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::المقدمة المقدمة 
  أيأي  وانوان  الجمیعالجمیع  تمستمس  قدقد  ظاھرةظاھرة  السیرالسیر  حوادثحوادث  ننإإ  فیھفیھ  شكشك  الال  ممامما

    ھمھم  ھيھي  السیرالسیر  حوادثحوادث  فانفان  لذلكلذلك  ،،  سیرسیر  لحادثلحادث  معرضمعرض  شخصشخص
    سواءسواء  المجتمعالمجتمع  فئاتفئات  جمیعجمیع  بینبین  التعاونالتعاون  یتطلبیتطلب  منھامنھا  والحدوالحد  وطنيوطني

..  المدنيالمدني  المجتمعالمجتمع  مؤسساتمؤسسات  أوأو  االختصاصاتاالختصاصات  ذاتذات  الرسمیةالرسمیة
    االجتماعياالجتماعي  الصعیدالصعید  علىعلى  مدمرةمدمرة  أثارأثار  منمن  الحوادثالحوادث  لھذهلھذه  ولماولما

    لخطورةلخطورة  الفلسطینیةالفلسطینیة  الشرطةالشرطة  ولقناعةولقناعة  النفسيالنفسي  وحتىوحتى  واالقتصاديواالقتصادي
  المرورالمرور  إدارةإدارة  فيفي  االھتماماالھتمام  الشرطةالشرطة  قیادةقیادة  أولتأولت  فقدفقد  السیرالسیر  حوادثحوادث
    حوادثحوادث  منمن  للحدللحد  اإلستراتیجیةاإلستراتیجیة  الخططالخطط  وضعتوضعت  بدورھابدورھا  والتيوالتي
..  منھامنھا  الوفیاتالوفیات  وخاصةوخاصة  السیرالسیر



::المرور المرور   ادارةادارةتعریف تعریف 

إدارة المرور ھي من اإلدارات المتخصصة في الشرطة الفلسطینیة  إدارة المرور ھي من اإلدارات المتخصصة في الشرطة الفلسطینیة  
ومرت بعدت مراحل  ومرت بعدت مراحل    19941994وتم إنشائھا مع تأسیس الشرطة عام وتم إنشائھا مع تأسیس الشرطة عام 

التطور ممثلة بالشروع في تأھیل وتدریب عناصر  التطور ممثلة بالشروع في تأھیل وتدریب عناصر    وومن التقدم من التقدم 
الشرطة الجدد على العمل المروري بمختلف أشكالھ وصوال للحالة الشرطة الجدد على العمل المروري بمختلف أشكالھ وصوال للحالة 

التي نعیش ، حیث  أصبح تسییر مرفق المرور على أیدي رجال  التي نعیش ، حیث  أصبح تسییر مرفق المرور على أیدي رجال  
خبراء ومھرة في المجال سواء على صعید تنظیم المرور والتعامل  خبراء ومھرة في المجال سواء على صعید تنظیم المرور والتعامل  
الالئق مع المواطنین أو التحقیق في حوادث المرور وإبداء الخبرة الالئق مع المواطنین أو التحقیق في حوادث المرور وإبداء الخبرة 

الفنیة فیھا ومتابعة القضایا أمام المحاكم المختصة حتى أخر  الفنیة فیھا ومتابعة القضایا أمام المحاكم المختصة حتى أخر  
..الدرجات الدرجات 



:تبعیة إدارة المرور 

تتبع إدارة المرور حسب الھیكلیة العامة للشرطة إلى مسؤولیات تتبع إدارة المرور حسب الھیكلیة العامة للشرطة إلى مسؤولیات 
التدریب وتتوزع فروع التدریب وتتوزع فروع   وومساعد مدیر عام الشرطة للعملیات مساعد مدیر عام الشرطة للعملیات 

..  فرع مرورفرع مرور  1111  إدارة المرور في كافة محافظات الوطن إلىإدارة المرور في كافة محافظات الوطن إلى



::رؤیة ورسالة شرطة المرور رؤیة ورسالة شرطة المرور 

::الرؤیا الرؤیا 
..بیئة مروریة آمنة لكافة مستخدمي الطریق بیئة مروریة آمنة لكافة مستخدمي الطریق 

