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  ملخص
يعتبر تقرير الحوادث المرورية المصدر الرئيس للبيانات في المجاالت القضائية والقانونية 

تعتبر عملية تطوير نظام تسجيل الحوادث المرورية المرحلة األولى في عملية و .والھندسية
لى يھدف ھذا البحث إ .انشاء قاعدة بيانات متكاملة، تزود األطراف المعنية بالبيانات الالزمة لھا

وفحص الحالي تطوير نموذج تسجيل الحوادث المرورية في فلسطين، حيث تم تقييم النموذج 
عدد من النماذج العربية والعالمية، مع اآللية المعتمدة لتسجيل الحوادث المرورية، والمقارنة 

وتحديد أھم البيانات التي يجب أن تتوفر في النموذج الجديد، وتنسيقه بأفضل شكل يحقق سرعة 
ة للقيادة العامة تم األخذ بتوصيات اإلدارة العامة للمرور التابع .التعبئة ويقلل من احتمالية الخطأ

عينة تجريبية  50عند تصميم النموذج المبدئي، كما تم تعبئة  في قطاع غزة، للشرطة المحلية
 عتماد النموذج المعدل وإقراراوكانت النتيجة . بالتعاون معھم والحصول على التغذية الراجعة

  .البدء بالعمل به، على أن يتم إعادة تقييمه بعد مرور عام على ذلك

فلسطين، تسجيل حوادث مرورية، حوادث السير، السالمة غزة،  :مفتاحيةكلمات 
  .المرورية

 
Abstract 

Traffic accidents report is considered as the main source of data in 
judicial, legal and engineering purposes. Developing the system of 
recording traffic accidents is the first stage in setting up an integrated 
database to provide interested parties with relevant data. This research 
aims at developing the recording form of traffic accidents in Palestine by 
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assessing the existing form and checking the adopted mechanism. The 
existing crash form was also compared with regional and international 
forms. The most important information that must be available in the new 
form has been identified. The design of the new form was developed to 
ensure quicker filling-in process with less errors. Recommendations of 
the General Directorate of Traffic in Gaza were considered in designing 
the form. Fifty samples were used in the field in ordor to get practical 
feedback. The result was the adoption of the new form and the decision 
to start using it by the local traffic police. The form will be re-evaluated 
after one year. 

Keywords: Gaza, Palestine, Recording Traffic Accidents, Traffic 
Accidents, Traffic Safety. 

 
  المقدمة

أحد أھم المشاكل التي تعاني كالحوادث المرورية برزت مع بداية القرن الحادي والعشرين، 
تحصد الحوادث المرورية حياة ما يزيد  منھا جميع دول العالم، فحسب منظمة الصحة العالمية

 مليون شخص سنويا 50 إلىلذلك عدد المصابين نتيجة  ويصلمليون شخص سنويا،  1.3عن 
(World Health Organization, 2009, pp. 1-4).   

طبقات المجتمع،  كافةوآثارھا السلبية التي تمس  وليست فلسطين ببعيدة عن ھذه المشكلة
 Palestinian Central Bureau of) الفلسطيني حسب احصائيات جھاز االحصاء المركزيف

Statistics, 2000-2013) إلدارة العامة للمرور في قطاع عدد من التقارير غيرالمنشورة لو
أعداد الحوادث المرورية في  نفإ ،(Traffic General Directorate, 2000-2013) غزة

ً حادث 3770 حوالي من تفلسطين تصاعد ألف  10 أكثر من إلى تحتى وصل 2007في عام  ا
 أكثر منبزيادة تقدر بـ -بشكل ودي  يتم حلھامع إغفال الحوادث التي  – 2013حادث في عام 

إلى  2007عام  قتيال 150، كما ارتفع عدد الوفيات نتيجة للحوادث المرورية أيضا من 170%
ما أعداد المصابين فقد ارتفعت أيضا من ، أ%33 ـبزيادة تقدر ب 2012قتيال عام  200أكثر من 

ھذه  .%120بزيادة تقدر بـ  2011ألف مصاب عام  12 أكثر من إلى 2007مصاب عام  5137
في فلسطين، مما  المرورية في أعداد الحوادث واالصاباتتعكس الزيادة المطردة  األرقام

