شؤون قضائية

دراسات

نحو " طرق أمنة ومجتمع مثالي  -نقاط بيضاء مقابل نقاط سوداء وحمراء "
أوال  :أهمية الحاجة إلاعاد ننيي طاااعا النقل :
ونقصد به وجوب اعاادة الييللاة والتياوار السؤسلاي للسؤسلاات
القائسااة علااظ م وااي وإدارة قياااا ال قاان بعنواعااه الس.تلهااة م و ااا اسل ا
الااربب بااي م.يي اات ال قاان اتسااتراميجية وبااي سياسااات اعااادة الييللااة
بحيث اجب ال ور فاي اعاادة الييللاة والتياوار بانتيااء اياة اساتراميجية
وبدااة اية جدادة فاللالمة علظ اليرق ت اجوز أن مترك للسصاادفة
 ،1ألنيا أمر اتعلق بصحة وبقاء اإلنلان محور وأساس الت سية م

الدكتور  /سامى الطوخي
أكاديمية أبوظبي القضائية

فحوادث اليرق وما اترمب علييا م معساة إنلانية مشلن عبئا نهلايا
علااظ السااوا  ،فضااال عاا التللهااة البا وااة التااي اتحسليااا السصااابي ومواياا ماا نا يااة ،
والسجتسع وما اتلبده م الارة في رأس السال البشرى والاارة مادااة مباشارة و يار مباشارة
جراء ملاليف العالج اليبي والتع ين والارة األصاول السادااة
م نا ية ثانياة  ،فضاال عا عاياا فارا إنتاجياة األشا.اا
السصاااابي والستاااوفي نتيجاااة ملااا الحاااوادث م وفاااي اتماااارات
قاااادرت دراسااااة التللهااااة اتقتصاااااداة ال اجسااااة عاااا الحااااوادث
السروراة في إمارة أبوظبي ،بسا ازااد علاظ  270ملياون در ا
(نحاااو  010ملياااون دوتر أميركااايع ااااالل عاااام  ،3112فاااي
مؤشاار علااظ ارمهاااا الحااوادث ر ا مشااداد قااواني الساارور فااي
2
الغراماتم
ول.يورة اوادث اليارق فقاد ساعب بعال الس وساات الدولياة
لزاااادة الااوعي ب.يااورة مل ا السشااللة  ،يااث أعل ااب م وسااة
الصااحة العالسيااة – ألول ماارة – أن " أمااان الياارق " ااو موعااوا الصااحة العااالسي فااي ( 7
أبران  3114ع كسا نوسب األما الستحادة أسابوا تماان اليارق محاب شاعار " أماان اليارق ت
3
اؤمظ مصادفة "
1

 .األسبوع العالمي األول للسالمة على الطرق برعاية األمم المتحدة  32-32نيسان/أبريل" ، 2007شباب مستخدمي الطرق"  ،منظمة الصحة

العالمية ،
2
 .جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية .
3
 .حوادث الطرق فى مصر  ،تقرير صادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار  ،مجلس الوزراء المصري  ،السنة الثانية العدد 32
www.IDSC.gov.eg،

http://www.emro.who.int/arabic/vip/globalweek_07.htm
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شؤون قضائية

دراسات
الثابت من خالل التقارير الدولية أن :
-

إن إصابات السرور علظ اليرق مشللة عالسية كبرى
بال لبة للصحة العامة والت سية ،واتوقع أن اتزااد
جسيا كثيراً في الل وات القادمة.
مؤثر إصابات السرور علظ اليرق معثيراً كبيراً علظ
ياة الشباب م
م السسل مج ب وادث السرور علظ اليرق م
اللالمة علظ اليرق ت متحقق ع راق السصادفة م
التعاون العالسي عرورة تسية م أجن معزاز الجيود
الو ية لتحقيق اللالمة علظ اليرق م

