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مقّدمة

عىل ضوء انضامم فلسطي إىل العديد من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، واكتسابها عضوية 

العرشات من املؤسسات الدولية ذات العالقة، بعد اعتامدها عضواً مراقباً يف الجمعية العامة لألمم 

املتحدة العام 2014، ومع تفهمها للمعيقات الكثرية التي يخلقها االحتالل اإلرسائييل لتطوير قطاع 

الترشيعات  الهيئة، من خالل أدواتها املختلفة، إىل مراجعة  الفلسطينية، فقد سعت  املواصالت 

والسياسات الوطنية والبحث يف مدى انسجامها مع ما تضمنته تلك االتفاقيات واملواثيق، أو غريها 

من االتفاقيات واملواثيق التي تسعى فلسطي إىل االنضامم إليها، ومن ثم الدفع باتجاه مواءمة 

هذه الترشيعات والسياسات الوطنية مع االلتزامات العديدة التي أصبحت ملزمة بأدائها.

عدم  عن  ينجم  وما  الطرق،  عىل  السالمة  موضوع  للمراجعة،  الهيئة  اختارت  التقرير،  هذا  يف 

الدامئة أو  الوفيات واإلصابات واإلعاقات  العديد من  االلتزام بها من حوادث مرورية نتج عنها 

املؤقتة، إضافة إىل ارتباط موضوع السالمة عىل الطرق بعدد من حقوق اإلنسان؛ كحقه يف الحياة، 

وحقه يف السالمة الجسدية، وحقه يف الصحة، وتحميله املوازنة الرسمية أو األهلية مبالغ مالية 

عالية؛ سواء الناتجة عن الخسائر البرشية، أو عن الخسائر املادية.

فقد ارتفع عدد حوادث السري املسجلة لدى جهاز الرشطة الفلسطينية يف العام 2018، إىل 12892 

حادثاً يف الضفة الغربية وقطاع غزة، نجم عنها 180 حالة وفاة، و9300 إصابة مختلفة، مقارنة 

بالعام الذي سبقه الذي سجل فيه 11541 حادثاً، نجم عنها 187 حالة وفاة، و9208 إصابات.  

الوفيات  بسيط عن  بقدر  أقل  كان  العام 2018  املسجلة يف  الوفيات  أن عدد  الرغم من  وعىل 

املسجلة عن حوادث السري يف العام 2017، فإن عدد حوادث السري املسجلة يف العام 2018 ارتفع 

الطبيعية يف  السنوية  السكانية  الزيادة  أن  من  الرغم  الذي سبقه، عىل  العام  عن  بنسبة %11 
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فلسطي ال تتجاوز 2.8% من عدد السكان، إضافة إىل التزايد املطّرد يف عدد الحوادث واإلصابات 

والوفيات الناجمة عنها خالل األعوام الخمسة األخرية.

ولدى البحث يف األرقام الوطنية املتعلقة بالوفيات أو اإلصابات الناجمة عن حوادث السري، تبي 

أننا ال منلك نظاماً دقيقاً للتوثيق يف هذا املجال، فضالً عن وجود أكرث من مصدر رسمي للمعلومة، 

األمر الذي نجم عنه وجود معلومتي رسميتي عن عدد وفيات حوادث السري.  هذا التضارب الذي 

شكك الهيئة يف األرقام الرسمية املسجلة، والسيام عندما قورنت باألرقام واملعدالت العاملية التي 

ظهرت يف تقارير منظمة الصحة العاملية، والتي أشارت إىل أن معدل الوفيات السنوية العاملية 

الناجمة عن حوادث السري لكل مائة ألف نسمة تبلغ 17.4 شخص حسب تقرير منظمة الصحة 

العاملية للسالمة عىل الطرق للعام 2015، فيام اقرتب عدد الوفيات يف أوروبا من 9 أفراد لكل 100 

ألف شخص،1 يف حي أنها يف فلسطي مل تتجاوز 3.7 شخص لكل 100 ألف؛ أي إن عدد وفيات 

حوادث السري لدينا كان أقل بكثري مام هو مسجل يف أوروبا!

الناجمة عن تصادمات املركبات  العواقب االقتصادية  العاملية إىل وصول  التقديرات  كام أشارت 

اآللية إىل ما يقرب من 500 مليار دوالر.2  وأشارت بعض التقارير، إىل أن قيمة خسارة اململكة 
العربية السعودية بسبب حوادث املرور تصل إىل 13.4 مليار دوالر.3

وإخضاعه   ،2019 العام  يف  الطرق  عىل  السالمة  موضوع  تبني  إىل  الهيئة  دفع  الذي  األمر  هذا 

ذات  املختلفة  األطراف  ودفع  فيه،  األساسية  املشكالت  عىل  الوقوف  بُغية  والتقييم،  للمراجعة 

العالقة للعمل معاً من أجل الحفاظ عىل حقوق اإلنسان املختلفة املرتبطة بذلك.

تربز أهمية هذا التقرير يف ظل ندرة األدبيات التي تعالج موضوع السالمة املرورية من جانب 

حقوقي، والسيام أن التصادمات وما ينجم عنها من خسائر برشية ومادية، تؤثر، بشكل أو بآخر، 

عىل العديد من حقوق اإلنسان.  فالوفيات الناجمة عن الحوادث املرورية متس بالحق يف الحياة، 

ــار 2018،  ــخ 24 أي ــاة« بتاري ــة إىل الوف ــون »أهــم األســباب العــرشة املؤدي ــا املعن ــة يف إعالنه ــح منظمــة الصحــة العاملي 1  بحســب ترصي

واملنشــور عــىل املوقــع اإللكــرتوين للمنظمــة: www.who.int بتاريــخ 25 أيــار 2019.

2   منظمــة الصحــة العامليــة.  »خطــة عقــد العمــل مــن أجــل لســالمة عــىل الطــرق 2011-2020«، ص 3، منشــورة عــىل موقــع املنظمــة 

.  www.who.int اإللكــرتوين: 

3  بحســب مــا أفــادت بــه الدكتــورة نجــاح القرعــاوي، عميــدة عــامدة خدمــة املجتمــع والتنميــة املســتدامة بجامعــة الدمــام يف اململكــة، 

منشــور عــىل املوقــع اإللكــرتوين: https.//www.eremnews.com بتاريــخ 2019/8/5
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واإلصابات التي تقع بسبب هذه الحوادث متس بحق اإلنسان يف سالمته الجسدية، وقد تزيد من 

األشخاص ذوي اإلعاقة الدامئة أو املؤقتة.  وحوادث السري، باملجمل، قد تؤثر من ناحية مالية عىل 

موازنة الدولة وموازنة األفراد، نتيجة الخسائر املالية العديدة املرتتبة عليها، التي قد تضعف من 

قدرات الدولة وقدرات املواطن عىل أداء حقوقه االجتامعية األخرى؛ كحقه يف الصحة، وحقه يف 

التعليم، وحقه يف العمل.

يف إطار مراجعتها موضوع السالمة املرورية، اعتمدت الهيئة عىل منهجية البحث الكيفي، من 

السالمة  املختصي يف مجال  املعّمقة، وعقد ورشات عمل مع  املقابالت  العديد من  خالل عقد 

املرورية لنقاش وتدارس العديد من القضايا املرتبطة به، والسيام املجلس األعىل للمرور، واإلدارة 

السري يف وزارة  املرورية وحوادث  بالسالمة  تعنى  التي  الطبية  املرور، واملؤسسة  العامة لرشطة 

الصحة.

كام تم إغناء التقرير مبالحظات الجهات ذات االختصاص بالسالمة املرورية، بعد انتهاء املسودة 

األوىل للتقرير4.

الوفيات  خفض  واعتبار  املرورية،  السالمة  مبوضوع  الدويل  االهتامم  بروز  إىل  التقرير  وخلص 

الناجمة عن حوادث السري إحدى غايات الهدف الثالث ألهداف التنمية املستدامة 2030.  وعىل 

املستوى الوطني، برز غياب االهتامم بوضع اسرتاتيجية وطنية شاملة للسالمة عىل الطرق، تنطلق 

منها أي خطط قطاعية تضعها الجهات الرسمية ذات العالقة، يف ظل وجود العديد من الخطط 

القطاعية للجهات العاملة يف موضوع السالمة عىل الطرق.  من جهة أخرى، وعىل الرغم من إشارة 

ــخ 2019/9/4، والســيام منظمــة الصحــة  ــر بتاري ــة مبســودة هــذا التقري ــد الجهــات ذات العالقــة مبوضــوع الســالمة املروري ــم تزوي 4   ت

ــر عــام رشطــة املــرور، ووزارة الصحــة، واملجلــس األعــىل للمــرور. كــام تــم دعــوة الهيئــة  ــد/ مدي ــو زني ــد أب ــو زني ــد أب ــة، العقي العاملي

الجتــامع املجلــس األعــىل للمــرور املنعقــد بتاريــخ 2019/9/11 وتعميــم مســودة تقريرهــا عــىل أعضــاء املجلــس األعــىل للمــرور )يتألــف 

ــي، وزارة االشــغال العامــة واإلســكان، وزارة الحكــم  ــة واالمــن الوطن ــل الحكومــي مــن: وزارة النقــل واملواصــالت، وزارة الداخلي التمثي

املحــيل، وزارة املاليــة، وزارة االعــالم، وزارة الرتبيــة والتعليــم، ســلطة جــودة البيئــة، وزارة الصحــة. كــام يتألــف التمثيــل غــري الحكومــي 

مــن: املجلــس األعــىل ملنــع حــوادث الطــرق، اتحــاد رشكات التأمــي، الصنــدوق الفلســطيني لتعويضــات حــوادث الطــرق، اتحــاد نقابــة 

الســائقي، اتحــاد رشكات الباصــات، نقابــة مــدارس تعليــم القيــادة( ملراجعتــه وابــداء ايــة مالحظــات بالخصــوص، عــىل ان يتــم نقــاش 

ــر  ــذا التقري ــة ه ــخ طباع ــل تاري ــة قب ــت الهيئ ــي وصل ــات الت ــع املالحظ ــل م ــم التعام ــد ت ــس. وق ــة للمجل ــات الحق ــك يف اجتامع ذل

ــر. ــا يف التقري وادماجه

ــر  ــه عــىل مســودة هــذا التقري ــرور يف معــرض تعليق ــة لرشطــة امل ــام اإلدارة العام ــر ع ــد/ مدي ــو زني ــد أب ــو زني ــد أب ــاد العقي ــد اف          وق

بتاريــخ 2019/9/9 بــان »جميــع املعلومــات التــي تقــدم مــن ادارتنــا ذات جــودة عاليــة مــن حيــث الدقــة والتفصيــل، ووفقــا للمعايــري 

العامليــة بالخصــوص«. وثنــي عــىل مــا ور »يف مســودة التقريــر باعتبــاره محاولــة جــادة لتســليط الضــوء ولفــت االنتبــاه لقضيــة الســالمة 

املروريــة«، وبــان يكــون »هنــاك هيئــة رئاســية عليــا تتــوىل شــأن الســالمة املروريــة يف الوطــن«. 



سلسلة التقارير الخاصة رقم )99(

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« 12

تقرير دولة فلسطي االستعرايض الوطني الطوعي األول يف العام 2018 إىل تسجيل ارتفاع حاد يف 

حوادث السري، ويف عدد الوفيات الناجمة عنها، فإنه مل يرُش يف تطلعات الحكومة املستقبلية إىل 

أي إجراءات ستتخذ يف هذا الصدد.

الوزراء اسرتاتيجية وطنية  التقرير، رضورة أن يضع مجلس  التي خرج بها  التوصيات  ومن أهم 

شاملة للسالمة عىل الطرق، تتفرع عنها وتنطلق منها الخطط القطاعية للجهات املختلفة ذات 

أبرزها يف رضورة مراجعة  يتمثل  التي  التدابري  العديد من  اتّخاذ  يستدعي  األمر  العالقة، وهذا 

املنظومة الترشيعية الوطنية بشأن املرور من قبل املختصي، لتؤسس لوضع اسرتاتيجية وطنية 

هذه  صياغة  يف  الدولية  باملعايري  االلتزام  الرسمية  الجهات  عىل  وتفرض  الطرق،  عىل  للسالمة 

االسرتاتيجية؛ ورضورة قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية عليا من كافة األطراف ذات العالقة 

الشاملة للسالمة عىل الطرق؛  الوطنية  بالنقل عىل الطرق، لتعمل عىل وضع هذه االسرتاتيجية 

للسالمة  وطنية  اسرتاتيجية  أي  تُبنى  أن  إمكانية  مدى  العليا  الفنية  اللجنة  تبحث  أن  ورضورة 

من  العمل  لعقد  العاملية  الخطة  عليها  بنيت  التي  األساسية  الخمس  القواعد  عىل  الطرق  عىل 

أجل السالمة عىل الطرق 2011-2020، الصادرة عن منظمة الصحة العاملية، واملتمثلة يف: إدارة 

شؤون السالمة عىل الطرق، طرق وتنقل أكرث أمناً، مركبات أكرث أمناً، مستخدمو طرق أكرث أمناً، 

االستجابة بعد التصادم؛ ورضورة إقرار الجهات الفلسطينية املختصة مؤرشاٍت وطنيًة قادرة عىل 

رصد التحسن يف وضع السالمة املرورية، وإنفاذ العقد الدويل للسالمة عىل الطرق 2020-2011، 

مستفيدين من املؤرشات التي طرحتها خطة عقد العمل التنفيذية الصادرة عن منظمة الصحة 

العاملية.
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المبحث األول

السالمة على الطرق على المستوى الدولي

اهتم املجتمع الدويل ممثالً بالجمعية العامة لألمم املتحدة مبوضوع السالمة عىل الطرق، وعمل 

من خالل أجهزته ومنظامته املختلفة عىل الحد من اآلثار السلبية الناجمة عن حوادث املرور.  

املذكورة عن  العامة  الجمعية  إعالن  األخريين،  العقدين  أجريت خالل  التي  األعامل  أهم  ومن 

األعوام 2011-2020 كعقد دويل للسالمة عىل الطرق.  ودرجت منظمة الصحة العاملية عىل وضع 

ائتلف املجتمع الدويل فيام  العام 2004.  كام  العامل منذ  تقرير عاملي عن السالمة املرورية يف 

التنمية املستدامة 2030 عىل  العام 2015، وفيام ساّمه بأهداف  وضعه من أهداف تنموية يف 

اعتامد أهداف وغايات ومؤرشات ذات عالقة بالسالمة عىل الطرق.  وفيام ييل نبذة عن هذه 

الجهود:

أواًل. العقد الدولي للسالمة على الطرق 2020-2011

يف إطار الجهود الدولية الجامعية من أجل تحقيق سالمة مرورية أعىل لإلنسان، والحد من ارتفاع 

أعداد حوادث السري يف العامل، والنتائج الناجمة عنها التي مست بحق اإلنسان يف الحياة، وحقه يف 

سالمته الجسدية، وحقه يف مستوى مناسب من الصحة، عملت األمم املتحدة مبؤسساتها املختلفة 

يف الخمس عرشة سنة املاضية، عىل رصد وتوثيق هذه الحوادث عىل املستوى العاملي، ووضعت 

العديد من املؤرشات التي بني عليها كثري من السياسات العاملية للحد من الحوادث املرورية، وما 

ينجم عنها من وفيات أو إصابات قد تصل يف بعض األحيان إىل إعاقات دامئة.

فقد وضعت منظمة الصحة العاملية يف العام 2004، بالتعاون مع البنك الدويل، أول تقرير عاملي 
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املرور«.  ومن  الناجمة عن حوادث  العاملي عن اإلصابات  »التقرير  بعنوان  املرور  عن حوادث 
التوصيات األساسية التي خلص إليها هذا التقرير:5

تحديد هيئة حكومية رائدة توجه املجهود الوطني لتحقيق السالمة عىل الطرق. •

تقييم املشكلة والسياسات ومواقع املؤسسات الخاصة بإصابات الطرق، وقدرة كل بلد عىل  •

تجنبها.

إعداد اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق، وخطة عمل وطنية لتنفيذها. •

تخصيص املوارد املالية والبرشية ملواجهة املشكلة. •

وعواقبها،  • اإلصابات  من  والحد  املرورية،  االصطدامات  من  للوقاية  نوعية  إجراءات  تنفيذ 

وتقييم أثر هذه اإلجراءات.

مساندة التنمية للقدرات الوطنية والتعاون الدويل. •

كام أوىص التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق للعام 2008 مبا ييل:6

النظر يف احتياجات مستخدمي الطرق عند اتّخاذ السياسات العامة التي تؤثر عىل السالمة  •

عىل الطرق.

سن قواني شاملة لحامية جميع مستخدمي الطرق. •

تحسي ودعم إنفاذ القواني املتعلقة بالسالمة عىل الطرق. •

تعزيز التعاون الدويل بي الوكاالت، وضامن امتالكها املوارد البرشية واملالية الالزمة يك تعمل  •

بفاعلية.

تشجيع تنسيق البيانات املتعلقة باإلصابات الناجمة عن تصادمات الطرق. •

ويف أعقاب هذا كله، خطت األمم املتحدة خطوات متقدمة يف سبيل الحد من اآلثار املرتتبة عىل 

الحوادث املرورية والسالمة عىل الطرق بوجه عام، ومتثلت هذه الخطوات فيام ييل:

. www.who.int:5  للمزيد حول هذا التقرير، راجع املوقع اإللكرتوين ملنظمة الصحة العاملية

6  املرجع السابق.
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• الطرق 	 عىل  للسالمة  األول  العاملي  الوزاري  املتحدة  األمم  مؤمتر  بنتائج  موسكو  إعالن 

7:2009 بتاريخ 19-20 ترشين الثاين 2009، عقدت دول العامل األعضاء يف األمم املتحدة، يف 

موسكو، مؤمتراً وزارياً حول السالمة عىل الطرق، بحضور عدد من ممثيل املنظامت الحكومية 

وغري الحكومية الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، وممثيل القطاع الخاص.  وقد صدر عن 

هذا املؤمتر الوزاري إعالن فيه الكثري من القرارات ذات العالقة بالسالمة عىل الطرق.  ومن 

أهم القرارات التي جاء بها هذا اإلعالن، توصية املؤمترين للجمعية العامة لألمم املتحدة بأن 

تعلن الفرتة من 2011 إىل 2020 »عقداً للعمل عىل تحقيق سالمة املرور عىل الطرق«، وذلك 

بهدف تثبيت عدد حاالت الوفيات الناجمة عن حوادث املرور عىل الطرق عىل صعيد العامل 

عند الحد املتنبَّئ به، وتقليص ذلك العدد بحلول العام 2020، ومن ثم إجراء تقييم للنتائج 

التي تتحقق خالل خمس سنوات بعد املؤمتر الوزاري العاملي األول للسالمة عىل الطرق يف 

العام 2009.

