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 قال اهلل عز وجل:

[، وقال  23َفَساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميعًا، ] المائدة  َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس َأوْ  
ِمَنٍة َوِدَيٌة تعالى : َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإَّلَّ َخَطًأ َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمؤْ 

دَُّقوا ... َوَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْيَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة ُمَسمََّمٌة ِإَلى َأْىِمِو ِإَّلَّ   َأْن َيصَّ
المَُّو َوَغِضَب ِمَن المَِّو َوَكاَن المَُّو َعِميمًا َحِكيمًا، َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّدًا َفَجَزاُؤُه َجَينَُّم َخاِلدًا ِفيَيا 

[  31 – 32النساء   َعَمْيِو َوَلَعَنُو َوَأَعدَّ َلُو َعَذابًا َعِظيمًا.]  

 صدق هللا العظيم
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 -التعريفات اإلجرائية:

 السالالالالالالالالالالالالالال مة المروريالالالالالالالالالالالالالالة
(TRAFFIC SAFETY : ) 
 
 

عناصالالالالالالالالالالالالالالالالر السالالالالالالالالالالالالالالالال مة 
 -:المرورية

قائييية الو  اإلجييراتاتتبنييي فافيية الخطييط والبييراما و اللييوائ  المرورييية و 
و  اإلنسييانمنييع وقييوع الحييوادث المرورييية ضييمانا لسييالمة  أوللحييد ميين 

ممتلفاتييييييييا و حفاظييييييييا علييييييييى اميييييييين الييييييييوطن و مقوماتييييييييا الب ييييييييرية و 
  االقتصادية.

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

 الطريق ، العنصر الب ري
          التوعيالالالالالالالالالالالالالالالة المروريالالالالالالالالالالالالالالالة 

 (TRAFFIC AWARENESS ): 
جعل جمييع مسيتخدمي الطرييق مين سيائقين وم ياة عليى عليم واقتنياع 
بقواعد وتعاليم وأصول وآداب  السير والمرور التي تففل لهم السالمة 
إذا تصييييرفوا واسييييتعملوا الطريييييق اسييييتعمااًل سييييليمًا وفييييق هييييذ  القواعييييد 

 واألصول واآلداب.
              الحالالالالالالالالالالالالالالالالادث المالالالالالالالالالالالالالالالالروري

 (TRAFFIC ACCIDENT  ) : ث بدون تخطيط مسبق من الحادث المروري هو حدث اعتراضي يحد
أخرى أو م ياة أو حيوانيات أو  مرفبة واحدة أو أفثر مع مرفبات قبل

أجسييييام علييييى طريييييق عييييام أو خيييياص. وعييييادة مييييا ينييييتا عيييين الحييييادث 
تتفيييياوت ميييين طفيفيييية بالممتلفييييات والمرفبييييات إلييييى  إصيييياباتالمييييروري 

  عاقة المستديمة.اإل أوجسيمة تؤدي إلى الوفاة 

 
عمميالالالالالة مراجعالالالالالة إجالالالالالراءات 
          السالالالالالالالالالالالالالال مة المروريالالالالالالالالالالالالالالة

 ( التالالالالدقيق المالالالالروري) 
TRAFFIC SAFTY AUDIT : 

هييي عملييية متخصصيية يقييوم بهييا  مهندسيييين مختصييين فييي السييالمة 
المرورية وت مل تقييم مستمر للسالمة المرورية للطيرق القائمية وأثنيات 

بغييييرض تحدييييييد مخيييياطر السيييييالمة التصييييميم والتنفييييييذ أو بعييييد ذليييييك ، 
المروريييية المختلفييية التيييي قيييد تيييؤثر عليييى مسيييتخدمي الطرييييق وبالتيييالي 

 تحديد إجراتات تحسين السالمة المرورية الالزمة.
 

                  المواقالالالالالالالالالالالالالالالالالالع الخطالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة
 (HZARDOUS LOCATION- 

BLACK SPTS :   ) 
ن المواقيييع التيييي تسيييجل فيهيييا أعيييداد مرتفعييية أو معيييدل  يييير عيييادي مييي

 الحوادث . 
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التصالالالالالالالالالالالالالالميم اليندسالالالالالالالالالالالالالالي                       
 (ENGINEEERING DESIGN : )  عبارة عن إجرات تعديل أو تغيير في التصميم الهندسي للطرق بحييث

ينييييتا عيييين ذلييييك تهدئيييية للسييييرعة ، فتن ييييات الييييدورات علييييى التقاطعييييات 
القريبييية ، أو تضيييييق عيييرض الطرييييق أو إجيييرات تعيييديل فيييي التصيييميم 

  حرفة المقصورة عن الحرفة العامة قي للطريق بحيث يتم فصل الاألف

 
         الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدوارات             

 (ROUNDABOUTS : ) 

هيييي التقاطعيييات التيييي تيييربط أربعييية طيييرق أو أفثييير متجهييية للتقييياطع ، 
توجد فيها جزيرة مرفزية ، وتوفر إمفانيات الندماج المرفبات الداخلية 

علييى أساسييا إعطييات حييق األولوييية عنييد للتقيياطع مييع الموجييودة داخلييا 
 الدخول 

 
    فالالالرق األمالالالان عمالالالى الطالالالرق

 (TRAFFIC SAFETY TEAMS : ) 

مجموعييية مييين الطيييالب ييييتم اختييييارهم مييين قبيييل المعليييم الم يييرف عليييى 
األميييييان عليييييى الطيييييرق فيييييي المدرسييييية وتوفيييييل إلييييييهم  مهمييييية مسييييياعدة 
اآلخرين ) وخصوصا الطالب( على عبور الطريق وضمان  وصيول 

روج الطالب من والى مدارسهم بأمان يتيراوح عيدد المجموعية مين) وخ
( طالب ممن يتمتعون بقدرة على تحمل المسؤولية ويتم تدريب  3-5

 هذ  الفرق وتزويدها باألدوات الالزمة لها

 
أدوات فالالالالرق األمالالالالان عمالالالالى 

 : الطرق

الفسيت العيافس والتيي -1تتفون أدوات فيرق أالميان عليى الطيرق مين 
ليهيييييا دوريييييية أالميييييان عليييييى الطيييييرق وتفيييييون بييييياللون يفيييييون مفتيييييوب ع

الفسفوري  وذليك لفيي يسيهل رؤيية مرتيديها والتعيرف علييا مين مسيافة 
 مييين أجيييل إيصيييال المعلومييية ) الفيييف (عالمييية إ يييارة قيييف -2فافيييية 

نا يقترب من هذ  الدوريية أمانللسائق بأنا أمام دورية   على الطرق وا 
مالحظيات صيغير ييدون فييا قليم ودفتير و صيافرة  -3للتقيد بتعليماتهيا 

رقم المرفبة التي لم يمتثيل سيائقها إل يارة وتعليميات الدوريية المدرسيية 
لعميييل  للجهييات ذات العالقيية،حيييث يييتم الحقيييا إعطييات هييذ  المعلومييية 

 الالزم.
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المالالالالالالالدارس الغيالالالالالالالر آمنالالالالالالالة 
                                  مروريالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالًا 

 (TRAFFIC INSECURE SCOOLS:) 

 
 

رس الواقعيية علييى مواقييع خطييرة وخاصييًة مييداخلها ومخارجهييا هييي المييدا
 باإلضافة إلى عدم توفر أدوات تحفم مروري في البيئة المحيطة بها. 
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 -تمييد:

أهمية السالمة المرورية فأن أت المجلس األعلى فغيرها من دول من دول العالم أدرفت فلسطين 
توصيات تما يًا مع و  16/2009سالمة المرورية بموجب النظام للمرور فجهة مسؤولة عن ال

تقرير منظمة الصحة العالمية عن حالة السالمة على الطرق على المستوى العالمي والتي جات 
 فيها ضرورة أن ُتؤسس الدول هيئات ُتعنى بالسالمة المرورية.