اعشر حقائق بشأن خاور السالمة اعلى الارق :
0م
3م

2م

4م

4

4

اقضااي أكثاار م ا  0111هاان وشاااب دون س ا  32عام اا ً نحاابي اومي اا ً جااراء
وادث السرورم ومُعد اإلصابات ال اجسة ع وادث السرور أ أساباب الوفااة
بال لبة لألش.اا الذا مترواح أعسار بي  01س وات و 34س ةم
إن معو ا الشااباب الااذا اتوفااون أو اتعرعااون ليصااابات فااي ااوادث الساارور
التااي مقااع فااي البلاادان الس .هضااة الاادان والبلاادان الستوسااية الاادان ا م ا م ا
الااراجلي أو راكبااي الاادراجات أو الاادراجات ال اراااة أو ملاات.دمي وسااائن ال قاان
العسااوميم أمااا فااي البلاادان السرمهعااة الاادان فاابن معوا الشااباب الضاحااا ا ما
اللائقي ير الستسرسي م
ت بد لراسسي اللياسات م مراعاة موا الضعف التي اتل بيا األ هاال لادى
شااق الياارق وم.ياايب السبااادرات ال.اصااة باللااالمة علااظ الياارق ،فض االً ع ا
مراعاة سسامي ال.اصة ،مثن نقص التجربة وااتالفات مرا ان نساو والحاجاة
إلظ الليو والت قن بلالمةم
مُعد اللرعة أشايع انتياكاات قاواني السارور التاي اقترفياا اللاائقون ما الشاباب
والذكور و اي ملاي فاي وقاوا نحاو ثلاث مجساوا اوادث السارورم محاول نُوا
الحصااول علااظ راصااة القيااادة بالتاادرج دون ناازوا اللااائقي إلااظ بلااو اادود
اللرعة علظ اليرق أو مجاوز ام