 وھذا، ھاللحد من ةومحاولة وضع المناھج العلمية الصحيح ،ستوجب وقفة جدية لدراسة أسبابھاي
كافة البيانات الالزمة لدراسة الوضع  على يستدعي الحصول على قاعدة بيانات شاملة، تحتوي

 1شكل رقم  .التنفيذي لتطويره سواء في الجانب التخطيطي أو يجاد الحلول العمليةإالمروري و
في أعداد الحوادث المرروية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما  التغيريوضح 

  .2013و 2000بين عامي 
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في سرعة عملية حوسبة لخطأ، ومراعاة أن يساھم تصميم النموذج تقليل فرصة حدوث ا
  .مكانية تطويرھا لنموذج محوسب بالكامل في المستقبلالبيانات، وإ

  منھجية العمل
المتبعة لتسجيل الحوادث المرورية في  الحالية اآللية لتحقيق أھداف البحث تم دراسة

عن السالمة المرورية وحوادث السير في  مقابالت مع عدد من المسئولين أجريت حيثفلسطين، 
والنقيب مصطفى  (Maj. Gen. Qarmout, 2012) شرطة المرور، وھم اللواء أحمد قرموط

وذلك لدراسة الوضع  (Maj. Harb, 2012) والرائد (Capt. Al-Shaer, 2012)الشاعر 
، وكذلك لتحديد توجھات واھتمامات الشرطة وريةرالحالي وآليات تسجيل الحوادث الم

ومن الجدير ذكره أن محاوالت التواصل مع  .الفلسطينية في مجال تسجيل حوادث السير
  .المسئولين عن السالمة المرورية في الضفة الغربية لم تنجح رغم السعي الجاد لذلك

 Field inspection of a road) بالتعاون مع دورية شرطة المرورذلك ووبعد 
accident on Al-Jalaa Street, Gaza, Palestine, 2012)  ،متابعة تمت في مدينة غزة

بعملية التسجيل في  مروراً وابتداًء من عملية التبليغ،  ميدانيا عملية تسجيل حادث مروري
  .الموقع، وختاما بزيارة دورية المرور للمستشفى الستكمال بيانات المصابين

، من حيث نوع لتسجيل الحوادث في فلسطين المستخدم النموذج الحالي دراسةتم وكذلك 
قد ، وعربيةالو عالميةالنماذج عينات من الب ومقارنتهالنموذج وترتيبھا،  ھذا البيانات التي يتضمنھا

 Washington, D.C. Metropolitan Police) النموذج األمريكيتمت المقارنة بعينات من 
Department, Received 2012)   الكنديوالنموذج (Ontario Ministry of 

Transportation, Received 2012) والنموذج األردني (Jordanian Public Security 
Department, 2012) وذج السعوديموالن (Al-Ghamedi, 2004, pp. 100-133) 

والنموذج  (South African Police, Received 2012) لنموذج الجنوب أفريقيوا
 Japan) اليابانيو  (London Metropolitan Police, Received 2012) يالبريطان

Police, Recevied 2012) ،الحوادث المروريةتسجيل حول بدراسات سابقة مقارنته  وأيضا.   

 لتحديد البيانات الالزم توفرھا فيمع الشرطة المحلية  عملية تطوير النموذج تنسيقوتم 
 حادث 50استخدام النموذج المطور في تسجيل تم في دراسة ميدانية و .الحوادثنموذج تسجيل 

، وتقييم التغذية الراجعة من معبئ البيانات، واستخدامھا في تطوير النموذج النھائي حقيقي سير
 .لتسجيل الحوادث المرورية

 ل الحوادث المرورية في فلسطينسجيآلية ت
  :وفق الخطوات اآلتيةفلسطين  يتم تسجيل الحوادث المرورية في

 .التبليغ عن وجود حادث في قسم العمليات التابع لشرطة المروراستالم  .1

  .لتوجه لمكان الحادث للمعاينةلحوادث الشرطة  من دوريات دوريةأقرب إبالغ  .2
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 : بتسجيل البيانات التاليةالحادث يقوم المحقق  لموقع الدوريةعند وصول  .3

