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 السالمة المرورية والوعي المروري
 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة:

إلى تبني كافة الخطط والبرامج والموائح المرورية  - بمفيوميا الواسع -السالمة المرورية تيدؼ 
 ،منع وقوع الحوادث المرورية ضماناً  لسالمة اإلنساف وممتمكاتولواإلجراءات الوقائية لمحد مف أو 

    .، فيي مرتبطة بشكؿ مباشر بقادة المركباتومقوماتو البشرية واالقتصادية الوطفعمى أمف وحفاظا ً 

يو اليقظة الحسية والمعنوية والمعرفة واإللماـ الواسع بكؿ ما يتعمؽ بالمرور مف ف الوعي المروريأما 
شارات وأنظمة وقوانيف وغيرىا مما ينعكس إيجابًا عمى الشخص وحسف   تالفيو لمحوادث مركبة وطريؽ وا 

 ومراعاتو لألنظمة المرورية المختمفة.

الشعوب ىو مؤشر مف مؤشرات الرقي والتحضر فاحتراـ قوانيف المرور مف قبؿ  ىلدإف الوعي المروري 
 .لتحضرالسائقيف والمشاه ىو عنواف ا
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 :: عناصر السالمة المرورية أولا 

  :محور السالمة المرورية في ثالثة عناصر وىي يتمثؿ

الػذي يػػ تي  الػدليؿ اإلرشػاديإف أفضػؿ طريػؽ لزيػادة الػوعي بالمركبػة ىػو قػراءة  :المركبةة -1
رة ولعمػؿ الصػيانة المطموبػة مع السيارة، إف ىذا الػدليؿ ميػـ جػدًا لالسػتخداـ ا مثػؿ لمسػيا

قػػػراءة الكتيبػػػات وا دلػػػة اإلرشػػػادية التػػػي تػػػ تي مػػػع  ييمػػػؿلألسػػػؼ منػػػا و لكػػػف الكثيػػػر ليػػػا، 
   .بشرائيا ا جيزة واآلالت التي نقـو

كتفقػػد وصػػيانة ا نػػوار  ؛إجػػراء الصػيانة الدوريػػة والالزمػػة ليػاوكممارسػة يوميػػة مػػع المركبػة يجػػب  
وعيػار ضػ ط  ،، وكػذلؾ تفقػد الفرامػؿ ل اليدويػة والقػدـ ا وفعاليتيػاوالمساحاتوالخمفية    ا مامية 

الموجػػػو ا مػػػامي لممركبػػػة ل ، وتفقػػػد عػػػة نظافػػػة الزجػػػاج ا مػػػامي والخمفػػػيومتاب ،اليػػػواء بػػػالعجالت
 .امقودال

عمػى الكفػاءة بعػد كػؿ اسػتخداـ طويػؿ  اً دقيقػ اً السػيارة تتطمػب فحصػأف إلى ويجب االنتباه 
ال و  شػامؿمما يتطمب مف مالؾ السػيارة إخضػاعيا لفحػص فنػي  الؼ كمـآخمسة  فزاد ع

   .يمكف االقتصار عمى فحص الترخيص السنوي كصيانة
قتضػي مػف السػائؽ أف يكػوف " ول ة الطريػؽ تالطريؽ يتكمـأف " يجيؿ الكثيروف  :لطريقا -2

عمػػػى ه ا رضػػػية ومػػػدلوالتيا التػػػي تسػػػاعد والخطػػػوطعمػػػى عمػػػـ وبصػػػيرة بجميػػػع العالمػػػات 
فػػي حػػاؿ السػػفر أو التنقػػؿ، مثػػؿ أف يكػػوف الجديػػد القيػػادة اآلمنػػة، كػػذلؾ الػػوعي بػػالطريؽ 

أو غيرىػػا مػػف المخػػاطر التػػي ينب ػػي طريقػػًا متعرجػػًا، أو منزلقػػًا، أو فيػػو منحػػدرات أو حفػػر 
 عمى السائؽ أف يحذرىا.