تحقيق  لدعم  إضافياً  متويالً  املانحة  الدولية  املنظامت  تتيح جامعة  أن  املجتمعون  واقرتح 

سالمة املرور عىل الطرق عىل الصعد العاملية واإلقليمية والقطرية، وبخاصة يف البلدان ذات 

مستوى الدخل املنخفض واملتوسط.

• قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة يف العام 2010 باإلعالن عن الفرتة 2011-2020 عقداً 	

العامة لألمم  الثاين 2010، أصدرت الجمعية  بتاريخ 29 كانون  للسالمة عىل الطرق:  دولياً 

املتحدة قرارها8 الذي رحبت فيه باإلعالن املعتمد يف املؤمتر الوزاري العاملي األول للسالمة 

الثاين/نوفمرب  ترشين  و20   19 يومي  موسكو،  يف  املعقود  العمل،  وقت  حان  الطرق:  عىل 

عىل  السالمة  تحقيق  عىل  للعمل  عقداً   2020-2011 الفرتة  وأعلنت  الذكر،  سالف   ،2009

الطرق، عىل أن يكون هدف هذا العقد هو استقرار عدد الوفيات الناجمة عن حوادث املرور 

عىل الطرق، ثم خفضها عن طريق زيادة األنشطة التي تجرى وطنياً وإقليمياً وعاملياً.

األمم  فريق  مع  بالتشاور  تقوم  أن  العاملية  الصحة  منظمة  من  العامة  الجمعية  وطلبت 

لبلورة  املعنية،  الجهات  الطرق، وغريه من  بالتعاون يف مجال السالمة عىل  املتحدة املعني 

https://undocs.org/ar  7

.https://undocs.org/ar :44( منشور عىل املوقع اإللكرتوين.L/64/A( 8  قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم
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خطة عمل العقد كوثيقة توجيهية لدعم تنفيذ أهدافه.  وأكدت عىل رضورة تعزيز التعاون 

الدويل، مع األخذ يف االعتبار احتياجات البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، 

عن طريق بناء القدرات يف مجال السالمة عىل الطرق، وتوفري الدعم املايل والتقني لجهودها.

ودعت الجمعية، كذلك، منظمة الصحة العاملية ولجان األمم املتحدة اإلقليمية، إىل أن تقوم، 

بالتعاون مع الرشكاء اآلخرين يف فريق األمم املتحدة املعني بالتعاون يف مجال السالمة عىل 

الطرق، بتنظيم أسبوع األمم املتحدة الثاين للسالمة عىل الطرق يف العامل من أجل بدء العقد.

ومن املسائل املهمة التي تضمنها هذا القرار، دعوة الجمعية العامة للدول األعضاء واملجتمع 

الدويل إىل إدراج مسألة السالمة عىل الطرق يف الخطط الدولية املهمة، وذات الصلة األخرى، 

الوطنية  الدول األعضاء إىل وضع خططهم  ودعوتها  التنمية والبيئة والتحرض،  مثل خطط 

بشأن السالمة عىل الطرق وأهدافهم التي سيبلغونها مع نهاية العقد )العام 2020(.

• الخطة العاملية الخاصة بعقد العمل الدويل للسالمة عىل الطرق 2011-2020: إنفاذاً لقرار 	

الجمعية العامة لألمم املتحدة سالف الذكر، وبناء عىل تكليفها منظمة الصحة العاملية لوضع 

خطة عاملية تنفيذية خاصة بعقد العمل الدويل للسالمة عىل الطرق، أعدت منظمة الصحة 

العقد  إىل مرامي  الوصول  تعمل عىل  توجيهية  لتكون مبثابة وثيقة  تنفيذية  العاملية خطة 

الدويل سالف الذكر.

وتعمل هذه الخطة كذلك كأداة لدعم إعداد خطط العمل الوطنية واملحلية للسالمة عىل 

الطرق، ويف الوقت ذاته، تقدم إطاراً يسمح بالتنسيق بني األنشطة عىل الصعيد العاملي.  

واملحلية،  الوطنية  الحكومات  )ممثيل  العالقة  ذات  األطراف  كافة  إىل  موجهة  وهي خطة 

واملجتمع املدين، والرشكات الخاصة(، التي ترغب يف ترتيب أنشطتها يف العقد القادم وفقاً 

لإلطار العاملي.

ومن أهم املحاور التي تركزت عليها هذه الخطة:

النسب 	  عن  الحديث  تم  الجزئية،  هذه  ويف  املتزايدة:  واالتجاهات  املشكلة  حجم 

البالغة 1.3 مليون شخص لكل عام، نصفهم من غري  العاملية العامة لوفيات الطرق، 

متخذي املركبات.
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عىل 	  املرور  حوادث  عن  الناجمة  اإلصابات  أن  إىل  الخطة  تشري  املجدية:  املبادرات 

الطرق ميكن توقّيها؛ إذ تشري التجربة إىل أن وجود وكالة رائدة ذات متويل كاف، وخطة 

أو اسرتاتيجية وطنيتي لهام أهداف ميكن قياسها، من العنارص الحاسمة يف االستجابة 

املضمونة الستمرار السالمة عىل الطرق.

اكتساب زخم: هنالك وعي متناٍم بأن الوضع الراهن للسالمة عىل الطرق ميثل أزمة 	 

مؤخراً  أحرز،  ما  تهدد  مدمرة،  واجتامعية  واقتصادية  صحية  تداعيات  لها  حقيقية، 

من مكاسب تنموية وصحية.  وعىل الرغم من أن قضية السالمة عىل الطرق ليست 

العقد  يف  الدويل  الصعيد  عىل  زخامً  اكتسبت  بها  املرتبطة  األنشطة  فإن  بالجديدة، 

األخري.

إطار عقد العمل: إن املبادئ التوجيهية الكامنة وراء خطة عقد العمل هي املبادئ 	 

للنقل  نظام  إعداد  إىل  األسلوب  ويهدف هذا  اآلمن«.   “النظام  أسلوب  املتضمنة يف 

عىل الطرق ميكنه أن يستوعب أخطاء البرش عىل نحو أفضل، وأن يأخذ بعي االعتبار 

رسعة تأثر جسم اإلنسان.  ويبدأ هذا النظام بقبول الخطأ البرشي، ومن ثم، إدراك أن 

تصادمات املرور ال ميكن تفاديها متاماً.

املتوقَّع 	  املستوى  تثبيت  يف  للعقد  العام  املرمى  يتمثَّل  املحددة:  واألهداف  املرمى 

لحاالت اإلماتة الناجمة عن حوادث املرور عىل الطرق عىل مستوى العامل، ثم تقليصه 

بحلول العام 2020.  وميكن تحقيق ذلك من خالل مجموعة من األعامل منها:

• إعداد وتنفيذ اسرتاتيجيات وبرامج مضمونة االستمرار لتعزيز السالمة عىل الطرق.	

• وضع هدف طموح، ولكنه قابل للتحقيق، بْغيَة تقليص حاالت اإلماتة عىل الطرق 	

بحلول العام 2020.

• االرتقاء بجودة تجميع البيانات عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي.	

• م املحَرز واألداء بالنسبة لعدد من املؤرشات.	 رصد التقدُّ

• ص للسالمة عىل الطرق.	 تشجيع زيادة التمويل املخصَّ
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األنشطة: عىل الرغم من أن األنشطة، عىل مدى العقد، ستكون عىل الصعيد املحيل 	 

واإلقليمي والعاملي، فإنها سرتكز باألساس عىل التدابري عىل املستويي املحيل والوطني.  

ويف سياق الرتكيبة القانونية للحكومات الوطنية واملحلية، يحبذ تنفيذ البلدان خططها 

وفقاً للقواعد الخمس املذكورة يف خطة العقد الحقاً.

متويل األنشطة: تشري التقديرات األولية إىل إنفاق السلطات املعنية بالطرق يف العامل 	 

زهاء 500 مليار دوالر أمرييك، سنوياً، عىل البنية األساسية للطرق.  ومن ثم يتعي عىل 

الدول املختلفة إعطاء أولوية لتخصيص قسط يسري من هذه األموال لتحقيق أهداف 

العقد.

وتؤرش الخطة إىل القواعد الخمس التي ينبغي أن تستند إليها أي اسرتاتيجية وطنية للسالمة 

عىل الطرق، والتي اعتمدتها منظمة الصحة العاملية، وهي:

القاعدة األوىل: إدارة شؤون السالمة عىل الطرق.

القاعدة الثانية: طرق وتنقل أكرث أمناً.

القاعدة الثالثة: مركبات أكرث أمناً.

القاعدة الرابعة: مستخدمو طرق أكرث أمناً.

القاعدة الخامسة: االستجابة بعد التصادم.

وقد تضمنت الخطة عدداً من املؤرشات التي تقيس حجم التنفيذ، بحسب القواعد الخمس 

األساسية املقرتحة لبناء أي خطة/اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق.  وفيام ييل جدول 

باملؤرشات التي اقرتحتها الخطة:
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املؤرشات

مؤرشات القاعدة 1

أساسية

• عدد البلدان التي لديها وكالة، تم متكينها بوضوح لقيادة السالمة عىل الطرق.	

• عدد البلدان التي لديها اسرتاتيجية وطنية.	

• عدد البلدان التي لديها أهداف خاصة بالسالمة عىل الطرق محددة املدة.	

• أهداف 	 بلوغ  صوب  املحرز  م  التقدُّ لرصد  معطيات  نُظُم  لديها  التي  البلدان  عدد 

السالمة عىل الطرق.

• عدد البلدان التي تقوم بجمع معطيات سنوية حول حوادث املرور عىل الطرق تتسق 	

مع التعريفات املقبولة دولياً.

اختيارية

• عدد البلدان التي قامت بتخصيص أموال لتنفيذ اسرتاتيجية السالمة عىل الطرق.	

• ماً صوب بلوغ أهدافها املحددة.	 عدد البلدان التي أحرزت تقدُّ
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مؤرشات القاعدة 2

أساسية

• التي تتمتع فيها السلطات املعنية بالطرق، مبسؤولية قانونية لتحسي 	 البلدان  عدد 

السالمة عىل الطرق يف شبكاتها.

• البنية 	 لسالمة  مخصصة  لربامج  ومحددة  مخصصة  نفقات  لديها  التي  البلدان  عدد 

األساسية للطرق.

•  عدد البلدان التي لديها هدف التخلص من الطرق املحفوفة باألخطار العالية بحلول 	

العام 2000.

• عدد البلدان التي تبنت سياسات حراك الحرض مضمونة االستمرار.	

• عدد البلدان التي لديها وحدات متخصصة يف البنية األساسية للسالمة عىل الطرق، 	

تقوم برصد جوانب السالمة عىل شبكة الطرق.

• عدد البلدان التي تجري تدقيقاً منهجياً للسالمة، ومامرسات وسياسات لتقييم الطرق 	

أو تأثري السالمة.

اختيارية

• عدد البلدان التي تدرج احتياجات السالمة ضمن وظائف التخطيط للنقل واستخدام 	

األرايض.

• عدد البلدان التي لديها نظام فعال للوصول إىل املمتلكات، وإجراءات للسيطرة عىل 	

التنمية.

• عدد البلدان التي تجري مسوحات دورية بصورة مستمرة لتقييم سالمة الشبكات.	

• عدد البلدان التي يكون فيها تقييم السالمة بالتقديرات األكرب مقداراً لنحو 10% من 	

الطرق، أعىل من حد معي )ومن هذه التقديرات عىل سبيل املثال: معدالت التصادم 

للطرق  املئوية  النسبة  األساسية،  البنية  سالمة  لتقديرات  األدىن  الحد  كيلومرت،  لكل 

الرسيعة ذات ممرين جانبيي وذات الحاجز املتوسط، وتوفري طرق مأمونة للمشاة(.

• عدد البلدان التي تتمتع بحد أدىن ملعايري تقييم السالمة ملرشوعات الطرق الجديدة.	

• عدد البلدان التي تقدم تقريراً عاّم تقطع املركبات من أميال.	
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مؤرشات القاعدة 3

أساسية

• الترشيعات 	 لتنسيق  املتحدة  لألمم  العاملي  املنتدى  يف  تشارك  التي  البلدان  عدد 

ه. املتعلقة باملركبات، وتطبق معايري تتفق مع هذا التوجُّ

• عدد البلدان التي تشارك يف برامج تقييم السيارات الجديدة.	

• )أمامية 	 أمان  أحزمة  دون  مركبات  استخدام  متنع  قواني  تنفذ  التي  البلدان  عدد 

وخلفية(.

اختيارية

• عدد البلدان التي تنفذ قواني ملنع تصنيع املركبات دون وجود خواص محددة ألمان 	

املركبات، مثل نظام التحكم اإللكرتوين يف الثبات، ونظام منع انغالق املكابح.
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مؤرشات القاعدة 4

أساسية

• عدد البلدان التي لديها حدود للرسعة تتناسب مع نوع الطريق )حرض، ريفي، طريق 	

رسيع(.

• عدد البلدان التي تكون فيها حدود تركيز املُسكرات يف الدم تساوي أو أقل من 0.05 	

غرام/لكل دييس لرت.

• عدد البلدان التي يكون فيها تركيز املُسكرات يف الدم أقل من 0.05 غرام/لكل دييس 	

لرت بالنسبة لصغار السائقي، والسائقي املبتدئي، وسائقي املركبات التجارية.

• املرتبطة 	 القاتلة  التصادمات  نسبة  حول  وطنية  معطيات  لديها  التي  البلدان  عدد 

باملُسكرات.

• عدد البلدان التي لديها قواني شاملة تتعلق باستخدام الخوذات )مبا فيها املعايري(.	

• عدد البلدان التي لديها معطيات وطنية حول معدالت ارتداء الخوذات.	

• عدد البلدان التي لديها قواني شاملة حول أحزمة املقاعد.	

• عدد البلدان التي لديها معطيات وطنية حول معدالت ارتداء أحزمة املقاعد )األمامية، 	

والخلفية(.

• عدد البلدان التي لديها قواني خاصة بأحزمة سالمة األطفال.	

• عدد البلدان التي لديها سياسات رسمية لتنظيم اإلجهاد بي قائدي املركبات التجارية.	

اختيارية

• عدد البلدان التي لديها معطيات وطنية حول الرسعات عىل شبكة الطرق وفقاً لنوع 	

الطريق.

• عدد البلدان التي لديها معطيات وطنية حول معدالت ارتداء أحزمة سالمة األطفال.	

• 	.ISO 39001 عدد البلدان التي تبنت املعايري الجديدة لأليزو 

• عدد البلدان التي تقدم تقارير عن التصادمات عىل الطرق كفئة من البيانات املسجلة 	

عن اإلصابات املهنية.

• عدد البلدان التي تستضيف أسابيع دورية للسالمة عىل الطرق.	
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مؤرشات القاعدة 5

أساسية

• عدد البلدان التي تتطلب نُظُم تأمي لجميع السائقي من ِقبَل طرف ثالث.	

• عدد البلدان التي تخصص رقامً هاتفياً وطنياً واحداً لخدمات الطوارئ.	

• عدد البلدان التي لديها مراكز محددة لرعاية الرضوح.	

اختيارية

• عــدد البلــدان التــي تلــزم العاملــي يف رعايــة الطــوارئ بالحصــول عــىل تدريــب خــاص 	
ــة الرضــوح. يف رعاي

املؤرشات: األنشطة الدولية

أساسية

• عــدد الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث املــرور عــىل الطــرق كمــؤرش أســايس مجمــع لــكل 	
األنشــطة.

• حجم التمويل املخصص للسالمة عىل الطرق الذي يقدمه مجتمع املانحي الدويل )مبا فيه 	

الوكاالت اإلمنائية، والوكاالت املانحة، واملؤسسات، والقطاع الخاص، واملانحون اآلخرون(.

ثانيًا. تقارير منظمة الصحة العالمية عن حالة السالمة على الطرق
9)2018 ،2015 ،2013 ،2011(

فقد  الطرق،  املرور وإصابات حوادث  الطرق ووفيات  دأبت عىل وضعه عن حالة  ملا  استمراراً 

وضعت منظمة الصحة العاملية خالل الفرتة الالحقة عىل إعالن األمم املتحدة عن العقد الدويل 

للسالمة عىل الطرق يف العام 2010، ثالثة تقارير عاملية عن السالمة عىل الطرق، مشريًة فيها إىل 

التحديات القامئة واإلجراءات املنجزة ومدى التقدم املحرز عىل صعيد تنفيذ خطة العقد الدويل 

.www.who.int :2019 9  تقارير منظمة الصحة العاملية املنشورة عىل املوقع اإللكرتوين للمنظمة بتاريخ 19 حزيران
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التي وضعتها منظمة الصحة العاملية سالفة الذكر، إضافة إىل تقرير إقليمي )إقليم رشق املتوسط( 

يف الشأن ذاته.  ومن اهم التوصيات التي جاءت بها تلك التقارير:

• التقرير اإلقليمي عن حالة السالمة عىل الطرق 2011 )إقليم رشق املتوسط(	

التقرير املرحيل حول الوضع اإلقليمي لرشق املتوسط فيام يتعلق بحوادث السري،10  سجل 

أن التحدي األسايس الذي ال يزال بادياً يف ذلك الحي، وال يزال قامئاً حتى اآلن، يف العديد 

من الدول، هو ندرة املعلومات املوثوقة وذات املصداقية، وافتقار البلدان األعضاء يف اإلقليم 

إىل خطة عمل وطنية موحدة متعددة القطاعات، تشتمل عىل أدوار ومسؤوليات وأهداف 

محددة من أجل التعاطي مع قضية اإلصابات عىل الطرق، باعتبارها واحدة من قضايا الصحة 

العمومية، إضافة إىل أن نظم الرعاية الالحقة وخدمات إعادة التأهيل ال تزال دون املعايري 

الدولية املقبولة.  كام إن معظم بلدان اإلقليم ليس لديها سوى قدرات محدودة للوقاية من 

اإلصابات الناجمة عن الحوادث املرورية عىل الطرق.

الفرتة  باعتامد   2010 العام  يف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  بعد  التقرير  هذا  جاء 

2011-2020 عقداً دولياً للسالمة عىل الطرق، ووضع منظمة الصحة العاملية الخطة التنفيذية 

لهذا العقد، ومن بي التوجهات املستقبلية التي أشار إليها هذا التقرير كواجب عىل وزارات 

الصحة:

تسمية مسؤول وطني عن عقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق.	 

