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 :المقدمة

يعمللللمجلم الللىمجلمالللجملاملللى ىم يملللفجممالللجم  لللفي م ي للل م

جلخللفميامجلم عا لل مي   يللممجللللوم مجلمى ىيلل مجلو ملل م

لمل خفميمجلطىمم يم الطين،م يلنشيطيامجل ليمينذلاميم

 يخططملهيم مثلمجل ى م مجلذعايل ملم مللمجدملفجلمجل ليم

  .ماجمأليلهيمأنشئمجلم اىمجدماجملامى ىم
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على للمرور 
أ
-:توفير مبنى وكادر للمجلس ال  

 

http://lh4.ggpht.com/_J8a85KcD7yE/TQCJyoUNjvI/AAAAAAAABDQ/SR3bdV0Wh04/s800/IMG_0734.JPG
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على للمرور 
أ
-:-:توفير مبنى وكادر للمجلس ال  

 



على للمرور 
أ
 المجلس ال

 

جن ي جاممجلم اىمجدماجملامى ىمضمنمنطيممجدنظم م•

  جل شىيعيا

 

 تعديل نظام المجلس األعلى للمرور •

 تصميم الهيكل التنظيمي للمجلس األعلى للمرور •
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على للمرو 
أ
 -:رتعديل نظام  المجلس ال

م يمم فامجل يمجلعملم ىش مماجمينيء مم يجلنظم عفيلم يءم يث

مجل   ميمينمجل طيممنمممثاينم يهيمشيىكم جل يمأىي ي

م ذعيلميهفلمج ينبم خيىجءمجد يفيميينمإلجمإضي  م جدماي

م يمجلمى ىي مييللوم ممخ ص م  ه مجلم اىمممل

 . الطين
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على للمرو 
أ
 -:رتعديل نظام  المجلس ال
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على للمرو 
أ
 -:رتعديل نظام  المجلس ال
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على للمرور 
أ
 -:تصميم الهيكل التنظيمي للمجلس ال

 

م ييلخصم19/2009 ىق ملامى ىمجلماجمجلم اىملنظي م   ي م

م نظيميممي لم صمي م  مجلما  ىمجلنظي م يمجلم اىمجمفجل

مجلعملم  لي مميىم الكميذيماي مجدمفجلمجن ي ميضمنمىشيم

 .جلف جئىم ممجإلفجىجاممنمم م م مماج
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-:في مجال التشريعاتانجازات المجلس   

 رفع شأنها من التي الهامة األنظمة من العديد إقرار في المساهمة تمت
 مستخدمي سلوكيات على التأثير خالل من الطرق على األمان مستوى
 -:الطرق

 
 .للمرور األعلى المجلس نظام1.
   المرورية المخالفات على المالية الغرامة الئحة نظام2.
 المرورية المخالفات على النقاط نظام3.
 العمومية التشغيل رخص تمليك نظام4.
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 :نظام المجلس العلى للمرور. 1

   .جمن ممى ىي مييئ م   يىميهفلمجلنظي مماجم يء
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 نظام لئحة الغرامة المالية على المخالفات المرورية. 1

مجل غييىمج فجثمج لم منمجمن ،ممى ىي مييئ م   يىمج لممنمجلنظي مماجم يء
ماجام جدنظم مييل  جنينمما  مينمجلغيىمجلليئ ينملا  ييام يمجلمطا ب
م نظىم ينامجل يمجلم ي  مماجمجل ييىمجلعبءممنمجل خذيلمجلجمجضي  مجلعوق ،

 .جلمى ىي مجلمخيلذيام ي

 2009 جلعي م يممخيلذ م80528

 2010 جلعي م يممخيلذ م94582
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 على المخالفات المرورية نظام النقاط. 2
 

 من السائقين سلوكيات في التغيير على للتأكيد النظام هذا جاء• 

 عند وإدارية مادية اجراءات من عليهم سيترتب ما خالل

 الحوادث من التقليل بهدف المرورية المخالفات ارتكابهم

 المرورية
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 نظام تمليك رخص التشغيل العمومية. 4

 الحوافز خالل من العام النقل اسطول لتحديث النظام هذا جاء1.