::الرسالة الرسالة 
شرطة مرور ذات مھنیة عالیة تعمل نحو السیطرة على مرفق  شرطة مرور ذات مھنیة عالیة تعمل نحو السیطرة على مرفق  

..المرور وتوجیھھ لتحقیق السالمة المروریة في فلسطین المرور وتوجیھھ لتحقیق السالمة المروریة في فلسطین 



ةةاالستراتیجیاالستراتیجی

    استخداماستخدام  علىعلى  تعتمدتعتمد  شاملھشاملھ  استراتیجیھاستراتیجیھ  المرورالمرور  إدارةإدارة    تتبنىتتبنى
    للجمھورللجمھور  المروریةالمروریة  الخدماتالخدمات  أفضلأفضل  وتقدموتقدم  المتاحةالمتاحة  األسالیباألسالیب

    اإلجراءاتاإلجراءات  كافةكافة  واتخاذواتخاذ  ,,  المروریةالمروریة  ألسالمھألسالمھ  مستوىمستوى  ورفعورفع
      ألعامھألعامھ  والمصلحةوالمصلحة  القانونالقانون  یقتضیھیقتضیھ  بمابما  والرقابیةوالرقابیة  الوقائیةالوقائیة

    روحروح  خلقخلق  إلىإلى  نسعىنسعى  فنحنفنحن  والممتلكاتوالممتلكات  األرواحاألرواح  علىعلى  حفاظًاحفاظًا
  فيفي  والمرونةوالمرونة  المرورالمرور  شرطةشرطة  أفرادأفراد  بینبین  بالنفسبالنفس  والثقةوالثقة  المبادرةالمبادرة
  اإلجراءاإلجراء  اتخاذاتخاذ  علىعلى  بالقدرةبالقدرة  الفردالفرد  ویتمتعویتمتع  الجمھورالجمھور  معمع  التعاملالتعامل

    االتصالاالتصال  مھاراتمھارات  وتطویروتطویر  المروریةالمروریة  القضایاالقضایا  لمعالجةلمعالجة  المناسبالمناسب
القانونالقانون  إطارإطار  فيفي  وذلكوذلك  ,,  المجتمعالمجتمع  فئاتفئات  مختلفمختلف  معمع  الفعالالفعال



::ونعمل على تحقیق ذلك من خالل األسس والمبادئ ألتالیھ ونعمل على تحقیق ذلك من خالل األسس والمبادئ ألتالیھ   
::أن یتصف أفراد شرطة المرور باالتيأن یتصف أفراد شرطة المرور باالتي. .   11

..وحسن التصرفوحسن التصرف  ةةمانماناألاألالصدق الصدق   --        
..العدل والمساواة واالبتعاد عن التمیزالعدل والمساواة واالبتعاد عن التمیز  --        
..النزاھة والشفافیةالنزاھة والشفافیة  --        
..تحمل المسئولیة بما یتناسب مع القانونتحمل المسئولیة بما یتناسب مع القانون  --        
..التعامل باحترام مع المواطنینالتعامل باحترام مع المواطنین  --      
تدعیم ثقة المجتمع بشرطة المرورتدعیم ثقة المجتمع بشرطة المرور. . 22
أن تكون إجراءات إدارة المرور واضحة للجمیعأن تكون إجراءات إدارة المرور واضحة للجمیع. . 33
..مع حاجات المجتمع من خالل المشاركة التفاعلمع حاجات المجتمع من خالل المشاركة التفاعل  ةةدارداراإلاإلأن تتجاوب أن تتجاوب . . 44
..تشجیع المجتمع على تقبل مسئولیاتھ وتقدیم الدعم لشرطي المرورتشجیع المجتمع على تقبل مسئولیاتھ وتقدیم الدعم لشرطي المرور. . 55



في بعض اإلعمال في بعض اإلعمال   االھلیھاالھلیھالتعاون مع الدوائر الرسمیة والمؤسسات التعاون مع الدوائر الرسمیة والمؤسسات . . 66
النتائج في النتائج في   افضلافضلالخدمات المروریة وتحقیق الخدمات المروریة وتحقیق   افضلافضلالمروریة بھدف تقدیم المروریة بھدف تقدیم 

