعريف الدولي للوفاة الناتجة للحادث المروري بع ا  من وق ين يوم د مرور ثالث عدم استخدام التعريف الدولي للوفاة الناتجة للحادث المروري بع

ع و                   ل من الواق اة أق ام المسجلة لحاالت الوف رًا من األرق ي أن آثي ا يعن ان، مم ع و                  الحادث، خاصة في لبن ل من الواق اة أق ام المسجلة لحاالت الوف را  من األرق ي أن آثي ا يعن ان، مم الي عدم   الحادث، خاصة في لبن الي عدم   بالت بالت
 إعطاء الصورة الحقيقية للمشكلة المرورية؛إعطاء الصورة الحقيقية للمشكلة المرورية؛

 
ة             ))جج((  ا بالدق ة            عدم وجود تفاصيل لموقع الحادث في قاعدة بيانات الحوادث مما يجعل مسألة تحديد أماآنه ا بالدق عدم وجود تفاصيل لموقع الحادث في قاعدة بيانات الحوادث مما يجعل مسألة تحديد أماآنه

 ..أمرا  غير ممكن، وهذا يعني صعوبة تحديد النقاط السوداء بدقة لوضع الحلول الناجحة لمعالجتهاأمرًا غير ممكن، وهذا يعني صعوبة تحديد النقاط السوداء بدقة لوضع الحلول الناجحة لمعالجتها
 

 المقترحات  -٣
 

ي دول      ))أأ((  ة ف وادث المروري ن الح ات ع دة بيان د قاع تراتيجية لتوحي ي وضع اس ر ف ن التفكي د م ي دول     ال ب ة ف وادث المروري ن الح ات ع دة بيان د قاع تراتيجية لتوحي ي وضع اس ر ف ن التفكي د م ال ب
ي    ة والت تراتيجيات المقترح ة االس ن فعالي د م ًا التأآ تم الحق ى أسس صحيحة، وحيث ي ا عل تم مقارنته ة لي ي   المنطق ة والت تراتيجيات المقترح ة االس ن فعالي د م ا  التأآ تم الحق ى أسس صحيحة، وحيث ي ا عل تم مقارنته ة لي المنطق

 ..تتضمن بمجملها خفض ضحايا الحوادث المرورية بنسب معينةتتضمن بمجملها خفض ضحايا الحوادث المرورية بنسب معينة
 

ة للحادث                ال بد من تطوير     ال بد من تطوير      ))بب((  ع الجغرافي د المواق زة تحدي ة للحادث                وتحسين نظام معلومات الحوادث بإدخال مي ع الجغرافي د المواق زة تحدي وتحسين نظام معلومات الحوادث بإدخال مي
 ..GPSبالطرق الحديثة مثل نظام بالطرق الحديثة مثل نظام 

 
   التوعية والتربية المرورية-هاء

 
يمكن القول بأن العامل البشري يلعب الدور األآبر في الحوادث المرورية، وقد بينت اإلحصاءات أن هذا                يمكن القول بأن العامل البشري يلعب الدور األآبر في الحوادث المرورية، وقد بينت اإلحصاءات أن هذا                 

ى ضرورة أن                  العامل هو المسبب األآبر للح    العامل هو المسبب األآبر للح     د عل ذا يؤآ ى ضرورة أن                  وادث المرورية في جميع الدول التي تم استعراضها، وه د عل ذا يؤآ وادث المرورية في جميع الدول التي تم استعراضها، وه
ذ                         ة من ة المروري ى التربي ز عل تم الترآي ذ                        يعطى موضوع النوعية المرورية اهتمامًا أآبر من الذي يحظى به، وأن ي ة من ة المروري ى التربي ز عل تم الترآي يعطى موضوع النوعية المرورية اهتماما  أآبر من الذي يحظى به، وأن ي

 ..الطفولة، وترسيخ المفاهيم األساسية والصحيحة عن السالمة المروريةالطفولة، وترسيخ المفاهيم األساسية والصحيحة عن السالمة المرورية
 

و    ي الخط دم ف م تق د ت و  وق ي الخط دم ف م تق د ت ة أو     وق المة المروري ا موضوع الس اط به ة المن ات األمني ا الجه وم به ي تق ة أو     ات الت المة المروري ا موضوع الس اط به ة المن ات األمني ا الجه وم به ي تق ات الت
يم                   ة والتعل ه وزارات التربي وم ب ا تق يم                  النشاطات التي تتعهدها الجمعيات األهلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وم ة والتعل ه وزارات التربي وم ب ا تق النشاطات التي تتعهدها الجمعيات األهلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وم