ظػة لمحافاوالحػرص الػدائـ عمػى والخاصػة العامػة  الحكوميػة  الجيػات بيفالتعاوف ويجب 
، المعيقة لحركة المػرور عمػى الطريػؽا عماؿ اإلنشائية كعمى طريؽ خاٍؿ مف المعوقات 

الالزمػػػة والضػػػرورية ات بالشاخصػػػالطريػػػؽ  تجييػػػزوفػػػي حػػػاؿ حػػػدوثيا يػػػتـ العمػػػؿ عمػػػى 
نتباه لطريػؽ يعفي مستخدمي الطريؽ مف زيادة اال، وىذا العمى السالمة العامة لممحافظة

 .يتـ عمؿ إنشاءات عميو
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 : : وينقسـ إلى قسميفالعنصر البشري  -3
السػػػػائؽ ىػػػو الشػػػػخص الػػػذي يتػػػػولى قيػػػادة إحػػػػدى المركبػػػات فػػػػي  :السةةةا ق -3-1

بتطبيػػػؽ قواعػػػد السػػػير والمػػػرور أثنػػػاء اسػػػتخدامو ويتوجػػػب عميػػػو االلتػػػزاـ  ،العػػػاـالطريػػػؽ 
يحصػػػػؿ باإليمػػػػاف الكامػػػػؿ بػػػػ ف ا نظمػػػػة المروريػػػػة إنمػػػػا وجػػػػدت  االلتػػػػزاـ وىػػػػذا  لمطريػػػػؽ

لحمايتنػػػا ولػػػيس لمضػػػايقتنا، وأنػػػو كممػػػا كػػػاف التزامنػػػا بيػػػذه ا نظمػػػة أكبػػػر كانػػػت سػػػالمتنا 
 وسالمة اآلخريف أكبر.

المقػػررة داخػػؿ المػػدف وعمػػى الخطػػوط السػػريعة لػػدليؿ كبيػػر  االلتػػزاـ بالسػػرعةإف  -3-1-1
عمػػى مػػدى وعػػي السػػائؽ والتزامػػو با نظمػػة المروريػػة، وال نتعجػػب إذا عممنػػا أف أكثػػر مػػف 

ا مػػور الواجػػب االلتػػزاـ % مػػف الحػػوادث تحصػػؿ بسػػبب السػػرعة غيػػر النظاميػػة، ومػػف 05
إف المطالبػة بػربط حػزاـ ا مػاف  ،حزاـ ا مافربط أثارت الجدؿ في بالدنا أيضًا والتي بيا 

مػػا جػػاء إال بعػػد أف أجريػػت الدراسػػات والبحػػوث التػػي تؤكػػد أف نسػػبة كبيػػرة مػػف اإلصػػابات 
ثبػت أف إصػابة الػرأس تمثػؿ المرتبػة ا ولػى مػف قد الخطرة سببيا عدـ ربط حزاـ ا ماف، ف

 ضػػػحايا حػػػوادث المػػػرور، تمػػػي تمػػػؾ إصػػػابة الصػػػدر، وتعػػػد ىاتػػػاف اإلصػػػابتاف مػػػف أخطػػػر
يبػرز دور ذلػؾ ، ومػف خػالؿ ما ينجـ عنيمػا اإلعاقػة أو الوفػاةاإلصابات الجسدية، وغالبًا 

 نػػو يقػػـو بتثبيػػت السػػائؽ أو  ؛حػػزاـ ا مػػاف فػػي الحػػد مػػف خطػػورة إصػػابتي الػػرأس والصػػدر
 الراكب عمى المقعد ويحميو مف االرتطاـ بالمقود وأجزاء السيارة الداخمية.

وقػػػد يعػػػد بعػػػض السػػػائقيف ربػػػط الحػػػزاـ عمميػػػة ثقيمػػػة خصوصػػػًا إذا لػػػـ يعتػػػد عمييػػػا، إال أف 
ىػػذه العػػادة كممػػا ركػػب سػػيارتو حتػػى تتحػػوؿ إلػػى سػػموؾ ال  يمتػػـزالسػػائؽ الػػواعي ىػػو الػػذي 

 يفارقو مثؿ إدارة المفتاح وتحريؾ ممقـ السرعة.

