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1 الت�سدي للآثار ال�سلبية لل�سرعة

في  هائل  نحو  على  البري  النقل  �سبكات  اأ�سهمت  لقد 

االقت�سادي.  ها 
ّ
نمو وفي  العالم  بلدان  اأغلب  تحديث 

وبف�سل تح�سين قدرة النا�س على الح�سول على التعليم 

وفر�س العمل والخدمات ال�سحية وزيادة قدرة القطاع 

التجاري على توفير ال�سلع والخدمات خلل فترات زمنية 

الفوائد  من  عدد  اإلى  البري  النقل  �سبكات  اأدت  اأق�سر 

االإنتاج  زيادة  اإلى  ونزعت  االإيجابية  االجتماعية 

االقت�سادي والنمو. 

واالقت�سادية   - ال�سلبية  االآثار  من  عدداً  ثمة  اأن  بيد 

ع وهذه 
ّ
واالجتماعية على ال�سواء - المرتبطة بهذا التو�س

من  كثير  ففي  الطرق.  �سبكات  ا�ستخدام  في  الزيادة 

في  مناظرة  زيادات  ال�سريعة  الميكنة  واكب  االأحيان، 

في  الطرق،  حوادث  عن  الناجمة  واالإ�سابات  الوفيات 

الح�سرية  المناطق  من  العديد  فيه  واجه  الذي  الوقت 

تلوث  م�ستويات  ارتفاع  في  متمثلة  اإ�سافية  تحديات 

االأمرا�س  في  زيادات  من  بذلك  يرتبط  وما   - الهواء 

الذي  االأمر  المرورية،  االختناقات  وزيادة   - التنف�سية 

يرتبط بدوره بانخفا�س م�ستويات الن�ساط البدني وما 

يترتب على ذلك من عواقب �سحية.

ولل�سرعة تاأثير اإيجابي على التنقل، بالنظر اإلى تقليلها 

الأزمنة النقل، بيد اأن لها دوراً حا�سمًا )�سلبيًا( فيما يتعلق 

بحوادث الطرق، حيث توؤثر على ال�سواء في احتمال وقوع 

�سلبي  تاأثير  ولل�سرعة  عواقبها.  خطورة  وفي  الحوادث 

ث وال�سجيج البيئيين، وعلى 
ّ
اأي�سًا على م�ستويات التلو

»قابلية العي�س« في المناطق الح�سرية. 

وعلى مدى العقد الما�سي، اإلى جانب االهتمام العالمي 

المتزايد بالحد من ال�سرعة كجزء من الجهود الرامية اإلى 

الحّد من االإ�سابات الناجمة عن حوادث المرور، كانت 

�ستهّلة في كثير من االأحيان 
ُ
هناك حركة متنامية - م

على الم�ستوى المحلي - معنية با�ستراتيجيات الت�سدي 

للآثار ال�سلبية لل�سرعة في المجتمعات المحلية، والفوائد 

مًة 
َ
الممكنة لذلك من حيث اإتاحة �سوارع اأكثر اأمانًا وملء

للعي�س واالآثار البيئية االإيجابية.
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الت�سدي للآثار ال�سلبية لل�سرعة2

االإ�سابات الناجمة عن حوادث الطرق: م�سكلة �سحية 

واإنمائية عالمية

في كل عام يموت نحو 1.25 مليون �سخ�س على طرق 

العالم نتيجة لحوادث الطرق. وهذه الحوادث هي ال�سبب 

االأول للوفاة في �سفوف ال�سباب الذين تتراوح اأعمارهم 

االأ�سابات  اأثر  اإلى  وباالإ�سافة  عامًا.  و29   15 بين 

الناجمة عن حوادث الطرق من زاوية ال�سحة العمومية، 

الفئات  على  المرور  لحوادث  المتنا�سب  غير  االأثر  يثير 

ة: فطبقًا للتقديرات، 
ّ
العمرية ال�سابة م�سكلة اإنمائية مهم

ناتجها  من   %3 نحو  البلدان  الطرق  حوادث  ُتكلِّف 

الخ�سائر االقت�سادية في  االإجمالي، علمًا باأن  المحلي 

البلدان المنخف�سة الدخل والمتو�سطة الدخل تكافئ %5 

من الناتج المحلي االجمالي.

ال�شكل 1

الوفيات الناجمة عن 

 حوادث الطرق لكل 

 000 100 ن�سمة، 
ح�سب اإقليم المنظمة
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17.5

العالم اإقليم غرب 

المحيط الهادئ

17.5

اإقليم جنوب 

�شرق اآ�شيا

17.0

 اإقليم 

الأمريكتين

15.9

اإقليم �شرق 

المتو�شط

19.9

 الم�سدر: التقرير العالمي 

عن و�سع ال�سلمة على الطرق 

2015. جنيف، �سوي�سرا، منظمة 
ال�سحة العالمية، 2015.

وال تتوزع الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بالت�ساوي 

والمتو�سطة  الدخل  المنخف�سة  فالبلدان  العالم.  حول 

الدخل تمثل اأكثر من 90% من هذه الوفيات، على الرغم 

�سوى ن�سف  البلدان ال يملكون  النا�س في هذه  اأن  من 

على  الوفاة  احتمال  ويتوقف  تقريبًا.  العالم  مركبات 

الطرق اإلى حّد كبير اأي�سًا على المكان الذي يعي�س فيه 

الناجمة  الوفيات  النا�س: فاأوروبا تت�سم باأقل عدد من 

عن حوادث المرور لكل 000 100 ن�سمة في حين يبلغ 

هذا المعّدل ذروته في اأفريقيا )انظر ال�سكل 1(.
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3 الت�سدي للآثار ال�سلبية لل�سرعة

توزيع  يختلف  المعدالت،  في  التفاوت  جانب  واإلى 

عتد بها 
ُ
الوفيات في �سفوف م�ستخدمي الطرق بدرجة ي

من  يموتون  من  ون�سف  وداخلها.  االأقاليم  بين  فيما 

م�ستخدمي الطرق تقريبًا )49%( على ال�سعيد العالمي 

من  اأي  للخطر،  �سين 
ّ
المعر الطرق  م�ستخدمي  من  هم 

الم�ساة وراكبي الدارجات وراكبي الدارجات النارية. بيد 

عتد بها ح�سب االإقليم 
ُ
اأن هذا التوزيع يتفاوت بدرجة ي

والبلد، بما يك�سف النقاب عن و�سائل النقل الم�ستركة. 