 ..في دول المنطقة في مناهجها الدراسية المختلفة وبمراحلها المختلفةفي دول المنطقة في مناهجها الدراسية المختلفة وبمراحلها المختلفة
 

 يةالنقاط اإليجاب  -١
 

د                          ))أأ((  ة خاصة عن ة التي تعمل في مجال السالمة المروري ات األهلي دًا للجمعي د                         ظهر أن هناك دعمًا جي ة خاصة عن ة التي تعمل في مجال السالمة المروري ات األهلي دا  للجمعي ظهر أن هناك دعما  جي
 نشأتها، وهذه الجمعيات تقوم بإصدار العديد من النشرات وإقامة حمالت التوعية المرورية؛نشأتها، وهذه الجمعيات تقوم بإصدار العديد من النشرات وإقامة حمالت التوعية المرورية؛

 
ال ال         ))بب((  ت بإدخ ي طبق ك الت ة تل ة خاص ة المروري ادئ التوعي ر مب ة لنش ائل حديث رت وس ال ال        ظه ت بإدخ ي طبق ك الت ة تل ة خاص ة المروري ادئ التوعي ر مب ة لنش ائل حديث رت وس يم ظه يم تعل تعل

ة في ظل استخدام                             ة محببَّ ة بطريق اهيم األساسية للسالمة المروري ذي يمكن من خالل زرع المف ة محبب ة في ظل استخدام                            اإللكتروني وال ة بطريق اهيم األساسية للسالمة المروري ذي يمكن من خالل زرع المف اإللكتروني وال
 تقنيات حديثة؛تقنيات حديثة؛

 
ًا من السالمة                       ))جج((  ًا هام ام جانب ا  من السالمة                      إقامة أسابيع المرور للتوعية خاصة في دول الخليج والتي تغطي آل ع ا  هام ام جانب إقامة أسابيع المرور للتوعية خاصة في دول الخليج والتي تغطي آل ع

وم المرور            وم المرور           المرورية، إضافة إلى المشارآة في ي ه الحمالت          المرورية، إضافة إلى المشارآة في ي ذي تترآز في ا هو الحال في األردن وال المي آم ه الحمالت          الع ذي تترآز في ا هو الحال في األردن وال المي آم الع
 ..اإلعالمية على مختلف وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمقروءةاإلعالمية على مختلف وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمقروءة
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 النقاط السلبية  -٢

 
ال يوجد مخطط واضح لخطة شاملة تربوية تحدد المناهج المختلفة التي يجب أن تقدم منذ المراحل                  ال يوجد مخطط واضح لخطة شاملة تربوية تحدد المناهج المختلفة التي يجب أن تقدم منذ المراحل                   ))أأ(( 

 ة المرحلة الدراسية، وإعداد المدربين المؤهلين لتقديم هذه المناهج؛ة المرحلة الدراسية، وإعداد المدربين المؤهلين لتقديم هذه المناهج؛الدراسية األولى وحتى نهايالدراسية األولى وحتى نهاي
 

ابيع المرور، ودراسة إن                  ))بب((  ام وأس ة في أي ابيع المرور، ودراسة إن                 لم يتم إجراء تقييم لمدى فعالية البرامج والنشاطات المقدم ام وأس ة في أي لم يتم إجراء تقييم لمدى فعالية البرامج والنشاطات المقدم
اء   رة وإلق ة مختص رامج تلفزيوني رض ب ن ع ع م دي المتب نهج التقلي ر الم ة لتغيي اك حاج ت هن اء  آان رة وإلق ة مختص رامج تلفزيوني رض ب ن ع ع م دي المتب نهج التقلي ر الم ة لتغيي اك حاج ت هن  آان

ذا المجال                   المحاضرات ع المحاضرات ع  ذا المجال                   ن السالمة المرورية، وجوانب التمويل لها حيث يتبين غياب دور القطاع الخاص في ه ن السالمة المرورية، وجوانب التمويل لها حيث يتبين غياب دور القطاع الخاص في ه
 بشكل فع ال يضمن نجاح فعاليات أسابيع المرور؛بشكل فّعال يضمن نجاح فعاليات أسابيع المرور؛