سين وتطوير مستوى وهيئاتها إلى تحا تحرص وزارة النقل والمواصالت من خالل مؤسساتهو 
خاصًة وأن هناك عمل جاد ترعا  األمم المتحدة خالل الع ر  السالمة المرورية في فلسطين،

سنوات القادمة ليفون العقد القادم عقد السالمة المرورية الذي يهدف إلى تقليل ضحايا الحوادث 
 التنمية في دول العالم. اتة وجعل مبدأ السالمة من ضمن عمليالمروري

حيث  ارتفاع عدد الوفيات واإلصابات الخطيرة نتيجة الحوادث المرورية م فلة عالمية, وي فل
مليون  1.3أفثر من أن وبناًت على تقرير منظمة الصحة العالمية أظهرت اإلحصائيات الدولية 

 50وعدد المصابين يزيد على   خص يلقون حتفهم سنويًا من جرات حوادث الطرق في العالم،
نون من إصابات متفاوتة  ير قاتلة وما زالت اإلصابات الناجمة عن حوادث مليون  خص يعا

 .المرور في تزايد مستمر في معظم بلدان العالم

( من قانون المرور 118على إن ات المجلس األعلى للمرور بموجب المادة ) عملت فلسطين
الوزرات بتنسيب  باإلضافة إلى اإلجراتات التي اتخذها مجلس 2000( لعام 5الفلسطيني رقم )

( الذي يحدد مهام 2009( لعام )16من وزارة النقل والمواصالت بتصدار النظام رقم )
 التيعن  السالمة المرورية في فلسطين و  ةجلس األعلى للمرور الجهة المسؤولواختصاصات الم

 .واألهليةزم بين فافة المؤسسات الحفومية التنسيق الال امن خاللهيتم 

األعلى للمرور العديد من اإلنجازات في مجال السالمة المرورية والتي فان  ولقد حقق المجلس
                                                               لها األثر الفبير في ترسيخ السالمة المرورية فثقافة بين فافة فئات المجتمع.

 الرحيم عبدالميندس فاروق                                                       

 الرئيس التنفيذي لممجمس األعمى لممرور                       
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 الرحيم عبدكممة الميندس فاروق                    

 الرئيس التنفيذي لممجمس األعمى لممرور                       

روري تسعى وزارة النقل والمواصالت بفافة هيئاتها إلى بنات قطاع م
عصري ومتطور، ُوضعت لتحقيقا العديد من الخطط والرؤى 
اإلستراتيجية والتي عفست إلى حد فبير القناعة الراسخة حول أهمية 
إنجاز ذلك عبر قيامها بالعديد من اإلجراتات التي تؤسس لوضع 

 اللبنة األساسية لهذا القطاع .

المعايير والمواصفات الدولية  ال  ك أن بنات قطاع مروري عصري ومتطور تحفما مجموعة من
الخبرات والففاتات في العديد من المجاالت التي تتقاطع و مفانيات ،يتطلب الفثير من الجهود واإل

مع بعضها لت فل في مجموعها أدوات عمل حقيقية قوامها التفامل والتعاون المبني على أساس 
يعني ضرورة وجود نسق تعاوني بين مختلف الجهات  تقاسم األدوار واالختصاصات، وهو ما

حتى تستطيع الوزارة البدت في وضع القواعد األساسية لهذا القطاع المروري الطموح، لذلك فقد 
برزت الحاجة ليتأسيس المجلس األعلى للمرور ليفون جهة االختصاص الذي يعمل على تنسيق 

 تحقيق رؤية وزارة النقل والمواصالت . الجهود وجعلها في بوتقة عمل واحدة تصب في صال  

انسجاما مع ذلك فقد عمل المجلس األعلى للمرور ومنذ ن أتا على تطوير الفهم الت ارفي 
والتعاوني مع الجهات ذات العالقة، إيمانًا منا بهذ  القيم البناتة وأيضًا إقرارًا ضمنيًا بأن 

لجهود ، فبنات قطاع مروري آمن وعصري المسؤولية الملقاة فبير  ، وتحتاج إلى تضافر فافة ا
مفانيات  يعني فيما يعنيا تطوير بنى تحتية و ق طرق ومخططات هندسية وتوعية مرورية  وا 
أخرى متنوعة، األمر الذي يؤفد على الحاجة الملحة لتعاون الجميع حتى يتم تحقيق األهداف 

 العامة . 

ر  فل رافعة عمل حقيقية في فافة المجلس األعلى للمرو  اإن تنوع المهام الذي يحظى به
،  إضافة إلى أن هذا التنوع  ر في إيصال رسالة المجلس ورؤيتاالمجاالت وساهم ب فل مبا

تعاون حقيقية  المؤسساتي للمجلس أوجد حالا من االنسجام والتنا م في العمل إلى تطوير نماذج
 . ذات مضامين تنموية

 الميندس فاروق عبد الرحيم                                                                   

                                                                                                                      الرئيس التنفيذي لممجمس األعمى لممرور 
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 -الفصل األول:
 -الممخص: 1,1

في مجال السالمة المرورية من خالل إبراز دور المجلس األعلى للمرور  إلى يهدف هذا الفتاب
  1021المجلس األعلى للمرور خالل العام  وأنجزها البراما واألن طة التي نفذها الترفيز على

خاصًة وأنها ترفزت  في  والتي جاتت منسجمة مع أهداف ورسالة المجلس األعلى للمرور
، الم اريع التوعوية، الحمالت والتخطيطالدراسات ، تابعة الميدانيةالسالمة المرورية والممحاور: 

 . اإلصدارات، المطبوعات، العالقات المحلية والدولية ،المروريالتوعوية الدورية، اإلعالم، 

التي ساهمت في تعزيز السالمة المرروية المجلس األعلى للمرور إنجازات  ولقد أظهر الفتاب
جتمع، من خالل إستهداف ُمستخدمي الطريق بالورش واللقاتات العامة فثقافة بين فافة فئات الم

دور المجلس  لية. وفذلك أظهر الفتابوالتدريب والمهرجانات والمنتديات والمناسبات الدولية والمح
في تعزيز السالمة المرورية بالترفيز على البنية التحتية من خالل تدقيق ومراجعة السالمة 

ع القائمة والمستقبلية باإلضافة إلى الترفيز على الفادر الب ري المتخصص المرورية على الم اري
ولقد في مجال السالمة المرورية في المؤسسات الفلسطينية ذات العالقة بالسالمة المرورية. 

 -:بالال أوصى الكتاب

 .توفير ميزانية للمجلس األعلى للمرور بموجب النظام 
  والقطاع الخاص من خالل لى للمرور المجلس األعتطوير أسس ال رافة ما بين

 عقد مذفرات تفاهم لدعم براما السالمة المرورية  في فافة المجاالت. 

  ت جيع المؤسسات المحلية على المساهمة في تنفيذ براما لتطوير قطاع المرور
 وتعزيز االلتزام بقواعد السالمة المرورية. 

  سرائيلية . إيجاد الوسائل واآلليات للتغلب على المعيقات اإل 

  توفير الدعم السياسي والمالي لتنفيذ العديد من مذفرات التفاهم مع وزارة النقل
فيما  والمواصالت / المجلس األعلى للمرور والدول العربية والمنظمات اإلقليمية

 . يخص قطاع السالمة المرورية

  السنوي لم اريع السالمة المروريةتخصيص جزت من التمويل. 
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-ني:الفصل الثا    

 

 -:رالمجمس األعمى لممرو . 2

 -نشأة المجمس األعمى لممرور:  1,2

إن السالمة المرورية مسؤولية جماعية م ترفة بين فافة الجهات الحفومية و ير الحفومية والتي 
فانت بحاجة إلى هيئة ُتوحد عملها بصورة تفاملية لتعزيز السالمة المرورية خاصًة وان عمل فل 
 جهة بصورة منفردة يؤدي إلى تداخل في الصالحيات والمهام  وقصور في األدات - لذلك :-

إن يييات المجليييس  (118)فيييي مادتيييا  2000لعيييام  5حيييدد قيييانون الميييرور الفلسيييطيني رقيييم  -1
 -األعلى للمرور وبت فيلة ونظام واختصاصات:

 .رسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خطط ووسائل وأساليب النهوض با 
 ام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهيات القائمية عليى تنفييذ خطيط مرفيق يقوم بتحديد مه

