
دليل متخذي القرار:
يف الحد من وفيات حوادث الطرق

www.pwc.com/me

ديسمرب 2016  



دليل متخذي القرار: يف الحد من وفيات حوادث الطرق2

املحتويات

ملخص تنفيذي

ملحة عامة عن الوضع الحايل

اإلجراءات التي ميكن اتخاذها للحد من وفيات حوادث الطرق

املتطلبات األساسية لوضع اسرتاتيجية ناجحة للسالمة عىل الطرق

1- جودة البيانات 

2- الهندسة

3- التوعية والتعليم

4- تطبيق القوانني

5- الرشاكات 

6- ملخص

دعوة التخاذ الخطوات الالزمة

كيف ميكن لربايس ووترهاوس كوبرز ان تقدم املساعدة

قامئة املراجع

4

6

9

10

11

12

13

14

17

18

20

21

23



3 دليل متخذي القرار: يف الحد من وفيات حوادث الطرق



دليل متخذي القرار: يف الحد من وفيات حوادث الطرق4

امللخص التنفيذي

تؤدي الحوادث املرورية إىل وفاة أكرث من 3,400 شخٍص يومياً عىل مستوى العامل، بإجاميل 1.25 مليون حالة وفاة سنوياً.  وتكون الغالبية العظمى من الضحايا من فئة الشباب التي ترتاوح 

أعامرهم بني 15 و29 عاماً ممن يعيشون يف الدول ذات الدخل املنخفض.

 يهدف هذا التقرير إىل: 
دعم الحكومات ومتخذي القرار يف الحد من الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، وذلك من خالل توفري األدوات الالزمة التي تساعد عىل وضع اسرتاتيجية ناجحة للسالمة املرورية. وعالوًة 

عىل ذلك، اعتمدنا يف إعداد هذا التقرير عىل مراجعة عدد من االسرتاتيجيات العاملية الناجحة والتقارير املبنيّة عىل األدلة، بحيث تشكل القاعدة األساسية التي ميكن أن تنطلق منها 

الحكومات يف وضع اسرتاتيجيات عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو املحيل ليك تساعدها يف مواجهة التحديات الخاصة بكل منها. 

دعم تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 

املعتمد يف عام 2010 والذي يدعو الدول األعضاء 

إىل اتخاذ الخطوات الالزمة لجعل الطرق أكرث أماناً.

وضع أطر عمل للحكومات واملؤسسات املعنية 

بالسالمة املرورية  تساعد عىل صياغة اسرتاتيجيات 

تهدف إىل تحسني السالمة عىل الطرق والحد من 

وفيات حوادث الطرق.

استعراض األدلة الرئيسية من الدول التي تبّنت 

اسرتاتيجيات ناجحة لسالمة الطرق والتي أدت إىل الحد 

من الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بشكل فّعال.

ب أ

ت
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رؤيتنا: خصائص االسرتاتيجية الناجحة

اسرتاتيجية شاملة
تتناول جميع عوامل الخطر املرتبطة بالوفيات 

الناتجة عن حوادث الطرق

 )3Es( تبنت العديد من الدول إسرتاتيجية الـ

التي تتضمن محاور التوعية والتعليم والهندسة 

وتطبيق القوانني )Education وEnforcement و

Engineering(. بينام فّضلت دول أخرى تبني نهج 

»النظام اآلمن« – Safer System Approach  الذي 

يتضمن شوارع، وأشخاص، ومركبات ورسعات أكرث أماناً.

نويص بتبني اسرتاتيجية مزدوجة تجمع بني مدخالت 

اسرتاتيجية الـ )3Es(  ومخرجات »النظام اآلمن« – 

Safer System Approach  فيام يتعلق بشوارع، 

وأشخاص، ومركبات ورسعات أكرث أمانا.

تعترب اإلجابة عن أسئلة »من؟ وملاذا؟ ومتى؟ وماذا؟ 

وأين؟ وكيف؟« فيام يتعلق بالوفيات الناتجة عن 

حوادث الطرق رضورية لتصميم وتنفيذ أي خطة تهدف 

إىل الحد من الوفيات.

يجب أن تكون البيانات دقيقة ومكتملة، وتعتمد عىل 

تسلسل  واضح بدءاً من نقطة حرص البيانات وصوالً إىل 

الجمع والتحليل. كام تلعب التكنولوجيا دوراً هاماً يف 

عملية تحليل مخرجات هذه البيانات. 

تساعد البيانات الدقيقة أيضاً عىل 1( وضع تصور واضح 

لحجم مشكلة السالمة عىل الطرق؛ 2( تقييم فعالية 

تدّخل السياسة فيام يتعلق بالحد من الحوادث عىل 

الطرق؛ و3( استنتاج دقيق لحجم التكاليف االجتامعية 

واالقتصادية الناتجة عن حوادث الطرق.

ويجب إتاحة هذه البيانات للجمهور وذلك لدعم 

الشفافية ومحاسبة الجهات املسؤولة عن السالمة عىل 

الطرق.

بيانات ذات جودة عالية مدعومة بآلية تحليلية 

تؤدي إىل إستخالص املسببات و العوامل الرئيسية 

التي تؤدي إىل وقوع الحوادث والزيادة يف عدد 

الوفيات عىل الطرق

12

تتطلب عملية الحد من عدد الوفيات الناتجة عن 

حوادث الطرق مساهمة مشرتكة من قبل الجهات 

والهيئات الفاعلة.  فعىل سبيل املثال، ميكن أن تكون 

بيانات الحوادث والوفيات التي تم حرصها من قبل 

إدارة املرور جيدة ولكنها قد ال تنفع وزارة األشغال يف 

تحديد املشاكل الهندسية يف الطرق والتي تؤدي إىل 

الحوادث واإلصابات. لذلك، يجب عىل كل جهة حرص 

وتحليل البيانات التي تساعدها يف تأدية عملها عىل 

أفضل وجه.

يتطلب نجاح تنفيذ االسرتاتيجة  وجود آلية حوكمة 

واضحة تشمل جميع الجهات والرشاكات املساهمة 

وإسناد أدوار ومسؤوليات واضحة لكل منها، عىل أن 

تتعاون فيام بينها لتنفيذ وإنجاح هذه االسرتاتيجية. 

وتكون عملية تنفيذ هذه املسؤوليات واملتطلبات قابلة 

للقياس واملراقبة.

