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 -التعريفات اإلجرائية:

 السالالالالالالالالالالالالالالالمة المروريالالالالالالالالالالالالالالة
(TRAFFIC SAFETY : ) 
 
 

عناصالالالالالالالالالالالالالالالالر السالالالالالالالالالالالالالالالالالمة 
 -:المرورية

الوقائييية  اإلجييراءاتتبنييي كافيية الخطييط والبييراما و المييوائ  المرورييية و 
و  اإلنسييانمنييو وقييوع الحييوادث المرورييية الييمانا لسييالمة  أولمحييد ميين 

متمكاتييييييييا و حفاظييييييييا عمييييييييى اميييييييين الييييييييوطن و م وماتييييييييا الب ييييييييرية و م
  االقتصادية.

المركبة  : :إن محور السالمة المروريا يتمثل في ثالث عناصر وهي
 ، 

 الطريق ، العنصر الب ري
          التوعيالالالالالالالالالالالالالالالة المروريالالالالالالالالالالالالالالالة 

 (TRAFFIC AWARENESS ): 
جعل جمييو مسيتخدمي الطرييق مين سيائ ين وم ياة عميى عميم واقتنياع 
ب واعد وتعاليم وأصول وآداب  السير والمرور التي تكفل لهم السالمة 
إذا تصييييرفوا واسييييتعمموا الطريييييق اسييييتعمااًل سييييميمًا وفييييق هييييذ  ال واعييييد 

 واألصول واآلداب.
              الحالالالالالالالالالالالالالالالالادث المالالالالالالالالالالالالالالالالروري

 (TRAFFIC ACCIDENT  ) : ث بدون تخطيط مسبق من الحادث المروري هو حدث اعتراالي يحد
أخرى أو م ياة أو حيوانيات أو  بة واحدة أو أكثر مو مركباتمرك قبل

أجسييييام عمييييى طريييييق عييييام أو خيييياص. وعييييادة مييييا ينييييتا عيييين الحييييادث 
تتفيييياوت ميييين طفيفيييية بالممتمكييييات والمركبييييات إلييييى  إصيييياباتالمييييروري 

  اإلعاقة المستديمة. أوجسيمة تؤدي إلى الوفاة 

 
عمميالالالالالة مراجعالالالالالة إجالالالالالرا ات 
          السالالالالالالالالالالالالالالالمة المروريالالالالالالالالالالالالالالة

 ( التالالالالدقيق المالالالالروري )
TRAFFIC SAFTY AUDIT : 

هييي عممييية متخصصيية ي ييوم بهييا  مهندسيييين مختصييين فييي السييالمة 
المرورية وت مل ت ييم مستمر لمسالمة المرورية لمطيرق ال ائمية وأثنياء 
التصييييميم والتنفييييييذ أو بعييييد ذليييييك ، بسييييرض تحدييييييد مخيييياطر السيييييالمة 

الطرييييق وبالتيييالي  المروريييية المختمفييية التيييي قيييد تيييؤثر عميييى مسيييتخدمي
 تحديد إجراءات تحسين السالمة المرورية الالزمة.

 

                  المواقالالالالالالالالالالالالالالالالالالع ال طالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة
 (HZARDOUS LOCATION- 

BLACK SPTS :   ) 
المواقيييو التيييي تسيييجل فيهيييا أعيييداد مرتفعييية أو معيييدل  يييير عيييادي مييين 

 الحوادث . 
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التصالالالالالالالالالالالالالالميم اليندسالالالالالالالالالالالالالالي                       
 (ENGINEEERING DESIGN : )  عبارة عن إجراء تعديل أو تسيير في التصميم الهندسي لمطرق بحييث

ينييييتا عيييين ذلييييك تهدئيييية لمسييييرعة ، كتن يييياء الييييدورات عمييييى الت اطعييييات 
ال ريبييية ، أو تاليييييق عيييرض الطرييييق أو إجيييراء تعيييديل فيييي التصيييميم 

  حركة الم صورة عن الحركة العامة األف ي لمطريق بحيث يتم فصل ال

 
         ت             الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدوارا

 (ROUNDABOUTS : ) 

هيييي الت اطعيييات التيييي تيييربط أربعييية طيييرق أو أكثييير متجهييية لمت ييياطو ، 
توجد فيها جزيرة مركزية ، وتوفر إمكانيات الندماج المركبات الداخمية 
لمت يياطو مييو الموجييودة داخمييا عمييى أساسييا إعطيياء حييق األولوييية عنييد 

 الدخول 

 
    فالالالرق األمالالالان عمالالالى الطالالالرق

( TRAFFIC SAFETY TEAMS : ) 

مجموعييية مييين الطيييالب ييييتم اختييييارهم مييين قبيييل المعميييم الم يييرف عميييى 
األميييييان عميييييى الطيييييرق فيييييي المدرسييييية وتوكيييييل إلييييييهم  مهمييييية مسييييياعدة 
اآلخرين ) وخصوصا الطالب( عمى عبور الطريق والمان  وصيول 
وخروج الطالب من والى مدارسهم بأمان يتيراوح عيدد المجموعية مين) 

ممن يتمتعون ب درة عمى تحمل المسؤولية ويتم تدريب  ( طالب 3-5
 هذ  الفرق وتزويدها باألدوات الالزمة لها

 
أدوات فالالالالرق األمالالالالان عمالالالالى 

 : الطرق

الفسيت العياكس والتيي -1تتكون أدوات فيرق أالميان عميى الطيرق مين 
يكيييييون مكتيييييوب عميهيييييا دوريييييية أالميييييان عميييييى الطيييييرق وتكيييييون بيييييالمون 

يية مرتيديها والتعيرف عمييا مين مسيافة الفسفوري  وذليك لكيي يسيهل رؤ 
 مييين أجيييل إيصيييال المعمومييية ) الكيييف (عالمييية إ يييارة قيييف -2كافيييية 

نا ي ترب من هذ  الدوريية أمانلمسائق بأنا أمام دورية   عمى الطرق وا 
قميم ودفتير مالحظيات صيسير ييدون فييا و صيافرة  -3لمت يد بتعميماتهيا 

ميات الدوريية المدرسيية رقم المركبة التي لم يمتثيل سيائ ها إل يارة وتعمي
لعميييل  لمجهييات ذات العالقيية،حيييث يييتم الح يييا إعطيياء هييذ  المعمومييية 

 الالزم.
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المالالالالالالالدارس الةيالالالالالالالر آمنالالالالالالالة 
                                  مروريالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالًا 

 (TRAFFIC INSECURE SCOOLS:) 

 
هييي المييدارس الواقعيية عمييى مواقييو خطييرة وخاصييًة مييداخمها ومخارجهييا 

 توفر أدوات تحكم مروري في البيئة المحيطة بها. باإلالافة إلى عدم 
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 وزير النقل والمواصالتكممة 
 رئيس المجمس األعمى لممرور                            

وهيئاتها إلى ا تحرص وزارة الن ل والمواصالت من خالل مؤسساته
خاصًة وأن هناك  طين،تحسين وتطوير مستوى السالمة المرورية في فمس

عمل جاد ترعا  األمم المتحدة خالل الع ر سنوات ال ادمة ليكون الع د 
ال ادم ع د السالمة المرورية الذي يهدف إلى ت ميل الحايا الحوادث 

 التنمية في دول العالم. اتة وجعل مبدأ السالمة من المن عمميالمروري

حيث  يجة الحوادث المرورية م كمة عالمية,وي كل ارتفاع عدد الوفيات واإلصابات الخطيرة نت
مميون  1.3أكثر من أن وبناًء عمى ت رير منظمة الصحة العالمية أظهرت اإلحصائيات الدولية 

 50وعدد المصابين يزيد عمى   خص يم ون حتفهم سنويًا من جراء حوادث الطرق في العالم،
اإلصابات الناجمة عن حوادث  مميون  خص يعانون من إصابات متفاوتة  ير قاتمة وما زالت

 .المرور في تزايد مستمر في معظم بمدان العالم

الخاص بحالة السالمة عمى الطرق في  2004في العام و أوصى ت رير منظمة الصحة العالمية 
 الرورة أن ت وم بمدان العالم بتن اء هيئات متخصصة في مجال السالمة المرورية. إلىالعالم 

( من 118الفمسطينية عمى إن اء المجمس األعمى لممرور بموجب المادة ) عممت السمطة الوطنيةف
باإلالافة إلى اإلجراءات التي اتخذها مجمس  2000( لعام 5قانون المرور الفمسطيني رقم )

( الذي يحدد 2009( لعام )16الوزراء بتنسيب من وزارة الن ل والمواصالت بتصدار النظام رقم )
عن  السالمة المرورية في فمسطين  ةعمى لممرور الجهة المسؤولجمس األمهام واختصاصات الم

 .واألهميةزم بين كافة المؤسسات الحكومية التنسيق الال امن خاللهيتم  التيو 

ن ا د ح ق المجمس األعمى لممرور العديد من اإلنجازات في مجال السالمة المرورية والتي كلو 
                                                               ة كث افة بين كافة فئات المجتمو.لها األثر الكبير في ترسيخ السالمة المروري

 د. سعدي الكرنز                                                                    

 لمالالالالالواصالالالالالالتوزيالالالالالر النقالالالل وا                                                          

 رئيس المجمس األعمى لمالالالالمالالالالالالالالالالالرور       
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 الرحيم عبدكممة الميندس فاروق                      

 الرئيس التنفيذي لممجمس األعمى لممرور                       

تسعى وزارة الن ل والمواصالت بكافة هيئاتها إلى بناء قطاع مروري 
ن الخطط والرؤى اإلستراتيجية عصري ومتطور، ُوالعت لتح ي ا العديد م

والتي عكست إلى حد كبير ال ناعة الراسخة حول أهمية إنجاز ذلك عبر 
 قيامها بالعديد من اإلجراءات التي تؤسس لوالو المبنة األساسية لهذا ال طاع .

