
قامئة الحد األدىن من متطلبات املجتمع للسالمة يف قانون املرور الجديد ملرص

٢٥ نوفمرب ٢٠١٧ - القاهرة 

 

نحن مجموعة متنوعة من مختلف املهتمني بقضية سالمة الطرق يف مرص، نتطلع إيل خروج قانون املرور الجديد ايل حيّز التنفيذ، 
آملني أن يكون قانون وافيًا، متكامًال يتم تفعليه بالتنسيق مع قطاعات الدولة املختلفة التي لها صلة بالسالمة عيل الطريق. 

وبالرغم اننا نري ان سن قوانني جديدة مل يكن أبداً وحده حالً كافياً لخفض معدالت اإلصابات والوفيات الناجمة عن تصادم 
الطرق ، إال أنه ميكن اعتبار أن قانون املرور الجديد مبثابة خطوة إيجابية لألمام اذا ما: 

تم اعتباره جزًءا من رؤية ومنظومة أوسع وأشمل لسالمة الطرق املرصية، يأخذ يف االعتبار قطاعات الدولة املختلفة ١.
التي لها صلة بالسالمة عيل الطريق. 

تم ضامن وجود آليات تقنية وتنظيمية وهيكلية ومنهجية من أجل إنفاذ القانون بطريقة دقيقة، ناجزة، عادلة، ٢.
ومستدامة؛ وما يستلزمه ذلك من تخصيص للموارد املادية والبرشية املتخصصة واملدربة عىل كافة العوامل املرتبطة 

بالسالمة وإنفاذ القانون، 

تم إنشاء جهاز قومي للسالمة عىل الطريق يتمتع بكافة الصالحيات واملوارد الالزمة، وتكون له السلطة واملساءلة ٣.
املطلوبة لتنسيق عملية تطبيق وإنفاذ معايري السالمة عىل كافة القطاعات املرتبطة بها. 

وبناًءا عىل ذلك لقد قمنا بالعمل سويًا من أجل الوصول إىل قامئة من الحد األدىن من ضامنات السالمة الالزم توافرها يف قانون 
املرور املرصي الجديد والتي تهدف إىل تحقيق أكرب قدر من التوافق وتجميع كافة الجوانب الحيوية لقانون املرور الجديد حتى 

يصبح قانونًا فعاًال قادًرا عىل الحد من خطر حوادث الطرق. 

نطالب الجهات التنفيذية والترشيعية املعنية بضامن توافر املبادئ التوجيهية األساسية الثالثة السابق ذكرهم أعاله وباستخدام 
هذه القامئة أثناء عملهم عىل إصدار قانون املرور الجديد والتأكد من تحقيقه لهذه املتطلبات التي متثل الحد األدىن من توقعات 

املجتمع بكافة طوائفه لتحقيق السالمة عىل الطرق املرصية. 

يأيت هذا من إمياننا بأن الحد الفعيل من حوادث الطرق لن يتحقق بدون تكاتف حقيقي بني جميع األطراف املعنية بالقضية 
 وباألخص الجهات الحكومية التنفيذية واملجتمع املدين والجهات الترشيعية والقطاع الخاص. 
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عىل قانون املرور الجديد والقوانني املتعلقة أن تتضمن: 

فيام يخص تفعيل القانون وإرشاك املجتمع والتخطيط والحوكمة

ضامنًا لتوفر املوارد، االمكانيات، األدوات والتدريب املناسب لالنفاذ الحازم والعادل واملستدام للقانون.1

إنشاًءا لجهاز قومي موحد مستقل معني بالسالمة املرورية يقوم بإعداد السياسات واالسرتاتيجيات وأطر العمل الوطنية للحد من حوادث الطرق 2

وتوفري السالمة ومراقبة تنفيذها عىل أن يضم هذا الجهاز ممثيل الهيئات والوزارات املعنية والخرباء وممثيل املجتمع املدين واملعنيني بكافة طوائفهم.

آليات تسمح للجمعيات األهلية واملجتمع املدين باملشاركة والتعاون والتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور ملراقبة وتنفيذ أحكام القانون عىل أرض الواقع 3

ومتكن املواطنني من التبليغ الفوري عن الحوادث دون تعرضهم ملضايقات.

فيام يخص املركبات والسائقني

تحديًدا وإتباًعا ملعايري علمية دولية محددة فيام يخص املواصفات الفنية والهندسية للمركبات.4

إلزاًما للسائقني املهنيني بتلقي تدريب متكامل علمي يف مراكز معتمدة قبل الحصول عىل الرخصة.5

نظاًما العتامد سائقي النقل الربي (األتوبيس بأنواعه) بعد دورات خاصة بالقيادة اآلمنة من مراكز تدريبية معتمدة.6

رفًعا ملعايري منح الرتاخيص لتتامىش مع املعايري الدولية واملتغريات يف التكنولوجيا والطرق.7

وضع ضامنات للسالمة الصحية للسائقني عن طريق تحديد قامئة باألمراض التي متنع السائق عن القيادة وفرض كشف طبي دوري شامل للسائقني8

وضع آليات لضامن فرض خطوط أو مناطق سري ثابتة وتراخيص محددة للحناطري وسيارات التوك توك وغريهم تطبق بدون استثناءات9

فيام يخص املشاة والدراجات بأنواعها

إلزاًما ألجهزة الدولة ومنفذي الطرق باتباع الكود املرصي للطرق ومراعاة املشاة واحتياجاتهم أثناء تخطيط الطرق واملدن والتي تشمل أرصفة منتظمة 10

ومؤهلة ومنًعا شامًال ألي تعدي عيل حق املشاة يف أرصفة آمنة سواء كان ذلك من قبل األفراد أو منشآت عامة أو خاصة بدون أي استثناءات.