 .عشر حقائق بشأن السالمة على الطرق  ،منظمة الصحة العالمية ،
http://www.who.int/features/factfiles/youth_roadsafety/youth_roadsafety_facts/ar/index9.html
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دراسات
2م اواجه الشباب العداسو التجربة الذا اقودون سيارات بسلتواات كحاول فاي الادم
متجاوز 12ر 1رامات/داليلتر م.ا ر التعرض لحادث مرور ب لبة مهاوق ماا
اواجيااه اللااائقون الستسرسااون األكباار سا ا ً ب حااو 2ر 3أعااعا م وا بغااي محداااد
ملتواات اللحول الس اسبة لللائقي السبتدئي وإنهام ام
6م إن ارمااداء ال.ااومة الواقيااة ااو اللاابين الهعااال الو يااد للحااد م ا إصااابات الاارأس
و اتت الوفاة ال اجسة ع وادث الدراجات ال اراةم كسا ا بغي مشجيع األ هال
الذا اركبون الدراجات علظ ارمداء ال.ومات الواقيةم
7م الي است.دام أ زماة السقاعاد بيراقاة ساليسة فاي الحاد ما م.اا ر الوفااة أث ااء
وقوا ادث مرور ما ب لابة مصان إلاظ %60م ا بغاي أن مركاز قاواني أ زماة
السقاعااد والحسااالت التااي مااروج تساات.داميا علااظ اللااائقي الشااباب وماارافقيي
الذا كثيراً ما ا زعون إلظ التغاعي ع استعساليام
8م اسل أن الي فرض است.دام اللراساي ال.اصاة باأل هاال فاي الحاد ما وفياات
األ هااال ب لاابة مصاان إلااظ %22م وا بغااي وعااع األ هااال فااي كااراس م اسااب
عسر ووزني م
2م اسل ا أن مصااعب رااااة الااراجلي وراكبااي الاادراجات علااظ اليراااق ،وب.اصااة
أث اء اللينم واسل ارمداء السالبس مات األلوان اللا عة أو العاكلة م محلاي
رااة أولئ األش.اا والسلاعدة علظ مج ب اتصيدام بي م
إن األ هااااال ا.تلهااااون عاااا البااااالغي ماااا ال ا يااااة الجلااااداة وال هلااااية
01م
والهيزاولوجيااةم وساايلون ل وعيااة وشاالن الرعااااة التااي اتلقونيااا أثاار فااي شااهائي
التام م ادث قد اتعرعون له وفي قدرمي علظ العيش ومعدااة وظاائهي بشالن
كامن في السجتسعم
ثانيا  :المنيور االطتصادي للسالمة المرورية .
ومؤكد التقارار الدولية إلظ أن مللهة وادث اليرق ما اقرب م  0إلظ  2فاي السائاة ما ال اام
القااومي اإلجسااالي الل ا ود للبلااد (GNPعم ااذه ااي السااوارد التااي اسل ا ألد بلااد أن ا.لاار ا،
واصوصا مل البلدان مات اتقتصادات ال اميةم ومشير التقدارات إلظ أن البلدان ال امياة م.لار
اليا في الس يقة والظ  011مليار دوتر س واام ومل ال.لائر مقادر بالضاعف مقراباا مقارناة
بسجسوا السلاعدات اإلنسائية في جسيع أنحاء العال للبلدان ال اميةم ذه ال.لائر مسا ت ش فياه
أن مس ع الت سية اتقتصاداة واتجتساعية للبلدان ال اميةم
ومقدارا للتللهة اإلجسالية الو ية م وادث اليرق نجد أن الحلومات متلبد الاائر اقتصااداة
فاد ة س واا فضال ع الاائر الجواناب اتجتساعياة واتقتصااداة لحاوادث اليارق فاي البلادان
ال اميةم ولذل اجب علظ الحلومات محاولة الحد ما اذه ال.لاائر ما ااالل ماوفير محلاي ات
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دراسات
اللالمة علظ اليرق واجاب أن نارى اإلنفااق اعلاى الساالمة اعلاى الاارق بااعت ارهاا اساتثمارا
5
وليس نكلفةم
ثالثا  :السياسا المقترحة لارق أمنة والحد من حوادث والارق :
للحد م وادث اليرق ومحقيق اللالمة السروراة علظ رق أم ة تبد م ام.ام زمة
م اللياسات التي ملتيد محقيق الت سية السروراة واللالمة السلتدامة  ،في الجوانب التالية :
 -1إطار التخايط االسترانيجي والمسئولية في طااع النقل والسالمة المرورية:
 وجاااوب أن معساااان وزارة ال قاااان والجيااااات التابعاااة ومات الصاااالة فااااي إ ااااار ايااااةإسااتراميجية اسلاايه علااظ األقاان وان الااون بقاااء ومجداااد معيااي القيااادات داااان قياااا
ال قاان مر ونااا بساادى محقيااق األ اادا اإلسااتراميجية والتلتيليااة والتشااغيلية السعتساادة
لقياا ال قن م
 اجب إصدار مشراع اوعا اشاترا ات شاغن الوظاائف القيادااة فاي قيااا ال قان واناشتر التع ين السي ي السلابق ما مدرساة علياا مت.صصاة فاي إدارة م ووماة ال قان
وان الون اك أاضا مع ين ملبق للوظائف القياداة اتداراة لقياا ال قن م
 أن ات ملااءلة القياادات فاي قيااا ال قان عا نتاائ األداء ومحقياق األ ادا وال.ياباإلسااتراميجية وفقااا لقااانون ماا و للت.ياايب اتسااتراميجي علااظ اارار مااا ااو متبااع
بالوتاااااات الستحاااادة األمراليااااة فااااي قااااانون نتااااائ األداء الحلااااومي لعاااااام 0222
6
Government Performance Results Act of 1993
 -2اإلطار التنييمي المؤسسي لقااع النقل :
 م وي وإدارة قياا ال قن م االل كيانات مؤسلية مض كافة اإل راالصلة وم.ضع لسبادئ الحوكسة م

السع ية مات

 إنشاء مجلس ملتقن للتحقيق في وادث اليرق وقياا ال قان اتباع اللالية التشاراعيةم ويسيا وارفع مقاراره إلاظ البرلساان لتحقياق السلااءلة الهعالاة وإلجاراء التصاحيحات
وا شر في مات الوقب مقاراره علظ موقعه اتللتروني محقيقا للشاهافية والحوكساة فاي
عوء معااير اللالمة واألمان العالسية م
. Road Safety World Bank, , http://www.worldbank.org
6
. Government Performance Results Act of 1993 ،http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html