ال  ك أن بناء قطاع مروري عصري ومتطور تحكما مجموعة من المعايير والمواصفات الدولية 
الخبرات والكفاءات في العديد من المجاالت التي تت اطو و  إلمكانياتير من الجهود وا،يتطمب الكث

مو بعالها لت كل في مجموعها أدوات عمل ح ي ية قوامها التكامل والتعاون المبني عمى أساس 
ت اسم األدوار واالختصاصات، وهو ما يعني الرورة وجود نسق تعاوني بين مختمف الجهات 

رة البدء في والو ال واعد األساسية لهذا ال طاع المروري الطموح، لذلك ف د حتى تستطيو الوزا
برزت الحاجة ليتأسيس المجمس األعمى لممرور ليكون جهة االختصاص الذي يعمل عمى تنسيق 

 الجهود وجعمها في بوت ة عمل واحدة تصب في صال  تح يق رؤية وزارة الن ل والمواصالت . 

لمجمس األعمى لممرور ومنذ ن أتا عمى تطوير الفهم الت اركي انسجاما مو ذلك ف د عمل ا
والتعاوني مو الجهات ذات العالقة، إيمانًا منا بهذ  ال يم البناءة وأيالًا إقرارًا المنيًا بأن 
المسؤولية المم اة كبير  ، وتحتاج إلى تالافر كافة الجهود ، فبناء قطاع مروري آمن وعصري 

مكانيات يعني فيما يعنيا تطوير بنى  تحتية و ق طرق ومخططات هندسية وتوعية مرورية  وا 
أخرى متنوعة، األمر الذي يؤكد عمى الحاجة الممحة لتعاون الجميو حتى يتم تح يق األهداف 

 العامة . 

المجمس األعمى لممرور  كل رافعة عمل ح ي ية في كافة  اإن تنوع المهام الذي يحظى به
،  إالافة إلى أن هذا التنوع يصال رسالة المجمس ورؤيتا ر في إالمجاالت وساهم ب كل مبا

تعاون ح ي ية  المؤسساتي لممجمس أوجد حالا من االنسجام والتنا م في العمل إلى تطوير نماذج
 . ذات مالامين تنموية

     الميندس فاروق عبد الرحيم                                                                        
  التنفيذي لممجمس األعمى لممرورالرئيس 
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 -الفصل األول:
 

 -المم ص: 1,1

في مجال السالمة المرورية من خالل إلى إبراز دور المجمس األعمى لممرور  يهدف هذا الكتاب
  3122المجمس األعمى لممرور خالل العام  وأنجزها البراما واألن طة التي نفذها التركيز عمى

خاصًة وأنها تركزت  في  أهداف ورسالة المجمس األعمى لممرور والتي جاءت منسجمة مو
الدراسات وتكنولوجيا المعمومات، الم اريو ، السالمة المرورية والمتابعة الميدانيةمحاور: 

العالقات المحمية  ،التوعوية، الحمالت التوعوية الدورية، اإلعالم، التدريب وتطوير األداء
 . تاإلصدارات، المطبوعا، والدولية

التي ساهمت في تعزيز السالمة المرروية المجمس األعمى لممرور إنجازات  ول د أظهر الكتاب
كث افة بين كافة فئات المجتمو، من خالل إستهداف ُمستخدمي الطريق بالورش والم اءات العامة 

المجمس دور  مية. وكذلك أظهر الكتابوالتدريب والمهرجانات والمنتديات والمناسبات الدولية والمح
في تعزيز السالمة المرورية بالتركيز عمى البنية التحتية من خالل تدقيق ومراجعة السالمة 
المرورية عمى الم اريو ال ائمة والمست بمية باإلالافة إلى التركيز عمى الكادر الب ري المتخصص 

ولقد ة. في مجال السالمة المرورية في المؤسسات الفمسطينية ذات العالقة بالسالمة المروري
 -:بالال أوصى الكتاب

  وال طاع الخاص من خالل المجمس األعمى لممرور تطوير أسس ال راكة ما بين
 ع د مذكرات تفاهم لدعم براما السالمة المرورية  في كافة المجاالت. 

  ت جيو المؤسسات المحمية عمى المساهمة في تنفيذ براما لتطوير قطاع المرور
 مة المرورية. وتعزيز االلتزام ب واعد السال

   . إيجاد الوسائل واآلليات لمتسمب عمى المعي ات اإلسرائيمية 

  توفير الدعم السياسي والمالي لتنفيذ العديد من مذكرات التفاهم مو وزارة الن ل
فيما  والمواصالت / المجمس األعمى لممرور والدول العربية والمنظمات اإلقميمية

 . يخص قطاع السالمة المرورية

 السنوي لم اريو السالمة المروريةجزء من التمويل  تخصيص. 



11 
 

-الفصل الثاني:    

 

 -:رالمجمس األعمى لممرو . 2

 -نشأة المجمس األعمى لممرور:  1,2

إن السالمة المرورية مسؤولية جماعية م تركة بين كافة الجهات الحكومية و ير الحكومية والتي 
ية لتعزيز السالمة المرورية خاصًة وان عمل كل كانت بحاجة إلى هيئة ُتوحد عممها بصورة تكامم

 جهة بصورة منفردة يؤدي إلى تداخل في الصالحيات والمهام  وقصور في األداء - لذلك :-

إن ييياء المجميييس  (118)فيييي مادتيييا  2000لعيييام  5حيييدد قيييانون الميييرور الفمسيييطيني رقيييم  -1
 -األعمى لممرور وبت كيمة ونظام واختصاصات:

 مرفق المرور ووالو خطط ووسائل وأساليب النهوض با.رسم السياسة العامة ل 
  ي وم بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهيات ال ائمية عميى تنفييذ خطيط مرفيق

 المرور.
 ت كيل لجان المرور المحمية. 
وهييذا النظييام ُأن يييأ بموجبييا المجميييس  2009لعيييام  16اصييدر مجمييس اليييوزراء النظييام رقييم  -2

 واختصاصات في مجال السالمة المرورية. األعمى لممرور وبمهام
بموجييب نظييام المجمييس األعمييى لممييرور فييتن مجمييس إدارة المجمييس األعمييى لممييرور يالييم   -3

في عالويتا هيئات/ حكوميية و يير حكوميية ُتعنيى فيي مجيال السيالمة المروريية ال سييما 
ميى لمميرور وان السالمة المرورية ُت ارك بها العديد من األطراف والتي جاء المجميس األع

 كمظمة لكافة هذ  الجهات. 
جيياء إن يياء المجمييس األعمييى لممييرور كجهيية مسييؤولة عيين السييالمة المرورييية متما يييًا مييو  -4

والييذي دعييا فييي  2004تقريالالر منظمالالة الصالالحة العالميالالة لمعالالام التوجييا الييدولي وال سيييما 
،حيث  توصياتا دول العالم إلى إن اء جهات مست مة تكون مسؤولة عن السالمة المرورية

تم إعداد التصور الخاص بتن ياء المجميس األعميى لمميرور بم ياركة خبيراء مين مؤسسيات 
 وكذلك االسكوا. USAIDدولية مثل 
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( ع يييييد السيييييالمة المروريييييية 2020- 2011دعيييييت األميييييم المتحيييييدة إليييييى إعتبيييييار الفتيييييرة ) -5
ن اء المج مس باإلالافة إلى الرورة أن يكون هيئة مست مة مختصة بالسالمة المرورية، وا 

 األعمى لممرور يتما ى مو هذا التوجا.
 

 -:رؤية المجمس األعمى لممرور 2,2

مجمسا مروريا متميزا في مجال التوعية المرورية والتدريب والدراسات عمى المستويين المحمي 
 والدولي بما يخدم متطمبات وخطط السالمة المرورية في فمسطين . 

 -:رسالة المجمس األعمى لممرور 3,2

وتطوير مستوى السالمة المرورية عمى الطرق الفمسطينية والحد من الخسائر الب رية تحسين 
 .ة الناتجة عن الحوادث المروريةواالقتصادي

 -ممرور:األعمى لمجمس الأىداف  4,2

 -:ما يمي فيممرور األعمى لممجمس لتتمثل األىداف األساسية 

 تأمين وتوفير السالمة المرورية لممواطن. -2
الفمسطيني والمساعدة في الحد من حوادث الطرق واالختناقات  المرورقطاع  تنظيم -3

 المرورية.
المساهمة في رفو مستوى كفاءة الوزارات والمؤسسات واألجهزة ذات العالقة ب طاع  -4

 المرور.

 ن ر الوعي المروري بين كافة فئات المجتمو. -5

والعاممين في هذا  المساهمة في رفو مستوى األداء المهني والفني ألفراد  رطة المرور -6
 المجال من خالل البراما والدورات العممية المتخصصة.

 المساهمة في رفو مستوى كفاءة السائ ين من خالل تطوير المناها والبراما المرورية. -7
تعميق وتوثيق التعاون مو المؤسسات الحكومية و ير الحكومية ذات العالقة، فمسطينية أو  -8

 دولية.

 مية في مجال السالمة المرورية.ت جيو ودعم البحوث العم -9

 ع د وتنظيم المناسبات والفعاليات المرورية الفمسطينية والعربية والدولية. -:
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 -:(SWOT)البيئي لممجمس األعمى لممرورتحالميل ال 2,5
 

 نقاط الضعف نقاط القوة

جسم مؤسساتي ُمختص  وجود .1
 األعمىالمجمس ) بالسالمة المرورية

 (.لممرور
 مؤهل.و  خبير كادر وجود .2
وجود ت ريو/ نظام ُينظم عمل  .3

 المجمس األعمى لممرور.
 لموزارة)المديريات الجسرافي االنت ار .4

 الفرعية(. والمكاتب
 هتمام العالمي بالسالمة المرورية.اإل .5
تعاون بعض ال ركاء والمهتمين في  .6

 مجال السالمة المرورية.
 