  .ساعة االصطدام وتاريخ وقوعه وأقرب مكان تعريف للحادث −

 كافةوتسجيل  ،وتسجيل بيانات المركبات والسائقين والمصابين ،رسم كروكي للحادث −
  .، مع تحديد نوع الحادث وأسبابهاألخرى الالزمة عن الحادث البيانات

  .وآلية التواصل معھموتسجيل أسماء الشھود  ،والشھودأقوال السائقين  −

  .التأكد من سالمة األوراق القانونية للمركبات −

مقدار  لتحديدالتحقيق بعد ذلك يقوم المحقق التابع لشرطة المرور بأخذ البيانات التي تلزم  .4
  :من خالل اإلجراءات التالية مسئولية كل مشارك في الحادث

  .عند وقوع الحادث التأكد من مكان المركبات −

  .وحالتھا لحظة وقوع الحادث المروريةاإلشارات وجود التأكد من  −

  .إشارة قف وغيرھاكباإلشارات المرورية  التزام المشاركين بالحادثالتأكد من مدى  −

ويتم ذلك من خالل معاينة الضرر الناتج عن االصطدام وعن سرعة المركبات تحديد  −
 .وأثرھا على الشارعطريق دراسة مسافة الفرملة 

 .تسجيل األضرار المادية في المركبات المشتركة في الحادث −

  .تقوم دورية شرطة الحوادث بالذھاب إلى المستشفى لتفقد المصابين والتأكد من وصولھم .5

 داخلمكتب المرور فرع من خالل وتسجيل حالتھم الصحية  يتم أخذ معلومات المصابين .6
  .المستشفى

 .حجز األوراق الثبوتية للسائقين صابات يتمإعند وجود  .7

 الحد األدنى من البيانات التي يجب أن يحتويھا نموذج تسجيل الحوادث المرورية
لبيانات ل ألساسالمصدر ا أھمية خاصة وذلك ألنھا لھا عملية تسجيل الحوادث المروريةإن 

، وتوضيح العملية ة ھذهلعربية والعالمية بدراسقامت العديد من الھيئات ا وقد ،في ھذا المجال
والتي تحقق المتطلبات األساسية لجميع الحد األدنى من البيانات الالزمة في عملية التسجيل، 

مع الھندسية المھتمة بالسالمة المرورية، والھيئات الجھات المعنية وعلى رأسھم النظام القضائي 
. سرعة التسجيلالوضع العام في منطقة الحادث، وكذلك ضمان عملية عين االعتبار باألخذ 
تم تقسيم البيانات  (PIARC, 2007, pp. 7-10) (PIARC)الطرق الدولية منظمة  فحسب

  :أقسام ةالتي يجب أن يتضمنھا النموذج إلى ثالث
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بيانات الحادث األساسية، وتتضمن رقم مميز وھي عبارة عن : الحد األدنى من البيانات .1
للحادث، ووقت ومكان الحادث، ونوع الحادث، ونوع وعدد المركبات المشتركة في 

 .الحادث، واآلثار المترتبة على الحادث من اصابات أو قتلى

وتتضمن نوع الطريق، ورقم الطريق أو : معلومات تتعلق بالحالة المرورية والطريق .2
مميزة في مكان الحادث كممر مشاة، أو تقاطع سكة حديد، وحالة سطح  التقاطع، وعالمات

الطريق وكذلك نوع الرصفة والحالة الجوية، وتتضمن اإلشارات المرورية والضوئية في 
موقع الحادث، والعوائق البصرية كاألشجار، ومدى الرؤية لكل حركة مرورية، ومسببات 

 .الحادث

معلومات عن المركبة، أما و إلى معلومات عن السائقتنقسم : معلومات إضافية عن الحادث .3
معلومات السائق فتتضمن العمر والجنس ونوع رخصة القيادة، وجنسيته، باإلضافة إلى 

أما معلومات . المستوى التعليمي، وحالة اإلنتباه عند السائق، واستخدام معامالت األمان
ء كان مركبة خاصة او عامة م لوحة المركبة ونوعھا وتصنيفھا سواالمركبة فتتضمن رق
 .وكذلك سنة االنتاج

دارة المرور في المدن إدراسات في "بعنوان  ، في دراسةالجليل السيف عبد. دوقد لخص 
 النقاط التاليةفي األدنى من البيانات الالزمة في نموذج تسجيل حوادث السير  الحد، "ىالكبر