دائرة القضاء أبوظبي – مجلة شؤون قضائية – العدد  ، 4أكتوبر  3102م

5

4

شؤون قضائية
دراسات
 إنشاء أمبودسسان لل قن واللالمة واألمان علاظ السلاتوى السركازد للدولاة ( مهاوضبرلساني لل قن ع ومهوض شعبي " امبودسسان " علظ السلتوى السحلظ م
 -3اإلطار التمويلي لارق أمنة :
مب ظ زمة م أساليب التسوان ير التقليداة لتسوان الب ية التحتية لقيااا ال قان األما
واللالمة السروراة علاظ أن اات م واي ملا ما ااالل قاانون ما و لعسلياات التسواان
ومشاركة القياا ال.اا م
واجااب أن معساان الحلومااة علااظ مااوفير مسوااان ملااتدام لت هيااذ ماادابير اللااالمة علااظ
اليرقم وم مل السصادر لتسوان اللالمة علظ اليارق والتاي أصابحب أكثار شاعبية
ي الجبااات لللالمة علظ اليرق علظ أقلا التعمي  ،وبالتالي موسيع نياق التركياز
م معواضات لس ع الحوادث ،وص اداق اليراق الاذد عاادة ماا ملات د علاظ الجباااات
علظ استيالك الوقودم أو الجبااات ال.اصة بهرض رساوم مارور علاظ بعال اليارق
مثن نوام رسوم سال ببمارة دباظ ورساوم السواقاف باعبوظبي ودباظ والشاارقة  ،اذه
الرسوم قد ملون ملرسة لتحلي وصيانة شبلة رق فعالة وآم ةم وقاد نجحاب بعال
البلدان وااصة في ماعمي التسواان ألنشاية اللاالمة علاظ اليارق ،علاظ سابين السثاال
فيجي وأستراليا م
 -4اإلطار اإلداري للكيانا المنيمة لقااع النقل :
أن محلااي اللااالمة علااظ الياارق اتيلااب مشاااركة العداااد ما الس وسااات والقياعااات
الس.تلهااةم فااال اسلاا لقياااا عساان وا ااد و ااده أن الااون فعااات فااي الحااد ماا عاادد
اإلصابات علظ اليرقم
فيجب أن ملون لوزارة ال قن أو مجلس لللالمة علظ اليرق الو ية اقود اا ملاؤول
لومي كبير أو مدار م هيذد م القيادات الست.صصةم
كذل ا بغي إعادة يللة وميوار اللياناات الس وساة لقيااا ال قان  ،ما ااالل محاداث
كافة القواعد وال و الحاكسة لعسليات الت.يايب والت واي والقياادة والتادراب والتحهياز
والتقوا والستابعة والرقابة والسلاءلة ع األداء م
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دراسات
 -5اإلطار اإلاعالمي والتعليمي التربوي :
 -إدماج ثقافة ال قن األم واللالمة السروراة عس م ا

التعلي بسرا له الس.تلهة م

 اعتساد اية إعالمية ليرق أم ة ومجتسع مثالي مشارك في محقيق الت سية السلتدامةليرق أم ة م
 -6اإلطار الفني لمعايير ومواصفا أمان الارق والسالمة المرورية :
وجوب مق ي معاااير ومواصاهات عالسياة تماان اليارق واللاالمة السرورااة ووعاع
ال.يااب والباارام التااي ملهاان محقيااق الحااد األدنااظ م ا السواصااهات وايااب التاادرج
للسواصهات العالسية باست.دام رق التسوان ير التقليداة م
 -7اإلطار التشريعي لقااع النقل األمن والسالمة المرورية :
" وجوب اطتران القوااعد القانونية الجزائية بقوااعد طانونية ننموية "