التكامل مو كافة الجهات ذات العالقة  .1
 .بالسالمة المرورية

دم وجود بنك معمومات بالبيانات ع .2
 الساب ة فيما يتعمق بالحوادث المرورية.

 .المتاحة والب رية المادية الموارد .3
اإلمكانيات المحدودة لدى الهيئات  .4

المحمية لتعزيز السالمة المرورية بناًء 
 عمى توصيات المجمس.

جاهزية ال طاع الخاص لممساهمة في  .5
 براما وم اريو السالمة المرورية.

اهزية المؤسسات األهمية لممساهمة ج .6
 في براما وم اريو السالمة المرورية.

 التهديدات الفرص

ة فيما يتعمق يالت ريعات الفمسطين .1
 بالمرور.

دعم المجتمو المحمي لتعزيز السالمة  .2
 المرورية.

والتي  األرضممارسات االحتالل عمى  .1
ة إلحداث التنمية تمنو أية محاول

 فمسطينالمناسبة في 
 السياسي الوالو است رار عدم .2

تمويل وانعكاساتا عمى سياسات 
الم اريو وخاصًة في مجال البنية 

ب كل  االقتصادي والوالوالتحتية 
 .عام
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 -الفصل الثالث:
 

 -:اإلنجالالازات .3

الت ميل من الحوادث توفير بيئة مرورية آمنة من خالل يسعى المجمس األعمى لممرور إلى 
ية و التوعالسالمة المرورية من كافة جوانبها إستراتيجية أساسها  وفقا المرورية والحد من خطورته

في أكثر من مجال في سبيل إيصال رسالتا وتح يق رؤيتا، وهو ما ة عبر خطط وبراما يوالهندس
 -وهي: محاور رئيسية تسعةأوجد تنوع كبير في إنجاز األداء العام، حيث تركزت االنجازات في 

 

 المرورية. توعويةال :     المحور األول 
  :   الحمالت التوعوية الدورية. المحور الثاني 
  :   السالمة المرورية والمتابعة الميدانية المحور الثالث. 
  :    الدراسات وتكنولوجيا المعمومات. المحور الرابع 
  : اإلعالم. المحور ال امس 
 : التدريب وتطوير األدا . المحور السادس 
   العالقات المحمية والدولية. :  المحور السابع 
  :   اإلصدارات. المحور الثامن 
  :   المطبوعات المحور التاسع 
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 -المرورية: : التوعويةولالمحور األ 

التي ساهمت في تعزيز والبراما التوعوية نفذ المجمس األعمى لممرور العديد من الم اريو 
 -يق وهي:السالمة المرورية بين كافة ُمستخدمي الطر 

  

 -أواًل:
"تشكيل دوريات األمان عمى الطرق في المدارس وتوفير األدوات الالزمالة لالذلك" مشروع

 (.30/5/2012ولةاية  20/12/2011ابتدا  من  )
 

 
 صورة ُتوضح معالي وزير النقل والمواصالت/ رئيس المجمس األعمى لممرور في حفل إفتتاح المشروع

 -اليدف االستراتيجي لممشروع :

 بيئة مرورية آمنة

 -:األىداف الفرعية 
 

 ،وبالتالي  تحسين البيئة المرورية ل طاع المدارس المصنفة عمى أنها  ير آمنة مروريًا
 ن ر الوعي المروري كث افة سائدة بين كافة فئات المجتمو .

  لمدارس السير آمنة مروريا في ات كيل فرق سالمة مرورية. 

 لى مدارسهم بأمان .المان دخول وخروج الطالب من وا 
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 مدرسة(. 770)ما ُيقارب المدارس الةير آمنة مروريا -الفئات المستيدفة :

  -:العمل عمىولكي ُيحقق المشروع األىداف المحددة وبنجاعة تم 

 والتي بحاجة  اتمحافظال افةفي كمروريًا دارس المصنفة عمى أنها خطرة الم تم تحديد
 .مروريةال ةسالملمفرقة  لتواجد

 رة توضح أدوات/ ُمستمزمات تشكيل دوريات/ فرق األمان عمى الطرق صو 

  تدريب مث في الصحة المدرسية في كل محافظة عمى حد  حول ت كيل هذ  الفرق وآلية
 عممها بهدف ترسيخ ث افة وجود مثل هذ  الفرق المرورية أمام المدارس السير آمنة

 .مرورياً 

  مان عمى الطرق في المدارس من قبل إصدار بطاقات و هادات خاصة بدوريات األ
 المجمس األعمى لممرور. 

   التنسيق مو كافة البمديات  والهيئات المحمية بتزالة التعديات عمى األرصفة بال رب من
المدارس وكذلك توفير اإل ارات وخاصًة تمك المتعم ة بالم اة والدهانات عمى األرصفة 

 وال ارع . 

  ومراجعة السالمة المرورية لمبيئة المرورية المحيطة اإلعداد إلجراء دراسات تدقيق
دخال التحسينات الالزمة لذلك.  بالمدارس وا 
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 -م رجات المشروع في المراحل األولى من تنفيذه: 
 

  بالمستمزمات واألدوات الالزمة مدرسة في كافة المحافظات  200تم تزويد أكثر من
 .لت كيل فرق السالمة المرورية

 
 المجمس األعمى لممرور أثنا  تشكيل دورية لألمان عمى الطرق في إحدى المدارس صورة ُتوضح فريق

 .تدريب الطالب في المدارس المستهدفة عمى آليات عمل فرق السالمة المرورية 
  حول  مديرية التربية والتعميم جنوب الخميلمث في الصحة المدرسية في ( من 50)تدريب

باإلالافة إلى إطالعهم عمى مفاهيم وأساليب  ريةفرق السالمة المرو آلية ت كيل وتدريب 
يصال التوعية المرورية لمطالب بطرق  تحفزهم ُتحاكي الواقو حديثة في مجال عرض وا 

 عمى االلتزام بمعايير السالمة المرورية . 

 .تعزيز السالمة المرورية كث افة بين كافة فئات المجتمو 

 .الُمساهمة في العمل المجتمعي 

إلى أن ىذا المشروع تم تمويمو من قبل مجموعة االتصاالت الفمسطينية بنا  عمى اتفاقية تم وتجدر اإلشارة 
  والرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفمسطينية.وزير النقل والمواصالت معالي قبل من توقيعيا 

  -جنين -طولكرم -مشروع تعزيز السالمة المرورية في  مس محافظات ) نابمس -:ثانياً 
 .(15/6/2011ولةاية   10/2010/ 15) - أريحا (-ل ميل ا
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 -:اليدف االستراتيجي لممشروع
 

 بيئة مرورية آمنة
 

 -:األىداف الفرعية
 

 .إ راك المجتمو المحمي في التخطيط لمسالمة المرورية 
  طولكرم -) نابمسالُمستهدفة لمناطقفي االسالمة المرورية وتعزيز تحسين- 

ترسيخ ث افة السالمة المرورية بين كافة فئات ف ( بهدالخميل وأريحا  -جنين
 المجتمو.

  ن ر الوعي المروري بين فئات الطالب لممرحمة العمرية المتوسطة من خالل
 .لتزام بمعايير السالمة المروريةإدخال وسائل تحفيزية لمطالب لإل

 ية فيذ براما وأن طة توعو إيجاد تراكم توعوي لدى المجتمو المحمي من خالل تن
  .متنوعة

  وأهميةتعميق وتوثيق التعاون مو المجتمو المحمي وكافة مؤسساتا من حكومية. 
 

  -:الفئات المستيدفة
 

 .طالب الصف الثالث االبتدائي -1
 .المجتمو المحمي -2
 ُمستخدمي الطريق م اة وسائ ين. -3

 
 
 
 

  -:ت مراحل عمل المشروعأىم م رجا
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فترات زمنية اشتممت عمى تنفيذ العديد من مراحل عمل محددة ب 8تم تنفيذ المشروع عبر 
 -البرامج واألنشطة المتنوعة التي حققت في محصمتيا النيائية أىداف تنفيذ المشروع:

 -:مرحمة تدريب المدربين -1
في مجال السالمة المرورية في كافة المحافظات  مدرب 30تأىيل وتدريب تم  حيث

سير ساهموا في إيصال مفاهيم الوعي المستهدفة واكسباهم مهارات وأساليب لمعرض والتي
 المروري لدى كافة الفئات المستهدفة في الم روع . 