و توفرىػػا فػػي السػػيارة التػػي ينب ػػي الت كػػد مػػف وجودىػػا أ بوسػػائؿ السػػالمةالػػوعي  -3-1-2
ي فؿ الت كػد مػف تػوفر بعػض ا شػياء الضػرورية فػي سػيارتو  -سؼ ولأل أحياناً  -فالسائؽ 

والتػػي قػػد ال يعػػرؼ قيمتيػػا إال إذا احتػػاج إلييػػا، ومػػف ىػػذه ا شػػياء التػػي ينب ػػي عمػػى كػػؿ 
مثمػػث حقيبػػة العػدة، حقيبػػة اإلسػعافات ا وليػػة، ل واع الت كػػد مػف وجودىػػا فػي السػػيارةسػائؽ 

 .اا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أو السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمة، طفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ، وغيرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا.
ممػا قػد يعرضػو لػبعض المواقػؼ التػي  - وبما أف السائؽ كثيػر التنقػؿ داخػؿ البمػد وخارجػو
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أف يكػػػوف عمػػػى وعػػػي  فقػػػد وجػػػب عميػػػو – تتطمػػػب المسػػػاعدة العاجمػػػة لػػػبعض المحتػػػاجيف
يػػادة ممػػا قػػد يكػػوف إلييػػا أثنػػاء السػػفر أو الق يحتػػاجبػػبعض الضػػروريات التػػي قػػد  ومعرفػػة 

ينب ػػي عمػػى كػػؿ سػػائؽ أف كمػػا  فػػي إنقػػاذ مصػػاب أو التخفيػػؼ مػػف معانػػاة شػػخص، سػػبباً 
كيفيػػة مثػػؿ يكػػوف لديػػو حػػد أدنػػى مػػف الػػوعي بػػبعض طػػرؽ اإلسػػعافات ا وليػػة لممصػػابيف، 

يقػػػاؼ النزيػػػؼ، أو تخفيػػػؼ ا لػػػـ، أو إعطػػػاء التػػػنفس االصػػػطناعي أو  حمػػػؿ المصػػػاب، وا 
 لممحتاجيف.اإلنعاش القمبي الرئوي 

كػػػذلؾ كيفيػػػة التصػػػرؼ فػػػي حػػػاؿ وقػػػوع حػػػادث، مثػػػؿ إعطػػػاء التفاصػػػيؿ كاممػػػة عػػػف موقػػػع 
شرطة الطرؽ العامػة و ، 112النجدة ، 115اإلسعاؼ الحادث، وحالة المصابيف، ومياتفة 

110. 

ة البدنيػة مػف العوائػؽ، المياقػة لالرؤيػة، السػالم نفسػياً و  تقييـ كفػاءة السػائؽ بػدنياً  -3-1-3
 الػتحكـعػرض لػنقص كبيػر فػي مسػتوى الرؤيػة و النظرا فالسائؽ مع تقػدـ العمػر يتفحص و 

ىو ما يتطمب مراقبة صارمة لمت كد مػف و  ،عمرية مختمفةفي القيادة نتيجة لعوامؿ صحية و 
 أكثػػر مػػفذووه لسػػائؽ و يجػػب أف يحػػرص عميػػو ا شػػفاؼو  دقيػػؽو  شػػامؿفحػػص عبػػر تػػو لياق
 . الوصائيةجيات ال

 المشاة ىـ ا فراد أو الجماعات الذيف يستخدموف الشوارع والطرقات سػيراً  :المشاة -3-2
 .عمى ا قداـ

ال شػػؾ أف التعػػاوف المتبػػادؿ بػػيف كػػؿ مػػف السػػائقيف والمشػػاة مػػف شػػ نو أف يسػػاعد إلػػى حػػد 
 مسػػػؤولياتوتقػػػع عمػػػى عػػػاتؽ المشػػػاة ال  ،بعيػػػد فػػػي تعزيػػػز فػػػرص السػػػالمة عمػػػى الطريػػػؽ