مجل   م ممنممييشىةمغيىم مليمم  النظام يقدمها التي

  .جلمل أ ىةمجل شغيلمىخصمي ماكميىغي نمجلاينملام جطنين

 

 من حديثه بأخرى العاملة العمومية المركبات استبدال ان حيث2.

 الطرق على األمان مستوى تعزيز شأنه



على للمرور 
أ
 المجلس ال

 

جن ي جامجلم اىمجدماجم

 لامى ىم يمم يلمجلفىجليام

15 
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 -:-: إعداد وتنفيذ الدراسات الميدانية المتخصصة

 
ال شككا  ت ديد ككد  اليد  اكك س   و وكك ه  دشد  حكك   شكك ال ياككش  وكك    الوككد   ش 
 ل قككس   ا كك  ر ككد ش  ل كك  شد   كك ا  لحكك  لكك لا لكك ت  ل ا كك      كك  ل  ككش ش 
  ال     إ د د  ل د د  ت  لدش و س  ل  د ا ه ي ال   قع  لقط ع  ل ش شي لي 
ل وط ت ،   لا  حدف ديد د  م دشد ب    ل   س  لدي      و وكح  ود ك م 

 .  ل ش ش ع  ل ودق   ه 
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-:دراسة حول معايير السالمة المرورية   
مور التالية

أ
-:حيث تركزت الدراسة على ال  

حالة ممرات المشاة وما المشكالت التي تواجهنا في عدم استمرارية 1.
ظهورها بشكل دائم وما هي المقترحات لدى البلديات في عمل حلول لهذه 

 . المشكلة 
الشواخص المرورية وماهي المشكالت التي تواجه البلديات عند وضع هذه 2.

 . الشواخص في االماكن الضرورية لوجود مثل هذه الشواخص 
 . االشارات الضوئية والمعايير التي توجب وضع مثل هذه االشارات 3.
المطبات وما هي المقترحات من قبل البلديات على هذه المطبات من حيث 4.

 . نوعيتها وما هي رؤيتهم المستقبلية لها 
االرصفة  توفر االرصفة في االماكن الالزمة لذلك وكيفية استغالل هذه 5.

   .االرصفة من قبل الجمهور ورؤية البلديات لذلك 
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دراسة حول المدارس المتواجدة في المواقع الخطرة في جميع مناطق 
   -:الضفة

 

 

 

ممنمجلم اىمي م نم ينام،مجلفىجل ملهاهمجلىئيلي مجلن يئجمإن 
م ميعم يمخطىةم م جقعم(مفىل م300) منمأ ثىم صنيل

مجلضذ مم ي ظيا م يثمجلىئيلي ،مجلش جىعمماجمل ق مهيم
ممنمجلمى ىي مجللوم ممعيييىممنمجلعفيفمإلجم ذ  ىمأنهيم يين
 -:أممهي
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منة مروريا 
 
نها  غير ا

أ
 معايير تصنيف المدارس على ا

 مف م   فمأىصذ ممنيلي ملاطوبم- •

 .مف م   فمش جخص•

 .  مف م   فمممىجاممشيةم جض  مأمي مماهمجلمفجىى•

 مف م   فم ي  م فيفمجمي مجلمفجىىمجل جقع مماجمشيىعمىئليم•

 .  مف م   فمإشيىجامض ئي مجمي مجلمفجىىمجل يمميمي ي  ملالكم•

 .مف م   فم ىمملالوم مجلمى ىي •

   .مف م   فميىجمجم  م ي ممى ىي ملفىمماهمجلمفجىى•
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 دراسة حول الشواخص اإلرشادية:

 
 

  30.000خ  س  لدش وه إل   ت  ا ا ي اه   يه لد ل ش     ال  قال  ت 
 ش خ ه  ش ش ه     شة   ا ه 
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لرسم  دراسة حول احتياجات مناطق الضفة وضواحي القدس من الدهان
:الطرق واحجار الحافة   

 
 
 

خلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة ملحة لتوفير ما  ال يقل عن 
 .لتر من الدهان  30.000
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 -: دراسات قيد اإلعداد 

 .جللىم م هفئ م ليئلم  لمفىجل •

 لا  جفثم  ىجىج ممجل ثىم/جلخطىةمجلم جقع•

  .جلشيما مجلمى ىي مجل  مي مم طاييا•

 .  جفثميوممفجىىمفىجل •

مجل  جفثممففميين/ م يىن مفىجل •

 .جلمى ييام مففم جلل ين
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على للمرور في مجال البيانات
أ
 -:انجازات المجلس ال

مجل  جفثممنم) ييينيام  ميعمي  •

ماجامجل هياممنمشهىي ( جلمى ىي 

مجلفىجليامجمفجفميهفلم– جلعوق 

 .جلمى ىي مجللوم مل  لين

مم  يملمنظي ممنيكمي  نمجنمجلمطا بم ل ن

م-جلمى ىم شىط مجلم اىم) يين

 .(جل مىم جلهولمجلص  م   جىة
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:المشاركة في اعداد دليل معايير السالمة المرورية  
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:مشاركة الهيائت المحلية في اعداد التصاميم الهندسية للطرق والمفترقات   

 .دوارين تصميم في قلقيلية بلدية مشاركة1.

 المدينة في وررمال ةكحر تنظيم إعادة في البيرة بلدية ةكمشار2.

 /المقترحة الجديدة الطرق تصميم/ المرورية االختناقات لتخفيف

 .ريالدواو تصميم

 حركة تنظيم إلعادة تصور وضع في نباال بير بلدية مشاركة3.

 .البلدة في السير

 إلعادة تصور وضع في صالح دار قروي مجلس مشاركة4.

 .البلدة في السير حركة تنظيم

 



  اإلعالم

 قام فقد المجتمع فئات كافة بين المروري الوعي نشر في كبرى أهمية لإلعالم 

 في تشكل مختلفة  إعالمية مواد وإنتاج توعوية حمالت إطالقب المجلس

 التغير إلى الوصول اجل من اإلفراد عند توعوي تراكم إحداث مجموعها

 الحادث عناصر من %90-80 يشكل الذي األفراد سلوك في المطلوب

    ، المروري

 قام فقد العالقة ذات الجهات جميع مع المتكامل العمل منظومة وضمن ولذا•

 دور من له لما اإلعالمي الجانب هذا على بالتركيز للمرور األعلى المجلس

 جميعا له نسعى الذي الهدف وهو األفضل نحو السلوك تغيير في فعال

 . وأهلية حكومية مؤسسات من

26 
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 -:العالم

 -:واالرشاد التوعية مواد•

 المسموعة االذاعية الومضات من العديد بتصميم المجلس قام
 بأهمية الطرق مستخدمي وعي زيادة بهدف والمرئية
 -:مجال في  الومضات تلك وتركزت المرورية السالمة

 االمان حزام1.

  السرعة2.

 .القيادة اثناء النقال الهاتف استخدام3.

 .المشاة ممر4.