كام يجب أن تتمتع لجنة الحوكمة املسؤولة عن تنفيذ 

االسرتاتيجية بصالحية الوصول إىل املوارد واملعلومات 

الالزمة لتنفيذ أي اسرتاتيجية تهدف إىل الحد من عدد 

الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.

الرشاكات الفّعالة والشاملة التي تسعى إىل 

تحقيق هدف مشرتك يتمثل يف الحد من 

وفيات حوادث الطرق من خالل وضع الخطط 

واالسرتاتيجيات املشرتكة ومحاسبة الجهات 

املسؤولة

3

وقد أوجزنا ثالثة خصائص رئيسية لوضع اسرتاتيجية جيدة، تعمل عىل التصدي لعوامل املخاطر املرتبطة بإدارة

بيانات األسباب واآلثار من حوادث الطرق وصوالً إىل تنفيذ الرشاكات. وإننا نعتقد بأن عملية التخطيط والتنفيذ ضمن هذا اإلطار تثبت فعاليتها يف تعزيز السالمة عىل الطرق.
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ملحة عامة عن الوضع الحايل

ميوت أكرث من 1.2 مليون شخص سنوياً عىل الطرق حول العامل، ويعاين املاليني 

من إصابات خطرة متنعهم من متابعة حياتهم بشكل طبيعي. وتؤثر حوادث 

الطرق بشكل كبري عىل الصحة والتنمية. كام أن لها أثراً عىل االقتصاد؛ إذ تلقي 

أعباًء جمة عىل كاهل األنظمة الصحية والقانونية ورشكات التأمني.

وحسب ما أوردته منظمة الصحة العاملية )WHO(، تُقدر الخسائر الناجمة عن 

الحوادث املرورية عىل الطرق مبا يعادل 3% من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي، 

وتصل إىل 5% من الناتج املحيل اإلجاميل للدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط. 

ونظراً إلدراك الكثري من الدول أهمية هذا املوضوع، أصبحت عملية تحسني 

السالمة عىل الطرق أولوية عاملية تحظى باهتامم أكرب.

إصابات الشباب عىل الطرق

وفقاً ملنظمة الصحة العاملية، تشكل اإلصابات الناتجة عن حوادث الطرق 

السبب الرئييس التاسع للوفاة بني جميع الفئات العمرية عىل مستوى 

العامل، ومن املتوقع أن تُصبح السبب الرئييس السابع للوفاة بحلول العام 

2030.  كام وأنها تعترب السبب األول الرئييس لوفاة األشخاص الذين ترتاوح 

أعامرهم بني 15-29 عاماً )أنظر الشكل 1(.

أولوية عاملية

اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة قراراً يف عام 2010 أدى إىل إنشاء “عقد 

العمل من أجل السالمة عىل الطرق )2011-2020(”. ودعا القرار الدول األعضاء 

إىل اتخاذ الخطوات الالزمة لجعل الطرق أكرث أماناً. كام يجب أن تراقب منظمة 

الصحة العاملية الوضع من خالل تقريرها السنوي عن حالة السالمة عىل الطرق.
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إصابات حوادث الطرق حسب املنطقة ودخل الدولة

تشّكل معدالت الوفاة الناتجة عن حوادث الطرق يف الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط 

ضعف املعدالت يف الدول ذات الدخل املرتفع، ومُتثّل90% من الوفيات الناتجة عن حوادث 

الطرق عىل مستوى العامل. فوفقاً ملنظمة الصحة العاملية، يعود ذلك بشكل أسايس إىل تأخر 

عملية تطوير البنية التحتية والسياسات وتنفيذ القوانني يف مواكبة الزيادة املتسارعة يف أعداد 

املركبات.

كام بنّي تقرير منظمة الصحة العاملية لعام 2015 بأن 84% من الدول التي شهدت ارتفاعاً يف 

معدل الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق منذ 2010 هي من الدول ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط، وأن 56% من الدول التي شهدت انخفاضاً يف العدد املطلق للوفيات عىل الطرق هي 

أيضاً دول منخفضة ومتوسطة الدخل )ولكن معظمهام من الدول ذات الدخل املتوسط(.

وتتصدر املنطقة األفريقية الئحة ضحايا حوادث الطرق عاملياً، تليها منطقة رشق املتوسط )كام 

هو موّضح يف الشكل 3(. أما املنطقة األوروبية فتتميز بأدىن املعدالت، وخاصة الدول ذات 

الدخل املرتفع والتي نجح العديد منها يف خفض معدالت الوفاة والحفاظ عليها.
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أهم عوامل الخطر التي تؤدي إىل وقوع حوادث عىل الطرق عىل مستوى العامل *

القيادة تحت تأثري املسكرات

 أو املخدر

ميكن أن تؤدي نقاط التفتيش 

واالختبار العشوايئ ملعدل 

املسكرات يف جسم السائقني إىل 

خفض الحوادث املرتبطة بتناول  

املسكرات إىل 20%، وقد أثبتت 

أنها فّعالة جداً من حيث النتيجة 

والتكلفة

عدم االنتباه

يعد السائقون الذين يستخدمون 

الهاتف الجوال أثناء القيادة 4 

مرات  أكرث عرضة للحوادث

ُخَوذ الدراجات النارية

ميكن أن يقلل ارتداء خوذة الرأس 

عند قيادة الدراجة النارية من 

خطر الوفاة بنسبة 40% تقريباً 

ومن اإلصابة الخطرة بنسبة تزيد 

عن 70% يف حال التعرض لحادث 

مروري

املصدر:

الرسعة

ينخفض خطر الوفاة للمشاة 

البالغني بنسبة 20% يف حال 

تعرضهم للدهس من قبل مركبة 

تسري برسعة 50 كم/ساعة وترتفع 

إىل 60% يف حال تعرضهم للدهس 

من مركبة  تسري برسعة 80 كم/

ساعة

أحزمة األمان ومقاعد األطفال

تقلل أحزمة األمان من خطر 

الوفيات الناتجة عن حوادث 

الطرق بني ركاب املقعد األمامي 

بنسبة 40- 50% وركاب املقعد 

الخلفي بنسبة ترتاوح بني %75-25
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اإلجراءات التي ميكن اتخاذها للحد من وفيات حوادث الطرق

