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شكر وتقدير

قت إيفلني موريف كتابة وإنتاج هذه املجموعة من األدوات. وتود منظمة الصحة العاملية أن تشيد بجهود الزمالء من إدارة التدبري العالجي  نسَّ

لألمراض غري السارية والوقاية من العجز والعنف واإلصابات مبنظمة الصحة العاملية، وهم: إيلينا ألتيريي، إتيان كروغ، مارغريت بيدين، 

مته من دعٍم إداري. وتامي تورويان. كام تُزجي املنظمة شكراً خاصاً لباسكال النفريز-كاساسوال ملا قدَّ

كام نعربِّ عن تقديرنا ملساهامت الزمالء من املكاتب الُقطْريَّة ملنظمة الصحة العاملية: روبريتو كولومبو (الربازيل)، فيكتور بافارينو (الربازيل) 

وإيلينا يوراسوفا (روسيا االتحادية).

ن منظمة الصحة العاملية بامتناٍن مساهامت كٍل من إلني فيهريي، وكاسيو هونوراتو، وكريستينا إنكالن، ولويس أوتافيو ماسيل، وآرون  وتثمِّ

شويد وكرياغو واشريا.

املجموعة من  فيالنرثوبيس من أجل نرش هذه  بلومربغ  برنامج  مة من  املـُقدَّ املالية  باملساهمة  االمتنان  العاملية مع  الصحة  وتقرُّ منظمة 

األدوات.
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أو

أوالً. معلومات أساسية

منذ العام 2012، بدأت منظمة الصحة العاملية بتنظيم ورش عمٍل 

برنامج  يف  املشاركة  البلدان  مساعدة  بغية  قيادتها  تحت  سنويٍة 

بلومربغ فيالنرثوبيس العاملي للسالمة عىل الطرق يف وضع ترشيعاٍت 

ى لعوامل الخطر الرئيسية للسالمة عىل الطرق (تجاوز  شاملٍة تتصدَّ

السعة املـُقرَّرة، والقيادة تحت تأثري الكحول، وعدم ارتداء الخوذة 

وربط حزام األمان، وعدم استخدام مقيِّدات حركة األطفال) والرعاية 

ن البلدان كالً من الربازيل، وكمبوديا،  ما بعد حوادث التصادم. وتتضمَّ

والصني، ومرص، والهند، وكينيا، واملكسيك، وروسيا االتحادية، وتركيا، 

وفيتنام.

املـُنعقدة بني عامي 2012 و2014  السنوية  العمل  مت ورش  وُصمِّ

لتحسني  الالزمة  التقنية  املهارات  تكوين  يف  املشاركني  ملساعدة 

النهج  باتباع  الطرق  عىل  بالسالمة  املتعلِّقة  اللوائح  أو  الترشيعات 

املتدرِّج واإلفادة من دليل منظمة الصحة العاملية الخاص بالترشيعات 

ن ذلك ما ييل: املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق1، ويتضمَّ

الخطر  ■ بعوامل  يتعلَّق  ما  يف  القوانني  تقييم  عىل   املداومة 

وذلك  التصادم،  حوادث  بعد  ما  والرعاية  الرئيسية  الخمسة 

العاملية  الصحة  منظمة  عن  صدرت  توصياٍت  عىل  تأسيساً 

بشأن  توصياٍت  صياغة  عن  فضالً  أخرى،  دوليٍة  ومنظامٍت 

التحسينات املطلوبة؛

 إعداد مشاريع قوانني أو تعديل قوانني حالية، أخذاً يف االعتبار  ■

يتعلَّق  فيام  دولٍة  بكل  الخاصة  واإلجرائية  التقنية  املتطلِّبات 

بصياغة مرشوع القانون، مع مراعاة السياق العام لتلك الدولة؛

وسائر  ■ املدين  املجتمع  لتمكني  القانونية  بالتغيريات   التعريف 

األطراف املعنيَّة من الدعوة إىل مترير القوانني وإنفاذها قانونياً.

عىل  الورش  تلك  بعقد  العاملية  الصحة  منظمة  قيام  إىل  وباإلضافة 

العامل، ميكن كذلك عقد ورش عمٍل قُطريٍّة عىل املستويني  مستوى 

الوطني ودون الوطني يف ضوء املناخ الترشيعي والتنظيمي السائد 

لدى البلدان املـُنظِّمة. وميكن أن تركِّز ورش العمل عىل القوانني التي 

تُسنُّها الهيئات الربملانية أو اللوائح التي تصدرها الوزارات. 

ولذا، تهدف مجموعة األدوات الحالية إىل دعم املامرسني واملحامني 

عمٍل  ورش  تنظيم  بغية  الطرق  عىل  السالمة  مجال  يف  العاملني 

ُمشابهٍة حول ترشيعات السالمة عىل الطرق يف بلدانهم. 

 Strengthening road safety legislation: a practice and resource manual 1 

for countries. Geneva, World Health Organization, 2013 (http://
www.who.int/violence_injury_ prevention/road_traffic/countrywork/
legislation_manual/ en/  (تم االطالع عليه يف 28 ترشين الثاين/نوفمرب 2014)

 

وتُلمُّ مجموعة األدوات باملوضوعات الواردة أدناه:

إجراء تقييٍم لالحتياجات ■

تحديد األهداف الخاصة بورش العمل ■

ل تواتر ورش العمل ■ تحديد معدَّ

التعرُّف عىل املشاركني املحتملني ■

إعداد محتوى الورشة  ■

ختام وتقييم ورشة العمل  ■

تعزيز الترشيعات املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق:
دليل البلدان للموارد واملامرسات
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ثانياً. تقييم االحتياجات

يكتيس تقييم االحتياجات قبل عقد ورشة العمل باألهمية؛ إذ ميكن 

يف ضوء ذلك تحديد الحاجة ملثل هذا النوع من النشاط. ويساهم 

ل تواتر  التعرُّف عىل االحتياجات يف تحديد األهداف املرجوَّة ومعدَّ

فيها.  املحتملني  املشاركني  تحديد  وكذلك  العمل  (ورش)  ورشة 

تقييم  إجراء  عند  منها  اإلفادة  ميكن  التي  األسئلة  بعض  ييل  وفيام 

لالحتياجات:

عىل  ■ بالسالمة  املتعلِّقة  واللوائح  للقوانني  تقييٌم  جرى   هل 

الطرق يف بلدكم؟ نعم _____ ال___

ح يف  إذا كانت اإلجابة بنعم، فام نتيجة التقييم؟ كام هو موضَّ

الشكل 1، ميكن أن يسهم تقييم القوانني واللوائح يف تحديد ما 

إذا كانت هناك حاجٌة إلدخال تغيريات، وإذا كان األمر كذلك، 

فام هي تلك التغيريات؟

السالمة  ■ بشأن  نوقشت  التي  القانونية  التغيريات  نُظر يف   هل 

عىل الطرق، أو صيغ مرشوع بشأنها؟ نعم__ ال___

إذا كانت اإلجابة بنعم:

ما الدافع وراء التغيري (التغيريات)؟ •

ما هو وضع التغيري (التغيريات)؟ •

التوصيات  • مع  الحالية،  بصيغتها  األحكام،  تتوافق    هل 

من  العاملية وغريها  الصحة  منظمة  الصادرة عن  واملعايري 

املنظامت الدولية1 والواردة يف دليل منظمة الصحة العاملية 

حول تعزيز ترشيعات السالمة عىل الطرق؟

ال الشكل 1: مسارات التعرُّف عىل القضايا القانونية املحتمل تأثريها عىل اإلنفاذ القانوين الفعَّ

القوانني الجيدة تحتاج إىل اإلنفاذ لتحتفظ بفعاليتها

الرصد املستمر

اإلنفاذ، املعارف واالتجاهات 

واملفاهيم  العامة

نعم

نعم

ال

ال

هل هو فعال؟

1-   هل القانون مستند 

إىل بّينات؟

2- ما هي الثغرات؟

3- مل يُعالِج جميع عوامل الخطر؟

ال يستند إىل بّينات؟

غري قابل لإلنفاذ؟

4- مطلوب قانون 

جديد أو تعديل

 Strengthening road safety legislation: a practice and resource manual 1

for countries. Geneva, World Health Organization, 2013 (http://
www.who.int/violence_injury_ prevention/road_traffic/countrywork/
legislation_manual/ en/ (تم االطالع عليه يف 28 ترشين الثاين/نوفمرب 2014)
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 ما هي الجهات الحكومية الرئيسية التي استُشريت أو التي طُلب إليها استعراض أو اإلسهام يف إعداد التغيريات، وما هو موقفها (مؤيد  ■

ح أدناه إليجاز هذه املعلومات. أم معارض) من القانون قيد النظر؟ ميكن اإلفادة من الجدول املوضَّ

موقف املنظمةاسم املنظمة التغيري املقرتح

السبب بإيجازمؤيد أم معارض؟

ما هي الجهة الحكومية التي تقود عملية إعداد القانون قيْد النظر؟ ■

 هل أُحيط صنَّاع القرار املعنيُّون علامً بشأن القوانني/ اللوائح قيد االستعراض، وهل أُعلموا بالحاجة إىل إدخال التغيريات قيد النظر؟  ■

وما هو موقفهم من تلك التغيريات؟

أم إحدى  ■ املدين،  املجتمع  الحكومة،  الربملان،  املثال، أعضاء  اللوائح –عىل سبيل  أو  القوانني  الداعية إىل تغيري  املنظامت   ما هي أهم 

ح أدناه إليجاز تلك املعلومات. الهيئات االستشارية؟ وهل مثة منظامت تعارض التغيريات؟ ميكن اإلفادة من الجدول املوضَّ

موقف املنظمةاسم املنظمة التغيري املقرتح

السبب بإيجازمؤيد أم معارض؟

 هل مثة تحديات قانونية تواجه إنفاذ القوانني املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق عن طريق املحاكم، أو هل مثة معارضة شعبية نشطة إزاء  ■

القوانني املتعلِّقة بسياسات السالمة عىل الطرق وإنفاذها؟ ما هي املوضوعات التي تلقى معارضًة بوجٍه عام؟ ميكن اإلفادة من الجدول 

املبنيَّ أدناه لتلخيص هذه املعلومات.

األساس املنطقي أو القراراملصدر

ت
جا

تيا
الح

م ا
قيي

: ت
نًيا

ثا

حّدد: مثالً قرارات املحكمة، دعوى قضائية وشيكة أو 
يُهدد برفعها، مظاهرات شعبية، التامسات...إلخ

وّضح األساس املنطقي: إذا كان القرار قرار محكمة، 
ينبغي اإلشارة لذلك وتضمني القرار وحيثياته
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ثالثاً. تحديد أهداف ورشة العمل

يلزم تحديد األهداف الرئيسية املنشودة من ورشة العمل بوضوح – 

إذ من املهم أن تتَّسم تلك األهداف بالخصوصية، والقابلية للقياس 

 ،SMART) د بإطاٍر زمني محدَّ وااللتزام  الواقع  والتنفيذ، ومالمسة 

انظر صندوق 1). وميكن أن يكون "تحسني معرفة املشاركني وفهمهم 

ملساعدتهم  بالبيِّنات  املسندة  القوانني  عليها  تنطوي  التي  للعنارص 

القانون  عىل  إدخالها  املقرتح  التغيريات  ومترير  ودعم،  صياغة،  يف 

للورشة.  العام  للهدف  مثاالً  القادمة"  الربملاين  االنعقاد  دورة  خالل 

كام  العمل،  ورشة  أيام  من  يوٍم  لكل  أيضاً  األهداف  تحديد  ويلزم 

ينبغي تقييم األهداف اليومية يف نهاية كل يوم. ويف حال مل تتحقَّق 

األهداف، يتعنيَّ إجراء مناقشٍة يف نهاية كل يوم للنظر يف كيفية الوفاء 

بها. ويف حال نُظِّمت ورشة عمٍل تستغرق عدة أيام، ميكن مراجعة 

األهداف يف األيام التالية.

وتفيد األنشطة التالية يف تحديد األهداف:

د ما إذا كان يلزم تنظيم ورشة العمل عىل املستوى دون  ■  حدِّ

الوطني، مع االرتقاء إىل املستوى الوطني إذا لزم األمر مبرور 

الوقت. ففي بعض البلدان، قد يكون الرتكيز عىل املستوى دون 

الوطني هو السبيل األنجع للبدء بغية حشد الدعم للتغيريات 

عىل  النجاح  تحقيق  ومبجرد  واللوائح.  القوانني  يف  املقرتحة 

املستوى دون الوطني، ميكن تنظيم ورش العمل عىل املستوى 

التي  البلدان  بوجٍه خاص عىل  الحالة  وتنطبق هذه  الوطني. 