الم�سي  يمثِّل  حيث  مثًل،  االأفريقي  االإقليم  بلدان  ففي 

بالن�سبة  مهمتين  انتقال   
ّ
و�سيلتي الدراجات  وركوب 

لقطاع كبير من ال�سكان، تحدث 38% من الوفيات في 

�سفوف الم�ساة، في حيث يمثِّل راكبو الدرجات النارية 

الهادئ  المحيط  وغرب  اآ�سيا  �سرق  جنوب  اإقليمي  في 

الطرق  حوادث  عن  لناجمة  ا الوفيات  غالبية 

)33% و 34% على التوالي(.

ا�ستجابة عالمية لل�سلمة على الطرق

في عام 2011، اأعلنت االأمم المتحدة عقد العمل من اأجل 

ال�سلمة على الطرق الذي تمثل هدفه في وقف الزيادة 

في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق على ال�سعيد 

العالمي ومن ثم تقليل هذا العدد. وفي اأيلول/ �سبتمبر 

2015، اأُ�سيفت اإلى هذا الهدف غاية طموحة اأخرى في 

 تدعو، �سمن هدفها 
1
اإطار االأهداف االإنمائية الم�ستدامة

للوفيات  المطلق  العدد  خف�س  اإلى  بال�سحة،  المتعلق 

 %50 بن�سبة  الطرق  حوادث  عن  الناجمة  واالإ�سابات 

بحلول عام 2020 )انظر االإطار 1(.

ُيمكن اأن يوؤدي تقليل ال�شرعة 

المتو�شطة بن�شبة 5% اإلى خف�ض 

 بن�شبة 

في عدد حوادث 

الطرق المميتة.

%30

الإطار 1

ال�شالمة على الطرق في خطة 

التنمية الم�شتدامة لعام 2030

الهدف 3 من الأهداف الإنمائية 

الم�شتدامة: �شمان تمّتع الجميع 

باأنماط عي�ض �شحية وبالرفاهية 

في جميع الأعمار

 الغاية 3-6: خف�س عدد الوفيات 

 واالإ�سابات الناجمة عن حوادث 

المرور اإلى الن�سف بحلول عام 2020.

الهدف 11 من الأهداف الإنمائية 

الم�شتدامة: جعل المدن 

والم�شتوطنات الب�شرية �شاملة 

للجميع واآمنة وقادرة على 

ال�شمود وم�شتدامة

 الغاية 11-2: توفير اإمكانية و�سول 

 الجميع اإلى نظم نقل ماأمونة ومي�سورة 

التكلفة وي�سهل الو�سول اإليها وم�ستدامة.

1 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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نهج النظم الماأمونة لتحقيق ال�سلمة على الطرق

على الرغم من اأن االإ�سابات الناجمة عن حوادث الطرق 

كانت على مدى �سنوات عديدة وما زالت �سببًا رئي�سيًا 

للوفاة واالإ�سابة على ال�سعيد العالمي، فاإن باالإمكان 

التنبوؤ باأغلب هذه الحوادث وتلفيها على ال�سواء. وهناك 

الة ب�ساأن زيادة �سلمة 
ّ
عتد بها ب�ساأن تدخلت فع

ُ
نات ي

ّ
بي

التدخلت  هذه  نفذت  التي  البلدان  �سهدت  فقد  الطرق: 

عن  الناجمة  الوفيات  في  مناظرة  انخفا�سات  بالفعل 

على خف�س  االأمثلة  اأنجح  تحققت  وقد  الطرق.  حوادث 

ومعدالتها  الطرق  حوادث  عن  الناجمة  الوفيات  اأعداد 

ماأمونة«  نظم  »َنهج  ق 
ِّ
ُطب حيثما  م�ستدام  نحو  على 

)ال�سكل 2(. وي�سلِّم هذا النهج لتحقيق ال�سلمة على الطرق 

باأن الج�سم الب�سري �سديد التعر�س للإ�سابة واأن الب�سر 

. ومن هذا المنطلق، ُتتخذ مجموعة من 
ً
يرتكبون اأخطاء

اأمانًا  اأكثر  طرق  اإيجاد  اأجل  من  المتكاملة  التدخلت 

ومركبات اأكثر اأمانًا و�سرعات اأكثر اأمانًا و�سلوكيات اأكثر 

هذه  وتت�سافر  الطرق.  م�ستخدمي  جانب  من  اأمانًا 

العنا�سر معًا من اأجل ا�ستيعاب اأخطاء �سائقي المركبات. 

ن تقوية جميع اأجزاء النظام حتى اإذا ما ف�سل اأحد 
ّ
ويتعي

اأجزائه وا�سل �سائر االأجزاء حماية االأ�سخا�س المعنيين. 

ويقت�سي اعتماد نهج النظم الماأمونة م�ساركة العديد من 

القطاعات وتعاونها الوثيق، بما في ذلك قطاعات النقل 

وال�سحة وال�سرطة وال�سناعة والمجتمع المدني. 

ال�شكل 2

لتحقيق  الماأمونة  النظم  نهج 

ال�سلمة على الطرق

 Safer roads, safety Queensland. :الم�سدر

 Queensland’s road safety strategy 
21-2015. اإدارة النقل والطرق الرئي�سية، 

حكومة كوينزلند، اأ�ستراليا، 2015. 

Rather than simply ‘blame’ crashes on individual behaviour and choices, 
the Safe System approach places human frailty at the centre (see Figure 
4) and observes that there is a limit to the physical forces the human
body can withstand before debilitating injury or death results.

On the road, people will make mistakes, but should not be penalised 
with injury or death for doing so. This means all elements of the 
‘system’ need to be forgiving. The cornerstones of this approach are 
safe roads and roadsides, safe speeds, safe vehicles and safe road 
users. These four factors determine the forces exerted during the crash, 
and therefore the seriousness of the outcome (see Figure 5).

Realising the benefits of the Safe System approach requires everyone 
involved in each of the elements of the system to understand the 
importance of their role in saving a life. 

Other critical inputs to the Safe System are: 

• enforcement strategies to encourage compliance and manage
non-compliance with the road rules

• understanding crashes and risks through data analysis, research
and evaluation

• managing access to the road through licensing drivers and riders
and registering vehicles

• providing education and information

• innovation

• good management, monitoring, communication and coordination.

3. Safe System
principles are the
foundation for
action

We will entrench the mindset 
that the whole system must 
be safe at every level of road 
safety management, and 
develop solutions based on 
evidence and innovation. 

Figure 4: The Safe System approach 
(Department of Transport and Main 
Roads QLD, unpublished, adapted 
from WA Government, 2008)

Guiding principles I

Safer Roads, Safer Queensland – Queensland’s Road Safety Strategy 2015–21, Department of Transport and Main Roads 9
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5 الت�سدي للآثار ال�سلبية لل�سرعة

ال�سرعة واالإ�سابات الناجمة عن حوادث الطرق 

االإ�سابات  م�سكلة  في  المركزي  المكان  ال�سرعة  تحتل 

الناجمة عن حوادث الطرق. وعلى االأخ�س، تمثل ال�سرعة 

المفرطة اأو غير المنا�سبة عامل خطر رئي�سيًا فيما يتعلق 

بالحوادث والوفيات واالإ�سابات التي تحدث على الطرق. 

