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التشريعات املرورية

التشريعات االحتادية: اوال 

بشأن السري واملرور1995لسنة 21القانون االحتادي  رقم •

ولةوهي التشريعات الصادرة عن احلكومة االحتادية وابلتايل تسري احكامها يف كافة ارجاء الد

التشريعات احمللية: اثنيا 

بشان تنظيم مواقف املركبات إبمارة ابوظيب2009لسنة ( 18) القانون رقم •

بشان تنظيم النقل بسيارات االجرة يف إمارة ابوظيب2009لسنة ( 19) القانون رقم •

املسائل يف حدود وهي التشريعات اليت تصدر من احلكومة احمللية يف اي امارة من إمارات الدولة  لتنظم بعض

2االمارة الواحدة ، مبا ال يتعارض مع القوانني االحتادية 



التشريعات املرورية

مدى مالئمة تشريعات املرور واجلرائم املرورية
الت تعاين من بعض التشريعات وان حققت نتائج جيدة يف احلد من اجلرمية وتوفري السالمة املرورية اال اهنا  ماز •

ا يف حتقيق السالمة املرورية  القصور التشريعي يف جوانب واىل مواكبة التطورات يف جوانب اخرى وذلك لتزيد فعاليته
.

باب، مع عدم اإلخالل ابلعقوابت املنصوص عليها يف هذا ال" من من قانون السري واملرور 57نصت املادة “
عقوبتني كل من ويعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على شهر وبغرامة ال تزيد على مخسمائة درهم أو إبحدى هاتني ال

.ارتكب خمالفة ألي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له 
الصادرة تنفيذا ويعترب ظرفا مشددا تكرار ارتكاب جرمية معاقب عليها مبوجب أحكام هذا القانون والقرارات

”له، وذلك خالل سنة من اتريخ ارتكاب اجلرمية 
هل مدة السنة كافية لبيان سلوك السائق وعدم تكراره اجلرائم املرورية ؟: س
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التشريعات املرورية

:الظرف املشدد •
إذا توفر يف اجلرمية ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع" 1987لسنة 3من قانون العقوابت االحتادي رقم 103حسب نص املادة •

:العقوبة على الوجه اآليت
.إذا كانت العقوبة املقررة أصال للجرمية هي الغرامة جاز مضاعفة حدها األقصى أو احلكم ابحلبس•
.إذا كانت العقوبة املقررة أصال للجرمية هي احلبس جاز مضاعفة حدها األقصى•

.1987لسنة 3انون العقوابت االحتادي رقم ق
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التشريعات املرورية

لى مراتدي الطريق قانون السري واملرور مل يشدد العقوبة يف جمموعة من جرائم السري واملرور ذات اخلطورة البالغة ع•
الطريق العام خمالفيت قيادة املركبة بصورة تشكل خطر على سالمة االخرين والتسابق على" مثال على ذلك 

فيذية لقانون السري والواردتني يف املادة االوىل واملادة والثامنة من جدول املخالفات والغرامات احمللق ابلالئحة التن
ني خطورة ابلغة حيث قد واملرور حيث صنفهما املشرع كمخالفتني ال تتجاوز قيمتها الفني درهم، وملا لتلك اجلرميت

.يرتتب عليها من حوادث واضرار على السالمة املرورية، كان من املفرتض تشديد عقوبتهما
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التشريعات املرورية

قيادة أو احلرمان من ابإلضافة اىل العقوابت انفة البيان جيوز للمحكمة أن حتكم بتدبري إيقاف العمل برخصة ال•
21من القانون االحتادي  رقم 58احلصول على رخصة قيادة أن كان ال حيمل رخصة قيادة حيث نصت املادة 

: كانيكية جاز هلاإذا ثبت للمحكمة إدانة شخص جبرمية تتعلق بقيادة مركبة مي" بشأن السري واملرور 1995لسنة 
ددة ملدة أخرى أن توقف العمل برخصة القيادة اليت حيملها ملدة معينة، وأن حترمه من حق احلصول على رخصة جم•

.  بعد انتهاء أجل الرخصة املوقوف العمل هبا
.  القانونأن تقرر حرمانه من حق احلصول على رخصة قيادة ملدة معينة إن كان ال حيمل رخصة مبقتضى هذا•
ء مدة التوقيف ويرتتب على األمر بوقف العمل ابلرخصة أو احلرمان من حق احلصول عليها، عدم العمل هبا أثنا•

. وعدم جواز احلصول على رخصة أخرى أثناء مدة توقيف العمل ابلرخصة أو احلرمان منها
ادة، وتعترب ابطلة ويعد خمالفاً ألحكام هذا القانون من يتقدم بطلب للحصول على رخصة ابملخالفة ألحكام هذه امل•

..."الرخصة اليت يتوصل إىل احلصول عليها هبذه املخالفة 
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التشريعات املرورية

يف شأن قواعد 2008لسنة ( 127) فضال عن العقوابت سالفة الذكر فقد نص القرار الوزاري رقم •
ديدها وحيمل عدد من النقاط يتم حت" وإجراءات الضبط املروري يف مادته االوىل عن النقاط املرورية وهي 

حملددة ابجلدول املرفق ، هبا سائق املركبة املخالف مقابل بعض املخالفات املرورية اليت يرتكبها السائق وا
.ويتناسب عدد النقاط مع جسامة املخالفة وحتتسب من اتريخ ارتكاب املخالفة