صياغة الربامج الوطنية 

ووضع املستهدفات

 1.  منوذج شامل للرشاكة 

      لربامج السالمة عىل 

     الطرق

2.  خفض يف األعداد املطلقة 

     لوفيات حوادث الطرق

مركبات وطرق أكرث 

أماناً

التوعية والتعليم 

والحمالت اإلعالمية

تُشري املامرسات الرائدة إىل أن االسرتاتيجيات الناجحة تُركّز بشكل أسايس عىل ستة محاور رئيسية

1. قاعدة بيانات موثوقة 

تشّكل حجر األساس يف 

وضع السياسات

أنظمة البيانات

 1.  تطبيق قوانني حزام

     األمان

2.  تطبيق قوانني حدود   

     الرسعة

 3.  تطبيق قوانني القيادة     

      تحت تأثري املسكرات  

     واملخدر

سلوك أكرث أماناً 

للسائقني

1.  تعزيز البنية التحتية 

     للمشاة

2.  تعزيز الرؤية  وخاصة يف 

     فرتات املساء

 3.  خفض الرسعات

     املسموح بها للمركبات

1.  التوعية حول املخاطر 

     والسالمة الشخصية 

     وسالمة اآلخرين

2.  نظام تدريجي للحصول 

     عىل رخصة القيادة

أمان أكرث للمشاة 

ومستخدمي الطرق  

األكرث عرضة للخطر

1.  تعزيز هندسة الطرق

2.  تعزيز أمان املركبات
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املتطلبات األساسية لوضع اسرتاتيجية ناجحة للسالمة عىل 

الطرق

تتمحور االسرتاتيجية الشاملة حول نهج النظام اآلمن وأنظمة السالمة التي تساهم يف تعزيز السالمة عىل الطرق، باإلضافة إىل الجهات التي لها دور فّعال يف تنفيذ االسرتاتيجية.

يعتمد منوذجنا املقرتح السرتاتيجية ناجحة للسالمة عىل الطرق عىل بيانات ذات جودة عالية ونهج )3Es( إىل جانب النظام اآلمن »Safer System Approach«. إضافًة إىل ذلك، فإن الركيزة 

األساسية لنجاح هذا النموذج مبنية عىل مصفوفة متكاملة للرشاكات.

بيانات ذات جودة عالية

اسرتاتيجية السالمة عىل الطرق

أفراد أكرث 

أماناً
الهندسة

التوعية والتعليم

تطبيق القوانني

رسعات أكرث 

أماناً

طرق أكرث 

أماناً

مركبات أكرث 

أماناً

ن
آلم

م ا
ظا

الن
ة 

رب
قا

م

رشاكات فّعالة

رشاكات فّعالة

رشاكات فّعالة

رشاكات فّعالة

1

5

2

3

4
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إسناد االسرتاتيجية عىل بيانات ذات جودة عالية

يجب أن تستند االسرتاتيجية الفّعالة عىل قاعدة بيانات موثوقة وذات جودة عالية، حيث ان ذلك يضمن استهداف األنشطة استناداً إىل العوامل التي تؤدي إىل ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن 

حوادث الطرق والرتكيز عىل معالجتها. وتتمتع الدول الرائدة بأنظمة بيانات عالية الجودة )تتسم بالدقة واملصداقية( تستند إليها يف وضع السياسات والقوانني واملبادرات. وقد توصل مرشوع 

SafetyNet، وهو دراسة أجرتها مجموعة من املعاهد األوروبية املتخصصة بأبحاث السالمة عىل الطرق بالنيابة عن اللجنة األوروبية، إىل أنه يجب وضع آلية متكاملة لجمع البيانات تكون 

مستقلة وشفافة بحيث متنع أي تدخل من قبل أصحاب العالقة.  ومن املهم أيضاً تدريب املحققني عىل كيفية إجراء تحقيقات حوادث الطرق وجمع البيانات بدقة وموضوعية.

يُكمل محققو الرشطة 

إعداد التقارير الخاصة 

باالصطدمات الواقعة عىل 

الطرق ويقدموها إىل إدارة 

الرشطة )املقاطعة( املحلية

يتم تخزين البيانات يف 

قاعدة بيانات املنطقة 

الرُشِطية )يُجرى أي تدقيق 

/ فحص بواسطة رُشطة 

املنطقة(

يتم فحصحا والتحقق 

من جودتها للدقة )يف حالة 

وجود أي مشكالت, يتم 

إعادة التقرير إىل 

الضابط للتوضيح(

تعمل هيئة تدقيق مستقلة 

)HMIC*( عىل فحص 

عمليات الرشطة بصفة 

دورية

اإلجراءات الناجحة: اململكة املتحدة

نظرة عن قرب : االتحاد األورويب

نجحت اململكة املتحدة يف خفض معدل الوفيات الناتجة عن 

حوادث الطرق وهي تحتل املرتبة الثانية عاملياً بنسبة 2.9 حالة 

وفاة لكل 100.000 نسمة بحسب سجالت منظمة الصحة العاملية 

لعام 2015.

وقد ركّزت الحكومة ووزارة النقل بشكل أسايس عىل آلية جمع 

البيانات ذات الجودة العالية وعىل إجراء األبحاث ذات الصلة. 

وتستخدم اململكة املتحدة تطبيقاً يحمل اسم STATS19 لجمع 

البيانات يوفر عملية دقيقة لضامن اكتامل البيانات ودقتها وسالمتها 

وتخزينها بشكل آمن.  

ويعرض الرسم التايل هذه العملية بإيجاز.

يوجد يف االتحاد األورويب ما يعرف مبرصد السالمة املرورية األورويب )ERSO(  والذي يعمل عىل نرش األبحاث واملعلومات ذات الصلة مبواضيع السالمة املرورية يف املجتمع األورويب، ويتم نرش البيانات 

والتقارير عىل موقعه اإللكرتوين بحيث ميكن للجمهور الوصول إليه.