 المرور.
 ت فيل لجان المرور المحلية. 
وهييذا النظييام ُأن يييأ بموجبييا المجليييس  2009لعيييام  16اصييدر مجلييس اليييوزرات النظييام رقييم  -2

 األعلى للمرور وبمهام واختصاصات في مجال السالمة المرورية.
ى للمييرور فييتن مجلييس إدارة المجلييس األعلييى للمييرور يضييم بموجييب نظييام المجلييس األعليي  -3

في عضويتا هيئات/ حفوميية و يير حفوميية ُتعنيى فيي مجيال السيالمة المروريية ال سييما 
وان السالمة المرورية ُت ارك بها العديد من األطراف والتي جات المجليس األعليى للميرور 

 فمظلة لفافة هذ  الجهات. 
مييرور فجهيية مسييؤولة عيين السييالمة المرورييية متما يييًا مييع جييات إن ييات المجلييس األعلييى لل -4

والييذي دعييا فييي  2004تقريالالر منظمالالة الصالالحة العالميالالة لمعالالام التوجييا الييدولي وال سيييما 
توصياتا دول العالم إلى إن ات جهات مستقلة تفون مسؤولة عن السالمة المرورية ،حيث 

فة خبيرات مين مؤسسيات تم إعداد التصور الخاص بتن يات المجليس األعليى للميرور بم يار 
 وكذلك اَّلسكوا. USAIDدولية مثل 
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( عقيييييد السيييييالمة المروريييييية 2020- 2011دعيييييت األميييييم المتحيييييدة إليييييى إعتبيييييار الفتيييييرة ) -5
ن ات المجلس  باإلضافة إلى ضرورة أن يفون هيئة مستقلة مختصة بالسالمة المرورية، وا 

 األعلى للمرور يتما ى مع هذا التوجا.
 

 -:ى لممروررؤية المجمس األعم 2,2

مجلسا مروريا متميزا في مجال التوعية المرورية والتدريب والدراسات على المستويين المحلي 
 والدولي بما يخدم متطلبات وخطط السالمة المرورية في فلسطين . 

 -:رسالة المجمس األعمى لممرور 3,2

لخسائر الب رية تحسين وتطوير مستوى السالمة المرورية على الطرق الفلسطينية والحد من ا
 .ة الناتجة عن الحوادث المروريةواالقتصادي

 -ممرور:األعمى لمجمس الأىداف  4,2

 -:ما يمي فيممرور األعمى لممجمس لتتمثل األىداف األساسية 

 تأمين وتوفير السالمة المرورية للمواطن. -2
 الفلسطيني والمساعدة في الحد من حوادث الطرق واالختناقات قطاع المرور تنظيم -1

 المرورية.
المساهمة في رفع مستوى ففاتة الوزارات والمؤسسات واألجهزة ذات العالقة بقطاع  -3

 المرور.

 ن ر الوعي المروري بين فافة فئات المجتمع. -4

المساهمة في رفع مستوى األدات المهني والفني ألفراد  رطة المرور والعاملين في هذا  -5
 تخصصة.المجال من خالل البراما والدورات العلمية الم

 المساهمة في رفع مستوى ففاتة السائقين من خالل تطوير المناها والبراما المرورية. -6
تعميق وتوثيق التعاون مع المؤسسات الحفومية و ير الحفومية ذات العالقة، فلسطينية أو  -7

 دولية.

 ت جيع ودعم البحوث العلمية في مجال السالمة المرورية. -8

 المرورية الفلسطينية والعربية والدولية. عقد وتنظيم المناسبات والفعاليات -9
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 -:(SWOT)البيئي لممجمس األعمى لممرورتحالميل ال 2,5
 

 نقاط الضعف نقاط القوة

جسم مؤسساتي ُمختص  وجود .1
 األعلىالمجلس ) بالسالمة المرورية

 (.للمرور
 ومؤهل. خبير فادر وجود .2
وجود ت ريع/ نظام ُينظم عمل  .3

 المجلس األعلى للمرور.
 للوزارة)المديريات الجغرافي اراالنت  .4

 الفرعية(. والمفاتب
 هتمام العالمي بالسالمة المرورية.اإل .5
تعاون بعض ال رفات والمهتمين في  .6

 مجال السالمة المرورية.
 

التفامل مع فافة الجهات ذات العالقة  .1
 .بالسالمة المرورية

عدم وجود بنك معلومات بالبيانات  .2
 رورية.السابقة فيما يتعلق بالحوادث الم

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

المحلية لتعزيز السالمة المرورية بناًت 
 على توصيات المجلس.

جاهزية القطاع الخاص للمساهمة في  .5
 براما وم اريع السالمة المرورية.

جاهزية المؤسسات األهلية للمساهمة  .6
 ورية.في براما وم اريع السالمة المر 

 التهديدات الفرص

ة فيما يتعلق يالت ريعات الفلسطين .1
 بالمرور.

دعم المجتمع المحلي لتعزيز السالمة  .2
 المرورية.

والتي  األرضممارسات االحتالل على  .1
ة إلحداث التنمية تمنع أية محاول

 فلسطينالمناسبة في 
 السياسي الوضع استقرار عدم .2

تمويل وانعفاساتا على سياسات 
خاصًة في مجال البنية الم اريع و 
ب فل  االقتصادي والوضعالتحتية 

 .عام
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 -الفصل الثالث:
 

 -:اإلنجالالازات .3

التقليل من الحوادث توفير بيئة مرورية آمنة من خالل يسعى المجلس األعلى للمرور إلى 
ية و عالتو السالمة المرورية من فافة جوانبها إستراتيجية أساسها  وفقالمرورية والحد من خطورتها 

في أفثر من مجال في سبيل إيصال رسالتا وتحقيق رؤيتا، وهو ما ة عبر خطط وبراما يوالهندس
 -وهي: محاور رئيسية تسعةأوجد تنوع فبير في إنجاز األدات العام، حيث ترفزت االنجازات في 

 

 المرورية. التوعوية :     المحور األول 
  :   لخاصة بالمناسبات المحمية والعالميةحم ت التوعوية الدورية ا المحور الثاني. 
  :   اإلع م المروري المحور الثالث. 
  :    والتخطيط.الدراسات  المحور الرابع 
  : تقييم ودراسة الوضع المروري. المحور الخامس 
 : المرورية والمتابعة الميدانيةالس مة  المحور السادس. 
  :   لية.الع قات المحمية والدو  المحور السابع 
  :   اإلصدارات. المحور الثامن 
  :   التي تم توزيعيا في فعاليات المجمس. المطبوعات المحور التاسع 
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  المروريةالمحور األول : التوعية 

نفذ المجلس االعلى للمرور العديد من البراما والم اريع التوعوية التي ساهمت في تعزيز الوعي 
  -الطريق تمثلت بي :المروري لدى فافة مستخدمي 

مشروع"تشالالكيل دوريالالات األمالالان عمالالى الطالالرق فالالي المالالدارس وتالالوفير األدوات ال زمالالة -1                      
 (.15/5/2013ولغاية  20/12/2011لذلك" ) ابتداء من 

 

 فرق األمان عمى الطرقالطمبة أثناء ُمشاركتيم في تشكيمصورة توضح 

 -اليدف اَّلستراتيجي لممشروع :

 بيئة مرورية آمنة

 -األىداف الفرعية :

 لمدارس المصنفة على أنها  ير آمنة مروريًا، وبالتالي ن ر تحسين البيئة المرورية ل
 .فة سائدة بين فافة فئات المجتمعالوعي المروري فثقا
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  ًت فيل فرق سالمة مرورية في المدارس  ير اآلمنة مروريا. 