 -:مرحمة ورش العمل المدرسي -2

 
 صورة ُتوضح ُورش العمل المدرسية

كل محافظة لطالب الصف  فيمدرسة  20ورشة عمل بواقع  100تنفيذ تم حيث 
 3000د الطالب المستفيدين ميو المدارس المستهدفة وكان عدبتدائي في جالثالث اإل

فيديو قصيرة حول  أفالمحيث تم استخدام أساليب عرض م وقة تالمنت عرض  طالب
لتزام بمعايير اإلالتعامل معها باإلالافة إلى إيجابيات  اتآليالحوادث المرورية وأسبابها و 

 -كل ورشة عمى:برنامج  ولقد إشتمل. السالمة المرورية
 

 الكبار.الحوادث التي يتعرض لها الصسار و م دمة تمهيدية عن  -1
 ألسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث.ا -2
 ألمور التي يجب مراعاتها من أجل تجنب وقوع الحوادث.ا -3
 عرض فيديو عن إ ارات المرور. -4

 .همية المحافظة عمى إ ارات المرورمناق ة أ -5
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 .حزام األمان  صةً في المركبة وخاكيفية استخدام وسائل األمان  -6
خطوات العبور اآلمن  يوال  كيفية التوجا من المنزل إلى المدرسة وخاصةً عرض فيديو  -7

 لمطريق .
 الم اة. إستخدام ممراتتوالي  أهمية  -8
 مناق ة كيفية استخدام الدراجة الهوائية بطري ة آمنة. -9

 مساب ة تحفيزية ت جيعية) رسومات السالمة المرورية(. -10
الور ة   ُميسرت ييم من خالل قيام  تسذية راجعة/ تم إجراء وفي نهاية كل ور ة  -11

أطفال ممن حالروا الور ة وم ابمة كل منهم ب كل فردي بعد انتهاء عشرة باختيار 
 -حيث أظير التقييم:. الور ة مو تسجيل اإلجابات كما أفاد بها األطفال

 

  85نسبة الحصول عمى المعمومات %. 
 حيث تم استخدام عدة أساليب عممت عمى  المدربين والطالب  بين اإليجابيتفاعل ال

 لمم اركة في م اريو السالمة المرورية المجتمعية.ت جيو وتحفيز الطالب 
  رفو مستوى الوعي المروري لدى طالب الصف الثالث االبتدائي في كافة المدارس

 المستهدفة. 
 -:مرحمة مسابقة الرسومات والقصص المرورية -3

 

                    

–                      –

                                   

 
 صورة توضح أحد الرسومات الفائزة

 

تم خالل ورش العمل المدرسية تخصيص مساب ة لمرسومات وال صص المرورية بحيث تم 
 فيما يتعمق تخصيص ثالث جوائز لكل محافظة بهدف ت جيو الطالب لمتعبير عن أفكارهم 

هذ  الرسومات من قبل   ييموقد تم ت .ة من خالل قصص الرسومات المروريةالسالمة المروريب
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نموذج  وفقمن المجمس األعمى لممرور ووزارة التربية والتعميم ووزارة الث افة  ُمكونةلجنة تحكيم  
 .تمادها الختيار الرسومات الفائزةيتالمن معايير  تم اع

 

 -:المقا ات العامة -4
 

الم اءات أكثر  في كل محافظة مستهدفة استهدفت هذ  ل اءينل اءات عامة بواقو  عشرةتم تنفيذ 
وقد حاالر في هذ  ومستخدمي الطريق )م اة وسائ ين( من المجتمو المحمي  مواطن 6000من 

 الم اءات كل من : 

 األعمى لممرور المجمس/ وزارة الن ل والمواصالت . 
  . ممثل عن البمدية في كل محافظة 
 رطة المرور .  
 ممثل عن المحافظة.  

 
 حافظة نابمسصورة ألحد المقا ات العامة في م

ومستخدمي هدفت هذ  الم اءات إلى رفو مستوى الوعي بالسالمة المرورية لدى المجتمو المحمي و 
% من نسبة الحوادث 90كل وخصوصا أن العنصر الب ري ي الطريق )م اة وسائ ين( 

 -:مل عمىت إقبل المجمس األعمى لممرور من عرض ت ديم ، تم خالل هذ  الم اءات المرورية
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 واألهداف ( ،ة ، الرؤية ، الرسالةبالمجمس األعمى لممرور من حيث ) الن أ التعريف. 

  عرض برناما لتحسين السالمة المرورية عمى الطرق واإلجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ
 البرناما بالتكامل مو الجهات ذات العالقة . 

 .ُم ارنة إحصائية لمحوادث المرورية لمعديد من السنوات 

 مى المستويين المحمي والعالمي.مة المرورية عالسال استعراض 

  منها وقايةوطرق الالمرورية أسباب الحوادث. 

 عناصر الحادث المروري. 

 .ن اش وعصف ذهني 

في طرح العديد من الم كالت والع بات التي تواجا المجتمو المحمي  في هذ  الم اءات  وأسهمت
 -مجال السالمة المرورية وتم صت في:

  ا  ارات المرور . توفير  واخص و 

  . البنية التحتية وتأهيل ال وارع 

 عدد المركبات وعالقتها باالختناقات المرورية.  إزدياد 

  السرعة الزائدة عمى الطريق وقمة االنتبا  أثناء ال يادة 

 ن.حزام األماوسائل األمان في المركبة وخاصًة  إستخدام الرورة 

 (.25/5/2011ولةاية  3/5/2011 ) الل الفترة  حمقات الراديو والتمفزيون -5
 

)بواقو حم ة راديو وحم ة في كافة المحافظات تم بث  مس حمقات راديو و مس حمقات تمفزيون
طرح العديد من قالايا السالمة المرورية من قبل المجتمو  خاللهاتم  تمفزيون في كل محافظة(

مول واالستفسارات لهذ  وقد قام المجمس بتوالي  الحومستخدمي الطريق )م اة وسائ ين( المحمي 
 في مجال السالمة المرورية.لمجمس ال الايا  باإلالافة إلى توالي  دور ا

 الومضة اإلذاعية  -6
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لتزام عمى اال (السائ ين والم اةمستخدمي الطريق)تم إنتاج وتصميم ومالة إذاعية توعوية تحث 
كافة ت المحمية في العديد من اإلذاعالمدة  هر في الومالة بثت و ، بمعايير السالمة المرورية

 . لوعي المروري لدى المجتمو المحميالمحافظات المستهدفة كان لها اثر كبير في ن ر ا
 

 (.والفالير –الكاليندر المطبوعات )  -7
  

وتمت طباعة ، باإلالافة إلى إحصائيات مروريةندر يتالمن عبارات توعوية يكالتم تصميم 
 والمجتمو المحمي.نسخة تم توزيعها عمى المؤسسات الحكومية  1500

بالطالب  بهدف ن ر الوعي  توعوي خاص نسخة( من فالير 6000وطباعة )كذلك تم تصميم 
يعها عمى الطالب أثناء المروري لدى الفئات المستهدفة من خالل إيجاد تراكم توعوي لديهم تم توز 

 .ورش العمل
 

 -:الميرجانات ال تامية -8

 

 حمي في أحد الميرجانات ال تاميةصورة توضح المشاركة الفاعمة لممجتمع الم

 

مهرجانات ختامية في المحافظات المستهدفة بواقو مهرجان ختامي واحد لكل  خمستم تنفيذ 
ومستخدمي الطريق )م اة مواطن من المجتمو المحمي  2000محافظة  ارك فيها أكثر من 



24 
 

 وأ ركالتدريسية.  الم روع من الطالب والهيئةباإلالافة إلى  الفئات المستهدفة في وسائ ين( 
المجمس األعمى لممرور في هذ  المهرجانات محافظي المحافظات المستهدفة باإلالافة إلى عدد 
من المؤسسات ذات العالقة، وتخمل هذ  المهرجانات توزيو جوائز عمى الطالب الفائزين 

س بالرسومات وال صص المرورية بواقو ثالث جوائز ن دية في كل محافظة، كذلك قام المجم
رجان، أثناء المهبتوزيو جوائز عينية عمى الطمبة من خالل ت ديم مساب ة مرورية قدمها لمطالب 

الدروع الت ديرية عمى مث في الصحة المدرسية ومديريات التربية والتعميم  باإلالافة إلى تسميم
  نجاح الم روع.إلجهودهم  في  و رطة المرور ت ديراً 

 
 

نفذ بالتشارك ما بين وزارة النقل ممول من الوكالة األمريكية لمتنمية، وُ  "من الجدير بالذكر أن المشروع
 المواصالت / المجمس األعمى لممرور والمركز الفمسطيني لمديمقراطية وحل النزاعات " 

 

 -:ثالثاً 
 -دار صالح -مشروع تعزيز السالمة المرورية في محافظة بيت لحم ) العبيدية 

ولةاية   19/9/2010 ) -ال ضر وبيت لحم ( -حةالدو -الدىيشة-بيت فجار -تقوع
24/6/2011.) 

 

 -:اليدف االستراتيجي لممشروع 

 بيئة مرورية آمنة.

  -:األىداف الفرعية

 لمناطق المستهدفةافي تياجات السالمة المرورية التعرف عمى اح. 
  ر الوعي المرورين.  
 وبالموائ  األساسيةحمي ب وانين المرور توعية المجتمو الم. 
 نفيذ براما وأن طة توعوية إيجاد تراكم توعوي لدى المجتمو المحمي من خالل ت

 . متنوعة
 تعميق وتوثيق التعاون مو المجتمو المحمي وكافة مؤسساتا من حكومية وأهمية.  

 -في المشروع: الُمستيدفةالفئات 
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-يت فجارب -تقوع -دار صالح -) العبيدية المحمي في الثماني مواقو المستهدفة المجتمو -1
 .ال ضر وبيت لحم( -الدوحة-الدىيشة

 عام(. 15 -13)الفئات العمرية من طالب المدارس  -2
 ) ُمشاة وسائقين(.ُمستخدمي الطريق  -3

  

 -:أىم م رجات المشروع
 

نها تح يق األهداف والمخرجات المتوقعة من تنفيذ أكان من  مراحل  ستةتم تنفيذ الم روع عبر  
 -:كاآلتيالم روع وقد تم ت سمها 

 

 -:العملش مرحمة ور -1 

إ راك المجتمو المحمي وُمستخدمي يوم بهدف  30ورش عمل توعوية استمرت مدة  8تم تنفيذ 
التعرف عمى احتياجات السالمة الطريق) ُم اة وسائ ين( في التخطيط لمسالمة المرورية وكذلك 

 -الدوحة-الدهي ة-جاربيت ف -ت وع -دار صالح -المرورية لممواقو  المستهدفة )العبيدية
خمصت هذ  الورش بمجموعة من . و مواطن 4000أكثر من   ارك فيها (لحم وبيت-الخالر

 المخرجات والتوصيات التي قام المجمس بمتابعتها مو الجهات ذات العالقة.