وموعي مل اتسثن فاي وجاوب إعاادة ال وار فاي الس ووماة القانونياة الحالياة الحاكساة لقياعاات
ال قان الس.تلهااة والتااي متب ااظ فااي كثياار ما األ يااان السهيااوم التقلياادد للقواعااد القانونيااة باعتبار ااا
مجسوعة القواعد التي م و سلوك األفاراد ال.اارجي فاي السجتساع بصاورة عاماة و مجاردة  ،و
موقع الدولة جزاء علظ م ا.الهيام
والتحول بدت ع مل إلظ اتمجا ات الحداثة الستسثلة في القواعد القانونية الت سواة والتي اسل اا
معراهيا في مجال قياا ال قان بانياا مجسوعاة القواعاد  -اليادفاة لتحقياق العدالاة والب ااء والت سياة
السلتدامة ل قن اما وساالمة مرورااة  -ما ااالل م واي سالوك األفاراد ال.اارجي فاي السجتساع
بصورة عامة و مجردة  ،و موقع الدولة جزاءا نقويميا علظ م ا.الهيام
وم اتمجا ات الحداثة في ذا الشعن ما قرره السشرا اإلمارامي علظ سابين السثاال فاي
بعل نصوا قانون اللاير والسارور ياث ما اساتحداث ماا الاسظ بقاانون ال قاا اللاوداء، 7
والتي معر بعنيا " عدد م ال قا ات محداد ا واحسلياا اللاائق السركباة الس.االف مقابان بعال
الس.الهات السروراة التي ارملبيا اللائق والسحاددة بالجادول السرفاق  ،وات اساب عادد ال قاا ماع
. http://www.adpolice.gov.ae/ar/portal/black.points.table.aspx
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شؤون قضائية
دراسات
جلامة الس.الهاة ومحتلاب ما ماارات ارملااب الس.الهاة  ".وبحياث الاون الحاد التراكساي :لياذه
ال قا و بلو عدد ال قا السروراة (34ع نقية االل فترة زم ية ت متجاوز س ة .
ولت هيذ مل استحدث السشرا آلية لرصد مل ال قاا ملاسظ " ساجن الس.الهاات السرورااة " و او
عبارة ع سجن مدون فيه الس.الهات السرورااة لللاائق وماارات ارملابياا وعادد ال قاا السرورااة
التاي اات محسيلياا علياه مقابان كان م.الهاة .وقاد نصاب الساادة الثانياة علاظ أن  :اُان شع لادى إدارة
الساارور سااجن للس.الهااات السروراااة التااي ارملبيااا اللااائق ومص ا ف فيااه ااذه الس.الهااات فااي
مجسوعات متجانلة م يث ايورميا.
واتسثن التوجه الحداث لدى السشرا اإلمارامي في ذا القانون في اناه لا التهاي باالسوير اللالبي
لعقوبة الس.الف"العقوبة اللالبية التقليدااة " الستسثلاة فيساا اساساه بال قاا اللاوداء بان مضاس فاي
بعل األ يان عقوبة مقواسية م سواة و او ماا نقتارح ملاسيته بال قاا البيضااء وفيساا الاظ مواا ر
ال قا اللوداء والبيضاء في قانون اللير والسرور اإلمارامي :
رابعا  :نقاط بيضاء مقابل نقاط سوداء :
مياهر النقاط السوداء :
 .1طااعاااد نحدياااد المخالفاااا المرورياااة اعلاااى سااا يل
الحصر  :ياث ناص السشارا علاظ أن احادد للان
م.الهااة عاادد معااي م ا ال قااا السروراااة  ،ومل ا
وفق الجدول السرفق بيذا القرار (.السادة الثانية عم
 .2طااعد ندرج العقوبة  :ما م ص علياه الساادة الثالثاة
ما اناه ماع عادم اإلااالل بالعقوباات الاواردة فااي
جااادول الس.الهاااات السرفاااق اعتبااار قائاااد السركباااة
مرملب اا ً سااابقة مروراااة إما بلغااب م.الهامااه الحااد
التراكسي ،ومت.ذ عده اإلجراءات اآلمية :
 جز راصة القيادة ووقف العسن بيا لسدة ثالثة أشير في اللابقة السروراةاألولظ
  .جز راصة القيادة ووقف العسن بيا لسدة ستة أشير في اللابقة السروراةالثانية.
 إما ملرر بلو اللائق الحد التراكسي االل فترة التجربة ،ملغظ راصة القياادةوت اجوز له التقدم للهحص إت بعد مرور س ة م مارات إلغاء الراصة.
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مياهر النقاط ال يضاء :
0م طااعااد المحااو  :يااث قاارر السشاارا أن " ااات محااو ال قااا
السروراااة التاااي مضاااظ عليياااا سااا ة ولاا مصااان إلاااظ الحاااد
التراكسي لل قا ( م  3ع" .و ظ قاعدة ملتيد مذكير قائادد
الليارات بس.الهامي اللابقة للعسن علظ مج ب مات األايااء
ملتقبال مج با للعقوبات األشد م
3م طااعااد اساات داا بناااء التنميااة المسااتدامة لقياااد أمنااة اعلااى
الارياق  :يااث ناص السشاارا علاظ انااه " إما اجتااز اللااائق
دورة مدرابية في معا اد اللاياقة التاي معتساد ا إدارة السارور
قبن بلو ه الحد التراكسي ات محاو ثسانياة نقاا ما مجساوا
نقا ه م وت التهيد اللائق م اذه السيازة ساوى مارة وا ادة
في الل ة (م3ع " .
2م جز راصة القيادة لسادة سا ة وت معااد إلاظ صاا بيا إت بعاد
اجتيازه دور ندري ية في أ د معا د اللياقة التي معتسد ا الللية الس.تصة في اللاابقة
السروراة الثالثة (م 2ع م
4م و بال لاااابة لحاااااملي راصااااة القيااااادة السؤقتااااة (محااااب التجربااااةع ،ايبااااق األمااااي:
 إما بلغ اللائق الحد التراكسي ،محجز راصة القيادة واوقف العسن بيا لسدة ستة أشايروت معااد لاه إت بعاد اجتياازه دورة فاي إعاادة مع يان اللاائقي فاي أ اد معا اد معلاي قياادة
السركبات التي معتسد ا إدارة السرور
2م إما ملبب سائق السركبة الثقيلة في أد ادث ا ج ع ه مد ور السركبة التي اقود اا أو أااة
مركبااة أااارى  ،أو مجاااوز اإلشااارة الضااوئية الحسااراء  ،أو مجاااوز فااي ملااان اس ااع فيااه
التجاوز محجز السركبة لسدة شير ومحجز راصة القيادة لسادة سا ة وت معااد إلياه إت بعاد
اجتيازه لدورة مدرابية في أ د معا د اللياقة التي معتسد ا إدارة السارور ،ومهارض علياه
رامة قدر ا ثالثة آت در باإلعافة إلظ أاة عقوبة أاارى م صاوا عليياا فاي أد
مشراع أار(السادة اللابعةعم
وت شا أن الهللااهة العقابيااة التقواسيااة التااي مضااس يا قااانون ال قااا اللااوداء محقااق جزئيااا مهيااوم
عدالة العقوبة الذى ا بغي أن ا يود علظ ثالث قوق ي :
 ق الستي في معل ما اج به العودة للجراسة دون أزتل ( قاعادة التادرج – قاعادة وجاوبالتعل عم
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 ق السجتسع في معل الستي بسا اضس عدم عودة الستي إلاظ ارملااب جارائ أاارى عادالسجتسع ( قاعدة وجوب التعل تست.دام الحق في القيادة عم
 حاااق نوجياااد إيااارادا العقوباااة لتحقياااق التنمياااة المساااتدامة فاااي ذا مجاااال الجااارائوالمخالفا محل العقاب .