 :تاليةال

يػػػػػًا مػػػػػف الطريػػػػػؽ مواج أقصػػػػػى الجانػػػػػب ا يسػػػػػرعمى الرصػػػػػيؼ أو فػػػػػي السػػػػػير  -3-2-1
رؤيػػػػة السػػػػيارات القادمػػػػة بسػػػػيولة كمػػػػا يمكػػػػف  السػػػػيارات القادمػػػػة وبػػػػذلؾ يمكػػػػف

  .. بوضوحة الماشي لمسائقيف رؤي
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 ف السػائقيف يكونػوف  ا مػاكف المخصصػة لعبػور المشػاةالشارع دائمًا مف عبور  -3-2-2
حركػػة المػػرور  ةراقبػػمو ، مخصصػػة لمعبػػورأكثػػر انتباىػػًا لممشػػاة عنػػد المنػػاطؽ ال

 الطريؽ. سالمةال بعد الت كد مف عدـ العبور إو 

   :الطريقاا:ثاني

اليندسػة  سػيطرةالمػواد المسػتخدمة فػي بنائيػا و  ةكفػاءاب التخطيط الفني السميـ لمطػرؽ و إف غي
 صػفاتالمقاوؿ ىي واحدة مػف أىػـ أسػباب الحػوادث حيػث ت يػب المواعمى رأس الماؿ المنفذ و 

تناسػػب أجزائيػػا وفػػؽ التضػػاريس التػػي تقػػع اآلمنػػة فػػي مسػػتويات الطريػػؽ وارتفاعيػػا وىبوطيػػا و 
تقمػؿ الخطػر فييػا عمػى المركبػة وىػو ال معيػا لتتناسػب معيػا و  خاصػاً  فييػا ممػا يتطمػب تعػامالً 

، ممػػا يػػؤدي المنفػػذيف لألسػػؼف لكنػػو يي يػػب بتػػ ثير المقػػاوليف و ي يػػب بػػدوف شػػؾ عػػف الميندسػػي
حتػػػى السػػػيطرة عمػػػى رة فػػػي حالػػػة الحػػػوادث ومسػػػتوى الرؤيػػػة ا فقيػػػة لمسػػػائقيف و تػػػ ثيرات خطيػػػل

 .النزوؿ وفؽ التضاريس حوليـلصعود و المركبات في حالة ا

  :مف أىـ ا خطاء المرتكبة في الطريؽو 

يقصد بو المنطقة المعبػدة ضػمف المسػار وىػو عػرض الطريػؽ لممسػار و  نهر الطريق:  -3-1
ا تختمػؼ سػريعةالات حيػث أف الطػرؽ الخارجيػة لكاف أو ب ي عدد مػف اتجاىػات المسػار  أحادياً 

ذلػؾ  دوف أف ننسى عالقة ،مواصفات ال يمكف أف تقؿ عنيامنيا لكؿ و  ،المحميةو  عف الثانوية
ىي مصػطمحات معروفػة و  ، الحمولةلجرياف والسرعة المحظية و ابالسرعات التصميمية لمطرؽ و 

فاءتيػا وتوقػع كلطػرؽ و التحديد أعمػار  ،تصميموبيا في دراسة الطريؽ و  االىتماـيتـ مقاييس و 
أف لكػػؿ الطػػرؽ الثالثػػة المػػذكورة أعػػاله عالقػػة ىامػػة  ، عممػػاً مسػػتوى الخدمػػةصػػيانتيا وسػػعتيا و 

ة حركة السػير مػف مما يؤثر عمى انسيابي ،نيار تصب في بعضيا بعضاً أفيما بينيا ك نيا  جداً 
الخػػػروج دوف مالحظػػػة أي اختنػػػاؽ فػػػي يعكػػػس سالسػػػة الػػػدخوؿ و و  ،بػػػالعكسالخػػػارج لمػػػداخؿ و 

المواصػػػػفات التػػػػي تتعمػػػػؽ بػػػػالفنييف وىنػػػػاؾ الكثيػػػػر مػػػػف المتطمبػػػػات و ، مسػػػػتوى مػػػػف مسػػػػتوياتيا
 ،التجػاوز، التوقػؼ ،ا فػؽ ،لمسافة الرؤية ةرياضية ىندسيفيزيائية و الميندسيف وفؽ حسابات و 