(Al-Seif, 1997, pp. 4-55):  

 .بيانات شخصية عن قائد المركبة والمشتركين في الحادث −

 .المركبة أو المركبات المشتركة في الحادثببيانات تتعلق  −

 .ته، وبالطريق ومكوناتهبيانات تتعلق بظروف الحادث وبيئ −

 .زمن وقوع الحادثبيانات تتعلق ب −

 .التي أدت لوقوع الحادث سواء كانت مرورية او إدارية المخالفاتبيانات تتعلق ب −

  .ومستعملي الطريق ةالمشابيانات تتعلق ب −

 .ات الميدانية المكتسبةالمبنية على الخبر مالحظات مسجل الحادث −

 . اقوال الشھود −

  عربية وعالميةالنموذج الفلسطيني لتسجيل الحوادث المرورية ومقارنته بنماذج  دراسة
من قبل  )1ملحق رقم ( نموذج تسجيل حوادث السير المعتمد في فلسطين تم الحصول على

لشرطة المرور، وعمل مقابالت مع مسجلي الحوادث المرورية، وأخذ توصياتھم  اإلدارة العامة
كان البد من دراسة نماذج عالمية  والستكمال عملية التطوير، .لدراستھا عند تطوير النموذج
 كل من ية في عملية تطوير النموذج، لذا تم مراسلة جھاز الشرطة فيلالستفادة من الخبرات الدول
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 الواليات المتحدة األمريكية، وكندا، وجنوب أفريقيا، واألردن، في العاصمة واشنطون
وكذلك تم دراسة . وتم الحصول على نماذج تسجيل حوادث السير لديھم. بريطانيا، واليابانو

النموذج الموحد لتسجيل الحوادث " الغامدي بعنوان على. النموذج السعودي المقترح في دراسة د
   .(Al-Ghamedi, 2004, pp. 100-133) "والمخالفات المرورية

اذج األخرى،  ه بالنم ة ومقارنت د الشرطة المحلي د عن عند دراسة النموذج الفلسطيني المعتم
ا استكمال وجد أن النموذج الفلسطيني  يحتوي على حد مقبول من البيانات والتي يمكن من خاللھ

ى ضرورة العمل  اك عدد من المالحظات والتي أدت إل ان ھن كافة اإلجراءات القضائية، لكن ك
 :على تطوير النموذج، ويمكن تلخيص أھم ھذه المالحظات في النقاط التالية

على الكتابة النصية للبيانات بشكل كامل، مما يؤدي إلى صعوبة  الفلسطيني النموذج يعتمد −
  .وكذلك يؤدي إلى طول مدة تعبئة النموذج. استخالص البيانات وحوسبتھا

يقوم الشرطي برسمه و توضيحي لمكان الحادث،رسم إلضافة  مخصصة ال توجد مساحة −
 .على ورقة منفصلة

 .كثر من تعريفأ تحتمليمكن أن و ،واضحة غير بعض بنود النموذج −

ال يحتوي النموذج على بعض البيانات الرئيسة، مثل بيانات الشھود، وحالة المركبة عند  −
 .التصادم، وبيانات شركة التأمين

بعض يحتوي النموذج على بيانات محدودة، وال يوجد مالحق يمكن من خاللھا استكمال  −
 .اإلضافيةالبيانات 

مثال بيانات المركبات منفصلة عن بيانات بعض البيانات تحتاج إلى إعادة ترتيب، ف −
 .األضرار التي لحقت بھا

 ً  .وقد تم مراعاة ھذه النقاط عند تصميم النموذج الجديد كما ھو موضح الحقا

أن جميع النماذج التي تمت دراستھا اتفقت على تقسيم النموذج لوحظ دراسة النماذج عند 
  :وھي كما يلي. البيانات المتعلقة ببعضھا البعضإلى عدة أقسام، كل قسم يحتوي على مجموعة 

وقت الحادث  إدراج علىاشتملت جميع النماذج المشمولة في الدراسة  :تفاصيل الحادث .1
لى مكان الحادث، وانفرد النموذج الفلسطيني بتسجيل ساعة وصول باالضافة إ وتاريخه،
حديد مكان الحادث باستخدام ما بالنسبة لتالتي قامت بالتبليغ عن الحادث، إ والجھة الفاحص