واال ااا ان جاادول ال قااا اللااوداء 8قااد اادد  047م.الهااة مشاالن نقا ااا سااوداء وقاارر العقوبااات
السقررة للن م.الهة م يث عدد نقا ياا اللاوداء و رامامياا ومادة جاز السركباة ومقادرا ملا
م يث جلامة ايورميا .
خامسا :مقترحا ناوير طانون السير والمرور بإدخال والتوسع في نيام النقاط ال يضاء
مقابل السوداء :
لتحقيااق مزااادا م ا الت سيااة السلااتدامة نحااو اارق أم ااة ومجتسااع مثااالي ا بغااي أن الاال
السشاارا راقااا مقتضاااه التوسااع فااي نوااام ال قااا البيضاااء مقاباان ال قااا اللااوداء  ،وعلااظ ساابين
السثال اقترح استحداث ال قا البيضاء التاليةم
0م مدرج سعر التعمي اإلجبارد والشامن بتدرج ال قا اللوداء والبيضااء  ،فاال شا
ان عدالااة القاعاادة القانونيااة السقااررة لوجااوب التااامي اإلجبااارد علااظ اللاايارات
مقتضظ التهرقة م يث مللهة ما اتلبده سائقو الليارات السلتزمي بقواعد األماان
واللااالمة السروراااة عا ياار مسا ارملبااون اللثياار ما الس.الهااات السروراااة
التااي مياادد ياااة ومستللااات الغياار وبالتااالي فااان ملا الااتدعظ ربااب قواعااد بيانااات
8