عىل 	  السالمة  أجل  من  العمل  عقد  أنشطة  لتنفيذ  الوطنية  ومراجعة خططها  إعداد 

الطرق، وذلك من خالل عملية تشاورية متعددة القطاعات ومتعددة التخصصات، مع 

وضع أهداف مالمئة ومؤرشات واضحة للرصد والتقييم وربطها ببنود امليزانية.

عىل 	  بالسالمة  املعنية  القطاعات  املتعددة  القيادية  الهيئة  يف  املحتسب  بدور  القيام 

الطرق، التي يتعي أن تكون لها سلطة ترشيعية، وأن تخصص لها املوارد الكافية.

10  منظمــة الصحــة العاملية-املكتــب اإلقليمــي لــرشق املتوســط، التقريــر املرحــي حــول الوضــع اإلقليمــي لإلصابــات الناجمــة عــن حــوادث 

.www.who.int :املــرور عــىل الطــرق، الصــادر يف متــوز 2011، منشــور عــىل املوقــع اإللكــرتوين ملنظمــة الصحــة العامليــة
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املساهمة الفعالة يف األنشطة العاملية واإلقليمية حول السالمة عىل الطرق، واالستفادة 	 

القصوى من الفرص واملوارد والخربات.

وقد تضمن هذا التقرير جدوالً حدد الوضع الحايل واإلجراءات املوىص بها لعدد من املجاالت 

الخاصة بالسالمة عىل الطرق يف مختلف بلدان اإلقليم، معتمداً عىل البيانات التي تضمنها 

تقرير الوضع العاملي للسالمة عىل الطرق، ومن استبيان شارك يف إعداده منسقو البيانات 

العاملية الذين شاركوا يف إعداد النسخة الثانية من تقرير الوضع العاملي للسالمة عىل الطرق 

يف أيار 2011.

• التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق 2013	

رصد التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق للعام 2013 وضع السالمة عىل الطرق يف 

العامل ذلك العام، ومن أهم ما جاء به هذا التقرير:

إن اإلصابات الناجمة عن التصادمات عىل الطرق هي السبب الرئييس الثامن للوفيات 	 

يف العامل، والسبب الرئييس لوفيات الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بي 15 و29 سنة.  

وتشري االتجاهات الحالية إىل أن الوفيات الناجمة عن التصادمات عىل الطرق، ستصبح 

بحلول العام 2030 السبب الخامس للوفيات، إن مل تتخذ إجراءات عاجلة بصددها.

مل تطرأ خالل السنوات الثالث املنرصمة زيادة عىل عدد الوفيات الناجمة عن تصادمات 	 

الطرق سنوياً، لكن عددها ال يزال مرتفعاً بشكل غري مقبول، مبعدل 1.24 مليون وفاة 

يف العامل.

سنت 35 بلداً قواني جديدة بشأن السالمة عىل الطرق، غري أن هذه البلدان ال تحوي 	 

أكرث من 7% من نسبة سكان العامل.

املناطق الحرضية مبعدل 	  القصوى يف  التي تطبق حدود الرسعة  البلدان  يقترص عدد 

50 كيلومرتاً يف الساعة، عىل 59 بلداً فقط )39% من سكان العامل، وتضم 2.67 مليار 

نسمة(.
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العامل )4.6 مليار نسمة( تطبق قانوناً شامالً 	  يقطنها 66% من سكان  يوجد 89 بلداً 

بشأن القيادة تحت تأثري الكحول، الذي يعي حد تركيز الكحول يف الدم مبقدار 0.05 

غم/دل أو أقل.

الخوذات، 	  بشأن  شامالً  قانوناً  تطبق  العامل،  سكان  من   %77 يقطنها  بلداً   90 يوجد 

يشمل جميع راكبي الدراجات، وكل أنواع الطرق، وشتى أنواع املحركات، وتطبق معياراً 

بشأن ارتداء الخوذات.

يطبق أكرث من نصف إجاميل بلدان العامل قواني تنظم تقييد حركة األطفال.	 

بأن 	  علامً  الهوائية،  الدراجات  وراكبي  للمشاة  املوجهة  الحكومية  اإلجراءات  ضعف 

27% من ضحايا التصادمات عىل الطرق من هذه الفئة.

ويف ختامه، أشار التقرير إىل أن هناك تقدماً محرزاً يف تحسي السالمة عىل الطرق وإنقاذ 

األرواح يف عدد من بلدان العامل، غري أن الحاجة ال تزال قامئة التّخاذ إجراءات أرسع وأكرث 

بلوغ أهداف  داٍع.  ومن أجل  الطرق دون  األرواح عىل  العديد من  لفقدان  تنسيقاً، منعاً 

العقد وأغراضه، أوىص التقرير مبا ييل:

حاجة الحكومات إىل إصدار ترشيع شامل يستويف أفضل املامرسات بشأن جميع عوامل 	 

الخطر الرئيسية ملعالجة أسباب الوفاة واإلصابات واإلعاقة التي ميكن اتقاؤها.

رضورة استثامر الحكومات ما يكفي من املوارد املالية والبرشية يف مجال إنفاذ هذه 	 

رفع  ميثل  أن  وميكن  بالنجاح.   تكليلها  عنارص  من  أساسياً  عنرصاً  باعتبارها  القواني 

مستوى الوعي العام اسرتاتيجية مهمة لزيادة فهم وتعضيد هذه التدابري الترشيعية 

وتدابري اإلنفاذ.

يلزم بذل جهود منسقة لتعزيز البنية التحتية للطرق مبا يؤمن سالمة املشاة وراكبي 	 

الدراجات.  ويجب أن تراعى احتياجات مستخدمي الطرق هؤالء قبل اتخاذ القرارات 

واستخدامها.   األرايض  وسائل  وتخطيط  الطرق  عىل  السالمة  سياسات  برسم  املتعلقة 

ويلزم أن تنظر الحكومات تحديداً يف السبل الكفيلة بدمج وسائط النقل غري املجهزة 

مبحركات يف شبكات نقل أكرث استدامة وأماناً.
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لتحسي  الحكومات  تطبقها  أن  ينبغي  التي  األخرى  التوصيات  من  عدداً  التقرير  قدم  كام 

السالمة عىل الطرق فيها، وهي تشمل تحسي أمان البنية التحتية للطرق، وتكثيف األعامل 

للتصادمات،  الالحقة  الرعاية  خدمات  وتحسي  املركبات،  أمن  معايري  تحسي  إىل  الرامية 

وتنسيق اإلبالغ عن البيانات املتعلقة باإلصابات الناجمة عن التصادمات عىل الطرق.

• التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق 2015	

بّي هذا التقرير حالة السالمة عىل الطرق عاملياً للعام 2015.  وأشار إىل أّن هناك 1.25 مليون 

منذ العام  شخص يلقون حتفهم سنوياً عىل الطرق يف العامل، وأّن ذلك الرقم بقي مستقراً 

2007.  ويف ظل الزيادة الرسيعة يف استعامل املركبات املزّودة مبحركات، يعترب هذا االستقرار 

يف الوفيات التي كان متوقّعاً لها أن تزداد بهذا الشكل أو ذاك، مؤرشاً عىل ما أُحِرز من تقدم.  

ولكن من الواضح أن تلك الجهود الرامية إىل الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق 

أُِريد تحقيق الغايات الدولية للسالمة عىل الطرق التي حددتها  ما زالت غري كافية إذا ما 

خطة التنمية املستدامة سالفة الذكر.

ومن بي أهم الخطوات الدالة عىل التقدم املحرز يف إنفاذ خطة العقد الدويل للسالمة عىل 

الطرق هو اعتامد املجتمع الدويل غاية من غايات الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة 

لخفض وفيات الحوادث املرورية إىل النصف بحلول العام 2020.

وكذلك أشار التقرير إىل استقرار معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق عىل الرغم من 

زيادة السكان يف العامل بنسبة 4%، والزيادة يف عدد املركبات اآللية بنسبة 16%.  فالجهود 

املبذولة يف مجال السالمة عىل الطرق خالل السنوات الثالث املاضية أدت إىل إنقاذ األرواح.

فعالة  تحسينات  إدخال  من  البلدان  من  عدد  متكن  إىل  استنتاجاته  يف  التقرير  يشري  كام 

وطويلة األمد يف مجال السالمة عىل الطرق، من خالل اعتامدها نهجاً واسع النطاق، يتناول 

أبعاداً عديدة من موضوع السالمة عىل الطرق.  كام أشار إىل أن التحدي املاثل هو تكرار 

التوجهات املختلفة يف تخفيض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق يف بلدان أخرى، ولكن 

تلك  يف توجيه  السياسية تؤدي دوراً حاسامً  اإلرادة  أن  إىل  أطر زمنية أقرص، إضافة  ضمن 

التغيريات.
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ومع ذلك، يلزم العمل فيام يخص عدداً من املسائل املعيّنة عىل النحو التايل:

الحد 	  األساسية فعالة يف  الخطر  بعوامل  يتعلق  الجيدة فيام  القواني  أن تكون  ميكن 

كام  التقدم  بعض  أُحِرز  وقد  الطرق.   حوادث  عن  الناجمة  والوفيات  اإلصابات  من 

ييل: فخالل السنوات الثالث املاضية، قام 17 بلداً )متثل نسبة 5.7٪ من سكان العامل( 

بتعديل قوانينها لتتامىش مع أفضل املامرسات الخاصة بعوامل الخطر األساسية.  ولكن 

توافق  ضامن  عن  البُعد  كل  بعيداً  البلدان  من  العديد  يبقى  ذلك،  من  الرغم  عىل 

قوانينها مع املعايري الدولية.

غالباً ما يقّوض انعدام اإلنفاذ قدرة القواني الخاصة بالسالمة عىل الطرق عىل الحد 	 

من اإلصابات والوفيات.  فال بّد من بذل جهد إضايف صوب زيادة أنشطة اإلنفاذ قدر 

اإلمكان.

ال يُوىل اهتامم كاٍف الحتياجات املشاة وراكبي الدراجات الهوائية وتلك النارية، الذين 	 

يشكلون معاً نسبة 49٪ من مجمل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.  ولن تتسنى 

زيادة السالمة عىل الطرق يف العامل إال يف حال بُِحثت احتياجات مستخدمي الطرق 

هؤالء يف جميع الُنهج الخاصة بالسالمة عىل الطرق.  أما زيادة سالمة مامرسة امليش 

وركوب الدراجات الهوائية فستأيت كذلك مبنافع إيجابية مشرتكة إن أصبحت وسائل 

النقل غري املزّودة مبحركات أكرث رواجاً، مبا فيها زيادة مامرسة النشاط البدين، وتقليل 

االنبعاثات وجني الفوائد الصحية املرتبطة بهذه التغيريات.

تشكل زيادة سالمة السيارات عنرصاً حيوياً من عنارص إنقاذ األرواح عىل الطرق.  ولكن 	 

ما زالت هناك نسبة 80٪ من بلدان العامل، وبخاصة البلدان املنخفضة الدخل، وتلك 

املتوسطة الدخل، عاجزة عن االلتزام حتى باملعايري الدولية األساسية املتعلقة بسالمة 

خطورة  عىل  ينطوي  الدخل،  متوسطة  البلدان  يف  املعايري  هذه  فانعدام  املركبات.  

تقويض الجهود العاملية الهادفة إىل زيادة سالمة الطرق.

الدولية لسالمة 	  املعايري  األدىن من  للحد  االمتثال  أن ترّسع يف  الحكومات  يجب عىل 

املركبات الخاصة بالجهات التي تصّنع املركبات، وتلك التي تجّمع أجزاءها، وأن تحد 

من استرياد مركبات ال تفي باملعايري.
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يلزم أن تعالج البلدان عدداً من املجاالت األخرى من أجل تحسي السالمة عىل الطرق، 	 

الطرق،  حوادث  عن  الناجمة  باإلصابات  املتعلقة  بياناتها  نوعية  تحسي  بينها  ومن 

وتنسيق البيانات لتتامىش مع املعايري الدولية، وتوكيل هيئة رائدة تتمتع مبا يلزم من 

عىل  ترشف  الطرق  عىل  للسالمة  وطنية  اسرتاتيجية  وضع  أجل  من  وموارد  سلطات 

تطبيقها، إضافة إىل تحسي نوعية الرعاية املقدمة ملن يعاين من إصابات ناجمة عن 

حوادث الطرق.

عقد  إعالن  عىل  سنوات  ثالث  مرور  بعد  الطرق  عىل  السالمة  حالة  البيانات  هذه  ومتثل 

العمل من أجل السالمة عىل الطرق، وتشري إىل أنّه عىل الرغم من وجود قاعدة بيّنات قوية 

تثبت الناجح من األعامل، فإن موضوع السالمة عىل الطرق ال يحظى باالهتامم الكايف، وإن 

مثناً باهظاً يُدفع من حيث ما يُحصد من أرواح ويقع من إصابات يطول أمدها، وما يُسلّط 

من ضغط عىل خدمات الرعاية الصحية.  أما االهتامم الدويل مبسألة السالمة عىل الطرق 

الذي وعدت به الغاية الجديدة ألهداف التنمية املستدامة، والقاضية بخفض عدد الوفيات 

فرصة  يتيح  فهو   ،2020 العام  بحلول  النصف  إىل  الطرق  حوادث  عن  الناجمة  واإلصابات 

ذهبية أمام إنجاز املزيد من العمل الذي متّس الحاجة إليه، وهي فرصة يجب عىل جميع 

التقّدم املُحرز وتحقيق تخفيض فعيل يف  البلدان أن تغتنمها.  وهكذا، ميكن ترسيع وترية 

الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.

• التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق 201811	

أشار التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق 2018 إىل التزايد املستمر للوفيات الناجمة 

عن حوادث املرور، حيث تتسبب يف 1.35 مليون حالة وفاة سنوياً عىل املستوى العاملي، التي 

باتت السبب الرئييس إلزهاق أرواح األطفال والشباب الذين ترتاوح أعامرهم بي 5 سنوات 

و29 سنة.  كام يشري التقرير إىل الزيادة يف عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، عىل 

الرغم من االستقرار الذي شهده العامل يف السنوات األخرية يف هذا الشأن.

وأشار التقرير إىل أنه يف البيئات التي أُحرز فيها تقدم، فإنه يُعزى، إىل حد بعيد، إىل تحسي 

الترشيعات التي تتناول املخاطر الرئيسية مثل تجاوز الرسعة املقررة، والقيادة تحت تأثري 

www.who.int :2019/6/18 11  املوقع اإللكرتوين ملنظمة الصحة العاملية بتاريخ
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الكحول، وعدم استخدام أحزمة األمان وخوذات الدراجات النارية، وُمقيدات حركة األطفال؛ 

وتحسي البنية التحتية، مثل أرصفة املشاة، واملمرات املخصصة لراكبي الدراجات الهوائية 

والنارية؛ وتحسي معايري املركبات مثل تلك التي تفرض التحكم اإللكرتوين يف الثبات ونظم 

الكبح املتقدمة؛ وتحسي مستويات الرعاية التالية للتصادمات.

ويوثق التقرير إسهام تلك التدابري يف خفض الوفيات الناجمة عن املرور عىل الطرق يف 48 

بلداً من البلدان املتوسطة الدخل، واألخرى املرتفعة الدخل.  ومع ذلك، مل يحقق أي بلد من 

البلدان املنخفضة الدخل انخفاضاً يف عدد الوفيات بوجه عام، وهو ما يرجع إىل أسباب عىل 

رأسها غياب تلك التدابري.

ويف الواقع، ال يزال خطر الوفاة من جراء حوادث املرور عىل الطرق أعىل مبقدار ثالث مرات 

يف البلدان املنخفضة الدخل عنه يف األخرى املرتفعة الدخل.  وتستحوذ أفريقيا عىل أعىل 

املعدالت )26.6 لكل 100000 نسمة(، بينام تستحوذ أوروبا عىل أدناها )9.3 لكل 100000 

نسمة(.  ومن ناحية أخرى، منذ صدور العدد السابق من التقرير )العام 2015(، أبلغت ثالثة 

أقاليم يف العامل عن حدوث انخفاض يف معدالت الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، وهي 

أقاليم األمريكيتي، وأوروبا، وغرب املحيط الهادئ.

ويعكس نوع مستخدمي الطريق كذلك التفاوتات يف الوفيات الناجمة عن حوادث املرور.  

فعىل الصعيد العاملي، تشكل نسبة املشاة وراكبي الدراجات 26% من مجموع من تُزَهق 

أرواحهم من جراء حوادث الطرق، بينام يصل ذلك العدد إىل 44% يف أفريقيا، وإىل 36% يف 

رشق املتوسط.  وتشكل نسبة قائدي الدراجات النارية وركابها 28% من مجموع من تُزَهق 

أرواحهم من جراء حوادث الطرق.  لكن بعض األقاليم تشهد نسبة أعىل، إذ تبلغ 43% يف 

جنوب رشق آسيا، بينام تبلغ 36% يف غرب املحيط الهادئ.

ومقارنًة بالتقرير السابق من هذه السلسلة، يضيف التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل 

الطرق 2018 ما ييل:

• ل 22 بلداً قوانينه املتعلقة بواحد أو أكرث من عوامل الخطر؛ بغية مواءمتها مع أفضل 	 َعدَّ

املامرسات، بحيث أصبحت تشمل مليار شخص آخر.
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• لدى 46 بلداً تضم 3 مليارات نسمة، قواني تعي الحدود القصوى للرسعة، وتتواءم مع 	

أفضل املامرسات.

• لدى 45 بلداً تضم 2.3 مليار نسمة حالياً قواني تتعلق بالقيادة تحت تأثري الكحول، 	

وتتواءم مع أفضل املامرسات.

• لدى 49 بلداً تضم 2.7 مليار نسمة حالياً، قواني تتعلق باستخدام خوذات الدراجات 	

النارية، وتتواءم مع أفضل املامرسات.

• لدى 105 بلدان تضم 5.3 مليارات نسمة حالياً، قواني تتعلق باستخدام أحزمة األمان، 	

وتتواءم مع أفضل املامرسات.

• لدى 33 بلداً تضم 652 مليون نسمة حالياً، قواني تتعلق باستخدام نُظم تقييد حركة 	

األطفال، وتتواءم مع أفضل املامرسات.

• تُجِري 114 بلداً حالياً تقييامً منهجيا ما للطرق القامئة أو تصنفها بالنجوم.	