وال�سرعة المفرطة م�سكلة م�ستركة بين جميع البلدان. وقد 

اأظهرت درا�سة جرت بين بلدان منظمة التعاون والتنمية 

 40 بين  تتراوح  ن�سبة  اأن  االقت�سادي  الميدان  في 

المركبات  �سائقي  من   ،%80 اإلى  ت�سل  وقد  و %50، 

عَلنة لل�سرعة، في 
ُ
يتجاوزون عادة الحدود الق�سوى الم

جد اأن ن�سبة مماثلة من المركبات ت�سير ب�سرعة 
ُ
حين و

مفرطة في البلدان المنخف�سة الدخل والمتو�سطة الدخل.

ما مدى اإ�سهام ال�سرعة في الوفيات 

واالإ�سابات الناجمة عن حوادث الطرق؟

في البلدان المرتفعة الدخل، ُت�سهم ال�سرعة في نحو ُثلث 

الوفيات التي تحدث على الطرق. ففي المملكة المتحدة، 

على �سبيل المثال، تت�سبب ال�سرعة في 24% من جميع 

حوادث الطرق التي توؤدي اإلى وفيات، في حين تبلغ هذه 

الن�سبة 30% في اأ�ستراليا و 20% في الواليات المتحدة. 

الدخل،  الدخل والمتو�سطة  المنخف�سة  البلدان  واأما في 

فاإن اإ�سهام ال�سرعة ي�سل طبقًا للتقديرات اإلى ما يقرب 

الطرق  الناجمة عن حوادث  الوفيات  ن�سف جميع  من 

- على �سبيل المثال 42% في غانا و 50% في جنوب 

اأفريقيا. 

ما هو اأثر ال�سرعة على حادث ما وعلى 

خطورة االإ�سابات الناجمة عنه؟

ال�سرعة عامل م�ساهم في خطورة جميع حوادث الطرق. 

وكلما ارتفعت ال�سرعات المتو�سطة، زاد احتمال اأن يوؤدي 

بالفعل  حدث  واإذا  اإ�سابات.  وقوع  اإلى  ما  ا�سطدام 

ا�سطدام، يكون خطر الوفاة واالإ�سابة الخطيرة اأكبر كلما 

كانت ال�سرعات اأعلى. وتوؤدي زيادة قدرها 1 كم/�س في 

متو�سط �سرعة المركبة اإلى زيادة بن�سبة تتراوح بين 4 

ركاب  يكون  حين  وفي  المميتة.  الحوادث  في  و %5 

المركبات اأكثر تعر�سًا بكثير للإ�سابة على ال�سواء نتيجة 

لل�سطدام االأمامي والجانبي اإذا كانت المركبة متحركة 

وخطورة  ال�سرعة  بين  العلقة  فاإن  كبيرة،  ب�سرعة 

االإ�سابة حا�سمة على نحو خا�س بالن�سبة لم�ستخدمي 

الطرق »المعر�سين للخطر«، اأي الم�ساة وراكبي الدارجات 

وراكبي الدارجات النارية، وكذلك االأطفال وكبار ال�سن.

اإذا �شدمت �شيارة ت�شير ب�شرعة 

تقل عن 50 كم/�ض اأحد الم�شاة 

من البالغين يكون احتمال وفاته 

اأقل من 20%، بيد اأن هذا الحتمال 

 ي�شل اإلى ما يقرب من 

اإذا كانت �شرعة ال�شيارة 

80 كم/�ض.

%60

ال�شرعة المفرطة هي عندما تتجاوز مركبة 

ن. 
ّ
علن لل�سرعة على طريق معي

ُ
الحّد االأق�سى الم

ت�سير  عندما  هي  المنا�شبة  غير  ال�شرعة 

�سائد من  لما هو  ب�سرعة غير ملئمة  مركبة 

ظروف  و/اأو  مناخية  اأحوال  و/اأو  طرق 

الحدود  تجاوزها  دون  يكن  واإن  مرورية، 

الق�سوى لل�سرعة.
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ما هي العلقة بين ال�سرعة والم�سافة 

المقطوعة حتى التوّقف؟

اللزمة حتى  الم�سافة  �سرعة مركبة طالت  زادت  كلما 

تتوّقف، وبالتالي زاد احتمال وقوع حادث على الطريق. 

فعلى �سبيل المثال، عند الحركة ب�سرعة 80 كم/�س على 

طريق جاف، تقطع المركبة 22 متراً قبل �سدور رّد فعل 

قدرة  زمن  خلل  المقطوعة  الم�سافة  )وهي  ما  لحدث 

ثانية واحدة تقريبًا لرّد الفعل( و 57 متراً اإجمااًل قبل اأن 

تتوقف تمامًا، ولكن اإذا كانت �سرعتها 50 كم/�س فاإن 

تكون  لحدث  فعل  رّد  �سدور  قبل  المقطوعة  الم�سافة 

14 متراً تقريبًا والم�سافة االإجمالية 27 متراً قبل توقفها 
اأن  االأخيرة  ال�سرعة  �ساأن  ومن   .)3 ال�سكل  )انظر  تمامًا 

ت�سمح باإيقاف المركبة في الوقت المنا�سب لمنع حدوث 

ت�سادم. 

 

— 50 كم/�ض

— 55 كم/�ض

— 60 كم/�ض

— 65 كم/�ض

— 70 كم/�ض

— 75 كم/�ض

— 80 كم/�ض
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الم�شافة )بالأمتار(

رّد الفعل الكبح ف في الوقت المنا�شب توقُّ

ف في الوقت المنا�شب توقُّ

تالُم�ض

ا�شطدام ب�شرعة 30 كم/�ض

ا�شطدام ب�شرعة 43 كم/�ض

ا�شطدام ب�شرعة 53 كم/�ض

ا�شطدام ب�شرعة 62 كم/�ض

ال�شكل 3

الم�سافة حتى التوّقف عند �سرعات مختلفة )على افترا�س زمن قدرة ثانية واحدة تقريبًا لرّد الفعل(

2006 ،OECD ،France ،Paris .Speed management :الم�سدر

ما هي العوامل التي توؤثر في ال�سرعة؟

عَلن على الطريق، 
ُ
باالإ�سافة اإلى الحّد االأق�سى لل�سرعة الم

تتاأثر �سرعة ال�سائق بعدد من العوامل االأخرى مثل عمر 

ال�سائق وجن�سه: ففي غالبية البلدان، يكون ال�سائقون من 

ب�سرعة،  للقيادة  ر�سة 
ُ
ع اأكثر  ال�سباب  ومن  الذكور 

الحوادث  في  زائد  نحو  على  ممثَّلون  فهم  وبالتالي 

المت�سلة بال�سرعة. وت�سمل العوامل االأخرى التي قد توؤثر 

والعوامل  ال�سائق  دم  في  الكحول  تركيز  ال�سرعة  في 

قدرة  وكذلك  �سطحه  وجودة  الطريق  بحالة  المتعلقة 

المركبة و�سرعتها الق�سوى )انظر ال�سكل 4(. 