::التاليالتالي  كاكاالسالمة المروریة لمستعملي الطریق وابرز األعمال ھي السالمة المروریة لمستعملي الطریق وابرز األعمال ھي 
التعاون والتنسیق مع البلدیات والمجالس القرویة فیما یتعلق بتنظیم التعاون والتنسیق مع البلدیات والمجالس القرویة فیما یتعلق بتنظیم * * 

..العمل المروري وتنظیم األسواق وصیانة الطرق الداخلیةالعمل المروري وتنظیم األسواق وصیانة الطرق الداخلیة
..التعاون مع المؤسسات الصحیة وخاصة فیما یتعلق بالحوادث المروریةالتعاون مع المؤسسات الصحیة وخاصة فیما یتعلق بالحوادث المروریة* * 
فیما یتعلق بھندسة وصیانة فیما یتعلق بھندسة وصیانة   العامھالعامھالتعاون والتنسیق مع دوائر األشغال التعاون والتنسیق مع دوائر األشغال * * 

..  الخارجیھالخارجیھالطرق الطرق   وخاصھوخاصھ  المروریھالمروریھوالعالمات والعالمات   االشاراتاالشاراتالطرق ووضع الطرق ووضع 
وجلسات وجلسات   المروریھالمروریھبالحوادث بالحوادث   وخاصھوخاصھوالمحاكم والمحاكم   العامھالعامھ  النیابھالنیابھالتعاون مع التعاون مع * * 

..المروریھالمروریھالمحاكم والمخالفات المحاكم والمخالفات 
..التعاون مع دوائر السیر ومراكز فحص المركباتالتعاون مع دوائر السیر ومراكز فحص المركبات* * 
التعاون مع وزارة المواصالت فیما یتعلق بالنقل على الطرق وخطوط التعاون مع وزارة المواصالت فیما یتعلق بالنقل على الطرق وخطوط * * 

..المركباتالمركبات



التعاون مع مدیریات التربیة والتعلیم وخاصة في التوعیة  التعاون مع مدیریات التربیة والتعلیم وخاصة في التوعیة    --77
المروریة واألمان على الطرق لطلبة المدارس والساھمة في  المروریة واألمان على الطرق لطلبة المدارس والساھمة في  

..  خلق جیل واعي ومثقف مروریًاخلق جیل واعي ومثقف مروریًا



::تحقیق حوادث الطرق تحقیق حوادث الطرق 

::تعریف الحادث المروري تعریف الحادث المروري §§

یعرف الحادث المرور بأنھ عبارة عن حادث غیر مقصود یعرف الحادث المرور بأنھ عبارة عن حادث غیر مقصود 
والذي تشترك بھ مركبة واحدة على األقل وینتج عنھ والذي تشترك بھ مركبة واحدة على األقل وینتج عنھ 

..إصابات جسدیة أو أضرار مادیة إصابات جسدیة أو أضرار مادیة 



::التحقیق بالحوادث التحقیق بالحوادث §§
التحقیق عبارة عن طریقة فنیة منظمة للوصول إلى الحقیقة والسبب التحقیق عبارة عن طریقة فنیة منظمة للوصول إلى الحقیقة والسبب   انان        

  اسباباسبابالمرسومة من المرسومة من   ووالمكتوبة المكتوبة   االدلةاالدلةبالحادث وتتم عن طریق جمع بالحادث وتتم عن طریق جمع 
:  :  الحادث الرئیسة وھي الحادث الرئیسة وھي 

..  االنساناالنسان§§
..المركبة المركبة §§
..الطریق الطریق §§

لوقوع لوقوع   االولىاالولىوالتحقیق بشكل عام في البدایة یعتمد على استالم المعلومة والتحقیق بشكل عام في البدایة یعتمد على استالم المعلومة         
  االشارةاالشارةمن معطي من معطي   االولیةاالولیةالحادث ومكانھ وجمع اكبر عدد من المعلومات الحادث ومكانھ وجمع اكبر عدد من المعلومات 
..التزویر التزویر   اواوومن ثم التوجھ بشكل سریع للمكان قبل التزییف ومن ثم التوجھ بشكل سریع للمكان قبل التزییف 

تحقیق تحقیق   طواقمطواقمومن ھذا المنطلق فإننا في شرطة المرور الفلسطینیة لدینا ومن ھذا المنطلق فإننا في شرطة المرور الفلسطینیة لدینا         
  اصبحاصبحخضعوا للعدید من الدورات المتخصصة حیث خضعوا للعدید من الدورات المتخصصة حیث   اكفاءاكفاءفي الحوادث في الحوادث 