  بأمان . لى مدارسهما  ضمان دخول وخروج الطالب من و 

 

 مدرسة(. 500المدارس غير اآلمنة مروريا)ما ُيقارب  -الفئات المستيدفة :

 

  -ولكي ُيحقق المشروع األىداف المحددة وبنجاعة تم العمل عمى:

 

  تم اعدادchicklist   ) لتحديد المدارس المصنفة على أنها خطرة مروريًا )قائمة تفصيلية
 د فرقة للسالمة المرورية.في فافة المحافظات والتي بحاجة لتواج

 صورة توضح أدوات/ ُمستمزمات تشكيل دوريات/ فرق األمان عمى الطرق

 

  تدريب مثقفي الصحة المدرسية في فل محافظة على ت فيل هذ  الفرق وآلية عملها
 منة مروريًا.اآل ير   الفرق المرورية أمام المدارس بهدف ترسيخ ثقافة وجود مثل هذ
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 األرصفة بالقرب من ن المحلية بتزالة التعديات عيات  والهيئات مخاطبة فافة البلد
المدارس وفذلك توفير اإل ارات وخاصًة تلك المتعلقة بالم اة والدهانات على األرصفة 

 والطريق.

  إجرات دراسات تدقيق ومراجعة السالمة المرورية للبيئة المرورية المحيطة بالمدارس
دخال التحسينات الالزمة لذلك.  وا 

 وزارة الحفم المحلي ووزارة  السيمالعالقة بالسالمة المرورية و راسلة المؤسسات ذات ام
اال غال العامة ووزارة التربية والتعليم بتقارير تدقيق مراجعة اجراتات السالمة المرورية 

 للمداس المستهدفة . 

 رس  ير التنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة ب رطة المرور لتفثيف التواجد ال رطي للمدا
 اآلمنة مروريًا . 

 

 :مخرجات المشروع

 

  مدرسة في فافة المحافظات بالمستلزمات واألدوات الالزمة  500 ما ُيقاربتم تزويد
 لت فيل فرق السالمة المرورية.

 صورة ُتوضح فريق المجمس األعمى لممرور أثناء تشكيل دورية لألمان عمى الطرق في إحدى المدارس
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 هدافها أو  دارس المستهدفة على آليات عمل فرق السالمة المروريةتدريب الطالب في الم
 ووظائفها .

  بواقع فرقة لفل مدرسةفرقة سالمة مرورية للمدارس  ير اآلمنة مروريا  500ت فيل. 
 ( من مثقفي الصحة المدرسية في المحافظات الفلسطينية حول آلية ت فيل 200تدريب )

ة إلى إطالعهم على مفاهيم وأساليب حديثة في وتدريب فرق السالمة المرورية باإلضاف
يصال التوعية المرورية للطالب ب  .ُتحافي الواقع وسائلمجال عرض وا 

  لى مدارسهم بأمان . ا  ضمان دخول وخروج الطالب من و 
  من خالل فرق )أصدقاء المجمس اَّلعمى لممرور( ت فيل مجموعات من الطالب

 لمستهدفة .السالمة المرورية الم فلة  في المدارس ا

 .تعزيز السالمة المرورية فثقافة بين فافة فئات المجتمع 

 .الُمساهمة في العمل المجتمعي 

اَّلتصاَّلت الفمسطينية بناء  وتجدر اإلشارة إلى أن ىذا المشروع تم تمويمو من قبل مجموعة
عة تفاقية تم توقيعيا من قبل معالي وزير النقل والمواص ت والرئيس التنفيذي لمجمو إعمى 

 اَّلتصاَّلت الفمسطينية. 

 

  ُمحاضرات / لقاءات التوعية المرورية -2

  

 اليدف اَّلستراتيجي لورش العمل : 

  .تعزيز ثقافة السالمة المرورية لدى مستخدمي الطريق

 -اَّلىداف الفرعية :

  الطالب.ن ر الوعي المروري بين فئات 
 ن خالل تزويدهم بالمواد مور موليات األأوعي المروري للهيئات التدريسية و ن ر ال

 ساليب التوعية المرورية للطالب . أالتوعوية فمرجعية لفل ما يتعلق ب
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 صورة توضح الطمبة أثناء المقاءات العامة
 

  إيجاد ترافم توعوي لدى ُمستخدمي الطريق من خالل تنفيذ براما وأن طة
 توعوية متنوعة. 

  مؤسساتا من حفومية وأهلية.تعميق وتوثيق التعاون مع المجتمع المحلي وفافة 
 

 الفئات المستيدفة : 

 

  السادس"   للمدارس  ير اآلمنة مروريًا  -الخامس -طالب الصفوف "الرابع 
 .الهيئات التدريسية واوليات االمور 

 

 مخرجات ورش عمل الط ب :-1

) صفوف رابع ، خامس ، سادس ( في طالب 01500تعزيز الوعي المروري لدى ما يقارب  
ارس  ير اآلمنة مروريًا في المحافظات الفلسطينية . حيث تم استخدام أساليب عرض المد

تضمنت عرض أفالم فيديو قصيرة حول الحوادث المرورية وأسبابها وآليات التعامل معها 
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ولقد إشتمل برنامج ُمحاضرات/ لقاءات الط ب السالمة المرورية. تعزيز  باإلضافة إلى إيجابيات
  -عمى:

 
 طفال.األمهيدية  تتضمن احصائيات حول الحوادث التي يتعرض لها مقدمة ت 
 .األمور التي يجب مراعاتها من أجل تجنب وقوع الحوادث 
 طرق العبور اآلمن. 
  عرض فيديو يوض  فيفية التوجا من المنزل إلى المدرسة وخاصًة خطوات العبور اآلمن

 للطريق.
  . عرض فيديو يوض  فيفية رفوب الحافالت 

  ستخدام وسائل األمان في المرفبة وخاصًة حزام األمان .إفيفية 
 .توضي  أهمية إستخدام ممرات الم اة 
 .فيفية استخدام الدراجة الهوائية بطريقة آمنة 
  . تمارين عمل حول المواضيع المطروحة 
 . دوريات األمان على الطرق 
  لمواضيع تغذية راجعة من خالل مسابقة تحفيزية ت جيعية) حاالت دراسية حول ا

 المطروحة (.
 

 الييئات التدريسية ُمخرجات ورش عمل -2

ستحداث ا  في بنات و نمية ُقدراتهم بهدف تالهيئة التدريسية أعضات من  100تم  تدريب ما يقارب 
ن طة خاصة بالسالمة المرورية تعزز قيم ومهارات الطالب في تعزيز السلوك االيجابي أ

 -شتمل برنامج الورش عمى :إوقد . الستخدام معايير السالمة المرورية

 مقدمة تمهيدية حول الحوادث المرورية. 

 اعداد ومسببات الحوادث المرورية عرض بيانات احصائية تتضمن رسومات بيانية حول 

 .عصف ذهني حول الوسائل األفثر نجاعة إليصال مفاهيم السالمة المروري للطلبة 
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 والتنفيذ لألن طة الخاصة بالسالمة  م ارفة الهيئات التدريسية في التخطيط واإلعداد
 المرورية للطالب.  

  عرض تجارب تتعلق بادماج السالمة المرورية ضمن االن طة المدرسية مثل األن طة
 الرياضية، والمسرحيات، والمعارض الصحية، ومسابقات الرسم أو النثر و يرها.

 فالم وفقرات مرورية من عمل الطالبعرض نماذج أل. 
 ري والعملي على آلية عمل فرق السالمة المرورية .التدريب النظ 

 صورة توضح الييئة التدريسية أثناء المحاضرات

  هم الممارسات ألللطريق ستخدام الصحي  فالم فيديو قصيرة حول فيفية اإلأعرض
 لى مدارسهم . ا  من و  يابهما  للطالب اثنات ذهابهم و 

 :  مخرجات ورش عمل الييئات التدريسية-3

 ن طة فيما أساليب و أستحداث إة التدريسية حول ئة من الهيمعلم/ 1000قارب تدريب ما ي
 .  يخص السالمة المرورية داخل المدارس
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 ن طة والبراما المدرسية الخاصة بالطالب مثل السالمة المرورية ضمن األ مفاهيمدماج إ
 االذاعة الصباحية والفقرات الفنية والمسابقات المرورية . 