ال�شكل 4

العوامل التي توؤثر في اختيار ال�سرعة

 .Speed management: a road safety manual for decision-makers and practitioners :الم�سدر

.2008 ،GRSP ،Switzerland ،Geneva

اختيار ال�شائق 

لل�شرعة

عوامل مرتبطة بالمركبة

الظروف المرورية

التثقيف/الترويج

الإنفاذ والعقوبات

مخاطر الحوادث 

والإ�شابات

عوامل مرتبطة بال�شائق

منطقة مقيدة ال�شرعة/

�شرعة ق�شوى
عوامل مرتبطة بالطريق
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الت�سدي للآثار ال�سلبية لل�سرعة

ي�سمل الت�سدي للآثار ال�سلبية لل�سرعة مجموعة متنوعة 

حمل  اإلى  معًا  توؤدي  التي  المتكاملة  التدابير  من 

م�ستخدمي الطرق على القيادة ب�سرعة ماأمونة وبالتالي 

مكن اأن ينتج عنها من 
ُ
الحّد من عدد حوادث الطرق وما ي

اإ�سابات خطيرة ووفيات.

يتعلق  فيما  مركزيًا  مكانًا  ال�سلمة  تحتل  اأن  وينبغي 

الحكومات  اأن  بيد  لل�سرعة،  ال�سلبية  للآثار  بالت�سدي 

والمعنيين بهذا الت�سدي على الم�ستوى المحلي كثيراً ما 

يواجهون تحديات لدى الموازنة بين التنقل وال�سلمة. 

مكانًا  ال�سلمة  اإلى  التركيز  تحويل  يحتل  ذلك،  ومع 

يدعم  نهج  وهو   - الماأمونة  النظم  نهج  في  مركزيًا 

الت�سدي للآثار ال�سلبية لل�سرعة بنجاح في بلدان متميزة 

وفي  ال�سويد،  مثل  الطرق،  �سلمة  مجال  في  االأداء 

مجتمعات محلية نّفذت بنجاح برامج محلية للت�سدي 

للآثار ال�سلبية لل�سرعة. )انظر االإطار 6(.

ويتزايد ت�سليم الحكومات بالحاجة اإلى الت�سدي لم�سكلة 

ال�سرعة ب�سبب اإ�سهامها في م�سكلة حوادث الطرق لديها 

ث اأو في كل هذين العاملين. 
ّ
اأو في ارتفاع م�ستوى التلو

مكن ال�ستراتيجيات الت�سدي 
ُ
وبدعم �سيا�سي منا�سب، ي

في  حقيقية  بطريقة  ُت�سهم  اأن  لل�سرعة  ال�سلبية  للآثار 

االآثار  من  والحّد  الطرق  اأمان  تح�سين  اأهداف  تحقيق 

البيئية والتقليل من ا�ستهلك الطاقة.

ا�ستخدام  لل�سرعة  ال�سلبية  للآثار  الت�سدي  ويتطلب 

مجموعة متنوعة من التدابير التي ت�سمل و�سع قوانين 

المركبات  وتطويع  الطرق  وتعديل  واإنفاذها  منا�سبة 

)انظر الجدول 1(. ويقت�سي تعريف هذه التدابير مراعاة 

عوامل من قبيل الكثافة المرورية والتوليفة المرورية 

نة. فعلى �سبيل المثال، قد ي�سمل الت�سدي 
ّ
على طرق معي

بارتفاع  المت�سمة  البلدان  في  لل�سرعة  ال�سلبية  للآثار 

ن�سبة الوفيات بين الم�ساة، كما في العديد من البلدان 

اال�ستراتيجيات  عن  تختلف  تدخلت  فريقية،  االأ

الم�ستخدمة في مناطق تحدث اأغلب الوفيات فيها بين 

المثلى،  الية 
ّ
الفع ولتحقيق  النارية.  الدرجات  راكبي 

ينبغي تنفيذ هذه التدابير بالت�سافر بع�سها مع بع�س، 

وا�ستناداً اإلى تقييم �سامل للظروف القطرية اأو المحلية. 

الم�ستويين  على   - ال�سيا�سية  االإرادة  �سمان  ويت�سم 

ال�سلطات  عبر  والتن�سيق   - المحلي  و  و/اأ الوطني 

باأهمية  التدخلت  هذه  تنفيذ  اأجل  من  الم�سوؤولة 

حا�سمة.

الجدول 1

نهوج الت�سدي للآثار ال�سلبية لل�سرعة

بناء اأو تعديل الطرق من اأجل ت�شمين �شمات توؤدي اإلى تهدئة حركة المرور  .i

تحديد �شرعات ق�شوى منا�شبة لوظيفة كل طريق  .ii

اإنفاذ الحدود الق�شوى لل�شرعات  .iii

ب داخل المركبات ا�شتخدام التكنولوجيات التي ُتركَّ  .iv

اإذكاء الوعي باأخطار القيادة ب�شرعة  .vi
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لل�سرعة  ال�سلبية  للآثار  الت�سدي  تدابير  تج�سيد  ينبغي 

وت�سمل  ت�سميمها.  اإعادة  في  اأو  الطرق  ت�سميم  في 

الدائرية  التقاطعات  ال�سرعة  من  تحّد  التي  ال�سمات 

ونتوءات الحّد من ال�سرعة والعوائق و�سرائط الدمدمة. 

مكن ا�ستخدام كل من هذه النهوج كتدخل 
ُ
وفي حين ي

نظام  من  كجزء  معًا  العادة  في  ُتبنى  فاإنها  منف�سل، 

لتهدئة حركة المرور بغية تحقيق �سرعة منا�سبة على 

ينبغي  باأنه  الممار�سات  اأف�سل  وتوحي  د.  محدَّ طريق 

تختلط  عندما  30 كم/�س  من  اأقل  ال�سرعة  تكون  اأن 

الدراجات  وراكبي  بالم�ساة  االآلية  المركبات  حركة 

)انظر االإطار 2(. وال ينبغي ال�سماح ب�سرعات اأعلى من 

وكان  ماأمونة  الجانبية  االأر�سفة  كانت  اإذا  اإاّل  ذلك 

وكانت  الطريق   
ّ
جانبي بين  يف�سل  و�سيط  خط  هناك 

هناك  وكان  المنا�سب  النحو  على  نة 
ّ
مبي التقاطعات 

ف�سل بين مختلف م�ستخدمي الطريق.