 
 صورة توضح احد المقا ات العامة في بيت فجار

 -:ماني مواقع المستيدفةابرز االحتياجات التي تم است الصيا  الل الورش في الث
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 .الحاجة لتنفيذ براما توعية لمجمهور حول السالمة المرورية وباألخص أولياء األمور -1
 . ير ال انونية مركباتمنو ظاهرة ال -2
 .توفير  واخص وا  ارات مرورية -3
 مواقو المستهدفة.تأهيل ال وارع في ال -4
 طرق.تفادي حوادث الل لدى األطفالالمروري تعزيز الوعي  -5
 دوريات األمان عمى الطرق في المدارس.يل ت ك -6
 الداخمية. مواصالتالتنظيم حركة السير وتوفير  -7
 تطبيق ال انون عمى السائ ين السير ممتزمين باألنظمة وال وانين المرورية. -8
 بال رب من المدارس.لسالمة المرورية ا متطمباتتوفير  -1

 -:ى التوصيات والمقترحاتاألمور التي تم تنفيذىا من الجيات ذات العالقة بناً  عم
 

  عادة تأهيلو والو ال واخص المرورية بعض الطرق باإلالافة إلى إزالة عدد من  ا 
عادة دهان ممرات الم اة واألرصفةالسير مطاب ة لممواصفات المطبات   .وا 

  لكافة المواقو الخطرة في المناطق المستهدفة من قبل  ةمروريومراجعة إجراء تدقيق
صدار توصيات لمعالجة ال الايالمجمس األعمى لممرو  ا المرورية في تمك المناطق ر وا 

حالتهاو   وال رطة . يات لمجهات ذات العالقة من البمد ا 
  وبالتعاون مو المجمس األعمى قامت العديد من المدارس في المناطق المستهدفة

تزام بمعايير السالمة ستحداث براما توعوية لمطالب حول أهمية االلتبلممرور 
 .ةالمروري

  في المدارس السير آمنة مروريا في المناطق دوريات األمان عمى الطرق ت كيل
قام المجمس األعمى لممرور بتزويد هذ  المدارس بأدوات فرق السالمة  حيثالمستهدفة 
 المرورية.  
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 -:لوأل ا لمسالمة المروريةعقد منتدى  -2

 

 

 األول لمسالمة المرورية في المنتدىصورة توضح ُمشاركة ممثمي المؤسسات الرسمية 

لورش العمل بهدف عرض  فظة بيت لحم  تتويجاً محافي  لمسالمة المروريةتم ع د منتدى 
 التوقيو   مواطن 1000 تم خالل المنتدى الذي حالر  أكثر من و توصيات ورش العمل الثمانية 

 
 رية في بيت لحمصورة ُتوضح المشاركة الجماىيرية الواسعة في المنتدى األول لمسالمة المرو 
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عام السالمة المرورية وتعهد من خاللها الموقعين  2011عمى وثي ة  رف باعتبار العام 
 -وا تمل برناما المنتدى عمى: بالمساهمة في تعزيز السالمة المرورية.

 .كممة لعطوفة محافظ بيت لحم 
 .كممة المجمس الرئيس التنفيذي لممجمس األعمى لممرور 
 .كممة  رطة المرور 
 مة التربية والتعميم.كم 
 .استعراض لتوصيات وم ترحات ورش العمل ومراحل الم روع التي تم تنفيذها 
 .ن اش مفتوح 
 .التوقيو عمى وثي ة ال رف 

 

 وثيقة الشرف التي تم التوقيع عمييا
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 تدريب المدربين في مجال السالمة المرورية.إعداد دليل  -3

، وا تمل الدليل عمى السالمة المروريةفي مختصين مدربين تم إعداد دليل تدريبي  بهدف تدريب 
فيما يتعمق بعناصر السالمة المرورية وآليات تعزيزها باإلالافة إلى تمارين  قالايا ُمختمفة

ختبارات ُتحاكي الواقو     .وقد تم طباعة هذا الدليل التدريبي وتوزيعا عمى المدربينوا 
 

 -تدريب المدربين: -4

وا تمل تدريب المدربين عمى تدريب ئة المستهدفة من الطالب مدرب لتدريب الف 16تم تدريب 
 نظري وآخر عممي من قبل مختصين في مجال السالمة المرورية.

  .دورات تدريب الطالب-4

  
 صور لمطالب أثنا  المقا ات التدريبية

 

لدى كافة المدارس السير آمنة مروريا في   15-13طالب من الفئة العمرية  320تم تدريب 
 -من خالل:مواقو المستهدفة بهدف تعزيز الوعي المروري لدى الطالب ال

 .تعريفهم بالحوادث المرورية وأسبابها وطرق الوقاية منها 
 ال يام بدوريات ال رطي الصسير  لكي يساهموا في  تدريب الفئة المستهدفة عمى مهارات

رفوا عميا من مفاهيم توعية الطمبة اآلخرين في مدارسهم ب واعد السالمة المرورية وما تع
 .حول قانون المرور والموائ  واإلر ادات المرورية األخرى

 التفكير اإلبداعي إلقتراح وتنفيذ مبادرات ُمجتمعية  تدريب الفئة المستهدفة عمى مهارات
 ُتعزز من مفهوم الوعي المروري.

 :تم اجراء تسذية راجعة/ ت ييم مو نهاية كل تدريب أظهر اآلتي-  
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 %.88ل عمى المعمومة وصمت إلى نسبة الحصو  -1
إستعداد الطمبة والمدرسين لمم اركة في المبادرات المجتمعية المتخصصة في السالمة  -2

 المرورية.
 تعاون المجتمو المحمي. -3

 
 المبادرات المجتمعية  -5

ُأقترحت وُنفذت من قبل الطالب مبادرات مجتمعية في الثماني المواقو المستهدفة  8تم تنفيذ 
بالتعاون ساهمت في تحسين واقو السالمة المرورية، وقد تم تنفيذ هذ  المبادرات  حيثالمتدربين، 

 -:شتممت ىذه المبادرات عمىوا  المؤسسات ذات العالقة في المواقو المستهدفة.  مو

 

 
 .صورة توضح تنفيذ إحدى المبادرات المجتمعية

  زويدها فرق من ال رطي الصسير ودوريات األمان عمى الطرق وت 10ت كيل
  بالمستمزمات الالزمة لذلك.

  ُمستخدمي طباعة عدد من المواد التوعوية تم توزيعها عمى المجتمو المحمي من
الجمهور بهدف ن ر الوعي المروري من خالل إيجاد تراكم توعوي لدى  الطريق

المواد  المنتوتباألنظمة وال وانين المرورية ُمستخدمي الطرق  المستهدف وتعريف
  -:آلتيا المطبوعة

 

 إر ادات وقد تالمن البرو ور )أحذر أخطاء اآلخرين(توعوي بعنوان  برو ور -1
توعوية لمسائ ين حول كيفية ال يادة اآلمنة باإلالافة إلى عدد من التحذيرات التي 

 السائ ين إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء ال يادة في كافة الظروف ُتر د وتوجا
 . ( نسخة منا1000م طباعة  وتوزيو )ت، وقد تستدعي ذلكواألماكن التي 

يومية باإلالافة إلى  دروس، تالمن جدول اليومي لمطالب الدروسبرو ور جدول  -2
 ( نسخة.1000وقد تم طباعة وتوزيو ) -إر ادات توعية لمطالب 
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 2000مطوية ال رطي الصسير ودوريات األمان عمى الطرق وقد تم طباعة وتوزيو  -3
 -: ادات مرورية حولنسخة منها. تالمنت المطوية إر 

 واجبات فرق ال رطي الصسير.  
 خطوات العبور اآلمن. 
  طرق تجنب حوادث دهس الم اة. 
 قواعد ركوب الحافالت المدرسية.  
 قواعد ركوب المركبة.  
 األماكن المخصصة لمعبور اآلمن . 
 خطوات العبور اآلمن لمطريق.  

خة لمسائ ين في المواقو ( نس1000كتيب نظام المخالفات لمسائ ين تم طباعة عدد ) -4
 المستهدفة.

( نسخة لمسائ ين في كافة 1000كتيب نظام الن اط لمسائ ين وقد تم طباعة وتوزيو ) -5
 المواقو المستهدفة .

( نسخة وتوزيعا في 2000بوستر يتالمن  عار )الطريق حق لمجميو( تم طباعة  ) -6
 كافة المواقو المستهدفة . 

لمسائ ين تم والعها عمى مداخل المواقو تتالمن إ ارات توعوية  8يافطة عدد  -7
 المستهدفة  

 مرورنسخة ، يتالمن اإل ارة إلى عدد حوادث ال 2000ستيكرز الصق عدد  -8
 مستخدمي الطريقبهدف توعية  ةوالوفيات واإلصابات في الثالث سنوات األخير 

 .ة في الت ميل من حوادث المرورلممساهم

 المرورية مسؤولية الجميو  (  . يتالمن عبارة  )السالمة  1500قمم حبر عدد  -9

 -:أدوات ال رطي الصسير وت مل -10

 األمان عمى الطرق فسفوري تم توزيعها عمى ال رطة الصسار ودوريات  فيست
 .( فيست180عدد )

 ( 20إ ارة قف عدد )ستخدام ال رطي الصسير ودوريات األمان عمى الطرق. إل 
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 ريات األمان عمى الطرق ودو  يرحمي تم توزيعها عمى ال رطة الصسلون ك ُقبعة
 ( طاقية .180عدد )

 .محافظة بيت لحم   -السالمة المرورية األول ُممتقى -6

 
 لسالمة المروريةا / ميرجانُممتقىفي صورة توضح ُمشاركة ممثمي المؤسسات الرسمية 

 

ي الم روع الذي محافظة بيت لحم مو انتهاء ف لسالمة المرورية األولا / مهرجانُممت ىتم ع د  
التي  ساهمت في  د من البراما واألن طةاستمر فترة تسعة أ هر ونصف تخممها تنفيذ العدي

السالمة المرورية  متقىمُ ومن أىم نتائج عقد تح يق المخرجات المرجوة من تنفيذ الم روع 
 -األول:

  طالب ُمتدرب. 320تخريا 

  مدرب. 16تكريم 

  ع بدروع ت ديرية من قبل المجمس تكريم المؤسسات الم اركة في تح يق أهداف الم رو
 األعمى لممرور.  

