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إستراتجیة الحركة المروریة

كما أنھا أصبحت ھاجسا .أصبحت القضایا المروریة في سلم و أولویات الدول النامیة و المتقدمة على حد سواء
تنویھ الفي غیاب الخطط اإلستراتجیة المروریة ھذه الخطط تعد إحدى مرتكزات السلطات العلیا وما یھم ھنا ھو 

مشكورة للحد من حوادث المرور التي بدورھا تحتاج إلى منھجیة متطورة في و إلى حقیقة وجود جھود متنامیة
.إطار رؤیة متكاملة و عصریة لمواكبة التحوالت االجتماعیة و االقتصادیة

لتفكیر في ھذا یتوقع منا أن نتناول كافة اسالمة المروریة یعد مطلبا حیویا و لتفكیر في إستراتجیة وطنیة لالو 
.المروریة بالتحلیل و النظرة الشمولیة عناصر العملیة

:نقاط التالیة الھذه العناصر نوجزھا في 
) مخطط النقل(و ھي تتمثل في التطلعات المستقبلیة انطالقا من الواقع المعاش :الرؤیة -1

.السلوك و انضباط السائقین: الثقافة المروریة -2
ندوات .ملتقیات .مدارس السیاقة : النواحي التكوینیة -3

....الفتوى . الثقافة الدنیة : إدراج الوازع الدیني لدي السائق -4
.إشارات .طریق .المنشات : الھندسة المروریة-5
سائل السالمة ووالجودة من حیث مركبة الیقصد بھا : الھندسة اآللیة -6
محیط القصد بھا عالقة السائق و المركبة بی:البیئیةالھندسة -7
ظومة التشریعیة و اإلداریة و الرقابیة نالم-8

أھم الفرضیات التي قد تصبح حلول عملیة لألزمة المروریة 
:داخل المدن

إعادة برمجة و توزیع أوقات الدوام الرسمي في الھیئات و اإلدارات-
تحسین و سائل النقل و استحداث بدائل -
تفعبل خطط استثنائیة في مناسبات -

:خارج المدن
دوریات المراقبة -
نقاط الحمایة المدنیة-

حوادث المرور
ذلك أن اإلحصائیات المتوفرة من طرف ، نتوقع ن حیث لم نكنأصبحت حوادث المرور آفة اجتماعیة م

.ة فمخیسلطات األمنیة تشیر إلى أرقامالو . حمایة المدنیة الوزارة النقل و 
: ث المرور ادأسباب حو

: مرور و المتمثلة في الھناك عوامل ثالثة أساسیة متشابكة تساھم في حصول حوادث 
محیط ، الةبركمالالعامل البشري، 

I/ مستعمل الطریق :
:لعامل اإلنساني دور فعال في نظام المرور یمكن تصنیف مستعملین الطریق إلى صنفین لإن 

.ذات محركشخص محمي كالسائق أو راكب مركبة –ا 
شخص غیر محمي كالراجل أو السائق مركبة ذات عجلتین-ب

%52%35تنقالت المستعملة بشكل واسعالإن المشي ھو احد : الراجلون 
عدم احترام   إشارات مثل السھوكما أن تصرفات بعض المشاة تودي في بعض األحیان لمخاطر شدیدة 

المرور
.عدم السیر على الصیف . للمخاطر عدم إدراكھم  
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یخضع سائق السیارات  إلى تأثیرات مختلف سواء متوقعة أم ال ، كما أن لتصرفاتھم   و حالتھم : السائقون -
ء مخدرا أو الخمر عصبیة تحت تأثیرات دوا–تعب –سھو (النفسیة  دور كبیر في مجاالت الحركة المروریة 

الخ......سوء الرؤیة 
سنة األكثر عرضة لحوادث المرور و التي تشیر الدراسات أنھا السبب 35-18تعتبر شریحة الشباب 

%15، قتل  %08أمام   السرطان   40.5%الرئیس في موت الشباب 
%32أخرى %14,8حوادث منزلیة وغیرھا 

:نذكر منھا و أكثر أسباب ھذه الحوادث نفسیة
یرى الشباب في السیارات نوعا من الرقي و التقدم ،  قد یستعملھا للمباھاة و للتعبیر عن الرقي االجتماعي -1

.أكثر مما یستعملھا للتنقل فیحاول فرض نفسھ باستعمال السرعة المفرطة و التجاوزات الخطیرة 
ان كثیر من متحصلون على رخصة السیاقة حدیثة یرون فیھا نوع من الحریة : حصول رخصة السیاقة -2

بعد ما كانوا مقیدین 
یرى كثیر من الشباب أن احترامھ لقانون المرور ھو تقید لحریتھ و كبت : عدم احترام قانون المرور-3

لمھاراتھ في السیاقة ورجوع للعصور البدائیة في تصوره 

II/المركبة :
للمركبات دور أساسي في المحافظة و التقلیل من حوادث المرور  فان كثیر من شركات السیارات تسھر على 

ولكن الكثیر منھا ال یخضع لمراقبة  تقنیة منتظمة و تحتوى بذلك على كثیر . اختراع و سائل السالمة المروریة 
:  من العیوب تنجم  عنھا حوادث المرور حسب نسب التالیة 

من الحاالت %58: ة اإلضاء
من الحاالت %19:كابح مال
من الحاالت 16%العجالت قدیمة -

Pare brise :12%
%40حوادث لمرور بنسبة لأما أن استعمال حزام األمن یقلل من التأثیر القاتل 

/III الطریق :
)نقاط السوداء (خاصة في الطریق ستھان بھ في حمایة مستعمليیمحیط تأثیر الالع الطریق و انوإن أل

: وسائل الوقایة و الحمایة 
اإلكثار من حمالت الوقایة من خالل وسائل األعالم   -1
لتوعیة لدارس موضع برامج من مقرر السنوات األولى في ال-2
تنظیم دورات تحسیسیة  لمختلف مستعملین الطریق خاصة الساقین الشباب -3
تكوین السائقین  دھعالسیاقة و مادارس ماھتمام ب-4
.دارسات معمقة لألسباب المؤدیة لحوادث المرور و استخالص العبر -5
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