الإطار 2

اإنقاذ حياة الم�شاة في مدينة نيويورك

لمدينة  الطموحة  الغاية  تهدف  المتحدة،  الواليات  في 

نيويورك المتمثلة في خف�س الوفيات ال�سنوية الناجمة 

عن حوادث الطرق بن�سبة 50% بحلول عام 2030 اإلى اإنقاذ 

 2007 و 2030. ولتحقيق ذلك، 
ّ
1600 حياة فيما بين عامي

اأجل  من  التنازلي  للعد  اإ�سارات  بتركيب  المدينة  قامت 

الم�ساة في 1500 تقاطع؛ ونفذَّت 75 منطقة اإ�سافية على 

مقربة من المدار�س ال تتجاوز ال�سرعة فيها 20 ميًل في 

ال�ساعة )32 كم/�س(؛ وو�سعت برنامجًا تجريبيًا لفائدة 

ال�سرعة فيها  االأحياء التي تقع فيها مناطق ال تتجاوز 

20 ميًل في ال�ساعة؛ واأنفذت القوانين الخا�سة بال�سرعة 
وا�ستخدمت  الرئي�سية؛  المرورية  الممرات  امتداد  على 

الحملت االإعلمية الإ�سراك الجمهور واإعلمه. وعلى ح�سب 

ن الذي جرى تقييمه، تراوح االنخفا�س في 
ّ
التدخل المعي

الحوادث التي �سملت الم�ساة وحوادث الطرق عمومًا الذي 

ُن�سب اإلى هذه التدابير بين 25% و %51.

بناء اأو تعديل الطرق من اأجل ت�سمين �سمات توؤدي اإلى تهدئة   .i
حركة المرور
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الإطار 3

الحّد من ال�شرعة حول المدار�ض 

البتدائية في دار ال�شالم

يذهب معظم االأطفال في اأفريقيا اإلى المدر�سة �سيراً على 

االأقدام. ومن هذا المنطلق، يت�سم �سمان �سير المركبات 

ب�سرعات منا�سبة حول مثل هذه المناطق باأهمية فائقة 

عن  ناجمة  اإ�سابات  وقوع  احتمال  من  الحّد  اأجل  من 

ن برنامج »تقييم اأمان 
ّ
ح�س

ُ
حوادث الطرق بين االأطفال. وي

التابع   (SARSAI) المدار�س وتح�سينه«  الطرق في مناطق 

المحيطة  المناطق  في  االأطفال  �سلمة  اأِمند  لمنظمة 

بالمدار�س االبتدائية في بلدات ومدن واقعة في عّدة بلدان 

تنزانيا  جمهورية  ال�سلم،  دار  ذلك  في  بما  اأفريقيا، 

المحيطة  المناطق   SARSAI برنامج  م 
ّ
ويقي المتحدة. 

وعددها  المدينة،  في  العمومية  االبتدائية  بالمدار�س 

360 مدر�سة، ويحدِّد تدابير تح�سين اأمان الطرق وينفذ هذه 
التدابير بدعم من ال�سلطات المعنية. وي�سمل ذلك تح�سين 

البنية التحتية، مثل نتوءات الحّد من ال�سرعة وم�سارات 

الم�ساة وو�سع اللفتات واأعمدة االإ�سارة ال�سوئية لتحديد 

هذه  تطبيق  خلل  ومن  للم�ساة.  المخ�س�سة  المناطق 

التعديلت في البنية التحتية المحيطة بالمدار�س، ي�ساعد 

البرنامج على �سمان ال�سلمة عن طريق خف�س �سرعة 

اأماكن  واإتاحة  ذلك  دون  اأو  30 كم/�س  اإلى  ال�سيارات 

ماأمونة للم�ساة. وقد اأثبت البرنامج فعاليته: فقد اأظهرت 

ب�ساأن  اأثر مقترنة بحاالت �سابطة جرت موؤخراً  درا�سة 

معدالت االإ�سابة نتيجة لحوادث الطرق انخفا�سًا مطلقًا 

بن�سبة 26% في االإ�سابات الناجمة عن حوادث الطرق بين 

من  طفل   286 لكل  اأنه  اأي�سًا  الدرا�سة  واأثبتت  االأطفال. 

جرى   ،SARSAI برنامج  في  الم�ساركة  المدار�س  اأطفال 

تلفي اإ�سابة واحدة ناجمة عن حوادث الطرق.

الوطنية  الم�ستويات  �سرعات ق�سوى على  يمثِّل تحديد 

والح�سرية والمحلية منا�سبة لوظيفة كل طريق خطوًة 

اإلى وظيفة  ال�سرعة. واإ�سافة  الحّد من  مهمًة في �سبيل 

ال�سرعات  تحديد  لدى  يلي  ما  مراعاة  ن 
ّ
يتعي الطريق، 

الق�سوى:

نوع م�ستخدمي الطريق وتوليفتهم؛  •

جودة البنية التحتية للطريق فيما يتعلق بال�سلمة؛  •

قدرة فئات ال�سيارات الم�ستخِدمة للطريق على ال�سمود   •
للحوادث وتلفيها.

فال�سرعة الماأمونة على الطرق المنطوية على تعار�س 

اأو  الدرجات  راكبي  اأو  والم�ساة  ال�سيارات  بين  ممكن 

هي  للخطر  المعر�سين  الطرق  م�ستخدمي  من  غيرهما 

ال�سرعات  2(. ولتحقيق هذه  الجدول  )انظر  30 كم/�س 
الماأمونة، ينبغي اأن يكون لل�سلطات المحلية ال�سلحية 

الت�سريعية لخف�س الحدود الق�سوى ح�سب االق�ساء من 

الطرق.  م�ستخدمي  لجميع  اأف�سل  حماية  توفير  اأجل 

بالحدود  ال�سائقين  اإعلم  ينبغي  ذلك،  اإلى  واإ�سافة 

االأق�سى  الحّد  ن 
ّ
تبي الفتات  و�سع  خلل  من  الق�سوى 

القانوني لل�سرعة على الطرق واإنفاذ القانون ب�سرامة. 