• مل ينفذ سوى 40 بلداً، تضم مليار نسمة، ما ال يقل عن 7 من معايري مأمونية املركبات 	

ذات األولوية التي حددتها األمم املتحدة.

• نظام 	 لتفعيل  بأكمله  البلد  يغطي  هاتفي  رقم   )%62( البلدان  نصف  من  أكرث  لدى 

الرعاية الطارئة.

• املستشفى 	 قبل  ما  رعاية  مقدمي  لتدريب  رسمية  عملية  البلدان  من   %55 لدى 

واعتامدهم.

ثالثًا. السالمة على الطرق في أهداف التنمية المستدامة 2030 12

يف أيلول 2015، اعتمد رؤساء الدول الذين حرضوا الجمعية العامة لألمم املتحدة خطة التنمية 

املستدامة 2030. وقد اهتمت هذه األهداف، يف أكرث من هدف منها، بالسالمة عىل الطرق، نظراً 

ألهمية هذا املوضوع عىل صحة اإلنسان وسالمته وحياته، وانعكاساتها عىل مناحي حياته األخرى 

كافة.

12  قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم RES/A/70/1 بعنــوان »تحويــل عاملنــا: خطــة التنميــة املســتدامة للعــام 2030«، الصــادر 

. ./https://undocs.org/ar:ــرتوين ــع اإللك ــىل املوق ــور ع ــول 2015، منش ــخ 25 أيل بتاري
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يف  بالحق  املتعلق   ،2030 املستدامة  التنمية  أهداف  من   3 الهدف  من   6 الغاية  هدفت  فقد 

بحلول  النصف  إىل  املرور  حوادث  عن  الناجمة  واإلصابات  الوفيات  عدد  »خفض  إىل  الصحة، 

املدن  بـ »جعل  املتعلق   11 رقم  التنمية  من هدف   2 الغاية  كذلك،  العام 2020«.  وهدفت، 

»توفري  إىل  ومستدامة«،  الصمود  عىل  وقادرة  وآمنة  للجميع،  شاملة  البرشية  واملستوطنات 

إمكانية وصول الجميع إىل نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، 

وتحسن السالمة عىل الطرق، والسيِّام من خالل توسيع نطاق النقل العام، مع إيالء اهتامم خاص 

واألشخاص ذوي  واألطفال  والنساء  يعيشون يف ظل ظروف هشة،  الذين  األشخاص  الحتياجات 

اإلعاقة وكبار السن، بحلول العام 2030«.

يف  الصادر  الطرق  عىل  السالمة  حالة  عن  العاملي  تقريرها  يف  العاملية  الصحة  منظمة  واعتربت 

العام 2015 سالف الذكر، أن إدراج غاية طموحة إىل هذا الحد، تعنى بوفيات حوادث الطرق، 

)خفض وفيات الحوادث املرورية إىل ما دون النصف بحلول العام 2020( ضمن أهداف التنمية 

املستدامة، يعترب تقدماً كبرياً بالنسبة إىل السالمة عىل الطرق، بل يعكس اعرتافاً متزايداً بالخسائر 

الفادحة التي تسببها اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق، إذ تشكل تصادمات الطرق السبب 

عىل  تلقيه  الذي  الثقيل  بالعبء  واعرتافاً  سنة،   29-15 بي  أعامرهم  ترتاوح  من  لوفاة  الرئييس 

االقتصاديات الوطنية واألرس، وكذلك اعرتاف بقاعدة البيانات العلمية القوية وأثرها يف خفض عدد 
اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق.13

ــة الســالمة عــىل الطــرق العــام 2015، منشــور عــىل املوقــع اإللكــرتوين  ــر العاملــي الثالــث عــن حال ــة.  التقري 13  منظمــة الصحــة العاملي

.www.who.int للمنظمــة: 
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المبحث الثاني

السالمة على الطرق على المستوى الوطني

الدولية املختلفة يف مجال السالمة املرورية وتأثرياتها عىل حقوق  عىل ضوء مراجعاتها للجهود 

اإلنسان املختلفة، ويف إطار مراجعتها للجهود الوطنية يف هذا الشأن، تعرض الهيئة يف هذا املبحث 

إلدارة السالمة املرورية عىل املستوى الوطني، والترشيعات التي تحكم العمل، والخطط القطاعية 

يف هذا املجال، إضافة إىل عرضها لبعض البيانات الوطنية والدولية املتوفرة يف هذا الشأن، وصوالً إىل 

الخروج باالستنتاجات الرضورية الواجب فعلها يف إطار مواءمة املنظومة السياساتية والترشيعية 

الوطنية مع املعايري العاملية.

أواًل. اإلطار اإلداري والتشريعي للسالمة على الطرق

ويف هذا املحور نتطرق لبندين، األول ويتحدث عن اإلطار اإلداري للسالمة عىل الطرق والسيام 

عىل  للسالمة  الترشيعي  لإلطار  الثاين  البند  يتطرق  حي  يف  املجال،  هذا  يف  العاملة  املؤسسات 

الطرق.

البند األول. اإلطار اإلداري للسالمة عىل الطرق

ترتبط السالمة عىل الطرق بعمل مجموعة من الجهات واملؤسسات الرسمية، وفيام ييل موجز 

عن هذه املؤسسات:

املجلس األعىل للمرور: عىل الرغم من أن توجهات املرشع لدى وضعه قانون املرور يف العام 2000 . 1
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جهة  بأعىل  املجلس  هذا  بإلحاق   14،2003 لعام  األسايس  بالقانون  وتعديله  الذكر،  سالف 

تنفيذية يف الدولة، وهو مجلس الوزراء اال ان التطبيق الفعيل لقصد املرشع يف هذا الصدد 

انخفض إىل حد كبري، بحيث تم إلحاقه بوزارة النقل واملواصالت، رغم انه يتشكل من العديد 

قرار مجلس  للمرور مبوجب  األعىل  املجلس  ُشكل  فقد  الحكومية.  والجهات  الوزارات  من 

الوزراء رقم )271( لسنة 2005، وإنفاذاً للامدة )118( من قانون املرور رقم )5( لسنة 2000 

بعد تعديلها بالقانون االسايس. كام إن املجلس ليس له جسم واضح االستقاللية، وإمنا يتبع 

وزارة النقل واملواصالت،15 ويرأسه وزير النقل واملواصالت، وأمي رسه هو وكيل الوزارة ذاتها، 

ويضم يف عضويته جهات حكومية وأهلية أخرى عديدة.

النقل واملواصالت، والداخلية )من خالل  التمثيل الحكومي يف املجلس من وزارات  يتكون 

اإلدارة العامة للمرور(، واألشغال العامة، والحكم املحيل، واملالية، واإلعالم، والرتبية والتعليم، 

والصحة، وسلطة جودة البيئة.  كام يضم املجلس من القطاع األهيل والخاص كالً من املجلس 

األعىل ملنع حوادث الطرق، واتحاد رشكات التأمي، والصندوق الفلسطيني لتعويض مصايب 

تعليم  مدارس  ونقابة  الباصات،  رشكات  واتّحاد  السائقي،  نقابة  واتّحاد  الطرق،  حوادث 

القيادة.

ت التالية:16 وقد أناط القانون باملجلس املهامَّ

1( رسم السياسة العامة ملرفق املرور ووضع خطط ووسائل وأساليب النهوض به.

القامئة عىل تنفيذ خطط  الوزارات والهيئات والجهات  2( يقوم بتحديد مهام ومسؤوليات 

مرفق املرور.

3( تشكيل لجان املرور املحلية.

ــات واملؤسســات املختلفــة التــي  ــة انشــاء او الغــاء الهيئ ــوزراء صالحي ــون األســايس املعــدل لعــام 2003 مجلــس ال 14   منحــت املــادة 69 مــن القان

تدخــل يف تشــكيل الجهــاز اإلداري، فنصــت عــىل انــه: »يختــص مجلــس الــوزراء مبــا يــيل : 1- وضــع السياســة العامــة يف حــدود اختصاصــه، ويف ضــوء 

الربنامــج الــوزاري املصــادق عليــه مــن املجلــس الترشيعــي... 4- إعــداد الجهــاز اإلداري، ووضــع هياكلــه، وتزويــده بكافــة الوســائل الالزمــة، واإلرشاف 

عليــه ومتابعتــه... 9-أ- إنشــاء أو إلغــاء الهيئــات واملؤسســات والســلطات أو مــا يف حكمهــا مــن وحــدات الجهــاز اإلداري التــي يشــملها الجهــاز التنفيــذي 

التابــع للحكومــة، عــىل ان ينظــم كل منهــا بقانــون«.

15  نصــت املــادة 118 مــن قانــون املــرور رقــم )5( لســنة 2000 عــىل ان يختــص املجلــس األعــىل للمــرور بـــ: 1. رســم السياســة العامــة ملرفق 

املــرور ووضــع خطــط ووســائل وأســاليب النهــوض بــه.  2. يقــوم بتحديــد مهــام ومســؤوليات الــوزارات والهيئــات والجهــات القامئــة عــىل 

تنفيــذ خطــط مرفــق املــرور.  3. تشــكيل لجــان املــرور املحليــة«.

16  املرجع السابق.
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ونص قرار تشكيل املجلس األعىل للمرور عىل منحه املهامت التالية:17

املحلية 	  املعايري  مع  يتوائم  مبا  الطرق  وهندسة  املرورية  والترشيعات  اللوائح  تطوير 

والدولية.

اقرتاح الحلول الناجحة لكل ما يطرأ من مستجدات يف مجال سالمة املرور.	 

وضع اسرتاتيجية شاملة للسالمة املرورية.	 

إدخال التقنيات الحديثة يف مجال الهندسة واألنظمة املرورية لرفع كفاءة أداء شبكات 	 

الطرق.

إنشاء قواعد بيانات خاصة باملرور.	 

تضمي املنهاج التعليمي يف املناهج الفلسطينية.	 

العمل باملعايري البيئية يف مجال الطرق والسالمة املرورية مبا يتفق وقانون البيئة.	 

وزارة النقل واملواصالت.. 2

وزارة . 3 الصحة،  وزارة  املحيل،  الحكم  وزارة  واإلسكان،  العامة  األشغال  )وزارة  أخرى  أجسام 

الداخلية، وزارة اإلعالم، وزارة الرتبية والتعليم، سلطة جودة البيئة(.

البند الثاين. اإلطار الترشيعي للسالمة عىل الطرق

إىل جانب األحكام القانونية املتناثرة يف العديد من الترشيعات بشأن السالمة املرورية كقانون 

الهيئات املحلية، وقانون الصحة، ومنظومة تأمي املركبات، والترشيعات املتعلقة بالتنظيم والبناء، 

يشكل قانون املرور رقم )5( لسنة 2000 وتعديالته، والالئحة التنفيذية له الصادرة يف العام 2005 

وتعديالتها، الجزء األبرز يف إطار الترشيعات التي تحكم املرور، وتنظم جانب السالمة عىل الطرق.  

وفيام ييل مراجعة موجزة لهذا الترشيع والالئحة التنفيذية املنظمة له.

17  بحســب املــادة )8( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )271( لســنة 2005 بإنشــاء املجلــس األعــىل للمــرور وتنظيمــه، منشــور يف العــدد 

ــام 2006. ــادرة يف الع ــطينية الص ــع الفلس ــن الوقائ )65( م
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• قانون املرور لسنة 2000	

بغرض وضع اإلطار القانوين املنظم لقضايا املرور والسالمة املرورية، وضعت دولة فلسطي 

قانون املرور رقم )5( لسنة 18،2000 وأجرت عليه تعديالت طفيفة يف األعوام 2008 و2014، 

و2019.  وقد عالج هذا القانون بتعديالته املذكورة محاور عدة ذات عالقة بالقضايا املرورية 

األهم، والسيام القضايا املتعلقة باألمور التالية:

تسجيل املركبات وترخيصها.	 

املتانة واألمن يف املركبات، والرشوط الواجب توفرها يف املركبة حتى تكون متينة وآمنة.	 

منح رخص قيادة للمركبة ورشوط ذلك.	 

قواعد املرور وآدابه كالسلوك يف الطريق، وترصفات عابر الطريق، والطريق ومسالكها، 	 

املركبات،  بي  واملسافة  والتجاوز  وااللتقاء  الخلف،  إىل  والسري  واالستدارة  والتحول 

ونقل  واإلنارة،  اإلشارة  وإعطاء  املركبات  ووقوف  املرور،  يف  األولوية  وحق  والرسعة، 

الركاب والحمولة وجر املركبات، ومركبات األمن ورشوط التزامها بقواعد املرور، وقضايا 

املتعلقة  والقضايا  املرور،  وإشارات  الطرق،  والحيوانات، وحوادث  والدراجات  املشاة 

بالحافالت واملركبات العمومية.

تشكيل املجلس األعىل للمرور.	 

الرسوم والعقوبات.	 

فيام اقترصت الفكرة يف مرشوع القرار بقانون لسنة 2019 املعدل لقانون املرور، عىل منح 

من تفوضهم وزارة النقل واملواصالت من مفتيش الوزارة ودوريات السالمة عىل الطرق صفة 

الضبطية القضائية فيام يتعلق بإنجاز أعامل وظيفتهم، علامً أن أغلب الصالحيات املنوطة 

بهذه الضابطة منوطة باألساس برشطة املرور بحسب نصوص قانون املرور العام لسنة 2000 
سالف الذكر.19

18  نــرشت الهيئــة يف العــام 2019 مطويــة ضمــت هــذا القانــون بتعديالتــه املختلفــة 2000، و2008، و2014، إضافــة اىل الالئحــة املنفــذة 

ــوام 2008-2011، و2017. ــة يف األع ــا املختلف ــام 2005 وتعديالته ــادرة يف الع ــون والص ــذا القان له

19  للمزيد، راجع مواد قانون املرور رقم )5( لسنة 2000 سالف الذكر، والسيام املواد التالية: 4/12، 26، 28، 37، 43-42، 54، 61، 74، 76-

.348 ،308-307 ،294 ،273 ،267 ،265 ،263 ،234 ،230 ،227 ،219 ،215 ،188 ،174 ،172 ،121 ،116 ،100 ،11/98 ،81 ،78
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غري أن هذا القانون مل ينَُب باألساس بناء شامالً ومتكامالً عىل أساس االلتزام باملعايري الدولية 

املتعلقة بالسالمة عىل الطرق، بحيث يتضمن كافة القضايا التي تتطرق إليها هذه املعايري.  

والرشوط  املركبات  لقيادة  املنظمة  املهمة  القضايا  من  عدداً  تضمن  أنه  من  الرغم  وعىل 

الواجب توفرها يف املركبة، أو فيمن يقودها، أو من يستخدم الطريق الذي تستخدمها هذه 

املركبة بحسب ما أسلفنا، فإن مراجعات الجهات الرسمية نفسها أشارت إىل أن هذا القانون 

ال يرقى إىل أن يكون قانون طرق متخصصاً وعرصياً ويلبي االحتياجات التطويرية كافة،20 

ويحتاج، إضافة إىل املنظومة القانونية التي تحكم السالمة عىل الطرق، إىل املراجعة، مبا يكفل 

حقوق اإلنسان كافة، والسيام حقه يف الحياة، وحقه يف سالمته الجسدية، وحقه يف صحته.

وانطالقاً من القواعد الخمس التي ذكرها العقد الدويل سالفة الذكر، فإن الهيئة ترى أنه قد 

يكون من املناسب مراجعة هذا القانون واملنظومة القانونية ذات العالقة من املختصي يف 

مجال السالمة عىل الطرق واملرور، والبحث يف مدى الحاجة إىل أن ينطلق يف صياغته وهيكلته 

العامة واملوضوعات التي ينبغي معالجتها والبنية العامة له من القواعد الخمس التي أشارت 

إليها خطة العقد الدويل للسالمة عىل الطرق )2011-2020( سالفة الذكر، والسيام التالية:

القاعدة األوىل: إدارة شؤون السالمة عىل الطرق.

القاعدة الثانية: القضايا املتعلقة بتجهيز وتأهيل الطرق ليك يكون التنقل أكرث أمناً.

القاعدة الثالثة: القضايا املتعلقة بأن تكون املركبات أكرث أمناً.

القاعدة الرابعة: القضايا املتعلقة بجعل مستخدمي الطرق أكرث أمناً.

وقوع حادث سري  بعد  ما  االتخاذ  الواجبة  باإلجراءات  املتعلقة  القضايا  الخامسة:  القاعدة 

وترضر اإلنسان يف جسده وحياته، وحاجته التأهيلية املختلفة يف هذا الصدد.

القانونية بشأن  مع األخذ يف االعتبار أن األمر يف هذا الصدد يحتاج إىل مراجعة املنظومة 

إلمكانية معالجة موضوعات  نظراً  املذكور،  املرور  قانون  الطرق، وليس فقط  السالمة عىل 

السالمة عىل الطرق يف قواني أخرى أشري إليها سابقا، إىل جانب قانون املرور.

20  يف الجزئيــة املتعلقــة بقطــاع املواصــالت العامــة والنقــل يف الوثيقــة التقنيــة التــي وضعتهــا وزارة العــدل حــول إدمــاج حقــوق اإلنســان 

يف خطــة التنميــة الوطنيــة الفلســطينية 2014-2016، أشــارت إىل أن قانــون املــرور لســنة 2000 مل يتنــاول قضايــا الســالمة عــىل الطــرق 

والتلــوث، وأنــه ال يرقــى ألن يكــون قانــون طــرق متخصصــاً وعرصيــاً ويلبــي االحتياجــات التنمويــة كافــة.
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• الالئحة التنفيذية لقانون املرور21	

الالئحة  الوزراء  مجلس  وضع  أعاله،  املذكور  املرور  قانون  وضع  من  سنوات  خمس  بعد 

التنفيذية للقانون املذكور، التي تضمنت العديد من املوضوعات التنفيذية، ومن أهمها:

األحكام املتعلقة بتسجيل املركبة وإجراءات التسجيل.	 

األحكام املتعلقة برتخيص املركبة وإجراءات فحص سالمتها لغايات الرتخيص ورشوط 	 

ذلك، وإجراءات تجديد الرتخيص وشطب املركبة غري الصالحة.

األحكام املتعلقة مبلكية املركبة، وانتقال ملكيتها ولوحات تسجيلها.	 

األجزاء من املركبة التي تخضع للفحص عند ترخيصها، والسيام قياسات املركبة وأوزانها، 	 

والكوابل، والفرامل.

ترخيص السائقي، وأنواع رخص القيادة، وإجراءات الرتخيص والفحوصات الطبية.	 

التعليم عىل قيادة املركبات والفحوصات الالزمة لذلك، وإجراءات الحصول عىل رخصة 	 

قيادة املركبة، والرشوط الواجب توفرها فيمن يدرب عىل الحصول عىل رخصة قيادة 

املركبة.