وضع  مبسؤولية  املحلية  والحكومات  الدولة  فيها  تضطلع 

التدابري القانونية املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق.

عىل  ■ بالسالمة  املتعلِّقة  واللوائح  للقوانني  رسيعٍ  تقييٍم   إجراء 

يلزم  التي  الخطر  (عوامل)  عامل  لتحديد  الدولة  يف  الطرق 

الرتكيز عليها. ويتعنيِّ مالحظة أنه إذا كان العمل جارياً لإلعداد 

ملرشوع قانون، فيمكن تحديد األهداف التي تركِّز عليها ورشة 

العمل قبل عقد الورشة. غري أنه يتعنيَّ النظر يف ما إذا كان يف 

اإلمكان إضافة عوامل خطٍر أخرى. وميكن اإلفادة من أحدث 

الطرق1،  عىل  السالمة  حالة  عن  العاملي  التقرير  من  نسخٍة 

فضالً عن القوائم التفقدية الواردة يف دليل تعزيز الترشيعات 

الصحة  منظمة  ته  أعدَّ الذي  الطرق  عىل  بالسالمة  املتعلِّقة 

العاملية.

بوجٍه  ■ الطرق  عىل  السالمة  قضية  تندرج  مدى  أي  إىل   قس 

الربامج  يف  خاٍص  وجٍه  عىل  بها  املتعلِّقة  والترشيعات  عام 

1 التقرير العاملي عن السالمة عل الطرق 2013. جنيف. منظمة الصحة العاملية، 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_) .2013
الثاين/نوفمرب  status/2013/en/index.html) (تم االطالع عليه يف 28 ترشين 

(2014

التي ينطوي  التسمية املخترصة SMART الخصائص  تصف 

والتنفيذ،  للقياس  وقابالً  خاصاً،  كونه  أي  أي هدف–  عليها 

وواقعياً، ومحدداً مبدة زمنية.

خاصاً:

 هل الهدف ملموس، ودقيق، وُمعرَّف تعريفاً واضحاً؟ ■

 هل سيؤدي هذا الهدف إىل النتائج املرجوة؟ ■

قابالً للقياس:

 إىل أي مدى ميكن التحقق من تنفيذ الهدف؟ ■

نحو  ■ املحرز  م  التقدُّ لقياس  املحددة  املعايري  هي   ما 

تنفيذ الهدف؟

قابالً للتنفيذ: 

هل الهدف ذو جدوى؟ ■

 هل هناك فهم للقيود والعوائق التي تحول دون تنفيذ  ■

الهدف؟

 هل تحقيق هذا الهدف يعالج املشكلة قيد االستعراض؟ ■

واقعياً:

هل مثة موارد متاحة لتحقيق الهدف؟ ■

 هل تحقيق هذا الهدف يعالج املشكلة قيد النظر؟ ■

محدداً مبدة زمنية:

هل ميكن تنفيذ الهدف يف إطاٍر زمني محدد؟ ■

هل من املناسب تحقيق الهدف يف الوقت الحايل؟ ■

املصدر: املرجع2

 Advocating for road safety and road traffic injury victims: 2

 a guide for nongovernmental organizations. Geneva. World
Health Organization, 2012 (http://whqlibdoc.who.int/pub
 eng.pdf?ua=1, accessed 28_9789241503327/¬lications/2012
الثاين/نوفمرب  ترشين   28 يف  عليه  االطالع  (تم   .(November 2014

 (2014

SMART اإلطار 1: صياغة األهداف بأسلوب



9 تعزيز الترشيعات املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق: مجموعة أدوات لورش عمل الترشيعات املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق

االسرتاتيجيات  استعراض  عرب  بذلك  القيام  وميكن  الوطنية. 

الوطنية لقطاعي الصحة والنقل، والتواصل مع املجتمع املدين 

واملنظامت املعنية برعاية ضحايا حوادث املرور، وإيالء عنايٍة 

الحكومة  املسؤولني يف  كبار  الصادرة عن  بالترصيحات  خاصٍة 

بشأن القضايا ذات الصلة بالسالمة عىل الطرق، ومن ذلك ما 

إضافيٍة  معلوماٍت  عىل  الحصول  ميكن  وأخريا،  اإلعالم.  يف  يرد 

عند متابعة كيفية تصوير وسائل اإلعالم لقضايا السالمة.

ح الجدول 1 أمثلًة لبعض األهداف العامة، وعدد مرات انعقاد  ويوضِّ

الورشة واملشاركني املستهدف حضورهم ورشة العمل. فضالً عن ذلك، 

الترشيعات  عمل  لورش  مفاهيميٍة  مذكَّراٍت  عىل  أ  امللحق  يشتمل 

املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق املنعقدة يف مدينة كوريتيبا (بالربازيل)، 

ومقاطعة ناكورو (بكينيا) وروسيا االتحادية، تصف األهداف والنتائج 

املتوقَّعة من ورشة العمل.

الجدول 1: مثال ألهداف ورشة العمل:

 1-  تحسني أو توسيع نطاق املعرفة بالقوانني الخاصة بالسالمة عىل 

الطرق واملسندة بالبيِّنات، وتأثريها عىل بعض عوامل الخطر، 

متهيداً لجلسة الربملان القادمة.

صة مخصَّ

دورية

صة مخصَّ

دورية

دورية

دورية

التحضري  كياناٍت خالل  أو  أفراٍد  مع  العمل  من خطة  2-  االنتهاء 

لعمليٍة برملانيٍة قريبٍة ملناقشة موضوٍع محدٍد بغية ضامن مترير 

قانوٍن مسنٍد بالبيِّنات يتسم بالفعالية.

القوانني  إنفاذ  عىل  املؤثرة  الحالية  القانونية  املسائل  3-  تحديد 

املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق يف الدولة، والتعرُّف عىل الحلول 

الترشيعية املمكنة (أو غري ذلك) (انظر الشكل 1).

4-  دعم إنفاذ القانون من خالل التقايض عرب تحسني فهم البيِّنات 

القيود  وفهم  الطرق،  عىل  السالمة  قوانني  عليها  ترتكز  التي 

الدستورية داخل الدولة، وهيكل العقوبات واألحكام بالنسبة 

لإلخالل الجنايئ بالسالمة عىل الطرق...إلخ

الطرق،  عىل  بالسالمة  الخاصة  للقوانني  وتقييٍم  تحليٍل  5-  إجراء 

واملراجعات املوىص بها.

 محامون يعملون لدى الحكومة ومهتمون  ■

بقضية السالمة عىل الطرق.

 أفراد من املجتمع املدين واملنظامت املعنية  ■

بالدعوة.

 اللجنة الترشيعية أو موظفون بالربملان. ■

 أفراد من املجتمع املدين واملنظامت  ■

املعنية بالدعوة.

 محامون يعملون لدى الحكومة ومهتمون  ■

بقضايا السالمة عىل الطرق.

 أفراد من املجتمع املدين واملنظامت  ■

املعنية بالدعوة.

 محامون يعملون لدى الحكومة ومهتمون  ■

بقضايا السالمة عىل الطرق.

 محامون يعملون لدى الحكومة ومهتمون  ■

بقضايا السالمة عىل الطرق.

 أفراد من املجتمع املدين واملنظامت  ■

املعنية بالدعوة.

املشاركونمعدل تواتر ورشة العملأهداف عامة

مل
لع

ة ا
رش

 و
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د 
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ا: 

الًث
ث
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ل تواتر ورش العمل رابعاً. تحديد معدَّ

واللوائح  القوانني  لوْضع  وبالنظر  قُطر  كل  داخل  الظروف  يف ضوء 

عمل  ورش  لعقد  الحاجة  تظهر  قد  الطرق،  عىل  بالسالمة  الخاصة 

ص أو عىل نحٍو دوري  ترشيعات السالمة عىل الطرق عىل نحٍو مخصَّ

(انظر الجدول 1).

عمليٌة  بدأت  قد  كانت  إذا  صٍة  مخصَّ عمٍل  ورشة  عقد  يفيد  وقد 

البدء،  أوشكت عىل  أو  الشأن،  هذا  بالفعل يف  وتنظيميٌة  ترشيعيٌة 

ومن ثم ظهرت الحاجة لدعم ونرش املامرسة األفضل بالنسبة لقضيٍة 

دٍة لضامن سنِّ قوانني ولوائح مسندة بالبيِّنات. يف هذه  (قضايا) محدَّ

املراحل  أثناء  أو يف  قبل  العمل  توقيت ورشة  اختيار  يتعنيَّ  الحالة، 

يضمن  أن  ذلك  شأن  ومن  ذلك.  أمكن  إذا  الصياغة  لعملية  األولية 

إيالء االعتبار األمثل للبيِّنات املتاحة من أجل صياغة أكرث النصوص 

اكتامالً واستناداً للبيِّنات والدعوة لتأييدها.

وميكن أن يفيد عقد ورشة العمل دورياً عىل املدى األطول يف تحسني 

القوانني واللوائح، عىل سبيل املثال:

 عندما تظهر الحاجة لعمل استعراٍض كامٍل وتحسنٍي للقوانني  ■

بني  املعرفة  وبناء  املشرتك  الفهم  تيسري  بغية   – واللوائح 

القطاعات املتعددة أو داخل كياٍن استشاري حكومي مسؤول 
عن القوانني واللوائح الخاصة بالسالمة عىل الطرق؛ أ

ودون  ■ الوطني  الصعيدين  عىل  املحامني  من  شبكٍة   تكوين 

الوطني ممن هم عىل دراية بقضية السالمة عىل الطرق، إذ ال 

يتوافر هذا النوع من الكفاءة كثرياً يف هذا املجال؛

 توفري الدعم التقني للمنظامت املعنية بالدعوة – يف ما يتعلَّق  ■

عىل سبيل املثال بتبادل القوانني واللوائح عىل نحٍو اسرتاتيجي 

ومناسب- إما بهدف إدخال التحسينات عىل القوانني واللوائح 

أو بغية إنفاذها.

انعقادها.  مدة  تحديد  يف  العمل  ورشة  أهداف  تحديد  ويسهم 

ومبجرد تحديد املدة الزمنية، يتعنيَّ اختيار توقيتات ال تتداخل مع 

مناسباٍت أخرى متعلِّقة بالسالمة عىل الطرق واختيار مواعيد تضمن 

حضور العدد األكرب من املشاركني.

أ يف الوقت الذي يُنظر للسالمة عىل الطرق باعتبارها نشاطاً متعدد القطاعات، 

لكن قد ال يكون من الرضورة مشاركة جميع القطاعات أو معرفتها بالسياق 
الترشيعي أو التنظيمي، أو بالعنارص الالزمة إلصدار قوانني ولوائح كاملة للسالمة 

عىل الطرق.
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خامساً. تحديد املشاركني املحتملني

تعتمد قامئة املشاركني عىل أهداف ورشة العمل وتوقيت انعقادها. 

بقضايا  املشتغلني  املحامني  من  املشاركون  يكون  أن  يتعنيَّ  لكن 

السالمة عىل الطرق، أو من غري املحامني ممن ينخرطون عىل نحٍو 

القوانني  محتوى  تقديم  أو  واستعراض،  وتوجيه،  صياغة،  يف  مبارٍش 

واللوائح الخاصة بالسالمة عىل الطرق. فيام ييل بعض األمثلة:

أو  ■ بصياغة،  ومعنيُّون  الحكومة  لدى  يعملون   محامون 

استعراض، أو املوافقة عىل ترشيعٍ أو الئحة، مثل:

السالمة  • الحكومة ومهتمون بقضايا   محامون يعملون لدى 

يف  رائدٍة  منظامٍت  يف  يعملون  من  فيهم  مبن  الطرق،  عىل 

النقل،  مثل  أخرى  وزاراٍت  أو  الطرق  عىل  السالمة  مجال 

والصحة، والداخلية...إلخ؛

من  • للحكومة  التنفيذية  األجهزة  لدى  يعملون   محامون 

قوانني  ذلك  يف  (مبا  القوانني  أنواع  كل  باستعراض  املعنيني 

السالمة عىل الطرق) أو ممن ينخرطون يف إجراءات التقايض 

املتعلِّقة بقضايا السالمة عىل الطرق، مثل العاملني يف مكتب 

املستوى  عىل  العام  النائب  مكتب  أو  العام  النائب  وكيل 

الوطني أو مستوى الدولة؛

مثل  • أخرى،  حكوميٍة  مؤسساٍت  لدى  يعملون   محامون 

يصاً  األجهزة االستشارية التابعة للحكومة التي أُنشأت خصِّ

للسالمة عىل الطرق.

املعنيَّة  ■ اللجان  يف  العاملون  الربملانيون  أو  الترشيعية   اللجنة 

بالسالمة عىل الطرق، عىل سبيل املثال لجان النقل، أو الصحة، 

أو الداخلية، أو املالية.