) ا ، حيث مينح السائق حد تراكمي من النقاط السوداء يبلغ عدده2008والذي بدأ تطبيقها يف عام •
ثالثة من حيث يرتتب على بلوغ ذلك العدد من النقاط السوداء حسب ما نصت عليه املادة ال( 24

رب قائد املركبة مع عدم اإلخالل ابلعقوابت الواردة يف جدول املخالفات املرفق يعت" ذات القرار الوزاري  
:ة مرتكباً سابقة مرورية إذا بلغت خمالفاته احلد الرتاكمي، وتتخذ ضده اإلجراءااتآلتي

.حجز رخصة القيادة ووقف العمل هبا ملدة ثالثة أشهر يف السابقة املرورية األوىل . 1
.حجز رخصة القيادة ووقف العمل هبا ملدة ستة أشهر يف السابقة املرورية الثانية . 2
 أحد معاهد حجز رخصة القيادة ملدة سنة وال تعاد إىل صاحبها إال بعد اجتيازه دورة تدريبية يف. 3

السياقة اليت تعتمدها السلطة املختصة يف السابقة املرورية الثالثة
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االحصاءات واملؤشرات

2015-2014-2013–2012إحصاءات احلوادث اليت نتجت عنها اصاابت او وفيات اعوام : املبحث االول 
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االحصاءات واملؤشرات
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االحصاءات واملؤشرات
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االحصاءات واملؤشرات
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االحصاءات واملؤشرات

التحليل و الدراسة
ام اال اهنا من خالل االطالع على مؤشرات االصاابت و والوفيات خالل االربع االعوام املاضية نالحظ تذبذب بتلك االرق

طبيقية والفنية ، حيث مازالت يف اطار مرتفع  ، االمر الذي البد معه من تطوير املنظومة املرورية من مجيع نواحيها القانونية والت
.ابالمكان احلصول على نتائج افضل بعد تكثيف اجلهود لتحقيق ذلك اهلدف
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االحصاءات واملؤشرات

مقارنة ( سبتمرب-طس أغس)كشفت شرطة أبوظيب عن اخنفاض خمالفات السرعة الزائدة إبمارة أبوظيب، خالل الشهرين املاضيني “ 
، %17، واالحنراف املفاجئ بنسبة %13، وعدم ترك مسافة كافية بنسبة %17بشهري يونيو ويوليو املاضيني، بنسبة 

طبيق قرارإلغاءخفض واخنفاض خمالفات التجاوز من اليمني، وقيادة مركبة ثقيلة ال تتوافر فيها شروط األمن والسالمة ، عقب ت
.”" . من قيمة املخالفات املرورية بداية من شهرأغسطس املاضي % 50نسبة 

لسلطة الرتخيص من قيمة الغرامة املقررة  حيث نصت% 50حيث اعطى املشرع صالحية ختفيض املخالفات مبا ال يزيد على •
قررة على املخالفات الواردة جيوز لسلطة الرتخيص ختفيض الغرامة امل" من الالئحة التنفيذية لقانون السري واملرور على 190املادة 

" .من قيمتها% 50م مبا ال جياوز 2008لسنة ( 127)ابلقرار الوزاري رقم 

، حيث لوحظ 2016اىل االول من اغسطس لعام 2010و بدأت سلطة الرتخيص بتطبيق نظام ختفيض املخالفات منذ عام •
.بعد الغاء قرار ختفيض املخالفات اخنفاض يف نسب ارتكاب املخالفات املختلفة
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اإلحصاءات واملؤشرات

الل الثمانية شهور اخنفض عدد احلوادث املرورية بسبب جتاوز االشارة الضوئية احلمراء على التقاطعات أبمارة أبو ظيب خ“ 
حاداث مروراي بنسبة 54اىل 76اغسطس مقارنة بنفس الفرتة من العام املاضي من 31يناير اىل 1املاضية من العام اجلاري 

خطة السالمة ، وذلك نتيجة للجهود املبذولة من خالل اولوية القيادة العامة لشرطة أبوظيب جلعل الطرق أكثر امنا و 29%
.”املرورية اليت مت من خالهلا تركيب نظام مراقبة متجاوزي االشارة احلمراء على التقاطعات أببوظيب
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التوصيات

ا خطورة ابلغة على مراتدي سن عقوبة احلبس والغرامة جلرمية القيادة بصورة تشكل خطرا على اجلمهور والقيادة بطيش وهتور ملا هل•
.الطريق

رامة تعادل قيمة سن عقوبة لالتالف العمدي بواسطة املركبة للطرق واالرصفة وعالمات السري واملرور إبلزام املتهم بسداد غ•
.االتالف الواقع ابالمالك العامة 

.تضمني املناهج الدراسية مبوضوعات ترتقي ابلثقافة املرورية لدى النشء•
.تفعيل مبدأ الثواب للسائقني امللتزمني إبمتيازات حتددها الالئحة التنفيذية •
رقابة الالزمة او انشاء اماكن خمصصة هلواة االستعراض ابملركبات يف كل امارة من إمارات الدولة وتكون جمهزة بوسائل االمان وال•

.ة املروريةالرتخيص للقطاع اخلاص ابنشاءها وادارهتا وذلك لتفريغ هواايت السائقني خارج الطرق وحتقيق السالم
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