والػػػدوارات و  ثير الميػػػؿ، الجسػػػور بمختمػػػؼ أنواعيػػػا،المنعطفػػػات، المنحػػػدرات، المرتفعػػػات، تػػػ 
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الرجػػػػوع ، الخػػػػروج لمطػػػػرؽ الجانبيػػػػة، منكػػػػب و  ،ىندسػػػػتيا، واإلشػػػػارات والتقاطعػػػػات والمثمثػػػػات
 ا.، المطبات ... الخواقؼ، الجزر، المأكتاؼ الطريؽ

 حيػث أف ،غيػر متوقعػةو  نسػبة الحػوادث كبيػرة جػداً سػيجعؿ ي خمؿ في أي مف المتطمبات إف أ
ض بػػؿ مرتبطػػة با قمػػار مقتصػػرة فقػػط عمػػى المينػػدس عمػػى ا ر لػػـ تعػػد عمميػػة إنشػػاء الطػػرؽ 

 . االستفادة مف عمميات المسح في كؿ أجزاء الطريؽبضرورة و  ،الصناعية

ريػؽ كافػة اإلضػافات المتعمقػة بػو وىػي ضػرورية : يقصػد بت ثيػث الطتأثيث الطريةق -3-1
  :مف أىـ ىذا ا ثاثو  ،كي يكتمؿ ا داء

 تعتبر اإلضاءة إحدى أىـ مواصفات الطريػؽ بمػا  :اإلضاءة الكهربا ية أو البديمة -3-2-1
مركبػات والسػائقيف التعامػؿ مػع مختمػؼ التشكمو مف أىمية فػي كشػؼ الطريػؽ وتسػييؿ قراءتػو و 

ي ظػػػػؿ الظػػػػروؼ المناخيػػػػة المت يػػػػػرة مػػػػف أىميػػػػة فػػػػػاإلضػػػػاءة بمػػػػا تشػػػػػكمو و  ،المسػػػػتخدميف لػػػػو
شػػمؿ الفسػػفوريات يبػػاء فقػػط بػػؿ طػػرؽ الخارجيػػة فػػال يتعمػػؽ ا مػػر بالكير ، أمػػا عمػػى الةالمفاجئػػو 
مسػافات و  ،لمسائؽ في عدـ إدراكو لمطريؽ وأبعػاده حقيقياً  مما يشكؿ تيديداً  ،العاكس الضوئيو 

عػػػادة صػػػيانة الطػػػرؽ ا يجػػػب اف يػػػدمج فػػػي شػػػروط التنفيػػػذ و أطػػػراؼ الشػػػارع وىػػػو مػػػو  ،التجػػػاوز ا 
  . إلضافتو

واحػدة مػف أىػـ ا ثػاث البػديؿ إلنػارة  تعتبػر اإلضػاءة العاكسػة العاكسةة :اإلضاءة  -3-2-2
حتػػى تخطػػيط اإلشػػارات تحديػػد المسػػارات النيريػػة و عمػػى جنبػػات الطريػػؽ و  الطريػػؽ بمػػا تحققػػو

ؿ مػػػع الطريػػػؽ فػػػي ، وتعتبػػػر مػػػف أىػػػـ ا دوات التػػػي تسػػػيؿ عمػػػى السػػػائؽ التعامػػػا رضػػػية بيػػػا
سػػة التعامػػؿ مػػع انعطافػػات الطريػػؽ بمػػا تػػوفره مػػف تحديػػد لسال ،االسػػتثنائيةالظػػروؼ العاديػػة و 

ت الجانبيػػػػة مػػػػع السػػػػيارات المحافظػػػػة عمػػػػى المسػػػػافات الفاصػػػػمة والمسػػػػافاىبوطػػػػو و و  وصػػػػعوده
ظػروؼ بمػا تػوفره تتيح فرصػة المنػاورة لػدى السػائؽ فػي كػؿ الا خرى والحواجز عمى الطريؽ و 