ينرش املرصد معلومات السالمة املرورية عىل الشكل التايل:

مسائل السالمة: يشمل هذا القسم معلومات وحقائق تتعلق بعدد من التحديات الرئيسية للسالمة عىل الطرق مبا يف ذلك املسائل املتعلقة مبستخدمي الطرق املعرضني للخطر )األطفال/ السائقني . 1

املبتدئني/ السائقني املسنني واملشاة وسائقي الدراجات( والسلوكيات الخطرة )مثل املسكرات واستخدام الهواتف الجوالة واإلرهاق والرسعة( وتدابري السالمة عىل الطرق )مثل البنية التحتية واتطبيق 

القوانني واملركبات(، وقسم حول املقارنات املعيارية وأهداف السياسات

امللفات التعريفية لجميع الدول: األعضاء باالتحاد األورويب. 2

التحليالت: تتضمن البيانات ومؤرشات األداء واملواقف والسلوكيات املبلغ عنها ذاتياً بشأن مختلف املواضيع. 3

معلومات الحوادث: تشمل منهجية لجمع البيانات وشبكة التحقيق يف الحوادث وما إىل ذلك. 4

1

*مفتشية صاحبة الجاللة يف الرشطة الربيطانية

يتم تقديم البيانات

 إىل  إدارة قاعدة البيانات 

الوطنية للنقل. التي تصدر

 اإلحصاءات ذات 

الصلة
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2

الهندسة

تتوزع التكنولوجيا عىل فئتني:

التكنولوجيا ذات الصلة باملركبات )تصميم املركبات والتقنية املثبتة(، عىل 	 

سبيل املثال:

 	)ABS( أحزمة األمان والوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل املتقدمة

نظام منع القيادة تحت تأثري الكحول	 

جهاز الصندوق األسود	 

التكنولوجيا ذات الصلة بالبنية التحتية )التقنية املستخدمة عىل الطرق(, 	 

 عىل سبيل املثال:

أجهزة الرادار وكامريات الرسعة املتطورة وأنظمة رصد معدل الرسعة بني 	 

)point-to-point( نقطة وأخرى

 	)Tailgating(  كامريات رصد عدم ترك مسافة كافية

 	)CMS( الفتات الرسائل املتغرية

 	)VSL( الفتات الحد من الرسعة املتغرية

العمل عىل تطوير بنية تحتية ذو مستوى عاٍل من التخطيط تساهم يف تحسني 

السالمة عىل الطرق وبالتايل عىل تخفيض عدد وفيات حوادث الطرق. عىل سبيل 

املثال:

تحسني تصاميم الطرق مبا يف ذلك املوقع املناسب للحواجز عىل جانبي 	 

الطريق

إنشاء أو تحسني ممرات ومعابر املشاة	 

إنشاء أو تحسني حارات ومعابر الدراجات	 

توزيع إشارات املرور والفتات تحديد الرسعة بشكل ذيك	 

تنفيذ البنية التحتية املتعلقة بإدارة الرسعة، مثل: املطبات الصناعية	 

التكنولوجياالبنية التحتية

الهندسة من أجل نظام أكرث أماناً

تأخذ الهندسة الفّعالة بعني االعتبار البنية التحتية والتكنولوجيا عىل حٍد سواء، حيث أن البنية التحتية املصممة بشكل جيد تساهم يف خفض مخاطر الطرق وتعزيز سالمة مستخدميها. 

وعالوًة عىل ذلك، تزيد التكنولوجيا املرتبطة باملركبات والبنية التحتية من سالمة الطرق وسالمة املركبات، وتحد بشكل كبري من الحوادث واإلصابات الخطرة.
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تهدف عملية التوعية والتعليم يف املدارس إىل توعية الطالب حول قواعد وقوانني السالمو املرورية. وبالتايل، يجب دمج مواد 

التوعية يف مناهج املدارس الخاصة والحكومية، واستهداف األطفال الذين مل تتجاوز أعامرهم 4 5 سنوات، مع بقاء ذلك مطبقاً 

يف املرحلتني االبتدائية والثانوية. وقد أثبتت الدراسات املبنية عىل األدلة أن التوعية والتعليم يف املدارس تؤثران بشكل إيجايب 

عىل سلوك األطفال تجاه السالمة املرورية وتعمالن عىل زيادة وعيهم فيام يتعلق بالسالمة الشخصية وسالمة اآلخرين.

بينت الدراسات املبنية عىل األدلة أن السائقني الجدد الذين ميارسون القيادة ملدة تقل عن سنتني هم األكرث عرضة للحوادث 

املرورية.  لذلك، تم وضع دورات تدريبية لتحسني مهارات مستخدمي الطرق وسلوكياتهم من خالل توعيتهم وحثهم عىل أن 

يكونوا أكرث حذراً. كام يجب تدريب أصحاب العالقة الذين تكمن وظيفتهم يف الحفاظ عىل سالمة الطرق كرشطة وأفراد املرور. 

وعالوًة عىل ذلك، يجب الرتكيز عىل أساليب التدريب املحدثة التي تستهدف املخالفني بشكل متكرر والتي يفّضل دمجها مع 

التدريب عىل التحقيق يف الحوادث لضباط الرشطة، وذلك من أجل توثيق األسباب املؤدية إىل الحوادث وجمع بيانات موثوقة 

عن الحوادث.

تهدف الحمالت التوعوية إىل العمل عىل تغيري وتحسن سلوك مستخدمي الطرق. وتقسم هذه الحمالت إىل فئتني: حمالت 

 السالمة وحمالت تطبيق القوانني املرورية.

من ناحية، تهدف حمالت السالمة عىل الطرق إىل تحسني معرفة الجمهور بجوانب السالمة الشخصية وسالمة اآلخرين، 

باإلضافة إىل تغيري سلوك معنّي مثل القيادة تحت تأثري الكحول والرسعة واستخدام الهواتف الجوالة وربط حزام األمان، وما إىل 

ذلك. ومن ناحية أخرى، تهدف حمالت تطبيق القوانني إىل توعية الجمهور حول قوانني املرور الحالية أو التي تم وضعها حديثاً 

، إىل جانب بالعواقب القانونية املرتتبة يف حال انتهاكها. 

نظرة عن قرب: اململكة املتحدة

أشارت دراسة أجرتها الجمعية امللكية للوقاية من الحوادث )روسبا( يف اململكة املتحدة، بالنيابة عن وزارة النقل الربيطانية، عىل رضورة كون آلية التوعية والتعليم حول السالمة املرورية 

عملية واستباقية، بحيث يتم تنفيذها عىل الطريق. فعىل سبيل املثال، ميكن أن يصطحب املدرسون طالبهم إىل خارج املدرسة وتعليمهم كيفية عبور الطريق بأمان. وقد أظهرت الدراسة أن 

األطفال يتعلمون بشكل أفضل عندما يشاركون بأنشطة خالل تعلمهم.

