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  اليمنيةالجمهورية 
 المركز الوطني للمعلومات

  

 السـالمة املـرورية



 
  

 تعريف السالمة املرورية* 

لسالمه اإلنسان وممتلكاته وحفاظ على  اًلحد من وقوع الحوادث المرورية ضمانواالوقاية هي 
  .أمن البالد ومقوماته البشرية واالقتصادية 

  حمور السالمة املرورية*
العنصر  - الطريق – المركبة( يتمثل في ثالث عناصر وهيأن محور السالمة المرورية 

  .)البشري
  املركبة: أوال

  :وسائل السالمة يف املركبة*
        .المصابيح من حيث الوضوح واللون ومستوى االضاءه - ١
  .اإلشارات الضوئية في المركبة الدالة على االنعطاف أو التنبيه- ٢
حمل ومعدل السرعة وسنه اإلنتاج وأماكن اإلطارات من حيث المقاس والنوعية والت - ٣

  .التخزين
  .المرايا العاكسة لكشف الطريق أمام السائقين - ٤
  .مساحات المطر - ٥
  .الكابح وفرامل الوقوف التي تتحكم في حركه المركبة - ٦
  .أقفال األبواب - ٧
  .إشارات األندر الصوتية والضوئية - ٨
  .حزام األمان - ٩
  .مساند الرأس -١٠
   .األطفال مقاعد -١١
 .الوسائد الهوائية -١٢

 :تكون يف املركبة  وسائل السالمة التي جيب أن*

  .العجل االحتياطي وأدوات الفك والتركيب - ١

  .طفاية الحريق - ٢

  .حقيبة اإلسعافات أال وليه - ٣

  .انظمه إغالق األبواب في حاله االنقالب - ٤

  .فرش مقاوم للحريق - ٥

  .مثلث عاكس - ٦
  
  



 

 ق الطري: ثانياً 

  :وسائل السالمة يف الطريق*
نظراً ألهمية الطريق في العملية المرورية فانه البد من إنشاء وتشييد شبكات طرق عالية 

  :المستوى والجودة مراعية فيه
   .التصميم والتخطيط الهندسي للطريق -
 .إضاءة الطريق  -

 كاألتربةطبيعية العوائق ال صالحية الطريق ومدى السالمة المرورية عليه كإزالةمدى  -
 .المتحركةوالرمال 

واللوحات اإلرشادية  تنظيم المرور، كاإلشارات الضوئية على الطريق تمدى توفر أدوا -
 .والتحذيرية واإلعالمية والمدالالت األرضية

  

  ) العنصر البشري(السائق : ثالثاً 
توفير عدة صفات في بما أن السائق هو العنصر الفعَّال والُمحرك للعملية المرورية فالبد من 

  :السائق الجيد
  .سالمة الحواس -
  .معرفة أنظمة وتعليمات المرور والتقيد بها -
  .التركيز أثناء القيادة -
  .ةاإلحساس بالمسؤولي -
  .اإللمام بمكينايكا المركبة وصيانتها بشكل مستمر -

  وسائل السالمة اخلاصة بالسائق 
  .استخدام حزام األمان -
  .أسوجود مساند الر -
  .والوسادة الهوائية  األوليةات حقيبة اإلسعافتوفر  -
  :أسباب حوادث الطريق* 

القيادة الحكمية والمتأنية خير ضمانة لتجنب الحوادث المرورية، وما يصاحبها من مآسي تتمثل 
  .في اإلصابات وإزهاق األرواح، إذ أن الحوادث المرورية تعتبر العامل األول لحاالت الوفاة

عرض فيما يلي عدداً من ألسباب والعوامل المهيئة لوقوع الحوادث المرورية بهدف لذلك نست
  :تجنبها وعدم الوقوع فيها

  .التام باإلشارات المرورية الضوئية والقواعد المرورية االلتزامعدم  - ١
  .السرعة الزائدة أثناء القيادة - ٢