 :مورولياء األ/ لقاءات أ تُمحاضرامخرجات -4

 .موروليات األأمن  500ستهدفت ما يقارب إتوعوية ورش عمل  10تم تنفيذ  

 صورة توضح أولياء األمور أثناء المحاضرة

الُمحاضرات توصيات و  ُمخرجات الترتيبات التي قام بيا المجمس اَّلعمى لممرور بناء عمى 
 -ورش العمل :و  والمقاءات العامة

ات من قبل المجلس االعلى للمروربالتوافق  والتفامل  مع فافة المؤسسات ذ ملعداد خطة عإ
ي " وزارة الداخلية، وزارة عضات المجلس االعلى للمرور " ممثلين بأالعالقة بالسالمة المرورية " 

، وزارة اال غال العامة التربية والتعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة االعالم، وزارة الحفم المحلي
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سيتم تنفيذها "وجمعية الهالل االحمر الفلسطيني وسلطة جود البيئة  ومؤسسات القطاع االهلي 
 والسيما طلبة المدارس  ير اآلمنة مروريًا.تستهدف مستخدمي الطريق  2013مع بداية العام 

 

 .والعالميةحم ت التوعوية الدورية الخاصة بالمناسبات المحمية المحور الثاني: 

مستمرة ودورية بهدف تعزيز السالمة وتثقيف مروري نفذ المجلس االعلى للمرور حمالت توعوية 
  -المرورية منها :

 10/5/2012/ ولغاية 4/5  لمرور العربيسبوع ايوم المرور العالمي وأحممة -1

 : الحممة فعاليات

 وأسبوع المرور العربي يوم المرور العالميصورة توضح فريق المجمس وبمشاركة ط ب المدارس في فعاليات 
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  تضمنت توزيع مواد توعوية على فافة مستخدمي الطريق  في المحافظات الفلسطينية
لى إباإلضافة  لمحد من الحوادث المرورية ( معاً سبوع ) الصق توعوي يحمل  عار األ

توعوية بهدف  ومطويات وبوسترات توزيع عدد من المواد التوعوية مثل عوافس للمرفبات
، وقد األنظمة والقوانين لتعزيز السالمة المروريةاإللتزام بعلى ت جيع ُمستخدمي الطريق 

 سبوع . يام األأستمرت هذ  الفعاليات طيلة إ

 ية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم و رطة المرور في عدد من و تنظيم حمالت توع
نابلس ، طولفرم ، قلقيلية  ، جنين ،الخليل ،  المحافظات الفلسطينية الفبرى ) رام اهلل ،

بيت لحم وضواحي القدس (  إستهدفت مستخدمي الطريق ) م اة وسائقين ومجتمع 
محلي ( وقد تمت هذ  الحمالت  بم ارفة فرق السالمة على الطرق التي تم ت فيلها 

فقة فريق ا بدورهم بمرامجموعات من طالب المدارس الذين قامو باإلضافة إلى ريبها وتد
زدحامات مناطق اإل في مرافز المدن والمرور على للمرور  بتنظيم حرفة المجلس األ
 المرورية.

 وأسبوع المرور العربي صورة توضح فريق المجمس وبمشاركة ط ب المدارس في فعاليات يوم المرور العالمي
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 مرور العربيوأسبوع ال صورة توضح  ط ب المدارس في فعاليات يوم المرور العالمي

 ال صق الذي تم توزيعو في فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي
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  فحص المرفبات للتأفد من صالحيتها للسير على الطريق. 

  تنظيم مسيرات ف فية خاصة بالسالمة المرورية في عدد من المحافظات، حيث  ارك
حمل  عار وزارة النقل ي ريزي فسفو طالب /ة  ارتدوا  3000فيها ما يقارب من 

و حملوا خاللها مواد توعوية تضمنت  عارات  ،رى للمرو والمواصالت / المجلس االعل

 هادفة خاصة بالسالمة المرورية إستهدفت فافة ُمستخدمي الطريق.
 

 صورة توضح فريق المجمس وبمشاركة ط ب المدارس في فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي
  تنظيم ور ة عمل بعنوان " المؤثرات العقلية وحوادث السير " بالتنسيق والتعاون مع

رات العقلية من مخدرات وعقاقير مؤسسة المقدسي في محافظة القدس، حول عالقة المؤث
 ومحافظة القدس بصورة خاصة حضر فلسطينوية مسفنة على حوادث السير في دأو 

 والنقابات واإلتحادات. الور ة المجتمع المحلي و رطة المرور
  تفريم فافة منسقي الصحة المدرسية  لدى وزارة التربية والتعليم في فافة المحافظات

و رطة المرور ودورية السالمة على الطرق في وزارة النقل والمواصالت ب هادات ودروع 
يوم تقديرية لتعاونهم في إنجاح خطة المجلس االعلى للمرور والسيما  في تنفيذ فعاليات 

 .سبوع المرور العربيوأالمرور العالمي 
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 عالم المختلفة.غطية فافة الفعاليات في وسائل اإلوقد تم ت 
 صورة توضح تكريم شرطة المرور

  31/03/2013ولغاية  15/10/2012حممة الفحص الشتوي لممركبات  -2

 ىدف الحممة :

 الترخيص السنوي فقط. إبراز أهمية الفحص الفني الدوري للمرفبات وعدم إقتصار  على 
 .إبراز أهمية الفحص الفني للمرفبات في فصل ال تات والظروف الجوية الصعبة 
  تزويد ُمستخدمي الطريق بالمعلومات الالزمة لتفادي الحوادث المرورية في الظروف
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 الجوية الصعبة.

 -الفعاليات:

 ألمان على فحص المرفبات فنيًا في المحافظات الفلسطينية بالتنسيق مع دوريات ا
وزير النقل الطرق و رطة المرور. حيث تم اإلعالن عن إنطالق الفعاليات بم ارفة 

/ نائب رئيس عام ال رطة رونائب مدي/رئيس المجلس األعلى للمرور والمواصالت 
 وُمحافظة رام اهلل والبيرة. المجلس األعلى للمرور 

   ية الفحص ال توي همأتحث السائقين على توزيع مواد توعوية على السائقين
 لمرفباتهم . 

  تم توزيع  الزي الفسفوري وال رائط العافسة والقبعات واألقالم وحقائب اإلسعافات
 األولية على السائقين.

  بث ومضة تلفزيونية خاصة بالفحص ال توي تحث السائقين على أهمية االلتزام
 ي( فLCDخ ل شاشات عرض )بفحص مرفباتهم وقد تم بث هذ  الومضة من 

 -كالتالي:العديد من المحافظات الفلسطينية 

   يق مع عضو مجلس إدارة بالتنسبث إر ادات يومية لدى معظم اإلذاعات المحلية

ر اد السائقين إلى الفحص المجلس األعلى للمرور في وزارة اإلعالم  بهدف دعوة وا 
 ال توي والدوري لمرفباتهم والتأفد من صالحيتها للسير على الطريق.

 ساعات البث عدد مرات البث المحافظة اإلذاعة

 صباحاً  8من  فل ساعتين ابتدات مرات 9 فافة المحافظاتراديو صوت 

 المدة عدد مرات البث في اليوم عدد الشاشات المحافظة متسمسل

 أسبوعين 100 )ع رون(20 نابلس -1

 أسبوعين 100 1 طولفرم -2

 أسبوعين 50 1 جنين -3

 أسبوعين 96 1 الخليل -4
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 فلسطين

راديو الراية 
FM 

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 نابلس

راديو فل 
 الناس

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 طولفرم

راديو طريق 
 المحبة

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 نابلس

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 الخليل راديو المرح

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 اريحا القمرراديو  

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 جنين راديو األحالم

راديو بيت 
 2000لحم

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 بيت لحم

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 قلقيلية راديو نغم

 

  توي تحث السائقين على أهمية االلتزام بفحص خاصة بالفحص ال تمفزيونيةومضة بث 
 -مرفباتهم وقد تم بث هذ  الومضة من خالل التلفزيونات الرسمية والمحلية فالتالي:

 ساعات البث عدد مرات البث المحافظة االتمفزيون

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 فافة المحافظات فلسطين

 صباحاً  8ابتدات من فل ساعتين  مرات 9 رام اهلل امواج
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 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 رام اهلل وطن

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 الخليل النورس

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 جنين االحالم

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 بيت لحم بيت لحم

 صباحاً  8ابتدات من  فل ساعتين مرات 9 قلقيلية قلقيلية

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 جنين جنين المرفزي

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 جنين فرح

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 طولفرم السالم

 