قواعد آداب املرور، مبا يف ذلك من إجراءات السلوك عىل الطريق، والطريق ومسالكها، 	 

حق  وإعطاء  والتجاوز،  الرسعة،  وقضايا  الخلف،  إىل  والسفر  واالستدارة  والتحول 

مركبات  عمل  وإجراءات  املركبات،  وجر  والحمولة،  الركاب  نقل  وإجراءات  األولوية، 

األمن، واإلنارة، وسري املشاة والدراجات العادية والنارية والحيوانات، والقضايا املتعلقة 

بحوادث الطرق، وإشارات املرور.

الحافالت، مبا يف ذلك ترخيصها، وواجبات صاحب املركبة ومستخدميها، وقضايا نقل 	 

الركاب وواجباتهم.

املركبات العمومية، مبا يف ذلك نقل الركاب يف مركبات األجرة، وإصدار رخص السفر 	 

املركبة والراكب، وعدادات  الرخصة وقائد  العمومية والخصوصية، وواجبات صاحب 

الدفع.

21  قــرار مجلــس الــوزراء الفلســطيني رقــم )393( لســنة 2005 بالالئحــة التنفيذيــة لقانــون املــرور رقــم )5( لســنة 2000، واملنشــورة يف 

ــام 2006. ــادر يف الع ــطينية الص ــع الفلس ــن الوقائ ــدد 66 م الع
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حركة السري الدولية.	 

مخالفات املرور، وبرنامج النقاط واملخالفات، وتسليم رخص القيادة بعد السحب.	 

ويف الختام، فإن أي مراجعة للقانون الذي صدرت له هذه الالئحة التنفيذية عىل ضوء ما 

طرح يف هذه املراجعة، سوف يعكس أثره عىل هذه الالئحة، ويلزم مبراجعتها عىل ضوء ما 

طرأ من تعديالت عىل القانون الذي صدرت تنفيذاً له.

ثالثًا. الخطط واالستراتيجيات القطاعية المتعلقة بالسالمة على الطرق

مل تضع املؤسسات الرسمية الوطنية التي تعمل يف قطاع السالمة عىل الطرق اسرتاتيجية وطنية 

شاملة للسالمة عىل الطرق، عىل الرغم من أن أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 التي وضعتها 

دولة فلسطي يف كانون األول 2016، كانت قد أشارت، يف أكرث من مكان فيها، إىل أنها ستعمل عىل 

بناء مقومات االقتصاد الفلسطيني، ومنها تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية الالزمة 

لالقتصاد؛ مثل شبكات املواصالت.  وأضافت أنها، ضمن السياسة الوطنية والتدخالت السياساتية 

يف ضوء األولوية الوطنية العارشة، ستعمل عىل توفري االحتياجات األساسية للتجمعات السكانية، 

ومنها تطوير أمناط النقل املتعدد، وتحسي جودة خدمات النقل املقدمة للمواطني.

من جهة أخرى، وعىل الرغم من إشارة تقرير دولة فلسطي االستعرايض الوطني الطوعي األول يف 

العام 2018 إىل تسجيل ارتفاع حاد يف حوادث السري، ويف عدد الوفيات الناجمة عنها، فإنه مل يرش 

يف تطلعات الحكومة املستقبلية إىل أي إجراءات ستتخذ يف هذا الصدد.

ويف إطار ردها عىل مخاطبة الهيئة املستفرسة فيها عن خطط الوزارات املختلفة املتعلقة بالسالمة 

عىل الطرق، وما جاء يف ورشة العمل التي عقدتها الهيئة بعنوان »نحو اسرتاتيجية وطنية للسالمة 

عىل الطرق« بتاريخ 2019/5/7، أفاد عدد من الوزارات/الجهات الحكومية مبا ييل:

املجلس، . 1 اختصاصات  من  أن  من  الرغم  عىل  للمرور:22  األعىل  املجلس  خطة/اسرتاتيجية 

وأساليب  ووسائل  خطط  ووضع  املرور،  ملرفق  العامة  السياسات  رسم  القانون،  بحسب 

التي وضعها املجلس  الطرق  الشاملة للسالمة عىل  الوطنية  النهوض به، فإن االسرتاتيجية 

22  رسالة الهيئة للرئيس التنفيذي للمجلس األعىل للمرور السيد محمود خالد رقم ت.س/2019/20 بتاريخ 2019/6/25.
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ال ترقى23 ألن تكون اسرتاتيجية وطنية شاملة.  فقد أشارت الخطة االسرتاتيجية للمجلس 

األعىل للمرور للفرتة من 2019-2021 الصادرة يف أيلول 2018، إىل أن الهدف االسرتاتيجي 

العام للمجلس هو رفع مستوى السالمة املرورية عىل الطرق، والحد من الخسائر البرشية 

واالنعكاسات االجتامعية واالقتصادية الناتجة عن الحوادث املرورية.  وقد تفرع عن هذا 

الثقافة  وترسيخ  آمن،  مروري  مرفق  يف  متثلت  الفرعية،  األهداف  من  عدد  العام  الهدف 

البرشية  ومقوماتها  البالد  أمن  عىل  حفاظاً  وممتلكاته؛  اإلنسان  سالمة  لضامن  املرورية 

واالقتصادية، وتعميق التعاون وتوثيقه مع املؤسسات األهلية واإلقليمية والدولية، والوصول 

إىل بيانات موحدة وشاملة ملنظومة قطاع املرور، من أجل رفع مستوى السالمة املرورية 

عىل الطرق.

كام أظهرت هذه الخطة االحتياجات التدريبية التي متثلت يف: 1( عمل برامج تدريبية يف 

برامج التحليل املروري الحديثة ودراسة األثر املروري.  2( عمل برامج يف مجال التصميم 

واإلعالم وإنتاج الومضات اإلذاعية واملرئية.

خطة/اسرتاتيجية وزارة النقل واملواصالت: يف ردها عىل رسالة الهيئة، أفادت وزارة النقل . 2

واملواصالت أن خطتها الخاصة بالسالمة عىل الطرق تشري إىل التايل:

• أهداف الوزارة وسياساتها: تهدف الوزارة إىل أن يكون قطاع النقل محوكامً ومتكامالً 	

توفري  يتم  وأن  الطريق،  ملستخدمي  آمن  نقل  توفري  يتم  وأن  الدولية،  املعايري  وفق 

شبكات طرق وفق املعايري الدولية.

• سياسات القطاع: من سياسات الوزارة توفري خدمات نقل ومواصالت يف زمن وتكلفة 	

واملركبات  السائقي  ترخيص  مبستوى  واالرتقاء  املرورية،  السالمة  وتعزيز  مقبولة، 

والتخطيط  األورويب،  االتحاد  مواصفات  والسيام  العاملية،  املواصفات  مع  ليتواءم 

الوطني الشامل لقطاعات النقل واملواصالت، بحيث يحقق ربطاً داخلياً ودولياً بكفاءة 

عالية، وبيئة ترشيعية وتنظيمية تتوافق مع متطلبات دخول فلسطي يف االتفاقيات 

واملعاهدات الدولية واملتعلقة بقطاع النقل، ومبادئ النقل، ومبادئ حقوق اإلنسان.

23   أشــار األســتاذ وليــد االســطل املســؤول اإلعالمــي يف املجلــس األعــىل للمــرور يف نقاشــه مــع باحــث الهيئــة اىل ان االســرتاتيجية التــي 

ــس. ــرة للمجل ــات املتوف ــار اإلمكاني ــت يف إط ــس وضع ــل للمجل ــت بالفع وضع
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• األولويات السياساتية: تتلخص هذه األولويات يف تقليل الحوادث املرورية وما ينتج 	

املصلحة  يحقق  مبا  واملواصالت  النقل  بصناعة  والنهوض  وإصابات،  وفيات  عنها من 

العامة.

• العاملية 	 للتوجهات  الوزارة  تبني  املنفذة من  النشاطات  انطلقت إجاميل  النشاطات: 

للسالمة املرورية؛ سواء يف التوعية أو يف وضع الدراسات أو تفعيل الرقابة عىل وسائل 

النقل.

• عىل 	 السالمة  مجال  يف  املستقبلية  خططها  إىل  الوزارة  أشارت  املستقبلية:  الخطط 

الدراسات  إعداد  ومنها:  الذكر،  سالفة  العامة  االسرتاتيجية  أهدافها  إطار  يف  الطرق 

الخاصة باملخطط الشمويل للنقل وتنفيذه، استكامل دراسات تطوير قطاع النقل العام 

النقل  وسائل  ملواءمة  العالقة،  ذات  الجهات  كافة  مع  التواصل  استكامل  والقواني، 

التي  املرورية  األدلة  إصدار  استكامل  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  احتياجات  مع  العام 

إجراءات  اتّخاذ  املرورية،  والسالمة  تتوافق  التي  الطرق  تصميم  عمليات  تساهم يف 

عاجلة للتصدي لتغيري املناخ وآثاره ملعالجة اآلثار البيئية املرتتبة عن انبعاثات املركبات 

ومعالجتها.

للمرور،  األعىل  املجلس  خطة  مع  ومقارنتها  واملواصالت،  النقل  وزارة  خطة  إىل  وبالنظر 

يالحظ أنها أكرث عمقاً وتركيزاً وقرباً من أن تكون نواة لخطة وطنية شاملة للسالمة عىل 

الطرق من خطة املجلس األعىل للمرور.

خطة/اسرتاتيجية رشطة املرور بشأن السالمة عىل الطرق:24 أشارت الخطة التنفيذية إلدارة . 3

الخاصة  السياسات  إحدى  املرور هو  الحد من حوادث  أن  إىل  للعام 2019  املرور  رشطة 

الهدف  ضمن  تقع  التي   ،2023-2017 لألعوام  الفلسطينية  للرشطة  االسرتاتيجية  بالخطة 

االسرتاتيجي الرابع، وهو ضامن الحكم الرشيد وخدمات ذات جودة عالية.

ولتحقيق هذا الهدف االسرتاتيجي العام، وضعت اإلدارة العامة لرشطة املرور مجموعة من 

24  اجتــامع مديــر عــام الهيئــة والباحــث مــع مديــر عــام رشطــة املــرور العقيــد الحقوقــي أبــو زنيــد أبــو زنيــد بتاريــخ 2019/3/3، واجتــامع 

ــة يف  ــا الهيئ ــي زودت به ــام 2019 الت ــرور للع ــة امل ــة لرشط ــة التنفيذي ــخ 2019/7/3، والخط ــرور بتاري ــة امل ــع إدارة رشط ــث م الباح

ــور. ــا األخــري املذك اجتامعه



سلسلة التقارير الخاصة رقم )99(

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« 42

األهداف الفرعية التالية:

 رفع الوعي املروري.	 

مكافحة ظاهرة املركبات والدراجات غري القانونية.	 

رفع توصيات للجهات ذات العالقة لتأهيل الطرق.	 

رفع توصيات للجهات ذات العالقة لتنفيذ نظام النقاط املرورية.	 

ردها25 . 4 يف  الطرق:  عىل  السالمة  بشأن  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  خطة/اسرتاتيجية 

عىل رسالة الهيئة،26 أفادت وزارة األشغال العامة واإلسكان بأن السالمة املرورية تقع ضمن 

احتياجات  تلبي  وفعالة  آمنة  طرق  شبكة  بـ«توفري  املتعلق  للوزارة  االسرتاتيجي  الهدف 

املواطن«، حيث قامت، يف السنوات األخرية، مبنهجة خطط السالمة عىل الطرق يف الوزارة، 

إلدارة  الالزمة  املعلومات  لجميع  بيانات  قاعدة  وإنشاء  واالسرتاتيجيات،  الخطط  وتطوير 

قطاع الطرق.  وقد متحورت هذه الخطط واالسرتاتيجيات حول القضايا التالية:

تقييم 	  خالل  من  التدقيق  هذا  ويتم  الطرق:  مشاريع  يف  املرورية  السالمة  تدقيق 

مشاريع الطرق أثناء مرحلة التصميم واإلنشاء، من أجل تحديد املخاطر املمكنة عىل 

السالمة التي قد تؤثر عىل أيٍّ من مستخدمي الطريق، واقرتاح إجراءات للتخلص من 

هذه املشاكل، أو الحد منها.

للنقاط 	  برنامج  إنشاء  تم  املرور،  مع رشطة  بالتعاون  السوداء:  النقاط  برنامج  وضع 

السوداء )مناطق تكرار الحوادث(، وإعداد قاعدة بيانات لهذه املواقع، وصوالً إىل اتخاذ 

إجراءات ترفع مستوى السالمة واألمان فيها.

إنشاء قاعدة بيانات للمقاطع الخطرة: إنشاء قاعدة بيانات للمقاطع الخطرة، وتغذيتها 	 

بالبيانات الالزمة، وصوالً إىل إعطائها األولوية يف عمليات صيانة الطرق.

الرشكاء يف 	  املرورية مع  االزدحامات  تتم دراسة مواقع  املرورية:  االزدحامات  دراسة 

25  رد وزارة األشغال العامة واإلسكان رقم 768/2019/1/44/1، بتاريخ 2019/3/5.

26  رسالة الهيئة ملجلس الوزراء رقم ت.س/2019/01، بتاريخ 2019/2/12.
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وزارة النقل واملواصالت ووزارة الحكم املحيل، ووضع الحلول الكفيلة بحل أو الحد من 

االزدحامات املرورية.

عملية 	  يساعد ويرسع يف  مواقعها  تحديد  إن  للعبارات، حيث  بيانات  قاعدة  إنشاء 

تنظيفها السنوية.

وتنظيف 	  للصيانة  فروع  إنشاء  تم  حيث  الوزارة:  فروع  يف  للصيانة  وحدات  إنشاء 

العبارات يف الوزارة.

دراسة نظام تعويض أرضار الطرق بسبب الحوادث: تعمل الوزارة عىل توقيع مذكرات 	 

تفاهم مع رشكات التأمي من أجل إصالح الطرق التي تترضر يف أعقاب كل حادث سري.

خالل 	  طوارئ  فرق  بإنشاء  الوزارة  تقوم  الجوية:  املنخفضات  يف  طوارئ  فرق  إنشاء 

املنخفضات الجوية أو يف الثلوج.

مع 	  مذكرات عمل  توقيع  الوزارة عىل  تعمل  التحتية:  البنية  قطاع  العمل يف  تنظيم 

رشكات االتصاالت والكهرباء واملياه لتنظيم العمل يف البنية التحتية للطرق.

األساليب 	  الطرق عىل  تدريب مهنديس  املرورية:  السالمة  تدقيق  القدرات يف  تعزيز 

العلمية إلجراء تدقيق السالمة املرورية بجميع مراحلها.

خطة/اسرتاتيجية وزارة الصحة بشأن السالمة عىل الطرق: أفاد مدير دائرة املؤسسة الطبية . 5

ملنع حوادث الطرق27 بأن هذه الدائرة هي دائرة مركزية من دوائر اإلدارة العامة للرعاية 

الصحية األولية يف وزارة الصحة، وأن من أبرز مهام هذه الدائرة الفحص الطبي للمتقدمي 

الثقافة  ونرش  الطرق،  لحوادث  بيانات  قاعدة  وبناء  مركبة،  قيادة  رخصة  عىل  للحصول 

الجمركية  املرورية يف مختلف فئات املجتمع، واملشاركة يف عضوية لجنة منح اإلعفاءات 

لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

وبحسب ما يظهر يف االسرتاتيجية الصحية الوطنية 2017-2022، فإن السالمة عىل الطرق 

27  بحســب مــا أشــار لــه الدكتــور ســمري شامســنة/ مديــر دائــرة املؤسســة الطبيــة يف وزارة الصحــة يف ورشــة العمــل التــي عقدتهــا الهيئــة 

ــخ 8 متــوز 2019. ــور شامســنة املذكــور بتاري ــة املحامــي معــن شــحدة دعيــس مــع الدكت ــخ 2019/5/7، ويف اجتــامع باحــث الهيئ بتاري
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تأخذ حيزاً جيداً يف هذه الخطة، والسيام التالية:

ضمن التدخالت السياساتية املتعلقة بالغاية الرابعة )تطوير الربامج الصحية والوعي 	 

الصحي(، ضمن الربنامج األول املتعلق بخدمات رعاية صحية أولية وصحة عامة، من 

بالحوادث،  املتعلقة  الصحية  التوعية  برامج  الوزارة بدعم وتحسي  تقوم  أن  املفرتض 

وباألخص حوادث الطرق.

ضمن تدخالت الهدف األول من الغاية الخامسة املتعلقة بتطوير أنظمة الرصد الصحي 	 

حوادث  لرصد  محوسب  نظام  بناء  عىل  الوزارة  تعمل  سوف  املختلفة،  املجاالت  يف 

الطرق واإلصابات الناتجة عنها

املستدامة 	  التنمية  أهداف  الثالث من  الهدف  بشأن  املقرتحة  الوزارة  ضمن تدخالت 

الناجمة  واإلصابات  الوفيات  عدد  بخفض  املتعلقة  التنموية  الغاية  والسيام   ،2030

عن حوادث املرور إىل النصف مع حلول العام 2020، من املفرتض أن تعمل الوزارة 

عىل رفع مستوى الوعي املجتمعي، وتعزيز نظام رصد اإلصابات الناتجة عن حوادث 

الطرق، بالتعاون مع املعهد الوطني للصحة العامة، وتطوير وتعزيز الجهود التكاملية 
بي القطاعات ذات العالقة للحد من حوادث املرور، وحوادث السري.28

كام أفاد مدير املؤسسة الطبية يف وزارة الصحة أن األرقام املسجلة لدى الوزارة حول وفيات 

حوادث املرور غري مكتملة، وغري دقيقة، وبحاجة إىل التطوير.  ولذلك، فان املؤسسة الطبية 

املذكورة عملت عىل تدريب29 موظفي تسجيل حوادث املرور يف املؤسسات الصحية العامة 

والخاصة واألهلية عىل تسجيل حوادث املرور واملترضرين منها يف شهر متوز 2019، بحسب 

برنامج الرصد اإللكرتوين الذي أعدته، الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية يف سنوات 

مع  املرور  حوادث  بيانات  وقاعدة  التوثيق  طريقة  تتحسن  أن  املفرتض  من  وإنه  سابقة، 
التطبيق الدقيق لهذا الربنامج، ومن املفرتض الحصول عىل معلومات أكرث دقة يف هذا الشأن.30

28  وزارة الصحة.  االسرتاتيجية الصحية الوطنية 2017-2022، )فلسطي: وزارة الصحة، 2017(، ص 88، 91، 107.