 .جدول النقاط السوداء  ،شرطة ابو ظبى
http://www.adpolice.gov.ae/ar/portal/black.points.table.aspx
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سجن الس.الهات السروراة لدى إدارة السارور بقواعاد بياناات الحاوادث والتحقياق
فييا وإ لاميا ال يائية بقواعد بيانات شركات التعمي إلملانية محداد ساعر التاعمي
علظ أساس الس.ا ر التاي مقااس بدرجاة اياورة الساؤم ما ياث ارملاباه نقاا
سوداء او إنقاا سعر التعمي م االل زاادة عدد ال قا البيضاء.
3م مقرار نقا بيضاء في الاة اسات.دام ماواد صاداقة للبيئاة فاي محركاات اللايارات
مثن الغاز اليبيعي او الياقة الشسلية او ير ا م بدائن الياقة الصداقة للبيئة م
2م مقرار نقاا بيضااء فاي الاة اسات.دام سايارة صاداقة للبيئاة اقان معادل اتنبعاثاات
الضارة بالبيئة بيا ع الحد السلسوح به قانونا م
4م مقرار نقا بيضاء في الة السلاعدة ومقدا العون في اتت الحوادث  ،وعلظ
سبين السثال :
 اإلبال ع الحادث م ملاعدة السصابي في ملان الحادث م نقن السصابي إلظ السلتشهظ م2م مقرار نقا بيضاء في الة ضور واجتياز دورة في اإلسعافات األولية عد
وادث اليرق في األماك السعتسدة م قبن وزارة الصحة وو دة السرور
الس.تصة م
6م مقرار نقا بيضاء في الة التيوا لتقدا برنام معليسي ليسعافات األولية
معتسد ومحب إشرا وزارة الصحة والسرور
7م مقرار نقا بيضاء في الة مركيب الجياز السال ي بالليارةم
8م مقرار نقا بيضاء في الة الللوك اتاجابي بالتيوا بشيادة الحق فيسا اتعلق
بحوادث الليارات وم.الهات السرور واليرق م
2م مقرار نقا بيضاء في الة اإلبال ع م.الهات مروراة او بيئية موثقة بدلين
فومو رافي أو فيداو م
مقرار نقا بيضاء في الة السشاركة في سلة موعية مجتسعية رسسية
01م
معتسدة م الللية الس.تصة بسحاعرة ع التوعية السروراة في ال و
السقارنةم
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دراسات
مقرااار نقااا بيضاااء فااي الااة اتشااتراك فااي سلااة رسااسية معتساادة محااب
00م
إشرا اللليات الس.تصة لتشجير ومجسين وم ويف اليرق و الشوارا م
مقرااار نقااا بيضاااء فااي الااة اللاالوك اتاجااابي لتقاادا مقتر ااات لتيااوار
03م
السرور أو لعالج السشلالت الستعلقة به م
مقرار نقا بيضاء في الة التبرا بعموال م.صص إلنشاء ومياوار الب ياة
02م
التحتية والتل ولوجية لعبور ام ومرا علظ شبلة اليرق ( عدد نقب مصاعداة ع
استحداث عرابة رفا ية لسال سيارمي لالست.دام الش.صي ومتضاعف
04م
بزاادة الليارات السسلوكة لذات الش.ص م
اعتبااار زاااادة عاادد ال قااا اللااوداء فااي م ااا ق ماارور معي ااة مؤشاارا علااظ
02م
وجود الن مؤسلي واجب لذل :
اارق
 اسااتحداث اارق مسوااان ياار مقليداااة لياادأم اااة بت.صااايص مباااالغ الس.الهاااات لعاااالج الب ااااء
التحتااي للب يااة األساسااية أو التل ولوجيااة أو ير ااا
الستلببة في كثرة الس.الهات في أماك وقوعيا م
 اما زاد عاادد الس.الهااات ع ا ااد معااي مقاسااا إلااظعااادد السركباااات الساااارة فاااي رااااق أو إشاااارة أو
دوران فيجب علظ الجيات السع ياة التادان بتياوار ب ياة محتياة أو مل ولوجياة
او م ويسه أو ير ا تن مل مؤشار علاظ الان مؤسلاي ولايس الان بشارى (
مثااال إما كااان عاادد الس.الهااات إلشااارة عااوئية معي ااة كبياارا فاايسل ال واار فااي
تسيااة إنشاااء نهااق أو كااوبرد لتج يااب السركبااات الس.الهااات التااي قااد ملااون
إجباراة للوء م وي مرفق اليرق في ذه ال قية عم
استحداث قاعدة مقتضا ا ال قية البيضاء مسحو نقياة ساوداء  ،وبسع اظ أن
06م
اللاالوك اتاجااابي اجااب أن الااون سااببا فااي محااو ماكاارة اللاالوك اللاالبي أو أن
الحل ات مسحو الليئات م
الااون للاان ساالوك ااجااابي نقيااة بيضاااء أو أكثاار مقاسااا بساادى أ سيااة ااذا
07م
الللوك اتاجابي في مقلين الس.ا ر ومحقيق األم واللالمة السروراة م
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دراسات
اسااتحداث جااائزة التسيااز فااي األداء القيااادد لللااالمة السروراااة فااي الااة
08م
الحصول علظ صهر نقا سوداء وألعلظ صا ب نقا بيضاء م
سادسا  :النقاط الحمراء الساخنة :
ونقصد بالنقاط الحمراء الساخنة اعلى الارق
بعنيا مل اتماك التي احادث عليياا اوادث عداادة مسثان الجاناب
اتكباار ما جا الحااوادث علااظ الياارق بالدولااة أو باإلمااارة نتيجااة عاادم
مصسي اليراق بيراقة صحيحة أو اجة اليراق لجلار لتهاادى التقاا ع
اللاايحي للياارق اللااراعة مااع السحليااة أو اجااة اليراااق ألجياازة مق يااة
لسراقباااة اللااارعة او الحاجاااة لتوساااعة اليرااااق لتلبياااة متيلباااات ال ساااو
اتقتصادد والللاني علظ ادمات اليراق م