تحديد �سرعات ق�سوى منا�سبة لوظيفة كل طريق  .ii

الجدول 2

ال�سرعات الماأمونة بالن�سبة لعدد من اأنواع الطرق وجوانب التعار�س 

مكنة التي تنطوي عليها
ُ
الم

ال�شرعة الماأمونةنوع الطريق

طرق منطوية على تعار�ض ممكن بين 

ال�شيارات والم�شتخدمين غير المحميين
30 كم/�ض

تقاطعات منطوية على تعار�ض جانبي 

ممكن بين ال�شيارات
50 كم/�ض

طرق منطوية على تعار�ض اأمامي ممكن 

بين ال�شيارات
70 كم/�ض

طرق غير منطوية على احتمال حدوث 

تعار�ض اأمامي اأو جانبي بين ال�شيارات
≤ 100 كم/�ض

.Tingvall and Haworth, 1999 :الم�سدر
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الة. 
ّ
فع الق�سوى  ال�سرعات  تكون  لكي  �سروري  االإنفاذ 

الق�سوى  ال�سرعات  رت 
ّ
غي التي  البلدان  ففي  وبالفعل، 

لديها ولكنها لم تتخد �سوى اإجراءات ب�سيطة الإنفاذها، 

الحدود  اإنفاذ  ويتخذ  للغاية.  محدودة  الفوائد  كانت 

ال�سياقات  في  مختلفة  اأ�سكااًل  لل�سرعات  الق�سوى 

المختلفة وي�سمل نهوجًا يدوية واآلية. 

وحدة  لل�سرعة  اليدوية  المراقبة  ت�سمل  العادة،  في   •
مراقبة ثابتة )�سيارة �سرطة مو�سومة اأو غير مو�سومة( 

اأخرى  ال�سرعة، ووحدة �سرطة  دة بجهاز لقيا�س 
ّ
مزو

مكلَّفة  نف�سه  الطريق  على  ما  بم�سافة  بعدها  تقف 

باإيقاف المركبة الم�سرعة وفر�س غرامة على �سائقها.

ثابتة  اآالت ت�سوير  لل�سرعة  االآلية  المراقبة  ت�ستخدم   •
مكن اأن تكون ظاهرة للعيان )مك�سوفة( اأو 

ُ
ومتنقلة ي

اأة )م�ستترة( )انظر االإطار 4(:
ّ
مخب

اآالت الت�سوير الثابتة ُترّكب في موقع محدَّد، وذلك   -
ت على عمود.

ّ
عادة في �سندوق مثب

ب في �سيارات ال�سرطة،  اآالت الت�سوير المتنقلة ُتركَّ  -
ويتولى ت�سغيلها اأفراد �سرطة مدربون. 

نات اأن االإنفاذ من خلل ا�ستخدام المراقبة 
ّ
وقد اأظهرت البي

ال�سرعات.  من  للحّد  الية 
ّ
فع االأكثر  هو  لل�سرعة  االآلية 

وب�سرف النظر عن الو�سيلة الم�ستخدمة، ينبغي االإعلن 

بو�سوح عن عواقب انتهاك الحدود الق�سوى لل�سرعة في 

القوانين واللوائح ذات ال�سلة، والتي قد ت�سمل العقوبات 

المالية وخ�سم نقاط الجدارة وتعليق الرخ�سة. وباالإ�سافة 

اإنفاذ الحدود الق�سوى لل�سرعات  .iii
اإلى �سمان اأن الغرامات منا�سبة الأن تكون بمثابة رادع 

عن مخالفة القانون، قد يحتاج االأمر في العديد من البلدان 

 من قبل 
َ
- وخا�سة التي لم يواكب االإنفاُذ فيها الت�سريع

- اإلى م�ستويات اإنفاذ وا�سحة للعيان ومرتفعة على نحو 

خا�س من اأجل اإقناع الجمهور باأن مخالفة القانون قد 

توؤدي في الم�ستقبل اإلى عقوبات �سريعة. وقد اعتمد عدد 

من قوات ال�سرطة حول العالم و�سائل اإنفاذ م�ستندة اإلى 

نهج »في اأي مكان، وفي اأي وقت« من اأجل ردع اأي تجاوز 

لل�سرعات المقررة على ال�سبكة. والر�سالة وا�سحة: وهي اإن 

تجاوز ال�سرعة �سلوك غير قانوني وغير مقبول، ويتعار�س 

مع م�سالح المجتمع. 

الإطار 4

اإنفاذ الحدود الق�شوى لل�شرعة 

في فرن�شا

حققت الحكومة الفرن�سية تقدمًا ذا �ساأن في مجال اأمان 

الطرق على مدى ال�سنوات الخم�س ع�سرة الما�سية. وقد جاء 

عن  الناجمة  الوفيات  معدالت  الرتفاع  ا�ستجابة  ذلك 

حوادث الطرق في البلد مقارنًة بمعدالتها في �سائر البلدان 

المرتفعة الدخل في اأوروبا اآنذاك. ففي عام 2002، اأعلنت 

االآلي  االإنفاذ  برامج  تنفيذ  ب�ساأن  الحكومة عن خططها 

اأ�سد  الق�سوى لل�سرعات، باالقتران مع عقوبات  للحدود 

الجمهور علمًا  اأُحيط  المرورية. وقد  �سرامة للمخالفات 

بهذه التدابير من خلل و�سائل االإعلم. وبعد فترة اختبار، 

الطرق  على  رادارية  ت�سوير  اأجهزة  اأول  تركيب  جرى 

اأُ�سيف  الفرن�سية في ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2003. وقد 

2010 كان  �سنويًا، وبحلول عام  تقريبًا  رادار  500 جهاز 
لة 

ِّ
يجري ت�سغيل اأكثر من 2756 من اأجهزة الت�سوير الم�سج

لل�سرعة - 1823 جهازاً ثابتًا و 933 جهازاً متنقًل. وجرى 

تركيب االأجهزة الثابتة عمومًا على مقربة من »المواقع 

ال�سوداء« اأي المناطق التي ت�سهد م�ستويات مرتفعة من 

ال�سرعات المفرطة اأو غير المنا�سبة، في حين ا�سُتخدمت 

االأجهزة المتنقلة في �سياقات متنوعة ا�ستناداً اإلى المعرفة 

المحلية الأفراد ال�سرطة. وقد اأثبت تقييم للبرنامج اأنه جرى 

تلفي نحو 000 15 وفاة ناجمة عن حوادث الطرق ونحو 

000 62 اإ�سابة ناجمة عن هذه الحوادث فيما بين ت�سرين 
الثاني/ نوفمبر 2003 وكانون االأول/ دي�سمبر 2010. بيد 

اأن معدالت الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بداأت في 

التزايد مجدداً في فرن�سا منذ عام 2014، وتعكف الحكومة 

على االأخذ با�ستراتيجيات اإ�سافية للت�سدي للآثار ال�سلبية 

لل�سرعة، على كل الم�ستويين الوطني والمحلي. وغرينوبل، 

على �سبيل المثال، هي اأول مدينة فرن�سية ُتحدِّد 30 كم/�س 

خلل  من  وذلك  باأ�سرها،  المدينة  في  ق�سوى  ك�سرعة 

الفتات ُتعلن عن الحدود الق�سوى لل�سرعة اإلى جانب عدد 

من تدابير تهدئة حركة المرور، وذلك بهدف تح�سين اأمان 

ث الهواء.
ّ
الطرق والحّد من تلو
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11 الت�سدي للآثار ال�سلبية لل�سرعة

ومن �ساأن موا�سلة تطوير هذه التكنولوجيات وغيرها 

من  يحّد  اأن  المركبات  �سانعي  جانب  من  وتنفيذها 

االإ�سابات المميتة والخطيرة الناجمة عن حوادث الطرق. 