29  اجتامع باحث الهيئة املحامي معن شحدة دعيس مع الدكتور شامسنة املذكور بتاريخ 8 متوز 2019.

30   أفــاد د. عــزت ريان/منظمــة الصحــة العامليــة يف معــرض تعليقــه عــىل مســودة هــذا التقريــر بتاريــخ 4 أيلــول 2019 قبــل طباعتــه ان 

هنــاك )حاجــة للتنســيق بــي أنظمــة الرصــد القامئــة حيــث يعمــل كل منهــا بــدون التنســيق مــع االخــر، ولذلــك جــاءت املبــادرة الوطنيــة 

ــا قامئــة املــؤرشات  ــاء املرصــد الوطنــي لرصــد حــوادث الطــرق. وقــد انجزن التــي أطلقهــا املعهــد الوطنــي للصحــة العامــة بــرضورة بن

الوطنيــة يف هــذا املجــال باتفــاق األطــراف ذوي العالقــة ســواء وزارة الصحــة او رشطــة املــرور(
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خطة/اسرتاتيجية وزارة اإلعالم بشأن السالمة عىل الطرق: أفادت وزارة اإلعالم يف ردها31 . 6

عىل رسالة32 الهيئة بأنها عضو يف املجلس األعىل للمرور، وتعمل عىل إيصال رسالة املجلس 

الجهات  ومساعدة  الرتويج  عىل  تعمل  إنها  كام  املستهدفة.   الجهات  لدى  لها  والرتويج 

الرشيكة يف إيصال الرسالة اإلعالمية الحكومية املتعلقة بالسالمة عىل الطرق إىل الجمهور.

خطة/اسرتاتيجية وزارة الحكم املحي بشأن السالمة عىل الطرق: مل تكشف وزارة الحكم . 7

املحيل للهيئة عن أي خطط بشأن السالمة عىل الطرق تعمل وفقها، عىل الرغم من مطالباتها 
املتكررة بذلك.33

خطة/اسرتاتيجية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بشأن السالمة عىل الطرق: أشارت . 8

إىل مجلس  املوّجه  الهيئة35  كتاب  املعلومات يف ردها34 عىل  االتصاالت وتكنولوجيا  وزارة 

الوزراء بأنها »حرصت عىل ضامن توفري التغطية لخدمات الهاتف املحمول واإلنرتنت من 

قبل الرشكة املرخصة عىل الطرق الرئيسية والفرعية يف مختلف محافظات الوطن، لتمكي 

املواطن من التواصل مع خدمات الطوارئ للحصول عىل املساعدات الالزمة.  كام قامت 

الوزارة بعمل توعية وإرشادات بشأن حظر استخدام الهاتف املحمول أثناء قيادة املركبات، 

وتحديد طريقة إتالف أجهزة االتصاالت للحد من النفايات اإللكرتونية.

حقوق  تالمس  »سياسة   2022-2017 لألعوام  للوزارة  االسرتاتيجية  الخطة  تضمنت  كام 

اإلنسان وسالمته الجسدية بشكل عام، وهي مساندة التوعية البيئية فيام يخص االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات من خالل: 1( حث رشكات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عىل 

املحلية  والهيئات  املؤسسات  توجه  البيئة.  2( دعم  للحفاظ عىل  الفضىل  املعايري  اعتامد 

والدولية العتامد مواصفات موحدة لألجهزة اإللكرتونية.

31  رد وزارة اإلعالم رقم م.و/226/7 بتاريخ 24 متوز 2019.

32  رسالة الهيئة رقم ت.س/2019/28 بتاريخ 15 متوز 2019.

ــة  ــوزارات ومراكــز املســؤولية املختلفــة ســالف الذكــر، أرســلت الهيئ ــذي عمــم عــىل ال ــوزراء ال ــا املوجــه ملجلــس ال ــة اىل كتابه 33  إضاف

ــا تزويدهــا بخطــط  ــخ 2019/7/15، وطلبــت فيه ــد، الرســالة رقــم ت.س/2019/27 بتاري ــر الحكــم املحــيل، عــىل وجــه التحدي إىل وزي

ــذا. ــا ه ــتجابة لطلبه ــم االس ــه مل تت ــري أن ــرق، غ ــىل الط ــالمة ع ــة بالس ــوزارة املتعلق ــرتاتيجيات ال واس

34  رد الوزارة رقم ك/49/414 بتاريخ أيار 2019 عىل رسالة الهيئة إىل مجلس الوزراء سالف الذكر.

35  رسالة الهيئة ملجلس الوزراء رقم ت.س/2019/01 بتاريخ 2019/2/12.
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خطة/اسرتاتيجية وزارة العمل بشأن السالمة عىل الطرق: أفادت الدائرة القانونية يف وزارة . 9
العمل أنه ال يوجد لديها أي خطط خاصة بالسالمة عىل الطرق.36

رسالة . 10 عىل  ردها37  يف  الطرق:  عىل  السالمة  بشأن  البيئة  جودة  سلطة  خطة/اسرتاتيجية 

الهيئة38 املوجهة إىل مجلس الوزراء، أفادت سلطة جودة البيئة بأهم املحاور التي تتضمنها 

خطتها فيام يتعلق بالسالمة عىل الطرق، وهي:

• بحسب اسرتاتيجية البيئة عرب القطاعية 2017-2022 وما فيها من سياسات وأهداف، 	

فإن أهم السياسات ذات العالقة املبارشة أو غري املبارشة مبوضوع السالمة عىل الطرق 

هي:

تطوير وتبني الترشيعات واملبادرات التي تشجع الطاقة النظيفة واملتجددة يف 	 

وسائل النقل.

تعزيز الضبط والرقابة عىل انبعاثات عوادم املركبات.	 

تشجيع استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة.	 

مراعاة املعايري والرشوط البيئية يف إنشاء وإدارة البنية التحتية للنقل واملواصالت.	 

• بحسب القضايا املتعلقة مبوضوع السالمة عىل الطرق يف خطط تغري املناخ، فتتلخص 	

يف التايل:

تضمنت الخطة الوطنية، وكذلك البالغ الوطني األول حول تغيري املناخ، معلومات 	 

عن قطاع النقل واملواصالت واالنبعاثات الصادرة عنها.

ورد يف تقرير البالغ الوطني أن إجاميل االنبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، وهو 	 

املصدر الرئييس لالنبعاثات يف فلسطي، يبلغ حوايل 1997.7 جيجا غرام مكافئ 

ثاين أكسيد الكربون، معظمها ثاين أكسيد الكربون، وجميعها ناتجة عن حرق 

الوقود.

36  مكاملة باحث الهيئة الهاتفية مع الدائرة القانونية يف وزارة العمل يف شهر أيار 2019.

37  رد سلطة جودة البيئة رقم 2019/438 بتاريخ 2019/3/24.

38  رسالة الهيئة إىل مجلس الوزراء رقم ت.س/2019/01 بتاريخ 2019/2/12.
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أما حول إجراءات التكيّف املقرتحة، فهي:	 

	 البنية التحتية للطرق، مبا يرفع من قدرتها عىل مقاومة آثار إعادة تأهيل 

التغيري املناخي عليها، حيث قدرت التكلفة املتوقعة بـ33 مليون دوالر.

	.التخفيف من االنبعاثات يف قطاع املواصالت

	 تشجيع ودعم املواصالت العامة من خالل تطوير معايري عامة تتوافق مع

لجمع  سهلة  طرق  وإيجاد  عنها،  للكشف  آليات  كوضع  العاملية،  املعايري 

ركاب  ناقالت  وتوفري  السفر،  ومواعيد  وأوقات  املعلومات  وتوفري  األجرة 

تكلفة  وتبلغ  الطرقات.   عىل  األمن  وزيادة  الطاقة،  كفاءة  لتحسي  كبرية 

هذا املرشوع حوايل مليويَنْ دوالر، وميكن أن تُغطّى هذه التكلفة من أجرة 

الركاب.

الطرق: يف رده39 . 11 السالمة عىل  والرياضة بشأن  للشباب  املجلس األعىل  خطة/اسرتاتيجية 

عىل رسالة الهيئة،40 أفاد املجلس األعىل للشباب والرياضة بأنه يقوم بعدد من األنشطة 

فيام يتعلق بالسالمة عىل الطرق، والسيام التالية:

برنامج الرشطي الصغري يف إطار برنامج املخيامت الصيفية للطالئع واألطفال، التي يقوم 	 

املجلس بها سنوياً، حيث يتم عقد حوايل 511 مخيامً صيفياً يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة.

حملة أكرب سلسلة برشية من الشباب والطالئع بهدف توعيتهم يف قضايا املرور وقواني 	 

السالمة عىل الطرق.

خطة/اسرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم: يف ردها41 عىل رسالة الهيئة42، أفادت وزارة الرتبية . 12

رد املجلس األعىل للرياضة والشباب رقم 00647 بتاريخ 2019/3/5.  39

رسالة الهيئة ملجلس الوزراء رقم ت.س/2019/01 بتاريخ 2019/2/12.  40

رســالة الهيئــة ملجلــس الــوزراء رقــم ت. س/2019/01 بتاريــخ 2019/2/12. وكذلــك رســالة الهيئــة اىل وزارة الرتبيــة والتعليــم   41

 .2019 متــوز   15 بتاريــخ  ت.س/2019/25 

رد وزارة الرتبية رقم وت/26987/4/24 بتاريخ 2019/9/9.  42
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والتعليم بانها تقوم سنويا باتخاذ العديد من اإلجراءات وبناء العديد من الربامج لتعزيز 

الوعي حول مفاهيم السالمة املرورية وتأهيل البيئة املدرسية املناسبة لحامية الطلبة من 

اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق.

الطلبة  بي  الطرق  حوادث  عن  الناجمة  اإلصابات  من  للحد  الوزارة  خطة  يف  جاء  ومام 

والتوعية حول السالمة املرورية ما ييل:

السالمة 	  ومهارات  مفاهيم  ادخال  عىل  الوزارة  عمدت  الجديد:  الفلسطيني  املنهاج 

املراحل  جميع  غطى  حيث  الفلسطيني،  املنهاج  يف  وعمودي  افقي  بشكل  املرورية 

األساسية )1-4(، ضمن مبحثي اللغة العربية والعلوم الحياتية والوطنية. كام تم إدخاله 

عىل شكل رسائل مبارشة وضمنية ضمن املراحل الدراسية العليا.

سياسات الوزارة وخططها: يفرد موضوع حامية الطلبة من اإلصابات بعامة، مبا فيها 	 

اإلصابات الناجمة عن الحوادث املرورية، ضمن الخطة االسرتاتيجية السنوية للوزارة، 

وسياسات البيئة املدرسية التي اقرتها الوزارة العام 2016.

السالمة 	  فرق  وتأهيل  تشكيل  سنويا  يتم  املرورية:  السالمة  فرق  وتفعيل  تشكيل 

املرورية ملساعدة الطلبة ىل العبور اآلمن للطريق أمام املدرسة.

محور التثقيف والتعزيز الصحي: وضمن هذا املحور تعمل الوزارة عىل انتاج دليل 	 

تدريبي للسالمة عىل الطرق، وإنتاج لعبة الكرتونية بخصوص السالمة املرورية، وافراد 

محور كامل حول التوعية املرورية يف دليل التثقيف الصحي.

كام أشار رد الوزارة اىل إنجازات اإلدارة العامة للصحة املدرسية فيام يتعلق بالسالمة املرورية 

والنشاطات التي ستنفذها يف األعوام 2020-2023.

الهيئة من الحصول عىل خطط/اسرتاتيجيات . 13 مل تتمكن  خطط/اسرتاتيجية وزارات أخرى، 
وزارات املالية، عىل الرغم من املطالبة بها أكرث من مرة.43

43  إضافــة اىل كتابهــا املوجــه إىل مجلــس الــوزراء للحصــول عــىل خطــط واســرتاتيجيات الــوزارات املختلفــة بشــأن الســالمة عــىل الطــرق 

ســالف الذكــر بتاريــخ 2019/2/12، خاطبــت الهيئــة هــذه الجهــات برســائل منفــردة بتاريــخ 15 متــوز 2019 والرســائل هــي ذات األرقــام 

وت.س/2019/26. ت.س/2019/27، 
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ثالثًا. السالمة على الطرق في االستعراض الوطني
ألهداف التنمية المستدامة

أشار التقرير الوطني الطوعي األول حول متابعة وتنفيذ خطة التنمية املستدامة 2030، الصادر 

عن مجلس الوزراء يف حزيران 2018، ويف تعليقه عىل مدى إنفاذ فلسطي للهدف الثالث املتعلق 

بالرعاية الصحية، إىل أن هناك ارتفاعاً حاداً يف حوادث الطرق، وارتفاعاً يف عدد الوفيات الناجمة 

عن هذه الحوادث بي العامي 2011 و2016، حيث ارتفعت من 3.8 إىل 5.3 شخص لكل 100 

أنها  إىل  الصدد،  املستقبلية يف هذا  تطلعاتها  الحكومة مل ترش يف  فإن  ذلك،  نسمة.  ومع  ألف 

ستفعل أي إجراء بهذا الخصوص من أجل الحد من هذه الحوادث، والحد من الوفيات الناجمة 

عنها.

ويف استعراضها للجهود املبذولة لتنفيذ الهدف الحادي عرش من أهداف التنمية 2030، املتعلق 

املدن  أن  إىل  فلسطي  دولة  أشارت  مأمون،  نقل  بنظام  تحظى  ببناء مدن ومستوطنات برشية 

الفلسطينية تعاين من عدم كفاية تغطية وسائل النقل العام الخارجي والداخيل، وضعف البنية 

الجميع  يسهل عىل  التي  واملواقف  املركزية  املحطات  توزيع  الستيعاب  كفايتها  وعدم  التحتية، 

الوصول إليها، مع بقاء وضع وإنفاذ مخططات الطرق اإلقليمية والدولية رهن الوضع السيايس.

كام تعاين التجمعات السكانية الفلسطينية من ضعف قدرتها عىل التنقل والوصول، ويفاقم جدار 

الضم والتوسع من عزلتها، إضافة إىل حرص املستوطنات اإلرسائيلية استخدام البنية التحتية للطرق 

عىل املستوطني، األمر الذي خلق عراقيل كبرية أمام قدرة الفلسطينيي عىل الحركة يف املناطق 

)ج(، وبي مدن الضفة الغربية، حيث يضطر سكان التجمعات السكانية الفلسطينية إىل استخدام 

طرق بديلة أطول مبرتي إىل خمس مرات من الطرق املبارشة.

وأشار التقرير إىل أن الحكومة تعمل، وبالتعاون مع رشكائها، عىل تحسي جودة خدمات النقل 

للمواطني.
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رابعًا. إنجازات وزارة النقل منذ تأسيسها وحتى نهاية العام 2016

عىل الرغم من أن الجهات العاملة يف مجال السالمة عىل الطرق هم كرث، والسيام أعضاء املجلس 

األعىل للمرور، فإننا حرصنا الحديث هنا عن أهم الجهات العاملة يف هذا الصدد، وهي وزارة 

النقل واملواصالت، التي يشكل املجلس األعىل للمرور إحدى دوائرها عىل املستوى العميل.  فقد 
أنجزت الوزارة منذ نشأتها يف العام 1995 وحتى نهاية العام 2016 النشاطات التالية:44

التطوير املؤسيس وبناء القدرات: يف إطار التطوير املؤسيس وبناء القدرات، عملت وزارة ( 1

من  الكثري  من خالل  الفلسطيني،  واملواصالت  النقل  قطاع  بناء  تأسيسها عىل  بعد  النقل 

الفلسطيني،  الجغرايف  املركز  وتأسيس  الفلسطينية،  الجوية  الخطوط  كإنشاء  النشاطات 

يف  املعلومات  وأنظمة  الحاسوب  نظام  وتحديث  الجوية،  لألرصاد  العامة  اإلدارة  وإنشاء 

الوزارة ودوائر السري، وإنشاء املركز الهنديس )الدينامومرتات(، وربط وزارة الداخلية بوزارة 

النقل من خالل منظومة املعلومات، ووضع خطة اسرتاتيجية للوزارة، وإنشاء املجلس األعىل 

للمرور، وتأهيل البنية التحتية ملديريات النقل، وتأهيل وتدريب موظفي الوزارة، والتعاون 

الفنية،  األوامر  كحوسبة  كثرية  مجاالت  يف  والتقنية  األكادميية  املؤسسات  مع  والعمل 

والتدريب، وتجهيز مختربات االمتحان النظري اإللكرتوين ملواكبة التطور.

النقل واملواصالت ( 2 النقل عىل تنظيم قطاع  النقل واملواصالت: عملت وزارة  تنظيم قطاع 

من خالل القيام مبجموعة من األعامل كتأسيس نظام األرقام العمومي، وتلوين السيارات 

العمومي، وإعداد قانون املرور لسنة 2000، وإصدار دليل خدمات الجمهور لوزارة النقل 

املرور  ومنتجات  للمركبات  الفلسطينية  للمواصفات  الفنية  األوامر  وإصدار  واملواصالت، 

بشتى أنواعها، وإعداد أدلة إجراءات العمل، وإقرار عدد من األنظمة املتعلقة باملرور كنظام 

وشبكة  متطور  معلومات  مركز  وبناء  املخالفات،  عىل  النقاط  ونظام  املرورية،  املخالفات 

وحوسبة  العمل،  إجراءات  وحوسبة  بالوزارة،  خاصة  إلكرتونية  وبوابة  مركزية،  حاسوب 

املهن  نظام  وحوسبة  املرورية،  للمخالفات  إلكرتوين  ونظام  الطرق،  عىل  النقل  إجراءات 

إلكرتوين  اإللكرتونية، وموقع  األرشفة  املحمول، ونظام  الهاتف  تطبيق  واملنشآت، وإطالق 

كاعتامد مستوردين،  الفنية  اإلجراءات  العديد من  واتّخاذ  للمرور،  األعىل  باملجلس  خاص 

44  للمزيــد، راجــع تقريــر وزارة النقــل واملواصــالت عــن إنجازاتهــا منــذ تأسيســها حتــى العــام 2016 املنشــور عــىل موقعهــا اإللكــرتوين: 

http://www.mot.gov.ps
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وتثبيت حق رشكات صناعة املجرورات )تم اعتامد 10 رشكات( بصناعة مجرورات مبواصفات 

ومقاييس فلسطينية وتسجيلها وترخيصها.