وت شا أن اااك العداااد ما الوسااائن و اارق التسوااان ياار التقليداااة لسعالجااة ال قااا الحسااراء
اللاا ة  ،وم يا :
 أنشاء ص اداق مسوان موجه الييااإااارادات العقوبااة لتحقيااق الت سيااة
السلتدامة في مات مجال الجرائ
والس.الهااااااات محاااااان العقاااااااب (
اعتبااااااار العقوبااااااات مااااااداالت
أساسااية لياارق أم ااة ماا اااالل
اعتباااار الغراماااات العقابياااة عااا
الس.الهاات إااارادات لتسوااان ياار
مقليدد ليرق أم ة ميابقة للسواصهات ولتحقيق اللالمة السروراة م
 الزام شركات التعمي بالسلاا سة فاي مسواان مشاروعات اللاالمة عا ال قااالحسراء اللاا ة  ،اسات ادا إلاظ قاعادة اتثاراء باال سابب  ،ياث اتحادد قيساة
التعمي اإلجبارد م قبن الدولة علظ اسااس نلابة الس.اا ر  ،فااما قلاب اذه
ال لبة نتيجاة جياود الدولاة ومشاروعاميا الستعلقاة بااليرق  ،فيجاب ملاا سة
القياااا التااعمي ظ فااي مسوااان مل ا السشااروعات التااي محقااق لااه فوائااد وارباااح
متعاظسة نتيجة مقلين والحد م الحوادث علظ اليرق م
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دراسات

سابعا  :التوصيا :
 -0علااظ السلااتوى العربااي الاادعوة لسااؤمسر عربااي لدراسااة مشاالالت اللااالمة السروراااة فااي
البيئااة العربيااة وصاايا ة مشااروا قااانون نسااومجي عربااي الااون بسثابااة ال ااواة األساسااية
لقاااانون نساااومجي دولاااي واقااادم مااا ااااالل لج اااة اتونلاااتيرال التابعاااة لألمااا الستحااادة أو
الس وسات الدولية اتارى السع ية م
 -3علظ السلتوى الدولي الدعوة لسؤمسر دولي م االل لج ة األم الستحادة ( اتونلاتيرال ع
أو الس وساااات الدولياااة اتاااارى السع ياااة تقتاااراح وصااايا ة مشاااروا قاااانون نساااومجي
استرشادد بع وان " قانون الت سياة السرورااة ليارق أم اة فاي مجتساع مثاالي "  ،علاظ ان
احتوى القانون علظ محاور مهصيلية متضس علظ سبين السثال :
 قواعد الحوكسة وأسس ومبادئ م وي عسن الليانات الس وسة لقياا ال قن واليرقم السعااااير والسواصااهات العالسيااة لللااالمة السروراااة وأما الياارق  ،وأساااليب وعااع ملاالسعااير وم يجية ميوار ا واستحداثيا م
-

رق التسوان التقليداة و ير التقليداة ل قن أم وسالمة مروراة م
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