 
دد المنتسبين               ))جج((  ة بع ة غني ة في مجال السالمة المروري ة العامل ات األهلي دد المنتسبين              لوحظ أن العديد من الجمعي ة بع ة غني ة في مجال السالمة المروري ة العامل ات األهلي لوحظ أن العديد من الجمعي

ذه           إليها ولكنها تعاني من ضعف إنتاجها     إليها ولكنها تعاني من ضعف إنتاجها      د له دة أشخاص، وال ب ذه            نظرًا الختصار نشاطاتها على شخص واحد أو ع د له دة أشخاص، وال ب  نظرا  الختصار نشاطاتها على شخص واحد أو ع
ال في                 ا، خاصة من حيث ضرورة إشراك النساء واألطف ر عدد فيه ع نشاطاتها وإشراك أآب ال في                الجمعيات من تنوي ا، خاصة من حيث ضرورة إشراك النساء واألطف ر عدد فيه ع نشاطاتها وإشراك أآب الجمعيات من تنوي

 ..نشاطاتها المختلفةنشاطاتها المختلفة
 

 المقترحات  -٣
 

ي              ))أأ((  ة وخاصة التعل ة المروري ي             إدخال التقنيات الحديثة في موضوع التربي ة وخاصة التعل ة المروري دارس،       إدخال التقنيات الحديثة في موضوع التربي ي في الم دارس،       م اإللكترون ي في الم م اإللكترون
 مع التأآيد على توفير الكادر التدريبي المؤهل للقيام بهذه المهمة؛مع التأآيد على توفير الكادر التدريبي المؤهل للقيام بهذه المهمة؛

 
االهتمام بالحدائق أو المدارس المرورية المخصصة لألطفال والتي يمكن أن تساهم بشكل فعال في              االهتمام بالحدائق أو المدارس المرورية المخصصة لألطفال والتي يمكن أن تساهم بشكل فعال في               ))بب(( 

ة، مع مراع                   دة في موضوع السالمة المروري ة، مع مراع                  غرس المهارات األساسية والممارسات الجي دة في موضوع السالمة المروري وي     غرس المهارات األساسية والممارسات الجي وي     اة اإلشراف الترب اة اإلشراف الترب
 المتواصل على نشاطات هذه المرافق الهامة، ونشرها في أماآن مختلفة لتعم االستفادة منها للجميع؛المتواصل على نشاطات هذه المرافق الهامة، ونشرها في أماآن مختلفة لتعم االستفادة منها للجميع؛

 
رامج               ))جج((  ة في وضع ب دول المتقدم رامج              المشارآة في أسبوع المرور العالمي وذلك لالستفادة من خبرات ال ة في وضع ب دول المتقدم المشارآة في أسبوع المرور العالمي وذلك لالستفادة من خبرات ال

 ..سابيع يجب أن تنسجم مع احتياجات دول المنطقةسابيع يجب أن تنسجم مع احتياجات دول المنطقةالتربية المرورية المناسبة مع التأآيد على أن روح هذه األالتربية المرورية المناسبة مع التأآيد على أن روح هذه األ
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   التوصيات-سادسا 
 
ا بعض                  -١١ ا بعض                 أظهرت الدراسة أن هناك بعض الممارسات الحسنة في معالجة المشاآل المرورية والتي تقوم به أظهرت الدراسة أن هناك بعض الممارسات الحسنة في معالجة المشاآل المرورية والتي تقوم به

تم في          دول والتي ال ت اقي ال ى ب دة عل م الفائ تم في         الدول التي تم دراسة السالمة المرورية فيها، ومن المفيد ان تعم دول والتي ال ت اقي ال ى ب دة عل م الفائ ل   الدول التي تم دراسة السالمة المرورية فيها، ومن المفيد ان تعم ا مث ل   ه ا مث ه
ا، ومن         ) ) ٢٦٢٦الجدول  الجدول  ((ويبين  ويبين  .  .  هذه الممارسات هذه الممارسات  ا، ومن         بعض هذه الممارسات الحسنة وزمن إدخالها وطرق متابعة تطبيقه بعض هذه الممارسات الحسنة وزمن إدخالها وطرق متابعة تطبيقه