 .ن اش مفتوح 

  عمى وثي ة  رف باعتبار  المهرجانالممت ى/  اركوا في مواطن  2000توقيو أكثر من
بمتابعة تنفيذ التوصيات  وتعهدوا خالل تمك الوثي ةعام السالمة المرورية  2011لعام ا

 .مة المرورية في فمسطينعزيز السالعن الم روع وذلك لتحسين وتتجة النا
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 لسالمة المرورية في بيت لحما / ميرجانُممتقىصورة ُتوضح المشاركة الجماىيرية الواسعة في 

 

 
من الجدير بالذكر أن المشروع ممول من الوكالة األمريكية لمتنمية، ونفذ بالتشارك ما بين 

 لمديمقراطية واإلعالم  " وزارة النقل المواصالت / المجمس األعمى لممرور وجمعية الحارس
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ال اصة بالمناسبات المحمية والعالمية)إلظيار  الحمالت التوعوية الدورية :ثانيالمحور ال
 -:أىمية ورمزية المناسبة لتعزيز السالمة المرورية(

 

ألعمى لممرور حمالت توعوية دورية في العديد من المناسبات لترسيخ السالمة ُينفذ المجمس ا 
 -نيا:المرورية م

 (.10/5/2011 -4ي )أسبوع المرور العربيوم المرور العالمي و حممة  -1
  

 -الفعاليات:

 

  توزيو الورود عمى السائ ين وأفراد  رطة المرور باإلالافة إلى عدد من المؤسسات
لمتذكير برمزية المناسبة وأهمية محافظات الالحكومية واألهمية ذات العالقة في كافة 

 رورية.االلتزام بالسالمة الم

 
 صورة توضح قيام فريق المجمس بتوزيع الزىور عمى السائقين بمناسبة يوم المرور العالمي

 
  عمى  "الطريق حق لمجميع"ال بعات والتي تحمل  عار أسبوع المرور العربيتم توزيو

 المجتمو المحمي ومستخدمي الطريق)م اة وسائ ين(.
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 طريق.فحص المركبات لمتأكد من صالحيتها لمسير عمى ال 
 -: (31/03/2012 – 01/11/2011)حممة الفحص الشتوي لممركبات -2

 -:الفعاليات

  نسيق مو دوريات األمان عمى الطرقبالتمحافظات الفحص المركبات في كافة. 
  خاصة بالفحص ال توي تحث السائ ين عمى أهمية االلتزام تمفزيونية بث ومالة

( في LCDات عرض ) ا  بفحص مركباتهم وقد تم بث هذ  الومالة من خالل
 -كالتالي:العديد من المحافظات الفمسطينية 

 عدد الشاشات المحافظة متسمسل
عدد مرات البث في 

 المدة اليوم

 أسبوعين 100 )ع رون(20 نابمس -1

 أسبوعين 100 1 طولكرم -2

 أسبوعين 50 1 جنين -3

 أسبوعين 96 1 الخميل -4

 

 ر اد محمية  بهدف دعوة بث إر ادات يومية لدى معظم اإلذاعات ال السائ ين إلى وا 
 صالحيتها لمسير عمى الطريق.والتأكد من لمركباتهم الفحص ال توي والدوري 

 ساعات البث عدد مرات البث المحافظة اإلذاعة

راديو صوت 
 فمسطين

 صباحاً  8كل ساعتين ابتداء من  مرات 9 كافة المحافظات

 صباحاً  8ن ابتداء من كل ساعتي مرات 9 نابمس  FMراديو الراية 

 صباحاً  8كل ساعتين ابتداء من  مرات 9 طولكرم راديو كل الناس 
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 صباحاً  8كل ساعتين ابتداء من  مرات 9 نابمس راديو طريق المحبة 

 صباحاً  8كل ساعتين ابتداء من  مرات 9 الخميل راديو المرح 

 صباحاً  8كل ساعتين ابتداء من  مرات 9 اريحا راديو  ال مر 

 صباحاً  8كل ساعتين ابتداء من  مرات 9 جنين راديو األحالم 

راديو بيت 
 2000لحم

 مرات 9 بيت لحم
 صباحاً  8كل ساعتين ابتداء من 

 صباحاً  8كل ساعتين ابتداء من  مرات 9 قم يمية راديو نسم

 

  بث ومالة خاصة بالفحص ال توي تحث السائ ين عمى أهمية االلتزام بفحص
 -م بث هذ  الومالة من خالل التمفزيونات الرسمية والمحمية كالتالي:مركباتهم وقد ت

 ساعات البث عدد مرات البث المحافظة التمفزيونا

 صباحاً  8كل ساعتين ابتداء من  مرات 9 كافة المحافظات تمفزيون فمسطين

 صباحاً  8كل ساعتين ابتداء من  مرات 9 نابمس  تمفزيون جاما 

 صباحاً  8كل ساعتين ابتداء من  مرات 9 طولكرم  الفجر الجديد 

 صباحاً  8كل ساعتين ابتداء من  مرات 9 الخميل  تمفزيون النورس

 صباحاً  8كل ساعتين ابتداء من  مرات 9 جنين  تمفزيون االحالم

 صباحاً  8كل ساعتين ابتداء من  مرات 9 بيت لحم تمفزيون بيت لحم

 صباحاً  8ين ابتداء من كل ساعت مرات 9 قم يمية تمفزيون قم يمية 
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 حممة المحاضرات التثقيفية الدورية لمطالب. -3

ر ادية توعوية تم تنفيذ محاالرات  بهدف إر اد  خاصة بالطالب بكافة فئاتهم العمريةتث يفية وا 
الطالب إلى كيفية االستخدام الصحي  لمعايير السالمة المرورية من خالل عرض مادة توعوية 

 -:شتممت عمىإاصة بالسالمة المرورية  تالمنت طرح عدة موااليو خ

 العبور اآلمن.  

 معايير السالمة داخل المركبات.  

 ركوب الحافالت المدرسية.  

  الالوئية اإل اراتاستخدام.  

 ة .الدراجات الهوائي 

 عامة إر ادات.  

وقد تخمل العرض بث أفالم فيديو قصيرة  تالمنت صور لممارسات سموكية مرورية  تحاكي 
 .روريالواقو الم

 .صورة ُتوضح  ومضات مرورية ُتحاكي الواقع
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 حممة الم يمات الصيفية  -4

تنظيم من خالل  حمالت توعوية خاصة بالمخيمات الصيفيةاألعمى لممرور  نفذ المجمس 
وقد تم خالل هذ   لمنتسبي هذ  المخيمات يةواإلر ادتوعوية ال راتمحاالالعديد من ال

 حيحة وأخرى خاطئة وتالمن العرض مساب ة ض لسموكيات صو المحاالرات ت ديم عر 

 صورة ُتوضح الطالب المشاركين في أحد الم يمات الصيفية

وقبعات وح ائب إسعافات أولية ودفاتر لرسومات  t-shirtتوزيو باإلالافة إلى لمطالب 
 مرورية وأقالم تحمل اسم المجمس األعمى لممرور. 
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 -:عة الميدانية: السالمة المرورية والمتابلثالثالمحور ا
 

ز المجمس األعمى لممرور العديد من األن طة المتخصصة في مجال السالمة المرورية أنج
 -ساهمت في إدخال تحسينات عمى واقو السالمة المرورية:

 

خاص بالمواقو المصنفة عمى أنها خطرة  تدقيق ومراجعة لمسالمة المرورية  137تنفيذ  -1
التي تم التوصل إليها إلى توصيات والم ترحات إحالة المحافظات حيث تم ال كافةفي 

 رطة المرور( -األ سال العامة-الحكم المحمي-ذات العالقة) البمدياتالجهات 
حيث أن من  أن ت ارير تدقيق  لتحسين وتعزيز السالمة المرورية في تمك المواقو.