السالمة عىل الطرق: ويف إطار السالمة عىل الطرق، عملت الوزارة عىل تطوير آليات السالمة ( 3

عىل الطرق، من خالل تأسيس دوريات السالمة عىل الطرق، وتوعية السائقي واملواطني، 

وإنجاز مشاريع »اعرف وطنك«، ومشاريع توعوية أخرى من قبل املجلس األعىل للمرور 

كمرشوع التوعية املنفذ من قبل املركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات، ومرشوع 

وإعداد  واإلعالم،  للدميقراطية  الحارس  جمعية  قبل  من  املنفذ  املرورية  السالمة  تعزيز 

النسخة النهائية من دليل تطوير املعايري واملواصفات الفنية للسالمة املرورية، واالستمرار 

يف القيام بحمالت رقابية من خالل دوريات السالمة عىل الطرق.

وتطوير عالقتها ( 4 بناء  عىل  عاماً  الوزارة خالل عرشين  الخاص: عملت  القطاع  العالقة مع 

مع القطاع الخاص، من خالل إرشاكه يف عملية األمتتة، وتبني فكرة نظام الخصخصة، وفتح 

طورت  كام  املستعملة.   للسيارات  فلسطينيي  مستوردين  واعتامد  فلسطينية،  وكاالت 

الوزارة عالقاتها مع املؤسسات التعليمية، واتّحاد مستوردي السيارات وقطع غيارها، واتّحاد 

أصحاب رشكات الباصات، واتّحاد التكسيات، ومجلس الشاحني، ومعهد أبحاث السياسات 

االقتصادية الفلسطيني »ماس«.

االنضامم إىل املنظامت والهيئات الدولية: منذ العام 1999، أصبحت فلسطي عضواً »مراقباً« ( 5

يف املنظمة العاملية لألرصاد )WMO( ويف اللجنة العربية لألرصاد الجوية يف إطار جامعة 

عضوية  وتثبيت  والدولية،  اإلقليمية  واملؤمترات  االجتامعات  يف  وشاركت  العربية،  الدول 

الخطوط الجوية الفلسطينية يف الهيئة العربية للطريان املدين )ACAC(، ويف االتحاد الدويل 

للنقل الجوي )IATA(، ويف االتحاد العريب للنقل الجوي )AACO(، وغريها من األنشطة.

املانحة ( 6 الدول  من  كثري  مع  املاضية  السنوات  خالل  الوزارة  عملت  املانحني:  مع  العالقة 

كاالتحاد األورويب، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، واليابان، والبنك الدويل.  فقد عمل 

مطار  إلنشاء  األولية  الدراسة  منها  دراسات،  وتنفيذ  مشاريع  دعم  عىل  األورويب  االتحاد 

فلسطي الدويل، واملخطط الشامل للطرق واملواصالت، وتوفري الدعم الفني يف إنجاز دليل 

السالمة املرورية.  وعملت الوزارة، كذلك، من خالل مشاريعها مع الوكالة األمريكية للتنمية 
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االجتامعي،  للنوع  اسرتاتيجية  خطة  وتطوير  للطرق،  التحتية  البنية  تأهيل  عىل  الدولية 

وتنمية الكادر البرشي وتطويره.

تطوير مرفق الوزارة والنقل والبنية التحتية: عملت الوزارة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ( 7

عىل إنشاء مطار يارس عرفات، وإنشاء ميناء الصيادين، واستكامل فتح دوائر الرتخيص يف 

محافظات الوطن كافة.
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المبحث الثالث

بيانات وإحصاءات وطنية ودولية
حول السالمة على الطرق

تفيد البيانات التي استقتها الهيئة من: 1( تقرير جهاز الرشطة الفلسطينية السنوي.45 2( تقرير 

وزارة الصحة السنوي.46  3( التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق/منظمة الصحة العاملية.47 

4( تقارير الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،48 مبا ييل:

بلغ عدد سكان فلسطي )الضفة الغربية وقطاع غزة( يف األعوام 2014-2018 وعىل التوايل: . 1

4429084، 4682467، 48116503، 4733357، 4854013، نسمة.

هناك ارتفاع يف عدد الحوادث املرورية يف السنوات الخمس األخرية يف الضفة الغربية بشكل . 2

حيث  للسكان،  اإلجاميل  العدد  من   %2.8 البالغة  الطبيعية  السكانية  الزيادة  معدل  فاق 

سجلت يف العام 2014 ما يقرب من 7694 حادثاً، ارتفعت يف العام 2015 إىل 8985 حادثاً، 

ويف العام 2016 إىل 10630 حادثاً، ويف العام 2017 ارتفع هذا العدد إىل 11541 حادثاً، وإىل 

12829 حادثاً يف العام 2018.

تضاربت التوثيقات الرسمية حول عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث املرورية بي األرقام . 3

سجلت  حيث  الصحة،  لوزارة  السنوي  والتقرير  السنوي،  الرشطة  جهاز  تقرير  يف  الواردة 

www.palpolice.ps :45  للمزيد، راجع املوقع اإللكرتوين لجهاز الرشطة الفلسطينية

 www.moh.ps:46  للمزيد، راجع املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة

www.who.int :47  للمزيد، راجع املوقع االلكرتوين ملنظمة الصحة العاملية

http://www.pcbs.gov.ps :48  للمزيد، راجع املوقع اإللكرتوين للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
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التقارير السنوية لجهاز الرشطة يف األعوام 2014-2018 عىل التوايل وفاة 101، و110، و159، 

و187، و180، يف حي سجل تقرير الصحة السنوي عن األعوام ذاتها، وعىل التوايل: 100، 87، 

.170 ،194 ،152

كام تفاوت عدد وفيات الحوادث املرورية يف األعوام 2014-2018، ومل تلتزم نهجاً واحداً يف 

االرتفاع واالنخفاض، حيث سجلت نسبة الوفيات لكل 100 ألف نسمة يف األعوام املذكورة، 

حسب توثيقات جهاز الرشطة، وعىل التوايل: 2.9، 2.4، 3.3، 4، 3.7.

ارتفع عدد إصابات الحوادث املرورية يف السنوات الخمس األخرية بشكل فاق معدل الزيادة . 4

السنوات(، حيث  أغلب  للسكان )يف  العدد اإلجاميل  البالغة 2.8% من  الطبيعية  السكانية 

سجلت 7257 إصابة يف العام 2014، وارتفعت يف العام 2015 إىل 8563 إصابة، ويف العام 

2016 إىل 9288 إصابة، غري أنها انخفضت يف العام 2017 ووصلت إىل 9208 إصابات، ثم 

عاود عدد إصابات حوادث السري الوطنية باالرتفاع يف العام 2018، حيث بلغ 9300 إصابة.

العام 2015 إىل . 5 ارتفعت يف  العام 2014 ما يقرب من 108002 مخالفة مرورية،  ُسجل يف 

128670 مخالفة، ثم تراجعت إىل 127522 مخالفة يف العام 2016.  ثم ما لبث وأن ارتفع 

عدد املخالفات املحررة يف العام 2017 إىل 140100 مخالفة مرورية، وإىل )221284( مخالفة 

مرورية يف العام 2018.

أما عىل املستوى الدويل، فقد سجل التقرير العاملي حول السالمة عىل الطرق عىل املستوى . 6

األعوام 2011 و2013 و2015 و2018 عىل  العاملية يف  الصحة  الصادر عن منظمة  العاملي 

التوايل، نسبة وفيات ناجمة عن حوادث السري لكل 100 ألف عىل النحو التايل: )32 أفريقيا، 

أوروبا(، )24.1 أفريقيا، 10.3 أوروبا(، )26.6 أفريقيا، 9.3 أوروبا(، )26.5 أفريقيا، 9.3 أوروبا(.

تفيد تقديرات منظمة الصحة العاملية بأن معدالت وفيات حوادث املرور يف فلسطي )الضفة . 7

 5.6 نسبته  )مبا  التوايل: 241 شخص  و2018 وعىل  العامي 2015  يف  غزة(  وقطاع  الغربية 

شخص لكل 100 ألف(، و252 شخص )5.3 شخص لكل 100 ألف(.

وفيام ييل الجدول التفصييل املوجز املوضح للمعلومات أعاله حسب ما أعدته الهيئة:
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بيانات حول حوادث املرور يف فلسطني مقارنة بالبيانات العاملية
55 54 53 49505152

عدد 
املخالفات

حسب 
تقرير 

الرشطة 
يف الضفة 

الغربية

عدد 
اإلصابات

حسب 
تقرير 
الرشطة

عدد 
الوفيات 
حسب 
تقرير 
الصحة 
السنوي

عدد وفيات السري 
العاملية حسب عدد 
عدد وفيات السالمة 

عىل الطرق عامليا 
بحسب التقرير 
العاملي عن حالة 

السالمة عىل الطرق 
الصادر عن منظمة 
الصحة العاملية لكل 

100000 نسمة49

عدد الوفيات 
حسب 

تقديرات 
منظمة الصحة 

العاملية

نسبة 
وفيات 
حوادث 

السري لكل 
 100000

نسمة50

عدد سكان 
فلسطني

منتصف 
العام 
حسب 
الجهاز 
املركزي 
لإلحصاء

عدد الوفيات 
يف فلسطني 

حسب 

تقرير الرشطة

)غزة + ضفة(

عدد 
الحوادث

حسب 
تقرير 

الرشطة 
يف الضفة 

الغربية

السنوات

221284 9300 170

26.5 أعىل عدد/ 
أفريقيا

9.3 أدىن عدد/ 
أوروبا

252

100000 /5.3
3.7 4854013 51 180 12829 2018

140100 9208 19452 18 عامليا53ً - 4 4733357 18754 11541 2017

127522 9288 152 - - 3.3 4816503 159 10630 2016

128670 8563 87
26.6 أفريقيا

9.3 أوروبا

241

100000 /5.6
2.4 4682467 110 8985 2015

108002 7257 100 2.9 4429084 101 7694 2014

24.1 أفريقيا ،  10.3 
أوروبا

2013

2012

32 أفريقيا 2011

8344 147 7532 199755

تصدر منظمة الصحة العاملية تقاريرها عن حالة السالمة عىل الطرق كل سنتي أو ثالث سنوات، وتكون مبثابة أداة رصد رئيسية لِعقد العمل   49

من أجل السالمة عىل الطرق )2020-2011(.

هذه حسب مؤرشات الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة 2030.  50

سجل التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق للعام 2018 يف الصفحة 265 منه، وقوع 159 حالة وفاة نتيجة حوادث السري.  51

يشري تقرير وزارة الصحة السنوي للعام 2017 اىل أن 79 حالة وفاة من املذكورة أعاله سجلت يف قطاع غزة، وأن إجاميل عدد الوفيات   52

الناتجة عن حوادث السري لكل 100000 ألف نسمة بلغت 4.4، علامً بأن عدد السكان املسجلي يف التقرير بلغ 4445135 نسمة، ص 186.

حسب تقرير »إنقاذ األرواح-مجموعة تقنية للسالمة عىل الطرق« الصادر عن منظمة الصحة العاملية العام 2017 واملنشور عىل الرابط:   53

الوفيات بسبب  املليون من  مليون وربع  يقرب من  ما  اىل وقوع  التقرير  أشار  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle حيث 

حوادث الطرق، علامً بأن هذه النسبة احتسبت عىل أساس أن سكان العامل يبلغون 7 مليارات نسمة.

يشار اىل أن تقرير الصحة السنوي للعام 2017 قد أشار يف ص 48 منه، إىل أن عدد وفيات الحوادث املرورية يف فلسطي بلغ 194 حالة   54

وفاة، 115 منها يف الضفة الغربية، علامً أن تقرير الرشطة ال يذكر سوى وفيات حوادث السري التي وقعت يف الضفة الغربية البالغة 108 

حاالت، يف حي يذكر تقرير الرشطة يف قطاع غزة عن العام 2017 وفيات كال شقي الوطن.

هذه املعلومات عن العام 1997 بحسب ما جاء يف التقرير الذي أعدته الهيئة يف العام 2001 بعنوان »السالمة عىل الطرق«.  55
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االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات

عىل املستوى الدويل، برزت الجهود الدولية للسالمة عىل الطرق بشكلها األعمق عندما أعلنت 

الجمعية العامة لألمم املتحدة يف العام 2010 عن اعتبار الفرتة الزمنية الواقعة بي 2020-2011 

لهذا  التنفيذية  الخطة  بوضع  العاملية  الصحة  منظمة  وكلّفت  الطرق،  للسالمة عىل  دولياً  عقداً 

العقد.  وقد وضعت منظمة الصحة العاملية هذه الخطة معتمدة يف بنائها عىل قواعد خمس هي: 

إدارة شؤون السالمة عىل الطرق، طرق وتنقل أكرث أمناً، مركبات أكرث أمناً، مستخدمو طرق أكرث 

أمناً، االستجابة بعد التصادم.  ودعت املنظمة الدول املختلفة إىل وضع اسرتاتيجية وطنية للسالمة 

عىل الطرق، تجمع جهود املؤسسات الرسمية املختلفة يف كل دولة.

وكانت منظمة الصحة العاملية قد درجت، منذ العام 2004، عىل وضع تقرير عن حالة السالمة 

عىل الطرق يف العامل كل سنتي إىل ثالث سنوات، تظهر فيه حالة حوادث السري يف العامل، وما ينجم 

عنها من وفيات وإصابات، وبعض التحديات املاثلة يف هذا الصدد.  فأصدرت بعد ذلك التاريخ 

تقارير عدة يف األعوام 2008، و2011، و2013، و2015، و2018.

وقد وصل االهتامم الدويل مبسألة حوادث السري والنتائج التي قد ترتتب عليها من وفيات، إىل 

وضع غاية من غايات الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة 2030 ذي العالقة بالحق يف 

الصحة، ومتثلت يف خفض الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث السري إىل النصف بحلول العام 

2020، إضافة إىل أن الهدف الحادي عرش من أهداف التنمية املذكورة، هدف إىل توفري وسائل 

نقل مأمونة لإلنسان.
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أما االستنتاج األسايس عىل املستوى الوطني الذي ميكن الخلوص به من هذا التقرير، فهو عدم 

تضعها  قطاعية  خطط  أي  منها  تنطلق  الطرق،  عىل  للسالمة  شاملة  وطنية  اسرتاتيجية  وجود 

الجهات الرسمية ذات العالقة. وعىل الرغم من أن من اختصاصات املجلس األعىل للمرور بحسب 

فإن  به،  النهوض  املرور، ووضع خطط ووسائل وأساليب  العامة ملرفق  السياسات  القانون رسم 

تكون  ألن  ترقى  ال  املجلس،  وضعها  التي  الطرق  عىل  للسالمة  الشاملة  الوطنية  االسرتاتيجية 

اسرتاتيجية وطنية شاملة، تعالج موضوع السالمة عىل الطرق بشمولية، وتصلح ألن تنطلق منها 

املنسجمة  غري  القطاعية  الخطط  بعض  وجود  وإمنا  املختلفة،  القطاعية  الخطط/االسرتاتيجيات 

لعدد من الجهات الرسمية، األمر الذي نجم عنه تعدد الجهود التي تقوم بها أكرث من جهة رسمية 

واحدة يف مجال السالمة املرورية كموضوعات التوعية واإلعالم بقضايا السالمة املرورية، والرقابة 

عىل املركبات عىل الشارع ومتابعتها )رشطة املرور ودورية السالمة عىل الطرق(، يف مقابل عدم 

وجود اسرتاتيجية وطنية شاملة للسالمة عىل الطرق تنطلق منها الخطط القطاعية املختلفة.  وقد 

ظهر من قرار تشكيل املجلس األعىل للمرور أنه خالف قانون املرور ونزل باملجلس، من حيث 

تبعيته، من أن يكون تابعاً لرئيس الدولة إىل تبعيته إىل وزارة النقل، عىل الرغم من أن تشكيلة 

املجلس تشمل العديد من الوزارات وعدد من املؤسسات األهلية ذات العالقة.  ويبدو أن هذا 

الذي أدى إىل عدم فاعلية املجلس األعىل للمرور، وعدم متكنه من وضع اسرتاتيجية  األمر هو 

وطنية للسالمة عىل الطرق.

ومن مراجعة الخطة االسرتاتيجية للمجلس األعىل للمرور، الذي يجمع بي كافة الجهات العاملة 

عىل السالمة عىل الطرق، بحسب قرار تشكيله، يظهر أنها ال ترقى ألن تكون اسرتاتيجية وطنية 

شاملة، وال تعمل عىل ترجمة الهدف العام الذي وضعته االسرتاتيجية يف البداية؛ وهو رفع مستوى 

السالمة املرورية عىل الطرق، والحد من الخسائر البرشية واالنعكاسات االجتامعية واالقتصادية 

الناتجة عن الحوادث املرورية، وال ميكن أن تكون منطلقاً للخطط القطاعية املختلفة لألجسام 

املختلفة العاملة يف مجال السالمة املرورية.

من جهة أخرى، وعىل الرغم من إشارة تقرير دولة فلسطي االستعرايض الوطني الطوعي األول يف 

العام 2018 إىل تسجيل ارتفاع حاد يف حوادث السري، ويف عدد الوفيات الناجمة عنها، فإنه مل يرش 

يف تطلعات الحكومة املستقبلية إىل أي إجراءات ستتخذ يف هذا الصدد.

وكذلك أشارت وزارة العدل يف الوثيقة التقنية التي وضعتها حول إدماج حقوق اإلنسان يف خطة 
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التنمية الوطنية الفلسطينية 2014-2016، وتحديداً يف الجزئية املتعلقة بقطاع املواصالت العامة 

والنقل، إىل أن قانون املرور لسنة 2000، مل يتناول قضايا السالمة عىل الطرق والتلوث بشكل كاٍف، 

وأنه ال يرقى ألن يكون قانون طرق متخصصاً وعرصياً ويلبي االحتياجات التنموية كافة.