 الشتوي الفحص /للمركبات الدوري الفحص5.
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 المشاركة اليومية للمجلس في مجال العالم :

 من يستهدف ، يومية توعوية إرشادات ببث للمرور االعلى المجلس يقوم
 النصائح إبداء بهدف ، عام بشكل الطرق مستخدمي  خاللها

 السالمة بمعايير االلتزام بأهمية الجمهور وتوعية المرورية واإلرشادات
 تغيير وبالتالي الحوادث من التقليل في كبير اثر من لها لما المرورية
 واإلرشادات الرسائل هذه بث خالل من األفضل نحو البشري السلوك

   . التدريسية والهيئة والطالب األمور وأولياء  للسائقين التوعوية

 -:جلم اي مجلاجميامميىم الك 

   فلسطين صوت اذاعة•

   الخليل/ FM الرابعة وإذاعة•

 .االخبارية معا   وشبكة•
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  حملة المخيمات الصيفية :

 ، الصيفية بالمخيمات خاصة توعوية حملة بإطالق المجلس قام
  توعويةال راتمحاض من العديد بتنظيم المجلس قام حيث

 ، المخيمات لهذه المنتسبين  الطالب فئة استهدفت واإلرشاد
 لسلوكيات تقديمي عرض تقديم المحاضرات هذه خالل تم وقد

 للطالب مسابقة العرض وتضمن خاطئة واخرى صحيحة
 اسم تحمل أولية إسعافات وحقائب وقبعات t-shirt وتوزيع
  .للمرور األعلى المجلس
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 حملة المخيمات الصيفية :
  مشاركة المجلس في المخيمات الصيفية
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-: مشاركة المجلس في المخيمات الصيفية  

 



 حملة الفحص الشتوي 

   من ابتداء الشتوي الفحص حملة بإطالق المجلس قام•

 حث بهدف وذلك  اآلن لغاية مستمرة وهي1/11/2010

 للسير جاهزيتها من والتأكد مركباتهم فحص على السائقين

   بأمان
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-:حملة الفحص الشتوي   
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-:حملة الفحص الشتوي   
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-:حملة الفحص الشتوي   

 



 مشاريع المجلس العلى للمرور 

• جن ي جامجلم اىمجدماجملامى ىمضمنمإطيىم نذيام

 جلمشيىيعم
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على المجلس مشاريع
أ
 للمرور ال

 

 
 
 مشروع تعزيز السالمة المرورية في محافظة بيت لحم•

 
 
 
–نابلس  -اريحا –الخليل  –مشروع تعزيز السالمة المرورية في محافظات •

 طولكرم-جنين 
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 انجاز تم حيث لحم بيت محافظة في المرورية السالمة تعزيز مشروع
تي
 
  -: ال
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 انجاز تم حيث لحم بيت محافظة في المرورية السالمة تعزيز مشروع
تي
 
  -: ال
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 انجاز تم حيث لحم بيت محافظة في المرورية السالمة تعزيز مشروع
تي
 
  -: ال
 لي دش زس :لحم بيت محافظة في توعوية عمل ورش ثماني تنفيذأ- 

 -:  ي اغش ل ه    قع    ا ه
 العبيدية•
 صالح دار•
 تقوع•
 الدوحة•
 الخضر•
 فجار بيت•
 .الدهيشة *   لحم بيت•
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 شؤو ء)  ت    طت2500 لك  ق شب    يضش     لدي  ل شش   ه  دلس
  ش ال  ا ح ش  و ئق ت ددش و ه    ئه  طالب    ش    ل  ء  ي  ه  ا ل 
        ل ا    ت  ال  ع  فد ح ي  ش لي  لا ح ش إشش ا إل (   م

   ل ا ل   ل ش ش ششطه  خ  ه   ش ش   ل  ل القه   س   لاح س ل  ش ش
  ل ش ش ه  لوال ه      ش  ت  ل ا طق  يد  ا س      د شفل ل ي  ه،
   له لدى  ل ش شي  ل  ي اشش  اال  ت ل  ش ش         ل ا     لد ش ف

  لوال ه  دأ  ت د ل ش لي إل ه  و      إل    رض له  ل اد ع لئ س
        ل ا   ق م  ل شش   ه  راا ح ،  لف وط اي ل    طت  ل ش ش ه
  اال  ت  ل   قع د ا لي  ل ش ش  ششطه  ل  د  س  ع   لداو ق ل  ش ش
 . ودفو ش دحم ي ال إا   س  لا ح ش إ ط ء

