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 مقدمة 
 
 التوفيق هي للمواصالت األولى المعضلة أصبحت واتساعها المدن في للسكان السريع االزدياد بعد

فإذا  ، وتقصيرها الطويلة المسافات قهر في تكون مما أكثر السكانية والكثافة المركبات حركة بين

 توقفت حركة المرور توقفت أوجه الحياة التي تتمثل في نشااااااط الفرد ساااااعيا  للبح  عن مصاااااادر

 .وبعضها وتقف حركة االستثمار ويعطل اإلنتاج الرزق وتتأثر حركة النقل واالتصال بين المدن

لول جزئية ال تفيد ي قصور االمكانات التي يتم تبديدها في حفيكمن السبب الرئيسي للمشكلة  ال
منظومة بقدر ما يكمن في قصور السياسات والقرارات غير السليمة التي جعلت من النقل ،كثيرا

المتاحة  اإلمكاناتإضافة الي غياب الرشد في استخدام  ،تفتقد التنسيق والترابط ،الطابع فوضوية
لندن وباريس  التي كان يمكن أن تساعد علي تحجيم المشكلة كما حد  في عواصم دول متقدمة مثل

 .وطوكيو
 

 
  

 التالية : في النقاطتتبلور عناصر المشكلة الرئيسية  

  

سوء إدارة المرور : لوحظ سوء إدارة المرور عن طريق التأخيرات في الرحالت بنسبة زمن  .1

%( من زمن الرحلة , وهذه النسبة بالتأخير غير قليلة نسبة لزمن الرحلة, فضالً عن عدم توفر  42) 

 اإلمكانات المتقدمة لتسيير المرور

   المناطق بعض في واجراءاتها التطوير حمالت تضاؤل .2

 و سوء حالة معظمها. قصور شبكة الطرق المتاحة .3

النغالقات الغلب اطاقة االستيعابية وقدرتها علي تصريف المرور نتيجة تبديد جزء كبير من  .4

 الطرق.

ويشارك فيه الجميع ابتداء من قائدي سيارات ي العراقاالنضباط الذي يسود الشارع الوثوق وعدم  .5

وخطورة المشكلة  بأهميةعراقي ن انخفاض وعي المواطن الع فضال,  النقل العام والخاص الي المشاة

 المرورية .

 عدم احترام بعض عبات الشرطة ورجاالت الدولة لعليمات المرور. .6

 المرورية للعاملين والمواطنين بشكل خاص . واألخالقضعف الثقافة المرورية  .7
 وعدم وجوده في كثير من المناطق وفي توقيتات منتظمة عاممستوي خدمة النقل ال أن انخفاض .8

منها  الواحدة هو الذي يدفع األفراد الي استخدام سياراتهم الخاصة التي تحتاج السيارة ,ومتقاربة

 بالباص.ضعفا من مساحة أرضية الشارع اذا انتقل راكب السيارة الخاصة  20الي

 ان فُعاد  ,  التقاطعاات هذه تصميم سوء بسبب وذلك,  متعددة مرورية مشكالت التقاطعات تعاني .9

ماع  . فيهاا التقاطعاات تصاميم علا  أساا  بشكل يعتمد طرقية شبكة أي تشغيل وكلف وأمان مردود

 . ألسباب المنفذة وغير المنظمة الطرق من عدد وجود
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 لخاصة بحل ازمة المرور واالختناقات؟؟ والمقترحات ا والمعالجة  الحل ماهو
 

 :وحسب تدرج زمني ضروري لالختناقات لمورية يتم بعدة اتجاهات وال األساسيالعالج ان 
 

 االجتماعي الجانب  -1
 دياالقتصاالجانب  -2
 البيئي الجانب  -3
 المؤسساتيالجانب  -4

 
 ضمن الحلول  وطويلة المدى ومتوسطة المدى ضمن قصيرة المدى وتكون  

 
  انب االجتماعي: الج أوال

 
 من االبتدائية . واألفضلوالنضج المروري ولالفاد كافة في المجتمع الوعي  .1
متوافقا  يأتيواحترام الطريق  رورالمركبات بااللتزام بقواعد الم قائديوعى  البد أن يكون .2

ومتزامنا مع توعية الضباط وافراد المرور بالمعاملة الحسنة للمواطنين وكيفية ارشادهم قبل 
 تسجيل المخالفة.

 المستوى الفنى لقائد المركبة والتزامه باداب المرور. قيق فى منح رخصة القيادة لرفعالتد .3
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 التطبيق الحازم للقوانين التى تضبط التلوث الناتج عن العادم أو الضوضاء. .4

 خالل من امنة كوسيلة استخدامها لغرض والجسور بالطرق المتعلقة المرورية الثقافة تنمية   .5
 المناهج في وتضمينه والمرئية والمسموعة المقروءة االعالم وسائل طريق عن التوعية

 بالقواعد الوسائل لهذه الحضاري الجانب مع المجتمع من كجزء المواطن وربط الدراسية
   االيجابية السلوكية

 والسالمة االجتماعية . اإلنسانيةالمنفعه تحقيق  .6
 
  : الجانب االقتصاديانيا ث

 حالي بالوقود الحيوي والوقود الطبيعي .الوقود النظيف واستبدال الوقود الاستهالك  -1
مضرة استيراد المركبات المعدلة والمحورة النها من النفايات عند الدول وتعتبر تقليل   -2

 . التاهيل للمركبة  إعادةوتحتاج للصرف في  اقتصاديا وبيئيا
على اتفاقيات من الدول النظيفة باقامه معامل انتاج الوقود الهيليوم والكهرباء والماء العمل  -3

 .لتشغيل المركبات الحديثة 
والعمل على الحفاظ والصيانة  وخاصة في مراكز المدن المزدحمة  على استثمار الطرقالعمل  -4