وبحسب ما ظهر يف أكرث من مؤرش، وما أثري يف ورشة العمل التي عقدتها الهيئة لكافة العاملي 

يف مجال السالمة عىل الطرق يف شهر أيار 2019 وتفاعالتها فيام بعد، أنه ال يوجد جسم تنظيمي 

جامع وفاعل للجهات العاملة كافة، بشكل أسايس أو ثانوي، يف مجال السالمة عىل الطرق، األمر 

الذي يشكل معيقاً أمام صياغة اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق، تنعكس عىل هذه الخطط 
القطاعية وعىل الترشيعات أو األحكام الترشيعية ذات العالقة.56

التوصيات

عىل  للسالمة  وطنية  اسرتاتيجيات  وضع  إىل  الدول  تدعو  التي  الدولية  التوجهات  من  وانطالقاً 

الطرق، كجزء من الجهود التي ينبغي أن تبذل يف إطار الحفاظ عىل السالمة عىل الطرق، ومن 

األعداد املتزايدة لحوادث املرور عىل املستوى الوطني، وما ينجم عنها من زيادة يف عدد اإلصابات 

واإلعاقات وزيادة يف عدد الوفيات، ومن اعرتاف الوثيقة املعدة من وزارة العدل عن إدماج حقوق 

اإلنسان يف خطط التنمية الحكومية 2014-2016، التي أشارت فيها إىل قصور قانون املرور وعدم 

تلبيته متطلبات العرص واملستجدات يف هذا الشأن، وبالنظر إىل أجندة السياسات الوطنية 2017-

2022، فإنه ينبغي عىل مجلس الوزراء أن يضع اسرتاتيجية وطنية شاملة للسالمة عىل الطرق، 

تتفرع عنها وتنطلق منها الخطط القطاعية للجهات املختلفة ذات العالقة، وهذا األمر يستدعي 

التايل:

رضورة تعديل املنظومة الترشيعية الوطنية بشأن املرور، مبا يؤسس لوضع اسرتاتيجية وطنية . 1

للسالمة عىل الطرق، ويفرض عىل الجهات الرسمية االلتزام باملعايري الدولية يف صياغة هذه 

االسرتاتيجية.

ــة شــاملة للســالمة عــىل الطــرق  ــر ووضــع خطــة وطني 56   يف إطــار دفــع الجهــات الرســمية للعمــل عــىل تحقيــق اهــداف هــذا التقري

التقــت، الهيئــة معــايل الســيد عاصــم ســامل/ وزيــر النقــل واملواصــالت ورئيــس املجلــس األعــىل للمــرور بتاريــخ 2019/9/15 وناقشــت 

أهميــة وضــع اســرتاتيجية وطنيــة شــاملة للســالمة عــىل الطــرق، تشــرتك يف اعدادهــا كافــة الجهــات ذات العالقــة. وكشــف الوزيــر ان 

املجلــس األعــىل للمــرور ســيعمل خــالل الفــرتة القادمــة عــىل انجــاز اســرتاتيجية وطنيــة شــاملة للســالمة عــىل الطــرق. للمزيــد حــول 

.www.ichr.ps :ــة االلكــرتوين ــك عــىل موقــع الهيئ ــق بذل هــذا اللقــاء راجــع الخــرب املتعل
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مع تأكيد الهيئة عىل ان ما يهمها هو انفاذ حقوق االنسان املختلفة، أي كان شكل الجهة . 2

الرسمية التي تكون مكلفة بإعامل هذه الحقوق سواء يف شكل  وزارة او مجلس اعىل للمرور 

بالنتيجة عىل  او إيجايب يؤثر  تنازع اختصاص سلبي  انها ترى ولعدم حدوث  او خالفه، اال 

اعامل حقوق االنسان املختلفة، ونظرا لوجود العديد من الوزارات واالجسام الحكومية التي 

تتبع مجلس الوزراء رضورة قيام هذا املجلس بتشكيل لجنة فنية عليا من كافة األطراف ذات 

العالقة بالنقل عىل الطرق، لتعمل عىل وضع اسرتاتيجية وطنية شاملة للسالمة عىل الطرق، 

تتبع مجلس الوزراء، وتكون ملزمة بتنفيذ قراراته، ويف الوقت نفسه يصادق املجلس ذاته 

عىل قراراتها، بحيث مُتنح قراراتها قوة تنفيذية أكرث إلزاماً وفاعلية.

رضورة أن تُبنى أي اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق عىل القواعد الخمس األساسية . 3

الطرق 2020-2011،  العمل من أجل السالمة عىل  العاملية لعقد  الخطة  التي بنيت عليها 

الصادرة عن منظمة الصحة العاملية، واملتمثلة يف: إدارة شؤون السالمة عىل الطرق، طرق 

وتنقل أكرث أمنا، مركبات أكرث أمناً، مستخدمو طرق أكرث أمناً، االستجابة بعد التصادم.  هذا 

األمر الذي من شأنه أن يوضح الجهات وطبيعة االختصاص املنوط بها يف مجال السالمة عىل 

الطرق.

رضورة أن تبني كافة األطراف ذات العالقة بالنقل عىل الطرق خططهم القطاعية املختلفة . 4

عىل هذه االسرتاتيجية الشاملة للسالمة عىل الطرق.

رضورة أن يتم نرش هذه االسرتاتيجية الشاملة عىل أوسع نطاق ممكن، وبالوسائل املمكنة . 5

كافة.

الفلسطينية طلبتها للبحث يف املوضوعات . 6 الكليات املختصة يف جامعاتنا  رضورة أن توجه 

املتعلقة بالسالمة عىل الطرق التي أشارت إليها تلك االسرتاتيجية.

رضورة تطوير الجهات الفلسطينية املختصة )وزارة الصحة، ورشطة املرور، والجهاز املركزي . 7

لإلحصاء( مؤرشاٍت وطنيًة قادرًة عىل رصد التحسن يف وضع السالمة املرورية، وإنفاذ العقد 

الدويل للسالمة عىل الطرق 2011-2020، مستفيدين من املؤرشات التي طرحتها خطة عقد 

العمل التنفيذية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية العام 2011، ومن االسرتاتيجية الوطنية 



61الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم«

نحو استراتيجية وطنية شاملة للسالمة على الطرق في فلسطين

الشاملة التي يتم وضعها، ملا يف ذلك من أهمية يف بناء قاعدة معلومات ناضجة عن حوادث 
املرور، تبنى عليها السياسات والقرارات ذات العالقة. 57

رضورة االستفادة من الجهود الدولية والتجارب العاملية واإلقليمية يف معالجة قضايا حوادث . 8

الطرق، واالنضامم للمنظامت واألجسام العاملية واإلقليمية التي تعنى بالطرق.

حوادث . 9 عن  شامل  وطني  تقرير  وضع  عىل  املختلفة  املختصة  الجهات  تعمل  أن  رضورة 

السري الوطنية، ونتائجها من حيث اإلصابات والوفيات واإلعاقات والخسائر املادية، وتكلفتها 

والتغيريات يف البنية القانونية واللوائح والتعليامت ذات العالقة التي جرت كل عام.

رضورة قيام الجهات ذات العالقة بجهد دؤوب للرقابة عىل تنفيذ هذه االسرتاتيجية، وتقديم . 10

تقاريرها عن مدى إنفاذها إىل مجلس الوزراء.

افــاد د. عــزت ريــان يف معــرض تعليقــه عــىل مســودة هــذا التقريــر بتاريــخ 4 أيلــول 2019 اىل انــه )تــم االتفــاق عــىل مــا يقــارب مــن 60   57

مــؤرشا وطنيــا ســتكون أســاس انطــالق عمــل املرصــد الوطنــي، حيــث تــم تعريفهــا وتحديــد مصــادر جمعهــا وتعريــف البســط واملقــام 

الحتســاب كل مــؤرش(.
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المراجع

أوالً. التقارير

تقارير عمل جهاز الرشطة الفلسطينية السنوية لألعوام 2014-2018، منشورة عىل املوقع اإللكرتوين للجهاز.( 1

تقارير وزارة الصحة السنوية لألعوام 2014-2017، منشورة عىل املوقع اإللكرتوين للوزارة.( 2

التقارير اإلحصائية وتقارير حوادث املرور الصادرة عن وزارة النقل واملواصالت عن األعوام 2017-2010، ( 3

منشورة عىل املوقع اإللكرتوين للوزارة.

لألعوام 2004، و2008، و2011، و2013، ( 4 الطرق  السالمة عىل  العاملية، عن حالة  الصحة  منظمة  تقارير 

و2015، و2018، منشورة عىل املوقع اإللكرتوين للمنظمة.

ثانياً. الترشيعات

عىل املستوى الدويل: •

األمم املتحدة-الجمعية العامة، القرار رقم A/540/64 حول إعالن موسكو بشأن نتائج مؤمتر األمم ( 1

املتحدة الوزاري العاملي األول للسالمة عىل الطرق 2009، منشور عىل املوقع اإللكرتوين للجمعية 

العامة.

األمم املتحدة-الجمعية العامة، القرار رقم L44/64/A الصادر بتاريخ 2010/1/29 والقايض باعتامد ( 2

العقد 2011-2020 عقداً دولياً للسالمة عىل الطرق، منشور عىل املوقع اإللكرتوين للجمعية العامة.

األمم املتحدة-الجمعية العامة، القرار رقم RES/A/1/70 الصادر بتاريخ 25 أيلول 2015، بعنوان ( 3

تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة للعام 2030.

عىل املستوى الوطني: •

يف ( 1 واملنشور  و2014   2008 األعوام  يف  وتعديالته   2000 لسنة   )5( رقم  الفلسطيني  املرور  قانون 

األعداد )36، 77، 105( من الوقائع الفلسطينية الصادرة يف األعوام )2001، 2008، 2014(.
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قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم )271( لسنة 2005 بإنشاء املجلس األعىل للمرور وتنظيمه، ( 2

واملنشور يف العدد )65( من الوقائع الفلسطينية الصادرة يف شهر حزيران 2006.

قرار مجلس الوزراء رقم )393( لسنة 2005 بالالئحة التنفيذية لقانون املرور املذكور وتعديالتها يف ( 3

األعوام 2008، و2009، و2010، و2017، واملنشورة يف األعداد )66، 79، 83، 88، 137( من الوقائع 

الفلسطينية الصادرة يف األعوام )2006، 2008، 2009، 2010، 2017(.

ثالثاً. الخطط واالسرتاتيجيات بشأن السالمة عىل الطرق

عىل املستوى العاملي: •

1 ) ،2011 الطرق،  للسالمة عىل  الدويل  العمل  بعقد  الخاصة  العاملية  الخطة  العاملية،  الصحة  منظمة 

منشورة عىل املوقع اإللكرتوين للمنظمة.

عىل املستوى الوطني: •

ُزّودت الهيئة بالخطط واالسرتاتيجيات أدناه مبوجب مراسالتها للجهات ذات العالقة، أو يف اجتامعاتها معها.  

وتشمل هذه الخطط واالسرتاتيجيات ما ييل:

الخطة التنفيذية لرشطة املرور يف العام 2019.( 1

خطة واسرتاتيجية املجلس األعىل للمرور 2019 - 2021.( 2

خطة/اسرتاتيجية وزارة النقل 2019.( 3

خطة وزارة األشغال العامة واإلسكان املتعلقة بالسالمة عىل الطرق 2019.( 4

اسرتاتيجية وزارة الصحة املتعلقة بالسالمة عىل الطرق 2022-2017.( 5

خطة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املتعلقة بالسالمة عىل الطرق 2022-2017.( 6

خطة سلطة جودة البيئة املتعلقة بالسالمة عىل الطرق 2022-2017.( 7

خطة املجلس األعىل للشباب والرياضة املتعلقة بالسالمة عىل الطرق 2018.( 8

التنمية ( 9 وتنفيذ خطة  متابعة  األول حول  الطوعي  الوطني  التقرير  الوزراء،  فلسطي، مجلس  دولة 

املستدامة 2030 املقدم بتاريخ حزيران 2018.

دولة فلسطي، مجلس الوزراء، أجندة السياسات الوطنية 2022-2017.( 10

خطة وزارة الرتبية والتعليم 112019-2018( 
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نحو استراتيجية وطنية شاملة للسالمة على الطرق في فلسطين

رابعاً. الرسائل والردود

رقم ( 1 املرورية  بالسالمة  املتعلقة  القطاعية  الخطط  عىل  الحصول  حول  الوزراء  مجلس  إىل  الهيئة  رسالة 

ت.س/22019/01 بتاريخ 2019/2/12.

املجلس ( 2 واسرتاتيجيات  للحصول عىل خطط  للمرور  األعىل  للمجلس  التنفيذي  الرئيس  إىل  الهيئة  رسالة 

للسالمة عىل الطرق رقم ت.س/2019/20 بتاريخ 2019/6/25.

بخطط ( 3 لتزويدها   2019/7/15 بتاريخ  ت.س/2019/27  رقم  املحيل  الحكم  وزير  إىل  الهيئة  رسالة 

واسرتاتيجيات الوزارة املتعلقة بالسالمة عىل الطرق.

رسالة الهيئة إىل وزير اإلعالم رقم ت.س/2019/28 بتاريخ 2019/7/15، لتزويدها بخطط واسرتاتيجيات ( 4

الوزارة املتعلقة بالسالمة عىل الطرق.

بخطط ( 5 لتزويدها   ،2019/7/15 بتاريخ  ت.س/2019/26  رقم  والتخطيط  املالية  وزير  إىل  الهيئة  رسالة 

واسرتاتيجيات الوزارة املتعلقة بالسالمة عىل الطرق.

بخطط ( 6 لتزويدها   ،2019/7/15 بتاريخ  ت.س/2019/25  رقم  والتعليم  الرتبية  وزير  إىل  الهيئة  رسالة 

واسرتاتيجيات الوزارة املتعلقة بالسالمة عىل الطرق.

رسالة الهيئة إىل وزير النقل واملواصالت رقم ت.س/2019/26 بتاريخ2019/7/12، تطلب فيه إرشاكها يف ( 7

اجتامعات املجلس األعىل للمرور 2019.

رد وزارة األشغال العامة واإلسكان رقم 768/2019/1/44/1 بتاريخ 2019/3/5، بشأن خطة الوزارة املتعلقة ( 8

بالسالمة عىل الطرق.

رد وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات رقم /49/414 بتاريخ أيار 2019، بشأن خطة الوزارة املتعلقة ( 9

بالسالمة عىل الطرق.

رد سلطة جودة البيئة رقم 2019/438 بتاريخ 24 آذار 2019، بشأن خطة السلطة املتعلقة بالسالمة عىل ( 10

الطرق.

املتعلقة ( 11 املجلس  خطة  بشأن   ،2019 آذار   5 بتاريخ   00647 رقم  والشباب  للرياضة  األعىل  املجلس  رد 

بالسالمة عىل الطرق.

رد وزارة اإلعالم رقم م.و/226/7 بتاريخ 24 متوز 2019، بشأن خطة الوزارة املتعلقة بالسالمة عىل الطرق.( 12

رد املجلس األعىل للمرور برسالة إلكرتونية بتاريخ 2 متوز 2019، بشأن خطة املجلس املتعلقة بالسالمة ( 13

عىل الطرق.
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رد وزارة العمل مبكاملة هاتفية مع باحث الهيئة بتاريخ أيار 2019، بشأن خطة الوزارة املتعلقة بالسالمة ( 14

عىل الطرق.

خامساً. ورشات العمل

ورشة العمل التي نظمتها الهيئة بتاريخ 7 أيار 2019 بعنوان »نحو اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق« ( 1

واملجلس  العاملية،  الصحة  ومنظمة  املرور،  عام رشطة  مدير  من  فيها  قدمت  التي  الرئيسية  واملداخالت 

األعىل للمرور، واملداخالت الفرعية األخرى لألطراف املشاركة.

سادساً. مقابالت

اجتامع مدير عام الهيئة والباحث مع العقيد حقوقي أبو زنيد أبو زنيد مدير عام رشطة املرور يف شباط ( 1

.2019

اجتامع باحث الهيئة مع إدارة رشطة املرور بتاريخ 3 متوز 2019.( 2

اجتامع باحث الهيئة مع الدكتور سمري شامسنة وطاقم إدارة املؤسسة الطبية املعنية بحوادث السري يف ( 3

وزارة الصحة بتاريخ 8 متوز 2019.

سابعاً. املواقع اإللكرتونية

1( www.palpolice.ps.

2( www.moh.ps .

3( http://www.mot.gov.ps/reports2/

4( www.who.int .

5( https.//www.eremnews.com

6( https://undocs.org/ar/

7( http://www.pcbs.gov.ps/

8( http://www.mot.gov.ps/

9( ttp://www.mot.gov.ps/

10( www.ichr.ps.
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سلسلة التقارير السنوية

التقرير السنوي األول، شباط 1994 - حزيران 1995، 1995.. 1

التقرير السنوي الثاين، 1 متوز 1995 - 31 كانون األول 1996، 1997.. 2

التقرير السنوي الثالث، 1 كانون الثاين 1997 - 31 كانون األول 1997، 1998.. 3

التقرير السنوي الرابع، 1 كانون الثاين 1998 - 31 كانون األول 1998، 1999.. 4

التقرير السنوي الخامس، 1 كانون الثاين 1999 - 31 كانون األول 1999، 2000.. 5

التقرير السنوي السادس، 1 كانون الثاين 2000 - 31 كانون األول 2000، 2001.. 6

التقرير السنوي السابع، 1 كانون الثاين 2001 – 31 كانون األول 2001، 2002.. 7

التقرير السنوي الثامن، 1 كانون الثاين 2002 – 31 كانون األول 2002، 2003.. 8
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التقرير السنوي العارش، 1 كانون الثاين 2004 – 31 كانون األول 2004، 2005.. 10

التقرير السنوي الحادي عرش، 1 كانون الثاين 2005 – 31 كانون األول 2005، 2006.. 11

التقرير السنوي الثاين عرش، 1 كانون الثاين 2006 – 31 كانون األول 2006، 2007.. 12

التقرير السنوي الثالث عرش، 1 كانون الثاين 2007 – 31 كانون األول 2007، 2008.. 13

التقرير السنوي الرابع عرش، 1 كانون الثاين 2008 – 31 كانون األول 2008، 2009.. 14

التقرير السنوي الخامس عرش، 1 كانون الثاين 2009 – 31 كانون األول 2009، 2010.. 15

التقرير السنوي السادس عرش، 1 كانون الثاين 2010- 31 كانون األول 2010، 2011.. 16

التقرير السنوي السابع عرش، 1 كانون الثاين 2011- 31 كانون األول 2011، 2012.. 17

التقرير السنوي الثامن عرش، 1 كانون الثاين 2012- 31 كانون األول 2012، 2013.. 18

التقرير السنوي التاسع عرش، 1 كانون الثاين 2013- 31 كانون األول 2013، 2014.. 19
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التقرير السنوي الواحد والعرشون، 1 كانون الثاين 2015- 31 كانون األول 2015، 2016.. 21

التقرير السنوي الثاين والعرشون، 1 كانون الثاين 2016 -31 كانون األول 2016، 2017.. 22

التقرير السنوي الثالث والعرشون، 1 كانون الثاين 2017 -31 كانون األول 2017، 2018.. 23

التقرير السنوي الرابع والعرشون، 1 كانون الثاين 2018-31 كانون األول 2018، 2019.. 24
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