 -:اهداف الورش
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هم 
أ
 -:خرجات تلك الورشما
 

 السالمة حول للجمهور توعية برامج لتنفيذ الحاجة -1
 . األمور أولياء وباألخص المرورية

 . القانونية غير السيارات ظاهرة منع -2
شارات شواخص توفير -3  .  مرورية وا 
 . أرصفة وبناء وتوسيعها البلدة في الشوارع تأهيل -4
 السير حوادث تفادي طرق حول األطفال لدى الوعي تعزيز -5

. 
 الصباح فترة المدارس عند للعمل الطالب من طواقم تشكيل -6

   المدارس من وخروجهم الطلبة دخول عند والمساء
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 المجلس العلى للمرور

 كبيرة البلدات كون داخلية مواصالت وتوفير السير حركة تنظيم -7 
 إلى الوصول في صعوبة وهناك البعض بعضها عن بعيدة والبيوت

 شوارع جميع إلى للدخول العمومي سيارات على والضغط المدارس،
   البلدة

 والذي الرئيسي الشارع من العبور لمخاطر الجمهور توعية ضرورة -8.
  . المستوطنين إلى باإلضافة الجنوب منطقة سيارات خالله من يعبر

 البلدة في المسرعة السيارات على لعقوبات الشرطة تنفيذ ضرورة -9
 كامل بشكل القانون وتطبيق

 مشاة وممرات حديد حاجز من المرورية للسالمة معايير توفير -10•
   . مروريا آمنة الغير المدارس أمام ومطبات وأرصفة

 وتزويدها المدارس في المرورية السالمة فرق وتفعيل تدريب -11•
 بمستلزماتها



على للمرور 
أ
 متابعة مخرجات الورش من قبل المجلس ال
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-:في بيت لحم لسالمة المروريةامنتدى   
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-:بعض الصور لمنتدى بيت لحم   
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-:بعض الصور لمنتدى بيت لحم   
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-:بعض الصور لمنتدى بيت لحم   
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-:منتدى للسالمة المرورية  

 تتويجا  لحم بيت محافظة في مفتوح منتدى عقد تم

 المجتمع أفراد لقاء المنتدى تضمن العمل لورش

 وقيادات المحلية المؤسسات وممثلي المحلي

 وبحضور للمرور األعلى المجلس - مع المجتمع

 وبحضور السير، لجنة رئيس – لحم بيت محافظ

 السائقين، ونقابة المرور، شرطة عن ممثلين

  . المحلية والمجالس والتعليم والتربية
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 توقيع الحضور على وثيقة شرف

 وفي ختام المنتدى وقع  الحضور على وثيقة شرف 
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-:-:وثيقة الشرف التي تم التوقيع عليها في ختام منتدى بيت لحم  
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-:وثيقة الشرف التي تم التوقيع عليها في ختام منتدى بيت لحم  
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 -:اعداد دليل تدريبي للمدربين

 كيفية حول وتعليمات إرشادات يتضمن دربينملل تدريبي دليل إعداد تم •

 تمارين إلى باإلضافة المرورية السالمة بمعايير االلتزام الطالب تعليم

 تشكيل كيفية أساليب على الدليل أشتمل كذلك ، للطالب وتحفيزية عملية

 للهيئة المرجعية الدليل هذا وسيمثل ، المرورية السالمة لفرق وتدريب

 السالمة معايير لممارسة الطالب تعليم حول والمدربين التدريسية

  . سلسة وبطريقة ذاتي بدافع المرورية

 والذين الدليل هذا استخدام كيفية على متطوع 16 تدريب تم وقد•

 الصحة ومرشدي المدارس طالب من عدد بتدريب بورهم سيقومون

 .مروريا آمنة الغير المدارس بالذكر ونخص المدارس هذه في المدرسية
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الخليل ، نابلس ، طولكرم ، " مشروع تعزيز السالمة المرورية في محافظات 
 "  اريحا  ،جنين 