3
التوعية والتعليم من أجل أفراد أكرث أمانًا

أظهرت الدراسات املبنية عىل األدلة أن التوعية والتعليم يشّكالن حجر األساس لتطوير أفراد ومجتمعات أكرث أماناّ؛ وبالتايل، يجب أن تَُدرّس السالمة عىل الطرق يف املدارس، إىل جانب تدريب 

السائقني الجدد بشكل أفضل، وحمالت التوعية.

التوعية والتعليم 

الحمالت التوعوية

التدريب
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4
تطبيق قوانني السالمة املرورية

تشمل عملية تطبيق قوانني السالمة املرورية بشكل فّعال عىل وجود قوانني مكتوبة وأنظمة محاسبة واضحة تعتمد بشكل كبري عىل املامرسة الرائدة التي أثبتت نجاحها وفعاليتها. وتتم عملية 

تطبيق القوانني من خالل رشطة املرور  ومن خالل التكنولوجيا )مثل أجهزة الرادار والكامريات، وما إىل ذلك(. ويعترب تطبيق القوانني أمراً بالغ األهمية، وذلك لوضع جهود التوعية والتعليم  

والهندسة حيز التنفيذ، من أجل تحقيق نظام كامل أكرث أماناً.

القوانني الفّعالة

تحدد منظمة الصحة العاملية الترشيعات األساسية التي تعزز من مستوى السالمة عىل 

الطرق، مثل: الرسعة والقيادة تحت تأثري الكحول وحزام األمان والتشتت أثناء القيادة.

املصدر: منظمة الصحة العاملية، وتقرير الوضع العاملي للسالمة عىل الطرق )2015(

العقوبات الفّعالة

يوجد عدد من الجزاءات والعقوبات التي ميكن تطبيقها، يف حال مخالفة القانون، 

مبا يف ذلك: الغرامات املالية، أو وضع نقاط سوداء عىل رخصة القيادة، أو تعليق 

الرخصة، أو الحرمان من القيادة، أو الخضوع إىل برامج تعليمية، أو السجن )بنزلر 

2012(. ومل تصمم هذه العقوبات ملجرد معاقبة املخالف ما أن يتم ضبطه، ولكن 

لردع مستخدمي الطرق من مخالفة القوانني وتغيري سلوكهم. ويكون الردع فعاالً 

عندما يقتنع السائقون أنه يف حال املخالفة  سيتم ضبطهم ومعاقبتهم. كام يجب أن 

تكون أي عقوبة مفروضة صارمة وأن يتم تطبيقها بشكل مبارش )أكريس 2013(.

يجب أن يكون ربط حزام األمان إلزاميًا للركاب يف املقعدين األمامي والخلفي 

إذ أنه يقلل من خطر وفاة السائقني والركاب يف املقعد األمامي بنسبة ترتاوح 

بني 45 - %50

يجب تطبيق قانون وضع خوذة الرأس عىل كٍل من سائقي وركاب الدراجات 

النارية، باإلضافة إىل جميع أنواع الطرق وكافة أنواع املحركات.  فالخوذة 

ميكن أن تقلل من خطر الوفاة بنسبة 40% تقريباً

يجب أن يكون الحد األقىص للرسعة أقل من 30 كم/س عىل الطرق التي 

يختلط فيها مرور املركبات باملشاة وراكبي الدراجات النارية والهوائية

يجب أن تحظر الترشيعات والقوانني استخدام الهواتف الجوالة أثناء القيادة 

سواًء كانت تلك املحمولة باليد أو التي تعتمد عىل السامعات

 :)BAC( يجب أن تحدد القوانني النسبة املسموح بها لرتكيز الكحول يف الدم

بالنسبة للسائقني البالغني تكون حدود تركيز الكحول يف الدم )≥0.05 جرام/

ديسيلرت( وبالنسبة للسائقني من الشباب تكون حدود تركيز الكحول يف الدم 

)≥0.02 جرام/ديسيلرت(

يجب عىل قوانني حظر القيادة تحت تأثري املخدرات أن تكون واضحة وفّعالة

يجب أن تحدد القوانني بشكل واضح قيود العمر والوزن والطول لألطفال 

املسوح جلوسهم يف املقعد األمامي للمركبة

1

بني عامي 1980 و2000 يف دول SUN )السويد واململكة املتحدة وهولندا(، كانت السياسات 

التي تستهدف السالمة عىل الطرق وأحزمة األمان والقيادة تحت تأثري الكحول مسؤولًة عن 

أكرب انخفاض يف وفيات حوادث الطرق

اململكة املتحدة

3124

%54

%10

%7

%7

هولندا

1455

%46

%5

%18

%18

*املصدر: كونسرتا إم وآخرون )2002(؛ SUNflower: دراسة مقارنة لتطوير السالمة عىل الطرق يف 

السويد واململكة املتحدة وهولندا.

خفض يف عدد الوفيات*

اإلجاميل املُقدر لألرواح املنَقذة

سالمة املركبات، أحزمة األمان،

القيادة تحت تأثري الكحول

هندسة الطرق املحلية

تدابري أخرى متعلقة مبستخدمي الطرق املعرضني 

للخطر

تدابري أخرى ملاليك املركبات

السويد

426

%48

%4

%10

%10

2

3

4

5

6

7
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إن عملية إيقاف السائقني عىل جانب الطريق وتغرميهم لسوء سلوكهم أثناء القيادة، تشكل 

رادعاً مينع السائقني اآلخرين من ارتكاب املخالفات أثناء القيادة.  وذلك من خالل:

التوقيف وإصدار املخالفات من ِقبل الرشطة أمام العامة	 

تواجد/ ظهور الرشطة بشكل أكرب	 

لقد أثبتت الدراسات أن الظهور املتزايد لعنارص الرشطة، مبا يف ذلك توقيف السائقني أمام 

العامة وتغرميهم، قد أدى إىل انخفاض مخالفات الرسعة. ويُعتقد أن طريقة تطبيق القوانني 

هذه أكرث فعالية من إرسال الغرامات إلكرتونياً للمخالفني الذين تم ضبطهم وهم يقودون 

برسعة عالية عن طريق الكامريات وأجهزة الرادار الثابتة.