فقد وجدت في كل من ) Global Positioning System )GPSنظام التموضع العالمي 
 .النموذج السعودي والنموذج األمريكي والنموذج الجنوب أفريقي

رقم و أجمعت جميع النماذج قيد الدراسة على تسجيل نوع المركبة وتصنيفھا: المركبات .2
وانفرد النموذج السعودي . في العديد من النماذجوذلك لون المركبة و .اللوحة، وسنة االنتاج

  .بتحديد اتجاه المركبة فى وقت التصادم
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 :أقسام رئيسة ةإلى ثالثوتنقسم : أطراف الحادث .3

 وعنوانه وجنسه ركزت جميع النماذج على ذكر اسم السائق: بيانات متعلقة بالسائقين −
بعض النماذج وقد قامت . اريخ اصدارھاوت ھانوعو ورقم رخصة القيادة الخاصة به

قامت لسائق، بينما اميالد كالنموذج األمريكي والنموذج الفلسطيني بتسجيل تاريخ 
  .رقم البطاقة الشخصية للسائق وكذلك رقم الھاتفبتسجيل معظم النماذج 

تسجيل كل من  تحت الدراسة على النماذج معظماتفقت : المعلومات المتعلقة بالمصابين −
تصنيف  وكذلك. لكل مصاب صابةوالجنس ودرجة اإلوالعمر سم والعنوان اال

واحتوت بعض النماذج على عنوان المصاب، وآلية  .ةمشا وأ اكانوا ركاب إنالمصابين 
 .وكذلك اھتم النموذج األمريكي بتسجيل موقع المصاب في المركبة. التواصل معه

أسماءھم النماذج بتسجيل معلومات الشھود والتي تشمل  جميعاھتمت : الشھود −
 . رقم البطاقة الشخصية الخاصة بھمعلى بعض النماذج واحتوت . وعناوينھم

اتفقت جميع النماذج على تسجيل الحالة الجوية، وحالة : إضافية عن الحادث معلومات .4
الصدمة األولى وكذلك اتفقت جميع النماذج على تسجيل مكان . اإلضاءة، وحالة الطريق

 .وبيانات شركة التأمين للمركبات عدا النموذج الفلسطيني

 تخطيطيضافة رسم إ ىالنماذج عل كافةاتفقت  :رسم مخطط الحادث وملخص الحادث .5
 الرسم التخطيطي داخلولكن تفاوتت في وضع  ،ملخص عن الحادث ضافة إلىباإل ،للحادث

 .ملحقة بهفي ورقة منفصلة  أوالنموذج 

سجيل اسم الفاحص والقسم ت ىاجمعت النماذج عل: عن مسجل الحادثمعلومات إدارية  .6
النموذج  وانفرد .ضافة إلى ختم القسم، وكذلك أعطت جميع النماذح رقما للملفالتابع له باإل

 .توقيع مفتش التحقيقإلى ضافة لسطيني بتسجيل مؤھالت الفاحص باإلالف

  النموذجتھا عند تصميم انقاط يجب مراع
عند  بعد دراسة النماذج العالمية والعربية، تم التوصل لعدد من النقاط التي يجب اتباعھا

  :وھي كما يلي تصميم نموذج تسجيل الحوادث

 .أن يكون النموذج مختصرا يھتم بتسجيل أھم المعلومات المطلوبة عن الحادث .1

 عض الجداولمات من خالل باإليجاز في طلب المعلوو أن يتم ترتيب النموذج ترتيبا منطقيا .2
 .الرسومات التوضيحيةو

 .مكانية وقوع خطأ في تعبئة البياناتإتصميم النموذج بحيث يقلل من  .3

للحد األدنى مع وضع البيانات على شكل قوائم  الكتابةتسھيل تعبئة البيانات من خالل تقليل  .4
 .الختيار الحالة المناسبة للحادث
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العالقة مثل الشرطة والقضاء والصحة وشركات التأمين أن يفي باحتياجات الجھات ذات  .5
 .ومھندسي المرور

 .اخرىإضافات أي و وجود نموذج تكميلي في حال وجود أكثر من سيارتين في الحادث .6

  مكونات النموذج المقترح
عند تصميم النموذج تم وضع الحد األدنى من البيانات الالزمة حسب الدراسات العلمية 