.  .  المشھود لھا المشھود لھا   وولدیھم الخبرة الجیدة لدیھم الخبرة الجیدة 



::اھمیة التحقیق في الحوادث اھمیة التحقیق في الحوادث 
العدید من االفراد والجھات الرسمیة تعتمد على الشرطة لتقوم  العدید من االفراد والجھات الرسمیة تعتمد على الشرطة لتقوم  1)1)

بالتحقیق في مكان الحادث بالتحقیق في مكان الحادث 
تطبیق قانون المرور  تطبیق قانون المرور  2)2)
التحقیق الجید یضعنا امام اسباب وقوع الحوادث واعطاء كل  التحقیق الجید یضعنا امام اسباب وقوع الحوادث واعطاء كل  3)3)

..ذي حق حقھ ذي حق حقھ 
االحصاء من اجل الوقوف على عدة امور لھا عالقة االحصاء من اجل الوقوف على عدة امور لھا عالقة 4)4)

بالحوادث مثل تحدید االسباب و النتائج لوضع الخطط للتقلیل  بالحوادث مثل تحدید االسباب و النتائج لوضع الخطط للتقلیل  
..من الحوادث ونتائجھا من الحوادث ونتائجھا 



الحوادث حسب السنوات الحوادث حسب السنوات   اعداداعداد



الوفیات حسب السنواتالوفیات حسب السنوات  اعداداعداد



الجرحى حسب السنواتالجرحى حسب السنوات  اعداداعداد



20112011أسباب الحوادث لعام أسباب الحوادث لعام 



20112011حوادث الطرق حسب المحافظات لعام حوادث الطرق حسب المحافظات لعام   
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یالحظ أن على نسبة وقوع للحوادث ھي في محافظة رم اهللا  كونھا مركز الوزارات 
وكذلك ضعف البنیة التحتیة في مركز المدینة وعدم اتساعھا النموذجي لنمو الطبیعي 

.للمركبات والسكان، وكما یالحظ أیضا قلة تجھیز الشوارع 



2011عدد االصابات الناتجة عن حوادث الطرق  حسب المحافظات  لعام  
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اریحا الخلیل بیت لحم  جنین  رام اهللا سلفیت ضواحي القدس  طوباس طولكرم قلقیلیة نابلس

عدد االصابات البسیطة عدد االصابات المتوسطة عدد االصابات الصعبة 

اصابة بسیطة اي  6857اصابة سجلت  7855یالحظ ان المجموع الكلي لالصابات الناتجة عن الحوادث بلغ 
اصابة خطیرة بنسبة   154وسجلت % )  10.7( اصابة متوسطة اي بنسبة  844وسجلت % )  87.3( نسبة 

 )1.9. ( %
یالحظ ان اعلى نسبة من االصابات كانت بسیطة اي ان الخطورة منخفظة في نتائج االصابات وكذلك ان وعي  
المواطن مرتفع باتجاه حقوقھ وخاصة التأمینیة ، لذلك عند وقوع حادث طرق یتوجھ المواطن لالطمئنان على  

.صحتھ في المستشفیات وبالتالي حصولھ على حقوقھ التأمینیة من تأمین المركبات 



عدد الوفیات الناتجة عن حوادث الطرق حسب عدد الوفیات الناتجة عن حوادث الطرق حسب   
20112011المحافظة  لعام المحافظة  لعام 
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اریحا الخلیل بیت لحم  جنین   رام اهللا سلفیت ضواحي 
القدس 

طوباس طولكرم قلقیلیة نابلس

سجلت اعلى نسبة وفیات في محافظة الخلیل وھذا بسبب اتساع المنطقة الجغرافیة وعدد سكانھا وانخفاظ مناطق  
.السیطرة للشرطة الفلسطینیة 



الوفیات داخل وخارج مناطق السیطرة لعام  الوفیات داخل وخارج مناطق السیطرة لعام    
20112011
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داخل المدن خارج المدن 
یالحظ ارتفاع الوفیات خارج المدن وھذا یعود ألسباب مختلفة أھمھا عدم وجود شرطة وخاصة مرور على الطرقات 