 .حسيةمف إضاءة بصرية و 
رع أو عمػػى أعمػػدة فػػي الشػػا  اً تكػػوف مثبتػػ ذيالعػػاكس ا رضػػي الػػ يػػاوىػػي نوعيػػات مختمفػػة فمن

 . اصؽ أو عاكس بصريو لولوحات ك صباغ و 



-7- 

أىميػػػة  التحذيريػػػة و اإلرشػػػادية  الموحػػػات: تشػػػكؿ التحذيريةةةةالموحةةةاإل اإلرشةةةادية و  -3-2-3
تعريفػػػو بمختمػػػؼ و ىػػػذه الموحػػػات مػػػف مسػػػاعد لمسػػػائؽ و لمػػػا تشػػػكم ،قصػػػوى فػػػي ت ثيػػػث الطريػػػؽ

فػنف تعاممػو مػع الطريػؽ الموحػات مػا لػـ يػتقف السػائؽ ىػذه و  ،يسػير بيػاتضاريس المنطقػة التػي 
لمسػتخدـ ف السػائؽ اإلػى أبػؿ يػذىب بعػض الخبػراء  ،بسػبب عػدـ فيمػو لمقاصػدىا يبقى ناقصاً 

 يتوقػػػع اإلشػػػارات اإلرشػػػادية قبػػػؿ الوصػػػوؿ ليػػػا فننػػػو يعتبػػػر جػػػاىالً لطريػػػؽ دائػػػـ إف لػػػـ يحفػػػظ و 
ومػا يتطمبػو الموقػؼ منػو كػنجراء  لمحوادث أكثر ممف يتعامموف بحرفيػة معيػا اً معرضبالطريؽ و 
  .لتفادي الخطر سواء تعمؽ ا مر با رض أو المناخ العاـ لمطريؽ أو غيره ،احترازي

مػف أىػـ أنظمػة  لكترونيػة واحػداً نظػاـ الرقابػة اإل يعتبػر: كةاميراإلالنظام الراداراإل و  -3-2-4 
تنظػػػػيـ جيػػػػزة الشػػػػرطية فػػػػي نقػػػػاط المراقبػػػػة و تخفيػػػػؼ الضػػػػ ط عمػػػػى ا ل ،الرقابػػػػة عمػػػػى الطػػػػرؽ

 الرتفػػاع ضػػماف التػػزاـ السػػائقيف بػػو نظػػراً و  ،الخارجيػػةعات فػػي مختمػػؼ الشػػوارع الداخميػػة و السػػر 
حصػػػاء وتحديػػػد المركبػػػات وممكياتيػػػا مخالفاتػػػو خاصػػػة بعػػػد وضػػػع قواعػػػد البيانػػػات الخاصػػػة بن

ممػا يحػد  ،و غيرىػاأو ىيئػة حكوميػة أا بػالرمز المػروري الخػاص بكػؿ سػائؽ أو مؤسسػة ربطيو 
المتحركػة التػي رعة مف خالؿ الرادارات الثابتػة و يسيـ في ضبط السمف تيور بعض السائقيف و 

 . السرعة الزائدة لرصد يتـ وضعيا في سيارات تجوب الطرؽ
الحمولػػة عنػػد مراقبػػة الػػوزف المحػػوري و تػػؿ محطػػات : تحمحطةةاإل ازوزاا المحوريةةة -3-2-0

ضػػماف عمميػػا بكفػػاءة ل ػػة لػػيس فقػػط عمػػى المركبػػة نفسػػيا و أىميػػة با ،مػػداخمياالمػػدف و مخػػارج 
عمميػػا بالصػػورة و  فػػي أداء وسػػائؿ ا مػػاف بيػػا بػػؿ أيضػػاً  ، عاليػػة بالقيػػاس مػػع حمولتيػػا المحػػددة

 ثير كبيػػػر عمػػػى المركبػػػة ، حيػػػث أف لمحمولػػػة تػػػلحيمولػػػة دوف وقػػػوع حػػػادث بسػػػببيااو  ،الطبيعيػػػة
كفاءتػػػو يػػػؤثر عمػػػى الطريػػػؽ و كػػػذلؾ عمػػػى الطريػػػؽ حيػػػث تتسػػػبب فػػػي ثقػػػؿ إضػػػافي ، و كفاءتيػػػاو 