تم مراعاة ذكر البيانات الالزمة للقضاء الفلسطيني، حيث تم التعاون  العالمية،ونماذج الشرطة 
ر العام اويمكن توضيح األط ،مع شرطة المرور لتحديد احتياجاتھم من البيانات في عملية التحقيق

  :للنموذج كما يلي

وتتضمن رقم الحادث، فرع قسم المرور، تاريخ الحادث وساعة وقوعه، : تفاصيل الحادث .1
اعة وصول الفاحص، الجھة المبلغة عن الحادث، مكان وقوع الحادث بشكل دقيق، موقع س

من حيث المركبات  هونوعأسباب الحادث ، )GPS( الحادث بنظام التموضع العالمي
   .المشاركة

  .وتتضمن اسم الشاھد وعنوانه وآلية التواصل معه: بيانات الشھود .2

ة، وحالة الطريق ونوعه، وكذلك مستوى الرؤية وتتضمن الحالة الجوي: بيانات بيئة الطريق .3
  .وحالة اإلضاءة في موقع الحادث

وتتضمن بيانات السائق كاسمه وجنسه ورقم بطاقته الشخصية، وتاريخ : والمركبةالسائق  .4
ميالده، وآلية التواصل معه، وعنوانه الدقيق، وكذلك بيانات رخصة القيادة بشكل كامل مثل 

تتضمن  .وكذلك بيانات مالك المركبة وبيانات وثيقة التأمين. ارھارقمھا ونوعھا وتاريخ اصد
نبذة عن أھم األضرار و .بيانات المركبة بداية برقم المركبة ونوعھا ولونھا وسنة إنتاجھا

  .الحاصلة لكل مركبة ومكان الصدمة األولى وحالة المركبة عند التصادم ومسافة الفرملة

صابة وموقع ميالده وجنسه ودرجة اإلوتاريخ وتتضمن اسم المصاب  :بيانات المصابين .5
  .المصاب لحظة وقوع الحادث

مفتاح وتم وضعه على شكل مربع مع تحديد اتجاه الشمال ووضع : رسم تخطيطي للحادث .6
العملية، باإلضافة إلى اإلشارة إلى نوع الحادث ومكان الصدمة للرسم ومقياس رسم لتسھيل 

  .األولى

خبرته خالل وتتم تعبئتھا من قبل المسجل ويحدد فيھا المسئولين عن الحادث من  :الخالصة .7
   .هنوع الحادث وأسباب، كما يستطيع إضافة أي مالحظات بما فيھا ما يتعلق بالعملية

 .معلومات إدارية تتعلق بمعبئ النموذج، ومؤھالته، وكذلك اعتماد مفتش التحقيق للنموذج .8
  .يوضح صورة عن النموذج الجديد المقترح )2(ملحق رقم 
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  م النموذج المقترحبتقي
عقد اجتماع مع مسئولي حيث تم ، مع الشرطة الفلسطينيةبالتعاون تم تقييم النموذج المطور 

 وكذلك مع مختصين في مجال السالمة المرورية، تسجيل حوادث السير في الشرطة الفلسطينية،
له، حيث تم تعديل عدد من مناقشة البيانات التي يحتويھا النموذج وكذلك الشكل النھائي وتم خالله 

حادث مروري في مدينة  50تم استخدام النموذج الجديد في تسجيل في تجربة ميدانية و. النقاط
  .غزة، وتم الحصول على التغذية الراجعة من معبئي البيانات واستكمال عملية تطوير النموذج

ال يتجاوز العشر دقائق، بينما كان زمن الجديد النموذج  لتعبئة المستغرق زمنالن أ ولوحظ
  . تعبئة النموذج القديم يزيد عن الخمس عشرة دقيقة

في قطاع  المحليةويجب اإلشارة ھنا إلى اعتماد النموذج الجديد من قبل الشرطة الفلسطينية 
  .عام من بداية استخدامه بعد ه، على أن يتم تقييمغزة

  الخالصة والتوصيات
كما ، الفلسطيني تطوير نموذج تسجيل حوادث السيرضرورة الدراسة إلى ھذه خلصت 