ا                          ذه الممارسات ودراسة مدى تأثيره ا                         المهم التأآيد هنا على أنه يجب وضع المعايير لقياس درجة نجاح تطبيق ه ذه الممارسات ودراسة مدى تأثيره المهم التأآيد هنا على أنه يجب وضع المعايير لقياس درجة نجاح تطبيق ه
 ..المباشر على تحسين الوضع المروري وخفض الحوادث المروريةالمباشر على تحسين الوضع المروري وخفض الحوادث المرورية

 
   بعض الممارسات الحسنة التي تطبق في بعض بلدان اإلسكوا-٢٦الجدول 

 
 الدولة الممارسة الجيدة زمن إدخالها الفئة المعنية طريقة متابعة تطبيقها مالحظات

يهيئ المعهد ميدانا  
مخصصا  لتدريب السائقين 

وبرامج مخصصة 
لمدربي القيادة إضافة إلى 

جهاز متطور لمتابعة 
حوادث إحصاءات ال

 وتحليلها

يتم تقييم برامج التدريب 
في معهد المرور، عن 

طريق توزيع استبيان في 
 نهاية آل دورة

 رجال المرور؛ -
مدارس تدريب  -

 القيادة؛
 السائقون؛ -
فئات أخرى  -

 .مختلفة

إنشاء معهد المرور  ١٩٩٦
 األردني

المملكة 
األردنية 
 الهاشمية

التعاون بين وزارة 
راسات الداخلية ومرآز د

المواصالت والطرق 
ووزارة التربية والتعليم 
 بدعم من شرآة آالتكس

دورات عملية يقدمها 
مرآز دراسات 

المواصالت والطرق 
بجامعة البحرين ويتم 

متابعتها عن طريق 
 اإلدارة العامة للمرور

األساتذة المشرفون 
 على األطفال بين 

  عاما  ١٢-٦

أربع دورات 
عملية مدة آل 

م  أيا٤واحدة 
 ٢٠٠٤ابتداء من 

تدريب مدربي  -١
التوعية المرورية في 

جميع المدارس 
 .االبتدائية

مملكة 
 البحرين

التعاون بين وزارة 
 الداخلية ووزارة التربية

محاضرات توعوية 
وسلوآية يرتب لها قسم 
العالقات العامة باإلدارة 
العامة للمرور ويقدمها 
رجال المرور المعدون 

 لذلك

 عاما  ١٨-١٤
 )لشباب والمراهقونا(

 ٣معدل 
محاضرات سنويا  

في آل مدرسة 
ثانوية بالمملكة 

ابتداء من 
فبراير /شباط
 حتى ١٩٩٩
 وهو ٢٠٠٥
 مستمر

مشروع التوعية  -٢
المرورية المستمر 
 .لطلبة الثانوية العامة

 

بتمويل عدد من 
المؤسسات في المملكة 

والتنسيق بين اللجنة العامة 
للسالمة على الطريق 

 ارة الداخليةووز

أساتذة التوعية المرورية 
 ورجال المرور

ابتداء من تشرين   عاما  ١٢-٦األطفال 
أآتوبر /األول
 وحتى ١٩٩٤
 وهو ٢٠٠٥
 مستمر

مشروع  -٣
الرياض للتوعية 

المرورية في 
المدارس االبتدائية 

 روضة ٥٤وعددها 
ويتم زيادة أعدادها 

 .بشكل مستمر

 

يتطلب تطبيق هذه 
قة دائرة الممارسة مواف

 ترخيص المرآبات

يتم تسجيل مخالفات 
 السرعة إلكترونيا 

استخدام  -٤ تحت التجربة السائقون 
الصندوق الذآي في 

 .السيارة

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

يتطلب وجود وتطبيق 
 GPSنظام 

يتم إصدار خرائط تشمل 
آافة المعلومات عن 

 وضع السالمة المرورية

الجهات المختصة 
ات الحوادث لجمع بيان
 المرورية

خريطة  -٥ •١٤٢٥
 .الحوادث المرورية

المملكة 
العربية 
 السعودية

 



 -٨٤-

ي، وال                -٢٢ ا بشكل وطن ي، وال               من الواضح أن برامج تحسين السالمة المرورية في منطقة دول اإلسكوا يتم معالجته ا بشكل وطن من الواضح أن برامج تحسين السالمة المرورية في منطقة دول اإلسكوا يتم معالجته
ال   ذا المج ي ه ي ف اون اإلقليم ادة التع ن أجل زي ود م اك جه د هن ال  توج ذا المج ي ه ي ف اون اإلقليم ادة التع ن أجل زي ود م اك جه د هن ارب .  .  توج ور بعض التج ارب وإن ظه ور بعض التج ابيع وإن ظه ل أس ابيع مث ل أس مث