 )Preventive Effects( اآلثار الوقائية

تطبيق القوانني والحمالت الدعائية

يجب إطالق حمالت دعائية حول السالمة املرورية بالتزامن مع برامج تطبيق 

القوانني، من أجل زيادة تقبّل الجمهور لتدابري السالمة عىل الطرق. هذا يعمل 

عىل زيادة الوعي لدى الجمهور بشأن مسألة السالمة التي يتم تناولها، إىل 

جانب التدابري املتخذة ملعالجتها. 

وفقاً للرشاكة العاملية للسالمة عىل الطرق، فإن الخوف من الضبط واملعاقبة 

عىل ارتكاب املخالفات املرورية يشّكل دافعاً أقوى لتهدئة الرسعة مقارنة 

بالخوف من التسبب يف الحوادث أو الوقوع فيها.  كام أن توعية الجمهور حول 

حجم املخاطر املرتبطة بالقيادة غري اآلمنة تعطي املزيد من الرشعية لتطبيق 

القوانني ومن املمكن أن تساعد عىل تغيري سلوك السائقني. ومن األمثلة عىل 

الدول التي أطلقت حمالت تطبيق القوانني بالتزامن مع الدعاية الناجحة حول 

الرسعة والقيادة تحت تأثري الكحول والقيادة الخطرة: نيوزيلندا وسويرسا 

وأسرتاليا.

تطبيق قوانني السالمة املرورية

4
تطبيق القوانني من خالل الرشطة والتكنولوحيا

ميكن تطبيق قوانني القيادة إما باستخدام التكنولوجيا أو من خالل الدوريات وتواجد 

عنارص الرشطة.

تتمتع العديد من التكنولوجيا الحالية بإمكانية ضبط املخالفني )غالباً يف حالة الرسعة( 

وتقوم تلقائياً بإصدار الغرامات. وميكن تثبيت هذه التكنولوجيا )أي الكامريات وأجهزة 

الرادار( عىل الطرق أو ميكن استخدامها بشكل متنقل من قبل ضباط وأفراد الرشطة، 

سواًء بتثبيتها يف سياراتهم أو حملها باليد.

عىل الرغم من أن الكامريات وأجهزة الرادار الثابتة ملراقبة الرسعة مهمة وفّعالة، إال 

أن استخدام التقنية املتنقلة ميكن أن يكون أكرث فعالية؛ إذ أن السائقني لن يخفضوا 

الرسعة يف األماكن التي يعلمون مسبقاً مواقع تواجد الرادارات فيها، وذلك ألنهم ال 

يستطيعون توقع أماكنها. 

تعالج بعض التقنيات مثل كامريات مراقبة الرسعة من نقطة إىل نقطة مسألة قيام 

السائقني بخفض رسعتهم يف األماكن التي تتواجد فيها أجهزة الرادار،  حيث أنها تتمتع 

بالقدرة عىل احتساب متوسط رسعة السائقني بني نقطة وأخرى عىل الطريق.

بإمكان ضباط وأفراد الرشطة تنفيذ القوانني من خالل التكتولوجيا إما عن طريق 

الدوريات الرسية أو الظاهرة والتي تعمل عىل إيقاف املخالفني عىل جانب الطريق 

وإصدار مخالفة بحقهم. وتستوجب الطريقة األوىل تواجد عنارص الرشطة بشكل رسي، 

بينام تستوجب الطريقة الثانية تواجدها بشكل ظاهر. وقد ثبت أن تواجد عنارص 

الرشطة بشكل واضح عىل الطرق يشكل رادعاً أساسياً لسوء السلوك أثناء القيادة.

           أثر تطبيق القوانني

 تنتج عند ضبط السائقني املخالفني وإصدار املخالفة إلكرتونياً بحقهم من خالل: 

الكامريات وأجهزة الرادار الثابتة ملراقبة الرسعة	 

نظام النقاط السوداء والغرامات املرتتبة من جرائها	 

لقد أثبتت الدراسات أن زيادة الغرامات والعقوبات تؤثر بشكل كبري  عىل سلوك الرسعة 

مقارنة بالتدابري الوقائية

)Repressive Effects( اآلثار القمعية
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فرنسا

االتحاد األورويب

يف فرنسا, تم تثبيت 1,823 كامريا ثابتة ملراقبة الرسعة و933 كامريا متنقلة عىل شبكة الطرق بني عامي 2003 و2010. وأثبتت دراسة أجراها كارنس وبليس أنه عقب تركيب هذه 

الكامريات، إرتفع عدد املخالفات الصادرة شهرياً من 110,000 إىل 502,000 مخالفة. كام وأنه خالل هذه الفرتة البالغة سبع سنوات، انخفض معدل الوفيات لكل 100,000 شخص بنسبة 

21% و شهدت إصابات الحوادث غري املميتة انخفاضاً هائالً من 26.2% يف عام 2002 إىل 12.1% يف عام 2003 و3.5% يف عام 2008 و0.8% فقط يف عام 2010.

أثبتت دراسة أجرتها مجموعة آي يس إف كونسلتينج قبل توسع االتحاد األورويب يف 2004، أنه من املمكن أن تؤدي عملية تطبيق القوانني بشكل فّعال سنوياً عىل منع ما يصل إىل 5,800 

حالة من الوفيات الناجمة عن الرسعة، وما يصل إىل 4,300 من الوفيات الناجمة عن عدم ارتداء حزام األمان، وما يصل إىل 3,800 من الوفيات الناجمة عن القيادة تحت تأثري الكحول. 

باإلضافة إىل ذلك، تبني أنه من املمكن تجنب 680,000 إصابة سنوياً.

كندا واململكة املتحدة

تطبق دول مختلفة عدداً من أنظمة النقاط السوداء وبرامج العقوبات. وقد تم رصد بعض املامرسات الجيدة يف كندا وأسرتاليا واململكة املتحدة، حيث بلغ مدة صالحية النقاط السوداء 

سنتني يف كندا وثالث سنوات يف كل من أسرتاليا واململكة املتحدة. وتشّكل زيادة مدة صالحية النقاط السوداء يف سجل السائق رادعاً الرتكاب املزيد من املخالفات املرورية.

وتتوفر يف اململكة املتحدة وبعض الدول األخرى، برامج إلعادة التدريب بدالً من فرض الغرامات والنقاط السوداء، حيث تتمفي اململكة املتحدة عملية إعادة التدريب مرة كل ثالث 

سنوات وقد ثبت أنها تُحّسن من سلوك السائقني.