 -:جلنشط 

 المرورية السالمة مواضيع حول مدربين اعداد بهدف مثقف35 تدريب تم

 طالب وهم المستهدفة الفئة وخصوصا للطالب المعلومات وإيصال

 الروتيني النطاق عن وخارجة سلسة بأساليب االساسي الثالث الصف

  مدربين الدورة بإعطاء قام وقد ، صحيحة وإرشادية تدريبية وبوسائل

 اعداد الدورة هذه من والهدف ، المرورية السالمة في مختصين

 للطالب توعوية محاضرات بإعطاء بالتالي يقومون مدربين

 ورشة 20 وبواقع اعاله المذكورة الخمس المحافظات في المستهدفين

   . المشروع مراحل من االولى المرحلة الدورة هذه وتشكل . عمل



55 

ساسي الثالث الصف لطالب توعوية عمل ورشة100 تنفيذ
أ
 20 بواقع) ال

 حافظة كل في ورشة

 

حاضرة توعية وإرشاد مروري لمدة سااعة تقريباا  حياث ميتم عمل 
صااامم لهاااذه الغاياااة اساااطوانة عااارض وأفاااالم فياااديو لكاااي ياااتم 
ايصال المعلومة بسهولة ويسر لهذه الفئة العمرياة مان الطلباة، 
ويقدم للطالب مطوية تشمل علاى سالوكيات صاحيحة وأخارى 

 .خاطئة

وفي نهاية المحاضرة ياتم اجاراء اساتبيان لتعزياز الثقافاة المرورياة 
 .لدى الطالب وقياس لمدى استيعاب الطلبة للمحاضرة

 .مليي  م يمىل ميام  عاممييللوم مجلمى ىي 
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-:اللقاءات العامة  
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-:اللقاءات العامة   
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-:اللقاءات العامة  
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-:اللقاءات العامة  
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-:اللقاءات العامة  
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 -:اللقاءات العامة

 محافظة كل في عامة لقاءات 10 تنفيذ المشروع هذا خالل سيتم

 يتعلق فيما الطرق مستخدمي احتياجات على االطالع بهدف

 .المرورية بالسالمة
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 المجلس العلى للمرور“ تابع”
 النجازات

 المرور واسبوع العالمي المرور يوم فعاليات في المشاركة .5

 -: العربي

 -:خولممنم يما ممشيى  ممنيكم ينام يث

 .واالعالنية التوعوية المواد•

 .والمحاضرات العمل ورش تنظيم•

 المركبات على الفني الفحص حمالت تنظيم•
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-:بعض مشاركات المجلس في المناسبات المرورية العربية والدولية  
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-:-:بعض مشاركات المجلس في المناسبات المرورية العربية والدولية  
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-:بعض النشطة التي تمت بناًء على طلب من مجلس الباء   
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-:بعض النشطة التي تمت بناًء على طلب من مجلس الباء   
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نشطة  في مجال فحص المركبات 
أ
-:بعض ال  
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-:منشورات المجلس  
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على للمروربعض 
أ
-:مطبوعات المجلس ال  
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على للمروربعض 
أ
-:مطبوعات المجلس ال  
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على للمروربعض 
أ
-:مطبوعات المجلس ال  
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على للمروربعض 
أ
-:مطبوعات المجلس ال  
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على للمروربعض 
أ
-:مطبوعات المجلس ال  
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-:توصيات عامة  

 

 

م يملامى ىمجدماجمجلم اىممهم م لهيل

مييل  جفثمجلخيص مجلييينيامماجمجل ص ل

م   جىةمجلمى ىمشىط ممنم خيص مجلمى ىي 

 .جد مىم جلهولمجلص  