منع ترخيص بناء ألي مشاريع جديدة خاصة أو عامة ال تتامىش مع املواصفات املحددة للمشاة، والدراجات وذوي االحتياجات الخاصة والنص عىل 11

التزام الدولة مبراعاة ذلك تدريجيًا يف جميع الطرق واملدن.

إلزاماً ألجهزة الدولة ومنفذي الطرق مبراعاة ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن أثناء التخطيط للطرق واألرصفة لضامن راحتهم وسالمتهم.12

إلزاًما لسائقي الدراجات (بأنواعها) مبراعاة تعليامت األمان الخاصة بهم (مثل استخدام الخوذة والعدد األقىص للركاب) ووضع آليات لضامن سالمتهم.13

فيام يخص النقل

حًدا لعدد ساعات القيادة للرقم اآلمن الذي يتم تحديده بطريق علمية ووضع آليات لضامن تفعيل ذلك.14

قواعد لسري سيارات النقل الثقيل تراعي األبعاد االقتصادية واالجتامعية للسائقني وتدعم السالمة املرورية (مع إعادة النظر يف مبدأ حظر سري النقل 15

والتي قد يتسبب يف تهور السائقني ملحدودية الوقت املسموح لهم بالعمل به)
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الزاًما لرشكات النقل الثقيل واألتوبيسات باجتياز فحص فني دوري شامل من قبل مراكز معتمدة وبناًءا عىل املعايري الدولية16

إلزاًما بتوفري أماكن للوقوف مخصصة لوسائل النقل (العام والخاص) واحرتامها وفرض غرامات مالمئة يف حالة التعدي عىل ذلك.17

فيام يخص التأمني واملسئولية املدنية

فرًضا آلليات حقيقية لالستفادة من تأمني إجباري عىل السائقني والسيارات18

تبسيطًا لالجراءات الالزمة لضامن التزام رشكات التأمني بدفع التعويضات الالزمة يف حاالت الحوادث وتحملها املسئولية املدنية عنها وفرض عقوبات 19

عليها يف حالة عدم االلتزام بذلك.

تحمل املحليات والهيئات والرشكات املسئولة عن إنشاء وصيانة الطرق املسؤولية املدنية الناجمة عن أي خلل عىل الطرق التابعة لها ووضع آليات 20

شفافة ملحاسبتها.

فيام يخص الطرق

الزاًما لرشكات إنشاء وصيانة الطرق بتطبيق متطلبات الكود املرصي عن طريق تحديد جهة مختصة الستالم الطرق21

الزاًما للجهات املعنية والقامئة عىل إنشاءات الطرق بتوفري مراكز صيانة وخدمات مناسبة عىل الطرق وفًقا للكود املرصي للطرق22

التزاًما مبعايري محددة اإلعالن عىل الطرق مبا ال يسبب تشتيتًا لقائد السيارة وتحديد جهة رسمية يتم من خاللها املوافقة عىل أماكن اإلعالن.23

فرًضا لعقوبات عىل التعدي عىل الطرق أو الشغاالت األرصفة العامة أو تلويث الطرق باملخلفات التي متثل خطورة يف الطرق بدون استثناءات. وعىل 24

الدولة وأجهزتها أن تكون أول من يلتزم بذلك.

إلتزاًما من الهيئات املسئولة عن إدارة الطرق بوضع كافة العالمات االرشادية التي تراعي املعايري الخاصة بالطرق وفًقا للكود املرصي للطرق25

فيام يخص آليات املتابعة والتدخل الرسيع

السامح لوسائل تكنولوجيا املعلومات الحديثة بالوصول ألماكن الحوادث بشكل رسيع وكفء لضامن إسعاف وتدخل رسيع يقلل من حاالت الوفيات 26

وميكن من رصد دقيق وفوري للبيانات الخاصة بالحوادث

تفعيًال إلدارة لألزمات املرورية من شأنها الوقوف عىل أحدث أساليب حل األزمات الحالية أو املستقبلية بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضاري 27

ومنظامت املجتمع املحيل وإدارات اإلنقاذ واملطافئ وهيئة اإلسعاف.

فيام يخص توفر املعلومات والشفافية

إلتزاًما من الدولة بتوفري وإتاحة البيانات الخاصة بوسائل املواصالت العامة ملتلقي الخدمة والتي تشمل خط السري واملواعيد وسبل الشكوى.28

إتاحة املعلومات وتوفريها للمجتمع املدين واإلعالم والجمهور بخصوص حوادث التصادم وبالطرق ونرش البيانات واإلحصاءات بشكل دوري مام يتيح 29

للمجتمع التفاعل واملشاركة الفعالة يف الحد من تلك الحوادث بشكل سليم وعلمي

إلتزاًما من القامئني عىل القانون بالتوعية عن القانون وأحكامه وذلك قبل امليض يف تنفيذه30
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بعض الداعمني للقامئة 

شكر خاص لـ
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