املعنية  ■ املنظامت  أو  املدين  املجتمع  منظامت  من   األفراد 

عىل  بالسالمة  الخاصة  واللوائح  القوانني  مترير  إىل  بالدعوة 

ن ذلك منظامت وثيقة الصلة بالقانون  الطرق (وميكن أن يتضمَّ

أو أي منظامٍت أخرى).

 أفراد آخرون، مثل املشاركني يف إعداد إجراءات وبروتوكوالت  ■

يف  املشاركني  الحكوميني  من  املحامني  وغري  القانوين،  اإلنفاذ 

دعوة  وميكن  والتنظيمية.  الترشيعية  األنشطة  بني  التنسيق 

املشاركني لهذه الورشة كام تقتيض الرضورة. عىل سبيل املثال، 

قد تكون مشاركة األفراد املسؤولني عن وضع إجراءات اإلنفاذ 

محتوى  عىل  تنفيذياً  بعداً  تضفي  وقد  بل  للقانون،  مفيدة 

القانون.

ويلزم تحديد الخرباء الذين شاركوا يف تعزيز الترشيعات يف بلدانهم 

أو يف بلداٍن أخرى يف اإلقليم – فضالً عن الدعوة إىل وضع ترشيعاٍت 

ولوائح للسالمة عىل الطرق. وتكتيس مشاركتهم أهميًة يف ما يتعلَّق 

وليك  الورشة.  عمل  برنامج  وشكل  األهداف  تحديد  يف  باملساعدة 

تتحقَّق أفضل النتائج من العمل والتفاعل داخل مجموعات، يلزم أالَّ 

يزيد عدد املشاركني عن 20 مشاركاً.

 – املعرفية  الثغرات  عىل  التعرُّف  ينبغي  املشاركني،  تحديد  ومبجرد 

لدى املجموعة أو األفراد - بغية تصميم محتوى ورشة العمل عىل 

نحٍو يسهم يف سد تلك الثغرات. وقد تتباين املعرفة بأفضل التدخالت 

الخاصة بالسالمة عىل الطرق بني املحامني من ذوي الخربة يف مجاالٍت 

أو  بالصحة،  املتعلِّقة  القوانني  قانونيٍة متعددٍة واملشاركني يف إعداد 

عرب  املعريف  التقييم  إجراء  وميكن  النقل.  مجال  يف  العاملني  أولئك 

أو كلامٍت...إلخ  أو سياساٍت  استخالصه من مقرتحاٍت  أو  املقابالت، 

التدريبات  بعض  تساعد  أن  وميكن  بها.  م  التقدُّ للمشاركني  سبق 

املعرفية  الثغرات  عىل  التعرُّف  يف  اإلضافية  التمهيدية  أو  التقدميية 

عىل نحٍو أفضل.
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سادساً. إعداد محتوى ورشة العمل

أ . وضع أهداف لليوم/للجلسات

من املهم وضع أهداٍف لكل يوٍم من أيام ورشة العمل أو لكل جلسٍة من الجلسات للمساعدة يف إعداد العروض والتدريبات وتحقيق الهدف 

صة. ح الجدول 2 مثاالً لرسم خريطة األهداف واألنشطة لورشة عمٍل مخصَّ العام لورشة العمل. ويوضِّ

صة هو توسيع قاعدة املعرفة بقوانني السالمة عىل الطرق املستندة إىل البيِّنات  الجدول 2: رسم خريطٍة توضيحيٍة لألهداف واألنشطة: الهدف العام للورشة املخصَّ
الة يف ما يتَّصل بربط حزام األمان. والفعَّ

تقييم وتحسني فهم املشاركني لفعالية ربط حزام األمان لجميع 

راكبي املركبة.

 تأثريات ربط حزام األمان  ■

لركاب الكريس األمامي 

والكريس الخلفي.

 عرض فيديو اختبار تصادم  ■

باستخدام الدمية.  

ح  ■  دراسة حالة توضِّ

انخفاض حاالت اإلصابة 

أو الوفاة يف دولٍة أجرت 

لته  تحديثاً لقانونها وعدَّ

من اإلنفاذ الثانوي إىل 

يل. اإلنفاذ األوَّ

يل، يف  املاثلة أمام اإلنفاذ األوَّ تحسني فهم املشاركني للتحديات 

مقابل اإلنفاذ الثانوي.

إحدى  بإيقاف  الرشطة  لضباط  يل  األوَّ اإلنفاذ  قوانني  تسمح 

املركبات لوجود انتهاك. وبالنسبة لبعض مخالفات السري، مثل 

البلدان، ال يستطيع ضابط  عدم ربط حزام األمان، ففي بعض 

الرشطة توقيف مركبٍة شاهد قائدها وهو ال يربط حزام األمان، 

إذ يتعنيَّ أن تُرتَكب مخالفة سري أخرى أوالً (مثل تجاوز السعة 

املقرَّرة أو إشارة املرور)، للتحقُّق من ربط حزام األمان. يف هذه 

مخالفة  يُعد  األمان  حزام  ربط  عدم  من  التحقُّق  فإن  الحالة، 

ثانوية.

تحسني خربات املشاركني بشأن محتوى القوانني املتعلِّقة بربط 

حزام األمان.

املطلوب  للتغيريات  األخرى  والقطاعات  املدين  املجتمع  دعم 

عىل  بالسالمة  الجنايئ  لإلخالل  القانون.بالنسبة  عىل  إدخالها 

الطرق...إلخ

 اختبار لتقييم املعرفة يعقبه مناقشة  ■

اإلجابات لتحسني املعرفة والفهم.

 عمل جامعي ملناقشة املامرسات  ■

والتحديات املـُعيقة لإلنفاذ ومقارنتها 

باملامرسات املثىل يف ضوء السياق الخاص 

بالدولة.

 مجموعة عمل الستعراض وتقييم قانون  ■

فعيل أو صوري ومقارنته باملامرسات 

املثىل، مع اقرتاح التغيريات.

 مجموعة عمل لصياغة مراجعة القانون. ■

 تدريب متثييل لرفع توصياٍت للحكومة  ■

(يقوم املشاركون بتمثيل أدوار مختلفة). 

 مجموعة عمل أو عمل فردي إلعداد  ■

وثيقة إحاطٍة ترشيعيٍة للتعريف 

باملعلومات التقنية الخاصة بالتغيريات 

املقرتحة.

 تدريب متثييل حول تقديم إحاطٍة إعالميٍة  ■

بحيث يقوم املشاركون بأدواٍر مختلفة. 

املشاركونمعدل تواتر ورشة العملأهداف عامة

 تأثريات ربط حزام األمان  ■

عىل الركاب يف املقعدين 

األمامي والخلفي.

 دراسة حالة عن التعاون  ■

متعدد القطاعات بغية 

إدخال التغيريات املطلوبة.
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ب . إعداد برنامج العمل

ينبغي أن يسرتشد برنامج عمل الورشة باألهداف التي ُوضعت لها. وينبغي أن يويل املنظمون اعتباراً للتسلسل املنطقي للموضوع يف ضوء 

ح برنامج العمل (أ) تسلسالً أكرث منطقيًة من برنامج العمل (ب)؛ إذ يتعنيَّ أن يفهم املشاركون  األهداف. عىل سبيل املثال، يف الشكل 2 يوضِّ

باإلنفاذ  املتعلِّقة  التحديات  جميع  فهم  كذلك  يتعنيَّ  مامثل،  نحٍو  وعىل  القوانني.  تقييم  من  التمكُّن  بغية  التدخل  وجدوى  البيِّنات  أوالً 

(برنامج عمل (أ)) ليك يؤخذ ذلك يف الحسبان عند صياغة التغيريات التي سوف تركِّز عليها جهود الدعوة.

الشكل 2: ترتيب موضوعات برنامج عمل الورشة

الورشة.  نهاية  يف  استعراضها مجدداً   ، ثمَّ التوقعات، ومن  وتحديد  األهداف  العمل الستعراض  بداية ورشة  الوقت يف  تخصيص  املفيد  من 

وبالنسبة لورش العمل املمتدة لعدة أيام، فمن املهم كذلك تخصيص وقٍت يف نهاية كل يوٍم للمشاركني لتقييم ما جرى خالل اليوم. وميكن 

اإلفادة من املعلومات الواردة يف تلك التقييامت لتنقيح األنشطة الخاصة باليوم التايل إذا اقتضت الرضورة.

اختبار لتقييم املعرفة يعقبه مناقشة اإلجابات   

لتحسني املعرفة والفهم.

تقييم القوانني

بيِّنات عىل فعالية ربط حزام األمانتقييم القوانني

تحسني القوانني الالزمةإنفاذ القوانني

تأييد التغيريات املقرتحةتحسني القوانني الالزمة

إنفاذ القواننيتأييد التغيريات املقرتحة
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ج . إعداد األنشطة السابقة لورشة العمل

إضافيًة  معلوماٍت  العمل  لورشة  السابقة  األنشطة  توفِّر  أن  ميكن   

تساعد  وكذلك  العمل  برنامج  تنقيح  عىل  الورشة  مخططي  تساعد 

املشاركني ممن تقلُّ خربتهم عىل تكوين معرفٍة أساسيٍة حول موضوٍع 

من  يكون  ال  قد  الحاالت  بعض  الورشة. يف  إىل  القدوم  قبل  محدٍد 

االعتبار  يف  أُخذ  إذا  العمل  لورشة  سابقٍة  أنشطٍة  وضع  املناسب 

ل تواتر انعقاد الورشة، وتوقيتها، واملشاركني فيها، وانشغاالتهم،  معدَّ

العمل  نت ورشة  إذا تضمَّ الحكومة. ولكن  ومناصبهم وأدوارهم يف 

من  سيكون  دة،  محدَّ لوائح  أو  قوانني  استعراض  أو  صياغة  فعلياً 

السابقة للورشة، بل ستكون رضورية  املناسب عقد بعض األنشطة 

إىل  واستناداً  ذلك،  الورشة. فضالً عن  االستفادة من وقت  ملضاعفة 

اللغة التي تجري بها ورشة العمل والقدرات اللغوية لدى املشاركني، 

يف  املواد  واستعراض  الرتجمة  مثل  للورشة،  السابقة  األنشطة  فإن 

وقٍت سابٍق سوف يسهِّل تحقيق مشاركٍة كاملٍة يف ورشة العمل.

يف الحاالت التي يكون من املناسب فيها عقد أنشطٍة سابقٍة للورشة، 

ن  وتتضمَّ كبري.  نحٍو  عىل  ع  يتنوَّ قد  الفعيل  العمل  أو  النشاط  فإن 

بعض األمثلة عىل أنشطة ما قبل انعقاد الورشة ما ييل:

 جمع املعلومات: تحديد وجمع القوانني واللوائح ذات الصلة؛  ■

املقرتحة  القوانني  مشاريع  أجريت؛  التي  والتقييامت  التقارير 

بشأن موضوعاٍت مطروحٍة للنقاش يف الورشة وتسليم نسٍخ من 

الوثائق قبيل االجتامع.

جرى  ■ قد  يكن  إذامل  دة  محدَّ لقوانني  رسيعٍة  تقييامٍت   إجراء 

الواردة  التفقدية  القوائم  اإلفادة من  السابق: وميكن  ذلك يف 

للتعرُّف  كأداٍة  الطرق  السالمة عىل  تعزيز ترشيعات  دليل  يف 

عىل الثغرات. ويفيد ذلك يف زيادة االستفادة من وقت الورشة 

للقانون  يل  أوَّ استعراٍض  بإجراء  للمشاركني  الفعيل ألنه يسمح 

قبيل انعقاد الورشة.

الورشة بوقٍت كاف: وقد يعني  ■ العروض قبل   تحضري وتسليم 

ذلك مطالبة املشاركني بإعداد عرٍض موجٍز (15 دقيقة) حول 

دة. عىل سبيل املثال،  موضوعاٍت مختارٍة يف ضوء أهداٍف محدَّ

قانون،  مرشوع  ملناقشة  صٍة  مخصَّ عمٍل  ورشة  عقد  حال  يف 

املنطقي  واألساس  املوضوع،  حول  عرٍض  إعداد  اقرتاح  ميكن 

املشاركني  حث  وينبغي  الحايل.  ووضعه  املقرتح  التغيري  وراء 

عىل التواصل فيام بينهم قبل انعقاد الورشة لجمع املعلومات 

الالزمة وتحضري العرض.