  خاصة بالفحص ال توي تحث السائقين على أهمية االلتزام  ذاعيةإومضة بث
د تم بث هذ  الومضة من خالل االذاعات الرسمية والمحلية بفحص مرفباتهم وق

 -فالتالي:

 المحافظة اإلذاعة
عدد مرات 

 البث
 ساعات البث

 اذاعة صوت فلسطين
فافة 

 المحافظات
 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9

صوت النجاح،  
 طريق المحبة ،امواج

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 نابلس

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 طولفرم اس ،جفرا، آيةفل الن
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 المحافظة اإلذاعة
عدد مرات 

 البث
 ساعات البث

اجيال،انغام 
امواج،المستقبل 

 وموطني
 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 رام اهلل

 اذاعة موال  
 اورينت،المدينة

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 بيت لحم

البلد ،صبا، زين ، 
 فرح

 صباحاً  8بتدات من فل ساعتين ا مرات 9 جنين

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 قلقيلية نغم

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 ابو ديس اذاعة حال

 صباحاً  8فل ساعتين ابتدات من  مرات 9 اريحا اذاعة مدى
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  ع ن بخصوص الفحص الشتوي لممركباتإ

 25/07/2012ولغاية  20/06/2012المخيمات الصيفية :-3

العديد نفذ المجلس  األعلى للمرور حمالت توعوية خاصة بالمخيمات الصيفية من خالل تنظيم 
لمنتسبي هذ  المخيمات وقد تم خالل هذ  المحاضرات تقديم واإلر ادية توعوية ال راتمحاضمن ال

عروض لسلوفيات صحيحة وأخرى خاطئة وتضمن العرض مسابقة للطالب باإلضافة إلى توزيع 
t-shirt تحمل اسم المجلس  وقبعات وحقائب إسعافات أولية ودفاتر لرسومات مرورية وأقالم

 طالب. 500حيث إستهدف الن اط ما ُيقارب  األعلى للمرور
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 -:ين خاصة بالمناسباتحم ت  توعوية لمسائق-4

  ر ادات توعوية إحملة توعوية للسائقين بمناسبة  هر رمضان المبارك تم خاللها بث
 .ذاعات المحليةافة السائقين من خالل اإللف

 عياد تم خاللها توزيع بطاقات معايدة على فافة مستخدمي حملة توعوية بمناسبة األ
ر ادات توعوية تحث السائقين على تعزيز السلوك المروري االيجابي إالطريق تتضمن 

 تفاديا لوقوع الحوادث المرورية في المناسبات السعيدة.

 
 توزيعو عمى السائقين بمناسية عيد اَّلضحى المبارك َّلصق توعوي تم
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 ع م المروري : اإل الثالثالمحور 

 
فثر الوسائل تأثيرًا في تعزيز السلوك المروري اإليجابي لمستخدمي أعالم المروري من ُيعتبر اإل

العالمية الطريق،ولذا فقد عمل المجلس االعلى للمرور على تنفيذ العديد من البراما واألن طة ا
 ها:نبهدف تعزيز السالمة المرورية وم

 
  التغطية اإلعالمية لن اطات المجلس األعلى للمرور عبر فافة وسائل اإلعالم

 لفتروني للوزارة . المرئي والمسموع والمقروت باإلضافة إلى الموقع اإل
 لومضات االذاعية والتلفزيونية الخاصة التي يتم تصميمها بالتزامن مع الفعاليات 

سبوع أ –حملة الفحص ال توي للمرفبات  –والحمالت التي  ينفذها المجلس مثل 
 تفعيلالتوعية بالئحة الغرامة المالية حملة  –المرور العربي ويوم المرور العالمي 

 .المخالفاتعلى النقاط و 
  ومضات خمسة إنتاج وبث ومضات اذاعية وتلفزيونية دورية، فقد تم تصميم وبث

 -لمحاور التالية :ذاعية تناولت اإ
  العبور اآلمن 
  التجاوز الخاطئ 
  السرعة الزائدة 
  النقل اآلمن 
  . حزام األمان 
  ومضة تلفزيونية حول السرعة 
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  التعاون مع المؤسسات التربوية في إعداد تقارير صحفية عن الحوادث المرورية
 فمسابقات تربوية.

عن الحوادث المرورية صورة توضح طالبات إحدى المدارس إلعداد تقرير صحفي  

 
  البراما /والم ارفات االذاعية والتلفزيونية والتي ا تملت على طرح العديد من المواضيع

 :التوعوية 

والتلفزيوينة  ذاعية)إذاعة موطني رام اهلل والسالم طولفرم(اإلالبراما/ الم ارفات  لقد إشتممتو 
 -:على العديد من المواضيع والمحاور التوعوية والتي منها

 بعض المواضيع والمحاور التوعوية ُمتسمسل
 األهداف(.-الرسالة -الرؤيا –) الن أة للمرور  األعلىمجلس ال -1
 اإل ارات المرورية. -2
 التجاوز. -3
 المسافة بين المرفبات. -4
 عناصر السالمة المرورية. -5
 اإلطارات -6
 حزام األمان. -7
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 بعض المواضيع والمحاور التوعوية ُمتسمسل
 وسائل األمان في المرفبة. -8
 السرعة -9
 الطرق. أدباآلداب المرورية للقيادة في الطريق ,  -10
 القواعد المرورية خالل حرفة المرفبة. -11
 القيادة. أثناتاستخدام الهاتف  -12
 الفحص ال توي. -13
 المرور العربي. أسبوعيوم المرور العالمي و  -14
 إجراتات تدقيق السالمة المرورية على الطرق. -15
 الفلسطينيةمناها الوعية المرورية في الت -16
 اآلثار االقتصادية لحوادث المرور. -17
 اآلثار االجتماعية والنفسية لحوادث المرور. -18
  روط السالمة في النقل المدرسي. -19
 أثر نظام المخالفات على الحد من حوادث المرور. -20
 سلوفيات القيادة اآلمنة. -21
 سالمة الم اة  -22
 .دور مؤسسات المجتمع المحلي في التوعية المرورية -23
 في الحد من الحوادث المرورية. اإلعالمدور وسائل  -24
 نظام ترخيص السائقين والمرفبات في فلسطين وأثر  على السالمة المرورية. -25
 الخطيرة والقاتلة في حوادث السير. اإلصاباتفي الحد من  اإلسعافدور  -26
 العمومي والسالمة المرورية. المرفبات سائقي -27
 نقل األطفال في المرفبات. -28
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 -:البرامج/ المشاركاتمن أىم مخرجات بث 
 

  رفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع المحلي  وذلك من خالل الم ارفة الفاعلة
 للمستمعين.

 ي يبذلها التعريف  بالمجلس األعلى للمرور من حيث رؤيتا ورسالتا والجهود الت
 لتحسين واقع السالمة المرورية في فلسطين . 

  وُمستخدمي الطريق)ُم اة وسائقين( إدراك واسع وفهم  امل لفافة فئات المجتمع
 ألهمية السالمة المرورية وقواعدها .