ب داخل المركبات ا�ستخدام التكنولوجيات التي ُتركَّ  .iv

مكن لتكنولوجيات اأمان المركبات اأن ت�ساعد اإلى حّد 
ُ
ي

بعيد على تح�سين ال�سلمة على الطرق.

مكن للتكييف الذكي لل�سرعة اأن ي�ساعد على امتثال 
ُ
ي  •

تنبيههم  طريق  عن  الق�سوى  لل�سرعات  ال�سائقين 

علنة. وي�ستخدم 
ُ
عندما يتجاوزون ال�سرعة الق�سوى الم

نظام التكييف الذكي لل�سرعة المعياري خارطة رقمية 

ًل عليها ال�سرعات الق�سوى 
ّ
للطرق داخل المركبة م�سج

المواقع  رة باالقتران مع نظام لتحديد  بطريقة م�سفَّ

التكييف  نظم  من  مختلفة  ُن�سخ  وتوجد  بال�سواتل. 

اأن  كما  دة( 
ِّ
ومقي وداعمة  )ا�ست�سارية  لل�سرعة  الذكي 

على  لل�سيطرة  النظام  عنده  يتدخل  الذي  الم�ستوى 

ال�سرعة يتفاوت هو اأي�سًا.

ال�سائقين على  للكبح  ي�ساعد نظام م�ستقل  اأن  مكن 
ُ
ي  •

تلفي اال�سطدامات بالمركبات االأخرى اأو بم�ستخدمي 

الطرق المعر�سين للخطر، اأو التخفيف من حّدة هذه 

اال�سطدامات. وت�ساعد الن�سخ الثلث من نظم الكبح 

الم�ستقل في حاالت الطوارئ )وهي الحركة في المدن 

والحركة على الطرق بين المناطق الح�سرية والم�ساة( 

مكنها 
ُ
على ر�سد الطريق اأمام المركبة با�ستمرار، وي

اأن ت�ساعد ال�سائق عن طريق اإعمال المكابح تلقائيًا 

اإذا لم ي�ستجب ال�سائق فوراً لو�سع ينطوي على احتمال 

وقوع ت�سادم )انظر االإطار 5(. 
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WHAT IS INTELLIGENT SPEED ASSISTANCE?

3. Car helps driver not 
to speed when speed 
limit is reached.

2. Speed limit is displayed 
on the dashboard. 

1. Car receives 
position information 
via GPS and current 
speed limit from 
a digital map. Can 
also be combined 
with video camera 
sign recognition.

Driver can 
override system 
by pushing 
harder on 
accelerator.

الإطار 5

�شمان ا�شتخدام التكنولوجيات 

ب داخل المركبات في  التي ُتركَّ

الوليات المتحدة

ي�ساعد الت�سريع با�ستخدام تكنولوجيات اأمان المركبات 

اأ�سطول  في  االأرواح  اإنقاذ  على  قدرتها  اأثبتت  التي 

المركبات العالمي على الحّد من عدد االأ�سخا�س الذين 

طرق  على  خطيرة  اإ�سابات  تلحقهم  اأو  حتفهم  يلقون 

مكن تحقيق ذلك من خلل اإجراءات تنظيمية 
ُ
العالم. وي

تتخذها الحكومة اأو التزام طوعي من ال�سانعين بجعل 

هذه التكنولوجيات �سمًة معياريًة في جميع المركبات. 

�سانعي  من  ع�سرون  التزم  المتحدة،  الواليات  وفي 

المركبات يمثلون 99% من �سوق ال�سيارات في البلد بجعل 

التكييف الذكي لل�سرعة �سمًة معياريًة في جميع ال�سيارات 

الجديدة في موعد ال يتجاوز عام 2022. وقد اتخذوا هذا 

االإجراء قبل اأن ُت�سدر الحكومة اأي تغييرات تنظيمية في 

وال�سانعين،  الحكومات  اإلى  وباالإ�سافة  ال�سدد.  هذا 

ال�سدد  اأي�سًا دور في هذا  للم�ستهلكين  اأن يكون  مكن 
ُ
ي

وذلك ب�سرائهم مركبات مزودة بهذه التكنولوجيات.
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نهوج  ب�سائر  المرتبطة  االإعلمية  الحملت  توؤدي  ال 

الت�سدي للآثار ال�سلبية لل�سرعة اإلى اإذكاء الوعي بمخاطر 

الجمهور  دعم  اأي�سًا  ُتعزِّز  ولكنها  فقط  ب�سرعة  القيادة 

الإ�سدار ت�سريعات جديدة واإنفاذها بمزيد من ال�سرامة 

ر 
ّ
وفر�س عقوبات اأ�سّد. ومن ثم فاإن هذه الحملت تي�س

للحكومة اتخاذ االإجراءات عن طريق الحّد من المقاومة 

التي قد تواجهها لوال ذلك. وعندما يقتنع مجتمع محلي 

ما باأن القيادة ب�سرعة اأمر غير مقبول فاإنه ي�سير اأكثر 

�سائر  وكذلك  ال�سرعة  من  الحّد  تدابير  لدعم  ا�ستعداداً 

الطرق  اأمان  تحقيق  اإلى  الرامية  االأعم  التدخلت 

)انظر االإطار 6(. 