يف كندا واململكة املتحدة يتم التمييز بني السائقني ذوي الخربة والسائقني الجدد، بحيث يكون نظام النقاط السوداء أكرث حزماً عىل السائقني الجدد حيث يُحرمون، وفقاً لهذا النظام، من 

القيادة عندما يصل عدد النقاط 

دراسات حالة من املامرسات الرائدة

نظرة عن قرب:
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أصحاب العالقة الرئيسيون

اإلجراءات الناجحة: اململكة املتحدة

تم دمج مجموعة طويلة األمد من استخدام إحصائيات الحوادث املحلية )STATS20(، يف اململكة املتحدة، مع مجموعة من بيانات الحوادث املتعمقة )املعروفة حالياً باسم الدراسة 

املتعمقة الخاصة بحوادث الطرق، RAIDS(. وقد كانت تلك البيانات مؤثرة جداً يف وضع السياسات وصياغة اللوائح وتطوير التقنية.

وبينام تتم إدارة برنامج RAIDS بشكل مستقل من أجل تجنب أوجه التحيز يف نوع البيانات املجمعة، ينطوي الربنامج عىل تعاون فريد بني الرشطة وحكومة اململكة املتحدة واملجتمع 

الطبي ومصنعي املركبات ومشغيل الطرق )الطرق الرسيعة بإنجلرتا( ووكاالت األبحاث املستقلة القامئة يف الجامعات واملؤسسات البحثية. وقد ثبت أن هيكل الرشاكة املذكور يعد  ذو 

أهمية كبرية للمملكة املتحدة فيام يتعلق بتطوير اسرتاتيجيات السالمة عىل الطرق.

مستخدمي الطرق

سلطات هندسة 

الهيئات التعليميةالطرق

السلطات القانونية

إدارات التوحيد القيايس 

وترخيص املركبات

هيئات النقل

الهيئات الصحية 

وخدمات اإلسعاف

5
التنفيذ من خالل الرشاكات

تعترب الرشاكات التي تضم مجموعة واسعة من الخربات ذات الصلة بالجوانب البرشية والبيئية والقانونية واملركبات عامالً أساسياً لنجاح اسرتاتيجية السالمة عىل الطرق. وتنطوي هذه الرشاكات 

عىل تعاون بني منظامت مختلفة تستطيع االستفادة من مجموعة متنوعة من املهارات والعمل معاً نحو تحقيق الهدف املشرتك املتمثل يف الحد من حوادث الطرق. كام وتعترب الرشاكات الفّعالة 

مبثابة العمود الفقري للمبادرات الناجحة املتعلقة بالسالمة عىل الطرق.

يجب عىل االسرتاتيجية أن تؤكد عىل الدقة والجودة يف جمع بيانات الحوادث، إىل جانب أهمية الرشاكات بني مختلف أصحاب العالقة. وميكن أن يساعد أصحاب العالقة عىل تسهيل عملية 

مشاركة املعلومات والتحقق من صحة البيانات واإلحصاءات. عىل سبيل املثال: مختلف البيانات التي تجمعها وزارة الصحة ووزارة النقل ووزارة الداخلية.

الرشطة وتنفيذ 

القوانني

طرق أكرث أماناً, رسعات أكرث 

أماناً, مركبات أكرث أماناً, أشخاص 

أكرث أماناً
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يعترب إطار االسرتاتيجية املقرتح من قبل رشكة برايس ووتر هاوس كوبرز شامالً ويستند إىل تحليل معمق للمامرسات الرائدة والدراسات املبنية عىل األدلة. وميكن استخدام هذه االسرتاتيجية 

عاملياً يف أي من الدول إذ أنها تزود صانعي السياسات باألدوات الالزمة لتقييم االسرتاتيجية الحالية للسالمة عىل الطرق والتغلب عىل التحديات الخاصة بكل بلد. إضافة إىل ذلك، فهي تشمل 

جميع املكونات الرئيسية املطلوبة لصياغة وتنفيذ اسرتاتيجية ناجحة للسالمة عىل الطرق، من خالل: البيانات والهندسة والتوعية والتعليم وتطبيق القوانني والرشاكات الفّعالة. ومن خالل 

الجمع بني هذه العنارص الخمسة، سيكون صانعو السياسات قد أخذوا بعني االعتبار أيضاً جميع عوامل النظام األكرث أماناً.

1

2

3

4

 

طرق أكرث أماناً

إدخال ميزات السالمة التي تقلل من خطر التصادم مثل الفصل بني 

مستخدمي الطرق وحركة املرور. وتشمل أيضاً تحديد وإزالة النقاط 

الساخنة وصيانة الطرق

رسعات أكرث أماناً

تطبيق قوانني الحدود القصوى للرسعة ووضع حدود مناسبة عىل أساس 

خصائص الطريق، حيث ستعمل الحدود القصوى للرسعة واملوضوعة 

بشكل ذيك استناداً إىل البيانات، عىل تجنب الحوادث والتقليل من 

خطورة وقوع اإلصابات

مركبات أكرث أماناً

استخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من الحوادث )عىل سبيل املثال 

أجهزة منع القيادة يف حالة رشب الكحول ومحددات الرسعة الذكية 

والتحكم بالثبات وأنظمة الكبح التلقايئ(، وتشجيع رشاء وصيانة مركبات 

أكرث أماناً

أشخاص أكرث أماناً

تشجيع استخدام الطرق بشكل أكرث أماناً من خالل حمالت التوعية التي 

تستهدف جميع مستخدمي الطرق مبن فيهم األطفال والسائقني األكرث 

عرضة للمخاطر

نظرة عن قرب: السويد

طبّقت السويد نهج نظام أكرث أماناً كجزء من اسرتاتيجيتها “الرؤية صفر” لتحسني السالمة عىل الطرق والوصول إىل معدل “صفر” لوفيات حوادث الطرق. وقد حققت السويد نجاحاً يف 

الحد من الوفيات بفضل تنفيذ منوذج يضم مركبات أكرث أماناً وتحسني البنية التحتية للطرقات وخفض متوسط الرسعة عىل الطرق وزيادة الرتكيز عىل الوقاية من اإلصابات.