 -أن تؤدي إلى:ومراجعة السالمة المرورية 
 
 
 
 
 
 
 

       
ص
و 
ر 
ة
 

في حركة السير وعدم وجود أدوات تحكم قاطعات في المحافظات الفمسطينية والتدا ل في حركة تأحد الت ُتظيرصورة 
 مروري

  التسريو في إجراء التحسينات المرورية لكافة المواقو عمى مساعدة البمديات
تالي رفو مستوى الخطرة والتي يتكرر عميها وقوع الحوادث المرورية وبال

  .السالمة المرورية
 اد رصيد بالتوصيات والحمول لمعالجة المواقو الخطرة لدى الجهات ذاتإيج 

 فمسطينالعالقة من  أنها إدخال تحسينات عمى واقو السالمة المرورية في 
 . الي الت ميل من الحوادث المروريةوبالت
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  كافة تنفيذ تدقي ات السالمة عمى الطرق في ت جيو الجهات ذات العالقة عمى
 التنفيذ(. -التصميم–لتخطيط مراحل الم اريو) ا

 
الم اركة في إعداد دليل تطوير المعايير والمواصفات الفنية لمسالمة المرورية بالتعاون  -2

 GTZمو .
دوار في بيتونيا / رام  –)دوران في الطيبة/ رام اهلل  دواوير ةتصميم ستالم اركة في  -3

تعزيز  ساهمت في دس(دورا في بير نباال / ال  –دواران في دار صالح/ بيت لحم -اهلل
  .السالمة المرورية

في )محافظة الخميل( وبمدية دورا  )محافظة رام اهلل والبيرة( م اركة كل من بمدية الطيبة  -4
الالزمة والم ترحات التوصيات  البمدتين و ت ديم وارع من  لمعديدإجراء مس  ميداني 

 .السالمة المرورية لتحسين وتعزيز
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 -:: الدراسات وتكنولوجيا المعموماترابعال المحور
 

 -نفذ المجمس األعمى لممرور العديد من الدراسات حول كافة جوانب السالمة المرورية وهي:
 

 ل ياس مستوى الوعي المروري والث افة المرورية في فمسطينمسحية إعداد دراسة  -1
تمهيدًا  بهدف التعرف عمى مستوى الوعي المروري لدى كافة فئات المجتمو 

  .لوالو الحمول المناسبة

، بهدف التعرف عمى لث افة المرورية لدى  رطة المرورإعداد دراسة حول ا -2
 احتياجات أفراد  رطة المرور، ومدى االلتزام بتطبيق األنظمة وال وانين. 

إجراء دراسة حول المعوقات التي تعترض تطبي ات مفهوم السالمة المرورية في  -3
ورفو نتائا الدراسة إلى الجهات ذات العالقة  Cلمصنفة المناطق الفمسطينية ا

 التخاذ التدابير الالزمة . 

 ربعيا تفصيمية ومصنفة لمحوادث المرورية ، وقدإحصائية إصدار أربو ت ارير  -4
-نوع الحادث  -مكان وقوع الحادثتطرقت هذ  الت ارير اإل ارة إلى : )

حسب  لوفياتا -عمرحسب الاإلصابات  -األالرار -الوفيات -اإلصابات 
 .(أسباب الحوادث المرورية - العمر

معايير السالمة تصميم قاعدة بيانات فيما يتعمق بكافة الجوانب المؤثرة عمى  -5
التي تتكرر عميها الحوادث المواقو الخطرة و الحوادث المرورية  المرورية كبيانات
 السائ ين  يتم تحديثها ب كل دوري.  و وبيانات المركبات 

 لبراما الخاصة بالتصميم والبراما الهندسية.توفير ا -6

 تصميم موقو الكتروني لممجمس األعمى لممرور. -7
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 -المحور ال امس: اإلعالم:

 

تصميم موقو اليكتروني خاص بالمجمس األعمى لممرور باعتبار  وسيمة من وسائل  -1
احتياجات التعريف بالمجمس والن اطات والبراما التي ينفذها باإلالافة إلى التعرف عمى 

يتم إيصالها من خالل الموقو االلكتروني بهدف لالمجتمو المحمي  فيالسالمة المرورية 
  هندسي.تحسين واقو السالمة المرورية ب  يها التوعوية وال

يوم المرور العالمي  -الومالات واإلعالنات التي كانت ُتصمم لمناسبات ُمعينة مثل: -2
 الفحص الدوري لممركبات. -ممركباتالفحص ال توي ل –وأسبوع المرور العربي 

التسطية اإلعالمية لن اطات المجمس األعمى لممرور عبر كافة وسائل اإلعالم المرئي  -3
 والمسموع والم روء باإلالافة إلى الموقو االلكتروني لموزارة.

باإلضافة  )حسب الترتيب مع اإلذاعات(يومية، وأسبوعية ةتوعويمشاركات امج بر بث  -4
وكذلك تصميم العديد من الومضات المسجمة   المناسبات والنشاطاتإلى التةطية في 

 -بهدف: والمصورة

 .رفو مستوى الوعي المروري بين الجمهور 
 .تنمية وتأصيل اإلدراك بأهمية السالمة المرورية بين فئات الجمهور المستهدف 
 .إبراز دور المجمس األعمى لممرور في رفو مستوى السالمة المرورية 

عمى العديد من المواضيع الومضات المسجمة والمصورة برامج/ المشاركات و تشتمل ال
 -:والمحاور التوعوية والتي منيا

 التوعوية والمحاوربعض المواضيع  ُمتسمسل
 األهداف(.-الرسالة -الرؤيا –) الن أة لممرور  األعمىمجمس ال -1
 اإل ارات المرورية. -2
 التجاوز. -3
 ت.المسافة بين المركبا -4
 عناصر السالمة المرورية. -5
 اإلطارات -6
 حزام األمان. -7
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 وسائل األمان في المركبة. -8
 السرعة -9
 الطرق. أدباآلداب المرورية لم يادة في الطريق ,  -10
 ال واعد المرورية خالل حركة المركبة. -11
 ال يادة. أثناءاستخدام الهاتف  -12
 الفحص ال توي. -13
 المرور العربي. أسبوعالمرور العالمي و  يوم -14
 إجراءات تدقيق السالمة المرورية عمى الطرق. -15
 الفمسطينيةمناها الالتوعية المرورية في  -16
 اآلثار االقتصادية لحوادث المرور. -17
 اآلثار االجتماعية والنفسية لحوادث المرور. -18
  روط السالمة في الن ل المدرسي. -19
 ثر نظام المخالفات عمى الحد من حوادث المرور.أ -20
 سموكيات ال يادة اآلمنة. -21
 سالمة الم اة  -22
 .دور مؤسسات المجتمو المحمي في التوعية المرورية -23
 في الحد من الحوادث المرورية. اإلعالمدور وسائل  -24
 مة المرورية.نظام ترخيص السائ ين والمركبات في فمسطين وأثر  عمى السال -25
 الخطيرة وال اتمة في حوادث السير. اإلصاباتفي الحد من  اإلسعافدور  -26
 العمومي والسالمة المرورية. المركباتسائ ي  -27
 ن ل األطفال في المركبات. -28

 

 -:      ج/    ش    تمن أىم م رجات بث 
 

 ل الم اركة الفاعمة رفو مستوى الوعي المروري لدى المجتمو المحمي  وذلك من خال
 لممستمعين.

  التعريف  بالمجمس األعمى لممرور من حيث رؤيتا ورسالتا والجهود التي يبذلها
 لتحسين واقو السالمة المرورية في فمسطين . 
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  وُمستخدمي الطريق)ُم اة وسائ ين( إدراك واسو وفهم  امل لكافة فئات المجتمو
 ألهمية السالمة المرورية وقواعدها .

 خاصة بالسالمة المرورية لما  ةإلعالم المختمفة لبث براما توعويوسائل ا  ت جيو
 . تعديل السموك الب ري نحو األفالل لهذ  البراما من تأثير مبا ر عمى
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 -:: التدريب وتطوير األدا سادسالمحور ال
 

 .(Audit & Review afetyS dooR دورة تدقيق ومراجعة السالمة المرورية) -1

في األراالي الفمسطينية فتن التجربة  توفرةة من السالمة المرورية  ير منظرًا ألن جوانب مختمف
، ولذا ف د أصب  إعطاء برناما تدريبي لممهندسيين مية في هذا المجال محدودة لمسايةالمح

  الفمسطينيين وذوي العالقة في جوانب مختمفة من السالمة المرورية أمرًا الروريًا حتى يصب
، خاصة أن هذا البرناما يمتاز بتمكانيتا الكبرى في تحسين السالمة نظام السالمة م بواًل ومألوفاً 

 المرورية وبأقل كمفة وذلك عندما يتم تطبي ا عمى تصميم طريق أو عمى نظام السير قبل بناء أو
 .البدء بالم روع

 
   الجز  العممي من التدريبأثناالمشاركة في الدورة صورة توضح موظفي المؤسسات الحكومية 
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 أثنا  الجز  العممي من التدريب في فترات ُم تمفة المشاركة صورة توضح موظفي المؤسسات الحكومية 

 

 -ُم رجات الدورة:
 

)واشتمل التدريب عمى من المهتمين والمختصين في مجال السالمة المرورية 30تأهيل تدريب و 
بيدف تطوير  الميل"( -النيار -فة "أوقات الذروةجزئين نظري وآ ر عممي وفي أوقات م تم

 .فمسطين(القدرات في مجال مراجعة تدقيق السالمة عمى الطرق في 
 

  المؤسسات المشاركة في الدورة.

 المجمس األعمى لممرور/ وزارة الن ل والمواصالت. 

 وزارة األ سال العامة.  

 ووزارة الحكم المحمي.  
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 وزارة التربية والتعميم.  

  جودة البيئةسمطة.  

قل والمواصالت رئيس وفي نياية التدريب تم ت ريج المشاركين من قبل معالي وزير الن
 المجمس األعمى لممررو.

 

 فمسطين.الدورة التدريبية عمى واقع السالمة المرورية في  إيجابيات

  إيجاد عدد من المهندسيين المختصين في مجال مراجعة وتدقيق إجراءات
 .ق في األراالي الفمسطينيةعمى الطر السالمة 

  إدخال تحسينات عمى واقو السالمة المرورية ف د تم إجراء تدقيق مروري لسالبية
 فمسطين.المواقو الخطرة في 

  مساعدة البمديات والهيئات المحمية بالتسريو في إجراء تحسينات عمى واقو
 السالمة المرورية كل في منط تا . 

  ت السالمة عمى الطرق في مراحل تصميم تنفيذ تدقي ات جيو البمديات عمى
الم اريو والمخططات الم ترحة وذلك من اجل تحديد المخاطر الممكنة عمى 

قتراح إجراءات ؤثر عمى أي من مستخدمي الطريق وإلالسالمة والتي قد ت
 لمتخمص من تمك الم اكل أو التخفيف منها .