 خاصة بالسالمة المرورية لما  ةإلعالم المختلفة لبث براما توعويت جيع  وسائل ا
 . تعديل السلوك الب ري نحو األفضل ا ر علىلهذ  البراما من تأثير مب
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 .: الدراسات والتخطيط وتكنموجيا المعمومات رابعالمحور ال

  حيث تم العمل على:

إعداد قاعدة بيانات  املة حول فافة المواضيع المؤثرة على  منظومة المرور  بهدف   -1
عية والسنوية للحوادث المرورية  يتم حصائية الربعداد الدراسات المرورية والتقارير اإلإ

 : تملت علىإتحديثها ب فل دوري 

 .بيانات المرفبات 

  .بيانات السائقين 

  .بيات الحوادث 

 .المواقع الخطرة مروريًا 

  .المدارس  ير اآلمنة مروريًا 

عداد دراسة بعنوان تقييم جوانب السالمة المرورية في البيئة المحيطة بالمدارس  ير إ -2
حتياجات هذ  المدارس من ناحية هندسية إوريًا  هدفت هذ  الدراسة الى  تحديد اآلمنة مر 

وقد  لى تحديد مواقع هذ  المدارس.إوفق معايير خاصة بالسالمة المرورية باإلضافة 
 هر تخللها  الزيارات الميدانية والمقابالت ال خصية أستمر إعداد هذ  الدراسة ع رة إ

لسالمة تطلبات اعلى فافة احتياجات هذ  المدارس من م لمدرات المدارس وقد تم التعرف
المرورية وترتيبها بقوائم تفصيلية تحدد معايير السالمة المرورية الواجب توفرها في محيط 
هذ  المدارس ومدى تأثيرها على تأمين السالمة المرورية للطالب . وقد تم مراسلة فافة 

 سالمة المرورية في محيط هذ  المدارس.الجهات ذات  العالقة بالدراسة بهدف تعزيز ال

بهدف التعرف  إعداد دراسة لقياس مستوى الوعي المروري والثقافة المرورية في فلسطين -3
 تمهيدًا لوضع الحلول المناسبة . على مستوى الوعي المروري لدى فافة فئات المجتمع 

ط الطرق بالتنسيق مع االدارة العامة لتخطي GPSإجرات مس  مفاني بواسطة جهاز  -4
 -لتحديد مواقع:
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 .مؤسسات فحص المرفبات 
 .مدارس تعليم السياقة 
 .محطات الوقود 
 .مفاتب التافسي 
 مديريات النقل والمواصالت 
إشتممت للحوادث المرورية، وتقرير سنوي إصدار أربع تقارير إحصائية ربعيا تفصيلية  -5

 عمى:
األجيال حسب -صابات األجيال حسب اإل-األضرار -الوفيات -اإلصابات -)نوع الحادث 

أسباب الحوادث المرورية ( -الوفيات   
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 س : تقييم ودراسة الوضع المروري المحور الخام

 

وفي إطار تأمين السالمة المرورية لمستخدم الطريق من خالل إدخال تحسينات على واقع  
المة المرورية فيها فقد تمت السالمة المرورية لفافة المناطق ذات الحاجة الى تعزيز مستوى الس

مساعدة البلديات والمجالس المحلية في عدد من المناطق بهدف تقييم الوضع المروري ب فل 
 عام.

ولذا فقد قام فريق المجلس  باجرات العديد من الزيارات الميدانية بهدف تحديد احتياجات هذ  
بالتنسيق مع البلديات والمجالس  حتياجاتلسالمة المرورية وتوثيق هذ  اإلاالمناطق  من معايير 

 المحلية  بهدف تعزيز السالمة المرورية. 

 راف المجلس االعلى للمرور على تحديد مواقع اإل ارات المرورية لعدد من المواقع إفذلك تم 
 في المناطق المستهدفة

 :  فمقد تم تقييم الوضع المروري بيدف دراسة اَّلحتياجات واصدار التوصيات لممناطق اآلتية

  صدار توصيات بفافة القضايا المرورية دراسة الوضع المروري لبلدة ترقوميا / الخليل وا 
 للبلدة وتوجيهها للجهات ذات العالقة . 

 صدار توصيات حول وضع ممرات لدة بيتادراسة الوضع المروري لب / جنوب نابلس وا 
 الم اة ومواقع اإل ارات المرورية في البلدة.

 جنوب نابلس واصدار توصيات حول وضع ممرات لبلدة مادما راسة الوضع المروريةد /
 الم اة ومواقع اإل ارات المرورية في البلدة.

 صداريتيندراسة الوضع المروري لبلدة ب الوضع القائم لتحسين توصيات  / رام اهلل وا 
 وتوجيهها للمجلس المحلي في البلدة . 

 ص/ محافظة نابلس الوضع المروري لبلدة قصرة دراسة الوضع لتحسين دار توصيات وا 
 القائم وتوجيهها للمجلس المحلي في البلدة .  
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  دراسة الوضع المروري لبلدة الجيب/ محافظة القدس بهدف تحديد احتياجات القرية من
حتياجات على مخططات بالتنسيق مع البلدية معايير للسالمة المرورية وتوثيق هذ  اإل

 ية . بهدف تعزيز السالمة المرورية في القر 
  دراسة الوضع المروري لمحافظة اريحا بهدف تحديد احتياجات المحافظة من معايير

السالمة المرورية لتحسين واقع السالمة المرورية لهذ  المواقع وقد تم مراسلة الجهات 
 ذات العالقة بهذ  االحتياجات . 

 رطة  فة ار دراسة الوضع المروري  لمدينة طولفرم من خالل عدة جوالت ميدانية بم 
حتياجات المحافظة من معايير السالمة المرورية وتوثيق إالمرور والبلدية بهدف تحديد 

هذ  االحتياجات على مخططات بالتنسيق مع البلدية ووضع الحلول الهندسية المناسبة 
 لمعالجة القضايا المرورية القائمة . 

   دراسة الوضع المروري لمحافظة قلقيلية 
 لموقع حادث طولفرم من خالل تحديد اسباب وقوع الحادث  دراسة الوضع المروري

وتحديد معايير السالمة المرورية الواجب توفرها في الموقع لتجنب تفرار وقوع حوادث 
مرورية أخرى ومتابعة التوصيات الصادرة عن الدراسة مع الجهات ذات العالقة في 

 اال غال العامة .  المحافظة سوات من البلدية ومديرية الحفم المحلي وومديرية
  رطة المرور والبلديات بهدف تحديد فافة القضايا  م ارفةالقيام بجوالت ميدانية ب 

حالتها للجهات المرورية  التي لها عالقة  بالحوادث المرورية ووضع الحلول المناسبة وا 
 ذات العالقة.

 من المحافظات  م ارفة لجان البنية التحتية واللجان االقليمية للتخطيط والبنات في عدد
الفلسطينية بهدف تطوير البنى التحتية للمحافظات  وادخال معايير السالمة المرورية 

حضور   2012على فافة الم اريع القائمة والمستحدثة وقيد التنفيذ فقد تم خالل العام 
جتماع تخللها زيارات ميدانية إ 40ي ما يقارب أفافة االجتماعات الدورية لهذ  اللجان 

 ع الم اريع القائمة  وقيد التنفيذ بهدف تحسين وتعزيز السالمة المرورية لهذ  المواقع لمواق
   فذلك تم خالل هذ  االجتماعات الم ارفة في  بنات الخطط  التنموية اإلستراتيجية

 وسلفيت. لمحافظات  الخليل
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 .المرورية والمتابعة الميدانيةالمحور السادس : الس مة 

   
  المواقع المصنفة على ة على مروريومراجعة السالمة الإجرات تدقيق  150تنفيذ أفثر من

أنها خطرة مروريًا بناًت على التقارير اإلحصائية التي أعدها المجلس األعلى للمرور 
بهدف إدخال تحسينات على واقع السالمة المرورية في مختلف محافظات الضفة 

دخال تحسينات على  روط الغربية، حيث تمت إحالتها للجهات ذات العالقة ل لمتابعة وا 
 السالمة المرورية.  

 صورة توضح أحد المواقع التي تم دراستيا

  / دراسة  فوى المواطنين بخصوص المطبات على ال ارع العام الواصل بين بيت أوال
الخليل بهدف رفع وتعزيز مستوى السالمة المرورية على الطرق ، فقد تم   -ترقوميا

روج بتوصيات حول معالجة الوضع القائم ورفعها للجهات ذات العالقة زيارة الموقع والخ
 . 

 عتيل  بهدف  –غصون دراسة  فوى المواطنين بخصوص المطبات على  ارع دير ال
، فقد تم زيارة الموقع والخروج بتوصيات رية على الطرقتعزيز مستوى السالمة المرو 

 ت العالقة . الوضع القائم ورفعها للجهات ذاوتحسين حول معالجة 
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  /  رام اهلل دراسة  فوى المواطنين بخصوص تخطيط ال ارع الرئيسي لقرية النبي صال
ووضع فافة التوصيات الالزمة لمعالجة الم فلة  القائم ، حيث تم دراسة الموقع 

 .ية ورفعها للجهات ذات العالقةالمرور 
  ات هندسية  الخليل بخصوص تحديد مواصف–م ارفة  بلدية ترقوميا / بيت اوال

للمطبات الع وائية التي تم وضعها من قبل بلدية ترقوميا على ال ارع الرئيسي   
 الخليل. –ترقوميا /بيت اوال 

  متابعة سير العمل على  ارع دير الغصون / طولفرم بالتنسيق مع فل من وزارة
 اال غال العامة ووزارة الحفم المحلي و رطة المرور . 