ملخص: تحقيق نظام أكرث أماناً

أفراد أكرث

أماناً

رسعات أكرث 

أماناً

طرق أكرث 

أماناً

مركبات أكرث 

أماناً
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تم إعداد هذ التقرير من قبل فريق برايس ووترهاوس كوبرز يف الرشق األوسط؛ ومع ذلك، فإن املعرفة والخربات املفصلة يف هذا التقرير موجهة إىل الجمهور العاملي.

أفادت منظمة الصحة العاملية أن عدد وفيات حوادث الطرق شهد ثباتاً نسبياً منذ عام 2007، بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان بنسبة 4% وارتفاع عدد املركبات يف العامل بنسبة 16% يف الفرتة 

نفسها، مام يدل عىل أن هناك الكثري الواجب فعله للحد من العدد املطلق لوفيات حوادث الطرق.

إًن الهدف املطلق ألي حكومة هو حامية األرواح. لذلك، ونظراً ألن وفيات حوادث الطرق هي السبب الرئييس للوفاة بني األشخاص ممن ترتاوح أعامرهم بني 15-29 سنة ومع تأثريها البالغ 

عىل املوارد البرشي، فإن الحد من وفيات حوادث الطرق يجب أن يُصبح أولوية عىل جميع املستويات الحكومية.

ونحن نأمل أن يقدم هذا التقرير إرشادات عملية للحكومات املحلية واإلقليمية والوطنية يف إعداد اسرتاتيجياتهم الخاصة بالسالمة عىل الطرق بهدف الحد من عدد وفيات الحوادث 

واإلصابات الخطرة الناتجة عنها.

Call for Action –  دعوة التخاذ الخطوات الالزمة
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اكتسبت برايس ووتر هاوس كوبرز خربة واسعة يف مساعدة الحكومات عىل تحقيق أهدافها يف خفض عدد وفيات حوادث الطرق عىل الصعيد الوطني. وقد نجحنا مبساعدة شبكتنا العاملية 

من الخرباء املختصني، يف وضع اسرتاتيجيات السالمة عىل الطرق والتحول املؤسيس والتنفيذ العميل عىل الصعيدين العاملي ويف الرشق األوسط. وباإلضافة إىل ذلك، فقد طورنا خربتنا العملية 

من خالل اتفاقاتنا البحثية مع جامعة لوفبورو الربيطانية، األمر الذي أضاف إىل خربتنا قوة أكادميية من خالل تحديد وتحليل مامرسات السالمة التي أثبتت فعاليتها يف جميع أنحاء العامل. 

وبالتايل، فإن هذا التعاون يضعنا يف أفضل مكانة لتقديم حلول مبتكرة وعملية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عمالئنا بهدف معالجة هذه القضية العاملية.

مراجعة وقياس مدى فعالية الوضع الحايل	 

تحليل العوامل الرئيسية الداخلية 	 

والخارجية

تحديد الفجوات الحالية والتحديات 	 

الرئيسية

وضع اسرتاتيجية للسالمة عىل الطرق 	 

مصممة خصيصاً لتلبية االحتياجات 

الخاصة بالبلد وثقافته الفريدة

تحديد املامرسات الرائدة مبساعدة 	 

املدخالت املقدمة من األكادمييني يف 

جامعة لوفبورو

يركز نهجنا عىل أربع مراحل مختلفة:

كيف ميكن لربايس ووتر هاوس كوبرز أن تقدم املساعدة

3

2 1

4
دعم التنفيذ

املامرسات الرائدة

تطوير االسرتاتيجية

تحليل الوضع الحايل

تحليل الفجوات
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قامئة املراجع

منظمة الصحة العاملية - تقارير الحالة العاملية بشأن السالمة عىل الطرق )2002, و2010, و2013, و2015(

منتدى النقل الدويل - التقرير السنوي للسالمة عىل الطرق )2015، و2016(

TISPOL – شبكة رشطة املرور األوروبية،التقرير السنوي 2015

ROSPA - الجمعية امللكية ملنع الحوادث

جامعة لوفبورو - مراجعة األعامل املنشورة حول الحد من حوادث الطرق القاتلة - االسرتاتيجيات والتدابري املضادة

االتحاد الدويل للطرق )IRF( - اإلحصاءات العاملية للطرق 2015

تم وضع هذا التقرير من قبل:

أندرو موريل

أندرو موريل هو مدير تنفيذي يف فريق القطاع الحكومي 

والعام يف برايس ووتر هاوس كوبرز. وقبل انضاممه إىل 

الرشكة، قدم أندرو املشورة للوزراء يف وزارات الداخلية 

والعدل والصحة باململكة املتحدة. وهو أيضاً زميل زائر 

مبعهد أبحاث السياسات الجنائية بجامعة لندن.

الدكتور غراهام  هانكوكس 

غراهام هو باحث مشارك يف جامعة لوفبورو كام عمل يف 

العديد من املشاريع املتنوعة التي تطبق خرباته يف االقتصاد/ 

العوامل البرشية يف مجال سالمة النقل.

الربوفيسور أندرو موريس

أندرو هو أستاذ منهج العوامل البرشية يف سالمة النقل 

ويقود أبحاث السالمة السلوكية وفريق أبحاث الوقاية من 

اإلصابات يف جامعة لوفبورو.

حصل أندرو عىل جائزة التقدير الخاصة من حكومة الواليات 

املتحدة تقديراً لقيادته البارزة ومساهامته الخاصة يف مجال 

سالمة املركبات )يونيو 2009(.

مايكل أيب  سمعان 

مايكل هو مستشار ئييس يف فريق القطاع الحكومي 

والعام  يف رشكة برايس ووتر هاوس كوبرز.  قبل انضاممه 

إىل الرشكة، كان يعمل مستشاراً لدى األمم املتحدة. يحمل 

مايكل درجة املاجيستري يف العالقات الدولية من كلية لندن 

.)LSE( لالقتصاد والسياسة
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جهات االتصال

رامي ناظر

قائد فريق القطاع الحكومي والعام يف الرشق األوسط

 rami.nazer@pwc.com :بريد إلكرتوين

طارق وهبي

رشيك

tareq.wehbe@pwc.com :بريد إلكرتوين

إسامعيل ديل

مدير مساعد 

  ismail.dalli@pwc.com :بريد إلكرتوين

أندرو موريل

مدير تنفيذي 

  andrew.morley@pwc.com :بريد إلكرتوين
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