الة: إذ أن هناك  ■ دٍة حول التدابري الفعَّ  استعراض مؤلَّفاٍت محدَّ

املعمول  التدابري  املعلومات واملصادر حول مختلف  ثروة من 

ٍل  تدخُّ إىل  تحتاج  والتي  الطرق  عىل  السالمة  مجال  يف  بها 

اإلصابات  من  الوقاية  عن  العاملي  التقرير  مثل  ترشيعي، 

عىل  بالسالمة  الخاصة  واألدلة  املرور1  حوادث  عن  الناجمة 

الطرق لصنَّاع القرار واملامرسني2 حول السعة، وأحزمة األمان، 

ومقيِّدات حركة األطفال، والقيادة تحت تأثري الكحول، وارتداء 

الخوذات. واقرتاح بعض املؤلَّفات الخاصة للمشاركني هو أحد 

السبل لتوجيههم نحو أكرث املعلومات مالءمًة لالستعداد لورشة 

العمل.

املعرفة  تقييم  بغية  للورشة  سابٍق  مسٍح  إجراء  املفيد  من  كام 

واملهارات املرجعية لدى املشاركني.

د. عقد ورشة العمل

ع وبشدٍة يف ورش العمل التي يكون املشاركون فيها من نفس  يُشجَّ

الدولة عىل ترصيف ورشة العمل باللغة املحلية (األوىل) للمشاركني، 

رئيسيني  ين  وميسِّ كمتحدثني  املحليني  للخرباء  األفضلية  إيالء  مع 

للجلسات. ويتعنيَّ النظر بعنايٍة يف عقد ورش عمٍل تضم مشاركني من 

بلداٍن مختلفٍة ومن أقاليم مختلفة، أو حتى من اإلقليم ذاته، إذ قد 

ترتفع تكلفة الرتجمة التحريرية والفورية رسيعاً. وينبغي أن يكون 

للمشاركني  املشرتكة  اللغة  لتقييم  آلية  العمل  ورش  منظمي  لدى 

والتخطيط لذلك قبل الورشة –وإذا اقتضت الحاجة، ميكن تخفيض 

عدد املشاركني.

ن ورشة العمل مزيجاً متنوعاً من العروض، والتدريبات  يتعنيَّ أن تتضمَّ

الجامعية، ويف بعض األحيان الرؤى واألفكار الفردية. وميكن توجيه 

الدعوة للخرباء من داخل الدولة ومن بلداٍن أخرى لتقديم دراسات 

الحالة ومناقشة التحديات والفرص إلعداد قوانني مناسبٍة يف بلدانهم. 

والنتائج  األهداف،  الورشة توضيح  يتعنيَّ عىل منظمي  وبوجٍه عام، 

الورشة  قبل  العروض  ملقدمي  املستهدف...إلخ  والجمهور  املتوقَّعة، 

حتى يتسنَّى لهم إعداد عروضهم.

1 التقرير العاملي عن الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث املرور. جنيف، 

http://www.who.int/violence_injury_)) 2004 ،العاملية الصحة  منظمة 
prevention/publications/road_traffic/world_report/en/  تم االطالع عليه 

يف 28 ترشين الثاين/نوفمرب 2014.

2 انظر (/ http://www.who.int/roadsafety/publications/en)،(تم االطالع عليه 

يف 28 ترشين الثاين/نوفمرب 2014)
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1- العروض

فيام ييل رصد لبعض القواعد األساسية املـُرتكزة عىل خرباٍت اكتُسبت 

من ورش عمٍل دوليٍة وقُطرية:

 الخيار األمثل هو أن تكون العروض أو املحارضات قصرية املدة،  ■

مامل يكن هناك مشاركة من جانب الحضور.

 ينبغي أالَّ يتجاوز الحد األقىص لوقت العروض 20-30 دقيقة،  ■

ص لألسئلة واألجوبة. مبا يف ذلك الوقت املخصَّ

 ينبغي االبتعاد عن تقديم عروٍض متتاليٍة دون فاصل. ■

 أن تتخلل ورشة العمل اسرتاحات لتناول املرطبات كل 120-90  ■

دقيقة.

ويبني الجدول 3 بعض املوضوعات التي تتناولها العروض التقدميية 
خالل ورش العمل حول الترشيعات املعنية بالسالمة عىل الطرق.

لتبادل  العايل  األداء  البلدان ذات  يقدمها خرباء من  التي  والعروض 

األساس  توفر  أن  شأنها  من  النجاح،  وقصص  والتحديات  الخربات 

التي  العروض  أما  للتعلُّم.  سانحة  فرصة  تتيح  وأن  تفاعيل  لنقاش 

تضع إجراءات السالمة عىل الطرق يف سياقاتها الصحيحة يف خطط 

املمكن  املناخ، فمن  للنقل والبيئة وتغري  وبرامج عمل أوسع نطاقاً 

بشأن  نظرهم  وجهات  وتحدي  املشاركني  إلهام  يف  منها  االستفادة 

السالمة عىل الطرق. ومن املهم أن تكون هذه العروض وثيقة الصلة 

ببلدان املشاركني – كأن تتناول هذه العروض، عىل سبيل املثال، كيف 

تغلبت البلدان ذات األداء العايل مبرور الوقت عىل تحديات مامثلة 

لتلك التي متر بها يف الوقت الحارض البلدان ذات الدخول املنخفضة 

واملتوسطة، مع تبادل املعلومات حول الحلول الناجعة واألقل تكلفة. 

وال ينبغي إغفال أهمية االستعانة بفريٍق من الخرباء. إذ مينح وجود 

وكذلك  القضايا،  من  عدٍد  بشأن  اآلراء  لتوافر  مالمئًة  فرصًة  الخرباء 

عىل  املشاركني.  أسئلة  عىل  والرد  املتباينة  النُّهج  عىل  الضوء  إلقاء 

املثال، يف 2014 ُشكِّلت هيئٌة خاصٌة من خرباء السالمة عىل  سبيل 

الطرق من غري املحامني العاملني لدى منظمة الصحة العاملية وأحد 

عىل  للوقوف  العمل  ورش  إحدى  انعقاد  أثناء  يف  املتعاونة  املراكز 

بعض األسئلة املطروحة من جانب املشاركني عىل نحٍو متكرر– عىل 

سبيل املثال، ما يتعلَّق بالبيِّنات املرتبطة بوضع حدوٍد لرتكيز الكحول 

يف الدم، وفعالية تدابري اإلنفاذ العلني يف مقابل اإلنفاذ السي لحدود 

السعة، وتدابري خفض الرضر يف القوانني اإللزامية الخاصة باستعامل 

هيئٌة  مت  قدَّ مامثل،  نحٍو  وعىل  وإنفاذها.  األطفال  مقيِّدات حركة 

نٌة من فردين تجربة الصني يف ما يتعلَّق بالدراجات الكهربائية،  مكوَّ

إحدى  واعتبارها  البالد  يف  الكهربائية  الدراجات  تاريخ  ذلك  يف  مبا 

التي  املشكالت  ونطاق  وطبيعة  للبيئة،  الصديقة  النقل  وسائل 

من  مقرتحٍة  حلوٍل  من  وغريها  الترشيعية  والحلول  بها،  تسبَّبت 

املنظور الوطني ومنظور املقاطعات.

الجدول 3: موضوعاٌت تصلح عروضاً يف ورش العمل

 نطاق وطبيعة قضايا سالمة املرور عىل الطرق  ■

وعوامل الخطر.

 وصف ورشح للتدخالت املسندة بالبيِّنات؛ ما  ■

يصلح منها للتطبيق وملاذا؟

 وضع ترشيعات السالمة عىل الطرق يف العامل  ■

وفقاً ألحدث تقريٍر عاملي عن حالة السالمة عىل 

الطرق، ومقارنته بالسنوات السابقة.

 العنارص الحيوية الالزمة إلعداد قوانني شاملة،  ■

وكيف يؤثر التغريُّ يف األبحاث والبيِّنات الخاصة 

بعوامل الخطر عىل تعديل تلك العنارص. 

 محتوى، ومدى تطور، والوضع الراهن لقوانني  ■

الدولة بشأن موضوعاٍت محددة، والتحديات 

والفرص املتاحة للتحسني، والفاعلني الرئيسيني، 

واملؤسسات ذات الصلة.

 دور الدعوة يف دعم التغيريات الترشيعية، ودور  ■

املحامني ضمن اإلطار الخاص بالدعوة.

 التحديات التي يواجهها املحامون عىل الصعيدين  ■

الشخيص واملؤسيس للدولة (سواء الفعلية أو 

املحسوسة) يف أثناء قيامهم بدورهم يف تفعيل 

التغيريات الترشيعية.

دراسات الحالة الخاصة بالدولة. ■

 الدور التنظيمي املنوط باملؤسسات املسؤولة  ■

عن السالمة (عىل سبيل املثال، الهيئات املعنية 

بالسالمة عىل الطرق املنشأة حديثاً).

عروض املشاركني وسائر الضيوفعروض منظمة الصحة العاملية
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2- األنشطة

معارف  وعىل  األهداف  عىل  ونوعيَّتها  األنشطة  طبيعة  تعتمد 

ييل  ما  ويف  املشاركني.  مزيج  عىل  تعتمد  كام  وخرباتهم.  املشاركني 

عىل  السالمة  ترشيعات  عمل  ورش  نتها  تضمَّ التي  لألنشطة  أمثلة 

الطرق التي نظَّمها برنامج بلومربغ فيالنرثوبيس بالتعاون مع الرشاكة 

العاملية من أجل السالمة عىل الطرق:

 تدريباٌت متهيديٌة ملساعدة املشاركني عىل التعارف فيام بينهم.  ■

التقاط ثالث  املثال، ميكن أن يُطلب إىل املشاركني  عىل سبيل 

فيها  مبا  واالستفادة  محافظهم  من  عشوايئ  نحٍو  عىل  أوراق 

للتعريف بأنفسهم بعض اليشء لسائر املشاركني.

عىل  ■ التغيريات  بإدخال  املعنيَّة  للمؤسسات  خريطٍة   رسم 

ترشيعات السالمة عىل الطرق يف بعض الدول، والدور املنوط 

بكٍل منها.

 تحديد ومناقشة أدوار ومهام املحامني عند التعامل مع اإلعالم  ■

للدعوة إىل إدخال التغيريات الترشيعية.

 تقييم الترشيعات الفعلية أو الصورية الخاصة ببلٍد ما، ووضع  ■

خيارات التحسني وخيارات منح األولوية.

 فهم أبعاد الدعوة، وكذا الخطوات الالزمة للدعوة إىل إدخال  ■

تغيرياٍت ترشيعيٍة وكيف ميكن للمحامني دعم جهود الدعوة.

للمشاركني)  ■ ُمسبق  (اختباٌر  الزجاجية  البولة  مسابقة   إجراء 

التي  األساسية  العنارص  ومحتوى  بالخطوات  معرفتهم  لتقييم 

قدٍر  وجود  وضامن  الطرق،  عىل  السالمة  ترشيعات  نها  تتضمَّ

تعزيز  دليل  محتوى  حول  املشاركني  لدى  املعارف  من  كاٍف 

من  عدداً  ح  يوضِّ  2 صندوق  الطرق.  عىل  السالمة  ترشيعات 

معارف  تقييم  بغية  الزجاجية  البولة  يف  املوجودة  األسئلة 

املشاركني.

وتحديد  ■ الصور،  باستعامل  ال  الفعَّ اإلنفاذ  أنشطة   تحديد 

الثغرات املمكنة وكيف ميكن التعامل معها من خالل القوانني 

املالمئة.

 وضع خطة عمٍل فرديٍة لتحديد الغايات واألهداف، واإلجراءات  ■

املحددة التي يستطيع، أو قد ال يستطيع املشاركون القيام بها 

(بسبب وجود قيوٍد شخصيٍة أو مؤسسيٍة فعليٍة أو محسوسة) 

بغية التعجيل بالتغيريات الترشيعية.

فضالً عن ذلك، يتعنيَّ توفري مصادر مرجعيٍة الستكامل التدريبات، مثل 

مناذج من القوانني ذات الصلة أو وثائق املامرسات الفضىل الدولية أو 

ده املشاركون أو يطرحونه تحضرياً  اإلقليمية أو خالف ذلك مام يحدِّ

الجامعية،  للتدريبات  الكايف  الوقت  منح  يتعنيَّ  كام  العمل.  لورشة 

السيام إذا اشتملت الورشة عىل صياغة أو تخطيط أنشطٍة للدعوة 

تتعلَّق بالترشيعات.

عىل  يتعنيَّ  أهمية،  من  الواضحة  التوجيهات  به  تتَّسم  ملا  ونظراً 

الجامعية  بالتدريبات  الخاصة  التعليامت  إعداد  الورشة  منظمي 

ين القامئني عىل تنفيذ التدريبات  (انظر امللحق ب) وتوفريها للميسِّ

الجامعية (انظر امللحق ج).