اك حاجة                        ة، إال أن هن اك حاجة                       المرور في دول منطقة الخليج قد ساهمت بشكل أولي في اإلعداد المشترك لحمالت التوعي ة، إال أن هن المرور في دول منطقة الخليج قد ساهمت بشكل أولي في اإلعداد المشترك لحمالت التوعي
ة                           ين دول منطق ة ب ة المروري ة والتربي رامج التوعي د ب ات التخطيط وجمع المعلومات وتوحي ة                          إلى المزيد من عملي ين دول منطق ة ب ة المروري ة والتربي رامج التوعي د ب ات التخطيط وجمع المعلومات وتوحي إلى المزيد من عملي

ا       اإلسكوا، والمشارآة في النشاطات التي تقوم بها منظمة    اإلسكوا، والمشارآة في النشاطات التي تقوم بها منظمة     م المتحدة وخاصة فيم ة األم ا        الصحة العالمية في منظوم م المتحدة وخاصة فيم ة األم  الصحة العالمية في منظوم
 ..يتعلق بمشارآة الدول الفعالة في أسبوع المرور العالمييتعلق بمشارآة الدول الفعالة في أسبوع المرور العالمي

 
ود ورصد                 -٣٣ ى تضافر الجه اج إل ا مشكلة محدودة وال تحت ة تعامل وآأنه ود ورصد                ال تزال مشكلة السالمة المروري ى تضافر الجه اج إل ا مشكلة محدودة وال تحت ة تعامل وآأنه ال تزال مشكلة السالمة المروري

ة        ة المروري ادة الرقاب ول وزي ع الحل ل وض ن أج ة م ات الالزم ة       المخصص ة المروري ادة الرقاب ول وزي ع الحل ل وض ن أج ة م ات الالزم ل   المخصص الفين وتموي ة المخ ائل مالحق ل   ووس الفين وتموي ة المخ ائل مالحق ووس
دريب                     دارس ت ة أو في م ة المروري دريب                    الدراسات العملية وإدخال التكنولوجيا الحديثة سواء في برامج التربية والتوعي دارس ت ة أو في م ة المروري الدراسات العملية وإدخال التكنولوجيا الحديثة سواء في برامج التربية والتوعي

 ..القيادة وتأهيل الجهاز المختص بالسالمة المروريةالقيادة وتأهيل الجهاز المختص بالسالمة المرورية
 
اك لج         -٤٤ ون هن ب أن تك ة يتطل المة المروري وع الس اول موض ي تتن ات الت دد الجه اك لج        إن تع ون هن ب أن تك ة يتطل المة المروري وع الس اول موض ي تتن ات الت دد الجه ة  إن تع ة وطني ة  ن ة وطني  ن

ة       ين الجهات المختلف ة      للسالمة، آتلك التي أنشئت في األردن والبحرين والمملكة العربية السعودية، تتولى التنسيق ب ين الجهات المختلف للسالمة، آتلك التي أنشئت في األردن والبحرين والمملكة العربية السعودية، تتولى التنسيق ب
ى خفض الحوادث          ى خفض الحوادث         ويخول لها صالحية إعداد البرامج والمراقبة والمتابعة ووضع استراتيجيات واضحة تهدف إل ويخول لها صالحية إعداد البرامج والمراقبة والمتابعة ووضع استراتيجيات واضحة تهدف إل

 ..واإلصابات المروريةواإلصابات المرورية
 
ذه الدراسة، ويمكن لكل               تم طرح العديد من المقت    تم طرح العديد من المقت     -٥٥ م عرضه في ه ذه الدراسة، ويمكن لكل               رحات في الفصل السابق تحت آل بند ت م عرضه في ه رحات في الفصل السابق تحت آل بند ت

ة تحسين وضع السالمة                   ك بغي ا من أجل معالجة المشكالت التي تخصها وذل ة تحسين وضع السالمة                  دولة النظر في الجانب الذي يعنيه ك بغي ا من أجل معالجة المشكالت التي تخصها وذل دولة النظر في الجانب الذي يعنيه
 ..المرورية لديهاالمرورية لديها

 
 