 
  .عدم ترك مسافة مناسبة بين السيارات - ٣
  .وعدم استخدام أنوار التوقف والمكابحالتوقف المفاجئ  - ٤
السير ليالً بدون أنوار أو استخدام النور العالي مما يتسبب في عدم الرؤية السليمة  - ٥

  . المقابل االتجاهللسائقين اآلتين في 
عدم التأني والتوقف في المنعطفات والطرق الفرعية الصغيرة الغير محكومة  - ٦

  .بإشارات مرورية
  إشارة االنعطاف يميناً أو يساراً  ءإعطايارة وتغيير اتجاهها فجأة بدون انعطاف الس   -٧
عدم ربط األمتعة واألدوات المشحونة على الشاحنات بطريقة سليمة وآمنة وعدم  - ٨

  .وضع إشارات تحذيرية عليها
استخدام التليفون أثناء القيادة أو تناول السجائر أو أي شيء يشغل إحدى اليدين أو  - ٩

  .كليهما
  .باآلخرين وعدم تركيز االهتمام على القيادة االنشغال -١٠
القيادة في حالة نفسية أو حالة بدنية متعبة، كالقيادة مع الشعور بالنعاس، أو القيادة  -١١

  . في حالة الغضب والهيجان
  .عدم وضع العواكس واألنوار الالزمة لرؤية السيارة في الليل -١٢
ه إلصالح السيارة بدون وضع المثلث الفسفوري أو أي التوقف فيأو شغل الطريق  -١٣

  .عالمات على الطريق تشير إلى وجود السيارة على الطريق في حالة إصالح
استخدام السيارة في غير األغراض المخصصة لها، كاستعمال سيارات الشحن   -١٥

   .لنقل الركاب
ورون في القيادة وال يدركون عواقب غالباً ما يتهاألطفال والمراهقين الذين قيادة  -١٦

  .األمور، إضافة إلى عدم توافق حالتهم البدنية مع متطلبات القيادة بشكل سليم
 االتجاهسوء التقدير، إذ يقوم بعض السائقين إلى سوء تقدير وصول السيارة في  -١٧

ن والدورا االنعطافالمقابل، أو سوء تقدير تجاوز المشاة، وكذلك سوء تقدير زاوية 
  .للسيارة
في تجنب السيارة وافتراض قدرتهم على التوقيت  المراهقينعلى األطفال و االعتماد -١٨

المالئم لالبتعاد عنها أثناء القيادة في المناطق السكنية أو أمام المدارس واألماكن التي يكثر 
  .فيها األطفال

  .وعلى الجانبينعدم استخدام المرايا لمراقبة حركة السيارات األخرى في الخلف  -١٩



 

 قواعد السالمة املرورية

قبل القيادة ينبغي على السائقين وخاصة سائقي الخطوط الطويلة مراعاة عدد من القواعد 
  :واتخاذ عدد من اإلجراءات الالزمة لسالمته وسالمة اآلخرين وأهم هذه القواعد ما يلي

ري ومنتظم، وإصالحها التأكد من سالمة كافة األنوار اإلرشادية بالسيارة بشكل دو - ١
  .في حالة التعطل مباشرة

التأكد من الكفاءة الميكانيكية للسيارة بفحصها بشكل دوري كل ستة أشهر مثالً في  - ٢
  .ورشة متخصصة، والتأكد من حالة أجزائها الرئيسية المختلفة

  .فحص إطارات السيارة والتأكد من سالمتها وصالحيتها للسير، واستبدال التالف منها - ٢
عدم تحميل السيارة أكثر مما حدد لها ألن مخالفة ذلك قد ينتج عنه إحدى المخاطر  - ٣

  :اآلتية
  .أحد اإلطارات انفجار*     
  .السيارة أو انحرافها وتمايلها طوال الطريق انقالب*     
  .الخلفية للسيارة، ومنظومة التعليق بالسيارة) المساعدات(اإلضرار بالمرتزيات *     
ئقي الخطوط الطويلة يجب الحرص على أخذ قسط كاٍف من الراحة والنوم قبل لسا - ٤