3- حافظات أوراق املشاركني

أوراق  بحافظات  الخاص  املحتوى  إلعداد  وقٍت  تخصيص  ينبغي 

ورشة  أثناء  يف  األولية  املرجعية  األداة  ستكون  أنها  إذ  املشاركني، 

ن محتويات الحافظة ما ييل: العمل. وقد تتضمَّ

برنامج العمل ■

وصف التدريبات ■

التدريبات ■

مواد مرجعية الزمة لكل تدريب ■

مصادر أخرى مفيدة ■
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ويف نهاية كل ورشة عمل، ينبغي أن يحصل املشاركون عىل نسخٍة 

إلكرتونيٍة من الحافظة، فضالً عن جميع العروض واملؤلَّفات أو قامئة 

باملراجع لتيسري الوصول إىل املؤلَّفات ذات الصلة.

4- التعريف بورشة العمل

التواصل  كيفية  حول  اسرتاتيجي  قراٍر  اتخاذ  املنظمني  عىل  سيتعنيَّ 

بشأن الورشة. إذ أنه يف بعض األحيان، قد يُتخذ قراٌر برضورة تنظيم 

الورشة بعيداً عن األنظار. عىل سبيل املثال، قد ال يرغب املشاركون 

الحكوميون القامئون عىل إعداد مشاريعٍ قانونيٍة يف التواصل عالنيًة 

العمليات  كافة  تتَّضح  حتى  فيها  النظر  الجاري  التغيريات  بشأن 

الحكومية الالزمة ويصبح مرشوع القانون وثيقًة عامة. وباملثل، فإن 

بهدف طرح  ُمقرتٍح  قانوٍن  تقييم  الذي يعكف عىل  املدين  املجتمع 

قد  تنفيذه،  عملية  بشأن  اسرتاتيجيٍة  ووضع  التحسينات  من  مزيٍد 

ال يرغب يف أن تكون املعلومات الخاصة به متداولًة عىل مرأى من 

ترغب يف  ال  قد  املستقلة  االستشارية  األجهزة  فإن  وكذلك،  العامة. 

التفاعل عالنيًة بشأن ورشة العمل حتى ينتهي إعداد تقريٍر ختامٍي 

بشأن نتيجة الورشة.

الرأي  مع  النطاق  واسع  التواصل  يكون  أن  أخرى، ميكن  حاالٍت  يف 

العام بشأن ورشة العمل مفيداً يف تجسيد التعاون متعدد القطاعات 

بني الهيئات الحكومية وااللتزام بتناول القضايا ذات الصلة بترشيعات 

السالمة عىل الطرق. كام أن ذلك من شأنه تعزيز الشفافية واملساءلة.

ح كيفية تواصل منظمة الصحة العاملية بشأن  األشكال 3، و4، و5 توضِّ

يف  املنعقدة  الطرق  عىل  بالسالمة  املتعلِّقة  الترشيعات  عمل  ورش 

2012 و2013 يف جنيف، بسويسا، وورشة العمل املنعقدة يف الصني 

يف 2013.

اإلطار 2: مقتطفات من أسئلة البولة الزجاجية لتقييم املعرفة باملحتوى

إن الهدف من هذا الجزء هو تقييم وتحسني الخربة باملحتوى يف ما يتعلَّق بترشيعات السالمة عىل الطرق وعوامل الخطر الرئيسية (تجاوز السعة املقررَّة، 

القيادة تحت تأثري الكحول، عدم ارتداء الخوذة وربط حزام األمان، عدم استعامل مقيدات الحركة لألطفال) والرعاية ما بعد حوادث التصادم.

س. 1. أي العنارص التالية ال يُعد أحد عوامل الخطر أو الحامية األساسية يف تصادم املركبات؟ )اخرت عنرصاً واحداً فقط(

أ. عدم ربط حزام األمان

رة ب. تجاوز الرسعة املقرَّ

دة ذات الجودة الخاصة بالدراجات النارية بشكٍل صحيح ج. عدم ارتداء الخوذة املوحَّ

د. عدم وجود خدمة سيارة اإلسعاف

ه. القيادة تحت تأثري الكحول

دة املناسبة و. نقل األطفال دون استخدام مقيِّدات الحركة املوحَّ

س.2. أي العنارص التالية ال يُعد جزءاً من قانون الرسعات الشامل؟ )اخرت عنرصاً واحداً فقط(

أ. يضع حدوداً آمنًة للرسعات عىل الطرق العمرانية تصل إىل، أو تقل عن 60 كيلومرتاً/الساعة.

رتها السلطات املحلية. ب. يسمح بتخفيٍض إضايٍف لحدود الرسعة التي قرَّ

ر. د العقوبات )عقوبات مالية أو نقاط منع االستحقاق( بناًء عىل درجة تجاوز حد الرسعة املـُقرَّ ج. يحدِّ

ن مقتضيات استخدام الكشف بالرادار يف إنفاذ القانون. د. يتضمَّ

ر. ه. ينص عىل تعليق الرخصة وفقاً لدرجة تجاوز حد الرسعة املـُقرَّ

صة لحاالت الطوارئ. و. ينص عىل إعفاءاٍت أو استثناءاٍت محدودة، عىل سبيل املثال للمركبات املخصَّ
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الشكل 3: ورشة عمل الترشيعات املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق يف جنيف، بسويسا 2012.

الشكل 4: ورشة عمل ترشيعات السالمة عىل الطرق عىل وسائل التواصل االجتامعي، 2013

https://www.facebook.com/ :املصدر
roadsafetydecade(تم االطالع عليه يف 28 ترشين األول/

أكتوبر 2014)

الشكل 5: ورشة عمل ترشيعات السالمة عىل الطرق يف جنيف، سويسا، 2012

http://www.who.int/vio¬lence_injury_ :املصدر
en/02_16/prevention/media/news/2014/ (تم االطالع 

عليه يف 28 ترشين األول/أكتوبر 2014)

http://www.who.int/vio¬lence_ :املصدر
/02_16/injury_prevention/media/news/2014

 /en

(تم االطالع عليه يف 28 ترشين األول/أكتوبر 2014)
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سابعاً. ختام وتقييم ورشة العمل

التوقعات التي ُوضعت  يف نهاية ورشة العمل، من املهم استعراض 

يف بداية الورشة، وسؤال املشاركني عن األهداف التي تحقَّقت وتلك 

عىل  للحكم  للورشة  تقييٍم  إجراء  ويتعنيَّ  متابعة.  إىل  تحتاج  التي 

املحتوى والعملية التي متت بها.

وبالنسبة لورش العمل املمتدة لعدة أيام، فمن املفيد تقييم الورشة 

ويفيد  املشاركني.  أذهان  يف  حارضًة  اليوم  خربة  تكون  بينام  يومياً 

ناً كافة الجوانب، مبا يف ذلك  إجراء تقييٍم نهايٍئ لورشة العمل مـُتضمِّ

التخطيط لورش  الورشة وخالف ذلك من مسائل إدارية، يف  تنظيم 

العمل يف املستقبل (انظر امللحق د لنامذج التقييم).

الورشة  نتائج  تقييم  فإن  ذاتها،  الورشة  تقييم  أهمية  إىل  وباإلضافة 

ع النتائج اعتامداً عىل كون ورشة العمل  يكتيس األهمية نفسها. وتتنوَّ

ما  غالباً  صة  املـُخصَّ العمل  نتائج ورشة  أن  إذ  أم دورية.  صة  مـُخصَّ

مبارشًة  ترتبط  أنها  حيث  لطبيعتها،  نظراً  تقييمها  يف  أيس  تكون 

ح أمثلًة لنتائج ورش  بتغيريٍ ترشيعٍي قريٍب أو وشيك. الجدول 4 يوضِّ

صة مقارنًة بالورش  العمل وكيف ميكن تقييمها بالنسبة للورش املخصَّ

الدورية.

وإذا كان ذلك ممكناً، ميكن توزيع شهادات الحضور يف نهاية ورشة 

العمل، عىل أن يتم توفري تقريٌر تفصييٌل حول ورشة العمل يف األيام 

التالية إذا لزم األمر. وسيعتمد توقيت إصدار التقرير عىل األهداف 

املرجوَّة من ورشة العمل والجمهور املستهدف من التقرير.

دت الورشة مهاماً للمتابعة، فينبغي عىل القامئني عىل تنظيم  وإذا حدَّ

م املـُحرز.  الورشة تعيني آليٍة للتواصل مع املشاركني واإلبالغ عن التقدُّ

ورشة  وتنظيم  لتخطيط  املقرتحة  التفقدية  للقامئة  ه  امللحق  انظر 

العمل.

جدول 4: تقييم نتائج ورشة العمل

صة مخصَّ

دورية

مترير قانون يتناول عوامل الخطر 

األساسية.

استكامل تقييم القوانني املوجودة 

والتوصيات املـُتاحة.

م مرشوع القانون للربملان؟ ■  هل قُدِّ

 هل مرَّ املرشوع بكل خطوٍة من خطوات العملية الترشيعية، أم تعطَّل، أم  ■

رُفض؟

ك املرشوع بجميع عنارص الخطر األساسية، أم أن لهجة  ■  إىل أي مدى متسَّ

املرشوع ُخفِّفت عىل نحٍو ملحوظ؟

 هل كانت هناك مشاركة فاعلة من جانب املؤسسات الحكومية املعنيَّة؟ ■

ع األفراد املعنيون يف املؤسسات الحكومية وغريها عىل املشاركة يف  ■  هل ُشجِّ

ورشة العمل؟

 هل كانت هناك تغيريات متواترة أدت إىل فقدان االتساق؟ ■

 هل مثة آلية إلبالغ صانعي القرار باألطر الزمنية واألهداف القابلة للتحقيق؟ ■

 هل رُفع تقريٌر نهايٌئ مشتمٌل عىل التوصيات إىل الجهة الحكومية املعنيَّة؟ ■

 هل أصدرت الحكومة بياناً بشأن الخطوات التالية أو التوصيات التي تعتزم  ■

امليض فيها قدماً؟

التقييمالنتيجة املرجوَّةنوع الورشة
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ثامناً. الخامتة 

لقد ساهم تعزيز وإنفاذ الترشيعات املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق 

عدد  أسايس) يف خفض  بشكٍل  املرتفعة  املداخيل  (ذات  البلدان  يف 

املعارف  وتتوافر  املرور.  حوادث  عن  الناجمة  والوفيات  اإلصابات 

التقنية الالزمة عاملياً ووطنياً لتعزيز القوانني املتعلِّقة بالسالمة عىل 

برعاية  الطرق  عىل  للسالمة  العاملي  الربنامج  خالل  ومن  الطرق. 

مت منظمة الصحة العاملية الدعم  مؤسسة بلومربغ فيالنرثوبيس، قدَّ

تعزيز  دليل  نرش  خالل  من  قوانينها،  تحسني  بغية  للبلدان  التقني 

تحليل  عىل  البلدان  مع  والعمل  الطرق؛  عىل  السالمة  ترشيعات 

اللقاءات  ومنها  القدرات،  بناء  بأنشطة  والقيام  قوانينها؛  وتقوية 

رفيعة املستوى بشأن ترشيعات السالمة عىل الطرق، فضالً عن ورش 

املنعقدة  الُقطرية  العمل  البلدان يف جنيف وورش  متعددة  العمل 

عىل املستويني الوطني ودون الوطني.

م هذه املجموعة من األدوات خارطة طريٍق لتخطيط وتنظيم  وتقدِّ

لسياق  وفقاً  وتصميمها  الطرق،  السالمة عىل  وترصيف ورش عمل 

تعزيز  بغية  منها  املرجوَّة  والنتائج  وأهدافها،  واحتياجاتها،  الدولة، 

القوانني املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق.
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 تاسعاً. املالحق

ملحق أ: مذكرات مفاهيم ورش العمل املُنعقدة يف الربازيل 

وكينيا وروسيا االتحادية

ألعضاء  املرور  وقانون  الطرق  عىل  السالمة  حول  مية  تقدُّ دورة 

النيابة العامة بالربازيل، 20-21 آذار/مارس 2014، كوريتيبا، والية 

بارانا، الربازيل

8:30ص – 6م

معلومات أساسية عن الورشة والهدف منها

مية حول السالمة عىل الطرق وقانون  جرت ورشة عمل "الدورة التقدُّ

النائب  مكتب  رعاية  تحت  بالربازيل"  العامة  النيابة  ألعضاء  املرور 

العام يف والية بارانا، بالربازيل، من خالل مركز دعم القطاع الجنايئ، 

ومحاكمة املـُحلَّفني واإلنفاذ الجنايئ، ومركز دراسات التنمية املهنية 

ألعضاء النيابة العامة.