 في أوزان المركبات. / التحكمالتدقيق دورة -2

 
 فريق العمل أثنا  التدريب العممي صورة توضح
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التجاري لمهندسي السالمة  تدريبية في مجال توزين المركبات نظم المجمس األعمى لممرور دورة
  ق.ان ال احنات عمى الطريجل مراقبة والبط أوز أمن فاحصي المركبات  المرورية و

لمتنمية لتطبيق أحكام هذ  الدورة التي نظمها المجمس بالتعاون مو الوكالة األمريكية  وجاءت
قانون المرور الفمسطيني والالئحة التنفيذية المنظمة لا من اجل مراقبة أوزان ال احنات من خالل 

ستزود بها دوريات السالمة عمى الطرق في المحافظات لتوفير بيئة التي "أجهزة قياس الوزن" 
  كل خطراً تُ  ة  ير قانونيةر بحمولة زائدالمركبات التجارية التي تسيمرورية آمنة خاصًة وان 

 لبنية التحتية.لها أثر سمبي عمى امة و عمى السال

تأهيل عدد من الموظفين في مجال اإلحصاء وتحميل البيانات بهدف التعرف عمى  -3
األساليب اإلحصائية الحديثة حول كيفية إعداد الت ارير بهدف رفو مستوى األداء في 

 مجال اإلحصائيات وجمو البيانات . 

    GPS عمى إستخدام أجهزة لممرور األعمىالمجمس  يل مهندسيتأه -4

) رام اهلل ( لمبمديات الثالثRing Roadالم اركة في ور ة عمل حول الطريق الدائري ) -5
 (.JCU، البيرة ، بيتونيا( في وحدة التعاون )

عمى لممرور ب هادات ت دير من قبل معالي وزير الن ل تكريم موظفي المجمس األ -6
ت رئيس المجمس األعمى لممرور ت ديرًا  لجهودهم وتعزيزًا لهم لمزيد من والمواصال
 اإلنجازات.
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 .: العالقات المحمية والدوليةبعالمحور السا
 

 -:العالقات المحمية
 

الم اركة في عالوية المجنة المكمفة لم يام بجوالت ميدانية لتحديد أماكن إقامة مواقف  .1
الطرق بين المدن الفمسطينية )الطرق االلتفافية ( بواسطة  تحميل وتنزيل الركاب عمى

GIS  . 
توفير ُمستمزمات/ تم بموجبها تمويل مو مجموعة اإلتصاالت الفمسطينية يتوقيو اتفاقية  .2

 خمسون الف -50000تفاقية ب يمة وكانت اال) .دوريات األمان عمى الطرق أدوات 
  يكل(.

 فظة بيت لحم بالتعاون مو جمعية الحارستنفيذ م روع لمسالمة المرورية في محا .3
 ) الم روع ممول من الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية(.واإلعالملمديموقراطية 

جنين( -طولكرم-نابمس-أريحا-تنفيذ م روع لمسالمة المرورية في محافظات )الخميل .4
كالة ) الم روع ممول من الو واإلعالمبالتعاون مو المركز الفمسطيني لمديموقراطية 

 األمريكية لمتنمية الدولية(.
الم اركة في عالوية المجنة المكمفة بوالو قائمة التدقيق الخاصة بمحطات الوقود و  .5

 .از في مؤسسة المواصفات والم اييسالس
 الم اركة في عالوية المجمس التنفيذي لُمحافظة رام اهلل والبيرة. -7

 -:العالقات الدولية

 ي الثاني عن حالة السالمة عمى الطرق في فمسطينالم اركة في إعداد الت رير العالم .1
 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

التوقيو عمى محالر اجتماع مو وزارة الن ل االردنية كممحق التفاقية الن ل البري بين  .2
أبدى الجانب األردني مواف تا وترحيبا عمى المساعدة في البناء حيث فمسطين واالردن 

في مجال  المؤسسات األردنيةى لممرور واالستفادة من تجارب المؤسسي لممجمس األعم
 -السالمة المرورية من حيث:

 .تدريب وتأهيل العاممين في المجمس األعمى لممرور في المجاالت المرورية المختمفة 

 .إجراء الدراسات والبحوث المرورية 
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 .إعداد وتنفيذ خطط وبراما التوعية والث افة المرورية 

 ط السالمة المرورية عمى المستوى الوطني.والو سياسات وخط 

 .إعداد واقتراح الت ريعات المرورية 

 .تأهيل ُمكرري المخالفات والحوادث المرورية 

 .والو المواصفات والمعايير المرورية 

  كيفيييية المسييياهمة فيييي واليييو السياسيييات العامييية لتنظييييم الميييرور والن يييل بالتعييياون ميييو
 الجهات ذات العالقة.

  كة المرور والن ل داخل المدن.مراقبة وتنظيم حر 

  مراقبييية أوالييياع الطيييرق داخييييل وخيييارج الميييدن وتحدييييد الم يييياكل الفنيييية بالتعييياون مييييو
 الجهات ذات العالقة ووالو الحمول المناسبة.

 .البط وتحرير واستيفاء المخالفات المرورية 

 .ت كيل فرق أعوان السالمة المرورية، وتفعيل ال رطة المجتمعية 

ع خبراء ب أن تمويل م اريو البنى التحتية لمن ل والسالمة المرورية اجتماالم اركة في  -5
 3-1فندق الدبمومات، المنامة، مممكة البحرين، ) عمى الطرق في منط ة اإلسكوا

لممرور عرالًا عن واقو السالمة  األعمىحيث قدم المجمس ، (2011 باط/فبراير 
 لمؤتمر.المرورية في فمسطين وتم تالمين هذا العرض المن وثائق ا
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 -إصدارات المجمس األعمى لممرور: -:المحور الثامن

 

 (. Rood Safety Audit & Review)دليل تدقيق ومراجعة السالمة المرورية -2

 الدليل التدريبي لتدريب المدربين في مجال السالمة المرورية. -3

 ( ت رير.247ت ارير تدقيق ومراجعة السالمة المرورية لكافة المحافظات ) -4

 .3122لمحوادث المرورية لمعام  (األول)الربو لت رير اإلحصائي الربعي ا -5

 .3122لمحوادث المرورية لمعام  (ثانيال )الربوالت رير اإلحصائي الربعي -6

 .3122لمحوادث المرورية لمعام  (ثالثال)الربو الت رير اإلحصائي الربعي  -7

 .3122ية لمعام الرابو ( لمحوادث المرور رابو ال)الت رير اإلحصائي الربعي  -8

 .3122األول لمحوادث المرورية لمعام  سنويالت رير اإلحصائي ال -9

 ومن الجدير بالذكر أن ىذه اإلصدارات منشورة عمى الموقع اإللكتروني لموزارة.

www.mot.gov.ps 
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 -مطبوعات المجمس األعمى لممرور: -:المحور التاسع

 -لمطبوعات التوعوية واإلرشادية والتي منيا:أصدر المجمس األعمى لممرور العديد من ا

 الئحة الةرامات المالية عمى الم الفات المرورية  -1
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 -النقاط عمى الم الفات المرورية:  -2
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 وعمل الشرطي الصةير.بين  طوات العبور اآلمن وميام مطوية توعوية تُ   -3
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 -مطوية بعنوان إحذر أ طا  اآل رين: -4
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 بالمجمس األعمى لممرور:مطوية تعريفية  -6
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 بوستر بعنوان أمانك في إنتباهك )السالمة المرورية مسؤولية الجميو( -7
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 ستيكرز بعنوان )عزيزي السائق أبسط األ طا  قد ُتكمفك الكثير( -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يافطة بشعار أسبوع المرور العربي) الطريق حق لمجميع( -8
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 باألطفالمطوية توعوية  اصة  -9
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 ر توعي  اص باألطفالمطوية/ فالي -01
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 ستيكرز يدعو إلى المساىمة في التقميل من الحوادث المرورية -00

 

 

 

 

 

برنامج الدروس األسبوعي بعنوان لندعم  طة المجمس االعمى لممرور في  -01
 مجال السالمة المرروية.
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 الومضة/ اإلعالن التوعوي ال اصة بحممة الفحص الشتوي -13
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عم  طة المجمس األعمى لممرور في مجال السالمة بوستر بعنوان )لند -14
 المرورية(
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كاليندر/ تقويم يحتوي عمى عبارات إرشادية وتوعوية  اصة بالسالمة  -01
 المرورية.
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رشادية. -01  مطبوعات دورية تعريفية وا 
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 ُمقترحات توعوية ألغمفة ُكتب ودفاتر -07

 

 

 



67 
 

 -صل الرابع:الف

 

  -لتوصيات:ا
 

 أسس ال راكة ما بين المجمس وال طاع الخاص من خالل ع د مذكرات تفاهم  تطوير
  المة المرورية  في كافة المجاالت.لدعم براما الس

  ت جيو المؤسسات المحمية عمى المساهمة في تنفيذ براما لتطوير قطاع المرور
 وتعزيز االلتزام ب واعد السالمة المرورية. 

  عمى المعي ات اإلسرائيمية  إيجاد الوسائل واآلليات لمتسمب.  

  توفير الدعم السياسي والمالي لتنفيذ العديد من مذكرات التفاهم مو وزارة الن ل
ة فيما يقميمبية والمنظمات اإلوالمواصالت / المجمس األعمى لممرور والدول العر 

 يخص قطاع السالمة المرورية . 

 ويل السنوي لم اريو التفاوض مو الدول المانحة من اجل تخصيص جزء من التم
 السالمة المرورية . 
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 -المجمس األعمى لممرور في صور:
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 بحمد اهلل  مت

 ميحر لا دبع قور اف.م

 رو ر ممل ىمعألا سمجممل يذيفنتلا سيئر لا

  2012 طابش