بتناسػػب الطريػػؽ مػػع عػػدد المركبػػات توقعػػات معينػػة فكػػؿ طريػػؽ خطػػط بنػػاًء عمػػى  ،المسػػتقبمية
، إضػافة لتػ ثير الحمولػة الزائػدة عمػى الحػوادث كمسػبب يتطمب رقابػة صػارمةحمولتيا وىو ما و 

 .فييا
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 خاتمة:

، فيػػي بحػػؽ خيػػر معػػيف عمػػى تػػوفير الوقػػت تخفػػى عمػػى أحػػدال نقػػؿإف أىميػػة السػػيارة كوسػػيمة 
ىػػذه الوسػػيمة قػػد تصػػبح نقمػػة ال قػػدر ا  و  والجيػػد والمػػاؿ وذلػػؾ بػػالطبع إذا أحسػػف اسػػتخداميا،

 وقد تكوف سببًا في ضياع الوقت، وتشتيت الجيد، وىدر الماؿ إذا أسيء استخداميا.
فحسػب بػؿ ىػو عمػؿ يشػترؾ  حكوميػاً  العمؿ عمى الحػد مػف الحػوادث المروريػة لػيس عمػالً ف وا  

الفػػاعميف فػػي إلػػى  ،وزارة النقػػؿو  ،الػػرخصو  ،مػػف المػػرور اً فيػػو جميػػع الفػػاعميف فػػي الميػػداف بػػدء
حتى التجػار وشػركات السػيارات وقطػع ال يػار و  ،والعامميف في الحقؿ التعميمي ،الحقؿ التوعوي

خمػػػؽ وعػػػي حقيقػػػي ة كاممػػػة فػػػي كػػػؿ مسػػػتويات المجتمػػػع و ، إنػػػو نشػػػر لثقافػػػوورشػػػات التصػػػميح
فنتػػائج  ؛عمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ الجػػزء الخػػاص بػػويدى الجميػػع ليتحمػػؿ كػػؿ واحػػد دوره و بالمعانػػاة لػػ

الحػػػػوادث المروريػػػػة ال تتوقػػػػؼ عمػػػػى البعػػػػد المػػػػادي فحسػػػػب بػػػػؿ تتعػػػػداه لمتػػػػ ثير عمػػػػى الحالػػػػة 
إنيػػا تمقػػي بظالليػػا عمػػى كػػؿ شػػيء فػػي  ،المجتمػػع ادىػػا مػػف ا سػػرة وحتػػىاالجتماعيػػة بكافػػة أبع

 .حياتنا مف خالؿ خط  واحد لندفع ثمف أخطاء عديدة
لذا كػاف لزامػًا عمينػا جميعػًا أف نكػوف عمػى وعػي كبيػر بيػذه المركبػة ومػا يػرتبط بيػا مػف أنظمػة 
 وقػػوانيف لنحمػػي أنفسػػنا ونحمػػي غيرنػػا، ونحفػػظ أوقاتنػػا وأوقػػات غيرنػػا، ونصػػوف أموالنػػا وأمػػواؿ

 .دنا وجيود غيرناغيرنا، ونوفر جيو 
 

مػػػدير النقػػػؿ والمػػػرور فػػػي  -"تحميػػػؿ نظػػػـ" اختصػػػاص معموماتيػػػةماجسػػػتير  -الميندسػػػة لػػػودا عمػػػي إعةةةداد:
 ا مانة العامة لمحافظة حمص

 :المراجع
 حػػػوؿ موضػػػوع السػػػالمة المروريػػػةكنػػػت مػػػف روادىػػػا أو شػػػاركت فػػػي اإلعػػػداد ليػػػا العمػػػؿ التػػػي ات ورشػػػ -

 .وتطوير قطاع النقؿ الجماعي
 وتعميمات وزارة الداخمية السورية والجمعية السورية لموقاية مف حوادث الطرؽ.منشورات  -
 مف عدة جامعات عربية.متفرقة أبحاث  -