ومنظمة  العاملية،  الصحة  منظمة  مع  باالشرتاك  الدورة  ونُظِّمت 

يف  العام  النائب  مكتب  كلية  ومؤسسة  األمريكية،  للبلدان  الصحة 

القانونية  املهارات  تحسني  الدورة  من  الهدف  وكان  بارانا1.  والية 

ألعضاء النيابة العامة يف ما يتعلَّق بقانون املرور، وتشجيع اإلجراءات 

الناجمة  الوفيات واإلصابات  التي من شأنها املساهمة يف الحد من 

دٍة  موحَّ تفسرياٍت  وضع  عن  فضالً  الطرق،  عىل  السري  حوادث  عن 

يسمح  بأسلوٍب  وتعزيزها  الطرق  عىل  بالسري  املتعلِّقة  للقوانني 

بتأسيس أحكام املحكمة عىل مبدأ سالمة املرور.

محتوى الدورة

تغطِّي الدورة أربعة موضوعات:

الربازيل  الطرق يف  السالمة عىل  املرتتِّبة عىل  الدستورية  اآلثار  أوالً. 

وفقاً لنهٍج قائٍم عىل حقوق اإلنسان.

ويف  الوطني  املرور  نظام  يف  بها  املعمول  اإلدارية  القوانني  ثانياً. 

القرارات اإلدارية الصادرة عن سلطات املرور.

 .http://www.femparpr.org.br/noticias/index.php 1  انظر

 

ثالثاً. القواعد العامة لحركة املرور والسالمة عىل الطرق، مع الرتكيز 

د السالمة عىل الطرق:  عىل سبعة عوامل أساسيٍة للخطر الذي يهدِّ

استعامل  عدم  الكحول،  تأثري  تحت  القيادة  املقرَّرة،  السعة  تجاوز 

حزام األمان، عدم استعامل مقيِّدات الحركة لألطفال، عدم استعامل 

الة يف أثناء القيادة،  الخوذة للدراجات النارية، استخدام الهواتف النقَّ

رات؛ وكذلك قانون "السامري الصالح". والقيادة تحت تأثري املخدِّ

رابعاً. الجرائم املرتبطة باملرور: األحكام العامة والجنايات املنصوص 

عىل  الرتكيز  مع  الربازييل،  املرور  قانون  من   19 الفصل  يف  عليها 

الجرائم املرتبطة بالقيادة تحت تأثري الكحول.

عىل امتداد 16 ساعة، ستعقد الدورة يف قاعة مؤسسة كلية مكتب 

رقم  نوفيمربو،  دي  شارع   XV وعنوانها بارانا،  بوالية  العام  النائب 

964، الدور الخامس، يف كوريتيبا، بوالية بارانا، الربازيل.

الجمهور املستهدف

النيابة،  وأعضاء  العامة،  النيابة  أعضاء  كبار  من  هم  املشاركون   

واملستشارون وطلبة كلية مكتب النائب العام بوالية بارانا.

التسجيل

التسجيل مفتوح حتى 16 آذار/مارس 2014.

شهادات الحضور

بالنسبة لشهادات الحضور ألعضاء النيابة العامة، سيصدرها ويرسلها 

استكامل  بعد  العامة  النيابة  ألعضاء  املهنية  التنمية  دراسات  مركز 

الدورة.

بوالية  العام  النائب  مكتب  كلية  مؤسسة  لطلبة  الشهادات  وتُتاح 

بارانا ابتداًء من 24 نيسان/أبريل 2014 يف مقر الكلية.

ملزيٍد من االستفسار: 554132504820.
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الربنامج املؤقت 

ورشة عمل تعزيز الترشيعات املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق

منظمة الصحة العاملية ووزارة الشؤون الداخلية يف روسيا االتحادية 

28 ترشين األول/أكتوبر 2014، موسكو

9، شارع ليونتيفيسيك الجانبي، الدور الثاين، دار األمم املتحدة

الغاية: دعم جهود روسيا االتحادية باعتبارها أحد البلدان املشاركة 

تعزيز  يف  الطرق،  عىل  للسالمة  فيالنرثوبيس  بلومربغ  برنامج  يف 

التي تعالج عوامل خطٍر  الترشيعات املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق 

املقرَّرة، عدم استعامل حزام األمان  أساسيٍة مختارة: تجاوز السعة 

ومقيِّدات حركة الطفل.

األهداف:

1-     إلقاء الضوء عىل دور الترشيعات املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق 

يف خفض الوفيات واإلصابات، وتوفري بياناٍت عامليٍة وبياناٍت عن 

إقليم أوروبا مبنظمة الصحة العاملية.

املتعلِّقة  الترشيعات  تعزيز  يف  الروسية  التجربة  2-     استعراض 

بالسالمة عىل الطرق.

ترشيعات  حول  العاملية  الصحة  منظمة  دليل  3-     تقديم 

لتعزيز  املتدرج  النَّْهج  التباع  كأداٍة  الطرق  عىل  السالمة 

(النسخة  األساسية  الخطر  لعوامل  بالنسبة  القانوين  اإلطار 

http://apps.who.int/iris/bitstre عىل  متاحة  الروسية 

(rus.pdf?ua=1_9789244505106/7/85396/am/10665

االستجابة  تحسني  بغية  الة  الفعَّ النُُّهج  ومناقشة  4-     استعراض 

لعوامل الخطر األساسية املرتبطة بالوفيات واإلصابات الناجمة 

عن السري عىل الطرق يف روسيا االتحادية – مثل تجاوز السعة 

املـُقرَّرة، عدم استعامل حزام األمان ومقيِّدات حركة الطفل – 

وموقعها من الدالئل اإلرشادية الدولية، والخربات املتوفِّرة لدى 

بعض البلدان املختارة، فضالً عن تجربة روسيا ذاتها.

السالمة  لترشيعات  التعزيز  من  مزيٍد  لتحقيق  السبل  5-     تحديد 

الصحة  منظمة  مع  والتعاون  االتحادية  روسيا  الطرق يف  عىل 

العاملية يف هذا اإلطار.

الجمهور املستهدف:

1-     هيئة التفتيش عىل السالمة عىل الطرق التابعة للدولة ووزارة 

الشؤون الداخلية يف روسيا االتحادية: مشاركة العاملني يف وضع 

القوانني واللوائح املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق وإكسابهم خربة 

يف هذا املجال.

2-     مركز أبحاث السالمة عىل الطرق، الوحدة املركزية للسالمة عىل 

الطرق، وزارة الشؤون الداخلية.

3-    منظمة الصحة العاملية.

صة. 4-    املؤسسات البحثية املتخصِّ

5-     املنظامت غري الحكومية املشاركة يف تعزيز ترشيعات السالمة 

عىل الطرق.
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امللحق ب: منوذج شارح للتدريبات الجامعية

برنامج بلومربغ فيالنرثوبيس العاملي للسالمة عىل الطرق 2014

ورشة عمل الترشيعات املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق

12-15 آب/أغسطس 2014، جنيف، سويرسا

تعليامت للجلسات الجامعية

تدريبات البولة الزجاجية

1-    اخرت عدداً من األسئلة من داخل البولة الزجاجية.

2-    ضع إجاباٍت متعددًة لكل سؤال. يُرجى قراءة كل سؤاٍل بعناية.

3-    أجب عن األسئلة يف الوقت املحدد.

4-     عندما ينفد الوقت املحدد، سيُطلَب من أحد أفراد مجموعتك 

أن يقرأ السؤال، ويعطي إجابة املجموعة ويرشح ملاذا اختارت 

املجموعة هذه اإلجابة تحديداً.

سوف تكون هناك جائزة للمجموعة التي تجيب عن معظم األسئلة 

عىل نحٍو صحيح.

واحٍد  سؤاٍل  عن  اإلجابة  ن  يتضمَّ الزجاجية  البولة  تدريب  كان  إذا 

وحسب، مُتنح الجائزة للمجموعة التي أجابت إجابًة صحيحة.

اإلنفاذ القانوين والعقوبات يف مجموعات العمل

يف  تجوَّل  الغرفة.  من  متفرقٍة  أنحاء  يف  الصور  بعض  1-     ُوضَعت 

الغرفة وانظر إليها.

2-     أُعِطيَت عدداً من األسئلة يك تجيب عليها (عىل ورقة منفصلة) 

لكل صورٍة من الصور.

أ .   ما هو النشاط الخاص باإلنفاذ القانوين؟ عىل سبيل املثال، 

من  أو قسامً  السكان  يتناول  أم  يتناول،  الخطر  عوامل  أيُّ 

السكان؟

ب .  هل ميكنك تحديد طبيعة اإلنفاذ؟ عىل سبيل املثال إنفاذ 

يل؟ يل يف مقابل ثانوي، أم ثانوي يف مقابل أوَّ أوَّ

عىل  التعليق  ميكنك  هل  اإلنفاذ،  طبيعة  إىل  ج.   بالنظر 

مدى فعاليته؟ وإىل أي مدى ثبت نجاح هذا النوع من 

اإلنفاذ؟

د .  سمِّ 2 إىل 4 عنارص ينبغي تناولها يف القانون لتمكني الرشطة 

من القيام بهذا النوع من اإلنفاذ.

3-    ناقش وأجب عن األسئلة ضمن مجموعتك.

ورشح  لتقديم  املجموعة  يف  أشخاٍص  عدة  أو  شخصاً  4-     اخرت 

إجابات املجموعة.

سيناريو الدولة الخيالية ومجموعات عمل القانون الصوري

اقرأ بعناية السيناريو والقانون الصوري املطروحني.

الجزء األول: تقييم القانون الصوري

1-    استعرض القانون الصوري

2-     ُوضعت قامئٌة تفقديٌة لكل عامٍل من عوامل الخطر. ضع تقييامً 

)نعم أم ال( للقانون الصوري يف ضوء القامئة التفقدية املناسبة 

لعوامل الخطر.

الجزء الثاين: تقييم السيناريو

عىل  السالمة  قضايا  د  وحدِّ الخيالية  الدولة  سيناريو  1-     استعرض 

الخطر  بعوامل  االلتزام  يُرجى  لها.  التصدي  الالزم  الطرق 

الخمسة األساسية والرعاية ما بعد حوادث التصادم.

تلك  إملام  مدى  قيِّم  املختارة،  املوضوعات  من  موضوٍع  2-     لكل 

عن  وابحث  الثغرات،  د  وحدِّ الجوانب،  بجميع  املوضوعات 

وسائل لسد تلك الثغرات.

الستكامل التدريب، يتعنيَّ تحديد القضايا األساسية املطلوب معالجتها 

قد  األحيان  بعض  يف  أنه  الحظ  لذلك.  مثاالً  وأوردنا  السيناريو.  يف 

ال يتطلب املوضوع حالً ترشيعياً. كام أوردنا رسامً تخطيطياً ميكنك 

القضايا  لتحديد  العمل  مجموعات  داخل  للمناقشات  منه  اإلفادة 

التي تحتاج حلوالً ترشيعيًة والتي تحتاج حلوالً من أنواع أخرى (عىل 

سبيل املثال، التعليم، إنفاذ أفضل...إلخ)

د كيف ميكن تناول املوضوعات ورتِّب أولوياتها الجزء الثالث: حدِّ

ح الخيارات املقرتحة ملعالجة املوضوعات. 1-     وضِّ

2-    رتِّب وفق األولوية املقرتحات التي ترغب يف دعمها.

التغيريات  بإيجاٍز  اعرض  األولوية،  ذات  للموضوعات  3-     بالنسبة 

املطلوبة يف القانون الصوري. 

4-    اعرض قرارك عىل جميع املشاركني يف التدريب التمثييل.

التدريب التمثييل

كام  التمثييل.  للتدريب  التالية  الخيارات  بني  من  االختيار  يرجى 

د من سيقوم باألدوار يف مجموعتك. سوف مُتنح وقتاً  ينبغي أن تحدِّ

لالستعداد للتدريب التمثييل. ويتعنيَّ عىل بقية أعضاء املجموعة من 

غري املقررين أن يستنبطوا بعض األسئلة املهمة التي ميكن توجيهها 

ملقدم عرض املجموعة.

ق
الح
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تا
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خيار التدريب التمثييل 1: عرض املوضوع عىل وزير النقل

أُحيط وزير النقل بوقوع حاالت وفاٍة بني املشاة مؤخراً بسبب نوٍع 

د أرس املـُتوفنّي برفع األمر للقضاء، حيث  جديٍد من املركبات. وتهدِّ

كان اإلعالم قد أثار ضجًة كبريًة حول غياب القوانني املنظِّمة للمرور. 

التعليم والداخلية  طلب الوزير إليك وإىل محامني آخرين بوزارات 

والصحة التقدم باقرتاح. وألن املوضوع عاجل، فإن الوزير يسعى إىل 

الحصول عىل مقرتٍح جيٍد ومدروٍس بعنايٍة يأخذ يف اعتباره عدداً من 

املوضوعات األساسية ألنه يعلم متاماً أنه ال يستطيع اقرتاح إصالحاٍت 

شاملٍة لقانون املرور يف الوقت الحايل ألن هذه املركبات غري خاضعة 

الوزير إن من ينجح يف وضع مقرتٍح يجعل صديقه  للتنظيم. وقال 

السيد بريكس عضو الربملان يدعم االقرتاح سوف يحصل عىل ترقيٍة 

التعامل  ته  مهمَّ ستكون  الذي  النقل  وزارة  مستشاري  كبري  ملنصب 

مع القضايا القانونية املرتبطة بالسالمة عىل الطرق والدفع باملقرتح 

ألكرث  شاغراً  النقل  وزارة  مستشاري  كبري  منصب  ظل  لقد  قُدماً. 