 المستثمر .المستمرة للطريق من قبل 
 العامة . تالمركبات التي تعمل بالكهرباء وبالماء والهيليوم وخاصة بالنسبة للمركبااعتماد  -5
السريع المريح بشكل م الي بالنسبة الستخدام النقل العاخطة وسياسة الدولة للتوفير المتوجه  -6

 .متكامل 
 .رمزية بأجور شارع كل في مواقف انشاء -7
 .الحدائق تحت مواقف انشاء  -8
 .المـرور تعيق وال السيارات تقف وبهذا الشوارع تحت للسيارات مواقف انشاء -9

 .محددة أوقات في المدينة مراكز في األماكن بعض دخول من السيارات منع  -10
 .المرور تعوق التى االشغاالت جميع ازالة  -11
 

  : الجانب البيئيثالثا 
 

 ري .وترك الوقود االحفوقود لتشغيل المركبات ولمخلفات الى اتدوير  إعادة -1
 عراقي .مصفى ومرشح ضمن المركبات لتقليل البصمة البيئية للمواطن الاستخدام  -2
 ف الطريق .الجزرات وبشكل مستمر والتشجير الدائمي الكتازرع  -3
 وقود نظيف وصديق للبيئة وضمن الممكنات .م استخد -4
 تدوير واالستفادة منها في تزويد المركبات على النقل العام . إعادةمعامل  إقامة -5
 فكونو حريصين .لتقليل حركتها اال عند الضرورة مركبات والمشاة ترك التشجيع  -6
 على طول الطرق للتقليل من اثار العادم. تشجيع زراعة األشجار   -7
 وتحقيق التنمية المستدامة في مجال النقل .تطبيق  -8
 السالمة البيئية المرورية .تحقيق   -9
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  : الجانب المؤسساتيرابعا 

تغيير أوقات الدوام الرسمي لبعض الوزارات بشكل متفاوت او كأن يكون هنالك  -1
ى في الساعة السابعة والثانية في مجمع وزاري فيه أربعة وزارات يكون الدوام لألول

الزخم حتى في أوقات نهاية الدوام  يتجزأالثامنة والثالثة في الثامنة والنصف، وبهذا 
 الرسمي".

 .يقة للبيئة دصاد المركبات واستبدالها بمركبات على دخول واستيرالسيطرة  -2
 سياسة نقليه متكاملة وضمن التخصص للمشكلة .وضع  -3
 .داع واالبتكارضمن االب مشاريع استثمارية في مجال النقل الحضري  إقامة -4
 

 

 

الترتيبات 
المؤسسية 

طي التكامل التخطي

ICTسياسة  يزالتحقيق والتعز

االدارة 
الحضرية 
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  حسب التدرج الزمنيلحل ازمة المرور المقترحات 

 

  األولىالفترة الزمنية  //  2022 -2017

 
 .امنيا  شكل ذكي باستخدام النقل الذكي الطرق المغلقة ومراقبتها بوتشغيل فتح  -1

مواطنين الالنقل باستخدام نقل عام السريع والميح بدال من المركبة الخاصة وجعل تنظيم  -2

بالتنقل بها لكونها اسرع واكثر كفاءة ومريحة ومخصص لها طريق يمر به ورابط لكل 

 مركز المدينة ولكل المدن الكبيرة .
 .امبدئي أيام 3استخدام نقل عام في مروري بالتقليل من استخدام المركبات الخاصة ون قانو -3
 بكلية التخطيط العمراني / جامعة الكوفه في تطبيق وتنفيذ الدراسة المعدة منها .االستعانة  -4
 مشاة وبدون سيارات للتقليل من االنبعاثات السامة والقاتلة .يوم  -5
 وقت ممكن لديمومة صيانتها . بأسرعالطرق استثمار  -6
 ستراتيجية التجنب والتحسين المروري .تطبيق  -7
 النقل النهري وتسهيل الحركة .تطبيق  -8

 

  الزمنية الثانية الفترة  // 2022-2027

 نظام المجسات المرورية للضبط المروريخدام است  -1

 النقل الذكي والتقاطعات الحساسه للحركة تقنية  -2
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 GPSالمراقبه الدوية بالكاميرات والنظام  -3

 اكثر عدد من المركبات  تأخذمواقف مؤتمتته استخدام  -4

 ضمن المدينة واالحياء  park & rideبنظام ال لعمل ا -5

 وقطارات خفيفه ضمن المدينة  ترام شبكات عمل  -6

 ر تنقل المركبات الخاصة اال عند الضرورة من مبدا الضر والضراالغاء  -7

 المستدام واستخدام مواد صديقة للبيئة في تنفيذ الطرق . األخضرالنقل استخدام  -8

 وضمن الربط في كثافة السكان .وسيلة  أيام او رمحطات توقف رابطة لخط التعمل  -9

 لتحقيق خط طوارئ جوي وفق تحسس ذكي لمكان الحادث .السعي  -10

 

  الفترة الزمنية الثالثة //0272-2032
 

 وتطبيق المترو في العراق وخاصة النجف رو شبكات متعمل  -1
 المسالك ضمن الشبكة استثمار  -2
 . المعلقةبشبكة طرق ضمن مستويات بالحركة وتكون ضمن  الحاليةالشبكة اسناد  -3
 .النقل  ةرأداقبل المواطنين نفسهم ضمن  الذكية للنقل منالدارة  -4
المرافق والمنشاءات الفرعية الخاصة لمنظومة النقل من محطات وقود وكراجات تطوي  -5

 ومحطات تحكم ذكي .
 الذاتي للعوادم ضمن منظومة تحكم ذكي متطور .السحب  -6
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