إذ أن ثمن  - السفر والقيادة وعدم قيادة السيارة في حالة إرهاق أو تعب، وتأجيلها أفضل
وعدم القيادة لساعات طويلة إذ أن ذلك قد يسبب  -ذلك قد يكون إزهاق العديد من األرواح
وده الفقري ويشعره باإلرهاق بسرعة، كما قد يتسبب للسائق مضاعفات على جسمه وعم

  .حرارته وبالتالي زيادة استهالك الوقود وارتفاعفي إرهاق محرك السيارة 
في حالة وجود أطفال بالسيارة التأكد من تأمين األبواب وعدم إخراجهم أيديهم أو  - ٥

  .رؤوسهم من نوافذ السيارة
دة وأخرى وعدم تشغيلها حتى استنفاذ كافة ما تعبئة خزان الوقود بالسيارة بين كل م - ٨

  .بها من وقود
دقائق واحتفظ دائماً بحاوية ماء معك تستخدمها عند  ١٠راقب مؤشر الحرارة كل  -١١

  .الطوارئ
السائق الذي يتوقف عدة مرات أثناء السفر براً يتأخر في الوصول قليالً ولكنه يصل  -١٢

لذي يستمر في القيادة حيث إنه سيصل مجهداً إلى وجهته نشيطاً وغير متوتر بخالف ا
  !لبتةاومتوتراً وقد ال يصل 



 
في السفريات الطويلة عدم إطفاء محرك السيارة فور الوصول إلى المكان  -١٣

  .المقصود، وانتظار خمس دقائق على األقل ثم إطفاء المحرك 
  .تذكر األذكار الشرعية عند الركوب وعند السفر -١٤

  :دث املرورية يف اجلمهورية اليمنيةول توضح احلوااجد
  م٢٠٠٧ –م ٢٠٠١عدد الحوادث المسجلة حسب النوع للفترة 

  اإلمجايل  أخرى  دهس  انقالب  اصطدام  السنة
٩٧٩٢ ٢٢٨  ٣٩٩٥  ١٠٢٢  ٤٥٤٧  ٢٠٠١ 

١٠٥٢٣ ٢٥٨  ٤٠١٧  ١١٩٨  ٥٠٥٠  ٢٠٠٢ 

١٠٧٤٩ ٣١٥  ٣٧٤٤  ١٢٦٣  ٥٤٢٧  ٢٠٠٣ 

١٢٢٤٤  ٣٨٥  ٤٤١٥  ١٣٦٢  ٦٠٨٢  ٢٠٠٤  

١٣٥٨٠  ٩٥٠  ١٩٣٣  ٤٨٦٨  ٥٨٢٩  ٢٠٠٥  

١٣٣٤٢  ٣٢٧  ٤٧٨٧  ١٨٨١  ٦٣٤٧  ٢٠٠٦  

١٥١٤١  ٣٩٤  ٥١٠٤  ٢١١٣  ٧٥٣٠  ٢٠٠٧  
  . السنويكتاب اإلحصاء : المصدر 

 –م ٢٠٠١عدد الضحايا البشرية من جراء الحوادث المرورية حسب النوع للفترة 
  م٢٠٠٧

  إصابات بسيطة  إصابات خطرية  الوفيات  السنة
٧١٤٩  ٥١٩٤  ١٧٧٩  ٢٠٠١  

٦٩٣٥  ٥٦٠٩  ٢١٠١  ٢٠٠٢  

٧٧٠٤  ٦٨٩٤  ٢٤٤٧  ٢٠٠٣  

٨١٥٧  ٥٩٤٩  ٢٢٤٨  ٢٠٠٤  

١٧٣٦٩  ٢٥٧٠  ٢٠٠٥  

١٧٢٠١  ٢٩٤٢  ٢٠٠٦  

١٩٤٤٠  ٢٨٦٨  ٢٠٠٧  
  . السنويكتاب اإلحصاء : المصدر 
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