من عاٍم حيث مل يُعرث عىل شخٍص يتمتَّع بالكفاءة لشغل املنصب. 

وسيكون الحصول عىل هذه الوظيفة بالنسبة لك نقلًة مهنيًة مهمًة 

وخطوًة هائلًة للرتقي، حيث ميكنك أن تُحِدث فرقاً ملحوظاً.

الوزير ومستشاريه ترشح  أمام  عرضاً  م  قَدِّ املجموعة:  م عرض  مقدِّ

التعامل معها وأين تكمن األولويات  القضايا األساسية، وكيفية  فيه 

من وجهة نظرك.

باقي أفراد املجموعة: أنتم تقومون بدور املستشارين، لذا يتوجَّب 

اإلجابة  املجموعة  م عرض  أو سؤالني ميكن ملقدِّ عليكم طرح سؤاٍل 

عنهام.

مهتمون  فهم  ولذا  تقنيني،  خرباء  وليسوا  سياسيون  األفراد  هؤالء 

بحسن استقبال الرأي العام وأعضاء الربملان للتغيريات املقرتحة أكرث 

من اهتاممهم بالتفاصيل التقنية.

خيار التدريب التمثييل 2: مناقشات تقنية يف أثناء االجتامع 

الشهري للمجموعة بني الوزارية

يعقد موظفون تقنيون من عدة وزارات، هي الصحة والنقل والداخلية 

تتعلَّق  أساسيٍة  ترشيعيٍة  قضايا  لتناول  دوريًة  اجتامعاٍت  والتعليم، 

صني  ن طاقم املوظفني محامني ومتخصِّ بالسالمة عىل الطرق. ويتضمَّ

يف  واختصاصيني  ومهندسني  اقتصاد  وخرباء  الطرق  عىل  السالمة  يف 

االتصاالت والرشطة. وكانت قضية املحرك الثاليث موضوعاً للنقاش يف 

االجتامعات الثالثة األخرية، ووصلت املجموعة إىل مرحلٍة طُلب فيها 

إىل املحامني تقديم مقرتٍح للتغيري الترشيعي بناًء عىل املعطيات التي 

للعرض  املقرتح  فرٍد  االجتامع، سيأخذ كل  بعد  اآلن.  وصلتهم حتى 

عىل مرشفيه وإقناع وزاراتهم أو إداراتهم بدعم التغيريات املقرتحة.

م عرضاً أمام أقرانك يف املجموعة ترشح  م عرض املجموعة: قَدِّ مقدِّ

فيه القضايا األساسية، وكيف ميكن تناولها وما ترتيب أولوياتها.

باقي أفراد املجموعة: أنتم تقومون بدور املوظفني التقنيني. تستطيع 

أن تطرح األسئلة التي متس مجال عملك. عىل سبيل املثال، ستهتم 

الرشطة مبا إذا كان القانون يخوِّلها سلطة إنفاذ القانون، أما مسؤولو 

القانون  إنفاذ  قبل  العام  الرأي  بتوعية  ينشغلون  فقد  االتصاالت 

وتحديد الرسالة املطلوب توجيهها...إلخ.

يتكون جمهورك من موظفني تقنيني زمالء. ويف وجود هذا النوع من 

الجمهور، من املهم تقديم أقوى ما ميكن عرضه من حجج يحتمل أن 

تؤثر يف خفض تصادم املركبات والحد من اإلصابات والوفيات (عىل 

سبيل املثال، ما الذي يجعل الـُمقرتح ُملامً بكل األبعاد؟ وإذا مل تُعالَج 

بد من رشح  فال  تربهنها،  بينِّاٍت مالمئٍة  رغم وجود  العنارص،  بعض 

أسباب غياب تلك العنارص).
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ين امللحق ج: منوذج اسرتشادي للميرسِّ

ين إرشادات للميرسِّ

ورشة عمل السالمة عىل الطرق للمحامني

منظمة الصحة العاملية، جنيف

سويرسا

C آب/ أغسطس 2014، القاعة  15-12

أوالً. إرشادات عامة

تُجرى  وأن  بالحيوية،  الجامعية  املناقشات  تتسم  أن  املـُفرتض  من 

مرتبطة  دٍة  محدَّ قضيٍة  بشأن  املشاركني  بني  تفاعليٌة  مناقشاٌت 

اً ملجموعة العمل، يتحتَّم عليك  بالسالمة عىل الطرق. وبوصفك ميسِّ

القيام باآليت:

م  ■  استعرض األسئلة/املهام املطلوبة من مجموعة العمل– وسيقدَّ

رشٌح تفصييٌل لجميع املشاركني قبل كل اجتامٍع للمجموعة؛

ٍر  ■ ومقرِّ مالحظاٍت  مدوِّن  اختيار  عىل  املجموعة   ساعد 

للمجموعة؛

ز النقاش بني املشاركني إذا وقعوا يف "مأزق"؛ ■  حفِّ

 التزم بالوقت حتى تُناقَش جميع األسئلة؛ ■

 ساعد املجموعة عىل تكوين توافٍق يف اآلراء يف اإلجابات عىل  ■

األسئلة؛

ع كافة املشاركني عىل التعبري عن آرائهم يف أثناء املناقشات؛  ■  شجِّ

و

ع جميع املشاركني عىل إلقاء الضوء عىل وجهة نظر وتجربة  ■  شجِّ

بلدانهم – عىل سبيل املثال قد يكون لديك يف املجموعة أحد 

أي  أو  الحكومة،  لدى  يعمل  محام  أو  القضية،  عن  املدافعني 

من  واحٍد  وكل  باإلنفاذ،  تتعلَّق  أو  أمنية  خلفية  لديه  شخص 

هؤالء سيعرض وجهة نظٍر مختلفًة يف املوضوع.

ثانياً. إرشادات إضافية خاصة بكل تدريب جامعي

1.    مسابقة البولة الزجاجية )اليومان األول والثاين(

من  ■ سؤاٍل  لكل  بالنسبة  االختيار  معيار  أن  املجموعة   ذكِّر 

األسئلة متعددة الخيارات يختلف من سؤاٍل آلخر.

عرب  ■ سؤاٍل  لكل  واحدٍة  إلجابٍة  التوصل  املجموعة  عىل   يتعنيَّ 

التوافق يف الرأي.

 مُتنح الجائزة بناًء عىل إجابة املجموعة – وتـُمَنح الجوائز لكل  ■

مشارٍك يف املجموعة الفائزة.

2.    القانون الصوري والسيناريو )اليومان الثاين والرابع(

اليوم الثاين: تدريب جامعي – تقييم القانون الصوري

ن تقييم القانون الصوري مضاهاة القانون مع القامئة التفقدية  يتضمَّ

املـُدرَجة، دون استعراض نص السيناريو. والهدف هو معرفة ما إذا 

كانت مثة ثغرات واضحة يف القانون. وقد أُدرَجت القوائم التفقدية.

اليوم الثاين: التدريب الجامعي لتقييم السيناريو

املختلفة  القضايا  مالحظة  املجموعة  عىل  يتعنيَّ  السيناريو،  لتقييم 

التالية؛

القضايا–أي  ■ من  وغريها  القانونية  املوضوعات  بني  ميِّز   أوالً، 

املثال  سبيل  (عىل  القانون  تغيري  إىل  تحتاج  ال  التي  القضايا 

القضايا التي تحتاج توعية املستهلك أو تحسني إنفاذ القانون) 

لهذا  بالنسبة  القانون.  التي تحتاج تغيرياٍت يف  القضايا  مقابل 

الجزء من التدريب، أُدرج رسٌم تخطيطٌي للمساعدة يف التمييز 

بني املوضوعات.

د ما هو املوضوع القانوين الذي يحتاج حالً ترشيعياً.  ■  ثانياً: حدِّ

ص  تُخـَصَّ التدريب،  هذا  يف  التدريب.  هذا  مثاٌل يرشح  أُدرِج 

املوضوعات  من  عدٌد  عليها  يتواجد  املوضوع  لتحديد  طاولٌة 

تيسري  يف  للمساعدة  وذلك  للمشاركني)  (وليس  للُميسِّ 

تحديد  يف  صعوبٌة  املجموعَة  صادفت  حال  يف  املناقشات 

املوضوعات.
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اليوم الثاين: اإلبالغ بشأن القانون الصوري والسيناريو

يتعنيَّ عىل مقرِّر كل مجموعٍة اإلبالغ عام ييل:

سبيل  ■ عىل   – الثغرات  معظم  فيها  املوجود  املجاالت  هي   ما 

األحكام  أم  التنفيذية،  األحكام  املتطلبات،  أم  التكليف  املثال، 

معظم  عن  أجيب  الذي  املوضوع  (أو  بالعقوبات؟  الخاصة 

أسئلته ب "ال" يف القامئة التفقدية).

 ما هي عوامل الخطر املوجود فيها معظم الثغرات؟ (أو عوامل  ■

الخطر التي أجيب عن معظم أسئلتها يف القامئة التفقدية ب 

"ال").

اليوم الرابع: التدريب التمثييل

انظر رشح التدريب.

3.    مناقشة اإلنفاذ )اليوم الثاين(

يُطلعوا  أن  املقررين  عىل  ويتعنيَّ  النقاش.  بغرض  األسئلة  أُدرجت 

بعضهم بعضاً كيف أجابت املجموعة عن كل سؤال.

4.    دوري كخبري محتوى )اليوم الرابع( 

انظر رشح التدريب. سيتوفر رشٌح تفصييٌل قبل التدريب.
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امللحق د: منوذج الستبيانات التقييم

برنامج بلومربغ فيالنرثوبيس العاملي للسالمة عىل الطرق 

ورشة عمل 2014 للترشيعات املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق

12-15 آب/أغسطس، جنيف، سويرسا

تقييم اليوم األول

يُرجى إعطاء درجٍة ملا ييل:

11-    ما هو أكرث يشء أعجبك اليوم؟

12-    كيف كان ميكننا تحسني األمور اليوم؟

13-    هل هناك يشٌء إضايٌف ترغب يف إبالغنا به؟

أوافق 
بشدة

ال أوافق ال أوافقأوافق
بشدة

أوافق إىل 
حد ما

1-    التحضري املسبق للورشة 

2-    ورشة العمل بشكل عام 

3-    فرص املشاركة والتفاعل مع املشاركني

النتائج املستفادة لهذا اليوم

نت معرفتي بالخطوات الالزم اتباعها لوضع  4-     لقد تحسَّ

ترشيعٍ شاملٍ 

نت معرفتي بالترشيعات الشاملة الخاصة  5-     لقد تحسَّ

بربط حزام األمان

نت معرفتي بالترشيعات الشاملة الخاصة  6-     لقد تحسَّ

بالقيادة تحت تأثري الكحول 

نت معرفتي بالترشيعات الشاملة الخاصة  7-     لقد تحسَّ

مبقيِّدات حركة األطفال 

نت معرفتي بالترشيعات الشاملة الخاصة  8-     لقد تحسَّ

بتجاوز الرسعة املقرَّرة 

نت معرفتي بالترشيعات الشاملة الخاصة  9-     لقد تحسَّ

باستعامل الخوذة

نت معرفتي بالترشيعات الشاملة الخاصة  10-     لقد تحسَّ

بالرعاية ما بعد حوادث التصادم

ق
الح

امل
اً. 