وكذلك سرعة المركبات تكون أعلى في الطرق الخارجیة فتزید نسبة الخطورة في نتائج  ) .ج(الخارجیة  وفي مناطق  
.حوادث الطرق 



مجموع حوادث الضرر المادي فقط من مجموع  مجموع حوادث الضرر المادي فقط من مجموع  
20112011الحوادث الكلي لعام الحوادث الكلي لعام 
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عدد الحوادث الكلي عدد حوادث الضرر المادي

من مجموع الحوادث الكلي حیث ا ن % )  43.1( یالحظ ان نسبة حوادث الضرر المادي بلغت ما نسبتھ 
اي حادث طرق یقع یتوجھ الیھ قسم الحوادث في المحافظة ویتم عمل الالزم واصدار تقریر شرطة بذلك  
وھذا غیر متبع في بعض دول الجوار حیث ال تتوجھ شرطة المرور لكل حادث وانما فقط للحوادث التي  

.توجد فیھا اصابات 



نسبة حوادث الدھس من المجموع الحوادث التي نسبة حوادث الدھس من المجموع الحوادث التي   
  20112011اإلصابات لعام اإلصابات لعام 
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عدد الحوادث التي نتج عنھا اصابات عدد حوادث الدھس
وھذا یعني نقص في  %)  34.4( یالحظ ان نسبة حوادث الدھس من المجموع الكلي للحوادث التي بھا اصابات وصلت 

البنیة التحتیة في الشوارع وخاصة االرصفة وضیقھا والتعدیات علیھا مما یؤدي الى نزول المارة وسط الشارع كذلك 
بحاجة الى تعون وتظافر جھود الجمیع ، سواء جھات رسمیة او مؤسسات مدنیة ، في زیادة الوعي المروري وخاصة 

.لدى فئات االطفال والشباب لمخاطر حوادث الطرق ، وعدم االلتزام بالسیر في االماكن المخصصة للمشاه 
.2011من مجموع الوفیات العام % )  41.7( اي بنسبة ) سنة  18( حالة وفاة اعمارھم أقل من )  48( وقد ُسجل 



لسنة لسنة   مجموع حوادث المرور حسب النوعمجموع حوادث المرور حسب النوع
20112011



مجموع حوادث المرور حسب الفصول لسنة مجموع حوادث المرور حسب الفصول لسنة 
20112011



مجموع حوادث المرور حسب األشھر لسنة  مجموع حوادث المرور حسب األشھر لسنة  
20112011



مجموع وفیات حوادث المرور حسب الجنس مجموع وفیات حوادث المرور حسب الجنس 
20112011لسنة لسنة 



  االجیالاالجیالمجموع وفیات حوادث المرور حسب مجموع وفیات حوادث المرور حسب 
20112011لسنة لسنة 



نوع وفیات حوادث المرور حسب مستعملي  نوع وفیات حوادث المرور حسب مستعملي  
20112011الطریق لسنة الطریق لسنة 



مجموع جرحى حوادث المرور حسب العمر  مجموع جرحى حوادث المرور حسب العمر  
  20112011لسنة لسنة 



20112011حسب الجنس لعام حسب الجنس لعام   االصاباتاالصاباتعدد عدد 



حوادث السیر التي تم محاولة التزویر بھا وتم  حوادث السیر التي تم محاولة التزویر بھا وتم  
20112011لعام لعام   أكتشافھاأكتشافھا



20112011مخالفات المرور ومخالفات التأمین لعام مخالفات المرور ومخالفات التأمین لعام 



للوقایة من حوادث الطرق تقوم إدارة للوقایة من حوادث الطرق تقوم إدارة 
- - ::المرور بما یلي المرور بما یلي 

..الحمالت المروریة الحمالت المروریة   --11
..نشرات توعیة على اإلعالم بشكل یومي نشرات توعیة على اإلعالم بشكل یومي   --22
المشاركة في أسبوع المرور العربي ، ویوم المرور المشاركة في أسبوع المرور العربي ، ویوم المرور   --33