 ن ات حدائق مرورية نموذجية تحافي الواقع المروري ورفعها إعداد مواصفات هندسية إل
 للمؤسسات ذات العالقة .

  طولفرم  فثرة الحوادث في المنطقة بسبب  –دراسة  فوى المواطنين في الحارة ال رقية
هتراتات الحاصلة في البنية التحتية في المنطقة وبنات ة وجود ال واخص المرورية واإلقل

ميدانية للمنطقة ورفع التوصيات للجهات ذات العالقة في المحافظة عليا تمت الزيارة ال
 ومتابعتها من قبل فريق المجلس . 

  الم ارفة في إعداد دليل تطوير المعايير والمواصفات الفنية للسالمة المرورية بالتعاون
 .GIZمع .

 .دراسة الوضع المروري لبرج فلسطين في  ارع اإلرسال 
 

 ع برج فمسطينصورة / مخطط يوضح موق
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 :الع قات المحمية والدولية السابع محورال

  :الع قات المحمية

ضمن تعميق وتوثيق التعاون مع المؤسسات المجتمعية الفاعلة والتي تساهم في ايصال  -1
 -رسالة ورؤية المجلس ، فقد تم عقد عدة اجتماعات مع فل من:

 جامعة النجاح الوطنية. 

 جامعة القدس المفتوحة. 

  ارك ال بابيجمنتدى . 

الوعي المروري  ساسية لعقد مذفرات تفاهم م ترفة تساهم في ن رتفاق على البنود األبهدف اإل
 ستراتيجية للمجلس . هداف اإلبما يتوافق مع األ

الم ارفة في عضوية اللجنة المفلفة للقيام بجوالت ميدانية لتحديد أمافن إقامة مواقف  -2
 .  GISن المدن الفلسطينية بواسطة تحميل وتنزيل الرفاب على الطرق بي

الم ارفة في عضوية لجان البنية التحتية واالقليمة للتنظيم والتخطيط والبنات في  -3
 محافظات الخليل وسلفيت.

 الم ارفة في العديد من ورش العمل الخاصة بالسالمة المرورية فقد تمت الم ارفة في : -4
 ؤسسات القطاع األهلي حضور ور ة عمل حول اإلطار االستراتيجي لتطوير م

  .الفلسطيني
  تنظيم ور ة حول ظاهرة الحوادث المرورية بالتنسيق مع وفالة وفا االخبارية وبحضور

فافة المؤسسات ذات العالقة بهدف الخروج بتوصيات م ترفة يتم متابعتها من قبل فافة 
 المؤسسات . 

 

 :الع قات الدولية

  السالمة الطرقية. –األورومتوسط النقل الخاصة بم روع حضور ور ة عمل في بروفسل  -1
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مراسلة عدد من المؤسسات الدولية المانحة لتمويل م اريع خاصة بالسالمة المرورية ومن  -2
 -ابرز هذ  المقترحات :

  ) صيا ة مقترحات م اريع للوفالة اليابانية للتعاون الدولي )  جايفا. 
 وروميد للنقل الحضري صيا ة مقترح م روع حول السالمة المرورية لم روع الي. 
  لتقديما ليييييصيا ة مقترح م روع لوزارة التخطيط والتعاون الدوليGIZ. 
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 -إصدارات المجمس األعمى لممرور: -:المحور الثامن

 

 .الفتاب السنوي األول للمجلس األعلى للمرور -2

 منة مروريًا . اآل ير س دراسة تقييم المدار  -2
 ( تقرير.250مرورية لفافة المحافظات )تقارير تدقيق ومراجعة السالمة ال -3

 .1021للحوادث المرورية للعام  (األول)الربع التقرير اإلحصائي الربعي  -4

 .1021للحوادث المرورية للعام  (ثانيال )الربعالتقرير اإلحصائي الربعي -5

 .1021للحوادث المرورية للعام  (ثالثال)الربع التقرير اإلحصائي الربعي  -6

 .1021الرابع ( للحوادث المرورية للعام رابع ال)لربعي التقرير اإلحصائي ا -7

 .1021األول للحوادث المرورية للعام  سنويالتقرير اإلحصائي ال -8
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 -مطبوعات المجمس األعمى لممرور: -:المحور التاسع

 -:المطبوعات التي تم توزيعيا في نشاطات وفعاليات المجمس األعمى لممرور

 مالية عمى المخالفات المرورية َّلئحة الغرامات ال -1
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 -النقاط عمى المخالفات المرورية:  -2
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 وعمل الشرطي الصغير.بين خطوات العبور اآلمن وميام مطوية توعوية تُ   -3
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 -مطوية بعنوان إحذر أخطاء اآلخرين: -1
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 مطوية تعريفية بالمجمس األعمى لممرور: -5
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  مة المرورية مسؤولية الجميع(بوستر بعنوان أمانك في إنتباىك )الس -6
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 بعنوان )عزيزي السائق أبسط األخطاء قد ُتكمفك الكثير( َّلصق -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (معًا لمحد من الحوادث المرورية لنعملأسبوع المرور العربي) َّلصق بشعار-8
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 باألطفالمطوية توعوية خاصة -9
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 مطوية/ ف ير توعي خاص باألطفال -31
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 ىمة في التقميل من الحوادث المروريةستيكرز يدعو إلى المسا -33

 

 

 

 

 

برنامج الدروس األسبوعي بعنوان لندعم خطة المجمس اَّلعمى لممرور في مجال  -33
 الس مة المرروية.
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 الومضة/ اإلع ن التوعوي الخاصة بحممة الفحص الشتوي -13
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 المرورية( بوستر بعنوان )لندعم خطة المجمس األعمى لممرور في مجال الس مة -14
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 بوستر بعنوان في السرعة الندامة وفي تحديد السرعة الس مة.  -35
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 ُمقترحات توعوية ألغمفة ُكتب ودفاتر -36
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 بوستر بعنوان الطريق حق لمجميع)شعار أسبوع المرور العربي(. -37
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 عواكس مركبات -38

 

 .يتيلو ؤ سم يتم س ناو نعب يو عو ت قصمم -39
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 كر ابملا ناضمر  ريشب ةصاخ ةيو عو ت ةعو طم -31
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 "يتيلو ؤ سم يتم س" ناو نعب يبر علا رو ر ملا عو بسأو  يملاعلا رو ر ملا مو يب ةصاخ ةيو طم -33
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 .كميم ىمع قوس كمىأ بحتب " ناو نعب يو عو ت قصَّل -33
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 -صل الرابع:الف

 

  -لتوصيات:ا
 

  بموجب النظام.تخصيص ميزاني للمجلس األعلى للمرور 

 .توفير مرفبات حرفة لتنفيذ ن اطات المجلس األعلى للمرور 

  تطوير أسس ال رافة ما بين المجلس والقطاع الخاص من خالل عقد مذفرات تفاهم
  المة المرورية  في فافة المجاالت.لدعم براما الس

 ت جيع المؤسسات المحلية على المساهمة في تنفيذ براما لتطوير قطاع المرور 
 وتعزيز االلتزام بقواعد السالمة المرورية. 

   إيجاد الوسائل واآلليات للتغلب على المعيقات اإلسرائيلية.  

  توفير الدعم السياسي والمالي لتنفيذ العديد من مذفرات التفاهم مع وزارة النقل
ة فيما يقليمبية والمنظمات اإلوالمواصالت / المجلس األعلى للمرور والدول العر 

 طاع السالمة المرورية . يخص ق

  التفاوض مع الدول المانحة من اجل تخصيص جزت من التمويل السنوي لم اريع
 السالمة المرورية . 
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 -المجمس األعمى لممرور في صور:
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