سع
تا
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تقييم اليوم الثاين

يُرجى إعطاء درجٍة ملا ييل:

10-    ما هو أكرث يشء أعجبك اليوم؟

11-    كيف كان ميكننا تحسني األمور اليوم؟

12-    هل هناك يشٌء إضايٌف ترغب يف إبالغنا به؟

أوافق 
بشدة

ال أوافق ال أوافقأوافق
بشدة

أوافق إىل 
حد ما

النتائج املستفادة لهذا اليوم

نت معرفتي بتحليل الترشيع الخاص بحزام األمان  2-     لقد تحسَّ

نت معرفتي بتحليل الترشيع الخاص مبقيِّدات حركة األطفال 3-     لقد تحسَّ

نت معرفتي بتحليل الترشيع الخاص بالقيادة  4-    لقد تحسَّ

تحت تأثري الكحول 

نت معرفتي بتحليل الترشيع الخاص بتجاوز  5-     لقد تحسَّ

الرسعة املقرَّرة

نت معرفتي بتحليل الترشيع الخاص  6-     لقد تحسَّ

باستعامل الخوذة 

نت معرفتي بتحليل الترشيع الخاص بالرعاية  7-     للقد تحسَّ

ما بعد حوادث التصادم 

8-     لقد كان العرض الخاص بالضيف حول إنفاذ القانون تثقيفياً 

وسوف يساعدين يف عميل يف املستقبل  

نت معرفتي بتحليل الترشيع الخاص بإنفاذ  9-     للقد تحسَّ

القانون

نت قدريت عىل تحليل الترشيع 1-    لقد تحسَّ
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تقييم اليوم الثالث

يُرجى إعطاء درجٍة ملا ييل:

أوافق 
بشدة

ال أوافق ال أوافقأوافق
بشدة

أوافق إىل 
حد ما

النتائج املستفادة لهذا اليوم

2-     لقد كان العرض الخاص بالضيف عن الدراجات الكهربائية تثقيفياً 

وسوف يساعدين يف عميل يف املستقبل 

3-     لقد كان العرض الخاص بالضيف عن بناء رشاكاٍت تثقيفياً وسوف 

يساعدين يف عميل يف املستقبل

نت قدريت عىل تحديد العوامل الالزمة لوضع  1-     لقد تحسَّ

أولويات الترشيع

4-    ما هو أكرث يشء أعجبك اليوم؟

5-    كيف كان ميكننا تحسني األمور اليوم؟

6-    هل هناك يشٌء إضايٌف ترغب يف إبالغنا به؟

ق
الح

امل
اً. 

سع
تا
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التقييم النهايئ

م إليك بجزيل الشكر ملشاركتك يف ورشة العمل، ونأمل أن تقتطع من وقتك بضع دقائق الستكامل منوذج التقييم التايل. نتقدَّ

التي  واملنهجيات  للمجاالت  العام  تقييمك  التعرُّف عىل  العاملية  الصحة  يتيح ملنظمة  النهايئ بحيث  بالتقييم  املتعلِّق  االستبيان  م هذا  ُصمِّ

نها محتوى ورشة العمل. نأمل يف أن يتم الرد عىل كل سؤاٍل بكل أمانٍة وموضوعيٍة، فنحن مهتمون بتعليقاتك واقرتاحاتك حتى يتسنَّى  تضمَّ

لنا تحسني املبادرات القادمة املامثلة لورشة العمل تلك.

1.    هل أنت محاٍم؟

نعم  

ال (يُرجى التحديد)  

ل عملك يف مجال القوانني واللوائح املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق؟ 2.     بَم تصف معدَّ

كثري  

أحياناً  

مطلقاً  

3.     ما هي طبيعة عملك يف مجال القوانني واللوائح املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق؟

إعداد مشاريع القوانني أو اللوائح  

  تقديم املحتوى/الدعم التقني للقوانني أو اللوائح إما شفاهية أو عن طريق الكتابة

تطبيق/إنفاذ القوانني أو اللوائح  

أخرى (يُرجى الرشح)  

4.    تعليقات عامة

يُرجى توضيح املستوى الذي ظهرت به العنارص التالية:

 أكرث من 
املطلوب

أقل من قليل جداكثري جدا
املطلوب

مناسب

حجم املادة التي غطتها ورشة العمل بالكامل

صة لكل جلسة املدة الزمنية املخصَّ

صعوبة املادة 

عدد العروض

عدد التدريبات التفاعلية

املدة الزمنية لورشة العمل (4 أيام)

تعقيبات عامة
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5.    جلسات الحلقة النقاشية

(أ )  باستخدام املقياس التايل، يُرجى توضيح مدى اإلفادة من كل جلسة:

4 = مفيدة للغاية

3 = مفيدة

2 = مفيدة إىل حٍد ما

1 = غري مفيدة عىل اإلطالق

1245 3

خطوات إعداد ترشيع شامل

ما هو مفهوم الترشيع الشامل؟

الدروس التي استفادها برنامج بلومربغ فيالنرثوبيس العاملي للسالمة عىل 

الطرق يف ما يتعلَّق باملحتوى القانوين 

إنفاذ قوانني السالمة عىل الطرق يف فرنسا

دراسة حالة حول الدراجة الكهربائية

تأثري إقامة رشاكات ومشاركة القطاعات يف تحديد األولويات

ارتكاب خطأ مروري ال يجب أن يُعاقب باإلعدام: تعظيم األثر املشرتك 

للتدخالت الخاصة بالسالمة عىل الطرق

حلقة نقاشية عىل مأدبة الغداء

أحدث املعلومات العاملية وتحديث من املرشوع بشأن الترشيع

م الذي أحرزته الدولة بالتعاون مع رشكاء الدعوة من برنامج  التقدُّ

بلومربغ فيالنرثوبيس العاملية للسالمة عىل الطرق

تعقيبات عامة

5 = مفيدة للغاية و 1 = غري مفيدة

(ب )  تعليقات بشأن الجلسات:

ق
الح

امل
اً. 

سع
تا
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6.    الجلسات التفاعلية

(أ ) باستخدام املقياس التايل، يُرجى توضيح الفائدة التي تحقَّقت من الجلسات الُقطريَّة:

4 = مفيد للغاية

3 = مفيد

2 = مفيد إىل حٍد ما

1 = غري مفيد عىل اإلطالق

1245 3

البولة الزجاجية

تقييم ترشيع الدولة الخيالية

تقييم سيناريو الدولة الخيالية 

ترتيب األولوية يف الدولة الخيالية

مجموعات عمل اإلنفاذ والعقوبات (بالصور)

دوري كخبري محتوى

تدريب كس الجمود

تعقيبات عامة

5 = مفيدة للغاية و 1 = غري مفيدة

(ب )  تعليقات بشأن الجلسات:
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7.    تقييم اللوجيستيات

تفيد آراؤك بشأن الرتتيبات اللوجيستية الخاصة بالحلقة النقاشية وسائر الجوانب املتعلِّقة بها يف تخطيط وتحسني ورش العمل القادمة، لذا، 

يُرجى توضيح مدى قبولك أو معارضتك للعبارات التالية:

8.    ما هي أهم رسالة ميكن استنباطها من ورشة العمل؟

9.    هل سوف تستفيد من بعض املعلومات التي اكتسبتها اليوم يف عملك القادم؟    

ال نعم    

ارشح:

صة للمحامني؟ 10.    ما الذي يسعنا عمله لتحسني ورشة العمل القادمة للسالمة عىل الطرق، والتي ستكون ُمخصَّ

أوافق 
بشدة

ال أوافق 4أوافق
بشدة

ال أوافق

ترتيبات السفر كانت ميسة

الغرف الفندقية كانت مرضية

االستقبال كان باعثاً عىل البهجة 

اسرتاحات الطعام والرشاب كانت ممتعة

قاعة املؤمتر كانت مريحة

االتصاالت التي أجرتها منظمة الصحة العاملية قبل انعقاد ورشة 

العمل كانت عىل مستوى جيد   

تعقيبات عامة

ق
الح

امل
اً. 

سع
تا
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11.    تعليقات/مقرتحات إضافية:

شكراً لك
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امللحق ه: القامئة التفقدية لورشة العمل

البدء  لزاماً  سيكون  املواعيد،  واختريت  واألهداف،  الغايات  دت  وتحدَّ االحتياجات)،  تقييم  (عرْب  عمل  ورشة  لعقد  الحاجة  حال ظهرت  يف 

املحوريني، واملسؤوليات،  العمل، وتحديد األشخاص  لتخطيط ورشة  أداًة مساعدًة  التالية  التفقدية  القامئة  العمل. وتُعد  بالتخطيط لورشة 

م املـُحرز. واملوارد واإلجراءات األساسية الالزمة لتوضيح وتعقُّب التقدُّ

عنوان الورشة:

التاريخ:

املكان:

األشخاص املحوريون:

بون: املدرِّ

املساعدون:

آخرون:

ق
الح

امل
اً. 

سع
تا
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القامئة التفقدية

عملية اختيار املشاركني   

وضع برنامج العمل   

املكان

اللوجيستيات الخاصة باملشاركني

د املشاركني  حدِّ

د أهداف ورشة العمل وإطارها الزمني حدِّ

الطرق1  عىل  بالسالمة  املتعلِّقة  الترشيعات  تعزيز  بدليل  االستعانة 
كمصدر، ووضع برنامج عمل الورشة وتصميمها 

ثني،  احصل عىل الِسرَي الذاتية لجميع املشاركني، مبن فيهم الضيوف املتحدِّ

ث الرئييس...إلخ) املتحدِّ

ترتيبات  وأية  الفندق،  وعن  االنتقال،  عن  معلومات  م  قدِّ أو  رتِّب، 
لوجيستية أخرى، إذا لزم األمر

االجتامعات  وغرف  املساحة،  حيث  من  املالئم  التدريب  مكان  د  حدِّ

املـُوازية، واإلقامة...إلخ)

د املسؤول عن توثيق جلسات الورشة (عرب تعاقد إذا لزم األمر)  حدِّ

استكمل التعاقدات الخاصة باملستشارين (إذا لزم األمر)

احجز الغرف للمشاركني ولفريق التدريب، إذا لزم األمر

رتِّب حزمة الخدمات الخاصة باسرتاحات الشاي والوجبات  

تعاقد مع املكان وقم بالرتتيبات الخاصة بالدفع 

د وأكِّد حضور املتحدث الرئييس (إذا ُوجد) الفتتاح ورشة العمل  حدِّ

د وأكِّد حضور الضيوف املتحدثني (إذا ُوجد)  حدِّ

د وأكّد حضور مـُيّسي التدريب  حدِّ

ق الُقطري املسؤول عن الخدمات اللوجيستية د املـُنسِّ حدِّ

جهِّز امليزانية

الدعوة  عىل  يحتوي  (قد  للمشاركني  باملعلومات  مظروفاً  وأرسل  أعد 
السفر،  قبل  معلومات  الرتحيب،  خطاب  التأشرية،  خطاب  للحضور، 

اإلقامة بالفندق، التمويل...إلخ)

(مثالً،  البرصية   – السمعية  باملعدات  مـُجهزاً  املكان  كان  إذا  د  حدِّ

ات ألواح الورق القالب، تلفاز/جهاز تسجيل  أجهزة عرض الرشائح، منصَّ

ل أقراص الفيديو الرقمي...إلخ) تلفزيوين/مشغِّ

أعد وأرسل استبياناً سابقاً لورشة العمل لتقييم مستوى مهارات وخربات 
املشاركني

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/1 انظر

countrywork/legislation_manual/en/(تم االطالع عليه يف 28 ترشين الثاين/
نوفمرب 2014)

الشخص 
املسؤول

يحني 
تاريخه يف

تاريخ 
االستكامل الفئات
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تجهيزات ورشة العمل

رتِّب بدل اإلقامة للمشاركني، إذا لزم األمر

التصوير

املواد الرتويجية

د التجهيزات واإلنتاج املطلوب وطلب التوريد حدِّ

املعدات السمعية- البرصية 

ألواح الورق القالب، ألواح الكتابة وأقالم التحديد، إذا لزم األمر

مناذج تقارير/مالحظات للتعميم يستخدمها مـُوثِّق الورشة  

ارسل الصورة الجامعية 

َعرِّف بالورشة من خالل وسائل التواصل االجتامعي وغريها من قنوات 
اإلعالم     

نظِّم/جهِّز امللفات الخاصة بورشة العمل

التحضري النهايئ لورشة العمل

متابعة ورشة العمل

اعقد اجتامعاً مع فريق التدريب

أعد بطاقات ولوحات أسامء املشاركني

اخرت ُمسبقاً املجموعات املشاركة يف األنشطة الجامعية 

اطبع ونظِّم نسخاً من كل املواد/املواد التدريبية املـُوزَّعة الستخدامها 
يف أثناء الجلسات وفق برنامج العمل 

ارسل املعلومات النهائية للتواصل مع املشاركني وأية تفاصيل للمتابعة 
اتُِفق عليها يف أثناء التدريب 

امللفات/حافظات األوراق 

بطاقات الفهرسة

دة األلوان (مثال ماركة Post-It © ) إذا لزم األمر أوراق الصقة متعدِّ

تابع املشاركني للتعرُّف عىل خط سريهم

انته من إعداد قامئة املشاركني فور تأكيد حضورهم

حرضِّ شهادات الحضور لتوزيعها يف أثناء الختام 

ارسل تقريراً عن ورشة العمل

الشخص 
املسؤول

يحني 
تاريخه يف

تاريخ 
االستكامل الفئات

ق
الح

امل
اً. 

سع
تا





تعزيز الترشيعات املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق: مجموعة أدوات لورش عمل الترشيعات املتعلِّقة بالسالمة عىل الطرق38


	Blank Page
	Blank Page