..العالمي العالمي 
..  السیاقةالسیاقةاالھتمام بمدارس االھتمام بمدارس   --44
..دراسة معمقھ ألسباب حوادث الطرق دراسة معمقھ ألسباب حوادث الطرق   --55
..دراسة جدیة للمواقع الخطرة دراسة جدیة للمواقع الخطرة   --66
.  .  إنفاذ القوانین واللوائح واألنظمة المعمول بھا إنفاذ القوانین واللوائح واألنظمة المعمول بھا   --77



::التوعیة المروریة التوعیة المروریة 

  السلوكالسلوك  تعزیزتعزیز  اساساساس  علىعلى  المروریةالمروریة  التوعیةالتوعیة  فيفي  نعتمدنعتمد        
  سواءسواء  فئاتھمفئاتھم  بمختلفبمختلف  الطریقالطریق  لمستخدميلمستخدمي  السلیمالسلیم  وو  السويالسوي

  ونعتمدونعتمد  الطالبالطالب  فئةفئة  علىعلى  التركیزالتركیز  یتمیتموو    المشاةالمشاة  اواو  السائقینالسائقین
    للطلبةللطلبة  المحاضراتالمحاضرات  وو  االعالماالعالم  وسائلوسائل  خاللخالل  منمن  ذلكذلك  فيفي

  الشرطيالشرطي  وبرنامجوبرنامج  الطرقالطرق  علىعلى  االماناالمان  فرقفرق  وخاصةوخاصة
..    الصغیرالصغیر



  علىعلى  واجبواجب  ھيھي  المروریةالمروریة  التوعیةالتوعیة  فانفان  ھناھنا  ومنومن
  المؤسساتالمؤسسات  جمیعجمیع  تضمتضم  حتىحتى  المنزلالمنزل  منمن  تبدأتبدأ  الجمیعالجمیع
  شركاتشركات  عاتقعاتق  علىعلى  ویقعویقع  األمراألمر  ھذاھذا  فيفي  المعنیةالمعنیة
    فيفي  ھامھام  دوردور  الفلسطینيالفلسطیني  السوقالسوق  فيفي  العاملةالعاملة  التامینالتامین
..  المروریةالمروریة  التوعیةالتوعیة  عملیةعملیة



20112011إحصائیة التوعیة المروریة لعام إحصائیة التوعیة المروریة لعام 

عدد المستفیدینعدد المستفیدین عدد المحاضراتعدد المحاضرات
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- - ::  التوصیاتالتوصیات
زیادة الوعي المروري وذلك بالتعاون مع جمیع الجھات المعنیة سواء زیادة الوعي المروري وذلك بالتعاون مع جمیع الجھات المعنیة سواء – – 11

..حكومیة أو مدنیة كون حوادث الطرق تمس جمیع شرائح المجتمع حكومیة أو مدنیة كون حوادث الطرق تمس جمیع شرائح المجتمع 
زیادة الساحات الخاصة  المعدة أللعاب االطفال وخاصة مع مالحظة زیادة الساحات الخاصة  المعدة أللعاب االطفال وخاصة مع مالحظة – – 22

..عام عام   1818االرتفاع في ضحایا الحوادث ممن ھم من دون االرتفاع في ضحایا الحوادث ممن ھم من دون 
..زیادة االھتمام بالوعي المروري من قبل وزارة التربیة والتعلیم زیادة االھتمام بالوعي المروري من قبل وزارة التربیة والتعلیم – – 33
البلدیات ، البلدیات ، ((یجب االھتمام بالبنیة التحتیة من قبل الجھات المختصة یجب االھتمام بالبنیة التحتیة من قبل الجھات المختصة   --44

ووضع االشارات الالزمة خاصة مع وجود نقص حاد ووضع االشارات الالزمة خاصة مع وجود نقص حاد ))االشغال العامة االشغال العامة 
..في ھذه االشارات في الشوارع داخل المدن في ھذه االشارات في الشوارع داخل المدن 

نوصي اتحاد شركات التأمین العاملة في فلسطین أرفاق نشرة توعیة نوصي اتحاد شركات التأمین العاملة في فلسطین أرفاق نشرة توعیة   --55
..مروریة مع كل بولیصة تأمین خاصة للمركبات مروریة مع كل بولیصة تأمین خاصة للمركبات 



شكرًا لحسن  استماعكم  شكرًا لحسن  استماعكم  

ثابت السعدي ثابت السعدي    / /رائد رائد 
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