المستغرق في الوقت وأن يكون أن يكون متكامالً وشامالً، خلصت إلى أن النموذج المطور يجب 
 :بما يلي المطور ويمكن تلخيص أھم مميزات النموذج .تعبئته أقل ما يمكن

لتقليص الوقت المستغرق في عملية تعبئة على قائمة االختيار، وذلك  المطور يعتمد النموذج −
حوالي إلى  للنموذج القديم دقيقة 15أكثر من  مالحظة أنه تم تقليص الوقت منتم و ،النموذج

  .وذج المطورمللن دقائق 10

 .النموذجسھولة استخالص البيانات وحوسبة الشكل الجديد يساعد في  −

 .ضمن النموذجتم تخصيص مكان مناسب لرسم مخطط مكان وقوع الحادث  −

 .في المجال الھندسي والمجال القضائي والالزمةيحتوي النموذج على البيانات الرئيسة  −

 .لتسجيل الحادث الزمةتطوير ملحق يمكن من خالله استكمال أي بيانات إضافية تم  −

 .وضم البيانات المتكاملة في جدول واحدترتيب النموذج ترتيباً منطقياً، تم  −

 .هتعبئالصياغة وسھولة البساطة يتميز ب −
  :لي التوصيات التاليةلدراسة إوتوصلت ا −

لالستخدام الفوري ميدانيا فى  المطور عتماد نموذج تسجيل الحوادث المروريةإالتوصية ب −
 .فلسطين

قبل السلطات المحلية لتحديد وأداء مستخدميه بعد عام من اعتماده من نموذج لاعادة تقييم إ −
 .نقاط القوة والضعف فيه
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ضرورة حوسبة النموذج، وتطوير نموذج الكتروني يعمل على زيادة سرعة تعبئة بيانات  −
 .الحوادث المرورية، ويوفر دقة أكبر للمعلومات من خالل ربطھا بقواعد البيانات الحكومية

توي على كافة البيانات التي يحتويھا تطوير قاعدة بيانات متكاملة للحوادث المرورية، تح −
وزارة النقل و الجھاز القضائيو الجھات المعنية كوزارة الصحة تمكينالنموذج، مع 
، مع وضع آلية زمة لھمالالبيانات ال ىلإمن الوصول  البلديات والباحثينو والمواصالت

 .ضافية من قبل الجھات المختلفةإدخال بيانات إمكانية إل

البيانات ببرامج تحليل الحوادث المرورية ونظم المعلومات الجغرافية للعمل ربط قاعدة  −
 .على إيجاد الحلول العملية للمشاكل المرورية

تطوير نظام المخالفات المرورية ودمجھا مع برنامج الحوادث المرورية لرصد كافة  −
 .المشاكل المحيطة بالحركة المرورية في فلسطين

يه نشر البيانات واإلحصاءات المتعلقة بحوادث المرور بحيث إنشاء موقع إلكتروني يتم ف −
 .تكون متاحة للدارسين والباحثين والمھتمين وأصحاب القرار بسھولة ويسر

  شكر وتقدير
ھو الجزء األول من مشروع بحثي لفريق تسجيل الحوادث المرورية تطوير نموذج  يعتبر

 .إبراھيم األسطل. الجماصي، ومعالء الدين . يحيى السراج، ود. عمل يتكون من د

شئون البحث العلمي لبالشكر والتقدير  الباحثيتقدم ولجھودھم ودعمھم إلنجاز ھذا البحث 
الجزيل لكل  يتقدم بالشكروكما  البحث،ھذا تمويل لمساھمتھم الكريمة في في الجامعة االسالمية 

 .مو م إبراھيم األسطلو عالء الدين الجماصي. د من ساھم في إتمام ھذا البحث ونخص بالذكر
كذلك و ة،وزارة الداخلية الفلسطينيو الشاعر ىمصطف .مو كريزم ىوسم. مو ابو فول مصطفى

نماذج كافة الجھات الدولية والتي تعاونت مع الفريق البحثي في توفير فإن الشكر موصول ل
شرطة جنوب ولندن، مدينة شرطة  ،العاصمة واشنطنشرطة  وھي السير تسجيل حوادث

  .معھد المرور االردنيو ،واليابانية الكنديةشرطة وال افريقيا،
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