الإطار 6

الدعم المجتمعي يدفع اإجراءات الت�شدي لالآثار ال�شلبية لل�شرعة

اإن القيادة لم�شافة ميل واحد في �شوارعنا ب�شرعة 20 مياًل في ال�شاعة بدًل من 30 مياًل في ال�شاعة ل ت�شيف 

�شوى 60 ثانية

كانت مايرا جيم�س من منا�سري النقل البيئي والم�ستدام في ِهبدن بريدج، 

وهي بلدة �سوق في منطقة كلديرديل في �سمال اإنكلترا. وفي عام 2013 اأطلقت 

الحملة المحلية »20 تكفي كلديرديل تمامًا« التي تطالب على وجه التحديد 

الطرق  جميع  على  ال�ساعة  في  ميًل   20 قدره  لل�سرعة  اأق�سى  حّد  بفر�س 

المحلية. وعقب اجتماع ناجح مع ال�سيا�سي الم�سوؤول عن النقل، كان هناك 

ت�سليم باأن اإظهار دعم المجتمع المحلي �سيكون جزءاً مهمًا من اأي تغيير 

الحملة  نطاق  بتو�سيع  وقامت  الق�سوى.  بال�سرعة  الخا�سة  ال�سيا�سة  في 

وحفزت مجموعات مجتمعية اأخرى عن طريق الترويج للفوائد التي �ستعود 

على الم�ساة وراكبي الدراجات وال�سباب وكبار ال�سن وكذلك على البيئة من 

حيث التقليل من االنبعاثات وال�سو�ساء نتيجة لتخفي�س ال�سرعات. و�سار 

من الوا�سح لل�سيا�سيين ولم�سوؤولي مجل�س كلديرديل اأن هناك تاأييداً مجتمعيًا قويًا لفر�س �سرعة ق�سوى قدرها 20 ميًل 

الطرق  اأغلب  ال�ساعة ك�سرعة ق�سوى على  20 ميًل في  باعتماد  قراراً  المجل�س  اتخذ   2014 اأيار/ مايو  ال�ساعة. وفي  في 

الح�سرية وطرق القرى عبر منطقة كلديرديل، و�ُسرع في تغيير تدريجي لل�سرعة الق�سوى القانونية على اأغلب الطرق من 

30 اإلى 20 ميًل في ال�ساعة من خلل اأوامر تنظيم المرور. وفي الموؤتمر الوطني »20 تكفينا تمامًا« لعام 2017، قدم مدير 
ال�سحة العمومية التابع لمجل�س كلدرديل نتائج الحملة: لقد حدث انخفا�س بن�سبة 22% في االإ�سابات منذ االأخذ بال�سرعات 

ن اال�ستق�ساءات اأنه يحظى بالموافقة 
ّ
الق�سوى الجديدة كما يحظى المخطط بدعم متوا�سل من المجتمع المحلي حيث تبي

بن�سبة 80%. وعلى مدى الحملة، تلقت مايرا الدعم والم�سورة من منظمة »20 تكفينا تمامًا« غير الحكومية التي منحت 

مايرا في عام 2015 جائزة »منا�سر العام«. وكلديرديل لي�ست �سوى واحدة من اأماكن عديدة اعتمدت 20 ميًل في ال�ساعة 

ك�سرعة ق�سوى بالن�سبة لل�سوارع ال�سكنية والح�سرية في المملكة المتحدة. 

اإذكاء الوعي باأخطار القيادة ب�سرعة  .v
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خاتمة

يت�سم التنقل ال�سهل وال�سريع والمنخف�س التكلفة ن�سبيا 

باأهمية حا�سمة بالن�سبة لعمل النا�س وحياتهم ال�سخ�سية، 

 على الم�ستوى الوطني للنمو االقت�سادي. 
ّ
اأنه مهم كما 

الدوائر  �سنعت  الما�سية،  القليلة  العقود  مدى  وعلى 

فتئت  ما  ب�سرعات  ال�سير  يمكنها  مركبات  ال�سناعية 

تتزايد، في حين اأّدى بناء �سبكات اأو�سع نطاقًا من الطرق 

اأي�سًا اإلى تي�سير التقليل من اأزمنة ال�سير على الطرق. بيد 

اأن هذه ال�سرعات المتزايدة لم تتحقق دون ثمن، فقد زادت 

واالختناقات  الطرق  حوادث  عن  الناجمة  االإ�سابات 

المرورية وال�سو�ساء وم�ستويات االنبعاثات. 

�سطلع بالعديد من االإجراءات على الم�ستوى 
ُ
وفي حين ي

المحلي في بع�س البلدان من اأجل اإيجاد ا�ستراتيجيات 

للت�سدي للآثار ال�سلبية لل�سرعة، يحتاج االأمر اإلى بذل 

ال�سيا�سات  را�سمي  اإقناع  اأجل  من  الجهود  من  المزيد 

والجمهور بالمخاطر التي تثيرها ال�سرعة، وكذلك الفوائد 

اأن  للبلدان  وينبغي  ال�سلبية.  الآثارها  للت�سدي  العديدة 

ب�ساأن  ال�سيا�سات  من  ومتكاملة  �ساملة  حزمة  ت�سع 

لل�سرعة  ال�سلبية  الت�سدي للآثار  اإلى  الرامية  التدخلت 

لهذه  واالأرجح  الأو�ساعها:  �سامل  تقييم  اإلى  ا�ستناداً 

الِحزم اأن تت�سمن حدوداً ق�سوى معقولة لل�سرعة واالإنفاذ 

من  عدداً  الوثيقة  هذه  نت 
ّ
بي وقد  والتثقيف.  والهند�سة 

فاعليتها  اأثبتت  التي  نات 
ّ
البي اإلى  الم�ستندة  التدخلت 

رجح لها اأن تكون جزءاً 
ُ
ب�ساأن الت�سدي لل�سرعة، والتي ي

من حزمة كهذه. ومن المرجح اأن يقت�سي االأمر نهوجًا 

ت�سملها فئة  التي  القطاعات  ور�سائل مختلفة لمختلف 

�سائقي المركبات. 

واإذا نفذ كل بلد في العالم تدبير الت�سدي للآثار ال�سلبية 

 من التدخلت المعنية 
ّ
اأعم لل�سرعة كجزء من مجموعة 

باأمان الطرق، ف�سيكون باالإمكان تحقيق تقدم نحو بلوغ 

االأهداف العالمية الخا�سة باأمان الطرق. ومن �ساأن هذه 

الجهود اأن ت�ساعد البلدان والمجتمعات المحلية على الحّد 

في  ت�سجع  واأن  بال�سرعة  المرتبطة  الطرق  حوادث  من 

الوقت نف�سه اأ�سكال االنتقال غير المعتمد على المحركات 

- اأي المزيد من ركوب الدرجات )الماأمون( والم�سي، بما 

�ساأن  ومن  اإيجابية.  �سحية  فوائد  اإلى  بدوره  يوؤدي 

مبادرات الت�سدي للآثار ال�سلبية لل�سرعة اأن ت�ساعد اأي�سًا 

وال�سو�ساء  االنبعاثات  م�ستويات  من  الحّد  على 

مة للعي�س. 
َ
المرورية، بما يجعل ال�سوارع اأكثر ملء
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